
 
 - مـمستغان -باديس  بنة عبد الحميد امعـج

 ةـوم السياسيـالعلو  وق ـحقال ةـكلي

 أطروحــــــــة
 ون الدولي لألعمالالقان تخصص في الحقوق  شهادة الدكتوراه لحصول علىل

 
 
 

  األستاذ:تحت إشراف                                          :        من إعداد الطالب
حيتالة معمرالدكتور                                                   ي فضيل الحاجس   

 تم تقديمها ومناقشتها علنا
 أمام لجنـة المناقشـة

 سا  ئير        مستغانم  جامعة                أستاذ       ستاذ بقنيش عثمان األ
 امقرر   ا  مشرف       مستغانم  جامعة     ستاذ محاضر أ أ   ستاذ حيتالة معمر      األ

 مناقشا  عضوا         مستغانم  جامعة               أستاذ           ستاذ ساجي عالمألا
 عضوا  مناقشا         جامعة مستغانم     أستاذة محاضرة أ     ستاذة حميدي فاطيمة األ
  عضو ا مناقشا          جامعة تلمسان     أستاذ محاضر أ          صديق ستاذ بغداد األ

 مناقشا  عضوا          معسكر  ةجامع   أستاذة محاضرة أ        األستاذة يحياوي سعاد 
 

2018/2019 :نةالس  

فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر ياتآل  
 



 روتقديـ شكـر  
ر ي،يأحمددددددذ يوأ دددددد فدددددد يهذددددددذاذي دددددد  يا  روحدددددد ورزقندددددد يالإلدددددد ريوا  دددددد  ييوفقندددددد الحمددددددذي يالدددددد  ي

لدددد  يأن ددددعيذلدددد ي ن مدددد يال قدددد يوالددددذينيفهددددويال لدددد يالقددددذيريات يني دددد يفدددد يالسددددرا يوال ددددرا ،يوأسددددذلددددمين مدددد ي
لي يالمإلير ي.ف  رًايل يوا 

أنيأتو ددددددددددد ي  ددددددددددد ل ي ددددددددددد ر يوتقدددددددددددذير يوذ ددددددددددديعيي،ي يدددددددددددريلددددددددددد ي  دددددددددددذي ددددددددددد ريا يذدددددددددددزيو ددددددددددد 
،يذلددددددددددددميتف ددددددددددددل يحيت لدددددددددددد يم مددددددددددددريالددددددددددددذ توري:السدددددددددددديذيالف  دددددددددددد يهلددددددددددددميأسددددددددددددت   ذرفدددددددددددد ن يوامتندددددددددددد ن ي

تو يه تددددددددددد يال لميددددددددددد يال نددددددددددد   يونإلددددددددددد  ح يالسدددددددددددذيذ يومددددددددددد يذلدددددددددددمي    دددددددددددراأليذلدددددددددددمي ددددددددددد  يا  روحددددددددددد ،يوي
لذيدددددددددد يمددددددددددنيذقدددددددددد يفدددددددددد يم دددددددددد  يال حدددددددددد يال لمدددددددددد ،يفقددددددددددذي دددددددددد نيم ددددددددددرف يومسدددددددددد ذذايون إلددددددددددح يوم لمدددددددددد ،ي

يي.ت لمتيمن يال ثيريوأس ذن يوح لفن يالح ي أنيي ونيم رفً يذلمي  ايال ح وي
ا سدددددددددددددددت  ي:ي مددددددددددددددد ييسددددددددددددددد ذن يأنيأتقدددددددددددددددذعي  ددددددددددددددد ل ي ددددددددددددددد ر يوتقدددددددددددددددذير يل سددددددددددددددد ت  يا ف  ددددددددددددددد 

الددددددددددذ توري قنددددددددددديايذثمدددددددددد نيمدددددددددددذيريم  دددددددددددريالقدددددددددد نونيالدددددددددددذول يللتنميددددددددددد يالمسددددددددددتذام ،يو  فددددددددددد يأذ ددددددددددد   ،ي
لددددددددددميالددددددددددذ تور ال لددددددددددوعيالسي سددددددددددي ي   م دددددددددد يذ ددددددددددذيالحميددددددددددذيذ  سدددددددددد ي دددددددددد  ريذميددددددددددذي ليدددددددددد يالحقددددددددددو يوي:يوا 

،يوالييفددددددددددددوتن يأنيأتقددددددددددددذعي  دددددددددددد ل يال دددددددددددد ريا ددددددددددددني دددددددددددد ذياي مسددددددددددددت  نع،يو دددددددددددد اي  فدددددددددددد يأسدددددددددددد ت  يال ليدددددددددددد 
ذذالدددددددددد يذ دددددددددد  يمددددددددددذيريم لدددددددددد يا سددددددددددترات ي يوالتنميدددددددددد ي  ليدددددددددد يال لددددددددددوعياالقتإلدددددددددد ذي ي   م دددددددددد ي:يل سددددددددددت  

ن ول يا سددددددددددددت  ي ددددددددددددني   دددددددددددد يسددددددددددددميريمددددددددددددذيري  م دددددددددددد يمإلدددددددددددد فمياسدددددددددددد :يمسددددددددددددت  نع،يو دددددددددددد ل يالسدددددددددددديذ
زميلدددددددددد يي و دددددددددد  ر يمحمددددددددددذيذميددددددددددذي ليدددددددددد يال لددددددددددوعيوالت نولو يدددددددددد ي   م دددددددددد يم سدددددددددد ريوا سددددددددددت   م سدددددددددد ر،ي

وا سددددددددددت  يمسدددددددددد وذ ييوا مدددددددددينيال دددددددددد عيل  م ددددددددد يم سدددددددددد ريالسدددددددددديذي تدددددددددوم ي ددددددددددنيذدددددددددومر،ي،فددددددددد يال مدددددددددد ي
ي.ر يذيذميذي لي يالحقو يوال لوعيالسي سي ي   م  يم س ر

أذ دددددددددددددد  يل ندددددددددددددد ييا ف  دددددددددددددد يلسدددددددددددددد ذ يا سدددددددددددددد ت  أتقددددددددددددددذعي  دددددددددددددد ل ي دددددددددددددد ر يليسدددددددددددددد ذن ي مدددددددددددددد ي
يي.المن ق  ،يال يني رفون ي ح ور عيلمن ق  ي   يا  روح 

وذمدددددددددددد  ييول  مسددددددددددديهلدددددددددددمريأنيأتقدددددددددددذعي  زيددددددددددد يال ددددددددددد ،ي ددددددددددد ل يأت دددددددددددرأليفددددددددددد ي ددددددددددد ايالإلدددددددددددذذيو
ل  م دددددددددددددد ييالم ت دددددددددددددد تيال  م يدددددددددددددد ،يوأ دددددددددددددد ي  لدددددددددددددد  ريم ت دددددددددددددد ي ليدددددددددددددد يالحقددددددددددددددو يوال لددددددددددددددوعيالسي سددددددددددددددي 

وم ت دددددددددد ي  م دددددددددد يسدددددددددد يذ يو  م دددددددددد يو ددددددددددرانيو  م دددددددددد يسدددددددددديذ يير،م سدددددددددد  يوم ت دددددددددد ي  م دددددددددديمسددددددددددت  نع،
 . ل   ايو  م  يتلمس نيو  م  يال زا ر

 يددددددددددذيال ددددددددددون،يسددددددددددوا يالدددددددددد  يأمددددددددددذن ييل دددددددددد يذرفدددددددددد ن يوتقددددددددددذير ويي  دددددددددد ريأتو دددددددددد ي  دددددددددد ل ي مدددددددددد ي
ي.منيقريريأوي  يذ

يوا يول يالتوفي 
يالح جيس يف ي 



ي

 داءــاإله
 
 

ي.هلددميال  يذلمن يحريالمس  ينيوالذ ي يريسنذ
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 :مقدمة
يشكل  إذ األجلالمباشر من أهم أشكال تدفقات رؤوس األموال الدولية طويلة  االستثمار األجنبييعتبر 

هدفًا منشودًا من قبل جميع الدول سواء كانت  ويعد قناة رئيسية للعالقات االقتصادية الدولية في الوقت الراهن
 .(1) متقدمة أو نامية

من أهم قضايا القرن الحالي مما يجعلها تشغل بال المشرعين وتستهوي شغل  كذلك قضية التنميةتعد و  
الباحثين، وتجعل الدول النامية تلهث وراء ما يحقق أفضل السبل للوصول إلى التنمية المستدامة، ولعل 
عالمنا في الوقت الحاضر، يمر بفترة نشاط وتنافس واضحين في مجال التنمية االقتصادية في زمن سادت 

هو السالح األكبر في ميزان ه ثقافة العولمة وهيمنت فيه اليد الطولى للتقنية الحديثة، وأصبح االقتصاد في
 .القوى

ولمشكلة التنمية في الدول النامية، أسباب عديدة تكمن أهمها في عدم قدرة هذه الدول على استغالل ما 
ة أو انعدامها، أو لعدم توفر األموال الالزمة لديها من موارد بالشكل المناسب، وذلك بسبب قلة الخبرة التقني

كحل أمثل يخفف من وطأة مشكلة التنمية  المباشرة لذلك، فكانت قبلة الدول النامية نحو االستثمارات األجنبية
في هذه الدول، نظرًا لما تحققه مثل هذه االستثمارات من آثار على الهيكل االقتصادي للبلد المضيف 

الستثمارات األجنبية  لن تتدفق على الدول النامية من أجل تحقيق التنمية لها من غير كما أن ا لالستثمار،
مقابل، فهي تجد الكثير من الخيارات المتاحة لها بين الدول الطامحة لجذبها ولها أن تتخير أيًا منها، وبالتالي 

ا في تحقيق التنمية ولن فالدول النامية  وعلى غرار الجزائر بحاجة لجذب أي استثمار يحقق لها مطامحه
يكون ذلك إال بمنح االستثمارات األجنبية مكانة قانونية واقتصادية وضمانات اتفاقية وقانونية وقضائية تحقق 

 .(2)للمستثمر األجنبي اطمئنانا على مشروعه االستثماري القادم به إلى هذه الدول النامية
نظرًا لتعدد المصادر من تشريع وطني،  المباشر هذا في ظل عدم وجود مفهوم موحد لالستثمار األجنبي

أو االختالف في الغاية، سواء فيما بين الدول فيما بينها أو  األطرافوتشريع دولي ومعاهدات ثنائية ومتعددة 
وترجع الصعوبة في إيجاد تعريف محدد إلى كون االستثمار مصطلح  األجانب،بين الدول والمستثمرين 

هتمام القانون الدولي العام، والذي تغير محتواه مع تطور العالقات االقتصادية اقتصادي قبل أن يحظى با
وهذا ما سنتعرض له  االستثمار،الدولية، فانتقل من مفهوم كالسيكي ضيق إلى مفهوم جديد يشمل كل أشكال 

ية المقارنة في هذه الدراسة من خالل إبراز مفهوم االستثمار وتعارفه المختلفة في الفقه والتشريعات الوطن
واالتفاقيات الدولية، أنواعه وأشكاله ذلك أن تعريف االستثمار بصفة عامة، واالستثمار األجنبي الخاص 

                                                           
دالل بن سمينة، االستثمارات األجنبية المباشرة، محدداتها، آثارها وتوجهاتها، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -1
 .9ص  ،7112، 1ط
 ، ص7111عبد اهلل عبد كريم عبد اهلل، ضمانات االستثمار في الدول العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -2
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مسألة أساسية لتحديد مجال تطبيق القانون  المحليتمييزه عن غيره كاالستثمار مباشر و  المباشر وغير
 . (1)الداخلي للدولة المستقبلة لالستثمار والقانون الدولي

على الرغم من الجدل الدائر حول جدوى االستثمارات األجنبية المباشرة ودور الشركات متعددة و 
ال يمكن تجاهل أهميتها لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية، وفي فالجنسيات، 
يخطأ من يتصور أن المنافع التي تعود على الدول النامية من جراء جذب هذه االستثمارات  الوقت نفسه،

 .يمكن الحصول عليها بال تكلفة
النظرية التقليدية والتي تذهب إلى افتراض أن االستثمارات  األولي :وفي هذا اإلطار ظهرت نظريتان

الشركات المتعددة الجنسية في معظم الحاالت، األجنبية هي بمثابة مباراة من طرف واحد الفائز بنتيجتها 
وهذه األخيرة تأخذ أكثر مما تعطي، وال تجازف بإدخال استثماراتها إلى البلدان التي ال يتوفر فيها مناخ 

 .استثماري سليم
أما الثانية فهي النظرية الحديثة والتي تذهب إلى عكس ما ذهبت إليه النظرية التقليدية بشأن جدوى 

ات األجنبية المباشرة لدفع عجلة التنمية الشاملة في الدول النامية، حيث تفترض هذه النظرية أن االستثمار 
الدول المضيفة والشركات )مشتركة بين طرفي االستثمار  االستثمارات األجنبية المباشرة تحكمها مصالح

عى إلى جذب االستثمار فهي ليست بمباراة من طرف واحد، بمعنى أن الدول المضيفة تس ،(متعددة الجنسيات
يؤيدون هذه أغلب الباحثين نجد األجنبي تحقيقًا لمصالحها مع تطورات في الخبرة الفنية والتكنولوجية، و 

الدول النامية إلى االستثمار األجنبي المباشر في حد ذاته هذه ذلك يكمن في حاجة  ولعال ،النظرية الحديثة
، فاالستثمار األجنبي المباشر (2)تعجز عنها الدولة الناميةلتحقيق مختلف أوجه التنمية خاصة تلك التي 

  .(3)على حد سواء يحقق العديد من المزايا للدول المستوردة لرأس المال األجنبي والدول المصدرة له
وتتسم عقود االستثمارات الدولية بااللتباس وعدم التنسيق للعمل بها في مجال التجارة الدولية، من حيث 

 بالرغم من أن االستثمار األجنبي منازعاتهاتنفيذها، ومدى قوتها الملزمة اتجاه أطرافها وطرق حل كيفية 
يعتبر من أهم العمليات التي تدفع التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول التي تعاني من نمو  المباشر 

مختلفة على  يبيةفز جمركية وضر ومنحها حوا األجنبيةمتدني،  فتسعى هذه الدول جاهدة لجذب االستثمارات 
                                                           

، ص 7112الجزائر،  والتوزيععيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، دار الهومة للطباعة والنشر  -1
171. 

أميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات االستثمارية، دراسة قانونية تحليلية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  -2
 .8، ص 7112مصر، ط 
دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية  طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، -: انظر كذلك

 .77-71ص ص  ،7118دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،  ت االستثمار،منازعا
، ص ص 7117عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، ط  -

272-272. 
3
 - Higgins,B, Economic Devellopment Principale problems and policies, India, Central Book Depot.Allahabad,n 

1966, p p, 615-616. 

.72سابق، ص  ، مرجعطه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية  -  
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اعتبار أن االستثمار يؤمن إنتاج سلع وخدمات جديدة، وتشغيل يد عاملة واستخدام تكنولوجيا جديدة، ويعتبر 
 عقد االستثمار األجنبياالستثمار األجنبي من أنواع األعمال الدولية، ولكن يتم بموجب عقد يسمى 

 . (1)المباشر
إن العقد والمعاهدة كالهما تصرف قانوني متعدد األطراف، يتمثل في توافق إرادتين أو أكثر على 

تبرم في إطار الجماعة الدولية بين أثنين أو أكثر من  (Traité)ترتيب أثار قانونية معينة، ولكن المعاهدة 
من شؤون الجماعة أو بأمر من  أشخاص القانون الدولي العام، وطبقًا ألحكامه، وهي تتعلق بشأن عام

األمور السيادية للدول، لتنظيم العالقات بينها بوصفها السيادي، أو مع المنظمات الدولية من خالل بيان 
 Contrat)الحقوق وااللتزامات المتبادلة، أو إرساء قواعد قانونية تحكم سير العمل فيما بينها، أما العقد الدولي

International ) من شؤون الخاصة بتبادل السلع والمنتجات والخدمات، ويكون أطرافه من فيتعلق بشأن
أو مع الهيئات األجنبية أو الدول بوصفها من أشخاص القانون العام ( طبيعي أو معنوي)األشخاص العاديين 

 العقد بصفة عامة هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين يتمثل في إعطاء شيءف"الداخلي، 
أو القيام بعمل أو االمتناع عن العمل، ويكون العقد داخليًا إذا لم يتضمن عنصرًا أجنبيًا يؤثر في خضوعه 

العنصر )للقانون أو القضاء الوطني، ويكتسب الطابع الدولي في حالة وجود مثل هذا العنصر المؤثر 
 .(2)("األجنبي
حيث يرى  ،من أنواع العقود الدولية بالمفهوم الواسعالخاص المباشر  عقود االستثمار األجنبيتعتبر و 

االتجاه الموسع لعقود الدولة أن هذه األخيرة تشتمل عالوة على العقود التي تقوم الدولة بإبرامها بنفسها، 
العقود التي تبرمها األجهزة التابعة لها، ويذهب االتجاه المضيق إلى أن مصطلح عقود الدولة يقتصر فقط 

التي تقوم الدولة بإبرامها بنفسها من خالل من يمثلها، أما العقود األخرى التي تبرمها األجهزة على العقود 
التابعة لها، فهي تعد من قبيل عقود التجارة الدولية والتي تبرم عادة بين أطراف عاديين، أشخاص طبيعية أو 

والتي أطلق عليها الفقه  المباشر الخاص بعكس عقود االستثمار األجنبيوذلك معنوية وتضم عنصرًا أجنبيًا، 
 ."االقتصاديةعقود التنمية "تسمية 
ولقد أفرز التطور المعاصر عن ظهور الدولة وغيرها من األشخاص عامة على مسرح الحياة الخاصة  

الدولية بوصفها طرفا في هذه العقود، والتي تتميز بالتفاوت وعدم التساوي في المراكز القانونية ألطرافها، 
ولة بوصفها شخصًا من أشخاص القانون العام الداخلي، تتمتع بمزايا سيادية استثنائية ال يتمتع بها فالد

من أشخاص القانون الخاص، إال أنه يتمتع أحيانًا هو الشخص األجنبي المتعاقد معها، ألنه كقاعدة عامة 
ن جهة، واقتصادي من جهة بمركز اقتصادي أقوى من الدولة، لذلك ينطوي العقد على عدم تكافؤ قانوني م

أخرى، مما يستتبع إخضاعه لنظام قانوني مختلف عن العقود المعتادة للتجارة الدولية، وهذا ما سوف نبينه 

                                                           
 .712-712، ص ص 7117التوزيع، الجزائر، عمر سعد اهلل، القانون الدولي لألعمال، دار هومة للطباعة والنشر و  -1
 .11، ص 7119محمد حسين طه منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،  -2
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كذلك في هذه الدراسة من خالل الوقوف على مفهوم عقود االستثمار األجنبي وبعض النماذج المختلفة لها 
 .اخصوصيتهوكذا  ها من العقود الدوليةوتمييزها عن غير 

األجنبي المباشر بعدة خصائص فهي عادة عقود طويلة اآلجال كعقود البترول  تتميز عقود االستثمارو 
الخ، وترتبط بشكل أساسي بكيان الدولة المضيفة لالستثمار التي ...وعقود المقاولة وعقود نقل التكنولوجيا

الستثمار األجنبي المباشر، كقوة سياسية تسعى إلى تنفيذ خططها التنموية، ومادامت الدولة طرف في عقد ا
مرتبطة بالسيادة فإن ذلك يعطيها صالحيات وامتيازات واسعة في مواجهة المستثمر الخاص األجنبي 
الطبيعي أو المعنوي وذلك بالرغم من قوته االقتصادية التي تفوق إمكانية الدولة المضيفة لالستثمار في 

إلى اتخاذ إجراءات انفرادية نابعة من سلطتها السيادية تماشيًا مع تغير  بعض األحيان،  لذلك فقد تلجأ الدولة
الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتي تؤدي إلى المساس بعقد االستثمار األجنبي الخاص 

وذلك بالرغم من تضمينه المباشر فيختل توازنه خاصة االقتصادي مما يرتب مسؤوليتها العقدية والدولية، 
وشرط عض الشروط الخاصة والتي تعتبر من الوسائل الوقائية لتجنب الخالفات فيه كشرط الثبات التشريعي ب

أهم األسباب المؤدية لمنازعات وشرط إعادة التفاوض وشرط الموائمة وهذا ما يطرح إشكالية معرفة الضمان 
وهو ما سوف نشير إليه كذلك في هذه  وكذا الضمانات العقدية التي يمكن أن يحويها، عقود االستثمار،

 .الدراسة
للدولة المضيفة حقوقًا وتضع على عاتقها  عقود االستثمار األجنبي المباشروفي هذا اإلطار تمنح 

ا األخير حقوقًا وتضع على عاتقه وتمنح كذلك هذ ،التزامات واجبة الوفاء اتجاه المستثمر األجنبي من جهة
أن منازعات عقود االستثمار  اتجاه الدولة المضيفة لالستثمار من جهة أخرى، وبما زامات واجبة الوفاء بهاالت

، فضال على الشروط الخاصة لتزامات التي ترتبهاالاألجنبي المباشر تنشأ نتيجة االنتهاك  للحقوق والخرق ل
وقوف على أهم هذه الحقوق وااللتزامات وكذا ال، فهذا يطرح إشكالية معرفة المتفق عليها في العقد نفسه

  .هاوخرق هاأدت إلى انتهاكقد تؤدي األسباب الحقيقية التي 
وتثير هذه العقود غالبًا الكثير من المشاكل عند التفاوض واإلبرام والتفسير والتنفيذ، وبصدد القانون 
الواجب التطبيق والقضاء المختص، حيث يكون من الصعب إخضاع الدولة وهي بصدد القيام بوظيفة من 

ئفها لقانون أو قضاء دولة أخرى، ما لم تكن قد ارتضت ذلك صراحة، وتجرى محاوالت لتدويل هذه وظا
العقود، وتضمينها شروط ذاتية كشرط الثبات التشريعي، وغل يد الدولة عن المساس بالعقد وتجميده زمنيًا 

 .(1)لتسوية المنازعات الدولي وشرط االلتجاء إلى التحكيم
ذا كانت هذه العقود تثير الكثير من المشاكل عند  الكثير كذلك فإنها تثير  بشأنهاوالتفاوض  إبرامهاوا 

، لذلك يرى المختصين بوجوب تحديد من المشاكل بعد إبرامها وعند نشأة المنازعات بشأن تفسيرها وتنفيذها

                                                           
 .12-12 ص سابق، ص مرجعحسين طه منصور، محمد  -1
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لفصل بالمنازعات الناشئة عن هذه والجهة المختصة با عليها بنودها بدقة من حيث القانون الواجب التطبيق
 . (1)العقود، للمحافظة على التوازن االقتصادي للعقد

من أنواع المنازعات الدولية االقتصادية، والتي  المباشر منازعات عقود االستثمار األجنبي وتعتبر
فهي تنشأ بين الدول المضيفة لالستثمار وبين  يكون أحد طرفيها شخصًا من أشخاص القانون الدولي العام،

األطراف األجنبية الخاصة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، نتيجة لعدم االلتزام بشروط االتفاق 
المبرم والخاص بإقامة مشروعات استثمارية على إقليم الدولة المضيفة، وعلى الرغم من عدم وجود تعريف 

ذلك النوع من المنازعات ": ، إال أنه يمكن تعريفها بأنهاالمباشر الخاص األجنبي رلمنازعات عقود االستثما
نتيجة النتهاك أحد ( الدولة المضيفة لالستثمار والمستثمر األجنبي)التي تنشأ بين طرفي العقد االستثماري 

عقد إنهاء مبسترًا أو األطراف للحقوق أو خرقه لاللتزامات المنصوص عليها في العقد االستثماري، أو إنهاء ال
اتخاذ أي إجراء إنفرادي من قبل أحد األطراف، مما ينتج عنه أضرار جسيمة للطرف األخر، يستلزم تعويض 

 .(2)"الطرف الواقع عليه الضرر عما أصابه من أضرار نتيجة االنتهاكات أو اإلجراءات
القانون الدولي االقتصادي والتي من قبيل منازعات منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر  وتعد

 :كما يلي تتميز عن باقي المنازعات الدولية من عدة وجوه
في النزاع الدولي العام نجد أطراف النزاع هم دائما من أشخاص القانون الدولي العام، أما النزاع الدولي  -1

زاع بين دولة وشركة أجنبية االقتصادي فقد يكون بعض أطرافه أشخاصًا خاصة، طبيعية أو اعتبارية، مثل الن
 .أو مستثمر أجنبي

موضوع النزاع االقتصادي الدولي هو دائمًا نقدي مالي، وينتهي الحكم في النزاع غالبًا إلى تسوية من  -7
 .هذا النوع أو لتوقيع جزاءات ذات طابع خاص تتفق وموضوع النزاع

ازع أطرافه على قيمة مالية كبيرة، لذلك تبدو حجم النزاع الدولي االقتصادي عادة ما يكون كبير حيث يتن -2
أهميتها ملموسة وعاجلة وتبحث عن تسوية سريعة حتى ال تتفاقم اآلثار المالية الناجمة عن تأخير 

      . (3)تسويتها
فقد اختلفت اآلراء  وفيما يخص القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود االستثمار األجنبي،

وانقسم الفقه القانوني إلى نظريتين أساسيتين، النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية فاألولى التي نشأت في 
رحاب المذاهب الفردية التي تقوم على تقديس حرية الفرد واستقالل إرادته، ركزت على قاعدة خضوع عقود 

                                                           
دار  ،حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم لها -1

 .71-71، ص ص 7112ط  مصر ،اإلسكندرية المطبوعات الجامعية،
 .11-9 ص صمرجع سبق ذكره، طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  -2
 .11مرجع سبق ذكره، ص  طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، -3
 .182، ص 1997القانون الدولي االقتصادي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر  أنظر كذلك، حازم جمعة، -
أنظر كذلك، بلحسان هواري، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية، دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -

 . 7، ص 7112-7112ستغانم، االستثمار، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م
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المتعاقدين، وحجتهم في ذلك هو مبدأ سلطان اإلرادة الذي يخول  االستثمار األجنبي للقانون الذي تختاره إرادة
لإلرادة سلطان مطلق في هذا الصدد يرتفع بها فوق القانون، ومثال عن هذه النظرية ما نادي به الفقيه 

(Vedross) الدراسة باإلشارة إليه  من خضوع عقود االستثمار األجنبي للقانون الذاتي للعقد، وهذا ما ستقوم به
النظرية الموضوعية نجد عند تعرضها للقانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار األجنبي، في حين 

أبرزت سلطان القانون على إرادة المتعاقدين، حيث إن كان لهذه اإلرادة أن تختار قانون العقد فإن دورها في 
ة في تركيز الرابطة العقدية في إطار قانوني معين، يتصل هذه الحالة ال يعدوا أن يكون مجرد إبداء رغب

بالضرورة بهذه الرابطة وبهذا االختيار تستند إلى حكم القانون الذي أجاز لها ذلك، ومن ثمة تبدو إرادة 
المتعاقدين بوصفها ضابط اإلسناد الذي يشير إلى القانون الواجب التطبيق في شأن الرابطة العقدية، ويترتب 

خضوع عقد االستثمار الدولي لسلطان القانون المختار الذي ال يملك المتعاقدون مخالفة أحكامه  على ذلك
اآلمرة، ولهذا يجري القضاء الحديث على استظهار والكشف عن اإلرادة الضمنية أو التركيز الموضوعي 

سنادها في مركز الثقل في هذه الرابطة مع العلم أن النظرية الم وضوعية تبناها المركز للرابطة العقدية وا 
في الجزئية الخاصة بالنظام القانوني الواجب التطبيق على النزاع محل  (1)الدولي لتسوية منازعات االستثمار

 .(2)تسوية والمعروض على محاكم المركز كما سيأتي بيانه في هذه الدراسة
عية المشاكل التي من إن منازعات عقود االستثمار تتمتع بطبيعة خاصة ترجع إلى طبيعة اختالف نو 

الممكن أن تنشأ عنها، والتي تنبع أساسًا من كون أحد األطراف هذه العقود يمثل شخصًا عامًا يتمتع بالسيادة 
يتعامل مع شخص خاص أجنبي، إذ أن وجود الدولة كأحد أطراف النزاع يصبغ عملية تسوية النزاع بصبغة 

تسوية أي نزاع استثماري ينشأ بين الطرفين بما يتالءم خاصة، لذلك يتعين توفير وسائل محايدة وفعالة ل
هي هذه الوسائل األكثر مالئمة ونجاعة وعلى هذا األساس ما، المباشر وطبيعة عقود االستثمار األجنبي

هذا ما  ؟المباشر الخاص وقبواًل في العمل على تجنب وحسم المنازعات التي تثيرها عقود االستثمار األجنبي
 .(3)سوف نجيب عليه في هذه الدراسة

كما أن قوانين االستثمار المقارنة واالتفاقيات الدولية الخاصة بتشجيع وحماية االستثمار األجنبي       
تحرص على تحديد حقوق المستثمر والتزاماته من حيث النطاق والمضمون، بيد أن تنفيذ تلك الحقوق 

قع العملي يثير منازعات كثيرة بين المستثمر األجنبي والدولة التي يقوم وااللتزامات وتطبيقها على الوا
ضمانات قضائية لالستثمار  ،باالستثمار فيها ولهذا ينبغي توفير فضاًل عن الضمانات القانونية واالتفاقية

يق األجنبي عن طريق إناطة مهمة تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي لهيئة مستقلة، تحرص على تطب
                                                           

هو أحد المنظمات الخمس التابعة لمجموعة البنك  :(ICSID)الجدير بالذكر أن المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار -1
 هيئة التمويل الدولي،  (IBRD)البنك الدولي للتعمير والتنمية: منظمات حكومية، والمنظمات األربعة األخرى هي: الدولي وهي

(IFC)، واتحاد التنمية الدولية (IDA)عدد األطراف ، ووكالة ضمان االستثمار المت(MIGA). 
 .127-121، ص مرجع سبق ذكرهطه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  -2
، ص 7112لبنان، بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -3
2. 
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نزال حكم  المساواة القانونية بين الطرفين المتنازعين وأن يكون كل واحد منهما قادرًا على رفع دعواه أمامها وا 
القانون وتنفيذ الحكم الصادر عنها دون عوائق، وتدرك الدول المستقطبة لالستثمار أهمية وجود هذه الهيئة 

 .ر فيهالمال األجنبي على االستثمالما في ذلك من تشجيع لرأس ا
الثنائية والمتعددة األطراف وحتى إرادة لذلك فقوانين االستثمار الوطنية المقارنة واالتفاقيات الدولية  

األطراف في عقد االستثمار األجنبي المباشر تعتبر من اآلليات الضرورية في تهيئة مناخ االستثمار من 
مختلفة لتسوية المنازعة االستثمارية بصفة عامة   وسائلناحية حسم الخالفات والنزاعات لما توفره من 

كالتوفيق والوساطة  ودي بصفة خاصة بعضها رضائيالمباشر ومنازعات عقود االستثمار األجنبي 
و هذا ما سوف  ،(1)قضائي كاللجوء للقضاء الوطني أو الدولي أو التحكيم والمفاوضات وبعضها اآلخر

 اً ودولي اً وطني هاحسمالمباشر و  ازعات االستثمار األجنبيمنرة إلى من خالل اإلشانتناوله في هذه الدراسة 
وما قدمته من وسائل إلزامية وغير  القضائية وغير قضائية الوطنية والدولية وذلك بتبيان مختلف اآلليات

 .لفضهاإلزامية 
األهمية، ومما ال شك فيه أن مسألة حسم منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر أمرًا في غاية 

وسائل معينة لفضها، فالمستثمر عند اتخاذه للقرار باالستثمار في بلد ما فيضع في إلى والتي تكون باللجوء 
اعتباره ليس فقط المكان الذي يوفر له عائدًا مناسبًا على استثماراته، ولكن المكان الذي يتوافر فيه قوانين 

آليات ميسرة وفعالة وغير مكلفة لتسوية منازعاته في استخدام  حقوقه وتحمي مصالحه، وتمكنه منتحفظ له 
حالة حدوثها، وهذا ما دفع معظم التشريعات الوطنية المقارنة االستثمارية على غرار التشريع الجزائري إلى 

 المباشر مسايرين القانون الدولي األجنبيمعالجة المسائل المتعلقة بتسوية منازعات عقود االستثمار 
     .(2)، وما يقتضيه مبدأ سلطان اإلرادة في العقود بصفة عامةيرفي واالتفاقلالستثمارات الع

على اختيارات ومبادئ  والجزائر كبلد من البلدان النامية تبنت بعد االستقالل نهجًا اشتراكيا مبنياً         
بالشركة ذات  إيديولوجية مناهضة لكل أشكال التدخل األجنبي، باستثناء بعض عقود الشراكة، أو ما يعرف

 .(3)12-87: االقتصاد المختلط في قطاعي الصناعة والخدمات، بموجب قانون رقم
أما قطاع المحروقات فقد عرف إنشاء شركات مختلفة بموجب اتفاقيات دولية، لكن بعد األزمة 

نتائج، نتيجة انخفاض أسعار البترول، وما ترتب عن ذلك من  1982االقتصادية التي ضربت الجزائر سنة 
                                                           

ت، لبنان، دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيرو  -1
 .211-219 ص ، ص7112الطبعة األولى 

، 7111، مصر، ط اإلسكندريةحفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، دار الفكر الجامعي،  -2
 .122-127ص ص 

دار شتات  انظر كذلك، رواء يونس محمود النجار، النظام القانوني لالستثمار األجنبي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، -
 .211-211، ص ص 7117ط االمارات، القاهرة، مصر،  ،والبرمجيات

المتعلق بإنشاء الشركات المختلطة لالقتصاد وسيرها،  1987أوت  78المؤرخ في  87/12 :من القانون رقم 2المادة  -3
أوت  19المؤرخ في  82/12 :رقم المعدل و المتمم بالقانون ،1987أوت  21: الصادرة بتاريخ 22: ع ش،.د.ج.ج.ر.ج

   .1982أوت  72المؤرخة في  22: ع ش،.د.ج.ج.ر.، ج1982
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من االستثمار الوطني واألجنبي الخاص، حيث قامت بإدماج االستثمار الخاص  بدأ موقف الجزائر يتغير
بية المباشرة، األسواق المحلية والوطنية أمام االستثمارات األجن تالمحلي مع االستثمار العام الوطني، وفتح

: وكانت البداية بصدور قانون رقم  في وضع إطار تشريعي كضمان لالنتقال إلى اقتصاد السوق،شرعت و 
د الحر المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم الذي كرس االقتصا 1991أبريل  12المؤرخ في  91-11

 1992أكتوبر  12المؤرخ في  17-92: المرسوم التشريعي رقمإصدار  ثم، (1)وغير من نظام االستثمار
المعدل والمتمم  ،(3)المتعلق بتطوير االستثمار 12-11:الملغى باألمر رقم ،(2)المتعلق بترقية االستثمار

-12قانون وصواًل إلى ، (4) ، الملغى هو كذلك األخر7112 جويلية 12المؤرخ في  18-12: باألمر رقم
 ، وذلك(5)نفيذية لهوكذا صدور المراسيم الت، والمتعلق بترقية االستثمار 7112أوت  12المؤرخ في  19

 . (6)أكثر في هذا المجال التعزيز إصالحاته

                                                           
: الصادرة بتاريخ 12: ع ،ش.د.ج.ج.ر.ج والمتعلق بالنقد والقرض، 18/12/1991المؤرخ في  91/11 :القانون رقم -1

 12 :ع، ش.د.ج.ج.ر.، ج72/17/7111المؤرخ في المؤرخ في  11/11: ، المعدل والمتمم ب األمر رقم18/12/1991
 ، والمتضمن قانون النقد والقرض،72/18/7112المؤرخ في  12/11: والملغى باألمر رقم، 7817/7111: الصادرة بتاريخ

، 72/18/7111المؤرخ في  11/12: ، والمعدل والمتم باألمر رقم72/18/7112: الصادرة بتاريخ 27 :ع ،ش.د.ج.ج.ر.ج
 . 11/19/7111: الصادرة بتاريخ 21 :ع، ش.د.ج.ج.ر.ج، 12/11: المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض رقم

 22 :ع، ش.د.ج.ج.ر.ج ، الملغى،، والمتعلق بترقية االستثمار12/11/1992المؤرخ في  92/17: المرسوم التشريعي رقم -2
 .11/11/1992: الصادرة بتاريخ

-12الذي حل محله قانون ترقية االستثمار ، والمتعلق بتطوير االستثمار،71/18/7111المؤرخ في  11/12: األمر رقم -3
 .77/18/7111 :الصادرة بتاريخ 22 :ع، ش.د.ج.ج.ر.ج ،19

أوت والمتعلق بتطوير  71المؤرخ في  11/12: المعدل والمتمم لألمر رقم 7112يوليو  12المؤرخ في  12/18: األمر رقم -4
 .7112يوليو  19: الصادرة بتاريخ 22 :ع، ش.د.ج.ج.ر.جاالستثمار، 

 222-12: مم للمرسوم التنفيذي رقمالمعدل والمت 7112مارس  12المؤرخ في  111-12: المرسوم التنفيذي رقمأنظرك  -5
المرسوم التنفيذي  ، المحدد لصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها،7112-11-19: المؤرخ في

والمحدد للقوائم السلبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفية تطبيق المزايا  7112مارس  12المؤرخ في  111-12:رقم
المحدد لكيفية تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة  117-12:المرسوم التنفيذي رقم االستثمارات،أنواع ى مختلف عل

المرسوم  المحدد لكيفيات تحصيل الرسوم الخاصة بمعالجة ملفات االستثمار، 112-12:المرسوم التنفيذي رقم المتعلقة به،
والمتعلق بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام  7112رس ما 12المؤرخ في  112-12: التنفيذي رقم

المحدد لكيفيات تطبيق المزايا اإلضافية لالستغالل الممنوحة  112-12: المرسوم التنفيذي رقم االلتزامات والواجبات المكتتبة،
 .(7112-12-18: الصادرة بتاريخ 12: ع، ش.د.ج.ج.ر.ج .)منصب شغل( 111)لالستثمارات المنشئة ألكثر من مائة 

: الصادرة بتاريخ 22: ع، ش.د.ج.ج.ر.ج ،االستثماررقية ، والمتعلق بت7112أوت  12المؤرخ في  19-12: القانون رقم -6
 .7112أوت  2

ت وتوجيهها، شهد قانون االستثمار في الجزائر بعد االستقالل تطوًرا ملحوًظا، بداية من مرحلة الرقابة على االستثماراوقد 
، مروًرا بمرحلة اإلصالحات االقتصادية والمالية وذلك قصد 1987، و1922، 1922بموجب قوانين االستثمار لسنوات 

، وقانون 1991قانون النقد والقرض سنة : االندماج في االقتصاد العالمي، والتي تميزت بإصدار مجموعة من القوانين منها
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كما صادقت الجزائر على مجموعة من االتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة باالستمارات األجنبية 
نبية لعام اتفاقية نيويورك الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األج: على سبيل المثال ومنازعاتها منها

، (2)1922تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى لعام  ةواتفاقي ،(1)1928
واالتفاقية الموحدة الستثمار  ،(3) 1921 واالتفاقية الخاصة بإنشاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار لعام

لتشجيع وضمان االستثمار بين الدولية واالتفاقية  ،(4) 1981 رؤوس األموال العربية في الدول العربية لعام
 ،(6)واالتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان االستثمار ،(5)1991دول اتحاد المغرب العربي لعام 

اتفاق الشراكة األوروجزائرية الذي كان يهدف إلى إنشاء منطقة التبادل الحر، حيث وقعت الجزائر واالتحاد و 
ر اللجنة األوربية ببروكسل على اتفاق الشراكة األورومتوسطية وهذا بعد بمق 7111ديسمبر  19األوربي يوم 

والذي أدخل حيز  7117ابريل  77جواالت عديدة للمفاوضات إلى أن تم الوصول إلى اتفاق نهائي في 
األخرى  مع مختلف  والمتعددة األطراف ،الثنائية الدولية وغيرها من االتفاقيات ،(7)7112التنفيذ في سبتمبر

، فضاًل عن االتفاقيات الدولية في (8)وباقي بلدان العالم ادول العالم من أوربا وأفريقيا وآسيا وأستراليا وأند ونسي

                                                                                                                                                                                           

من  ، وكذا إبرام مجموعة7112، المعدل والمتمم سنة 7111تطوير االستثمار سنة  ، وقانون1992ترقية االستثمار سنة 
 .7112االتفاقيات الدولية في ميدان االستثمار، وصواًل إلى قانون ترقية االستثمار لسنة 

وتوسيع النشاط االستثماري  حرص المشرع الجزائري في قوانين فترة ما بعد اإلصالحات على تكريس مبدأ حرية االستثمار،كما 
قرار مجموعة من الحوافز والضمانات واالمتيازات  وتبسيط إجراءاته، وتفعيل أسلوب الشراكة مع المستثمرين خاصة األجانب، وا 

 .لتشجيع االستثمار الوطني واألجنبي، من أجل النهوض باالقتصاد الوطني
، المتضمن االنضمام بتحفظ إلى االتفاقية التي صادق 1988نوفمبر  12المؤرخ في  722-88: المرسوم الرئاسي رقم -1

 .1988-11-72الصادرة بتاريخ  28:ع، ش.د.ج.ج.ر.،  ج1928-12-11عليها مؤتمر األمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 
ة المتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلق 1992-11-21المؤرخ في  222-92:المرسوم الرئاسي رقم -2

 .1992لعام  22: ، عش.د.ج.ج.ر.بواشنطن، ج 1922-12-18باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى والموقعة في 
المتضمن المصادقة على االتفاقية المتعلقة بإنشاء الوكالة العربية  1927يونيو  12المؤرخ في  12-27: األمر رقم -3

 .1927لعام  22: ع ،ش.د.ج.ج.ر.لضمان االستثمار، ج
رؤوس  الستثمارالمتضمن المصادقة على االتفاقية الموحدة  1992-11-12المؤرخ في  212-92: المرسوم الرئاسي رقم -4

 .1992لعام  29:ع ،ش.د.ج.ج.ر.ج ،1987األموال العربية في الدول العربية الموقعة بتونس عام 
المصادقة على االتفاقية المتعلقة بتشجيع وضمان المتضمن  1991-17-77المؤرخ في  271-91: المرسوم الرئاسي رقم -5

 .1991لعام  29 :، عش.د.ج.ج.ر.، ج1991-12-72االستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة بالجزائر في 
المتضمن المصادقة على االتفاقية المنشأة للوكالة الدولية  ،1992 -11-21المؤرخ في  222-92: المرسوم الرئاسي رقم -6

-11-12: الصادرة بتاريخ 22: ع.ش.د.ج.ج.ج ،1982-11-11لضمان االستثمار وعلى ملحقيها والمحررة بسيول في 
المتضمن المصادقة على االتفاقية المتعلقة بإنشاء  1927يونيو  12المؤرخ في  12-27 :األمر رقم - .2، ص 1992

   .1992لعام  22: ، عش.د.ج.ج.ر.الوكالة العربية لضمان االستثمار، ج
ة، تصاديالتفاقيات الشراكة العربية األورومتوسطية، أطروحة دكتوراه في العلوم االق وتقييميهجمال عمورة، دراسة تحليلية  -7

   .297 – 291ص  ، ص7112جامعة الجزائر، 

.112عيبوط محند وعلي، مرجع سبق ذكره، ص  - 8 
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، (1)1982 الموقعة بالرياض عام كاالتفاقية العربية للتعاون القضائي لعام  مجال التعاون القانوني والقضائي
 . (2)1991للتعاون القانوني والقضائي لدول االتحاد المغرب العربي لعام  واالتفاقية المغاربية

، يفضل عقود الشراكة،  المباشر وتجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري في مجال عقود االستثمار األجنبي
والتي تكون نسبة  خاصة االستثمارات المنجزة مع المؤسسات العمومية االقتصادية،واالستثمار المشترك 
وفي مجال المنازعات وقبل مصادقة  ،(3)على األقل من رأس المال االجتماعي % 21المساهمة الوطنية فيها 

فقد كانت في بداية  1922الجزائر على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات لتسوية منازعات االستثمار لسنة 
بصرف النظر عن قانون  ،األجنبي للمحاكم الوطنية السبعينات والثمانينات تخضع منازعات عقود االستثمار

الذي الذي كان أول قانون غداة االستقالل موجهًا للمستثمرين األجانب و و ، 1922االستثمار الجزائري لسنة 
أصدر المشرع الجزائري  1922لكن عام  ،(4)األجنبي االستثمارعقود نص على التحكيم  لفض منازعات 

بخصوص جذب األموال الخاصة المحلية وبصفة  1922سبتمبر  12المؤرخ  في  728-22قانون رقم 
، لكن بالرغم من (5)ولم ينص هذا القانون على التحكيم كآلية لفض المنازعات ،الحقة رؤوس األموال األجنبية

، األمر الذي (6)لشركة االقتصاد المختلطاألجنبي االستثمار  ذلك كان اإلجراء التحكيمي يعمل به في عقود

                                                           
المتضمن المصادقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي  ،7111-17-11المؤرخ في  22-11: المرسوم الرئاسي رقم -1

 11: ، عش.د.ج.ج.ر.ج ،1992من االتفاقية عام  29وكذا تعديل المادة  ،1982ابريل  12الموقعة في الرياض بتاريخ 
 .7111-17-17الصادرة في 

المتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي  1992-12-72المؤرخ في  181-82: المرسوم الرئاسي رقم -2
 .1992-12-12الصادرة بتاريخ  22:، عش.د.ج.ج.ر.ج بين دول اتحاد المغرب العربي والموقعة في ليبيا،

. والمتعلق بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم 7111أوت  71المؤرخ في  12-11من األمر  2المادة  - 3 
، والتي كانت تنص على حل النزاعات الناتجة عن تطبيق أو تفسير االتفاقية 1922من قانون االستثمار لعام  77المادة  -4

 22 :ع، ش.د.ج.ج.ر.ج، 72/12/1922المؤرخ في  22/722: القانون رقم) .بواسطة التحكيمالملحقة بقرار االعتماد 
 (.17/18/1922: الصادرة بتاريخ

: الصادرة بتاريخ 81 :ع ،ش.د.ج.ج.ر.جالمتضمن قانون االستثمارات،  12/19/1922المؤرخ في  22/782: األمر رقم -5
كان هذا القانون يرفض التحكيم من الناحية القانونية كآلية لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر،  ،12/19/1922

لكن الممارسة العملية كانت تعكس عكس هذا التوجه، بحيث كان يتم اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاعات المتعلقة باالستثمار 
لرغم من تمسك المشرع خالل فترة الستينات والسبعينات باالختصاص القضائي األجنبي المباشر في قطاع المحروقات، با

   ( Nour Eddine Terki, les sociétés étrangères en Algérie, O.P.U Alger, 1976, p p 252,253-)للمحاكم الوطنية 
انت تخضع النزاعات الناشئة بين المتعلق بشركات االقتصاد المختلط ك 1987أوت  78من القانون المؤرخ في  22المادة  - 6

المتعلق  78/18/1987المؤرخ في  87/12: القانون رقم. )الشركة المختلطة لالقتصاد والمؤسسات االشتراكية إلى التحكيم
كما كانت الشركات الوطنية الجزائرية تقبل بإحالة نزاعاتها مع  ،(مرجع سابق بإنشاء وتسيير شركات االقتصاد المختلط،
، ( .Nour Eddine Terki, les sociétés étrangères en Algérie, op,cit, p 255-)المؤسسات األجنبية إلى هيئة تحكيم خاصة 

، حيث بموجبها 1982ماي  72ي صدور الئحة التحكيم الجزائرية الفرنسية ف هو كذلك ما ِيؤكد توجه الجزائر اتجاه التحكيم
أصبح بإمكان المستثمرين الفرنسيين في نزاعاتهم مع المؤسسات الوطنية من اللجوء إلى التحكيم، ثم جاءت اإلصالحات 

، ففتحت الجزائر حدودها نحو 1982االقتصادية نتيجة األزمة االقتصادية التي مست الجزائر وانخفاض أسعار البترول سنة 
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صاد السوق وما أدى إلى تناقضات في التشريع الوطني إلى غاية الخروج من االقتصاد المختلط ودخول اقت
لقوانين الوطنية الداخلية، بما يتماشى واالتفاقيات الدولية واإلقليمية الموقعة في اتعديل بشهده من إصالحات 

 7118-17-72المؤرخ في  19-18 ل االستثمار األجنبي، ومنها قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةمجا
 .(1)وقوانين االستثمار واالقتصاد

على  7112أوت  12المؤرخ في  19-12: االستثمار رقمترقية وقد نص المشرع الجزائري في قانون 
اختصاص القضاء الوطني في حل النزاعات بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية كأصل عام، واالستثناء 

 تتعلق بالمصالحة أو التحكيم هو اللجوء إلى التحكيم في حالة وجود اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة األطراف
 .(2)صخالعقد يسمح للطرفين باللجوء إلى تحكيم أو وجود بند في ا

                                                                                                                                                                                           

جنبية المباشرة، وهو ما أكدته الترسانة الكبيرة من القوانين واالنضمام إلى االتفاقيات الدولية في مجال المنازعة االستثمارات األ
برامها للعديد من العقود االستثمارية، تحت تأثير العولمة واألزمة االقتصادية حسن طالبي، تسوية  -: أنظر ). االستثمارية وا 

 (.2 ، ص7112، 7112الستثمارات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، المنازعات في القانون الجزائري ل
 19-12قانون ترقية االستثمار : راجعا المشرع الجزائري قوانين الصادرة في مجال االقتصاد فأصدر منها على سبيل المثال -1

، ع ش.د.ج.ج.ر.ج، 7112فبراير  71خ في المؤر  11-12: القانون رقمالسالف الذكر والقوانين التطبيقية له، كذلك نجد 
والمتعلق  7112أبريل  78المؤرخ في  12-12: المعدل والمتمم للقانون رقم، 7112-17-72: الصادرة بتاريخ 11

يسوى كل " :منه على أنه 28المادة والذي نصت  ،(7112-12-19: الصادرة بتاريخ 21:ع ،ش.د.ج.ج.ر.ج)بالمحروقات 
أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون /والمتعاقد، ينجم عن تفسير و( النفط)خالف بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات 

 .أو النصوص المتخذة لتطبيقه، عن طريق إجراء تسوية ودية وفق الشروط المتفق عليها في العقد/ و
 .خالف للتحكيم الدولي حسب الشروط المتفق عليها في العقدفي حالة إخفاق هذا اإلجراء يمكن عرض هذا ال

يخص اللجوء إلى التحكيم الدولي المذكور أعاله األشخاص المكونين للمتعاقد دون سواهم، وال يخص المؤسسة الوطنية سونا 
 .طراك، شركة ذات أسهم

ت أسهم، واألشخاص المكونين للمتعاقد، فإنه في حالة ما إذا كان الخالف قائمًا بين المؤسسة الوطنية سونا طراك، شركة ذا
 .يمكن عرض هذا الخالف على التحكيم الدولي حسب الشروط المنصوص عليها في العقد
 12-12 :، علمًا أن هذا القانون رقم"يطبق القانون الجزائري، وال سيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لتسوية الخالفات

، والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن 1982-18-19المؤرخ في  12-82: المتعلق بالمحروقات كان قد ألغى القانون رقم
 -11-12المؤرخ في  18-12:بالقانون رقم 7112المحروقات واستغاللها ونقلها باألنابيب، كما أن هذا القانون عدل قبل سنة 

وحق الشفعة بالنسبة لالستثمار في القطاعات اإلستراتجية حماية  21-29ى قاعدة ، كما أكد المشرع الجزائري عل7112
عن أية  % 21تملك نسبة  كلالقتصاد الوطني، كما أن االستثمار األجنبي المباشر في مجال البترول نجد شركة سونا طرا

، المتضمن قانون المالية 7119جويلية  77المؤرخ  11-19من االمر  28المادة ).عقود تجريها في مجال البحث واالستغالل
المتعلق بتطوير  12-11والمتمم لألمر  7119-12-72: الصادرة بتاريخ 22: ع ،ش.د.ج.ج.ر.ج، 7119التكميلي لسنة 

 7111المتضمن قانون المالية التكميلي لعام  7111أوت  72المؤرخ في  11-11:من االمر رقم 22االستثمار، كذلك المادة 
-21المؤرخ في  18-12من القانون رقم  22والمعدلة بالمادة  7111-18-79: الصادرة بتاريخ 29 ع ،ش.د.ج.ج.ر.ج

 .7112-17-21:الصادرة بتاريخ 28:ع، ش.د.ج.ج.ر.، 7112المتضمن قانون المالية لعام  17-7112
2
يخضع  كل خالف بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية  :"الجزائري  7112من قانون االستثمار لعام  72المادة  - 

يتسبب فيه المستثمر، أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميًا، إال 
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تفادى الغموض الموجود في نص القديم الذي لم يكن يحدد الجهة قد يالحظ أن المشرع الجزائري و       
والتي  12-11األمر  قانون تطوير االستثمار الجزائري من 12القضائية المختصة وذلك في نص المادة 

يخضع كل خالف بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو :"أنهعلى  كانت تنص
بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده، للجهات القضائية المختصة، إال في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو 

ة وجود اتفاق خاص ينص متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حال
  .(1)"على بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكيم خاص

-12 من قانون ترقية االستثمار 11ة نصت المادالطعن في قرار منح المزايا، فقد فيما يخص كذلك 
يخص فض النزاع الذي قد ينشأ نتيجة غبن من اإلدارة أو الهيئة المكلفة بتنفيذ هذا وفيما السالف الذكر  19

القانون فيما يخص استفادة المستثمر من المزايا المقررة في قانون االستثمار، أو في حالة تجريد المستثمر من 
الهيئة القضائية  أو إلى بصفة جوازية حقوقه، فالمشرع يؤكد في هذه الحالة اللجوء إلى الطعن اإلداري

 .(2)المختصة دون تحديدها، كذلك تشكيل وتنظيم وسير لجنة الطعن تركه للتنظيم الذي لم يصدر لحد اآلن
 ازعات عقود االستثمار األجنبيمختلف اآلليات الوطنية والدولية لفض منلهذا تتناول هذه الدراسة 

أبرمت وأن الجزائر خصوصًا  ،لقانون الدوليوكذا ا موقف المشرع الجزائري منهاالمباشر مع اإلشارة إلى 
وكذا انضمامها  ،(3)لالستثمارات األجنبية المباشرة والتشجيع ثنائية للحماية المتبادلةالتفاقيات االمن  لعديدا

                                                                                                                                                                                           

الحة أو التحكيم أو في حالة وجود اتفاق في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمص
 ".مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين باالتفاق على تحكيم خاص

 22 :، عش.د.ج.ج.ر.المتعلق بتطوير االستثمار، ج 7111أوت  71المؤرخ في  11/12: من األمر رقم 12المادة  -1
 . المعدل والمتمم

.ق بترقية االستثمارالمتعل 19-12من قانون  11المادة  - 2 
لعبت االتفاقيات الدولية الثنائية في ميدان االستثمار دورًا كبيرًا في تحقيق المقاربة الثنائية لحمايتها، سواء من الناحية  -3

الموضوعية أو اإلجرائية، وقد لجأت دول العالم إلى هذه اآللية، بعد عجز المجتمع الدولي في إيجاد قانون موحد لالستثمار 
لدولي بصفة عامة وفي مجال تسوية الخالفات والمنازعات المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي بصفة خاصة، هذا في ظل ا

اختالف المصالح الدولية وأهداف خططها االقتصادية المتباينة بين الدول المتقدمة المالكة للشركات المتعددة الجنسيات والدول 
على توفير آليات للتسوية  في مجال منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر كآلية النامية، لذلك عملت هذه االتفاقيات 

التحكيم التجاري الدولي الحر أو المؤسسي فصاًل عن اآلليات األخرى، كذلك لعبت االتفاقيات الثنائية األخرى والمكملة لتشجيع 
قود االستثمار األجنبي المباشر كاالتفاقيات الثانية المبرمة في االستثمار األجنبي المباشر دورًا كبيرًا في تفادي المنازعة في ع

عبد المومن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية ) مجال تفادي االزدواج الضريبي الذي يشكل عقبة أمام المستثمرين األجانب 
راتجية، االقتصادية والسياسية، مقال في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات، المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلست

 11:21، الساعة 7118-17-72: ، تاريخ التصفحhttp://democraticac.de/?p=38256 :على الموقع الرابط اإللكتروني
، والجزائر أبرمت اتفاقيات ثنائية وصادقت عليها في هذا المجال وأغلبها حددت وسائل تسوية الخالفات والنزاعات (صباحًا 
 االتفاقية الجزائرية الجنوب إفريقية حول الترقية -:ة بعقود االستثمار األجنبي المباشر ومنها على سبيل المثال ال الحصرالمتعلق

، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 7111-19-72: الموقعة بالجزائر بتاريخ توالحماية المتبادلة لالستثمارا
 .7111-79/12الصادر بتاريخ  21: ، عش.د.ج.ج.ر.ج ،71112-12-72المؤرخ في  712-11:رقم
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خاصة تلك المتعلقة بتسوية منازعات االستثمارات  العالمية واإلقليمية الجماعية للعديد من االتفاقيات الدولية
الفات الناشئة عن نصت على تسوية المنازعات والخمع العلم أن هذه االتفاقيات كلها  ،األجنبية المباشرة

في عالقات فضاًل عن دخول كذلك الجزائر ، طرق تسويتها الودية وغير ودية االستثمار وأشارت إلى
لتحقيق العديد من عقود االستثمار األجنبي المباشر في مختلف القطاعات  هااماقتصادية دولية من خالل إبر 

ها هذا وعلى هذا النحو جاء اختيار موضوع الدراسة نابعًا من األهمية العلمية والعملية التي يكتسيالتنمية 
 . لموضوعا

 :أهمية الموضوع: أوالا 
ذلك أنها تهدف للكشف عن الطبيعة الحقيقية لعقود االستثمار األجنبي  تتبلور األهمية العلمية للبحث،

المباشر، ومعرفة مكانتها في ظل االنتشار الواسع للعقود الدولية في مجال االستثمار وارتباط هذا األخير 
بمختلف أوجه النشاط االقتصادي كنشاط التجاري مثاًل، وكذلك لعدم وجود عقد مسمى يمكن أن نطلق عليه 
عقد الدولة لالستثمار ال في التشريع الوطني وال الدولي ينظم أحكامه بالتفصيل، كما أن عملية تنفيذ عقود 
االستثمار الدولية عادة ما تستمر فترة طويلة من الزمن، تتغير معها ظروف االستثمار من النواحي 

يؤدي إلى نشوب نزاعات بينهم، مما االقتصادية والسياسية، مما يؤثر على التزامات األطراف في تلك العقود و 
يتطلب آليات لفضها تتماشى مع مصالح الطرفين وتتكيف مع السياسة الوطنية والدولية وهذا ما ستبينه هذه 

 .الدراسة العلمية

                                                                                                                                                                                           

، والمصادق 7112-11-12الموقعة بتونس في  تاالتفاقية الجزائرية التونسية حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارا -
-19الصادرة بتاريخ  22: ، عش.د.ج.ج.ر.ج، 7112-11-12المؤرخ في  212-12: عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم

11-7112. 
، والمصادق عليها بموجب 1991-12-77االتفاقية الجزائرية األمريكية حول تشجيع االستثمارات الموقعة بواشنطن في  -

 .1991 -11-72: الصادرة بتاريخ 22: ، عش.د.ج.ج.ر.ج، 1991-11-12المؤرخ في  219-91: المرسوم الرئاسي رقم
، والمصادق 1992-11-71ع والحماية المتبادلتين لالستثمارات الموقعة ببكين في االتفاقية الجزائرية الصينية حول التشجي -

-11-72: الصادرة بتاريخ 22: ، عش.د.ج.ج.ر.ج ،7117-11-72المؤرخ في  297-17:عليها بموجب الرئاسي رقم
7117. 

-17-12ت الموقعة بالجزائر في االتفاقية الجزائرية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلتين فيما يخص االستثمارا -
 1:، عش.د.ج.ج.ر.ج، 1992-11-17: المؤرخ في 11-92: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم1992

 .1992-11-17: الصادرة بتاريخ
نجد، مصر كذلك أبرمت الجزائر اتفاقيات ثنائية في هذا اإلطار مع الكثير من الدول اإلفريقية، فباإلضافة إلى جنوب إفريقيا 

أثيوبيا، تونس، السودان، مصر، ليبيا، مالي، الموزمبيق، النيجر، نيجيريا، كذلك الدول األمريكية نجد إضافة إلى أمريكا كل من 
األرجنتين، كندا، أما الدول اآلسيوية نجد، الصين، كوريا، أندونسيا، ايران، ماليزيا، طاجكستان، أما أوربا فباإلضافة إلى فرنسا، 

تحاد األوربي، ألمانيا، بريطانيا، النمسا، بلغاريا، الدنمارك، اسبانيا، فلندا، اليونان، ايطاليا، رومانيا، السويد، كذلك باقي نجد اال
لمزيد .)األردن واإلمارات العربية المتحدة، قطر، سوريا، الكويت، اتحاد المغرب العربي: الدول العربية في المشرق العربي مثل 

 ( http://www.andi.dz :الموقع اإللكتروني للوكالة الوطنية لتطوير االستثمارمن التفاصيل أنظر 



 مقدمة

- 14 - 
 

أما األهمية العملية فتتمثل في ارتباط موضوع الدراسة بعقود االستثمار األجنبي المباشر والتي تتميز في 
ا المالية الضخمة وتأثير تنفيذها في الحياة االقتصادية في الدول خاصة النامية وطبيعتها مجملها بقيمته

الخاصة، حيث تعمل على تحقيق التنمية وتطوير اقتصاديات الدول الراغبة في النمو، األمر الذي يشكل 
اف، وتعمل على تسوية منازعتها أهمية قصوى، باعتماد اآلليات الناجعة التي ال تلحق أية أضرار باألطر 

طمأنة المستثمرين األجانب والدول المصدرة لرأس المال على استثماراتها من جهة ومحاولة إيجاد نوع من 
التوازن والحماية والمساواة بين طرفي رابطة االستثمار من جهة أخرى، مما يعمل على تشجيع االستمارات 

التمويل الخارجي في إطار تحقيق التنمية الحاضرة  األجنبية المباشرة التي تعتبر مصدرًا أساسيًا من مصادر
 .   والمستقبلة

  :أهداف البحث: ثانياا 
 :تهدف هذه الدراسة إلى

وذلك من خالل الوقوف على مفهوم االستثمار وأنواعه  معرفة حقيقة عقود االستثمار األجنبي المباشر، -1
وأشكاله المختلفة وصواًل إلى ماهية عقد االستثمار األجنبي المباشر كوسيلة للتعاقد بين الدولة المضيفة 

 .لالستثمارات والمستثمر األجنبي بغرض تحقيق التنمية خاصة االقتصادية
الل خصوصيتها ودوليتها المستمدة من أطرافها وكذا شروطها، تحليل الطبيعة القانونية لهذه العقود من خ -7

وما يترتب عنها من حقوق والتزامات، وما يمكن أن تنشأ عنه من منازعات في حالة انتهاك هذه الحقوق أو 
 .خرق لهذه االلتزامات

ها في ظل معرفة أهم األسباب التي قد تؤدي لنشوب المنازعة فيها، وكيفية إقامة التوازن العقدي في -2
 .طني والدولي ومبدأ سلطان اإلرادةالقانون الو 

معرفة القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر وذاك الواجب التطبيق  -2
    .على اتفاق التحكيم

معرفة أهم الخيارات المطروحة ألطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر لتسوية ما قد يترتب من خالفات  -2
  .تنفيذه سواء في ظل مبدأ سلطان اإلرادة أو في ظل القانون الوطني أو الدوليتثار بمناسبة 

معرفة أهم اآلليات الوطنية والدولية لتسوية منازعات عقود االستثمار من خالل الوقوف على ما تضمنه  -2
التشريع الوطني وكذا االتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة األطراف من وسائل تسوية منازعات االستثمارات 

 .األجنبية المباشرة
تفاقي الثنائي والمتعدد األطراف وكذا المجتمع الدولي لعرفي اإلاتقييم الدور الذي أحرزه القانون الدولي  -2

 .في مجال منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر
إبراز الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه اآلليات الوطنية والدولية في تحقيق التقارب والتكامل االقتصادي  -2

ستثمار األجنبي المباشر، تحقيقًا للتنمية الوطنية العالمي والجهوي فيما يخص تسوية منازعات عقود اال
 .والعالمية وبمختلف أبعادها
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إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه الطرق البديلة لفض النزاعات بخالف التحكيم في تسوية منازعات عقود  -9
 .االستثمار األجنبي المباشر كالمفاوضات والوساطة والتوفيق

لية هذه اآلليات في حسم وفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر العمل على معرفة مدى فعا  -8
 .خاصة آلية التحكيم التجاري الدولي

إبراز دور المراكز الدولية خاصة تلك المنشئة باالتفاقيات الدولية في تسوية منازعات االستثمار األجنبي  -9
 .المباشر

إبراز كذلك دور هذه اآلليات في خلق مناخ استثماري جاذب لالستثمارات األجنبية المباشرة من حيث  -11
 .توفير الضمانات اإلجرائية القضائية وغير قضائية التي يطمئن إليها المستثمر األجنبي

خاصة  ريبيان وسائل تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر في القانون الوطني الجزائ -11
التي انضمت وصادقت عليها الجزائر، خاصة  ، وفي االتفاقيات الدولية والثنائية،7112قانون االستثمار لعام 

مدى فاعليتها في جذب وتشجيع ، وكذا تلك المتعلقة بتسوية منازعات االستثمار وبالحماية المتبادلة لها
 .  االستثمارات األجنبية المباشرة

 :الموضوع أسباب اختيار: ثالثاا  
:                     التي دفعتني الختيار هذا الموضوع والبحث فيه وتتلخص في توجد العديد من األسباب

 األهمية الكبيرة لالستثمار األجنبي المباشر، نظرًا للدور الفعال الذي يلعبه في التنمية واالقتصاد الوطني، -1
لكل من الدولة المضيفة لالستثمار والدول التي ينتمي إليها المستثمرون، فهو بالنسبة للدولة المضيفة الركيزة 
األساسية التي يتم بواسطتها التنمية المختلفة وتوفير فرص العمل ورؤوس األموال األجنبية والخبرة التكنولوجية 

رون فهو يعمل على رفع و نمو رأس المال و تحقيق المزيد الحديثة، وبالنسبة للدول التي ينتمي إليها المستثم
                                                         .                                                                                                                            من االستثمارات

والعقود الدولية األخرى كعقود التجارة الدولية والعقود اإلدارية  ف والخلط الكبير بين عقود االستثمارالخال –7
األجنبي كعقد ضمان  الدولية وكثرة العقود الشبيهة لها كالعقود النموذجية والعقود المرافقة لعقد االستثمار

دولة لالستثمار و تطابقها مع عقد االستثمار في ظل عدم وجود عقد مسمى يمكن أن نطلق عليه عقد ال
 .الدولة

 .الطبيعة الفنية المعقدة لعقود االستثمار األجنبي كونها تبرم بين الدولة وشخص خاص أجنبي –2
األهمية الكبيرة آلليات فض منازعات عقود االستثمار األجنبي وما توفره من ضمانات اتفاقية وقانونية  –2

تأثيرها على الدول النامية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، وكذا وقضائية للمستثمر األجنبي، ورصد 
المساهمة في إثراء المكتبة القانونية الجزائرية والبحث العلمي، وكذا إيماني الراسخ بان جلب االستثمار 

 .األجنبي يمثل التحدي األول الذي يواجه االقتصاد الجزائري واقتصاد الدول النامية
بحوث العلمية المختلفة وقصرها على دراسة آلية التحكيم لوحدها في فض منازعات عقود قلة الدراسات وال –2

 .االستثمار األجنبي دون اآلليات األخرى وباإلشارة إلى القواعد الموضوعية دون اإلجرائية
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ت رغبتي الشديدة للمواضيع التي لها عالقة بالقانون الدولي لألعمال وعقود االستثمار األجنبي هي ذا –2
 .صلة بقواعد القانون الدولي الخاص الذي ينظم العالقات التعاقدية ذات العنصر األجنبي

البحث عن طرق حل النزاعات المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي على المستوى الدولي وكيفيات  –2
 .بيقالتعويض في حاالت حدوث الضرر وكذلك الجهات المختصة للنظر في النزاع والقانون الواجب التط

إبراز دور وسائل تسوية المنازعات في توفير المناخ المالزم للمستثمر األجنبي وضمان حقوقه من جهة  –8
 . والموازنة بين مصالحه ومصالح الدولة المضيفة لالستثمار بما يضمن مبدأ السيادة الدولية

اعتبار آليات فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر من المؤشرات التي يقاس بها مناخ  -9
 .االستثمار

 :المناهج المستعملة في البحث: رابعاا 
ولإلجابة على اإلشكاليات السالفة الذكر، ونظرًا لكون موضوع عقود االستثمار األجنبي المباشر من 

في مجال العقود الدولية لالستثمار، تم  نتيجة كثرة الصور واألشكال التعاقدية المواضيع المعقدة ومتشعبة،
فوقفت على  ، والمنهج التاريخي،االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التطبيقي والمنهج المقارن

د المبرمة في العقو  ، وما هية طبيعةالمباشر تحديد جملة من الضوابط التي تحدد ماهية االستثمار األجنبي
، فحاولت توظيف المنهج التحليلي، للوصول للمعنى الحقيقي لعقود إطار االستثمار األجنبي المباشر

االستثمار األجنبي المباشر وطبيعتها، وبعض نماذجها وكذا القانون الواجب التطبيق عليها وآليات تسوية 
وطني المقارن واالتفاقيات اإلقليمية والدولية من خالل البحث في التعريف الفقهي والتشريع الذلك منازعتها و 

إظهار الخصوصية التي تميزها عن غيرها من العقود الدولية كعقود التجارة حاولت المتعلقة باالستثمار، ثم 
الدولية، حيث تنعكس هذه الخصوصية من الوصف غير متكافئ ألطراف عقود االستثمار األجنبي، ووضع 

مع الدولة أو إحدى هيئاتها، وذلك لتحليل المقاربة بين المستثمر األجنبي سواء المستثمر األجنبي المتعاقد 
ومن ثمة ترجمة هذا التباين في أطراف العالقة  ،ويًا كالشركات المتعددة الجنسياتكان شخصًا طبيعيًا أو معن

ميد الزمني العقدية، من خالل بيان شروط عقد االستثمار األجنبي كتكريس شرط الثبات التشريعي، والتج
دراج شرط التحكيم لتسوية منازعتها، مما يحد من االختصاص القضائي ل لدولة المضيفة لقانون اإلرادة، وا 

 .لالستثمار األجنبي
كما وقفت من خالل المنهج التطبيقي على عرض مختلف التطبيقات العملية المأخوذة من عقود 

لبترول، وعقود االمتياز، وعقود الفديك وعقود البوت، االستثمار األجنبي، كعقود نقل التكنولوجيا، وعقود ا
وغيرها من عقود االستثمار األجنبي المباشر وكذا تطبيقات المختلفة لآلليات الوطنية والداخلية لفض 
منازعتها، واستعملت المنهج المقارن، لمقارنة بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة باالستثمار األجنبي، 

مية المحلية والعالمية، ومقارنة آليات فض منازعات عقود االستثمار األجنبي، من حيث وكذا دوره في التن
حجم قوتها الضمانية للمستثمر األجنبي ومدى إنتاجها لمناخ استثماري جاذب، ومساعدة في الرفع من 

فتها عقود ، كما وظفت المنهج التاريخي للوقوف على مختلق التطورات التي عر تدفقات االستثمارات األجنبية
 .االستثمار األجنبي المباشر من خالل دراسة التشريع الوطني والدولي المتعلق باالستثمار األجنبي المباشر
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 : إشكالية البحث: خامساا 
إن مسألة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود االستثمار األجنبي الخاص المباشر، تشكل أهمية 

حيث أن ارتباك أي دولة في حلها يخرجها من المنافسة العالمية، ويؤدي ذلك إلى  قصوى في الوقت الراهن،
خلق مناخ استثماري طارد، مما يعرقل كافة أشكال التنمية، خاصة االقتصادية، في ظل العولمة والتطور 

ماية السريع الذي يشهده العالم على كافة األصعدة، لهذا فقد بات من الضروري التفكير بعناية، وقصد ح
وتشجيع االستثمار األجنبي الخاص المباشر، وغير مباشر، من البحث عن الوسائل الناجعة لتسوية 
المنازعات، التي قد تنشأ عن عقود االستثمار األجنبي، وتمييزها عن وسائل فض المنازعات للعقود المرافقة 

رغم الوعلى عقود االستثمار الوطنية،  نازعاتله كعقد الضمان والتأمين، والمشابهة كعقود التجارة الدولية، وم
من القواعد الفنية المعتادة في هذا اإلطار كقواعد اإلسناد، ومبدأ سلطان اإلرادة إال أن تعقد عقود االستثمار 

 .األجنبي وتعددها يحتم بحث قواعد أخرى تساهم معها في تقديم حلول مباشرة
ت الوطنية المقارنة، والقانون الدولي لالستثمار، المتمثل في كما أن اهتمام الفقه والباحثين، والتشريعا       

المنظمات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية بعقود االستثمار، أو ما أصطلح عليها الفقه بعقود التنمية 
من أجل الموازنة بين مصالح الدولة المضيفة كان االقتصادية، كعقود البترول ونقل التكنولوجيا وغيرها، 

ار ومصلحة المستثمر األجنبي، الذي ال يثق في القضاء الوطني من جهة، و بين مبدأ سيادة الدول لالستثم
أفرز هذا االهتمام آليات وطنية ودولية لفض حيث والحماية الدبلوماسية للمستثمر األجنبي من جهة أخرى، 

 .المباشر منازعات عقود االستثمار األجنبي
 يبنجألا رامثتسالا دو قع زعاتفض منال تايلآلا مهأ اهيم: التاليةاإلشكالية  طرحنوعلى هذا األساس 

 وما مدى فعاليتها في تسويتها بما يتالءم وخصوصيتها المعقدة؟ ؟في القانون الوطني والدولي رشابملا
والتي سوف نحاول اإلجابة عنها من خالل  األسئلة الفرعيةوتترتب على هذه اإلشكالية مجموعة من 

 : دراستنا لهذا الموضوع وهي
 ؟ دورها في التنميةوخصوصيتها و  و ماهية عقود االستثمار األجنبي المباشر -1
وكثرة مجاالت ( النموذجية)طبيعتها ومعايير تمييزها عن غيرها في ظل انتشار العقود النمطية  ما هي -7

 المباشرة؟ االستثمارات األجنبية
 .ما هي أهم الحقوق وااللتزامات المترتبة عنها؟  -2
 ؟فيها سباب التي تؤدي إلى نشوب المنازعةاألما هي أهم  -2
 ما هو القانون الواجب التطبيق عليها في حالة النزاع بشأنها؟  -2
 ما هي الوسائل الوقائية لتجنب المنازعة في عقد االستثمار األجنبي المباشر؟ -2
لفض منازعتها في التشريع الوطني والدولي في ظل تنازع القوانين  المتاحة مختلف اآللياتا هي م -2

 ؟ومشكلة القانون الواجب التطبيق
  ما هي أهم الوسائل الخاصة بتسوية منازعاتها في القانون الوطني والدولي؟ -8
 اإلرادة في تسوية منازعاتها؟كيف نوفق بين القانون الوطني والقانون الدولي ومبدأ سلطان  -9
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 ما هي الوسائل القضائية والتحكيمية لفضها؟ -11
 ؟في فضها طراف عقد االستثمار األجنبي المباشر إذا ما حصل النزاعما هي الخيارات المطروحة أل -11

 :فرضيات البحث: سادساا 
تتمثل دراستنا في محاولة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسة المتمثلة في معرفة ماهية اآلليات المختلفة 
لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، وما مدى فعاليتها في تسوية منازعاتها، والتي تفرعت عنها 

بة على هذه اإلشكالية والتساؤالت عدة تساؤالت في مختلف محاور بحثنا، لذلك فالفرضيات المناسبة لإلجا
 :المتفرعة عنها هي

على الرغم من تعدد التعريفات المعطاة لالستثمار بصفة عامة وصعوبة وضع تعريف جامع لمفهوم  -1
االستثمار وعدم وجود عقد مسمى يسمى عقد االستثمار األجنبي المباشر، إال هذا األخير والذي يتميز بنوع 

باقي العقود الدولية األخرى استطاع أن يفرض نفسه على العالقات االقتصادية تميزه عن  من الخصوصية
  .الدولية

تبرم هذه العقود عادة بين شخصين غير متكافئين من الناحية القانونية واالقتصادية، فأحد المتعاقدين هو  -7
نها السيادة والحصانة، أما طرف عام وهو الدولة أو أحد األجهزة التابعة لها والذي يتمتع بامتيازات خاصة  م

، وهو ال يتمتع بالسيادة ويملك القوة الطرف الثاني فهو طرف أجنبي خاص وهو شخص طبيعي أو معنوي
 .االقتصادية كالشركات المتعددة الجنسيات

للدولة المضيفة حقوقًا وتضع على عاتقها التزامات واجبة الوفاء  عقود االستثمار األجنبي المباشرتمنح  -2
زامات واجبة الوفاء ا األخير حقوقًا وتضع على عاتقه التوتمنح كذلك هذ ،اتجاه المستثمر األجنبي من جهة

 أن منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر تنشأ بها اتجاه الدولة المضيفة لالستثمار من جهة أخرى، وبما
، فضال على الشروط الخاصة المتفق عليها في العقد لتزامات التي ترتبهاالنتيجة االنتهاك  للحقوق والخرق ل

 .نفسه
 خارج عن إرادة األطراف أجنبيإن األسباب المؤدية لنشوء منازعاتها كثيرة ومتنوعة سواء كان مصدرها  -2

أو كان مصدرها الدولة المضيفة لالستثمار، كونها تتمتع بمركز سيادي  الطارئة، كالقوة القاهرة والظروف
والذي يخولها إمكانية اتخاذ بعض التصرفات واإلجراءات والتي تمس العقد كإجراء نزع الملكية والمصادرة 
والتأميم، أو تغيير القانون، أو كان مصدر هذه األسباب بفعل المستثمر األجنبي وذلك في حالة إخالله 

وما تثيره هذه الظروف من وسائل وقائية كشرط الثبات التشريعي وشرط  ، التزاماته التعاقدية المفروضة عليهب
 .وغيرها من الشروط الخاصة التي يتم إدراجها في عقد االستثمارإعادة التفاوض وشرط الموائمة 

واجب اإلعمال على منازعات إن الخيارات الممنوحة لألطراف المتعاقدة في اختيار النظام القانوني ال -2
عقود االستثمار األجنبي المباشر وفق مبدأ سلطان اإلرادة تعطي لهم الحق في تطبيق القانون الوطني للدولة 

 .المتعاقدة أو القانون الدولي أو قانون آخر مستقل عن كليهما
وتوفر  ألجنبي المباشرتوفير آليات محايدة يمكن اللجوء إليها لتسوية منازعات عقود االستثمار ا إن -2

االطمئنان للمستثمر األجنبي بشكل فعال، وتحفظ حقوق الطرفين وتعمل على الموازنة بين حقوق الدولة 
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وسائل عديدة ومتنوعة وذات  ي الشخص الطبيعي أو المعنوي، يفرضالمضيفة لالستثمار والمستثمر األجنب
بعضها يتسم بالطابع عقد االستثمار األجنبي المباشر،  طبيعة متباينة لتسوية المنازعة االستثمارية الناشئة عن

 .القضائي الداخلي أو الدولي، وبعض األخر بالطابع الودي أو اإللزامي
بي المباشر للقضاء الوطني للدولة إذا كان األصل في نظر المنازعة المتعلقة بعقد االستثمار األجن -2

المضيفة، فإن مختلف الدول وعلى غرار الجزائر تقرر استثناءًا في قوانينها الداخلية وهو إمكانية االتفاق على 
 .إحالة المنازعة المتعلقة بعقد االستثمار األجنبي المباشر على التحكيم

االستثمار األجنبي المباشر بين مختلف اآلليات منازعات عقود إن الخيارات الممنوحة ألطراف النزاع في -8
الودية وغير ودية والقضائية وغير قضائية والوطنية وغير وطنية واالختيارية واإللزامية، يجعل من الصعوبة 

 .توفير آلية موحدة في ظل عدم التوافق بين مبدأ سلطان اإلرادة والقانون الوطني والدولي
وفره مهما في تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، نظرًا لما يإن التحكيم الدولي يلعب دور  -9

من ضمانات للمستثمر األجنبي، والذي أصبح القضاء الوحيد للفصل في المنازعات الناجمة عن عقود 
 .االستثمار األجنبي الخاص بين المستثمرين األجانب والدولة المضيفة

 :صعوبات البحث: سابعاا  
 :الصعوبات التي واجهتنا في هاذ البحث فيتكمن 

ندرة المراجع باللغة األجنبية في هذا الموضوع على مستوى المكتبات الجامعية، بحيث ال يوجد إال ما هو  -
 .متعلق بالتحكيم التجاري الدولي وبصفة قليلة جداً 

حكيم في التي تناولت دور التاجع التي تناولت هذا الموضوع باستثناء بعض المر باللغة العربية المراجع  ندرة -
 .تسوية منازعات االستثمار

صعوبات ميدانية، بحيث أردنا اإلطالع على بعض عقود االستثمار األجنبي المباشر التي أبرمتها الدولة  -
الجزائرية والمؤسسات التابعة لها، إال أننا لم نتمكن من اإلطالع عليها متحججة اإلدارة أن هذه العقود  

على بنود سرية، بين المتعاقدين وال يمكن المساعدة في هذا الميدان بالرغم من أننا أردنا فقط اإلطالع تحتوي 
على الشروط التي احتوتها في مجال تسوية الخالفات والمنازعات، خاصة تلك التي أبرمتها شركة سوناطراك 

والهيئات األخرى كقطاع البريد  ةفي ميدان المحروقات أو وزارة الصناعة في ميدان الصناعات الميكانيكي
 .واألشغال العمومية وغيرها

نقص المعلومة بخصوص هذا النوع من المنازعات على المستوى الوطني باستثناء ما تنشره بعض الهيئات  -
 . والمؤسسات الدولية في مجال التحكيم الدولي

 :تقسيم البحث وعرض الخطة: ثامناا 
تجدر اإلشارة أن موضوع األطروحة يقتصر على دراسة آليات فض منازعات عقود االستثمار األجنبي 

 االستثمارالمباشر، أي تلك العقود التي تبرمها الدولة مع شخص أجنبي خاص طبيعي أو معنوي في مجال 
يشكل مرادفًا لما يطلق بمعنى أن عقد االستثمار األجنبي المباشر يمثل أحد عقود الدولة بمعناها الواسع، و 
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وبالتالي كان من الضروري ، (Economie Développement Contractes)عليه عقود التنمية االقتصادية 
عقود االستثمار وكذا االطار المفاهيمي لراسة بتحديد مفهوم االستثمار، عرض كافة األفكار المتعلقة بهذه الد

في التنمية خاصة االقتصادية وبيان طبيعتها ومعايير دوليتها والقانون الواجب  األجنبي المباشر، وكذا دورها
التطبيق عليها وكذا بيان مختلف اآلليات الداخلية والدولية لتسوية وفض منازعتها وتطبيقاتها في بعض العقود 

تفاقيات الدولية الدولية لالستثمار، من خالل الوقوف على دور مختلف التشريعات الوطنية المقارنة وكذا اال
الثتائية والمتعددة األطراف خاصة المنشئة للمراكز والهيئات الدولية المختصة بتسوية منازعات عقود األجنبي 

 .المباشر
 :دراسة الموضوع بالتفصيل في بابينلذلك ولالقتراب من اإلشكالية تم 

 حيث فصلين ومنازعاتها، شرعقود االستثمار األجنبي المباماهية  : تحت عنوان (الباب األول)تضمن 
عقود من خالل اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي لعقود االستثمار األجنبي المباشر  :الفصل األولتناول 

في و  األولدورها في التنمية االقتصادية وذلك في المبحث وكذا االستثمار األجنبي المباشر وخصوصيتها 
إلى الطبيعة القانونية لعقود االستثمار األجنبي المباشر والحقوق وااللتزامات الناشئة  الثاني، أشارنامبحث ال

والقانون الواجب التطبيق  عقود االستثمار األجنبي المباشرمنازعات فخصصناه ل :الفصل الثانيأما عنها، 
والمبحث وأسبابها،  شرعقود االستثمار األجنبي المباالمنازعة في طبيعة  عليها، حيث جاء المبحث األول في

 .القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار األجنبي المباشرالثاني في 
التسوية الداخلية بين  منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر :ــالمعنون ب (الباب الثاني)وجاء 

لفض منازعات والدولية  والقضائيةودية اآلليات ال :الفصل األولمتضمنًا هو األخر فصلين تناول  ةوالدولي
تضمن آليات  والثاني، والقضائية وديةثين، تضمن األول اآلليات العقود االستثمار األجنبي المباشر في مبح
 الفصل الثانيأما  والمنظمات الدولية، الثنائية والمتعددة األطراف التسوية في ظل بعض االتفاقيات الدولية

االستثمار األجنبي المباشر في مبحثين، الدولي كآلية لفض منازعات عقود التجاري فخصصناه للتحكيم 
إجراءات التحكيم وحكم التحكيم في  :ماهية التحكيم التجاري الدولي، والمبحث الثاني :ولتضمن المبحث األ

 . صياتخاتمة تضمنت أهم النتائج والتو أوردنا وفي نهاية البحث  عقود االستثمار األجنبي المباشر، منازعات



 
 

 البـــــاب األول
 عقود االستثمار األجنبي المباشرماهية 

 ومنازعاتها
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 :الباب األول
 ومنازعاتها عقود االستثمار األجنبي المباشرماهية 

 
المبرمة بين الدول والمستثمرين األجانب الكثير من المشاكل  المباشر األجنبي تثير عقود االستثمار

، من ناحية وتعقيداتها، في ظل عدم وجود اتفاق موحد وجامع لمفهوم االستثمار القانونية التي تتسم بصعوبتها
المعطاة  اتريفتعدد التعمن ناحية أخرى، حيث والدولية و تنظيم قانوني لهذا العقد في التشريعات الداخلية 

 .الدولية وتباينت فيما بينها لهذا النوع من العقود
ونظرًا لدور االستثمار األجنبي المباشر في عملية التنمية، قامت معظم الدول وخصوصًا النامية منها 

ولة التي تعمل على جذب االستثمار إليها، لما يؤديه هذا األخير من دور هام في تحقيق بإبرام عقود الد
 .تنميتها االقتصادية

مستمدة من أطرافها نتيجة التفاوت وعدم لها خصوصية وذاتية عقود االستثمار األجنبي المباشر كما أن 
الناحية القانونية واالقتصادية، وكذا  التساوي في المراكز القانونية فهي تبرم بين طرفين غير متكافئين من

األجنبي المباشر في مجال الطاقة كعقود تنوعها إذ تشمل وتغطي جميع المجاالت فنجد مثاًل عقود االستثمار 
أطراف ، باإلضافة إلى إدراج الخ... عقود امتياز والعديد من عقود نقل التكنولوجيا والبناء والتشييدالبترول و 

الثبات كشرط  فيها، وتفاديًا للمنازعة العقدي حفاظًا على التوازنفيها العقود لبعض الشروط الخاصة هذه 
 .وغيرها من الشروط كما سيأتي بيانه في هذه الدراسةوشرط المواءمة، لتشريعي وشرط إعادة التفاوض ا

  .(األول فصلال)، عقود االستثمار األجنبي المباشراإلطار المفاهيمي لبدا من تحديد لذلك فال
 ينشأقد ، و برام عقد استثمار مع الدولة المضيفةعادة ما يقوم بإ المستثمر األجنبي والجدير بالذكر أن

اإلشارة يجب أو معنويين، لذلك  نطبيعييأو بينه وبين رعاياها أو من غير رعاياها أشخاص  ،نزاع بينه وبينها
المتعلق بعقد االستثمار األجنبي المباشر المبرم بين الدولة أو هو النزاع الذي وتحديده، و إلى شكل النزاع 

 المختصة ، وذلك حتى يتسنى تحديد الجهة(شخص طبيعي أو معنوي) إحدى هيئاتها والمستثمر األجنبي
 .كذا آليات فضهو هذا النزاع  التي يحق لها النظر في

والتشريع الوطني والتي اختلف الفقه للدولة المضيفة  عقود االستثمار األجنبي المباشركما تمنح 
حقوقًا وتضع على  ،ودوليتها وكذا بخصوص القانون الواجب التطبيق عليها القانونية بشأن طبيعتهاوالدولي 

ا األخير حقوقًا وتضع على وتمنح كذلك هذ ،عاتقها التزامات واجبة الوفاء اتجاه المستثمر األجنبي من جهة
أن منازعات عقود  بها اتجاه الدولة المضيفة لالستثمار من جهة أخرى، وبما زامات واجبة الوفاءعاتقه الت

، فضال على الشروط لتزامات التي ترتبهاالاالستثمار األجنبي المباشر تنشأ نتيجة االنتهاك  للحقوق والخرق ل
لى انتهاك هذه فهذا يطرح إشكالية معرفة األسباب الحقيقية التي أدت إ الخاصة المتفق عليها في العقد نفسه

 .تالحقوق وخرق هذه االلتزاما
، منازعات عقود االستثمار األجنبي والقانون الواجب التطبيق عليهامن الضروري الوقوف على فلذلك 

  .(الفصل الثاني)



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 22 - 
 

 :الفصل األول
 ألجنبي المباشرعقود االستثمار ااإلطار المفاهيمي ل

 
عقود االستثمار األجنبي من العقود التي تساهم في التنمية، خاصة االقتصادية لمختلف دول  تعتبر

جاهدة إلى تحسين مناخ االستثمار  األخيرةهذه  العالم، سواء المتقدمة أو سائرة في طريق النمو، لهذا تسعى
جرائية بتقديم حوافز وامتيازات مختلفة وكذا ضمانات قانونية لكون موضوع البحث يتعلق  راً الستقطابه، ونظ وا 

بآليات فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، أي تلك العقود التي تبرمها الدول مع المستثمرين 
نوع من الخصوصية والذاتية تؤدي فهذا يعطيها  بهدف تحقيق التنمية، (أشخاص طبيعية أو معنوية) األجانب

كشرط شروط خاصة وكما سبقت اإلشارة إليه، إلى تمييزها عن العقود األخرى المعتادة، فضاًل على تضمينها 
بما يحول دون اإلخالل وغيرها من الشروط، وشرط المواءمة، الثبات التشريعي وشرط إعادة التفاوض 

 األجنبي المباشر االستثمارقود ع مفهومما هو وعلى هذا األساس  للمنازعة فيها، ودرءاً  بالتوازن العقدي لها
هي طبيعتها القانونية واهم الحقوق ما و ، (المبحث األول) ،وكذا دورها في التنمية خصوصيتهاهي  ماو 

 .(المبحث الثاني)وااللتزامات الناشئة عنها، 
 :          كل هذا سوف نتطرق له في الفصل األول من خالل المبحثين اآلتيين

 .ودورها في التنمية وخصوصيتها مفهوم عقود االستثمار األجنبي المباشر: المبحث األول
 .الحقوق وااللتزامات الناشئة عنهاعقود االستثمار األجنبي المباشر و ل القانونية طبيعةال: المبحث الثاني

 
 : المبحث األول

 ودورها في التنمية وخصوصيتها عقود االستثمار األجنبي المباشر
 

نتطرق في هذا المبحث لدراسةة عقةود االسةتثمار األجنبةي المباشةر، مةن حيةث المفةاهيم والمبةاد  العامةة 
عدم التجانس بين أطرافها، بالنشاط االستثماري، و  ارتباطها وكذا الخصوصية التي تتميز بها خاصة من حيث

 : وكذا دورها في عملية التنمية االقتصادية وذلك من خالل تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين
 .عقود االستثمار األجنبي المباشر مفهوم: المطلب األول
 .خصوصية عقود االستثمار األجنبي المباشر ودورها في التنمية :المطلب الثاني

 :يلي ونستعرض هذين المطلبين كما
 عقود االستثمار األجنبي المباشر مفهوم :ب األولالمطل

قبل الولوج في مفهوم عقود االستثمار األجنبي المباشر، سوف نتطرق إلى تعريف االستثمار بصفة 
وصواًل إلى تحديد مفهوم االستثمار األجنبي المباشر كنوع من أنواع عامة، وأنواعه وأشكاله المختلفة، 

 . (الفرع األول) عقد االستثمار األجنبي المباشرمفهوم ضروري في تحديد يعتبر ، هذا األخير االستثمار



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 23 - 
 

المعطاة لعقود االستثمار األجنبي المباشر، نتيجة للخلط بينها وبين  التعريفاتوفي هذا اإلطار تعددت 
ه عقد الدولة عقود الدولة األخرى التقليدية والحديثة، ولعدم وجود عقد مسمى يمكن أن نطلق علي

عن عقود الدولة وتتقاطع معها في بعض األحيان المباشر ، وتختلف عقود االستثمار األجنبي (1)لالستثمار
في كون أن أحد طرفي العقد هو الدولة أو هيئة عامة، ونظرًا لدور االستثمار األجنبي المباشر في عملية 

عقود الدولة التي تعمل على جذب االستثمار إليها،  التنمية، قامت معظم الدول وخصوصًا النامية منها بإبرام
، فما هو تعريف عقود االستثمار األجنبي (2)لما يؤديه هذا األخير من دور هام في تحقيق تنميتها االقتصادية

  (.الفرع الثاني)المباشر 
      أنواعه وأشكاله االستثمار ريفتع :الفرع األول

ألنواعه، كما أن مفهومه أختلف باختالف المجاالت والميادين الموجه تعددت تعريفات االستثمار تبعًا 
في اللغة واالصطالح وحتى التشريع اإلسالمي ، وال يوجد مفهوم موحد لالستثمار الذي تباين تعريفه إليها

الذين كما أن بعض الكتاب  وفي التشريعات الوطنية الداخلية والدولية، بين الفقهاء االقتصاديين والقانونيين،و 
ومفهوم االستثمار األجنبي  ،كتبوا في موضوع االستثمار األجنبي أخلطوا بين مفهوم االستثمار بصفة عامة

إلى تعريف االستثمار بصفة عامة واالستثمار في هذا اإلطار وعليه يمكن أن نشير  كنمط من أنماطه،
 :من خالل ما يلي كنمط من أنماطه بصفة خاصة األجنبي المباشر

 لالستثمارواإلسالمي  واالصطالحي التعريف اللغوي: أوالا 
  :التعريف اللغوي -أ

" مستثمر"االستثمار في اللغة العربية هو من فعل استثمر، يستثمر، استثمارًا فهو مستثمر والمفعول 
استغلها وجعلها تثمر، ومصدر استثمر "استثمر أمواله بمعنى: ، ويقال"جمع"ستثمارات وا "اسم"واستثمار 

 .(3)أي االنتفاع بها في عمل ما واستغاللها" يرغب في استثمار أمواله"ى بمعن
الحمل الذي : واالستثمار مشتق من الثمر، وثمار الشيء ما نتج وتولد عنه وله عدة معاني منها

يخرجه الشجر ويقال ثمر الشجر ثمورًا بمعنى ظهر ثمره وأثمر ماله وكثره، والمال بشتى أنواعه، واستثمر 
استخدام : أي ثمره، والولد، فالولد ثمرة القلب، والنماء والكثرة والزيادة ومنه ثمر ماله نماه، واالستثمارالمال 

ما بطريق غير مباشر كشراء األسهم  األموال في اإلنتاج إما مباشرة بشراء اآلالت والمواد األولية، وا 
  .(4)والسندات

                                                           

.  11، مرجع سبق ذكره، ص عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصةبشار محمد األسعد،   - 1 
-02ص  ، ص0212ط  بيروت، لبنان، رات زين الحقوقية،محمد األسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، منشو بشار  -2

01. 
-20-11: ، تاريخ الدخول www.almaany.com: معجم المعاني المجاني، معجم عربي عربي، على الموقع اإللكتروني -3

  .12:22، الساعة 0211
 .122، ص 0220، 0 مصر، طالمعجم الوسيط، مكتبة الشرق الدولية،  العربية،مجمع اللغة  -4
 .33ص  ،0222ط،  ،3 مجلدلسان العرب، دار الصادر، بيروت،  ابن منظور اإلفريقي، -
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ولون بأن األلف والسين والتاء إذا زيدت في أول الفعل وتجدر اإلشارة أن فقهاء وعلماء اللغة العربية، يق
استثمر ماله استثمارا، فمعناه طلب ثمرة المال، أي طلب الزيادة والنماء والتكثير : أفادت الطلب فإذا قيل

  .(1)لماله
 :التعريف االصطالحي لالستثمار -ب

الرشيد هو القادر على تثمير : فقالواورد لفظ التثمير في عرف الفقهاء عندما تحدثوا عن السفيه والرشيد 
صالحه، والسفيه هو غير ذلك، وجاء عن اإلمام مالك صالحه فقط وأرادوا : أن الرشد" أمواله وا  تثمير المال وا 

طلب تنمية المال وتكثيره على :"بالتثمير ما نطلق عليه االستثمار اليوم، وعليه يمكن تعريف االستثمار بأنه
 .(2)"الوجه المشروع

در اإلشارة أن  الفقهاء اختلفوا في تحديد مفهوم االستثمار فيرى البعض أن االستثمار يعبر عن وتج
أما البعض اآلخر فيرى أنه عبارة عن  ،(Droit patrimoniaux des étranger)حقوق ملكية األجانب

عملية ، كما يتفقوا على ضرورة توافر أربعة شروط أساسية في (Fait économique)تصرف اقتصادي 
 :االستثمار هي

 ( الخ...تراع والمعرفة الفتية والرخصة براءة االخ) يجب أن يكون نقدًا أو عينًا  :رأس المال -أ
هذا المعيار يسمح بالتمييز بين عملية االستثمار والمعامالت التجارية، إذ يجب أن يكون  :المدة -ب

ال فإنها عبارة عن معاملة تجارية االستثمار لفترة زمنية معينة تكون متوسطة أو طويلة المد  transaction)ة وا 

commerciale.) 
 .يجب أن يكون الهدف من االستثمار هو تحقيق الربح :الهدف -ج
الدولة  يتحمل المستثمر بعض المخاطر التجارية المرتبطة بمشروع االستثمار والتي تخرج إرادة :الخطر -د

 .المستقبلة لرؤوس األموال
اعتراف الفقهاء االقتصاديين بأهمية االستثمارات في تنظيم االقتصاد العالمي يكتفي وبالرغم من 

عملية من عمليات استغالل رأس المال : "البعض منهم بعنصر الهدف في تعريف االستثمار فيعرفونه بأنه
  .(3)"بهدف تحقيق عائد أو فائض مالي

، (4)نصر الهدف تبناه معهد القانون الدوليهذا المفهوم االصطالحي االقتصادي األخير المبني على ع
لكن من الصعب كما يرى الباحثين وضع تعريف محدد باالعتماد على عنصر واحد من العناصر األساسية 

التجارية، لذلك نجد الدكتور عيبوط محند  تفي عملية االستثمار، وذلك نطرأ للتشابه بينها وبين المعامال
                                                           

 .02 ص 0220حسين بني هاني، حوافز االستثمار في النظام االقتصادي اإلسالمي، دار الكندي، األردن،  -1
العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، رسالة منشورة من برنامج دعم رسائل خالد بن سعود الرشود،  -2

المشروع )وأبحاث الدراسات العليا في كرسي سابك لدراسة األسواق المالية اإلسالمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  
 .30، 30ص  0213، السعودية ، ( 03 – 02رقم 

 .103ص  ،مرجع سبق ذكرالجزائري، د وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون عيبوط محن -3
4
- BEKEL (Abdelhalim),  L'etat Algérien et l'investissement international, de la défiance à la normalisation, aspects 

juridiques, Thése de doctorat en droit, Université de Saint-Denis, paris, 1996, p 1.  
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المساهمة برأس مال، مهما كانت طبيعته، في عملية إنتاج سلع أو تقديم : وعلي يعرف االستثمار بأنه
 .  (1)"خدمات لمدة معينة من أجل تحقيق الربح

 :االستثمار في التشريع اإلسالميتعريف  -ج 
بالرجوع إلى أحكام القرآن الكريم والسنة نجد أن لفظ االستثمار ورد في لفظ الثمر، حيث يحفل القرآن 

باآليات التي ذكر فيها كلمة ثمر ومشتقاتها ويختلف مدلولها بحسب وضعها في اآلية المناسبة التي الكريم 
وقوله  99من سورة األنعام اآلية " اْنُظُروا ِإَلى َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمرَ  : "ا، ومن هذه اآليات قوله تعالىنزلت بشأنه

ْيُتوَن َوالرُّمَّاَن  َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاتٍ : "تعالى ْرَع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّ َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ
 من" ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ ُمَتَشاِبًها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه واََل ُتْسِرُفوا ِإنَّ 

 .101سورة األنعام اآلية 
ال "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أما السنة النبوية الشريفة فنجد ما رواه يحي بن آدم بسنده، قال

، وما رواه حذيفة أن الرسول صلى اهلل عليه "يبارك في ثمن أرض أو دار إال أن يجعل في أرض أو دار
، ومن هذه اآليات واألحاديث، يتبين لنا "ثلها لم يبارك له فيهامن باع دار ثم لم يجعل ثمنها في م:"وسلم قال

هو عملية  أن مدلول االستثمار في القرآن الكريم يتطابق مع مدلوله اللغوي وانه يعني نتاج الزرع واألشجار أو
  .(2)تشغيل المال أو استغالله إلنتاج العائد

 القانونيالفقه و  االقتصادي الفقهاالستثمار في تعريف  :ثانياا 
 :تعريف االستثمار في الفقه االقتصادي -أ

هو اكتساب الموجودات : "عرفه أحد الفقهاء بأنهستثمار، حيث ياختلف فقهاء االقتصاد في تعريف اال
، كما هو توظيف النقود ألي أجل في (3)"المادية، ذلك أنه يشمل التوظيف والتثمير لألموال في عملية اإلنتاج

نمائها سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة األموال والمنافع المادية أو الغير أي أصل أو ملكية  لتنميتها وا 
ذلك الجزء المقتطع من الدخل الستخدامه في العملية اإلنتاجية بهدف " :، أو أنه(4)"في نهاية المدة المادية

 .(5)"تكوين رأس المال 
مالية دائمة تعمل على توفير احتياجات مختلفة عملية إيجاد مشروعات : "وعرفه فريق ثاني بأنه

 .(6)"وتحقيق فوائض مالية
                                                           

 .100، ص مرجع سبق ذكره عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، -1
نزيه عبد المقصود مبروك، صناديق االستثمار بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، دار الفكر الجامعي،  -2

 .31ص  ،0211، 1اإلسكندرية، مصر، ط 
 . 13،ص 1991 ،1ط يع، عمان، األردن، طاهر حيدر حردان، مباد  االستثمار، دار المستقبل للنشر والتوز  -3
، 0212عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل، ضمانات االستثمار في الدول العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -4

 .13ص 
 .11، ص 0223 ،0 ط، عمان، األردن للنشر والتوزيع،أحمد زكرياء صيام، مباد  االستثمار، دار المناهج  -5
فاضل حمة صالح الزهاوي، المشروعات المشتركة وفقا لقانون االستثمار، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراق،  -6

 .19، ص 1992
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 كنمط من أنماطه االستثمار األجنبي تعريفو كمصطلح  االستثماربين تعريف آخر وهو يخلط ويعرفه 
للدولة المضيفة بمال أو عمل أو خبرة في  االجتماعيةأو  االقتصاديةإسهام غير الوطني في التنمية " :بأنه

 . (1)"مشروع محدد بقصد الحصول على عوائد مجزية وفقًا للقانون
بهدف تحقيق الربح في األجل القريب أو  استخدامهتكوين رأس المال أو " : ويعرفه رةأي آخر بأنه

 .(2)"البعيد بشكل مباشر أو غير مباشر
عن عملية توظيف أموال حالية "االستثمار عند االقتصاديين هو عبارة وعموما يمكن القول أن مفهوم 

، أي توظيف المال للحصول (3)"وحاضرة في سبيل الحصول على إيرادات وعوائد ومنافع أكبر في المستقبل
 . على الربح ومن ثمة تثميره وزيادته

توجيه الموارد "نظرهم  وبالتالي يالحظ أن االقتصاديين ساهموا في تعريف االستثمار الذي هو في
، أي تضحية بقيمة مالية حالية للحصول على (4)"المتاحة من أجل تعظيم المنفعة الكامنة في هذه الموارد

 .      عوائد في المستقبل عند توظيفها وحسب رأيي المال ينشئ المال
 :القانوني والتشريع تعريف االستثمار في الفقه -ب

الملكية ) عمل أو تصرف في شكل أموال مادية أو غير مادية ": من الناحية القانونية هو االستثمار
 .  (5)"من أجل تطوير نشاط اقتصادي( الصناعية، المهارة الفنية، نتائج البحث، قروض

وما يالحظ على هذا التعريف أنه يحمل في طياته عناصر اقتصادية وأخرى قانونية، والتي تدخل كلها 
      . لية االستثماريةالعم في

، في (6)(الليبيرالييين والماركسيين)ولقد اختلف فقهاء القانون شأنهم في ذلك شأن الفقهاء االقتصاديين 
وضع تعريف جامع ودقيق لالستثمار، وأغلب التشريعات الوطنية المقارنة تباينت في تحديد مفهوم االستثمار 

المباشر بموجب المادة  األجنبيوالذي عرف االستثمار  ،(7)الكويتيوأخرى لم تشير إليه إطالقُا كالتشريع 
توظيف رأس المال ": على أنه 0221لعام ( 3: )من قانون تنظيم االستثمارات األجنبية المباشرة رقم األولى

                                                           
القانوني للمستثمر األجنبي في اليمن ومصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمد عبد العزيز سعد النعماني، المركز -1

 .00-01، ص ص 0220، 1مصر، ط
نبيل عبد الجبار الجمرد، المتغيرات الٍمؤثرة على استثمار القطاع المحلي في األردن، مركز الدراسات الجامعية األردنية،  -2

 .3-1، ص ص 1992األردن، 
 .101، ص 0221الكلي، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر،  تصاداالقبريش السعيد،  -3
، 0223مروان شموط، وكنجو عبود كنجو ، أسس االستثمار، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر،  -4

 .1ص 
 .0، ص 1999كمال، قانون االستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،  قربوععليوش  -5
مصباح بلقاسم، أهمية االستثمار األجنبي المباشر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير، كلية العلوم  -6

 .0، ص 0221-0220اإلفتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، 
، 0221ر منيف العنزي، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة في القانون الكويتي لالستثمار لسنة أنور بد -7

 . 13ص  0210رسالة ماجستير ، جامعة الشرق األوسط، الكويت، 
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، تقابلها الفقرة الخامسة من المادة االولى من (1)"نشاط مرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانوناألجنبي في 
 .(2) 0221 لعام 23: الملغى للقانون رقم 0213القانون الجديد المتعلق باالستثمار المباشر الكويتي لعام 

الذي ألغى قانون ضمانات وحوافز  0211لسنة  10: نجد المشرع المصري في القانون رقمكذلك  
: في المادة منه بأنه، يعرف االستثمار بصفة صريحة (3)1991لسنة  21: االستثمار الصادر بالقانون رقم

استخدام المال إلنشاء مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في "
 .(4)"تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبالد

من قانون االستثمار  1ف/كذلك المشرع التونسي عرف االستثمار بصفة صريحة في الفصل الثالث
االستثمار هو كل توظيف مستدام :" بقوله 0211سبتمبر  32المؤرخ في  11: ، العدد0211ام التونسي لع

ألموال يقوم بها المستثمر إلنجاز مشروع من شانه المساهمة في تنمية االقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره، 
 .(5)"ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة

ي فقد أصدر منذ االستقالل إلى بداية األلفية الثالثة مجموعة من القوانين في ميدان أما المشرع الجزائر 
بصفة  لى تعريف االستثمار، ولم يشير في أي منها إ0211إلى عام  1913بداية من سنة  االستثمار
ن كان في ، صريحة تناول  والمتعلق بترقية االستثمار،  0211أوت  23المؤرخ في  29-11القانون وا 

يقصد باالستثمار، في مفهوم هذا " :تعريف االستثمار بصفة عامة، حيث نصت المادة الثانية منه على أنه
 :يأتيالقانون، ما 

 .أو إعادة التأهيل/و اإلنتاجاقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات  -1
 .(6)"في رأس مال الشركة المساهمات -0

                                                           
الستثمار المباشر في بشأن تشجيع ا 0213لعام  111، الملغى بالقانون 0221لعام ( 3: )قانون االستثمار الكويتي رقم -1

-www.gcc: منشورين على شبكة االنترنيت على الرابط اإللكتروني نينالقانون دولة الكويت،

legal.org/lawAsPDF.aspx?country. ، 12:22، الساعة 0211-20-31تاريخ التصفح. 
بفرده أو بمشاركة مستثمر  آخر، االستثمار الذي يتم من خالل توظيف المستثمر : االستثمار المباشر: "...0ف/1المادة  -2

 111قانون رقم ...". لرأس ماله بشكل مباشر في كيان استثماري داخل دولة الكويت ويرخص فيه طبقًا ألحكام هذا القانون
 .المتعلق بتشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت 0213لسنة 

الصادرة  01:الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، ع، 0211لسنة  10من قانون االستثمار المصري رقم  3المادة  -3
 .0211-20- 31بتاريخ 

، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، 0211لسنة  10االستثمار المصري رقم المرافق لقانون  قانونالمن  1المادة  -4
 .0211-20- 31الصادرة بتاريخ  01:ع

5 المتضمن قانون االستثمار التونسي، الرائد  0211سبتمبر  32المؤرخ في  0211لعام  11: قانون رقم الفصل الثالث من  -
: ، موجود على الرابط اإللكتروني0211-12-21، الصادر بتاريخ 30: الرسمي للجمهورية التونسية، ع

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/082/Ta2016711.pdf- date de 

navigation :11-03-2018 à 16:00. 
 .مرجع سبق ذكره ستثمار،، والمتعلق بترقية اال0211أوت  23المؤرخ في  29-11من القانون  0المادة  -6
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، والمتعلق بتطوير االستثمار 0221أوت  02المؤرخ في  23-21تقابلها نفس المادة من األمر 
 : باالستثمار في مفهوم هذا األمر ما يأتييقصد " :إذ جاء فيها 29-11والملغى بالقانون 

أو توسيع قدرات اإلنتاج أو إعادة التأهيل  ،اقتناء األصول التي تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة –أ 
 .أو إعادة الهيكلة

 .في شكل مساهمات عينية أو نقدية المساهمة في رأس مال مؤسسة –ب 
 .(1)"استعادة النشاطات في خوصصة جزئية أو كلية -ج 

 وحسب هذا التعريف الذي أعطاه المشرع الجزائري لالستثمار في ظل قانون االستثمار الجديد لعام
سواء كانت هذه األموال و اقتناء أصول من رأس المال سواء كانت عينية أو نقدية،  ، فإنه يتمثل في0211

استثمارية جديدة أو أموال مستثمرة في مشروعات قائمة بغرض توسيع قدرات  بغرض إنشاء مشروعات
 في تحديده لمفهوم االستثمار، مما يدل أن المشرع الجزائري اإلنتاج لديها عن طريق إعادة تأهيلها أو هيكلتها

 .وليس على أهمية النشاط على االستثمارات المباشرةركز 
المتعلقة بالمساهمات في رأس و  29-11من قانون الفقرة الثانية من المادة الثانية نالحظ أن كذلك 

همة الشخص القائم بالمسات من حصص عينية ونقدية وما هي صفة وطبيعة المال لن تحدد نوعية المساهما
المتعلق بترقية  10-93وهذا بعكس قوانين االستثمار السابقة كالمرسوم التشريعي  ،شخص طبيعي أو معنوي

والذي كان ينص على أن تنجز االستثمارات في شكل حصص من رأس المال يقدمها شخص  ،االستثمار
حيث األشخاص  يبين أن النص المتعلق بمفهوم االستثمار جاء عامًا منوهذا ما ي، طبيعي أو معنو 

 .(2)واألموال
أما على المستوى الدولي فال يوجد تعريف موحد لالستثمار، لكن توجد عدة اتفاقيات دولية كما سيأتي 

ساعدت في وضع نظام قانوني لالستثمار من حيث الضمانات بصفة عامة، و بيانه عالجت مفهوم االستثمار 
   .الممنوحة لهالقانونية  والحماية

 الدولية االتفاقيات االستثمار على صعيد تعريف: ثالثاا 
دور االستثمار األجنبي في انتقال رؤوس األموال والخبرة الفنية والتقنية بين الدول  نظرًا ألهمية

الثنائية والمتعددة األطراف، لضمان االستثمار األجنبي، ولفض  المختلفة عقدت العديد من االتفاقيات الدولية
، غير أن هذه االتفاقيات لم المنازعات الناجمة عنه، وتتضمن تلك االتفاقيات في الغالب تعريفا لالستثمار

 .للمال المستثمرتضع تعريفا جامعا مانعا لمفهوم االستثمار، وركزت فقط على بيان العناصر المكونة 
ع إلى االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر في إطار الحماية والتشجيع المتبدلتان وبالرجو 

نفس عناصر التعريف  ، هذا األخير اشتمل علىفقد تضمنت معظمها تعريفا لالستثمار لالستثمارات األجنبية،
تدل على " استثمارات"أن كلمة  هذه االتفاقيات الثنائية ، حيث رأتالواردة وعلى سبيل المثال ال الحصر

                                                           
زالملغى بالقانون ر المعدل والمتمم، والمتعلق بتطوير االستثما 0221أوت  02المؤرخ في  23-21من األمر  0المادة  -1

 .المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سبق ذكره  29-11: رقم
.مرجع سبق ذكره قية االستثمار، المتعلق بتر  أكتوبر 20المؤرخ في   10-93المرسوم التشريعي رقم  - 2 
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، وكل عنصر من األصول مهما كان نوعه، وكل حصة لحقوق باختالف أنواعهاوا األموال كاألمالك والسلع
أو خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي قطاع نشاط  مباشرة أو غير مباشرة نقدية كانت أم عينية

 .(1)اقتصادي مهما كان نوعه
ت مفهوما واسعا لالستثمار وهو يشمل كافة األموال نمعظم االتفاقيات الثنائية تب والجدير بالذكر أن

لة المضيفة لالستثمارات األجنبية، وذلك على غرار واألصول التي يمتلكها المستثمر األجنبي في الدو 
واإلقليمي العربي مجال تحقيق التكامل االقتصادي العالمي في ميدان االستثمار بهدف االتفاقيات الجماعية 

 .(2)واألسيوي واألوربي
 :التفاقيات الجماعية والمتعددة األطراف نذكر في هذا اإلطار كذلك وعلى سبيل المثالاومن قبيل 

-21االتفاقية الجماعية لتشجيع وحماية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بين الدول العربية الموقعة في  -
يقصد باصطالح االستثمار أو المال المستثمر، :" االستثمار بالقول، والتي تعرضت لتعريف 21-0222

، ويقوم بها مستثمر تابع إلحدى الدول كافة أنواع األصول المستثمرة، والتي تتعلق باألنشطة االقتصادية
 قدةالخاصة بالدول المتعا العربية المتعاقدة في أراضي دولة متعاقدة أخرى، والتي تقام وفق القوانين واألنظمة

  .(3): ..."األخرى، ويشمل على وجه الخصوص وليس الحصر ما يلي
، والتي صادقت عليها 1932االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية لسنة  -

، والتي عرفت االستثمار في 1990-12-21، المؤرخ في 321-90: الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
بهدف تحقيق  هو استخدام رأس المال العربي في إحدى مجاالت التنمية االقتصادية:" السادسة بقولهامادتها 

                                                           
 بادلتان االتفاقيات الثنائية التي وقعتها وصادقت عليها الجزائر في إطار الحماية والتشجيع المت اإلطارراجع في هذا  -1

والتي صادقت  1991-20-00ومنها على سبيل المثال االتفاقية الجزائرية واالتحاد اللكسمبورغي الموقعة بتاريخ لالستثمارات، 
من  1ف/1، كذلك المادة01/1991: ر.ش.د.ج.ج.ر.، ج 0ف/1ادة ، الم1991عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي لعام 

، والمصادق 1991-20-13االتفاقية الجزائرية االيطالية حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقعة بالجزائر في 
 .01/1991: ر.ش.د.ج.ج.ر.، ج1991-12-20المؤرخة في  301-91: عليها بالمرسوم الرئاسي رق

، نجد اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية أبرز االتفاقيات العالمية التي أخذت بالمفهوم الموسع لالستثمارمن  -2
(NAFTA) بهدف إنشاء منطقة تجارية حرة ما بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك، ودخلت 1990، ابرمت سنة ،

إنشائها بهدف تحقيق تكتل اقتصادي قوي للدول األعضاء وذلك لمجابهة التكتالت ، وتم 1990يناير  21حيز التنفيذ في 
االقتصادية األخرى كتكتل االتحاد األوربي، وتأتي أهمية هذه االتفاقية من خالل كون المكسيك وكندا لم توقعا على اتفاقية 

زاعات بين الدول الموقعة على اتفاقية واشنطن واشنطن، بعكس الواليات المتحدة االمريكية، وهو ما يطرح اشكالية تسوية الن
وغير موقعة عليها وفق آليات التسوية في إطارها، ولنا عودة لهذه االتفاقية في الباب الثاني من الدراسة الخاص باآلليات 

هلل سعيد عبد ا-)الدولية لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر في ظل االتفاقيات الدولية المتعددة األطراف 
، ICSID المركز الدولي خاللالبرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من 

 (.، وما يليها300 ص ، 0210 1طدار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
الدول العربية، االتفاقية موجودة على شبكة من اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بين  1المادة  -3

 .  االنترنيت في موقع جامعة الدول العربية
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عائد في إقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي أو تحويله إليها لذلك الغرض وفقًا ألحكام هذه 
  .(1)االتفاقية

، والتي عرفت االستثمار وائتمان الصادرات ستثماراالتفاقية الدولية المنشئة للمؤسسة العربية لضمان اال -
ليها سواء أكانت من...:"بأنه االستثمارات المباشرة بما  كافة االستثمارات ما بين األقطار العربية المتعاقدة وا 

، وتأمين الكفاالت والتراخيص واالمتيازات، في ذلك المشروعات وفروعها ووكالتها وملكية الحصص والعقارات
استثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية األسهم والسندات أو القروض ذات األجل وحقوق الملكية الفكرية ومن 

 .(2)"القصير التي يقرر المجلي على سبيل االستثناء صالحيتها للتأمين
 رة المنشئة للوكالة الدولية لضمان االستثماكما عرفت عدة اتفاقيات جماعية أخرى االستثمار كاالتفاقي

(MIGA)
، وغيرها من االتفاقيات الدولية األخرى الثنائية والمتعددة اإلطراف التي ال نستطيع أن نذكرها (3)

   .كلها في هذه األطروحة
، كاتفاقية كذلك والجدير بذكر أن بعض االتفاقيات الدولية الجماعية لم تتضمن أي تعريف لالستثمار

، باإلضافة إلى اتفاقية (4)1910واشنطن  لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى لعام 
مناسب اكتفت فقط بوضع اآلليات التي يمكن من خاللها خلق مناخ  يجزائرية، والت -الشراكة األورو

  .(5)لالستثمار
                                                           

لجزائر ، والتي صادقت عليها ا1932من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية لسنة  1المادة  -1
 .1990، لسنة 09:ر.ش.د.ج.ج.ر.ج ،1990-12-21، المؤرخ في 321-90: بموجب المرسوم الرئاسي رقم

، ويالحظ على هذه االتفاقية 1910لسنة  من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 10/21المادة  -2
ويقابلها بنفس المعنى تعريف االستثمار في ظل اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول  ،كيف وسعت من مفهوم االستثمار

هو استخدام رأس المال في :"، وفي الفصل األول الفقرة الرابعة منها، إذ عرفت االستثمار بأنه1992االتحاد المغربي لسنة 
 ،1992-10-00المؤرخ في  002-92: وم الرئاسي رقمالمرس)إحدى المجاالت المسموح بها في بلدان إتحاد المغرب العربي، 

المتضمن المصادقة على االتفاقية المغاربية بشأن تشجيع وضمان االستثمار، مرجع سبق ذكره، اتفاقية المؤسسة العربية 
   .، مرجع سبق ذكره1910يونيو  21مؤرخ في  11-10: مر رقمبموجب األ لضمان االستثمار، والمصادق عليها

ودخلت  1930البنك الدولي هذه االتفاقية كما سيأتي بيانه بالتفصيل في الباب الثاني من هذه األطروحة، في عام أعد  -3
تشمل االستثمارات الصالحة لضمان حقوق الملكية، " :على انه  ، والتي عرفت االستثمار1933نيسان   01حيز النفاذ في 

و يضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعني، وما يحدده مجلس اإلدارة والقروض المتوسطة أو طويلة األجل، التي يقدمها أ
، ويالحظ أن هذا التعريف يختلف عن التعريف الذي أوردته المؤسسة العربية لضمان االستثمار "من صور االستثمار المباشر

األخص القروض ذات  لىوائتمان الصادرات حيث انه ضيق إلى حد ما من حيث مجال ضمان االستثمارات الحافظة، وع
تضمن المصادقة على االتفاقية ي ،1990 -12-32مؤرخ في  300-90: مرسوم رئاسي رقم -")األجل القصير

  (.مرجع سبق ذكره ،1930-12-11المحررة بسيول في المنشأة للوكالة الدولية لضمان االستثمار وعلى ملحقيها و 
.، مرجع سبق ذكره1910لعام  األخرىاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول  - 4 

نما نصت على إجراءات وآليات  00المادة  -5 والتي جاءت في مجال ترقية وحماية االستثمارات لم تعرف االستثمار، وا 
ائر، وكذا الحث على وضع ترتيبات لتحديد الهوية ولإلعالم حول فرص ز لالستثمار المشترك بين دول االتحاد األوربي والج

قانوني مشجع على االستثمار إذا اقتضى األمر، وكذا إبرام اتفاقيات تتعلق بحماية  إطاراالستثمار، والعمل على وضع 
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ى وضع تعريف موحد والجماعية، انه لم تصل إلالثنائية وعمومًا ما يالحظ على هذه االتفاقيات 
لالستثمار، بالرغم من اتفاقها على عناصره كاألموال والحقوق واألمالك واألصول والحصص النقدية والعينية 

وجاء ذكر  ،أو نشاط اقتصادي مهما كان نوعه والخدمات، المستثمرة، أو التي أعيد استثمارها في أي قطاع
لمثال ال الحصر، وذلك لترك قدر من المرونة لالتفاقية من اجل استيعاب األشكال هذه العناصر على سبيل ا

 .(1) )الجديدة لالستثمار التي قد تظهر في ظل التغيرات المستمرة في المعامالت والعالقات االقتصادية الدولية
ذا كانت االتفاقيات الثنائية تقدم  لمصلحة الدولة تعريف عاما وموسعا لالستثمار، فذلك راجع وا 

المضيفة، كونها في الغالب هي من الدول النامية وتميل نحو هذا التوسع في نطاق االستثمار، لتضمن قدرًا 
، لذلك تعتمد هذه الدول  على إيراد (2)وتحقيق التنمية االقتصادية أكبر من نسبة تدفق رأس المال األجنبي

   .(3)ًا طبقًا لتشريعاتها الداخليةبيان تفصيلي لألصول االقتصادية التي تشكل استثمار 
هو توظيف لكل نوع من أنواع األصول المالية، مهما كانت طبيعتها "وخالصة القول أن االستثمار 

    ".معين بهدف تحقيق عوائد وطبقاا للقانون، وهو عدة أنواع وأشكال وصور اقتصاديأو نوعها، في نشاط 
  تااالستثمار أنواع : رابعاا 

تنقسم االستثمارات إلى عدة تقسيمات أشار إليها الكثير من الكتاب والباحثين االقتصاديين والقانونيين 
وفق الزاوية التي ينظر إليها، فوفق معيار الجنسية، فهي داخلية ودولية وبحسب أسلوب المشاركة في 

، (حكومية)فهي خاصة وعامة المشروع االستثماري فهي مباشرة وغير مباشرة، ومن حيث الجهة التي تقوم به
ووفق أجلها إلى استثمارات قصيرة األجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل، ووفق العائد الناجم عن االستثمار 
                                                                                                                                                                                           

دة التقنية لالستثمارات الوطنية الضريبي بين الجزائر والدول األعضاء، وتوفير المساع االزدواجاالستثمارات واتفاقيات لتفادي 
 .واألجنبية وضمانها

1
 - Boudahan Mohamed, Le nouveau fondement et cadre de L'investissement en Algérie, Al Malakia, Alger, 2000, 

p7.    
اصة، دار النهضة العربية حسين الموجي، دور االتفاقيات الثنائية، في تطوير النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخ -2

 .02-09 ص ، ص1990القاهرة، مصر، 
حيث تقوم االتفاقية الدولية في هذا اإلطار باإلحالة على التشريع الداخلي للدولة المضيفة لتحديد مفهوم االستثمار، كما أن  -3

رج االتفاقية دتعداد الحصري بحيث تهناك طريقة أخرى تعتمد عليها االتفاقيات الدولية لتحديد مفهوم االستثمار وهي طريقة ال
الدولية قوائم تشتمل على سبيل الحصر ال المثال األموال واألصول االقتصادية التي تم االتفاق على اعتبارها من قبيل 

تعداد طريقة اإلحالة إلى التشريع الداخلي، وطريقة ال -)االستثمارات بين األطراف المتعاقدة، وتلجا الدول إلى هاتين الطريقتين 
، وذلك مخافة على اقتصادها الوطني ومشاريعها التنموية، وحماية اإلنتاج الوطني من قطاع معين أو مزاحمة (الحصري

المؤسسة العربية لضمان االستثمار، مستجدات ونصوص وأحكام االتفاقيات الثنائية )، االستثمار األجنبي لالستثمار الوطني
والجدير ( 10-13 ص ، ص0221/، أفريل0: ، ع10نشرة ضمان االستثمار، السنة المبرمة حديثًا في مجال االستثمار، 

بالذكر كذلك في هذا اإلطار أن بعض االتفاقيات الثنائية في محال الحماية المتبادلة لالستثمارات لم تنتهج هذان األسلوبان في 
لكها احد مستثمري طرف، كاالتفاقية الثنائية تحديد مفهوم االستثمار، وأتت بتعريف عام يشمل جميع أنواع األصول التي يمت

من االتفاقية الثنائية  المبرمة بين  1ف/1: أنظر المادة)الخاصة بالحماية والتشجيع لالستثمارات المعقودة بين السودان والعراق، 
االلكتروني  على الموقع زارة المالية العراقيةالعراق والسودان في مجال االستثمار، االتفاقية موجودة على الموقع الرسمي لو 

 .11:01، الساعة 0213-31-23، أخر زيارة للموقع www.mof.gov.iq:اآلتي
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عائد ثابت وعائد متقلب، ووفق قطاعات االستثمار إلى االستثمار في القطاع العام واالستثمار في القطاع 
جمعيات التعاونية وقطاع الخدمات العامة واالستثمار في قطاع المنظم وغير منظم واالستثمار في قطاع ال

الوسطاء الماليين واالستثمار في قطاع البنوك، كما تصنف االستثمارات وفق النشاط االقتصادي للمستثمرين 
( عينية)إلى استثمار في المنشآت الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها، ووفق طبيعتها إلى استثمارات حقيقية 

، ووفق حجمها استثمارات صغيرة واستثمارات كبيرة، ووفق شكل الملكية (مالية)استثمارات غير حقيقية و 
ووفق موطنها استثمارات أجنبية واستثمارات محلية وغيرها من  استثمار عام واستثمار خاص واستثمار مشترك

  .(1)التقسيمات التي آتى بها الفقه
وعموما ما يهمنا في هذا البحث هو االستثمار األجنبي وأنوعه، فما هو المقصود باالستثمار األجنبي؟ 

 . الذي هو نشاط في الدولة المضيفة لتحقيق التنمية خاصة االقتصادية
 :مفهوم االستثمار األجنبي -أ

جنبية صادرة أو واردة، تصنف االستثمارات وفقًا لمعيار الجنسية، إلى استثمارات محلية واستثمارات أ
وطنية أو محلية سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، والثانية يكون فيها  فاألولى تكون جنسية المستثمرين فيها

والهيئات األجنبية  المستثمر يحمل جنسية مغايرة للبلد المضيف لالستثمار إذا كان شخص طبيعي، والشركات
على عدة معايير لتحديد أجنبيته، كمعيار التأسيس حيث  ، وهذا األخير يعتمد(2)في حالة شخص المعنوي

يكتسب الشخص المعنوي جنسية الدولة التي اتخذت فيها إجراءات تأسيسه وسجل فيها بمقتضى قانونها 
بصرف النظر عن جنسية أو الشركاء ومن دون اشتراط وجود مركز اإلدارة الرئيسي فيها أو وجود محل 

 .(3)ل تكوين رأس المالاالستغالل وبصرف النظر عن مح
وتجدر اإلشارة أنه ال يوجد أي معيار محدد ال في القانون الدولي وال في القانون الداخلي للتمييز بين 

، باستثناء ما تناوله الفقه والذي اعتمد جانب منه على معيار اإلقامة 4االستثمار المحلي واالستثمار األجنبي
ث يعتبر أجنبيًا كل استثمار ينجز في بلد ما من طرف شخص إلضفاء صفة األجنبي على االستثمار، حي

 .(5)غير مقيم، أو يتمتع بجنسية أجنبية
                                                           

 .03 13ص ص  مرجع سبق ذكره، مروان شموط، وكنجو عبود كنجو ، أسس االستثمار،  -1
، 0213، 1عمان، األردن، ط منصوري الزين، تشجيع االستثمار وأثره على التنمية االقتصادية، دار الراية للنشر والتوزيع،  -

 .00-01ص ص 
 .03-00ص ص ، ، مرجع سبق ذكرهمروان شموط، كنجو عبود كنجو، أسس االستثمار - 2
 .  01، ص 0210  ،، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصرالمركز القانوني للمستثمر األجنبيهفال صديق إسماعيل،  -3
ذلك ": االستثمار هو عكس االستثمار المحلي، حيث يعرف االستثمار المحلي  بأنهاالستثمار األجنبي كنمط من أنماط  -4

االستثمار الذي يوجه فيه أطراف وطنية سواء أكانو أفرادا أو شركات عامة أو خاصة مداخراتهم نحو إقامة المشروعات 
ن أغلبية رأس المال الخاص بالمشروع للحصول على أرباح، فمصدر هذا النمط من االستثمار أموال وطنية يمتلك فيها الوطنيو 

، وما 13، ص 0221شعبان رأفت، التشريعات االقتصادية، مركز القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، مصر،   -)االستثماري 
 .(يليها

 . 102، ص مرجع سبق ذكره، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائريعيبوط محند وعلي،  -5
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عملية مركبة تجمع بين عناصر اقتصادية وعناصر أخرى ( األجنبي)ويعد االستثمار غير الوطني 
ومضيق دون فقد تعرض لعدة تعريفات من قبل االقتصاديين بين موسع الناحية االقتصادية قانونية، فمن 

، ومن تعريفات الفقه االقتصادي لالستثمار األجنبي إعطاء مفهوم شامل ودقيق لهذا النمط من االستثمار
والذي كان سباقا في إعطاء تعريفات ومفاهيم مختلفة له باعتباره عنصرا رئيسيا في النشاط االقتصادي نجد  

ما من البلدان، كاالستثمار الطويل بلد يملكها  كل استخدام يجري في الخارج لموارد مالية:" من يعرفه بأنه
واالعتماد والقروض ( المصاريف)والقصير األمد في القطاع النقدي ( مشاريع)في القطاع غير نقدي  األمد
 .(1)الخ...

انتقال رؤوس األموال بين بلدين بقصد توظيفها، في :" عرفه بأنهيكذلك هناك من الفقه االقتصادي من 
كشراء أوراق مالية أو أموال منقولة تدر ربحًا، أو امتالك عقارات تعطي ربحًا، أو  اقتصادية مختلفة،عمليات 

بقصد توظيفها في عمليات إنتاجية مثمرة، كاإلقراض، أو في عمليات غير مثمرة، كحفظ النقود في المصرف 
  .(2)"واالقتصاديسي أو البيت لإليداع تفاديًا لألخطار التي تتعرض لها في ظروف التوتر السيا

تخصيص رأس المال للحصول على وسائل إنتاج جديدة، :" ويعرفه كذلك أحد الفقهاء االقتصاديين بأنه
عملية : "عرف بأنه، وقريبًا من ذات المعنى "لغاية زيادة الطاقة اإلنتاجية أو لتطوير الوسائل الموجودة

الستخدامه بقصد إنتاج سلع أو خدمات المناسبة اقتصادية تنطوي على توفير رأس المال، وتهيئة الظروف 
 . (3)"االقتصادينافعة بالمعنى 

انتقال لرأس المال عبر ":بأنه االقتصادية من هذه الزاوية االستثمار األجنبي ومع ذلك يمكن تعريف  
الدول بقصد التوظيف في عمليات اقتصادية مختلفة، كإنشاء مشروعات إنتاجية أو المساهمة فيها، أو 

بشرط أن يتم ذلك خارج  االكتتاب في األسهم والسندات أو القروض، بهدف الحصول على عوائد مجزية،
 ".النظام القانوني والنقدي والمالي واالقتصادي للدولة المستثمرة

، الدوليةالوطنية الداخلية المقارنة، و  فقد تباين الفقه القانوني، والتشريعات الناحية القانونيةأما من 
بذل رجال القانون شانه شأن االقتصاديين مجهودات لتحديد مفهوم  لذلك ،عريف االستثمار األجنبيشأن تب

انتقال لألصول المادية والمعنوية من بلد آلخر لغرض :" ، فقد عرفه بعض القانونيين بأنهاالستثمار األجنبي
 .(4)استغاللها لتحقيق الربح، وتحت السيطرة الكاملة والجزئية لصاحب األصول

رة مع بعض، سواءًا أكانت أموااًل قصيرؤوس األموال بين الدول، بعضها  اتحرك:" وعرف آخر بأنه
األجل أم طويلة األجل، ويغلب عليها طابع االستمرار، وتكون في الغالب مصحوبة بنية إعادة تحويل رأس 

 .(5)"المال مع عائده في أي صورة كانت ربحًا أو فائدة أو حصصاً 
                                                           

   .1، ص 1912 1منشورات عويدات بيروت، لبنان، ط  ،علي مقلد، علي زمور، االستثمار الدولي جيل  برتان، ترجمة -1
 .03 ص ،، االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات ، مرجع سبق ذكرهالسامرائيدريد محمد  -2

3
- Gordon, Robert J,Macro economics,Wesley,U.S.A,8 th addistiont , 2000, p 44. 

4
- M.Sorna Rajah, The international law on foriegn, Cambridge, London, 2004, p 7.  

عصام الدين مصطفى بسيم، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول اآلخذة في النمو، دار النهضة العربية  -5
  .01، ص 1910القاهرة، مصر، 
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انتقال رؤوس األموال من الدول المصدرة إلى الدولة المضيفة بغية :" من يعرفه بأنهوهناك أيضًا 
 .(1)"تحقيق ربح للمستثمر األجنبي، وبما يكفل زيادة اإلنتاج والتنمية في الدولة المضيفة

كل األصول التي يملكها المستثمر، بشكل مباشر أو غير مباشر، :"ويعرفه كذلك أحد القانونيين بأنه 
ي تستثمر في الدولة المستقطبة لالستثمار، ويتوقع الحصول على الربح من وراء العملية االستثمارية والت

 .(2)"بالنسبة للمستثمرين
يستلزم  ق وشامل لالستثمار األجنبيح تعريف دقيقتر ا الفقه القانوني هذه التعريفات إال أن بالرغم منو 

مصدر رأس المال والذي يجب أن يكون ذا : بالضرورة جمع العناصر المكونة لالستثمار األجنبي المتمثلة في
في إعادة  أصل غير وطني وواردًا بالطرق المعتمدة قانونًا، والملكية األجنبية لرأس المال المستثمر، ثم الحق

 .المال وتحويل عوائده إلى الخارج تصدير رأس
رأس مال نقدي أو عيني مادي أو ":يمكن تعريف االستثمار األجنبي من الناحية القانونية بأنهوعليه 

وافد من الخارج مملوك ألفراد أو مؤسسات ( كالمعرفة الفنية والتكنولوجية والتصاميم الصناعية) معنوي
مجزية  عربية أو أجنبية، للمساهمة في النشاط االقتصادي في بلد ما بقصد الحصول على عوائد

(Revenu substantiel ) (3)إذا ثبت لصاحبه الحق في إعادة تصديره مع عوائده إلى الخارج ا. 
لم ، وكما سبقت االشارة إليه الخاصة باالستثمار أما بخصوص التشريعات الوطنية الداخلية المقارنة،

االستثمار السعودي وذلك في ، فهناك من التشريعات من عرفته كقانون على تعريف االستثمار األجنبي تتفق
، والتي نصت على مفهوم االستثمار 0222من نظام االستثمار األجنبي السعودي لسنة  1ف/1المادة

وقد حذا المشرع  ،(4)"توظيف راس المال األجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام:" األجنبي بأنه
لسنة  23: المباشر لرأس المال الكويتي رقمتنظيم االستثمار الكويتي حذو المشرع السعودي في قانون 

0221(5). 
بينما هناك تشريعات أخرى لم تعرف االستثمار األجنبي في تشريعاتها واكتفت بعدم التمييز بين 

، وقانون االستثمار المصري لعام 0211االستثمار الوطني واألجنبي ومنها قانون االستثمار الجزائري لعام 
ستثمار، والمستثمر، ، والذي اكتف باإلشارة في المادة األولى إلى المقصود ببعض العبارات كاال0211

                                                           
النمر، نظرة انتقادية للسياسة التشريعية المصرية في مجال االستثمار ونقل التكنولوجيا، مجلة أبو العال علي أبو العال  -1

  .001، ص 0223، 0: العلوم القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،مصر، ع
2
- Suryap Subedi, International Investment, Law, Reconciling policy and principale, Oxford and portland, Oregon, 

2008, p59. 

 .03-01 ص صمرجع سبق ذكره، دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات،  - 3
عبد الرحمن محمد العقيل، ضمانات االستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية، مركز الدراسات العربية للنشر  -4

 .02، ص 0211 1والتوزيع، ط
بشأن تشجيع االستثمار المباشر في  0213لعام  111، الملغى بالقانون 0221لعام ( 3: )قانون االستثمار الكويتي رقم -5

 .دولة الكويت، مرجع سبق ذكره
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: والمشروع االستثماري، واألموال، وهو نفس الموقف الذي اتخذه المشرع التونسي في قانون االستثمار رقم
 . (1)في الفصل االول من ذات القانون 0211لعام  11

ة نظرًا ألهمية االستثمارات األجنبية المباشر أما بخصوص التشريعات الدولية وكما أسلفنا ذكره كذلك ف
فقد تم إبرام العديد من  في انتقال رؤوس األموال والخبرة والتقنية والتكنولوجية بين دول مختلف دول العالم

االتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية بهذف ضمان وحماية وترقية وتشجيع االستثمار االجنبي ولتسوية 
المنازعات الناجمة عنه، والجزائر ابرمت في هذا المجال عدة اتفاقيات ثنائية وانضمت إلى عدة اتفاقيات في 

اقيات الثنائية نجدها لم تعرف االستثمار األجنبي، وأشارت فقط هذا المجال، وبالرجوع إلى بعض هذه االتف
فقط وكذا مختلف األموال وغيرها من العبارات االخرى، وجاء مفهوم االستثمار " استثمار"إلى المقصود بعبارة 

على سبيل المثال ال الحصر، في ظل هذه التفاقيات الثنائية، مما يدل أن المشرع الجزائري اخذ بالمفهوم 
 .(2)لموسع لالستثمارا

أما االتفاقيات الدولية الجماعية العالمية واإلقليمية فهناك من لم تعرف أصال االستثمار األجنبي 
، والتي صادقت 1910كاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول االخرى لعام 

بيان العناصر المكونة للرأس المال المستثمر، ومن  عليها الجزائر، في حين هناك اتفاقيات دولية ركزت على
االتفاقية الجماعية لتشجيع وحماية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بين الدول العربية : هذه االتفاقيات

التي أعدها البنك الدولي  MIGA، كذلك االتفاقية الدولية لضمان االستثمار1ف/1في المادة 0222لسنة 
والتي أشارت إلى االستثنمارات الصالحة للضمان ولم تعرف  1933يز النفاذ في ودخلت ح 1930عام 

  .(3)من ذات االتفاقية 10االستثمار في المادة 
تجدر اإلشارة أن االستثمارات األجنبية المالية يصطلح عليها في األدب االقتصادي باالستثمارات  كما

االستثمارات األجنبية المادية فيصطلح عليها باالستثمارات األجنبية غير مباشرة أو األجنبية في المحفظة، أما 
 :المباشرة وهي موضوع الدراسة وتنقسم إلى نوعين 

 .، تتمثل في االستثمارات المادية للمواطنين مؤسسات وأفراد خارج وطنهماستثمارات أجنبية مباشرة صادرة-1
مؤسسات )تتمثل في االستثمارات المادية لألجانب غير المقيمين  استثمارات أجنبية مباشرة واردة،- 2

 .(4)في بلد ما( وأفراد

                                                           
 .الجزائر، تونس، مصر، مرجع سبق ذكره: أنظر المادة األولى من قوانين االستثمار للدول -1
، 1993من االتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلتين الموقع بالجزائر عام  1أنظر الماد -2

من االتفاقية الجزائرية االماراتية للتشجيع والحماية المتبادلتان  1، كذلك المادة مرجع سبق ذكره ،1990والمصادق عليه سنة 
 ،(،0220-21-32، الصادرة بتاريخ 00:ع.ش.د.ج.ج.ر.، ج0220مصادق عليها سنة ، وال0221الموقعة بالجزائر سنة 

الضمانات التشريعية لحماية االستثمار األجنبي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، طالب برايم سليمان،  -3
 .02-39 ص ص، 0211مصر، 

،رسالة  0220 – 1990عبد الكريم بعداش، االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة  -4
 .     39، ص 0223دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، نوقشت سنة 
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ن معرفة طبيعة االستثمار بصفته أجنبيًا أو وطنيًا يتوقف على تحديد هوية القائم باالستثمار أ اكم
والذي هو المستثمر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وهذا ما يطرح إشكالية الصفة األجنبية في 

لمعتمد في تحديد االستثمار هل تنصرف إلى الشخص المستثمر أم إلى المال المستثمر، وما هو المعيار ا
هذه الصفة األجنبية هل هو معيار الجنسية أم معيار اإلقامة سواء بالنسبة للشخص المستثمر أو المال 

 . المستثمر
ولقد اختلفت التشريعات الوطنية وكذا الدولية في وضع معيار حاسم للتمييز بين االستثمار الوطني 

قوانين الوطنية يار موحد ال في القانون الدولي وال في الواالستثمار األجنبي وهذا ما يدل على عدم وجود مع
نجد معظم التشريعات تأخذ بمعيار الجنسية على أن معرفة جنسية المستثمر سوف للتمييز بينهما، حيث 

هو :" يؤدي إلى معرفة هوية االستثمار ومثال ذلك المشرع السعودي الذي عرف المستثمر األجنبي بأنه
بالجنسية العربية السعودية أو الشخص االعتباري الذي ال يتمتع فيه جميع الشركاء الشخص الذي ال يتمتع 

الشخص الطبيعي الذي يحمل : "كذلك المشرع الكويتي رأى أن المستثمر األجنبي هو" بالجنسية السعودية
د الصفة ، بمعيار الجنسية لتحدي0221، كذلك أخذ القانون العراقي لالستثمار لسنة (1)"جنسية غير كويتية

األجنبية في المستثمر الطبيعي، وبمعيار التسجيل دون المركز الرئيسي أو اإلدارة للشخص المعنوي 
  .(2)المستثمر، لطبعه بالصفة األجنبية

كذلك ما ورد في بعض االتفاقيات الدولية المتعلقة باالستثمار الثنائية أو الجماعية والتي تعتمد معيار 
جنبية للشخص الطبيعي ومعيار موقع النشاط  للشخص المعنوي بدل من معيار الجنسية لتحديد الصفة األ

اإلقامة ومن ذلك االتفاقية الفرنسية الجزائرية في المادة األولى الفقرة الثانية والثالثة، واتفاقية واشنطن الخاصة 
 00ي في المادة بتسوية منازعات االستثمار التي أخذت بمعيار الجنسية بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنو 

 :يعني مواطن الدولة المتعاقدة األخرى ما يلي:" فقرة الثانية بقولها
 ...خالف الدولة الطرف في النزاعأي شخص طبيعي له جنسية إحدى الدول المتعاقدة األخرى  -أ
 .(3)"كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف في النزاع -ب

يالحظ أن المشرع  0211وبخصوص المشرع الجزائري وبالرجوع إلى قانون ترقية االستثمار لسنة 
الجزائري أشار إلى مجال تطبيق قانون االستثمار الذي يشمل االستثمارات الوطنية واألجنبية دون تحديد 

ن كان  ،(4)الجنسيةمن نفس القانون يظهر أنه يأخذ بمعيار  01معيار للفصل بينهما، غير أنه في المادة  وا 

                                                           
 .13-11ص ص مرجع سبق ذكره، دراسة مقارنة، رواء يونس محمود، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر،  -1
، 0221لسنة  13: عبد الرسول عبد الرضا، خير الدين كاظم عبيد، تأثير الصفة األجنبية في قانون االستثمار العراقي رقم -2

 .111-111ص ص 
 .03-00ص ص ه، مرجع سبق ذكر هفال صديق اسماعيل، المركز القانوني للمستثمر األجنبي، دراسة تحليلية مقارنة،  -3

.الجزائري، مرجع سبق ذكره والمتعلق بترقية االستثمار 0211 أوت 23المؤرخ في  29-11قانون   - 4 
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يجب عليه تحديد موقفه من هذه المسألة كما هو الشأن في االتفاقيات الدولية وحتى أحكام القضاء التي 
 .(1)أكدت على الرجوع إلى القانون الوطني الداخلي لتحديد الصفة األجنبية في عقد االستثمار

وبصفة عامة هناك بعض القوانين لبعض الدول من تعتمد على معيار الجنسية كالنظام السعودي 
وهناك من تعتمد على معيار اإلقامة كالتشريع الفرنسي كأداة لتمييز المستثمر األجنبي عن الوطني هذا 

لكن ضابط الجنسية على فيما يخص الشخص الطبيعي، أما فيما يخص الشخص المعنوي كذلك اعتمد 
معيار التأسيس أو التسجيل، أو معيار مركز اإلدارة الرئيسي أو معيار : باالعتماد على عدة معايير منها

ولنا عودة  ،(2)أو يملك أغلبية األسهم فيه أجنبيالرقابة إذا كان من يراقب هذا الشخص المعنوي ويديره 
 . األجنبي المباشرلهذا الموضوع عندما يحين موضعه فيما يخص أطراف عقود االستثمار 

 المباشرتعريف االستثمار األجنبي  :خامساا 
النمط من االستثمار قيام المستثمر غير الوطني سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، يقصد بهذا 

، سواء كان ذلك عن طريق بممارسة نشاط التجاري في دولة، بحيث يخضع هذا النشاط لسيطرته وتوجيهه
أو عن طريق مساهمته مع راس المال الوطني ( الشركة التجارية)لرأسمال المشروع التجار ملكيته الكاملة 

بنسبة معينة تكفل له السيطرة على إدارة المشروع، بعبارة أخرى ان االستثمارات األجنبية المباشرة هي تلك 
ا سوا كانت هذه الملكية الشركات التجارية أو فروعها التي يملكها غير الوطنيين في الدولة ويقومون بإدارته

  .(3)كاملة أو بنصيب يكفل السيطرة على إدارة المشروع وتوجيهه
: والجدير بالذكر ان االستثمار األجنبي المباشر وضعت له جملة من التعريفات، فقد عرفه البعض بأنه

صلي بقصد تلك العملية التي تقوم من خاللها منشأة ما باالستثمار في مشروعات تقع خارج موطنها األ"
 .(4)"المشاركة الفعلية وممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك المشروعات

وهكذا فإن االستثمار األجنبي المباشر هو انتقال رؤوس األموال األجنبية مقترنة بعنصري التنظيم 
لمستثمرين اجانب أو واإلدارة إلى الدولة المضيفة، بحيث يترتب عليه إقامة مشروعات مملوكة ملكية كاملة 

 .(5)ملكية حصص تمكنهم من السيطرة على إدارة هذه المشروعات أو تعطيهم حق المشاركة في هذه اإلدارة
ذلك االستثمار في المشروعات الذي تقوم به مؤسسة "يعرف االستثمار األجنبي المباشر بأنه وعمومًا 

 .(6)"للتأثير في العملية االستثمارية لتلك المشروعاتأو شركة أو منشأة ما خارج حدود الوطن األم، وذلك 

                                                           

.102عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص   - 1 
 .01-01ص ص سابق، كز القانوني للمستثمر األجنبي، مرجع هفال صديق اسماعيل، المر   -2

.13، ص مرجع سبق ذكرهشعبان رأفت، التشريعات االقتصادية،  - 3 
صفوت عبد السالم عوض اهلل، منظمة التجارة العالمية واالستثمار االجنبي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -4

 .1،ص 0220
.02ذكره، ص  بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق - 5 

، 3 :الكويت، ع لخضر، االستثمار األجنبي المباشر تعاريف وقضايا، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، حسان -6
 .3، ص0220
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الذي يشتمل على تملك المستثمر "هو األجنبي المباشر أن االستثمار  :ويرى عبد السالم أبو قحف
الغير وطني لجزء أو الكل من االستثمار في المشروع مع مشاركته في إدارة المشروع االستثماري مع 

تثمار المشترك، أو سيطرته الكاملة على اإلدارة والتنظيم في حالة الملكية المستثمر الوطني في حالة االس
المطلقة للمشروع االستثماري، زيادة على قيام المستثمر األجنبي بتحويل كمية من المواد المالية والتكنولوجية 

 .(1)"والخبرة الفنية في جميع المجاالت إلى الدول المضيفة
المباشرة حسب ملكية المشروع ، إلى استثمارات أجنبية مباشرة خاصة، وتنقسم االستثمارات األجنبية 

 .  (2)واستثمارات أجنبية مباشرة ثنائية، واستثمارات أجنبية متعددة األطراف
والذي يتعلق بشراء   االستثمار األجنبي غير مباشروبالتالي فاالستثمار األجنبي المباشر يختلف عن 

ع السوق المالي عندما يرتفقيم المنقولة ثم إعادة بيعها في واألوراق المالية والالمستثمرين لألسهم والسندات 
 .سعرها للحصول على أرباح إضافية

أما عالقة الفئة من المستثمرين غير المباشرين مع الشركات التي يشترون أسهمها أو الهيئات األجنبية 
باشرة، حيث ال يكون للمستثمر األجنبي الحكومية أو الخاصة التي تمنح لها القروض فهي عالقة غير م

ملكية كل أو جزء من المشروع االستثماري، وال يتمتع المستثمر األجنبي بالرقابة والسيطرة واتخاذ القرار في 
 .(3)هذا الشكل من أشكال االستثمارات

الشركات بعض ويرى البعض أن االستثمار األجنبي غير مباشر ما هو إال تملك األفراد أو الهيئات أو 
دارته  .4األوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم المشروع االستثماري وا 

أي بين االستثمار األجنبي المباشر وغير مباشر إلرتباط ذلك بعقود ويظهر الفرق بين النوعين 
وكذا مسؤوليته عن  يوع األستثمار سيطرة المستثمر األجنبي على ادارة وتوجيه المشر ضمان  فياالستثمار 

شراف بمهمة األبالقيام نطوي على حق للمستثمر يال ففي النوع األول، أما النوع الثاني  الخسائر واألرباح
االستثمار  كذلك ويهدف وال يكون فيه مسؤول عن خسائر ومخاطر المؤسسة، ،والرقابة واالدارة المباشرة

األجنبي المباشر إلى الحصول على األرباح، ويكون فيه امتالك كلي أو جزئي للمؤسسة، بينما يهدف النوع 
، كما أن كالهما استثمار طويل األجلالثاني إلى المضاربة، وينطوي على شراء األسهم والسندات، 

 .العالمي عدان على تطوير االقتصادويتضمنان تحويال دوليًا لرأس المال، ويسا

                                                           
 ص ص ،0223، مصر اإلسكندريةعبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدولي، دار الجامعة الجديدة،  -1

311-311. 
-12عادل عامر، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر وفقًا لنظام البوت، مقال منشور على شبكة األنترنيت بتاريخ  -2

 .10:00، الساعة، 0211-12-21: ، تاريخ التصفحwww.adelamer.com، عبر الموقع اإللكتروني،23-0210
 .01، ص مرجع سبق ذكرهلدول العربية، عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل، ضمانات االستثمار في ا -3
، 1عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار المالي، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، بيروت، لبنان، ط  -4

0221 ،311. 
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حسب ما بين االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر ويمكن أن نشير إلى أوجه التشابه واإلختالف  
 :اآلتي الجدول من خاللأورده الباحث عبد السالم أبو قحف في مؤلفه اقتصاديات اإلدارة واالستثمار وذلك 

 المباشر وغير مباشر أوجه االختالف والتشابه بين االستثمار األجنبي( 1-1)الجدول 
 

 االستثمار األجنبي غير مباشر االستثمار األجنبي المباشر
 استثمار قصير األجل استثمار طويل األجل

 يهدف إلى المضاربة يهدف إلى الحصول على األرباح
 ال ينطوي على اكتساب حق الرقابة ينطوي على اكتساب حق الرقابة
 أسهم أو سنداتشراء  امتالك كلي أو جزئي للمؤسسة
 ال يتحمل الخسائر والمخاطر للمؤسسة مسؤول على الخسائر واألرباح

 ليس له الحق في اإلدارة الحق في إدارة المؤسسة
 يتضمن تحوياًل دوليًا لرأس المال يتضمن تحوياًل دوليًا لرأس المال

 يساعد على تطوير االقتصاد العالمي يساعد على تطوير االقتصاد العالمي
 

عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات اإلدارة واالستثمار، منشورات الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، : المصدر
 .11، ص 1991

ويعتبر تحديد مفهوم االستثمار األجنبي المباشر، والذي يشتمل على العنصر األجنبي لتحديد دولية 
فيما يخص القانون الواجب التطبيق  االستثمار ضرورة أساسية في مجال منازعات االستثمار السيما

واالختصاص القضائي، وهذا ما يطرح إشكالية العنصر األجنبي في االستثمار الذي كان محل خالف في 
شأنه شأن معنى االستثمار للتمييز بين االستثمار الوطني واالستثمار األجنبي فما هو ، (1)الفقه والقضاء

 القانون الدولي؟تعريف االستثمار األجنبي المباشر في 
اهتمت الكثير من المنظمات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية الثنائية والمتعددة األطراف بتحديد مفهوم 
االستثمار بصفة عامة واالستثمار األجنبي المباشر كنمط من أنماطه بصفة خاصة، نظرًا ألهميته في التنمية 

وتباينت هذه التعريفات بين موسع ومضيق لالستثمار، االقتصادية الوطنية والعالمية على وجه الخصوص، 
استنادًا إلى مجال ونشاط هذه المنظمات واالتفاقيات كما اختلفت من حيث معايير دولية االستثمار سواء فيما 

 .تعلق بعنصر الجنسية أو اإلقامة أو الرقابة
لمفهوم االستثمار بصفة  تعرضت وحتى المنظمات الدولية وتجدر اإلشارة أن جل االتفاقيات الدولية

وكذا العنصر األجنبي  ،عامة، وأشار بعضها ألنواع االستثمار المتمثلة في االستثمار المباشر وغير مباشر
وطبيعة رأس المال فيما يخص دولية االستثمار لتمييزه عن االستثمار المحلي، حيث أن المشرع الدولي ساير 

                                                           

. 103عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  - 1 
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مار وكذا أنواعه وأشكاله ودوليته فيما يخص انتقال رأس المال، التشريعات الوطنية في تحديد مفهوم االستث
اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان  :ال الحصر ومن هذه االتفاقيات والمنظمات على سبيل المثال

إذ تقرر أن االستثمار األجنبي يشمل حقوق الملكية والقروض "ر التي أعدها البنك الدولي، االستثما
ويلة األجل التي يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعني، إضافة إلى المتوسطة أو الط

 .(1)"صور االستثمار المباشر المختلفة
، كافة االستثمارات المباشرة اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان االستثمارات كذلك و حددت 

وفروعها ووكاالتها وملكية الحصص والعقارات أومن وغير مباشرة الصالحة للتأمين بما في ذلك المشروعات 
 .(2)..."االستثمارات الحافظة  بما في ذلك ملكية األسهم والسندات، 

قي مجال الحماية والتشجيع والترقية والضمان  وفي مجال االستثمار أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية
تناولت مفهوم  فريقي أو األوربي أو األسيوي أو العربي،المتبادلة مع باقي بلدان العالم سواء على المستوى اإل

بصفة عامة ولم تشير إلى مفهوم االستثمار االجنبي المباشر، نظرًا لمرونته، وارتباطه بالضروف  االستثمار
: على سبيل المثال منها السياسية واالقتصادية لكل دولة، وقدرتها على استيعاب هذا النمط على اقليمها،

، واالتفاقية الثنائية الجزائرية الفرنسية، واالتفاقية الثنائية الجزائرية ةالثنائية الجزائرية اإليطالياالتفاقية 
ن االتفاقيات الدولية واإلقليمية األخرى التي انضمت الرومانية، واالتفاقية الثنائية الجزائرية االسبانية وغيرها م

، وكذا االتفاقية 1992يوليو  03االستثمار الموقعة في الجزائر يوم االتفاقية المغاربية لتشجيع إليها الجزائر ك
وكذا االتفاقيات المتضمنة  ،1910لعام  تثمار بين الدول ورعايا الدول األخرىالدولية بتسوية منازعات االس

تناولت فهي األخرى المالية واالقتصادية ، أما المؤسسات الدولية (3)إحداث الوكالة الدولية لضمان االستثمار
 :ومنهاوعرفت االستثمار األجنبي المباشر موضوع االستثمار لعالقته بالتنمية وباالقتصاد العالمي 

 :(FMI)صندوق النقد الدولي  -أ
بأنه كل تدفق مالي إلى مؤسسة أجنبية، أو كل حيازة جديدة من المباشر يعرف االستثمار األجنبي 

غير المقيمين على حصة هامة في هذه المؤسسة  حصص الملكية داخل مؤسسة أجنبية شرط أن يحصل
 ( بالمائة)  %12ذلك االستثمار الذي يملك فيه المستثمر األجنبي ، إذ (4)والتي تختلف قيمتها من بلد آلخر

 ،(5)أو أكثر من أسهم رأس مال إحدى مؤسسات األعمال بحيث يمكن له المشاركة والتأثير في إدارة المؤسسة

                                                           
من  10، نقاًل من المادة 00السمارائي، االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات ، مرجع سبق ذكره ص دريد محمد  -1

 .الدولية لضمان االستثمار اتفاقية انشاء الوكالة
.، مرجع سبق ذكرهالمؤسسة العربية لضمان االستثمارالمتضمنة إنشاء  االتفاقيةمن  10المادة  - 2  

 ص ، ص0222 ة والنشر والتوزيع، الجزائر، طالجديدة لالستثمار في الجزائر، الملكية للطباعم بودهان، األسس واألطر  -3
13-100. 

4
 - Lindert Peter, thomas.A.Pugel , Economie international, Economica,paris, 10éme édition, 1996, p822. 

 .9 ، ص1991، واشنطن،0 :رقم لنقد الدولي،مؤسسة التمويل الدولية، االستثمار األجنبي المباشر، صندوق ا -5
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، حيث هذا األخير يقوم فيه المستثمر األجنبي (المحفظي)االستثمار المباشر عن غير المباشر وبذلك يختلف 
 . (1)بشراء أصول الشركات بهدف تحقيق عائد مالي دون التحكم في إدارتها والسيطرة عليها

 أكتوبر 12وتجدر اإلشارة أن هذا التعريف أخذ به القانون األمريكي لالستثمار الدولي الصادر في 
دارة الشخص ل  1911 والذي رأى أن االستثمار األجنبي المباشر هو ذلك االستثمار الذي ينجم عن ملكية وا 

بالمائة أو أكثر من رأس مال المشروع وهو نفس المعيار الذي اعتمدته كذلك منظمة التعاون والتنمية  12
 . االقتصادية

 : (OCDE)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -ب
تحرير حركة رؤوس األموال وذلك بهدف تحرير مطلق لحدود : " االستثمار األجنبي المباشر بأنه عرفت  

العمليات، حيث أن االستثمار األجنبي المباشر هو ذلك االستثمار القائم على تحقيق عالقات اقتصادية دائمة 
 : من أجل تطبيق فعلي في تسيير المؤسسات وهذا ال يتم إال بواسطة 

 الخ،.....و توسيع مؤسسة، ملحقة، فرع إنشاء أ* 
 المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل،* 
 (.سنوات أو أكثر0)تكون هنا طبيعة القرض طويلة المدى * 

كما هناك تعريف أخر لهذه المنظمة يحاول توحيد كل التعريفات التي وضعتها دول األعضاء في 
: لدول المصدرة له أو المضيفة ويتمثل هذا التعريف فيما يلي المنظمة لالستثمار األجنبي المباشر سواء ا

كل شخص طبيعي، كل مؤسسة عمومية أو خاصة، كل حكومة، كل مجموعة من األشخاص الطبيعيين "
اللذين لديهم عالقة تربطهم فيما بينهم، كل مجموعة من المؤسسات التي تمتلك الشخصية المعنوية والمرتبطة 

عن مستثمر أجنبي مباشر، إذا كان لديه مؤسسة استثمار مباشر، ويعني كذلك فرع أو  هي عبارة فيما بينها،
 .(2)"شركة فرعية تابعة تقوم بعمليات استثمارية في بلد غير البلد الذي يقيم به المستثمر األجنبي

     :(CNUCED) مؤتمر منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية -جـ
االستثمار الذي ينطوي على عالقة طويلة المدى، تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم  ذلك هو" 

وشركة أو وحدة إنتاجية في ( القطر الذي تنتمي إليه الشركة المستثمرة)اإلداري بين شركة في القطر األم 
 . (3)("القطر المستقبل لالستثمار)قطر أخر 

لالستثمار األجنبي فقد بذلت كذلك جهودا معتبرة من طرف ويالحظ أنه على غرار التعريفات المقدمة 
والتي  ،الفقه والمؤسسات المالية واالقتصادية الدولية في سبيل وضع تعريف محدد لالستثمار االجنبي المباشر

                                                           

. 11مرجع سبق ذكره، ص ،دريد محمود السمارائي، االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات -  1 
2
-  OCDE, définition des références  des investissements, internationaux, paris, 1983, p 14. 

المباشر والنمو االقتصادي في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية كريمة قويدري، االستثمار األجنبي  -3
علي عبدالقادر علي، : مأخوذة من. 21، ص 0211-0212والتجارية والتسيير، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، الجزائر،

، ص 0220، 30 :، ع3: ويت، المجلدالك المعهد العربي للتخطيط، مجلة جسر التنمية، محددات االستثمار األجنبي المباشر،
0   . 
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هو استثمار حقيقي طويل األجل في أصول  (IED)أجمعت كلها على أن االستثمار األجنبي المباشر 
ويتوقف انتاجية، وأن للمستثمر األجنبي دور مؤثر على إدارة المشروع القائم في البلد المضيف لالستثمار، 
من جهة  هذا التأثير على مدى مواءمة الفلسفة والسياسة السائدة في تلك الدولة مع االستثمارات األجنبية

 .(1)األجنبي مع البلدان المضيفة له من جهة ثانيةلمستثمر والشروط التي يتفق عليها ا
  :(OMC)منظمة العالمية للتجارة  -د

االستثمار األجنبي المباشر يحصل :" عرفت المنظمة العالمية للتجارة االستثمار االجنبي المباشر بقولها
 Hostآخربامتالك اصل موجود في بلد  - Home Contryالبلد األم-عندما يقوم مستثمر مستقر في بلدما 

Contry- (2)مع وجود النية لديه في إدارة هذا األصل -البلد المضيف. 
وعموماا نقول مهما تعددت تعريفات االستثمار، يبقى االستثمار األجنبي المباشر هو األسلوب 

إلى حصولها  أنه يؤديإذ المفضل لدى الكثير من الدول خاصة السائرة في طريق النمو لتحيق التنمية 
فير رؤوس األموال األجنبية التي وتو  على الخبرة الفنية وفن اإلنتاج المتقدم والخبرة اإلدارية و التنظيمية

، ويضمن أيضاا إستخدام الخبرة والوسائل اإلنتاجية الحديثة، (3)عتبر مصدر من مصادر التمويل الخارجيت
القتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، بحيث يكون من شأن ذلك أن ِيدي إلى تطوير ا

 .  (4)كما يتخذ هذا االستثمار األجنبي المباشر صوراا وأشكاالا عديدة
 أشكال االستثمار األجنبي المباشر :سادساا 

تختلق أشكال االستثمار األجنبي المباشر عن تصنيفاته المختلفة، والتي تكون حسب الغرض من 
أو الموارد  إلى حدوثه، كاالستثمار الباحث عن األسواق االستثمار استنادًا إلى الدوافع والمحفزات التي تؤدي 
دي، كاالستثمار األجنبي حسب طبيعة النشاط االقتصا الطبيعية أو الكفاءة أو األصول اإلستراتجية أو

 أو الصناعي أو الخدمي، ذلك أن صيغ االستثمار األجنبي المباشر تكون وفق صور تدفقه المباشر الفالحي
 :، ومنها(5)إلى الدول المضيفة

 :Joint ventures))المشترك األجنبي االستثمار  -أ
أن االستثمار المشترك هو أحد مشروعات األعمال ( "Colde)كولد بعض االقتصاديين ومنهم ى ير 

الذي يمتلكه أو يشارك فيه طرفان أو شخصيتان معنويتان أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة 
                                                           

 .01 ، صع سبق ذكرهاألجنبي، دراسة مقارنة، مرجطالب برايم سليمان، الضمانات التشريعية لحماية االستثمار  -1
، 33، ص 0220عوني محمد الفخري، التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسية والعولمة، بيت الحكمة، بغداد، العراق  -2

 .02بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره ص  -: كذلكأنظر 
 .10-13 والضمانات  مرجع سبق ذكره، ص ص االستثمار األجنبي، المعوقات ،دريد محمود السامرائي -3
  .09-03ص طالب برايم سليمان، الضمانات التشريعية لحماية االستثمار األجنبي، دراسة مقارنة، مرجع سابق،  -4
في تمويل التنمية االقتصادية في البلدان النامية، رسالة دكتوراه في العلوم  ناصري نفيسة، دور االستثمار األجنبي المباشر -5

عبد الكريم بعداش، االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على االقتصاد الجزائري ، و 109، ص 0210االقتصادية، جامعة تلمسان 
 . 39، ص مرجع سبق ذكره، 0220 – 1990خالل الفترة 
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والمشاركة هنا ال تقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد أيضًا إلى اإلدارة، الخبرة، وبراءات االختيار أو 
فيرى أن االستثمار األجنبي يعتبر مشتركًا في حالة ( Livingston)الخ، أما ليفنجستون ...العالمات التجارية 

اشتراك طرف أجنبي أو أكثر من طرف محلي سواء كان شركة وطنية قائمة أو غير ذلك للقيام بإنتاج سلعة 
المال أو جديدة أو قديمة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أخر سواء كانت المشاركة في رأس 

 . (1)"بالتكنولوجيا
استثمار أجنبي قائم على أساس " :هواالستثمار األجنبي المشترك أن صدقة محمد ويرى عمر هاشم 

المشاركة مع رأس المال الوطني، في شكل اتفاق بين مستثمران وطني عام أو خاص وأجنبي، ويكون لكل 
الشكل القانوني للمشروع االستثماري المشترك بالنظر ويتم تحديد  ،(2)" طرف منهم الحق في إدارة المشروع

ما إلى القطاع الخاص، فإذا كان جميع المساهمين في  إلى انتماء المساهمين فيه، إما إلى القطاع العام، وا 
ينتمون إلى القطاع الخاص، يأخذ المشروع عندئذ شكل شركة الوطنية ( األجانب أو الوطنيون)المشروع 

عليها قوانين البلد المضيف، فإذا لم يوجد نص في قوانين البلد المضيف يحدد الشكل  العادية، والتي تنص
القانوني الذي يجب أن يأخذه المشروع المشترك، فاألمر يرجع إلى إرادة المساهمين في تحديد الشكل القانوني 

 .(3)الذي يرونه مناسبًا لمشروعهم 
مزايا للدولة المضيفة لالستثمار كالمشاركة في وتجدر اإلشارة أن هذا الشكل من االستثمار يحقق 

على االقتصاد الوطني هذا من جهة ومزايا للمستثمر األجنبي كتقليل من  العبءاتخاذ القرارات، وتخفيف 
وتبنت الجزائر هذا الشكل في مرحلة . المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر األجنبي كالمصادرة والتأميم

والخاص بالشركات االقتصاد  1930أوت 03المؤرخ في  13-30ل قانون االقتصاد المختلط من خال
األجانب عن طريق أسلوب الشراكة، والذي فشل مثل كغيره من األساليب األخرى  المستثمرينالمختلط مع 

التي تبنتها الجزائر قبل ذلك والخاصة بالتعاون االقتصادي الدولي، كعقود المفتاح في اليد وعقود اإلنتاج في 
 . (4)ليد لنقل التكنولوجيا وتحقيق التنمية االقتصاديةا
 :المملوك بالكامل للمستثمر األجنبيمباشرة االستثمارات األجنبية ال -ب

وهو الشكل المفضل لدى الشركات المتعددة الجنسيات، حيث تقوم فيه بإنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق 
، حيث تتردد الكثير من الدول (5)بالدولة المضيفة لالستثمارأو أي نوع من النشاط اإلنتاجي أو الخدمي 

                                                           
ص مرجع سبق ذكره، مصباح بلقاسم، أهمية االستثمار األجنبي المباشر ودوره في التنمية المستدامة، دراسة حالة الجزائر،  -1
، مؤسسة شباب الجامعة، مصر األجنبيةاألشكال والسياسات المختلفة لالستثمارات  "أبو قحف المعبد الس -: نقاًل عن ،1

 .11-10ص ص ،0223
عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -2

 .11، ص  0223مصر،
.13سابق، ص مرجع  ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي ،عمر هاشم محمد صدقة  - 3 

 .03-02ص ص عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره،  -4
 .330 -332ص ص ، 0221، 1واالستثمار األجنبي، بدون دار النشر، ط األعمالاقتصاديات  ،عبد السالم أبو قحف -5
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خاصة السائرة في طريق النمو في السماح لهذه الشركات باالستثمار خوفًا من التبعية االقتصادية واالحتكار، 
ولو أن هذه النظرية بات مفعولها يجف في زمن العولمة واقتصاد السوق، حيث ساهمت استثمارات الشركات 

 .(1)ة الجنسيات في تنمية اقتصاديات الكثير من الدول الناميةالمتعدد
 :( les Zones franches)  االستثمار األجنبي المباشر في المناطق الحرة -ج

اختلف الفقه والكتاب االقتصاديين ، كما تباينت التشريعات القانونية الوطنية المقارنة وكذا تقارير 
جزء من أراضي الدولة يسمح فيها " وعمومًا يعرفها البعض بأنها منظمات الدولية في التعرض إليها، 

بعمليات تجارية وصناعية مع دول العالم متحررة من قيود الجمارك واالستيراد والتصدير والنقد  ومن هنا 
ا بأنها منطقة صغيرة جغرافيًا محدودة تتواجد به"، كما تعرف المنطقة الحرة (2)"كانت تسميتها بالمناطق الحرة 

يهدف إنشاء ، و (3)"أنشطة صناعية وتجارية، ويمكن أن تأخذ مجموعة من األسماء واألشكال أو المنطقة الحرة
المناطق الحرة إلى تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وألجل هذا الغرض تسعى الدول لجعل المناطق الحرة 

 .(4)من المزايا والحوافز والمزايا واإلعفاءات جاذبة لالستثمارات، وذلك بمنح المشاريع االستثمارية فيها العديد
 :مشروعات أو عمليات التجميع -د

ويكون هذا الشكل بموجب اتفاقية تبرم بين المستثمر األجنبي والطرف الوطني، يلتزم بموجبها الطرف 
األجنبي بتزويد الطرف الوطني بمكونات منتج معين، ليصبح منتجًا نهائيًا، ونقل نموذج عن التصميم 

تأخذ شكل التملك  الداخلي للمصنع بكل ملحقاته في مقابل عائد مادي يتفق عليه، وهذه المشروعات قد

                                                           
بن عباس حمودي، دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية، دراسة حالة الصين، رسالة ماجستير، كلية  -1

، و شريفة جعدي، محمد الخطيب نمر، محمد بركة، 01، ص 0210علوم االقتصادية والتسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
، المجلة 0210 – 0221تنمية المحلية في الجنوب الجزائري خالل فترة أثر استثمار الشركات المتعددة الجنسية على ال

 .02-19 ص ص 0210ديسمبر  1 :عزائرية للتنمية االقتصادية، الج
عبارة عن كيان يقوم بإنتاج وتسويق السلع والخدمات وذلك : "تعددت التعريفات المعطاة للشركات متعددة الجنسيات أهمهاوقد 

تلك المؤسسات التي تقيم فروع لها في دول أجنبية، تمتلك فيها :" ، عرفت كذلك بأنها"في عدة دول بمساعدة عدة مؤسسات تقع
، ومن خصائصها ضخامة حجمها وتنوع أنشطتها اإلنتاجية وانتشارها الجغرافي ""الشركة األم حصة تتيح لها الحق في اإلدارة

نها للحفاظ على مصالحها االقتصادية المشتركة، وتعزيز قدراتها التنافسية خارج الدولة األم والقيام بالتحالفات اإلستراتجية فيما بي
والتسويقية، فصاًل عن مزايا أخرى كالتفوق التكنولوجي وتركيز اإلدارة العليا في البلد األصلي على كل فروعها المنتشرة في 

-10ص  ص ،مرجع سبق ذكرهآثارها وتوجهاتها، دالل بن سمينة، االستثمارات األجنبية المباشرة، محدداتها،  -.)أنحاء العالم
00 ) 

 جامعة ورقلة، ، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية،0: عمنور أوسرير، دراسة نظرية عن المناطق الحرة، مجلة الباحث،  -2
 .01ص  ،0223

3
-  Cristhophe degryse:  l’èconomie en cent et quelques nots d’actualité, Edition de boech, paris, 2007, p208. 

سياسات تنمية االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، مجلة رسائل البنك الصناعي،  حسين عبد المطلب األسرج، -4
 .10، ص0220 ، ديسمبر33: عالكويت 
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الكامل أي مائة بالمائة من المشروع االستثماري أو االستثمار المشترك، وقد يتضمن العقد شرط عدم 
 .(1)المشاركة في إدارة المشروع، ونكون هنا أمام استثمار غير مباشر في مجال اإلنتاج
ة كنقل التكنولوجيا و الخبرة وما يالحظ على هذا  الشكل من االستثمار أنه ال يؤدي إلى التنمية المرجو 

 . الفنية، كل ما في األمر هو عملية نقل لمواد مصنعة في دولة أجنبية مفككة، تركب داخل الدولة المضيفة
 :األشكال الجديدة لالستثمار األجنبي -و

األجنبي المباشر توجد أشكال جديدة وحديثة له، تختلف عن  إلى جانب األشكال التقليدية لالستثمار
سابقتها وتشترك معها، حيث تسمح للمستثمر األجنبي من ممارسة رقابة فعلية على الشركة، دون اكتساب 

، حيث أن هناك عدة أنماط للمشاركة في استثمارات الدول المضيفة، (2)األغلبية في رأس مالها االجتماعي
، فقد تكون المساهمة في رأس المال (3)ركات المتعددة الجنسيات عند غزوها لألسواقخاصة من طرف الش

الوطني منعدمة، ومع ذلك يكون للمستثمر األجنبي حق اإلدارة والرقابة وعلى هذا األساس ميز االقتصاديين 
 :في البلد المضيفبين نوعين من االستثمارات األجنبية المباشرة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات 

استثمار قائم على أساس المساهمة في رأس المال مع الشركة الوطنية عامة أو خاصة، وفي هذه الحالة  -أ
يكون المشروع االستثماري مملوك بالكامل للمستمر األجنبي أو مشترك، وقد تكون المساهمة في رأس المال 

 .مساهمة صغيرة أو مناصفة أو كبيرة
عبارة عن عالقة تعاقدية بين شركة أجنبية "ئم على المساهمة في رأس المال، وهو استثمار غير قا -ب

وشركة وطنية دون أن يمتلك فيها المستثمر األجنبي رأس المال، مع قدرته التفاوضية للتأثير على المؤسسة 

                                                           
 .10، ص سابقمرجع  ،سياسات تنمية االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية حسين عبد المطلب األسرج، -1

.101األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  اتعيبوط محند وعلي، االستثمار  - 2  
الشركات التي تملك مشاريع كثيرة، في دول مختلفة من العالم، حيث تتميز هذه : " الشركات المتعددة الجنسيات هي -3

ن االستثمار األجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسية شيئان الشركات بضخامة أعمالها وأنشطتها، ويمكن القول بأ
، شركات عابرة القرات أو متالزمان، اعتاد االقتصاديون على الجمع بينهما بطريقة مترادفة، ويطلق على هذا النوع من الشركات

ن، والتي تملك أو تدير أو تمارس الدول، وأغلب الفقه يطلق عليها الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة لألوطا
 .خارج حدود الدولة األم( انتاج، تسويق، خدمات أو غيرها)بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نشاطًا استثماريًا 

وهناك العديد من األنماط لشركات متععدة الجنسيات، مثل النمط المركزي والذي يصف الشركات المتعددة الجنسيات بأنها 
وطنية في األساس، ولكنها تملك فروعا في دول وأسواق أخرى، ويتم رسم سياستها  واتخاذ جميع القرارات وحيدة الجنسية أي 

الرئيسية في المركز الرئيسي أي في الدولة األم، وهناك النمط الالمركزي والذي يتصف بدرجة عالية من الالمركزية في اتخاذ 
ارج،، وفي هذا النمط ممكن أن تتعدد الجنسيات المالكة للشركة، كذلك القرارات وحرية التصرف في جميع فروع الشركة في الخ

النمط الجغرافي فيتميز بالتكامل واالنتشار الجغرافي في ممارسة األنشطة والعمليات على مستوى العالم، كما هناك أنماط أخرى 
رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر،  -أنظر)وعديدة لهذه الشركات التي ظهرت على مسرح العالقات االقتصادية الدولية، 

الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة بها، المركز القومي لإلصدارات 
 (.33-30 ص ، ص0211، 1القانونية، القاهرة، مصر، ط
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لترخيص ، ويكون هذا االستثمار في شكل عقود كعقود ا"الشريكة في الدولة المضيفة لالستثمار األجنبي
 .(1)وعقود االمتياز وعقود التصنيع وعقود المفتاح في اليد وغيرها من عقود االستثمار األجنبي

وتلعب عقود االستثمار االجنبي المباشر دورا كبيرا في عملية التنمية االقتصادية للدولة المضيفة وذلك 
االجنبي، وذلك في عمليات استغالل الموارد من خالل استغالل القدرات التكنولوجية والمالية واالدارية للطرف 

الطبيعية والتصنيع واإلنشاء وغيرها من المشروعات المحددة في خطط الدولة التنموية، حيث تسعى الدول 
من خالل ابرامها لعقود االستثمار إلى الحصول على االستثمار االجنبي الخاص المباشر لتحقيق التنمية 

بمعنى ان عقود االستثمار االجنبي المباشر تعتبر من الوسائل  ،(2)يةبمختلف ابعادها خاصة االقتصاد
تي سنتطرق إليها في هذا وال، (3)القانونية لتنفيذ هذه االستثمارات االجنبية المباشرة على اقليم الدولة المضيفة  

الرتباطها بموضوع  مفهوم عقود االستثمار األجنبي المباشر: طلب االول الموسوم بةةالفرع الثاني من هذا الم
الدراسة، المتعلق بآليات فض منازعتها، ذلك أن عقود االستثمار األجنبي المباشر عادة ما يكون أحد أطرافها 
أجنبي والطرف األخر وطني، فما هي هذه العقود وما هي نماذجها المختلفة وكيف يمكن أن نميزها عن 

 .  غيرها من العقود
 تثمار األجنبي المباشرعقود االستعريف  :فرع الثانيال

تقوم دول العالم، خاصة السائرة في طريق النمو بإبرام عقود مع األجانب لتنفيذ خططها  ما عادة
االقتصادية والتنموية، عندما تعجز عن ذلك لعدة أسباب، كعدم امتالك رؤوس األموال الكافية، ونقص 

والتي عادة ما يتمتع بها اإلطارات الفنية، واالفتقار للتكنولوجيا وأساليب الصناعة الحديثة، والتقنيات المتطورة، 
العائد المالي الذي )المستثمر األجنبي، الباحث عن األسواق العالمية التي تخدم مصالحه المالية من جهة، 

، وفي سبيل الوصول لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية (تحققه عقود االستثمار األجنبي المباشر
عقود تنفيذ المشاريع كشق الطرقات : وع وتتعدد هذه العقود مثلالمرجوة للدول النامية من جهة أخرى، إذ تتن

 .(4)الخ...وفتح القنوات وبناء السدود، وعقود استغالل الثروات الطبيعية في البالد ونقل التكنولوجيا
لهذا كان من الضروري البحث في دراسة هذه العقود من خالل بيان تعريفها وكذا أنواعها وتمييزها عن 

مباشر، ودفاتر العقود الدولية، في ظل انتشار ما يعرف بالعقود النموذجية لالستثمار األجنبي الغيرها من 

                                                           
االستثمار األجنبي غير القائم على المساهمة في راس المال طالل زغبة، وعبد الحميد برحومة، األشكال الجديدة لتدفقات  -1

، ص، 0210، 11 :عوأثارها على التنمية االقتصادية في الدول النامية، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير، والعلوم التجارية،
 .110-111ص ص 

 .10-10، ص ذكرهمرجع سبق  بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، -2
رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات  -3

 .91-90، ص مرجع سابق  الخاصة بها،
ون، العراق، المجلد عالية يونس الدباغ، وونس مقداد، عقد االستثمار، مجلة جامعة تكريت، جامعة الموصل، كلية القان -4

 .753ص، 2:ع، 11
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الشروط المحددة للحقوق وااللتزامات في عقد االستثمار األجنبي المباشر المبرم بين الدولة أو إحدى هيئاتها 
 .والمستثمرين األجانب اشخاص طبعيين أو معنويين

 تلفة لعقود االستثمار األجنبي المباشرعريفات المخالت :أوالا 
تختلف عقود االستثمار األجنبي المباشر عن عقود االستثمار األجنبي غير المباشر، فهذه األخيرة 

شكل  امحله تخذيالذي  العقود تلك " :القانوني بأنها هيقصد بها حسب الفقوالتي هي غير معنية بالدراسة ف
سهم في شكل اكتتاب في األ محلها و يكونأ ،أو الشركات األجنبية ،و الهيئاتأ ،قروض مقدمة من االفراد

فيها على ان ال  أأو الشركات التي تنش ،تابعة لهاأو هيئاتها ال ،تقبلةالصادرة من الدول المسالمالية والسندات 
 .(1)"سهم ما يخوله حق ادارة الشركة والسيطرة عليهايكون للمستثمر األجنبي من األ

فادة  من ارباح سو العامة من اجل االأسهم و السندات الخاصة استثمار في األ عقود" اأنهكما تعرف ب
ان تقوم دولة معينة في  بمعنى ،ل المضيفة لهلدو في اسواق ا المضاربةسهم والسندات عن طريق تلك األ
ويل وتتم عادة من  مؤسسات التح ،بقصد المضاربة لألستثمارسهم وسندات في الدولة المضيفة أشراء 

 .(2)"كالبنوك وشركات التامين

شراء السندات :ًا عدة منها األستثمارات األجنبية غير المباشرة صور  عقود تتخذان كذلك يمكن و 
وشهادات االيداع في سوق العمالت  ،وشهادات االيداع المصرفية الدولية المقدمة بالعمالت األجنبية ،الدولية
شراء الذهب ، االيداع في البنوك المحلية، شراء القيم المنقولة ،الخاصو أ ،شراء سندات الدين العام، الدولية

متوسطة  أمكانت طويلة أوالخاصة سواء  قروض الحكومات األجنبية العامة ،والمعارف النفيسة
 .(3)الخ...االجل

ن كان هناك تعريف ها لم تتعرض المعاجم اللغوية لتعريفأما عقود االستثمار األجنبي المباشر ف لكل وا 
أما الفقهاء واألساتذة تعرضوا لتعريف عقود االستثمار بصفة ( عقد، استثمار، أجنبي، مباشر)مفردة على حدة 

ت هذه عامة غير أنه لم تتم اإلشارة إلى مفهوم عقد االستثمار األجنبي المباشر كمصطلح دقيق بل كان
 .التعريفات مرادفات ووصفيات

عقد يبرم بين الدولة وبين شخص أجنبي خاص " :جنبي  بأنهبعض الفقه عقد االستثمار األ فقد عرف
إن تعبير اتفاقات ": ووصفها البعض بقوله" ،(4)"بقصد تنمية موارد الثروة الطبيعية الموجودة بإقليم الدولة

االستثمار عبر الدولية يشير إلى العالقات القانونية التي تدخل الدولة فيها، والتي تكون عمومًا من أقطار 
الم الثالث، أو شركاتها في اتفاق مع مستثمر أجنبي، والتي عادة ما يكون شركة عبر الدولية أو أكثر مما الع

 ".د، من أجل إقامة مشروع استثمارييدخل تحت هذا التحدي
                                                           

 .66، ص مرجع سبق ذكرهدريد محمود السمارائي، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات،  -1
  .11، ص 0220العراق،  بغداد، بيت الحكمة، االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية، هناء عبد الغفار السامرائي، -2
، دار المطبوعات الجامعية، ستثمار األجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاصدور اال، أحمد عبد الحفيظ صفوت -3

 .63-64ص  ، 5002، مصر، االسكندرية

 .301سابق ص ر، مرجع عالية يونس الدباغ، وونس مقداد، عقد االستثما  -4
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عقود للتنمية االقتصادية في إطار تعاون " :بأنهامن طرف جانب من الفقه  هذا باإلضافة إلى وصفها
دولة المتعاقدة والطرف األجنبي، وتتضمن نصوصًا تهدف إلى تحقيق الثبات التشريعي طويل المدة بين ال

خضاعه لنظم خاصة أو للقانون الدولي حماية للطرف الخاص األجنبي المتعاقد مع  وعدم المساس بالعقد وا 
 . (1)"الدولة من سيادة الدولة التي قد تستخدمها لتعديل أو إنهاء العقد بإرادتها المنفردة

العقود المبرمة من طرف الدولة أو الهيئات التابعة لها " :فقد عرفها بأنها (BERNARDI) أما الفقيه
 ".مع طرف خاص أجنبي في حقل االستثمار

كل العقود التي تبرمها الدولة مع شخص من "  :كما عرفها األستاذ عصام الدين القصبي بأنها
اشرة األنشطة التي تدخل في إطار الخطط االقتصادية أشخاص القانون الخاص األجنبي، والتي تتعلق بمب

 .(2)"للبالد
كما نجد تعريف شبيه لعقد االستثمار األجنبي المباشر من خالل تعريف الموسوعة العربية للعقد 

تلك العقود التي تبرم "  :، إذ تصف العقود الدولية بأنهااالستثمار األجنبيالدولي، هذا األخير ينطبق مع عقد 
بين الدولة بشخصيتها االعتبارية أو بوساطة إحدى هيئاتها العامة أو التي تعمل لحسابها، وبين شخص 
أجنبي، طبيعي أو اعتباري، غالبًا ما يكون شركة خاصة أو متعددة الجنسيات، بقصد القيام بعملية تجارية 

نشاء مشروع إثروة طبيعية، عبر  باستغاللتصدير، أو باالستيراد وال أومحددة تتعلق بالبيع والشراء، 
، في مقابل يتم االتفاق عليه بين الطرفين سواء كان مبلغ من المال، أم حصة من الثروة استثماري

 .المحصلةالمستخرجة، أو نسبة من األرباح 
ويالحظ على هذا التعريف أنه يحتوي في مضمونه على عقد االستثمار األجنبي، مما يدل على أن 
العقد الدولي أوسع نطاقا من عقد االستثمار، وبالتالي هذا األخير من وجهة نظرنا هو ذلك العقد الذي يكون 

طبيعي أو )شخص أجنبي الهيئات التابعة والتي تعمل لحسابها من جهة، و طرفاه دولة ذات سيادة أو أحد 
تابع لدولة أخرى أي المستثمر األجنبي من جهة أخرى، ويكون موضوع هذا العقد إحدى مشاريع ( معنوي

 . (3)التنمية االقتصادية التي تندرج ضمن مفهوم االستثمار لهذه الدولة
لدول ورعايا من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار بين ا 1ف/00كما أنه يستفاد من المادة 

حين أقرت باختصاص المركز بالمنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين  ،1910لعام الدول األخرى 
بأحد االستثمارات، والمقصود هنا دولة متعاقدة واحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصااًل مباشرًا 

شخص من أشخاص  باعتبارهاقود التي تبرمها الدولة تلك الع:" يعقود االستثمار األجنبي المباشر، والتي ه

                                                           
 .13 -10ص  سبق ذكره، صبشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع  -1
 .10بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
وليد لعماري، استمرار القانون المطبق على االستثمار كضمان للمستثمر األجنبي، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، كلية  -3

 .333، ص 0211، جوان 9: ، الجزائر، ع1نة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بات
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يتمتع بالسيادة، مع المستثمر األجنبي باعتباره شخص من أشخاص القانون الخاص تابع   القانون الدولي
   .(1)(مجاالت االستثمارات المفتوحة)لدولة غير الدولة المضيفة، وذلك في إحدى مجاالت التنمية االقتصادية 

وتجدر اإلشارة أن هناك تعريفات لعقود الدولة اشتملت على بعض عناصر عقد االستثمار األجنبي 
أن عقود الدولة شبيهة بعقود القانون العام : "لعقود الدولة حيث يرى Jean Pier regliالمباشر كتعريف الفقيه 

علق هذه العقود عادة ببناء طرفها هم الدولة أو جهاز حكومي يتبع الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري، وتت
مجمع صناعي متكامل وتقديم المساعدة الفنية من قبل الشركة األجنبية كما أنها تتعلق في بعض األحيان 
باستخراج وتوزيع المنتجات األولية وهو يقتضي انجاز تجهيزات ضخمة واستثمارات كبيرة مما يجعل هذه 

ه العقود بما تشتمله من استثمارات ضخمة تهدف لتحقيق العقود عقود طويلة المدة نسبيًا، كما اعتبر هذ
 .(2)"التنمية االقتصادية للدولة الطرف فيها

قد االستثمار في مجال النفط باعتباره من أنواع العقود وتعرف الدكتوراه حفيظة السيد الحداد ع
أجنبيًا حقًا مطلقًا له في البحث العقد الذي بواسطته تمنح الدولة مشروعًا :"لالستثمار األجنبي المباشر بانه

 .(3)"على إقليمها عن النفط واستخراجه واستغالله، وذلك خالل فترة زمنية محددة
 CAVINكذلك قد تعرضت بعض أحكام التحكيم لتحديد المقصود بهذه العقود، حيث وصف المحكم 

شركة وطنية تأخذ شكل  عقد بين :"ضد شركة النفط اإليرانية عقد االستثمار بأنه SAPPHIRفي تحكيم 
المشروع العام وشركة تجارية أجنبية خاضعة للقانون المدني األجنبي، وكل هذا العقد ال ينصب العمليات 
التجارية، إذ أنه يمنح الشركة األجنبية الحق في استغالل الموارد الطبيعية لمدة طويلة، ويلزم الشركة األجنبية 

  .(4)"بع الدوامبإقامة استثمارات ضخمة ومنشآت لها طا
كما خلت التشريعات الوطنية المقارنة من تحديد مفهوم عقد االستثمار األجنبي المباشر ولم تشير إلى 
ن أشارت إلى مفهوم االستثمار بصفة عامة وكذا  ماهية العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين األجانب، وا 

، الذي أورد في (5)0211لعام  10: االستثمار المصري رقمباستثناء قانون أجنبيته ومكونات رأس المال، 
مصطلح عقود االستثمار وركز على أن أحد أطراف هذه العقود هو الدولة أو إحدى الجهات أو  33المادة 

                                                           
 .333-331 ص سابق، صمرجع  وليد لعماري، استمرار القانون المطبق على االستثمار كضمان للمستثمر األجنبي، -1
م عدلي محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلو  -2

 .11، ص 0211-0212السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
، ص 1991 القاهرة، مصر، حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدولة واألشخاص األجنبية، دار النهضة العربية، -3

ذلك العقد الذي تمنح " :"بأنه ، وبالمناسبة فقد تعرض عقد االستثمار األجنبي المباشر للنفط لعدة تعريفات فهناك من يعرفه110
والحق  الدوله بمقتضاه الشركة األجنبية الحق المطلق في البحث،أو التنقيب عن الموارد النفطية الكامنة في اقليمها أو جزء منه،

 ."وذلك خالل فترة زمنية معينة مقابل حصول هذه الدوله على فرائض معينه في استغالل هذه الموارد والتصرف فيها،
(- v: Leboulanger Philip, Les contract enter etats et enter , paris, 1985, p14.) 

 .13، 10بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص، ص  -4
.بق ذكره، مرجع س0211لعام  10: صري رقممن قانون االستنثمار الم 33أنظر المادة  - 5 
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وهذا ما يطرح إشكالية تنوع العقود الدولية، وكذا تمييز عقود االستثمار الهيئات أو الشركات التابعة لها، 
 .د الدولة، واختالطها باالتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وكذا خصائص هذه العقوداشر عن عقو األجنبي المب

 وتمييزها عن العقود الداخلية واالتفاقيات الدولية تنوع العقود الدولية :ثانياا 
يعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر بقصد إحداث أثر قانوني يتمثل في التزام شخص أو أكثر 

شيء أو القيام بعمل أو امتناع عن عمل، لشخص أخر أو أكثر مقابل تعويض مادي أو عيني، وقد  بإعطاء
العقد  00عرفته التشريعات الوطنية المقارنة وكذا الفقه القانوني، إذ يعرف القانون المدني الجزائري في المادة 

خرين بمنح أو فعل أو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آ: " بأنه
  .(1)، المعدل والمتمممن القانون المدني الفرنسي 1121، وهذا التعريف تقابله المادة "عدم فعل شيء ما

فهذا التعريف العام ينطبق أيضًا على العقود الدولية، لكن هذه األخيرة تتميز باختالف المراكز القانونية 
أو الحديثة تبرم بين الدولة بشخصيتها االعتبارية أو بواسطة هيئاتها وعدم التكافؤ، فالعقود الدولية التقليدية 

العامة التي تعمل لحسابها وبين شخص اعتباري أو طبيعي، والذي غالبًا ما يكون في عقود التنمية 
االقتصادية، شركة خاصة، كالشركات المتعددة الجنسيات، وهذا بعكس العقود الداخلية فهي بحكم طبيعتها 

أفراد الدولة، وهي غالبًا عقود مسماة، سواء في القانون العام أو الخاص، بمعنى العقود الدولية تتسم  تبرم بين
بعدم التكافؤ القانوني واالقتصادي في المراكز، كما يمكن تمييزها عن االتفاقات والمعاهدات الدولية، والتي 

، حيث نظمت األعراف (ت الدوليةالدول والمنظما)تبرم بين شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي
 .(2)كل ما يتعلق بها من أحكام 1919الدولية وكذا اتفاقية فينا للمعاهدات لسنة 

 االستثمار وعقود التجارة الدوليةعقود  :ثالثاا 
تعتبر العقود الدولية التجارية وسيلة لتسيير التجارة الدولية، ونظرًا لعدم وجود تعريف متفق عليه للعقد 

اتفاقية فينا للبيع : الدولي باستثناء بعض االتفاقيات الدولية في مجال قانون التجارة الدولية، منهاالتجاري 
مجموعة من : "وصعوبة تعريف عقد التجارة الدولي، نجد بعض الفقه عرفه بأنه 1932الدولي لسنة 

ء معامالت تجارية دولية التصرفات القانونية االتفاقية التي تجري بين أطراف متصلة بالقانون الخاص إلجرا
أي عقد التجارة هو عقد ذو طابع تجاري مدني ينظم عالقات القانون الخاص، التي تتوافر على " بينهم

قواعد القانون الدولي الخاص، ومن مميزات عقود تجارة الدولية أنها بالعنصر األجنبي شبيهة إلى حد ما 
، وتتشابه عقود االستثمار األجنبي (3)عقد البيع الدولي: ومنهاعقود نموذجية وتقوم على مبدأ سلطان اإلدارة 

المباشر مع عقود التجارة الدولية في كون أنه من الممكن أن يكون أحد طرفي العقد الدولة في هذه األخيرة 

                                                           
، دراسة مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى، عين مليلة، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  -1

 .00-01 ص ، ص0229الجزائر، طبعة 
  www.arab.encyclopedia.com:ماهر ملندي، العقود الدولية، بحث منشور في الموسوعة العربية على الموقع اإللكتروني  -2

 .صباحاً  12:02: على الساعة 0211-29-09 :، تاريخ التصفح
، 0229، 0النظرية المعاصرة، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط  عمر سعد اهلل، قانون التجارة الدولية،  -3

 .101-101 ص ص

http://www.arab.encyclopedia.com/
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، كما (1)خصوصًا مع توسع التجارة الدولية وازدياد االستثمارات وتأثير العولمة على جميع نواحي الحياة
ن أن يتضمن عقد التجارة الدولية بعض الشروط الذاتية المميزة لعقود االستثمار األجنبي المباشر كشرط يمك

، وهذا ما يطرح إشكالية تداخلها مع (2)عقود بيع المجمعات الصناعية: الثبات التشريعي وشرط التحكيم مثل
 .    تمييزها االستثمار األجنبي المباشر وصعوبةعقود 
 الستثمار وعقود اإلدارية الدوليةا عقود :رابعاا 

العقد اإلداري الدولي لعدة تعريفات من طرف الفقه، وقد تضمنت هذه التعريفات بعض عناصر  تعرض
عقد االستثمار األجنبي المباشر بصفة عامة، خاصة فيما يخص أطرافه ودوليته وكذا الشروط غير مألوفة 

 piéreكيم وغيرها، ومن تعريفات الفقهاء نجد تعريف الفقيهالتي يتضمنها كشرط الثبات التشريعي وشرط التح

régli  عقود طويلة المدة طرفها هما الحكومة أو جهاز تابع لها من : "الذي عرف العقود اإلدارية الدولية بأنها
جهة وشخص أجنبي طبيعي أو اعتباري من جهة أخرى وتتعلق هذه العقود باستثمارات ضخمة، وتتضمن 

العقود المبرمة بين الدولة أو : " ، كما عرفها الدكتور محمد عبد العزيز بكر بأنها(3)"ير مألوفةشروط ومزايا غ
أحد األجهزة التابعة لها مع شخص أجنبي، بغرض إنشاء التزامات تعاقدية، وقد تستخدم فيها الدولة أساليب 

 .(4)"السلطة العامة أو ال تستخدمها
طرفي هذه العقود اإلدارية الدولية هو الدولة أو أحد األجهزة  وبالرجوع إلى هذه التعريفات نجد أحد

جدل في الوسط الفقهي القانوني وأفرز ( الدولة أو أحد األجهزة التابعة لها )التابعة لها، ولقد أخذ هذا العنصر
 :اتجاهين

 :أ االتجاه المضيق لعقود الدولة
لتي تبرمها الدولة بنفسها من خالل من والذي يرى أن مصطلح عقود الدولة يقتصر فقط على العقود ا

يمثلها قانونًا، أما العقود التي تبرمها األجهزة التابعة لها فهي تخرج عن دائرة العقود اإلدارية الدولية وتعد من 
 .قبيل عقود التجارة الدولية التقليدية

 :لعقود الدولة ب االتجاه الموسع
فيرى أن عقود الدولة تشتمل عالوة على العقود التي تبرمها الدولة بنفسها العقود التي تبرمها األجهزة 
التابعة لها، وارتكز هذا االتجاه وهذا الراجح على اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لحل المنازعات 

بنظر المنازعات القانونية الناشئة يختص المركز :"منها ب 03الناشئة عن االستثمار، حيث تقضي المادة 

                                                           
، منشورات  زين الحقوقية، بيروت، لبنان، األجنبيبين الدولة والمستثمر  االستثمارلما أحمد كوجان، التحكيم في عقود   -1

 .10-11 ص ، ص0223
 .مرجع سبق ذكره عدلي محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، -2

ارية الدولية، في ظل القوانين الوضعية والمعاهدات ، التحكيم في منازعات العقود اإلدالء محي الدين مصطفى أبو أحمدع -3
 .10، ص 0223االزاريطة، مصر،  الدولية وأحكام محكمة التحكيم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،

سابق، ص مرجع  ،النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية ،الء محي الدين مصطفى أبو أحمدع -4
10 .      
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 ، وفي هذا الشأن"بين الدولة المتعاقدة أو هيئة عامة أو جهاز تابع للدولة تقوم الدولة بتحديده أمام المركز
أن هذه األجهزة أنشأت خصيصًا لتحل محل الدولة في إطار "ترى األستاذة الدكتورة حفيظة السيد حداد 

الدولية وهو ما دعمه االجتهاد القضائي الدولي في الكثير من أحكامه والذي العالقات االقتصادية التجارية 
اعتبر العقد المبرم بواسطة األجهزة التابعة للدولة عقود دولة مثلها مثل العقود التي تبرمها الدولة بنفسها والتي 

 .  (1)تختلف عن عقود التجارة الدولية التقليدية
قد اإلداري الدولي، فيما يخص الشروط الموضوعية التي أتى ويبقى اإلشكال مطروح فيما يخص الع

لبدا أن  إذ بها الفقه اإلداري الفرنسي فيما يخص نظرية العقد اإلداري الدولي ففضاًل عن العنصر األجنبي
 يتصل العقد اإلداري بتسيير مرفق عام وأن يتضمن العقد شرطًا غير مألوفًا، ويهدف إلى تحقيق الصالح العام

 .عودة لهذا الموضوع في الفصل الثاني عند دراستنا للقانون الواجب التطبيقولنا 
ومهما اختلف الفقه فيبقى مصطلح عقود الدولة هو المصطلح العائلي واألصل لكافة العقود الدولية 

 .      سواء اإلدارية أو التجارية التقليدية أو االستثمارية الحديثة
 المباشر وعقود الدولةار األجنبي عقود االستثم :خامساا 

بعقود االستثمار األجنبي المباشر تلك العقود التي تبرمها الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها،  يقصد
مع شخص أجنبي خاص طبيعي أو معنوي في مجال االستثمار، يتم بمقتضاها اإلسهام في التنمية الوطنية 

ل أو خبرة في مشروع محدد بقصد الحصول على عوائد االقتصادية واالجتماعية للدولة المضيفة بمال أو عم
مجزية وفقًا للقانون، مع تمكين المستثمر األجنبي من حق الرقابة واإلدارة على المشروع االستثماري، هذا 
التعريف الذي يمكن استنباطه من خالل ما تناوله الفقه والقانون المقارن لمفهوم االستثمار األجنبي المباشر، 

وتعرضت هذه الفكرة للنقد، في " اتفاقات التنمية االقتصادية"لفقه على عقود االستثمار األجنبي كما أطلق ا
كون أن عقود االستثمار األجنبي المباشر، ال تهدف إلى تحقيق التنمية في البلد المضيف فقطة، بقدر ما 

 .يسعى فيها المستثمر األجنبي إلى تحقيق الربح وهو هدفه الرئيسي
ى النظرية العامة للعقود الدولية نجد هناك تداخل بين عقود الدولة وعقود االستثمار وبالرجوع إل

األجنبي المباشر سواء من حيث األطراف أو الهدف، أو المدة أو الموضوع فعقود الدولة، هي عقود غير 
حت مظلة عقود مسماة والفقه هو من أطلق هذه التسمية عليها، إذ تطور عقود الدولة من تقليدية إلى حديثة ت

التنمية االقتصادية كعقود االستثمار األجنبي المباشر، هو الذي أفرز هذا النظام الجديد في نظرية العقد 
الدولي، والتي هي عقود تبرمها الدولة في إطار العالقات الدولية االقتصادية مع متعاقد ينتمي إلى دولة 

ر األجنبي المباشر بطول مدتها، ويبقى اإلشكال مطروح أخرى، وتتميز عقود الدولة كغيرها من عقود االستثما
فيما يخص المعايير المعتمدة للتفرقة بين اتفاقات التنمية االقتصادية وعقود الدولة وعقود االستثمار األجنبي 

                                                           

. 03 حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره صحفيظة السيد  - 1 
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المباشر التي تمنح للطرف األجنبي بعض الحقوق واالمتيازات كحريته في االستيراد والتصدير والحصول على 
 .(1)زايا الضريبية والجمركيةبعض الم
 ونماذجها عقود االستثمار األجنبي المباشرتصنيفات : سادساا 

عدة معايير للتصنيف العام لعقود الدولة من طرف الفقه التقليدي والمعاصر والذي جعل من  ظهرت
عقود االستثمار األجنبي فرعًا من فروع عقود الدولة، ومع تطور الذي يشهده العالم على كافة األصعدة، 

إطار العالقات  أصبح من العسير تصنيفها ليبقى المعيار الموضوعي هو المناسب في عملية التصنيف، وفي
الدولية االقتصادية، لجأت الدول خاصة النامية إلى عدة أساليب قانونية منها عقود االستثمار األجنبي 
المباشر كعقود امتياز البترول ، وعقود المفتاح في اليد وعقود المنتوج في اليد وشركات االقتصاد المختلط، 

التعاون الصناعي وغيرها من العقود الدولية اإلستثمارية  وعقود نقل التكنولوجيا وعقود بناء المصانع وعقود
 .     التقليدية أو الحديثة من أجل تحقيق التنمية االقتصادية المختلفة

 :األجنبي المباشر معايير تصنيف عقود االستثمار -أ
معايير تقليدية ومعايير حديثة لتصنيف عقود االستثمار االجنبي من ضمن عقود الدولة ومن ظهرت 

أن عقود الدولة والتي منها عقود والذي رأى  (kahn)فليب كان هذه المعايير التقليدية نجد معيار االستاذ 
 :االستثمار تقسم إلى ثالثة أصناف وهي

 عقود التبادل كعقود البيع،  -1
 نتاج كعقود االستثمار والتعاون الصناعي، عقود اإل -0
 . (2)عن البترول عقود التموين كعقود امتيازات البحث والتنقيب-3

واتجه فريق أخر من الفقه إلى اعتماد معيار معتمد في تقسيم العقود الداخلية وطبقه على العقود 
عقود القانون الخاص التي تبرمها الدولة الدولية وهو معيار عقود القانون الخاص والقانون العام، حيث اعتبر 

عقود الدولة الخاصة، وعقود القانون العام التي تبرمها الدولة عقود الدولة اإلدارية، وإلعمال هذا المعيار آتى 
 :بفرضين

إذا تضمن العقد الدولي المبرم بين الدولة وشخص خاص أجنبي شروط غير مألوفة في قواعد القانون  -أ
 .ضع لقواعد القانون العام الداخليدولة إداري ويخالخاص فهو عقد 

إذا خال العقد الدولي المبرم بين الدولة وشخص خاص أجنبي من الشروط غير مألوفة في قواعد القانون  -ب
 . (1)الخاص فإن العقد يخضع لقواعد القانون الدولي الخاص كعقود الدولة العادية

                                                           
ص  مرجع سبق ذكره، من ص عدلي محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، -1

19-01. 
   .0، ص0221النهضة العربية للنشر، القاهرة، مصر،  أحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، دار -:أنظر كذلك

النظام القانوني لعقود إنشاء المنشآت الصناعية بين الدول والشركات األجنبية الخاصة : عوض اهلل شيبة الحمد السيد -2
انظر كذلك ، 30، ص 1990، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة آسيوط، مصر، (دراسة تطبيقية على العقود المصرية)

 .30عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص االجنبية، مرجع سبق ذكره، ص 
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قد يصعب تطبيقه على بعض النماذج " كان"في كون معيار  ونظرًا للنقد الموجه للمعيارين السابقين،
من العقود، في ظل االنتشار الواسع لها، وظهور أشكال جديدة من عقود االستثمار وتطور عقود الدولة 
بصفة عامة، وبخصوص معيار تمييز العقود الداخلية بين عقود القانون العام والقانون الخاص، فمن الصعب 

الصدد نظرًا لصفة األجنبية لهذه العقود، لذلك ظهر المعيار الموضوعي التي آتى به  كذلك إعماله في هذا
الفقه المعاصر، وهو المعيار المناسب لتصنيف العقد الدولي تحت أية مسمية بما فيها عقود االستثمار 

نمية األجنبي المباشر، فهذه األخيرة متعددة حسب موضوعها وكلها تهدف إلى المساهمة في تحقيق الت
 .(2)والتعاون االقتصادي الدولي من جهة وتحقيق الربح من جهة أخرى

 :عقد امتياز البترول -ب
هو من العقود التقليدية بواسطته تمنح الدولة لمشروع أجنبي حقًا خالصًا له وقاصرًا عليه في البحث " 

، وقد أبرمت الغالبية (3)"في إقليمها عن البترول واستخدامه واستغالله وذلك في خالل مدة زمنية محددة
العظمى من الدول العربية هذا الشكل التعاقدي، السيما في منطقة الخليج العربي، بعد اكتشاف البترول 
والغاز الطبيعي في هذه المنطقة بكميات كبيرة، خاصة في دول المشرق العربي كمصر والكويت وسوريا، أما 

د كانت تحت السيطرة االستعمارية الفرنسية، حيث افتقرت دول المغرب العربي كتونس والجزائر والمغرب فق
، (4)الدول العربية إلى الخبرة العلمية والتكنولوجية الالزمة لعمليات التنقيب واالستخراج واإلنتاج البترولي

وتميزت هذه العقود بطول المدى، وكان طرفها الدول والشركات األجنبية العمالقة خاصة الغربية، األمر الذي 
 .(5)ن معه نوعًا من الهيمنة االقتصادية وعدم التكافؤ االقتصاديكا

كانت الشركات األجنبية المستثمرة في مجال البترول تتمتع بمجموعة من المزايا  وفي هذا الشأن
الهائلة، نظرًا للتفاوت في القوة في المركز القانوني بين الدولة األم المالكة للبترول وبين الشركات األجنبية 

نة تحصل عليها التي كانت تسيطر على جميع مراحل صناعة البترول في مقابل عوائد معي ،(6)المستثمرة

                                                                                                                                                                                           
النظام القانوني لعقود إنشاء المنشآت الصناعية بين الدول والشركات األجنبية الخاصة : عوض اهلل شيبة الحمد السيد -1
 .31-30مرجع سابق، ص  ،(دراسة تطبيقية على العقود المصرية)

، ص انظر كذلك عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص االجنبية، مرجع سبق ذكره
33. 

النظام القانوني لعقود إنشاء المنشآت الصناعية بين الدول والشركات األجنبية الخاصة : عوض اهلل شيبة الحمد السيد -2
 .33 ، مرجع سابق، ص(تطبيقية على العقود المصريةدراسة )

النظام القانوني الواجب االعمال على العقود االدارية الدولية أمام المحكم الدولي، منشورات : هاني محمود حمزة: انظر كذلك 
 .130-131 ص ص ،0223، 1الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط

.110لدول واألشخاص األجنبية، ص حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين ا -  3 
 .11، ص 0210هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  -4
ليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، الطبعة الثانية امحمودي مسعود، أس -5

 . 31، ص، 0210
 .31، ص ابقستثمار البترولية، مرجع سهاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود اال -6
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الدول المتعاقدة المنتجة، لكن مع تغير الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية لهذه األخيرة تغير هذا 
، وتحولت الدول المنتجة للبترول "القتصاديةاعقود التنمية "الشكل التعاقدي التقليدي إلى شكل أخر عرف ب

 .(1)لمقاولة وعقود اقتسام اإلنتاجإلى دول مصدرة له في إطار عقود المشاركة وعقود ا
 :والمقاولة واقتسام اإلنتاج البترولية لمشاركةا عقود -ت

جاء عقد المشاركة كصورة حديثة لعقد امتياز البترول، حيث تكون الدولة المضيفة للنشاط االستثماري 
وتتحقق هذه المشاركة، إما البترولي شريكة مع المستثمر األجنبي في مجال االكتشاف واالستغالل والتسويق، 

، وتختلف عقود المشاركة عن الشراكة (2)بإنشاء مشروع مشترك أو شركة بين الدولة والمشروع األجنبي
األجنبية والتي هي األخرى تعد شكاًل من أشكال االستثمار األجنبي المباشر، والتي تلجأ إليها الدول النامية، 

ج والملكية الكاملة لرأس المال في بعض الحاالت أما عقود الشراكة فهي فهذا األخير يقوم على اإلنفراد باإلنتا
 .(3)تهدف إلى التعاون والتشارك في إدارة المشروع وتحمل المخاطر

من خالل ما يعرف  1930في مرحلة االقتصاد الموجه سنة ( عقود الشراكة)وقد عرفت الجزائر
الملغى والخاص بتنظيم  1930أوت  03المؤرخ في  13 – 30قانون  بشركات االقتصاد المختلط بموجب

 93النشاط االستثماري لألجانب في الجزائر خارج قطاع المحروقات إلى غاية صدور المرسوم التشريعي رقم 
المتعلق  23-21األمر ستثمار و الملغى هو أيضًا بالخاص بترقية اال 1993أكتوبر  12المؤرخ في  10-

لهذا المستثمر التملك  سمحمما يوالذي لم يضع سقفًا محددًا لمساهمة الطرف األجنبي،  ثماربتطوير االست
ألي استثمار يقوم به، باستثناء بعض القطاعات اإلستراتجية كقطاع المحروقات وذلك ما ( % 122)الكامل 

المحروقات المتضمن قانون  0220أبريل  03المؤرخ في  21- 20رقم : نص عليه قانون المحروقات رقم
 02في  المؤرخ  21 – 13و بالقانون رقم  0221نوفمبر  10المؤرخ في  13- 21المعدل والمتمم بالقانون 

 .(4)عن أية عقود تجريها في مجال البحث واالستغالل % 01، حيث تمتلك سوناطراك نسبة 0213فبراير 
                                                           

 .113-110 ص ص ، مرجع سبق ذكره،حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية -1
 .13، ص 0229اإلسكندارية، مصر،  ،األزاريطة محمد حسين منصور،العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة،  -2

3
-CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit International économiques, 4eme edition, L.G.D.J.DELTA, 

1998, p388.   
بوحنيفة قوي ، خميس محمد ، قانون المحروقات في الجزائر و إشكالية الرهانات المتضاربة ، مجلة دفاتر السياسة و القانون  -4
 .100، ص  0213، جوان 9: ع

-21المتضمن قانون المالية التكميلي والمتممة لألمر  0229يوليو  01المؤرخ في  21-29من األمر  03المادة أنظر كذلك 
ال يمكن انجاز االستثمارات األجنبية إال في إطار : " والتي نصت على أن  الملغى قانون تطوير االستثمار المتضمن 23

على األقل من رأس المال االجتماعي، ويقصد بالمساهمة الوطنية جميع  % 01شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية نسبة 
منه على تمتع الدولة بحق الشفعة على كل  32الجزائري في المادة  29-11، كما نص قانون ترقية االستثمار "الشركاء 

  ..." التنازالت عن األسهم أو الحصص االجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة األجانب
 ،0212التكميلي لعام المتضمن قانون المالية  0212أوت  01المؤرخ في  21- 12من األمر  01أنظر كذلك المادة 

لمتضمن قانون المالية لعام ا 0213ديسمبر  32المؤرخ في  23-13من قانون  01والمعدلة بالمادة  01 :ع ش،.د.ج.ج.ر.ج
  .، مرجع سبق ذكره0210
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النفطية والتي ظهرت في المكسيك ثم إلى أما عقد المقاولة البترولية كنمط من أنماط عقود االستثمارات 
" ايراب"األرجنتين وصواًل إلى الشرق األوسط حيث أبرمت الشركة الفرنسية للبحث واألنشطة النفطية والمسماة 

، فهي عقود تبرمها الشركات الوطنية مع الشركات 1911عقد مقاولة نفطي مع الشركة الوطنية اإليرانية سنة 
م، تكون فيه الشركة الوطنية هي المالك الوحيد للنفط المنتج، وتحسب عليها تكاليف األجنبية على وجه الدوا

العملية النفطية التي وتقوم بها الشركة األجنبية فهذه األخيرة  تعد مجرد مقاول يعمل لحساب الشركة الوطنية 
ن كانت تقوم بإدارة عمل يات البحث والتنقيب وليس صاحب امتياز أو شريك للشركة الوطنية كما سبق ذكره وا 

واالكتشاف، وتتميز هذه العقود بقصر مدتها بخالف عقود االمتياز والمشاركة وتولد التزامات في ذمة 
 .   (1)أطرافها

وبخصوص عقود اقتسام اإلنتاج، فقد لجأت الدول النامية لهذه العقود على غرار بعض دول أمريكا 
األجنبية وكذا االستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي  الالتينية كالمكسيك لتشجيع استثمارات الشركات

تتمتع بها في مجال التنقيب والكشف واإلنتاج البترولي، ومن مميزات هذه العقود أنها تقيم التوازن العادل بين 
ة التي لها حقوق الدولة السيادية في ملكيتها لثروتها النفطية والتحكم في إنتاجها وبين حقوق الشركة المستثمر 

، ولها حق إدارة العملية االستثمارية من بدايتها إلى نهايتها ومن %3هامش من الربح المعقول ال يتجاوز 
أمثلة هذه العقود االستثمارية بنظام اقتسام اإلنتاج ما أبرمته دولة العراق سابقًا مع الشركات الصينية لتطوير 

، ويمكن اإلشارة إلى أن هذه األنماط (غرب القرنة) ومع الشركات الروسية لتطوير حقل( االحدب)حقل 
المختلفة من العقود النفطية بما فيها عقود االمتياز والمشاركة والمقاولة واقتسام اإلنتاج نصت على آلية 

 .(2)التحكيم كوسيلة لتسوية منازعاتها
 :عقود التعاون الصناعي -ث

هي من العقود الدولية، نشأت حديثًا نظرًا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي كانت تتصف به الدول 
العظمى وحاجة الدول النامية إلى نقل التكنولوجيا والصناعة إليها، األمر الذي دفع بالشركات الكبرى المتعددة 

مؤلفه عقود االستثمار في العالقات الجنسيات إلى السيطرة على هذه العقود، ويعرف بشار محمد األسعد في 
صورة خاصة للتعاون االقتصادي الدولي، تتعاون فيها مشروعات ": الدولية الخاصة التعاون الصناعي بأنه

بهدف إنتاج منتج بمزيد من الفاعلية في استخدام الظروف التكنولوجية، بزيادة  مستقلة من دول مختلفة
 .(3)"ةلتطوير من أجل اآلثار االقتصادية المستهدفالتخصص والتعاون في اإلنتاج والبحث وا

وما داما موضوع هذه العقود هو التعاون الصناعي بنقل الخبرة الفنية والتكنولوجية وكذا المساعدة الفنية 
فقد أخذت عدة أشكال على غرار عقود البترول، والتي تعتبر من أنماط عقود التعاون الصناعي، وتجدر 

ميز فيها الفقه بين العقود البسيطة اإلشارة كذلك أنه حتى عقود التكنولوجية الدولية في حد ذاتها متعددة وي
                                                           

، 01 :، ع10 محمد  يونس الصائغ، أنماط عقود االستثمارات النفطية، كلية الحقوق، جامعة الموصل، بغداد ،المجلد  -1
 .033-019ص  ، ص0212

 .101-103 ص ص تثمار البترولية، مرجع سبق ذكره،هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود االس -2
.01مرجع سبق ذكره، ص  عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، بشار محمد االسعد، - 3  
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والعقود المركبة، كما تتعد وسائلها التعاقدية في نقل المعرفة الفنية غير أن التي تعنينا في هذه الدراسة 
الوسائل التعاقدية االستثمارية الدولية عن طريق المشروعات المشتركة واالستثمارات األجنبية المباشرة، وعليه 

 :    عي منهافعقود التعاون الصنا
 :عقود نقل التكنولوجيا -1

حرصت البلدان النامية على استيراد التكنولوجيا وقدراتها من الدول الصناعية، وقد تم نقل هذه 
التكنولوجيا عن طريق عقود مختلفة قد تكون تجارية دولية أو استثمارية دولية، وفي هذا الصدد نجد التشريع 

فيما يخص األحكام القانونية  1999لسنة  13: في  قانون التجارة رقم المصري يعرف عقد نقل التكنولوجيا
عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد :" على أن 13الخاصة بنقل التكنولوجيا، حيث نصت المادة 

أو التكنولوجيا الستخدامها في طريقة فنية خاصة إلنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آالت 
أجهزة أو لتقديم خدمات وال يعتبر نقاًل لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع، وال بيع 
العالمات التجارية أو األسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إال إذا ورد ذلك كجزء من عقد تكنولوجيا، أو 

  .(1)"كان مرتبطًا به
الفقه يميز بين عقود التكنولوجيا البسيطة وعقود التكنولوجيا المركبة حيث وكما سبقت اإلشارة إليه أن 

أن محل عقد نقل التكنولوجيا قد يقتصر على صورة واحدة وهي نقل المعرفة الفنية دون مراحل أخرى كتقديم 
    .  (2)الخدمة والمساعدة الفنية وحينها يتحول عقد نقل التكنولوجيا البسيط إلى مركب من عدة عقود

وتختلف عقود نقل التكنولوجيا عن االتفاقات الناقلة للتكنولوجيا من حيث االطراف، هذه األخيرة التي 
مثل اتفاقية  بمعنى أن هذا االتفاق يبرم إما بين الدول( المنظمات والدول)هي من أشخاص الدولي العام 

-21-13: الموقعة في الجزائر بتاريخ التعاون المبرمة بين الجزائر وأمريكا في مجال العلوم والتكنولوجيا
بين إحدى الدول والمنظمات الدولية، كاإلتفاق المبرم بين الجزائر  الدولي تفاقإل، أو يكون هذا ا(3)0221

  .(4)1990 أكتوبر 1و 1والوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع بفينا بتاريخ 
في هذا اإلطار أن عقود نقل التكنولوجيا التي تبرمها الواليات داخل الدولة المركبة في ويجب أن ننوه 

الدول ذات النظام الفديرالي، فالبرجوع إلى دساتير الدول ذات التحاد الفديرالي نجد أنه ليس من حق الواليات 
يمكن اعتبار االتفاقيات  أن تبرم االتفاقيات الدولية وأن ذلك من اختصاص السلطة المركزية، ومن ثمة ال

                                                           
، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد األول، دار الثقافة التكنولوجيامحمود الكيالني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل  -1

 .012، ص 0229 0 للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ط
.10بشار محمد األ سعد، عقود الدولة في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2 

قة على اتفاق التعاون بين الجزائر ، والمتضمن المصاد0221-11-10المؤرخ في  020-21:المرسوم الرئاسي رقم -3
، 13: ش، ع.د.ج.ج.ر.،  ج0221-21-13والواليات المتحدة االمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا، والموقع بالجزائر في 

 .0221-11-19: الصادرة بتاريخ
كميلي المنقح بشأن ، المتضمن المصادقة على االتفاق الت1990-10-21المؤرخ في  001-90: المرسوم الرئاسي رقم- 4

، 1990سنة  1و 1قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية إلى حكومة الجزائر والموقع بفينا في 
 .1990-10-13: ، الصادر بتاريخ33:ش، ع.د.ج.ج.ر.ج
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التي تبرمها هذه الواليات من قبيل االتفاقيات الدولية الناقلة للتكنولوجيا، وهذا بعكس النظام الكونفديرالي، 
والذي نجد فيه أن الدستور قد ينظر إلى هذه الواليات على أساس أنها دول متحدة ومن ثمة فإن اتفاقتهم 

ما اعتبارها واليات تابعة للسلطة المركزية فال تعتبر اتفاقتهم هذه اتفاقات تدخل في حكم االتفاقيات الدولية، أ
 .دولية

المنظمات غير حكومية فقد رفض القانون الدولي  العقود المتعلقة بنقل التكنولوجيا والتي تبرمها كذلك
اعتبارها اتفاقات دولية واعتبرها منظمات من أشخاص القانون الداخلي، أما العقود التي يرمها األفراد 

موضوع  في مجال نقل التكنولوجيا كنوع من أنواع عقود االستثمار األجنبي المباشروالشركات األجنبية، 
في قضية من اعتبارها اتفاقيات دولية ت دولية، وهوما رفضته محكمة العدل الدولية الدراسة فهي ليست اتفاقا

 ايران وشركة دولة شركة النفط األنجلو ايرانية بين ايران وانجلترا بمناسبة الخالف بشأن عقد النفط المبرم بين
(BP) (1).        

 :عقود المساعدة الفنية -2
بتزويد ( الطرف األجنبي )الذي بمقتضاه يلتزم المورد  ذلك االتفاق: " يعرف عقد المساعدة الفنية بأنه

بالفنيين الالزمين لتدريب األفراد المعنية على تشغيل األجهزة واآلالت المستخدمة في عملية ( الدولة )المتلقي 
صالحها وصيانتها أو تدريبهم على إدارة المشروع باألساليب الفنية المساعدة الفنية ، هذا وقد تكون "اإلنتاج وا 

 .(2)محال لعقد مستقل عن عقد نقل التكنولوجيا أو شرطًا أو التزاما يرتبه هذا األخير
ويعتبر عقد المساعدة الفنية صورة من صور العقد الدولي لنقل التكنولوجيا وهي صورة العقد البسيط  

عقد المساعدة الفنية، هناك عقد الذي يتعدد طبقًا لتنوع عناصر المعرفة الفنية وصوره كثيرة، فإضافة إلى 
 .كنولوجيةالهندسة، عقد البحث، عقد التدريب، عقد المشورة، عقد نقل التطورات الت

أما العقد المركب والذي تمتد التزامات المورد فيه للتكنولوجيا إلى تقديم خدمات أخرى إضافة إلى 
ء المصنع، وهذه الصورة من التعاقد عادة ما تكون المساعدة الفنية كتقديم الخدمات الالزمة والمواد األولية وبنا

من بين الدول المتقدمة من جهة والدول النامية من جهة أخرى، بسبب عدم قدرة هذه األخيرة على استيعاب 
وفهم استخدام هذه التكنولوجيا، ومن هذه العقود المرتبطة بعقد نقل التكنولوجيا والمتنوعة حسب أداءاتها عقد 

 .(3)، وعقد تسليم المنتج في اليد وغيرها من العقودتسليم المفتاح
تتمثل في تقديم الخدمات االزمة لوضع في عقود نقل التكنولوجيا ويتضح مما سبق أن المساعدة الفنية 

المعرفة الفنية المنقولة موضوع التنفيذ، وقد تتم المساعدة في عقد مستقل، أو كشرط ضمن عقود نقل 
      .(4)اآلالتالتكنولوجيا أو توريد 

                                                           
رسالة ماجستير، كلية العلوم  عبابسة حمزة، وسائل نقل التكنولوجيا ووسائل تسوية منازعاتها في ضوء القانون الدولي، -1

 .وما بعدها 10، ص 0223-0221القانونية واالدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف ، الجزائر، 
 .190-191ص  فضيلة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، مرجع سبق ذكره ص -2
 . 131-111ص ص  ذكره، ق، مرجع سبل التكنولوجيامحمود الكيالني، عقود التجارة الدولية في مجال نق -3

.11محمد حسين منصور، العقود الدولية، مرجع سبق ذكره، ص  - 4 
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 :ح وعقود تسليم المنتج في اليدعقود تسليم المفتا -1
عقد يلتزم بمقتضاه الطرف المورد : "لعدة تعريفات من  طرف الفقه حيث عرفه أحد الفقهاء بأنه تعرض

 .(1)"للتكنولوجيا وهو المقاول سواء أكان واحدًا أو مجموعة شركات بإنجاز مصنع وتسليمه في حالة التشغيل
تلك االتفاقيات التي بموجبها يتعهد طرف أجنبي : "وعرف البعض عقود المفتاح في صيغة الجمع بأنها

بالقيام بعدة بناءات أو بعضها أو تجهيز المركب الصناعي ثم تسليمه إلى المشتري وهو في حالة عمل أو 
ويكون هذا مقابل ثمن جزافي في حالة عدم مطابقته للمواصفات العقدية،  تشغيل مع تحمل المسؤولية المترتبة

يتم تحديده من كال الطرفين وبشرط مشاركة الطرف الوطني في عمليات اإلنجاز مع التكفل بتكوين عدد من 
  .(2)"الموظفين

وترتبط عمليات تسليم المفتاح لبناء المشروعات الكبرى في الدول النامية، بحيث تلتزم الشركة بتدريب 
مداده بالمعدات واآلالت الالزمة للتشغيل، ويقوم البلد المضيف بدفع العاملين والفنيين لتشغيل  المشروع وا 

دارته، كما  أتعاب المستثمر األجنبي مقابل تقديمه التصميمات الخاصة بالمشروع وطرق تشغيله وصيانته وا 
 .(3)يتحمل البلد المضيف تكلفة الحصول على هذه التجهيزات واآلالت وكذا مصاريف النقل وغيرها

، وتطورت عقود تسليم المفتاح إلى (4)كما أن بعض الفقه يطلق عليها بعقود إنشاء المنشآت الصناعية
عقود اإلنتاج في اليد، فبعدما كانت قاصرة على تسليم المركب الصناعي بواسطة األيدي الوطنية التي قام 

تأهيل العمال وتكوينهم وكذا اإلشراف المستثمر األجنبي بتدريبها، تحولت إلى تأجيل تسليم المركب إلى غاية 
يلتزم الطرف األجنبي الطرف األجنبي "، (عقود اإلنتاج في اليد)عليهم ومتابعتهم، وفي هذا الشكل التعاقدي 

عالوة على ما سبق ذكره في عقد تسليم المفتاح بتقديمه المساعدة الفنية وتدريب العمالة الوطنية، حتى تكتمل 
 .(5)"اإلنتاج على نحو أفضلقدراتها على التشغيل و 

وبالرغم من مزايا عقود تسليم المفتاح والمنتوج في اليد في الحصول على مستوى متقدم من التكنولوجيا 
الحديثة إال أن عيوبها تجعلها غير مجدية وذلك بسيطرة المستثمر األجنبي على المواد األولية المنتجة في 

ر عن تزويد بالمواد األولية وقطع الغيار سِيؤدي ذلك إلى غلق بالده، وبالتالي في حالة توقف هذا األخي

                                                           
صالح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، دار  -1

 .110، ص 0220الفكر الجامعي،  اإلسكندرية، 
، رسالة (في عقود المفتاح واإلنتاج في اليد)معاشو عمار، الضمانات في العقود االقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية  -2

 .وما يليها 33، ص 1993دكتوراه دولة، معهد علوم القانونية واإلدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
طالل زغبة، عبد الحميد برحومة، األشكال الجديدة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر غير قائم على رأس المال وآثارها  -3

 .110، ص 0210، 11: عوالتسيير والعلوم التجارية، جامعة مسيلة،  االقتصادية، مجلة العلوم االقتصاديةعلى التنمية 
.0ذكره، ص عوض اهلل شيبة الحمد السيد، مرجع سبق  - 4 
.103حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، ص  - 5 
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المشروع االستثماري، والنتيجة هي عمل الدول الكبرى على المحافظة على هيمنتها االقتصادية وكذا تبعية 
 . (1)الدول النامية إليها

نمية الوطنية، وقد لجأت الجزائر إلى هذه األساليب في إطار التعاون االقتصادي الدولي وتحقيق الت
لتدخل في أسلوب االقتصاد المختلط  لكن هذه األساليب فشلت ولم تحقق الهدف المرجو وهو نقل التكنولوجيا

 .(2)09-01القائم على الشراكة والذي لم يحظى باهتمام المستثمرين األجانب لعدة أسباب منها قاعدة 
الدولية السالفة الذكر منها عقد المفتاح وقد أخذت هذه العقود صور عديدة ومتنوعة على غرار العقود 

لتبقى قاعدة العقد شريعة  ،(3)البسيط وعقد المفتاح الثقيل وهي أراء فقهية، كلها تدخل في مفهوم عقود المفتاح
المتعاقدين التي نصت عليها الشريعة العامة والتي تحكم العقود الداخلية والدولية متأثرة باالتفاقيات الدولية 

الخاصة لعقود الدولة المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر المبرمة بين الدول واألشخاص  نتيجة لصفة
شكالية الموازنة بين مبدأ الحماية الدبلوماسية للمستثمرين األجانب من جهة ومبدأ سيادة  األجنبية عادة وا 

 .   يادتها من جهة أخرىالدولة المضيفة والمستقبلة لالستثمارات األجنبية المباشرة في فرض قانونها وس
 : (F.I.D.I.K)والفديك (B.O.T) عقود البوت -ج

في كونها تعتبر أحد نماذج االستثمار الدولي، التي تظهر في الدول المتقدمة  هذه العقود تبدوا أهمية
 .Build: جاءت اختصارا للكلمات اإلنجليزية الثالثة C.E.Tوالتي تقابلها بالفرنسية   B.O.Tوالنامية، وكلمة 

Opérate. Transfer نقل الملكية، وهناك من يضيف حرف .التشغيل.البناء: والتي تعني في اللغة العربية
وتعني التملك، أما حروف الفرنسية جاءت اختصارا للكلمات  Ownاختصارا لكلمة أخرى باإلنجليزية  Oآخر 

 .(4)البناء والتشغيل والتحويلوالتي تعني  Consteruire, Exploiter et transférerالفرنسية وهي 
وتخضع لقوانين االستثمار ويترتب عليها الكثير من  ،(5)من عقود االستثمار BOTوتعتبر عقود ال 

االلتزامات في ذمة الطرفين المستثمر األجنبي والدولة المتعاقدة، وهي من اآلليات القديمة والحديثة والتي 
تسمح للقطاع الخاص ببناء وتشغيل المرافق االقتصادية دون أن تتحمل الدولة أية أعباء مالية، ويمكن أن 

دارتها بواسطة مستثمر أجنبي عن طريق عقد البوت، حيث : ل المثالنذكر على سبي إنشاء قناة السويس وا 
                                                           

طالل زغبة، عبد الحميد برحومة، األشكال الجديدة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر غير قائم على رأس المال وآثارها  -1
 .110سابق ص ، مرجع على التنمية االقتصادية

 .03 -01 ص ص ،يبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكرهع -2
عقد المفتاح الجزئي أو البسيط، بمقتضاه يلتزم الطرف االجنبي بتسليم مصنع متكامل من عدد وآالت وبراءات اختراع   -3

المعدة مسبقًا، أما عقد تسليم المفتاح الثقيل أو الشامل، فبمقتضاه وعالمات تجارية أو صناعية باإلضافة إلى الدراسات والطرق 
يلتزم الطرف األجنبي باإلضافة إلى تسليم المصنع والمساعدة الفنية أيضًا بتدريب العمالة المحلية فنيًا وتقديم المساعدة وتشغيل 

 (.12مرجع سبق ذكره، ص  الدولية الخاصة، بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات -. )المصنع
، ص ص، 0223مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر،  -4
9-12. 
، 0211، 0ط الياس ناصيف، العقود الدولية، عقد البوت في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -5

 .31ص 



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 61 - 
 

وحققت  1300-11-32سنة اعتبارًا من  99تحصلت الشركة العالمية لقناة السويس، على امتياز قدره 
 .نفاقه خالل فترة البناء والتشغيلأرباحًا بلغت عشرة أضعاف ما تم إ

البناء والتشغيل والتأجير ونقل الملكية وبموجب هذه العقود تعهد الدولة إلى عقود "ويقصد بعقود البوت 
بإنشاء مشروع على نفقته الخاصة، وتشغيله وتأجيره للغير طوال فترة العقد، ( الوطني أو األجنبي)المستثمر 

العقد بنقل  بحيث يستطيع تكاليف اإلنشاء وتحقيق نسبة من الربح من قيمة اإليجار على أن يلتزم في نهاية
وخضعت عقود البوت لعدة تعريفات من طرف الفقه  ،(1)"المشروع إلى الدولة أو الجهة اإلدارية المتعاقدة

 .والقضاء والتشريعات الوطنية والدولية المقارنة
منها على : وتجدر اإلشارة أن عقد البوت وعلى غرار العقود السالفة الذكر هو اآلخر يأخذ عدة صور

عقد البناء والتشغيل والتملك والتحويل،عقد البناء والتشغيل والتملك، عقد التجديد : لكثرتها السبيل المثال
والتملك والتشغيل، عقد التأجير والتدريب والتحويل، عقد التصميم والبناء، والتمويل والتشغيل، عقد التحديث 

منازعات عقود البوت الداخلية الخ، كما أخذ التشريع المصري بآلية التحكيم لفض ....والتملك والتمويل،
، على غرار المشرع الجزائري بحيث نجد تطبيقات لعقود 1993لسنة  29والدولية، وذلك بموجب قانون رقم 

البوت في التشريع الجزائري ولو بصفة ضمنية حيث هو اآلخر أخذ بآلية التحكيم، كوسيلة لحل الخالفات 
صت عليه اتفاقية االستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية الناشئة بمناسبة تنفيذ هذه العقود وذلك ما ن

الخاصة بتحلية مياه البحر وهي شركة متعددة  (Hamma Water Deslination)لالستثمار وشركة 
الفقرة الثانية من االتفاقية، إضافة إلى وجود وسائل أخرى ودية دون حاجة لتخل  13الجنسيات بموجب المادة 

الدولي كالتفاوض أو الوساطة أو الخبرة الفنية أو المجالس المصغرة وفقًا للقواعد الجديدة القضاء الوطني أو 
 .(2)للفديك

ألهمية االستثمار األجنبي المباشر للدولة المضيفة والمستثمر، بذلت  فنظراً   عقود الفديكوبخصوص 
العديد من الجهود الدولية لتنظيم مثل هذه العقود في مجال االستثمار والتجارة والصناعة ومختلف األنشطة 

وهو اختصار  F.I.D.I.Cاالقتصادية بصفة عامة واعدت عقود نموذجية بصفة موحدة، سميت بعقود 
وهي ترجمة للغة العربية،  Fédération international des ingénieurs-conseilsولى من لألحرف األ

 .اإلتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين
إثر اجتماع ضم ثالث جمعيات  1913وقد نشأ االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين سنة  

كا، بهدف وضع قواعد نموذجية موحدة في للمهندسين االستشاريين من ثالث دول هي فرنسا وسويسرا وبلجي
مجال المقاوالت وهو ما تم فعاًل حيث أصدر هذا االتحاد الطبعة األولى من شروط عقد مقاوالت أعمال 

 FIDICأدخل  1990الهندسة المدنية، والذي سمي بالكتاب األحمر نسبة للغالف الذي صدر فيه، وفي سنة 

                                                           
-12عامر، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر وفقًا لنظام البوت، مقال منشور على شبكة األنترنيت بتاريخ  عادل -1

     .10:00، الساعة، 0211-12-21: ، تاريخ التصفحwww.adelamer.com، عبر الموقع اإللكتروني،23-0210
ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة صبوع صهيب، النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل  -2

 .301، ص 102، ص 10، ص 11، ص 03 ، ص0213-0210اإلخوة منتوري قسنطنة، 
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أصدرها وذلك بإضافة نظام لتسوية المنازعات، حيث بدأ في تطوير هذه تعدياًل هامًا على نماذج العقود التي 
العقود النموذجية بحيث أصدر عدة نماذج منها نموذج عقد األعمال الكهربائية والميكانيكية بالغالف األصفر 
وأورده نفس نظام المنازعات الوارد في الكتاب األحمر المتمثل في الطرق الودية عن طريق مجالس عقود 

آلية التحكيم، وفي مجال التصميم والتشييد أصدر التي ينشئها رب العامل والمقاول ، إضافة إلى لفديك و ا
أضاف نموذج آخر  1999الكتاب البرتقالي والذي شمل األعمال الميكانيكية والمدنية والكهربائية، وفي سنة 

اني باألصفر والثالث فضي والرابع منقح بلون قوس قزح تضمنت أربعة نماذج عقدية نموذج باللون األحمر وث
 .(1)أخضر

وبالتالي نقول أن عقود الفديك هي عقود نموذجية موحدة وضعها االتحاد الدولي للمهندسين 
االستشاريين لتقديم كافة أعمال الهندسة في إطار البناء والتشييد وأطرافها ثالثة هم المقاول والمهندس 

ة، مع العلم أن التنمية وتحسين البنية التحتيوقد تكون داخلية ودولية، وذلك في إطار .وصاحب العمل
هي ذات خصوصية نظراا لدورها التنموي كان نوعها أغلب عقود االستثمار األجنبي المباشر مهما 

 .المستقبل لها
 االقتصادية في التنميةودورها عقود االستثمار األجنبي المباشر  خصوصية :المطلب الثاني 

اقتصادية كانت أم اجتماعية أم ) أبعاده تعتبر التنمية بصفة عامة، عملية مخططة لتقدم المجتمع بكل 
، والتي تعتمد أكثر على جهود المواطنين والدولة لتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية (ثقافية أم سياسية

فالتنمية هي ، همة في تقدمها بأكبر قدر مستطاعوالثقافية و السياسية في المجتمعات المحلية والكبيرة والمسا
رة وشاملة لكافة مجاالت الحياة، حيث تتطلب المشاركة لجميع فئات المجتمع في تنفيذ عملية تغيير مستم

تعريفًا  1901مشاريع التنمية، فقد أعطت هيئة األمم المتحدة في مجلسها االقتصادي واالجتماعي عام 
خلق ظروف العملية التي يمكن بمقتضاها توجيه كافة الجهود لجميع أفراد المجتمع بهدف : "للتنمية بأنها

اجتماعية واقتصادية مالئمة في المجتمعات المحلية ومساعدتها على االندماج في حياة المجتمع واإلسهام  
، حيث خضع مفهوم التنمية لعدة تطورات لعل أخرها ما يعرف بالتنمية "في تقدمها بأقصى ما يمكن

بمدينة ستوكهولم بالسويد، ثم  1910ام المستدامة ، التي انبثقت عن مؤتمر األمم المتحدة للتنمية البشرية ع

                                                           
محمد محمد السادات، آليات تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الفديك، المؤتمر الثامن عشر تحت عنوان عقود البناء  -1

-090ص ص  اعد التقليدية والقواعد المستحدثة، كلية الحقوق، جامعة المنصورة ، جمهورية مصر العربية،والتشييد بين القو 
موسوعة االقتصاد اإلسالمي، ، http://iefpedia.com/arab: مقال منشور على شبكة االنترنيت، عبر الموقع اإللكتروني ،091

 . 01:00، على الساعة، 0211-12-21 :تاريخ التصفح
سمير حامد عبد العزيز الجمال، القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفديك، مجلة الشريعة والقانون، كلية  -: أنظر كذلك

 .30-31ص ، ص 0210، أكتوبر 00: قانون، جامعة العربية المتحدة، عال

http://iefpedia.com/arab
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استعمل هذا المصطلح في عدة مؤتمرات الحقة، والذي يعني تلبية احتياجات األجيال الحاضرة دون التخلي 
 .(1)عن تلبية احتياجات األجيال المستقبلية

األجنبي المباشر دور في عملية التنمية خاصة االقتصادية، بالنسبة لدول العالم من خالل  ولالستثمار
العقود االستثمارية التي تبرمها في مختلف المجاالت، وما تخلفه من آثار سلبية أو إيجابية سواء بالنسبة 

مباشر عن غيرها من العقود هذا وتتميز عقود االستثمار األجنبي ال ،(2)للدولة المضيفة أو المستثمر األجنبي
الدولية باحتوائها العديد من الشروط التي تحد من سلطة الدولة فيها، كمبدأ عدم تعديل شروط العقد وشرط 
الثبات التشريعي وغيرها من الشروط نظرًا لخصوصيتها في إطار العالقات االقتصادية الدولية، من حيث 

من خالل  وذلك ما سيأتي بيانه في هذا المبحث من الدراسة،ك لطرفيها عدم التكافؤ القانوني واالقتصادي
 :اإلشارة إلى

خصوصية عقود االستثمار األجنبي المباشر مستمدة من أطرافها المتعاقدة غير متجانسة ومن الشروط 
 (.الفرع األول)الخاصة المدرجة فيها 

 (.  الفرع الثاني) االقتصادية التنمية عملية فيدورها ثم 
خصوصية عقود االستثمار األجنبي المباشر مستمدة من أطرافها المتعاقدة غير متجانسة  :األولالفرع  

 المدرجة فيهاالخاصة ومن الشروط 
أصبحت عقود االستثمار األجنبي المباشر وسيلة أساسية تسعى من خاللها الدول لتحقيق تنمية 

وجود : غيرها من العقود الدولية، منها اقتصادية مستدامة و تتميز هذه العقود بعدة خصائص تميزها عن
، أو أحد األشخاص المعنوية التابعة لها شخص من أشخاص القانون العام طرفًا فيها وهو عادة الدولة

وشخص أجنبي خاص وهو المستثمر األجنبي، كذلك عدم وجود أحكام خاصة تنظم هذه العقود بشكل خاص 
عدم )ل أن يكون العقد ثابتًا، تجنبًا ألي تغيير يطرأ في المستقبل ومستقل، ونظرًا لكون المستثمر األجنبي، يأم

التشريعات الدولية الوطنية وعلى غرار  كن أن يمس مصالحه االقتصادية، أقرت، يم(االستقرار التشريعي
 يجب توافرها في عقود االستثمار األجنبي بصفة عامةالخاصة التشريع الجزائري، مجموعة من الشروط 

وذلك حتى ال تضار مصالح المستثمر وغيرها وشرط التحكيم  ت التشريعي وشرط إعادة التفاوض كشرط الثبا
األجنبي وحتى تكون ضمانة من ضمانات التشريعية للمستثمرين األجانب، خاصة عند تعديل القوانين 

 .اشى والتطورات المحلية والعالميةالوطنية المتعلقة باالستثمار، بما يتم
لمضيفة لالستثمار األجنبي المباشر في إقامة التوازن العقدي، يفرض عليها عدم إن حاجة الدول ا 

فرض إرادتها وامتيازاتها النظامية، على المستثمر األجنبي، وتغيير العقد بإرادتها المنفردة، األمر الذي أدى 
في  كبيرةوط هذه الشر مكانة وقد أخذت تحد أو تغل من سلطة الدولة، التي شروط  مثل هذه الإلى وجود 

                                                           
ماجدة أبو زنط وعثمان محمد غنيم، التنمية المستدامة من منظور الثقافة العربية اإلسالمية، مجلة دراسات العلوم اإلدارية،  - 1

 .03ص  0229، جانفي 1: ع، 31مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، المجلد 
 .02، ص مرجع سبق ذكرهجنبية في القانون الدولي، عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األ -2
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، وقد تجسد ذلك في االعتراف من جانب القضاء بسلطة األطراف على عقود االستثمار األجنبي المباشر
 .(1)"إدراج مثل هذه الشروط والتي تنوعت من حيث التعامل مع الدولة المضيفة بين عدة نماذج

أطرافها المتعاقدة وعلى هذا األساس نجد خصوصية عقود االستثمار األجنبي المباشر مستمدة من 
 .غير متجانسة ومن الشروط المدرجة فيها

عن أهم الشروط الخاصة المدرجة في عقود االستثمار األجنبي المباشر، فإنه يتعين  قبل الحديثو 
، فأحد أطراف هذه العقود هو الدولة والسياسية االقتصاديةعلينا أواًل دراسة أطرافها غير متجانسة من الناحية 

سيادي يتمتع بمزايا خاصة سواء في إطار القانون الداخلي أو في إطار القانون الدولي العام مما وهو شخص 
يطرح إشكاليتين األولى متعلقة بأهلية الدولة ومدى قدرة أجهزتها إلبرام مثل هذه العقود والثانية إشكالية 

 .دهاالحصانة التي تتمتع بها هذه الدولة ومدى قدرتها في مواجهو تنفيذ حكم ض
أما الطرف الثاني في هذه العقود فهو عادة شخص اعتباري أجنبي ال يتمتع بالسيادة على الرغم من 

 .قوته االقتصادية والمالية كالشركات المتعددة الجنسيات
الدولة أو أحد األجهزة التابعة : والتي منها عقود االستثمار األجنبي المباشرأطراف الحديث عن فلذلك 

مًا إلى معرفة ما المقصود بالدولة أو أحد األجهزة التابعة لها، بين الفقه المضيق والموسع لعقود لها، يقودنا حت
وهو ما سوف نحدده أواًل  ثم تبيان األسس التي تم بموجبها تبني االتجاه الموسع  المباشر االستثمار األجنبي

تحديد مدى تبعية هذه األجهزة للدولة، لعقود االستثمار األجنبي،  ثم نقوم بتوضيح المعايير التي بموجبها 
حيث يمكن أن يكون هذا الجهاز العام التابع للدولة ذا طابع إداري  ومعرفة ذلك في التشريع الوطني الجزائري

الطرف الثاني في العالقة العقدية وهو المستثمر  من جهة أخرى ال بدا لنا من تحديد كذلك، أو إقتصادي
التابع لدولة أخرى، ثم بعد ذلك نتطرق إلى الشروط الخاصة الخاص  لمعنويي أو ااألجنبي الشخص الطبيع

  عقود االستثمار األجنبي المباشر الخاص المباشر المدرجة في
 ي عقد االستثمار األجنبي المباشركطرف ف الدولة :أوالا   

أي صعوبة تذكر على اعتبار أنها طرف في العقود المبرمة بينها وبين  الدولةمفهوم ال يثير تحديد 
األشخاص األجنبية، ولكن قد تثور الصعوبة إذا كان الطرف المتعاقد مع المستثمر األجنبي ليس الدولة ذاتها 

نما جهاز تابع لها، وفي هذه اإلشكالية ظهر اتجاهان اتجاه مضيق : كشخص من أشخاص المجتمع الدولي وا 
نطاق عقود االستثمار األجنبي المباشر ويقصرها فقط على العقود التي تبرمها الدولة بنفسها واعتبر من قبيل ل

العقود التجارية الدولية التقليدية، واتجاه موسع يرى أن عقود االستثمار تشمل العقود التي تبرمها الدولة بنفسها 
 .(2)مهاوأيضًا العقود التي تقوم األجهزة التابعة لها بإبرا

كما أن المقصود بالدولة كطرف في عقد االستثمار األجنبي المباشر هي الدولة بمفهومها المعروف 
وهي قد تتعاقد مع الطرف األجنبي المستثمر إما بشكل ( الدولة ذات السيادة)في إطار القانون الدولي العام 

                                                           
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار،  -1

 .11، ص 0223، مرجع سبق ذكره
 .  00ذكره، ص طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق  -2
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سسات أو األجهزة التابعة لها مع مباشر بواسطة حكومتها أو تلجأ إلى التعاقد معه بواسطة إحدى المؤ 
انصراف اآلثار المترتبة على التعاقد إليها، طالما أن هذه األجهزة تقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة دون أن 

وهذا ما يطرح إشكالية معرفة  ،(1)يؤثر في ذلك تمتع أو عدم تمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية المستقلة
سع لعقود االستثمار، وكذا المعايير التي يتم بموجبها اعتبار الجهاز المتعاقد جهاز أسس تبني االتجاه المو 

 .تابع للدولة
 :الموسع لعقود االستثمار األجنبي أسس تبني االتجاه -أ

لهذا االتجاه الموسع لعقود الدولة إلى اتفاقية واشنطن الخاصة يستند بعض الفقهاء في معرض تأييدهم 
، فقد نصت الفقرة األولى من المادة 1910االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى لسنة بتسوية منازعات 

يختص المركز بنظر المنازعات القانونية الناشئة بين إحدى الدول المتعاقدة : " من هذه االتفاقية على أن 00
وما يالحظ من النص أن " للمركزأو إحدى الهيئات العامة أو األجهزة التابعة لها والتي تقوم الدولة بتحديدها 

هيئة عامة أو جهاز تابع للدولة تقوم )المركز يختص بالخالفات التي تكون الدولة ذاتها أو أحد أطرافها 
 .(2)الدولة بتحديده أمام المركز

إن المعيار في اعتبار عقد ما من عقود الدولة هو ما " :(Verhoven)وفي هذا اإلطار يقول األستاذ 
، واعتبر كذلك عقود األجهزة التابعة للدولة عقود "إذا كان للدولة أو إحدى مؤسساتها أثر في التعاقد من عدمه

دولة على أساس أنها منشئة ومعينة من طرف الدولة ذاتها لتحل محلها في العالقات االقتصادية الدولية، 
، (NIOC)والشركة اإليرانية للبترول  (Sapphire Pétroleums Ltd)أشار إليه التحكيم في قضية كذلك ما 

، أن العقد المبرم بين الشركة الكندية والشركة اإليرانية بإعتبارهما جهازًا حكوميًا (Cavin)حيث اعتبر المحكم 
   .(3)يتعاقد باسم دولة إيران عقد يختلف عن العقود الدولية العادية

  :للدولة معايير تحديد مدى تبعية األجهزة -ب
البحث عن المعايير التي يجب أن تتوافر في الجهاز التابع للدولة العتبار العقود التي  مسألة تقترب

تبرمها عقود دولة، من مسألة أخرى وهي مسألة الحصانة القضائية التي تتمتع بها الدول فيما يخص 
جنبية من عدمه، وفي هذا الصدد ظهرت عدة معايير تقليدية وحديثة خضوعها للقضاء الوطني للدولة األ

 :لتحديد مدى انعقاد المسؤولية الدولية على الدولة إزاء تصرفات هذه األجهزة العامة التابعة لها ومنها

                                                           
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -1

 .120، ص 0210واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى 
 .13النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره ص عدلي محمد عبد كريم،  -2

أنه إذا كان الطرف الحكومي في النزاع هو إحدى الهيئات أو الجهات اإلدارية، وجب  00/1ويتضح كذلك من نص المادة 
، لمزيد من التفاصيل حول هذا 1910اتفاقية واشنطن لنة تعيينه للمركز بواسطة الدولة المتعاقدة، لمباشرة النزاع وفقًا لنصوص 

حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار األجنبية، على ضوء اتفاقية  -:الموضوع، انظر في هذا الشأن
 .30، ص 0220 ، القاهرة، مصر،، دار النهضة العربية1910واشنطن الموقعة عام 

    .31م، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره ص عدلي محمد عبد كري -3
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 :ة القانونية أو المعيار القانونيمعيار الشخصي -1
المستقلة عن الدولة، ال يتمتع بالحصانة ومفاده اعتبار الجهاز الذي يتمتع بالشخصية القانونية 

القضائية ويخضع للقضاء الوطني للدولة األجنبية، أما إذا كان ال يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة فيعد 
مندمجًا في الدولة ويتمتع بالحصانة القضائية وال يجوز مسألته أمام القضاء الوطني للدولة األجنبية، كما 

لى العملية المادية للتوقيع، واالستقاللية الظاهرة التي تتمتع بها المؤسسة أو الجهاز الذي يعتمد هذا المعيار ع
 .قام بالتوقيع على العقد، فهذا االستقالل القانوني يجعلها غير تابعة للدولة

الكثير من أحكام التحكيم بهذا المعيار في عدة قضايا منها قضية هضبة األهرام بين وزير  وأخذت
 .(1)من جانب آخر (SPP)المصري ممثاًل لحكومة مصر العربية، وشركة جنوب الباسفيك السياحة 

وتعرض هذا المعيار للنقد في كون أن مسألة الشخصية القانونية المستقلة مجرد وسيلة فنية تلجأ إليها 
المستثمر الدولة إلدارة مشاريعها، وقد يؤدي إعمال هذا المعيار إلى تهرب الدولة من مسؤوليتها اتجاه 

 .(2)األجنبي الواقع عليه الضرر وهذا ما يؤثر سلبًا على العالقات الدولية االقتصادية
 :المعيار االقتصادي -2

تعد األجهزة التابعة للدولة رغم استقاللها القانوني الظاهري وفق هذا المعيار مثل الدولة ذاتها طرفًا في 
المتينة التي تربط الدولة والمؤسسة العامة، وقد انتهت هيئة  عقود االستثمار بالنظر إلى الرابطة االقتصادية

في قضية النزاع بين إحدى شركات المقاوالت  1991مارس  03التحكيم في حكمها الذي أصدرته في 
اإلفريقية ووزير اإلسكان اإلفريقي وجهاز الصرف الصحي اإلفريقي الحكومي، واعتبر هذا األخير واجهة 

دولة تعتبر طرفًا في هذا العقد، ويرجح الدكتور بشار محمد األسعد هذا المعيار في الدولة ومن ثم فإن ال
تحديد الطرف في عقود االستثمار التي تبرمها المؤسسات والهيئات العامة على أساس العائد االقتصادي 

ماعية الذي تحققه هذه المؤسسات والهيئات والذي يمس بشكل مباشر وأساسي المصالح االقتصادية واالجت
   .(3)للدول
 :معيار المرفق العام -1

يعتبر هذا المعيار أن األجهزة التابعة للدولة مرافق عامة تتمتع بالحصانة القضائية، وذلك بصرف 
النظر عن تمتعها بالشخصية القانونية المستقلة، وتندرج تحت هذا المعيار التصرفات التي يقوم المشروع 

من محكمة المملكة المتحدة  بإجرائها لصالح مرفق عام من مرافق الدولة، ويوضح هذا االتجاه الحكم الصادر
، وقد تعرض  Servicio Nationali de Trigo v .Bacussفي القضية المعروفة باسم  1901بإنجلترا عام 

هذا المعيار لالنتقاد حيث أن إعماله يؤدي إلى تأثر العالقات الدولية وذلك بتغليب  القضاء لالعتبارات 

                                                           
 .11،13بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص، ص   -1
دور المركز الدولي لتسوية منازعات دراسة سياسية قانونية ل طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  -2

 .00ص    مرجع سبق ذكره، االستثمار
 .00-02 ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص -3
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األحكام الصادر في هذا الشأن عدم اتسامها بالموضوعية  السياسية على االعتبارات القانونية مما يجعل
   .(1)والتحكم في الحصانة القضائية خاصة

 :معيار الهدف -4
يعد الجهاز تابعًا للدولة كلما كانت غايته خدمة المصالح األساسية لتلك الدولة، بمعنى أن المشروع ال 

األساسية للدولة، وبالتالي الرجوع إلى الغاية والهدف يتمتع بالحصانة القضائية إال إذا كان يخدم المصالح 
، ومن تطبيقات هذا المعيار حكم القضاء األمريكي في قضية الشركة (2)الذي يسعى الجهاز إلى تحقيقه

اإليرانية اإلنجليزية للبترول وتتلخص وقائع القضية في مخالفة هذه الشركة لقوانين االحتكار في الواليات 
ية، حيث تمسكت الشركة بالحصانة وأبرزت الحكومة اإلنجليزية أن الشركة تأسست من أجل المتحدة األمريك

إمداد البحرية األمريكية بالبترول والمنتجات األخرى، ذلك أن المحكمة اعترفت للشركة بالحصانة القضائية 
ها على الغاية على الرغم من أن الدولة البريطانية لها فقط نصف رأس المال فيها، وأسست المحكمة حكم

 .(3)التي تسعى لتحقيقها هذه الشركة وهي المصلحة العامة
 :ها الجهاز أو المشروعمعيار الصفة التي يتعامل ب  -5

 ،(4)ومفاده إذا كانت نشاطات المشروع أو الجهاز التابع للدولة تتمتع بطابع أو وصف الوظيفة العامة
اعتبر مندمجًا في الدولة وتمتع بالحصانة القضائية، فإن تصرف الجهاز باسمه ولصالحه ال يعد تابعًا، بينما 

 .(5)إذا لم يتصرف باسمه وال لحسابه فيعد تابعاً 
، إضافة لمعايير أخرى أوجدها الفقه التقليدي كمعيار طبيعة وتجدر اإلشارة أنه رغم هذه المعايير التقليدية

والمعيار العضوي، إال أنها كانت تؤدي إلى نتائج غير مقبولة، عند استخدامها على نحو منفرد فيما النشاط 
زاء هذا العجز ظهر المعيار المركب  يخص تقدير تبعية الجهاز المتعاقد مع المستثمر األجنبي للدولة، وا 

 .الحديث
 :المعيار المركب الحديث -6

القول معه بوجود هذا المعيار المركب ويعطي األولوية يمزج بين أكثر من معيار على نحو يمكن 
، وقد كرست العديد من األحكام (6)لمعيار ما ليحتل الصدارة، حيث تشكل فيه جميع المعايير وحدة متجانسة

، وتتلخص 1931جويلية  01حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في "القضائية هذا المعيار المركب، منها 
اصدر المركز الدولي لحل المنازعات الناجمة عن االستثمار : الوقائع التي صدر فيها هذا الحكم فيما يلي

  (Benvenutti)فرنك إلى الشركة اإليطالية  6,463,583: دفع مبلغحكمًا بإلزام الحكومة الشعبية للكونغو ب

                                                           
  .00طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .01 ص تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره،طه أحمد علي قاسم،  -2
 .30ص  ،عدلي محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره -3

 .01طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص  -4
 .31ص  ،عدلي محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره  -5
  .03طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص   -6
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ولما تأخرت الحكومة الشعبية للكنغو في الوفاء قامت الشركة اإليطالية بالحجز التحفظي على أموال حكومة 
والذي كان حساب البنك التجاري  (Crédit Lyonnais)لدى بنك  (B.C.C)الكونغو والبنك التجاري للكونغو 

غو لديه حسابًا دائنًا، وعندما عرض النزاع أمام محكمة االستئناف قامت هذه األخيرة بإلغاء الحكم مما للكون
 .دفع الشركة اإليطالية بالطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العليا الفرنسية

استندت الشركة االيطالية على أن قضاء محكمة االستئناف يفتقر إلى األساس القانوني السليم إذ  ولقد
أن األجهزة األجنبية، حتى تلك التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الدولة التي تتبعها، يجب أن تعامل 

األجهزة وترتب اآلثار الناجمة عن معاملة الدولة، وأنه يكتفي لكي تتحقق المساواة في المعاملة بين الدولة و 
هذه المساواة، أن يكون للدولة حق الرقابة على هذه األجهزة، وهو األمر الذي لم تتعرض له محكمة 

 .   االستئناف إذ أنها لم تبحث ما إذا كان البنك التجاري للكونغو يخضع لرقابة دولة الكونغو من عدمه
على معيار الرقابة وحده لتقرير ما إذا كان البنك التجاري  كما رفضت محكمة النقض الفرنسية االستناد

للكونغو يعتبر جهازًا تابعًا لها، ويعد جزءًا ال يتجزأ منها وبالتالي يمكن إجراء الحجز التحفظي على أمواله لدى 
 بنك آخر استيفاء للديون المستحقة في ذمة دولة الكونغو والتي قضى بها المركز الدولي لحل المنازعات

 .الناشئة عن االستثمار
وأسست المحكمة العليا قضائها على أن الرقابة التي تمارسها الدولة على أحد األجهزة ال تكفي في حد 
ذاتها العتبار هذا الجهاز المتصل بها، جهازًا تابعا لها ومنبثقًا عنها، وبناءا على ذلك فإن البنك، الذي وفق 

ك الدولة األجنبية جزءا من رأس ماله وتمتلك بنوك وأشخاص أخرى لنظامه القانوني يعد شركة مساهمة تمتل
أجنبية ما يتبقى من رأس مال هذا البنك، والذي يمتد نشاطه لممارسة العمليات التجارية المعتادة للبنوك، 

 .لصالحه ولصالح الغير، وال يمكن اعتباره جهازا يتبع الدولة، إذ أنه شخص مستقل عنها
ال تعد دائنة للبنك التجاري  (Benvenutti et Bonfant)إن الشركة اإليطالية وبناء على ما تقدم ف

للكنغو على الرغم من أن دولة الكونغو مدينة لها، وبذلك تكون محكمة االستئناف قد أصابت بإلغائها الحجز 
 Credit)ك التحفظي، الذي قامت به الشركة اإليطالية على االموال المملوكة للبنك التجاري للكنغو لدى بن

Lyonnais)  وبالتالي فالمبدأ الهام المتولد عن هذا القضاء هو مسألة تقدير تبعية هذا البنك لدولة الكونغو ،
       .(1)"وأن معيار التبعية ال يمكن استخالصه إال من خالل عدة عوامل

 مدى تبعية أو استقاللية الجهاز عن الدولة في القانون الجزائري: ثانياا 
بالدولة هو ذلك المفهوم القانوني المتمثل في وضفها شخصًا من أشخاص القانون  المقصودإذا كان 

الدولي، كما سبقت االشارة إليه، حيث إذاكانت هي الطرف في النزاع والمتعاقدة بهذه الصفة أو عن طريق 
عندما يكون الطرف من يمثلها في عقود االستثمار األجنبي المباشر فهذا ال يثير إشكال، لكن المشكلة تثور 

نما جهاز تابع لها وهو عادة في القانون الجزائري،  المتعاقد أو أو الطرف في النزاع هو ليس الدولة ذاتها، وا 
قد يكون جهاز ذا طابع إداري مركزي أو محلي كالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أو الوكالة الوطنية لتثمين 

                                                           

.10-13ص  ذكره، ص شخاص األجنبية، مرجع سبقحفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واأل - 1 
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للدولة ال حاجة لتأكيدها، وقد يكون جهاز ذا طابع إقتصادي تجاري  المحروقات، فتبعية هذا الجهاز اإلداري
أو صناعي وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري بالمؤسسة العمومية اإلقتصادية، هذه األخيرة التي خضعت 
إلى مجموعة من التطورات منذ مطلع الثمنينات إلى يومنا هذا إلرتباطها بالتوجه اإلقتصادي والسياسي للدولة 

 . (1)جزائرية، ومجاالت تدخل هذه األخيرةال
المتضمن القانون التوجيهي  1933جانفي  10المؤرخ في  21-33: القانون رقمنجد في هذا الشأن و 

للمؤسسات العمومية بدأ يمنح نوعًا من الحرية للمؤسسة العمومية اإلقتصادية من حيث التسيير واتخاذ القرار، 
 privatisation) ما سمي بالخوصصة الشكلية للمؤسسة العمومية االقتصاديةبعيدًا عن تدخل الدولة في إطار 

formale) والذي فتح المجال للمؤسسة العمومية 1990، كذلك صدور قانون المالية التكميلي لسنة ،
اإلقتصادية لتنازل عن أصولها لألشخاص الطبعيين والمعنويين من الخواص وفتح رأسمالها للقطاع الخاص 

، ثم صدر  (privatisation silencieuse ou parcielle)ه الرحلة بالخوصصة الصامة أو الجزئيةوسميت هذ
أوت المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية اإلقتصادية،  01المؤرخ في  00-90قانون الخوصصة 

هذا القانون نظم أحكامها وأكد على و  ،1991-23-19المؤرخ في  10-91: المعدل والمتمم باألمر رقم
نوعيها الخوصصة الجزئية والكاملة، ومنع خوصصة القطاعات االستراتجية كقطاع المحروقات والسكك 

 .الحديدية والنقل الجوي وقطاع المواصالت والبنوك والصناعات المنجمية، حماية لإلقتصاد الوطني
ري وقانون كذلك إرتباط قانون المؤسسة اإلقتصادية العمومية بقانون الشركات خاصة القانون التجا

وتكييف المؤسسة العمومية اإلقتصادية على أنها شركة ذات وتفويضات المرفق العام،  الصفقات العمومية
: أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 1990أسهم وتخضع للقانون العام والقانون الخاص، حيث في سنة 

ية التابعة للدولة، هذا األخير والمتعلق بتسيير رؤوس األموال التجار  1990-29-00المؤرخ في  90-00
أعتبر المؤسسة العمومية اإلقتصادية مؤسسة خاضعة للقانون العام، يمكن التنازل عن ذمتها المالية، ويخضع 
انشاؤها وتسييرها وتنظيمها لألشكال الخاصة بشركات رؤوس األموال المنصوص عليها في القانون التجاري، 

ة الخوصصة، عاد المشرع الجزائري في بداية األلفية واصدر القانون ثم نتيجة للتعقيدات التي ميزت عملي
 ية اإلقتصادية وتسييرها وخوصصتهاأوت والمتعلق بتنظيم المؤسسات العموم 02المؤرخ في  20-21: رقم

فضاًل  ،(1)0221-23-02المؤرخ في  21-23:رقم المعدل والمتمم باألمر، (2)00-90والذي ألغى القانون 

                                                           
لمزيد حول هذا ، و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1933جانفي  10المؤرخ في  21-33: القانون رقم -1

بن نعمون حمادو، تقييم برنامج خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر، مجلة األصيل للبحوث : كذلك الموضوع أنظر
 .، وما بعدها111، ص 0211-0: ئر، ععباس لغرور خنشلة، الجزااإلقتصادية واإلدارية، جامعة 

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها،  0221-23-02المؤرخ في  20-21: األمر رقم -2
، وبالمنسبة يمكن االشارة ان موضوع المؤسسة العمومية 0221-23-00: الصادرة بتاريخ 01: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج

االقتصادية ذات طابع الصناعي والتجاري عرف تطورا، خصوصا من حيث التاكيد على اخضاعها الحكام القانون العام خاصة 
 1، والتي نصت المادة 001-10: في ظل قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم

المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع ...لى الصفقات العمومية محل نفقاتال تطبق أحكام هذا الباب إال ع:" منه على أنه
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 %01والذي أكد على نسبة المساهمة الوطنية والتي تكون ب  0229قانون المالية التكميلي لعام عن صدور 
من رأس مال الشركة، كما سبقت اإلشارة إليه، فضاًل عن حق الشفعة، والتي استعملته الجزائر في العديد من 

الممتدة من سنة  المنازعات إلسترجاع بعض المؤسسات العمومية اإلقتصادية المخوصصة خالل الفترة
، ومؤسسة (Arcelor-Mittal)مركب الحديد والصلب بعنابة : ، ومن هذه المؤسسات0210إلى سنة  0229

 Djezzy)ومؤسسة االتصاالت أراسكوم تليكوم جيزي  ،(B.T.K Tiaret) هياكل العربات الصناعية بتيارت

Orascom Telecom)(2)، وغيرها من المؤسسات العمومية االقتصادية.  
وعليه فالمؤسسات العمومية ذات الطابع االداري والمتمثلة في الهيئات اإلدارية المركزية والمحلية، 

، لكن المؤسسة العمومية اإلقتصادية والتي يمكن أن تأخذ أشكااًل (3)فنحن في غنى عنها لتأكيد تبعيتها للدولة
هذه األخيرة ممكن أن تتصرف ف، (4)الخ...ذات المسئولية المحددةكثيرة، كشركات المساهمة والتضامن و 

بوصفها تاجرة، أو تتصرف في إطار المصلحة العامة، فالمشرع الجزائري جعل المؤسسة العمومية 
، فيما يخص الشركات اإلقتصادية خاضعة للقانون التجاري، ومنحها الشخصية المعنوية واالستقالل المالي

الستراتجية مثل شركات سوناطراك والمسيرة من طرف الدولة التجارية التي هي غير استراتجية، أما الشركات ا
األسهم، فهذه المؤسسة هي أداة الدولة ووسيلة لتحقيق غاية أال وهي أغلبية والتي تمتلك فيها الدولة الجزائرية 

، يتها للدولةتبع ؤكد ي مادامت مالكة لرأس المال، فهذاف المصلحة العامة، وهي خاضعة لقانونها األساسي،
 .ق معيار ملكية رأس المالوف

كما أن، الوصاية على الجهاز العمومي سواء كان إداريا أو إقتصاديا، فهو يخضع إلى الوصاية على 
للدولة عن طريق اإلداري أو اإلقتصادي كد تبعية الجهاز ؤ المستويين المركزي والمحلي، وهو ما ي

 .(5)الوصاية
أشخاص القانون الدولي العام، تبرم العديد من العقود وخالصة ما تقدم نقول أن الدولة كشخص من 

أو ( رئيس الدولة، رئيس الوزراء، أحد الوزراء) مع المستثمرين األجانب بطريقة مباشرة بواسطة من يمثلها
في سبيل تحقيق تنميتها وخططها  بطريقة غير مباشرة بواسطة المؤسسات أو األجهزة التابعة لها

االقتصادية، فتعد الدولة طرفاا في عقد االستثمار األجنبي المباشر وفق أي شكل يتخذه، فقد تدخل على 
                                                                                                                                                                                           

الجزائري الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليًا أو جزئيًا، بمساهمة مؤقة أو نهائية من الدولة أو 
 .من الجماعات المحلية

.0223-23-20: الصادرة بتاريخ 11: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج- 1 
بن نعمون حمادو، تقييم برنامج خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر، مجلة األصيل للبحوث اإلقتصادية واإلدارية،  -2

 .، وما بعدها111، ص 0211-0: جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، ع
المتعلق بمجلس الدولة،  21-93: من القانون العضوي رقم 29والمادة  29-23: رقم ج.إ.م.إ.من ق 322أنظر المادة  -3

 .والتي أضافت المنظمات المهنية الوطنية إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري
 المتضمن 1910-29-01المؤرخ في  09-10: من قواعد القانون التجاري، األمر رقم 000، 02، 19واد انظر الم-4

 .1910-10-19الصادرة بتاريخ  121:ش، ع.د.ج.ج.ر.، جون التجاري المعدل والمتممالقان
 .01، ص حسن طالبي، تسوية المنازعات في القانون الجزائري لالستثمارات، مرجع سبق ذكره -5
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سبيل المثال في مشروعات مشتركة بينها وبين الشركات الخاصة، وهذا ما يطرح فكرة تحديد الطرف الثاني 
ا الطرف األجنبي من عدة إشكاالت قانونية، خاصة فيما يتعلق في  عقد االستثمار األجنبي، وما يثيره هذ

   .  بتحديد الصفة األجنبية في المستثمر
 ي عقد االستثمار األجنبي المباشركطرف ف المستثمر األجنبي :الثاا ث

، الشخص التابع لدولة أخرى، والذي قد يكون يقصد بالمستثمر األجنبي كطرف في عقود االستثمار
كما قد يكون أحادي الجنسية، أو متعدد الجنسية، أو منعدم الجنسية، واألجنبي  ،(1)طبيعيًا أو معنوياً شخصًا 

في الدولة هو كل من ال يحمل جنسيتها وفقًا ألحكام قانون الجنسية، ومن ثم فإن صفة األجنبية تمثل الوضع 
   .(2)العكسي لصفة الوطنية

سابقًا فيما يخص التمييز بين االستثمار الوطني واألجنبي أن وقد سبقت اإلشارة في معرض حديثنا 
اشترطت النعقاد االختصاص للمركز أن يكون الطرف الثاني المتعاقد مع الدولة  1910اتفاقية واشنطن لعم 

مستثمرًا أجنبيًا منتميًا لدولة أجنبية أخرى طرف في االتفاقية، ويستوي في ذلك أن يكون هذا المستثمر شخصًا 
 .(3)(00/0)عتباريًا، وذلك في المادة يعيًا أو شخصًا اطب

والذي أعدته منظمة التعاون  (MAI)كذلك ما نصت عليه اتفاقية االستثمار المتعددة األطراف 
من أن المستثمر ليس فقط هو المتمتع بجنسية دولة متعاقدة، ولكنه أيضًا من   (OECD) االقتصادي والتنمية

ن كان  المقيمين بصفة قانونية دائمة على أراضي دولة موقعة، وهو أي شخص حقيقي أو اعتباري حتى وا 
النشاط الذي يقوم به ليس ألغراض الربح، وعليه فإن الطرف األجنبي في عقود االستثمار هو المستثمر 

  .(4)عامًا أو خاصاً ( اعتبارياً )جنبي سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا األ

                                                           
 .03لخاصة مرجع سبق ذكره، ص ابشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية  -1
، و خالد كمال عكاشة، دور التحكيم 02قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص طه أحمد علي  -2

في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز 
 .123واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص 

.1910لعام . غ.م.ت.و.من إ 0ف/00المادة  -  3 
خالد كمال ، و هاوما بعد 03بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص،  -4

عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية واالتفاقيات الدولية 
عدلي : أنظر كذلك ما ورد في أطروحة الدكتوراه لألستاذ، 120 -123، مرجع سبق ذكره، ص ص وخصوصية مركز واشنطن

فيما يخص مسألة  ،90محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، ص 
في هذا اإلطار رأى غالبية الفقه أنه تترتب نفس اعتبار الطرف األجنبي المتعاقد مع الدولة هل هو شخص عام أو خاص، و 

النتائج القانونية من حيث الطبيعة القانوني للعقد، والتي تثيرها كال المسألتين سواء في حالة كون الطرف األجنبي المتعاقد مع 
خاص القانونية الدولة هو شخص أجنبي عام أو خاص، ومن تطبيقات إبرام الدولة عقد مع طرف أجنبي اعتبر من قبيل األش

العامة، يمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى تعاقد بعض الشركات األجنبية، مع الدول المنتجة للبترول، واعتبرت شخص أجنبي 
 Ente Nationale idrocarburi  (E.N.I)الشركة الوطنية اإليطالية للمواد الهيدروكاربونية والتي تحمل جنسية بلدها : عام مثل

فيفري  12فهذه الشركة اإليطالية تعتبر شخص من أشخاص القانون العام بموجب القانون اإليطالي الصادر بخصوصها في 
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   :شخص الطبيعي األجنبيال -أ
إن المعيار المأخوذ به للتمييز بين الوطنيين واألجانب في العصر الحالي هو الجنسية، والجنسية 

ويالحظ  ،(1)"انتماء الشخص لدولة معينةالرابطة القانونية والسياسية التي بمقتضاها يتم تحديد :" تعرف بأنها
أن المستثمر يكون أجنبيًا بالنسبة للدولة المضيفة لالستثمار إذا كان ال يتمتع بجنسية تلك الدولة، وداللة 
األجنبية هي داللة نسبية وليست مطلقة فأي فرد قد يكون أجنبيًا عن دولة في وقت ما وقد يصبح وطنيًا في 

ا مثاًل إذا كان تشريع الدولة يأخذ بالجنسية المكتسبة، لذا يقرر الفقه أن تحديد وقت آخر كما لو اكتسبه
الصفة الوطنية أو األجنبية للفرد يجب أن يتم بالنظر إلى جنسيته في اللحظة التي يثور فيها التساؤل حول 

مستثمر األجنبي تمتعه بحق من الحقوق أو تحمله اللتزام ما، هذه بالنسبة للشخص األجنبي أما بالنسبة لل
فنرى بأنه يجب أن ينظر إلى جنسيته في اللحظة التي يتم التعاقد معه فيها، وهذا ما أخذت به الكثير من 
التشريعات الوطنية المنظمة لالستثمار، كالتشريع العراقي والسعودي وهذا ما أشرنا إليه سابقًا في معرض 

 .(2)التمييز بين االستثمار الوطني واألجنبي
، عملت اتفاقية واشنطن كما سبقت اإلشارة إليه أيضًا على التوسع في هذا الصدد كذلكوفي 

اختصاص المركز، وذلك من خالل اعتناقها تفسيرًا موسعًا لشرط الجنسية استنادًا لنصوص االتفاقية، ففي 
كيم، للفنادق االنجليزية ضد الحكومة المصرية، قضت هيئة التح (WENA)القضية المرفوعة من شركة 

نائل الفرارجي وهو رئيس مجلس إدارة : باختصاصها بنظر النزاع بالرغم من أن رافع الدعوى التحكيمية السيد
شركة الفنادق يتمتع بالجنسية المصرية كجنسية أصلية، وقد رفع الدعوى على اعتبار اكتسابه الجنسية 

من أسهم  %92ية عنه، ويمتلك البريطانية، ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء المصري بإسقاط الجنس
بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض للشركة  3/10/0222الشركة، وقد حكمت هيئة التحكيم بجلسة 

   .(3)باإلضافة إلى الفوائد ومصاريف التحكيم
وكما سبقت اإلشارة  إليه في معرض حديثنا عن تمييز االستثمار األجنبي عن المحلي، أن هناك 

ألخرى من اعتمدت على معيار اإلقامة لتحديد أجنبية المستثمر كالقانون الفرنسي الذي ال بعض القوانين ا
نما يعتمد على محل  يعتمد على عنصر الجنسية كمعيار لتحديد المستثمر األجنبي إذا كان شخصًا طبيعيا، وا 

                                                                                                                                                                                           

اعتبرت مؤسسة عمومية ذات طابع    Entreprise de recherche et d’activité pétrolière، كذلك الشركة الفرنسية إيراب1900
 .11/10/1911تجاري صناعي بموجب المرسوم الصادر في 

 .00بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص،  -1
 :، انظر كذلك00، المركز القانوني للمستثمر األجنبي، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره  ص إسماعيلهفال صديق  -2
ي المملكة العربية السعودية، مركز الدراسات العربية للنشر عبد الرحمن محمد العقيل، ضمانات االستثمار األجنبي ف -

من نظام االستثمار  1، حيث عرف المشرع السعودي المستثمر األجنبي في المادة 03، ص 0211والتوزيع، الطبعة األولى 
 ".الشخص الطبيعي الذي ال يتمتع بالجنسية العربية السعودية:" األجنبي السعودي بأنه

 .01سعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص، بشار محمد األ -3
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فالمستثمر، الشخص  إقامته، فيتم تحديد ما إذا كان االستثمار أجنبيًا بالنظر إلى محل إقامة المستثمر،
 .(1)الطبيعي يكون أجنبيًا إذا كان غير مقيم في فرنسا حتى إذا كان يتمتع بالجنسية الفرنسية

وبخصوص االتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال تشجيع وحماية االستثمار األجنبي سواء 
الثنائية أو المتعددة األطراف فقد أشارت إلى من هم األشخاص المستثمرين الطبيعيين والمعنويين، ومن قبيل 

ولى من االتفاق المبرم بين الجزائر ما نصت عليه المادة األ: ذلك على سبيل المثال في االتفاقيات الثنائية
المواطنين، وتعني  -أ: كلمة مستثمرين تشير إلى:" واالتحاد االقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، إذ جاء فيها

. كل شخص طبيعي، يعتبر حسب الدول المتعاقدة من رعايا بلجيكا، اللكسمبورغ أو متمتع بالجنسية الجزائرية
عنوي، أسس طبقا للتشريعات البلجيكية اللكسمبورغية أو الجزائرية، وله وتعني كل شخص م، الشركات -ب

 .(2)"مقره االجتماعي على إقليم بلجيكا، اللكسمبورغ أو الجزائر
كذلك االتفاقية الجزائرية اإليطالية حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات حيث نصت المادة 

تشير إلى األشخاص الطبيعيين المتمتعين، بالنسبة " عبارة مواطنين :" األولى، الفقرة الثانية منها على أن
للجزائر بالجنسية الجزائرية وبالنسبة إليطاليا بصفة مواطن إيطالي على أن يكون، في نطاق تشريع وتنظيم 

عبارة : "، ثم أضافت الفقرة الثالثة"الدولة التابعين لها، مركز مصالحهم االقتصادية الرئيسي قائمًا على إقليمها
شخص معنوي تشير إلى كل مؤسسة وكل شركة أو رؤوس أموال قائمة في إقليم الدولتين المتعاقدتين طبقا 
لتشريع هذه األخيرة، ولها في نفس اإلقليم، مقرها والمركز الرئيسي لمصالحها االقتصادية كما هو معروف من 

 .(3)"خالل تشريع وتنظيم كل من الدولتين المتعاقدتين
التفاقية الفرنسية الجزائرية حول التشجيع والحماية لالستثمارات، حيث نصت الفقرة الثانية كذلك ا

عبارة مواطنين، تشير إلى األشخاص الطبيعيين اللذين يحملون :" والثالثة من المادة األولى على ما يلي
إقليم أحد الطرفين جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، عبارة الشركات، تشير إلى كل شخص معنوي مشكل على 

المتعاقدين طبقا لتشريع هذا األخير وله في نفس اإلقليم مقره االجتماعي أو أن يكون هذا الشخص المعنوي 
مراقبًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف مواطني احد الطرفين المتعاقدين والمشكلة طبقًا لتشريع هذا 

                                                           
أخذت بمعيار الجنسية لتحديد أجنبية المستثمر األجنبي الشخص الطبيعي  1910وتجدر اإلشارة أن  اتفاقية واشنطن لسنة  -1

على خالف بعض االتفاقيات األخرى الثنائية أو المتعددة األطراف والتي أخذت بمعيار الموطن كاتفاقية التجارة الحرة لدول 
الفرد يعني الشخص الطبيعي سواء أكان مواطنًا أم مقيمًا بصورة : " والتي نصت على أن NAFTAأمريكا الشمالية المعروفة ب 

، المركز القانوني للمستثمر إسماعيلهفال صديق  -: دائمية في إحدى دول أطراف هذه االتفاقية، أنظر في هذا الشأن
 .01-03ص األجنبي، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره  ص

المتعلق بالتشجيع والحماية  من االتفاق المبرم بين الجزائر واالتحاد االقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي المادة األولى -2
 ،1991-12-20مؤرخ في ال 300-91:المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقمو  ،1991المتبادلة لالستثمارات لسنة 

 .مرجع سبق ذكره
المؤرخ في  301-91: اإليطالية، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم من االتفاقية الجزائرية 3، ف0ف/1المادة  -3

 .مرجع سبق ذكره ،20-12-1991
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من التفاقيات  اقية اإلسبانية الجزائرية لحماية االستثمارات وغيرها، إضافة إلى اتفاقيات أخرى كاالتف(1)"األخير
 .الثنائية األخرى

أما االتفاقيات الجماعية أو متعددة األطراف، فقد أشرنا آنفا إلى اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات 
الدول العربية، فقد ، أضف إلى ذلك االتفاقية الموحدة لرؤوس األموال العربية في (2)1910 االستثمار لسنة

هو المواطن العربي الذي : المستثمر العربي:" عرفت المستثمر العربي الفقرة السابعة من المادة األولى بقولها
، كذلك ما نصت عليه الفقرة (3)"يملك رأس مال عربي ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف ال يتمتع بجنسيتها

لمغاربية المتعلقة بتشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب األولى من الفصل األول من االتفاقية ا
المواطن هو الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية إحدى الدول الطرف في االتفاقية، أو أي :"العربي إذ جاء فيها

شخص معنوي يتمتع بجنسيتها، أنشئ وفقا للقوانين المعمول بها لديها وتكون فيها مصالح مواطني أحد أو 
، أيضًا ما تناولته بعض االتفاقيات األخرى كاالتفاقية المنشئة (4)"أو جل األطراف المتعاقدة راجحة بعض

 . للمؤسسة العربية لضمان الستثمار وغيرها
 :الشخص االعتباري األجنبي -ب

ود االستثمار في الغالب شكل شركة شركة، أو خص االعتباري األجنبي كطرف في عقالشيتخذ 
مشتركًا، وتعرف األشخاص االعتبارية بأنها مجموعات أشخاص أو أموال لها كيانها الذاتي وثقلها مشروعٌا 

االقتصادي المؤثر ليس فقط في التطوير االجتماعي واالقتصادي للدولة بل في توجيه أيديولوجيتها وسياستها 
كما أن المعيار المعتمد في تمييز المستثمر األجنبي من المستثمر الوطني في حالة الشخص  ،(5)الخارجية

المعنوي هو معيار الجنسية، ولتحديد هذه الجنسية ظهرت عدة معايير، وقد سبق اإلشارة إليها، في التمييز 
سبب ما يشهده العالم بين االستثمار الوطني واألجنبي، خصوصًا وأنها بدأت تتعرض للهجرة من طرف الفقه ب

 :وهذه المعايير المعول عليها في هذا الصدد هي ،(6)اليوم من انفتاح اقتصادي على كافة األصعدة

                                                           
من االتفاقية الجزائرية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلتين فيما يخص االستثمارات الموقعة  0، 1ف/1المادة  -1

مرجع  ،1990-21-20: المؤرخ في 21-90: ممرسوم الرئاسي رق، والمصادق عليها بموجب ال1993-20-13بالجزائر في 
 .سبق ذكره

.، مرجع سبق ذكره1910لعام . إ.م.ت.و.من إ 00مادة انظر ال - 2 
: رئاسي رقمالمرسوم ال جبمن االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية، و المصادق عليها بموب 1ف/1المادة  -3

تضمن المصادقة على االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول الم 1990-12-21مؤرخ في  90-321
 .مرجع سبق ذكره ،1930العربية الموقعة بتونس عام 

اتحاد المغرب لسنة  بين دول الفقرة األولى من الفصل األول من االتفاقية المغاربية المتعلقة بتشجيع وضمان االستثمار -4
 .، مرجع سبق ذكره1992

خالد كمال ، و 03 -03ص  بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص -5
عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية واالتفاقيات الدولية 

 .120-123ص  مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص صوصيةوخ
 .32-09 ص ص ،هفال صديق اسماعيل، المركز القانوني للمستثمر األجنبي، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره - 6
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 :معيار جنسية األعضاء أو الشركاء -1
تحدد جنسية الشخص االعتباري وفق هذا المعيار على أساس جنسية األعضاء المكونين له، باعتبار 

رادة أفراده وهو المحقق لمصالحهم، وفي حالة تعدد جنسيات الشركاء تكون أن المشروع هو المعبر عن إ
جنسية أغلبهم هي جنسية الشركة، وقد تعرض هذا المعيار التقليدي للنقد على أساس أنه ينكر الوجود 
القانوني المستقل  للشخص االعتباري والذي له ذمة مالية مستقلة وشخصية قانونية متميزة ومستقلة عن 

ه، كما أنه يستحيل استخدامه فيما يخص شركات األموال مثل شركات المساهمة القائمة على تجميع أعضائ
      .(1)األموال ال األشخاص

 :التأسيسمكان معيار  -2
يكتسب الشخص المعنوي وفق هذا المعيار جنسية الدولة التي اتخذت فيها إجراءات تأسيسه وسجل 
فيها بمقتضى قانونها، بصرف النظر عن جنسية المؤسسين أو الشركاء ومن دون اشتراط وجود مركز اإلدارة 

، وهذا المعيار معتمد في محل تكوين رأس المال أو الرقابة المالية أوالرئيسي فيها أو وجود محل االستغالل، 
إال أن هذا المعيار انتقد على أساس أنه يتيح لألشخاص اختيار الدولة  ،(2)العراق، واألردن: عدة دول منها

مع أغراضهم وذلك بترك تحديد جنسية الشركة لهوى المؤسسين، مما يكون هناك نوع من الغش  تتالءمالتي 
 .(3)والتحايل في تحديد جنسية الشخص االعتباري

 :معيار مركز االستغالل -1
أن الشركة يجب أن تتمتع بجنسية الدولة التي يوجد فيها مركز نشاطها الرئيس بإعتباره  يقصد به

 .4المكان الذي تجتمع فيه مصالحها الحقيقية
هذا المعيار مع معيار مكان التأسيس في األخذ بمعيار حق اإلقليم واعتماد الموطن أساسًا لمنح  يتفقو 

الجنسية، حيث يركز مفهوم هذا المعيار على منح الشخص االعتباري جنسية الدولة التي يوجد فيها مركز 
يار بانتمائها إلى الدولة استغالل الشخص االعتباري الرئيسي، ومن ثمة تتحقق تبعيته السياسية وفق هذا المع

التي يوجد فيها مركز نشاطه الرئيسي، ولكن هذا المعيار تعرض للنقد كونه يثير العديد من الصعوبات كما 
لو كان للشخص االعتباري مراكز نشاط متعددة متساوية في األهمية في أكثر من دولة، مثل عقود استغالل 

                                                           
 .32-09ص  الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات -1
 .01-01 ص اسماعيل، المركز القانوني للمستثمر األجنبي، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره  صهفال صديق  -2
بشار محمد األسعد، عقود ، و 13طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص  -3

 .32االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص 
 .32ص  بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، -4
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نشطة في دول مختلفة، فيثار التساؤل عن المعيار المقترح الثروات الطبيعية، حيث تقوم الشركة  بعدة أ
       .(1)لتحديد رابطة الجنسية، خصوصًا بعد ظهور الشركات العمالقة التي ال يكون لها مركز استغالل ثابت

 :معيار مركز اإلدارة الرئيسي -4
أي ذلك المكان الذي توجد  المكان الذي توجد به اإلدارة الفعلية للشركة :بمركز اإلدارة الرئيسي ويقصد

فيه أجهزة الشخص االعتباري المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بأموره، كمجلس اإلدارة، حيث تتمتع 
 .(2)الشركة وفق هذا المعيار بجنسية الدولة التي يوجد فيها مركز إداراتها الرئيسي

ة الدائمة للتحكيم الدولي في قضية كانيفارو و قد تبنى القضاء الفرنسي هذا المعيار قديمًا، إضافة إلى المحكم
، حيث جاء في الحكم أن جنسية الشخص المعنوي تتحدد فيه على أساس مركز 23/20/1910الشهيرة في 

 .(3)إدارة الشركة الرئيسي
وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المعيار في القوانين الداخلية وفي الكثير من االتفاقيات الدولية المتعددة 
األطراف أو الثنائية، لكنه لم يأخذ بمعيار المقر وحده لتحديد جنسية المستثمر األجنبي للشخص الطبيعي أو 
المعنوي، بل عمل على تقرير معايير أخرى إلى جانب هذا المعيار وهي معايير واقعية أكثر منها قانونية 

     .(4)وسياسية كمعيار الرقابة
ذا رجعنا للمادة  المدني الجزائري ، فنجد المشرع تبنى معيار مركز اإلدارة الرئيسي  من القانون 12وا 

على غرار المشرع المصري في المادة من القانون المدني المصري، ويكون للشركة المعنوية الجنسية 
من القانون التجاري الجزائري  001الجزائرية، التي تمارس نشاطها في الجزائر، كذلك ما ورد في نص المادة 

  .(5)عتبر أن الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر، تعد خاضعة للقانون الجزائريالذي ي
  :معيار الرقابة -5

جاء هذا المعيار ليحدد جنسية الشركة أو الشخص المعنوي فمتى كانت تخضع لرقابة أو سيطرة 
أجنبية، من حيث األموال المستثمرة أو من حيث تمتع القائمين على اإلدارة بجنسية دولة أجنبية، ف،ها تعتبر 

                                                           
 خاللعبد اهلل سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من  -1

عقود االستثمار في العالقات الدولية  بشار محمد األسعد، ، و30-31ص ص مرجع سبق ذكره، ، ICSID المركز الدولي
 .31-32صص لخاصة مرجع سبق ذكره، 

، و بشار 121عدلي محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره ص  -2
 .31محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص 

 .120عدلي محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره ص  -3
األجنبي في الجزائر، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو  لالستثماركمال سمية، النظام القانوني  -4

 .0223، 0220بكر بلقايد، تلمسان، 
-123 ص محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره ص عدلي -5

120. 
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تأسيس إذا كان في اإلقليم أجنبية بصرف النظر عن مركز إدارتها الرئيسي الفعلي أو محل النشاط أو مكان ال
 .(1)الوطني

تقضي كما سبقت اإلشارة إليه بأن كل شخص اعتباري  1910من اتفاقية واشنطن لسنة  00/0فالمادة 
له جنسية الدولة المتعاقدة في التحكيم في تاريخ نشأة النزاع، يمكنه رغم ذلك أن يتمتع بجنسية دولة أخرى 

نبية، فيجوز لمحكمة المركز لكي تعقد لنفسها االختصاص على نزاع متعاقدة على أساس فكرة الرقابة األج
أحد أطرافه شركة ما أن تطبق معايير أخرى مثل فكرة الرقابة أو معيار رأس المال، والواقع أنه من األحسن 

     .(2)تحديد صراحة جنسية الشخص االعتباري في عقد االستثمار نفسه أو في اتفاق التحكيم إلزالة كل لبس
 13الخاصة بإنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار، في المادة  1930واعتبرت اتفاقية سيول لعام 

أن االستثمار الصالح للضمان، هو االستثمار المنجز من قبل شخص اعتباري تم تأسيسه وتعيين  0/الفقرة أ
عضو أخرى، وهذا ما يدل على مقر أعماله في إقليم الدولة العضو، وغالبية رأس ماله مملوك لمواطني دولة 
  .(3)معيار الرقابة المتمثل في كون أغلبية رأس مال الشركة هو مملوك لألجانب

 مستثمر األجنبي أو انعدام جنسيتهتعدد جنسيات ال مسألة: رابعاا 
تطرح هذه اإلشكالية عندما يكون المستثمر األجنبي سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا متمتع بأكثر 

جنسية واحدة، وقد يكون في وقت ما لسبب من األسباب بدون جنسية، ففي حالة وجود مستثمر يحمل من 
أكثر من جنسية، ومن بين تلك الجنسيات، جنسية الدولة التي يمارس على إقليمها نشاطه االستثماري، 

طنيون، أما إذا لم يكن من فيعتبر ذلك المستثمر وطنيًا وليس أجنبيًا، ويتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها الو 
بين تلك الجنسيات جنسية الدولة التي يستثمر فيها وحتى ولو كانت له جنسيات دول أخرى غير جنسية 
الدولة المضيفة لالستثمار، فيعتبر أجنبيًا ويخضع لقانون االستثمار األجنبي، ويستفيد من جميع الحوافز 

 .(4)والمزايا الممنوحة للمستثمرين األجانب
السابق اإلشارة إليها أكدت بأن  00/0في الفقرة  1910اتفاقية واشنطن لعام  هذا اإلطار نجد وفي

الشخص الطبيعي الذي يحوز كل من جنسية الدولة طرف النزاع والدولة المتعاقدة األخرى ال يعد مواطنًا 
ستثمار رؤوس أجنبيًا ومن ثم ال يمكن أن يخضع الختصاص المركز، كما تطرقت االتفاقية الموحدة ال

منها حيث نصت على  1/1األموال العربية في الدول العربية إلى مسألة ازدواجية الجنسية في المادة 
المستثمر العربي هو المواطن العربي الذي يملك رأسمااًل عربيًا ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف ال :"أن

    .(5)"يتمتع بجنسيتها
                                                           

 .31بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية لخاصة مرجع سبق ذكره، ص  -1
تثمار، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات جالء وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالس -2

 .  33، ص 0221االتجاهات الحديثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، مصر،  -االجراءات -االستثمار، القواعد
3
 - Dominique Carreau   :Investissements, répertoire de droit international, encyclopédie juridique , DALLOZ, 

1999, P07. 
 .323-321ص  هفال صديق اسماعيل، المركز القانوني للمستثمر األجنبي، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .30 ، المركز القانوني للمستثمر األجنبي، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره، صإسماعيلهفال صديق  -5
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المركز القانوني للمستثمر األجنبي، أنه في حالة : عيل في مؤلفهويضيف األستاذ هفال صديق إسما
تعدد جنسية الشخص المعنوي المستثمر فإنه يجب التفريق بين حالتين، األولى معاملته في إحدى الدول التي 
يتمتع بجنسيتها فهنا يعتبر وطنيًا في نظر هذه الدولة التي يحمل جنسيتها، أما إذا كان ال يحمل 

وهو متعد الجنسيات، فيعتبر أجنبيًا بالنسبة لتلك الدولة ومن الراجح أن ( لدولة المضيفة لالستثمارا)جنسيتها
تفضل جنسية الدولة التي يرتبط بها ارتباطًا وثيقًا من الناحية االقتصادية، وهذه المسألة تخضع للسلطة 

   .(1)التقديرية للقضاء
ن كان هذا الموضوع مرتبط بقواعد أما في حالة انعدام الجنسية، للشخص الطبيعي  أو المعنوي، وا 

القانون الدولي الخاص وما يثير ذلك من مشاكل تتعلق بالحماية الدبلوماسية، فنجد أن حالة األجنبي العديم 
الجنسية المقصودة هي حلة األجنبي بصفة مطلقة، أي الغياب التام ألي رابطة معلومة للشخص بدولة 

 .(2)معينة
هو أجنبي في الدولة التي  ن المستثمر الموجود في هذه الوضعيةفقد اعتبر الفقه أ لةوفي هذه الحا 

يقوم فيها نشاطه االستثماري مادام ال يحمل جنسيتها ولكنه سوف يفتقر إلى الحماية الدولية عند تعرض 
ن األجانب أمواله للمخاطر غير التجارية، كما أنه يحرم من الضمانات واالمتيازات الممنوحة للمستثمري

  .(3)بموجب االتفاقيات االستثمارية الدولية الثنائية والمتعددة األطراف
 خاصة المدرجة في عقود االستثمار األجنبي المباشرال الشروط :خامساا 

في المستثمر األجنبي شخصًا المتمثلة المباشر،  الخاص بعد ما رأينا أطراف عقود االستثمار األجنبي
خاص المعنوية العامة معنويًا كطرف أول والدولة المضيفة لالستثمارات األجنبية أو أحد األشكان طبيعيًا أو 

دآبت على إدراج العديد من الشروط غير  األطرافالتي تعطي خصوصية لها نجد أن هذه و التابعة لها 
 : ل ال الحصرمنها على سبيل المثاتعتبر من الضمانات العقدية لحماية هذه العقود و  معتادة فيها والتي

  :أو تجميد قانون العقد( Stabilization clauses)يشروط الثبات التشريع: أ
، فهو يهدف إلى يحتل شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار األجنبي بصفة عامة مكانة هامة

الوطنية حماية المستثمرين من أي تعديالت في تشريعات الدولة المتعاقدة، لهذا عملت مختلف التشريعات 
المقارنة وكذا الدولية على تكريسه في عقود االستثمار إضافة إلى أحكام التحكيم الدولية ومختلف االتفاقيات 
الدولية المبرمة في مجال االستثمار، فما هو المقصود بهذا الشروط؟ وما هي صورها؟، وآليات تكريسها 

الستثمار منها؟، وكذا العقبات التي تواجه تكريس القانونية والتنظيمية؟، وموقف التشريع الوطني المتعلق با
 .مثل هذه الشروط في عقود االستثمار األجنبي المباشر؟

                                                           
 .323-321 ص انوني للمستثمر األجنبي، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص، المركز القإسماعيلهفال صديق  -1
، أثر انعدام الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية، مجلة المحقق الحلي للعلوم إبراهيمعباس  إبراهيمحسن علي كاظم،  -2

 .090، ص 0211، 20، العدد 23القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة بابل، المجلد 
 .30، المركز القانوني للمستثمر األجنبي، دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص إسماعيلهفال صديق  -3
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  :مفهوم شرط الثبات التشريعي – 1
ذلك الشرط الذي تتعهد الدولة بمقتضاه بعدم تطبيق أي تشريع جديد على العقد الذي  " :ويقصد به

تبرمه مع الطرف األجنبي، فشرط الثبات يهدف إلى تجميد القواعد التشريعية في الدولة المضيفة في عالقتها 
حماية الطرف  بالطرف األجنبي المتعاقد معها على الحالة التي كانت عليها في تاريخ إبرام العقد بهدف

األجنبي ضد المخاطر التشريعية التي تتمثل في سلطة الدولة في تعديل سياساتها االقتصادية، وبالتالي عزل 
تطبيق قانونها الوطني على العقد، وذلك بتجميده زمنيًا، واستبعاد كل التعديالت التي يمكن أ، تطرأ عليه في 

 .(1)"المستقبل
التجميد الزمني لقانون اإلرادة وذلك إذا قام األطراف بإدراج شرط كما يطلق على هذه الشروط تسمية 

أو بند في العقد، ينص صراحة على أن قانون اإلرادة ال يسري على العقد المبرم بينهم إال بحالته التي كان 
، وهناك من يفرق بين شرط التجميد التشريعي وشرط التدعيم التشريعي بحيث في (2)عليها وقت إبرام العقد

األول يتمسك المستثمر األجنبي بإدراجه لتفادي التعديالت في القانون الواجب التطبيق على العالقة العقدية 
والتي تقوم بها الدول تحقيقًا ألهدافها االقتصادية ومسايرة لتطوراتها في مختلف المجاالت، بمعنى أن المشروع 

اني فيقصد به أن االستثمار يستفيد من األحكام االستثماري يبقى خاضعًا للشروط التي أنجز فيها، أما الث
الجديدة الواردة في العقود واتفاقيات االستثمار إذا كانت تتضمن امتيازات أكبر للمستثمر، بمعنى أنها معلقة 

 .  (3)على شرط واقف وهو احتوائها على امتيازات أكبر للمستثمر
المساس بالعقد فالبرغم من أن كالهما يهدف وكذلك هناك من يميز بين شرط الثبات التشريعي وشرط 

إلى تحقيق الحماية للمستثمر األجنبي المتعاقد مع الدولة، وذلك عن طريق تنازل الدولة عن مبدأ السيادة 
والسلطان وامتيازات السلطة العامة في تعديل قانون العقد، ففي شروط الثبات التشريعي، تتعهد الدولة بعدم 

ديد على العقد بوصفها سلطة تشريعية، أما في شروط عدم المساس بالعقد فتتعهد تطبيق أي نص تشريعي ج
بعدم تعديل العقد بإرادتها المنفردة، ال بوصفها سلطة تشريعية، بل بوصفها سلطة تنفيذية، تتمتع بالسلطان 

ية المطاف إلى وأساليب السلطة العامة لصفتها اإلدارية، ومهما يقال فإن شرط الثبات التشريعي يؤدي في نها
 .  (4)عدم المساس بالعقد، كما قد  يتضمن عقد االستثمار األجنبي  الخاص المباشر كال الشرطين

  :صور شروط الثبات التشريعي -2
تأخذ شروط الثبات التشريعي عدة صور طبقًا للمعايير المطبقة في تقسيم شروط الثبات التشريعي من 
حيث المصدر والمضمون وطوائف األشخاص المستنفدين منها، بحيث يمكن تقسيمها من حيث المصدر 

                                                           
 طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، -1

 . 10، ص ذكره بقمرجع س
. 022ص  ،بشار محمد األسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره  - 2

  

.001-011 ص عيبوط محند وعلي، مرجع سبق ذكره، ص - 3 
 .309-301ص ص فضيلة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدولة واألشخاص االجنبية، مرجع سبق ذكره،  -4
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األشخاص عامة وخاصة ومن ناحية  :ومن حيث مضمون هذه الشروط إلى ،(1)شروط تعاقدية وتشريعية :إلى
عامة وخاصة، ويضيف الفقه معيار أخر للتقسيم وهو المعيار الغائي أو  :المستفيدين من هذه الشروط

الوظيفي، حيث يرى أن هناك شروط الثبات التي تهدف إلى تجميد القانون الواجب التطبيق على العقد 
نه ضد أية تغييرات تشريعية أو وشروط ثبات تتعهد من خاللها الدول المتعاقدة مع المستثمر األجنبي بتحصي

 .(2)تنظيمية تطرأ في المستقبل والنص على عدم سريانها على عالقات التعاقدية الناشئة بينهما
التي من الممكن أن يتضمنها شرط الثبات التشريعي،  يميز الفقه بين نوعين من الشروطوعمومًا 

       .شروط تعاقدية وأخرى تشريعية
  :الشروط التعاقدية –أ

وهي التي يكون مصدرها العقد المبرم بين الدولة المضيفة والشركة المستثمرة والتي تقضي صراحة بأن 
القانون الذي يسري على العقد عند حدوث أي نزاع بين الطرفين هو القانون بأحكامه وقواعده النافذة فقط عند 

 .)3(إبرام العقد مع استبعاد أي تعديل الحق قد يطرأ عليها
بين  1911الفقرة واحد من العقد المبرم سنة  11لة هذه الشروط، ما نصت عليه المادة ومن أمث

تتعهد الحكومة بأن تضمن طوال :" من أنه  (générale des Matières Nucléaires)جمهورية مالي وشركة
ستعمل الشركة في مدة العقد، أن تتمتع الشركة بثبات الظروف العامة والقانونية واالقتصادية والمالية التي 

ظلها، وينصرف هذا الضمان إلى التشريعات واللوائح المطبقة عند توقيع العقد على االستغالل التعديني في 
بين  1913وأيضًا ما جاء بأحد العقود المبرمة عام  ،(4)"مالي بوجه عام واستغالل اليورانيوم بوجه خاص

حدى شركات البترول األمريكية أن يكون القان ون الواجب التطبيق على العقد القانون التونسي الساري تونس وا 
 .(5)في تاريخ توقيع العقد الحالي

 :وتختلف الشروط التعاقدية عن الشروط التشريعية اآلتي بيانها على النحو التالي
  :الشروط التشريعية -ب

في الممارسة التعاقدية المستمرة كما سبقت اإلشارة إليه، وقد يكون  قد تجد هذه الشروط مصدرها
مصدر هذه الشروط للثبات التشريعي القانون أي نصوص تشريعية للثبات وردت في صلب قانون الدولة التي 
ستدخل طرفًا في عقد االستثمار بمقتضاها تتعهد الدولة في مواجهة هذا المستثمر األجنبي بأن ال تعدل أو 

، فشروط الثبات ذات األصل التشريعي، هي تلك التي تستند إلى (6)غي قانونًا واجب التطبيق على العقدتل
                                                           

 .13مرجع سبق ذكره، ص  طه أحمد علي قاسم، -1
.330-301ص  سبق ذكره،فضيلة السيد حداد، مرجع   - 2 

دار الجامعة الجديدة  دراسة مقارنة، موسى خلف الجبوري، النظام القانوني لعقد االستثمار في تصفية النفط الخام، دمحم  - 3
 .11، ص 0213اإلسكندرية، 

 .020 ص ،هبشار محمد األسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، مرجع سبق ذكر   -4
 .10ص  ذكره، بقمرجع س طه أحمد علي قاسم، -5
 .10ص  ذكره، قمرجع سب طه أحمد علي قاسم، -6
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نصوص قانونية قائمة في قانون الدولة المتعاقدة الواجب التطبيق على العقد والتي تنص على منح الطرف 
هذا القانون مع التعهد باستمرارها األجنبي المتعاقد مع الدولة كافة المزايا االستثنائية المنصوص عليها في 

، وبالتالي فقد كان التشريع آلية من آليات تكريس هذا الشرط في عقود (1)حتى في حالة تعديل هذا القانون
 .المباشر االستثمار األجنبي

وتجدر اإلشارة أن هناك أنواع أخرى من شروط الثبات، بحيث يمكن التمييز بين الشروط التي تهدف 
إلى التجميد الزمني للقانون الذي يحكم العقد، دون اندماج هذا القانون في العقد ومثالها، االتفاق المبرم بين 

االتفاق :" تفاق على أنمن اال 03،حيث نصت المادة 1910-20-23غانا وشركة قولتا األلمنيوم في 
يناير  00المعني وكذلك الوثائق الملحقة به قد تم إبرامها، وترتب جميع أثارها وفقًا للقانون الغاني الساري في 

إال إذا نص صراحة على ذلك، وأيضًا الشروط التي تهدف إلى تجميد القانون مع اندماج هذا القانون  1910
و حيث نصت  (Plon et oil and Minéral Corporation)بين شركة  في العقد، ومثالها، االتفاق المبرم

قانون التعدين الذي جمدت أحكامه طوال مدة العقد الحالي يلحق بالنصوص المدرجة :" منه على أن 0المادة 
       . (2)"للملحق لالتفاق الحالي ويعد جزءًا منه ال يتجزأ

 :آليات تكريس شرط الثبات التشريعي -1 
آليات تكريس شرط الثبات التشريعي من الضمانات الممنوحة للمستثمرين األجانب خاصة في تعتبر 

تشجيعًا الستقطاب االستثمارات األجنبية  الدول السائرة في طريق النمو والتي تتميز بعد االستقرار التشريعي
ة من جهة وفي عقود المباشرة فيها، لذلك تعمل معظم الدول على تكريس هذا الشرط في تشريعاتها الوطني

االستثمار بموجب نصوص قانونية واتفاقيات دولية من جهة أخرى وحتى أحكام التحكيم هي األخرى تؤكد 
 .على مشروعية تلك الشروط، إال أن هذا التكريس تعرض لعدة انتقادات وخالفات من طرف الفقه

المثال االتفاق المبرم بين الحكومة  وبالنسبة لالتفاقيات الدولية التي أوردت هذه الشروط نذكر على سبيل
تلتزم :" منه 10، حيث نصت المادة 1911أفريل  21في  Freeport Indonesia Incاالندونيسية وشركة 

وزارة التعدين نيابة عن الحكومة األندونسية بأنه ال يجوز للحكومة االندونيسية أو أية جهة تابعة لها أن تتخذ 
ض وسير المشروع بما يتفق مع بنود االتفاقية، بما في ذلك أي إجراء من طول مدة العقد أي إجراء يتعار 

، أيضًا نذكر في هذا اإلطار االتفاقات الثنائية التي أبرمتها الدولة (3)"اإلجراءات اإلدارية أو ما شابه ذلك
االقتصادي البلجيكي الجزائرية والتي أدرجت فيها شروط الثبات التشريعي كاالتفاقية الجزائرية مع االتحاد 

، واالتفاقية الجزائرية اإليطالية (4)1991اللكسمبورغي المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات لسنة 

                                                           

.309حفيظة السيد حداد، مرجع سبق ذكره، ص  -  1  
 .333-330ص ص  بق ذكره،فيظة السيد حداد، مرجع سح -2

. 110ص  ،سبق ذكرهمرجع  بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في عالقات الدولية الخاصة،  - 3  
من االتفاقية الجزائرية مع االتحاد البلجيكي اللكسمبورغي، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الفقرة األولى،  0المادة  -4

 .01 :عش .د.ج.ج.ر.، ج1991-12-20المؤرخ في  300-91:رقم
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يطاليا الموقعة في سنة مع اإلشارة  ،(1)1991 الخاصة بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات بين الجزائر وا 
سريان القانون الجديد إذا كان هناك مصلحة عامة ألفراد المجتمع مع التزامها أن الدولة الجزائرية أبقت على 

 .   بالتعويض في حالة اإلضرار بمصالح المستثمر األجنبي
كما أقرت الوكالة الدولية لضمان االستثمار والمؤسسة العربية لضمان االستثمار، هذه الشروط حماية 

ن كان هناك بعض للمستثمر األجنبي من تعديالت القوانين ال متعلقة باالستثمار من طرف الدول المضيفة، وا 
االستثناءات في مجال عدم التدخل في الشؤون السياسية نظرًا لكون موضوع االستثمار األجنبي مرتبط 

 .بالجانب السياسي للدولة
في عقودها  وقد سمحت التشريعات الوطنية المقارنة وال سيما النامية منها بإدراج شرط الثبات التشريعي

مع المستثمرين األجانب، بهدف جذب االستثمارات األجنبية وتوفير الطمأنينة لها، ومن أمثلة القوانين التي 
نصت على هذه الشروط على غرار التشريع الجزائري وكرست مبدأ االستقرار التشريعي قانون االستثمار 

قانون االستثمار  كذلك، (3)1912وأيضًا قانون االستثمار الكاميروني لعام  ،(2)0223لسنة  31األردني رقم 
أما أحكام التحكيم فنجد على سبيل المثال أيضًا حكم التحكيم الصادر ، (4) 0211 لعام 10: رقمالمصري 
بمناسبة النزاع الذي دار بين  1913مارس  10بتاريخ  (Sapphire international petroleum)في قضية 

الشركة األجنبية المستثمرة تقدم للدولة اإليرانية مساعدة مالية وفنية " إيران والشركة األجنبية، حيث أقر أن 
وهذا يتضمن بالنسبة لها استثمارات تتضمن مسؤوليات ومخاطرة فمن الواجب حمايتها من الخضوع ألية 

 .  (5)"قد تؤثر في حقوق األطراف والتزاماتهم تشريعات جديدة
 :لجزائري من شروط الثبات التشريعيموقف المشرع ا -4

ال :" فيها الملغى أوت المتعلق بتطوير االستثمار 02المؤرخ في  23-21األمر  10جاء في المادة 
تطبق المراجعات أو اإللغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على االستثمارات المنجزة في إطار هذا األمر إال 

ال يمكن أن تكون االستثمارات :" من نفس األمر 11، ثم نصت المادة "إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
على  في التشريع المعمول به ويترتبالمنجزة موضوع مصادرة إدارية إال في الحاالت المنصوص عليها 

                                                           
المؤرخ في  301-91: ادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقمالفقرة الثانية من االتفاقية الجزائرية اإليطالية، المص 0المادة  -1

 .مرجع سبق ذكره ،20-12-1991
.020بشار محمد األسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره ص  - 2 
.329، ص ، مرجع سبق ذكرهأحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي - 3  
.، مرجع سبق ذكره0211المصري لعام انون االستثمار من ق 0المادة  - 4 

حفيظة السيد حداد، مرجع  -:، أنظر كذلك311-310ص سابق، ص قانون العقد الدولي، مرجع  ،أحمد عبد الكريم سالمة -5
 .300سبق ذكره، ص 
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من القانون  03و 00، وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري في المادتان (1)"المصادرة تعويض عادل ومنصف
 .(2)المتعلق بترقية االستثمار 11-29

فالمبدأ المكرس في هذه المادة هو عدم تطبيق التعديالت أو القوانين الجديدة المتعلقة باالستثمار على 
االستثمارات المنجزة في ظل القانون الحالي، أي يبقى القانون الذي أنشأت في إطاره هو ساري المفعول 

أو عدل  كاستثناء إذا ألغىهذا هو األصل، و و  23-21الملغي لألمر  29-11القانون وبالتالي ال يسري 
المشرع نصًا قانونيًا يكون المستثمر األجنبي قد استفاد منه، واتى بنص قانوني جديد فيه ما هو أصلح له وال 
يمس مركزه المالي بصورة سلبية، فهنا يجوز للمستثمر األجنبي أن يستفيد من أحكام النص الجديد إذا رغب 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، بحيث تكون فقط التدابير في ذلك صراحة وذلك بتقديم طلبه إلى 
 .     المستقبلية التي هي في صالح المستثمر األجنبي قابلة للتطبيق عليه

وبالتالي نستنتج أن للدولة حق سيادي في القيام بتعديالت الضرورية في قوانينها الوطنية، ويبقى 
والتشريع الذي تم فيه إبرام العقد، غير أن الدولة تلتزم بتعويض  المستثمر األجنبي خاضعًا للقوانين الوطنية

في حالة المساس بالعقد واستخدام أساليب السلطة العامة من جهة ومن جهة أخرى إذا أراد المستثمر األجنبي 
ة االستفادة من مزايا القانون الجديد وكان هناك ما هو أصلح له فيجوز له تقديم طلبه إلى الوكالة الوطني

لتطوير االستثمار يطلب فيه صراحة االستفادة من القانون الجديد،  وأحسن ما فعل المشرع الجزائري نظرًا 
 .  لدور االستقرار التشريعي في جلب االستثمارات األجنبية

 :العقبات التي تواجه تكريس شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار األجنبي -0
عدة مشكالت تةقف أمام شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار األجنبي المباشر، الذي يلجأ  هناك

إليه المستثمرين من اجل حماية استثماراتهم سواء كانت هذه الشروط مصدرها العقد أو التشريع، ومن بين 
تثمار األجنبي الخاص هذه المشكالت، الطبيعة القانونية لشروط الثبات التشريعي وأثارها في عقود االس

المباشر، فقد انقسم الفقه القانوني بين مؤيد ومعارض لهذه الشروط، فقد رأى جانب من الفقه طبقا لفكرة 
الحرية التعاقدية أن شروط الثبات التشريعي لها فعاليتها وتنتج أثارها على أساس أن أطراف العقد أرادوا ذلك 

، كما رأى جانب أخر أن شرط الثبات التشريعي يعد (3)التشريعيوحرية اإلرادة كافية لتقرير شرط الثبات 
، في حين يرى أصحاب نظرية العقد الطليق أن استثناء عن مبدأ السريان الفوري والمباشر للقانون الجديد

شرط الثبات التشريعي يؤدي إلى اندماج القانون في العقد، على نحو يفقد معه صفته القاعدية ويصبح 
 Contrat sans loiالمختار مجرد شرط تعاقدي، والعقد المبرم حر طليق بدون قانونالقانون 

(4). 

                                                           

.، مرجع سبق ذكرهىالمتعلق بتطوير االستثمار الجزائري، الملغ 23-21: من األمر رقم 11، 10المادتان  - 1 
.، مرجع سبق ذكرهستثمار الجزائري، الساري المفعولالمتعلق بترقية اال 29-11: من القانون رقم 03و 00المادتان  - 2  

أقلولي محمد، شروط االستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال االستثمار، المجلة النقدية للقانون والعلوم  -3
 .121، ص 0221وزو، السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

مرجع  حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم لها، -4
 .301-301 ص سبق ذكره، ص
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وحجة هذا الرأي الذي ينادي بصحة شروط الثبات التشريعي، أن قبول الدولة التعاقد مع الطرف 
لطان القانون األجنبي يعد تنازال منها على كافة المزايا التي تسمح لها بتعديل أو إلغاء القانون القديم وبسط س

 .الجديد، نظرًا لمبدأ القوة الملزمة للعقود وقدسية العقود الدولية التي تغل يد الدولة عن أي مساس بالعقد
ونتيجة للنقد الموجه لهذه اآلراء والنظريات في كون أن خصائص عقود االستثمار األجنبي وعقود 

نكار حق الدولة في تغيير  تشريعاتها بما يتماشى وأوضاعها االقتصادية الدولة بصفة عامة طويلة المدة وا 
، ظهر اتجاه معارض ينادي بعدم (1)واالجتماعية يؤدي بها إلى الحجر القانوني الذي ال يتناسب ودورها كدولة

فعالية وصحة شروط الثبات التشريعي، وذلك بالرجوع إلى مبدأ السيادة وما تتمتع به الدولة من سلطات في 
تماشى وتطورات العالمية تحقيقًا لصالح العام، وأصبح هذا االتجاه يجيز للدولة حق إصدار قوانين جديدة ت

المساس بالعقد العتبارات سياسية واقتصادية وقانونية، ويضيف هذا االتجاه أن عقود االستثمار األجنبي 
بقائها ثابتة من المباشر لم تعد من قبيل العقود التقليدية الخاضعة لمبدأ سلطان اإلرادة، والتي ال يمكن إ

خضاع عقود االستثمار األجنبي للقانون  الناحية الزمنية وبالتالي لبدا من هجر مبدأ القوة الملزمة للعقود وا 
الوطني للدولة المتعاقدة وليس للقانون الدولي وذلك حتى تسري عليه كافة التعديالت السارية في القانون 

 .(2)الوطني تطبيقًا لمبدأ السيادة
ا التباين الفقهي بين صحة شروط الثبات أو عدم صحتها ظهر اتجاه وسط للتوفيق بين وفي ظل هذ

الفرض األول وهو أن العقد المبرم : بفرضين (prosper weil)سيادة الدولة والحرية التعاقدية حيث جاء الفقيه 
روط وصحتها أو عدم في إطار القانون الوطني فهذا األخير هو وحده الذي يحدد الطبيعة القانونية لهذه الش

صحتها، وفي هذا اإلطار نجد بعض األنظمة القانونية هناك منها من يسمح بإدراج هذه الشروط في العقود 
المبرمة بين الدولة والطرف األجنبي وبالتالي تكون صحيحة ومخالفتها وعدم احترامها يؤدي إلى المسؤولية، 

راج هذه الشروط في العقد، وفي هذه الحالة ال تترتب وهناك من يرى عكس ذلك أي بعض األنظمة ال تبيح إد
على الدولة أية مسؤولية، أما الفرض الثاني وهو إذا تمركز العقد المبرم في إطار القانون الدولي، فإن قواعد 
القانون الدولي هي التي تحدد قيمتها وفي كلتا الحالتين عند مخالفة شرط الثبات التشريعي من طرف الدولة 

 .(3)ى تقرير مسؤوليتهايؤدي إل
وكخالصة نقول أن شرط الثبات التشريعي في عقود االستثمار والتي تتميز بطول مدتها، ال يمنع 
الدولة من إعمال سيادتها تحقيقًا لصالح العام شريطة احترام التوازن العقدي والمالي للعقد وهذا ما أكدته 

أن "ضت محكمة التحكيم إذ ق (Aminial)الكثير من أحكام التحكيم الدولية منها حكم الصادر في قضية 

                                                           
مرجع  كم لها،حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحا -1

 .301سبق ذكره، ص 
حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم لها، مرجع  -2

 .301سبق ذكره، ص 
ي الحاكم لها، مرجع حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، تحديد ماهيتها والنظام القانون -3

 .313سبق ذكره، ص 
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، كذلك حكم التحكيم في قضية تيكساكو "شرط الثبات التشريعي ال يقيد بأي حال في اتخاذ إجراءات التأميم
(Texaco)  فقد وصف المحكم ديبي(Dupuy ) عقود االستثمار بأنها عقود طويلة لها أهميتها بالنسبة للدولة

للطرف األجنبي المتعاقد معها، وهذا الشرط ال يعد مساس المضيفة وتتضمن شروط الثبات التشريعي حماية 
بسيادة الدولة ولها الحق في إجراء التأميم في موجهة المواطنين واألجانب، وأن العقد المبرم بين الدولة 
والشركة األجنبية المستثمرة هو عقد دولة ويتصل بالقانون الدولي العام من جهة والقانون الوطني من جهة 

، ولنا عودة لهذه القضايا التحكيمية بالتفصيل prosper weilهي نفس النظرية التي جاء بها الفقيه و  (1)أخرى
     . (2)في عرضنا لهذه الدراسة

 الشروط التي تحد من سلطات الدولة: سادساا 
في إطار منح حماية أكبر للمستثمر األجنبي المتعاقد مع الدولة، فإن الدولة تتعهد بعدم تعديل عقد 
االستثمار أو بند من بنوده بإرادتها المنفردة مستخدمتًا امتيازات السلطة العامة، وهذا ما يعرف بشرط عدم 

وما أفرز ذلك من أحكام في مجال المساس بالعقد، والذي له عالقة بشرط الثبات التشريعي السالف الذكر 
نظريتي الحق المكتسب واإلثراء بال سبب على الصعيد الدولي نتيجة المسؤولية الدولية في مجال عقود 
االستثمار األجنبي المباشر، وحق المستثمر في التعويض، باإلضافة إلى شرط الضمان الذي تتضمنه بعض 

ن عقود االستثمار األجنبي بين القانون الوطني وقانون عقود االستثمار األجنبي، وظهور إشكالية تواز 
 .    االستثمار الدولي وتحول من شرط الثبات التشريعي إلى شروط إعادة التفاوض في عقود االستثمار األجنبي

 :مبدأ عدم تعديل شروط العقدمفهوم  –1
بإراداتها المنفردة مستخدمة المقصود بهذا المبدأ هو تعهد الدولة بعدم تعديل عقد االستثمار األجنبي 

في ذلك ما تتمتع به من مزايا يمنحها لها القانون الوطني الداخلي بوصفها سلطة تنفيذية أو بوصفها سلطة 
، ال بوصفها سلطة تشريعية، كما هو الحال في شرط الثبات التشريعي حسب رأيي، ومن الناحية (3)إدارة

العقد إال بموافقة الطرفين، يعني بمفهوم المخالفة أن الدولة  العملية فإن هذا االلتزام بعدم تعديل شروط
المضيفة لالستثمار عند استعمالها لسلطاتها التشريعية أو التنفيذية في المساس بالعقد تكون ملزمة بتعويض 

زن المتعاقد معها على أساس خرقها اللتزامها بعدم المساس وليس على أساس النظرية التقليدية المتعلقة بالتوا
المالي للعقد والتي تتطلب إثباتًا للضرر الذي يلحق المتعاقد، وفي حالة اللجوء إلى التحكيم، في عقود 

   .      (4)االستثمار يكون إخالل الدولة بشرط عدم المساس أهم دعائم االدعاء أمام الهيئة التحكيمية

                                                           
مرجع  العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم لها،  حفيظة السيد حداد، -1

 .311سبق ذكره، ص 
مرجع  العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم لها،  حفيظة السيد حداد، -2

 .وما بعدها 330سبق ذكره، ص 
 .11طه احمد علي قاسم، مرجع سبق ذكره ص  -3
 ت الحلبي الحقوقية،زاع، توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وقانون االستثمار الدولي، منشوراههبة  -4

 .101، ص 0211الطبعة األولى  بيروت، لبنان،
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االستثماري األجنبي تبرره المصلحة  وقد تكون حدود سلطة الدولة في التعديل أو الفسخ االنفرادي للعقد
، والتي تصطدم العامة في إطار ممارسة الدولة لصالحياتها التشريعية أو التنفيذية في عقد االستثمار األجنبي

مع مباد  أخرى عرفت على مستوى التشريعات الداخلية وطبقت على مستوى الممارسات الدولية كمبدأ 
 .(1)سبب الحقوق المكتسبة ومبدأ اإلثراء بال

خاصة  في حالة االعتراف بسلطة التعديل أو الفسخ االنفرادي للعقد للدولة المستثمرة، مما يؤدي إلى 
 .المساس به وبمبدأ القوة الملزمة للعقد والذي دافعت عنه محكمة العدل الدولية الدائمة في الكثير من القضايا

إلى ظهور مبدأي الحقوق المكتسبة و اإلثراء بال ويعتبر إجراء التأميم من الممارسات الدولية التي أدت 
سبب الذي تمسكت به الدول المصنعة في مجال عقود االستثمار األجنبي خاصة العقود البترولية وما 

       .(2)صاحب ذلك من قيام الدول النامية في تأميم ثرواتها الطبيعية
 :حقوق المكتسبة في عقود االستثمارمبدأ ال – 2

القول أن الحقوق المكتسبة هي تلك الحقوق التي يستفيد منها شخص ما في إطار نظام قانوني  يمكن
معين والتي ال يمكن المساس بها بموجب قانون جديد، وهذا المبدأ ليس له تطبيقات مباشرة في مجال 

المباد  العامة  االستثمار الدولي حيث اختلف فقهاء القانون الدولي حول قيمته القانونية بين من يراه من
وبين من يرى عدم وجود هذا المبدأ في القانون الدولي والذي تمسكت به الدول المصنعة في  الدولي للقانون

التوصية الصادرة عن الجمعية العامة لألمم "مواجهة الدول النامية عند قيامها بالتأميم وذلك استنادًا إلى 
لى الثروات الطبيعية هذه التوصية تضمنت في فقرتها والخاصة بالسيادة الدائمة ع 1911المتحدة عام 

احترام الحقوق المكتسبة وتعترف بالحق في التعويض عند التأميم ولكنها تستبعد حالة تصفية ( 20)الرابعة
 .(3)"االستعمار

                                                           
إثراء شخص على حساب شخص آخر بدون أي سبب قانوني مشروع، : هذا المبدأ مأخوذ من القانون المدني ويقصد به -1

" االستخالف الدولي"  وهو من المبد  العامة للقانون، وقد أدرج هذا المبدأ على مستوى العالقات الدولية االقتصادية في مجال
واعتمد كأساس إللزام الدولة التي تقوم بنزع الملكية أو التاميم بتعويض األجانب اللذين تضررو بسبب هذا اإلجراء، وان كان 

، ومصالح الدول هناك صعوبة من الناحية التطبيقية لتطبيق هذا المبدأ على مستوى القانون الدولي إلختالف األنظمة القانونية
ية مع الدول المصنعة، مصلحة الدول النامية في استرجاع ثرواتها، ومصلحة الدول المصنعة في فرض مباد  القانون النام

 األجنبية في القانون الجزائري، عيبوط محند وعلي، االستثمارات -.)الدولي الكالسيكي من اجل حماية رعاياها في الخارج
ان المشرع الجزائري نظم نظرية االثراء بال سبب في  القانون  ، والجدير بالذكر(010-010مرجع سبق ذكره، ص ص 

، تحت عنوان شبه العقود، إضافة إلى الفضالة والدفع غير مستحق، واعتبره من 101المدني، المعدل والمتمم بموجب المادة 
-29-01المؤرخ في  03-10: رقم األمر ،من القانون المدني الجزائري 109إلى  101أنظر المواد من )مصادر االلتزام 

 .(1910سبتمبر  32: ، الصادرة بتاريخ13: ع. ش.د.ج.ج.ر.ج المعدل والمتمم، ،1910
. 132عدلي محمد عبد كريم، مرجع سبق ذكره ص  -  2  
.010 ،ص مرجع سبق ذكرهعيبوط محند وعلي،  -  3 
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، مما يؤكك على 0211ولقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الحقوق المكتسبة في قانون االستثمار لعام 
، (1)0221الدولي لعقود االستثمار األجنبي المباشر، على غرار قانون تطوير االستثمار الملغى لعام الطابع 

يحتفظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فيما يخص المزايا والحقوق : " منه، والتي نصت على أنه 30في المادة 
 .أنشأت تدابير لتشجيع االستثماراألخرى التي استفاد منها بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون، والتي 

تبقى االستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بترقية وتطوير االستثمار 
السابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص الالحقة، خاضعة لهذه القوانين إلى غاية انقضاء مدة هذه 

 .  (2)"المزايا
 :شرط الضمان -1

الشرط في عقود االستثمار األجنبي المباشر المتعلقة بالنفط والتي أبرمتها الدول النامية مع  ظهر هذا 
حيث  1900الشركات األجنبية قبل الحرب العالمية الثانية كالعقد المبرم بين دولة البحرين وشركة بابكو عام 

ال يجوز لشيخ البحرين إلغاء االتفاقية بتشريع عام أو خاص أو أي إجراء إداري : " نصت المادة الثامنة منه
 ..."أو أي طريق آخر مهما كان نوعها

حتى بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تواترت عقود االستثمار على تضمين هذا استمر الوضع و 
منه على  01حيث نصت المادة  1909السعودية وشركة جيتي عام  المبرم بينالشرط، ومن ذلك االتفاق 

كما يقرر العقد المبرم بين مصر  "و يعدل إال بإتفاق متبادل بين طرفيه يجب أن ال ينقح هذا االتفاق: " أنه
يحكم هذا االتفاق النصوص الوردة فيه : "منه بانه 00في الفقرة االولى من المادة  1913وشركة فيليبس عام 

  .(3)"يجوز تعديله إآل باتفاق أطرافهوال
 يستبعد تطبيق تلك اإلجراءات التشريعية والتنفيذية التي تتخذها الدولةال ويالحظ أن شرط الضمان 

فاالستبعاد يقتصر فقط إذًا على تلك االجراءات التي . المتعاقدة طالما أنها ال تتضمن إنهاء أو تعديل الحق
إنهاء العقد أو تعديله، بيد أن عقد االستثمار قد يقرر كذلك استبعاد تطبيق  من شأنهاتتخذها الدولة ويكون 

القواعد القانونية النافذة في الدولة، بالقدر الذي تتعارض فيه تلك القواعد مع نصوص العقد سواء كانت هذه 
جنبي، ومحاولة القواعد القانونية موجودة قبل إبرام العقد أو وجدت بعد إبرامه وذلك لحماية المستثمر األ

  .(4)الموازنة بين مصالح الطرفين
 ياألجنبي الستعادة التوازن العقدشروط إلعادة التفاوض في عقود االستثمار  إدراج :سابعاا  

أثارت شروط الثبات والتجميد العديد من االنتقادات باعتبارها انتقاصا من سيادة الدولة المضيفة 
وعلى الرغم من هذا  التشريعات واللوائح التي تؤثر على اقتصاديات العقد،لالستثمار، وغال ليدها عن إصدار 

                                                           

.رجع سبق ذكرهالمتعلق بتطوير االستثمار الجزائري الملغى، م 23-21من األمر  09أنظر المادة  - 1  
.، الساري المفعول، مرجع سبق ذكره29-11من قانون ترقية االستثمار الجزائري  30المادة  - 2 

 .003 دريد محمود السمارائي، االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات القانونية، مرجع سبق ذكره، ص -3
.002-001 ص والضمانات القانونية، مرجع سبق ذكره، صدريد محمود السمارائي، االستثمار األجنبي، المعوقات  - 4 
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لذلك حلت محلها شروط إعادة  الفهم غير دقيق لشروط الثبات والتجميد، إال أنها أخذت في التراجع،
 .(1)التفاوض
 اللجوء لشروط إعادة التفاوض مثله، كوسيلة من الوسائل التعاقدية لمعالجة آثار اختالل يفضلو 

التوازن الداخلي العقدي في عقود االستثمار األجنبي المباشر، في الحالة التي ال يمكن للمتعاقدين، تحديد 
، حيث (كارتفاع أسعار الطاقة أو المواد الخام أو تغير سعر صرف العمالت األجنبية وغيرها)ظروف بعينها

معادالت حسابية متفق عليها، وهذا تحدد هذه الظروف مسبقًا في العقد، وكيفية التعامل معها عن طريق 
بعكس الظروف غير متوقعة والتي تؤدي إلى اختالل التوازن العقدي، والتي يتم معالجتها بتفعيل شرط إعادة 
التفاوض على بنود العقد، والذي يتخذ عدة صور في ظل تغير الظروف في عقود االستثمار األجنبي، فقد 

 .يكون شرطًا بسيطًا أو مركباً 
يحق للطرفين من حين ألخر االتفاق كتابة فيما :" البسيط قد تأتي صياغته على النحو اآلتي فالشرط

، وهذه الصياغة انتقدت من "بينهما على إضافة أو استبدال أو تعديل أو إلغاء أحد أو كل شروط االتفاق
الة تعثر المفاوضات زاوية أنها تعتبر تكرار لفائدة العقد شريعة المتعاقدين وال تعطي حلول مباشرة في ح

ووصول األطراف إلى طريق مسدود، في حين أن صياغة الشرط المركب يحقق التوازن العقدي وذلك من 
 :خالل

 أن تتأثر حقوق المتعاقد بتغير القوانين : تحديد الظروف التي تسمح لطرفي العقد طلب إعادة التفاوض مثل -
التفاوض، وذلك أن هذا األخير يلزم الطرفين أن يبذال جهوًدا االلتزام ببذل عناية في يخص االلتزام بإعادة  -

مخلصة في المحافظة على التوازن العقدي وذلك حتى من جانب الطرف الذي لم تتأثر حقوقه بتغير الظروف 
 .وكذا االلتزام بعدم عرقلة المفاوضات

لى الوسائل األخرى لتسوية االلتزام كذلك بمدة التفاوض المحددة في شرط إعادة التفاوض قبل اللجوء إ -
    .(2)النزاع كالوساطة والتحكيم والولوج في إجراءات فض المنازعات

ويقتصر بحث التوازن في عقود االستثمار على العقد ونصوصه الداخلية من جهة، وفي التزامات 
الدولة المضيفة لالستثمار تجاه المتعاقد، باعتباره مواطنًا متمتعًا بجنسية الدولة الطرف الثاني في اتفاقية 

ى نصوص تعاقدية بحتة، إال أن تشجيع وحماية االستثمار، من جهة أخرى ،وعليه فقد يكون النزاع مستندًا إل
ذلك ال يمنع أن يمثل إخالل الدولة بالتزاماتها التعاقدية  إخالاًل  في الوقت ذاته بالتزاماتها في تشجيع وحماية 

 ،(3)لالستثماراالستثمار، وذلك إذا كان هذا اإلخالل يشكل في الوقت نفسه إخالاًل بالضمانات الموضوعية 

                                                           
 .113 هبة هزاع، توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وقانون االستثمار الدولي، مرجع سبق ذكره، ص -1
، 110سبق ذكره، ص ، مرجع هبة هزاع، توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وقانون االستثمار الدولي - 2

113 ،119 ،113. 
تتمثل الضمانات الموضوعية لالستثمار في حماية ملكية المستثمرين األجانب في الدول المضيفة، وأقدمها الحق في  -3

التعويض عن األمالك المصادرة والمؤممة وضمان الحد األدنى من المعاملة ومبدأ المعاملة العادلة والمنصفة ومبدأ ضمان 
واألمن، ومبدأ المعاملة الوطنية لتحفيز االستثمار األجنبي المباشر وعدم التفريق بين المستثمر الوطني واألجنبي الحماية 
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أن الدولة :" ى ما ورد في االتفاقيات الحمائية لالستثمار الثنائية مثل النص علىأو إذا استند المستثمر عل
، أو كان هناك أفعال تنسب للدولة وفقًا لقواعد المسؤولية الدولية في القانون الدولي "تلتزم بأن تنفذ تعهداتها

     .(1)وتؤثر على التوازن العقدي في عقد االستثمار األجنبي
 االقتصادية عقود االستثمار األجنبي المباشر في التنمية دور: الفرع الثاني
عقود االستثمار األجنبي بالمباشر بالتنمية يطرح عدة إشكاليات منها مفهوم التنمية   رتباطاإن 

 .ها كالعوامل السياسية والقانونيةاالقتصادية، حيث أن هذه األخيرة تتفاعل مع عوامل أخرى وتتأثر ب
التنمية الذي بات ينظر له بأبعاده المختلفة االقتصادية واالجتماعية والبيئية في كما أن تطور مفهوم 

ظل العولمة وفي إطار ما يعرف بمسؤولية المستثمر األجنبي داخل الدولة المضيفة وكيفية الموازنة والتوفيق 
ود التحلي طواعية بين تحقيق التنمية لألجيال الحاضرة والمستقبلة، أصبح يفرض على الشركات العابرة للحد

بالتزاماتها األخالقية أكثر من سعيها إلى تحقيق الربح، كما أن االستثمار األجنبي المباشر، له دور مهم في 
 .سبة للدول المستقبلة لالستثماراتعملية التنمية االقتصادية، بالن

دور ثم إلى   امةبصفة ع وأهدافها التنمية االقتصادية مفهومإلى الفرع وعلى هذا سوف نشير في هذا 
  .خاصة في الدول النامية، عقود االستثمارات األجنبية المباشرة في التنمية االقتصادية

  أهدافهاو  االقتصاديةمفهوم التنمية : أوالا 
مرحلة النمو االقتصادي التي أسسها االقتصاديون إلى غاية  بداية من مر مفهوم التنمية بعدة مراحل،

التفرقة بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية وصواًل إلى تحديد أهداف التنمية بصفة عامة لأللفية الثالثة 
 من طرف األمم المتحدة، واالبتعاد عن النظرية التقليدية التي تضيق من مفهوم التنمية االقتصادية والتي
تجعلها مرادفًا للنمو االقتصادي، ولهذا لبدا من تعريف التنمية االقتصادية، وتفريقها عن النمو االقتصادي مع 

 .بيان عناصرها وكذا ما يترتب من مسؤولية على المستثمر األجنبي عند مساهمته في عملية التنمية
 :ة االقتصاديةالتنميالنمو االقتصادي و تعريف  :أ

يعتبر النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية من المفاهيم الشائعة عند االقتصاديين، ويرون أن النمو 
االقتصادي مفهومًا كميًا يعبر عن زيادة في اإلنتاج في المدى الطويل، بمعنى أن النمو االقتصادي هو 

بالنوع، وهذا عكس التنمية التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات، دون أن يهتم 
االقتصادية التي هي تغيير هيكلي في عملية توزيع الدخل واإلنتاج، والتي تهتم أيضًا بنوعية السلع والخدمات 
المقدمة لألفراد، أي أنها ال تركز على الكم فقط وتتعدى ذلك لتشمل النوع، وبالتالي فالتنمية االقتصادية 

                                                                                                                                                                                           

خاصة من حيث القوانين والتشريعات، وهو ما كرسته العديد من االتفاقيات الثنائية والتشريعات الوطنية في نصوصها، مع 
والذي يقتضي أال تقل حماية رعايا الدولة : دولة، ومبدأ الدولة األولى بالرعايةوجود بعض االستثناءات المتعلقة بخصوصية كل 

الطرف في االتفاقية عن تلك الممنوحة لرعايا دولة أخرى بمعنى تعهد الدولة المضيفة لالستثمار بأن تمنح للمستثمر األجنبي 
   . معاملة ال تقل تفضياًل عما تمنحه لمستثمرين آخرين يحملون جنسية أخرى

 صص ، مرجع سبق ذكره، هبة هزاع، توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وقانون االستثمار الدولي - 1
111-113. 
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و االقتصادي الذي هو جزء منها، وتتضمن باإلضافة إلى الزيادة في حسب االقتصاديين هي أوسع من النم
اإلنتاج، الزيادة في عناصره وكفاءاتها وتوزيعها على باقي القطاعات، وضمان الحياة الكريمة لألفراد، 

    .(1)لالستثماروضمان استمرار تدفق الفائض االقتصادي المتبقي من حاجات األفراد والموجه 
أما التنمية االقتصادية والتي يحققها االستثمار األجنبي المباشر، فهي الزيادة الطاقة اإلنتاجية في 
الدولة المضيفة، بحيث يزداد معها الدخل القومي ومتوسط الدخل الفردي، بمعنى االرتقاء باإلنتاج وعناصره، 

 : االقتصادي اتجاهينكما تعرف بأنها عملية تحطيم التخلف والقضاء عليه، وظهر في الفكر 
اتجاه تقليدي يركز في مفهوم التنمية االقتصادية في القضاء على ظاهرة التخلف مع افتراضه استقرار  -أ

العوامل األخرى السياسية واالجتماعية والقانونية، وقد تعرض هذا االتجاه للنقد بحيث هذا االستقرار ال يمكن 
النمو، فضاًل عن ذلك أن العوامل االقتصادية ال تكفي  تصوره في بعض الدول خاصة السائرة في طريق

 .وحدها لتحقيق النمو بل ال بدا أن تقترن بالعوامل السياسية واالجتماعية والقانونية أخرى
اتجاه حديث يرى هذا االتجاه أن التنمية لبدا أن تقترن بجميع العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية  -ب

كوسيلة للعيش الكريم، والقضاء كل  ،(2)التنميةوالقانونية، وكلها تتفاعل مع بضها وتساهم في عملية تحقيق 
 .االقتصادية بصفة خاصةأو ما يعرف بأهداف التنمية بصفة عامة و  ،مظاهر التخلف والفقر

 :االقتصادية أهداف التنمية:ب
، حيث تهدف التنمية إلى تحقيق ثالثة أهداف تعد التنمية االقتصادية من أبعاد التنمية بصفة عامة

 :جوهرية، وهي
رفع  -ب، إشباع الحاجات األساسية، المأكل، الملبس، السكن، العالج، والحماية من األخطار المختلفة -أ

مستوى معيشة اإلفراد بزيادة الدخول وزيادة فرص التشغيل ورفع مستوى التعليم كمًا وكيفًا باالرتقاء بالقيم 
توسيع نطاق االعتبارات االقتصادية واالجتماعية المتاحة لألفراد واألمم  -ج، اإلنسانية والثقافية للمجتمع

 .(3)وذلك عن طريق تخليصهم من العبودية واالعتمادية
ويمكن اإلشارة في هذا اإلطار أن البنك الدولي كجهاز تابع لألمم المتحدة قد حدد األهداف اإلنمائية 

القضاء  -:لأللفية الثالثة والتي يجب على دول العالم العمل على تحقيقها وهي ثمانية أهداف نذكرها بإيجاز 
اة بين الجنسين وتمكين النساء، تخفيض على الفقر المدقع والجوع، تعميم التعليم االبتدائي، تشجيع المساو 

                                                           
  جالل خشيب، النمو االقتصادي، مفاهيم ونظريات، بحث منشور على شبكة األلوكة عبر الموقع اإللكتروني للشبكة -1

www.alucah.net11:32: على الساعة 0211-12-29: ، تاريخ التصفح    
 .  31-33ص  ص مرجع سبق ذكره، دريد محمد السمارائي، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية، -2
حالة الجزائر، أطروحة محي الدين حمداني، حدود التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل، دراسة  -3

 .13، ص 0229-0223دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

http://www.alucah.net/
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معدل وفيات األطفال، تحسين الصحة النفسانية، مكافحة فيروز اإليدز وغيرها من األمراض المعدية 
 . (1)كالمالريا، كفالة االستدامة البيئية، إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

 :للتنميةالبلد المضيف عند تحقيقه مسؤوليات المستثمر األجنبي في : ت
مسؤوليات اجتماعية وسياسية  تقع على الشركات المستثمرة، خاصة الشركات المتعددة الجنسيات

صدر الميثاق العالمي وهو  1999وقانونية مرتبطة بأبعاد التنمية بصفة عامة، فعلى سبيل المثال في عام 
مبادرة دولية دعت بمقتضاها األمم المتحدة الشركات األجنبية المستثمرة بالتحلي بروح المواطنة وزيادة 

 .لمشاركة الطوعية في التنمية المستدامةمساهمتها في التصدي للتحديات العولمة وا
للشركات  0221وكذلك يمكن في هذا الصدد اإلشارة إلرشادات منظمة التعاون االقتصادي لسنة 

المستثمرة والتي تعمل في البلدان التي ألتزمت بهذه التوصيات ومنها احترام النظام القانوني والسياسي 
ستثمار، ضف إلى ذلك التزام المستثمر كذلك بمباد  منظمة العمل واالجتماعي السائد في الدولة المضيفة لال

الدولية وذلك من خالل تحسين ظروف المعيشة والعمل والعالقات الصناعية، وكل هذه االلتزامات غير ملزمة 
  .  (2)وتعتبر طواعية

  االقتصاديةتنمية ال االستثمار األجنبي فيعقود دور  : ثانياا 
بإبرام عقود االستثمار األجنبي لتحقيق تنميتها االقتصادية، وعملت على تشجيعه قامت معظم الدول 

من خالل تقديم مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات المختلفة من أجل خلق مناخ وبيئة استثمارية جاذبة، 
اصة االقتصاديين ونظرًا ألهمية االستثمار بصفة عامة في عملية التنمية فقد قام مختلف الكتاب والباحثين خ

بإبراز هذه األهمية، ولقد سجلت الدول العربية وفي مقدمتها اإلمارات العربية المتحدة مشاريع استثمارية 
أجنبية مباشرة ضخمة، كان من نتائجها تحقيق التنمية من خالل عدة زوايا السيما فيما يخص القضاء على 

 .البطالة وتوفير مناصب الشغل
 :األجنبي المباشر في الدول العربية مشروعات االستثمار -أ

مشروعًا،  012حوالي  0223سجلت مشروعات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية سنة 
، ثم تراجع حجم المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة سنة 0223مشروعًا سنة  1300ليقفز العدد إلى 

، 0210مشروعًا سنة  103بداية انهيار أسعار النفط مسجاًل بسبب األزمة المالية العالمية بسبب  0229
 شركة أي حوالي بنسبة تزيد عن 1031وكان يقدر عدد الشركات األجنبية العاملة في الدول العربية بنحو 

من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدود العالم العربي، وتقوم هذه الشركات باالستثمار في  % 1.1
عات، إذ تحتل دولة اإلمارات الصدارة وتليها دولة السعودية من حيث تدفقات االستثمارات عدد من المشرو 

                                                           
، تاريخ  /www.albankaldawli.org/mdg:يالتالالرابط  الدولي، أهداف التنمية لأللفية الثالثة، منشورة على البنك -1

 . 01/01/6102: التصفح
عراب فاطيمة الزهراء، مداخلة موسومة بالمسؤولية االجتماعية لالستثمار األجنبي المباشر ودورها في التنمية، الملتقى  -2

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، 0211فيفري  10و10الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية، جوان 
 .10:22: ، الساعة0211-12-23: ، تاريخ التصفح www.iepedia.comإللكتروني جامعة بشار، منشورة عبر الموقع ا

http://www.iepedia.com/
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األجنبية المباشرة إليها ثم دولة مصر أما الجزائر فهي في المرتبة التاسعة عربيًا، وكان من بين هذه الشركات 
سبيل المثال شركة مجموعة المتعددة الجنسيات والمستثمر في الدول العربية شركات عربية نذكر منها على 

بنك سونترا الجزائر وشركة قطر البتروكيماوية، مجموعة بن الدن والبحر األحمر لخدمات اإلسكان بالسعودية 
 .(1)وغيرها من الشركات

ونشير في هذا المجال إلى مساهمة هذه المشروعات االستثمارية لالستثمار األجنبي المباشر في 
وظيفة في الدول العربية، وفق ما  1.130.330ك بخلقها لمناصب شغل قدرت ب التنمية بالدول العربية وذل

 :  يبينه الجدول اآلتي
بيانات حول مشروعات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية خالل الفترة  (:2-2)الجدول 

  .2016-2001الممتدة من 
 فرص العملإجمالي  إجمالي االستثمار بالمليون دوالر المشروع السنة 
2016 212 461942 54624 
2015 103 010123 121103 
2014 133 112010 123301 
2011 901 001221 121093 
2012 1200 031930 113009 
2011 1111 100301 100091 
2010 1200 122333 131301 
2009 1112 1230300 113092 
2002 1300 1101003 322030 
2001 119 013010 119990 
2006 309 1130103 130110 
2005 111 133191 100900 
2004 031 090111 11103 
2001 012 010312 10.013 

 1124114 10156111 11605 اإلجمالي 
المؤسسة العربية لالستثمار، االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية، نشرة فصلية، السنة الرابعة والثالثون، : المصدر

 . 01، ص 2016مايو، -العدد الفصلي الثاني، ابريل
 :في التنمية االقتصادية أهمية االستثمار األجنبي:ب

االقتصادية من خالل زوايا عدة وحسب تنوع مواضيع لالستثمار األجنبي المباشر دور في التنمية 
 :عقود االستثمار األجنبي المباشر، وعمومًا يمكن أن نذكر منها

                                                           
المؤسسة العربية لالستثمار، االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية، نشرة فصلية، السنة الرابعة والثالثون، العدد  -1

 .21ص، 0211مايو، -الفصلي الثاني، ابريل



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 93 - 
 

يعد االستثمار األجنبي المباشر مصدرًا من مصادر التمويل في الدولة المضيفة من خالل دفع  -
الخبرات التقنية واإلدارية والتسويقية والتي عجلة التنمية االقتصادية، كما يترتب عليه نقل القدرات التكنولوجية و 

    .(1)االقتصاديةتكون الدول خاصة النامية بحاجة إليها لتنميتها 
تنمية الصادرات وتقوية المنتوج الوطني على المنافسة الخارجية، خاصة عندما يوجه االستثمار  -

ذلك إيجابًا على الميزان التجاري الذي هو األجنبي المباشر وفق إستراتجية اإلنتاج الموجه للتصدير، فينعكس 
، كذلك جزء من ميزان المدفوعات، مما يقلل من فاتورة الواردات، وتمويل األسواق المحلية بالسلع والخدمات

يعمل على تحسين ميزان رأس المال من خالل زيادة تدفقات رؤوس األموال األجنبية داخل الدولة 
 .(2)المضيفة
التكنولوجية الموجودة بين الدول المتقدمة والدول النامية من خالل بناء قاعدة تقليص الفجوة  -

تكنولوجية بالدول النامية قادرة على تنفيذ خططها التنموية ، ويتم عادة ذلك بمختلف أشكال التعاون الدولي 
النامية وعلى كعقود االستثمار والتراخيص ونقل التكنولوجيا وعقود البحث والتطوير، وعادة تفضل الدول 

غرارها الجزائر األسلوب المشترك في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر، حيث تسمح االستثمارات 
المشتركة باالحتكاك بين الشركات األجنبية وشركات الدولة المضيفة، مما يسمح باستيعاب واستخدام التقنيات 

 .   (3)معارف تكنولوجية ذاتيةالحديثة وتطوير المهارات وتنمية الموارد البشرية بتوليد 
يترتب على االستثمار األجنبي إنتاج كميات أكبر ونوعية أجود من السلع والخدمات، إذ يؤثر في  -

دخال طرق جديدة في  واستغالل مصادر جديدة للمواد األولية  إنتاجاإلنتاج وزيادة فرص التوظيف، وا 
 .(4)والنهوض باالقتصاد المحلي وتطوير

لقول أن اآلثار اإليجابية لالستثمار األجنبي المباشر كثيرة ومتعددة كلها تصب في وعليه يمكن ا
ستخراجية من أجل استغالل الموارد الطبيعية للبالد ت الشركات مثاًل نحو الصناعات اإلالتنمية، لكن استثمارا

ة التحويلية ومزيدًا من النامية دون تصنيع تلك المواد في تلك البالد ِيؤدي إلى محدودية تطوير قطاع الصناع
 ،(5)التبعية، من جهة، كما أن بعض الشركات العبرة للحدود ال تلتزم بقواعد السالمة البيئية في هذا المجال

وذلك بالرغم من مصادقة الكثير منها على اتفاقيات عدم المساس بالبيئة، مما يطرح إشكالية التوفيق بين إبرام 

                                                           
أحمد سمير أبو الفتوح يوسف خالف، دور القوانين والتشريعات في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر منذ سنة  -1

 .  10-11، ص ص 0210، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر، 0221
 .11 ص ،مرجع سبق ذكرهدالل بن سمينة، االستثمارات األجنبية المباشرة، محدداتها، آثارها وتوجهاتها،  -2
عميروش محند شلغوم، دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، مكتبة حسن  -3

 .12-10ص ص ، 0210العصرية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
الدولية، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية،  ةمر، االستثمارات األجنبية بين الجذب والحماية في االتفاقيات العربينحسن ال -4

 .33،  ص 0211، 1 مصر، ط 
مرجع ، رسائل البنك الصناعي الكويتي ، سياسة االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية،سرجحسين عبد المطلب األ -5

 .23ص سبق ذكره، 
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عقود االستثمار األجنبي المباشر الذي تعمل على نقل التكنولوجيا والصناعات المتطورة والتنمية المستدامة 
بأبعادها الثالثة وبأهدافها السابعة عشر المحددة من طرف األمم المتحدة، خصوصًا وأن هناك عالقة بين 

 . االستثمار األجنبي المباشر والتنمية المستدامة
 بي المباشر وعالقته بالبيئةر األجناالستثما:ثالثاا 

التنموية، في البلدان النامية،  تلالستراتجياغم من أن االستثمار األجنبي المباشر هو وسيلة فعالة بالر 
بجلبه للعملة األجنبية وتوفيره المزيد من فرص التوظيف ونقل التكنولوجيا والخبرة الفنية، وزيادة الكفاءة 
اإلنتاجية والمهارات اإلدارية وتعزيز القدرة التنافسية، إال أن هناك من يرى أن االستثمار األجنبي المباشر له 

نقل التكنولوجيا ومدى نظافتها في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة مشتملة، فيما يخص  (1)سلبياته
البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، حيث نجد الكثير من الشركات العابرة للقارات تفضل االستثمار في 

، والتي سميت بمالجئ البلدان النامية التي تقدم معايير منخفضة في مجال السالمة البيئية، وبأقل التكاليف
 .التلوث

وبالرجوع إلى الكثير من الدراسات التي قام بها االقتصاديين، نجد أن معيار تخفيض الشروط المتعلقة 
وهذا ما  ،(2)في البيئة محفزًا على االستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية، في الكثير من البلدان النامية

طرح إشكالية االستثمار في ظل أهداف التنمية المستدامة والتي تم معالجتها والتطرق إليها من خالل عدة 
قليمية منها والذي رأى أن  0210تقرير االستثمار العالمي الصادر عن البنك الدولي لسنة : تقارير دولية وا 

  .(3)هناك عالقة بين االستثمار بصفة عامة وأهداف التنمية
فاألهداف التي حددتها األمم المتحدة لكفالة االستدامة البيئية هي إدماج التنمية المستدامة في 
السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية، والحد بقدر مملموس من معدل فقدان التنوع 

                                                           
استخدام وتوجيه هذه االستثمارات نحو األهداف التي تسعى هذه  إذا لم تحسن الدول المضيفة لالستثمارات األجنبية المباشرة -1

تثمارات الدول إلى تحقيقها فإنه يترتب عليها عدة سلبيات منها زيادة أعباء الدولة النامية المضيفة والتي تعمل على جذب االس
عفاءات أو تخفيضات ضريبية وجمركية مما يؤد ي إلى نقص في إيرادات الدولة األجنبية من خالل تقديم حوافز وامتيازات وا 

نتيجة تلك التخفيضات أو اإلعفاءات المقدمة، كذلك يمكن لالستثمارات األجنبية المباشرة أن تقضي على المنشأت والسلع 
 المحلية المماثلة في إطار مزاحمة االستثمار المحلي مما لها من قدرة تنافسية قوية باستخدام هذا االستثمار األجنبي لفن إنتاجي
وتكنولوجي متطور وكثيف رأس المال، فضاًل عن تحكم الشركات المتعددة الجنسيات في اقتصاديات الدول النامية وتأثير ذلك 

مر، االستثمارات األجنبية بين الجذب والحماية في االتفاقيات نحسن ال -:أنظر.)على سيادة الدول وكذا مصالحها السياسية
   .(90-92مرجع سابق ص ص  الدولية،و العربية 

بيوض محمد العيد، تقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة على اقتصاديات الدول  -2
كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  رسالة ماجستير، ،(تونس، المغرب، الجزائر)المغاربية، دراسة مقارنة، 

 .   100-102ص  ص، 0211-0212عباس سطيف، الجزائر،جامعة فرحات 
، االستثمار في أهداف التنمية المستدامة، 0210لتجارة والتنمية ، تقرير االستثمار العالمي لسنة األمم المتحدة لمؤتمر  -3

على الساعة  0211-12-10: ، تاريخ التصفح www.unctad.org/diae ، منشور على الموقع اإللكتروني،21خطة عمل، ص
01:22. 

http://www.unctad.org/diae


 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 95 - 
 

ل باستمرار على مياه ، وتخفيض نسبة األشخاص اللذين ال يمكنهم الحصو 0212البيولوجي بحلول عام 
، وتحقيق تحسين كبير 0210الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية إلى النصف بحلول سنة 

مليون من سكان  122لمعيشة ما ال يقل عن  0202، وتحقيق تحسين بحلول عام 0202بحلول عام 
ألجنبي المباشر، وربطها بالتطور ، في إطارالصفقة العالمية المتعلقة باإلستثمار األخضر ااألحياء الفقية

االقتصادي، وباالستثمارات األجنبية المباشرة التي هي صديقة بالبيئة كاالستثمار في مصادر الطاقة 
      . 1المتجددة

 بالتنمية المستدامةعالقة االستثمار األجنبي المباشر  :رابعاا 
الحالي للتنمية االقتصادية، ال يمكن أن يدوم إلى أن النموذج  1931خلص تقرير برونتالند في سنة 

يذاء المجتمع، وقدم في هذا اإلطار تعريف للتنمية  المدى البعيد، حيث ستتسبب في نفاذ الموارد الطبيعية وا 
، (2)"دون اإلضرار بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها  تلبية احتياجات الحاضر:" المستدامة بأنها

اعتمد المجتمع الدولي أهداف التنمية المستدامة الةسابعة عشر وذلك لخطة التنمية  0210سبتمبر وفي 
، حيث تعمل الدول خالل هذه الفترة على حشد الجهود للقضاء على 0232المستدامة الممتدة إلى غاية 

هداف التنمية المستدامة، بدأ العمل على تنفيذ أ" الفقر، ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغيير المناخ، وفعال
 .(3)والتي تستند على تحقيق أهداف اإلنمائية الثالثة 0211جانفي  21ابتداءًا من تاريخ 

وبالتالي على االستثمار األجنبي المباشر أن يراعي حقوق البيئة من جميع نواحيها، إذ أن الوقائع 
في الكثير من األحيان إلى مشاكل بيئية،  تشير إلى الوقائع تشير إلى أن االستثمار األجنبي المباشر يؤدي

خاصة االستثمار القائم على نقل التكنولوجيا والصناعة الحديثة، كالتلوث وهدر الموارد الطبيعية وعدم نقل 
، كما أن (4)التكنولوجيا المالئمة، مما يؤدي إلى اإلضرار وعدم بقاء هذه الموارد الطبيعية لألجيال القادمة

نب مؤسسات األعمال بالمساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة والعمل مع الموظفين هناك التزام من جا
والمجتمعات المحلية على تحسين نوعية الحياة، وتقوم البلدان النامية بالتصدي لألبعاد المتعددة للفقر من 

تثمار األجنبي خالل عمل الشركات المتعددة الجنسيات التي تستثمر في البلدان النامية من خالل االس

                                                           
بدران الفي سلطان البدراني، االستثمار االخضر في الشركات المعاصرة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول  -1

 29، ص 0210العربية، الدار الجزائرية، بير خادم، الجزائر، 
السالم، الشركات المتعددة الجنسيات ومعايير سيادة الدول وفق القانون الدولي، المركز القومي لإلصدارات زنيب محمد عبد  -2
 .119، ص 0210 ،1 مصر، ط انونية، القاهرة،الق
: على الربط اإللكتروني التالي أهداف التنمية المستدامة، تقرير على موقع اإللكتروني لألمم المتحدة، -3

goals/-development-http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable 10: ، تاريخ التصفح-
 .13:30الساعة -12-0211

االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، األكاديميون سليمان عمر الهادي، االستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة في  -4
 .1، ص 0229للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األولى 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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المباشر، حيث ترتبط الشركات المتعددة الجنسيات ارتباطا وثيقًا بمفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الثالثة 
 . (1)اقتصادية واجتماعية وبيئية

ويالحظ في هذا اإلطار ان قوانين االستثمار العربية بدأت تدرك حجم تأثير األستثمارات األجنبية 
والتنمية المستدامة، وقدأحسن المشرع المصري بإدراجه إلى المسئولية المجتمعية  المباشرة على البيئة

 10وفق ما نصت عليه المادة  0211للمستثمر في الفصل الثالث من قانون االستثمار المصري الجديد لعام 
تثماري بحيث زيادة على التزام المستثمر بالمحافظة على البيئة في تشغيل مشروعه االس من ذات القانون
بجزء من أرباحه المحققة من مشروعه االستثماري في خدمة البيئة والتنمية المجتمعية لدولة عليه بالمساهمة 

، وكذلك (2)مصر خارج مشروعه االستثماري وذلك بمشاركته في مختلف مجاالت التنمية وحماية البيئة
كذلك المشرع ، و (3)ذات القانونمن  12في الفصل  0211المشرع التونسي في قانون االستثمار لعام 

  .(4)0211من قانون ترقية االستثمار لعام  3الجزائري في المادة 
وعمومًا يمكن القول أن عقود االستثمار األجنبي المباشر لها دور كبير في عملية التنمية االقتصادية، 

ت البيئية، كما تقرر هذه العقود دون أن ننس تأثيراتها السلبية على الدولة المضيفة لالستثمار خاصة التاثيرا
، وهذا ما يطرح إشكالية تكييفها القانوني وكذا أهم حقوق والتزامات بين طرفيها ذات الطبيعة غير متجانسة

 .الحقوق واإللتزامات الناشئة عنها وهو ما نبحثه في المبحث الموالي
 

 الحقوق وااللتزامات الناشئة عنهاالمباشر و عقود االستثمار األجنبي ل القانونية طبيعةال :ثانيالمبحث ال 
 

الفقه القانوني أهمية خاصة لعقود االستثمار األجنبي المباشر نظرًا للدور الذي تلعبه في التنمية  يولي
االقتصادية، خاصة بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو، ونظرًا لكون أن أحد أطراف عقود االستثمار 

هو الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها والمستثمر األجنبي المتمثل في شخص األجنبي المباشر الخاص، 
، كما تنشئ (المطلب األول) وكذا دوليتها القانوني لهاالتكييف خاص طبيعي أو معنوي، فهذا يطرح إشكالية 

كذلك هذه العقود على عاتق أطرافها مجموعة من الحقوق وااللتزامات تختلف عن غيرها من الحقوق 
الناشئة عن عقود االستثمار  وااللتزاماتالحقوق فما هي هذه  وااللتزامات الخاصة بمعامالت التجارة الدولية

 :ولهذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين، (المطلب الثاني)األجنبي المباشر
 

 .لعقود االستثمار األجنبي المباشر ومعايير دوليتها التكييف القانوني :المطلب األول
 .الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقود االستثمار األجنبي المباشر :الثانيالمطلب 

                                                           

 .119، ص ابق، مرجع سزنيب محمد عبد السالم، الشركات المتعددة الجنسيات ومعايير سيادة الدول وفق القانون الدولي -1 
.، مرجع سبق ذكره0211لعام  10: رقمستثمار المصري من قانون اال 10أنظر المادة  - 2 
.، مرجع سبق ذكره0211لعام  11 : من قانون االستثمار التونسي رقم 12الفصل  - 3  
.، مرجع سبق ذكره0211لعام  29-11: رقم الجزائري االستثمار من قانون ترقية 3المادة  - 4
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 لعقود االستثمار األجنبي المباشر ومعايير دوليتها التكييف القانوني: المطلب األول
فض النزاع  المتعلق بعقود االستثمار األجنبي المباشر فمن الضروري تكييف العالقة العقدية  حتى يمكننا

االستثمارية األجنبية، والتي تدخل في نطاق العقود الدولية، هذه األخيرة تعددت صورها في اآلونة األخيرة، 
 .نتيجة العولمة بمختلف أبعادها وصورها

ار األجنبي المباشر، هي من المسائل المتعلقة بدولية العقد الدولي، وفي كما أن إشكالية دولية عقود االستثم
هذا اإلطار أوجد الفقه عدة معايير لتحديد دولية العقد، أخذت بها الكثير من الدول في تشريعاتها الداخلية، 

 .لتحديد دولية العقد على غرار المشرع الجزائري
عقد االستثمار األجنبي المباشر وكذا تكييف القانوني لاالختالف الفقهي حول الوعليه نحاول أن نبين 

 :معايير دوليته في الفرعين التاليين
 .لعقود االستثمار األجنبي المباشر االختالف الفقهي  بشأن الطبيعة القانونية :الفرع األول
   .   معايير دولية عقود االستثمار األجنبي المباشر: الفرع الثاني
  الطبيعة القانونية لعقود االستثمار األجنبي المباشرف الفقهي بشأن االختال :الفرع األول

اختلف الفقه بشأن الطبيعة القانونية لعقود االستثمار األجنبي المباشر، كل حسب وجهة نظره، فبعض 
مباشر اتفاقية أو معاهدة دولية، وهناك من رأى أنها تنتمي إلى عقود الالفقه اعتبر عقد االستثمار األجنبي 

القانون الخاص أي عقود مدنية أو تجارية، وهناك من اعتبرها من العقود اإلدارية الداخلية، وهناك من 
اعتبرها عقود ذات طابع دولي، كما استقر الرأي لدى جانب من الفقه القانوني على اصطالح مصطلح عقود 

يتم إبرامها بين الدولة وأحد أشخاص القانون الخاص من األجانب سواء كانوا ة على العقود التي الدول
إذ يعد من طائفة العقود  المباشر طبيعيين أو معنويين ويندرج ضمن هذه العقود عقد االستثمار األجنبي

 .(1)التجارية
سابقًا، فقد اعتبرها بعض الفقه وهو وبما أن عقود االستثمار األجنبي تعد من عقود الدولة كما أسلفنا 

الراجح ذات طبيعة خاصة مختلطة، تجمع بين خصائص القانون العام والقانون الخاص، مما ينبغي إفرادها 
، وسوف (2)معاملة متميزة سواء من حيث القواعد القانونية المطبقة عليها، أو تلك المتعلقة بتسوية منازعاتها

 :عة القانونية لعقود االستثمار األجنبي فيما يلينتطرق لهذه اآلراء بشأن الطبي
  جنبي المباشر هي اتفاقيات دوليةعقود االستثمار األ :أوالا 

اعتبر جانب من الفقه أن عقود االستثمار الدولية ما هي إال نتاج اتفاقيات دولية تعقدها الدول بحيث 
القانون الخاص والتي تتعلق باألنشطة في إطار يسوي هذا الرأي بين العقود التي تبرمها الدولة مع أشخاص 

 .(3)الخطط التنموية وبين االتفاقيات الدولية
                                                           

 .31ص مرجع سبق ذكره، رواء يونس محمود النجار، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة،  -1
 .33، ص مرجع سبق ذكره رواء يونس محمود النجار، -2
، ص 0213جابر فهمي عمران، االستثمارات األجنبية في منظمة التجارة العالمية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -3

339  . 
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 :واعتمد هذا الرأي من الفقه على المبررات اآلتية
عقود االستثمارات الدولية تبرم في صورة اتفاقية دولية يكون أحد أطرافها شخصًا قانونيًا دوليًا، مثل  -أ

رتب أثارا على عاتق الدولة المتعاقدة مع المستثمر األجنبي، ويتم فض منازعاتها االتفاق الدولي تمامًا وت
 .الناشئة عنها عن طريق هيئات دولية وغالبًا ما يتم استبعاد القانون الداخلي من التطبيق عليها

ها مع دول عقود االستثمار هي عقود تنمية ال تقوم بها إال الدولة من خالل االتفاقيات الدولية التي تبرم -ب
  .(1)أخرى

من الفقهاء اللذين اعتبروا عقد االستثمار األجنبي من  (Dominique berliu)هذا ويعتبر األستاذ 
المعاهدات الدولية، و فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يحكم عقود الدولة والذي أطلقوا على تسميته 

، والذي تترتب عليه المسؤولية الدولية في حالة إخالل الدولة اتجاه المستثمر (2)القانون الدولي للعقود
األجنبي، كما سيأتي بيانه عند دراسة القانون الواجب التطبيق على عقد االستثمار األجنبي فيما يخص الرأي 

 . المنادي بضرورة إخضاع عقود االستثمار األجنبي للقانون الدولي العام
تقده أغلبية الفقه في كون أن العقد الدولي سواء كان ألغراض التنمية أو أن أحد إن هذا االتجاه ان

أطرافه شخص قانوني دولي ال يخرجه من فئة العقود الدولية، بل تبقى الصفة العقدية هي األساس في تحديد 
لما ورد في طبيعة هذه العقود، كما أن إجراءات نفاذ هذه العقود يكون طبقًا للشروط الواردة فيها وليس 

الدول )، التي ال تصرف إال إلى االتفاقات المبرمة بين األشخاص القانون الدولي (3)االتفاقية الدولية
بين أحد هؤالء األشخاص وشخص من أشخاص المباشر ، بينما تبرم عقود االستثمار األجنبي (والمنظمات

تفاقيات الدولية بسبب وجود طرف خاص القانون الداخلي لذلك ال يمكن اعتبار عقود االستثمار من قبل اال
 .(4)في العقد وهو المستثمر األجنبي والخاضع للقانون الخاص

كذلك من بين االنتقادات الرئيسية التي وجهها الفقه للرأي القائل بأن العقد الدولي هو معاهدة دولية 
اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر بصفة عامة هو ما أوردته اتفاقية فينا للمعاهدات بتعريفها للمعاهدة بأنها 

ويخضع للقانون الدولي، ومن ثم ال يعد من قبيل المعاهدات األعمال القانونية التي يأتيها أشخاص القانون 
الداخلي ولو اتخذت في بعض األحيان شكل االتفاق الدولي، ذلك أن شكل التصرف ليس باتًا في هذا الشأن 

 .ذات سيادة بل إن دولة واحدة هي الطرف في العقد ألن التصرف ال يجري بين دولتين
نما  فالدولة في عقود االستثمار األجنبي المباشر ال تتصرف باعتبارها أحد األشخاص القانون الدولي وا 

أشخاص القانون الداخلي، فالدولة تتمتع بشخصية قانونية مزدوجة فهي تعد أحد أشخاص بوصفها أحد 

                                                           
محمد القعود، الطبيعة القانونية لعقود االستثمارات الدولية، مجلة العلوم القانونية والشرعية، كلية القانون، جامعة  إبراهيم - 1

 .322، ص 0210السابع، ديسمبر  الزاوية، ليبيا، العدد
 
 .11، ص 0212 ،1ط قية، بيروت، لبنان، مرتضى جمعة عاشور، عقد االستثمار التكنولوجي، منشورات الحلبي الحقو  -2
 .320ص  ،سابق، مرجع محمد القعود، الطبيعة القانونية لعقود االستثمارات الدولية إبراهيم  -3
 .10سابق، ص ، مرجع التكنولوجيمرتضى جمعة عاشور، عقد االستثمار  -4
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القانون الدولي وأحد أشخاص القانون الداخلي في آن واحد ولذلك يتعين التفرقة بين التصرفات التي تأتيها 
الدولة بوصفها من أشخاص القانون الدولي وبين تلك التي تأتيها بوصفها شخصا من أشخاص القانون 

 تخضع عندئذ ألحكامهبوصفها شخص من أشخاص القانون الدولي فإنها الداخلي، فعندما تتصرف الدولة 
وعندما تتصرف بوصفها شخص من أشخاص القانون الداخلي فغنها ال تخضع الحكام القانون الدولي التي 

  .(1)تنظم نشاط األشخاص الدولية باعتبارهم كذلك
 عقود االستثمار األجنبي المباشر بين العقود النموذجية وعقود اإلذعان: ثانياا 

عقود االستثمار االجنبي المباشر من قبيل عقود الدولة مثل عقود نقل التكنلوجيا وعقود التنمية  باعتبار
معتبرين عقود االستثمار الصناعية، فقد رأى اتجاه فقهي أن دور اإلرادة في إبرام عقود الدولة قد أندثر عماًل، 

هم في ذلك هو انتشار ما يعرف بالعقود وحجتاالجنبي المباشر من قبيل العقود النموذجية أو عقود االذعان، 
كذا ، و (2)وحتى في االستثمارات التكنولوجية الضخمة عامالت التجاريةفي الت (Contrat Type)النموذجية 

غياب النقاش والتفاوض المسبق عن التعاقد، مما يكون هناك إذعان في العالقة العقدية، مثل ما فعله المشرع 
الفرنسيين مع األشخاص والدول المستثمرين الفرنسي، والذي فرض نماذج معينة واجبة االتباع عند تعاقد 

ن من وضع المستثمرين االجانب األجنبية عند نقل التكنولوجيا، أي ان هذه العقود النموذجية قد تكو 
األشخاص الطبعيين أو الشركات اللذين ينتمون إلى مختلف الدول المتقدمة والمالكين للتكنولوجيا، أو من قبل 

 .(3)حتى الدول النامية المضيفة لهذه االستثمارات
ربا باعتبارها وعلى الرغم من الجهود المبذولة في إطار جمعية القانون الدولي واللجنة االقتصادية ألو 

أحد أجهزة األمم المتحدة، فإن اقامة عقود نموذجية في مجال عقود االستثمار األجنبي المباشر لنقل 
ساسية في النواحي السياسية واإلقتصادية من التكنولوجيا، يبدو أمرًا صعب التحقق نظرًا لوجود أوجه خالف أ

 .اميةدولة ألخرى ومن مجموعات الدول الصناعية إلى الدول الن
ورغم هذا التفاوت إال أننا نجد بعض العقود التي تشير إلى قواعد وضعتها إحدى المنظمات الدولية 

الدليل القانوني لتحرير أو كتابة عقود المجتمعات الصناعية، أو الدليل القانوني لتحرير : المتخصصة مثل
 .(4)العقود الدولية للتعاون الصناعي

                                                           
طه احمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -1

 .193-191 ص االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص
مرجع صالح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي،  -2

 .013ص  سبق ذكره،
مرجع  صالح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، -3

 .010سابق، ص
مرجع  صالح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، -4

 .011ص  سابق،
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واذا كانت هذه المعايير الدولية تلعب دورًا في التعامالت الدولية بين الدولة واألجانب ، فإن وصفها 
 : لعدة اسباب منهاباالذعان، ال يجد له تطبيق في نطاقها، وذلك راجع 

طراف يميل أحيانًا إلى جانب الطرف األجنبي لتفوقه أنه إذا كان التوازن في القوى االقتصادية لأل -أ
ى الدولة المتعاقدة من ناحية التنظيم ومصادر التمويل والقدرات التكنولوجية واألكثر تقدماص التي تحوزها عل

شركات الدول المتقدمة على نحو احتكاري، مما يؤدي إلى تبعية الدول النامية من الناحية التكنولوجية 
 .واإلقتصادية

االقتصادية الدولية أن يدعي المتعاقد األجنبي أن  إال أنه وفي الوقت الراهن لم يعد مقبوال في العالقات
بإمكانه أن يملي إرادته على الدولة المتعاقدة معه، ذلك أن القوة االقتصادية للمتعامل األجنبي تجد حدوده 

ومن ثم يصير العقد ملتقى لهذه القوة . وقيودها في السلطات السيادية للدولة أو المشروع العام المتعاقد
 .دف نهائي هو تحقيق التوازن بين مصالح الطرفينالمتضادة به

أن القليل من عقود االستثمار األجنبي المباشر خاصة المتعلقة بنقل التكنولوجيا، يتم تضمينها  -ب
قيوداص على التفاوض، كما أنه ال إلزام على الطرف األجنبي إال إذا قرر هو ذاته أن يتعاقد ويلتزم قبل 

 .(1)نها ما يعتبر شرطًا مقيداً الدولة في ظل شروط قليل م
نستنتج مما سبق أن عقود االستثمار األجنبي المباشر ال يمكن اعتبارها من قبيل عقود االذعان حتى 

ط التي ترى عدم قابليتها للتفاوض، وبالتالي ال يمكن اعتبار ولو تحفظت الدول المتعاقدة على بعض الشرو 
 عقودًا نموذجية أو عقود إذعان، بمعنى عدم ل التكنولوجيا مثالً عقود االستثمار األجنبي المباشر كعقود نق

صحة انتساب عقود االستثمار األجنبي المباشر كعقود نقل التكنولوجيا إلى العقود النموذجية، إضافة إلى 
   . (2)عدم نسبتها إلى عقود االذعان

 األجنبي المباشر هي عقود إدارية عقود االستثمار: ثالثاا 
:" االتجاه أن عقد االستثمار األجنبي هو من قبيل العقود اإلدارية، ويعرف العقد اإلداري بأنهاعتبر هذا 

ذلك العقد أو االتفاق الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام وفقا ألساليب القانون العام، 
 .(3)"وذلك بتضمينه شروط غير مألوفة في القانون الخاص

ى اعتبار عقود الدولة في مجال النفط من العقود اإلدارية الداخلية، لكون أن كما يذهب هذا االتجاه إل
تعارض مع مقتضيات النمو االقتصادي للدولة، التي تضطلع بكثير من الخدمات العقد اإلداري ال ي

 .(4)والصناعات الرئيسية ومنها استغالل الثروة النفطية

                                                           
1
 - V: Ph. Leboulanger, les contrats entrre Etats et Entreprises Etrangers,Economica, paris, france, 1985, pp 26-27. 

مال الدين، عقود نقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، مرجع صالح الدين ج -2
 .019 سابق، ص

. 12، ص 0220محمد الصغير بعلي، العقود اإلدارية، دار العلوم، عنابة، الجزائر،  - 3 
في اليمن، مجلة الدراسات االجتماعية، كلية الشريعة محمد عبد اهلل المؤيد، التكييف القانوني لعقود االستثمار النفطي  -4
 .111، ص 0223-يوليو/ديسمبر -11 :عقانون، جامعة صنعاء، اليمن، وال
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على عقد االستثمار األجنبي المباشر والمستمدة من ويعود هذا االتجاه ليسقط عناصر العقد اإلداري 
عقود االستثمار األجنبي المباشر كلها يرى أن تعريفه، فعن العنصر األول وهو اتصال العقد بالمرفق العام، ف

متصلة بالمرافق العامة للدولة، ويضرب مثاًل على مرفق النفط ومرافق صناعية وتجارية والتي تستهدف الوفاء 
  .نفع عام تتولى جهة اإلدارة إدارتها بنفسها مباشرة أو تعهد بها إلى أفراد يديرونه تحت رعايتها بحاجات ذات

جازتها للشركات األجنبية في ولهذا نجد  في عقد االمتياز النفطي تعمل الدولة على تقديم موافقتها وا 
الفنية وحق المراقبة المستمرة منها في الثروة النفطية، ولها سلطة الرقابة والتوجيه المالية واإلدارية و  استغالل

وحق الدولة في التفتيش وزيارة موقع العمل وطلب البيانات واإلحصائيات وفحص الدفاتر  ،تنفيذ العقد
، كعدم التزام ا عند التقصير أو اإلخالل بالعقدعلى المتعاقد معهالمختلفة واألوراق، وسلطة توقيع الجزاءات 

  .(1)الخ...مار، أو إذا قامت بتغيير محل االستثمار دون موافقة الدولة المضيفة الشركة بالحد األدنى لالستث
وبالنسبة للعنصر الثاني وهو وجود جهة اإلدارة، فال شك لدينا في تحققه في عقود االستثمار، حيث 

األجنبي المباشر تعتبر اإلدارة دائمًا أحد أطرافها، وكما أن أشارنا إليه عن حديثنا عن أطراف عقد االستثمار 
أن أحد أطرافها الدولة التي قد تتدخل فيه بطريقة مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة، كإبرام العقد من أحد 

 . (2)األجهزة أو الهيئات العامة التابعة لها
أما العنصر الثالث وهو احتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، فإن 

ستثمار تتضمن العديد من الشروط االستثنائية التي ال يوجد لها مثيل في عقود القانون الخاص، مثل عقود اال
المزايا التي تقررها الدولة المضيفة للمستثمر األجنبي كاإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، أو منحة 

فها عقود القانون الخاص، مثل األرض الالزمة إلقامة المشروع، وما تحتويه هذه العقود من مباد  ال تعر 
عادة التوازن المالي للعقد والقوة القاهرة وعدم التوقع مما تتميز به العقود اإلدارية،  مفهوم السلطة التنظيمية وا 
وعلى هذا األساس يكيف هذا االتجاه عقود االستثمار األجنبي المباشر بأنها عقود إدارية، ويخضعها للقانون 

 . (3)دةالوطني للدولة المتعاق
أن مسألة تكييف عقود االستثمار األجنبي المباشر :"وفي تقدير هذا الرأي يرى الدكتور بشار األسعد

على أساس أنها عقود إدارية، إنما هي مسألة تتوقف على الدراسة التفصيلية لكل عقد على حدة لبيان أركانه 
ت ذات طبيعة واحدة فتارة تكون عقود إدارية ومن ثم رده إلى النظام القاني الذي يحكمه، فهذه العقود هي ليس

خضاعها من ثمة للقانون الوطني،  وتارة أخرى تكون عقود عادية، وحتى ولو سلمنا بأنها عقود إدارية وا 
فالواقع أفرز عدم استقرار كافة األنظمة القانونية على تبني نظرية العقد اإلداري، كنظرية مستقلة عن نظرية 

المتعلقة بالمملكة العربية  (ARAMCO)الشريعة األنجلوساكسونية، ولعل قضية أراموالعقد المدني مثل دول 

                                                           

.113-101 سابق ص صمرجع  محمد عبد اهلل المؤيد، التكييف القانوني لعقود االستثمار النفطي في اليمن، - 1 
 .010، ص 1930، 1االنفتاح االقتصادي في مصر، عالم الكتب، طعبد المنعم محفوظ، قضاء المشروعية وفلسفة  -2
 .013سابق، ص ، مرجع عبد المنعم محفوظ، قضاء المشروعية وفلسفة االنفتاح االقتصادي في مصر -3
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السعودية استبعدت هيئة التحكيم تكييف العقد بأنه إداري، تأسيسًا على أن القانون السعودي المستمد من 
 .(1)"القانون الفرنسيالقانون اإلسالمي ال يعرف فكرة القانون العام أو القانون اإلداري على النحو السائد في 

كما أن مسألة التكييف القانوني لعقد االستثمار األجنبي المباشر للوصول إلى القانون الواجب التطبيق، تكون 
من األولى بعد تحديد هذا القانون الواجب التطبيق وفقًا لقواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، 

س أنه عقد من العقود العام أو من القانون الخاص، وقد تأكد هذا حتى نستطيع تكييف هذا العقد على أسا
 .ايتالوكوقضية  (Chromalloy)قضية : االتجاه في عدة قضايا منها

األمريكية وهيئة  Chromalloyتم إبرام عقد بين شركة  :في Chromalloyوتتلخص وقائع قضية 
تعهدت بمقتضاه الشركة المذكورة بتقديم معدات وخدمات تسليح القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع المصرية، 

ومعونة فنية متعلقة بطائرات هيليكوبتر، ونظرًا لعدم وفاء الشركة األمريكية بالتزاماتها الواردة في العقد المبرم 
 بين الطرفين فقد قام الطرف المصري بإنهاء العقد، فلجأت الشركة األمريكية إلى إعمال شرط التحكيم الوارد
في العقد، وقد تم التحكيم في القاهرة، وانتهت هيئة التحكيم، إلى أن إنهاء الطرف المصري للعقد غير قانوني 

 .مليون دوالر كتعويض للشركة األمريكية عن إنهاء العقد 11وألزمته بدفع مبلغ 
تندا في فلجأ الطرف المصري إلى محكمة استئناف القاهرة مطالبًا ببطالن هذا الحكم التحكيمي، مس

د من قانون /03ذلك إلى العديد من األسباب منها استبعاد حكم التحكيم للقانون الواجب التطبيق طبقًا للمادة 
، وقد قضت محكمة استئناف القاهرة في هذا اإلطار ببطالن حكم 1990لعام  01التحكيم المصري رقم 

الطعن على حكم التحكيم في حاالت  التحكيم، مستندة في ذلك إلى أن المشرع قد أجاز ألطراف التحكيم
ال تقبل :" ، والتي تنص على أنه1990لسنة  01من القانون رقم  03حددت على سبيل الحصر المادة 

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق  -د: دعوى بطالن حكم تحكيم إال في األحوال اآلتية
 ".األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

هبت المحكمة إلى أنه لما كان من الثابت هو القانون المصري المتفق بينهما على تطبيقه، وأن فقد ذ
القانون المصري لم يعرف العقود اإلدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها على نحو يهتدى به للقول بتوافر 

منازعة هو عقد إداري مبرم الشروط الالزمة لها وصيانتها من تعرض المحكم لها بالتأويل، وأن العق محل ال
مع مرفق عام لتوريد مهام وخدمات متعلقة بتسييره وبتنظيمه، وتضمن العقد نية اإلدارة في أخذها بأسلوب 
القانون العام وأحكامه وأشار العقد على أن القانون الواجب التطبيق بمعرفة هيئة التحكيم هو القانون اإلداري 

ل حكم التحكيم القانون المدني المصري دون القانون اإلداري المصري، المصري، وعلى هذا األساس فإذا أعم
فإنه يكون قد استبعد القانون المتفق بين الطرفين على إعمال أحكامه على العقد المبرم بينهما، بما تتوافر 

من قانون التحكيم المصري  03معه حالة من حاالت طلب بطالن حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة 
 .1990عام ل

 .وهكذا نالحظ أن مسألة تكييف العقد جاءت بعد مسالة معرفة القانون الواجب التطبيق
                                                           

، أنظر كذلك 013-010 ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .من هذه األطروحة 001ية أرامكو في ص تفاصيل قض
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والتي تتلخص وقائعها في أن العقد المبرم بين شركة االيطالية ايتالوك وهيئة النقل  وفي قضية ايتالوك
ل إلى التحكيم، منه شرط التحكيم ونشب خالف وأحي 10قد تضمن في المادة  1919-11-32المصرية في 

وكان حكم التحكيم ضد الهيئة المصرية، هذه األخيرة لجأت للطعن أمام محكمة استئناف القاهرة وصدر 
  .(1)الحكم لصالحها وتم تكييف العقد على أساس أنه عقد إداري، وتم إبطال حكم محكمة التحكيم

  هي عقود مدنية المباشر االستثمار األجنبيعقود : رابعاا 
يرى أصحاب على نقيض االتجاه السابق الذي يعتبر عقود االستثمار األجنبي المباشر عقودًا إدارية 

هذا االتجاه أن عقود االستثمار ال تقبل بحسب طبيعتها أن تضمنها الدولة شروط غير مألوفة واستثنائية مثل 
كما أن  ، (2)شكل طبيعة العقد الخاصالعقود اإلدارية فمتطلبات التجارة الدولية تقتضي أن يتخذ االستثمار 

كثيرًا من هذه العقود تدخل في إطار األعمال المدنية والتجارية وأن معظم المؤسسات التحكيمية تحيل األمر 
إلى إرادة األطراف ومن ثم قانون الدولة والقانون الدولي، وهذا بخالف العقد اإلداري الذي يبقى عقدًا وطنيا 

 .(3)ى قانون الدولة التي تكون طرفًا فيهيخضع في كل األحوال إل
كما أن القول بصفة اإلدارية لعقود االستثمار األجنبي المباشر باعتبارها من عقود الدولة يتعارض مع 
مع مقتضيات التجارة الدولية، ويخدم مصالح الدولة المضيفة على مصلحة المستثمر األجنبي، مما يؤدي إلى 

 .(4)لمباشرةهروب االستثمارات األجنبية ا
فاالستثمار قد يتخذ طبيعة العقد الخاص وهذا إذا دخلت الدولة بوصفها شخص من أشخاص  وبالتالي

القانون الخاص في عقد االستثمار، حيث يكون أطراف عقد االستثمار كالهما من أشخاص القانون الخاص 
يار القانون وعلى هذا األساس يتمتع األطراف بحرية في اخت( القواعد الواردة في القانون المدني والتجاري)

  .(5)االستثماريةالواجب التطبيق وكذا الهيئة التي تفصل في المنازعة 
  عة مختلطةعقود االستثمار األجنبي المباشر هي عقود ذات طبي :خامساا 

يرى الرأي المؤيد أن عقود االستثمار األجنبي، تعد من عقود الدولة الرتباطها بخطط التنمية 
كما أن  ،(6)خاصة مختلطة تجمع بين خصائص القانون العام والقانون الخاصاالقتصادية، وهي ذات طبيعة 

وجود شرط الثبات التشريعي وشرط العقد الذي يؤدي غيابهما إلى عودة العقد إلى حظيرة القانون العام، 

                                                           
  . 019-011 ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص أنظر  -1
.09، ص 0213حمادة عبد الرزاق حمادة، عقود البوت، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،   -  2 
-31ص  دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص نظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر،رواء يونس محمود النجار، ال -3

30. 
 .033عدلي محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، ص  -4
، 0221لسنة  13: قانون االستثمار العراقي رقمعبد الرسول عبد الرضا، خير الدين كاظم عبيد، تأثير الصفة األجنبية في  -5

 .193، ص  0229، 1 :ع، 1عة بابل، العراق، المجلد مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جام
 .33رواء يونس محمود النجار، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص  - 6
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يع الطبيعة وتطبيق فوري لقواعد العقود اإلدارية المألوفة في النظرية العامة للعقود اإلدارية، مما يؤدي إلى تمي
 .(1)القانونية للعقد وتحويله من الطبيعة اإلدارية الصرفة إلى الطبيعة المختلطة

وفي هذا اإلطار يرى جانب من الفقه مثاًل أن عقود استغالل الثروات الطبيعية في إطار عقود التنمية 
ن كان االقتصادية، فعلى الرغم من دوليتها وطرفية المستثمر األجنبي فيها تبقى عقود إدا رية في جوهرها، وا 

 .(2)الشكل الخارجي يفصح عن كونها عقودًا خاصة، ويستند في ذلك إلى شروط العقد اإلداري وعناصره
وفي الجانب األخر يرى البعض أن عدم انطباق الصفة اإلدارية على هذه العقود على أساس انتفاء 

تعلقها بفكرة المرفق العام أو عدم تقديم الخدمات الشروط االستثنائية في بعض عقود االستثمار األجنبي لعدم 
بصورة مستمرة وباطراد للجمهور، فالمشاريع مثاًل المتعلقة باستغالل الثروة النفطية والمعدنية، ال يمكن إضفاء 
طابع المرفق العام عليها، بوصفها مشاريع ال تعمل بانتظام واطراد بقصد أداء خدمة للجمهور، وأن المتعاقد 

 .(3)ولة غير ملزم بذلك وفقًا للعقود المبرمة بين الطرفين في هذا المجالمع الد
وبين هذين الرأيين، يذهب كذلك جانب من الفقه إلى القول أن عقود االستثمار األجنبي المباشر 
ن كانت غير قاطعة في  تتضمن عادة كثيرًا من جوانب مؤكدة على انتمائها للقانون العام، وهذه الجوانب وا 

ف روابط االستثمار على أنها تمثل من جانب الدولة عماًل من أعمال السلطة أو السيادة فإنها على األقل تكيي
تدعوا للتردد في اعتبار هذه الروابط من أعمال اإلدارة العادية، تتميز بطبيعتها المختلطة بما تتضمنه من 

 .(4)ن واحدجوانب عقدية وغير عقدية، بانتمائها للقانونين العام والخاص في آ
كما يضيف هذا االتجاه أن المزايا والضمانات التي تمنحها الدولة في إطار هذه العقود ال تتضمنها 
عقود القانون الخاص ، والتي تبعد كل البعد عن روابط القانون الخاص، مع اإلقرار بعدم دخول هذه العقود 

 .(5)تبطة بفكرة المرفق العام دائماً من حيث الطبيعة القانونية لها في إطار العقود اإلدارية المر 
وفي األخير يرى جانب آخر من الفقه أن عقود االستثمار األجنبي المباشر من قبيل عقود الدولة وذلك 
بالرغم من تعدد التسميات والمصطلحات التي وصفت بها وتتميز بعناصر ذاتية تميزها عن غيرها من العقود 

                                                           
 ،1ط ت الحلبي الحقوقية، لبنان، ، العقد اإلداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة، منشوراإسماعيلمحمد عبد المجيد  -1

 .00، ص 0210
، ص  0222عصمت عبد اهلل الشيخ، التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -2

 .  103-101ص، 
اهلل سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من حيث المركز عبد  -3

 .90ص  الدولي، مرجع سبق ذكره،
، 1993عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في مجال منازعات االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -4

 .93-90ص ص 
، 1991عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، عقود التنمية االقتصادية في القانون الدولي الخاص، مكتبة النصر، القاهرة،  -5

 .00ص 
عبد اهلل سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من  -: انظر كذلك

 .90 سبق ذكره، ص حيث المركز الدولي، مرجع
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مدة أو من حيث الشروط التي تتضمنها هذه العقود، أو من حيث الدولية، سواء من حيث األطراف أو ال
 . (1)النتائج المترتبة على تكييفها، و من حيث إخضاعها للقانون العام والخاص

وما يؤكد على خصوصية طبيعة هذه النوعية من العقود هو انه إلى جانب النصوص القانونية 
المستوى الدولي، نجد دور اتفاقيات االستثمار الثنائية المتخصصة إلبرامها ونماذج العقود الخاصة على 

والمتعددة األطراف، والذي يضفي على هذه األنماط صفة خاصة باعتبارها اتفاقيات أبرمت بين دولتين يكون 
تنفيذها لصالح المستثمرين مباشرة دون تدخل من دولته في مواجهة شخص ينتمي للقانون الدولي العام، 

قية هي المرجع في تحديد االمتيازات لالستثمار األجنبي تفوق قوة في التطبيق على لتكون هذه االتفا
 .  (2)التشريعات الوطنية وعلى مبدأ سلطان اإلرادة

وبما أن عقود االستثمار األجنبي المباشر تعد من عقود الدولة، كما أشارنا سلفًا، فإننا نؤيد الرأي الذي 
جنبي المباشر ذات طبيعة خاصة مختلطة تجمع بين خصائص القانون يذهب إلى اعتبار عقود االستثمار األ

  .العام والقانون الخاص
اعتبار عقود االستثمار األجنبي المباشر عقود حكومية مع تمييزها عن االتفاقيات الدولية الثنائية : سادساا 

 االستثمارات األجنبية المتبادلة أو المتعددة األطراف والمتعلقة بتشجيع وحماية
، عقود االستثمار األجنبي المباشر (األونكتاد) 0220اعتبر تقرير األمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 

عقودًا حكومية، ذلك أن عملية االستثمار األجنبي المباشر تكون عن طريق إبرام عقد استثمار أجنبي مع 
عقد يبرم بين :" د الحكومي بأنه، ويعرف ذات التقرير العقالمحروقات الحكومة، خاصة في ميدان استغالل

الدولة أو كيان تابع للدولة وبين مواطن أجنبي أو شخص اعتباري يحمل جنسية أجنبية، ومن أكثر هذه 
، كما أنه من بين األساليب الشائعة لدخول المستثمرين األجانب "العقود شيوعًا، عقد استغالل الموارد الطبيعية

إبرام عقود االستثمار األجنبي مع الدولة أو الكيان الحكومي، ونتيجة لذلك وال سيما إلى البلدان النامية هي 
  .(3)تكتسي العقود الحكومية أهمية خاصة في القيام باالستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية

وتجدر اإلشارة أن بعض العقود الحكومية كعقود االستثمار األجنبي المباشر ال تغطيها كافة اتفاقات 
االستثمار الدولية الثنائية أو المتعددة األطراف، وذلك أن عقد االستثمار األجنبي المباشر هو عقد مستقل 
عن االتفاق التي تبرمه الدولة في مجال حماية االستثمارات المتبادلة، ولهذا فعملية انتهاك اللتزام عقدي في 

انتهاكًا اللتزام دولي وللقانون الدولي، إذا لم يرقى  عقد االستثمار األجنبي المباشر، ال يمكن اعتبارها تلقائياً 
ذلك إلى هذه الدرجة، وعلى سبيل المثال، عندما يرقى االنتهاك إلى درجة االمتناع عن دفع تعويض مناسب 
للمستثمر األجنبي، أو النتهاك اتفاق دولي وافق بموجبه الطرف المضيف على المسؤولية الدولية في حالة 

                                                           
1
 - Jean- Pierre Regli, Contrats d'etat et varbitrage entri Etats et Personnes prives, Geneve, 1983, p 19. 

2
 - Bubb.R.J, and Rose -Ackerman. s , BITS and bargains, Strategic aspects of bilateral and multilateral regulation of 

foreign investment, international Review of Law and Economics, 2007, vol, 27,p 292-300. 
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، العقود الحكومية، سلسلة دراسات األونكتاد بشأن قضايا اتفاقات االستثمار الدولية،  -3

 .23، ص 0220نيويورك وجونيف، 
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انتهاك بسبب فعل صدر بصفة امات التعاقدية اتجاه مواطنين من دولة متعاقدة أخرى، أو مخالفة االلتز 
 .حكومية

ولهذا فعقد االستثمار األجنبي المباشر كعقد حكومي هو عقد مستقل عن االتفاق الدولي المتعلق 
ن كانت هناك عالقة بينهما بحيث تتوقف  باالستثمار ويختلفان عن بعضهما البعض من عدة جوانب، حتى وا 

مدى الحماية التي تمنحها اتفاقات االستثمارات الدولية لعقود االستثمار األجنبي المباشر على مدى تحديد 
مفهوم االستثمار وهو مفهوم غير ثابت ومتغير، لذلك فعملية تحديد مفهوم االستثمار في االتفاق الدولي أمر 

جنبي المباشر في عقد االستثمار األجنبي، مع العلم أن بعض مهم لتوسيع تغطية كافة أشكال االستثمار األ
اتفاقات االستثمارات الدولية تستثني بعض العقود الحكومية من نطاق التغطية وال تعتبرها متعلقة 

    .(1)باالستثمار
 معايير دولية عقود االستثمار األجنبي المباشر :الفرع الثاني   

المباشر عقود دولة واتصافها بالدولية، فلقد تعددت اآلراء الفقهية باعتبار عقود االستثمار األجنبي 
والقضائية لتحديد هذه الصفة الدولية في العقد الدولي، وأفرزت هذه اآلراء عدة اتجاهات، فقد ذهب جانب من 
الفقه في إضفاء صفة دولية على العقد باالعتماد على العنصر األجنبي في العقد أي كان هذا العنصر 

جنبي، وذهب اتجاه أخر إلى البحث في مدى اتصال الرابطة العقدية بمصالح التجارة الدولية نتيجة التطور األ
الذي عرفه العالم في المجال االقتصادي بصفة عامة، في حين ذهب اتجاه ثالث يجمع بين ضرورة توافر 

وقف التشريع الوطني الجزائري الصفة األجنبية في العقد وكذا اتصاله بمصالح التجارة الدولية، كما نجد م
 1910يغلب المعيار االقتصادي في تحديد دولية عقد االستثمار األجنبي بخالف اتفاقية واشنطن لسنة 

والخاصة بتسوية منازعات االستثمار التي أخذت بالمعيار القانوني واالقتصادي، بخصوص هذه المسألة، 
 :وفيما يلي نعرض هذه المعايير على التفصيل اآلتي

 المعيار القانوني: أوالا 
يرى هذا االتجاه أن العقد يعد دوليًا إذا اتصل بأكثر من نظام قانوني لدول مختلفة، ويقوم على فكرة 
أساسية هي احتواء العقد على عنصر أجنبي واحد على األقل، سواء من حيث األطراف أو الموضوع، أو 

معيار هو المعتمد من أغلب فقهاء القانون الخاص، إال أن محل اإلبرام أو التنفيذ، وعلى الرغم من أن هذا ال
 .(2)جانب من الفقه يراه غير كافي إذا لم يكن هذا العنصر األجنبي مؤثرًا بحيث يثير مشكلة تنازع القوانين

ويضيف جانب من الفقه األنجلوساكسوني إلى أن إعمال أحكام القانون الدولي الخاص على عقد 
أن يكون العقد دوليًا، وحتى يوصف أي عقد بالدولية لبدا من وجود عوامل قانونية معين، إنما هو منوط ب

مركز أعمال المتعاقدين في وجود  :وواقعية يمكن أن تربط العقد المعني بأكثر من دولة ومن هذه العوامل
                                                           

ستثمار الدولية، ة والتنمية، العقود الحكومية، سلسلة دراسات األونكتاد بشأن قضايا اتفاقات االمؤتمر األمم المتحدة للتجار  -1
 .10 -10 ص، ، صمرجع سابق

من حيث المركز  عبد اهلل سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات -2
 .01صمرجع سبق ذكره، الدولي، 
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خارج الدولة ، اختالف جنسية أطراف العقد، اختالف موطن أو محل إقامة المتعاقدين، التعاقد أكثر من دولة
، وجود المال محل التعاقد في الخارج، وهذه العناصر لبدا ان يعتد االقليمية، تنفيذ العقد خارج الدولة االقليمية

بها وقت ابرام العقد لتحديد دولية العقد تفاديا لفكرة تحول العقد الدولي الى عقد وطني بفعل تغيير الجنسيات 
 .(1)وغير ذلك

لوساكسوني معيار آخر إلى جانب المعيار القانوني لتحديد دولية العقد وهو ويضيف كذلك الفقه االنج
المعيار الشخصي المتعلق بالقانون الواجب التطبيق المختار فإذا كان القانون االمختار قانون أجنبي كان 

ث يحكم ، تخول المتعاقدين حق اختيار قانون أجنبي بحي1932العقد دوليًا، باعتبار أن اتفاقية روما لعام 
عالقتهم العقدية الوطنية، مع الزامهم باحترام القواعد اآلمرة الموجودة في الدولة التي يرتبط بها العقد المعني 

 .2ارتباطًا وثيقاً 
والجدير بالذكر أن دولية العقد حسب الفقه األنجلوساكسوني تخضع لهذاين المعيارين الشخصي 

ي تبناه الفقه الالتيني خاصة في تحديد دولية عقود االستثمار والقانوني، وال وجود للمعيار اإلقتصادي الذ
  .(3)ةوعقود التجارة الدولي

ان العقد يعد دوليًا وذلك إذا  Batiffolي باعتباره ممثال للفقه الالتني، كالفقيه باتيفول ويرى الفقه الفرنس
تنفيذه أو جنسية أطرافه أو محال ما اتصل االخيربعدة انظمة قانونية وذلك من خالل مالبسات انعقاده أو 

 .(4)إقامتهم أو من ناحية تركز موضوعه
إلى تعريف العقد الدولي بأنه ذلك العقد الذي  Bredinو Loussouarnومن جهة أخرى يذهب الفقيهان 

   . (5)يتصل بعدة أنظمة قانونية، أي ذلك العقد الذي ال ينحصر داخل نظام قانوني واحد
حول مدى فاعلية العناصر القانونية وعموما اختلف أنصار المعيار القانوني فيما يخص دولية العقد 

للرابطة العقدية التي تتصف باألجنبية وتأثير كل منها على إلحاق الصفة الدولية بها، على نحو يمكن القول 
 : (6)القانونيمعه بوجود صورتين للمعيار 

  :(معيار تكافؤ العناصر القانونية)المعيار القانوني التقليدي -أ
يذهب أنصار هذا المعيار إلى التسوية بين العناصر القانونية للرابطة العقدية، بحيث يترتب على 
تطرق الصفة األجنبية إلى أي منهما اكتساب العقد الطابع الدولي، بصرف النظر عن أهمية وفاعلية هذا 

عقد، بمعنى أنه يكفي العتبار العقد دوليًا أن يتطرق العنصر العنصر في إضفاء الصفة الدولية على هذا ال

                                                           
1
 - Nygh peter, Autonomy in International contracts,University press, 1999, p49-50. 

2
 - Nygh peter, Autonomy in International contracts, Op.cit p, 52-53. 

3
-  Nygh peter, Autonomy in International contracts, Op.cit p, 55. 
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األجنبي إلى عنصر األطراف كةأن يكون أحد األطراف من جنسية مختلفة، أو عنصر الموضوع كأن يكون 
مكان تنفيذ العقد في دولة أجنبية، أو عنصر الواقعة المنشئة كأن يكون مكان إبرام العقد في دولة أخرى فهذا 

 . (1)عليها الصفة الدوليةكله يضفي 
وتجدر اإلشارة أن هذا المعيار تعرض للنقد، على أساس أنه معيارًا جامدًا، وهو وحده غير كافي 

فقد يكون العنصر األجنبي في العقد مجرد أمر عرضي وال يمت بأي صلة "لتقرير الصفة الدولية للعقد، 
التعاقدية، فعلى سبيل المثال لم تأخذ محكمة النقض بالعالقات الدولية، ليعطي الطابع الدولي للعالقة 

الفرنسية بهذا المعيار ورفضت االعتراف بصفة الدولية لعقد أبرم في فرنسا بين فرنسيين على أن يمثل أحدها 
 .  (2)"اآلخر في كولومبيا

 :(معيار تباين العناصر القانونية) المعيار القانوني الحديث -ب
التمييز بين العناصر القانونية للعقد والتي تتطرق إلى الصفة األجنبية المؤثرة من  وفق هذا المعيار لبدا

أو الفاعلة وبين تلك غير الفاعلة أو المحايدة،  فالعنصر المؤثر في عالقة ما قد يكون غير مؤثر بالنسبة 
الزواج بحيث  لعالقة قانونية أخرى، فإذا كان االختالف في جنسية الزوج والزوجة عنصرًا مؤثرًا في عقود

يضفي الصفة الدولية على العقد، فهو ليس كذلك بين البائع والمشتري الذي يشتري متطلبات يومية من 
 1931نوفمبر  03في حكمها الصادر في " رويان"األسواق، وفي هذا اإلطار رفضت محكمة استئناف 

قدًا دوليًا على الرغم من تمتع الناقل اعتبار عقد النقل البحري المتعلق بنقل البضائع بين الموانئ الفرنسية ع
 .(3)بالجنسية الهولندية والسفينة كانت تحمل علم دولة بنما ومن ثم رفض شرط التحكيم المدرج في عقد ذاته

وبالتالي فتحديد دولية العقد من عدمها على هذا األساس هي مسألة نسبية تتوقف على طبيعة الرابطة 
جنبي فيها، لكن اإلشكالية المطروحة والتي تؤدي إلى خطورة تطبيق هذا العقدية ومدى فاعلية العنصر األ

المعيار كيف نعتبر أن العنصر األجنبي مؤثر أو غير مؤثر في العالقة العقدية مما يعطي سلطة تقديرية 
 . (4)للقاضي الذي يميل إلى تطبيق قانونه الوطني

قة والدولية النسبية بصفة عامة للروابط العقدية، ويالحظ في هذا الشان أن الفقه يفرق بين الدولية المطل
فيما لو اتصلت عناصر العالقة الذاتية بدولتين أو أكثر، وذلك ( المطلقة )فالعالقة تتسم بالدولية الموضوعية 

بصرف النظر عن الدولة التي طرح عليها النزاع أمام محاكمها، أما إذا كانت رابطة العقدية وطنية وطرح 
 أن أمام محكمة دولية غير المحكمة الوطنية فدولية العقد هنا هي نسبية، لذلك اعتبر بعض الفقهنزاع بشأنها 

                                                           
 .13بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .13القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، ص عدلي محمد عبد كريم، النظام  -2
المركز  من حيث عبد اهلل سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات -3

 .00-01 ص ص ذكره، قبالدولي، مرجع س
المركز  من حيث منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات تسوية عبد اهلل سعيد البرواري، -4

 .00، ص  ذكره قبمرجع س ،الدولي
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النسبية للعالقة القانونية ال تكفي في ذاتها إلضفاء الطابع الدولي المتطلب للرابطة العقدية كشرط إلعمال 
 . (1)قاعدة التنازع التي تخضع بمقتضاها هذه الرابطة لقانون اإلرادة

ونخلص مما سبق أن ليس كل عنصر أجنبي يحويه العقد من شأنه إضفاء الصفة الدولية على العقد 
الجنسية )أو شخصية ( مكان إبرام العقد أو تنفيذه)فالعناصر المرتبطة بالعالقة العقدية سواء كانت موضوعية 

ر السلبي، والعنصر نوعان، نوع مؤثر وهو العنصر اإليجابي ونوع غير مؤثر وهو العنص( أو اإلقامة
اإليجابي هو وحده القادر على إضفاء الدولية على العقد بعكس العنصر السلبي الذي ال يغير من دولية 
العقد، ورغم وجوده في العالقة يبقى العقد داخليًا وما يترتب عن ذلك من أثار وهي عدم تحرك قواعد القانون 

ليًا إذا احتوى على عنصر أجنبي مؤثر، حيث يكون له وزنه الدولي الخاص اتجاهه، وبالتالي فالعقد يعتبر دو 
وقيمته، ونظرًا لصعوبة المسألة وصعوبة وضع معيار عام يتحدد من خالله مفهوم العقد الدولي بصفة عامة 
وعقد االستثمار األجنبي بصفة خاصة وصعوبة إعمال هذا المعيار، رأى البعض إمكانية االستعانة بالمعيار 

 .(2)االقتصادي
وبالرغم من االنتقادات التي وجهت للمعيار القانوني لتحديد دولية عقود االستثمار، إال أن التحكيم 
الدولي لمنازعات االستثمار أخذ بالمعيار القانوني لتحديد الصفة الدولية لها، واعتبر وجود الطرف األجنبي 

 .(3)في العالقة العقدية كاف إلثبات هذه الصفة
ذي يشهده العالم من حيث متطلبات الحياة االقتصادية الدولية والتي تتفاعل مع الحياة ونظرًا للتطور ال 

االقتصادية الداخلية، وصعوبة العزل بينهما وعدم استجابة المعيار القانوني في التفرقة بين ما هو وطني وما 
ختلف الخطط التنموية، هو دولي بخصوص الرابطة العقدية في ظل االنتشار الكبير للعقود الدولية لتنفيذ م

ي لتحديد دولية عقد االستثمار خاصة االقتصادية، جعل جانب من الفقه يتحدث عن المعيار االقتصاد
 .            لمتطلبات التجارة الدولية استجابةبوصفه معيارًا أكثر 

 المعيار االقتصادي :ثانياا 
إلى تحليل الظروف المحيطة بالعقد للتأكد  جاء الفقه والقضاء بهذا المعيار الذي يتسم بالمرونة ويهدف

من اتصاله بعملية قانونية تتجاوز بالضرورة حدود النظام القانوني الداخلي لدولة واحدة، وهذا المعيار لو 
 .األجنبي المباشرتوافر لثبتت الصفة الدولية لعقد االستثمار 

حد في هذا الشأن، فمحكمة النقض اعتمد القضاء الفرنسي هذا المعيار لكنه لم يعتمد تعريف واولقد 
قالت أن العقد الذي يتصف بالطابع الدولي  1901ماي  11الفرنسية في حكمها الشهير الذي اصدرته في 

                                                           
ص ، ص 1990هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر،  -1

10-13. 
نون التجاري الدولي، العمليات المصرفية الدولية، دراسة في القانون الواجب التطبيق على عكاشة  محمد عبد العال، القا -2

 .99-91 ص، ص 0210عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية،دار الجامعة الجديدة للنشر األزاريطة، اإلسكندرية، 
علةةوم الشةةرعية والقانونيةةة، مرجةةع سةةبق ذكةةره، ص إبةةراهيم محمةةد القعةةود، الطبيعةةة القانونيةةة لعقةةد االسةةتثمار الةةدولي، مجلةةة ال  -3

321. 
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ياب أو مد أو جزر  للبضائع   (Fleux et de Refleux)هو ذلك العقد الذي يترتب عليه حركة ذهاب وا 
من أن الطابع  1910أبريل  01واألموال عبر الحدود، أيضًا الحكم الصادر عن محكمة استئناف باريس في 

الدولي يتحدد بصفة أساسية بالنظر إلى العملية االقتصادية التي يرتبط بها، ويكفي أن يترتب على هذه 
، وبصرف النظر عن مكان التحكيم أو العملية  حركة انتقال البضائع والخدمات وحدوث تسوية عبر الحدود

 .(1)القانون الذي إجراءاته أو جنسية أطرافه
وبالتالي فالمعيار االقتصادي يتخذ صورتان صورة المد والجزر أي الذهاب واإلياب لرؤوس األموال 

اتجاه بصورة متبادلة، وصورة مصالح التجارة الدولية أي االنتقال لرؤوس األموال عبر الحدود ولو كانت في 
 . (2)واحد

واعتبر الفقه حسب المعيار االقتصادي عقدًا دوليًا إذا تعلق بمصالح التجارة الدولية، ويرجع الفضل 
 Pelissiet du)لمحكمة التمييز الفرنسية باعتمادها للمعيار اإلقتصادي كأساس لتدويل العقد عبر قضية 

Besset)  التي تتعلق بعقد إيجار ابرم في الجزائر بين مؤجر انجليزي ومستأجر فرنسي واتفق فيه على الدفع
العقد يكون دوليًا محضًا في هذه الحالة، ألن العبرة :" بأن Matter: ، وقد اعتبر االستاذبالجنيه اإلسترليني

بإعتبار العقد دوليًا أن يتعلق بمصالح التجارة الدولية، أي يترتب عليه تداول في حركة األموال والبضائع 
خارج النطاق اإلقليمي لدولة واحدة، وبذلك يكون العقد داخليًا وليس دوليًا لعدم تجاوز العقد حدود الدولة 

 ".الفرنسية
األول الذي يعتمد المعيار اإلقتصادي والذي قضى فيه  1901ويعتبر هذا الحكم الصادر في سنة 

 .(3)ببطالن شرط الدفع بالعملة اإلسترلينية في عالقة فرنسية خالصة
والجدير بالذكر أن القضاء الحديث لم يعد يكتفي في خصوص عقود التجارة الدولية بتوافر المعيار 

التقليدي الذي يكشف عن دولية الزوابط العقدية اسوة بغيرها من الروابط القانونية بصفة عامة، والذي  القانوني
نما تطلب في شأن هذه العقود أيضًا أن تتعلق بمصالح التجارة يقتضي تضمنها لعنصر أجنبي أو أكثر ، وا 

إنتقال لألموال أو الخدمات عبر  الدولية، وذلك بأن تتعدى آثارها إطار اإلقتصاد الوطني لما تؤدي إليه من
الحدود، لذلك ظهر اتجاه مختلط يجمع بين المعيار القانوني الحديث والمعيار االقتصادي واعتبر أن الجمع 

 .(4)هاذين المعياريين سوف يؤدي إلى النتيجة ذاتها لو اكتفي بالمعيار القانوني التقليدي المضيق
                                                           

عكاشة محمد عبد العال، القانون التجاري الدولي، العمليات المصرفية الدولية، دراسة في القانون الواجب التطبيق على  -1
 .120، ص 0210، مرجع سابق عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية،

-: ، أنظر كذلك33-31 ص ي العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، صمحمد األسعد، عقود االستثمار ف  بشار -2
دار النهضة العربية  دراسة تحليلية تاصيلية، أسلوبك لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية،كأحمد مخلوف، اتفاق التحكيم 

 .10، ص 0221المصرية، 
، مرجع سبق ذكره، العقود االدارية الدولية أمام المحكم الدوليالنظام القانوني الواجب االعمال على : محمود حمزةهاني  -3

 .30-33ص ص 
 مرجع سبق ذكره، ،النظام القانوني الواجب االعمال على العقود االدارية الدولية أمام المحكم الدولي: محمود حمزةهاني  -4

 .30-30ص 
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 المعيار المختلط: ثالثاا 
جمع هذا المعيار بين كل من المعيار القانوني والمعيار االقتصادي، ووفقه ال يمكن اعتبار العقد ي

نما ضرورة أن يتعلق العقد بمصالح التجارة  دوليًا بمجرد وجود العنصر األجنبي في الرابطة العقدية، وا 
والتي أكدت على تبني  الدولية، مع العلم أن هناك الكثير من األحكام التي صدرت عن القضاء الفرنسي

 : المعيار المختلط ولم تكتفي فقط بالمعيار القانوني فقط لتقرير دولية العقد ومنها
الذي تبنى المعيار المختلط لتقرير  1910يوليو  20الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في  -

 (Hecht)هشت : السيد الجنسيةوشخص فرنسي  (Buismans)دولية العقد المبرم بين شركة هولندية بوسمان 
والذي بمقتضاه أصبح وكياًل للشركة الهولندية، مما يجيز له تسويق منتجاتها في فرنسا، وهو ما يكشف عن 
اتصال الرابطة العقدية بكل من النظام القانوني الهولندي والنظام الفرنسي، إال أن المحكمة لم تكتفي بتوافر 

ية العقد، بل أشارت في معرض تأكيدها لدولية العقد إلى ما يهدف إليه العقد هذا المعيار القانوني لتقرير دول
 . (1)من انتقال لألموال عبر الحدود والذي يمس على هذا النحو مصالح التجارة الدولية

المعياران :" بقولها 1930اكتوبر  01الحكم الصادر عن محكمة االستئناف بتولوز بفرنسا في  -
واجتماعهما معًا هو الذي يجسد مليًا العنصر األجنبي في العقد بما يضفي على يستعصى الفصل بينهما 

 Ces deux caractères par aissent difficilement détachables l’un de l’autre »، " العالقة الصفة الدولية

et c’est leur conjuction que caractérise le mieux l’extranéité »
(2).  

 لعقد االستثمار األجنبي المباشر المشرع الجزائري من  تحديد الصفة الدوليةموقف  :رابعاا 
-93: ، إال ما جاء به المرسوم التشريعيالصفةهذه ال يوجد نص صريح في التشريع الجزائري يحدد 

 المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات المدنية 1993افريل  00المؤرخ في  29
الملغى، ومع غياب تحديد لصفة الدولية للعقد بصفة صريحة  1911يونيو  3المؤرخ في  100-11األمر 

مكرر من هذا المرسوم نجد المشرع الجزائري قد  003من طرف المشرع فإنه وبالرجوع إلى ما جاء في المادة 
يًا بمفهوم هذا الفصل التحكيم يعتبر دول:" أخذ بالمعيارين السابقين أي المعيار المختلط حيث نصت على أنه

الذي يخص المنازعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على 
 .(3)"األقل في الخارج

                                                           
أطروحة دكتوراه، جامعة يوسف بن خدة بالجزائر، كلية  خالد شويرب، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، -1

 بشار  محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره،،  00، ص 0229-0223الحقوق، 
 .30-33ص ص 

الواجب التطبيق على  عكاشة محمد عبد العال، القانون التجاري الدولي، العمليات المصرفية الدولية، دراسة في القانون -2
 .120، مرجع سبق ذكره، ص عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية

، 100-11المعدل والمتمم لألمر  1993أفريل  00المؤرخ في  29-93: المرسوم التشريعي رقممكرر من  003المادة  - 3
 .1993أفريل  01الصادرة بتاريخ  01 :ع، ش.د.ج.ج.ر.المتضمن قانون اإلجراءات المدنية، ج
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: من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي والتي تنص 1090: ويالحظ أن هذه المادة تقابلها المادتان
من القانون السويسري المتعلق بالقانون  111لمتعلق بالمصالح التجارية الدولية، والمادة يعتبر دوليًا التحكيم ا

 يطبق القانون الجديد : " الدولي الخاص التي نصت على
 .إذا وجد مقر محكمة التحكيم في سويسرا -
 .(1)"أن يكون مقر أو موطن أحد الطرفين على األقل في الخارج وقت إبرام مشارطة التحكيم -

نجد  0223فيفري  00المؤرخ في  29-23بيدا أنه وبصدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
التحكيم " :منه 1239المشرع الجزائري غلب المعيار االقتصادي على المعيار القانوني، حيث جاء في المادة 
صادية لدولتين على يعد دولياا، بمفهوم هذا القانون إذا كان يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح االقت

 .(2)"األقل
 لمعيار المقترح لدولية عقود االستثمار األجنبي المباشرا :خامساا 

تلجأ الدول النامية من أجل إنجاز عملية اإلنماء االقتصادي وفق ما تقتضيها خططها التنموية إلى 
الطبيعية وعقود نقل التكنولوجيا، إبرام العقود مع أصحاب رؤوس األموال من األجانب، كعقود استغالل ثرواتها 

وعقود بناء المصانع وعقود األشغال التي تسلتزمها لبنيتها التحتية، وعقود امتياز المرافق العامة وذلك كله 
 .   (3)االجنبي المباشر يدخل في إطار عقود االستثمار

رم بين الدولة وبالرغم من انصراف الصفة األجنبية إلى هذه العقود من خالل أطرافها كونها تب
وشخص خاص أجنبي وهو ما يفيد بتوافر المعيار القانوني فيها، إال أن الفقه  القانوني يرى أنه ال يكفي توافر 
هذا المعيار القانوني وانفراده في تحديد دولية عقود االستثمار األجنبي المباشر، على أساس أن الجنسية ال 

 .(4)ى هذه العقود، حيث أنها ال تعتبر عنصراص مؤثرًا فيهاتصلح في حد ذاتها إلضفاء الطابع الدولي عل
وعلى الرغم كذلك من كون أن انتقال القيم اإلقتصادية عبر الحدود يعتبر عنصرًا جوهريا في عقود 
االستثمار األجنبي المباشر، إال أننا ال نميل أيضًا إلى تقرير انفراد المعيار االقتصادي في إضفاء الصفة 

لتعاقدية وأثرها االقتصادي أو التجاري الدولية على هذه العقود، ذلك أن هذا المعيار يركز على نتيجة العملية ا

                                                           
أنظر في ذلك عدلي محمد عبد كريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره،  -1

، 0 ط دار الهومة، الجزائر، وانين، الجزء األول،، وكذلك عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص، تنازع الق13ص 
 .302ص  ،0221

 :ع، ش.د.ج.ج.ر.ج والمتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، 0223فيفري  00المؤرخ في  29-23:القانون رقم - 2
 .0223أبريل  03الصادرة بتاريخ  01

بشار محمد األسعد، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم  - 3
 .1، ص 0229واالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 

، 0221هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر،  -4
31. 



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 113 - 
 

ويهمل أساس العملية وهو التصرف القانوني، فما انتقال القيم االقتصادية من بلد آلخر إال نتيجة لتصرف 
 .(1)قانوني سبق هذا االنتقال

االقتصادي وكونه يتصف بالعمومية فإنه يصلح ألن يكون اساس وعليه فيمكن القول أن المعيار 
بع الدولي على عقود االستثمار األجنبي المباشر، ذات النماذج المختلفة والمتغيرة حسب ضفاء الطاإل

 . الحاجات التنموية واالقتصادية لمختلف دول العالم
عقود االستثمار في العالقات الدولية  " يرى الدكتور بشار األسد في مؤلفه الموسوم بفي هذا اإلطار و 

ل في تحقيق التنمية االقتصادية للدولة المضيفة من خالل انتقال قيم أن جوهر عقود االستثمار إنما يتمث
في تحديد ( المختلط)لذلك نفضل المعيار القانوني االقتصادي اقتصادية إليها بواسطة مستثمرين أجانب، 

دوليتها، وال تكفي تأثير الصفة األجنبية في عقد االستثمار األجنبي العتباره عقد دولي، والتي تشكل 
يار القانوني كجنسية المستثمر، فهي ليست عنصر فعاال ومؤثراا لتحديد دولية العقد، ويستدل الدكتور المع

يمتد اختصاص المركز :" من اتفاقية واشنطن التي تنص على أنه  25بما يستفاد ضمنياا من  نص المادة 
المعيار )دولة متعاقدة أخرى  إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعايا

وبالتالي فعقود (......" المعيار االقتصادي)، والتي تتصل اتصاالا مباشراا بأحد االستثمارات (القانوني
 .(2)دولية اقتصادية االستثمار األجنبي هي عقود

   
 الناشئة عن عقود االستثمار األجنبي المباشر وااللتزاماتالحقوق  :المطلب الثاني
الدولة المضيفة )على عقود االستثمار األجنبي المباشر حقوق والتزامات متقابلة في ذمة طرفيها تترتب 

يجب تنفيذها، حيث يترتب على عدم قيام أحد األطراف بتنفيذ التزامه نشوء خالفات بين ( والمستثمر األجنبي
تبعًا الختالف نوع عقد  الحقوق وااللتزامات وذلك وتختلف هذه الطرفين وهو ما يسمى بمنازعات العقد،

االستثمار األجنبي المباشر، فعلى سبيل المثال عقود االمتياز المبرمة في استغالل الثروات الطبيعية تنشئ 
حقوق والتزامات على عاتق أطرافها تختلف بالضرورة عن عقود البناء والتشييد، وعلى الرغم من االختالف 

عن كل نوعية من هذه العقود، إال أنه نجدها تعطي أطرافها قدرًا الملحوظ والطبيعي في الحقوق وااللتزامات 
من الحقوق، كما تنشئ على عاتقهم بعض االلتزامات ذات الطبيعة العامة والمشتركة، فهي تتواجد في معظم 

ولبيان هذه الحقوق وااللتزامات سوف نقسم هذا المطلب إلى  ،(3)العقود بصرف النظر عن نوعية العقد
حقوق  (الفرع الثاني)حقوق والتزامات الدولة المضيفة لالستثمارات وفي  (الفرع األول)اول في فرعين، نتن

 .والتزامات المستثمر األجنبي
                                                           

اإلداري عبر الحدود، دراسة في النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول محمد عبد العزيز علي بكر، فكرة العقد  -1
 .10، ص 0222، 1واألشخاص األجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 .33-31 ص، بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص - 2
عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات رمضان علي عبد الكريم دسوقي  -3

 .110، ص مرجع سبق ذكرهالخاصة بها، 
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 .حقوق والتزامات الدولة المضيفة :الفرع األول
عقود االستثمار األجنبي المباشر على اختالف أنواعها حقوقًا والتزامات للدولة المضيفة، تنظمها  تتضمن 

التشريعات الوطنية الداخلية، إضافة إلى حقوق والتزامات أخرى، والتي أصبحت من المباد  الدولية، فضاًل 
 :وااللتزامات هي، وهذه الحقوق (1)عن الحقوق وااللتزامات العقدية التي ينظمها العقد

  الحق في اإلشراف والرقابة: أوالا 
للدولة المضيفة الحق في ممارسة نوعًا من الرقابة واإلشراف على مشروع  تعطي عقود االستثمار

المستثمر مهما كان نوع عقد االستثمار األجنبي المباشر وطبيعة النشاط االستثماري أو المشروع االستثماري، 
م المستثمر من أداء التزاماته وفقًا لما هو متفق عليه في عقد االستثمار، ومثال ذلك وذلك حتى تتأكد من قيا

حق الرقابة واإلشراف على أعمال الشركة النفطية المتعاقدة وأنشطتها من طرف الدولة المضيفة لالستثمار 
المباشر على عدة في عقد االستثمار األجنبي المباشر للنفط البترولي، وقد نصت عقود االستثمار األجنبي 

وسائل من أجل قيام الدولة بمهمة اإلشراف والرقابة عليها، فكما للدولة الحق في وضع ما تشاء من القواعد 
والقيود المنظمة الكتساب األجانب لحقوق ملكية واستثمار األموال داخل إقليمها، فإنها أيضًا تملك سلطة 

لى ممارسة هذه الحقوق داخل حدودها وبالقدر المناسب فرض القواعد الكفيلة بأحكام الرقابة الحكومية ع
لتحقيق أهداف الدولة ومصالحها الوطنية، والهدف من هذه الرقابة هو وقوف الدولة المضيفة على مجريات 
األمور داخلها والتدخل عند اللزوم لمنع ما من شأنه اإلضرار بمصالحها الوطنية، كما تستخدم هذه الرقابة 

المستثمرين األجانب على االقتصاد الوطني للدولة المضيفة، حيث إن تشجيع  لضمان عدم سيطرة
 .(2)االستثمارات االجنبية المباشرة ال يكون على حساب أمن وسالمة أراضي ومواطني الدولة المضيفة

االستثمارات األجنبية المباشرة كما قد يختلف بعدها وأهدافها من  الرقابة الحكومية علىوتختلف صور 
دولة مضيفة إلى دولة أخرى، وذلك يرجع لظروف كل دولة، وتنقسم هذه الرقابة إلى رقابة حكومية خارجية، 

 :ورقابة حكومية داخلية
 : الرقابة الحكومية الخارجية -أ

الحكومة هذا النوع من الرقابة على المشروعات االستثمارية األجنبية داخل أقاليمها وتشرف عليها  تمارس
أواًل رقابة أولية تنحصر وظيفة الحكومة على فحص الطلبات : بواسطة هيئات ولجان حكومية، وهي نوعين

ماري جديد أو التوسع في المقدمة من المستثمرين األجانب وذلك للتصريح لهم بالبدء في تنفيذ مشروع استث
مشروع استثماري قائم وتتحقق هذه اللجان والهيئات قبل موافقتها من توافر الشروط والمتطلبات التي تستلزمها 

                                                           
دارا رمزي توفيق، اآلثار القانونية المترتبة على عقود االستثمار النفطي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  -1

 .100، ص 0211مصر، 
 .91-90ص  ص طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، -2
رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية  -:أنظر -

 .110-110 مرجع سبق ذكره، ص ص المنازعات الخاصة بها،
 .109المرجع السابق ص  رمزي توفيق، اآلثار القانونية المترتبة على عقود االستثمار النفطي، دراسة مقارنة،دارا  -
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القوانين الداخلية في المشروع االستثماري الجديد، أما ثانيًا رقابة خارجية مستمرة وتتمثل في مواصلة الحكومة 
الدولة المضيفة لالستثمارات على المشروع االستثماري األجنبي ومدى انطالقه  والهيئات المكلفة بالرقابة في

والتقدم فيه، وذلك لضمان استمراره ومن أجل التأكد من التزام المستثمر األجنبي بالقواعد والشروط المتطلبة 
جية ممكن أن التي قد تنص عليها بعض الدول في قوانينها االستثمارية، حيث انه وفي إطار الرقابة الخار 

يتعرض المستثمر األجنبي لجزاءات معينة يمكن للسلطات المختصة توقيعها على المشروعات االستثمارية 
األجنبية التي تخل بهذه الواجبات وقد تصل هذه الجزاءات في بعض األحيان إلى حد سحب الموافقة على 

 .(1)المشروع االستثماري
 :الرقابة الحكومية الداخلية -ب

من الرقابة تراقب فيه الدولة المضيفة المشروع االستثماري األجنبي بأجهزة من داخل وهذا النوع 
المشروع أي عن طريق ممثلين لها مشتركين في إدارة المشروع، ويتحقق هذا النوع من الرقابة الحكومية عن 

األجنبية في قطاعات طريق النص في القوانين الداخلية للدولة المضيفة على عدم السماح للمشروعات 
دارة المشروع األجنبي  اقتصادية معينة داخل البالد إال بعد إشراك العناصر الحكومية الوطنية في رأس مال وا 
لما تكفله هذه المساهمة الحكومة الوطنية في رأس مال واإلدارة من مراقبة المشروع األجنبي عن كثب واقتسام 

دارة المشروع األجنبي ما يحققه من أرباح، وال يفيد اشتراط مس اهمة العناصر الحكومية الوطنية في رأسمال وا 
نما يؤدي إلى تقييد مدى االشتراك األجنبي في الملكية واإلدارة  الحظر المطلق على المشروعات األجنبية وا 

 .(2)وذلك لضمان سيطرة الحكومة الوطنية سيطرة فعلية على المشروع األجنبي
 األجنبي المباشر عقد االستثمارأو تعديل حق الدولة في إلغاء : ثانياا 

لتزام، يمكن القول أنه إذا أخل أحد أطراف العقد بأي التزام جاز وفق القواعد العامة في نظرية اال
نهاء العقد دون الرجوع على الطرف المخل، وبما أن عقود االستثمار األجنبي المباشر  للطرف اآلخر فسخ وا 
ذا أخلى  تبرم بين الدولة المضيفة والمستثمر األجنبي وترتب التزامات فيجب على المستثمر تنفيذ التزاماته وا 

 . (3)بذلك يكون من حق الدولة المضيفة إنهاء عقد االستثمار األجنبي المباشر
لغائه يكون وفق ضوابط وحاالت معينة تختلف من عقد أل خر، كما أن حق الدولة في تعديل العقد وا 

كما أن المباد  المستقر عليها في القانون الخاص والتي تقتضي أن العقد شريعة المتعاقدين وال يجوز ألي 

                                                           
 .93 ص طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، -1

المقارنة، وكذا المراسيم التنفيذية الجزائري على غرار قوانين االستثمار  29-11ولقد نص قانون االستثمار الجزائري رقم 
على هذه الرقابة التي تشرف عليه الدولة أو إحدى هيئاتها على المشاريع  ،0211مارس  20يقية له الصادرة في والتطب

ر في االستثمارية سواء كانت رقابة خارجية أو داخلية كالرقابة التي تمارسها الوكالة الوطنية لالستثمارن وكذا سلطة توقيع الجزائ
 .حالة إخالل المستثمر إللتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في عقد االستثمار وقانون االستثمار

 .93 ص طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، -2
، ودور التحكيم في تسوية المنازعات رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة -3

 .111-110 ص ص ،مرجع سبق ذكرهالخاصة بها، 
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منهما إنهاء العقد باإلرادة المنفردة، وال يجوز نقض العقد أو تعديله إال برضاء الطرف اآلخر، أو وفقًا 
اإلدارية، حيث أن سلطة اإلدارة في تعديل  للقانون، وهذه القاعدة تختلف عن القاعدة الموجودة في العقود

العقد ترتكز على سلطاتها الضابطة المتصلة بالصالح العام، فإذا ما أشارت نصوص العقد إلى سلطة الغدارة 
 .في تعديل شروط العقد فإن ذلك ال يكون إال مجرد تنظيم لسلطة التعديل
في تعديلها والتي تختلف من عقد آلخر أما عقود االستثمار األجنبي المباشر، وبخصوص حق الدولة 

وارتباطها بنظرية التوازن العقدي فإنه يمكن القول على سبيل المثال أن بعض عقود االستثمار النفطي 
المبرمة بين بعض الدول قد اشترطت موافقة الطرفين على أي تعديل أو تغيير في العقد بين الدولة المضيفة 

، لكن 1912متياز النفطي المبرم بين دولة البحرين وشركة سيبروبور عام والشركة النفطية، ومن ذلك عقد اال
مع التطور العالمي والتغيير في الظروف السياسية واالقتصادية أصبح الحق للدولة المضيفة في تعديل عقد 

يل االستثمار األجنبي المباشر دون موافقة المستثمر األجنبي واستندت الدول المضيفة على حقها في التعد
، والتي (قانون السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية: )على قواعد قانون االقتصاد الدولي الذي عرف باسم

 . (1)آثرت على إعادة التوازن العقدي لعقود االستثمار االجنبي المباشر في المجال النفطي
ة والذي يختلف حسب أما إنهاء أو إلغاء عقود االستثمار األجنبي المباشر من طرف الدولة المضيف

 ،(2)األجنبي بالتزاماته أو دون اإلخالل بها وفي حاالت معينةنوعية العقد فقد يكون نتيجة إخالل المستثمر 
كما يثور التساؤل عن الحاالت التي تجيز للدولة إنهاء العقد أو إلغاءه دون أن تنعقد مسئوليتها أمام الطرف 

 : األجنبي وأمام دولة جنسيته، ويمكن هنا التمييز بين ثالث طوائف من العقود
ف الطائفة األولى لم تعطي للدولة الحق في إنهاء العقد حتى في حالة مخالفة األطرافبخصوص 

المتعاقدة اللتزاماتها واكتفت بالنص على أن يكون التعويض هو الجزاء الذي يجب أن ِيؤديه الطرف األجنبي 
 .خلى بأي التزام يفرضه عليه العقدلحكومة الدولة المتعاقدة إذا ما أ

ها أما الطائفة الثانية فقد أجازت للدولة المتعاقدة إنهاء في حاالت محددة على سبيل الحصر، ومن أهم
حالة إخالل الطرف األجنبي اللتزاماته في اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع  أو اإلخالل بااللتزامات المالية 

مخالف لما هو متفق الواجب أدائها لحكومة الدولة المتعاقدة أو إذا تنازلت عن حقوقها والتزاماتها على وجه 
 .عليه في العقد

حق الدولة من حيث في إنهاء العقد في حالة مخالفة الطرف وأما الطائفة الثالثة فقد نصت على 
األجنبي المتعاقد ألحكام العقد وبصفة خاصة إذا قدم هذا الطرف األجنبي بيانات غير صحيحة وكان لهذه 

 .(3)البيانات اعتبار جوهري في إبرام العقد أو إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محاكم الدولة

                                                           
 .109 -101سابق ص مرجع  دارا رمزي توفيق، اآلثار القانونية المترتبة على عقود االستثمار النفطي، دراسة مقارنة، -1
 .112-109ص  سابق صستثمار النفطي، دراسة مقارنة، مرجع دارا رمزي توفيق، اآلثار القانونية المترتبة على عقود اال -2
 .99 ص طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، -3
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االستثمار األجنبي المباشر على اختالف أنواعها تمنح حقوق والتزامات متقابلة في ذمة وبما أن عقود 
الطرفين كما سبقت اإلشارة إليه، حيث نجد كذلك أن الدولة المضيفة يقع على عاتقها العديد من االلتزامات 

 :اتجاه المستثمر األجنبي وهذه االلتزامات هي
 ى إقليمهادة المشروع األجنبي من أجل قيامه باالستثمار علالتزام الدولة المضيفة بمساع: ثالثاا 

الدولة المضيفة في عقد االستثمار األجنبي المباشر بتقديم كافة المساعدات الممكنة للمستثمر  تلتزم
األجنبي من الحصول على تقديم تراخيص إنشاء المصنع أو مزاولة النشاط أو كافة اإلجراءات المطلوبة من 

قديم المساعدة  للمستثمر ، ولو أن االلتزام بت(1)كافة المصالح الحكومية وغير حكومية داخل إقليم الدول
األجنبي هو التزام مشترك بين جميع عقود االستثمار األجنبي المباشر إال أنه يختلف كذلك حسب نوعية 
وطبيعة عقد االستثمار األجنبي المباشر، خاصة عندما يختلط عقد االستثمار األجنبي المباشر كعقد 

لدولية لإلنشاءات ذات طبيعة مختلطة بين الدولية اقتصادي دولي مع بعض العقود الدولية األخرى كعقود ا
اإلدارية والدولية االقتصادية، فمثاًل عقد االستثمار النفطي تلتزم فيه الدولة المضيفة بتوفير األجواء المناسبة 

 .(2)لتنفيذ العمليات النفطية من خالل عدة التزامات أخرى
ستثمار األجنبي المباشر هي مسألة جد معقدة كذلك أن تكييف العقد الدولي من حيث أنه عقد دولي لال

على سبيل المثال ، 3في عقود اإلنشاءات الدولية امع لالستثمار، لذلك نجدلعدم االتفاق على مفهوم واحد ج
كذلك التزامات اإلدارة أو الدولة المتعاقدة بصفتها مضيفة لالستثمار أو بصفتها متعاقدة في إطار عقد إداري 

  .    (4)وجوب تمكين المقاول المتعاقد معها من المشروع في تنفيذ األشغال المتعاقد بشأنهادولي يفرض عليها 
  لحماية الكافية للمستثمر األجنبيالتزام الدولة المضيفة بتقديم ا: رابعاا 

األجنبي يبحث عن المكان الذي توجد به حماية كافية ألمواله المستثمرة، ويكون حريصًا  إن المستثمر
على التفكير والتأني في اتخاذ قرار استثمار أمواله في دولة معينة غالبًا ما تكون دولة بها حماية أفضل، 

ية، لهذا نجد عقد ويطمئن داخلها على مشروعاته التي غالبًا ما تكون بمبالغ مالية ضخمة وتكاليف عال
االستثمار غالبًا ما يتضمن شروطًا خاصة تلزم الدولة المضيفة لالستثمار بتوفير الحماية المناسبة والكافية 
لالستثمارات والمستثمر األجنبي، وهذه الشروط مثل شرط الضمان وشرط الثبات التشريعي هي شروط مألوفة 

                                                           
منازعات رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية ال -1

 .111 ص مرجع سبق ذكره، بها،الخاصة 
 .123سابق ص  ستثمار النفطي، دراسة مقارنة، مرجعرمزي توفيق، اآلثار القانونية المترتبة على عقود اال -2
تلك العقود التي تبرم بين الدولة أو أحد األشخاص المعنوية : "الدولية كما سبقت اإلشارة إليه، بأنها اإلنشاءاتوتعرف عقود  -3

هة وبين طرف أجنبي خاص من جهة أخرى، ويتعهد هذا األخير بمقتضاها بتشييد مشروع مثل أعمال البناء العامة من ج
ولهذه العقود صور وأشكال عديدة، منها العقود النموذجية للفديك ".  األخرىوأشغال الهندسة المدنية أو التشييدات الصناعية 

 .وغيرها والبوت وعقود التراخيص ونقل التكنولوجيا
- Glavinis panayotis, le contrat international de construction, GLN,Joly édition, paris, 1993, p p 283,284.  

الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  اإلنشاءاتاإلطار القانوني لفض منازعات عقود  ،أمال بولغاب -4
 .30ص ، 0211-0210، الجزائر، 1جامعة باتنة 
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دراستنا لخصوصية عقود االستثمار، وااللتزام بتقديم ، وهو ما تعرضنا له فيما يخص (1)في هذه العقود
الحماية والضمان يختلف من عقد ألخر، بحيث يمكن التمييز بين التزام الدولة بشروط ضمان الحفاظ على 
العقد، والتزام الدولة كذلك بمختلف اإلعفاءات والحوافز المالية واإلدارية المقررة في قوانينها وتشريعاتها 

            .  (2)تعلقة باالستثمارالداخلية الم
كما أن أساس التزام الدولة المضيفة باالستثمار بتقديم الحماية الكافية للمستثمر األجنبي ال يجد 
مصدره فقط في التشريعات الناظمة لالستثمار وفي عقد االستثمار األجنبي المباشر، بل حتى في القانون 

إخاللها بااللتزام ببذل العناية المعقولة من أجل حماية االستثمارات الدولي العام في إطار مسؤولية الدولة  عن  
ضد دولة سيريالنكا عام  (AAPL)األجنبية المباشرة، وتعتبر قضية الشركة األسيوية للمنتجات الزراعية 

من أشهر القضايا التي ( CIRDI)التي طرحت أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  1913
 .هذا المبدأكرست 

األسيوية للمنتجات الزراعية وهي شركة تتمتع بجنسية هونج بطلب إلى المركز حيث تقدمت الشركة 
االضرار التي الدولي للفصل في المنازعة طالبة الحكم الحكم لها بإلزام جمهورية سيري النكا بتعويضها عن 

ت القوات المتمردة قد استولت عليها مما لحقتها من جراء الهدم الذي لحق بالمنشآت الخاصة بها والتي كان
 من أجل تطهيرها من هذه القوات المتمردة اضطر قوات األمن السيرالنكية إلى القيام بعملية عسكرية ضدها

ومن بين هذه المنشآت التي تم هدمها المركز الرئيس للشركة والتي تتمتع بجسية دولة سيريالنكا والتي قامت 
 .الشركة اآلسيوية باالستثمار فيها بناء بناء على موافقة حكومة سيريالنكا

ومة ولقد أسست الشركة المذكورة طلبها على االتفاقية الثنائية المبرمة بين المملكة المتحدة وحك
بناء على تبادل  1931-21-10سيريالنكا والتي تم مد نطاق إعمالها على هونج كونج ابتداء من تاريخ 

بالحماية الكاملة وتوفير األمن لالستثمارات الرسائل بين الدولتين، وتضمنت هذه االتفاقية نصا عامًا يقضي 
لمتعاقدة كما تتضمن نصوصا تتعلق بطرق اتالتي يقوم بها مواطني إحدى الدول المتعاقدة على إقليم الدولة 

التعويض عن األضرار التي تنجم عن عدم توفير تلك الحماية وأن يتم الفصل في جميع المنازعات المتعلقة 
 .باالستثمارات الخاضعة لها عن طريق المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

لتعويض على إبراز مبدأ المسئولية الدولية ولقد اسندت المحكمة في حكمها لصالح الشركة الىسيوية با
في حالة إخالل بااللتزام ببذل العناية المعقولة من أجل حماية االستثمارات األجنبية، ذلك المبدأ ارتأت 

المستقرة قضاءًا وفقهًا، وانتهت المحكمة إلى أن حكومة  محكمة التحكيم أنه من مباد  القانون الدولي العام
لوفاء بهذا االلتزام ببذل العناية الواقع على عاتقها استنادا إلى عدم قيام القوات المسلحة لم تقم باالنكا يسر 

 .باتخاذ االجراءات الضرورية من أجل منع وقوع الدمار الذي لحق بالمنشىت المملوكة للشركة المدعية

                                                           
منازعات رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية ال -1

 .111ص  مرجع سبق ذكره، الخاصة بها،
 .120 ص ،سابقمقارنة، مرجع رمزي توفيق، اآلثار القانونية المترتبة على عقود االستثمار النفطي، دراسة  -2
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بااللتزام ببذل العناية خالل ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى تقرير مسئولية دولة سريالنكا عن اإل
للسبب المتقدم، فإنها مع ذلك قررت مسئوليتها فقط عن  المعقولة لحماية االستثمارات األجنبية على أراضيها

باشرة والمتمثلة في قيمة االصول المادية المعتمدة من قبل الشركة تعويض الشركة المدعية عن األضرار الم
     .(1)لمادية والخسائر الناجمة عن فقد األرباحالمدعية ورفضت تعويضها عن األصول غير ا

 :المستثمر األجنبي حقوق والتزامات :الفرع الثاني
األجنبي المباشر في مدى ونطاق الحقوق والحوافز التي تقدمها  رغم تفاوت الدول المضيفة لالستثمار

لهذا الغرض، فإن معظم التشريعات المنظمة لالستثمار تكاد تكون متفقة على بعض الحقوق التي تمنحها 
وتتسع حسب حاجة الدول النامية لالستثمارات وللتكنولوجيا األجنبية،  للمستثمر األجنبي، هذه األخيرة تضيق 

رض كذلك هذه التشريعات جملة من االلتزامات على المستثمر األجنبي إلى جانب حقوقه، مع عدم كما تف
اتفاق تلك القوانين بصدد عدد وماهية طبيعة هذه االلتزامات، لهذا فأساس حقوق والتزامات المستثمر األجنبي 

ة بين الدولة المضيفة ال يوجد فقط فيما يترتب من آثار عن عقود االستثمار األجنبي المباشر المبرم
 .(2)والمستثمر األجنبي وفق مبدأ سلطان اإلرادة بل كذلك تجد مصدرها في التشريعات الوطنية وحتى الدولية

ف إلى ذلك أن هذه الحقوق وااللتزامات التي هي في ذمة المستثمر األجنبي تختلف حسب نوعية أض
وعقد نقل التكنولوجيا وعقد اإلنشاء وغيرها من العقود وطبيعة عقد االستثمار األجنبي المباشر كعقد النفط 

والتي لها عالقة مع االستثمار األجنبي المباشر، وعلى ضوء ذلك ما هي حقوق والتزامات المستثمر األجنبي 
المترتبة عن عقد االستثمار األجنبي المباشر المبرم وفق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والقانون الوطني 

 فة عامة؟والدولي بص
 الحق في استخدام األجانب: أوالا 

خول معظم عقود االستثمار األجنبي المباشر الشركات األجنبية المتعاقدة الحق في استخدام أشخاص ت
أجانب من الفنيين واإلداريين،  في تنفيذ العمليات الموكولة لهم بموجب العقد، ومع ذلك فإن هذا الحق لم 

 .(3)وده وبيان مداه الشروط التعاقدية ذاتها التي خولت هذا الحقيكن مطلقًا، بل تكفلت برسم حد
فلقد قيدت غالبية عقود االستثمار األجنبي المباشر كعقود النفط مثاًل من حق الشركة األجنبية في 
استخدام األشخاص الوطنيين المؤهلين للقيام بمثل هذه األعمال، ومن قبيل ذلك يمكن أن نذكر على سبيل 

                                                           
انظر حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين الدول واالشخاص األجنبية، تحديد ماهيتها والقانون الحاكم لها، دار النهضة  -1

 .001-031، ص ص 1991العربية، القاهرة، مصر، 
سوية منازعات أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتطه  أنظر

 .121-122 ص ص  االستثمار، مرجع سبق ذكره،
مرجع سبق ذكره، ص ص،  ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،المركز القانوني للمستثمر األجنبيهفال صديق إسماعيل،  -2

09-113. 
دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، -3

 .120ص   مرجع سبق ذكره، االستثمار،
 30، ص مرجع سبق ذكرهبلحسان هواري، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية، دراسة قانونية، : أنظر كذلك 
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من عقد االمتياز النفطي المبرم بين الحكومة السعودية والشركة العربية ( 03)نصت عليه المادة المثال ما 
يدير المشروع المنصوص عليه في هذه االتفاقية " من أن  1933في عام ( والمسماة ارامكو)األمريكية للزيت 

حكومة العربية السعودية، ويراقبه أشخاص أمريكيون وهم يستخدمون على قدر االستطاعة واإلمكان رعايا ال
وطالما كان بإمكان الشركة إيجاد موظفين الئقين من رعايا الحكومة العربية السعودية فإنها ال تستخدم رعايا 

 .حكومات أخرى
كما ألزمت بعض عقود االستثمار األجنبي المباشر الشركة المتعاقدة بأن ال يقل عدد الموظفين 

دم توافر هذه النسبة من رعاياها، أوجبت على الشركة المتعاقدة إعطاء الوطنيين عن نسبة معية وفي حالة ع
من العقد المبرم بين ( 09)ومثال ذلك ما نصت عليه المادة . األفضلية لمواطني الدول األخرى الصديقة

على الشركة أن :" من أنه 1910عام " أوكسيراب" حكومة المملكة العربية السعودية والشركة الفرنسية 
 :وينبغي مراعاة النسب اآلتية في جميع المستويات... موظفين سعوديين في إدارة عملياتها تستخدم

 . %10ال يقل عدد الموظفين والعمال السعوديين في داخل المملكة العربية السعودية عن  -
 %32ال يقل عدد الموظفين والعمال السعوديين خارج المملكة العربية السعودية ومنطقة االمتياز عن  -

ذا لم يتيسر تنفيذ هذه الشروط لنقص في الموظفين والعمال السعوديين المدربين، . عندما يتوافر هذا العدد وا 
مواطني الدول العربية األعضاء في جامعة الدول : فيجب أن تستخدم الشركة موظفين وعمااًل بالترتيب اآلتي

 .(1)"ألخرى الصديقةالعربية، ثم مواطني الدول العربية األخرى ثم مواطني الدول ا
قامتهم يخضع لقوانين الدولة  نوالجدير بالذكر في هذا اإلطار أن دخول المستخدمي األجانب وا 

المضيفة لالستثمار، وهو ما حرصت عليه غالبية عقود االستثمار األجنبي المباشر خاصة في المجال 
من العقد المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة ( 13)النفطي، من ذلك ما نصت عليه المادة 

حق ... يمنح األجانب من اإلداريين والمهنيين والفنيين " :من أنه 1931موكو للزيت في سنة للنفط وشركة أ
ويوافق المقاول على أن تطبق كافة اللوائح الخاصة بالهجرة وجوازات ... اإلقامة المنصوص عليه في القانون 

  .(2)"...السفر والتأشيرات والتوظيف، على جميع مستخدمي المقاول األجانب الذين يعملون في 
اتخذت الجزائر مجموعة من اإلصالحات الجذرية، شملت المؤسسات  قدفسبة للتشريع الجزائري وبالن

 مختلف المجاالت، و تعد التعديالت التشريعية المتعلقة بوضعية األجانب من بين والتشريعات الوطنية في
يونيو سنة  10في  اإلصالحات المتخذة في هذا السياق، وطبقا لتعليمات المجلس الوزاري المشترك المنعقد

الجزائرية بإعداد قانون يحدث التشريع  ، قامت الحكومة"تجريم الهجرة غير الشرعية"التي تنص على  0220
ذا استعرضنا القوانين والمراسم واألوامر التي عنيت بتنظيم العمالة  الذي يخضع له األجانب في الجزائر، وا 

لسنة  12-31قانون رقم  ، وكذلك1992لسنة  11-92األجنبية وتقييدها، نجد منها قانون العمل رقم 
الذي يحدد شروط  1931لسنة  011-31الذي يتعلق بشروط تشغيل العمال األجانب، ومرسوم رقم  1931

                                                           
، مصر، اإلسكندريةالنفطية، دار الفكر الجامعي،  بسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية -1
 .123، ص 0210، 1ط
 .120سابق، ص مرجع  بسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية النفطية، -2
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والمتعلق  1992لسنة  23- 92توظيف المستخدمين األجانب في المؤسسات التابعة للدولة، وقانون رقم 
والمتعلق بوضعية  010-11المتمم للمرسوم رقم   0223 لسنة 301-23بمفتشيه العمل، ومرسوم رقم 

قامتهم بها وتنقلهم  11-23، وقانون رقم األجانب في الجزائر المتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وا 
 .فيها

السابق بسب  ،0223لسنة  301-بموجب المرسوم  1911لسنة  010-11: وتم التعديل في المرسوم رقم
ير لألجانب إلى الجزائر بسبب  الثورة التنموية األخيرة في قطاعات الصناعة والبناء ما طرأ من توافد كب

واإلنشاءات إما على شكل عمالة مهنية أو كمستثمرين أجانب، وتم تنظيم إقامة العمالة األجنبية بالشروط 
 :التالية
المتمم السالف المعدل و  010-11: من المرسوم رقم 1مكرر  0اشترطت الفقرة السادسة من المادة  -1

الذكر، تسليم تأشيرة العمل لألجنبي إذا حاز على عقد عمل من مؤسسة جزائرية، ورخصة مؤقتة 
 للعمل تكون سابقة للترخيص بعمله، تسلمها المؤسسة التي ترغب باستخدام هذا العامل 

كفيل وهذا ما يسمى بنظام ال تقدم هذه المؤسسة شهادة تضمن ترحيل العامل بعد انتهاء عمله،  -0
المعمول به في األردن ومعظم دول الخليج العربي على الرغم من أن األخيرة قامت مؤخرًا بإلغاء 

وينطبق هذا الشرط على األجنبي الذي تعاقد ألداء خدمات أو . شرط الكفيل على العامل األجنبي
 .(1)فائدة يقدمها لمؤسسة ما في الجزائر

كذلك أن الحق في استخدام العمالة األجنبية ليس مكفواًل فقط بعقد االستثمار األجنبي المباشر فقد  
والسلبية على أطراف  ةأقرت هذا الحق كذلك الكثير من قوانين االستثمار الوطنية بالرغم من تأثيراته اإليجابي

قييد هذا الحق وتحريره،  ومن خلو عقد االستثمار األجنبي المباشر ومن تباين هذه القوانين من حيث ت
، ومن قوانين االستثمار الوطنية التي أقرت هذا الحق وعملت على تقييده، قانون (2)بعضها من النص عليه
:" من القانون الملحق به والتي نصت على أنه 23، المادة  0211لعام  10: االستثمار المصري رقم

من إجمالي عدد العاملين  %12أجانب في حدود نسبة  للمشروع االستثماري الحق في استخدام عاملين
من إجمالي عدد العاملين بالمشروعات، وذلك ( %02)بالمشروع وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ماال يزيد على 

في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهالت الالزمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها 
 .التنفيذية لهذا القانونالالئحة 

ويجوز في بعض المشروعات اإلستراتجية ذات األهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من 
 .المجلس األعلى االستثناء من النسب المشار إليها أعاله بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية

                                                           
مظفر جابر الراوي، أثر التشريعات في تنظيم العمالة األجنبية والحد من البطالة، دراسة في ضوء التشريعين األردني  -1

الحوكمة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية  إستراتجية" والجزائري، مداخلة في الملتقى العلمي الدولي الموسوم ب
، في االقتصاديةمع مخبر االستراتجيات والسياسات  باالشتراكة المسيلة، الجزائر ، جامع االقتصاديةالمستدامة، كلية العلوم 

 .0211نوفمبر  11-10الفترة الممتدة من 
 .10 ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مرجع سبق ذكره، صالمركز القانوني للمستثمر األجنبيهفال صديق إسماعيل،  -2
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حقهم في تحويل مستحقاتهم وتضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة حق آخر للعمالة األجنبية وهو 
وللعملين األجانب في المشروع االستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو :" وذلك بقولها. المالية

 .(1)بعضها إلى الخارج
 0211سبتمبر  32المؤرخ في  0211لعام  11: كذلك ما نص عليه قانون االستثمار التونسي رقم

يمكن لكل :" ، إذ نص الفصل السادس منه على أنه0211داء من أول جانفي والذي دخل حيز التطبيق  ابت
من العدد اإلجمالي لإلطارات بالمؤسسة  %32مؤسسة انتداب إطارات من ذوي الجنسيات األجنبية في حدود 

ي وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعل
وفي . ابتداء من السنة الرابعة من هذا التاريخ  %12وتخفض هذه النسبة وجوبًا إلى . حسب اختيار المؤسسة

 .كل الحاالت، يمكن للمؤسسة انتداب أربع إطارات من ذوي الجنسية األصلية
وفي صورة تجاوز النسب أو الحد المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة، يخضع انتداب اإلطارات 

 .بية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل طبقًا ألحكام مجلة الشغلاألجن
من  0و0و3و0تخضع إجراءات انتداب اإلطارات األجنبية ألحكام مجلة الشغل باستثناء الفقرات 

 . (2)"منها 0-003الفصل 
طبيقية السالف الذكر بما فيه المراسيم الت 0211لعام  29-11أما قانون االستثمار الجزائري رقم 

ن كان هذا الحق  0211الصادرة لتفعيله سنة  لم تشير إلى توظيف العمالة األجنبية بنصوص صريحة، وا 
مرتبط بحق آخر وهو حق العاملين األجانب في تحويل مستحقاتهم المالية، والذي نصت عليه بعض قوانين 

لعام  13ر االتحادي العراقي رقم االستثمار بصفة صريحة لتحفيز المستثمر األجنبي ومن ذلك قانون االستثما
 .(3)0221 لعام 0،  والكردستاني رقم 0221
 مال وعائداتهالحق في تحويل رأس ال: ثانياا 

نص المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات األخر،  على حق المستثمر األجنبي في تحويل رؤوس 
المال من دولة المستثمر إلنجاز المشروع أمواله والعائدات الناجمة عن االستثمار، أي ضمان تحويل رأس 

عادة التحويل فوائد وعائدات هذا االستثمار بطريقة عكسية من  االستثماري بالدولة المضيفة لالستثمار وا 
الدولة المضيفة لالستثمار إلى دولة المستثمر، فأي عملية استثمارية دولية تقتضي القيام ببعض التحويالت 

لعام  29-11من قانون ترقية االستثمار  00، لكن بشروط وفق ما نصت عليه المادة (4)لرأس المال

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهالمرفق،  0211لسنة  10من قانون االستثمار المصري رقم  3المادة  -1
المتضمن قانون االستثمار  0211سبتمبر  32المؤرخ في  0211لعام  11: من قانون رقم  01والفصل  1الفصل  -2

: لى الرابط اإللكتروني، موجود ع0211-12-21، الصادر بتاريخ 30: التونسي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ع
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/082/Ta2016711.pdf- date :11-03-

2018 à 16:00. -   
 .32، ص مرجع سبق ذكرهأميرة جعفر، تسوية المنازعات االستثمارية، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،  -3

4- Mehdi Harone, le régime des investissements en Algérie (à la lumière des conventions franco-algérienne) litec, 

paris, 2000, p 572. 
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، وكذا القرار الوزاري المشترك الموقع بين وزارتا المالية والصناعة والمناجم، بعد صدور قانون (1)0211
 . (3)مارات األجنبية، وتطبيقًا لالتفاقيات الدولية الثنائية المتعلقة بالحماية المتبادلة لالستث(2)االستثمار

ويعتبر الحق في تحويل رأس المال والعائدات الناجمة عنه من الضمانات القانونية التي يكفلها المشرع 
الجزائري للمستثمر األجنبي والواردة في القسم الرابع الموسوم بالضمانات الممنوحة لالستثمارات من قانون 

التفاقي المتمثل في االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر ، وحتى القانون الدولي ا29-11ترقية الستثمار 
في هذا المجال والمتعلقة بالحماية والتشجيع المتبادلتين لالستثمارات، حيث يمكن للمستثمر األجنبي تحويل 

ثمار أمواله وعائداته إلى الخارج، وذلك بالرغم من وجود القيد المفروض عليه والمتمثل  في إلزامه بإعادة است
لزامه فيما يخص رأس  األرباح والفوائد المحصل عليها من االستثمار وفقا نسبًا معينة في الدولة المضيفة، وا 
المال ككل بالتمويل المحلي له، وبشرط الشراكة وحق الشفعة سواء بموجب قانون االستثمار ذاته أو قوانين 

 .المالية
المحصلة عليها من النشاطات االستثمارية من االلتزامات التي  األرباحتعتبر مسألة استثمار جزء من و 

فرضها المشرع الجزائري على المستثمر األجنبي، والتي تعود جذورها إلى قانون المالية التكميلي لسنة 
من قانون الضرائب  100زيادة على أحكام المادة :"منه على أنه 1ف/01، حيث نصت المادة 0229

ين على المكلفين بالضريبة اللذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل المباشرة والرسوم يتع
الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائية وغيرها في إطار أنظمة دعم االستثمارات بإعادة 

تاريخ قفل  استثمار حصة األرباح الموافقة لهذه اإلعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من
 ...".ضعت نتائجها للنظام التحفيزيالسنة المالية التي خ

ويالحظ على هذه المادة أنها تفرض إعادة استثمار األرباح المتحصلة من االستثمارات بنسبة تقابل 
منها المستثمرين األجانب في مجال الضرائب والرسوم والحقوق  ااإلعفاءات والتخفيضات التي استفادو 

تي تقابل هذه األرباح، مما يجعل المستثمر األجنبي يتخوف من اإلقبال على  االستثمار في الجمركية ال
الجزائر، ذلك أن هدفه الوحيد هو الربح، فإذا كانت نسبة اإلعفاءات كبيرة، فإن المستثمر ملزم بإعادة استثمار 

واألكثر من ذلك في حالة  األرباح التي توافق هذه اإلعفاءات، وبالتالي يحرم من الحصول على األرباح،
مخالفته لهذا االلتزام يتعرض للجزاء وهو إعادة  كل التحفيزات المالية التي حصل عليها، باإلضافة غرامة 

 . (4)%32جزئية بنسبة 

                                                           

.ذكره قالجزائري، مرجع سب 0211من قانون ترقية االستثمار لعام  00أنظر المادة  - 1 
من قانون المالية  01و 0والمحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادتين  0211نوفمبر  03القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2

من حصة األرباح الموافقة لإلعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة  %32 نسبة استثمارالمتعلقتين بإعادة  0211لسنة 
  . 0211-10-11المؤرخة في  11: ر.ش.د.ج.ج.ر.في إطار أنظمة دعم االستثمار، ج

  . www.andi.dz:االتفاقيات منشورة على الموقع االلكتروني للوكالة الوطنية لالستثمار -3
، 0229، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0229-21-00المؤرخ في  21-29من األمر  0ف/01أنظر المادة  -4
 .0229-21-01: الصادرة بتاريخ 00:ر.ش.د.ج.ج.ر.ج
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كذلك من االلتزامات المفروضة على المستثمر األجنبي في الجزائر، والمتعلقة بمحل عقد االستثمار 
والمتمثل في رأس المال، نجد إلزامه باالستعانة بالتمويل المحلي إلنجاز مشروعه األجنبي المباشر 

السالف الذكر بموجب  0229االستثماري ذلك ما أدرجه المشرع الجزائري في قانون المالية التكميلي لسنة 
بية المباشرة يتم توفير التمويالت الضرورية إلنجاز االستثمارات األجن:"، والتي نصت على أنه1ف/00المادة 

، وبالتالي يالحظ أن "أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال بصفة عامة عبر اللجوء إلى التمويل المحلي
المشرع الجزائري ألزم المستثمر األةجنبي بالتمويل المحلي لرأس المال واستثنى منه فقط تشكيله،  كما منعه 

 هو الحد من تحويل فوائد القروض الخارجية المحتملةمن االقتراض من الخارج، وكان غرض الدولة من ذلك 
هذا باإلضافة غلى إلزام المستثمر األجنبي بشرط الشراكة الدنيا فيما يخض رأس المال، كما سيأتي بيانه في 

 .(1)موضعه
للحق في تحويل  ةولعل المشرع عمل على تقييد هذه الحرية بصفة نسبية للتوفيق بين اآلثار اإليجابي

ل المتمثلة في تشجيع االستثمار األجنبي المباشر وجذبه وبين اآلثار السلبية التي تترتب على تحويل رأس الما
المستثمر األجنبي ألمواله من الدولة المضيفة، مما يؤثر على ميزان مدفوعاتها نتيجة خروج تلك األموال 

خراج أمواله بحرية في أي وقت وعدم إعادة استثمارها، في ظل إصرار المستثمر األجنبي على هذه الحرية إل
 . (2)وبالطريقة التي يريدها
يسمح للمستثمر األجنبي بتحويل  ، فإنه0211من قانون االستثمار الجزائري لعام  00وبحسب المادة 

رأس المال والعائدات الناجمة عنه إلى الخارج، والتي تكون حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، 
ويتم التنازل عنها لصالحه، ويجب أن تساوي أو ك الجزائر بانتظام، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بن

سقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، ووفق الكيفيات تفوق قيمة هذه المبالغ المرد تحويلها األ
 . المحددة عن طريق التنظيم

كما تقبل كحصص خارجية، إعادة االستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح األسهم المصرح بقابليتها 
 .للتحويل طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

                                                                                                                                                                                           

للتعديل وخفف المشرع الجزائري من هذا االلتزام وألزم المستثمر بإعادة استثمار جزء فقط  تجدر االشارة أن هذا النص تعرض
الضريبية والجمركية التي يستفيد منها المستثمر  تمن األرباح المحصل عليها المقابلة لإلعفاءا %32من األرباح محدد بنسبة 

األجنبي، مع بقاء الجزاء المتمثل في الغرامة الجزئية في حالة مخالفة المستثمر اللتزامه بإعادة استثمار جزء من األرباح، وكان 
: من القانون رقم 01 المعدلة بموجب المادة 01أنظر المادة )هدف المشرع الجزائري هو تحسين مناخ االستثمار واألعمال، 

-31: الصادرة بتاريخ 10:ر.ش.د.ج.ج.ر.، ج0211، المتضمن قانون المالية لسنة 0210-10-32المؤرخ في  10-13
10-0210.) 

1
خوادجية حنان، تقييد االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، مداخلة بالملتقى الوطني الموسوم باإلطار القانوني  -أنظر - 

-، 29، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ص 0210نوفمبر  19-13جنبي، المنعقد يومي لالستثمار األ
، مجلة دفاتر السياسة (بين التجسيد والتقييد)صالح بودهان، حرية االستثمار في ظل التشريعات الحالية  -أنظر كذلك  -

 .101، ص 0213، 13: والقانون، ع
2 -La protection international des investissements étrangers – quel impact sur les politiques des états d’accueil ? 

Pascal SCHONARD ENA France 2003 page 11. 



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 125 - 
 

دنيا على الحصص العينية المنجزة حسب األشكال المنصوص ويطبق ضمان التحويل، وكذا األسقف ال
عليها في التشريع المعمول به، شريطة أن يكون مصدرها خارجيًا، وان تكون محل تقييم للقواعد واإلجراءات 

 .(1)التي تحكم إنشاء الشركات
أو المقامة ويالحظ أن المشرع الجزائري سمح بتحويل رأس المال وعائداته على االستثمارات المنجزة 

في شكل حصص نقدية وعينية، بعدما كان ذلك يشمل الحصص النقدية دون العينية في ظل قوانين 
المتعلق بترقية  1993أكتوبر  20المؤرخ في  10-93االستثمار السابقة، ال سيما المرسوم التشريعي 

ان، كما اشترط قانون ترقية أوت والمتعلق بتطوير االستثمار الملغي 02المؤرخ في  23-21االستثمار واألمر 
 . االستثمار الجزائري أن يكون مصدر هذه األموال خارجي

حق المستثمر األجنبي المباشر في تحويل المداخيل الحقيقية  0ف/00وقد أضافت كذلك المادة 
الصافية الناتجة عن التنازل أو تصفية االستثمارات ذات المصدر األجنبي، لكن المشرع الجزائري كذلك 

ماية لالقتصاد الوطني والتنمية قيد حق المستثمر األجنبي في التنازل عن مشروعه االستثماري بحق وح
 . (2)المتعلق بترقية االستثمار 29-11من قانون  32الشفعة الممنوح للدولة الجزائرية وذلك في المادة 

قانون النقد المتضمن  0223أوت  01المؤرخ في  11-23: من األمر رقم 101كما نصت المادة 
على إمكانية تحويل عائدات وفوائد االستثمار والتي نصت على  20-12والقرض المعدل والمتمم باألمر 

وكل النتائج والمداخيل والفوائد واإليرادات وسواها من األموال المتصلة بالتمويل يسمح بإعادة :"......أنه
ارة إليه أن هذا الحق يقابله التزام بإعادة ، وتجدر المالحظة في هذا اإلطار وكما سبقت اإلش"تحويلها

االستثمار جزء من العائدات واألرباح لتبقى حرية االستثمار والحق في تحويل رؤوس األموال وعائدات وفوائد 
 .(3)االستثمار وكذا مسألة التنازل عن المشروع االستثماري بين التقييد والتحرير

حويل لرأس المال وعائداته المتعلق باالستثمار لعدة شروط وعمومًا نجد أن المشرع الجزائري يخضع الت
 23المؤرخ في  21-21السالفة الذكر، وكذا النظام رقم  00نص عليها قانون االستثمار في نص المادة 

، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، 0221فيفري 
  .(4)0211نوفمبر  11المؤرخ في  20-11: بالنظام رقمالمعدل والمتمم 

                                                           

.، مرجع سبق ذكره0211ية االستثمار الجزائري لعام من قانون ترق 00المادة  - 1 
.، مرجع سبق ذكره0211االستثمارالجزائري لعام قية من قانون تر  00المادة  - 2 

المتضمن قانون النقد والقرض المعدل والمتمم باألمر  0223أوت  01المؤرخ في  11-23: من األمر رقم 101المادة  -3
   .0223-23-01الصادرة بتاريخ  00: ع.ش.د.ج.ج.ر.، ج12-20

، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت التجارية 0221-20-23الصادر في   21-21 :رقم انظر نظام بنك الجزائر -4
 ، المعدل والمتمم بالنظام0221-20-13الصادرة بتاريخ  31: ش، ع.د.ج.ج.ر.، جوالحسابات بالعملة الصعبة مع الخارج

-13درة بتاريخ ، الصا0211-13/10المؤرخة في  10:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج، 0211-11-11المؤرخ في في  20-11 :رقم
10-0211. 
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لية التوطين البنكي نظمتها ، وعم1ف/00فق المادة و الشروط إلزامية التوطين المصرفي ومن هذه 
في  00، المعدل والمتمم السالف الذكر، إذ تنص المادة 21-21: من النظام رقم 32إلى  09من  ادتانالم

عملية استيراد أو تصدير للسلع أو الخدمات إلى إلزامية التوطين لدى  تخضع:" يلي هذا اإلطار على ما
هذا ويسبق التوطين كل ، أدناه 33ليها في المادة إيات المشار وسيط معتمد باستثناء عمليات العبور والعمل

 .  أو التخليص الجمركي للبضائع/و التزامترحيل لألموال، /تحويل
بعمليات االستيراد والتصدير للبضائع والسلع موضوع النشاط ويقوم المستثمر األجنبي الذي يقوم 

من النظام  32االستثماري بفتح حساب مصرفي يعرف برقم التوطين البنكي، وفي هذا اإلطار نصت المادة 
يتمثل التوطين في فتح ملف يسمح بالحصول على رقم التوطين من : على أنه السالف الذكر 21-21: رقم

يجب أن يتضمن الملف مجموع المستندات المتعلقة بالعملية . وطن للعملية التجاريةالوسيط المعتمد المُ 
 .(1)"التجارية

ويالحظ أن المشرع الجزائري يذكر مصطلح التجارة وهذا المصطلح هو مصطلح عام وشامل وله 
هذه كذلك عالقة باالستثمار وهذا األخير يحتاج إلى سلع وخدمات تخضع لعمليات االستيراد والتصدير، 

لمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار حماية االقتصاد الوطني أخضعها المشرع األخيرة 
 . (2)وتحقيق التنمية

السالف الذكر نجد أن المشرع الجزائري أعطى ضمانة  21-21: وبالرجوع إلى أحكام النظام رقم
عندما ترفض ملفاتهم المصرفية من التوطين، حيث للمتعاملين االقتصاديين ومنهم المستثمرين األجانب 

، مع إمكانية (3)من هذا النظام 30بإمكانهم الطعن أمام اللجنة المصرفية، ذلك ما نصت عليه أحكام المادة 
                                                           

 :النظام رقممن  32، 09والمادتان  مرجع سبق ذكره، ،0211لعام  الجزائري من قانون ترقية االستثمار 00انظر المادة  -1
لخارج والحسابات بالعملة ، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع ا0221فيفري  23المؤرخ في  21-21

 .مرجع سابق، 0211نوفمبر  11المؤرخ في  20-11: والمتمم بالنظام رقمالمعدل ، الصعبة
 21-19: رقم لقانون الجماركفي الجزائر تخضع عملية االستيراد والتصدير سواء تعلقت بعملية تجارية أو استثمارية  -2

فبراير  11المؤرخ في  20-11: المعدل والمتمم يالقانون رقم ،1919، لعام ش.د.ج.ج.ر.ج ،1919جويلية  01المؤرخ في 
 0223-21-19المؤرخ في  20-23ألمر لوكذا  ،0211-20-19: الصادرة بتاريخ 11: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،0211

 الصادرة 03: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها المعدل والمتمم
، 009-10: منه على مبدأ حرية التجارة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 23، والذي نص في المادة 0223-21-02: بتاريخ

 مدونة األنشطة االقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وتحبينالمحدد لشروط تسيير  0210-29-09المؤرخ في 
 .0210-29-32: الصادرة بتاريخ 00:، عش.د.ج.ج.ر.ج
المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنشطة رخصة استيراد  0210-10-21المؤرخ في  321-10: وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

 .0210-10-29: الصادرة بتاريخ 11: ، عش.د.ج.ج.ر.ج، والبضائع المنتجاتوتصدير 
المتعلق باإلعفاء من الحقوق والرسوم لبعض البضائع، وغيرها من النصوص  1999-29-10وكذا القرار المؤرخ في  

 .القانونية والتشريعية في هذا المجال
، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت 0221فيفري  23المؤرخ في  21-21من النظام رقم  30نصت المادة  -3

: على أنه، 0211نوفمبر  11المؤرخ في  20-11: والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم بالنظام رقمالجارية مع الخارج 
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التنازل لهم عن العمالت األجنبية نقدًا من طرف الوسيط من أجل استيراد السلع والخدمات وفق التنظيم 
 .  (1)المعمول به

من قانون ترقية االستثمار السالف  1ف/00وبخصوص العملة النقدية المستعملة في التحويل فالمادة 
الذكر، تنص صراحة على عدم تحديد العملة، ويفهم من ذلك أي عملة يتم بها التحويل، المهم تكون عملة 

المعدل  21-21: نظام رقممن ال 01ولية، وفي هذا اإلطار تنص المادة دقابلة للتداول ومعروفة في السوق ال
تنجز التحويالت بالعملة األجنبية في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول :"والمتمم السالف الذكر على أنه

 .(2)"بهما وفقًا للبنود التعاقدية وتطابقا مع األصول واألعراف الدولية
لم ينص على آجال معينة، لكن كذلك وفيما يخص آجال التحويالت، فقانون ترقية االستثمار الجزائري 

أشهر  23وهي  03فهو يحدد هذه اآلجال، وفق حالتين وفق نص المادة  21-21: بالرجوع إلى النظام رقم
يوما الموالية للتسوية األخيرة للعقود التجارية ذات التسوية  32الموالية للتسوية المالية للعملية بالنسبة للعقود و

 . (3)المؤجلة
، حيث عدلت المادة 20-11: بموجب النظام رقم 21-21: الذي مس النظام رقموبموجب التعديل 

، نجد أن المشرع الجزائري مدد آجال ترحيل إيرادات التصدير من شهرين إلى سنة 0منه بموجب المادة  11
حيث يعتبر ، (4)20-11: يومًا في ظل النظام رقم 312إلى  21-21: يوم في ظل النظام رقم 102أي من 

 ، (5)السالف الذكر 29-11النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بترقية االستثمار ضمن ألخير من هذا ا
لمستثمر االلتزامات لحقوق و مجموعة من ال على 0211كما نص قانون االستثمار الجزائري لعام 

ت الوطني أو األجنبي على غرار التشريعات األخرى في إطار التنافس على تشجيع وجذب االستثمارا
                                                                                                                                                                                           

ال يمكن للوسيط المعتمد أن يرفض التوطين المصرفي لعقد التصدير أو االستيراد عندما تتوفر فيه مجموع شروط المنصوص " 
 .، مرجع سابق"يقدم طعنًا لدى اللجنة المصرفية عليها  في هذا النظام، ويحق للمتعامل عند االقتضاء أن

، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع 0221فيفري  23المؤرخ في  21-21 :النظام رقممن  33المادة  -
.مرجع سابق ، 0211نوفمبر  11المؤرخ في  20-11: الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم بالنظام رقم 1 

، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع 0221فيفري  23المؤرخ في  21-21النظام رقم من  01المادة  -2
 .مرجع سابق، 0211نوفمبر  11المؤرخ في  20-11: الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم بالنظام رقم

، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية مع 0221فيفري  23المؤرخ في  21-21النظام رقم من  03المادة  -3
 .مرجع سابق، 0211نوفمبر  11المؤرخ في  20-11: الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم بالنظام رقم

ق بالقواعد المطبقة على المعامالت الجارية ، والمتعل0221فيفري  23المؤرخ في  21-21النظام رقم من  11أنظر المادة  -4
 ،0211نوفمبر  11المؤرخ في  20-11: النظام رقممن  0والمادة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم 

 .، مرجع سابق0211-13/10المؤرخة في  10:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،21-21: المعدل والمتمم للنظام رقم
 .يمكن أن يبرم عقد التصدير خارج المحروقات نقدا أو ألجل: " 21-21المعدل للنظام  20-11: رقممن النظام  0المادة  -5

اعتبارا من تاريخ ( 312)يجب على المصدر أن يرحل اإليرادات الناجمة عن التصدير في أجل محرر بثالثمائة وستين يوما 
أقصى حد يمكن أن يمنحه ( 312)أجل ثالثمائة وستين يوما  اإلرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ اإلنجاز بالنسبة للخدمات، يشكل

 .المصدر لزبونه غير المقيم، ويجب تدوين أجل التسديد بصفة صريحة في العقد التجاري
 ."وفي كل األحوال يجب ترحيل ناتج التصدير في يوم التسديد
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وتحسين مناخ األعمال واالستثمار، ومن بين التشريعات العربية التي نصت على حق المستثمر في تحويل 
أمواله نذكر قانون االستثمار التونسي الذي ربط هذه العملية بقانون الصرف التونسي وذلك ما نصت عليه 

 .(1)السالف الذكر 0211الفصل التاسع من قانون االستثمار التونسي لعام 
كما إن االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر في الحماية المتبادلة لالستثمارات تسمح للخبراء والعمال 
األجانب في المشروع االستثماري بتحويل قدر من األجور والمرتبات والمكفآت التي يحصلون عليها في 

 .(2)الدولة المضيفة لالستثمار
ية التي أبرمتها الجزائر في التسعينيات، نجدها تناولت موضوع وبالرجوع إلى هذه االتفاقيات الثنائ

نما اقتصرت فقط على نص بتحويل المداخيل  تحويل رؤوس األموال المستثمرة، لكن ليس بصفة صريحة، وا 
  .(3)الحصص الموزعة واآلتاوات/ التي تشتمل على األرباح والفوائد وعائدات رأس المال،

الثنائية المبرمة بين بعض الدول العربية تسمح بتحويل راس المال كذلك نجد بعض االتفاقيات 
ة لرأس مال جديد، كاالتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر نالمستثمر والعوائد االستثمارية المضافة إليه والمكو 

وهذا ما لم  ،(4)وذلك بهدف تنمية االستثمار وتطويرهوالمغرب، واالتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر وكرواتيا، 
ن تأخذ به بعض االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر سواء مع فرنسا أو بلجيكا أو إسبانيا أو رومانيا ، وا 

كانت هذه التفاقيات الثنائية تسمح يبتحويل رأس المال مع الزيادات الطارئة على قيمته، وال تشترط أن تكون 
مساوية لتلك القيمة التي كانت لرأس المال حين دخوله إلى الدولة قيمة رأس المال المعاد تصديره إلى الخارج 

 .(5)المضيفة لالستثمارات
نصت االتفاقيات الجماعية االقليمية فقد وفي مجال توفير ضمانات مالية اكبر للمستثمرين األجانب 

على حرية تحويل سواء التي انضمت إليها الجزائر وصادقت عليها، أو تلك التي لم تنضم إليها، والعالمية، 
لتشجيع وضمان  مثل االتفاقية المغاربية سواء بإعادة تصديره أو تحويل أرباح االستثنارات رؤوس األموال

                                                           
للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة "  :على أنه 0211نص الفصل التاسع من قانون االستثمار التونسي لعام  -1

 .األجنبية وفق التشريع الجاري العمل به المتعلق بالصرف
ام الفصل تنطبق أحك. وفي الحاالت التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي 

 .، مرجع سبق ذكره"الرابع من هذا القانون
طار ما نصت عليه االتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية لالستثمارات االجنبية المصادق عليها من طرف ر في هذا اإلانظ -2

ن كانت قصرت هذا الدولة الجزائرية مع مختلف دول العالم، والتي افردت نصا قانونيا في مجال تحويل مداخيل االستثمارات ، وا 
 .ارة إلى مستخدمي المشروع اآلخرين اللذين هم من جنسيات مختلفةالحق على مستخدمي المشروع  دون االش

 3 .، مرجع سبق ذكرهمن االتفاقية الجزائرية البلجيكية اللكسمبورغية 0انظر المادة  -
علة عمر، حماية االستثمار األجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون الدولي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية  -4

 .131 ، ص0223ق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، الحقو 
من االتفاقية الجزائرية الفرنسية ونفس المادة من ( د)ف /0من االتفاقية الجزائرية االسبانية وكذا المادة  1أنظر المادة  -5
 .، مرجع سبق ذكرهالتفاقية الجزائرية اللكسمبورغيةا
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رؤوس األموال العربية في الدول ، واالتفاقية الموحدة الستثمار (1)االستثمار بين دول االتحاد المغرب العربي
 .(2)1932لعام  العربية

وبالرغم من أن حرية تحويل رأس المال للمستثمر األجنبي وعوائده مكفولة بمقتضى التشريع الوطني 
بين الحرية في هذا اإلطار والدولي إال أن االتفاقيات الثنائية تباينت حول هذه الحرية، ويمكن أن نميز 

وربط ذلك بتحقق بعض الضوابط  الفوائد المحصلة من استثمار رؤوس األموالاألرباح و المطللقة في تحويل 
، والحرية المقيدة حيث وضعت بعض االتفاقيات الثنائية (3)كتسديد المستثمر لمستحقاته الضريبية وغير ذلك

وال يتم التحويل  التي وقعتها الجزائر، وهي أن تكون العوائد المحولة بنفس العملة التي تم بها االستثمار،
، في حين توجد اتفاقيات أخرى تنص (4)بعملة اخرى غيرها إال باالتفاق مع المستثمر في إطار عقود الدولة

، أما بخصوص سعر الصرف الواجب اعتماده عند التحويل، فقد نصت (5)على حرية التحويل بأية عملة
ماد معدل الصرف الرسمي المطبق في تاريخ أغلبية االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر، على اعت

 .(6)التحويل
ويالحظ أن حرية تحويل عوائد االستثمار والعملة التي يتم بها تحويل نظمتها أيضًا االتفاقيات 

تثمرة بين الجماعية، وحددت اآلجال القانونية لعملية التحويل، تأكيدًا على آلية انتقال رؤوس األموال المس
  .(7)الدول األعضاء

                                                           
االتحاد المغرب العربي بشأن ضمان وتشجيع االستثمار بين دول االتحاد والتي من االتفاقية المبرمة بين دول  11المادة  -1

أخرى متعلقة باالستثمار ... يسمح كل طرف متعاقد بحرية تحويل وبدون آجال رأس المال وعوائده أو أي " نصت على أنه 
 .، مرجع سبق ذكره..."وينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرسمي

يتمتع :" والتي نصت على أنه 1932من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال في الدول العربية لعام  1ف/ 21المادة  -2
المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال العربي بقصد االستثمار في إقليم أي دولة طرف وبحرية تحويل عوائده دوريا ثم 

فاء بالتزاماته المستحقة بدون أن يخضع في ذلك إلى أية قيود تمييزية، مصرفية، أو إعادة تحويله إلى أي دولة طرف بعد الو 
 .، مرجع سبق ذكره..."ب أو رسوم على عملية التحويلإدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائ

غية، والتي نصتا على مبدأ الحرية من االتفاقية الجزائرية اللكسمبور  0من االتفاقية الجزائرية الفرنسية والمادة  1أنظر المادة -3
ن ربطت ذلك ببعض الق ةالمطلق  .، مرجع سبق ذكرهيودالتامة في تحويل رؤوس األموال وا 

من االتفاقية الجزائرية الرومانية والتي وضعت قيدًا على العملة التي يتم بها التحويل وهي ذات العملة التي  0أنظر المادة  -4
، المتضمن المصادقة على االتفاقية الجزائرية 1990-12-00المؤرخ في  303-90: لرئاسي رقم، المرسوم اتم بها االستثمار

 19: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ، والمتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات،1990جوان  03الرومانية الموقعة بالجزائر في 
  .1990لعام 

: التحويل بأية عملة قابلة للتحويل، المرسوم الرئاسي رقمالني نصت على أن يتم  من االتفاقية الجزائرية االسبانية 1المادة  -5
المتضمن المصادقة على االتفاقية المبرمة بين الجزائر واسبانيا والمتعلقة بالترقية  1990مارس  00المؤرخ في  90-33

  .1990لعام  03: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،1990والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة في مدريد  
.، مرجع سابقاالتفاقية الجزائرية الرومانية من 3ف/0المادة  - 6 

علة عمر، حماية االستثمار األجنبي الخاص في التشريع الوطني  -: لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أنظر -7
 .وما بعدها 131، ص مرجع سابقوالقانون الدولي، دراسة مقارنة، 
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   ة الضريبية الجمركية وغير جمركيةحق المستثمر األجنبي في اإلعفاءات المالي: ثالثاا  
للشركات األجنبية  معظم عقود االستثمار وكذا التشريعات الداخلية والدولية المنظمة لالستثمار خولت

أن يستورد من المتعاقدة الحق في اإلعفاء المالي الضريبي والجمركي، حيث يستطيع المستثمر األجنبي 
الخارج جميع اآلالت والمعدات وغيرها من األجهزة والمواد الالزمة لتنفيذ العمليات الموكولة إليه في إطار 
تنفيذ مشروعه االستثماري، كما أجازت له تصدير كميات من منتجاته ومشتقاتها مع اإلعفاء من أية ضرائب 

ي اإلعفاء المالي الضريبي والجمركي يختلف  حسب أو رسوم تصدير أيًا كان نوعها، مع العلم أن الحق ف
نوعية وطبيعة عقد االستثمار األجنبي المباشر، ومن نظام قانوني آلخر، خاصة من ناحية التقييد 

  .(1)والتحرير
وتعد اإلعفاءات المالية الضريبية والجمركية للمشاريع االستثمارية حافزًا مشجعًا لقدوم المستثمر 

ة التي تمنح له مثل هذا الحق، حيث يترتب على هذه اإلعفاءات زيادة معدالت ربح األجنبي إلى الدول
المشروع وتخفيض كلفة المشروع فضاًل عن تقوية المركز التنافسي من بداية اإلنتاج ومزاولة النشاط 

 .  (2)االستثماري لحين انتهائه
والتي نصت على اإلعفاء ومن بين عقود االستثمار األجنبي المباشر خاصة في المجال النفطي 

وعملت على تقييده في بعض الحاالت، من حيث سريانه على جميع العمليات المتعلقة  الضريبي والجمركي
من العقد المبرم بين الحكومة السعودية  00بالمشروع االستثماري أو بعضها، نجد ما نصت عليه المادة 

وز لصاحب االمتياز في كل األوقات  وأثناء قيام ال يج:" من أنه 1910والشركة الفرنسية أووكسيراب عام 
بدون رسوم جمركية وقنصلية وغيرها من ضرائب االستيراد والمبيعات أو اإلنتاج أو –هذه االتفاقية أن يستورد 

جميع السلع التي قد يحتاج إليها صاحب االمتياز في إدارة عملياته ...االستعمال، أو اية ضريبة غير مباشرة
كما هي واردة هنا، المنتجات " السلع"ذ التزاماته التي فرضتها االتفاقية المذكورة، وتعني كلمة وفي تنفي... 

ذا حدث بع ذلك أن باع صاحب ...واآلالت والمعدات وقطع الغيار والمؤن من أي نوع كانت والمواد الخام وا 
ويجوز تصدير وأي  ...لمستحقةاالمتياز السلع المعفاة إلى مشتر ال يستحق هذا اإلعفاء، ويجب دفع الرسوم ا

وأية سلع مستوردة بدون رفع رسوم عليها بمقتضى هذه المادة، دون دفع ...مستخرج آخر من مستخرجاته
 . (3)"أو أية مكوس مماثلة ودون رخصة تصدير أو قيد من أي نوع كان...رسوم أو ضرائب 

 0211نون االستثمار الجزائري لسنة أما بالرجوع إلى تشريعات الوطنية المتعلقة باالستثمار وخاصة قا
السالف الذكر، فنجد أن الدولة الجزائرية قامت بإعادة النظر في طريقة منح الحوافز الجبائية، ومراجعة 
المنظومة القانونية التي تحكم االستثمار، وذلك عن طريق إصدار هذا القانون، هذا األخير رتب التحفيزات 

                                                           
تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم،  -1

 .120 ،ص االستثمار، مرجع سبق ذكره
 .93 ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مرجع سبق ذكره، صالمركز القانوني للمستثمر األجنبيهفال صديق إسماعيل،  -2
 .121 ، صذكره سبقاألجنبية النفطية، مرجع ن الراشدي، النظام القانوني لالستثمارات بسمان نواف فتحي حسي -3
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سب طبيعة النشاط المستثمر، مع وضع آليات مختلفة لتشجيع االستثمار الجبائية الممنوحة للمستثمرين ح
قرار التشجيع األكثر امتيازًا في حالة وجود امتيازات من نفس النوع  .وا 

فمثاًل االستثمار في قطاع الصناعة، دعمه المشرع الجزائري بتحفيزات خاصة من خالل تخفيض أكبر 
كون النشاط الصناعي المستثمر فيه، ذا فائدة اقتصادية ويتمركز أن ي: للحقوق الجمركية، لكن بشروط ومنها
 .في منطقة الجنوب أو الهضاب العليا

كما أقر قانون االستثمار امتيازات إضافية لقطاع الصناعة وهي االمتيازات المخصصة لقطاعي 
يازات الموجهة السياحة والفالحة والتي تدمج مع االمتيازات المخصصة لقطاع الصناعة فضاًل على االمت

للنشاطات ذات الصيغة االقتصادية واالجتماعية التي تتمركز في مناطق تسعى الدولة إلى جعلها مناطق 
 .(1)انتشار

والجدير بالذكر أن هذه التحفيزات واالمتيازات واإلعفاءات الضريبية والجمركية التي يستفيد منها 
يتعلق األول باألحكام المشتركة لكل : تويات مختلفةالمستثمر سواء الوطني أو األجنبي تكون وفق ثالث مس

االستثمارات القابلة لالستفادة من المزايا المحددة على سبيل الحصر وفق قانون االستثمار وذلك خالل 
مرحلتي اإلنجاز واالستغالل، والثاني يشمل المزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز أو المنشئة 

المستوى الثالث فيشمل االمتيازات االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األهمية الخاصة  لمناصب الشغل، أما
 . (2)لالقتصاد الوطني

على  المزايا المشتركة لالستثمارات المؤهلة، حيث عمل المشرع الجزائري يشمل :فالمستوى األول
ة كل وحسب حاج لها في الدولة المستثمر فيها وفق الموقع الجغرافي االقتصاديةبين األنشطة  هالتمييز في

وفرق بين االستثمارات المنجزة في الشمال  ،في تجهيزها بالهياكل القاعدية الضروريةرقعة جغرافية 
واالستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العليا  والمناطق العليا والمناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة 

 .من قبل الدولة خاصة
تستفيد هذه االستثمارات زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية : االستثمارات المنجزة في الشمال -1

 :والجمركية المنصوص عليها في القانون العام من المزايا اآلتية
 :بعنوان مرحلة اإلنجاز -أ
 .التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثماراإلعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة  -
اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليًا والتي  -

 . تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار
والتي تدخل اإلعفاء من حق دفع حق نقل الملكية والرسم على اإلشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية  -

 .في إطار االستثمار المعني
                                                           

جامعة  زينات أسماء، دور التحفيزات الجبائية في تعزيز فرص االستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، -1
 .111، ص 0211، السداسي الثاني 11: ع حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر،

.، مرجع سبق ذكره0211قانون ترقية االستثمار لسنة من  02إلى   10المواد  من  - 2 
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اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية المتضمنة حق االمتياز  -
على األمالك العقاري المبنية وغير مبنية الموجهة إلنجاز المشاريع االستثمارية، وتطبق هذه المزايا على 

 .االمتياز الممنوحالمدة الدنيا لحق 
من مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة خالل فترة  %92تخفيض بنسبة  -

 .إنجاز االستثمار
سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار ( 12)اإلعفاء لمدة عشر  -

 .ابتداء من تاريخ االقتناء
 .اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال -
  :بعنوان مرحلة االستغالل -ب

بعد معاينة المشروع في مرحلة االستغالل بناء على محضر تعده المصالح الجبائية بطلب من 
 :تيةالمستثمر، لمدة ثالث سنوات يمكن أن يستفيد المستثمر من المزايا اآل

 .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -
 .اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني -
 .(1)من مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة % 02تخفيض بنسبة  -
مساهمة خاصة من االستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العليا والمناطق التي تستدعي تنميتها  -2

 :طرف الدولة
تختلف هذه المزايا الممنوحة لهذا  29-11من قانون ترقية االستثمار  13وفق ما نصت عليه المادة 

 .النوع من االستثمارات بين مرحلتي اإلنجاز واالستغالل
 :بعنوان مرحلة اإلنجاز-أ

والمتعلقة  10والمذكورة في المادة  زيادة على المزايا التي تستفيد منها االستثمارات المنجزة في الشمال
 :بفترة اإلنجاز يستفيد هذا النوع من االستثمارات من المزايا اآلتية

التكفل الكلي أو الجزئي من طرف الدولة بنفقات األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز  -
 .االستثمار، وذلك بعد تقييميها من طرف الوكالة

غ اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة من طرف مصالح أمالك الدولة، بعنوان منح األراضي التخفيض من مبل-
عن طريق االمتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية أي اإلتاوات التي يدفعها المستثمرين بناءًا على 

 .استفادتهم من العقار الموجه إلقامة مشاريعهم االستثمارية
من مبلغ إتاوة   %02سنوات وترتفع بعد هذه الفترة إلى  12خالل فترة  0ربع مبالدينار الرمزي للمتر الم

أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع االستثمارية المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا، وكذا المناطق األخرى 
 .التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهلق بترقية االستثمارالمتع 29-11من قانون  10هذا اإلطار المادة في أنظر -1
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من   %02سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى ( 10)رة خمسة عشر لفت 0بالدينار الرمزي للمتر المربع م
 .مبلغ إتاوة أمالك الدولة بالنسبة للمشاريع االستثمارية المقامة في واليات الجنوب الكبير

 : بعنوان مرحلة االستغالل-ب
بناء على سنوات من المزايا اآلتية ابتداء من تاريخ الشروع في االستغالل  12يستفيد المستثمرين ولمدة 

  :محضر تعده المصالح الجبائية وبطلب من المستثمر
 .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -
 .اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني -
 .(1)من مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة % 02تخفيض بنسبة  -

والجدير بالذكر في هذا اإلطار كذلك أن هذه المزايا المشتركة التي تستفيد منها جميع االستثمارات 
مستوى الوكالة السالف الذكر وبمجرد تسجيلها على  11/29يكون بصفة آلية وفق قانون ترقية االستثمار 

 .الوطنية لالستثمار
، إال أن (2)من ذات القانون 0نص المادة  هذا األخير إجراء إلزامي لالستفادة من هذه المزايا وفق

المشرع الجزائري رتب استثناء فيما يخص آلية االستفادة من هذه المزايا، وذلك بالنسبة للمشاريع االستثمارية 
، والتي  اشترط فيها موافقة (0.222.222.222)والتي يساوي مبلغها أو  يفوق خمسة ماليير دينار جزائري 

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهلق بترقية االستثمارالمتع 29-11من قانون 13أنظر المادة في هذا اإلطار المادة -1
االستثمار التي كانت في  تطويرفي هذا اإلطار تخلى المشرع الجزائري عن آلية التصريح باالستثمار لدى الوكالة الوطنية ل -2

من قانون  0لدى الوكالة وفق نص المادة  المتعلق بتطوير االستثمار الملغى واستبدلها بآلية التسجيل 23-21: ظل األمر رقم
ضع االستثمارات قبل إنجازها من أجل االستفادة من المزايا المقررة في أحكام هذا القانون تخ:" والتي نصت على انه 11-29

من نفس القانون أن التسجيل لدى الوكالة  0ف/ 3، واعتبرت المادة ..."للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
الستفادة من المزايا التي له الحق فيها لدى اإلدارات الوطنية لتطوير االستثمار يجسد بشهادة على الفور تسلم للمستثمر  ل

المحدد لكيفية تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج  120-11:والهيئات المعنية، وفي هذا اإلطار صدر المرسوم التنفيذي رقم
ستفيد من المزايا، فله التخلي الشهادة المتعلقة به، ويبقى إجراء التسجيل اختياري لدى المستثمر بحيث إذا أراد المستثمر أن ال ي

الملغى والذي كان يجعل من إجراء التصريح إجباري على المستثمر، وكانت غاية المشرع  23-21عنه، وهذا بخالف األمر 
الجزائري من هذا التحول تشجيع االستثمار بتبسيط إجراءاته وتفعيل مبدأ حرية االستثمار، هذا األخير جعله منه المشرع 

-23من التعديل الدستوري األخير في  03مبدأ دستوري بموجب المادة  29-11ل صدور قانون ترقية االستثمار الجزائري قب
، كما نصت كذلك المادة "حرية االستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون:" ، والتي نصت على أن21-0211
دمة ن مناخ األعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز ختعمل الدولة على تحسي:" من الدستور الجزائري على انه 03

  للتنمية االقتصادية والوطنية،
 تتكفل الدولة بضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين

، ش.د.ج.ج.ج ،0211مارس  21المؤرخ في  11/21: التعديل الدستوري رقم)، "ن االحتكار والمنافسة غير نزيهةيمنع القانو 
 (.0211مارس  21 :صادرة بتاريخال 10 :ع
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أما ، (1)ن ذات القانونم 10مار فيما يخص منحه هذه المزايا، وفق نص المادة المجلس الوطني لالستث
 :أو المنشئة لمناصب الشغل/المستوى الثاني  فيتعلق بالمزايا اإلضافية لفائدة األنشطة ذات االمتياز و

 .التحفيزات الجبائية والمالية المخصصة لألنشطة ذات االمتياز -أ 
التحفيزات الجبائية والمالية الواردة في القوانين األخرى غير قانون ترقية ويتعلق األمر هنا بمختلف 

رها وذلك لصالح النشاطات االستثمارية في قطاعات السياحة مار كقوانين المالية والجباية وغياالستث
وفي والصناعة والفالحة، وهذه المزايا ال يمكن جمعها مع تلك المنصوص عليها في قانون ترقية االستثمار، 

من  10في حالة وجود امتيازات من نفس النوع فيتم إقرار التشجيع األكثر امتيازًا، وذلك ما نصت عليه المادة 
 .(2)0211قانون ترقية االستثمار لسنة 

 .للمشاريع االستثمارية التي تخلق فرص عمل -ب
خالل خلق أكثر من يخص هذا النوع من المزايا المشاريع االستثمارية والتي تساهم في التنمية من 

  .(3)سوات 20سنوات إلى  23منصب شغل دائم ، بحيث تستفيد هذه المشاريع من إعفاء جبائي من  122
المحدد لكيفيات تطبيق  120-11: وفي هذا اإلطار اصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم

 .(4)منصب شغل( 122)مائة  المزايا اإلضافية لالستغالل الممنوحة لالستثمارات المنشئة ألكثر من

                                                           

.، مرجع سبق ذكره0211ية االستثمار الجزائري لعام من قانون ترق 10المادة  - 1 
ال تلغى المزايا : " والمتعلق بترقية االستثمار على ما يلي 0211أوت  23المؤرخ في  29-11من قانون  10نصت المادة  -2

أعاله، التحفيزات الجبائية والمالية الخاصة، المنشأة بموجب التشريع المعمول به، لفائدة  13و 10المحددة في المادتين 
 والنشاطات الفالحية  النشاطات السياحية والنشاطات الصناعية

كما ال يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة، سواء تلك المنشأة بموجب التشريع المعمول به أو تلك المنصوص عليها في  
 ".وفي هذه الحالة، يستفيد المستثمر من التحفيز األفضل. هذا القانون، إلى تطبيقها معا

والمحدد للقوائم  0211مارس  20المؤرخ في  121-11:م التنفيذي رقممن المرسو  11انظر كذلك في هذا اإلطار المادة 
 ، مرجع سبق ذكرهق المزايا على مختلف االستثماراتالسلبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفية تطبي

.، مرجع سبق ذكرهالمتعلق بترقية االستثمار 29-11 من قانون 11المادة  - 3
 

المزايا اإلضافية التي يمكن أن تستفيد منها االستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لالستثمار   نص هذا المرسوم على -4
اإلعفاءات الضريبية والجمركية من وذلك  ة في مرحلة االستغالل من طرف المصالح الجبائية بناءا على طلب المستثمرتوالمثب

سنوات إذا كان عدد مناصب الشغل المنشئة أقل أو  23لمدة  ار،من قانون ترقية االستثم 10/0المنصوص عليها في المادة 
( 122)مائة  ، ويمكن أن تمدد مدة اإلعفاء إلى خمس سنوات بالنسبة لالستثمارات المنشئة ألكثرمنصب( 122)يساوي مائة 

. تغالل على األكثرخالل الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل االستثمار إلى غاية نهاية السنة األولى من مرحلة االس منصب
المحدد للقوائم السلبية، والمبالغ الدنيا لالستفادة  - 0211مارس  20المؤرخ في  121-11:المرسوم التنفيذي رقم من 0المادة )

، ويشترط ذات المرسوم على المستثمر لالستفادة من هذه المزايا ( تمن المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف االستثمارا
من قانون ترقية االستثمار التصريح بالعمال وتسديد اشتراكاته لدى هيئة التأمينات االجتماعية،  0المنصوص عليها في المادة 

، كما ( 0211مارس  20المؤرخ في  121-11:المرسوم التنفيذي رقم من 1و 1المادتان )والمصالح الجبائية المختصة إقليمياً 
يناير  10نص ذات المرسوم على إمكانية توقيع عقوبة سحب المزايا بصفة نهائية في حالة إذا لم يلتزم المستثمر بتقديم قبل 

من كل سنة لمركز تسيير المزايا أو المصالح الجبائية شهادة عدد تغيير المستخدمين وذلك بعد إعذاره من طرف مركز تسيير 
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أما المستوى الثالث فيتعلق بالمزايا الممنوحة لالستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني، 
تلك االستثمارات التي  0211من قانون ترقية االستثمار لسنة  11وهذه األخيرة يقصد بها حسب نص المادة  

أو الوكالة المتصرفة باسمها والمستثمر وذلك بعد موافقة تبرم بموجب اتفاقية متفاوض عليها بين الدولة 
المجلس الوطني لالستثمار عليها، وتوجد نماذج كبيرة من هذه االتفاقيات التي أبرمتها الجزائر بواسطة الوكالة 

ها الوطنية لتطوير االستثمار، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومن
، واالتفاقية (سيدار)االتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار وشركة الدار الدولية : على سبيل المثال

المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وشركة كهرما، وتعتمد الحكومة على عدة عناصر لتحديد 
حجم المشروع االستثماري، التكنولوجيا : طني منهاالمشاريع االستثمارية التي تمثل أهمية خاصة لالقتصاد الو 

المستعملة في مجال الحفاظ على البيئة وتدخر الطاقة وتحمي الموارد الطبيعية، المشاريع التي تهدف إلى 
هذه المشاريع االستثمارية على المدى الطويل، ارتفاع نسبة اندماج اإلنتاج  ةتحقيق التنمية المستدامة، مردودي

 .(1)ويره، ارتفاع األرباح بالعملة الصعبةالذي يجب تط
 :ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني، يشمل ما يلي ومضمون المزايا المقررة لالستثمارات

 .بعنوان مرحلة اإلنجاز -أ
 :يستفيد المستثمر من المزايا اآلتية

 .كل المزايا المشتركة المتعلقة بفترة اإلنجاز -
للتشريع المعمول به للحقوق الجمركية والجبائية والرسوم وغيرها من تخفيض طبقا  منح إعفاء أو -

االقتطاعات األخرى ذات الطابع الجبائي واإلعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، وكذا كل التسهيالت 
 .التي قد تمنح 

دين مع المستثمر إمكانية تحويل مزايا االنجاز، بعد موافقة المجلس الوطني لالستثمار محل تحويل للمتعاق -
 .المستفيد، والمكلف بانجاز االستثمار لهذا األخير

  :بعنوان مرحلة االستغالل -ب
 .سنوات 12تمديد مدة مزايا االستغالل لفترة يمكن أن تصل إلى 

تستفيد من نظام الشراء باإلعفاء من الرسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من 
 .من الرسم على القيمة المضافةاإلعفاء 

                                                                                                                                                                                           

باالحتفاظ بعدد المستخدمين  رمزايا وعدم استجابته خالل فترة شهرين، وبصفة مؤقة لمدة سنتين في حالة عدم  التزام المستثمال
أشهر متراكمة عند قفل إحدى السنوات المالية المعنية باإلعفاء، مع إلزامه بإعادة مزايا االستغالل الممنوحة له  23خالل مدة 

 ( 0211مارس  20المؤرخ في  121-11:المرسوم التنفيذي رقممن  11إلى  23المواد من )فيتين بعنوان إحدى السنتين اإلضا
االتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوطنية و عدة شركات كالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة وهي شركة ذات أسهم مسجلة  -1

تر ديسلنايشن، وشركة أقواس دو سكيكدة وشركة كهرما، في الكويت، واتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبليس وشركة حماوا
 . 33-10ص ص  ، 0221فبراير  03الصادر بتاريخ  21: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ع
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تستفيد من الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار األنشطة  -
 .(1)سنوات( 0)الصناعية الناشئة ولمدة ال تتجاوز خمس 

االستثمارات أما مجال االستثمارات التي يمكن من خاللها االستفادة من الحوافز الضريبية فتشمل 
المحدد  - 0211مارس  20المؤرخ في  121-11:المنتجة للسلع والخدمات، كما أن المرسوم التنفيذي رقم

استثنى  -تللقوائم السلبية، والمبالغ الدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف االستثمارا
في قانون االستثمار تحت تسمية القوائم مزايا المقررة والسلع والخدمات من االستفادة من البعض النشاطات 

أ من ذات المرسوم وكذلك ما /3السلبية الواردة في الملحق األول من ذات المرسوم وفق االحالة من المادة 
  .(2)من ذات القانون 3إلى  3نصت عليه نفس المادة في الفقرة ب و ج وبصفة عامة المواد من 

وكما سبقت اإلشارة إليه نجد أن التشريعات الداخلية خاصة المتعلقة باالستثمار نصت على حق  
لسنة  29-11المستثمر األجنبي في االمتيازات الضريبية والجمركية ومنها قانون االستثمار الجزائري رقم 

من جهة ودخول معركة المتعلق بترقية االستثمار لتوفير ضمانات قانونية أكثر للمستثمر األجنبي  0211
المنافسة بين قوانين االستثمار الوطنية لمختلف الدول وما تمنحه في هذا اإلطار لجلب االستثمار األجنبي 

، وغيرها 0211وقانون االستثمار التونسي لعام  0211المباشر، على غرار قانون االستثمار المصري لعام 
 .من قوانين االستثمار العربية وحتى األوربية

نهائهحق المستثمر األج: بعاا را  .نبي في التنازل عن العقد وا 
تتضمن غالبية عقود االستثمار األجنبي المباشر نصوصًا تجيز للشركات األجنبية  الطرف في العقد 
من حيث المبدأ أن تتنازل عن أو بعض من حقوقها والتزاماتها الناشئة عن العقد إلى شركة أخرى سواء 

 .تابعة لها أكانت مستقلة عنها أو
ولكن السؤال الذي يمكن أن يثور هو هل حق الشركات األجنبية المتعاقدة في التنازل عن العقد قد جاء 
مطلقا من أية قيود أو شروط؟ أم أن هناك قيودا أو شروطا يجب توافرها الستعمال الشركات المتعاقدة لهذا 

 الحق؟
لقد أجابت على هذا التساؤل االشتراطات العقدية ذاتها التي نصت على هذا الحق، ويمكننا في هذا الصدد 

 : أن نميز بين طائفتين من العقود
وهي طائفة العقود التي تبرمها الدولة مع الشركات األجنبية، وقد أجازت للشركات : الطائفة األولى

قوقها والتزاماتها الناشئة عن العقد إلى شركة أخرى سواء أكانت المتعاقدة بأن تتنازل عن كل أو بعض من ح
مستقلة عنها أو تابعة لها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الحكومة، وبعد توافر شروط معينة 
نصت عليها هذه العقود ذاتها، وعلى الرغم من أن هذه الشروط قد تختلف من عقد آلخر، بيد أن هناك 

أن تكون الشركة المتعاقدة قد أوفت بكافة  -:ورد النص عليها في معظم العقود، من أهمهاشروطا مشتركة 
                                                           

.مرجع سبق ذكره، 29-11من قانون ترقية االستثمار  19و 13المادتان  - 1 
المحدد للقوائم السلبية، والمبالغ  - 0211مارس  20المؤرخ في  121-11:التنفيذي رقمالمرسوم من  3إلى  3المواد من  -2

 .، مرجع سبق ذكرهالدنيا لالستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف االستثمارات
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أن تقدم الشركة المتنازل إليها الدليل  -.الناشئة عن العقد على أحسن وجه حتى تاريخ طلب التنازل االتزاماته
صراحة أو على وجه أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر  -المعقول للحكومة على قدرتها المالية

الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة األحكام والشروط الواردة في العقد وما يكون قد أدخل عليه من تعديالت أو 
 .إضافات حتى تاريخ طلب التنازل

الحالة التي تتنازل فيها الشركة المتعاقد عن : أما الطائفة الثانية من العقود فقد فرقت بين حالتين
زاماتها الناشئة عن العقد إلى شركة أخرى مستقلة عنها، وحالة تنازل الشركة المتعاقدة عن حقوقها حقوقها والت

والتزاماتها الناشئة عن العقد إلى شركة تابعة لها، واشترطت هذه الطائفة من العقود في الحالة األولى أن 
نما أجازت في الحالة الثانية للشركة تحصل الشركة المتعاقدة على موافقة حكومة الدولة المتعاقدة مسبقًا، بي

 .(1)المتعاقدة هذا التنازل بدون حاجة للحصول على الموافقة المسبقة من قبل حكومة الدولة المتعاقدة
من العقد المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة  12ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

وز لصاحب االمتياز، بدون موافقة مكتوبة من الحكومة، أن ال يج:"من أنه 1910اوكسيراب الفرنسية عام 
... يحول حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو أيا منها إلى أي شخص أخر أو شركة أخرى

 اكل حقوقها والتزاماته، ومع ذلك يسمح الوكسيراب بأن تحول بعد إخطار الحكومة بخطاب مسجل بعض أ
 .(2)أو إلى الشركات التابعة لها....هذه االتفاقية المنصوص عليها في 

كما تجيز بعض عقود االستثمار األجنبي المباشر كعقود النفط مثاًل للشركات األجنبية بان تضع نهاية 
للعقد قبل حلول األجل المتفق عليه وذلك بنصها في العقد ذاته على أن من حق الشركة المتعاقدة بأن تنهي 

ى عن حقوقها والتزاماتها الناجمة عن العقد في أي وقت شاءت شريطة إخطار حكومة أو تتنازل أو تتخل
 .  (3)الدولة المتعاقدة أو الشركة الوطنية، حسب األحوال، في خالل مدة معينة برغبتها في ذلك

وفي هذا المجال نجد المشرع الجزائري وفيما يخص التنازل عن عقد االستثمار األجنبي المباشر من 
لمستثمر األجنبي، لصالح األجانب غير الدولة المضيفة لالستثمار، خاصة فيما يخص األسهم المالية طرف ا

المتعلقة برأس المال، أقر ما يعرف بحق الشفعة، كآلية للرقابة على االستثمارات األجنبية المباشرة، هذا 
لحلول محل المشتري في بيع رخصة تجيز ا:" من القانون المدني الجزائري بأنه 190األخير عرفته لمادة 

، وفي قوانين االستثمار والمالية تطرق المشرع الجزائري لحق الشفعة دون أن يعرفه، حيث نصت (4)"العقار
                                                           

الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز  -1
 .120 ص  االستثمار، مرجع سبق ذكره،

 .31، ص ية الدولية، دراسة قانونية، مرجع سبق ذكرهبلحسان هواري، تسوية المنازعات االقتصاد: أنظر كذلك
 .110-129 ص ، صسبق ذكرهمرجع لالستثمارات األجنبية النفطية، بسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني  -2
 1913عام  من العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمؤسسة المصرية العامة للنفط وشركة فيليبس للنفط 01نصت المادة  -3

بشرط أن تخطر ...تتخلى، في أي وقت، عن حقوقهما أو مصالحها أنيجوز للمؤسسة وفيليبس أو ألي منهما :" من أنه
 ".  واحدة على األقل الحكومة كتابة بذلك قبل التخلي بسنة

مرجع سبق المعدل والمتمم،  ،، القانون المدني الجزائري1913 -29-01المؤرخ في  03-10من األمر  190المادة   -4
 .ذكره
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تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل :"...السالف الذكر على أنه 29-11من قانون ترقية االستثمار  32المادة 
 .(1)"االجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة األجانبالتنازالت عن األسهم أو الحصص 

ويالحظ على هذين النصين التباين حول تكييف هذا الحق ومجال تطبيقه، حيث أن القانون المدني 
يعتبره رخصة ومجاله ينحصر في العقار بالحلول محل المشتري في حالة بيع العقار بينما قانون االستثمار 

في مجال األسهم والحصص االجتماعية المتنازل عليها من قبل أو لفائدة  يعتبره حق تتمتع به الدولة
 .(2)المستثمرين األجانب

الواردة في قانون ( 09-01)أما قوانين المالية، وبالرجوع إلى القاعدة المعروفة والمتعلقة بحق الشفعة 
المتعلق  23-21مت األمر منه والتي أت 10، وباألخص المادة 0229المالية التكميلي السالف الذكر لسنة 

قانون المالية التكميلي لسنة )بتطوير االستثمار الملغى السالف الذكر، والمعدلة كذلك بموجب قانوني المالية 
: رقم 0211، فإن هذه القاعدة لم تدرج في قانون ترقية االستثمار لسنة 0210، وقانون المالية لسنة 0212

منه، واكتفى المشرع  11بموجب المادة  0211ها في قانون المالية السالف الذكر، بالرغم من إدراج 11-29
، تاركًا مسألة تنظيمه وكيفية 0211الجزائري بنص على حق الشفعة في قانون ترقية االستثمار لسنة 

مراسيم تنفيذية تخص قانون ( 1)ممارسته للتنظيم، الذي لم يصدر لحد اآلن، بالرغم من صدور ستة 
، لتبقى التنازالت (120-11، 120-11، 123-11، 120-11، 121-11، 122-11)الذكر السالفة االستثمار 

عن حصص المساهمين األجانب خاضعة تحت طائلة البطالن لتقديم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة 
تسلم من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف باالستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات 

 .    (3)الدولة
  جنبي بالحد األدنى من االستثمارالتزام المستثمر األ: خامساا 

عادة ما تفرض الدولة على المستثمر األجنبي المتعاقد معها االلتزام بضرورة القيام باستثمارات محددة 
هو يتم تعيين مقدارها في خالل مدة معينة يتفق عليها طرفا المشروع االستثماري، والهدف من هذا االلتزام 

 تحقيق فعالية االستثمار وضمان التأكد من أن الهدف الذي تم من أجله السماح للقيام بهذه المشروعات
االستثمارية وهو تنمية اقتصاديات تلك الدول في سبيله إلى التحقق، وعلى سبيل المثال ينص في بعض 

                                                           
مرجع  ،المتضمن القانون المدني الجزائري لمعدل والمتمم،1903سبتمبر  01المؤرخ في  03-10من األمر  190المادة  -1

 .سبق ذكره
 .، مرجع سبق ذكرهالسالف الذكر 29-11قية االستثمارمن قانون تر  32المادة  -
 .103مرجع سبق ذكره، ص  ،(بين التجسيد والتقييد)صالح بودهان، حرية االستثمار في ظل التشريعات الحالية  -2

متعلق بتطوير االستثمار، ال 23-21بن هالل ندير، معاملة االستثمار األجنبي في ظل األمر  -:أنظر كذلك في هذا اإلطار
  .002، ص 0211رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 

 .103-100ص،  ، مرجع سبق ذكره، ص(بين التجسيد والتقييد)بودهان، حرية االستثمار في ظل التشريعات الحالية  -3
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جزا قدرًا معينًا من العقود على أنه في الخمس سنوات األولى من المشروع أن على المستثمر أن ين
 .(1)االستثمارات

كما أن التزام المستثمر األجنبي بالحد األدنى باالستثمار مرتبط بالتزام آخر وهو ضرورة أن يمتد 
والمتعلقة بتسوية منازعات  1910النشاط االقتصادي لمدة الزمن، وهو ما اشترطته اتفاقية واشنطن لعام 

خرى النعقاد االختصاص الموضوعي للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األ
المنشئ بذات االتفاقية لنظر المنازعة االستثمارية والتي اشترطت عند تعريفها لالستثمار  ICSIDاالستثمار 

ضرورة أن يمتد االستثمار لمدة ال تقل عن خمس سنوات، في حين نجد االجتهاد التحكيمي يحددها من 
 .(2)إلى خمس سنواتسنتين 

فنجد أن المشرع الجزائري وبنص المادة  0211وبالرجوع إلى قانون ترقية االستثمار الجزائري لسنة 
منه يشير إلى أن تاريخ سريان أجل إنجاز االستثمار الذي يجب االتفاق عليه وتحديده مع الوكالة  02

 . (3)شهادة التسجيلالوطنية لالستثمار ابتداء من تاريخ تسجيله لديها ويدون في 
 البشرية وتدريب العمالة المحلية التزام المستثمر األجنبي بالتنمية -سادساا 

يلتزم المستثمر األجنبي بالمساهمة في التنمية البشرية، ويختلف مضمون هذا االلتزام تبعًا لدرجة نمو 
االقتصادي بمقارنتها بالدولة األكثر تأخرا الدولة المتعاقدة، ففي الدولة المضيفة التي حققت قدرًا من النمو 

على الصعيد االقتصادي، نجد هذا االلتزام يأخذ شكل التزام تبعًا للمساعدة الفنية التي يقوم بها المستثمر 
األجنبي، كما يختلف هذا االلتزام تبعًا للقيمة اإلجمالية لالستثمارات التي يقوم بها المستثمر من مشروعات 

يفة، فعقود االستثمار ذات الموضوعات المالية واالقتصادية الهامة هي التي تنشئ االلتزام في الدولة المض
 .(4)بضرورة تحقيق اندماج كامل للعقد في الوسط االقتصادي واالجتماعي للدولة

وفي هذا اإلطار نجد جل عقود االمتياز الخاصة بالبترول تتضمن اشتراطات عقدية تلزم صاحب االمتياز 
من عقد االستثمار المبرم  09بتدريب المستخدمين الوطنيين، وتطبيقًا لذلك نصت المادة ( المستثمر األجنبي)

شترط أن تقوم الشركة بقدر ما وي:"...على أنه 1900سنة  IPCبين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق 
 .(5)..."يمكن من الوقت بتدريب العراقيين في هذه األعمال

                                                           
قتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية اال -1

 .120 ص  االستثمار، مرجع سبق ذكره،
 .39 ، صسبق ذكرهثمار الدولي، مرجع بة هزاع، توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وقانون االسته -2

.، مرجع سبق ذكره0211أوت  23المؤرخ في  29-11مار من قانون ترقية االستث 02المادة  - 3  
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -4

 .120-120 ص ص  االستثمار، مرجع سبق ذكره،
ت األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارا -5

 .113، مرجع سبق ذكره، ص الخاصة بها
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وتفرض عادة الدول المضيفة لالستثمار على المستثمر األجنبي التزاما بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية 
 .للدولة المضيفة مع تلقينها األساليب الحديثة
المستثمر األجنبي بتدريب العمالة المحلية وتأهيلهم يعتبر التزاما وفي الختام نود ان نذكر بأن التزام 

بتحقيق نتيجة وليس مجرد بذل عناية، فال يمكن للمستثمر األجنبي نفي هذه المسؤولية بمجرد اثباته انه بذل 
 .(1)العناية المطلوبة

     الدولة المضيفةمجتمع والبيئة في التزام المستثمر األجنبي بالمحافظة على سالمة ال :سابعاا 
ينبغي على المستثمر األجنبي  المتعاقد مع الدولة المضيفة لالستثمار االلتزام بالمحافظة على سالمة 
المجتمع والبيئة سواء بموجب بنود العقد أو بمقتضى ما تقرره التشريعات الوطنية أو الدولية، خاصة 

بيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق التلوث االستثمارات األجنبية المباشرة والتي تشكل مساسًا بال
بمختلف أنواعه، كاالستثمارات األجنبية المباشرة في مجال الصناعة النفطية التي تبدأ بمرحلة البحث والتنقيب 

 .(2)واالستكشاف، وتنتهي بمرحلة اإلنتاج والتكرير والتسويق والتي قد ِتؤدي إلى المساس بالبيئة
ها الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان ويستمد منه مقومات حياته أي المنطقة المحيطة فالبيئة باعتبار 

باإلنسان، لم تعد بهذا المفهوم التقليدي، بل توسع هذا األخير إلى البحث في المحيط الحيوي بجوانبه 
من ناحية،  وعناصره االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، وما يمارسه من تأثير على حياة اإلنسان

 .  (3)وعلى عالقاته بالكائنات والمواد األخرى الموجودة معه من ناحية أخرى
 أو في النطاق الداخلي ونظرًا ألهمية المحافظة على البيئة حظيت باهتمام سواء على الصعيد الدولي

، فلذلك تتضمن غالبية قوانين االستثمار وعقود االستثمار بندًا بحيث يلتزم بموجبه المستثمر بالمحافظة (4)
 3نصت المادة على المجتمع والبيئة في الدولة المضيفة عند ممارسة النشاط االستثماري، وبخصوص ذلك 

ت المذكورة في أحكام هذا تنجز االستثمارا: " على أنه 0211لسنة  29-11من قانون ترقية االستثمار 

                                                           
 ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مرجع سبق ذكره، صالمركز القانوني للمستثمر األجنبيهفال صديق إسماعيل،  -1

103. 
 .131 صذكره، ق بستثمار النفطي، دراسة مقارنة، مرجع سدارا رمزي توفيق، اآلثار القانونية المترتبة على عقود اال -2
، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مرجع سبق ذكره، ص المركز القانوني للمستثمر األجنبيهفال صديق إسماعيل،  -3

100. 
االستثمارات األجنبية أصبحت مشاكل البيئة في الوقت الراهن تكتسب أهمية كبرى على جميع المستويات حيث أن تأثيرات  -4

المباشرة خاصة النفطية على البيئة في الدول النامية التي لها إمكانيات ضعيفة سواء من الناحية المالية أو الفنية والتي ال 
قر تستطيع معالجة آثارها، لذا أفرز التعاون الدولي مجموعة من اآلليات الدولية القانونية لحماية البيئة، وفي هذا اإلطار كذلك أ

المتعلق بحماية  0223جويلية  19المؤرخ في  12-23 :المشرع الجزائري جملة من القوانين لحماية البيئة منها القانون رقم
 02-20: ، كذلك القانون رقم(0223-21-02: الصادرة بتاريخ 03:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج)البيئة في إطار التنمية المستدامة 

، قاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامةوالمتعلق بالو  0220ديسمبر  00المؤرخ في 
  (.0220-10-09: الصادرة بتاريخ 10: ، عش.د.ج.ج.ر.ج
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القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، السيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات 
 .(1)"والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة النشاطات االقتصادية
متعلق ال 0211لسنة  11: من قانون رقم 12وكذلك ما نص عليه المشرع التونسي في الفصل 

يتعين على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالمنافسة والشفافية :" باالستثمار
والصحة والشغل والضمان االجتماعي وحماية البيئة وحماية الثروات الطبيعية والجباية والتهيئة الترابية 

ات هذا القانون مع ضمان صحة ودقة والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة في إطار تطبيق مقتضي
 .(2)وشمولية المعلومات التي يقدمها

ويالحظ بالتالي بأن هذا االلتزام المتعلق بالمحافظة على البيئة يشمل زيادتا على ذلك التزام المستثمر 
بعدم المساس بالقوانين المتعلقة بأمن المجتمع وبالصحة العامة والنظام العام في المجتمع، كما أن هذا 

باشر وما تفرضه عليهم في هذا كذلك يختلف حسب نوعية وطبيعة عقود االستثمار األجنبي الم االلتزام
اإلطار ليس فقط القوانين الوطنية بل حتى الدولية والتي تختلف حسب المجال والنشاط والقطاع المستثمر 
فيه، فعلى سبيل المثال نجد االلتزام بالمحافظة على البيئة في إطار عقود االستثمار للبترول ليس هو كذلك 

لك في عقود األشغال واإلنشاءات الدولية عندما تدخل في إطار العقود في عقود نقل التكنولوجيا وليس هو كذ
االقتصادية الدولية ويكون لها عالقة مع االستثمار وتخرج من نطاق العقود اإلدارية الدولية، خاصة في 
المجال الدولي، وما صادقت عليه الجزائر في إطار المحافظة على البيئة سواء تلك االتفاقيات الدولية 

 . (3)تعلقة بحماية البيئة في المجال البترولي أو التكنولوجيالم
بالمساهمة في تحقيق التنمية  التزام المستثمر األجنبي في عقود االستثمار األجنبي المباشر: ثامناا 

مداد الدولة المضيفة بأفضل المواد وأكثرها مناسبة للمشروع محل التعاق  داالقتصادية وا 
تنفيذه للعقد ملزم بالمساهمة في تحقيق التنمية في الدولة المضيفة، خاصة عند إن المستثمر األجنبي 

فيما يخص احترام الشروط الفنية المعمول بها في الدولة والمعترف بها دوليًا في مجال التعاقد، ويلتزم كذلك 
والمتقدمة إذ  بإمدادها بأفضل المواد الالزمة لتحقيق المشروع محل التعاقد واستخدام التكنولوجيا المتطورة

ئم بالمشروع االستثماري أن تنص عادة عقود االستثمار األجنبي المباشر على أن يتعهد المشروع األجنبي القا
التقييم العام له متمشيا مع المستويات األكثر حداثة المستخدمة في مجال التعاقد وقد يؤدي مستوى يكون 

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهاالستثمار الجزائريالمتعلق بترقية  29-11: من القانون رقم 3المادة  -1
 .مرجع سبق ذكره، 0211لعام  10: من قانون االستثمار التونسي رقم 12الفصل  -2
بموجب ، 1990جوان  20التنوع البيولوجي الموقع عليها في دي جانيرو المتعلقة بمصادقة الجزائر على اتفاقية ريو و  -3

، 1990-21-10: الصدرة بتاريخ 30: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج، 1990جوان  21لمؤرخ في  113-09: المرسوم الرئاسي رقم
والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ، 1930والهواء الخارجي لعام  كذلك اتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون

وغيرها من االتفاقيات ،1990-29-01الصدر بتاريخ  19: ع.ش.د.ج.ج.ر.، ج1990-29-03المؤرخ في  300-90: رقم
  .تروليالبيئي خاصة في الميدان البالدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة في مجال منع التلوث 
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إلى إثارة الكثير من المشكالت بين الدولة المضيفة  الجودة المتفق عليه بين األطراف وكذا نسب اإلدماج
 .(1)والمستثمر األجنبي

، حيث عناصر المعرفة الفنيةالمستثمر األجنبي بنقل التزام ويتفرع على هذا اإللتزام إلتزام آخر وهو 
وهو  مضمون هذا االلتزام بنقل عناصر المعرفة الفنية بالطرق الالزمة لنقل هذه العناصر للمستفيديتمثل 

فة الفنية المادية والمتمثلة كالمعدات الدولة المضيفة، وفي هذا االطار ينبغي التفرقة بين عناصر المعر 
واألالت والعينات ولوازم المصانع، وهذه األشياء تخضع ألحكام االتفاق المبرم بين الطرفين من حيث زمان 

خرجت عن مبدأ سلطان اإلرادة في تنظيمها فإنها ومكان ونفقات التسليم ومطابقته لما نص عليه العقد، واذا 
 .(2)تخضع فإنها تخضع للقواعد العامة في وضع الحلول لها

ذج الصناعية والمساعدة الفنية، أما اأما النوع الثاني فهو عناصر المعرفة الفنية المعنوية، كالرسوم والنم
فنية إال إذا كانت عنصرًا في مجموعة إلتزامات بالنسبة للعالمة التجارية فإنها ال تعتبر من عناصر المعرفة ال

خاصة بنقل المعرفة الفنية متحدة معها كاالتفاق على نقل المعرفة الفنية الخاصة بمنتج معين يحمل العالمة 
التجارية لمالك المعرفة، فخصوصية هذا االلتزام في عقود االستثمار االجنبي المباشر تعطي الحق للدولة 

تجعل  بالمستثمر األجنبي، غير أن الطبيعة المعنوية لهذا الحق ل المعرفة الفنية الخاصةالمضيفة في استغال
من المتعذر على المستثمر االجنبي استرداده، عند انتهاء العقد بعد أن تكون الدولة المضيفة علمت بهذه 

 .(3)المعرفة
لجأت الجزائر على غرار بلدان قد المعرفة الفنية المعنوية فيما يعرف بحقوق الملكية الفكرية، و وتتصل 

بصورها وأشكالها المعروفة، ولقد  العالم في تقنين مؤسسة حقوق الملكية الفكرية إلى جانب الملكية المادية
ازدادت أهمية حقوق الملكية الفكرية نتيجة العولمة والتطور التكنولوجي، ومن أجل االستفادة من هذا التطور 

النامية بحماية الملكية الفكرية األجنبية، وبالخصوص منها الصناعية المتعلقة  ومواكبته، فقد التزمت الدول
بنقل التكنولوجيا لهذه البلدان عن طريق المساعدات الواجب تقديمها من قبل الدول المتقدمة للدول النامية عن 

 خ، ال...طريق االستثمار األجنبي المباشر، المشروعات المشتركة، التراخيص، منح االمتياز 
وبسبب فشل الدول المتقدمة في فرض اتفاقية خاصة بحرية االستثمار، جعلها تقر ذلك بطريقة غير 

بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أحد اتفاقات منظمة " التريبس"مباشرة عبر اتفاقية 

                                                           
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -1

 .121-120 ص ص  االستثمار، مرجع سبق ذكره،
علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  أنظر طه أحمد -2

 .121ص  االستثمار، مرجع سبق ذكره،
رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات  -

 .119مرجع سبق ذكره، ص  ة بها،الخاص
رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات  -3

 .132الخاصة بها، مرجع سبق ذكره، ص 
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ة يعتبر اعاقة لحرية التجارة، ومن حق التجارة العالمية، واعتبرت عدم حماية الملكية الفكرية خاصة الصناعي
المنظمة العالمية للتجارة اتخاذ التدابير الردعية ضد الدولة التي ال تكفل حماية الملكية الفكرية األجنبية طبقًا 

 .لمبدأ المعاملة بالمثل
وعمومًا نظم المشرع الجزائري الملكية الصناعية وحقوقها، على غرار التشريعات المقارنة بموجب 

، ثم 1913رسانة كبيرة من القوانين إلى يومنا هذا بداية من تأسيس المكتب الوطني للملكية الصناعية سنة ت
-23-19: المؤرخ في 01-11: والمتعلق بشهادات المخترعين وبراءات االختراع، االمر رقم 00-11االمر 
 1911-20-03ؤرخ في الم 31-11:والمتعلق بعالمات المصنع والعالمات التجارية، االمر رقم 1911

المؤرخ في  10-13: والمتعلق بالرسوم والنماذج وما تلى ذلك من صدور األوامر التطبيقية له، األمر رقم
المتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية والذي نقلت إليه  01-11-1913

معهد بتمثيل الجزائر في المنظمات الدولية اختصاصات المكتب الوطني للملكية الصناعية ويقوم هذا ال
، المتضمن انشاء المعهد 1993-20-01المؤرخ في  13-93: والجهوية، ثم صدور المرسوم التنفيذي رقم

 .الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمحدد لقانونه االساسي، لتحل بذلك احكامه محل أحكام االمر السابق
دولي صادقت الجزائر على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ثم في األخير وعلى المستوى ال

، واخر تعديل لها 1922-10-10، المعدلة ببروكسل في 1333ومكافحة المنافسة غير المشروعة لعام 
المؤرخ  03-11:، وذلك بموجب أمر رقم1911، ثم استوكهولم بالسويد سنة 1903-12-31:بلشبونة بتاريخ

، لتصبح جزء من التشريع 20-10:يد التصديق عليها التصديق بمقتضى أمر، وأع1911-20-00في 
: من هذه االتفاقية على العناصر التي تشتملها الملكية الفكرية وهي 0ف/الجزائري، حيث نصت المادة الثانية

تهاد المصنفات األدبية والعلمية ومنجزات الفنانين وبرامج االذاعة والتلفزيون واالختراعات في مجال االج
االنساني واالكتشافات العلمية والرسوم والنماذج الصناعية والعالمات التجارية وعالمات الخدمة واالسماء 
والسمات التجارية والحماية ضد المنافسة غير المشروعة وجميع الحقوق األخرى الناتجة من النشاط الفكري 

المتعلق بالمؤلف  91-12: لها الحقا تشريع رقمفي المجاالت الصناعية والعلمية واألدبية والفنية والتي تناو 
 .الحقوق المجاورة

والجدير بالذكر ان الملكية الصناعية ترد على مجموعة من االبتكارات المتمثلة في االشياء غير مادية 
براءة :والتي نظمها كذلك التشريع الوطني الجزائري على غرار التشريعات المقارنة والدولية والمتمثلة في

راع، الرسوم والنماذج الصناعية، العالمات التجارية والصناعية، البايانات التجارية واالسم والعنوان االخت
 . (1)التجاري، حماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، نظام تسميات المنشأ

الختصاص كذلك يالحظ وفي مجال منازعات الملكية الفكرية انها تقوم على مبدا اإلقليمية وخضوعها 
افريل  00المؤرخ في   29-23من قانون االجراءات المدنيو االدارية  30القضاء الوطني وفق نص المادة 

الفقه وحتى بعض التشريعات بضرورة العمل باآلليات  زدياد حجم المنازعات وتعقدها، راى، ولكن مع ا0223
                                                           

، 0213، 0ية، بن عكنون، الجزائر، طةفاضلي ادريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامع -1
 .03-0 ص ص
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لفقه إلى فرقين بصدد إشكالية قابلية ، وعلى هذا االساس انقسم ا(ADR)البديلة لحل مثل هذه المنازعات 
 :منازعات حقوق الملكية الفكرية للتسوية بالطرق البديلة

 :فريق يتمسك بالتسوية القضائية كخيار وحيد للتسوية، ويستند على عدة حجج منها -أ
القضاء الحجج التاريخية والمتمثلة في تاريخ منازعات الملكية الفكرية، حيث يكشف لنا التاريخ ان  -1

كان لعب دورا كبيرا في فض هذا النوع من المنازعات مع مساهمته في التعرف بحقوق الملكية الفكرية وكذا 
االبتكار : المعايير الخاصة بها، من خالل اجتهادته التي مكنت الفقه القانوني من تعريف على سبيل المثال

 .الخ...واالبتداع وماهي معايير براءة االختراع 
وهي تمسك معظم التشريعات الوطنية المقارنة بالتسوية القضائية لمنازعات : القانونيةالحجج  -0

من  30حقوق الملكية الفكرية واستبعادها تسويتها بالطرق البديلة، ومنها التشريع الجزائري في المادة 
ي مقر ، ومحكمة المقصودة هي المحكمة المنعقدة ف(القطب المتخصص لدى المحكمة) 29-23ج .إ.م.إ.ق

من ذات  0ف/31المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه وفق نص المادة 
كذلك المشرع الفرنسي يخضع منازعات حق  المؤلف إلى الرقابة القضائية وفق نص المادة  القانون،
دة نستنتج وكان المشرع من القانون الفرنسي للملكية الفكرية، وباستقراء النصوص الموالية لهذه الما 331/21

الفرنسي منح االختصاص للجهاز القضائي بشكل احتكاري وهو نفس الموقف كذلك بالنسبة لموقف المشرع 
ص منازعات والذي يعطي للقضاء اختصا المتعلق بحماية الملكية الصناعية 91/11المغربي في القانون 

 .منه 033، 021بالمواد  الملكية الصناعية عمال
ومنها التشريع : ني يرى قابلية منازعات الملكية الفكرية للتسوية عبر اآلليات البديلةفريق ثا -ب

الفقرة االخيرة من القانون  331/21الفرنسي الذي اعطى هذه االمكانية لطرفي النزاع، حيث نص في المادة 
الل الطرق البديلة، وهو الفرنسي للملكية الفكرية على امكانية تسوية منازعات الملكية االدبية والفنية  من خ

، حيث 110/11نفس الخيار الذي تبناه بشأن الحقوق الصناعية، وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 
اجاز المشرع الفرنسي لالطراف الحق في اللجوء إلى التحكيم، بالشروط المنصوص عليها في المادتين 

لمشرع التونسي لالطراف حل منازعاتهم بشأن من القانون المدني الفرنسي، كذلك اجاز ا 0212و  0209
من القانون التونسي لبراءة االختراع لعام  39حقوق الملكية الفكرية عن طريق التحكيم وذلك بموجب المادة 

، اما المشرع الجزائري وبالرغم من انه ال يوجد نص صريح من اعتماد الطرق البديلة في منازعات 0222
، يالحظ أنها تأخذ بالوساطة  29-23 ج.إ.م.، من قإ990الرجوع الى احكام المادة الملكية الفكرية، اال انه ب

القضائية دون اإلتفاقية وذلك في جميع المنازعات  باستثناء بعضها، وال توجد منازعات الملكية الفكرية ضمن 
 .(1)االستثناءات

المباشر فلبدا من االشارة لكن ومادام موضوعنا متعلق بآليات فض منازعات عقود االستثمار االجنبي 
إلى أن المشروع االستثماري وفق قوانين االستثمار واالتفاقية الدولية يتألف من حقوق الملكية الفكرية 

                                                           
عجة الجياللي، منازعات الملكية الفكرية الصناعية والتجارية، دراسة مقارنة، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، الجزء  -1

 .01-1 ص ص ،0210ط  السادس، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان،
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، كما أن تنفيذ عقود االستثمارات الدولية هو متعلق بهذه الحقوق واالصول التي لها دور كبير (1)والصناعية
واالبتكار، وحماية حق المبتكر أو المبدع من شأنه دفع حركة االبتكار في االنتاج الذي يرتكز على االبداع 

واالبداع، ومن ثم ظهور منتجات جديدة وقيام المشروعات االقتصادية إلنتاج هذه المنتجات، األمر الذي يفيد 
 .(2)النم النمو االقتصادي للدولة ويشجع االستثمارات

، بمثابة (3)نية كإحدى الجوانب المتعلقة بالملكية الفكريةوتعتبر الملكية الصناعية وحتى االدبية والذه
حق وسلطة يمنحها القانون للمتعاملين االقتصاديين الوطنيين واالجانب أي المستثمرين، ويترتب لصاحبها 

للتداول ( األدبية والصناعية)مصالح مالية، وذلك بإمكانية طرح هذه االصول المتعلقة بالملكية الفكرية 
صة إذا كانت خا ،ها، وهذا ما قد يتولد عنه من نزاعات شأنه شان العقود االقتصادية الدوليةوالتصرف في

مرتبطة بعقد االستثمار االجنبي المباشر، لذلك ومن أجل فض منازعاتها، يلجا أطراف النزاع  إلى نظام 
المستثمرين األجانب التحكيم التجاري الدولي الحر أو المؤسساتي كبديل عن القضاء الرسمي وهو ما يفضله 

، كما سيأتي باينه في الفصل الثاني الموسوم ب آلية التحكيم الدولي من الباب (4)والمتعاملين االقتصاديين
 .    الثاني من هذه األطروحة

في عقود االستثمارات األجنبية المباشرة المعارف كذلك المعرفة الفنية زيادتا على ما سبق ذكره، تشمل و 
بالمجاالت الصناعية، وكذلك المعارف التنظيمية اإلدارية واألسرار التجارية، مع العلم أن  التقنية الخاصة

وهي : تنفيذ التزام بنقل المعرفة من طرف المستثمر األجنبي في عقد االستثمار يمر بمرحلتين، المرحلة األولى
تثمر األجنبي بتهيئة المستفيد المرحلة التي تلي إبرام العقد لحين افتتاح مشروع المستفيد، حيث يقوم المس

ومستخدميه الستيعاب المعرفة الفنية التي تمثل الجوهر المعنوي للمشروع المراد افتتاحه، وكذلك تزويده 
، فضاًل عن مساعدته في اختيار موقع المشروع ومساحته بالمخططات والرسوم الالزمة لممارسة النشاط

ة التي تكفل ظهور مشروع المستفيد بصورة تتجانس مع وطريقة تصميمه وغيرها من المستلزمات المادي
المظهر العام للشبكة على نحو يخلق اإلنطباع لدى الجمهور أن مشروع الدولة المضيفة ليس إال منفذا 

 .تسويقيا للمشروع األصل ال يتمتع بأي استقالل

                                                           
، والتي جاءت عامة فيما يخص االستثمارات، واألصول 29-11االستثمار الجزائري أنظر المادة األولى من قانون ترقية  -1

التي تشتملها، وهذا بعكس االتفاقيات الدولية الثنائية التي أبرمتها الجزائر في هذا اإلطار والتي رأت أن اصول االستثمار تتكون 
رة تمثلت في حقوق المؤلف وحقوق الملكية على سبيل الخصوص ال الحصر من االصول المادية والمعنوية، هذه االخي

من االتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلتين، ( د)الصناعية، انظر في هذا االطار المادة االولى الفقرة 
 .بق ذكره، مرجع س1993-20-13فيما يخص بعض االستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعة بالجزائر في 

بغداد الصديق، التحكيم التجاري الدولي في الملكية الصناعية والتجارية، المجلة الجزائرية لالقتصاد واالدارة، كلية العلوم   -2
 .020-021 ص ، ص0211جانفي -21: االقتصادية والتجارية، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، الجزائر، ع

الفكرية نشأتها ومفهومها ونطاقها واهميتها وتكييفها وتنظيمها وحمايتها، دار الثقافة  صالح زين الدين، المدخل إلى الملكية -3
 .30-30 ص ، ص0221للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 

 .022، ص مرجع سبق ذكره بغداد الصديق، التحكيم التجاري الدولي في الملكية الصناعية والتجارية، -4
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المشروع االستثماري يمارس الثانية التي تبتدأ من تاريخ افتتاح المشروع وتستمر مادام هذا أما المرحلة 
نشاطه في االطار المخصص له، ومظاهرها تتمثل في تقديم مختلف التعليمات والتوصيات واإلرشادات 
الضرورية لممارسة النشاط، ويستمر المستثمر األجنبي بتنفيذ التزامه مع استمرار حياة المشروع إذ يأخذ 

ة، وخاصة ما يتعلق منها بما يتجسد من خبرات تهدف إلى انتقال عناصر المعرفة الفنية طرقًا وأساليب مختلف
 .(1)في االنتاج والتوزيع والتسويق تحقيق األفضل

والجدير بالذكر أن تنفيذ المستثمر األجنبي إللتزامه هذا يثير الكثير من الخالفات التي تثور مع الدولة 
، كما أن عدم المتعلقة بنقل التكنولوجيا ، خصوصًا في عقود االستثمار األجنبي المباشرالمضيفة لالستثمارات

التنفيذ المستثمر األجني اللتزاماته المتعلقة بنقل المعرفة الفنية يكون راجعًا إلى عدم اعالم المستثمر األجنبي 
للدولة المضيفة بكل الظروف االقتصادية واالجتماعية التي يتم استغالل المعرفة الفنية في محيطها بحيث 

الغاية منها، ويمكن للمستثمر األجنبي أن يتجنب اإلدعاء بإخالله بتنفيذ االلتزام بإثبات أنه تفشل في تحقيق 
نقل عناصر المعرفة الفنية بصورة تطابق ما ورد في عقد االستثمار األجنبي المباشرة، وبسبب الطابع 

بشأنها، لذلك يلعب  المعنوي للمعرفة الفنية فإنه يصعب تحديد عناصرها بدقة متناهية تحول دون أي خالف
مبدأ حسن النية في تنفيذ االلتزامات العقدية خاصة الدولية دورًا مهمًا في حسم ما قد يثور من منازعات في 

  .(2)هذا اإلطار
التزام المستثمر األجنبي باإلعالم واألخبار ومكاشفة الدولة المضيفة بكافة الظروف المحيطة :تاسعاا 

  بالمشروع االستثماري
هذا االلتزام على غرار االلتزامات األخرى يجد مصدره كذلك في عقود االستثمار األجنبي المباشر   

وفي التشريعات الوطنية المتعلقة باالستثمار بحيث أن هذا االلتزام المفروض على المستثمر األجنبي يعتبر 
قابة الرسمية والدائمة على سير حقًا في وقت نفسه للدولة المضيفة لالستثمار، حيث من حقها اإلطالع والر 

العمليات في المشروع االستثماري محل التعاقد ومن هنا يقع على عاتق المستثمر األجنبي باإلعالم واإلخبار 
ويتفرع عنه ضرورة إعطاء المشروع األجنبي للدولة أو جهازها المنبثق عنها تقارير دورية تفصيلية تتعلق 

مع العلم أنه قد ينص عقد االستثمار األجنبي المباشر ذاته أو حتى التشريع بالحالة التي تسير بها األعمال، 
المتعلق باالستثمار على جزاءات وعقوبات في حالة اإلخالل بهذا االلتزام يصل إلى حد فسخ العقد من قبل 

 .(3)الدولة المضيفة لالستثمار األجنبي المباشر
المتعلق بترقية االستثمار المستثمر  11-29: وفي هذا الشأن ألزم قانون االستثمار الجزائري رقم

الوطني أو األجنبي بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الجهاز التابع للدولة المضيفة المراقب والمرافق للمشاريع 
                                                           

، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر -1
 .102مرجع سبق ذكره، ص  الخاصة بها،

.330ص محمود الكيالني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، مرجع سيق ذكره،  - 2 
االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية  -3

 .121ص   االستثمار، مرجع سبق ذكره،
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من القيام بمهمة المتابعة، فضاًل عن  حتى تتمكن ANDIاالستثمارية والمتمثل في الوكالة الوطنية لالستثمار 
 .   (1)تقرير عقوبات وجزاءات في حالة اإلخالل بهذه االلتزامات والتي نص عليها التنظيم في هذا اإلطار

والمتعلق  0211مارس  20المؤرخ في  120-11: رقم يث نلتمس من خالل المرسوم التنفيذيح
ة عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة، والذي في إطاره بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حال

إذا لم يلتزم المستثمر بتقديم الكشف السنوي لتقدم المشروع لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، من يوم 
الالزمة  تسجيل االستثمار لديها، تقوم هذه األخيرة بإعداد قائمة لهؤالء المستثمرين وتتخذ اإلجراءات القانونية

 .(2)في حقهم، وصواًل إلى التجريد من مختلف المزايا التي قد يكونوا استفادوا منها في إطار قانون االستثمار
وتتمثل هذه اإلجراءات القانونية األولية قبل التجريد من المزايا في حالة امتناع المستثمر األجنبي عن 

تقديم الكشف السنوي لتقدم المشروع للوكالة الوطني  الوفاء بالتزامه المفروض عليه قانونيا والمتمثل في
 :لالستثمار فيما يلي

 :اإلعذار-1
حيث تقوم المصالح المحلية للوكالة الوطنية لالستثمار كل سداسي بإعداد قائمة المستثمرين المتخلفين 

رسالها إلى المصالح الجبائية أو  مركز تسيير المزايا عن دفع الكشف السنوي لتقدم مشاريع االستثمار لديها وا 
 .(3)المختص إقليميًا إلعذارهم وذلك حسب النموذج المحدد في الملحق الثاني الخاص بهذا المرسوم

ويتم بموجب هذا اإلعذار إخطار المستثمر من طرف المصالح الجبائية أو مركز تسيير المزايا 
تاريخ تبليغ اإلعذار، تحت طائلة  المختص إقليميًا بضرورة تقديم الكشف السنوي في أجل شهرين ابتداء من

توقيف المزايا، ويجب على المصالح المعنية بتبليغ اإلعذارات أن تقوم بهذه العملية في أجل خمسة عشر 
 .يومًا ابتداء من تاريخ تسلمها لقائمة المستثمرين المتخلفين المرسلة من طرف المصالح المحلية للوكالة( 10)

                                                           
يلزم المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة  :"والتي تنص على أنه 29-11من قانون ترقية االستثمار  0و  3ف/30المادة  -1

 .إلى الوكالة حتى تتمكن من القيام بمهمة المتابعة الموكلة لها
تحدد كيفية جمع المعلومات عن تقدم المشاريع والتزامات المستثمرين، بعنوان المتابعة، وكذا العقوبات في حالة اإلخالل 

-11: المقصود بالتنظيم اإلحالة إلى المرسوم التنفيذي رقم". )عن طريق التنظيم بااللتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة،
والمتعلق بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات  0211مارس  20المؤرخ في  120

 (.، مرجع سبق ذكرهالمكتتبة
والمتعلق بمتابعة االستثمارات والعقوبات  0211مارس  20المؤرخ في  120-11: المرسوم التنفيذي رقممن  0المادة  -2

 .، مرجع سبق ذكرهالمطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة
مركز تسيير المزايا من بين المراكز األربعة إضافة إلى مركز استيفاء اإلجراءات ومركز الدعم إلنشاء المؤسسات ومركز  -3

المعدل والمتمم  0211مارس -20المؤرخ في  122-11: والتي استحدثت بموجب المرسوم التنفيذي رقم اإلقليمية الترقية
، المحدد لصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 0221-12-29: المؤرخ في 301-21: للمرسوم التنفيذي رقم

لالمركزي المنصب على مستوى مقر الوالية يضم المركز بحيث أصبح الشباك الوحيد ا مرجع سبق ذكره، وتنظيمها وسيرها،
 . األربعة السالفة الذكر
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تقديم الكشوف السنوية لعمليات تقدم المشاريع ترسل المصالح الجبائية وفي حالة االستجابة لإلعذار و 
 .الكشوف إلى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

وفي حالة عدم االلتزام واالستجابة خالل األجل المحدد بعد اإلعذار وهو شهرين بعد مدة اإلعذار التي 
المزايا بإعداد قائمة المستثمرين اللذين لم هي خمسة عشر يوم تقوم المصالح الجبائية أو مركز تسيير 

يستجيبوا لهذا اإلعذار بتقديم الكشوف السنوية وترسل إلى الوكالة الوطنية لالستثمار لتقوم هذه األخيرة بتعليق 
 .(1)المزايا التي يتمتعون بها هؤالء المستثمرين

 :اإلشعار-2
بعد الجزاء األول المتمثل في تعلق المزايا للمستثمرين المخالفين اللتزاماتهم المتمثلة في ايداع الكشوف 
السنوية الخاصة بتقدم مشاريعهم االستثمارية، تقوم الهياكل المؤهلة للوكالة بإشعار المستثمر بواسطة رسالة 

إلى مكاتبها لتقديم التبريرات المحتملة، وفي موصى عليها تفيد بتعليق حقوقه في المزايا، وتسدعيه للحضور 
المستثمر الصمت في الشهر الذي يلي تاريخ اإلشعار، فإنه يجرد في حقوقه من المزايا بإلغاء  التزامحالة 

 .   (2)شهادة تسجيله
كما أن تجريد المستثمر من المزايا يشمل المزايا المستهلكة فضاًل عن توقيع عقوبات أخرى ويكون وفق 
األشكال نفسها التي تم بها التسجيل في المزايا، ويكون ذلك بإشعار بالتجريد  من الحقوق في المزايا وفق 

 . (3)النموذج المبين في الملحق الثالث من هذا المرسوم التنفيذي مع إرسال نسخ أصلية إلى اإلدارات المعنية
ء المترتب على عدم التزام المستثمر ويالحظ أن المشرع الجزائري أفرد أحكاما خاصة فيما يخص الجزا

بتقديم الكشف السنوي حول تقدم مشروعه االستثماري، أما في حالة مخالفة االلتزامات والواجبات المكتتبة 
  األخرى والمنصوص عليها في قانون االستثمار والتي تضع على عاتق المستثمر التزاما بالقيام أو بعدم القيام 

تها له الدولة المضيفة م بها المشرع الجزائري المستثمر مقابل المزايا التي منححيث أن هذه الواجبات ألز 
 .لالستثمار

من المرسوم  13وعلى هذا األساس إذا لم يوفي بها تعرض لهذه العقوبات المنصوص عليها في المادة 
والمتعلق بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة  0211مارس  20 المؤرخ في  120-11: رقم

عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة، وهذه العقوبات هي نفسها العقوبة المطبقة على عدم االلتزام بتقديم 
عد اإلعذار وعند الكشف السنوي عن تقدم المشروع االستثماري، وهي عقوبة التجريد من المزايا والتي تتخذ ب

تحويل الوجهة التفضيلية وعند كل حالة منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن أن تؤدي 

                                                           
والمتعلق بمتابعة االستثمارات والعقوبات  0211مارس  20المؤرخ في  120-11: المرسوم التنفيذي رقم من 3و 1المادتان -1

 .جع سبق ذكرهر، مر والواجبات المكتتبة السالف الذك المطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات
والمتعلق بمتابعة االستثمارات والعقوبات  0211مارس  20المؤرخ في  120-11: المرسوم التنفيذي رقم من  12المادة  - 2

 .، مرجع سبق ذكرهوالواجبات المكتتبة السالف الذكرالمطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات 
والمتعلق بمتابعة االستثمارات  0211مارس  20المؤرخ في  120-11: المرسوم التنفيذي رقم من 10و 11المادتان  -3

 .، مرجع سبق ذكرهوالواجبات المكتتبة السالف الذكروالعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات 
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إلى تقرير مثل هذه العقوبة، واألكثر من ذلك أن عقوبة التجريد من المزايا قد تصدر من مسؤول الوكالة 
ثمار بمبادرة من المستثمر نفسه، هذا األخير الذي الوطنية لالستثمار بصفة مباشرة عند إلغاء تسجيل االست

أعطاه المشرع فرصة تدارك عقوبة التجريد من المزايا وألزم الهيئات المكلفة بتوقيع هذه العقوبة بسماعه 
يومًا، وفي حالة االمتثال تصدر عقوبة التجريد حتى ( 12)شريطة امتثاله لإلعذار األول خالل مدة ستون 

 .(1)مع عدم سماعه
وعمومًا يمكن القول أن التزام المستثمر باإلعالم واإلخبار ومكاشفة الدولة المضيفة باالستثمار قد يجد 
مصدر في عقد االستثمار األجنبي المباشر ذاته وفي التشريع الوطني الداخلي وباألخص قانون االستثمار، 

يدا ع كشف سنوي عن تقدم مشروعه حيث ألزم المشرع الجزائري المستثمر الوطني أو األجنبي بتقديم وا 
االستثماري فضاًل عن االلتزامات والواجبات المكتتبة األخرى ورتب عقوبات في حالة مخالفة المستثمر 
الوطني أو األجنبي لهذه االلتزامات تمثلت في عقوبة التجريد من المزايا سواء في حالة عدم االلتزام بتقديم 

ي أو في حالة عدم احترام المستثمر الوطني أو األجنبي لاللتزامات الكشف السنوي لتقدم المشروع االستثمار 
 .والواجبات المكتتبة التي يفرضها قانون االستثمار

الواردة  0وفيما يخص عقوبة التجريد، التي فرضها المشرع الجزائري لعدم امتثال المستثمر لنص المادة 
بمجرد التأكد من ذلك، مع إمكانية الطعن السالف الذكر، تطبق  120-11:في المرسوم التنفيذي رقم

 .(2)االختياري في القرار الصادر بالتجريد من المزايا أمام لجنة الطعن أو في حالة إلغاء القرار من العدالة
ولنا عودة فيما يخص فض النزاع المتعلق بقرار التجريد من المزايا خاصة فيما يخص الجهة القضائية 

في الباب الثاني من هذه الدراسة عند دراسة آلية القضاء الوطني ودورها في فض  المختصة إقليميًا ونوعيًا،
 .المنازعة المتعلقة بعقد االستثمار األجنبي المباشر

وهكذا بعدما انتهينا من دراسة الفصل األول من هذا الباب والذي خصصناه للحديث عن اإلطار 
ا القول بأنها عقود تبرم بهدف تحقيق التنمية المفاهيمي لعقود االستثمار األجنبي المباشر، يمكنن

اإلقتصادية بين الدولة أو األجهزة التابعة لها مع شخص خاص أجنبي طبيعي أو معنوي، وتتعدد صورها 
دولية، ذات طبيعة خاصة ومعقدة، مما  وأنواعها حسب حاجة الدول لتنفيذ خططها التنموية، وهي عقود

ة من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق عليها عند المنازعة بشأنها، يتعين إفرادها بمعاملة متميزة خاص
ولتفادي لوجود طرفين غير متكافئين في العالقة العقدية من الناحية القانونية والسياسية واإلقتصادية، 

ة الصراع القائم فيما يخص حكم المنازعة بين القانون الوطني والدولي ومبدأ سلطان اإلرادة، وكذا إشكالي
التوطين والتدويل لهذا العقد الغير مسمى، لذلك البدا من البحث في طبيعة هذه المنازعة وكذا القانون 

 .الواجب التطبيق عليها
                                                           

تعلق بمتابعة االستثمارات والم 0211مارس  20المؤرخ في  120-11: المرسوم التنفيذي رقم من 10و 13المادتان  -1
 .، مرجع سبق ذكرهوالواجبات المكتتبة السالف الذكروالعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات 

والمتعلق  0211مارس  20المؤرخ في  120-11: المرسوم التنفيذي رقم من 10و 13المادتان  11، 11، 10المواد  -2
 .، مرجع سبق ذكرهوالواجبات المكتتبة السالف الذكربمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات 
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 :الفصل الثاني
 

 منازعات عقود االستثمار األجنبي والقانون الواجب التطبيق عليها 
 

األجنبي المباشر بعدة خصائص فهي عادة عقود طويلة اآلجال، وترتبط بشكل  تتميز عقود االستثمار
ي أساسي بكيان الدولة المضيفة لالستثمار، التي تسعى إلى تنفيذ خططها التنموية، ومادامت الدولة طرف ف

فإن ذلك يعطيها صالحيات وامتيازات واسعة  ،كقوة سياسية مرتبطة بالسيادة عقد االستثمار األجنبي المباشر
في مواجهة المستثمر الخاص األجنبي الطبيعي أو المعنوي وذلك بالرغم من قوته االقتصادية التي تفوق 
إمكانية الدولة المضيفة لالستثمار في بعض األحيان، لذلك فقد تلجأ الدولة إلى اتخاذ إجراءات نابعة من 

د تغير الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتي تؤدي إلى المساس بعق سلطتها السيادية تماشيًا مع
 .الكثير من المنازعاترتب على ذلك يتو توازنه خاصة االقتصادي،  هاالستثمار األجنبي المباشر، مما يفقد

جنبي المباشر تتصف منازعات عقود االستثمار األطبيعة ولقد اختلفت اآلراء حول ما إذا كانت 
عقود التطبيق على منازعات  ، مثلما اختلفت كذلك حول مسألة القانون الواجبلطابع السياسي أم القانونيبا

طبيعة المنازعة في عقود االستثمار األجنبي االستثمار، وعلى هذا األساس سوف نتطرق في هذا الفصل إلى 
المبحث )زعات عقود االستثمار وكذا القانون الواجب التطبيق على منا (المبحث األول)المباشر وأسبابها

  (الثاني
 طبيعة المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المباشر وأسبابها :المبحث األول

إن آلية تدفق االستثمارات األجنبي المباشرة داخل الدولة المضيفة، تكون من خالل إيجاد مستثمرين 
ذا   ئة يتم ذلك من خالل اتفاق بين تواجدت هذه البيأجانب يبحثون عن بيئة مناسبة يستثمرون أموالهم بها، وا 

الطرفين، وهو ما يسمى بعقد االستثمار أو اتفاقية االستثمار أو ترخيص االستثمار، هذا األخير وكما سبقت 
اإلشارة إليه ينظم حقوق والتزامات الطرفين، فإذا ما تعرضت إلخالل أو انتهاك أو عرقلة  أو عدم التنفيذ من 

ما يسمى بالمنازعة، وتختلف منازعات عقود االستثمار عن منازعات  ا لما نص عليه العقد، أنشأين، وفقالطرف
العقود األخرى نظرًا لطبيعة المنازعة ذاتها الناشئة ألسباب عديدة ومختلفة، حيث أن عدم تسوية هذه المنازعة 

لمضيفة، وعلى ضوء ذلك ما هي بصورة سريعة وبطريقة أكثر فاعلية يرتب ضررًا باالقتصاد الوطني للدولة ا
 طلبالم) وما هي طبيعتها (األول طلبالم)؟ االستثمار األجنبي المباشر المنازعة في عقود االستثمارأسباب 
 .     ؟(الثاني

 األجنبي المباشرعقود االستثمار أسباب منازعات  :لمطلب األولا
أفرزت الطبيعة الفنية واالقتصادية لعقود االستثمار األجنبي المباشر، العديد من المنازعات نتيجة لتغير 
: الظروف المحيطة بها، وعليه فاألسباب المؤدية لنشوء منازعاتها كثيرة ومتنوعة سواء كان مصدرها أجنبي

قائية كشرط الثبات التشريعي وشرط كالقوة القاهرة والظروف الطارئة وما تثيره هذه الظروف من وسائل و 
إعادة التفاوض، أو كان مصدرها الدولة المضيفة لالستثمار، كونها تتمتع بمركز سيادي والذي يخولها 
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إمكانية اتخاذ بعض التصرفات واإلجراءات والتي تمس العقد كإجراء نزع الملكية والمصادرة والتأميم، أو تغيير 
ادية، أو كان مصدر هذه األسباب بفعل المستثمر األجنبي وذلك في حالة القانون، أو اتخاذ إجراءات انفر 

 .إخالله بالتزاماته التعاقدية المفروضة عليه
 أسباب أجنبية ال دخل ألطراف عقد االستثمار األجنبي فيها: وعليه فيمكن تقسيم هذه األسباب إلى

ي المباشر سواء الدولة المضيفة أو وأسباب ترجع إلى أحد طرفي عقد االستثمار األجنب (الفرع األول)
 . (الفرع الثاني)المستثمر األجنبي 

 األسباب األجنبية :الفرع األول
قد يحدث أحيانًا، بعض األمور خارجة عن إرادة طرفي عقد االستثمار والتي تؤدي إلى اختالل التوازن       

، وهذه األمور قد تعرض العقد التعاقدالعقدي في االلتزامات التعاقدية التي تشكلت بصورة صحيحة عند 
لغائه من قبل الطرفين ، ففي هذه أو الظرف الطار  ، كما هو الحال عند حدوث القوة القاهرةلالنهيار التام وا 

مما يستوجب إعادة النظر فيه عن طريق التفاوض  وقد يستحيل تنفيذ االلتزام، الحالة يختل توازن العقد،
 .(1)تدعي األمر إبقائهمجددا حول شروطه، دون أن يس

كما أن أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر في الكثير من العقود واالتفاقات يعملون على وضع 
شرط خاص في تلك العقود، يهدف إلى تعريف القوة القاهرة وكيفية التعامل معها، وتحديد اإلحداث والظروف 

 .(2)ة في حالة حدوث هذا الشرطالتي تعتبر ظروفا غير متوقعة، وذلك تفاديًا للمنازع
ذا كانت الظروف الطارئة تجعل تنفيذ االلتزام مرهقا، فالمستثمر األجنبي  يرغب في في هذه الحالة وا 

استمرا النشاط االستثماري المتعلق ببرامجها عدم خسارة مشروعه االستثماري والدولة المضيفة ترغب في 
على وضع شروط في العقد تسمح بإعادة النظر في مقومات التنموية، لذلك يعمل أطراف عقد االستثمار 

   .(3)العقد والتفاوض فيه عند ظهور مؤشرات تحدث خلاًل في االلتزامات المتبادلة بين الطرفين
 القوة القاهرة :أوالا 

وهي مجموعة من األحداث التي لم يكن في وسع أحد األطراف توقعها أو تداركها، ويترتب عليها 
زام الستحالة تنفيذه دون أن يتحمل تبعية ذلك، بحيث يجب توافر ثالث شروط في الحدث انقضاء االلت

لوصفه بالقوة القاهرة وهو عدم التوقع واستحالة الدفع واستقالل الحدث عن إرادة المدين، وهذا ما يميز القوة 
 .(4)القاهرة عن الحادث الطار  التي يجعل تنفيذ االلتزام مرهقًا ال مستحيالً 

                                                           
، 1993عصام الدين القصبي، خصوصية التحكيم في مجال منازعات االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -1

 .131ص 
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -2

 .111-111 ص ، صمرجع سبق ذكرهواالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، 
  .103ص ، ذكره قمرجع سب خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، -3
 . 103ص  ذكره، قمرجع سبخالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار،  -4
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نظرية االستحالة المطلقة وتعتمد : النظام القانوني التقليدي للقوة القاهرة عرف نظريتان هما أن كما
وهو ما تبناه التشريع االلماني   (Limpossibilité d'éxution)على معيار االستحالة المطلقة لتنفيذ االلتزام 

سي والتي حددت اركان هذه الظاهرة، ولكي واإلنجليزي واألردني، أما النظرية الثانية فهي نظرية القضاء الفرن
يعتبر الحادث مكونا لحالة القوة القاهرة فال بدا أن تجتمع فيه ثالث خصائص كي يكون التكييف صحيحا 

سبب أجنبي، ال : وهذه الخصائص هي: ومعتمدًا وينتج آثره على تحديد أو إبراء مسؤولية المدين بالتنفيذ
ورغم ذلك فإننا نجد أخيرا موقفا معتدال للقضاء الفرنسي يسمح في تجاوز يمكن توقعه، وال يمكن مقاومته، 

ن الكثير من التشريعاهذا المنطق  ت من اخذت بمبدأ استحالة التنفيذ  كالقانون السويسري، غير الثالثي، وا 
بشأن عقود  1932ان المشرع الدولي وفي اتفاقية فينا لعام  فيه ان النظام القانوني الحديث للقوة القاهرة، نجد

البيع الدولي للبضائع وان لم يتطرق الى مفهوم القوة القاهرة بصفة صريحة اال انه تدارك بوجود مثل هذه 
من ذات االتفاقية المتعلقة باحكام االعفاءات من  19الحوادث ضمن هذا المفهوم وذلك في نص المادة 

عدم تنفيذ العقد، وذلك اذا ثبت ان عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن  المسئولية عند
نه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق في االعتبار وقت انعقاد العقد أو أن  إرادة االطراف وا 

  .(1)يكون بإمكانهتجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه
ذا ك انت القواعد العامة تقضي بأن القوة القاهرة تؤدي إلى انقضاء االلتزام وعدم تحمل المدين تبعة وا 

تنفيذه، خاصة في العقود الملزمة لجانبين فإن األمر يختلف في عقود االستثمار األجنبي المباشر، حيث 
الستثمارية بين األطراف هناك حرص على مواجهة األحداث المستقبلية عند وقوعها لضمان استمرار العالقة ا

  .(2)المعنية
ونظرًا لعدم وجود تعريف محدد وجامع لفكرة القوة القاهرة ال في القانون الدولي وال في القانون الوطني 
وال في الفقه والقضاء، فقد يلجأ أطراف عقود االستثمار األجنبي المباشر إلى تعداد الحوادث التي تعتبرها قوة 

ن استحالة التنفيذ بسبب القوة القاهرة هي قاهرة مع استبعاد حوادث أخرى، كما قد تنص بعض العقود على أ
التي تعوق تنفيذ االلتزام بصورته العادية دون أن تتطلب من المدين بذل جهود كبيرة للتغلب على االستحالة، 
وهذه الحلول المقدمة في العقد في الحقيقة هي حلول فردية يمارس فرضها الطرف القوي في العقد، ويرى 

ألحداث ووصفها بالقوة القاهرة في عقد االستثمار األجنبي المباشر أمر يؤدي إلى الباحث أن مسألة تحديد ا

                                                           
عبد المنعم حسون عنوز، كتاب شرط القوة القاهرة في العقود الدولية، على شبكة االنترنيت، على الرابط االلكتروني : أنظر -1

، www.ao.academu.org/wesima_articles/library-20070824-1417.htmlلالكاديمية العربية في الدنمارك، 
 (.   11:22على الساعة  0213-03-21: تاريخ التصفح

، مجلة إيناس هاشم رشيد، وعود كاتب االنباري، التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود االستثمار التي تبرمها الدولة -2
 .019، ص 0210ربالء، العراق، السنة السابعة العدد األول، رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة ك



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 153 - 
 

التهرب من المسؤولية العقدية وحتى الدولية، وعدم تسوية المنازعات المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر 
 .(1)بطريقة عادلة

لم  0211أوت  23رخ في المؤ  29-11وبخصوص التشريع الجزائري فإن قانون ترقية االستثمار 
من القانون المدني الجزائري نجده  0ف/121يحدد المقصود بالقوة القاهرة، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في :" يعطي تعريف للقوة القاهرة  حيث نصت على أنه
ن لم يصبح مستحياًل، صار مرهقا للمدين الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام ا لتعاقدي، وا 

بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق 
 .(2)"إلى الحد المعقول، ويقع باطاًل كل اتفاق على خالف ذلك

االستثمار األجنبي المباشر  ويالحظ على هذا التعريف أنه يتعارض ما ما ورد بخصوص عقود
المؤرخ في  21-20من قانون المحروقات  19ف/0الخاصة بعقود المحروقات في الجزائر، إذ نصت المادة 

والتي عرفت القوة القاهرة على  0213-20-02المؤرخ في  21-13:المعدل والمتمم رقم 03-20-0220
دة األطراف الذي يثيره، والذي يجعل تنفيذ هذا كل حدث غير متوقع، ال يمكن مقاومته وخارج عن إرا:" أنها

 .  (3)"األخير ألحد التزاماته التعاقدية أو العديد منها آنيا أو نهائيا، غير ممكن
وبإجراء المقارنة بين نصين يالحظ أن المشرع المدني الجزائري يشترط في القوة القاهرة التي تجعل 

حدوث حادث استثنائي غير -:القاضي الوطني يتدخل إلعادة التوازن العقدي وبرد االلتزام إلى الحد المعقول
ن لم يصبح تنفيذ االلتزام  أن يترتب على هذا الحادث إرهاق للمدين حتى-متوقع من قبل أطراف العقد، و وا 

مستحياًل، خصوصًا إذا اتفق أطراف العقد على تطبيق القانون الوطني عند تحديده لشرط القوة القاهرة في 
العقد، وهذا ما يختلف عن تنفيذ االلتزام في القوة القاهرة المقصودة في قانون المحروقات الوطني، والتي 

ة عن إرادة األطراف والتي تجعل تنفيذ االلتزام مستحياًل وعبر عنها اعتبرها المشرع عبارة عن أحداث خارج
 ،استمرار العالقة التعاقدية االستثمارية أن المشرع الجزائري رغب في ، والعلة في ذلك"غير ممكن"عبارة ب

                                                           
، ويضيف ذات 090، 091مرجع سيق ذكره، ص ص، محمود الكيالني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا،  -1

تثمارات خاصة في الباحث في هذا اإلطار أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، قد نبهت الدول النامية المضيفة لالس
مجال نقل التكنولوجيا لحالة عدم إدراج شرط القوة القاهرة وتحديد األحداث التي توصف بهذا الوصف في عقد نقل التكنولجيا 

إن شرط القوة القاهرة جاء يحمي األطراف من المطلبات عن :" الدولي وذلك حتى ال يكون هناك تهرب من المسؤولية بقولها
بااللتزامات التعاقدية بفعل القدر وهو على جانب كبير من األهمية عندما يكون موضوع عقد نقل التقصير في الوفاء 

التكنولوجيا هو نقل تكنولوجيا متطورة أو مركبة، ويكون عدم التسليم أو التوريدات المتأخرة للبيانات الهندسية األساسية أو توريد 
النص على هذا الشرط حتى ال يتمكن المورد على أساسه من دفع اآلالت راجعًا إلى مثل هذه األسباب، لذا يجب عدم 

 "  المسؤولية إذا تأخر في التنفيذ متذرعًا بأسباب كان يمكنه توقعها أو كان له بعض التحكم فيها
.، مرجع سبق ذكرهالمتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 1910-29-01المؤرخ في  03-10األمر  - 2 

 19،الصادرة بتاريخ  02: ع ش،.د.ج.ج.ر.ج، المتعلق بالمحروقات، 0220أبريل  03المؤرخ في  21-20 :رقم القانون -3
الصادرة بتاريخ  11 :ش ع.د.ج.ج.ر.ج ،0213فبراير  02المؤرخ في  21-13 :رقم ، المعدل والمتمم بالقانون0220يوليو 
 .11، ص 0213فبراير  00
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يتماشى مبدأ سلطان اإلرادة دور كبير في معالجة القوة القاهرة وفي تحديد صورها، وهذا ما على إعطاء فضال 
في اطار القوة  مع العالقات االقتصادية الدولية لكن اإلشكالية تبقى في هذا اإلطار أي قانون واجب التطبيق

ن سلمنا أن بقاعدة الخاص يقيد العام وحتى لو القاهرة،  هل قانون المحروقات أم القانون المدني حتى وا 
  .(1)اعتبرنا أن اإلرادة اتجهت إلى تطبيق قانون المحروقات

كذلك يمكن االشارة إلى ما ورد في اتفاقيات االستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار ممثلة 
 29للدولة الجزائرية وشركة الدار الدولية سيدار والتي حددت ما المقصود بالقوة القاهرة، حيث نصت المادة 

قوة القاهرة كل حدث يقع ويكون خارجا عن ص يقصد بحالة ال:حالة القوة القاهرة على انه: منها الموسومة ب 
نطاق إرادة الطرفين مثل الكوارث الطبيعية والحروب واإلضطرابات الكبيرة وأعمال الشغب، وال سيما تلك التي 

لتزامات الطرفين في إطار االتفاقية الحالية/تحول دون تحقيق و  .أو متابعة أهداف وا 
فان حول اإلجراءات الضرورية الالزمة قصد مواصلة وفي حالة وقوع مثل هذه األحداث، يتفق الطر 

     . (2)األهداف موضوع االتفاقية
ففي حالة غياب شرط صريح خاص بالقوة القاهرة يحدد نتائجها في عقد االستثمار األجنبي،  لذلك

فتختص هيئة المحكمين بتحديد أثر هذه القوة القاهرة على استمرارية العقد، بشكل الذي يضبط العالقة 
عادة التوازن له مرة أخرى قصد االستحالة المطلقة ذلك أن استحالة تنفيذ العقد وأ ،(3)القانونية بين أطرافه وا 

تؤدي إلى انقضاء العقد بالفسخ، والتي يجب أن تشمل مسألة تنفيذ االلتزامات الجوهرية، ألن استحالة تنفيذ 
  .(4)االلتزامات الثانوية ال يؤدي إلى الفسخ ما دام تنفيذ االلتزامات الجوهرية ممكناً 

القوة القاهرة، إال أن القانون الدولي غير  وبالرغم من عدم اإلشارة في قوانين االستثمار إلى مصطلح
االتفاقي أشار إلى االعفاء من المسؤولية إذا كان عدم التنفيذ يرجع لحادث ال يمكن السيطرة عليه، ومن ذلك 

(Unidroit)، من مباد  اليونيدروا 1/ 1ف-1ما نصت عليه المادة 
والتي  "القوة القاهرة"والمعنونة ب، (5)

يعفى المدين من المسؤولية عن عدم التنفيذ إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى حادث ال " : نصت على أنه
                                                           

ون الجزائري لالستثمار، األنشطة العادية وقطاع المحروقات، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، عجة الجياللي، الكامل في القان -1
 .133-131ص ص ، 0221

الصادر  21: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج و شركة الدار الدولية سيدار، ANDIمن اتفاقية االستثمار المبرمة بين  12المادة  -2
  .10، ص 0221جانفي 03بتاريخ 

مرجع سبق  رشيد، وعود كاتب االنباري، التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود االستثمار التي تبرمها الدولة،إيناس هاشم  -3
 .032ص  ذكره،

 .033مرجع سيق ذكره، ص  محمود الكيالني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، -4
إلى معهد روما  Institut International pour Unification du Droit privé  إختصارا لة Unidroitينصرف مصطلح يونيدروا  -5

، بموجب اتفاقية دولية أبرمت تحت إشراف عصبة األمم 1901لتوحيد القانون الخاص، وقد تم إنشاء هذا المعهد بروما سنة 
ون الخاص، وذلك عن طريق التي كانت قائمة قبل منظمة األمم المتحدة حاليًا، ويعمل هذا المعهد الدولي على توحيد القان

محمود سمير الشرقاوي، منظمات التجارة  -) إعداد مشروعات االتفاقيات الدولية، وكذلك المباد  المتعلقة بعقود التجارة الدولية
 (وما بعدها 10، ص 1991الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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سيطرة له عليه وكان من غير المعقول أن يدخله في حساباته عند إبرام العقد أو كان ال يستطيع تجنب وقوعه 
 .(1)"أو تفادي نتائجه

في نص " العائق" مصطلح كذلك استعملت اتفاقية فينا لألمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع 
منها، وذلك إذا أثبت أحد طرفي عقد البيع الدولي أن استحالة التنفيذ كانت نتيجة عائق خارج عن  19المادة 

وقت العقد انعقاد العقد أو أن يكون اره إرادته ولم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ هذا العائق في اعتب
  .(2)بإمكانه تجنبه أو التغلب عليه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليها

، غير (3)وفي مجال تحكيم عقود االستثمار تشكل القوة القاهرة  سببا من أسباب اإلعفاء من المسؤولية
أن تحديد ما يعتبر من قبيل القوة القاهرة من حوادث من عدمه، يبقى من صالحيات السلطة التقديرية لهيئة 
التحكيم، لذلك فقد تنجح الدول المضيفة لالستثمارات في نفي مسؤوليتها وقد تفشل بسسب القوة القاهرة، 

ضية بين مستثمر أجنبي والدولة في عقد إنشاء وتطبيقا لذلك استبعدت هيئة التحكيم المشكلة لنظر النزاع في ق
من رفع تعريفة المرور وتشغيل طريق سريع في فنزويال، ، واعتبرت أن تشكل المظاهرات الشعبية الغاضبة 

على الطريق السريع قوة قاهرة تمنع الدولة من الوفاء بالتزامها في عقد البوت برفع التعريفة بعد مضي مدة 
هذه االحتجاجات العنيفة : أسست الهيئة حكمها في رفض الدفع، على أساس أنمحددة بنص العقد، وقد 

كانت متوقعة، نظرا لتكرارها في الماضي على إثر قرارات مماثلة، وعلى المعارضة الشديدة للمشروع قبل توقيع 
  .(4)العقد

تؤثر بشكل  وال شك أن المظاهرات والثوارات واالعتصامات الفئوية وكذلك أعمال العنف واإلرهاب 
مباشر وغير مباشر على االستثمارات االجنبية المباشرة وغير المباشرة، ألن االستثمارات األجنبية تحتاج إلى 

، والدليل على ذلك عدم االستقرار األمني في بعض قتصادية واالمنيةمناخ آمن من الناحية السياسية واإل
 .(5)لتنمية بكل أبعادهاالبلدان االفريقية والعربية، وتاثير ذلك على مسار ا

                                                           

.11-10، ص مرجع سابق محمود سمير الشرقاوي، - 1 
، للنشر والتوزيع ، دار النهضة العربية1932ق، اتفاقية األمم المتحدة بشأن البيع الدولي، اتفاقية فينا عام محسن شفي -2

 .وما بعدها 009ص ، 1993ط  القاهرة،
 :نصت على أن القوة القاهرة سببًا من اسباب االعفاء من المسؤولية والتي ILCمن  03أنظر المادة  -3
عن فعل الدولة الذي ال يكون مطابقا اللتزام دولي لتلك الدولة إذا كان ذلك الفعل راجعا لقوة  تنتفي صفة عدم المشروعية -1"

قاهرة، أي حدوث قوة ال سبيل إلى مقاومتها أو حدث غير متوقع، يخرجان عن إرادة تلك الدولة، مما يجعل أداء ذلك االلتزام 
 .في هذه الظروف مستحيال ماديا

 :لحالتين التاليتينفي ا 1ال تنطبق الفقرة  -0
 في حالة كون القوة القاهرة تعزي، منفردة أو باإلقتران مع عوامل أخرى، إلى تصرف الدولة التي تتذرع به، أو  -(أ)
االمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال  -" )إذا تحملت الدولة تبعة نشوء تلك الحالة -(ب)

 (  0221-11-01لخمسين، تقرير اللجنة السادسة، دورتها الثالثة وا
  .312 ، صمرجع سبق ذكرههبة هزاع، توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وقانون االستثمار الدولي،  -4
 .13-11 ، ص ص0210معي، االسكندرية، مصر، أحمد عبد الاله المراغي، القانون الدولي االستثماري، دار الفكر الجا -5
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فيما يخص مسؤولية الدولة عن اإلخالل بإلتزامهاتها بسبب المظاهرات ويختلف موقف هيئات التحكيم، 
الشأن قررت  فيما يتعلق بالثورات وقلب نظام الحكم، وفي هذاعنها  ،العنيفة الرافضة لمشروع استثماري ما

محكمة التحكيم في إحدى المنازعات المثارة بين رعايا الواليات المتحدة األمريكية والجمهورية االسالمية 
من مظاهرات عنيفة، وسرقات،  1919اإليرانية، أن أحداث الثورة اإليرانية التي قلبت نظام الحكم في سنة 

ضطرابات، يتحقق به وصف القوة القاهرة، و  ضرابات، وا  من شأنه أن يدفع مسؤولية الدولة عن إخاللها وا 
ضد ايران، حيث أن  Starett Housing Corp، وهو ما يتحقق في قضية بإلتزاماتها في المواثيق الدولية

أن يضع في حسبانه الظروف السياسية للبلد المضيف، وأن الدولة لم يكن لها يد في تحقق تلك المستثمر البد 
  .(1)هاالظروف ولم تسهم في تفاقم

وعموماا فإن القوة القاهرة هي سبباا من األسباب التي تؤدي إلى المنازعات في عقود االستثمار األجنبي 
المباشر، نتيجة االستحالة  المطلقة لتنفيذ االلتزامات الجوهرية في العقد، أو قد تؤدي بعض الظروف 

اختالل التوازن المالي للعقد، مما يدعو األطراف المحيطة بالعقد إلى االستحالة النسبية في التنفيذ أو إلى 
إلى مراجعة عقد االستثمار األجنبي وينتج منازعات عن هذه الظروف الطارئة والتي كما سبقت اإلشارة إليه 

 .ال تؤدي إلى استحالة تنفيذ االلتزامات العقدية بصفة مطلقة
 .(Hardship)  الظروف الطارئة :ثانياا 

فكرة قديمة نجد لها آثار في الحضارات القديمة، كحضارة حمو رابي طبقت على فكرة الظروف الطارئة 
العقود الداخلية  والدولية من طرف الفقه العربي والغربي  والقضاء والتشريعات الوطنية والدولية، وتعني 

راف مرهقًا له، تغير في الظروف التي أبرم أثناءها العقد أدى إلى جعل تنفيذ التزام أحد األط:"الظروف الطارئة
   .(2)"حيث إذا أجبر على تنفيذه تحمل خسارة كبيرة

كما سبقت اإلشارة إليه أن عقود االستثمار األجنبي المباشر هي عقود ذات آجال طويلة وتنفذ في و 
الغالب على مراحل ويسعى فيها المستثمر األجنبي إلى تحقيق الربح، والدولة المضيفة والنامية إلى تحقيق 

هذه المنشودة، وأن أي تعديل في العقد بسبب الظروف الطارئة قد يؤدي إلى المساس بالتوازن العقدي،  التنمية
األحداث غير متوقعة وتجعل تنفيذ االلتزام مرهقًا وليس مستحياًل، ويكون تعديل العقد في هذه الحالة هو الحل 

إلغائه، ويتخذ هذا صور متعددة، وفقًا ما الغالب في حالة األحداث االستثنائية الطارئة عوضًا عن فسخه أو 
نصت عليه القواعد العامة خاصة في مجال القانون المدني وذلك إما وقف التنفيذ للعقد مؤقتًا أو منح المتعاقد 

    .(3)المرهق مهلة لهذا التنفيذ، أو تعديل مقدار االلتزام الذي اعتراه الخلل، أو رد االلتزام المرهق إلى حد معقول

                                                           
 313 ص بق ذكره،انون االستثمار الدولي، مرجع سهبة هزاع، توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وق -1

 .وما يليها
 .090مرجع سيق ذكره، ص محمود الكيالني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا،  -2
ازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض من -3

 .103-100مرجع سبق ذكره ص ص  واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن،
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في عقود االستثمار األجنبي المباشر، فقد يفضل العمل على إدراج شروط تسمح بإعادة النظر  أنهبيد 
في مقومات العقد والتفاوض فيه عند ظهور مؤشرات أو حدوث ظروف طارئة تحدث خلال في االلتزامات 

ي للعقد على ضوء المتبادلة بين الطرفين، و محاولة الذهاب إلى أبعد من ذلك وهو إعادة التوازن االقتصاد
الظروف الحاصلة، ويتم إدراج شرط إعادة التفاوض سواء في العقد أو في أتفاق منفصل، وتكون األحداث 
المراد التفاوض بشأنها مستقلة عن إراداتهم وتوقعاتهم عند إبرام العقد ويكون من طبيعتها اإلخالل بالتوازن 

صابة أحد المتعاقدين   .(1)بضرر ما وقعالعقدي وا 
زداد أهمية إدراج تلك الشروط في عقود التنقيب واستخراج المواد األولية، وذلك أن طرفي العقد ال وت

يعلمان حجم الكشف، ويرى البعض أن الدولة المضيفة لالستثمار عادة ما تلجأ للضغط على المستثمر في 
 .(2)باتمجال التنقيب والبحث لزيادة حصتها، خاصة في العقود التي ال يرد فيها شرط الث

ويرى الباحث أن فتح العقد على مصراعيه إلعادة التفاوض بشأنه من شأنه أن يفقد العقد قيمته 
القانونية، خصوصًا إذا لم ينجح هذا الشرط في التوفيق بين مصالح الطرفين، مصلحة الدولة المضيفة 

 .ومصلحة المستثمر األجنبي
تغير الظروف يمكن : أشارت إلى أن 1919دات لعام من اتفاقية فينا لقانون المعاه 10كما أن المادة 

 :أن يكون سببًا النقضاء المعاهدة، إذا توافرت الشروط اآلتية
 .أن يكون التغيير منصبًا على ظروف كانت موجودة وقت إبرام المعاهدة -
 .أن يكون هذا التغيير جوهريًا وأساسيًا  -
 .المعاهدة االلتزام بها أن يكون وجود الظروف المعنية قد شكل أساس قبول أطراف -
 .أن يكون من شأن التغيير تعديل مدى االلتزامات التي يجب تنفيذها وفقًا للمعاهدة تعدياًل جوهرياً  -

في حالة فرض إبرام اتفاقية استثمار بين دولتين، فإن أحكام :" ويرى أحد الباحثين في هذا اإلطار أنه
تفاقية بحسب كونها أبرمت بين دولتين، ويكون من ضمن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات تسري على تلك اال

تلك األحكام أنه يمكن إنهاء اتفاقية االستثمار متى طرأ تغير جوهري للظروف في إطار توافر الشروط التي 
من اتفاقية فينا السالفة الذكر، وهذا يعني أن تغير الظروف ليست مدعاة لمراجعة أو  10أشارت إليها المادة 

 .(3)فاوضإعادة الت
طار االتفاقيات الثنائية ستثمارات االجنبية المباشرة في إالجزائري على حماية اال عمل المشرع هذا وقد

المبرمة بين الجزائر وباقي دول العالم،  واقر مبدأ التعويض ومبدأ معاملة الدولة األولى بالرعاية، ومن ذلك 

                                                           
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -1

 .100، 103مرجع سبق ذكره ص ص  دولية وخصوصية مركز واشنطن،واالتفاقيات ال
 .111، ص مرجع سبق ذكرهزاع، توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وقانون االستثمار الدولي، ههبة  -2
ة مقارنة، الكتاب األول، مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراس -3

 .19-13 ص ص ،0211، اإلماراتدار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر، 
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والجمهورية التشيكية  االتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائرمن  0ف/0ما نصت عليه على سبيل المثال المادة 
  .(1)0222-29-00حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقعة ببراغ في 

ومن تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في عقود األجنبي المباشر والتي يمكن على أساسها تقرير أو 
ستثمارات أمام هيئة التحكيم والتي تتمثل في ظروف اقتصادية ال دخل دفع مسؤولية الدولة المستقبلة لال

والتي كانت   (Hampurna)لألطراف فيها كاألزمات االقتصادية واالضطرابات نذكر قضية الشركة األمريكية
مستثمرة في اندونيسيا بموجب عقد إنشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء بموجب عقد مبرم بين الشركة 

الشركة االندونيسية المملوكة للدولة، فدفعت هذه األخيرة أمام هيئة التحكيم بأن عدم الوفاء  األمريكية وٍ 
ه إلى الظروف االقتصادية التي تمر بها البالد، فرفضت بالتزاماتها اتجاه المستثمر األجنبي ثم إلغاء العقد مرد

الهيئة هذا الدفع بحجة أن الظروف االقتصادية التي كانت تمر بها اندونيسيا وكان ذلك في بداية التسعينات، 
ال يمكن أن توصف بأنها مفاجئة وغير متوقعة، نظرًا لكون اندونيسيا مرت بعدة أزمات اقتصادية، وأنه كان 

عاقدين في عقد طويل األجل مثل هذا أن يتوقعا تكرار هذه األزمات لذلك فإن الهيئة ال ترى في على المت
 . (2)األزمة االقتصادية وما ترتب عليها ظرفا استثنائيا لم يكن من الممكن توقعه

وفيما يخص دفع مسؤولية الدولة المضيفة لالستثمارات على أساس القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، 
نه يقع لزومًا عليها اثبات أن األزمة التي تمر بها لم تكن متوقعة، وتطبيقا لذلك نجد أن الكثير من أحكام فإ

التحكيم تستبعد األزمات االقتصادية من الظروف الطارئة واعتبارها مانعا من مسائلة الدولة المضيفة 
 .لالستثمار

ع المقدم من الشركة األندونسية المملوكة األمريكية، رفضت الهيئة قبول الدف (Himpurna)ففي قضية 
ن كان مرده للظروف االقتصادية التي تمر بها البالد، إال أن  للدولة بأن عدم الوفاء بإلتزاماتها العقدية، وا 

كمشغل للطاقة، ثم الغاء ( الشركة االمريكية)توقف الشركة االندونسية عن الوفاء بما عليها للمستثمر األجنبي 
الحكومة، ال يمكن دفعه على اساس نظرية الظروف الطارئة، ألن الظروف االقتصادية في العقد من قبل 

وقت قريب التي تمر بها اندونيسيا ال يمكن أن توصف بأنها مفاجئة وغير متوقعة، نظرًا ألن أندونيسيا مرت 
أن يتوقعا ( اماً ع 32)بعدد من األزمات اإلقتصادية، وأنه كان على المتعاقدين في عقد دولي طويل االجل 

                                                           
االتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر والجمهورية التشيكية حول الترقية والحماية المتبادلة  من 0ف/0نصت المادة  - 1

إذا تعرضت استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو :" على أنه لالستثمارات،
حالة طوار  وطنية أو ثورة وقعت على إقليم الطرف المتعاقد اآلخر، فإن أصحابها يستفيدون من قبل هذا األخير، على سبيل 

، االتفاقية تم المصادقة "ك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثةالتعويض، من معاملة ال تكون أقل امتيازًا من تل
الصادرة  00:ع.ش.د.ج.ج.ج.ر.، ج0220-20-21المؤرخ في  100-20: عليها بموجب المرسوم الرئاسي  رقم

 .0220-20-10:بتاريخ
2

- CAMPBELL McLACHLAN,Lis Pendens in international Litigation, HAGUE ACADEMY OF 

INTERNATIONAL LAW published in 2009 , New Zelan,p 239. 

 ص ص ، مرجع سبق ذكره،زاع، توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وقانون االستثمار الدوليههبة  -
300-300. 
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تكرار هذه األزمات، لذلك فإن الهيئة ال ترى في االزمة االقتصادية وما ترتب عنها ظرفًا استثنائيًا لم يكن من 
  .   (1)الممكن توقعه

وعمومًا يمكن القول أن من أسباب منازعات االستثمار الظروف الطارئة، وشرط إعادة التفاوض هو 
الحالة، ذلك أن شرط إعادة التفاوض الوارد في عقد االستثمار األجنبي  وسيلة لتجنب المنازعات في هذه

المباشر يهدف بشكل رئيسي إلى المحافظة على التوازن االقتصادي في العقد، حيث يسمح بمراجعة العقد 
عندما يؤدي تغير الظروف إلى تغير أساسي في توازن األداء العقدية، ويعطي فرصة لالستمرار والبقاء في 

  .(2)قد عن طريق تعديل أحكامهالع
 .عقد االستثمار األجنبي المباشر أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على: ثالثاا 

يغلب عليها الطابع الفني، ومن ثمة فإن فضها يحتاج إلى  إن المنازعات التي تدور حول حالة القوة
آلية خاصة يتوافر للقائمين عليها الخبرة والدراية العلمية الكافية، وهنا اقصد التحكيم، حيث وكما سبقت 

أن أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر، ال يودون في الغالب إنهاء رابطتهم العقدية بسبب  إليه اإلشارة
نما قد يجدون من المناسب أكثر من ذلك أن يعيدوا النظر حدث  الذي أوجد حالة من القوة القاهرةهذا ال ، وا 

 .في هذه الرابطة لتصبح أكثر توافقًا مع الظروف الجديدة
وهذا عكس القواعد العامة المستقرة في معظم القانونية، حيث قد يفضل األطراف إنهاء الروابط فيما 

قت اإلشارة إليه كذلك أن الهدف من إدراج شرط القوة القاهرة في مجال العقود بصفة بينهم، ولهذا وكما سب
عامة هو تحديد ما المقصود بها، وذلك باإلحالة في مثل هذا الصدد لنظام قانوني معين، وغالبًا ما يكون 

حداث التي تندرج يتضمن بيانًا جامعًا باألالقانون الواجب التطبيق على العقد نفسه، أو إجراء تحديد حصري 
 تحت هذا المصطلح، وهنا تكون لعقود االستثمار األجنبي المباشر خصوصيتها الرتباط هذه األحداث عادة

 .(3)بالحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، أو لصلتها بطبيعة النشاط االقتصادي نفسه

                                                           
األمريكية والشركة  (Himpurna)في وجود عقد اقتصادي دولي مبرم بين شركة  (Himpurna) تتلخص وقائع قضية  -1

وفي أوائل التسعينات من القرن العشرين ضرب اقتصاد الدول  األندونسية المملوكة للدولة النشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة،
ندية في إذ انهارت عملة تايالندا نتيجة لحركات بيع مكثفة للعملة التايل" عدوى العملة التايلندية"األندونيسية زلزال مدمر عرف ب

سوق األموال األموال في بانكوك، ونتيجة لضعف الرقابة على النظام البنكي في اندونيسيا وقلة احتياطات النقد األجنبي، بسبب 
ما مرت به أندونيسيا واستنفاذ االحتياطي على مدى عدة سنوات سبقت األزمة اآلسيوية للدفع عن سعر صرف العملة 

 .لمركزي اإلندونيسي من الدفاع عن عملته في وجه بيع للروبية على إثرها انها اقتصاد أندونيسيااألندونيسية، ولم يتمكن البنك ا
عقدًا إلنشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة، وعلى إثر ذلك رفعت شركة  12فأصدر الرئيس األندونيسي أمرًا بإلغاء 

(Himpurna) فيها اندونيسيا دفع مسؤوليتها العقدية عن تخلفها  األمريكية دعوى تحكيم ضد الشركة األندونسية والتي حاولت
عن أداء إلتزاماتها وفقا لعقد شراء الطاقة من أن الظروف االقتصادية التي تمر بها البالد تشكل ظروفًا طارئة تجعل تنفيذها 

 (.000مرجع سابق، ص زاع، ههبة  -:أنظر -) .اللتزامها غير ممكن وتطلب إعفاؤها منه
.321بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة،  مرجع سبق ذكره، ص   - 2 

 ،ة الجديدة، اإلسكندريةطالب برايم سليمان، الضمانات التشريعية لحماية االستثمار األجنبي، دراسة مقارنة، دار الجامع -3
 .130-133 ص ص مرجع سبق ذكره،
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شرط القوة القاهرة والنتائج كما أنه ال شك أن مهمة الفصل في المنازعات التي تدور حول تحقق 
، حيث تتطلب أن تكون هيئة التحكيم ذات مستوى عالي المترتبة على ثبوته، هي مهمة فنية في المقام األول

وتعيين خبراء للوصول إلى نتائج تتفق وظروف النزاع خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن اللجوء للتحكيم 
فاوضات بين أطرافه محاولة للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع بشكل غالبًا ماال يحدث إال بعد مناقشات وم

عام، كذلك حتى ولو فرضنا تعيين الهيئات التحكيمية لخبراء على مستوى عال من التخصص في هذا 
حالة النزاع للتحكيم، ثم تعيين الخبراء يحول دون  المجال فإن مرور الوقت بين وقوع أحداث القوة القاهرة وا 

 . (1)نتائج تتفق وظروف النزاع الوصول إلى
الدولة المضيفة )األسباب التي ترجع إلى أحد طرفي عقد االستثمار األجنبي المباشر  :الفرع الثاني
   (والمستثمر األجنبيألالستثمار، 

ليس دائما منازعات االستثمار تكون نتيجة أسباب قهرية أو ظروف طارئة، ليس لطرفي عقد االستثمار 
، فقد يكون السبب الرئيسي هو إرادتهما، سواء الدولة المتعاقدة وذلك (2)وليةمما يعفيهما من المسؤ دخاًل فيها، 

لما تملكه من سلطة في العقد تخولها اتخاذ اإلجراءات االنفرادية وبالتالي تنعقد مسؤوليتها الدولية، أو 
الدولة المستقبلة لالستثمار  تتخذقد أنه وبمعنى آخر المستثمر األجنبي في حالة مخالفته اللتزاماته التعاقدية، 

في عالقتها مع المستثمر األجنبي عدة تصرفات من شأنها أن توثر في حقوقه التي تولدت األجنبي المباشر 
                                                           

 .130، ص مرجع سبق ذكره ات التشريعية لحماية االستثمار األجنبي، دراسة مقارنة،طالب برايم سليمان، الضمان -1
يمكن استبعاد مسؤولية الدولة بسبب تصرفاتها المخالفة اللتزاماتها الدولية إذا توفرت بعض الشروط في حاالت معينة حددتها لجنة  -2

مسؤولية الدولة عن تصرفاتها غير مشروعة دوليا والذي صادقت عليه في دوراتها القانون الدولي  التابعة لألمم  المتحدة في المشروع حول 
، أما فكرة المسؤولية العقدية، فإنها تكون نتيجة إخالل القوة القاهرة أو الخطر أو حالة الضرورة: ، وهي0221الثالثة والخمسين بجنيف عام 

ية، لكن بعض الفقهاء يرون أن خرق االلتزامات في العقود المبرمة بين الدولة أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر اللتزاماتهم التعاقد
واألشخاص األجنبية الخاصة كعقود االستثمار من شأنه أن يطرح المسؤولية العقدية والدولية سواء كانت قائمة على خطأ أو بدون خطأ، 

نبي عند مخالفة الدولة اللتزاماتها التعاقدية، وتقوم المسؤولية سواء والتي يتولد عنها الحق في التعويض والحق في الحماية للمستثمر األج
العقدية أو الدولية حتى ولو كان القانون الواجب التطبيق على عقد االستثمار األجنبي الخاص المباشر هو القانون الوطني، فخضوع عقد 

يالحظ أن المشرع الجزائري قدم تنازالت مهمة عن سيادة الدولة رغبة االستثمار لهذا األخير ال ينفي عن الدولة المضيفة المسؤولية الدولية و 
 منه في استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة، وذلك عند عدم تحديده للقانون الواجب التطبيق على عقد االستثمار األجنبي المباشر في

ن كان أشار إلى وسائل تسوية منازعات االستثمارات المتعلق بترقية االستث 29-11ظل قوانين االستثمار وصوال إلى آخر قانون  مار، وا 
لقضاء الوطني في حل النزاعات بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية كأصل لختصاص والتي جعلت اال 00األجنبية بموجب المادة 

ألطراف أو وجود بند في العقد يسمح للطرفين عام، واالستثناء هو اللجوء إلى التحكيم في حالة وجود اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة ا
ن كانت بعض االتفاقيات الحمائية الثنائية والخاصة بتشجيع وحماية باللجوء إلى التحكيم والمصالحة والتحكيم الخاص ، وحتى وا 

لقانون الدولي إلى جانب القانون االستثمارات المتبادلة كاالتفاقية الجزائرية الفرنسية والجزائرية البرتغالية قد أشارت إلى تطبيق مباد  ا
 .الوطني أو نص عقد االستثمار نفسه على تطبيق القانون الوطني وفق مبدأ سلطان اإلرادة

ومجمل القول في هذا اإلطار أن مخالفة التزام عقدي  في عقود االستثمار األجنبي المباشر سواء كان العقد في إطار القانون الوطني أو 
المسؤولية العقدية والدولية وهذه األخيرة تقتضي إنتهاك التزام دولي وفق قواعد القانون الدولي، وفي هذا اإلطار  الدولي يؤدي إلى قيام

أبرمت الجزائر العديد من االتفاقيات الدولية في محال حماية االستثمارات فأي إخالل بعقد االستثمار الذي تحميه هذه المعاهدات يعتبر 
سؤولية الدولية وفق ما يعرف بشرط المظلة والتي تعتبر ضمانة للمستثمر األجنبي، الستقرار العالقات تصرفا غير مشروع يرتب الم

 .   التعاقدية
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من عقد االستثمار، مما يجعل المستثمر األجنبي ينظر إليها نظرة ريب وشك، ومن هذه التصرفات قيامها 
ا المنفردة واالستيالء على المشروع االستثماري وطرد المستثمر األجنبي من بإنهاء عقود االستثمار بإرادته

 .هذا ما يخلق مناخ استثماري طارداأراضيها، و 
أضف إلى ذلك قيام الدولة بتغيير تشريعاتها الوطنية المنظمة لالستثمار، من شأنه أن يخل بتوقعات 

قرار مبدأ التعويض (1)بي شرط الثبات التشريعيالمستثمرين، وذلك بالرغم من تضمين عقد االستثمار األجن ، وا 
كأساليب وقائية لتجنب المنازعة واألكثر من ذلك طبقًا لما تملكه الدولة من سلطة في العقد قيامها بفسخه، 

 .(2)حتى ولو كان يتضمن شرط التحكيم الذي ينظم أسلوب فض منازعتهم
وعلى هذا األساس يمكن القول أن المنازعات التي تعود لطرفي عقد االستثمار الدولة المستقبلة 

  :  لالستثمارات والمستثمر األجنبي تتمثل فيما يلي
 نزع الملكية للمنفعة العامة: أوالا 

لغرض  تقوم الدولة المضيفة لالستثمار أو أحد األجهزة التابعة لها بنزع ملكية المشروع االستثماري
الصالح العام للمجتمع، مما يؤدي ذلك إلى إضرار المستثمر المتعاقد معها، ويعتبر هذا اإلجراء من أسباب 

إجراء إداري الغرض منه حرمان : " وتعرف نزع الملكية للمنفعة العامة بأنها ،(3)نشوء المنازعة بينهما
، وال "ادل يدفع له عما ناله من ضررالشخص من ملكه العقاري وتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض ع

يوجد تعريف محدد لنزع الملكية في القانون الدولي، والذي يشترط فيه التعويض لتمييزه عن عملية 
ن كانت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ،(4)المصادرة قد تبنت في مشروع االتفاق المتعدد  (OCDE)وا 

يشمل كل أساليب المساس بهذا الحق وذلك لتوفير  مًا موسعاً األطراف حول االستثمارات األجنبية مفهو 
 .(5)الحماية الالزمة لهذه االستثمارات

                                                           
، من خالل نص 0211أوت  23المؤرخ في  -29-11مار ثأكد عليه المشرع الجزائري في قانون ترقية االستما وهو  -1

، إال إذا طلب ًا للمنازعة في عقد االستثمار األجنبي الخاص المباشرتجنب حيث أبقى على شرط الثبات التشريعي ،00المادة 
 ".المستثمر صراحة االستفادة من اآلثار الناتجة عن مراجعة أو إلغاء القانون المتعلق باالستثمار مستقبال

الدول العربية خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في  -2
 .101-101ص ص  ،مرجع سبق ذكرهواالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

علي غسان أحمد، محمد عامر شنجار، الوسائل الوقائية لتجنب منازعات االستثمار، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين،  - 3
 .32، ص 0211، 0: ع، 13العراق، المجلد 

المصادرة هي إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة وتستولي بمقتضاه على ملكية كل أو بعض األموال أو الحقوق المالية  -4
ألحد األشخاص دون مقابل، والمصادرة قد تكون إدارية أو قضائية، فالمصادرة اإلدارية هي عملية وقائية تكون بإجراءات إدارية 

صدور حكم قضائي، أما القضائية، فهي تتم بحكم قضائي كعقوبة قضائية لجرائم جنائية معينة، ويترتب وال يلتزم إلى مباشرتها 
عليها نزع المال للدولة، والمصادرة سواء كانت إدارية أو قضائية لبدا لها أن تستند إلى نص قانوني يخول السلطة القضائية أو 

 .قانوناً السلطة التنفيذية حق المصادرة في الحدود المرسومة 
.011عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  - 5 
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وتجدر اإلشارة أن القانون الدولي والتشريعات الوطنية المقارنة وكذلك الفقه والقضاء يقروا نزع الملكية 
المصالح الخاصة الوطنية واألجنبية، إال ألسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الوطنية التي تغلب على 

 11/29االستثمار  وبخصوص المشرع الجزائري فإن قانون ترقية ،(1)أن ذلك يكون مقابل تعويض مناسب
والذي  ،(2)على إجراء نزع الملكية إلى جانب االستيالء 03قد نص في المادة  0211أوت  03المؤرخ في 

وتخضع إجراءات نزع الملكية للقواعد العامة  ،(3)ومنصف يكون في إطار القانون مقابل تعويض عادل
المعدل  1991من دستور  02منه، وكذلك المادة  111المنصوص عليها في القانون المدني طبقًا للمادة 

أفريل  01المؤرخ في  91/11والمتمم والخاصة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العمومية رقم 
1991(4).  

شأنه شأن قانون تطوير  29-11هذا الشأن لبدا من االشارة إلى أن قانون ترقية االستثمار وفي 
نزع الملكية  ، لم يميزا بين الوطنيين واالجانب، غير انه بالنسبة لشروط واجراءات23-21االستثمار االمر 

القانون الجديد لالستثمار  ، وقد تدارك المشرع الجزائري عبارة نزع الملكية في(5)هي نفسها شروط نزع الملكية
 . (6)23-21، بعدما كان يستعمل عبارة مصادرة في ظل المر 0211لعام 

                                                           

.121دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية، مرجع سبق ذكره، ص  -  1 
االستيالء وهو إجراء تتخذه السلطة العامة المختصة وتحصل بمقتضاه على حق االنتفاع ببعض األموال الخاصة الوطنية  - 2

عادة لمن كانت له ملكية المال الدولة أو األجنبية  لهدف يتعلق بالصالح العام، وذلك في مقابل تعويض الحق تقوم بأدائه 
 .محل االستيالء

، حيث مرجع سبق ذكرهمن قانون ترقية االستثمار، ضوالمت 0211أوت  03المؤرخ في  11/29: نون رقممن القا 03المادة  -3
إال  استيالءزيادة على القواعد العامة التي تحكم نزع الملكية، ال يمكن أن تكون االستثمارات المنجزة موضوع "  :نصت على أنه

 "يترتب على هذا االستيالء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف –في الحاالت المنصوص عليها في التشريع المعمول به 
 .322-093 ص عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص - 4

التشريع الوطني الجزائري في مجال نزع الملكية  للمنفعة  في هذا االطار يمكن ان نشير إلى التطور التاريخي الذي عرفه
، 1930اكتوبر  03المؤرخ في  991-03: العمومية الوطنية أو األجنبية، حيث كان يسري على قواعد نزع الملكية االمر

ريعات ، القاضي العمل بالتش1911-10-31المؤرخ في  101-10:والذي استمر العمل به بعد االستقالل بموجب االمر قم
، تاريخ صدور القانون المدني الجزائري، 1910الفرنسية السابقة باستثناء ما تعارض معها مع السيدة الوطنية، وذلك حتى سنة 

المؤرخ في  03-11:، وصدور األمر رقم1911من دستور  11منه، ثم المادة  111والذي اشار إلى نزع الملكية في المادة 
، وتكريسه الجراءات نزع 1939متعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ثم دستور والمحدد للقواعد ال 1911ماي  00

-93:المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية، ثم المرسوم التنفيذي رقم 11-91:الملكية للمنفعة العامة وصدور األمر القانون رقم
 21:، ورقم1993-21-01:بتاريخ 01: الوزاريتان رقم، ثم التعليمتان 11-91: المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 131

، والمتمم للمرسوم التنفيذي 0220يوليو  12المؤرخ في  003-20: ، ثم المرسوم التنفيذي رقم1990-20-11المؤرخة في 
 .السالف الذكر 11-91، والمحدد لكيفيات تطبيق القانون 1993يوليو 01المؤرخ في  131-93:رقم
.مرجع سبق ذكره ،0211الجزائري لعام ترقية االستثمار  من قانون 03المادة  - 5  

ال يمكن أن تكون :"، والتي نصت على أنه0221، المتعلق بتطوير االستثمار الجزائري لعام 23-21من االمر  11المادة  -6
 .االستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إال في الحاالت المنصوص عليها في التشريع المعمول به
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االستثمارات األجنبية في "عيبوط مخند وعلي في مؤلفه الموسوم ب: وفي هذا الشأن يرى الدكتور
من االحسن  في مجال االستثمار"المتعلق بالتطوير االستثمار انه  23-21وقبل تعديل االمر " الجزائر

خاصة وأن "  المصادرة اإلدارية"المعمول بها في كل االنظمة القانونية بدال من " نزع الملكية"استعمال عبارة 
الهدف من هذا القانون هو تطوير االستثمار، الن الغموض في بعض النصوص القانونية وكذا التخوف من 

 .  (1)"موال األجنبيةال يساعد على جذب رؤوس األ" المصادرة"بعض العبارات مثل 
بالقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية  المتعلق 1991-20-01المؤرخ في  91/11:وحسب القانون رقم

  :من أجل المنفعة العمومية فإن الشروط الواجب االلتزام بها في هذا االطار هي
 .التصريح بالمنفعة العمومية -
 .ريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيينتحديد األمالك والحقوق المطلوب نزعها وتع -
 .تقرير عن تقييم األمالك والحقوق المطلوب نزعها -
 .قرار إداري بقابلية التنازل عن األمالك والحقوق المطلوب زعها -
 .(2)التأكد من توفر االعتمادات الالزمة للتعويض المسبق -

وفي هذا اإلطار ووفق للقانون الجزائري المتعلق بنزع الملكية فإن هذه االخيرة تمر بمجموعة من 
المراحل وتتخذ أثناءها مجموعة من القرارات القابلة لالنفصال عن بعضها البعض، وكل هذه القرارات هي 

عمومية حيث اعطى المشرع قرار التصريح بالمنفعة ال: ومن هذه القراراتقابلة للخضوع للرقابة القضائية، 
لكل ذي مصلحة إمكانية الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، أمام  منحو ، فيهإمكانية الطعن  الجزائري

، والتي تفصل فيه في مهلة (3)ء من تاريخ تبليغ القرارادتابشهر الجهة القضائية المختصة في مهلة أقصاها 
السالف  11-91: الشكلية والموضوعية والتي نص عليها القانون رقم، بحيث يتعين مراعاة الشروط (4)شهر
ال كان باطاًل، كذلك يلي قرار التصريح بالمنفعة العمومية، (5)الذكر قابلية التنازل الذي  قرار، في هذا القرار وا 

مام تعده مصالح أمالك الدولة بعد تقييمها للتعويض العادل والمنصف، وهذا االخير كذلك قابل للطعن ا
، ثم المرحلة (6)11-91:من القانون رقم 01طبقا للمادة  القضاء االداري في اجل شهر من تاريخ التبليغ

االخيرة وهي إصدار قرار االداري المتعلق بنقل الملكية، والذي يبلغ للمعنيين ويشهر على مستوى الجهات 

                                                                                                                                                                                           

 .ويترتب على المصادرة تعويض عادل ومنصف
.322عيبوط محند وعلي، االستثمارات االجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  - 1 

والمتعلق بالقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  1991-20-01المؤرخ في  11-91:ممن القانون رق 3المادة  -2
 .1991-20-23: الصادرة بتاريخ 01: ع.ش.د.ج.ج.ر.العمومية، ج

المنفعة  والمتعلق بالقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل 1991-20-01المؤرخ في  11-91:من القانون رق 13المادة  -3
 .مرجع سابقالعمومية، 

.، مرجع سابق11-91:من القانون رقم 10المادة  - 4 
.، مرجع سابق11-91:من القانون رقم 1المادة  - 5 
.، مرجع سابق11-91:من القانون رقم 01مادة ال - 6  



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 164 - 
 

، علمًا أن هذا (1)11-91من القانون  32مادة المعنية والمختصة إقليميًا، ويلتزم المعني بإخالء المكان طبقا لل
     .األخير قابل للطعن القضائي

ان نزع الملكية الذي يتم فيها خارج الحاالت والشروط التي حددها في هذا الشأن  يمكن القول وعليه
  .(2)القانون، يكون باطاًل وعديم اآلثر

العامة فنجدها تتأرجح بين بين قضاء وفي مجال دعاوي النزاع فيما يخص نزع الملكية للمنفعة 
المطالبة بالتعويض، فيستوجب على المنزوع ملكيته  التعويض وقضاء االلغاء، فإذا كان موضوع الدعوى هو

في ذات الموضوع أمام جهات القضاء الكامل والذي يعود فيها االختصاص النوعي للمحاكم  اهأن يرفع دعو 
، والمادة (3)، والمتعلق بالمحاكم االدارية20-93: الولى من القانونا: االدارية، وذلك طبقا لنص المادتان

 .(4)، سواء كان قرار صادر عن جهة مركزية أو غير مركزية29-23:ج رقم.إ.م.من قإ 0ف/321
قد أما إذا كان موضوع الدعوى هو المطالبة بااللغاء للقرار المرتبط بعملية النزاع للمنفعة العمومية 

جه االلغاء، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نميز بين القرار الصادر عن السلطات يتضمن وجها من او 
والقرار  (قرار صادر عن الوزير كأن يكون عقار موجود في دائرة اختصاص واليتين أو أكثر) المركزية

القضائية  ، ذلك ان معرفة الجهة المصدرة للقرار تمكننا من معرفة الجهةالصادر عن الواليكالقرار الالمركزي 
، فإذا كان القرار المطعون فيه باإللغاء صادر عن الهيئات المركزية، استلزم رفع الدعوى أمام المختصة

والمتعلق  المعدل والمتمم 21-93: من القانون العضوي رقم 29، وذلك طبقا للمادة مجلس الدولة
، (6)جوازي أما الجهة المصدرة القرار، والتظلم في هذه الحالة (5)باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

ذا كان القرار صادر عن الوالي فالطعن هنا يكون أمام المحاكم اإلدارية   .(7)وا 
يعتبر قرار إداريًا يتعلق بأعمال : إن نزع ملكية المشروع االستثماري يتميز بخصائص معينة منها

السيادة صادر من جهة مختصة طبقًا للقانون ويطبق على الوطنيين واألجانب، وينصب على العقارات، وليس 
 ال في إقليم دولة أخرى، عمالً على المنقوالت التي تكون محل استيالء، وال يجوز لهذا القرار أن يمتد إلى أمو 

 .بمبدأ السيادة اإلقليمية للدولة
وعمومًا يعتبر نزع ملكية المشروع االستثماري للمنفعة العامة من أسباب نشوب المنازعة في عقود 
االستثمار األجنبي المباشر، خصوصًا إذا كان تعسفيًا ودون تعويض عادل، ويمكن أن نشير في هذا اإلطار 

                                                           

.، مرجع سابق11-91:من القانون رقم من 32المادة  - 1  
.، مرجع سابق11-91: رقم من القانون 33المادة  - 2 
، ، والمتعلق بالمحاكم اإلدارية1993ماي سنة  32المؤرخ في  20-93 :رقم القانون العضويالمادة األولى من  -3
 .31:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج
.، مرجع سبق ذكره29-23: ج رقم.إ.م.إ.من ق 321ادة الم - 4 

والمتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  1993مايو  32المؤرخ في  21-93: القانون العضوي رقم -5
 .31:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج
.، مرجع سبق ذكره29-23: ج رقم.إ.م.إ.من ق 332ادة انظر الم - 6 
.ج، مرجع سبق ذكره.إ.م.إ.من ق 321المادة  - 7 
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وشركة ايجوث للسياحة  Wena Hotel Limitedة التي حصلت بين شركة وينا للفنادق البريطانية إلى المنازع
المصرية، حيث تم إبرام عقد استثمار بين الطرفين، على أن تقوم الشركة البريطانية بإدارة واستغالل وتأجير 

ومن ثم نشب نزاع بين  فندقي األقصر والنيل، مع تدريب الكوادر الفندقية في مؤسسات الشركة في لندن،
األطراف مما دفع المستثمر األجنبي إلى رفع دعوى ضد الشركة المصرية التابعة للحكومة المصرية أمام 
المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار مطالبًا بالتعويض استنادًا إلى أن الطرف المضيف وهي الشركة 

الداخلية المصرية قامت باالستيالء على فندق النيل، وهو ما المصرية التابعة لوزارة السياحة وبمساعدة وزارة 
يعتبر إخالاًل من الحكومة المصرية بإلتزامتها التعاقدية، وأن هذا اإلخالل يصل إلى حد نزع الملكية، وقد 

مليون دوالر ( 13)أصدرت هيئة تحكيم المركز حكمها بإلزام الشركة المصرية بدفع مبلغ ثالثة وستون 
 .(1)شركة البريطانيةتعويضًا لل

األجنبية المباشرة من إجراءات  تحماية االستثماراعلى وبخصوص القانون الدولي االتفاقي، فإنه نص 
لثاني والمتمثل في التأميم كإجراء عرض البند ا عند نزع الملكية وكذا التاميم، وسوف نشير إلى هذه المسألة

سببا في نشوء المنازعة كما بينت ذلك الكثير من أحكام أن تقود به الدولة المضيفة ويكون إنفرادي يمكن 
 .التحكيم في هذا الشان

 .التأميم :ثانياا 
إجراء تتخذه الدولة يراد من خالله نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من  يقصد به

 .(2)ملكية األفراد أو الشركات إلى ملكية األمة ممثلة في الدولة بقصد تحقيق مصالح الجماعة
ويالحظ من هذا التعريف أن التأميم مرتبط بنقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة بواسطة قرار من 
السلطات العامة المختصة في الدولة ويفترض توافر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية للقيام به 

 :والتي تتمثل في
لذا صدوره ( التنفيذية أو التشريعية)العامة  يجب أن يتم التأميم بقرار من السلطة: من حيث الشكل -1

 .عن السلطة القضائية
وال يتصور أن يتعلق ، (عقارية أو منقولة)يرد التأميم على أموال خاصة : من حيث الموضوع -0

 .بأموال داخلة في الملكية العامة للدولة التي تقوم بالتأميم
الخاصة ةإلى الملكية العامة، وذلك بوضع يرمي التأميم إلى تحويل الملكية : من حيث الغاية - 3

األموال تحت سيطرة الدولة إما بصورة كلية أو جزئية، غير أنه جرت العادة عللى سيطرة الدولة على أغلبية 
 .(3)األموال المراد تأميمها

                                                           
 .30-31مرجع سبق ذكره ص ص  علي غسان أحمد، محمد عامر شنجار، الوسائل الوقائية لتجنب منازعات االستثمار، -1
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -2

 .139مرجع سبق ذكره ص  ولية وخصوصية مركز واشنطن،واالتفاقيات الد
. 121، ص 0220أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  - 3 
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سببًا من ويعد قيام الدولة أو أحد األجهزة التابعة لها بتأميم المشروع االستثماري من المستثمر األجنبي 
أسباب نشوب المنازعة بينهما، ويتوافق التأميم مع نزع الملكية للمنفعة العمومية في أن كالهما يؤدي إلى 
انتقال الملكية للدولة مقابل تعويض يدفع إلى المالك، ويختلفان من حيث أن نزع الملكية للمنفعة العامة يرد 

مشروع إنتاجي، وقد ترتب على إجراء التأميم آثار على عقار مملوك لألشخاص، في حين الت أميم يرد على 
سلبية خالل حقبة الستينات من القرن الماضي، واعتبر عامل من عوامل طرد المستثمرين الوطنيين واألجانب 
وهروبهم بأموال إلى دول أخرى، تضمن لهم عدم خضوع مشروعهم االستثماري للتأميم، األمر الذي جعل 

ضر التأميم على المشاريع االستثمارية، لتوفير ضمانات أكثر للمستثمر األجنبي بعض التشريعات الوطنية تح
 .في مجال حماية مشروعه االستثماري

 3: قانون ضمانات وحوافز االستثمار المصري رقم :ومن قبيل هذه التشريعات نجد على سبيل المثال 
ال " :من هذا القانون على أنه 23حيث نصت المادة  ،0211لعام  10:والملغى بالقانون رقم ،1991لسنة 

: من القانون الجديد والتي نصت على أنه 0تقابلها المادة  ،" يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها
 .ال يجوز تأميم المشروعات االستثمارية"

 وال يجوز نزع ملكية أموال المشروعات االستثمارية إال للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع
في اليوم السابق على  مقدما دون تاخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة االقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته 

مع عدم اإلخالل بما يتفق عليه في ... صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد
  .(1)ة مع المستثمرالعقود التي تبرمها الدولة أو أحد األشخاص المعنوية العام

أما بعض التشريعات األخرى ومنها التشريع األردني وحتى الجزائري فقد عالجا الموضوع بشكل آخر، 
والمتضمن قانون  0210لسنة  32:من التشريع األردني رقم 00ونذكر من ذلك ما نصت عليه المادة 

اقتصادي أو إخضاعه ألي  ال يجوز نزع ملكية أي نشاط: "حيث نصت على انه: االستثمار األردني
إجراءات تؤدي إلى ذلك إال إذا تم استمالكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل 

 .(2)"للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير
 السالفة الذكر،  0211من قانون االستثمار لعام  03المادة  المشرع الجزائري فموقفه واضح في أما 

وكذلك في االتفاقيات الدولية الحمائية المتعلقة بحماية وتشجيع االستثمارات ، (3)وفي القانون المدني الجزائري
                                                           

.0211لعام  10: من قانون االستثمار المصري رقم 0المادة  - 1 
 .31-31 صعلي غسان أحمد، محمد عامر شنجار، الوسائل الوقائية لتجنب منازعات االستثمار، مرجع سبق ذكره  -2
ال يجوز اصدار حكم التأميم إال بنص قانوني :"من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم على أنه 113نصت المادة  -3

جراءات نقل الملكية والكيفية التي   ".يتم بها التعويض يحددها القانونعلى أن الشروط وا 
المعدل والمتمم لم يحدد أي شرط لممارسة الحق في التأميم،  1991والجدير بالذكر في هذا االطار ان الدستور الجزائري لعام 

 منه المحددة لالمالك 11واكتفى بتحديد معنى الملكية العمومية كملك للمجموعة الوطنية وبين محتواها، وذلك في المادة 
ال يتم نزع الملكية إال في إطار القانون ويترتب عنه : وبخالف التاميم نصت على أنه 02الوطنية العمومية، لكن المادة 

، راجع إلى التحول في النهج للسياسة 1991، ويرجع عدم تناول المشرع الجزائري للتأميم في دستور "تعويض عادل ومنصق
اصاحبها من اإلفتاح االقتصادي، لتكريس مباد  اللبيرالية االقتصادية وحماية الملكية االقتصادية الجزائرية مطلع التسعينات وم
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األجنبية، خاصة االتفاقيات الثنائية والتي أغلبها تنص على مبدأ التعويض العادل والمنصف في حالة اتخاذ 
للدولة استنادٌا على حقها في السيادة على إقليمها وفي الدولة الجزائرية لهذا اإلجراء والذي أصبح حقًا دوليًا 

على أن تتم ممارسة هذا الحق في إطار الشروط المكرسة في القانون  ،اختيار نظامها االقتصادي بكل حرية
الدولي وبتعويض عادل ومنصف، وأن مخالفة هذه الشروط يؤدي بطبيعة الحال إلى المنازعة بين الدولة 

   .(1)والمستثمر األجنبي
من اتفاقية  10بخصوص االتفاقيات اإلقليمية التي ابرمتها الجزائر، يمكن اإلشارة إلى المادة أما 

، والمصادق عليها 1993يوليو  03وتشجيع االستثمار بين دول المغرب العربي الموقع في الجزائر في 
ال يمكن :" أنه ، والتي نصت على1992-10-00المؤرخ في  002-92: بموجب المرسوم الرئاسي رقم

التأميم أو انتزاع استثمارات رعايا أي من أحد األطراف المتعاقدة وال يمكن إخضاع هذه االستثمارات إلى أي 
 :إجراء له نتيجة متشابهة، إال إذا توفرت الشروط التالية

لبلد أن تتخذ تلك اإلجراءات لفائدة المصلحة العامة وطبقًا للصيغ التي ينص عليها القانون في ا -أ
 .المضيف لالستثمار

 .أن ال تكون اإلجراءات تمييزية -ب
تتم مرافقة تلك اإلجراءات بدفع تعويض عاجل وعادل وفعلي خالل مدة ال تزيد عن سنة من تاريخ  -ج

 .(2)اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية وتوفير إمكانية ذلك التعويض بكل حرية
مية االخرى والتي تبنت مبدأ التعويض العادل والمنصف والسريع كذلك ما يالحظ على االتفاقيات العال

جراءات التأميم ونزع لم تتضمن  اأنه ضد اجراء نزع الملكية والتأميم، والفعال، أية تفاصيل حول شروط وا 
 AMGIالملكية، ويمكن االشارة في هذا االطار إلى اتفاقية سيول المنشئة للوكالة الدولية لضمان االستثمار

ي اكتفت بالنص على إمكانية تغطية أخطار نزع الملكية بما فيها اإلجراءات غير المباشرة خاصة منها والت
 .(3)رمان المستثمر من حقه في الملكيةالتي ال تهدف إال حتلك 

عنها حرمان والتي يترتب  وتشمل االتفاقية التصرفات االيجابية والسلبية سواء التشريعية أو اإلدارية
لملكية أو اإلمتيازات المترتبة عن استثماره ويستثنى منها اإلجراءات العامة غير حقه في االمستثمر من 

   .(4)التمييزية والتي تتخذه الدولة لتنظيم النشاطات اإلقتصادية داخل إقليمها
                                                                                                                                                                                           

، 1991دستور الجزائر لعام )ة في تلك الفترة، الخاصة وكذا الشروع في سياسة الخوصصة بضعط من المؤسسات المالية الدولي
، 0220-20-12المؤرخ في  23-20: ، المعدل ب القانون رقم1991-10-23المؤرخة في  11: ش ع.د.ج.ج.ر.ج
 ،0223-11-10المؤرخ في  19-23: ، وبالقانون رقم0220-20-10المؤرخة في  00: ش ع.د.ج.ج.ر.ج
  (.0223-11-11المؤرخة في  13: ش ع.د.ج.ج.ر.ج
 .320 عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص -1

.، مرجع سبق ذكره1993ية حماية وتشجيع االستثمارات بين دول االتحاد المغربي لعام من اتفاق 10المادة  - 2 
.323عيبوط محند وعلي، االستثمارات االجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  - 3 

بموجب المرسوم والتي صادقت عليها الجزائر  من االتفاقية المنشئة للوكالة الدولية لضمان االستثمارات 0، و1ف/11المادة  -4
 .3، ص مرجع سبق ذكره ،1990أكتوبر  32، المؤرخ في 300-90: الرئاسي رقم
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ة يمكن االشارة في هذا الصدد انه يوجد نموذجين من االتفاقيات الدولية الثنائيأما االتفاقيات الثنائية ف
، النموذج األوربي المعتمد والذي اعتمدته منظمة التعاون األجنبية مستعملة في العالم لحماية االستثمارات

سيادة  دول النامية ويقضي بضرورة احتراموالذي يوسع من سيادة ال، 1910سنة  OCDE والتنمية االقتصادية
المعتمد األمريكي  الوطنية الداخلية والنموذجيعاتها الدولة المضيفة لالستثمارا من خالل خضوع المستثمر لتشر 

والذي يعمل على تكريس مبادء القانون الدولي العام ويضيق من مبدأ سلطان اإلرادة  خالل سنوات الثمنينات،
: كال النموذجين تضمن مجموعة من المباد  منهافي مجال االستثمارات األجنبية المباشرة، مع العلم أن 

 .  (1)الخ...نزع الملكية، فض المنازعاتاالنضمام، التحويالت، 
والجزائر وبإعاز من الدول المصدرة للمال قصد حماية االستثمارات األجنبية المباشرة من المخاطر 
التجارية، عملت من خالل االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها في مجال االستثمار على تغطية كل االجراءات 

، وآخذت بعين االعتبار الىثار المترتبة عن نزع الملكية والمتمثلة كما الملكية الهادفة إلى القيد أو الحرمان من
يتم تحديده على أساس القيمة الحقيقية والسوقية " دفع تعويض مناسب وفعلي"سبقت االشارة اليه في ضرورة 

  .(2)لالستثمارات المعنية

                                                           
1
- ABS et Shawscross, The proposed Convention to Protect Foreign Investiment cite dans "la norme du traitement 

juste et équitable dans le droit international des investisments", Document OCDE, September, 2004, p 05. 

مرجةع سةبق علة عمر، حماية االستثمار األجنبةي الخةاص فةي التشةريع الةوطني والقةانون الةدولي، دراسةة مقارنةة،  -: أنظر كذلك
 . وما بعدها 01، ص ذكره

يطاليا والمتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات  من االتفاقية الثنائية المبرمة بين 3، 0ف /0نصت المادة  -2 الجزائر وا 
ال يمكن ألي من دولتين المتعاقدتين القيام بتدابير نزع الملكية التأميم، الحجز أو أي إجراء يترتب عليه نزع أو منع :"على أنه

مة، األمن أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج عن إذا كانت مقتضيات المنفعة العا -...الملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 : ة فإنه يجب توفر الشروط التاليةأحكام الفقرة الثانية من هذه الماد

 .أن تتخذ  التدابير وفقا إلجراء قانوني -أ
 .أن ال تكون تمييزية -ب
 ."رية تتضمن دفع تعويض مناسب وفعليأن تكون مصحوبة باحكام فو  -ج

يكون المبلغ المناسب للتعويض معادال للقيمة الفعلية لالستثمارات المعنية في السوق عشية "المادة  من ذات 0وتضيف الفقرة 
 .اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها

ويتم تحديده على أساس قواعد أو ممارسات معترف بها دوليا، كما يتم تسديد التعويض بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها سويا 
 .ذا تعذر ذلك فتسدد بالعملة التي تم االستثمار بواسطتهاوغ

وفور تحديد مبلغه يسدد التعويض بسرعة أو يسمح بتحويله وفي حالة التأخر في الدفع ، ينتج التعويض فائدة بالمعدل المعمول 
لتطبيق الفعلي  للتدابير المشار به بين البنوك والمناسب للعملة الصعبة المستعملة للتسديد في البلد األصلي للمستثمر بتاريخ ا

 (.مرجع سبق ذكره من االتفاقية الجزائرية االيطالية، 0المادة )من هذه المادة، 3و 0إليها في الفقرتين 
تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها " من االتفاقية الجزائرية الفرنسية والتي تشير إلى  0كذلك المادة 

تنتزع، تؤمم أو تخضع :"من االتفاقية المبرمة مع البرتغال 1ف/0، كذلك  المادة ..."نزع الملكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
التأميم ونزع الملكية أو أية تدابير ذات :" من االتفاقية المبرمة مع اسبانيا 1ف/0، والمادة ..."س اآلثارألي إجراء له نف

الخ، والمادة ويالحظ على هذه ...من االتفاقية المبرمة مع سويسرا،  1ف/1، كذلك المادة ..."خصائص وآثار متشابهة
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النامية، حيث نجد موقف البلدان المصنعة المتطورة والبلدان الدول مسألة التعويض اختلفت بشأنها ان 
والمصدرة لرؤوس األموال االجنبية ترى أن الحق في التعويض يندرج في إطار الحد األدنى من الحماية التي 
يتمتع بها األجانب والمعترف بها في القانون الدولي العرفي، وال يمكن للدولة المضيفة االمتناع عن التعويض 

 . (1)المساواة وعدم التمييز وأي إخالل بهذا اإللتزام تترتب عليه المسئولية الدوليةبحجة احترامها لمبدأ 
وتعتمد البلدان الغربية على الدور االقتصادي التنموي الذي تقوم به هذه االستثمارات االجنبية المباشرة 

من شأنه أن ِيؤدي في الدول المضيفة، وذلك عند مطالبتها بضرورة حماية هذه االستثمارات ضد أي إجراء 
حرمان المستثمر األجنبي من ملكيته، وتعتبر التعويض شرطا أساسيا  لصحة وشرعية اجراءات التاميم ونزع 

لهذا قامت بتحديد خصائص هذا التعويض ومنها ان يكون فوريا ومالئما وفعاال، في حين اشترطت  ،الملكية
جمالية لألموال المشمولة بعملية التأميم، واعتبرت بعض الدول ان يكون تعويض عادال اي مساويا للقيمة اال

 .(2)ذات الدول أن عدم احترام هذه الخصاص يترتب عنه اخالل بالتزام دولي تعاقدي
فموقفها من الحق في التعويض عن التاميم فكان في البداية يقضي بعدم دفع  الدول النامية أما

سيادتها على ثرواتها الطبيعية، كما أن تحقيق مبدا المساواة التعويض، معتبرة التأميم إجراء قانوني لالسترجاع 
في المعاملة وعدم التمييز بين األجانب استنادًا ألحكام القانون الدولي يبرر عدم دفع التعويض، وذلك استنادًا 

تعتبر التعويض  النامية الدول، حيث كانت (3)ها الدول الالتينيةالتي تمسكت ب (CALVO)إألى نظرية 

                                                                                                                                                                                           

والتاميم واالتفاق واالجماع على مبدا التعويض العادل والمنصف، غير ان االتفاقيات التباين في تعاطيها مع مسالة نزع الملكية 
بعض االتفاقيات الثنائية كاالتفاقية االيطالية نجدها تضيف إلى المنفعة العمومية، األمن والمصلحة الوطنية، واالتفاقية 

ليكسمبورغي تضمنت شرطا إجرائيًا يتمثل في واالتفاقية المبرمة مع االتحاد البلجيكي ال" بصفة مطلقة"االسبانية أضافت عبارة 
 .  من ذات االتفاقية( أ) 0ف-0ضرورة احترام شرعية االجراءات وفق ما نصت عليه المادة 

لوسائل المقترحة لحماية األموال العربية في الدول ل مع اشارة خاصة هشام علي صادق، الحماية الدولية للمال األجنبي، -1
 .12ص  ، 0220االسكندرية، مصر،  ،معيدار الفكر الجاربية، غال

.313-311عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  - 2 
نظرية كارلوس كالفو نادت بها دول أمريكا الالتينية، وجاءت في إطار الحماية الديبلوماسية  لحماية األجانب المقيمين،  -3

، هذه اآلخيرة لم تحظى بالقبول من طرف نفس الدول، وال سيما فيما في نفس الموضوع وهي نظرية دراجووخلفا لنظرية سابقة 
يتعلق باساءة  استخدام الحماية الدبلوماسية، وعلى ذلك جاءت نظرية كالفو لسد ثغرات نظرية دراجو، وعبرت عن أراءها في 

اكم الدولة ومساواتهم بالوطنيين وقد تضمنت معظم دساتير دول التدخل والمساواة في السيادة وحقوق األجانب وخضوعهم لمح
أمريكا الالتينية شرط كالفو، وكذا قوانينها الخاصة باستغالل الموارد الطبيعية إلى الحد الذي جعل عقود االستثمار في هذه 

بيل المثال العقد المبرم بين الدول تتضمن تنازل األجانب عن اللجوء إلى حكوماتهم لممارسة الحماية الدبلوماسية، وعلى س
يعتبر كمكسكيين المتعاقد وكل :" منه على أنه 13والذي نصت المادة  1910-10-03المكسيك وشركة تكساس األمريكية في 

األشخاص الذين يعملون او بأي صفة أخرى يمكن أن يتصلوا بتنفيذ هذا العقد مباشرةأو بطريق غير مباشر في كل األمور 
مكسيك فيما يتعلق بتنفيذ هذا العمل والوفاء بهذا العقد وال ييجوز لهم المطالبة، فيما يتعلق بالمصالح والعمل داخل جمهورية ال

المتصل بالعقد أي حقوق أو وسائل جبرية إال ما يخوله قانون الجمهورية للمكسكيين وال يجوز لهم التمتع بأي حقوق أخرى 
 بتدخل الوكالءأجانب وال يسمح لهم تحت أي ظرف،  يحرمون بصفتهمتفوق تلك التي تمنح للمكسكيين وعلى ذلك فهم 
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قيدا على حريتها وسيادتها في اختيار نظامها االقتصادي  (فوري ومالئم وفعال)بأوصافه التقليدية 
 .(1)واالجتماعي

لكن حاجة الدول النامية في رؤوس االموال االجنبية وما تملكه الدول المتطورة والمصنعة من خبرات، 
التقليدية السالفة الذكر وانما تعويض جعل موقفها يتغير ووافقت على قبول التعويض لكن ليس بالموصفات 

مكانياتها ومقتضيات سياسة التنمية ، حيث أن منصف يأخذ بعين االعتبار مصالح المستثمرين األجانب وا 
االمكانيات المحدودة لدى الدول النامية بصفة عامة ال تسمح لها بدفع تعويض كامل يغطي القيمة الحقيقية 

المعقول تحميل هذه البلدان أعباء إضافية تمنعها من تحقيق أهدافها  للمشروع األجنبي، كما أنه من غير
االقتصادية، لذلك تم تكريس قاعدة التعويض المالئم في هذا المجال الذي يأخذ بعين االعتبار االمكانيات 

والواجبات  المالية للبلدان النامية وذلك في إطار القوانين الداخلية للدول المضيفة، وهذا ما أكده ميثاق الحقوق
   .(2)(ج)االقتصادية للدول في مادته الثانية، الفقرة 

بالعادل والمنصف في قانون االستثمار أما المشرع الجزائري فقد اكد على الحق في التعويض ووصفه 
 .(3)0211لعام 

وميعاد أما االتفاقيات الثنائية التي ابرمتها الجزائر في ميدان االستثمار فقد نظمت طريقة التقييم 
إجراءات التأميم ونزع الملكية، نصت على عدة طرق لتقدير التعويض مقابل  وأساليب الدفع للتعويض، حيث

وهذه  ،في تحديدها للتعويض فبعض هذه االتفاقيات الثنائية تعتمد على القيمة الحقيقية لالستثمارات المعنية
 ،(4)ثماري من رأس مال وفوائد وخسائر وغيرهاالقيمة الحقيقية تشمل كل العناصر المرتبطة بالمشروع االست

وهناك من االتفاقيات من تضيف اسم الشهرة وغيرها من العناصر االقتصادية المرتبطة بالمشروع 
 .(5)االستثماري

                                                                                                                                                                                           

طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية اإلقتصادية، مرجع  -) ،"نب في أي أمر يتصل بهذا العقد الدبلوماسيين األجا
 (. 010-011سبق ذكره، ص ص، 

 .313ص  الجزائري، مرجع سبق ذكره،عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون  -1
 .302-319 ص عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص -2

.0211من قانون االستثمار الجزائري لعام  03المادة  - 3 
تدابير نزع الملكية إذا اتخذت بدفع يجب أن ترفق :" من االتفاقية الجزائرية الفرنسية والتي نصت على ما يلي 0ف/0المادة  -4

يمها وفقا للظروف تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية لالستثمارات المعنية والتي تم تقي
 .، مرجع سبق ذكره..."االقتصادية

من اسبانيا بموجب المادة والجدير بالذكر أن طريقة القيمة الحقيقية لالستثمار تضمنتها أيضا االتفاقيات المبرمة مع كل 
 .، مرجع سبق ذكره0ف/0ومصر في المادة  3ف-0المادة ، وبلجيكا وللكسمبورغ بموجب 0ف/0
: الجزائرية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع عليها بدمشق بتاريخمن االتفاقية  3ف-0المادة  -5

ش، .د.ج.ج.ر.، ج1993-10-01المؤرخ في  032-93: رسوم الرئاسي رقم، والمصادق عليها بموجب الم10-29-1991
 .1991-10-01: الصادرة بتاريخ 91: ع
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كما اعتمدت بعض االتفاقيات الثنائية في تقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لالستثمار في 
، وبعضها اآلخر يستعمل (1)والممارسة المعترف بها دوليا عند تحديد التعويضالسوق مع مراعاة القواعد 

عبارة القيمة االقتصادية والتي لها معنى اوسع بحيث تشمل جميع العناصر االقتصادية المرتبطة 
 .(2)باالستثمار

للدولة كما نصت هذه االتفاقيات الثنائية على تقنية الحلول في دفع التعويض، حيث اقرت حقوقا 
األصلية للمستثمر في مواجهة الدولة المضيفة، حيث في مثل هذه الحاالت تتدخل الدولة التي ينتمي إليها 
المستثمر األجنبي بناء على الضمانات التي تمنحها لمواطنيها اللذين يقومون بإنجاز مشاريع استثمار في 

ية التي يواجهها مستثمروها في الخارج، الخارج، ويكون ذلك في شكل عقود تأمين ضد المخاطر غير التجار 
حيث تحل الهيئة المؤمنة في كل الحقوق التي يتمتع بها المستثمر، مما يسمح له الحصول على تعويض  
مقابل االضرار التي لحقت به جراء تصرفات الدولة المضيفة، غير انه ال يمكن للدولة االصلية أن تحل 

  .(3)التعويض محل المستثمر إال بعد التأكد منم دفع
وتعتتبر اإلجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة لالستثمار من نزع ملكية وتأميم أو مصادرة أو تقييد 
التحويل ضد المستثمر األجنبي من المخاطر السياسية، أي مخاطر غير تجارية، ذلك أن المستثمر األجنبي 

وهي التي تنشأ عن نشاط المشروع من : تجاريةالمخاطر ال: وهو يزاول نشاطه يواجه نوعين من المخاطر هما
تقلبات تتعلق بظروف السوق، أو بإدارة المشروع أو احتياجه إلى التمويل الطويل والمتوسط والقصير األجل، 

، أو كسب يفوته، أو فقدان لجزء أو كل رأسماله، أي مخاطر والتي قد ينجم عنها خسارة تلحق بالمستثمر
، ويتحمل مسئولية حدوثها، ومن ثم فإن الدولة قتصادي، ويعمل المستثمر حسابًا لهالبها طبيعة التعامل االتتط

 .المضيفة ال تضمن المخاطر التجارية وال تسأل عنها
األجنبي أو أما المخاطر غير التجارية، فهي ال ترتبط بطريق مباشر أو غير مباشر بإرادة المستثمر 

نما تأتي نتيجة لواقعة مادية أو  نتيجة لتصرف الدولة المضيفة، وبالتالي يتعذر تغطيتها عن طريق نشاطه وا 

                                                           
-29-10: حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة بلشبونة يوم من االتفاقية الجزائرية البرتغالية 0ف-0المادة  -1

 31: ش، ع.د.ج.ج.ر.، ج0220-20-03المؤرخ في  190-20: رقم، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 0220
 .، مرجع سبق ذكرهمن االتفاقية الجزائرية السورية 3ف-0والمادة  ،0220-20-09: الصادرة بتاريخ

: ريخبشأن التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة بمدينة الدوحة بتا لجزائرية القطريةمن االتفاقية ا 0ف-0المادة  -2
ش، .د.ج.ج.ر.، ج1991-21-03المؤرخ في  009-91: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم00-12-1991
 .1991لعام  03: ع
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة التي :"والتي نصت على أنه الفقرة االولى من االتفاقية الجزائرية االسبانية-9المادة  -3

دات لفائدة أحد مستثمريه بموجب ضمان مقدم ضد المخاطر غير التجارية في إطار احترام تنظيماته الخاصة قد عينها بتسدي
ستثمر الستثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد اآلخر، يعترف هذا اآلخير بحلول الطرف المتعاقد األول أو وكالته محل الم

 .، مرجع سبق ذكره"المعني في حقوقه ونشاطاته
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التامين التجاري، فهي مخاطر تتعلق باألوضاع السياسية واإلقتصادية واالمنية العامة، وهي خارجة عن إرادة 
    .(1)المستثمر، الذي يمكن أن يخل بإلتزامه التعاقدي

 التعاقديةبالتزاماته مر األجنبي إخالل المستث:ثالثاا 
االستثمار األجنبي المباشر كسائر العقود الدولية التزامات متقابلة، لذلك إذا أخل أحد  عقد يرتب

األطراف بالتزاماته يكون ذلك سببًا لنشوء المنازعة بينهما، ويمكن اإلشارة إلى أن اتخاذ الدولة أو أحد األجهزة 
جنبي المباشر من شأنه أن يعرقل المشروع االستثماري، التابعة لها إلجراءات انفرادية في عقد االستثمار األ

وبالتالي نشوب نزاع بينها وبين المستثمر األجنبي، إال أنه ليس في جميع الحاالت قد تكون الدولة أو أحد 
األجهزة التابعة لها هي التي تخل بالتزاماتها، فقد يخل كذلك المستثمر األجنبي ببعض االلتزامات المفروضة 

عقد االستثمار األجنبي، والتي تعد في المقابل من حقوق الدولة المضيفة لالستثمار، فعلى سبيل  عليه في
المثال عدم قيام المستثمر باإلعالم واإلخبار حول مشروعه االستثماري  و عدم تدريب العمالة الوطنية للدولة 

ول الدولة القيام بإجراءات لحماية المضيفة يعد خرقًا لاللتزامات التعاقدية من طرف المستثمر األجنبي ويخ
مصالحها من أية أضرار، تؤثر سلبٌا على اقتصادها الوطني، وفي معرض حديثنا عن خرق المستثمر 

لنا أن و األجنبي لاللتزامات المنصوص عليها في عقد االستثمار األجنبي كسبب من أسباب نشوء المنازعة، 
 . (Klockner V Cameron)  نشير في هذا اإلطار إلى قضية
  اتفاق ابرم بين دولة الكاميرون وشركة :في )(Klockner V Cameron وتتلخص وقائع قضية

klockner    طن سنويا،  101222األلمانية، تعهدت األخيرة فيه بإقامة مصنع للسماد تتسع طاقته إلنتاج
 (socame) واتفقا على إنشاء مشروع مشترك، وفقا ألحكام القانون الكاميروني، على أن تسمى الشركة باسم 

 .من رأسمالها  %01ب  (klockner)وعلى أن يتولى استغالل المصنع وتشارك فيه شركة 
هي مسؤولة عن اإلدارة   (klockner)من االتفاق المذكور على أن تكون شركة 29وقد نصت المادة 

الفنية والتجارية للشركة وذلك بموجب عقد إدارة صالح لمدة خمس سنوات على األقل تبدأ من تاريخ بدء 
حق االختيار في مدة العقد وتتعهد الدولة من جانبها بتزويد المشروع  (klockner)التشغيل مع إعطاء 

 .بالوفاء بكامل ثمن المصنع (socame)بالموقع المعد إلقامة المصنع وتضمن قيام 
التي تنازلت لها الحكومة الكاميرونية عن كل الحقوق وااللتزامات الناجمة  (socame)وأعقب ذلك قيام 

 .زويد للمصنع بالمواد الضرورية مع الحكومة الكاميرونيةعن هذا العقد توقيع عقد ت
 .  (klockner)و شركة (socame)وتم توقيع كذلك عقد بين 

 باستثناء عقد اإلدارة الذي تضمن شرط تحكيم (CIRDI)ولقد تضمنت كافة هذه العقود شرط التحكيم 
CCI ، غير أن المشروع االستثماري فشل، مما دفع شركة(klockner) لى تفعيل شرط التحكيم لدى إ

(CIRDI)  مطالبة الحكومة الكاميرونية بدفع الجزء المتبقي المستحق من ثمن المصنع، فردت الحكومة
بأن الشركة المذكورة قد  (CIRDI)الكاميرونية أمام هيئة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

                                                           
 .30-30مرجع سبق ذكره، ص ص،  د عبد الاله المراغي، القانون الدولي االستثماري،أحم -1
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عالم حكومة الكاميرون بالظروف تصرفت على نحو يتسم بالتدليس والخداع وأخلت ب التزامها بإخبار وا 
المحيطة بالعقد سواء أثناء مرحلة التعاقد أو بعدها ومثل ذلك التصرف من قبل الشركة المعنية يعفي حكومة 

 .الكاميرون من التزامها بالوفاء بقيمة المصنع الذي تطالب به الشركة األلمانية
قد خالفت التزاماتها الجوهرية  (klockner) أن شركة : هاوقد خلصت هيئة التحكيم لعدة نتائج أهم

الناشئة عن العقود المبرمة بينها وبين حكومة الكاميرون، وال يحق لها بالتالي التمسك بمطالبة حكومة 
  .(1)الكاميرون بالثمن الكامل للمصنع الذي تم تشييده، كما تقضي بذلك نصوص عقد التسليم

بتقديم لدولة الكاميرون جميع المعلومات والتطورات واألحداث  والتي لم يلتزم فيها المستثمر األجنبي 
الجديدة المرتبطة بالمشروع االستثماري الذي هو بصدد تنفيذه، مما كان ذلك سببًا كافيًا في نشوء المنازعة 

لدولي لتسوية منازعات االستثمار، بين دولة الكاميرون والمستثمر األجنبي وطرح القضية على المركز ا
وانتهت هيئة التحكيم إلى أن شركة المستثمر قد خافت التزام جوهري، وهو إعالم حكومة الكاميرون بكل 
المعلومات والتطورات والظروف التي صاحبت تنفيذ عقد االستثمار األجنبي إلنشاء مصنع للسماد، مما 

   .(2)نع التي تم إقامته على دولة الكاميرونيستوجب معه عدم مطالبة بالثمن الكامل للمص
وعموماا يمكن القول أن األسباب المؤدية للمنازعات في عقد االستثمار األجنبي المباشر، ترجع 
لى خصوصيتها المستمدة من عدة أوجه،  إلى الطبيعة الخاصة لهذه العقود الفنية والقانونية والسياسية وا 

والتركيب وطول المدة في تنفيذها، والجدير بالذكر أن هذه األسباب قد تكون وما تمتاز به من التعقيد 
أجنبية وال دخل لطرفي عقد االستثمار األجنبي المباشر فيها كالقوة القاهرة والظرف الطارئ، وما يترتب 
عنهما من نتائج في مجال المحافظة على التوازن العقدي االقتصادي والمالي نتيجة التغير في شروط 
العقد، وما يتخذ كذلك من إجراءات وقائية لتجنب المنازعة في االستثمار كإدراج شرط إعادة التفاوض 

 .وموائمة العقد حسب تغير الظروف المحيطة به
ولهذا يرى بعض الفقه أنه إضافة إلى إدراج شرط الثبات التشريعي في عقد االستثمار األجنبي 

تدعوا أطرافها إلى مراجعتها ومواءمتها تحسباا لتغيير الظروف، المباشر يوجب تضمين هذه العقود شروطاا 
كذلك قد يكون سبب المنازعة نتيجة إجراءات انفرادية تتخذها الدولة خصوصاا إذا لم تكون في إطار 
جراء  القانون الداخلي والدولي ودون تعويض عادل ومنصف، كإجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية وا 

رة والتأميم، وقد تكون أسباب منازعة عقود االستثمار األجنبي بفعل إخالل المستثمر االستيالء والمصاد
 .األجنبي اللتزاماته التعاقدية، خاصة الجوهرية، والتي تضر بمصالح الدولة المضيفة لالستثمار

 
 
   

                                                           
 .310حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره صحفيظة السيد  -1
  . 101 طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص -
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 طبيعة المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المباشر :المطلب الثاني
المنازعة في عقد االستثمار األجنبي المباشر بين من يرى أنها منازعة ذات طبيعة  الفقه حول اختلف

طبيعة سياسية ومن يرى أنها منازعة ذات طبيعة قانونية، ويرجع هذا التباين إلى نظرة أطراف العقد ذاته إلى 
تعلق بسيادتها النزاع، فالدولة المضيفة لالستثمار األجنبي المباشر ترى أن النزاع ذو طابع سياسي وي

ومصلحتها القومية، وعلى النقيض من ذلك يعتبر المستثمر األجنبي أن النزاع متعلق بحق من حقوقه 
اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول  أنالقانونية، وله صبغة قانونية، مع العلم 

النزاع قانونيًا حتى يكون خاضعًا لتحكيم لدى  يكون أنمنها تقتضي  1ف/00األخرى وفقا أحكام المادة 
 .المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

" خالف على مسألة قانونية أو على واقعة :" وفي هذا اإلطار عرفت محكمة العدل الدولية النزاع بأنه
في المعالجات الفقهية  هو شائع جداً " النزاع القانوني"المتنازعين، ومبدأ  ءالفرقاأي هناك تعارض بين مصالح 

وفي القانون الدولي العام، وهو يؤكد على أن هناك فرقًا بينه وبين النزاع ذي الطابع السياسي، ولكن ليس 
هناك أي توافق ثابت بين فقهاء القانون الدولي حول المقياس الذي يقتضي اعتماده، بهدف التمييز بين 

إال أن النزاع يبقى في . ية الدولية وتلك التي ال يمكنها ذلكالنزاعات التي يمكن عرضها لدى الهيئات القضائ
قانوني ما، أو تحديدا لمداه أو لطبيعته، ينتج عن ذلك  التزاممطلق األحوال ذلك المتعلق بوجود حق ما، أو 

 والتصويبات التي يقتضي  اإلصالحاتأن النزاع ذا الطابع القانوني تنظر فيه الهيئة التحكيمية، بهدف تحديد 
 أية جهة من الجهات بااللتزام القانوني إخاللفي العالقة التعاقدية القائمة، نتيجة لما حصل من  إجراؤها

من اتفاقية واشنطن لتسوية  1ف/00كذلك ان المقصود من المادة  (P.REUTER) :ويرى األستاذ
والتي تشترط توافر نزاع قانوني تلك اإلدعاءات المتعارضة المؤسسة على  1910منازعات االستثمار لعام 

أسباب قانونية، وبمفهوم المخالفة استبعاد من نظر واختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 
المنازعات ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي تتعلق  باختالف مصالح الطرفين، بحيث لم ينشأ الموضوعي، 

 .(1)"المركز لتسويتها وال تدخل ضمن أهدافه
وفي هذا الشأن أوجد الفقه والقانون الدوليان طريقتان للتمييز بين المنازعة ذات الطابع السياسي 

لتحديد الطبيعة الذي تتجه إليها منازعات االستثمار هل هي ذي طبيعة والمنازعة ذات الطابع القانوني، وذلك 
 .(2)سياسية أم طبيعة قانونية ؟

                                                           
 01، ص 1993ي، دار المعارف، مصر، عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم الدولي، الجزء الثان -1

 (- voir: REUTER Paul : Réflexion sur la compétence du centre crée par la convention pour le règlement des -

différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, in "Investissement étrangers et 

arbitrage entre Etats et personnes privée", Pedone, Paris 1969, PP16.) 
طه أحمد  -: انظر كذلك -،321، ص 1913العربي، القاهرة، ط  العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، دار الفكر مابر هي -2
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حيث أن التمييز بين هذين النوعين من المنازعات الدولية له أهميته من الناحية العملية، فالنزاع 
ة عدل، للنظر فيه طبقًا القانوني الدولي يمكن أن يقع في اختصاص محكمة دولية، محكمة تحكيم، أو محكم

لقواعد القانون الدولي، أما النزاع السياسي الدولي فقد ال يصلح ألن ينظر فيه محكمة دولية، بحيث يمكن 
 .(1)الرجوع بشأنه إلى طرق التسوية األخرى كالوساطة أو التوفيق بين المصالح المتضاربة

ية، وبالتالي فهناك تداخل بين النزاع كما أن المنازعات القانونية يمكن أن تحل بالوسائل السياس
 . (2)القانوني والسياسي

 عقود االستثمار األجنبي المباشر لمنازعاتالطابع السياسي والقانوني  :الفرع األول
وعمومًا يظهر العمل االتفاقي والفقهي الدوليان حول مسألة التمييز بين المنازعة القانونية والسياسية من 

 :خالل ما يلي
 سياسيةدور العمل االتفاقي الدولي في التمييز بين المنازعة القانونية وال: أوالا 

نازعات القانونية وغيرها في الواقع إلى االتفاقيات الدولية وبصفة خاصة إلى تعود جذور التمييز بين الم
وهاتان   ، والتي أقرت طريقتين للتمييز بين المنازعة القانونية والسياسية،1921، 1399مؤتمر الهاي لعام 

 :الطريقتان هما
 :طريقة التعداد -أ

بعض االتفاقيات والمواثيق  ذهبت تقوم على وضع تعداد للمنازعات التي تعتبر أنها قانونية، حيث
معاهدة دولية تتضمن قائمة  1921الدولية إلى إيراد تعداد ألنواع المنازعات، حيث أقر مؤتمر الهاي لعام 

بالمنازعات ذات الطبيعة القانونية، غير ان هذه المعاهدة لم يتم قبولها، ثم أورد ميثاق عصبة األمم تعداد 
من  0ف/31م التحكيم أو القضاء طريقا لتسويتها، كما تضمنت المادة للمنازعات القانونية التي يصلح نظا

النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية تعداد مماثاًل وذلك بإقرارها لوالية المحكمة اإلجبارية ألي دولة بالنظر 
مسائل القانونية كافة المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة أخرى تقبل نفس االلتزام متى كانت هذه ال

 :تتعلق بالمسائل اآلتية
 تفسير معاهدة من المعاهدات، -1
 أية مسألة من مسائل القانون الدولي، -0
 تحقيق واقعة من الوقائع إذا ثبت أنها تعد إخالال اللتزام دولي، -3
 . نوع من التعويض المترتب على خرق التزام أو تعهد أو مدى هذا التعويض -0

التعداد للنقد على أساس أنها ال تحمل في طياتها كل النزاعات والخالفات القانونية وتعرضت طريقة 
 .(1)المتصورة من الناحية العملية

                                                           
دارة األزمات، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -1 ، 0229ثامر كامل الخزرجي، العالقات السياسية الدولية وا 

 .001ص 
جاد اهلل الحوشي، التفرقة بين النزاع القانوني والسياسي في القانون الدولي ، دراسة تحليلية  لنظريات الفقه فتحي فتحي  -2

 .1، ص 0221مصر، رسالة دكتوراه  وتطبيقات القضاء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،
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 :طريقة التعريض المعياري -ب
 1900أكتوبر  11اتفاقية لوكارنو التي عقدت بين ألمانيا وفرنسا في المادة األولى من  بالرجوع إلى

تثور بينهما من أي طبيعة كانت ويدور موضوعها حول حق يتبادل األطراف كل المنازعات التي :" نجد أن
المساعي  -المفاوضات-الوساطة)التنازع عليه، ولم يكن في المقدور تسويتها بالطرق الدبلوماسية العادي 

 ، فإنها تعرض لتسويتها إما على محكمة تحكيم أو على محكمة العدل الدولية وأشارت هذه(التوفيق -الحميدة
 0ف/13المادة في نهاياتها أن المنازعات المعنية هنا تتضمن بصفة خاصة المنازعات المذكورة في المادة 

 .(2)من ميثاق عصبة األمم
أن هذه الصيغة ضيقة  (Henri Rolin)وتعرضت هذه الطريقة للنقد، حيث يرى األستاذ هنري روالن 

وتقتصر فقط على حالة تنازع األطراف على حق فقط وال تشمل المسائل األخرى منها مثاًل المتعلقة بتحقيق 
واقعة من الوقائع إذا أثبت على أنها كانت خرقًا اللتزام دولي وكذا التعويض المترتب على هذا الخرق والتي 

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية،  31حدة والمادة من عهد عصبة االمم المت 13وردت في المادة 
كما يرى األستاذ كلنسن أن صيغة لوكارنو غير مجدية ألنها تتضمن اإلشارة فقط إلى الحقوق وهذه الحقوق 

 .   (3)قد تكون قانونية وقد تكون غير قانونية
 السياسيةتعريفات الفقه للمنازعة القانونية وتمييزها عن المنازعة : ثانياا 

يقتضي الرأي الراجح في الفقه أن المنازعة القانونية هي تلك المنازعة التي تقبل التسوية عن طريق 
القضاء والتي تقبل بالتالي الخضوع للتحكيم وللتسوية القضائية، غير انه بخصوص وضع معيار لتحديد متى 

افة إلى طريقة التعداد السالفة يكون النزاع قانونيا أو سياسيًا فقد وضع الفقه معيارين كل حسب اتجاه، إض
  : الذكر، مما يستوجب علينا التعرض لهما ولو بصفة مختصرة

  :الموضوعيالمعيار -أ
يقوم هذا المعيار على فكرة مفادها أن المنازعات القانونية هي تلك التي يصلح للفصل فيها تطبيق 

ي تحكم النزاع فيكون هذا النزاع سياسيًا وال قواعد القانون الدولي، أما في حالة غياب القواعد القانونية الت
يصلح بالتالي أن يكون موضوعًا للتحكيم أو للقضاء الدولي، فالمنازعات القانونية وفقًا لهذا المعيار والتي 
تصلح للعرض على التحكيم يتحدد مجالها الخاص بالمنازعات التي توجد بشأنها قواعد متعارف عليها من 

 . (4)، ويجب أن تتمتع هذه القواعد بالرضا العام للمجتمع الدوليقواعد القانون الدولي

                                                                                                                                                                                           

.100-101سبق ذكره، ص ص، طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع  - 1 
 ،من ميثاق عصبة األمم 0ف/13المنازعات المذكورة على سبيل التعداد الحصري والتي تعتبر منازعات قانونية في المادة  -2

 .من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 0ف/31هي نفس المنازعات التي ذكرتها المادة 
لدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات ا -3

 .103-100 االستثمار مرجع سبق ذكره، ص ص
تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  أحمد علي قاسم، طه -4
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ويالحظ أن هذا المعيار يجد أساسه في طبيعة القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع ذاته، 
فالمنازعات القانونية هي تلك التي يمكن البث فيها وفق قواعد القانون الدولي المعمول بها، بينما المنازعة 

 .السياسية هي التي ال توجد قاعدة قانونية للبث فيها، أو يمكن فضها بخلق قواعد جديدة من طرف المحكمة
إن تحديد مفهوم النزاع القانوني والسياسي يعتبر من المسائل النسبية تختلف من وجهة نظر رجل 

الموضوعي لتحديد طبيعة  القانون عنه من وجهة نظر رجل السياسة، فاألول أي القانوني يعتمد على المعيار
 . (1)النزاع والثاني أي السياسي يرتكز على أهمية الرابطة بين النزاع ومصالح الدولة

ومن بين االنتقادات كذلك التي وجهت لهذا المعيار هو أنه إذا لم نجد نص قانوني للتطبيق أو وجود 
وبالتالي نستطيع ان نقول أن القانون  نقص في القانون على النزاع اعتبر هذا األخير نزاع ذي طابع سياسي،

ي تلجأ إليه الجهة المطروح عليها النزاع لتطبيقه، فإنها تلجا ونكان فيه نقص أو عدم وجود نص قان حتى ولو
 .(2)إلى تطبيق المباد  العامة للقانون المعترف بها

يعد النزاع :" عند تعريفه للنزاع القانوني بقوله  (KELSEN)األستاذ كلنسن وأكده وذلك ما عبر عنه 
قانونيًا إذا تمت تسويته بتطبيق القواعد القانونية أو بتطبيق القانون القائم، ويعد سياسيًا وليس قانونيًا إذا تمت 

 . (3)"تسويته بتطبيق قواعد أخرى مثل مباد  العدل واإلنصاف
ستثمار والتي نفت فيها هيئات التحكيم بوجود نقص وفي هذا اإلطار صدرت عدة أحكام بشأن عقود اال

قضية شيخ أبو ظبي وشركة  :في القانون أو عدم وجود نص للتطبيق على المنازعة المعروضة عليها منها
استثمار نفط أبو ظبي وقضية شيخ قطر وشركة استثمار قطر المحدودة، حيث رأى المحكم في القضية 

المباد  الناجمة عن "مع العالقات االقتصادية والتجارية الحديثة فطبق  األولى عدم مالئمة قانون أبو ظبي
 الواجب  الفهم الواعي والشائع ممارستها بصفة عامة في الدول المتمدينة، باعتبارها نوع من القانون الحديث

التطبيق، وفي القضية الثانية لم يكن هناك قانون واجب التطبيق متفق عليه بين أطراف النزاع فطبق المحكم 
 . (4)"مباد  العدالة والمساواة وحسن المالئمة"
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 .09ص 
قبايلي طيب، التحكيم في عقود االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة : أنظر كذلك -

 .00ص  مرجع سابق، دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري،
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كذلك عرضت على التحكيم منازعات بشان بعض العقود االستثمارية والتي طرحت بشأنها مسالة نقص 
القانون من عدمه، وقد أجابت  محكمة التحكيم على ذلك بالنفي مطبقة المباد  العامة للةدول المتمدينةة، وفةي 

ت المتعلقةة بعقةود االسةتثمار، فةي كافةة المنازعةا:"... علةى هةذا التطبيةق بقولةه (Lord monair)تعليق األستاذ 
وعنةةةدما ال يحةةةدد األطةةةراف نظامةةةا قانونيةةةًا معينةةةا فةةةإنهم يقصةةةدون أن تحكةةةم عقةةةودهم المبةةةاد  العامةةةة للقةةةانون 
المعتةةرف بهةةا فةةي الةةدول المتمدينةةة، أمةةا إذا أحالتنةةا تلةةك العقةةود إلةةى نظةةام قةةانوني معةةين فإنةةه يكةةون مةةن الخطةةأ 

م من الداللة الواضحة التي أحالتنا لقةانون آخةر ومةع ذلةك إذا كةان القةانون تطبيق المباد  العامة للقانون بالرغ
المعةين مختلفةةا بالنسةةبة للعالقةةات التجاريةةة كمةةا تبةةين مةةن قضةية تحكةةيم أبةةو ظبةةي، فإنةةه يجةةوز للمحكمةةة تطبيةةق 

تطبيةق قةانون الدولةة المتعاقةدة أو أي  االمباد  العامة للقانون، أما إذا تبين من الوقائع أن األطراف لةم يقصةدو 
نظةةةام قةةةانوني محةةةدد أو واضةةةح لةةةيحكم النةةةزاع فإنةةةه يجةةةب عندئةةةذ تطبيةةةق المبةةةاد  العامةةةة للقةةةانون، وعلةةةى هةةةذا 

 .(1)"األساس فإن القول بنقص أو كمال القانون هو قول غير صحيح من الناحية النظرية والعملية
 :المعيار الشخصي -ب 

فكرة مؤداها أن العبرة ليست بطبيعة النزاع أو بوجود قاعدة قانونية تنطبق عليه يقوم هذا المعيار على 
أو يمكن استخدامها لتسويته، ولكن بما يقره الطرفان أو أحدهما في جعل النزاع إما قانونيا أو سياسيا، وعلى 

ع، حيث أن هذا األساس فهذا المعيار شخصي بحيث يكمن في المسلك الذي يسلكه الطرفان في هذا النزا
كالهما يتنازع عن حق ويطلب إعمال القانون في صالحه أو في غير صالحه، وبالتالي نجد أن النزاع يدور 

 .حول مسألة قانونية ال وسيلة لتسويتها وذلك بعرضها على المحكمة لكي نزل فيها حكم القانون
لذي هو الدولة، يستند في تبرير أما المنازعة السياسية فوفقا لهذا المعيار الشخصي فإن أحد الطرفين وا

مطلبه إلى مصلحته الخاصة سواء كان له الحق في ذلك أو لم يكن له، وال يطلب هذا الطرف إنزال حكم 
المنازعة التي يطلب :" القانون بل تعديل القانون فقط لذلك نجد الفقيه روسو يعرف المنازعة السياسية بأنها

 . (2)"فيها أحد أطرافها تعديل القانون
ويكون تعديل القانون في هذا اإلطار بدافع المصلحة، حيث إذا كان بعض المنازعات لها حل قانوني 
إال أنها تمس المصالح الحيوية لألطراف المتنازعة وبخاصة الدولة الطرف في النزاع، بحيث أن مصالحها 

لى التحكيم أو القضاء، فتأبى السياسية واالقتصادية تبلغ من األهمية حدا يحملها على رفض إحالة النزاع إ
إخضاعها لحكم المحكمين والقضاة وذلك بالرغم من وجود حل قانوني للنزاع، فيحتفظ أطراف النزاع في هذه 

 .  (3)الحالة بالقرار النهائي في مثل هذه المنازعات
                                                           

، 1المنازعات في مجال االستثمار، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطنة منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية -1
 .03، ص0210-0213الجزائر، 

 .00سابق، ص مرجع  احمد عبد الحميد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال االستثمار، -2
دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، طه  :أنظر كذلك

 .100 منازعات االستثمار مرجع سبق ذكره، ص
3
- LEVEL Patric : Définition et sources de l’arbitrage international, :  juris classeur, " Droit international" Revue 

d »arbitrage 1992 , Fasc p 13. 
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ية دون وقد انتقد هذا المعيار على أساس أنه بالرغم من التزام الدولة بإخضاع منازعاتها القانون
السياسية إلى التحكيم أو القضاء فإنه يمكن للدولة أن تتحلل من هذا االلتزام بإرادتها المنفردة بدعوى أن 
النزاع له طبيعة سياسية وال سلطان على الدولة في ذلك، فال يوجد في المجتمع الدولي سلطة تسمو فوق 

بيعة المنازعات وتحديد ما يعتبر قانونيا سلطة الدول في المسائل التي ترى أنها تخص سيادتها وتختص بط
وما يعتبر سياسيا، األمر الذي يجعل تكييف النزاع متروكًا لتحكم األطراف مما يؤدي إلى القول بان 
ذا كانت هذه النتيجة تهدد كافة  االلتزامات الدولية تعقد بشرط خضوعها لإلرادة المنفردة ألحد المتعاقدين، وا 

دا جسيمًا إال أن هذا األخذ مبالغ فيه، بحيث من غير المعقول أن تتمسك الدولة االلتزامات الدولية تهدي
 .اء يستند على حق ال المنازعة فيهبمصلحتها للرد على إدع

وعلى هذا األساس كان من الطبيعي ومن الناحية العملية أن تدفع الدولة بحجة لهدم الحق الذي  
 . (1)زعة الطابع القانونييستند إليه المدعى، وهذا ما يصبغ على المنا

وعموما يمكن القول بعد الذي أسلفناه أن تقسيم منازعات االستثمار بالنظر إلى طبيعتها إلى سياسية أو 
قانونية، فبالرغم من امتزاج العناصر السياسية والعناصر القانونية في هذا النوع من المنازعات، إال أن هناك 

ويمنحها الطبيعة الخاصة التي تتسم بها ويفرقها عن المنازعات عنصران هامان يميزان تلك المنازعات 
 . (2)القانونية السياسية الخالصة وهذان العنصران هما العنصر االقتصادي والدولي

 عقود االستثمار األجنبي المباشر لمنازعات الطابع االقتصادي: ثالثاا 
الطابع االقتصادي في المنازعة المتعلقة بعقد االستثمار األجنبي المباشر في وجود رأس  يتمثل هذا

المال وفي الهدف الذي يسعى المستثمر األجنبي على تحقيقه من وراء االنتقال برأسماله من دولة جنسيته إلى 
لتي يقيمها في هذه الدول، الدولة المضيفة، فالمستثمر األجنبي يهدف إلى الربح من المشروعات االستثمارية ا

كما تعتمد هذه الدولة على هذه المشروعات كمصدر هام من مصادر التمويل التي تعينها على التنمية 
االقتصادية، وبالتالي فالعنصر االقتصادي يعتبر العمود الفقري لعملية االستثمار والذي لوال وجوده لما تمت 

 . (3)عملية االستثمار من أساسها
ذا كانت منازعات االستثمار تتمتع بطبيعة خاصة ومعقدة لعدم تكافؤ االطراف في المراكز القانونية  وا 

ولتداخل كذلك العناصر السياسية واإلقتصادية، فإن هذه الطبيعة تزداد تعقيدًا في وجود الطرف المستثمر 

                                                                                                                                                                                           

قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية طه أحمد علي : انظر -
 .100منازعات االستثمار مرجع سبق ذكره، ص 

قشي بلخير، المنازعات القانونية والسياسية في قضاء محكمة العدل الدولية، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة  -
 . 13-11 ص ، ص1990، 0: ، عباتنة، الجزائر

 .00سابق، ص مجال االستثمار، مرجع احمد عبد الحميد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في  -1
.11-11ص  ، ص1913إبراهيم محمد العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، القاهرة دار الفكر العربي، ط  - 2 

الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات  -3
 .101 االستثمار مرجع سبق ذكره، ص
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ساؤل التالي هل هذه األجنبي الذي ينتمي لدولة أخرى غير الدولة المضيفة لالستثمار، وهذا ما يطرح الت
، وما هي النتائج المترتبة عليها في حالة اعتبارها كذلك، خاصة في ترتيب ؟المنازعة تتسم بالطابع الدولي

، أم أن هذه المنازعة هي منازعة داخلية نظرا لتواجد المشروع االستثماري على ؟المسؤولية الدولية والعقدية
 . ؟إقليم الدولة المضيفة لالستثمار

 عقود االستثمار األجنبي المباشر لمنازعاتالدولي الطابع  :الثاني الفرع
الطابع الدولي للمنازعة من خالل طرفي عقد االستثمار األجنبي المباشر، حيث نجد الدولة  يظهر

المضيفة لالستثمار والمستثمر األجنبي المتعاقد معها والذي ينتمي بجنسيته لدولة أخرى غير جنسية الدولة 
تسم هذه المنازعات المضيفة، وهنا طرح الفقه إشكاليات عديدة تخص الطابع الدولي للمنازعة، وهي هل ت

بالطابع الدولي نظرا لالنتماء الطرف الخاص األجنبي المستثمر إلى دولة أخرى، غير الدولة المتعاقدة، 
وبالتالي عدم خضوعه للقانون الوطني للدولة المضيفة الستثماره، فتصير هذه المنازعة منازعة دولية؟، وهل 

نظرا لقيامها باإلجراءات التي يعدها الطرف األجنبي الخاص تنعقد المسؤولية الدولية على الدولة المتعاقدة 
المنتمي بجنسيته إلى دولة أخرى إخالال لاللتزامات التعاقدية التي تمت بينه وبين هذه الدولة؟، أم أن هذه 
المنازعة هي منازعة داخلية تخضع لقانون الدولة المتعاقدة، نظرًا لتواجد المشروع االستثماري على إقليمها 

والغرض من كل هذه التساؤالت هو معرفة إذا كانت منازعات عقود االستثمار  ،نظرًا لتمتعها بالسيادةو 
           .(1)؟ األجنبي المباشر منازعة دولية أم ال

لإلجابة على هذه اإلشكاليات، لبدا من معرفة ما المقصود بدولية المنازعة، هل معنى ذلك أن المنازعة 
دولية أم أن  المقصود بذلك هو معرفة القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة  بذاتها تتمتع بطبيعة

باالستثمار، هل هو القانون الدولي أم القانون الوطني للدولة المتعاقدة أم أن هناك قواعد أخرى يمكن تطبيقها 
 .على هذا النوع من المنازعات بهدف فضها

منكر للطبيعة الدولية لمنازعات عقود االستثمار والثاني مؤيد وفي هذا اإلطار ظهر اتجاهان، األول 
 :لها
 األجنبي المباشر عقود االستثمارفي  اه المنكر للطابع الدولي للمنازعةاالتج :أوالا 

حسب هذا االتجاه أن منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر ال يمكن أن توصف أنها منازعة    
دولية على اإلطالق، وحجتهم في ذلك أن المنازعة تكون دولية إذا كان جميع أطرافها يتمتعون بالشخصية 

ص من أشخاص القانون الدولية، وبما أن أحد طرفي المنازعة في عقد االستثمار األجنبي المباشر هو شخ
الدولي وهو الدولة، بينما الطرف اآلخر ال يعدو إال أن يكون شخصًا من أشخاص القانون الخاص وال يتمتع 
أي سمة من سمات الشخص الدولي، فال يصح أن نصف المنازعة التي تثور بينه وبين الشخص الدولي 

                                                           
 .103 بلحسان هواري، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية، دراسة قانونية، مرجع سبق ذكره، ص -1
سة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، درا -

 .103 االستثمار مرجع سبق ذكره، ص
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شخص الدولي الذي يتمتع بالمكانة الدولية والسيادة بالدولية، ولو اعتبرنها كذلك لعد ذلك انتقاصا من طبيعة ال
 .(1)التي يمنحها له القانون الدولي بصفته شخصًا من أشخاصه

كما أن مسألة المسؤولية الدولية ال يمكن طرحها في هذا اإلطار حسب هذا االتجاه، وذلك الختالف 
لدولة المضيفة بصفتها شخص من المراكز القانونية لألطراف في عقد االستثمار األجنبي المبرم بين ا

أشخاص المجتمع الدولي والمستثمر األجنبي كشخص من أشخاص القانون الخاص، عنه في القانون الدولي 
العام، فالمسؤولية الدولية تقوم عند ارتكاب أو وقوع فعل يصلح في نظر القانون الدولي أن يكون أساسا 

ى دولة ما أو منظمة دولية وأن يترتب عليه أضرار على للمسؤولية الدولية بشرط أن ينسب هذا الفعل إل
 . (2)(الدول والمنظمات الدولية)شخص آخر من أشخاص القانون الدولي 

  عقود االستثمار األجنبي المباشر اه المؤيد للطابع الدولي للمنازعة فياالتج: ثانياا 
يرى هذا االتجاه أن المنازعة في عقد االستثمار األجنبي المباشر بصفة عامة تتسم بالطابع الدولي وحججه 

 : في ذلك هي
 .تجاوز موضوع المنازعة لإلطار القانوني -
 .انتماء طرفي النزاع إلى أنظمة قانونية مختلفة -
م، من خالل الدور الذي تؤديه تلك اآلليات المصلحة الدولية التي تحميها آليات التسوية السلمية، كالتحكي -

لتسوية المنازعات، وتتمثل هذه المصلحة الدولية في تشجيع تدفق االستثمارات وتوفير جو من اآلمان 
واالستقرار في المعامالت التجارية الدولية وعلى مسار العالقات الدولية بين دول جنسية المستثمرين والدول 

 .المضيفة الستثماراتهم
لصفة الدولية التي تتمتع بها القواعد المطبقة على العقود الدولية مثل دولية عقود االستثمار األجنبي ا -

، وكل العناصر المؤثرة في عقد االستثمار األجنبي المباشر والتي تخرج المنازعة (3)المباشر ودولية التحكيم
ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق من طابعها الداخلي إلى الدولي كجنسية األطراف ومكان إقامتهم، 

على موضوع النزاع، وطبيعة المصالح التي ينظمها هذا العقد والتي تتعلق بمصالح تجارية واقتصادية عبر 
الدولية، استنادًا للمعيار االقتصادي الذي يأخذ به لتحديد دولية العقد والتحكيم بصفة عامة مما يضفي معه 

 .  (4)في عقد االستثمار األجنبي المباشرالطابع الدولي للمنازعة 

                                                           
 .000، ص 1933، مصر، اإلسكندريةوالتحكيم اإلجباري، منشأة المعارف،  االختياريأحمد أبو الوفاء، التحكيم  -1

 .100 ة، مرجع سبق ذكره، صبلحسان هواري، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية، دراسة قانوني -: أنظر
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية  -: أنظر كذلك

 .109 منازعات االستثمار مرجع سبق ذكره، ص
.030، ص 1933 ،3نان، طمحمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولية، بيروت، لب - 2 

منى محمود مصطفى، الحماية الدولية لالستثمار األجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات االستثمار، دار  -3
 . 31-30 ص ، ص1992النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط 

 . 11عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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ويضيف أصحاب هذا الرأي في إطار الدفاع عن الطابع الدولي للمنازعة في عقد االستثمار األجنبي 
المباشر، انه في إطار تحريك المسؤولية الدولية اتجاه الدولة المتسببة في الضرر الواقع على الطرف 

غير مباشرة، بحيث ال تنعقد بين الدولة المضيفة لالستثمار  األجنبي، أن هذه المسؤولية هي مسؤولية
والمستثمر األجنبي، بل يلجأ هذا األخير إلى دولته التي ينتمي إليها بجنسيته طالبًا الحماية الدبلوماسية، 
فتنعقد المسؤولية للشخص الدولي المتسبب في الضرر اتجاه الشخص الدولي الذي تعرضت رعاياه للضرر 

 .إلجراءات التي قامت بها الدولة المضيفة لالستثمارمن جراء ا
وفق قاموس مصطلحات القانون  عرفتو وأساسها اختلف الفقه في تعريف المسؤولية الدولية  ولقد
االلتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الدول المنسوب إليها ارتكاب فعل أو امتناع مخالف :" الدولي بأنها

  ،(1)"زم عنه تقديم تعويض إلى الدولة المتضررة في شخصها أو في شخص رعاياهااللتزاماتها الدولية يل
أساسها الوحيد رغم اختالف الفقه في هذا اإلطار في إخالل الفعل أو مخالفته  الدولية وتجد المسؤولية

لقاعدة من قواعد القانون الدولي، سواء كان الفعل المرتكب من قبيل السلب أو اإليجاب، وهذا ما يتماشى مع 
ا في لوزان سنة ما أقره معهد القانون الدولي ولجنة األمم المتحدة للقانون الدولي خالل الدورة التي عقدته

كل فعل غير مشروع دوليًا تقوم به دولة " ، وذلك بتبيان تعريف أساس المسؤولية الدولية فقالت إن 1901
وبالرغم من عدم اقرار لجنة القانون الدولي والمعهد القانون الدولي ألساس " ما، يستتبع مسؤوليتها الدولية

وليًا بصفة صريحة، إال أن المعهد في دورته السالفة الذكر المسؤولية الدولية المبنية عن الفعل غير مشروع د
إن الدولة مسئولة عن األضرار التي تلحقها باألجانب من جراء أي عمل أو :" استطاع إبرازها من خالل قوله

 ".أو تشريعية أو إدارية أو قضائيةالدولية، مهما تكن هذه السلطة دستورية  اإهمال مخالف اللتزاماته
هذا اإلطار وأكثر وضوحًا اللجنة الثالثة لمؤتمر تقنين القانون الدولي المنعقدة في الهاي  وأضافت في 

إن كل إخالل بااللتزامات الدولية  من قبل دولة ما يستوجب مسئولية هذه الدولة إذا :" ما يلي 1932سنة 
ق بأحد األجانب ضرر في صدر هذا اإلخالل من أجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ضمن أراضيها وألح

 . (2) "شخصه أو أمواله
وفي هذا الشأن يرى الدكتور طه أحمد علي قاسم في مؤلفه تسوية المنازعات الدولية االقتصادية على 

بالرغم من المستقر عليه أن القانون الدولي ال يعترف بدولية المنازعة إال إذا وقعت بين أشخاصه ووفقا :" أنه
هؤالء األشخاص ما هي إال أشخاصا اعتبارية أو كيانات مجازية تتكون أساسًا من أفراد لقواعده، إال أن 

والقانون الدولي إذا كان يخاطب أشخاصه فهو يخاطب بطريقة غير مباشرة هؤالء األفراد الذين يكونون 

                                                                                                                                                                                           

مرجع ، أصيليةمخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دراسة تحليلية تأحمد  -
 .11-10ص  ص، سبق ذكره

طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -1
 .100سبق ذكره، ص االستثمار مرجع 

مصطفى ابو الخير، القانون الدولي المعاصر، دار الجنان للنشر  -:لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر) -2
 (.، وما يليها100، ص 0211والتوزيع، عمان، األردن، 
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من أشخاص هذا القانون والذين لوال وجودهم ما كان ألشخاص هذا القانون وجود ، وعليه أهم عنصر 
العناصر المكونة للدول هم األفراد الذين يكونون شعوب الدول، والفرد يعتبر شخص القانون الدولي 

 ".المجهول
فالمنازعة تثور بين أفراد ينتمون إلى أنظمة قانونية مختلفة ونتيجة لالختالف بين قواعد وقوانين هذه 

مى وأكثر حيادا للفصل في المنازعة وهذا األنظمة فإنهم يجدون أنفسهم في حاجة ماسة إلى نظام قانوني أس
 . (1)النظام القانوني المحايد هو النظام القانوني الدولي ومن هنا تأتي الصفة الدولية للمنازعة

وبعيدًا عن طبيعة المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المباشر، دولية أو غير دولية، إال أن هناك 
ستثمار األجنبي الخاص المباشر المبرمة بين الدولة والمستثمر األجنبي تساؤل آخر يثار باعتبار أن عقود اال

والتي تتم في إطار القانون الداخلي للدولة، فهل عند إخالل الدولة بالتزاماتها العقدية الناجمة عن إبرام عقد 
نتمي لها المستثمر االستثمار األجنبي في إطار قوانينها الداخلية يرتب المسؤولية الدولية اتجاه الدولة التي ي

األجنبي الخاص وهذا ما عبرت عنه الدكتورة حفيظة السيد الحداد بالمسؤولية الدولية للدولة عن اإلخالل 
 .  (2)العقدية الناجمة عن العقود المبرمة في القانون الداخلي تبااللتزاما

التعاقدية في عقود االستثمار األجنبي  امسؤولية الدولة المضيفة لالستثمار نتيجة إخاللها بالتزاماته: ثالثاا 
 تثمرالمباشر اتجاه دولة المس

بشان مسئولية الدولة المضيفة عن اإلخالل بالتزاماتها التعاقدية الناجمة عن العقود المبرمة  انقسم الفقه
ية بصفة خاصة إلى ثالث اتجاهات رئيسالمباشر في القانون الداخلي بصفة عامة وعقود االستثمار األجنبي 

 :وهي
  :عد عمالا مخالفا للقانون الدوليكل مساس من قبل الدولة بالعقد ي: االتجاه األول

هو متشدد حيث يرى أن القانون الدولي يتطلب االحترام الكامل والمطلق للعقود على نحو  هذا االتجاه
يعد معه أي مساس بالعقد أيا كانت أسبابه ودوافعه سببا في انعقاد مسؤولية الدولة، وبالتالي فإن عدم تنفيذ 

قد معه المسئولية الدولية أي التزام ناتج عن العقد، يشكل في حد ذاته، اإلخالل بالتزام دولي على نحو تنع
 .(3)لمخالفتها لقاعدة االحترام المطلق للعقد

                                                           
كز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المر  -1
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2
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Revue Belge de Droit International, 1975, p95. 
- Weil prosper, Problems Relatif Aux Contrats Passe Entre Un Etat et un Particulier , Rec de cours, 1969, P96. 
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ووفقا لهذا الجانب من الفقه فإنه يعد من غير المقبول أن تقوم الدولة بإرادتها الخالصة بسحب ما سبق 
بشرط لها أن تعهدت به، إذ أنه ال معنى وال قيمة قانونية للعقد وال حاجة لوجوده أصاًل إذا كان مصحوبا 

إرادي يخول ألحد أطرافه سلطة إلغائه بإرادته المنفردة، ذلك أن مثل هذا الوضع غير المستقر من شأنه 
اإلضرار بمصالح الدول، والتي هي في أمس الحاجة لالستثمارات األجنبية المباشرة، إال أنه يمكن تفادي 

ها يعد غير مشروع كل مساس بالعقد، وال المساس بالعقد بإعمال قاعدة العقد شريعة المتعاقدين والتي وفقا ل
يكون مصدره القوة القاهرة أو مسلك الطرف الخاص المتعاقد مع الدولة أي المستثمر األجنبي، فالعقود شأنها 
في ذلك شان المعاهدات الدولية، يجب أن تكون بمنأى عن كل تصرف صادر عن الدولة من شانه المساس 

 .(1)بها
االتجاه في بعض القضايا المقدمة إلى محكمة العدل الدولية ومن ذلك الدفاع وقد جاء التعبير عن هذا 

مبدأ القوة الملزمة للعقود : إذ ذكرت الحكومة السويسرية أن Losingerالمقدم من سويسرا أمامها في قضية 
ول واألجانب مبدأ يعمل به ليس فقط بصدد العقود المبرمة بين الدول ولكن أيضًا بشأن العقود المبرمة بين الد

نظرا للطابع الدولي الذي تتمتع به هذه العقود، وهذه العقود يمكن أن تكون محال للمنازعة، تحل فيها دولة 
الطرف األجنبي المتعاقد مع الدولة محله، من أجل تحقيق احترام التعهدات التعاقدية الواقعة على عاتق 

 .(2)الدولة تجاه الطرف األجنبي
فرنسية تمسك أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية القروض النرويجية كذلك ممثل الحكومة ال

بأن الدولة، في حالة إبرامها العقد مع شخص خاص أجنبي، ال يمكنها التنصل من هذا العقد، بطريق مباشر 
 .أو غير مباشر، دون التعرض للمسئولية أمام الدولة التي تحمي هذا الطرف األجنبي

، تمسكت الحكومة البريطانية بأنه يقع على عاتق   Anglo-Iranian Oil Companyوفي قضية 
بل  زالدولة الموقعة على عقد االمتياز، ليس فقط إلزاما داخليا في مواجهة الطرف األجنبي المتمتع باالمتيا

أيضا التزاما دوليا في مواجهة الدولة التي يتبعها الطرف األجنبي ، على نحو تكون معه الدولة المانحة 
لالمتياز مسئولة أمام الدولة التي يتبعها الطرف األجنبي في حالة مخالفتها لاللتزامات التعاقدية الناجمة عن 

 .(3)عقد االمتياز
ام التحكيم مبدأ القوة الملزمة للعقود وقامت بإعمال قواعد كما أكدت في هذا اإلطار الكثير من أحك

القانون الدولي على العقد، على نحو يؤكد أن التنصل من العقد أو المساس به يشكل في حد ذاته عمال غير 
 .  (4)مشروع دولياً 

صانة أن الح: وقد تعرض هذا االتجاه الذي يقوم على الحصانة المطلقة للعقد النتقادات عديدة منها
المطلقة الممنوحة لهذا النوع من العقود ال تتمشى ال مع القانون الدولي الوضعي االتفاقي وال مع القانون 

                                                           
1
 - Olmstead, Cecil,J,Nationalization of Foreign Proberty Interests, Particularly Those Subject to Agreements with 

The Stsate, New York Investment Law Review, 1957,p 1122- 1136.  
2
 - Weil prosper, Problems Relatif Aux Contrats Passe Entre Un Etat et un Particulier, Op.Cit, p 134. 

 .010، 010 ص حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره ص -3
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الدولي العرفي، وال يقلل من قيمة هذه الحقيقة الحجج التي تمسكت بها الحكومة السويسرية في قضية 
Losinger الحقيقة أن القضاء الدولي لم يتبنى هذا ذه الحجج كانت محال للنقض والرفض، وتبقى ، إذ أن ه

 .الرأي المدافع عن الحصانة المطلقة للعقد وان أي مساس به من شأنه إثارة المسئولية الدولية للدولة
عالوة على أن جميع المنازعات التي يقدمها هذا الجانب من الفقه لتأييد وجهة نظره تتعلق إما 

وتتسم بالتحكم وعدم المساواة، ومن الثابت به أن المحاكم الدولية، لم بالمصادرة أو بإجراءات اتخذتها الدولة 
تقرر في أية منازعة من المنازعات المعروضة عليها أن مجرد المساس بالعقد يشكل عمال غير مشروع 
دوليا، وعلى الرغم من أن القانون الدولي يحمي التوازن العقدي بين أطراف العقد ولكنه ال يفرض االحترام 

 .(1)طلق للشروط التعاقديةالم
ذا كان ال يمكن إنكار أن القانون الدولي يقرر نوع من الحماية للحقوق التعاقدية، إال أنه ال يمكن  وا 
إنكار أيضًا أن القائلين بقدسية العقد وعدم المساس به قد بالغوا في تقدير مضمون الحماية ونطاقها، فحماية 

هذه الحقوق يجب أن ال تكون محاًل ألية إجراءات تحكمية، هذا من  الحقوق المكتسبة لألجانب يعني فقط أن
جهة، ومن جهة أخرى، فإنه يتعين تعويض الطرف المعني، فالمصادرة المجردة عن كل تعويض هي وحدها 
التي تشكل عمل مخالف للقانون الدولي، فلكل دولة الحق في أن تستعيد األموال الكائنة على إقليمها بغرض 

 .(2)لعامة، ويمكنها في سبيل تحقيق ذلك، التي سبق إبرامهاالمنفعة ا
ومن هنا يبدو متعارضا مع أدنى قواعد المنطق األساسية القول بأن مجرد توقيع الدولة على العقد 
يسلبها حقوقها السيادية، فالسلطة العامة في الدولة لها الحق في أن تستخدم ما تتمتع به من مزايا سيادية 

ا إنهاء كل أو جزء من االلتزامات الواقعة على عاتقها في مواجهة شخص خاص أجنبي، إال على نحو يخوله
أن مثل هذا اإلنهاء يجب أن يكون مبعثه الصالح العام وغير مصحوبا بالتعسف ولكن مصحوبا بالتعويض 

 .(3)العادل المالئم والفعال
شبيه العقود بالمعاهدات الدولية، على كذلك من بين االنتقادات التي وجهت لهذا الرأي انه يعمل على ت

أساس أن المساس بالمعاهدات الدولية يرتب المسؤولية الدولية، إال أن هناك اختالف جوهري بينهما، فالعقد 
تصرف غير معقود بين دولتين وال يخضع للقانون الدولي، وال يشكل معاهدة دولية بين الدولة المتعاقدة 

جنبي ، وهذا ما حرصت محكمة العدل الدولية على توضيحه في قضية والدولة التي يتبعها الطرف األ
Iranian Oil Company  والتي رأت ان القانون الدولي العام ال يعرف سوى شكل وحيد من أشكال االتفاقات

                                                           
 . 011 حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره ص -1
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -

 .101االستثمار مرجع سبق ذكره، ص 
  .109تسوية المنازعات االقتصادية الدولية، دراسة قانونية، مرجع سبق ذكره، ص بلحسان هواري،  -

 
2
 - Amerasinghe,C.F, Issues of Compensation for The Taking of Alien Proberty in The Light of Recent Cases an 

practice, i,ternational law Quarterly, 1992, p22. 
3
- Bettems, Denis, The Contracts Between States and Foreign Enterprises, International Perspective, Lausanne, 

amaeta ,Edition, 1998, p 256.  



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 186 - 
 

وهو المعاهدات المبرمة بين الدول، ومن هنا فغن العقود المبرمة بين الدول واألشخاص الخاصة تتعلق في 
 .  (1)بالقانون الداخلي وهو وحده الذي يقرر حمايتهامعظمها 

وقد ظهر إلى جانب هذا االتجاه األول القائل بأن كل مساس من قبل الدولة بالعقد يعد عمال مخالفا 
للقانون الدولي اتجاه مضاد ومخالف له يرى أن انتهاك الدولة للعقد ال يشكل في حد ذاته سببا النعقاد 

 .مسئوليتها
 :حد ذاته سببا النعقاد مسؤوليتها انتهاك الدولة للعقد ال يشكل في: لثانياالتجاه ا

لهذا االتجاه فإن عدم تنفيذ الدولة اللتزاماتها الناشئة عن العقد أو انتهاكها له ال يشكل في حد ذاته  وفقا
سببا لمسئوليتها الدولية بل يشترط أن يكون عدم التنفيذ مقترنًا بعمل يعد في حد ذاته مخالفة دولية، وماداما 

ألجنبي المباشر يتركز في القانون الداخلي ، فإن العقد المبرم بين الدولة والطرف األجنبي كعقد االستثمار ا
 .عدم تنفيذه في حد ذاته ال يشكل انتهاكا ألي قاعدة من قواعد القانون الدولي

ويالحظ أن هذا االتجاه يشترط لتحقيق مسئولية الدولة ضرورة توافر شرط أساسي وهو وجود عمل 
تنفيذ العقد ال يشكل في حد ذاته تصرف مختلف  دولي غير مشروع مستقل عن عدم تنفيذ الدولة للعقد، فعدم

للقانون الدولي فال بدا من وجود شيء إضافي آخر من أجل القول بعدم مشروعية التصرف دوليًا فوجود 
 .(2)الخطأ الدولي مسألة مستقلة تماما عن مسألة اإلخالل بالعقد

لي وبالتالي فغن عدم تنفيذه في حد فالعقد المبرم بين الدولة والطرف األجنبي يتركز في القانون الداخ
ذاته ال يشكل انتهاكا ألي قاعدة من قواعد القانون الدولي فإبرام وتنفيذ هذه العقود مسألة يختص بها النظام 
القانوني الداخلي والذي يتعين عليه تحديد ما إذا كانت اإلجراءات التي قامت بها الدولة باتخاذها في مواجهة 

د معها مخالفة لهذا النظام القانوني أو متمشية معه، وبالتالي فإن القانون الدولي ال الطرف الخاص المتعاق
يمكنه أن يعتبر مسالة من المسائل مخالفة للقانون وفقا للمعايير الخاصة بهذا القانون، بينما تلك المسألة تعد 

 . (3)ية القانونيةمن وجهة نظر القانون واجب التطبيق على العقد مسألة ال خالف عليها من الناح
ويرى كذلك جانب من الفقه المؤيد لهذا االتجاه أن العقود تخضع للقانون الذي يحدده القانون الدولي 
الخاص في دولة القاضي والذي يؤدي إلى تعيين القانون الوطني للدولة المتعاقدة، ويؤدي خضوع عقود 

حكام هذا القانون على تلك العقود ككل بما يتضمن الدولة إلى القانون الوطني للدولة المتعاقدة إلى سريان أ
هذا القانون من قواعد في مصلحة الطرف األجنبي المتعاقد معها أو ضد مصالحه، كذلك فإن أي تغيير 
يلحق هذا القانون يسري على عقد الدولة، وبالتالي فإن التغيير الذي تجريه الدولة على قانونها ويؤدي إلى 

بينها وبين الطرف األجنبي ال يشكل في حد ذاته عماًل غير مشروع من الوجهة المساس بالعقد المبرم 
الدولية، غال إذا كان هذا التغيير يعد بطبيعته مكونًا لخطأ دولي، فال يمكن للدولة أن تتمسك بتشريعاتها من 

Mann: أجل أن تحد من االلتزامات الدولية الواقعة عليها وفق حد قول األستاذ
(4) . 

                                                           
1
 - Bettems, Denis, The Contracts Between States and Foreign Enterprises, International Perspective, op.cit, 568. 

 .111-112 حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره ص - 2
3
 - Bettems, Denis, The Contracts Between States and Foreign Enterprises, International Perspective, op.cit, 259. 

4
 Bettems, Denis, The Contracts Between States and Foreign Enterprises, International Perspective, op.cit, p 570. 
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تعرض هذا االتجاه القائل بأن انتهاك الدولة للعقد المبرم بينها وبين الطرف الخاص المتعاقد معها وقد 
الدولية، إلى النقد من طرف الفقه بين  اال يشكل في حد ذاته عمال غير مشروع يِؤدي إلى تحريك مسؤوليته

تنفيذ العقد مستقل تماما عن  مؤيد وعارض له، فجانب من الفقه يرى أن هذا المبدأ ال محل إلعماله إذ أن
النظام الدولي، يترتب عليه انه إذا كان القانون الوطني ال يعتبر عدم تنفيذ الدولة لاللتزام الناجم عن العقد 
انتهاكا للعقد، فيمكن للقانون الدولي أن يتدخل من أجل تأكيد العكس إن أمكن، ومن هنا فإن فكرة اإلخالل 

إطار القانون وال يوجد حل يقره مباشرة القانون الدولي لإلخالل بالعقد لسبب بسيط بالعقد ال معنى لها إال في 
ذا كانت الدولة ال يمكن أن  وهو أنه من وجهة نظر هذا القانون هو أن فكرة اإلخالل بالعقد ال وجود لها، وا 

ي غير إنكار تتحقق مسئوليتها نتيجة لعدم تنفيذ العقد، فقد يحدث أن تعد الدولة مسئولة عن فعل دول
 . (1)العدالة

وعلى نقيض من ذلك نجد جانب من الفقه يعتبر هذا االتجاه، االتجاه الفقهي الوحيد الذي يتمشى مع 
 .ما هو سائد في القانون الدولي الوضعي

ويتميز كذلك هذا االتجاه بأنه يأخذ بعين االعتبار الموقف المتحفظ الذي أبدته الدول على صعيد 
ة، غذ انه من المشاهد أن الدول كانت دائما تتخذ مواقف متحفظة ومتروية في ردود األفعال العالقات الدولي

 .الصادرة عنها فيما يخص المشاكل التي يتعرض لها تابعوها نتيجة لقيامهم باالستثمار في الخارج
ن الدولة فرغبة في تفادي التعقيدات التي ال طائل من ورائها والتي قد تؤدي إلى مطالبات تعسفية، فغ

التي يتبعها المستثمر األجنبي كانت ترفض دائما التدخل في حالة المساس بالعقد المبرم بينه وبين الدولة، 
طالما لم يكن هناك دليل أكيد على تحقق حالة من حاالت إنكار العدالة الصارخ، فمخافة االلتزامات 

قبل الدولة ال تشكل في حد ذاتها عمال  المنصوص عليها في العقد بين الدولة والشخص الخاص األجنبي من
 .(2)غير مشروع دوليا

وأخيرًا فإذا كان االتجاه القائل بأن انتهاك الدولة للعقد ال يشكل في حد ذاته سببا النعقاد مسئوليتها 
 الدولية هو الذي يجري عليه العمل في إطار القانون الوضعي، فغن هناك اتجاه ثالث توفيقي   

عدم تنفيذ العقد يشكل في حد ذاته تصرفا مخالفا للقانون  Prosper weilاتجاه األستاذ  :االتجاه الثالث
  :د القانون الدولي المنظمة للعقودالدولي مع ارتباط ذلك بمضمون قواع

عن هذا االتجاه وضوحا ومن  من أكثر الفقهاء المدافعين Prosper weil يعتبر األستاذ الفرنسي 
هذا األستاذ عن نظريته بشكل سلبي بانتقاد االتجاهين السابقين، ثم عرض لآلراء أشدهم تأثيرا، حيث عبر 

، ويذهب في هذا اإلطار إلى أن االتجاه األول المدافع عن أن كل اإليجابية التي يقوم عليها هذا االتجاه
                                                                                                                                                                                           
- Mann, F.A, The Theorretical Approach Towards The Law Governing Contracts Between States and Private 

Persons, Revue Belge de Droit International, 1975, p 564. 
المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم، تسوية  -1

 .111 االستثمار مرجع سبق ذكره، ص
  .130بلحسان هواري، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية، دراسة قانونية، مرجع سبق ذكره، ص -
 .010 ص ، شخاص األجنبية، مرجع سبق ذكرهحفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واأل -2
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إذ ليس  اعتداء على العقد يشكل عمال غير مشروع وفقا للقانون الدولي، يعتبر اتجاها ال يمكن قبوله،
صحيحا أن كل اعتداء على العقد يشكل على نحو مباشر عمال غير مشروع في نظر القانون الدولي، حيث 
أن هذا االتجاه يرى أن القانون الدولي يتضمن قواعد قانونية تتعلق بتنفيذ العقود، ويذهب إلى أبعد من ذلك 

إنه يعد مخالفًا للقانون الدولي العام كل فسخ معتبرا أن القانون الدولي يحرم اعتداء على العقد، وبالتالي ف
نهاء العقد نتيجة التأميم، وذلك على الرغم من أن هذه اإلجراءات السيادية  للعقد بسبب المصلحة العامة، وا 

 .مصحوبة بتعويض مالئم وعادل
تنفيذ العقد وعليه فالقول بأن القانون الدولي يتضمن قواعد تتعلق باحترام العقود، وبناء عليها يعد عدم 

سببا لتحريك المسؤولية الدولية للدولة، مسألة مختلفة تماما عن القول بأن القانون الدولي ال يتيح مطلقا اتخاذ 
أية إجراءات أيًا ما كانت، تؤدي إلى المساس بالعقد، إذ أنه يتعين عدم الخلط بين مبدأ احترام العقد، ومبدأ 

رم بعض التصرفات الماسة بالعقد في ظل ظروف معينة، فإنه يتيح المساس به، فإذا كان القانون الدولي يح
 .(1)للدولة القيام بتصرفات أخرى في ظروف أخرى

الداخلي  أن هذا االتجاه يزعم أن القانون Prosper weil  أما بخصوص االتجاه الثاني فحسب األستاذ
وحده هو الذي يحكم مسألة تنفيذ العقد، وِتكد أنه إذا كان القانون الداخلي يعد عدم تنفيذ العقد أمرا متمشيا مع 
هذا القانون، فإن القانون الدولي ال يمكنه اعتباره عمال غير مشروع وهو ما يعني إنكار أولوية القانون الدولي 

ق في التذرع بنصوص قانونها الداخلي من أجل التنصل من تنفيذ العام واالعتراف للدولة المتعاقدة بالح
التزاماتها التعاقدية، كذلك فغن فكرة العمل غير المشروع والذي يؤدي وجوده إلى تحقق المسؤولية الدولية 

 .(2)للدولة يعد منهجا غير واقعي يؤدي إلى نتائج غير مقبولة وتحليل غير حقيقي
القانون الدولي يتضمن قواعد قانونية تتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بين : أن وقد انتهى هذا االتجاه إلى 

الدولة واألطراف األجنبية، وذلك على الرغم من أن هذه العقود يمكن أن يحكمها القانون الداخلي، فالدولة 
ق في تنفيذ أو المتعاقدة ال تتمتع بأية سلطة تقديرية في مواجهة القانون الدولي، يكون من شأنها منحها الح

  . (3)عدم تنفيذ العقد

كما أن عدم احترام الدولة اللتزاماتها التعاقدية، يمكن أن يؤدي إلى تحريك مسئوليتها الدولية في 
مواجهة الدولة التي يتبعها الطرف األجنبي المتعاقد معها، ولكن ال يفهم من ذلك أن عدم تنفيذ أي عقد من 

وجود قواعد في القانون الدولي العام متصلة  فتأكيدالقانون الدولي،  قبل الدولة يشكل مخافة في مفهوم
 .(4)، ال يعني تحديد محتوى هذه العقود ومضمونهابالعقود

                                                           
 .011ص  ،حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره -1

Weil prosper, Problems Relatif Aux Contrats Passe Entre Un Etat et un Particulier, Op.Cit, p 142. - 
المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم، تسوية  -2

 .110-113 ص االستثمار مرجع سبق ذكره، ص
 .013 حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، ص -3

4
- Weil prosper, Problems Relatif Aux Contrats Passe Entre Un Etat et un Particulier, Op.Cit, p 141. 
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حديد الحاالت التي يعد عدم تنفيذ الدولة فيها اللتزامها التعاقدي ت أن Prosper weil  ويضيف األستاذ
مضمون قواعد القانون الدولي الواجبة اإلعمال، والتي تختلف سببا في تحقيق مسؤوليتها الدولية يتوقف على 

تبعا لألحوال ويتعين األخذ بعين االعتبار اإلجراء الذي قامت الدولة باتخاذه غن كان يتسم بالطابع التجاري 
أم يتسم بالطابع السيادي، وأهداف هذا اإلجراء وهل قصد منه تغيير هياكل الدولة وأنظمتها أو تحقيق أهداف 
أخرى وأيضا طبيعة هذا اإلجراء هل يعد من التصرفات العامة أم الخاصة، وكقاعدة عامة فإنه يمكن القول 

 .بأن عدم التنفيذ للعقد يعد مخالفا للقانون الدولي إذا جاوز التصرف هذا الحد
لي فعدم التنفيذ قد يشكل أو ال يشكل تصرف غير مشروع دوليا لما إذا كانت جسامته تقع أدنى أو اع

من هذا الحد، فالتنفيذ هذا الحد يعد تصرفا تعسفيا ويتم تحديد هذه الفكرة األخيرة داخل اإلطار العقدي والذي 
ال عالقة له بتصرف غير مشروع خارج هذا اإلطار، ومن هنا تظهر فكرة استقاللية المسئولية التعاقدية في 

تفصل بينها وبين المسئولية غير العقدية، وهذا يعني  القانون الدولي، فالمسئولية العقدية للدولة تتمتع بذاتية
أن الدولة المتعاقدة تنعقد مسئوليتها العقدية لمجرد إخاللها بااللتزام التعاقدي، وبصرف النظر عن وجود أي 
خطأ تقصيري وقع من جانبها، وذلك بالنسبة للعقود التي تم تدويلها، كما أن المسئولية العقدية للدولة مسؤولية 

تقلة عن كل مباحث القانون الدولي، فقواعد القانون الدولي التي تتعلق بالعقود ليست هي ذات القواعد مس
 .(1)التي تنظم مباحث أخرى تقليدية في هذا القانون وال سيما المعاهدات الدولية

وفي تقدير ونقد هذا االتجاه التوفيقي والوسطي الذي يرى أن المساس بالعقد قد يشكل أو قد ال يشكل 
عمال غير مشروع دوليا كأساس للمسئولية الدولية، ترى الدكتورة حفيظة السيد الحداد أن هذا االتجاه خيالي 

عدم تنفيذ العقد الذي : ول بأنأكثر منه واقعي، حيث وصفه بعض الفقه بأنه مجرد رأي فقهي، حيث أن الق
تم تدويله، يشكل عمل مخالف للقانون الدولي العام تترتب عليه المسؤولية الدولية للدولة التي قامت بعدم 
التنفيذ في مواجهة الدولة التي يتبعها الطرف األجنبي المتعاقد معها، وان العقد الذي تم تدويله يضع قواعد 

ال انعقدت مسؤوليتها الدولية، يعد قول مخالف لحقائق القانون الوضعي، دولية يفرض على الدولة احترام ها وا 
إذ انه من الثابت عدم قيام أي دولة من الدول بتحريك المسئولية الدولية لدولة أخرى استنادا إلى أن عقد تم 

الدولة على مجرد تدويله قد مست أحكامه من قبل الدول المتعاقدة، وبالتالي هذا االتجاه الذي يبني مسئولية 
هو اتجاه غير موجود ال في القانون الدولي االتفاقي وال في  internationaliséالمساس بهذا العقد المدول 

 .(2)القضاء الدولي
ولعل كذلك من المناسب في هذا الصدد، اإلشارة إلى أنه من النادر جدًا أن تتعهد الدولة في المعاهدة 
الدولية المبرمة بينها وبين الدولة التي يتبعها الطرف الخاص المتعاقد معها، على االحترام الكامل للنصوص 
                                                                                                                                                                                           

طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -
 .110 االستثمار مرجع سبق ذكره، ص

 .013 ص ، نبية، مرجع سبق ذكرهحفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األج -
 .032-019 حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره،  ص -1
 .032حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره،  ص -2



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 190 - 
 

إلى انه من  Denis Bettemsر األستاذ التي تتضمنها عقود االستثمار األجنبي المباشر، وفي هذا الصدد يشي
بين المعاهدات العديدة التي أبرمتها الواليات المتحدة األمريكية مع دول العالم، فإن خمس معاهدات فقط وهي 
المعاهدات المبرمة بينها وبين بنجالديش ومصر وهايتي والسنيغال وزائيير تنص على أن المصادرة يجب أن 

بأي توازن تعاقدي في اتفاقات االستثمار المبرمة بين الشركة أو أي طرف ال تمس أي نص محدد أو تخل 
  .(1)وطني والطرف الذي قام باتخاذ المصادرة

فالدولة التي يتبعها الطرف األجنبي عندما تتدخل لحمايته وفقا لمباد  المسئولية، تستعمل حقها 
تابيعها، وهي عندما تسلك ذلك المسلك تشير الخالص في ضرورة احترام قواعد القانون الدولي في مواجهة 

إلى االلتزامات الواقعة على عاتق الدولة المتسببة في الضرر والتي يفرضها عليها القانون الدولي االتفاقي أو 
          .  (2)العرفي

فضاًل عن معرفة القانون الواجب التطبيق عليها كمسألة أولية الزمة للفصل في منازعاتها، مهما   
انت األلية المتبعة في فضها سواء ودية أو غير ودية وسواء قضائية أو غير قضائية في ظل التباين ك

خضاعه  والتضارب في مصلحة المتعاقدين، مصلحة الدولة المضيفة لالستثمار الراغبة في توطين العقد وا 
لة المضيفة المتعاقدة للقانون الوطني ومصلحة المستثمر األجنبي في سلخ العقد من القانون الوطني للدو 

 .ومحاولة تدويله
  :الثانيبحث الم

 عقود االستثمار األجنبي المباشرعلى منازعات القانون الواجب التطبيق 
 

يعرف بمبدأ حرية األطراف في اختيار  بدأ هامالمباشر ميوجد في مجال عقود االستثمار األجنبي 
القانون الواجب التطبيق عليها، والذي يعتبر من المسائل التي تحول دون إبرامها في حالة فشل االتفاق بين 
الدولة والمستثمر األجنبي على القانون الواجب التطبيق أثناء مرحلة المفاوضات، وتلعب اإلرادة دورًا كبيرًا في 

من خالل ما يعرف بقانون اإلرادة مما يطرح إشكالية إعمال ذلك على عقود االستثمار تكريس هذا المبدأ 
األجنبي المباشر وموقف الفقه والقضاء والتشريع الوطني وكذا االتفاقيات الدولية منه وما مدى حرية األطراف 

 في اختياره والوقت الذي يتم فيه هذا االختيار؟
لكبرى السيما الشركات المتعددة الجنسيات في تقييد والحد من هذا وأمام إصرار الشركات االستثمارية ا

المبدأ خوفًا من إضرار القانون الوطني المختار في العقد والذي تتمسك به الدول المضيفة لالستثمار في 
بشرط  األجنبيأغلب األحيان، حفاظًا على سيادتها، فقد حاول الطرف المستثمر تضمين جل عقود االستثمار 

ت القانون الوطني المختار في الزمان، بحيث ال تسري تعديالته التشريعية الالحقة على حكم عقودهم أو تثبي
القيام بإدماج هذا القانون المختار في العقد، ويصبح قانون اإلرادة جزءًا من العقد ويفقد قيمته كقانون، وكذلك 

عقد المبرم بين الدولة المضيفة لالستثمار في جعل القانون المختار احتياطيا بإدعاء الكفاية الذاتية لل
                                                           

1
 - Bettems, Denis, The Contracts Between States and Foreign Enterprises, International Perspective, op.cit, p230. 

2
-  Bettems, Denis, The Contracts Between States and Foreign Enterprises, International Perspective, op.cit, p 258. 
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والمستثمر األجنبي بحيث يقتصر دور القانون المختار على سد النقائص فقط دون أن تكون له القدرة على 
 . سحب القوة الملزمة للعقد

وفي حالة عدم اتفاق األفراد على القانون الواجب التطبيق وتمسك كل طرف منهم بقانونه الوطني سواء 
لدولة المضيفة لالستثمار العتبارات السيادة والمصلحة العامة أو المستثمر األجنبي المتعاقد معها الذي من ا

يحرص على إخضاع هذه العقود لمباد  لقانون الدولي العام، أو لقواعد التجارة الدولية، كما أن سكوت 
أو المحكم بالبحث على اإلرادة  األطراف في العقد على القانون الواجب التطبيق على عقدهم، يدفع القاضي

ن تعذر عليه ذلك أي عدم وجود لإلرادة الصريحة أو الضمنية  الضمنية في تحديد القانون الواجب التطبيق، وا 
في تحديد القانون الواجب التطبيق المطبق على العقد فإن تحديد هذا القانون يكون من خالل آلية تنازع 

 . ي الخاصالقوانين الواردة في القانون الدول
حالة اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق على : وتطبيقًا لذلك سوف نتناول في هذا المبحث

ثم  (المطلب األول)عقود االستثمار، حيث يختص قانون اإلرادة بتنظيم عقود االستثمار األجنبي المباشر  
 .(الثاني المطلب)الواجب التطبيق حالة عدم اختيار أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر للقانون 

 حالة اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق :مطلب األولال
عقود االستثمار األجنبي المباشر عقود دولية لتوافرها على عنصر األجنبي في العالقة العقدية  تعتبر

وهو المستثمر األجنبي سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا من جهة والدولة أو أحد األشخاص التابعة لها 
 .من جهة أخرى

د الدولي لهم حرية اختيار القانون ومن المتفق عليه في إطار القانون الدولي الخاص أن أطراف العق
، فما مدى إعمال هذه القاعدة في عقود االستثمار األجنبي (1)الناظم لعقدهم وهو ما يطلق عليه قانون اإلرادة

وما هي االختيارات المتاحة ألطراف العقد في اختيار القانون الواجب التطبيق؟  (الفرع األول)المباشر؟ 
  (الفرع الثاني)

 الواردة عليه  القيود وأهم اختصاص قانون اإلرادة بتنظيم عقود االستثمار األجنبي المباشر :األولالفرع 
لإلرادة سلطان في حل مشكل تنازع القوانين المثار حول العقود الدولية بصفة عامة وعقود  ما دام

االستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة، فهذا يدفعنا إلى التساؤل عن المقصود بهذا القانون ومعالمه، حيث 
ولية الخاصة وتلك المتعلقة وكذلك االتفاقيات الدولية الناظمة للعالقات الد غالبية التشريعات الوطنية كرست

بالتحكيم قاعدة قانون اإلرادة، والتي تقرر بصفة عامة حق أطراف العالقة العقدية الدولية في اختيار القانون 
الذي يحكمها، وهذا ما يطرح إشكالية إعمال قانون اإلرادة في عقود االستثمار األجنبي ومدى مالئمته 

حديد هذه اإلرادة وما تثيره من تساؤالت فيما يخص اإلرادة الصريحة باعتبارها من العقود الدولية، وكذا ت
والضمنية، والوقت الذي يتم اختيار فيه هذا القانون الواجب التطبيق، وكذا مدى قدرة هذه اإلرادة في اختيار 

                                                           

.100بشار األسعد، عقود الدولة في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1 
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ختار وكل قانون العقد الذي تراه مناسبًا،َ إضافة إلى مدى التزام المحكم أو القاضي بتطبيق هذا القانون الم
 :هذه المسائل سوف نناقشها فيما يلي

 مفهوم فكرة قانون اإلرادة ومعالمها: أوالا 
سلطة األفراد في تحديد القانون الذي يحكم العقد المبرم "يقصد بفكرة قانون اإلرادة في العقود الدولية، 

العقود الدولية ومنها عقود بينهم، حيث يرى جانب من الفقه أن قاعدة قانون اإلرادة تشكل ضابط إسناد في 
، في حين يذهب (1)االستثمار األجنبي من حيث الموضوع للقانون الذي يختاره األطراف صراحة أو ضمناً 

  Regle) الفقه الحديث إلى اعتبار قاعدة قانون اإلرادة في العقود الدولية هي بمثابة قاعدة مادية موضوعية،

Matérielle)   إسنادتطبق مباشر على منازعات العقود، وال تعتبر قاعدة  (Regle de Rattachement) وفي
      .(2)جميع الحاالت فهي تشكل قاعدة من قواعد تنازع القوانين

درة اإلرادة يعني ق (Le Principe de l’autonomie de la volonté)ورغم أن مبدأ سلطان اإلرادة 
الفقيه ك ،(3)فقهاء القانونيينالهو مبدأ قديم عرف عند الفالسفة و فالذاتية على خلق القواعد التي تحكمها 

حيث اعتبر "  دوجاني" في القرن السادس عشر بمناسبة فتواه الشهيرة في قضية الزوجين" ديموالن" الفرنسي
للزوجية،  مبررا ذلك بقوله أن إرادة الزوجين الضمنية  أن النظام المالي للزوجين يخضع لقانون الموطن األول

مبدأ قانوني وعالمي في العقود ، إال أن هذه الفكرة تطورت وأصبحت (4)قد اتجهت إلى اختيار ذلك القانون  
الداخلية والدولية، خاصة في القرن التاسع عشر تزامنًا مع ازدهار المذهب الفردي الذي تقلص بعد تغير 

تصادية والظروف االجتماعية، بسبب تقييده تشريعيًا وقضائيًا نتيجة التفاوت في المراكز العوامل االق
للمتعاقدين، وحماية صالح الجماعة، ثم عاد مبدأ سلطان اإلرادة من جديد في بداية القرن العشرين نتيجة 

يدًا لمبدأ الحرية سيطرة السياسة االقتصادية الجديدة المتمثلة في حرية السوق والخوصصة والعولمة وتأك
 . (5)التعاقدية وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

 ادة في العالقة العقدية الدوليةتكريس قانون اإلر : ثانياا 
معظم التشريعات الوطنية وكذلك االتفاقيات الدولية الناظمة للعالقات العقدية الدولية الخاصة  كرست

والعقود الدولية وتلك المتعلقة بالتحكيم قانون اإلرادة كما نلمس ذلك أيضًا في الكثير من عقود االستثمار 
من القانون المدني  1فقرة  -13ة األجنبي المباشر، فبخصوص المشرع الجزائري فقد أقر هذا المبدأ في الماد

                                                           

.013، ص 0220 مصر، حمد الروبي، عقود البوت، دار النهضة العربية، القاهرة،م  - 1 
أحمد عبد الكريم سالمة، نظرية العقد الدولي الطليق بين قانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، دراسة تأصيلية  -2

 .39، ص 1939 مصر، انتقاديه، دار النضة العربية، القاهرة،
مطبعة الكاهنة،  القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنة بالدول العربية، الجزء األول، تنازع القوانين،،الطيب زروتي،  -3

 .011، ص 0222 ،1ط الجزائر، 
 بيروت، لبنان، حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب األول، منشورات الحلبي الحقوقية، -4

 .313ص ، 0221
 .100، ص مرجع سبق ذكرهمحمد حسين منصور، العقود الدولية،  -5
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يسري :"والتي نصت على أنه 0220يونيو  02المؤرخ في  12-20:الجزائري المعدلة بموجب القانون رقم
، (1)"على االلتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد

تفصل :" ن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حيث نصت على أنهم 1202وكذلك ما نصت عليه المادة 
 .(2)..."محكمة التحكيم في النزاع عماًل بقواعد القانون الذي يختاره األطراف

من اتفاقية االستثمار المبرمة بين  23وبالنسبة للتطبيقات العملية في مجال القانون المختار نجد المادة 
يعترف الطرفان أن هذه االتفاقية خاضعة لقوانين :" يكوم تنص على أنهالجزائر وشركة أوراس كوم تل

 . (3)"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتنظيماتها
من القانون المدني المصري فقد  أقر هذا المبدأ على  19وبخصوص التشريع المصري في المادة 

 1931ي السوري واألردني في القانون المدني لعام من القانون المدن  1-02غرار المشرع السوري في المادة 
من  1-111والسويسري في المادة  1910من القانون المدني اإلسباني لعام  0-12واإلسباني في المادة 

يخضع العقد للقانون الذي :" حيث نصت هذه األخيرة على أنه 1931القانون الدولي الخاص السويسري لعام 
يفصل المحكم : من قانون المرافعات الفرنسي الجديد والتي نصت على أنه 1091ة ، والماد.."يختاره األطراف

 . (4)في المنازعة وفقًا للقواعد القانونية المختارة من قبل األفراد
كما تناولت العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية مسألة حرية اإلرادة في اختيار القانون الواجب 

من  33/1المادة : للتحكيم التجاري الدولي أو المتعلقة بمنازعات االستثمار، منها التطبيق سواء تلك الناظمة
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع " قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، حيث نصت على أن 

ية واشنطن لسنة من اتفاق 00، كذلك ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة (5)"القانون الذي يعينه الطرفان
تفصل هيئة التحكيم في : " الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى بقولها 1910

ومن ثم فإرادة األطراف هي التي تعين القانون أو ..." النزاع طبقًا للقواعد التي يتفق عليها أطراف المنازعة 
المعاهدات أو المباد  العامة للقانون الذي يلتزم المحكم أو  القواعد القانونية األخرى كاألعراف وأحكام

 .(6)القاضي بتطبيقه أو تطبيقها

                                                           
-10المؤرخ في  03-10 :رقم ، المعدل والمتمم لألمر0220-21-02المؤرخ في  12-20 :رقم من القانون 13المادة  -1

 .19، ص 0220يونيو  02المؤرخة في  00 :ع، ش.د.ج.ج.ر.ج، الجزائري والمتضمن القانون المدني 29-1910
مرجع  والمتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، 0223فيفري  00المؤرخ في  29-23: رقم قانونالمن  1202المادة  -2

 .سبق ذكره
من اتفاقية االستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية وبين شركة أوراس كوم تيليكوم والمصادق عليها بموجب  23المادة  -3

 .0221-10-01المؤرخة في  32 :ع، ش.د.ج.ج.ج، 0221-10-02المؤرخة في  011-21: المرسوم التنفيذي رقم
، وبشار محمد األسعد، عقود 101-100 ص قانون الدولي، مرجع سبق ذكره، صبشار األسعد، عقود الدولة في ال -4

 .111االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص 
 .121لقانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص بشار األسعد، عقود الدولة في ا -5

.1910من اتفاقية واشنطن لسنة  00المادة  - 6 
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نجدها لم توضح إلى أي مدى ( من اتفاقية واشنطن 00/1المادة )كما انه وبالرجوع إلى نص االتفاقية 
عقد االستثمار  يمكن لألطراف استخدام الحرية الممنوحة لهم في اختيار القانون الواجب التطبيق على

األجنبي باعتباره من عقود الدولة ، وفي هذا الصدد اختلف الفقه فقد ذهب جانب من الفقه إلى استخدام 
رغبة واضعي االتفاقية في االعتراف  يدل على" لقانونا"بدال من تعبير  "قواعد القانون"النص لتعبير 

يق، بحيث يجوز لهم أيضًا اختيار القانون الدولي لألطراف بالحرية الكاملة في تحديد القواعد الواجبة التطب
العام أو المباد  العامة للقانون أو المباد  المشتركة في القوانين الوطنية، في حين ذهب جانب أخر من 

هو ضرورة التزام قضاء المحكمة بالقانون المختار من طرف " قواعد قانونية"الفقه أن المراد من عبارة 
 .ون الدولة الطرف في عقد االستثمار، أو أي قانون أخراألطراف سواء كان قان

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حيث  1202أما موقف المشرع الجزائري فهو صريح في المادة  
، وهو نفس ..."الذي يختاره األطراف بقواعد القانونتفصل محكمة التحكيم في النزاع عماًل :" نصت على أنه

تطبق :" منه 1الفقرة  39حيث نصت المادة  1990لعام  01الموقف للمشرع المصري في قانون التحكيم رقم 
ذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة  هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وا 

ون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، أيضًا ما جاء به المشرع الفرنسي في اتبعت القواعد الموضوعية فيه د
من القانون  131من القانون الفرنسي للتحكيم الدولي وكذلك المشرع السويسري في المادة  1091المادة 

 . (1)السويسري للتحكيم الدولي الخاص
على وجوب أن تكون صلة حقيقية فقرة األولى من القانون المدني والتي أكدت  13كما نصت المادة 

بين القانون المختار والمتعاقدين أو بينه وبين العقد، وفي حالة عدم إمكان ذلك فيطبق قانون الموطن 
المشترك أو الجنسية المشتركة، وفي حالة إمكان ذلك يطبق قانون محل اإلبرام مع استثناء العقود الدولية 

خضاعها لقانون موقع العقارالمتعلقة بالعقارات من قانون اإلرادة و  من  13، حيث أنه قبل تعديل المادة (2)ا 
كان هذا النص مطلقًا غير مقيد بأي قيد، مما يفيد بأنه ترك  1910سبتمبر  01المؤرخ في  03-10األمر 

للمتعاقدين حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهما حتى ولو لم يكن له صلة بالعقد، تماشيًا مع ما 
ن كان األمر يخص العقود الدولية في إطار القانون الدولي الخاص (3)تستوجبه متطلبات التجارة الدولية ، وا 

 .والتي تكون الدولة فيها في مرتبة األفراد

                                                           
يوسف سليمان عبد الرحمان حداد، القواعد الموضوعية في القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود النفط، بحث مقدم  -1

 0210أوت  01إلى  01دولية في الفترة من في المؤتمر السنوي التاسع عشر حول التحكيم في عقود النفط واإلنشاءات ال
والمنشور على ،   3-1 دول مجلس التعاون الخليجي، ص صمركز التحكيم التجاري لالكويت،  ،المنعقد في صاللة عمان

 .زواال 10:20: على الساعة 01/10/0211: ، تاريخ التصفح www.gcccac.org/ar/training-programmesالرابط
.المدني الجزائري المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره القانونمن  13المادة  - 2 

أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول، تنازع القوانين، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
 .321، ص 0229الطبعة الحادية عشرة، 
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السالفة الذكر والتي تخص العقود المبرمة  1202لموقف آخر في المادة  الجزائري ولقد تبني المشرع
من أشخاص المجتمع الدولي واألشخاص األجنبية، حيث عمل المشرع  بين الدولة بوصفها دولة كشخص

على توسيع القانون المختار بدليل استعماله عبارة قواعد القانون، أي عدم تقييده إلرادة األطراف في اختيار 
وضوعية القانون الواجب القواعد القانونية التي تنتمي لقانون معين مع االلتزام بتطبيق القواعد القانونية الم

المختارة دون قواعد اإلسناد التي تتضمنها تلك القواعد القانونية الموضوعية المختارة، هذا إذا لم يتفق 
 .     األطراف على ذلك صراحة

كل عقد : "على أن 1902جويلية  01كما أكدت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 
غيرها من األحكام القضائية التي جاءت تؤكد على دور و ، (1)"دولي يخضع بالضرورة لقانون دولة معينة

قانون اإلرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة بصفة عامة وعقود االستثمار األجنبي 
 . صة باعتبارها من العقود الدوليةالمباشر بصفة خا

كرست قانون اإلرادة في ونخلص مما سبق أن التشريعات الوطنية والدولية وكذا الفقه والقضاء 
تحديد القانون الواجب التطبيق عل العقود بصفة عامة والدولية بصفة خاصة ومنها عقود االستثمار 
األجنبي المباشر، مع تباينها من حيث صلة هذا القانون أو عدم صلته بالعقد من جهة واالختالف في 

 .من جهة أخرى" والقانون" قواعد القانون"عبارة 
 قانون اإلرادة في عقود االستثمارعملية تحديد  :ثالثاا 

كالقانون الوطني هم، عينا للتطبيق على عقدقانونا م اختيار أطراف عقد االستثمار األجنبي ستطيعي
يختار هذا القانون في الغالب ألنه هو قانون محل اإلبرام وقانون دولة التنفيذ، كما أنه يعتبر أكثر  و ،مثال

بالعقد ما دام الدولة طرفا في هذا العقد؛ وعليه فإن القانون الوطني للدولة المضيفة قانون له صلة جوهرية 
 .لالستثمار هو الذي يطبق على عقد االستثمار متى اتجهت إرادة األطراف المتعاقدة إلى ذلك

أما إذا لم يعبروا صراحة عن ٍإرادتهم في اختيار القانون الذي يحكم العقد فيتعين على القاضي     
فلو اختار المتعاقدان تطبيق بنود عقد نموذجي وضعته  ،استجالء إرادتهم الضمنية من خالل ظروف العقد

دولة ما، دل ذلك على أنهما قصدا تطبيق ذلك القانون، ويمكن أيضا استخالص هذه اإلرادة الضمنية من 
 .(2)بها أو تحديد مكان تنفيذ االلتزام خالل اللغة المستعملة في إبرام العقد أو تحديد نوع العملة التي يتم الوفاء

ونظرًا ألهمية اختيار القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية ومن ثمة عقود االستثمار، فقد نص 
،على ضرورة أن يحددا أطراف العقد 1911مجمع القانون الدولي في إحدى دوراته المنعقدة بأوسلو عام 

التطبيق، وكذلك ما نصت عليه المادة الرابعة فقرة األولى من قراره الصادر الدولي صراحة القانون الواجب 

                                                           
 .111العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في  -1

 :مسعودي يوسف، القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار، مداخلة منشورة على الموقع اإللكتروني -2
ouargla.dz-manifest.univ صباحاً  12:02، الساعة 0211-10-01:تاريخ التصفح. 
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، حيث نصت على 1919بخصوص عقود الدولة المبرمة مع األشخاص األجنبية الخاصة في دورة أثينا عام 
 .(1)"من المأمول فيه أن يعين األطراف صراحة القانون الواجب التطبيق على عقوده: "أنه

األول، يحدد فيه : للعديد من نماذج العقود الدولية، وجد أنها تحتوي على بندين وفي دراسات سابقة
أطراف العقد الدولي، الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات االلتزامات التعاقدية، وهذا هو شرط 

، هو ما االختصاص القضائي،  أما الثاني والذي يحدد فيه األطراف، القانون الواجب التطبيق على عقدهم
(clause de la compétence législative)يعرف شرط االختصاص التشريعي 

(2). 
غير أنه إذا كان هناك إهمال في التحديد الصريح لقانون العقد، الذي اختلف بشأنه الفقه حول عالقة 
القانون المختار بالدولة التي اختير قانونها حتى تكون له القيمة والفعالية، ولو أن هذا األمر ال يعتد به في 

من اتفاقية واشنطن، وفي هذا  00/1 عقود االستثمار األجنبي المباشر كما أسلفنا وذلك ما نصت المادة
اإلطار دائمًا ينبغي عدم تجاهل اإلرادة الضمنية أو ما يعرف بالتعبير الضمني عن اإلرادة أي نية األطراف 
المتعاقدة التي تستخلص من الظروف المحيطة بالعقد لتحديد القانون الواجب التطبيق من طرف المحكم أو 

 .(3)القاضي
رادة ضمنيًا متى كان المظهر الذي اتخذه هذا التعبير ال يكشف بذاته عن ويكون التعبير عن اإل

، وفي هذا المجال (4)اإلرادة، ولكنه مع ذلك يدل عن هذه اإلرادة الضمنية، ويكون من السهل استخالصه منها
ن الواجب أوضح كل من الفقه والقضاء والتحكيم أن هناك عدة قرائن لداللة على اإلرادة الضمنية بشان القانو 

قانون إبرام العقد ومكان تنفيذه أو قانون الدولة التي بها مقر التحكيم التي : التطبيق ومنها على سبيل المثال
، كما أن اإلرادة الضمنية يمكن أن (5)أختارها األطراف، أو قانون الدولة التي تتبعها لغة المحرر بالعقد

 .  (6)بتكوينهتستخلص من شروط العقد والظروف التي أحاطت 
نخلص مما سبق أن التعبير عن اإلرادة بشأن القانون الواجب التطبيق في العقود الدولية بصفة 
عامة وعقود االستثمار بصفة خاصة، يكون صريحاا أو ضمنياا، مع العلم أن التعبير عن اإلرادة الصريح أو 

                                                           
في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ظل القوانين الوضعية والمعاهدات عالء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم  -1

 .301، ص 0223الدولية وأحكام محاكم التحكيم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، القاهرة، 
دار النهضة القانون الواجب التطبيق وأزمته،  -أحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولية  -2

 .192-139، ص ص 0221العربية، القاهرة، مصر،
لنهضة القانون الواجب التطبيق وأزمته، دار ا -أحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولية -3

 .190-193ص  العربية، مرجع سابق، ص
.003، مرجع سبق ذكره، ص محمد الروبي، عقود البوت   -4

 

محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ظل القوانين الوضعية والمعاهدات عالء  -5
 .301مرجع سابق، ص  الدولية وأحكام محاكم التحكيم،

 مصر، رية،صالح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، دار الفكر الجامعي، اإلسكند -6
 .010، ص 0220الطبعة األولى 
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لتزام، في إطار ما يعرف بمبدأ الضمني هو موجود في مجال العقود الداخلية وبالضبط في نظرية اال 
 .الرضائية في العقد

وقد أخذ المشرع الجزائري بالتعبير الصريح والضمني لإلرادة في العقد كمصدر من مصادر االلتزام، 
، أما بخصوص التعبير الضمني في العقود الدولية (1)من القانون المدني الجزائري 12وذلك في المادة 

من القانون المدني سواء قبل التعديل أو بعد التعديل لم يشير إليها وأكد  13المادة فالمشرع الجزائري في نص 
على االختيار الصريح، بعكس بعض المشرعين العرب كالمشرع السوري والمصري والكويتي واألردني الذي 

ن قانونًا آخر هو هذا ما لم يتبين من الظروف أ:" اعتد باإلرادة الضمنية فمثاًل في القانون السوري نجد عبارة
 .  (2)"الذي يراد تطبيقه

وبالتالي فعملية تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي من طرف المتعاقدان ال تثير أية 
عالنهما الصريح على القانون  صعوبة في حالة التعبير الصريح عن اإلرادة أي في حالة اتفاق األطراف وا 

تكون في حالة سكوت األطراف عن تحديد القانون الواجب التطبيق، أي ال  الواجب التطبيق، لكن اإلشكالية
يوجد اختيار صريح للقانون، فهل في هذه الحالة يتصدى المحكم أو القاضي للتركيز الموضوعي للرابطة 
سنادها لقانون أوثق صلة بهذه الرابطة؟ أم يجب عليه استخالص اإلرادة الضمنية للمتعاقدين في  العقدية وا 

ختيار القانون الواجب التطبيق وذلك من خالل الظروف الدائرة بالعقد ومن ثم األخذ بها في تحديد القانون ا
 .   (3)الواجب التطبيق؟

ولقد انقسم الفقه بشأن اإلرادة الضمنية حيث ذهب البعض إلى ضرورة االعتداء باإلرادة الصريحة في 
ختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق فعلى القاضي أو العقود الدولية، دون الضمنية، وفي حالة عدم اال

سنادها للقانون  المحكم أن ال يبحث في اإلرادة الضمنية بل لبدا عليه أن يعمل على تركيز الرابطة العقدية وا 
األوثق صلة بها، وهو ما يعرف بنظرية التركيز، غير أن هذا االتجاه تعرض للنقد فعدم االعتداد باإلرادة 

لحاقها بالغرض الخاص بعدم اتفاق المتعاقدين على اختيار القانون الواجب التطبيق أمر يناهض الضمني ة وا 
المنطق الصحيح، لما يؤدي إلى  إلغاء قاعدة اإلسناد المتمثلة في قاعدة خضوع العقد الدولي لقانون 

 .(4)اإلرادة
رادة، والذي يذهب إلى التسوية ولذلك ظهر اتجاه فقهي كبير مؤيد لفكرة االختيار الضمني لقانون اإل

بين اإلرادة الصريحة والضمنية للمتعاقدين في اختيار قانون العقد، بحيث يتعين على القاضي أو المحكم في 
حالة تخلف اإلرادة الصريحة للمتعاقدين البحث عن إرادتهم الضمنية، شريطة أن يتم ذلك من خالل قرائن 

  .(5)مؤكدة تدل على وجود هذه اإلرادة
                                                           

.المعدل والمتمم المتضمن القانون المدني الجزائري، 1910-29-01المؤرخ في  10/00من األمر  12المادة  - 1 
 .329أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول، تنازع القوانين، مرجع سبق ذكره، ص  -2

.121قود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص بشار محمد األسعد، ع  - 3 
 .093 مرجع سبق ذكره، صمرتضى جمعة عاشور، عقد االستثمار التكنولوجي،  -4

.121بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  - 5 
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وباإلضافة إلى التشريعات التي قامت بالتسوية بين اإلرادة الصريحة واإلرادة الضمنية نجد االتفاقيات 
الدولية التي نصت على ضرورة الكشف عن اإلرادة الضمنية عند تخلف االختيار الصريح للقانون الواجب 

:" الفقرة األولى والتي نصت على أنهفي المادة الثالثة  1932التطبيق على العقد ومن ذلك اتفاقية روما لسنة 
يحكم العقد بالقانون المختار من جانب األطراف، ويجب ان يكون هذا االختيار صريحًا أو يستخلص بطريقة 

، ولهذا فإن تعذر الكشف عن اإلرادة الضمنية، فال يمكن للمحكم "مؤكدة من نصوص العقد أو ظروف التعاقد
، التي هي مجرد وهم ومجاز يخالف (1)ما عرف باإلرادة المفترضةأو القاضي افتراض إرادة أخرى وهو 

، ولهذا يجرى القضاء "تسوية المنازعة االقتصادية: " الحقيقة كما يقول الدكتور طه علي أحمد قاسم في مؤلفه
سنادها عل ى الحديث في حالة تخلف اإلرادة الضمنية على القيام بعملية التركيز الموضوعي للرابطة العقدية وا 

القانون السائد في مركز الثقل هذه الرابطة، ما لم يكن المشرع قد تولى بنفسه هذا التركيز من هذا النحو إلى 
  vedrossخالل دالئل محددة، وهذه النظرية الموضوعية تختلف عن النظرية الشخصية التي نادى بها الفقيه 

، حيث تخول هذه األخيرة القاضي أو المحكم إعمال نظرية اإلرادة المفترضة، بعكس النظرية الموضوعية 
والتي تبناها المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في الجزئية الخاصة بالنظام القانوني الواجب التطبيق 

 .   (2)على النزاع والذي هو محل تسوية أمام محاكم هذا المركز
من اتفاقية واشنطن نجدها نصت على القانون الواجب التطبيق الذي  00بالرجوع إلى نص المادة و 

يتفق عليه أطراف المنازعة، دون تحديد هذا االختيار، فيستوي أن يكون صريحًا أو ضمنيًا، مما يتعين على 
الية مدى التزام المحكم أو المحكم أو القاضي تطبيق القانون المختار صراحتًا أو ضمنًا ، مما يطرح معه إشك

 .(3)القاضي بالقانون المختار
 أو ضمنا و القاضي بالقانون المختار صراحةمدى التزام المحكم أ: رابعاا 

القاعدة العامة أن القاضي ملزم بتطبيق القانون المختار، غير أنه في هذا اإلطار ظهر اتجاهين 
المختار إذا كانت ال تربطه أية صلة بالعقد أي في  القانوناتجاه فقهي يجيز للقاضي عدم تطبيق : فقهيين

حالة االختيار الخاطئ الذي يجب على القاضي أن ال يباركه وعلى نقيض من ذلك اتجاه أخر يلزم القاضي 
بتطبيق القانون المختار، وال يجوز له أن يمتنع عن ذلك بدفعه بعدم وجود صلة بين القانون المختار والعقد 

جود مصلحة محققة لألطراف في اختيار هذا القانون لحكم عقدهم التي تتوافق مع مصلحة التجارة بل يكفي و 
 .الدولية

الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على االلتزامات  1932وتجدر اإلشارة أن اتفاقية روما لسنة 
ضاء والتشريعات الوطنية يونيو، أخذت باالتجاه الثاني، وكذلك تباينت مواقف الق 19التعاقدية الموقعة في 

                                                           
 .123التكنولوجي، مرجع سبق ذكره، ص عاشور، عقد االستثمار مرتضى جمعة  -1
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -2

 .االستثمار
األخرى على  الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول 1910من اتفاقية واشنطن لسنة  00تنص المادة  -3

 ..."لقواعد القانون التي يتفق عليها أطراف المنازعة تفصل هيئة التحكيم في النزاع طبقاً : " ما يلي



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 199 - 
 

بخصوص إشكالية صلة القانون المختار بالعقد فمثاًل نجد القضاء اإلنجليزي واأللماني يشترط توافر صلة 
 .  (1)حقيقية في العقد والقانون المختار

إلى الكثير من عقود االستثمار األجنبي المباشر المبرمة بين الدولة المضيفة لالستثمار  بالرجوعو 
ر األجنبي، نجد أغلبها تتعلق بالتنمية الصناعية واالقتصادية للدولة المضيفة وعادة ما تشير صراحة والمستثم

، سواء في حالة حلها عن طريق القضاء أو (2)إلى تطبيق القانون الوطني العتبارات المصلحة والسيادة
مقيدة في إطار ما يعرف التحكيم، غير أن سلطة القاضي في تطبيق القانون المختار الصريح أو الضمني 

في قواعد القانون الدولي بالنظام العام الدولي للدولة والغش نحو القانون، فالقاضي يجوز له أن يمتنع عن 
تطبيق القانون المختار إذا تبين له أن هذا القانون يتعارض مع النظام العام للدولة أو في حالة وجود غش أو 

كذلك إذا اتضح للقاضي سكوت القانون الواجب التطبيق على إعطاء حل  ،(3)تحايل نحو القانون بناءًا عنهما
صريح للنزاع المطروح أمامه، بمعنى ال توجد قواعد إسناد لحل التنازع في القانون األجنبي المختار فحينئًذ 

 .(4)يطبق القانون الوطني
أ سلطان اإلرادة ومن ثمة أما المحكم فيلتزم هو األخر بالقانون الواجب التطبيق في إطار احترام مبد

ذا قام  عليه بتطبيق القانون المختار على العقد المبرم بين الدولة المضيفة لالستثمار والمستثمر األجنبي، وا 
المحكم باستبعاد تطبيق القانون المختار فيكون حكم التحكيم الصادر في النزاع محل طعن بالبطالن لتجاوز 

ختار، غير أن الكثير من أحكام التحكيم الصادرة في عدة قضايا المحكم سلطته في تطبيق القانون الم
استبعدت تطبيق القانون المختار وذلك في حالة إهدار أطراف عقد االستثمار األجنبي على النص على 
صراحة على القانون الواجب التطبيق، وعدم إعطاء هيئة التحكيم أي اهتمام لإلرادة الضمنية والبحث فيها 

                                                           
 .030-030 ص ص، مرجع سبق ذكره، رتضى جمعة عاشور، عقد االستثمار التكنولوجيم -1

.90بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، ص   - 2 
جدر اإلشارة في هذا الصدد أن حاالت استبعاد تطبيق القانون األجنبي المختار من طرف القضاء الوطني وتطبيق القانون ت -3

مكرر  00الوطني هناك حاالت خاصة كحالة النظام العام والغش نحو القانون والتي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 
مم وأشار إلى تطبيق القانون الوطني إذا ما كان هذا القانون األجنبي يتعارض مع من القانون المدني الجزائري المعدل والمت

ال يجوز تطبيق القانون األجنبي بموجب النصوص السابقة إذا :"النظام العام واآلداب العامة للمجتمع الجزائري، حيث جاء فيها
 صاص بواسطة الغش نحو القانونكان مخالف للنظام العام أو اآلداب العامة في الجزائر أو ثبت له االخت

، كما أن هناك حاالت خاصة يتم فيها "يطبق القانون الجزائري محل القانون األجنبي المخالف للنظام العام واآلداب العامة
استبعاد تطبيق القانون األجنبي المختار في العالقات الدولية الخاصة ذات العنصر األجنبي وهي حالة استبعاد تطبيق القانون 

ألجنبي لدولة غير معترف بسيادتها واستبعاد لحماية المصلحة الوطنية وحالة تعارض القانون المختار األجنبي مع معاهدة ا
األستاذ  -:لمزيد من التفاصيل انظر. دولية مصادق عليها وحالة استبعاد تطبيق القانون األجنبي عند دفع بعدم دستوريته

ون األجنبي المختص لحكم النزاع األجنبي أمام القضاء الجزائري، جامعة بشار، مقال دغيش أحمد، حاالت استبعاد تطبيق القان
، قسم القانون الدولي الخاص،  /http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net: منشور على شبكة االنترنيت، عبر الرابط اآلتي

 . صباحاً  13:33، على الساعة 0211-10-01:تاريخ التصفح
 .سابق، مرجع حاالت استبعاد تطبيق القانون األجنبي المختص لحكم النزاع األجنبي أمام القضاء الجزائري دغيش أحمد، -4
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كام التحكيمية والقضايا التي استبعدت تطبيق القانون المختار الصريح أو الضمني نذكر على ومن هذه األح
من العقد المبرم بين  10حيث نصت المادة  cold fieldsقضية الحكومة السوفيتية ضد شركة : سبيل المثال

تحكيم استبعدت تطبيق روسيا والشركة اإلنجليزية على تطبيق القانون الروسي في حالة النزاع، لكن محكمة ال
القانون الروسي بالرغم من نص صراحة على تطبيق القانون الروسي متحججة بأن القانون الروسي يحكم 

 .(1)القواعد الخاصة بتنفيذ العقد داخل اإلقليم الروسي فقط، وماعدا ذلك يخضع للمباد  العامة للقانون
في عقد االستثمار  ختيار القانون الواجب التطبيقاالختيارات المتاحة ألطراف العقد في ا :الفرع الثاني

  األجنبي المباشر
من المتفق عليه فقهًا وتشريعا وقضاء أن المتعاقدين في عقد االستثمار األجنبي المباشر باعتباره من 
العقود الدولية لهم حق في اختيار القانون الواجب الذي يحكم العالقة العقدية بينهما، والذي هو القانون 

اء أو هيئة التحكيم، وقد اعترفت الواجب التطبيق على موضوع النزاع الناشئ على عقدهما سواء أمام القض
بهذا الحق كما سبقت اإلشارة إليه مختلف التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية، مع تقرير بعض القيود 

 . عليه وذلك للحد من حرية المتعاقدين في اختيار هذا القانون الواجب التطبيق على النزاع
عقد االستثمار األجنبي المباشر فهناك من قرر الحرية وانقسم الفقه بشأن القانون الواجب التطبيق على 

المطلقة ألطراف عقد االستثمار األجنبي في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم وما قد ينتج عنه 
فيمكنهم اختيار قانون دولة أحد أطراف العالقة العقدية، أو قانون دولة ثالثة ال )من منازعات وبدون قيود 

 .(2)وهم أصحاب النظرية الشخصية( بين العالقة العقدية أية صلةيوجد بينه و 
وعلى نقيض من ذلك نجد جانب من الفقه يقيد حرية أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر في 
اختيار القانون الواجب التطبيق وذلك بإلزام أطراف عقد االستثمار األجنبي بتركيز عناصر عالقاتهم التعاقدية 

ضوع بقانون له صلة بالعقد ذاته أو قيام القضاء أو التحكيم عند سكوت اإلرادة عن تعيين من حيث المو 
سنادها للقانون  القانون الواجب التطبيق وتعذر استنباط اإلرادة الضمنية بالتركيز الموضوعي للرابطة العقدية وا 

هذه األخيرة تبناها المركز السائد في مركز ثقل هذه الرابطة العقدية، وهم أصحاب النظرية الموضوعية، و 
 .(3)الدولي لتسوية منازعات االستثمار بخصوص القانون الواجب التطبيق على النزاع في اتفاقية واشنطن

وبخصوص اتفاقية واشنطن فيما يخص مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الواجب التطبيق على 
أطراف عقود االستثمار حرية واس عة في تحديد هذا القانون سواء بخصوص موضوع النزاع نجدها منحت  

العقد أو بخصوص القانون الواجب التطبيق على إجراءات تسوية النزاع أمام محكمة التحكيم، وبالتالي فلهم 
الحرية الكاملة في تحديد القانون اإلجرائي المناسب والذي يطبق على المنازعات التي تثار بينهم والتي يتم 

                                                           
التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ظل القوانين الوضعية والمعاهدات  عالء محي الدين مصطفى أبو حامد، -1

 .303مرجع سبق ذكره، ص  الدولية وأحكام محاكم التحكيم،
 ،1910حسين احمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار األجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام  -2

 .113مرجع سبق ذكره، ص 
.113طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص   - 3 
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تحكيم في إطار نصوص االتفاقية، وفي حالة عدم وجود نقص في القانون اإلجرائي عرضها على محكمة ال
المختار يتم اللجوء لنصوص الفصل الثالث من الباب الرابع من االتفاقية ووفقًا لقواعد التحكيم النافذة في 

 . (1)تاريخ قبول األطراف للتحكيم
من اتفاقية  1الفقرة  00وفيما يخص القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فقد ألزمت المادة 

واشنطن محكمة التحكيم التابعة للمركز بالفصل في النزاع وفقًا للقانون الذي تم االتفاق عليه بين أطراف 
الفقه بخصوص هذه المسألة  العقد، دون تحديد إن كان ذلك صراحتًا أو ضمنًا مما ترتب عليه عدم إجماع

ريح أو الضمني، وفي الموضوع والتي اعتمدت التعبير الصإلى غاية صدور أحكام التحكيم بخصوص هذا 
حالة عدم االتفاق تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعده في تنازع 

 .   (2)القوانين ومباد  القانون الدولي الواجبة التطبيق
وعليه يستوجب أن يكون هذا االختيار صريحًا وواضحا وذلك بإدراج بند في العقد يحدد القانون  

الواجب التطبيق وفق االختيارات المتاحة أمام أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر، خصوصًا وأن هذا 
نون الخاص، إضافة إلى المصالح األخير، ذا طبيعة مختلطة يجمع مابين قواعد القانون العام وقواعد القا

المتناقضة المتمثلة في مصلحة الدولة المضيفة من جهة الراغبة في تحقيق التنمية ومصلحة المستثمر 
 .األجنبي الباحث عن الربح

وعلى هذا األساس وجدت عدة خيارات متاحة أمام أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر في مجال 
اختيار أطراف عقد االستثمار  الواجبة تطبيق على عقدهم وتتمثل هذه الخيارات، في اختيار األنظمة القانونية

في هذا اإلطار نجد مجمع القانون الدولي في دورته المنعقدة في و ، األجنبي المباشر ألحد القوانين الداخلية
التابعة لدول  والمخصصة لدراسة العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية الخاصة 1919أثينا عام 

أخرى أصدر توصية بشأن هذه العقود حيث نصت المادة الثانية من هذه التوصية على أن القانون الواجب 
 :التطبيق على هذه العقود ينحصر في الخيارات اآلتية

القانون الوطني لدولة أو لعدة دول وقد يكون هذا القانون الوطني قانون احد األطراف المتعاقدة أو  -
 .دولة من الغير أو قانون محايد أو قانون دولة مقر التحكيمقانون 

 .القانون الدولي العام -
 .القانون التجاري الدولي -
 .(3)مزيج من هذه األنظمة جميعاً  -

                                                           
، 1910عام  لتسوية منازعات االستثمار األجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعةحسين احمد الجندي، النظام القانوني   -1

 .131، ص مرجع سبق ذكره
 ،1910النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار األجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام  حسين احمد الجندي، -2

 .131-130 ص  مرجع سابق، ص
.232تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص طه أحمد علي قاسم،  - 3 
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وجاءت هذه التوصية لتكرس مبدأ سلطان اإلرادة شأنها شأن اتفاقية واشنطن وغيرها من االتفاقيات 
األخرى مسألة الخيارات المتاحة في مجال القانون الواجب التطبيق ال سيما الدولية األخرى التي تناولت هي 

 .(1)1910من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات االستثمار لسنة  00المادة 
وبالتالي سوف نناقش هذه الخيارات وذلك في حالة االتفاق على القانون الوطني الواجب التطبيق 

انون الدولة المضيفة لالستثمار أو قانون دولة المستثمر األجنبي أو قانون صراحة أو ضمنًا وسواء كان ق
كقواعد قانون الدولي ) دولة محايدة من طرف أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر، أو أي قانون آخر

لمباشر اتفق عليه أطراف عقود االستثمار األجنبي ا( العام أو قانون التجارة الدولية أو قانون عبر الدولية
الخاص، أي تلك العقود المبرمة بين الدول أو أحد األشخاص التابعة لها و المستثمر األجنبي سواء كان 
شخص طبيعي أو معنوي خاص، والتي تتشابه مع عقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب في ميدان 

 .االستثمار
 : لقانون الواجب التطبيق فيما يليوعلى هذا األساس تظهر هذه الخيارات في حالة االتفاق على ا

أو قانون دولة المستثمر  دولة المضيفة لالستثمارقانون ) ألحد القوانين الداخليةاألطراف  ختيار: أوالا 
 (األجنبي أو قانون دولة محايدة

في هذه الحالة يختار أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر، صراحة أو ضمنًا تطبيق قانون الدولة 
وبالتالي يطبق هذا أو قانون دولة المستثمر األجنبي أو قانون دولة أخرى محايدة، المضيفة لالستثمار، 

 .(2)القانون على عقد االستثمار متى اتجهت إرادة األطراف المتعاقدة إلى ذلك
هذا اإلطار نميز بين ما تقتضيه الدول الغربية من ضرورة توافر صلة بين العقد والقانون  وفي

المختار، كأن يكون قانون جنسية أحدهما، أو قانون محل إبرام العقد أو قانون محل تنفيذه، أو قانون 
تهم عليها، وهو نفس المحكمة أو مكان هيئة التحكيم والذي اتفقا أطراف عقد االستثمار األجنبي إحالة نزاعا

التوجه الذي تأخذ به غالبية الدول النامية على عكس بعض الدول االشتراكية التي ال تشترط مثل هذه الصلة 
التي تبرر القانون المختار الواجب التطبيق، كما أن المقصود من تطبيق القانون المختار للدولة المضيفة 

صلة مباشرة بالعقد أو الذي ليس له صلة بالعقد، هو تطبيق  لالستثمار سواء الصريح أو الضمني أو الذي له
القواعد الموضوعية في القانون الذي تعينه قواعد التنازع في قانون المختار، ويتم تطبيق القانون الذي تحيل 

 . (3)إليه هذه القواعد
عقد المبرم من ال 00تطبيقات اختيار قانون الدولة المضيفة لالستثمار، ما نصت عليه المادة  ومن

إلنشاء محطة أرضية لالتصاالت  (ELECRICCO NIPPON)بين الحكومة السيرالنكية والشركة اليابانية 

                                                           

.604حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 

 .300، ص مرجع سبق ذكرهعليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانين ، الجزء األول،  -2
ص ص  ،0220 ،1قية، بيروت، لبنان، ط منشورات الحلبي الحقو  عبد الرؤوف جابر، الوجيز في عقود التنمية التقنية، -3

11-000. 
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تخضع المناقصة وما ينشأ عنها من عقود يحدد وفق :"التجارية باألقمار الصناعية والتي جاء فيها صراحتا 
    .(1)"القوانين السيرالنكية

 Mobi lOil Corporation)من العقد المبرم بين شركة  1وكذلك ما نصت عليه المادة السابعة الفقرة 

and Mobil Petroleum Company)  زيلندية على أن يخضع هذا العقد للقانون النيوزيلندي، و يوالحكومة الن
يكون صريح، أو ضمني، حيث وبالتالي فاختيار قانون الدولة المضيفة لالستثمار كقانون واجب التطبيق قد 

إذا لم يعبر أطراف العقد عن إيراداتهم الصريحة في اختيار قانون معين ليحكم موضوع العقد، فإنه يتعين 
على القاضي أو المحكم استنباط إرادتهم الضمنية إذا توافرت ثمة مؤشرات يستطيع من خاللها أن يستنتج 

 .(2)هذه اإلرادة
د الدولة طرفًا في العقد يجعل القانون الذي للعقد صلة جوهرية به هو وفي عقود االستثمار فإن وجو 

قانونها الوطني، إذ يكاد يكون هذا أمرًا ال مناص منه، فهو قانون دولة التنفيذ، كما أنه في الغالب األعم 
هذا  قانون محل اإلبرام وقانون موضوع العقد، وقد طبقت العديد من أحكام تحكيم منازعات عقود االستثمار

المثارة بشأن عقد  1913عام  1001: االتجاه، حيث ذهبت غرفة التجارة الدولية بباريس في قضية رقم
في حالة االختيار الصريح لألطراف ، فإن :" امتياز مبرم بين إحدى الدول اإلفريقية والشركة البلجيكية إلى أنه

المتعاقدة، على الرغم من العقد أبرم في القانون الذي يطبق على العقد المتنازع عليه هو قانون الدولة 
بروكسل ومع أحد الرعايا البلجيكيين وبالرغم من صفته الدولية، فذلك العقد يخضع في موضوعه لقانون 
الدولة المتعاقدة، استنادًا إلى إرادة األطراف التي انصرفت إلى تطبيق هذا القانون زيادتا على أن هذا العقد 

ذه الدولة، كذلك ما صدر عن المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في قضية يتوجب تنفيذه في إقليم ه
ضد ليبيريا، حيث أشارت هيئة التحكيم إلى تطبيق القانون الليبيري وذلك استنادًا لما ورد في  letcoشركة 

 .(3)ديباجة هذا االتفاق والتي تبين أن األطراف قد اختاروا تطبيق القانون الليبيري
حدى الشركات األمريكية، وبالرغم من عدم تضمين كذلك  قضية العقد المبرم بين الحكومة الجزائرية وا 

العقد بند صريح يقضي بتطبيق القانون الجزائري، إال أن محكمة التحكيم الدولية بباريس قامت بتطبيق 
   .(4)القانون الجزائري باعتباره مكان إبرام وتنفيذ العقد

ختيار القانون أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر، لهم الحرية في انستنتج مما سبق أن 
موضوع عقدهم وقد يكون هذا القانون قانون الدولة المضيفة لالستثمار باإلشارة  الواجب التطبيق على

من ظروف ومالبسات  ستنبطه القاضي أو المحكمإليه بصفة صريحة في عقد االستثمار األجنبي أو ي
ن مؤشرات يستطيع من خاللها تحديد هذا القانون كجنسية أحدهما أو مكان اإلبرام أو مكان التعاقد أو م

                                                           

.021صالح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، مرجع سبق ذكره، ص  - 1 
.101بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة مرجع سبق ذكره، ص  - 2 
.100-101 ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة مرجع سبق ذكره، ص - 3 

ل القوانين الوضعية والمعاهدات التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ظعالء محي الدين مصطفى أبو أحمد،  -4
 .300مرجع سبق ذكره، ص  الدولية وأحكام محاكم التحكيم،
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أو صراحتا على العقد بالعقد ذاته، أو تنفيذ العقد مع تبرير صلة القانون الواجب التطبيق المختار ضمنا 
الموضوعية والتي  ما يعرف بالتركيز الموضوعي للعالقة العقدية من طرف القاضي أو المحكم وفق النظرية

 .أخذت بها اتفاقية واشنطن في مجال القانون الواجب التطبيق
فقرة األولى والتي تنص على  1910من اتفاقية واشنطن لسنة  00نص المادة غير أنه وبالرجوع إلى 

فاق المحكمة تفصل في النزاع طبقًا للقواعد القانونية التي اتفق عليها األطراف، وعند غياب هذا االت:"أنه
فيكون للمحكمة أن تطبق قانون الدولة الطرف في النزاع شاملة قواعد تنازع القوانين وقواعد القانون 

 . (1)"الدولي
وبالتالي ففي حالة االتفاق الصريح على اختيار القانون الواجب التطبيق سواء كان قانون دولة 

ون دولة ثالثة أو اختيار المباد  العامة المضيفة لالستثمار أو قانون دولة المستثمر األجنبي أو حتى قان
للقانون أو بعض القواعد السائدة في نظام قانوني معين، فهذا يطرح تساؤل عما إذا كان هذا االختيار يشير 
إلى هذا القانون المختار وقت انعقاد العقد أو في الوقت الذي يكون عليه هذا القانون وقت انعقاد العملية 

عن ذلك أحكام التحكيم الصادرة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات حيث رأت أن  التحكيمية، وقد أجابت
شروط الثبات التشريعي هي شروط صحيحة وأن القانون الواجب التطبيق على منازعات االستثمار هو 
 القانون الموجود وقت انعقاد عقد االستثمار بين الدولة المضيفة والمستثمر األجنبي، وليس وقت انعقاد

 . (2)العملية التحكيمية
وتجدر اإلشارة أن الفقه الذي يؤيد خضوع عقد االستثمار األجنبي للقانون الداخلي ويستبعد تطبيق 
قواعد القانون الدولي، وفكرة تدويل عقد االستثمار األجنبي، يرى ضرورة خضوع هذه األخيرة لقانون الدولة 

ة للقانون الدولي للتنمية ومبدأ السيادة الذي تأخذ به معاهدة المضيفة لالستثمار تماشيًا مع المباد  األساسي
واشنطن لتسوية منازعات االستثمار والذي أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة، وذلك بنص على ذلك صراحة 
على هذا القانون الواجب التطبيق وفي غياب إرادة صريحة ألطراف العالقة العقدية، تتمسك البلدان النامية 

والتي سوف  ،  ARAMCOضية خضوع العقد للقانون الوطني وهذا ما تم التأكيد عليه في قضية أرامكو بفر 
نشير إليها بالتفصيل في معرض حديثنا عن تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة بناءا على تكييف عقود 

االستثمار األجنبي بين فكرة  ما نتج عنه إشكالية عقداالستثمار األجنبي المباشر بأنها عقود إدارية، وهذا 
   .(3)التدويل والتوطين

ولقد لجأت الجزائر إلى فكرة توطين عقود االستثمار األجنبي المباشر، واعتبرت ذلك من أعمالها 
، جاءت 1911السيادية التي تمارسها على إقليمها، رافضة فكرة التدويل، حيث أنه بعد تأميم المحروقات سنة 

                                                           
جالل وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات  -1

، ص 0221جديدة للنشر، االزاريطة، اإلسكندرية، مصر، االستثمار، القواعد، اإلجراءات، االتجاهات الحديثة، دار الجامعة ال
03. 

 .03جالل وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  -2
 .003-000ص ص عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره،  -3
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، ونصت عقود البترول على على تطبيق القانون الجزائري ؤكدنشاطات المنجمية تالنصوص المتعلقة بال
أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الجزائري أو القانون " تطبيق القانون الجزائري بصفة صريحة بعبارة 

 .(1)"الواجب التطبيق في تفسير العقد هو القانون الساري المفعول في الجزائر
 ANDIمن اتفاقية االستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار  11كذلك ما نصت عليه المادة 

يقر الطرفان بأن االتفاقية الحالية تخضع لقوانين وتنظيمات :" من انهACC والشركة الجزائرية لالسمنت
        .(2)"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قانون الدولة المضيفة لالستثمار هو النظام القانوني المختار والمتفق عليه ليحكم وعلى الرغم من أن 
العقد، إال أن الكثير من األحكام التحكيمية الصادرة بشأن منازعات االستثمار، أثبتت استبعاد تطبيق قانون 

على جملة من  ة، مستندوذلك بالرغم من االتفاق عليه كقانون واجب للتطبيق الدولة المضيفة لالستثمار
الحجج والمبررات أوردها المحكمون في هذا الشأن ومن بين هذه الحاالت التي تم فيها استبعاد تطبيق قانون 

تخلف هذا القانون وعدم مالءمته لمعامالت التجارة الدولية، حالة وجود نقص في : الدولة المضيفة لالستثمار
 .   (3)انون الدولة المضيفة مع النظام العام الدوليقانون الدولة المصيفة لالستثمار، وحالة تعارض ق

ومن تطبيقات استبعاد قانون الدولة المضيفة لالستثمار بحجة عدم مالءمة هذه القواعد لمعامالت    
التجارة الدولية من قبل هيئات التحكيم السيما العقود االستثمارية الضخمة كعقود االستثمار األجنبي المباشر 

ول بحجة أن قوانين دول النامية ال تتضمن التنظيم المناسب للعمليات الفنية الحديثة أي وجود في قطاع البتر 
قصور تشريعي نظرًا لطبيعتها الدينية كقوانين الدول اإلسالمية، فإننا نجد ما جاء في تحكيم إمارة أبو ظبي 

اجب تطبيقه على العقد هو إذ أنه رغم قناعة المحكمة من أن القانون الو  Petroleum Devlopmentوشركة 
قانون إمارة أبو ظبي باعتباره قانون محل اإلبرام والتنفيذ، إال أن المحكمة قامت باستبعاد هذا القانون المستمد 

 .(4)من الشريعة اإلسالمية وطبقت القانون اإلنجليزي باعتباره من قوانين األمم المتمدينة
وقد يبعد القانون الوطني بحجة وجود نقص فيه، حيث قامت الكثير من أحكام التحكيم باستبعاد القانون 
الوطني المختار من قبل أطراف عقود االستثمار بحجة وجود نقص فيه ولجأت إلى تطبيق القانون الدولي أو 

 Goldكومة السوفياتية ضد شركة المباد  العامة للقانون لتكملة هذا النقص ومن هذه األحكام نجد قضية الح

Fielas  أين استبعدت محكمة التحكيم تطبيق القانون الروسي على الكثير من جوانب العقد بالرغم من نص

                                                           

.109ص  عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، - 1 
اتفاقية االستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار المتصرفة باسم ولحساب الدولة الجزائرية، وشركة االسمنت،  -2

 .0220-11-13: الصادرة بتاريخ 10: ع.ش.د.ج.ج.ر.، ج0223-12-32الموقعة ب 
.103سبق ذكره، ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية خاصة مرجع   - 3 

 .000ص  ،محمد الروبي، عقود البوت، مرجع سبق ذكره -4
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عليه في العقد بحجة أن هذا األخير يحكم القواعد الخاصة بتنفيذ العقد داخل اإلقليم الروسي فقط وال يحكم 
 .(1)الجوانب األخرى

عاد القانون الوطني أي قانون الدولة المضيفة لالستثمار تحت ستار مخالفته للمباد  كذلك قد يتم استب
العامة للقانون الدولي، واتجهت في هذا اإلطار بعض هيئات التحكيم إلى استبعاد تطبيق القانون الوطني أو 

ع المباد  العامة قانون الدولة المضيفة لالستثمار لصالح أحكام القانون الدولي بحجة مخالفته وتعارضه م
ضد حكومة  (Aminoil) قضية: الدولي في عدة قضايا منها للقانون الدولي ومع ما يعرف بفكرة النظام العام

دولة الكويت فقد ورد في اتفاق التحكيم أن هيئة التحكيم ستقوم بتحديد القانون المطبق على موضوع النزاع 
بمراعاة صفة األطراف والصفة عبر الدولية لعالقاتهم ومباد  القانون والعادات المرعية في العالم المتحضر، 

تًا تطبيق القانون الكويتي بحجة أن بعض مبادئه وطبقت هيئة التحكيم المباد  العامة للقانون مستبعد
 .(2)تتعارض مع قواعد النظام العام الدولي

 :فيما يلي AMINOILوتتلخص وقائع قضية   
بمقتضاه تم منح هذه  AMINOIL أبرم حاكم الكويت عقدا مع الشركة األمريكية  1903في سنة 

الشركة امتيازا للبحث عن البترول مدته ستون عامًا، وقد تضمن هذا العقد شرط ثبات يحول دون قيام الدولة 
بإجراء أي تعديل على العقد خالل مدة الستين عامًا، لكن نتيجة الذي عرفه النشاط البترولي، استعدت 

، 1911حق مشترك بين الطرفين تم إبرامه في سنة الحاجة إلى تعديل العقد فكان ذلك بموجب اتفاق ال
 .وتضمن االتفاق الملحق بالعقد األصلي منه في المادة التاسعة شرط توفير المعاملة األجدر

تنفيذ االلتزامات الناجمة المتعلقة بنظام التسعير  AMINOILرفضت شركة  1913إال أنه في عام 
ترول آنذاك، ودخلت حكومة الكويت في مفاوضات لكنها الجديد الذي وضعته منظمة الدول المصدرة للب

الموجودة في  AMINOILباءت بالفشل، حينها قامت دولة الكويت بوضع يدها على جميع ممتلكات شركة 
الصادر  1911لسنة  100: األراضي الكويتية، وأنهت الحكومة الكويتية عقد االمتياز البترولي بالقرار رقم

تم تحديده بواسطة لجنة خاصة   AMINOILويض عادل ومناسب منح لشركة  مقابل تع 1911في سبتمبر 
 .شبه قضائية

رفضت الدعوة الموجهة إليها للتعاون مع لجنة التعويض، ولجأت إلى تفعيل  AMINOILلكن شركة 
شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بينها وبين حكومة الكويت، وكان هذا الشرط ينص على أن المحكم 

ياز الثاني يتم اختياره بواسطة السلطات البريطانية في منطقة الخليج، حيث أن الكويت عند إبرام عقد االمت
كانت خاضعة لالنتداب البريطاني، ولقد رفضت الكويت  1903البترولي مع هذه الشركة األمريكية سنة 

إعمال شرط التحكيم الوارد في العقد وعرضت على الشركة عقد اتفاق تحكيم من مقتضاه يتم الفصل في 
                                                           

التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية في ظل القوانين الوضعية والمعاهدات عالء محي الدين مصطفى أبو أحمد،  -1
 .303مرجع سبق ذكره، ص  الدولية وأحكام محاكم التحكيم،

 .103االستثمار في العالقات الدولية خاصة مرجع سبق ذكره، ص  بشار محمد األسعد، عقود -2
- Voir aussi: El- kosheri (A.S) and Riad (T.F) : The Law Governing a New Generation of Petroleum Algreement: 

Changes in the Arbitration Proces, ICSID, Rev, F.I.L.J, vol1, No 2, 1986, p 281. 
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، 1919يوليو  03في  وهو ما تم فعال AD HOCالمنازعة الناشئة بين الطرفين من خالل هيئة تحكيم حر 
اذ اتفق الطرفان على التحكيم يقوم كل طرف بتعيين محكم من جانبه ويتولى رئيس محكمة العدل الدولية 

 .  تعين رئيسا لمحكمة التحكيم
ن كان هو األكثر ارتباطا بالعقًد : "وقد خلصت هيئة التحكيم إلى عدة نتائج أهمها أن القانون الكويتي وا 

ال أنها سوف تطبق باإلضافة إلى هذا القانون مباد  القانون الدولي وبصفة عامة ببعض نقاط النزاع إ
، وال (الخ من المباد ..العقد شريعة المتعاقدين، احترام الحقوق المكتسبة، حسن النية،)المباد  العامة للقانون 

العام الدولي الذي تجسده  يؤخذ بحكم القانون المحلي للدولة المضيفة في النزاع إال بالقدر اتساقه مع النظام
 .مباد  القانون الدولي

ويالحظ مما سبق أن هيئة التحكيم في هذه القضية قامت باستبعاد تطبيق القانون الوطني الكويتي 
  (1) لصالح أحكام القانون الدولي والمباد  العامة للقانون

 1030كذلك ما قامت به محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في حكمها رقم 
من استبعاد تطبيق القانون الوطني بالرغم من وجود قرائن تدل على اتجاه أطراف المتعاقدة  1910الصادر 

واسطة الدولة لقانونها، يعني إلى تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة، بحجة أن خضوع هذا العقد المبرم ب
تخويل أحد طرفي العقد سلطة تعديل العقد بإرادته المنفردة لعدم إدراج شرط الثبات فيه، وهذا يشكل في حد 

ن كانت المحكمة لم تشير إلى ذلك صراحة  كانت هذه الفكرة وراء هذا غير أنه ذاته مخالفة للنظام العام، وا 
المحكم الدولي على هذا واعتبر أن العقود المبرمة بين   Cavin:ستاذاالستبعاد، وفي هذا اإلطار عبر األ

الدول واألشخاص الخاصة تعد عقود تختلف عن عقود التجارة العادية التي تحكمها القواعد التقليدية للقانون 
 .  (2)الدولي الخاص

قليلة جدًا،  وبخصوص اختيار أطراف عقد االستثمار األجنبي لقانون دولة المستثمر األجنبي فهي
مقارنة بقانون الدولة المضيفة لالستثمار، العتبارات سياسية وقانونية واقتصادية، ومن العقود التي أشارت إلى 
حدى الشركات  تطبيق قانون دولة المستثمر نجد االتفاق المبرم بين الشركة الكاميرونية لالتصاالت السلكية وا 

محطة أربطة لالتصاالت السلكية وتركيبيها وتسليمها جاهزة للتشغيل، األمريكية، تلتزم فيه هذه األخيرة بإنشاء 
وقد تضمن هذا العقد شرط التحكيم وأشار إلى تطبيق قانون والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية، أي 

الشركة قانون دولة المستثمر والذي طبقه المحكم استنادا إلى االتفاق عند حدث نزاع بينهما نتيجة خطأ من 
 . (3)األمريكية

                                                           
حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، مرجع سبق  - :على تفاصيل القضية راجع لالطالع -1

بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية  -:انظر وما بعدها، كذلك 009وما بعدها، وص  301ذكره، ص
 .  101 مرجع سبق ذكره، ص ،خاصة

.000-003لحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، مرجع سبق ذكره، ص ص حفيظة السيد ا - 2 
صالح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  -3

 .021-020، ص ص 0220الطبعة األولى 
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كذلك يجوز ألطراف عقود االستثمار األجنبي المباشر اختيار قانون محايد ال عالقة له بقوانين الدولة 
المستثمرة أو دولة المستثمر األجنبي وفق مبدأ سلطان اإلرادة وحرية اختيار القانون الواجب التطبيق وفق 

قانون يوفر ميزة معينة ويحقق أفضل نتيجة من غير التي كانا النزعة الفردية والليبرالية، ذلك ألن هذا ال
، ومن ذلك عقود االستثمار األجنبي التي (1)سيحققنها المتعاقدان لو تم إخضاع عقدهم لقوانينهم الوطنية

، (2)1930 تبرمها الشركات األوربية مع الدول النامية ال سيما بعد صدور قانون االلتزامات السويسري سنة
الشأن لجأت الشركات الصناعية األوربية إلى تطبيق القانون السويسري لاللتزامات نظرًا لمرونته  وفي هذا

مقارنة ببعض القوانين الوطنية األخرى، نذكر من ذلك العقد المبرم بين الهيئة العربية للتصنيع بمصر مع 
لك االتفاق وينشأ وفقًا للقوانين يخضع ذ: " الفقرة الثانية 10شركة ويست الند للهليكوبتر، حيث نصت المادة 

 .(3)"السويسرية
 االستثمار للقانون الدولي العام اختيار أطراف عقد: ثانياا 

إن فكرة خضوع عقود االستثمار األجنبي المباشر باعتبارها من العقود الدولية، على أساس أحد 
فكرة تدويل عقد االستثمار أطرافها شخص قانوني دولي عام وهو الدولة أو هيئة عامة تابعة لها افرز 

األجنبي المباشر بصفة خاصة وعقود االستثمار األجنبي بصفة عامة، بإخضاعها للقانون الدولي العام، وفق 
إرادة األطراف الصريحة أو الضمنية أي إعمال قانون اإلرادة كضابط إسناد في إطار تنازع القوانين أو إحالة 

ة الصريحة للدولة المضيفة لالستثمار، أو يتم إدماج عقد االستثمار مباشرة للقانون الدولي العام باإلراد
األجنبي المباشر في إطار المعاهدات واالتفاقيات الدولية اإلقليمية والمتعددة األطراف الحمائية لالستثمار، أو 

إلشارة وفق ما ذهب إليه الفقه وفق نظرية التركيز بتركيز موضوع العالقة العقدية وفق عناصر تدل على ا
 .(4)إلى تطبيق قواعد القانون الدولي العام

كما أن مسألة تحديد النظام القانوني الذي يتمركز فيه العقد هي مسألة سابقة على تحديد القواعد 
في سعيه إلى تدويل عقود االستثمار،  Weilالقانونية الواجبة التطبيق على موضوع العقد، حسب رأي األستاذ 

العناصر الموضوعية والشخصية لها دور في تحديد القانون الواجب التطبيق، وبالتالي والذي يرى أن كل من 
فإن عقد الذي يتمركز موضوعه في القانون الدولي يعد تصرفًا دوليًا، أما العقد الذي تتجه فيه إرادة األطراف 

ضوعي للعقد في ظل القانون إلى تطبيق قواعد القانون الدولي العام ال يعد تصرفًا دوليًا، ويبقى التركيز المو 
الدولي العام يغلب على قانون اإلرادة حتى ولو اتجهت اإلرادة صراحة في تحديد القانون الواجب التطبيق، 

                                                           
 .331ص  ،التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، مرجع سبق ذكرهمحمود الكيالني، عقود  -1
صالح الدين جمال الدين، دور أحكام التحكيم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -2

 .00، ص 0220مصر، الطبعة األولى 
 .023سابق، ص مرجع ي عقود التنمية التكنولوجية، صالح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين ف -3
 .011-003 خاص األجانب، مرجع سبق ذكره، ص صالسيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألش حفيظة -4
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وقد يتطابق النظام القانوني الذي ركزت في العالقة العقدية مع القانون الواجب التطبيق، كما قد يختلف عنها 
 . Téxaco (1) على نحو ما جاء في تحكيم قضية

وبالرجوع إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، فإن الكثير من المنازعات المعروضة أمامه 
ال يزال الرجوع فيها إلى القانون الدولي لتسوية المنازعة االستثمارية بصفة استثنائية لتكملة قانون الدولة 

انون الواجب التطبيق من أطراف عقد المضيفة لالستثمار أو تصحيحه وذلك في حالة غياب شرط الق
 .   (2)السالفة الذكر 1910الفقرة األولى من اتفاقية واشنطن لعام  00االستثمار األجنبي، تطبيقًا لنص المادة 

كقانون واجب التطبيق على العام وقد تبيان الفقه حول فكرة حرية األطراف في اختيار القانون الدولي 
 .ارية بين مؤيد لفكرة التدويل ومنكر لهاعالقاتهم التعاقدية االستثم

 عرض االتجاه الفقهي المؤيد لحرية أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر في اختيار القانون الدولي -أ
    :والمؤيد لفكرة التدويل

عقود االستثمار األجنبي المباشر تباين الفقه القانوني بشأن األسانيد التي يتم على أساسها إخضاع 
باعتبارها من عقود الدولة للقانون الدولي العام، كما سبقت اإلشارة إليه، غير أن أول من ندى بإخضاع عقود 

، وذلك باالستناد إلى قواعد القانون الدولي الخاص أي باستعمال Mannالدولة للقانون الدولي العام هو الفقيه 
ستند في إخضاع عقد االستثمار األجنبي للقانون الدولي إلى إرادة األطراف المتعاقدة منج التنازع، وهناك من ي

دون إعمال منهج التنازع، وهناك من يعتبر عقد االستثمار األجنبي المباشر معاهدة دولية كما سبقت اإلشارة 
الحمائية المتعلقة إليه وهناك من يستند في فكرة تدويل عقد االستثمار األجنبي المباشر على المعاهدات 

باالستثمار، وهناك من يخضع عقد االستثمار األجنبي للقانون الدولي العام ويؤيد فكرة التدويل باعتباره تصرفًا 
 .  (3)قانونيًا دوليًا من نوع جديد

فبخصوص إخضاع العقد للقانون الدولي العام استنادًا إلى مبدأ سلطان اإلرادة المقرر في قواعد 
الدولة المضيفة )، فيمكن ألطراف العالقة العقدية "مان"القانون الدولي الخاص وفق وجهة نظر الفقيه 

القانون المناسب في  من اختيار القانون الدولي العام وفق نظرية( لالستثمار والمستثمر األجنبي الخاص
 : القانون الدولي الخاص، وحجته في ذلك

وجود أحد أشخاص القانون الدولي العام طرفًا في العالقة العقدية وهو الدولة المضيفة لالستثمار أو  -
، يجعلها غير إحدى الهيئات التابعة لها مع طرف خاص طبيعي أو معنوي وهو المستثمر األجنبي

 .وني أجنبيمؤهلة للخضوع لنظام قان
                                                           

.030-033 ولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص صبشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الد - 1 
 .000 عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، صبشار محمد األسعد،  -2
 : 1910لعام .إ.م.ت.و.من إ 1ف/00: أنظر كذلك المادة -

- " le Tribunal applique le droit de l'Etat contractant partie au différend -conflits les règles relatives aux conflits de 

lois ainsi que les principes de droit international en la matière". 
أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  طه -3

 .133االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص 
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إن األشخاص الخاصة كطرف في العالقة العقدية مع الدولة، يجعلها رافضة أو راغبة في الخضوع  -
 .لقانون الدولة المتعاقدة

وأمام هذه الظروف فإن اإلشارة إلى تطبيق القانون الدولي العام بصفة مباشرة وفقًا لمبدأ اإلرادة يؤدي 
النظام االقتصادي المتقدم رغم كون أحد األطراف المتعاقدة ليس  إلى التوفيق بين مصالح األطراف ومتطلبات

 . (1)شخصًا من أشخاص ذلك النظام القانوني الدولي
 : للعديد من االنتقادات منها Mannوقد تعرضت نظرية 

أن نظرية القانون المناسب في القانون الدولي الخاص هي نظرية تعطي الحلول في مجال تنازع القوانين  -
ية، والتي تتزاحم على حكم العالقة العقدية، وبالتالي فمن غير المعقول أن يدخل القانون الدولي العام الوطن

 .في تنازع مع القوانين الوطنية نظرًا لسموه على القوانين الوطنية الداخلية
لهم إن األشخاص المخاطبين بأحكام القانون الدولي العام كقانون حاكم للعقد هم األشخاص المعترف  -

 .(2)بالشخصية الدولية، وهذا ال يتوافر في األشخاص الخاصة المتعاقدة مع الدول
وقد رأى بعض الفقه أن إخضاع عقود الدولة بصفة عامة أو تلك التي تبرم بين الدول والرعايا األجانب 

ل منهج التنازع، خاصة في ميدان االستثمار، للقانون الدولي العام يكون بناءًا على إرادة األطراف ودون إعما
ويكون ذلك على أساس إسناد العالقة العقدية للقانون الدولي العام باعتباره قانونًا مختارًا من قبل األطراف 
بصفة مباشرة وليس على أساس قاعدة اإلسناد الخاصة بالعقود الدولية، وذلك الستحالة إعمال قواعد القانون 

قات دولية التي يكون أحد أطرافها شخص دولي وآخر شخص الدولي الخاص، خاصة قواعد التنازع على عال
طبيعي أو معنوي خاص لذلك فالخضوع للقانون الدولي العام يكون بإرادة الدولة المضيفة لالستثمار وتطابقها 
مع إرادة المستثمر األجنبي، فإرادة الدولة وحدها تكون صالحة إلدراج هذا العقد في القانون الدولي، كما انه 

يمكن تدويل العالقة العقدية فيجب أن تتضمن شرط التحكيم الدولي، وفي حالة خلوها منه فيتم منح وحتى 
 . االختصاص للمحاكم الوطنية لألطراف المتعاقدة أو دولة أخرى

وقد تعرض هذا الرأي هو األخر للنقد لعدم وجود أساس قانوني يستند عليه األطراف الختيار القانون 
ختصاص ال يمكن أن ينعقد لمحكمة العدل الدولية، بالرغم من جلب أطراف العقد الدولي العام، فاال

لالختصاص التشريعي والمتمثل في قواعد القانون الدولي العام والتي ال تسري إال على العالقات الدولية التي 
 .  (3)(الدول والمنظمات)تتم بين أشخاص القانون الدولي العام 

                                                           
اإلدارية الدولية، في ظل القوانين الوضعية والمعاهدات ، التحكيم في منازعات العقود الء محي الدين مصطفى أبو أحمدع -1

 .310-311 كمة التحكيم، مرجع سبق ذكره، ص صالدولية وأحكام مح
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -2

 .192االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص 
ت طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعا -3

 .190-193 االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص ص



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 211 - 
 

على أن يكون القانون الدولي هو القانون الواجب التطبيق على عقود  والجدير بالذكر أن االتفاق
االستثمار، وفق مبدأ سلطان اإلرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، قد يكون صريحًا أو ضمنيًا، وقد يتضمن 

للقانون أو ، أو يكون مقرونًا بالمباد  العامة (1)تطبيق القانون الدولي العام في حد ذاته أو أحد مصادره
 . (2)المباد  المشتركة بين األمم، أو مباد  القانون الوطني

هناك  أن، نجد ومن تطبيقات االتفاق الصريح لتطبيق القانون الدولي العام في مجال عقد االستثمار
عدد قليل من هذه العقود التي أشارت إلى تطبيق القانون الدولي وحده في إطار فكرة تدويل العقود، من ذلك 

 .pepeline (3)العقد المبرم بين األردن وروسيا حول خط األنابيب 
كذلك هناك من العقود من تنص على تطبيق القانون الدولي لكن احتياطيًا عند وجود نقص في 

العقد المبرم في مجال البترول بين شركة : القانون المختار أو المراد تفسير هذا القانون ومن تطبيقات ذلك
SHELL  (4)1931 -20-20ودولة النبال بتاريخ. 

كما قد تشترك كذلك في بعض الحاالت كذلك قواعد القانون الدولي مع أحكام التحكيم في تطبيق 
 .(5)القانون الدولي على عقود االستثمار األجنبي المباشر

يتم تطبيق القانون الدولي بناءا على قضاء التحكيم، ذلك ما أكد عليه قضاء تحكيم  اإلطاروفي هذا 
CIRDI  في الكثير من المناسبات، بحيث يتم تطبيقه استنادًا لالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف والمتعلقة

، هذه االخيرة ساهمت في تطور القانون الدولي لالستثمارات من ذلك ما 6بالحماية والتشجيع لالستثمارات
طبقا لالتفاق وقواعد القانون تفصل محكمة التحكيم في النزاع "  L'alenaمن اتفاق  1132نصت عليه المادة 

                                                           

.131بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1 
 .033، ص 0212دة، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دار الثقافة، األردن، الطبعة األولى مراد محمود المواج -2
 the contract shall be governed bu general international legal principle including the principle" :تضمن العقد مايلي -3

that agrement of the parties shall be observed -(pacta sunt servanda)". - النظام القانوني لعقود  ،اقلولي محمد - :انظر
، رسالة دكتوراه دولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود (التجربة الجزائرية نموذجاً )الدولة في مجال االستثمار، 
  .310، ص 0221معمري تيزي وزو، الجزائر، 

4
 -LEBEN Charles, La théorie de contrat d'Etat et l'évolution de droit international des investissement,  RCADI, 

Tome 302, 2003, p 270. 
، كذلك في هذا الشأن لجأ المركز الدولي لتسوية 311ص  اقلولي محمد النظام القانوني لعقود الدولة في مجال االستثمار، -5

ورعايا الدول األخرى إلى تطبيق القانون الدولي عندما وجد المحكم نقص في القانون الواجب منازعات االستثمار بين الدول 
، والذي 1990-20-02أين أصدر حكمه فيها بتاريخ ( ضد جمهورية مصر SPPقضية )التطبيق في قضية هضبة الهرم 

 ".أن كل قانون وطني يشوبه نقص، على القانون الدولي تكملة هذا النقص": أقر
الكثير من االتفاقيات الثنائية في مجال الحماية والترقية والتشجيع لالستثمارات المتبادلة نصت على تطبيق القانون الوطني  -6

بمعية مباد  القانون الدولي العام، ومن ذلك االتفاقية الثنائية الجزائرية المصرية، الخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلة 
من االتفاقية الثنائية الجزائرية  1ف - 9من المادة السابعة، كذلك ما نصت عليه المادة  3ف ، في 1991لالستثمارات لعام 

: الصادرة بتاريخ 00: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج) 0221االماراتية للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة في الجزائر سنة 
32-21-0220.) 
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ه االتفاق، ، وبالرجوع لهذا النص انه ال يؤخذ بالقانون الوطني للدولة إال إذا أشار إلي".الدولي الواجبة تطبيق
 .(1)فعدم اإلشارة إليه يعد دلياًل على خضوع عقود االستثمار األجنبي للقانون الدولي

وبخصوص االتفاق الضمني على تطبيق القانون الدولي فقد رأى الفقه وكذا أحكام التحكيم أن إدراج 
ي على اإلشارة إلى شرط التحكيم أو شرط الثبات التشريعي في منازعات عقود االستثمار، يعتبر دليل ضمن

ضد الحكومة الليبية حيث استنتج (  Texaco) تطبيق القانون الدولي العام، ومن ذلك قرار التحكيم في قضية
المحكم أن إدراج شرط التحكيم ووجود شرط الثبات التشريعي قرينتان تدل على اتجاه إرادة األطراف ضمنيًا 

 .(2)في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع المنازعة
عايا الدول األخرى غير أن موقف اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بين الدول ور 

كان واضحًا فيما يخص مسألة االتفاق على تطبيق القانون الواجب التطبيق والتي اشترطت أن يكون 
 .(3)صريحا

 : عرض االتجاه الفقهي المعارض لفكرة التدويل واختيار القانون الدولي العام -ب
زاع المتعلق بعقود االستثمار على موضوع الن إمكانية تطبيق القانون الدولي العامينكر هذا االتجاه 

األجنبي المباشر حتى ولو اختاره أطراف العقد صراحة بحجة أن تطبيق القانون الدولي على عقود االستثمار 
، على أساس أن موضوع القانون (4)المبرمة بين الدولة المضيفة لالستثمار والمستثمر األجنبي غير مناسب

بين أشخاص المجتمع الدولي، وعقود االستثمار األجنبي المباشر هي الدولي هو تنظيم العالقات التي تنشأ 
 . (5)عقود تبرم مع أشخاص أجنبية خاصة غير متمتعة بالشخصية القانونية الدولية

والجدير بالذكر أن وجود طرف خاص في العقد ال يضفي الصفة الدولية على العقد لوجود هذا الطرف 
ضه للفكرة القائلة بأن القانون الدولي قابل للتطبيق على عقد مبرم بين الخاص، حيث يرى أحد األساتذة في رف

دولة من ناحية وفرد وشركة من ناحية أخرى، أن هذه العقود ليست عقودًا بين الدول وال تتناول بالتنظيم 
 .(6)العالقات بين الدول

لى من نظام محكمة الفقرة األو  03وقد أيدت هذا االتجاه محكمة العدل الدولية حيث نصت المادة 
العدل الدولية من أن الدول وحدها هي التي من الممكن أن تكون أطراف القضايا التي تنظر فيها 
المحكمة،أضف إلى ذلك أحكام التحكيم التي ركزت على عدم تطبيق القانون الدولي العام على العقود المبرمة 

                                                           
 .013-010 ص ص مرجع سابق في مجال االستثمار، د الدولةاقلولي محمد النظام القانوني لعقو  -1
، أنظر كذلك تفاصيل قضية 020قود الدولة ذات الطابع الدولي، مرجع سابق ص مراد محمود المواجدة، التحكيم في ع  -2

 .من هذه األطروحة 001تكساكو ص 
.103ذكره، ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق   - 3 
.130بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص   - 4 
.001ص  ،صالح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، مرجع سبق ذكره  - 5 

 .093-002 ذكره، ص صلية الخاصة، مرجع سبق بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدو   -6
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لم تعقد بين  1933بما أن اتفاقية " رد فيه بين الدول واألشخاص األجنبية الخاصة، ففي تحكيم أرامكو و 
نما بين دولة وشركة أمريكية خاصة، فإنها ال تحكم بالقانون الدولي العام  . (1)"دولتين وا 

  (Lex Mercatoria)  اختيار قانون التجارة الدولية: ثالثاا 
المباد  العامة السائدة : على قواعد التجارة الدولية عدة تسميات من طرف الفقه منهاهذا القانون يطلق 

في المجتمع الدولي للتجار وقواعد قانون التجار ذو الطابع الدولي وقانون التجارة الدولية وقانون التجاري 
والقانون التجاري بين  (2)الدولي والقانون الغير وطني وقانون عبر الدول والقانون التجاري الدولي الجديد

 .(3)الشعوب والقانون العرفي عبر الحدود
واستنادًا إلى مبدأ سلطان اإلرادة، فإنه يمكن ألطراف عقد االستثمار األجنبي إخضاع عقدهم لقواعد 

مجموعة القواعد عبر الدولية المتمثلة في األعراف والممارسات :" التجارة الدولية والتي يعرفها الفقه بأنها
، أي (4)"لكس ماركاتوريا"المصطلح الالتيني السائدة في ميدان التجارة الدولية، ويطلق عليها الفقه الغربي 

 .(5)قانون التجار
ويتمثل قانون التجار في مجموعة القواعد والمباد  والعادات المستمدة من األوساط التجارية الدولية 

 .والتي تتجدد بصفة مستمرة لحكم العالقات بين المتعاملين فيها
كما تشمل أيضًا القواعد القانونية التي تتضمنها القرارات التي تصدرها الهيئات المعنية بالتجارة الدولية 

القواعد الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس في مجال التجارة الدولية، والقواعد الصادرة عن : مثال ذلك
عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين، القواعد الصادرة 

اليونيسترال، باإلضافة إلى المباد  العالمية المطبقة في مجال التجارة الدولية من قبل الهيئات الدولية كمبدأ 
تفسير العقد وفق اإلرادة المشتركة لألطراف، مبدأ التوازن في اآلداءات، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، مبدأ 

 . عقد شريعة المتعاقدين، مبدأ اإلثراء بال سبب وغيرها من المباد ال
مجموعة القواعد التي تحكم :"وعرفت األمانة العامة لهيئة األمم المتحدة قواعد التجارة الدولية بأنها

 "العالقات التجارية التي ينظمها القانون الخاص والتي ترتبط بدول مختلفة
تجارة الدولية ال يطبق إال على عالقات القانون الخاص دون النظر ووفق هذا التعريف فإن قانون ال

 .(6)إلى صفة األطراف إذا كانت عامة أو خاصة

                                                           
 002بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص   -1
 .130، ص مرجع سبق ذكرهأحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية،  -2

.011الدولة ذات الطابع الدولي، مرجع سبق ذكره ص  مراد محمود مواجدة، التحكيم في عقود   -3 
 .000 بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص -4

5
- Bettems Denis, Les Contrats entre Etats et entreprises étrangères, perspectives internationales, le Moni sur 

lausanne, Meta Editions sa, 1989,p 140.  
عقد الدولة،  ، في مجال االستثمارات الدولية،األخرىقادري عبد العزيز، دراسة في العقود المبرمة بين الدول ورعايا الدول  -6

 .00، ص 1991لسنة  1:  مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر، ع
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ولقد انقسم الفقه بشأن قانونية قواعد التجارة الدولية فجانب من الفقه اعتبرها قانون بالمعنى الحقيقى 
أنكر صفة القانونية عليها واعتبرها مجرد  وقائم بذاته تخضع له العالقات التجارية الدولية، وجانب آخر

عادات وممارسات تجارية ال تتمتع بقوة اإللزام، وهيئة التحكيم لها صالحيات استبعادها إذا ما تعارضت مع 
 .  النظام العام الدولي

ومدى أحقيتهم وقدرتهم في اختيار قانون التجارة وبخصوص حرية أطراف عقد االستثمار األجنبي 
فهناك رأي فقهي ال يعطي الحق ألطراف العقد في اختيار قواعد التجارة الدولية كقانون واجب الدولية 

التطبيق، ورأي آخر يمنح هدا الحق والحرية لألطراف في اختيار قانون التجارة الدولية كقانون واجب 
 .التطبيق

األجنبي المباشر، لهذا الحق، يؤسس موقفه انطالقًا من خصوصية عقود االستثمار فالفقه الرافض 
، وعلى المحكم االلتزام بالمباد  العامة للقانون ، ويرى أنها لبدا أن تخضع لنظام قانوني خاص بهاوذاتيتها

  .(1)على النزاعات والمسائل المعروضة عليهبما يتناسب لتطبيقها وفق طبيعة هذه العقود 
التجارة الدولية على عقود االستثمار ويذهب هذا الرأي الفقهي إلى أبعد من ذلك ويرفض تطبيق قواعد 

   .(2)حتى في حالة اتفاق أطرافها على تطبيق هذه القواعد
ويرى االتجاه المؤيد لهذه النظرية أن العقود المبرمة بين الدول والشركات األجنبية تخضع لنظام قانوني 

أو قانون  ،(3)قانون عبر الدوليمستقل ومتميز عن القانون الداخلي أو القانون الدولي على حد سواء يسمى 
والذي يخول حيث يستند الفقه المؤيد لهذا االتجاه إلى مبدأ سلطان اإلرادة ، Lex mercatoriaالتجارة الدولية 

قانون التجارة الدولية على عقود االستثمار األجنبي المباشر التي أحد طرفها لطرفي العقد إمكانية اختيار 
 .(4)القواعد ال تتعارض مع هذه العقودالدولة، خاصة وان هذه 

وقد وجد أنصار هذا االتجاه المنادي بتطبيق قواعد قانون التجارة الدولية على عقود االستثمار دعما 
، تحت عنوان ص 1939في قرار مجمع القانون القانون الدولي في دورته الثالثة والستين المنعقدة سنة 

من القرار  1و 0: يئاتها والمشروعات األجنبية، وذلك في المادتينالتحكيم بين الدول أو مشروعاتها أو ه
 .واللتان تعرضتا للقانون الواجب التطبيق على الدولة
عندما يتم االعتراض على صحة اتفاق التحكيم فإن : " فقد نصت المادة الرابعة من القرار على أنه

القانون الذي اختاره األطراف، أو القانون الذي : هيئة التحكيم ستحسم النزاع بتطبيق واحد أو أكثر من التالي 
، أو المباد  العامة للقانون الدولي العام أو يشير إليه نظام القانون الدولي الخاص الذي نص عليه األطراف

الخاص، أو المباد  العامة للتحكيم الدولي، أو القانون الذي ستطبقه محاكم اإلقليم حيث مقر هيئة التحكيم، 
 "ام بهذا االختيار فإن هيئة التحكيم في كل حالة سيقودها مبدأ ترجيح النص الذي يرتب الصحةوعند القي

                                                           

.110-101مرجع سبق ذكره،  ،حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب - 1  
2
 - Delaume (G.R.): TheProper Law of State Contracts and The Lex Mercatoria A Reappraisal,ICSID, Rev, F.I.L.G, 

vol 3, no1, 1988, p 91. 
3
- Bettems Denis, Les Contrats entre Etats et entreprises étrangères, perspectives internationales, op cit ,p 128. 

.001االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص بشار محمد االسعد، عقود  - 4 
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يتمتع األطراف بإستقالل كامل في شأن تحديد : ونصت كذلك المادة السادسة من القرار على أنه
األطراف هذه وبقدر ما يترك ... القواعد والمباد  اإلجرائية والموضوعية الواجب تطبيقها على التحكيم،

األمور دون تحديد فإن هيئة التحكيم ستلتزم بأن تحدد القواعد والمباد  الضرورية المستمدة من ذات 
 .(1)"المصادر المشار إليها في المادة الرابعة

االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي لعام : وقد كرست االتفاقيات الدولية هذا الحق من ذلك
 Dans les deux cas , les arbitres" :والتي نصت على أنه 1ف/1في المادة  1911م الموقعة بجنيف عا

tiendront compte des stipulations du contrat et des usages du comerce
كذلك القانون النموذجي  ،(2)

   .(3)المعدل والمتمم 1930للتحكيم التجاري الذي وضعته لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري لعام 
ضد شركة البترول اإليرانية،  shaphireكما أخذت بهذا االتجاه األحكام التي صدرت في قضيتي 

 .(4)ضد السعودية Aramcoوتحكيم 
في المجال التجاري الدولي، إال أنه ال يمكن تطبيقها في مجال عقود  الدوليةورغم أهمية قواعد التجارة 

هي قواعد  االستثمار األجنبي المباشر والتي تعتبر من عقود الدولة، وذلك راجع إلى أن قواعد التجارة الدولية
فها الدولة ذات طابع تجاري وال تتالئم مع خصوصية عقود االستثمار األجنبي المباشر الذي هو أحد أطرا

    .(5)المضيفة لالستثمارات، إال إذا كانت شخص قانوني خاص وليس شخص قانوني دولي عام
 ( إلى قانون في العقد تحويل قانون اإلرادة) اندماج قانون اإلرادة في العقد  :رابعاا 

الدولة للقانون الذي يحكم عقدهم خاصة إذا كان قانون أطراف عقد االستثمار األجنبي إن اختيار 
تثبيته في الزمان وفق ما ، يجعل المستثمر األجنبي يعمل على تقييده سواء من خالل المضيفة لالستثمار

يعرف بشرط الثبات التشريعي، بحيث ال تسري عليه التعديالت التشريعية الالحقة، مما يجعله عقد طليق كما 
، حيث أن لية تكريس شرط الثبات التشريعيأشارتا إليه سابقا  في معرض حديثنا عن العقبات التي تواجه عم

                                                           
نادر محمد ابراهيم، مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم اإلقتصادي الدولي، دراسة حول ماهية وتطبيق األعراف  -1

القانونية المتصله به، دار الفكر التجارية الدولية وسوابق التحكيم في إطار واقع التحكيم اإلقتصادي الدولي وأهم األنظمة 
 .010ص  ،0220الجامعي، االسكندرية، مصر، 

، االتفاقية منشورة من طرف المعهد العربي 1911لتحكيم التجاري الدولي لعام من االتفاقية األوربية ل 1ف/1المادة  -2
: األمريكي للتحكيم التجاري الدولي على شبكة األنترنيت على الموقع االلكتروني

www.africa.com/category/for_judicial/trreaties/ 12:00، الساعة 0211-10-23: تاريخ التصفح. 
، القانون منشور على شبكة األنترنيت عبر موقع 1930لتحكيم التجاري الدولي لعام من القانون النموذجي ل 0ف/03المادة  -3

: لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري اليونيسترال
www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html0213-10-23: ، تاريخ التصفح ،

 .10:22: الساعة
 .003 بشار محمد االسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص -4
 .399 النظام القانوني لعقود الدولة في مجال االستثمار، ص ،اقلولي محمد -5
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 L'incorporation de la loi auالغاية المرجوة من شروط الثبات التشريعي هي إدماج القانون في العقد 

Contrat
(1). 

ولم يقف المستثمر األجنبي عند هذا الحد بل يعمل على إدماج القانون المختار في العقد، استنادا إلى 
ضفاء من طابعه القاعدي واإللزامي القانون رية اإلدارة مما يترتب عليه تجريد هذا النظرية الشخصية وح وا 
   .(3)، فضال من إفالت العقد من حكم القانون(2)عليه الطابع التعاقدي
إرادة المتعاقدين صريحة في اختيار قانون دولة القانون المختار في العقد أن تكون  جويستلزم اندما
أو يمكن استنباطها على نحو جازم، حيث أن سكوت اإلرادة عن تعيين قانون العقد يؤدي معينة لحكم العقد، 

إلى صعوبة تصور فكرة االندماج، ذلك أنه نكون أمام قانون سوف يعمل على تعيينه المشرع أو القاضي أو 
 . (4)المحكم ليحكم الرابطة العقدية

ويالحظ أن اللجوء إلى إدماج القانون المختار في العقد والذي يكون في الغالب قانون الدولة المضيفة 
لالستثمار، يكون بهدف تحصين المستثمر األجنبي ضد ما تتمتع به الدولة الطرف معه في العقد من 

القانون المختار كقانون امتيازات تشريعية، لذلك فإدماج القانون في العقد ِيدي إلى عدم إمكانية تفسير 
نما العمل على تفسيره كشرط تعاقدي مختار من قبل األطراف مثل باقي الشروط التعاقدية  وضعي وا 

 .(5)األخرى
أن العقد  Cavinضد إيران أين اعتبر المحكم  Sapphireفي قضية وهذا ما ذهبت إليه هيئة التحكيم 

يندمج في العقد ذاته ويصبح شرطًا تعاقديًا ، شانه في ذلك شان باقي شروط العقد، ومن ثمة فإن التعديالت 
 .(6)التي تطرأ عليه ال تسري على العقد

                                                           
 .033 ، صمرجع سبق ذكرهمحمد حسين منصور، العقود الدولية،  -1
 :نظريتان هما اختلف الفقه والقضاء حول الدور الذي تقوم به اإلرادة عند اختيارها لقانون العقد وظهرت في هذا اإلطار -2
قوامها مبدأ سلطان اإلرادة والذي يخول للمتعاقدين حرية مطلقة في اختيار قانون العقد، بحيث ترتفع هذه  :النظرية الشخصية -

الحرية فوق العقد نفسه، حيث تعمل على إدماج القانون في العقد نفسه، لتصبح القانون من الشروط التعاقدية القابلة لالتفاق 
 . كانت تتسم بطابع األمر أي ال يجوز االتفاق على مخالفتهاعلى مخالفتها بالرغم من أنها قانون وحتى ولو 

و بقتضاها أن حرية المتعاقدين في اختيار هذا القانون ترد إلى قوة هذا األخير نفسه، الذي منحها  :النظرية الموضوعية -
لطان اإلرادة، األمر الذي المقدرة على هذا االختيار بمقتضى قاعدة من قواعد تنازع القوانين في دولة القاضي وليس مبدآ س

محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار .)يؤدي معه خضوعها للقواعد اآلمرة في القانون الذي اختارته إرادة المتعاقدين
 ( 10-13، ص 0222قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 

 .310ص  مرجع سبق ذكره،الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية،  هشام علي صادق، القانون -3
أحمد عبد كريم سالمة، قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولية، القانون الواجب التطبيق وأزمته، دار النهضة العربية،  -4

 .301، ص 1939القاهرة، 
5 - Berlin (D), Le Régime Juridique International des Accords Entre Etats et ressortissantes d'autres Etats, thse, paris, 

1981, 190.  
 .133بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  -6
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نجد العقد المبرم بين اإلكوادور  ومن تطبيقات فكرة االندماج في عقود االستثمار األجنبي المباشر،
تلتزم األطراف بقوانين البترول : " منه على أنه 01والذي نص في المادة  Texaco petroleum ركةوش

والتعدين السارية وقت التوقيع على العقد، تلك القوانين التي أدمجت نصوصها في العقد وتتولى حكم ما يتم 
 . (1)"بين األطراف من عمليات، في أي مجال، ما لم يتفق األطراف صراحة على تنظيمها

تلتزم أية هيئة : " العقد المبرم بين حكومة زامبيا واحد المستثمرين األجانب والذي نص على أنه كذلك 
بتطبيق عند تفسير وتطبيق أية اتفاقيات ووثائق وتشريعات وأوامر وغيرها مما هو ذي صلة بالنزاع  تحكيم

ت واألحكام واألوامر مع تجاهل كل التشريعا 1919ديسمبر  00قانون جمهورية زامبيا كما هو عليه في 
 .(2)"والتعليمات السارية في زامبيا ولكنها صدرت أو تم تبتيها بعد ذلك التاريخ 

ولكن هذه النظرية لم تحظى بالقبول ألنها تقوم على تجاهل القانون المختار لحكم العقد، وما يتضمنه 
، فضاًل عن إصتدامها (3)أحكام العقدمن قواعد آمرة، وأهميته لحماية مصالح المتعاقدين، وتكملة النقص في 

عمال  بطبيعة قاعدة التنازع المقررة الختصاص قانون اإلرادة، حيث تؤدي إلى الخلط بين عملية إسناد العقد وا 
  . (4)قانونه

وال شك في وجاهة هذه االنتقادات إذا تم اإلدماج عن طريق اإلحالة إلى قواعد القانون المختار، وكان 
و المختص بنظر النزاع، فمن الصعب على القاضي في هذه الحالة أن يأتمر بأوامر القضاء الوطني ه

أطراف العقد ويجرد العقد من قوته الملزمة، بل سيعمل على تطبيقه، إعمااًل لقاعدة اإلسناد، ويخضع العقد 
المترتبة على ذلك، حتى ما كان منها متعلقًا ببطالن الرابطة العقدية أو أحد  ثاراآلللقانون، واالعتراف بكافة 

 .شروطها
ولكن األمر يختلف وال تجد هذه االنتقادات ما يبررها في حالة اإلدماج وفق ما يعرف بالصياغة 

نما المادية لقواعد القانون المختار ضمن بنود العقود، وكان الناظر في المنازعة ليس القضاء الوطن ي وا 
قضاء التحكيم، فهنا ال تثور مشكلة اإلسناد إلى قانون وطني، بل يتعلق األمر بمجرد شروط تعاقدية ومن 
بينها القواعد القانونية التي أدخلت عن طريق الصياغة المادية في العقد، يتولى المحكم تطبيقها بصرف 

  . (5)اية الذاتية للعقدالنظر عن مصدر هذه الشروط التعاقدية وهو ما يعرف بنظرية الكف
 الدور االحتياطي لقانون اإلرادة و مبدأ الكفاية الذاتية  :خامساا 

التنصل من القانون المختار  من اجل لم تكتفي محاوالت  أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر
واستنادا إلى مبدأ  -بل عملوا كذلك  بإدماجه في العقد، الواجب التطبيق خاصة من جانب المستثمر األجنبي،

على تهميشه من خالل االكتفاء بتقرير دور احتياطي لهذا القانون، وجعله احتياطيا في  - سلطان اإلرادة

                                                           
1
 - O.P.Cit.p190. 

2
- Peter (W), Arbitration and Renegotiation of International Investment Agreement, Kluwer Law, London, Sweet, 

Maxwell, 1999, p 217.  
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حالة وجود نقص في العقد، دون أن تكون له القدرة الملزمة، أي العقد فوق القانون، استنادا إلى فكرة الكفاية 
، أو العقود المنظمة ذاتيًا Théorie d'auto suffisance du Contrat international الذاتية للعقد الدولي

self régulatory contractsدون حاجة للرجوع إلى اية يخلق القانون الذاتي له ويخضع ألحكامه ، فالعقد ،
حيث يقوم األطراف في هذا اإلطار بوضع الحد األقصى من األحكام الفنية والتجارية والقانونية ،قوانين

الخاصة بتنظيم العالقة أثناء المفاوضات، وتضمين العقد كافة الحلول لكل المسائل التي يمكن أن والشروط 
  .(1)تثور بينهم، واالجتهاد في تحرير العقد مع التطرق إلى أقصى التفصيالت

كما أن الصفة االحتياطية لقانون العقد الدولي تجد أساسها ليس فقط في القواعد المادية أو الموضوعية 
 Standardلتي توضع في العقد من قبل المتعاقدين بل كذلك في ما يعرف بالعقود النموذجية أو النمطية ا

Contracts ou Contrats Types  هذه األخيرة لها دور في تحقيق الكفاية الذاتية للعقود، ويقصد بها تلك ،
التجارة الدولية، وتضم الشروط العقود التي هي عبارة عن صيغ معدة ومطبوعة متداولة في كافة مجاالت 

 .العامة والعادات المستقرة التي يجرى التعامل بها على صعيد العالقات االقتصادية الدولية
كافة التفاصيل واألحكام التي كشف الواقع العملي والتجارب  هذه العقود النموذجية كما تتضمن

بيع الحبوب والحمضيات أو نقل التكنولوجيا  المتراكمة على أهميتها في كل نوع من أنواع تلك العقود، مثل
 فصيلية التي تشكل نظامًا متكامالً وعقود التعاون الصناعية والمشروعات المشتركة، فهي تضم األحكام الت

وكافيًا لتسوية أي خالف يثور بشأنها دون حاجة إلى قانون دولة معينة، فضاًل عن تنظيمها لكافة االلتزامات 
 .(2)ة ومحكمةالتعاقدية بصفة دقيق

تكون أكثر وضوحًا في عقود االستثمار األجنبي المباشر لذلك نجد الدعوة إلى تحقيق الكفاية الذاتية 
كم قال بشار األسعد في مؤلفه الموسوم بعقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، وذلك بحجة عدم 

هناك اشتراطات عقدية تؤكد على أن القانون الذي ، خاصة عندما تكون مالئمة القوانين الوطنية لهذه العقود
سوف يحكم العقد يجب أن يكون متوافقا معها، وبمفهوم المخالفة في حالة وجود تناقض بين االشتراطات 

  . (3)العقدية والقانون المختار، يكون العقد معفيا من تطبيق هذا القانون
وتدعيم ذلك بفكرة الكفاية الذاتية للعقد الدولي، يوحي بان  األطرافاعتبار العقد قانون  أنوالواقع 

القانون الذي تتحدث عنه قواعد تنازع القوانين في شان االلتزامات التعاقدية ال محل له، حيث يمكن للقاضي 
ن إأو المحكم فض النزاع بالرجوع إلى األحكام الواردة في العقد دون حاجة للجوء إلى القوانين الوطنية، بل 

لمعالجة ما عسى أن يكون األطراف قد سكتوا عن  احتياطيةدعت الحاجة إليها فإنما يكون ذلك بصفة 
  .(4)وفي غير السكوت يكون العقد طليقًا وخارج عن سلطة القانون تنظيمه،

                                                           
1
 - Alfred vedross, Quasi- international agreements, and international economic transaction, article publié dans : The 

Yearbook of world affairs, Stevens, london, 1964, pp, 230-247. 
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فهو بحاجة إلى بيد أن التنظيم الذاتي للعقد الدولي وخصوصًا في مجال االستثمار األجنبي المباشر، 
اتفاق طرفي عقد االستثمار األجنبي المباشر على قانون معين يتم الرجوع إليه، على سبيل االحتياط، تدعيم ب
لمعالجة النقص في أحكام الرابطة، أي تكملة ما عسى أن يكون المتعاقدون قد اغفلوا عن تنظيمه، وذلك 

 .(1)وذلك لضمان استقرار وتأمين العالقات العقدية الدولية
الكفاية الذاتية للعقد للكثير من االنتقادات خصوصا إذا لم يكن هناك دور للقانون وقد تعرضت نظرية 

لتكملة النقص الذي أغفلته االشتراطات العقدية، على أساس أنها تخالف المنطق السليم، وذلك أن القول 
ك اعترافا ضمنيا بكفاية عقود االستثمار األجنبي المباشر في ذاتها كافية لحكم العالقة بين أطرافه، يعني ذل

 .إلرادة األطراف وحدها بخلق نظام قانوني مستقل عن القانون
كما أنه من الناحية العملية لم يتم الفصل في قضايا متعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر وفق 

ضد الحكومة الغينية والتي تم نظرها أما المركز الدولي  MINEاالشتراطات العقدية وحدها، وفي قضية 
لتسوية منازعات االستثمار، أعلنت المحكمة أنه بمقتضى المادة الثامنة عشر من العقد المبرم بين الطرفين، 
أن العقد جاء لينظم العالقة بين األطراف، وال يطبق القانون الغاني إال إذا ظهر العقد قاصرًا عن الفصل في 

يرجع إلى ان إرادة األطراف هي التي قررت أن  مسألة ما، وهنا أعطى المحكم أولوية العقد عن القانون، وهذا
 .قانونا احتياطياً يكون قانون الدولة المضيفة 

ضد إيران رفضت هيئة التحكيم رفضت إدعاء الشركة المستثمرة وتمسكها  ANACONDAوفي قضية 
د شريعة ال يكفي تطبيق مبدأ العق: " بتطبيق بنود العقد دون الرجوع إلى أي قوانين أخرى، حيث أقرت أنه

المتعاقدين، وذلك نظرا لكون قانون العقد يختلف من دولة ألخرى، وأن قوانين العقد الوطنية تختلف عن 
تحديد السياق القانوني الذي تنفذ فيه هذه القاعدة، أي ما هو القانون الوطني  القانون الدولي، لذلك ينبغي

ساس فهذه القاعدة ال تكفي لحل القضايا الذي تخضع له قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وعلى هذا األ
  .(2)"المطروحة في قضية الحال على هيئة التحكيم
بصفة للعقد و من القضايا إال وتأخذ بنظرية الكفاية الذاتية  فالممارسة العملية أظهرت أن الكثير

مباشر، فرغم الاألخذ بالدور االحتياطي للقانون الواجب التطبيق على عقد االستثمار األجنبي نسبية مع 
أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر وخاصة المستثمر األجنبي للحيلولة دون  المحاوالت التي ينتهجها

تطبيق القانون الوطني، من خالل تثبيت قانون العقد في الزمان وفق شرط الثبات التشريعي أو إدماج هذا 
أو إعطاء القانون طابعاا احتياطيا  -إلشارة إليهكما سبقت ا-القانون وصهره في العقد وفق نظرية اإلدماج 

األطراف  أنواالكتفاء باالشتراطات العقدية وفق نظرية االكتفاء الذاتي مع الدور االحتياطي للقانون، إال 
سلطان اإلرادة الحق في إخضاع عقدهم للقانون الذي يختارونه  مبدأيكون لهم كما بينا في هذا الفرع وفق 

في حالة عدم الحل لكن ما هو ، دولياا أو قانون التجارة الدوليةأو  أن يكون قانوناا وطنيا والذي من الممكن
      .اختيار المتعاقدين في عقد االستثمار األجنبي المباشر للقانون الواجب التطبيق

                                                           
1
 - Cheshire and Fifoot , Law of Contract, LexisNexis Butterworths, Australia, 2002, p208. 

 .020-199، ص ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره -2



 عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنازعاتهاماهية : األول الباب

- 220 - 
 

 على عقود االستثمار  حالة عدم اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق :المطلب الثاني
عن االختيار الصريح أو الضمني للقانون الواجب  المباشر أطراف عقد االستثمار األجنبي سكوتإن 

التطبيق ، يفرض على القاضي أو المحكم أن يجتهد للوصول إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على 
القانون الدولي الخاص،  المنازعة االستثمارية، وذلك باالستناد إلى القواعد العامة لتنازع القوانين الواردة في

ونظرًا لذاتية هذه العقود المرتبطة بخطط التنمية في الدولة المضيفة لالستثمار، والتي تجعل منها مسألة 
سياسية أكثر منها قانونية فقد ظهر اتجاه فقهي ينادي بتوطين هذه العقود وتأميمها وتسكينها في النظام 

أو الضمني على القانون الواجب التطبيق، وعلى العكس من ذلك  القانوني للدولة عند غياب االتفاق الصريح
ومادامت هذه العقود تعبر عن مصالح الشركات األجنبية المستثمرة فقد رأى جانب آخر من الفقه والذي 
يسعى إلى تحرير عقود االستثمار األجنبي من القانون الوطني بضرورة إخضاع هذه العقود لمجموعة قواعد 

ضعة ألي قانون محلي في حالة انعدام اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق على عقود مستقلة غير خا
 .االستثمار

 :    وفي ضوء ما تقدم تنقسم دراستنا في هذا المطلب إلى فرعين على النحو اآلتي
جنبي االتجاهات المختلفة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار األ :الفرع األول

   طبيق مبادئ القانون الدولي الخاصفي حالة انعدام اختيار المتعاقدين له وت المباشر
ظهرت عدة اتجاهات منها من كانت تسعى إلى توطين عقود االستثمار األجنبي وذلك  في هذا اإلطار

رارات الجمعية بإخضاعها لقانون الدولة المضيفة لالستثمار على أساس أنها عقود إدارية أو استنادًا إلى ق
العامة لألمم المتحدة التي جاءت تؤكد على خضوع هذا النوع من العقود لقانون الدولة المضيفة لالستثمار 
العتبارات السيادة وحق الدولة على ثرواتها الطبيعية في مجال عقود البترول أو استنادًا إلى فكرة القانون 

خضاعه للقانون الدولي العام أو قواعد الذاتي للعقد ومنها من كان ينادي بتدويل عقد اال ستثمار األجنبي وا 
 .التجارة الدولية

كذلك من بين المناهج المتبعة في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة انعدام االختيار هناك 
المنهج التشريعي أو ما يعرف بنظرية التركيز للعالقة العقدية سواء التركيز التشريعي أو التركيز الموضوعي، 

نون الواجب التطبيق كمنهج اإلسناد فضاًل عن مباد  القانون الدولي الخاص وما تقدمه من مناهج لتحديد القا
ونظرية األداء المميز وما تثيره هذه المسائل من أحكام في إطار القانون الواجب التطبيق على عقود 

 .    االستثمار
عرض الرأي المنادي بإخضاع عقود االستثمار األجنبي المباشر للقانون الوطني للدولة المضيفة :أوالا 

 إداريةاستناداا لتكييفها كعقود 
إدارية، حيث يرى أن يكيف هذا االتجاه عقود االستثمار األجنبي، باعتبارها من عقود الدولة، عقودًا 

العقود التي تبرمها الدولة مع أحد األشخاص األجنبية الخاصة تعتبر من عقود القانون العام، ومنها عقد 
ة االمتياز واستند هذا االتجاه في تكييف االمتياز البترولي، الذي هو عقد إداري يخضع لقانون الدولة مانح

عقود االستثمار األجنبي على أنها عقود إدارية إلى التماثل في خصائص العقد اإلداري مع عقد االستثمار 
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األجنبي وهو وجود الدولة طرفًا في العقد واتصال هذا األخير بمرفق عام واحتوائه على الشروط غير مألوفة 
  .(1)في عقود القانون الخاص

فالنسبة للشرط األول وهو كون اإلدارة طرفًا في العقد  فيرى هذا االتجاه أن الشخص القائم على إبرام 
، أما الشرط الثاني وهو اتصال العقد (2)بطريقة غير مباشرة أو من يمثلها بطريقة مباشرة هذا العقد هو الدولة

وكافة عقود التنمية  عقود االستثمار األجنبي المباشرإن :" بالمرفق العام  فيقول أحد األساتذة في هذا اإلطار
ن كانت تستهدف في ظاهرها تحقيق ربح للمستثمر األجنبي،، إال أنها في نظر الدولة  االقتصادية، وا 

أحد إنكار أن مشروع مترو األنفاق في مصر ليس مرفقًا فال يستطيع ...عام المتعاقدة تستهدف تسيير مرفق
كة ولو كانت خاصة بإقامة قرى سياحية على صحاري مصر ليس مرفقًا عامًا حيويًا، عامة حيويًا، وقيام شر 

 .(3)"وال يستطيع أحد أن ينكر أن قيام شركة أجنبية بإنشاء مشفى تخصصي ليس مرفقًا عاماً 
ومن مظاهر سلطة الدولة المرتبطة بالمرفق العام نجد الرقابة التي تمارسها الدولة أو أحدى هيئاتها 

فيذ العقد، أو الحق في مراجعته وحتى الحق في التأميم على عقود الثروات الطبيعية، أما الشرط على تن
الثالث والخاص بالشروط االستثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص، فإن عقود االستثمار األجنبي 

: انون الخاص ومن قبيل ذلكالمباشر فتتضمن العديد من الشروط االستثنائية التي ال نظير لها في عقود الق
المزايا المقررة للمستثمر األجنبي كاإلعفاء الضريبي والجمركي، وحقه في العقار إلقامة مشروعه االستثماري، 

  .   (4)وعلى هذا األساس اعتبرت عقود االستثمار األجنبي المباشر عقودًا إدارية وفق هذا الجانب من الفقه
الذي يرى أن الدولة لها  Bernard Auditذا االتجاه نجد األستاذ ومن بين الفقهاء المدافعين عن ه

الحق في التدخل في العقد المتعلق بعقد االستثمار األجنبي المباشر، باعتباره من العقود الدولية وتغيير 
وتعديل بنوده، لكن يظل هذا الحق مقيدًا بفكرة المصلحة العامة والحفاظ في الوقت نفسه على المصالح 

  .(5)صادية للمستثمر األجنبي المتعاقد معهااالقت
وفي تقدير هذا الرأي الفقهي الذي يخضع عقود االستثمار األجنبي المباشر للقانون الوطني على 
أساس أنها عقود إدارية،  يرى جانب أخر من الفقه أن عقود االستثمار األجنبي المباشر ليست ذات طبيعة 

 .  (6)وتارة تكون عقودًا عاديةواحدة فتارة تكون عقود إدارية 

                                                           

. 003-001 انون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص صبشار األسعد، عقود الدولة في الق - 1 
2- Sornarajah (M), The Settlement of Foreing Investment Disputes, The Hague, Kluwer, 2000, p 86. 

، 1930، 1مصر، ط عبد المنعم محفوظ، قضاء المشروعية وفلسفة االنفتاح االقتصادي في مصر، عالم الكتب، القاهرة، -3
 .010ص 

 .013االنفتاح االقتصادي في مصر، مرجع سابق عبد المنعم محفوظ، قضاء المشروعية وفلسفة  -4
 .013 حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، -5

.10، ص 1993 مصر، عمر حلمي، معايير تمييز العقد اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة، - 6 
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وفي هذا اإلطار نجد من أبرز القضايا المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر، والتي طرحت فيها 
، بهدف الوصول إلى تطبيق قانون الدولة مسألة تكييف عقود االستثمار على أساس أنها عقود إدارية

 TEXACOو  ARAMCOقضية  :ومن هذه القضايا ،رفض تكييفها على هذا األساستم ، المضيفة
(1).  

 :فيما يلي ARAMCO: وتتلخص الوقائع التي أدت إلى تحكيم
أبرمت المملكة العربية السعودية  اتفاق امتياز مع شركة استغالل البترول  1933مايو  09بتاريخ 

STANDARD OIL CALIFORNIA وكان يقضي باستغالل المنطقة الشرقية من المملكة في مجال ،
عماال لنص المادة ( 12)البترول لمدة ستون من عقد االمتياز المبرم بين الطرفين، تم إنشاء شركة  30سنة، وا 

بموافقة الحكومة السعودية عن كافة  STANDARD OIL CALIFORNIAأخرى تنازلت بموجبها شركة 
 CALIFORNIA-ARABIANالتي كانت تملكها لصالح الشركة التي أنشأت المسماة الحقوق واالمتيازات 

OIL COMPANY (CASOC) ،غيرت اسمها إلى هذه األخيرةARAMCO (ARABIAN AMERICAN 

OIL COMPANY)،  ومن هنا أصبحت أرامكو تتمتع بكافة الحقوق وااللتزامات الناجمة عن العقد الموقع
  .هذا العقد في أكثر من مرة وبعد المفاوضات بين طرفيه وباتفاقهما ، ولقد تم تعديل1933في سنة 

أبرمت الحكومة السعودية عقدًا مع المليونير أوناسيس، منحت فيه لهذا األخير  1900يناير  02وفي 
الحق في أن يؤسس في السعودية شركة خاصة تحمل اسم شركة ناقالت البحر السعودية ويطلق عليها 

SAUDI ARABIAN MARITIME TANKERS COMPANY LTD (SATCO)  ،وذلك مقابل رسوم
حق  satcoغير أن هذا العقد تضمن بند من شانه التأثير على شركة أرامكو حيث يقضي بأن لشركة 
 .األفضلية في شحن البترول ومنتجاته المصدرة عن طريق البحر من السعودية إلى الدول األجنبية

ان هذا النص الذي يمنح حق األفضلية لشركة صاتكو، والذي  وفي هذا الشأن ارتأت شركة أرامكو
، 1933طالبت الحكومة السعودية منها احترامه وااللتزام به يتعارض مع اتفاق االمتياز الممنوح لها سنة 

والذي يخولها الحق المطلق في اختيار وسائل النقل الضرورية بما في ذلك النقل على ناقالت بترول أجنبية، 
ذي أدى إلى نشوب نزاع بينهما واقترحت الحكومة السعودية عرض النزاع على التحكيم، وفعاًل تم األمر ال

، والذي نصت منه المادة الرابعة تطبيق القانون السعودي للفصل 1900فبراير  03إبرام اتفاق التحكيم في 
ية، وطبقا للقانون الذي في النزاع، وذلك فيما يخص المسائل الداخلة في اختصاص المملكة العربية السعود

ترى محكمة التحكيم تطبيقه، وذلك بالنسبة للمسائل التي ال تقع داخل إطار اختصاص المملكة العربية 
  .السعودية

وعرض النزاع على هيئة التحكيم وانتهت إلى استبعاد تكييف العقد بأنه عقد إداري، تأسيسا على أن 
مي ال يعرف فكرة القانون العام أو القانون اإلداري على النحو القانون السعودي المستمد من القانون اإلسال

السائد في القانون الفرنسي، وان امتياز أرامكو يعد عقدا غير مسمى ال يمكن إدراجه في الطوائف القانونية 
 .المعتادة للعقود

                                                           
حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع  -:رلمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا  انظ) -1

   .(وما بعدها 010وما بعدها، وص  310ص  سبق ذكره،
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التطبيق وفيما يخص القانون الواجب التطبيق ذهبت محكمة التحكيم إلى أن تحديد القانون الواجب 
يقتضي تحديد الطبيعة القانونية للعالقة القانونية محل المنازعة، وهذه المسألة تعرف بمسألة التكييف في 
إطار القانون الدولي الخاص، والتي يتم الفصل فيها عندما يتخلل العالقة العقدية عنصر أجنبي وفق قانون 

إيراده على خضوع التكييف لقانون القاضي، وهو  القاضي المطروح أمامه النزاع، مع وجود االستثناء المتفق
خضوع التكييف لقانون وجود المال إذا كانت العالقة القانونية موضوع المنازعة تتعلق بأموال عقارية، وتطبيقا 
لذلك لجأت محكمة التحكيم إلى تطبيق القانون السعودي من اجل تحديد الطبيعة القانونية لعقد امتياز البترول 

 . ون اإلسالمي هذا األخير وكما سبقت اإلشارة إليه ال يعرف نظرية القانون اإلداريوهو القان
  :فتتلخص وقائعها في TEXACOأما قضية 

مجموعة من  1911وحتى أبريل  1900أبرمت الحكومات الليبية المتعاقبة في الفترة من ديسمبر 
 California Asiatic Oil Company et Texaco Overseas: عقود االمتياز لصالح الشركتين األمريكيتين

Petroleum Company  وكانت نصوص هذه الهقود تتشابه مع نص العقد النموذجي الملحق بقانون ،
، ومن بين نصوص هذا العقد النموذجي الذي ادمج في نصوص العقود 1900البترول الليبي الصادر 

تتخذ الحكومة الليبية كافة القواعد :" نص على أنه، والتي ت11المذكورة يتعين اإلشارة إلى نص المادة 
الضرورية من اجل ضمان تمتع الشركة بكل الحقوق التي يخولها لها هذا االتفاق، وال يمكن تعديل الحقوق 

 "الناجمة صراحة على هذا االتفاق إال بالموافقة المتبادلة بين األطراف
وفي كل مرة كان هذا يقابله تعدياًل في الشروط  ولقد تم تعديل قانون البترول الليبي أكثر من مرة،

  .المذكورة آنفاً  11التعاقدية  للعقود بين الحكومة الليبية والشركتين األمريكيتين، تطبيقًا لنص المادة 
وأعلنت  1913بتاريخ سبتمبر  11/1913: قامت الحكومة الليبية بإصدار القانون رقم 1913وفي عام 

نما فقط بمقتضاه تأميم، ليس كل ا لشركات األجنبية المتمتعة بعقود امتياز البترول في هذا المجال، وا 
الشركتين األمريكيتين، وبعض الشركات األخرى، ونص نفس القانون على تعويض هذه الشركات وفق 

، 1913-11: أصدرت الحكومة الليبية قرار التأميم رقم 1913فبراير  11إجراءات حددها، وفعاًل بتاريخ 
ه أممت كل األموال والحقوق واألصول المملوكة للشركتين السالفتين الذكر، األمر الذي رفضته وبمقتضا

الشركتان األمريكيتان، هاتان األخيرتان قامت بإخطار الحكومة الليبية بعزمها االلتجاء إلى التحكيم لفض 
قامتا الشركتان بتعيين حاكم من من قانون التحكيم البترولي، و  1ف/02:النزاع بينهما وذلك طبقا لنص المادة

 .من والية نيويورك
-10-3غير أن الحكومة الليبية امتنعت عن تعيين محكمها خالل الفترة المحددة في العقد، وفي 

 .، أعلنت الحكومة الليبية رفضها الطلب المقدم من الشركتين األمريكتين بعرض النزاع بينهما للتحكيم1913
زاء هذا الموقف من الحكومة  من العقد المبرم بينها وبين الشركتين  03الليبية، واستنادا لنص المادة وا 

األمريكيتين، قامت هاتان األخيرتان بتقديم الطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية من اجل تعيين محكم 
حكم للفصل في المنازعات الناشئة بينهما، وقد استجابت محكمة العدل الدولية لهذا الطلب وقامت بتعيين الم

René-Jean Dupuy أصدر المحكم ديبي حكمه المعروف ب  1911يناير  19، وفيTexaco/Calasiatic 
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والذي تعرض لمسائل عديدة في مجال العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبي كعقود االستثمار 
ألة شروط الثبات طبيعة هذه العقود وكذا القانون الواجب التطبيق عليها ومس: األجنبي المباشر ومنها

  .التشريعي وغيرها من المسائل التي تعرضنا لها سابقًا أو التي سوف نشير إليها في هذه الدراسة
وقد انتهى المحكم في هذه القضية إلى رفض تكييف عقد االمتياز المبرم بين الحكومة الليبية والشركة  

المشتركة بين القانون الليبي والقانون الدولي بصفتها األجنبية بأنه عقد إداري استنادا إلى المباد  القانونية 
القانون الواجب التطبيق ال تقر تطبيق نظرية العقد اإلداري، كذلك أن ما يقتضيه العقد اإلداري من توافر 
شرط معينة العتباره كذلك والتي منها فكرة تسيير أو إستغالل المرفق العام غير موجودة في هذا العقد محل 

 وغيرها من العناصر األخرى وعلى هذا األساس ال يمكن اعتبار هذا العقد عقدًا إدارياً المنازعة 
ضد الحكومة الكويتية السالفة الذكر في معرض حديثنا عن استبعاد  AMINOILكذلك أيضًا في قضية 

ام الدولي، فقد القانون الوطني لصالح القانون الدولي وتطبيق المباد  العامة للقانون وعند مخالفته للنظام الع
، بالرغم من أن القانون الكويتي بتروليئة التحكيم تطبيق نظرية العقد اإلداري على عقد امتياز الرفضت هي

إلى أن اإلجراء الذي اتخذته الحكومة الكويتية هو من قبيل التأميم الذي ال تتسع له  يأخذ بها صراحة، مستندة
عقد اإلداري غير معروفة في القانون الدولي وال ترقى إلى نظرية العقد اإلداري، فضال على أن نظرية ال

  .(1)المباد  العامة للقانون
عرض الرأي المنادي بإخضاع عقود االستثمار األجنبي المباشر للقانون الوطني للدولة المضيفة : ثانياا 

 .استناداا إلى القرارات الصادرة عن األمم المتحدة 
قواعد القانون الوطني على عقد االستثمار في حالة انعدام اختيار يرى جانب من الفقه أن تطبيق 

األطراف على القانون الواجب التطبيق قد يستند على قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة في مجال السيادة 
يمتها الدائمة للدول على ثرواتها الطبيعية والتنمية االقتصادية ومن هذه القرارات والتي اختلف الفقه حول ق

والخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية  13/10/1910الصادر في  1323: القانونية القرار رقم
منه على حق الدول في التأميم أو نزع الملكية مع مراعاة أن يكون ذلك على أساس  0حيث نصت المادة 

الفردية على أن يدفع للمالك من المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية المسلم بأولويتها على المصلحة 
التعويض المالئم وفقًا للقواعد السارية في الدولة التي تتخذ اإلجراءات عند ممارستها لسيادتها ووفقًا لقواعد 

 . (2)القانون الدولي

                                                           
 .010ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية خاصة مرجع سبق ذكره،   -1
االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه احمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية  -2

 .130-131االستثمار ، مرجع سبق ذكره، ص ص 
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الصادر  1323: القرار رقم: هذا الرأي على عدة قرارات أخرى صدرت في هذا المجال منهاكما يستند 
من المفروض أن يكون الرأسمال المستورد وعائداته محكومًا :" والذي أكد على أنه، 1910-10-10بتاريخ 

 .(1)"بالتشريع الوطني النافذ وبالقانون الدولي
إال أن هذا القرار فتح ون الوطني إلى جانب القانون الدولي ورغم هذا القرار قد أشار إلى تطبيق القان

المجال لصدور قرارات أخرى تشير إلى تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة على المنازعات الناشئة عن 
عقود االستثمار التي تبرمها مع المستثمرين األجانب مع قطع أية روابط محتملة بين هذه العقود والقانون 

 :، ومن هذه القرارات كذلكالدولي
في التأميم كحق والمتعلق بحق الدولة  1913-10-11الصادر في  3111: قرار الجمعية العامة رقم

سيادي من أجل المحافظة على ثرواتها الطبيعية، وكذلك حقها في تحديد قيمة التعويض ووسائل الوفاء به، 
 .المسألة وفقًا لقانونها الوطنيعلى أن يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن هذه 

بعنوان بيان بشان  1910-20-21في  3021: كما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم
على السيادة الدائمة والتامة لكل الدول على مصادرها  0ف/0المادة  نظام اقتصادي دولي جديد، حيث نصت

 3011: قرارها رقم 1910ديسمبر  10الجمعية العامة في  الطبيعية ونشاطاتها االقتصادية كافة، ثم أصدرت
لكل دولة :" منه على أن 0والذي أقرت فيه ميثاق الحقوق والواجبات االقتصادية للدول، والذي نصت المادة 

وممارستها على االستثمار األجنبي ضمن اختصاصها الوطني بموجب قوانينها وأنظمتها  الحق بتنظيم السلطة
 .(2)وأولويتها الوطنية وال يجوز أن تجبر الدولة على منح معاملة تفضيلية لالستثمار األجنبيووفق أهدافها 

وعليه نجد أنه طبقًا لهذه القرارات السالفة الذكر، أن القانون الوطني للدولة المضيفة لالستثمار األجنبي 
على ثرواتها الطبيعية وأنشطتها حقها السيادي الذي تتمتع به المباشر، هي واجبة التطبيق، وذلك على أساس 

االقتصادية المختلفة، بما يعمل على تحقيق التنمية االقتصادية لها وكذا تنمية الموارد إلي يشمل عقد 
   .(3)االستثمار األجنبي المباشر في حد ذاته

المتحدة، في وفي تقدير هذا الرأي يرى جانب من الفقه أن االستناد إلى قرارات الجمعية العامة لألمم 
والذي هو قانون الدولة المضيفة  تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار األجنبي المباشر

لالستثمار، هي مسألة عديمة الجدوى، وذلك نظرًا لعدم االستقرار الفقهي والقانوني حولة القيمة القانونية لهذه 
بحق الدولة السيادي على ثرواتها الطبيعية أو تلك  لمتعلقةا الصادرة عن الجمعية العامة، سواء تلك اتالقرار 

 .للدول االقتصاديةبإنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد والقرار الخاص بالحقوق والواجبات  المتعلقة

                                                           
طه احمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -1

 .130االستثمار ، مرجع سبق ذكره، ص 
 .001 بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية خاصة مرجع سبق ذكره، ص -2
ص ، 1910 نهضة العربية، القاهرة، مصر،ات البترولية في البالد العربية، دار الياحمد عشوش، النظام القانوني لالتفاق -3

 .109-103 ص
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وفي هذا اإلطار اعتبر االتجاه التقليدي في القانون الدولي العام، والذي أيدته الدول المتقدمة أن قرارات 
ال تتمتع بأي قوة ملزمة  Recommendations العامة من حيث طبيعتها القانونية مجرد توصياتالجمعية 

حيث ال يوجد في ميثاق األمم المتحدة ما يفيد صراحة بإلزامية التوصيات التي  ،األعضاء بالنسبة للدول
 33المحددة في المادة تصدرها الجمعية العامة، كما أن هذه القرارات ال تعد من بين مصادر القانون الدولي 

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، كما أن التصويت على هذه القرارات داخل الجمعية تحكمه 
 .(1)اعتبارات سياسية وليست قانونية

لها  التزاماتجمعية العامة تتضمن وعلى خالف ذلك يذهب جانب آخر من الفقه، إلى اعتبار قرارات ال
أو اإلجباري لهذه القرارات ولكن مدى وضع  طابع قانوني، ولكن جوهر المسألة ليس مسألة الطابع اإللزامي

هذه القرارات موضع التنفيذ، فالقاعدة التي ال يتم تطبيقها أو إعمال حكمها ال تعد قاعدة قانونية، فمن المقرر 
ذ القرارات الصادرة عن األمم المتحدة بل يلزمه فقط أن القانون الدولي العام المعاصر ال يلزم الدول بتنفي

  .(2)األمنبتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس 
كما يذهب رأي آخر بان تقرير األثر القانوني لهذه القرارات هو أمر يتطلب تحلياًل دقيقًا  لكل قضية، 

متعلقة بظروف كل قرار  وبشان كل نص وفقرة في القرار المعني، مع األخذ بعين االعتبار  أمور أخرى
 .(3)السابقة والالحقة

                                                           

.113، ص 0222النهضة العربية، القاهرة، مصر، سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار  - 1 
 .001 حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، ص -2
األثر القانوني للنصوص الخاصة بالتأميم  ،المحكم ديبي الوحيد في قضية تكساكوا السالفة الذكر حللفي هذا اإلطار  -3

للدول وأيضا القرارين الخاصين بالنظام االقتصادي  كذلك في ميثاق الحقوق والواجبات االقتصادية 1323ر الواردة في القرا
إن المسألة العامة الخاصة بالقيمة القانونية لقرارات األمم المتحدة قد أشبعت بحثًا : "، قائالً 3020، 3021: الدولي الجديد رقي

مية ستورد أواًل أن الجمعية العامة ال تصدر كما جاء في المادة العاشرة من ميثاق من قبل الفقهاء، كما إن هذه الهيئة التحكي
األمم المتحدة إال توصيات، وهذه نصوصًا ال تعتبر نصوصا لها قوة اإللزام وال تقضي بالتزامات على الدول األعضاء، بيد أن 

لنصوص المختلفة التي سنتها األمم المتحدة، وهذه رفض القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة يجب تضييق نطاقه وفق ا
النصوص مختلفة جدًا وذات قيمة قانونية متاباينة، حيث انه من المستحيل إنكار اإلنكار بأن أعمال األمم المتحدة لم يكن لها 

ه الهيئة ستأخذ في اعتبارها تأثير مهم في محتوى القانون الدولي المعاصر، وفي تقدير القيمة القانونية للقرارات المذكورة فإن هذ
 ".المعيار الذي يأخذ بعين االعتبار أال وهة تمحيص ظروف التصويت وتحليل النصوص الخاصة بالموضوع

هو وحده يعكس حالة القانون العرفي، حيث تم اتخاذه بأغلبية  1323وعلى هذا األساس توصل المحكم ديبي إلى أن القرار 
ل كافة المجموعات الممثلة للدول األعضاء، أما بالنسبة للقرارات األخرى فقد استنتج المحكم ساحقة وتمت الموافقة عليه من قب

إن الظروف التي أحاطت :" أن عدم االتفاق في التصويت عليها يشير إلى عدم وجود التزام ملزم بشأنها ويقول في هذا اإلطار
ة تظهر أنه لم يكن هناك إجماع عام للدول بشأنه خاصة تلك المتعلق بالحقوق والواجبات االقتصادي 3031بإصدار القرار رقم 

إنه من الممكن اآلن اإلقرار بأن قرارات األمم المتحدة لها قيمة قانونية، :" ويضيف المحكم ديبي..." النصوص المتعلقة بالتأميم
ر ونصوصه والتصويت عليه، وعلى غير أن هذه القيمة القانونية تختلف كثيرًا استنادا إلى الظروف التي أحاطت بإصدار القرا

فرض بأنها قرارات ذات طبيعة كاشفة وكما هو الحال بالنسبة إلى ميثاق الحقوق والواجبات االقتصادية للدول فإن القيمة 
 ". القانونية لها متباينة
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وبخصوص موقف أحكام التحكيم بشأن تقدير القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن األمم المتحدة فقد 
في  إساءةتباينت، إذ نجد في هذا اإلطار ، فهناك من اعتبر أن إجراءات التأميم التي تقوم بها الدول تشكل 

وهذا في قضية الحكومة الليبية ضد إحدى الشركات األجنبية  استعمال سلطة السيادة التي تتمتع بها الدولة
أبرز المحكم أن القرارات ذات الطابع االقتصادي الصادرة عن األمم  Liamco، بينما في قضية B.Pالمسماة 

ن لم تشكل مصدرا جماعيا للقانون فإنها تعد الدليل ع ن اتجاه جديد يحظ باألغلبية ويتعلق بالحق المتحدة وا 
السيادي للدول على مواردها الطبيعية، إال أن هذا الحق يمارس في ظل احترام االتفاقيات التعاقدية وااللتزام 

، ففي هذه المنازعة  lasiaticKو Topcoبالتعويض، كذلك نجد في قضية أخرى بين الحكومة الليبية وشركتي 
الليبية في المذكرة التي وجهتها إلى رئيس محكمة العدل الدولية بالقرارات الصادرة عن األمم تمسكت الحكومة 

بشأن سيادتها على مواردها الطبيعية وقد  3031و 3021، 3011، 1323: المتحدة، السيما القرارات رقم
األمم المتحدة، من توصل المحكم ديبي في هذه القضية إلى تحديد القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن 

خالل بحث شروط التصويت عليها والظروف المحيطة بها كما سبقت اإلشارة إليه، وقام بتصنيف القرارات 
المعنية على نحو يجعلها تقع في منطقة وسطى، فهي ليست مجرد توصيات ال تتمتع بأي قيمة قانونية على 

نها قاعدة عرفية جديدة، حلت محل قاعدة عرفية اإلطالق، ولكنها أيضا ال تتمتع بقوة ملزمة على اعتبار أ
 .(1)سابقة
  تفاقيات الدوليةال لاستنادا تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة عرض االتجاه القائل ب  :ثالثاا 

عقود االستثمار األجنبي المباشر بأنها تصرفات قانونية خاضعة عموما يعتبر القانون الدولي االتفاقي 
للقانون الوطني الداخلي للدولة المضيفة لالستثمار، ومعظم االتفاقيات الثنائية تشير إلى خضوع عقود 

وعلى الرغم من أن إعمال العديد من المعاهدات الدولية، على ، (2)الداخلي وبصفة صريحةاالستثمار للقانون 
الستثمار األجنبي المباشر يؤدي إلى تطبيق قانون الدولة المتعاقدة، إال أننا سوف نشير إلى تطبيق عقود ا

قانون الدولة المتعاقدة بناءا على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى 
معاهدات أخرى في مجال العالقات ، هذا فضال على وجود (3)والتي صادقت عليها الجزائر، 1910لعام 

الدولية االقتصادية غير استثمارية والتي تشير إلى تطبيق قانون الدولة المتعاقدة مثل اتفاقية روما بشأن 
 .(4) 1932 يونيو 19في الموقعة االلتزامات التعاقدية و 

الواجب التطبيق إلى القانون  CIRDIالمنشئة للمركز الدولي  1910قد أشارت اتفاقية واشنطن لعام و 
في اختيار القانون الواجب  اإلرادةوالسالفة الذكر في معرض حديثنا عن تكريس حرية  منها 00في المادة 

 :، والتي نصت على ما يليفي إطار االتفاقيات الدولية التطبيق في العالقات العقدية الدولية

                                                           
 .009-009حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، ص ص،  -1

2
 - BETEMS DENIS, Les Contrats entre Etats et entreprises étrangères, perspectives internationales, Le Moni Sur 

Lausanne, Meta Editions sa, 1989,p 80  

.السالفة الذكر 0621من اتفاقية واشنطن لعام  26المادة  -
3
 

 .012 واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، صحفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول  -4
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من األطراف وفي حالة عدم وجود  تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون المختارة -1
اتفاق بين األطراف، فإن المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في المنازعة، بما في ذلك القواعد 

 .المتعلقة بتنازع القوانين، ومباد  القانون الدولي المتعلقة بالمنازعة المعروضة عليه
جة سكوت القانون عن التعرض للمسألة محل ال يمكن للمحكمة أن ترفض الفصل في المنازعة بح -0

 .المنازعة أو غموضه
ال تنال نصوص الفقرتين السابقتين من سلطة محكمة التحكيم في أن تفصل في المنازعة وفقا  -3

 .لمباد  العدالة واإلنصاف إذا اتفق األطراف على ذلك
وء إلى القانون الواجب التطبيق حيث أن اللج" إرادة األطراف"وبالتالي هذه االتفاقية تقوم على أساس 

يخضع لموافقة طرفي العقد، وفي حالة عدم االتفاق على القانون الواجب التطبيق يطبق قانون الدولة 
، كما تعطي هذه الواجبة التطبيق باإلضافة إلى مباد  القانون الدوليبما في ذلك قواعد التنازع  المتعاقدة 

الداخلي ولكن ال تنشئ تصرفات قانونية دولية، وتشير كذلك إلى إمكانية االتفاقية ضمانات لعقود القانون 
 .(1)تطبيق مباد  العدالة واإلنصاف إذا ما اتفق الطرفان على ذلك

يتضح أن هناك فرضين يتم من منها  00خاصة نص المادة وبالرجوع إلى نصوص هذه المعاهدة 
األول هو حالة اختيار األطراف المتعاقدة للقانون : اخاللهما إعمال القانون الوطني للدولة المتعاقدة وهم

بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الموجودة الوطني للدولة المتعاقدة والثاني هو حالة إعمال القانون الوطني 
للدولة المتعاقدة وذلك في ظل عدم وجود في قانون الدولة المضيفة ومكماًل بمباد  القانون الدولي العام 

 :له من قبل األطراف، وسنتعرض لهذين الفرضين تباعااختيار 
 :بناءا على إرادة األطراف المضيفة لالستثمار تطبيق قانون الدولة المتعاقدة -أ

من معاهدة واشنطن، من إرادة األطراف المبدأ األساسي الذي يحكم تعيين القانون  00المادة  تجعل
الذي يلتزم المحكم بتطبيقه، وعادة ما تقوم هذه اإلرادة باختيار القانون الوطني للدولة المتعاقدة المضيفة 

الواجب التطبيق بصفة الحقة عن القانون لالستثمار في عقد االستثمار األجنبي المباشر نفسه، أو اختيار 
   .(2)العقد وقبل شروع المحكمة في الفصل في المنازعة

ال يمنع األطراف وكما سبقت اإلشارة إليه من اختيار نظام قانوني متكامل لتطبيقه على النزاع، أو كما هذا 
تراها األطراف مالئمة للفصل في النزاع بينهما، وقد يكون هذا القانون  طائفة معينة من القواعد القانونية التي

ألجنبي أو قانون دولة ثالثة أخرى، أو المختار قانون دولة المضيفة لالستثمار أو قانون دولة المستثمر ا
  .(3)أو المباد  العامة للقانون اختيار قواعد القانون الدولي المالئمة للفصل في النزاع

                                                           
1
- BETEMS DENIS, Les Contrats entre Etats et entreprises étrangères, Op.Cit, p 79  

- voire aussi: Delaume, Georges R, The Proper Law of Statee Contracts and the Lex Mercatoria,A Reappraisal,3 

ICSID, rev,FILJ 1988, p91.- 
2
 -Goldman, Berthold, " frontières du droit et Lex mercatoria, arth, ph, Dr, Tix, 1964, p 142.  

جالل وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات 3
 .09مرجع سبق ذكره، ص  ثة،االستثمار، القواعد، اإلجراءات، االتجاهات الحدي

 (، وما بعدها090 بلحسان هواري، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية، دراسة قانونية، مرجع سبق ذكره، ص -:أنظر كذلك)
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وفي هذا الشأن تثار مسألة الشكل الذي يتخذه التعبير عن اإلرادة عند إعمال االختيار للقانون الواجب 
، هل يكون صريحًا أم ضمنًا مع العلم أن هذه  1910واشنطن لعام من اتفاقية  00وفق نص المادة  التطبيق

المسألة الخاصة بتعبير الصريح عن اإلرادة الصريح أو الضمني تجد جذورها في نظرية العامة لاللتزام في 
عقد أومن مجال العقود الداخلية، فضال على كيفية استنباط التعبير الحقيقي لإلرادة وفق ظروف ومالبسات ال

، أو فق إعمال نظرية التركيز في إطار نظرية القانون الدولي الخاصالشروط المدرجة في العقد  بين
ة في قانون معين أو وفق نظرية األداء المميز، كما سيأتي بيانه في موضعه خالل الموضوعي للعالقة العقدي

فيما يخص اختيار القانون ، وعلى هذا األساس اختلف الفقه عن كيفية التعبير عن اإلرادة هذه الدراسة
الواجب إعماله على النزاع محل التسوية، في حالة إذا لم يكن هناك تعبير صريح حول القانون المختار 

  .(1)لفض النزاع
إلى ضرورة وجود شرط من اتفاقية واشنطن  00نص المادة  حرفيا فيذهب االتجاه الفقهي الذي يفسر
حتى يمكن االستفادة من الحق المنصوص  ،القانون الواجب التطبيقصريح في العقد محل المنازعة يحدد 

يقوموا أطراف العالقة العقدية بتعيين القانون الواجب التطبيق حيث  من معادة واشنطن، 00عليه في المادة 
لشكل خاص، ولكنها يجب أن  على العقد من خالل تبني شرط أو مجموعة من الشروط ال تخضع بالتأكيد

، وذلك بصرف النظر عن الوقت الذي يتم فيه هذا االختيار أثناء إبرام ومعبرة عن هذا االختيارواضحة  تكون
العقد، أو أثاء االتفاق على شرط التحكيم أو أثناء التحكيم ذاته، المهم أن يتم هذا االختيار قبل قيام المحكم 

 .(2)في الفصل في النزاع
يدافع عن ضرورة أن يكون التعبير عن اختيار القانون والذي  00وهذا التفسير المتشدد لنص المادة 

فقد تعرض لالنتقاد، من حيث كونه قد  الواجب التطبيق تعبيرا صريحا وواضحا ومعبرا عن هذا االختيار،
يؤدي إلى انصراف اإلرادة المعنية عن عرض المنازعات الناشئة بينها على المركز الدولي لتسوية منازعات 

 .موجب هذه االتفاقيةاالستثمار المنشئ ب
وقد تم الرد على هذا االنتقاد من طرف جانب آخر من الفقه، وذلك بإعطاء نظرة عكسية لما ذهب إليه 
االتجاه النقدي األول في كون أن عدم تطلب أن يكون شرط االتفاق على القانون الواجب التطبيق الذي يلتزم 

االختيار الضمني، وهذه األخيرة في حالة إعمالها قد تؤدي المحكم بإعماله شرطا صريحا، يعني قبول فكرة 
في بعض األحوال إلى عدم لجوء أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر وخاصة الدولة المضيفة من عرض 
منازعاتها على المركز، وذلك خشية استبعاد إعمال قانونها على المنازعة تحت ستار اإلرادة الضمنية التي تم 

 . (3)تفسيرها بواسطة محكم التحكيم من خالل معايير شخصية ويغلب عليها طابع الظن ال اليقيناكتشافها و 

                                                           
1 - Goldman, Berthold, "Le Droit Applicable Selon la convention De la B.I.R.D, Du 18 Mars 1965, pour le 

Règlement des Différends Relatifs Aux Investissent Entre Etas et Ressortissants" Investment Etrangers, Paris, 

Pedon,1969, p 142 
2
- Goldman, Berthold, " frontières du droit et Lex mercatoria, Op.Cit, p 142. 

- Khan, Phillippe, "The Law Applicable to Foreign Investments, the Contribution of the World Bank Convention On 

The Settlement of Investment Disputes", Indian Law Journal, vol, 44, 1968, p p15-16.   
3
- Goldman, Berthold, " frontières du droit et Lex mercatoria, Op.Cit, p 142. 
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الذي أعطى النظرة العكسية لالتجاه النقدي األول رد عليه أنه مبالغ فيه، ذلك انه  االتجاهكذلك هذا 
كام المحكمين، حمن الثابت أن اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار تضع نظامًا خاصا للطعن في أ

ق الضمني وبناءا على ذلك يحق ألطراف النزاع الطعن في الحكم الصادر عن المركز والذي استبعد التطبي
وسلطاته في هذا المجال، حيث يعمل االتجاه النقدي  هخصوصا إذا تجاوز المحكم صالحياتللقانون المختار 

جملة األولي والتي  1ف/ 00/على حماية المستثمر األجنبي وذلك من خالل تضييق تفعيل نص المادة 
جملة ثانية  1ف/ 00نص المادة تنص على تطبيق القانون المختار بصفة صريحة، ثم االنتقال إلى تفعيل 

والتي تنص على تطبيق القانون الوطني مع إمكانية تدخل القانون الدولي، ويرى هذا الجانب الفقهي أن 
إعمال القانون الدولي إلى جانب القانون الوطني يكون حتى في حالة االتفاق الصريح على القانون الوطني، 

الفقه وال يتلقى قبوال من الفقه ولم يسر عليه قضاء التحكيم في خر منتقد من طرف آلغير أن هذا الحل هو ا
 مايو  00متعلقة بقضية هضبة الهرم والذي أصدر فيها المركز حكمه فيها بتاريخ   المركز إال في حالة واحدة

1990  . 
على اثر سياسة االنفتاح االقتصادي التي أعلنتها  :وتتلخص وقائع قضية هضبة الهرم فيما يلي

صدار تشريع خاص باالستثمارات األجنبية تمثل في القانون رقممصر  لسنة  03:في منتصف السبعينات وا 
، رأت مصر أن تقيم مشروعًا سياحيًا ضخمًا تحقق من خالله تطوير السياحة وجذب المزيد من 1910

سياحية لتكون رؤوس األموال األجنبية، وقد وقع االختيار على منطقة األهرامات باعتبارها من المناطق ال
 .مكان تنفيذ هذا المشروع

وبالفعل فقد تم االتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المشروعات السياحية وهي 
لتتولى إقامة المشروع، وقد تم في سبيل ذلك  Southem Pacific Prpperties (SPP) شركة جنوب الباسفيك
بين وزير السياحة المصري والهيئة المصرية  1914-09-21في  العقد األول تحرر: إبرام عقدين متتاليين

العامة للسياحة والفنادق من جانب وشركة من جانب آخر، وقد تم االتفاق بموجب هذا االتفاق على إنشاء 
شركة مشتركة تحمل اسم الشركة المصرية للتنمية والسياحة تشارك فيها الهيئة العامة للسياحة والفنادق بنسبة 

على أن تكون اإلدارة للشركة األخيرة، ولقد تعهد كل من وزير السياحة   %12بنسبة  SPPركة وش 02%
والهيئة العامة للسياحة والفنادق بتخصيص األرض الالزمة للمشروع ونقل منفعتها للشركة المشتركة مع 

 .تسهيل الحصول على التراخيص اإلدارية في هذا الشأن
 .ي بين األطراف ويالحظ أنه لم يتضمن أي شرط للتحكيمويمثل هذا العقد االتفاق األساس

وكان بين الهيئة  1914-12-12العقد الثاني وهو موضوع الدراسة في هذا المقام تحرر في أما 
وقد تم بموجب هذا االتفاق على إنشاء المشروع السياحي بمنطقة  SPPالعامة للسياحة والفنادق وبين شركة 

هضبة الهرم ووضع كافة التفاصيل بشأنه، مع إقرار شرط التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، 
قامت الهيئة العامة لالستثمار  1910-20-10أشهر على تاريخ ابرام العقد وبالضبط في  20وبعد مرور 

 .عاماً  09ق على المشروع وتحديد عمر الشركة ب بالتصدي
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، انتهت كافة اإلجراءات اإلدارية 1911إلى جانفي  1910 ووبعد ذلك وخالل الفترة الممتدة من ماي
الالزمة لنقل األرض المخصصة إلى الشركة المشتركة إلنشاء المشروع، وسرعان ما بدأت األشغال في 

ف الرأي العام المصري معتبرًا المشروع االستثماري في منطقة الهرم منطقة األهرام إآل وبدأ النقد من طر 
تشويه كبيرا لمنطقة األهرامات والتي تمثل جزء من التراث الثقافي العالمي، ليتخذ مشروع بعدها بعدًا سياسيا، 

ئة العامة األمر الذي تدخلت معه وزارة الثقافة بجعل منطقة المشروع من الدومين العام، ثم تدخلت كذلك الهي
بالغ شركة  بوقف أعمالها اإلنشائية، تالها قرار  SPPللسياحة والفنادق بسحب تصديقها على المشروع وا 

سياسي في عهد أنور السادات بإلغاء مشروع هضبة الهرم بقرار سياسي من رئيس الجمهورية المصري، وهو 
الدولية بباريس مطالبة بالتعويض الناجم اللجوء إلى التحكيم أمام غرفة التجارة  SPPاألمر الذي دفع شركة 

 .عن األضرار التي لحقتها من جراء إلغاء المشروع االستثماري
في هذا اإلطار أقرت غرفة التجارة الدولية بباريس ووفي الموضوع قضت بإلزام الدولة المصرية بدفع و 

سنويًا تحسب على هذا المبلغ   %20مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى فوائد قدرها  10.0تعويض قدره 
اعتبارا من تاريخ بدأ اتخاذ إجراءات التحكيم، مع استبعاد الهيئة العامة للسياحة والفنادق من مجال الدعوى، 
إثر الدفع الذي تقدمت به الدولة المصرية أن العقد األول لم يتضمن شرط التحكيم وأن العقد الثاني لم تكن 

 .الدولة المصرية طرفا فيه
 1020ر أن الدولة المصرية قامت بالطعن أمام محكمة استئناف باريس استنادا إلى نص المادة غي

من قانون المرفعات الفرنسي مطالبة ببطالن حكم التحكيم ألنه صدر بدون اتفاق تحكيم ومخالفة للنظام العام 
ت محكمة االستئناف من قانون المرفعات الفرنسي، وفي هذا الشأن استجاب 1020الدولي وفق نص المادة 

ببطالن حكم التحكيم الصادر من غرفة  1930-21-10لهذا الطعن وقررت في الحكم الصادر عنها بتاريخ 
التجارة الدولية بباريس واستندت المحكمة االستئنافية في حكمها على عدم وجود اتفاق تحكيم ترتبط به الدولة 

 .المصرية في هذا العقد في العقد الثاني
ذات المسؤولية المحدودة بجنسية هونج كونج والتي ينحصر نشاطها في منطقة  SPPشركة بيد أن ال

الشرق األوسط طرحت أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار والذي انتهى في حكمه إلى تقرير 
 01.111مقداره  SPPمسؤولية الدولة المصرية عن فسخها للمشروع وألزمها بدفع تعويض لصالح شركة 

  .(1)مليون دوالر أمريكي 11.0مليون دوالر أمريكي بخالف فوائد قدرها 
حيث تعرضت محكمة تحكيم المركز في هذا اإلطار إلى مسألة القانون الواجب التطبيق، وتمسكت 
الحكومة المصرية في هذا الشأن بأنه وبالنظر إلى اإلشارة إلى العديد من القوانين المصرية في العقد المبرم 

                                                           
، 0كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، ط أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم -:لإلطالع انظر)-1

حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره،  -أنظر كذلك -330-300، ص 0220
والنشر والتوزيع، حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود االستثمار، دار الهومة للطباعة  -وما بعدها 010 ص

 :، انظر كذلك19-10، ص 0212الجزائر،
 - Emmanuel Gaillard, "Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements, 

Chronique des Sentences arbitrales", Journal du Clunet, 1994,p 219)      
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، فإن األطراف يكونوا قد اختاروا ضمنيا القانون المصري من أجل حكم العقد بينهم، 1910سبتمبر  03في 
، بينما ذهبت الشركة المدعية على العكس من اتفاقية واشنطنجملة أولى  1ف/00وذلك إعماال لنص المادة 
انه إذا تم تطبيق : "...ليجملة ثانية، وقد فصل المحكم عل النحو التا 1ف/00من ذلك وتمسكت بالمادة 

جملة ثانية، فإن نتيجة ستكون هي ذاتها، حيث أن ذات المباد  القانونية سوف تحكم ذات  1ف/ 00المادة 
ت ضمنيا تطبيق وأنه إذا كان من الحتمي قبول المدعى عليها والتي وفق لها أن األطراف قبل...العالقات ،

استبعاد التطبيق المباشر للقانون الدولي على بعض األوضاع، ن هذا االتفاق ال يمكنه القانون المصري، فإ
فالقانون المصري في ذلك شأنه في ذلك شان أي نظام قانوني، ال يعد نظام كامال وشامال وبالتالي فإنه 

القانون والتي ال وجود لها عندما يعتريه أي نقص، فإنه ال يمكن القول بأنه يوجد اتفاق على تطبيق قواعد 
 .(1) ..."أصال

ولقد الحظت المحكمة أن األطراف متفقة حول أن معاهدة اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي والتي 
، هي الواجبة التطبيق، وذلك حتى إذا كان القانون المصري سيطبق 1910صادقت عليها مصر في عام 

ى استبعاد تطبيق القانون من معاهدة واشنطن، فهذا لن يؤدي إل 1ف/00باإلعمال للجملة األولى من المادة 
 .(2)الدولي على المسألة المعروضة نطاق البحث

وخلصت محكمة تحكيم المركز، إلى هذه النتيجة وذلك دون أن تفصل في مسالة وجود اختيار للقانون 
الواجب التطبيق من قبل األطراف من عدمه، وذلك بمجرد ما تبين لهيئة التحكيم أن االستثمارات محل 

عد انتهاك للقانون الدولي وأن تصرفات الدولة المصرية لم تكن متفقة مع القانون المصري المنازعة ت
، لكن االنتقاد الذي وجه للمحكم أنه وباألخص معاهدة اليونسكو المتعلقة بحماية التراث العالمي السالفة الذكر

 .اللم يتعرض لمسألة مخالفة القانتون الوطني للنظام العام الدولي في واقعة الح
إغفال هيئة التحكيم للتفرقة بين  أن  Emmanuel Gaillard خاصة الفقيه ،هجانب من الفقكذلك ويرى 

لنظرية إعمال القانون الدولي من أجل  من اتفاقية واشنطن يؤسس 1ف/ 00دة الفرضين السابقين من الما
الناجمة عن تطبيق القانون الوطني المختار صراحة من قبل  اآلثارتكملة النقص أو من أجل تصحيح 

األطراف ومثل هذا االتجاه يجد له ألول مرة صدى في قضاء التحكيم التابع للمركز، والذي قد تكون له آثار 
انية من اتفاقية جملة أولى وث 1ف/ 00سلبية على مستقبل التحكيم لدى المركز، ومساس بنص المادة 

كد على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون اإلرادة المختار والذي هو عادة قانون الدولة ؤ المركز  والتي ت
الثاني من نفس المادة التي تشير كذلك ذلك بعكس الفرض بصفة صريحة أو ضمنية، و  تلالستثماراالمضيفة 

لقانون الدولي وذلك في إلى تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة بما فيه قواعد التنازع ومكمال بمباد  ا
 :وهو ما سوف نتعرض له فيما يلي ،(3)حالة غياب هذا االختيار

                                                           
1
- Emmanuel Gaillard, "Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements, 

Chronique des Sentences arbitrales", Op.cit., p 229. 
2
 -  Emmanuel Gaillard, Op.cit., pp, 230- 621.  

3
 - Emmanuel Gaillard, Op.cit., p242-245. 
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القانون الوطني للدولة المضيفة لالستثمار بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين  تطبيق -ب
 :اختيار القانون الذي يحكم العقد ومكمال بمبادئ القانون الدولي وذلك في حالة عدم

جملة ثانية والتي تقضي بأنه في حالة عدم وجود اتفاق بين  1ف/00إلى نص المادة  بالرجوع
األطراف، فإن المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة المضيفة لالستثمارات األجنبية المباشرة الطرف في 

تعلقة بالمنازعة المعروضة المنازعة بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ومباد  القانون الدولي الم
 .عليها

األولى وهي أن القانون الوطني للدولة المتعاقدة : والواقع أن النص المتقدم يثير مسألتين أساسيتين
 .(1)التي يتضمنها هذا القانونتنازع القوانين الواجب التطبيق يتم تفعيله وتطبيقه بمعية قواعد 

جملة ثانية  1ف/00هذا الفرض الذي تنص عليه المادة والثانية وهي أن محكمة التحكيم تلتزم في 
 .بتطبيق مباد  القانون الدولي أيضا مع القانون الوطني

سبقت اإلشارة إليه  كما، فتطبيق قواعد تنازع القوانين في القانون الوطني للدولة المتعاقدةفيما يخص 
هو قانون اإلرادة وهو القانون الذي يحكم العقد الذي اتفق عليه الطرفان، وهو  أن القانون الواجب التطبيق

عادة القانون الداخلي للدولة التي يتركز فيها العقد قانونا، ولكن في حالة عدم اختيار القانون الذي يحكم العقد 
يعد قانون اإلرادة،  جملة ثانية ال 1ف/00من قبل الطرفين، فإن قانون الدولة المتعاقدة وفق نص المادة 

 .غياب اإلرادة المشتركة في تحديدهوالذي جاء نتيجة 
، فهذا ال تشير صراحة إلى قانون الدولة المتعاقدة األطرافوفي هذا اإلطار يرى الفقه أنه إذا كانت 

يجوز يمنعها من تحديد قانون الدولة بما يتضمنه هذا القانون من قواعد القانون الدولي الخاص، غير أنه ال 
 .لهيئة التحكيم إعمال قواعد التنازع لقانون الدولة في حالة االختيار الصريح عليه من طرف األطراف

ذا كان إعمال قانون الدولة المتعاقدة بما يتضمنه هذ ا القانون من قواعد تنازع القوانين مبدأ أقرته وا 
الواجب التطبيق، فإنها أقرت أيضًا إعمال ، في حالة غياب االختيار من قبل األطراف للقانون اتفاقية واشنطن

 .(2)مباد  القانون الدولي العام
وكذلك ال تشكل هذه المباد  وحدها في هذا الصدد القانون الواجب التطبيق على العقد، بل أنه يتم 

تكملة ما يعتري هذا القانون من نقص أو من أجل تفسيره أو تتدخل من أجل  إضافتها إلى الدولة المتعاقدة
  .(3)من أجل استبعاده إذا كان هذا القانون يتعارض مع مباد  القانون الدولي العام والتي من الواجب حمايتها

ذا كانت المادة  من اتفاقية واشنطن قد أشارت إلى تطبيق مباد  القانون الدولي العام في عقود  00وا 
األجنبية الخاصة فهذا يدل حسب  االستثمار األجنبي المباشر بصفتها عقود مبرمة بين الدول واألشخاص

 .(4)رأي واتجاه جانب من الفقه على تأسيس لتدويل عقود االستثمار وهو أمر ال يمكن تجنبه

                                                           

. 20، ص 0223، مصر، اإلسكندريةهشام صادق، تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي،  - 1 
2
 -Goldman, Berthold, Op.cit., p 149. 

3
 -Goldman, Berthold, Op.cit., p 151. 

4 - Bocktstiegel, Karl : "The State As Partner in Contract With Private Enterprise", Frankfurt, 1971, p 73-74. 
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جملة ثانية والتي تؤدي إلى إعمال القانون الدولي العام  1ف/00ونظرًا لعدم وضوح في صياغة المادة 
على القانون الواجب التطبيق، وهو ما أكدت عليه  إلى جانب قانون الدولة المتعاقدة في حالة عدم االتفاق

جانب الفقه والذي رأى أنه ال يمكن إعمال قواعد القانون الدولي العام إال في حالة عدم تعيين القانون الواجب 
التطبيق من أطراف النزاع، كما أن هيئات التحكيم ال تملك الحق في استبعاد القانون المختار من قبل 

 .(1)األطراف
هي حالة مخالفة القانون الوطني المختار والواجب د أنه في هذا اإلطار أثار الفقه مسألة أخرى و بي

إعماله في عقد االستثمار األجنبي المباشر لقواعد القانون الدولي العام وباألحرى وجود تناقض وتعارض بين 
لي العام فما هو الحل؟ وما هو القانون المختار الوطني الذي جاء وفق مبدأ سلطان اإلرادة والقانون الدو 

نص مختلف دساتير العالم على مبدأ وذلك بالرغم من  القانون الذي يتم ترجيحه ليحكم المسألة موضوع النزاع
 .سمو القانون الدولي عن القانون الداخلي

لقد رأى جانب من الفقه تطبيق قواعد القانون الدولي العام في هذا الفرض عند وجود تناقض بينها 
وبين قواعد القانون الدولي العام، وعلى نقيض من ذلك يرفض جانب آخر من الفقه في إعطاء األولوية 

التي الدولة المعنية من الدول للقانون الدولي العام على حساب القانون الوطني للدولة المتعاقدة، إال إذا كانت 
 .(2)تعطي مثل هذه األولوية

كما يرى جانب من الفقه بخصوص مسألة إعمال القانون الوطني مع القانون الدولي أن كال القانونين 
في التطبيق وال يسبق احدهما اآلخر حتى في حالة انعقاد االختصاص لقانون  االوطني والدولي قد يتزامن

 .(3)بناءًا على إرادة األطرافالدولة المتعاقدة 
خاصة معاهدات االستثمار ثنائية )وعند تطبيق القانون الدولي فإن هيئات التحكيم تطبق المعاهدات 

، وكذلك القانون الدولي العرفي، هذا فضاًل عن الدور البارز الذي تلعبه المباد  العامة للقانون (4)األطراف
 .(1)الصادرة عن هيئات تحكيم المركز السابقةوالممارسات القضائية، خاصة منها تلك 

                                                           
1
- Broches, Aron : The Experience of the International Centre of Investment Disputes, Icsid Review, Holtzman, 

Wise & Shepard of New York, 1985, p p 331, 332. 
2-Bettems, Denis : "The Contracts Between States and Foreign Enterprises", International Perspective, Lausanne, 

Meta Editions, 1988.p 73.  

 .001 حفيظة السيد حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، ص -3
 : من جهة أخرى شارعةالمعاهدات الدولية الحمائية من جهة والمعاهدات الدولية ال يجب التفرقة في هذا المقام بين -4

ففي المعاهدات الدولية الحمائية  الثنائية أو المتعددة األطراف التي أبرمت من أجل حماية وتشجيع عقود االستثمار األجنبي 
منها، أي إذا كان هناك اندماج للعقد في المعاهدة، أما إذا المباشر، فهذه األخيرة تخضع للقانون الدولي إذا كانت جزءا ال يتجزأ 

لم يتحقق هذا االندماج، فإنه يتم تعيين القانون الواجب التطبيق طبقًا لقواعد القانون الدولي الخاص، وبالنسبة للدول أطراف 
سهيل تنفيذ هذا العقد، وال ترتبط المعاهدة فإنها ترتبط بما هو منصوص عليه فيها، وتلتزم باتخاذ اإلجراءات الالزمة بغرض ت

الدولة قانونا بمضمونه، إال بمقتضى نص صريح يقضي بذلك، ومن بين المعاهدات الجماعية التي تمنح هيئات التحكيم 
 . السالفة الذكر 1910بتطبيق القانون الدولي العام في هذا الشأن معاهدة واشنطن لعام 

تثمار والتي هي في شكل متزايد ومستثمر في إطار ما يعرف بالدبلوماسية المالية وبخصوص المعاهدات الثنائية الحمائية لالس
أو االقتصادية، فقد تضمنت بشكل صريح أو ضمني على أن عقود االستثمار األجنبي المباشر تعد عقود تخضع للقانون 
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لالستثمار بين دولة صناعية وأخرى نامية، يمنح العديد للمستثمر  إن وجود معاهدة حمائية مشجعة
المضيفة األجنبي العديد من الضمانات الدولية، فضاًل عن الحقوق التي يقرها القانون الوطني للدولة 

العقد، والتي من بينها اإلحالة فيما يخص فض النزاع إلى المركز الدولي  لالستثمار الواجبة التطبيق على هذا
لتسوية منازعات االستثمار، وفي هذه الحالة قد يتم تطبيق القانون الدولي إذا تعلق األمر بتقييد السلطات 

حد األدنى السيادية للدولة في موجهة األطراف األجنبية في العقد، إعمااًل للمعاهدة الدولية التي تضمن ال
 .لضمان االستثمار

كذلك قد يلجأ المحكم إلى تطبيق أحكام القانون الدولي على المسائل التي ال ترتبط موضوعيًا بالقانون 
الوطني مثل عمليات االستثمار األجنبي المباشر في منطقة أعالي البحار، وسيادة الدولة على مياههما 

حترام الحقوق المكتسبة لألجان   .(2)ب وفي إطار تحديد المسئولية للدولةاإلقليمية، وا 
 00ومن بين أحكام التحكيم التي غلبت تطبيق القانون الدولي على القانون الوطني وفق نص المادة 

 .وليمكمال القانون الكونغ والذي طبق مباد  القانون الدوليمع حكومة الكونغو   AGIP SPAنجد تحكيم
 :فيما يليضد حكومة الكونغو  AGIP SPAوتتلخص وقائع قضية 

بتأسيس شركة لتوزيع البترول في الكونغو واحتفظت هذه الشركة  AGIPقامت شركة  1910في عام 
السويسرية، وبدأت Hydrocarbons من األسهم والنسبة الباقية كانت من نصيب شركة   %92بنسبة 

 . 1910مايو  20الشركة نشاطها في توزيع البترول في 
وحكومة الكنغو تعهدت بمقتضاه  AGIPتم إبرام اتفاق بين شركة  1910جانفي عام  20وبتاريخ 

من أسهم رأس المال، مقابل تعهد الحكومة بعدة التزامات كان من  % 02الشركة أن تبيع للحكومة نسبة 
القانوني من ديون الشركة، واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتثبيت النظام  % 02أهمها ضمان نسبة 

 .للشركة، وعدم تأثره بأية قوانين الحقة
واتفقت األطراف على اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار وذلك بفض أية خالفات قد 
تنشأ عن هذا العقد عن طريق التحكيم، على أن يكون القانون الكونغولي المستكمل بمباد  القانون الدولي 

 .هو القانون الواجب التطبيق
، صدر قانون بتأميم قطاع توزيع منتجات البترول 1910وأثناء تنفيذ عقد االستثمار مع بداية سنة 

ونقل كافة األصول المالية لشركات البترول، ونقل كافة األصول المالية لشركات البترول المؤممة إلى شركة 

                                                                                                                                                                                           

المضيفة لالستثمار والمستثمر األجنبي  الداخلي، بيد أن هذه المعاهدات الثنائية وفي مجال فض منازعات االستثمار بين الدولة
محمد حسين  -.)تخول هذا األخير الحق في مخاطبة القضاء الدولي وباألخص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

 .002مرجع سبق ذكره، ص  منصور، العقود الدولية،
االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم بشار محمد األسعد، الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود  -1

 .103مرجع سبق ذكره، ص  واالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية،
 .000-003محمد حسين منصور، العقود الدولية، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
 .131حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، مرجع سبق ذكره، ص  -
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ن والتي واجهت منافسة من هذا القانو  AGIPواستثنت الحكومة شركة  Hydro-congoالبترول الوطنية 
فقده لعدد كبير من العمالء، وبعد ذلك تم تأميم شركة  مما ترتب عليه Hydro-congoشديدة من شركة 

AGIP  بقرار جمهوري من دولة الكونغو واثرها استولى الجيش على كافة مراكز الشركة وأصولها  1910عام
 .المالية وملفاتها ووثائقها

ثر ذلك أرسلت شركة  إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار طلب التحكيم مؤرخا في  AGIPوا 
، تطالب 1910مرفقا ببرتكول استثمار موقع بين الشركة وحكومة الكنغو في أوائل جانفي  29-1911- 01

بتسوية نزاعها مع شريكها لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، وذلك عن طريق التحكيم في إطار نصوص اتفاقية 
 .1911نوفمبر عام  20، وتم قيد طلب التحكيم في 1910شنطن لعام وا

، وبدراسة أعضاء هيئة التحكيم لنشأة النزاع تبين لها وجود 1913يوليو  19وبدأت اإلجراءات في 
يتم تسوية أية خالفات : "وحكومة الكنغو واتفقت فيه األطراف على أنAGIP اتفاق استثمار موقع بين شركة 

والتي ... 1910أو تفسير برتوكول هذا االتفاق وفقا التفاقية تسوية منازعات االستثمار لعام  تتعلق بتطبيق 
 "ستطبق القانون الكونغولي المستكمل في حالة الضرورة بمباد  القانون الدولي

للتعويض نظير  AGIPصدر حكم محكمة التحكيم في هذا النزاع باستحقاق شركة  1919وفي نوفمبر عام 
 .(1)حكومة الكونغو بالتزاماتها التعاقدية معهاعدم وفاء 

وآخرين ضد حكومة   AMCO ASIAفي نزاع شركة، فضد حوكة أندونيسيا AMCOكذلك قضية 
وحكومة أندونسيا وأثناء  AMCOوبين شركة  1913اندونيسيا، والذي يتعلق أحداثه باتفاق استثمار موقع عام 

تنفيذ هذا االتفاق ثار النزاع بين األطراف، وعليه ووفقا التفاقهم تقدمت الشركة بطلب للتحكيم إلى المركز 
 .الدولي لتسوية منازعات االستثمار لتسوية نزاعاها مع حكومة اندونيسيا

تجد في اتفاق األطراف ما  وقد حكمت محكمة التحكيم، التي تم تشكيلها للفصل في النزاع، بأنها لم
يشير إلى اختيارهم لقانون معين ليكون هو القانون الواجب التطبيق أو ما يفيد موافقتهم على أن تفصل 
المحكمة في النزاع وفقًا لقواعد العدل واإلنصاف، وعليه انتهت المحكمة إلى تطبيق نص العبارة الثانية من 

واعتبرت أن القانون االندونيسي بما في ذلك قواعده في تنازع  ،1910من اتفاقية واشنطن لعام  00المادة 
 .القوانين ومباد  القانون الدولي الواجبة التطبيق

وقد طبقت محكمة التحكيم القانون االندونيسي على النزاع باعتباره القانون ذا األولوية في التطبيق عند 
ًا فقط على االستعانة بها لسد أية ثغرات قد توجد الفصل في النزاع، ويكون دور مباد  القانون الدولي مقصور 

 .في القانون االندونيسي
وقد حكمت محكمة التحكيم، التي تم تشكيلها للفصل في النزاع، بأنها لم تجد في اتفاق األطراف ما 
يشير إلى اختيارهم لقانون معين ليكون هو القانون الواجب التطبيق أو ما يفيد موافقتهم على أن تفصل 

محكمة في النزاع وفقًا لقواعد العدل واإلنصاف، وعليه انتهت المحكمة إلى تطبيق نص العبارة الثانية من ال
                                                           

حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار األجنبية،  -لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية أنظر) -1
          (.وما بعدها 190، مرجع سبق ذكره ص 1910على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام 
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، واعتبرت أن القانون االندونيسي بما في ذلك قواعده في تنازع 1910من اتفاقية واشنطن لعام  00المادة 
 .القوانين ومباد  القانون الدولي الواجبة التطبيق

التحكيم القانون االندونيسي على النزاع باعتباره القانون ذا األولوية في التطبيق عند وقد طبقت محكمة 
الفصل في النزاع، ويكون دور مباد  القانون الدولي مقصورًا فقط على االستعانة بها لسد أية ثغرات قد توجد 

 .(1) في القانون االندونيسي
تؤدي إلى  1910مارس  13الموقعة في وعمومًا إذا كانت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار 

تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة في الفرضين السابقين  فرض االختيار لهذا القانون من قبل األطراف 
القانون الوطني للدولة المتعاقدة قد المعنية، وأيضًا فرض عدم االختيار، فإنه تجدر اإلشارة كذلك أن تطبيق 

القانون بشأن  1932ينيو  19يتم أيضا بناء على إعمال أحكام معاهدات أخرى، كاتفاقية روما الموقعة في 
 . (2)التعاقدية االلتزاماتالواجب التطبيق على 

والمبرمة في إطار التحكيم التجاري  عن االتفاقيات الدولية األخرىوال تختلف كذلك اتفاقية واشنطن  
تعطي لألطراف  منها 1حيث بموجب المادة  1911لعام  الدولي، كاتفاقية جنيف للتحكيم التجاري الدولي

 .(3)ى النزاع وفق مبدأ سلطان اإلرادةالحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق عل
وتختلف اتفاقية واشنطن عن اتفاقية جونيف فيما يخص القانون الواجب التطبيق في كون أن األولى 
تقرر عند تخلف قانون اإلرادة يطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما يشمل من قواعد التنازع 

الواجب التطبيق طراف على القانون ومباد  القانون الدولي العام، بينما الثانية تقرر في حالة غياب اتفاق األ
المحكمون إلى تطبيق القانون الذي تحدده قواعد التنازع التي يرونا أنها مناسبة في هذا  ليحكم النزاع يلجأ

الصدد، ويأخذ المحكمون في هذا الصدد أحكام العقد واألعراف التجارية، دون إعمال ألي من قوانين الدول 
  .  (4)أو الرجوع إلى قواعد ومباد  القانون الدوليالتي يتبعها أطراف االتفاقية 

                                                           
 .101جنبية، مرجع سبق ذكره، ص حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واالشخاص األ -1
 
، والمتعلقة بااللتزامات التعاقدية، وهذه األخيرة حددت على سبيل الحصر 1991دخلت معاهدة روما  حيز النفاذ في ابريل  - 2

العقود التي ال تسري عليها أحكامها، ولم تشير إلى عقود االستثمار األجنبي المباشر كعقود دولة لالستثمار، وعليه وبمفهوم 
ألجنبي المباشر ليست من العقود الواردة في هذا الحصر، وبالتالي فالقواعد التي أتت بها هذه المخالفة أن عقود االستثمار ا

 3المعاهدة تسري على هذه العقود وِتدي في العديد من الحاالت إلى إعمال قانون الدولة المتعاقدة، وذلك ما نصت عليه المادة 
مختار بواسطة األطراف، وحتى في حالة اختيار قانون آخر غير قانون من هذه االتفاقية والتي ِتكد على خضوع العقد للقانون ال

حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار )الدولة المتعاقدة فإن القواعد اآلمرة لهذا القانون يتعين إعمالها
هاني محمود حمزة،  :انظر كذلك -001ص مرجع سبق ذكره، ،1910األجنبية، على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام 

 (.وما بعدها 323 ، صرجع سابقالنظام القانوني الواجب اإلعمال على العقود اإلدارية الدولية أمام المحكم الدولي، م
 (- voir:- pierre Mayer, L'application par l'arbitre de conventions internationales de droit privé in Mélanges en 

l'honneur de Yvon Loussouarn, Dalloz, 1994,pp, 275,276).                                                                                       

.1911من اتفاقية جونيف للتحكيم التجاري الدولي لعام  21أنظر المادة  - 3 
 .091الدولية، دراسة قانونية، مرجع سبق ذكره، ص بلحسان هواري، تسوية المنازعات االقتصادية  -4
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من اتفاقية واشنطن وفي مجال القانون الواجب التطبيق يخول هيئة  00كذلك يالحظ أن نص المادة 
التحكيم وكما سبقت اإلشارة إلية اللجوء إلى قواعد العدالة واإلنصاف إذا اتفق األطراف على تطبيقها، وهو ما 

لمقصود بقواعد العدالة واإلنصاف، فهذه األخيرة يعتبرها الفقه قواعد نسبية، ويختلف يطرح إشكالية ما 
 .(1)مفهومها من شخص إلى آخر بحيث ال يوجد معيار مطلق للعدالة

وأخيرًا يمكن القول أن االتفاق الصريح على القانون الواجب التطبيق في عقود االستثمار األجنبي 
، وهذا ما يعمل على مساعدة هيئة التحكيم بهدف إلى تسوية عادلة للنزاعالمباشر هو خير وسيلة للوصول 

الوصول إلى حكم ناجع ونابعا من التقاء إرادة األطراف، وذلك وفق آلية محددة ومنظومة إجرائية دقيقة 
ومعلومة لطرفي النزاع تكون قد قامت من األساس على إرادتهم الحرة واختيارهم الصريح، وتفاديًا للحلول 

 اختياروالمناهج التي قد يستعملها القضاء أو التحكيم للوصول إلى القانون الواجب التطبيق في حالة عدم 
وخصوصًا في حالة عدم وجود اتفاقية دولية يتم على أساسها  القانون الواجب التطبيق صراحة أو ضمناً 
   .(2)إعمال تطبيق القانون على موضوع النزاع

 أو منهج اإلسناد الجامد أو نظرية التركيز التشريعيالمنهج التشريعي  :رابعاا 
القانون الواجب التطبيق صراحة أو ضمنًا من قبل أطراف العقد ، على القاضي  اختيارفي حالة عدم 

أو المحكم بالبحث في هذه المسألة  وذلك بإعمال منهج اإلسناد الجامد، أي الوقوف عند تخلف قانون اإلرادة 
جتهاد ، وال مجال ال(3)على الضوابط التي وضعها المشرع في عملية التركيز الموضوعي للعالقة العقدية

المحكم أو القاضي في هذه الحالة، فالمشرع في منهج اإلسناد الجامد يقوم بتحديد القانون مباشرة من خالل 
 .(5)، وال مجال للجوء إلى ما يسمى باإلرادة المفترضة(4)ضابط تشريعي يلزم إعماله على نحو سليم

ورغم إيجابيات هذا المنهج المتمثلة في توفير االستقرار للمعامالت إال أن الرابطة األوثق بين القانون 
المسند إليه والعقد ال يتم الكشف عنها بهذه القواعد المسبقة الجامدة والتي قد تكون غير مالئمة للطبيعة 

ما كعقد االستثمار األجنبي وما يحتويه من الذاتية للعالقة المطروحة والظروف المحيطة بها لكل حالة وال سي
خصائص مميزة ومتطورة لذلك يفضل منهج اإلسناد المرن الذي يواكب التطورات المتالحقة لعقود التنمية 

                                                           
وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار،  -1

 .10مرجع سبق ذكره، ص  القواعد، اإلجراءات، االتجاهات الحديثة،
 .031 ات الدولية االقتصادية، مرجع سبق ذكره، صطه أحمد علي قاسم، تسوية المنازع -2

. 010محمد الروبي، عقود البوت، مرجع سبق ذكره، ص  - 3 
.000بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص   - 4 

مغربيةةة يةةة سةةتثمار األجنبةةي، مجلةةة قانوند االأسةةامة محمةةد عثمةةان خليةةل، تحديةةد القةةانون الواجةةب التطبيةةق فةةي منازعةةات عقةةو  -5
تةةةاريخ الةةةدخول  www.9anonak.blogspot.com، منشةةةور علةةةى شةةةبكة االنترنيةةةت عبةةر الموقةةةع اإللكترونةةةي 1012إلكترونيةةة، ص 

 .صباحاً  29:02، الساعة 13/21/0211
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االقتصادية ومنها عقود االستثمار األجنبي المباشر، إذ يضع في االعتبار عند تحديد القانون الواجب تطبيقه 
 . (1)لى حدة باإلضافة إلى مالبسات التعاقد ومقتضياتهظروف كل فئة من العقود ع

 مرنمنهج اإلسناد النظرية التركيز الموضوعي أو : خامساا 
تعتبر نظرية التركيز الموضوعي أساس اإلسناد المرن ويرجع أصل فكرة التركيز الموضوعي للعقد 

، حيث تقوم هذه (2)نري باتيفوللألستاذ األلماني سافيني، ثم تطورت فيما بعد على يد الفقيه الفرنسي ه
النظرية على البحث عن القانون الواجب التطبيق في حالة انعدام االختيار عن طريق إسناد العالقة للدولة 
التي يعتبر قانونها أوثق صلة بهذه العالقة أي لبدا من وجود صلة بين العقد والقانون المسند إليه وذلك على 

 .(3)كل حالة سعيًا لتحقيق العدالة على أحسن وجهضوء ظروف ومالبسات التعاقد في 
ويتم إعمال قاعدة تركيز العقد وفق النزعة الموضوعية والبحث عن القانون الواجب التطبيق إذا لم تكن 
األطراف العاقدة قررت صراحة أو ضمنًا إخضاع عقدها الدولي لقانون معين، وتقتضي هذه النظرية إعطاء 

حديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي بصفة عامة وعقد االستثمار المحكم أو القاضي سلطة ت
األجنبي المباشر بصفة خاصة باالعتماد على الظروف والمالبسات وعناصر العقد، لربط العقد بنظام قانوني 

 .  (4)معين وهذا المنهج معروف لدى الفقهاء األنجلوسكسون بمنهج القانون الخاص
كم أو القاضي من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق على هذه العقود يقوم بتحليل ومن هنا فإن المح

جميع العناصر القانونية والواقعية ذات الصلة بالعقد ثم تركيز هذه العملية التعاقدية بين الدولة والمستثمر 
القانون هو القانون األجنبي في القانون الطبيعي الذي يتعين إعماله على هذه العقود وعادة ما يكون هذا 

الوطني باعتباره قانون الدولة التي يتم تنفيذ فيها هذا العقد، بالرغم من أن عوامل تركيز العقد كثيرة قد تكون 
مكان إبرام أو مكان التنفيذ إال أن القضاء يلجأ عادة إلى تفضيل قانون مكان التنفيذ، إذ أن تنوع عقود الدولة 

ن إلسناد العقد إلى قانون ذا الصلة به، وهو ما يكون عادة القانون الوطني بصفة عامة يقتضي تبني نظام مر 
بالنسبة لعقود االستثمار وعقود إقامة المجمعات الصناعية وعقود االمتياز واستغالل الموارد الطبيعية على 

 .  (5)أساس أن هذه العقود يتم تنفيذها في إقليم الدولة المضيفة لالستثمار
المحكم وفقا هذا المنهج هو الذي يقوم بعملية التركيز الموضوعي للعقد وليس  كما أن القاضي أو

المشرع، حيث يقوم بتحديد القانون الواجب التطبيق من غير أن يحدد له المشرع محددات معينة يسير عليها 
ث يقوم وذلك باالعتماد على العناصر الموضوعية والشخصية المحيطة بالعقد، وهذا بعكس المنهج الجامد حي

                                                           
سابق، ص مرجع أسامة محمد عثمان خليل، تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود االستثمار األجنبي،  -1

1011. 
محمد بالق، قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة ماجستير في القانون الدولي الخاص،  -2

 .00، ص 0211، 0212امعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
 .021مرتضى جمعة عاشور، عقد االستثمار التكنولوجي، مرجع سبق ذكره، ص  -3

.01-01محمودي مسعود، أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 4 
.023حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، مرجع سبق ذكره، ص  - 5 
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المشرع بنفسه بعملية التركيز الموضوعي للرابطة العقدية عند تخلف قانون اإلرادة من خالل إيراد ضوابط 
معينة يلتزم القاضي بتطبيقها لتحديد القانون الواجب التطبيق متجاهاًل الطبيعة الخاصة بكل عقد خاصة 

خذ في الحسبان طبيعة كل عقد من العقود في عقد، وبالنسبة للمنهج المرن فالبرغم من أنه يحقق العدالة ويأ
تحديده للقانون األوثق صلة بالعقد من خالل ظروف ومالبسات التعاقد إال أنه يؤدي إلى اإلخالل بتوقعات 
األفراد بحيث يصعب عليهم معرفة القانون الواجب التطبيق على عقدهم، على أساس أن عملية تحديد القانون 

 .(1)ف التعاقد في كل حالة على حدةالواجب التطبيق تخضع لظرو 
، في كون أن المنهج التشريعي ال يساير (التشريعي والموضوعي)وتفاديًا لعيوب المنهجين السابقين 

متطلبات العقود االقتصادية الدولية ومنها عقود االستثمار األجنبي المباشر ذات طبيعة الخاصة والتي 
عنصر المفاجأة في المنهج المرن حيث أطراف عقد تختلف من عقد آلخر هذا من جهة وفي تفادي 

االستثمار األجنبي المباشر يصعب عليهم العلم المسبق بالقانون الواجب التطبيق من جهة أخرى، وجد منهج 
أخر عرف بنظرية األداء المميز، كمنهج وسط باعتماد ضابط إسناد بالنسبة لكل طائفة معينة من العقود، 

مار االجنبي المباشر هي عقود مركبة، ومن ثم وجب تحليل كل نزاع متعلق بعقود خصوصًا وأن عقود االستث
االستثمار األجنبي المباشر تحلياًل دقيقًا حسب ظروفه وتحليل العالقات القانونية بصفة عامة تحلياًل دقيقًا ثم 

 .       (2)إسنادها إلى القانون أكثر مالئمة وموافقة لحكم موضوعها
  ألداء المميزنظرية ا :سادساا 

نشأت فكرة األداء المميز في الفقه السويسري في العقد الثالث من القرن العشرين الميالدي، وكان 
للمحكمة الفيدرالية السويسرية أول من اقترح فكرة إسناد العقد لمحل إقامة المدين باألداء  Stauffer  القاضي

، حيث طالب المحكمة بضرورة األخذ 1901تين عام المميز أو الجوهري في الدورتين القانونيتين السويسري
 .  (3)بقاعدة اإلسناد لقانون موطن المدين باألداء المميز

واجب التطبيق على العقود تعتبر نظرية األداء المميز من أحدث االتجاهات في تحديد القانون الو 
وتحديد القانون الواجب التطبيق على وتقوم فكرة األداء المميز في العقد على تفريد معاملة العقود، "الدولية، 

كل فئة متماثلة من العقود حسب الوزن القانوني واألهمية الواقعية لألداء أو االلتزام األساسي في العقد ومكان 
الوفاء به، أو تقديمه، حيث ينفرد كل عقد بأداء يميزه ويحدد خصائصه، مما يترتب عليه أن يختلف القانون 

 .(4)"عقد على حدةالواجب التطبيق في كل 

                                                           
 .003-000ص ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره،  -1

.01 لعقود الدولية، مرجع سبق ذكره، صمحمودي مسعود، أساليب وتقنيات إبرام ا - 2 
عند : مأخوذة من 30، ص مرجع سابقمحمد بالق، قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية،  -3

خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، : المؤلف
 .100، ص 0220

 .009الستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص بشار محمد األسعد، عقود ا -4
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كما أن لكل عقد التزام جوهري له يمثل األداء الرئيسي أو المسند له، وهذا األداء المميز يعتمد على 
تحليل العقد أو وقائع العقد، خصوصًا وأن عقود االستثمار األجنبي المباشر أغلبها عقود مركبة كعقد نقل 

األداء المميز فيها، يقتضي البحث عن الشخص الذي التكنولوجيا أو عقد االستثمار التكنولوجي، فتحديد 
يرتبط به هذا األداء لكي نطبق قانونه على العقد محل النزاع، مما يطرح إشكالية تحديد القانون الواجب 
التطبيق على عقود االستثمار األجنبي المباشر في حالة تخلف قانون اإلرادة والرجوع إلى تطبيق نظرية 

قانون الدولة المضيفة لالستثمار، أو قانون دولة المستثمر األجنبي؟ وعليه فعلى  األداء المميز، هل هو
القاضي أو المحكم أن يفحص كل بنود  العقد لتحديد مركز الثقل في العقد وذلك لتحديد أيًا منها يعد أداء 

األداء المميز واألداء مميزًا وأيًا منها ال يعد كذلك، مما يطرح إشكالية أخرى ما هو المعيار المعتمد لتحديد 
، بالرغم من (1)غي مميز في العقد من بين جميع األداءات، كما أنه ال يوجد تعريف جامع مانع لألداء المميز

األداء الذي يسمح بوصف العقد وتمييزه عن غيره من : " بأنه Baptiste-Jeanتعريفه من طرف األستاذ 
ذلك األداء الذي بمقتضاه يكون دفع : " بأنه  Van- Overstraeten، كما عرفه األستاذ"العقود األخرى 

 . (2)ففكرة األداء تتركز في البحث عن األداء الجوهري والهام في الرابطة العقدية" المقابل النقدي واجباً 
ويرى المنادين بنظرية األداء المميز أنه في حالة تخلف قانون اإلرادة في عقد االستثمار األجنبي 

شر باعتباره من العقود الدولية، فإنه يمكن وضع قواعد إسناد مسبقة خاصة بكل عقد أو بكل طائفة من المبا
العقود المتماثلة بحسب طبيعتها الذاتية ووظيفتها االقتصادية التي تؤديها في ميدان معين، كما يتوجب على 

عدام قانون اإلرادة أو حالة عدم القاضي أو المحكم في تحديده للقانون الذي يطبق على العقد في حالة ان
االتفاق الصريح أو الضمني على القانون الواجب التطبيق أن يعمل على التركيز الموضوعي للرابطة العقدية 
في طبيعتها الذاتية والتي من خاللها يمكن تحديد األداء المميز في الرابطة العقدية، حيث يتم على أساسه 

يذ هو العنصر المفترض لهذا األداء الرئيسي أو محل اإلقامة للمدين أو إسناد العقد كأن يكون محل التنف
طبيعيًا أو قانون مركز إدارته إذا كان شخصًا " المكان الذي يزاول فيه نشاطه المهني إذا كان شخصا

 .   (3)طبيعياً 
نذكر عقود  نماذجكتطبيقات نظرية األداء المميز في بعض عقود االستثمار األجنبي المباشر ومن 

البترول المبرمة بين الدولة المضيفة لالستثمار وصاحبة الثروة الطبيعية أو إحدى هيئاتها أو شركاتها من 
ناحية وبين المستثمر األجنبي وغالبًا ما يكون من الشركات الكبرى المتخصصة القادمة من الدول الصناعية 

رى، وطبقًا للقاعدة العامة في تنازع القوانين فإن هذه بهدف القيام بالتنقيب واإلنتاج والتسويق من ناحية أخ
العقود تخضع لقانون اإلرادة الصريحة أو الضمنية، وعند انعدام تلك اإلرادة فنرى تطبيق القانون الوطني 

                                                           
غني ريسان الساعدي، الضوابط القانونية التفاق التحكيم في عقد االستثمار التكنولوجي، مقال منشور عبر الرابط  -1

، تاريخ  03األكاديمية، ص رابط العراقية للمجالت، http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109158 :التالي اإللكتروني
 .صباحًا  29:12، الساعة 0211-20-23: التصفح

 .03، ص مرجع سابق محمد بالق، قواعد التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية، -2
 .090، ص 0221 مصر، محمد روبي، عقود التشييد واالستغالل والتسليم، بوت، دار النهضة العربية القاهرة، -3
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للدولة المتعاقدة على أساس نظرية األداء المميز، حيث أن مصادر النفط والتي تمثل األداء والعنصر 
العقود تقع في أراضي الدولة المتعاقدة، مما يجعل هذه األخيرة هي المكان الذي تترتب فيه األساسي في هذه 

آثار العقد وتتوسع فيه المنافع االقتصادية ألطرافه، وبذلك يكون واجب التطبيق على عقود البترول قانون 
 . (1)الدولة المتعاقدة باعتبارها مركز األداء المميز في العقد

تطبيقًا لنظرية األداء المميز في عقود التعاون الصناعي مثل عقود نقل التكنولوجيا التي كما نجد أيضًا 
تبرمها الدول النامية لتعزيز التنمية الصناعية فيها مع األشخاص األجنبية الطبيعية أو المعنوية، لذلك نجد 

يرها من العقود الدولية والتي االستثمار الصناعي في الوقت الراهن يحتل مكانة كبيرة، وتعتبر هذه العقود كغ
تطرح إشكالية تنازع القوانين وبالتالي فهي تخضع لقانون اإلرادة الصريحة أو الضمنية وعند تخلفها فقد 
أخضعتها الكثير من أحكام التحكيم لقانون الدولة المتعاقدة وفق نظرية األداء المميز وهو قانون مكان ترتيب 

بالنسبة ألطرافه، وقد أصدرت في هذا اإلطار محكمة استئناف باريس في آثار العقد االقتصادية ومنافعه 
بخصوص النزاع بين إحدى الشركات المقاوالتية الفرنسية وحكومة  1932نوفمبر  00حكمها الصادر في 

تايالند والمتعلق بإنشاء مصنع لتجميع قطع غيار للسيارات في تايالند، حكمًا مطبقتًا فيه القانون التايلندي 
وصفه مكان األداء المميز في العقد، باعتبار أن تايالند هي محل تنفيذ المنشآت الصناعية وأن العقد أبرم ب

 . (2)وتم تنفيذه فيها
ضافة إلى أحكام القضاء والتحكيم فلقد كرست الكثير من المعاهدات واالتفاقيات الدولية وكذا مختلف  وا 

ميز، نظرًا لفعاليتها في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التشريعات الوطنية المقارنة نظرية األداء الم
 .(3)االستثمار األجنبي المباشر عند تخلف قانون اإلرادة

والمتعلقة   1991والتي دخلت حيز النفاذ عام  1932جوان  19فنجد معاهدة روما الموقعة في 
الرابعة الفقرة األولى منها أخذت بهذه النظرية،  بالقانون الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقدية في المادة

إذ تشير هذه المادة أنه في حالة سكوت األطراف المتعاقدة عن القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة 
ومنها عقود االستثمار األجنبي المباشر فإنه يطبق قانون الدولة األوثق صلة بالعقد عند التعاقد، والذي هو 

لمعتادة للطرف المدين باألداء المميز أو مركز إدارته فيما لو كان شخصًا اعتباريًا، وتضيف محل اإلقامة ا
الفقرة األخيرة من نفس المادة أن خضوع العقد لقانون الدولة التي يوجد فيها محل المدين باألداء المميز، 

يرتبط بروابط أوثق مع  يشكل قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس إذا اتضح من الظروف المحيطة أن العقد
 .(4)دولة أخرى

                                                           

.300-301ص  لقانون الدولي، مرجع سبق ذكره، صبشار األسعد، عقود الدولة في ا - 1 
.301-300ص  الدولي العام، مرجع سبق ذكره، ص بشار األسعد، عقود الدولة في القانون  - 2 

هاني محمود حمزة، النظام القانوني الواجب اإلعمال على العقود اإلدارية الدولية أمام المحكم الدولي، منشورات الحلبي  -3
 .011، ص مرجع سبق ذكرهالحقوقية، 

 .003-000ص  شخاص األجانب، مرجع سبق ذكره، صحفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واأل -4
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وعليه يمكن استبعاد قانون القانون الذي تم تركيز فيه ذلك العقد وتركيزه في قانون الدولة المتعاقدة، 
بالرغم من أن المبدأ العام الذي وضعته معاهدة روما يؤدي إلى إعمال قانون الدولة التي يتبعها الطرف 

اص في حالة منازعات االستثمار ويتم استبعاد هذا القانون نظرًا للروابط الخاص أي المستثمر األجنبي الخ
 . (1)القائمة بين العقد والدولة المتعاقدة خصوصًا في عقد االستثمار األجنبي المباشر

والمتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على البيع  00/10/1931كما أخذت اتفاقية الهاي الصادرة بتاريخ 
 . (2)بهذه النظرية، في حالة سكوت أطراف العقد الدولي عن تحديد القانون الواجب التطبيق الدولي للبضائع

، والقانون النمساوي لسنة 1931وبالنسبة للقوانين التي تبنت هذه النظرية نجد القانون السويسري لسنة 
الخاص التونسي من القانون الدولي  01، والمادة 0221لسنة  31: ، وقانون التحكيم األردني رقم1931

يكون العقد محكومًا بالقانون المختار بواسطة األطراف :"حيث نصت على أنه 1993نوفمبر  01الصادر في 
ذا لم يوجد اختيار فيكون العقد محكومًا بقانون دولة موطن الطرف الذي يكون التزامه قاطعًا في تكييف  وا 

 .(3)"إطار أنشطته المهنية أو التجارية العقد أو قانون مقر مؤسسته عندما يكون العقد مبرمًا في
وباعتبار عقود االستثمار بصفة عامة تتميز بطبيعة خاصة وهي وجود الدول النامية في غالب 
األحوال طرفًا فيها لسعيها لتحقيق التنمية المنشودة، فإن هذا يستلزم إخضاعها لقانوني يراعي خصوصيتها 

لضعيف في هذه العالقة وهو قانون الدولة المضيفة الذي يعتبر خاصة في مجال حمايتها باعتبارها الطرف ا
 .(4)القانون الطبيعي الواجب التطبيق على عقود االستثمار

 موقف المشرع الجزائري من مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار األجنبي: الفرع الثاني  
مع الشركات األجنبية تعتبر في الواقع إحدى أدوات إن أغلب العقود التي كانت تبرمها الدولة الجزائرية 

تنفيذ الخطة االقتصادية، سواء فيما يتعلق، بعقود االستثمار أو عقود التكنولوجيا، وعليه فعقود االستثمار 
كانت منظمة بقانون االستثمار وقانون الشركات ذات االقتصاد المختلط وقانون الصفقات العمومية وقانون 

 .راءات متميزة عن العقود اإلداريةية والقانون الجمركي وهي تخضع إلجالتجارة الخارج
وفي مرحلة االشتراكية كانت الدولة تتدخل في توجيه العقد منذ تكوينه وخالل تنفيذه، ولغاية انتهائه، 
ومن أجل حماية القيمة االقتصادية للعقد بصفة عامة والمحافظة على استقرار العالقات بين المتعاقدين 

 .     (5)خلت الدولة الجزائرية في العقد وذلك بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدوليتد

                                                           
 .000حداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، مرجع سبق ذكره، ص حفيظة السيد ال -1
خالد شويرب، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة يوسف بن خدة بالجزائر، كلية  -2

 .111، مرجع سبق ذكره ص 0229-0223الحقوق، 
 .12والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية، مرجع سبق ذكره، صمحمد بالق، قواعد التنازع  -3

.010بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  - 4 
لعشب بن حامد، التحول االشتراكي في الجزائر ومدى تأثيره على عقود االستثمار، اطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة  -5

 .090-111، ص ص1933الجزائر، جامعة الجزائر، 
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ذا رجعنا و  إلى عقود االستثمار التي أبرمتها الجزائر بعد االستقالل مباشرة فإننا نجد أن أغلبية هذه ا 
راوي والمباد  العامة للقانون العقود كانت تتعلق بالمحروقات، وكانت تخضع لما يسمى بقانون البترول الصح

، حيث كان 1913يونيو  01من االتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في  21حسب ما نصت عليه المادة 
يطبق قانون البترول الصحراوي كقانون واجب التطبيق وفي حالة عدم النص على القانون الواجب التطبيق 

 .(1)يتم االستعانة بالمباد  العامة للقانون
من طرف الدولة الجزائرية وما تالها من  1911واستمر هذا الوضع إلى غاية تأميم المحروقات سنة 

إصالحات خاصة في إطار الشراكة بين الدولة والمستثمر األجنبي وتوسيعها تماشيًا مع اقتصاد السوق، ومن 
ة للقانون الوطني ثمة أصبحت عقود االستثمار األجنبي وعقود الدولة بصفة عامة، تخضع كقاعدة عام

أوباالحالة إلى القانون الوطني وفق االتفاقيات الدولية الثنائية أو الجزائري سواء بشكل صريح أو ضمني، 
المتعددة االطراف والتي صادقت عليها الجزائر بهدف حماية وتشجيع وترقية االستثمار مع وجود بعض 

 .(2)على تطبيق القانون الوطني االستثناءات
 األجنبي المباشر كقاعدة عامة تطبيق القانون الجزائري على عقود االستثمار :أوالا 

بخصوص القوانين الجزائرية نجد أن قانون االستثمار الجزائري أقر مبدأ الثبات التشريعي وذلك لتحفيز 
دأ سلطان المستثمرين األجانب إلنشاء مشروعاتهم االقتصادية المتعلقة بالتنمية االقتصادية، وكذا احترام مب

اإلرادة ومبدأ الحقوق المكتسبة، و حتى المشرع الجزائري وفي حالة تعديل أو مراجعة قانون االستثمار في 
المستقبل فإن هذه التعديالت والمراجعات وما يترتب عنها من آثار ال تسري على االستثمار المنجز في ظل 

في حالة المساس بالمصالح االقتصادية للمستثمر هذا القانون، إال إذا طلب المستثمر األجنبي ذلك صراحة، و 
 .(3)األجنبي فيتم تعويضه بموجب تعويض عادل ومنصف

ذا رجعنا إلى عقود التنمية التي أبرمتها الجزائر فإن نجد جميعها تحدد صراحة القانون الواجب  وا 
إليها لحل ما قد يثور التطبيق أي تحدد االختصاص التشريعي وذلك بنص على القواعد القانونية التي يلجأ 

بين الشركة الوطنية  1919أفريل  19من منازعات حول العقد، وعلى سبيل المثال نجد العقد المؤرخ في 
 Sociétéوالشركة األلمانية  Société Nationale de Construction Mécaniquesلآلالت الميكانيكية 

Deutshe industrie argen M.B.H انون الواجب التطبيق عند النزاع في العقد قد حدد صراحة وبوضوح الق
                                                           

المتضمن نشر االتفاق الجزائري الفرنسي الخاص  1913-29-10المؤرخ في  310-13:من المرسوم رقم 1المادة  -1
 .1913-29-11مكرر، الصادرة بتاريخ  11: ش، ع.د.ج.ج.ر.، ج1913-21-01الموقع بباريس يوم والملحق بالتحكيم 

.039-033ص  انون الجزائري، مرجع سبق ذكره، صعيبوط محند وعلي، اإلستثمارات األجنبية في الق  - 2 
اإلطار القانوني : ى الوطني الموسوم بمسعودي يوسف، القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار، مداخلة في الملتق -3

بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قاصدي  0210نوفمبر  19، و13لالستثمار األجنبي المباشر، يومي 
رجع موالمتعلق بترقية االستثمار،  0211أوت  23المؤرخ في  29-11: من القانون رقم 00مرباح بورقلة، أنظر كذلك، المادة 

هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبال، على  ال تسري اآلثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء: ، حيث نصت على ما يليسبق ذكره
من نفس  03االستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إال إذا طلب المستثمر ذلك صراحة، وتصيف الفقرة الثانية من المادة 

 " ء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصفيترتب على هذا االستيال:"القانون
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من المادة الخامسة  9و 0، وذلك في الفقرتين ةقسنطينالوارد على المركب الصناعي للجرارات واد حسين، 
  . (1)والعشرون

أيضًا ما نصت عليه االتفاقية المبرمة بين وكالة ترقية االستثمار ودعمها المتعاقدة لصالح الدولة 
أوراسكوم تليكوم القابضة الخاضعة للقانون المصري، حيث جاء في المادة الثامنة منها تحت  الجزائرية وشركة

يعترف الطرفان أن هذه االتفاقية خاضعة لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية :" عنوان القانون المطبق
 . (2)"الشعبية وتنظيماتها

 ANDI االستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمارمن اتفاقية  11نفس األحكام الواردة في المادة 
 .(3)السالفة الذكر  ACCالمتصرفة باسم ولحساب الدولة الجزائرية والشركة الجزائرية لإلسمنت  

أو ضمني أو نسبي إآل أن هناك  ورغم التطبيق الصريح للقانون الوطني الجزائري سواء بشكل صريح
  .استثناءات ترد على تطبيقه

 ائري على عقود االستثمار األجنبياالستثناءات الواردة على تطبيق القانون الجز : ثانياا 
، 0223فبراير  00المؤرخ في  29-23من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  1202تقضي المادة 

م مالئمًا، بتطبيق القانون الذي اتفق األطراف على اختياره، أو المنظم لموضوع النزاع أو الذي يراه المحك
عندما يتضمن العقد الدولي شرط التحكيم، وبالتالي يستطيع األطراف االتفاق على تطبيق القانون 

لألطراف المتعاقدة االتفاق حول  فإنه يمكنمن القانون المدني الجزائري  13حسب المادة كذلك و ، (4)الجزائري
وفي حالة عدم االتفاق يطبق قانون مكان  إال إذا كان العقد منصب على عقار، القانون الواجب التطبيق،

                                                           
1

- Art 25/5: Applicables Lois 

Les Lois Applicables en Algérie lors de la date de prise d’effet régissant la présente convention, son interprétation 

ainsi que l’exécution des accords qui font l’objet de la présente convention ou qui en sont la suite ou la conséquence 

il est exprès- convenu que tout différend entre les parties aux présentes sera réglé, conforment aux dispositions de 

l’article 25/5 ci après. 

Art 25/9: Arbitrages  

Tout différents découlant de la présente convention seront tranchés définitivement suivent le règlement de 

conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce international par un ou plusieurs arbitres nomes conformé a 

ce règlement. 

En vu de régler tout différent ont tout réclamation de coulant de la présent convention, il sera venu compte des 

éléments suivent:  

A/ les lois applicables en Algérie comme il est prévu aux présentes. 

B/les donnés essentielle de justice…………………les arbitres se réuniront a Genève. 

ود االستثمار، مرجع سبق ذكره، ول االشتراكي في الجزائر ومدى تأثيره على عقأنظر في هذا الصدد، لعشب بن حامد، التح
 .320-320ص  ص

من االتفاقية الموقعة بين الدولة الجزائرية والمستثمر المتمثل في شركة أوراسكوم تليكوم، والمصادق عليها بموجب  3المادة  -2
 .0221ديسمبر  01بتاريخ  الصادرة  32ج، ع، .ج.ر.ج ،0221ديسمبر  02المؤرخ في  011-21: المرسوم التنفيذي رقم

تفاقية االستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار المتصرفة باسم ولحساب الدولة الجزائرية، وشركة امن  11المادة  -3
 .0220-11-13: الصادرة بتاريخ 10: ع.ش.د.ج.ج.ر.، ج0223-12-32االسمنت، الموقعة ب 

 4.السالف الذكر 29-23: من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري رقم 1202المادة  -
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كذلك يخضع شكل العقد وفق القانون المدني الجزائري للقانون محل إبرامه طبقا لنص المادة . (1)إبرام العقد
 .(2)من القانون المدني 19

تفصل محكمة التحكيم في :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه 1202كما نصت المادة 
ع عماًل بقواعد القانون الذي اختاره األطراف وفي غياب هذا االختيار تفصل حسب قواعد القانون النزا

، وبالتالي فالمشرع كرس مبدأ سلطان اإلرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق، "واألعراف التي تراها مالئمة
نون المالئمة وكذا األعراف األكثر اتصاال وعند انعدام قانون اإلرادة فإن هيئة التحكيم تقوم بتطبيق قواعد القا

 .(3)بالعقد
لكن تطبيق القانون المختار سواء كان جزائرًيا أو أجنبيًا، يجب أن ال يتعارض مع النظام العام واآلداب 

ن كان هذا القيد أو االستثناء يؤثر على استقاللية األطراف ف ي اختيار القانون الواجب العامة في الجزائر، وا 
رض مع االتطبيق، حيث يقوم المحكم أو القاضي باستبعاد القانون المختار و الواجب التطبيق إذا كان يتع

من القانون  00النظام العام واآلداب العامة التي يقوم عليها المجتمع الجزائري وفقا لما نصت عليه المادة 
 .(4)المدني الجزائري

القانون الوطني الواجب التطبيق على أساس فكرة  كذلك ممكن أن تثار حول عملية استبعاد تطبيق
في مجال األحوال الشخصية، ولم تنص عليها التشريعات  الغش نحو القانون والتي أتى بها القضاء الفرنسي

هناك غش نحو  أنالوطنية المقارنة حيث يمكن للمحكم أن يستبعد تطبيق القانون الوطني المختار إذا ثبت 
 .(5)تطبيق القانون

أن بعض األحكام االتفاقية تدل على إمكانية تطبيق القانون الذي اختاره األطراف ولكن دون  كما
كانت  1913التأكيد على موقف واضح ومحدد فاالتفاقيات البترولية األولى مع الشركات الفرنسية لعام 

 .خاضعة لقانون البترول الصحراوي واتفاقيات ايفيان والمباد  العامة للقانون
فكانت خاضعة لألحكام التشريعية والتنظيمية واالتفاقية  1910تفاقية الجزائرية الفرنسية لعام أما اال

السارية المفعول وعلى سبيل االحتياط للمباد  العامة للقانون خاصة تلك التي تنص على التحكيم اإلجباري، 
لفصل في النزاع أو أعراف كما ان بعض العقود تنص على إمكانيات اللجوء إلى المباد  العامة للقانون ل

 .(6)خاصة في مجال البترول التجارة الدولية

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري 13المادة  -1
 .من القانون المدني الجزائري 19المادة  -2
 .29-23الجزائري  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  1202المادة  -3
أعرب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول، تنازع : انظر كذلك الجزائري،من القانون المدني  00المادة  -4

  . 111، ص 0229، 11القوانين، دار هومة، الجزائر،  ط 
 .022-131 ص سابق صمرجع  أعرب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء األول، تنازع القوانين، -5

.000-001ستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص ص، عيبوط محند وعلي، اال - 6 
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فينص على أن المحكمين سيطبقون قانون  1933وبخصوص اتفاق التحكيم الجزائري الفرنسي لعام 
 .مكان تنفيذ العقد مع األخذ بعين االعتبار ما ورد في العقد واألعراف التجارية

وبالرجوع إلى قوانين االستثمار الجزائرية، وخاصة قانون ترقية  أما في مرحلة اإلصالحات االقتصادية
منه اكتفت بتحديد وسائل تسوية منازعات االستثمار، دون اإلشارة إلى  00فالمادة  0211االستثمار لعام 

 القانون الواجب التطبيق أما االتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية االستثمارات األجنبية المبرمة فإنها تتضمن
تفاصيل حول مسألة القانون الواجب التطبيق للفصل في النزاع، والتي ِتكد على ضرورة األخذ بعين االعتبار 
مباد  القانون الدولي إلى جانب القانون الداخلي للدولة المضيفة، وهناك بعض االتفاقيات من تعطي األولوية 

 .لمباد  القانون الدولي عن القانون الوطني
لثنائية بصفة عامة، نجد ان القانون االتفاقي يعتبر عقود االستثمار تصرفات قانونية ففي االتفاقيات ا

خضوع  ظم االتفاقيات الثنائية تشير إلىخاضعة للقانون الداخلي للدولة التي تم االستثمار على اقليمها، ومع
 .(1)عقود االستثمار للقانون الداخلي بشكل صريح

تفاقية الجزائرية الفرنسية والتي تنص في المادة اال :على سبيل المثال ومن قبيل هذه االتفاقيات الثنائية
يجب األخذ بعين االعتبار مباد  القانون الدولي وأحكام هذا : منها الفقرة الرابعة على انه عند حل النزاع 3

ال في مادتها االتفاقية المبرمة بين الجزائر والبرتغ، (2)االتفاق إلى جانب القانون الوطني للطرف المتعاقد
، االتفاقية الجزائرية الصينية حول التشجيع والحماية المتبادلتين لالستثمارات في المادة (3)الفقرة الرابعة التاسعة

، االتفاقية الجزائرية األرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين لالستثمارات في (4)التاسعة الفقرة السابعة
 .(5)الرابعةالمادة الثامنة الفقرة 

لم تحدد القانون الواجب التطبيق مثل االتفاق المبرم كما تجدر اإلشارة أن بعض هذه االتفاقيات الثنائية 
على إمكانية عرض النزاع على محكمة خاصة، في  (ج) منه الفقرة الثانية 1مع رومانيا حيث قضت المادة 

                                                           
1
- Bettems Denis, Les Contrats entre Etats et entreprises étrangères, perspectives internationales, op cit ,p 80. 

المتبادلتين فيما يخص االستثمارات الموقعة بالجزائر في من االتفاقية الجزائرية الفرنسية حول التشجيع والحماية  3المادة  -2
 .مرجع سبق ذكره ،1990-21-20: المؤرخ في 21-90: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم13-20-1993

ها بموجب والمصادق علي من االتفاقية الجزائرية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات، 0ف-9المادة  -3
 مرجع سبق ذكره،، 0220سبتمبر  10 الموقعة بلشبونة في، و 0220-20-03المؤرخ في  190-200: المرسوم الرئاسي رقم

ولتسوية الخالف ِيخؤخذ بعين االعتبار مباد  القانون الدولي وأحكام هذا االتفاق وأحكام الترتسيب الخاص الذي : "0نص الفقرة 
 ". تثمار والقانون الوطني للطرف المتعاقد المعني بالخالف بما في ذلك قواعد تنازع القوانينيمكن أن يكون موقع بخصوص االس

، المتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بين الجزائر 0220نوفمبر  00المؤرخ في  390-20: المرسوم الرئاسي رقم -4
، نص ف مرجع سبق ذكره، 1991أكتوبر سنة  02في  والصين حول التشجيع والحماية المتبادلتين لالستثمارات الموقع ببكين

تصدر المحكمة قرارها وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني بالنزاع  الذي قبل االستثمار، بما في ذلك القواعد :" 9من المادة  1
 ".ولة من الطرفين المتعاقدينالمتعلقة بتنازع القوانين، واحكام هذا االتفاق وكذا مباد  القانون الدولي المعترف بها عامة والمقب

، المتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بين الجزائر 0221-11-13المؤرخ في  311-21: المرسوم الرئاسي رقم -5
: ع. ش.د.ج.ج.ر.، ج0222أكتوبر سنة  20واألرجنتين حول الترقية والحماية المتبادلتين لالستثمارات الموقع بالجزائر في 

   .0221-11-13: خالصادرة بتاري 19
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قواعد التحكيم للجنة األمم ل زعين تشكل طبقابين الطرفين المتنا حالة غياب اتفاق مباشر أو غير مباشر
وعند غياب نص قانوني يمكن للمحكم أن يطبق أي قاعدة قانونية  اإلطاروفي هذا . المتحدة للقانون التجاري

     .(1)بما في ذلك األعراف الدولية والمباد  العامة للقانون
الخاصة بتسوية المنازعات  1910قد صادقت على اتفاقية واشنطن لعام  كذلك ومادامت الجزائر

 301-90:المرسوم الرئاسي رقم بموجبالمتعلقة باالستثمارات التي تقوم بين الدول ورعايا الدول األخرى 
 .(2)1990-12-32المؤرخ في 
من هذه االتفاقية والتي وكما سبقت  00تكون ملزمة بالقانون الواجب التطبيق المحدد في المادة  فإنها

رادة وفي حالة عدم ها طرفا النزاع، أي قانون اإلدي إلى إعمال القواعد القانونية التي يقر ؤِ اإلشارة إليه ت
ولي، كما تؤكد على إمكانية تطبيق االتفاق يطبق قانون الدولة المتعاقدة باإلضافة إلى مباد  القانون الد

 .(3)مباد  العدل واإلنصاف في حالة اتفاق أطراف النزاع على ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المؤرخ في  303-90: قمر من االتفاقية الجزائرية الرومانية، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  (ج) 0ف/1المادة  -1

 . مرجع سبق ذكره ،والمتعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمارات 1990يونيو  03
المتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة  1990-12-32المؤرخ في  301-90:المرسوم الرئاسي رقم -2

من المادة  0مرجع سبق ذكره، نص ف  بواشنطن، 1910-23-13باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى والموقعة في 
ي الخالف  بما في ذلك القواعد أحكام هذا االتفاق، قانون الطرف المتعاقد طرف ف -: تقرر الهيئة التحكيمية على أساس: " 3

وأيضا مباد  القانون الدولي في  -نصوص االتفاقيات الخاصة التي قد تبرم فيما يخص االستثمار،  -المتعلقة بتنازع القوانين، 
 ". هذا المجال

.، مرجع سبق ذكره1910لعام .إ.م.ت.و.من إ 00المادة  - 3 
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 :خالصة الباب األول
في الباب األول حول ماهية عقود االستثمار األجنبي المباشر  ناهبعد هذا العرض الذي قدم

فيه إلى مفهوم عقود االستثمار األجنبي الخاص المباشر ومنازعاتها، ونظرًا لكون  ناتطرق والذيومنازعاتها، 
مفهومه والذي هو مبني حول انتقال ِرؤوس  ا فيهفقد بين وباالستثمارموضوع هذه الدراسة البحثية مرتبط 

والتشريع الوطني متباين في الفقه كان األموال بقصد تحيق فرصا للنمو والتنمية، هذا المفهوم الذي رأيناه 
والدولي، ثم قمنا بعد ذلك بتحديد صور االستثمار وأنواعه وأشكاله وصواًل إلى االستثمار األجنبي المباشر 
كنمط من أنماطه، هذا األخير الذي يمارس في ظل الدول المضيفة لالستثمارات بموجب عقود مختلفة 

 .ومتنوعة وفق مجاالت التنمية بمختلف أبعادها
لفقه على هذه العقود المرتبطة باالستثمارات عدة تسميات منها العقود المبرمة بين الدول وقد أطلق ا

الخ، واختلف الفقه كذلك حول ...وعقود التنمية االقتصادية لالستثمارواألشخاص األجنبية وعقود الدولة 
 .ليةإعطاء تعريف جامع مانع لعقد االستثمار األجنبي المباشر كنوع من أنواع العقود الدو 

ويالحظ أنه مهما اختلفت التسميات إال أن هذه العقود استمدت خصوصيتها من أطرافها غير متجانسة 
والمستثمر األجنبي الخاص شخصًا  ،وكذا دوليتها لوجود الدولة أو أحد األشخاص العامة التابعة لها من جهة
ت القانونية سواء فيما يخص تعدد طبيعيًا كان أو معنويًا، هذه األطراف التي أثارت الكثير من اإلشكاال

كالمعيار القانوني والمعيار االقتصادي  ،المعايير التي يتم بناءًا عليها تحديد مدى تبعية الجهاز التابع للدولة
وصواًل إلى المعيار المركب  ،ومعيار المرفق العام ومعيار الهدف ومعيار الصفة التي يتمتع بها هذا المشروع

د في تحديده للجهاز التابع للدولة وفق عدة معايير وعوامل وحسب السلطة التقديرية الحديث، والذي يستن
 .لهيئات التحكيم والقضاء

أما المستثمر األجنبي كطرف في عقد االستثمار األجنبي المباشر شخصًا طبيعيًا أو معنويًا فقد بينا 
ألجنبية، حيث ظهرت عدة معايير ا بصفتهمختلف اإلشكاالت والمسائل التي يمكن أن يطرحها والمتعلقة 

سواء في الفقه أو التشريع الوطني أو الدولي للتمييز بين المستثمر الشخص الطبيعي الوطني واألجنبي منها 
معيار الجنسية ومعيار اإلقامة، كذلك وفيما يخص المستثمر الشخص المعنوي الوطني واألجنبي نجد الفقه 

ومن هذه المعايير نجد معيار جنسية الشركاء ومعيار  ،الصفة األجنبيةاقترح معايير للتمييز بينها ولتحديد 
مركز االستغالل ومعيار الرقابة، وأخيرًا أشار الفقه كذلك إلى الحلول في حالة انعدام الجنسية أو تعدد 

  .ي، لتحديد الصفة األجنبية في هذا المستثمر األجنبالجنسية للمستثمر األجنبي الشخص الطبيعي أو المعنوي
كما استعرضنا في هذه الدراسة أهم معايير دولية عقود االستثمار األجنبي المباشر، وقلنا أن دولية 

إلى المعيار القانوني والمعيار  تطرقناعقود االستثمار األجنبي المباشر هي من دولية العقود الدولية، و 
االقتصادي، مع تطبيقات هذه المعايير المعيار المختلط الذي يجمع بين المعيار القانوني و كذا االقتصادي و 

 .في التشريع الوطني والدولي
فقد اختلف الفقه بشأن الطبيعة القانونية لعقود االستثمار  ،وفيما يخص التكييف القانوني لهذه العقود  

 بين من يعتبرها عقود إدارية تنتمي للقانون العام وبينما من يعتبرها عقود مدنية تنتمي ،األجنبي المباشر
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وصواًل إلى اعتبارها عقود حكومية وكل له  ،للقانون الخاص وهناك من اعتبرها معاهدات واتفاقيات دولية
مبرراته في ذلك، غير أن طبيعة عقود االستثمار األجنبي المباشر في الحقيقة تختلف من عقد ألخر أي 

بين قواعد القانون العام والقانون  ما حسب نوعية العقد وأطرافه فهو في الحقيقة ذو طبيعة مختلطة يجمع فيها
 .    الخاص
إدراج فيها ما يعرف بالشروط  ر األجنبي المباشر خصوصيتها منكذلك تستمد عقود االستثما 

الخاصة، والتي شبهها الفقه الذي يكيف عقود االستثمار األجنبي المباشر على أساس أنها عقود إدارية دولية 
ألوفة في عقود القانون الخاص، ومن هذه الشروط، شرط الثبات التشريعي بالبنود الخارقة أو الشروط غير م

وشرط إعادة التفاوض وشرط المواءمة، والتي تعمل على تحقيق التوازن العقدي، وتعتبر في الوقت نفسه من 
ثيرة في اآلليات الوقائية لدرأ المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المباشر، هذه اآلليات وجدت لها تطبيقات ك

 عقود االستثمار األجنبي المباشر سواء بمقتضى مبدأ سلطان اإلرادة أو في إطار التشريعات الوطنية الداخلية 
 .أو من جانب القانون الدولي العرفي واإلتفاقي لالستثمارخاصة تلك المنظمة أو الدولية 

المترتبة، لكونها متعلقة بتحقيق بيد أن هذه العقود كذلك تستمد خصوصياتها من الحقوق وااللتزامات 
التنمية االقتصادية في الدولة المضيفة من جهة، ونظرا لكون أن االستثمارات األجنبية المباشرة في حد ذاتها 

يجابية كما بينه في هذه الدراسة الرتباطها باالقتصاد ومحاولة هذه االستثمارات تحقيق  ،لها آثار سلبية وا 
أي االستثمار في المجاالت المختلفة تحقيقا  ،الل ما يعرف بالتنمية المستدامةمقاربة في هذا اإلطار من خ

 .للتنمية لألجيال الحاضرة بما ال يضر باألجيال المستقبلية
كذلك هذه الحقوق وااللتزامات التي تترتب على عقد االستثمار األجنبي المباشر، إذا تعرضت لالنتهاك 

عات والمسؤوليات، سواء كان هذا الخرق أو االنتهاك كان بفعل أحد  والخرق، ترتب عنها الكثير من المناز 
أطراف العقد، كقيام الدولة المضيفة لالستثمار بإجراءات التأميم أو نزع الملكية أو عدم قيام المستثمر 

ار ، بالتزاماته التعاقدية، أو بسبب خارج عن إرادة األطراف كما هو الحال في حالة القوة القاهرة والظرف الط
 . وهذا ما يعرف بأسباب المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المباشر

هذه المنازعة التي تترتب عن عقد االستثمار األجنبي المباشر اختلف الفقه حول طبيعتها هل هي ذات 
ف طبيعة سياسية أو قانونية أو اقتصادية أو دولية، أو مزيجًا بين جميع هذه الصفات، وفي هذا الشأن اختل

وتباين الفقه حول طبيعة هذه المنازعة، وأقر الفقه معايير للتفرقة بين النزاع السياسي والنزاع القانوني، 
خصوصًا وأن اتفاقية واشنطن تشترط أن تكون المنازعة قانونية إلنعاقد االختصاص الموضوعي للمركز لنظر 

 .المنازعة
ذا كان الطابع االقتصادي للمنازعة كذلك في عقود   االستثمار ال يثير إشكال فإن دولية المنازعة وا 

الطابع هذا اختلف الفقه بشأنها بين مؤيد ومعارض لهذه الصفة كل منهما حسب حججه وبراهينه، وبعيدًا عن 
الدولي كذلك للمنازعة، فقد أثار الفقه مسؤولية الدولة المضيفة في إطار المسؤولية الدولية نتيجة النتهاكها 

في عقد االستثمار األجنبي المباشر اتجاه دولة المستثمر، وهل ذلك يرتب مسؤوليتها الدولية اللتزام تعاقدي 
 .في إطار قواعد القانون الدولي العام
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الدولي بين المقر والرافض لهذه المسؤولية، إال أن الحل  يفقه القانونال كذلك وفي هذا الشأن تباين
د يرى أنه لبدا من الرجوع إلى طبيعة العمل غير مشروع دوليًا الراجح والتوافقي بين االتجاه الرافض والمؤي

والذي قد يشكل أو ال يشكل تصرف غير مشروع دوليًا يرتب أو ال يرتب المسؤولية الدولية، خصوصًا وأن 
 .هذه األخيرة أساسها العمل غير مشروع دولياً 

  المسئولية الدولية فهي تستعمل فالدولة التي يتبعها الطرف األجنبي عندما تتدخل لحمايته وفق مباد
حقها الخالص في ضرورة احترام القانون الدولي في مواجهة الدولة األخرى وهي في هذا اإلطار تسعى وكما 
سبقت اإلشارة إليه إلى توضيح االلتزامات الواقعة على الدولة المتسببة في الضرر، هذه االلتزامات التي 

 .ي واالتفاقييفرضها عليها القانون الدولي العرف
كما تعرضنا في هذا الباب األول من الدراسة إلى مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار 

إلى كل من يسعى  ناانون الوطني أو الدولي، وأشار األجنبي المباشر، سواء في ظل مبدأ سلطان اإلرادة أو الق
 .لحتهإلى تدويل هذه العقود وبين من يريد توطينها كل حسب مص

فوفق مبدأ سلطان اإلرادة في العقود يستطيع أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر االتفاق الصريح 
أو الضمني على القانون الذي يحكم عقدهم، وفق ما يعرف بقانون اإلرادة، هذا األخير الذي كرسته معظم 

جنبي المباشر والذي قد يندمج في العقد التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية في مجال عقود االستثمار األ
هذا القانون وفق نظرية اندماج القانون في العقد ويصبح القانون جزء من العقد، مع كذلك إمكانية تثبيته 

، أو يكون بدون قانون مما يتحول العقد إلى عقد طليق وفق نظرية الثبات التشريعي، في الزمان،المختار 
حالة وجود نقص في العقد وفق نظرية الكفاية الذاتية للعقد، علمًا أن القانون  لهذا القانون دور احتياطي في

المختار وفق قانون اإلرادة قد يكون وكما سبقت اإلشارة إليه في إطار التوطين أو التدويل، بمعنى أن أطراف 
مختار هو قانون دولة عقود االستثمارات األجنبية المباشرة لديهم خيارات في هذا اإلطار، فقد يكون القانون ال

أحد أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر أو قانون دولة أخرى محايدة أو القانون الدولي العام أو القانون 
التجاري الدولي أو مزيجًا من هذه األنظمة القانونية، مع وجود استثناءات على هذا القانون المختار والتي 

 .ليمنها عدم تعارضه مع النظام العام الدو 
وفي حالة تخلف قانون اإلرادة أو سكوت األطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر في تحديد القانون 
الواجب التطبيق، ففي هذا اإلطار ظهرت عدة اتجاهات مختلفة في تحديد القانون الواجب التطبيق وبنفس 

 .إلى تدويلها الهدف، بين من تسعى إلى توطين عقود االستثمار األجنبي المباشر ومن تسعى
حيث رأت هذه االتجاهات أنه في حالة انعدام اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق يطبق القانون 
الوطني للدولة المضيفة لالستثمار استنادًا إلى تكييفها عقودًا إدارية، أو استنادًا إلى قرارات الجمعية العامة 

خضوع هذا النوع من العقود للقانون الوطني للدولة المضيفة  لألمم المتحدة، هذه األخيرة التي ِتؤكد على
لالستثمار، على أساس أن معظم هذه العقود هي متعلقة بتحقيق التنمية في الدولة المضيفة لالستثمارات، 

استنادًا إلى االتفاقيات الدولية الثنائية إخضاعها للقانون الوطني كذلك كعقود االستثمار في مجال البترول، أو 
 .والمتعددة األطراف في مجال االستثمار
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كذلك من بين الحلول التي آتى بها الفقه في حالة عدم اختيار القانون الواجب التطبيق وهو استعمال 
بعض النظريات التي آتى بها الفقه للوصول إلى القانون الواجب التطبيق من طرف القاضي أو المحكم 

ها المشرع ضابط إسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق، ونظرية كنظرية التركيز التشريعي والتي يعطي في
التركيز الموضوعي والتي يجتهد على أساسها المحكم أو القاضي للوصول إلى القانون الواجب التطبيق من 
خالل تركيز الرابطة العقدية وفق العناصر الموضوعية والظروف المحيطة بالعقد التي تتركز في الدولة 

ستثمار، أو وفق نظرية األداء المميز والتي تقضي بتحديد القانون الواجب التطبيق وفق موقع المضيفة لال
أي  مكان تنفيذ العقد العنصر واألداء األساسي والمميز في عقد االستثمار األجنبي المباشر، والذي هو عادة

 .   الدولة المضيفة لالستثمار األجنبي المباشرقانون 
           



 

 

 

 انيـثالبـــــاب ال
لمباشر منازعات عقود االستثمار األجنبي ا 

لتسوية الداخلية والدوليةبين ا  
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 :الباب الثاني
 ةوالدولي ألجنبي المباشر بين التسوية الداخليةمنازعات عقود االستثمار ا

 
تعتبر مسألة فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، أمرًا مهمًا حيث أن التردد في حلها من 

االستثمارات األجنبية  طرف الدولة المضيفة لالستثمار، يخلق بها مناخًا استثماريًا طاردًا، ويؤدي إلى هروب
المباشرة منها، مما يخرجها من دائرة التنمية والمنافسة العالمية، مع العلم أن المستثمر األجنبي ال يضع في 
اعتباره عندما يريد إقامة مشروعه االستثماري في دولة ما، المكان الذي يوفر له العائد فقط، بل كذلك 

حقه، والوفاء بهذه العقود، وبصفة ميسرة وسريعة وفعالة ومحايدة،  الوسائل واآلليات التي تضمن له استيفاء
 .(2)وبما يتالءم مع الطبيعة الخاصة لهذه العقود ،(1)وغير مكلفة لتسوية منازعات االستثمار بصفة عامة

ونظرًا للتطور الذي يشهده العالم وتأثير العولمة ومحاولة الدول النامية أن تكون في مصاف الدول 
ظهرت العديد من عقود االستثمار األجنبي المباشر وفق أشكال  المتطورة، وتنويع اقتصادها، وتحقيق التنمية،

ولهذا فدراسة هذه اآلليات أو الوسائل كما أصطلح عليه في بعض أنماط مختلفة وفي جميع المجاالت، و 
اآلليات التي  اآلليات الوقائية، وثانياً  أوالً  :البحوث والمؤلفات العلمية، تقتضي التمييز بين نوعين من اآلليات

فاألولى تقضي بتجنب المنازعة في عقد االستثمار األجنبي المباشر والتي تعتبر   ،تعطي حلول بعد المنازعة
من بين األسباب التي تؤدي إلى نشوب المنازعة في عقد االستثمار األجنبي المباشر إذا لم تدرج فيه، وقد 

شرط الثبات التشريعي وشرط إعادة التفاوض، شرط القوة القاهرة، : الباب األول، ومنها سبق اإلشارة إليها في
 .ي عقد االستثمار األجنبي المباشروغيرها من الوسائل التي يمكن أن تجنب النزاع ف

أما الثانية فتؤدي إلى فض وحسم المنازعة أو تعمل على تقديم الحلول لحسم ما قد يثور من منازعات 
المفاوضات والوساطة والتوفيق والقضاء الوطني والقضاء : ومنها المستثمر والدولة المستقطبة لالستثماربين 

ومبدأ والتشريعات الوطنية التفاقيات الدولية االدولي والتحكيم التجاري الدولي، وهذه اآلخيرة تجد مصدرها في 
قضائية الو  وديةال لياتاآل: أوالً : ى نوعينإلفيمكن تقسيم هذه اآلليات ، وعلى هذا األساس سسلطان اإلرادة

التحكيم التجاري الدولي، وهذا ما يطرح إشكالية المنازعة في عقد االستثمار األجنبي المباشر بين آلية : ثانياً و 
، الدولي الحسم الداخلي غير قضائي والقضائي الوطني والحسم الدولي القضائي واإلتفاقي، وفي إطار التحكيم

ألجنبي المباشر بين عقود االستثمار ا :من الباب األول الموسوم ب نحاول إيضاحه في هذه الدراسةوهذا ما 
، (ةوالتحكيمي ةواإلتفاقي ةالقضائي) ةالدولي والتسوية( ةالوطني ةوالقضائي ةقضائيالغير  ةالودي) التسوية الداخلية

 :فصلين  من خالل
 .لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي والدولية ودية والقضائيةاآلليات ال: الفصل األول
     .رلفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباش آلية التحكيم التجاري الدولي: الفصل الثاني

                                                           
عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية خالد كمال  -1

 .141ص  مرجع سبق ذكره، واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن،
.782بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  - 2 
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  :الفصل األول
 

 لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي والدولية ودية والقضائيةاآلليات ال
 

لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر ضمانة والدولية والقضائية  تشكل اآلليات الودية
بصفة عامة، قد  المباشر االستثمار األجنبيعقود لضمان حقوق المستثمرين األجانب، فتسوية منازعات 

تكون وفق اآللية المنصوص عليها في العقد، أو تلك المنصوص عليها في التشريع الوطني أو الدولي 
 (.ة الثنائية أو المتعددة األطرافاالتفاقيات الدولي)

ومن المعروف أن الدول النامية شرعت قوانين استثمار وطنية، وقد تضمنت هذه القوانين مواد عالجت 
مسائل الخالف بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار، وذلك بنص على آليات التسوية على 

ا مبدأ سمو المعاهدات التي أبرمتها أو دخلت فيها الدولة سبيل التعداد، ومن خالل هذا التعدد يظهر لن
المضيفة لالستثمار على مرجعيات التسوية األخرى، حيث تباينت التشريعات الوطنية المقارنة كما سيأتي 
بيانه في موضعه حول ترتيب هذه اآلليات وكذا الخيارات المتاحة لألطراف في انتهاج اآللية المناسبة 

منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، سواء من حيث التراضي على آلية معينة، أو  والناجعة لتسوية
من حيث إلزامية المرور عبر آليات محددة، قبل االلتجاء إلى آليات أخرى، أو من حيث أولوية آلية على 

 .(1)أخرى
اآلليات : اآلليات فإن معظم الباحثين يميزون بين نوعين من بصفة عامة وفي مجال اآلليات الداخلية

لشروط التعاقدية أو النصوص امع العلم أن معظم  ،(2)القضاء الوطنيضائية وآلية الودية وهي آليات غير ق
، قبل االلتجاء وهو ما يعرف بالوسائل اإللزامية التشريعية، تجعل من ولوج طرق التسوية الودية أمرًا إلزامياً 

  .(3)القضاء الوطنيإلى التسوية القضائية الداخلية عبر 
لفض منازعات عقود والدولية الفصل الموسوم باآلليات الودية والقضائية  لهذا سنسلط الضوء في هذا

االستثمار األجنبي المباشر، والتي تجد مصدرها سواء في إطار مبدأ سلطان اإلرادة أو التشريعات الوطنية أو 
لفض منازعات عقود االستثمار وقضائية الداخلية والدولية  –الودية  -، على اآلليات غير قضائيةالدولية

 (.المبحث األول)األجنبي المباشر 
وذلك  ،آليات تسوية منازعات عقود االستثمار في إطار االتفاقيات والمنظمات الدوليةثم نتطرق إلى 

 .(المبحث الثاني) في إطار اآلليات الدولية
                                                           

، دراسة قانونية تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر االستثماريةشريف، تسوية المنازعات  أميرة جعفر -1
 .142، ص 7112

.111دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات القانونية، مرجع سبق ذكره، ص  - 2 
، االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األولمصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات  -3

 .99مرجع سبق ذكره، ص 
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 : المبحث األول
  والقضائية الودية اآلليات

اآلليات الودية أو ما يصطلح عليه بالوسائل البديلة لفض منازعات  نتناول بالدراسة في هذا المبحث
وآلية التوفيق أو المصالحة، مع  ،آلية المفاوضات، وآلية الوساطة: عقود االستثمار األجنبي المباشر ومنها

المشاورات ومجلس مراجعات : ي مثلالعلم أن هناك آليات أخرى تتسم بالطابع الودي االختياري أو اإللزام
ن كان هناك تدخل للقضاء فيما  الطلبات وغيرها من اآلليات، وعمومًا كل هذه  اآلليات هي غير قضائية، وا 

وتخضع إلرادة األطراف، والقرارات الصادرة عنها غير ملزمة إال إذا اتفق أطراف  يخص بعض اآلليات،
  .(1)النزاع على خالف ذلك

استخدام هذه اآلليات في حسم منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، قد يعتمد في غير أن 
ممارستها من قبل األطراف وحدهم دون الغير كما هو الحال في آلية المفاوضات كما سيأتي بيانه في 

لعقد قبل معرض هذه الدراسة، بمعنى أن األطراف هم اللذين يدرجون هذه الوسائل الودية كبند إجرائي في ا
المرور إلى التسوية القضائية، وقد تتحول هذه اآلليات من صفتها  الودية إلى القضائية، وقد يكون مباشرة 
هذه الوسائل واآلليات يعتمد على الغير سواء بصفة اختيارية أو بصفة إلزامية، حيث أن أغلب التشريعات 

تعددة األطراف والتي تشكل مصدرًا لهذه اآلليات، قد الوطنية المقارنة وكذا االتفاقيات الدولية الثنائية والم
أعطت لألطراف حرية استخدام اآلليات الودية سواء بالتدخل المباشر تحت إشراف أطراف عقد االستثمار 
األجنبي المباشر أنفسهم أو عن طريق الغير وبصفة اختيارية أو مؤسساتية أي تحت إشراف ومظلة مؤسسات 

كز الدولي لتسوية منازعات االستثمار أو مركز أو مركز الوساطة والمصالحة التابع دولية لفض النزاع كالمر 
   .(2)، وغيرها من مراكز التحكيملمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي

وأعرض فيما يلي ألهم اآلليات الودية والبديلة عن القضاء واألكثر استخدامًا لفض منازعات عقود 
، ودون التعرض لبقية الوسائل بخالف التحكيم األجنبي المباشر سواء كانت حرة أو مؤسساتيةاالستثمار 

، الوساطةو  التوفيقو  المفاوضات :يفهذه اآلليات الودية وتتمثل  ،واآلليات الودية األخرى لقلة استخدامها
ودورها في تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر  وقبل اإلشارة إلى هذه اآلليات ،(الثاني المطلب)

  .(المطلب األول) ،عن القضاء البديلة القواعد العامة لهذه اآللياتسوف نعمل على ابراز 
 وأنواعها لفض المنازعات القواعد العامة لآلليات البديلة :المطلب األول
، بموجب قانون 7118الجزائري إلى غاية سنة أدخل في نظام القانوني ظام طرق البديلة إن ن

، فضاًل عن النصوص التنظيمية (3)7118فبراير  72المؤرخ في  19-18اإلجراءات المدنية واإلدارية 
-11-11المؤرخ في  111-19: كالمرسوم التنفيذي رقم والقانونية األخرى التي لها عالقة بالموضوع

                                                           
 .114بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تسوية منازعات االستثمار األجنبية في القانون الدولي وتطبيقاته في   -2

 .42، ص 7117،7111، 1الجزائر 
.مس منه الذي جاء في الطرق البديلة لحل النزاعاتا، الكتاب الخ19-18: قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم - 3 
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، فضاًل عما أبرمته الجزائر من اتفاقيات ثنائية في مجال (1)ئي، المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضا7119
التحكيم لفض الطرق البديلة على غرار فيها اعتمدت والتي ستثمار، والترقية المتبادلتان لال الحماية والتشجيع

 الوطنية ، وذلك قبل اللجوء إلى اآلليات القضائيةكالمفاوضات والتوفيق المتعلق باالستثمار، النزاع
هذه الطرق من  ،1922اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لعام في كذلك  وما جاء ،(2)والدولية
 .(3)والتي تحولت من طرق خاصة إلى طرق مؤسساتية ،البديلة

الخاصة والعامة  على غرار قانون االجراءات المدنية واالدارية نجد معظم التشريعات الوطنيةكذلك 
 القوانين المتعلقة: المتعلقة باالقتصاد وغير االقتصاد، تناولت الطرق البديلة ومنها على سبيل المثال

منه  74في المادة الذي نص و  7112أوت  11المؤرخ في  19-12انون االستثمار الجزائري كق ،باالستثمار
مباشرة، لفض النزاع المتعلق بعقود االستثمار  إلى هذه الطرق البديلة بطريقة مباشرة وغيراالحالة على 

 .(4)المباشراألجنبي 
 7112أبريل  78المؤرخ في  12- 12رقم : رقم  كذلك ما نص عليه قانون المحروقات الجزائري
وبالقانون رقم  7112نوفمبر  14المؤرخ في  18- 12المتضمن قانون المحروقات المعدل و المتمم بالقانون 

 .(5) التي أشارت إلى المصالحة  28نص المادة ، وب7111فبراير  71المؤرخ في  11 – 11
 ،(6)في مادة الصفقات العمومية في مجال العقود اإلدارية الدوليةحالة إلى التحكيم اإل أضف إلى ذلك

مما يشير إلى تعدد مصادر  الخ،...(2)والتشريع المتعلق بالعمل (1)كذلك نظام المصالحة في التشريع األسري
                                                           

ش .د.ج.ج.ر.، جسيط القضائي، المحدد لكيفيات تعيين الو 7119-11-11المؤرخ في  111-19: المرسوم التنفيذي رقم -1
 .11، ص 7119مارس  12الصادرة بتاريخ  12: ع

 7118/ 17/ 72الصادر بتاريخ  19-18الوساطة من بين الطرق البديلة لحل النزاعات بموجب القانون رقم  ولقد استحدثت
ية، تسند للوسيط القضائي بموجب المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، وهي إجراء مدني لتسوية النزاعات بطريقة ود

وتاريخ رجوع القضية  أمر صادر عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم و تحديد اآلجال األولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
من هذا القانون، وتقوم الوساطة القضائية على تدخل شخص ثالث محايد في المفاوضات بغية  999إلى الجلسة حسب المادة 

ات النظر بين الطرفين المتنازعين وتسهيل التواصل بينهما ومساعدتها إليجاد حل للنزاع، كما أن الوساطة القضائية تقريب وجه
جائزة في كل المواد باستثناء قضايا األسرة والقضايا العمالية والتي تمس بالنظام العام، مع العلم أن المشرع الجزائري لم يأخذ 

 . في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر بالوساطة المؤسساتية، وال الحرة
أنظر أهم االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر في مجال الجماية والتشجيع المتبادلتان مع مختلف دول العالم، هذه  -2

كىلية لحل النزاعات األخيرة تضمن أحكامًا لتسوية النزاع المتعلق باالستثمارات األجنبية، وقد نصت على هذه الطرق البديلة 
 .www.andi.dz على موقع الوكالة الوطنية لالستثمارومنشورة قبل اللجوء إلى الطرق األخرى، االتفاقيات موجودة 

لتسوية منازعات االستثمار وما اعتمدته من آليات بديلة لتسوية النزاعات االستثمارية خاصة آليتي  1922لعام إ .م.ت.و.إ -3
 .التوفيق والتحكيم

.، مرجع سبق ذكره19-12من قانون االستثمار  74المادة  - 4 
.، مرجع سبق ذكرهالمعدل والمتمم 12-12: قانون المحروقات رقم  - 5 

المؤرخ في  742-12: من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرسوم الرئاسي رقم 121أنظر المادة  -6
تسوى النزاعات في إطار األحكام " ، 7112-19-71: درة بتاريخ، الصا21: ش، ع.د.ج.ج.ر.، ج12-19-7112
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بصرف النظر عن إدراجها في عقد االستثمار  مصادر هذه الطرق البديلة بين القانون الوطني والدولي
التي لها جذور تاريخية، ولها خصائص تميزها، كما األجنبي المباشر ذاته أو في اتفاق الحق، هذه اآلليات 

دور في فض المنازعات بصفة عامة ومنازعات من لها نظرا لما  ريف المعطاة لهاتعددت التسميات والتعا
  .شر بصفة خاصةعقود االستثمار األجنبي المبا

 :وعلى هذا األساس سوف نتناول في هذا المطلب
 (الفرع األول)مفهوم اآلليات البديلة لتسوية المنازعة 

  (الفرع الثاني) أنواع اآلليات البديلة ودورها في فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر
  مفهوم اآلليات البديلة لتسوية المنازعة :لفرع األولا 

 تطورهاو   تعريف الطرق البديلة لفض المنازعة: أوالا 
ومنها على سبيل المثال ال الحصر القضاء الودي، القضاء  تعددت التسميات والتعريفات المعطاة لها

، لكن التسمية األكثر استعمااًل وشيوعًا هي التسمية اإلنجليزية والمختصرة بالـ (3)الرسمي، القضاء االتفاقي
A.D.R  مختصروالتي تدل على(Alternative Dispute Resolution)   تعني الطرق المالئمة أو والتي
 .المناسبة

 Les modes)لـوهي مختصرًا  M.A.R.Cوبالفرنسية تسمى هذه الطرق أو اآلليات البديلة ب 

alternatifs de reglement des Conflits) (4)،   وهناك من يسميها بـM.A.R.L مختصرًا لـ(Les modes 

Alternatifs de Reglement des Litiges) كما يسميها فريق آخر بـR.A.D  مختصرًا لـ(Reglement  
Amiable des différends) 

(5)
. 

عن النظام  (Alternative)حول فكرة واحدة وهي البديل أو الخيار  هذه التسميات كلها وتدور 
 .(6)وذلك كسبًا للوقت وتفادي تعقيدات القضاء الكالسيكي القضائي

                                                                                                                                                                                           

كذلك إحالة إلى التحكيم في الصفقات العمومية بموجب قانون األجراءات المدنية واإلدارية ". التشريعية والتنظيمية المعمول بها
 .منه 922منه والمادة  1112بموجب المادتين 

 17الصادرة بتاريخ  74: ع.ش.د.ج.ج.ر.المعدل والمتمم، ج 11-84ي رقم من قانون األسرة الجزائر  49أنظر المادة  -1
 .1984ينويو 

، والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل والمتمم، 1991-11-12المؤرخ في  14-91: أنظر القانون رقم -2
بالوقاية من النزاعات الجماعية في  والمتعلق 17-12المؤرخ في  17-91، كذلك القانون 1991لعام  12: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج

 . 1991-17-12الصادرة بتاريخ  12: ع.ش.د.ج.ج.ر.جالعمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب المعدل والمتمم، 
 .27، ص 7118عالء أباريان، الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -3

4
 - LATOURNOURIE. P , Les Modes alternatifs de reglement des conflits , i, la reforme du code procédure civile 

autour du rapport coulon, sous l’égide de la revue dile de France, Dalloz, 1997, p 145, 146. 
لجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل المنازعات في القانون ا -5

 .00، ص 3102، 3102جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
ايناس خلف الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،  -6

 .49، ص 7112األردن، 
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وقد أعطى الفقه عدة تعريفات لهذه اآلليات البديلة عن القضاء والتي كلها كانت متقاربة إلى حدما، 
مجموعة غير محددة من اإلجراءات لحل النزاعات " :بأنها  Jarrosson:وفي هذا اإلطار عرفها األستاذ

 ".جاد حل غير قضائي لهذه النزاعاتاألحيان بواسطة تدخل شخص ثالث بهدف إيبحيث تتم في أغلب 
مجموعة من اإلجراءات تهدف إلى " :فقد عرفا هذه اآلليات بأنها Brownو Marriott :أما األستاذان

 .(1)"حل النزاع بطرق غير قضائية أو غير تحكيمية
العمليات التي تهدف إلى " :اآلليات بأنهاكما عرف المركز التجاري لحل النزاعات في أستراليا هذه 

تشجيع المتنازعين بغرض الوصول إلى حل خالفاتهم بأنفسهم، وذلك بواسطة شخص ثالث حيادي لتسهيل 
 .(2)"عملهم

ومهما اختلفت التعريفات المعطاة لهذه اآلليات إال أنها كانت موجودة منذ القدم، وتناولوها أغلبية 
، كانت تحث المتنازعين لتقاليد والعادات التي كانت تحكم الشعوب قبل آالف السنينالفقهاء باهتمام، ذلك أن ا

 .على التصالح والتسوية الودية والتوافق
وهذه الشعوب القديمة المختلفة األسيوية والعربية واإلفريقية واألوربية، كانت لديها قناعة من أن اللجوء 

خال  .(3)ل بالروابط اإلجتماعية والتجاريةإلى المحاكم ما هو إال هدر للوقت والمال وا 
وبعد التطور الذي شهده العالم خاصة على مستوى األعمال وازدياد العالقات االقتصادية وتكاثر 
العقود وتشابكها بشكل كبير، في ظل العولمة، والمنافسة الشديدة في عالة التجارة الدولية، األمر الذي دفع 

وسائل أخرى لحل نزاعاتهم أمام القضاء، فتم اللجوء إلى هذه الوسائل التي التجار ورجال األعمال للبحث عن 
، نظرًا عرفت قديمًا وأصبحت مؤطرة ليس فقط من سلطان اإلرادة بل من القانون الوطني والدولي

 .(4)لخصوصيتها في تسوية المنازعة
 تكريس الطرق البديلة في التشريعات الوطنية : ثانياا 

تباينت واختلفت التشريعات الوطنية المقارنة العامة والخاصة وتلك التي هي في مجال التجارة 
لزاميتها في الفض  واالستثمار في التعامل مع الطرق البديلة لفض المنزاعات، بين من عملت على تكريسها وا 

                                                           
1
 - Brown (H) , Marriot, A.D.R Principles and practice , Swear, Maxwell, ed London, 1993, p9. 

« ADR , May he defined as arrange of procedures which serves as (s) for the Resolution of disputes, generallu But 

Not necessarily involving facilitate such Resolution ». 
2
-Karl. J.Mackie, Ahand book of dispute resotion, ADR in Action, Routledge and Sweet, Maxwell, London and 

Newark, First Publshed, 1991, p 231. 

« Alternative Dispute Resolution ADR means dispute Resolution by processes:(a) which en courage Risputants to 

Reach their own solution and (b) in which the primary role of the third party natural is to facilitate the disputants to 

do so ». 
 .22-24ص  ايناس خلف الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة، مرجع سابق، ص -3
أهميته، عناصره، استراتجيته، شخصية وخصائص المفاوص الناجح، شركة ماهي  مجدي إبراهيم، هل تجيد التفاوض، -4

 .91، ص 7114للنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر، 
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وية لها على غرار ، وبين من جعلت األولفي المنازعة وبين من أعطت الحرية في األخذ بها من عدمها
 .(1)اآلليات األخرى في فض المنازعات، وبين من جعلت اللجوء إليها بصفة احتياطية

وباألخص التجربة التونسية في هذا المجال نجده  وعلى سبيل المثال، فالبرجوع إلى التشريعات العربية
اًل عن إقرار المصالحة الحرة في المنازعة ض، ف(2)أقر الصلح والوساطة والتحكيم في المواد المدنية والجزئية

وفق نظام المصالحة للجنة  وفي حالة عدم االتفاق تكون مؤسستيةالمتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر، 
األمم المتحدة للقانون التجاري، والرجوع إلى المصالحة يكون إلزامي كمرحلة أولى إال إذا تخلف األطراف عن 

   .(3)ذلك كتابياً 
المعدل والمتمم بقانون  1924قانون المسطرة المدنية المغربي لعام كذلك المشرع المغربي وبموجب 

، على غررا المشرع (4)الخاص بالتحكيم والوساطة االتفاقية، نظم فيه اجراءات الطرق البديلة 18-12
النزاعات دون اللجوء إلى الموريطاني الذي استخدم تعبير الوساطة والتحكيم والمصالحة كوسائل تفض بها 

البث القضائي، متأثرًا بتقاليد الفقه اإلسالمي، إذ عمل على تكريس المصالحة القضائية خاصة عندما أصدر 
يمكن :" ... منه 21والمتضمن تعديل مواد قانون التنظيم القضائي حيث نصت المادة  7112-117القانون 

نزاعات التي تدخل في اختصاصاته والتي يتوصل إليها لرئيس محكمة المقاطعة إقرار الحلول الودية لل
 .(5)"المصلحون خارج نطاق أي إجراء آخر

وأغلب التشريعات الوطنية العربية وكما سبقت اإلشارة إليه سواء في مجال االستثمار أو في مجاالت 
لسنة  12: قمأخرى أو في إطار قانون المرفعات نظمت الطرق البديلة، كالتشريع المصري، في القانون ر 

، وحتى (6)لمنازعات التي تكون الدولة أو الوزرات طرفا فيهاي يقضي بانشاء لجان التوفيق في ا، الذ7111
منه أقر آلية المفاوضات بصفة جوازية لتسوية  87، وبموجب المادة 7112قانون االستثمار المصري لعام 

حكومية والمستثمر، أي تكريس الحلول الودية أي خالف يتعلق باالستثمار بين الدولة المصرية أو أية جهة 
 .(7)كطرق بديلة قبل اللجوء إلى القضاء

                                                           
حميد عبد الوهاب سنان، الوسائل الودية لتسوية منازعات التجارة واالستثمار وفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية،  -1

 .ومايليها 42، ص 7112العربية، القاهرة، مصر، دراسة مقارنة، دار النهضة 
، 7118جوان  12-12عامر برورو، الطرق البديلة لحل النزاعات في القانون التونسي، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص،  -2

 .وما يليها 171ص 
.، مرجع سبق ذكره7112لعام  21: من قانون االستثمار التونسي رقم 71المادة  - 3 

د غميجة، نظام الوساطة االتفاقية بالمغرب، المجلة المغربية للوساطة والتحكيم ، المركز الدولي للوساطة والتحكيم عبد المجي -4
 .171، ص 7119-4: بالربط، ع

 .181-181ص  ايناس خلف الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة، مرجع سابق، ص -5
، 7112قنديل، دور األطراف في تسوية المنازعات العقدية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، مصطفى المتولي  -6

 .12ص 
. 7112لعام  27: من قانون االستثمار المصري رقم 87المادة  - 7 
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وبخصوص المشرع الجزائري فهو اآلخر سعى منذ االستقالل إلى تنظيم هذه الطرق البديلة سواء في 
رول أو في التشريعات المتعلقة بقانون المرفعات المدنية والجزئية أو تلك المنظمة لمجاالت معينة كقطاع البت

المتضمن قانون االجراءات المدنية والذي نظم في  22/124بداية من األمر مجال االستثمار أو العمل، 
ن ألغاهما ، اللذا1991أفريل  74المؤرخ في  19-91التحكيم بنوعيه الوطني والدولي، ثم المرسوم التشريعي 

، أين أفرد الكتاب الخامس الموسوم 7118أفريل  72المؤرخ في  19-18قانون االجراءات المدنية واإلدارية 
ب الطرق البديلة لحل النزاعات وذلك باعتماد الصلح والوساطة والتحكيم كآليات بديلة عن القضاء لتسوية 

 .(1)مختلف النزاعات
أما على المستوى األوربي فنجد النظام اإلنجليزي أدخل تعدياًل على القانون المدني، يقضي بعدم 

ى القضاء البريطاني إال بعد فشل الطرق البديلة ومنها الوساطة، أو إرجاء الفصل في الدعاوي اللجوء إل
المرفوعة أمام القضاء وتوقيفها إذا ما أراد أطراف النزاع الذهاب إلى الطرق البديلة، مع وجود مركز للوساطة 

فرنسي بالوساطة القضائية ، كذلك أخذ المشرع ال1991ببريطانبا لفض مختلف النزاعات والذي أنشأ سنة 
، كذلك نجد في الواليات المتحدة األمريكية قانون الطرق البديلة لسنة (2)والتوفيق، وباقي دول العالم الغربي

  .(3)، والذي أقر الوساطة والتحكيم1998
القوانين خاصة المتعلقة باالقتصاد، وباألخص قانون مختلف في البديلة الواردة هذه اآلليات  عمومًا إن

الثنائية مبدأ سلطان اإلرادة أو وفق آلية االتفاقيات الدولية اوفق نجد االحالة إليها يكون االستثمار الجزائري 
الجزائر في هذا اإلطار، حيث عملت مختلف االتفاقيات  لتي صادقت وانضمت إليهاوالمتعددة األطراف وا

  .تى المنظمات الدولية على تكريسهاالدولية وح
 االتفاقيات والمنظمات الدوليةتكريس الطرق البديلة في : ثالثاا 

واكب التوجه المعاصر إبرام العديد من المعاهدات واالتفاقيات الدولية اإلقليمية والعالمية، والمنظمة 
لهذه الطرق البديلة بإختالف أنواعها خاصة في إطار العالقات االقتصادية الدولية، وذلك من أجل تحقيق 

                                                           
قسم إلى الطرق البديلة لحل النزاعات والذي هو م: ، والموسوم ب19-18الكتاب الخامس من قانون اإلجراءات المدنية  -1

بابين، الباب األول بعنوان في الصلح والوساطة، والباب الثاني بعنوان في التحكيم، والجدير بالذكر ان المشرع الجزائري في ظل 
 12المتضمن قانون المحروقات المعدل و المتمم بالقانون  7112أبريل  78المؤرخ في  12- 12رقم : قانون المحروقات رقم 

أي قبل  28نص المادة ، وب7111فبراير  71المؤرخ في  11 – 11وبالقانون رقم  7112بر نوفم 14المؤرخ في  18-
عدم ـ قد حدد التسوية الودية بالمصالحة المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد، وفي حالة 7111التعديل األخير لعام 

، يها في العقد، وهذه الطريقة للتسوية إجباريةالوصول إلى حل يمكن عرض الخالف للتحكيم الدولي حسب الشروط المتفق عل
، المعدل والمتمم، مرجعان 7112وقانون المحروقات الجزائري لعام  7118قانون االجراءات المدنية الجزائري لسنة  –أنظر )

 (.سبق ذكرهما
 .72-74سابق، ص مرجع  سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل المنازعات في القانون الجزائري، -2
 :، على الرابط اإللكترونيالطرق البديلة لتسوية المنازعات في محكام مقاطعات الواليات المتحدة -3

 - https://www.fjc.gov/sites/default/files/2014/Alternative-Dispute-Resolution--Arabic--11.19.2012.pdf , date 

d’entré: 18-04-2018.a 10h:45. 
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نجد االتفاقية العربية لضمان  يمقاربة وتكامل إقتصادي ثنائي أو جهوي أو عالمي،  فعلى المستوى العرب
ئتمان الصادرات ، التي وضعت عدة آليات لفض المنازعة المتعلقة بضمان 1924لسنة  االستثمار وا 

المفوضات والوساطة : االستثمارات وائئتمان الصادرات بين الدول العربية وذلك قبل اللجوء إلى التحكيم ومنها
اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول كذلك  ،(1)ه الدراسةوالتوفيق كما سيأتي بيانه في موضعه من هذ

، والتي اعتمتدت التوفيق 1924لسنة المضيفة  لالستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية األخرى 
االعتداد بنظام التوفيق والتحكيم أيضًا في االتفاقية الموحدة ، أضف إلى ذلك (2)والتحكيم لفض النزاع

 .(3) 1981 الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية لعام
والمنشئة  1922فقد تناولت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لعام  أما على المستوى العالمي

للمركز الدولي لفض المنازعة االستثمارية، هذه اآلليات بصفة مؤسساتية وهي آلية التوفيق والتحكيم كما 
، فضاًل االعتداد بهذه اآلليات خاصة آلية التوفيق (4)كذلك سيأتي بيانه في موضعه من خالل هذه الدراسة

UNICTRALوالتحكيم من طرف لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولية 
(5). 

والتي كرست هذه الطرق البديلة سواء في إطار القانون الدولي العام أو وبخصوص المنظمات الدولية 
، OMCللتجارة  ةاألمم المتحدة، نجد المنظمة العالميفي إطار العالقات الدولية الخاصة على غرار هيئة 

والتي أقرت نظامًا لتسوية منازعات التجارة بما في ذلك تلك المتعلقة باالستثمار من خالل آلية التشاور 
، كذلك نجد المنظمة العالمية (6)والمساعي الحميدة  والتوفيق والوساطة، وانشاء فرق التحكيم واالستئناف

، اما دول االتحاد األوربي فقد تقدمت ية والتي أقرت الوساطة كآلية لتسوية الخالفات التجاريةللملكية الفكر 
 .(7)بتوجيه اقتراح  يتعلق ببعض جوانب الوساطة في المواد المدنية والتجارية 7114سنة 

في مجال  أما بخصوص االتفاقيات الثنائية، فنفرد أمثلة عن االتفاقيات الثنائية والتي أبرمتها الجزائر
الحماية والتشجيع المتبادلتان لحماية االستثمارات، والتي أقرت اآلليات البديلة لفض النزاعات المتعلقة 

 .باالستثمار األجنبي المباشر كحلول ودية قبل اللجوء إلى التسوية القضائية

                                                           
تاريخ  /www.dhaman.net/ar/about-dhaman/agreement  :ة االنترنيت على الرابط االلكترونياالتفاقية منشورة على شبك -1

-14أنظر الباب التاسع من االتفاقية المعنون بتسوية المنازعات، المواد من  -. )17:11، الساعة 7118-14-18: التصفح
12.) 

لالستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية األخرى لسنة اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول المضيفة   -2
 .www.leagueofarabstates.net االتفاقية منشورة عبر الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية ،1924

، المصادق عليها بموجب 1987المعدة في تونس سنة  ،1981لعام  االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية -3
 .، مرجع سبق ذكره1992-11-12المؤرخ في  112-92:المرسوم الرئاسي رقم

  4 .، مرجع سبق ذكره1922من اتفاقية واشنطن لعام  12إلى  78المواد من   - 
 .87، ص ذكره قبمقارنة، مرجع سايناس خلف الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية  -5
 .71مرجع سبق ذكره، ص  سوالم سفيان، الطرق البديلة لحل المنازعات في القانون الجزائري، -6
 .87 ، صذكره قبايناس خلف الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة، مرجع س -7

http://www.leagueofarabstates.net/
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لة الجزائرية والدول ومن هذه االتفاقيات المتعلقة بالتعاون الثنائي الدولي في مجال االستثمار بين الدو 
واالتفاقية الجزائرية اللكسمبورغية،  ،االتفاقية الجزائرية الفرنسية، واالتفاقية الجزائرية اإليطالية :األخرى

 .(1) الخ...والمغربية،  ،واالتفاقية الجزائرية التونسية
فضاًل عن ، وجل هذه االتفاقيات نصت على التسوية بالتراضي والتي تشمل المفاوضات والتوفيق

، نظرًا للدور الذي تلعبه في فض المنازعة بصفة عامة والمنازعة (2)التحكيم التجاري الدولي الحر والمؤسساتي
 .المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر على وجه الخصوص

 البديلة  مميزات اآلليات : رابعاا 
الوساطة والتوفيق والمفاوضات : المثال إذا كانت الطرق البديلة لفض المنازعات والتي منها على سبيل

الخ، والتي تخضع من حيث ...والصلح والخبرة الفنية والمحاكمات المصغرة ومجلس مراجعة المطالبات
، إال أنه ثمة خصائص تتمتع بها هذه الطرق البديلة لفض النزاع ولعلى (3)األصل لمبدا الحرية التعاقدية

 :(4)أهمها
جراءات، بحيث يتمتع أطراف المنازعة بالسيطرة الكاملة على االجراءات، وال سيطرة األطراف على اإل -أ

ذا لم يرضو بما يعرض عليهم من مشروعات للتسوية فإنهم ينسحبون من  يخضعون ألية شكليات، وا 
 .اإلجراءا

السرعة في حل النزاع، حيث بات فض النزاع بشكل سريع من سمات العصر الحديث، وذلك ما تتوافر  -ب
عليه إجراءات الطرق البديلة، وذلك بخالف الوقت الذي يستغرقه التحكيم والقضاء، علمًا ان هذه الوسائل 

 .البديلة كما سيأتي بيانه ال تستغرق أكثر من ستتة أشهر لفض النزاع
المرونة، إذ تعمل هذ اآلليات على توفير جو ودي بين الطرفين بعيدًا عن الرسميات والشكليات التي  -ج
رضها القانون، بصورة مبسطة وطوعية وتوافقية على اعتبار أنها معدة أصاًل لفتح الباب أمام المتنازعين يف

 .للسعي وبحسن نية إلى تحقيق حلول مالئمة وفعالة لفض النزاع وديًا وحفظ مصالحهم واستمرار نشاطهم

                                                           
، أنظر كذلك الملحق األول  www.andi:الشارة إليه منشورة على الموقع اإللكترونيهذه االتفاقيات الثنائية وكما سبقت ا -1

آليات تسوية منازعات عقود االستثمار في ظل االتفاقية الثنائية والمتعددة األطراف التي : من هذه األطروحة الموسوم ب
 . صادقت عليها الجزائر

جزائرية مع االتحاد االقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي المصادق عليها من االتفاقية ال 19انظر على سبيل المثال المادة  -2
 .مرجع سبق ذكره، 1991أكتوبر  12المؤرخ في  142-91: بموجب المرسوم رقم

 .82 ، صذكره ايناس خلف الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة، مرجع سبق -3
 .112، 114ص،  عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، صبشار محمد األسعد،  -4
 .وما بعدها 81ذكره، ص  قبايناس خلف الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة، مرجع س -
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هذه اآلليات كثيرًا عن نفقات قلة التكاليف واإلقتصاد في النفقات، حيث تقل النفقات التي تستلزمها  -د
القضاء والتحكيم، والتي نجدها تتطلب نفقات باهضة لتغطية النفقات اإلدارية وأتعاب المحكمين، واللذين 

 .(1)يتقاضون أتعابًا خيالية ومرتفعة نتيجة القيام بعملهم في حسم النزاع
سرية إجراءات اآلليات البديلة وتجاوز مبدأ المواجهة، حيث أنه من الثابت أن من مميزات القضاء  -ه

والتحكيم علنية الجلسات، والتي تعتبر من الضمانات األساسية للتقاضي، وهذه الميزة التي يتميز بها القضاء 
لى سمعتها من اللجوء إلى القضاء، التقليدي تعد من أسباب عزوف األفراد والشركات التجارية التي تحرص ع

لهذا تبقى أسرار عمل األطراف بينهم وال تتيح أية فرصة للغير لإلطالع عليها، خصوصًا في مجال عقود 
كما أن الوسيط أو أي شخص ثالث أو من يحل نقل التكنولوجيا وغيرها، االستثمار األجنبي المباشر، كعقود 
ة بين طرفي النزاع، فيستوي أن يكون اجتماع الوسيط بالطرفين مباشرة محله ليس ملزمًا بتفعيل مبدأ المواجه

 .أو بواسطة الهاتف أو الفيديو أو عبر األقمار الصناعية، أو أية وسيلة أخرى
وفي اآلخير يمكن أن نشير إلى أن العيوب التي تشوب اآلليات البديلة بخالف التحكيم، وهي كونها ال 

ذته ا يعني في حالة فشلها العودة إلى نقطة البداية مع خسارة الوقت الذي استنفتنتهي بقرار ملزم لألطراف، مم
  .والمال الذي تم إنفاقه عليها

  بخالف التحكيم أنواع اآلليات البديلة :الفرع الثاني
تعتبر هذه اآلليات بمثابة الحلول الودية التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعة المتعلقة بعقود االستثمار 
األجنبي المباشر قبل الولوج إلى القضاء، هذه اآلليات التي تجد مصدرها سواء في عقد االستثمار األجنبي 

البديلة بخالف التحكيم كما  ذه اآللياتهلالقانون الوطني أو الدولي، وعليه نستعرض المباشر ذاته أو في 
  :يلي
 المفاوضات: أوالا 

هي وسيلة من الحلول البديلة، في مرحلة ما قبل الوساطة، وتعد من أعقد العمليات على  المفاوضات
ال تحتاج إلى شكليات إلنهاء الخالف القائم بل مجرد تعيين  بالرغم من أنها وسيلة مرنةوذلك اإلطالق، 

المكان والزمان والمواضيع التي تحتاج إلى حوار جدي، وذلك بحسن نية ورضا األطراف أنفسهم بهدف 
 .(2)الوصول إلى حل نقاط الخالف فيما بينهم

                                                           
بباريس، من  (ICC)والتحكيمية في غرفة التجارة الدولية على سبيل المثال في مجال أتعاب المحكمين تبدا الرسوم اإلدارية  -1

دوالر أمريكي، حيث تعتمد أتعاب المحكمين على مقدار  21.111دوال أمريكي لكل محكم للقضايا التي تبلغ قيمتها  7211
تعقيد في القضايا موضوع النزاع وفي بعض الحاالت االستثنائية قد ال تلتزم غرفة التجارة الدولية باألرقام المنشورة وذلك حسب ال

النزاع وبحسب مدة اإلجراءات ومقدار الوقت الذي يستهلكه المحكمون، في حين أن تكاليف الوساطة أو الطرف الثالث المكلف 
دوالر أمريكي، وتزداد هذه التكاليف حسب القصايا موضوع  1211بفض النزاع نجدها منخفظة عن تكاليف التحكيم وتبتدأ من 

 .دوالر أمريكي 11.111االجراءات والوقت على أن ال تتعدى النزاع، ومدى 
(-Voir: Peter Turner, Resolution of international Disputes through Arbitration or ADR ,Lawyers for the New 

Millennium, The Syrian bar association, Damascus 2003, p 36). 
 .  22-22ص  ص مرجع سبق ذكره، وسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة،ايناس خلف الخالدي، التحكيم وال -2
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مار األجنبي المباشر وعليه ما المقصود بهذه اآللية وما هو دورها في تسوية منازعات عقود االستث
  .وماهي أثارها على فض النزاع وتطبيقاتها في مجال فض المنازعة في هذا اإلطار

 :عقود االستثمار األجنبي المباشر تعريف المفاوضات كآلية بديلة لتسوية منازعات -أ
المباشر، المفاوضات وسيلة من وسائل التسوية الودية لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي 

والعقود الدولية االقتصادية بصفة عامة، إال أنه ينبغي التمييز بين المفاوضات كوسيلة للتعاقد الدولي 
والمفاوضات كآلية لحل النزاع الدولي ذا الطابع االقتصادي الدولي بعد التعاقد، ولهذا تعرف المفاوضات 

ومة بالتفاعل بين األطراف من أجل الوصول إلى التحاور والمناقشة وتبادل األفكار واآلراء والمسا" :بأنها
     ( .  1)"الخ....اتفاق معين حول مصلحة أو حل لمشكلة ما اقتصادية قانونية تجارية سياسية 

كما أن طبيعة المنازعة االستثمارية توجب عدم حل النزاع باآلليات األخرى، إال بعد إخفاق التسوية أو 
الثنائية بين الطرفين، وتتطلب ممارسة هذه اآللية توافر في المتفاوضين الخبرة الحل عن طريق المفاوضات 

في مختلف الجوانب القانونية والمالية واالقتصادية، خاصة بالنسبة للدول النامية، لعدم وجود توازن اقتصادي 
   .(2)بين الطرفين، واختالف المركز القانوني للطرفين فضاًل عن المصالح المتضاربة للطرفين

وتجدر اإلشارة أنه ينبغي التمييز بين الصور التي يمكن أن يتخذها التفاوض بصفة عامة سواء كآلية 
لحل المنازعات أو كآلية إلعادة التوازن العقدي، فقد يرد شرط التفاوض في عقد االستثمار مهما كانت 

التوازن العقدي، ليس بشرط  صورته في العقد أو بصفة مستقلة عن العقد، وعليه فشرط التفاوض في إعادة
جديد في عقود االستثمار األجنبي المباشر، وقد سبقت اإلشارة إليه، في كونه يؤدي إلى تجنب العديد من 
المنازعات المحتملة، وذلك من خالل إحداث استمرار في العقد وثبات في االلتزامات، نتيجة حدوث ظروف 

 .لم تكن وقت إبرام العقد
أجل التسوية الودية للنزاع، فقد تتضمن بعض العقود واالتفاقات ذات التنفيذ  أما شرط التفاوض من

المستمر، أي التي يمتد تنفيذها على فترة زمنية طويلة شرطًا يلزم أطرافها بالتفاوض حول موضوعات محددة، 
عقد، وذلك بغرض ويهدف هذا الشرط، إلى إلزام طرفا العقد بالتفاوض، إذا ما نشأ بينهما نزاع، أثناء تنفيذ ال

   .(3)التوصل إلى تسوية ودية للنزاع، قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم
لمفاوضات كآلية لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي، ال تتقيد بأي نوع من الشكليات أو كما أن ا

أو في صورة القواعد الموضوعية التي تتقيد بها اآلليات األخرى، فيستوي أن تكون في صورة شفوية 
وقد يرد شرط التفاوض من أجل التسوية الودية للنزاع بصفة صريحة أو ضمنية، وقد يكون محدد ، (4)مكتوبة

المدة قبل اللجوء إلى الوسائل األخرى ومن قبيل ذلك ما نصت عليه قواعد الفديك، الخاصة بعقود البناء 
كما أن اللجوء إلى الوسائل  والتشييد، بأنه ال يشرع في التحكيم قبل محاولة الطرفين تسوية النزاع تسوية ودية،

                                                           
 .27أحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .127-121مرجع سبق ذكره، ص ص  أميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات االستثمارية، دراسة قانونية تحليلية مقارنة، -2
 .128-122 ، ص ص7117علي أحمد صالح، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، دار الهومة، الجزائر،  -3
 .112، مرجع سبق ذكره، ص رواء يونس محمود، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة -4



 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 265 - 
 

األخرى لتسوية النزاع قبل استنفاذ آلية المفاوضات المتفق عليها يعد خطأ عقدي يستوجب التعويض، مع 
اإلشارة إلى أن شرط التفاوض من أجل التسوية الودية للنزاع، ال يلزم الطرفين بالتوصل إلى حل للنزاع القائم، 

  .(1)بغرض إيجاد حل للنزاع بالطرق الودية لكن يلزمها فقط بالتفاوض، بحسن نية
 :إجراءات التفاوض وأثاره -ب

تتجلى أهمية التفاوض كحل ودي لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي، في أن الكثير منها تعمل 
منذ االتفاق األول على إدراج شرط قي العقد على أنه إذا حصل خالف بين الطرفين يتم تسويته عن طريق 

التفاوض خالل مدة زمنية معينة قبل اللجوء إلى الوسائل األخرى لتسوية النزاع، وفي اإلطار الدولي آلية 
توحي لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولي في القواعد النموذجية التي أقرتها اليونيسترال بشأن الصياغة 

شرط يمنع اللجوء إلى الوسائل األخرى  األولى لعقود اإلنشاءات الصناعية، بعدم النص في عقد األساس على
 .(2)للتسوية خالل فترة التفاوض

وتجدر اإلشارة أنه غالبا ما تنص عقود االستثمار واالتفاقات الدولية لالستثمار على عدم جواز 
( 7)االنتقال إلى وسائل تسوية المنازعات األخرى قبل االستفادة من هذه الوسائل، وهذا ما نصت عليه المادة 

ملحق تسوية المنازعات المرفق باتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار والتي جاء فيها أن  من
ال بعد على األطراف تسوية منازعاتهم عن طريق المفاوضات وال يجوز لهم اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إ

( 2)من خالل المفاوضات هي ا الطريق و إن المدة الالزمة للوصول إلى حل استنفاذ سبل التسوية عن هذ
أشهر من تاريخ طلب أي طرف الدخول في المفاوضات وبعدها يستطيع المتنازعين البحث عن وسائل تسوية 
المنازعات األخرى، ويتم التفاوض عادة من خالل إبداء الرغبة بالتفاوض وذلك بإرسال كتاب من قبل أحد 

ض ويتعين على الطرف األخر الرد على ذلك الكتاب يبين األطراف إلى الطرف اآلخر يبين فيه رغبته بالتفاو 
فيه وجهة نظره المقترحة للوصول إلى حل يرضي الطرفين المتنازعين، ويشترط في المتفاوضين أن تتوافر 
ال كانت نتيجة المفاوضات سيطرة الطرف القوي على  فيهما حد أدنى من المساواة في المراكز القانونية وا 

 .(3)الضعيف
ويبدو لنا أنه باإلمكان اللجوء إلى المفاوضات كآلية لتسوية المنازعات الناجمة عن عقود االستثمار 
األجنبي المباشر، وأن هذه اآللية تتطلب توفر الخبرة والممارسة في النواحي القانونية والمالية واالقتصادية في 

ك وخاصة بالنسبة للدول النامية، بسبب عدم المتفاوضين لكي تعلم متى تقدم التنازالت ومتى ال يجوز لها ذل

                                                           

.181-129 ص ،  صذكره علي أحمد صالح، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، مرجع سبق - 1 
، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، عمار محمد خضير الجبوري، ضمانات االستثمار األجنبي المباشر -2

 .181-181، ص ص 7112لبنان، الطبعة األولى 
ارنة، دار الجامعة الجديدة، دراسة مق محمد موسى خلف الجبوري، النظام القانوني لعقد االستثمار في تصفية النفط الخام،  -3

 .91، ص 7111االسكندرية، مصر، 
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التوازن االقتصادي بين الطرفين المتنازعين، واختالف المركز القانوني لهما كما سبقت اإلشارة إليه فضاًل عن 
  .(1)المصالح المتباينة للطرفين

عقد  أشهر في غالب األوقات، فإذا توصال طرفا( 2)ويالحظ أن مدة المفاوضات، يتعين إتمامها في 
االستثمار األجنبي إلى حل لمسألة النزاع المطروحة، فيتم تحريره في محضر، والذي يكون حجة على 
ذا فشلت آلية المفاوضات يتعين عليهما اللجوء إلى  الطرفين لتفادي العودة إلى المنازعة في المستقبل، وا 

ر آخر عن المفاوضات، المساعي آليات التسوية األخرى كالتوفيق والوساطة والتحكيم، كما يدخل في تعبي
الحميدة، وهي من األساليب المساعدة في تسوية المنازعة الدولية مهما كان نوعها، ونظرا للمرونة التي تمتاز 
بها المفاوضات، فإنها تكون قادرة على أداء دور مزدوج، األول يكون وقائي يتمثل في منع تطور النزاع، 

 .التوتر بين الطرفين، نتيجة لكثرة الخالف بينهما وتسويتهواآلخر عالجي يتمثل في تضييق حدة 
وعموما يترتب على الدخول في مرحلة التفاوض التزامات على عاتق كل من الطرفين، والتي تتفرع 

 .(2)جميعها من مبدأ حسن النية في المعامالت
 :التفاوضتزامات الناشئة عن عملية االل -ج

بصفة عامة التزامات على كل من الطرفين وتتمثل هذه االلتزامات  يترتب على الدخول في المفاوضات
في االلتزام باالستمرار في التفاوض وااللتزام باإلعالم، ويمثل االلتزام باالستمرار بالتفاوض التزاما بالقيام 

لتزام نتيجة بعمل وليس التزاما بتحقيق نتيجة فهذا االلتزام ال يعني التزاما بالتوصل إلى اتفاق، ويعد هذا اال
مترتبة على أن كل طرف يدخل في المفاوضات وهو راغب في حل النزاع وهو ما يعطي الطرف اآلخر الثقة 
والطمأنينة بأن معه جاد في ذلك، ومن الجدير بالذكر أن هذا االلتزام ال يوجب على المنسحب من 

لالنسحاب من التفاوض دليال على المفاوضات تقديم مبرر النسحابه إال أن القضاء ال يعد الغياب المبرر 
 .سوء نية المنسحب

والتي يوجب على كل  ،(3)أما االلتزام باإلعالم فهو نتيجة منطقية لمبدأ حسن النية في المعامالت
طرف أن يطلع الطرف األخر على كافة الظروف التي تحيط بالنزاع وهو ما قررته غرفة التجارة الدولية 

                                                           
 .121مرجع سبق ذكره ص،  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،االستثماريةأميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات  -1
 .184-181، دراسة مقارنة، المرجع السابق ص ص عمار محمد خضير الجبوري، ضمانات االستثمار األجنبي المباشر -2
، ليصبح فيما بعد االلتزامحسن النية هو مبدأ تم اإلشارة إلية في الكثير من القوانين الوطنية المقارنة في مجال نظرية  مبدأ -3

في مجال العقود الدولية، وكذا العقود التي تبرمها الدول مع المستثمرين  تطبيقامن المبادئ العامة للقانون الدولي، وعرف 
عملية تعاقدية كان لزومًا توافر حسن النية بينت الطرفين، وقد نصت اتفاقية فينا لقانون  هواألجانب، وبصفة التفاوض 

على ضرورة تفسير وتنفيذ المعاهدات بحسن نية، كذلك فيما يخص تنفيذ القرارات التحكيمية الدولية فقد  1929المعاهدات لسنة 
سلمية للمنازعات الدولية على تنفيذها بحسن نية، كذلك يرى للتسوية ال 1912من اتفاقية الهاي األولى لسنة  12نصت المادة 

حسن النية أصال يمتد  مبدأفقهاء القانون الدولي أن لجنة القانون الدولي الخاصة بعالقات الصداقة والتعاون بين الدول رأت في 
طالب عبد اهلل فهد : الدولية، أنظر لمزيد من التفاصيل حول مبدأ حسن النية في تنفيذ االلتزامات. إلى جميع العالقات الدولية

، 42، من ص 7112العلواني، تنفيذ اإللتزامات الدولية ومبدأ حسن النية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
28.   
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ال يمكن تمسك المتعاقد بعدم جواز التحكيم " :بأنه 1981در في عام بباريس إذ قضت في حكمها الصا
بحجة أن هذا الشرط لم يصدر به مرسوم حكومي، ما دام المتفاوض قد نكل عن إعالم الطرف األخر بهذا 

وفضاًل عن هذه االلتزامات الرئيسية التي تتولد عن عقد التفاوض كآلية لفض المنازعات بطريقة ، (1)"الشرط
هناك التزامات فرعية أخرى قد تختلط بااللتزامات الرئيسية في مجال عقد التفاوض في العقود الدولية ودية 

بصفة عامة عند إبرام العقد وقبل نشوب النزاع كما هو الحال في االلتزام بالتعاون في التشاور والمشاركة في 
ازية، وااللتزام بالحفاظ على سرية إعداد سيناريو أو جدول المفاوضات، وااللتزام بحظر المفاوضات المو 

 .(2)المعلومات
وفي هذا اإلطار يمكن أن نشير إلى الكثير من االتفاقيات الدولية والجهوية والثنائية والمتعددة 
األطراف، التي أبرمتها أو انضمت إليها الجزائر والتي كرست الحل الودي لحل النزاع االستثماري بصفة 

ديد نوعية اآللية الودية أو دون تحديدها، حيث نصت على أنه في حالة نشوب نزاع إلزامية أو اختيارية، وبتح
بين الدولة المضيفة لالستثمار ومستثمر تابع لدولة متعاقدة أخرى يتم تسويته بالطرق الودية المعروفة 

ي مجال الحماية المفاوضات أو التوفيق، وقد تضمنت االتفاقيات الثنائية التي  أبرمتها الجزائر فالمشاورات أو 
المتعلقة باالستثمار بين الدولة لحل المنازعات  والتشاور المتبادلة لالستثمارات األجنبية أسلوب التفاوض

المنازعات المتعلقة باالستثمار  تضمن نفس االتفاقيات ، كذلك(3)المتعاقدة ومستثمر الطرف المتعاقد اآلخر
 .(4)االتفاقية المبرمة بين الطرفين بين الدول المتعاقدة فيما يخص تفسير أو تطبيق

سبانيا ورومانيا واألردنكذلك االتفاق المبرم مع إي ، والذي نص على أن يسوى الخالف بتراضي طاليا وا 
أشهر من تاريخ رفع الطلب الكتابي، ( 2)بين الطرفين خالل مدة ستة  أو االستشارة أو بالطرق الدبلوماسية

                                                           
 .112رواء يونس محمود، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .111-111مرجع سبق ذكره، ص ص  أحمد عبد الكريم سالمة، قانون العقد الدولي، -2
-11االتفاق المبرم بين الجزائر وسويسرا حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمار والموقع ببيرن في  من 8نصت المادة  -3

تتم تسوية النزاعات المتعلقة باالستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد اآلخر، قدر  -1:" على أنه ،11-7114
 .اإلمكان عن طريق المشاورات بين األطراف المعنية

ة النزاع إذا لم تأتي المشاورات بحل في مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ اإلشعار بطلب الشروع فيها، يمكن للمستثمر إحال -7
ما على التحكيم الدولي، وفي الحلة  إما على السلطات القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه االستثمار وا 

 (12، ص 7112-12-79: الصادرة بتاريخ 42: ع.ش.د.ج.رج.ج......".):اآلخيرة يمكن للمستثمر الخيار بين
يحل أي :" أ على أنه : الفقرة( 2)ثمار بين الجزائر وأمريكا، حيث نصت المادة االتفاقية المتعلقة بتشجيع االست: أنظر -4

خالف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية بصدد تفسير هذه االتفاقية، أو 
جم عن أي مشروع أو نشاط أصدرت له تغطية، متعلق، حسب رأي إحدى الحكومتين، بمسألة تخص القانون الدولي العام نا

ذا لم تتوصل الحكومتان إلى حل اتفاقي للخالف بانتهاء  يحل، إلى الحد الممكن، عن طريق المفاوضات بين الحكومتين، وا 
 االتفاقية الجزائرية ...ثالثة أشهر من طلب المفاوضات، فإن الخالف يرفع بمبادرة أي من الحكومتين إلى هيئة التحكيم 

-12المؤرخ في  119-91: األمريكية الرامية إلى تشجيع االستثمارات بين الدولتين،والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم
 .مرجع سبق ذكره ،11-1991
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إلى االختيار بين اآلليات األخرى القضائية الداخلية أو آلية لة فشل التسوية بالتراضي يتم اللجوء وفي حا
 .(1)التحكيم الخاص أو المؤسسي

كذلك هناك من االتفاقيات الدولية لالستثمار ال تنص على التفاوض كوسيلة لحل منازعات     
اللجوء إلى الوسائل األخرى كالتوفيق والتحكيم، وذلك االستثمار فحسب بل لبدا من أن يكون اللجوء إليه قبل 

من اتفاقية الوكالة الدولية لضمان االستثمار، وتعد المفاوضات قد ( 7)من الملحق رقم  7نصت عليه المادة 
استنفذت إذا فشل الطرفان في االتفاق على تسوية خالل مائة وعشرين يومًا من تاريخ طلب الدخول في 

من االتفاقية العربية لضمان االستثمار، والتي أشارت إلى آلية ( 14)عما ورد في المادة المفاوضات، فضاًل 
المفاوضات كوسيلة لتسوية المنازعة االستثمارية وذلك خالل ستة أشهر من طلب أي طرف الدخول فيها، 

آلية  وفي حالة فشل في حل خالل هذه المدة اعتبرت المفاوضات قد استنفذت وعنده يمكن اللجوء إلى
 . التوفيق أو التحكيم

وبالتالي يمكن القول أنه في حالة استخدام آلية المفاوضات لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي 
المباشر، فإذا توصل الطرفان إلى حل النزاع، فال حاجة الستخدام اآلليات األخرى، ويثبت هذا الحل في 

ل، لكن في حالة فشل المتفاوضون في التوصل لحل النزاع، محرر مكتوب، وذلك درءًا للمنازعة في المستقب
  .(2)ففي هذه الحالة يجوز لهم اللجوء إلى اآلليات الودية أو القضائية األخرى

 :تطبيقات عملية آللية المفاوضات في تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر -ت
االستثمار األجنبي، ونذكر على سبيل  عملت آلية المفاوضات على تسوية كبرى قضايا منازعات

النزاع بين دولة مصر وشركة بوابة الكويت القابضة وهي شركة استثمارية ذات أسهم تمتلك فيها شركة : المثال
، حيث نشب نزاع بين الطرفان على إثر إجراء قامت به الدولة المصرية %29.87اإلسكندرية لألسمدة نسبة 

لطبيعي والتمييز في تحديد أسعاره بين شركات األسمدة، وكذا القيام بتحويل المتمثل في رفع أسعار الغاز ا
مشاريع االستثمارية للمناطق الحرة إلى مشاريع استثمارية داخلية، مما ترتب عن هذه اإلجراءات ضررًا للشركة 

ة منازعات برفع دوى تحكيمية ضد دولة مصر أما المركز الدولي لتسوي 1122الكويتية، والتي قامت في سنة 
مليار دوالر، غير  1.1االستثمار األكسيد، وذلك للمطالبة بتعويضات مالية عن األضرار التي أصابتها قدرها 

أن الحكومة المصرية دخلت في مفاوضات مع الشركة الكويتية المستثمرة وأسفرت عن حل النزاع وديًا دون 
                                                           

ب  من االتفاقية الجزائرية االيطالية والمتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات،  والمصادق عليها بموج 8انظر المادة  -1
، مرجع سبق ذكره، كذلك 1991مايو  18والموقعة في الجزائر في  1991أكتوبر  12المؤرخ في  142-91المرسوم الرئاسي 

نفس المادة من االتفاقية الجزائرية الرومانية والمتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، والمصادق عليها بموجب 
، مرجع سبق 1992-12-78، والموقعة في الجزائر بتاريخ 1994-11-77رخة في المؤ  178-94: المرسوم الرئاسي رقم
المؤرخ في  88-92: من االتفاقية االسبانية الجزائرية، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11ذكره، وكذلك المادة 

ن االتفاقية الجزائرية األردنية م 12، مرجع سبق ذكره، وأيضًا المادة 1994-17-71والموقعة بمدريد في  72-11-1988
 12المؤرخ في  111-92: المتعلقة بالتشجيع والحماية المتابدلة لالستثمارات والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 . ، مرجع سبق ذكره1992أبريل 
 .112ذكره، ص رواء يونس محمود، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة، مرجع سبق  -2
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ود االستثمار والتي قامت بالتفاوض مع دفع أي تعويضات عن طريق اللجنة الوزارية لفض منازعات عق
الشركة الكويتية، حيث بموجبه قامت الشركة الكويتية بتنازل عن كافة مبالغ التعويضات المطالب بها بموجب 

  .(1)الدعوى التحكيمية المرفوعة أمام األكسيد
 (Médiation) وساطةال :ثانياا 

وكما سبق ذكره، تعتمد على تدخل األطراف مباشرة لحل النزاع وتفرغ في عقد  إن آلية المفاوضات
لزامي لحل النزاع عند نشوبه، وقبل المرور إلى الوسائل الودية  االستثمار األجنبي المباشر كبند إجرائي وا 

تلزم أطراف  األخرى غير أنه قد يتدخل الغير لحل النزاع عن طريق التوفيق أو الوساطة، وهذه اآلليات قد ال
عقد االستثمار األجنبي باللجوء إليها ويترك لهم الخيار في إتباعها، كما أن اللجوء إلى آلية التوفيق أو 
الوساطة قد يكون حرًا أي من اختيار األطراف، أو مؤسساتيَا أي تحت مظلة إحدى المؤسسات الدولية 

االتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة األطراف حرصت معظم وقد  ،الخاصة بفض النزاعات االستثمارية
والتشريعات الوطنية المقارنة وكذا الشروط التعاقدية، على هذه اآلليات، وجعلت منها أمرًا إلزاميًا قبل اللجوء 

، مع ، وأهم المسائل المتعلقة بهماالتوفيقو الوساطة  ليتيإلى الوسائل القضائية، وعليه سوف نتناول بالدراسة آ
 .ومسألة إجراءاته وآثاره  شارة إلى بعض التطبيقات العملية آللية التوفيق في تسوية عقود االستثماراإل
  :وأنواعها الوساطة مفهوم -أ

تشكل الوساطة األساس القانوني الذي يقوم عليه نظام الوسائل البديلة فهي المحرك والسبيل األول 
لجهة إيجاد حل توافقي بين المتنازعين وتقع في قلب الوسائل البديلة، وكانت أكثر وسيلة شيوعًا في حسم 

FIDICالفيديك النزاعات التجارية ال سيما في العقود التجارية الدولية الكبيرة مثل عقود 
 (2). 

وقد تطورت الوساطة بشكل سريع كآلية لفض المنازعات منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين 
في مجال الشركات والقطاع التجاري بحيث تفوقت على التحكيم كخيار للحل في النزاعات حول العقود وفشل 

 والنزاعات حول الملكية وغيرها من النزاعات وصواًل إلىتنفيذها وخروقات براءة وانتهاكات العالمات التجارية 

                                                           
مدرجة عبر  أنظر الموقع اإللكتروني لشركة بوابة الكويت القابضة وكذا الموقع اإللكتروني المسمى الموازي للشركات غير -1

، تاريخ http://www.almowazi.com/UnergisteredCompanies.aspx?Companyld=270: الرابط اإللكتروني التالي

، كذلك يمكن أن نشير في هذا اإلطار أن التسوية الودية عن طريق التفاوض أو 14:11: ، الساعة7112-19/12: التصفح
ولي لتسوية منازعات االستثمار المشاورات ، يمكن أن تكون حتى أما المراكز التحكيمية، حيث تشير احصائيات المركز الد

CRDI  تم تسويتها عبر الطريق الودي   7112من مجموع المنازعات المطروحة أمام المركز  للتسوية عام  %17أنه نحو وجود
بالطريق الودي من مجموع المنازعات خالل نفس السنة تم تسويتها في حكم التحكيم  %14وذلك لمختلف االسباب وحوالي 

من مجموع المنازعات كذلك تم تسويتها بالطريق الودي مدمج في حكم  % 4,5بناءًا على طلبات أطراف النزاع، وحوالي 
  .V:Affaires du CIRDI-Revue Statistidues, (Numéro 2017-02, p 29-30.)). التحكيم

سعودية مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة  خلف ايناس -2
 .95، ص، 1122األردن، 

http://www.almowazi.com/UnergisteredCompanies.aspx?Companyld=270
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الوساطة اإللكترونية عبر االنترنيت لتعالج تشكيلة متنوعة من النزاعات الدولية بين الشركات والعقود الدولية 
   .(1)بصفة عامة

كما خضعت لعدة تعريفات فقهية في مجال فض المنازعات بصفة عامة، ويتخذ اتفاق الوساطة عدة 
وتتميز بمجموعة من الخصائص تقتضي  ليات األخرى كالتوفيق والتحكيمنواع وصور وأشكال مثلها مثل اآلأ

تمييزها عن اآلليات األخرى للتسوية الودية، فضاًل على أنها لها آثار هامة، وتقتضي عدة إجراءات 
 .لدولة لالستثمارلممارستها كآلية لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر كنوع من عقود ا

وسيلة اختيارية غير ملزمة لحسم الخالفات يلجأ إليها األطراف إلى طرف :"  تعرف الوساطة بأنهاو 
دعاءات األطراف،  ثالث محايد يقوم بدور الوسيط في محاولة لحسم الخالف، عن طريق فحص طلبات وا 

 .(2)"ويساعدهم في التفاوض لحسم النزاع
تدخل طرف ثالث ال عالقة له بالنزاع القائم بين األطراف بشكل ودي :"  اويعرفها جانب من الفقه بأنه

للعمل على تسويته، ويشترك الطرف الثالث مباشرة في المفاوضات الدائرة بين األطراف، ويقترح بنفسه حاًل 
  .(3)كما قد يدخل الوسيط بصورة عفوية أو قد تستدعيه األطراف المتنازعة للعمل كوسيط ،"للنزاع

  : - Fouchard -وفي هذا اإلطار يقول األستاذ 
« La mission du médiateur se limite à tenter de concilier les parties, ou à s’efforcer de les 

amener à une solution mutuellement acceptable. 

La médiation est consensuelle du début à la fin. 

Il accompagne les parties pour trouver une solution commune. 

Les propositions ou recommandation qu’il leur présente après l’instruction de l’affaire 

n’ont aucun caractère obligatoire, elles ne l’acquièrent que si et lorsque les parties les ont 

acceptées. 

Personne indépendante, neutre et impartial. »
)4(.

 

عملية ودية يقيم فيها األطراف المتخاصمة عدالتهم بأنفسهم بمساعدة " :بأنها وعرف كذلك أحد الفقهاء
 .(5)"الغير

وقد عرفت بعض التشريعات الوطنية المقارنة وكذا االتفاقيات الدولية الوساطة، فعلى سبيل المثال 
كل عملية منظمة، يحاول طرفان أو :" على أنها 2951عرف التشريع الفرنسي الوساطة االتفاقية في المادة 

                                                           
كريستوفرومور، عملية الوساطة، استراتيجيات عملية لحل النزاعات، ترجمة فؤاد سروجي، األهلية للنشر والتوزيع، عمان،  -1

 .21-92، ص ص 1112، 2األردن، ط 
2
- paulsson (J):and other,The Freshfields Guide to the arbitration and ADR, Clauses in international Contracts 2

nd
 

ed, The Hague, Kluwer, 1999, p109. 
 .182، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص عمار محمد خضير الجبوري، ضمانات االستثمار األجنبي المباشر -3
الصلح والوساطة والتحكيم، جوان : الطرق البديلة لحل النزاعات -عدد خاص -فنيش كمال، الطرق البديلة لحل النزاعات -4

 .125-121، مجلة المحكمة العليا عدد خاص، ص ص 1112
5
 -H.J.Hougein, et ph. Genin, Guide pratque de l’arbitrage et de la mediation Comerciale, paris, Litec, 2004, No, 

230, p 139. « Un processus amiable dans lequel des personnes qui s’opposent se font justice a elles memes avec 

l’aide d’un tiers ». 
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زعتهم، وذلك بمساعدة أكثر الوصول إلى اتفاق، بعيدًا عن كل إجراء قضائي، من أجل الحل الودي لمنا
 .(1)"شخص يختارونه والذي يؤدي مهمته بالحياد، والتخصص، واالهتمام

فبراير  19المؤرخ في  15-12أما المشرع الجزائري وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
مما طرح إشكالية نوع هذه الوساطة  ،(2)نجده تناول نظام الوساطة دون اإلشارة إلى تعريفها ونوعها 1112

ن كانت تحمل سمات الوساطة القضائية ، وهذا (3)هل هي وساطة اتفاقية أم قضائية، أم هي خليط بينهما، وا 
، والذي 1112لسنة ( 9)بخالف المشرع المغربي حيث أشار قانون المرافعات المدنية  المعدل بالقانون رقم 

ن كان قد أخلط بين عقد الوساطة لتعريف ا 512: خصص فيه المادة رقم لوساطة االتفاقية وصورها وا 
اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق األطراف بموجبه على تعيين :" والصلح والتي جاء في إحدى فقراتها أن

    .(4)وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح نشأ أو قد ينشأ فيما بعد
ل تأسيس المركز الفعال لحل النزاعات، وهو وكذلك عرف النظام البريطاني نظام الوساطة من خال

عبارة عن شركة مدنية تعمل على تشجيع الوساطة في القضايا المدنية والتجارية دون قضايا األسرة، وفي 
وبموجب تعديل القانون المدني البريطاني أصبح اللجوء إلى القضاء، ال يتم إال بعد فشل الحلول  2555سنة 

 .(5)الودية وعلى رأسها الوساطة
وبخصوص التشريعات الدولية فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة األولى من القانون النموذجي للتوفيق 

ألغراض هذا " :التجاري الدولي والذي أعدته لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولية اليونيسترال على أنه
                                                           

من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي وهو منشور على شبكة االنترنيت وفق آخر تعديل على الموقع  0321المادة  -1
 ، 03:21، الساعة 3100-10-01: ، تاريخ التصفح www.légifrance.gouv.fr: اإللكتروني

- Article1530 : « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en 

application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel 

deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la 

résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec 

impartialité, compétence et diligence ».  
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع  554لقد نصت المادة  -2

المواد باستثناء قضايا شؤون األسرة والقضايا العمالية وكل من شانه أن يمس النظام العام، كما استحدث المشرع الجزائري طرقًا 
لقضايا التي باتت تثقل كاهل القضاء، حيث لم يكتفي بأحكام الوساطة قانونية بديلة لحل المنازعات القضائية سعيا للحد من ا

-15المؤرخ في  11-29: في المواد المدنية والتجارية فقط، بل كرسها كذلك في القضايا الجزئية، وذلك من خالل األمر رقم
جويلية  15في  المؤرخة 41: ش، ع.د.ج.ج.ر.، ج2522المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزئية لسنة  12-1129

 55: ش، ع.د.ج.ج.ر.، والمتعلق بحماية الطفل، ج1129-12-29المؤرخ في  21-29: ، إضافة إلى القانون رقم1129
 .  وبذلك أدخل المشرع الجزائري آلية الوساطة الجزئية لحل المنازعات الناشئة عن الجرائم. 1129-12-25: الصادرة بتاريخ

الصلح والوساطة والتحكيم، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص الجزء الثاني، : ة لحل النزاعاتعبد السالم ذيب، الطرق البديل -3
 .992، ص 1112جوان 

مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمار األجنبية بالوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره،  - 4
 .222-221ص ص 

ة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد سوالم سفيان، الطرق البديل -5
 .19، ص 1124-1125خيضر بسكرة، الجزائر، 

http://www.légifrance.gouv.fr/
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تعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير آخر ذي أي عملية سواء أشير إليها ب" التوفيق"القانون يقصد بمصطلح 
مساعدتهما في سعيهما " الموفق"مدلول مماثل، يطلب فيها الطرفان إلى شخص آخر، أو أشخاص أحرين 

إلى التوصل إلى تسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن عالقة تعاقدية أو عالقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك 
وقد تم نقد هذا التعريف من طرف عدة " ة لفرض حل للنزاع على الطرفينالعالقة، وال يكون للموفق صالحي

 .باحثين على أساس أنه سوى بين التوفيق والوساطة
قواعد  1125وفي اإلطار الدولي دائمًا نجد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي أصدر عام 

لى بموجبها شخص محايد، يعين بواسطة أطراف تلك العملية التي يتو " :للوساطة وعرف في ديباجته بأنها
النزاع أو نيابة عنهم، معاونيهم بشكل فعال ليتوصلوا إلى تسوية النزاع أو الخالف مع تحكمهم الكامل في 

 .(1)"قرار التسوية وكذلك بنود اتفاق التسوية
 :أنواع الوساطة -ب

تقترب من التوفيق أو المصالحة من تتخذ الوساطة أنواع عديدة فهناك الوساطة البسيطة وهي التي 
حيث الجانب التنظيمي وذلك في وجود شخص يسعى إلى التقريب بين وجهات نظر المتنازعين، وهناك 
الوساطة االستشارية وهي التي يطلب فيها أطراف النزاع من الخبراء االستشاريين كالمحامي أو خبير في 

وهناك كذلك وساطة التحكيم، وهي التي يتفق فيها األطراف موضوع النزاع، ثم تدخله كوسيط لتسوية النزاع، 
 .مة التحكيم إذا فشلت مهمة الوسيطعلى قيام الوسيط بمه

كما يمكن أن تتخذ الوساطة شكل قضاء صوري وهي التي يتم فيها تشكيل هيئة يرأسها الوسيط وتضم 
للوساطة حيز أوسع قبوال لسهولة وكالء عن أطراف النزاع وذلك للوصول إلى تسوية مقبولة من الطرفين، و 

ومرونة اإلجراءات فيها، وتعمل على حسم مختلف أنواع النزاعات خاصة تلك التي تنتج عن العقود 
 .(2)االستثمارية بشكل عام واألجنبية بشكل خاص

 او الوساطة باالحالة، في عقود االستثمار ممكن ان تكون في صورة شرط أو مشارطة، والوساطة
إدراجه وكتابته في صلب العقد أو  ة عبارة عن اتفاق بين طرفين قبل قبل وقوع النزاع، يتمفشرط الوساط

المعاملة بينهما، وينص فيه على أنه إذا نشب نزاع بينهما يتم تسويته عن طريق وسيط يتفق عليه، 
أما ، 1112وبخصوص التشريعات الوطنية التي عرفت شرط الوساطة نجد قانون المسطرة المغربي لسنة 

مشارطة الوساطة فيكون سابقا على نشوء النزاع أي نزاع طرفيه، كما يكون بعد وقوع النزاع في صورة عقد 

                                                           
مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمار األجنبية بالوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره،  -1

 .224،229ص ص، 
-191 ص ر محمد خضير الجبوري، ضمانات االستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، صعما -2
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في حين نجد الوساطة باالحالة والتي تعتبر الصورة الحديثة التفاق الوساطة، و تكون االحالة إليها  وساطة،
 . (1)عامة وله عالقة بالعقد األصليليس من طرف العقد نفسه، بل من طرف عقد نموذجي يتضمن شروط 

الوساطة المؤسساتية والوساطة الحرة، فالوساطة المؤسساتية هي منظمة وفق قواعد وهناك كذلك  
مراكز الوساطة أما الحرة فهي منظمة وفق مبدا سلطان اإلرادة ومن امثلة الوساطة المؤسساتية نجد الوساطة 

ينظم قواعدها  والتيلدى المركز الدولي التسوية الودية للمنازعات التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس 
 .(2)ان النسخة األخيرة لهذه القواعد منشورة على الموقع اإللكتروني للغرفة وشروطها علماً 

 لتوفيقا: ثالثاا 
يخضع التوفيق لرضا الطرفين، غير أنه يطرح العديد من اإلشكاليات، من حيث مفهومه وطبيعته 

أو  االستثمار األجنبي سواء في حالة التوفيق الحرالقانونية واالعتداء به كآلية لتسوية منازعات عقود 
المؤسساتي الذي يتم أمام الجهات والمراكز الدولية وكذا النص عليه في التشريعات الوطنية المنظمة 

يهدف التوفيق إلى و ، لالستثمار وباألخص التشريع الجزائري واالتفاقيات الدولية المختلفة اإلقليمية والعالمية
التصال المباشر بين طرفي النزاع، مما يشجع عملية الحوار بينهما بغية التوصل إلى تسوية، تقريب وتسهيل ا

  .(3)وتتميز هذه اآللية بالمرونة والبساطة في اإلجراءات
 :مفهوم التوفيق -أ

طريق " :خضع التوفيق لعدة تعريفات من طرف الفقه من المنظور االصطالحي، فعرفه جانب منه بأنه
المنازعات التي تنشأ بين األطراف أساسه اختيار الغير وهو الموفق وصواًل إلى تسوية النزاع عن ودي لتسوية 

، وعرفه كذلك "طريق التقريب بين وجهات النظر لألطراف المتنازعة دون أن يكون قرار التسوية ملزم لهما
سوية المنازعات والتي إحدى الطرق الودية لت" :جانب آخر من الفقه في إطار تكريس نفس المفهوم  بأنه

والذي يكون محايدًا،  (Conciliateur)بمقتضاها يقوم األطراف باللجوء إلى شخص من الغير يسمى الموفق
ويقوم بتسهيل االتصال بينهم، ويوضح المشاكل التي يثيرها النزاع، ويحدد النقاط محل الخالف ويقوم في 

 .(4)"يتوصلوا بأنفسهم إلى حل يرتضيانه بالنسبة للنزاعالنهاية بالتقريب بين وجهات نظر األطراف، لكي 
أي عملية، سواء أشير : "كما عرف القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي في أحكامه التوفيق بأنه

إليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو تعبير آخر ذي مدلول مماثل، يطلب فيها الطرفان إلى شخص آخر، أو 
                                                           

مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمار األجنبية بالوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره،  -1
 .، وما بعدها255 ص

، منشورة على الموقع االلكتروني للغرفة 72، ص 7112التجارة الدولية بباريس المعدلة سنة قواعد التحكيم لدى غرفة  -2
 .14:11على الساعة  7118-12-14: تاريخ التصفحwww.iccwbo.org :التالي

 
هوام عالوة، قروي سميرة، أطر فض منازعات االستثمار األجنبي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم  -3

 .171، ص 7112، جوان 14 :ع، 11السياسية، جامعة لعباس لغرور، خنشلة، المجلد 
، دية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األولمصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الو  -4

 .772-772مرجع سبق ذكره، ص ص 
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مساعدتهما في سعيها إلى  التوصل إلى تسوية ودية لنزاعها الناشئ عن عالقة ( وفقالم)أشخاص آخرين 
تعاقدية أو عالقة قانونية أو المتصل بتلك العالقة، وال يكون للموفق الصالحية لفرض حل النزاع على 

   .(1)"الطرفين
ني الجزائري الصلح من القانون المد 429ويشبه إجراء التوفيق الصلح، وفي هذا اإلطار عرفت المادة 

عقد ينهي به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقعان نزاعًا محتماًل وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه " :بأنه
  .(2)"التبادل عن حقه

 :اتفاق التوفيق وصور وأشكال أنواع -ب
 : يمكن التمييز بين عدة أنواع  وصور وأشكال  من اتفاق التوفيق وذلك من خالل النقاط الثالثة اآلتية

 :أنواع التوفيق -1
يمكن التمييز بين اتفاق التوفيق الرضائي الخاص، واتفاق التوفيق المؤسسي واتفاق التوفيق القضائي، 

هو الذي يحدده وينظمه األطراف أنفسهم، دون تدخل من هيئة أخرى، مع اإلشارة إلى  فالتوفيق الخاص
بصيغتها المعدلة سنة  1981قواعد التوفيق التي اعتمدتها لجنة األمم المتحدة للقانون الدولي اليونيسترال لعام 

ءاته وأحكامه تنظم فإجرا التوفيق المؤسسيتعد نموذجًا جيدًا لقواعد التوفيق الخاص، أما  7112و 1982
مركز : وتدار عن طريق إحدى الهيئات أو المراكز المتخصصة، والتي غالبًا ما تكون مؤسسات تحكيمية مثل

فهو  أما التوفيق القضائي، (3)الوساطة والمصالحة التابع لمركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي
مبدأ سلطان اإلرادة ويتم خارج ساحات قضاء محاكم عكس التوفيق الرضائي اإلتفاقي الذي يهيمن عليه 

الدولة، في حين أن التوفيق القضائي يقوم به القاضي بمبادرة منه أو الموفق الذي يختاره قاضي الموضوع أو 
ن كان يجوز لهم المبادرة بطلب إجراء التوفيق من  يختاره الخصوم وال يتدخال هذا األخير في إجراءاته، وا 

والذي ال يجوز له طبقًا للتشريعات المنظمة للوساطة القضائية، أن يلزم أطراف النزاع قاضي الموضوع، 
الدخول في مساعي التوفيق ألن ذلك يتعارض مع مبدأ سلطان اإلرادة الذي يسري على اتفاق أطراف النزاع 

  .(4)على تسويته بالتوفيق
 :صور اتفاق التوفيق -2

هو الذي يخلق نزاعًا جديدًا نظرًا اتفاق التوفيق الشفوي، ف والكتابييمكن ان نميز بين التوفيق الشفوي 
نكاره من جانب أحد أو بعض أطراف النزاع، لذلك التوفيق كإحدى اآلليات الودية المهمة  لصعوبة إثباته وا 

                                                           
، مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األول -1

 .772مرجع سبق ذكره، ص 
جنبية في القانون الدولي وتطبيقاته في الجزائر، رسالة ماجستير في أحمد بوخلخل، نظام تسوية منازعات االستثمارات األ -2

 .94، ص 1125-1121القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .119-118ص  بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص -3
، عات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األولمصطفى محمد الدسوكي، تسوية مناز  -4

 .748مرجع سبق ذكره، ص 
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لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، ونظرًا لطبيعته الرضائية فيستلزم أن يكون مكتوبًا، وهو ما 
، وقد أكدت على ذلك  الئحة الوساطة والتوفيق لدى الغرفة العربية للتحكيم باتفاق التوفيق المكتوبيعرف 

يجب أن يكون "  :على أنه 27المادة  ، حيث نص البند الرابع من7111والتسوية الودية للمنازعات لعام 
االتفاق على التوفيق أو المصالحة مكتوبًا، سواء في محرر رسمي، أو في محرر عرفي أم في محضر تم 

 .(1)"تحريره لدى هيئة التحكيم أو إحدى المحاكم التي كانت تنظر النزاع
ت وتوفير حماية ألطراف ونستخلص مما سبق أن التوفيق يجب أن يكون مكتوبًا وذلك لتجنب الخالفا

 .   النزاع
 :التوفيقأشكال اتفاق  -3

يكون في إطار  فشرط التوفيقشرط التوفيق ومشارطة التوفيق، : صورتان وهما اتفاق التوفيق يأخذ
التوفيق الرضائي حيث أن النزاع لم ينشأ بعد وال محل له في التوفيق القضائي، بحيث يتفق أطراف عقد 
االستثمار األجنبي على تسوية ما قد ينشأ بينهم من منازعات في المستقبل عن طريق التوفيق سواء بإدراج 

مشارطة أما تقل يعتبر بمثابة ملحق للعقد، ذلك في عقد االستثمار األجنبي ذاته أو في إطار اتفاق مس
فتأتي بعد نشوب النزاع بالفعل، ويجب أن تتضمن تلك المشارطة بيانًا بموضوع التوفيق على نحو  التوفيق

دقيق، أي تحديد المسائل التي سيتناولها التوفيق، وفي هذا اإلطار أشار القانون النموذجي للتحكيم التجاري 
يطبق هذا القانون بصرف النظر على األساس الذي يجري :" وفيق، إذ نص على أنالدولي إلى مشارطة الت

 ".ل إليه قبل نشوء النزاع أو بعدهالتوفيق بناء عليه، بما في ذلك اتفاق الطرفين سواء تم التوص
ويمكن اإلشارة كذلك إلى الصورة الحديثة إلتفاق التوفيق وهي اتفاق التوفيق باإلحالة، والتي تتضمنها 

لعقود النموذجية، وليس األصلية وذلك بقيام أطراف النزاع اإلحالة على هذه العقود المعروفة في عالقاتهم ا
   .(2)الجارية، والتي تتضمن بند تسوية المنازعة عن طريق التوفيق

 :األجنبي التوفيق كآلية لتسوية منازعات عقود االستثمار -ت
يحرص أطراف عقود االستثمار األجنبي المباشر على االستعانة  بالوسائل واآلليات الودية لفض 
النزاع القائم بينهما أو تجنب وقوعه في المستقبل، مع العلم أن هذه اآلليات هي متعددة وتشكل بما يعرف 

بين المستثمر األجنبي بمجموعة الحل التفاوضي ومنها التوفيق، وفي هذا الصدد ومن أجل تحسين العالقة 
وحماية مصالح الطرفين، لجأت الدول النامية والمتقدمة عبر المؤسسات الدولية وكذا التشريعات الوطنية 
المقارنة، واالتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة األطراف اإلقليمية والجهوية إلى تنظيم هذه اآلليات، حيث باتت 
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يطرح إشكالية االعتداد بالتوفيق كآلية لتسوية المنازعات في إطار العديد وهذا ما  ،(1)تشكل مصادر مهمة لها
من المؤسسات الدولية والتشريعات الوطنية الداخلية وكذا االتفاقيات الدولية مع اإلشارة إلى التشريع الجزائري 

ية وتشجيع واالتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية التي صادقت عليها الجزائر في إطار توفير الحما
 :االستثمارات األجنبية المباشرة،  وذلك على النحو اآلتي

 :ز التحكيمدولية ولوائح غرف ومراكاالعتداد بنظام التوفيق في إطار المؤسسات ال -1
عملت العديد من المؤسسات الدولية وكذا أنظمة التحكيم الدولية على تبني هذه الوسائل واآلليات 

ميثاق : قضائية والتي تجسد الحل التفاوضي قبل اللجوء إلى اآلليات القضائية، ومنهاالودية البديلة وغير 
من الفصل السادس، وكذا نظام التوفيق في إطار لجنة األمم المتحدة لقانون  11األمم المتحدة بموجب المادة 

، كذلك أخذ التوفيق القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 7117التجارة الدولية، والتي أعدت في سنة 
الئحة غرفة التجارة الدولية : مكانًا بارزًا في العديد من مراكز التحكيم الدولية واإلقليمية، على سبيل المثال

واتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات  ،(2)، والتي وضعت نظامًا للتوفيق االختياري1998لعام 
االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى، حيث وضعت هذه االتفاقية آليات لحسم المنازعة بطريقة ودية، 

يمكن اإلشارة كذلك إلى مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم  ،(3)من هذه االتفاقية 12إلى  78وذلك من المادة 
اعد للوساطة والتوفيق والخبرة الفنية والمحاكم المصغرة، ومجلس مراجعة المرافعات، وبدأ التجاري الدولي، قو 

 .(4)مركز الوساطة والمصالحة: تحت اسم 1991ل بها عام 7العم
 :تشريعات الوطنيةاالعتداد بنظام التوفيق في إطار ال -2

أجازت الكثير من التشريعات الوطنية الداخلية، سواء في قوانين المرافعات أو في القوانين المنظمة 
التوفيق على غرار المفاوضات والوساطة والصلح : لالستثمار اللجوء إلى الوسائل البديلة وغير قضائية ومنها

المباشر بصفة خاصة سواء كان  لفض النزاعات بصفة عامة والنزاعات المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي
، 1942النظام الفدرالي للوساطة والمصالحة لعام : اتفاق التوفيق حر أو مؤسسي ومنها على سبيل المثال

                                                           
 .22-92الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص ص  خلف ايناس -1
، مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األول -2

 .718مرجع سبق ذكره، ص 
من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار فإننا نجدها تعالج ( 41-12)بالرجوع إلى الباب الثالث والرابع من المواد  -3

توفيق، إضافة إلى التحكيم وكذا شروط تقديم طلب فض المنازعات وفقًا لهذه اآلليات واإلجراءات المتبعة من قبل مسألة ال
الموفق أو المحكم لفض منازعة ما كذلك وفقًا لهذه القواعد، غير أنه تبقى آلية التحكيم كما سيأتي بيانه في ظل اإلحصائيات 

قضية عرضت للتسوية على المركز  452لدولي، هي األهم، حيث من مجموع حول عدد القضايا التي عرضت على المركز ا
قضايا تم تقديم بشأنها طلبات تسوية عن طريق آلية التوفيق وما تبقى كانت من نصيب التحكيم وذلك منذ ( 5)نجد فقط تسعة 

بد اهلل سعيد البرواري، تسوية ع: ، وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر1125-12-12نشأة المركز إلى غاية تاريخ 
، ص مرجع سبق ذكرهمنازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من حيث المركز الدولي، 

   .وما يليها 114
 .21-25، ص ص، مرجع سبق ذكرهالخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة،  خلف إيناس -4
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 ،(1)1241إلى المادة  1278كذلك نظم الوساطة والتوفيق في قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي من المادة 
بشأن  7111لسنة  2: ق لتسوية المنازعات بموجب القانون رقموكذلك اعترف المشرع المصري بنظام التوفي

 81: لجان التوفيق في فض المنازعات التي تكون واألشخاص االعتبارية طرفًا فيها، والقانون المصري رقم
 .(2)والمتعلق بالمناطق االقتصادية 7117لسنة 

عودي الصادر بالمرسوم أضف إلى ذلك أن المشرع السعودي وبموجب نظام االستثمار األجنبي الس
م، وكذا الالئحة التنفيذية الخاصة بنظام االستثمار  7111هـ الموافق لسنة  1471لسنة  1: الملكي رقم

هـ الموافق لسنة  1471مايو  12: بتاريخ 7: السعودي الصادر بقرار محافظة الهيئة العامة لالستثمار رقم
يشكل مجلس اإلدارة وفقًا للفقرة الثالثة عشرة :" على أنهم، وفي المادة السادسة والعشرين منها نصت  7111

للنظر في المنازعات التي " لجنة تسوية منازعات االستثمار"من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين تسمى
تنشأ بين المستثمر األجنبي، وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام تعمل على 

قًا لنظام التحكيم ازعة وديُا، فإن تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائيًا عن طريق التحكيم وفتسوية المن
 .....".السعودي
هذا النص أن المشرع السعودي خرج عن األصل في االختصاص بالنظر المنازعة ويالحظ من خالل  

االستثمار، والتي تقوم بفض المتعلقة باالستثمار األجنبي من القضاء السعودي إلى لجنة تسوية منازعات 
ن تعذر عليها تلجأ للتحكيم وفقا لنظام  نزاعات االستثمار األجنبي وديًا من خالل الوساطة والصلح والتوفيق، وا 

   .(3)التحكيم السعودي
وفيما يخص المشرع الجزائري، فإذا رجعنا على سبيل المثال إلى قطاع المحروقات، وباألخص المادة  

 12-12: ، المعدل والمتمم للقانون رقم7111فبراير  71المؤرخ في  11-11: من القانون رقم 28: رقم
بين الوكالة  يسوى كل خالف: " والمتعلق بالمحروقات، فقد نصت على أنه 7112أبريل  78المؤرخ في 

/ أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون و/والمتعاقد، ينجم عن تفسير و( النفط)الوطنية لتثمين المحروقات 
 .أوالنصوص المتخذة لتطبيقه، عن طريق إجراء تسوية ودية وفق الشروط المتفق عليها في العقد

دولي حسب الشروط المتفق عليها في في حالة إخفاق هذا اإلجراء يمكن عرض هذا الخالف للتحكيم ال
 .العقد

يخص اللجوء إلى التحكيم الدولي المذكور أعاله األشخاص المكونين للمتعاقد دون سواهم، وال يخص 
 .المؤسسة الوطنية سونا طراك، شركة ذات أسهم

                                                           
 .25ص  مرجع سبق ذكرهالخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة،  خلف إيناس -1
مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب  - 2

 .744، مرجع سبق ذكره، ص األول
-119مرجع سبق ذكره، ص ص  الرحمن محمد العقيل، ضمانات االستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية،عبد  -3

111. 
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ص في حالة ما إذا كان الخالف قائمًا بين المؤسسة الوطنية سونا طراك، شركة ذات أسهم، واألشخا
المكونين للمتعاقد، فإنه يمكن عرض هذا الخالف على التحكيم الدولي حسب الشروط المنصوص عليها في 

 .العقد
 .(1)"يطبق القانون الجزائري، وال سيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لتسوية الخالفات

، 7112-14-78ي المؤرخ ف 12-12: وقبل هذا التعديل كان المشرع الجزائر وفي القانون رقم
لكن بموجب التعديل في سنة  ،(2)يستعمل مصطلح المصالحة المسبقة وفقا الشروط المتفق عليها في العقد

وسع من آليات تسوية المنازعة النفطية واستخدم مصطلح التسوية  11-11: وبموجب القانون رقم 7111
-12:والذي عدل القانون رقم 11-12وبموجب األمر  7112الودية ليوسع من استخدامها، وحتي في تعديل 

المتعلق بالمحروقات كان يؤكد على ضرورة اللجوء إلى المصالحة أواًل وفي حالة فشل هذه األخيرة   12
 .(3)يمكن بعدها اللجوء إلى التحكيم

الفقرة  أن المشرع الجزائري حذف 28وباألخص المادة  11-11وما يالحظ على قانون المحروقات 
، 7112لسنة  11-12، وفي الفقرة الرابعة من األمر 7112لسنة  12-12: رقم الثانية الواردة في القانون

أما إذا كانت شركة سونا طراك شركة أسهم، هي المتعاقد الوحيد، فإن النزاع يسوى : "والتي نصت على أنه
 ".تحكيم الوزير المكلف بالمحروقاتب

                                                                                                                                                                      
: وبالتالي فالسؤال المطروح هو لماذا حذف المشرع الجزائري هذه الفقرة من التعديل وأسقطها من القانون رقم

التحكيم في : ب وترى الدكتورة وردة العياشي من جامعة الرياض في مقالها الموسوم ب، لذلك تجي11-12
عقود النفط دراسة مقارنة بين قانون الجزائر وقانون الكويت، أن االتفاقات والعقود التي تبرمها شركة سونا 

في إطار عقود البحث  االتفاقات التي تبرمها مع الشركاء األجانب: طراك مع الشركات العالمية متعددة ومنها
أو االستغالل وامتيازات النقل عبر األنابيب، وذلك بوصفها شركة مساهمة ذات نظام خاص، فهذه العقود /و

لبدا أن نفرق فيها بين عقد الشراكة التي تبرمه شركة سونا طراك مع الشريك األجنبي، والعقود التي تبرمها 
 . الشركة المتمخضة عن عقد الشركة

كة التي تبرمه سونا طراك مع الشريك األجنبي، فإذا لم يكن لهذا األخير موطن في الجزائر، فعقد الشرا
من قانون اإلجراءات المدنية  1119كان العقد دوليًا، ويمكن أن يحال إلى التسوية الودية، طبقًا لنص المادة 

التي تبرمها الشركة ، أما فيما يخص العقود 7118فبراير  72المؤرخ في  19-18واإلدارية الجزائري 

                                                           
المؤرخ في  12-19: ، المعدل والمتمم للقانون رقم1125فبراير  11المؤرخ في  12-25: من القانون رقم 92: المادة رقم -1

 .22، ص 1125فبراير  14الصادرة بتاريخ  22:ع.ش.د.ج.ج.ر.والمتعلق بالمحروقات، ج 1119أبريل  12
، والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره، ص 1119أبريل  12المؤرخ  12-19:من القانون 92: المادة -2

25. 
، 1119أبريل  12المؤرخ في  21-19:، المعدل والمتمم  للقانون رقم1112يوليو  15المؤرخ في  21-12: األمر رقم -3

 .2، ص 1112يوليو  51: ، الصادرة بتاريخ42: ع.ش.د.ج.ج.ر.والمتعلق بالمحروقات، ج
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المتمخضة عن عقد الشركة، والتي يكون مقرها في الجزائر فهي تعتبر عقود داخلية مع األشخاص المقيمين 
     .(1)في الجزائر

، ففي الفضل الخامس منه والموسوم  19-18فبالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
شار إلى الصلح والوساطة والتحكيم، دون ذكر مصطلح التوفيق، المادة بالطرق البديلة لحل النزاعات فقد أ

، نالحظ 7112أوت  11المؤرخ في  19-12: ، وفي قانون ترقية االستثمار الجزائري رقم(2)وما يليها 991
أن المشرع جعل األصل استثناء واالستثناء هو األصل، فنص على اختصاص القضاء الوطني كأصل عام 

ف بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية سواء بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته لتسوية كل خال
الدولة الجزائرية في حقه، واستثناءًا الرجوع لآلليات التي تضمنتها االتفاقيات الدولية في هذا اإلطار، وهي 

فيه للطرفين باالتفاق عادة المصالحة والتحكيم، أو وجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح 
  .(3)على تحكيم خاص

والمتعلق بتطوير  7111أوت  71المؤرخ في  11-11: وعلى نقيض من ذلك نجد األمر رقم
االستثمار، الملغى حيث لم يشير فيه إلى من هي الجهة القضائية المختصة، مع اإلشارة إلى آليات التسوية 

، والذي أشار إلى 7112قانون ترقية االستثمار لعام  ، على غرارالودية الرضائية المصالحة والتحكيم
لى نظام المصالحة والتحكيم والتي سواء تضمنتها االتفاقيات الدولية المتعلقة  اختصاص القضاء الجزائري وا 

وهذا ما يطرح إشكالية االعتداد بهذه  ،(4)عقد االستثمار أو وجود اتفاق يقضي بهذه التسوية باالستثمار أو
ودية ومنها التوفيق في حل النزاعات المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر، والتي تثور بين اآلليات ال

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر سواء الثنائية أو إطار الدولة والمستثمر األجنبي وذلك في 
  .(5)ل أخرىالمتعددة األطراف والمتعلقة بتشجيع وحماية االستثمار بين الجزائر ودو 

                                                           
وردة العياشي، التحكيم في عقود النفط، دراسة مقارنة بين قانون الجزائر وقانون الكويت، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية  -1

 .42-49، ص ص 1125، جوان 4: واالقتصادية، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، ع
والمتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص  1112فبراير  19المؤرخ في   15-12: القانون رقم -2

25. 
 .، مرجع سبق ذكره1122أوت  22المؤرخ في  15-22: من القانون رقم 14المادة  -3
 74، والمادة مرجع سبق ذكره والمتعلق بتطوير االستثمار، 1112أوت  11المؤرخ في  15-12: من األمر رقم 22المادة  -4

 .، مرجع سبق ذكره19-12من قانون ترقية االستثمار 
تجدر اإلشارة في هذا اإلطار وفي مجال التسوية الودية أن المشرع الجزائري أجاز التسوية الودية عن  طريق التحكيم  -5

الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين األجانب أي في مجال  الدولي، بالنسبة للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ
سبتمبر  22المؤرخ في  142-29: الفقرة األخيرة من المرسوم الرئاسي رقم 295العقود اإلدارية الدولية، وذلك ما نصت عليه 

من قانون اإلجراءات  2112نص المادة  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات النظام العام، وذلك تماشيا مع1129
، والتي تمنع من اللجوء إلى التحكيم كطريق كآلية ودية لفض النزاع 1112فبراير  19المؤرخ في  15-12: المندية واإلدارية

لمادة ا: على الدولة واألشخاص المعنوية العامة، ماعدا في عالقتها االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية، أنظر
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 :لدولية التي صادقت عليها الجزائراالعتداد بنظام التوفيق في إطار االتفاقيات ا -3
تفضل جل االتفاقيات الدولية الثنائية التي أبرمتها الجزائر لتشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة مع 

وكذا اتفاقات االستثمار المبرمة بين مختلف دول العالم في أوربا وأمريكا، وأسيا وأفريقيا والدول العربية، 
الوكالة الوطنية لالستثمار والشركات المختلطة، الحلول الودية ومنها التوفيق أو المصالحة، والتي تهدف فيها 
الدولة المضيفة للشركات األجنبية المستثمرة إلى تحقيق التنمية، ويدفعها ذلك حاجتها الدائمة إلى تطوير 

عقد المبرم بين طرف أجنبي وطرف وطني، يثير الكثير من المشاكل، حتى قبل إبرامه، اقتصادها، علمًا أن ال
 .وذلك لتخوف األجنبي من القضاء الوطني وعدم تنفيذ المتعاقد الوطني المضيف لالستثمار اللتزاماته

كة وهما إما الشر  ،المتعاقدينهاذين  األمر الذي تطرح معه كيفية تسوية المنازعات التي تثور بين 
األجنبية المستثمرة أو فرع من فروعها والدولة كطرف ثاني أو إحدى هيئاتها، سواء كان العقد إداريًا أو كان 
العقد يخضع للقواعد العامة  أي القانون المدني، والتي عادة ما تتم تسويتها كذلك بالطرق الودية قبل اللجوء 

 .(1)إلى القضاء أو التحكيم للفصل في النزاع
معظم االتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية االستثمار تفضل الحل الودي الرضائي كما أن 

وتعطي عدة خيارات للمستثمر األجنبي المتعاقد في المفاضلة بين هذه الحلول الودية، بحيث يكون الموفق 
االستثمار أو لعدم مختص بالفصل بين كل نزاع ينشأ بين والمستثمر األجنبي بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية 

تنفيذ عقد االستثمار المبرم بين الدولة المضيفة لالستثمار والمستثمر األجنبي التابع للدولة التي هي طرف 
 .ية لالستثمار المبرمة مع الجزائرفي اتفاقية الدول

متعلق سبيل المثال نجد اتفاق االستثمار المبرم بين دولة الجزائرية والتونسية ال وفي هذا اإلطار نجد
الفقرة األولى  18بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار، يقر التسوية الودية الرضائية، حيث نصت المادة 

تتم تسوية كل نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير هذا االتفاق أو تطبيقه : " منه على أنه
تتم تسوية : "الفقرة األولى من نفس االتفاق على أنه 19، كما نصت المادة " قدر اإلمكان بالطرق الدبلوماسية

كل نزاع متعلق باستثمار ينشأ بين الطرف المتعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد اآلخر،  بقدر اإلمكان، 
  .(2)"بالتراضي

                                                                                                                                                                                           

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 1129سبتمبر  22المؤرخ في  142-29: من المرسوم الرئاسي رقم 259
 . 52المرفق العام، مرجع سبق ذكره، ص 

1
، ص 1121، 2عتو الموسوس، النظام القانوني لفروع الشركات األجنبية في الجزائر، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، ط  -

 .229-224ص 
اتفاق االستثمار المبرم بين دولة الجزائرية والتونسية المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار، من  5و 2: المادتان -2

نوفمبر  14المؤرخ في  414-12:، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم7112فبراير  12ونس بتاريخ الموقع في ت
 . مرجع سبق ذكره، 7112
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 الفقرة األولى من االتفاقية الجزائرية الفرنسية للتشجيع والحماية المتبادلة 18كذلك ما جاء في المادة 
كل خالف يتعلق باالستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطن أو " :لالستثمارات، إذ نصت على أنه

 .(1)"شركة من طرف المتعاقد اآلخر، يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين
لمختلطة، وبخصوص اتفاقيات االستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار والشركات المستثمرة ا

الفقرة األولى مثاًل من اتفاقية االستثمار المبرمة  11والتي تحوز فيها الجزائر على أغلبية األسهم، نجد المادة 
، وهي شركة ذات (سيدار)بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار القائمة عن الدولة الجزائرية وشركة الدولية 

 .أسهم فقد نصت على التسوية الودية الرضائية
يعبر الطرفان عن نيتهما لتسوية كل الخالفات دون استثناء والتي قد تنشأ بينهما والتي :" إذ جاء فيها

كذلك المادة الثالثة من نفس االتفاقية تعطي للمستثمر "لها عالقة باالتفاقية الحالة وذلك بروح وموضوعية 
حقوق واالمتيازات المعترف بها للمستثمرين األجنبي المتعاقد مع الدولة الحق في االستفادة من الضمانات وال

آليات التسوية الودية والمنصوص عليها في اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات الممضاة بين : األجانب ومنها
     .(2)الدولة التي ينتمي إليها المستثمر وبين الدولة الجزائرية

 :عقود االستثمار األجنبي المباشر االعتداد بالتوفيق لتسوية الخالفات الناتجة عن -4
يمكن أن نشير إلى عدة أمثلة عملية لعدة قضايا تم تسويتها عن طريق آلية التوفيق سواء الرضائي 

، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن (قضية يوروسيب)الحر أو المؤسساتي، ومن ذلك على سبيل المثال 
ئية قامت بإبرام عقد مع مجموعة من الشركات األوربية كون الدولة المصرية عن طريق وزارة الموارد الما

نشاء واختبار وصيانة 1998مارس  17يوروسيب بتاريخ  ، وذلك بأن تقوم بتصميم وتنفيذ وبناء وتوريد وا 
 .مشروع بإحدى المدن المصرية، طبقًا لسعر محدد في العقد

على أنه  22لعقد وذلك بموجب المادة ثم بعد ذلك نشأ نزاع خالل فترة تنفيذ العقد، وقد أدرج في بنود ا
في حالة حدوث خالف بين الطرفين يتم اللجوء إلى مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقد تم 
رفع دعوى أمامه من طرف الشركة األوربية لمراجعة سعر المشروع وتمديد مدته، وقامت الوزارة المصرية 

 .ع غرامة التأخيربرفع دعوى مضادة وطلبت التعويض م

                                                           
الفقرة األولى من االتفاقية الجزائرية الفرنسية للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، والموقع عليها بالجزائر  18المادة  -1

، 1994يناير  17المؤرخ في  11-94: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم1994فبراير  11بتاريخ 
من االتفاقية الجزائرية  8، أنظر كذلك في هذا اإلطار المادة 1994جانفي  17: الصادرة بتاريخ 1:ش،ع.د.ج.ج.ر.ج

 .مرجع سبق ذكره اإليطالية للترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات،
، وقد نصت كذلك معظم (سيدار: )من اتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار وشركة الدار الدولية 25 المادة -2

االتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوطنية و عدة شركات كالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة وهي شركة ذات أسهم مسجلة في 
ليس وشركة حماواتر ديسلنايشن، وشركة أقواس دو سكيكدة وشركة كهرما، على الكويت، واتصاالت الجزائر للهاتف النقال موب

 . 55-21،  ص ص 1112جانفي 12الصادر بتاريخ  12: ش، ع.د.ج.ج.ر.التسوية الودية، ج
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فقام مدير المركز اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي بإجراء التوفيق بينهما، وبعدة عدة جوالت من 
الجلسات بين الموفق وطرفي النزاع لمراجعة الحسابات وتصفية الخالفات بينهما، عقد الموفق جلسته األخيرة 

 .(1)1999مارس  14تاريخ مع طرفي النزاع وبعد ذلك تم توقيع اتفاقية التسوية ب
 :إجراءات التوفيق وآثاره :5

يعد اتفاق الطرفين على التوفيق أمرًا الزمًا لعرض البدء بإجراءاته، حيث يهيمن مبدأ سلطان اإلرادة 
على إجراءات التوفيق، غير أن التوفيق وحسب ما سبق اإلشارة إليه يأخذ عدة أنواع وأشكال وصور، لهذا 

تختلف من حيث كون التوفيق حر رضائي أو مؤسساتي ومن حيث كذلك كون التوفيق فإجراءات التوفيق 
سواء قضاء محاكم الدولة أو  -قضائي، حيث في هذه الحالة األخيرة، يفترض أن النزاع عرض على القضاء

 ووافق أطرافه، سواء بمبادرة منهم، أو من قاضي الموضوع لتسوية ذلك النزاع بأية -قضاء هيئات التحكيم
وسيلة، مما يقلص مبدأ سلطان اإلرادة في تنظيم إجراءاته من خالل تنظيمها من طرف القانون أمام 

 .(2)القضاء
ن كانت هناك بعض  لهذا فإجراءات التوفيق وآثارها تختلف من التوفيق الرضائي عنه في المؤسسي، وا 

 .تي بيانهالمبادئ والقواعد المشتركة بين كل من التوفيق الخاص والمؤسسي كما سيأ
 : إجراءات التوفيق الرضائي-أ

دارتها بما يحدده األطراف دون  يراد بالتوفيق الخاص الرضائي، تلك العملية التي يتم تنظيمها وا 
مساعدة أية مؤسسة أو مركز، حيث يسمي أطراف النزاع طرفًا محايدًا من اختيارهم لغرض تسوية النزاع من 

وتكون قراراته غير ملزمة وال يمكنها تنفيذها جبرا ما لم يتم االتفاق  خالل تقريب وجهات النظر بين األطراف
على غير ذلك بل تعتبر مجرد توصيات واقتراحات يضعها األطراف موضع اعتبار جدي لتسوية النزاع، 
ويمارس الموفق مهامه باالعتماد على مبادئ الحيدة والعدل واإلنصاف في إدارة عملية التوفيق، ويتم إثبات 

 .ية التوفيق في محضر موقع عليه من طرف الطرفين ومن الموفقعمل
كما أن اتفاق التوفيق شرطا كان أو مشارطة يجب أن يتضمن بصفة عامة، وصفا للنزاع وبيان 
مطالبات األفراد واسم الموفق الذي تم اختياره، وعلى األطراف المتنازعة تزويد الموفق بالبيانات والوثائق التي 

ه في إنجاح مهمته، على أن يلتزم هذا األخير بتقديم خالل مدة معينة تقريرا ملخصا يبين فيه يمكن أن تساعد
أوجه الخالف ومقترحاته بشأن تسويتها والحلول التي وافق عليها أطراف النزاع، وجرت العادة بخصوص 

 .(3)األعباء المتعلقة بلجنة التوفيق اقتسامها مناصفة بين األطراف المتنازعة

                                                           
 .511-512بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
، ي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األولمصطفى محمد الدسوك -2

 .721مرجع سبق ذكره، ص 
، ص  مرجع سبق ذكره، محمد موسى خلف الجبوري، النظام القانوني لعقد االستثمار في تصفية النفط الخام، دراسة مقارنة، -3

 .117-111 ص ص
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وبااللي يمكن القول أن التوفيق الرضائي هو توفيق خاص يتم فيه االتفاق بين أطراف النزاع على 
عن  .الدخول في مساعي من أجل تسوية النزاع وديا خارج نطاق لوائح المراكز أو الغرف المعنية بالتوفيق

جراءات التوفيق كافقة حتى  نهايتها، وهو ما يعني أن طريق اختيار موفق أو أكثر، ويحددون مهام الموفق وا 
                                                                                                                                                                                                                                                       .(1)أطراف النزاع يتمتعون بحرية كاملة في اختيار الموفق

 :إجراءات التوفيق المؤسسي -ب
أو المراكز المتخصصة، والتي غالبًا ما تكون   هو الذي يتميز بتنظيمه عن طريق إحدى المؤسسات

التوفيق لدى المركز ، ومن أمثلة التوفيق المؤسسي يمكن أن نشير إلى قواعد مؤسسات ومراكز تحكيمية
الدولي لتسوية منازعات االستثمار، وأيضًا قواعد التوفيق الخاصة بمركز الوساطة والمصالحة التابع لمركز 

 .القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي
بين الطرفين في شكل شرط مدرج في العقد، أو في شكل  ولبدأ إجراءات التوفيق لبدا من وجود اتفاق

 .أتفاق الحق  تتم الموافقة عليه سواء كان ذلك بصفة صريحة أو ضمنية مشارطة أي
والجدير بالذكر في هذا اإلطار أن اللجوء إلى التوفيق المؤسسي قد يكون اختياري أو إلزامي قبل 
اإللتجاء إلى القضاء، وفي هذا اإلطار يمكن أن نشير إلى قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 

، والذي اعتبر اللجوء إلى التوفيق أمر إلزامي قبل عرض النزاع على 7111لسنة  81: ر رقمفي مص
 .القضاء

ومن أمثلة المنازعات المتعلقة بعقود االستثمار والتي تم تسويتها عن طريق التوفيق المؤسسي نذكر 
   .(2)المائية المصريةقضية يوروسيب بين مجموعة من الشركات األوربية ووزارة األشغال العامة والموارد 

بعد فشل اآلليات الودية في تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، سواء عن طريق 
المفاوضات كإجراء أولي أو محاولة التوفيق أو الصلح، يمكن اللجوء إلى القضاء الوطني، غير أن مسألة 

                                                           
، الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األولمصطفى محمد  -1

 .724 -721ص  مرجع سبق ذكره، ص
من الشركات األوربي يورسيب ووزارة األشغال  للعقد المبرم بين مجموعة أنه طبقاً : وتتلخص وقائع قضية يوروسيب في -2

، والذي التزمت فيه يورسيب بأن تقوم بتصميم وتنفيذ وبناء وتوريد 1989-11-17العامة للموارد المائية المصرية بتاريخ 
نشاء واختبار وصيانة مشروع قناطر أسنا الجديدة، وذلك طبقاص لنصوص العقد والسعر المحدد فيه  .وا 

نفيذ العقد عدد من المنازعات بين األطراف، فلجأت يورسيب إلى مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي وقد نشأ خالل ت
من شروط العقد، لفض اهذه النزاعات، هذا األخير قام بإجراء التوفيق بينهما، وبين عدة جوالت من  22وفقًا لنص المادة 

سابات وتصفية الخالفات بين الطرفين، عقد الموفق مع ممثلي الطرفين الجلسة الجلسات بين الموفق وطرفي النزاع لمراجعة الح
 .وانتهى فيها إلى رأي تم إخطاره إلى طرفي النزاع 1992-11-11األخيرة يوم 

، تم بمقتضاه 1998-12-11وقد انتهت جهود الصلح بتوصل الطرفين إلى اتفاق لتسوية المنازعات في اجتماع عقد بتاريخ 
تم  1999-11-14يوروسيب مبلغا تعويضيا شاماًل كافة المستحقات والمطالبات المضادة لكال الطرفين، وبتاريخ استحقاق ال

 -177بشار األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة مرجع سبق ذكره، ص ص  -. )توقيع اتفاق التسوية
171.)  
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األولية والمفاضلة في جميع اآلليات تخضع لمبدأ سلطان اإلرادة في العقود وللتشريعات الوطنية الداخلية وكذا 
 .     االتفاقيات الدولية

 دور اآلليات البديلة في فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر: رابعاا 
بالنسبة لطرفي العقد المستثمر والدولة المضيفة نظرًا للطبيعة الخاصة واألهمية البالغة لعقود االستثمار 

لالستثمار، وارتباطها بالتنمية، فقد زاد االهتمام بهذه الطرق البديلة لحسم المنازعات كطريق لحل منازعات 
حيث تتميز عقود مزايا تتناسب وطبيعة هذه العقود،  عقود االستثمار األجنبي المباشر، لما تحققه من

لطويلة عمومًا، لذلك يكون من المهم بالنسبة لألطراف الحفاظ على عالقات جيدة في االستثمار بآجالها ا
حالة نشوب نزاع بينهم، وذلك من أجل المحافظة على عالقاتهم المستقبلية، ويكون من الضروري في مثل 

 .نازعةهذه األحوال حل النزاع بين األطراف بشكل ودي، وهو ما يمكن أن توفره اآلليات البديلة لفض الم
وتلعب التسوية الودية والرضائية للمنازعات في عقود االستثمار االجنبي المباشر دورًا كبيرًا في فضها 
حتى بعد صدور أحكام التحكيم فيها، ومن ذلك ما تم تسويته بالتراضي في القضايا التي عرضت على 

من عدد القضايا التي عرضت على  %2.4والتي بلغت  CIRDIالمركز الدولي لتوية منازعات االستثمار
المركز للفصل فيها عن طريق آلية التحكيم وتم تسويتها بالتراضي وذلك خالل السداسي األخير من عام 

 خالل السداسي االول من عاممن عدد القضايا المعروضة على المركز  %2.7، ونسبة (1)7112
 . (3)7112خالل السداسي الثاني من عام  %4.9، ونسبة (2)7112

كبير من منازعات عقود االستثمار، وال سيما عقود التعاون الصناعي وعلى هذا األساس نجد عدد 
حفاظًا على التسوية الودية والرضائية واألشغال الدولية، بكونها ذات طبيعة فنية معقدة تستلزم عملية فضها 

بيانه في هذه الدراسة هو أن فعاليتها إال أنه مايؤخذ على هذه الوسائل كما سيأتي العالقة العقدية،  استمرار
تعتمد بشكل حصري على رضا األطراف، كون لهم مطلق الحرية في تنفيذ أو عدم تنفيذ التوصيات والقرارات 
التي يصدؤها الموفق أو الوسيط، لذلك غالبًا ما يتم الدمج بين هذه اآلليات البديلة وبين التحكيم أو القضاء، 

د وكذا التشريعات الوطنية والدولية على التسوية الودية كخطوة أولى ثم بعدها حيث تنص الكثير من العقو 
 .(4)اللجوء إلى إجراءات التحكيم والمحاكم كخطوة ثانية في حالة فشل اآلليات البديلة

 :المطلب الثاني
 لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشراآلليات القضائية 

القضاء الوطني الرسمي لتسوية منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر يقصد باآلليات القضائية 
في الفصل  قضاء التحكيم كما سيأتي بيانه في هذه األطروحةبخالف القضاء الدولي و أي قضاء المحاكم، 
، حيث يكون لهيئات التحكيم الوطنية سلطة إصدار أحكام ملزمة ألطراف النزاع، ويتم الثاني من هذا الباب

ن ت نفيذها ضد الخاسر، كذلك المقصود هنا بالقضاء الوطني الداخلي، قضاء الدولة المضيفة لالستثمار، وا 
                                                           

1
- CIRDI, Affaires du CIRDI-Statistidues, (Numéro 2017-01). 

2
- CIRDI, Affaires du CIRDI-Statistidues, (Numéro 2017-02).  

3
- CIRDI, Affaires du CIRDI-Statistidues, (Numéro 2018-01).  

 .174بشار األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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كان يجوز لألطراف اللجوء للمحاكم التي يتبع لها المستثمر األجنبي،  وهو شيء نادر الحدوث، لتعلقه بمبدأ 
ي المباشر، وما يثيره من إشكاالت الحصانة الرسمية للدولة ذات سيادة، الطرف في عقد االستثمار األجنب

 .متعلقة بنظرية الحصانة السيادية المطلقة أو المقيدة
كما أن لجوء أطراف عقود االستثمار األجنبي المباشر إلى اإلجراءات القضائية الوطنية الداخلية 

عقود  لتسوية منازعتهم، يطرح عدة إشكاليات من حيث مدى اختصاص القضاء الوطني بالفصل في منازعات
االستثمار األجنبي، وكذا دور التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية في تكريس ذلك والصعوبات التي تثيرها 

 .  هذه التسوية، خاصة من الناحية العملية، األمر الذي يطرح مدى فعاليتها في هذا اإلطار
ذا كان األصل أنه في حالة حدوث ضرر للمستثمر األجنبي المتعاقد مع  الدولة المضيفة نتيجة وا 

لتصرف قامت به هذه الدولة هو اللجوء إلى المحاكم الداخلية،  فإنه يمكن لهذه األخيرة التخلي عن نظر 
فإن القانون الدولي وقصد ضمان الحد األدنى للحماية اإلجرائية الخ ، لذلك ...دعواه استنادًا لمبررات السيادة

ة للدولة المضيفة بحيث يمكن للمستثمر األجنبي المباشر مقاضتها للمستثمر األجنبي أقر المسؤولية الدولي
، دوليا وتمكينه من الحصول على حقه في إطار دعوى الحماية الدبلوماسية وهو ما يعبر عنه بالقضاء الدولي

 :هذا المطلب إلى فرعين لذلك سوف نقسم
 .آلية القضاء الوطني: الفرع األول
 .الدوليآلية القضاء : الفرع الثاني
 آلية القضاء الوطني :الفرع األول

تعد ممارسة سلطة القضاء من أهم مظاهر سيادة الدولة على إقليمها لذلك تصر معظم قوانين الدول 
النامية على غرار الجزائر على إخضاع جميع المنازعات المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر إلى 

، وذلك ما نصت عليه التشريعات الوطنية والدولية (1)تثمار كأصل عامالقضاء الوطني للدولة المضيفة لالس
 .المتعلقة باالستثمار، وحتى عقود االستثمار األجنبي المباشر في حد ذاتها

سواء من حيث مدى وعلى هذا األساس سوف نتناول مختلف االشكاليات التي تثيرها هذه اآللية 
المنازعة المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر ومن حيث تحديد  اختصاص القضاء الوطني بنظر

بنظرها خصوصًا في ظل األنظمة القضائية التي تأخذ بإزدواجية واإلقليمي االختصاص القضائي النوعي 
 :كما يليالقضاء، وذلك 

 شرعقود االستثمار األجنبي المبا مدى اختصاص القضاء الوطني بالفصل في منازعات: أوالا 
األصل أن يختص القضاء الوطني في الدولة التي يجري فيها االستثمار بتسوية المنازعات الناجمة 
عنه تطبيقًا لمبدأ سيادة الدولة على األشخاص واألموال الموجودة في إقليمها، ما لم يوجد اتفاق بين أطراف 

 .(2)عقد األجنبي المباشر يقضي بخالف ذلك
                                                           

 .121االستثمارية، دراسة قانونية تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص أميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات  -1
مرجع سبق  دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية، -2

 .114ذكره، ص 
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االتفاقيات الدولية الخاصة باالستثمار األجنبي والقرارات الدولية والتشريعات وهذا ما قررته الكثير من 
االتفاق الجزائري اإليطالي حول : ، وأمثلة على ذلك نذكرالمباشر الوطنية وأيضًا عقود االستثمار األجنبي

، الفقرة 18ة ، وفي الماد1991-12-18الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع عليه بالجزائر في 
إذا لم يسو الخالف بتراضي الطرفين يرفع النزاع إلى :"أ، حيث تقرر هذا المبدأ ونصت على ما يلي/17

جهات التقاضي المختصة في الدولة التي تم االستثمار على إقليمها، أو إلى المركز الدولي لحل النزاعات 
-11االتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا في ، وهو نفس الموقف الذي جاءت به (1)"المتعلقة باالستثمارات

، بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص االستثمارات، 1994والمصادق عليه في يناير  17-1991
إذا لم تكن تسوية الخالف بتراضي الطرفين ممكنة في :" منها أنه 17، الفقرة 18حيث جاء في نص المادة

احد الطرفين في النزاع، فإنه يمكن بطلب من المواطن أو الشركة، أمام  أشهر من تاريخ رفعه من 12مدة 
الهيئات القضائية المختصة في دولة الطرف المتعاقد المعني بالنزاع، أو إلى المركز الدولي لتسوية منازعات 

 . (2)االستثمار
أبرمتها الجزائر، يكون في أن اختيار الهيئة القضائية وفق االتفاقيات الثنائية التي والجدير بالذكر 

اإلطار الذي رسمته هذه االتفاقيات ألطراف النزاع، إذ أغلبها تؤكد على اللجوء إلى المحكمة المختصة للبلد 
، وبالتالي هذا اإلختيار الممنوح للمستثمر CIRDI المضيف أو إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

ان مشروعه االستثماري ذي أهمية مالية، لذلك فهو لن يقبل على  يجعله يستبعد القضاء الوطني، لكون
االستثمار في دولة ما إال بعد أن يتحقق من أن النزاع الذي قد ينشأ بينه وبين الدولة المضيفة سوف لن 

 .(3)يخضع إلى المحاكم الوطنية
وعند اشارتها إلى إختصاص  ،وما يسجل على هذه االتفاقيات الثنائية الجزائرية في ميدان االستثمار

المحكمة الوطنية وبصفة تبادلية فقد تباينت في التسميات، فبعض االتفاقيات تتحدث عن المحكمة الوطنية 
، واخرى تتحدث عن السلطة القضائية المحلية للطرف المتعاقد (4)المختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع

ث عن الهيئة القضائية المختصة للبلد المستقبل لالستثمار ، وهناك من تتحد(5)اآلخر المضيف لالستثمار

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهارات، الجزائرية اإليطالية للترقية والحماية المتبادلة لالستثماالتفاقية  -1
عبد المؤمن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات األجنبية، دار األيام للنشر  -2

 .122-ـ122، ص ص 7112والتوزيع، الطبعة األولى 
 .مرجع سبق ذكرهارات، االتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثم -

3
 - Horchani.F, « Le Reglement des différendes  dans la législatio, Tunisienne relative à L’investissement » in 

R.T.D, 1991, 1,2,pp 157, 158. 
حول الترقية  من االتفاقية الجزائرية المالية 9/7المادة ، مرجع سبق ذكره،من االتفاقية الجزائرية الفرنسية 8/7المادة  -4

: ، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم1992-12-11والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع عليه في باماكو بتريخ 
 .1998-17-72: الصادرة بتاريخ  92: ع.ش.د.ج.ج.ر.،ج1998-17-72المؤرخ في  98-411

 .، مرجع سبق ذكره ن االتفاقية الجزائرية القطريةم 2/4المادة  -5
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، كما نجد أخرى تشير إلى الهيئة القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي تم االستثمار (1)محل الخالف
  .(2)على إقليمها

 كذلك ما يالحظ على هذه االتفاقيات الثنائية أنها تجعل من اللجوء إلى الجهات القضائية بصفة
أن بعض هذه االتفاقيات تعطي األولوية للمحكام الوطنية وأخرى تجعل ممارسة غير  إختيارية كقاعدة عامة

   .(3)هذا االختيار محدود ووفق شروط
االختيار الممنوح للمستثمر عوضًا عن القضاء والمتمثل في التحكيم سواء كذلك وفيما يخص 

تعطي األفضلية للتحكيم المؤسساتي التابع للمركز الدولي  المؤسساتي أو الحر، فنجد معظم هذه االتفاقيات
CRDI  تؤكد بعض االتفاقيات الثنائية على لدى المركز دون التحكيم الحر، لكن في ظل التحكيم المؤسساتي

اختيار التحكيم المؤسساتي لدى المركز يكون بشكل  في اتفاقيات أخرى نجد، بينما (4)أنه اختيار حصري
 .(5)عوضًا عن التسوية القضائية اختياري من بين مجموعة من الحلول المعروضة على المستثمر

في  1999نصت اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين العراق والسودان لسنة  كذلك في هذا اإلطار
ى القضاء المحلي في الدولة المستقبلة في أي حالة من الحاالت للمستثمر الحق إل" :على أنه 11المادة 
 :اآلتية
 .عدم االتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق -
 .عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة -
 .عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم -
 .دون وجود سبب معقولعدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة  -

بنص الفقرة  7111وتقضي كذلك اتفاقية وتشجيع وحماية االستثمارات بين العراق ويوغسالفيا لسنة 
أشهر فإنه يجوز ألي من الطرفين أن  12إذا لم يتم تسوية النزاع بالطرق الودية خالل مدة " :17الفقرة 19

 . (6)..."هو طرف في النزاع يحيل النزاع إلى المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي
الفقرة األولى من االتفاقية العربية الخاصة باستثمار رؤوس األموال العربية في  19كما نصت المادة 

الدول العربية من الفصل الثاني الخاص بمعاملة المستثمر العربي على االختصاص القضاء الوطني في 
ق بنزع الملكية، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة نظر دعوى التعويض ضد القرار غير المشروع والمتعل

                                                           

.، مرجع سبق ذكره من االتفاقية الجزائرية األردنية 2/7المادة  -  1 
.، مرجع سبق ذكره من االتفاقية الجزائرية االيطالية 8/7المادة  -   2 
.، مرجع سبق ذكره من االتفاقية الجزائرية السورية 2المادة  -  3 
.، مرجع سبق ذكره من االتفاقية الجزائرية البلجيكية اللكسمبورغية 9/7تفاقية الجزائرية القطرية، والمادة من اال 2/7المادة  -  4 

من  8/7من االتفاقية الجزائرية الرومانية، المادة  2/7المادة  مرجع سبق ذكره، من االتفاقية الجزائرية الفرنسية، 8/7المادة  -5
 .مرجع سبق ذكره، االتفاقية الجزائرية اإليطالية

مرجع سبق  دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية، -6
 .114ذكره، ص 
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على إمكانية لجوء المستثمر األجنبي العربي إلى القضاء الوطني لطلب أمر اتخاذ إجراءات تحفظية أو 
 .(1)إجراءات  تنفيذ  األحكام التي تصدر عن الجهات القضائية المختصة

من ذات االتفاقية في اللجوء إلى القضاء الوطني حيث  11و 72كذلك ما يستنتج من نص المادتان 
على إمكانية لجوء المستثمر األجنبي العربي إلى القضاء الوطني لحين إنشاء محكمة  72أشارت المادة 

 : االستثمار العربية وذلك في الحاالت اآلتية
 .توفيقعدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى ال -1
 .عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المادة المحددة -7
 .(2)عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق -1
 .عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم -4
 .عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة ألي سبب من األسباب -2

للمستثمر العربي أن يلجأ إلى " :إلى القضاء المزدوج إذ نصت علىفمنعت اللجوء  11أما المادة 
قضاء الدولة التي يقع فيها االستثمار طبقا لقواعد االختصاص فيها وذلك في األمور التي تدخل في 
اختصاص المحكمة على أنه إذا رفع المستثمر العربي الدعوى أمام إحدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام 

   .(3)"الجهة األخرى
وقد نجحت الدول النامية في إخضاع منازعات االستثمار إلى قضائها الداخلي من خالل إسهامها في 
صياغة قواعد النظام االقتصادي الدولي الجديد الذي طالبت فيه بضرورة إعادة  تحقيق العدل واإلنصاف 

من ميثاق الحقوق  717ص المادة للنظام القانوني الذي يحكم العالقات االقتصادية الدولية، كما جاء في ن
عندما تثير مسالة التعويض خالفًا يتم حل " :، حيث نصت على أنه1924والواجبات االقتصادية للدول لعام 

هذا الخالف بمقتضى القانون الوطني للدولة المؤممة، وعن طريق محاكمها، ما لم يوجد اتفاق من قبل الدول 
ى أساس المساواة في السيادة، ووفقا للمبدأ االختيار الحر المعنية على إتباع طرق سليمة أخرى عل

 . (4)..."للوسائل
ويتضح من هذه االتفاقيات الثنائية العربية واألوربية وحتى التي صادقت عليها الجزائر أنها تجعل 
من القضاء الوطني آلية من اآلليات لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر بصفة رئيسية، 

                                                           
، والتي صادقت عليها 1981لسنة  من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية 19المادة  -1

 .مرجع سبق ذكره، 1992أكتوبر  12المؤرخ في  112-92: الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 . ، مرجع سبق ذكرهمن االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية 19المادة  -2
 .، مرجع سبق ذكرهالعربية في الدول العربية من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال 19المادة  -3
مرجع سبق ذكره،  عبد المؤمن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات األجنبية، - 4

 1781/79: ، والقرار رقم1927، لعام 1811: ،  انظر في هذا اإلطار كذلك قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم128ص 
، اللذان يعطيان اختصاص للقضاء الوطني لنظر المنازعة المتعلقة باالستثمار قبل مباشرتها على المستوى الدولي 1924لعام 

 .كشرط إلزامي تطبيقًا لمبدأ سيادة الدول
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وتجيز مع ذلك اللجوء إلى اآلليات األخرى إذا كان هناك اتفاق يقضي بذلك، فضالا عن شرط إثبات استنفاذ 
إجراءات التسوية الودية عن طريق آلية المفاوضات أو الوساطة أو التوفيق، أي إجراءات المصالحة 

مبدأ سلطان اإلرادة أو الودية بالمفهوم الواسع قبل مباشرة أي إجراء الحق، سواء تضمنها العقد وفق 
نصت على ذلك االتفاقية الدولية أو اتفاقية االستثمار، بمعنى أنه بعد فشل اآلليات الودية في تسوية 

  .، يمكن اللجوء إلى القضاء الوطنيمنازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر
ما ورد في العقد المبرم : أما بخصوص عقود االستثمار األجنبي فيمكن اإلشارة هنا على سبيل المثال

يلزم إحالة أي نزاع ينشأ بين الحكومة " :على أنه 11الفقرة  71في المادة  AMOCOبين مصر وشركة 
 ".واألطراف حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ االتفاقية إلى محاكم جمهورية مصر العربية

لوطني بنظر المنازعة ولقد كرست معظم التشريعات الوطنية العربية المقارنة اختصاص القضاء ا
المرتبطة بعقد االستثمار بصفة خاصة ومنازعات االستثمار بصفة عامة، وذلك على غرار التشريع الجزائري، 

وغيرها من  ،(4)الكويتي ،(3)المصري ،(2)السوري ،(1)ومن هذه التشريعات على سبيل المثال، التشريع العراقي
 .تشريعات األخرى

الجزائري للجهات القضائية الجزائرية االختصاص بنظر منازعات االستثمار، كذلك فقد جعل المشرع 
 19-12من قانون االستثمار  74،  حيث نصت المادة 7112وذلك صراحة في قانون ترقية االستثمار لعام 

يخضع  كل " :والتي وردت في يخص الضمانات الممنوحة لالستثمارات على أنه 7112أوت  11المؤرخ في 
المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر، أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة  خالف بين

الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميًا، إال في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة 

                                                           
ه في حالة وجود على أن 7112لسنة  11: من قانون االستثمار العراقي رقم 11فقرة ( 72) نص المشرع العراقي في المادة -1

آليات -7.القضاء الوطني العراقي متمثاًل في المحاكم المختصة -1: خالفات استثمارية فإنه يتم حلها بإحدى اآلليات التالية
االتفاق الخاص مع المستثمر والذي ينص على  -1.التحكيم الواردة في القانون العراقي أو أي جهات أخرى معترف بها دولياً 

 . شرط التحكيم
.7112لسنة ( 18:)من قانون االستثمار السوري رقم 12المادة  - 2 

، 7112، الملغى بموجب قانون االستثمار لعام 1992لسنة  18رقم  من قانون وحوافز االستثمار المصري 12المادة  -3
عل األمر اختياري وتجدر اإلشارة أن المشرع المصري في ظل القانون القديم سوى بين طرق التسوية للمنازعة االستثمارية وج

لألطراف في المفاضلة بين هذه اآلليات، فيستوي اللجوء إلى الحل الودي أو القضاء الوطني بطريقة يتم االتفاق بها مع 
المستثمر دون مراعاة للتسلسل لآلليات الوارد في بعض التشريعات الوطنية، كالتشريع األردني الذي يعطي األولوية للحل الودي 

من قانون تشجيع االستثمار األردني  11لحل الودي يتم اللجوء إلى القضاء الوطني وفق ما نصت عليه المادة وفي حالة فشل ا
 .7117والمعدل سنة  1991لسنة 

تكون : في الكويت على أته بشأن تنظيم االستثمار األجنبي المباشر 7111لسنة  12:من القانون رقم 12نصت المادة  -4
 72ي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات االستثمار األجنبي والغير أيا كان، تقابلها المادة المحاكم الكويتية وحدها ه

، أنظر علي الجاسم جميل الحوشام، تسوية المنازعات بين الشركة 7111لسنة  112: من قانون االستثمار الكويتي رقم
 .7112، 11، العدد (12)لقانونية، المجلد المتعددة الجنسيات والدول المضيفة، سلسلة العلوم االقتصادية وا
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في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص  األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالمصالحة أو التحكيم أو
  .(1)"على بند تسوية يسمح للطرفين باالتفاق على تحكيم خاص

يحيل بالدرجة األولى النزاعات  19-12وبهذا يالحظ أن المشرع الجزائري في قانون االستثمار 
العامة لالختصاص القضائي ، تماشيا مع القواعد الجزائري المتعلقة باالستثمار األجنبي إلى القضاء الوطني

، وتمسكًا بمبدأ السيادة 19-18من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  47و 41الواردة بنص المادتين 
، هذا فضاًل على تفادي الغموض بشأن الهيئة القضائية المختصة الذي شاب قانون (2)الوطنية على إقليمها

   .(3)والمتعلق بتطوير االستثمار 7111وت أ 71المؤرخ في  11-11االستثمار الملغى األمر 
بنظر منازعات  اإلقليمي وبالتالي يمكن القول أن المشرع الجزائري أقر اختصاص القضاء الوطني

، كضمانة إجرائية ممنوحة للمستثمر األجنبي، وبني ذلك على األجنبي المباشر بصفة أصلية عقود االستثمار
 :السالفة الذكر هما 19-12من قانون االستثمار  74ضابطين هما وفق ما جاء في المادة 

  : خطأ المستثمر األجنبيضابط اختصاص القضاء الجزائري المبني على  -أ
تفرض نظرية القوة الملزمة للعقد، على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهما العقدية حفاظًا على أمن االتفاقات 

العقود الملزمة للجانبين والتي تفرض على المستثمر األجنبي والعقود، وعقد االستثمار األجنبي المباشر من 
 74والدولة المضيفة لالستثمار الوفاء بالتزاماتهما، فإذا أخل المستثمر األجنبي نتيجة خطأ منه، فوفق المادة 

  .يؤول للمحاكم الجزائرية المختصة السالفة الذكر فإن االختصاص القضائي 19-12من قانون االستثمار 
  :إجراء اتخذته الدولة ضد المستثمر األجنبيضابط اختصاص القضاء الجزائري المبني على  -ب 

، 7112أوت  11المؤرخ في  19-12من قانون ترقية االستثمار  74أقرت هذا الضابط المادة 
وبالتالي يطرح التساؤل التالي ما هو هذا اإلجراء الذي يمكن أن تتخذه الدولة الجزائرية ضد المستثمر 

 األجنبي قي العالقة العقدية أو االتفاقية االستثمارية؟
نزع الملكية، وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات نزع الملكية وأقر  في جراءهذا اإلنقول عادة ما يتمثل و 

من الدستور الجزائري  77حيث نصت المادة  لها تعويض معادل ومناسب، وأن ال تتم إال في إطار القانون،

                                                           
مرجع سبق ذكره، وتجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري  ، 7112أوت  12المؤرخ في  19-12: من القانون رقم 74مادة ال - 1

المتعلق بتطوير االستثمار لم  يكن يحدد الجهة القضائية التي تنظر المنازعة  11-11: كما سبقت اإلشارة إليه في ظل األمر
ن كان يقصد القضاء الوطني الجزائري، أنظر  والمتعلق  7111أوت  71المؤرخ في  11-11: من األمر رقم 12المادة وا 

 .الملغى، مرجع سبق ذكره بتطوير االستثمار،
يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيمًا في الجزائر، أمام ": على أنهج،.إ.م.إ.من ق 41تنص المادة  -2

 .الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ االلتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري
 ".ًا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن إلتزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريينكما يجوز أيض
يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات :" من نفس القانون 47وتنص المادة 

 ".تعاقد عليها في بلد أجنبي، حتى ولو كان مع أجنبي
.، مرجع سبق ذكره11-11من قانون تطوير االستثمار  12أنظر المادة  - 3 
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ما نصت  كذلك ،(1)ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف ونيتم نزع الملكية إال في إطار القان ال: "على أنه
ال يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إال في األحوال " :أنهمن الجزائري  من القانون المدني 222المادة عليه 

العقارية أو بعضها، أو غير أن لإلدارة الحق في نزع جميع الملكية ، والشروط المنصوص عليها في القانون
من القانون  228وأضافت المادة ، "نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل 

جراءات"نفسه أنه  نقل الملكية والكيفية التي  ال يجوز إصدار حكم التأميم إال بنص قانوني على أن الشروط وا 
 .(2)"التعويض يحددها القانون بها يتم

زيادة على :" منه على أنه 71المادة ت حيث نص، 19-12قانون االستثمار وهذا ما سار عليه  
القواعد التي تحكم نزع الملكية، ال يمكن أن تكون االستثمارات المنجزة موضوع استيالء إال في الحاالت 

 .المنصوص عليها في التشريع المعمول به
 .(3)"يض عادل ومنصفء ونزع الملكية تعو يترتب على هذا االستيال

كذلك القانون الدولي االتفاقي الثنائي في ميدان االستثمار، حيث أن معظم االتفاقيات الثنائية التي 
أبرمتها الجزائر نصت على حماية االستثمارات األجنبية المباشرة واقرت تعويض عادل ومنصف عن اجراء 

 .(4)نزع الملكية
التعويض العادل تقديم اتخاذ إجراء نزع الملكية وفقا للقانون، مع سمح بالمشرع الجزائري أن  يالحظو 

المستثمر األجنبي الذي يكون عرضة إلجراء وبالتالي يستطيع  اء،والمنصف للطرف المتخذ ضده هذا اإلجر 
أن قيمة التعويض الذي حصل عليه أقل من القيمة الحقيقية لألمالك التي أخذت منه، إذا رأى نزع ملكيته 

                                                           
-12المؤرخ في  418-92: الصادر بالمرسوم الرئاسي رقمالمعدل والمتمم،  1992من الدستور الجزائري لعام  77المادة  -1

 .، مرجع سبق ذكره17-1992
، المعدل 1922-19-72المؤرخ في  28-22: باألمر رقم من القانون المدني الجزائري، الصادر 228و 222: المادتان -2

 .، مرحع سبق ذكرهوالمتمم
.، مرجع سبق ذكرهالمتعلق بترقية االستثمار 19-12من القانون رقم  71المادة  - 3 

الموقعة في الكويت في  من االتفاقية الجزائرية الكويتية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، 12 أنظر المادة -4
، 7111-11-71المؤرخ في  121-11: والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم، 11-19-7111
ال يمكن أن تكون االستثمارات المنجزة :"...، إذ نصت على أنه7111-11-17: الصادرة بتاريخ 22: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج

أي إجراء مماثل إال لغرض يتعلق بمصلحة وطنية للطرف المتعاقد، وأن على إقليم أحد الطرفين موضوع نزع ملكية أو تأميم أو 
يكون قد اتخذ على أساس إجراء عدم التمييز وفقا لالجراءات المعمول بها، وبشرط أن يكون مقابل  تعويض فوري وكاف ويتم 

 .عملة أخرى قابلة للتحويل تحديده وفقًا لمبادئ التقييم المعترف به دوليًا بالعملة التي يتم االستثمار بها أو أية
ويحق للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفورية لقضيته من قبل سلطة قضائية محلية في البلد المضيف لالستثمار أو 

 ..."سلطة مختصة مستقلة أخرى تابعة للطرف المتعاقد
لحماية المتبادلتين لالستثمارات والموقعة في الجزائر من االتفاقية الجزائرية الدانماركية المتعلقة بالترقية وا 4أنظر كذلك المادة 

، 7111-17-11المؤرخ في  172-11: ، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم199-11-72: بتاريخ
 .7114-11-12: الصادرة بتاريخ 17:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج
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التوجه إلى القضاء الجزائري المختص للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويض المستحق، وفقا لضابط 
 .االستثمار الجزائريترقية من قانون  74االختصاص الذي أقرته المادة 

إن مبدأ السيادة واالستقالل الوطني يعطي لكل :" وفي هذا اإلطار أكد األستاذ عبد العزيز سرحان بقوله
بموجب قانون الشعوب الحق في اشتراط خضوع األجانب لنظامها الداخلي، وأن أي تدخل أجنبي قبل  دولة

 ".استنفاذ وسائل اإلصالح المتاحة في النظام القانوني الوطني غير مقبول على اإلطالق
من غير العدل أن ال تعطى :" حامد سلطان الذي يرى بأنه: وهو نفس الموقف الذي عبر عنه األستاذ

رصة للدولة المضيفة لالستثمار المتسببة في الضرر إصالح ما تسببت فيه من أضرار، وقد ينجح األجنبي ف
في الحصول على التعويض العاجل دون الحاجة إلى االلتجاء للوسائل الدولية، ألن مبدأ المساواة في السيادة 

خول لها بموجب مبدأ السيادة يقتضي إعطاء الدولة المسؤولة عن الضرر حقها في مباشرة اختصاصها الم
       .(1)الذي يقره لها القانون والقضاء الدوليين

وبالرغم من تحديد االختصاص اإلقليمي من طرف المشرع الجزائري إال أنه لم يحدد االختصاص    
قانون النوعي، مما يستدعي الرجوع إلى األحكام العامة المتعلقة باالختصاص اإلقليمي والنوعي الواردة في 

       .(2)منه17 ، وباألخص نص المادة7118فبراير  74المؤرخ في  19-18اإلجراءات المدنية واإلدارية 
ويطرح االختصاص القضائي الوطني النوعي لنظر المنازعة االستثمارية المتعلقة بعقود االستثمار   

لالستثمار لنظر منازعة عقود األجنبي المباشر، مسألة القضاء العادي أم اإلداري في الدولة المضيفة 
 االستثمار األجنبي الخاص المباشر الذي أحد أطرافها شخص معنوي عام وهو الدولة أو إحدى الهيئات

 التابعة لها؟ المعنوية العامة
ولالجابة على هذه االشكالية لبدا من الرجوع إلى القواعد العامة خاصة تلك التي جاءت في سياق 

من حيث إعمال المعيار العضوي والمادي في تحديد المنازعة االدارية وأساس تطبيق نظرية القانون اإلداري 
 .القانون اإلداري

 نبي المباشر في التشريع الجزائرياالستثمار األج اإلختصاص النوعي في منازعات عقود: ثانياا 
المرافعات، بالرجوع إلى تشريعات الوطنية للدول السيما تلك المنظمة لالختصاص النوعي في قانون 

وفي مجال قيام الدول النامية بإصالحات قضائية تتماشى وطموحات المستثمرين األجانب، فقد أناطت 
بعضها مهمة تسوية منازعات االستثمار األجنبي للقضاء العادي وبعضها لمحاكم أو هيئات أو لجان معينة 

                                                           
، مرجع سبق ذكره، دولي لالستثمارات األجنبيةعبد المؤمن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون ال -1

 .129ص 
تختص األقطاب المتخصصة البمنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في "...ج، .إ.م.إ.من ق 17نص المادة  -2

لكية الفكرية، المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، واالفالس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الم
 .والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التامينات

 ..."تحدد مقرات األقطاب المتخصصة، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم
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وهناك من  ،(2)وبعضها اآلخر للقضاء اإلداري ،(1)مختصة كما هو الحال في الواليات المتحدة األمريكية
 .(3)قامت بإنشاء محاكم اقتصادية لفض منازعات االستثمار األجنبي المباشر، كما الحال في مصر

وتماشيًا مع التطور الدولي العالمي، وإلرضاء المتعاملين االقتصاديين الدوليين في مجال العالقات 
ث المشرع الجزائري ما يعرف باألقطاب المتخصصة بموجب الفقرتين الدولية االقتصادية الخاصة فقد استحد

، وذلك على سبيل الحصر في سبع 19-18من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  17من المادة  12و 17
ن لم يذكر المشرع  حاالت من نشاط التجارة الدولية، والتي يمكن أن يكون في منازعاتها مستثمرًا أجنبيًا، وا 

، كما أنه إلى جانب هذه األقطاب نصت الفقرة صراحتاً  ري مصطلح االستثمارات األجنبية المباشرةالجزائ
على انه سوف تحدد جهات فرعية تابعة لهذه األقطاب تنظر في نوع معين ( 17)السادسة من نفس المادة 

جهة القضائية التابعة من منازعات التجارة الدولية، والتي تعرف انتشارا واسعا في االختصاص اإلقليمي بال
للقطب الرئيسي كالنقل البري والجوي، وتتشكل هذه األقطاب، خالفًا لتشكيلة المحاكم في القضاء العادي من 

    .(4)، هذه األقطاب التي لم تجسد إلى يومنا هذاثالثة قضاة يتمتعون بالخبرة الفتية والقانونية في االختصاص
الستثمار األجنبي المباشر كثيرة ومتنوعة ومسألة اإلختصاص غير أن المنازعات المتعلقة بعقود ا

فإذا كان النزاع في عقد االستثمار األجنبي وكذا أطرافه، النوعي بنظرها تكون حسب طبيعة ونوع النزاع، 
المباشر ناشئًا بين الدولة الممثلة في الوكالة الوطنية لالستثمار والمستثمر األجنبي فيما يخص الشروط 

تعلق بالجانب الجبائي من العملية االستثمارية، والذي يالواجب توافرها للحصول على المزايا أو إذا كان النزاع 
ة ممثلة في إدارة الضرائب والمستثمر األجنبي، أو بين مديرية أمالك الدولة والمستثمر األجنبي يربط بين الدول

                                                           
 .121مرجع سبق ذكره، ص  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،االستثماريةتسوية المنازعات أميرة جعفر شريف،  -1
شرع السوداني للمستثمر الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية وذلك وفقًا للنصوص القانونية التي تنظم هذه منح الم -2

من قانون تشجيع االستثمار السوداني لسنة  72الممارسة القضائية وذلك أمام القضاء اإلداري السوداني، وذلك وفق نص المادة 
زعة االستثمارية، ولمزيد من التفاصيل أنظر في هذا الشأن معاوية عثمان ، كما أقام نظام التظلم اإلداري في المنا1999

 189ص  ،7112ط  الحداد، القواعد القانونية المنظمة لجذب االستثمار األجنبي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،
 .   وما بعدها

المحاكم تتمتع بسلطة الفصل في منازعات  نوعين من ظام القانوني في مجال القضاء المصري، فإن هناكنطبقًا لل -3
االستثمار، فهناك دائرة مستقلة للمنازعة واالستثمار بمحكمة القضاء اإلداري بالقاهرة تختص بمنازعات استثمارية معينة خاضعة 

ختص كذلك لمجلس الدولة المصري، وأطلق عليها الفقه المصري المنازعة االستثمارية اإلدارية، وهناك محكمة االقتصادية ت
بنظر المنازعة االستثمارية وتسويتها عبر آلية الصلح، فضاًل عن استحداث آليات جديدة كآلية التظلم أمام الهيئات العامة 

، المتضمن قانون ضمانات 1992لسنة  18: ، المعدل والمتمم للقانون رقم7114لستة  11: لالستثمار بموجب القانون رقم
مصطفى محمد :  الموضوع أنظر، لتفاصيل أكثر حول 7112وجب قانون االستثمار لعام وحوافز االستثمار، والملغى بم

الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار الكتب 
 .ليهاوما ي 142، ص 7112اإلمارات،  -القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 

 .ج، مرجع سبق ذكره.إ.م.إ.والمتضمن ق 7118فبراير  72المؤرخ في  19-18من قانون  17المادة  -4
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فإن القضاء اإلداري هو  الموجه لالستثمار فيما يخص اآلتاوات التي تدفع عن االستفادة من العقار الصناعي
 .المختص

في إطار اإلستثمار المباشر فإن هذا أما إذا كان النزاع يتعلق بنشاط الشركات األجنبية المستثمرة أو 
 .النوع من النزاعات يخضع للمحاكم العادية

 االستثمار إلى المحاكم اإلدارية خضوع النزاعات المتعلقة بعقود: ثالثا
والمتعلق بترقية االستثمار مهام الوكالة الوطنية  7112أوت  11المؤرخ في  19-12حدد قانون 
الخدمات ، وقد أنشأ لدى الوكالة أربعة مراكز لتقديم  (1)ومنها ترقية االستثمارات ومتابعتها لتطوير االستثمار

مركز تسيير  :ومن بين هذه المراكز ،الضرورية إلنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها وكذا إنجاز المشاريع
باستثناء تلك الموكلة  ماراتوالمكلف بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة االستث ،المزايا
 .(2)للوكالة

وفي هذا اإلطار جعل المشرع الجزائري إجراء طلب الحصول على المزايا، إجراء إختياري بالنسبة 
للمستثمر الذي يرغب في االستثمار أو االستفادة من المزايا الممنوحة من خالل إرفاق ملفه بإستمارة طلب 

 .(3)بشرط أن يكون مسجل لدى الوكالة الوطنية لالستثمار ،المزايا
وعرف المشرع الجزائري طلب منح المزايا بأنه إجراء شكلي يبدي من خالله المستثمر عن رغبته في 

أو /كل من استثمارات االنشاء وتوسيع قدرات اإلنتاج و ، ويشمل طلب منح المزايا(4)إنجاز نشاط إقتصادي
 .(5)المتعلقة بالنشاطات والسلع التي ليست محل استثناء من المزاياإعادة التأهيل 

                                                           

، مرجع سبق ذكرهالجزائري 7112من قانون ترقية االستثمار لعام  72المادة  -  
: المؤرخ في 122-12: معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم 7112مارس  12 المؤرخ في 111-12من المرسوم  1المادة  -1

 .مرجع سبق ذكره  ،، المحدد لصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها19-11-7112
.، مرجع سبق ذكرهالجزائري 7112من قانون ترقية االستثمار لعام  72المادة  - 2 

، وتتم حتى قبل االعداد المسبق للسجل ANDIالوطنية لالستثمار عملية التسجيل تكون أما الهيئات الالمركزية للوكالة -3
المحدد لكيفية  7112مارس  12المؤرخ في  117-12من المرسوم التنفيذي  14أنظر المادة ) التجاري ورقم التعريف الجبائي،

ات تكون مع االشارة أن عملية تسجيل االستثمار  ،(تسجيل االستثمارات، وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، السالف الذكر
دينار  خمسة ماليير  دون المرور على الموافقة المسبقة للمجلس الوطني لالستثمار، إذا كان حجم االستثمارات أقل من

، أما االستثمارات التي تساوي أو يفوق مبلغها هذا الحد، وكذا التي تمثل أهمية خاصة لالقتصاد (2111.111.111)جزائري
مع إبرام اتفاقية مع  CNI مزايا يخضع للموافقة المسبقة للمجلس االوطني لالستثمارالوطني فإن تسجيلها للحصول على ال

من  7المتعلق بترقية االستثمار والمادة  19-12من قانون  -12-14: الوكالة الوطنية لالستثمار، طبقًا لما نصت عليه المواد
 .ل االستثماراتالمحدد لكيفية تسجي 7112مارس  12المؤرخ في  117-12المرسوم التنفيذي 

، والمتعلق بشكل التصريح المتضمن شكل التصريح 7118مارس  74المؤرخ في  98-18: المرسوم التنفيذي رقم -4
 .7118-11-72: الصادرة بتاريخ 12: ش، ع.د.ج.ج.ر.، وكيفيات ذلك، جالمزايا طلب ومقرر منحباالستثمار و 

.زائري، مرجع سبق ذكرهالج 7112من قانون ترقية االستثمر لعام  12المادة  - 5 
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طلب منح المزايا يقدم بعد منح شهادة التسجيل، وذلك بغرض االستفادة من المزايا الخاصة كذلك 
أو /و تلك المصاحبة لمرحلة االستغالل، أو المزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات اإلمتياز وبمرحلة اإلنجاز أ

المنشئة لمناصب الشغل، أو المزايا االستثنائية بالنسبة لالستثمارات ذات األهمية الخاصة لإلقتصاد 
 .(1)الوطني

وفق وبخصوص قرار منح المزايا من حيث الجهة المخولة بإصداره وكذا ميعاد الرد على هذا الطلب 
 :التمييز بين مرحلتين فإنه ينبغي قانون االستثمار الجزائري،

 11-11ي ظل األمر فأي  7112أوت  11المؤرخ في  19-12مرحلة ما قبل صدور قانون  -
، (2)7112جولية  12المؤرخ في  18-12: ، والمعدل والمتمم، ال سيما باألمر رقمالمتعلق بتطوير االستثمار

هذا األخير وفيما يخص ميعاد الرد  ،(3)7119المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  11-19:وباألمر رقم
المتعلق بتطوير  11-11من األمر  12والتي عدلت المادة  29على طلب منح المزايا وبموجب المادة 

أصبحت الوكالة الوطنية لالستثمار غير مقيدة بميعاد قانوني للرد على طلب منح االستثمار الملغى 
 .(4)المزايا

، خصوصًا وأن هذا األخير وفيما 7112أوت  11مؤرخ في ال-19-12ومرحلة ما بعد صدور قانون 
الوكالة الوطنية لالستثمار فيما يخص إختصاص جعلها من  يخص تسيير المزايا المرتبطة باالستثمار

، أما (5)وتخضع لقانون االستثمار القديم المعدل والمتمم ح بها قبل صدورهر المشاريع االستثمارية المص
فيما يخص  19-12قانون االستثمار الجديد بها بعد صدور هذا القانون فتخضع لالمشاريع األخرى المصرح 

ك امن مركز تسيير المزايا المتواجد بالشبوالتي تكون تسيير المزايا المرتبطة باالستثمار بمختلف أنواعها 
 .(6)المختص إقليميًا التابع للوكالة الوطنية الوطنية لالستثمارالالمركزي الوحيد 

                                                           

.، مرجع سبق ذكره19-12من قانون االستثمار  4المادة  - 1 
.أوت والمتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سبق ذكره 71المؤرخ في  11-11األمر  - 2 
.، مرجع سبق ذكره7119قانون المالية التكميلي لسنة  - 3  

، 7119المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7119جولية  77المؤرخ في  19-11: من األمر رقم 29: انظر المادتان -4
 .والمتعلق بتطوير االستثمار، مرجعان سبق ذكرهما 7111أوت  17المؤرخ في  11-11من األمر  12والمادة 

، المعدل والمتمم 7112مارس  12المؤرخ في  111-12المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي ( و: )الفقرة/1أنظر المادة  -5
، والمتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لالستثمار وتنظيمها 7112أكتوبر  19المؤرخ في  122-12مرسوم التنفيذي رقم لل

 .، مرجع سبق ذكره111-12: من ذات المرسوم التنفيذي رقم 47وسيرها، أنظر كذلك المادة 
كز تسيير المزايا باستثناء الحاالت يكلف مر :"والتي تنص على أنه ،111-12: من المرسوم التنفيذي رقم 74المادة  -6

، المذكور أعاله، بتسيير المزايا 7112أوت  11المؤرخ في  19-12: من القانون رقم 12 المنصوص عليها في المادة
   ".والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة االستثمارات، بموجب التشريع المعمول به
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نص على بقاء الشباك الالمركزي الوحيد ت 19-12من قانون ترقية االستثمار  12كذلك نجد المادة 
التي جاء بها قانون  مراكزة انتقالية إلى غاية إنشاء التطبيق قانون االستثمار بصففيما يخص للوكالة 

 .(1)، وكذا المرسيم التطبيقية له19-12: االستثمار رقم
في قانون االستثمار الجزائري ال تثير فقط الجهة المتعلقة بإصدار قرار منح وبالتالي فإن المسألة 

 أو بعده 19-12سواء قبل صدور قانون  المزايا، لكن كذلك مشكلة الميعاد القانوني لمنح هذه المزايا،
المتعلق بتطوير االستثمار كانت ملزمة  11-11خصوصًا وأن الوكالة الوطنية لالستثمار وفي ظل األمر 

منه الفقرة األخيرة وهي شهر واحد أي ثالثون يومًا للرد على طلب اإلستفادة من  12بالمدة المحددة في المادة 
 .(2)7119من قانون المالية التكميلي لعام  29تحرير الوكالة من قيد الميعاد بموجب المادة  تم المزايا، ثم

المشرع الجزائري وفي إطار تحرير  ، يالحظ أن117-12المرسوم التنفيذي بيد أنه وبالرجوع إلى 
االستثمار جعل االستفادة من المزايا بصفة آلية والتي يجب أن تدون في شهادة التسجيل مع اإلشارة إلى 

بمجرد القيام بتسجيل االستثمار كآلية استبدلت عن آلية التصريح باالستثمار التي كانت  المواد التي أنشأتها
، باستثناء تلك التي تخضع للموافقة المسبقة للمجلس (3)طوير االستثمارالمتعلق بت 11-11في ظل األمر 

، 7112مارس  12المؤرخ في  111 -12المرسوم التنفيذي رقم وبالرجوع إلى  كذلك، (4)الوطني لالستثمار
قد ألزم مركز تسيير المزايا المتواجد على  ،السالف الذكر المحدد لصالحيات الوكالة الوطنية لالستثمارو 

ن المزايا وكذا مستوى الشباك الوحيد الالمركزي على تأشير على قائمة السلع والخدمات القابلة لالستفادة م
 .(5)ساعة 48مستخرج القائمة في أجل ال يتجاوز 

دم امتثال وفيما يخص عقوبة التجريد، التي فرضها المشرع الجزائري لعومن جانب آخر كذلك 
والمتعلق  7112مارس  12المؤرخ في  114-12:الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 2المستثمر لنص المادة 

، بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة السالف الذكر
عليه بمجرد التأكد من ذلك، مع إمكانية الطعن  والتي تلزمه بتقديم الكشف السنوي عن تقدم مشروعه فتطبق

 .(6)االختياري في القرار الصادر بالتجريد من المزايا أمام لجنة الطعن أو في حالة إلغاء القرار من العدالة
السالف  19-12من قانون ترقية االستثمار 11كذلك الطعن في قرار منح المزايا، فقد نصت المادة 

من الجدل فيما يخص فض النزاع الذي قد ينشأ نتيجة غبن من اإلدارة أو الهيئة  تثير الكثيروالتي الذكر 
                                                           

.، مرجع سبق ذكره االستثمارالمتعلق بترقية  19-12من قانون  12المادة  - 1 
.، مرجع سبق ذكره 7119من قانون المالية التكميلي لعام  29المادة  - 2  

المحدد لكيفيات تسجيل االستثمارات وكذا  7112مارس  12المؤرخ في  117-12: من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة  -3
 . ، مرجع سبق ذكره شكل ونتئج الشهادة المتعلقة بها

 .، مرجع سبق ذكره 7112مارس  12المؤرخ في  117-12: من المرسوم التنفيذي رقم 14ادة الم -4
: من المرسوم التنفيذي رقم 14المادة  -،7112مارس  12المؤرخ في  111-12: من المرسوم التنفيذي رقم 74المادة  -5

 .، مرجع سبق ذكره 7112مارس  12المؤرخ في  12-117
والمتعلق  7112مارس  12المؤرخ في  114-12: المرسوم التنفيذي رقم من 14و 11دتان الما 12، 12، 12المواد  -6

 .، مرجع سبق ذكرهبمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة السالف الذكر
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المكلفة بتنفيذ هذا القانون فيما يخص استفادة المستثمر من المزايا المقررة في قانون االستثمار، أو في حالة 
إلى الهيئة القضائية أو اإلداري تجريد المستثمر من حقوقه، فالمشرع يؤكد في هذه الحالة اللجوء إلى الطعن 

 .(1)المختصة دون تحديدها، كذلك تشكيل وتنظيم وسير لجنة الطعن تركه للتنظيم الذي لم يصدر لحد اآلن
ضد  بنوعيه اإلداري والقضائي وبهذا يكون المشرع الجزائري قد اعترف للمستثمر األجنبي بحق الطعن

قررات الوكالة الوطنية لالستثمار، والمجلس الوطني لالستثمار، وكذا المراكز المكلفة بتسيير عملية 
والتي أنشأت بموجب قانون االستثمار الجديد، ال سيما مركز تسيير المزايا، هذا األخير الذي ، االستثمار

االستثمار ووزير المالية، ويخضع من يرأسه مدير برتبة مفتش رئيس للضرائب ومعين بقرار مشترك بين وزير 
 والعقاري ، باإلضافة إلى النزاع الضريبي(2)حيث السلطة الرئاسية للمديرية الوالئية للضرائب المختصة إقليمياً 

العقار الصناعي الموجه لالستثمار، وما يترتب مباشرة، خاصة فيما يخص اللصيق باالستثمارات األجنبية ال
 األجنبي من دفع أتاوات  عنه من امتناع المستثمر

 في التشريع الجزائري الطعن اإلداري والقضائي في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر: رابعاا 
برفض االستثمار بصفة صريحة أو الوطنية لترقية االستثمار صدور قرار من الوكالة  في حالةويكون 

للمزايا، أو وجود غبن في منح هذه المزايا أو في  التسجيلعدم إدارج الوكالة الوطنية لالستثمار في شهادة 
المفروضة  إجراء سحب أو تجريد لهذه المزايا كجزاء وعقاب على مخالفة المستثمر األجنبي إللتزاماتهحالة 

المتعلق بترقية  19-12من قانون  11عليه بموجب عقد االستثمار، وهذا ما يفهم من نص المادة 
والمتعلق بمتابعة  7112مارس  12المؤرخ في  114-12:من المرسوم التنفيذي رقم 2والمادة ، (3)االستثمار

، كذلك ما (4)االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة السالف الذكر
تي تركت مسألة منح السالف الذكر وال 114-12: المرسوم التنفيذي رقمذات من  14ما نصت عليه المادة 

المزايا بالنسبة لالستثمارات التي يفوق مبلغها خمسة ماليير دينار جزائري والتي تخضع للموافقة المسبقة 
 .(5)مسألة تنظيم هذه العملية للتنظيم الذي لم يصدر لحد الساعةللمجلس الوطني لالستثمر وتركت 

لالستثمار ضد المستثمر األجنبي يمكن التظلم وعليه فالقرارات المتخذة من طرف الوكالة الوطنية 
، كذلك يالحظ 19-12المشكلة حسب التنظيم المزمع صدوره وفق قانون االستثمار ، أمام لجنة الطعن عليها

-12من قانون  11الواردة في نص المادة ..." يحق"أن المشرع جعل من الطعن أمرًا جوازيًا من خالل عبارة 
19(6).  

                                                           

.ذكره، مرجع سبق المتعلق بترقية االستثمار 19-12من قانون  11المادة  - 1 
.، مرجع سبق ذكره7112مارس  12المؤرخ في  111-12: من المرسوم التنفيذي رقم 72و 72المادتان  - 2  
 3 .، مرجع سبق ذكرهالمتعلق بترقية االستثمار 19-12: من القانون رقم 11أنظر المادة  -
.سبق ذكره ، مرجع7112مارس  12المؤرخ في  114-12:المرسوم التنفيذي رقممن  12أنظر المادة  - 4 
.، مرجع سبق ذكره7112مارس  12المؤرخ في  114-12:المرسوم التنفيذي رقممن  14أنظر المادة  - 5 
.، مرجع سبق ذكرهالمتعلق بترقية االستثمار 19-12من القانون  11المادة  - 6 
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اعترف المشرع المتعلق بتطوير االستثمار الملغى  11-11وفي ظل األمر أضف إلى ذلك أنه 
يومًا  12خالل مدة الجزائري بحق الطعن ضد قررات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أمام السلطة الوصية 

يومًا  12لهذا القرار، كذلك للمستثمر مدة تبليغ هذه األخيرة ح بالرفض ابتدا من تاريخ في حالة التبليغ الصري
، ولو أن هذا الميعاد تم يوماً  12للطعن في حالة صمت الوكالة وعدم اتخاذها للقرار بمنح المزايا في مدة 

 .(1)السالف الذكر 7119تمديده إلى مدة شهرين بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
قبل تعديلها  وذلك من نفس األمر هي رئيس الحكومة 2والمقصود بالجهة الوصية حسب نص المادة 

تنشأ لدى رئيس الحكومة : "، حيث كانت تنص على أنه7112جولية  12المؤرخ في  18-12بموجب األمر 
ثم اعتبرت بموجب قانون االستثمار لعام  ،"وكالة وطنية لتطوير االستثمار وتدعى في صلب النص وكالة

كما أنشأ األمر  ،(2)تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ذات طابع إداري ةمؤسسة عمومي 7112
، هذه األخيرة أحالتنا للتنظيم الخاص بعمل وسير هذه لجنة الطعن مكرر منه 12بموجب المادة  12-18

تشكيل لجنة الطعن  ، والمتضمن7112أكتوبر  19المؤرخ في  122-12: اللجنة، وهو المرسوم التنفيذي رقم
لطعن اإلداري أثر موقف للقرار المطعون فيه، كما لهذا ا مجال االستثمار وتنظيمها وسيرها، المختصة في

 .(3)وللجنة الطعن أجل شهر واحد للفصل فيه وله حجية أما اإلدارة والهيئة المعنية بالطعن
مؤسسة أعتبرت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  19-12من قانون االستثمار  72دة الما وعليه نجد

من نفس  السالفة الذكر 11خصية المعنوية واإلستقالل المالي، والمادة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالش
تركت مسألة الطعن أمام لجنة يفترض تشكيلها وتنظيمها وفق تنظيم خاص سوف يصدر  ،19-12القانون 

مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للطعن اإلداري الواردة في قانون ، (4)في المستقبل
جعل من الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع  19-12اإلجراءات المدنية واإلدارية، خصوصًا وأن قانون 

من قانون اإلجراءات المدنية فيما يخص اإلختصاص النوعي بنظر  811إلداري أي تخضع لنص المادة 
هذا اآلخير الذي يعتبر جوازي وليس وجوبي سواء  ،وبالتالي تكون قرارات الوكالة بعد التظلم عليهالمنازعة، ا

 7112مارس  12المؤرخ في  114-12:وفق المرسوم التنفيذي رقمأو  19-12وفق قانون االستثمار 
امات والواجبات المكتتبة السالف والمتعلق بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام االلتز 

، من اختصاص المحاكم اإلدارية، طبقًا لنص 19-18قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أو وفق  الذكر
 .(5)ج.إ.م.إ.من ق 811المادة 

                                                           

.سبق ذكره، مرجع أوت المتعلق بتطوير االستثمار الملغى 71المؤرخ في  11-11من األمر  4ف/2المادة  - 1 
.، مرجع سبق ذكره19-12من قانون ترقية االستثمار  72المادة  - 2 

الملغى، مرجع سبق  وير االستثمارطالمتعلق بت 11-11المعدل والمتمم لألمر  18-12مكرر من األمر  12أنظر المادة  -3
 .ذكره
. ، مرجع سبق ذكره7112لعام  ترقية االستثمار من قانون 72و  11المادتان  - 4 
.ج، مرجع سبق ذكره.إ.م.إ.من ق 811المادة  - 5 
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نظم التظلم وجعله جوازي في القرارات الصادرة عن  19-18قانون االجراءات المدنية واإلدارية كذلك 
لم عليها وبتظلم الوالية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، والتي يمكن التظالدولة أو 

والئي أي أمام الجهة المصدرة للقرار برفص المزايا أو وجود غبن وفق إجراءات ومواعيد قانونية أو رفع 
   .مل أمام المحاكم اإلداريةدعوى عليها باإللغاء أو التفسير أو فحص المشروعية وحتى دعاوي القضاء الكا

كما أنه وبالرجوع إلى القرارات التي يتخذها الشباك الالمركزي للوكالة الوطنية لالستثمار كقرار التجريد 
من المزايا وفق األشكال نفسها التي تم بها التسجيل ووفق نموذج معد وفق الملحق الثالث من المرسوم 

والمتعلق بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في  7112مارس  12المؤرخ في  114-12:التنفيذي رقم
ف الذكر، فهذا قرار إداري صادر عن مؤسسة عمومية حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة السال

 .ذات طابع إداري، ويخضع للطعن بصفة جوازية وفق إجراءات معينة
رارات الوكالة سيكون أمام لجنة الطعن المشكلة وفق المرسوم التنفيذي اإلداري ضد ق وعليه فالتظلم

، والمتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة في مجال 7112أكتوبر  19المؤرخ في  122-12: رقم
 .(1)االستثمار وتنظيمها وسيرها، السالف الذكر

، قبل 1991المعدل سنة  124-22مع العلم أن التظلم كان يخضع لقانون اإلجراءات المدنية األمر 
، المشكل والمنشئ للجنة الطعن، وقبل صدور قانون االستثمار 122-12: صدور المرسوم التنفيذي رقم

كما  11، هذا األخير الذي أكد في المادة 19-18وقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  7112الجديد لعام 
ق التنظيم الذي سوف يصدر، ودون المساس بحق سبقت اإلشارة إليه على الطعن أمام لجنة سوف تتشكل وف

 .المستثمر في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة
كذلك يجب أن ننوه في هذا الشأن أنه وفيما يخص المزايا االستثنائية بالنسبة لالستثمارات التي تمثل 

والتي منها يخضع لموافقة  ،سواء في مرحلة اإلنجاز أو مرحلة اإلستغالل أهمية خاصة لإلقتصاد الوطني
لوكالة متفاوض عليها بين المستثمر األجنبي واالمجلس الوطني لالستثمار، بما في ذلك إلزامية إبرام اتفاقية 

                                                           
، والمتضمن تشكيل لجنة الطعن 7112أكتوبر  19المؤرخ في  122-12: رقم من المرسوم التنفيذي 1نصت المادة  -1

:" ، على أنه7112-11-11: الصادرة بتاريخ 24:ش، ع.د.ج.ج.ر.المختصة في مجال االستثمار وتنظيمها وسيرها، ج
ممثل عن الوزير المكلف  -الوزير المكلف باالستثمار أو ممثله رئيسا، -:عن من األعضاء اآلتي ذكرهمتتشكل لجنة الط

ممثل  -ممثل عن وزير العدل، عضوًا، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، عضوين، -بالداخلية والجماعات المحلية، عضوًا،
يس أن يستعين بخبراء أو أي شخص، يمكنه بحكم كفاءاته يمكن للرئ -، "عن الوزير المعني باالستثمار موضوع الطعن

 .7112-11-11: ش، الصادرة بتاريخ.د.ج.ج.ج.ر.، ج"الخاصة أن يساعد أعضاء اللجنة
ووفق ذات المرسوم التنفيذي تنظر هذه اللجنة في عريضة الطعن المقدمة والتي تتضمن مجموعة من البيانات كإسم مقدم 

ومذكرة تعرض الوقائع والوسائل مع إرفاقها بكل الوثائق والمستندات الثبوتية، وتتم المصادقة على العريضة، وعنوانه، وصفته، 
قرار المداولة المتخذ من طرف لجنة الطعن الخاصة باالستثمار بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي 

ويبلغ قرار اللجنة إلى األطراف المعنية  -(122-12: من ذات المرسوم رقم 2و 2المادتان )-األصوات يرجح صوت الرئيس، 
وهو ملزم بالنسبة لإلدارة أو الهيئة محل الطعن، ويحتفظ المستثمر بحقه في اللجوء إلى القضاء مهما كانت نتيجة الطعن، 

 .، مرجع سابق(122-12من المرسوم  11، 11، 9المواد )
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فبخصوص قرارات المجلس الوطني لالستثمار فيرفع الطعن القضائي ضدها أمام الوطنية لتطوير االستثمار، 
ارات اإلدارية المركزية نظرا لكون المجلس هيئة إدارية مركزية مجلس الدولة المختص في الطعون ضد القر 

 .(1)ج.إ.م.إ.من ق 911وذلك ما نصت عليه المادة 
فيما يخص االتفاقات التي األسلوب االتفاقي المعتمد حتى في قوانين االستثمار السابقة أما فيما يخص 

تبرمها الوكالة الوطنية لالستثمار بالنسبة لالستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة لالقتصادد الوطني 
يقودنا إلى تحليل أليات تسوية المنازعات في ظل هذا األسلوب االتفاقي، والذي يختلف عن االتفاقيات فهذا 

مع مختلف دول العالم العربية وغير عربية انتهجته الجزائر والذي ستثمار، الثنائية المتعلقة بحماية وتشجيع اال
وفي مختلف المجاالت  خاصة في اآلونة األخيرة لتشجيع تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر

 .(2)بهدف تحقيق التنمية
اتفاقية االستثمار الموقعة  :إليهومن هذه االتفاقيات على سبيل المثال ال الحصر، وكما سبقت اإلشارة 

المتعلق بترقية االستثمار  17-91بين الوكالة الوطنية لترقية االستثمار سابقًا في ظل المرسوم التنشريعي 
نية لالستثمار والمجموعة القطرية التي تعهدت باقامة مشاريع الملغى والتي أصبحت اآلن تسمى بالوكالة الوط

حيث نجد من بين بنود االتفاقية البند الخاص بتسوية النزاعات والذي  لحامة،سياحية وبناء مركز تجاري با
التحكيم  :يوهوفي حالة فشله يتم الرجوع إلى الحلول األخرى  عن طريق التوفيق يكرس الحل الودي

 .(3)المؤسسي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
                                                           

خضع العقوبات المسلطة على الشركة المستثمرة في اطار االتفاقية ج، مرجع سبق ذكره، كذلك ت.إ.م.إ.من ق 911المادة  -1
المبرمة بينها وبين الوكالة الوطنية لالستثمار، وذلك في حالة عدم احترام الشركة اللتزاماتها ما عدا في حالة القوة القاهرة، إلى 

العقوبات على المجلس الوطني  تطبيق عقوبات قد تصل إلى سحب جزئي أو كلي لإلمتيازات الممنوحة لها وتعرض هذه
و شركة  ANDIمن اتفاقية االستثمار المبرمة بين  11لالستثمار للموافقة عليها وذلك ما نصت عليه على سبيل المثال المادة 

   .21، ص 1112جانفي 12الصادر بتاريخ  12: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج)الدار الدولية سيدار، 
برمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار ممثلة للدولة وعدة شركات أجنبية مختلطة تمتلك وقعت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية بم -2

 :تم ابرام ثالث اتفاقيات وهي 7114من األسهم، ففي مطلع سنة  % 21 فيها الجزائر نسبة
بموجبها اعادت الشركة هيكلة وشركة أرسيلور ميتال الجزائر، والتي  تفاقية االستثماربين الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارا -1

٪ من قبل شركة أرسيلور ميتال الجزائر، 49و ( SIDER)٪ مملوكة من قبل مجموعة سيدر21مجموعة سيدر،حيث اصبحت 
اتفاقية االستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب ، والتي بموجبها   -7

٪ من قبل شركة الحديد والصلب القطرية الدولية ، ستستفيد من  49٪ من الجزء الجزائري و21ملوكة بنسبة اصبحت الشركة م
هذه االتفاقية في إطار تنفيذ وتشغيل مشروع مهم نمن مجمع الحديد والصلب يقع في المنطقة الصناعية بالرة ، ببلدية الميلية، 

الجزائرية للصناعات النسيجية  والشركة الوطنية لتطوير االستثماراتفاقية االستثمار بين الوكالة  -1، والية جيجل
٪ و تستفيد من االتفاقية  49تمتلك شركة انترتاي ٪ من الشركة و 21، والتي بموجبها يمتلك الجزء الجزائري ة " Tayal "تايال

 ،سيدي خطاب، والية غليزانفي إطار استكمال القسم الرئيسي من المنسوجات الصناعية الواقعة في المنطقة الصناعية 
، 7118-14-74: ، تاريخ التصفحhttp://www.mipi.dz/?03 :وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية، والرابط اإللكتروني: المصدر
 .11:71الساعة 

 .29حسن طالبي، تسوية المنازعات في القانون الجزائري لالستثمارات، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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كذلك في هذا اإلطار بخالف التسوية اإلدارية تطرح عملية تسوية المنازعة المتعلقة باتفاقية االستثمار 
الموقعة بين الوكالة والمستثمر األجنبي الشركة األجنبية، حتى ولو كانت الجزائر تحوز فيها أغلبية األسهم 

شلها يتم اللجو إلى القضاء أو التحكيم والتي معظمها تشير إلى التسوية الودية ثم في حالة ف % 21بنسبة 
، ووجود في الوقت نفسه اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة األطراف ينتمي إليها هؤالء (1)الحر أو المؤسسي
فإذا كان سلطان اإلرادة في اتفاقات االستثمار كذلك تضمنت بنود لتسوية الخالفات، المستثمرين والتي 

 .، فهذا ال يثير إشكالالثنائية والمتعددة األطراف في مجال االستثمارواالتفاقيات ويتوافق  يتماشى
المكيفة على أساس أنها عقود دولية  لكن اإلشكال في حالة التناقض بين اتفاقات االستثمار الثنائية

 ذلك بعد أخذ موافقة-والتي تبرم بين المستثمر األجنبي من جهة والوكالة الوطنية لالستثمار من جهة أخرى، 
تفاقيات أي تلك اال والقانون الدولي االتفاقي الثنائي والمتعدد لألطراف لالستثمار -المجلس الوطني لالستثمار

مع العلم أن كذلك أن بعض هذه االتفاقات ، األطراف التي بين أشخاص القانون الدولي العام الثنائية والمتعدة
أشارت كذلك وكما سبقت نية لالستثمار والمستثمرين قد الثنائية في مجال االستثمار المبرمة بين الوكالة الوط

  . (2)القانون الواجب التطبيق سواء تلك التي أشارت إلى تطبيق القانون الوطني أو الدولي اإلشارة إليه إلى
 النزاع الضريبي اللصيق بعقود االستثمار األجنبي المباشر في التشريع الجزائري: خامساا  

اء المترتبة عن فرض الضريبة على المستثمر األجنبي هي نزاعات تتعلق بالوعمعظم النزاعات إن 
التي يدفعوها المستثمرين نتيجة حصولهم على العقار  اإلجبارية وباآلتاواتالضريبي، أو بالحساب الضريبي 

 .  (3)الصناعي الموجه إلقامة أنشطة إستثمارية في إطار عقد اإلمتياز
                                                           

من اتفاقية المبرمة بين شركة الدار الدولية سيدار والوكالة الوطنية لالستثمار والتي تشير في حالة  11انظر إلى المادة  -1
من االتفاقية المبرمة بين  18فشل التسوية الودية يحال النزاع إلى القضاء الوطني الجزائري دون سواه، وهذا بخالف المادة 

والتي تنص عن التسوية الودية عن طريق المحادثات في  Hamma Water Desalinationشركة الوكالة الوطنية لالستثمار و 
يوما ابتداء من تاريخ استالم التبليغ بالخالف من قبل الطرف المرسل إليه، وفي فترة  ال تتجاوز شهرين ابتداء من  12ظرف 

طريق التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات تاريخ استالم التبليغ بالخالف،  وفي حالة فشل التسوية يفصل فيه عن 
االستثمار، مع مراعة  اجراءات التحكيم التي نصت عليها االتفاقية خاصة فيما يخص االحالة على غرفة التجارة الدولية 

ستثمار وشركة الدار اتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لال -: أنظر).عقد التحكيم واللغة التي يجرى بها التحكيمبباريبس وكذا 
، واالتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار وعدة شركات كالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة وهي (سيدار: )الدولية

شركة ذات أسهم مسجلة في الكويت، واتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبليس وشركة حماواتر ديسلنايشن، وشركة أقواس دو 
 (.55إلى ص  21، من ص 1112جانفي 12الصادر بتاريخ  12: ش، ع.د.ج.ج.ر.ركة كهرما، جسكيكدة وش

و شركة الدار الدولية  ANDIمار المبرمة بين من اتفاقيات االستثمار التي اشارت إلى تطبيق القانون الوطني اتفاقية االستث -2
يقر الطرفان بأن االتفاقية الحالية تخضع لقوانين "إلى القانون المطبق حيث نصت على انه 17ر، حيث اشارت المادة سيدا

 ". وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 11في  المؤرخ 14-18بموجب اإلصالحات التي تمت في إطار عدم المضاربة بالعقار الموجه لالستثمار، بموجب األمر  -3

على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع  ، المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز7118سبتمبر 
-11: ، الصادرة بتاريخ49: ش، ع.د.ج.ج.ر.، ج7112أوت  11المؤرخ في  11-12استثمارية، والذي ألغى األمر  السابق 

السالف الذكر والذي  14-18: ، الذي كان يكرس االمتياز مع التنازل عن العقار، حيث أصبح بموجب األمر رقم19-7118
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الضريبية، فاإلختصاص المبدئي هو للمحاكم اإلدارية، لكن يجب مراعاة الطعون ففيما يخص النزاعات 
، وذلك ما نص حتى تقبل الدعوى شكاًل أمام القضاء اإلداري في هذا النوع من المنازعات اإلجبارية اإلدارية

ذي نظم أيضًا وال جبائية المعدل والمتممقانون اإلجراءات ال من 21و 21المادتان  عليه المشرع الجزائري في
، أما المواعيد التي يقدم فيها هذا الطعن فنرجع (1)مختلف الشروط الشكلية والموضوعية لهذا الطعن اإلداري

ن كانت النصوص الخاصة قد (2)المتمثلة في قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةالعامة إلى النصوص  ، وا 
البث في هذا الطعن والتي و  تقديم  يخص شكل ومواعيدألغيت من قانون الضرائب المباشرة وغير مباشرة فيما 

 .(3)نقلت إلى قانون اإلجراءات الجبائية المعدل والمتمم

                                                                                                                                                                                           

كرس االمتياز دون التنازل عن العقار، أي الدولة تبقى مالكة للوعاء العقاري، مع إلغاء فكرة االمتياز بالمزاد العلني واالكتفاء 
 .فقط بالمتياز بالتراضي

القانون  المالية،المعدل والمتمم بموجب قوانين ، 7118الجزائري لعام من قانون االجراءات الجبائية  21نصت المادة  -1
على الرابط  الجزائرية منشور على الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب

على ، 14:11: ، الساعة7112-12-18: تاريخ الدخول /https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar:االلكتروني
قبل مصلحة الضرائب، في إختصاص الطعن  تدخل الشكاوي المتعلقة بالضرائب أوالرسوم أوالحقوق أوالغرامات المعدة من:" أنه

ما  النزاعي، عندما يكون الغرض منها الحصول إما على إستدراك األخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها وا 
 ".االستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي

الرسوم والحقوق والغرامات المذكورة في المادة يجب أن توجه الشكاوي المتعلقة بالضرائب و :" على أنه 21كذلك نصت المادة 
أعاله، حسب الحالة، إلى المدير الوالئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له  21

 مكان فرض الضريبة،
 ".يسلم وصل بذلك إلى المكلف بالضريبة

اية أو الضريبة فإذا مثاًل كانت أقل من خمسين مليون دج أو تساويها والمقصود بحسب الحالة أي حسب القيمة المالية للجب
ذا كانت  فيقدم الطعن أمام رئيس مركز الضرائب الذي يمارس النظر في الطعن المقدم أمامه باسم المدير الوالئي للضرائب، وا 

طعن أما رئيس مركز الجواري للضرائب القضية المتعلقة بالضريبة يساوي مبلغها أو يقل عن عشرون مليون سنتيم فيتم تقديم ال
من قانون االجراءات الجبائية المعدل  22الذي يمارس النظر في الطعن كذلك باسم المدير الوالئي للضرائب حسب نص المادة 

ذا كان مبلغ القضية أو الضريبة يتجاوز   مليون دج فيتعين حتى ينظر فيه المدير الوالئي للضراب أن يلتمس 121والمتمم، وا 
 . من نفس القانون 29رايًا بالمطابقة من اإلدارة المركزية وفق نص المادة 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإن ميعاد التظلم أو الطعن اإلداري هو أربعة أشهر من  811و 879حسب المادتان  -2
 .شهرين إثنين من تاريخ تبليغ التظلم إليها تاريخ تبليغ أو نشر القرار المطعون فيه، وعلى اإلدارة أن تفصل فيه خالل مدة

 119إلى  178المعدل والمتمم بقوانين المالية على أن المواد  ،7118الرسوم المماثلة لعام نص قانون الضرائب المباشرة و  -3
جراءات الطعن  إلى قانون  ، تنقل7117بموجب قانون المالية لسنة منه والملغاة والمتعلقة بشكليات المنازعات الضريبية وا 

، هذا األخير الذي نظم المواعيد التي يتم االلتزام بها للبث في الطعن المقدم في مجال المنازعة الجبائية اإلجراءات الجبائية
والتي تختلف وتتباين حسب الجهة المقدم لها الطعن وحسب نوعية القضايا الجبائية محل  7ف/22وذلك في نص المادة 

من قانون اإلجراءات الجبائية باإلشارة إلى لجان توفيق يمكن اللجوء إليها  18/7ار عملت المادة النزاع، كذلك في هذا اإلط
المعدل  7118الرسوم المماثلة لعام المباشرة و  قانون الضراب. )لتسوية المنازعة الجبائية قبل اللجوء إلى التسوية القضائية
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لمستثمر يحق ل 19-12وعليه فطبقًا لقانون اإلجراءات الجبائية المعدل والمتمم وقانون االستثمار 
للوالية خالل أربعة أشهر من  مدير الضرائباألجنبي أن يطعن في القرار المتعلق بالجباية الصادر عن 

فيبقى للمستثمر األجنبي  ، والتي لها أجل شهرين للبث فيه وفي حالة السكوتتاريخ إستالم القرار المتخذ ضده
 .(3)المحكمة اإلداريةأو إلى  ،(2)أو لجنة التوفيق ،(1)اللجان الطعن األخرى مالتوجه أما

من قانون اإلجراءات الجبائية المعدل والمتمم، فإن الشخص المكلف  1ف -81وحسب نص المادة 
 إدارة الضرائب، له الحق في اللجوءبالضريبة الذي لم يرضى بالقرار الصادر بعد شكواه وطعنه اإلداري أمام 

ة، أو اللجوء إلى القضاء إلى الطعن أمام لجان الطعن المنشىة لهذا الغرض الوالئية أو الجهوية أو الوطني
قف للطعن أمام ، غير أن المكلف بالضريبة إذا اختار الطعن القضائي فهذا األخير له أثر مو (4)اإلداري
 .(5)اللجان

ار الصادر عن كذلك أن اللجوء إلى القضاء اإلداري فيما يخص الدعوى أمام المحاكم اإلدارية ضد القر 
ت الجبائية الواردة في لخاصة الواردة في قانون اإلجراءااإلجراءات اائب يكون وفق المدير الوالئي للضرا

 م، وتصدر المحكام اإلدارية أحكامًا قابلة لالستئناف أما(6)89إلى المادة  87الفصل الخامس من المواد 
 ،(7)المتعلق بمجلس الدولة 11-18وقانون ، 19-18جراءات المدنية واإلدارية مجلس الدولة طبقًا لقانون اإل

، أما إجراءات الطعن باإلستئناف أمام مجلس الدولة في (8)المتعلق بالمحاكم اإلدارية 17-18وقانون 

                                                                                                                                                                                           

: ة األنترنيت، عبر الرابط اإللكتروني السالف الذكرالقانون موجود على شبك 82، ص والمتمم بقوانين المالية
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/ .) 

.، مرجع سبق ذكرهمن قانون اإلجراءات الجبائية 1ف/81المادة  - 1 
.، مرجع سبق ذكرهأ من قانون اإلجراءات الجبائية المعدل والمتمم/7مكرر 18راجع المادة  - 2 
.، مرجع سبق ذكرهمن قانون اإلجراءات الجبائية المعدل والمتمم 89إلى  87راجع المواد من  - 3 

:" والتي نصت على أنه مرجع سبق ذكره، ، المعدل والمتمم،7118من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1ف-81المادة  -4
ر المؤسسات الكبرى أو يمكن، حسب الحالة، للمكلف بالضريبة الذي لم يرض بالقرار المتخذ بشأن شكواه، من طرف مدي

ئي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للـضرائب، اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة الالمدير الو 
 ".دارةاإلم قرار الر إبتداء من تاريخ استهأش( 14)المنـصوص عليا في المواد أدناه، في أجـل أربعة 

ال :" والتي نصت على أنه ، مرجع سبق ذكره،المعدل والمتمم ،7118لعام  الجبائية من قانون اإلجراءات 1ف -81المادة  -5
 .يمكن أن يرفع الطعن إلى اللجنة بعد رفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية

.من قانون اإلجراءات الجبائية المعدل المعدل والمتمم ثالثانظر الفصل ال - 6 
والمتعلق باختصاص مجلس الدولة  1998مايو  11المؤرخ في  11-98: من القانون العضوي رقم 11راجع المادة  -7

 .مرجع سبق ذكره وتنظيمه وعمله،
.مرجع سبق ذكره .، والمتعلق بالمحاكم اإلدارية1998ماي سنة  11المؤرخ في  17-98القانون العضوي  - 8 
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ن كانت المادة  91و 91المنازعة الجبائية فقد نظمتها المادتان  قد  91من قانون اإلجراءات الجبائية، وا 
 .(1)19-18أحالتنا إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

في قطاع المحروقات، لمنازعات الجبائية المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر وفي مجال ا
السيما المنازعات المتعلقة بالجباية في العقود المبرمة بين شركة سوناطراك والشركات األجنبية، فالبرجوع إلى 

سوية التحكيمية وخاصة العقود التأسيسية لهذه الشركات المختلطة، فنجدها نصت على التهذه العقود 
المادة  جاء في ومن ذلك ما المؤسسي أو الحر، المؤسساتية أو الحرة، أي اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي

:" من أنه Brown et Root – Condor SPAاإلنجليزية من القانون األساسي للشركة البترولية الجزائرية  11
كل نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق العقد الحالي يسوى عن طريق التحكيم طبقًا لقواعد التحكيم التابعة للغرفة 

 .(2)"الدولية للتجارة
، والذي نص 1991لعام  ةالسويسري ABBوشركة  الجزائرية كذلك العقد المبرم بين شركة سونلغاز

اللجوء إلى التحكيم وطرق الودية في المنازعة الجبائية المتعلقة بعقود ويعد ، (3)الحرة على التسوية التحكيمية
االستثمار األجنبي المباشر  استثناء من القاعدة العامة في خضوعها للمحاكم اإلدارية، خصوصًا وأن قانون 

حدد طريقة التسوية الودية وذلك وفق الشروط المتفق  11-11 :المعدل والمتمم بالقانون رقم المحروقات
 قرةفالوالمتعاقد وذلك حسب  الوطنية لتثمين المحروقات عليها في العقد في تسوية كل خالف بين الوكالة

يمكن اللجوء إلى  الودية وفي حالة فشل التسويةمن ذات القانون كما سيأتي بيانه،  28األولى من المادة 
 .(4)دوليال التحكيم

                                                           
ن الطعن في األحكام الصادرة عن يمك :"على أنه ، مرجع سبق ذكره،من قانون اإلجراءات الجبائية 91نصت المادة  -1

يق االستئناف ضمنا الشروط ووفقا لالجراءات المنصوص عليها طر  ات القضائية اإلدارية أمام مجلس الدولة عن طريقهالج
 ".بموجب أحكام القانون المتضمن قانون االجراءات المدنية واإلدارية

يجوز للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى : ذكره، على أنه من قانون اإلجراءات الجبائية، مرجع سبق 91كما نصت المادة 
والمدير الوالئي للضرائب، كل حسب مجال اختصاصه، االستئناف ضد القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية في مجال 

 .الضرائب المباشرة والرسوم على اختالف أنواعها والمؤسسة من قبل مصلحة الصرائب
ستئناف أمام مجلس الدولة، بالنسبة لإلدارة الجبائية، اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه تبليغ المصلحة يسري األجل المتاح لرفع اال

 ". الجبائية المعنية
 .729ص  حسن طالبي، تسوية المنازعات في القانون الجزائري لالستثمارات، مرجع سبق ذكره،  -2
، 1999سنة "  ABB"والشركة السويسرية والشركة السويسرية من عقد الشركة المبرم بين سونلغاز  7ف/11نصت المادة  -3

أو تنفيذ العقد تخضع إلى إجراءات الحل الودي المسبق بين المتعاقدين، وفي حالة فشل  النزاعات الناشئة عن تفسير:"على انه
سن طالبي، تسوية ح -:، أنظر..."محاولة التوفيق، تسوى النزاعات والخالفات عن طريق التحكيم بواسطة لجنة التحكيم

 .717، 41ص ص،  المنازعات في القانون الجزائري لالستثمارات، مرجع سبق ذكره،
.، مرجع سبق ذكرهمن قانون المحروقات المعدل والمتمم 28انظر المادة  - 4 
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ويالحظ أن المنازعة الجبائية أصبحت بين الحل الودي والحل القضائي اإلداري، وبين هذين الحلين 
باالتفاقيات الثنائية الجبائية والتي أبرمتها الدولة الجزائرية في مجال  كذلك يمكن للمستثمر األجنبي أن يتمسك
 .اإلزواج الضريبي والتهرب الجبائي

باإلزدواج الضريبي والتي تمكن المستثمر األجنبي بصفته أحد رعايا تعلقة المومن هذه االتفاقيات 
 الدول الطرف في االتفاقية من ان يرفع احتجاجا لدى السلطات المختصة لدولته أو للدولة المضيفة لإلستثمار

دي يكون بين بمعنى أن الحل الو  ، هذه اآلخيرة تسعى إلى إيجاد حل ودي مع المستثمر األجنبي،المقيم عليها
، وبين السلطة المختصة لدولة (1)المستثمر األجنبي من جهة والسلطة المختصة لدولة اإلقامة من جهة أخرى

وفي  اإلقامة والسلطة المختصة للدولة األخرى الطرف في المعاهدة والتي يحمل المستثمر األجنبي جنسيتها،
لتسوية بالتراضي مع السلطات المختصة للدولة على االدولة المضيفة لالستثمار حالة فشل حل ودي تعمل 

، وليس من أجل تفادي إزدواج ضريبي غير مطابق لالتفاقيةالتي ينتمي إليها المستثمر األجنبي، وذلك كله 
 .(2)خرقًا لقانون داخلي إلحدى الدولتين المتعاقدتين، كشرط لقبول اإلحتجاج

                                                           
ومنع التهرب حددت معظم اإلتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع مختلف دول العالم لتجنب اإلزدواج الضريبي  -1

من  4ما نصت عليه المادة : ، ومن ذلك على سبيل المثالالضريبي، مالمقصود بالمقيم سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنوياً 
االتفاقية الجزائرية المصرية حول تجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل ورأس المال، 

-11-72المؤرخ في  147-11: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم7111فبراير  12في الموقعة في الجزائر 
، كذلك نفس المادة من االتفاقية الجزائرية (12، ص 7112أبريل  17: الصادرة بتاريخ 71: ش ع.د.ج.ج.ر.ج) 7111

لضريبة على الدخل والثروة،  الموقعة في الجنوب إفريقية حول تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان ا
، 7111مايو  14المؤرخ في  92-7111، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1998أبريل  78الجزائر في 

 .  ، وغيرها من التفاقيات األخرى األوربية واألسيوية(17ص 1998لعام  72: ش ع.د.ج.ج.ر.ج)
فًا للالتفاقيات الثنائية التي حصرت تقديم اإلعتراض على اإلزدواج الضريبي من والجدير بالذكر في هذا اإلطار أنه خال

الشخص المقيم بالدولة المتعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين ، فهناك اتفاقيات دولية نموذجية تجعل تقديم اإلعتراض من المقيم 
 .O.C.D.Eالتفاقية النموذجية لمنظمة األمم المتحدة وا O.N.Uاالتفاقية النموذجية لمنظمة األمم المتحدة : والوطني ومنها

(-OCDE, Modèle de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune, Rapport du comité des 

affaires fiscales de l’OCDE, paris OCDE, 1977, p 225. 

- ONU, Modèle de convention des Nations-Unies concernant les doubles impositions entre pays dévloppés et pays 

en dévelopement, Neww-York, Unies, 1980, p 291. 
على اإلجراءات الودية التي يمكن تفادي بها  ،نصت كذلك معظم االتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنجب اإلزدواج الضريبي -2

االتفاقية الجزائرية الفرنسية قصد تجنب اإلزدواج الضريبي لى سبيل المثال ما نصت عليه عملية اإلزدواج الضريبي ومن ذلك ع
وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتابدلة في ميدان الضريبة، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 

الصادرة  74: ش ع.د.ج.ج.ر.ج)،1999أكتوبر  12، والموقعة بالجزائر في 7117أفريل  12المؤرخ في  171-17: رقم
عندما يعتبر شخص أن التدابير  -1:"من هذه االتفاقية على أنه 72المادة  ، إذ نصت(11، ص7117أبريل  11: بتاريخ

المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له، إلى فرض ضريبة غير 
ألحكام هذه االتفاقية، فبإمكانه وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، مطابقة 

من المادة  1أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أو إذا كانت حالته تدخلفي إطار الفقرة 
 .ها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتهامن نفس االتفاقية يمكنه أن يرفع 72
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 ي ينعقد للمحكام اإلدارية، بخصوصالنوع الجزائري وبالرغم من ان اإلختصاص القضائي الوطني
نزاعات المستثمر األجنبي مع الوكالة الوطنية لالستثمار، ومع اإلدارة الجبائية، إال أن هناك نزاعات أخرى 

األجنبية ذات األسهم  تخضع للقضاء الوطني العادي أي المحاكم العادية، وذلك فيما يخص نشاط الشركات
   .اول دراسته في البند المواليفي الجزائر، وهو ما سوف نح

 خضوع النزاعات الناشئة عن نشاط الشركات األجنبية ذات األسهم في الجزائر للمحاكم العادية: سادسا
من بين أنماط االستثمار األجنبي المباشر كما سبقت اإلشارة إليه في الباب األول من هذه    

األخير يختلف عن االستثمار المباشر، فيما يخص  األطروحة االستثمار األجنبي عن طريق الشراكة، هذا
.  اإلنفراد باإلنتاج وملكية رأس المال، إذ يكون عن طريق الشركة سواء في إدارة المشروع أو تحمل المخاطر

وقد سجل االستثمار المشترك وفي جميع المجالت كمظهر من مظاهر التعاون اإلقتصادي وتحقيق التنمية، 
مساهمة الطرف الوطني ) 21/49ذ مرحلة االستقالل إلى يومنا هذا، فبعد إقرار قاعدة تطورًا في الجزائر من

ستقالل خاصة في المجال ، غداة اال(فقط %49ومشاركة الطرف األجنبي ب  %21الجزائري بنسبة 
تراجع المشرع الجزائري عن هذه النسبة لتصبح خاضعة التفاق الطرفين، وتحرير االستثمار  قدف، (1)البترولي

 4من أي قيد، ثم عاد من جديد في بداية األلفية وكرس هذه القاعدة بصفة صريحة وذلك بموجب المادة 

                                                                                                                                                                                           

سنوات التي تلي أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة ألحكام  11ويجب أن ترفع الحالة خالل 
 .اإلتفاقية

ايجاد حل مرض، إلى تسوية  تسعى السلطة المختصة، إذا ماتبين لها صحة اإلعتراض المقدم لديها، ولم تستطع بنفسها -7
الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة األخرى، بغية تجنب ضريبة غير مطابقة لالتفاقية، 

 .ويطبق االتفاق مهما كانت اآلجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين
متعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد تسعى السلطات المختصة للدولتين ال -1

يؤدي إليها تفسير أو تطبيق االتفاقية، كما بإمكانها أيضًا، أن تتشاور فيما بينها قصد تفادي اإلزدواج الضريبي، في الحاالت 
 ".غير منصوص عليها في االتفاقية

المتعاقدتين، االتصال ببعضها البعض، مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق، كما هو  يمكن للسلطات المختصة في الدولتين -4
ذا كان هذا التبادل لألراء شفويًا، من شأنه أن يمهد لهذا االتفاق، فإن هذا التبادل لألراء، يمكن أن  وارد في الفقرات السابقة، وا 

 ".دتينيتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاق
وهذه المادة هي نفسها الواردة في االتفاقيات الثنائية األخرى المتعلقة بتجنب اإلزدواج الضريبي كاإلتفاقية الجزائرية التركية، 

 .الخ...واالتفاقية الجزائرية الرومانية، واالتفاقية الجزائرية اإليطالية
لى المستثمر األجنبي طبقًا لهذه االتفاقية هو أمر اختياري ويالحظ على أن الحل الودي لتفادي االزدواج الضريبي المفروض ع

بالنسبة للمستثمر األجنبي، وال يلزم الدولة المضيفة لالستثمار، فضاًل على أن هذا اإلجراء الودي ليس مؤطر قانونيًا من حيث 
لهذه اآلفة المتعلقة باإلزدواج  المدة التي يجب أن يستغرقها، وفي هذا اإلطار وقصد مساعدة الدول في مجال التسوية الودية

الضريبي، فقد أعد كتاب مفاوضات االتفاقيات الجبائية بين البلدان النامية والبلدان السائرة في طريق النمو، والذي يقدم جملة 
 .   من اإلقتراحات في هذا المجال

، مرجع سبق ختلطة لالقتصاد وسيرهاالمتعلق بإنشاء الشركات الم 1987أوت  78المؤرخ في  87/11: رقمأنظر القانون  -1
 .ذكره
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 ،7112، المعدل والمتمم سنة 7111أوت  71المؤرخ في  11-11مكرر من قانون تطوير االستثنار 
، من 7119، فضاًل عما تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 7112والملغى بقانون ترقية االستثمار لعام 

شتراط  قيود على الشراكة األجنبية كإلزام المستثمر األجنبي بالتمويل المحلي إلنجاز مشروعه االستثماري، وا 
 .الخ...موافقة المجلس الوطني لبعض المشاريع

الشراكة والذي يكون في عدة مجاالت، يمكن أن يأخذ عدة أشكال والتي منها  واالستثمار عن طريق
شركة المساهمة في مجال الشركات التجارية، حيث في جميع أنواع الشركات : على سبيل المثال ال الحصر

شركة و بمناسبة مزاولة اليدرج في قانونها األساسي بنود لتسوية النزاعات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل أ
: هذه الشركات التجارية والتي تريد االستثمار في الجزائر، تخضع لمجموعة من الشروط منهالنشاطها، 

 .  (1)خضوعها للقانون الجزائري، فضاًل عن عملية القيد في السجل التجاري
وبالرجوع إلى بنود بعض الشركات ذات االسهم والتي نصث فيما يخص فض النزاعات التي قد تنشأ 

من القانون األساسي للشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية المختصة في  18لمساهمين فنجد المادة بين ا
كل نزاع يمكن أن يحدث خالل :" والتي نصت على أنه Rhone- poulenc Saidal SPAصناعة األدوية 

الشركة نشاط الشركة أو إبان تصفيتها سواء بين الشركة أو بين المساهمين أنفسهم في خصوص نشاط 
يخضع إلى مجلس مجلس اإلدارة اإلدارة أو إلى الجمعية العامة لتسويته بصفة ودية، أما في حال عدم 

 .(2)"تسويته بالتراضي فإنه يعرض على محكمة مقر الشركة
ونقصد بمحكمة مقر الشركة محكمة مقر المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الجزائر ووفقا القانون 

جب أن يتواجد بالجزائر، أما فرع الشركات األجنبية المسجلة في الخارج والمستثمر في الجزائري، والذي ي
هذا الفرع فبالرغم من عدم وجود نصوص صريحة في هذا  الجزائر بموجب فرع لها، فإن قواعد تأسيس

يل المجال، إال أنه يتم الرجوع إلى القواعد العامة وباالخص قانون النقد والقرض فيما يخص شروط تحو 
رؤوس األموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات اإلقتصادية، ومادام موطن هذا الفرع موجود في الجزائر 

 .  (3)فاالختصاص القضائي يكون للمحاكم الجزائرية
كذلك نجد اإلختصاص النوعي في هذا االطار يعود للقضاء التجاري، لكن هل يعود لألقطاب 

على مستوى المحاكم اإلبتدائية، بين المستثمر األجنبي الشريك  المتخصصة أم القسم التجاري المتواجد
ي انشاء وتنصيب األقطاب لدولة المضيفة لالستثمار الشريكة، وهي اشكالية لبدا من الفصل فيها باالسراع فوا

ومع التطور الذي عرفه النظام القانوني الجزائري وفي إطار  تشجيع االستثمار األجنبي المتخصصة، 
فإنه يمكن للطرف الوطني أو األجنبي باإلتفاق فيما بينهم أن يدرجا في القانون األساسي للشركة بند  المباشر،

                                                           
: من القانون التجاري 248، و242 :تان، مرجع سبق ذكره، والماد19-12من قانون ترقية االستثمار  19أنظر المادة  -1

 .781، مرجع سبق ذكره، ص المعدل والمتمم 1922-19-72رخ في المؤ  29-22: االمر رقم
 حسن طالبي، تسوية المنازعات في القانون الجزائري لالستثمارات، مرجع سبق ذكره،: من عقد الشركة، حسب  18المادة  -2

 .781ص 
.781ص  حسن طالبي، تسوية المنازعات في القانون الجزائري لالستثمارات، مرجع سبق ذكره، - 3 
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يتيح لهم إستعمال التحكيم التجاري الدولي لفض النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق القانون األساسي 
   .   1للشركة
جهة المختصة أصال بتسوية المنازعات وعلى الرغم من أن القضاء الوطني للدولة المضيفة هو ال   

الناجمة عن عقود االستثمار، ما لم يكن اتفاق يقضي بغير ذلك، إال أن مدى قدرة القضاء الوطني في فض 
منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر ، تعرضت لعدة انتقادات نتيجة الصعوبات التي تواجه المستثمر 

للدولة المضيفة لالستثمار، األمر الذي طرح معه فعالية القضاء الوطني األجنبي عند لجوءه للقضاء الوطني 
 .(2)كآلية داخلية لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي

 نبي في اللجوء إلى القضاء الوطنيالعوائق التي تواجه المستثمر األج: سابعاا 
االستثمار، قاعدة عامة وأصلية يعتبر اختصاص القضاء الوطني للدولة المضيفة بنظر منازعات عقود 

فهو يعكس مبدأ سيادتها على إقليمها بكل ما يوجد فيه أو عليه من أشخاص، لذلك فإن لجوء المستثمر 
األجنبي المتضرر من عقد االستثمار إلى المحاكم الوطنية للدولة المضيفة أو لدولته قد يثير عدة صعوبات 

د االستثمار، إذ أن أحد الطرفين دولة ذات سيادة، والطرف مصدرها اختالف المركز القانوني ألطراف عق
اآلخر فرد أو شركة أجنبية، وهذا االختالف يمثل عائق يحول معه تحقيق المساواة الكاملة بين أطراف عقد 
االستثمار، خاصة إذا طرح النزاع على المحاكم الداخلية للدولة المضيفة لالستثمار، والذي ينتج عنه عدم 

 .(3)ن كاف لطمأنة المستثمر األجنبي الخاص على نتيجة دعواهتقديم ضما
يصطدم المستثمر األجنبي المتعاقد بعائق أخر هو مبدأ الحصانة القضائية للدولة المضيفة  كما

وهيئاتها، حيث تكون الهيئات القضائية الداخلية ممنوعة من التعرض لتصرفات الدولة، ولو أن مبدأ الحصانة 
ر نشاطها التقليدي، إذ المطلقة للدولة بدأ يتزعزع نتيجة التساع دور الدولة وقيامها بأعمال تخرج عن إطا

                                                           
االستثمار المشترك التي تبنته ويمكن االشارة في هذا الصدد إلى مجموعة من عقود االستثمار االجنبي المباشر في ظل  -1

الجزائر غداة االستقالل، حيث كانت الشركات االجنبية المستثمرة في الجزائر خاصة في مجال البترول تحيل تسوية النزاع على 
د التحكيم، بالرغم من موقف الجزائر انذاك المعادي آللية التحكيم وتمسكه بآلية القضاء الوطني، ويمكن االشارة في هذا الصد

ينص  11كان قانونها االساسي في المادة  والتي BROWEN ROOK CONDOR إلى الشركة المختلطة الجزائرية االنجليزية
على امكانية اللجوء إلى التحكيم المؤسسي لغرفة التجارة الدولية بباريس، إذا لم يفض النزاع بالتراضي، كذلك، العقد المبرم 

ق ثم التحكيم والذي نص على التسوية الودية والتحكيمية عبر آليتي التوفي AGIPشركة سوناطراك الجزائرية والشركة االيطالية 
منه، وعليه يمكن القول أن نظام التسوية يمكن أن يتضمنه العقد التأسيسي للشركة وفق مبدأ  12بباريس في المادة  CCIلدى

تسوية : أنظر حسن طالبي: لإلطالع على تفاصيل العقود المختلطة في مجال االستثمار األجنبي المباشر. )سلطان اإلرادة
 (.ئري لالستثمارات، مرجع سبق ذكرهالمنازعات في قانون الجزا

 .وما بعدها 512محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  بشار -2
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -

 . 148، مرجع سبق ذكره ص خصوصية مركز واشنطنواالتفاقيات الدولية و 
، اإلسكندريةعبد الستار أحمد مجيد الحوري، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -3

 .119-118، ص ص 7111مصر، 
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أعمال سيادة وأعمال تجارية مدنية وأخرى إدارية تتنازل فيها عن : أصبحت الدولة تمارس الكثير من األعمال
   .(1)صفتها كدولة ذات سيادة، وأصبحت حصانة دول نسبية

، ألنها ومن الصعوبات األخرى هو ما تتميز به منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر من التعقيد
ذات طبيعة فنية وقانونية معقدة، حيث قد ال تتوفر في القاضي الوطني الكفاءة المطلوبة للفصل فيها 
باإلضافة إلى احتمالية عدم توافر القوانين الداخلية المنظمة للعالقة االستثمارية، كما انه من غير المعقول أن 

 .   (2)دعوىتكون الدولة المضيفة لالستثمار خصمًا وحكما في ذات ال
ونتيجة لهذه العوائق يرفض أغلبية المستثمرين األجانب اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المضيفة، 
وهذا الرأي يؤيده جانب من الفقه، بخالف الجانب اآلخر من الفقه الذي يفضل اختصاص القاضي الوطني 

قدرة المحاكم الوطنية على فهم وتفسير بتسوية المنازعة االستثمارية لعدة مبررات كمبدأ سيادة الدولة، و 
 . (3)وتطبيق قوانينها أكثر من أي جهة قضائية أخرى

ويرى بعض المختصين بقضايا االستثمار إلى أن إحالة المنازعات االستثمارية بين المستثمر والدولة 
طبيعة طرفي عقد المضيفة إلى القضاء الوطني ال يقدم الضمان الكافي للمستثمر األجنبي ويرجع األمر إلى 

االستثمار األجنبي المباشر، واللذان يمثالن طرفي النزاع، فبينما أن الدولة المضيفة هي أحد أشخاص القانون 
الدولي وتتمتع بالسيادة الوطنية، نجد  المستثمر األجنبي يعد احد أشخاص القانون الخاص، كما أن الشركات 

 .(4)القضاء الوطني وتصفه بعدم الحياد والشفافية االستثمارية الكبرى متعددة الجنسيات ال تفضل
وقد دفعت رغبة الدول النامية في جذب االستثمارات األجنبية إلى أراضيها إلى مسايرة تطلعات 
المستثمرين األجانب في هذا االتجاه حتى تخلق مناخًا استثماريًا جاذبًا، فعلى الرغم من أن اللجوء إلى 

المضيفة يعد الوسيلة التي تتماشى مع مبدأ السيادة، إال أنه  يلزم أن تراعي الدول القضاء الوطني للدولة 
نفسية المستثمر األجنبي في هذا المجال  الستقطاب االستثمار األجنبي المباشر، وأمام هذه المعادلة وفي 

سم منازعات عقود سبيل التوفيق بين مبدأ سيادة الدولة ومصلحة المستثمر األجنبي  في وجود آلية فعالة لح
االستثمار، تدخل القانون الدولي في حالة تعذر على المستثمر األجنبي المضرور استيفاء حقه عبر آليات 

 . (5)القضائية الداخلية، كما لو تخلت محاكم الدولة المدعى عليها عن نظر الدعوى استنادا لمبدأ السيادة
 آلية القضاء الدولي :الفرع الثاني

تحرص معظم دول العالم على توفير الحماية الدولية لالستثمارات األجنبية المباشرة من المخاطر، 
على غرار الحماية الوطنية المقررة في تشريعاتها الداخلية، وذلك من خالل وسائل خاصة بالحماية 

مباشر، حيث أن الموضوعية  وأخرى خاصة بالحماية اإلجرائية لحل منازعات عقود االستثمار األجنبي ال
                                                           

 .171مرجع سابق، ص  دراسة مقارنة، عبد الستار أحمد مجيد الحوري، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية، -1
 . 171مرجع سبق ذكره، ص  رواء يونس محمود، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة، -2
 .121مرجع سبق ذكره ص  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،االستثماريةأميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات  -3
 .712مرجع سبق ذكره، ص  القواعد القانونية المنظمة لجذب االستثمار األجنبي، معاوية عثمان الحداد، -4
.114، 111، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة مرجع سبق ذكره، ص ص، األسعدبشار محمد  -  5 
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القانون الدولي العرفي واالتفاقي يكفل قدرا من الحماية لحقوق األجانب المقيمين في دول ال ينتمون إليها 
بجنسياتهم، خاصة في ظل انتشار نظام العولمة االقتصادية، حيث بات من الضروري تدخل الدولة التي 

ايته بشتى الطرق سواء السياسية أو القضائية أو يحمل المستثمر جنسيتها في الدولة المضيفة لالستثمار لحم
 .المثول أمام جهات القضاء الدولي الدولية، وذلك لعدم وجود نظام عالمي يضمن للفرد

أولهما رابطة التبعية بين : غير أنه كي تمارس الدولة حقها في حماية مواطنيها، لبدا من توافر شرطين
االعتباري وبين الدولة التي تتصدى لحمايته، أما الشرط الثاني وهو المستثمر األجنبي الشخص الطبيعي أو 

والمتسببة في  استنفاذ المستثمر األجنبي للوسائل القضائية الداخلية المقررة له بموجب قوانين الدولة المضيفة
 .الضرر الواقع عليه

ارسة دعوى الحماية وهذا ما يثير إشكالية البحث في الحماية المقررة للمستثمر األجنبي وشروط مم
 . الدبلوماسية في عقود االستثمار األجنبي المباشر ومدى فاعلية هذه النظرية في فض منازعاتها

 الحماية الموضوعية واإلجرائية: أوالا 
اختلف الفقه حول القانون الواجب أن تخضع له عقود االستثمار األجنبي الخاص المباشر، إال أن 

لدولي هو وجوب خضوعها للقانون الوطني، إال إذا اتفق أطراف العقد على القاعدة العامة في القانون ا
إخضاعها للقانون الدولي، هذا األخير بشقيه العرفي واإلتفاقي، يكفل قدرًا من الحماية للمستثمر األجنبي، 

تها على غرار ويرتب المسؤولية العقدية والدولية على الدولة المستقبلة لالستثمارات في حالة مخالفتها اللتزاما
  : الحماية الوطنية التي تعتبر غير كافية حتى يطمئن المستثمر األجنبي، وتتمثل هذه الحماية الدولية فيما يلي

 :الحماية الموضوعية -أ
الموضوعية التي يكفلها القانون الدولي العرفي واإلتفاقي بصفة عامة للمستثمر األجنبي  نقصد بالحماية

، بأنها  تلك القواعد والقوانين والتشريعات واالتفاقيات الدولية ومنازعات االستثمار بيفي عقد االستثمار األجن
الثنائية والمتعددة األطراف، التي جاءت تحمي المستثمر األجنبي الشخص الطبيعي أو المعنوي من أي إجراء 

  .(1)يتسم بعد المشروعية من قبل الدولة المضيفة لالستثمار
كما أن حرية المشرع في تنظيم مركز األجانب بصفة عامة في دولته ليست حرية مطلقة، حيث يوجد 

في معاملة األجانب، غير أن " الحد األدنى" هناك قيد على هذه الحرية وهو ما اصطلح عل تسميته باسم قيد
لة األجانب من صورته تطور المركز القانوني للمستثمر األجنبي أدى إلى تطور مفهوم الحد األدنى لمعام

التقليدية المتمثلة في توفير المعاملة المنصفة للمستثمرين األجانب في أدنى الحدود إلى صورة الحديثة والتي 
تأتي فوق مستوى الحد األدنى لتمتع األجانب بالحقوق، ويظهر ذلك من خالل الضمانات القانونية التي توفرها 

األجنبي في معظم البلدان وكذلك االتفاقيات الدولية الثنائية لتشجيع تشريعات االستثمار الوطنية للمستثمر 
وحماية االستثمار، من خالل النص على عدم جواز مصادرة أو تأميم ملكية المستثمر األجنبي إال إذا توافرت 
شروط معينة كعدم مخالفة التزام تعاقدي سابق وبعد دفع عادل ومناسب للمستثمر األجنبي وغيرها من 

                                                           
ز الدولي لتسوية منازعات ، دراسة سياسية قانونية لدور المركاالقتصاديةطه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية  - 1

 .772 االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص
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روط، فضاًل عن الضمانات األخرى المتمثلة في حرية المستثمر األجنبي في تحويل رأس المال وأرباح الش
استثماره إلى بلده األصلي وغيرها من الضمانات التي نص عليها التشريع الوطني المتعلق باالستثمار وكذلك 

     .(1)االتفاقيات الثنائية
االتفاقيات إلمالء شروط الحماية التي تريد توفيرها، في وتلجأ الدول المتقدمة عادة إلى إبرام هذه 

مواجهة الدول األخذة في النمو، والتي هي عادة شروط تتعلق بتأميم ونزع الملكية، غير أن اتفاقية استثمار 
، تحضر على الدول المضيفة لرأس المال أن تقوم بإجراءات التأميم أو 1921رؤوس األموال العربية لعام 

و نزع الملكية في مواجهة االستثمارات العربية الواردة من إحدى الدول األعضاء في المجاالت التي المصادرة أ
   .(2)صرحت الدولة المضيفة باستثمار رؤوس األموال العربية فيها، وذلك يعتبر ضمانة فعالة للمستثمر العربي

 :الحماية اإلجرائية -ب
كطرف ثاني في عقد االستثمار (   أو اعتباري شخص طبيعي)بها أن المستثمر األجنبي والمقصود

األجنبي الخاص المباشر، حتى يطمئن ويثق في الدولة المضيفة لالستثمار، لبدا أن تعمل هذه األخيرة على 
توفير القواعد اإلجرائية الحمائية الالزمة لذلك، خاصة فيما يتعلق باالختصاص القضائي للنظر في المنازعة، 

بين المستثمر والدولة المضيفة لمحاكمها الوطنية أمرًا ال يطمئن المستثمر األجنبي  حيث أن خضوع النزاع
لعدة اعتبارات، لذلك فعملية التسوية القضائية الداخلية لمنازعات عقود االستثمار األجنبي الخاص المباشر، 

مراكز القانونية ألطراف مبدأ المساواة نتيجة اختالف ال: تثير عدة صعوبات وتطرح الكثير من اإلشكاالت منها
النزاع، الدولة المضيفة لالستثمارات األجنبية المباشرة، وشخص آخر خاص أجنبي طبيعي أو معنوي، مما 
يصعب تحقيق المساواة معهما، وخوفًا من تحيز القاضي لدولته وقد ال تتوفر في القاضي الوطني للدولة 

ار األجنبي المباشر التي تمتاز بالتعقيد، أو قصور المضيفة لالستثمار للفصل في منازعات عقود االستثم
القانون الوطني في بعض الدول المضيفة لالستثمار، من بعض القواعد القانونية المنظمة لالستثمارات 
األجنبية المباشرة، وزيادة على ذلك ليس من المنطق أن تكون الدولة المضيفة في منازعات عقود االستثمار 

       .(3)ًا وخصمًا في الوقت ذاتهاألجنبي المباشر حكم
كما أن الحماية اإلجرائية ال تشمل فقط الخطوات واإلجراءات التي تقوم بها الدولة المضيفة لالستثمار، 
بل أيضًا تلك التي تتخذها الدول التي ينتمي إليها هؤالء األشخاص في حالة تعرضهم ألية إجراءات تتخذها 

عاتهم االستثمارية، مما يستوجب تدخل الدول المضيفة لهم والتي من  شأنها اإلضرار بهم وبممتلكاتهم ومشرو 
دول جنسيتهم لحمايتهم واستعادة حقوقهم، وتعويضهم عما لحقهم من ضرر، وذلك بعد استنفاذ كل وسائل 

                                                           
مرجع سبق  عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، -1

 .27-21ص ص ذكره، 
  الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األول،مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل  -2

 .89-88ص ص 
 صطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األول،م -3

 .97-91مرجع سبق ذكره، ص ص 
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: التسوية القضائية الداخلية، وفق نظرية الحماية الدبلوماسية وفي هذا اإلطار انقسم الفقه الدولي إلى قسمين
تمي إليها المستثمر األجنبي أن تتدخل لحمايته، وقسم ثاني يرى أنه ليس قسم يرى من حق الدولة التي ين

لدولة المستثمر األجنبي الحق في التدخل لدى الدولة المضيفة لحمايته، بمعنى ال يجوز للمستثمر األجنبي 
 والذي يقيم مشروعاته االستثمارية في هذه الدول أن يطلب من دولته التدخل لحمايته، ويخضع للقوانين

 واإلجراءات التي تصدرها الدولة المضيفة لالستثمار
فاإلتجاه األول يرى ضرورة تدخل الدولة لحماية رعايها المستثمرين إذا ما تعرضوا هم وممتلكاتهم ألي 
اعتداء من قبل الدولة المضيفة الستثماراتهم وفق نظرية الحماية الديبلوماسية المستقرة في العرف الدولي، إال 

  .(1)وط تتطلبها تلك الحماية لكي يتم تفعيلها من قبل دولة جنسية المستثمرينأن هناك شر 
 الحماية الدبلوماسية وشروطها: ثانياا 

 :نظرية الحماية الدبلوماسية -أ
خضعت الحماية الدبلوماسية بصفة عامة لعدة تعريفات حسب الزاوية التي ينظر منها لهذه الحماية أما 

اإلجراء الذي يمكن أن تلجأ إليه دولة المستثمر :" األجنبية المباشرة فيمكن تعريفها بأنهافي مجال االستثمارات 
سعيًا منها لتأمين حقوق استثمار هيئة أو فرد ينتمي إليها بجنسيته لدى دولة أخرى بعد إقدام األخيرة على 

نفذ طرق إصالح الضرر في المساس به بالمخالفة اللتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي وذلك بعد أن يست
:" كما يمكن تعريفها أيضًا بأتها، (2)"الدولة المسؤولة، وفقًا لقانونها ولم يكن له يد فيما أصابه من ضرر

مجموعة االجراءات السلمية التي تتخذها دولة للدفاع عن رعاياها ومصالحهم عند وقوع ضرر بهم من قبل 
 .(3)"عمال المسؤولية الدوليةدولة أخرى، وعلى ذلك فهي وسيلة من وسائل إ

ومن المتفق عليه في القانون الدولي أن للدولة الحق في أن تتصدى لحماية مواطنيها بكافة الطرق 
المطالبات الرسمية بالطرق الدبلوماسية ومنها حق االلتجاء إلى القضاء الدولي، وهذا الحق قاصر فقط : منها

للمستثمر األجنبي في عقد االستثمار األجنبي من اللجوء إلى على أشخاص القانون الدولي، ولهذا ال يجوز 
ي قبول المحاكم الدولية إال إذا كانت هناك اتفاقيات دولية تنص على ذلك، وتتمتع الدولة بسلطة تقديرية ف

 .التصدي لمواطنيها من عدمه
د تتخلى دولتهم وال شك أن وجود مثل هذه السلطة التقديرية ال يبعث على اطمئنان األشخاص اللذين ق

عن حمايتهم في مواجهة الدول األخرى ألسباب سياسية أو غيرها من األسباب، مما يجردهم في النهاية من 
ذا تقدمت إحدى الدول نيابة عن أحد رعاياها بقضية إلى  الحماية اإلجرائية الضرورية للدفاع عن حقهم، وا 

جهة المطالبة بالتعويض، وبمجرد أن تتدخل الدولة محكمة دولية، فتعتبر هذه الدولة في نظر المحكمة هي ال
لحماية الفرد المتمتع بجنسيتها تنتهي العالقة بينه وبين الدولة المسؤولة لتحل محلها عالقة جديدة بين دولة 

                                                           
دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  -1

  .724-727المرجع السابق، ص
 .24عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  -2

.47، ص 7111عربية، القاهرة، وائل أحمد عالم، مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولية الدولية، دار النهضة ال - 3 
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الفرد المتضرر والدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع وبذلك يتحول النزاع من المستوى الداخلي إلى 
    .(1)المستوى الدولي

من ميثاق األمم المتحدة، ( 1الفقرة / 2)وتعد محكمة العدل الدولية أحد األجهزة التي أوردتها المادة 
من الميثاق، وفي هذا اإلطار قد حصرت المادة  97كأداة قضائية رئيسية لألمم المتحدة وفق نص المادة 

المحكمة في الفصل في المنازعة الناشئة من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية اختصاص ( 1الفقرة /14)
فردًا كان أم  –بين الدول فقط، وبالتالي فإن المستثمر األجنبي كطرف في عقد االستثمار األجنبي المباشر 

ال يملك حق المثول مباشرة أمامها، وذلك على أساس أن الفرد ال يتمتع بالشخصية الدولية، وال يعتبر  –شركة 
لقانون الدولي، ومعنى ذلك أن المستثمر األجنبي بصفته فردًا أو شركة ال يسمح له من المخاطبين بأحكام ا

نما يظهر  بظهور أمام محكمة العدل الدولية كطرف مباشر في النزاع الناشئ عن عقد االستثمار األجنبي وا 
ليها، وذلك بطريق غير مباشر، وذلك عن طريق رفع دعوى الحماية الدبلوماسية من طرف الدولة التي ينتمي إ

بشروط قصد ترتيب المسؤولية الدولية إزاء العمل غير مشروع المرتكب على المستثمر والذي أحدث ضررًا 
   .(2)به

والجدير بالذكر وفي مجال االختالف الفقهي حول حق التنازل عن ممارسة هذه الحماية الدبلوماسية 
، (Calvo Clause)ل ما يعرف بشرط كالفو من طرف المستثمر في عقد االستثمار األجنبي المباشر من خال

والذي يعطي الحق للمستثمر األجنبي حق التنازل في االلتجاء إلى دولته للتصدي لحمايته في مواجهة الدول 
المتعاقدة فيما لو أصابه ضرر من العملية التعاقدية، فالباحث يرى أن هذا التنازل ليس في صالحه، وقد أثير 

أمريكا الالتينية للحد من تدخل الدول األوربية في شؤونها حتى أنه سمي باسم وزير هذا الشرط في دول 
وأدخل هذا الشرط حديثًا ألول مرة في االتفاقية المبرمة بين السعودية  (3)خارجية األرجنتين كارلوس كالفو،

ن الشركة تتنازل من المفهوم أ".... :ب منها على أنه/49ـ حيث نصت المادة 1922والشركة اليابانية سنة 
عن أي حق في االلتجاء إلى المراجعة بالطريق الدبلوماسي بخصوص أي موضوع يتعلق بهذا االمتياز، أو 

    .(4)..."الحقوق المنصوص فيه
وبالرغم من هذا االختالف الفقهي حول حق ممارسة الحماية الدبلوماسية، سواء كان مقرر للدولة 

يجوز التنازل عنه، أو يجوز ذلك من طرف المستثمر األجنبي وذلك بإرغام المضيفة أو المستثمر األجنبي ال 
                                                           

طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار،  -1
، أنظر كذلك عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، مرجع 722، ص ذكره مرجع سبق

 .  22-22سبق ذكره، ص ص 

 .127-121، ص ص مرجع سبق ذكرهبسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية النفطية،  -2
دولية االقتصادية، دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات ال -3

، أنظر كذلك عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، مرجع 722، ص مرجع سبق ذكره
  .22سبق ذكره، ص 

منازعاته، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، أزاد شكور صالح، االستثمار األجنبي، سبل استقطابه وتسوية  -4
 .177، 7111مصر، 
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الدولة باستخدامه أو التنازل عنه، إال وتبقى الحماية الدبلوماسية أمرًا حتميًا لصيانة الحقوق في الدول 
ة الحماية األجنبية، والتي لعبت دورًا كبيرًا في تطوير قواعد القانون الدولي، غير أن التدخل في الدول بحج

الدبلوماسية، كثيرًا ما تكون له أبعاد غير أبعاد الحماية الدبلوماسية، خصوصًا إذا ما استخدم استخدامًا سيئًا، 
  .(1)وتقتضي هذه الحماية الدبلوماسية لممارستها  شرطين أساسين

 :شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية في عقود االستثمار األجنبي المباشر -ب
الدولة حمايتها الدبلوماسية لرعاياها بالخارج لبدا من توافر شرطين، ويتعلق الشرط األول لممارسة 

 .بالجنسية أي رابطة التبعية، أما الشرط الثاني فيتعلق باستنفاذ طرق التقاضي الداخلية
 (:الجنسية)بالنسبة للشرط األول  -1

ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتعين حتى تمارس الدولة حقها في الحماية الدبلوماسية أو 
ن كان من (شخصًا طبيعيًا أو معنوياً ) لحماية المستثمر األجنبي ، أن يكون هذا األخير من مواطنيها، وا 

أصابه الضرر هو المستثمر األجنبي الشخص الطبيعي فإن األمر ال يثير كثيرًا من الجل، حيث يكفي أن 
تبسط حمايتها الدبلوماسية عليه، وأن يستمر متمتعًا بجنسيتها طوال  يتمتع بالجنسية الفعلية للدولة التي

  .(2)المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر
ويالحظ أن شرط الجنسية والذي يثبت رابطة وتبعية المستثمر األجنبي بالدولة طالبة الحماية، يثير 

ا ألطراف عقود االستثمار األجنبي الكثير من المشكالت القانونية، والتي سوف نشير إليها عند دراستن
الفرد، )مسألة تعدد الجنسية، بمعنى إذا كان المستثمر األجنبي: المباشر، فيما يخص المستثمر األجنبي ومنها

، يحمل أكثر من جنسية، مما يطرح إشكالية أي من الدول التي ستباشر المطالبة (أو الشخص المعنوي
اتفاقية دولية بين الدول التي يحمل المتضرر جنسيتها تحدد بوضوح  الدولية لمصلحته، خصوصًا إذا لم توجد
المتعلقة بتنازع قوانين الجنسية، قد أكدت في المادة الثالثة على  1911ذلك، مع العلم أن اتفاقية الهاي لعام 

في ، و "أن كل شخص يحمل جنسيتين أو أكثر يمكن اعتباره موطنًا لكل دولة من الدول التي حمل جنسيتها:"
نظرية تكافؤ السيادات ونظرية الجنسية : هذا اإلطار أوجد الفقه نظريتين لحل مشكلة تعدد الجنسيات وهما

الفعلية، ومؤدى النظرية األولى أن جميع السيادات متكافئة، ولبدا من العمل على الترجيح بين السيادات 
زاء النقد الشديد الذي وجه لهذه النظرية المتراكمة على الشخص استنادًا إلى مبدأ احترام سيادة كل دولة، و  ا 

والتي ثبت عجزها في تقديم الحلول في مجال حسم التنازع الناشئ عن تعدد الجنسيات، تضافرت جهود 
بين الجنسيات  القضاء والفقه الدوليين وأوجدت نظرية الجنسية الفعلية، كمعيار واجب اإلتباع للترجيح

 .(3)المتعددة

                                                           
 طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، -1

 .721-729، ص مرجع سبق ذكره
 .171مرجع سابق، ص  ل استقطابه وتسوية منازعاته،أزاد شكور صالح، االستثمار األجنبي، سب -2
 .122-122 ص ، صسبق ذكرهبسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية النفطية، مرجع  -3
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وتقوم هذه النظرية على تفضيل الجنسية التي تكون أكثر اتفاقًا مع الواقع الفعلي، من خالل الظروف  
محل ميالده، أو محل إقامته : الموضوعية والشخصية لحياة الشخص المستثمر األجنبي متعدد الجنسية مثل
ره وانتمائه النفسي، وسلوكه في العادية أو موطنه، أو ممارسته للحقوق العامة والسياسية في الدولة، ولمشاع

حياته العائلية واالجتماعية واالقتصادية، بما يفيد ارتباطه واندماجه في شعب الدولة على نحو أكثر وثوقًا 
   .(1)وواقعية بالمقارنة بالدول األخرى التي ينتمي إليها

 12هير الصادر في ورغم تأكيد محكمة العدل الدولية سالمة معيار الجنسية الفعلية في حكمها الش
Nottebohmفي قضية نوتباوم  1922أبريل 

(2)
: إال أنه لم يسلم من االنتقادات الكثيرة التي وجهت له ومنها ،

أن هذا المعيار قد يؤدي إلى حاالت تشبه الشخص عديم الجنسية في حالة عدم السماح بالتصدي لحمايته 
دبلوماسيًا من أي دولة على أساس عدم وجود رابطة فعلية بين إحدى هذه الدول، ويرى الباحث أن هذا كذلك 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تقضي بأنه يجب أن يكون لكل إنسان  12المادة يناقض نص 
جنسية دولة ما، وأمام توفير الحماية للشخص العديم الجنسية بصفة عامة، والحماية الدبلوماسية للمستثمر 

طار تم إبرام عدة األجنبي الطبيعي بصفة خاصة، ومحاولة إيجاد الحلول من طرف القانون الدولي في هذا اإل
في عهد عصبة  1911اتفاقية الهاي لسنة : اتفاقيات دولية لتحسين وضع عديمي الجنسية بصفة عامة منها

والتي اعتمدت على معيار  1921-1921األمم واتفاقيات جنيف المنظمة لحاالت الالجئين المنعقدة  عامي 
التي يمكن أن تتدخل لممارسة حمايتها على  الموطن واإلقامة ومركز األعمال كمعايير تشير إلى الدولة

الشخص العديم الجنسية، وفي حالة وجود من بين جنسيات الدول التي يرتبط بها المستثمر، جنسية الدولة 
المضيفة للمستثمر فال يجوز إلحدى هذه الدول أن تتصدى لحمايته دبلوماسيًا في مواجهتها وهو ما أكدته 

ي االستشاري الخاص بالتعويض عن األضرار المتعلقة بالخدمة في األمم محكمة العدل الدولية في الرأ
إن الممارسة العادية للحماية الدبلوماسية هي أن الدولة ال تمارس هذه الحماية :" بقولها 1994المتحدة سنة 

  .(3)"لمصلحة مواطنيها ضد دولة تعده مواطنًا لها
ي مجال تنازع الجنسيات أمام القضاء الدولي يميزون وتجدر اإلشارة أن فقهاء القانون الدولي الخاص ف

بين فرضين الفرض األول وهو إذا وجدت اتفاقية دولية بين الدول يحمل متعدد الجنسية جنسياتها فإن القضاء 
                                                           

 .128، سبق ذكرهبسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية النفطية، مرجع  -1
، ثم تجنس بجنسية دولة 1919وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الشخص نوتباوم قد ولد في ألمانيا ومكث بها حتى عام  -2

، 1941-1912والتي تقع بين النمسا والسويسرا، وتوطن بعد ذلك بجواتيماال في الفترة الممتدة من  Liechtenstinليشتنشتين 
عليه وتسليمه للسلطات األمريكية فطالب بالعودة إلى جواتيماال والتعويض عن أمواله حيث تملك ثروة طائلة بها، ثم تم القبض 

الموجودة بها فرفض طلبه، فتدخلت دولة ليشتنشتين لحمايته دبلوماسيًا، ورفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، لكن 
اكتسابًا صحيحًا ووفقًا لقانونها، فقضت محكمة جواتيماال دفعت بعدم قبول الدعوى ألن نوتباوم لم يكتسب جنسية ليشتنشتين 

العدل الدولية بعدم قبول الدعوى على أساس أن نوتباوم لم يكن مرتبطًا ارتباطًا فعليًا بجنسية هذه اإلمارة، لمزيد من التفاصيل 
ة، مركز الدراسات العربية حول هذا الموضوع أنظر، جمال سالمة أحمد الوقيد، تعدد الجنسية في القوانين العربية وآثاره األمني

 .       وما بعدها 111، ص 7112 مصر، للنشر والتوزيع، القاهرة،
 .124-121 ص ، صذكره قسببسمان نواف فتحي حسين الراشدي، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية النفطية، مرجع  -3
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الدولي يطبق نصوصها، أما الفرض الثاني وهو في حالة عدم وجود مثل هذه االتفاقية، فعلى القضاء الدولي 
عدل الدولية أن تقوم بترجيح بين الجنسيات المتعددة التي يحملها الشخص الطبيعي استنادًا ونقصد محكمة ال

ن كان بعض الفقه قد أنكر هذا الحق لصالح  إلى نظرية تكافؤ السيادات بين الدول ونظرية الجنسية الفعلية وا 
  .(1)القضاء الدولي لعدة اعتبارات

شخص )ر، هو ما إذا كنا المستثمر األجنبي شركة خاصة كذلك ما يثير قدرًا من الجدل في هذا اإلطا
، حيث أنه من غير المعقول أن تمارس دعوى الحماية الدبلوماسية من جميع الدول حملة أسهم (معنوي

الشركة، ألن ذلك يؤدي إلى تعدد دعاوي الحماية الدبلومايسية بتعدد جنسيات حملة األسهم مما يؤدي إلى 
وتقوم ممارسة الحماية الدبلوماسية للشخص االعتباري، أسوة  ،(2)بين الدول الفوضى في مجال العالقات

بالشخص الطبيعي على رابطة الجنسية بينه وبين  الدولة الحامية، في ظل التمييز القائم بين جنسية الشركة 
عدة فروع في وجنسية المساهمين فيها اللذين ينتمون إلى عدة بلدان، كالشركات المتعددة الجنسيات والتي لها 

عدة دول، فبالنسبة لجنسية الشركة فقد تم األخذ برابطة الجنسية الفعلية من خالل معيار الرقابة ، وتعتبر هذه 
الرابطة الفعلية، قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس، وفي هذا اإلطار رفضت محكمة العدل الدولية في قضية 

تطبيق نظرية الجنسية الفعلية لتحديد جنسية الشركة  (Barcelona Traction Belgium)برشلونة تراكشن 
  .(3)ألغراض الحماية الدبلوماسية

 :استنفاذ طرق التقاضي الداخليةشرط  - 2
كما سبق اإلشارة إليه أنه لبدا من توافر شرطين لممارسة الحماية الدبلوماسية سواء على المستثمر 

ماله، حيث ال تكفي رابطة التبعية المرتبطة بالجنسية بل األجنبي الشخص الطبيعي أو المعنوي أو حتى على 
                                                           

 .172ص  مرجع سابق، وآثاره األمنية،جمال سالمة أحمد الوقيد، تعدد الجنسية في القوانين العربية  -1
.171ص  ،أزاد شكور صالح، االستثمار األجنبي، سبل استقطابه وتسوية منازعاته، مرجع سبق ذكره - 2 

( تورونتوا)تتلخص وقائع هذه القضية في أن شركة برشلونة المحدودة لمعدات الجر واإلنارة والطاقة، قد تأسست في كندا  - 3
مقرها الرئيسي، غير أنه كانت لها نشاطات تجارية في إسبانيا، وبعد الحرب العالمية األولى استحوذ ، أين يوجد 1911سنة 

من رأس مال الشركة، ونتيجة إلجراءات اتخذتها السلطات  88على حوالي ( أشخاص طبيعية واعتبارية)مساهمون بلجيكيون 
يكا باعتبارها دولة الجنسية ألغلبية المساهمين لرفع دعوى اإلسبانية أصبحت الشركة مهددة باإلفالس، األمر الذي أدى ببلج

الحماية الدبلوماسية أمام محكمة العدل الدولية طلبًا للتعويض نيابة عن مواطنيها المساهمين، وقد قدمت دولة اسبانيا اعتراض 
، رأت أن الحق في 1921فيفري  12أمامها على ممارسة بلجيكا لهذه الدعوى، غير أن المحكمة وفي قرارها الصادر في 

الحماية الدبلوماسية فيما يتصل بضرر يلحق بشركة يعود إلى الدولة التي سجلت بموجب قوانينها تلك الشركة وهي دولة كندا 
وليس دولة جنسية حملة األسهم، حيث أن هؤالء المساهمين محميين بموجب المعاهدات الثنائية والمتعددة األطراف، والمالحظ 

م أن المحكمة لم تقبل تطبيق مبدأ الصلة الحقيقية الذي أكدته في قضية نوتبوم بين حملة األسهم اللذين يشكلون على هذا الحك
األغلبية والدولة التي تسعى لممارسة الحماية الدبلوماسية، ذلك أن أغلبية المساهمين فيها هم مواطنون بلجيكيون، ومن ثمة فلها 

دا وفي هذا اإلطار رأت المحكمة في ميدان الحماية الدبلوماسية أن هناك صلة وثيقة صلة أوثق ما تكون بشركة برشلونة وكن
، لمزيد من التفاصيل ودائمة بين شركة برشلونة وكندا، ألن مقر الشركة كان في إقليم هذه الدولة، كما أن مكتبها مسجل هناك

سية في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كلية لحسن زايدي، األساس القانوني للحماية الدبلوما -: حول الموضوع، أنظر
   .وما بعدها 112، ص 7112-7112الحقوق، جامعة الجزائر، 
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لبدا من أن يكون المستثمر األجنبي قد استنفذ وبدون نجاح كل وسائل إزالة الضرر المقررة في تشريع الدولة 
ويعتبر مبدأ استنفاذ الوسائل القضائية كشرط لممارسة الحماية الدبلوماسية من المبادئ التي  ،(1)المسؤولة

  .(2)استقر عليها القانون الدولي العرفي وذلك تطبيقًا لمبدأ آخر وهو مبدأ إقليمية القوانين والجهات القضائية
قضاء الدولي، إال بعد استنفاذ كما أن األصل حين حدوث نزاع استثماري، ال يلجأ لقضاء التحكيم أو ال

 1811: الطرق القضائية للدولة المضيفة لالستثمار، وذلك حسب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
ن 14/17/1927الصادر بتاريخ  ، وهذا التوجه أخذت به أغلبية التشريعات العربية المنظمة لالستثمار، وا 

األجنبي في حالة حدوث نزاع من اللجوء إلى التحكيم  كانت بعض التشريعات تعطي الخيار للمستثمر
ونقصد بالوسائل القضائية الداخلية كل الوسائل القانونية الداخلية من الطعن اإلداري  ،(3)أوالقضاء الدولي

  ،(4)الخ، تحت طائلة سقوط الحق في الدولة المضيفة لالستثمار....والقضائي والعادي واإلستئنافي والنقض 
م من أهمية شرط استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية إال بعض الفقه يرى أنه ال يعتبر من وعلى الرغ

المبادئ المطلقة بل هناك عليه قيود واستثناءات تحد منه وتعطي الحق للجوء إلى الحماية الدبلوماسية  دون 
 :إعمال هذا الشرط ومنها

يعمل على استبعاد هذا الشرط من اللجوء  إذا كان هناك اتفاق صريح في العقد أو وجود اتفاق دولي
إلى القضاء الدولي، بمعنى أن االتفاق يخول حق اللجوء إلى القضاء الدولي أو إلى التحكيم الدولي بصفة 

 .(5)مباشرة
إذا كانت الوسائل القضائية الداخلية غير كافية وعادلة، فإنه يجوز لدولة جنسية المستثمرين أن 

القضاء الدولي مباشرة ودون حاجة الستنفاذ الوسائل الداخلية، ويقع عبأ إثبات هذه تتصدى لحمايتهم أمام 
  .(6)الوسائل على الدولة التي وجه ضدها طلب الحماية

بيد أن مبدأ استنفاذ طرق الطعن القضائية، إذا ما تم التمسك به، من طرف أحد األطراف فهذا يعني 
إ لعام .م.ت.و.من إ 72التجاري الدولي، وفي المقابل نجد المادة التخلي عن الطعون الدولية، خاصة التحكيم 

                                                           
 .171مرجع سبق ذكره ص  أزاد شكور صالح، االستثمار األجنبي، سبل استقطابه وتسوية منازعاته، -1

2
 - Ranjeva  Raymond et Cadoux Charles, Droit International public,1

er
 édition, 1992, EDICEF, France, p 221. 

نفاذ االتفاقيات الدولية في منازعات االستثمار، مداخلة بالمؤتمر الرابع  -3 عبد الرحمان المصباحي، دور القضاء في تطبيق وا 
 .  7111سبتمبر  72إلى  74لعربية المنعقد بالدوحة، قطر، من لرؤساء المحاكم العليا في الدول ا

حسين نوارة، الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  -4
 .122، ص 7111

الخاص بالسيادة الدائمة  1927ديسمبر  14 المؤرخ في( 12-د) 1811: الفقرة الرابعة من قرار الجمعية العامة رقم تنص -5
ويراعى حال نشوء أي نزاع حول مسألة التعويض استنفاذ الطرق القضائية القومية للدولة :" ....على الموارد الطبيعية على أنه

ن، تسوية النزاع التي تتخذ تلك التدابير، ويراعى مع ذلك، إذا اتفق على ذلك بين الدول ذات السيادة واألطراف المعنيين اآلخري
 "    بطريق التحكيم، أو القضاء الدولي

طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار،  -6
 .721-727مرجع سبق ذكره، ص ص 
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، لكن في المقابل نجد نصا (1)تؤكد على أن اللجوء إلى التحكيم يمنع اللجوء إلى أي طعن آخر 1922
تشيرا في حالة إذا لم يتفق طرفا النزاع على خالف ذلك وعند لوجئهم  من ذات االتفاقية 42و 19المادتان 
، ولو أن أحكام (2)فإمكانهم اإللتماس من المحاكم اتخاذ اإلجراءات التحفظية لحفظ حقوقهم CRDIلتحكيم 

تشير إلى ضرورة الحصول على توصية منه تمكنهم من اللجوء إلى هذه   CRDIالتحكيم الصادرة عن
من ذات االتفاقية تؤكد أنه ال  72من جهة أخرى نجد كذلك المادة ، و (3)ةالمحاكم إلتخاذ االجراءات التحفظي

يمكن ألي دولة أن تمنع الحماية الديبلوماسية أو ترفع قضية دولية بخصوص أي نزاع طرح على تحكيم 
CRDI  إال في حالة امتناع الدولة المتعاقدة األخرى تنفيذ الحكم الصادر في النزاع، وهذا ما يطرح بالفعل

 .(4)ية نظرية الحماية الدبلوماسية في فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشرمدى فاعل
 مدى فاعلية نظرية الحماية الدبلوماسية في فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر: ثالثاا 

العقد إن الحماية المقررة للمستثمر األجنبي قي عقد االستثمار بصفة خاصة مهما كان مصدرها سواء 
أو القانون الوطني الداخلي العادي أو الدستوري، أو القانون الدولي والذي يقر الحماية الدبلوماسية إلى جانب 
الحماية الموضوعية واإلجرائية، يجعل منها شرط ضروري لتشجيع االستثمار األجنبي المباشر، غير أن 

ية في ممارستها ضد الدولة المضيفة لالستثمار، ارتباط الحماية الدبلوماسية بالسلطة التقديرية لدولة الجنس
وبشرط استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية في دعوى الحماية الدبلوماسية قد يؤدي إلى إمكانية التخلي من 
لى طول إجراءات التقاضي من جهة أخرى، األمر الذي   طرف دولة الجنسية عن حماية المستثمر من جهة وا 

عالية هذه الحماية الدبلوماسية كآلية إجرائية لحماية الحقوق الدولية الخاصة بصفة يؤدي بالتالي إلى عدم ف
  .(5)عامة واالستثمارات األجنبية المباشرة بصفة خاصة

زاء قصور القانون الوطني الداخلي والقانون الدولي العرفي عن توفير الحماية الناجعة للمستثمر  وا 
القانون الدولي اإلتفاقي إلى جانب عقود االستثمار األجنبي األجنبي المباشر كطرف في العقد، تدخل 

، والمتمثل في مختلف االتفاقيات الثنائية االتفاقي المباشر لتكملة النقص الموجود في القانون الدولي العرفي
 بطريقة ،(6)والمتعددة األطراف في مجال حماية االستثمارات األجنبية المباشرة، مستخدمتًا عدة وسائل فنية

 .غير مباشرة أو مباشرة

                                                           

.، مرجع سبق ذكره1922لعام . إ.م.ت.و.من إ 72المادة  - 1  
.، مرجع سبق ذكره1922إ لعام .م.ت.و.من إ 42و 19المادتان  - 2 
.حسن طالب تسوية منازعات االستثمار في القانون الجزائري لالستثمارات، مرجع سبق ذكره - 3 
.، مرجع سبق ذكره1922إ لعام .م.ت.و.من إ 72المادة  - 4

 

سوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، دار الفكر هشام خالد، عقد ضمان االستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وت -5
 .18-9ص ص ، 7112الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 

مبدأ : ونقصد بالوسائل الفنية تلك المبادئ التي تبنتها الدول وفقًا للمعاهدات الثنائية التي أبرمتها مع مثيالتها من الدول مثل -6
 .الخ...بالمثل، مبدأ الدولة األولى بالرعاية المساواة بين الوطنيين واألجانب، مبدأ المعاملة
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بتحديد موضوع الحماية المقصودة، ولترتيب المسؤولية الدولية على الدولة المضيفة عند مخافتها  وذلك
إللتزامتها التعاقدية التي تشكل انتهاك للقانون الدولي أي تتضمن عمل غير مشروع دوليًا، وهذا ما أدى 

ير حماية أكثر ضد المخاطر التجارية أو غير تجارية وتجنب بالقانون الدولي إلى تطوير آلياته في سبيل توف
 .ازعات االستثمار األجنبي المباشرمختلف من

ظهرت آليات حديثة إلى الوجود من خالل ما يعرف بعقد الضمان الوطني والدولي  وفي هذا اإلطار
امية، وأفرز ذلك إنشاء في إطار التعاون الدولي االقتصادي األمريكي واألوربي وبين الدول المتقدمة والن

قليمية لضمان االستثمار، والتي انضمت إليها مختلف دول العالم مثل الوكالة الدولية  وكاالت وطنية ودولية وا 
فضاًل عن إبرام اتفاقيات  ،(1)لضمان االستثمار والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وغيرها ومن الوكاالت

جماعية نظرًا للميزة التي تتميز بها عن االتفاقيات الثنائية، من حيث أنها تسمح بانضمام دول أخرى غير 
تلك الموقعة عليها والمتضمنة لقواعد تكفل تحقيق نفس األهداف، باإلضافة إلى مساهمتها في توحيد القواعد 

ألجانب والدول المضيفة لالستثمار، ومن هذه االتفاقيات كما سيأتي المطبقة على العالقة بين المستثمرين ا
والتي أنشأت المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بين  1922بيانه في موضعه اتفاقية واشنطن لسنة 

     .(2)الدول ورعايا الدول األخرى
ذا كان األصل في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر يقضي أن  تتجه الدول المضيفة وا 

لالستثمار إلى تطيق قضائها الوطني من خالل اللجوء إلى محاكمها المختصة التي يلجأ المستثمر األجنبي 
كمدع من اجل الحصول على الحماية القضائية لحقه أو مركزه القانوني، غير أن ذلك ال ينطبق على عقود 

ادية للشركات االستثمارية ونفوذها على الدولة االستثمار األجنبي المباشر، حيث تتفوق القوة االقتص
المضيفة، والتي تتخوف وتتردد في قبول القضاء الوطني لتسوية منازعاتها ألسباب عديدة كتحيز القضاء 
الوطني للدولة المضيفة مثاًل، لذلك نجد المستثمر األجنبي يبحث عن آلية أكثر حيادية واستقاللية تضمن له 

لمشروعه االستثماري والمتمثلة  في آلية القضاء الدولي والذي يلعب دورًا بارزًا في حماية أكثر ألمواله و 
 .(3)تسوية المنازعات الدولية ومنازعات االستثمار بصفة خاصة

كما أنه باإلضافة إلى محكمة العدل الدولية يمكن للمستثمر األجنبي أن يستند على االتفاقيات الدولية 
 التحكيم حكمةلي إلى محاكم تحكيمية أخرى في إطار التحكيم التجاري الدولي كمفي اللجوء إلى القضاء الدو 

والتي سوف نشير إليها في معرض حديثنا عن آليات التسوية في ظل  العربية، االستثمار ومحكمة الدائمة
  . االتفاقيات والمنظمات الدولية

 
                                                           

مرجع سابق،   هشام خالد، عقد ضمان االستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، -1
 .77-19ص ص 

طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار،  -2
 .792مرجع سبق ذكره، ص 
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 :لمبحث الثانيا
 األجنبي المباشرتسوية منازعات عقود االستثمار اآلليات الدولية ل 

 
نقصد باآلليات الدولية لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر تلك األليات الواردة في إطار 

تعددت اآلليات القانونية لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي االتفاقيات والمنظمات الدولية، حيث 
سواء باإلشارة إليها في عقد االستثمار األجنبي المباشر وفق مبدأ سلطان  االشارة إليه،كما سبقت  المباشر،

الثنائية والمتعددة  االتفاقيات الدوليةتلك التي جاءت في إطار اإلرادة أو التي تضمنتها التشريعات الوطنية أو 
، كالمركز ار األجنبي المباشرالخاصة بفض منازعات عقود االستثم خاصة المنشئة للمراكز الدوليةاألطراف، 

يرها من الهيئات والمراكز األخرى، على الدولي لتسوية منازعات االستثمار ومجلس العربي لالستثمار وغ
غرار آليات التسوية المتعلقة بتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي الواردة في االتفاقيات الثنائية 

 .منظمات الدوليةوالجماعية اإلقليمية والعالمية وكذا ال
 اإلقليميةاالتفاقيات الدولية الثنائية و سوف تنصب على اآلليات الواردة في ليات دراستنا لهذه اآللذا ف

المنظمات التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية الغير عربية و وفي ظل االتفاقيات العالمية و  (المطلب األول) العربية
   (.المطلب الثاني)الدولية كالمنظمة العالمية للتجارة 

 : األول طلبالم
 .واإلقليمية العربيةالثنائية آليات فض منازعات عقود االستثمار في  إطار االتفاقيات 

لم تكتفي الدول بسن التشريعات  ،وكما سبقت اإلشارة إليهالمباشر في مجال االستثمار األجنبي 
الحديثة بشأنه، بل سعت إلى إبرام مجموعة من االتفاقيات الثنائية الخاصة بهدف تشجيع وحماية االستثمارات 
التي تتم من قبل الدولتان المتعاقدتان ورعاياها، كما انضمت إلى العديد من االتفاقيات اإلقليمية والجماعية 

، والتي نصت كذلك على عدة آليات لتسوية منازعات لك المنشئة للمراكز الدوليةخاصة تالمعنية بهذا الشأن 
 .(1)االستثمار وعقوده

فما هي هذه اآلليات المتعلقة بتسوية منازعات االستثمار في إطار االتفاقيات  وعلى هذا األساس
 (الفرع الثاني) على المستوى العربي واإلقليمية( الفرع األول) الثنائية الدولية

 الثنائية الدوليةآليات تسوية منازعات عقود االستثمار في إطار االتفاقيات  :فرع األولال
المجتمع الدولي في إيجاد آلية موحدة لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر،  فشل يعد

سببًا رئيسيًا للبحث عن وسائل قانونية أخرى لتحقيق ذلك، حيث كان االتجاه نحو إبرام االتفاقيات الثنائية من 
جنبي، والتي أصبحت أكثر أهم الوسائل الناجعة لتحقيق التقارب الدولي في مجال منازعات االستثمار األ

  .  استعمااًل على مستوى العالقات االقتصادية الدولية

                                                           
أحمد الثالياء، تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة، دار الجامعة عبد الكريم أحمد  -1

 .711، ص 7114الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
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 تكون عندما وخصوصا ،المباشر األجنبي االستثمار عقودب الخاصة المنازعات تسوية نظام وفي
 خاص وشخص األطراف كأحد نامية دولة بوجود غالبا ذلك و دولي، عبر طابعا تأخذ القانونية العالقات
 في الوقوع تتجنب اإلطار هذا في النزاعات بتسوية الخاصة اآلليات فإن ،يثان كطرف مصنع لبلد ينتمي
 .محايدة خاصة دولية لقواعد بالخضوع وذلك األطراف، ألحد الوطني القانون سمو قاعدة

 المتعلقة للنزاعات المباشرة التسوية على الثنائية الدولية اتفاقيات بنود بعض تنص ولذا      
 هيئة أو معينة، دولية تحكيم هيئات أمام المستقبلة والدولة األجنبي المستثمر بين تنشأ قد التي ستثماراتباال

 .”األخرى الدول ورعايا الدول بين االستثمار نزاعات لتسوية الدولي المركز“ أمام أو الغرض لهذا منشأة
 إلى باالتفاقية صلة ذي نص طبيقت أو تفسير بخصوص الثنائية الدولية االتفاقيات بعض تحيل قد كما

 هذه إلى اللجوء في الحق منهما لكل ويكون المضيفة، الدولةو  رالمستثم جنسية دولة بين تحكيم هيئات
 يجعل مما الخارج، في تجاريا المستثمرين لألفراد انتصاف وسائل لياتاآل هذه توفر عليهو  الهيئات،

 نزاع أي نشوب حالة في تحكيمية هيئات إلى مباشرة بموجبها اللجوء لهم يمكن بحيث أمنا، أكثر استثماراتهم
 المستثمر المواطن دولة و عليها المدعى الدولة توافق أن شريطة االستثمارات، هذه بشأن المضيفة الدولة مع

  .(1)اإلجراء هذه على
 منازعات لفض متخصصة قضائية هيئة وجود عدم تبين فقد الدولي القضاء إلى باللجوء يتعلق وفيما
 للفصل المحكمة هذه تخصص بسبب مباشرة بصفة يتم ال الدولية العدل محكمة إلى اللجوء وأن االستثمار

جراءاتها عملها أسلوب مالئمة عدم وبالتالي الدول، بين تنشأ التي المنازعات في  االستثمار منازعات لحسم وا 
 .المستقبلة الدول ضد الشركات أو داألفرا من المرفوعة

 ظل في وذلك المنازعات، هذه لتسوية والجماعية الثنائية االتفاقيات إلى اللجوء الضروري من كان لذلك
 والمستثمر لالستثمار المضيفة الدولة الطرفين من لكل قانونية ضمانات من االتفاقيات هذه تقدمه ما

 أقرتها والتي جنبياأل االستثمار عقود منازعات بفض المتعلقة والوسائل اآلليات هذه هي فما األجنبي،
    .(2)؟ الثنائية الدولية االتفاقيات

                                                           
المركز  االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات األجنبية،دور عبد المومن بن صغير،  -1

 .المركز الديمقراطي العربي، مرجع سبق ذكره عربي للدراسات اإلستراتجية، االقتصادية والسياسيةالديمقراطي ال
مؤتمر قواعد  كامران الصالحي، دور القضاء الدولي واالتفاقيات الدولية واإلقليمية في تسوية المنازعات االستثمارية، -2

ثرها في التنمية اإلقتصادية في دولة االمارات العربية المتحدة، أبو االستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية، وأ
 . 1182ص  ،7111أفريل  72-72ظبي، 

في   Accord، واالتفاق Contrat وكما سبقت اإلشارة إليه فقد أثار الفقه الدوليين نقاشا حادا وواسعا حول مسألة التفرقة بين العقد
إطار القانون الدولي االقتصادي، ذلك أن البعض من فقه القانون الدولي فقد اتجه متأثرا بالخصائص المميزة التفاق الدولة مع 
األشخاص األجنبية السيما وأن القانون الدولي أو على األقل المبادئ العامة للقانون، التي تختار كقانون واجب التطبيق على 

اعتبار هذا النوع من العقود الدولية مثل غيره من االتفاقيات التي تبرمها الدولة مع أشخاص القانون إلى القول ب -العالقة 
وأنصاره، إلى اعتبار عقود الدولة لنقل التكنولوجيا اتفاق  ـBokstiegelالدولي، وفي هذا اإلطار ذهب الفقيه األلماني بوكشتيجل 

، إنما يكون لإلشارة إلى االتفاق Conventionن استخدام مصطلح االتقاقية مثل باقي االتفاقيات الدولية وحجتهم في ذلك أ
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 الثنائية االتفاقيات مفهوم :أوالا 
 في سواء الدولي للقانون ويخضع كتابة، دولتين بين يعقد دولي اتفاق بأنها الثنائية باالتفاقية يقصد

 بقصد دولتين بين مكتوب اتفاق أخرى وبعبارة عليه، تطلق التي التسمية كانت وأيا أكثر، أو واحدة وثيقة
 .(1)"الدولي القانون للقواعد وفقاً  معينة قانونية أثار ترتيب

 أعم االتفاقية وأن اتفاق، معاهدة كل كانت وان الدولية االتفاقيات أو المعاهدات مصطلح أن كما 
 تتم ثنائية تكون قد والتي الدولي، التجاري التبادل لتحقيق صورة أسمى تعتبر أنها إال المعاهدة، من وأشمل

 وتعد موضعه، في بيانه سيأتي كما دول عدة بين أي جماعية أو إليه اإلشارة سبقت كما فقط دولتين بين
 أو االقتصادي التعاون في دول عدة أو دولتين إرادة لتحقيق صورة أعلى الثنائية خاصة الدولية االتفاقية
   .(2)االستثماري أو التجاري

 للقانون يخضع الذي Verdure) (Joint المشترك الثنائي المشروع عن الثنائية االتفاقيات وتتميز
 يقوم أجنبي استثمار وهو محلية، مشاريع ضمن األجنبي العنصر إشراك تريد التي لمضيفةا للدولة الداخلي

 ضوء في المشروع المال رأس في المشاركة نسبة وتتحدد الوطني، المال رأس مع المشاركة أساس على
 دولية معاهدة فهي الدولي، القانون ألحكام فتخضع الثنائية االتفاقيات أما المضيفة، للدولة الداخلي القانون
 الشكل على الطرفان رفيه ويتفق اقتصادي نشاط ممارسة بقصد دولتان إنشائه في يشترك دولي ومشروع

                                                                                                                                                                                           

الدولي الذي يهدف إلى وضع قواعد قانونية بين دولتين تترتب عليه نتائج معينة، وان العمل الدولي قد جرى على استعمال 
جيا تنتمي إلى قانون المعاهدات إذا اصطالحي المعاهدة واالتفاقية كمرادفين ومن ثمة فعقود الدولة الخاصة بنقل التكنولو 

أن يتولى إبرامها الدول أو إحدى السلطات العامة  -.أن يبرم االتفاق في صورة اتفاقية دولية -:اشتملت على العناصر اآلتية
اقدة بأال تمارس أن ينتج االتفاق التزاما على عاتق الدولة المتع -.التي يعطيها النظام القانوني الداخلي السلطة إلبرام االتفاقيات

النص على قضاء التحكيم الدولي بنظر المنازعات نتيجة إخالل أحد األطراف بالشروط المتعاقد  -.بعض سلطاتها العامة
تضمين العقد صراحة أو ضمنيا في استبعاد القانون الوطني للدولة المتعاقدة من التطبيق على العقد، وما قد ينشأ عنه  -.عليها

تند هذا الجانب من الفقه  في اعتبار عقد الدولة لالستثمار اتفاقية دولية على قضاء التحكيم وباألخص وقد اس. من منازعات
، ويرتب المسؤولية الدولية على عاتق Contrat internationaliseوالذي رأى أن العقد محل النزاع هو عقد مداول  Téxacoحكم 

 .مال غير مشروعالحكومة الليبية على أساس العمل الذي قامت به هو ع
وعلى نقيض من ذلك رأى جانب آخر من الفقه أن عقود الدولة لالستثمار سواء كانت لنقل التكنولوجيا أو غير ذلك من 

أن تضمين : أغراض التنمية االقتصادية ال تندرج في إطار االتفاقيات الدولية، حيث اتجه الفقه والقضاء الدوليين إلى القول
قانون الدولي أو المبادئ العامة للقانون هي واجبة التطبيق على العالقة العقدية ال يحول العقد إلى العقد شرطا يقضي بأن ال

اتفاقية دولية بالمعنى الذي تقصده اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، وهو الرأي الذي أيده الكثير من الفقهاء،لمزيد من التفاصيل 
وما بعدها، أنظر  727، ص 7112ولوجيا، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، أنظر صالح الدين جمال الدين، عقود نقل التكن

، مرجع سبق ذكره، عبد المؤمن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات األجنبيةكذلك 
     .وما بعدها 724ص 

، مرجع سبق ذكره، تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات األجنبيةعبد المؤمن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية في  -1
 .  749ص 
.111، مرجع سبق ذكره، ص أزاد شكور صالح، االستثمار األجنبي، سبل استقطابه وتسوية منازعاته - 2 
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 بجنسية الشركة بموجبه تتمتع دولي نظام ذات وطنية شركة يأخذ فقد المشروع، هذا يأخذه الذي القانوني
 .(1)الدولي االتفاق يف الواردة لألحكام تخضع أن على االتفاقية في الطرفي الدول إحدى

 االتفاقية أن حيث مختلفة، أمور في وتختلفان أموراً  االستثمار وعقود الثنائية االتفاقيات بين تجمع كما
 نسبية ومبدأ المتعاقدين، شريعة العقد ومبدأ الرضا، مبدأ :أهمها عدة نواحي من االستثمار عقد تشبه الثنائية
 القواعد أو العرف الثنائية االتفاقية في هو الذي القانوني األساس حيث من عنه وتختلف والنتائج، اآلثار

 كذلك العقود، انعقاد صحة شروط يعين الذي التجاري أو المدني القانون فهو االستثمار عقد في أما العرفية،
 عقد في تامة بحرية بواجبه يقوم الذي القاضي تدخل مسألة حيث من العقد عن الدولية االتفاقية تختلف

 عندما حرج موقف في نفسه يجد الدولية االتفاقية في حين في العقود، من عقد عليه يعرض عندما الستثمارا
  .(2)األخرى االختالفات من مجموعة إلى باإلضافة هذا االتفاقيات، من اتفاقية في النظر منه يطلب

 أنماط ثالثة بين التمييز فيمكن الدولية، االستثمارات مجال في الثنائية االتفاقيات أنماط يخص وفيما
 :وهي

 :العامة الثنائية االتفاقيات -1
 إلى االستثمار تصدير في األولى الدولة تعد والتي األمريكية المتحدة الواليات في النمط هذا ظهر

 التفاقيات التقليدي الشكل يمثل حيث والمالحة والتجارة الصداقة اتفاقيات :ب عموماً  يسمى ما وهو الخارج
 فيه بما عام بشكل االقتصادي التنظيم أوجه كافة تنظيم ويتولى المتعاقدة الدول بين فيما والتعاون الصداقة
 .االستثمار يتناول أن دون والمالي التجاري الجانبين
 :االستثمار لضمان الثنائية االتفاقيات -2
 الواليات وضعت حيث ،الدبلوماسية الحماية لدعوى تعرضنا عندما النوع هذا إلى اإلشارة سبقت 
 معظم به وعملت االستثمارات لتأمين األمريكي بالنظام عرف االتفاقيات من النوع هذا األمريكية المتحدة
 .األجنبي لالستثمار أكثر حماية لتوفير النامية الدول

    :الخاصة الثنائية االتفاقيات -3
 األجنبي، االستثمار عقود منازعات بقض المتعلقة اآلليات مختلف على للوقوف بالدراسة المعنية وهي

 االتفاقيات تضمنتها التي والمستثمر المضيفة الدولة المتعاقدين الطرفين بين تنشأ التي النزاعات تلك أي
 اإلقليمي الدولي التقارب لتحيق ضرورية األخيرة هذه تعتبر إذ لالستثمار، والتشجيع بالحماية الخاصة الثنائية

                                                           
، مرجع سبق ذكره، نبيةعبد المؤمن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات األج -1

 .721ص 
عبد المؤمن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات األجنبية، مرجع سبق ذكره،  -2

 .727-721ص ص 
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 تضارب نتيجة الدولي لالستثمار موحد قانون إلى الوصول لصعوبة األجنبي ستثماراال مجال في والعالمي
 .(1)العامة االتفاقيات وقصور والنامية المصنعة الدول بين المصالح

 تحديد على عملت قد الثنائي المستوى على االستثمار وتشجيع حماية اتفاقيات أن فيه الشك ومما
 بروز من العملي التطبيق عند يخلو ال ذلك لكن المتعاقدة، األطراف والتزامات حقوق ومضمون نطاق

 التي الموضوعية، القواعد الدول تحدد أن يكفي ال بمعنى االتفاقية، تلك أحكام تطبيق في ومنازعات خالفات
 التنمية أجل من األجنبية االستثمارات وجذب لتشجيع كوسيلة األجنبي المستثمر  معاملة أساسها على يتم
 وبين بينه ينشأ نزاع أي حدوث عند األجنبي المستثمر تطمئن أخرى وسائل وجود من لبدا بل القتصادية،ا

  .(2)دولية أم داخلية الوسائل هذه كانت سواء النزاع فض خاللها من يتولى له، المضيفة الدولة
 دول عدة مع ثنائية تاتفاقيا إبرام إلى األخرى العالم بلدان غرار وعلى الجزائر لجأت اإلطار هذا وفي

 واإلمارات واألردن ومصر والبحرين والصين وقطر ومالي كسوريا األجنبية االستثمارات وحماية لتشجيع
يطاليا وفرنسا واألرجنتين وكوريا المتحدة العربية  .(3)..العالم بلدان من وغيرها واسبانيا ورومانيا وا 

 أنها االستثمارات، وحماية تشجيع بهدف الدول بعض أبرمتها التي الثنائية االتفاقيات هذه على ويالحظ
 وبين والمستثمر، المضيفة الدولة بين االستثمار منازعات لتسوية والوسائل اآلليات مختلف تضمنت كلها

ن فاقية،االت على الموقعتين الدولتين  بالتحكيم تعتني ال من بين وتباينت المنازعات، فض طرق فيها اختلفت وا 
 المفاوضات) الودية اآلليات فشل بعد مكمل كعنصر إال باالستثمار المتعلقة المنازعة فض آليات من كآلية

 هو الدولي التجاري التحكيم آلية من تجعل أخرى اتفاقيات بينما القضائية، التسوية عن فصالً  ،(والتوفيق
 أبرمتها التي الثنائية قياتاالتفا ظل في الوسائل هذه إلى اإلشارة يطرح ما وهذا ،النزاع لفض الوحيدة الوسيلة
 .الجزائر
  الجزائر أبرمتها التي الثنائية االتفاقيات ظل في المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات فض :ثانياا 

 ميدان في األخرى العالم ودول الجزائرية الدولة بين الثنائي التعاون لتعزيز االتفاقيات هذه جاءت
 ترقية بهدف الثنائية الدولية االتفاقيات من العديد اإلطار هذا في الجزائرية الدولة أبرمت فقد ،االستثمار

 نصت فقد المباشر االجنبي االستثمار عقود في للمنازعة وتفاديا العالم، دول مختلف وبين بينها االستثمارات
  :الحصر ال المثال سبيل على االتفاقيات هذه ومن للتسوية ووسائل آليات عدة على االتفاقيات هذه

 فقد ،1992 يوليو 11 في بباماكو الموقعة ومالي الجزائر بين االستثمارات وحماية تشجيع اتفاقية *
  :بقولها المتعاقدة األطراف وأحد المستثمرين أحد بين الخالفات تسوية آليات على  19 المادة نصت

                                                           
جع سبق ذكره، عبد المؤمن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات األجنبية، مر  -1

 .721إلى ص  721من ص 
عبد المؤمن بن صغير، دور االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات األجنبية، مرجع سبق ذكره،  -2

 .112ص
 .717وما بعدها، وص  84ص  م بودهان، األسس واألطر الجديدة لالستثمار في الجزائر، -3
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 متعاقد الطرف من ومستثمر المتعاقدين الطرفين أحد بين باالستثمارات، لقمتع نزاع كل يسوى -1
 .الخالف طرفي ببين بالتراضي اإلمكان بقد اآلخر،

 الطرفين، أحد قبل من رفعه تاريخ من أشهر ستة مدة في بالتراضي الخالف هذا تسوية تتم لم إذا -7
 إلى أو بالخالف المعني المتعاقد للطرف المختصة القضائية الهيئة إلى إما المستثمر، من بطلب يرفع فإنه

 .نهائياً  يكون ناإلجرائي هذين أحد اختيار إن .الدولي التحكيم
 المعنيين المتعاقد والطرف المستثمر من لكل يمكن فإنه الدولي، التحكيم أمام الخالف رفع إذا -1
  :الجهتين هاتين إحدى على الخالف عرض على االتفاق بالخالف

 عند االعتبار في آخذين باالستثمار، المتعلقة النزاعات لحل الدولي المركز إلى إما - أ
 الدول ورعايا الدول بين باالستثمارات المتعلقة الخالفات بتسوية الخاصة االتفاقية أحكام االقتضاء،
 فياإلضا التسهيل وكذلك ،1922 مارس 18 في الفيدرالية العاصمة بواشنطن للتوقيع المفتوحة األخرى،
 .والتحقيق التحكيم التوفيق، إجراءات إلدارة

ما  - ب  في طرف كل يعين :اآلتي النحو على حالة كل في تتشكل مؤقتة تحكيم محكمة أمام وا 
 أن يجب .المحكمة هذه يرأس ثالثة دولة رعايا من يكون ثالثا حكما سويا الحكمان ويعين حكما الخالف

 فيه اشعر الذي التاريخ من ابتداء أشهر ثالثة مدة في الرئيس ويعين شهرين مدة في الحكمان يعين
 .التحكيم إلى اللجوء في بنيته المعني، المتعاقد الطرف المستثمر

 من يطلب أن الخالف في طرف لكل يمكن فإنه أعاله، إليها المشار اآلجال تحترم لم إذا حالة في
 .الالزمة تبالتعيينا القيام بستوكهولم التجارية للغرفة التحكيم معهد رئيس

 األمم بلجنة الخاص التحكيم نصوص االعتبار في األخذ مع اإلجرائية قواعدها المؤقتة المحكمة تحدد
  .وتغييره كتابيا عليه االتفاق الخالف طرفي يمكن الذي الدولي التجاري للقانون المتحدة
 يوجد الذي عاقدالمت للطرف الوطني التشريع أساس على التحكيم محكمة قبل من الخالف يسوى – 4

 ذلك في بما الدولي القانون قواعد القوانين بتنازع المتعلقة القواعد ذلك في بما المعني االستثمار إقليمه على
 .(1)االتفاق هذا

 بين ما االستثمار ميدان في الخالفات تسوية آلية على االتفاقية نفس من 11 المادة أشارت كذلك
 الطرق وفضلت االتفاقية هذه وتطبيق وتفسير بتنفيذ والمتعلقة الدولتين، بين ما أي المتعاقدين الطرفين

ذا الدبلوماسية،  تشكيل يتم فإنه المتعاقدين قبل من رفعه يوم من أشهر ستة مدة خالل الخالف يسوى لم وا 
 ،التحكيم إلى الخالف رفع نيته األطراف أحد إعالن تاريخ من شهرين مدة في الطرفين باتفاق خاصة محكمة
 فيقوم النزاع، لحل تطبيقه يمكن اتفاق أي وجود وعدم المذكورة اآلجال في المحكمة تشكيل عدم حالة وفي
ذا الالزمة، بالتعيينات للقيام المتحدة لألمم العام األمين بدعوة الطرفين أحد  أحد رعايا من العام األمين كان وا 

                                                           
يوليو  11الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات المبرم بين الجزائر ومالي، الموقع عليه في باماكو في من اتفاق  19المادة  -1

، مرجع ش.د.ج.ج.ج.، ج1998ديسمبر  72المؤرخ في  411-98: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم1992
 .سبق ذكره
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 المساعد العام األمين من يطلب آخر سبب ألي ةالمهم هذه ممارسة عليه تعذر إذا أو المتعاقدين الطرفين
 المحكمة تحدد كما الالزمة، بالتعيينات القيام المتعاقدين الطرفين أحد جنسية يحمل ال والذي أقدمية األكثر
 الطرفين لكال القانون بقوة ونافذة نهائية تكون والتي األصوات، بأغلبية قراراتها وتتخذ بها، الخاص النظام

 المحكمين، مرتبات ذلك في بما التحكيم بإجراءات الخاصة المصاريف بالتساوي الطرفان ويتحمل المتعاقدين،
   .(1)خاصة لظروف نظرا ذلك خالف المحكمة تقرر لم إذا وذلك

 لالستثمارات المتبادلة والحماية بالترقية والمتعلقة واألرجنتين الجزائر بين المبرمة الثنائية اتفاقية *
 122-11:رقم الرئاسي المرسوم بموجب عليها والمصادق ،7111 سنة أكتوبر 14 في زائرالج في الموقعة
 مستثمر بين الخالفات تسوية يخص ما وفي منها 18 :المادة نصت حيث ،7111 نوفمبر 11 في المؤرخ
 النزاع يسوى لم إذا ثم الرضائية الودية التسوية من بداية التسوية آليات نفس على المضيف المتعاقد والطرف
  بين والمفاضلة االختيار حق إعطاءه  تم والذي المستثمر من بطلب النزاع فيحال أشهر ستة فترة خالل

 طريق عن الدولية اآلليات عبر أو المتعاقد، للطرف الذي الوطني القضاء عبر أي الداخلية القضائية التسوية
 وفق الحر التحكيم طريق عن أو االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز أمام المؤسسي الدولي التحكيم
  .(2)التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة قواعد

 المتبادلتين والتشجيع بالحماية والمتعلق والصين الجزائر بين المبرم اتفاق إلى رجعنا إذا كذلك*
 197-17:رقم الرئاسي المرسوم بموجب عليها والمصادق ،1992 أكتوبر 71 يوم ببكين الموقع لالستثمارات

 أي المتعاقدة األطراف بين التسوية آليات تناولت منه 18 المادة نجد حيث 7117 نوفمبر 72 في المؤرخ
 خالل بالتشاور الدبلوماسية بالطرق التسوية إلى أشارت حيث االتفاقية، وتطبيق بتفسير والمتعلق الدولتين بين
ذا شهر،أ ستة مدة في  إلى المتعاقدين أحد من بطلب الخالف يحال المدة، هذه خالل الخالف يسوى لم وا 

 اتفاق غياب وغي أشهر أربعة خالل تشكيلها فشل حالة وفي الطرفين، باتفاق مشكلة خاصة تحكيم محكمة
 للقيام الدولية العدل محكمة رئيس بدعوة يقوم أن المتعاقدين الطرفين من ألي يمكن النزاع، لفض آخر

ذا المحكمة، بتشكيل  عليه تعذر إذا أو المتعاقدين الطرفين أحد رعايا من الدولية العدل محكمة رئيس كان وا 
 يحمل ال والذي أقدمية األكثر الدولية العدل محكمة عضو من يطلب آخر سبب ألي المهمة هذه ممارسة
 .(3)الالزمة بالتعيينات القيام المتعاقدين الطرفين أحد جنسية

 والدولة األجنبي المستثمر بين الخالفات تسوية آليات على فتصت االتفاقية نفس من 19 المادة أما
ذا أشهر، ستة مدة في التفاوض آلية طريق عن الودي الحل وفضلت لالستثمار، المضيفة  فض تعذر وا 
 فيمكن األجنبي، ثمروالمست لالستثمار المضيفة الدولة بين المفاوضات طريق عن باالستثمار المتعلق النزاع

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهلالستثمارات المبرم بين الجزائر ومالي من اتفاق الترقية والحماية المتبادلة 11المادة  -1
 في الموقعة لالستثمارات المتبادلة والحماية بالترقية والمتعلقة واألرجنتين الجزائر بين المبرمة الثنائية تفاقيةاال من 8 المادة -2

 .ذكره سبق مرجع،7111 سنة أكتوبر 14 في الجزائر
 ذكره سبق مرجع ،لالستثمارات المتبادلتين والتشجيع بالحماية والمتعلق والصين الجزائر ينب المبرم تفاقاال من 8 المادة -3
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 القابل المتعاقد الطرف لدى المختصة القضائية الهيئة إلى األخير هذا يرفع أن النزاع في طرف ألي
 .لالستثمار المضيفة للدولة الوطني القضاء آلية طريق عن النزاع يسوى بمعنى لالستثمار
 آلية عبر النزاع وىفيس الملكية نوع حول التعويض بمبلغ المتعلق النزاع مجال وفي أنه غير
ذا أشهر، ستة مدة في المفاوضات  للدولة الوطني للقضاء إما اللجوء األجنبي للمستثمر فيمكن ذلك تعذر وا 

 من أي اختار إذا أنه غير الطرفين، من أي من بطلب خاصة تحكيم محكمة إلى أو لالستثمار، المضيفة
 وفي التحكيم، آلية إلى اللجوء منهما ألي يمكن فال الوطني القضاء أو المفاوضات آلية إلى اللجوء الطرفين

 العام األمين دعوة النزاع في طرف ألي يمكن المحكمة، تشكيل ويتعذر الحر التحكيم آلية إلى اللجوء حالة
 .(1)الالزمة بالتعيينات للقيام باالستثمارات المتعلقة النزاعات لتسوية الدولي للمركز

 والحماية بالتشجيع المتعلقان اإلضافي والبرتوكول االتفاق من 11و 9 المادتان عليه نصت ما أيضاً 
 عليهما والمصادق ،1992 مارس 11 :بتاريخ الجزائر في الموقعين وألمانيا الجزائر بين لالستثمارات المتبادلة
 آليات 19 المادة حددت حيث ،7111 أكتوبر 12 في المؤرخ 781-7111 :رقم الرئاسي المرسوم بموجب

 آلية ثم الدبلوماسية، آلية عبر االتفاق وتطبيق بتفسير والمتعلقة المتعاقدتين الدولتين بين للخالفات سويةالت
 معنوي، أو طبيعي شخص األجنبي المستثمر بين تنشأ التي بالخالفات والمتعلقة 11 المادة أما التحكيم،
 ستة مدة خالل داخلية كآلية لطرفينا بين بالتراضي الودي الحل على فنصت لالستثمار، المضيفة والدولة
 الحر التحكيم آلية إلى الخالف يحال الداخلية التسوية فشل حالة وفي الخالف، إثارة تاريخ من ابتداء أشهر
 يعرض الحر، التحكيم آلية األطراف اتفاق عدم حالة وفي ذلك، المعنية الشركة أو المعني المواطن طلب إذا

 ورعايا الدول بين االستثمار منازعات لتسوية واشنطن اتفاقية إطار في ؤسسيالم التحكيم آلية عبر الخالف
 .(2)األخرى الدول

 12 بتاريخ بالقاهرة والموقعة واليمن مصر بين االستثمارات وحماية تشجيع اتفاقية إلى كذلك وبالرجوع
 وكذا لمتعاقدتينا الدولتين بين تنشأ التي المنازعات تسوية طرق على كذلك نصت والتي ، 1992 جوان

 األخيرة الحالة وهذه األخرى، المتعاقدة الدولة رعايا وبين -المتعاقدة المضيفة الدولة بين تنشأ التي المنازعات
 أغلب في ويتم آخر وضع له المتعاقدة الدول بين المنازعات حل أن باعتبار عليها، التركيز يجب التي هي

 مع الجزائر وقعتها التي الثنائية لالتفاقيات بالنسبة الشيء نفس هوو  العام، الدولي القانون إطار في الحاالت
 .وعربية وأوربية وأمريكية وأسيوية، إفريقية دول عدة

 التي االستثمار منازعات تسوية تتم :نه على اليمنية المصرية الثنائية االتفاقية من 19 المادة وتقضي
 :كالتالي المتعاقدة الدولة رعايا من مرينالمستث وبين -المتعاقدة -المضيفة الدولة بين تنشأ

                                                           
 .ذكره سبق مرجع ،لالستثمارات المتبادلتين والتشجيع بالحماية والمتعلق والصين الجزائر بين المبرم االتفاق من 9 المادة -1
 وألمانيا الجزائر بين لالستثمارات المتبادلة والحماية بالتشجيع المتعلقان اإلضافي والبرتوكول االتفاق من 11و 9 المادتان -2

 في المؤرخ 781-7111 :رقم الرئاسي المرسوم بموجب عليهما والمصادق ،1992 مارس 11 :بتاريخ الجزائر في الموقعين
 .7111 أكتوبر 18 في المؤرخة 28:رقم.ش.د.ج.ج.ج -7111 أكتوبر 12
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 المتعاقد الطرف مستثمري من ومستثمر المتعاقدين الطرفين أحد بين باستثمار متعلق نزاع نشأ إذا-1
 .والتفاوض التشاور خالل من إنهاءه أوالً  سيحاوالن والمستثمر المتعاقد الطرف فإن اآلخر،
 الطلب بعد أشهر ستة خالل اتفاق إلى الوصول المستثمر وذلك المتعاقد الطرف على تعذر ما إذا-7
 :طريق عن إما للحل الخالف يعرض التسوية لمباحثات التحريري
 .بذلك اختصاص لها التي المضيف المتعاقد الطرف محكمة-أ
 .االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز لدى التحكيم-ب 

 هذه بتنفيذ متعاقد طرف كل ويلتزم النزاع لطرفي بالنسبة وملزمة نهائية  التحكيم تقرارا وتعتبر
 .(1)الوطني لتشريعه وفقاً  القرارات

 إلى أشارت أنها أعاله إليها المشار االتفاقية هذه من التاسعة المادة من الثانية الفقرة على ويالحظ
 لدى التحكيم آلية عبر أو المضيفة للدولة الوطني ءالقضا آلية عبر إما اختياري بأسلوب النزاع تسوية طرق

    .االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز
مكانية الثنائية االتفاقيات آلية عن حديثنا إطار وفي  االستثمار عقود منازعات فض في إليها الرجوع وا 
 لالستثمار المضيفة الدولة هةمواج من األجنبي المستثمر يتمكن لم إذا لم إذا حالة ففي المباشر، األجنبي

 أغلب أنه إلى نشير بعده، أو االتفاق قبل العقد هذا أبرم سواء بينهما المبرم االستثمار عقد على بناءا
 حين في التنفيذ، حيز االتفاقية دخول وبعد قبل أي رجعي بأثر أحكامها سريان على نصت الثنائية االتفاقيات

 أنها أي المتعاقدتان، الدولتان قبل من عليها التصديق تاريخ من ريانهاس حددت أخرى اتفاقيات هناك أن نجد
  .رجعي بأثر تسري ال

 ميدان في العالم دول مع الجزائرية الثنائية االتفاقيات عن حديثنا إطار في اإلشارة تجدر كذلك
 ال ثنائي، اتفاق من أكثر في الوارد "نزاع " مصطلح أن األتفاقيات لهذه األولية قراءاتنا خالل ومن االستثمار،

ن اإلتفاقيات، هذه في محدداً  تعريفاً  له نجد  نوعه تحديد دون أطرافه، حيث من له تعريفاً  هناك كان وا 
 .(2)أخرى دون معينة ثنائية اتفاقيات في وموضوعه تهوطبيع

 على يعمل أن شأنه من موضوعه أو طبيعته أو نوعه أو أطرافه حسب النزاع تصنيف أن ويالحظ
 .االتفاقية بنود تحددها التي بالنزاعات يتقيد بحيث للنزاع فضه عند المحكم أو الموفق سلطات تقييد

 لعدم يرجع الثنائية االتفاقية أطراف قبل من للنزاع ضيق تعريف اعتماد أن fouchard  الفقيه حسبو 
 شأنه من األسلوب هذا مثل أن المؤكد من أنه كما لالتفاقيات، الكامل التنفيذ عدم تحاال تغطية على قدرتهم

 .(3)نفسها االتفاقية صحة إلى النزاع أطراف يدفع ان

                                                           

 1- المادة 19 من االتفاقية الثنائية المصرية اليمنية والمتعلقة باللتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات. 
، أنظر كذلك مرجع سبق ذكرهمن االتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات،  8المادة  -2

 .مرجع سبق ذكره والحماية المتبادلة لالستثمارات،من االتفاقية الجزائرية اإليطالية للترقية  8المادة 
3
 -Fouchard.ph, La rédaction des conventions d’arbitrage, Colloque international, sur les entreprises Tunisiennes et 

arbitrage commercial international, tunis, 2-3-4 novembre, 1981, C.E.R.P ; Tunise, p9. 
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 الى المباشرة األجنبية باالستثمارات المتعلقة المنازعات فض تحيل االتفاقيات هذه معظم أن ويالحظ
 منازعات لتسوية واشنطن التفاقية الجزائر انضمام مع تماشيا االستثمار، منازعات لتسوية الدولي المركز

 والخاصة واشنطن اتفاقية من 72 المادة نص ووفق األخيرة األخيرة هذه ،1922 لعام االستثمار
 الدول بين والمبرمة المباشر االجنبي االستثمار عقود منازعات للنظر والشخصي الموضوعي باالختصاص

 المنازعة تكون أن رطتاشت الخواص األخرى الدول ورعايا العام للقانون التابعة المعنوية األشخاص أو
 المبرمة الثنائية االستثمارية االتفاقيات بنود بعض في بصماته له نجد الذي القانوني النزاع هذا ،(1)قانونية

 .(2)األخرى والدول الجزائر بين
 االشارة سبق كما مانع جامع تعريف اعطائه لعدم اللبس من الكثير يطرح االستثمار مصطلح كذلك

 حتى شرطا تضع اآلخر والبعض ،(3)لالستثمار موسعا تعريفا تعطي الثنائية االتفاقيات هذه ان اذ  إليه،
 على إجتماعيا مقرا المستثمرة األجنبية الشركات تملك شرط ذلك ومن استثماريًا، نشاطاً  النشاط اعتبار يمكن
 لمصالحها ئيسيالر  المركز اإلقليم نفس على يكون أن المقابل وفي المتعاقدة، األخرى الدولة اقليم

 الدولتين إحدى إقليم على االخير هذا أنجز إذا إال استثمار، تصور يمكن ال أنه بمعنى اإلقتصادية،
 .(4)األخرى الدولة إقليم على مقرها يوجد التي المستثمرة الشركة طرف من المتعاقدتين
 النزاع للنظر واشنطن اتفاقية تشترطه الذي واالستثمار النزاع بين المباشرة العالقة عن ماذا كذلك ثم
 هو ما بين يميز أن المحكم أو الموفق يستطيع كيف ،(5)اإلطار هذا في المبرمجة اآلليات وفق فيه والفصل
 تكون أن لبدا أنه يرى الراجح الفقه أن غير ،بشانها الفقه اختلف المّسألة هذه أن لوو  مباشر، وغير مباشر
 هذا في الجزائر أبرمتها التي الثنائية الدولية االتفاقيات مع يتماشى ما وهو ،(6)باالستثمار عالقة للنزاع
 .(7)العالقة هذه على معظمها أكدت التي المجال

 األجنبي االستثمار عقود منازعات تسوية في الثنائية االتفاقيات لهذه العملي التطبيق يخص وفيما
 منازعات لتسوية الدولي المركز على تعرض االستثمار مجال في قضايا عدة هناك أن فنجد المباشر،

 المضيفة والدولة دولته بين المبرمة الثنائية االتفاقية إلى األجنبي المستثمر فيها استند والتي االستثمار،
  :المثال سبيل على القضايا هذه ومن لالستثمار

                                                           

.1922لعام إ ..م. لت .و.من ا 72ادة الم - 1 
 .مرجع سبق ذكرهمن االتفاقية الجزائرية القطرية للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات،  2انظر المادة  -2
اغلب االتفاقيات الثنائية التي ابرمتها الدولة الجزائرية اعطت تعريفًا موسعًا لالستثمار ومن ذلك مانصت عليه المادة  -3
 12المؤرخة في  71: ع.ش.د.ج.ج.ر.من االتفاقية الجزائرية األردنية للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، ج 1ف/1

من االتفاقية الجزائرية المصرية للتشجيع والحماية المتبادلة  1ف/، كذلك مانصت عليه المادة12، ص 1992افريل 
 .12ص  ،1998أكتوبر  11المؤرخة في  22: لالستثمارات، ع

.سابق ب من االتفاقية الجزائرية األردنية، مرجع 7الفقرة /1أنظر المادة  - 4 
 .1922لعام إ .م.لت.و.من ا 72المادة  -5

6
 -Amadio, M, Le Contentieux international de l’investissement privé et la convention de la Banque Mondiale du 18 

Mars 1965, L.G.D.J. Paris, 1967, p 98. 

.بق ذكرهسمن االتفاقية الجزائرية القطرية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، مرجع  12راجع المادة  - 7 
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 ضد -التفريغو  للشحن األوسط الشرق اسمنت شركة باسم والمعروفة اليونانية، االسمنت شركة قضية
 االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز أمام دعوى برفع اليونانية الشركة قامت حيث المصرية، الحكومة
 12 بتاريخ أثينا في والموقعة اليونانية والحكومة المصرية الحكومة بين المبرمة الثنائية االتفاقية إلى استنادا
 ينشأ قد الذي النزاع إحالة للطرفين تجيز كانت والتي ،1992 سنة في التنفيذ حيز ودخلت 1991 جويلية
 أبرمت اإلسمنت من أنواع وتوزيع استيراد في والمتخصصة اليونانية الشركة أن حيث المركز، على بينهما
 وذلك ،1981 عام من ابتدءا سنوات 11 لمدة لالستثمار العامة بالهيئة ممثلة المصرية، الحكومة مع عقدا
 األنواع استيراد بحضر قراراً  المصري اإلسكان وزير أصدر 1989 عام وفي بالسويس، ةالحر  المنطقة في
 مثقلة كانت الشركة وألن المشروع، وتصفية الشركة نشاط توقيف إلى أدى مما العقد، محل أنها تصادف التي

 1991 عام وفي العلني المزاد طريق عن االسمنت نقل عملية في استخدمت التي السفينة بيع تم فقد بالديون
 من سريانها وبدأ االستثمارات وحماية تشجيع بشأن ثنائية اتفاقية اليونانية والحكومة المصرية الحكومة وقعت
 .1991 عام

 المركز أمام المصرية الحكومة ضد دعوى حكومتها من بدعم اليونانية  الشركة رفعت 1999 عام وفي
 تم كونه المركز، االختصاص عدم بدفع المصرية ومةالحك وتقدمت االستثمار، منازعات لتسوية الدولي
 على تشير كانت االتفاقية من 8 المادة أن العلم مع ،1992 عام قبل أي االتفاقية نفاذ قبل المشروع تصفية
 التزاماتها انتهكت مصر بأن التحكيم هيئة حكمت 7117 أبريل وفي رجعي، بأثر االستثمارات على سريانها

 نزع حد إلى آثارها في تصل والتي اتخذتها التي باإلجراءات يتعلق فيما خاصة اليونانية يةالمصر  االتفاقية في
  .(1)اليونانية الشركة لصالح بالتعويض وحكمت المشروع ملكية

 ومؤسسات أفراد استثمارات حماية بهدف دولتين بين تعقد اتفاقية هي الثنائية االستثمار فاتفاقية وعليه
 بوسائل يتعلق فيما وخاصة للمستثمر واسعة وامتيازات ضمانات توفير طريق عن أخرى أراضي في دولة كل

 .والدولة المستثمر بين تنشأ التي المنازعات فض
 عدد بذلك ليصل األخيرة اآلونة في الثنائية الدولية االتفاقيات نموذج على الدول اعتماد ازداد وقد
 ،7112 سنة عن اتفاقية 11 بزيادة أي اتفاقية 7929 حوالي 7112 نهاية حتى الموقعة الثنائية االتفاقيات

 هذه تشابهت ولقد ،اتفاقية 124 إلى آخر نوع من االتفاقيات عدد وصل بينما مفعلة، اتفاقية 7171:منها
 خاصة آليات عدة عبر المضيفة والدولة المستثمر بين النزاع حل ضمان وظيفة تغطية في الثنائية االتفاقيات

    .(2)الدولي مالتحكي آلية

                                                           
مرجع سبق  عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء، تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة، -1

 .777-771ذكره، ص ص 
، مقال منشور على 7112، استثمار في مواجهة العدالة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الطبعة األولى محمد جابر -2

على الساعة  7112-18-14: تاريخ الدخول والتصفح،  https://eipr.org/publications:االنترنيت على الرابط اآلتي شبكة
11:19. 

https://eipr.org/publications
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 لالستثمارات والتشجيع بالحماية والمتعلقة الثنائية الدولية االتفاقيات على تسجيله يمكن ما كذلك
 ثنائية اتفاقيات مع وتتباين تتشابه وهي للتسوية، آليات عدة أقرت أنها المتعاقدتان، الدولتان بين المتبادلة
 حيث من أو أخرى على آلية أولوية حيث من أو ت،اآلليا هذه استعمال في التدرج حيث من سواء أخرى

 إحدى أو المضيفة الدولة بين المبرم األجنبي االستثمار عقد أن فرضنا إذا أنه غير والمفاضلة، االختيار
 وجود مع سواها، دون الوطني القضاء آلية عبر المنازعة فض يحيل بند تضمن األجنبي والمستثمر هيئاتها

 تعطي األجنبي، المستثمر إليها ينتمي التي ودولة المضيفة الدولة بين ثنائية وليةد اتفاقية نفسه وقت في
 واالتفاقية اإلرادة سلطان مبدأ بين اإلصتدام إشكالية يطرح مما الدولي التحكيم آلية إلى اللجوء في الحق

 حددتها التي لياتاآل استعمال في حقه عن تنازل اإلرادة سلطان مبدأ بمقتضى المستثمر أن بمعنى الدولية،
  .(1)الوطني القضاء آلية على بموافقته ضمنياَ  وذلك النزاع لفض الثنائية االتفاقية

 االستثمار منازعات لتسوية الدولي المركز عن صدر الذي الحكم إلى نشير أن يمكن اإلطار هذا وفي
 محكمة فيه أكدت والذي ،7112 سنة اليمن دولة ضد line Desert Projects العمانية الشركة قضية في

 التحكيم أمام مسبقا وحسمت عرضت قد كانت القضية أن من بالرغم اختصاصها على الذكر السالفة التحكيم
 محكمة فيها فصلت التي المسائل أن للمركز التابعة التحكيم محكمة اعتبرت حيث المضيفة، للدولة الداخلي
 تتعلق والتي أمامها، المعروضة تلك عن تختلف عقدية مسائل هي المضيفة للدولة بعةالتا الداخلية التحكيم
 دولة أبرمتها التي لالستثمار الثنائية االتفاقية في الواردة بالتزاماتها لالستثمار المضيفة الدولة بإخالل باإلدعاء
 أصاب الذي الضرر عن بالتعويض الحكم صدر وقد اليمن، دولة مع األردن دولة أي األجنبي المستثمر
 .االستثمار وحماية لتشجيه ثنائيةال باالتفاقية إلخاللها لالستثمار مضيفة كدولة العمانية الشركة

 المضيفة الدولة مع اتفق قد كان األجنبي المستثمر أن من بالرغم أنه القضية هذه على يالحظ وعليه
 وكان الداخلية، التسوية آليات وفق حدوثه حالة في النزاع تسوية على معها أبرمه الذي االستثمار عقد ضمن

 للمركز الحديثة التحكيمية داتاالجتها مع أنه إال المضيفة، الدولة من داخلي تحكيمي حكم من استفاد قد
 دور وأصبح مطلق، غير الداخلية التسوية طرق استنفاذ مبدأ أصبح االستثمار، منازعات لتسوية الدولي
 التحكيم آلية ومنها للتسوية وسائل عدة على نصت التي الثنائية االتفاقيات ظل في يتراجع الوطني القضاء

 .تثماراالس منازعات لتسوية الدولي المركز أمام
 االستثمار بعقود المتعلق النزاع عرض يستلزم فإنه -إليه اإلشارة سبقت وكما- الجزائري المشرع أن بيد

 مبدأ على أكدت األخيرة وهذه ،...الثنائية االتفاقيات وجود حالة في  إال الجزائري، الوطني القضاء على
 بعض في نسبي أصبح المبدأ هذا أن ولو ،(2)الدولية اآلليات إلى اللجوء قبل الداخلية اآلليات استنفاذ

                                                           
سالم ليلى، الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر األجنبي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر،  -1

 .777، ص 7117
، على 1994جوان  78الجزائرية الرومانية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة في  نصت االتفاقية -2

مبدأ استنفاذ طرق التقاضي الداخلية من خالل ضرورة حل النزاع بصفة ودية خالل ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ عن 
عة، وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه في حالة فشل التسوية الداخلية، النزاع، وذلك بموجب الفقرة األولى من المادة الساب
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مع  أبرمتها التي كاالتفاقية الجزائر أبرمتها التي االستثمار وتشجيع بحماية المتعلقة األخرى الثنائية االتفاقيات
-12المؤرخ في  142-91:االتحاد البلجيكي اللكسمبورغي، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم

يعطى كل طرف :" ، حيث جاء في المادة التاسعة الفقرة الثانية على أنه42ع .ج.ج.ر.، ج11-1991
متعاقد الموافقة المسبقة و القطعية على أن يحال كل خالف لهذا للتحكيم، وتتضمن هذه الموافقة التخلي عن 

 . (1)"شرط استنفاذ اللجوء إلى الطعن اإلداري والقضائي الداخليين
من نفس المادة يحال النزاع إلى المركز  7الودية وفق ما ورد في الفقرة الة فشل التسوية ح بمعنى في

ذا لم  الدولي لتسوية منازعات االستثمار بطلب من أحد الطرفين عند تصبح كل دولة عضو في االتفاقية، وا 
ي يتحقق هذا الشرط فيكون ذلك بناءا على االتفاق المسبق بالتخلي عن اللجوء إلى الطعن اإلداري والقضائ

حالة الخالف على المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، ويمكن كذلك أن نشير إلى أن  الداخليين وا 
 القضاء آلية عبر الداخلية القضائية التسوية طرق استنفاذ مبدأ االتفاقية اإلسبانية الجزائرية قد استبعدت

 ستة مدة في بالتراضي أي الودية آليات عبر النزاع يسوى لم إذا حيث الدولية، اآلليات إلى لالنتقال الوطني
 االختيار األجنبي للمستثمر فيمكن المضيفة، للدولة بالنزاع األجنبي المستثمر إشعار تاريخ من ابتداء أشهر
  :إلى إما بالتوجه وذلك الدولية، اآلليات إطار في للتسوية وسائل عدة عبر
 أو  - -(SCC) بالسويد باستكهولم التجارية للغرفة التحكيم مؤسسة لتنظيم طبقا التحكيمية المحكمة -

 أو .بباريس الدولية التجارة غرفة لتحكيم -
 أو.التجاري للقانون المتحدة األمم للجنة التحكيم تنظيم خالل من الغرض لهذا المنشأة التحكيمية للمحكمة -
 المرتبطة النزاعات بتسوية المتعلقة باالتفاقية والمنشأ باالستثمارات المتعلقة النزاعات لحل الدولي للمركز -

 كال كانت إذا ما حالة في وذلك CRDI بواشنطن والمعد األخرى الدول ورعايا الدول بين ما باالستثمارات
   .(2)االتفاقية هذه إلى انضمت قد االتفاق هذا في الطرف الدولتين

                                                                                                                                                                                           

فالخيار للمستثمر إما االتجاه إلى القضاء الوطني للدولة المضيفة لالستثمار أو إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات أو عرض 
زعين،  تتشكل طبقا لقواعد لجنة األمم المتحدة النزاع على محكمة خاصة في حالة غياب اتفاق مباشر بين الطرفين المتنا

 .(C.N.U.D.C.I Commission des Nations unies pour le droit commercial international المتعلقة بالقانون التجاري

 ..مرجع سبق ذكره مع االتحاد البلجيكي اللكسمبورغي، الجزائر أبرمتها التي االتفاقيةمن  1ف/15 المادة -1
ديسمبر  71والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات والموقع بمدريد يوم  االتفاق المبرم بين الجزائر واسبانيا -2

 .، مرجع سبق ذكره1994
 .772 ، صمرجع سبق ذكرهسالم ليلى، الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر األجنبي، انظر كذلك  -
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 االستثمار منازعات تسوية من داخلية قضائية كآلية الوطني القضاء آلية استبعاد أن القول يمكن وعليه
 أو الجزائر، عليها صادقت تكون األطراف متعددة أو ثنائية دولية اتفاقية وجود حالة في يكون الجزائر، في

 في بند وجود أو ،بذلك يقضي االستثمار عقد في الطرف األجنبي المستثمر وبين بينها خاص اتفاق وجود
 .(1)ضمنا أو صراحة بذلك يقضي المشترك االستثمار حالة في للشركة التأسيسي العقد

 العربية تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي في االتفاقيات اإلقليمية :الفرع الثاني
التي تهدف لزيادة  اإلقليمية أفرز العمل الدولي على ظهور العديد من االتفاقيات الثنائية والجماعية

القدر الكبير للحماية الموضوعية واإلجرائية لالستثمارات األجنبية المباشرة، فعلى المستوى التعاون الدولي 
اإلقليمي العربي، قامت معظم الدول العربية بالتصديق على العديد من االتفاقيات اإلقليمية العربية استنادا 

قضي بتوثيق الروابط االقتصادية والتعاون وتشجيع انتقال رؤوس إلى ميثاق جامعة الدول العربية الذي ي
 .(2)األموال فيما بينها

ومن هذه االتفاقيات نجد اتفاقية تسديد معامالت المدفوعات الجارية وانتقال رؤوس األموال بين دول 
واتفاقية تسوية ، 1927، واتفاقية الوحدة االقتصادية بين الدول العربية لسنة 1921الجامعة العربية لسنة 

، 1924منازعات االستثمار بين الدول العربية المضيفة لالستثمارات ورعايا الدول العربية األخرى لسنة 
وكذلك رغبة من الدول العربية في توفير مناخ لتوفير مناخ مالئم لالستثمار لتحقيق التنمية العربية الشاملة تم 

                                                           

.تعلق بترقية االستثمارالم 19-12من قانون  74المادة  - 1 
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول منى حسب الرسول حسن، تسوية منازعات االستثمار في ضوء  -2

، المؤتمر السنوي الدولي التاسع عشر، قواعد االستثمار بين التشريعات الوطنية والدولية وأثرها في التنمية في دولة العربية
 .1471 ص ،7111أفريل  72-72أبو ظبي، رات العربية المتحدة، كلية القانون، اإلما

كذلك يمكن اإلشارة في هذا الصدد أن الجهود اإلقليمية لحماية االستثمارات األجنبية كانت تمثل حال وسطًا بين الفشل الدولي 
تنظيم معاملة االستثمارات األجنبية، وبين في التوصل إلى اتفاقية دولية متعددة األطراف بشأن وضع إطار قانوني شامل ل

المحاوالت الثنائية إلبرام اتفاقيات حماية وتشجيع هذه االستثمارات، وغالبًا ما تتم هذه االتفاقيات الجماعية اإلقليمية بين دول 
هيل حركة رؤوس تتمتع بقدر كبير من التجانس من حيث الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، من أجل تس

األموال فيما بينها من أجل مصلحتها المشتركة في تعزيز تكاملها االقتصادي، لهذا عقدت الدول العربية بخصوص حماية 
، والتي نصت في مادتها األولى 1922اتفاقية الوحدة االقتصادية لسنة "إلى جانب  -وتشجيع االستثمارات بين األقطار العربية

ثالث اتفاقيات في  -األشخاص ورؤوس األموال وحرية اإلقامة والعمل وممارسة النشاط االقتصاديعلى ضمان حرية انتقال 
إطار جامعة الدول العربية، وهي اتفاقية تسديد مدفوعات المعامالت الجارية وانتقال رؤوس األموال بين دول الجامعة العربية 

وأخيرًا االتفاقية الموحدة الستثمار  1921لها بين البلدان العربية لعام ، واتفاقية استثمار رؤوس األموال العربية وانتقا1921لسنة 
 . 1981رؤوس األموال العربية لعام 

، ومنظمة التجارة الحرة 1922كذلك على المستوى األوربي نجد على سبيل المثال، اتفاقية السوق األوربية المشتركة لعام 
. االقتصادية على المستوى القاري اإلفريقي خاصة في مجال االستثمارات األجنبية، فضاًل عن التكتالت 1921األوروبية لعام 

 .        124-121المراغي، القانون الدولي االستثماري، مرجع سبق ذكره، ص ص  الاله عبد أحمد: انظر
، مرجع عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء، تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة :انظر كذلك

 .772-772سبق ذكره، ص ص 
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فاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول وضع قواعد قانونية موحدة من خالل إبرام االت
 .(1)1921، فضال على االتفاقية المنشئة للمؤسسة العربية لضمان االستثمار لسنة 1981العربية لسنة 

ثراء لموضوع بحثنا المتعلق بآليات فض منازعات عقود االستثمار األجنبي  وعلى هذا األساس وا 
 .بعضا من هذه االتفاقيات لمعرفة طرق تسوية المنازعات التي تضمنتهاالخاص المباشر، سوف نتناول 

  1791اتفاقية المؤسسة العربية لضمان االستثمارات العربية الصادرة عام  :أوالا 
، حيث صدرت توصية من المؤتمر 1922تعود فكرة إنشاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار لعام  

العربي للتنمية الصناعية مفادها تكليف دولة الكويت باإلعداد لمؤتمر يناقش فيه خبراء التمويل العرب فكرة 
تشجيع هذه االستثمارات فيها وضع اتفاقية لضمان االستثمارات الخاصة في البلدان العربية إيمانا بأهمية 

وبالحاجة إليها لتنفيذ التنمية الصناعية في المنطقة العربية، وقد انعقد هذا المؤتمر في مدينة الكويت في شهر 
 .(2) 1922مارس 

، (3)، وبعد عدة جواالت ومؤتمرات تم التوقيع على االتفاقية في الكويت1921مايو سنة  78وفي 
 .(4)لس الوحدة االقتصادية العربية بالجامعة العربية في نفس السنةمج حصلت على موافقةوالتي 

وتهدف هذه االتفاقية إلى تأمين المستثمر العربي وتعويضه التعويض المناسب عن الخسائر الناجمة 
، وذلك من خالل عقود التأمين التي تجريها المؤسسة مع المستثمرين، والذي (5)عن المخاطر غير التجارية

يكون من مواطني الدول المتعاقدة، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريا، على أن يكون لهذا يشترط أن 

                                                           
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول منى حسب الرسول حسن، تسوية منازعات االستثمار في ضوء  -1

 .1477ص  سابق،مرجع  العربية،
 .112مرجع سبق ذكره، ص  عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، -: أنظر كذلك

 
مرجع سبق ذكره،  هشام خالد، عقد ضمان االستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، -2

 .12-14ص ص 
، السودان، الكويت، سوريا، مصر، ثم توالت التوقيعات عليها األردنقيع على هذه االتفاقية من جانب كل من وقد تم التو  -3

الدول العربية الخمس والتي اكتتبت فيها من طرف عليها  المصادقةدولة عربية، وتم  77حتى أصبح عدد الموقعة عليها اآلن 
، وهو التاريخ الذي اكتمل فيه التصديق 1924من رأسمال المؤسسة، ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من أول أبريل    % 21حوالي 

 . من رأس مال المؤسسة % 21عليها من جانب اثني عشر قطرًا عربيًا تسهم كلها في 
اشرة وغير مباشرة بين األقطار كما تقوم المؤسسة بالتغطية والضمان عبر عملية التأمين لكافة االستثمارات األجنبية المب

المتعاقدة واألكثر من ذلك يجوز للمؤسسة وفق ضوابط يقررها مجلس إدارة المؤسسة وبناءا على اقتراح المدير العام للمؤسسة 
 12أنظر المادة . )تأمين االستثمارات األجنبية العائدة لمستثمرين من غير جنسيات الدول المتعاقدة في الدول األعضاء

 (ومة بالعمليات الصالحة للتأمين، من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان االستثمار، مرجع سبق ذكرهالموس
، مرجع سبق عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء، تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة -4

 . 772ذكره، ص 
 5  .، مرجع سبق ذكره1921عربية لضمان االستثمارات العربية الصادرة عام المؤسسة الالفقرة األولى من  7المادة  -
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األخير مركز نشاط رئيسي في إحدى هذه الدول، وفي كل األحوال يجب أال يكون المستثمر من رعايا الدولة 
 .  (1)المضيفة لالستثمار أو يحمل جنسيتها

إلطار فالمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان وبخصوص نظام تسوية المنازعات في هذا ا
الصادرات والتي تم إنشائها بموجب هذه االتفاقية، حرصت على توضيح آليات التسوية للمنازعات التي تثور 
بخصوص عقود االستثمار األجنبي المباشر في مجال التأمين سواء تلك التي تنشأ بين المؤسسة والمستثمر 

 . ولة المضيفة، أو بين المؤسسة أو الغيرأو بين المؤسسة والد
 :ار بين المؤسسة والمستثمر العربيتسوية منازعات االستثم -أ

حتى يستفيد المستثمر العربي من الضمانات الممنوحة له ضد المخاطر غير التجارية من المؤسسة 
للتأمين والتي حددتها العربية لضمان االستثمار، فلبدا أن يبرم معها عقد تأمين في األنشطة الصالحة 

االتفاقية وقبل إبرام هذا العقد لبدا له من إذن من السلطة المختصة في الدولة الضيفة لالستثمار  يطلب فيه 
يومًا من  21التأمين لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطيتها، يوالتي يتعين عليها تقديمه في ظرف 

ذا لم يقدم خالل هذه   .(2)المدة سواء بالرفض أو القبول اعتبر قد تم الحصول عليهتاريخ تقديم الطلب، وا 
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المؤسسة واالستثمار، فقد أخضعت االتفاقية ذلك 
للطريقة التي يحددها عقد التأمين وهو أمر منطقي ألنه نزاع أطرافه المؤسسة والمستثمر العربي وليس هذا 

 .(3)ولة المضيفة لالستثماراألخير ة والد
تتم تسوية :" وتنص عقود الضمان المبرمة بين المؤسسة والمستثمرين المؤمن لهم لديها على أنه

المنازعات التي تنشأ بين الطرف الضامن والطرف المضمون عن طريق إجراءات التفاوض والتوفيق المشار 
رفق باتفاقية إنشاء المؤسسة، فإن لم يؤدي ذلك من ملحق تسوية المنازعات الم 1، و7إليهما في المادتين 

إلى التوصل إلى حل يقبله الطرفان تتم تسوية المنازعة عن طريق التحكيم طبقًا لإلجراءات واألحكام 
 ".من ملحق تسوية المنازعات سالفة الذكر 4المنصوص عليها في المادة 

جنبي العربي والمؤسسة العربية لضمان والمالحظ أن عقد التأمين أو الضمان المبرم بين المستثمر األ
االستثمارات في إطار التأمين على االستثمار األجنبي المباشر، يحيلنا فيما يخص تسوية النزاع المتعلق 
بالتأمين إلى ملحق تسوية المنازعات المرفق باتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 

من ملحق التسوية المرفق باتفاقية إنشاء المؤسسة، حيث نصت  1، و7تين الصادرات والذي يفض وفق الماد

                                                           
   .، مرجع سبق ذكره1921المؤسسة العربية لضمان االستثمارات العربية الصادرة عام من  الفقرة األولى 12المادة  -1
ود االستثمار، دراسة مقارنة، مرجع عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء، تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عق: أنظر 

 . 772سبق ذكره، ص 
، مرجع سبق 1921الصادرات لسنة االستثمار وائئتمان  من اتفاقية المؤسسة العربية لضمان 14الفقرة السادسة من المادة  -2

 ذكره
تحدد عقود " :المنازعات حول عقود التأمين، حيث نصت على أنه: ص والموسومة ب.إ.إ.ض.ع.م. من إ 12المادة  -3

 ".التأمين طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ بين المؤسسة والمؤمن لهم
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على آلية التوفيق باتفاق األطراف المستثمر والمؤسسة وذلك في  1، والمادة (1)على آلية المفاوضات 7المادة 
ة فشل ، وأضافت نفس المادة من ملحق التسوية المرفق باتفاقية المؤسسة أنه في حال(2)حالة فشل المفاوضات

 .التوفيق يتم فض النزاع عن طريق التحكيم وفق المادة الرابعة من نفس الملحق
مؤسسة والدولة المضيفة تسوية منازعات االستثمار بين األطراف المتعاقدة والمنازعات بين ال -ب

 :لالستثمار
التي يمكن أن أشارت اتفاقية إنشاء المؤسسة  العربية لضمان االستثمارات إلى آليات فض المنازعات 

تنشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير االتفاقية أو تنفيذها وأسندت هذا االختصاص إلى مجلس المساهمين 
أية منازعة بين أي من األطراف " :من االتفاقية من أن 12للمؤسسة وذلك وفق ما نصت عليه المادة 

استثمار مؤمن عليه طبقًا لهذه االتفاقية المتعاقدة أو األعضاء من جهة وبين المؤسسة من جهة أخرى، بشأن 
أو بشأن أي موضوع آخر، تتم تسويتها حسب اإلجراءات المنصوص عليها في الملحق المرفق، وذلك دون 
إخالل باختصاص مجلس المؤسسة في تفسير نصوص هذه االتفاقية أو تطبيقها، وبسلطته في تحديد 

. إالسالفة الذكر من  12المادة نص ظ على ويالح ،(3)"المسائل التي تدخل في هذا االختصاص
أنها نصت أيضًا على نفس اآلليات وفق نفس الترتيب فيما يتعلق بتسوية منازعات  ص.إ.إ.ض.ع.م

االستثمار المؤمن عليها، والتي تجري بين المؤسسة والدولة المضيفة وهي المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم، 
 .(4)طرافولم تترك مجاال للمفاضلة واالختيار فيما بينها وفق حرية األ

فإن تسوية المنازعات بين الدول  1،4، 7المحددة بملحق االتفاقية وفق المواد  جراءاتووفقًا لإل
ذا لم يتوصال  ذا فشلت  فالتوفيق، وا  المتعاقدة فيما يخص تفسير أو تنفيذ االتفاقية تبدأ بالترتيب بالمفوضات وا 

ال بعد استنفاذ آلية إلى حل عن طريق التوفيق فيتم اللجوء إلى التحكيم، وال يتم اللجوء إلى هذا األخير إ
 .(5)التوفيق

 :ات االستثمار بين المؤسسة والغيرتسوية منازع -ج
من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان االستثمار، نجدها أقرت آلية  12بالرجوع إلى نص المادة 

األخرى والتي سبق القضاء الوطني لتسوية النزاع الذي قد ينشأ بين المؤسسة والغير، مستبعدتا بذلك اآلليات 
                                                           

يسعى األطراف في أية :" على أنه ، مرجع سبق ذكره،ص.إ.إ.ض.ع.م. إ ـمن ملحق تسوية المنازعات ب 7المادة  تنص -1
إلى تسويتها عن طريق المفاوضات، وال يجوز اللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم إال بعد استنفاذ سبل التسوية .... منازعة

وتعتبر المفاوضات قد استنفذت إذا فشل األطراف في التوصل إلى حل خالل ستة أشهر من طلب أي طرف . عن هذا الطريق
 . ل فيهاالدخو 

إذا لم تؤدي المفاوضات :" على أنه ، مرجع سبق ذكره،ص.إ.إ.ض.ع.م. إ من ملحق تسوية المنازعات ب 1 المادةتنص  -2
إلى اتفاق بين الـأطراف في المنازعة جاز لهم محاولة تسويتها عن طريق التوفيق، ويكون اللجوء إلى التوفيق باالتفاق بين 

 ".    من هذا الملحق 4طبقا لما هو مبين في المادة .....ق تعين اللجوء إلى التحكيم األطراف، فإذا تعذر هذا االتفا
 .، مرجع سبق ذكرهص.إ.إ.ض.ع.م. من إ 12المادة  -3
 .، مرجع سبق ذكرهص.إ.إ.ض.ع.م. من إ 12المادة  -4
 .، الخاص بتسوية المنازعات، مرجع سبق ذكرهص.إ.إ.ض.ع.م. من ملحق إ 7،1،4المواد  -5
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والراجح أن المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات ، (1)اإلشارة إليها وعي المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم
الدولية والغير التي تطرح على القضاء الوطني، تخضع لقاعدة اإلسناد المختصة في قانون القاضي، ومع 

 .(2)ذلك فيمكن أن تخضع للمبادئ العامة للقانون
الدول  اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول المضيفة لالستثمارات العربية وبين مواطني :ياا ثان

 1794العربية األخرى لسنة 
قصد خلق المناخ التشريعي المالئم لتدفق المال العربي وكذا اإلسهام في التنمية العربية المشتركة 

أقر مجلس الوحدة االقتصادية التابع لجامعة الدول العربية  وتعزيز التكامل االقتصادي بين الدول العربية فقد
عدة اتفاقيات دولية لتحقيق هذه الغاية، ومنها اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول المضيفة 

 .(3)1924لالستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية األخرى لسنة 
ة تدعى المجلس العربي لتسوية منازعات االستثمار، حيث ولقد تمخضت عن هذه االتفاقية هيئة إقليمي

أن هذا األخير يضطلع بتسوية منازعات االستثمار التي قد تنشب بين دولة عربية متعاقدة ومستثمر شخص 
، (4)طبيعي أو معنوي يحمل جنسية دولة عربية متعاقدة أخرى وذلك عن طريق آليتي التوفيق أو التحكيم

                                                           
تخضع المؤسسة في منازعاتها مع الغير للجهات :" على أنه ، مرجع سبق ذكره،ص.إ.إ.ض.ع.م. إمن  12نصت المادة  -1

 ......"القضائية المختصة في األقطار المتعاقدة
هشام خالد، عقد ضمان االستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه، وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، مرجع سبق  -2

 .422ذكره، 
إبراهيم القادري بوتشيش، الشراكات العربية االقتصادية وانعكاساتها على التنمية المستدامة، مجلة الجامعة المغاربية التابعة  -3

 .78، طرابلس، ليبيا، ص 7119، السنة الرابعة 2: عالتحاد المغرب العربي، 
وارتفعت أسعاره خطرت للدول العربية المستثمرة فكرة  1921سنة فعندما وقعت أزمة النفط في "وبخصوص تاريخ هذه االتفاقية، 

تعريب اتفاقية واشنطن وتم االنتقال من اتفاقية ذات طابع دولي إلى اتفاقية ذات طابع إقليمي، وقد وقع االتفاق حول فض 
ق، الكويت، مصر، من طرف كل من األردن، السودان، سوريا، العرا 1924-12-11النزاعات المتعلقة باالستثمارات في 

اليمن، وانضمت إليه الحقا ليبيا ودولة اإلمارات العربية وصادق عليه مجلس الوحدة االقتصادية الجهاز التنفيذي لجامعة الدول 
حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود : أنظر". 1922أوت  71، ودخل حيز التنفيذ في 1924العربية في ديسمبر 

 .  22، صاالستثمار، مرجع سبق ذكره
من قبل الطرف الذي يريد تسوية النزاع سواء الدولة  بخصوص إجراءات إقامة دعوى التوفيق أو التحكيم أمام المجلس -4

العربية المضيفة لالستثمار أو المستثمر العربي، تبدأ بتقديم طلب يتضمن كافة المعلومات من حيث أطراف النزاع وموضوعه 
يقوم هذا األخير بتسجيله، ويخطر الطرف اآلخر بتقديم طلبه الستنتاج موافقته على عرض إلى األمين العام للمجلس، حيث 

يومًا بالنسبة لهيئة التحكيم  11يومًا من تاريخ تسجيل الطلب و  41النزاع على المجلس، وبعد ذلك تتشكل لجنة التوفيق خالل 
ي بموافقة األطراف، فإن لم يتفقوا على ذلك فيختار كل تبدأ من تاريخ تسجيل الطلب، ويتم تعيين أعضاء اللجنتين بعدد فرد

ن لم يتم تشكيل لجنة التوفيق أو التحكيم خالل المدة المحددة فيقوم األمين  واحد منهم عضو ويعين الرئيس باتفاقهما معًا، وا 
 .العام للمجلس بتعيين األعضاء اللذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الطرفين

ليه فإن التوفيق ال ينتهي إلى إصدار قرار ملزم لألطراف، بل يقتصر على مجرد تقديم توصيات ألطراف وكما سبقت اإلشارة إ
النزاع بغية الوصول التفاق بينهم، حيث يثبت هذا األخير في تقرير يقدم لألمين العام للمجلس، وهذا بعكس التحكيم والذي 
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س موافقة الدولة والمستثمر على تسوية النزاع من خالله وذلك دون اشتراط شكال ويشترط الختصاص المجل
 . (1)مهينا لهذه الموافقة من طرف االتفاقية

وتجدر اإلشارة أنه فيما يخص أولوية آلية التوفيق كطريق ودي لتسوية المنازعة المتعلقة بعقود 
يمية العربية، فقد أوجبت االتفاقية على األطراف االستثمار األجنبي العربي وفق نظام هذه االتفاقية اإلقل

 . (2)المتنازعة ابتداًء اللجوء إلى التوفيق، فإن تعذر تسوية النزاع من خالله يصار إلى التحكيم
، حيث بالرجوع إلى أحكام كل منهما نجد أن 1922وتأثرا واضعي هذه االتفاقية باتفاقية واشنطن لعام 

 :تختلف فيها االتفاقيتان كما يليهناك نقاط كثيرة قد تتفق أو 
تتفق االتفاقيتان من حيث الهدف من إنشائهما والمتمثل في تشجيع وحماية االستثمارات التي يقوم  -

بها رعايا الدول المتعاقدة لدى الدول المتعاقدة األخرى المضيفة لالستثمارات وكذا اختصاص كال االتفاقيتين 
 .تنشأ بين المستثمر والدولة المضيفة بتسوية منازعات االستثمار التي قد

تتفق االتفاقيتان من حيث مجال تطبيقهما على األشخاص، فتطبق على األشخاص المطبعيين أو  -
ن كان هناك اختالف حول الوقت الذي يأخذ به العتبار أيا من هؤالء األشخاص منتميًا  االعتباريين، حتى وا 

ية اإلقليمية العربية، تشترط قبول عرض النزاع المتعلق بعقود بجنسيته إلحدى هذه الدول، حيث أن االتفاق
االستثمار األجنبي على التوفيق أو التحكيم تمتع المستثمر األجنبي العربي الطبيعي أو المعنوي بجنسية 
إحدى الدول المتعاقدة عند تاريخ تسجيل موافقتهما على عرض هذا النزاع على التوفيق أو التحكيم، بينما 

ة واشنطن تتفق مع االتفاقية اإلقليمية بالنسبة لألشخاص الطبيعيين، لكن بالنسبة لألشخاص االعتباريين اتفاقي
فتشترط أن يكون متمتعًا بجنسية إحدى الدول المتعاقدة عند تاريخ موافقتهما على اللجوء إلى التوفيق أو 

 .  التحكيم
توفيق أو التحكيم، ويختلفان في بعض تتفق االتفاقيتان حول وسائل فض المنازعات عن طريق ال -

الوجوه، فاالتفاقية اإلقليمية تشترط ضرورة التزام الطرفين بالترتيب في وسائل فض المنازعات، بحيث يبدأ 
                                                                                                                                                                                           

ثل الحكم القضائي وذلك يصدر بأغلبية أصوات هيئة التحكيم، وقد ينتهي بصدور قرار ملزم وواجب التنفيذ في الدولة مثله م
أشارت االتفاقية المذكورة أعاله في موادها إلى القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم وكذا إمكانية الطعن في الحكم 

جنبي المعوقات والضمانات القانونية دريد محمود السامرائي، االستثمار األ لمزيد من التفاصيل أنظر. التحكيمي أمام ذات الهيئة
 .     112 ، مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سبق ذكره، ص

دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سبق  -1
 .114ذكره، ص 

االستثمار بين الدول العربية المضيفة لالستثمار ورعايا الدول العربية األخرى  من اتفاقية تسوية منازعات 1نصت المادة  -2
يكون حل المنازعات ابتداًء عن طريق التوفيق بين األطراف المتنازعة وفقًا لألحكام المنظمة لها في ما بعد،   :"على أنه

 ".يتسن حل النزاع بطريق التوفيقويصار إلى التحكيم وفقا لقواعده المنصوص عليها في هذه االتفاقية إذا لم 
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بالتوفيق وفي حالة عدم االتفاق على هذه اآللية جاز اللجوء إلى   التحكيم، بينما اتفاقية واشنطن ال تشترط 
 .ذلك

واشنطن للدول الموقعة أو المنظمة إلى االتفاقية الحق في استبعاد المنازعات التي ال تسمح اتفاقية  -
 .ترغب الدول المتعاقدة في عرضها على المركز، بينما االتفاقية اإلقليمية ال تتيح ذلك

تتفق االتفاقيتان في أن اتفاق الطرفين المتنازعين على اللجوء إلى التحكيم لحل منازعاتهما يستلزم  -
 .استبعادهما ألي وسيلة أخرى، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك

تختلف االتفاقيتان من حيث مدى أحقية الطرفان المتنازعان في اختيار القانون الواجب التطبيق على  -
النزاع، حيث نجد اتفاقية واشنطن منحت هذا الحق لألطراف في إطار ما يعرف بقانون اإلرادة وألزمت الهيئة 

يمية للمركز بتطبيقه، بينما االتفاقية اإلقليمية استبعدت مثل هذا الحق وألزمت األطراف بتسوية التحك
 .المنازعات وفقا لألحكام الواردة باالتفاقية

تتفق االتفاقيتان من حيث الشروط الواجب توافرهما في الطعن بإعادة النظر أو الطعن بالبطالن في  -
 .(1)حكم التحكيم

ان على أن التحكيم يجب أن يكون مختلطا بمعنى أن يكون شخص تابع للقانون العام تنص االتفاقيت -
 .من جهة وشخص تابع للقانون الخاص من جهة أخرى ومن ثمة ال يمكن اللجوء بين دولتين أو شخصين

 يقتضي التحكيم في االتفاقية العربية أن يكون بين فريقين عربيين، ولم يترك مجاال للنزاعات العربية -
 . (2)ومواطني الدول غير العربية

ويالحظ على هذه االتفاقية لم تشمل كل الدول العربية، إضافة أننا لم نجد لها تطبيقًا على أرض 
 .الواقع
 1791الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية لسنة  االتفاقية -ثالثاا 

وضعت هذه االتفاقية من طرف المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية وتمت الموافقة 
خالل الفترة  -المملكة األردنية الهاشمية -عليها في مؤتمر القمة العربي الحادي عشر الذي عقد بمدينة عمان

، مع تحفظ 7111نوفمبر  72، ووقع عليها في نفس المدينة بتاريخ 1981نوفمبر  72إلى  72الممتدة من 
دولة عمان على عبارة فرصة الطعن في مشروعية نزع الملكية من طرف المستثمر العربي ضد الدولة العربية 

سبتمبر  19من ذات االتفاقية ودخلت حيز النفاذ في  19من المادة  -أ–المضيفة لالستثمار وفق البند 

                                                           
عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء، تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة، مرجع سبق  -1

 . 711-711ص ص  ذكره،
 .22-22، مرجع سبق ذكره، ص ص حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود االستثمار -2
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أكتوبر  12المؤرخ في  112-92:م الرئاسي رقم، كما صادقت عليها الجزائر بموجب المرسو (1)1981
1992(2). 

وعمدت االتفاقية على توفير ضمانات االستثمار الموضوعية واإلجرائية الستثمار رؤوس األموال 
العربية وذلك لخلق مناخ مالئم لتحريك الموارد االقتصادية بين الدول العربية ودفع عجلة التنمية بها في إطار 

اإلقليمي العربي، حيث نصت االتفاقية في إطار موضوع بحثنا على آليتي التوفيق  التكامل االقتصادي
 .(3)والتحكيم أو إمكانية اللجوء إلى محكمة االستثمار العربية لتسوية منازعات االستثمار

  :التوفيق أو التحكيم -أ
ع إلى ملحق .أ.ر.إ.م..من إ 72نقول في هذا اإلطار فيما يخص إجراءات التوفيق فقد أحالتنا المادة 

التوفيق والتحكيم من ذات االتفاقية، وبخصوص إجراءات التوفيق والتي جاءت تتماشى مع طبيعة عقود 
التنمية في الدولة المضيفة، واتفاقات االستثمار األجنبي المباشر التي تمتاز بطول مدتها الرتباطها بمشاريع 

حيث يعمل  الموفق في هذا اإلطار على حل النزاع بتقريب وجهات النظر والبحث عن نقاط التوافق 
والتقاطع، حيث عادة ما يتم اللجوء إلى التوفيق كحل ودي مفضل وذلك القتصار النفقات وتفادي اإلجراءات 

من  1، وعموما فقد نظمت المادة (4)الودية للطرفينالقضائية في حسم النزاع والمحافظة على العالقات 
 :ع إجراءات التوفيق كاآلتي.أ.ر.إ.م.ت.ملحق   إ
في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن االتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات  -1

ب من األمين العام األطراف، واسم الموفق الذي اختاراه واألتعاب التي قررها له، ويجوز للمتنازعين أن يطل

                                                           
: على االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية، عبر الرابط اإللكتروني التصديقول العربية، جامعة الد -1

eements_details.aspx?RID=25http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/agr  ،12: تاريخ التصفح-
 .صباحاً  8:22، الساعة 18-7112

  .1992-11-11: الصادرة بتاريخ ،29رقم  ش.د.ج.ح.ر.ج، 12/11/1992بتاريخ  112-22المرسوم الرئاسي رقم  -2
، االتفاقية منشورة عبر الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية 1981ع لسنة .أ.ر.إ.م.ت.من إ 72المادة  -3

www.leagueofarabstates.net تتم تسوية : على أنه 72: نصت المادة -19:21: ، الساعة7112-18-12: تاريخ التصفح
وأضافت . المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة االستثمار العربية

جراءات الواردة في ملحق االتفاقية والذي يعتبر جزءُا ال يكون التوفيق والتحكيم وفقا للقواعد واإل: من نفس االتفاقية 72المادة 
 .يتجزأ منها

وفي هذا الشأن فقد تضمنت االتفاقية تعريفا محددا للمقصود باالستثمار العربي الذي يتم في إطار االتفاقية وذلك إلزالة 
الغموض حول المقصود باالستثمار العربي والذي يكون مجاال للمنازعة ويصار إلى فضه وفق الوساءل التي تضمنتها 

استخدام رأس المال العربي في إحدى مجاالت التنمية االقتصادية بهدف : "بأنه 1االتفاقية، فعرفته الفقرة السادسة من المادة
 ". تحقيق عائد في إقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي، أو تحويله إليها لذلك الغرض وفقًا ألحكام هذه االتفاقية

4
لموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول االتفاقية امنى حسب الرسول حسن، تسوية منازعات االستثمار في ضوء  -

 .1472، مرجع سبق ذكره، ص العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=25
http://www.leagueofarabstates.net/
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لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى التوفيق بينهما، وتقوم األمانة العامة للجامعة بتبليغ الموفق نسخة من 
 .اتفاق التوفيق ويطلب إليه مباشرة مهمته

تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة، ويكون له حق إبداء المالحظات  -7
بحل يرتضيه األطراف، وعلى األطراف تزويده بالبيانات والوثائق التي تساعده على النهوض بمهمته، الكفيلة 

وعلى الموفق أن يقدم خالل ثالثة أشهر من تبليغه بمهمة التوفيق تقريرا إلى المجلس يتضمن تلخيصا 
ويجب تبليغ األطراف  لمختلف أوجه الخالف ومقترحاته بشأن تسويتها وما يكون األطراف قد قبلوه من حلول

 .بهذا التقرير خالل أسبوعين من تقديمه ولكل منهما إبداء الرأي فيه خالل أسبوعين من تاريخ التبليغ
 . (1)ال يكون لتقرير الموفق أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع -1

إلى التوفيق وال يوجد ما  غير أن أطراف النزاع قد يتفقوا على عرض النزاع على التحكيم دون اللجوء
يمنعهم من ذلك، وعلى هذا األساس سايرت االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول 

، وأقرت التحكيم كآلية 1922اتفاقية واشنطن لعام : العربية المجتمع الدولي وباقي االتفاقيات الدولية مثل
 . (2)فاقيةلفض منازعات االستثمار على ضوء هذه االت

، حيث يجوز .ع.أ.ر.إ.م.ت.إمن ملحق  7وبخصوص إجراءات التحكيم فقد نصت عليها المادة 
ألطراف النزاع اللجوء إلى التحكيم وفق مبدأ سلطان اإلرادة في حالة إذا لم يتفق الطرفان اللجوء إلى التوفيق، 
 . أو إذا لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة، أو لم يتفق األطراف قبول الحلول المقترحة فيه

ق ما ورد في االتفاقية بإخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى وتبدأ إجراءات التحكيم وف
الطرف اآلخر في المنازعة، ويجب أن يشتمل هذا اإلخطار على جميع البيانات الالزمة كطبيعة موضوع 
النزاع والقرار المطلوب صدوره فيه وكذا اسم المحكم المعين من قبله، كما يجب على الطرف اآلخر وخالل 

ما من تقديم ذلك اإلخطار أن يخطر طال التحكيم باسم المحكم الذي عينه، ويقوم المحكمان خالل يو  11
 .يوما من تاريخ تعيين آخرهما بتعيين محكم رئيسا مرجحا عند تساوي اآلراء 11

وفي حالة إذا لم يعين الطرف اآلخر محكما أو لم يتفق الطرفان على تعيين المحكم الرئيس المرجح 
جال المقررة لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم خالل اآل

 .مرجح، ويكون لكل طرف طلب تعيينهم من األمين العام لجامع الدول العربية
وبخصوص تغيير أو استبدال المحكم فال يجوز ذلك كأصل عام ماعدا في حالة استقالة المحكم 

عجزه عن العمل وتصبح للمحكم المستخلف كامل صالحيات المحكم األصلي ويعين األصلي أو وفاته أو 
 .   بنفس الطريقة التي عين بها هذا األخير

وتنعقد هيئة التحكيم في زمان ومكان اللذين يحددهما الحكم الرئيس المرجح وتفصل في المسائل التي 
قرارها خالل مدة ستة أشهر من تاريخ  تدخل في دائرة اختصاصها وتحدد اإلجراءات الخاصة بها وتصدر

                                                           

. ع.أ.ر.إ.م.ت.من ملحق إ 1 المادة - 1 
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول منى حسب الرسول حسن، تسوية منازعات االستثمار في ضوء  -2

 .1478 العربية، مرجع سبق ذكره، ص
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انعقاد أول جلسة قابلة للتمديد بطلب مسبب من الهيئة لمرة واحدة وبتوقيع أغلبية  أعضائها، ويكون هذا 
ذا لم ينفذ خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره يرفع األمر  القرار نهائي وملزم للطرفين وغير قابل للطعن، وا 

 .(1)للحكم بما تراه مناسبا لتنفيذه إلى محكمة االستثمار العربي
 :محكمة االستثمار العربية -ب

من  78/1أنشأت محكمة االستثمار العربية باعتبارها وسيلة لتسوية منازعات االستثمار بموجب المادة 
والتي تختص بالفصل فيما يعرض عليها من منازعات تتعلق باالستثمار األجنبي العربي،  .ع.أ.ر.إ.م.ت.إ

وهذا في حالة اتفاق األطراف على اللجوء إلى هذه المحكمة وذلك لحين إنشاء محكمة العدل العربية، كما 
المعترف بها في  تطبق المبادئ المشتركة في تشريعات الدول األعضاء على المنازعة االستثمارية ثم المبادئ

، وتم 1982ولقد وضع النظام األساسي للمحكمة من قبل الهيئة العامة لالستثمار عام ، (2)القانون الدولي
، ولم تظهر إلى حيز الوجود إال في عام 1991المجلس االقتصادي لعام  تشكيل المحكمة بموجب قرار

واإلجراءات التي تتبعها والحكم الذي تصدره ، وعليه نبحث فيما يلي تشكيل المحكمة واختصاصاتها (3)1994
 .وآثارها مع اإلشارة في كل مناسبة إلى بعض األحكام الصادرة عنها في مجال عقود االستثمار العربي

 :تشكيل محكمة االستثمار العربية -1
تتكون من خمسة قضاة على األقل أي هدد فردي وعدد من األعضاء االحتياطيين ينتمي كل منهم إلى 
جنسية دولة عربية مختلفة يختارهم المجلس االقتصادي العربي من بين قائمة من القانونيين العرب تعد 

قية والعلمية خصيصا لهذا الغرض، حيث ترشح كل دولة متعاقدة اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخل
، (4)وخبراتهم المهنية لتولي المناصب القضائية الرفيعة، وتكون مدة عضويتهم ثالث سنوات قابلة للتجديد

ويسمي المجلس من بين أعضاء المحكمة رئيسا لها، ويعتبر مقر المحكمة هو المقر الدائم لجامعة الدول 
، كما (5)وم بوظائفها في مكان آخر بقرار مسببالعربية، على أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها أو أن تق

 .  (6)تعد المحكمة الئحة للعمل واإلجراءات فيها وتشكيل دوائرها على أن ال يقل عدد أعضاء الدائرة عن ثالثة

                                                           

. ع.أ.ر.إ.م.ت.من ملحق إ 7المادة  - 1 
والي نادية، التحكيم كضمان لالستثمار في إطار االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  -2

 .89، ص 7112-7112بومرداس،  والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة
 .ع.أ.ر.إ.م.ت.ملحق إمن  78/1المادة  -
كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  خالد -3

  .127مرجع سبق ذكره، ص  واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن،
 

 :منشور على الرابط اإللكتروني اآلتي من النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية، 1المادة  -4
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/Investment_CourtSystems.aspx7112-18-12: ، تاريخ التصفح 

 . صباحا 18: 29: الساعة
. ع.أ.ر.إ.م.ع.من إالفقرة الثانية والخامسة  78أنظر المادة  - 5 

 . ع.أ.ر.إ.م.ع.من إ، 2، 2، 4 1ف/78المادة   -6

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/Investment_CourtSystems.aspx
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   :اختصاص محكمة االستثمار العربية-2
حيث وفي مجال اختصاصات المحكمة فقد خولتها االتفاقية اختصاص قضائي وآخر استشاري، 

حددت لها نطاق اختصاصها القضائي من حيث الموضوع ومن حيث األشخاص اللذين يحق لهم اللجوء 
إليها، إذ يشمل االختصاص القضائي للمحكمة من حيث الموضوع تسوية المنازعات الناشئة عن أحكام 

، وكذلك 79المادة منها السالفة الذكر و  72تطبيق هذه االتفاقية والناتجة عنها وفق ما نصت عليه المادة 
الفصل في المنازعات المتعلقة باالستثمار والتي يتفق أطرافها على اعتبار أنها داخلة ضمن والية المحكمة، 

 .                      (1)حتى ولو كان هناك اتفاق سابق على عرض هذه المنازعات على التحكيم أو القضاء الدولي
خاص فقد حددت االتفاقية واشترطت أن يكون النزاع أما مجال اختصاص المحكمة من حيث األش

االستثماري قائما بين دولتين أو أكثر من دول األعضاء، أو بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة 
التابعة لألطراف أو بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة ألكثر من دولة طرف، أو بين الدولة أو 

عامة التابعة لها والمستثمرين العرب،أو بين الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة المؤسسات والهيئات ال
، بمعنى أن المحكمة تملك صالحية (2)التابعة لها والجهات التي توفر ضمانات لالستثمار طبقًا لهذه االتفاقية

منين على استثماراتهم نظر المنازعات التي قد تنشأ  بين المؤسسة العربية لالستثمار وبين المستثمرين المؤ 
نصت على قيام المؤسسة العربية بضمان االستثمار  .ع.أ.ر.إ.م.ت.إمن  77لديها، على أساس أن المادة 

 .بتأمين األموال المستثمرة في إطار أحكام هذه االتفاقية
التي فالمستثمر العربي يستطيع اللجوء مباشرة إلى محكمة االستثمار العربية في المنازعات والخالفات 

تثور بينه وبين الدولة العربية المضيفة لالستثمار، وهذا ما يبعث بالثقة واالطمئنان لدى المستثمر العربي 

                                                                                                                                                                                           

 :رابط اإللكتروني السابقأنظر كذلك الالئحة الداخلية لمحكمة االستثمار العربية، منشورة على نفس ال
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/Investment_CourtSystems.aspx7112-18-12: ، تاريخ التصفح 

 . صباحا 19: 71:الساعة
علي الجاسم جميل الحوشان، تسوية المنازعات بين الشركة المتعددة الجنسيات والدولة المضيفة، مجلة جامعة أنظر كذلك 

، ص 7112، 1: ع، 12المجلد  الالذقية، سوريا، والقانونية، االقتصاديةلعلمية، سلسلة العلوم تشرين للبحوث والدراسات ا
 :، مقال منشور على الرابط اإللكتروني721

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiCz_3K_NvVAhUqIpoK

HcmgCUIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.tishree 
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية منى حسب الرسول حسن، تسوية منازعات االستثمار في ضوء  :أنظر كذلك

 .1412-1412، مرجع سبق ذكره، ص ص في الدول العربية
 .ع.أ.ر.إ.م.ت.إمن  2، و2الفقرة  78أنظر كذلك المادة 

 71والتي وردت ضمن الفصل السادس المتعلق بتسوية المنازعات، هذا وقد أحالتنا المادة . ع.أ.ر.إ.م.ت.إمن  11المادة  -1
من النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية الخاصة باختصاص المحكمة إلى الفصل الخامس والسادس من 

دي واالجتماعي التابع لجامعة ، كما أعطت هذه المادة اختصاص نظر المنازعات التي يحيلها المجلس االقتصاع.أ.ر.إ.م.ت.إ
 .الدول العربية إليها وذلك تطبيقا لحكم المادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

 .ع.أ.ر.إ.م.ت.من إ 79المادة  -2

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/Investment_CourtSystems.aspx
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من  11و 72ويشجعه على توظيف أمواله في الدول العربية، غير أنه بالرجوع إلى أحكام المواد 
اقية يعود لألطراف المتنازعة من جهة و ، نجد أن المفاضلة بين وسائل التسوية التي تناولتها االتفع.أ.ر.إ.م.إ

التوفيق  -إلى التزامهم بعدم اللجوء إلى وسيلة التالية إال بعد استنفاذ الوسيلة السابقة على الترتيب الوارد فيها
 .ثم التحكيم وأخيرا محكمة االستثمار العربية، من جهة ثانية

القضاء الوطني للدولة المضيفة وفق نص  كما أجازت االتفاقية لألطراف المتنازعة التسوية عبر آلية
منها، حيث أن هذه األخيرة أعطت حرية للمستثمر العربي في المفاضلة بين اللجوء إلى  11و 72المادتين 

القضاء الوطني للدولة المضيفة لالستثمار أو محكمة االستثمار العربية، وال يستطيع رفع دعواه أمام كل 
ا رفعها أمام محكمة االستثمار العربية امتنع عليه رفعها أمام قضاء الدولة منهما في الوقت نفسه، بمعنى إذ

، وتفصل محكمة االستثمار في تنازع االختصاص بينها وبين محاكم الدولة (1)المضيفة والعكس صحيح
، غير أن حرية المستثمر العربي في اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المضيفة دون (2)الطرف بقرار حاسم

 :والتي نصت على أنه. ع.أ.ر.إ.م.من إ 72ستنفاذ الوسائل األخرى نجده مقيد بنص المادة ا
 :يكون لكل طرف اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع في الحاالت اآلتيات" 
 .عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق*
 .عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة*
 .الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفقعدم اتفاق * 
 .عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم* 
 .عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة ألي سبب من األسباب* 

األولى ال تجيز . ع.أ.ر.إ.م.من إ 11والمادة  72وبالتالي فهناك تناقض وتعارض بين نص المادة 
إلى القضاء الوطني إال بعد استنفاذ الحاالت الواردة فيها والثانية تجيز للمستثمر العربي اللجوء  إلى اللجوء 

 . (3)72القضاء الوطني للدولة المضيفة دون استنفاذ الحاالت التي نصت عليها المادة 
بية هيئة ع محكمة االستثمار العر .أ.ر.إ.م.من  إ 12أما االختصاص االستشاري فقد اعتبرت المادة 

استشارية، تعمل على تقديم اآلراء االستشارية في المسائل القانونية التي تدخل ضمن اختصاصها وذلك بناءا 
على طلب إحدى الدول األعضاء في االتفاقية أو األمين العام لجامعة الدول العربية أو المجلس االقتصادي 

ع إمكانية طلب اآلراء االستشارية من .أ.ر.إ.م.إ 12 واالجتماعي لجامعة الدول العربية، ولقد استبعدت المادة

                                                           
للمستثمر : االتفاقية والتي نصت على أنهمن نفس  11ع، السالفة الذكر، كذلك نص المادة .أ.ر.إ.م.من إ 72أنظر المادة  -1

العربي أن يلجأ إلى قضاء الدولة التي يقع فيها االستثمار طبقا لقواعد االختصاص فيها وذلك في األمور التي تدخل في 
 .اختصاص المحكمة على أنه إذا رفع المستثمر العربي أمام إحدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة األخرى

 .مرجع سبق ذكره ع،.أ.ر.إ.م.من إ 17ة الماد -2
.ع.أ.ر.إ.م.إمن  11و 72المادتان  - 3 
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جانب المستثمر العربي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وذلك ما يستنتج ضمنيا منها، كما أن طبيعة 
 .  (1)القانونية لهذه اآلراء االستشارية غير ملزمة

 :إجراءات صدور الحكم وآثاره -3
الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية لم تحدد كيفية صدور الجدير بالذكر أن االتفاقية العربية 

ن كان من البديهي صدوره باألغلبية، وهذا ما يستفاد من خالل تكوين المحكمة من  الحكم من قبل المحكمة وا 
،  كما يعتبر الحكم محكمة االستثمار الصادر في الدعوى المرفوعة أمامها ملزمًا (2)هدد فردي من القضاة

العربية المضيفة لالستثمار والمستثمر العربي ونهائيًا غير قابل للطعن فيه لكليهما، وتقتصر حجيته  للدولة
من  12، غير أن المادة (3)على النزاع الذي فصل فيه، كما يجوز طلب تفسيره بناءا على طلب أحد األطراف

 :ية، تجيز الطعن بالتماس إعادة النظر إذا تحققت الشروط التالع.أ.ر.إ.م..إ
إذا تضمن الحكم تجاوزا خطيرا لقاعدة أساسية في االتفاقية أو إجراءات التقاضي، وفي هذه  -

 . (4)الحالة ميعاد الطعن بإعادة النظر هو ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم
إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الدعوى وكان يجهلها عند صدور الحكم كل من  -

تمس إعادة النظر، وميعاد الطعن هو خمس سنوات تبدأ من تاريخ تكشف المحكمة والطرف الذي يل
ج من النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية حالة إذا وقع /49، وأضافت المادة (5)الواقعة الجديدة

من الخصم غش أو تدليس أو تدليس كان من شأنه التأثير في الحكم، و يجب تقديم طلب التماس 
 . (6)انقضاء خمس سنوات على صدور الحكمإعادة النظر قبل 

وعلى هذا األساس إذا توافرت هذه الشروط يقبل التماس إعادة النظر، والذي ليس له آثر موقف لتنفيذ 
سواء من طرف المحكمة من تلقاء نفسها -حكم محكمة االستثمار العربية إال إذا كان طلب وقف تنفيذ الحكم 

 .(7)قدم قبل فتح إجراءات إعادة النظر -عادة النظرأو من الطرف الذي تقدم بالتماس إ
ساوت االتفاقية بين األحكام التي تصدر عن المحكمة واألحكام التي "أما بخصوص تنفيذ الحكم فقد 

تصدر عن المحاكم الوطنية في الدولة المضيفة، ومن ثمة ال تعتبر أحكام المحكمة بمثابة أحكام أجنبية بل 
 .(1)"يها ما يسري على هذه األحكام، األمر الذي ال تحتاج معه إلى أمر بالتنفيذ هي أحكام وطنية يسري عل

                                                           
للمحكمة أن تفتي برأي استشاري غير ملزم في أية مسألة قانونية تدخل ضمن : ع، على أنه.أ.ر.إ.م.من إ 52 نصت المادة -1

 .جلساختصاصها وبناء على طلب دولة طرف أو األمين العام لجامعة الدول العربية أو الم
 .من النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية، مرجع سبق ذكره 21أنظر كذلك المادة 

 خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية -2
 .122مرجع سبق ذكره ص  واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن،

 .مرجع سبق ذكره ع،.أ.ر.إ.م.من إ الفقرة األولى والثانية 14المادة  -3
. ، مرجع سبق ذكرهمن النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية 1ف/21أ، والمادة /49المادة  - 4 

 .، مرجع سبق ذكرهمن النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية 7ف/21ب، والمادة /49المادة  -5
 .، مرجع سبق ذكرهمن النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية 7ف/21ج، والمادة /49المادة  -6

.مرجع سبق ذكره ، ع.أ.ر.إ.م.إمن  12المادة  -  7 
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ع محكمة االستثمار العربية هيئة .أ.ر.إ.م.من  إ 12أما االختصاص االستشاري فقد اعتبرت المادة 
بناءا  استشارية، تعمل على تقديم اآلراء االستشارية في المسائل القانونية التي تدخل ضمن اختصاصها وذلك

على طلب إحدى الدول األعضاء في االتفاقية أو األمين العام لجامعة الدول العربية أو المجلس االقتصادي 
إمكانية طلب اآلراء االستشارية من جانب  11واالجتماعي لجامعة الدول العربية، ولقد استبعدت المادة 

تنتج ضمنيا منها، كما أن طبيعة القانونية المستثمر العربي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وذلك ما يس
 . (2)لهذه اآلراء االستشارية غير ملزمة

ولقد  أقرت الكثير من بعض قوانين االستثمار العربية واالتفاقيات الثنائية العربية تسوية منازعات عقود 
ريق محكمة وباألخص عن طة الستثمار رؤوس األموال العربية، االستثمار عبر آلية االتفاقية الموحد

 .  (3)االستثمار العربية
وتأسيساا على ما تقدم يمكن القول أن االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية لسنة 

، والمنشئة لمحكمة االستثمار العربية تعتبر آلية من اآلليات الدولية اإلقليمية العربية قد يعول 1791
لمبرمة بين الدول العربية المضيفة لالستثمار والمستثمرين عليها في تسوية منازعة عقود االستثمار ا

ن كان هناك بعض النقائص عليها، خاصة وأنها لم تحدد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على  العرب، وا 
النزاع المعروض أمام محكمة االستثمار العربية، فضال على أنها ال تضم كل الدول العربية، مع تحفظ 

بعض بنودها، كما أن اختصاص محكمة االستثمار العربية بنظر المنازعة االستثمارية  بعض الدول على
بصفة عامة يقتصر فقط  على الدول العربية األعضاء في االتفاقية وبقبول هذه األخيرة الختصاصها بيد 

ة بصفة لو تم توسيع اختصاصاها لتشمل المستثمرين األجانب من غير الدول العربية أو المنازعة الدولي
عامة مادام أنه ستتغير إلى محكمة العدل العربية والتي لم يتم إنشائها إلى غاية اليوم، هذا باإلضافة إلى 
إمكانية تسوية النزاع المتعلق بعقود االستثمار األجنبية العربية عن طريق التوفيق أو التحكيم وفق الملحق 

 .إال بعد استنفاذ وسيلة التوفيق الخاص بهذه االتفاقية، وال يجوز اللجوء إلى التحكيم
                                                                                                                                                                                           

 .مرجع سبق ذكره ، ع.أ.ر.إ.م.إمن  14/1المادة  -1
لبعض التشريعات في الدول خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة  أنظر كذلك -

 .122مرجع سبق ذكره ص  العربية واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن،
للمحكمة أن تفتي برأي استشاري غير ملزم في أية مسألة قانونية تدخل ضمن : ع، على أنه.أ.ر.إ.م.من إ 11نصت المادة  -2

 .عة الدول العربية أو المجلساختصاصها وبناء على طلب دولة طرف أو األمين العام لجام
 .مرجع سبق ذكره، من النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية 21أنظر كذلك المادة 

دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية، مرجع سبق ذكره  -3
 .112ص 

: من اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بين العراق والجزائر، حيث نصت على أنه 2من المادة  7أنظر كذلك الفقرة 
إذا لم يتم تسوية النزاع خالل مدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ إثارته كتابيا من قبل أي من طرفي النزاع، تتم إحالته، بناءا على 

محكمة االستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس -أ :طلب أحد الطرفين إلى
 . األموال العربية
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 1771المغرب العربي لسنة  اتحاداالتفاقية المغاربية لتشجيع وضمان االستثمار بين دول  -رابعاا 
هذه االتفاقية لتحقيق أهداف االتحاد في المجال اإلقتصادي وذلك لتحقيق التنمية الصناعية  جاءت

تخاذ ما يلوالزراعية والتجارية واإلجتماعية للدول األعضاء  زم اتتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا وا 
 .(1)مشروعات  مشتركة و إلى إعداد برامج عامة في هذا الصدد بإنشاء

وبما أن االستثمار األجتبي المباشر يساهم في عملية التنمية من خالل إدماج تقنيات حديثة في العمليات 
اد العالمي، فقد أصبح التعاون االقتصادي جنوب جنوب أي االنتاجية واالنتقال تدريجيا لالندماج في االقتص

بين البلدان النامية ذات التقارب الكبير في بنية نسيجها االقتصادي يشكل معالم جديدة لالقتصاد الدولي، 
للوقوف في في وجه المنافسة العالمية ومن ثمة امكانية بعض الشركات االنتاجية والخدماتية التي تنتمي 

ية في الظفر بعقود االستثمارات األجنبية المباشرة في البلدان النامية على غرار الشركات التي للدول النام
 .(2)تنتمي للدول المتقدمة

ها وهو عشر سنوات بالنسبة للحقوق المكتسبة وااللتزامات ميعاد نفاذونصت هذه االتفاقية على 
المغرب العربي وعند انتهاء العمل بهذه االتفاقية، المترتبة في ظلها في حالة حدوث نزاعات بين دول اتحاد 

وفي حالة وجود عقود في مرحلة التنفيذ اتفق عليها أثناء سريان مفعول هذه االتفاقية أو وجود مدفوعات 
وهو عشر سنوات ميدان تدخل االستثمارات والتي تكون في المجاالت  تتعلق بتلك العقود وتستحق التسديد

ن اتفق األطراف على إلغاء االتفاقية فإنها تبقى  الداخلي لكل دولة،التي يحددها القانون  بمعنى أنه حتى وا 
 .(3)سارية المفعول فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة وااللتزامات وهذا ضمان لالستثمار

ووقانونية وقضائية، وهذه األخيرة هي التي كما نصت االتفاقية على امتيازات وضمانات أخرى مادية 
ي، حيث ي مجال فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر بين دول اتحاد المغرب العربتعنينا ف

نصت االتفاقية في الفصل الخامس منها والموسوم بالضمانات القضائية وتسوية النزاعات على حل النزاعات 
تنشب بين األطراف  التي تثور بين دولة من دول االتحاد ومستثمر أحد األطراف األخرى وكذا النزاعات التي

 .(4)المتعاقدة أو الخاصة بتفسير أو تطبيق االتفاقية
 :دولة من دول االتحاد ومستثمر النزاعات التي تثور بين -أ

الخاصة لفض النزاعات التي يمكن أن تثور بين طرف متعاقد  بمجموعة من الحلول 19جاءت المادة 
 :وتتمثل هذه الحلول فيما يلي على سبيل االختيار ومستثمر ينتمي إلى إحدى دول االتحاد

                                                           
: مرسوم رئاسي رقم، المصادق عليها بموجب المن اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي 1ف/1المادة  -1

 .، مرجع سبق ذكره1991-12-71الموقعة بالجزائر في  ،1991-17-77مؤرخ في  91-471
ادي جنوب، جنوب، بين معالم تطور اقتصاديات الجنوب واتجاهات تشكل صيعقوبي محمد، زيدان محمد، التعاون االقت -2

تصادية ، كلية العلوم اإلق7112جوان ، 12: الجغرافيا الجديدة للعالقات اإلقتصادية الدولية، مجلة الباحث االقتصادي، ع
 .18-12أوت، سكيكدة، الجزائر، ص ص  71وعلوم التسيير، جامعة 

 3 .، مرجع سبق ذكره من اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي 71المادة  -
 4  .، مرجع سبق ذكره من اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي 71و 19المادتان  -
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ان دول االتحاد  هو وهذا يدعو للتساؤل، ،عرض النزاع على الهيئة القضائية لدول اتحاد المغرب العربي-1
أمام هيئة قضائية دولية أنشئت من أجل الفصل في المنازعات التي تثور بين دول االتحاد ال  قبلت أن تمثل

ي تثور بين دولة من دول االتحاد ومستثمر، بمعنى كذلك أن مستثمر دول إتحاد المغرب في المنازعات الت
العربي قد اصبح يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، عكس ذلك فيمكن اعتبار أن الدولة هي التي تنازلت عن 

اإلفتراضين، ألن  كونها تمثل السلطة العامة وأصبحت دولة تاجرة نزلت إلى مستوى التاجر، وال يمكن تبرير
وهو أن الهيئة القضائية، تعتبر هيئة دولية مثل محكمة : الوضعية التي أنشأتها االتفاقية فريدة من نوعها

العدل الدولية، ال تفصل إال في النزاعات التي تثور بين الدول، كما أن خضوع دول االتحاد إلى الهيئة 
ناتها القضائية والتنفيذية، مادمت أحكام الهيئة ملزمة القضائية في ميدان االستثمار يبرر تخليها عن حصا

 . ونهائية
   .طبقا لالتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية محكمة االستثمار العربية-7
لالتفاقيات هيئات التوفيق والتحكيم الدولية المتخصصة بتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار وذلك طبقا  -1

الدولية المتعلقة بها والمصادق عليها من قبل األطراف المتعاقدة في النزاع مالمركز الدولي لتسوية المنازعات 
 .(1)الخاصة باالستثمارات

 :لخاصة بتفسير أو تطبيق االتفاقيةأو ا( دول االتحاد)النزاعات التي تنشأ بين األطراف المتعاقدة  -ب
 :يكون تسويتها كحل أول

 .الخ ، وفي حالة فشلها أوتعذر فض النزاع...بالطرق الودية أي الدبلوماسية، كالمفاوضات والوساطة-1
 أمام الهيئة القضائية لدول االتحاد أو : يتم عرض النزاع بطلب من أحد األطراف المتعاقدة-7
 Arbitrage)اص والجدير بالذكر أن التحكيم الذي نصت عليه االتفاقية هو تحكيم خ: هيئة التحكيم -1

adhoc ) بحيث األطراف المتعاقدة هي التي تقوم بإجراءاته وفق االحكام الواردة في االتفاقية، حيث جاء في
 :هذا الصدد

 ،ابتداءا من تاريخ تسليم طلب التحكيم عضوا بالهيئة أن كل طرف يعين خالل شهرين عضوا بالهيئة*
رئيسا لهيئة التحكيم على أن يكون من مواطني إحدى  آخرهميعين العضوين خالل ثالثين يوما من تعيين * 

الدول األطراف طرف في النزاع وهنا يطرح أشكال فيما يخص طبيعة تشكيل هيئة التحكيم، حيث العتبارات 
التي يقتضيها اللجوء إلى التحكيم والمتمثلة في الحياد والتي يفرض على أن ال يكون رئيس الهيئة من 

 . األطراف في النزاع مواطني إحدى الدول
ذا لم تتم التعيينات الالزمة يمكن أي طرف دعوة رئيس الهيئة القضائية لدول االتحاد القيام بذلك *  .وا 
فإذا كان رئيس الهيئة مواطن إحدى األطراف المتعاقدة طرفا في النزاع أو تعذر عليه القيام بذلك، يدعى * 

مباشرة في الرتبة والذي ال يحمل جنسية أحد األطراف في  عضو الهيئة القضائية لدول االتحادالذي يليه
 .الخالف للقيام بالتعيينات الالزمة

                                                           
 .، مرجع سبق ذكره من اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي 19المادة  -1
 .88، ص 1999عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط  -
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وتتخذ هيئة التحكيم قرارتها بأغلبية األصوات ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي األصوات، كما يكون 
إشكالية عرقلة تنفيذ الحكم  ف، مع االشارة أن االتفاقية لم تتناولقرار هيئة التحكيم نهائيًا وملزمًا لألطرا

       .(1)التحكيمي وصيغة األمر بالتنفيذ
التكتالت و  يات العالميةتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر في االتفاق :المطلب الثاني
 المنظمات الدوليةاإلقتصادية و 

منازعات عقود االستثمار تناولت الكثير من االتفاقيات الجماعية على مستوى الدولي مسألة فض 
األجنبي المباشر خاصة تلك المنشئة للمراكز والوكاالت والغرف والمنظمات الدولية، وذلك بعدة عدة محاوالت 
وبعد فشل المجتمع الدولي في إنشاء وسيلة قضائية دولية للفصل في المنازعة االستثمارية بين الدولة 

لعام  schawcrossاتفاقية شاوكروز: نذكر على سبيل المثالومواطني الدولة األخرى، ومن هذه المحاوالت 
، واللتان أقرتا نظام تسوية 1922لسنة  OECD، ومشروع اتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1929

المنازعات المتعلقة باالستثمارات األجنبية المباشرة المبرمة بين الدول ورعايا الدول األخرى عبر آلية التحكيم، 
ا بسبب أن معظم الدول النامية والمستوردة لرأس المال األجنبي والتي متهما فشلتا لعدم موافقة الدول عليهلك

ترتبط ببعض المواثيق الدولية كانت ال تريد أن تضع على عاتقها التزامات معينة فيما يتعلق بمعاملة 
تها مع المستثمرين األجانب عن االستثمارات األجنبية الخاصة في أقاليمها حيث كانت تفضل تنظيم عالق

 .(2)طريق االتفاقات الدولية الثنائية أو القوانين الداخلية التي تتضمن من القواعد ما يتالئم وظروفها المختلفة
لذلك بدأ المجتمـع الـدولي يبحـث عـن اتفاقيـات جماعيـة دوليـة تتضـمن تسـوية المنازعـة االسـتثمارية بـين 

ل إقامــة تــوازن بــين بنــود هــذه االتفاقيــات وبــين مــا التزمــت بــه الــدول فــي الدولــة والمســتثمر األجنبــي مــن خــال
المواثيــق الدوليــة،  وهــو مــا ســعى إليــه المجتمــع الــدولي عبــر االتفاقيــات الجماعيــة والمنظمــات الدوليــة، خاصــة 

مـــة فـــي إطـــار المنظ( Trims)اتفاقيـــة إنشـــاء الوكالـــة الدوليـــة لضـــمان االســـتثمار، واتفاقيـــة : المتخصصـــة منهـــا
البنــك الــدولي لإلنشــاء والتعميــر، والــذي أنشــأت المركــز الــدولي لتســوية منازعــات واتفاقيــة  ،(3)العالميــة للتجــارة

االستثمار كآلية يمكن اإلحالة إليها صراحة أو ضمنًا لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر سواء 

                                                           
 .، مرجع سبق ذكره اد المغرب العربيمن اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتح 71لمادة ا -1
 .89، صمرجع سابقعليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات في الجزائر،  -
دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات تسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  ،طه أحمد علي قاسم -2

 . 112-111االستثمار، مرجع سبق ذكره ص ص 
بلحسان هواري، تسوية المنازعات االقتصادية الدولية، دراسة قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات : أنظر كذلك -

 .   181االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص 
ات طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازع -3

 .171-118 من ص ،االستثمار، مرجع سبق ذكره
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التشــــريعات الوطنيــــة الداخليــــة أو عــــن طريــــق  بواســــطةعــــن طريــــق العقــــد ذاتــــه وفــــق مبــــدأ ســــلطان اإلرادة أو 
 .(1)كما سيأتي بيانه في موضعه ذاتها االتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة األطراف

 وعلى هذا األساس سوف نقسم هذا المطلب من الدراسة إلى فرعين 
 .ميةآليات تسوية منازعات عقود االستثمار في ظل االتفاقيات العال: الفرع األول

ـــاني ـــات تســـوية منازعـــات عقـــود االســـتثمار فـــي ظـــل: الفـــرع الث ـــة  آلي ـــر عربي التكـــتالت االقتصـــادية الغي
 .المنظمات الدوليةو 

 تثمار في ظل االتفاقيات العالميةآليات تسوية منازعات عقود االس: الفرع األول
لةةدولي والمنشةةئة للمركةةز ا 1795اتفاقيةةة  واشةةنطن لتسةةوية المنازعةةات المتعلقةةة باالسةةتثمارات لعةةام  :أوالا 

 لتسوية منازعات االستثمار
 1922مــارس  18مــن طــرف الجمعيــة العامــة للبنــك الــدولي وفــي  1921تــم اقتــراح هــذه االتفاقيــة عــام 

بهــدف تشــجيع االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي ، وذلــك (2)أعـد البنــك الــدولي لإلنشــاء والتعميــر هــذه االتفاقيــة
                                                           

طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -1
 .171-118 صص  ،االستثمار، مرجع سبق ذكره

من ميثاق األمم المتحدة  22، حيث نصت المادة المتخصصةيعد البنك الدولي لإلنشاء والتعمير إحدى المنظمات الدولية  -2
على إمكانية إنشاء منظمات حكومية دولية متخصصة تعمل على تحقيق التعاون الدولي في مجال متخصص من المجاالت 

ي وكالة متخصصة إلى جانب صندوق النقد الدولي و البنك الدول 14حيث توجد  االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية،
، وذلك 1944لإلنشاء والتعمير، وقد تم إنشاء هذا األخير بموجب معاهدة بريتون وودز بوالية نيوهامبشاير األمريكية عام 

بهدف المساعدة في إعادة بناء اقتصاديات الدول األوربية المتضررة من الحرب العالمية الثانية، ويتكون البنك الدولي لإلنشاء 
ابطة سميت بمجموعة البنك الدولي، تملكها جميعا الدول األعضاء التي تحظى بقوة صنع والتعمير من خمس مؤسسات متر 

ويهدف إلى تخفيف حدة الفقر في البلدان المتوسطة  :البنك الدولي لإلنشاء والتعمير -1: القرارات النهائية، وهذه المجموعة هي
التنمية المستدامة وتسهيل القروض والضمانات والخدمات  الدخل والبلدان الفقيرة المؤهلة للقروض اإلنمائية عن طريق تعزيز

 . غير اإلقراضية التي تشمل الخدمات التحليلية واالستشارية
تعمل على مساعدة الدول األشد فقرا في العالم عن طريق عمليات  :1921المؤسسة الدولية للتنمية التي تأسست عام -7

 .الدول ال تملك القدرة على االقتراض بشروط السوق المعمول بها التمويل الميسر وبدون فوائد، على أساس أن هذه
تعمل هذه المؤسسة مع شركات األعمال التجارية في الدول الراغبة في  :1922مؤسسة التمويل الدولية التي تأسست عام  -1

إلدارة المخاطر وخدمات النمو دون طلب ضمانات من الحكومة، وتقدم المؤسسة قروضا طويلة األجل وخدمات للهيكل المالي و 
استشارية للدول المتعاملة معها، كما تسعى المؤسسة إلى مد العون إلى المشروعات التجارية في البلدان والمناطق ذات القرض 
المحدود، وتعمل على توفير التمويل الالزم في األسواق التي يعتبرها المستثمرون التجاريون ذات مخاطر في غياب وجود 

 .ك بتمويلهاالمؤسسة، وذل
تساعد هذه الوكالة على تشجيع االستثمار األجنبي المباشر : 1922الوكالة الدولية لضمان االستثمار التي تأسست عام  -4

في الدول النامية، وذلك عن طريق تقديم ضمانات للمستثمرين ضد المخاطر غير تجارية مثل التأميم، االستيالء، المصادرة، 
تحويل العملة المحلية، والحروب واالضطرابات األهلية، ومخاطر خرق عقود االستثمار، كما تعمل  نزع الملكية، عدم قابلية

الوكالة على تقديم الدعم الفتي واالستشاري للدول لمساعداتها على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة، فضال عن نشر الوكالة 
 . النمو ليضطلع عليها رجال األعمال الباحثين عن االستثمار للمعلومات الخاصة بفرص االستثمار في الدول الراغبة في
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الــدول الناميــة بغيــة تنميتهــا اقتصــاديًا وتزويــدها بــالخبرات، وتــوفير الطمأنينــة لــدى المســتثمرين األجانــب والــذين 
هو فـي الغالـب المـالكين لـرأس المـال ومـن الـدول المتقدمـة وذلـك مـن خـالل حمايـة اسـتثماراتهم مـن اإلجـراءات 

 .ا حكومات الدول الناميةقد تتخذه التي
ـــاذ فـــي  ـــز النف ـــت هـــذه االتفاقيـــة حي ـــوبر  14وقـــد دخل ـــة  22بعـــدما وقعـــت عليهـــا حـــوالي  1922أكت دول

 ICSID -  Theدولـة، حيـث نشـأ بموجبهـا المركـز الـدولي لتسـوية منازعـات االسـتثمار  21وصـادقت عليهـا 

International Centre for Settlement of Investment Disputes -   الـذي يعتبـر صـرحًا دوليـًا لفـض
خاصـــة فـــي ظـــل عـــدم وجـــود هيئـــة قضـــائية  ،(1)منازعـــات عقـــود االســـتثمار وذلـــك بطريقتـــي التوفيـــق والتحكـــيم

، 7112إلـى غايـة أوت  ، ويبلـغ عـدد الـدول األعضـاء الموقعـة والمتعاقـدة عليهـا(2)متخصصة في هـذا المجـال
 . (3)دولة 121حوالي 

 11المؤرخ في  142-92: رقم الرئاسي كما صادقت الجزائر على هذه االتفاقية بموجب المرسوم
اعتمدت الكثير من القوانين الوطنية المقارنة واالتفاقيات الثنائية في مجال االستثمار ، و (4)1992 أكتوبر

تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، بإحالة على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار 
برم بين الدولة المضيفة والمنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، كما قد ينص عقد االستثمار الم

 . والمستثمر كذلك على إحالة ما قد يثور من منازعات في المستقبل على المركز
ويتمثل الغرض من إنشاء هذه االتفاقية في النهوض بالتنمية االقتصادية  في مختلف دول العالم، من 

االستثمار عنصرًا هامًا   خالل توفير مناخ استثماري مالئم، حيث يعد إنشاء نظام فعال لتسوية منازعات
: أن فض المنازعات أمام المركز يتم بطريقتين هما وكما سبقت اإلشارة إليهمالتحسين هذا المناخ، كما 

التوفيق والتحكيم، لذلك سوف ندرس اختصاص المركز وشروط انعقاده، وما يثيره من إشكاالت خاصة فيما 

                                                                                                                                                                                           

بموجب اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار بين  1922المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الذي تأسس عام  -2
ئر وتعتبر آلية من اآلليات حيث هذه االتفاقية هي المعنية بالدراسة والتي صادقت عليها الجزا: الدول ورعايا الدول األخرى

الدولية في مجال تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي الخاص المباشر المبرمة بين الدولة المضيفة لالستثمار والمستثمر 
 .   األجنبي شخص طبيعي أو معنوي، وما أقرته من وسائل للتسوية مثل  التوفيق والتحكيم كما سيأتي بيانه في هذا البحث

طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  :أنظر 
 .171، 171ص،  االستثمار، مرجع سبق ذكره من ص

 .177مرجع سبق ذكره، ص  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،االستثماريةأميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات  -1
فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكيم الدولي في منازعات االستثمار األجنبية، وفقا ألحكام القانون الدولي العام  -أنظر كذلكك

 .444، ص 7111دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 
2
 - Hans Van Houtte, the law of international Trade , Sweet -Maxwelle,  1995, London, p248.  

3
 - https://icsid.worldbank.org/fr/Pages/about/Database-of-Member-States.aspx, Date Historique de navigation: le 

22-08-2017. A :14 :54. 
 1922، والمتضمن المصادقة على اتفاقية واشنطن لعام 1992أكتوبر  11المؤرخ في  142-92: المرسوم الرئاسي رقم -4

 .74والخاصة بتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى، مرجع سبق ذكره، ص 

https://icsid.worldbank.org/fr/Pages/about/Database-of-Member-States.aspx,%20Date
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اقية واشنطن المحدد الختصاصها الموضوعي بنظر يخص عدم إعطاء تعريف محدد لالستثمار من قبل اتف
جراءات التوفيق والتحكيم فيه منها، وكيفية إقامة الدعوى أمامه، 72المنازعة االستثمارية وفق نص المادة   .وا 

 :اختصاص المركز وشروط انعقاده -أ
 نصوصا صريحة باختصاص المركز لفض المنازعات التي قد 1922تضمنت اتفاقية واشنطن لعام 

تنشأ بين الدولة المضيفة الطرف في االتفاقية وبين رعايا من دولة أخرى متعاقدة، وذلك بتوافر مجموعة من 
، وهذه 1922و لعام .من إ 1ف/72الشروط حتى ينعقد هذا االختصاص وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 

 :الشروط هي
، وبذلك استبعاد المنازعات السياسية أن يكون النزاع ذا طبيعة قانونية ناشئا مباشرة عن استثمار-1

الناشئة عن اختالف مصالح الدول، بمعنى هناك رابطة بين النزاع وموضوع عقد االستثمار، فعلى سبيل 
المثال إذا تعهد مستثمر بموجب عقد استثمار بينه وبين الدولة المضيفة بالوصول باإلنتاج إلى مستوى معين 

لة المضيفة وذلك المستثمر حول ما إذا كان اإلنتاج قد وصل إلى في تاريخ محدد وحدث خالف بين الدو 
المستوى المتفق عليه في التاريخ المحدد من عدمه،  فهذا النزاع مضمونه قانوني كون أن الفصل فيه له 
تأثير على حقوق والتزامات األطراف ويبرر إنهاء عقد االستثمار من عدمه أو توقيع الجزاءات المتفق عليها 

 . د االستثمارفي عق
وعلى هذا األساس لبدا أن يكون النزاع ناشئا مباشرة عن استثمار حتى يتسنى لمحاكم المركز الدولي 
النظر في النزاع والفصل فيه، ولو أن هذا الشرط مرتبط بتعريف االستثمار الذي هو مختلف ومتباين في 

ضيق له، مع العلم أن اتفاقية واشنطن لم تعطي التشريعات الوطنية المقارنة واالتفاقيات الدولية بين موسع وم
تعريف محدد لالستثمار تاركتا ذلك لمبدأ سلطان اإلرادة ودوره في تحديد المنازعات التي يرغب أطراف عقد 
االستثمار رفعها أمام المركز وكذا لتوسيع اختصاص المركز ليشمل المنازعات التي تدخل في نطاق تنفيذ 

بط به كعقود االستيراد والتصدير والقروض والضمانات وعقود المقوالت وعقود نقل عقد االستثمار  وما يرت
التكنولوجيا، كما أن الفقه انقسم بين مؤيد ومعارض فيما يخص وضع تعريف محدد جامع ومانع لالستثمار 

 . (1)وذلك نتيجة التباين وعدم التجانس بين الدول المتقدمة والنامية

                                                           
اعية للنمو والتي حبذت وضع تعريف محدد وقد سجلت األعمال التحضيرية لالتفاقية صراعا إيديولوجيا بين الدول الس -1

لالستثمار الذي يخضع له اختصاص الموضوعي للمركز، والدول المتقدمة التي فضلت وضع تعريف موسع لالستثمار لتحديد 
االختصاص الموضوعي للمركز ليشمل أي نشاط اقتصادي على أراضي الدولة المضيفة، لمدة غير محددة أو لمدة محددة ال 

و خاليًا من كل تعريف تاركًا األمر بيد المحكمين .من إ 72س سنوات، ونتيجة لهذا الصراع خرج نص المادة تقل عن خم
ليقرروا ما إذا كان النزاع يدخل في اختصاصهم وفقا لقواعد األكسيد، وبالرجوع إلى هذه األحكام نجدها أنها جاءت متضاربة 

وذلك تبعًا الختالف االتجاهات الفكرية  اع للتحكيم وفقا لنظام األوكسيد،في مسألة تحديد وتعريف االستثمار الذي يخضع النز 
في تعريف االستثمار، فبينما قضت هيئات تحكيم باختصاص المركز بنظر منازعات معينة نظرًا لتعلقها باالستثمار، اتجهت 

حالة من عدم الثقة حول تطبيق أخرى إلى الحكم بعدم اختصاص المركز بالفصل في منازعات من ذات النوع، مما نتج عنه 
 :أحكام ونصوص اتفاقية واشنطن على المنازعة المعروضة أمام األكسيد، وظهر اتجاهين فقهيين
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اتجاه رضائي محض، وهو الذي يقوم على فكرة مؤداها أن تعريف االستثمار مسألة متروكة لمحض إرادة طرفي عقد االستثمار 
الستثمار بإرادتها من تعريف لمصطلح االستثمار هو الذي ينبغي التعويل عليه عند تفسير األجنبي، فما تقرره الدولة المضيفة ل

و، ويستوي أن يرد هذا التعريف في شكل خطاب موجه إلى البنك الدولي بمعرفة طرفي .من إ 72هذا المصطلح الوارد بالمادة 
ضمنوه هذا التعريف أو في االتفاقية المتعلقة بالحماية عقد االستثمار أو في العقد المبرم بينهما أو في اتفاق تحكيم بينهما 

 .المتبادلة لالستثمار بين الدولة المضيفة لالستثمار ودولة المستثمر أو في تشريع داخلي صادر من الدولة المضيفة لالستثمار
ة ضد الحكومة المكسيكي  cemexومن تطبيقات هذا االتجاه حكم محكمة التحكيم الصادر عن األكسيد في قضية شركة 

الفنزويلية، حيث قامت هذه األخيرة بتأميم الشركة المكسيكية، ورفعت هذه األخيرة دعوى ضد حكومة فنزويال أمام هيئة تحكيم 
األكسيد، فدفعت دولة فنزويال بعدم اختصاص المركز بنظر األكسيد لنظر الدعوى، استنادًا إلى أنها لم توافق صراحة أو ضمنًا 

التحكيم بخصوص الدعاوي الناشئة عن تأميم االستثمارات األجنبية سواء في العقد المبرم بينها وبين المستثمر  على اللجوء إلى
المكسيكي أو في االتفاقيات المبرمة مع دولة المستثمر، غير أن هيئة التحكيم لدى مركز األكسيد رفضت هذا الدفع وأقرت 

انون تشجيع االستثمار الفنزويلي اللذي يسمح باللجوء إلى التحكيم في من ق 77اختصاصها بنظر الدعوى على أساس المادة 
جميع الخالفات التي تنشب بين الحكومة والمستثمرين األجانب، مقررة بذلك أن هذا النص كافي لتدليل على موافقة فنزويال 

 .على اعتبار مثل هذه المنازعة منازعة تتعلق باالستثمار
في عدم تعريف االستثمار في معاهدة واشنطن كثيرة نذكر منها إتاحة أكبر قدر ممكن  ومبررات هذا االتجاه الرضائي

من المرونة للدولة المضيفة في تبني التعريف األنسب لمصطلح االستثمار بما يتماشى وظروفها االقتصادية المتغيرة، كما أن 
 .صادية لطرفي عقد االستثمارتحديد هذا المصطلح في اتفاقية واشنطن من شأنه أن يعرقل المصالح االقت

والجدير بالذكر أن هذا االتجاه كان محل انتقادات كثيرة كونه مبني على إرادة األطراف في تحديد مفهوم االستثمار 
سواء في عقد االستثمار أو في االتفاقيات الحمائية المتبادلة، وهذه األخيرة كثيرًا ما تحتوي على مفاهيم فضفاضة لمصطلح 

يتسع معها نطاق االختصاص الموضوعي لمركز األكسيد، وبالتالي قد ينبسط على منازعات ال تتعلق باالستثمار االستثمار 
األجنبي كالمنازعات الضريبية مثال فيما يخص الضرائب المفروضة على المستثمرين، وبالتالي يخرج عن الهدف من وراء 

 .حساب قضاء التحكيم أمام المركزإنشائه، ويؤدي كذلك إلى انحصار اختصاص القضاء الوطني ل
وعلى نقيض من هذا االتجاه، الموسع لالستثمار الذي يشمل كل ما هو مملوك للمستثمر ظهر االتجاه الرضائي المقيد الحديث 
الذي يشترط في النشاط الممارس داخل الدولة المضيفة شروطًا معينة إلضفاء عليه صفة االستثمار ومن ثم ينعقد االختصاص 

من أهم القضايا التي أسست لهذا االتجاه، حيث صدر حكم مركز األكسيد المعروف  Saliniضوعي للمركز، وتعد قضية المو 
بحكم ساليني، والذي وضع عدة معايير موضوعية لتصنيف النشاط االقتصادي على أنه استثمار في ظل اتفاقية واشنطن 

ضد الحكومة  - Saline Constructtori -ت إيطالية تسمىوصدر هذا الحكم فاصال في دعوى رفعت من قبل شركة مقاوال
المغربية بخصوص النفقات المستحقة للشركة عند تنفيذ عقد استثمار يتضمن إنشاء طريق سريع بين مدينتي الخميسات 

علق ومكناس، فدفعت الحكومة المغربية بعدم اختصاص المركز على أساس أن الدعوى غير متعلقة باستثمار وأن الخالف مت
بعقد مقاولة الذي تم توقيعه بين الطرفين وهو عقد لتقديم خدمات في حين تمسكت شركة ساليني بكون المنازعة متعلقة 

Italstrade S.P.A.v.Kingdom of moroco,ICSID  and Salini Construttori S.PA.) 1922و لعام .باستثمار وفقا لنصوص إ

CaseNo.ARB/00/4)تفاصيل قضية ساليني على الربط اإللكتروني ،: https://www.italaw.com/cases/958 -    ، تاريخ
 . 71:11، الساعى 7112-18-71: التصفح

االقتصادي محل المنازعة لكي وحسمًا لهذا الخالف اشترطت هيئة التحكيم ضرورة توفر أربعة عناصر في النشاط 
لبدا أن يساهم هذا  -أ: يصبح استثمارًا ومن ثمة ينعقد االختصاص بالفصل في منازعاته للمركز وتتمثل هذه العناصر في

https://www.italaw.com/cases/958%20-%20Salini%20Construttori%20S.PA
https://www.italaw.com/cases/958%20-%20Salini%20Construttori%20S.PA
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يختص في النظر في كافة منازعات االستثمار إال أن الدولة المضيفة وبما أن المركز في األصل 
لالستثمار تستطيع إخراج واستبعاد بعض المنازعات من اختصاص المركز، وقد قامت كل من دولة السعودية 
باستبعاد منازعات البترول من تطاق اختصاص المركز وجاميكا وغانا فيما يتعلق بمنازعات المعادن والموارد 

 .      (1)بيعيةالط
أن يكون كل من الدولة المتعاقدة ودولة المستثمر األجنبي طرفين في اتفاقية واشنطن، بمعنى أن  -7

تكون العضوية متوفرة لحظة قيام األطراف بالموافقة على تقديم النزاع للتوفيق أو للتحكيم لدى المركز، وفي 
الدولة المضيفة لالستثمار أو الهيئات العامة : هماهذا الشأن نجد أن أطراف المنازعة في عقد االستثمار 

التابعة لها أي الطرف الحكومي والمستثمر األجنبي شخصًا طبيعيا أو معنويا، غير أن الطرف األول يثير 
الكثير من اإلشكاالت القانونية فيما يخص الهيئات التابعة له ومدى إلزامية تعيينها للمركز، فقد يستفاد من 

من اتفاقية واشنطن أنه يجب تعيين الهيئة أو الوكالة التي سوف تكون طرف  72المادة من نص  1نص ف

                                                                                                                                                                                           

تحمل  -ديمومة النشاط لمدة معينة من سنتين إلى خمس سنوات على األقل، ج -النشاط في تقديم إسهامات نقدية أو عينية، ب
 .مساهمة النشاط في تنمية اقتصاد الدولة المضيفة لالستثمار -قائم على المشروع للمخاطرة، دالمستثمر ال

و انتهت هيئة التحكيم إلى أن كل هذه العناصر قد توفرت في هذا العقد واعتبرت الخالف الدائر بين شركة ساليني 
 . ألكسيدوالحكومة المغربية نزاعًا متعلقا باستثمار يدخل في نطاق اختصاص مركز ا

كذلك تعرض هذا االتجاه للنقد بما فيها حكم ساليني، من طرف الفقه واعتبروا أن مسألة ترك سلطة تقديرية لهيئة 
التحكيم في اعتبار النشاط الممارس في الدولة المضيفة يدخل ضمن النشاط المساهم في تنمية اقتصادية للحكم عليه بأنه 

ضافة عناصر أخرى، كشرط المشروعية واعتبار ممارسة  استثمار، غير جائز، مما أدى إلى تخلي عن بعض هذه العناصر وا 
العش والتدليس من طرف المستثمر للحصول على تسهيالت ومزايا مشروعة لدى الدولة المضيفة لالستثمار، سببا كافيا 

ف أحكام التحكيم في عدة ، وذلك من طر 1922و لعام .العتبار هذا النشاط نشاطًا غير استثماريًا وغير مشمول بنصوص إ
ضد جمهورية تركيا، وغيرها من القضايا   Fakesقضية الكونغو الديمقراطية، قضية اإلنقاذ الماليزية، قضية شركة: قضايا منها

األخرى، لتبقى مسألة تقييم االجتهاد القضائي التحكيمي الصادر عن هيئات التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات 
 .مسألة صعبةاالستثمار 

 :لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر
- Yehyia Badr, The concept of investment in Article 25 of the Washington Convention 1965, International Review 

of Law 2014.2, sur le site web: http://www.academia.edu/5891032       .  

تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات طه أحمد علي قاسم،  - 
 .122-124ص ص  ،االستثمار، مرجع سبق ذكره

 .171مرجع سبق ذكره، ص  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،االستثماريةأميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات  -:أنظر كذلك
مرجع سبق ذكره،  االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، ،امرائيدريد محمود الس -

 .179ص 
فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكيم الدولي في منازعات االستثمار األجنبية، وفقا ألحكام القانون الدولي العام دراسة  -1

 .421مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص 
جالل وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية لك أنظر كذ

 .42منازعات االستثمار، القواعد، اإلجراءات، االتجاهات الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص 
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في النزاع المعروض على المركز، وان تكون الموافقة مصادق عليها من الدولة المتعاقدة التابعة لها، إال إذا 
من  72ادة من الم 7وف 1قامت هذه الدولة بإخطار المركز بأن مثل هذا التصديق غير مطلوب وفق ف

 .  و.إ
وبخصوص الطرف الثاني في النزاع المتعلق بعقد االستثمار األجنبي المباشر الذي هو المستثمر 
األجنبي فهو يشمل الفرد أي الشخص الطبيعي أو المعنوي، لذلك سارت اتفاقية واشنطن في هذا االتجاه 

هنا يشمل " المواطن"دة أخرى، وتعبير لدولة متعاق" مواطنا"فأشارت إلى وجوب أن يكون أحد أطراف النزاع 
، حيث أن تطور قواعد القانون الدولي والتي كانت تحول دون قيام الفرد (1)األشخاص الطبيعية والمعنوية

بمقاضاة إحدى الدول مباشرة أمام المحاكم الدولية، إال وفق نظام الحماية الدبلوماسية عن طريق نيابة دولته 
 .(2)مباشر أمام المحاكم الدولية في مجال العالقات االقتصادية الدوليةعنه، سمح بمقاضاة الدول 

ولذلك يتضح أن االختصاص الشخصي للمركز، لكي يكون صحيحاا فلبدا أن يقوم على عنصرين هما 
الدولة المضيفة والتي يجب أن تكون عضو في اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز، أو أحد الكيانات التابعة 

ر الثاني هو المواطن شخص طبيعي أو معنوي، وكال العنصران يتوافران في عقود االستثمار لها، والعنص
األجنبي المباشر، باعتبارها عقودا تتعلق بالتنمية االقتصادية، القائمة على منح تراخيص من قبل الدولة 

عية أو معنوية، خاصة النامية أو هيئاتها العامة المتخصصة، والتي تتعاقد مع أشخاص أجنبية خاصة طبي
تملك الخبرة واإلمكانيات المادية والتكنولوجية، والتي تفتقر إليها هذه الدول، كالشركات الكبرى المتعددة 
الجنسيات، هذا وقد سبق التطرق إلى اإلشكاالت التي تثيرها هذه األطراف في معرض حديثنا عن أطراف 

 . ذه األطروحةعقود االستثمار األجنبي المباشر في الباب األول من ه
أن يوافق طرفي المنازعة صراحة على اختصاص المركز، ويمكن أن تكون هذه الموافقة مكتوبة  -1

في عقد االستثمار األجنبي نفسه، أو في مستند تحريري، قبل حدوث النزاع أم بعده، وتعد هذه الموافقة من 
، حيث أن المركز ليس أداة (3)تثماريةالشروط األساسية لكي ينعقد االختصاص للمركز بنظر المنازعة االس

                                                           
ة أحد رعايا الدولة المتعاقدة ويقصد بعبار : " ، حيث نصت على ما يلي1922و لعام .من إ 72أ وب من المادة /7ف -1

 :األخرى، ما يلي
كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف في النزاع، في تاريخ إعطاء األطراف / أ

، مع 12أو المادة  78/1وأيضًا في تاريخ تسجيل الطلب طبقا للمادة . موافقتهم على طرح النزاع على التوفيق أو التحكيم
 .استبعاد أي شخص كان يحمل في هذا التاريخ أو ذاك جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع

كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف في النزاع، في تاريخ إعطاء األطراف / ب
شخص معنوي يحمل جنسية الدول المتعاقدة الطرف في النزاع  موافقتهم على طرح النزاع على التوفيق أو التحكيم، وأيضًا كل

في ذات التاريخ، ويتفق على اعتباره أحد رعايا الدولة المتعاقدة األخرى، بالنظر إلى الرقابة التي تمارس عليه من قبل المصالح 
 .".األجنبية

 ،1922على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام  حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار األجنبية، -2
 .18-17مرجع سبق ذكره، ص ص 

 .171 أميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات االستثمارية، دراسة قانونية تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص -3
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جبرية لتسوية منازعات االستثمار التي تثور بين الدول األعضاء والمستثمرين، وال يمكن إعمال أحكام 
االتفاقية إال بموافقة أطراف النزاع، وان التصديق الدولة على اتفاقية المركز ال تعني إلزامها اللجوء إليه فلكل 

موافقتها أو عدم موافقتها على إخضاع منازعاتها الختصاص المركز، وكذلك المستثمر دولة الحرية في تقرير 
ذا عبر عن موافقتهم باختصاص المركز فال يمكن ألي طرف منهم التراجع عن  يتمتع بنفس الحرية، وا 

م أي اختصاصه، وال يجوز تقديم الطلب أمام مركز آخر، كما أن الدولة التي يتبعها المستثمر تحرم من تقدي
 . (1)حماية دبلوماسية للمستثمر
و لم تحدد أي شكل خاص لتلك الموافقة، فقد ينص عقد االستثمار المبرم بين .والجدير بالذكر أن إ

الدولة والمستثمر على إحالة ما قد ينشأ من منازعات في المستقبل على المركز، وقد تتضمن االتفاقية الدولية 
األجنبي موافقة الدولة على اللجوء إلى المركز لفض الخالفات التي قد الخاصة بتشجيع وحماية االستثمار 

تثور بينها وبين رعايا الطرف اآلخر في االتفاقية، وقد يقرر قانون االستثمار في الدولة موافقتها على 
 .    (2)اختصاص المركز بنظر المنازعات متى وافق المستثمر على ذلك كتابة

ن أحكام التحكيم فيما يخص تراضي طرفي عقد االستثمار على التسوية غير أنه وباستقراء الكثير م
نما على أساس وجود تراضي  عبر األكسيد، فنجد المركز يقر باختصاصه ليس وفقًا لالتفاق الخاص وا 
ضمني بين الدولة التي أعلنت في قوانينها الوطنية أو بمقتضى اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف إرادتها 

في اللجوء إلى المركز، ونجد تجسيدًا لهذا االتجاه في حكم المركز باختصاصه بنظر قضية شركة  المفتوحة
األوسط الدولية لألسمنت اليونانية ضد الحكومة المصرية، والتي سبق اإلشارة إليها في معرض حديثنا عن 

المركز باختصاصه بنظر آليات االتفاقيات الثنائية ودورها في تسوية منازعات عقود االستثمار، حيث أقر 
 . (3)1991النزاع استنادا االتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية االستثمارات الموقعة بين اليونان ومصر عام 

وعليه فرضا األطراف على إخضاع منازعتهم المتعلقة بعقد االستثمار األجنبي على المركز الدولي 
اإلرادة في العقد ذاته المبرم بين الدولة المضيفة أن يرد التعبير عن  -1:يمكن أن يتخذ ثالث صور وهي

لالستثمار والمستثمر األجنبي، ويكون من خالل إدراج اتفاق التحكيم من خالل العقد األصلي لالستثمار علة 
شكل شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم عبر المركز، مع العلم أن هذا األخير وضع شروط نموذجية يمكن 

ل األطراف للتعبير عن رغبتهم باختصاص هذا المركز، كذلك اثبت االجتهاد القضائي االستعانة بها من قب
التحكيمي للمركز، أن موافقة أطراف النزاع على المركز الدولي يمكن أن تأتي من أي وثيقة مستقلة عن العقد 

 .ذاته

                                                           
دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص  موسى خلف الجبوري، النظام القانوني لعقد االستثمار في تصفية النفط الخام، دمحم  -1

 .141-119ص 
 .1922لعام  إ.م.ت.و.من إ 72والمادة  72و المادة  4وف 1ف /72أنظر كذلك المواد 

مرجع سبق  دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية ، مركز دراسات الوحدة العربية، -2
 .179ذكره، ص 

 .727-721ص ص  عثمان الحداد، القواعد القانونية المنظمة لجذب االستثمار األجنبي، مرجع سبق ذكره،معاوية  -3
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أن يستخلص الرضا من خالل نصوص تشريعات الدولة الطرف في المنازعة، فقد تضمنت -7
شريعات الدول المضيفة لالستثمار نصوصا صريحة على قبولها باختصاص المركز الدولي وذلك كعرض ت

للمستثمرين األجانب، هذا األخير وجب أن يقترن بقبول من المستثمر األجنبي، لكي تكتمل صورة الرضا أي 
ن المناسبات والقضايا، تطابق اإليجاب مع القبول، وقد أثبت االجتهاد القضائي هذه المعادلة في الكثير م

كقبول المركز لعدة دعاوي رفعت من قبل المستثمر األجنبي على الدولة المضيفة عند نشوب منازعة بينهما، 
اليونانية ضد ألبانيا،  Tradex Hellas S.Aعلى أساس التشريعات االستثمارية لتلك الدولة، كما فعلت شركة 

من قانون االستثمار  12اص المركز من خالل الفقرة حيث أسس المركز رضا األطراف على قبول اختص
األلباني، وفي تشريعات أخرى قد تكون الدولة نصت على قبولها الختصاص المركز مباشرة كآلية لتسوية 

، المعدل 1992منازعات االستثمار وذلك بعد فشل طرق التسوية الودية، كقانون االستثمار األردني لسنة 
تسوى نزاعات االستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والمؤسسات :" منه 11 ، إذ نصت المادة7111سنة 

ذا لم تتم تسوية النزاع من خالل ذلك خالل مدة ال تزيد على ستة  الحكومية األردنية وديا بين طرفي النزاع، وا 
 .(1)"ستثمارأشهر فألي منهما اللجوء إلى القضاء أو إحالة النزاع على المركز الدولي لتسوية نزاعات اال

أو تعطي الدولة لطرفي عقد االستثمار في إمكانية اللجوء إلى اختصاص المركز من بين عدة خيارات 
، وفي (2)الملغى 1924لسنة  41: لوسائل وآليات أخرى، وهذا ما كان يتبعه المشرع المصري في قانون رقم

، والملغى هو أيضًا بموجب (3)المصريالخاص بضمانات وحوافز االستثمار  12:من قانون رقم 12المادة 
 . (4)7112 لسنة  27: قانون االستثمار رقم

                                                           
عبد اهلل سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من خالل  -1

 .112، ص مرجع سبق ذكره  ،ICSIDالمركز الدولي 
 سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من خالل عبد اهلل -2

 .119، ص مرجع سبق ذكره  ،ICSIDالمركز الدولي 
على آليات تسوية منازعات االستثمار بطرق التي يتم االتفاق عليها بين طرفي عقد االستثمار  2حيث نصت المادة  -3

المباشر، أو عبر اآلليات التي تنص عليها االتفاقيات المبرمة بين مصر ودولة المستثمر، أو في إطار االتفاقيات  األجنبي
وذلك وفقًا  األخرىالخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن االستثمارات والتي تنشب بين الدولة وأحد رعاياها وبين رعايا الدول 

، ويجوز االتفاق 1921، والتي انضمت إليها مصر في سنة سري في تلك االتفاقياتالتي ت األحوالوفي  واألوضاعللشروط 
معاوية عثمان الحداد، القواعد القانونية المنظمة لجذب : ، أنظر في هذا الشأن...على تسوية المنازعات بطريق التحكيم

 .714، 711 االستثمار األجنبي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، مرجع سبق ذكره، ص ص
: على الرابط اإللكتروني ،7112مايو سنة 11: الصادرة بتاريخ 71 :ع.ر.، ج27: قانون االستثمار المصري رقم -4

https://drive.google.com/file/d/0B4YJKA6AJyQnajIyTEptLWdXdjQ/view7112-18-71: ، تاريخ التصفح ،
منه على آليات تسوية منازعات االستثمار دون اإلخالل بحق التقاضي، والتي  87: ، حيث نصت المادة رقم11:11:الساعة

ام اللجنة الوزارية لفض منازعات االستثمار، التي تنشأ بين فضلت التسوية الودية، عن طريق آلية المفاوضات، أو التظلم أم
بحكم آخر وهو إنشاء لجنة وزارية بشأن  88، كما جاءت المادة 82الدولة أو إحدى هيئاتها والمستثمرين وفق نص المادة 

ها، حيث تجري هذه اللجنة تسوية منازعات عقود االستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا في
تسوية لمعالجة اختالل عقود االستثمار وضمان التوازن العقدي، من حيث اآلجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها، 

https://drive.google.com/file/d/0B4YJKA6AJyQnajIyTEptLWdXdjQ/view
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كما قد تكون اإلحالة إلى المركز عن طريق التشريع لكن بطريق غير مباشر عبر االتفاقيات الثنائية 
تثمار أو المتعددة األطراف التي أبرمتها الدولة المضيفة لالستثمار، كما هو الحال بالنسبة لقانون االس

     .(1)المتعلق بترقية االستثمار 19-12من قانون  74الجزائري بموجب المادة 
أن يستخلص الرضا من خالل اتفاقيات االستثمار الثنائية أو المتعددة األطراف، حيث بالرجوع  -1

لة المضيفة إلى مختلف اتفاقيات االستثمار الثنائية، نجدها تضمنت بنود لتسوية منازعات االستثمار بين الدو 
اختصاص المركز الدولي، وذلك بتوافق إرادة الدولتين، : لالستثمار والمستثمر األجنبي عبر عدة آليات منها

لكن اإلحالة إليه، ليست في جميع اتفاقات االستثمار الثنائية هي إحالة مباشرة وبصفة صريحة كاالتفاقية 
والتي كان المركز قد أقر باختصاصه  ،1981-17-11ي الثنائية المبرمة بين بريطانيا وسيريالنكا المبرمة ف

، بل قد تكون اإلحالة كذلك من (2)البريطانية ضد دولة سيريالنكا AAPLبناءًا عليها وذلك في قضية شركة 
خالل تسلسل إجراءات معينة تشترط نصوص االتفاقية إتباعها، كالترتيب في آليات فض المنازعة، بالطرق 

أشهر، ثم بعد ذلك يمكن لألطراف باالتفاق  12خالل فترة زمنية معينة عادة ما تكون الودية غير قضائية 
على تقديم النزاع للمركز، وسميت هذه الصيغة في فض منازعات االستثمار بالنموذج األلماني لالتفاقيات 

 .(3)الثنائية
المبرمة مع دولته،  وعليه فقبول المستثمر األجنبي باختصاص المركز، تطبيقا لالتفاقيات الثنائية

هي مسألة اختيارية بالنسبة له، وبمجرد رفع الدعوى أمامه يعد قبوال منه باختصاصه، لكن حتى يحصل 

                                                                                                                                                                                           

عادة جدولة المستحقات المالية أو التصحيح اإلجراءات السابقة على إبرام هذه العقود، وفي األخير أشارت المادة  من  91وا 
ن، على إمكانية تسوية منازعات االستثمار وفق مبدأ سلطان اإلرادة أو وفقا للتحكيم في إطار القانون الداخلي أو فق نفس القانو 

أنظر كذلك في هذا . )التحكيم الحر أو المؤسسي أو التحكيم في إطار مركز التحكيم والوساطة المصري المتواجد بالقاهرة
      (.اإلطار الالئحة التنفيذية لهذا القانون

.7112من قانون ترقية االستثمار لعام  74المادة  - 1 
، أبرمت عقد استثمار مع دولة سيريلنكا، وذلك (AAPL) البريطانية في أن شركة :(AAPL)شركة وتتلخص وقائع قضية -2

مواجهات مسلحة ،  إال أن هذا المشروع تضرر بفعل (الجمبري -الروبيان)إلنجاز مشروع شبه زراعي متعلق بتربية المائيات 
بين المعارضة والقوات السيريالنكية، حيث قامت قوات المعارضة المتمردة، باتخاذ موقع المشروع مكان وملجأ لهم، وعلى إثر 

، فتقدمت الشركة بدعوى أمام األكسيد لمطالبة 1982-11-78: المواجهات بين الطرفين حدث حريق في المشروع بتاريخ
من االتفاقية الثنائية المبرمة بين سيريالنكا ( 8)ويض، وأقر المركز باختصاصه بناءا على المادة الحكومة السيريالنكية بالتع

يجاب للمستثمر  1981وبريطانيا سنة  ، والتي أعطت صيغة صريحة على اختصاص المركز، والتي كانت بمثابة عرض وا 
أكثر على الرابط  71/12/1991م الصادر في و الحك الذي التقى قبوله وموافقته على اختصاص المركز، تفاصيل القضية

، 7112-18-71: تاريخ التصفح documents/ita1034.pdf-https://www.italaw.com/sites/default/files/case:اإللكتروني
 .   19:27: الساعة

 الموقعين وألمانيا الجزائر بين لالستثمارات المتبادلة والحماية بالتشجيع المتعلقان اإلضافي والبرتوكول االتفاق من 11 ةالماد -3
 أكتوبر 12 في المؤرخ 781-7111 :رقم الرئاسي المرسوم بموجب عليهما والمصادق ،1992 مارس 11 :بتاريخ الجزائر في

 .ذكره سبق مرجع ،7111 وبرأكت 18 في المؤرخة 28:رقم.ش.د.ج.ج.ج -7111

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita1034.pdf
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المستثمر على ضمانة أكثر وتفادياا لقد ما يحصل في المستقبل من إمكانية إلغاء هذه االتفاقيات الثنائية 
 .لمباشر بشرط اختصاص المركزفي المستقبل، فعليه تضمين عقد االستثمار األجنبي ا

وتأسيساا على ما تقدم نقول إذا توافرت هذه الشروط والمحددة لمضمون هذا االختصاص سواء من 
الناحية الموضوعية أو الشخصية أو الرضائية، ودور هذه األخيرة في الخضوع ألحكام االتفاقية واالستفادة 

والتي نصت  1ف/25ات االستثمار وفق نص المادة منها، انعقد االختصاص للمركز الدولي لتسوية منازع
يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة :" على ما يلي

وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصاال مباشرا بأحد االستثمارات، بشرط أن يوافق أطراف 
ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنه ال يجوز ألي . المركزالنزاع كتابة على طرحها على 

 . (1)"منهما أن يسحبها بمفرده
جراءاتهما أمام المركز الدولي لفض منازعات -ب عقود االستثمار األجنبي  آلية التوفيق والتحكيم وا 

 :المباشر
التوفيق : المركز الدولي وهماوسائل تسوية المنازعات في إطار  1922نظمت اتفاقية واشنطن لعام 

، حيث تبدأ إجراءات التوفيق أو التحكيم (2)(41إلى  78)والتحكيم، وذلك وفق الباب الثالث والرابع من المواد 
الدولة المضيفة لالستثمار أو المستثمر، إلى السكرتير  -بتقديم وتوجيه طلب كتابي من طرف طرفي النزاع

ب على كافة المعلومات الخاصة بموضوع النزاع وشخصية األطراف وكذا العام للمركز، ويجب أن يشمل الطل
 .موافقتهما على التوفيق أو التحكيم تطبيقا للقواعد التي تقررها هذه االتفاقية

رسال نسخة منه إلى المدعى عليه، ما لم يثبت من  ويقوم السكرتير العام بدوره بتسجيل هذا الطلب وا 
نها تلقي بالنزاع خارج دائرة اختصاص المركز، في إطار ما يعرف بمبدأ الطلب أن المعلومات التي يتضم

 . (3)االختصاص باالختصاص، كما يتعين عليه إخطار طرفي النزاع بقبولهما أو رفضهما تسجيل الطلب
ذا لم يتم هذا .ويتم وفق قواعد إ و تشكيل لجان التوفيق وهيئات التحكيم بعدد فردي وباتفاق األطراف، وا 

ق في عدد الموفقين أو المحكمين، فطريقة تعيينهم تكون من خالل تشكيل لجنة توفيقية أو هيئة تحكيمية التواف
من ثالثة أعضاء يختار كل طرف من طرفي النزاع واحدا منهم، ويتم تعيين الثالث من قبل هذين العضوين 

، وفي (1)إلى تشكيل لجنة التوفيق يومًا بالنسبة( 91)، وذلك في مدة أقصاها (4)كرئيس لهذه اللجنة أو الهيئة
                                                           

.، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت.و.من إ 72المادة  - 1 
 412 ، حوالي7111-18-12بلغ عدد القضايا المعروضة على المركز والمتعلقة بعقود االستثمار األجنبي إلى غاية  -2

، بالنسبة 7117المئوية إلى غاية  والباقي على التحكيم، وكانت النسبة قضايا فقط أحيلت على التوفيق 19: قضية منها
، وعقود الطاقة األخرى %72للمنازعات المتعلقة بعقود االستثمار في مجال الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن تقدر ب 

عبد اهلل سعيد البرواري، تسوية  :، لمزيد من التفاصيل أنظر%19، وعقود الثورة الزراعية والصيد والغابات والسياحة 17%
مرجع سبق   ،ICSID المركز الدولي خاللمنازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من 

 .  114-112ذكره، ص ص 

.، مرجع سبق ذكره1922 عامل إ.م.ت.و.من إ 12و 78: المادتان -  3 
و.من إ 7، 1ف/79المادة  -  
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، وذلك من تاريخ إرسال اإلخطار من قبل السكرتير العام إلى (2)أيام بالنسبة لهيئة التحكيم( 11)مدة أقصاها 
المدعي عليه بتسجيل طلب التوفيق أو التحكيم ضده، أو أي مدة يتفق عليها الطرفان، وبمرور أي من 

ق أو هيئة التحكيم، فإنه ينبغي على رئيس المجلس اإلداري، والمكون من المدتين فإذا لم تتشكل لجنة التوفي
بتعيين الموفق أو الموفقين  (3)ممثلين عن الدول المتعاقدة، والذي يعتبر رئيسًا للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

أو المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بناء على طلب من أي من طرفي المنازعة بعد استشارة 
 .(4)األطراف قدر المستطاع

وال يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم الرئيس طبقًا لهذه المادة من مواطني الدولة المتعاقدة 
مواطني الدولة المتعاقدة التي يكون أحد مواطنيها طرف في النزاع أي التي يتبعها الطرف في النزاع أو من 

، وفي جميع األحوال يجب أن ال يكون أغلبية أعضاء هيئة التحكيم من جنسية أحد طرفي (5)المستثمر
م اختيار ، إال إذا كانت هيئة التحكيم تتمثل بمحكم فرد، أو ت(الدولة المضيفة أو دولة المستثمر)المنازعة 

 . (6)الهيئة بإنفاق األطراف في المنازعة
وتكون للجان التوفيق وهيئات التحكيم إذا ما تشكلت حق النظر في اختصاصها، بمعنى هل هي 
مختصة بنظر النزاع أم ال وفق مبدأ االختصاص باالختصاص وفق النصوص المتعلقة باالختصاص أو 

إجراءات التوفيق وفقا قواعد القسم الثالث من االتفاقية إال إذا ، وتجرى (7)االعتراضات التي تبديها األطراف
موفق أو )، كما أن البث في طلب التنحي أو االعتراض على شخص (8)اتفق أطراف النزاع على خالف ذلك

داخل اللجنة أو الهيئة المقدم من طرفي النزاع يبث فيه باقي أعضاء لجنة التوفيق أو أعضاء هيئة ( المحكم
أو من خالل رئيس المجلس اإلداري حسب األحوال كما لو كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية  التحكيم

 .(9)المحكمين أو إذا كان عدد المحكمين واحداً 
وفيما يتعلق بالتوفيق فإذا ما حققت اللجنة في سعيها إلى وصول اتفاق بين الطرفين رفق الشروط 

خالل جهودها في تقريب وجهات النظر بينهم، وقبلوا أطراف  التسوية التي قبلها الطرفان أو تقدما بها، من
النزاع بالحلول المطروحة، فإنها تقوم بوضع تقرير تبين فيه المسائل المتنازع بشأنها وما توصلت إليه 

                                                                                                                                                                                           

.، مرجع سبق ذكره1922 لعام إ.م.ت  4 
. ، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت.و.من إ  11المادة  - 1 
.، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت.و.من إ 18المادة  -  2 
.، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت .و.من إ 4المادة  -  3 
.، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت .و.من إ، 18، 11: المادتان -  4 
.، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت .و.من إ 18المادة  -  5 
.، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت .و.من إ 19المادة  -  6 
.، مرجع سبق ذكره1922لعام . إ.م.ت و.من إ 17المادة  -  7 
.، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت .و.من إ 11المادة  -  8 
.سبق ذكره، مرجع 1922لعام  إ.م.ت .و.من إ 28، و22المادتان  -  9 
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األطراف، أما إذا أخفقت اللجنة في بلوغ تسوية للنزاع، فإنها تنهي اإلجراءات، وتقوم أيضًا بإعداد تقرير 
 .(1)أسباب فشل الوصول إلى االتفاق توضح فيه

وال تكون للمستندات أو وجهات النظر أو االعترافات أو أي عروض للتسوية التي قدمها أحد األطراف 
أمام لجان التوفيق حجة على هذا الطرف أمام هيئات التحكيم، أو حتى المحاكم العادية ما لم يتفق األطراف 

 . (2)على خالف ذلك
التوفيق من اآلليات الودية لتسوية المنازعات، يقوم على مجرد تقديم توصيات ألطراف وباعتبار أن 

النزاع بغية بلوغ االتفاق بينهم، بخالف التحكيم الذي ينتهي بصدور قرار يتضمن قواعد محددة ملزمة 
 .(3)لألطراف قابلة للتنفيذ على إقليم كل دولة متعاقدة، مثله مثل الحكم القضائي النهائي

لجدير بالذكر أنه بعد تحريك الدعوى التحكيمية بموجب تقديم الطلب وتعيين المحكمين لتشكيل هيئة وا
، يتعين على هذه األخيرة التقيد باإلجراءات المتفق عليها، ألن العقد شريعة المتعاقدين، أي تطبق (4)المحكمة

ديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات القواعد القانونية المتفق عليها بين أطراف النزاع، ذلك أن مسألة تح
التحكيم تمكننا من معرفة ما هي القواعد التي ستسير وفقها إجراءات المحاكمة التحكيمية، كغياب الخصوم 

و .وحضورهم، ومهل إنجاز التحكيم، وغيرها، وفي حالة لم يتفق الطرفان على تطبيق قانون معين فإن قواعد إ
منها، وبعد أن يتم حل جميع المسائل المتعلقة بالقانون الواجب  44لنص المادة  هي الواجبة التطبيق وفقاً 

التطبيق على إجراءات الدعوى التحكيمية، يبقى أمام هيئة التحكيم تحديد القانون الواجب التطبيق على 
في  تحكم المحكمة" -1:على أنه 1922و لعام .من إ 47موضوع النزاع لحله، وفي هذا الشأن نصت المادة 

النزاع وفقًا للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان، وفي حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق تطبق المحكمة 
، وما ينطبق من (بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها)قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع 

 .قواعد القانون الدولي
 .مًا ال يصفي النزاع على أساس سكوت القانون أو غموضهال يجوز للمحكمة أن تصدر حك -7

                                                           

.مرجع سبق ذكره ،1922إ، لعام .م.تو .من إ 14المادة  -  1 
.، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت .و.من إ 12المادة  -  2 

عبد اهلل سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من خالل  -3
 .174سبق ذكره، ص ، مرجع  ICSIDالمركز الدولي 

 .179مرجع سبق ذكره، ص  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،االستثماريةأميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات  -
 إ.م.ت .و.من إ 11وفقًا لما نصت عليه المادة  يعين المحكمون من قوائم المحكمين التي شكلها المركز، ويتم إعداد القائمة -4

تقوم كل دولة متعاقدة بتعيين أربعة أشخاص يمكن أن يكونوا من  -1: ذكره، على الشكل التاليمرجع سبق  ،1922لعام 
 .مواطنيها، أو من غير مواطنيها

 .يمكن لرئيس مجلس اإلدارة، أي المدير العام للبنك الدولي أن يقوم بتعيين عشرة أشخاص مختلفي الجنسية في القائمة -7
تفاقية، أن األشخاص اللذين يعينون في القوائم يجب أن يكونوا من ذوي األخالق العالية من نفس اال 14هذا واشترطت المادة 

والمسلم بمقدرتهم في ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال، ويمكن االعتماد على استقاللهم في الرأي ويراعى أيضًا 
 . ضمان تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم
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المحكمة من الفصل في النزاع بما هو أصلح ودون التقيد بأحكام  7، و1ال تمنع أحكام الفقرتين  -1
 ".القانون إذا اتفق الطرفان على غير ذلك

على موضوع النزاع، وبالتالي تضعنا هذه المادة أمام ثالثة فروض أساسية فيما يتعلق بالقانون المطبق 
أي قانون اإلرادة، أما الفرض الثاني أي عندما ال  فقي الفرض األول نطبق القانون الذي أختاره طرفا النزاع

يتفق الطرفان على اختيار قانون ليحكم النزاع بينها، عندها نطبق قانون الدولة المضيفة لالستثمار الطرف 
لقوانين وما ينطبق من قواعد القانون الدولي ، والفرض الثالث في النزاع، مع ما يتضمنه من قواعد تنازع ا

 .(1)القانون األصلح للمنازعة أو األكثر مالئمة في التطبيق على النزاع من وجهة نظر هيئة التحكيم
الدولة )وكما سبق ذكره، فإن الدعوى التحكيمية تنتهي بصدور حكم ملزم نهائي بالنسبة لطرفيه   

،غير قابل للطعن (2)، وذلك بأغلبية أعضاء محكمة التحكيم ومكتوب وموقع ومسبب(المضيفة والمستثمر
طلب تفسير الحكم، بموجب طلب كتابي موجه إلى السكرتير   -1:باالستئناف، إال من خالل ثالث طرق

 العام أمام نفس محكمة التحكيم، وهذا الطلب المتعلق بالتفسير يمكن أن يكون له آثر موقف إذا قدرت هيئة
 . (3)التحكيم أن الظروف تتطلب ذلك

ال تألفت  -7 طلب إعادة النظر في الحكم من قبل أحد األطراف، موجها لذات المحكمة إذ أمكن، وا 
يومًا من يوم اكتشاف طالب إعادة النظر واقعة من شأنها أن تؤثر تأثيرا  91محكمة تحكيم جديدة خالل 

يم يجهالن هذه الواقعة، دون أن يكون هذا الجهل راجعًا حاسما في الحكم، وكان هذا الطرف وهيئة التحك
لتقصير هذا الطرف، وفي جميع األحوال يسقط حق المطالبة بإعادة النظر خالل ثالث سنوات من صدور 

 .(4)الحكم
ويكون كذلك ذلك بموجب طلب كتابي موجه إلى السكرتير العام للمركز، : طلب إبطال الحكم -1

يومًا من  171، ويقدم خالل (5)من االتفاقية 27أحد األوجه التي ذكرتها المادة  وتؤسس دعوى البطالن على
تاريخ صدور الحكم، وفي حالة األساس المتعلق بالتأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة والتي يبنى 

ثالث  عليها الطعن بالبطالن فنفس الميعاد يحسب من يوم اكتشاف ذلك التأثير، وفي جميع األحوال خالل
 .(6)سنوات من تاريخ صدور الحكم

                                                           

.117مد كوجان، التحكيم في عقود االستثمار بين الدولة والمستثمر األجنبي، مرجع سبق ذكره، ص لما أح - 1 
  2  .، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت .و.من إ 48 المادة -
 3  .، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت و.من إ 21المادة  -
   .، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت و.من إ 21المادة  -
على األوجه التي يبنى عليها الطعن بالبطالن في ، مرجع سبق ذكره، ،1922لعام  إ.م.ت و.من إ 1ف/27المادة نصت   -5

سلطاتها بشكل ظاهر، إذا كان هناك   -إذا كانت المحكمة غير مكونة تكوينا سليمًا،  -: احكم الصادر عن هيئة التحكيم وهي
إذا  -إذا كان  هناك تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد اإلجراءات -مةتأثير غير مشروع قد وقع على أحد أعضاء المحك

 .كان الحكم قد أخفق في بيان األسباب التي بني عليها
 6  .، مرجع سبق ذكره1922و لعام .من إ 7ف/27المادة  -
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وفي حالة قبول طلب إبطال الحكم استنادا إلى األسباب السابقة يتم تشكيل لجنة من قبل رئيس 
المجلس اإلداري للمركز الدولي من أعضاء ال ينتمون إلى جنسية األطراف، أو إلى جنسية أعضاء هيئة 

 . (1)اللجنة الحق في إبطال الحكم كليًا أو جزئياً التحكيم اللذين أصدروا هذا الحكم، ويصبح لهذه 
 : (MIGA) اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار: ثانياا 

ظهرت فكرة إنشاء جهاز دولي لضمان االستثمارات في الخمسينيات، وجرت مناقشة هذه الفكرة في  
، دون اتخاذ 1987إلى عام  1927الممتدة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في عدة مناسبات خالل الفترة 

أي قرار في هذا الشأن، كما تم إحياء الفكرة من جديد في خطاب رئيس البنك الدولي كالوسن في االجتماع 
، وبعد عدة جوالت ودراسات تفصيلية أجراها المختصون في البنك 1987السنوي لمجلس البنك الدولي عام 
ين التنفذيين للبنك، انتهى العمل بوضع مشروع اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية ومناقشات غير رسمية مع المديري

 .(2) 1982لضمان االستثمار الذي تم إقراره في أكتوبر
، والتي 1982أكتوبر  11: تم إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار بموجب اتفاقية سيول فيولقد 

وصادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم  ،(3)1988سنة ، ودخلت حيز النفاذ في 1982تم إقرارها سنة 
 .(4)1992أكتوبر  11، المؤرخ في 142-92: الرئاسي رقم

على غرار المؤسسة العربية لضمان االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية، فقد ساهمت و 
اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار في تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر كمنظمة 

رساء قواعد القانون الدولي دولية حكومية متخصصة تعمل تحت إشراف البنك الدولي، وعملت على تطوير و  ا 
لالستثمارات، من خالل تغطية وضمان المخاطر غير تجارية التي قد تتعرض لها هذه االستثمارات بمناسبة 
المساهمة في عملية التنمية، خاصة خطر اإلخالل بعقد االستثمار األجنبي المبرم بين الدولة المصيفة 

شارة إليها بمناسبة حديثنا عن اتفاقية إنشاء المؤسسة والمستثمر، فضال عن مخاطر األخرى السابقة اإل
العربية لضمان االستثمار كخطر نزع الملكية والقيود الواردة على التحويالت المالية والحروب واالضطرابات 

 .(5)األهلية
وهذا ما يطرح إشكالية االزدواجية في الضمان من طرف مؤسسات الضمان الدولية واإلقليمية، األمر 

زالة الذي كل المعوقات التي من الممكن أن  يتحتم معه التنسيق بين هذه الهيئات الناشطة في هذا المجال وا 
 .(6)تعيق عملية تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة

                                                           

 1  .، مرجع سبق ذكره1922لعام  إ.م.ت و.من إ 1ف/21المادة  -
     .172ص  عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، أنظر عمر هشام صدقة، -2

3
 -HORATIA MUIR WATT and DIEGO P FERNANDEZ ARROYO, Private International Law and Global 

Governance , Oxford University press, London, edition published 2014, p 159.  

.1ص  مرجع سبق ذكره، ،1992-11-12: الصادرة بتاريخ 22: ع.ش.د.ج.ج.ج - 4 
   .إ ، مرجع سبق ذكره.ض.د.و.إ.من إمن  أ: ف/11:المادة -5
 .122- 121مرجع سبق ذكره، ص ص سالم ليلى، الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر األجنبي،  -6
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ولقد سمحت االتفاقية بتغطية مخاطر غير تجارية أخرى خالفًا للمخاطر األربعة المذكورة أعاله، وذلك 
من المستثمر والدولة التي ترغب في االستثمار، بشرط موافقة مجلس إدارة الوكالة  بناءا على طلب مشترك

 .  (1)بأغلبية خاصة
ويالحظ أن اتفاقية الوكالة، لم تضع تعريفًا محددا لالستثمار األجنبي المباشر الصالح للضمان، 

يشترط فيه مساهمته في تنمية وتركت تحديده لمجلس إدارة الوكالة، فهذا األخير هو الذي يوافق عليه، والذي 
الدولة المضيفة، كذلك يشترط موافقة الدولة المضيفة المسبقة على ضمان االستثمار من طرف الوكالة، والتي 

، وهذا عكس ما ورد في اتفاقية (2)من االتفاقية 11تحدد نوع المخاطر التي يمكن تغطيتها وفق نص المادة 
تمان الصادرات، التي منحت المستثمر العربي الحق في اختيار المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائ

المخاطر التي يرغب في تغطيتها كلها أو بعضها وفقا للظروف السائدة في الدولة المضيفة لالستثمار، وحتى 
من  ،ب: ف/17الوكالة ال تقوم بضمان ائتمان الصادرات إال وفق ما هو منصوص عليه في المادة 

 . (3)ك الصادرات التي تساهم في استثمار معين فقط، أي تلإ.ض.د.و.إ.إ
كما تختص الوكالة أيضا بتقديم خدمات فنية واستشارية كإجراء البحوث ونشر المعلومات حول فرص 
وظروف االستثمار وتقديم المعلومات الفنية ألجهزة ترويج االستثمار وتقديم للحكومات نصائح حول 

آليات تشجيع االستثمار، وللوكالة أيضًا أن تدخل في معاهدات مع  االستفسارات التي توجه إليها بخصوص
الدول األعضاء فيها، عندما تحل محل المستثمرين اللذين تعوضهم عن األضرار التي تصيبهم من جراء 

 .   (4)التعرض للمخاطر غير تجارية طبقًا لعقود الضمان المبرمة وفقا لالتفاقية
االستثمار األجنبي المباشر توفر الوكالة  الدولية لضمان االستثمار وبخصوص حل النزاعات عقود 

مظلة ردع ضد اإلجراءات الحكومية التي يمكن أن تعطل االستثمارات المؤمن عليها وتساعد على حل 
من أجل منع  استثماراتهمثقة المستثمرين في سالمة  تعزيزو  -النزاعات المحتملة بما يرضي جميع األطراف 

قد ينشأ نزاع عندما يدعي المستثمر أن الحكومة قد خرقت التزاماتها فطالبات المحتملة من التصعيد، حالة الم
 .بإجراءات من شأنها المساس بمركزهأو قامت  استثماراته تالتعاقدية أو صادر 

دعي فيه أن تنزاعا  لالستثمارات مضيفةالحكومة اليمكن أن تقدم  كذلك، وعلى العكس من ذلك
مساعيها "تستخدم الوكالة الدولية لضمان االستثمار ، ففي هذه الحالة قد خالف التزاماته التعاقديةالمستثمر 

لفحص مجاالت المسؤولية والمسؤولية المحتملة، ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق من " الحميدة
بر آلية الوكالة الدولية ، وفي حالة فشل التسوية يتم فض النزاع عشأنه تسوية النزاع بما يرضي الطرفين

                                                           
   .ره، مرجع سبق ذكإ.ض.د.و.إ.من إ ب، : ف/11:المادة -1
   .، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ 12، و12: المادتان -
   .، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ 12، و12: المادتان -2
هشام خالد، عقد ضمان االستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، مرجع سبق ذكره،  -3

 .118 ص
.117، مرجع سبق ذكره، ص ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدوليعمر هاشم محمد صدقة،  - 4 
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لضمان االستثمار في إطار االتفاقية المنشئة لها والملحق التابع لها، ويعرض النزاع عليها في إطار عقد 
 .(1)ضمان االستثمار المؤمن عليه والمبرم بين المستثمر والوكالة الدولية لضمان االستثمار

  :إ.ض.د.و.إ.ي في إطار إمار األجنبأنواع المنازعات المتعلقة بعقود االستث -أ
والملحق الثاني التابع لها على دور الوكالة في تسوية منازعات إ، .ض.د.و.إ.إنصت أحكام 

االستثمار، بحيث أن هناك عدة وسائل لتسوية، تختلف باختالف أنواع المنازعات التي من الممكن أن تنشأ 
 .بين األطراف

 :تطبيقهاالمنازعات المتعلقة بتفسير االتفاقية أو  -1
وهي التي تثور بين دولة عضو وبين الوكالة أو بين أعضاء الوكالة، فتحال لتسويتها على مجلس إدارة 

، ويجوز ألي عضو من أعضاء الوكالة أن يطلب إحالة النزاع إلى مجلس (3)التخاذ قرار بشأنها(2)الوكالة
قرارا يتعلق بالنزاع حول تفسير االتفاقية المحافظين في أي حالة من الحاالت التي يصدر فيها مجلس اإلدارة 

 .بر قرارات مجلس المحافظين نهائية، وتعت(4)أو تطبيقها
ويجوز للوكالة أن تتصرف على أساس القرار الصادر من مجلس اإلدارة إلى حين صدور قرار مجلس 

 .(5)المحافظين
عادة التأمين-2   :المنازعات المتعلقة بعقود الضمان وا 

التي تنشأ في ظل عقد الضمان بين الوكالة والطرف اآلخر المتعاقد في العقد، الدولة أي المنازعات 
األولى : فبما أن عملية الضمان تنشا عنها عالقتين مختلفتين -المضيفة لالستثمار أو المستثمر األجنبي، 

ستثمار األجنبي هي عالقة المستثمر المضمون بالمؤسسة والتي يحكمها العقد القائم بينهما لتأمين عقد اال
 .(6)المباشر، أما الثانية فهي عالقة المؤسسة بالدولة المضيفة، والتي تحكمها االتفاقية

فهذه النزاعات تفض عن طريق التحكيم وفق للقواعد واإلجراءات المتفق عليها في عقد الضمان أو 
 .(7)إعادة التامين

                                                           
1
- https://www.miga.org/investment-guarantees/dispute-resolution/, date visite:26-08-2017à 1627.: 

، ويتم التي تمثل هيكلها اإلداري، إضافة مجلس المحافظين، ورئيس الوكالة وهيئة الموظفين األجهزةمجلس اإلدارة هو أحد  -2
عضوا طبقًا لقواعد االتفاقية، ويكون مسئوال عن عمليات الوكالة، أما مجلس  17انتخاب أعضائه والذي ال يقل عددهم عن 

، 41، 11: لمريد من التفاصيل راجع المادتان. طات المخولة مع وجود بعض االستثناءاتالمحافظين واللذين يتمتع بجميع السل
    .، ، مرجع سبق ذكره.إ.ض.د.و.إ.من من إ

 3  .إ، مرجع سبق ذكره.ض.د.و.إ.من إ أ: ف/22المادة  -
 4  .إ، مرجع سبق ذكره.ض.د.و.إ.من إ أ :ف/22المادة  -
5  .ع سبق ذكرهإ، مرج.ض.د.و.إ.من إ ب :ف/22المادة  -

  

، مرجع سبق ذكره، هشام خالد، عقد ضمان االستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه -6
 .141ص 

   .،  مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ 28: المادة -7

https://www.miga.org/investment-guarantees/dispute-resolution/
https://www.miga.org/investment-guarantees/dispute-resolution/
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مستفيد للحصول على التعويض في حالة إ، فتشترط على ال.ض.د.و.إ.من إ 12وبالرجوع إلى المادة 
وقوع أي خطر من المخاطر المغطاة، اللجوء أواًل إلى اآلليات الداخلية اإلدارية المتاحة في ظل قوانين الدولة 

 .، قبل قيام الوكالة بدفع التعويضالمضيفة لالستثمار
المخاطر التي تستند يجوز أن تتطلب عقود الضمان انقضاء فترات زمنية محددة بين تاريخ وقوع و 

وبين دفع التعويض المطلوب، وعليه فإذا نشأ نزاع بين الوكالة والمستثمر المستفيد من قرار  تإليها المطالبا
 .(1)دفع التعويض فيفض عن طريق التحكيم طبقا للقواعد الواردة في عقد التأمين
وكالة إلى التحكيم المؤسسي وفقا كما قد تحيلنا في هذا اإلطار عقود الضمان النموذجية التي تضعها ال

لقواعد التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار مع تعديل بسيط لها فيما يخص تعيين 
 .    (2)المحكمين

إ، لم تستوجب إتباع إجراءات معينة بخصوص التحكيم بين الوكالة .ض.د.و.إ.وتجدر اإلشارة أن إ
من الممكن أن تشير عقود الضمان إلى قواعد معترف بها دوليا للتحكيم من الضمان، إال أنه  نوالمستفيدي

، وعليه تختلف أليات فض المنازعات (3)الدولي كقواعد األكسيد أو اليونيسترال أو غرفة التجارة الدولية
عادة التأمين المثارة بين الوكالة والطرف المتعاقد في العقد سواء الدولة أو المستثمر  المتعلقة بعقود الضمان وا 

 .األجنبي عن تلك التي تثار بين الوكالة والدولة عندما تحل محل المستثمر كما سيأتي بيانه في البند الموالي
المنازعات التي تثور بين الوكالة بصفتها خلفاا للمستثمر أي المنازعات المتعلقة بحلول الوكالة محل  -3

 :(4)إ.ض.د.و.إ.وعضو من أعضاء إ المستثمر المستفيد
إ، الخاص بتسوية .ض.د.و.إ.يتم فضها إما طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في الملحق الثاني ل إ

المنازعات بين العضو والوكالة، أو طبقًا لإلجراءات البديلة التي تم إقرارها في االتفاق المبرم بين الوكالة 
: عدة آليات للتسوية وهيإ والذي نص على .ض.د.و.إ.ل إ( 7)والعضو المعني، شريطة اتخاذ المرفق 

                                                           

   .،  مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ 12: المادة - 1  
   .، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.إمن  12: المادة -2
عبد اهلل عبد الكريم عبد اهلل، ضمانات االستثمارات األجنبية ضد المخاطر غير تجارية، دراسة في أحكام اتفاقية إنشاء  -3

 .78، ص 7112، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الوكالة الدولية لضمان االستثمار
الذي تعوضه فيما لو كان له حقوق قبل الدولة المضيفة لالستثمار، دون أن تكون  أن الوكالة تحل محل المستثمر بمعنى -4

، إال أنه وطبقا لنص (إ.ض.د.و.إ.منإ 18المادة )لها حقوق إضافية، وينص عقد الضمان على أحكام وشروط هذا الحلول
لتسويته عن طريق المفاوضات، وفي  إ، فإنه إذا نشب نزاع فيتم اللجوء إلى الطرق الودية.ض.د.و.إ.ب، من إ: ف/22المادة 

حالة فشلها يتم اللجوء إلى االتفاق، ثم التحكيم، أو حل النزاع وفق الوسائل البديلة لتسوية النزاع، أي الطرق الداخلية لتسوية 
االتفاق،  اتخاذ الملحق الثاني كأساس لهذا: النزاعات في ظل قوانين الدولة المضيفة، غير أن هذا األخير مرهون بقيدين هما

 . وموافقة مجلس اإلدارة للوكالة
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جراءاتها، كأساس لهذا االتفاق ولبدا من موافقة مجلس اإلدارة للوكالة  المفاوضات والتوفيق والتحكيم وا 
 . (2)كذلك على هذا االتفاق قبل القيام بأي عملية في إقليم العضو المعني (1)باألغلبية الخاصة

الوكالة بصفتها خلفًا للمستثمر وعضو من األعضاء وعليه فيمكن القول أن المنازعات التي تثور بين 
أي الدولة المضيفة، مما يدل على أن النزاع هنا هو نزاع بين شخصين من أشخاص القانون الدولي 

 :، فنصت االتفاقية على تسويته وفق طريقتين(الوكالة والدولة المضيفة لالستثمار)العام
  (:12)في الملحق رقم المتفق عليها حل المنازعات وفقا لإلجراءات  - أ

حيث يستلزم الملحق الثاني التسوية الودية عن طريق المفاوضات قبل اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم، 
ذا فشلت المفاوضات في تسوية النزاع بين الطرفين خالل  يومًا أي أربعة أشهر من تاريخ طلب  171وا 

معقولة إذا تبين للوكالة أن هذا التمديد سوف  يؤدي أو ، ولم تمدد إلى فترة أخرى (3)الدخول في المفاوضات
، فيجوز ألي منهما إحالة النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الطرفان (4)يسهل للوصول إلى تسوية بين الطرفين

، ويجب أن يشتمل اتفاق التوفيق على تحديد موضوع المنازعات وكذا (5)على اللجوء إلى إجراءات التوفيق
ذا فشل طرفا النزاع في االتفاق ادعاءات األط راف واسم الموفق أو الوسيط الذي اتفق األطراف على تعيينه، وا 

على اختيار الشخص الموفق يجوز لهما تقديم طلب مشترك إلى األمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات 
ءات التوفيق إذا لم يتم تعيين أو لرئيس محكمة العدل الدولية لتعيين الموفق، وتنتهي إجرا (ICSID)االستثمار

 . يومًا من تاريخ اللجوء إلى التوفيق( 91)الموفق خالل مدة 
ويقوم الموفق في تسوية النزاع ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك باالستعانة بإجراءات التوفيق 

ك أن يقدم إلى ، ويجب عليه كذل(6)المنصوص عليها في اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
طرفي النزاع تقريرا عن نتائج مهمته يتضمن تحديدا للمسائل المختلف عليها ومقترحاته بشأن تسويتها في مدة 

 . (7)يوما من تاريخ تعيينه 181ال تتجاوز 
ويعتبر هذا التقرير الذي يقدمه الموفق غير ملزم لطرفيه، باعتباره مجرد توصيات واقتراحات، ما لم 

، وال يجوز لهما اللجوء أثناء إجراءات التوفيق إلى التحكيم، إال إذا لم يقدم (8)ن على خالف ذلكيتفق الطرفا
يوما من تاريخ تعيينه، أو  طرفا النزاع عن قبول نتائج التوفيق أو إبداء رأيهم  181الموفق تقريره خالل 

                                                           
إ، موافقة ما ال يقل عن ثلثي مجموع األصوات، على أن .ض.د.و.إ.إمن  1د من المادة : الخاصة وفق الفقرةتعني األغلبية  - 1

 . من األسهم المكتتب فيها في رأس مال الشركة % 22تمثل ما ال يقل عن 
    .إ، والملحق الثاني الخاص بها،  مرجع سبق ذكره.ض.د.و.إ.من إ ب: ف/22المادة  -2
   .،  مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ 7: من الملحق رقم 7المادة  -3
.141عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  - 4 
   .،  مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.إ من( 7: )أ من الملحق رقم: ف/1: المادة -5
.، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ( 7: )من الملحق رقم ج: ف/1: المادة - 6 
.، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ( 7: )من الملحق رقم ه: ف/1: المادة - 7 
.، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ( 7: )من الملحق رقم د: ف/1: المادة - 8  
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يومًا من  21التقرير خالل مدة وتبادل وجهات النظر بينهما أو فشلهما في تسوية جميع المسائل الواردة ب
 . (1)تلقي تقرير الموفق

إ، وذلك بإخطار .ض.د.و.إ.من إ( 7)من الملحق  4وتبدأ إجراءات التحكيم وفق ما نصت عليه المادة 
يوجهه المدعي إلى المدعى عليه، متضمنا جميع البيانات المتعلقة بطبيعة المنازعة واسم المحكم المعين من 

يوما من تاريخ إخطاره باسم  11لمقابل كذلك على المدعى عليه إخطار المدعي خالل قبل المدعي، وفي ا
يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني بتعيين حكما مرجحا يكون  11المحكم الذي عينه، ويقوم الطرفان خالل 

 . (2)رئيس هيئة التحكيم
ذا لم تتشكل هيئة التحكيم خالل  التحكيم، يتم تعيين المحكم الذي  يوما من تاريخ اإلخطار بطلب 21وا 

لم يعينه الطرف المعني أو رئيس المحكمة الذي لم يتم اختياره بقرار من أمين عام المركز الدولي بناء على 
ذا لم يتقدم الطرفان بطلب مشترك أو لم يقوم األمين العام بالتعيين خالل   11طلب مشترك من الطرفين، وا 

من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء تعيين بقرار يوما من تاريخ الطلب يجوز ألي 
 . (3)منه

ذا قدم اعتراض حول اختصاصها بنظر النزاع، ورأت  كذلك تفصل هيئة المحكمة في اختصاصها، وا 
المحكمة جدية هذا االعتراض، فيرفع هذا االعتراض إلى مجلس اإلدارة أو مجلس المحافظين أو الهيئة 

اختصاصها، وتوقف إجراءات التحكيم إلى حين صدور قرار في هذا الشأن، ويكون هذا القرار ملزما المدعى ب
 .(4)لهيئة التحكيم

 إ، واالتفاقيات التي.ض.د.و.إ.أما عن القانون الواجب التطبيق فهيئة محكمة تلتزم بتطبيق بنود إ
ائحها، وأحكام القانون الدولي الصالحة ، وقوانين الوكالة ولو (5)أبرمها أطراف النزاع والمتصلة بالموضوع

للتطبيق والقوانين الوطنية ألطراف النزاع فضال عن بنود عقد االستثمار واجبة التطبيق عن النزاع إن 
، ويكون القرار الصادر بأغلبية األصوات عن هيئة التحكيم في النزاع ملزما ونهائيا، غير قابل (6)وجدت

 . (8)، لكن يجوز طلب تفسيره(7)إعادة النظر فيه للطعن بالبطالن أو االستئناف أو
ويالحظ  أن إجراءات التحكيم الخاصة بمنازعات الوكالة الدولية لضمان االستثمار عند تحل المستثمر 
مع الدولة المضيفة العضو، تتشابه مع اإلجراءات المعمول بها في المركز الدولي لتسوية منازعات 

                                                           

.، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ( 7: )الملحق رقم ز من: ف/1: المادة - 1 
.، مرجع سبق ذكرهإ  .ض.د.و.إ.من إ( 7: )من الملحق رقمأ : ف/4: المادة - 2 
.، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ( 7: )و من الملحق رقم: ف/4: المادة - 3 

 .، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ( 7: )من الملحق رقم د: ف/4: المادة  -4
 5 .، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.إ من( 7)ب من الملحق /22المادة  -
.، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ( 7: )من الملحق رقم ز: ف/4: المادة - 6 

 .، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.إ.من إ( 7: )من الملحق رقم ج: ف/4: المادة -7
 .ق ذكره، مرجع سبإ.ض.د.و.إ.من إ( 7: )من الملحق رقم ط: ف/4: المادة -8
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السالفة الذكر، وذلك  1922من اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لعام االستثمار، الن معظمها مأخوذة 
 .(1)إذا لم يتفق األطراف على إجراءات أخرى

 :حل المنازعات وفقا اإلجراءات التي ينص عليها االتفاق المبرم بين الوكالة والدولة المضيفة -ب
اإلجراءات المنصوص عليها في الملحق إ، في حالة ما إذا رآى أي طرف أن .ض.د.و.حيث سمحت إ

غير مناسبة له، بأن يتفق مع الطرف اآلخر على وسائل أخرى بديلة، لكن هذا االتفاق يكون ( 7: )رقم
 :بشرطين وهما

موافقة مجلس اإلدارة باألغلبية الخاصة على ذلك االتفاق المبرم بين الوكالة والدولة المضيفة، وذلك  -
 .ية تأمين فيهاقبل قيام الوكالة بأي عمل

 . كأساس لهذا االتفاق خالل مفاوضاتها على اآللية البديلة( 7: )اتخاذ الملحق رقم -
فتتم تسويتها طبقًا : المنازعات التي تثور بين الوكالة ودولة عضو أو دولة زالت عنها صفة العضوية -4

 .(2)للملحق الثاني من االتفاقية
 1792البحار لسنة المتحدة لقانون اتفاقية األمم : ثالثا

 11يوم ( جاميكا)صادقت الجزائر على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، الموقعة بمونتيقوباي 
، هذه االتفاقية أقرت (3)1992يناير  77المؤرخ في  21-92: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1987ديسمبر 

أقرت مبدأ هام هو أن موارد قاع البحار العميقة، تشكل التراث المشترك لإلنسانية، كما خصت نظام البحار 
بنظامين قانونين، نظام يحكم المناطق البحرية التابعة للدول الساحلية في إطار ما يعرف بنظرية البحر 

ي عرف بنظرية البحر الحر، ودخلت حيز التنفيذ في المغلق، ونظام خاص بالمناطق البحرية الدولية، والذ
، وذلك بعدما كان هناك خالف حول الجزء الحادي عشر منها إال بعد تعديله بموجب ما سمي 1994سنة 

 . (4)باالتفاق التنفيذي

                                                           

.144عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص  -  1 
 .إ، مرجع سبق ذكره.ض.د.و.إ.ب من إ/و ،ف، أ/22المادة  -2
 ،1987والمتضمن المصادقة على اتفاقية قانون البحار لعام  ،1992يناير  77المؤرخ في  21-92:المرسوم الرئاسي رقم -3
 .11، ص 1992يناير  74: الصادرة بتاريخ 12: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج
هذه السلطة أو المنظمة هي التي أنشأت جهاز تابع لها للقيام بنشاطات االستثمار في المنطقة الدولية وفي ميدان  -4

لعماري عصاد، األحكام التوفيقية التفاقية األمم المتحدة لقانون  -:أنظر لدولي،اختصاصاته باسم المصلحة العامة للمجتمع ا
، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 1987البحار لعام 

 .122، ص 7114-7112
، ولجأت إلى إصدار 1987االلتزام باتفاقية قانون البحار لعام وفي هذا اإلطار يمكن اإلشارة أن الدول المتقدمة رفضت 

تشريعات انفرادية للمطالبة بتعديل الجزء الحادي عشر من االتفاقية بما يخدم مصالحها، ومن هذه التعديالت نجد تلك التي 
دي عشر بموجب االتفاق التنفيذي لم تتعلق بالشروط المالية للعقود والنقل اإللزامي للتكنولوجيا، حيث بموجب التعديل للجزء الحا

نما أصبح يخضع آلليات جديدة، وأصبحت الدول المتقدمة ترفض التحويل الكامل للتكنولوجيا  يصبح نقل التكنولوجيا إلزاميا وا 
في للدول النامية، وهذا ما يظهر من خالل استبدال نقل التكنولوجيا بتشجيع التعاون العلمي والتقني بين الدول، والذي هو 
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وبخصوص منازعات االستثمار األجنبي لقيعان البحار، والتي تقتضي منا تحديد مفهوم هذا االستثمار 
لقاع البحر المفوضة من طرف المجتمع الدولي  (1)استثمار دولي، بحيث ينعقد بين السلطة الدوليةالذي هو 

و إحدى المستثمرين الستثمار الثروات الغير الحية التي تحتويها قيعان البحار الدولية، وهي خارجة عن 
نسانية، والمستثمر هنا سيطرة سيادة الدول واألشخاص المعنوية والطبيعية الخاصة، وتعد تراث مشترك لإل

يكون إما إحدى الدول األطراف في االتفاقية، أو من أشخاص القانون الخاص بشرط أن تزكيه إحدى الدول 
ألطراف وأن يكون خاضعا إلحداها، وتتولى السلطة الدولية لقيعان البحار بتنظيم هذا النوع من االستثمار 

 .(2)رضوتشرف على تنفيذه بموجب أنظمة تصدرها لهذا الغ
كما يمكن اإلشارة في هذا اإلطار أن عملية االستثمار الدولي لهذه المناطق البحرية الدولية تحكمها 

مبدأ تخصيص استثمار قيعان البحار : مجموعة من المبادئ إضافة إلى مبدأ التراث المشترك لإلنسانية منها
على أي جزء من قيعان البحار الدولية،  الدولية ألغراض سلمية، ومبدأ عدم جواز التملك أو إدعاء السيادة

 .  (3)ومبدأ مراعاة مصالح واحتياجات الدول النامية
إن فكرة إيجاد آليات خاصة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود االستثمار األجنبي المباشر خاصة 

أعالي البحار، أو ما تلك التي تبرمها الشركات المتعددة الجنسيات الستغالل قيعان وباطن البحار في منطقة 

                                                                                                                                                                                           

ولد بوخطين عبد القادر، الدول  -:انظر في هذا الشأن. صالح الدول المتقدمة، وضد المكتسبات التي حققتها الدول النامية
والعلوم السياسية، جامعة النامية والنظام القانوني الستكشاف واستغالل التراث المشترك لإلنسانية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 

 .    122، ص 7111/7114الجزائر،  مولود معمري، تيزي وزو،
، والخاصــــــة بإنشــــــاء الســــــلطة 1987مــــــن الجــــــزء الحــــــادي عشــــــر مــــــن اتفاقيــــــة قــــــانون البحــــــار لعــــــام  122أنظــــــر المــــــادة  -1

   :الرررررررررررررررررررررررررا   ا ل ترونرررررررررررررررررررررررر  الدوليــــــــــــــــــــــــة لقــــــــــــــــــــــــاع البحــــــــــــــــــــــــار، االتفاقيــــــــــــــــــــــــة منشــــــــــــــــــــــــورة علــــــــــــــــــــــــى

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.jsp?file_id=199227  السرررررررررررررا    1122-21-21: تررررررررررررراري  الرررررررررررررد و

01:11 . 
طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، مبادئ االستثمار الدولي لقيعان البحار الدولية، مجلة كلية القانون، تصدر  -2

، مقال منشور عبر الرابط اإللكتروني 12كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، العراق ص 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109158  3100-01-03: العراقية للمجالت األكاديمية، تاريخ التصفح،رابط ،

 .صباحاً  03:21الساعة 

والسلطة هي منظمة دولية مستقلة أنشئت بموجب اتفاقية قانون البحار واالتفاق التنفيذي المتعلق الجزء الحادي عشر منها، 
ألخص إدارة موارد هذه المنطقة، والمقصود بالمنطقة وظيفتها تنظيم ومراقبة األنشطة في المنطقة الدولية، ألغراض منها على ا

قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية، هذه األخيرة وجب تحديدها حتى يتم تعيين :" الدولية هنا
باإلضافة  دولة 122عضوا، أي  122، 7112أبريل  71، هذا وقد بلغ أعضاء السلطة الدولية في ."المنطقة الدولية بدقة

، ولمزيد من التفاصيل حول السلطة 1994طرفا في االتفاق التنفيذي لعام  142االتحاد األوربي، وفي نفس التاريخ كان هناك 
من اتفاقية األمم المتحدة لقانون  122تقرير األمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بموجب الفقرة الرابعة من : الدولية أنظر
، التقرير على شبكة االنترنيت 7112المقدم إلى جمعية السلطة العامة خالل الدورة الثانية والعشرون سنة  1987البحار لعام 

 . 19:24، الساعة 7112-11-77: ، تاريخ الدخول www.isa.org.jm: على الموقع االلكتروني
، مبادئ االستثمار الدولي لقيعان البحار الدولية، مجلة كلية القانون، تصدر طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد -3

 . 4-1كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، العراق، مرجع سابق ص ص 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.jsp?file_id=199227
http://www.isa.org.jm/
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يعرف بالتراث المشترك لإلنسانية وثروات المنطقة الدولية، اختلفت حولها اآلراء الدولية في عدة مؤتمرات 
وذلك حول الجهة التي ينبغي إسناد لها االختصاص بنظرها، حيث رأت بعض الدول أنه يجب إعطاء 

كمة العدل الدولية، ورأي آخر رأي أنه لبدا االختصاص بنظر هذه نوع من المنازعات لغرفة خاصة تتبع مح
، ورأي آخر أكد على (1)من إنشاء محكمة دولية خاصة لتسوية منازعات استغالل التراث المشترك لإلنسانية

ضرورة إنشاء غرفة قضائية خاصة تتبع المحكمة الدولية لقانون البحار تختص بتسوية المنازعات الناشئة 
، وهو الرأي األخير الذي تبنته اتفاقية (2)ي المباشر لباطن وقيعان البحار الدوليةعن عمليات االستثمار األجنب

، وهذا ما يطرح إشكالية معرفة هذه اآلليات (3)في صيغتها النهائية 1987األمم المتحدة لقانون البحار لعام 
زء الحادي عشر منها وباألخص الج 1987والوسائل التي تبنتها اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

وذلك لتسوية منازعات االستثمار األجنبي  في منطقة البحار الدولي، إضافة إلى غرفة منازعات  فيعان 
 .البحار

من  191إلى  182المواد من  وفيما يخص آليات تسوية منازعات استثمار قيعان البحار فقد أقرت
لبحار عدة وسائل وآليات لتسوية منازعات الفرع الخامس من الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون ا

االستثمار لقيعان البحار الدولية، فإضافة إلى اللجوء إلى غرفة منازعات قيعان البحار، فإنه يمكن اللجوء إلى 
آلية التحكيم التجاري الدولي أو وسائل التسوية السلمية األخرى وأعطت االتفاقية ألطراف المنازعة حق 

 .، والتي سوف نقوم بعرضها بشيء من التفصيل(4)سائلاختيار أي من هذه الو 
تتبع غرفة منازعات قاع البحار الدولية كغرفة دائمة، المحكمة  :غرفة منازعات قاع البحار الدولية -1

الدولية لقانون البحار، وذلك بعد رفض الدول المتقدمة من إسنادها للمحكمة الدولية واقتراح إخضاعها للسلطة 
في األخير تم إخضاعها للمحكمة الدولية لقانون البحار، وهو االقتراح الذي تقدمت به الدول الدولية، لكن 

النامية، وتختص هذه الغرفة في المنازعات التي تنشأ ضمن حدود قيعان البحار الدولية، بما فيها منازعات 
شاء غرف أخرى متخصصة االستثمار المباشر في المنطقة الدولية، مع العلم أن هذه الغرفة لها صالحية إن

 . (5)تتبعها للنظر في نزاع معين يتعلق بقيعان البحار وينتهي وجودها بانتهاء هذا النزاع

                                                           

 .424، ص 1981 مصر، إبراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار ، دار النهضة العربية، القاهرة، -1
 .412-412، ص  ص 1982 مصر، محمد العناني، قانون البحار، الجزء األول، دار الفكر العربي، القاهرة، ابراهيم -2
، دار 1987صالح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  -3

 .282، ص 7111، 1، القاهرة، طالنهضة العربية
أنظر طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، وسائل تسوية منازعات االستثمار الدولي لقيعان : التفاصيللمزيد من 

 .البحار، مرجع سبق ذكره
، مرجع سبق 1987من الفرع الخامس من الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار لعام  191إلى  182المواد من  -4

 .ذكره
قادر أحمد عبد، وسائل تسوية منازعات االستثمار الدولي لقيعان البحار، مرجع سابق، ص  طلعت جياد لجي الحديدي، -5

124. 
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وعليه ففض منازعات استثمار قيعان البحار الدولية يتم إما عن طريق آلية غرفة منازعات قيعان 
اتفاق أطراف النزاع، أو عن طريق غرفة البحار والتي تتبع المحكمة الدولية لقانون البحار إداريا بناءا على 

مخصصة تتشكل في غرفة منازعات قيعان البحار وتتبعها إداريا ويكون ذلك بناءا على طلب احد طرفي 
 .   (1)النزاع

عضوًا من بين األعضاء المنتخبين للمحكمة الدولية  11وتتشكل غرفة منازعات قيعان البحار من 
، وتتألف الغرف المخصصة من (2)سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 11لمدة لقانون البحار، يمارسون أعمالهم 

ثالثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل األطراف من بين أعضاء غرفة منازعات قيعان البحار األحد عشر حسب 
 .من النظام األساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار 12من م  1ف

من اتفاقية قانون البحار وهو  188و 182حددته المادتان وبخصوص اختصاص الغرفة المخصصة فقد 
 .البث في المنازعات المعروضة من قبل الدول فقط بشأن األنشطة المتعلقة بالمنطقة الدولية حصراً 

كما أن غرفة منازعات قيعان البحار لها طبيعة قانونية خاصة من حيث الكيانات التي يحق لها التقاضي  
الختصاص القضائي الشخصي لغرفة منازعات قيعان البحار، بحيث سمحت ألشخاص أمامها أو ما يعرف با

القانون العام أي الدول والمنظمات الدولية وكذلك أشخاص القانون الخاص بالتقاضي أمامها وهذا ما يعد 
 -:هيمن اتفاقية قانون البحار و  121و 182تطورا في قواعد القانون الدولي، وذلك بشروط أوردتها المادتان 

طرفًا في عقد االستثمار المتعلق باكتشاف أو استغالل قاع ( شخص قانون عام أو خاص)أن يكون المستثمر 
 .البحر

أن يكون هذا المستثمر من جنسية إحدى الدول األطراف في االتفاقية أو من األشخاص الخاضعين  - أ
 .للسيطرة الفعلية لها أو لرعاياها

المستثمر جنسيتها او الخاضع لسيطرتها أو لسيطرة إحدى رعاياها الفعلية أن تقوم الدولة التي يحمل  - ب
 .بتزكيته

السلطة الدولية التي لها حق  1987كما استثنى المرفق التاسع من مرفقات اتفاقية قانون البحار لعام 
 . (3)التقاضي أمام غرفة منازعات قيعان البحار حتى ولو لم تكن مستوفية لهذه الشروط

                                                                                                                                                                                           

من المرفق السادس من مرفقات اتفاقية قانون البحار لعام  14، و1987من اتفاقية قانون البحار لعام  182المادتان  -
1987. 

من الفرع الرابع من المرفق السادس من مرفقات اتفاقية  1ف/12و ،1987من اتفاقية قانون البحار لعام  188المادتان  -1
 . 1987األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 R.Ranjeva, le reglement des differends relatfs au nouveau droit de la mer, in Traite du -أنظر كذلك -

nouveau droit de la mer, paris Economica/Brylant, 1985, p p 1105-1167.   
.1987من المرفق السادس من مرفقات اتفاقية قانون البحار لعام  12المادة  - 2 
صوفيا شراد، أحكام إختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  -3

 .122، ص 7111، 19 :عخيضر، بسكرة، الجزائر،  
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من اتفاقية قانون البحار  182تصاص الموضوعي لغرفة منازعات قاع البحار فقد حددته المادة أما االخ
والذي يكون في أنواع عديدة من المنازعات المتعلقة باألنشطة في المنطقة الدولية ومنها نشاطات االستثمار 

 :"األجنبي المباشر كاآلتي
ق الجزء الحادي عشر والمرفقات الملحقة به، أي المنازعات بين الدول األطراف بشأن تفسير أو تطبي-1

 .المنازعات ذات الصلة باألحكام التي تضع النظام القانوني للمنطقة
 :المنازعات التي تنشأ بين الدولة الطرف والسلطة الدولية بشأن-7
به، أو  أعمال أو امتناعات للسلطة أو دولة طرف يدعي أنها انتهاكات لهذا الجزء أو للمرفقات المتصلة-أ

 .لقواعد السلطة و إجراءاتها و أنظمتها المعتمدة وفقا لها
 .أو أعمال للسلطة يدعي أنها تجاوز لواليتها أو إساءة الستعمال السلطات -1
المنازعات بين أطراف في عقد ما، سواء كانت دوال أطرافا، أو كانت السلطة أو المؤسسة، أو مؤسسات  -1

 121من المادة  7من الفقرة ( ب)باريين المشار إليه في الفقرة الفرعية حكومية أو أشخاصا طبيعيين أو اعت
 :بشأن ما يلي

 تفسير أو تطبيق عقد ذي صلة بالموضوع أو خطة عمل - أ
أو أعمال أو إمتناعات لطرف في العقد تتعلق باألنشطة في المنطقة وموجهة نحو الطرف اآلخر أو   - ب

 .تؤثر في مصالحه المشروعة
السلطة الدولية ومستثمر متعاقد محتمل تكون زكته دولة، كما هو منصوص عليه في المنازعات بين  -4

، وأوفى على النحو الواجب بالشروط المشار إليها في الفقرة 121من المادة  7من الفقرة ( ب)الفقرة الفرعية 
لة قانونية تنشأ من المرفق الثالث بشأن رفض التعاقد أو بشان مسأ 11من المادة  7والفقرة  4من المادة  12

 .خالل التفاوض على العقد 
المنازعات بين السلطة ودولة وطرف او مؤسسة حكومية أو شخص طبيعي أو اعتباري تزكيه دولة طرف -2

، ويدعي فيها أن المسألة تقع 121من المادة  7من الفقرة ( ب)كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية 
 .من المرفق الثالث 77لمادة على السلطة كما هو منصوص عليه في ا

 .(1)أي نزاع ينص صراحة في هذه االتفاقية على والية الغرفة بشأنه-2
من اتفاقية قانون البحار أعطت اختصاص استشاري لغرفة منازعات  191وتجدر اإلشارة كذلك أن المادة 

ومجلس المنظمة الدولية فقط  قاع البحار على أن يقتصر حق طلب اآلراء االستشارية على الجمعية العامة

                                                           

 .128مرجع سابق، ص  المحكمة الدولية لقانون البحار، اختصاصصوفيا شراد، أحكام  - 1
 .، مرجع سبق ذكره1987من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  182أنظر كذلك المادة 
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، وتصدر هذه اآلراء (1)دون سواها ويكون ذلك في المسائل القانونية التي تنشأ داخل أنشطة الغرفة
 . (2)االستشارية بصورة مستعجلة

وفي مجال تنازع االختصاص بنظر منازعات قاع البحار بين محكمة العدل الدولية استنادا للوالية اإللزامية  
من النظام األساسي لمحكمة العدل  12من اتفاقية قانون البحار والمادة  782قا لنص المادة للمحكمة طب

الدولية وغرفة منازعات قاع البحار التي لها الوالية على هذا النوع من المنازعات فإننا نجد أن اتفاقية قانون 
ن كان من شروط النزاع المعروض عل ى محكمة العدل الدولية البحار قد أغفلت حل تنازع االختصاص، وا 

ال كان االختصاص لغرفة منازعات قيعان البحار في حالة وجود  أن يكون أطراف النزاع من الدول فقط، وا 
طرف من غير من الدول، وال مجال لتنازع االختصاص، ذلك ان محكمة العدل الدولية ال تنظر إال في 

 .(3)المنازعات التي يكون أطرافها من الدول
نون الواجب التطبيق على المنازعة المعروضة على غرفة منازعات قاع البحار، فهذه وبخصوص القا

األخيرة عليها مراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع وقواعد السلطة الدولية وأنظمتها المعتمدة 
، ويمكن (4)المنطقة الدولية لالتفاقية ومراعاة األحكام الواردة في العقود المتعلقة باألنشطة االستثمارية لثروات

لكل دولة راعية اللتزامات المستثمر  لقاع البحار والمزكية له وكل دولة لها مصلحة قد تتأثر بالحكم الذي 
يفصل في الدعوى أن تتقدم بطلب التدخل أمام غرفة منازعات قاع البحار أو الغرفة المخصصة في غرفة 

 .  منازعات البحار
قيعان البحار حكمها والذي يعتبر كأنه صادر عن المحكمة الدولية لقانون  كما تصدر غرفة منازعات

البحار بأغلبية أعضاء الغرفة الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس مع تسببيه، 
 .   (5)ويكون ملزما ونهائيا وقطعيا وغير قابل لالستئناف أمام أي محكمة أخرى

 :التحكيم التجاري الملزم-2
على آلية التحكيم  1987من الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار لعام  188ت المادة نص

التجاري الملزم لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق وتفسير عقود استثمار قيعان البحار الدولية وخطط العمل 
هو أنه يوجد اتفاق تحكيم  ، والمقصود هنا باإللزامية(6)المصادق عليها من قبل السلطة الدولية لقاع البحار

مسبق يفرض على أطراف عقد االستثمار الدولي بتسوية منازعاتهم عبر آلية التحكيم وليس أنه مفروض 
                                                           

لسلطة الدولية تتألف الجمعية من جميع أعضاء ا:" المتحدة لقانون البحار على أنه األمممن اتفاقية  129نصت المادة  -1
 "الخ....
.، مرجع سبق ذكره1987من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  191المادة  - 2 
طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، وسائل تسوية منازعات االستثمار الدولي لقيعان البحار، مرجع سبق ذكره،  -3

 .121-129ص ص 
.، مرجع سبق ذكره1987حار لعام من اتفاقية قانون الب 791المادة  - 4 
 ، مرجع سبق ذكره، طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، وسائل تسوية منازعات االستثمار الدولي لقيعان البحار، -5

 .124 -129 ص ص
.، مرجع سبق ذكره1987من اتفاقية األمم المتحدة قانون البحار لعام من الجزء الحادي عشر  1ف 188المادة  - 6  
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، كما أن المنازعات المتعلقة بالتعهدات المتصلة بنقل التكنولوجيا في إطار استغالل قيعان البحار (1)عليهم
حالة انتهاك إحدى فئات تلك التعهدات من قبل المستثمر  تخضع آللية التحكيم التجاري الدولي وذلك في

 .  (2)بصورة يشكل فيها خرقا للشروط التجارية المتفق عليها من قبل األطراف المتعاقدة
نهاء العقد أو فرض عقوبات مالية على األطراف  ولمحكمة التحكيم في هذا اإلطار أن تأمر بوقف وا 

ل في النزاع بين السلطة الدولية لقاع البحار والمتعاقد بشأن تفسير أو ، ويجوز لها أيضا أن تفص(3)المتعاقدة
، وذلك بناءًا على طلب أحد أطراف النزاع ما لم يتفقا على اللجوء (4)تطبيق الشروط المالية الواردة في العقد

 .(5)إلى طريقة تسوية أخرى
جراءات التحكيم فيتم تحديدها في عقد االستثمار ال دولي المبرم بين األطراف سواء وبخصوص قواعد وا 

من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  121كان هؤالء من الدول أو من األشخاص المشار إليهم في المادة 
، وفي حالة عدم اتفاق أطراف عقد االستثمار الدولي على إجراءات وقواعد التحكيم ضمن العقد 1987لعام 

جراءاتها  المبرم بينهما فإن التحكيم يجرى وفق ما تمليه عليهم قواعد السلطة الدولية لقاع البحار وأنظمتها وا 
مع األخذ بعين االعتبار مصالح األطراف، ويمكن كذلك في هذا اإلطار االستعانة بقواعد التحكيم المعتمدة 

ري المعتمد والقانون النموذجي للتحكيم التجا 1922من قبل لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 
 .   (6)1982عام 

وتتشكل محكمة التحكيم من خمسة محكمين ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك، حيث يعين الطرف 
يوما من تاريخ  11الذي يقيم الدعوى عضوًا واحدًا، ويعين الطرف األخر في النزاع عضوًا واحدًا في غضون 

اء اآلخرون باتفاق الطرفين من بينهم رئيس محكمة استالم اإلخطار بتشكيل محكمة التحكيم، ويعين األعض
التحكيم، ويختار هؤالء األعضاء من بين قائمة المحكمين التي يضعها ويحتفظ بها األمين العام لألمم 

 . (7)المتحدة والمشهود لهم بالخبرة في الشؤون البحرية، واإلنصاف والكفاءة والنزاهة
بية أصوات أعضائها، وال يشكل غياب أقل من نصف وبخصوص قرارات هيئة التحكيم فتصدر بأغل

أعضائها أو امتناعهم عن التصويت مانعا يحول دون وصول المحكمة إلى قرار، وفي حالة تساوي األصوات 
 . (8)يرجح صوت الرئيس

                                                           

، مرجع سبق ذكره، طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، وسائل تسوية منازعات االستثمار الدولي لقيعان البحار،  -1
 .122ص 
  2 .، مرجع سبق ذكره1987من المرفق الثالث من اتفاقية األمم المتحدة قانون البحار لعام  1ف 2المادة  -
 3 .، مرجع سبق ذكره1987األمم المتحدة قانون البحار لعام  من المرفق الثالث من اتفاقية  18المادة  -
 4 .، مرجع سبق ذكره1987الثالث من اتفاقية األمم المتحدة قانون البحار لعام من المرفق  1ف  12المادة  -
 .، مرجع سبق ذكره1987من اتفاقية األمم المتحدة قانون البحار لعام من الجزء الحادي عشر  1ف 188المادة  -5
، مرجع سبق ذكره، طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، وسائل تسوية منازعات االستثمار الدولي لقيعان البحار،  -6

 .122ص 
.، مرجع سبق ذكره1987من المرفق السابع من مرفقات اتفاقية فينا لقانون البحار لعام  1و 7المادتان  - 7 
.، مرجع سبق ذكره1987اقية فينا لقانون البحار لعام من المرفق السابع من مرفقات اتف 18المادة  - 8 
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والجدير بالذكر أن المرفق السابع من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار تناولت كل القواعد 
الخاصة بالتحكيم بداية من بدأ هذه اإلجراءات وكيفية تشكيل محكمة التحكيم وعملها والتزامات  واإلجراءات

أطراف الخصومة التحكمية وصواًل إلى حكم التحكيم، هذا األخير يشترط فيه أن يكون مسببا ويحتوي على 
طراف قد اتفق مسبقًا جميع البيانات، كما يصدر نهائي وقطعي وملزم وغير قابل لالستئناف ما لم تكن األ

على إمكانية إجراء استئناف فيه، أما فيما يخص المنازعات التي تتعلق بتفسير نصوص اتفاقية قانون البحار 
، فيجب على محكمة التحكيم التجاري الملزم بعدم الفصل في تفسير وتطبيق نص من نصوص 1987لعام 

حالة ذلك على غرفة منازعات قاع البحار للفصل في ذلك ،  الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار وا 
حيث على محكمة التحكيم التجاري الملزم إرجاء الفصل والنظر في النزاع والدعوى المرفوعة أمامها إذا كانت 

 .    (1)هناك مسائل من اختصاص غرفة منازعات قاع البحار وذلك حتى ال يكون هناك تناقض بينهما
 :منازعات االستثمار الدولي لقيعان البحارالوسائل األخرى لتسوية  -3

في جزئها الخامس عشر والمرفقات المتعلقة  1987نصت اتفاقية األمم المتحدة قانون البحار لعام  
به، خاصة المرفق الخامس والثامن، على عدة آليات لتسوية المنازعات الخاصة بقانون البحار بصفة عامة، 

أي نص من نصوص االتفاقية بما فيها تلك الواردة في الجزء الحادي والتي تثار نتيجة تطبيق أو تفسير 
عشر، حيث جاء المرفق الخامس في آلية التوفيق والمرفق الثامن في آلية التحكيم الخاص السالف ذكرهما، 
وعلى هذا األساس فهناك طرق وردت في الجزء الحادي عشر السالفة ذكر، وطرق عامة وردت في الجزء 

ن االتفاقية، حيث يمكن لألطراف اللجوء إليها لتسوية منازعات البحار الدولية، هذه األخيرة الخامس عشر م
 .  (2)تتعدد طرق استثمارها، وتتعدد األطراف من غير الدول التي لها الحق في استثمارها

 من االتفاقية على انطباق الفرع األول من الجزء الخامس عشر من االتفاقية 782ولقد نصت المادة 
على تسوية المنازعات المحالة بالفرع الخامس وهي منازعات فيعان البحار من الجزء الحادي عشر من نفس 
ن كان أحد النزاع كيان وليس بدولة طرف انطبق هذا الفرع مع مراعاة ما يقتضيه اختالف  االتفاقية كذلك، وا 

 .  (3)الحال
الحق في تسوية المنازعات بما  1987ب لعام .ق..م.أ.من ا 781وفي نفس السياق أعطت المادة 

، ماعدا في حالتين يكون فيهما (4)فيها منازعات االستثمار لقيعان البحار بأية وسيلة سلمية يختارها األطراف
 729اللجوء إلى الطرق العامة الواردة في الجزء الخامس عشر إلزاميًا وهما حالتان يستنتجا من نص المادة 

رفضت أطراف النزاع صراحة اللجوء إلى الطرق الخاصة لتسوية منازعات استثمار من االتفاقية، األولى إذا 

                                                           

 1 .، مرجع سبق ذكره1987من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  188المادة  -
الجزء الحادي عشر والجزء الخامس عشر والمرفق الخامس والثامن منه من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  -2

 .كره، مرجع سبق ذ1987
 .، مرجع سبق ذكره1987ب لعام .ق.م.أ.من إ 782المادة  -3
 .191، مرجع سبق ذكره، ص 1987لعماري عصاد، األحكام التوفيقية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  :انظر 
 .، مرجع سبق ذكره1987ب لعام .ق..م.أ.من ا 781المادة  -4
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قيعان البحار الواردة في الجزء الحادي عشر من االتفاقية والسالفة الذكر والثانية إذا لم يتم التوصل إلى فض 
ي أحالتنا إليها النزاع عبر الوسائل الخاصة الواردة في الجزء الحادي عشر، فيتم اللجوء إلى الوسائل الت

يجب على أطراف أي :" من ميثاق األمم المتحدة والتي نصت على 1ف 11المبينة في المادة  729المادة 
نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدوليين للخطر، أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدأ بطريق 

القضائية، وأن يلجأوا إلى الوكاالت والتنظيمات أو المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 
ويشمل الطريق القضائي، القضاء الدولي ممثال في ، (1)"غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها

محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة التحكيم العام،  وفي هذا اإلطار يمكن 
اللجوء إلى غرفة منازعات قيعان البحار التي تتبع المحكمة الدولية لقانون البحار بالرغم من ألطراف النزاع 

، غير أن مسألة تنازع االختصاص يمكن أن (2)اختيار أحد أطراف النزاع لطريق من طرق العامة األخرى
 . ليهتطرح في هذا الشأن والتي أغفلت اتفاقية قانون البحار معالجتها كما سبقت اإلشارة إ

ومن بين الوسائل األخرى لتسوية منازعات نشاطات االستثمار في قاع البحار نجد آلية التوفيق 
بوصفه من الوسائل الودية والدبلوماسية التي حضت باهتمام خاص من طرف الدول المشاركة في وضع 

ثمار موارد البحار اتفاقية قانون البحار، وباألخص في مجال تسوية منازعات التكنولوجيا المتعلقة باست
ألي دولة طرف تكون طرف في  نزاع يتعلق : "ب على أنه.ق.م.أ.من إ 784الدولية، ولقد نصت المادة 

بتفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها أن يدعوا الطرف اآلخر أو األطراف األخرى إلى إخضاع النزاع للتوفيق وفقا 
خامس أو وفقًا ألي إجراء من إجراءات التوفيق لإلجراء المنصوص عليه في الفرع األول من المرفق ال

 . (3)"األخرى 
ولهذا يعتبر التوفيق آلية لتسوية منازعات استثمار قاع البحار وفق أحكام الجزء الحادي عشر من 
اتفاقية قانون البحار، حيث في حالة حصول بين السلطة الدولية كطرف في عقد االستثمار الدولي 

كطرف ثاني في العقد حتى ولو كانوا من الخواص بشرط تزكيتهم من طرف إحدى والمستثمرين المتعاقدين 
الدول األعضاء، وذلك بشأن حقوقهما والتزاماتهما التي تضمنها اتفاقية قانون البحار، وكذا العقود المبرمة 

ديد الجهة التي بينهما فيحال النزاع وبموافقة األطراف إلى األمين العام لمنظمة األمم المتحدة، وذلك بغية تح
مع العلم أن إجراءات التوفيق نص عليها المرفق الخامس من مرفقات اتفاقية ، (4)تضطلع بعملية التوفيق

، كما أن قرار التوفيق هنا غير ملزم ويعتبر بمثابة توصيات قد تؤثر في موافق 1987قانون البحار لعام 
 .         (5)أطراف النزاع وهذا بخالف التحكيم

                                                           

 .194 ، مرجع سبق ذكره، ص1987تفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام لعماري عصاد، األحكام التوفيقية ال -1
.، مرجع سبق ذكره1987ب لعام .ق.م.أ.من إ 782المادة  - 2 
 .191 ، مرجع سبق ذكره، ص1987لعماري عصاد، األحكام التوفيقية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  -3
 ، مرجع سبق ذكره،طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد، وسائل تسوية منازعات االستثمار الدولي لقيعان البحار،  -

 .189 ص
4  

.1987ب لعام .ق.م.أ.من المرفق الخامس من مرفقات إ 17، 11، 2أنظر المواد  - 5 
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ت تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي في االتفاقيات اإلقليمية على مستوى التكتال :الثانيالفرع 
 االقتصادية والمنظمات الدولية

االتفاقيات المتعددة األطراف والتي تحيل أطرافها إلى التسوية عبر  في هذا اإلطار يوجد العديد من
المركز، فنذكر على سبيل المثال بعض االتفاقيات في إطار ما يعرف بالتكتالت االقتصادية اإلقليمية 
والعالمية، والتي جاءت لتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي والعالمي في سياق النظام االقتصادي الجديد 

ام العولمة وذلك كله لتحقيق التنمية، خاصة االقتصادية، ومن هذه التكتالت االقتصادية الكبرى والتي ونظ
، نذكر (1)ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية سواء في آسيا أو أوربا أو إفريقيا أو على مستوى الدول النامية

 : منهاعلى سبيل المثال 
 North American Free Trade)اختصارا لي   NAFTAاتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة  :أوالا 

Agreement   ) باإلنجليزية و بالفرنسية(L’ALENA)  اختصارا لي(l’Accord de libre-échange nord 

américain  ) 
، وضم هذا 1994، وأصبحت سارية المفعول مطلع سنة 1997أبرمت هذه االتفاقية في ديسمبر 

التكتل الذي باقي مفتوحا أمام باقي الدول األمريكية الشمالية والجنوبية، كل من الواليات المتحدة األمريكية 
وكندا والمكسيك، والذي كان يهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين  هذه الدول المؤسسة لتحقيق نقارب 

ت االقتصادية األخرى الصاعدة على المستوى العالمي، اقتصادي إقليمي، تكون له القدرة على منافسة التكتال
 . (2)وبالخصوص االتحاد األوربي

، الواردة في الفصل الحادي عشر من اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة 1177وقد أشارت المادة 
اتفاقية نافتا القواعد ، حيث تناولت (3)إلى الموافقة على التحكيم عبر المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

اإلجرائية الخاصة بحماية االستثمارات األجنبية، والتي تمثلت في اللجوء إلى تسوية منازعات االستثمار بين 
الدول األعضاء والمستثمرين األجانب، إلى قواعد األمم المتحدة للقانون التجاري لألمم، أو المركز الدولي 

، كما ترتبط لجنة األمم (4)واعد التسهيالت اإلضافية للمركز الدوليلتسوية منازعات االستثمار أو عبر الق

                                                           
، جامعة 7111، 41: مجلة العلوم السياسية، ع النامية،تها على الدول انعكاساو  االقتصاديةفوزية خدا كرم، التكتالت  -1

، المقال موجود على الموقع اإللكتروني للعراقية للمجالت األكاديمية العلمية 181، إلى ص 121بغداد، العراق من ص 
 .18:11: ، الساعة7112-18-74: ، تاريخ التصفح http://www.iasj.net/iasj: للتحميل

 :وكيبيديا الموسوعة الحرة، نافتا، على الرابط اإللكتروني -2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7 7112-18-74: ، تاريخ التصفح ،

 .11:12:الساعة
3
 -Voir l'article 1122 de la Convention-  L’ALENA- est publié en anglais sur le  lien électronique suivant: 

https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/ITA%20LAW%207029.pdf, Date de navigation et de 

téléchargement: 24-08-2017 à 03:33. 
4
 - Article 1120: Submission of a Claim to Arbitration 

«  1. Except as provided in Annex 1120.1, and provided that six months have elapsed since the events 

giving rise to a claim, a disputing investor may submit the claim to arbitration under: 

 (a) the ICSID Convention, provided that both the disputing Party and the Party of the investor are parties to the 

Convention;  

http://www.iasj.net/iasj
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7


 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 379 - 
 

وهذه األخيرة يجوز ألطراف النزاع رفع النزاع  المتحدة للقانون التجاري اليونيسترال بمحكمة التحكيم الدائمة
ية ، وألزمت كذلك االتفاقية أطراف النزاع بمحاولة التوصل إلى اتفاق من خالل الوسائل الود(1)أمامها

، مع التخلي L’ALENAكالمفاوضات والتشاور، وكذا الموافقة الكتابية المسبقة على التحكيم واالمتثال لقواعد 
      .(2)زاع أمام محكمة الدولةن إحالة النغالمستثمر 

 DR -CAFTA / Free Trade Agreements / AgreementsTrade(:CAFTA-DR)اتفاق التجارة الحرة : ثانياا 

 Central America FTA)-Republic(Dominican  وبالفرنسية ،TLC: Traité de Libre Commerce . 

، بين بلدان أمريكا الوسطى و الجمهورية 7114أوت  12تم التوقيع على هذه االتفاقية في 
، 7119، وكوستاريكا في 7112، وفي جمهورية الدومينيك في 7112الدومينيكية، ودخلت حيز النفاذ في 

، وهندوراس وغواتي ماال ونيكاراغوا في مارس 7114إليها دول أخرى، كسلفادور في ديسمبر وانضمت 
7112(3) . 

من الفصل عشرين من هذه االتفاقية على إمكانية اختصاص المركز  12/11ف /11ونصت المادة 
ق قواعد المركز بنظر المنازعة بين الدولة والمستثمر وأعطت لهذا األخير الخيار في اللجوء إلى التحكيم وف

الدولي إذا ما كانت أطراف المنازعة منظمة إلى اتفاقية واشنطن، وفي حالة وجود أحد األطراف فقط 
 . المنظمة، فيتم اللجوء إلى قواعد التسهيالت اإلضافية لذات المركز

ليات من االتفاقية الموسوم بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بعدة آ" باء"حيث جاء القسم 
، ومنها آلية التشاور والتفاوض، CAFTAووسائل لتسوية منازعات االستثمار بين أطراف دول اتفاقية 

، وهذه األخيرة، إذا (4)والتوفيق والوساطة، والتي يترتب عليها إجراءات غير ملزمة للطرفين أي تسوية ودية
تنازع إلى التحكيم، وذلك في حاالت تبين للطرف المنازع، أنها غير مجدية لفض النزاع، فيلجأ الطرف الم

                                                                                                                                                                                           
(b) the Additional Facility Rules of ICSID, provided that either the disputing Party or the Party of the investor, but 

not both, is a party to the ICSID Convention; 

 or (c) the UNCITRAL Arbitration Rules. 

 2. The applicable arbitration rules shall govern the arbitration except to the extent modified by this 

Section.l » L'Accord de libre-échange nord-américain, (ALENA) est publié en anglais sur le lien électronique 

suivant: https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/ITA%20LAW%207029.pdf, Date de navigation et de 

téléchargement: 24-08-2017 à 03:33. 
1
 - DE NANTEUIL, Droit International de l’Investissement, A. Pedone, Paris, 2014, p p. 215 à 221. 

2
-  Voir les articles 1121et 1122 et 1123  de la Convention-  L’ALENA, 1122.et Pour plus d'informations sur ce 

sujet, voir la section IV, Investissements, services et questions connexes de l'Accord de libre-échange nord-

américain, articles 1101 à 1138, p p265 à 285. 
3
- Elizabeth Walsh, CHRONIQUE ,Les enjeux du Traité de libre-échange avec l’Amérique centrale et la République 

dominicaine (CAFTA-DR), Centre d’études interaméricaines 14 octobre 2005,article sur le lien électronique 

suivant: http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/cei/fichiers/cei_20_ewcaftaoctobre2005.pdf, Date de 

navigation et de téléchargement: 24-08-2017à 01:30.   

- Organisation de coopération et de développement économiques ,perspectives d’investissement international, 

OCDE, 2006 , p276.   
4
 -Article 10.15of CAFTA  

« Consultation And Negotiation  

In the event of an investment dispute, the claimant and the respondent should initially seek to resolve the dispute 

through consultation and negotiation, which may include the use of non-binding, third-party procedures such as 

conciliation and mediation », The agreement is available on the website: 

http://www.sice.oas.org/TPCStudies/USCAFTACh_e/Matrix10.htm, . History of the website: 24-08-2017- 19: 38. 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements
https://ustr.gov/trade-agreements
https://ustr.gov/trade-agreements
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/cei/fichiers/cei_20_ewcaftaoctobre2005.pdf
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiJkvX1lvDVAhWKJZoKHSPFB5MQFgg8MAM&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrganisation_de_coop%25C3%25A9ration_et_de_d%25C3%25A9veloppement_%25C3%25A9conomiques&usg=AFQjCNFvYS67armDuxdF9e2CemMx64jJmQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiJkvX1lvDVAhWKJZoKHSPFB5MQFgg8MAM&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrganisation_de_coop%25C3%25A9ration_et_de_d%25C3%25A9veloppement_%25C3%25A9conomiques&usg=AFQjCNFvYS67armDuxdF9e2CemMx64jJmQ
http://www.sice.oas.org/TPCStudies/USCAFTACh_e/Matrix10.htm
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محددة وهي خرق المدعى أو المدعى عليه اللتزام متعلق بالتصريح باالستثمار أو ذهابه، خرق اتفاق 
 .(1)االستثمار، أو المستثمر أو شركة تكبدت خسارة أو ضرر بسبب هذا الخرق والناشئة عنه

إجراءات هذا القسم، ويقوم صاحب الطلب وبخصوص إجراءات التحكيم، فيقدم طلب التحكيم وفق 
بتبليغ المدعى عليه كتابيًا، بطلب التحكيم، الذي يجب أن يحتوي على جميع البيانات الالزمة، بما فيها 

 .(2)طلبات المدعي الخاصة بالنزاع
ويقدم هذا طلب بعد مرور ستة أشهر من يوم نشوب األحداث التي أدت إلى المطالبة وفق اتفاق 

ازعات االستثمار وقواعد إجراءات تسوية المنازعات الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات تسوية من
االستثمار المتعلقة بإجراءات التحكيم، شريطة أن يكون المدعى عيه والمدعي طرف في اتفاقية واشنطن، أو 

 .         (3)يقدم طب التحكيم وفق قواعد اليونيسترال للتحكيم
 Energy Charter Treaty: (ECT)اتفاقية ميثاق الطاقة : ثالثاا 

 42، حيث وضعت في الهاي  1991تعود جذورها إلى اتفاقية ميثاق الطاقة األوربي في ديسمبر 
ديسمبر  12دولة، إضافة إلى الدول األوربية، وثيقة ميثاق الطاقة األوربي، هذه األخيرة تم توقيعها  في 

                                                           
1- Article 10.16/ paragraph 1 of Cafta: 
« Submission Of A Claim To Arbitration  

1. In the event that a disputing party considers that an investment dispute cannot be settled by consultation and 

negotiation:  

(a) the claimant, on its own behalf, may submit to arbitration under this Section a claim  

(i) that the respondent has breached  

(A) an obligation under Section A,  

(B) an investment authorization, or  

(C) an investment agreement;  

and  

(ii) that the claimant has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, that breach; and  

(b) the claimant, on behalf of an enterprise of the respondent that is a juridical person that the claimant 

owns or controls directly or indirectly, may submit to arbitration under this Section a claim  

(i) that the respondent has breached  

(A) an obligation under Section A,  

(B) an investment authorization, or  

(C) an investment agreement;  

and  

(ii) that the enterprise has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, that breach. »  
2 - Article 10.16/ paragraph 2 of Cafta: 

2. At least 90 days before submitting any claim to arbitration under this Section, a claimant shall deliver to the 

respondent a written notice of its intention to submit the claim to arbitration (“notice of intent”). The notice shall 

specify:  

(a) the name and address of the claimant and, where a claim is submitted on behalf of an enterprise, the 

name, address, and place of incorporation of the enterprise;  

(b) for each claim, the provision of this Agreement, investment authorization, or investment agreement 

alleged to have been breached and any other relevant provisions;  

(c) the legal and factual basis for each claim; and  

(d) the relief sought and the approximate amount of damages claimed  
3
- Article 10.16/ paragraph 3of Cafta: 

-« Provided that six months have elapsed since the events giving rise to the claim, a claimant may submit a claim 

referred to in paragraph 1:  

(a) under the ICSID Convention and the ICSID Rules of Procedures for Arbitration Proceedings, provided 

that both the respondent and the Party of the claimant are parties to the ICSID Convention;  

(b) under the ICSID Additional Facility Rules, provided that either the respondent or the Party of the 

claimant is a party to the ICSID Convention; or  

(c) under the UNCITRAL Arbitration Rules. »  
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عاهدة، إلى أن أصبت عالمية ومتعددة األطراف، وتم توقيع عليها في لشبونة ، ثم بدأ تطوير هذه الم1991
برتوكول ميثاق : ، إضافة إلى عدة إصدار عدة برتوكوالت منها1998، ودخلت حيز النفاذ في 1994عام 

دولة موقعة عليها، إضافة إلى بعض البلدان  21الطاقة والجوانب البيئية في نفس السنة، وتوجد أكثر من 
 .  فتها عضو مراقببص

غطي ي ،إطار متعدد األطراف للتعاون عبر الحدود في صناعة الطاقة والهدف من االتفاقية هو وضع
واالستثمار وكفاءة للحدود العابر  الطاقوي جميع جوانب أنشطة الطاقة التجارية بما في ذلك التجارة والنقل

 .(1)االستثمارية، تحقيقا للتنمية المستدامة إجراءات تسوية المنازعاتتنظيم الطاقة، بما في ذلك 
وقد تضمن الجزء الخامس من االتفاقية، الموسوم بحل النزاعات على آليات لحلها، وفق ألنواعها، 

والمتعلقة بتفسير المعاهدة وتطبيقها، فيتم فضها عن طريق أي بين الدول فالمنازعات بين الـأطراف المتعاقدة 
، وفق اإلجراءات المحددة ad hocوفي حالة فشلها يحال النزاع إلى التحكيم الحر ، (2)اآلليات الدبلوماسية

  .(3)1ف/72في نص االتفاقية وباألخص المادة 
أما النزاعات بين الدولة المضيفة لالستثمار المتعاقدة أي عضو في االتفاقية والمستثمر المنتمي إلى 

أشهر ابتداء  11في ظرف  Réglés à L’amiableدولة أخرى في االتفاقية، فتسوى عن طريق اآللية الودية 
ذا لم يسوى النزاع ود ،من التاريخ الذي طلبت فيه التسوية المتفق عليها يًا يعطى الخيار للطرف المنازع وا 

الخيار بين تسوية عبر القضاء الوطني، أو وفق ألي إجراء من إجراءات تسوية المنازعات، وبموافقة 
الطرفين، أو اللجوء إلى التحكيم أو التوفيق، حيث تحال المنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة وبالموفقة 

ركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في حال كون األطراف منضمين الكتابية لطرفي النزاع  إما إلى الم
إلى هذه االتفاقية، أو قواعد التسهيالت اإلضافية إلى المركز، إذا لم يكن أحد أطراف المنازعة من الموقعين 

، أو تقديم طلب التحكيم بموجب (UNCITRAL)على اتفاقية واشنطن، أو إلى التحكيم الحر وفق قواعد 
 The Arbitration Istitute of The Stockholm -Chombre of)د غرفة تحكيم ستوكهولم التجارية قواع

Comerce )(4) غير انه يمكن لألطراف وكما سبقت اإلشارة إليه التخلي عن حل النزاع االستثماري دوليًا ،
                                                           

1
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Charter_Treaty, History of the website: 25-08-2017-10: 50. 

2 - Article 27/p1 de la Convention de 1994 sur la Charte de l'énergie: 

« REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE PARTIES CONTRACTANTE 

1. Les parties contractantes s'efforcent de régler lesdifférends relatifs à l'application ou 

l'interprétation du présent traité par la voie diplomatique. ». 

 -L'accord est disponible sur le site anglais: www.ena.lt/pdffai/Treaty.pdf , et en français sur 

le site:www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-fr.pdf 
33 - Article 27/p3 de la Convention de 1994 sur la Charte de l'énergie: 

«Lorsqu'un différend n'a pas été réglé conformément au paragraphe 1 dans un délai raisonnable, chaque partie au 

différend peut, à moins que le présent traité n'en dispose autrement ou que les parties contractantes en aient convenu 

autrement par écrit, et sauf s'il s'agit de l'application ou de l'interprétation de l'article 6 ou de l'article 19 ou, pour les 

parties contractantes énumérées à l'annexe IA, de la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1, soumettre le 

différend à un tribunal d'arbitrage ad hoc en vertu du présent article, moyennant notification écrite adressée à  l'autre 

partie au différend »  
4- Article 26 de la Convention de 1994 sur la Charte de l'énergie: 

« REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET UNE PARTIE CONTRACTANTE  

1. Les différends qui opposent une partie contractante et un investisseur d'une autre partie contractante au sujet d'un 

investissement réalisé par ce dernier dans la zone de la première et qui portent sur un manquement allégué à une 

http://www.ena.lt/pdffai/Treaty.pdf
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obligation de la première partie contractante au titre de la partie III sont, dans la mesure du possible, réglés à 

l'amiable.2. Si un différend de ce type n'a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un 

délai de trois mois à compter du moment où l'une des parties au différend a sollicité un règlement à l'amiable, 

l'investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement : 

a) aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend, ou 

b) conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préalablement convenue ; ou 

c) conformément aux paragraphes suivants du présent article. 

3. a) Sous réserve des seuls points b) et c), chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la 

soumission de tout différend à une procédure d'arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux 

dispositions du présent article. 

b) i) Les parties contractantes énumérées à l'annexe ID ne donnent pas ce consentement inconditionnel si 

l'investisseur a, au préalable, soumis ce différend selon les procédures prévues au paragraphe 2) points a) ou b). 

ii) Pour des raisons de transparence, chaque partie contractante qui est indiquée à l'annexe ID communique par écrit 

ses politiques, pratiques et conditions en la matière au Secrétariat au plus tard à la date de dépôt de son instrument 

de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 39, ou au dépôt de son instrument d'adhésion 

conformément à l'article 41. 

c) Les parties contractantes énumérées à l'annexe IA ne donnent pas ce consentement inconditionnel pour les 

différends survenant au sujet de la disposition contenue dans la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1. 

4. Si un investisseur choisit de soumettre le différend en vue de son règlement conformément au paragraphe 2 point 

c), il donne son consentement par écrit pour que le différend soit porté devant : 

a) i) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la 

convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, 

ouverte pour signature à Washington le 18 mars 1965, ci-après dénommée "convention CIRDI", si la partie 

contractante de l'investisseur et la partie contractante partie au différend sont toutes deux parties à la convention 

CIRDI ; ou 

ii) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la 

convention visée au point a), sur la base du règlement du mécanisme supplémentaire pour l'administration des 

procédures par le Secrétariat du Centre, ci-après dénommé "règlement du mécanisme supplémentaire", si la partie 

Contractante de l'investisseur ou la partie contractante partie au différend, mais non les deux, est partie à la 

convention CIRDI ; 

b) un arbitre unique ou à un tribunal d'arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d'arbitrage de la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ; ou 

c) une procédure d'arbitrage sous l'égide de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm. 

5. a) Le consentement prévu au paragraphe 3, ainsi que le consentement écrit de l'investisseur donné en application 

du paragraphe 4, sont considérés comme satisfaisant aux exigences suivantes : 

i) l'existence d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II de la convention CIRDI et du 

règlement du mécanisme supplémentaire ; 

ii) l'existence d'un accord par écrit aux fins de l'article II de la convention des Nations Unies pour la reconnaissance 

et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, ci-après dénommée "convention 

de 

New York" ; et 

iii) l'existence d'un accord par écrit des parties à un contrat aux fins de l'article 1er du règlement d'arbitrage de la 

CNUDCI. 

b) Tout arbitrage effectué en vertu du présent article se déroule à la demande de l'une des parties au différend dans 

un Etat qui est partie à la convention de New York. Les réclamations soumises à l'arbitrage conformément aux 

présentes dispositions sont considérées comme découlant d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins 

de l'article I de ladite convention. 

6. Un tribunal constitué selon les dispositions du paragraphe 4 statue sur les questions litigieuses conformément au 

présent traité et aux règles et principes applicables de droit international. 

7. Un investisseur, autre qu'une personne physique, qui a la nationalité d'une partie contractante partie au différend à 

la date du consentement écrit visé au paragraphe 4 et qui, avant qu'un différend ne survienne entre lui et cette partie 

contractante, était contrôlé par les investisseurs d'une autre partie contractante est traité, aux fins de l'article 25 

paragraphe 2 point b) de la convention CIRDI, comme un "ressortissant d'une autre partie contractante" et, aux fins 

de l'article 1er paragraphe 6 du règlement du mécanisme supplémentaire, comme un "ressortissant d'un autre Etat".                                                                        

8. Les sentences arbitrales, qui peuvent inclure l'attribution d'intérêts, sont définitives et obligatoires pour les parties 

au différend. Les sentences arbitrales concernant une mesure prise par une administration politique ou une autorité 

sous-nationale de la partie contractante en litige prévoient que la partie contractante peut payer un dédommagement 

monétaire à la place de toute autre réparation accordée. Chaque partie contractante exécute ces sentences sans retard 

et prend des mesures en vue de leur exécution effective dans sa zone. » 
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خالل إدراجهم في عقد في عقد االستثمار األجنبي المباشر، وتطبيق إجراءات تسوية أكثر مواتاة، من 
، لبند تسوية الذي سيكون وفق مبدأ سلطان اإلرادة، وذلك ما قصدته (الحكومي)االستثمار األجنبي المباشر 

ج، حتى تجيز لألطراف المتعاقدة بعدم قبول التحكيم الدولي، بمقتضى هذه المعاهدة، /1ف/72المادة 
 .  (1)واللجوء إلى إجراءات التسوية المتفق عليها

مومًا يمكن القول أن هناك الكثير من االتفاقيات متعددة األطراف التي نصت على اختصاص وع
المتعلق باتفاقية السوق المشتركة لدول  1994المركز لتسوية منازعاتها المتعلقة باالستثمار، كبروتوكول سنة 

السوق المشتركة )  SurMercado Común del، اختصارًا للجملة االسبانية (Mercosur) أمريكا الجنوبية 
، وضمت كل من دولة األرجنتين والبرازيل 1991مارس  72  والتي أبرمت في ،(لبلدان المخروط الجنوبي

حرة  منطقة ، بهدف إنشاء1992، هذه األخيرة دخلت في إتحاد فيما بينها في بداية (2)وألورغواي والبارغواي
، على Mercosur المتعلق ب 1994برتوكول من  4ف/19، حيث نصت المادة (3)للتجارة فيما بينها

اختصاص المركز بتسوية منازعات االستثمار بين الدولة والمستثمر األعضاء في االتفاقية أو التسوية عبر 
 . (4)التحكيم الحر وفق قواعد اليونيسترال

وع إلى والجدير بالذكر كذلك في هذا اإلطار المتعلق باإلحالة إلى اختصاص المركز الدولي، وبالرج
هيئات التحكيم، وقصد توسيع اختصاصها بنظر المنازعة االستثمارية بين المستثمرين األجانب والدول، 
فنجدها تربط اختصاصها من خالل ما يعرف بشرط الدولة األولى بالرعاية، وشرط المظلة، ومعناه إذا أبرمت 

تصاص المركز، وكانت اتفاقية سابقة عليها دولة ما اتفاقية استثمار ثنائية أو متعددة األطراف، تشير إلى اخ
ن كانت ال تشير إلى اختصاص المركز  صراحة أو ضمنًا، فإنه  مع دولة أخرى في مجال االستثمار حتى وا 
وفقا لشرط الدولة األولى بالرعاية تستفيد من اختصاص المركز، أما فيما يتعلق بشرط المظلة والذي تتضمنه 

عددة األطراف لحماية االستثمارات األجنبية المباشرة، فإذا تم تطبيقه فإن أي خرق االتفاقيات الثنائية أو المت
لعقد االستثمار، يعد خرقًا لالتفاقية، وبالتالي إذا أعطى عقد االستثمار اختصاص المركز وفق مبدأ سلطان 

ت االتفاقية ال تنص على اإلرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فهل هذا خرقا لالتفاقية، أم ال خاصة إذا كان
اختصاص المركز مما ينتج عنه إشكالية التناقض بين مبدأ سلطان اإلرادة واالتفاقيات الدولية في فض 

                                                           
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، العقود الحكومية، سلسلة دراسات األونكتاد بشأن قضايا اتفاقات االستثمار الدولية،  -1

 .، مرجع سبق ذكره17 ، ص7114نيويورك وجونيف، 
2
 - Jeswald,.W.Salacuse,The Law of Investment Treaties, Second Edition ,2015, UniversitéOxford,p 111. 

3
- Augusto Durán Martínez "L’Uruguay dans le cadre du MERCOSUR." Revue générale de droit,2017 , p70, 

Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 1996 271 (1996): 69–81. DOI : 10.7202/1035841ar, sur 

le lieu électronique suivant: https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/, visite le: 25-08-2017 à: 20:28. 
4
- RECUEIL DES COURS COLLECTED COURSES OF THE HAGUE, Academy of international  law, Martinus 

Nijhoff Publishers, 1998, The  ague/Boston/London.- « Article 09 specifies that in case the investor chooses 

international arbitration the dispute my be submited to ICSID- when each contracting stateof the protocol has becom 

member of additional facility-or to an ad hok arbitral tribunal constitued according to the unictral rules. » 

https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/
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منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، وبالنسبة لالجتهاد القضائي التحكيمي في هذه المسألة فقد تباينت 
 .    (1)ة، لتبقى مسألة جديرة بالدراسة في اعتقاديأحكام التحكيم بين موسع ومضيق لهذه المسأل

تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر في إطار اتفاقية ترمس في ظل منظمة التجارة  :رابعاا 
  (OMC)العالمية 

، حيث تعود جذورها إلى مؤتمر برتون وودز 1992جانفي  11ت إلى حيز الوجود في .ع.ظهرت م
(Broton woods ) أ، والذي نجح في إنشاء كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي .م.بالو 1944سنة

والتعمير، تحت غطاء البنك الدولي، لإلشراف على النظام االقتصادي العالمي وفي الوقت نفسه  ءلالنتشا
الدولية، ومعالجة حاولت مجموعة من الدول إنشاء هيئة مكملة للهيئتين السابقتين، وذلك لتنظيم شؤون التجارة 

ضعف نمو التجارة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، واستمرت المفاوضات إلى حين انعقاد المؤتمر الدولي 
، واختتمت في هافانا 1942، واستمرت المفاوضات مرورا بجنيف 1942للتجارة والتوظف في لندن عام 

، والذي كان يهدف إلى إنشاء « Havana Charter »، أين تم التوقيع على ميثاق هافانا 1948مارس 
أ لهذا المشروع بحجة أن .م.اتفاقية ومنظمة للتجارة الدولية، إال أن هذا االتفاق فشل، بسبب معارضة الو

، والتي 1942تنظيم أوضاع التجارة الدولية يتعارض مع مصالحها، ولكن المفاوضات استمرت إلى غاية 
دولة عن ميالد االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  71وقيع توجت في أكتوبر من نفس السنة وبت

« GATT » اختصارا لإلنجليزية  ،« General Agreement on Tariffs and Trade » خلت حيز ، ود
 .1948جانفي  11النفاذ في 

ولم يقف األمر عند هذا الحد بل استمرت جوالت الجات، وتم تحت غطائها عقد ثماني جوالت من 
، والتي 1994اوضات التجارية بين األطراف المتعاقد، وكانت آخرها جولة أورغواي بمراكش في أبريل المف

، ليكتمل بذلك النظام 1992نتج عنها ميالد منظمة التجارة العالمية لتحل محل الجات بدءا من أول يناير 
نشاء والتعمير، منظمة العالمية صندوق النقد الدولي، البنك الدولي لإل: االقتصادي الجديد في شكله المؤسسي

، على اتفاقية إنشاء المنظمة التجارية ومالحقها األربعة، 1994وقد اشتملت اتفاقية الجات لعام ، (2)للتجارة
 :وقد تضمن الملحق األول ثالث موضوعات هي

اتفاق بشأن : االتفاقيات المتعددة األطراف بشأن التجارة في السلع، وتشمل عدة اتفاقيات من بينها -أ
، وهذا الذي يهمنا في موضوع دراستنا للوقوف آليات « TRIMS »إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة 

 .المية للتجارةتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي في ظل اتفاقية ترمس في ظل المنظمة الع
 .االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات -ب

                                                           
المركز  خاللعبد اهلل سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات من  -1

 .121-121مرجع سبق ذكره، ص ص  ،ICSID الدولي
 ، من ص7111 الجزائر، وحقوق الدول النامية، دار النعمان للطباعة والنشر،بن زغيوة محمد، النظام التجاري الدولي   -2

مرجع سبق  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،االستثماريةأميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات  -:، أنظر كذلك17-11 ص
   .97ذكره، ص 
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 .االتفاقية حول الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية -ج
 -« DSB »يتضمن مذكرة التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات : الملحق الثاني -

Dispute Settetment Body. 
 يتضمن آلية مراجعة السياسة التجارية :الملحق الثالث
اتفاق : ويتضمن االتفاقيات عديدة األطراف وال تشمل سوى الدول الموقعة عليها، وتشمل: الملحق الرابع

التجارة في الطائرات المدنية، اتفاق على المشتريات الحكومية، االتفاق على منتجات األلبان، االتفاق على 
 .(1)لحوم األبقار

سيسا على ما تقدم سوف نوضح ما المقصود بإجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة، وعالقة وتأوعليه، 
ذلك باالستثمارات األجنبية المباشرة، أوال، وثانيا تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي في ظل اتفاقية 

 .ترمس
 :مفهوم تدابير االستثمار المتصلة بالتجارة: أ

سبقت اإلشارة إليه مسألة االستثمارات األجنبية المباشرة من خالل ما  تناولت جولة األورغواي كما
سمي باتفاقية إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة، وذلك لوجود عالقة بين االستثمار األجنبي المباشر 

عها والتجارة الخارجية، وجاء هذا االتفاق من منطق االعتقاد بأن هناك إجراءات استثمارية وشروط معينة تض
البلدان المضيفة على االستثمارات األجنبية التي ترغب العمل في نطاق إقليمها، والتي تؤدي إلى آثار تقييدية 
ومشوهة للتجارة العالمية، وهو ما ينعكس على حرية التجارة العالمية، فمثل هذه اإلجراءات مناقضة لمبادئ 

ذا اقتراح الدول المتقدمة، وذلك رغبة منها في الجات، وتعرقل حركة االستثمارات عبر الحدود، وقد كان ه
إزالة العراقيل والمعوقات أمام انسياب االستثمار األجنبي المباشر، ودخول الشركات األجنبية إلى األسواق 
المحلية، إال أن الدول النامية تحفظت على هذا الموضوع على أساس أنه ينقص من سيادتها ويضر 

مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية وذلك لوجود الشركات بمصالحها االقتصادية، ويخدم 
 . (2)المتعددة الجنسيات بالدول المتقدمة

تلك اللوائح والقوانين والقواعد : وعموما يمكن القول أنه يقصد بإجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة
المباشرة، كمبدأ المعاملة الوطنية، ومبدأ اإللغاء العام واإلجراءات التي تنظم التعامل مع االستثمارات األجنبية 
لحاقها باتفاقية الجاتللقيود الكمية والتي طالبت الدول المتقدمة الدول النامية ب  .إلغائها وا 

وبالتالي فإجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة المحظورة طبقًا التفاقية تدابير االستثمار، هي تلك 
تفق مع االلتزام بمبدأ معاملة االستثمارات األجنبية بنفس معاملة االستثمارات الوطنية،أو اإلجراءات التي ال ت

                                                           

 1   .11-78بق، ص ص مرجع سا بن زغيوة محمد، النظام التجاري الدولي وحقوق الدول النامية، -
وليد حفاف، االستثمار األجنبي المباشر والمنظمة العالمية للتجارة، تحليل وتقييم اتفاقية إجراءات االستثمار المتصلة  -2

، 74، ص 7112، ديسمبر 11: مجلة رؤى اقتصادية، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، ع بالتجارة على الدول النامية،
 . www.asjp.dz: المجلة موجودة على الموقع اإللكتروني

 .129 ، مرجع سبق ذكره صعمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي :أنظر كذلك

http://www.asjp.dz/
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وقد جاء الملحق الخاص باتفاقية ترمس د الكمية على الواردات والصادرات، مع االلتزام بمبدأ حظر القيو 
 :في بقائمة توضيحية للتدابير االستثمارية والتي تعتبر مقيدة لحرية التجارة، وتتلخص 

 :مبدأ المعاملة الوطنية -1
من اتفاقية ترمس، بحيث منعت االتفاقية على الدول األعضاء القيام بتطبيق  7ونصت عليه المادة 

إجراءات استثمارية متصلة بالتجارة والتي تتعارض مع االلتزام بالمعاملة الوطنية ، حيث اعتبر اشتراط الدولة 
على المشروع األجنبي شراء واستخدام منتجات محلية بمقادير أو المضيفة لالستثمار العضو في المنظمة 

نسب معينة للمكون المحلي في منتجات المشروع يعد إخالال بمبدأ المعاملة الوطنية المنصوص عليه في 
 .ما يعبر عنه بشرط المكون المحلي ، وهو1994من اتفاقية الجات ( 1)المادة 

االستثماري األجنبي أو استخدامه لمنتجات مستوردة من  تقييد استيراد المشروعوفيما يخص كذلك 
الخارج بكمية معينة وفق نسبة معينة تعادل حجم أو قيمة ما يصدره المشروع من منتجات محلية، يعد تقييدا 

 .لنفس المبدأ وهو ما يعبر عنه بشرط التوازن التجاري
 :حظر القيود الكمية -7

قيام بتطبيق اإلجراءات االستثمارية المرتبطة بالتجارة، إذا يحظر االتفاق كذلك على دول األعضاء ال
من اتفاقية  11من المادة  1كانت تتعارض مع االلتزام بحظر القيود الكمية المنصوص عليه في الفقرة 

، بمعني أن أحكام االتفاق تضع حدًا لسلطات الدول األعضاء في التوسع في هذه 1994الجات لعام 
زام الدول األعضاء بعدم تقييد المستثمر األجنبي ومشروعه في الدولة المضيفة، وهذه اإلجراءات من خالل إل

 :القيود الكمية تشمل
تقييد استيراد المشروع األجنبي لمنتجات تستخدم في إنتاجه المحلي أو ترتبط بهذا اإلنتاج عن  -

الذي تتدفق عليه في البلد  طريق تقييد حصوله على النقد األجنبي بمبلغ يتناسب مع قيمة النقد األجنبي
والذي يؤدي إلى التقييد الكمي " شرط توازن العمالت األجنبية" المضيف ويطلق على هذا اإلجراء شرط 

 .للواردات
تقييد قيام المشروع األجنبي بالتصدير أو البيع من أجل التصدير، سواء كان ذلك محددا بمنتجات  -

إلنتاج المحلي للمشروع، ويترتب على هذا اإلجراء التزام المشروع معينة بعينها، أو بحجم معين، أو بقيمة ا
ببيع نسبة معينة من إنتاجه أو حد أدنى منه في السوق المحلي للدولة المضيفة لالستثمار، ويطلق على 

  .(1)هذا التدبير شرط حدود التصدير والذي يؤدي إلى التقييد الكمي للصادرات
التزام الدول األعضاء بإخطار مجلس التجارة في السلع والذي يحدد ولقد حددت اتفاقية ترمس بضرورة 

يوما بأية إجراءات تجارية ( 91)المهام والمسؤوليات للجنة االستثمار المتصلة بالتجارة الدولية في غضون 

                                                           
1
- Amirta Narlikar , The word Trade Organization, A very Short Introduction, Oxford University Press ,  

published, 2005, 174، ص 7118عبد اإلله المالح، العبيكان، مطابع المملكة العربية السعودية،  : ترجمة.  

 .21-27مرجع سبق ذكره، ص ص  بن زغيوة محمد، النظام التجاري الدولي وحقوق الدول النامية، -: أنظر كذلك
 . 121-121، مرجع سبق ذكره، ص ص عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي -
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متعلقة باالستثمار تكون غير متوافقة مع االتفاقية، ووجوب إلغاء هذه اإلجراءات في فترة أقصاها سنتين 
النسبة للدول المتقدمة وخمس سنوات بالنسبة للدول النامية وسبع سنوات للدول أقل نموا، على أن يبدأ ب

 .(1)1992جانفي  11سريانها من 
أي دولة تتخذ تدابير معينة الحتواء عقد استثمار أجنبي كاشتراط توظيف حد أدنى من عمال الوطنيين 

ة، فهذه االشتراطات قد تكون منصوص عليها بصفة صريحة أو على المستثمر األجنبي تحقيقًا للمصلحة العام
ذا كان هذا البلد عضو في المنظمة العالمية للتجارة، وجب  ضمنية في عقد االستثمار األجنبي المباشر، وا 
عليه مراعاة ذلك بحيث لبدا أن تكون هذه االشتراطات المنصوص عليها في عقد االستثمار األجنبي المباشر 

ما ألتزمت به الدولة في إطار المنظمة العالمية للتجارة، لذلك فالدولة المضيفة لالستثمار تفرض متناسقة مع 
 .     (2)شروط في عقد االستثمار األجنبي المباشر تتماشى والتزاماتها الدولية

من اتفاق إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة نصت على إنشاء لجنة  2والجدير بالذكر أن المادة  
طبيق الضمانات الموضوعية واإلجرائية التي نصت عليهم االستثمار المتصلة بالتجارة الدولية وذلك من أجل ت

اتفاقية ترمس، حيث تكون عضويتها مفتوحة لكل الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية هدفها مراقبة 
ها أو يحددها مجلس التجارة في السلع ، وكذا سير وتنفيذ االتفاقية، والقيام بالمسؤوليات والمهام التي يعهد إلي

تقديم المساعدة واإلشراف على مشاورات األعضاء الخاصة بإجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة، كما تقوم 
اللجنة بإعداد تقرير سنوي ترفعه لمجلس التجارة في السلع متضمنا مالحظتها حول األمور الخاصة بتنفيذ 

  .    (3)االتفاق
    :اتفاقية ترمس ثمار األجنبي في ظلوية منازعات عقود االستتس -ب

إن القيود التي تفرضها الدول المضيفة على الجوانب التجارية المتعلقة باالستثمارات األجنبية، تؤدي 
إلى نشوب منازعات بين الدول األعضاء في  المنظمة لذلك وفي إطار الحفاظ على حرية التجارة الخارجية 

جاء الملحق الثاني والذي سبقت اإلشارة إليه من اتفاقية منظمة العالمية للتجارة في مذكرة التفاهم العالمية 
بشأن القواعد واإلجراءات التي تحكم النزاعات، وتنظر منظمة العالمية للتجارة في منازعات االستثمار 

عضاء، والذي أنشأ بموجب المتصلة بالتجارة، من خالل جهاز تسوية المنازعات التجارية بين الدول األ
االتفاقية السالفة الذكر التي تمخضت عن جولة أورغواي، وهو جهاز مستقل، ويتمتع بسلطة إنشاء فرق 
خطار المجالس واللجان  عداد تقارير جهاز االستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، وا  التحكيم وا 

 .(4)المختصة بتطور المنازعات

                                                           

.121مرجع سبق ذكره، ص معاوية عثمان الحداد، القواعد القانونية المنظمة لجذب االستثمار األجنبي،  - 1 
مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، العقــود الحكوميــة، سلســلة دراســات األونكتــاد بشــأن قضــايا اتفاقــات االســتثمار الدوليــة،  -2

 .مرجع سبق ذكره ،7114نيويورك وجونيف، 
 .122 ، ص مرجع سبق ذكره عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، -3
 .111مرجع سبق ذكره، ص  بن زغيوة محمد، النظام التجاري الدولي وحقوق الدول النامية، -4
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المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية إال محصلة تطور كبير بدءًا من ولم يكن نظام تسوية 
، وصوال إلى المنظمة العالمية للتجارة، هذه األخيرة 1994، ثم الجات لعام 1942اتفاقية الجات لعام 

 استحدثت آلية لتسوية المنازعات في إطارها وتالفت الكثير من العيوب التي كانت تعتري النظام السابق
لتسوية منازعات االستثمار المتصلة بالتجارة، وتتميز هذه اآللية بالسرعة في التطبيق وعدم الوصول إلى 

 .(1)طريق مسدود
من اتفاقية الجات  71و 77تنطبق أحكام المادتين :" من اتفاقية ترمس على أنه 2وقد نصت المادة 

 .(2)..."، كما أوضحها وطبقها التفاهم حول تسوية المنازعات1994لعام 
كما تم وضع نظام لتسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة تحت مسمى جديد عرف 

 Understandingاختصارا لي ( D.S.U)بمذكرة التفاهم بشأن القواعد واإلجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات 

on Rules and Procedure Covering The Settlement of Disputes
حيث أنشئ جهاز تسوية ، (3)

من اتفاقية ( 7)وذلك بموجب الملحق رقم   Dispute Settelement Bodyاختصارا لي   (D.S.B)المنازعات 
منظمة العالمية للتجارة كنظام مؤسسي لتسوية المنازعات التي تثور بصدد تطبيق اتفاقيات التجارة متعددة 

 .(4)بالتجارة الدوليةاألطراف ومنها منازعات االستثمار المتصلة 
وينطوي نظام تسوية المنازعات الذي أوردته وثيقة التفاهم على تعديل جوهري يختلف عن ذلك الذي 

، فهو نظام ال يعتمد على اآلليات االختيارية أو الدبلوماسية فقط 1994كانت تأخذ به اتفاقية الجات لعام 
وال على اآلليات  1994من اتفاقية الجات لعام  71و 77لتسوية المنازعات مثل ما ورد في المادتين 

اآلليات الدبلوماسية و اآلليات اإللزامية القضائية فقط، فهو في الحقيقة نظام شبه قضائي وسطي يجمع بين 
ويعمل جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وفقا لآلليات والمراحل المختلفة التي  ،(5)القضائية

 :وهي تباعاً تمر بها المنازعة وصوال إلى تسويتها 
 :مرحلة المشاورات -1

وهي المرحلة األولى لتسوية النزاع التجاري الدولي بصفة عامة والنزاع الناتج عن إجراءات االستثمار 
المتصلة بالتجارة بصفة خاصة، حيث ال يمكن عرض النزاع على جهاز تسوية المنازعات إال بعد فشل 

  .(6)تسويته عن طريق آلية المشاورات الثنائية

                                                           
بدر الدين، النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمودمحمد صالح  -1

 .21-42ـ، ص ص 7114مصر، 
 .94مرجع سبق ذكره، ص  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،االستثماريةميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات أ -2
 .172شكور صالح، االستثمار األجنبي، سبل استقطابه وتسوية منازعاته، مرجع سبق ذكره، ص ازاد  -3
 .21ة التجارة العالمية، مرجع سبق ذكره، ص بدر الدين، النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظم محمودمحمد صالح  -4
 .24بدر الدين، النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مرجع سابق ص  محمودمحمد صالح  -5
المؤتمر العربي  عادل عبد العزيز علي السن، تسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة بين النظرية والتطبيق،-6

بالتعاون مع " الفرص والتحديات أمام الدول العربية " الرابع مستقبل مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية 
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من مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية النزاعات على أحكام التشاور، حيث يتعين على  4ونصت المادة 
أيام من تسلمه، وأن يدخل بحسن نية في ( 11)العضو الذي يقدم إليه الطلب بالتشاور أن يرد عليه خالل 

الطلب، وفي حالة عدم التزام يومًا بعد تاريخ تسلم ( 11)عملية التشاور مع العضو مقدم الطلب خالل مدة 
العضو بالدخول في هذه المشاورات بهدف التوصل إلى تسوية مرضية خالل المدة الزمنية المحددة، فيكون 

ومًا التالية لتسلم طلب ي 21من حق العضو مقدم الطلب أن يلجأ إلى طلب إنشاء فرق التحكيم في غضون 
المجلس واللجان ذات الصلة بالمشاورات وبالنتائج  وعلى العضو الطالب للمشاورات أن يخطرالتشاور، 

يومًا بعد تسلم الطلب بالنسبة للسلع ( 71)المتوصل إليها وفي الحاالت االستعجالية تقلص هذه المدة إلى 
السريعة التلف، وعلى أطراف النزاع وفريق التحكيم وجهاز االستئناف بذل أقصى حد ممكن من جهد بغية 

ون المفاوضات سرية ويجب عدم اإلخالل بحقوق أي عضو في أية إجراءات تعجيل اإلجراءات، وتك
 .(1)الحقة

 :المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة -2
من بين اآلليات الواجب إتباعها لتسوية منازعات االستثمار المتصلة بالتجارة وفقا لنظام مذكرة التفاهم 

جراءات وتسوية المنازعات، نجد  اآلليات الدبلوماسية االختيارية والمتمثلة في المساعي المتعلقة بقواعد وا 
، وهذا يتماشى مع المبادئ العامة الموجودة في (2)الحميدة والتوفيق والوساطة بخالف المشاورات فهي إلزامية

 .(3)من ميثاق األمم المتحدة السالف اإلشارة إليها آنفاً  11المادة 
:" ة بتسوية المنازعات هذه الوسائل إذ نصت على ما يليمن مذكرة التفاهم الخاص 2وقد حددت المادة 

 .المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة إجراءات تتخذ نوعًا إذا وافق على ذلك طرفا النزاع: 1ف 
وتكون إجراءات المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة سرية وبخاصة المواقف التي يتخذها طرفا : 7ف 

وينبغي أال تخل بحقوق أي من الطرفين في أية سبل تقاضي أخرى وفق هذه النزاع خالل هذه اإلجراءات، 
 .اإلجراءات

                                                                                                                                                                                           

فبراير  18-12 -الجمهورية اليمنية  -والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ودولة مصر واإلمارات ، وزارة الصناعة والتجارة اليمنية
7119. 

ص  ص ذكره، صالح محمد محمود بدر الدين، النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مرجع سبق 1-
22-22. 
 .179 شكور صالح، االستثمار األجنبي، سبل استقطابه وتسوية منازعاته، مرجع سبق ذكره، صازاد  -
 .92مرجع سبق ذكره ص  دراسة قانونية تحليلية مقارنة،، االستثماريةميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات أ -
 .111بدر الدين، النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مرجع سبق ذكره، ص  محمودمحمد صالح  -
 . 1994من مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات في إطار منظمة العالمية للتجارة لعام  4المادة  -
. 127معاوية عثمان الحداد، القواعد القانونية المنظمة لجذب االستثمار األجنبي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2 
.27معاوية عثمان الحداد، القواعد القانونية المنظمة لجذب االستثمار األجنبي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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يجوز ألي طرف في نزاع أن يطلب المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في أي وقت، : 1ف 
نهاؤها في أي وقت، وعند انتهاء إجراءات المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة،  ويجوز بدأها في وقت وا 

 .يجوز للطرف الشاكي أن ينتقل إلى طلب إنشاء فرق التحكيم
يومًا بعد تاريخ تسلم  21عند الشروع المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في غضون : 4ف 

يومًا بعد تاريخ تسلم طلب عقد المشاورات قبل  21طلب عقد المشاورات، ينبغي للطرف الشاكي أن يتيح فترة 
يومًا إذا اعتبر  21تحكيم، ويجوز للطرف الشاكي أن يطلب إنشاء فريق خالل فترة  أن يطلب إنشاء فريق

 .(1)"طرفا النزاع معًا أن المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة قد أخفقت في تسوية النزاع
حكام هذه المادة يالحظ أن هذه الطرق الودية ليس لها ميعاد محدد للبدا فيها  وباستقراء نصوص وا 

أن هذه الطرق كذلك ، يالحظ (4)شرتها أو االنتهاء منها، لكن بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من هذه المادة ومبا
يوما من تاريخ تقديم الطلب من الدولة المتضررة إلى جهاز تسوية  21لها نفس ميعاد المشاورات الثنائية أي 

لحل النزاع والتي يقوم بها المدير العام المنازعات، وقد تستمر المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة 
ن كان هذا األمر تعرض للنقد من طرف الفقه حول طبيعة القائم بالتوفيق  - (2)للمنظمة العالمية للتجارة وا 

 .(3)حتى ولو فشلت المشاورات الثنائية -والذي يستوجب أن يكون لجنة من الخبراء وليس شخص الفرد
 : تشكيل فريق الخبراء -3

أخفقت الوسائل االختيارية المتمثلة في المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة وكذا اإللزامية ذا إ
ما لم يكن هناك -يومًا في فض النزاع بين األطراف، فإنه يمكن تشكيل فريق الخبراء  21كالمشاورات خالل 

يث يقوم فريق الخبراء يومًا من تقديم الشكوى أمام جهاز تسوية المنازعات ح 42في ظرف  -توافق بتشكيله
 .(4)بالتقييم الموضوعي للقضية، ويصدر قراره فيها، هذا األخير يكون قابال للطعن أمام هيئة االستئناف

ويتشكل فريق الخبراء من ثالثة إلى خمسة أشخاص حسب اتفاق أطراف النزاع، يتم اقتراحهم من قبل 
ية التي يجب أن تقدم إلى جهاز تسوية المنازعات أمانة منظمة التجارة العالمية، ويصدر توصياته في القض

      .    (5)في مدة ستة أشهر، هذا األخير الذي له كذلك صالحية تشكيل فرق التحكيم
 :  فرق التحكيم -4

إذا فشلت المشاورات أو الطرق الدبلوماسية في حل النزاع، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى الوسائل 
، وفقًا التفاقية منظمة التجارة (6)والمقصود هنا آلية التحكيم التي يرتضيها األطرافاألخرى شبه قضائية، 

                                                           

.ت في إطار المنظمة العالمية للتجارة، من مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعا4، 1، 7، 1ف /2المادة  - 1 
2
 - Article 5 paragraphe 7: « Le directeur général poura, dans le cadre de ses fonctions offires fonction offir ses bons 

offices, sa concibiation ou sa mediation envue d’aider les membres a régler leur differen » 

بدر الدين، النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مرجع سبق ذكره،  ص ص  محمودمحمد صالح  -3
27-22. 
 
 .111مرجع سبق ذكره ص  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،االستثماريةميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات أ -4
 .114مرجع سبق ذكره ص  ، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،تثماريةاالسميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات أ -5

.، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 72المادة  - 6 
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جراءاتها ، ويقوم جهاز تسوية (1)العالمية، والتي رسمت مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية النزاعات قواعدها وا 
 :المنازعات بهذه العملية، وفق ثالث مراحل هي

 :المنازعاتتكوين فرق التحكيم لحسم  -أ
من مذكرة التفاهم على أنه يجوز أن يطلب الطرف المشتكي  12وفي هذا الشأن نصت المادة 

تشكيل فريق التحكيم لحسم المنازعة، ويقدم الطلب بتكوين فريق التحكيم مكتوبا أمام جهاز تسوية ( المدعي)
 .(2)المنازعات، هذا األخير قد يقرر عدم تشكيله بتوافق اآلراء

يشتمل الطلب المقدم بإنشاء فريق التحكيم جميع البيانات المتعلقة بموضوع النزاع ويبين ما ويجب أن 
إذا كانت قد عقدت مشاورات، وأن يقدم ملخصًا مختصرًا لألساس القانوني للشكوى كافيا لعرض المشكلة 

 .(3)بوضوح
 71ف ذلك في غضون ويكون لفريق التحكيم االختصاصات التالية ما لم يتفق طرفا النزاع على خال

يومًا من تشكيله أن يفحص االتفاق المشمول الذي يستشهد به طرفا النزاع والموضوع المقدم إلى جهاز تسوية 
المنازعات، بهدف الوصول إلى نتائج تساعده في تقديم التوصيات واقتراح األحكام المنصوص عليها في ذلك 

من مذكرة التفاهم  2سبيل الحصر وفق المادة  االتفاق، وفضاًل على هذه االختصاصات الواردة على
والمتمثلة في فحص النزاع والمساعدة في تقديم االقتراحات للجهاز الخاص بتسوية المنازعات، هناك 
اختصاصات يتولى تحديدها مدير جهاز تسوية المنازعات بتفويض من الجهاز نفسه وبالتشاور مع الدول 

ذا االتفاق على اختصاصات غير االختصاصات المعتادة األطراف في هذا الشأن، وبموافقة طرف ا النزاع، وا 
جاز ألي عضو أن يثير أية نقاط بشأنها في هذا الصدد للفت نظر رئيس جهاز تسوية المنازعات في أمور 

 .     (4)من الممكن يكون قد أغفلها عند تحديده الختصاصات الفريق الخاص
، (5)ن أفراد حكوميين أو غير حكوميين مؤهلين وذوي خبرةوتتكون الفرق الخاصة أو فرق التحكيم م

يكون عددهم ثالثة ما لم يتفق طرفا النزاع خالل عشرة أيام من إنشاء فريق التحكيم أن يكون خمسة أشخاص 
 .(6)مع إعالم الفريق بسرعة

 :إجراءات فرق التحكيم لحسم المنازعات -ب
بتسوية  المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية على من مذكرة التفاهم الخاصة  17نصت المادة 

من  1اإلجراءات التي يجب أن تتبعها الفرق الخاصة أو فرق التحكيم، وهي اإلجراءات الواردة في الملحق 
هذا التفاهم ما لم يقرر الفريق خالف ذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع، وأهم الضوابط التي أوردتها هذه 

                                                           

.127معاوية عثمان الحداد، القواعد القانونية المنظمة لجذب االستثمار األجنبي، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
.، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 1: ف/2المادة   - 2 

 .، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 7: ف/2المادة   -3
  .، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 7: ف/2المادة   -4

.، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 7، 1ف /8المادة  - 5  
.، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 2ف /8المادة  - 6  
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أن يفصل فريق التحكيم بقرار نهائي في المنازعة خالل ستة : بشأن إجراءات فرق التحكيم هي (17)المادة 
 .أشهر من تاريخ االتفاق على تشكيله وعلى اختصاصاته

وعليها وضع التقارير دون حضور أطراف النزاع في ضوء المعلومات   وتكون مداوالت الفرق سرية،
والبيانات المقدمة، على أن تدرج اآلراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء الهيئات في تقرير الفرق دون ذكر 

 .(1)أسماء
ن وفي الحالة اإلستعجالية المتعلقة بالسلع السريعة التلف تكون هذه المدة ثالثة أشهر، وال يجوز أ

صدار القرار النهائي تسعة أشهر، على أن يبلغ فريق التحكيم  تتجاوز الفترة ما بين إنشاء فريق التحكيم وا 
 .    (2)جهاز تسوية المنازعات بأسباب هذا التأخير في إصدار القرار النهائي في المنازعة

 :اعتماد تقارير الفرق -ج
مرور عشرون يومًا بعد تعميمها على واألعضاء  ينظر جهاز تسوية المنازعات في اعتماد التقارير بعد

وذلك لتوفير الوقت الكافي لألعضاء لدراسة التقارير، ويقدم األعضاء اللذين لديهم اعتراضات على تقرير 
فريق ما أسبابا مكتوبة تشرح اعتراضاتهم ليجرى تعميمها قبل ما ال يقل عن عشرة أيام من اجتماع الجهاز 

 .لتقريرالذي سينظر خالله في ا
 .وألطراف النزاع الحق في المشاركة الكاملة في دراسة تقرير الفريق، وتسجل وجهات نظارها بالكامل

ويعتمد الجهاز تقرير الفريق في أحد اجتماعاته خالل ستين يومًا بعد تاريخ تعميم التقرير على 
الفريق بتوافق اآلراء عدم اعتماد  األعضاء،  ما لم يخطر أحد األطراف الجهاز بقراره بتقديم استئناف أو يقرر

 .    التقرير
ذا أخطر أحد األطراف الجهاز بقراره باالستئناف، فإن الجهاز ال ينظر في اعتماد تقرير الفريق إال  وا 
بعد استكمال االستئناف، وال تخل إجراءات االعتماد بحق األعضاء في التعبير عن آرائها بشأن تقرير 

 . (3)الفريق
  :ستئنافمرحلة اال -د

يوجد على مستوى جهاز المنازعات جهاز دائم لالستئناف، ومن مهامه النظر في القضايا المستأنف 
فيها من الفرق، ويتكون الجهاز من سبعة أعضاء يخصص ثالثة منهم لكل قضية من القضايا، ويعمل 

 .أعضاء جهاز االستئناف بالتناوب
بالمكانة الرفيعة، وبالخبرة الراسخة في مجال القانون ويتكون جهاز االستئناف من أشخاص مشهود لهم 

والتجارة الدولية، وموضوع االتفاقات المشمولة عمومًا، ويجب أال يكونوا تابعين ألي حكومة من 
 .(1)الحكومات

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 14المادة  -1
 .، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 17المادة  -2
 .من مذكرة التفاهم، مرجع سبق ذكره 11: الملحق رقم -
  .، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 12المادة  -3
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 :مرحلة تنفيذ التوصيات والقرارات -و
الفرق الخاصة أو فرق يراقب جهاز تسوية المنازعات تنفيذ التوصيات والقرارات التي تتوصل إليها 

ذا أخفق العضو المشتكي منه في االمتثال للتوصيات والقرارات خالل مدة (2)التحكيم أو جهاز االستئناف ، وا 
زمنية معينة، فيجب على هذا العضو الدخول في مفاوضات مع العضو الشاكي بهدف التوصل إلى تعويض 

ذا لم يتم االتفاق على تعويض مرضي  يومًا بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة  71خالل مقبول للطرفين، وا 
جاز للطرف الشاكي أن يرفع أمره إلى جهاز تسوية المنازعات يطلب فيه تعليق الحقوق بالنسبة للطرف 

 .  (3)المشتكي منه وذلك بموجب االتفاقات
يمكن االستنتاج أن إجراءات تسوية المنازعات في ظل اتفاقية ترمس المنبثقة عن المنظمة اخيراا و 

العالمية للتجارة تكون وفق ما ورد في مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات، وتتم عبر عدة آليات 
لمساعي الودية اآلليات الدبلوماسية اإللزامية كالمشاورات واالختيارية كاالستعانة بالوساطة وا: منها

والتوفيق، وفي حالة فشل الوسائل الدبلوماسية اإللزامية يتم اللجوء إلى الوسائل الشبه قضائية والمتمثلة 
في عرض النزاع المتعلق باالستثمار على الفرق الخاصة أو فرق التحكيم، هذه األخيرة تكون قراراتها قابلة 

وى جهاز تسوية المنازعات، هذا األخير كذلك يعمل لالستئناف أمام جهاز االستئناف الموجود على مست
 .على إقرار التوصيات والقرارات التي يتوصل إليها الفريق الخاص أو جهاز االستئناف، قصد تنفيذها

من مذكرة التفاهم آلية أخرى بديلة عن اآلليات األخرى هن عرفت بآلية  25كما أجازت المادة 
المية للتجارة وذلك بالتراضي بين أطراف النزاع ومع إخطار جهاز التحكيم السريع في إطار المنظمة الع

 .(4)تسوية المنازعات باتفاق التحكيم وباألحكام الصادرة في إطاره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                                                                                                                                                                                           

.، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 12المادة  - 1 
.، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم 71المادة  - 2 
.، مرجع سبق ذكرهمن اتفاقية التفاهم 77المادة  -  3 
 .111 أزاد شكور صالح، االستثمار األجنبي، سبل استقطابه وتسوية منازعاته، مرجع سبق ذكره، ص -4



 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 394 - 
 

 : فصل الثانيال
 

 التحكيم الدولي لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشرآلية 
 

تقرره أغلب التشريعات واالتفاقيات الدولية المنظمة لالستثمار اتجه الفقه وقواعد السلوك الدولي وما 
إلى اعتماد آلية نظام التحكيم الدولي كآلية لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، نظرًا لمرونة 

 .(1)إجراءاته واختصار وقته وتكاليفه
واهتمت ، (2)يةأو القضائية أو التشريعتعددت التعريفات المختلفة للتحكيم بصفة عامة سواء الفقهية وقد 

على غرار المجتمع الدولي، حيث ابرمت عدة اتفاقيات ، به الدول كافة، ونصت عليه في أنظمتها الداخلية
خاصة بالتحكيم، وبوجه خاص االتفاقيات الخاصة بمنازعات االستثمارات األجنبية المباشرة، خاصة تلك 

 .   (3)المنشئة لمراكز التحكيم الدولية
دورًا أساسيا في حل النزاعات المتعلقة بعقود االستثمارات األجنبية يلعب التحكيم  الجدير بالذكر أنو 

الدولة المضيفة لالستثمارات األجنبية المباشرة أو المستثمر )المباشرة، وذلك في حالة نقض أحد األطراف 
في حالة وجود خالفات حول تطبيق اللتزاماته التعاقدية، أو ( األجنبي الخاص شخص معنوي أو طبيعي

 .االتفاقيات الدولية خاصة تلك المتعلقة باالستثمارات األجنبيةكذا أحكام عقود االستثمار األجنبي المباشر و 
وبخصوص الجزائر وفي إطار سياستها االقتصادية التي كانت تنتهجها وكذا االنتقال من االقتصاد 

لى جذب رؤوس األموال األجنبية، فنجد في هذا اإلطار أن قانون االشتراكي إلى االقتصاد الحر، والعمل ع
منه قد أعطى ضمانًا قضائيًا  74وبموجب المادة  7112أوت  11المؤرخ في  19-12ترقية االستثمار 

للمستثمر األجنبي في عقد االستثمار األجنبي المباشر لتسوية المنازعات المتعلقة به عن طريق التحكيم 
إلى غاية آخر  1921خير الذي عرف  تطورا في الجزائر، منذ أول قانون لالستثمارات سنة الدولي، هذا األ

 .7112قانون سنة 
وقد زاد اإلهتمام بهذه اآللية في ظل مناخ العولمة اإلقتصادية والسهولة التي صاحبت حركة انتقال 

وأصبح التحكيم الوسيلة المقبولة ، (4)االموال بين الدول، خاصة من دول العالم المتقدم إلى دول العالم النامي
التي تلجأ إليها أطراف عقود االستثمار األجنبي المباشر لما له في ذلك من مبررات وخصائص وضمانة 

 .(5)ومبادئ تضمن فعاليته لحقوق األطراف في العقد

                                                           
 .118، مرجع سبق ذكره، ص االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية ،دريد محمود السامرائي -1

.142 عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، صبشار محمد األسعد،  - 2 
 .112مرجع سبق ذكره، ص  عبد الرحمن محمد العقيل، ضمانات االستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية، -3

.27مرجع سبق ذكره، ص  هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولية، دار الفكر الجامعي، - 4 
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -5

 .121 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
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إجراءات ثم ، (المبحث األول)ماهية التحكيم التجاري الدولي  :ولهذا سوف نتناول في هذا الفصل
 . (المبحث الثاني) التحكيم وحكم التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر

 :المبحث االول
 ماهية التحكيم التجاري الدولي

أدت الظروف المحيطة باالليات الداخلية لفض المنازعات خاصة في الدول المضيفة لالستثمارات، 
وضعف ثقة المستثمرين األجانب واستحالة ظهور الفرد بصفته الشخصية أمام المحكاكم القضائية الدولية 

مستثمرين األجانب على التي ال يقف أمامها إال الدول، إضافة إلى إستحالة مثول الدولة في نزاع مع أحد ال
أرضها أمام قضاء دولة أجنبية لما يمثله ذلك من مساس لحصانتها القضائية، إلى اقتناع المستثمر األجنبي 

ما تتصفه به هذه الستثماراته، لالمضيفة فض منازعاته مع الدولة لبأن التحكيم الدولي هو الوسيلة الوحيدة 
لتجاري الدولي في فض منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر، ونظرا ألهمية التحكيم ااآللية من مزايا، 

فإن األمر يوجب علينا إلقاء الضوء على الكثير من المسائل واألفكار التي تتعلق بنظام التحكيم في منازعات 
، وكذا (األول المطلب) منازعاتهذا النوع من ال ومبررات اللجوء إليه فيه مفهوماالستثمار من حيث عقود 

المبادئ الالزمة التي تضمن فعاليته في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر والقانون الواجب التطبيق 
 .(المطلب الثاني)عليه 

 اللجوء إليه في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر ومبررات الدولي التحكيممفهوم  :المطلب األول
ثون والقانون الوضعي التحكيم، وذهبوا في ذلك إلى بها الفقهاء والباحلقد تعددت التعاريفات التي عرف 

من حيث اعتباره وسيلة استثنائية يلجأ إليها المتعاقدان لحل خصوماتهم وذلك  مفاهيم تكاد تكون متقاربة
 .(1)باللجوء إلى اشخاص يختارونهم بعيدًا عن المحاكم

القانونية، ذلك أن عملية التحكيم تبدأ اعتبار من تاريخ االتفاق كما تباينت األراء الفقهية بشأن طبيعته 
عليه وتنتهي بصدور الحكم وطلب تنفيذه وعليه فالتحكيم تظام اتفاقي في نشاته وقضائي في وظيفته، والذي 

 .(وطبيعته القانونية صوره وأنواعه الدولي تعريف التحكيم: الفرع األول) ،(2)يتخذ عدة صور وأنواع
 عقود امتياز البترول وعقود االشغال العامةعقود االستثمار األجنبي المباشر مثل أطراف عادة ويفضل 

لفض منازعاتهم لعدة مبررات وأسباب تتماشى الدولي االلتجاء إلى التحكيم  ،وغيرها وعقود نقل التكنولوجيا
تختلف هذه اآللية عن اآلليات البديلة األخرى لتسوية  حيث، (3)المباشر وطبيعة عقود االستثمار األجنبي

                                                           
االستثمار التي تبرمها الدولة، مجلة رسالة الحقوق، كلية ايناس هاشم رشيد، التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود  -1

 .721، ص 7112، 1: عامعة كربالء، العراق، القانون، ج
.17-72ص  مرجع سابق، ص ايناس خلف الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة، - 2 

 .121 الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره،بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات  -3
وتجدر االشارة في هذا اإلطار أنه لم تكون هناك تفرقة بين التحكيم الداخلي والدولي قديما شأن ذلك شأن عدم التفرقة بين 

نيه القضاء العقود الوطنية واألجنبية، لكن بفعل تطور الحياة االجتماعية واالقتصادية وتشابك العالقات الدولية، وما اصبح يعا
العادي في مجال المنازعة الدولية االقتصادية من بطئ وتعقيدات في فضها، أدى ذلك كله إلى اللجوء إلى التحكيم خاصة في 
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، كالخبرة والصلح والوكالة بصفة خاصة المنازعات بصفة عامة ومنازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر
في منازعات عقود االستثمار  الدولي مبررات اللجوء إلى التحكيم: الفرع الثاني)،(1)والتوفيق وحتى القضاء

 (البديلة لتسوية النزاعات من الطرق األجنبي المباشر وتمييزه عن غيره 
 صوره وأنواعه ، طبيعته القانونية، الدولي تعريف التحكيم :الفرع األول

نستعرض في هذا الفرع مختلف التعريفات المعطاة للتحكيم بصفة عامة، للوقوف على طبيعته 
 :عرض مختلف الصور التي يمكن أن يتخذها وكذا وأنواعه، على النحو اآلتيالقانونية، مع 

 الدولي تعريف التحكيم :أوالا 
بصفة  تعددت التعريفات المختلفة المعطاة للتحكيم، فقد (2)ال يوجد تعريف جامع مانع للتحكيم الدولي

أنواعه وصوره والمجاالت التي يمكن أن يستخدم فيها كآلية لتسوية المنازعة ومنها المنازعة وذلك بتعدد  عامة
المصادر اإلقتصادية بصفة عامة والمنازعة المتعلقة بعقد االستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة، وكذا 

و من طرف التشريع سواء من طرف الفقه العربي أو الفقه الغربي أ ، التي يمكن أن يستنبط منها أحكامه
الوطني والدولي والقضاء، وحتى االسالم،  وعلى هذا األساس سوف نتناول تعريف التحكيم من جميع هذه 

 .وباألخص في مجال االستثمارات األجنبية المباشرة التاريخية الزوايا مع اإلشارة إلى تطوره عبر العصور
قال أحكمه فاستحكمه أي الفعل حكم ويحكم ويهي المصدر من " التحكيم" كلمة: التحكيم في اللغةف

وحكمه في ماله تحكيمًا إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم عليه في  صار محكما، والحكم بفتحتين الحاكم، 
 .ذلك

يقال حكمت فالنا في مالي تحكيمًا، إذًا فوضت إليه  -بتشديد الكاف مع الفتح -فالتحكيم مصدر حكم 
 .لك، وأستحكم فالن في مال فالن إذا جاز فيه حكمهالحكم فيه فاحتكم علي في ذ

                                                                                                                                                                                           

العالقات التعاقدية التي يكون أحد أطرافها أجنبيًا سواء شحخصًا طبيعيًا أو معنويًا، ولضمان حقوق هذا الطرف من عدم 
لة المتعاقدة وخوفا من االنحياز إلى جانبها، فقد برز التحكيم الدولي في مجال فض منازعات العقود خضوع للقانون الوطني للدو 

الدولية إلى جانب التحكيم الداخلي وذلك لتفادي مسألة اإلختصاص القضائي والتشريعي في حل منازعات ومشاكل هذا العقد 
ود، اتفاق التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا، مجلة االجتهاد عمر الفالح العطين، ريزان حم: أنظر. نظرا لطبيعته المعقدة

 .   11-11، ص ص 7112، جوان 18: للدراسات القانونية واالقتصادية، معهد الحقوق، المركز الجامعي لتمنغاست، ع
العربية  خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول -

 .122 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
أحمد عبد الاله المراغي، دور التحكيم في تشجيع وحماية االستثمارات األجنبية، دراسة مقارنة، دار الكتب والوقائق القومية،  -1

 .47، ص 7114 ،1ط  االسكندرية، مصر، تب الجامعي الحديث،المك
 زغدود، سيف الدين بوجدير، ضمانات االستثمار األجنبي في القانون الجزائري، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، جغلول -2

 .211، ص 7112جوان  11: ع كلية الحقوق والعلوم السياسية،
ركز الدولي لتسوية دراسة سياسية قانونية لدور المتسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  ،طه أحمد علي قاسم -:انظر كذلك -

 .449ص   ،منازعات االستثمار، مرجع سبق ذكره
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مصدر قولك حكم بينهم يحكم أي قضي، وحكم له وحكم عليه، : الحكم: ويقول ابن منظور في لسان العرب
والحكيم تطلق على من يحسن دقائق الصناعات ويتقنها، والحكم  والحكيم هما بمعنى الحاكم، وهو القاضي، 

حكمنا فالنًا فيما بيننا اي أجزنا : أمروه أن يحكم ويقال: ع حكام، وحكموه بينهموالحاكم منفذ الحكم والجم
 .(1)حكمه بيننا

الفرنسية والتي تعني التحكيم على " Arbitrage"يرد التعريف القانوني لكلمة "الصحاح :" وفي معجم
أشخاص أو هيئة اتفق هو الفصل في نزاع قائم بين دولتين أو أكثر بقرار ملزم يصدر من :"الشكل التالي

 .(2)"أطراف النزاع على تعيينهم أو تعيينها الداء هذه المهمة
إجراء اختياري لتسوية المنازعات بحكم ملزم : " وعلى الصعيد الفقهي العربي، فيعرفه ابرهيم شحاته بأنه
:" د حداد بأنهوتعرفه الدكتوراه حفيظة السي ، (3)"يتأسس على القبول المسبق من جانب األطراف في النزاع

تتعهد األطراف بأن يتم الفصل في المنازعة الناشئة بينهما أو المحتمل نشوءها  ذلك االتفاق الذي بمقتضاه
ومن الفقه العربي كذلك  ،(4)"من خالل التحكيم، وذلك إذا كانت هذه المنازعة تتعلق بمصالح التجارة الدولية

الطريقة التي يختارها األطراف لفض المنازعات التي تنشأ عن العقد عن طريق طرح :" من اعتبر التحكيم بأنه
، ويعرف كذلك الفقه (5)"أو أكثر يطلق عليهم المحكمين دون اللجوء إلى القضاءالنزاع والبت فيه أمام شخص 

االتفاق على حل النزاعات من قبل : "قسيس أن التحكيم هو الغربي التحكيم، حيث يرى الدكتور أنطوان
، (6)"شخص أو أشخاص معينين يفصلون فيها بدال من أن يفصل فيها من قبل المحكمة القضائية المختصة

آلية لتسوية المنازعات في العقود وغيرها من التصرفات :" ومن الفقه الغربي كذلك من يعرف التحكيم بأنه
عبارة عن اعطاء سلطة "، كما عرفه البعض بأنهسيما مع وجود العنصر األجنبي في العالقةالقانونية، ال 

  .(7)"للمحكمين مستمدة من اتفاق األطراف للفصل في النزاع بين أطراف في عالقة تعاقدية أو غير تعاقدية

                                                           
   .71سابق، ص مرجع  أحمد عبد الاله المراغي، دور التحكيم في تشجيع وحماية االستثمارات األجنبية، دراسة مقارنة، -1
، مركز (28)اطروحات دكتوراه كمال عبد العزيز ناجي، دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي، سلسلة  -2

 .48، ص 7112 ،1 عربية، طدراسات الوحدة ال
.142ص  بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، - 3  

، ص 7114، 1ط رات حلبي الحقوقية، حفيظة السيد حداد، الموجز في النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي، منشو  -4
112. 

شعران فاطمة، اتفاق التحكيم في التشريع الجزائؤي، دراسة مقارنة، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،  -:أنظر كذلك
 .11، ص 7112، 7: معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي بتيسمسيلت، ع

.42مرجع سبق ذكره، ص  ستثمار البترولية،هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود اال -  5  
.142ص  بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، - 6  
، كما عرفه 42مرجع سبق ذكره، ص هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولية، -7

" اتفاق األطراف على عرض منازعتهم للللفصل فيها على هيئة خاصة هم اللذين يختارونها:" بأنه  Philippe Fouchard:االستاذ
 Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, Traité de l’arbitrage Comercial: في ذلك انظر

international, Litec , 1996, no, 7 ,p11. 
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مه طريق لفض الخصومات، قوا:"فقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه :وعلى الصعيد القضائي
الخروج عن طريق التقاضي العادية وعدم التقيد بإجراءات المرافعات أمام المحاكم باالصول االساسية في 

  "التقاضي وعدم مخالفة ما نص عليه في باب التحكيم
طريق استثنائي لفض المنازعات، ويقتصر على ما :"وأيضًا عرفته محكمة التمييز األردنية بأنه

تحكيم، وعلى المحكمة ان ال تتوسع في تفسير العقد المتضمن شرط التحكيم انصرفت إليه إرادة طرفي ال
 .(1)"لتحديد المنازعات الخاضعة للتحكيم

لفض النزاع بين إدعاءات الخصوم  طريق إرادي" :وعرفت محكمة استئناف باريس التحكيم بأنه
  .(2)"المتعارضة

وطني فقد ال والدولية، فعلى المستوىكما خضع التحكيم للتعريف على صعيد التشريعات الوطنية 
ينصرف لفظ : "لتحديد المقصود بالتحكيم على أنه 1994لعام  72: تصدى قانون التحكيم المصري رقم

ولو كان الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة التجاري الدولي التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم 
كانت الجهة التي تتولى إجراءات أسواء أحدهما أو كالهما من األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة 

      .(3)"بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك ،التحكيم
: بموجب المرسوم رقم بتعديل أحكام قانون اإلجراءات المدنية فقام بتعديل أحكام المشرع الفرنسي أما 

المتعلق بالتحكيم الدولي  1981لعام  211: والمرسوم رقم المتعلق بالتحكيم الداخلي ، 1981لعام  124
وقام بتخصيص ، (4)بشأن إصالح التحكيم 11/11/7111المؤرخ في  48/7111: وأخيرًا المرسوم رقم  ،

للتحكيم، مبرزًا التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم التحكيم الدولي بأحكام خاصة إلى جانب األحكام العامة 
إلى أن التحكيم هو إتفاق  1991لسنة  14: قبل هذا ذهب قانون التحكيم الفرنسي رقممع العلم أن ، (5)الدولي

                                                           
دراسة )الربيعي، ماهر محسن عبود الخيكاني، التحكيم ضمانة اجرائية لتسوية منازعات االستثمار ابراهيم اسماعيل ابراهيم  -1

جامعة بابل، العراق، ورقة بحثية على الموقع  ،(مقارنة
-77-18: ، تاريخ التصفحwww.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/publication_view.aspx?fid=7&pubid=3:االلكتروني

 .2 ص ،11-19:، الساعة7118
. 11مرجع سبق ذكره، ص  أحمد عبد الاله المراغي، دور التحكيم في تشجيع وحماية االستثمارات األجنبية، دراسة مقارنة، - 2 

، 1994لسنة  72: عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية واإلدارية، طبقًا للقانون رقم -3
بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية  -، 74-71، ص ص 1992باالسكندرية، منشأة المعارف 

 .142 الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص
الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية الصادرة بتاريخ ،  11/11/7111المؤرخ في  7111/48: المرسوم رقم  -4

مجلة التحكيم العربية،  :، أنظر كذلك www.justice.gouv.frلعدل الفرنسية منشور على الموقع الرسمي لوزارة ا 14/11/7111
 .ـ242، ص  2، العدد  7111سنة  ، لبنان،بيروت

5
 - Mohand Issaad , la nouvelle loi algérienne sur l’arbitrage internationale , Revue , arbitrage , Comité francaise 

,Paris,France,No: 3 , 2008 ,p 3 . 
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إتفاق الطرفين على اإللتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما 
 .(1)"عالقة قانونية عقدية كانت أو غير عقديةبمناسبة 

حيث نظمت التحكيم التجاري الدولي بأحكام خاصة إلى جانب ، تأثرت الجزائر بالتشريع الفرنسي  ولقد
فبراير  72المؤرخ في  18/19 المدنية واإلدارية، و هذا في قانون اإلجراءات الداخلي األحكام العامة للتحكيم

، تطورًا في األحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي : لسادس المعنون ب ، حيث شكل الفصل ا7118
 .(2)عات المقارنة الوطنية و الدوليةنوعيًا  في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزائري مسايرًا التشري

على أن من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  1ف/2المادة  وعلى المستوى الدولي نصت
اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيال إلى التحكيم جميع أو بعض "على ان  اليونيسترال

المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن عالقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية 
 ".جوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصلوي

فقد عرف نظام التحكيم سواء في إطار القانون الدولي العام أو في إطار  وعلى المستوى الدولي
العالقات اإلقتصادية الدولية تطورًا ملحوظًا هامًا بإعتباره من الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية 

 .(3)المختلفة

                                                           
 .11مرجع سبق ذكره، ص  أحمد عبد الاله المراغي، دور التحكيم في تشجيع وحماية االستثمارات األجنبية، دراسة مقارنة، -1
الي نصت على  91/19مكرر من المرسوم التشريعي  428عرف المشرع الجزائري التحكيم التجاري الدولي بموجب المادة  -2

هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح التجارية الدولية والذي يكون فيه مقر أو  يعتبر دوليًا بمفهوم:" أنه
لتوسيع مفهوم التحكيم التجاري  19-18هذا المرسوم الذي الغي بموجب القانون " موطن احد الطرفين على االقل في الخارج

، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 19-18بموجب القانون  الدولي ودوليته ليشمل المنازعة اإلقتصادية الدولية وذلك
يعد التحكيم دوليًا بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة :" منه على انه 1119حيث نصت المادة 
االتفاق الذي يقبل :"بأنه ج.إ.م.إ.من ق 1111كما عرف المشرع الجزائري اتفاق التحكيم في المادة  ،"بالمصالح اإلقتصادية

 72/14/1994المؤرخ في  19-91: المرسوم التشريعي رقم: أنظر "األطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم
، 72/14/1991المؤرخة في  72: ع.ش.د.ج.ج.ر.الملغى، ج 22/124المتضمن تعديل قانون اإلجراءات المدنية امر 

 71: ع.ش.د.ج.ج.ر.والمتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج 72/17/7118 المؤرخ في 19-18: والقانون رقم
 .، مرجع سبق ذكره77/14/7118المؤرخة في 

، وتطور بعد الحرب العالمية األولى بعد 1921ظهر مصطلح التحكيم التجاري الدولي الول مرة في اتفاقية جنيف لعام  -3
كفقدان الثقة في ميدان التجارة الدولية وتخوف أصحاب المشروعات الخاصة من االنطالق في  ،اآلثار التي خلفتها هذه األخيرة

، االمر الذي أدى بالمجتمع الدولي إلقتراح إنشاء غرفة للتجارة الدولية في مؤتمر فرساي للسالم الذي أنشطة إقتصادية جديدة
لدولي، وهو ماتم فعال، حيث تم تأسيس هذه العرفة بباريس وضع ميثاق عصبة األمم المتحدة وانشئ المحكمة الدائمة للعدل ا

على أن ينشأ داخلها مركزًا للتحكيم يعمل على حل المنازعات في ميدان التجارة الدولية والمعامالت الدولية الخصة، وظل 
بشأن شروط تحت رعاية عصبة األمم  1971االهتمام بهذا الموضوع من طرف الغرفة، لغاية صدور برتكول جونيف لعام 

ومشارطات التحكيم في المعامالت الدولية الخاصة، غير أن هذا البرتوكول وجه مشكلة تنفيذ احكام التحكيم األجنبية، حيث لم 
ينص على إلزام الدول المتعاقدة بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر في المنازعة، األمر الذي أدى بالغرفة إلى التدخل 

بشأن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وتحت رعاية  1972ا النقص، وهو ماتم من خالل برتوكول جنيف لعام من جديد لسد هذ
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ات الدولية اإلقتصادية ولهذا فالتحكيم الدولي المقصود هنا هو التحكيم التجاري الدولي في إطار العالق
وباالخص التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر بين دولة ذات سيادة او أحد  الخاصة

 المقصود، وليساألشخاص العامة التابعة لها والمستثمر األجنبي الخاص شخصًا طبيعيا كان او معنويا، 
 .(1)لذي يتم في في إطار القانون الدولي العاموا أشخاص المجتمع الدولي من دول ومنظماتالتحكيم بين 

ومما تقدم من تعريفات مختلفة للتحكيم، نستنتج أن التحكيم هو عبارة عن اتفاق يشبه العقد المبرم 
األمر الذي  بين الطرفين، وينتهي بصدور حكم يشبه الحكم القضائي الذي يصدر في المنازعة القضائية،

 .يدفعنا إلى البحث في الطبيعة القانونية للتحكيم
 الطبيعة القانونية للتحكيم: ثانياا 

إن التحكيم بصفة عامة يتكون من عمليتين، األولى هي اتفاق يبرمه طرفا النزاع، أي أن نظام التحكيم 
ال تعذر عرض عمومًا يقوم على مبدأ الرضائية، ويستوجب اللجوء إليه اتفاق الطرفين المتن ازعين على ذلك، وا 

النزاع على محكمة التحكيم، والعملية الثانية هي الحكم الصادر عن هيئة التحكيم والذي يتمتع بحجية االمر 
القضائي، ومن هنا تعددت النظريات التي تبحث في طبيعة التحكيم كالنظرية  المقضي فيه شانه شان الحكم

  .(2)المختلطة العقدية والنظرية القضائية والنظرية
ترى هذه النظرية التي آتى بها جانب من الفقه أن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية حيث أنه  :النظرية العقدية-أ

يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة كما أن مصدر سلطة هيئة التحكيم هو إرادة الخصوم ورضائهم عن 
نه هذا اق الذي ينشأ عالتحكيم وما يصدر عنه من احكام، وبالتالي فجوهر النظرية العقدية هو العقد أو االتف

                                                                                                                                                                                           

عصبة األمم، والذي انضمت إليه مختلف الدول، غير أنه وبفعل التطورات التي عرفها العالم بفعل الحرب العالمية الثانية، 
داد إلتفاقية أخرى وبمشاركة عرفة التجارة الدولية لباريس والتي تبنها وعدم إنضمام القوى العالمية لكال االتفاقيتين، تم إع

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع لمنظمة األمم المتحدةـ، عرفت بإتفاقية نيويورك بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم 
مهدت الطريق لظهور اتفاقيات أخرى على األجنبية، والتي اعتبرت بمثابة االتفاق العالمي للتحكيم التجاري الدولي، حيث 

، 1922المستوى اإلقليمي والدولي، مثل اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى لعام 
في  وصواًل إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته اجنة األمم المتحدة للقانون التجاري اليونيسترال

طه أحمد علي قاسم، تسوية  -.  )، والذي استمدت منه مختلف التشريعات الوطنية المقارنة قواعد التحكيم71/12/1982
ص  المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، مرجع سبق ذكره ص

428-429     .) 
 .49 صمرجع سبق ذكره  ناجي، دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي، كمال عبد العزيز -1
 .111-111، مرجع سبق ذكره، ص ص رواء يونس محمود، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة -2
نونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات دراسة سياسية قاتسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  ،طه أحمد علي قاسم -

 .421االستثمار، مرجع سبق ذكره ص 
واقع التحكيم في المنازعات -بن صغير عبد الِمؤمن، التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، دراسة حالة -

 .124 ص www.majalah.new.ma  :البترولية في الجزائر، مجلة الفقه والقانون، مجلة إلكترونية على الموقع

http://www.majalah.new.ma/
http://www.majalah.new.ma/
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، غير أن هذه النظرية تعرضت للنقد في كون أنها أبرزت دور اإلرادة (1)والذي يسمى بإتفاق التحكيم النظام
 .، ومن هنا النظرية القضائية(2)دور القاضي في االتفاق على التحكيم واهملت دور المحكم الذي يشبه

تقوم هذه النظرية على أساس مستمد من اصل الوظيفة التي يقوم بها المحكم والتي  :النظرية القضائية-ب
يقوم بنظر النزاع المعروض أمامه على المراحل هي ذاتها الوظيفة التي يقوم بها القضاء، بحيث المحكم 

، كما أن ، كما يستجمع التحكيم كل عناصر العمل القضائي من اداعاء ومنازعةنفسها التي تتم أمام القضاء
، وعلى هذا (3)حكم المحكم يتشابه مع حكم القضاء من حيث الشكل والمضمون واآلثار، وطرق الطعن فيه

   .األساس نجد التحكيم له طبيعة قضائية على غرار الطبيعة الرضائية
لتان يتميز بهما نظام التحكيم، التعاقدية تجمع هذه النظرية بين الصفتان ال: النظرية المختلطة-جة 

فتبتدئ من والقضائية، فاألولى يدخل فيها كل ما يتعلق باإلرادة ودورها في انشائه وترتيب آثاره، والثانية 
وصوال إلى حكم المحكم، لذلك فالتحكيم في الحقيقة ذو طبيعة  جراءات التحكيمإاللحظة التي تبتدأ فيها 
   .(4)فهو في أوله اتفاق ووسطه إجراء وفي آخره حكم مختلطة عقدية وقضائية

يرى أنصار هذه النظرية أن اتفاق التحكيم هو ذو طبيعة خاصة ومستقلة عن أحكام  :النظرية المستقلة -د
القضاء وعن مختلف العقود على أساس العقد ال يمثل جوهر التحكيم بدليل أنه غير موجود في التحكيم 

المحكمين ال يتم تعيينهم دائمًا وفق مبدأ سلطان اإلرادة فأحيانا يتم تعيينهم بواسطة اإلجباري، كما أن 
ال يمكن وصفه بالطبيعة القضائية، تلجأ إليها أطراف النزاع من جهة و  المنظمات ومراكز التحكيم الدائمة التي

جراءاته، إلختالفه عن القضاء في ط ذو طبيعة مختلطة يعد هروبا التحكيم  والقول أنبيعته وبنيانه الداخلي وا 
من تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم فال يمكن اعتبار التحكيم تحكمه القواعد المنظمة للعقود والقواعد المنظمة 

  .(5)للقضاء في وقت واحد، لهذا فالتحكيم ذو طبيعة مستقلة وخاصة

                                                           
هناك اتفاق عام فيما يخص الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في اتفاق التحكيم، وهو ينبغي أن يتوفر في اتفاق  -1

وسبب وفقًا للقواعد العامة في  التحكيم، ما يجب أن يتوفر في أي عقد من اركان وشروط، من إيجاب وقبول وأهلية ومحل
العقود، وأن يكون مكتوبا، ويكون كذلك بعدة طرق منها االتفاق التقليدي األكثر شيوعا في الحياة العملية، وفيه يوقع الطرفان 
 على اإلتفاق بصورة مستقلة، أو يوقعان على العقد موضوع العالقة األصلية، المتضمن شرط التحكيم لحل النزاعات التي قد

 (.724أنظر عمر سعد اهلل ، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، مرجع سبق ذكره ص  -)تثور بين المتعاقدين 
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -2

 .421 االستثمار، مرجع سبق ذكره ص
 .111 اء يونس محمود، النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، صرو  -3
دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات تسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  ،طه أحمد علي قاسم -

 .127االستثمار، مرجع سبق ذكره ص 
 .117النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص  رواء يونس محمود، -4
طه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات  -

 .124 ص ،االستثمار، مرجع سبق ذكره
 .78، ص 7114، 1ط عقبة خصراوي، قوانين التحكيم في الدول العربية، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر،  -5
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القضائية للتحكيم في قانون ري لم يشير بصفة صريحة للطبيعة الجزائوالجدير بالذكر أن المشرع 
اإلجراءات المدنية واإلدرية خاصة في األحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدول، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

تفصل المحكمة التحكيمية في " من نفس القانون فيستفاد أنه أخذ بطبيعة القضائية من خالل عبارة  428
 .(1)..."النزاع

شريع المقارن والقضاء حول الطبيعة القانونية للتحكيم ويظهر ذلك من خالل كذلك تباين الفقه والت 
موقف التشريع والقضاء المصري مثاًل، حيث اعتبر قانون المرفعات المصري قبل تعديله وقبل صدور قانون 

 التحكيم ذو طبيعة عقدية، في حين اعتبر القضاء المصري التحكيم ذو 1994لعام  72التحكيم المصري رقم 
طبيعة قضائية، كذلك نفس التباين واالختالف والتذبذب في موقف المشرع والقضاء الفرنسي، حيث أن قانون 

يرى أن اتفاق التحكيم عقد تحكمه القواعد  1422وبموجب المادة  الفرنسي 7111اإلجراءات المدنية لعام 
فرنسا أو خارجها، وال يصبح حكما سواء كان حكم التحكيم صدر في  القضاء الفرنسيالمدني، وأكد هذا الرأي 

غير ان موقف القضاء الفرنسي تغير بعد ذلك  قضائيا، حتى ولوتدخل القضاء إلصباغ عليه القوة التنفيذية،
وأصدر حكمًا مغايرًا من طرف محكمة النقض الفرنسية يعتبر فيه التحكيم ذو طبيعة قضائية، وتقول هذه 

سلطة ( المحكم)ان اطراف الخصومة بإلتجائهم إلى التحكيم إنما يعبرون عن إرادتهم بإعطاء الغير " :األخيرة
قضائية، فالتحكيم يعد قضاءا اساسيا يكون للمحكمين فيه سلطة ذاتية مستقلة للفصل في المنازعات التي 

 .(2)يطرحها الخصوم عليهم
نية للتحكيم وصعوبة وضع معيار واحد يمكن ونخلص مما سبق عدم وضوح الرؤية حول الطبيعة القانو 

والذي تتعدد  على أساسه تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم بالرغم من اعتباره ذو طابع خاص وله ذاتية مستقلة
   .صوره
  قود االستثمار األجنبي المباشرفي عوشروطه صور اتفاق التحكيم : ثالثاا    

شرط  :ثالث صور هي في عقود االستثمار األجنبي La Convention Arbitrale التحكيميتخذ اتفاق 
في إطار تعريف شرط  -، فقد ذهب جانب من الفقه وشرط التحكيم باإلحالة مشارطة التحكيمالتحكيم و 
نصوص عقد معين، يقرر اإللتجاء إلى  ضمنوارد اتفاق " :إلى أنه -Clause Compormissoirالتحكيم

اتفاق بين طرفين : وعرفه آخر بانه ،(3)"التحكيم كوسيلة لحل النزاعات التي قد تثور مستقباًل بين المتعاقدين
، ويرد شرط التحكيم "على ما قد ينشأ بينهم من نزاع بشان عالقة قانونية معينة يفصل فيه بواسطة التحكيم

                                                           
 .79سابق، ص مرجع  عقبة خصراوي، قوانين التحكيم في الدول العربية، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، -1
حكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرى، الجزء الثاني، المركز فارس محمد عمران، موسوعة الفارس، قوانين ونظم الت -2

 .42-11ص ص ، 7112، 7ط  القاهرة، مصر، القانونية، القومي لإلصدارات
العلوم السياسية، و عبد الوهاب عجيري، شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  -3

 .7114-7111الجزائر،  ، 7جامعة سطيف 
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في ذات العقد األصلي مصدر الرابطة القانونية، سواء كان عقدًا مدنيًا أو تجاريًا او إداريا، فيتفق طرفا العقد 
 .(1)ع حول تفسير هذا العقد أو حول تنفيذه يفصل فيه بواسطة التحكيمعلى أن ما ينشأ من نزا

وقد يشمل مضمون شرط التحكيم تنظيم إجراءات التحكيم من حيث تشكيل المحكمة واختيار هيئة 
، والمواعيد وكيفية إصدار التحكيم وتحديد موضوع النزاع والقانون الواجب التطبيق، ومكان انعقاد الجلسات

كيمي، كما قد يرد شرط التحكيم عاما يشمل كل النزاعات المتعلقة بالتفسير أو تنفيذ العقد أوخاصا القرار التح
 .إلى التحكيم على بعض المسائل أو موضوعات دون غيرهااالحالة إذا كانت 

المتضمن  19-18من  1112في نص المادة  وقد نص المشرع الجزائري على شرط التحكيم
شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم بموجبه :" التشريعات األخرى إذ نصت على أنهعلى غرار ج، .إ.م.إ.ق

أعاله لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا  1112األطراف في عقد متصل  بحقوق متاحة بمفهوم المادة 
     . (2)"العقد على التحكيم

باشر كعقود البترول نذكر العقد ومن تطبيقات شرط التحكيم في عقود االستثمار األجنبي الخاص الم
المبرم بين الحكومة العربية السعودية وشركة ستاندرد اويل، على أنه إذا نشأ نزاع بين الحكومة والشركة في 
تفسير العقد أو تنفيذه أو فيما له عالقة به، أو في حقوق أحد الطرفين او أحد التزاماته، وعجز الطرفان عن 

، كذلك ما نصت عليه اتفاقية البترول المعقودة سنة (3)،...يطرح على التحكيمتسويتها وديًا، فإن الخالف 
بين الحكومة العراقية وشىركة استثمار النفط البريطانية المحدودة على أنه إذا نشأ في خالل هذا  1917
إلتزاماته  أو تنفيذه أو تفسير شيئ منه أو تنفيذه أو فيما له عالقة به أو في حقوق أحد الطرفين أواالتفاق 

    ،(4)...فعجزا عن االتفاق على تسوية ذلك بطريقة أخرى، يحال النزاع إلى التحكيم
فقد عرفها جانب من الفقه يقة التحكيم الخاصة، والتي تسمى بوث  Compormisأما مشارطة التحكيم 

محكم او محكمين  انها ذلك االتفاق الذي يستطيع بمقتضاه أطراف نزاع قائم بالفعل، عرض هذا النزاع على
، بمعنى أن مشارطة التحكيم هي اتفاق مستقل عن العقد، والذي يبرم (5)يختاره هؤالء األطراف لحسم النزاع

وبمفهوم آخر أن االتفاق على اللجوء إلى التحكيم في الصورة األولى يكون بالنسبة  ،بعد نشوب النزاع

                                                           
مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األول،  -1

 .142 مرجع سبق ذكره، ص
 .12، مرجع سبق ذكره، ص ي، دراسة مقارنةر اتفاق التحكيم في التشريع الجزائشعران فاطمة،  -2
، 7118الوجيز في العقد التجاري الدولي، نموذج العقد النفطي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط  غسان رباح، -3

 .  721ص 
 .  724، ص بقاسمرجع غسان رباح، الوجيز في العقد التجاري الدولي، نموذج العقد النفطي،  -4

لوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب األول، مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب ا -5
 .121 مرجع سبق ذكره، ص
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أما في الصورة الثانية فاالتفاق ينصب على النزاع الذي نشأ عن  ،للمنازعات التي ستنشأ عن العقد مستقبالً 
 .(1)العقد

بما فيها التشريعات الوطنية الخاصة باالستثمارات، أوتلك  وتجدر االشارة أن معظم التشريعات الوطنية
علقة وكذا االتفاقيات الدولية خاصة المت الخاصة بنظام التحكيم كتشريع مستقل، او ضمن قانون المرافعات،

فضاًل على نص عقود  طبقًا للصورتين اآلنفتي الذكر( اتفاق التحكيم)بالتنمية االقتصادية تجيز االتفاق 
عقود التوريد، : االستثمار االجنبي المباشر المختلفة، كعقود االمتياز للبترول ومختلف العقود الدولية مثل

 .(2)الخ على شرط التحكيم....باالستثماراتواالنشاءات الصناعية والمقاوالت، والتقل، والعقود الخاصة 
:" اذ نصت على أنه 1ف/ 1141وقد أشار المشرع الجزائري إلى مشارطة التحكيم بموجب المادة 

 .(3)"تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلة
الكويتي، وقانون  نجد نظام التحكيم السعودي، القانونكذلك ومن التشريعات التي اعدت بشرط التحكيم 

 الخ....، ونظام التحكيم السعودي، والقانون الفرنسي،قانون الجزائريالالتحكيم المصري، و 
كما   2 وقد نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي اليونيسترال في الفقرة األولى من المادة

وشكلة على صورتي التحكيم شرطًا كان أو مشارطة  م، وتحت عنوان تعريف اتفاق التحكيسبقت االشارة إليه
اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيال إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات " :على أن

المحددة التي نشات أو قد تنشا بينهما بشأن عالقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن 
 . (4)"في عقد أو في صورة اتفاق منفصل ي صورة شرط تحكيم وارديكون اتفاق التحكيم ف

وهي الصورة المعاصرة التفاق التحكيم ونقصد به إشارة المتعاقدين في عقد  أما شرط التحكيم باإلحالة
تتضمن شرط التحكيم ( عقد سابق بينهما أو عقد نموذجي)من العقود  أو في العقد األصلي إلى وثيقة أخرى 

ي هذه واعتبارها جزءا ال يتجزأ من العقد وذلك لتكملة النقص أو سد الثغرات التي تعتري عقدهم األصلي، وف
نسحب أثر هذا البند أو الشرط الذي يتضمنه العقد السابق أو العقد التموذجي والذي يقضي بتسوية الحالة ي

المنازعات التي تنشأ عنه بواسطة التحكيم إلى العقد االصلي ويلتزم االطراف به، وقد حكم القضاء الفرنسي 
العقد االصلي المبرم بين المقاول الرئيسي  بصحة شرط التحكيم باالحالة في عقد المقاولة من الباطن إلى

                                                           
دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، -1

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  التشريعات العربية،واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى أـحكام التحكيم في 
 .119 ص ،7112 ط، األردن،

دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، -2
 .477سابق، ص التحكيم في التشريعات العربية، مرجع واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى ـحكام 

واقع التحكيم في المنازعات -بن صغير عبد الِمؤمن، التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، دراسة حالة -
 .122ص  ذكره، سبقمرجع  البترولية في الجزائر، مجلة الفقه والقانون،

.، مرجع سبق ذكره19-18: مرق ج.إ.م.إ.من ق 1ف/1141ة الماد - 3 
دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، -4

 .111، ص ذكره سبقع مرجالتحكيم في التشريعات العربية، واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى ـحكام 



 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 405 - 
 

، كذلك نجد تطبيق لذلك في بعض العقود الدولية كعقود الفديك وعقود نقل التكنولوجيا .والمقاول من الباطن
كما نص القانون التموذجي للتحكيم التجاري الدولي ، (1)والمساعدة الفنية والتي تضمنت شرط التحكيم باالحالة

حالة فضال عن التشريعات المتعلقة بالتحكيم  كقانون التحكيم على شرط التحكيم باإل 2ادفي الم 1982لعام 
 .(2)1994لعام  72وقانون التحكيم المصري رقم  (ب)ف /11في المادة  7111األردني لعام 

فإنه يلزم لنفاذه توافر أركان وشروط من رضاء  اما عن الشروط الشكلية والموضوعية إلتفاق التحكيم،
صحيح غير مشيب باي عيب من عيوب الرضا ومحل وسبب مشروعان، فضاًل عن األهلية في اإليجاب 

أو عقود نقل التكنولوجيا وغيرها من  عقود البترول: والقبول، ذلك أن عقود االستثمار األجنبي المباشر مثل
المستثمر األجنبي طبيعي أو معتوي  و ص معنوي عام ـوالمؤسسة التابعة لهاالتي تتم بين الدولة كشخ العقود

أن كالهما أن تتوافر فيهما األهلية، حيث ان عدم توافر األهلية  فيجب ،الشركة األجتبية الخاصة المستثمرةك
اتفاقية ومن ثمة بطالن أو قابال لألبطال يؤدي إلى اعتبار شرط التحكيم باطاًل  أو نقصها في األطراف

 .(3)التحكيم
                                                           

ن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، لزهر ب -1
 .22-22 ص ، ص7117الجزائر، ط 

خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -2
 .712-712 مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص صواالتفاقيات الدولية وخصوصية 

القانونية للقانون الشخصي سواء  وفي مجال االهلية فقد أقرت معظم االتفاقيات الدولية خضوع أهلية التحكيم في العالقات -3
كان قانون الموطن أو قانون الجنسية، وبخصوص اهلية الشخص المعنوي كالشركات البترولية المستثمرة، والتي غالبا ما تأخذ 
شكل شركات مساهمة فإن إبرام اتفافية التحكيم تكون من من يمثلها قانونا كرئيس مجلس اإلدارة أو محامي مفوض كتابيًا عن 

لشركة، وفي حالة إفالس هذه اآلخيرة فإن اتفاق التحكيم يصح إبرامه من أمين التفليسة المعين من قبل محكمة اإلفالس، وغذا ا
 .وجدت الشركة في فترة تصفية فيبرم اتفاق التحكيم من المصفي المختار من االطراف او المعين من قبل المحكمة

يعات العربية واألجنبية والفقه القانوني من أهلية الدولة في إبرام اتفاق وبخصوص موقف االتفاقيات الدولية وكذا التشر 
الخاصة باإلعتراف ةتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية لم تميز بين اهلية شخص  1928التحكيم، فتجد اتفاقية نيويورك لسنة 

اللجوء إلى التحكيم، وذلك بعكس  المعنوي الخاص والعام وتركت الحرية لكل دولة في تقرير اهلية اشهاخاصها العامة في
االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي التي ضيقت من اهلية االشخاص المعنوية العامة وسمحت للدول األعصاء بتقييدها، 

ان  وأقرت لها الجوء إلى التحكيم في المعامالت التجارية بشرط أن يكون لها محل إقامة في دولة متعاقدة أو مختلفة، في حين
، فقد سمحت لألشخاص المعنوية العامة التابعة 1922اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى لعام 

للدولة المتعاقدة بالدخول طرفا في اتفاقية التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار، والتوقيع على االتفاقية يعطي 
التابعة للدولة المضيفة لالستثمار االتفاق على شرط التحكيم، ولم تتضمن االتفاقية أي التزام على  األشخاص المعنوية العامة

رضاء :" على ان 72الدول لالعتراف باهليتها، وأهلية أشخاصها االعتبارية العامة باالتفاق على التحكيم، حيث نصت المادة 
دة يجب التصديق عليه من هذه الدولة ما لم تخطر هذه الدولة المركز بأن الهيئة العامة أو المؤسسة العامة التابعة لدولة متعاق

من اافاقية تسوية اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول  72هذه المواففة ليست ضرورية وذلك ما نصت عليه المادة 
 .1922ورعايا الدول األخرى لعام 

ة األشخاص المعنوية العامة في اللجوء إلى التحكيم الدولي مع وقداختلفت التشريعات الوطنية المقارنة بخصوص اهلي
العلم وكما سبقت االشارة إليه أن المشرع سمح لألشخاص المعنوية من اللجوء إلى التحكيم الدولي في عالقتها االقتصادية 
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،ج مرجع سبق إ.م.إ.من ق  1112أنظر المادة )الدولية وفي إطار الصفقات العمومية وال يجوز لها ذلك في غير هذه المسائل
من نظام التحكيم فإنه منع األشخاص المعنوية من اللجوء إلى التحكيم إال بعد  11، اما المشرع السعودي وحسب المادة (ذكره

أما الفقه فقد أيد حق الدولة أو أحد األشخاص المعنوية في إبرام اتفاق التحكيم على أساس أنها تقوم . موافقة مجلس الوزراء
 .ة مشروعات اقتصادية ضخمة، كما ايدى القضاء ذلك خاصة القضاء الفرنسي في العديد من المناسباتبإدار 

يسري على أهلية التحكيم : "منه أنه 4حدد في المادة  1922سنة " أمستردام"كما نجد أن مجمع القانون الدولي ب 
، كما أنه بموجب اتفاقية جونيف األوربية للتحكيم "قر التحكيمالقانون الذي تعينه قواعد اإلسناد النافذ في الدولة التي يوجد بها م

أصبح ألشخاص القانون العام الحق في اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن  1921التجاري الدولي لسنة 
مرة في التشريع الجزائري بموجب عمليات التجارة الدولية، وفي الجزائر تم تقتين تسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ألول 

، والملغى بموجب 22/124، والمعدل لقانون اإلجراءات المدنية األمر 1991أفريل  72المؤرخ في  91/19المرسوم التشريعي 
، هذا األخير الذي وسع من تسوية المنازعة التجارية 7118-17-72المؤرخ في  19-18قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

عن طريق التحكيم لتشمل المنازعة اإلقتصادية الدولية ككل بما فيها منازعات االستثمار األجنبي المباشر، وبالرجوع إلى الدولية 
منه قد نظمت كيفية تسوية المنازعة المتعلقة بعقد االستثمار األجنبي  28، فنجد المادة 11-11:قانون المحروقات الجزائري رقم

ن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والمتعاقدين وشركة سونطراك، وقد ميز هذا النص المباشر في ميدان المحروقات بي
 :بين طريقتين للتسوية

طريقة التسوية الودية وذلك وفق الشروط المتفق عليها في العقد في تسوية كل خالف بين الوكالة والمتعاقد وذلك حسب ف  -1
روح ما المقصود بالطرق الودية، حيث بالرجوع إلى الكتاب الخامس من قانون ، لكن السؤال المط11-11األولى من قانون 
الطرق البديلة لحل النزاعات والذي هو مقسم إلى بابين، الباب األول بعنوان في : ، والموسوم ب19-18اإلجراءات المدنية 

رقم : قانون المحروقات رقم جزائري في ظل الصلح والوساطة، والباب الثاني بعنوان في التحكيم، والجدير بالذكر ان المشرع ال
نوفمبر  14المؤرخ في  18- 12المتضمن قانون المحروقات المعدل و المتمم بالقانون  7112أبريل  78المؤرخ في  12- 12

ـ قد 7111أي قبل التعديل األخير لعام  28نص المادة وب، 7111فبراير  71المؤرخ في  11 – 11و بالقانون رقم  7112
التسوية الودية بالمصالحة المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد، وفي حالة الوصول إلى حل يمكن عرض الخالف حدد 

للتحكيم الدولي حسب الشروط المتفق عليها في العقد، وهذه الطريقة للتسوية إجبارية، قبل أي إجراء آخر، حيث تتكفل 
لبحث أو االستغالل وتتخذ في العادة شكل لجنة متساوية األعضاء، وأراء هذه بالمصالحة هيئة يتفق على تشكيلها أطراف عقد ا

اللجنة غير ملزمة يتم تنفيذها بموافقة جميع األطراف، وعليه فعدم تحديد مصطلح التسوية الودية إما بالمصالحة أو التحكيم 
هذه اآلخيرة باللجوء إلى الوساطة والتي  ، قد يفسر تطبيق28وبنص المادة  11-11التجاري الدولي في ظل قانون المحروقات 

 .بضبط المقصود بالتسوية الودية 28، لذا من الجيد إعادة صياغة نص المادة 12-12كان يستبعدها القانون 
وذلك في حالة فشل األطراف في الوصول إلى حل عن طريق المصالحة المسبقة، فيمكن : التسوية عن طريق التحكيم -7

عرض النزاع على هيئة التحكيم، هذه األخيرة تخضع للقواعد العامة للتحكيم التجاري الدولي، "ر استعجاالعندئذ لألطراف األكت
شركة ذات اسهم كقاعدة عامة إلى قواعد التحكيم التجاري " سوناطراك"كما اخضع المشرع الجزائري منازعات المؤسسة الوطنية 

ـ، المواد من 19-18صوص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الدولي حسب الشروط المنصوص عليها في العقد، ووفق ن
يد يسوى النزاع بتحكيم ا كانت سوناطراك هي المتعاقد الوحإذ 12-12من قانون  28، أما في نص المادة 1122إلى  1119

ي فإنه يخص فإن تسوية النزاع عن طريق التحكيم التجاري الدول 11-11من الوزير المكلف بالمحروقات، أما في قانون 
السعيد خويلدي، سمية صخري، شروط  :لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظرو . السونطراك واألشخاص المكونين للعقد

ص  ، ص7112جوان  12: إبرام اتفاق التحكيم البترولي وآثاره على الحصانة السيادية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ع
179-112. 
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على أنه يجوز رفض االعتراف  1982من اتفاقية نيويورك لعام  أ/2/1وفي هذا اإلطار نصت المادة  
وتتفيذ الحكم األجنبي إذا قدم الخصم للسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها اإلعتراف والتنفيذ، الدليل 

طبق عليهم عديمي االهلية، وهو ما سلكه القانون على أن اطراف االتفاق كانوا طبقًا للقانون الذي ين
 .1النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، والتشريعات الوطنيةالمختلفة

وفيما يخص أهلية الشخص اإلعتباري فيعبر عن إراداته ممثله القانوني، واهلية الشخص الطبيعي  
األجنبي أي المستثمر األجنبي الخاص الشخص الطبيعي فهي تخضع للقانون الشخصي وعادة هو قانون 

تثمرة فيرجع   ، أما الشخص المعنوي كالشركات األجنبية المسالجنسية أي قانون الدولة التي ينتمي إليها
باعتباره قانون الدولة التي تنتمي إليها  بالنسبة ألهليتها إلى قانون الدولة التي يوجد بها مركزها الرئيسي

لية الدولة واألشخاص المعنوية العامة بإعتبارها طرف ثاني في عقد االستثمار وفيما يخص أه ،جنسيتها
حقها في اللجوء إلى التحكيم في عالقتها اإلقتصادية فقد اعترفت لها اغلب التشريعات ب األجتبي المباشر

الدولية، وذلك بعدما كانت يحظر عليها اللجوء إلى التحكيم على غرار المشرع الفرنسي والجزائري، باستثناء 
بعض التشريعات التي تضع قيودا على أشخاص القانون العام فيما يخص اللجوء إلى التحكيم كنظام التحكيم 

ويمنع التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها  ، والذي يشترط موافقة الوزير المختص1994المصري لعام 
  .(2)الصلح، ونظام التحكيم السعودي الذي يستلزم موافقة مجلس الوزراء لصحة التحكيم

كيم يجب أن جنبي المباشر والذي يطرح على التحكما ان موضوع المنازعة المتعلقة بعقد االستثمار األ
من المسائل التي يجوز تسويتها عن طريقه، فمثال موضوع التحكيم في عقد االستثمار التكنولوجي  يكون

الدولي الخاص المبرم بين الشركة األجنبية المستثمرة الخاصة والدولة المضيفة لالستثمار فيجب أن يكون 
، كما ان بعض التشريعات (3)اللهاموضوع اتفاق التحكيم هو حل النزاعات المتعلقة بنقل تلك المعرفة واستغ

من وضعت قيودا فيما يخص المسائل التي يجوز تسويتها عن طريق التحكيم على غرار التشريع المصري 

                                                           
يمكن لكل شخص "، 1ف/1112، وبموجب المادة 19-18في قانون االجراءات المدنية واإلدارية  نص المشرع الجزائري -1

على  1ف/1141، أما في مجال التحكيم الدولي فقد نصت المادة "اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها
وط التي يضعها القانون الذي اتفق االطراف على تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، إذا استجابت للشر :"أنه

كما نص قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي " اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم مالئماً 
" حل النزاعال يصح االتفاق على التحكيم إال ممن له أهلية التصرف في الحق م: " ..، على انه4ف/711بموجب المادة 

ويتضح أن المراد باألهلية هنا كشرط صحة التفاق التحكيم أهلية األداء أي اهلية إبرام التصرفات القانونية والتي هي محددة في 
 . سنة 19التشريع الجزائري ب 

الكتاب األول،  مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، -2
 .114-172ص  ص مرجع سبق ذكره،

غاني  ريسان جادر الساعدي، الضوابط القانونية إلتفاق التحكيم في عقد االستثمار التكنولوجي، دراسة مقارنة، مجلة كلية  -3
للمجالت  على الموقع اإللكتروني العراقية" متاحة أيضا ،41ص  ،12/7112: الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، العراق، ع

: ، الساعة7112-11-12: ، تاريخ الدخول https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=109158، األكاديمية العلمية
18:21. 

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=109158


 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 408 - 
 

كما سبقت االشارة إليه وكذلك المشرع الجزائري الذي منع التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام والمسائل 
ال كان اتفاق التحكيم باطالَ (ص واهليتهمحالة األشخا)المتعلقة باألحوال الشخصية   .(1)، وا 

والجدير بالذكر كذلك في هذا اإلطار أن الكثير من الشركات األجنبية  تقوم بإدراج شرط التحكيم لحل 
منازعاتها مع الدولة المضيفة لالستثمار وبعد االبرام وعند التنفيذ تقوم الدولة أو المستثمر األجنبي بدفع بعدم 

، ولو ان هذه االخيرة ال يجوز شرط إما أن قوانينها ال تجيزه أو بسبب تمتعها بالحصانة القضائيةصحة هذا ال
التمسك بها اما هيئة التحكيم في حالة إدراج شرط التحكيم إذ أن قبول الدولة المضيفة لالستثمار لشرط 

 .(2)التحكيم يفيد ضمنًا تنازلها عن حصانتها القضائية
أما سبب التحكيم فإتفاق التحكيم يجد سببه في إرادة األطراف، والتي تستبعد طرح النزاع على القضاء 
وتفويض األمر للمحكمين، وهذا سبب يعتبر دائمًا مشروع، وال نتصور عدم مشروعيته إال إذا أن المقصود 

نظرًا لما يفرضه هذا القانون  من القانون الواجب التطبيق لو طرح النزاع على القضاءهو التهرب بالتحكيم 
لتزامات يراد التحلل منها  .(3)من قيود وا 

أن وفيما يخص الشروط الشكلية المتعلقة باتفاق التحكيم في عقود االستثمار األجنبي المباشر فيجب 
جراءات التحكيم وعادة ما يكون  يكون مكتوبًا، ويحدد فيه الطرفان موضوع النزاع وأسماء المحكمين ومكان وا 

 .(4)هذا االتفاق الحقًا على نشوب النزاع
وهذا ما أكدته أغلب التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم، فاتفاقية واشنطن لعام 

بخصوص تسوية المنزاعات الناشئة عن االستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى، فقد نصت  1922
بين  نشأ مباشرة عن استثماراختصاص المركز إلى أي نزاع قانوني ي يمتد:"منها على أنه 1ف/72المادة 

دولة متعاقدة وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة، وبشرط أن يوافق طرفي النزاع كتابة على تقديمها 
، كذلك ما ارتبط شرط الكتابة في اتفاقية التحكيم بما نص عليه القانون التموذجي للتحكيم التجاري (5)"للمركز

  .(6)7ف/2بموجب المادة  7112الدولي لعام 
على  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1118ونص المشرع الجزائري في الفقرة األولى من المادة 

 "يثبت شرط التحكيم، تحن طائلة البطالن، بالكتابة في االتفاقية األصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها:"أنه
                                                           

 ، مرجع سبق ذكره،72/17/7118المؤرخ في  19-18من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري  7ف/1112المادة  -1
 ."ال يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم:" 

مرجع سبق  غاني  ريسان جادر الساعدي، الضوابط القانونية إلتفاق التحكيم في عقد االستثمار التكنولوجي، دراسة مقارنة، -2
 .41، ص ذكره

جبايلي، إجراءات التحكيم في منازعات العقود اإلدارية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، جمهورية صبرينة  -3
 .21-27، ص ص 7118 ،1ط ية، مصر العرب

واقع التحكيم في المنازعات -بن صغير عبد الِمؤمن، التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، دراسة حالة -4
 .124ص  سبق ذكره،رجع ملجزائر، مجلة الفقه والقانون، البترولية في ا

.1922لعام  إ.م.ت.و.من ا 72المادة  - 5 
6
 - AnAsia-Pacific perspective,Simon Greenberg, Crestopher kree, G.Rmesh Weeramantry, INTERNATIONAL 

COMMERCIAL ARBITRATION ,  CAMBRIDGE, University press ,London,first published 2011, page 147. 
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من نفس القانون فيما يخص اتفاقية التحكيم  1141انية من المادة لثالفقرة اوأكدت على ذلك أكثر 
يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطالن، ان تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو :" التجاري الدولي على أنه

 .(1)"بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز اإلثبات بالكتابة
كتابة نجد أنها اختلفت وتباينت، فمجوعة من الدول وبإستقراء مواقف الدول من النص على شرط ال

من شروط صحة اتفاق التحكيم ورتبت على ذلك  هنصت على ضرورة إخضاع اتفاقية التحكيم للكتابة وجعلت
ليس هناك مبرر من إخضاع اتفاق التحكيم البطالن، بخالف بعض التشريعات االنجلوساكسونية فترى أن 

                                                           
الذي  ويالحظ أن المشرع الجزائري أخذ بالملول الواسع للكتابة، مسايرًا بذلك القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي -1

 منه على أن 1ف/2المادة  جاء في مدلول، حيث 7112وضعته لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري بنسخدته المعدلة سنة 
اتفاق التحكيم يكون مكتوبا، إذا كان محتواه مدونًا في أي شكل أي حتى ولو أبرم اتفاق التحكيم شفويًا طالما أن مضمون هذا 
ثبات في وقت نفسه وذلك تماشيًا  االتفاق كان مسجاًل، حيث كان الغرض من استخدام الطابع الموسع للكتابة كشرط صحة وا 

ميدان االقتصاد العالمي الرقمي والذي يقتضي استخدام اتفاق التحكيم في ميدان التجارة اإللكترونية، مع التطور الذي يعرفه 
، واتفاقيات األمم المتحدة بشأن الخطابات 1992المستوحاة من القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية اليونيسترال لعام 

ن كانت ال تشترط توقيع الطرفين في اتفاقية التحكيم إال أنها ، وهذه 7112اإللكترونية في العقود الدولية لعام  الصيغة الجديدة وا 
من القانون التموذجي  2تقتضي أن يكون مضمون اتفاق التحكيم من إيجاب وقبول مسجاًل، كما أن الفقرة الرابعة من المادة 

قيع اإللكتروني والذي يعتبر حجة في مجال ، اشارت إلى المحررات اإللكترونية والتو 7112للتحكيم التجاري الدولي لعام 
التحكيم كالتعامل عبر شبكة االنترنيت بواسطة الرسائل اإللكترونية أو المغناطسية أوالبصرية أو التبادل اإللكتروني للبيانات 

ا الشأن إلى أن والبريد اإللكتروني والبرق والتلكس والنسخ الورقي وغيرها من الوسائل المشابهة، كذلك يمكن اإلشارة في هذ
يجب :" من قانون التحكيم المصري على أنه 17المشرع المصري الذي اشترط الكتابة لصحة عقد التحكيم حيث نصت المادة 

ال كان باطاًل، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما  أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وا 
فهد بن بجاد بن مالفح العتيبي، التنظيم  -:أنظر) ن رسائل أو برقيات أو غيرها من االتصال المكتوبة تبادله الطرفان م

ية للنشر ه، مركز الدراسات العرب 1411القانوني لتسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا وفقا لنظام التحكيم السعودي لعام 
المشرع الفرنسي فقد قام بتحرير اتفاق التحكيم الدولي من شرط ، بيد أن (111، ص 7112، 1والتوزيع، الجيزة، مصر، ط 

الكتابة ولم يعتد به ال شرط صحة وال شرط إثبات، بمعنى أنه يمكن إبرام هذا االتفاق شفاهة مع امكانية اثباته بكافة الوسائل 
، وحذا حذوه المشرع البلجيكي 7111من قانون االجراءات المدنية الفرنسي لعام  1212القانونية وهو ما ورد في نص المادة 

حيث لم يعد يتطلب الكتابة كشرط الثبات اتفاق التحكيم الدولي، أما المشرع المغربي  7111في تعديل قانون التحكيم في عام 
أ ، فقد جعل من الكتابة شرط لصحة اتفاقية التحكيم مع اقراره لمبد7118وفي قانون المسطرة المدنية المغربي وبعد تعديله في 

حرية االثبات،وعليه فهذا التباين انعكس على تباين االتفاقيات الدولية وتباين الفقه الدولي، مع العلم أن التباين ليس فقط كون 
اتفاق التحكيم شرط صحة أم اثبات بل حتى من حيث التمييز بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وعملية كتابتهما وكذا 

تعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري   -:لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر). اعتبارهما شرط صحة أم اثبات
 ،7112-7112الدولي، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

    .(112-172ص ص 
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العامة التي تحكم التصرفات القانونية، واكتفت بتدخل القاضي للتحقق من لشكل معين وأخضعته للقواعد 
 .(1)إنصراف إرادة األطراف من اللجوء إلى التحكيم

وبخصوص فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر عن طريق التحكيم، فنجد أغلب   
محددة تجعل من التحكيم من بين التشريعات الوطنية المقارنة المتعلقة باالستثمار، قد تضمنت نصوصًا 

اآلليات الفعالة لتسوية منازعات االستثمار األجنبي بصفة عامة وعقود االستثمار األجنبي المباشر بصفة 
إلى االتفاقيات الدولية  على غرار الجزائر خاصة، وذلك تماشيا مع انضمام أغلب الدول خاصة النامية

والتي اغلبها  الخاصة بحماية وتشجيع االستثمارات وتسوية منازعاتها العالمية والثنائية اإلقليمية وشبه إقليمية
ن تباينت من حيث اولويته في فض المنازعة دون باقي التحكيم لتسوية المنازعة االستثمارية تحيلنا إلى ، وا 

 .ر قضائيةاألليات األخرى القضائية او غي
، فقد عرف العالم القديم قبل في مجال االستثمارات االجنبية المباشرةوبخصوص تطور نظام التحكيم 

 .(2)االسالم نظام التحكيم كوسيلة بديلة لفض مختلف المنازعات المدنية والتجارية
التشريعات القانونية ونظرا لما يحققه التحكيم من مزايا للمتقاضين، فقد اواله الفقه القانوني وكذا 

في اآلونة األخيرة، فمن الدول من خصص للتحكيم قوانين مستقلة  ومنها من  واالتفاقيات الدولية اهتماما كبيرا

                                                           
 لتسوية المنازعات في العقود الدولية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،محمد شعبان امام سيد، التجكيم كوسيلة  -1

 .91، ص 7114الطبعة األولى 
كان التحكيم معروفا في الحضارات القديمة، فقد عرفه البابليون واالشوريين والسومريون، ودل على ذلك الحجر السومري  -2

بشأن " اشا"ومدينة " لجش"غة السومرية أبرمت بين مدينتين سومريتين هما مدينتي الذي عثر عليه والذي نقشت عليه معاهدة بالل
حيث كان اخترام خندق الحدود وتضمنت شرط التحكيم لفض أي نزاع ينشا بينهما بشان الحدود،  وعرف عند قدماء المصريين 

ي يحدد اعضاء هيئة التحكيم التي تتولى لالفراد الحق في اللحوء إلى التحكيم لفض منازعتهم، وكان اتفاق التحكيم هو الذ
، اللذين طبقوا التحكيم في مجال العالقات (اليونان)التحكيم ويحدد االجراءات المتبعة أمام تلك الهيئة، كما عرف عند االغريق 

اليونانية، وقد قنن  الداخلية المدنية منها والتجارية، وكان في اليونان مجلس دائم للتحكيم يتولى الفصل في المنازعات بين المدن
salon " أما الرومان فقد أنشأ الملك في روما وظيفة خاصة تتولى (قبل الميالد 241-228)التحكيم وادخله بالتشريع اليوناني ،

الذي كان يسمع إدعاءات الخصوم ويسجلها ثم يرفع النزاع برمته إلى " بريتور"الفصل في المسائل المدنية يتوالها حاكم يسمى 
لذي يختاره الخصوم ليفصل في نزاعاتهم، كما تضمنت األلواح اإلثني عشرة في روما مبدأ تحكيم العائلة والعشيرة الحكم ا

، وبخصوص العرب فهم أيضا عرفوا التحكيم قبل مجيئ االسالم، وكانو يحكمون الكهنة والعرافين، (قبل الميالد 421-228)
أكله النار، وأن البريئ ال تمسه بسوء، وكان التحكيم إختياريًا وغير ملزم للخصوم، واإلحتكام إلى النار إعنقادًا منهم أن الظالم ت

بولقواس سناء، الطرق البديلة لحل منازعات العقود اإلدارية  -:انظر في هذا الشأن.لعدم وجود سلطة عامة تلزم األفراد به، 
-7111والعلوم السياسية، جامعة الجاج لخضر باتنة، ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق "التحكيم نموذجا"ذات الطابع الدولي، 

 أحمد عبد الاله المراغي، دور التحكيم في تشجيع وحماية االستثمارات األجنبية، دراسة مقارنة،: ، أنظر كذلك11، ص 7111
ص  ـ ص7112 ،1ة، دار الفكر، عمان، ط ، و محمود السرطاوي، التحكيم في الشريعة اإلسالمي18مرجع سبق ذكره، ص 

12-18. 
-Georgios I.Zekos, International Comercial and Marine arbitration,Routledge-Gavendish, Abinggom, 2008,p p 9,1. 
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خصص له بابا مستقال، كما اهنمت الدول على اتفاقيات دولية ذات الصلة، لما للتحكيم من تأثير على جذب 
 .(1)االستثمارات األجنبية المباشرة

 االشكالية المطروحة مالمقصود بالتحكيم في مجال منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر؟ف وعليه
 ؟وماهي نوعية التحكيم الفاصل في هذا النوع من المنازعات

قد ساهم األخذ بنظام التحكيم كآلية لفض المنازعات بين الدول المضيفة والمستثمر االجنبي الخاص، فل
في تطور قواعد القانون الدولي لالستثمارات وفي وسائل حسم منازعاتها مما ساعد دون تدخل جنسية دولته، 

على تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة، ودليل على ذلك ما تضمنته االتفاقات البترولية في العديد من 
مضيفة مع شركات الدول العربية وعلى غرار الجزائر في األخذ بنظام التحكيم كآلية لتسوية خالفات الدولة ال

 . (2)البترول المستثمرة
 يمأنواع التحك: رابعاا 

توصل الفقه إلى تقسيم التحكيم بالنظر إلى النظام القانوني الذي ينتمي إليه، إلى تحكيم دولي عام 
، فإذا كان التحكيم يفصل في منازعة قائمة بين دولتين فاكثر (وطني)وتحكيم دولي خاص وتحكيم داخلي 

دة، فيكون التحكيم دولي عام، ويخضع في هذه الحالة إلى قواعد القانون الدولي العام، أما تتمتع بالسيا
التحكيم الدولي الخاص، فيكون عندما تنشأ عالقة قانونية بين االفراد، لكنها ذات طابع دولي، كأن يكون 

فذ في دولة أجنبية أو أن و ينالطراف من جنسيات مختلفة أو مقمين في دولة مختلفة أو أن العقد أبرم اا
المحكم الذي سيفصل في الخصومة اجنبي، في حين ان التحكيم الوطني يكون إذا كان موضوع التحكيم 

جراءاته مرتبطة بالدولة ذاتها ، لذلك يبقى السؤال مطروح كيف يمكن تسمية التحكيم بين الدولة المصيفة (3)وا 
هذه السيادة، من  خاص الطبيعي أو المعنوي الذي يفقتقد إلىلالستثمار صاحبة السيادة والمستثمر األجنبي ال

الجانب السياسي، ويملك السيادة اإلقتصادية، هل هو تحكيم دولي عام بالنظر إلى أحد اطراف عقد 
االستثمار األجنبي المباشر، الذي هو عادة الدولة المصيفة لالستثمار أم تحكيم دولي خاص بالنظر إلى 

قد وهو المستثمر األجنبي الخاص الطبيعي أو المعنوي، ففي كلتى الحالتين هو تحكيم الطرف الثاني في الع
ص، أي تحكيم في إطار دولي لتوافر العنصر االجنبي، كما سيأتي بيانه في موضعه لكن من نوع خا

ها عالقات دولية اقتصادية خاصة، وباالخص أن جل منازعات عقود االستثمارات االجنبية المباشرة تشترط في
االنفاقيات الدولية وكذا القوانين المتعلقة باإلستثمار أن تكون منازعة قانونية ومنعلقة باالستثمار كشرط 

  .إلحالتها على التحكيم

                                                           
ص ص  أحمد عبد الاله المراغي، دور التحكيم في تشجيع وحماية االستثمارات األجنبية، دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، -1

19-41. 
واقع التحكيم في المنازعات -الِمؤمن، التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، دراسة حالةبن صغير عبد  -2

 .122ص  www.majalah.new.ma  :البترولية في الجزائر، مجلة الفقه والقانون، مجلة إلكترونية على الموقع
، التحكيم في عقود النفط، دراسة مقارنة بين قانون الجزائر وقانون الكويت، مجلة االجتهاد للدراسات وردة بلقاسم العياشي -3

 .41، معهد الحقوق، المركز الجامعي لتمنغاست، الجزائر، ص 7111، جوان 14: القانونية واإلقتصادية، ع

http://www.majalah.new.ma/
http://www.majalah.new.ma/
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التي ( التفرقة)التحكيم، هذه اآلخيرة  كما اختلف الفقه كذلك حول جدوى التفرقة بين مختلف أنواع
ريعات الوطنية المقارنة وكذا االتفاقيات الدولية اإلقليمية حول اختالف التش: تقتضيها اعتبارات كثيرة منها

تنظيمها للتحكيم، وعليه فالتحكيم يتخذ عدة انواع حسب الزوايا التي ينظر إليه منها، فمن حيث إلزاميته ينقسم 
جباري، ومن حيث تنظيمه او الجهة التي تتولى الفصل في النزاع إلى تحكيم حر  إلى تحكيم اختياري وا 

ومن حيث مدى تقيد المحكم بقواعد القانون الساري في بلد التحكيم إلى تحكيم طليق وتحكيم مؤسسي و 
، فضاًل عن وجود انواع أخرى (1)إلى تحكيم وطني ودولي وأجنبيومعيار دوليته  ومن حيث مكانهبالقانون، 

 .للتحكيم بصرف النظر عن دوليته
    .الخ...،(4)، والتحكيم اإللكتروني(3)اإلقليميالقضائي والتحكيم  (2)التحكيم شبه دولي:ن هذه األنواعوم

                                                           
األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات  -1

 .791، ص 7111 ،، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، مصرالخاصة بها
 .12حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص  -
 .122ص  بشار محمد االسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، -
 .192بسمان نواف فتحي حسني الراشيدي، النظام القانوني لالستثمارات النفطية، مرجع سبق ذكره، ص  -
للتحكيم، تجعله يشبه التحكيم الدولي الذي يقع بين الدول، وال سيما في الحالة التي يتم فيها تعيين  إن الطبيعة الدولية -2

لدولية، أو فيما يخص االتفاق على أن يكون القانون الدولي العام أو أحد المحكمين من قبل جهة دولية كمحكمة العدل ا
مصادره هو القانون الواجب التطبيق على العقد، غير أن هذا مردود عليه بعدم حدوثه، ذلك أن التحكيم الدولي ينعقد لتسوية 

لمحاكم الدولية فيما يخص التحكيم الذي الخالفات بين الدول بصفتها أشخاص القانون الدولي العام وهو ما ال يمكن وصفه با
يعمل على تسوية الخالفات بين الدول أو شخص تابع لها وبين شخص معنوي أو أجنبي، وتلك التي تقع بين الدول المضيفة 

تثمر لالستثمار كالدول المنتجة للنفط في عقود االستثمار النفطي وشركات النفط األجنبية، فالدولة التي ينتمي إليها هذا المس
األجنبي التعد طرفا في النزاع، ومن ثمة فالتحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي الخاص المباشر هو ذو طبيعة 
خاصة، حيث يأخذ من خصائص التحكيم التقليديين الوطني والدولي دون أن يخضع لقواعد أيًا منهما بالكامل، حتى القضاء 

لتحكيم والذي يمكن أن يكون غير القضاء الوطني للدولة المضيفة وهذا يتناقض مع يمكن أن يتدخل في الرقابة على أحكام ا
عبد اهلل ناصر أبو جما العجمي، الطبيعة القانونية لعقود االستثمار النفطي وتسوية منازعاتها،  -:أنظر -)مبدأ سيادة الدولة 

 (.   147-141ص ص  ،7112 منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان،
التحكيم القضائي اإلقليمي، بمناسبة اقتراح انشاء هيئة قصائية دولية اقليمية متخصصة في إطار منظمة فكرة  ظهرت -3

تعنى بتسوية  -1921وذلك في المؤتمر الخامس الذي عقد في الرياض في ديسمبر -( األوبك)األقطار العربية للنفط 
النشاط البترولي، والمنازعات التي تنشأ بين أي عضو وبين شركة المنازعات النفطية التي تنشأ بين أعضاء المنظمة في مجال 

بترول تابعة لعضو آخر، كما حددت اتفاقيات األوبك اختصاصات هذه الهيئة القضائية المتخصصة في مجال المنازعة 
ثمار النفطي ود االستعبد اهلل ناصر أبو جما العجمي، الطبيعة القانونية لعق -:أنظر -)البترولية بين أقطار الدول العربية،

     (.124سابق، ص وتسوية منازعاتها، مرجع 
ال يختلف التحكيم االلكتروني في جوهره عن التحكيم التقليدي فكالهما من الوسائل البديلة عن القضاء لفض المنازعة،  -4

أنه ذلك التحكيم : "ظهر نتيجة انتشار العقود االلكترونية في المعامالت الدولية، وتعرض لعدة تعريفات من طرف الفقه منها
ت دولية بطريقة سمعية بصرية ودون حاجة للتواجد المادي ألطراف النزاع والمحكمين في الذي تتم إجراءاته عبر شبكة اتصاال
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هو الذي تتجه فيه إرادة طرفي النزاع حرة مختارة  إن التحكيم الحر :التحكيم اإلختياري والتحكيم اإللزامي-أ
اتفاق  إلى االتفاق على اللجوء إلى التحكيم، حيث يختارون المحكمين، وكذلك القانون الواجب التطبيق على

جراءاته، ويكون ذلك بإقرار من المشرع الذي يكرس هذه اإلرادة، ويوجد التحكيم اإلختياري متى كان  التحكيم وا 
لألطراف حرية اللجوء إليه إذا كنا بصدد نزاع يعطي المفاضلة في حله بين القضاء والتحكيم، إال أن طرفي 

لزامي فهو الذي يفرض على أطراف النزاع ما التحكيم اإلالنزاع يختارون اللجوء إلى التحكيم بإرادتهم الحرة، أ
اللجوء إليه، وال يكون إلرادة األطراف أي تدخل، والذي توضع له قواعد لتنظيم أحكامه من طرف المشرع، 
ن ترك لالطراف حرية اختيار المحكمين وتعيين إجراءات التحكيم، ويتصف هذا النوع من التحكيم  حتى وا 

 .(1)األنظمة القانونية للدول اإلشتراكية ويطبق بشكل واسع في
ويسمى ، (Ad Hoc Arbitration)التحكيم الحر أو الخاص أو الذاتي  :التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي-ب

اطار أية مؤسسة أو مركز من  تحكيم الحاالت الخاصة بحيث يتولى األفراد صياغته بمناسبة نزاعهم خارج
يخضع هذا النوع من التحكيم لقواعد اليونيسترال  للتحكيم  التي وضعتها لجنة ، وغالبا ما (2)مراكز التحكيم

، بحيث يكون لهم مطلق الحرية في اختيار المحكمين والقواعد واإلجراءات (3)األمم المتحدة للقانون التجاري
كما انه بحالة الخصوم دون غيرهم، ويتميز بأنه أسلوب مثالي وأكثر مرونة  ،(4)التي تطبق بشأن النزاع

وسرعة وقليل التكاليف ويحقق سرية أكبر من التحكيم المؤسسي ويراعي مصلحة الدولة المضيفة لالستثمارات 
نوع  هوف (Arbitrage Institutional) أو النظاميأما التحكيم المؤسسي  ،(5)األجنبية بعكس التحكيم المؤسسي

وذلك بما تملكه من امكانات علمية  ،(6)من أنواع التحكيم الذي تتواله هيئة من الهيئات الدائمة أو المتخصصة
وفنية ومادية ولوائحها الخاصة في إجراءات التحكيم ولقد انشئت العديد من تلك الجهات سواء على المستويات 

 . (7)اإلقليمية أو الدولية
والتحكيم المؤسسي يتناسب مع مصلحة األطراف في إنهاء النزاع وذلك حتى ال يعرقل أحدهما العملية 
التحكيمية، وبالرغم من اجابياته إال أن الفقه أوضح بعض سلبياته كإنعدام مظاهر الرضائية وحرية اإلرادة، 

سسة التحكيمية بسبب نظر وعدم شعور الدولة المضيفة باإلرتياح من القرار التحكمي الصادر من المؤ 
                                                                                                                                                                                           

جعفر ذيب المعاني، التحكيم اإللكتروني ودور القضاء  -:، لمزيد من التفاصيل حول التحكيم اإللكتروني أنظر"مكان معين
 .7114 1عمان، االردن، ط بتفعيله، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوطني

رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات  -1
 .794، ص سبق ذكره، مرجع الخاصة بها

 .122محمد االسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، ص بشار  -2
 .72مرجع سبق ذكره، ص  والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة،ايناس خلف الخالدي، التحكيم  -3
  .18سان نوفل، التحكيم في منازعات عقود االستثمار، مرجع سبق ذكره، صح -4
 .14، ص مرجع سبق ذكرهمراد محمود المواجدة، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دراسة مقارنة،  -5
 .121ص ، سبق ذكرهرجع مناصر أبو جما العجمي، الطبيعة القانونية لعقود االستثمار النفطي وتسوية منازعاتها، عبد اهلل  -6
مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات حسب أخر تعديل لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، دار الهدى للطباعة  -7

 . 27، ص 7111 ،لتوزيع، عين مليلة، الجزائر، طوالنشر وا
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قرار تحكيم : المحكمين إلى المستثمر األجنبي بأنه الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية وتعاطفهم معه مثل
كغرفة التجارة الدولية بباريس  لعالمتنتشر في دول  اأرامكوا وتكساسو، والجدير بالذكر ان مراكز التحكيم 

مار، وقد حاولت الدول النامية دخول هذا الميدان للدفاع عن والمركز الدولي لتسوية منازعات االستث
مصالحها فأنشئ مثاًل مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومركز تحكيم كواللمبور في ماليزيا 

 .(1)وغير من المراكز
والبترول يفضل وعلى صعيد منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر خاصة تلك المتعلقة بالغاز 

، نظرا لحساسية هذا النوع من المنازعات 2األطراف اللجوء إلى التحكيم المؤسسي بديال عن التحكيم الحر
المطالبات المالية التي تصل إلى ماليين والمليارات الدوالرات في  كالمعلومات التي يتم تداولها وضخامة

  . (3)اءة تؤهلهم إلى تسوية هذا النزاعبعض العقود، باالضافة إلى ضرورة توافر محكمين ذوي كف
التحكيم بالقانون وهو الذي يلتزم فيه المحكم بالفصل في النزاع  :التحكيم بالقانون والتحكيم الطليق -ت

بقواعد القانون الساري في دولة التحكيم أي أن المحكم مقيد بالقانون واطلق على هذا النوع من التحكيم 
، االلتزام بتطبيق القانون الموضوعيالتحكيم بالقضاء على اساس ان المحكم له فقط سلطة القضاء من حيث 

كالترخيص للمحكم من  لتحكيم الطليق فهو عكس التحكيم بالقانون فالمحكم يكون معفيا من اتباع القانونأما ا
طرفي عقد االستثمار االجنبي المباشر عند ابرامهم التفاقية التحكيم بتطبيق قواعد العدالة واالنصاف دون 

ن كان هذا أمر غير مرغوب فيه من ح يث المحافظة على استمرار العالقة التقيد بقواعد قانون معين، حتى وا 
، كما يشبه التحكيم بالقانون نوع آخر من التحكيم وهو التحكيم البسيط، أما التحكيم  (4)العقدية وسرعة تنفيذها

التحكيم سلطة الفصل حيث يخول طرفي المنازعة هيئة  التحكيم الطليق يشبه التحكيم مع التفويض بالصلح

                                                           
 .14ص  سبق ذكره،مرجع مراد محمود المواجدة، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دراسة مقارنة،  -1
براون وروت ليميتاد والمبرمة بين الشريك "من القانون األساسي للشركة المختلطة الجزائرية  11أنظر في هذا الصدد المادة  -2

سوناطراك ونافتاك من جهة والطرف األجنبي المتمثل في شركة االنجليزية من جهة أخرى، والتي الوطني والمتمثل في شركتي 
كان موضوعها القيام بإنجاز خدمات هندسية وعمليات التركيب في مجاالت البترول والغاز، وكذا الهندسة المدنية، حيث نصت 

اللذين لم يتمكنوا من ايجاد حل لها " ب"اهمين من المجموعة والمس"  أ"النزاعات الناشئة بين المساهمين من المجموعة:"على أن
 "بالتراضي، يمكن أن يتم تسويتها بصفة نهائية طبقًا لالئحة تحكيم غرفة التجارة الدولية

V:- Bouzana. B, Le contentieux des hydrocarbures entre l’Algérie et les sociétés étrangères, PUPublisud, Alger, 

1985, p. 201 et s. 

في :"على أنه AJIPمن عقد البحث واالستغالل البترولي المبرم بين شركة سوناطراك والشركة اإليطالية  12كذلك نصت المادة 
حال فشل إجراء التوفيق فإن النزاعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ العقد الحالي يمكن تسويتها بصفة نهائية طبقًا لالئحة الغرفة 

 ".ارة السارية المفعول من طرف ثالثة محكمين وفقًا لهذه الالئحةالدولية للتج
لحقوق، جامعة حسن طالبي، تسوية المنازعات في القانون الجزائري لالستثمارات، أطروحة دكتوراه، كلية ا: أنظر كذلك -)

 (.191-128 ، ص ص7112الجزائر، 
 .21 البترولية، دار الفكر الجامعي، مرجع سبق ذكره، ص هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود االستثمار -3
 . 19ص  حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود االستثمار، مرجع سبق ذكره، -4
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، وقد أخذ المشرع المصري بكال النوعين من التحكيم واالنضاف في موضوع النزاع على ضوء قواعد العدل
    .(1)، فضاًل عن المشرع الجزائري1994في قانون التجكيم لعام 

إذا اتصلت جميع عناصره يكون التحكيم وطنيًا  :جنبيالتحكيم األالتحكيم الوطني والتحكيم الدولي و  -ث
موضوع النزاع، جنسية الخصوم، جنسية المحكمين، القانون )عية والذاتية بدولة معينة دون غيرها و الموض

طبقا ألحكام القانون الوطني يجري بمعنى أن التحكيم  ،(2)(الواجب التطبيق، المكان الذي يجري فيه التحكيم
يصدرون حكمهم وفقا الجراءات وطنية مع تطبيق  ويعين له محكمين وطنيين ألطراف النزاع وداخل دولتهم

 ، وال يثير التحكيم الوطني أية صعوبة مادام جميع عناصره تخضع للقانون الوطني وال ينفذ القانون الوطني
والذي ينتمي بعناصره المختلفة ألكثر من دولة، ويثير صعوبات  ، بعكس التحكيم الدولي(3)خارج اقليم الدولة
جراءاته وموضوع النزاع وتحديد مكان التحكيم وأسماء كتحديد القانون ا لواجب التطبيق على اتفاق التحكيم وا 

فهو الذي ينتمي فيه  (4)، أما التحكيم االجنبيوجنسيات المحكمين، وهذا ال وجود له في التحكيم الوطني
التحكيم ألحد أو بعض عناصره في دولة واحدة كأن يكون حكم التحكيم صدر في دولة معينة ينتميا إليها 
طرفي النزاع ويراد تنفيذه في دولة أخرى، حيث ال يعتبر كل تحكيم أجنبي تحكيما دوليا، ذلك أن التحكيم 

نه قد يجمع بين األجنبية والدولية في الداخل وخضوعه للقانون الوطني إال أالدولي قد يكون كذلك مع جريانه 
                                                           

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية، دراسة تحليلية في ضوء أحدث أحكام  -1
   .11، ص 7112 ،ة، دار الكتب القانونية، مصر، طقضاء مجلس الدول

 . 71حسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص -2
 -. أن يكون جميع أطراف النزاع، متمتعين بجنسية الدولةالمعنية -" :وافرت فيه الشروط اآلتيةتفالتحكيم يكون وطنيا إذا  -3

. أن يكون المحكمين متمتعين بجنسية الدولة المعنية، ومتوطنين على ترابها -. أن يكون الخصوم، متوطنين في الدولة المعنية
لك القانون الموضوعي واإلجرائي على أن يكون القانون الوطني لهذه الدولة، هو الواجب التطبيق على النزاع، والمقصود بذ -

ان تتم جميع -.ان يكون موضوع النزاع ذا طبيعة وطنية بحتة، أي داخاًل في الحدود اإلقليمية للدولة سالفة الذكر -.حد سواء
 .اجراءات العملية التحكيمية، منذ االتفاق على التحكيم وحتى تمام تنفيذ الحكم التحكيمي، على تراب الدولة المعنية

(-Lew, Julian D.M, Applicable law in international comercial arbitration,Astudy in Comercial arbitration Awards, 

pereface by Francois Rigaux,Oceana Publications,Inc.Dobbs Ferry,New York,Sijthoff& Noordhof international 

Bublishers BV ? Nethulands,1978,p13 .) 

. هشام خالد، معيار دولية التحكيم التجاري، دراسة في األنظمة القانونية الالتنية واالنجلوساكسونية والعربية: راجع كذلك
 .71-12ص  ، ص7112، مصر، ط االتفاقيات الدولية، منشأة توزيع المعارف، اإلسكندرية،

دون اهتمام بجنسية االطراف أو طبيعة  مكان التحكيمتحدث الفقه عن اجنبية التحكيم، ولعل الفقه المصري تبنى معيار  -4
النزاع، فالتحكيم يكون أجنبيًا إذا تم خارج مصر، حتى ولو كان أطرافه مصريين، وتعلق بعقد أو عالقة محلية بحتة، واألمر 

جنبي، أما جريانه نفسه لو كان أحد األطراف مصريًا و اآلخر أجنبيًا، وال يوصف هذا التحكيم بأنه دولي بمجرد وجود طرف أ
 1928في الخارج فإنه يؤدي إلى وصفه باألجنبية أو بأنه تحكيم غير محلي، كذلك يمكن أن نشير إلى إتفاقية نيويورك لعام 

تنطبق االتفاقية الحالية لالعتراف وتنفيذ أحكام :" والتي أشارت في في مادتها األولى على أجنبية التحكيم، إذ نصت على أنه
، كما أخذت بعض التشريعات ...."درة في دولة غير التي يطلب إليها االعتراف وتنفيذ هذه األحكام على إقليمهاالمحكمين الصا

أنظر عامر فتحي البطاينة،  -.)1927الخاصة بالتحكيم بأجنبية التحكيم مكن خالل أجنبية الحكم كقانون التحكيم األردني لعام 
، ص ص 7118، 1ط ة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اسة مقارنة، دار الثقافدور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، در 

77-71   .)  
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في وقت نفسه إذا كان يتعلق بمنازعة دولية، ويعتبر معيار مكلن التحكيم للتفرقة بين التحكيم الوطني 
 .(1)، ومعيار طبيعة النزاع للتفرقة بين التحكيم الوطني والدولي واألجنبيواألجنبي

طراف من جنسيات مختلفة، أو يتعلق بحركة فالتحكيم الدولي هو الذي يتم فيه تسوية منازعات بين أ
ويمكمن اإلشارة كذلك إلى اإلختالف الفقهي حول الضوابط القانونية ، (2)السلع والبضائع والخدمات بين الدول

حيث ظهرت عدة اتجاهات وأراء قيلت فيما  ،(3)للتفرقة بينهما لدرجة الخلط فيما بينهما في بعض األحيان
خصوصًا فيما يخص التشريعات التي سكتت عن تحديد  يخص دولية النحكيم وتمييزه عن التحكيم الداخلي

المعيار  معيار يستمد الدولية من مؤشرات معينة، :، وأفرز ذلك عدة معايير منهاوبيان معيار الدولية
    :، ونستعرض هذه المعيير بشيئ من التفصيل(4)ر المختلطالمعيا القانوني، المعيار االقتصادي،

  :معيار يستمد الدولية من مؤشرات معينة -أ
 يستمد التحكيم دوليته من مؤشرات معينة، ومنها محل اإلقامة وجنسية المحكمين أو جنسية الخصوم،
والقانون الواجب التطبيق على الموضوع وعلى اإلجراءات فضاًل على مؤشر اللغة والعملة وطبيعة المنازعة 

حسب جانب من الفقه إذا كان المحكم من جنسية تختلف عن جنسية  وبالتالي يكون التحكيم دوليا الدولية،
 راف محال إقامتهم في دول مختلفةالخصوم، أو إذا كان الخصوم من جنسيات مختلفة أو إذا قام نزاع بين أط

وهذه المؤشرات  ،(5)غير بلد إقامة طرفي النزاع أو ما يعرف بالمعيار الجغرافي يجري في بلد مأو كان التحكي
ن كان بعض قد انتقدها الفقه كذلك من حيث أنها ال تضفي على التحكيم صفة الدولية في جميع الحاالت ، وا 

هذه المؤشرات لتحديد دولية التحكيم كإعتماد القانون الفدرالي السويسري  التشريعات الوطنية قد أخذت ببعض
والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي اللذين اعتمدوا  1982، والقانون الهولندي لسنة 1982لسنة 

 .(6)معيار محل اإلقامة واعتماد القانون اإلنجليزي لمعيار الجنسية واإلقامة

                                                           
رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات  -1

 .792،798ص  الخاصة بها، المرجع السابق، ص
  .12، 12مرجع سبق ذكره، ص ص  المواجدة، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دراسة مقارنة،مراد محمود  -

 .24 هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولية، دار الفكر الجامعي، مرجع سبق ذكره، ص -2
مرجع سبق ذكره،  تعديل لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات حسب أخر -3

 .22ص 
 .72ص  مرجع سابق، ،عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة -4
مقيمين خارج الدولة المعيار الجغرافي ينظر إلى مكان التحكيم، فالتحكيم أجنبي إذا تم في بلد أجنبي، فإذا كان طرفي النزاع  -5

والمتعلقة بالتحكيم الدولي  1921التي يجري فيها التحكيم، فالتحكيم أجنبي عن هذا البلد، كذلك اتفاقية جونيف األوربية لعام 
، اشترطتا إلضفاع صفة األجنبية على التحكيم الدولي أن يكون النزاع 1942لعام  مبيعات الدولية للمنقوالتواتفاقية الهاي لل

مناني فراح، التحكيم )، وأحذ بهذا المقياس القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي شخاص مقيمين في بلدان مختلفةبين أ
 .(21-29مرجع سبق ذكره، ص ص  طريق بديل لحل النزاعات حسب أخر تعديل لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،

 .72-72ص  مرجع سبق ذكره، ص جاري الدولي، دراسة مقارنة،عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم الت -6
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معايير لتحديد دوليته خاصة في مجال عدة وليًا أو أجنبيا فقد تنازعت حوله وسواء كان التحكيم د 
قبل  (1)مع العلم أن صفة الدولية أثيرت بشأن دولية العقد الدولي منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر

دولية التحكيم هذا األخير قد يستند على معايير ال يمكن التعويل عليها لتحديد دوليته كالمعيار الجغرافي 
الذي يعتد بالبلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي أو المعيار اإلجرائي المتعلق بالقانون الذي تخصع له 

 لخصوم أو موطنهم حسب نظرية الفقيهإجراءات التحكيم أو المعيار الشخصي المتعلق بإختالف جنسية ا
أن   Lewو Luzzattoكالفقيهين  بعض الفقهاء الغربيينو يضيف ذات الفقيه ، كما Smmartano الغربي

عدم إتصال التحكيم بأي نظام قانوني تكمن في المعايير التي يمكن أن يعول عليها لتحديد دولية التحكيم 
سواء من حيث الموضوع أو اإلجراءات فهذا النظام القانوني المغاير للقانون الوطني قد يكون مصدره  وطني

، ويكون التحكيم دوليًا في حالة اتصال التحكيم إرادة األطراف أو التشريعات الوطنية أو االتفاقيات الدولية
 . (2)لمراد حسمه دولياً وبأكثر من نظام اقتصادي أو إذا كان النزاع ا بأكثر من نظام قانوني

 :المعيار القانوني -ب 
حددت المادة األولى الفقرة الثالثة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي دولية التحكيم التجاري 

 :الدولي وفق مجاالت معينة بحيث يكون التحكيم دولياً 
 .واقعتين في دولتين مختلفتينإذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التحكيم، وقت ابرام ذلك االتفاق  -
 :إذا كان احد األماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين -

 .مكان التحكيم المحدد وفق اتفاق التحكيم -1
أي مكان ينفذ فيه جزء هام من االلتزامات الناشئة عن العالقات التجارية، أو المكان الذي يكون  -7

 .الصلة بهلموضوع النزاع أوثق 
 .إذا اتفق الطرفان صراحة أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة -

إذا كان ألحد الطرفين أكثر  فقرة الرابعة من القانون التموذجي أنه 1اوضحت المادة  ،الفقرة الثالثة وألغراض
ذا لم يكن ألحد الطرفين مقر عمل فتكون  من مقر عمل، فالعبرة بمقر العمل األوثق صلة باتفاق التحكيم، وا 

 .(3)العبرة بمحل إقامته المعتاد
أو  ويالحظ مما تقدم أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي اعتمد على المعيار المكاني

جل تحديد دولية التحكيم، وهو وجود مقر عمل الطرفين خارج الدولة التي يتم فيها التحكيم من أالجغرافي 
 :والذي يعتمد على حالتينوكذا المعيار الموضوعي 

                                                           
ان دولية التجكيم أو داخليته تستمد أو تستقى من صفة العقد الذي ينبسط التحكيم لتسوية منازعته فإذا كان العقد دوليًا كان " -1

ذا كان العقد داخليًا كان التحكيم داخلياً  هشام خالد، معيار دولية التحكيم التجاري، دراسة في األنظمة -) "التحكيم دوليًا، وا 
 .(114ص  سابق،االتفاقيات الدولية، مرجع . القانونية الالتنية واالنجلوساكسونية والعربية

اقيات االتف. شام خالد، معيار دولية التحكيم التجاري، دراسة في األنظمة القانونية الالتنية واالنجلوساكسونية والعربيةه -2
 .29-21 صص  مرجع سبق ذكره،الدولية، 

.781عمر سعد اهلل، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص  - 3 
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القات التجارية خارج مكان الع مع ناشئةوجود المكان الذي ينفذ فيه جزء هام من االلتزامات ال: األولى
 .عمل الطرفين

المكان المتعلق بموضوع النزاع األوثق صلة به خارج الدولة التي يوجد بها مقر عمل وجود : الثانية
 .الطرفين

وأخيرًا معيار اإلرادة وهو في حالة وجود اتفاق صريح بين الطرفان على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق 
 .(1)بأكثر من دولة

لتحديد دولية التحكيم التجاري الدولي وقد تعرض المعيار القانوني الذي ورد في القانون النموذجي 
والذي يستند إلى مؤشرات معينة في هذا المجال فعلى سبيل المثال اعتبر مؤشر اإلرادة والذي يعمل على 

فالت األفراد من القواعد تحويل التحكيم من وطني إلى دولي اآلمرة الواردة في شان  أمر يترتب عليه تهرب وا 
موذجي بالرغم من نصه على المعيار الموضوعي، إال أنه جعل دولية التحكيم التحكيم، كما ان القانون الن

معيار إرادي األمر الذي جعل بعض الفقه يصف دولية التحكيم في ظل القانون النموذجي تقوم على 
   . (2)بالوهمية

والتشريعات وبالرغم من التباين حول معايير دولية التحكيم بين الفقه والقضاء واالتفاقيات الدولية 
الوطنية، فقد ظهر المعيار الحديث لدولية التحكيم والمعروف بالمعيار اإلقتصادي، والذي جاء به القضاء 

   .الفرنسي وأخذ به التشريع المقارن على غرار التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري
 :المعيار اإلقتصادي -ت

هي التي تؤخذ بعين االعتبار، فالتحكيم يعد دوليا إذا كان متعلق  في هذا المقياس فإن طبيعة النزاع
بمصالح تجارية دولية، دون أخذ باقي المؤشرات األخرى كمكان التحكيم أو جنسية الفرقاء أو قانون إجراءات 

بلد ، والمقصود بالتجارة الدولية كل نشاط إقتصادي دولي، فعملية انتقال األموال والخدمات ما بين المحاكمة
  .(3)ا تضفي الصفة الدولية عليهاجود لعملية مد وجزر عبر الحدود لهو وآخر و 

المؤرخ في  7111لعام  48:وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا المعيار في قانون اإلجراءات المدنية رقم
واإلدارية ، كذلك المشرع الجزائري بموجب قانون االجراءات المدنية (4)1214في المادة  7111ي جانف 11
 .(1)1119بموجب المادة  18-19

                                                           
ية، بيروت لبنان، ط حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوق -1
  .111-99 ، ص ص7114، 1
دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، -

-111ص  مرجع سبق ذكره، ص واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى ـحكام التحكيم في التشريعات العربية،
117.  

 .111مرجع سابق، ص  الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،حفيظة السيد الحداد،  -2
.11،  ص 1998عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم الدولي، الجزء الثاني، دار المعارف، االسكندرية، مصر،  ط  - 3 

4
- Article1504 : « Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ».  
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ويالحظ في هذا اإلطار أن المشرع الجزائري اعتمد المعيار اإلقتصادي لتحديد دولية التحكيم، بعدما 
 1991أفريل  72المؤرخ في في  19-91في ظل المرسوم التشريعي  (المزدوج)عيار المختلط بالمكان يأخذ 

، إذ نصت المادة ، والملغى1922جوان  18المؤرخ في  22/124األمر والمعدل لقانون االجراءات المدنية 
التحكيم الذي ينصب على منازعات تتعلق بمصالح التجارة -في حكم هذا الفصل -يعتبر دوليا:" منه 428

، ويرى البعض أن تبني المشرع الجزائري لمعيار "الدولية وتكون ألطرافها على األقل موطنا أو مقرا في الخارج
المشرع مزدوج في وصف التحكيم بالصفة الدولية، يرجع إلى استلهام العامل االقتصادي في المعيار من 

واستلهام العامل القانوني في المعيار من المادة من قانون المرفعات الفرنسي  1497الفرنسي وفقا لنص المادة 
والذي نص على المعيار القانوني  ،1982المتعلق بالقانون الدولي الخاص لعام  من التشريع السويسري 122

وقت ابرام اتفاق  طراف أو كالهما في دولة أجنبيةلتحديد دولية التحكيم والذي يتمثل في ضرورة توطن أحد األ
  .(2)التحكيم

من القوانين التي تبنت المعيار المزدوج الضفاء  1994لعام  72: ويعتبر قانون التحكيم المصري رقم
صفة الدولية على التحكيم فضاًل عن االتفاقية االوربية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف 

والخاصة بمنازعات االستثمار بين الدول  1922أما اتفاقية واشنطن لعام ، (3)في مادتها األولى 1921لعام 
منها السالفة الذكر على دولية التحكيم في هذا النوع المنازعات،  72فقد نصت المادة  ورعايا الدول األخرى

حيث أن  الدولية، والذي يتم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار المتولد عن هذه االتفاقية
وأوردت  ،(4)دد اختصاصهدولية التحكيم تستند هنا على االتفاقية المنشئة للمركز التحكيمي الدولي والتي تح

                                                                                                                                                                                           

قانون االجراءات المدنية لعام  صدور تبنى المشرع الفرنسي كذلك المعيار االقتصادي بصفة صريحة لتحديد دولية التحكيم قبل
 ، والتي طبقتها الكثير من األحكام القضائية1497بموجب المادة  1981وذلك في قانون المرافعات الفرنسي لعام  7111

ومن بين االسباب التي دفعت بالمشرع الفرنسي إلى تبني هذا المعيار هي فشل المعايير القانونية في تحديد ماهية  الفرنسية،
  . التحكيم الدولي

يعد التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح اإلقتصادية : "1119المادة  -1
 ."لدولتين على االقل

االتفاقيات . هشام خالد، معيار دولية التحكيم التجاري، دراسة في األنظمة القانونية الالتنية واالنجلوساكسونية والعربية -2
 .224مرجع سبق ذكره، ص  الدولية،

 .112-112 ص ص حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، -3
، ويقسم الفقه القانوني مراكز التحكيم من عدة زوايا ومن كذلك إستنادا لتمامه تحت مظلة مركز تحكيمي يكون التحكيم دوليا -4

وهي التي يتم إنشاؤها في دولة معينة، ولكن ال تخضع لقانون هذه : مراكز تحكيم غير وطنية -1: جانب الدولية تقسم إلى
أو محكمة لندن للتحكيم الدولي، فهذه المراكز التحكيمية تم انشاؤها في  الدولة، كما هو الحال بالنسبة لغرفة التجارة في باريس،

فرنسا وانجلترا على التوالي، ولكنها في نفس الوقت تخضع لنظم قانونية ذاتية، قامت هي نفسها بخلقها، وال تخضع للقانون 
إليها المتعاملون من كافة أنحاء العالم، ويمكن الفرنسي أو اإلنجليزي، وهذه المراكز مهتمة بحسم منازعات التجارة الدولية ويلجأ 

محكمة : أن تعقد جلساتها في أية دولة، ومن المراكز غير الوطنية بهذا المفهوم على سبيل المثال إضافة إلى المركزين السابقين
لغرف التجارية العربية التحكيم لدى غرفة تجارة استوكهولم، مجلس التحكيم الهندي، الجمعية األمريكية للتحكيم، مركز تحكيم ا

وهذه المراكز هي من خلق الدولة نفسها وتخضع لقانونها، : مراكز التحكيم الوطنية ذات االختصاص الدولي -7الخ، ...األوربية
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لبدا ان يكون التحكيم بين شخص تابع للقانون العام وبين شخص تابع للقانون الخاص،  أنه: شروط منها
ويترتب على ذلك أن التحكيم ما بين دولتين أو شخصين تابعين للقانون العام، او شركتين أو شخصين تابعين 

لدول ومواطني الدول للقانون الخاص، ال يمكن أن يكون مقبوال بموجب اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين ا
ذا طابع قانوني وأن يكون ذا عالقة مباشرة بعملية األخرى بالرغم من دوليته، كذلك يقتضي أن يكون النزاع 

تدخل سلطان اإلرادة في تعليق شرط اختصاص المركز على شرط واقف  استثمارية، فضاًل عن امكانية 
االليات الداخلية اإلدارية والقضائية لحل النزاع قبل خاصة من الدولة المضيفة لالستثمار وهو ضرورة استتفاذ 

   .(1)عرضه على المركز
والجدير بالذكر أن دولية التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي، تستمد من تجاوز موضوعها 
اإلطار القانوني المنظم لها وكذلك انتماء طرفي عقد االستثمار لعدة أنظمة قانونية مختلفة، فضاًل على تنوع 

د الدولية، باإلضافة إلى أن المصلحة القواعد القانونية المطبقة على هذه العقود بإعتبارها نوعًا من العقو 
دولية في فير اآلمان وما صاهب ذلك من في تشجيع تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة وتو الدولية والمتمثلة 

، لهذا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض إقرار قانون نموذجي للتحكيم التجاري الدولي والمعمول به عالميا
   .(2)مار األجنبي المباشر نظرًا للمزايا التي توفرها هذه اآللية في هذا اإلطارمنازعات عقود االستث

عن الستثمار األجنبي المباشر وتمييز مبررات اللجوء إلى التحكيم الدولي في منازعات عقود ا: الفرع الثاني
 لتسوية النزاعات لخاصةمن النظم ا غيره
 منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشرمبررات اللجوء إلى التحكيم الدولي في : أوالا 

االستثمار األجنبي المباشر اللجوء إلى آلية التحكيم لتسوية منازعاتهم لعدة اسباب  عقود يفضل أطراف
يتعلق بعضها بما يتمتع به التحكيم من مزايا تتناسب وطبيعة هذه العقود، وبعض األخر يتعلق بحياد هذه 

، فضاًل على أن التحكيم القضاء الوطني التي ال يطمئن إليها المستثمر األجنبيبعكس آلية وذلك الوسيلة 
تتناسب مع  ، فهو وكما سبقت االشارة إليه يوفر مزايا(3)يعتبر ضمانة إجرائية لتسوية هذا النوع من المنازعات

لمشروع العقدي الضخم العملية محل العقد أو ا ومع، طبيعة هذه العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر األجنبي
                                                                                                                                                                                           

وتتميز هذه المراكز بالطابع الحكومي يختص بالتحكيم في بالعقود المرتبطة بالتجارة الخارجية لدولة مؤسسة المركز ومن أمثلة 
المركز البولندي للتحكيم التجاري الدولي،المركز التحكيمي السوفياتي للتجارة الخارجية، مركز أبو ظبي للتحكيم : المراكزهذه 

وهي مراكز تحكيم ذات اختصاص عام أو مراكز تحكيم متخصصة، ويتم انشاؤها : مراكز التحكيم الدولية -1الخ ....التجاري
والتي قامت بإنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات  1922اتفاقية واشنطن لعام : بناءا على اتفاقيات دولية، ومثال ذلك

هشام خالد، معيار دولية التحكيم التجاري، دراسة في األنظمة  :لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر.)االستثمار
 (.  722 -771ص  ص ذكره، مرجع سبق االتفاقيات الدولية،. القانونية الالتنية واالنجلوساكسونية والعربية

 .27-49ص ص  ، سبق ذكرهمرجع  عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم الدولي، الجزء الثاني، -1
مصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزهراء محمودي، التحكيم بين الدولة المضيفة لإلستثمار والمستثمر األجنبي، نطاق  -2

، 7111، 1ط  عمان، األردن، االستثمار، الجزء األول، دار وائل للنشر والتوزيع،اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات 
 .711ص 

 .121ص  بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، -3
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يتطلب خبرات فنية الذي الذي يستغرق عدة سنوات لتنفيذه، والذي يكلف مئات الماليين من الدوالرات، و 
االجراءات والسرية المطلوبة  رعةكسما يتمتع به التحكيم من مزايا و مع هذه الخصوصية، فعالية، لذلك 

تناسب مع فض منازعات عقود يذلك  نا نجدفإنوالتخصص وكذا حرية األطراف في إختيار نوعية التحكيم 
نشير إلى هذه المزايا التي يوفرها التحكيم الدولي في المنازعة  ستثمار األجنبي المباشر، وعليه يمكن أناال

والتي تعتبر من المبررات التي تجعل أطراف  - الدولية بصفة عامة ومنازعات عقود االستثمار بصفة خاصة
 :(1)كما يلي -إليه لفض نزاعاتهم يلتجئونالنزاع 

بالقدرة على الفصل في المنازعة المعروضة  يتميز التحكيم عن القضاء العادي :السرعة في اإلجراءات -
عليه في وقت أقل والعدالة السريعة التي يقدمها التحكيم، وهو ما يحتاجه الفصل في منازعات عقود 
االستثمار، التي تقتضي هذه السرعة لتفادي الخسارة في عقد االستثمار ذاته والمتعلق بالتنمية، وترجع العدالة 

 :حكيم إلى عاملينالسريعة التي يقدمها الت
، مع الزام المحكم بالفصل في المنازعة المعروضة عليه في زمن معين يحدده االطراف كاصل عام :األول

االشارة أن القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية المعاصرة المنظمة للتحكيم عادة ما تحدد مدة يجب أال 
لتعديل في هذه المدة عند اتفاقهم على التحكيم فيفقد يتجاوزها المحكم إلصدار قراره، كما تسمح لالطراف با

  .(2)المحكم صفته عند انتهائها
فإنه يتعلق بان التحكيم نظام للتقاضي في درجة واحدة وهذا بخالف قضاء التحكيم والذي  :الثانيأما العامل 

ن كان حكم التحكيم الحائز على حجية االمر  يعتبر فيه مبدأ التقاضي على درجتين من مبادئه األساسية، وا 
القضائي بالبطالن وفق حالت معينة واردة على سبيل الحصر، بعكس الحكم المقضي فيه، قابل للطعن 

 .(3)القابل للطعن بالطرق العادية وغير عادية
إجراءات التحكيم مقارنة باإلجراءات القضائية المعتادة فإن إختيار المحكمين والمختصين وبخصوص سرعة 

في مجال االستثمار يمنحهم القدرة على فهم المشاكل المعروضة عليهم والتي في أغلبها ذات طابع فني 
 .(4)ايجاد الحلول لها وتقني، وهذا ما يسهل

في اإلجراءات كأصل عام  من الخصائص االساسية التي تحكم التحكيم كذلك السرية :السرية في التحكيم -
أطراف النزاع وممثليهم، فجلسات التحكيم غير علنية كما هو الحال في جلسات التقاضي في  إال على

                                                           
في الدول العربية  خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات -1

 .122ص  واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره،
-Alan Redfern, Martin Hunter and others, Law and Practice of International Commercial arbitration, London, Sweet 

and Maxwell, 4th edition , 2004,  pp 23-24. 

. 19-18ص ص  مرجع سبق ذكره،، التحكيم االلكتروني ودور القضاء بتفعيله، جعفر ذيب المعاني - 2 
. 19، ص سبق ذكرهالقضاء بتفعيله، مرجع جعفر ذيب المعاني، التحكيم االلكتروني ودور  - 3  

العربية خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول  -4
  .122واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص 
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األجتبي المباشر لك تقتضيها طبيعة عقود االستثمار ، لهذا فالسرية في التحكيم كذ(1)المحاكم القضائية
المتعلقة بالتنمية اإلقتصادية ونقل التكنولوجيا، حيث تظل األسرار المرتبطة بالعقد والمقترحات سرية، وهذا ما 
يبرر عدم نشر احكام التحكيم إى بموافقة الطرفين والمحكمين، ذلك إفشاء أسباب منازعات عقد االستثمار 

لمباشر ودوافعه وغير ذلك من األمور المتعلقة به قد يؤدي إلى المساس بالمراكز المالية األجنبي ا
  .(2)واإلقتصادية خاصة بالنسبة للمستثمر األجنبي ويعرقل التنمية بالنسبة للدولة المضيفة لالستثمار

متميزيين االستعانة بخبراء يضمن التحكيم في منازعات االستثمار  :التحكيم قضاء متخصص -
، يمتلكون معارف اقتصادية وفنية حديثة، وخبرة مالئمة في مجال عقود االستثمار (3)ومتخصصين وأكفاء

، تتطلب اإللمام باللغات األصلية فمنازعات االستثمارات األجنبية المباشرة ذات البعد الدولي، (4)محل النزاع
عراف وعادات ومصطلحات فهذه المسائل واألمور التي تتم بموجبها المعامالت الدولية وما يتعلق بها من أ

    .(5)يجب أن تتوافر في المحكمين للفصل في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر
يفسح التحكيم المجال لألطراف ويمنحهم الحرية وفق مبدأ سلطان اإلرادة في  :حرية األطراف في التحكيم -

، فلهم أن يختاروا إما أن يكون التحكيم خاصًا أو (6)الواجبة التطبيقتعيين القواعد اإلجرائية والموضوعية 
، ولهم الحرية في اختيار مكان مكان انعقاد التحكيم وزمانه، والقانون الذي يطبقه المحكمون على مؤسسياً 

 .(7)اتفاق التحكيم وموضوع المنازعة محل التحكيم
إال أنه قد تؤخذ عليه وبما أن التحكيم اكثر مرونة وسرعة من أساليب التقاضي، وما يوفره من مزايا 

إذ يعتبر من اآلليات التي تمكن الدول الراسمالية من التسلط على  بعض العيوب وبخاصة في الدول النامية
لمحكم حر في تطبيق القانون الذي الدول النامية وضمان تبعيتها االقتصادية لها على الدوام، ال سيما وأن ا

يراه مناسبا عند تخلف قانون االرادة، األمر الذي يؤدي إلى عدم تطبيق القوانين الوطنية للدول النامية، والتي 

                                                           
، ص 7118خالد ممدوح ابراهيم، التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، ط  -1

71. 
مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة -2

 .128 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
 .19جعفر ذيب المعاني، التحكيم االلكتروني ودور القضاء بتفعيله، المرجع السابق، ص   -
 .12مرجع سبق ذكره ص  لجزائر وقانون الكويت،وردة بلقاسم العياشي، التحكيم في عقود النفط، دراسة مقارنة بين قانون ا -3
  .127بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص -4
سامية راشد، التحكيم في إطار المركز االقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري، منشأة المعارف، االسكندرية،  -5

 .1، ص 1982مصر، ط 
 .722مرجع سبق ذكره، ص  ايناس هاشم رشيد، التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود االستثمار التي تبرمها الدولة، -6
  .127بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص -7
دراســة مقارنــة لــبعض التشــريعات فــي الــدول العربيــة خالــد كمــال عكاشــة، دور التحكــيم فــي فــض منازعــات عقــود االســتثمار،  -

 .129 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
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تعتبر إن صحا التعبير الطرف الضعيف في عقد االستمار االجنبي المباشر نظرا لظروفها االقتصادية 
 . (1)المتردية

كما أن معارضة نظام التحكيم بالنظر إلى عيوبه دون مزاياه والذي باتت تفرضه المتغيرات االقتصادية 
والقانونية على الساحة الدولية، وعدم محاولة التأقلم مع هذا النظام من قبل الدول النامية بتدريب كوادر فنية 

عتبرها المتعاقد األجنبي مع الدولة ضمان والتي ي -نظام التحكيم لتسوية المنازعاتقادرة على التعامل مع 
يشكل خطوة للوراء لهذه الدول فاألهمية  -لحماية حقوقه وشرطا الزما  للتوقيع على أحد عقود الدولة 

االعتبارات السابقة يتعين على هذه الدول محاولة اللحاق بالدول المتقدمة بمحاولة فهم هذا النظام والتعامل 
    .(2)خصوصا إذا فرض عليها في منازعات عقودها الدولية معه بتضمينها لتشريعاتها

للجوء إلى التحكيم في مجال منازعات عقود  إن السبب الحقيقي :تمسك المستثمر األجنبي بشرط التحكيم -
االستثمار األجنبي المباشر كعقود االستثمارات النفطية مثال هو انعدام ثقة المستثمرين األجانب بالمحاكم 

في الدولة المضيفة بصفة عامة والنامية بصفة خاصة وعدم قبولهم الخضوع بسهولة لقضاء دولة الوطنية 
ولنظام قانوني مختلف عن ذلك السائد في دولهم، فهم يخشون من ميل القاضي إلى لدولته أكثر من  أجنبية،

له إلى الدولة المضيفة، المستثمر األجنبي هذا اآلخير الذي تتناقص قوته التفاوضية بمجرد انتقال رؤوس أموا
لهذا يحرص المتعاقد مع الدولة على إدراج شرط التحكيم في عقود االستثمار لتوفير حماية أكثر له من 

   .(3)الناحية اإلجرائية، خاصة إذا ما استعمل مبدأ السيادة من طرف الجدولة المضيفة
إن وجود الدولة كطرف في عقد االستثمار  :األجنبي المباشر التحكيم ضمانة اجرائية لتشجيع االستثمار -

األجنبي المباشر وما تتمتع به من سيادة، يعطي للمستثمر األجنبي الحق في الحصول على ضمانات 
جرائية، ولعل الضمان اإلجرائي والذي بموجبه يتصدى المستثمر ألي نزاع قد يقع أثناء تنفيذ  موضوعية وا 

ضمان الذي يوفر له ويضمن له حياد قضاء الدولة المضيفة عقد االستثمار أوحتى تفسيره، هو ذلك ال
والمتمثل في التحكيم والذي أصبح أمرًا بديهيا في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر وأصبح القضاء 

 . (4)العادي في هذا المجال بصفته ضمانة إجرائية

                                                           
محمد عبد المجيد اسماعيل، عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها، دراسة للطبيعة القانونية الجديدة واألحكام الخاصة بعقود  -1

مة بين الدول واألشخاص األجنبية الخاصة والتحكيم فيها،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، مشروعات البينية االساسية المبر 
 .122، ص 7111لبنان، ط 

محمد عبد المجيد اسماعيل، عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها، دراسة للطبيعة القانونية الجديدة واألحكام الخاصة بعقود  -2
 .121مرجع سابق ص  بين الدول واألشخاص األجنبية الخاصة والتحكيم فيها، مشروعات البينية االساسية المبرمة

 .28 وردة بلقاسم العياشي، التحكيم في عقود النفط، دراسة مقارنة بين قانون الجزائر وقانون الكويت، مرجع سبق ذكره ص -3
 .147 ه، صبشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكر  -
خالــد كمــال عكاشــة، دور التحكــيم فــي فــض منازعــات عقــود االســتثمار، دراســة مقارنــة لــبعض التشــريعات فــي الــدول العربيــة  -

 .121 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
 .214 ، صمرجع سبق ذكرهي، جغلول زغدود، سيف الدين بوجدير، ضمانات االستثمار األجنبي في القانون الجزائر  -4
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على جذب االستثمارات األجنبية  على غرار الجزائر حرصت الكثير من الدول وال سيما النامية وقد
المباشرة، فقد أقرت التحكيم كآلية لفض منازعاتها وبالتالي التنازل عن اختصاص القضاء الوطني، بيد أن 

السالفة الذكر منه  74وأخص بالذكر المادة  7112المشرع الجزائري وفي ظل قانون ترقية االستثمار لسنة 
ثمار األجنبي المباشر للقضاء الوطني واالستثناء هو اللجوء جعل االختصاص بنظر منازعات عقود االست

في حالة وجود اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة األطراف، هذه األخيرة  جعلت اللجوء إلى التحكيم إلى التحكيم 
والوساطة  أشهر من اتباع إحدى الطرق الودية كالمفاوضات 12بعد مرور  بالنسبة للمستثمرين األجانب

 .أشهر 11والتي نصت على مدة باستثناء االتفاقية الثنائية الجزائرية األمريكية  يق،والتوف
كما أعطى المشرع الجزائري لالشخاص المعنوية العامة امكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في عالقتها 

المتضمن  19-18من قانون  1112/1االقتصادية الدولية وفي إطار الصفقات العمومية وفق نص المادة 
 ،(1)قانون االجراءات المدنية واالدارية

ويختلف نظام التحكيم كألية لتسوية المنازعات عن غيره من النظم الخاصة التي وجدت في نفس 
 .اإلطار
 لتسوية النزاعات الخاصة تمييز اتحكيم عن غيره من النظم :ثانياا 

مع غيره من اآلليات ويختلف بما ان التحكيم وسيلة وآلية لتسوية منازعات االستثمار، فهو يتشابه 
والتي بعضها سبق االشارة إليها عقود االستثمار عن القضاء لحسم منازعات االستثمار األخرى البديلة 

 .ءقد يتشابه ويتداخل حتى مع القضاكالصلح والوساطة والخبرة والوكالة والتوفيق و 
وجب التمييز بينه وبين هذه النظم، خاصة في ظل التسمية التي يستخدمونها وعلى هذا األساس 

أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر في عقد ذاته أو في ظل االتفاقيات الدولية المبرمة في مجال 
في  لقضاء أو التحكيماالستثمار من ألفاظ مبهمة تسوجب التفسير والتكييف القانوني السليم لها، من طرف ا

 .ظل القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم
 :التحكيم والصلح -أ

فقد اعتبر  لمفهوم الصلح وصوره وأنواعه،وكذا التشريعات الوطنية المقارنة  تعرض الفقه القانوني 
مشرع ، كما عرف ال(2)طريق بديل ودي لحل النزاعات يتضمن تنازالت متبادلة صادرة عن األطراف المعنية

عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمال، :" على أنه 429في المادة الصلح الجزائري 
 .(3)"وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

                                                                                                                                                                                           

الطرق البديلة لحل النزاعات، : حسين فريحة، أثر التحكيم في عقود االستثمار الدولي، مداخلة في الملتقى الدولي الموسوم ب -
 . 742، ص 7114، 1حوليات جامعة الجزائر 

 .212 الجزائري، مرجع سبق ذكره، صجغلول زغدود، سيف الدين بوجدير، ضمانات االستثمار األجنبي في القانون  -1
2

 -«  la transaction constitue un mode de règlement amiable des contestations impliquant des concessions 

réciproques émanant des parties concernées » -voire:- Géraldine Chavrier, Réflexion sur la transaction 

administrative, Revue francaise de droit administratif,Dalloz, Paris, N°3, 2000,  P 548.  
المعدل  1922سبتمبر سنة  72المؤرخ في  22/28من القانون المدني الجزائري، األمر 429المادة  -3

لطرفان الصلح عقد ينهي به ا:" ، والتي نصت على أنه1922-19-11الصادرة بتاريخ  28:ع.ش.د.ج.ج.ج.ر.ج.والمتمم
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 :تعريف القانون المدني للصلح أنه له مقومات ثالثةهيونخلص من 
 .نزاع قائم أو محتمل -1
 .نية حسم النزاع -1
 .نزول كل المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه -7

وبهما يتم فض النزاع القائم بين  وبإجراء مقارنة بين تعريف كل من التحكيم والصلح أن كالهما ينشأ بعقد
 :في أمور عدة منها ويختلفان، 1األطراف

محكمين للفصل في النزاع، أما الدولة، واختيار قد في التحكيم هو عدم عرض النزاع على قضاء محل الع -
 .زام األطراف بتسوية النزاع القائم بينهم بأنفسهم أو بواسطة القضاءمحل عقد الصلح فهو الت

ينتهي التحكيم بصدور حكم يفصل في النزاع ويكون ملزما لألطراف وقابل للتنفيذ الجبري، أما في الصلح  -
 .ويكون االتفاق قابال للتنفيذ بذاته بعد تصديق القضاء عليهفيننهي بمجرد التنازل المتبادل بين األطراف 

، أما في التحكيم فال يوجد في الصلح يتنازل كل خصم عن جزء من مطالبه مقابل تنازل الطرف اآلخر -
نما يوجد تفويض للمحكم لفض النزاع بما يراه عداًل، وبالتالي يمكن أن يستجيب لطلبات أحد  تنازل، وا 

 .(2)بات اآلخرالخصوم ويرفض طل
ولعلى معيار التفرقة بين التحكيم والصلح هو تمتع المحكم بسلطة قضائية تمكنه من الفصل في النزاع 

الحق الموضوعي من بحكم ملزم ألطرافه، أما الصلح فجوهره هو التنازل المتبادل بين كال الطرفين عن جزء 
 .(1)أجل الوصول إلى حل وفض النزاع

                                                                                                                                                                                           

وتقابل هذه المادة من "  نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمال وذلك بأن يتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل عن حقه
في هذا  421و  421من القانون المدني الفرنسي ونصت المادتان  7144و المادة  249القانون المدني المصري المادة 

يشترط فيمن يصالح أن يكون أهال للتصرف بعوض في الحقوق التي :" صت األولى علىاالطار على شروطه وأركانه، حيث ن
ال يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح :" أما الثانية" يشملها عقد الصلح

      ". على المصالح المالية الناجمة عن الحالة الشخصية
المادة التي تناولت الصلح في الميدان التجاري كذلك نص المشرع الجزائري على الصلح القضائي الوجوبي في  :أنطر كذلك

من  449إلى  419حل النزاعات األسرية، وتناول كذلك الصلح من الناحية اإلجرائية وذلك ببيان أحكامه من المواد 
 Amende)ن الصلح عن تبني ما اصطلح عليه بغرامة الصلح ، كذلك تجدر االشارة بمناسبة حديثنا ع19-:ج رقم18.إ.م.إ.ق

transactionnelle ) كوسيلة من وسائل الصلح غير قضائية لفض المنازعات المترتبة عن التجاوزات التي يقع فيها المتعامل
فبراير  72ي المؤرخ ف 11-19اإلقتصادي، دون االلتجاء إلى القضاء وذلك وفق ماورد في الباب الخامس من القانون رقم 

زيري  -:ظرأن )المطبقة على الممارسات التجارية، والمحدد للقواعد 7114يونيو  77المؤرخ في  17-14وكذا القانون  7119
زهية، الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

عبد المنعم نعيمي، قراءة في  -: كذلك وما يليها، أنظر 14، ص 7112-7114ي، تيزي وزو، الجزائر، جامعة مولود معمر 
، مجلة الباحث للدراسات 11-19أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش 

  .(ومايليها 774، ص 7112عدد السابع، سبتمبر األكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، باتنة، الجزائر، ال
 .41، ص مرجع سبق ذكرهلزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدارية،  -1
 .44، ص سبق ذكرهمرجع  لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدارية، -2
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 :التحكيم والخبرة -ب
خصغت الخبرة لعدة تعريفات من طرف الفقه القانوني والقضاء ونظمت أحكامها مختلف التشريعات، 

أو الخصوم في الدعوى القضائية بأشخاص مختصين في استعانة القاضي :" وتعرف من الناحية الفقهية بأنها
تعلق بوقائع النزاع، وذلك مسائل يفترض عدم إلمام القاضي بها للتغلب على الصعوبات الفنية أوالعملية التي ت

بالقيام بأبحاث فنية وعملية واستخالص النتائج في شكل غير ملزم للمحكمة أو للخصوم أي يخضع لسلطته 
استيضاح رأي أهل الخبرة في شأن استظهار بعض جوانب الوقائع المادية :" كذلك عرفت بأنها، (2)"التقديرية

ه من جراء مطالعة األوراق  والتي ال يجوز للقاضي أن التي يستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفس
عن فهما، يقضي في شأنها استنادا لمعلوماته الشخصية وليس في أوراق الدعوى وأدلتها ما يغني القاضي 

 .(3)"والتي يكون استيضاحها جوهريا في تكوين قناعته في شأن موضوع النزاع
ن كما    127إلى  172كان قد أورد أحكامها في المواد من أن المشرع الجزائري لن يعرف الخبرة وا 

وبالرغم من أن المحكم والخبير يتشبهان في كونهما ليسوا ، (4)19-18 ج.إ.م.إ.ضمن الباب الرابع من ق
رأيا في القضية المعروضة عليه، ويخضع كذلك أعضاء في جهاز القضاء، إذ كل منهما شخص فني يصدر 

، إال أن هناك عدة أوجه للخالف بين التحكيم والخبرة (5)حياد والموضوعيةكل منهما لمبادئ االستقالل وال
 : يمكن إجمالها فيما يلي

في الخبرة خاصة الخبرة الودية وليست القضائية والتي تمتاز بالتعقيد لتشابهها مع التحكيم من حيث تولدها  -
يعتبر ( Henri Moultsky)عن اتفاق طرفي النزاع، فالمحكم في هذه الحالة وفق ما قاله الفقيه مولتسكي 

وى رأيا استشاريًا وال يفصل في شيئ، قاضي حقيقي فهو يفصل في النزاع ويقدم قرار، أما الخبير فال يقدم س
 .(6)بل أنه ال يلزم أحدًا ال قاضي وال الطرفين

                                                                                                                                                                                           
مال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية خالد ك -1

 .24 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
بلول فهيمة، الخبرة القضائية كإجراء أساسي للتحقيق في المنازعة الضريبية، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية  -2

  .121، ص 7112-1: ع، 12المجلد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 
 .121سابق، ص مرجع  يق في المنازعة الضريبية،بلول فهيمة، الخبرة القضائية كإجراء أساسي للتحق -3
تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة : " على أنه 19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 172نصت المادة  -4

 ".للقاضي
، 1معة قسنطنةمنى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جا -5

 .11، ص 7114-7111الجزائر، 
قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان االستثمارات،  دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع،  -6

 .711-779، ص ص 7114الجزائر، ط 
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ان قرار المحكم ملزم ويجوز الطعن فيه، بينما حكم الخبير فهو غير ملزم وال يجوز الطعن فيه، حيث  -
لمسائل القانونية وكل يبدي الخبير رأيه في المسائل الفنية والعملية دون القانونية، أما المحكم فهو يفصل في ا

 .(1)ما يتطلبه الفصل في النزاع
وبخصوص المعيار الصحيح للتفريق بين المحكم والخبير الفني هو أن المحكم يعمل على الفصل في 

فيه حقوق الطرفين، أما الخبير فيعمل على فحص الشيئ ألنه من ذوي الخبرة نزاع قانوني ويصدر قرارا يقرر 
النزاع وال يقرر حقوقا التي يقوم الخبير بعمل لتقريرها بطريقة غير مباشرة، على وال يعمل على الفصل في 

أساس ما اتفق عليه الطرفان في أن مسألة الفصل في الخالف بينهما تعتمد على ما يقرره الخبير من رأي 
نما وال يعتمد معيار التفرقة كذلك بين الخبرة والتحكيم على األلفاظ والوصف المستخدم ، (2)فني من الطرفين وا 

 .(3)يعتمد على طبيعة المنوطة بالشخص الثالث
 :التحكيم والوساطة والتوفيق -ت

عملية الوساطة تقتضي اختيار شخص مقبول من طرفي النزاع تكون مهمته بمساعدة ان  سبق اإلشارة
كل طرف على هذين الطرفين على التوصل إلى مبادلة ما، ويقوم الوسيط في تأدية مهمته بمقابلة وسماع 

حدى حتى يتعرف على وجهة نظره ويقوم بعد ذلك بشرح كل وجهة نظر الحد الطرفين لآلخر ثم يحاول 
 .(4)تنظيم لقاء بين الطرفين كي يتوصال إلى حل وسط

عملية يطلب :" من القانون النموذجي  للتوفيق التجاري بأنه 1ف/1، فيعرف حسب المادةأما التوفيق
مساعدتهما في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودية ( الموفق)ص آخرين فيها شخص ثالث أو أشخا

، وعليه فآلية التوفيق تقتضي "لنزاعهما الناشئ عن عالقة عقدية أو غير عقدية أو لنزاع متصل بهذه العالقة
تدخل شخص آخر من الغير لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية ودية، وهذا الشخص ليس كذلك 

ه ليس له صالحية الفصل بحكم ملزم، كل ما في األمر أنه يقدم اقتراحات وتوصيات، كما ان ذلك محكما ألن
 .(5)ال يمنع من االلتجاء إلى القضاء أو التحكيم لفض النزاع

والتوفيق والوساطة يختلفان عن التحكيم في كونهما ال يسفران عن حكم إجباري ذلك أنه ليس في 
، وما على التوصل إلى اتفاق وليس في امكان الموفق فرض قراره عليهماإمكان الوسيط إجبار الطرفين 

يالحظ أن عبارتي الوساطة والتوفيق بإعتبارهما من البدائل الممكنة عن التحكيم قد تستعمل إحداهما مكان 
األخرى وذلك لغياب اتفاق جامع على تعريفهما، إال أن وكما سبقت االشارة إليه أن الوسيط يعمل على 

                                                           
مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة -1

 .22ص  واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره،
.72، ص 7112فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، ط  - 2 

 .72ص  سابق،مرجع  فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، -3
 .717سابق، ص ، مرجع قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان االستثمارات -4
 .72-72ص  ، صسبق ذكرهمرجع التحكيم في النظرية والتطبيق،  فتحي والي، قانون -5
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عدة الطرفين في الوصول إلى حل بنفسيهما أما التوفيق فالموفق دوره يكمن في مناقشة موضوع القضية مسا
  .(1)مع الطرفين ويقترح حاًل عاداًل للنزاع

 :التحكيم والقضاء -ث
، ووسيلة الدولة إلقرار العدالة وحماية الحقوق االفراد بين يعد القضاء الطريق الطبيعي لفض منازعات

المجتمع، كما أن هناك بجانب القضاء وسائل اخرى أجازت التشريعات اللجوء إليها، غير أن نظام في 
، فلم يعد يخفى عن المختصين وغيرهم ما يحققه التحكيم هو وسيلة قانونية مستقلة ومتميزة عن القضاء

قود االستثمار التحكيم من مزايا بالمقارنة مع القضاء، خاصة على المستوى الدولي وعلى األخص في ع
االجنبي المباشر، فيعد التحكيم الدولي أساسي لعدم وجود قضاء دولي متخصص سواء بالنسبة للدولة أو 

 .(2)المستثمرين األجانب
مبدا  كما ان أغلب الدول تجيز التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر سواء بمقتضى

وذلك لتخفيف العبئ الملقى على  تجيز التحكيم قانون الدولي االتفاقيسلطان االرادة او القانون الوطني او ال
عاتق محاكمها بسبب تكدس القضايا أمامها وفي تحسين صورتها لدى المتعاقدين األجانب، وبالذات 
المستثمرين اللذين يطمئنون إلى استثماراتهم إذا وجدو الدولة المضيفة ترحب بالتحكيم كوسيلة لحل المنازعات 

وبالرغم من التقارب بين ، (3)قد تنشأ بيتهم وبين الدولة أو بينهم وبين األشخاص المعنوية التابعة لهم التي
 :التحكيم والقضاء إال أن هناك تباين بينهما وهو ما يمكن االشارة اليه في النقاط اآلتية

رضائهم على اللجوء اتفاق التحكيم تقتضي من حيث دور اإلرادة فنجد إرادة األطراف أو الخصوم في *
إليه أو وجود نص خاص في القانون بينما القضاء فهو حق عام يلجأ إليه الخصم تلقائيا دون حاجة لموافقة 

 .الخصم اآلخر
من حيث الوالية والتعيين فتعتبر والية القضاء عامة أي في كافة المنازعات والعقود، بينما في التحكيم فهي *

إلى غير  ال يتعدى ازعات المرتبطة بالعقد تنفيًذا وتفسيرًا ومن ثم فجكم المحكممحددة حصرا بالمنازعة أو المن
، كما أن المحكم أو ما حكم به، بخالف القضاء فإن القاضي حكمه يتعدى إلى كل ما له عالقة بالخالف

من  المحكمين اللذين سيفصلون في النزاع يختارون من طرف الخصوم في التحكيم الحر أما القضاة فيعينون
 .(4)قبل السلطه أي الدولة

                                                           
-717 ص ، صسبق ذكرهقادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان االستثمارات، مرجع  -1

711. 
عبد الباسط محمد عبد الواسع، شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -2

 . 12-21، ص ص 7114االسكندرية، مصر، ط 
 .12ص  مرجع سابّق، عبد الباسط محمد عبد الواسع، شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي، -3
 . 41-12ص  ص مرجع سبق ذكره، عبد الباسط محمد عبد الواسع، شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي، -4
دارية الداخلية والدولية، دار الفكر الجامعي، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقود اإل: أنظر كذلك -

 .12-12، ص ص 7112االسكندرية، مصر، ط 
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كما أن اإلختصاص المكاني للقاضي مقيد ببلده ومكان اختصاصه، بخالف التحكيم فإنه ال يتقيد ببلد 
دون اآلخر، ذلك أن اختصاص المحاكم يحدده القانون والذي يكون من النظام العام كما هو الحال في 

الدولي، حيث  هو في االختصاص المكاني الداخلي االختصاص النوعي وقد ال يكون من النظام العام كما
يجوز في هذا اآلخير االتفاق خاصة في مجال العالقات الدولية االتفاق في العقد على اختصاص محكمة 

 .أصال بنظر المنازعات الناشئة عنهمعينة غير محكمة المختصة 
االتفاق على نقل االختصاص  ومما شك فيه في هذه الحالة أن هناك تشابه بين اتفاق التحكيم وعملية

القضائي وهو وجود اتفاق في الحالتين على عدم الخضوع للقضاء صاحب الوالية، لكن في التحكيم يكون 
البديل قضاء خاص أما في االتفاق على نقل االختصاص القضائي فيكون البديل هو محكمة أخرى من 

آلخيرة تظل االجراءات القضائية واجبة التطبيق محاكم الدولة أو من محاكم غيرها من الدول، حيث في هذه ا
       .(1)خالفًا للحالة األولى التي يملك فيها األطراف اختيار االجراءات التي تخضع لها الخصومة أمام المحكم

يصدر الحكم بالنسبة للتحكيم بناءا على قواعد العدالة واالنصاف إذا أعفاه الخصوم من التقيد بقواعد * 
الموضوعية واإلجرائية، كما أن أحكام التحكيم ال يمكن تنفيذها إال بعد صدور أمر بذلك من السلطة القانون 

القضائية، بخالف األحكام القضائية التي قد تمهر بصيغة التنفيذية مباشرة دون اللجوء إلى األمر بالتنفيذ، 
  . (2)لقضائيةكذلك تختلف طرق الطعن في أحكام التحكيم عن تلك المقررة في األحكام ا

والقانون الواجب  االستثمارعقود فعالية التحكيم في منازعات  المبادئ الالزمة لضمان: المطلب الثاني
 التطبيق عليه

يلعب دورا اصبح التحكيم الدولي في منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر سواء حرا أو مؤسسيا، 
كبيرا في فض منازعات عقود االستثمار، نظرًا كما سبقت االشارة إليه لخصوصية وطبيعة هذه العقود، والتي 

في هذا النوع من المنازعات وجدت مبادئ الموضوعية واإلجرائية تبرر اللجوء إليه، وحتى نضمن فعاليته 
ترتبها اتفاقية التحكيم بصفة عامة إذا ما أبرمت وفق التي  االجابية أو السلبية قانونية والتي تعتبر من اآلثار

 (الفرع األول) ؟ فما هي هذه المبادئ ي صحتهاالشروط الموضوعية والشكلية التي تقتض
جراءاته يحظى بأهمية كبيرة، نظرا اتفاق التطبيق على  القانون الواجباالتفاق على  كما أن التحكيم وا 

الفصل في النزاع من طرف هيئة التحكيم سواء في ظل التحكيم الحر أو لالشكاالت التي يثيرها خاصة عند 
نتيجة الدفوع التي ممكن أن تقدم من قبل طرفي النزاع لذا يتعين على األطراف تحديد هذا القانون  المؤسسي

ن وأن ال تغفله تجنبا للخالفات، مع العلم أن االتفاق على القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم م
ن  تهصح شروط وكذا اجراءاته يختلف عن االتفاق على القانون الواجب التطبيق المتعلق بموضوع النزاع وا 

في كلتى الصورتين تعتبر ضابط االسناد االصيل في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود كانت ارادة االطراف 
                                                           

محمد مصطفى، عكاشة محمد، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -1
 .14، ص 1998 1ط
االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود -2

 .29ص  واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره،
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من الناحية الموضوعية التحكيم  ، لذلك سوف نتعرض إلى مسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاقالدولية
 .(الفرع الثاني) في منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشرواإلجرائية 
 تحكيم في منازعات عقود االستثمارالمبادئ الالزمة لضمان فعالية ال: الفرع األول

األجنبي المباشر تتجسد هذه المبادئ والتي تضمن فعاليته في تسوية المنازعة المتعلقة بعقد االستثمار 
 :سواء في إطار التحكيم الحر أو المؤسسي فيما يلي

 مبدأ القوة الملزمة التفاق التحكيم :أوالا 
حيث هذا االخير يعتبر ال تختلف القوة الملزمة التفاق التحكيم باعتباره عقدا عن القوة الملزمة للعقد، 

صحيحة وجب على أطرافه تنفيذه وال يجوز ، والذي يعني أنه بمجرد انعقاد العقد بصفة (1)مبدأ عالمي
 .(2)ألحدهما أن ينفرد بنقضه أو تعديله دون رضاء المتعاقد األخر

لذلك فمقتضى القوة الملزمة التفاق التحكيم أن هناك إلتزام بنتيجة يقع على عاتق طرفي االتفاق وهو 
عن عرض النزاع على قضاء الدولة، ضرورة قيام كل منهما بالمساهمة في إتخاذ إجراءات التحكيم واالمتناع 

مبدأ ى كخر ادئ ألذلك إخالال ليس فقط لمبدأ القوة الملزمة للعقد بل كذلك بمبوتعتبر مخالفة أحد األطراف 
ومبدأ استئثار هيئة التحكيم بتسوية النزاع دون غيرها، أي هناك  ،(3)حسن النية في تنفيذ اإللتزامات التعاقدية

وأكدته  1922من اتفاقية واشنطن لعام  72إستبعاد أي طريق آخر لتسوية النزاع وذلك ما نصت عليه المادة 
 .(4)تشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وأحكام التحكيممختلف ال

إلى المسؤولية العقدية والدولية، إال في الظروف االستثنائية  حتماً  هذه المبادئ يؤديمخالفة كما أن 
مثل القوة القاهرة، أو في حالة اتفاق األطراف على حسم الخالف وديا، وال يجوز لالطراف الحق في الرجوع 
عن قبول التحكيم الدولي أو فسخه أو االنسحاب منه باالرادة المنفردة أوالدفع ببطالنه لعدم أهليتها بموجب 
قانونها الوطني أو بمركزها السيادي أو حصانتها الدولية القضائية والتنفيذية للتحلل من اتفاق التحكيم، وذلك 

، (5)ما تؤكده معظم التشريعات الوطنية الداخلية واالتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم في جميع هذه الحاالت
متى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنه ال يجوز الي منهما أن :"...1ف/72 حيث نصت المادة

والذي نص على  1989، كذلك ما اكد عليه مجمع القانون الدولي في قراره الصادر عام "يسحبها بمفرده

                                                           
1
- « la force obligatoire est un principe universel … », voir:- Mallaurie.ph, Aynes.L- Munck.ph, Droit civil, les 

obligation, Defrénois, Paris, 2eme éd , 2005, p360. 
عالق عبد القادر، أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد،  -2

 .18،  ص 7118، 7112تلمسان، الجزائر، 
 .21مرجع سبق ذكره، ص  لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدارية، -3
 .412-412 ص بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص -4

على التحكيم في نطاق هذه االتفاقية يعتبر ما لم ينص موافقة أطراف النزاع على طرحه :"من اتفاقية واشنطن 72نص المادة 
 ". على غير ذلك تخليًا عن مباشرة أي طريق آخر للتسوية

خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -5
 .191بق ذكره، ص واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع س
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حكيمًا قد ال يمكن للدولة أو الشركة الحكومية أن تدعي عدم األهلية للتحكيم حتى تمانع أو تقاوم ت:" أنه
 .(1)"وافقت عليه من قبل

قد أصدر قرار يثبت عدم جواز وفي هذا الشأن نجد أن مركز الوساطة والتحكيم التابع لألوكسيد، 
 ATA-:للدولة المضيفة لالستثمار إلغاء شرط التحكيم وفقا لقوانينها الداخلية في قضية

CONSTRUCTION ,INDUSTRIAL AND TRADING COMPANY V. THE HASHEMITE 

KINGDOM OF JORDAN -  وتتلخص وقائع هذه القضية في صدور قرار من محكمة التمييز األردنية
في القضية  صادر يؤيد قرار صادر عن محكمة االستئناف األردنية والذي كان يقضي بإبطال قرار تحكيم

التحكيمية بين الشركة التركية وشركة البوتاس األردنية، واسقاط شرط التحكيم تبعا لقانون التحكيم األردني، إال 
ان المستثمر التركي اعتبر اسقاط شرط التحكيم استنادا للقوانين الداخلية األردنية هو خرق لالتفاقية الثنائية 

مركز األوكسيد، الذي أصدر قراره في القضية لصالح المستثمر التركي المبرمة بين تركيا واألردن، ولجأ إلى 
 .(2)واعتبر ذلك عدم احترام اتفاق التحكيم من جانب الطرف األردني

كإتخاذ أحد أطراف  كذاك وفي إطار مبدأ القوة الملزمة التفاق التحكيم والتي تترتب عنه مبادئ أخرى
 في هذا االطارفبتعيين المحكمين أو غيابه عن إجراءات التحكيم، واالمتناع عن االلتزام موقف سلبي النزاع 

كذلك أقرت معظم التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية ولوائح هيئات التحكيم العديد من اإلجراءات لمواجهة 
وضعت ، ففي مجال االمتناع عن تعيين المحكمين سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسي امتناع األطراف

دارية لتفادي محاولة أحد األطراف تعطيل حلو  اإلجراءات التحكيمية، وهو ما فعلته مختلف ل قضائية وا 
واألردني لعام  12في المادة 1994التشريعات الداخلية الغربية والعربية من ذلك قانون التحكيم المصري لعام 

في غياب التعيين، وفي :" بنصها 7ف/1141المشرع الجزائري في المادة و  ،(3)الخ... 12في المادة  7111
 : للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما ياتي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم، يجوز

 رفع األمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم في الجزائر، -1
إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار األطراف تطبيق قواعد رفع األمر إلى رئيس محكمة الجزائر،  -7

 .(4)" اإلجراءات المعمول بها في الجزائر

                                                           
 .414بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
الفي محمد دراركة، أهمية التحكيم التجاري في ظل االتفاقيات والعقود االستثمارية ومخاطره على التنمية االقتصادية في  -2

الدول المضيفة لالستثمار األجنبي، دراسة في االتفاقيات والقواعد الدولية والعربية دولة االمارات العربية المتحدة كإحدى 
قواعد االستقمار بين : والتشريعات الداخلية وتطبيقاتها العملية، مداخلة في مؤتمر كلية القانون التاسع عشر الموشوم ب

ة في دولة االمارات العربية المتحدة،  خالل الفترة الممتدة التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وأثرها على التنمية االقتصادي
 .1124، ، جامعة االمارات العربية المتحدة، ص 7111أفريل  72إلى  72من 

خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -3
 .191 ية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، صواالتفاقيات الدولية وخصوص

.، مرجع سبق ذكره19-18 ج.إ.م.إ.من ق 1141المادة  - 4 
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الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول  1922اتجهت اتفاقية واشنطن لعام و 
خالل المدة المحددة، والتي منها إلى وضع آلية لمواجهة عدم تعيين هيئة التحكيم  18األخرى في المادة 

تنص على أن يتولى رئيس البنك الدولي لإلنشاء والتعمير تعيين المحكمين  بناءًا على طلب الخصم صاحب 
يومًا  91وبعد التشاور مع األطراف بقدر اإلمكان، وذلك إذا لم تشكل المحكمة خالل  المصلحة في التعجيل

للمركز لألطراف، أو خالل أي مدة يتفق عليها  السكرتير العامالتالية لإلخطار بتسجيل الطلب والمرسل من 
 .(1)األطراف

في التشريع الداخلي ذلك أما في مجال غياب األطراف ولضمان فعالية أكثر للتحكيم فقد تم معالجة 
إذا تغيب أحد -1:" منها بنصها 42اتفافية واشنطن هذه المسألة في المادة  والدولي المقارن حيث عالجت

الطرفين أوامتنع عن تقديم أوجه دفاعه فإنه ال يعد لهذا السبب في حد ذاته، مسلمًا بإدعاءات الطرف األخر، 
راءات، مرحلة من مراحل اإلج إذا لم يحضر أحد الطرفين أمام المحكمة أوفشل في تقديم دعواه خالل أي-7

اتخاذ قرار بشأن النزاع ويجب على المحكمة قبل اتخاذ فإنه من حق الطرف اآلخر أن يطلب من المحكمة 
أي قرار إخطار الطرف المتخلف مع منحه مهلة قضائية، إال إذا اقتنعت المحكمة أنه ليس في نية الطرف 

  .(2)المتحلف المثول أمامها وعرض دعواه
صادرة في هذا اإلطار لتدعيم فعالية التحكيم في تسوية المنازعة وعدم وفيما يخص احكام التحكيم ال

تأثره باالجراءات التعطيلية المذكورة آتفًا نذكر حكم التحكيم الصادر في قضية هضبة الهرم حينما كانت 
معروضة على هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية، فغياب الدولة المصرية عن التحكيم لم يعطل إجراءات 

ضد الحكومة الليبية والتي تبناها المركز، فالبرغم من تخلف الدولة الليبية عن  Letcoالتحكيم، كذلك قضية 
        .حضور اجراءات التحكيم إال أن المركز استمر في االجراءات والفصل في النزاع

المبادئ العامة نطاق القوة الملزمة التفاق التحكيم سواء من حيث األشخاص أو الموضوع، فإن وفي 
في نظرية العقد تقتضي أن العقد ال يلزم إال أطرافه دون غيرهم بيد ان أتفاق التحكيم وخاصة في مجال 

األطراف  العقود الدولية كعقود االستثمار األجنبي المباشر يؤدي في الكثير من الحالت الى استعانة
سيسها أو إنشاء فروع مشتركة لمباشرة تنفيذ العقد األصليين المتعاقدين بمقاولين من الباطن أو بشركات يتم تأ

، أو حالة تجديد العقود بتغير الدائن أو المدين أو محل االلتزام، ففي كافة أو العقود المتتابعة التي يتم إبرامها
، في إطار (3)هذه الصور يمتد شرط التحكيم ويتسع نطاقه ليشمل العالقات التي تنشأ تحت االتفاق األصلي

 .(4)يسمى بمبدأ االرتباط والتبعية في العقود أي بين العقد األصلي والعقد الفرعيما 
فعلى سبيل المثال فإذا حدث اندماج بين شريكتين مستثمرتين في مجال معين وذلك من أجل تكوين 

قاعدة في هذا المجال مؤداها كيان عمالق اقتصادي مثل شركة شل أكسون للبترول، فالقضاء الفرنسي قرر 
                                                           

.، مرجع سبق ذكره1922لعام إ.م.ت.و.ن إم 18المادة  - 1 
.، مرجع سبق ذكره1922لعام إ.م.ت.و.ن إم 42المادة  - 2 

 .24مرجع سبق ذكره، ص  لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدارية، - 3
 . 112مرجع سبق ذكره، ص  هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولية، -4
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أن االندماج بين الشركات الدولية يلزم الشركة المندمجة بكافة االلتزامات التي كانت قد أبرمتها الشركة التي 
اندمجت معها، سواء كان هذا االندماج بطريق المزج بين الشركتين أو بطريق الضم كإندماج شركة صغيرة 

ة الجنسيات التي تبرم عقود االستثمار في شركة كبيرة، وفيما يخص الشركات والمجموعات الصناعية المتعدد
األجنبي المباشر والتي يوجد لها فروع متعددة في العديد من دول العالم، فإن اتفاق التحكيم التي تبرمه أحد 
الشركات العضو في المجموعات الصناعية أو أحد أفرع الشركات المتعددة الجنسيات إلى الشركة األم، فيعد 

امتداد اتفاق التحكيم الذي تبرمه إحدى الشركات الوليدة ، بمعنى (1)ركة الفرعيةملزمًا للشركة األم والش
ا أكدته هيئات التحكيم الدولية من ذلك الحكم المستقلة إلى الشركة األم والتي لم تكن طرفا فيه، وذلك م

حيث  1987-19- 71، من طرف غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ Dow Chemicalالصادر في قضية 
شرط التحكيم الذي يرد في احد العقود من أعضاء مجموعة واحدة يلزم الشركات األخرى من : " قضت بأن

أعضاء المجموعة بالرغم من عدم توقيعها على العقد الذي تضمن شرط التحكيم، وبالرغم من تمتع كل منهما 
   . (2)"إنهائهبشخصية معنوية مستقلة، مادامت قد اسهمت في تكوين العقد أو تنفيذه أو 

كذلك وفيما يخص موضوع منازعات العقد التي تم االتفاق على تسويتهما بالتحكيم فإذا ورد اتفاق 
إلى المنازعات المتصلة  التحكيمهيئة التحكيم على المنازعات الخاصة لتفسير عقد معين  فال تمتد سلطات 

ولي، فقد تم الخروج على هذه القاعدة لضمان لتنفيذه كقاعدة عامة، بيد انه وفي اطار التحكيم التجاري الد
فاعلية أكثر إلتفاق التحكيم وعدم تفسيره على نحو ضيق أو موسع أو بطريقة متحررة، بل ينبغي أن يفسر 
بطريقة تؤدي إلى الوصول إلى احترام النية المشتركة لألطراف، وتلك المنهجية في التفسير ليست إال تطبيق 

اقدين، وذلك ما قضى به المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا لمبدأ العقد شريعة المتع
 .AMCO (3)في قضية  1981سبتمبر  72الدول األخرى في 

وفي هذا االطار عالجت مختلف التشريعات الوطنية المقارنة جزاء مخالفة االخالل بالقوة الملزمة 
الداخلي والدولي، فنجد مثال المشرع الجزائري تعرض لمبدأ القوة الملزمة في التحكيم الداخلي التفاق التحكيم 
،  (4)من القانون نفسه 7ف/1141المادة في والتحكيم التجاري الدولي  ج.إ.م.إ.من ق 1119بموجب المادة 

لتي تزيد في فعالية التحكيم وعليه فمبدأ القوة الملزمة في اتفاق التحكيم هو ضمانة من الضمانات القانونية ا
 .التجاري الدولي لفض منازعات االستثمار

                                                           
 . 112-112 مرجع سبق ذكره، ص ص رولية،هاني محمد كامل المنايلي، اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البت -1
 .472 بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .22-24 ص صلزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدارية، مرجع سبق ذكره،  -3
إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم، بفعل احد األطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات " :على أنه 1119نصت المادة  -4

تعيين المحكم أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو 
في غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم،  :على أنه7ف/1141، ونصت المادة "تنفيذه

رفع األمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا  -1:يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي
كان التحكيم يجري في الخارج، واختار األطراف  رفع األمر إلى رئييس محكمة الجزائر، إذا -7. كان التحكيم يجري في الجزائر

 ".تطبيق قواعد االجراءات المعمول بها في الجزائر
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 .ل اتفاق التحكيم عن العقد األصليمبدأ استقال  :ثانياا 
أن ننظر إلى اتفاق التحكيم شرطا كان أو مشارطتا على أنه عقًدا قائمًا بذاته رغم أنه يقصد بهذا المبدأ 

، وبتعبير آخر فإن االتفاق التحكيمي (1)في صورة شرط التحكيم ليس إال جزء من هذا العقد أو أحد بنوده كما
يشكل عقدا معاداًل للعقد األساسي مع العلم أن عقد االستثمار أألجنبي المباشر قد تكون االحالة إلى تسوية 

وبناءا على ذلك فإن عدم مشروعية  نزاعاته عن طريق االتفاقيات الدولية الحمائية والتي تنص على التحكيم،
   .(2)العقد األصلي أو صحته أو بطالنه أو فسخه ال تؤثر على اتفاق التحكيم، الذي يظل متميزًا عنه

وقد أثار مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم عن العقد األصلي جدال فقهيا بين أصحاب النظرية التقليدية 
التحكيم جزء ال يتجزأ من العقد الذي وأصحاب النظرية الحديثة، وفي هذا اإلطار يرى الفقه التقليدي أن شرط 

صحة وبطالنًا فإذا بطل العقد األصلي أدى  تضمنه، فهو يشكل بندا من بنوده الذي يتأثر به وجودا وعدماً 
، غير ان هذه المفاهيم التقليدية التي ذلك إلى بطالن كل بنوده وشروطه بالتبعية بما في ذلك شرط التحكيم

د األصلى واتفاقر التحكيم تعرضت لالنتقاد على أساس أنها تقف ضد تطور كانت تنادي بالوحدة بين العق
التحكيم، ولعلى كذلك ان القانون الدولي االتفاقي والذي يضمن التحكيم في مجال منازعات عقود الدولة يحول 

دة دون امكانية ذلك فال نتصور بطالن عقد استثمار أجنبي مباشر يضمن التحكيم فيه اتفاق دولي أي معاه
ن اختلفت هذه االتجاهات في  دولية ِيؤدي إلى بطالن هذه اآلخيرة، لذلك جاء الفقه الحديث ليؤكد هذا المبدأ وا 
تحديد المفهوم الدقيق لهذا المبدأ الذي يقتضي أن اليتأثر اتفاق التحكيم بالعقد األصلي وهذا اآلخير ال يتأثر 

 .(3)خضوع للقانونومن حيث ال حيث البطالن والفسخباتفاق التحكيم من 
وعليه نجد أنه يترتب على هذا المبدأ عدم ارتباط مصير اتفاق التحكيم بمصير العقد األصلي، وكذا 

اي خضوع اتفاق التحكيم لقانون غير ذلك الذي يخضع  االستقالل القانوني التفاق التحكيم عن العقد االصلي
 .(4)له العقد االصلي

التحكيم عن العقد األصلي يجد أساسه القانوني من خالل نظرية إنتقاص كما أن مبدأ استقاللية اتفاق 
ها اغلب التسريعات الوطنية بما فيها القانون المدني الجزائري العقد الواردة في القانون المدني والتي نص علي

الشق  إذا كان العقد في شق منه باطال أو قابل لإلبطال، فهذا:" منه والتي نصت على انه 114في المادة 
هو وحده الذي يبطل إال إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق اللذي وقع باطال أو قابل لالبطال فيبطل 

 .(5)العقد كله

                                                           

.191بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1 
.147، ص 7117ية، مصر، منير عبد المجيد، األسس العامة للتحكيم الدولي الداخلي، منشأة المعارف، االسكندر  - 2 

زهيرة كيسي، مبدأ استقاللية شرط التحكيم عن العقد، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، المركز الجامي،  -3
 .27-21، ص ص 7112، جوان 8: عتمنغاست،

 .192-194 صبشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
 .24مرجع سابق، ص  زهيرة كيسي، مبدأ استقاللية شرط التحكيم عن العقد، -5
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وبخصوص موقف التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية والقضاء من هذا المبدأ فقد كرس قانون 
يعتبر شرط التحكيم : " والتي نصت على أنه 71هذا المبدأ في المادة  1994لعام  72التحكيم المصري رقم 

نهائه أي اثر على شرط اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى، وال يترتب على بطالن العقد او فسخه أو إ
لعام  11التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته كذلك قانون التحكيم األردني رقم 

 12-18والتشريع المغربي بموجب القانون  (1)1982وكذا القانون الدولي الخاص السويسري لعام، 7111
من قانون  1ف/21والتشريع التونسي بموجب المادة  118وذلك في الفصل  قانون المسطرة المدنية للتحكيم

في التحكيم الداخلي المشرع الفرنسي هذا المبدا صراحة  كرس، كما 1991افريل  72التحكيم الصادر في 
اتفاق التحكيم مستقل عن العقد الذي يتعلق به فهو : "إذ نصت على أنه 1442وذلك بموجب المادة والدولي 

من القانون نفسه على تطبيق نص المادة  1212، ونص في المادة (2)"أثر بعدم فعالية هذا األخيرال يت
السالفة الذكر في ميدان التحكيم التجاري الدولي، ويالحظ أن المشرع الفرنسي استعمل مصطلح  1442

"Indépendance" بخالف المصطلح الذي آتى به القضاء الفرنسي وهو مصطلح ،"Autonomie " هذا اآلخير
غير  (Gossetقضية )،1921ماي  12كرس هذا المبدأ عن طريق حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 

 . (3)1912ابقًا عليه إذ عمل على تكريسه في ديسمبر أن القضاء الهولندي كان س
 11-91أما المشرع الجزائري فهو اآلخر عمل على تكريس هذا المبدا منذ صدور المرسوم التشريعي 

إلى غاية صدور قانون  1مكرر  428المعدل والمتمم لقانون االجراءات المدنية الملغى وذلك بموجب المادة 
جاج بعدم صحة ال يمكن االحت:" منه على أنه 4ف/1141إذ نصت المادة  19-18االجراءات المدنية 

وهي نفس الصياعة المستعملة في القانون الدولي الخاص " اتفاقية التحكيم بسبب عدم صحة العقد األصلي
 .(4)18السويسري المادة 

لم يتطرق إلى استقالل اتفاق التحكيم عن العقد األصلي في مجال وتجدر االشارة ان المشرع الجزائري 
  .منيةالتحكيم الداخلي سواء بصفة صريحة أوض

وقد بذلت الكثير من الجهود الدولية لتكريس هذا المبدأ سواء بصفة صريحة أو ضمنية فضاًل عن 
الهيئات والمراكز الدولية بما فيها تلك المتعلقة بمنازعات عقود االستثمارات لوائح التحكيم الصادرة عن 

اتفاقية نيويورك المتعلقة  :المثالاألجنبية المباشرة ومن هذه االتفاقيات والمراكز نذكر منها على سبيل 
، واالتفاقية األوربية 1ف/7والمادة  1ف/2في المادة  1928باعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية لعام 

، واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات 1ف/2في المادة  1921في المادة  للتحكيم التجاري الدولي لعام 
                                                           

 .192 بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص -1
2
 - Article:1447, « la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas 

affectée par l’inefficacité de celui-ci. 

Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite ». 

V. Décret n°2011-48 du 13 Janvier 2011, portant réforme de l’arbitrage, J.O.R.F du 14 Janvier 2011. 
فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تعويلت كريم،  -3

 .124-121ص ص  ، 7112-7112مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
.122ص  ،مرجع سابقاتفاق التحكيم التجاري الدولي، تعويلت كريم، فعالية  - 4 
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وهذه االتفاقات أشارت إلى مبدا استقاللية اتفاق التحكيم عن العقد  ،41/1في المادة  1922االستثمار لعام 
القانون التموذجي للتحكيم التجاري  بصفة ضمنية، اما االتفاقية التي تناولت هذا المبدأ بصفة صريحة فنذكر

 :إذ نصت على أنه 1922من صياغة  71والتي تقابلها المادة  1ف/12في المادة  1982الدولي لعام 
. ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءًا من عقد كما لو كان اتفاقًا مستقاًل عن شروط العقد األخرى"...

 ". وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطالن العقد ال يترتب عليه بحكم القانون بطالن شرط التحكيم
ا المبدأ من ذلك ما أقرته كذلك فقد قامت معظم لوائح التحكيم الصادرة عن مراكز التحكيم بتكريس هذ

من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ،  4ف/2والتي في المادة  1989غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 
 .(1)الخ...1ف 14في المادة  1982وقواعد مجكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي لعام 

ود االستثمار األجنبي المباشر كما حرص العديد من المحكمون في العديد من تحكيمات منازعات عق
ضد الحكومة الليبية، تمسكت الحكومة الليبية بأن التأميم الذي  Texacoعلى تأكيد هذا المبدأ فقي تحكيم 

قد رفض ذلك  Dupuy قامت به قد وضع نهاية لعقد االمتياز وكذا لشرط التحكيم المدرج فيه إال أن االستاذ
 .(2)ادًا إلى مبدأ استقاللية التحكيمواقر باختصاصه للفصل في النزاع استن

نخلص مما سبق أن الميزة األساسية التي يوفرها هذا المبدأ هي ضمان الفعالية في فض النزاع 
المتعلق بعقد االستثمار االجنبي المباشر ذو الخصوصية المعقدة، بحيث أن بطالن العقد األصلي ال يؤثر 

ن اعتبر هذا على بطالن اتفاق التحكيم والعكس صحيح ، مما يزيل المخاوف لدى المستثمرين األجانب، وا 
المبدأ انه ليس من النظام العام بمعنى يجوز االتفاق على مخالفته أي االتفاق على عدم استقاللية اتفاق 
التحكيم عن العقد األصلي مما ِيؤثر على عملية االختصاص ونظر النزاع المتعلق بعقد االستثمار األجنبي 

ر في حالة بطالن العقد األصلي والذي يؤدي إلى بطالن اتفاقية التحكيم بالتبعية ذلك أن مبدأ المباش
 .استقاللية التحكيم له عالقة بمبدأ آخر هو مبدأ االختصاص باإلختصاص

 .(Compétence-compétence)مبدأ اإلختصاص باإلختصاص في نظر النزاع :ثالثاا 
اتفاقية التحكيم من الناحية اإلجرائية، سواء في ظل النحكيم الحر  هو من اآلثار االجرائية التي ترتبها

أو المؤسسي بالنسبة لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر حيث ينقل االختصاص من قضاء 
، حيث يصبح هذا اآلخير هو صاحب الوالية بنظر الدولة إلى قضاء خاص أنشأه أطراف اتفاق التحكيم

واألكثر من ذلك يمتنع  ،(3)لى القضاء المختص في المقابل بنظر نزاع بشأنه اتفاقية التحكيمالنزاع، وبهذا يتخ
عن قبول أي دفع أو النظر في المنازعة حتى ينتهي المحكمون من النظر في اختصاصهم سواء كان الدفع 

                                                           
 . 28-22 ص ، صبق ذكرهسزهيرة كيسي، مبدأ استقاللية شرط التحكيم عن العقد، مرجع  -1

 . 182-128 ص سبق ذكره، صتعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي، مرجع  - :أنظر كذلك
-C. Blanchin : L’autonomie de la clause compromissoire : un modèle pour la clause attributive de juridiction, 

L.G.D.J., E.J.A. Paris, 1995 p 16. 
 .198 بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .84-18ص  لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدارية، مرجع سبق ذكره، ص -3
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م في حد ذاته أو بعدم االختصاص مبنيا على عدم وجود العقد األصلي أو بطالنه أو عدم وجود اتفاق التحكي
 .(1)بطالنه

ح وبصفة بناءا على اتفاق تحكيم صحي في اختصاصهويبث  أن المحكم ينظر يقصد بهذا المبدأكما 
حتى ال يلجأ أحد أطراف  مع خضوعه في الوقت نفسه للرقابة القضائية الالحقة والهدف من ذلك هو تلقائية،

النزاع إلى عرقلة سير التحكيم بالطعن في إختصاص هيئة التحكيم ومن ثمة الدفع بعدم صحة اتفاق 
        . (2)التحكيم
 :وهكذا فإنه يترتب على مبدأ اإلختصاص باإلختصاص أثرين هامين أحدهما إيجابي واآلخر سلبي 

، ويقوم المحكم في اتفاق التحكيم في االلتجاء إلى التحكيمثر اإليجابي فيتمثل في حق كل من طرفي فاأل
ذا ما طعن أمام القضاء (3)البث في اختصاصه دون أن ينتظر من القضاء أن يمنحه هذا االختصاص ، وا 

قد يلجأ أحد  ألنه ببطىالن اتفاقية التحكيم فإن ذلك ال يرجئ الفصل في المنازعة من طرف هيئة التحكيم،
نية إلى عرقلة التحكيم وذلك باللجوء إلى االجراءات الموازية التي ترفع أمام القضاء لذلك األطراف السيئ ال
وذلك كله حتى ال تهدر فعالية التحكيم في تسوية المنازعة المتعلقة بعقود االستثمارات وجد هذا المبدأ 

 .(4)األجنبية المباشرة بصفة خاصة والعقود الدولية االقتصادية بصفة عامة
بمعنى عدم والية  فهو الذي يتخلى بموجبه القاضي عن اختصاصه لهيئة التحكيم، األثر السلبيما وأ

القاضي بنظر نزاع في حالة وجود اتفاق التحكيم بشأنه، وتدخل القاضي هنا ال يكون آليًا بل يجب إثارة 
 19-18: رقم ج.إ.م.إ.من ق 1142جزائري في المادة وقد نص المشرع ال اختصاصه من قبل أحد األطراف

يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع المنازعة، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، :" على أنه
، كما هذا ال يمنع من تدخل القضاء في (5)"أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد األطراف

ة أو تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت اإلجراءات أو تقديم األدلالعملية التحكيمية ومد يد المساعدة من خالل 
، أومن خالل (6)في حاالت أخرى وذلك بطلب من هيئة التحكيم أو األطراف باألتفاق معها وبترخيص منها

   .(7)الرقابة القضائية البعدية على حكم التحكيم

                                                           
 .77 ص مرجع سبق ذكره،تعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي،  -1
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -2

 .188 ص مرجع سبق ذكره، واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن،
 .411 األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، صبشار محمد  -
 .411 بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص - 3

4
 - Voir : -Jean Pierre ANCEL, « La cour de cassation et les principes fondateurs de l’arbitrage international », in Le 

juge entre deux millénaires, Mélange Pierre Drai, Dalloz, Paris, 2000, p. 166. 

.، مرجع سبق ذكره 19-18: ج رقم.إ.م.إ.قمن  1142المادة  -  5 
.، مرجع سبق ذكره19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1148المادة  -  6 

محمد قبايلي، األثر السلبي التفاق التحكيم في التشريع الجزائري، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، المركز  -7
 .22-27، ص ص 7112جانفي  11: الجامعي تمنغاست، الجزائر، ع
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وعملت على وحتى القضاء  الداخلية والدولية وقد حظي هذا المبدأ بقبول واسع في األنظمة القانونية
فيما يخص األنظمة القانونية الوطنية والتي و ، ومنها تكريسه وأخذت به الكثير من مراكز التحكيم الدائمة
هناك من تاخذ بالمبدأ في جانبه االيجابي إذ ، (1)اله وأثارهتباينت فيما بينها من حيث مضمونه ومن حيث مج

كالمشرع دون السلبي كقانون التحكيم التونسي وهناك من تكرسه بصفة مطلقة بجانبيه اإليجابي والسلبي 
: نصت على أنهوالتي  7111من قانون االجراءات المدنية لعام  1428والمادة  1448الفرنسي في المادة 

حكيم أمام قاضي الدولة هذا األخير يصرح بعدم اختصاصه ما عدا إذا عندما يرفع نزاع نشأ عن اتفاقية ت
كانت محكمة التحكيم لم تتشكل بعد أو أن اتفاقية التحكيم ظاهريًا باطل وأو ظاهريا غير قابلة 

كذلك من بين التشريعات التي كرست هذا المبدأ القانون السويسري، وقانون التحكيم األردني  ،(2)..."للتطبيق
على  اء الوطني المقارن إذ اعتبر القضاء الفرنسي، وقانون التحكيم المصري، فضال عن القض7111لعام 

أن تطبيق مبدأ االختصاص باإلختصاص يخضع للتطبيق النسبي أي هو ليس من النظام العام  سبيل المثال
سه بشأن نزاع أو خاصة أما القضاء الوطني هذا األخير الذي ال يمكن أن يثير عدم اختصاصه من تلقاء نف

بل لبدا من وجود دفع بذلك من قبل احد أطراف الخصومة، كذلك قد  خصومة موجود بشأنها اتفاق تحكيم
 .(3)يستعيد القاضي اختصاصه في حالة تنازل األطراف على اتفاقية التحكيم أو إثبات بطالنها

ظر المنازعة في حالة وفي مجال االستثناءات الواردة على مبدأ عدم اختصاص القضاء الوطني بت
وجود اتفاقية التحكيم التجاري الدولي، فهذه قاعدة عامة عليها استثناءات حيث بإمكان القضاء التدخل في 
التحكيم رغم القطيعة بينهما، وذلك في حالة تعذر تشكيل محكمة التحكيم وفي حالة الرقابة على حكم التحكيم 

بما فيها  ،(4)ا أكدته اغلب التشريعات الداخلية الوطنية والدوليةسواء عند الطعن فيه أو عند تنفيذه، وذلك م
على مساعدة هذه اآلخيرة  أكدت حيث، 19-18 ج.إ.م.إ.من ق 1148الجزائري في المادة  التشريع الوطني

 .(5)القضاء للتحكيم وهذا ما يفسر نسبية المبدأ من حيث التطبيق
هذا المبدأ فنجد كذلك اتفاقية التحكيم التجاري الدولي على تكريس أما االتفاقيات الدولية التي حرصت 

، 12في المادة  1982، والقانون التموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1ف/2في المادة  1921لعام 
 منها 41واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى، حيث نصت المادة 

                                                           
1
 - Emmanuel GAILLARD, « L’effet négatif de la compétence-compétence », in Etudes de procédure et d’arbitrage 

en l’honneur de Jean-François POUDRET, Faculté de droit de l’université de Lausanne, Lausanne, 1999, p387. 

.14 ص سبق ذكره،مرجع تعويلت كريم، فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي، : انظر كذلك  
2
 - Article:1448 Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 -code procédure civil française   

« Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare 

incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle 

ou manifestement inapplicable. 

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. 

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. » 
 .21-21محمد قبايلي، األثر السلبي التفاق التحكيم في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص ص  -3
-192 ص ص ،7111أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار التهضة العربية، القاهرة، مصر، ط محمد  حسين سراج -4

198. 
.ذكره، مرجع سبق 19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1148المادة  -  5 
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حكيم هي التي تحدد اختصاصها وأن اي اعتراض من جانب أحد طرفي النزاع على هيئة الت:" على أنه
 أساس أن النزاع ليس من اختصاص المركز أو ألسباب أخرى يقع في إختصاص المحكمة  تقرر المحكمة

 .إن كانت ستعالجه كمسألة مبدئية منفصلة أو تقرر ضمه إلى موضوع النزاع
هذا  7ف/2د التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ذلك في المادة وبخصوص لوائح المركز فقد اكدت قواع

المبدأ فضاًل عن حكمها الصادر في قضية هضبة األهرام والذي انتهى إلى أن هناك شبهة في وجود اتفاق 
التحكيم، ويتعين ترك المسألة لهيئة التحكيم ذاتها بوصفها صاحبة الوالية للبث في اختصاصها، وتم الطعن 

لحكم أمام محكمة استئناف باريس لتؤكد هذه األخيرة هذا المبدأ مع خضوع ذلك لرقابة القضاء عند في هذا ا
 .(1)تقرير هيئة التحكيم الختصاصها من عدمه

ونخلص مما سبق أن مبدأ االختصاص باالختصاص في التحكيم في مجال عقود االستثمار األجنبي 
وعدم مقاطعة األطراف له خاصة السيئة النية بعرقلته ودفع تيسيير العملية التحكيمية المباشر من شأنه 

بعدم ختصاص هيئة التحكيم لعدم وجود اتفاق التحكيم أو لبطالنه او عدم وجود العقد األصلي او بطالنه 
والمتضمن اتفاق التحكيم، وأن أي دفع امام القضاء بعدم اختصاص هيئة التحكيم ال يوقف التحكيم مما 

والمستثمرين األجانب األمان القانوني واإلجرائي أثناء تسوية النزاع لذلك عمل القانون يضمن للمتعاملين 
الوطني والدولي والقضاء والتحكيم على تكريس هذا المبدأ وذلك لضمان فعالية التحكيم كألية لتسوية 

 .  خاصة ذات الخصوصية المعقدة المنازعات
على غرار اتفاقية واشنطن لتسوية تفاقيات الدولية والتي تبتها اال وعلى الرغم من أن هذه المبادئ

لعام  وكذا القانون التموذجي للتحكيم التجاري الدوليمنازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى 
جائت تعزز مكانة التحكيم التجاري الدولي ، فقد (2)والتشريعات الداخلية الوطنية 7112المعدل سنة  1982

نازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر إال أن استعداد الدول المصيفة لالستثمار لها التي كآلية لتسوية م
وتطبيقها مع المستثمرين األجانب او مع دولهم بشكل متساوي بينهما يثير الكثير من  أغلبها من الدول النامية

فة لالستثمار، فإذا ما سلمنا بمبدأ الجدل من حيث تأثير هذه المبادئ على المصالح والقيم العليا للدولة المضي
سلطان اإلرادة فيستطيع أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر االتفاق على لغة ومكان وقانون التحكيم غير 
لغة ومكان وقانون الدولة المضيفة لالستثمار، وهذا ما يؤثر على قيمها ومصالحها خصوصا إذا أقرت هيئة 

في مجال القانون الواجب التطبيق على التحكيم، كذلك فيما يخص مبدأ التحكيم عدم صالحية قانون ما 
واعتبار اتفاق التحكيم صحيحا بالرغم من بطالن عقد االستثمار، استقالل اتفاق التحكيم عن العقد االصلي، 

                                                           
 .411-417بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
بسود عبد المالك، حماية االستثمارات األجنبية على ضوء التحكيم المؤسسي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  -2

 .12-21ص ص ، 7112، 7114السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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لهيئة التحكيم للفصل فيه، قد يعرض مصالح الدولة المضيفة لالستثمار للخطر ويخدم مصلحة  واسناد الفصل
   .(1)المستثمر األجنبي على حسابها، حتى ولو تقدمت بالدفوع الالزمة لذلك

 القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر : الفرع الثاني
إن المقصود بالقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي 

القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على هو مجموعة  سواء في إطار التحكيم الحر أو المؤسي المباشر،
 عقد التحكيم وذلك بإعتباره عقدًا كسائر العقود يجب إسناده إلى قانون معين سواء من حيث الموضوع أو من
حيث الشكل لتقرير صحته وأثاره، مع االشارة إلى ان هناك استثناءات مقررة سواء من طرف التشريع الوطني 
جرائية متعلقة باتفاق التحكيم لقانون غير القانون الذي يخضع له  أو الدولي تلزم بخضوع مسائل موضوعية وا 

معرفة ما هو القانون الواجب يطرح اشكالية  وهذا ماالمستقلة اتفاق التحكيم ال سيما عند تطبيق قانون االرادة 
سواء من الناحية الموضوعية  التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر

واالجرائية، وما هو نطاق أو مجال تطبيق هذا القانون هل يشمل كل المسائل المتعلقة بإتفاقية التحكيم وما 
الدولية من هذه االتفاقيات التشريعات الوطنية الداخلية و  وكذاوهيئات التحكيم هو موقف الفقه والقضاء 

المسالة خاصة االتفاقفيات المتعلقة باالستثمارات األجنبية المباشرة والتي صادقت عليها الجزائر كإتفاقية 
قيات الثنائية السالفة الذكر وحتى تطبيقات ذلك في االتفا 1922واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لعام 

 .ية المتبادلة لتشجيع االستثمارات األجنبية المباشرةالحمائ
القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم الحر والمؤسسي في منازعات عقود االستثمار : أوالا 

 األجنبي المباشر
في أو القضاء تعتبر مسألة القانون الواجب التطبيق من أول المسائل التي يمكن أن تثور أمام المحكم 

تنازع على حكمه القانون الوطني والدولي وكذا دور مبدأ سلطان االستثمار األجنبي المباشر الذي يعقد 
 ماعندما يدفع أحد الطرفين أمامهالذي سيطبق على جوهر اتفاق التحكيم، وذلك  اإلرادة في تحديد هذا القانون

بعدم اختصاصه استنادا إلى عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطالنه لفقدانه أحد األركان المطلوبة النعقاده، 
 .(2)ملزم بالفصل في الدفع المثار أمامه وفق قانون معينأو القاضي فالمحكم 

من الطبيعي عند البحث عن هذا  وبما أن التحكيم يتأسس على مبدأ الرضائية كقاعدة عامة، فإنه
لهم حرية اختيار القانون الذي يحكم  القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم أن نرجع إلى إرادة األطراف الذين

اتفاقهم الذي قد يكون قانون الدولة المضيفة أو قانون دولة المستثمر أو القانون الدولي العام أو أي قانون 
تيار القانون الواجب التطبيق على عقد االستثمار األجنبي المباشر هي ضابط ، فإرادة األطراف في إخ(3)آخر

                                                           
ي محمد دراركة، أهمية التحكيم التجاري في ظل االتفاقيات والعقود االستثمارية ومخاطره على التنمية االقتصادية في فال -1

 . 1124- 1121 ص ، مرجع سبق ذكره، صدولة االمارات العربية المتحدة كإحدى الدول المضيفة لالستثمار األجنبي
، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية خالد كمال عكاشة -2

 .719 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
 .48-42، مرجع سبق ذكره، ص ص، منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار -3
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االسناد األصيل في قاعدة التنازع الخاصة بالعقود الدولية، مع وجود استثناءات على هذه اإلرادة التي قد ال 
ال تخضع  تحكم جميع المسائل المتصلة في العقد كمسائل أهلية أطراف عقد التحكيم وشكله، فهذه األخيرة

يغفل األطراف عن اإلشارة إلى القانون الذي يحكم ، غير أنه قد (1)لذات القانون المطبق والمختار على العقد
حسب اختلف الفقه القانوني، إذ اتفاق التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر ففي هذه الحالة 

 .(2)الدولي الخاص إلسناد العقد إلى قانون معينالفقه التقليدي يتم الرجوع إلى قواعد القانون 
كما أن هناك إتجاه قانوني يرى أنه في حالة عدم اتفاق األطراف على القانون الواجب التطبيق على 

و قانون دولة مقر التحكيم وهي الدولة ه موضوع التحكيم أي تخلف قانون االرادة فإن القانون الواجب التطبيق
ية التحكيمية ويرتبط بها نظام التحكيم من الناحية الموضوعية، غير أن هذا الرأي هجر التي تتركز فيها العمل

اجراءات التحكيم، ليبقى قانون االرادة يحكم اتفاق برام عقد التحكيم هو سابق على مباشرة اعلى أساس أن 
نون الدولي الخاص ، حيث أنه وحسب الفقه التقليدي وفي إطار قواعد القا(3)التحكيم سواء شرطا أو مشارطة

وتنازع القوانين، فإنه عند عدم توافر النية الصريحة يجب اللجوء إلى النية المفترضة وهي النية التي كان 
توجه إليها الطرفان لو أنهما أفصحا عن إرادتهما وبالتالي يتعين على المحكم العمل على استظهار هذه سي

ل عليها ويجب على المحكم أن يحترم إرادة األطراف وبيانها النية في تحديد هذا القانون من خالل وجود دالئ
، بيد أنه كذلك في حالة سكوت األطراف عن تحديد (4)من خالل هذه الدالئل والظروف المحيطة بالعقد
في  لهيئة التحكيم تمدت بعض التشريعات إعطاء الحريةالقانون الواجب التطبيق في اتفاق التحكيم، فقد اع

  .(5)تحديده
أغلب االتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذا  ، فقد أعطتولما كانت هذه اإلرادة مصدر التحكيم ابتداءا

هذه اإلرادة الدور المهم والحاسم في تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات  ليةالتشريعات الوطنية الداخ
المتعلق باالستثمار األجنبي المباشر أو في في العقد ذاته بتحديده عقود االستثمار األجنبي المباشر، سواء 

: ، ومن األمثلة على ذلكاالتفاق الدولي الثنائي أو المتعدد األطراف، وفي ظل التحكيم الحر أو المؤسسي
تفصل المحكمة في النزاع  -1:" 1922من اتفاقية واشنطن  لتسوية منازعات االستثمار لسنة  47المادة 

ذا لم يوجد مثل هذا االتفاق، فإن المحكمة تطبق قانون طبقًا للقواعد القانونية الم تفق عليها بين األطراف، وا 
الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعدها المتعلقة بالتنازع بين القوانين، وقواعد القانون الدولي 

إلى سكوت القانون أو   ال يجوز للمحكمة االمتناع عن الفصل في النزاع، استناداً  -7.التي تقبل التطبيق
من سلطة الفصل في النزاع طبقًا لقواعد العدل  ال تخل أحكام الفقرتين السابقتين بما للمحكمة -1.غموضه

                                                           

.1998، 1السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طحفيظة  - 1 
 .48منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص -2
ظير وتطبيق مقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد عبد الكريم سالمة، قانون التحكيم التجاري الدولي الداخلي، تن -3

 .791، ص 7114،  1مصر، ط 
 .49-48ص،  منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص -4

5
 - Fouchart Ph. , Aspects philosophiques du droit de l’ arbitrage international, Académie de droit international de la 

Haye 2008,p18. 
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:" من قواعد تحكيم اليونيسترال على أنه 12، كما نصت المادة (1)"واإلنصاف إذا ما اتفقت األطراف على ذلك
نها األطراف بإعتبارها منطبقة على موضوع المنازعة، فإذا لم يعين تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون التي يعي

   . (2)"األطراف تلك القواعد طبقت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسباً 
في المادة  1982كذلك نصت اتفاقية نيويورك الخاصة باالعتراف بأحكام التحكيم األجنبية لعام 

ال يجوز رفض االعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه إال إذا قدم الخصم المتمسك ضده بالحكم :" على أنه 1ف/12
الدليل على أن اتفاق التحكيم غير صحيح وفقًا للقانون الذي أخضع أطراف االتفاق له أو عن عدم النص 

اقية األوربية للتحكيم التجاري من االتف 2، ونصت المادة (3)"على ذلك وفقًا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم
تفصل محاكم الدول المتعاقدة في وجود أو صالحية :" ، على أنه1921الدولي المبرمة في جونيف عام 

، هذا فضاًل عن اتفاقيات أخرى (4)"اتفاقية تحكيم طبقًا للقانون الذي أخضعت له األطراف اتفاق التحكيم
  .لتحكيمية الحرة والمؤسستيةجاءت لتؤكد هذا التوجه اللبيرالي للتسوية ا
في ميدان الحماية المتبادلة لالستثمارات، فقد  ها الجزائرأبرمت التي أما بخصوص االتفاقيات الثنائية

جراءاته، وهناك من ال تباينت هذه االتفاقات  من حيث القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم وا 
ن كانت معظمها تؤكد على إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض النزاع المتعلق بعقود  تحدده أصاًل، وا 

تفاقيات، بحيث النزاع المتعلق بتفسير هذه االفي االستثمارات األجنبية المباشرة، واألكثر من ذلك حتى 
وسيلة سلمية لفض هذا النوع من المنازعات، ويأتي بعد فشل  سواء الحر أو المؤسسي اعتبرت التحكيم الدولي

المفاوضات والوساطة والتوفيق وذلك في كالتراضي والمشاورات و محاولة الحل بالطرق الدبلوماسية األخرى 
 .أشهر 12غضون 

الجزائرية الرومانية والخاصة بالتشجيع والحماية  تفاقيةاال من 12فعلى سبيل المثال نجد المادة 
، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب 1994يونيو سنة  78المتبادلة لالستثمارت الموقعة في الجزائر في 

، والتي أعطت للمستثمر األجنبي الخيار بعد 1994أكتوبر  77المؤرخ في  178-94: المرسوم الرئاسي رقم
ية في اللجوء إلى القضاء المختص  للطرف المتعاقد أو إلى المركز الدولي األوكسيد  فشل الحلول الود

المتعلقة لتسوية منازعات االستثمار أو على محكمة خاصة تشكل طبقا لقواعد تحكيم لجنة األمم المتحدة 
ى القانون الواجب بالقانون التجاري الدولي في حالة غياب اتفاق مباشر بين الطرفين، ولم تشير هذه المادة إل

                                                           
 .1922إ لعام .م.ت.و.إمن  47المادة  -1
 :لكتروني التالي، متاحة على الرابط اإل7111عام لالمنقحة  بصيغتهاحكيم اليونيسترال تمن قواعد  12المادة  -2

a.pdf-revised-rules-revised/arb-rules-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arbتاريخ التحميل والدخول ، :
 .12:12، ساعة 19-11-7118
نور الدين بوالصلصال، التسوية التحكيمية في كل من نظام األوكسيد ونظام اليونيسترال، مجلة البحوث : أنظر في هذا اإلطار)

 .(114-111، ص ص،  7112-11:، سكيكدة، الجزاءر، ع1922أوت  71والدراسات اإلنسانية، جامعة 
فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في -3

 .772 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
 .112ص  ،مرجع سابق نور الدين بوالصلصال، التسوية التحكيمية في كل من نظام األوكسيد ونظام اليونيسترال، -4

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
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ن كان في  حالة طرح النزاع أما التحكيم المؤسسي، فنظام التحكيم الذي اختاره األطراف هو الذي  التطبيق وا 
مع االشارة أنه عندما تلجأ األطراف المتنازعة إلى  ، إال في حالة وجود اتفاق يقضي بغير ذلكهنا يطبق

أما  ،انون الواجب التطبيق على الموضوع واالجراءاتالتحكيم المؤسسي، فإنها تخضع لنظامه من حيث الق
عندما يتعلق األمر بالتحكيم الخاص فاألطراف المتنازعة هي التي تحدد كل ما يتعلق بالتحكيم إال إذا لجأت 

لكن يمكن  إلى نظام تحكيمي فيما يخص اإلجراءات مثاًل أو تركت تحديد القانون الواجب التطبيق للمحكمين،
على  1من نفس االتفاقية حيث نصت الفقرة  1و1ف/11الرجوع إلى المادة ه الحالة للمحكم في هذ

عندما تكون مسألة متعلقة باالستثمارات منظمة في نفس الوقت بأحكام هذا االتفاق وبالتشريع الوطني :"أنه
مستقبل يمكن ألحد الطرفين المتعاقدين أو بإتفاقيات دولية أو تلك التي يبرمها الطرفان المتعاقدان في ال

 .لمستثمري الطرف المتعاقد اآلخر المطالبة باألحكام األكثر أفضلية لهم
إن االستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين :"على أنه 1وتنص الفقرة 

 ".االتفاق الخاصومستثمري الطرف المتعاقد األخر تنظم بنصوص هذا االتفاق وبنصوص 
يستنتج من هذه األحكام أن المحكم يمكنه اللجوء إلى االتفاق المبرم بين الطرفين، بشأن تشجيع 

لى االتفاقيات الدولية المبرمة  أو المستقبلية، كما يمكنه اللجوء إلى التشريع الوطني وحماية االستثمارات، وا 
لطرفين المتعاقدين ومستثمري الخاص باالستثمارات أو إلى أحكام االتفاق الخاص الذي يبرم بين أحد ا

-18 ج.إ.م.إ.من ق 1121، غير أنه كذلك يمكن للمحكم أن يرتكز على المادة (1)الطرف المتعاقد األخر
تفصل محكمة التحكيم في النزاع عمال بقواعد القانون الذي اختاره األطراف، وفي غياب :" التي تنص 19
، بمعنى أن المحكم وفق هذا النص "تراها مالئمةالتي االختيار تفصل حسب قواعد القانون واألعراف  هذا

  .(2)"يمكنه أن يطبق أية قاعدة قانونية بما في ذلك األعراف الدولية والمبادئ العامة للقانون الدولي
لكن على المحكم أيضًا أن يلتزم  سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي باإلتفاقيات الثنائية المبرمة 

، خاصة عندما في تحديد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم المستثمر والمستثمر األجنبيبين دولة 
، فالبرجوع إلى االتفاقية الثنائية الجزائرية اإليطالية المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة يتخلف قانون اإلرادة

يطاليا الموقعة في الجزائر بتاري ، والمصادق عليها بموجب 1991مايو سنة  18خ لالستثمارات بين الجزائر وا 
منها " ج"فيالحظ أن المادة الثامنة الفقرة  1991اكتوبر  12المؤرخ في  142-91:المرسوم الرئاسي رقم

من نفس االتفاقية وباألخص  19تحدد القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم بإحالة منها إلى المادة 
محكمة تحكيمية أنشأت لهذا الغرض طبقًا الحكام المادة  :"ج على أنه.ف /8ادة الفقرة السادسة اذ نصت الم

يسوى الخالف من طرف المحكمة التحكيمية عن :" فنصت على أنه 2ف/9، أما المادة "من هذا االتفاق 9
ذلك ، بما في يوجد االستثمار على إقليمها يالطرف في النزاع والت القانون الوطني للدولة المتعاقدةطريق 

                                                           
، من االتفاقية الجزائرية الرومانية والمتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، المصادق 7و 1ف/11-12المادتان  -1

 .مرجع سبق ذكره،1994-11-77المؤرخ في  178-94: عليها بالمرسوم الرئاسي رقم
.، مرجع سبق ذكره19-18 :ج رقم.إ.م.إ.من ق 1121المادة  -  2 
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القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، أحكام هذا االتفاق، بنود االتفاق الخاص الذي يتم وضعه بخصوص 
 .(1)"االستثمار إلى جانب مبادئ القانون الدولي

وبالتالي يرى االستاذ عليوش قربوع كمال في مؤلفه قانون االستثمار في الجزائر أن هذا االتفاق 
لحماية االستثمارات يطرح اشكاال من حيث القانون الواجب التطبيق على اتفاق  االيطالي الجزائري المتبادل

التحكيم والذي يمكن المحكم من تطبيق قواعد القانون الدولي، مما يمكن معه من المساس بسيادة الدولة 
لتين الذي ورد بشأن النزاع بين الدو  2ف/، لهذا فنص المادة التاسعة"المضيفة لالستثمار ويضر بمصالحها

والتي  الفقرة ج المتعاقدتين فيما يخص تفسير وتطبيق االتفاقية، قد ورد خظأ باالحالة إليه من المادة الثامنة
جاءت تخص وتحدد آليات فض المنازعة والخالف بين إحدى الدولتين ومستثمر من الدولة المتعاقدة 

 .(2)األخرى
ذا كانت االتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة األ طراف قد وضعت ضوابط لتحديد القانون الواجب وا 

التطبيق على اتفاق التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، بمعنى عملت على تقييد المحكم 
عند اختيار القانون الموضوعي الواجب التطبيق بالرجوع إلى قانون اإلرادة ووسعت من ذلك في حالة تخلف 

فاقيات وذلك بعد تعديلها كقواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام بعض االت قانون اإلرادة
إذا لم يعين الطرفان أي قواعد، وجب على هيئة  -:" منه والتي كانت تنص على أنه 78، المادة 1982

 .التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق
وفي جميع األحوال تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات 

من قواعد  12، ثم جاءت المادة "واألعراف المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المطبقة على المعاملة
التقييد في حالة تخلف قانون اإلرادة السالفة الذكر بعد هذا  7111التحكيم اليونيسترال بصيغتها المنقحة لعام 

لتوسع من سلطة المحكم في هذا التحديد نسبيًا وذلك بتطبيق هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسبًا وهذا ما 
 ج.إ.م.إ.السالفة الذكر من ق 1121سارت عليه التشريعات الوطنية الداخلية كالقانون الجزائري في المادة 

 1924من قانون المسطرة المدنية المغربي لعام  172-4التشريع المغربي في الفصل وكذا  19-18: رقم
هذا األخير خصص الفصول من  ،(3)الخاص بالتحكيم والوساطة االتفاقية 12-18المعدل والمتمم بقانون 

                                                           
االتفاقية الجزائرية اإليطالية والخاصة بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات، والمصادق من  2ف/9ج و.ف/8: المادتان -1

 .مرجع سبق ذكره ،1991-11-12المؤرخ في  142-91:عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 .177 ، صمرجع سبق ذكرهعليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات في الجزائر،  - 2
 المعدل 12-18مضاف بموجب القانون من قانون اإلجراءات أو المسطرة المدنية المغربي وال 172- 44نص الفصل  -3

تحدد في اتفاق التحكيم،  بكل حرية، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر :" على أنه والمتمم،
 .وفي حالة عدم اختيار األطراف للقواعد المذكورة، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقًا للقواعد التي تراها مالئمة. النزاع

ذ الهيئة التحكيمية بعين االعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين األطراف واألعراف والعادات السائدة وفي جميع األحوال، تأخ
 :قانون اإلجراءات المدنية المغربي منشور على الرابط اإللكتروني التالي ."في ميدان التجارة

www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/ProcCivil/ProcCivil.pdf الساعة7118-11-11: تحميلتاريخ ال ، :
19:11.  

http://www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/ProcCivil/ProcCivil.pdf
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ون من قان 19والتشريع المصري في المادة  إلعادة تنظيم التحكيم بنوعية الداخلي والدولي 172إلى  112
الذي وسع كذلك من سلطة المحكم في تحديد المشرع الفرنسي ، 1994لعام  72: التحكيم المصري رقم

القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم والنزاع ليشمل تطبيق القواعد الموضوعية لدولة أخرى 
من قانون  1211لمادة ، وذلك ما جاء في ا(1)دون قواعد التنازع ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك

 لعام 11: وهو نفس اإلتجاه الذي تبناه قانون التحكيم األردني رقم ،(2)7111االجراءات المدنية لعام 
 1991لعام  47: ، أما المشرع التونسي فموقفه غير واضح في قانون التحكيم التونسي رقم(3)7111

الواردة في الباب األول المتعلق باألحكام المشتركة منه  14و 11والمتعلق بمجلة التحكيم خاصة في المادة 
ن كان يستفاد ضمنيا من المادة التي تطبق على كل من التحكيم الداخلي والدولي من نفس القانون  81، وا 

   .(4)فيما اإلجراءات التي يخضع لها التحكيم 24على تطبيق قانون االرادة وكذلك المادة 
ويالحظ التباين بين االتفاقيات الدولية بشأن مسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم 
سواء تلك التي اعتمدت على ضابط االسناد وفق النظرية الشخصية أي قانون اإلرادة وهو ضابط أصلي أو 

انون االرادة، أضف النظرية الموضوعية في تحديد القانون الواجب التطبيق كضابط اختياطي عند تخلف ق
إلى ذلك أنه هناك حتى خلط فيما يخص القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم كعقد مستقل عن 

العام وكعقد مستقل كذلك عن العقد األصلي أي  الدولي االتفاق الدولي الناظم لهذا العقد في إطار القانون
قات الدولية اإلقتصادية، كذلك معظم التشريعات طار العالعقد االستثمار األجنبي المباشر والمبرم في إ

و التشريع المصري  1511الوطنية الداخلية كالتشريع الفرنسي في قانون اإلجراءات المدنية في المادة 
من قانون االجراءات  1151، والمشرع الجزائري في المادة 1774من قانون التحكيم لعام  37في المادة 

لواجب التطبيق على موضوع النزاع دون تحديد بما يتعلق النزاع أي نص جاء المدنية اشارت إلى القانون ا
عمومي، أي يستفاد ضمنياا أن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع سواء الخالف المتعلق 

 .بأتفاقية التحكيم أو عقد اإلقتصادي الدولي أو االتفاقية الدولية من الناحية الموضوعية
الحر أو يح المفاهيم والفصل بين القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم لهذا لبدا من تصح 

والقانون الواجب التطبيق على  ،التطبيق على عقد االستثمار األجنبي المباشر بوالقانون الواجالمؤسسي 
والقانون الواجب التطبيق على اتفاقية  ،عقد االستثمار األجنبي المباشرالمتعلق ب يالحمائاالتفاق الدولي 

وهذا رغم الحلول التي  االستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار والشركات األجنبية المستثمرة،
                                                           

1
 -MOREAU Bertrand & BERNARD Thierry ،Droit interne et droit international de l’arbitrage ،J.DELMAS ،Paris ،

1985 ،P 134. 
2 -Art:1511 Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 -  

« Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, 

conformément à celles qu'il estime appropriées. 

Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce. » 
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  - 3

 .711 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
 :موجود على الرابط اإللكتروني، 1991أفريل  72المؤرخ في  1991لعام  47: قانون التحكيم التونسي رقم -4 

https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/tun.htm 19:42: ، الساعة7118-11-11: تاريخ التحميل. 

https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/tun.htm
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آتى بها الفقه في مجال القانون الواجب التطبيق على عقد االستثمار األجنبي المباشر في حالة تخلف 
القانون األنسب  يز الموضوعي للعالقة العقدية وفقاا لمميز أو نظرية التركقانون االرادة كنظرية األداء ا

عند إشارتنا للقانون الواجب التطبيق على  في الباب األول من هذه الرسالةوأشارنا إليها والتي كنا تناولنها 
 .(1)عقد االستثمار األجنبي المباشر

التشريعات الوطنية الداخلية معظمها اتفقت على قانون اإلرادة كضابط أصلي  ولهذا نجد معظم
من  ع وسو  وقانون المحكم كضابط إختياطي أي في مجال الضابط االحتياطي عند تخلف قانون اإلرادة

 .ناسباا سلطة المحكم في تطبيق القانون الذي يراه م
مع العلم أن مسألة القانون الواجب التطبيق يمكن أن تثار أمام القضاء  احكام القضاء وبخصوص

سواء قبل الفصل في النزاع من قبل هيئة التحكيم أوبعده، ففي الحالة األولى قد يتمسك أحد أطراف النزاع 
 حكيم منأمام القضاء بعدم وجود اتفاقية التحكيم أو عدم صحتها أما الحالة الثانية فتكون بعد صدور حكم الت

أن الحكم صدر دون وجود اتفاق  خالل دعوى البطالن التي يرفعها من صدر الحكم ضده استنادا على
التحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل، وفي هذا اإلطار أقرت محكمة النقض المصرية في حكمها صادر 

مجمع في ذلك وأيده ، أن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكان إجراء التحكيم 1981-12-11في 
صحة :" في توصية صادرة منه إذ نصت المادة الخامسة منها على أن 1922القانون الدولي بأمستردام عام 

وتعرض هذا االتجاه ، "اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم تكون محكومة بالقانون النافذ في الدولة مقر التحكيم
هل هو المكان الذي تعقد فيه هيئة التحكيم أولى جلساتها؟ لعدة انتقادات منها صعوبة معرفة مكان  التحكيم ف

 .2أم هو المكان الذي يصدر فيه حكم التحكيم
م التحكيم فهي األخرى عملت على تطبيق ما جاء في االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية أما احكا

حالة النص الصريح على هذا  الداخلية وأحكام الفقه وهو تطبيق قانون تطبيق قانون اإلرادة المستقلة في
القانون لكنها اختلفت عند االختيار الصريح واإلغفال من قبل األطراف لهذا القانون الواجب التطبيق وظهر 

قضية ) اتجاه يعمل على اخضاع اتفاق التحكيم لقانون دولة مقر التحكيم: اتجاهين في هذا الصدد
عليه قواعد غير وطنية متمثلة واتجاه ثاني يخضع اتفاق التحكيم ويطبق  (في باريس 1988سنة  2211:رقم

 .3(2122/1982: القضية رقم) في المبادئ العامة للقانون وعادات التجارة الدولية

                                                           
اإلرادة مع القانون الوطني والقانون الدولي في إطار عملية تى بها الفقه عند تعارض مبدأ سلطان آأنظر أهم النظريات التي  -1

، والتي سبق اإلشارة إليها في الفصل الثاني من الباب األول، في معرض يلهتوطين عقد االستثمار األجنبي المباشر أو تدو 
 .حديثنا عن القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار األجنبي المباشر

دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية خالد كمال عكاشة،  -2
 .779ص  واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره

كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  خالد -3
 .12-12، ص ص واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره
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عقود االستثمار  القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي في منازعات: ثانياا 
 األجنبي المباشر

يحظى القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي 
بخصوص فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر بأهمية بالغة خاصة من الناحية العملية، فالقواعد 

ة المرجع الذي يزود اإلجرائية هي التي تحكم سير الخصومة التحكيمية والتي تخضع لقانون معين يكون بمثاب
فيما يخص المسائل االجرائية الواجب اتباعها أو التي تثور اثناء خصومة التحكيم األطراف والمحكمين 

يداعه  .(1)الخ...كتبادل المذكرات والمواعيد وسماع الشهود وتسبيب الحكم وا 
لوائح المراكز التحكيمية ولقد نظمت غالبية التشريعات الوطنية الداخلية وكذا االتفاقيات الدولية وكذا 

مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم فيما يخص المنازعة بصفة عامة ومنازعات عقود 
كما ان القواعد التي تحكم الجانب اإلجرائي تختلف تبعًا لتعلق  االستثمار األجنبي المباشر بصفة خاصة،

كز الدائمة للتحكيم، أو التحكيم الحر، ففي التحكيم األمر بتحكيم مؤسسي يتم في إطار الهيئات والمرا
المؤسسي فبمجرد اتفاق األطراف على اسناد التحكيم إلى مؤسسة تحكيمية معينة، فهذا يعني ضمان االتفاق 
على اتباع الئحتها بما تشتمل عليه من قواعد فيما يتعلق باإلجراءات، أما فيما يتعلق بالتحكيم الحر وهو 

مؤسسات ومراكز التحكيم فإن الطرافه الحرية في اختيار قواعد االجراءات التي تسري عليه، الذي يتم خارج 
وعند غياب اتفاق األطراف على قانون أو قواعد معينة تنطبق على اإلجراءات، فإنه يتعين على المحكم أن 

 .(2)يتولى هذه المهمة
لى وجه صحيح من شأنه الوصول إلى ولعلى أن مراعاة القواعد اإلجرائية التي يخضع لها التحكيم ع

حكم تحكيم قابل لألعتراف به وتنفيذه، وأن مخالفة ذلك يجعل قرار التحكيم عرضة للطعن فيه بالبطالن 
  .(3)ورفض اإلعتراف به ومن ثمة إعاقة تنفيذه

وبما ان مضمون اتفاق التحكيم ال يثير أي صعوبة عندما يعتمد على ارادة األطراف في تحديد 
اجراءاته سواء تلك التي تسبق الخصومة التحكيمية، أو التي تعاصرها أو التي تأتي بعدها، حيث أن خضوع 
هذه االجراءات لقانون االرادة سواء كان قانونًا محدد بذاته أو إجراءات مستقلة عن أي قانون وفق نظرية 

لكن  وهو قانون اإلرادة، ي يخضع لهيجد ضابط اسناد أصلفإنه  ،(4)التحكيم الطليق أو التحكيم بدون قانون
                                                           

علي شريف سعيدة، القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن  -1
 .2، ص 7114-7111، الجزائر، 1عكنون، جامعة الجزائر

 .2سابق ص مرجع  التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي، علي شريف سعيدة، القانون الواجب -2
، 7111، 7جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط  -3

 .48ص 
ريعات في الدول العربية خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التش -

 .744ص  واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره،
قد يعتمد األطراف عقدًا من العقود النموذجية والتي تحتوي على حقوق والتزامات محددة وتشرع حلول موضوعية لهذا العقد  -4

وضوعي ليطبقه على العقد، بل يكتفي بالتنظيم الوارد في العقد في حالة النزاعات ففي هذه الحالة فالمحكم ال يحتاج لقانون م
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عن االشارة إلى القانون الذي تخضع له إجراءات التحكيم أو عدم كفاية تخلف االرادة  دالصعوبة تكمن عن
قواعد االجراءات التي تقررها هيئات التحكيم في ظل التحكيم المؤسسي أو االرادة في ظل التحكيم الحر، 

خلية واالتفاقيات الدولية ضوابط احتياطية وفنية يستعان بها في تحديد لذلك أوجدت التشريعات الوطنية الدا
  :غالبا ما يكون قانون مقر التحكيم ومن هذه الضوابط ثالقانون الواجب التطبيق حي

 :خضوع إجراءات التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر لقانون اإلرادة -أ
الداخلية واحكام الفقه والقضاء والتحكيم وكذا االتفاقيات الدولية أخضعت مختف التشريعات الوطنية 

سواء أن يختار األطراف قواعد إجرائية من ابتكارهم أو قد يستخرجونها من  إجراءات التحكيم لقانون اإلرادة
فسها ترك المهمة لهيئة التحكيم هي التي تتولى بنقوانين إجرائية داخلية لدول معينة، أو يتفق الخصوم على 

وضع إجراءات التحكيم نيابة عنهم، أي قانون إرادة المحكم، أو قد يتفقون على اتباع االجراءات المنصوص 
قانون االرادة هنا يكون الئحة المركز التي تشتمل على قواعد  أن بمعنى عليها في ال ئحة مركز دائم للتحكيم

 .(1)إجراءات التحكيمتتعلق ب
                                                                                                                                                                                           

 وجه لم يلقىت، لكن هذا الأو بدون قانون النموذجي الذي تبناه األطراف بإرادتهما وهو ما يطلق عليه بالعقد الطليق أو الحر
ن أن تحيط بكل فروض النزاع التي رواجًا في الفقه أو القضاء الدولي، ألن هذه العقود مهما بلغت من الدقة والتفصيل ال يمك

ن كانت تتحرر من فكرة إسنادها إلى نظام قانوني وطني، إال أنه  يمكن أن يثيرها تطبيقها، والواقع أن العقود الدولية النموذجية وا 
شتركة لألمم يمكن إسنادها إلى نظام قانوني غير وطني متمثال في القواعد الموضوعية للتجارة الدولية سواء كانت تجد مبدئ الم

 .المتمدينة أو في اعراف وعادات التجارة الدولية
. 8-2ص  ص ذكره، بقسعلي شريف سعيدة، القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي، مرجع  -1

الستثمار األجنبي والجدير بالذكر في هذا اإلطار انه توجد عدة مراكز تحكيم دائمة يتم االحالة إليها من طرف أطراف عقد ا
المباشر أو من طرف االتفاقيات الثنائية الحمائية لهذا العقد والمرتبطة بعقد االستثمار األجنبي المباشر لتسوية منازعاتهم عن 
طريق التحكيم، وهذه المراكز غالبًا ما تضع نظم إجرائية للتحكيم عن طريق تضمين اجراءاتها الكثير من الضمانات في مجال 

لضمان حماية حقوق األطراف، وهناك طريقتان يلجأ إليها األطراف عند االتفاق على اللجوء إلى التحكيم المؤسي التقاضي 
وباالخص إلى الئحة المركز فاألولى إما أن يختاروا تطبيق القواعد القانونية اإلجرائية الواردة في الئحة المركز الدائم في إطار 

د اإلجرائية الواردة بهذه الالئحة في اتفاق التحكيم، او اللجوء إلى نظام المركز أي التحكيم الحر، وذلك بوضع هذه القواع
الخضوع لما ورد من اجراءات في الئحة المركز في إطار تحكيم مؤسسي، وعلى سبيل المثال قد تكون هذه الالئحة المحال 

، فإذا ما أحال CIRDIتسوية منازعات االستثمار، أو الئحة المركز الدولي لCCIالئحة غرفة التجارة الدولية بباريس: إليها
فإنه بالرجوع إلى النظام الجديد للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس الذي دخل  CCIالطرفان نزاعهم على تحكيم الئحة 

الئحة منه على أن القانون اإلجرائي الواجب التطبيق هو قانون  19فقد نص في المادة  7117-11-11حيز التنفيذ في 
الغرفة وفي حالة سكوت الئحة المركز فتطبق القواعد التي اتفق عليها األطراف، وفي حالة عدم االتفاق تتولى هيئة التحكيم 
تحديدها،لكن في هذه الحالة البدا من التفرقة كما سبقت االشارة إليه بين حالة التحكيم الحر واالتفاق على تطبيق القواعد 

والخضوع إلجراءاتها  CCIئحة المركز وبين التحكيم المؤسسي اي االتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى االجرائية الواردة في ال
ونظامها وفي هذه اآلخيرة تطرح إشكالية مخالفة لوائح المركز وما تضمنته من قواعد إجرائية وفق مبدأ سلطان اإلرادة في إطار 
التحكيم المؤسسي، أم أنها قواعد إجرائية ال يمكن لألطراف مخالفتها، بطبيعة الحال في هذه المسألة تباينت لوائح مراكز 

فهناك مراكز تحكيم ترى أن ما ورد في لوائحها يعتبر إلزامي وال يمكن ألطراف النزاع االتفاق على مخالفته إال إذا كان  التحكيم،
هناك فراغ فيها ، بعكس مراكز أخرى أعطت الحرية لألطراف في االتفاق على مخالفة ماورد في لوائحها من قواعد إجرائية اي 
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الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم سواء من حيث الموضوع أو  وفي مجال االتفاق على القانون
ن كان ذلك ممكن تطبيقه في مجال  االجراءات وكما سبق االشارة إليه فذلك يتم بصفة صريحة أو ضمنية وا 
تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود عند تحلف التعبير الصريح عن القانون الواجب التطبيق فإنه يتم 

إلى اإلرادة الضمنية فجانب من الفقه يرى عكس ذلك، إال أن الفقه الفرنسي أعتد باإلرادة الضمنية في اللجوء 
 .(1)حالة سكوت األطراف عن تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم عند سكوت االرادة

ن حيث مباشرة كما أن قانون اإلرادة يغلب في التحكيم الحر والذي يتم وفق مشيئة الخصوم، م
ذا كان هذا النوع من التحكيم قد تراجع إلى حد أمام تحكيم  إجراءات التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق وا 

المجاالت ذات األهمية، المراكز الدائمة أي التحكيم المؤسسي إال أنه مازال له حتى اآلن مكانا في بعض 
براءة اإلختراع، وعقود نقل التكنولوجيا وعقود االمتياز  مثل التحكيم في مجال المنافسة بين الشركات وفي

الدولية، ويستطيع األطراف في مثل هذا التحكيم، تنظيم سير المنازعة وفقا لقواعد إجرائية تكون بمثابة تركيب 
   .(2)مزجي من العديد من لوائح مراكز التحكيم بحيث تكون مكونا ال يرتبط بهذه اللوائح

الداخلية المقارنة على غرار التشريع الجزائري وكذا وفي هذا الشأن نصت معظم التشريعات الوطنية 
معظم االتفاقيات االستثمار الثنائية والجماعية التي أبرمتها وصادقت عليها الجزائر على مبدأ االرادة في 

-18الجراءات المدنية واإلدارية ومن ذلك قانون اتنظيم إجراءات التحكيم في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي 
يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم اإلجراءات الواجب اتباعها : حيث نصت على أنه 1141في المادة  19

في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه اإلجراءات إلى قانون اإلجراءات، 
 .الذي يحدده األطراف في اتفاقية التحكيم

                                                                                                                                                                                           

من  1ف/12الة عدم وجود اتفاق لألطراف يقضي بمخالفتها ومن ذلك ماورد في المادة أن لوائح المركز ال تطبق إال في ح
نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية التي نصت على أن القواعد الواجبة التطبيق على االجراءات أما المحكم هي تلك 

 .لجة أمر معين فيتم الرجوع بشأنه لما حدده األطرافالمستمدة من هذا النظام، وعند عدم وجود نقض في هذه القواعد عند معا
من االتفاقية تؤكد على  44فالمادة  CIRDIأما االجراءات المعمول بها على مستوى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

األطراف ألية مسألة  ان القانون االجرائي المطبق هو قواعد لوائح المركز، وفي حالة تجاهل الئحة التحكيم أو الئحة يتبنها
إجرائية تفصل فيها هيئة التحكيم وفقًا ما تراه مالئمًا لحل النزاع، كما أن الخاصية األساسية للتحكيم المؤسسي المتخصص أمام 
المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بخالف التحكيم الحر وحتى التحكيم المؤسسي اآلخر، ال يخضع للرقابة القضائية من 

علي شريف سعيدة، القانون الواجب التطبيق على إجراءات  - :أنظر. )القواعد اإلجرائية المطبقة من طرف هيئة التحكيمحيث 
جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبيق  -:، كذلك أنظر21-27 مرجع سبق ذكره، ص صالتحكيم التجاري الدولي، 

  (.22-21مرجع سابق، ص ص في دعوى التحكيم، 
" عين عمر المومني، هيئة التحكيم ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات في التحكيم التجاري الدولي،م -1

، مجلة جيل لألبحاث القانونية المعمقة، مركز جيل " دراسة مقارنة بين قانون التحكيم األردني والمصري والفرنسي واإلنجليزي 
 .19-18، ص ص 7112نوفمبر  19: عالبحث العلمي، طرابلس، لبنان، 

" معين عمر المومني، هيئة التحكيم ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات في التحكيم التجاري الدولي، -2
 .71ص  ،، مرجع سابق"دراسة مقارنة بين قانون التحكيم األردني والمصري والفرنسي واإلنجليزي
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ضبط اإلجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو استنادا إلى إذا لم تنص االتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم 
 .(1)"قانون أو نظام تحكيم

على حرية األطراف  7111نص المشرع الفرنسي في قانون االجراءات المدنية الفرنسي لعام كذلك 
راداتهم  ذلك بطريق مباشر، أو باإلحالة إلى الئحة تحكيم، أو لقانون في تنظيم إجراءات التحكيم سواء أكان وا 

وفي حالة -1 :"بنصها من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي 1424مرافعات معين وهذا مانصت عليه المادة 
عدم اتفاق األطراف على إجراءات محكمة التحكيم، فللمحكمة أن تحدد إجراءاتها من دون وجوب االلتزام 

 .لمتبعة أمام المحاكم الوطنيةباإلجراءات ا
، وفي الفقرة االولى من (11-4)ولكن يبقى دوما المبادئ األساسية للدعوى المنصوص عليها في المواد-7

 .(2)"واجبة التطبيق 71و 71وفي المواد ( 17)وفي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 11)المادة
يمكن :" على أنه 7111المدنية الفرنسي لسنة من قانون االجراءات  1219كذلك نصت المادة 

إلى نظام تحكيمي، تنظيم االجراءات التي يقتضي اتباعها في المحاكم  لتحكيم، مباشرة وبالعودةالتفاقية ا
التحكيمية، كما يمكن إخضاع هذه المحاكمة إلى قانون إجرائي معين، وفي حالة، وفي حال إعفال االتفاقية 

                                                           

.، مرجع سبق ذكره19-18 :ج رقم.إ.م.إ.من ق 1141المادة  - 1 
2
 -Article 1464 du Code de procédure civile, Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011,« A moins que les 

parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre 

les règles établies pour les tribunaux étatiques. 

Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à10, au premier 

alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à21,23 et 23-1. 

Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. 

Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale 

est soumise au principe de confidentialité. » 

وعلى هذا األساس يالحظ أن المشرع الفرنسي سمح لالطراف بحرية تحديد القواعد اإلجرائية بدون الرجوع إلى أي قانون وطني، 
ختيار القواعد التي تناسب  وفي حال الرجوع إلى القانون الفرنسي فإنه سمح لألطراف بإمكانية تجزئة ما به من قواعد وا 

تعد من القواعد األساسية الموجهة التي و  ، ماعدا القواعد اإلجرائية األمرةاألطراف واستبعاد االخرى حتى ولو كان لها طابع أمر
ال كان التحكيم باطاًل وهي ما يعبر عنها  للخصومة في قانون المرفعات الداخلي ويتعين إحترامها من طرف األطراف والمحكم وا 

من قانون االجراءات  71-11-11-4بالقواعد األساسية في اإلثبات وحقوق الدفاع األساسية والقابلية للتحكيم الواردة في المواد 
المحكم في المرتبة الثانية كضابط احتياطي عند تخلف قانون ، كذلك جعل القانون الفرنسي إرادة 7111المدنية الفرنسي لعام 

معين عمر المومني، هيئة التحكيم ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات في التحكيم  -: أنظر)اإلرادة،  
، كذلك 74كره، ص رجع سبق ذ، م"دراسة مقارنة بين قانون التحكيم األردني والمصري والفرنسي واإلنجليزي" التجاري الدولي،

عبد الحميد األحدب، القواعد المنظمة إلجراءات التحكيم، مداخلة في إطار اليومان الدراسيان، بالمحكمة العليا، يومي  -: أنظر
من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي الواردة في  1212حتى أن المادة ونجد ، (21إلى  21، من ص 7118جوان  12و12

ف .م.إ.من ق 1212أنظر المادة )من نفس القانون السالفة الذكر 1424يم الدولي تحثنا على االستعانة بالمادة مجال التحك
 (.7111لعام 
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يعمد المحكم إلى تنظيم األمور اإلجرائية بالقدر الذي يحتاج فيه إلى ذلك سواء مباشرة التحكيمية لهذا األمر، 
 .(1)"أو بالعودة إلى قانون ما، أو إلى نظام تحكيمي ما

والتي  ،1994لعام  72: من قانون التحكيم المصري رقم 72وبخصوص التشريعات العربية نجد المادة 
لطرفي التحكيم االتفاق على اإلجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في :"نصت على أنه

جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا لم يوجد هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون 
 .(2)"ان تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة

من قانون التحكيم التونسي  22و 22والفصل  ،(3)7111من قانون التحكيم األردني لعام  74المادة كذلك 
والمضاف  1924من قانون المسطرة المدنية المغربي لعام  7/172، والفصل 1991لعام  47: لعام رقم
 .12-18بالقانون 

لالستثمار وفيما يخص مجال تسوية أما االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر في مجال الحماية 
حدى هيئاتها والمستثمر األجنبي فقد أحالت ذلك إلى التحكيم الخالفات والنزاعات التي تثور بين الدولة و  ا 

ل المفاضلة بين هذه اآلليات وذلك بعد فشسواء الحر أو المؤسسي مع إعطاء الخيار ألطراف النزاع في 
أن بعض عقود االستثمار تبنى على االتفاقيات الثنائية الدولية في تحديد حيث التسوية الودية أو الدبلوماسية، 

ها القواعد اإلجرائية الخاصة ببعض محاكم التحكيم، فتحيل إليها تشكيل هيئاتها وتنظيمها وتحديد اختصاص
 .وتحسم ما قد يحدث من منازعات

جارة الدولية أو االتفاقية الموحدة كاإلحالة مثال إلى قواعد إجراءات محكمة التحكيم التابعة لغرفة الت
المركز الدولي لتسوية إجراءات أو االحالة إلى  1981الستثمار األموال العربية في الدول العربية لعام 

، أو االحالة إلى محكمة تحكيم وفق قواعد التحكيم المعدة من طرف لجنة األمم المتحدة (4)منازعات االستثمار
 .(1)للقانون التجاري

                                                           
1
 - Article  : 1509- Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011  

« La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de 

procédure,  régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. 

Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit 

Directement,  soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure. ». 

.1994لعام  72: من قانون التحكيم المصري رقم 72المادة  - 2  
لطرفي التحكيم االتفاق على اإلجراءات :" والتي نصت على أنه 7111لعام  11من قانون التحكيم األردني رقم  74المادة  -3

حقها في إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك 
المملكة أو خارجها، فإن لم يوجد مثل هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم أن تحتار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع 

 ".مراعاة أحكام هذا القانون
ن الجزائر وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات االتفاقية الموقعة بيمن  11نصت المادة  -4

يونيو  77المؤرخ في  171-17: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم7111أبريل  19الموقعة بالجزائر بتاريخ 
ن المستثمر والطرف ، وفيما يخص تسوية المنازعات بي7117يونيو  72المؤرخة في  44:ش، ع.د.ج.ج.ر.، ج7111

تتم تسوية أي نزاع ينشأ بشأن االستثمارات بين أحد الطرفين : المتعاقد أي الدولة المضيفة لالستثمار من الجانبين على أنه
 .المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد اآلخر بصورة ودية بين الطرفين المعنيين
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وبالرجوع على هذه االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر في ميدان االستثمار مع مختلف دول العالم 
والتي تعتبر من األليات الدولية لحل النزاعات المرتبطة بعقود االستثمار األجنبي المباشر وما تضمنته من 

اية المتبادلة لالستثمارات والموقع عليها في وسائل التسوية كاالتفاقية الجزائرية السورية حول التشجيع والحم
فيما يخص تسوية الخالفات بين ، حيث و (2)411-98: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-19-1992

لزامية وهي التوفيق أو التحكيم أو مح ،المستثمرين والدولة المضيفة كمة فقد أقرت وسائل للتسوية إختيارية وا 
والتحكيم أو عدم االتفاق على أإال عند فشل التوفيق  الوطني اللجوء إلى القضاءاالستثمار العربية، وال يتم 

لتحكيم تسوية النزاع عن طريق التحكيم، وبخصوص القانون اإلجرائي المطبق في ظل هذه االتفاقية على ا
بية في الدول الموحدة الستثمار رؤوس االموال العر  فهو القانون اإلجرائي االتفاقي الوارد في ملحق االتفاقية

من االتفاقية الجزائرية السورية، هذه  2الملحق التي أحالتنا إليه المادة  أي القواعد اإلجرائية الواردة في العربية
األخيرة أحالتنا إلى الفصل السادس من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية، 

، وبالرجوع (3)التوفيق والتحكيم أو اللجوء إلى محكمة االستثنار العربيةفيما يخص االجراءات المطبقة على 

                                                                                                                                                                                           

ريخ نشوئه، يحال وبناء على طلب أي من طرفي النزاع إلى التحكيم إما إذا لم تتم تسوية النزاع خالل فترة ستة أشهر من تا
 :إلى
إلى محكمة االستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس  من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية، أو  -أ

قية تسوية منازعات االستثمار بين الدول إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار والذي تم إنشاءه بموجب اتفا -ب
 . 1922مارس  18ومواطني الدول األخرى والموقعة في واشنطن بتاريخ 

على أنه إذا اختار احد مستثمري الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أمام المحاكم المحلية للطرف للطرف المتعاقد اآلخر، يمتنع 
 .عليه بعد ذلك رفعه إلى جهة أخرى

 .، مرجع سبق ذكره71/17/1994ت يوم االتفاق المبرم بين الجزائر واسبانيا والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارا -1
والمتضمن المصادقة على االتفاق بين حكومة الجزائر  72/17/1998المؤرخ في  411-98: المرسوم الرئاسي رقم -2

 .مرجع سبق ذكره، 1992-19-14دلة لالستثمارات، الموقع عليها في وحكومة سوريا حول التشجيع والحماية المتبا
، تتم تسوية الخالفات المتعلقة بمختلف أوجه تسوية منازعات االستثمار بين المستثمرين والدولة المضيفة": 2المادة  -3

التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى  االستثمارات واألنشطة المتعلقة بها والعائدة ألحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طريق
محكمة االستثمار العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول 

 المتخذة في 11/19/1981بتاريخ  841: العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي بقرار رقم
 :دورته التاسعة والعشرون المنعقدة في تونس وللمستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء المحلي في الحاالت التالية

 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق، -1
 عدم تمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة، -7
 الموفق عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير -1
 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم، -4
 .عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة الي سبب من األسباب -2

والجدير بالذكر كذلك أن كل االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الدولة الجزائرية في ميدان االستثمار تعطي األولوية للتسوية الودية 
بصفة إلزامية بعد ذلك تأتي الوسائل اإلختيارية والمتمثلة في الذهاب إلى القضاء أو التحكيم المؤسسي أو  أشهر 12خالل 
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من الفصل السادس من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال  72إلى هذا الفصل وباألخص المادة 
قية يكون التوفيق والتحكيم وفقًا للقواعد واإلجراءات الواردة في ملحق االتفا:" العربية والتي نصت على انه
  .(1)"والذي يعتبر جزءًا ال يتجزأ منها

والمنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بين الدول  1922لعام  ت اتفاقية واشنطنكرس وقد
، 42إلى  41ورعايا الدول األخرى مبدأ سلطان االرادة فيما يخص إجراءات التحكيم والمنظمة في المواد من 

والتي تتك طبقًا لها في التاريخ الذي تراضى فيه االطراف على اللجوء إليه إال إذا كان هناك اتفاق يقضي 
 .(2)بغير ذلك

تستمد  الذي يعتبر نموذج C.N.U.D.C.I 1982القانون التموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام كذلك 
مبدأ سلطان اإلرادة في  أقر قد لمسألة التحكيم التجاري الدوليظيمها عند تن منه القوانين الوطنية الداخلية

يكون للطرفين حرية االتفاق على :" منه والتي نصت على أنه 19تحديد إجراءات التحكيم في المادة 
 1928، و اتفاقية نيويورك لعام (3)االجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدى السير في التحكيم

الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، ورغم أن هذه االتفاقية ال تتعلق بتنظيم التحكيم التجاري 
والتي  الخامسة من نص المادة التحكيم ظيم إجراءاتمبدا سلطان االرادة في تالدولي، إال أنه يستفاد ضمنيًا 

ذه إذا كان االجراء التحكيمي غير مطابقا ترخض للقاضي الوطني برفض االعتراف للقرار التحكيمي وتنفي
 .(4)التفاق األطراف

في البند الثالث من  1921كما نصت كذلك االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي لعام 
على حرية أطراف اتفاق التحكيم في تحديد قواعد االجراءات، التي يتعين على المحكمين  7ف/4المادة
 .(5)اتباعها

إلزام هيئة التحكيم بالرجوع إلى تطبيق قانون االرادة لتنظيم اإلجراءات الخاصة به سواء في وبالرغم من 
ظل التحكيم الحر المنظم من طرف األطراف بصفة صريحة أو ضمنية أو المؤسسي المنظم من طرف لوائح 

                                                                                                                                                                                           

قية التحكيم الحر وفق القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كاالتفاقية الجزائرية الفرنسية واالتفاقية الجزائرية األلمانية واالتفا
 .الجزائرية الرومانية

والتي صادقت عليها  1981من االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية لعام  72دة الما -1
 .، مرجع سبق ذكره29/1992:ش ر.د.ج.ج.، ج12/11/1992المؤرخ في  112-92:الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم

2
-Mostefa trari tani: droit algerien de l’arbitrage comercial international, premier édition, berti edition, alger, 2007,p 

p 116,117. 

خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  - 3
 .742 ص مرجع سبق ذكره، واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن،

Vue - Nour- Eddine Terki- l’arbitrage commercial international en algerie, office des publications universitaire, Ben 

Aknoun, alger, 1999 , p 96,Art 19/1 de la loi type de la C.N.U.D.CIM: « sous réserve des disposition de la presente 

loi, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral ». 
4
- Mostefa trari : OP. CIT, P 116. 

خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -5
  .742 ق ذكره، صواالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سب



 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 454 - 
 

حكيم، وعدم إشارتهم عدم اتفاق األطراف على قواعد تحكم إجراءات الت، إال ان (1)المراكز التحكيمية الدائمة
لذلك وجدت ضوابط  ،لقانون يطبق على هذه اإلجراءات يخلق نوع من الصعوبة في تحديد هذا القانون

على التحكيم من الواجب التطبيق  االجرائي احتياطية ومؤشرات معينة يتم االستناد إليها في تحديد هذا القانون
سواء في حالة االتفاق االرادي على  اوذلك بالرغم من السلطة التقديرية الممنوحة له ،(2)طرف هيئة التحكيم

 . (3)القانون االجرائي الواجب التطبيق أو عدم اتفاقهم
اطية في حالة خضوع اجراءات التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر لضوابط احتي -ب

 :تخلف قانون االرادة
قد تتدخل هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بإتفاق أطراف النزاع الختيار قواعد إجرائية معينة هذه الحالة  في

لتطبيقها على التحكيم، حيث خولت معظم التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية لهيئة التحكيم الحرية ذاتها 
 .ائي الواجب التطبيقالممنوحة لألطراف لتحديد القانون االجر 

القواعد اإلجرائية أو أن تلجأ هيئة التحكيم إلى تطبيق  ،(4)العام قواعد القانون الدولي تطبيقإما وذلك 
أو أن تختار إحدى القوانين الوطنية وهذه اآلخيرة قد تكون  ،(5)إحدى مراكز التحكيم الدائمةالئحة الواردة في 

 :إما
في تحديد اجراءات أو مساعدًا قانون مكان التحكيم دورًا احتياطيًا يلعب قانون دولة مقر التحكيم، حيث  -أ

في حالة إذا كان  وتكملة لما اتفق عليه أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر أما هيئة التحكيم سير النزاع
االحتياطي مع ما ، ويتفق هذا الضابط (6)القانون المختار ال يغطي كافة المسائل اإلجرائية التي يثيرها النزاع

                                                           
 .121 دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات القانونية، مرجع سبق ذكره، ص -1
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -2

 .742واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص 
" في التحكيم التجاري الدولي،معين عمر المومني، هيئة التحكيم ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات  -3

 .41-18 ص سبق ذكره، ص، مرجع "دراسة مقارنة بين قانون التحكيم األردني والمصري والفرنسي واإلنجليزي
4
يجد تطبيق قواعد القانون الدولي العام على إجراءات التحكيم أساسه في الفقه واالجتهاد التحكيمي، حيث وسع جانب من  -

هيئة التحكيم، وأعطاها إمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي العام، وهذا ما يتناسب مع مبدا حرية هيئة  الفقه التقليدي من حرية
التحكيم في تطبيق القانون اإلجرائي المناسب على إجراءات التحكيم، وعلى نقيض من ذلك نجد الفقه المعاصر، يشكك من 

نزاعات المتعلقة بالعالقات االقتصادية الدولية والتي يجب أن تبقى في إحتواء القانون الدولي على قواعد إجرائية للفصل في ال
، كما أن تطبيق القانون الدولي على إجراءات التحكيم التجاري إطار القانون الدولي الخاص ولوكان أحد أطرافها من الدول

من اتفاقية  7ف/47ا هو وارد في المادة الدولي ال نجد له إال تطبيق جزئي في بعض احكام التحكيم واالتفاقيات الدولية، مثل م
إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، كذلك قضية أرامكوا والتي طبق فيها المحكمون قواعد القانون الدولي العام 

ق ذكره، مرجع سب علي شريف سعيدة، القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي، .)على إجراءات التحكيم
 . (29-28ص ص 

نجدها أعطت هذه اإلمكانية لهيئة التحكيم، وكذلك قوانين التحكيم الوطنية المقارنة  7ف/1141بالرجوع إلى نص المادة  -5
 .1994لعام  72: من قانون التحكيم المصري رقم 72األخرى كالتشريع المصري في المادة 

 . 712مرجع سبق ذكره، ص  ية، دراسة قانونية تحليلية مقارنة،أميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات االستثمار  -6
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 الجزائر والتي انضمت إليها 1928أخذت به اتفاقية نيويورك الخاصة باالعتراف وتنفيذ األحكام األجنبية لعام 
، (2)في حالة عدم وجود اتفاق لألطرافالرجوع لقانون الدولة التي تم فيها التحكيم  أقرت حيث ،(1)1988سنة 

أو المفترضة ألطراف النزاع في حالة عدم  االرادة الضمنية تفسيرعلى وقانون مقر التحكيم يتأسس في الواقع 
، وبهذا نالحظ أن مكان إجراء التحكيم له تأثير على القانون اإلجرائي النص الصريح على مكان التحكيم

   .(3)كيماجب التطبيق من طرف هيئة التحالو 
المطبق على اجراءت التحكيم يجد أساسه ما أن االعتماد على مقر التحكيم لتحديد القانون االجرائي ك 

ومن بين االنظمة ، (4)في الفقه واالتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين الداخلية، وقد اختلف الفقه في أساسه
وتأخذ به كاصل عام القانون السويسري المتعلق بالقانون  القانونية التي كانت تطبق قانون مكان التحكيم

 .(5)1ف/122في المادة  1982الدولي الخاص لعام 
عند  يق القانون اإلجرائي لدولة مقر إجراء التحكيمأما المشرع الجزائري فلم يلزم هيئة التحكيم بتطب

للمشرع الفرنسي حيث  الحديث االتجاه، وهو نفس (السالفة الذكر 7ف/1141المادة )تخلف قانون اإلرادة 
فتتولى  نص في حالة سكوت االطراف عن تحديد القانون االجرائي الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

من قانون  1219المادة ) هيئة التحكيم تنظيم اإلجراءات دون ان يلزمهما بتطبيق قانون محل التحكيم
تأتي بعد إرادة األطراف ، بمعى أن إرادة المحكم (الفة الذكرالس 7111االجراءات المدنية الفرنسي لسنة 

 .مباشرة عند تخلفها أو إغفالها في تحديد القانون اإلجرائي الواجب التطبيق
ذلك الحكم الذي أصدره  ومن أحكام التحكيم التي أحذت بقانون مكان التحكيم لتطبقه على اإلجراءات

 B.P.British)النزاع بين الحكومة الليبية وشركة  في 1921اكتوبر  11في  (Lagergen)المحكم 

                                                           
يونيو  11في مؤتمر األمم المتحدة بتاريخ  هذه االتفاقية والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها تمت المصادقة علي -1

الصادرة  78:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،1988يوليو  17المؤرخ في  18-88:و انضمت الجزائر إليها بموجب القانون رقم ،1928
 .1988يوليو  11بتاريخ 

خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -2
 742واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص 

 .712 االستثمارية، دراسة قانونية تحليلية مقارنة، مرجع سبق ذكره، صأميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات  -3
اختلف الفقه حول االساس الذي يستند إليه لتطبيق قانون مقر التحكيم فهناك من ِيؤسسه على اإلرادة الضمنية وهناك من  -4

من يرى أن قانون مقر التحكيم هو من يرى من أنه القانون األنسب لتنظيم إجراءات التحكيم إذا تخلف قانون اإلرادة، وهناك 
يصنع المحكمة، ويذهب الفقه القانوني الراجح أن قانون مقر التحكيم له طابع احتياطي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد إرادة 

لدولي خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري ا -: أنظر.)األطراف وذلك حسبما أقر به القضاء الفرنسي منذ فترة طويلة
في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إثارة خاصة ألحدث أحكام القضاء المصري، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط 

 .722-722، ص ص 7117، 1
 - Pierre Mayer, La liberté de l’arbitre, revue de l’arbitrage, bultin du comité francais  de l’arbitrage, numiro 2- 

Avril-Juin, 2013,p p, 344, 345. 
مرجع سبق ذكره، ص  أحمد بوخلخل، نظام تسوية منازعات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي وتطبيقاته في الجزائر، -5

147. 
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petroleum)  : 21لمدة  18/17/1922وتتعلق وقائع القضية بعقد استغالل بترول، الذي منحته ليبيا في 
 B.Pلشركة  1921نوفمبر  11من نصيبه في  %21حول  (Bunhe Hunti)سنة لمواطن أمريكي يدعى 

، واتباع سياسة التأميمات فقد تم تأميم تلك 1929وذلك بإقرار السلطات الليبية، وبعد قيام الثورة في ليبيا سنة 
، وتم تعيين ، وهو ما أدى إلى نشوب نزاع بين الشركة والحكومة الليبية1921ديسمبر سنة  12الشركة في 

عدل الدولية، ثم انتهى المحكم في هذا النزاع لحل هذا النزاع باالستعانة برئيس محكمة ال Lagergenالمحكم 
بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على اإلجراءات، بتطبيق قانون مكان التحكيم وهو القانون الدانماركي 
باعنبار أن مكان إجراء التحكيم كان في الدنمارك، والعتبارات عملية أخرى متعلقة بخصوصية التحكيم كألية 

االستثمار األجننبي المباشر، كما أخذ بنفس االتجاه أحكام تحكيم اخرى كحكم التحكيم لتسوية منازعات عقود 
بين حكومة الكويت والشركة  1987مارس عام  74في النزاع الذي نشأ في  1987مارس  74الصادر في 
  .  Aninoil (1)األمريكية 

النزاع يثير إشكاالت من حيث أو القانون المطبق على موضوع النزاع، مع العلم أن قانون موضوع  -ب
لنزاع هل النزاع المتعلق بموضوع العقد األصلي أي عقد االستثمار األجنبي المباشر أو ماالمقصود بموضوع ا

جب التمييز بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي والقانون الواالنزاع المتعلق بعقد التحكيم، كذلك إشكالية 
موضوعي، وكما سبقت االشارة إليه فإن او قانون إجرائي هل هو قانون التطبيق على مسألة التكييف للقانون 

الفقه القانوني يرى أنه في حالة تخلف قانون اإلرادة في تحديد القانون اإلجرائي الواجب التطبيق على الدعوى 
بين ما  تفاديا للحيلولة دون الفصل التحكيمية فإن هيئة التحكيم تلجأ لتطبيق القانون الذي يحكم موضوعها،

جرائي، وذلك بالرغم من تكريس مبدأ استقالل اإلجراءات التحكيمية عن القانون الواجب  هو موضوعي وا 
  . (2)التطبيق على موضوع النزاع

كذلك تطرح مسألة القانون الواجب التطبيق على اتفاقية التحكيم سواء من حيث الموضوع أو شكل أو 
ون هل يشمل تطبيقه على جميع المسائل الموضوعية والشكلية من حيث اإلجراءات نطاق تطبيق هذا القان

                                                           
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -1

 .748-742 ص واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
في قضية النزاع الذي ثار بسأن العقد الدولي للنقل بين الموانئ التونسية المبرم بين  1921منذ سنة تم تكريس هذا المبدأ  -2

تحكيم على إحالة أي نزاع حول العقد على ، وكان يتضمن شرط الشركة التسلح البحري الفرنسية والشركة التونسية للمالحة
التحكيم بلندن ببريطانيا، وبعد نشوب النزاع طرح على هيئة التحكيم، وصدر القرار التحكيمي، ووقع استئناف فيه بخصوص 
 مسألة قانونية متعلقة بالقانون الواجب التطبيق، حيث كان االتفاق بين األطراف على تطبيق القانون الفرنسي على موضوع
النزاع، ومكان التحكيم كان انجلترا وكان القانون االنجليزي ينص على تطبيق القانون االنجليزي على التحكيم إذا تم في لندن، 

إذا :"لكن الطاعن طلب بتطبيق القانون الموضوعي وهو القانون الفرنسي على االجراءات بالتبعية، فأجاب المجلس على أنه
ري دولي بصريح العبارة على تطبيق نظام قانوني لبلد ما على العقد واختاروا صراحة قانونا اتفقت األطراف في إطار عقد تجا

آخر ليطبق على إجراءات التحكيم، واتفقوا كذلك صراحة على أن يجري التحكيم في بلد آخر غير البلد الذي يطبق قانونه على 
يئة التحكيم عليهم تطبيق على موضوع النزاع النظام موضوع النزاع وغير البلد الذي يطبق قانونه على االجراءات فإن ه

 (.Mostefa trari tani.OP, CIT, p 120).القانوني المتفق عليه من طرف األفراد
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واالجرائية أم ان هناك استثناءات على تطبيقه سواء في ظل مبدأ سلطان اإلرادة أو في ظل القانون الوطني 
 أو الدولي أو في ظل أحكام الفقه والقضاء والتحكيم؟       

جراءاتهموضوع نطاق القانون الواجب التطبيق على  :ثالثاا   اتفاق التحكيم وا 
إذا كان القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم عند المنازعة من طرف هيئىة التحكيم 
يحكم المسائل المتعلقة بهذا االتفاق وأركانه وشروط صحته، فهو بطبيعة الحال يحكم الرضا وعيوب اإلرادة 

ار التي تترتب على اتفاق التحكيم سواء الموضوعية أو ، كذلك يحكم هذا القانون اآلثوكذلك المحل والسبب
أو االجرائي خاصة  اإلجرائية، إال أن هناك بعض المسائل ال يحكمها القانون الواجب التطبيق الموضوعي

 .قانون االرادة
خاصة أهلية الشخص المعنوي  ومن المسائل الموضوعية نجد أهلية األطراف لالتفاق على التحكيم

بإعتبار أن أحد أطراف اتفاق التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر هي الدولة أو أحد 
األجهزة العامة التابعة لها، مما يطرح إشكالية أهليتها في إبرام هذا االتفاق في ظل خضوع أهلية األشخاص 

  .لمتعلقة بالنظام العام والتي ال يجوز لألطراف مخالفتهاللقانون الشخصي بإعتبارها من المسائل ا
على قاعدة خصوع أهلية أطراف اتفاق التحكيم  1928أكدت اتفاقية نيويورك لعام  وفي هذا اإلطار

وذلك فيما منها بخصوص اكتمال األهلية، أ /1ف/2، وذلك ما يستفاد من نص المادة لقانونهم الشخصي
رار التحكيمي، بحيث إذا قدم الطرف الذي صدر قرار التحكيم ضده اثباتا، بأن يخص االعتراف والتنفيذ للق

 . (1)وال ينفذ بهالفريق األخر كان بموجب القانون الذي ينطبق عليه فاقد األهلية، فال يعترف 
 أكدت على أن تفصل محكام الدولة المتعاقدة 1921لعام  من االتفاقية األوربية 7ف/2مادة الكذلك 

، كما أن االتفاقيات الدولية لم تتعرض القانون الواجب االتفاق على األطراففيما يتعلق بأهلية االطراف وفق 
وما هو المعيار المعتمد في تحديده، هل هو معيار الجنسية أم معيار  إلى ما المقصود بالقانون الشخصي

في أهلية األطراف في إبرام اتفاقية ، لذلك القاضي يلجأ إلى تطبيق القانون الشخصي عند النظر الموطن
، فالقاضي األنجلوساكسوني الخاصة بقانونه الشخصي مستعينًا بقواعد االسناد وذلك لكل متعاقد التحكيم

                                                           
ال يجوز رفض  -: "الخاصة باإلعتراف بالقرارات التحكيميه وبتنفيذها 1928أ من اتفاقية نيويورك لعام /1ف/2المادة  -1

بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إال إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي االعتراف بالقرار وتنفيذه، 
أن طرفي االتفاق المشار إليه في المادة الثانية كانا، بمقتضى القانون المطبق  -أ : يطلب إليها االعتراف والتنفيذ ما يثبت

تفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان عليهما، في حالة من حاالت إنعدام األهلية، أو كان اال
 ...."االتفاق أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك، بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار، أو

االتفاقية  كانوا بموجب القانون الذي ينطبق عليهم فاقدي األهلية أو بأن 7بأن الفرقاء في االتفاقية المذكورة في المادة  -أ
المذكورة ليست صحيحة بموجب القانون الذي اخضعوها إليه الفرقاء، أو في حال عدم عدم وجود اشارة بهذا الخصوص، 

 .....".بموجب قانون البلد الذي صدر فيه القرار أو
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والراجح في الفقه القانوني أنه لبدا من خضاع  والقاضي الالتيني يطبق معيار الجنسية، يطبق معيار الموطن،
  .(1)الجنسية الموطن أو قانون األهلية للقانون الشخصي سواء قانون

ذا رجعنا إلى مسألة األهلية فنجد أن التشريعات الوطنية الداخلية متابينة  فيها وال تتخذ موقفًا محددًا وا 
في مجال التحكيم التجاري تى أن هناك من القوانين الوطنية سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي ح

الدولي كانت تمنع األشخاص المعنوية من التحكيم في مسائل معينة وتجيزه في مسائل أخرى بصفة 
المؤرخ في  22/124استثنائية، ومن ذلك التشريع الجزائري في ظل قانون اإلجراءات المدنية الملغى األمر 

 ي كان يمنع األشخاص المعنوية العامة من اللجوء إلى التحكيم الدولي في منازعاتها، والذ1922يونيو  18
 ."حكيمال يجوز للدولة واألشخاص العامة اللجوء إلى الت: منه والتي نصت على أنه 1ف/447بموجب المادة 

قانونا أقر فيه بمبدأ إختصاص القضاء الوطني  1982أوت  19في  ثم أصدر المشرع الجزائري
نظر النزاعات بين الشركات األجنبية المتعاقدة مع شركة سوناطراك الجزائرية للبترول، بعد فشل التسوية بال

الودية من خالل عرض النزاع على لجنة التوفيق، وعلى الرغم من حظر التحكيم من طرف القانون الجزائري 
م مع شركة العقد المبر : مثال ذلكانذاك إال أن الحكومة الجزائرية أدرجت في عقود البترول شرط التحكيم و 

، واستمر العمل بشرط التحكيم في عقود االستثمارات البترولية حتى 1928توبر أك 19جيتي األمريكية في 
 19-91صدور المرسوم التشريعي  إلى غاية ،(2) 1921 فبراير 74بعد صدور قوانين التأميم البترولي في 

                                                           
، 7111االسكندرية، مصر، معي، أحمد حلمي خليل هندي، عقود االمتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها، دار الفكر الجا -1

 .142-144 ص ص
في إطار مايعرف بالقابلية -مع العلم أن المشرع الجزائري كان قد حصر قابلية األشخاص المعنوية العامة للتحكيم،  -2

، استنادًا إلى االبقاء بالعمل في المنازعات المتعلقة بقطاع المحروقات - L’arbitrbilité Subjective -الشخصية للتحكيم
بالتشريعات الفرنسية بإستثناء التي تتناقض مع السيادة الوطنية بعد االستقالل، بمعنى االستمرار العمل بقانون البترول 

تخضع :"منه على أنه 41حيث نصت المادة  1928نوفمبر  77المؤرخ في  1111-28الصحراوي التي تضمنه األمر 
بمعنى خضوعها " تياز والمنتفع به إلى مجلس الدولة ابتدائيا ونهائياالمنازعات المتعلقة بتطبيق االتفاقية بين صاحب االم

للمحكمة العليا الجزائرية أنذاك، لكن المشرع الفرنسي وحفاظًا على مصالحه االقتصادية في الجزائر بعد االستقالل أقر خضوع 
الجزائرية على إسقاط أهليتها في التحكيم المنازعات المتعلقة بالمحروقات إلى التحكيم الدولي، لكن في المقابل عملت الدولة 

، وأخصعت منازعاتها للقضاء الوطني تكريسًا لمبدأ السيادة، وتأكد ذلك  خاصة بعد صدور 1922بصدر قانون المرفعات لعام 
ب حيث أخضعت النزاعات المتعلقة بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين األجان 74-21قانون المحروقات بموجب األمر 

إلى القانون الوطني والقضاء الوطني، وبالتالي التحرر من نظام التحكيم الذي كان مفروضًا على الدولة الجزائرية وليس خيارًا، 
إال بعد االزمة التي عرفتها الجزائر وعملية االنتقال من االقتصاد الموجه إلى االقتصاد الحر فعملت على تكريس التحكيم 

 .ل لحل النزاعاتالتجاري الدولي كطريق بدي
شكالية   وتطرح مسألة أهلية األشخاص المعنوية في ظل النصوص الوطنية الداخلية الجزائرية، إزدواجية االحكام المنظمة لها، وا 

ماالمقصود باألشخاص المعنوية العامة خاصة عندما يكون المستثمر األجنبي من دولة أجنبية ال تربطنا بها أية اتفاقية دولية، 
المعدل والمتمم فنجدها تقرر صفة الشخص االعتباري  1922من القانون المدني الجزائري لعام  49رجعنا إلى المادة فإذا ما 

وهو الشخص الذي يتمتع بحقوق في الحقوق التي يقرها القانون، منها الذمة المالية، واألهلية والموطن ونائب يعبر عن إرادتها، 
، والخاصة باالختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية، والتي 7118نون المرفعات لعام من قا 811وحق التقاضي، وكذلك المادة 
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والذي سمح لألشخاص المعنوية العامة باللجوء إلى التحكيم الدولي في  ،1991أبريل  71المؤرخ في 
ائري من موجه إلى االنتقال الذي عرفه االقتصاد الجز عالقتها التجارية الدولية، وأخيرًا وتماشيًا مع التطور و 

ة اصبح القانون الجزائري يسمح لألشخاص المعنوي 19-18وبموجب قانون االجراءات المدنية  ،رأسمالي
                                                                                                                                                                                           

والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، ( الوالية، البلدية)الدولة والجماعات المحلية : حددت األشخاص المعنوية العامة وهي
ح الدولة كالمؤسات العمومية االقتصادية وبالتالي فما مصير األشخاص المعنوية التي تمارس نشاطات اقتصادية لصال

جاءت بصفة عامة بإعتمادها المصطلح العام والمتمثل  1112والوكاالت الوطنية المبرمة للعقود الدولية، بالرغم من أن المادة 
ازعاتها في في االشخاص المعنوية العامة، سواء ذات الطابع اإلداري أو اإلقتصادي والتي يمكنها اللجوء إلى التحكيم لفض من

ج .إ.م.إ.من ق 1ف/1112المادة )مجاالت محددة وفق نص المادة وهي العالقات االقتصادية الدولية والصفقات العمومية 
، كما ان التحكيم التجاري الدولي ال يجوز ال لألشخاص الطبيعية وال المعنوية العامة اللجوء إليه في المسائل (19-18 :رقم

داخلي والدولي، إذ أن اهلية االشخاص المعنوية العامة في اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي مقيدة المتعلقة بالنظام العام ال
المادة ) -L’arbitrabilité objectif-وليست مطلقة من الناحية الموضوعية وهو ما يعبر عنه بالقابلية الموضوعية للتحكيم

 (.، مرجع سبق ذكره19-18 :ج رقم.إ.م.إ.من ق 7ف/1112
من  1112ي االطار الحظر المفروض على االشخاص المعنوية العامة في اللجوء إلى التحكيم واالباحية المقيدة وفق المادة وف

من نفس القانون والتي ورد ذكرهما فيما يخص اإلجراءات  922و  922السالفة الذكر و المواد  19-18 :ج رقم.إ.م.إ.من ق
انتقد الفقه المشرع الجزائري حول إزدواجية هذه النصوص القانونية وتناقضها فبالرجوع  المتبعة أمام الجهات القضائية االدارية،

نجد أنه بإمكان األشخاص المعنوية العامة أن تجري تحكيما في الحاالت الواردة في االتفاقيات الدولية  922إلى نص المادة 
جواز التحكيم بالنسبة لألشخاص المعنوية العامة  1112 التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية، أما المادة

تقيد من اهلية  922يكون فقط في عالقتها االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية، ومن ثمة نرى ان المادة 
والمنصوص  االشخاص المعنوية العامة في اللجوء إلى التحكيم وذلك فيما يخص النشاطات والحاالت التي تمارسها الدولة

توسع من هذه األهلية وتجيز التحكيم  1112عليها في االتفاقيات الدولية وفي قانون الصفقات العمومية، في حين أن المادة 
في العالقات االقتصادية الدولية على أساس أن الدولة ال تبرم فقط عقود صفقات عمومية دولية فقط، بل  أيضًا عالقات 

اضعة لقانون الصفقات العمومية تمارس فيها نشاطات بصفتها بائع أومشتري مثل عقود االستيراد إقتصادية دولية شاملة غير خ
-18 :ج رقم.إ.م.إ.من ق 922و 922المادتان : أنظر.)والتصدير، وتبرم عقود إدارية دولية تهدف بها لتحقيق مصلحة عامة

المؤرخ في  12/742: من المرسوم الرئاسي رقم 121ة ، وفي مجال الصفقات العمومية وبالرجوع إلى الماد(السالفة الذكر 19
والتي هي حسب المادة -سبتمبر والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام نجد أن المصلحة المتعاقدة  12
مومية الخاضعة الدولة، والجماعات االقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، والمؤسسات الع)من نفس القانون  2

للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة من طرف الدولة كليًا أو جزئيًا بمساهمة مؤقة أو نهائية 
يمكنها اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض نزاعتها والتي تطرأ عند تنفيذ الصفقات  -من طرف الدولة أو من الجماعات اإلقليمية

برمة مع متعاملين متعاقدين أجانب، وأمام هيئة دولية، بناء على اقتراح من الوزير المعني للموافقة المسبقة  أثناء العمومية الم
إجنماع الحكومة، فعقود الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين األجانب بهدف التنمية تكون بالشراكة مع االجانب، بما فيها 

لمزيد . ) والتي قد تخضع منازعاتها للتحكيم الدولي وفق إجراءات إبرام الصفقات العمومية عقود االستثمار االجنبي المباشر،
من التفاصيل حول القابلية الشخصية والموضوعية للتحكيم والتي لها عالقة بأهلية أطراف عقد االستثمار المباشر عند االتفاق 

دوفان ليدية،  -:اصة أهلية الشخص المعنوي العام،ـ أنظرعلى اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض ما قد يصار من منازعات خ
، 7112، جانفي 12: لعجال ياسمينة، أهلية أشخاص القانون العام في اللجوء إلى التحكيم، مجلة دفاتر السياسة والقانون، ع

 (  112 -791ص  ص



 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 460 - 
 

 العامة اللجوء إلى التحكيم في جميع عالقتها االقتصادية الدولية بما فيها منازعات االستثمار األجنبي المباشر
تماشيا مع ما أبرمته الدولة الجزائرية من اتفاقيات ثنائية وانضمامها وفي إطار الصفقات العمومية، وذلك 
لألشختص المعنوية التي كلها تسمح و  ،قت اإلشارة إليهكما سبراف طللعديد من االتفاقيات الدولية المتعددة األ

 .(1)باللجوء إلى التحكيم الدولي لفض المنازعات بصفة عامة ومنازعة االقتصادية الدولية بصفة خاصةالعامة 
السالفة الذكر والتي نظمت أهلية األشخاص المعنوية  1922ومن هذه االتفاقيات اتفاقية واشنطن لعام 

الخضوع للتحكيم والتي اشترطت أن تكون الدول التي تخضع للتحكيم تحت مظلة المركز الدولي العامة في 
فقط وفق المادة األولى  الدول المصادقة على االتفاقية والمنشئ بهذه االتفاقية من االستثمار لتسوية منازعات

سوية منازعات االستثمار الخاصة بالهدف من إنشاء المركز وهو توفير طريقي التوفيق والتحكيم من أجل ت
 .ل المتعاقدة ورعايا الدول األخرىبين الدو 

من نفس االتفاقية أن الدول المتعاقدة المقصودة هم الدول األعضاء في البنك  22المادة نص وحسب 
الدولي لالنشاء والتعمير، وكذلك الدول األطراف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية والدول المدعوة 

بل ثلثي أعضاء المجلس اإلداري المنصوص عليه في القسم الثاني من هذه االتفاقية، أما الهيئات من ق
التابعة للدول فإن أهليتها في اللجوء إلى التحكيم الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالعقود االستثمارية التي 

ت هذه األخيرة أن مثل هذا اإلقرار غير تبرمها فهي متوقفة وال تكتمل إال بعد إقرارها من الدولة، إال إذا أقر 
، كما أن للدولة السلطة التقديرية المطلقة في تحديد 1922لعام .و.من إ 1ف/72وذلك وفق المادة  ضروري

نوع االستثمارات األجنبية غير قابلة للفصل في منازعاتها أمام المركز دون إبالغ هيئاتها التابعة لها وفق 
ادة، لهذا فإستقاللية اهلية الدولة عن اهلية األشخاص المعنوية العامة التابعة لها الفقرة الرابعة من نفس الم

 .(2)أمر مسلم به في ظل اتفاقية واشنطن
أما فيما يخص شكل اتفاق التحكيم فالقاعدة السائدة في القانون الدولي الخاص وفي تنازع القوانين أن 

يخضع لقانون محل ابرام العقد، وهذا التوجه الحديث أخذت به مختلف التشريعات المعاصرة من ذلك  الشكل
من القانون المدني المصري التي أقرت أن العقود ما بين األحياء تخضع في شكلها لقانون البلد  71المادة 

ا الموضوعية، كما يجوز أن تخضع في شكلها للقانون الذي يسري على أحكامه التي تمت فيه ويجوز أيضاً 
أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أوقانونهما الموطني المشترك، والمتأمل لهذا النص يرى أن المشرع 
المصري بالرغم من تفريقه بين شكل العقد وموضوعه إال أنه يخضع شكل العقد لقانون االرادة بمعنى أن 

 .(3)بناءًا على إرادة األطراف تطبيق قانون محل االبرام على شكل العقد ال يأتي إال

                                                           
 .124-121، ص ص مرجع سابق أحمد حلمي خليل هندي، عقود االمتياز البترولية وأسلوب حل منازعاتها، -1
 .798سابق، ص ، مرجع دوفان ليدية، لعجال ياسمينة، أهلية أشخاص القانون العام في اللجوء إلى التحكيم -2
رمضان علي عبد كريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة  -3

 .172 بها، مرجع سبق ذكره، ص



 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 461 - 
 

المؤرخ  22/28من القانون المدني الجزائري أمر  19هذه المادة تقابل المادة يالحظ أن  و
التصرفات القانونية في جانبها تخضع :"والتي نصت على أنه 11-12:والمعدلة بالقانون 72/19/1922

 .الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه
لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين او لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي ويجوز أيضًا أن تخضع 

  .(1)"يسري على أحكامه الموضوعية
أما مجال القانون الواجب التطبيق على إجراءات التجكيم في منازعات عقود االستثمار، فإن جانب من 

قواعد هيئات التحكيم في مجال االجرائي في  المتفق عليه بين األطراف أوالفقه يرى ان القانون االجرائي 
حالة التحكيم المؤسسي، أوالرجوع إلى القواعد االجرائية المحددة في لوائح مراكز التحكيم الدائمة، أو إلى 
القواعد االجرائية المحددة في قانون مقر التحكيم، والواجبة التطبيق فهي تشمل كل القواعد التي تحكم جميع 

من بدايتها إلى نهايتها، سواء المتفق عليها في إطار قانون اإلرادة أو تلك المحددة من  إجراءات التحكيم
، مع العلم أن إجراءات التحكيم تبتدأ من يوم (2)طرف هيئة التحكيم وسواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي

افتتاح الخصومة التحكيمية إلى غاية صدور حكم التحكيم، هذا اآلخير يخضع لمسألتي االعتراف والتنفيذ، 
 . لكونه يقرر حقوقًا ويضع التزامات في ذمة الطرفين، وعليه سوف نبحث في ذلك في المبحث الموالي

 
 كيم وحكم التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر إجراءات التح :بحث الثانيالم
 

بمثابة الوسيلة لتحقيق غاية معينة وهي الفصل بصفة عامة يعتبر الجانب االجرائي في مجال التحكيم 
في النزاع المطروح أمام هيئة التحكيم والمتعلق بعقد االستثمار األجنبي المباشر، غير أن البدأ في هذه 

ه اآلخيرة يثير الكثير من تشكيل هذطريقة اإلجراءات وتنظيمها والسير فيها من طرف هيئة التحكيم، وكذا 
في ظل التحكيم الحر ، و والدوليالقانون الوطني و نية في إطار مبدأ سلطان اإلرادة لقانو من الناحية ا المسائل

 .(المطلب األول)أو المؤسسي
أن التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر ينتهي بحكم  كذلك كما هو مسلم بهو 

، وهذا اآلخير الحكم القضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه شانه في ذلك شأن تحكيمي فاصل في النزاع
اإلعتراف ثيره مسأـلة الحجية و وما ت ،قانونااتباعها الواجبة  إلجراءاتقتضي بعض الشروط والبيانات واي

في أحكام التحكيم الصادرة بمناسبة الفصل في منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر  الطعنوالتنفيذ و 
حدى هيئاتها والمستثمر األجنبي الخاص الشخص الطبيعي أو المعنوي وذلك في إطار  المبرمة بين الدول وا 

    (المطلب الثاني)التحكيم الحر أو المؤسي
                                                           

، 11-12لقانون سبتمبر المعدل والمتمم با 72المؤرخ في  22-12من القانون المدني الجزائري االمر  19المادة  -1
 .44:ش، ع.د.ج.ج.ر.ج
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -2

 .721-749ص  خصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، صواالتفاقيات الدولية و 
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 وتشكيل هيئة التحكيم إجراءات التحكيم في عقود االستثمار األجنبي المباشر :المطلب األول
تبدو اهمية إجراءات التحكيم في منازعات عقود االستثمار في ضروروة إحترامها سواء في ظل التحكيم 

لوطنية الحر أو المؤسسي، وذلك وفق ما تقرره عقود االستثمار األجنبي المباشر ذاتها، وما تقرره التشريعات ا
ولوائح مراكز التحكيم الدائمة، ذلك أن مخالفة الثنائية والمتعددة األطراف الداخلية وكذا االتفاقيات الدولية 

إجراءات التحكيم الواجب اتباعها سواء في ظل القانون الواجب التطبيق عليها المختار من طرف الخصوم أو 
قانون االرادة وفق التشريع الدولي والوطني، حيث  في ظل اإلجراءات التي تحددها هيئة التحكيم عند تخلف

ة هذه اإلجراءات ِيؤدي إلى بطالن حكم التحكيم ورفض اإلعتراف به وتنفيذه، خاصة فيما أن عدم مراعا
يخص كيفية تقديم طلب التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، وتعيين أعضاء التحكيم، وكذا الشروط الواجب توافرها 

المداولة ومواعيد الفصل في المنازعة وصدور حكم التحكيم، وغيرها من المسائل  في المحكمين، وطريقة
 .من الدراسة في هذا المطلب تهاناقشنعمل على موالتي سوف  اإلجرائية،

 إجراءات التحكيم: الفرع األول
وكذا سنتناول في هذا الفرع كيفية بدأ إجراءات التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر 

طريقة تشكيل هيئة التحكيم سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي وفق مبدأ سلطان اإلرادة أو في حالة 
 .تدخل القضاء في تشكيلها في حالة ما يوجد ما يحول دون تشكيلها

 بدأ إجراءات التحكيم : أوالا 
خصومة بها تبدأ  يقة التيقد تنص عقود االستثمار أو التحكيم أو القانون الوطني أو الدولي على الطر 

وكذا كيفية تشكيل هيئة التحكيم سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي، وعادة تبدأ خصومة التحكيم 
بحضور أطراف الخصومة أمام المحكم، أو  التحكيم كما هو منصوص عليه في التشريعات الوطنية الداخلية

ن يتضمن هذا االعالن أو الطلب، جميع البيانات ، ويجب أبإعالن يرسله أحد األطراف إلى الطرف الثاني
، اسم وعنوان والتفاصيل حول المسائل المتنازع عليها والتي يرغب المدعي عرضها على هيئة التحكيم

االطراف، شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد المنازعات والقضايا محل النزاع، وكذا طلبات المدعي وكل 
بياناته، ويجب ارفاق طلب التحكيم بصورة التفاق التحكيم وكل الوثائق مااتفق الطرفان على ذكره في 

 .(1)والسندات ذات الصلة
بيد وفيما يتعلق وكما سبقت االشارة إليه أن اإلجراءات التي يسير عليها التحكيم والتي يتنازع عليها كل 

سواء في عقد االستثمار من إرادة األطراف والقانون الوطني والدولي، فإن إغفال الخصوم في تحديدها 
األجنبي ذاته أو في في اتفاقية التحكيم أو في التشريع الداخلي او الدولي االتفاقي يؤدي بطبيعة الحال إلى 

لى تطبيق الق عد الخاصة بالمركز أو واتطبيق اإلجراءات التي تحددها هيئة التحكيم في التحكيم الحر وا 
، أي القواعد التي تتضمنها لوائح المركز، وفي حالة قصور سسيالمنظمة الدائمة للتحكيم في التحكيم المؤ 

                                                           
، 7118فبراير  72المؤرخ في  19-18: نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون االجراءات المدنية واالدارية، قانون رقم -1

 .281ص  ،7118 الخصومة، التنفيذ، التحكيم، دار الهدى، مليلة، الجزائر،
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هذه اآلخيرة قد تتدخل هيئة التحكيم المؤسسي بتكملة هذا النقص والذي يكون على ضوء القانون واالجراءات 
  .(1)في دولة المركزالموجودة 

لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم على تحديد وقت بدأ  ولهذا نجد في ظل التحكيم المؤسسي حرصت
تبدأ إجراءات التحكيم وفقُا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس  :اإلجراءات ومن ذلك على سبيل المثال

على أن  Uncitral من قواعد 1ف/1، وكذلك نصت المادة (2)من تاريخ تلقي أمانة المحكمة طلب التحكيم
من  71تبدأ من تاريخ استالم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي، ونصت المادة إجراءات التحكيم 

على أن إجراءات التحكيم في نزاع ما تبدأ من اليوم  1982القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 
  .(3)ف ذلكالذي يتسلم فيه المدعي عليه طلبًا بإحالة النزاع إلى التحكيم مالم يتفق الطرفان على خال

وفيما يخص إجراءات التحكيم وحتى التوفيق لدى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار تبتدأ 
من طرف الدولة المضيفة لالستثمار المتعاقدة أو أي مستثمر لدولة  بموجب تسجيل الطلب المقدم كتابتاً 

 .               (4)إلى السكريتير العام متعاقدة
اإلجرائي في التحكيم يخضع لقانون اإلرادة بصفة عامة،  التي لها دور كبير حتى  ويالحظ أن الجانب

في تشكيل وتعيين هيئة التحكيم خاصة في ظل التحكيم الحر، بخالف التحكيم المؤسسي، حيث يتسوجب في 
، كما يمكن للقضاء التدخل في تشكيل هيئة ظله احترام لوائح المركز في موضوع تشكيل هيئة التحكيم

التحكيم إذا ما تقاعس أحدهما عن تعيين المحكمة أو أختالفهما فيما يخص تعيين المحكم المرجح، وعلى هذا 
األساسس تتعدد طرق تعيين وتشكيل هيئة التحكيم سواء في ظل التشكيل االتفاقي أو القانوني الوطني أو 

علمًا أن عقود االستثمار األجنبي أو القوانين ل التحكيم الحر أو المؤسسي، أو في ظالدولي أو القضائي، 

                                                           
 .287سابق، ص االجراءات المدنية واالدارية، مرجع  نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون -1
بهدف حل المنازعات عن المعامالت التجارية ذات الطابع الدولي عن طريق آليتي  1971نشأت غرفة التجارة الدولية سنة  -2

ية نواب المصالحة والتحكيم، وتتولى محكمة الغرفة مهام ضمان تطبيق نظام المصالحة والتحكيم وتتكون من رئيس وثمان
سنوات وهي ال تفصل في المنازعات بنفسها بل تقوم  11وسكرتير عام ومستشار فني أو أكثر يعينهم مجلس الغرفة لمدة 

 .1922معدال قواعد سنة  1988يسري ابتداء من يناير  اف بتعيينهم ولقد بدأ هذا النظامبتعيين المحكمين إذا لم يقم األطر 
في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  خالد كمال عكاشة، دور التحكيم -3

 .721-721 مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص صواالتفاقيات الدولية وخصوصية 
، والتي نصت في فقرتها األولى على أن أي دولة متعاقدة أو مواطن لدولة متعاقدة 1922إ لعام .م.ت.و.من إ 12المادة  -4

أن يوجه طلبًا كتابيًا بذلك إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب إلى :" يرغب في تحريك إجراءات التحكيم عليه
معلومات عن المسائل موضوع :" يجب أن يتضمن الطلب: "، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه"الطرف اآلخر

" وافقتهم على اللجوء للتحكيم طبقًا لقواعد تحريك إجراءات التوفيق والتحكيمالنزاع، وعلى تعريف بشخصية أطرافه، وعلى م
بأن يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب إال إذا تبين له على أساس المعلومات التي "وخلصت في فقرتها الثالثة على النص 

 ".فين بإتمام التسجيل أو رفضهتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاهر، ويقوم بإخطار الطر 
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الوطنية الداخلية والدولية أو االتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة األطراف عند تشكيل هيئة التحكيم تقوم 
  .(1)التفاقبإحالتنا إلى نظام إجرائي معين والذي قد يختلف مصدره سواء في حالة االتفاق أو عدم ا

كذلك فقد اهتمت بالنص في تشريعاتها على تحديد الوقت لبدء  المقارنةأما بالنسبة للتشريعات الوطنية 
تباينت فيما بينها حول الوقت الذي تبتدا فيه إجراءات التحكيم إال أنها كلها  الخصومة التحكيمية غير انها

ومن ذلك ما نص عليه قانون التحكيم  تفاق على ذلكاتفقت على الرجوع إلى مبدأ سلطان اإلرادة في حالة اال
المشرع المغربي أما  ،(2)المتعلق بإصدار مجلة التحكيم 1991لعام  47: التونسي قانون التحكيم التونسي رقم

الخاص بالتحكيم  12-18المعدل والمتمم بقانون  1924قانون المسطرة المدنية المغربي لعام وبموجب 
، (3)لم ينص على الوقت الذي تبتدا فيه إجراءات التحكيم وترك ذلك لمبدأ سلطان اإلرادة والوساطة االتفاقية،

جعل تطبيق اآلجال  19-18في حين نجد المشرع الجزائري وبموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
 .(4)واألوضاع المقررة أمام الجهات القضائية، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك

من قانون االجراءات المدنية لعام  1412بموجب المادة  لتشريعات األوربية كالتشريع الفرنسياما ا
قد اتفق على أن بدأ إجراءات التحكيم يكون فنجدهما  من قانون التحكيم  77بموجب المادة  واالسباني 7111

ن كان  المشرع الفرنسي قد أجاز من موعد الذي يقوم فيه المحكمون بتبليغ األطراف كتابة بقبول مهمتهم، وا 
 . (5)لألطراف أن يتفقوا على خالف ذلك وفق مبدأ سلطان ىاإلرادة

ويالحظ ان التشريعات الوطنية حذت حذو التشريعات الدولية ال سيما القانون النموذجي للتحكيم 
 .المعدل والمتمم 1982التجاري الدولي لعام 

 تشكيل هيئة التحكيم :ثانياا 
التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر حسب نوعية التحكيم من يختلف تشكيل هيئة 

، (1)كال النوعيني فيقوم على مبدا سلطان اإلرادة ، و (6)حيث تنظيمه، من التحكيم المؤسسي إلى التحكيم الحر

                                                           
 .91مرجع سبق ذكره، ص  لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدارية، -1
والتي وردت في باب أحكام  ، مرجع سبق ذكره،1991لعام  47: أنظر الفصل التاسع من قانون التحكيم التونسي رقم -2

تبتدأ اجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم ":المشتركة التي تطبق على كل من التحكيم الداخلي والدولي والتي نصت على انه
 ".الذي يتسلم المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع على التحكيم ما لم يتفق االطراف على خالف ذلك

.المعدل والمتمم 1924المغربي لعام  قانون اإلجراءات المدنية - 3 
التي وردت  في األحكام المشتركة التي تطبق على كلب من و  مرجع سبق ذكره،: ،ج رقمإ.م.إ.من ق 1119أنظر المادة  -4

 .التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي
ة المباشرة، ودور التحكيم في تسوية المنازعات رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبي -5

 .179-178، مرجع سبق ذكره ص ص الخاصة بها
، تسوية منازعات االستثمار األجنبي عن طريق التحكيم التجاري لدى التشريع الجزائري، مجلة الطاهر برايك - :أنظر -6

، قواعد البيانات الرقمية، المنهل، دار المنظومة، والمعرفة، المجلة موجودة 7: الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد العاشر، ع
والمقال على الرابط ، www.asjp.cerist.dz: يةعلى الموقع االلكتروني للبوابة الجزائرية للمجاالت العلم

 القواعد تلك النزاع سير بإجراءات يقصد" ،724-721ص ص ،  .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31422:اإللكتروني
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اإلجرائي ويرتبط تشكيل هيئة التحكيم بالقانون  ، وهو ما يعرف بالتشكيل االتفاقي لهيئة التحكيم،(1)النوعين
، إذ تذهب بعض عقود االستثمار األجنبي المباشر، وكذا القوانين (2)الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم

الوطنية الداخلية المقارنة، واالتفاقيات الدولية بتحديد إجراءات التحكيم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باإلحالة 
قواعد إجراءات محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية  التحكيم الحر أو التحكيم المؤسسي وفق مثاًل إلى

أو إلى قواعد التحكيم لدى المركز  1981أو إلى االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية لعام 
 .(3)الدولي لتسوية منازعات االستثمار

                                                                                                                                                                                           

 االجراءات تلك تختلفالنزاع، و  في الفاصل القرار صدور ولحين التحكيم هيئة تشكيل بعد اتباعها يتعين التي االجرائية
 يكون فال الدائمة التحكيم ومراكز هيئات بإحدى التحكيم مهمة أنيطت ما فإذا ، به تضطلع التي والجهة التحكيم نوع باختالف

 الى اللجوء يتضمن ذ، إالمنازعة سير اجراءات وتحكم تنظم التي االجرائية القواعد صياغة في حاسم دور عندئذ الخصوم إلرادة
 بتعيين النزاع أطراف يضطلع حيث الحر التحكيم" في ماأ ،لوائحه في المقررة لإلجراءات االذعان ضرورة الدائمة المراكز هذه

 سير يحكم الذي القانون اختيار في أو االجرائية القواعد صياغة في رئيسي دور األطراف ألولئك يكون فانه التحكيم أعضاء
 ."الصدد هذا في احتياطياً  دوراً  التحكيم محل قانون يلعب كما ضمنياً  أو صريحاً  االختيار هذا كان سواء المنازعة

 وانتشاًرا شيوعاً  األكثر كونه التحكيم من األخير النوع هذا في النزاع سير اجراءات بحث على االقتصار  الفقهاء من جرى وقد
 .االستثمارية المنازعات تسوية مجال في
.1، ص 7111، 1ط  مصر، التحكيم، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،العال أبو العال، تكوين هيئات  - 1  

خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -2
 .722 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره ص

لقاعدة العامة ان اإلحالة على التحكيم مهما كانت الصورة التي يتخذها في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر ا -3
تكون وفق مبدأ سلطان اإلرادة سواء بتحديد اجراءاته أو دون تحديدها، أو ترك تحديدها للوائح المراكز التحكيمية في حالة 

والذي والذي نص  1921العقد المبرم بين مصر وشركة فليبس  في عام : نص عليه اختيار التحكيم المؤسي، ومثال ذلك ما
أي نزاع بين فليبس والمؤسسة المصرية العامة للبترول يتعلق بتفسير أحكام هذا االتفاق أو :" منه على أنه 7ف/42في المادة 

ثالثة محكمين طبقًا لالئحة التحكيم والمصالحة  اإلدعاء بمخالفته وال يستطيع الطرفان تسويته فيما بينهما ويقوم بالفصل فيه
الخاصة بغرفة التجارة الدولية، كذلك هناك تشريعات وطنية تحيلنا إلى التحكيم الحر أو المؤسسي بطريقة مباشرة أو غير 
يد مباشرة في منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر خاصة المتعلقة باالستثمار على وجه الخصوص وسواء تم تحد

إجراءاته أو لم تحدد إجراءاته سواء في قانون االستثمار ذاته أو في ظل القانون اإلجرائي للتحكيم في ظل مبدأ سلطان اإلرادة 
في  7112قانون االستثمار التونسي لعام : المتعلقة باالستثمار والتي احالتنا للتحكيم ومثال عن التشريعات الوطنيةأو عدمه، 

من ذات القانون، كذلك قانون  71ي حالة التسوية الودية عن طريق المصالحة وفق نص المادة منه وذلك ف 74المادة 
من الفصل الرابع يجعل اللجوء إلى التحكيم الحر أو المؤسسي وفق الطريقة  91، في المادة 7112االستثمار المصري لعام 

، جوازيا في منازعات عقود 1994لعام  72: رقمالتي يتفق عليها أطراف عقد االستثمار أو وفق قانون التحكيم المصري 
الفصل : لتي تبنت مبدأ سلطان اإلرادة في تشكيل هيئة التحكيماالستثمار االجنبي المباشر، كذلك من بين قوانين التحكيم ا

دل والمتمم، المع 12-18الثالث عشر من قانون التحكيم التونسي، كذلك قانون التحكيم المغربي بموجب قانون المسطرة المدنية 
فيما يخص تعيين المحكم أو المحكمين، كذلك  :ج رقم.إ.م.إ.من ق 1141فضاًل عما ورد في التشريع الجزائري بموجب المادة 

في هذا االطار نجد القانون الدولي االتفاقي الثنائي أو المتعدد األطراف اإلقليمي والعالمي في مجال االستثمار قد يحيلنا إلى 
المؤسسي مع تحديد إجراءاته او دون تحديد إجراءاته تاركًا ذلك لمبدأ سلطان اإلرادة أو إلى هيئة التحكيم، أو  التحكيم الحر او
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في منازعات عقود االستثمار وفي هذا االطار فإن تشكيل أو تعيين هيئة التحكيم التي تتولى الفصل 
، حيث تطرح هذه األخيرة (الحر أو المؤسسي) األجنبي المباشر يعتبر المرحلة األولى في إجراءات التحكيم

عدة مسائل يمكن مناقشتها من حيث عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وكذا الشروط الواجب توافرها في 
في ظل القانون  راءات إلى غاية إصدار القرار التحكيمي المتعلقة بسير اإلج ن وغيرها من المسائلالمحكمي

 :الوطني والدولي، وسوف نناقش هذه المسائل كما يلي
تتكون هيئة التحكيم : خل القضاء في تشكيل هيئة التحكيموحاالت تد عدد المحكمين وطريقة تعيينهم -أ

وتسمية محكم، ثم يقوم الطرفين د فردي أي من ثالثة محكمين، حيث يقوم كل طرف بتعيين دعادة من ع
ذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين (1)بتعيين المحكم الثالث والذي يطلق عليه بالمرجح أو الفيصل ، وا 

ال كان التحكيم باطالً ف  .(2)وذلك العتبارات عملية وجب أن يكون وترا وا 
تعيينهم من طرف  ولقد نصت بعض العقود الدولية على طريقة تعيين المحكمين وحالة تخلف

  .(3)، وتدخل سلطات الدولة المضيفة في تعيينهم أو سلطات أجنبية أو هيئات دوليةاألطراف
                                                                                                                                                                                           

من االتفاقية الجزائرية الفرنسية  8إلى لوائح المؤسسة التحكيمية التي يجري التحكيم في ظلها، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 
اللجوء إلى القضاء الوطني أو إلى التحكيم التجاري الدولي أمام المركز الدولي لتسوية من خالل إمكانية المستثمر األجنبي في 

من التفاقية الجزائرية االسبانية  في اللجوء  11منازعات االستثمار لفض نزاعه مع الدولة المضيفة، كذلك ما نصت عليه المادة 
لتجارة الدولية بباريس أو المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، إلى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بستوكهولم أو الغرفة ا

من االتفاقية الجزائرية السورية والتي تسبعد نظم التحكيم امام الهيئات الغربية وتحيلنا إلى نظام التوفيق  2في حين تذهب المادة 
التفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية والتحكيم لدى محكمة االستثمار العربية مع االحالة إلى الفصل السادس من ا

في الدول العربية وملحقها وال يمكن اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المضيفة إال في حالة فشل الحلول الودية وفشل التحكيم، 
ي اعطت كذلك الخيار كما سبقت االشارة اليه، كذلك ما نصت عليه المادة التاسعة من االتفاقية الجزائرية التونسية والت

للمستثمر في اللجوء إلى القضاء الوطني أو التحكيم وفق قواعد لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري أو اللجوء إلى المركز 
 .      الدولي لتسوية منازعات االستثمار

ريعات في الدول العربية خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التش -1
 .721 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره ص

.194، ص 1992مصر،  االسكندرية، معوض عبد التواب، المستحدث في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، - 2 
وشركة ايراب الفرنسية سنة ( النفط الوطنية العراقيةشركة )من اتفاقية المقاولة المبرمة  بين العراق  1ف/12قضت المادة  -3

، "خرتطلب شركة النفط الوطنية العراقية، وعند غيابه من الحاكم االعلى رتبة في المحكمة أن يعين المحكم اآل: "، بأنه1928
ان بسويسرا، كما نجد وقد عالجت هذه المادة حالة التخلف في التعيين فقضت بان يقوم بذلك رئيس المحكمة الفديرالية في لوز 

في هذا االطار ان بعض العقود خولت سلطات الدولة الوطنية الحق في تعيين أعضاء التحكيم، إال أنها لم تعالج حالة تخلف 
هذه السلطات عن القيام بهذا التعيين، ويرى البعض في هذه الحالة هو تطبيق القواعد العامة والتي تقضي بلجوء المتضرر إلى 

من العقد المبرم بين  2ف/47ني في النزاع باعتباره صاحب االختصاص األصيل في النزاع، كذلك نجد المادة القضاء الوط
ذا لم يتفق الطرف الثاني بتعيين محكم له كما ذكرنا آنفا فإن :"...والتي نصت على أنه 1924مصر وشركة بن أمريكان سنة  وا 

واعطت هذه ...." لتابعة لغرفة التجارة الدولية طلبا لتعيين محكم ثانللطرف األول الحق في أن يتقدم إلى محكمة التحكيم ا
ن كان األصل في ذلك ان تترك للقضاء مثل ما يحيل غليه  المادة سلطة تعيين هيئة التحكيم في حالة التخلف لهيئة دولية، وا 

يم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال منى بوختالة، التحك -انظر -.)ذلك التشريع الوطني والدولي بخالف مبدا سلطان اإلرادة
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كذلك يمكن االشارة في هذا الصدد ان طريقة تعيين المحكمين والمسائل التي تثيرها تختلف من التحكيم 
 .(1)الحر عنه في التحكيم المؤسسي في منازعات عقود االستثمار

مجموعة من القواعد ال تختلف في  1982تضمن قانون التحكيم النموذجي اليونيسترال لعام وقد 
، حيث تنص المادة العاشرة فيما يخص عدد (2)1922 مضمونها عن قواعد التحكيم اليونيستلرال لعام

 .للطرفين حرية تحديد المحخكمين -1:" المحكمين على أنه
 .ثالثة فإن لم يفعال ذلك كان عدد المحكمين -7

وخالفًا لهذه الحرية الممنوحة ألطراف التحكيم في تشكيل هيئة التحكيم طبقًا لقواعد اليونيسترال أو 
وفي ظل التحكيم  1922قانون التحكيم النموذجي، فإننا نجد هذه الحرية في ظل اتفاقية واشنطن لعام 

ة المركز الدولي لتسوية منازعات المؤسسي مقيدة ومحدودة، وذلك من خالل القواعد التي تنص عليها الئح
من االتفاقية المنشئة لهذا المركز، فإنه يتم تشكيل هيئة التحكيم والتي تسمى  12االستثمار، حيث طبقًا للمادة 

، ويالحظ في هذا اإلطار (3)حسب نص االتفاقية من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين" المحكمة"
حكمين هي حرية مقيدة، حيث يتعين أن يتم االختيار من بين القائمة المعدة أن حرية األطراف في إختيار الم

 .(4)سلفًا من قبل المركز
منها تحيل تشكيل محكمة التحكيم  12وحتى ولوكانت اتفاقية واشنطن في هذا اإلطار وفق نص المادة 

االتفاقية يوجب أن يكون من نفس  19، كذلك نص المادة 5الرادة الطرفين إال أنها تقيدهم بالعدد الفردي

                                                                                                                                                                                           

غبراهيم شحاتة، معاملة االستثمارات األجنبية في مصر، دار النهضة  -: ، أنظر21، مرجع سبق ذكره، ص االستثمار
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة  - :، أنظر كذلك27، ص 1921العربية، القاهرة، 

-724ص،  التشريعات في الدول العربية واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره ص مقارنة لبعض
722  .) 

فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  -1
وما  721 االشارة إلى ـحكام التحكيم في التشريعات العربية، المرجع السابق، صواالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع 

 .بعدها
بالرجوع إلى نص المادة الخامسة من تلك القواعد نجدها قد أجازت وأعطت لطرفي التحكيم الحرية الكاملة في اختيار عدد  -2

 .وجب في هذه الحالة تشكيلها من ثالثة محكمينالمحكمين فإذا لم يتفق الطرفان على أن تشكل المحكمة من محكم واحد، 
.، مرجع سبق ذكره1922إ لعام .م.ت.و.أ من إ/12/7ة الماد - 3 

من ذات االتفاقية،  14و 11، كذلك يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى المادتين 1922إ لعام .م.ت.و.ن إم 41/1المادة  -4
التي يشكلها المركز والتي تتضمن محكمين معينين من طرف الدول حيث تنص األولى أن تعيين المحكمين يكون من القوائم 

سواء من مواطنيها أو غير مواطنيها، كما يمكن لرئيس مجلس اإلدارة، أي المدير العام للبنك الدولي أن يقوم بتعيين عشرة 
الء األشخاص الذي يعينون في أشخاص مختلفي الجنسية في القائمة، أما الثانية فقد أشارت إلى الشروط الواجب توافرها في هؤ 

 .الخ...الكفاءة واألخالق/ القوائم ومنها
.، مرجع سبق ذكره1922إ لعام .م.ت.و.من إ 12لمادة ا - 5 
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المحكمين المختارين والمعينين من مواطني دولة أخرى غير تلك التي هي طرف في المنازعة أو تلك الدولة 
 .(1)التي يكون المستثمر الطرف في النزاع حامال جنسيتها

م فإنه وبما أن طريقة تعيين المحكمين مرتبطة بالقانون اإلجرائي الواجب التطبيق على اتفاق التحكي
يمكن أن يحيلنا مبدأ سلطان اإلرادة إلى قانون إجرائي معين في هذا اإلطار، حيث تباينت التشريعات الوطنية 

ن المقارنة والدولية المتعلقة بالتحكيم بخصوص طريقة تعيين المحكمين وحالة تخلف أعضاء هيئة التحكيم ، وا 
وامكانية تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم  سلطان اإلرادة بخصوص هذه المسألة،اتفقت على دور مبدأ 

 .(2)واتخاذ اإلجراءات التحفظية وطلب مساعدة السلطة القضائية
قد أشار إلى مسألة  19-18 وفي قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائريولهذا نجد التشريع 

تشكل من محكم أو عدة نص على ان محكمة التحكيم ت تعيين المحكمين بحيثتشكيل هيئة التحكيم و 
أعطى لالطراف الحرية الكاملة أو إسناد ذلك إلى نظام تحكيم معين فيما يخص ، كما (3)محكمين بعدد فردي

 .وشروط عزلهم أو إستبدالهم تعيين المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم

                                                           

.، مرجع سبق ذكره1922إ لعام .م.ت.و.من إ 19لمادة ا - 1 
ن قبل القضاء قبل احالة من قواعد التحكيم اليونيسترال على امكانية اتخاذ االجراءات التحفظية م 2ف/8نصت المادة  -2

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  12كذلك المادة الملف الى المحكمين، بناء على طلب احد الطرفين، 
على غرار  كذلك نص المشرع الجزائري، 1922من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لعام  42، والمادة 1982

يمكن لمحكمة التحكيم أن :" على أنه :ج رقم.إ.م.إ.من ق 1142في المادة  تشريع السويسري وغيرهاالتشريعات األخرى كال
 .تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد األطراف، مالم ينص اتفاق التحكيم على خالف ذلك

تطلب تدخل القاضي المختص ويطبق في هذا إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراديًا، جاز لمحكمة التحكيم أن 
 .الشأن قانون بلد القاضي

يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتتة أو التحفظية لتقديم الضمانات المالئمة من قبل الطرف الطرف 
 ".الذي طلب هذا التدبير

رة مساعدة السلطة القضائية في تقديم األدلة أو تمديد اذا اقتضت الضرو :" من ذات القانون على أنه 1148كما نصت المادة 
مهمة المحكمين أو تثبيت اإلجراءات أو في حاالت أخرى جاز لمحكمة التحكيم أو لألطراف باالتفاق مع هذه األخيرة، أو 

مختص، للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم، أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي ال
 ".ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي

: من قانون التحكيم التونسي رقم 22، انظر كذلك في هذا الشان المادة الفصل 19-18:ج رقم.إ.م.إ.من ق 1112المادة  -3
 .لالطراف حرية تحديد عدد المحكمين لكن يجب ان يكون العدد وتراً  -1:"والتي نصت على أنه 1991لعام  47
والتي  1994لعام  72: من قانون التحكيم المصري رقم 12كذلك نص المادة ". م يفعلوا يكون عدد المحكمين ثالثةفإن ل -7

تتشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثالثة، :"نصت على انه
ذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وت ال كان التحكيم باطاًل، كذلك تناول التشريع الدولي مسألة عدد المحكمين فقد وا  را وا 

ذا  12نصت المادة  من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على أن تشكيل محكمة التحكيم يكون وفق إرادة األطراف وا 
ى عليه إعالن التحكيم على أن يكون المحكم واحدًا، يومًا من تلقي المدع 12لم يكون هناك اتفاق مسبق ولم يتم االتفاق خالل 

يتم تشكيل المحكمة من ثالثة محكمين، أما على مستوى غرفة التجارة الدولية بباريس فيجوز أن يكون عدد المحكمين واحدًا أو 
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يجوز للطرف وفي حالة غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم 
الذي يهمه التعجيل اللجوء إلى القضاء وهنا يأتي الدور المساعد للقضاء في تشكيل هيئة التحكيم وهو ما 

بحيث اجاز المشرع الجزائري للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما  (1)يعرف بالتشكيل القضائي لهيئة التحكيم
 :يأتي
ائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجري في رفع األمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في د -1

 .الجزائر
رفع األمر إلى رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار االطراف تطبيق قواعد  -7

 .(2)في الجزائراإلجراءات المعمول فيها 
ذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم، يؤول االختص اص إلى المحكمة التي يقع وا 

 .(3)في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ
ولقد اهتم المشرع الجزائري بمسألة استبدال وعزل المحكم وأورد حاالت على سبيل الحصر يجوز فيها 

 ، بحيث يجوز رد المحكم في الحاالتج.إ.م.إ.من ق 1112رد المحكم وطلب استبداله وفق نص المادة 
 :اآلتية

 .عندما ال تتوفر فيه المؤهالت المتفق عليها بين االطراف -1
 .عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل االطراف -7
يته، ال سيما بسبب وجود مصلحة أو عالقة عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقالل -1

 .االطراف مباشرة أو عن طريق وسيطاقتصادية أو عائلية مع احد 
ال يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه، أو شارك في تعيينه، إال لسبب علم به بعد 

 .التعيين
 .تبلغ محكمة التحكيم والطرف اآلخر دون تأخير بسبب الرد

لتسوية إجراءات  في حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسوياته أو لم يسع األطراف
 .(1)الرد، يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه التعجيل، هذا االمر غير قابل الي طعن

                                                                                                                                                                                           

، ص رجع سبق ذكرهم، قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان االستثمارات: أنظر)ثالثة 
787 ) 

ذهب جانب من الفقه إلى أن حق القضاء في التدخل لتشكيل هيئة التحكيم أو سد النقص في هذا التشكيل، عمو أمر تمليه  -1
االعتبارات العملية ويتفق مع المنطق، فال مجال إلثارة تنازع االختصاص بين القضاء والتحكيم إذ ال توجد بعد هيئة تحكيم 

رضا السيد عبد المجيد، تدخل القضاء في  -:أنظر -. )يمكن أن يعطى لها اختصاصا للفصل في مسألة ماهيئة تحكيم 
، كما نص قانون التحكيم (وما بعدها 12، ص 7117 القاهرة، مصر، التحكيم بالمساعدة والرقابة، دار النهضة العربية،

فاق الطرفان على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد أو المصري على تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم في حالة عدم ات
 .1994لعام  72: من قانون التحكيم المصري رقم 12إذا لم يتفقا على اختياره وذلك ما نصت عليه المادة 

.، رجع سبق ذكره19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1141المادة  - 2  
.مرجع سبق ذكره: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1147المادة  - 3 
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ويالحظ أن رد المحكمين هو تعبير عن إرادة المشرع في منع المحكم من النظر في الخصومة القائمة 
ضمان فعالية التحكيم في المنازعة بصفة  وذلك ألسباب تتعلق بنزاهة المحكم وبحياده واستقالله، لذلك وقصد

 عامة وعدم عرقلة إجراءات التحكيم قام المشرع الجزائري بتنظيم هذه المسألة على غرار التشريع السويسري
   .UNCITRAL (3)، وقواعد التحكيم الـ (2)ونظام غرفة التجارة الدولية بباريس

 :شروط الواجب توافرها في المحكمينال -ب
فضاًل عن شرط وجوب أن يكون عدد المحكين فرديًا في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر 
سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسساتي فقد نصت التشريعات الوطنية وكذا القانون الدولي على بعض 

ستثمارية بصفة خاصة الشروط التي يلزم توافرها في المحكم الذي ينظر المنازعة بصفة عامة أو المنازعة اال
تمتعه بالحياديه سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي، وهي لزوم أن يكون المحكم شخصًا طبيعيًا وكذا 

واالستقالل عن األطراف الذين اختاروه لهذه المهمه، وأن يكون كذلك متخصصا في مجال االستثمار فيما 
 :ا ما سنتناوله من خالل النقاط اآلتيةيخص المنازعات الناشئة عن العقود االستثمارية، وهذ

  :أن يكون المحكم في عقود االستثمارات األجنبية شخصاا طبيعياا  -1
وذلك الن الشروط األخرى ، وليس معنوياً  ت األستثمار طبيعياً اان يكون المحكم في مجال منازاع واجبمن ال
على الشخص المعنوي إذ تشترط أن ال يكون المحكم  نطبقشترطتها القوانين في المحكم ال يمكن ان تأالتي 

                                                                                                                                                                                           

.، مرجع سبق ذكره19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1112المادة  - 1 
عيبوط محند وعلي، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود  -2

 .141، ص 7112معمري، تيزي وزو، 
في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته : على أنه ذكره،، مرجع سبق من قواعد التحكيم اليونيسترال 7ف/17نصت المادة  -3

أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بالمهمة، تطبق اإلجراءات المنصوص في المواد السابقة بشأن رد 
ي الذي وضعته لجنة األمم من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدول 12و 14، كذلك أعطت المادتان "المحكمين وتبديلهم

المتحدة للقانون التجاري حال فيما يخص مسألة عدم قدرة المحكم على اداء وظائفه أو تخلفه عن أداء مهمته، إذ نصت المادة 
إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف  -1:" وتحت عنوان االمتناع أو االستحالة، على أنه 14

م بمهمته، تنتهي واليته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء مهمته، أما إذا ظل هناك خالف عن القيا
أن  2حول أي من هذه األسباب فيجوز ألي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة أو إلى السلطة األخرى المسماة في المادة 

 .ك يكون نهائياً تفصل في موضوع إنهاء والية المحكم وقرارها في ذل
، 17من المادة  7إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة محكم وفقا لهذه المادة أو للفقرة  -7

 .17من المادة  7فإن هذا ال يعتبر إقرارًا بصحة أي من األسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة 
ص عندما تنتهي والية أحد المحكمين وفقا :فقد نصت على أنه( تعيين محكم بديل)حت عنوان واالت جاءت ت 12أما المادة 

أو بسبب إلغاء واليته باتفاق الطرفين أو في أي حالة . أو بسبب تنحيه عن وظيفته ألي سبب آخر 14أو المادة  17للمادة 
، ولقد "نت واجبة التطبيق على المحكم الجاري تبديلهأخرى من حاالت إنهاء الوالية، يعين محكم بديل وفقًا للقواعد التي كا

فوزي محمد سامي، التحكيم  :أنظر). نصت في هذا اإلطار قوانين التحكيم العربية على امكانية عزل المحكم من قبل الخصوم
ية واإلقليمية والعربية، التجاري الدولي، دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد واالتفاقيات الدول

 (.712 ، صمرجع سبق ذكرهمع االشارة إلى ـحكام التحكيم في التشريعات العربية، 
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هذا فضاًل عن طبيعة التحكيم  من رجال القضاء،محرومًا من حقوقه المدنية أو عليه او  او محجوراً  قاصراً 
 .(1)طبيعياً  التي تقضي أن يكون المحكم

هناك ما يمنع أن  أما فيما يخص صالحية الشخص االعتباري لتولي التحكيم فإنه حسب الفقه والتشريع ليس
ففي هذه الحالة  ،كالهيئات و المراكز المتخصصة في ذلكيعهد األطراف بمهمة التحكيم لشخص اعتباري، 

 ،أوإذ أن األتفاق على أحالة النزاع لدى أحدى الهيئات  ،تقتصر مهمة هذا الشخص على تنظيم التحكيم فقط
وأنما تكون مهمتها  ،والفصل بالنزاع ،التحكيمية ن تتولى هذه المؤسسة العمليةأمؤسسات التحكيم ال يعني 

محكمون متخصصون في  ،أو  على عملية التحكيم التي يتوالها محكم  تداري البحشراف التنظيمي واألاأل
او من  مجال األستثمار والذين يكونون من االشخاص الطبيعين سواء تم تعينهم من قبل أطراف النزاع مباشرةً 

 .(2)مؤسسة التحكيم ذاتها
على  1122وقد سارت التشريعات الوطنية على هذا النهج إذ نص قانون االجراءات المدنية والفرنسية لعام 

 .(3)"التحكيم تنظيم على بالقدرة فقط يتمتع فإنه ، اعتبارًيا شخًصا يعين التحكيم اتفاق كان إذا :"انه
إذا عينت اتفاقية التحكيم :"على أنه ج.إ.م.إ.من ق 1ف/2121كذلك نص المشرع الجزائري في المادة 

 . (4)"شخصًا معنويًا، تولى هذا األخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم
إذا عينت اتفاقية التحكيم : على أنه 1ف/21وأيضًا التشريع التونسي في قانون التحكيم حيث أكدت المادة

 .(5)"في تعيين هيئة التحكيمشخصًا اعتباريًا فإن هذا الشخص اإلعتباري ينحصر دوره 
، (6)2691لسنة  تفاقية واشنطن لتسوية منازعات األستثماركا وفي هذا اإلطار ذهبت معظم االتفاقيات الدولية

لسـنة  سـتثمار العربـي وبـين مـواطني الـدول األخـرىيفة لألضـية تسوية منازعـات األسـتثمار بـين الـدول الموأتفاق
واألتفاقيـــة األوربيـــة ، (8)2691لســـنة  الســـتثمار رؤوس االمـــوال العربيـــة وكـــذلك األتفاقيـــة الموحـــدة ،(7)2612

                                                           
ان يكون شخصًا طبيعيا ومتمتعا بحقوقه  ج، مرجع سبق ذكره،.إ.م.إ.من ق 1114طبقا لنص المادة  –يجب في المحكم  -1

، على غرار باقي التشريعات 1994من قانون التحكيم المصري لعام  1ف/12المدنية، وهو ما نصت عليه كذلك المادة 
 تنفيذ يمكن ال" :والتي نصت على أنه ف.م.إ.من ق 1ف/1421نسي في المادة ى العربية وغير العربية كالتشريع الفر األخر 
 ".حقوقه ممارسة بالكامل يتمتع طبيعي شخص قبل من إال كيمالتح مهمة

« La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits » 
، ص 7112، 1الحقوقية، بيروت، لبنان، طاألول، منشورات الحلبي  حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، الجزء -2

191. 
3
 -Art. 1450/p2 « Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir 

d’organiser l’arbitrage ». 
.مرجع سبق ذكره 19-18: ،ج رقمإ.م.إ.من ق 7ف/1114المادة  - 4

 

.، مرجع سبق ذكرهون التحكيم التونسيمن قان 11/7المادة  - 5 
 .من األتفاقية المشار اليها اعاله( 11،14)أنظر المواد  -6
 .من هذه االتفاقية( 12،12)أنظر المواد   -7
 .من  االتفاقية المذكورة أعاله( 78)أنظرالمادة  8
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مكانـــة بكافـــة باعـــداد قائمـــة باســـماء المحكمـــين ممـــن يتمتعـــون  ، الـــى(1)2692لســـنة  للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي
التــي هــي أطــراف المنازعــة بتعـــين و تقــوم الــدول االعضــاء ومــن ثــم  ،المحكــمتوافرهــا فــي الشــروط التــي يجــب 

 .للفصل في نزاعاتهم مناسبونص التي ترى أنهم االشخا
 :أن يكون المحكم في منازعات عقود االستثمار األجنبي محايداا ومستقالا  -2

باعتبار أن التحكيم هو قضاء خاص مستمد من اتفاق االطراف، فهو ال يخضع ألية جهه رسـميه ذات 
الالزم والضمأنه الضـروريه لحمايـة اسـتثماراتهم مصلحة مما يؤمن من وجهة نظر المستثمرين االجانب الحياد 

علــى خــالف األمــر بالنســبه للقضــاء ، فــالعقود األســتثماريه غالبــًا مــا تــربط دولــه ناميــه بمســتثمر اجنبــي اليثــق 
عـادًة بقضــاء الدولــه المتعاقــده او بقوانينهــا،إذ ان القاضــي مــن السـهل عليــه أن يتــأثر بالــدوافع الوطنيــه التــي قــد 

المســـــتثمر،كما ان القـــــوانين فـــــي الـــــدول الناميـــــه ســـــهلة التعـــــديل وااللغـــــاء ونـــــادرًا مـــــا تتســـــم  تخـــــالف مصـــــالح
 .(2)باالستقرار

عدم انحياز المحكم ضـد طـرف إلـى جانـب طـرف، فالحيـاد هـو حالـة ( impartialité)ويقصد بالحياد 
معهــا عــدم  نفســية اساســها العاطفــة بســبب مصــلحة شخصــية أو صــلة مــودة أو عــداوة بأحــد الخصــوم، يرجــع

، حيـث يجـب علـى (3)استطاعة المحكم الحكم بغيـر تحيـز، والقضـاء بمـا هـو حـق أو عـدل، دون ميـل أو هـوى
المحكم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، أن يعلم أطراف النزاع في بدايـة االجـراءات التحكيميـة 

أو بـــأي مـــن ، مستشـــاريهمبأو ، مـــنهمي أة او عالقـــات عمـــل تربطـــه بـــيعـــن اي عالقـــة شخصـــأو قبـــل بـــدايتها 
وذجي مـوالقـانون الن 2699 اليونسـرال في الئحة التحكـيم  رفوهو ما يع ،المحكمين االخرين في هيأة التحكيم

 . (4)ألفصاح عن الظروف التي يمكن أن تجرده من اهلية النظر في النزاعا في بواجب المحكم 2611 ملعا
دون مـن فتـرض التحيـز مـن جانبـه أثمار بواجبـه فـي االفصـاح وعليه فـإذا اخـل المحكـم فـي مجـال األسـت
يـؤثر فـي مجـرى العمليـة التحكيميـة و الحكـم الصـادر  ،ممـا اتـاهالحاجة الى إثبات  تحيزه الفعلـي نتيجـة سـلوك 

غيـر البسـيطة التــي لـم يفصــح  ويكفـي التحيــز المفتـرض مــن جانـب المحكـم نتيجــة الرابطـة أو العالقــة،  (5)فيهـا
 ألطــرافيكــون  مــن ثــمقــد ادى واجبــه و  عنهــا فيكــون عنــدهاامــا إذا أفصــح المحكــم ، لغــاء حكــم التحكــيمعنهــا ال

 .(6)هالمطالبة برد ، أوين القبولب ستثمارية الخيارالعالقة اال

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهمن األتفاقية األوربية للتحكيم، ( 14)أنظرالمادة   -1
، السـنه الحاديـة عشـرة ، الكويـت  4: عور في مجلة الحقوق ، حزبون ، النظام القانوني للتحكيم األجنبي ، بحث منشجورج  -2
 .  191، ص1982،
مصطفى محمد الدسوكي، تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، الكتاب  -3

 .22الثاني، مرجع سبق ذكره، ص 
   :يعلى شبكة االنترنيت على الموقع االلكترون 2611وذجي الصادر عام مالقانون الن أنظر -4

http/www.jus.uio/im/un/.arbetration.model law 1985 -doc  25:11: ، السا  1122-12-21:تاريخ التصفح. 
 .191ص ،بق ذكرهالتحكيم التجاري الدولي ،مصدر س األحدب، الحميدعبد  -5
 .191 ص ،سوريا مكتبة القانونية ،دمشق ،، ال1111، 2ط ، خلقيات التحكيم وأدابه خولي ،أكثم  -6
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ويــرى أنــه يعنــي ( independance)كــذلك نجــد جانــب مــن الفقــه يــذهب إلــى إعطــاء مفهــوم لالســتقالل 
 .(1)لمحكم ألي من طرفي النزاع حتى ال يتوجه في عمله بتوجيهات أي منهمابالفهوم الواسع عدم تبعية ا

إذن فالحياد واالستقاللية هما شرطان معترف بهما في كل النظم المعنية بالتحكيم الوطنية والدولية دون 
من القانون الدولي الخاص النافذ التي ( ج( )2)ف( 211)وهذا ما اخذ به المشرع السويسري في مخالف، 

لها ما يبررها حول حياده  ن تثير شكوكاً أا أنههناك ظروف من ش تيمكن رد المحكم إذا كان"  أنه على تنص
من قانون المرافعات المدنية ( 2)ف( 2111)م فيالهولندي  ،وهو ذات الحكم الذي اخذ به القانون"وأستقالله 
 .(2)غيير طفيف فيهاجاءت بنص مطابق تمامًا لنص الماده اعاله ما عدا تالتي و الهولندي 

ن يكون أإذ أنه لم يشر الى وجوب  مماثالً  الفرنسي ال نجد نصاً  المرافعات وبالرجوع الى أحكام قانون
إذ قضت محكمة النقض الفرنسية في  قد طبق هذا المبدأ القضاء الفرنسي ، وان كانومستقالً  اً دالمحكم محاي

ساس تحيز أبطال حكم التحكيم على أى الحكم بال سبيل ال" أنهب 2611ديسمبر  9حكمها الصادر في 
ليس على  ،لشركاته المحكم المعين من أحد األطراف لعالقته بالطرف الذي عينه ولكونه يعمل مستشاراً 

ساس أن األطراف أولكن على  ،يز نتيجة العالقة بين هذا المحكم والطرف الذي عينهحاساس السماح لهذا الت
 .(3)"له قبل ذلك رداً  على هذا الحكم أو   يعلمون بوجود هذه العالقة لكنهم لم يبدو أعتراضاً  اكانو 

ولقد اخذ المشرع الجزائري كذلك بمبدأ الحيادية واالستقالل عند اقراره بشروط رد المحكم، وذلك في 
بين من الظروف عندما تت:...يجوز رد المحكم في الحاالت اآلتية: "والتي نصت على أنه 1ف/29المادة

شبهة مشروعة في استقالليته، ال سيما بسبب وجود مصلحة أو عالقة اقتصادية أو عائلية مع أحد األطراف 
: من قانون التحكيم التونسي رقم 21، كذلك المشرع التونسي في الفصل (4).."مباشرة أو عن طريق وسيط

 .(1)2661 التحكيم لعاممن قانون  29والمشرع المصري في المادة ، (5)2661لعام  11

                                                           

.122-122، ص ص 7111، 4ط القاهرة، مصر، أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحكيم، دار النهضة العربية، - 1 
شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو يمكن رد المحكم إذا وجدت ظروف من شأنها أن تثير : "على أنه 1111المادة نصت  -2

ال  -7. 1112في هذه الحالة تطبق أحكام المادة . ويمكن رد كاتب انضم إلى المحكمة التحكيمية لنفس األسباب. استقالله
يجوز لطرف أن يرد محكم تم تعيينه من قبل شخص ثالث أو من رئيس محكمة الدرجة األولى، إذا كان قد وافق على تعيينه 

 ".علم بأسباب الرد بعد أن تم تعيين هذا المحكم إال إذا
 :، منشور على الرابط اإللكتروني1982ديسمبر  11الصادر في  1982أنظر قانون المرفعات المدنية الهولندي لسنة )

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1735189) 7118-12-17، تاريخ الدخول ،
 .14:11الساعى 

 .119ص ،1111التحكيم في المنازعات البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،محمد الفقي عاطف -3
.، مرجع سبق ذكره19-18: ،ج رقمإ.م.إ.من ق 7ف/1112المادة  - 4 

يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا رشيدا : على انه 1991من قانون التحكيم التونسي لعام   1ف/11نص الفصل  -5
ذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا اعتباريا فإن  ذا ھكفء ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية وباإلستقاللية والحياد إزاء األطراف وا 

 ...".لتحكيميئة اھالشخص اإلعتباري ينحصر دوره في تعيين 
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 :أن يكون المحكم في عقود االستثمار األجنبي المباشر مختصاا  -3
بالرجوع إلى التشريعات الوطنية المقارنة نجدها لم تنص على هذا الشرط بالرغم من أهميته في 

خبراء في هذا منازعات عقود االستثمارات األجنبية المباشرة، نظرًا لطبيعتها الفنية والتي تستدعي محكمين 
في المحكم ان يكون على قدر كبير من الخبرة  المجال وهذا بخالف االتفاقيات الدولية إذاغلبها قد اشترطت

لعام  من أتفاقية واشنطن لتسوية  منازعات األستثمار( 21)إذ نصت م، والقانون هوالدراية في امور التجار 
 من االخالق وأن يكون معترفاً  كبير   الهيأة على قدر  نون للخدمة في ييكون االشخاص المع" :على أنه2691

والمال بحيث يمكن االعتماد عليهم في ممارسة الحكم على  هوالصناع هبكفائتهم في مجال القانون والتجار 
عضاء هيأة أهمية خاصة في حالة االشخاص أوتشكل كفائتهم في مجال القانون  مستقالً  االمور حكماً 

 .(2)"التحكيم
تفاقية تسوية منازعات األستثمار بين الدول المضيفة لالستثمارات العربية وبين من ا( 11)ت مكما نص   

يعد االمين العام قائمتين تتضمن " أن على 11/1/2691مواطنين الدول العربية األخرى الصادرة في 
شخاص االكفاء اال ئمتين مناعضاء القأواألخرى أسماء المحكمين ويتم اختيار  الموفقينأسماء ا  أحداهم

 ، أوالمال أو الصناعة ، أوالتجارة ،أو  ي المسلم بقدرتهم في ميادين القانونأالمشهود لهم بالخلق واستقالل الر 
موضوعات النزاع التي تطرأ في نطاق األستثمارات العربية لتولي هذه  اتقتضيه هي خبر أ ، أوالزراعة
 . (3)"المهمة

 التي تتبعها هيئة التحكيم وأهمهاإجراءات سير النزاع  :الفرع الثاني
تسير كل قضية وفقًا لضوابط إجرائية معينة تحدد المسار الذي يتعين على األطراف اتباعه بعد تشكيل 
هيئة التحكيم وصواًل إلى الغاية النهائية للتحكيم، وهي الفصل في النزاع بحكم حاسم له، ولطرفي التحكيم 

القانون اإلجرائي الواجب التطبيق أي على اإلجراءات التي تتبعها هيئة  وكما سبقت اإلشارة إليه االتفاق على
 .(4)التحكيم

والتحكيم ( الحر)وبالرغم من ان طرفي عقد االستثمار لهما الحق في المفاضلة بين التحكيم الخاص 
ختالف ، إال أن إجراءات التحكيم تختلف با(5)المؤساسي بشأن منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر

أسندت مهمة التحكيم إلحدى هيئات ومراكز التحكيم من حيث تنظيمه، والجهة التي تضطلع به، فإذا ما 
                                                                                                                                                                                           

اليجوز أن يكون المحكم قاصرًا أو محجورًا عليه أو :" على أنه 1994من قانون التحكيم المصري لعام  12نصت المادة  -1
سه مالم يرد إليه محرومًا من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفال

 ...".اعتباره
.، مرجع سبق ذكره1922إ لعام .م.ت.و.إمن  14لمادة ا - 2  

تفاقية تسوية منازعات األستثمار بين الدول المضيفة لالستثمارات العربية وبين مواطنين الدول العربية من ا 11المادة  -3
 .2691-11-11: األخرى الصادرة في

 .711 مقارنة، مرجع سبق ذكره، صأميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات االستثمارية، دراسة قانونية تحليلية  -4
 .124بشار االسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، مرجع سبق ذكره، ص  -5
 .، مرجع سبق ذكره19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1141المادة  أنظر كذلك -
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التحكيم الدائمة، فال يكون لمبدأ سلطان اإلرادة في هذا الشأن الدور الحاسم في وضع وصياغة القواعد 
يم المؤسسي في منازعات عقود اإلجرائية التي تنظم إجراءات سير المنازعة، ذلك أن اللجوء إلى التحك

 .(1)االستثمار األجنبي المباشر يقتضي ضرورة اإلمتثال لإلجراءات المقررة في لوائحها
 أما في التحكيم الحر، فمبدا سلطان اإلرادة يتسع ويكون له دور كبير في صياغة القواعد اإلجرائية

ختيار القانون اإلجرائي الذي يحكم أطراف النزاع بتعيين أعضاء ، حيث بضطلع التي تحكم التحكيم التحكيم وا 
المنازعة سواء بصفة صريحة أو ضمنية كما سبقت اإلشارة إليه، ويبقى لقانون محل التحكيم الدور 

في حالة عدم االتفاق على القانون اإلجرائي  االحتياطي في هذا الصدد أو القانون الذي يراه المحكم مالئماً 
 .(2)إلشارة إليهالواجب التطبيق كما سبقت ا

وهكذا بعد تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكم المنفرد تبدأ إجراءات التحكيم، التي يجب أن تستمر، 
على غرار التشريع وهو ما يعبر عنه بتداعي إجراءات التحكيم، ومن هنا تحرص التشريعات الوطنية 

التي دونها يفقد التحكيم أهم سمة  االستمراريةولوائح مختلف مراكز التحكيم على تحقيق هذه ، (3)الجزائري
 .(4)يتميز بها وهي سرعة الفصل في المنازعات

وفضاًل عن مبدأ االستمرارية فإن هناك مبادئ أخرى تضمن فعالية التحكيم التجاري الدولي في 
م عند المنازعة، وهي تعتبر من الضمانات ومن حقوق المتقاضين والمتنازعين، حيث أنه من واجب المحك

والمساواة بين الخصوم ويقصد بهذا  حترام مبدا المواجهةااضطالعه بتسيير إجراءات التحكيم أن يضمن 
، بإدعاءتهم ودفاعهم، ويجب أن يتحقق هذا المبدأ من بدا خصومة األخير مواجهة الخصوم بعضهم بعضاً 

، والذي ال يجوز له النظر في التحكيم التي تبتدأ منذ دعوة الخصوم بعضهم مع بعض للتالقي أمام المحكم
بداء دفاعه  ادعاء أحد األطراف ما لم يدع من يوجه له هذا اإلدعاء إلى المثول أمام هيئة التحكيم لسماعه وا 

، وال يجوز سماع طرف إال في مواجهة خصمه، ويقتضي مبدأ المواجهة تمكين كل طرف من االطالع فيه

                                                           
- 82، ص ص1981رة، مصر، أبو زيد رضوان، األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاه -1

88. 
فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكيم الدولي في منازعات االستثمار األجنبية، وفقا ألحكام القانون الدولي العام دراسة  -2

 .122-122ص  مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص
ال يجوز للمحكمين التخلي :" والتي نصت على انه ، مرجع سبق ذكره،19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1171أنظر المادة  -3

 ".عن المهمة إذا شرعوا فيها، وال يجوز ردهم إال إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم
رمضان علي عبد كريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة  -4

 .148 كره، صبها، مرجع سبق ذ
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول  - :أنظر كذلك

 .728 العربية واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره،
إذا تخلف أحد :"تنص على أنه ، مرجع سبق ذكره،1994من قانون التحكيم المصري لعام  12كذلك في هذا اإلطار نجد المادة 

الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم االستمرار في إجراءات 
صدار حكم في النزاع استنادًا إلى عناصر اإلثبات الموجودة أمامها  ".التحكيم وا 
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خصمه، وكذلك تمكين المتخاصمين من فرص متساوية في تقديم على اي مستند أو أو مذكرة أو ورقة قدمها 
 .(1)أدلتهم وتدعيم حججهم

 ولوائح هيئات التحكيم على ضمان مبدأ المواجهة والمساواة بين األطراف ولقد عملت مختلف القوانين

رك الخاصة من أتفاقية نيويو  7ف/2، حيث ان عدم توفيره يكون سببا لرفض تنفيذ الحكم وفقًا لنص المادة (2)
من نظام التحكيم لدى غرفة  12و 14جنبية، كذلك نجد نص المادتين باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األ

في  عن طريق اشتراط سماع أقوال االطرافواالستمرارية التجارة الدولية بباريس قد وفقتا بين مبدأ الوجاهية 
حالة تخلفهم عن الحضور رغم عدم وجود عذر مواجهة بعضهم بعضا مع االكتفاء بالتأكد إلى الحضور في 

 . (3)مقبول، واالستمرار في اإلجراءات باعتبارها حضورية
ء التي يجب على المحكم مراعاتها أثناء سير إجراءات التحكيم في ىوزيادتا كذلك على هذه المباد

سوف نشير إلى أهم  منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسساتي،
اللغة : الدولي ومنهااإلجراءات األخرى التي على المحكم أن يلتزم بها إلى غاية إصدار حكم التحكيم التجاري 

 .وكذا المداولة بشأنهريخه وتسبيبه التحكيمي وكتابته وتأ المستعملة في التحكيم،  وميعاد صدور الحكم
  لغة التحكيم : أوالا 

االستثمار االجنبي المباشر إذا اتفق على تطبيقا لمبدا الرضائية في التحكيم فإن طرفي النزاع في عقد 
لغة معينة يجري بها التحكيم فما على المحكم إال اتباع ما جاء في اتفاق التحكيم، والمشرع الجزائري سار 

، على (4)السالفة الذكر 19-18 :ج رقم.إ.م.إ.من ق 1141على هذا النحو وفق ما يستفاد من نص المادة 
الذي جعل  ، وهذا بخالف المشرع المصري(5)من قانون التحكيم 22غرار كذلك المشرع التونسي في الفصل 

 .(6)كلغة التحكيم هي اللغة العربية إال إذا اتفق أطراف النزاع على خالف ذل

                                                           
منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض -1

 .728 واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره،
عمل على  ، مرجع سبق ذكره،19-18 :ج رقم.إ.م.إ.من ق 1177في هذا الشان نجد المشرع الجزائري وبنص المادة  -2

ضمنية، على خالف المشرع المصري الذي نص على مبدأ المساواة والوجاهية بصفة صريحة من ضمان مبدأ الوجاهية بصفة 
من قانون التحكيم  21نص الفصل  المشرع التونسي بموجب كذلكو من قانون التحكيم المصري،  11و 72خالل نص المادتين 

هيأ لكل منهم فرصة كاملة للدفاع عن يجب أن يعامل االطراف على قدم المساواة وأن ت: " التونسي والتي نص على أنه
 .منه 72بموجب المادة  7111لعام  11: ، وهو نفس االتجاه الذي كرسه قانون التحكيم األردني رقم"حقوقه

رمضان علي عبد كريم دسوقي عامر، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة  -3
 .121-149ص  كره، صبها، مرجع سبق ذ

.، مرجع سبق ذكره19-18:قمر  ج.إ.م.إ.من ق 1141المادة  - 4 
. ، مرجع سبق ذكره1991لعام  47: ونسي رقممن قانون التحكيم الت 22الفصل  - 5 

بوكريطة موسى، القانون الواجب التطبيق  على التحكيم التجاري الدولي وفق القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية  -6
، كذلك في 1994من قانون التحكيم المصري لعام  1ف/79، أنظر كذلك المادة 112، ص 7117الحقوق، جامعة البليدة، 
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ذا كان أطراف النزاع لم يتفقوا على لغة معينة يجري بها التحكيم  فعلى المحكمين تحديدها وفق وا 
مقاييس معينة كلغة العقد أو لغة القانون المطبق، غير أن الفقه الغربي يرى في هذا اإلطار أن المحكم 
واحترامًا للعدل، في حالة عدم اتفاق األطراف على لغة معينة، فمن األفضل أن يترك كل طرف يتحدث 

ن كان هذا الحل مكلفًا ألنه يستدعي تر  جمات لكثير من المستندات وللمرافعات وللخبراء بلغته، وا 
 .(1)الخ...والشهود

كذلك وفي هذا المقام وكما سبقت االشارة إليه أن إجراءات التحكيم تختلف من التحكيم الحر إلى 
بتحديدها في عقد  ، لذلك فتحديد اللغة وفق التحكيم الحر يكون وفق مبدأ سلطان اإلرادة(2)المؤسساتي

 .(3)لتحكيم سواء الوطنية أو الدوليةووفق القواعد المحال إليها تنظيم إجراءات ا االستثمار األجنبي ذاته،
والنافذة في مارس  7112والمعدلة عام  7117من قواعد التحكيم الصادرة عام  71لذلك نجد المادة 

أن هذه القواعد هي نسخة معدلة لقواعد نظام التحكيم  ، علماً لدى غرفة التجارة الدولية بباريس من نفس السنة
تحديد اللغة التي يجري بها التحكيم يخضع لمبدأ سلطان اإلرادة،  ، قد نصت على أن1998لدى الغرفة لعام 

التي يجري بها التحكيم تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات التحكيم، مع أخذ  وفي حالة عدم االتفاق على اللغة
 .(4)، بما في ذلك لغة العقدسات ذات الصلة بعين االعتبارجميع المالب

، وفق نص 7111ة في عام قواعد األونسيترال للتحكيم بصيغتها المعتمدوهو نفس النهج الذي اتبعته 
والتي توجب على هيئة التحكيم مراعاة مبدا سلطان االرادة في تحديد اللغة أو اللغات التي تجري  19المادة 

   .(5)بها اإلجراءات

                                                                                                                                                                                           

هذا الشأن نصت نفس المادة من قانون التحكيم السعودي على أن يجري التحكيم باللغة العربية إذا تم أختيار نظام التحكيم 
 . السعودي مالم يتفق األطراف على خالف ذلك

 .782-782 مرجع سبق ذكره، ص ص عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم الدولي، الجزء الثاني، -1
فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  -2

وما  721 ، صمرجع سبق ذكرهلتحكيم في التشريعات العربية، واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى ـحكام ا
 .بعدها

من العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة االسبانية المصرية للغاز  17يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى البند  -3
عادة تسليم رصيف بحري بترولي وفق نظام البوت، 7111سيجاس سنة  :" والذي نص على أنه، والمتعلق بإنشاء وتشغيل وا 

المنازعات الناشئة عن هذا الترخيص تتم تسويتها طبقا لقواعد التحكيم المعمول بها في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي 
منى  -...". )ويعتبر قرار التحكيم ملزما ونهائيا للطرفين، ويتم التحكيم باللغة االنجليزية وتنطبق أحكام القانون المصري 

 .(92ة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص بوختال
منشورة على الموقع  ،72ص  ،7112من قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس المعدلة سنة  71المادة  -4

 .14:11على الساعة  7118-12-14: تاريخ التصفحwww.iccwbo.org :االلكتروني للغرفة التالي
 :، منشورة على الرابط اإللكتروني7111قواعد األونسيترال للتحكيم بصيغتها المعتمدة في عام  -5

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-Rules-2013-A.pdf تاريخ ،

 .11:31، الساعة 3101-10-10: التصفح
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فإنها تنص على أنه يتعين على أطراف النزاع ، CIRDIوبخصوص قواعد التحكيم وحتى التوفيق لدى 
التحكيم، ويراعى في حالة اتفاقهم على لغة /أن يتفقا على اللغة أو اللغات المستخدمة في إجراءات التوفيق

من  1ف/14: ليست ضمن اللغات الرسمية للمركز، وهي االنجليزية والفرنسية واالسبانية، حسب الالئحة رقم
محكمة التحكيم على ذلك بعد التشاور مع سكرتير عام /لية للمركز، موافقة لجنة التوفيقاللوائح اإلدارية والما

اتفاق األطراف على اللغة المستعملة في اإلجراءات فإنه يصبح من حق كل منهم للمركز، وفي حالة عدم 
قواعد  من 77/1 :اختيار واحدة من اللغات الرسمية للمركز من أجل هذا الغرض وذلك وفق للقاعدة رقم

 .(1)من قواعد التوفيق 71، وللقاعدة رقم التحكيم
الذي وضعته  7112المعدل سنة  1982كذلك نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 

فإن . للطرفين حرية االتفاق على اللغة أواللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم -1:" اليونيسترال على أن
بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه اإلجراءات ويسري لم يتفقا على ذلك، 

هذا التفاق أو التعيين، على أي بيان مكتوب ألحد األطراف وعلى جميع إجراءات المرافعة وقرارات الحكم 
 .والقرارات والتبليغات األخرى التي تصدر عن هيئة التحكيم

أو  يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليهالهيئة التحكيم أن تأمر بأن  -2
 .(2)"عينتها هيئة التحكيم

 ميعاد صدور الحكم :ثانياا 
قد ينص أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر في اتفاق التحكيم على المدة التي يجب على هيئة 

يقوم األطراف بترك تحديد هذه المدة للقانون اإلجرائي التحكيم أن تراعيها إلصدار الحكم التحكيمي، كما قد 
المتفق عليه والواجب التطبيق، أو االحالة إلى قواعد التحكيم لدى مراكز التحكيم الدولية في ظل التحكيم 

 . (3)المؤسسي
نجدها تحدد مدة معينة يجب أن يصدر  الدولية والقوانين المقارنةأغلب االتفاقيات الدولية كما أن 

 .، والتي اختلفت بخصوص القواعد المنظمة لهالها قرار التحكيمخال
أشهر تبتدأ من تاريخ تعيين ( 4)فإن ميعاد إصدار حكم التحكيم هو أربعة  فطبقا للتشريع الجزائري

أو من تاريخ إخطار هيئة التحكيم وذلك إذا لم يحدد أجل إلنهائه من طرف أطراف اتفاق  المحكمين
االشكالية المطروحة ما هو الحل في حالة عدم إلتزام هيئة التحكيم بإصدار الحكم خالل ، لكن (4)التحكيم

 الوطني الجزائري؟ المدة المحددة في التشريع

                                                           
 ،1922الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار األجنبية، على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام حسين أحمد  -1

 .74مرجع سبق ذكره، ص 
، القانون منشور على 7112المعدل والمتمم سنة  1982من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  77المادة  -2

 .11:11:على الساعة 7118-12-18:تاريخ التصفح/UNCITRA: http://www.uncitral.org :موقع
 .727، ص مرجع سبق ذكرهأحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري والتحكيم االجباري،  -3

.، مرجع سبق ذكره19-18 :ج رقم.إ.م.إ.من ق 1ف/1118لمادة ا - 4 
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أجاب المشرع الجزائري على ذلك انه يمكن تمديد الميعاد لهيئة التحكيم وذلك بموافقة األطراف دون 
ألجل فيتم تمديده وفق نظام التحكيم، وفي حالة غياب ذلك تحديد هذا األجل، وفي حالة عدم االتفاق على ا
  .(1)فيتم تحديده من طرف رئيس المحكمة المختصة

ويالحظ أن موقف المشرع الجزائري يتماشى مع ما أقرته التشريعات الوطنية المقارنة ومن ذلك ماورد 
 .7111التحكيم األردني لعام  من قانون 12، والمادة 1994من قانون التحكيم المصري لعام  42في المادة 

ذا انتقلنا إلى ما تقرره المؤسسات التحكيمية في ظل التحكيم المؤسسي خاصة في ظل نظام التحكيم  وا 
لدى غرفة التجارة الدولية بباريس بإعتبار أن أغلب عقود االستثمار االجنبي المباشر وكذا االتفاقيات الدولية 

من قواعد التحكيم  11ار تحيل إليه، فنجد المادة الثنائية المتعلقة بالحماية والتشجيع والترقية المتبادلة لالستثم
لدى غرفة التجارة الدولية بباريس نصت على أن المدة التي يستغرقها إصدار حكم التحكيم والتي يجب على 

لهيئة التحكيم أو لألطراف أشهر يبدأ سريانها من تاريخه آخر توقيع ( 2)هيئة التحكيم أن تلتزم بها هي ستة 
أو من تاريخ إخطار هيئة التحكيم من قبل األمانة العامة للغرفة باعتماد المحكمة لوثيقة  ،مهمة وثيقة على

المهمة، ويجوز للمحكمة تحديد مدة مختلفة بناء على الجدول الزمني لإلجراءات المعد وفق أحكام قواعد 
يعاد إصدار الحكم بناء يجوز لهيئة التحكيم لدى الغرفة من تمديد مكما لتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، ا

 .(2)رورياً من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضعلى طلب مسبب من هيئة التحكيم ذاتها أو 
وعلى صعيد االتفاقيات الدولية فإن االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية 

تاريخ أول إنعقاد للهيئة، ويستطيع  خالل مدة ستة أشهر، من، توجب صدور حكم التحكيم 1981لسنمة 
األمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم أن تمد تلك المدة مرة واحدة فقط 

 .(3)وبما ال تتجاوز ستة أشهر أخرى
ي والجدير بالذكر ان التحكيم قد ال يكون وسيلة سريعة لتسوية المنازعات، حيث ان متوسط الفترة الت

تستغرقها اجراءات التحكيم تحت مظلة المركز هي سنتان ونصف تقريبًا، لكن قد تختلف هذه المدة من قضية 
 .(4)الخ...إلى أخرى، بسبب ما قد يطرأ على االجراءات من صعوبات كوفاة أحد المحكمين أو اعتزال أحدهم

 المداولة: ثالثاا 
والتي ، ويتم ذلك من خالل عملية المداولة (1)لألطرافالحكم وتبليغه بإصدار  تنتهي إجراءات التحكيم

تعني المشاورة بين أعضاء التحكيم إذا تعدد المحكمون في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل 
 .(2)النطق به، وتكون المداولة بين جميع أعضاء هيئة التحكيم اللذين سمعوا المرافعة

                                                           

.ذكرهمرجع سبق ، 19-18 :ج رقم.إ.م.إ.من ق 7ف/1118المادة  - 1  
 .، مرجع سبق ذكره7112 المعلة سنةمن قواعد التحكيم لذى غرفة التجارة الدولية بباريس  11المادة  -2
خالد كمال عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  -3

 .721بق ذكره، ص واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع س
وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات  جالل -4

 .22القواعد، اإلجراءات، االتجاهات الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص االستثمار، 
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فيصدر كذلك حكمه بعد قفل باب المرافعة وبعد تقديم جميع المستندات  غير أنه إذا كان المحكم واحداً 
وكذلك  والمذكرات والدفوع من الطرفين المتنازعين، وذلك بالرجوع إلى كافة الوثائق وتصريحات الطرفين

استنادا إلى القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم سواءا الموضوعي أو اإلجرائي خاصة المتعلق 
  .(3)ر حكم التحكيمبإصدا

، ومنها السرية، وفي هذا ولقد تطرقت معظم التشريعات الوطنية لنظام المدواالت بخصوص التحكيم
الشأن ظهرت ثالث اتجاهات فيما يخص مدى وجوب سرية المداوالت التحكيمية، فهناك تشريعات وطنية ال 

وهي  ،(4)1991لعام  47: التحكيم التونسي رقمتأخذ بمبدأ سرية المداوالت التحكيمية ومن ذلك ما قانون 
فجعل سرية المداوالت التحكيمية أو علنيتها متروك لهيئة التحكيم  ،أما االتجاه الثاني ،تمثل االتجاه األول

، أما االتجاه الثالث وهو الذي يأخذ بمبدأ سرية (5)1994لعام  72: ومن ذلك قانون التحكيم المصري رقم
 1172ومن ذلك التشريع الجزائري في المادة وال يرتب عليها أي جزاء في حالة مخالفتها المداوالت ويطلبها 

كذلك نصت التشريعات الوطنية ، (7)ف.م.إ.من ق 1429والتشريع الفرنسي في المادة  ،(6)ج.إ.م.إ.من ق
 .(8)بأغلبية اآلراءالتحكيمية السالفة الذكر على أن تتخذ المداوالت 

االتفاقيات الدولية وعقود االستثمار تدعو إلى ضرورة صدور قرار هيئة التحكيم كذلك نجد معظم 
 .(9)باغلبية األصوات

                                                                                                                                                                                           
دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، -1

 .799واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى ـحكام التحكيم في التشريعات العربية، مرجع سبق ذكره، ص 
عض التشريعات في الدول العربية عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لب خالد كمال -2

 .729 ص مرجع سبق ذكره، واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن،
دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، فوزي -3

 .111ـحكام التحكيم في التشريعات العربية، مرجع سبق ذكره، ص واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى 
.1991لعام  47: من قانون التحكيم التونسي رقم 11المادة /الفصل - 4 

وجوب المداولة لصدور حكم هيئة " على  منه 41في المادة  ، مرجع سبق ذكره،1994نص قانون التحكيم المصري لعام  -5
التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية اآلراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، مالم تتفق أطراف 

 ".التحكيم على غير ذلك
."المحكمين سرية تكون مداوالت:" على أنه ، مرجع سبق ذكره،19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1172نصت المادة  - 6 

 "سرية التحكيم هيئة مداوالت": على أنه، مرجع سبق ذكره، ف.م.إ.من ق 1429نصت المادة  -7
"Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes". 

تصدر أحكام التحكيم بأغلبية : " والتي نصت على أنه .، مرجع سبق ذكره19-18: رقم ج.إ.م.إ.من ق 1172أنظر المادة 8
 La sentence arbitrale est rendue à la majorité des "ف .م.إ.من ق 1ف/1481كذلك ما نصت عليه المادة  ،"االصوات

voix." ،الخ...من قانون التحكيم التونسي، 24المادة /الفصل. 
تفصل : "والتي نصت على أنه مرجع سبق ذكره، ،1922إ لعام .م.ت.و.من إ 1ف/48المادة : أنظر على سبيل المثال -9

من ملحق االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس " ب"ف/7، كذلك المادة "المحكمة في المسائل بأغلبية أصوات جميع أعضائها
وتصدر قرارتها بأغلبية األصوات متضمنة أسباب كل :"...والتي نصت على أنه 1981األموال العربية في الدول العربية لسنة 
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كذلك من بين االلتزامات المفروضة على هيئة التحكيم وبعد المداولة وقبل اصدار الحكم التحكيمي في 
  .مجال االستثمار هو ضرورة كتابة حكم التحكيم وتسبيبه

 في منازعات عقود االستثمارات األجنبية المباشرة وتوقيعه  وتسبيبه التحكيم وكتابته حكمر صدو : رابعا
إن النتيجة المتوصل إليها بعد انتهاء اجراءات التحكيم والتي تكون اساسا لحل النزاع يطلق عليها 

ن، بمعنى لبدا تسمية القرار أو الحكم، إذ لبدا من صياغة تلك النتيجة في وثيقة من قبل المحكم أو المحكمي
والتي ألزمت  ،من مراعاة الشروط الشكلية في إصداره، والتي تنص عليها غالبية القوانين والقواعد التحكيمية

ويتضمن عرضًا  أن يصدر حكم التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر في شكل مكتوب
 .(1)ناتاالتحكيم على مجموعة من الباي، وأن يحتوي حكم موجزا الدعاءات األطراف وأوجه دفاعهم

التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم وفقا والمحتويات ولقد اختلف الفقه والقضاء بخصوص البايانات 
وفرقت بين  ،ما نصت عليه التشريعات الوطنية والدولية، وهل يترتب عليها بطالن حكم التحكيم أم ال

الذي جرى بيان المكان ذكر في مجال االستثمار همل مثاًل المحكم ، فإذا أجوهريةوغير ال جوهريةالبايانات ال
، كون أن مكان التحكيم محدد فيه التحكيم، أو الذي صدر فيه الحكم فهذا ال يؤثر على صحة حكم التحكيم

                                                                                                                                                                                           

من قواعد التحكيم لدى  1ف/17كذلك نصت المادة . "يكون القرار موقعًا من قبل أعضاء الهيئة على األقل قرار ويجب أن
إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، :"على أنه 7112غرفة التجارة الدولية بباريس في نسختها المعدلة سنة 
ذا لم تتوافر األغلبية،  "يصدر الحكم رئيس هيئة التحكيم وحده يصدر حكم التحكيم باألغلبية، وا 

تباينت التشريعات فيما يخص النص على كتابة حكم التحكيم، من حيث اإلشارة إلى ذلك صراحة أو بطريقة غير مباشرة،  -1
من قانون التحكيم المصري  41حيث نجد التشريع المصري نص صراحة على كتابة حكم التحكيم وذلك بموجب نص المادة 

المادة /نفس الموقف بالنسبة للتشريع التونسي بموجب الفصل...يصدر حكم المحكمين كتابة:" على أنه 1994ة لسن 72:رقم
وذلك ، أما المشرع الجزائري فقد نص على كتابة حكم التحكيم بصفة غير صريحة 1991من قانون التحكيم التونسي لعام  22

فعلى سبيل المثال نصت  مرجع سبق ذكره، ج،.إ.م.إ.ن قم 1127، 1179، 1178و  1172: ما يستفاد من نصوص المواد
 :يتضمن حكم التحكيم البايانات اآلتية:" من ذات القانون على أنه 1178المادة 

 .اسم ولقب المحكم أو المحكمين -1
 .تاريخ صدور الحكم -7
 .مكان إصداره-1
 .ها االجتماعياسماء وألقاب االطراف وموطن كل منهم وتسمية األشخاص المعنوية ومقر  -4
 .أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد األطراف عند األقتضاء -2

ويالحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري اشترط بيانات في حكم أو قرار التحكيم والتي ال يمكن توافرها إال بالكتابة، وهو 
من  1481التحكيم بطريقة غير مباشرة بموجب المادة نفس الموقف الذي جاء في التشريع الفرنسي والذي نص على كتابة حكم 

 :، مرجع سبق ذكرهف.م.إ.ق
 La sentence arbitrale contient l'indication : 1- Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur 

domicile ou siège social , 2- Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les 

parties , 3- Du nom des arbitres qui l'ont rendue , 4- De sa date , 5- Du lieu où la sentence a été rendue. 

أوجبت أن يصدر حكم  مرجع سبق ذكره، ،1922لعام . إ.م.ت.و.من إ 48/7وبخصوص التشريعات الدولية فنجد المادة 
 .من قواعد االونسترال 17محكمين كتابة، وما نصت عليه المادة ال
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هذا وبالتالي فالحكم،  هذا بمكان إيداع أصل الحكم لدى المحكمة المختصة بنظر النزاع لتصديق أصل
 .(1)نات غير أساسيةامن البايهو البايان 

أما عدم كتابة تاريخ صدور الحكم فهذا يؤدي إلى بطالن حكم التحكيم إلعتبار تاريخ حكم التحكيم من 
، إذ من خالل تاريخ صدور الحكم نعرف المدة التي البايانات األساسية التي ِتؤثر في صحة حكم التحكيم

 .(2)رادة أو القانون الوطني أو الدولياستغرقها التحكيم سواء في ظل مبدأ سلطان اال
سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي  األجنبي كذلك من واجب المحكم في منازعات االستثمار

من قبل المحكم إلصدار تسبيب الحكم وذلك بإيضاح األدلة، والحجج القانونية والواقعية، والتي تم اعتمادها 
إذ أن تسبيب الحكم يعتبر ضمانة ألطراف النزاع، والتي يجب ذكرها بصورة موجزة وأن تكون  ،حكمه
  .(3)مالئمة

، (4)كذلك يرى الفقه القانوني أن تسبيب حكم التحكيم يدفع المحكم إلى التفكير والتريث قبل إصداره
عليه ومعرفة أخطائه أو سالمته ويعتبر ذكر األسباب التي بني عليها حكم التحكيم مرشدا لممارسة الطعن 

، حتى أن التشريع الجزائري وفي مجال االعتراف وتنفيذ احكام التحكيم اقر الحق في (5)في تطبيق القانون
في حالة عدم عدم تسبيب محكمة وذلك االستئناف لالمر القاضي باالعتراف والتنفيذ للحكم التجاري الدولي 

   .(6)أو إذا وجد تناقض في األسبابالتحكيم 
على تسبيب األحكام التحكيمية فقد نص المشرع الجزائري في ونصت التشريعات الوطنية والدولية 

، كذلك نص المشرع (7)"يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة: " على انه ج.إ.م.إ.من ق 7ف/1172المادة 
                                                           

ما نصت عليه : وبالرغم من عدم اعتبار بيان مكان التحكيم إال أن أهميته تظهر في أمور عديدة منها على سبيل المثال -1
المادة األولى من مكان التحكيم الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية حيث اتخذت في  1928اتفاقية نيويورك لعام 

والتي اعتبرت القرار اجنبيا  والغربية معيارا لمعرفة حكم أو قرار التحكيم األجنبي، وهو ما سارت عليه أغلب التشريعات العربية
ا أن إذا صدر خارج حدودها، فالتحكيم وطنيًا عندما يجري على اقليم دولة نفسها ويعتبر اجنبيا إذا جرى في دولة أخرى، كم

، وهو ما نصت عليه كذلك بعض قوانين تحديد مكان صدور حكم التحكيم يكون بالمكان الذي جرت فيه اجراءات التحكيم
فوزي  - :أنظر -.)1ف/1112المعدل لقانون المرافعات الهولندي في المادة  1982التحكيم، كقانون التحكيم الهولندي لعام 

دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد واالتفاقيات  ،محمد سامي، التحكيم التجاري الدوليفوزي 
 .(111-117الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى أـحكام التحكيم في التشريعات العربية، مرجع سبق ذكره ص ص 

 .792، ص مرجع سبق ذكره أحمد أبو الوفا، التحكيم االختياري والتحكيم االجباري، -2
فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكيم الدولي في منازعات االستثمار األجنبية، وفقا ألحكام القانون الدولي العام دراسة  -3

 .128 مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص
، ص 7111محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة قانونية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -4

412. 
، دار النهضة العربية، 1994لسنة  72: سميحة القليوبي، األسس القانونية للتحكيم التجاري الدولي، وفقا للقانون رقم -5

 .719، ص 7117القاهرة، مصر، 
.، مرجع سبق ذكره19-18 :رقم.ج.إ.م.إ.من ق 2ف/1122المادة  - 6 
.سبق ذكره، مرجع 19-18: رقم ج.إ.م.إ.من ق 7ف/1172المادة  - 7 
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يكون حكم التحكيم يجب أن : "من قانون التحكيم التونسي على أنه 7ف/22المادة /في الفصل التونسي
في كذلك ما نص عليه قانون االجراءات المدنية الفرنسي ، (1)..."معلال، مالم يتفق األطراف على خالف ذلك

 .(2)يكون قرار أو حكم التحكيم مسبباً وهو أن  1481المادة 
ف ويالحظ أن وجوبية تسبيب حكم التحكيم أخذت بها أغلبية التشريعات، خاصة عند عدم اتفاق األطرا

بإرادة األطراف صراحة أو ضمنا على عدم استلزام تسبيب الحكم، غير أن عدم تسبيب الحكم قد تتحقق 
 .(3)7ف/41قي المادة  1994لعام  72صراحة أو ضمنا، وفق ما نص عليه قانون التحكيم المصري رقم 

يجب أن يتناول : "إ على أنه.م.ت.و.من ا 1ف/48فقد نصت المادة أما بالنسبة لالتفاقيات الدولية 
من  7ف/17كذلك المادة ، ونصت "الحكم مسألة طرحت على المحكمة وأن يبين األسباب التي بني عليها

يجب ان يذكر :" على أنه 7112قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية لباريس بنسختها المعدلة في عام 
من القانون النموذجي للتحكيم التجاري  41المادة ، أيضًا نصت (4)"حكم التحكيم األسباب التي استند إليها

يجب أن يصدر قرار " :، على أنه7112مع التعديالت عليه التي اعتمدت في سنة  1982الدولي لعام 
كما يجب أن يبين األسباب التي بني عليها، مالم يكن الطرفان قد اتفقا على التحكيم كتابة وأن يبين تاريخه، 

 .(5)..."خالف ذلك
نصت قواعد التحكيم لدى مراكز التحكيم، على تسبيب الحكم منها قواعد التحكيم لدى مركز كذلك 

منه على  1ف/22للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حيث نصت المادة  تابعالمصالحة والوساطة والتحكيم ال
صداره باألأغلبية  .(6)تعليل حكم التحكيم وتوقيعه وتأريخه وا 

بعملية النشر والتبليغ، فإن هناك جانب من كتابة الحكم وتسبيبه وتأريخه وتوقيعه ونظرًا إلرتباط مسألة 
الفقه ومن منطلق الحرص على الحفاظ على أسرار العالقة االقتصادية بين المتنازعين، فإنه يرى أن مبدأ 
علنية الجلسات المقرر في القضاء ال يمكن تطبيقه على نظام التحكيم، وان الهدف من اللجوء الى التحكيم 

ا قبل صدور حكم التحكيم التجاري أو بعده، لذلك وفي هذا الشأن نجد اتفاقية هو السرية سواء في مرحلة م
تمنع نشر حكم التحكيم  1922لعام واشنطن لتسوية منازعات االستثماربين الدول ورعايا الدول األخرى 

                                                           

.، مرجع سبق ذكره1991 لعام 47: المادة التحكيم التونسي رقم/الفصل - 1 
.، مرجع سبق ذكرهف المعدل والمتمم.م.إ.من ق 1481 المادة - 2 

يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا  :"والتي نصت على أنه 1994لعام  72: من قانون التحكيم المصري رقم 7ف/41المادة  -3
 ".إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ال يشترط ذكر أسباب الحكم

.من قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس 7ف/17المادة  - 4 
.، مرجع سبق ذكره7112لمعدل سنة ا 1982لنموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام من القانون ا 41المادة  - 5 

لدى مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التابع للغرفة الجزائرية للتجارة  ،7114لعام  من قواعد التحكيم 1ف/22المادة  -6
-12-71تاريخ التصفح  https://www.caci.dz/ar/Arbitrage/Présent:، القواعد منشورة على الرابط اإللكترونيالصناعة
 .11:11: ، الساعة7118
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 للمركز حكيم لدى المركز بعد تعديلها سمحت، غير أن الئحة الت(1)كأصل عام إال بموافقة طرفي التحكيم
 . (2)بوضع بعض المقتطفات من التسبيب القانوني لهيئة التحكيم في منشورات المركز

، تصدره هيئة التحكيم لحسم موضوع وكذا المداولة بشأنه تسبيب حكم التحكيمكتابة و  وبعد االنتهاء من
 .ا، تأكيدا على صدوره منههاالنزاع، وقبل ذلك يخضع لتوقيع

التي تشترطها أغلب التشريعات الوطنية والدولية في حكم التحكيم، ويعتبر التوقيع من البايانات الشكلية 
إذ نص المشرع الجزائري على توقيع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين، وفي حالة امتناع األقلية عن 

 ،(3)اره موقعا من قبل جميع المحكمينأثره باعتب التحكيم حكمبقية المحكمين إلى ذلك، ويرتب  التوقيع يشير
و المشرع التونسي  ،(4)7111نفس الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي في قانون اإلجراءات المدنية لعام  هو

 .(5) 11 المادة/من خالل الفصل 1991لعام  47:التونسي في قانون التحكيم رقم
مع  ،(6)1ف/41على توقيع حكم التحكيم في المادة  1994قانون التحكيم المصري لعام  نص ذلكك

، أما (8)والتشريع الهولندي ،(7)التشريع الفرنسي على غرار تثبيت امتناع االقلية عن التوقيع على ذات الحكم،
وامتناع االقلية، حيث يرى أما التشريع السويسري، فقد انفرد بحكم خاص في مجال توقيع اغلبية هيئة التحكيم 

                                                           
اليجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إال بموافقة : "، مرجع سبق ذكره، 1922إ لعام .م.ت.و.من إ 2ف/48المادة  -1

مرجع سابق، ص  الدولي، دراسة قانونية مقارنة،محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري  - :كذلك ، انظر"طرفي التحكيم
427. 
.بواشنطن الفقرة هـ من الئحة مركز التحكيم/ 48المادة  - 2 

 .، مرجع سبق ذكره19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1179دة الما -3
4
 -Art 1480/p 2 et 3 du code procédure francaise: « Elle est signée par tous les arbitres. 

Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si 

elle avait été signée par tous les arbitres ». 
د المفاوضة تفصل هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الىراء بع:" من قانون التحكيم التونسي، مرجع سبق ذكره،  11المادة  -5

من مجلة المرفعات المدنية والتجارية التونسية مع مراعة أحكام  171ويشتامل الحكم على جميع الباينات التي أوجبها الفصل 
 ".من مجلة التحكيم المتعلقة بالمحكمين الصالحين 14الفصل 

 .كما يجب أن يقع عليه اإلمضاء من جميع المحكمين
ذا رفض واحد منهم أو أكثر اإلم  .ضاء أو كان عاجزًا عنه  ينص الحكم على ذلكوا 

 .ويكون الحكم صحيحا إذا وقع اإلمضاء عليه  من طرف أغلبيتهم
ذا لم تتكون األغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر حكم التحكيم طبقا لرايه، ويكتفي في هذه الصورة   وا 

 "بإمضائه على أحكام هيئة التحكيم
في حالة تشكيل هيئة التحكيم من "  ، مرجع سبق ذكره،1994لعام  72: من قانون التحكيم المصري رقم 1ف/41المادة  -6

 .أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع األقلية
 7 .ف، مرجع سبق ذكره.م.إ.من ق 1481المادة  -
.، مرجع سبق ذكرهالمعدل لقانون المرافعات 1982ام التحكيم الهولندي لعمن قانون  1122المادة  - 8 
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، انه في حالة امتناع االغلبية عن التصويت والتوقيع، فيصدر رئيس الهيئة التحكيمية حكم التحكيم ويوقعه
   .(1)ويكفي توقيع رئبيس الهيئة التحكيمية

وباالخص المتعلق باالستثمار على ضرورة فضاًل عن كتابة الحكم وتسبيبه  كذلك نص التشريع الدولي
، وكذلك (2)1922من اتفاقية واشنطن لعام  7ف/48توقيع حكم التحكيم ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  1ف/11في المادة  القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
 .(3)7111، و7112بنسختيه المعدلتين سنتي  1982لعام 

حكم التحكيم الصادر في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر سواء ونستخلص مما سبق أن 
في ظل التحكيم الحر أو المؤسساتي يقتضي مجموعة من المراحل إلعداده والنطق به، فضالا على وجوب 

والتي قد تكون  المقررة في التشريعين الوطني والدولي مختلف البايانات الشكلية والموضوعية، تضمينه
 .سببا في عدم صحته ووجها من أوجه الطعن فيه

والجدير باإلشارة أنه بمجرد صدور القرار أو الحكم التحكيمي، تخرج المسألة من أختصاص المحكم أو 
ن كان لهم جائز التدخل  ويتنحى المحكمون عن النزاع ،هيأة التحكيم فيما يخص تفسير كأصل عام، وا 

لتنتقل   ،(4)القانونية المسطرة لذلك خطاء المادية واإلغفاالت التي تشوبه، طبقا لألحكامالحكم، أو تصحيح األ
والتي يشرف عليها القضاء في اطار الرقابة القضائية على احكام مرحلة إيداع الحكم وتنفيذه  ىإللتنتقل 
وكذا حجيته ونفاذه وهو ما يعبر عنه بآثار حكم التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي ، (5)التحكيم

   .ناولها بالدراسة في المطلب المواليوهي المسائل التي سنت ،والطعن به
                                                           

.، مرجع سبق ذكرهن القانون الدولي الخاص السويسريم 189/7المادة  - 1 
النص على البايانات سواء كانت شكلية أو موضوعية  ، مرجع سبق ذكره،1922إ لعام .م.ت.و.من إ 48تناولت المادة  -2

والتي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم الصادر في المنازعة االستثمارية األجنبية إذا كان التحكيم مؤسستيا وطبقا لذات 
 .تفصل المحكمة في المسائل بأغلبية أصوات أعضائها -1:"االتفاقية ونصت على أنه

 .كمة كتابة وان يوقعه اعضاء المحكمة اللذين صوتوا في صالحهيجب أن يكون حكم المح -7
 .يجب أن يتناول الحكم كل مسألة طرحت على المحكمة وأن يبين األسباب التي بني عليها-1
 .غلبية أم ال، أو بيانا بمعارضتهيجوز ألي عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الفردي سواء كان يعارض رأي األ -4
والتي جاءت  مرجع سبق ذكره، المعدل والمتمم، 1982من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  11المادة  -3

يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي : على أنه 7بخصوص شكل القرار التحكيمي والتي نصت منها الفقرة 
بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفي 

 "األقلية
 .7111ف المعدل سنة .م.إ.من ق 1482وكذلك المادة  مرجع سبق ذكره، ،19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1111المادة  -4
، كما جاءت في القواعد فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي -5

-147 ص ص ،واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى أـحكام التحكيم في التشريعات العربية، مرجع سبق ذكره
141. 

انون وفيما يخص اجراء ايداع حكم التحكيم بعد صدوره فإن التشريعات الوطنية  تباينت من حيث الزاميته وعدم الزاميته إذ ألزم ق
يجب على : "على ايداع حكم التحكيم لدى احدى الجهات القضائية بعد اصداره، حيث قضت بأنه 1994التحكيم المصري لعام 
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 .حكم التحكيم في عقود االستثمار األجنبي المباشر، وطرق الطعن فيه :المطلب الثاني
في  آثار حكم التحكيم التجاري الدوليمفهوم و نعمل في هذا المطلب من الدراسة إلى اإلشارة إلى 

، سواء في طرق الطعن فيهثم نتطرق إلى مختلف ( الفرع األول) منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر
 (.الفرع الثاني)التشريع الوطني أو الدولي 

  عقود االستثمار األجنبي المباشر منازعات فيوآثاره  التحكيمحكم  مفهوم :الفرع األول
حكم  مؤلفه موسوعة التحكيم أن أول آثر يترتب على صدورعبد الحميد االحدب في : يرى الدكتور

هو وكما سبقت االشارة إليه وكما نظمته  التحكيم الصادر في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر
، وال يجوز (1)التشريعات الوطنية على غرار التشريع الجزائري هو تخلي المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه

النزاع لسبق الفصل فيه، والعلة في ذلك هو منع تناقض األحكام وتفعياًل لالستقرار في مجال لهم النظر في 
 .(2)التحكيم في المنازعة االستثمارية

، (3)شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي بمجرد صدوره حجية األمر المقضي بهحكم التحكيم يكتسي و 
ذلك أن يكون لطرف النزاع الذي وتثبت هذه الحجية للحكم قبل وضع الصيغة التنفيذية عليه، ويترتب على 

، فقرار التحكيم (4)به وبما يقرره له من حقوق في مواجهة من صدر ضدهصدر الحكم لصالحه أن يتمسك 
، وبما أنه ال يجوز التنفيذ الجبري ، وتنفيذه قد يكون طواعيا او جبرا من طرف الملتزم فيهيعتبر ملزما ونهائيا

، باستثناء طرق الطعن (5)لحكم التحكيم إال إذا كان هذا الحكم ذا قوة تنفيذية، وال يوجد ما يحول ويمنع تنفيذه
 .(6)القانونية المقررة في مثل هذه االحوال

                                                                                                                                                                                           

من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع اصل الحكم او صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصادقًا 
رًا بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المختصة ويحرر كاتب عدل المحكمة محضرًا عليها من جهة معتمدة إذا كان صاد

بهذا االيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر، كذلك قانون التحكيم الهولندي المعدل 
أنه تم بأسرع وقت ايداع اصل الحكم التحكيمي  تتحقق المحكمة من: "والتي نصت على انه 2192لقانون المرفعات في المادة 

جراء في المادة ، كذلك المشرع الجزائري نص على هذا اإل"في قلم محكمة الدرجة أالولى التي يقع في نطاقها مكان التحكيم
قابال  يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري : "على أنه ، مرجع سبق ذكره،15-12 :ج رقم.إ.م.إ.من ق 2159

للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف 
 "الذي يهمه التعجيل

 
 .، مرجع سبق ذكره19-18:رقم، ج.إ.م.إ.من ق 1ف/1111المادة  -1
 .481مرجع سبق ذكره، ص  عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم الدولي، الجزء الثاني، -2
فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  -3

 .142 واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى أـحكام التحكيم في التشريعات العربية، مرجع سبق ذكره ص
عكاشة، دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية  خالد كمال -4

 .782-784ص  واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص
 .2-2 ، ص ص7111 مصر، أحمد محمد حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، -5

6
 -Martindate (H) , International disputes resolution directory, william clowes LTD , London, 2002, p22. 
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الصادر حكم التحكيم لتنفيذ العتراف و اال ذا الفرع حجية حكم التحكيم ومسألتيلذلك سوف نتناول في ه
في ظل القانون الوطني في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي، و  في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر

واتفاقية  1922والدولي، خاصة التشريع الجزائري وكذا اتفاقية واشنظن لتسوية منازعات االستثمار لعام 
، وقبل االشارة إلى هذه المسائل 1982ألجنبية لسنة نيويورك الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم ا

 .انواعهوكذا  يعلى مفهوم حكم التحكيم التجاري الدولكذلك سوف نعرج 
 وأنواعه الصادر في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشرفهوم حكم التحكيم التجاري الدولي م :أوالا 

نقطة ومطلب من نقاط ومطالب النزاع فصاًل الحكم التحكيمي هو الذي يفصل في حل النزاع أو في 
نهائيًا ويكون إلزاميا على أطراف النزاع، ومن المؤكد أن المحكم هو موجب بتحقيق هذه الغاية، ومن أجل 

 .(1)الوصول إليها لبدا له أن يبذل العناية الالزمة إلصدار حكم قابل للتنفيذ
ونشير غلى أن العديد من التشريعات الوطنية كالتشريع الجزائري والتونسي والفرنسي والهولندي لم 
تضع تعريفًا محددًا للمقصود بحكم التحكيم، كما ان القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته 

ضع تعريفًا محددًا للتحكيم، وذلك لجنة االمم المتحدة للقانون التجاري والذي أخذت به بعض التشريعات لم ي
بالرغم من النص المقترح من طرف الحقوقيون الذين وضعوا القانون النموذجي للتحكيم الدولي بخصوص 

، ولم تعرفه كذلك بعض االتفاقيات الدولية المتعلقة باالستثمار كاتفاقية واشنطن (2)تعريف الحكم التحكيمي
 .(3)1921وكذا االتفاقية األوربية للتحكيم لعام  ،1922لتسوية منازعات االستثمار لعام 
ليس " يقصد بأحكام المحكمين:"...على أنه 7ف/1فأشارت في المادة  1928أما اتفاقية نيويورك لعام 

فقط األحكام الصادرة عن محكمين معينين للفصل في حاالت محددة بل أيضًا األحكام الصادرة عن هيئات 
من قانون األونسيترال للتحكيم التجاري  1ف/17كذلك عرفت المادة ، (4)"طرافتحكيم دائمة يحتكم إليها األ

تنهى إجراءات :"الحكم التحكيمي كما يلي 7112مع التعديالت التي اعتمدت عليه سنة  1982الدولي لعام 
 .(5)..."التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم

في إطار جامعة الدول  1927صة بتنفيذ األحكام الصادرة عام وتجدر االشارة أن االتفاقية الخا
:" العربية، عرفت الحكم سواء كان تحكيميًا أو قضائيًا، حيث نصت المادة الثالثة من ذات االتفاقية على أنه

                                                           
 .111عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم الدولي، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص  -1
يجب أن تفهم على أنها حكم نهائي يفصل كل ( تحكيميحكم )أن كلمة :" كان النص المقترح لتعريف الحكم التحكيمي هو -2

المواضيع المطروحة على المحكمة التحكيمية، وكذلك يعتبر حكمًا تحكيميًا كل قرار صادر عن المحكمة التحكيمية ويعالج 
في نهائيًا أي موضوع في األساس أو موضوع إختصاص المحكمة التحكيمية أو أي موضوع آخر يتعلق باإلجراءات، ولكن 

 "هذه الحالة األخيرة فإن القرارات التي تصفها المحكمة بأنها أحكامًا تحكيمية هي وحدها التي تعتبر كذلك
عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء، تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة،مرجع سبق  -3

 .722ذكره، ص 
.، مرجع سبق ذكره1928يورك لعام فاقية نيو من ات 7ف/1المادة  - 4 

، مرجع 7112بصيغته المعدلة لسنة  1982من قانون االنسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  1ف/17المادة  -5
 .سبق ذكره
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كل حكم نهائي مقررًا لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجزئية، أو متعلق باألحوال 
 . (1)"صادرًا من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة يكون قاباًل للتنفيذ في سائر دول الجامعة الشخصية

، فلم تشير إلى تعريف بغرفة التجارة الدولية بباريس 7112المعتمدة سنة  ICCأما قواعد التحكيم لدى 
ن كانت نظمت مختلف أنواع أحكام التحكيم القانوني اقترح تعريفًا لحكم كذلك نجد الفقه ، (2)حكم التحكيم وا 

كل حكم قطعي يفص في جميع المسائل المعروضة على محكمة التحكيم :" التحكيم، حيث عرفه البعض بأنه
وايضا كل قرار صادر عن محكمة التحكيم يفصل بشكل نهائي في مسألة تتعلق بموضوع النزاع ايًا كانت 

أو أي مسألة أخرى تتعلق باالجراءات، ولكن في طبيعتها، أو يفصل في مسألة اختصاص محكمة التحكيم 
 .(3)"هذه الحالة األخيرة يعد قرار المحكمة حكمًا تحكيميا إذا قامت محكمة التحكيم بتكييف القرار بأنه كذلك

وقد انتقد هذا التعريف الفقهي لحكم التحكيم على أساس أنه وصف حكم التحكيم بأنه قطعي، ووصف 
 .(4)ائي غير جائز، وهذه األوصاف ال تدخل في جوهر الحكم أو مضمونهالحكم بانه نهائي أو ابتد

مهما تباينت التعريفات بين موسع ومضيق لتعريف حكم التحكيم، إال أن المحكم سواء في ظل و   
التحكيم الحر أو المؤسسي قد يتخذ بعض القرارات أو األحكام التحكيمية الجزئية أو التمهيدية، والتي ال تحسم 

بشكل نهائي، كالقرار الذي يتخذه المحكم لتحديد القانون الواجب التطبيق، أو عندما يخول من طرف  النزاع
 1149، وقد  اشار القانون الجزائري الوطني إلى هذه المسائل ال سيما المادة (5)أطراف النزاع إلجراء الصلح

التحكيم الجزئية  وفي هذا الشأن جعل المشرع الجزائري احكام، 19-18: رقم، ج.إ.م.إ.من ق 1149
 .(6)االحجية الالزمة لتنفيذه الوأعطاه، والتحضيرية مثلها مثل الحكم النهائي قابلة للتنفيذ

  في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشرالصادر  حجية حكم التحكيم :ثانياا 
فيه  يقصد بالحجية في فقه المرفعات أن الحكم الصادر يحمل عنوانا للحقيقة بخصوص ما فصل

بالنسبة ألطراف الدعوى، وفي حدود األساس الذي قدمت عليه هذه الدعوى، فالحجية إذن هي وصف يلحق 
 .(7)بالحكم

                                                           
رجع سبق عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء، تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة،م -1

 .728ذكره، ص 
 .، مرجع سبق ذكره CCIلدى 7112أنظر قواعد التحكيم المعتمدة سنة  -2
حفيظة الحداد، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الدولية الخاصة، دار الفكر الجامعي،  -3

 .12، ص 7111االسكندرية، مصر، 
تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة،مرجع سبق عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء،  -4

 .729ذكره، ص 
فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  -5

 .117-119مرجع سبق ذكره،  ـحكام التحكيم في التشريعات العربية،واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى أ
.، مرجع سبق ذكره19-18: رقم ج.إ.م.إ.من ق 1112انظر المادة  - 6 

فؤاد علي القهالي، النظام القانوني لتنفيذ أحكام المحكمين الداخلية، دراسة مقارنة، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض،  -7
 .41ص ، 7111، 1السعودية، ط
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يقع على الهيئة  فهي ترتب آثار بالنسبة للمحكم، حيثالحجية بمجرد صدورها، تكتسب أحكام التحكيم ف
التي أصدرتها إلتزام بعدم الرجوع إليها إال في الحدود التي يسمح بها القانون أو اتفاق الطرفين، بمعنى آخر 
أن صدور القرار التحكيمي ينهي والية المحكم عن النزاع الذي تم حسمه، وكذا مهمته التي اوكلت إليه 

ونص المشرع الجزائري على ، (1)نه وبين األطراف المتنازعةبموجب اتفاق التحكيم أو عقد التحكيم الذي تم بي
على غرار التشريعات العربية والغربية  19-18: رقم ج.إ.م.إ.في ق بمجرد صدوره حجية حكم التحكيم
 ،(3)من قانون التحكيم التونسي 22المادة /، والفصل(2)من ذات القانون 1111و 1111األخرى في المادتين 

، والمادة (5)من قانون التحكيم األردني 27، والمادة (4)1994قانون التحكيم المصري لعام من  22والمادة 
من قانون المرفعات  1482و 1482 والمادتين ،(6)1982من قانون المرافعات المدنية الهولندي لعام  1129

 .(7)المرفعات المدنية الفرنسي

                                                           
فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد  -1

 .148واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى أـحكام التحكيم في التشريعات العربية، مرجع سبق ذكره ص 
التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية خالد كمال عكاشة، دور  -

 .وما يليها 782واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن، مرجع سبق ذكره، ص 
يتخلى : حيث نصت األولى على أنه ، مرجع سبق ذكره،19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق ،1111و 1111نص المادتان  -2

 .حكم عن النزاع بمجرد الفصل فيهالم
 .غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم، أو تصحيح األخطاء المادية واإلغفاالت التي تشوبه طبقا لألحكام الواردة في هذا القانون

تحوز أحكام التحكيم حجية الشيئ المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع :"أما المادة الثالنية فقد نصت على أنه
 ".لمفصول فيها
تختم اجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في األصل أو  -1"، مرجع سبق ذكره، من قانون التحكيم التونسي 22الفصل  -3

 ...".تصدر قرار بختم اجراءات التحكيم على هيئة التحكيم أن -7،فقا للفقرة الثانية من هذا الفصلبقرار ختم من هيئة التحكيم و 
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية األمر :" ، مرجع سبق ذكرهقانون التحكيم المصريمن  22المادة  -4

 ..."المقضي
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانتون :" ، مرجع سبق ذكره7111من قانون التحكيم األردني لعام  27المادة  -5

 ".ذ بمراعاة األحكام المنصوص عليها فيهحجية األمر المقضي به وتكون واجبة النفا
يتمتع الحكم التحكيمي الكامل أو الجزئي  -1:"مرجع سبق ذكره 1982من قانون المرفعات الهولندي لعام  1129المادة  -6

 .وحده بقوة القصية المحكمة فور صدوره
، فإن الحكم التحكيمي يتمتع بقوة القضية ولكن إذا نص األطراف على امكانية استئناف الحكم التحكيمي الكامل أو الجزئي -7

المحكمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة االستئناف أو في حالة االستئناف اعتبارامن تاريخ صدور القرار التحكيمي في 
 ".االستئناف إذ أيد هذا القرار الحكم التحكيمي الصادر في الدرجة األولى

7
- Art 1485 du Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - Code procedure civile française : « La sentence dessaisit le 

tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche. 

Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions 

matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Ilstatue après avoir 

entendu les parties ou celles-ci appelées. 

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce 

pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage » 
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ذا كان المبدأ العام في ظل مسألة حجية حكم التحكيم يقضي  باستنفاذ والية المحكم وهيئة التحكيم وا 
يه أقرتها التشريعات الوطنية والدولية بنظر النزاع، إال أنه ثمة استثناءات وكما سبقت االشارة إليه ترد عل

الطعن في ظل الرقابة القضائية على  التحكيم وليس القضاء عند مممارسة لمراجعة حكم التحكيم أمام هيئة
 .أحكام التحكيم

السالفة الذكر أن لهيئة  19-18:رقم ج.إ.م.إ.من ق 1111بالرجوع إلى نص المادة حيث نجد و 
 :التحكيم الحق في أن تعود لحكمها في ثالث حاالت وهي

صدار حكم تحكيم إضافي: أوالً   .تفسير حكم التحكيم، وا 
صدار حكم تحكيم إضافي: ثانياً   .تصحيح األخطاء المادية سواء كانت بحتة أو حسابية، وا 
 .  إغفال المحكم لطلبات معينة أثناء إجراءات التحكيم: ثالثاً 

التي يمكن للمحكم الرجوع فيها إلى حكمه خروجًا عن قاعدة حجية حكم التحكيم الثالثة و وهذه الحاالت 
نصت عليها كذلك مختلف التشريعات الوطنية والدولية ونظمت اجراءاتها، على غرار التشريع المصري في 

من قانون  42و 42و 42، والتشريع االردني في المواد(1)من قانون التحكيم المصري 21، 21، 49المواد 
، (3)من قانون التحكيم التونسي 22المادة /، والتشريع التونسي في الفصل(2)7111التحكيم األردني لعام 

 . (4)1982من قانون المرفعات الهولندي المعدل سنة  1121و 1121: والتشريع الهولندي في المادتان
فلم  1928ونيويورك لعام  1972، جنيف  لعام 1971جنيف لعام )أما بخصوص االتفاقيات الدولية 

ولقد ظهرت معالجة هذا الموضوع ألول مرة ، وتصحيحه مسألة مراجعة حكم التحكيم عن طريق تفسيرهتعالج 
 ،49، حيث نصت المواد 1922لعام ثمار في االتفاقيات الدولية  في اتفاقية واشنطن لتوسية منازعات االست

 .(5)من ذات االتفاقية على بعض األحكام الخاصة بذلك 21و 21
                                                                                                                                                                                           

السالف الذكر أن صدور الحكم التحكيمي من شانه رفع يد المحكمين عن النزاع الذي تم  1482جاء في معنى نص المادة 
كماله في حال اغفل  النظر بأحد الفصل فيه، ولكن للمحكم صالحية تفسيره أو تصحيح ا ألخطاء أو السهو الذي وقع فيه وا 

 .الطلبات
Art 1486 Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 de Code de procédure civile Francaise, « Les demandes formées en 

application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la 

notification de la sentence. 

Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de 

la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463. 

La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.  »  

يالحظ وفق هذا النص أن المشرع الفرنسي يحدد ميعاد إصدار الحكم االضافي بثالثة أشهر إلصدار حكم التحكيم، ولهيئة 
 .نية مد هذه المدة إذا رآت ضرورة لذلكالتحكيم امكا

.، مرجع سبق ذكره1994من قانون التحكيم المصري لعام  21، 21، 49أنظر المواد    -1 
.، مرجع سبق ذكره7111قانون التحكيم األردني لعام من  42، 42، 42المواد    -2 
.، مرجع سبق ذكره1991قانون التحكيم التونسي لعام من  22المادة /الفصل   -3 
.، مرجع سبق ذكرهمن قانون المرافعات الهولندي 1121و 1121المادتان    -4 

بمجرد إصدار الحكم ترتفع يد المحكم أو المحكمين اللذين أصدروا القرار عن موضوع النزاع فال يعود لهم الحق في نظره  -5
 :أخطاء وذلك إذا توافرت الشروط اآلتيةإ أجازت المادة تصحيح ما وقع في الحكم من .م.ت.و.من إ 7ف/49من جديد، إال ان 
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والجدير بالذكر كذلك أن الفقه القانوني اختلف حول الوقت الذي تحوز فيه أحكام التحكيم حجية األمر 
هذه المسألة، حيث  مثل ما اختلفت التشريعات الوطنية المقارنة مع الدولية بخصوص تنظيمالمقضي فيه، 

يرى بعض الفقهاء أن حكم التحكيم يحوز حجية األمر المقضي بمجرد صدوره، وتبقى هذه الحجية قائمة 
حتى ولوكان يقبل الطعن بالبطالن، أو كانت هذه الدعوى قد رفعت بالفعل أو كان لم يصدر أمر تنفيذه، ذلك 

 .ل قوة الثبوتيكون من أجل التنفيذ ال من أج أن صدور األمر بالتنفيذ
بينما يرى البعض اآلخر أن أحكام التحكيم تحوز حجية األمر المقضي بعد صدور األمر بتنفيذه، غير 
أن الفقه الراجح هو من ِييد ما ذهبت إليه بعض التشريعات الوطنية امثل التشريع الجزائري إلى اعتبار أن 

                                                                                                                                                                                           

يومًا من تاريخ صدور الحكم مع إخطار الطرف اآلخر بالمسالة المغفلة أو  42أن يطلب أي من الخصوم ذلك، خالل -1
نما البد أن يكون هناك طلب خطي من أحد  المراد تصحيحها، وبالتالي ال يجوز للمحكمة أن تقوم بالتصحيح من تلقاء نفسها وا 

 .وم بذلكالخص
أن يكون الخطأ ماديًا ويقصد بالخطأ المادي الخطا في التعبير عن اإلرادة سواء اتخذت صورة خطأ كتابي أم حسابي،  -7

وعلى ذلك ال يعد من قبيل األخطاء المادية التي يجوز تصحيحها الخطا فيما يتعلق بتقدير الوقائع أو تحديد القاعدة القانونية 
 .يير تلك القاعدةالتي تحكم النزاع أو تغ

فإذا توافرت هذه الشروط تقوم هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم األصلي بإبالغ الطرف اآلخر بطلب التصحيح، ثم تنظر في 
 .هذا الطلب ويعتبر قرارها في هذا الشأن جزءًا ال يتجزأ من الحكم األصلي
ورة معتمدة من الحكم المطابق ويعتبر الحكم الحكم قد ويبلغ الخصوم بهذا الحكم عن طريق إرسال السكرتير العام للمركز ص

صدر في يوم إرسال صورة القرار المطابق إلى الخصوم، وللحيلولة دون استغالل عملية التصحيح للمساس بالحكم فقد حددت 
عكاشة، دور التحكيم خالد كمال  - .)االتفاقية ميعاد للطعن بإعادة النظر، أو باإللغاء من تاريخ صورة القرار المطابق للخصوم

في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في الدول العربية واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز 
 (. 414-411 ص صواشنطن، مرجع سبق ذكره، 

 :على مايلي مرجع سبق ذكره، ،1922إ لعام .م.ت.و.من إ 21المادة  تنصكم ا
األطراف حول معنى أو مدى حكم التحكيم فلكل طرف أن  يطلب تفسير حكم التحكيم عن طريق اذا ثار أي نزاع بين  -1

 .تقديم طلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام
ذا لم يمكن ذلك ِتؤلف محكمة جديدة وفقا للقسم  -7 يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكنًا وا 

أما تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها،  للمحكمة إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك أن توقفالثاني من هذا الباب، ويجوز 
يجوز ألي من الطرفين، أن يطلب إعادة النظر في الحكم بطلب كتابي  -1" :من نفس االتفاقية فقد نصت على أنه 21المادة 

ي الحكم تأثيرًا حاسمًا بشرط أن تكون تلك الواقعة يوجه إلى السكرتير العام على أساس اكتشاف واقعة من طبيعتها أن تؤثر ف
 .مجهولة للمحكمة وللطالب في وقت صدور الحكم، وأن اليكون جهل الطالب بها ليس راجعًا إلى تقصيره

من تاريخ اكتشاف مثل هذه الواقعة وعلى أي حال في خالل ثالث سنوات من ( يوماً  91)يجب أن يقدم الطلب في ظرف  -7
 .لحكمتاريخ صدور ا

ذا لم يكن ذلك تأليف محكمة جديدة وفق للقسم  -1 يعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكنًا وا 
 .الثاني من هذا الباب

ذا طلب الطالب إيقاف  -4 يجوز للمحكمة إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها، وا 
      ".لى أن تفصل المحكمة في هذا الطلبم في طلبه يوقف التنفيذ مؤقتًا إتنفيذ حكم التحكي
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ذلك من النظام العام مثل األحكلم  حكم التحكيم يحوز حجية األمر المقضي بمجرد صدوره معتبرين
 .(1)القضائية
تصحيح حكم التحكيم وتفسيره،  1982جاز كذلك القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام وأ

صدار حكم تحكيم إضافي، وذلك في المادة  لتحكيم أجازت قواعد التحكيم لدى مراكز ا ، كما(2)منه 11وا 
ما  من ذلك سواء من تلقاء هيئة المحكمة ذاتها أو بناءًا على طلب أحد األطراف، تفسير وتصحيح الحكم

ICCقواعد التحكيم والوساطة لدى غرفة التجارة الدولية بباريس  من 12نصت عليه المادة 
(3). 

ويالحظ أن حكم أو قرار التحكيم يكتسي حجية الشيئ المقضي بمجرد صدوره، وهذه الحجية هي 
عليها استثناءات، وفق ما أقرته التشريعات الوطنية والدولية، ويتضمن هذا الحكم أو القرار حجية نسبية، 

در القرار ، ولبدا لمن صَ (4)(الدولة المضيفة لالستثمار والمستثمر األجنبي) حقوق والتزامات في ذمة الطرفين

                                                           
 .41-47ص ص  ،مرجع سابق فؤاد علي القهالي، النظام القانوني لتنفيذ أحكام المحكمين الداخلية، دراسة مقارنة، -1
وما لم يتفق رالطرفان على مدة في خالل ثالثين يومًا من تاريخ تسليم حكم التحكيم ،  -1: على أنه 11نصت المادة  -2

، أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح ما قد يكون وقع في حكم أخرى، يجوز لكل من الطرفين، بشرط إخطار الطرف اآلخر
التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة، ويجوز ألحد الطرفين بشرط إخطار الطرف 

من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في حكم التحكيم أو جزء معين منه، إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك اآلخر ، أن يطلب 
ورأت هيئة التحكيم أن للطلب مايبرره، فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خالل ثالثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب ويكون 

 .التفسير جزءًا من حكم التحكيم
من هذه المادة من تلقاء نفسها خالل ثالثين ( 1)التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة يجوز لهيئة  -7

 .يومًا من تاريخ صدور الحكم
ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، يجوز ألي من الطرفين، بشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم  -1

يخ تسلمه حكم التحكيم أن تصدر حكم تحكيمي إضافي في الطلبات التي قدمت خالل إجراءات خالل ثالثين يومًا من تار 
ذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره ، وجب عليها أن تصدر هذا الحكم اإلضافي  التحكيم ولكن حكم التحكيم أغفلها وا 

 (.يوماً  21)خالل 
األمر الفترة التي يجب خاللها إجراء التصحيح أو إعطاء تفسير أو إصدار حكم يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد إذا اقتضى  -4

 .من هذه المادة( 7)والفقرة ( 1)تحكيم إضافي بموجب الفقرة 
 ".على تصحيح حكم التحكيم وتفسيره وعلى حكم التحكيم اإلضافي( 11)تسري أحكام المادة  -2

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي أن حجية حكم  11و  إ.م.ت.و.من إ 21نستخلص مما سبق ومن نص المادتين 
صدار حكم اضافي يكون بناءًا على  التحكيم عليها استثناءات وأن مراجعة حكم التحكيم سواء من حيث تفسيره أو تصحيحه وا 

 .   طلب الخصوم أو من تلقاء هيئة المحكمة نفسها
 .، مرجع سبق ذكره7112بباريس النافذة بتاريخ مارس رفة التجارة الدولية من قواعد التحكيم لدى غ 12أنظر المادة  -3
قد يكون تنفيذ حكم التحكيم في مواجهة الدولة، وقد يكون في مواجهة األفراد، وتثير الحالة األولى عقبات في التنفيذ، ذلك  -4

عند تنفيذها  ن ذلك ال يحول دون تمسكهاأنه على الرغم من خضوع الدولة بإرادتها إلختصاص محكمة تحكيم أجنبية، إال أ
لحكم التحكيم على أموالها بحصانة السيادة، بدعوى أن الخضوع إلختصاص محاكم أجنبية ال يسقط من الدول ذات السيادة 
والحصانة على أموالها وعلى الرغم من أن بعض الدول تأخذ بنظرية الحصانة المقيدة، إال أن أغلبها تتمسك بالحصانة عند 
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بسبب االخالل بااللتزامات ، وغالبا ما يتضمن القرار دفع التعويضات أن ينفذ القرار لمصلحة خصمه ،ضده
 .(1)الناتجة عن العقد المتفق عليه بين الطرفين أو عدم تنفيذها
سواء في منازعات عقود االستثمار األجنبي األجنبية كما أثيرت مسألة االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم 

اًل فقهيًا وقانونيًا دجالمباشر بصفة خاصة أو في المنازعات األخرى التي يتم فضها عن طريق آلية التحكيم، 
الصادر في دولة ما على حكم التحكيم األجنبي من طرف القضاء خاصة من حيث الرقابة التي تمارس 

  .، وتباين التشريعات الوطنية والدولية في هذه اإلشكالية على وجه الخصوصالمراد تنفيذه في دولة أخرىو 
 عقود االستثمار األجنبي المباشر منازعاتوالتنفيذ لحكم التحكيم في مسألة االعتراف : ثالثاا 

: في القانون رقم بحكم التحكيم األجنبي "التنفيذ"و" اإلعتراف" مصطلحي لم يعرف المشرع الجزائري
، واكتفت فقط بذكر أهم الشروط الواجب توافرها فيه المتضمن قانون االجراءات المدنية واإلدارية 18-19

يتم االعتراف بأحكام التحكيم الدولي :" "من ذات القانون على أنه 1121، حيث نصت المادة حتى يعترف به
 .في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا االعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي

التحكيم وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر 
، كما (2)"دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر التحكيم موجودًا خارج اإلقليم الوطنيفي 

يثبت حكم التحكيم بتقديم األصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو :" من نفس القانون على أنه 1127نصت المادة 
تودع الوثائق : "نفسه من القانون 1121، ونصت كذلك المادة (3)"بنسخ عنهما، تستوفي شرط صحتها

 .(4)"أعاله، بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل 1127المذكورة في المادة 
 : ويالحظ أن شروط االعتراف بحكم التحكيم الدولي في الجزائر هي

 ج.إ.م.إ.ن قم 1127اثبات وجود حكم التحكيم الدولي حيث أن طلب األمر باالعتراف وفق نص المادة  -أ
السالفة الذكر، يقتضي تقديم حكم التحكيم الدولي مرفوقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنها أمام الجهة القضائية 

من  1121المادة فبرجوع إلى نص  المختصة، لكن ما هي هذه الجهة المختصة بالنظر في طلب االعتراف؟
، فإذا كان مقر التحكيم في أن تحديد المحكمة المختصة  مرتبط بمقر التحكيم نجد السالفة الذكر، ج.إ.م.إ.ق

                                                                                                                                                                                           

أحمد عبد الحميد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض منازعات االستثمار،  -.)تنفيذ على أموالها، باستثناء بعض األنشطة التجاريةال
 (.ومايليها 92، ص مرجع سبق ذكرهدراسة مقارنة، 

دولة التي صدر أما الحالة الثانية وعندما يكون تنفيذ حكم التحكيم لمصلحة الدولة ضد المستثمر، فيكون أيسر، حيث يمكن لل
الحكم لصالحها أن توقف نشاطه االستثماري أو تقوم بالحجز على ممتلكاته وغيرها من االجراءات التي تؤدي إلى تنفيذ حكم 

 (.111أحمد عبد الحميد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض منازعات االستثمار، دراسة مقارنة، مرجع سابق ص  -.)التحكيم
لتجاري الدولي، دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في القواعد فوزي محمد سامي، التحكيم ا -1

 .121 واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى أـحكام التحكيم في التشريعات العربية، مرجع سبق ذكره ص
.، مرجع سبق ذكره19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1121المادة  -  2 
.، مرجع سبق ذكره19-18: ج رقم.إ.م.إ.قمن  1127المادة  -  3 
 4 .، مرجع سبق ذكره19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1121المادة  -



 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 494 - 
 

الجزائر فرئيس المحكمة التي صدر قرار التحكيم في دائرة اختصاصها هو المختص بنظر طلب االعتراف، 
 .(1)أما إذا كان مقر التحكيم موجودًا  خارج الجزائر فرئيس محكمة محل التنفيذ هو المختص

وفق ما  االعتراف المراد منحه لحكم التحكيم التجاري الدولي غير مخالف للنظام العام الدولي، أن يكون -ب
والمقصود بالنظام العام الداخلي هو عدم ضمان  السالفة الذكر، ج.إ.م.إ.من ق 1121نصت عليه المادة 

الخروج اإلرادي على أحكام القواعد القانونية اآلمرة، ويستعان بهذه الفكرة في نطاق العام الدولي الستبعاد 
   .(2)تطبيق قانون أجنبي

ود ويتثور التساؤل في هذا الشأن حول ما هو المقصود بحكم التحكيم األجنبي الصادر في منازعات عق
م االستثمار األجنبي المباشر سواء في ظل التحكيم الحر أو المؤسسي؟ مع علم أن دولية وأجنبية حكم التحكي

التحكيم، واختلف الفقه والتشريع الوطني والدولي حول المسألتين كما سبق االشارة إليه في  هي من دولية
يم فأغلب التشريعات أخذت بمعيار ، أما بخصوص أجنبية حكم التحك(3)معرض حديثنا عن دولية التحكيم

المكان، واعتبرت الحكم أجنبيا متى كان صادرًا عن محكمة أجنبية أي باسم دولة أجنبية، حيث تعتبر 
األحكام الصادرة عن المحاكم الدولية كمحكمة العدل الدولية، والمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

 . (4)التحكيم الدولية أحكامًا أجنبية وغرفة التجارة الدولية وغيرها من مراكز
وفي حالة قبول طلب االعتراف تعطى للحكم التحكيم التجاري الدولي الصادر في المنازعة القوة 

 .(5)التنفيذية بأمر، ليصبح سندًا تنفيذيًا قاباًل للتنفيذ على تراب الجمهورية الجزائرية
أورد فرعًا خاصًا في االعتراف بأحكام التحكيم،  19-18:رقم ج.إ.م.إ.والمشرع الجزائري في ظل ق

من ذات القانون وفي مجال تنفيذ  1124ث أحالتنا المادة وفرعًا خاصًا في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي، حي
 .(6)من القانون نفسه 1118إلى  1112أحكام التحكيم الدولي إلى المواد من 

                                                           
نفاذها وتوجب الطعن فيها في ظل  -1 عبد العزيز خنفوسي، القواعد اإلجرائية التي تحكم مسألة االعتراف بأحكام التحكيم وا 

 .779ص جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،، 7112جانفي  17: لسياسة والقانون، عالتشريعات المقارنة، مجلة دفاتر ا
أنظر ، 782، ص 7114 لبنان، سعيد يوسف البستاني، القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، -2

الجزائر، مجلة الدراسات القانونية  دمانة محمد، معنصري مريم، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في -: كذلك
 .121، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، ص 7112، جوان 4: والسياسية، ع

.مرجع سبق ذكره ،19-18:ج رقم.إ.م.إ.من ق 1119أنظر المادة  - 3 
الخاص، تنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي  فؤاد عبد المنعم، رياض، سامية راشد، الوسيط في القانون الدولي -4

 .421-421، ص ص 1997 مصر، الدولي، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة،
ص  جامعة خنشلة، الجزائر، ،7114، جويلية، 17: ع ،1المجلد  عمر بن سعيد، تنفيذ حكم التحكيم األجنبي في الجزائر، -5

22. 
أعاله، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام  1118إلى  1112تطبق أحكام المواد من " ، مرجع سبق ذكره،ج.إ.م.إ.قمن  1124المادة  -

".التحكيم الدولي 6 
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بصرف النظر عن نوعه نهائي أو جزئي أو تحضيري قابال للتنفيذ بأمر ويكون حكم التحكيم التجاري الدولي 
من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من 

 . (1)الطرف الذي يهمه التعجيل
واعيًا، غي أن والمعروف في قواعد تنفيذ األحكام سواء القضائية أو التحكيمية، أن تنفيذها يكون ط

المشرع الجزائري تخلى عن فكرة التنفيذ الطواعي ألحكام التحكيم التي كانت مقررة في ظل المرسوم التشريعي 
، حيث 19-18: رقم ج.إ.م.إ.وذلك بعد صدر ق ،(2)الملغى 12/7مكرر  428بموجب المادة  19-91: رقم

التي تفيد اإللزام " بأمر"التنفيذ الجبري ألجكام التحكيم من خالل عبارة  7ف/1121يستفاد من نص المادة 
 .(3)والجبر في التنفيذ لحكم التحكيم سواء داخل الجزائر أو خارج اإلقليم الوطني

ثمار األجنبي المباشر، هو غير أن مبدأ التنفيذ الطوعي لألحكام التحكيمية في منازعات عقود االست
ليس مرتبط فقط بالتشريع الوطني بل ال زال مكرسًا في القانون الدولي االتفاقي والمتعدد األطراف، حيث 
بالرجوع إلى االتفاقيات الثنائية التي أبرمتعا الجزائر أو تلك التي انضمت إليها مطلع التسعينات في مجال 

تحكيم الحر وقواعد التحكيم المؤسسي وحتى هذه االخيرة يجوز الطراف نجدها تحيلنا إلى قواعد ال االستثمار
 . (4)النزاع الخروج عليها

لكن قد يتقاعس من يقع عليه واجب تنفيذ حكم التحكيم، أو يرفض تنفيذه طواعيًا، ففي هذه الحالة 
الحكم األجنبي ذاته، ، حيث يكون موضوع دعوى التنفيذ هو (5)ننتقل إلى التنفيذ الجبري عن طريق القضاء

                                                           

.، مرجع سبق ذكرهج.إ.م.إ.من ق 1ف/1112المادة  -  1 
االجراءات المتضمن قانون  22/124المعدل لألمر  19-19: من المرسوم التشريعي  12/7مكرر  428نص المادة  -2

، وذلك في (428/12/7)يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط المنصوص عليها في المادة :"، مرجع سبق ذكره، المدنية الملغى
 "غياب التنفيذ الطوعي للقرار التحكيمي

.، مرجع سبق ذكره19-18: قمر  ج.إ.م.إ.من ق 1121/7المادة  -  3 
الجزائر في مجال الترفية والحماية والتشجيع المتبدلتان مع مختلف دول العالم العربية أشارت االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها  -4

، كما تضمنت بعضها وكما سبق االشارة فيها وغير العربية، إلى بعض األحكام المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم وكذا طرق الطعن
كتحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، وغرفة االحالة إلى نظام التحكيم المؤسسي  ،إليه في إطار آليات التسوية

التجارة الدولية بباريس أو التحكيم الحر وفق مبدأ سلطان االرادة مع االلتزام ببعض االجراءات فيما يخص التحكيم الحر حددتها 
من  4، 1ف /11المادة  :إلى مثالعلى سبيل ال ويمكن االشارة في هذا الصددو بعض االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر، 

، والمصادق عليها في 1992االتفاقية الجزائرية األلمانية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة في مارس 
يكون الحكم التحكيمي ملزمًا، وال يمكن أن يكون محل شكوى أو طعن آخر من  -1:"....، والتي نصت على أن7111سنة 
خالل إجراء تحكيمي أو -4. وينفذ الحكم طبقًا للقانون الوطني. ما هو منصوص عليه في االتفاقية المشار إليها أعالهغير 

تنفيذ حكم تحكيمي، ال يثير الطرف المتعاقد الذي يكون طرف في االتفاق أي دفع بحجة أن رعية أو شركة الطرف المتعاقد 
من االتفاقية الجزائرية االسبانية والتي تحيلنا إلى التحكيم  11، كذلك المادة "أميناآلخر تم تعويضه جزئيًا أو كليًا بواسطة ت

 . CNUDCIأو القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته  CCIأو  CIRDIالمؤسسي أوالخاص في إطار
لفض نزاعهم، أو عند االحالة إليه عن طريق إن المرحلة التي يريد أن يصل إليها أطراف النزاع عند اختيارهم آللية التحكيم  -5

طريق التشريع الوطني أو الدولي، هو الفصل في النزاع وتنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم، واألصل أن يقوم من 
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دة اإلقليمية للدولة المطلوب تنفيذ اوليس فحص موضوع النزاع تحقيقًا إلحترام حكم التحكيم األجنبي وللسي
ن كان هناك اتجاه يرى عكس ذلك من تمكين الطرف الذي صدر  الحكم على إقليمها في ذات الوقت، وا 

وع النزاع وصدور حكم فيه من فحص موض الحكم ضده االعتراض عليه واثبات عكسه، مما يترتب عليه
 .(1)جديد

جراءات معينة وذلك إلستصدار األمر  ويتم تنفيذ حكم التحكيم جبرًا باللجوء إلى القضاء وفق شروط وا 
السالفة الذكر فإننا نميز بين حالتين فيما يخص  7ف/1121، حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة (2)بالتنفيذ

                                                                                                                                                                                           

طالبًا  صدر ضده حكم التحكيم بتنفيذه رضائيًا، واالستثناء هو امتناعه عن التنفيذ، مما يجعل المحكوم له االلتجاء إلى القضاء
المساعدة إلرغام الطرف الذي صدر ضده حكم التحكيم بالتنفيذ الجبري، إن لم يكن هنالك سببا قانونيا يحول دون تنفيذ حكم 

محمد حسن جاسم المعماري، التحكيم التجاري وتدخالت القضاء الوطني، دار الكتب والوثائق  -) .التحكيم، كالطعن بالقرار
 (119، ص 7111، 1حديث، االسكندرية، مصر، طالقومية، المكتب الجامعي ال

.414، ص 1984أحمد عبد الكريم سالمة، أصول المرافعات المدنية الدولية، مكتبة العالمية، المنصورة، مصر،  - 1 
التحكيم لتنفيذ حكم التحكيم جبرًا الصادر في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر باعتباره حكمًا أجنبيًا، سواء في ظل  -2

مراعاة مبدأ  -1:للقانون الوطني أو الدولي لبدا من توافر مجموعة من الشروط وهي الحر أو المؤسسي وسواء كان خاضعا
المعاملة بالمثل في تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، حيت أخذت الجزائر به في تنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية على غرار معظم 

، والتي من بينها عدم 1928ظهر من خالل التحفظات التي أبدتها عند انضمامها إلى اتفاقية نيويورك دول العالم، وذلك ما ي
 . قبولها سوى االعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية التي تصدر على تراب دولة أخرى متعاقدة وعضو في اتفاقية نيويورك

التحكيم النهائي والقطعي تخضع لقانون الدولة الذي صدر فيها  مراعاة أن يكون الحكم نهائيًا وقطعيًا ولو أن مسالة حكم -7
 ج.إ.م.إ.من ق 7ف/212حكم التحكيم، وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري فيما يخص تنفيذ السندات التنفيذية في المادة 

أخرى على هيئة  ، حيث أن الحكم النهائي هو الحائر لقوة األمر المقضي به والذي اليجوز معه طرح النزاع مرة18-19
التحكيم، اما الحكم القطعي فهو الحائز لقوة الشيئ المقضي فيه، بحيث ال يعد قطعيًا إال بعد استنفاذ طرق الطعن فيه، ولو أن 
هذه النظرية في رايي موجودة بالنسبة لالحكام القضائية، إال ان احكام التحكيم الدولي هي ذات حجية نسبية، وارتباط طرق 

 .التننفيذ، اذ يمكن اصدار أمر بالتنفيذ، حتى قبل ممارسة الطعن الطعن بالطرق
عدم تعارض حكم التحكيم األجنبي االستثماري مع أمر أو حكم أو قـرار سـبق صـدوره مـن جهـات قضـائية فـي الدولـة المـراد  -1

إال أن نص المادة  19-18ج .إ.م.إ.من ق 1ف/212تنفيذه فيها، ولو ان هذا الشرط قد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
بـالرغم مــن وروده فــي مجــال الســندات التنفيذيـة األجنبيــة، علــى غــرار الشــرط السـابق المتعلــق بحجيــة حكــم التحكــيم، وحتــى  212

الشرط الموالي المتعلق بعدم مخالفة النظام العام واالداب العامـة فـي الدولـة المـراد تنفيـذ فيهـا حكـم التحكـيم االسـتثماري األجنبـي، 
، يثير الكثير من الغموض كون أن المشرع الجزائري جعل حكم التحكيم من السندات 212هو الشرط ارابع، إال أن نص المادة و 

، ثـــم يخرجـــه مـــن القواعـــد العامـــة الخاصـــة بالتنفيـــذ الســـندات االجنبيـــة 9ف/211التنفيذيـــة المنصـــوص عليهـــا وفـــق نـــص المـــادة 
ون، ولعلى أن المشرع الجزائري اراد من وراء ذلك إعطاء حكم التحكيم االجنبـي من ذات القان 212المنصوص عليها في المادة 

الفعالية الالزمة في مجال المنازعة الدولية بما يتماشى مع ما التزمت به الدولـة علـى مسـتوى الـدولي خاصـة فـي منازعـات عقـود 
إن العمـل بالقواعـد :" نون والتـي نـص علـى أنـهمـن ذات القـا 218االستثمار األجنبي المباشر، وذلـك مـا يسـتفاد مـن نـص المـادة 

أعـــاله، ال يخــل بأحكــام المعاهــدات الدوليــة واالتفاقيـــات القضــائية التــي تبــرم بـــين  212و 212المنصــوص عليهــا فــي المــادتين 
ن ، مـ1ف/2فـي المـادة  1928وهـو مـا يتماشـى كـذلك مـا مـع مـا نصـت عليـه اتفاقيـة نيويـورك لعـام ". الجزائر وغيرها من الـدول
اتجـه القضـاء فـي بعـض الـدول ، ، وحتى مـع أحكـام القضـاء، إذ يمكـن االشـارة هنـا كيـف مؤاتاة للتنفيذ حيث تطبيق القانون أكثر
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 طلب وحينها يكونوهي صدور الحكم التحكيمي في الجزائر،  :لىألو الحالة اإخطار قاضي التنفيذ، 
التي يمتد اختصاصها إلى المكان الذي صدر فيه الحكم أمام رئيس المحكمة  الجبري تنفيذالإستصدار األمر ب

أما   ،(2)ف.م.إ.من ق 1ف/1422، وهي الحالة التي نص عليها المشرع الفرنسي في المادة (1)التحكيمي
فهي صدور الحكم التحكيمي خارج الجزائر فإن طلب استصدار األمر بالتنفيذ الجبري وفق نص  الحالة الثانية

مع العلم أن ، (3)ذيقدم إلى رئيس محكمة الجهة التي يطلب فيها التنفيج .وا  .م.إ.من ق 1ف/1121المادة 
تنفيذ سواء صدر الحكم في فرنسا أو المشرع الفرنسي ال يفرق بين الجهة القضائية المختصة باألمر بال

 .(4)خارجها
من ذات القانون منح القوة التنفيذية لحكم  7ف/1128جعل المشرع الجزائري ووفق نص المادة  وقد

التحكيم الدولي أن تتم بأمر، والمقصود باالمر هو األمر على العريضة وجعل االختصاص بإصدار هذا 
ذ حكم التحكيم األمر إلى المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها حكم التحكيم أو المحكمة التي سيقع تنفي

 . (5)الدولي في دائرة اختصاصها، وذلك إذا كان مقر التحكيم خارج اإلقليم الوطني
وبالتالي نجد أن المشرع الجزائري قد خرج عن القواعد العامة الخاصة بتنفيذ السندات األجنبية 

ية لألوامر التي تجعل الحصول على الصيغة التنفيذ من ذات القانون 212المنصوص عليها في المادة 
ام المحكمة المنعقدة بمقر واألحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبية عن طريق القضاء العادي وأم

 .(6)المجلس، متي استوفت الشروط المنصوص عليها في ذات القانون
                                                                                                                                                                                           

مثل فرنسا والواليات المتحدة األمريكية سعيًا وراء تحقيق القدر االعظم من الفعالية ألحكام التحكيم في العالقات الدولية الخاصة 
أحكام التحكيم األجنبية على الرغم من ابطالها في الدولة التي صدرت فيها ، وذلك على أسـاس ان اسـباب الى االعتراف وتنفيذ 

الــبطالن التــي ابطلــت مــن اجلهــا تلــك األحكــام التتــوافر فــي قــوانين هــذه الــدول ، إذ اســتند هــذا القضــاء فــي ذلــك الــى نــص الفقــرة 
 .  Polish Ocean Line -بالنسبة للقضاء الفرنسي قضية: ذه القضايااالولى من المادة السابعة من أتفاقية نيويورك، ومن ه

v: - Leboulanger Philip :Les contract enter etats et enter prises economic  ،Parise ،1985 , p 140 

 . Aerosrevices Chromalloyقضية  وبالنسبة للقضاء األمريكي

v: - Bertrand Moreu EtThierry Bernard ، Droit Interen Et Droit Interratio Del arbitrage (2em) Edition ، 

Parise ،1985, p 213. 

.، مرجع سبق ذكرهج.إ.و.م.إ.من ق 7ف /1121المادة  - 1 
.، مرجع سبق ذكرهف.م.إ.من ق 1ف/1422المادة  - 2 
.، مرجع سبق ذكرهج.إ.و.م.إ.من ق 1ف /1121المادة  - 3 

نفاذها وتوجب الطعن فيها في ظل عبد العزيز خنفوسي،  -4 القواعد اإلجرائية التي تحكم مسألة االعتراف بأحكام التحكيم وا 
 .711مرجع سبق ذكره، ص  التشريعات المقارنة،

.، مرجع سبق ذكرهج.إ.و.م.إ.من من ق 7ف/1128لمادة ا - 5 
ام والقرارات الصادرة من جهات قضائية ال يجوز تنفيذ األوامر واالحك:"على أنه ج.وا  .م.إ.من من ق 212تنص المادة  -6

أجنبية، في اإلقليم الجزائري، إال بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط 
 :...".اآلتية

لقرارات والعقود يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية لألوامر واألحكام وا:" من ذات القانون كذلك على أنه 212وتنص المادة 
 ".والسندات التنفيذية األجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ
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ج نجد شروط استصدار األمر بالتنفيذ .ا  و .م.إ.من ق 1121، 1127، 1121واد كذلك بالرجوع إلى الم
 .حكم التحكيم هي نفس شروط طلب االعتراف

غير أن إجراءات التنفيذ الجبري تأتي بعد امتناع من صدر ضده حكم التحكيم من تنفيذه طواعيًا، 
إلى  1112الواردة في المواد من  بمعنى لبدا أن نفرق بين إجراءات مهر حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية

ذات القانون، وبين أجراءات التنفيذ من  1124وجب نص المادة ج والمحال إليها بم.وا  .م.إ.من ق 1118
 .(1)من القانون نفسه 9ف/211الجبري لحكم التحكيم التجاري الدولي كسند تنفيذي وفق نص المادة 
تنفيذ حكم التحكيم :"في مقاله الموسوم ب ولهذا يرى الدكتور عمر بن سعيد من جامعة خنشلة بالجزائر

وبخصوص تنفيذ حكم التحكيم الدولي لم ينص على ما  أن المشرع الجزائري "لجزائرالتجاري األجنبي في ا
يعرف بمقدمات التنفيذ الجبري الواردة في ضمن الكتاب الثالث الباب الرابع منه الخاص باالتنفيذ الجبري 

 إلى  1112للسندات التنفيذية، والتي كان من باب األول أن يحيلنا إليها، بداًل من إحالته على أحكام المواد 
من القانون نفسه التي  1112أن المشرع الجزائري أورد نصًا تضمنته المادة  كما، (2) ج.وا  .م.إ.من ق 1118

 .(3)تحيلنا إلى تطبيق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل على احكام التحكيم
وعمومًا فيما يخص تنفيذ أحكام التحكيم االجنبية جبريًا في ظل القانون الجزائري لبدا من الرجوع إلى 

ج المواد .وا  .م.إ.ق األحكام العامة المتعلقة بالتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية الواردة ضمن الكتاب الرابع من
 .وما بعدها 211

كذلك وفي مجال العقود الدولية، ال نجد أي تنظيم لمسألة االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، 
تكون قرارات التحكيم :" التي تقضي بأن 1922الفرنسي لعام باستثناء البرتكول الملحق باالتفاق الجزائري 

 .(4)"قابلة للتنفيذ دون حاجة لوضع الصيغة التنفيذية عليها وذلك في كل من إقليمي فرنسا والجزائر
وعلى غرار المشرع الجزائري نظمت التشريعات الوطنية المقارنة مسألة االعتراف والتنفيذ ألحكام 

وقانون المرفعات  ،28في المادة  1994لعام  72: لك قانون التحكيم المصري رقمالتحكيم األجنبية من ذ
في القسم  1991المشرع التونسي في قانون التحكيم لعام  عن" وما يليها، فضال 792المصري في المواد 

المواد ) 7111، كذلك المشرع الفرنسي في قانون االجراءات المدنية لعام (وما يليها 29المادة /الفصل)الثامن 
 (.ووما يليها 1121المودا ) 1982، وقانون المرفعات الهولندي لعام (1214-1212

اتفاقية بخصوص مسألة االعتراف وتنفيذ احكام التحكيم األجنبية في ظل االتفاقيات الدولية فإن أما 
كذلك هي األخرى فلم تعرف  1759نيويورك بشأن االعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية لعام 

                                                           
 . ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي: "ج على أنه.وا  .م.إ.من ق 211تنص المادة  -1

 ...."  مأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبطأحكام التحكيم ال -9:...والسندات التنفيذية هي
 .وما يليها 29مرجع سبق ذكره، ص  عمر بن سعيد، تنفيذ حكم التحكيم األجنبي في الجزائر، -2
الحكام على تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل ل:"على أنه ، ، مرجع سبق ذكره،ج.وا  .م.إ.من ق 1112تنص المادة  -3

 ".أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل
 .24 منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار، مرجع سبق ذكره، ص -4
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 حيث تمالمي للتحكيم التجاري الدولي، بمثابة الميثاق الع والتي تعتبر ،"التنفيذ"و "االعتراف"مصطلحي 
 1971برتوكول جنيف لعام هذه االتفاقية ألغت و في مدينة نيويورك،  1928مايو  71اإلعالن عنها في 
كما  ،(2)قانوني عالمي للتحكيم التجاري الدولي، بعدما كان يمثالن أول نظام (1)1972واتفاقية جنيف لعام 

 .(3)1988يوليو عام  11المؤرخ في  88/18انضمت الجزائر إلى هذه االتفاقية بموجب قانون 
وقد جاءت هذه االتفاقية نتيجة محاوالت عديد بهدف توحيد القواعد الخاصة باالعتراف وتنفيذ أحكام 

 . (4)ذاتها الدولة غير تلك التي صدرت فيها، بفضل هذه االتفاقيةالتحكيم األجنبية، والتي أصبحت كذلك في 
من هذه االتفاقية نجدها تلزم كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات  11بالرجوع إلى نص المادة و 
وذلك طبقا ، (5)وأن تقوم بتنفيذها وفقًا للقواعد اإلجرائية المتبعة في اإلقليم الذي يحتج فيه بالقرار، التحكيم

 .(6)للشروط الواردة في المادتين الرابعة والخامسة من ذات االتفاقية

                                                           

 1 .مرجع سبق ذكره، 1928من اتفاقية نيويورك لعام 7ف/12المادة  -
 .429 - 428، ص ص مرجع سبق ذكرهطه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  -2
المتعلق بالمصادقة على اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعتراف وتنفيذ  1988يوليو عام  11المؤرخ في  88/18 :رقم قانونال -3

 .، مرجع سبق ذكره1178ص  1988وليو ي 11درة بتاريخ الصا 78 :ع، ج.ج.ر.ج أحكام التحكيم األجنبية،
محمد علي محمد بني مقداد، المسلك السليم الصدار وتنفيذ حكم التحكيم، دراسة نظرية تطبيقية، مؤسسة حمادة للدراسات  - 4

 .142، ص7117، 1الجامعية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وان تقوم على كل :" 1928من اتفاقية نيويورك لعام  1نص المادة  -5

وال تفرض على . بتنفيذها وفقًا لإلجراءات المتبعة في اإلقليم الذي يحتج به بالقرار، طبقا للشروط الواردة في المواد التالية
كثر تشديداص بكثير أو رسوم أو أعباء االعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه االتفاقية أو على تنفيذها شروط أ

 ".اعلى، بكثير مما يفرض على االعتراف بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها
للحصول على االعتراف والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة، يقوم :"1928نصت المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لعام  -6

 :يذ، وقت تقديم الطلب بما يليالطرف الذي يطلب االعتراف والتنف
 .القرار األصلي مصدقًا عليه حسب األصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب األصول -(أ)
 .االتفاق األصلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب األصول -(ب)
ية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار، وجب على الطرف متى كان الحكم المذكور أو االتفاق المذكور بلغة خالف اللغة الرسم -7

ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف . الذي يطلب االعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة
 .رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي

اليجوز رفض االعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على الطرف المحتج -1":وتنص المادة الخامسة من ذات االتفاقية كذلك على أنه
 : ضده بهذا القرار، إال إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها االعتراف والتنفيذ ما يثبت

لة من حاالت انعدام أن طرفي االتفاق المشار إليه في المادة الثانية كانا، بمقتضى القانون المطبق عليهما، في حا -(أ)
ذا لم يكن هناك ما يشير إلى  األهلية، أو كان االتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان االتفاق أوا 

 :ذلك بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار أو
أو بإجراءات التحكيم أو كان ألي  أن الطرف الذي يحتج بضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم -(ب)

 أو: سبب آخر غير قادر على عرض قضيته
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نما أجازت  والجدير بالذكر ان اتفاقية نيويورك لم تحصر مجال تطبيقها في الدول المتعاقدة فقط، وا 
كذلك تطبيق أحكامها لكافة الدول حتى ولو لم تكن طرفا فيها، غير ان الجزائر أخذت بمبدأ المعاملة بالمثل 

ي تنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية الذي أخذت به معظم دول العالم، وأبدت تحفظات عند انضمامها إلى ف
، والتي من بينها عدم قبولها سوى االعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية التي تصدر 1928اتفاقية نيويورك 

 . (1)على تراب دولة أخرى متعاقدة وعضو في اتفاقية نيويورك
ذا كا ، إآل أن الســــوابق "التنفيــــذ"و" االعتــــراف"نــــت التشــــريعات الوطنيــــة والدوليــــة ال تعــــرف مصــــطلحي وا 

القضــائية بــالرغم مــن نــدرتها إال أنهــا أشــارت إلــى تعريــف هــذين المصــطلحين، فقــد رأت محكمــة كولمبيــة فــي 
هـو " التنفيـذ"م، وأن معنـى االعتراف بالقوة والتأثير القانونيين لقرار التحكـي: يعني" االعتراف"إحدى القضايا أن 

يشـير " االعتـراف"، ويتفـق الكثيـر مـن الشـراح أنالتنفيذ اإلجباري لقرار تحكيم سبق للدولة نفسها أن اعترفت بـه
إلـى عمليـة وضـع " التنفيـذ"إلى عملية اعتبار قرار التحكيم ملزما لكن غير قابـل للتنفيـذ بالضـرورة، بينمـا يشـير 

 .قرار التحكيم موضع التنفيذ
وهــي إذا مــا كــان علــى طــرف مــا أن يلــتمس " التنفيــذ"و" االعتــراف"كمــا أن هنــاك صــلة بــين مصــطلحي 

االعتــراف والتنفيــذ معــًا، أو مــا إذا كــان بإمكانــه أن يســعى إلــى الحصــول إلــى االعتــراف بقــرار التحكــيم بصــورة 
بأنهمـا " التنفيذ"و" عترافاال"عن المحكمة العليا األلمانية فسرت فيه  1981مستقلة، لكن في قرار صادر سنة 

 .(2)إجراءاين مترابطان وال يمكن التماس كل واحد منهما على حدة
االعتراف بالحكم أو القرار التحكيمي وبين تنفيـذه، فقـد يعتـرف بـه وال ينفـذ، ولـو غير أن هناك فرق بين 

ف يعنـي أن القـرار قـد صـدر نفذ فيفترض أته تم االعتـراف بـه مـن الجهـة التـي أعطتـه القـوة التنفيذيـة، فـاالعترا

                                                                                                                                                                                           

أن القرار يتناول خالفًا لم تتوقعه ولم تتضمنه شروط االحالة إلى التحكيم، أو أن يتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز  -(ج)
ت المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم نطاق االحالة إلى التحكيم، على أن يراعى في الحاالت التي يمكن فيها فصل القرارا

عن المسائل التي ال تخضع له أنه يجوز االعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ هذا 
 أو: الجزء

عدم وجود مثل هذا أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقًا التفاق الطرفين أو لم تكن، في حالة  -(د)
 أو : االتفاق، وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم

أن القرار لم يصبح بعد ملزم للطرفين أو أنه نقض أو وقف تنفيذه من طرف سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو  -(ه)
 .بموجب قانون هذا البلد

تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه االعتراف  يجوز كذلك رفض االعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا -7
 :بالقرار وتنفيذه

 أنه ال يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد، أو -(أ)
 ".أن االعتراف بالقرار أوتنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد -(ب)
 .122مرجع سبق ذكره، ص  حكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر،دمانة محمد، معنصري مريم، إجراءات تنفيذ أ -1
 .19ص  واشنطن، ،7112 ، ط1982ألجنبية وتنفيذها لعام أمانة األونسيترال، دليل اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم ا -2
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بشكل صحيح وملزم لألطراف، والتنفيذ يعني الطلب إلى الخصم الذي صدر القرار ضـده أن ينفـذ مـا جـاء فـي 
 .(1)القرار التحكيمي، وفي حالة امتناعه يجب إجباره بموجب قانون البلد المراد تنفيذ القرار فيه

، لبـدا مـن اختيـار المكـان الـذي يـراد منـه  التحكـيم جبريـاً حكـم لقـرار أو تنفيذ االعتراف والومن أجل طلب 
االعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه، وهذا المكان هو المكان الذي توجد فيه ممتلكـات وأمـوال المـدين التـي هـي 
موزعة في عدة دول متعددة، مما يتعين معه من طالب التنفيذ اختيار المكان األكثر مالءمة لالعتراف بالقرار 

ــًا للقواعــد الدوليــة التــي تــنظم هــذه المســألة خاصــة قواعــد القــانون الــدولي االتفــاقي الثنــائي ومتعــدد وت نفيــذه وفق
  .(2)األطراف

وبخصــوص دور مجموعــات البنــك الــدولي فــي االعتــراف والتنفيــذ للقــرارات الصــادرة فــي منازعــات عقــود 
إلــى دور الوكالــة الدوليــة لضــمان االســتثمار االســتثمار األجنبــي المباشــر، فيكفــي أن نشــير علــى ســبيل المثــال 

MIGA ، وكةةةذا المركةةةز الةةةدولي لتسةةةوية منازعةةةات االسةةةتثمار CIRDI  تحـــل الوكالـــة محـــل المســـتثمر حيـــث
حيــث يعتبــر مبــدأ الحلــول وســيلة فعالــة جــدًا لضــمان تنفيــذ  للمطالبــة بحقوقــه اتجــاه الدولــة المضــيفة لالســتثمار،

المســـتثمر، فـــي حالـــة عـــدم امتثـــال الدولـــة المضـــيفة للحكمـــن وامتناعهـــا عـــن قـــرار التحكـــيم الصـــادر لمصـــلحة 
 .(3)تنفيذه

الوكالــــة والدولــــة المضــــيفة  مــــن التوصــــل إلــــى تســــوية النــــزاع بينهمــــا  وأشــــارنا ســــابقًا أنــــه إذا لــــم تــــتمكن
الـذي يـتم وفـق االجـراءات المتبعـة نفسـها  بالمفاوضات والتوفيق، فيحق لكل منهما اللجوء إلى التحكـيم الـدولي،

، وتســتطيع الوكالــة حلــول محــل الدولــة المضــيفة فــي مــالم يتفــق أطــراف النــزاع علــى خــالف ذلــك، CIRDIفــي 
 .(4) تنفيذ قرار التحكيم الصادر لمصلحة المستثمر اتجاه الدولة المضيفة

تــــتم تســــوية المنازعــــات المتعلقــــة :" مــــن اتفاقيــــة الوكالــــة تقضــــي بــــأنب :ف/ 22مــــع العلــــم  أن المــــادة 
أو وفــــق االجــــراءات البديلــــة  بمطلبــــات الوكالــــة بصــــفتها خلفــــا للمســــتثمر طبقــــًا للملحــــق الثــــاني مــــن االتفاقيــــة،

 .(5)المنصوص عليها لهذا الغرض في اتفاقية تبرمها الوكالة مع العضو المعني
ـــاني مـــن  حيـــث ـــأن إ.ض.د.و.إأن الملحـــق الث ـــالقرار يلتـــزم كـــل مـــن :" يقضـــي ب األعضـــاء بـــاالعتراف ب

كما لو كان حكمًا نهائيًا صادرًا من محكمة لـذلك  الصادر وفقا لهذه المادة كقرار ملزم واجب النفاذ في أراضيه

                                                           
 .147مرجع سابق، ص بني مقداد، المسلك السليم الصدار وتنفيذ حكم التحكيم، دراسة نظرية تطبيقية،  محمد محمد علي -1
 .141مرجع سابق، ص  بني مقداد، المسلك السليم الصدار وتنفيذ حكم التحكيم، دراسة نظرية تطبيقية،محمد علي محمد  -2
 .799، ص جع سبق ذكرهرارات التحكيم الدولي، مر كمال عبد العزيز ناجي، دور المنظمات الدولية في تنفيذ ق -3
 .، مرجع سبق ذكرهمن ذات االتفاقية 7ف/22والمادة  إ.ض.د.و.ف أ من إ/18المادة  -4

منى محمود مصطفى، الحماية الدولية لالستثمار األجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات  -: أنظر كذلك
 .72، ص 1991قاهرة، مصر، االستثمار، دار النهضة العربية، ال

 5 .، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.ب من إ:ف/22المادة  -
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العضــو، ويخضــع تنفيــذ القــرار للقــوانين المتعلقــة بتنفيــذ األحكــام فــي الدولــة المطلــوب تنفيــذه فــي أراضــيها، وال 
 .(1)"كام القانون المعمول به في تلك الدولة والمتعلق بالحصانة ضد التنفيذيجوز أن يمس ذلك التنفيذ بأح

ذا ثارت منازعـة بشـأن تنفيـذ قـرار التحكـيم أو تحديـد نطاقـه، تقـوم المحكمـة التـي اصـدرته بتفسـيره بنـاء  وا 
كـم على طلب أحـد الطـرفين، خـالل سـتين يومـًا مـن صـدور الحكـم، وللمحكمـة أن تصـدر قـرارًا بوقـف تنفيـذ الح

 . (2)إلى حين بث طلب التفسير
مـن ذات االتفاقيـة أن الحكـم يتمتـع ( 7: )د مـن الملحـق رقـم:ف/4ما يمكـن اسـتنتاجه مـن أحكـام المـادة 

بقوة النفـاذ فـي إقلـيم أي دولـة عضـو فـي الوكالـة عنـدما تكـون طرفـا فـي النـزاع المعـروض علـى التحكـيم، ومـن 
ســيدفع هــذه الدولــة إلــى تغييــر  المسـلم بــه أنــه عنــد حلــول الوكالـة محــل المســتثمر األجنبــي إزاء الدولــة المضـيفة

موقفهــا مــن قــرار التحكــيم الــذي لــم تنفــذه لمصــلحة المســتثمر، لتغييــر فــي المراكــز القانونيــة، وهــو وجــود منظمــة 
ولهذا فال نعتقد أن دولة عضو في الوكالة ستفكر في عـدم تنفيـذ دولية طرف في النزاع حلت محل المستثمر، 

لموجــودة ومصــالحها مــع الوكالــة، هــذه اآلخيــرة لهــا كــذلك ســلطة توقيــع حكــم التحكــيم حرصــا علــى اســتثماراتها ا
الجــزاء علــى الطــرف الــذي ال يمتثــل لقــرارات التحكــيم الدوليــة المتعلــة بإختصــاص الوكالــة، كمــا تعطــي الوكالــة 

 .(3)سلطة إيقاف عضوية الدولة التي تخل بالتزامتها، على أن تظل الدولة محملة بالتزاماتها السابقة
 21المـادة  نصـت فقـد CIRDIفـي اتفاقيـة لحكم التحكيم الـدولي والتنفيذ أما بحصوص أحكام االعتراف 

من ذات االتفاقية نصت على أن حكم التحكيم يكون ملزمًا وال يكون قاباًل لالستئناف أو ألي طعـن آخـر فيمـا 
ذا أوقـف تنفيـذه طبقـًا إه، إال عدا ما نص عليه في هذه االتفاقية، ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وينفـذ

 .(4)ألحكام هذه االتفاقية
مــن االتفاقيــة توجــب علــى كــل دولــة متعاقــدة أن تعتبــر حكــم المحكمــين الصــادر طبقــًا لهــذه  24والمــادة 
وتنفذ اإللتزامات الماليـة التـي يقضـي بهـا الحكـم فـي أراضـيها كمـا لـو كـان حكمـًا نهائيـًا صـادرًا  ،االتفاقية ملزماً 

ويجـــوز للدولـــة المتعاقـــدة ذات النظـــام االتحـــادي أن تنفـــذ حكـــم المحكمـــين فـــي . مـــن إحـــدى محـــاكم تلـــك الدولـــة
حكمـًا نهائيـا صـادرا لوكـان  محاكمها االتحادية ألو بواسطتها وأن تقرر أن مثل هذه المحاكم تعتبـر الحكـم كمـا

 .(5)من محاكم إحدى الواليات
ـــى إعتـــراف بهـــذا الحكـــم ســـواء أكـــان هـــذا الطـــرف هـــو  ـــد الحصـــول عل ـــذي يري ـــى الطـــرف، ال ويجـــب عل
المستثمر األجنبي أم الدولة المضيفة، أن يتقدم للمحكمة المختصة أو للجنة التي قد تكـون الدولـة عينتهـا لهـذا 

                                                           

.، مرجع سبق ذكرهإ .ض.د.و.من إ( 7)رقم  د من الملحق:ف/4المادة  -  1 
.، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.من إ( 7)من الملحق رقم ط : ف/4المادة  -  2 
.، مرجع سبق ذكرهإ.ض.د.و.م إ إ: ف/21المادة  -  3 
.، مرجع سبق ذكره1922إ لعام .م.ت.و.من إ 21 لمادةا -  4 
.، مرجع سبق ذكره1922إ لعام .م.لت.و.من إ 1ف/24ة الماد -  5 
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بـالغ السـكرتير (1)مصدقة من السكرتير العـام للمركـزالغرض صورة عن الحكم  ، كمـا تلتـزم كـل دولـة بـإعالم وا 
العـــام للمركـــز بالمحكمـــة المختصـــة وغخطـــاره بـــأي تغيـــرات تحـــدث فـــي هـــذا الجانـــب، وينحصـــر دور المحكمـــة 

متــع  المختصــة فــي إصــباغ الحكــم بالتنفيــذ دون رقابتــه، كــون أن القــرار المــراد تنفيــذه والصــادر عــن المركــز يت
 . (2)بالنفاذ الدولي المباشر

يوافـــق نـــص المـــادة الرابعـــة مـــن إتفاقيـــة  ،1922إ لعـــام .م.لـــت.و.إ 7ف/24ويالحـــظ أن نـــص المـــادة 
ـــة وتنفيـــذها،  1928نيويـــورك لعـــام  ال أن االخـــتالف يكمـــن فـــي أن إبشـــأن االعتـــراف بأحكـــام التحكـــيم األجنبي

نسـخة عـن الحكـم وفـق أتفاقيـة واشـنطن، فـي حـين أنـه فـي ظـل الطرف الطالب االعتراف والتنفيـذ يلتـوم بتقـديم 
اتفاقيــة نيويــورك ملــزم بتقــديم نســخ أصــلية مــن اتفــاق التحكــيم ومــن الحكــم، مــع ترجمــة مصــدق عليهــا التفــاق 

ـــد المطلـــوب تنفيـــذ الحكـــم فيهـــا ـــة اخـــتالف لغتـــه عـــن لغـــة البل ، وبالتـــالي (3)التحكـــيم، وللحكـــم الصـــادر فـــي حال
والتنفيذ في ظل اتفاقية واشنطن هي اكثر مرونة  وسـهولة عنهـا فـي اتفاقيـة نيويـورك لعـام فاجراءات االعتراف 

1928(4).   
، ان مثل CIRDIومن االحكام التي فرضتها ذات االتفاقية فيما يخص تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن 

للتنفيذ في الدولة المطلوب التنفيـذ  هذا التنفيذ يجب أن يخضع ويتم وفقًا للقوانين المتعلقة بتنفيذ األحكام القابلة
 .(5)في إقليمها

والخاصــة بــاالعتراف وتنفيـذ أحكــام التحكــيم األجنبيــة  1928وفـي هــذا الشــأن نجـد اتفاقيــة نيويــورك لعـام 
تنظم عالقتها بالمعاهدات األخرى وبالقوانين المحلية أو الوطنية في مجال االعتراف والتنفيذ، حيث تؤكد على 

ذا تيسـر تطبيــق أن االتفاقيـة  ال تخــل بصـحة المعاهــدات األخـرى المتعلقــة بـاالعتراف بقــرارا التحكـيم وتنفيــذها وا 
قواعد قد تكـون أكثـر تسـاهاًل مـن االتفاقيـة علـى االعتـراف والتنفيـذ، وبمعنـى آخـر إذال عملـت الـدول المتعاقـدة 

ـــة علـــى تنفيـــذ قـــرارات وفـــق القـــوانين المحليـــة أو المعاهـــدات أكثـــر مؤاتـــاة للتنف يـــذ فـــال يعـــد ذلـــك انتهاكـــًا التفاقي
 .(6)نيويورك

                                                           
يلزم الطرف الذي يرغب في االعتراف بالحكم وتنفيذه على إقليم الدولة :"1922إ لعام .م.ت.و.من إ 7ف/24المادة  -1

من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى السلطات  المتعاقدة بأن يقدم صورة طبق األصل من الحكم معتمدة
األخرى التي حددتها الدولة المذكورة لهذا الغرض، ويجب على كل دولة متعاقدة إخطار السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو 

 ".السلطة األخرى التي تحددها لهذا الغرض، وبأي تغيير الحق في هذا الشأن
، ص 1992البحيري، تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عزت محمد  -2

121. 
3
- Van Den berg, Albert J, Some Recent Problems in the Practice of Enforcement under the New York ICSID 

Convention, ICSID Revue, F.I.L.J.Vol.2, n
o
 2, fall 1987, p440. 

4
 - Fox, William, International Commercial Agreement, Kluwer,Netherrlands, 1982, p 299. 

 .، مرجع سبق ذكره1922إ لعام .م.لت.و.من إ 1ف/24المادة  -5
ال تؤثر أحكام  -1:"المتعلقة باالعتراف والتنفيذ ألحكام التحكيم األجنبي 1928من اتفاقية نيويورك لعام  1ف/2نص المادة  -6

أحكام هذه االتفاقية على صحة ما تعقده األطراف المتعاقدة من اتفاقات متعددة األطراف أو اتفاقات ثنائية تتعلق باالعتراف 
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وفي هذا االطار رآت بعض المحاكم األلمانية  أن تعـدد نظـم التنفيـذ جـائز فـالطرف الـذي يحـتج بقـانون 
ـــي أو بمعاهـــدة أخـــرى بموجـــب المـــادة الســـابعة مـــن اتفاقيـــة نيويـــورك، يجـــب عليـــه ان يحـــتج بالقـــانون أو  محل

حدى قراراتها اثارة القاعدة أكثر مؤتاة في االعتـراف محكمة النقض الفرنسية في إك أجازت المعاهدة ككل، كذل
، وســمحت إثــارة ذلــك مــن المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، مــع العلــم أن هــذه القاعــدة تطبــق حتــى فــي حالــة والتنفيــذ

  .(1)تضارب األحكام بين اتفاقية نيويورك وغيرها من صكوك الدولية
 نصت على إلزامية االعتراف والتنفيذ بحكم المحكمين الصادرة عن المركز،  اتفاقية واشنطن قدورغم أن 

إال أن هـــذا التنفيـــذ ال يجـــب أن يتعـــرض مـــع األحكـــام التـــي ترعـــى حصـــانته إذ يمكـــن أن يتعـــرض قـــرار 
مما يتعطل تنفيـذه طبقـًا لمـا التصادم مع احكام القانون الوطني في هذا النطاق،  التحكيم المراد تنفيذه لمخاطر

ولهـذا سـمحت اتفاقيــة تقضـي بـه قـوانين إحــدى الـدول المتعاقـدة مـن منــع التنفيـذ ضـد أمـالك وطنيــة أو أجنبيـة، 
مما يتناقض مع االهداف التي  ،(2)المركزالتحكيم  أحكامتنفيذ واشنطن للدول بالدفع بحصانتها السيادية اتجاه 

                                                                                                                                                                                           

ف المهتمة من أي حق  يكون له في االستفادة من أي قرار تحكيمي على نحو بقرارات التحكيم وتنفيذها وال تحرم أيًا من األطرا
لى الحد اللذين يسمح بهما قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إلى االحتجاج بهذا القرار  ".وا 

 مرجع سبق ذكره، ،7112، طبعة 1982أمانة األونسيترال، دليل اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام  -1
 .وما يليها 782 ص

والتي صدرت بشانها احكام تحكيم، ورفضت  CIRDIالجدير بالمالحظة ان هناك الكثير من القضايا التي عرضت على  -2
نزاع شركة : الدولة المضيفة لالستثمار والمحكوم عليها أو المؤسسات التابعة لها تنفيذ حكم المركز، ومن بين هذه القضايا

SOABI  ،وتتلخص وقائع هذه القضيةمع التي تحمل جنسية بنما مع حكومة السينغال (SOABI) وجود اتفاق استثمار بين  :في
وحدة سكنية بمدينة داكار، وأثناء تنفيذ االتفاق ثار نزاع  1211بشأن انشاء  1922وحكومة السنيغال ابرم عام  SOABI شركة

لتسوية خالفها مع حكومة  CIRDIإلى  1987-11-12بطلب مؤرخ في  SOABIبين األطراف، على إثره تقدمت شركة 
، تم تشكيل محكمة التحكيم وفقًا 1987-11-18السنيغال عن طريق التحكيم، وبعد قيد الطلب من جانب سكرتارية المركز في 

 .لنصوص اتفاقية واشنطن
زام حكومة السنيغال بتعويض شركة بإل 1988-11-72وقد فصلت محكمة التحكيم في هذا النزاع بحكمها الصادر في 

SOABI  نوفمبر من نفس السنة صدر حكم المحكمة  14عن األضرار الناتجة عن فسخ العقد بينهما، وبناءا عل ذلك وفي
نت اتفاقية واشنطن، غير أن  22و 24االبتدائية بباريس يقضي باالعتراف وااللتزام بهذا الحكم في فرنسا وفقا لنصوص المواد 

بالغاء حكم المحكمة االبتدائية على أساس أن  1989-17-12السينيغالية استانفت الحكم، لتحكم محكمة باريس في الحكومة 
السنيغال لم تتنازل عن حصانتها، وتعارضه مع السياسة العامة للدولة، ولذلك يتعين على المحكمة رفض االعتراف وااللتزام 

 .بهذا الحكم وفقًا لقانون المرفعات المدنية
 Gaillard,Emmanuel, The enforcement of ICSID awards in France, The decision of the paris-:لمزيد من تفاصيل راجع)

court of appeal in the SOABI case, ICSID,Revue, F.I.L.J,vol,5,No 1,1990, p 90.)  
االتفاق الذي ابرم بين : والتي تتلخص وقائعها في  (B.B)قضية حكومة الكونغو وشركة بينفونونتي بونفان االيطالية كذلك 

االيطالية المتضمن انشاء شركة للصناعات الزجاجية البالستيكية، واحتوى هذا االتفاق على بند ( B.B)حكومة الكونغو وشركة
الستثمار، فتقدمت قد نشب نزاع بينهما حول بنود اتفاق الحلها، و  CIRDIاحالة النزاعات الناشئة عن تنفيذ هذا االتفاق إلى 

وعندها تقدمت هذه  لصالح الشركة االيطالية، CIRDIعندها الشركة االيطالية بطلب تحكيم أمام المركز، وحكمت محكمة 
اآلخيرة إلى المحكمة االبتدائية في باريس طالبة االعتراف بالحكم في فرنسا، إال أن هذه المحكمة ربطت تنفيذ هذا الحكم 
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ن ك1وضــعت االتفاقيــة مــن أجلهــا انــت االتفاقيــة قــد أعطــت ضــمانات أخــرى للمســتثمر االجنبــي فــي حالــة ، وا 
   .2رفض تنفيذ حكم التحكيم كاللجوء إلى الحماية اليبلوماسية لدولته

فع بالحصــانة الســيادية ضــد تنفيــذ أحكــام التحكــيم الصــادرة عــن المركــز هــو أمــر منتقــد لعــدة دكمــا ان الــ
المركــز هــو بمثابــة تنازلهــا عــن ســيادتها بنظــر هــذا النــوع مــن أســباب وهــو أن قبــول الــدول علــى التحكــيم فــي 

المنازعات المتعلقة باالسـتثمار، كـذلك أن الـدفع بالحصـانة ضـد أحكـام التحكـيم الصـادرة عـن المركـز يِـؤي إلـى 
ن فــي تنفيـذ االلتزامــات التعاقديـة، ذلــك ان اتفـاق التحكــيم باعتبـاره قضــاء خاصـا يســتمد التعـارض مـع مبــدأ حسـ

  .لزامية من اتفاق التحكيم ومن مبدأ سلطان اإلرادةقوته اال
أضــف إلــى ذلــك أن تمســك دولــة بالحصــانة فــي هــذه الحالــة يتنــافى مــع التزاماتهــا كطــرف فيــي االتفاقيــة 

، (7ف/24و 1ف/21: )بــاحترام قــرارات التحكــيم الصــادرة عــن المركــز واالمتثــال لهــا بموجــب المــادتين رقمــي

                                                                                                                                                                                           

بقة من السلطات القضائية الفرنسية، كاجراء احترازي لتنفيذ على أموال الكونغو بصفتها مدين بالحصول على موافقة مس
الموجودة في فرنسا، بعد ذلك تقدمت الشركة االيطالية بطلب استئناف أمام محكمة باريس االستئنافية، معتبرة أن هذا االجراء 

 24ن االعتراف والنفاذ، وبين إجراءات التنفيذ، وقضت بأن المادة غير الزم لتنفيذ حكم المركز، وقد فرقت محكمة االستئناف بي
من اتفاقية واشنطن عملت على تسهيل االعتراف بحكم التحكيم في الدول المتعاقدة، وال يمكن الي محكمة وطنية مناقشة التنفيذ 

كم التحكيم، وأن مسألة التنفيذ على أمالك الدولة الطرف في التحكيم، ذلك ان هذه المسألة خارجة عن مرحلة االعتراف بح
لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود االستثمار بين الدولة والمستثمر  - -:أنظر -. )تخضع للقوانين الداخلية للدولة المتعاقدة

حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات  -، أنظر كذلك 122-122 ص األجنبي، مرجع سبق ذكره، ص
-: أنظر كذلك -وما يليها 717مرجع سبق ذكره، ص  ،1922االستثمار األجنبية، على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام 

ازعات االستثمار، جالل وفاء محمدين، التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية من
       ( وما يليها 94القواعد، اإلجراءات، االتجاهات الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص 

على أنها تتضمن أي إستثناء من أحكام القانون  24ال يجوز تفسير المادة :"إ على أنه.م.لت.و.من إ 22نصت المادة  -1
 ".نة تلك الدولة أو أي دولة أجنبية أخرىالمعمول به في أي دولة من الدول المتعاقدة، والمتعلق بحصا

ال يجوز لدولة متعاقدة أن تمنح حماية دبلوماسية، أو أن تقم بمطالبة  -1:"إ على أنه.م.لت.و.من إ 72نصت المادة  -2
، طبقًا دولية، بالنسبة لنزاع اتفق احد مواطنيها مع دولة متعاقدة أخرى على أن يطرح على التحكيم، أو طرح فعاًل على التحكيم

 .لهذه االتفاقية، إال في حالة ما اذا لم تحترم الدولة األخرى المتعاقدة حكم المحكمين الصادر في النزاع ولم تنفذه
ويمكن ان ننوه كذلك هنا ان بعض االتفاقيات الدولية الثنائية وفيما يخص حلول الدولة محل المستثمر األجنبي لحمايته تعطي 

واللجوء إلى التحكيم لدى محكمة العدل الدولية أو التحكيم وفق أحكام  72تطبيق نص المادة الخيار للطرف المتعاقد في 
من االتفاقية الجزائرية األلمانية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات  19: من المادة 2أنظر ف.)االتفاقية الثنائية

 (. ، مرجع سبق ذكره7111، والمصادق عليها في سنة 1992الموقعة في مارس 
تبادل وجهات النظر بالطرق البلوماسية غير الرسمية بقصد ( 1)وال يعتبر من باب الحماية الدبلوماسية في مفهوم الفرة  -7

 .تسهيل تسوية النزاع فقط ال غير
كيم بين جالل وفاء محمدين، التح -:أنظر كذلك فيما يخص الضمانات المفروضة عند عدم االنصياع لحكم التحكيم -)

المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، القواعد، اإلجراءات، االتجاهات 
 ( وما بعدها 89الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص 
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الجــزاءات عليهــا نتيجــة إخاللهــا بااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة، ممــا ويجعــل مــن الممكــن توقيــع 
 .(1)ينعكس على ذلك على عالقتها الدولية ومصالحها الحيوية، وباألخص االقتصادية منها

علــى تنفيــذ حكــم التحكــيم الــدولي الصــادر عنهــا ودون تـــأخير،  CCIكــذلك أكــدت قواعــد التحكــيم لــدى 
نة بنسـختها المعدلـة سـ 1982فضاًل عمـا نصـت عليـه قواعـد القـانون النمـوذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي لعـام 

مـا يميـز اتفاقيـة واشـنطن عـن بـاقي االتفاقيـات األخـرى ال سـيما اتفاقيـة منـه، و  12و 12، في المادتين 7112
هو أنها ال تربط بين التنفيذ وضـرورة الحصـول علـى الصـيغة التنفيذيـة، فـالحكم الصـادر  1928م نيويورك لعا

، وبــالرغم مــن ذلــك إال أن حكــم التحكــيم فــي منازعــات عقــود االســتثمار (2)عــن المركــز نهــائي وملــزم لالطــراف
واء فــي ظـــل األجنبــي المباشــر بصــفة عامــة ســواء فــي ظــل التحكــيم الحــر او المؤسســي هــو مــؤطر قانونــا ســ

القـــانون الـــوطني أو الـــدولي، وبـــالرغم مـــن أنـــه يخضـــع لالعتـــراف والتنفيـــذ إال أن التشـــريعات الوطنيـــة والدوليـــة 
القضـائية البعديـة المراقبـة سمحت بمراجعته وفق نظام المراجعة  والمتمثل في تفسير وتصحيح الحكم أو نظام 

وفق طرق الطعن المقـررة فـي التشـريع الـوطني والـدولي ، سواء عند التنفيذ أو عند الطعن، على أحكام التحكيم
 .(3)وفي التحكيم الحر والمؤسسي

                                                           
 .119-118ص  ره، صكمال عبد العزيز ناجي، دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي، مرجع سبق ذك -1
 .122 لما أحمد كوجان، التحكيم في عقود االستثمار بين الدولة والمستثمر األجنبي، مرجع سبق ذكره، ص -2
بخصوص اسلوبي المراجعة والمراقبة فيما يخص تنفيذ احكام التحكيم الدولي الصادرة في المنازعاة االستثمارية االجنبية  -3

المؤسسي، نجد أن التشريعات الوطنية المقارنة واالتفاقيات الدولية تباينت في طريقة األخذ سواء في ظل التحكيم الحر أو 
بهاذين األسولبين، خاصة من حيث تصدى القضاء لحكم التحكيمي ومراجعته ورقابته من الناحية الشكلية والموضوعية، فوفق 

الناحية الشكلية والموضوعية من طرف المحكمة المختصة ، بمراجعته من أسلوب المراجعة يكون منح أمر التنفيذ لحكم التحكيم
التي تقوم بتفسير الوقائع من جديد، غير أن هذا األسلوب تعرض لعدة انتقادات منها كونه ِيؤدي إلى عرقلة التحكيم ويمس 

ريعات الوطنية بهذا ولم تأخذ أغلبية التش. الخ...بمبادئه التي تضمن فاعليته في المنازعة االستثمارية كالمرونة والسرعة 
األسلوب، الذي يمنح سلطة تقدرية واسعة للقضاء عند اعطاء القوة التنفيذية، لهذا نجد التشريع الفرنسي والجزائري والمصري 
وحتى الدولي الدولي يأخذون بنظام المراقبة لحكم التحكيم من الناحية الخارجية أي الشكلية دون الموضوعية، عند منح الصيغة 

فقاضي التنفيذ اما أن يعطي األمر بالتنفيذ ،أو يرفضه فهو ليس بمثابة جهة استئنافية كما أنه ليس جهة مختصة  ة،التنفيذي
تنظر دعوى بطالن الحكم التحكيمي، وبالرجوع إلى االتفاقيات الدولية وكما سبق االسارة أليه أنها تأخذ بأسلوب المراقبة فيما 

نصت ، إذ  11و 11في المادة الرابعة، واتفاقية واشنطن في المادتين  2611ويورك لعام يخص تنفيذ حكم التحكيم، كاتفاقية ني
تتمتع األحكام الصادرة في أطار هذا النظام بميزه التنفيذ المباشر،  حيثعلى مبدأ النفإذ الدولي المباشر ألحكام المحكمين 

األحكام  رتبةقابة المحاكم الداخلية لهذه الدول فهي تعد بمأنها قابلة للتنفيذ في أقاليم الدول المتعاقدة وال تخضع لر بمعنى 
، كذلك يمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى االتفاقيات القضائية النهائية الصادرة في المحاكم الداخلية للدولة المطلوب فيها التنفيذ

خرى التي نصت على مبدأ النفإذ المباشر أتفاقية تسوية المنازعات األستثمارية بين الدول العربية ومواطني الدول األاألخرة ك
ينفذ حكم " ، حيث نصت على أنه 2691إ لعام .م.لت.و.من إ 11بنفس الصيغة للمادة  19ألحكام المحكمين في المادة 

لنفإذ التحكيم في الدول التي طرفًا في النزاع ،أو التي يكون أحد مواطنيها طرفًا في ذلك النزاع كما لو كان حكمًا نهائيًا واجب ا
وعلى الدولة ذات . صادرًا من أحد المحاكم تلك الدولة ويتمتع بجميع الضمانات المقررة محليًا بوجوب نفإذ األحكام الوطنية 
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 عقود االستثمار األجنبي المباشر الدولي في منازعاتالتجاري في حكم التحكيم طرق الطعن : الفرع الثاني
في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر سواء في ظل التحكيم الحر أو تنتهي خصومة التحكيم 

األول يتعلق : بصدور الحكم التحكيمي، وتبدأ بعد ذلك مرحلة ما بعد الحكم، وفيها يبرز موضوعانالمؤسسي 
بطالن أو والثاني يخص طرق الطعن فيه إما بالوالذي أشارنا إليه آنفًا، باالعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي، 

 .الجزائري عنه في المقارن والدوليوتختلف هذه الطرق  من التشريع الوطني  االستئناف أو الطعن بالنقض
هجوم ايجابي بواسطة الطرف الخاسر بخصوص صالحية حكم التحكيم :" ويعرف الطعن بالحكم بأنه

 .(1)"الدولي، يعتمد على نصوص النظام القانوني المناسب، ويتخذ عدة أشكال
 لطعن في التشريع الوطني والمقارنطرق ا :أوالا 

تختلف طرق الطعن على أحكام المحكمين الصادرة في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر  
ومن التحكيم الحر عنه في المؤسسي، وحسب االحالة اليه من طرف عقد االستثمار  من تشريع آلخر،

هناك بعض التشريعات اتجهت إلى إخضاع أحكام أن دولي، حيث االجنبي ذاته أو من التشريع الوطني أو ال
كالتشريع القطري في قانون المرفعات المدنية والتجارية  التحكيم لنفس طرق الطعن المقررة لألحكام القضائية

 .(2)، واللذان يجيزان الطعن باالستئناف لمن صدر حكم التحكيم ضده1997، واالماراتي لعام 1991لعام 
وتوجد بعض التشريعات ومنها التشريع الوطني الجزائري فرقت في طرق الطعن بين ما إذا كان 
التحكيم داخليًا  وبين ما إذا كان التحكيم دوليًا، واختلفت في طريقة الطعن في كليهما، فبخصوص المشرع 

وأحكام التحكيم  من حيث طرق الطعن بين أحكام التحكيم الدولي الصادرة في الجزائر،الوطني فقد ميز 
 .الدولي الصادرة خارج اإلقليم الوطني

 :حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر:1
إن المشرع لم يسمح بإقامة دعوى البطالن في حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر خارج الجزائر، فال 

د التنفيذ عن طريق يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وجعله قابل للطعن غير المباشر عن
، وعليه فاألمر القاضي برفض إعطاء صيغة التنفيذ أو (3)االستئناف في األوامر المتعلقة باالعتراف أو التنفيذ

 (االستئناف) رفض االعتراف بحكم تحكيمي دولي صادر خارج الجزائر يقبل االستئناف، لكن هذا األخير
ليست محددة أسبابه حصرًا، مثل األمر القضائي الذي يعطي صيغة التنفيذ أو االعتراف بحكم تحكيمي دولي 

                                                                                                                                                                                           

عبد الحميد -:أنظر -) ".النظام االتحادي ان تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها االتحادية ان وجدت لديها هذه الصالحية
 .وما بعدها 172 دولي، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، صاألحدب، موسوعة التحكيم ال

النامية، الوراق للنشر إيهاب عمرو، التحكيم التجاري الدولي المقارن، في ضوء تحول سياسات التنمية االقتصادية في الدول  -1
 .22، ص 7114 عمان، األردن، والتوزيع،

المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة،مرجع سبق عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء، تنفيذ أحكام  -2
 .117 ذكره، ص

يكون األمر القاضي برفض االعتراف أو برفض :"، مرجع سبق ذكره، 19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1122نص المادة  -3
 "التنفيذ قاباًل لإلستئناف
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في قانون  ضمن الحاالت المحددة على سبيل الحصركذلك لكن خارج الجزائر، والذي هو قاباًل لالستئناف 
 .(1)1122 :اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري والتي ذكرتها المادة

  :حكم التحكيم الدولي الصادر داخل الجزائر -2
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، فإن الحكم التحكيمي التجاري  1122: نص المادة باستقراء

الدولي الصادر في الجزائر يقبل الطعن بالبطالن بعكس الحكم التحكيمي التجاري الدولي الصادر خارج 
أو إعطاء الجزائر الذي ال يقبل الطعن بالبطالن، ويقتضي طعن غير مباشر باالستئناف فيما يخص رفض 

، وعليه فالطعن في أحكام التحكيم الدولي وفق التشريع الوطني االعتراف بالحكم التحكيمي الدوليالتنفيذ أو 
الجزائري الصادرة في المنازعة االستثمارية إذا ما تم االحالة إليه وفق مبدأ سلطان االرادة في عقد االستثمار 

  :  ق التاليةأو وفق التشريع الوطني أو الدولي، يكون بالطر 
 :الطعن باالستئناف -أ

أخضع المشرع الجزائري الطعن باالستئناف والطعن بالبطالن لنفس األسباب والحاالت التي يبنى 
األولى هي االعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي التجاري : ، وهنا لبدا أن نميز بين مسألتين(2)عليها الطعن

التحكيمي التجاري الدولي في حد ذاته كقرار تحكيمي دولي، الختالف أحكام الدولي، والثانية تتمثل في الحكم 
 .االستئناف والبطالن في كليهما

ويكون الطعن باالستئناف ضد األمر الصادر من الجهة القضائية سواء تضمن األمر باالعتراف 
: ما نصت عليه المادةوالتنفيذ للحكم التحكيمي التجاري الدولي الصادر خارج الجزائر أو رفضهما، وهذا 

من نفس القانون الحاالت التي يجب  1122: وعددت المادةالسالفة الذكر،  18/19: من القانون رقم 1122
ال يجوز استئناف األمر القاضي باالعتراف أو التنفيذ إال :"أن يبنى عليها االستئناف، حيث نصت على أنه

 :في الحاالت اآلتية
 .ون اتفاقية التحكيم أو بناءًا على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة االتفاقيةإذا فصلت محكمة التحكيم بد -1
 .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفًا للقانون –7
 .إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها -1
 .إذا لم يراعى مبدأ الوجاهية -4
 .حكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في األسبابإذا لم تسبب محكمة الت –2
 . إذا كان حكم التحكيم مخالفًا للنظام العام الدولي -2

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهج.إ.م.إ.من ق 1122المادة  -1

بوكريطة موسى، القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي وفق القانون الجزائري، رسالة ماجستير  - :كذلكأنظر 
 .172 – 172 ص ، ص7117والعلوم السياسية، سنة  نوقشت بجامعة البليدة كلية الحقوق

موضوع طعن بالبطالن في الحاالت يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر : " 1ف/1128المادة  -2
 ."أعاله 1122المنصوص عليها في المادة 
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 .(1)كورة أعاله، جاءت على سبيل الحصروتجدر اإلشارة أن هذه الحاالت الستة المذ
بتنفيذ حكم ال يقبل األمر الذي يقضي :" ، الفقرة الثانية من نفس القانون على أنه1128:ونصت المادة

التحكيم الدولي المشار إليه أعاله أي طعن، غير أن الطعن ببطالن التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في 
 ".أمر التنفيذ وتخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه 

نتج أن األمر الذي نستالمذكورتان أعاله، الفقرة الثانية،  1128و 1122: وبالرجوع إلى نص المادتان
يقضي بتنفيذ الحكم التحكيمي التجاري الدولي الصادر بالجزائر، ال يقبل أي طعن ما عدا الطعن بالبطالن، 

 .7ف/1128: فالمشرع الجزائري لم يذكر مصطلح االعتراف في المادة
ذي ال يقبل هو الالصادر بالجزائر وبالتالي يفهم بأن أمر التنفيذ للحكم التحكيمي التجاري الدولي 

االستئناف ويقبل الطعن بالبطالن، في حين أن األمر باالعتراف بالحكم التحكيمي سواء  الصادر  في 
الجزائر أو خارجها، هو الذي يمكن أن يخضع لالستئناف، أو ربما أن المشرع الجزائري يكون قد أدمج 

فقرة الثانية لح االعتراف سهوًا في الالمصطلحين في نفس المعنى التنفيذ  أو االعتراف، أو أغفل إدراج مصط
 .1128: من نص المادة

و يرفع الطعن باالستئناف ضد األمر الرافض أو المؤيد لالعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيم التجاري 
الدولي في التشريع الجزائري، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه خالل 

 .(2)يخ التبليغ الرسمي لألمر القاضي باالعتراف أو التنفيذ للحكم التجاري الدوليشهر ابتداء من تار 
 : الطعن بالبطالن -ب

أجاز المشرع الجزائري طلب بطالن أحكام التحكيم التجاري الدولي الصادرة في الجزائر، بعكس 
من قانون اإلجراءات  1122: األحكام التحكيمية الصادرة خارج الوطن، وهذا وفق ما نصت عليه المادة

ئرة اختصاصه، المدنية السالفة الذكر، والذي يرفع أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دا
حيث يقبل الطعن خالل شهر من خالل تاريخ النطق بحكم التحكيم، أو خالل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي 
لألمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي، كما للطعن ببطالن حكم التحكيم التجاري الدولي أثر 

،  (3)وحاالت الطعن بالبطالن عن باالستئنافموقف لتنفيذه، ويالحظ أن المشرع الجزائري وحد حاالت الط
 . (4)وكذلك اإلجراءات المتبعة لرفع الطعن وحتى المحكمة المختصة والمواعيد

 :الطعن بالنقض -ت
في الحكم  أعطى المشرع الجزائري أطراف الخصومة التحكيمية الدولية إمكانية الطعن بالنقض

التحكيم، أو في القرار الصادر في استئناف حكم  التحكيمي وذلك في الحكم الصادر بطلب بطالن حكم
االعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيم التجاري الدولي الصادر خارج الجزائر، وتكون المحكمة العليا هي صاحبة 

                                                           

.، مرجع سبق ذكره19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1122دة الما - 1 
.، مرجع سبق ذكره19-19: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1122دة الما - 2 
.، مرجع سبق ذكره19-19: ج رقم.إ.م.إ.من ق 22و 22المادتان   3  
.، مرجع سبق ذكره19-19: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1121، 1129، 1128المواد   4 
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االختصاص، وفقًا لألحكام المنظمة للطعن بالنقض في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مع العلم أن 
لم يشير إلى األوجه التي يمكن أن يؤسس عليها الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في المشرع الجزائري 

، وبالرغم من سكوت المشرع إال أنه يمكننا االستنتاج بأن األوجه التي جاء بها قانون (1)1121: المادة
موجه لقرارات  هي التي سنأخذ بها، ما داما الطعن بالنقض 128: اإلجراءات المدنية واإلدارية في المادة

 .(2)قضائية صادرة من مجالس مختصة داخل الجزائر
والتحكيم الدولي،  ،(3)وقد أخذ المشرع الفرنسي كذلك بهذه التفرقة مبرزًا التمييز بين التحكيم الداخلي

حيث يفرق بين حكم التحكيم الدولي الصادر بفرنسا، وحكم التحكيم الدولي الصادر خارج فرنسا مثل ما فعله 
المشرع الجزائري، فال يجيز الطعن بالبطالن في حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر خارج فرنسا مباشرة، 

نما تتم مراقبته بطريقة غير مباشرة عن طريق  الطعن باالستئناف في األوامر المتعلقة بالتنفيذ، وهذا بعكس وا 
من  1218: حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر في فرنسا، فهو قابل للبطالن وهذا ما نصت عليه المادة

، أما حاالت البطالن والتي يبنى عليها الطعن فنصت عليها (4)قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي
 .س القانونمن نف 1271 المادة

وفق ما نصت  وتجدر اإلشارة أن حاالت البطالن هي نفس الحاالت التي يؤسس عليها االستئناف،
، حيث أن التشريع الفرنسي وحد حاالت (5)1271: الفقرة الثانية التي أحالتنا على المادة 1277: عليه المادة

 من قانون اإلجراءات المدنية الجزائري 1122: البطالن واالستئناف مثل فعله المشرع الجزائري في المادة
إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، ، إال أن المشرع الجزائري أضاف حالة أخرى، وهي حالة السالفة الذكر

                                                           
 1122و 1122تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد :" ، مرجع سبق ذكره19-19: ج رقم.إ.م.إ.من ق 1121 :المادة -1
 .أعاله، قابلة للطعن بالنقض 1128و
األوجه الذي يبنى عليه الطعن  التي بينت أهمو  مرجع سبق ذكره، ،19-18: ج رقم.إ.م.إ.من ق 128أنظر المادة  -2

 .بالنقض
على عدم جواز استئناف حكم التحكيم الداخلي إال  مرجع سبق ذكره، ،19-18: ج رقم.إ.م.إ.قمن  1489نصت المادة  -3

نما  إذا اتفق األطراف على خالف ذلك، وفي حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق فإن حكم التحكيم ال يقبل الطعن باإلستئناف وا 
، كما أجاز المشرع ف.م.إ.من ق 1497ل الطعن بالبطالن إذا توافرت حالة من الحاالت المنصوص عليها في المادة يقب

 1217منن القانون نفسه، وبالمراجعة وفق نص المادة  1211الفرنسي الطعن في حكم التحكيم بالمعارضة وفق نص المادة 
 .من القانون ذاته كذلك

 «- Art 1489:« La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties 

 - Art 1501:«La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente 

à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588» 

- Art:1502:« Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à 

l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à603. 

Le recours est porté devant le tribunal arbitral. 

Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été 

compétente pour connaître des autres recours contre la sentence»  
4
 - Art 1489:«La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours 

enannulation». 
5
- Art 1489:« Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en 

annulation.Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus 

àl'article 1520...». 
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أو إذا وجد تناقض في األسباب، فهذه الحالة غير موجودة في التشريع الفرنسي وانفرد بها التشريع الجزائري، 
 : من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي كما يلي 1271: ص المادةنوحاالت البطالن وردت في 

L’article: 1520 
Le recours en annulation n'est ouvert que si : 

1-  Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent : ou 

2-  Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué : ou 

3- Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée : ou 

4- Le principe de la contradiction n'a pas été respecté : ou 

5- La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. 

ومن حيث الجهة التي تنظر االستئناف المرفوع ضد األمر المؤيد لالعتراف أو التنفيذ في التشريع  
من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي تخول االختصاص لنفس المحكمة التي  1272: الفرنسي، فنجد المادة

غرار المشرع الجزائري حيث نص في  ىل، ع(1)نظرت في أمر التنفيذ أو االعتراف وهي محكمة االستئناف
كما سبقت اإلشارة إليه أن الطعن باالستئناف يرفع أمام المجلس القضائي الذي يقع في دائرة  1122: المادة

اختصاص المحكمة التي أصدرت أمر التأييد أو الرفض  لالعتراف أو التنفيذ للحكم التجاري الدولي الصادر 
 .عن محكمة التحكيم

وفيما يخص ميعاد رفع االستئناف  فهو شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر القاضي برفض 
من قانون اإلجراءات المدنية  1271و 1272: االعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيمي الدولي، وفق المادتان

نون اإلجراءات المدنية من قا 1122: ، وهو نفس الميعاد الذي كرسه المشرع الجزائري في المادة(2)الفرنسي
 .(3)الجزائر

يجيز الطعن في أحكام التحكيم عن كان  1994قبل صدور قانون التحكيم لسنة ف لمصريأما المشرع ا
ألغى تمامًا الطعن  94-72: طريق االستئناف، والتماس إعادة النظر، لكن بعد صدور قانون التحكيم رقم

بح حكم التحكيم التجاري الدولي، ال يقبل فيه الطعن بأي بالتماس إعادة النظر والطعن باالستئناف، وأص
وسيلة من طرق الطعن، ما عدا الطعن بالبطالن إذا توافرت حالته المنصوص عليها في التشريع المصري، 
فجميع أحام التحكيم الصادرة في مصر، سواء كان التحكيم داخليًا أم دوليًا قابلة للطعن فيها بدعوى 

 .(4)البطالن
                                                           

1
 Art:1525:« La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale 

rendue àl'étranger est susceptible d'appel. 

L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. 

Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la 

sentence revêtue de l'exequatur. 

La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à 

l'article 1520». 
2
 - Art:1525:«  La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue 

en France est susceptible d'appel. 

L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision». 
ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي المر ( 1)ستئناف أمام المجلس القضائي خالل أجل شهر واحد يرفع اال: "1122المادة  -3

 ".رئيس المحكمة
أحمد السعي شرف الدين، جامعة عين الشمس، دعوى بطالن حكم التحكيم، مقال منشور في سلسلة إصدارات التحكيم  -4

 .221العرب، وحدة التدريب و تكنولوجيا المعلومات ص ، مجلة إتحاد المحامين 7117التجاري، الجزء األول، سنة 
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أحكام التحكيم، ضد طرق الطعن المعروفة في قانون  1994حصن قانون التحكيم المصري لسنة ولقد 
المرافعات المدنية والتجارية واإلدارية، وجعلها نهائية ال يجوز الطعن فيها إال بالبطالن، وفق الحاالت التي 

ي، وبذلك يكون المشرع المتعلق بالتحكيم المصر  1994: الفقرة األولى من قانون 21: نصت عليها المادة
المصري قد خالف المشرع الجزائري والفرنسي، مما يطرح إشكالية مدى توفيق المشرع المصري في هذا 

، حيث بالرجوع إلى أحكام القانون المصري، (1)االتجاه الذي أنتهجه في ظل النقد الموجه له من طرف الفقه
يومًا من تاريخ إعالن حكم التحكيم للمحكوم ( 91)نجده فيما يخص ميعاد الطعن بالبطالن حدده بتسعين 

أشهر، والجهة المختصة ( 11)عليه، وهو نفس الميعاد الذي نص عليه قانون اليونيسترال المحدد ب ثالثة
في القاهرة، أضف إلى ذلك  بنظره محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى

المحامي الدكتور فتحي البطاينة من األردن، أحسن صنعًا بتأكيده على أن  أن المشرع المصري وحسب رأي
رفع دعوى البطالن، ال يؤدي بقوة القانون إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم، إال إذا طلب المدعي ذلك في 
صحيفة الدعوى، هذا بخالف التشريع الجزائري والفرنسي الذي أقر األثر الموقف للطعن بالبطالن فيما يخص 

 .تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي بقوة القانون كما سبقت اإلشارة إليه
بشأن التحكيم من قبيل هذه األنظمة القانونية الموسعة لنطاق  1994ويعد القانون المصري لعام 

البطالن إذ منح المشرع المصري للقضاء المصري االختصاص بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم، إذا كان 
جرى في مصر بصدد منازعة دولية أو كان قد جرى في الخارج، وكان القانون المصري هو التحكيم قد 

 .(2)المطبق على إجراءات التحكيم بناءا على اتفاق األطراف
ال يجيز استئناف احكام  ،1991لعام  47:كذلك نجد المشرع التونسي في قانون التحكيم التونسي رقم

، هذا فيما يتعلق بالتحكيم الداخلي، المحكمين المفوضين بالصلح إال إذا اتفق األطراف على خالف ذلك
، وال يجوز الطعن في أحكام وفق قواعد المرفعات المدنية والتجارية التونسيفي هذه الحالة ويجري االستئناف 

ما فيما يتعلق بالتحكيم الدولي بغض النظر عن مكان صدوره حكم ، أ(3)التحكيم القابلة لالستئناف باإلبطال
نما يقبل الطعن عن طريق دعوى االبطال، إذا توافرت حالة أو  التحكيم الدولي، فإنه ال يجوز استئنافه، وا 

من ذات القانون، وهي نفس حاالت  29و 28 :ادتينفي الم  أكثر من حاالت اإلبطال التي أوردها المشرع
، وهذا ما (4)السالفة الذكر  1928من اتفاقية نيويورك لعام  2راف والتنفيذ التي أوردتها المادة رفض االعت

في أحكام التحكيم التجاري الدولي طبقًا لالتفاقيات سوف نعمل على ابرازه في البند الموالي المتعلق بالطعن 
 .والمنظمات الدولية

                                                           
ص ص  7111 ،ط مصر، رضا السيد عبد الحميد جامعة عين الشمس، مسائل في التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، -1

119– 111. 

 
 . 199، ص مرجع سبق ذكرهعامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة،  -2

.، مرجع سبق ذكره1991من قانون التحكيم التونسي لعام  41، 41، 19: أنظر المواد - 3 
 4 .ه، مرجع سبق ذكر 1991من قانون التحكيم التونسي لعام  29، 28: أنظر المادتان -
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 لالتفاقيات والمنظمات الدولية طبقاا  الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي :ثانياا 
يستند التحكيم في مجال التجارة الدولية على االتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة األطراف، وكذا ما 
اعتمد في بعض المنظمات الدولية، ومن أبرز قواعد التحكيم الحر في الوقت الحاضر في المجال الدولي، 

التجارة الدولية اليونيسترال، والتي اعتمدتها التشريعات الوطنية الداخلية،  القواعد التي وضعتها لجنة قانون
إضافة إلى ما تمت المصادقة عليه  في إطار التحكيم المؤسسي التجاري، فإذا ما أتفق أطراف العالقة 

لقرارات التجارية الدولية على التحكيم وفق قواعد مركز أو مؤسسة أو هيئة معينة فيلتزمون بطرق الطعن في ا
التحكيمية الصادرة عن محاكم التحكيم التابعة لها هذا ما سوف نتناوله من خالل اإلشارة  إلى طرق الطعن 

 .في بعض االتفاقيات الدولية وكذا القانون النموذجي والمنظمة العالمية للتجارة
التحكيم، قد أخذت أغلب االتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة األطراف التي عالجت أمور حيث أن 

بالمبدأ الذي يعطي للقضاء حق الرقابة على القرارات التحكيمية وتنفيذها، وهذا الموقف يجد أساسًا له في 
ومن هذه  قرار التحكيمياحترام النصوص التشريعية الوطنية التي تذهب غالبيتها إلى إمكانية الطعن بال

  :االتفاقيات
 :تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف و -أ

مايو  71تعتبر هذه االتفاقية بمثابة الميثاق العالمي للتحكيم التجاري الدولي، وتم اإلعالن عنها في 
، بعدما كان 1972واتفاقية جنيف لعام    1971في مدينة نيويورك، حيث ألغت برتوكول جنيف لعام  1928

كما انضمت الجزائر إلى هذه االتفاقية بموجب  ،(1)لتجاري الدولييمثالن أول نظام قانوني عالمي للتحكيم ا
بشكل مباشر  1982، ولم تتعرض اتفاقية نيويورك لعام (2)1988يوليو عام  11المؤرخ في  88/18قانون 

لطرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي، فقط أشارت بشكل غير مباشر للطعن بالبطالن على حكم 
حيث اآلثار المترتبة على بطالن الحكم التحكيمي أو وقفه الصادر في دولة مقر التحكيم في التحكيم من 

النظام القانوني للدولة األخرى المطلوب منها االعتراف به وتنفيذه، كسبب من أسباب رفض االعتراف 
ال ":ا تنص على أنهوبالرجوع إلى نص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك السالفة الذكر فنجده ،(3)والتنفيذ

يجوز رفض االعتراف و تنفيذ الحكم بناءاا على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم، إال إذا قدم هذا 
الحكم لم يصبح ( هة)الفقرة : الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليه االعتراف والتنفيذ الدليل على

 ."في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم  ملزماا للخصوم أو ألعته أو أوقفته السلطة المختصة
، أن هناك إمكانية إبطال القرار التحكيمي الدولي من قبل محاكم الدولة التي (هـ)ويفهم من الفقرة 

صدر فيها القرار أو الحكم، أو من الدولة التي صدر القرار بموجبها قانونًا، بحيث هذه الفقرة أعطت السلطة 
                                                           

 .429 - 428، ص ص مرجع سبق ذكرهطه أحمد علي قاسم، تسوية المنازعات الدولية االقتصادية،  -1
المتعلق بالمصادقة على اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعتراف وتنفيذ أحكام  1988يوليو عام  11المؤرخ في  88/18قانون لا -2

 .مرجع سبق ذكره التحكيم األجنبية،
الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار الفكر الجامعي،  ،السيد الحداد حفيظة -3

 .748، ، مرجع سبق ذكره، ص 1992اإلسكندرية، مصر، ط 
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ولة التي صدر القرار بموجب قانونها حق إبطال القرار التحكيمي، باإلضافة إلى إمكانية المختصة في الد
 .(1)ذلك من قبل السلطة المختصة في الدولة التي صدر قرار التحكيم فيها

ويالحظ أن النص الذي جاءت به اتفاقية نيويورك في مجال طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري 
الخامسة، تضمنته المادة التاسعة من االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي، بحيث الدولي في المادة 

كالهما عدد أسباب إبطال القرار التحكيمي، غير أن هناك فرق بين االتفاقيتين، وهو أن االتفاقية األوربية قد 
رار التحكيمي فيها يجب اشترطت أن يكون اإلبطال قد صدر في دولة متعاقدة، أي أن الدولة التي صدر الق

أن تكون دولة منضمة إلى االتفاقية األوربية، لكي يكون لقرار اإلبطال الذي صدر من محاكمها أثر بالنسبة 
للدولة المتعاقدة األخرى التي يراد تنفيذ القرار على إقليمها، وهذا ينطبق أيًضا على حالة الدولة التي تبطل 

 .(2)ن القرار التحكيمي قد صدر بموجب قانونهامحاكمها القرار التحكيمي عندما يكو 
كما تعرضت االتفاقية األوربية لقدرة الدولة، واألشخاص المعنوية العامة للجوء إلى التحكيم بطريقة  

 .(3)1928مباشرة، وهي بذلك عالجت النقص الذي اعترى اتفاقية نيويورك لعام 
 :لمنشئة للمركز الدوليا االستثمارلتسوية منازعات  1795اتفاقية واشنطن لسنة  -ب

صادقت الجزائر على االتفاقية الدولية لتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول 
، والمنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بموجب المرسوم 1922مارس  18األخرى المبرمة في 

، وينقسم التحكيم من حيث تنظيمه إلى حر (4)1992أكتوبر  11المؤرخ في  92/142:الرئاسي رقم
ومؤسسي، ويأخذ بنظر إلى معيار دوليته تحكيم دولي وتحكيم داخلي، وقد يأخذ التحكيم التجاري الدولي 

األولى ما يطلق عليه بالتحكيم الخاص الذي يتواله األطراف ويكون لهم مطلق الحرية في  :إحدى الصورتين
واإلجراءات التي تطبق بشأن موضوع النزاع، والثانية التحكيم المؤسسي الذي أصبح متسقًا  اختيار المحكمين

والذي يعد من  ،، مثل التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار(5)مع ظروف التجارة الدولية
قبيل التحكيم التجاري الدولي الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والتي تتضمن مجاالتها تداول األموال 

 .(6)والخدمات بين الحدود
بيد أن االتفاقية الدولية المنشئة للمركز، لم تحدد عمليات االستثمار التي تختص بالمنازعة الناشئة  

فقه إلى التوسع في تفسير تلك العمليات، وتوسيع اختصاص المركز ليشمل عنها، حيث يذهب جانب من ال
                                                           

 .191-197، ص ص 7112فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  -1
طبقًا  1921يناير  12، ودخلت حيز التنفيذ في 1921أبريل  71التفاقية االوربية للتحكيم التجاري الدولي في انعقدت ا -2

التي أصبحت سارية المفعول ( 4)من المادة الرابعة ( 2)حتى السابعة ( 1)وباستثناء الفقرات الثالثة( 8)ألحكام الفقرة الثامنة 
 (.191بق ذكره ص افوزي محمد سامي، مرجع س)، من ملحق االتفاقية بموجب الفقرة الرابعة 1922أكتوبر  18في 

 .128، ص مرجع سبق ذكرهمراد محمود المواجدة، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دراسة مقارنة،  - 3
 1922لسنة ، المتضمن المصادقة على اتفاقية واشنطن 1992أكتوبر  11المؤرخ في  92/142: المرسوم الرئاسي رقم -4

 .المتعلقة بتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى ، مرجع سبق ذكره
 .  18، ص مرجع سبق ذكرهحسان نوفل، التحكيم في منازعات عقود االستثمار،  -5
 .482 - 422، ص ص  سبق ذكرهطه علي أحمد قاسم ، مرجع  -6
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المنازعات التي تدخل في عقود االستثمار وما به من عقود االستيراد والتصدير، وعقود المقاوالت وغيرها من 
 1922من اتفاقية واشنطن لسنة  27و 21ولقد عالجت المادتان  ،(1)المرتبطة بها العقود التجارية الدولية

 :في أحكام التحكيم الصادرة عن محاكمه والمتمثلة في طرق الطعن ،المنشئة للمركز
 :الطعن بطلب إعادة النظر –1

حيث تجيز االتفاقية اللجوء إلى هذا الطريق إذا ما توفرت الشروط المتطلبة أو األسباب التي يجب أن 
ة لم تكن معلومة عند صدور الحكم، ويشترط يستند إليها طلب إعادة النظر، والمتمثلة في ظهور وقائع جديد

 : في هذه الوقائع ما يلي
أن يكون من شأنها التأثير بشكل جوهري على الحكم، أي أنها ستتأثر لو كانت معلومة للمحكمة بقرارها  -

 .التحكيمي
مجهولة  أن تكون هذه الوقائع مجهولة من قبل المحكمة أثناء سير اإلجراءات وقبل إصدار الحكم ، وكذلك -

 .من الطرف الذي يتقدم بإعادة النظر
 .أال يكون عدم العلم بهذه الوقائع مرده خطأ أو إهمال الطرف طالب إعادة النظر -

يومًا من اكتشاف الواقعة، وفي ( 91)أما بالنسبة للمدة التي يقدم بها طلب إعادة النظر فهي تسعون 
ات من تاريخ صدور الحكم، فإذا توافرت هذه الشروط جميع األحوال يجب تقديم هذا الطلب خالل ثالث سنو 

يعرض الطلب على محكمة التحكيم المصدرة للحكم إذا أمكن ذلك، أما إذا تعذر ذلك فتؤلف محكمة جديدة 
 .وفق اللوائح المنصوص عليها للنظر في الطلب

تنفيذ الحكم وبخصوص أثار الطعن بطلب إعادة النظر، فنجد أنه يترتب على تقديم هذا الطعن وقف 
إذا قررت المحكمة ذلك نظرًا لظروف النزاع، أو إذا طلب ذلك من تقدم بطلب إعادة النظر، شرط أن يتم 
تقديم طلب وقف التنفيذ خالل طلب إعادة النظر، وبالتالي ليس هناك أثر موقف بقوة القانون، بل األمر 

 .صاحب الطعن متزامنُا مع طلب إعادة النظرمتروك للسلطة التقديرية لمحكمة التحكيم، أو بناءًا على طلب 
 :الطعن بالبطالن –2

على عكس التشريعات الوطنية السالفة الذكر فيما يخص دعوى البطالن ضد أحكام التحكيم التجاري 
الدولي في إطار الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، والتي أغلبها ترفع أمام القضاء، فإن هذا الطعن ال يتم 

نما أمام لجنة مشكلة من الرئيس اإلداري للمركز الدولي يضم ثالثة محكمين ليس من أمام  قضاء وطني، وا 
بينهم أحد يتمتع بجنسية أحد األطراف المتنازعة، إذ تتمتع أحكام التحكيم الصادرة تحت مظلة المركز بنظام 

 .(2)قانوني خاص بها يضمن فعاليتها

                                                           
 .179ص   مرجع سبق ذكره، األجنبي، المعوقات والضمانات القانونية،دريد محمود السامرائي، االستثمار  -1

 
، سبق ذكرهمرجع  ،الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية ،فضيلة السيد الحداد -2

 .  178، ص ع سبق ذكرهمرجعبد اهلل عبد كريم عبد اهلل، ضمانات االستثمار في الدول العربية،  -: ، أنظر كذلك722ص
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باالعتراف بأحكام التحكيم على اعتبار أنها أحكام ملزمة وتلتزم   طراف في المعاهدةتلتزم الدول األكما 
بتنفيذ اآلثار المالية المترتبة على إقليمها كما ولو كانت أحكام وطنية صادرة عنها، مع إعمال القواعد 
الخاصة بحصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ، كما أن األحكام الجزئية الصادرة بشأن الفصل في مسألة 

 . (1)صها فإنها ال تقبل الطعن فيها بالبطالن على نحو مستقلاختصا
 :الحاالت التي يجوز فيها البطالن وهي 27: وقد حصرت معاهدة واشنطن في المادة

ومثاله أن يتم تشكيل المحكمة من عدد زوجي بداًل من فردي، أو أن يكون : خطأ في تشكيل المحكمة – 1
 .أطراف النزاع المحتكمين لدى المركزأحد المحكمين من جنسية مماثلة ألحد 

كأن تقوم هيئة : ويشمل هذا السبب صورًا متعددة: استعمال المحكمة سلطة زائدة عن اختصاصها – 7
التحكيم بالفصل في مسائل لم يتفق على العهدة بالفصل فيها إليها سوءا  في شرط التحكيم أو مشارطه 

التي عهدت إليها كي تفصل فيها، أو ال تحترم محكمة التحكيم، أو أن تغفل الفصل في بعض المسائل 
 . من المعاهدة وعدم تطبيقها للقانون الواجب التطبيق على المنازعة المعروضة عليها 47: التحكيم المادة

 . مثل رشوة أحد أعضاء المحكمة: عدم صالحية عضو من أعضاء المحكمة– 1
هذا السبب يعني أن يكون هناك انتهاك : حاكمةالبطالن بسبب إهمال خطير إلجراء أساسي من الم –4

صارخ إلجراء ال يستغنى عنه من إجراءات المحاكمة، كالمساس بحقوق الدفاع أو االنتقاص منها، مما يمثل 
 .انتهاك مبدأ الوجاهية:سببًا لبطالن حكم التحكيم بسبب هذا اإلهمال، وأيضًا من األمثلة على ذلك

ويعني ذلك عدم التسبيب أو القصور، بحيث : باب التي بني عليها الحكمفشل المحكمة في بيان األس - 2
أكدت االتفاقية على أنه عند إغفال الحكم بيان األسباب التي بني عليها فيمكن ألي من أطراف النزاع التقدم 

في بطلب لإلبطال الحكم على هذا األساس، وتجدر اإلشارة أن هناك عدة تطبيقات لطرق الطعن أمام المركز 
 ،(2)عدة قضايا

ذا استند ( 171)أما ميعاد رفع طلب إلغاء الحكم فهو المائة وعشرين  يومًا التالية لصدور الحكم، وا 
طلب اإللغاء إلى رشوة، فإنه يقدم خالل نفس المدة التالية الكتشاف الرشوة، وفي جميع األحوال خالل 

يرفع إليها الطلب لتقييده هي السكرتير العام للمركز، كما ، والجهة التي (3)السنوات الثالثة التالية لتاريخ الحكم
أن أثار طلب اإللغاء على الحكم التحكيمي الصادر عن المركز هي نفس أثار طلب إعادة النظر السالفة 

 .(4)الذكر
                                                           

، ص سبق ذكرهمرجع  ،الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية فضيلة السيد الحداد، -1
722. 

 
، 1922حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار األجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام  -2

 .722، ص سبق ذكرهمرجع 
 .، مرجع سبق ذكره7الفقرة  1922لسنة  إ.م.ت.و.من ا 27المادة  -3
 .، مرجع سبق ذكره1922لسنة  إ.م.ت.و.من ا 2ف /27و المادة  4ف /21المادة  -4
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 :دولي والمنظمة العالمية للتجارةالقانون النموذجي للتحكيم التجاري ال -ج
بيان طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي ضمن القواعد التي وضعتها لجنة قانون  حاولسن

التجارة الدولية اليونيسترال، فبدال من قيام األطراف أو هيئة التحكيم بإعداد قواعد إجرائية إلتباعها في التحكيم 
، ومنازعات ار التجارة الدوليةتحكيمية في إطبتنظيم العملية الالحر، سهلت هذه اللجنة المهمة عليهم 

االستثمار، خاصة في ظل التحكيم الحر، كما نعمل بيان طرق الطعن في ظل منظمة العالمية للتجارة على 
غرار اتفاقية واشنطن السالفة الذكر كإحدى المنظمات الدولية المتخصصة في مجال التعاون الدولي 

 .االقتصادي
 : ي الدوليالقانون النموذجي للتحكيم التجار  -1

نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته لجنة القانون التجاري التابعة لألمم المتحدة 
(UNCITRAL)  على طريقة واحدة وهي طلب إلغاء القرار، وذلك في  7112المعدل سنة  1982عام

 :منه بقولها 14: المادة
من هذه ( 7)و( 1)إحدى المحاكم إال بطلب يقدم وفق الفقرتين ال يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام  –1" 

 المادة،
 :أن تلغي قرار التحكيم إال إذا 2: ال يجوز للمحكمة المسماة في المادة –7
 : قدم الطرف طالب اإللغاء دليال يثبت(  أ)
مصاب بأحد عوارض األهلية أو أن االتفاق المذكور ( 2: )أن أحد طرفي التحكيم المشار إليه في المادة –1

غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان االتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم 
 وجود ما يدل على أنها فعال ذلك أو 

ى وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم أن الطرف طالب اإللغاء لم يبلغ عل –7
 يستطيع لسبب أخر أن يعرض قضية، أو 

أن قرار التحكيم يتناول نزاعًا ال يقصده أو ال يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشمل على  –1
ن فصل القرارات المتعلقة قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا االتفاق، على أنه إذا كان من الممك

بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير معروضة على التحكيم، فال يجوز أن يلغى من قرار 
 التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم ، أو 

كيم كان مخالفا التفاق الطرفين، ما لم يكن هذا االتفاق أن تشكيل هيئة التحكيم أو اإلجراء المتبع في التح –4
منافيًا لحكم من أحكام هذا القانون التي ال يجوز للطرفين مخالفتها، أو يكن، من حالة عدم وجود مثل هذا 

 االتفاق، أو مخالفة لهذا القانون، أو 
 : وجدت المحكمة( ب)
 لقانون هذه الدولة أو  أن موضوع النزاع ال يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً  –1
 .أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة –7
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ال يجوز تقديم طلب اإللغاء بعد انقضاء ثالثة أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم  –1
ا كان قدم مثل إذ 77: أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة

نصت على إمكانية طلب تصحيح أو تفسير القرار التحكيمي وذلك خالل ثالثين  77: المادة)هذا  الطلب، 
 (. يومًا من تاريخ تسليم قرار التحكيم

أن األمر يقتضي ذلك  يجوز للمحكمة عندما يطلب منها إلغاء القرار أن توقف إجراءات اإللغاء إن رأت –4
لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ  وطلبه أحد الطرفين،

 .أي إجراء أخر من شأنه في رأيها أن يزيل األسباب التي بني عليها طلب اإللغاء
بصيغته المعدلة  1982من المذكرة اإليضاحية بشأن القانون النموذجي لعام  42: كما أكدت الفقرة

لب اإللغاء كإجراء وحيد، وأضافت أنه ال يمنع الطرف الذي يريد اإللغاء من ألتماس على ط 7112عام 
رقابة المحكمة على سبيل الدفاع في إجراءات اإلنفاذ، أو أن يقدم استئنافا إلى هيئة تحكيم من الدرجة الثانية 

 .(1)إذا كان الطرفان قد اتفقا على هذه اإلمكانية
ويالحظ أن القانون النموذجي شأنه شأن القوانين الحديثة لم يترك مجااًل للطعن بقرار التحكيم إال  

بطلب اإللغاء وهي الطريقة الوحيدة كما ذكرنا، وقد عددت األسباب التي يمكن االستناد إليها في طلب 
 .(2)اإللغاء، والمدة التي يجب خاللها تقديم طلب اإللغاء

 :  O.M.C:مية للتجارةالمنظمة العال -2
، والتزمت (3)، بمدينة مراكش المغربية1994أبريل  12تم تأسيسها بعد جوالت عديدة بين الدول في 

الدول األعضاء فيها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات  في إطار المنظمة العالمية للتجارة، 
تمثلت في جهاز تسوية المنازعات وهو جهاز  بوضع آلية جديدة لحل المنازعات بين الدول األعضاء،

مستقل،  يتمتع بسلطة إنشاء فرق التحكيم واعتماد تقارير جهاز االستئناف، فضاًل عن االختصاصات 
األخرى، حيث تتولى فرق التحكيم متابعة وفحص الموضوع إلنهاء النزاع، ما لم يخطر أحد أطراف النزاع 

ذا ت قدم أحد األطراف بتقديم طلب استئنافه، فيرفع جهاز تسوية المنازعات بقيامه بتقديم طلب استئنافه، وا 
القضية المتنازع عليها إلى جهاز أخر هو الجهاز الدائم لالستئناف الذي يتمتع أعضاءه بخبرة كبيرة في 
مجال القانون والتجارة الدولية، ويعتبر الحكم الذي يصدره حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، ويجوز لمجلس 

 .  (4)ستئناف أن يؤيد النتائج واالستنتاجات القانونية التي توصلت إليها الهيئة أو يعدلها أو ينقصهااال

                                                           
رات ، منشو 7112مع التعديالت التي اعتمدت في عام  1982قانون اليونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  -1

 .14 - 19، ص  ص 7118األمم المتحدة، فينا، 
 .411-411 ص ص 7112، ذكره مرجع سبق ،التحكيم التجاري الدولي فوزي محمد سامي، -2
 .724، ص مرجع سبق ذكرهعمر سعد اهلل، القانون الدولي لألعمال،  -3
من مذكرة  التفاهم  12المادة : أنظر كذلك ،ذكرهمرجع سبق بن زغيوة محمد، النظام التجاري الدولي وحقوق الدول النامية،  -4

 . الخاصة بتسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة، مرجع سبق ذكره



 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 519 - 
 

وتبدأ مرحلة االستئناف عندما يكون هناك اعتراض على النتائج من جانب أحد أطرف النزاع، إذ يحال 
عد هذا األخير إضافة جديدة إلى النزاع عندئذ، على جهاز االستئناف الذي يعتبر بمثابة محكمة استئنافية، وي

نظام حل النزاعات على اعتبار أن هذا الجهاز هو هيئة أو جهاز دائم ينشئه مجلس حل النزاعات لتقديم  
التقارير إليه، والتي تقبلها أطراف النزاع دون شروط، ما لم يقرر جهاز المجلس بتوافق اآلراء عدم اعتماد 

د تعميمه على األعضاء، وتخل إجراءات االعتماد هذه بحق يومًا بع 11تقارير المجلس في غضون 
من مذكرة التفاهم  12األعضاء في التعبير عن أرائهم عن أي تقرير لجهاز االستئناف، ولإلشارة أن المادة 

 : على ما يلي 12المادة  ، ونصت(1)لمنظمة التجارة العالمية هي التي أقرت إنشاء الجهاز الدائم لالستئناف
 لنظر في االستئناف إلعادة ا: 
يعمل جهاز االستئناف الدائم على إنشاء جهاز دائم لالستئناف، وينظر جهاز االستئناف في القضايا  –1

المستأنفة من األفرقة، ويتكون الجهاز من سبعة أشخاص يخصص ثالثة منهم لكل قضية من القضايا، 
 .ويعمل أعضاء جهاز االستئناف وتحدد إجراءاته بالتناوب

يعين جهاز تسوية المنازعات أعضاء جهاز االستئناف لفترة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين أي منهم  -7
مرة واحدة، إال أن مدة خدمة ثالثة من األشخاص السبعة الذين يعينون فور نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية 

واغر لدى حدوثها، ويشغل الشخص تنتهي بمرور عامين على تعيينهم، و يختار هؤالء بالقرعة، وتمأل الش
 .المعين بداًل من شخص لم تنتهي مدة المنصب للمدة المتبقية من مدة والية سلفه

يتألف جهاز االستئناف من أشخاص مشهود لهم بالمكانة الرفيعة، وبالخبرة الراسخة في مجال القانون  –1
ن ال يكونوا تابعين ألية حكومة من ، ويجب أ(2)والتجارة الدولية وموضوع االتفاقات المشمولة عموما

الحكومات، وينبغي أن تعكس عضوية جهاز االستئناف إلى حد كبير عضوية منظمة التجارة العالمية في 
سعة تمثيلها، وينبغي لجميع األشخاص اللذين يشغلون عضوية جهاز االستئناف أن يكونوا جاهزين للعمل 

تابعوا أنشطة تسوية المنازعات وغيرها من أنشطة منظمة في كل وقت وبناًءا على إخطار مستعجل، وأن ي
التجارة العالمية ذات الصلة، وينبغي أن ال يشاركوا في النظر في أية منازعات يمكن أن تخلق تضاربًا مباشرًا 

 .أو غير مباشر في المصالح
الغير ممن أخطروا : ال يجوز إال ألطراف النزاع، استئناف تقارير األفرقة، ويجوز لألطراف الثالثة أي –4

من مذكرة التفاهم،  11من المادة  7جهاز تسوية المنازعات بمصلحتهم الجوهرية في الموضوع عمال بالفقرة
 .أن يقدموا مذكرات كتابية إلى جهاز االستئناف وأن يمنحوا فرصة التحدث أمامه

أطراف النزاع إخطارا بقرار يومًا من تاريخ تقديم أحد  21ال تتجاوز فترة اإلجراءات، كقاعدة عامة  –2
االستئناف إلى التاريخ الذي يعمم فيه جهاز االستئناف تقريره، وعند وضع البرنامج الزمني، يأخذ جهاز 

                                                           
 .114 – 111 ، ص صمرجع سبق ذكرهعمر سعد اهلل، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة،  -1

 
 .114ص ، مرجع سبق ذكره، دراسة قانونية تحليلية مقارنة أميرة جعفر شريف، تسوية المنازعات االستثمارية، -2
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ذا قرر جهاز االستئناف أن لن  4: االستئناف في اعتباره أحكام الفقرة التاسعة من المادة في حال انطباقها، وا 
، فعليه أن يعلم جهاز تسوية المنازعات كتابة باألسباب الداعية للتأخير يوماً  21يستطيع تقديم تقريره خالل 

 91مع تقدير الفترة المطلوبة لتقديم التقرير، وال يجوز في أي حال من األحوال أن تزيد مدة اإلجراءات عن 
 .  ويوماً 

ت القانونية التي توصل يقتصر االستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير الفريق  وعلى التفسيرا –2
 .إليها
 .يوفر لجهاز االستئناف ما يحتاجه من الدعم اإلداري و القانوني المناسب –2
تغطى نفقات األشخاص اللذين يشغلون عضوية جهاز االستئناف، بما فيه نفقات السفر واإلقامة، من  –8

على توصيات من لجنة الميزانية  اءميزانية منظمة التجارة العالمية وفق معايير يعتمدها المجلس العام بن
 .والمالية واإلدارة

 إجراءات إعادة النظر عند االستئناف : 
والمدير العام، وترسل  يضع جهاز االستئناف إجراءات العمل بالتشاور مع رئيس جهاز تسوية المنازعات –9

 .إلى األعضاء للعلم بها
االستئناف دون حضور أطراف النزاع وفي تكون إجراءات االستئناف سرية، وتوضع تقارير جهاز  –11

 .  ضوء المعلومات والبيانات المقدمة
تورد اآلراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء جهاز االستئناف و تدرج في تقارير جهاز االستئناف دون  –11

 .ذكر األسماء
  .خالل إجراءات االستئناف 2يعالج جهاز االستئناف المسائل المطروحة وفق الفقرة  -17
 .لجهاز االستئناف أن يقرر أو يعدل أو ينقص نتائج و استنتاجات التفرقة – 1
 اعتماد تقارير جهاز االستئناف 

يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقارير جهاز االستئناف وتقبلها أطراف النزاع دون شروط ما لم يقرر  –14
يوم بعد تعميمه  11جهاز تسوية المنازعات بتوافق اآلراء عدم اعتماد تقرير جهاز االستئناف في غضون 

رائها عن أي تقرير لجهاز على األعضاء، وال تخل إجراءات االعتماد هذه بحق األعضاء في التعبير عن آ
ذا لم يكن هناك اجتماع مقرر خالل هذه المدة، عقد جهاز تسوية النزاعات اجتماعًا لهذا  االستئناف، وا 

 . الغرض
ويختلف التحكيم الخاص في المنظمة العالمية للتجارة عن التحكيم التجاري الدولي المتعارف عليه في 

 :اآلتي
المنظمة على الدول دون سواها، بمعنى ال يستطيع أي طرف متضرر  يقتصر نظام تسوية المنازعات في -

من القطاع الخاص أن يرفع شكوى مباشرة، وعندما يتضرر القطاع الخاص   من قرارات بعض الدول يجب 
 .عليه رفع الشكوى إلى حكومته لتتبناها في المنظمة العالمية للتجارة 



 والدولية الداخلية التسوية بين المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات: الثاني الباب

- 521 - 
 

رية اختيار المحكمين أو الجهة التي تشرف على التحكيم، في التحكيم في إطار المنظمة ليس لألطراف ح -
 .ألنهم مقيدين بقائمة الخبراء لدى المنظمة

 .ليس لألطراف حق اختيار القانون الواجب التطبيق -
يتميز التحكيم فـي إطـار المنظمـة بإمكانيـة االسـتئناف القـرار مـن قبـل أطـراف النـزاع، بخـالف حكـم التحكـيم  -

ز االستئناف فيه، حيث ال يجوز الطعن فيه إال بالبطالن إذا شاب حكم التحكيم أي سبب العادي الذي ال يجو 
أســباب الــبطالن، ويمكــن لألطــراف اللجــوء إلــى قواعــد التحكــيم التجــاري الــدولي العــادي تحــت مســمى التحكــيم 

ن للتحكـيم فـي يمكـ:"من مذكرة التفـاهم الخاصـة بتسـوية المنازعـات بقولهـا 72: السريع الذي نصت عليه المادة
إطــار منظمــة التجــارة العالميــة كوســيلة بديلــة مــن وســائل تســوية المنازعــات أن ييســر التوصــل إلــى حــل لــبعض 

، ويخطــر جميــع األعضــاء بــأي اتفاقــات ........النزاعــات علــى المســائل التــي يحــددها كــال الطــرفين بوضــوح 
 .(1)"ت التحكيم للجوء إلى التحكيم قبل فترة كافية من البدء الفعلي في إجراءا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهمن مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات التجارية الدولية في إطار المنظمة العالمية 72المادة  -1
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 :خالصة الباب الثاني
بعد هذا العرض المفصل لمختلف اآلليات الودية والقضائية الداخلية والدولية، سواء في ظل مبدأ 
سلطان اإلرادة أو القانون الوطني أو الدولي، وكذا وسائل التسوية التي تضمنتها التشريعات الوطنية الداخلية 

الدولية الثنائية والمتعددة األطراف لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر سواء على  واالتفاقيات
مستوى اإلقليمي العربي أو الغير العربي أو العالمي، خاصة تلك المنشئة للمراكز الدولية كالمركز الدولي 

اإلقليمية والعالمية من  ، وما تضمنته كذلك تلك التكتالت االقتصاديةCIRDIلتسوية منازعات االستثمار
، اتضح أن أطراف عقود االستثمار األجنبي المباشر OMCالمنظمة العالمية للتجارة : وسائل للتسوية مثل

دائمًا تفضل الحلول الودية والتسوية الرضائية والدبلوماسية عن الحلول األخرى، وذلك العتبارات سياسية 
 .واقتصادية

معبر عنها بالطرق البديلة لحل النزاعات كالمفاوضات والوساطة ولقد اعتمدت اآلليات الودية وال
والتوفيق والتحكيم في مختلف التشريعات الوطنية الداخلية المقارنة سواء المتعلقة باالستثمار على وجه 
الخصوص أو غير االستثمار أو تلك المنظمة إلجراءاتها كقانون المرافعات واإلجراءات ومن ذلك ما تضمنته 

 21: من قانون االستثمار التونسي رقم 71، والمادة 7112من قانون االستثمار الجزائري لعام  74 المادة
 .7112لعام  27: من قانون االستثمار المصري رقم 87والمادة  7112لعام 

، للطرق البديلة لحل 19-18كذلك أفرد المشرع الجزائري الكتاب الخامس من قانون اإلجراءات المدنية 
 .والذي هو مقسم إلى بابين، األول بعنوان في الصلح والوساطة، والثاني بعنوان التحكيمالنزاعات 

من  28كما أشار المشرع الجزائري إلى المصالحة كآلية لتسوية منازعات المحروقات بموجب المادة 
المتضمن قانون المحروقات المعدل  7112أبريل  78المؤرخ في  12- 12رقم : قانون المحروقات رقم

فبراير  71المؤرخ في  11 – 11وبالقانون رقم  7112نوفمبر  14المؤرخ في  18- 12والمتمم بالقانون 
كيفية تسوية المنازعة المتعلقة بعقد االستثمار األجنبي المباشر في ميدان ، حيث نظمت هذه المادة 7111

ين وشركة سونا طراك، وقد ميز هذا المحروقات المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والمتعاقد
التسوية الودية وذلك وفق الشروط المتفق عليها في العقد في تسوية كل : النص بين طريقتين للتسوية وهما

، والتسوية عن طريق التحكيم في 11-11خالف بين الوكالة والمتعاقد وذلك حسب ف األولى من قانون 
يق المصالحة المسبقة، حيث يمكن لألطراف عندئذ األكثر حالة فشل األطراف في الوصول إلى حل عن طر 

 .عرض النزاع على هيئة التحكيم، هذه األخيرة تخضع للقواعد العامة للتحكيم التجاري الدولي"استعجاال
شركة ذات أسهم " سونا طراك"وفي هذا اإلطار اخضع المشرع الجزائري منازعات المؤسسة الوطنية 

حكيم التجاري الدولي حسب الشروط المنصوص عليها في العقد، ووفق نصوص كقاعدة عامة إلى قواعد الت
 (.1122إلى  1119المواد من )ـ، 19-18قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

كذلك ومن أجل مواكبة التوجه المعاصر تم إبرام العديد من المعاهدات واالتفاقيات الدولية اإلقليمية 
رق البديلة باختالف أنواعها خاصة في إطار العالقات االقتصادية الدولية، وذلك والعالمية، والمنظمة لهذه الط

من أجل تحقيق مقاربة وتكامل اقتصادي ثنائي أو جهوي أو عالمي،  فعلى المستوى العربي نجد االتفاقية 
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ن العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، التي وضعت عدة آليات لفض المنازعة المتعلقة بضما
المفوضات والوساطة : االستثمارات وائتمان الصادرات بين الدول العربية وذلك قبل اللجوء إلى التحكيم ومنها

، والتي 1924كذلك االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية لسنة والتوفيق، 
يق والتحكيم أيضًا في االتفاقية الموحدة الستثمار اعتمدت التوفيق والتحكيم لفض النزاع، واالعتداد بنظام التوف

 .1981رؤوس األموال العربية في الدول العربية لعام 
والمنشئة  1922أما على المستوى العالمي فقد تناولت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لعام 

وهي آلية التوفيق والتحكيم، فضاًل  للمركز الدولي لفض المنازعة االستثمارية، هذه اآلليات بصفة مؤسساتية
االعتداد بهذه اآلليات خاصة آلية التوفيق والتحكيم من طرف لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولية 

UNICTRAL. 
وبخصوص المنظمات الدولية والتي كرست هذه الطرق البديلة سواء في إطار القانون الدولي العام أو 

الخاصة على غرار هيئة األمم المتحدة، نجد على سبيل المثال المنظمة العالمية  في إطار العالقات الدولية
، والتي أقرت نظامًا لتسوية منازعات التجارة بما في ذلك تلك المتعلقة باالستثمار من خالل OMCللتجارة 

نشاء فرق التحكيم واالستئناف  .آلية التشاور والمساعي الحميدة  والتوفيق والوساطة، وا 
نجد القانون الدولي الثنائي اإلتفاقي ممثاًل في االتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتشجيع والحماية  كذلك

والترقية المتبادلة في مجال االستثمار كرست الحل الودي لحل النزاع االستثماري بصفة إلزامية أو اختيارية، 
اق المبرم من طرف الجزائر مع إيطاليا سواء بتحديد نوعية اآللية الودية أو دون تحديدها، ومن ذلك االتف

سبانيا ورومانيا واألردن، في مجال الحماية والتشجيع والترقية المتبادلة لالستثمارات األجنبية والذي نص  وا 
أشهر ( 2)على أن يسوى الخالف بتراضي أو االستشارة أو بالطرق الدبلوماسية بين الطرفين خالل مدة ستة 

بي، وفي حالة فشل التسوية بالتراضي يتم اللجوء إلى االختيار بين اآلليات األخرى من تاريخ رفع الطلب الكتا
 .القضائية الداخلية أو آلية التحكيم الخاص الحر أو المؤسسي

وما يؤخذ على هذه اآلليات هو أن فعاليتها تعتمد بشكل حصري على رضا األطراف، كون لهم مطلق 
ت والقرارات التي يصدرها الموفق أو الوسيط، لذلك غالبًا ما يتم الدمج الحرية في تنفيذ أو عدم تنفيذ التوصيا

بين هذه اآلليات البديلة وبين التحكيم أو القضاء، حيث تنص الكثير من العقود وكذا التشريعات الوطنية 
ية في والدولية على التسوية الودية كخطوة أولى ثم بعدها اللجوء إلى إجراءات التحكيم والمحاكم كخطوة ثان

 .حالة فشل اآلليات البديلة
كذلك يتضح أن اللجوء إلى اآلليات القضائية يكون وفق شروط معينة ومحددة في التشريعات 
الوطنية الداخلية والقانون الدولي سواء في ظل القضاء الوطني أو القضاء الدولي، فبخصوص القضاء 

مبدأ سلطان اإلرادة أو القانون الوطني أو  الوطني فاللجوء إليه يكون بصفة اختيارية أو إلزامية وفق
 .القانون الدولي

لهذا فبعد فشل آليات الودية والدبلوماسية في تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر يتم اللجوء إلى 
متها القضاء الوطني وفق القانون الدولي االتفاقي في مجال االستثمار ومن ذلك االتفاقيات الثنائية التي أبر 
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الجزائر في مجال الحماية والتشجيع المتبادلتان لالستثمارات، لكن اللجوء إلى القضاء يكون وفق اختيار 
المستثمر بحيث أن االتفاقيات الثنائية أعطت للمستثمر األجنبي المفاضلة في اللجوء إما إلى القضاء الوطني 

ما  :على سبيل المثال االستثمار ومن ذلك أو إلى التحكيم المؤسسي عبر المركز الدولي لتسوية منازعات
إذا لم يسو الخالف بتراضي الطرفين " الفقرة الثانية من االتفاقية الجزائرية اإليطالية،  8نصت عليه المادة 

يرفع النزاع إلى جهات التقاضي المختصة في الدولة التي تم االستثمار على إقليمها، أو إلى المركز الدولي 
من االتفاقية الجزائرية االسبانية والتي تحيلنا إلى  11كذلك المادة ، "تعلقة باالستثماراتلحل النزاعات الم

أو القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي  CCIأو  CIRDIالتحكيم المؤسسي أوالخاص في إطار
  .CNUDCIوضعته 

كذلك وتطبيقًا لمبدأ السيادة جعل المشرع الجزائري االختصاص بنظر منازعات االستثمار للجهات 
من  74،  حيث نصت المادة 7112القضائية الجزائرية ، وذلك صراحة في قانون ترقية االستثمار لعام 

 والتي وردت في يخص الضمانات الممنوحة 7112أوت  11المؤرخ في  19-12قانون االستثمار 
يخضع  كل خالف بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر، أو :" لالستثمارات على أنه

يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميًا، إال في 
الجزائرية تتعلق بالمصالحة أو التحكيم أو في  حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة

 ".حالة وجود اتفاق مع المستثمر ينص على بند تسوية يسمح للطرفين باالتفاق على تحكيم خاص
وبالرغم من تحديد االختصاص اإلقليمي من طرف المشرع الجزائري إال أنه لم يحدد االختصاص 

المتعلقة باالختصاص اإلقليمي والنوعي الواردة في قانون النوعي، مما يستدعي الرجوع إلى األحكام العامة 
 .      منه 17، وباألخص نص المادة 7118فبراير  74المؤرخ في  19-18اإلجراءات المدنية واإلدارية 

ويطرح االختصاص القضائي الوطني النوعي لنظر المنازعة االستثمارية المتعلقة بعقود االستثمار   
ة القضاء العادي أم اإلداري في الدولة المضيفة لالستثمار لنظر منازعة عقود األجنبي المباشر، مسأل

االستثمار األجنبي الخاص المباشر الذي أحد أطرافها شخص معنوي عام وهو الدولة أو إحدى الهيئات 
 التابعة لها؟

الختصاص وبما أن المنازعات المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر كثيرة ومتنوعة فمسألة ا
النوعي بنظرها تكون حسب طبيعة ونوع النزاع، وكذا أطرافه، فإذا كان النزاع في عقد االستثمار األجنبي 
المباشر ناشئًا بين الدولة الممثلة في الوكالة الوطنية لالستثمار والمستثمر األجنبي فيما يخص الشروط 

لق بالجانب الجبائي من العملية االستثمارية، والذي الواجب توافرها للحصول على المزايا أو إذا كان النزاع يتع
يربط بين الدولة ممثلة في إدارة الضرائب والمستثمر األجنبي، أو بين مديرية أمالك الدولة والمستثمر األجنبي 
فيما يخص اآلتاوات التي تدفع عن االستفادة من العقار الصناعي الموجه لالستثمار فإن القضاء اإلداري هو 

 .المختص
أما إذا كان النزاع يتعلق بنشاط الشركات األجنبية المستثمرة وحدث نزاع بين المساهمين في إطار إدارة 
الشركة فإن هذا النوع من النزاعات يخضع للمحاكم العادية، خصوصا إذا تضمن العقد التأسيسي للشركة بند 
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قر الشركة وفق قواعد القانون يحيل إلى التسوية الودية وفي حالة فشلها يعرض النزاع على محكمة م
 . التجاري
وعلى الرغم من أن القضاء الوطني للدولة المضيفة هو الجهة المختصة أصال بتسوية المنازعات  

الناجمة عن عقود االستثمار، ما لم يكن اتفاق يقضي بغير ذلك، أو وجود اتفاقيات دولية تحول دون ذلك، 
نازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، تعرضت لعدة إال أن مدى قدرة القضاء الوطني في فض م

انتقادات نتيجة الصعوبات التي تواجه المستثمر األجنبي عند لجوءه للقضاء الوطني للدولة المضيفة 
لالستثمار، وعدم حياد القضاء الوطني، األمر الذي طرح معه عدم فعالية القضاء الوطني كآلية داخلية 

 .ستثمار األجنبيلتسوية منازعات عقود اال
وأمام هذه المعادلة وفي سبيل التوفيق بين مبدأ سيادة الدولة ومصلحة المستثمر األجنبي  في وجود 
آلية فعالة لحسم منازعات عقود االستثمار، تدخل القانون الدولي في حالة تعذر على المستثمر األجنبي 

و تخلت محاكم الدولة المدعى عليها عن نظر المضرور استيفاء حقه عبر آليات القضائية الداخلية، كما ل
الدعوى استنادا لمبدأ السيادة بإيجاد آلية هي آلية القضاء الدولي ممثلة في دعوى الحماية الدبلوماسية التي 

 . تمارسها دولة المستثمر األجنبي أمام محكمة العدل الدولية لحماية حقة
الخارج لبدا وحتى تسمع دعواها لبدا من توافر شرطين، ولممارسة الدولة حمايتها الدبلوماسية لرعاياها ب

ويتعلق الشرط األول بالجنسية أي رابطة التبعية القانونية والسياسية بين المستثمر األجنبي والدولة الممارسة 
لهذه الدعوى، أما الشرط الثاني فيتعلق باستنفاذ طرق التقاضي الداخلية من طرف المستثمر األجنبي أمام 

 .دولة المضيفة لالستثمارقضاء ال
في هذا الباب كذلك لمختلف آليات التسوية في ظل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية العربية  انكما أشار 

وكذا االتفاقيات الدولية العالمية واإلقليمية الغير العربية خاصة التي جاءت من أجل خلق تكامل اقتصادي 
 .بعض المنظمات الدولية االقتصادية كالمنظمة العالمية للتجارةإقليمي وعالمي وكذا آليات التسوية في ظل 

وختمنا هذه الرسالة بآلية التحكيم التجاري الدولي كطريق بديل عن القضاء لتسوية منازعات عقود 
وما تثيره هذه اآللية من إشكاالت في عقود  في ظل التحكيم الحر والمؤسسي، االستثمار األجنبي المباشر،

    .شر في ظل القانون الوطني والدوليجنبي المبااالستثمار األ
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منازعات عقود االستثمارات األجنبي المباشر، ترتبط باالستثمار األجنبي المباشر الخاص، والذي ن إ
يشكل العمود الفقري لتنمية اقتصاديات الدول النامية بشكل خاص والدول الصناعية بشكل عام، في ظل 

من خالل السباق والتنافس  االنفتاح الدولي على جذب أكبر حصة ممكنة من االستثمارات األجنبية المباشرة،
بين مختلف دول العالم على توفير بيئة مواتية له بما يضمن توطين هذه االستثمارات واالستفادة منها أكثر، 
وذلك من خالل مختلف الضمانات المقدمة له، خاصة التي توفر له الحماية القانونية، ومن بين هذه 

وطبيعتها القانونية  يتوافق ستثمار األجنبي المباشر بماقود االإقرار نظام خاص لفض منازعات ع الضمانات
في عقود االستثمار  ، مع تأطير مبدأ سلطان اإلرادةوكذا خصوصيتها، سواء في التشريع الوطني أو الدولي

 .(الدولة المضيفة لالستثمار والمستثمر االجنبي) ،مصالح الطرفين يخدمبما في هذا المجال االجنبي المباشر 

آليات فض "  بــــ الموسوم هذه األطروحةموضوع بلكافة المسائل المتعلقة تطرقت وبعدما حيث 
خلصت إلى مجموعة من النتائج حاولت من خاللها االجابة عن  "منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر

توصيات الن مختلف االسئلة واإلشكاليات والفرضيات التي سبق وأن طرحناها في مقدمة الدراسة مع اقتراح بع
 .قد تكون محل اعتبار في يوم ما

 أهم النتائج: أوال

 :األطروحة، فيما يلي تتمثل أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل إعداد هذه

ال في القانون الوطني وال الدولي، وأنواعه وأشكاله وصوره، عدم وجود مفهوم موحد وجامع لالستثمار  -1
 .وتباينه في التشريعات الوطنية والدولية بالرغم من ارتباطه بعقود االستثمار األجنبي المباشر

من طرف بعض الكتاب والباحثين، وعدم التمييز بين  الخلط الواقع بين مفهوم االستثمار وأنماطه، -2
 .كمفهوم عام  واالستثمار االجنبي كنمط من أنماطه االستثمار

االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار االجنبي  :بالرغم من وجود نوعين من االستثمار األجنبي وهما -3
هذه التفرقة، مع العلم أن المستثمر االجنبي غير مباشر، إال أن التشريعات الوطنية لالستثمار ال تكترث ل

دارتها،  يفضل النوع األول نظرا الن هذا النمط من االستثمار يخوله حق الرقابة واإلشراف على أمواله وا 
 .ويبعث في نفسه شعورًا  باالطمئنان واالرتياح

ماد التشريعات الوطنية عدم وجود معيار فاصل للتمييز بين االستثمار الوطني واألجنبي بالرغم من اعت -4
بالسبة للمستثمر الشخص الطبيعي ومعيار موقع النشاط االستثماري  واإلقامةوالدولية لمعياري الجنسية 

منها  22وفق نص المادة بخصوص هذه المسألة بالنسبة للشخص المعنوي، ولو أن موقف اتفاقية واشنطن 
واضح في هذا االطار فهي تأخذ بمعيار الجنسية بالنسبة للمستثمر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا 

 2112في حين أن موقف المشرع الجزائري غير واضح في قانون االستثمار لعام  االستثمار،لتحديد أجنبية 
التي يستفاد منهما أنه يأخذ بمعيار الجنسية لتحديد وباألخص نص المادتين األولى والواحد والعشرون، و 

وهذا بخالف االتفاقيات الثنائية والتي ابرمتها  ،سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي االستثمار،أجنبية 
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مادتها كاالتفاقية الفرنسية الجزائرية والتي اعتمد في  لالستثمار االجنبي،الجزائر في اطار توفير الحماية 
على معيار الجنسية بالنسبة للمستثمر الشخص الطبيعي ومعيار موقع النشاط ( الفقرة األولى)لي االو 

 .للشخص المعنوي

قتصادية، خاصة في الدول دورًا مهمًا في عملية التنمية اإلعقود االستثمار األجنبي المباشر  تلعب  -2
دارية وتكنولوجية حديثة للدولة النامية، من خالل ما يقدمه المستثمر األجنبي من رأس مال وخبرا ت فنية وا 

تصادية والسياسية عادة ما تبرم بين طرفين غير متكافئين من الناحية االقأنها كما المضيفة لالستثمار، 
الدولة المضيفة لالستثمار أو أحد األشخاص المعنوية التابعة لها والمستثمر : والقانونية وهذان الطرفان هما

 .الخاص شخصًا طبيعيا أو معنوياً  األجنبي
اختالف مفهوم عقد االستثمار األجنبي المباشر لدى الفقه وعدم وجود عقد مسمى يمكن أن نطلق عليه  -2

 .عقد االستثمار األجنبي المباشر ال في التشريع الوطني وال الدولي

 . ضمنها عملية واحدةتتسم عقود االستثمار االجنبي المباشر بالتعقيد، وبطول المدة، وعدم ت -7

من يعتبرها عقود إدارية تنتمي للقانون العام  فهناك ،التكييف القانوني لهذه العقود  إختالف الفقه حول  -8
وصواًل  ،وبينما من يعتبرها عقود مدنية تنتمي للقانون الخاص وهناك من اعتبرها معاهدات واتفاقيات دولية

إلى اعتبارها عقود حكومية وكل له مبرراته في ذلك، غير أن طبيعة عقود االستثمار األجنبي المباشر 
في الحقيقة تختلف من عقد ألخر أي حسب نوعية العقد وأطرافه فهو في الحقيقة ذو طبيعة مختلطة القانونية 
ها يرتبط بالنظام السياسي واالقتصادي القانوني ، وتكييفبين قواعد القانون العام والقانون الخاص ما يجمع فيها

السائد في كل دولة، ولو أن الرأي الراجح يعتبرها عقود دولة، لوجود هذه األخيرة أو األشخاص المعنوية 
 .التابعة لها طرفًا فيها

ي إدراج فيها ما يعرف بالشروط الخاصة، والت تستمد عقود االستثمار األجنبي المباشر خصوصيتها من -9
شبهها الفقه الذي يكيف عقود االستثمار األجنبي المباشر على أساس أنها عقود إدارية دولية بالبنود الخارقة 
أو الشروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ومن هذه الشروط، شرط الثبات التشريعي وشرط إعادة 

عتبر في الوقت نفسه من اآلليات التفاوض وشرط المواءمة، والتي تعمل على تحقيق التوازن العقدي، وت
الوقائية لدرأ المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المباشر، هذه اآلليات وجدت لها تطبيقات كثيرة في عقود 

بما االستثمار األجنبي المباشر سواء بمقتضى مبدأ سلطان اإلرادة أو في إطار التشريعات الوطنية الداخلية 
أو من جانب القانون الدولي العرفي  لالستثمارخاصة تلك المنظمة أو الدولية  ،ريفيها التشريع الوطني الجزائ

 .واإلتفاقي
، في ذمة طرفيه الحقوق وااللتزاماتيترتب على إبرام عقود االستثمار االجنبي المباشر مجموعة من  -11
سواء كان هذا الخرق أو  إذا تعرضت لالنتهاك والخرق، ترتب عنها الكثير من المنازعات والمسؤوليات،ف

بفعل أحد  أطراف العقد، كقيام الدولة المضيفة لالستثمار بإجراءات التأميم أو نزع الملكية أو  االنتهاك كان
عدم قيام المستثمر بالتزاماته التعاقدية، أو بسبب خارج عن إرادة األطراف كما هو الحال في حالة القوة 
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، والتي تناولتها ف بأسباب المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المباشرالقاهرة والظرف الطارئ، وهذا ما يعر 
 .التشريعات الوطنية والدولية

ستثمار األجنبي المباشر، مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود اال تعدد واختالف اآلراء بخصوص -11
فوفق مبدأ سلطان ، حسب مصلحتهن من يريد توطينها كل يسعى إلى تدويل هذه العقود وبي حيث يوجد اتجاه

اإلرادة في العقود يستطيع أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر االتفاق الصريح أو الضمني على القانون 
الذي يحكم عقدهم، وفق ما يعرف بقانون اإلرادة، هذا األخير الذي كرسته معظم التشريعات الوطنية 

والذي قد بما فيها التشريع الوطني الجزائري، ار األجنبي المباشر واالتفاقيات الدولية في مجال عقود االستثم
يندمج في العقد وفق نظرية اندماج القانون في العقد ويصبح القانون جزء من العقد، مع كذلك إمكانية تثبيته 

  .نونبدون قا مما يتحول العقد إلى عقد طليق وفق نظرية الثبات التشريعي، في الزمان،هذا القانون المختار 
دور احتياطي في حالة وجود نقص في العقد وفق نظرية الكفاية الذاتية المختار أو يكون لهذا القانون 

للعقد، علمًا أن القانون المختار وفق قانون اإلرادة قد يكون وكما سبقت اإلشارة إليه في إطار التوطين أو 
بمعنى أن أطراف عقود االستثمارات األجنبية المباشرة لديهم خيارات في هذا اإلطار، فقد يكون  التدويل،

القانون المختار هو قانون دولة أحد أطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر أو قانون دولة أخرى محايدة أو 
مة القانونية، مع وجود استثناءات القانون الدولي العام أو القانون التجاري الدولي أو مزيجًا من هذه األنظ
 .على هذا القانون المختار والتي منها عدم تعارضه مع النظام العام الدولي

وفي حالة تخلف قانون اإلرادة أو سكوت األطراف عقد االستثمار األجنبي المباشر في تحديد القانون 
القانون الواجب التطبيق وبنفس  الواجب التطبيق، ففي هذا اإلطار ظهرت عدة اتجاهات مختلفة في تحديد

 .الهدف، بين من تسعى إلى توطين عقود االستثمار األجنبي المباشر ومن تسعى إلى تدويلها
حيث رأت هذه االتجاهات أنه في حالة انعدام اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق يطبق القانون 

فها عقودًا إدارية، أو استنادًا إلى قرارات الجمعية العامة الوطني للدولة المضيفة لالستثمار استنادًا إلى تكيي
لألمم المتحدة، هذه األخيرة التي ِتؤكد على خضوع هذا النوع من العقود للقانون الوطني للدولة المضيفة 
لالستثمار، على أساس أن معظم هذه العقود هي متعلقة بتحقيق التنمية في الدولة المضيفة لالستثمارات، 

استنادًا إلى االتفاقيات الدولية الثنائية إخضاعها للقانون الوطني كذلك الستثمار في مجال البترول، أو كعقود ا
 .والمتعددة األطراف في مجال االستثمار

ت ات في الكثير من القضايا التي عرضوجدت لها تطبيقالفقه  من طرفالحلول إدراج مجموعة من  -12
حالة عدم اختيار القانون الواجب التطبيق وهو استعمال بعض في على هيئات التحكيم الدولي وذلك 

النظريات للوصول إلى القانون الواجب التطبيق من طرف القاضي أو المحكم كنظرية التركيز التشريعي والتي 
يعطي فيها المشرع ضابط إسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق، ونظرية التركيز الموضوعي والتي يجتهد 

ا المحكم أو القاضي للوصول إلى القانون الواجب التطبيق من خالل تركيز الرابطة العقدية وفق على أساسه
العناصر الموضوعية والظروف المحيطة بالعقد التي تتركز في الدولة المضيفة لالستثمار، أو وفق نظرية 

داء األساسي والمميز في األداء المميز والتي تقضي بتحديد القانون الواجب التطبيق وفق موقع العنصر واأل
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الدولة المضيفة لالستثمار أي قانون  مكان تنفيذ العقد عقد االستثمار األجنبي المباشر، والذي هو عادة
 . األجنبي المباشر

بالرغم من العمل على إدراج اآلليات الوقائية في عقود االستثمار لتجنب المنازعة فيها وقصد المحافظة  -13
إال أن الكثير من العقود نشأت بشأنها منازعات استلزمت معها وضع آليات لفضها  العقدي،على التوازن 

سواء من خالل إدراجها في عقد االستثمار األجنبي المباشر ذاته وفق مبدأ سلطان اإلرادة أو اإلحالة إليها 
قد ف عمن طرف التشريع الوطني أو الدولي وتتمثل هذه اآلليات التي تعمل على فض النزاع بين أطرا

لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المختلفة ليات الودية والقضائية االستثمار األجنبي المباشر في اآل
 :تشملالتي و  ،المباشر

 الطرق البديلة لحل النزاعات، والتي تلعب دورًا كبيرًا في فض المنازعات هي منو  :اآلليات الودية - أ
، هذه األخيرة والوساطة والتوفيقآلية المفاوضات  في لثمتالمباشر، وتالمتعلقة بعقود االستثمار األجنبي 
ذلك  لطرفيةوبصفة سريعة والقرار المتوصل إليه غير ملزم ، أو المصالحة تعمل على فض النزاع بالتراضي

ا األطراف بالرغم من إلزامية المرور عليهأن فعاليتها في تسوية المنازعة يعتمد بشكل حصري على رضا 
، وذلك ما أو التحكيمية الداخلية أوالدولية قبل الولوج إلى آليات التسوية األخرى عبر اآلليات القضائية وذلك

نص عليه المشرع الجزائري في الكثير من االتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية والتشجيع والترقية المتبادلتان 
 .مع مختلف دول العالم

، فبخصوص آلية القضاء وتتمثل في آليتي القضاء الوطني والدولي :والدوليةاآلليات القضائية الداخلية  -ب
الوطني، تختلف عملية اللجوء إلى القضاء الوطني لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر من دولة 

القضاء  إلى أخرى مع إرتباط ذلك بالنظام القضائي والقانوني السائد في كل دولة، وبالرغم من أن اللجوء إلى
يثير الكثير من الصعوبات، خاصة  ال أن ذلكإ ،الوطني لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر

القلق الذي يشعر به المستثمر فيما يخص الحياد، علما أن التشريعات الوطنية المقارنة على غرار المشرع 
االستثمار األجنبي المباشر  عام في فض منازعات عقود كأصلالجزئري أقر اختصاص القضاء الوطني 

واالستثناء هو اللجوء إلى التحكيم في حالة وجود بند في العقد ذاته أو في حالة وجود اتفاقيات دولية تحيل 
، 2112أوت  13المؤرخ في  19-12من قانون ترقية االستثمار  24على ذلك وفق ما نصت عليه المادة 

إال أنه ترك تحديد االختصاص النوعي لفض منازعات عقود  وبالرغم من تحديد المشرع لالختصاص االقليمي
االستثمار األجنبي المباشر للقواعد العامة المنظمة الختصاص القضائي النوعي العادي واإلداري الواردة في 

 .2118فبراير  22المؤرخ في  19-18قانون االجراءات المدنية واإلدارية 
وى الحماية الدبلوماسية، والتي قد يتم اللجوء إليها لفض وبخصوص آلية القضاء الدولي، فتتمثل في دع

النزاع المتعلق بعقود االستثمار االجنبي المباشر، حيث جاءت خصيصًا لحماية المستثمر األجنبي من 
تعسف الدولة المضيفة باعتبار ان التشريع الوطني والدولي دائمًا يعتبره الطرف الضعيف في العالقة 

غير أن ممارسة هذه الدعوى يكون في إطار قواعد القانون الدولي العام عبر تدخل دولة المستثمر  ،التعاقدية
وحلول محله لرفع دعوى المسئولية الدولية لحماية رعاياها نتيجة لمخالفة الدولة االخرى لقواعد القانون 
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ال كانت الدعوى غير مسموعة من قبل  الدولي، ولكن ممارسة هذه الدعوى يكون مرهون بتوفر شرطين وا 
ضرورة أن يستنفذ المستثمر االجنبي كافة طرق التسوية الداخلية  -:محكمة العدل الدولية، وهذه الشروط هي

وشرط الثاني مرتبط بالجنسية أي رابطة التبعية القانونية والسياسية بين المستثمر األجنبي  في الدولة المضيفة
 .والدولة الممارسة لهذه الدعوى

أهمية اآلليات السالفة الذكر سواء الودية أو القضائية الداخلية أو الدولية في  فرغم :التحكيم الدولي آلية -ج
فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، إال أن آلية التحكيم التجاري الدولي تبقى من بين اآلليات 

الوسيلة المالئمة والفعالة لتسوية ، فهو باشراألكثر شيوعًا وقبواًل لحسم منازعات عقود االستثمار األجنبي الم
المؤسسي التحكيم  وباألخصاالستثمار التي تثور بين الدولة المضيفة والمستثمر األجنبي، عقود منازعات 

أو غرفة التجارة الدولية بباريس أو أي مؤسسة CIRDI  االستثماركز الدولي لفض منازعات تحت مظلة المر 
أخرى لتفضيله من قبل طرفي عقد االستثمار األجنبي المباشر نظرًا لما يوفره من خبرة وتنظيم  تحكيمية

، وعليه فإن اللجوء إلى Ad hocلتحكيم الحر واختصاص في هذا الشأن عن غيره من أنواع التحكيم كا
 .أو حرا أو مؤسستياً التحكيم في منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر قد يكون اختياريا طبقا للقانون 

اعتماد التحكيم الدولي كآلية لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر في ميدان المحروقات  -14
من طرف المشرع الجزائري مع إلزامية المرور على التسوية الودية قبل اللجوء إلى هذه اآللية وفق ما نصت 

المتضمن قانون  2112أبريل  28المؤرخ في  17- 12رقم : قانون المحروقات رقم من  28عليه المادة 
 11 – 13و بالقانون رقم  2112نوفمبر  14المؤرخ في  18- 12المحروقات المعدل و المتمم بالقانون 

، ويالحظ أن المشرع لم يحدد آليات التسوية الودية وجاء نص عامًا ليشمل كل 2113فبراير  21المؤرخ في 
بما فيها آلية الوساطة، واستبعد كذلك آلية القضاء الوطني بنظر هذا النوع من المنازعات، مما اآلليات 

من قانون االستثمار التي تعطي االختصاص بنظر  24يستنتج أن هذا النص هو استثناء على المادة 
حتى من االستثناء الوارد المنازعة المتعلقة باالستثمارات األجنبية إلختصاص القضاء الوطني كاصل عام و 

بإدراج بند ينص على آلية  في هذه المادة الذي يخول مبدأ سلطان اإلرادة في اللجوء إلى التحكيم الدولي
والتي معظمها وكما  منها،  خاصة الثنائية ،أو في حالة وجود اتفاقيات دولية التحكيم في عقد االستثمار،

ية الودية عبر آلية التراضي، وفي حالة فشلها يبقى الخيار سبقت اإلشارة إليه تلزم المرور إلى التسو 
ما)والمفاضلة للمستثمر األجنبي  سلوك إحدى كما أن  التحكيمفي اختيار آلية القضاء الوطني أو ( إما وا 

 .طرق يمنع من اتخاذ الطريق اآلخر
 المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات لفض الثنائية الدولية االتفاقيات نموذج على الدول اعتماد -12
 أي اتفاقية 2929 حوالي 2112 نهاية حتى الموقعة الثنائية االتفاقيات عدد بذلك ليصل األخيرة اآلونة في

 إلى آخر نوع من قياتاالتفا عدد وصل بينما مفعلة، اتفاقية 2321:منها ،2112 سنة عن اتفاقية 33 بزيادة
 والدولة المستثمر بين النزاع حل ضمان وظيفة تغطية في الثنائية االتفاقيات هذه ابهتتش لقدو  اتفاقية، 324

 .الدولي التحكيم آلية خاصة آليات عدة عبر المضيفة
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 والترقية والتشجيع الحماية مجال في الجزائري الدولة أبرمتها التي الثنائية االتفاقيات بخصوص -12
 من وغيرها األسيوي أو األوربي أو العربي أو اإلفريقي المستوى على ءسوا المتبادلتان تثماراتلالس والضمان

 خالل المباشر األجنبي االستثمار بعقود المتعلقة للمنازعة الودي الحل على تؤكد معظمها فإن العالم بلدان
 ياألجنب للمستثمر  ىفتعط فشلها حالة وفي النزاع، بهذا الكتابي االشعار تاريخ من أشهر (2) ستة مدة

 مراكز إحدى عبر المؤسسي الدولي التجاري التحكيم آلية أو الوطني القضاء آلية بين واالختيار ةلالمفاض
 أو بستوكهولم الدولية التجارة غرفة أو االستثمار منازعات تسوية كمركز اتفاقية كل حسب الدائمة التحكيم
 مبدأ أو الدولي أو الوطني القانون عدقوا وفق الحر التحكيم نظام وفق أو التحكيمية المؤسسات من غيرها
  .التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة وضعتها التي اليونيسترال قواعد وفق أو اإلرادة سلطان

 التجاري التحكيم حكم حجية مسألة بخصوص ووطني دولي توافق وجود إلى كذلك الدراسة توصلت -17
 في وتباين ،المباشر األجنبي االستثمار عقود منازعات في الصادر وتنفيذه به االعتراف وكذا الدولي

 طرق يخص فيما خصوصاً  الدولي التجاري التحكيم حكم مراجعة بخصوص والدولية الوطنية التشريعات
 .الدولي التجاري التحكيم أحكام في الطعن
وبالنظام السياسي والقانوني  ن منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر مرتبطة بخصوصيتها،إ -18

 واالقتصادي السائد في كل دولة، وأن مختلف اآلليات الودية والقضائية والتحكيمية تلعب دورًا كبيرًا في
فضها، والتي تجد مصدرها في العقد ذاته وفي القانون الوطني والدولي، مع تفضيل أطراف عقد االستثمار 

السيما القضائية الداخلية، الفتراض  ،يمية عن باقي التسويات األخرىاألجنبي المباشر للتسوية الودية والتحك
تحقيق الموازنة  علىتعمل هذه اآلليات ، أضف إلى ذلك أن عدم حياد قضاء الدولة المضيفة في هذا المجال

بين مبدأ السيادة الدولية والحصانة القضائية للدول المضيفة لالستثمار من جهة ومبدأ الحماية الدبلوماسية 
ات للمستثمرين األجانب من جهة أخرى، هذا في ظل صعوبة إيجاد نظام عالمي موحد لتسوية منازع

لتسوية منازعات االستثمار  1922واشنطن لعام  ، وذلك بالرغم من وجود اتفاقيةاالستثمار األجنبية المباشرة
بين الدول ورعايا الدول األخرى، التي صادقت عليها الجزائر، على غرار أغلبية دول العالم، وما تضمنته من 

 .كآلية التوفيق والتحكيم آليات للتسوية في هذا اإلطار
سهام في التنمية العربية المشتركة قصد خلق المناخ التشريعي المالئم لتدفق المال العربي وكذا اإل -19

أقر مجلس الوحدة االقتصادية التابع لجامعة الدول العربية  مل االقتصادي بين الدول العربية فقدوتعزيز التكا
اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول : على سبيل المثالعدة اتفاقيات دولية لتحقيق هذه الغاية، ومنها 

الموحدة الستثمار  ، واالتفاقية1974ات العربية وبين مواطني الدول العربية األخرى لسنة المضيفة لالستثمار 
هذه األخيرة اعتمدت آليتي التوفيق والتحكيم وآلية  1981ربية في الدول العربية لسنة رؤوس األموال الع

االتفاقية المغاربية لتشجيع فنجد  أما مغاربياً  من ذات االتفاقية، 22محكمة االستثمار العربية وفق نص المادة 
من ذات  19وما نصت عليه المادة ، 1991المغرب العربي لسنة  وضمان االستثمار بين دول اتحاد
، والت أقرت آلية التحكيم أمام محكمة االستثمار العربية أو هيئات 1991االتفاقية الموقعة في الجزائر سنة 

 .د االستثمارالتحكيم والتوفيق المتخصصة بتسوية منازعات عقو 
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االتفاقيات المتعددة األطراف والتي تحيل أطرافها إلى التسوية عبر  هذا اإلطار يوجد العديد من كذلك في هذا
، فنذكر على سبيل المثال بعض االتفاقيات في إطار ما يعرف الدولي لتسوية منازعات االستثمار المركز

اءت لتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي والعالمي في بالتكتالت االقتصادية اإلقليمية والعالمية، والتي ج
سياق النظام االقتصادي الجديد ونظام العولمة لتحقيق التنمية، خاصة االقتصادية، ومن هذه التكتالت 
االقتصادية الكبرى والتي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية سواء في آسيا أو أوربا أو إفريقيا أو على مستوى 

اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، ومنظمة العالمية للتجارة : : ية، نذكر على سبيل المثال منهاالدول النام
ة منازعات تسويلأليات  من إجراءات االستثمار المتصلة بالتجارة، مس الخاصة بوما تضمنته اتفاقية تر 

 .االستثمارات األجنبية المباشرة
بموجب اتفاقية قانون استثمار دولي، المباشر لقيعان البحار،  منازعات االستثمار األجنبي اعتبار -21

حدى ، 1982البحار لعام  بحيث ينعقد بين السلطة الدولية لقاع البحر المفوضة من طرف المجتمع الدولي وا 
هي خارجة عن سيطرة التي المستثمرين الستثمار الثروات الغير الحية التي تحتويها قيعان البحار الدولية، و 

ة الدول واألشخاص المعنوية والطبيعية الخاصة، وتعد تراث مشترك لإلنسانية، والمستثمر هنا يكون إما سياد
إحدى الدول األطراف في االتفاقية، أو من أشخاص القانون الخاص بشرط أن تزكيه إحدى الدول األطراف 

النوع من االستثمار وتشرف  وأن يكون خاضعا إلحداها، وتتولى السلطة الدولية لقيعان البحار بتنظيم هذا
، وفيما يخص آليات تسوية منازعات استثمار قيعان البحار على تنفيذه بموجب أنظمة تصدرها لهذا الغرض

من الفرع الخامس من الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار لعام  191إلى  182المواد من  فقد أقرت
ستثمار لقيعان البحار الدولية، فإضافة إلى اللجوء إلى غرفة ، عدة وسائل وآليات لتسوية منازعات اال1982

منازعات قيعان البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار، فإنه يمكن اللجوء إلى آلية التحكيم التجاري 
الدولي الحر وفق القواعد التي وضعتها لجنة األممم المتحدة للقانون التجاري أو وسائل التسوية السلمية 

 .أو أآلليات األخرى كالتوفيق ، كما أعطت االتفاقية ألطراف المنازعة حق اختيار أي من هذه الوسائل
 التوصيات: ثانيا
ووضع معيار فاصل من الناحية الدولية  األجنبي المباشر ايجاد مفهوم موحد وجامع لالستثمار ضرورة -1

المنظمة  في التشريعات الوطنية الداخلية صة، خابين االستثمار الوطني واألجنبي المباشر وغير مباشر
االستثمار األجنبي  بالرغم من أن وذلك تفاديًا للنزاعات حول ما يعتبر استثمار وما ال يعتبر كذلك، لالستثمار
أو القانونية كونه يتسم بالطابع العالمي ويتسع  االقتصاديةليس بواقعة محددة سواء من الناحية  المباشر

 الجتذابه،ويضيق حسب الظروف السياسية واالقتصادية لكل دولة، فهناك من تعطي مفهومًا موسعًا ومرنًا له 
 .من خالل وضع قيود تحد من نطاقهله تعطي مفهومًا ضيقا من نظمة األوعلى نقيض من ذلك هناك من 

ة الناظمة لالستثمار قدر المستطاع بماهية عقود االستثمار األجنبي المباشر تضمين التشريعات الوطني -2
 .قي العقود الدولية خاصة التجاريةأو عقود الدولة لالستثمار حتى ال يكون هناك خلط بينها وبين با

الحرص على تضمين عقود االستثمار األجنبي المباشر شروط بسيطة وتفادي الشروط المركبة خاصة  -3
يخص شرط القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، حيث أنه عند فيما 



  الخاتمة

- 533 - 

 

وذلك  دقة في صياغة هذا الشرط،النص الدولة المضيفة لالستثمار على تطبيق قانونها الوطني فلبدا من 
دون االشارة إلى تطبيق قوانين أخرى مع معية القانون الوطني وهو ما ورد في الكثير من االتفاقيات الدولية 

أين كان باإلمكان التحفظ على هذه المواد من تلك  األطرافالتي أبرمتها الجزائر الثنائية أو المتعددة 
عمل ي عقد االستثمار األجنبي المباشر، حيث يفشرط الثبات التشريعي العمل على تفادي االتفاقيات، كذلك 

دماجه في العقد للحيلولة دون تطبيق  المستثمر األجنبي على تثبيت القانون المطبق على العقد في الزمان وا 
قانون الدولة المضيفة ليصبح عقد االستثمار األجنبي المباشر عقدًا طليقا بدون قانون، وذلك بالرغم كله من 

الوطنية الناظمة لالستثمار على غرار المشرع الجزائري في إمكانية االستفادة من مزايا إعطاء التشريعات 
 .القانون الجديد أو االبقاء على سريان القانون القديم

الحرص على تضمين عقود االستثمار شرط إعادة التفاوض وشرط المواءمة  وتنظيم هذه الشروط في  -4
بما يسمح المحافظة على استقرار العالقة العقدية ومصالح طرفي عقد  التشريعات الوطنية الناظمة لالستثمار

 .االستثمار األجنبي المباشر
نظرا ألهمية الوسائل الودية في تسوية منازعات عقود االستثمار االجنبي المباشر، فإن تنظيمها وتحديد  -2

لى غرار المشرع الجزائري، يبقى مدلولها وجوانبها القانونية، من طرف التشريعات الوطنية خاصة العربية وع
ناقصًا وعليه أقترح بضرورة تنظيم هذه اآلليات البديلة وعدم تركها للمراكز التحكيمية الدائمة المؤسساتية، 
فعلى سبيل المثال المشرع الجزائري لم ينظم آلية الوساطة الخاصة بتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي 

، وكذلك في قانون اإلجراءات 19-18ا في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المباشر، بالرغم من اعتماده
الجزئية، واعتبرها الفقه وساطة قضائية بحتة وال تعتبر وساطة اتفاقية خاضعة لمبدأ سلطان اإلرادة، خصوصًا 

 .وأن الوساطة تعمل على تقليل التكاليف وغير مكلفة ماديًا بخالف التحكيم
من قانون المحروقات وتحديد ما المقصود بالتسوية الودية قبل  28ديل المادة كذلك بالمناسبة أقترح تع -2

 .م هذه اآلليات الودية كل على حدة، وتنظيم أحكااللجوء إلى التحكيم الدولي
الفصل بين آليات تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر والطرق البديلة لتسوية النزاعات التي  -7

تمثل القواعد العامة لفض أي نزاع الوردة في قانون االجراءات المدنية واإلدارية وذلك بصفة صريحة 
 . وتنظيمها في تشريع مستقل

ص المشرع الجزائري جعل المشرع  التونسي في قانون بخالف التشريعات العربية األخرى وباألخ -8
، وفيما يخص فض المنازعات المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر، األصل في 2112االستثمار لعام 

تسويها يكون وفقا لآلليات الودية وفي حالة التنازل عليها كتابة أو فشلها يمكن لألطراف اللجوء إلى التحكيم 
أما االستثناء فهو اللجوء إلى القضاء عند تعذر التسوية الودية والتحكيمية وفق ما  أو دون أتفاقسواء باتفاق 

، وهذا بعكس المشرع 2112لعام  71: رقم ، من قانون االستثمار التونسي22، و24، 23نصت عليه المواد 
جعل االستثناء هو األصل واألصل هو ، و 2112من قانون االستثمار لعام  24الجزائري في المادة 

 .االستثناء، مما نقترح عليه تعديل هذه المادة بما يضمن استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة
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لعام  72: رقم كذلك أقترح في هذا المجال وعلى غرار ما فعله المشرع المصري في قانون االستثمار -9
 فيبشكل مفصل نازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر ، على تنظيم موما يليها 82في المواد  2117

، 2112من قانون االستثمار الجزائري لعام  11باب خاص، دون االحالة إلى التنظيم وفق ما ورد في المادة 
حيث نجد أن المشرع المصري نظم لجنة التظلمات في ذات القانون وكيفية تقديم التظلمات ضد القرارات 

ن المشرع المصري باستحداثه للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار وذلك بنص ثمارية، وأحساالست
من ذات القانون واعتبر القرارات الصادرة عنها لها قوة السند التنفيذي، ومهمتها هي  89، 88المادتان 

 .الحفاظ على التوازن العقدي في عقد االستثمار األجنبي المباشر
لم يحدد المشرع الجزائري من هي الجهة القضائية المختصة  11األخص نص المادة كذلك بالمناسبة وب -11

التي يتم اللجوء إليها فيما يخص وجود غبن في االستفادة من المزايا المتعلقة باالستثمارات أو في حالة توقيع 
كان باألحرى  الجزاء على المستثمر األجنبي عبر قرار السحب أو التجريد من المزايا حسب كل حالة، حيث

ن كان االختصاص القضائي  أن يشير إلى أن الجهة القضائية المختصة بذكر الجزائرية تفاديًا ألي تأويل وا 
الوطني النوعي يتم التحكم فيه وفق نظرية القانون اإلداري وباألخص أن الدول الجزائرية تأخذ بإزدواجية 

 . القضاء
والشفافية والقضاء على التمييز بين مصالح الدول النامية ومصالح الدول  من أجل ضمان النجاعة -11

المتقدمة، فلبدا من إيجاد نظام عالمي موحد لتسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، خاصة ذلك 
يد الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات في مجاالت االستراتجية والحساسة لدى دول النامية، وتوح

اجراءات التحكيم في حل المنازعات المتعلقة بعقود االستثمار األجنبي المباشر، مما قد يساهم في تطوير 
 . األنشطة االستثمارية

العمل على إيجاد آلية لتفادي التضارب والصراع في فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر  -12
قانون الدولي وتأصيل المفاهيم، خاصة وأن اتفاقية واشنطن تفرق بين مبدأ سلطان اإلرادة والقانون الوطني وال

بين خرق االلتزامات التعاقدية في العالقة االستثمارية األجنبية، والتي إذا ما تمت تسويتها داخليًا وطرحت 
على المركز يمتنع المركز عن نظرها وبين ما يعتبر إلتزام دولي متعلق بإتفاقية حمائية لعقد االستثمار 

 هاالداخلية فإنها تنظر التحكيمية بالرغم من طرح نفس القضية على التسوية حيث أنه و األجنبي المباشر، 
ي دؤ كذلك محكمة المركز على أساس خرق إلتزام دولي، وليس عقدي، بالرغم من أن خرق االلتزام الدولي يِ 

وليس  عام وأمام محكمة العدل الدوليةإلى المسؤولية الدولية ونظر هذا الخرق يكون في إطار القانون الدولي ال
والتزام دولي من  ،قبل التحكيم في قضية تتضمن خرق التزام عقدي من جهة  أنه، إالمن اختصاص المركز

، ومثال ذلك قضية شركة العمانية ضد دولة نظر في شأن خرق االلتزام الدولي دون العقديتم الو  ،جهة أخرى
ليبقى مبدأ استنفاذ الطرق الداخلية نسبي وليس مطلق في ظل وجود هذه االتفاقيات  ،2112اليمن سنة 

     .الدولية المتعلقة باالستثمار خاصة الثنائية
 



 

 

 
 

المالحــــققائمة   
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 01الملحق رقم:
بعض أهم آليات تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر في ظل يتضمن  جدول-

 :الجزائروصادقت عليها االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف التي أبرمتها 
 

حسب نصوص المواد من االتفاقيات  آليات تسوية المنازعة
 الدولية

 أهم االتفاقيات

 من االتفاق: تسوية المنازعات بين مستثمر وطرف متعاقد 7المادة * 
تتم تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر  تابع للطرف المتعاقد  -1

 اآلخر يتعلق باالستثمارات وديًا، قدر اإلمكان، بين طرفي النزاع.
ستة أشهر اعتبارا من في مدة  إذا لم تتم تسوية هذا النزاع ودياً  -2

ار الكتابي بهذا النزاع، يتم عرضه بطلب من المستثمر، إما على اإلشع
السلطة القضائية المختصة  التابعة للطرف المتعاقد المعني بهذا النزاع 

 أحد اإلجرائين نهائي. اختيارأو للتحكيم الدولي، ويكون 
التحكيم الدولي يمكن للمستثمر وللطرف  عندما يرفع النزاع إلى -3

 المتعاقد المعنيين بالنزاع االتفاق على إحالته إما على:
المركز الدولي لتسوية الخالفات المتعلقة باالستثمارات مع األخذ  -أ

ت بعين االعتبار، عند االقتضاء أحكام االتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعا
ومواطني الدول األخرى، المفتوحة الخاصة باالستثمارات بين الدول 

 للتوقيع بواشنطن، وقواعد التسهيل اإلضافي الخاص إلدارة إجراءات
 التوفيق، والتحكيم والتحقيق، أو

 على محكمة تحكيم خاصة مشكلة في كل حالة على النحو التالي: -ب
النزاع حكمًا ويعين الحكمان بعد ذلك سويا حكما  في يعين كل طرف 

. يعين الحكمان ثالثا يكون مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا للمحكمة
اعتبارا من تاريخ تبليغ  خالل شهرين والرئيس خالل ثالثة أشهر

 المستثمر الطرف المتعاقد المعني بقراره اللجوء إلى التحكيم.
ة للحكام خالل اآلجال المقررة في الفقر مة إذا لم تتم التعيينات الالز  -ج

)ب(، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة رئيس هيئة التحكيم للغرفة 
 التجارية باستوكهولم القيام بالتعيينات الالزمة.

تحدد المحكمة الخاصة قواعدها طبقًا لشروط قواعد التحكيم للجنة  -د
 دولي.األمم المتحدة لقانون التجارة ال

البديلة المشار إليها في الفقرة  اإلجراءاتتم االتفاق حول أحد إذا لم ي -4
فترة ثالثة أشهر من التبليغ الكتابي لقرار الثالثة من هذه المادة خالل 

بين الجزائر وجنوب الثنائي االتفاق  -1
المتبادلة  حول الترقية والحماية إفريقيا

-24 لالستثمارات الموقع بالجزائر في
، والمصادق عليه بموجب 09-2000

-23 المؤرخ في 206-01المرسوم رقم:
 41: ج.ر.ج.ج.د.ش. ع ،07-2001

  .2001-07-29الصادرة بتاريخ 
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المستثمر إحالة النزاع  للتحكيم الدولي، تتم تسوية النزاع بناء على طلب 
 ، حسب اإلجراء الذي يفضله المستثمر.كتابي من المستثمر المعني

تسوى محكمة التحكيم النزاع طبقا للقوانين الداخلية ذات الصلة  -5
للطرف الذي تضرر على إقليمه االستثمار المعني ولمبادئ القانون 

م االتفاق وأي اتفاق يتعلق باالستثمار تالدولي المعترف بها عموما ولهذا 
 بين المستثمر والطرف المعني. إبرامه

تطبيق القانون الداخلي، بما في ذلك يستمد قرار تسوية النزاع من  -6
اع القوانين المتعلقة بتنازع القوانين، لبلد الطرف المتعاقد المعني بالنز 

والذي أنجز االستثمار على إقليمه ومن أحكام هذا االتفاق وشروط 
االتفاق الخاص الذي يكون قد أبرم بخصوص االستثمار وكذا مبادئ 

 القانون الدولي.
كيم المنصوص عليه في هذه المادة ملزما لطرفي يكون قرار التح -7

 النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين.
الطرفين المتعاقدين متابعة، عبر قناة الدبلوماسية،  ال ينبغي ألي -8

النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي، غال إذا لم يحترم الطرف 
 ولم يلتزم به.المتعاقد اآلخر القرار الصادر من محكمة التحكيم 

 من االتفاق: تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 8المادة * 
تتم تسوية كل النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص  -1

تفسير هذا االتفاق أو تطبيقه كل ما أمكن ذلك،  وديًا عن طريق 
 المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.

تعذر تسوية النزاع خالل فترة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ  إذا -2
من هذه  1مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقًا للفقرة 

المادة، يمكن إحالة النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على 
 محكمة تحكيم.

( من هذه المادة حسب 2وتتكون المحكمة المشار إليها في الفقرة ) -3
حالة على النحو اآلتي: يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو ويقوم  كل

سًا العضوان اللذان تم تعيينهما بتعيين معًا مواطن من دولة ثالثة يعين رئي
 بعد موافقة الطرفين المتعاقدين.

يتم تعيين أعضاء المحكمة خالل شهرين من تاريخ إشعار أحد الطرفين 
 بته بإحالة النزاع على التحكيم.من قبل الطرف المتعاقد اآلخر عن رغ

( من 3رة )قاآلجال المنصوص عليها في الف احتراموفي حالة عدم  -4
دعوة  الطرفين المتعاقدين ألحدهذه المادة وفي غياب اتفاق آخر، يمكن 

ذا كان رئيس  رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية، وا 
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الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكن  المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد احد
القيام من القيام بالمهمة الموكلة إليه، يطلب من نائب الرئيس  لسبب ما

ذا كان نائب الرئيس مواطنًا ينتمي إلى بلد  بالتعيينات الضرورية، ، وا 
احد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر كذلك القيام بالمهمة المذكورة، يتم 

والذي ال ينتمي إلى بلد  أقدميهلدولية األكثر دعوة عضو محكمة العدل ا
 .أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية

تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية األصوات ويكون هذا القرار  -5
 ملزمًا لكال الطرفين المتعاقدين.

تتخذ المحكمة قواعدها اإلجرائية وتصدر حكمها وتفصل في النزاع  -6
 فقًا لهذا االتفاق ومبادئ القانون الدولي.و 

 من االتفاق: تسوية الخالفات المتعلقة باالستثمارات 7* المادة 
المتعاقدين ومواطن كل خالف يتعلق باالستثمارات بين أحد الطرفين  -1

أو شركة من الطرف المتعاقد اآلخر، يسوى وبقدر المستطاع بتراضي 
 الطرفين المعنيين.

( 6إذا لم تكن تسوية الخالف بتراضي الطرفين ممكنة خالل ستة ) -2
أشهر من تاريخ إثارته  من أحد طرفي الخالف، فإنه يمكن أن يرفع 

 بطلب من المواطن أو الشركة إما إلى:
الهيئة القضائية المختصة في البلد المستقبل لالستثمار محل  -أ

 .الخالف
 تحكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة اآلتية: محكمة  -ب

يعين كل طرف في الخالف محكمًا ويعين المحكمان محكما ثالثا يكون 
من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة، ويجب أن يعين المحكمان في 

( أشهر من التاريخ الذي 3( ويعين الرئيس في مدة ثالثة )2مدة شهرين )
رف المتعاقد المعني عن نيته في اللجوء إلى أخطر فيه المستثمر الط

 التحكيم.
وفي حالة عدم مراعاة اآلجال المشار إليها أعاله، فإنه يمكن لكل طرف  
في الخالف أن يطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية الدولية 

 .باستكهولم القيام بالتعيينات الالزمة
جراءات التحكيم التي قررتها لجنة األمم المتحدة  تطبق المحكمة قواعد وا 

 التجارة الدولية.لقانون 
لحل الخالف يطبق القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد  -3

االستثمار محل النزاع على إقليمه وأحكام هذا االتفاق، ونصوص االلتزام 

بين الجزائر ومصر الثنائي االتفاق  -2
حول التشجيع والحماية المتبادلة 

الموقع عليه في القاهرة  لالستثمارات
، والمصادق 1997-03-29بتاريخ 

عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 
-10-11المؤرخ في  98-320

لعام  76: ج.ر.ج.ج.د.ش. ع، 1998
1998 . 
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الخاص الذي يمكن أن يكون هذا االستثمار قد منح بموجبه وكذلك 
 ذات العالقة.مبادئ القانون الدولي 

بين األطراف : تسوية الخالفات في التفسير أو التطبيق 10المادة 
 المتعاقدة

يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا االتفاق يجب أن يسوى إذا كل خالف  -1
 أمكن بالطرق الدبلوماسية.

( أشهر من تاريخ إثارته من 6لم يسوى الخالف في مدة ستة ) إذا -2
أحد الطرفين المتعاقدين،  فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة 

 تحكيم.
 تتشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة اآلتية: -3

يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك رئيسا 
جب أن يعين جميع األعضاء في مدة شهرين من دولة ثالثة، وي للمحكمة

من تاريخ إعالن أحد الطرفين للطرف اآلخر عن نيته في إحالة  (2)
 الخالف على التحكيم.

في حالة عدم مراعاة اآلجال المحددة في الفقرة السابقة، وفي غياب  -4
أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل 

ذا كان رئيس المحكمة من رعايا أحالدولية  د للقيام بالتعيينات الالزمة وا 
الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، 
يطلب من نائب رئيس المحكمة األكثر أقدميه الذي ال يحمل جنسية أحد 

ذا تعذر على هذا األ ير خالطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات الالزمة، وا 
إجراء التعيينات لذات األسباب يطلب من عضو المحكمة التالي في 

 األقدمية القيام بإجرائها.
 اتتتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية األصوات، وتكون هذه القرار  -5

 نهائية ونافذة في مواجهة كل من الطرفين المتعاقدين.
سير قراراتها وتحدد المحكمة بنفسها قواعد اإلجراءات الخاصة بها وتف

بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويتحمل الطرفان بالتساوي 
المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم، بما في ذلك مرتبات المحكمين 

 ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك نظرا لظروف خاصة. 
 
 
 

بين الجزائر وأثيوبيا  الثنائي االتفاق -3 : تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد9المادة 
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كل نزاع متعلق باالستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين يسوى  -1
ومستثمر من الطرف المتعاقد اآلخر، بقدر اإلمكان، بالتراضي بين 

 طرفي النزاع.
( أشهر من 6إذا لم تتم تسوية هذا النزاع بالتراضي في مدة ستة ) -2

تاريخ تقديم طلب التسوية بالتراضي، يرفع النزاع بطلب من المستثمر 
أو إلى  المعني، إما إلى محكمة مختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع

 التحكيم الدولي.
 .إن اختيار أحد هذين اإلجرائين لتسوية هذا النزاع يكون إلزاميا ونهائيا

إذا رفع النزاع أمام التحكيم الدولي، فإنه يمكن لكل مستثمر والطرف  -3
المتعاقد المعنيين بالنزاع االتفاق على عرض النزاع على إحدى هاتين 

 الجهتين:
( الذي CIRDIالنزاعات المتعلقة باالستثمار ) المركز الدولي لتسوية -أ

باالستثمارات أنشئ بموجب االتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات الخاصة 
، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في تاريخ الدول األخرى بين الدول ورعايا 

الطرفان المتعاقدان أعضاء في هذه على أن يكون  1965مارس  18
  االتفاقية، أو

يم خاصة، إال إذا اتفق طرفا النزاع على خالف ذلك، محكمة تحك -ب
تشكل على أساس نظام التحكيم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 

 . (UNCITRALالدولي )
تقوم محكمة التحكيم بحل النزاع وفقا للقوانين الوطنية للطرف  -4

المتعاقد  الذي أنجز على إقليمه االستثمار والمبادئ  واإلجراءات 
 خرى للقانون الدولي المعترف به عامة وهذا االتفاق حسب الحالة.األ
نين يكون القرار التحكيمي نهائيا وملزما لطرفي النزاع وينفذ طبقا للقوا -5

 الوطنية للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه االستثمار.
 : النزاعات ما بين الطرفين المتعاقدين10المادة 

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو ينبغي  -1
 .الدبلوماسيةتطبيق هذا االتفاق إذا أمكن ذلك، عبر القناة 

من أحد  أشهر من تاريخ رفعه (6ستة )إذا لم يسوى النزاع في مدة  -2
 تحكيمية. الطرفين المتعاقدين،  فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة

 المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة اآلتية:تتشكل هذه  - -3
مواطنا العضوان باتفاق مشترك  يختاريعين كل طرف متعاقد عضوا و 

من قبل الطرفين المتعاقدين. ينبغي أن  من دولة أخرى يعين كرئيس
( أشهر، 3والرئيس في مدة ثالثة )( 2شهرين ) يعين العضوان في مدة

حول الترقية والحماية المتبادلة 
-27لالستثمارات الموقع بأديس أبابا في 

، والمصادق عليه بموجب 05-2002
المؤرخ  115-03المرسوم الرئاسي رقم: 

،ج.ر.ج.ج.د.ش.ع: 2003-03-17في
 .  2003-03-19الصادرة بتاريخ:  19
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تعاقدين للطرف المتعاقد اآلخر ابتداء من تاريخ إعالن أحد الطرفين الم
 عن قراره في رفع النزاع إلى التحكيم.

، (3في حالة ما إذا لم تتم التعيينات الالزمة المحددة في الفقرة ) -4
دعوة رئيس محكمة  في غياب اتفاق آخر، يمكن لكل طرف متعاقد،

 دولية للقيام بالتعيينات الالزمة.العدل ال
كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين  إذا -5

المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من 
 طرف نائب الرئيس.

وغن كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم 
مة يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو المحك

 األكثر أقدمية والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
تتخذ المحكمة نظامها الداخلي وتتخذ قرارها بأغلبية األصوات  -6

ويكون هذا القرار نهائيا وملزما قانونا للطرفين المتعاقدين. وتقوم 
 المحكمة بتفسير القرار بناء على على طلب أي طرف متعاقد.

عاقدان، بالتساوي، مصاريف اإلجراء التحكيمي بما يتحمل الطرفان المت
فيها مصاريف الحكام، إال إذا قررت المحكمة خالف ذلك، نظرا لظروف 

 خاصة.
 

 : تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد7 المادة
بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد  تتم تسوية أي نزاع -1

 اآلخر يتعلق باالستثمارات وديا، قدر اإلمكان، بين طرفي النزاع.
( أشهر اعتبارا من 6إذا لم تتم تسوية هذا النزاع وديا في مدة ستة ) -2

عرضه بطلب من المستثمر، إما على لنزاع، يتم بهذا ا اإلشعار الكتابي
و السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بهذا النزاع أ

 للتحكيم الدولي، ويكون اختيار أحد اإلجرائين نهائيا.
التحكيم الدولي، يمكن للمستثمر وللطرف  عندما يرفع النزاع إلى -3

 المتعاقد المعنيين بالنزاع االتفاق على إحالته إما على:
وفقا ألحكام الفصل السادس من االتفاقية  محكمة االستثمار العربية -أ

 1980الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية لسنة 
 ت تطرأ عليها،والخاص بتسوية المنازعات واي تعديال

على محكمة تحكيم خاصة مشكلة في كل حالة على النحو التالي:  -ب
ك سويا حكما يعين كل طرف في النزاع حكما، ويعين الحكمان بعد ذل

 المبرمة بين الجزائر الثنائية االتفاقية -4
وليبيا حول تشجيع وحماية وضمان 

-08-06االستثمار، الموقعة بسرت في 
، والمصادق عليها بموجب 2001

، 210-03المرسوم الرئاسي رقم: 
 ،2003-05-05المؤرخ في 

الصادرة بتاريخ:  33 ج.ر.ج.ج.د.ش.ع:
11-05-2003. 
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من دولة ثالثة يعين رئيسا للمحكمة، يعين الحكمان ثالثا، يكون مواطنا 
يخ تبليغ ( أشهر اعتبارا من تار 3والرئيس خالل ثالثة )( 2خالل شهرين )

 المستثمر الطرف المتعاقد المعني بقراره اللجوء إلى التحكيم.
إذا لم تتم التعيينات الالزمة للحكام خالل اآلجال المقررة، يمكن لكل 
طرف في النزاع دعوة األمين العام لجامعة الدول العربية إلى القيام 

 بالتعيينات الالزمة.
طبقا لشروط قواعد التحكيم تحدد المحكمة الخاصة قواعدها االجرائية، 

 .للجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولي
محكمة التحكيم النزاع، طبقا للقوانين الداخلية ذات الصلة  تسوي  -4

للطرف الذي تضرر على إقليمه االستثمار المعني ولمبادئ القانون 
 الدولي المعترف بها عموما ولهذه االتفاقية وأي اتفاق يتعلق باالستثمار

 تم إبرامه بين المستثمر والطرف المعني.
االتفاقية وشروط االتفاق الخاص يستمد قرار تسوية النزاع من هذه  -5

 الذي قد يكون قد أبرم بخصوص االستثمار ومن مبادئ القانون الدولي.
لطرفي  في هذه المادة ملزماً يكون قرار التحكيم المنصوص عليه  -6

 النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين.
ال ينبغي ألي من الطرفين المتعاقدين متابعة، عبر القناة  -7
دبلوماسية، النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي إال إذا لم يحترم ال

 الطرف المتعاقد اآلخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم ولم يلتزم به.
 : تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين8المادة 

تتم تسوية كل المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين  -1
تفاقية أو تطبيقها كلما أمكن ذلك، وديا عن بخصوص تفسير هذه اال

 طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
( أشهر، ابتداء من تاريخ 6إذا تعذر تسوية النزاع خالل فترة ستة ) -2

مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقًا للفقرة )أ( من هذه 
لمتعاقدين على المادة، يمكن غحالة النزاع بطلب من أحد الطرفين ا

 محكمة تحكيم.
( من هذه المادة حسب 2وتتكون المحكمة المشار إليها في الفقرة ) -3

كل حالة على النحو التالي: يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو، ويقوم 
العضوان اللذين تم تعيينها بتعيين معا مواطن من دولة ثالثة، يعين 

تعيين أعضاء المحكمة خالل  كرئيس بعد موافقة الطرفين المتعاقدين، يتم
( من تاريخ إشعار أحد الطرفين من قبل الطرف اآلخر عن 2شهرين)

 رغبته بإحالة النزاع على التحكيم.
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من هذه  3فقرة اآلجال المنصوص عليها في ال احترامعدم وفي حالة  -4
الطرفين المتعاقدين دعوة  ألحد، يمكن المادة وفي غياب اتفاق آخر

ذا كان رئيس  رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وا 
المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكن 

من القيام بالمهمة الموكلة إليه يطلب من نائب الرئيس القيام لسبب ما 
ذا كان نائب  الرئيس مواطنا ينتمي إلى بلد أحد بالتعيينات الضرورية وا 

تم الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه كذلك القيام بالمهمة المذكورة، ي
دعوة عضو محكمة العدل الدولية األكثر أقدمية والذي ال ينتمي إلى بلد 

 أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية.
 ية األصوات ويكون هذا القرار ملزماً تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلب-5

 لكال الطرفين المتعاقدين.
تتخذ المحكمة قواعدها اإلجرائية وتصدر حكمها وتفصل في النزاع  -6

 وفقا لهذه االتفاقية ومبادئ القانون الدولي.
 

د األطراف : تسوية الخالفات بين أحد المستثمرين وأح9المادة 
 المتعاقدة

يسوي كل نزاع متعلق باالستثمارات بين احد الطرفين المتعاقدين  -1
ومستثمر من الطرف المتعاقد اآلخر، بقدر اإلمكان بالتراضي بين طرفي 

 الخالف.
إذا لم تتم تسوية هذا الخالف بالتراضي في مدة ستة أشهر من  -2

نه يرفع بطلب من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين في الخالف، فإ
المستثمر، إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني 
بالخالف أو إلى التحكيم الدولي. إن اختيار أحد هذين اإلجرائين يكون 

 نهائيًا.
إذا رفع الخالف أمام التحكيم الدولي، فإنه يمكن لكل من المستثمر  -3

فاق على عرض الخالف على المعنيين بالخالف االتوالطرف المتعاقد 
 إحدى هاتين الجهتين:

أخذين في المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة باالستثمار  -أ
الخالفات االتفاقية الخاصة بتسوية االعتبار، عند االقتضاء أحكام 

 الخاصة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى، المفتوحة للتوقيع
، وكذا 1965مارس  18في تاريخ  )العاصمة الفديرالية( بواشنطن

 التسهيل اإلضافي إلدارة إجراءات التوفيق، التحكيم والتحقيق.

االتفاق الثنائي المبرم بين الجزائر  -5
ومالي حول الترقية والحماية المتبادلة 
لالستثمارات الموقع عليه في باماكو 

، والمصادق 1996-07-11بتريخ 
عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 

-12-27المؤرخ في  98-431
الصادرة   97 ج.ر.ج.ج.د.ش.ع:،1998
 .1998-12-27بتاريخ: 
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ما إلى محكمة تحكيم مؤقتة تتشكل في كل حالة على النحو  -ب وا 
: يعين كل طرف في الخالف حكما ويعين الحكمان سويًا حكمًا اآلتي

يرأس هذه المحكمة يجب أن يعين  ثالثًا  يكون منرعايا دولة ثالثة
الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثالثة أشهر ابتداء من 
التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني بنيته في 

 اللجوء إلى التحكيم.
جال المشار إليها أعاله، فإنه يمكن لكل في حالة ما إذا لم تحترم اآل

يطلب من رئيس معهد التحكيم للغرفة التجارية طرف في الخالف أن 
 بستوكهولم القيام بالتعيينات الالزمة.

تحدد المحكمة المؤقتة قواعدها اإلجرائية مع األخذ في االعتبار نصوص 
نظام التحكيم الخاص بلجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الذي 

 .يمكن طرفي الخالف االتفاق عليه كتابيا وتغييره
يسوى الخالف من قبل محكمة التحكيم على أساس التشريع الوطني  -4

للطرف المتعاقد الذي يوجد على إقليمه االستثمار المعني)بما في ذلك 
هذا  القواعد المتعلقة بتنازع القوانين( وقواعد القانون الدولي )بما في ذلك

 االتفاق(.
 : الخالفات ما بين الطرفين المتعاقدين  10المادة 

إن الخالفات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا -1
 االتفاق، يجب أن تسوى، إذا أمكن بالطرق الديبلوماسية.

إذا لم يسو الخالف في مدة ستة أشهر من يوم رفعه من قبل أحد  -2
الطرفين المتعاقدين فإنه يرفع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى 

 محكمة تحكيم.
 تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية: -3

يعين كل طرف متعاقد عضوًا، ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنًا 
من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين، يجب أن يعين 
جميع األعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعالن أحد الطرفين المتعاقدين 

 اآلخر عن نيته في رفع الخالف إلى التحكيم.للطرف المتعاقد 
في الفقرة الثالثة أعاله، فإنه في حالة إذا لم تحترم اآلجال المحددة  -4

وفي غياب كل اتفاق يمكن تطبيقه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة 
ذا كان األمين  األمين العام لألمم المتحدة للقيام بالتعيينات الالزمة وا 

يا أحد الطرفين المتعاقدين  أو إذا تعذر عليه ممارسة العام من رعا
ممارسة هذه المهمة ألي سبب ىخر، يطلب من األمين العام المساعد 

والذي ال يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام أقدميه األكثر 
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 بالتعيينات الالزمة.
بأغلبية األصوات  اقراراتهتحدد المحكمة النظام الخاص بها، وتتخذ  -5

تفسر وتكون قراراتها نهائية ونافذة بقوة القانون لكال الطرفين المتعاقدين و 
الحكم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. يتحمل الطرفان بالتساوي 
المصاريف الخاصة بإجراءات التحكيم بما في ذلك مرتبات المحكمين، 

 خاصة.وذلك ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك نظرًا لظروف 
 

 : تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد9المادة 
يسوى كل نزاع متعلق باالستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين  -1

ومستثمر من الطرف المتعاقد اآلخر، بقدر اإلمكان، بالتراضي بين 
 طرفي النزاع.

( أشهر من تاريخ 6مدة ستة ) النزاع بالتراضي في إذا لم يسوى هذا -2
ع النزاع بطلب من المستثمر، ، يرفبل أحد الطرفين في النزاعرفعه من ق

ى مختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلال إما إلى الهيئة القضائية
التحكيم الدولي.اختيار أحد هذين اإلجرائين لتسوية هذا النزاع يكون 

 إلزاميا ونهائيا.
كل مستثمر النزاع أمام التحكيم الدولي، فإنه يمكن ل إذا عرض -3

زاع ألحد الن المعنيين بالنزاع االتفاق على تقديموالطرف المتعاقد 
 :اإلجرائين التاليين

المركز الدولي لتسوية الخالفات المتعلقة باالستثمارات مع إما أمام  -أ
األخذ بعين االعتبار، عند االقتضاء أحكام االتفاقية المتعلقة بتسوية 

بين الدول ومواطني الدول األخرى، النزاعات الخاصة باالستثمارات 
المفتوحة للتوقيع بواشنطن، وقواعد التسهيل اإلضافي الخاص إلدارة 

 إجراءات التوفيق، والتحكيم والتحقيق، أو
محكمة تحكيم خاصة مشكلة في كل حالة على النحو  أو أمام -ب

 التالي:
النزاع حكمًا ويعين الحكمان بعد ذلك سويا حكما  في يعين كل طرف 

ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة كرئيس لهذه للمحكمة. يجب أن يعين 
الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثالثة أشهر ابتداء من 
التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني عن نيته في 

ي حالة عدم احترام اآلجال المشار إليها أعاله، اللجوء إلى التحكيم وف
يمكن لكل طرف في النزاع الطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة 

االتفاق الثنائي المبرم بين الجزائر  -6
وموزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة 

-12لالستثمارات، الموقع في الجزائر في 
، والمصادق عليه بموجب 12-1998

المؤرخ  201-01المرسوم الرئاسي رقم: 
 .ر.ج.ج.د.ش.ع:ج،2001-07-23في
 .2001-07-25الصادرة بتاريخ: 40
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 التجارية باستوكهولم القيام بالتعيينات الالزمة.
اإلجرائية طبقًا لتلك قواعدها  تحدد المحكمة المنشأة لهذا الغرض 

ولي، على أنه يمكن دلجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الالخاصة ب
 لطرفي النزاع االتفاق كتابيا حول تغييره.

يحل النزاع من قبل المحكمة التحكيمية على أساس  التشريع الوطني  -4
للطرف المتعاقد الذي يوجد على إقليمه االستثمار المعني ) بما في ذلك 

تفاق الالقواعد المتعلقة بتنازع القوانين وقواعد القانون الدولي بما في ذلك ا
 الحالي وذلك حسب الحالة األنسب.

 : نزاعات ما بين الطرفين المتعاقدين10مادة ال
يجب أن يسوى بقدر اإلمكان، كل خالف يتعلق بتفسير أو تطبيق  -1

 االتفاق الحالي، بالطرق البلوماسية.
إذا لم يسوى الخالف في مدة ستة أشهر من يوم رفعه من قبل أحد  -2

يحال  بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرفين المتعاقدين، 
 محكمة تحكيمية.

 تشكل هذه المحكمة لكل حالة بطريقة التالية:  -3
مواطنا العضوان باتفاق مشترك  يختاريعين كل طرف متعاقد عضوا و 

من قبل الطرفين المتعاقدين. يجب أن يعين  من دولة ثالثة ليعين رئيسا
( أشهر، ابتداء 3يس في مدة ثالثة )والرئ( 2شهرين ) العضوان في مدة

من تاريخ إعالن أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد اآلخر عن 
 نيته في إحالة النزاع إلى التحكيم.

( من هذه 3في حالة ما إذا لم تتم خالل الفترة المحددة في الفقرة ) -4
يقوم  المادة القيام بالتعيينات الالزمة، وفي غياب اتفاق يمكن تطبيقه،

أحد الطرفين المتعاقدين باستدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام 
 بالتعيينات الالزمة.

إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين 
أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من نائب 

عاقدين أو إذا تعذر عليه الرئيس والذي ال يحمل جنسية أحد الطرفين المت
عضو المحكمة الذي يلي  استدعاءممارسة هذه المهمة لسبب آخر، فيتم 

مباشرة في سلم الترتيب والذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين 
 المتعاقدين وال يتعذر عليه ممارسة هذه المهمة بالتعيينات الالزمة.

جراءاتها وتأخذ القرارات بأغلبية األصوات تكون إتتحدد المحكمة  -5
. تفسر الحكم لكال الطرفين المتعاقدين نهائية ونافذة بقوة القانون  اقراراته

بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. يتحمل كل طرف مصاريف عضوه 
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ويتحمل الطرفان المتعاقدان  ،اإلجراء التحكيمي ومصاريف تمثيله في
 المحكمة والمصاريف األخرى، ما لم تقرر بالتساوي مصاريف رئيس

 المحكمة خالف ذلك، نظرا لظروف خاصة.
 
 

 : تسوية الخالفات بين أحد المستثمرين وطرف متعاقد8المادة 
الخالفات المتعلقة باالستثمارات والتي تنشا بين أحد الطرفين تسوى  -1

المتعاقدين وشخص طبيعي أو معنوي للطرف المتعاقد اآلخر، في حدود 
 بين األطراف المتنازعة. بالتراضياإلمكان، 

إذا أنقضت مدة أدناها ستة أشهر ابتداء من تاريخ إثارة الخالف،  -2
بالتراضي، باستعمال طرق الطعن الداخلية أو  الخالف  لم يسووهذا 

الشخص الطبيعي  أو  يحال الخالف على التحكيم إذا طلبغيرها، 
 الشخص المعنوي ذلك.

ملزما وال يمكن أن يكون محل شكوى أو يكون الحكم التحكيمي  -3
طعن آخر. وينفذ هذا الحكم طبقًا للقانون الوطني لكل من الطرفين 

 المتعاقدين.
خالل إجراء تحكيمي أو تنفيذ حكم حكم تحكيمي. ال يثير الطرف  -4

المتعاقد الذي يكون طرفا في الخالف أي دفع بحجة أن رعية أو 
خر تم تعويضه جزئيًا أو كليًا الشخص المعنوي للطرف المتعاقد اآل

  بواسطة تأمين.
 : الخالفات ما بين الطرفين المتعاقدين7المادة 

إن الخالفات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا  -1
 االتفاق يجب أن تسوى  إذا أمكن بالطرق الديبلوماسية.

ه من قبل أحد إذا لم يسوى الخالف في مدة ستة أشهر من يوم رفع -2
الطرفين المتعاقدين، فإنه يرفع من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى 

 محكمة تحكيم.
 بالطريقة التالية:تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة  -3

يعين كل طرف متعاقد عضوا، ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا 
يجب أن يعين من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين. 

جميع األعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعالن أحد الطرفين المتعاقدين 
 للطرف المتعاقد اآلخر عن نيته في رفع الخالف إلى التحكيم.

في حالة إذا لم تحترم اآلجال المحددة في الفقرة الثالثة أعاله، فإنه  -4

نائي المبرم بين الجزائر االتفاق الث -7
 حول التشجيع والحماية والنيجر

المتبادلتين لالستثمارات الموقع في 
، 1998-03-13الجزائر بتاريخ 

والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 
-22المؤرخ في  247-2000رقم: 

 52 .ر.ج.ج.د.ش.ع:،ج08-2000
 .2000-08-23الصادرة بتاريخ:
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دين بدعوة وفي غياب كل اتفاق يمكن تطبيقه، يقوم أحد الطرفين المتعاق
ذا كان األمين  األمين العام لألمم المتحدة للقيام بالتعيينات الالزمة وا 
العام  من رعايا احد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه 
المهمة ألي سبب آخر، يطلب من األمين العام المساعد األكثر أقدمية 

 ام بالتعيينات الالزمة.القي والذي ال يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين
تحدد المحكمة النظام الخاص بها وتتخذ قراراتها بأغلبية األصوات  -5

فسر المتعاقدين وت وتكون قرارتها نهائية ونافذة بقوة القانون لكال الطرفين
. يتحمل الطرفان بالتساوي الحكم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين
في ذلك مرتبات المحكمين، المصاريف الخاصة بغجراءات التحكيم بما 

  وذلك ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك نظرا لظروف خاصة.
 : تسوية نزاعات االستثمار8المادة 

نزاعات المتعلقة باالستثمارات بين طرف متعاقد بهدف تسوية ال -1
ومواطني وشركات المتعاقد اآلخر، تجرى مشاورات بين األطراف المعنية 

 لتسوية النزاع وديًا.
أت المشاورات بحل في مدة ستة اشهر ابتداءا من طلب إذا لم ت -2

 التسوية، يمكن للمواطن أو الشركة إحالة النزاع باختياره، للتسوية إلى:
المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه  -أ

ما،  االستثمار، وا 
 (ICSID)المركز الدولي لتسوية الخالفات المتعلقة باالستثمارات -ب

الذي أنشئ بموجب االتفاقية الخاصة بتسوية الخالفات الخاصة 
ن باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنط

ما، 1965مارس سنة  18بتاريخ   ، وا 
محكمة تحكيم خاصة، إال إذا اتفق أطراف النزاع على خالف ذلك،  -ج

م المتحدة للقانون التجاري تشكل على أساس نظام التحكيم للجنة األم
 . (UNICTRAL)الدولي 

يعطي كل طرف متعاقد موافقته إلحالة كل نزاع متعلق باالستثمار  -3
 إلى التوفيق أو التحكيم.

ال يمكن للطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع، في أي وقت  -4
من اإلجراء التحكيمي اإلدالء بحصانته، أو بواقعة أن المستثمر، تحصل 

يغطي كاًل أو جزءًا من الخسارة أو بموجب عقد تأمين، على تعويض 
 .الضرر المحتمل

عرض ال ينبغي ألي من الطرفين المتعاقدين متابعة النزاع الذي  -5

االتفاق الثنائي المبرم بين الجزائر  -8
الترقية والحماية المتبادلة ونيجيريا  حول 

، 2002لالستثمارات، الموقع بأبوجا في 
 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي

-03-03 :المؤرخ في 94-03 رقم:
 16: ، ج.ر.ج.ج.د.ش. ع2003

 .2003-03-08الصادرة بتاريخ 
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على التحكيم الدولي عبر القناة الدبلوماسية، إذا لم يحترم الطرف 
  المتعاقد اآلخر قرار التحكيم.

 الطرفين المتعاقدين : تسوية النزاعات بين9المادة 
تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو -1

 تطبيق أحكام هذا االتفاق، عبر القناة الدبلوماسية.
( شهرا 12إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسويته خالل إثني )-2

ابتداء من نشوب النزاع، يحال هذا النزاع ، بطلب من أحد الطرفين 
المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثالثة أعضاء، يعين كل 
طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة 

 أخرى.
إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة -3

الموجهة إليه من الطرف المتعاقد اآلخر للقيام خالل شهرين بهذه 
من طرف رئيس  األخير، يعين الحكم بطلب من المتعاقد التعيينات

 محكمة العدل الدولية.
الرئيس خالل الشهرين المواليين  اختيارإذا لم يتفق الحكمان حول -4

األخير بطلب أحد الطرفين لتعيينهما، وفي غياب اتفاق آخر، يعين هذا 
 المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.

، ( من المادة الحالية4( و)3مشار إليها في الفقرتين )في الحاالت ال-5
المتعاقدين،  إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين

أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو 
 المحكمة األكثر أقدمية والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.

 محكمة قواعدها اإلجرائية الخاصة بها.تحدد ال -6
يتحمل كل طرف المصاريف المتعلقة بتعيين محكمه في تمثيله في -7

اإلجراءات التحكيمية،، أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات األخرى 
 فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.

 تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. -8
 : تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين8 المادة

المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير  تتم تسوية كل نزاع ينشأ بين الطرفين-1
  .، بالطرق الديبلوماسيةا االتفاق أو تطبيقه، قدر اإلمكانذه
تعذر تسوية هذا النزاع خالل ستة أشهر ابتداء من تاريخ بداية  إذا -2

المفاوضات، فإنه يتم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين عرضه على 
 هيئة التحكيم.

االتفاق بين الجزائر وتونس حول  -9
حول التشجيع والحماية المتبادلة 

-16لالستثمارات الموقعة بتونس في 
 73 : ، ج.ر.ج.ج.د.ش. ع02-2006

 .2006-11-19الصادرة بتاريخ 
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ه المادة \من ه 2المنصوص عليها بالفقرة تشكل هيئة التحكيم  -3
يعين كل طرف متعاقد  بالنسبة لكل حالة خاصة، على النحو اآلتي:

خالل أجل ثالثة أشهر من تاريخ استالم طلب التحكيم، ويعين  محكما
محكما ثالثا من رعايا  2هذان المحكمان باتفاق مشترك خالل شهرين 

 دولة أخرى ليكون رئيسا لهيئة التحكيم.
في حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم في اآلجال المنصوص عليها  -4

 ، في غياب أي اتفاق آخر،بالفقرة السابقة فإنه يمكن الطرفين المتعاقدين
ذا كان  دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الالزمة. وا 

أو تعذر  من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين رئيس محكمة العدل الدولية 
عليه القيام بهذه المهمة ألي سبب آخر،فإنه يطلب من نائب رئيس 

ذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات الال زمة، وا 
محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو تعذر عليه 
أيضا القيام بهذه المهمة، فإنه يطلب من عضو محكمة العدل الدولية 
الذي يليه مباشرة في الترتيب والذي ال يكون من رعايا أحد الطرفين 

 المتعاقدين القيام بالتعيينات الالزمة،
طبقا ألحكام هذا االتفاق ولمبادئ وقواعد  تقضي هيئة التحكيم -5

القانون الدولي المعترف بها وتتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية 
 األصوات وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.

 تقوم هيئة التحكيم بتحديد اإلجراءات الخاصة بها.
مصاريف المحكم الذي يعينه وكذا يتحمل كل طرف متعاقد  -6

المصاريف المتعلقة بتمثيله خالل إجراءات التحكيم، ويتقاسم الطرفان 
 المتعاقدان بالتساوي 

المصاريف الخاصة بالرئيس وبإجراءات التحكيم، على أنه يجوز للهيئة 
 أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط األكبر من المصاريف.

د النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاق: تسوية 9المادة 
 اآلخر

تتم تسوية كل نزاع متعلق باستثمار ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر  -1
 الطرف المتعاقد اآلخر، بقدر اإلمكان بالتراضي.

إذا تعذر تسوية هذا النزاع خالل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إثارته  - 2
 إنه يتم عرضه باختيار المستثمر على:من قبل أي من طرفي النزاع، ف

 السلطة القضائية الوطنية للطرف المتعاقد، طرف في النزاع، -
هيئة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة األمم  -

 المتحدة للقانون التجاري الدولي،
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المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة باالستثمارات الذي أنشأ  -
اتفاقية تسوية النزاعات بين الدول ورعايا دول أخرى، والمفتوحة بموجب 

 .1965مارس سنة  18للتوقيع بواشنطن بتاريخ 
ة المشار إليها في هذه الفقر  إن اختيار المستثمر ألحد اإلجراءات الثالثة

 يكون نهائيا.
ال يمكن أي من الطرفين المتعاقدين، الذي هو طرف في النزاع، رفع  -3

معارضة في أي مرحلة من اإلجراءات التحكيمية أو أثناء تنفيذ دعوى 
قرار التحكيم، على أساس أن مستثمر الطرف المقابل في النزاع قد تسلم 

ر، تنفيذ للضمان المنصوص تعويضا يغطي كال أو جزءا من الخسائ
 من هذا االتفاق. 7المادة عليه ب

لطرف المتعاقد، تفصل هيئة التحكيم على أساس القانون الوطني ل -4
القواعد  طرف في النزاع، الذي أنجز االستثمار في إقليمه بما في ذلك

وأحكام هذا االتفاق وأحكام االتفاق الخاص  المتعلقة بتنازع القوانين
 المتعلق باالستثمار وكذلك وفق مبادئ القانون الدولي.

م كل تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة لطرفي النزاع، ويلتز  -5
 طرف متعاقد بتنفيذها طبقا لتشريعه الوطني.

 : تسوية المنازعات بين المستثمر وطرف متعاقد9المادة 
ثمر تابع للدولة ومست ةدولة متعاقد المنازعات التي تنشأ بين -1

المتعاقدة األخرى فيما يتعلق باستثمار يعود لألخير في إقليم الدولة 
 أوال، يتم تسويتها بقدر اإلمكان بالطرق الودية. المذكورة

تعذر تسوية المنازعات خالل ستة أشهر من تاريخ طلب أي من  إذا -2
طرفي النزاع بالتسوية الودية عن طريق تسليم إخطار كتابي للطرف 
اآلخر، فإن النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع بإحدى 

 الوسائل التالية:
 ،طبقا ألي إجراء مناسب لتسوية النزاع متفق عليه مسبقا -أ

ألحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من االتفاقية  وفقا -ب
وأي تعديالت  1980الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية لسنة 

 تطرأ عليها،
 تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة. -ج
اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي  في حالة -3

مر أيضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع فإنه يتعين على المستث
 :للتسوية بواسطة إحدى الجهات التالية

االتفاقية الجزائرية السودانية حول  -10
المتبادلة لالستثمارات  التشجيع والحماية

، 2001-10-24الموقعة بالجزائر في 
والمصادق عليها بموجب المرسوم 

-17المؤرخ في  121-03الرئاسي رقم:
 20: ، ج.ر.ج.ج.د.ش. ع03-2001

 .2003-03-23الصادرة بتاريخ 
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المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، المركز الذي تم إنشائه  -أ
بناء على اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول 

 .1965مارس  18األخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن في 
نة األمم للج-القواعد–محكمة تحكيم تنشأ بموجب قواعد التحكيم  -ب

د يونيسترال حسبما يتم تعديل هذه القواع المتحدة لقانون التجارة الدولية
 7من قبل األطراف في النزاع تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة 

 .من القواعد هي األمين العام للمركز
تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأي هيئة محكمة تحكيم يتم -ج

 تحكيم يتم االتفاق عليها بين طرفي النزاع.
إذا اختار أحد رعايا أي من الطرفين المتعاقدين رفع الدعوى أما  -4

من هذه المادة  3، 2إحدى  الجهات المنصوص عليها في الفقرتين 
  تعذر عليه رفعها أمام إحدى الجهات األخرى.

لرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب با -5
أعاله فإنه يجوز له وقبل بدأ إجراءات التحكيم أو خالل  2الفقرة 

اإلجراءات أن يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي تكون 
مؤقت للمحافظة على حقوقه طرفا في النزاع إصدار أمر قضائي 

مل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار وعلى ومصالحه على أن ال يش
 كذلك على إجراءات التحكيم المشار إليها آنفا.أن ال يؤثر 

 : تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين10المادة 
كل نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية يجب أن يسوى إذا  -1

 أمكن بالطرق الودية.
لم يسو النزاع في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من أحد  إذا -2 

  الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى هيئة التحكيم.
 تشكل هيئة التحكيم بالطرق التالية: -3

يعين كل طرف متعاقد محكما ويعين المحكمان باتفاق مشترك مواطنا 
ويجب أن يعين جميع من دولة ثالثة ليكون رئيسا للهيئة التحكيمية 

األعضاء في مدة شهرين من تاريخ إعالن أحد الطرفين للطرف اآلخر 
 عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم.

م في حالة عدم اإللتزام بالمدة المحددة في الفقرة الثالثة أعاله، يقو  -4
أحد الطرفين المتعاقدين بالطلب من األمين العام لجامعة الدول العربية 

 م بالتعيينات الالزمة.القيا
تحدد الهيئة التحكيمية بنفسها قواعد اإلجراءات الخاصة بها وتفسير  -5

التحكيم  بإجراءاتقراراتها ويتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة 
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، ما لم تقرر الهيئة خالف ذلك الحكام أتعاب بما في ذلك تعويضات
 نظرا لظروف خاصة.

قراراتها بأغلبية األصوات وتكون نهائية وملزمة تتخذ هيئة التحكيم  -6
، وتصدر هذه القرارات وفقا ألحكام هذه قانونا للطرفين المتعاقدين

       االتفاقية ولمبادئ القانون الدولي.
 بين مستثمر والطرف المتعاقد المضيف: تسوية الخالفات 8المادة 

، حسب مفهوم هذا االتفاق، كل خالف متعلق باالستثمارات يسوى  -1
المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد اآلخر، بقدر بين أحد الطرفين 

 المستطاع بالتراضي بين الطرفين المعنيين.
إذا لم تتم تسوية الخالف في اجل ستة أشهر، ابتداء من تاريخ رفعه  -2

 من قبل أي من الطرفين المعنيين، يحال بطلب من المستثمر إلى:
قد الذي هو طرف في إما إلى الهيئات القضائية الوطنية للطرف المتعا -

 الخالف،
إما إلى التحكيم الدولي في إطار الشروط المنصوص عليها في الفقرة  -

 .الثالثة أدناه
بمجرد ما يرفع المستثمر الخالف إما إلى الهيئات القضائية الوطنية 
للطرف المتعاقد المعني أو إلى التحكيم الدولي، يبقى اختيار أي من 

 هذين اإلجرائين نهائيا.
الخالف أمام إحدى اللجوء إلى التحكيم الدولي، رفع  يمكن في حالة -3

 الهيئات القضائية المشار إليها فيما يلي حسب اختيار المستثمر:
المؤسس  (CRDI)للمركز الدولي لحل الخالفات المتعلقة باالستثمارات  -

 بموجب االتفاقية لحل الخالفات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا
، 1965مارس سنة  18الدول األخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 

عندما تنضم إليها كل دولة طرف في هذا االتفاق، ما لم يتوفر هذا 
ا إلى الشرط، يقبل كل من الطرفين المتعاقدين رفع الخالف للتحكيم طبق

آلية النظام التكميلي  للمركز الدولي لحل الخالفات المتعلقة 
 . CRDIباالستثمارات، 

حكمة تحكيم خاصة مشكلة وفقا لقواعد تحكيم لجنة األمم إلى م -
 .CNUDCIالدولي  المتحدة للقانون التجاري 

 أحكام هذا االتفاق، -تقرر الهيئة التحكيمية على أساس: -4
المتعاقد طرف في الخالف بما في ذلك القواعد المتعلقة قانون الطرف  -

 بتنازع القوانين،

 366-01المرسوم الرئاسي رقم:  -11
، المتضمن 2001-11-13المؤرخ في 

المصادقة على االتفاق المبرم بين الجزائر 
واألرجنتين حول الترقية والحماية 
المتبادلتين لالستثمارات الموقع بالجزائر 

، 2000أكتوبر سنة  04في 
: الصادرة بتاريخ 69: ج.ر.ج.ج.د.ش. ع

18-11-2001. 
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  نصوص االتفاقيات الخاصة التي قد تبرم فيما يخص االستثمار، -
 وأيضا مبادئ القانون الدولي في هذا المجال. -
تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة تجاه أطراف الخالف. وينفذها كل  -

 ريعه.طرف متعاقد وفقا لتش
  : تسوية الخالفات بين الطرفين المتعاقدين9المادة 

يجب أن تسوى الخالفات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو -1
 تطبيق هذا االتفاق، إن أمكن بالطرق الدبلوماسية.

إذا لم يسو الخالف في مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ رفعه من  -2
المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أي من الطرفين قبل أي من الطرفين 

 المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
 تية:تتشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة اآل -3
يعين كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خالل شهرين من -أ

استالم طلب التحكيم. ويختار العضوان بعد ذلك مواطنا من دولة أخرى 
الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة. ويعين الرئيس في  ليعين بموافقة

 خالل شهرين من تاريخ تعيين العضوين اآلخرين في المحكمة.
ه إذا لم يتم تعيين الحكام في اآلجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذ-ب

المادة، يمكن ألي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي إتفاق آخر، 
ن لعدل الدولية القيام بالتعيينات الالزمة. إذا كاالطلب من رئيس محكمة ا

الرئيس من رعايا أحد الطرفين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة 
ذا  لسبب آخر يطلب من نائب الرئيس القيام بإجراء التعيينات المطلوبة وا 
كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من عضو 

يلي مباشرة في الترتيب التقديري والذي ال يكون من تلك المحكمة الذي 
 رعايا أحد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات الالزمة.

تحدد محكمة التحكيم اإلجراءات الخاصة بها وتتخذ محكمة التحكيم  -ج
ن قراراها بأغلبية األصوات، ويعتبر هذا الحكم ملزما بالنسبة لكال الطرفي

 المتعاقدين.
يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف مصاريف عضوه في المحكمة 
وتمثيله خالل إجراءات التحكيم. أما المصاريف المتعلقة برئيس المحكمة 
وكل المصاريف األخرى المتبقية فتقسم بالتساوي بين الطرفين 
المتعاقدين. يمكن للمحكمة أن تنص في قراراها تحميل أحد الطرفين 

من المصاريف ويكون هذا القرار ملزما للطرفين  المتعاقدين القسط األكبر
 المتعاقدين. 
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يحل أي خالف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية : 6المادة 
 الشعبية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية بصدد تفسير هذه االتفاقية،
أو متعلق، حسب رأي إحدى الحكومتين، بمسألة تخص القانون الدولي 

مشروع أو نشاط أصدرت له تغطية، يحل، إلى الحد  العام ناجم عن أي
ذا لمو الممكن، عن طريق المفاوضات بين الحكومتين.  تتوصل  ا 

الحكومتان إلى حل اتفاقي للخالف بانتهاء ثالثة أشهر من طلب 
المفاوضات، فإن الخالف بما فيه ناحية تنطوي على مسألة تتعلق 

م ن الحكومتين، إلى هيئة تحكيبالقانون الدولي العام، يرفع بمبادرة، أي م
 لحله وفقا للفقرة ب من المادة السادسة.

تشكل هيئة التحكيم لحل الخالفات وفقا للفقرة أ من المادة السادسة -ب
 وتعمل كما يلي:

كل حكومة محكما واحدا، ويسمى هذان المحكمان باتفاق  تعين -1
مشترك، ريسا، على أن يكون مواطنا من دولة ثالثة، ويعين من قبل 
الحكومتين، ويجري تعيين لمحكمين خالل مدة شهرين، والرئيس خالل 

ذا لم ثالثة أشهر من تاريخ استال م طلب أي من الحكومتين للتحكيم. وا 
مهملة الزمنية المذكورة آنفا، فيجوز ألي من تجرى التعيينات خالل ال

الحكومتين، عند عدم وجود أي اتفاق آخر أن تطلب إلى األمين العام 
لمركز تسوية النزاعات الناجمة عن االستثمارات إجراء التعيين أو 

الالزمة، وتوافق كلتا الحكومتين على قبول ذلك التعيين أو  تالتعيينا
   التعيينات.

لتحكيم قرارها على مبادئ وقواعد القانون الدولي العام تبني هيئة ا-2
المتعلقة بذلك. وتتخذ قرارات هيئة التحكيم بأغلبية األصوات ويكون 
قرارها نهائيا وملزما. وال يجوز إال للحكومتين طلب إجراء التحكيم 

 والمشاركة فيها.
ذة تدفع كل الحكومتين تكاليف محكمها وتمثيلها في اإلجراءات المتخ -3

أمام هيئة التحكيم.وتدفع تكاليف الرئيس والتكاليف األخرى مناصفة من 
قبل الحكومتين. ويجوز لهيئة التحكيم أن تتبنى أنظمة تتعلق بتكاليف 

 متوافقة مع ما ذكر آنفا.
 تنظم هيئة التحكيم إجراءاتها الخاصة بها في جميع القضايا األخرى.-4
 

 319-90المرسوم الرئاسي رقم:  -12
، المتضمن 1990أكتوبر  17المؤرخ في 

المصادقة على االتفاق المبرم بين الجزائر 
والواليات المتحدة األمريكية، الرامي إلى 
تشجيع االستثمارات الموقع عليه 

، 1990يونيو  22بواشنطن في 
 .1990لسنة  45: ج.ر.ج.ج.د.ش. ع

 :8المادة 
خالف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا  يسوى أي -1

 392-02المرسوم الرئاسي رقم:  -13
، 2002نوفمبر  25المؤرخ في 
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 االتفاق، بقدر اإلمكان، بالتشاور عبر الطريق الديبلوماسي.
إذا لم يسو الخالف في مدة ستة أشهر فإنه يحال، بطلب من أحد  -2

 الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم خاصة.
رف متعاقد تتشكل هذه المحكمة من ثالثة محكمين يعين كل ط -3

محكما في مدة شهرين من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا 
الطرف المتعاقد اآلخر عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم، ويختار 
هذان المحكمان سويا، في مدة شهرين، محكما ثالثا يكون مواطنا من 

ن ليعين دولة ثالثة لها عالقات دبلوماسية مع كال الطرفين المتعاقدي
 كرئيس لمحكمة من قبل الطرفين المتعاقدين.

في حالة عدم تشكيل المحكمة خالل مدة أربعة أشهر، ابتداء من  -4
تاريخ استالم إشعار كتابي إلحالة النزاع على التحكيم، وفي غياب أي 
اتفاق آخر، يمكن ألي من الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة 

ينوا ين المحكم أو المحكمين الذي أو اللذين لم يعالعدل الدولية للقيام بتعي
ه . إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليبعد

ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية 
 ن المتعاقدين، القياموالذي ال يحمل جنسية أحد الطرفي أقدميهاألكثر 

  تعيينات الالزمة.بالتعيين أو بال
التحكيم بوضع إجراءاتها  بنفسها وتصدر قرارها وفقا محكمة  تقوم -5

 ألحكام هذا االتفاق ومبادئ القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين
 المتعاقدين.

هذا القرار نهائيا  تصدر المحكمة قرارها بأغلبية األصوات.يكون  -6
 وملزما للطرفين المتعاقدين، وتقوم المحكمة، بطلب من أي من الطرفين

  بتعليل قرارها. المتعاقدين،
يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم المعين من قبله  -7

ومصاريف تمثيله في إجراءات التحكيم. ويتحمل الطرفان بالتساوي 
 المصاريف الخاصة بالرئيس والمحكمة.

يسوى، بقدر اإلمكان، وديا عن طريق التفاوض بين  -1 :9المادة 
األطراف ذات العالقة، أي نزاع بين مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين 
والطرف المتعاقد اآلخر بخصوص أحد االستثمارات بإقليم هذا الطرف 

 المتعاقد األخير.
ر، إذا تعذر تسوية النزاع عن طريق المفاوضات في مدة ستة أشه-2

فيمكن لكل طرف في النزاع أن يرفع هذا األخير إلى الهيئة القضائية 
 المختصة لدى الطرف المتعاقد القابل لالستثمار.

المتضمن المصادقة على االتفاق المبرم 
بين الجزائر والصين حول التشجيع 
والحماية المتبادلتين لالستثمارات الموقع 

، 1996أكتوبر سنة  20ببكين في 
: الصادرة بتاريخ 77ج.ر.ج.ج.د.ش. ع: 

26-11-2002. 
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إذا تعذر تسوية احد النزاعات حول مبلغ التعويض عن نزع الملكية  --3
 1في مدة ستة أشهر بعد اللجوء إلى المفاوضات المشار إليها في ؤالفقرة

فإنه من الممكن رفع النزاع إلى محكمة تحكيم خاصة من هذه المادة. 
بطلب من أي من الطرفين. ال تطبق أحكام هذه الفقرة إذا لجأ المستثمر 

 من هذه المادة. 2المعني باألمر إلى اإلجراء المنصوص عليه في الفقرة 
 تتشكل محكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة اآلتية: -4

كل طرف في النزاع محكما، ويختار هذان المحكمان كرئيس أحد  يعين
رعايا دولة ثالثة لها عالقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين. ويعين 
المحكمان األوالن في مدة شهرين ابتداء من تاريخ اإلشعار الكتابي عن 
نية أحد الطرفين في اللجوء إلى التحكيم، ويختار الرئيس في مدة أربعة 

هر. إذا لم يتم تشكيل المحكمة في المدة المشار إليها أعاله، يمكن أش
لكل طرف في النزاع دعوة األمين العام للمركز الدولي لتسوية النزاعات 

 المتعلقة باالستثمارات للقيام بالتعيينات الالزمة.
المحكمة بوضع إجراءاتها بنفسها. ومع ذلك يمكن في هذا تقوم  -5

 اعد تحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقةالصدد االستئناس بقو 
 باالستثمارات.

تصدر المحكمة قرارها بأغلبية األصوات.يكون هذا القرار نهائيا  -6
وملزما للطرفين المتنازعين، ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتطبيق وفقا 

 لقوانينهما ذات العالقة.
لمتعاقد المعني بالنزاع تصدر المحكمة قرارها وفقا لقانون الطرف ا -7

حكام الذي قبل االستثمار. بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، وأ
 هذا االتفاق ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عامة والمقبولة من قبل

 الطرفين المتعاقدين.
من قبله عضو المحكمة المعين يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف  -8

 بالتساوي  في النزاع التحكيم. ويتحمل الطرفان يومصاريف تمثيله ف
 .األخرى المصاريف الخاصة بالرئيس وباقي المصاريف 

 
 
 

أحد : تسوية الخالفات المتعلقة باالستثمار بين طرف متعاقد و 7المادة 
 مستثمري  الطرف المتعاقد اآلخر

يتعلق باالستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر  كل خالف-1

 204-01المرسوم الرئاسي رقم: -14
، 2001يوليو سنة  23المؤرخ في 

والمتضمن المصادقة على االتفاق المبرم 
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 من الطرف المتعاقد اآلخر، ويسوى بقدر المستطاع بالتراضي.
من هذه  1ا في الفقرة إذا لم يسوى الخالف بالطريقة المنصوص عليه-2

أشهر من تاريخ رفعه، يحال بطلب من  6في خالل ستة المادة 
 المستثمر إلى المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه

، أو يحال إلى التحكيم إلى المركز الدولي لحل الخالفات االستثمار
بمقتضى االتفاقية الخاصة بتسوية  المتعلقة باالستثمار الذي أشيء

ة باالستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى، المفتوح الخالفات المتعلقة
 .1965مارس  18بواشنطن في  للتوقيع

يكون القرار المتخذ من قبل المحكمة المختصة للطرف المتعاقد أو  -3
زما لكال المركز الدولي لحل الخالفات  المتعلقة باالستثمار  نهائيا ومل

 .طرفي الخالف
 ويضمن كل طرف متعاقد االلتزام بتنفيذ القرار طبقا لقوانينه وأنظمته.

 : تسوية الخالفات بين الطرفين المتعاقدين8المادة 
المتعلقة بتفسير أو تطبيق  تسوى الخالفات بين الطرفين المتعاقدين-1

 لدبلوماسية.هذا االتفاق، بقدر اإلمكان من خالل المشاورات أو القنوات ا
أشهر يحال بطلب من أي  6إذا لم يسوى الخالف في مدة ستة -2

 الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم وفق أحكام هذه المادة.
تتشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية. يعين كل -3

من استالم طلب  2طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خالل شهرين 
العضوان االثنان مواطنا من دولة ثالثة ليعين بموافقة  التحكيم، ويختار

الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة المشار إليه فيما يلي بالرئيس، يجب 
أشهر من تاريخ تعيين العضوين  3أن يعين الرئيس في مدة ثالثة 

 اآلخرين.
 إذا لم يتم القيام بالتعيينات الالزمة في اآلجال المبينة في الفقرة -4
من هذه المادة، يجب أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية  3ثالثةال

ذا كان مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أ و القيام بالتعيينات الالزمة. وا 
تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يدعى نائب الرئيس للقيام بالتعيينات، 

ذا كان أيضا من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر  عليه وا 
لمحكمة العدل  أقدميههذه المهمة، يطلب من العضو األكثر ممارسة 

 الدولية الذي ال يكون من إحدى موطني الطرفين القيام بالتعيينات.
تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية األصوات وتكون هذه القرارات -5

إلزامية. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بحاكمه وبتمثيله 
إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفين المتعاقدين بالتساوي المصاريف في 

الجزائر وكوريا الموقع بالجزائر في  بين
، 1999أكتوبر سنة  12

: الصادرة بتاريخ 40ج.ر.ج.ج.د.ش. ع: 
 .2001يوليو سنة  25
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مصاريف األخرى. تحدد محكمة التحكيم المتعلقة بالرئيس  وكذا ال
  اإلجراءات الخاصة بها.
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قة على المتضمن المصاد -15 -15
االتفاق بين الجزائر وأندونيسيا حول ترقية 
وحماية االستثمارات الموقع بالجزائر في 

، 2000مارس سنة  21
: الصادرة بتاريخ 45ج.ر.ج.ج.د.ش. ع: 

 .2002يونيو سنة  30
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 420-90مرسوم رئاسي رقم: 

جمادى الثانيةعام  05مؤرخ في 
ديسمبر سنة  22الموافق  1411
يتضمن المصادقة على  1990

االتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار 
بين دول اتحاد المغرب العربي 
الموقعةبالجزائر بتاريخ أول محرم 

يوليو سنة  23الموافق  1411عام 
1990. 
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  :2الملحق رقم 
، 1965اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى لعام  -

 .1995-10-30المؤرخ في:  346-95والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 
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 .0222اإلسكندرية، مصر، 



 قائمة المراجع

- 626 - 
 

هل تجيد التفاوض، أهميته، عناصره، استراتجيته، شخصية وخصائص المفاوص الناجح،  ،مجدي إبراهيم -60
 .0214شركة ماهي للنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر، 

دور األطراف في تسوية المنازعات العقدية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، ، المتولي قنديلمصطفى  -60
 .0221مصر، 

 .0229، 1التحكيم في الشريعة اإلسالمية، دار الفكر، عمان، ط ، محمود السرطاوي -07
 .0220االسكندرية، مصر، األسس العامة للتحكيم الدولي الداخلي، منشأة المعارف، ، منير عبد المجيد -01
صناديق االستثمار بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، دار الفكر ، نزيه عبد المقصود مبروك -02

 .0211  1الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ط 
الجامعية المتغيرات الٍمؤثرة على استثمار القطاع المحلي في األردن، مركز الدراسات ، نبيل عبد الجبار الجمرد -03

 .1112األردنية، األردن، 
فبراير  01المؤرخ في  21-29: الوسيط في شرح قانون االجراءات المدنية واالدارية، قانون رقم، نبيل صقر -04

 .0229 ، الخصومة، التنفيذ، التحكيم، دار الهدى، مليلة، الجزائر،0229
مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم اإلقتصادي الدولي، دراسة حول ماهية وتطبيق األعراف ، نادر محمد ابراهيم -05

التجارية الدولية وسوابق التحكيم في إطار واقع التحكيم اإلقتصادي الدولي وأهم األنظمة القانونية المتصله به، دار الفكر 
 .0220الجامعي، االسكندرية، مصر، 

 .0223، مصر، اإلسكندريةالقوانين، دار الفكر الجامعي،  تنازع، هشام صادق -06
 

 :الكتب الخاصة -ج
توزيع، تسوية المنازعات االستثمارية، دراسة قانونية تحليلية، دار الجامعة الجديدة للنشر وال، أميرة جعفر شريف -00

 .0212اإلسكندرية، مصر، ط 
والتشريعات في جذب االستثمار األجنبي المباشر في دور القوانين ، يوسف خالف أحمد سمير أبو الفتوح -00

 .0211، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر، 0221الجزائر منذ سنة 
دار  دراسة تحليلية تأصيلية، أسلوبك لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية،كاتفاق التحكيم ، أحمد مخلوف -00

 .0221النهضة العربية المصرية، 
 .0211القانون الدولي االستثماري، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، ، أحمد عبد الاله المراغي -07
التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال االستثمار، مؤسسة شباب الجامعة، ، احمد عبد الحميد عشوش -01

 .1112 مصر، القاهرة،
 .1193 ،ط ، مصر،الدولي، دار الفكر العربي، القاهرةاللجوء إلى التحكيم ، إبراهيم محمد العناني -02
 .1199، مصر، اإلسكندريةوالتحكيم اإلجباري، منشأة المعارف،  االختياريالتحكيم ، أحمد أبو الوفاء -03
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اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ، أحمد مخلوف -04
 .0221 ،0مصر، ط

التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة سعودية مقارنة، دار الثقافة للنشر ، ايناس خلف الخالدي -05
 .0212والتوزيع،عمان، األردن، 

االستثمار األجنبي، سبل استقطابه وتسوية منازعاته، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر ، أزاد شكور صالح -06
 .0211مصر، والبرمجيات، 

دور التحكيم في تشجيع وحماية االستثمارات األجنبية، دراسة مقارنة، دار الكتب ، أحمد عبد الاله المراغي -00
 .0214 ،1ط  االسكندرية، مصر،والوقائق القومية، المكتب الجامعي الحديث، 

ط  مصر، العربية، القاهرة، تكوين هيئات التحكيم، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة، العال أبو العال -00
1،0222. 

 .0212 ط بيروت، لبنان، الدولة في القانون الدولي، منشورات زين الحقوقية،عقود ، بشار محمد األسعد -00
عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، بشار محمد األسعد -07

0222. 
الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام ، محمد األسعد بشار -01

 .0221التحكيم واالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى 
النظام القانوني لالستثمارات األجنبية النفطية، دار الفكر الجامعي، ، نواف فتحي حسين الراشدي بسمان -02

 .0214، 1، مصر، طاإلسكندرية
 ،1 بيروت، لبنان، ط ،منشورات عويدات ،االستثمار الدولي، جيل  برتان، ترجمة علي مقلد، علي زمور -03

1192.  
التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار، أمام المركز الدولي لتسوية ، جالء وفاء محمدين -04

االتجاهات الحديثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، مصر،  -االجراءات -منازعات االستثمار، القواعد
0221. 

 العالمية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،االستثمارات األجنبية في منظمة التجارة ، جابر فهمي عمران -05
 .0213 مصر،

عمان،  التحكيم اإللكتروني ودور القضاء الوطني ، بتفعيله، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، جعفر ذيب المعاني -06
 .0214، 1األردن، ط 

، 0العربية، القاهرة، مصر، ط القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم، دار النهضة  ،جمال محمود الكردي -00
0223. 
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العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجانب، تحديد ماهيتها والنظام القانوني الحاكم ، حفيظة السيد الحداد -00
 .0229ط  ،لها، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر

األجنبية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، العقود المبرمة بين الدول واألشخاص ، حفيظة السيد الحداد -00
 .0221ط 

 .0224حوافز االستثمار في النظام االقتصادي اإلسالمي، دار الكندي، األردن، ، حسين بني هاني -177
دور االتفاقيات الثنائية، في تطوير النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة، دار ، حسين الموجي -171

 .1110العربية القاهرة، مصر، النهضة 
النظام القانوني لتسوية منازعات االستثمار األجنبية، على ضوء اتفاقية واشنطن ، حسين أحمد الجندي -172

 .0221 ، القاهرة، مصر، دار النهضة العربية1121الموقعة عام 
الدولية، مكتبة الوفاء القانونية،  العربيةاالستثمارات األجنبية بين الجذب والحماية في االتفاقيات ، مرنحسن ال -173

 .0219، 1االسكندرية، مصر، ط 
 .0213عقود البوت، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  ،حمادة عبد الرزاق حمادة -174
األجنبية، تحديد ماهيتها والقانون الحاكم لها، دار  العقود المبرمة بين الدول واالشخاص، حفيظة الحداد -175

 .1112النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
 .0212التحكيم في منازعات عقود االستثمار، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،حسان نوفل -176
واالستثمار وفقا للتشريعات الوطنية الوسائل الودية لتسوية منازعات التجارة ، عبد الوهاب سنان حميد -170

 .0211واالتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، ، حفيظة السيد الحداد -170

 .0224، 1بيروت لبنان، ط 
، 1األول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط التحكيم في القوانين العربية، الجزء، حمزة أحمد حداد -170
0229. 
الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الدولية الخاصة، دار ، الحدادالسيد حفيظة  -117

 .0222الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، 
الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية، دار ، السيد الحداد حفيظة -111

 .1119الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، ط 
دور التحكيم في فض منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة لبعض التشريعات في ، خالد كمال عكاشة -112

واشنطن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الدول العربية واالتفاقيات الدولية وخصوصية مركز 
 .0214األولى 
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 القاهرة، مصر، تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة والرقابة، دار النهضة العربية،، رضا السيد عبد المجيد -113
0220. 
وتوجهاتها، دار األيام للنشر والتوزيع، االستثمارات األجنبية المباشرة، محدداتها، آثارها ، دالل بن سمينة -114

 .0219، 1عمان، األردن، ط
بية، االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العر ، دريد محمود السامرائي -115

 .0222 ،1ط بيروت، لبنان، 
القانونية المترتبة على عقود االستثمار النفطي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،  اآلثار، دارا رمزي توفيق -116

 .0219االسكندرية، مصر، 
الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ودور التحكيم في ، رمضان علي عبد الكريم دسوقي عامر -110

 .0211، 1القانونية، القاهرة، مصر، ط تسوية المنازعات الخاصة بها، المركز القومي لإلصدارات
االستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة في االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، ، سليمان عمر الهادي -110

 .0221 ،1ط األردن،  ،وزيع، عماناألكاديميون للنشر والت
 .0222العربية، القاهرة، مصر، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة ، أبو زيدمحمد سراج حسين  -110
التحكيم في إطار المركز االقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري، منشأة المعارف، ، سامية راشد -127

 .1192االسكندرية، مصر، ط 
عقود نقل التكنولوجيا، دراسة في إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري ، صالح الدين جمال الدين -121

 .0221الدولي، دار الفكر الجامعي،  اإلسكندرية، 
التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، دار الفكر الجامعي، ، صالح الدين جمال الدين -122

 .0221، 1ط  مصر، اإلسكندرية،
دور أحكام التحكيم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، ، صالح الدين جمال الدين -123

 .0224، 1ط اإلسكندرية، مصر، 
دار ، ستثمار األجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي الخاصدور اال، أحمد عبد الحفيظ صفوت -124

 .8002، مصر، االسكندرية، المطبوعات الجامعية
النظام القانوني لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، دار النهضة ، بدر الدين محمودمحمد صالح  -923

 .0224 مصر، العربية، القاهرة،
إجراءات التحكيم في منازعات العقود اإلدارية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ، صبرينة جبايلي -126

 .0219الجيزة، جمهورية مصر العربية، الطبعة األولى 
دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، ، طه أحمد علي قاسم -120

 .0229دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،  لتسوية منازعات اإلستثمار،



 قائمة المراجع

- 630 - 
 

الضمانات التشريعية لحماية االستثمار األجنبي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، ، طالب برايم سليمان -120
 .0212اإلسكندرية، مصر، 

للنشر والتوزيع، عمان،  ضمانات االستثمار في الدول العربية، دار الثقافة، عبد اهلل عبد كريم عبد اهلل -120
 .0212األردن، 

االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، عيبوط محند وعلي -137
 .0213الجزائر، 

تسوية منازعات عقود استغالل الثروات الطبيعية، عقود البترول نموذجًا، تطبيقات  ،عبد اهلل سعيد البرواري -131
 .0211 ،1ط  مصر، ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،ICSID المركز الدولي خاللمن 

النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول اآلخذة في النمو، دار ، عصام الدين مصطفى بسيم -132
 .1190النهضة العربية القاهرة، مصر، 

ضمانات االستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية، مركز الدراسات ، عبد الرحمن محمد العقيل -133
 .0212 1ط الجيزة، مصر، العربية للنشر والتوزيع،

الفكر الجامعي، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، دار ، عمر هاشم محمد صدقة -134
 .0229 اإلسكندرية، مصر،

التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدولية، في ظل القوانين ،  أبو أحمد الء محي الدين مصطفىع -135
 .0229الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محكمة التحكيم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،االزاريطة، مصر، 

خصوصية التحكيم في مجال منازعات االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، ، القصبيعصام الدين  -136
 .1113مصر، 

دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، ، عميروش محند شلغوم -130
 .0210مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ، اهلل الشيخ عصمت عبد -130
 .0222مصر، 

خصوصية التحكيم في مجال منازعات االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، ، عصام الدين القصبي -130
 .1113مصر، 

 .1111الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، قانون االستثمارات في ، عليوش قربوع كمال -147
عقود التنمية االقتصادية في القانون الدولي الخاص، مكتبة النصر، ، عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن -141

 .1111القاهرة، 
الملكية الفكرية، منازعات الملكية الفكرية الصناعية والتجارية، دراسة مقارنة، موسوعة حقوق ، عجة الجياللي -142

 .0211الجزء السادس، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 
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الكامل في القانون الجزائري لالستثمار، األنشطة العادية وقطاع المحروقات، دار الخلدونية ، عجة الجياللي -143
 .0222للنشر والتوزيع، 

العقود اإلدارية الدولية في ظل القوانين الوضعية التحكيم في منازعات ، عالء محي الدين مصطفى أبو أحمد -144
 .0229والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، القاهرة، 

، 1الوجيز في عقود التنمية التقنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط ، عبد الرؤوف جابر -145
0224. 
الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، أباريانعالء  -146
0229. 
، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي ضمانات االستثمار األجنبي المباشر، عمار محمد خضير الجبوري -140
 .0219 ،1قية، بيروت، لبنان، ط الحقو 
الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية، دراسة مقارنة، دار الجامعة ، الحوريعبد الستار أحمد مجيد  -140

 .0213، مصر، اإلسكندريةالجديدة، 
تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات عقود االستثمار، دراسة مقارنة، ، عبد الكريم أحمد أحمد الثالياء -140

 .0214دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، 
 09: التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية واإلدارية، طبقًا للقانون رقم، عبد الحميد المنشاوي -157
 .1111، منشأة المعارف باالسكندرية، 1114لسنة 
منشورات زين الطبيعة القانونية لعقود االستثمار النفطي وتسوية منازعاتها، ، عبد اهلل ناصر أبو جما العجمي -151

 .0212الحقوقية، بيروت لبنان، 
التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية والدولية، دراسة تحليلية في ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة -152

 .0222ضوء أحدث أحكام قضاء مجلس الدولة، دار الكتب القانونية، مصر، ط 
التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دور القاضي في ، عامر فتحي البطاينة -153

 .0229، 1عمان، األردن، ط 
شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الجامعة ، عبد الباسط محمد عبد الواسع -154

 .0214الجديدة، االسكندرية، مصر، ط 
كتاب شرط القوة القاهرة في العقود الدولية، على شبكة االنترنيت، على الرابط ، عبد المنعم حسون عنوز -155

-www.ao.academu.org/wesima_articles/library-20070824االلكتروني لالكاديمية العربية في الدنمارك، 

1417.html. 

العربية، القاهرة، مصر،  تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة، عزت محمد البحيري -156
1112. 
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 .1193معاملة االستثمارات األجنبية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ، غبراهيم شحاتة  -150
دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، كما جاءت في  التحكيم التجاري الدولي،، فوزي محمد سامي  -150

دار الثقافة للنشر  القواعد واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية، مع االشارة إلى أـحكام التحكيم في التشريعات العربية،
 .0222 ط، والتوزيع، عمان، األردن،

القانوني لتسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا وفقا لنظام التحكيم التنظيم ، فهد بن بجاد بن مالفح العتيبي  -150
 .0211، 1ط  الجيزة، مصر، ه، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 1433السعودي لعام 

التحكيم الدولي في منازعات االستثمار األجنبية، وفقا ألحكام القانون الدولي ، فؤاد محمد محمد أبو طالب -167
 .0212دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، العام 
االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي ضمان االستثمارات،  دار الهومة للطباعة ، قادري عبد العزيز  -161

 .0224والنشر والتوزيع، الجزائر، ط 
النزاعات، ترجمة فؤاد سروجي، األهلية للنشر عملية الوساطة، استراتيجيات عملية لحل ، كريستوفرومور -162

 .0222، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط 
دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي، سلسلة اطروحات دكتوراه ، كمال عبد العزيز ناجي -361

 .0229 ،1 ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط(29)
، منشورات  زين الحقوقية، األجنبيبين الدولة والمستثمر  عقود االستثمارالتحكيم في ، لما أحمد كوجان -164

 .0229بيروت، لبنان، 
التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدارية، دار هومة للطباعة والنشر ، لزهر بن سعيد -165

 .0210والتوزيع، الجزائر، ط 
 .0221الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، العقود ، محمد حسين طه منصور -166
المركز القانوني للمستثمر األجنبي في اليمن ومصر، دار النهضة العربية، ، محمد عبد العزيز سعد النعماني -160

 .0220، 1القاهرة، مصر، ط
االسكندرية،  الجامعي،في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر المستحدث ، معوض عبد التواب -160
 .1119مصر،
تشجيع االستثمار وأثره على التنمية االقتصادية، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، منصوري الزين  -160
 .0213، 1ط 

األسس واألطر الجديدة لالستثمار في الجزائر، الملكية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط ، م بودهان  -107
0222. 
الوجيز في عقود البوت، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، ، مصطفى عبد المحسن الحبشي -101
0229. 
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، 1ط عقد االستثمار التكنولوجي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، مرتضى جمعة عاشور -102
0212. 
العقد اإلداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، ، إسماعيلمحمد عبد المجيد  -103
 .0214 ،1ط لبنان، 
فكرة العقد اإلداري عبر الحدود، دراسة في النظام القانوني للعقود المبرمة بين ، محمد عبد العزيز علي بكر -104

 .0222، 1الدول واألشخاص األجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
الحماية الدولية لالستثمار األجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات ، منى محمود مصطفى -105

 .1112االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط 
 .0224مصر،  عقود البوت، دار النهضة العربية، القاهرة،، محمد الروبي -106
 .0212 ،1ط التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دار الثقافة، األردن، ، مراد محمود المواجدة -100
دراسة مقارنة، دار  النظام القانوني لعقد االستثمار في تصفية النفط الخام،، محمد موسى خلف الجبوري -100

 .0213الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، 
المنظمة لجذب االستثمار األجنبي، دار الجامعة الجديدة،  القواعد القانونية، معاوية عثمان الحداد -100

 .مصر ،0211ط  اإلسكندرية،
تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، ، مصطفى محمد الدسوكي -107

 .0212اإلمارات،  -الكتاب الثاني، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر 
تسوية منازعات االستثمارات األجنبية ب الوسائل الودية والقضائية، دراسة مقارنة، ، مصطفى محمد الدسوكي -101

 .0212، اإلماراتالكتاب األول، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر، 
كوسيلة لتسوية المنازعات في العقود الدولية، دار المناهج للنشر والتوزيع،  التجكيم، محمد شعبان امام سيد -102

 .0214الطبعة األولى  عمان، األردن،
التحكيم طريق بديل لحل النزاعات حسب أخر تعديل لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، دار ، مناني فراح -103

 .0212ر، ط لتوزيع، عين مليلة، الجزائالهدى للطباعة والنشر وا
التحكيم بين الدولة المضيفة لإلستثمار والمستثمر األجنبي، ، مصلح أحمد الطراونة، فاطمة الزهراء محمودي -104

 عمان، األردن، نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار، الجزء األول، دار وائل للنشر والتوزيع،
 .0213، 1ط 

عقود األشغال الدولية والتحكيم فيها، دراسة للطبيعة القانونية الجديدة واألحكام ، لمحمد عبد المجيد اسماعي -105
الخاصة بعقود مشروعات البينية االساسية المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية الخاصة والتحكيم فيها،منشورات 

 .0223الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط 
 .0222عقود التشييد واالستغالل والتسليم، بوت، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، ، محمد روبي -106
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عكاشة محمد، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية، منشورات حلبي الحقوقية، ، محمد مصطفى -100
 .1119 1بيروت، لبنان، ط

اء الوطني، دار الكتب والوثائق القومية، التحكيم التجاري وتدخالت القض، محمد حسن جاسم المعماري -100
 .0213، 1المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، مصر، ط

المسلك السليم الصدار وتنفيذ حكم التحكيم، دراسة نظرية تطبيقية، مؤسسة ، محمد علي محمد بني مقداد -100
 .0210، 1حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر  المركز القانوني للمستثمر األجنبي، هفال صديق إسماعيل -107
0211. 
العراق،  بغداد، بيت الحكمة، االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية،، هناء عبد الغفار السامرائي -101
0220. 
االعمال على العقود االدارية الدولية أمام المحكم الدولي، النظام القانوني الواجب ، هاني محمود حمزة -102

 .0229، 1منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ، هاني محمد كامل المنايلي -103
0214. 
ماهية العقد الدولي، دراسة فقهية قضائية مقارنة في االنظمة القانونية االنجلوساكسونية والالتنية ، هشام خالد -104

 .0229العربية واالتفاقيات الدولية، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، ط -
بشأنه،  عقد ضمان االستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور، هشام خالد -105

 .0229دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 
. معيار دولية التحكيم التجاري، دراسة في األنظمة القانونية الالتنية واالنجلوساكسونية والعربية، هشام خالد -106

 .0222االتفاقيات الدولية، منشأة توزيع المعارف، اإلسكندرية،مصر، ط 
القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، ، صادقعلي هشام  -100
1111. 
القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ، هشام علي صادق -100

 .0221مصر، 
لوسائل المقترحة لحماية األموال العربية ل اشارة خاصةمع  الحماية الدولية للمال األجنبي،، هشام علي صادق -100

 .0220االسكندرية، مصر،  ،دار الفكر الجامعيربية، غفي الدول ال
توازن عقود االستثمارات األجنبية بين القانون الوطني وقانون االستثمار الدولي، منشورات الحلبي ، زاعههبة  -277

 .0212الطبعة األولى  بيروت، لبنان،الحقوقية،
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 :الموسوعات -3
موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إثارة ، خالد محمد القاضي -271

 .0220، 1خاصة ألحدث أحكام القضاء المصري، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط 
 .1119التحكيم الدولي، الجزء الثاني، دار المعارف، مصر،  موسوعة، عبد الحميد األحدب -272
موسوعة الفارس، قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرى، الجزء ، فارس محمد عمران -273
 .0211 ،0ط  المركز القومي لإلصدارات القانونية،القاهرة، مصر، الثاني،
 :بحث منشور في الموسوعة العربية على الموقع اإللكترونيالعقود الدولية، ، ماهر ملندي -274

www.arab.encyclopedia.com . 

، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، محمود الكيالني -502
 .0221 0األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االردن، ط

 
 : المقاالت والمجالت -4
مستجدات ونصوص وأحكام االتفاقيات الثنائية المبرمة حديثًا في مجال ، المؤسسة العربية لضمان االستثمار -276

 .0229/، أفريل0: ، ع11االستثمار، نشرة ضمان االستثمار، السنة 
االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية، نشرة فصلية، السنة ، لالستثمارلضمان المؤسسة العربية  -270

 .0212مايو،  -الثاني، ابريلالرابعة والثالثون، العدد الفصلي 
 . /www.albankaldawli.org/mdg:يالتالالرابط  أهداف التنمية لأللفية الثالثة، منشورة على، الدولي البنك -270

اإللكتروني  على الربط أهداف التنمية المستدامة، تقرير على موقع اإللكتروني لألمم المتحدة،األمم المتحدة،   -270
 .goals/-development-http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable :التالي

-02السادسة، رير اللجنة تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين، تق، مم المتحدةاأل -217
 .0221، منشورات األمم المتحدة، 11-0221

نظرة انتقادية للسياسة التشريعية المصرية في مجال االستثمار ونقل ، أبو العال علي أبو العال النمر -211
 .0223، 0: مصر، ع التكنولوجيا، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس،

شروط االستقرار التشريعي المدرجة في عقود الدولة في مجال االستثمار، المجلة النقدية للقانون والعلوم  -212
 .0222السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الطبيعة القانونية لعقود االستثمارات الدولية، مجلة العلوم القانونية والشرعية، كلية ، محمد القعود إبراهيم -213
 .0211، ديسمبر 9: عيبيا، ن، جامعة الزاوية، لالقانو 
، مجلة التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود االستثمار التي تبرمها الدولة، إيناس هاشم رشيد، وعود كاتب االنباري -214

 .0211، 1: لسنة السابعة، عرسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربالء، العراق، ا

http://www.arab.encyclopedia.com/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود االستثمار األجنبي، مجلة ، محمد عثمان خليل أسامة -215
 .www.9anonak.blogspot.comمغربية إلكترونية، منشور على شبكة االنترنيت عبر الموقع اإللكتروني ية قانون

الشراكات العربية االقتصادية وانعكاساتها على التنمية المستدامة، مجلة الجامعة ، إبراهيم القادري بوتشيش -216
 .، طرابلس، ليبيا0221، السنة الرابعة 9: عتحاد المغرب العربي، المغاربية التابعة ال

شروط إبرام اتفاق التحكيم البترولي وآثاره على الحصانة السيادية، مجلة ، السعيد خويلدي، سمية صخري -210
 .0212جوان  11: ع ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر دفاتر السياسة والقانون،

تسوية منازعات االستثمار األجنبي عن طريق التحكيم التجاري لدى التشريع الجزائري، مجلة ، الطاهر برايك -210
دار المنظومة، والمعرفة، المجلة ، قواعد البيانات الرقمية، المنهل، 0: الحقوق والعلوم اإلنسانية، المجلد العاشر، ع

والمقال على الرابط ، www.asjp.cerist.dz: موجودة على الموقع االلكتروني للبوابة الجزائرية للمجاالت العلمية
 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31422 :اإللكتروني

سلسلة إصدارات التحكيم التجاري،  دعوى بطالن حكم التحكيم، مقال منشور في، أحمد السعي شرف الدين -210
، جامعة عين الشمس، ، مجلة إتحاد المحامين العرب، وحدة التدريب و تكنولوجيا المعلومات0220الجزء األول، سنة 

 .مصر
قانون المحروقات في الجزائر و إشكالية الرهانات المتضاربة، مجلة دفاتر ، بوحنيفة قوي، خميس محمد -227

 .0213، جوان 1: ع ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، السياسة والقانون
التحكيم التجاري الدولي في الملكية الصناعية والتجارية، المجلة الجزائرية لالقتصاد واالدارة، ، بغداد الصديق -221

 .0212جانفي -29: كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، الجزائر، ع
واقع التحكيم  -التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر، دراسة حالة، صغير عبد الِمؤمن بن -222

 :اإللكتروني في المنازعات البترولية في الجزائر، مجلة الفقه والقانون، مجلة إلكترونية على الموقع
 www.majalah.new.ma . 

الخبرة القضائية كإجراء أساسي للتحقيق في المنازعة الضريبية، المجلة األكاديمية للبحث ، بلول فهيمة -223
 .0219-: 1ع، 11القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، المجلد 

المؤسسات العمومية في الجزائر، مجلة األصيل للبحوث  تقييم برنامج خوصصة، بن نعمون حمادو -224
 .0219-0: اإلقتصادية واإلدارية، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، ع

السنه الحادية  ،4: النظام القانوني للتحكيم األجنبي ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، ع، جورج حزبون -225
 .1892 عشرة، الكويت،

ضمانات االستثمار األجنبي في القانون الجزائري، مجلة الباحث ، ، سيف الدين بوجديرجغلول زغدود -556
 .0219جوان  11: عكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، للدراسات األكاديمية، 

http://www.majalah.new.ma/
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وقضايا، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط،  االستثمار األجنبي المباشر تعاريف، لخضر حسان -220
 .0224، 3: الكويت، ع

سائل سياسات تنمية االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية، مجلة ر ، حسين عبد المطلب األسرج -220
 .0221 ، ديسمبر93 :عالبنك الصناعي، الكويت 

إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مجلة الدراسات ، دمانة محمد، معنصري مريم -220
 .، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر0212، جوان 4: القانونية والسياسية، ع

 .1119، واشنطن،1 :ع االستثمار األجنبي المباشر، صندوق النقد الدولي،، مؤسسة التمويل الدولية -237
، االستثمار في أهداف التنمية 0214تقرير االستثمار العالمي لسنة ، لتجارة والتنميةاألمم المتحدة لمؤتمر  -231

 .www.unctad.org/diae ، منشور على الموقع اإللكتروني،29المستدامة، خطة عمل، ص

العقود الحكومية، سلسلة دراسات األونكتاد بشأن قضايا اتفاقات ، المتحدة للتجارة والتنميةمؤتمر األمم  -232
 :على الرابط اإللكتروني 0224االستثمار الدولية، نيويورك وجونيف، 

http://unctad.org/ar/docs/iteiit200411_ar.pdf. 
أهلية أشخاص القانون العام في اللجوء إلى التحكيم، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ، دوفان ليدية -233

 .0219، جانفي 12: ع ،قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر
دور التحفيزات الجبائية في تعزيز فرص االستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال ، زينات أسماء -234
 .112، ص 0219، السداسي الثاني 19: ع جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، إفريقيا،
مبدأ استقاللية شرط التحكيم عن العقد، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، المركز ، زهيرة كيسي -235

 .0211، جوان 9: عالجامي، تمنغاست،
القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفديك، مجلة الشريعة والقانون، كلية ، سمير حامد عبد العزيز الجمال -236

 .0210، أكتوبر 10: القانون، جامعة العربية المتحدة، ع
أثر استثمار الشركات المتعددة الجنسية على التنمية ، شريفة جعدي، محمد الخطيب نمر، محمد بركة -230

ديسمبر  1:ع، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، 0210 – 0222المحلية في الجنوب الجزائري خالل فترة 
0214. 
، دراسة مقارنة، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، اتفاق التحكيم في التشريع الجزائري، شعران فاطمة -230

 .0212، 0: معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي بتيسمسيلت، ع
، مجلة دفاتر السياسة (بين التجسيد والتقييد)حرية االستثمار في ظل التشريعات الحالية ، صالح بودهان -230

 .0219، 19: ع ،ورقلة، الجزائر والقانون، جامعة قاصدي مرباح
أحكام إختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، صوفيا شراد -247

 .0213، 21 :عجامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  

http://www.unctad.org/diae
http://unctad.org/ar/docs/iteiit200411_ar.pdf
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بي غير القائم على المساهمة األشكال الجديدة لتدفقات االستثمار األجن، طالل زغبة، وعبد الحميد برحومة -241
س المال وأثارها على التنمية االقتصادية في الدول النامية، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير، والعلوم التجارية، أفي ر 
 .0214، 11:ع

مبادئ االستثمار الدولي لقيعان البحار الدولية، مجلة كلية ، طلعت جياد لجي الحديدي، قادر أحمد عبد -242
 اإللكتروني ، مقال منشور عبر الرابط29القانون، تصدر كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، العراق ص 

 ..http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109158 :للمجاالت العراقية األكاديمية التالي

عقد االستثمار، مجلة جامعة تكريت، جامعة الموصل، كلية القانون، ، عالية يونس الدباغ، وونس مقداد -243
 .0:، ع19المجلد العراق، 

دور االتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي لالستثمارات، المركز ر، عبد المومن بن صغي -244
 :الموقع الرابط اإللكترونيالديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتجية، االقتصادية والسياسية، مقال على 

http://democraticac.de/?p=38256. 

 13: تأثير الصفة األجنبية في قانون االستثمار العراقي رقم خير الدين كاظم عبيد، عبد الرسول عبد الرضا -245
، 1 :ع، 1، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، المجلد 0222لسنة 
0221. 
ة الحقوق، الوسائل الوقائية لتجنب منازعات االستثمار، مجلة كلي، محمد عامر شنجار ،علي غسان أحمد -246

 .0212، 0 :ع، 19جامعة النهرين، العراق، المجلد 
 12-11الطرق البديلة لحل النزاعات في القانون التونسي، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، ، عامر برورو -240
 .0229جوان 
المركز الدولي  نظام الوساطة االتفاقية بالمغرب، المجلة المغربية للوساطة والتحكيم ،، عبد المجيد غميجة -240

 .0221-4: للوساطة والتحكيم بالربط، ع
الصلح والوساطة والتحكيم، مجلة المحكمة العليا، عدد : الطرق البديلة لحل النزاعات، عبد السالم ذيب -240

 .0229خاص الجزء الثاني، جوان 
والدول المضيفة، سلسلة تسوية المنازعات بين الشركة المتعددة الجنسيات ، علي الجاسم جميل الحوشام -522

 .0211، 23: ، ع(39)العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
اتفاق التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية ، عمر الفالح العطين، ريزان حمود -251

 .0211، جوان 29: واالقتصادية، معهد الحقوق، المركز الجامعي لتمنغاست، ع
قراءة في أحكام غرامة الصلح كآلية لحماية المستهلك على ضوء قانون حماية المستهلك ، عبد المنعم نعيمي -252

، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، باتنة، الجزائر، العدد 23-21وقمع الغش 
 .0211السابع، سبتمبر 
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نفاذها وتوجب الطعن القواعد ، عبد العزيز خنفوسي -253 اإلجرائية التي تحكم مسألة االعتراف بأحكام التحكيم وا 
جانفي  10: ع جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، فيها في ظل التشريعات المقارنة، مجلة دفاتر السياسة والقانون،

0211. 
جامعة خنشلة،  ،0214جويلية، ، 20: ع ،1المجلد  تنفيذ حكم التحكيم األجنبي في الجزائر،، عمر بن سعيد -254
 .الجزائر
محددات االستثمار األجنبي المباشر، المعهد العربي للتخطيط، مجلة جسر التنمية،  علي عبدالقادر علي، -255

 .0224، 34: ، ع3: الكويت، المجلد
التحكيم في عقد االستثمار التكنولوجي، دراسة مقارنة،  الضوابط القانونية إلتفاق، غني ريسان الساعدي -256

على الموقع اإللكتروني " متاحة أيضا ،41ص  ،19/0211: مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، العراق، ع
 .ps://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=109158htt، العراقية للمجالت األكاديمية العلمية

الصلح والوساطة : الطرق البديلة لحل النزاعات -عدد خاص -الطرق البديلة لحل النزاعات، فنيش كمال -250
 .، مجلة المحكمة العليا عدد خاص0229والتحكيم، جوان 

، 43: مجلة العلوم السياسية، ع النامية،تها على الدول انعكاساو  االقتصاديةالتكتالت ، فوزية خدا كرم -522
، المقال موجود على الموقع اإللكتروني للعراقية للمجالت 191، إلى ص 191، جامعة بغداد، العراق من ص 0211

 .http://www.iasj.net/iasj :األكاديمية العلمية للتحميل

المنازعات القانونية والسياسية في قضاء محكمة العدل الدولية، مجلة العلوم االجتماعية ، قشي بلخير -250
 .1114، 0: واإلنسانية، جامعة باتنة، الجزائر، ع

، في مجال االستثمارات الدولية، األخرىدراسة في العقود المبرمة بين الدول ورعايا الدول ، قادري عبد العزيز -267
 .10، ص 1111لسنة  1:  المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر، ععقد الدولة، مجلة 

، 10أنماط عقود االستثمارات النفطية، كلية الحقوق، جامعة الموصل، بغداد، المجلد ، محمد  يونس الصائغ -261
 .0212، 42: ع

التنمية المستدامة من منظور الثقافة العربية اإلسالمية، مجلة دراسات ، ماجدة أبو زنط وعثمان محمد غنيم -262
، جانفي 1: ع، 32العلوم اإلدارية، مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، المجلد 

0221. 
الدراسات االجتماعية، كلية  التكييف القانوني لعقود االستثمار النفطي في اليمن، مجلة، محمد عبد اهلل المؤيد -263

 .0223-يوليو-ديسمبر-12 :عقانون، جامعة صنعاء، اليمن، الشريعة وال
األثر السلبي التفاق التحكيم في التشريع الجزائري، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية ، محمد قبايلي -264

 .0219جانفي  11: واالقتصادية، المركز الجامعي تمنغاست، الجزائر، ع

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=109158
http://www.iasj.net/iasj
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هيئة التحكيم ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات في التحكيم ، معين عمر المومني -265
، مجلة جيل لألبحاث " دراسة مقارنة بين قانون التحكيم األردني والمصري والفرنسي واإلنجليزي " التجاري الدولي،

 .0219نوفمبر  11: لبنان، عالقانونية المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، 
 ، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية،0:عدراسة نظرية عن المناطق الحرة، مجلة الباحث، ، منور أوسرير -266

 .0223 جامعة ورقلة،
، مجلة البحوث التسوية التحكيمية في كل من نظام األوكسيد ونظام اليونيسترال، نور الدين بوالصلصال -260

 .0211-12:، سكيكدة، الجزاءر، ع1111أوت  02والدراسات اإلنسانية، جامعة 
أطر فض منازعات االستثمار األجنبي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية ، هوام عالوة، قروي سميرة -260

 .0212، جوان 14 :ع، 11الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لعباس لغرور، خنشلة، المجلد 
استمرار القانون المطبق على االستثمار كضمان للمستثمر األجنبي، مجلة الباحث للدراسات ، وليد لعماري -260

 .0212، جوان 1: ، الجزائر، ع1األكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
ية للتجارة، تحليل وتقييم اتفاقية إجراءات االستثمار االستثمار األجنبي المباشر والمنظمة العالم، وليد حفاف -207

، ديسمبر 11: مجلة رؤى اقتصادية، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، ع المتصلة بالتجارة على الدول النامية،
 . www.asjp.dz: ، المجلة موجودة على الموقع اإللكتروني04، ص 0212
التحكيم في عقود النفط، دراسة مقارنة بين قانون الجزائر وقانون الكويت، مجلة ، وردة بلقاسم العياشي -201

، معهد الحقوق، المركز الجامعي لتمنغاست، 0213، جوان 24: االجتهاد للدراسات القانونية واإلقتصادية، ع
 .الجزائر
طرف الوكالة الوطنية مقال عن أهم االتفاقات االستثمارية المبرمة من ، وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية -202

 .http://www.mipi.dz/?03 :الرابط اإللكترونيلالستثمار، 
التعاون االقتثادي جنوب، جنوب، بين معالم تطور اقتصاديات الجنوب ، يعقوبي محمد زيدان محمد -203

، 0212جوان ، 21: اإلقتصادية الدولية، مجلة الباحث االقتصادي، عواتجاهات تشكل الجغرافيا الجديدة للعالقات 
 .أوت، سكيكدة، الجزائر 02كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

 
 :المؤتمرات والندوات -5
الطرق : أثر التحكيم في عقود االستثمار الدولي، مداخلة في الملتقى الدولي الموسوم ب، ""حسين فريحة -204

 .0214، 1البديلة لحل النزاعات، حوليات جامعة الجزائر 
تقييد االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، مداخلة بالملتقى الوطني الموسوم باإلطار ، خوادجية حنان -205

، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 0211نوفمبر  11-19القانوني لالستثمار األجنبي، المنعقد يومي 
 .الجزائر

http://www.asjp.dz/
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مداخلة موسومة بالمسؤولية االجتماعية لالستثمار األجنبي المباشر ودورها في ، عراب فاطيمة الزهراء -206
، كلية 0211فيفري  11و14التنمية، الملتقى الدولي الثالث حول منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية، جوان 

 .www.iepedia.comعبر الموقع اإللكتروني العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة بشار، منشورة 

نفاذ االتفاقيات الدولية في منازعات االستثمار، مداخلة ، عبد الرحمان المصباحي -200 دور القضاء في تطبيق وا 
 .  0213سبتمبر  01إلى  04بالمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية المنعقد بالدوحة، قطر، من 

المنظمة العالمية للتجارة بين تسوية المنازعات في إطار : مداخلة موسومة ب، عادل عبد العزيز علي السن -200
الفرص " المؤتمر العربي الرابع مستقبل مفاوضات تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية  النظرية والتطبيق،

والمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ودولة ، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية" والتحديات أمام الدول العربية 
 .0221فبراير  19-11 -الجمهورية اليمنية  -إلمارات مصر وا

مؤتمر  دور القضاء الدولي واالتفاقيات الدولية واإلقليمية في تسوية المنازعات االستثمارية،، كامران الصالحي -200
مارات العربية قواعد االستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية، وأثرها في التنمية اإلقتصادية في دولة اال

 .1199ص  ،0211أفريل  09-01المتحدة، أبو ظبي، 
أهمية التحكيم التجاري في ظل االتفاقيات والعقود االستثمارية ومخاطره على التنمية ، الفي محمد دراركة -207

العربية المتحدة كإحدى الدول المضيفة لالستثمار األجنبي، دراسة في االتفاقيات  االقتصادية في دولة االمارات
والقواعد الدولية والعربية والتشريعات الداخلية وتطبيقاتها العملية، مداخلة في مؤتمر كلية القانون التاسع عشر الموشوم 

ا على التنمية االقتصادية في دولة االمارات قواعد االستقمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وأثره: ب
 .جامعة االمارات العربية المتحدة، ، 0211أفريل  09إلى  01العربية المتحدة،  خالل الفترة الممتدة من 

أثر التشريعات في تنظيم العمالة األجنبية والحد من البطالة، دراسة في ضوء التشريعين ، مظفر جابر الراوي -201
الحوكمة في القضاء على البطالة  إستراتجية" ائري، مداخلة في الملتقى العلمي الدولي الموسوم باألردني والجز 

مع مخبر االستراتجيات  باالشتراك، جامعة المسيلة، الجزائر  االقتصاديةوتحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم 
 .0211نوفمبر  12-11، في الفترة الممتدة من االقتصاديةوالسياسات 

: القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار، مداخلة في الملتقى الوطني الموسوم ب، مسعودي يوسف -202
بكلية العلوم االقتصادية والتجارية  0211نوفمبر  11، و19اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، يومي 

 .وعلوم التسيير بجامعة قاصدي مرباح بورقلة
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال تسوية منازعات االستثمار في ضوء ، الرسول حسنمنى حسب  -203

المؤتمر السنوي الدولي التاسع عشر، قواعد االستثمار بين التشريعات الوطنية مداخلة ب، العربية في الدول العربية
 .0211أفريل  09-01أبو ظبي، والدولية وأثرها في التنمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 

من عشر تحت عنوان آليات تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الفديك، المؤتمر الثا، محمد محمد السادات -204
عقود البناء والتشييد بين القواعد التقليدية والقواعد المستحدثة، كلية الحقوق، جامعة المنصورة ، جمهورية مصر 

http://www.iepedia.com/
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لموسوعة  مقال منشور على شبكة االنترنيت، عبر الموقع اإللكتروني ،112إلى ص  110من ص  العربية،
 .http://iefpedia.com/arab: االقتصاد االسالمي التالي

القواعد الموضوعية في القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود ، يوسف سليمان عبد الرحمان حداد -205
ة من النفط، بحث مقدم في المؤتمر السنوي التاسع عشر حول التحكيم في عقود النفط واإلنشاءات الدولية في الفتر 

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الكويت،  ،المنعقد في صاللة عمان 0214أوت  09إلى  02
: ، تاريخ التصفحprogrammes-www.gcccac.org/ar/training والمنشور على الرابط، 9،977ص ض 

 .زواال 14:20: على الساعة 02/10/0212
 

 :األنترنتقاالت المنشورة على شبكة الم -6
النمو االقتصادي، مفاهيم ونظريات، بحث منشور على شبكة األلوكة عبر الموقع اإللكتروني ، جالل خشيب -206

 .12:32: على الساعة 0212-12-21: ، تاريخ التصفح www.alucah.netللشبكة 
األجنبي المختص لحكم النزاع األجنبي أمام القضاء الجزائري، حاالت استبعاد تطبيق القانون ، دغيش أحمد -200

: مقال منشور على شبكة االنترنيت، عبر الرابط اآلتي جامعة بشار،
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/ 0212-10-09:، قسم القانون الدولي الخاص، تاريخ التصفح ،

 .صباحاً  13:39على الساعة 
لنظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر وفقًا لنظام البوت، مقال منشور على شبكة ا، عادل عامر -200

-12-29: ، تاريخ التصفحwww.adelamer.com، عبر الموقع اإللكتروني،0210-29-12األنترنيت بتاريخ 
     .11:11، الساعة، 0212
، مقال منشور 0212، 1للحقوق الشخصية، ط استثمار في مواجهة العدالة، المبادرة المصرية ، محمد جابر -200

-29-24: ، تاريخ الدخول والتصفح https://eipr.org/publications:على شبكة االنترنيت على الرابط اآلتي
 .11:31على الساعة  0219

 
 :الرسائل العلمية -0

 :رسائل الدكتوراه -أ
الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  اإلنشاءاتاإلطار القانوني لفض منازعات عقود ، بولغابأمال  -207

 .0212-0211، الجزائر، 1السياسية، جامعة باتنة 
، رسالة دكتوراه (التجربة الجزائرية نموذجاً )النظام القانوني لعقود الدولة في مجال االستثمار، ، اقلولي محمد -201

 .0222دولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

http://iefpedia.com/arab
http://www.alucah.net/
https://eipr.org/publications
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ي لتسوية منازعات تسوية المنازعات االقتصادية الدولية، دراسة قانونية لدور المركز الدول، بلحسان هواري -202
 .0219-0212االستثمار، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، 

المتعلق بتطوير االستثمار، رسالة  23-21معاملة االستثمار األجنبي في ظل األمر ، بن هالل ندير -203
 .0212دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 

حماية االستثمارات األجنبية على ضوء التحكيم المؤسسي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، بسود عبد المالك -204
 .0211، 0214والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

فعالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم ، تعويلت كريم -205
 .0219-0212السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

دراسة تحليلية وتقييميه التفاقيات الشراكة العربية األورومتوسطية، أطروحة دكتوراه في العلوم ، جمال عمورة -206
 .0222االقتصادية، جامعة الجزائر، 

تسوية المنازعات في القانون الجزائري لالستثمارات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ، حسن طالبي -200
 .0222، 0221الجزائر، 

الحماية القانونية لملكية المستثمر األجنبي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، ، حسين نوارة -200
 .0213تيزي وزو، 

القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة يوسف بن خدة ، خالد شويرب -200
 .0221-0229بالجزائر، كلية الحقوق، 

الطرق البديلة لحل المنازعات في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ، سوالم سفيان -377
 .0214، 0213السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 0221 – 1111االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة ، عبد الكريم بعداش -371
    .0229الجزائر، نوقشت سنة ، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

لة دكتوراه، كلية النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية، رسا، عدلي محمد عبد كريم -372
       .0211-0212الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 

النظام القانوني لعقود إنشاء المنشآت الصناعية بين الدول والشركات األجنبية ، عوض اهلل شيبة الحمد السيد -373
 .1110، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة آسيوط، مصر، (دراسة تطبيقية على العقود المصرية)الخاصة 

الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، ، عيبوط محند وعلي -374
 .0222جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

التفرقة بين النزاع القانوني والسياسي في القانون الدولي ، دراسة تحليلية  ، فتحي فتحي جاد اهلل الحوشي -375
 .0229مصر، رسالة دكتوراه  دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، لنظريات الفقه وتطبيقات القضاء، أطروحة
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التحكيم في عقود االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة ، طيب قبايلي -376
 .0210وزو، الجزائر،  دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي

التحول االشتراكي في الجزائر ومدى تأثيره على عقود االستثمار، اطروحة دكتوراه في ، لعشب بن حامد -370
 .1199الحقوق، جامعة الجزائر، جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه في 1190األحكام التوفيقية التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ، لعماري عصاد -370
 .0211-0214العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

في عقود المفتاح واإلنتاج في )الضمانات في العقود االقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية ، معاشو عمار -370
 .1119، رسالة دكتوراه دولة، معهد علوم القانونية واإلدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، (اليد

والمستقبل، دراسة حالة حدود التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر ، محي الدين حمداني -317
 .0221-0229الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 
 :رسائل الماجستير -ب

النظام القانوني لالستثمار األجنبي المباشر، دراسة في القانون الكويتي لالستثمار ، بدر منيف العنزي أنور -311
 .0210امعة الشرق األوسط، الكويت، ماجستير ، ج، رسالة 0221لسنة 
نظام تسوية منازعات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي وتطبيقاته في الجزائر، رسالة ، أحمد بوخلخل -312

 .0212-0210ماجستير في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية، دراسة حالة الصين، رسالة ، بن عباس حمودي -131

 .0210ماجستير، كلية علوم االقتصادية والتسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
تقييم أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي والتنمية المستدامة على ، بيوض محمد العيد -314

كلية العلوم االقتصادية  رسالة ماجستير، ،(تونس، المغرب، الجزائر)اقتصاديات الدول المغاربية، دراسة مقارنة، 
 .0211-0212والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر،

، رسالة "التحكيم نموذجا"الطرق البديلة لحل منازعات العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي، ، بولقواس سناء -315
 .0211-0212ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجاج لخضر باتنة، 

القانون الجزائري، رسالة القانون الواجب التطبيق على التحكيم التجاري الدولي وفق ، بوكريطة موسى -316
 .0210ماجستير نوقشت بجامعة البليدة كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 

العقود المبتكرة للتمويل واالستثمار بالصكوك اإلسالمية، رسالة منشورة من برنامج ، خالد بن سعود الرشود -310
المالية اإلسالمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود  دعم رسائل وأبحاث الدراسات العليا في كرسي سابك لدراسة األسواق

 .0213، السعودية ، ( 03 – 42المشروع رقم )اإلسالمية  
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الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، رسالة ماجستير، كلية ، زيري زهية -310
 .0211-0214الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر األجنبي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، ، سالم ليلى -310
 .0210الجزائر، 

النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم ، صبوع صهيب -327
 .0213-0210السياسية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطنة، 

وسائل نقل التكنولوجيا ووسائل تسوية منازعاتها في ضوء القانون الدولي، رسالة ماجستير، ، عبابسة حمزة -321
 .0229-0229ة واالدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف ، الجزائر، كلية العلوم القانوني

حماية االستثمار األجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون الدولي، دراسة مقارنة، رسالة ، علة عمر -322
 .0229ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

 ئري، رسالة ماجستير، كلية الحقوقالتجاري الدولي في التشريع الجزاشرط التحكيم ، عبد الوهاب عجيري -323
 .0214-0213، الجزائر،  0العلوم السياسية، جامعة سطيف و 

أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ، عالق عبد القادر -324
 .0229، 0229أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي، رسالة ماجستير، كلية ، علي شريف سعيدة -325
 .0214-0213، الجزائر، 1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

األجنبي في الجزائر، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم  لالستثمارالنظام القانوني ، كمال سمية -326
 .0223، 0220السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم ، كريمة قويدري -320
 .0211-0212قايد تلمسان، الجزائر،االقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة أبوبكر بل

األساس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ، لحسن زايدي -320
  .0229-0222جامعة الجزائر، 

أهمية االستثمار األجنبي المباشر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير، كلية ، مصباح بلقاسم -320
 .0222-0221، جامعة الجزائر، العلوم اإلفتصادية والتسيير

التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ، منى بوختالة -337
 .0214-0213الجزائر، ، 1قسنطنة
التنازع والقواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية، رسالة ماجستير في القانون الدولي ، محمد بالق -331

 .0211، 0212الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
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تمويل التنمية االقتصادية في البلدان النامية، رسالة في  دور االستثمار األجنبي المباشر، ناصري نفيسة -332
 .0214دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان 

التحكيم كضمان لالستثمار في إطار االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف، رسالة ماجستير، ، والي نادية -333
 .0222-0221اس، بومرد كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة

الدول النامية والنظام القانوني الستكشاف واستغالل التراث المشترك لإلنسانية، ، ولد بوخطين عبد القادر -334
  .0223/0224والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 

 
  :المصادق عليها االتفاقيات الدوليةالدساتير و  -0

 :الدساتير -أ
-29المؤرخة في  92: ش ع.د.ج.ج.ر.، ج1112لعام  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -335
المؤرخة في  01: ش ع.د.ج.ج.ر.، ج0220-24-12المؤرخ في  23-20: بالقانون رقم المعدلو ، 10-1112
-12المؤرخة في  23: ش ع.د.ج.ج.ر.، ج0229-11-11المؤرخ في  11-29: ، وبالقانون رقم14-24-0220
11-0229. 

 
 :االتفاقيات الدولية المصادق عليها -ب

بين حكومة الجمهورية  1112يونيو  00االتفاق الرامي إلى تشجيع االستثمارات الموقع عليه في واشنطن يوم  -336
الصادرة بتاريخ  41ج عدد .ج.ر.، والمنشور في جالجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الواليات المتحدة األمريكية

 (.1421إلى  1429ص ) 1112أكتوبر  04
، االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واالتحاد االقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي -330

، والمنشور في 1111أبريل  04المتعلق  بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع بالجزائر بتاريخ 
 (.1991إلى  1991. ص) 1111أكتوبر  22الصادرة بتاريخ  42ج عدد .ج.ر.ج

حول الترقية  االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اإليطالية -330
الصادرة  42ج عدد .ج.ر.، والمنشور في ج1111مايو  19والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع بالجزائر بتاريخ 

 (.1994إلى  1992ص ) 1111أكتوبر  22بتاريخ 
بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع  االتفاق -330

فبراير  13والحماية المتبادلين فيما يخص االستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعان بمدينة الجزائر في 
 (.12إلى  4. ص)1114ناير ي 20ج العدد األول الصادرة بتاريخ .ج.ر.، والمنشوران في ج1113
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االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة اإلسبانية والمتعلق بالترقية والحماية  -347
الصادرة بتاريخ  03ج عدد .ج.ر.، والمنشور في ج1114ديسمبر  03المتبادلة لالستثمارات الموقع في مدريد يوم 

 (.1 إلى 1. ص) 1111أبريل  02
-04: بشأن التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ االتفاقية الجزائرية القطرية -341
، 1119-22-03المؤرخ في  001-19: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم12-1112
 .1119لعام  43: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج

 22المؤرخة في  02: ع.ش.د.ج.ج.ر.االتفاقية الجزائرية األردنية للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، ج -342
من االتفاقية الجزائرية المصرية للتشجيع والحماية المتبادلة  1ف/، كذلك مانصت عليه المادة21، ص 1119افريل 

 .1119أكتوبر  11المؤرخة في  92: لالستثمارات، ع
تفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية حول التشجيع اال -343

 92ج عدد .ج.ر.، والمنشور في ج1119مارس  01والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 
 (.1إلى  2. ص) 1119أكتوبر  11الصادرة بتاريخ 

ين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول االتفاق ب -344
ج .ج.ر.، والمنشور في ج1119سبتمبر  14التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع عليه في دمشق بتاريخ 

 (.9إلى  4. ص) 1119ديسمبر  09الصادرة بتاريخ  19عدد 
لجزائرية الجنوب إفريقية حول تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضريبة االتفاقية ا -345

، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1119أبريل  09على الدخل والثروة، الموقعة في الجزائر في 
 .  10ص 1119لعام  02: ش ع.د.ج.ج.ر.، ج0222مايو  24المؤرخ في  0222-11
االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية  -346

الصادرة  19ج عدد .ج.ر.، والمنشور في ج1112يوليو  11المتبادلة لالستثمارات، الموقع عليه في باماكو بتاريخ 
 (.13إلى  1. ص) 1119ديسمبر  09بتاريخ 
كومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي حول الترقية والحماية االتفاق بين ح -340

الصادرة  19ج عدد .ج.ر.، والمنشور في ج1112يوليو  11المتبادلة لالستثمارات، الموقع عليه في باماكو بتاريخ 
 (.13إلى  1. ص) 1119ديسمبر  09بتاريخ 
ية قصد تجنب اإلزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد االتفاقية الجزائرية الفرنس -340

 29المؤرخ في  101-20: المساعدة المتابدلة في ميدان الضريبة، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم
يل أبر  12: الصادرة بتاريخ 04: ش ع.د.ج.ج.ر.ج، 1111أكتوبر  19، والموقعة بالجزائر في 0220أفريل 
0220. 
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 الموقعين وألمانيا الجزائر بين لالستثمارات المتبادلة والحماية بالتشجيع المتعلقان اإلضافي والبرتوكول االتفاق -340
 في المؤرخ 092-0222 :رقم الرئاسي المرسوم بموجب عليهما والمصادق ،1112 مارس 11 :بتاريخ الجزائر في
 .0222 أكتوبر 29 في المؤرخة 19:رقم.ش.د.ج.ج.ج -0222 أكتوبر 29
-04: الموقعة بالجزائر بتاريخوالحماية المتبادلة لالستثمارات  االتفاقية الجزائرية الجنوب إفريقية حول الترقية -573
 ،02217-29-03المؤرخ في  022-21:، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم21-0222
 .0221-01/29الصادر بتاريخ  41: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج

االتفاقية الموقعة بين الدولة الجزائرية والمستثمر المتمثل في شركة أوراسكوم تليكوم، والمصادق عليها بموجب  -351
ديسمبر  02بتاريخ  الصادرة  92ج، ع، .ج.ر.، ج0221ديسمبر  02المؤرخ في  412-21: المرسوم التنفيذي رقم

0221. 
، والمصادق عليها سنة 0221ة المتبادلتان الموقعة بالجزائر سنة االتفاقية الجزائرية االماراتية للتشجيع والحماي -352
 .0220-22-32، الصادرة بتاريخ 41:ع.ش.د.ج.ج.ر.، ج0220
تم  الثنائية المبرمة بين الجزائر والجمهورية التشيكية حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات االتفاقية -353

 01:ع.ش.د.ج.ج.ج.ر.، ج0220-24-29المؤرخ في  104-20: ي  رقمالمصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاس
  .0220-24-14:الصادرة بتاريخ

، والمصادق عليها سنة 0221االتفاقية الجزائرية االماراتية للتشجيع والحماية المتبادلتان الموقعة بالجزائر سنة  -354
 .0220-22-32، الصادرة بتاريخ 41:ع.ش.د.ج.ج.ر.، ج0220
-32الموقعة في الكويت في  االتفاقية الجزائرية الكويتية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات، -355
، 0223-12-03المؤرخ في  392-23: والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم، 21-0221
 .0223-11-20: الصادرة بتاريخ 22: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج

مصرية حول تجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على االتفاقية الجزائرية ال -356
-23: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم0221فبراير  19الدخل ورأس المال، الموقعة في الجزائر في 

 .0222أبريل  20: الصادرة بتاريخ 03: ش ع.د.ج.ج.ر.، ج0223-23-01المؤرخ في  140
اتفاقية االستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستثمار المتصرفة باسم ولحساب الدولة الجزائرية، وشركة  -350

 .0224-11-13: الصادرة بتاريخ 90: ع.ش.د.ج.ج.ر.، ج0223-12-32االسمنت، الموقعة ب 
االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية حول الترقية  -350

الصادرة  39ج عدد .ج.ر.، والمنشور في ج0224سبتمبر  11والحماية المتبادلة لالستثمارات، الموقع بلشبونة يوم 
 (.01إلى  19.ص) 0221مايو  01بتاريخ 
ائر والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع ببيرن في االتفاق بين الجز  -350
 (.   11إلى  11. ص) 0221يونيو  01الصادرة بتاريخ  41ج عدد .ج.ر.، والمنشور في ج0224نوفمبر  32
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: لالستثمارات والموقعة في الجزائر بتاريخاالتفاقية الجزائرية الدانماركية المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلتين  -367
، 0223-10-32المؤرخ في  301-23: ، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم01-21-111
 .0224-21-29: الصادرة بتاريخ 20:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج

-11-14الجزائرية التونسية حول التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة بتونس في  االتفاقية -361
ش، .د.ج.ج.ر.، ج0222-11-14المؤرخ في  424-22: ، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم0222

 .0222-11-11الصادرة بتاريخ  99: ع
، واالتفاقيات المبرمة بين الوكالة (سيدار: )مار وشركة الدار الدوليةاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لالستث -362

الوطنية لالستثمار وعدة شركات كالشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة وهي شركة ذات أسهم مسجلة في الكويت، 
كهرما، واتصاالت الجزائر للهاتف النقال موبليس وشركة حماواتر ديسلنايشن، وشركة أقواس دو سكيكدة وشركة 

 .22إلى ص  10، من ص 0222جانفي 09الصادر بتاريخ  22: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج
يونيو  29المؤرخ في  12-90: األمر رقمالوكالة العربية لضمان االستثمار والمصادق عليها ب اتفاقية انشاء -363
 .1190لعام  13: ، عش.د.ج.ج.ر.، ج 1190
والمصادق عليه  ،1123-22-02الجزائري الفرنسي الخاص بالتحكيم والملحق الموقع بباريس يوم  االتفاق -364

-19مكرر، الصادرة بتاريخ  29: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج، 1123-21-14مؤرخ في  324-23 :لمرسوم رقمبموجب ا
21-1123.  

بتاريخ  والتي صادق عليها مؤتمر نيويورك ،باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبيةوالمتعلقة اتفاقية نيويورك  -365
 21مؤرخ في ال 033-99: رئاسي رقمالمرسوم ، والتي انضمت إليها الجزائر بتحفظ بمقتضى ال12-22-1119

   .1199-11-03الصادرة بتاريخ  49:، عش.د.ج.ج.ر.، ج1199نوفمبر 
-29-03االتفاقية المتعلقة بتشجيع وضمان االستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي الموقعة بالجزائر في  -366
، ش.د.ج.ج.ر.ج، 1112-10-00مؤرخ في ال 402-12: رئاسي رقمالمرسوم الالمصادق عليها بموجب ، 1112

 .1112لعام  21: ع
رئاسي المرسوم والمصادق عليها بموجب ال ،1191فينا لحماية طبقة األوزون والهواء الخارجي لعام  اتفاقية -360
   . 1110-21-09الصدر بتاريخ  21: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،1110-21-03مؤرخ في ال 314-10: رقم

التكميلي المنقح بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية إلى حكومة الجزائر  االتفاق -360
-22مؤرخ في ال 449-10: رئاسي رقمالمرسوم والمصادق عليه بموجب ال ،1110سنة  2و 1والموقع بفينا في 

 .1110-10-13: بتاريخ ة، الصادر 99:ش، ع.د.ج.ج.ر.ج ،10-1110
والمصادق عليها بموجب  اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي والموقعة في ليبيا، -360

-29-23الصادرة بتاريخ  43:، عش.د.ج.ج.ر.ج ،1114-22-09مؤرخ في ال 191-14 :رئاسي رقمالمرسوم ال
1114. 
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، والمتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة 1114جوان  09االتفاقية الجزائرية الرومانية الموقعة بالجزائر في  -307
 ،1114-12-00مؤرخ في ال 309-14: مرسوم رئاسي رقموالمصادق عليها بموجب ال لالستثمارات،

 .1111لعام  21: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج
عليها والمصادق  ،1111جوان  21التنوع البيولوجي الموقع عليها في اتفاقية ريو ودي جانيرو المتعلقة ب -301

: الصادرة بتاريخ 30: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،1111مارس  01مؤرخ في ال 99-11: مرسوم رئاسي رقمبموجب ال
14-22-1111. 

والمصادق  ،1190االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية الموقعة بتونس عام  -302
 .1111لعام  11:، عش.د.ج.ج.ر.ج ،1111-12-29في مؤرخ ال 322-11: مرسوم رئاسي رقمال عليها بموجب

 1121-23-19اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى والموقعة في  -303
، ش.د.ج.ج.ر.ج ،1111-12-32مؤرخ في ال 342-11:مرسوم رئاسي رقموالمصادق عليها بموجب ال بواشنطن،

 .1111لعام  22: ع
، 1191-12-11االتفاقية المنشأة للوكالة الدولية لضمان االستثمار وعلى ملحقيها والمحررة بسيول في  -304

 22: ع.ش.د.ج.ج.ج ،1111 -12-32مؤرخ في ال 341-11: مرسوم رئاسي رقموالمصادق عليها بمقتضى ال
 .1111-11-22: الصادرة بتاريخ

 00المؤرخ في  13-12 :مرسوم رئاسي رقموالمصادق عليها بمقتضى ال ،1190اتفاقية قانون البحار لعام  -305
 .1112يناير  04: الصادرة بتاريخ 22: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،1112يناير 
، وكذا تعديل المادة 1193ابريل  22اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ  -306
من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دورة انعقاده العادي  1119-11-02من االتفاقية الموافق عليه في  21

 ،0221-20-11مؤرخ في ال 49-21: رئاسي رقمالمرسوم ، والمصادق عليها بمقتضى ال....الثالث عشر
 .0221-20-10الصادرة في  11: ، عش.د.ج.ج.ر.ج

 24المبرم بين الجزائر واألرجنتين حول الترقية والحماية المتبادلتين لالستثمارات الموقع بالجزائر في  التفاقا -300
 ،0221-11-13مؤرخ في ال 322-21: رئاسي رقمالمرسوم المصادق عليه بموجب ال ،0222أكتوبر سنة 

 .0221-11-19: الصادرة بتاريخ 21: ع. ش.د.ج.ج.ر.ج
اتفاق التعاون بين الجزائر والواليات المتحدة االمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا، والموقع بالجزائر في  -300
 ،0222-11-14مؤرخ في ال 420-22 :رئاسي رقمالمرسوم المصادق عليه بمقتضى ال، 19-21-0222
 .  0222-11-11: ، الصادرة بتاريخ93: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج

 
 
 



 قائمة المراجع

- 651 - 
 

  :لقانونية الوطنيةالنصوص ا -0
 :القوانين العضوية -أ

والمتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه  1119مايو  32المؤرخ في  21-19: عضوي رقمقانون  -300
 .39:ع.ش.د.ج.ج.ر.وعمله، ج

، بالمحاكم اإلدارية يتعلق، 1119ماي سنة  32المؤرخ في  20-19 :رقم قانون عضوي -307
 .39:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج

 :النصوص التشريعية -ب
، الصادرة 13ج، عدد .ج.ر.يتضمن قانون االستثمارات ج 1123يوليو 02مؤرخ في  23/099قانون رقم  -301
 .1123غشت  20بتاريخ 
 ،1191، لعام ش.د.ج.ج.ر.ج ، الجماركيتضمن قانون  1191جويلية  01مؤرخ في  29-91: رقمقانون  -302

-11: الصادرة بتاريخ 11: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،0219فبراير  12المؤرخ في  24-19: رقم معدل ومتمم يالقانون
والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات  0223-29-11المؤرخ في  24-23ألمر لوكذا  ،20-0219

 .0223-29-02: الصادرة بتاريخ 43: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،استيراد البضائع وتصديرها المعدل والمتمم
ج، .ج.ر.يتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطني ج 1190غشت  01مؤرخ في  90/11قانون رقم  -303
 .1190سبتمبر  19، الصادرة بتاريخ 34عدد 
ج، .ج.ر.يتعلق بإنشاء وتسيير شركات االقتصاد المختلط ج 1190غشت  09مؤرخ في  90/13قانون رقم  -304
غشت  11المؤرخ في  92/13معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 1190غشت  31، الصادرة بتاريخ 31عدد 
 .1192غشت  09، الصادرة بتاريخ 31ج، عدد .ج.ر.، ج1190
الصادرة  12: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج والمتعلق بالنقد والقرض، 19/24/1112مؤرخ في  12/12: قانون رقم -305
، 09/20/0221في المؤرخ في المؤرخ  21/21: ، المعدل والمتمم ب األمر رقم19/24/1112: بتاريخ

المؤرخ في  23/11: والملغى باألمر رقم، 0920/0221: الصادرة بتاريخ 14: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج
، 09/29/0223: بتاريخ الصادرة 10: ، عش.د.ج.ج.ر.ج، والمتضمن قانون النقد والقرض، 02/29/0223

، 23/11: ، المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض رقم02/29/0212المؤرخ في  12/24: والمعدل والمتم باألمر رقم
 .21/21/0212: الصادرة بتاريخ 12: ، عش.د.ج.ج.ر.ج

ومتمم،  بتسوية النزاعات الفردية في العمل، معدل يتعلق، 1112-11-22مؤرخ في  24-12: قانون رقم -306
 .1112لعام  22: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج

يتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  1111أبريل  09مؤرخ في  10/11قانون رقم  -300
مؤرخ في ال 13/29القانون رقم ، والمتمم بموجب 1111مايو  29، الصادرة بتاريخ 01ج، عدد .ج.ر.العمومية، ج
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ديسمبر سنة   31الصادرة بتاريخ  29: عج .ج.ر.ج 0214قانون المالية لسنة  تضمن، الم0213ديسمبر  32
0213  . 
يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  0223جويلية  11مؤرخ في  12-23 :قانون رقم -300

 .0223-29-02: الصادرة بتاريخ 43: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج
يتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في  0224ديسمبر  01مؤرخ في  02-24: قانون رقم -300

 .0224-10-01: الصادرة بتاريخ 14: ش، ع.د.ج.ج.ر.إطار التنمية المستدامة، ج
،الصادرة  12: ع  ش،.د.ج.ج.ر.جبالمحروقات،  يتعلق، 0221أبريل  09المؤرخ في  29-21 :رقم قانون -307

 :ش ع.د.ج.ج.ر.ج ،0213فبراير  02المؤرخ في  21-13 :رقم ومتمم بالقانونمعدل  ،0221يوليو  11بتاريخ 
 .12، ص 0213فبراير  04الصادرة بتاريخ  11

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،  يتضمن 0229فيفري  01المؤرخ في  21-29:قانون رقم -301
 .0229أبريل  03الصادرة بتاريخ  01 :ع، ش.د.ج.ج.ر.ج

-20-04: الصادرة بتاريخ 11، ع ش.د.ج.ج.ر.ج، 0213فبراير  02مؤرخ في  21-13: رقم قانون -310
، ش.د.ج.ج.ر.جيتعلق بالمحروقات،  0221أبريل  09المؤرخ في  29-21: معدل ومتمم للقانون رقم، 0213

 .0221-29-11: الصادرة بتاريخ 12:ع
الصادرة  28: ش، ع.د.ج.ج.ر.لطفل، ج، يتعلق بحماية ا0211-22-11مؤرخ في  10-11: قانون رقم -302
 .0211-22-18: بتاريخ
الصادرة  42: ، عش.د.ج.ج.ر.بترقية االستثمار، ج يتعلق، 0212أوت  23مؤرخ في  21-12: قانون رقم -191
 .0212أوت  3: بتاريخ
، القانون موجود على المعدل والمتمم بقوانين المالية ،0219الرسوم المماثلة لعام انون الضرائب المباشرة و ق -304

 (. /https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar: الرابط اإللكتروني التالي
القانون منشور على  المعدل والمتمم بموجب قوانين المالية،، 0219الجزائري لعام قانون االجراءات الجبائية  -305

 ./https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar:التالي رابط االلكترونيال

 29مؤرخ في  22/114يعدل ويتمم األمر الرقم  1113أبريل  01مؤرخ في  13/21المرسوم التشريعي رقم  -306
 .1113أبريل  09، الصادرة بتاريخ 09ج، عدد .ج.ر.، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية، ج1122يونيو 
، 24ج، عدد .ج.ر.االستثمار، ج يتعلق بترقية 1113أكتوبر  21مؤرخ في  13/10تشريعي رقم المرسوم ال -300

 .1113أكتوبر  12الصادرة بتاريخ 
 92: ، عش.د.ج.ج.ر.جتضمن قانون االستثمارات، ي 11/21/1122مؤرخ في  094-22: أمر رقم -300

 .1122-21-19: الصادرة بتاريخ
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، معدل ومتمم، يتضمن القانون المدني الجزائري، 1191-21-02في  مؤرخ 19-91: أمر رقم -300
 .1191سبتمبر  32: ، الصادرة بتاريخ99: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج

ش، .د.ج.ج.ر.، جالقانون التجاري المعدل والمتمم يتضمن 1191-21-02المؤرخ في  11-91: أمر رقم -477
 .1191-10-11الصادرة بتاريخ  121:ع

الصادرة بتاريخ  49ج عدد .ج.ر.، يتعلق بتطوير االستثمار، ج0221غشت  02مؤرخ في  21/23أمر رقم  -471
 49ج، عدد .ج.ر.، ج0222يوليو  11المؤرخ في  22/29، معدل ومتمم بموجب األمر رقم 0221غشت  00

نون المالية التكميلي المتضمن قا 0221يوليو  00المؤرخ في  21/21، األمر رقم 0222يوليو  11الصادرة بتاريخ 
غشت  02المؤرخ في  12/21، واألمر رقم 0221يوليو  02الصادرة بتاريخ  44ج عدد .ج.ر.، ج0221لسنة 
، 0212غشت  01الصادرة بتاريخ  41ج عدد .ج.ر.، ج0212المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  0212

 90ج عدد .ج.ر.، ج0210ون المالية لسنة المتضمن قان 0211ديسمبر  09المؤرخ في  11/12والقانون رقم 
ديسمبر  02الموافق لـ  1434صفر عام  10مؤرخ في  10/10والقانون رقم   ،0211ديسمبر  01الصادرة بتاريخ 

هـ الموافق  1434صفر عام  12الصادرة بتاريخ  90ج عدد .ج.ر.ج 0213يتضمن قانون المالية لسنة  0210سنة 
، 0213ديسمبر  32الموافق لـ  1431صفر عام  09مؤرخ في  13/29انون رقم ، والق0210ديسمبر سنة  32لـ 

 31هـ الموافق لـ  1431صفر عام  09الصادرة بتاريخ  29ج العدد .ج.ر.ج 0214يتضمن قانون المالية لسنة 
 .0213ديسمبر سنة 

بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع  يتعلق 0223-29-11المؤرخ في  24-23 :رقم أمر -472
 .0223-29-02: الصادرة بتاريخ 43: ع.ش.د.ج.ج.ر.ج ،وتصديرها المعدل والمتمم

تمام، ي0220يوليو  08مؤرخ في  12-20: أمر رقم -473  09المؤرخ في  12-21:القانون رقم تضمن تعديل وا 
 .0220يوليو  22: ، الصادرة بتاريخ49: ع.ش.د.ج.ج.ر.، والمتعلق بالمحروقات، ج0221أبريل 
على األراضي  ، المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز0229سبتمبر  21المؤرخ في  24-29 :رقم أمر -424

المؤرخ في  11-22ريع استثمارية، والذي ألغى األمر  السابق التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشا
 .0229-21-23: ، الصادرة بتاريخ41: ش، ع.د.ج.ج.ر.، ج0222أوت  32

، 1800يتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزئية لسنة  0211-22-02مؤرخ في  20-11: أمر رقم -475
 .0211جويلية  02المؤرخة في  42: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج
 

 :النصوص التنظيمية -ج
، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة في 0222أكتوبر  21مؤرخ في  319-22: رقم مرسوم تنفيذي -426

 .0222-12-11: الصادرة بتاريخ 24:ش، ع.د.ج.ج.ر.مجال االستثمار وتنظيمها وسيرها، ج



 قائمة المراجع

- 654 - 
 

، تعيين الوسيط القضائي كيفياتيحدد ، 0221-23-12المؤرخ في  122-21: مرسوم تنفيذي رقم -470
 .0221مارس  11الصادرة بتاريخ  12: ش ع.د.ج.ج.ر.ج

 وتحيينشروط تسيير  يحدد محتوى وتمحور وكذا 0211-21-01مؤرخ في  041-11: مرسوم تنفيذي رقم -470
-32: الصادرة بتاريخ 10:، عش.د.ج.ج.ر.ج، مدونة األنشطة االقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

21-0211. 
رخص  ظمةشروط وكيفيات تطبيق أنيحدد  0211-10-22مؤرخ في  322-11: مرسوم تنفيذي رقم -470

 .0211-10-21: الصادرة بتاريخ 22: ، عش.د.ج.ج.ر.ج، والبضائعللمنتوجات تصدير أو الستيراد اال
 312-22: التنفيذي رقممعدل ومتمم للمرسوم  0219مارس  21مؤرخ في  122-19: مرسوم تنفيذي رقم -417

 ،، المحدد لصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها0222-12-21: المؤرخ في
 .0219-23-29: الصادرة بتاريخ 12: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج

لقوائم السلبية والمبالغ الدنيا اد يحديتعلق بت 0219مارس  21مؤرخ في  121-19 :مرسوم تنفيذي رقم -411
: الصادرة بتاريخ 12: ش، ع.د.ج.ج.ر.لالستفادة من المزايا وكيفية تطبيق المزايا على مختلف أنواع االستثمارات، ج

29-23-0219. 
كيفية تسجيل االستثمارات وكذا يتعلق بتحديد  0219مارس  21مؤرخ في  120-19:مرسوم تنفيذي رقم -412

 .0219-23-29: الصادرة بتاريخ 12: ش، ع.د.ج.ج.ر.شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، ج
كيفيات تحصيل الرسوم الخاصة يتعلق بتحديد  0219مارس  21مؤرخ في  123-19:مرسوم تنفيذي رقم -413

 .0219-23-29: الصادرة بتاريخ 12: ش، ع.د.ج.ج.ر.بمعالجة ملفات االستثمار، ج
بعة االستثمارات والعقوبات المطبقة تعلق بمتاي 0219مارس  21مؤرخ في  124-19: مرسوم تنفيذي رقم -414

 .0219-23-29: الصادرة بتاريخ 12: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج في حالة عدم احترام االلتزامات والواجبات المكتتبة،
تطبيق المزايا اإلضافية  كيفياتيتعلق بتحديد  0219مارس  21مؤرخ في  121-19: مرسوم تنفيذي رقم -415

الصادرة  12: ش، ع.د.ج.ج.ر.ج ،منصب شغل( 122)لالستغالل الممنوحة لالستثمارات المنشئة ألكثر من مائة 
 .0219-23-29: بتاريخ
من  11و 0والمحدد لكيفيات تطبيق أحكام المادتين  0212نوفمبر  09القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -416

من حصة األرباح الموافقة لإلعفاءات أو  %32 نسبة استثمارالمتعلقتين بإعادة  0212ة قانون المالية لسن
-10-11المؤرخة في  91: ر.ش.د.ج.ج.ر.التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم االستثمار، ج

0212 .  
، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت 0229-20-23الصادر في   21-29 :رقم نظام بنك الجزائر -410

، معدل 0229-21-13الصادرة بتاريخ  31: ش، ع.د.ج.ج.ر.التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج
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-13/10المؤرخة في  90:ع.ش.د.ج.ج.ر.ج، 0212-11-19المؤرخ في في  24-12: ومتمم بالنظام رقم
 .0212-10-13اريخ ، الصادرة بت0212

 
  :القانونية األجنبية النصوص -17

بشأن تشجيع االستثمار  0213لعام  112، الملغى بالقانون 0221لعام ( 9: )قانون االستثمار الكويتي رقم -410
-www.gcc: منشورين على شبكة االنترنيت على الرابط اإللكتروني نينالقانون. المباشر في دولة الكويت

legal.org/lawAsPDF.aspx?country.. 

على الرابط  ،0219مايو سنة 31: الصادرة بتاريخ 01 :ع.ر.، ج90: قانون االستثمار المصري رقم -410
 https://drive.google.com/file/d/0B4YJKA6AJyQnajIyTEptLWdXdjQ/view: اإللكتروني

يتضمن قانون االستثمار التونسي، الرائد  0212سبتمبر  32المؤرخ في  0212لعام  91: قانون رقم  -427
: ، موجود على الرابط اإللكتروني0212-12-29، الصادر بتاريخ 90: الرسمي للجمهورية التونسية، ع

http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-

officiel/2016/2016A/082/Ta2016711.pdf- date :11-03-2018 à 16:00. 
 .0222لسنة  13: قانون االستثمار العراقي رقم -421
  .0220والمعدل سنة  1112قانون تشجيع االستثمار األردني لسنة  -422
 .1111االستثمار السوداني لسنة  قانون تشجيع -423
الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية الصادرة بتاريخ ،  13/21/0211المؤرخ في  0211/49: المرسوم رقم  -424
 .www.justice.gouv.frمنشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل الفرنسية  14/21/0211

، منشور على الرابط 1192ديسمبر  21الصادر في  1192المدنية الهولندي لسنة  قانون المرفعات -425
 .http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1735189 :اإللكتروني

، منشور على الرابط 1192ديسمبر  21الصادر في  1192المدنية الهولندي لسنة  قانون المرفعات -426
 .http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1735189:اإللكتروني

منشور على الرابط ، 21-29بموجب القانون  معدلالمسطرة المدنية المغربي وال قانون اإلجراءات أو -420
 . www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/ProcCivil/ProcCivil.pdf:اإللكتروني التالي

 :، موجود على الرابط اإللكتروني1113 أفريل 02المؤرخ في  1113لعام  40: قانون التحكيم التونسي رقم -420
https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/tun.htm.  

 .1114لعام  09: قانون التحكيم المصري رقم -420
 .0221لعام  31قانون التحكيم األردني رقم  -437

https://drive.google.com/file/d/0B4YJKA6AJyQnajIyTEptLWdXdjQ/view
http://www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/ProcCivil/ProcCivil.pdf
https://www.damascusbar.org/arabic/dbar/ar_law/tun.htm
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 موقعنون منشور على شبكة األنترنيت على الالقا :1191القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  -431
: لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري اليونيسترالاإللكتروني ل

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html .  
منشورة على الموقع االلكتروني للغرفة : 0219التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس المعدلة سنة قواعد  -432
 .www.iccwbo.org :التالي

 :منشور على الرابط اإللكتروني اآلتي: النظام األساسي لمحكمة االستثمار العربية -433
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/Investment_CourtSystems.aspx. 

 :رابط اإللكتروني السابقمنشورة على نفس ال: الالئحة الداخلية لمحكمة االستثمار العربية -434
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/Investment_CourtSystems.aspx. 

 .1114لعام  مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات في إطار المنظمة العالمية للتجارة -435
 :منشورة على الرابط اإللكتروني التالي: 0212عام لالمنقحة  بصيغتهاحكيم اليونيسترال تقواعد  -436
a.pdf-revised-rules-revised/arb-rules-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb. 

منشورة على الموقع  ،09ص  ،0219قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس المعدلة سنة  -430
 .www.iccwbo.org :االلكتروني للغرفة التالي

 :منشورة على الرابط اإللكتروني: 0213للتحكيم بصيغتها المعتمدة في عام  قواعد األونسيترال -430
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-2013/UNCITRAL-Arbitration-

Rules-2013-A.pdf.. 
القانون منشور على  ،0222المعدل والمتمم سنة  1191القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  -430
 .UNCITRA: http://www.uncitral.org :موقع

: لدى مركز المصالحة والوساطة والتحكيم التابع للغرفة الجزائرية للتجارة الصناعة ،0214لعام  قواعد التحكيم -447
 .https://www.caci.dz/ar/Arbitrage/Présent:القواعد منشورة على الرابط اإللكتروني

مع التعديالت التي اعتمدت في عام  1191اليونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام قانون  -441
 .0229، منشورات األمم المتحدة، فينا، 0222

 :االتفاقيات الدولية -11
، االتفاقية منشورة من طرف المعهد العربي األمريكي 1121االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي لعام  -442

  :للتحكيم التجاري الدولي على شبكة األنترنيت على الموقع االلكتروني

www.africa.com/category/for_judicial/trreaties. 

، االتفاقية باللغة اإلنجليزية على الرابط 1110لسنة  (L’ALENA)ة أمريكا الشمالية للتجارة الحرة اتفاقي -443
 . https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/ITA%20LAW%207029.pdf :اإللكتروني

 :  على الرابط اإللكتروني التالي( DR-CAFTA) 0224لعام  اتفاق التجارة الحرة -444
http://www.sice.oas.org/TPCStudies/USCAFTACh_e/Matrix10.htm 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/Investment_CourtSystems.aspx
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/Investment_CourtSystems.aspx
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
http://www.sice.oas.org/TPCStudies/USCAFTACh_e/Matrix10.htm
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: ، االتفاقية باللغة اإلنجليزية على الرابط اإللكتروني التالي1114اتفاقية ميثاق الطاقة لعام  -445
www.ena.lt/pdffai/Treaty.pdf..  
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 122 ...........................................................عقود الستثمار األجنبي المباشر هي عقود إدارية: ثالثاا 
 122 ...........................................................هي عقود مدنية المباشر عقود الستثمار األجنبي: رابعاا 

 122 ...........................................عقود الستثمار األجنبي المباشر هي عقود ذات طبيعة مختلطة: خامساا 
 125 ................................................اعتبار عقود الستثمار األجنبي المباشر هي عقود حكومية: سادساا 
 124 .......................................................معايير دولية عقود االستثمار األجنبي المباشر (:0)الفرع 

 124 ............................................................................................المعيار القانوني: أولا 
 128 .........................................................................................المعيار القتصادي: ثانياا 
 111 ............................................................................................تلطالمعيار المخ: ثالثاا 
 111 ...........................موقف المشرع الجزائري من  تحديد الصفة الدولية لعقد الستثمار األجنبي المباشر: رابعاا 

 110 ...............................................................ستثمار األجنبي المباشرالمعيار المقترح لدولية عقود ال: خامساا 
 112 ................................الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقود االستثمار األجنبي المباشر :المطلب الثاني

 112 .........................................................حقوق والتزامات الدولة المضيفة لالستثمارات (:1)الفرع 
 112 ..................................................................................الحق في اإلشراف والرقابة: أولا 
 115 ...........................................................حق الدولة في إلغاء أو تعديل عقد الستثمار األجنبي المباشر: ثانياا 
 113 ...................................التزام الدولة المضيفة بمساعدة المشروع األجنبي من أجل قيامه بالستثمار على إقليمها: ثالثاا 
 113 ................................................التزام الدولة المضيفة بتقديم الحماية الكافية للمستثمر األجنبي: رابعاا 
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 118 ...................................................................حقوق والتزامات المستثمر األجنبي (:0)الفرع 
 118 ..................................................................................الحق في استخدام األجانب: أولا 
 100 ........................................................................الحق في تحويل رأس المال وعائداته: ثانياا 
 122   ................................................الحق في اإلعفاءات المالية الضريبية الجمركية وغير جمركية: ثالثاا 
نهائه: رابعاا   124 ..........................................................................الحق في التنازل عن العقد وا 

 122 .......................................................التزام المستثمر األجنبي بالحد األدنى من الستثمار: خامساا 
 128 ............................................التزام المستثمر األجنبي بالتنمية البشرية وتدريب العمالة المحلية :سادساا 
 122 ..........................التزام المستثمر األجنبي بالمحافظة على سالمة المجتمع والبيئة في الدولة المضيفة: سابعاا 
 121 .............. ..............................ألجنبي بالمساهمة في تحقيق التنمية القتصاديةالتزام المستثمر ا -ثامناا 
 124 ................التزام المستثمر األجنبي بإعالم الدولة المضيفة بكافة الظروف المحيطة بالمشروع الستثماري: تاسعاا 

 :الفصل الثاني
 والقانون الواجب التطبيق عليهامنازعات عقود االستثمار األجنبي 

 
152 

 152 ....................................طبيعة المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المباشر وأسبابها :المبحث األول
 152 .............................................أسباب المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المباشر :المطلب األول

 151 ....................................................................................األسباب األجنبية (:1)الفرع 
 151 .................................................................................................القوة القاهرة: أولا 
 154 ...........................................................................................ظروف الطارئةال: ثانياا 
 158 ......................................أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على عقد الستثمار األجنبي المباشر: ثالثاا 

 142 . ..................................إلى أحد طرفي عقد االستثمار األجنبي المباشر األسباب التي ترجع(: 0)الفرع 
 141 ...................................................................................نزع الملكية للمنفعة العامة: أولا 
 145 .....................................................................................................التأميم: ثانياا 
 130 .................................................................إخالل المستثمر األجنبي بالتزاماته التعاقدية: ثالثاا 

 132 ............................................اشرطبيعة المنازعة في عقود االستثمار األجنبي المب :المطلب الثاني 
 135 ....................الطابع السياسي والقانوني واالقتصادي لمنازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر (:1)الفرع 

 135 ........................................دور العمل التفاقي الدولي في التمييز بين المنازعة القانونية والسياسية: أولا 
 134 ...............................................تعريفات الفقه للمنازعة القانونية وتمييزها عن المنازعة السياسية: ثانياا 
 138 ...........................................................الطابع القتصادي لمنازعات عقود الستثمار األجنبي المباشر: ثالثاا 

 122 ............................................الطابع الدولي لمنازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر (:0)الفرع 
 122 ...................................التجاه المنكر للطابع الدولي للمنازعة في عقود الستثمار األجنبي المباشر: أولا 
 121 ...................................  التجاه المؤيد للطابع الدولي للمنازعة في عقود الستثمار األجنبي المباشر: ثانياا 
 122 ..............مسؤولية الدولة المضيفة نتيجة إخاللها بالتزاماتها التعاقدية في عقود الستثمار األجنبي المباشر: ثالثاا 

 182 ..........................القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر :انيالمبحث الث
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 181 ..................................................حالة اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق :المطلب األول
 181 ....................................الواردة عليه  عقود االستثمار وأهم القيوداختصاص قانون اإلرادة بتنظيم  (:1)الفرع 

 180 ..................................................................................مفهوم فكرة قانون اإلرادة ومعالمها: أولا 
 180 .....................................................................الدولية تكريس قانون اإلرادة في العالقة العقدية: ثانياا 
 185 ......................................................................عملية تحديد قانون اإلرادة في عقود الستثمار :ثالثاا 
 182 ...................................................لمختار صراحة أو ضمنامدى التزام المحكم أو القاضي بالقانون ا: رابعاا 

 022 .........................................االختيارات المتاحة ألطراف العقد في اختيار القانون الواجب التطبيق (:0)الفرع 
 020 ..............................................................................اختيار األطراف ألحد القوانين الداخلية: أولا 
 022 ..................................................................اختيار أطراف عقد الستثمار للقانون الدولي العام: ثانياا 
 012 (.........................................................لدوليةقانون التجارة ا)اختيار األطراف للقانون عبر الدولي : ثالثاا 
 015 ........................................(.....................تحويل قانون اإلرادة ) اندماج قانون اإلرادة في العقد : رابعاا 

 013 .............................................................تيةالدور الحتياطي لقانون اإلرادة و مبدأ الكفاية الذا: خامساا 
 002 ..................حالة عدم اختيار أطراف العقد للقانون الواجب التطبيق وموقف المشرع الجزائري :المطلب الثاني

تثمار األجنبي المباشر في حالة االتجاهات المختلفة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود االس (:1)الفرع 
   ...............................................انعدام اختيار المتعاقدين له وتطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص

002 

 عرض الرأي المنادي بإخضاع عقود الستثمار األجنبي المباشر للقانون الوطني للدولة المضيفة استناداا لتكييفها: أولا 
 .....................................................................................................كعقود إدارية

002 

عرض الرأي المنادي بإخضاع عقود الستثمار األجنبي المباشر للقانون الوطني للدولة المضيفة استناداا إلى : ثانياا 
 ...............................................................................تحدةالقرارات الصادرة عن األمم الم

002 

 003 ........................تفاقيات الدوليةالعرض التجاه القائل بتطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة استنادا ل :ثالثاا 
 022 ........................................المنهج التشريعي أو نظرية التركيز التشريعي أو منهج اإلسناد الجامد: رابعاا 

 028 .........................................................نظرية التركيز الموضوعي أو منهج اإلسناد المرن: خامساا 
 022 ......................................................................................مميزنظرية األداء ال: سادساا 
 022 .............موقف المشرع الجزائري من مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار األجنبي (:0)الفرع 

 022 ...................................جنبي المباشر كقاعدة عامةتطبيق القانون الجزائري على عقود الستثمار األ: أولا 
 025 ...............................الستثناءات الواردة على تطبيق القانون الجزائري على عقود الستثمار األجنبي: ثانياا 

 ............................................................................................:خالصة الباب األول
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 الباب الثاني
 تسوية الداخلية والدوليةلمباشر بين المنازعات عقود االستثمار األجنبي ا

052-505 

 052      .............................................................................................مقدمة الباب الثاني 
 الفصل األول

 اآلليات الودية والقضائية والدولية لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي
052 

 055 .........................اآلليات الودية والقضائية لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر :المبحث األول
 055 ............................................منازعة وأنواعهاالقواعد العامة لآلليات البديلة لفض ال :المطلب األول

 053 ...... ..........................مفهوم اآلليات البديلة لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر (:1)الفرع 
 053 ...............................................................وتطورها  تعريف الطرق البديلة لفض المنازعة: أولا 
 052 ..................................................تكريس الطرق البديلة لفض المنازعة في التشريعات الوطنية: ثانياا 
 042 ........................................التفاقيات والمنظمات الدوليةتكريس الطرق البديلة لفض المنازعة في : ثالثاا 
 040 ....................................................................................مميزات اآلليات  البديلة :رابعاا 

 042  .................................................................بخالف التحكيم أنواع اآلليات البديلة (:0)الفرع 
 042 .................................................................................................المفاوضات: أولا 
 048 ...................................................................................................الوساطة: ثانياا 
 032 ....................................................................................................التوفيق: ثالثاا 
 022 .......................................دور الطرق البديلة في فض منازعات عقود الستثمار األجنبي المباشر: رابعاا 

 022 ..............................وية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشراآلليات القضائية لتس :المطلب الثاني
 025 .................................................................................آلية القضاء الوطني (:1)الفرع 

 025 .......................ار األجنبي المباشرمدى اختصاص القضاء الوطني بالفصل في منازعات عقود الستثم: أولا 
 080 ......................الختصاص النوعي في منازعات عقود الستثمار األجنبي المباشر في التشريع الجزائري: ثانياا 
 082 ...............................................خضوع النزاعات المتعلقة بعقود الستثمار إلى المحاكم اإلدارية: ثالثا
 083 .................الطعن اإلداري والقضائي في منازعات عقود الستثمار األجنبي المباشر في التشريع الجزائري: رابعاا 

 221 .............................النزاع الضريبي اللصيق بعقود الستثمار األجنبي المباشر في التشريع الجزائري: خامساا 
 224 ................خضوع النزاعات الناشئة عن نشاط الشركات األجنبية ذات األسهم في الجزائر للمحاكم العادية: بعاا را

 222 .......................................العوائق التي تواجه المستثمر األجنبي في اللجوء إلى القضاء الوطني: خامساا 
 228 ..................................................................................يآلية القضاء الدول (:0)الفرع 

 212 ...............................................................................الحماية الموضوعية واإلجرائية: أولا 
 210 ..............................................................................الحماية الدبلوماسية وشروطها: ثانياا 
 212 ....................مدى فاعلية نظرية الحماية الدبلوماسية في فض منازعات عقود الستثمار األجنبي المباشر: ثالثاا 

 202 ....إطار االتفاقيات والمنظمات الدوليةفي  األجنبي المباشر آليات تسوية منازعات عقود االستثمار :المبحث الثاني
 202 ...............آليات فض منازعات عقود االستثمار في  إطار االتفاقيات الثنائية واإلقليمية العربية :األول المطلب
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 202 ...........في إطار االتفاقيات الدولية الثنائية األجنبي المباشر آليات تسوية منازعات عقود االستثمار (:1) الفرع
 200 .....................................................................................الثنائية التفاقيات مفهوم :أولا 
 202 ................الجزائر أبرمتها التي الثنائية التفاقيات ظل في المباشر األجنبي الستثمار عقود منازعات فض :ثانياا 

 222 ........................العربية تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي في االتفاقيات اإلقليميةآليات  (:0) الفرع
 222 ......................................1791اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الستثمارات العربية الصادرة عام : أولا 
ازعات الستثمار بين الدول المضيفة لالستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية األخرى اتفاقية تسوية من: ثانياا 

 .....................................................................................................1791لسنة 
223 

 228 ..............................1791ية في الدول العربية لسنة الموحدة لستثمار رؤوس األموال العرب التفاقية: ثالثاا 
 223 .....................1771التفاقية المغاربية لتشجيع وضمان الستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي لسنة : رابعاا 

عالمية والتكتالت االقتصادية تسوية منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر في االتفاقيات ال :المطلب الثاني
 ...............................................................................................والمنظمات الدولية

228 

 252 ...................................آليات تسوية منازعات عقود االستثمار في ظل االتفاقيات العالمية :الفرع األول
والمنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات  1791اتفاقية  واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالستثمارات لعام : أولا 

 ..............................................................................................(CRDI)الستثمار
252 

 242 .....................................................(MIGA)لة الدولية لضمان الستثماراتفاقية إنشاء الوكا: ثانياا 
 248 .............................................................1791اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة : ثالثا

 232 ..والمنظمات الدولية اإلقليمية جنبي في ظل التكتالت االقتصاديةتسوية منازعات عقود االستثمار األ :الفرع الثاني
 232 .............................................................(NAFTA)اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة : أولا 
 238 ......................................(.................................DR-CAFTA)اتفاق التجارة الحرة : ثانياا 
 222 .......(........................................................................ECT)اتفاقية ميثاق الطاقة : ثالثاا 
 222 (....OMC)لمية تسوية منازعات عقود الستثمار األجنبي المباشر في إطار اتفاقية ترمس لمنظمة التجارة العا: رابعاا 

  :الفصل الثاني
 آلية التحكيم الدولي لفض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر

282 

 285 ماهية التحكيم التجاري الدولي  :المبحث األول
 285 .........مفهوم التحكيم الدولي ومبررات اللجوء إليه في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر :المطلب األول

 284 .............................................تعريف التحكيم الدولي، طبيعته القانونية،  صوره وأنواعه (:1)الفرع 
 284 ......................................................................................تعريف التحكيم الدولي: أولا 
 222 ...................................................................................القانونية للتحكيم الطبيعة: ثانياا 
 220 ...........................................صور اتفاق التحكيم وشروطه في عقود الستثمار األجنبي المباشر: ثالثاا 
 211 ..............................................................................................أنواع التحكيم: رابعاا 

وتمييز عن غيره من مبررات اللجوء إلى التحكيم الدولي في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر  (:0)الفرع 
 ..................................................................................لتسوية النزاعات النظم الخاصة

202 
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 202 ..............................مبررات اللجوء إلى التحكيم الدولي في منازعات عقود الستثمار األجنبي المباشر: أولا 
 202 .................................................تمييز التحكيم عن غيره من النظم الخاصة بتسوية المنازعات: ثانياا 

 والقانون األجنبي المباشر المبادئ الالزمة لضمان فعالية التحكيم في منازعات عقود االستثمار :المطلب الثاني
 ............................................................................................هعلي الواجب التطبيق

208 

 222 ..................................المبادئ الالزمة لضمان فعالية التحكيم في منازعات عقود االستثمار (:1)الفرع 
 222 .............................................................................مبدأ القوة الملزمة لتفاق التحكيم: أولا 
 222 ...............................................................التحكيم عن العقد األصليمبدأ استقالل اتفاق : ثانياا 
 224  .............................................................................مبدأ الختصاص بالختصاص: ثالثا

 222 ..........................................................مالقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكي (:0)الفرع 
القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم الحر والمؤسسي في منازعات عقود الستثمار األجنبي : أولا 

 .........................................................................................................المباشر
222 

 223 .........القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي في منازعات عقود الستثمار األجنبي: ثانياا 
جراءاته: ثالثاا   253 ..........................................نطاق القانون الواجب التطبيق على موضوع اتفاق التحكيم وا 

 241 .....................إجراءات التحكيم وحكم التحكيم في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر :المبحث الثاني
 240 .......................إجراءات التحكيم في عقود االستثمار األجنبي المباشر وتشكيل هيئة التحكيم :المطلب األول

 240 ....................................................................................إجراءات التحكيم :الفرع األول
 240 ........................................................................................بدأ إجراءات التحكيم: أولا 
 242 ........................................................................................تشكيل هيئة التحكيم: ثانياا 

 232 ...............................................إجراءات سير النزاع التي تتبعها هيئة التحكيم وأهمها: الفرع الثاني
 234 .................................................................................................لغة التحكيم: أولا 
 232 ........................................................................................ميعاد صدور الحكم: ثانياا 
 238 ....................................................................................................المداولة: ثالثاا 
 221 .......................................................................................صدور حكم التحكيم: رابعا

 224 .............................حكم التحكيم في عقود االستثمار األجنبي المباشر، وطرق الطعن فيه :المطلب الثاني
 224 .............................مفهوم حكم التحكيم وآثاره في منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر :الفرع األول

 223 .............مفهوم حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر في منازعات عقود الستثمار األجنبي المباشر وأنواعه: أولا 
 222 ...................................التحكيم الصادر في منازعات عقود الستثمار األجنبي المباشرحجية حكم : ثانياا 
 282 ..........................مسألة العتراف والتنفيذ لحكم التحكيم في منازعات عقود الستثمار األجنبي المباشر: ثالثاا 
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 آليات فض منازعات عقود االستثمار األجنبي المباشر
 ملخص:ال

ر األجنبيي مين ر م ميال وخبيرا  نظرا للدور الذي تقوم به عقود االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية، خاصة في الدول النامية، من خالل ما يقدمه المستثم
دار يية وتونولوجييية لددثيية للدوليية الم ييي ة  لالسييتثمار فييلن ذلييج يلتيياا  لييث منيياا اسييتثماري جيياذو ومشييجن ميين خييالل تييوفدر  ييمانا  قانونييية واقتصييادية   دليية لتييوفدر األمييان فنييية واا

 االقتصادي والقانوني للمستثمر األجنبي.
ولة الم ي ة لالستثمار  و  لد األشخاص المعنوية التابعة  ما  ن هذه العقود عادة ما تبرم بدن طرفدن غدر متوافئدن من النالية االقتصادية والسياسية والقانونية وهما: الد

 لتوازن العقدي بدن  طرافها.لها والمستثمر األجنبي الخاص شخصًا طبيعيا  و معنويًا،  ال  ن التعامل في  طارها يطرح الوثدر من المنازعا ، مما دؤدي  لث اختالل ا
وطبيعتهيا القانونيية وميا  ة والقانون الوطني والدولي مجموعة من اآلليا  ل  ها، والتيي تتماشيث وخصوصيية هيذه العقيود،للمنازعة فدها  وجد مبد  سلطان اإلراد ت ادياً لذلج و 

وتعتبير فييي  ، وهيذه اآللييا  هييي: اآللييا  الوقائيية التيي تجنيو المنازعية فييي عقيود االسيتثمار األجنبيي المباشيردترتيو عنهيا مين لقيول والتزاميا  وشيرو  خاصيية دت يل علدهيا الطيرفدن
ومنها: شر  الثبا  التشر عي، شير   عيادة الت ياوو، وشير  القيوة  ،الوق  ذاته من بدن األسباو التي تؤدي  لث نشوو المنازعة في عقد االستثمار األجنبي المباشر  ذا لم تدرا فيه

ن المسيتثمر والدولية المسيتقطبة لالسيتثمار األجنبيي المباشير ومنهيا: اآللييا  الوديية  و آليا   خرى تعمل عليث تقيديم اللليول للسيم ميا قيد دثيور مين منازعيا  بيدهناج القاهرة...الخ، و 
دولي، وعليث هييذا األسيام طرليي  اإلشيي الية الدبلوماسيية  الم او ييا  والوسياطة والتوفدييل واآللييا  الق ييائية والتل يميية  ءلييية الق يال الييوطني  و الييدولي، وآليية التل يييم التجياري اليي

 ية: ماهية منازعا  عقود االستثمار األجنبي المباشر، وآليا  ف ها؟الرئيسية التال
 طرقي تو المباشر ومنازعاتها،  عقود االستثمار األجنبيلدراسة ماهية ة، وبابدن، خصص  الباو األول ولإلجابة علث هذه اإلش الية قسم  مو وع هذه الدراسة  لث مقدم

لمنازعييا  عقييود االسييتثمار األجنبييي المباشيير، واختتميي  هييذه الدراسيية بييلهم النتييائذ المتوصييل  لدهييا ميين هييذا البليي ، و هييم االقترالييا   ةتسييوية الداخلييية والدوليييل لييث ا بيياو الثييانيفييي ال
 المقدمة في هذا المجال.

 

Mécanismes de règlement des contentieux  relatifs aux contrats d'investissements étrangers directs 
Résumé: 
Compte tenu du rôle joué par les contrats d'investissements étrangers directs dans le développement économique, surtout  dans 

les pays sous développés, et ce à travers ce qui est proposé par l'investisseur étranger en matière de capital d'investissement, d'expertise 

technique, administratif et de technologies moderne pour le pays d'accueil. Tout ceci devon doive crée d’un  climat d'investissement 

attrayant et encourageant couronné par des garanties juridiques et économiques capables d’assurer une sécurité économique et 

juridique à l'investisseur étranger. 

Étant donné que ces contrats sont généralement conclus entre deux partenaires totalement différents aux plans économiques, 

politiques et juridiques, Ces deux parties sont le pays d’accueil ou une personne moral public susceptible de la représenté et 

l’investisseur étranger  privé, personne physique ou morale. Néanmoins la relation entre ces deux parties crée beaucoup de conflit ce qui 

déséquilibre les rapports des forces entre eux.     

Par conséquent, et pour éviter le conflit a été décidé la création de principe de L’autonomie de la volonté, la création de la 

législation national international  comme un ensemble de mécanismes afin de procéder à la résolution de us conflits, 

Les mécanismes s’adaptent avec ces contrats et avec leur spécificité législatif, et surtout avec la nature du droit et obligations 

des conditions particulières convenues par les parties, les  mécanismes sont : les mécanismes de prévention qui évite le conflit dans les 

contrats d'investissements étrangers directs, ils sont considères en même temps comme des causes qui engendrent le contrat 

d'investissement étranger direct si non inclus dans celui-ci, y compris: exigence de stabilité législative, l'obligation de renégocier, et 

l'état de force majeure ... etc., il existe d'autres mécanismes  pour fournir des solutions âpres l’apparition du conflit parmi les quels il ya 

les mécanismes à l’amiable ou diplomatique, par exemple la négociation, la médiation, et la conciliation, et des mécanismes judiciaires 

et d'arbitrage comme les mécanisme de justice nationale ou internationale, et le mécanisme de l'arbitrage commercial international. 

Fonction de tout ce qui a précédé, nous avons formule, la problématique suivant: Quels sont les conflits des contrats 

d'investissements étrangers directs, et les mécanismes de leur règlement ? 

Pour répondre à cette problématique, nous avons  divisé le sujet de cette étude en deux parties, la première partie traitera les 

contrats d'investissements étrangers directs et les conflits qui découlent,  la deuxième partie prendre en charge l’étude des mécanismes 

de règlements des ces conflits. 

En conclusion, nous livrons les résultats aux quelles nous sommes arrivés avec les propositions dégagés tout au long de cette 

étude. 
 

  

Dispute Settlement Mechanisms for Foreign Direct Investment Contracts 
 

abstract: 

      Thanks to the role played by foreign direct investment contracts in economic growth, especially in developing countries, throughout 

the foreign investor's capital and technical skill, recent management and technology of the congregation country for investment, it 

involves a smart and cheering investment environment by providing sufficient legal and economic warranty to provide economic and 

legal security for the foreign investor. 

These contracts are generally completed between two imbalanced parties in economic, political and legal terms: the 

congregation country or one of its lawful persons and the foreign private investor is an ordinary or legal person. However, dealing with 

it increases many disputes, which leads to inequity between two parties. 

 In order to pass up conflict, the principle of the authority of resolve and of national and international law has produced a set of 

mechanisms for determining them, which are in rank with the exactly of these contracts, their legal nature and the unique rights, 

obligations and conditions established  by the parties.  

These means are protective system that keep away from disputes in foreign direct investment contracts simultaneously, it is measured one 

of the reasons for the conflict in the foreign direct investment contracts, if it is not included, such as: the obligation of legislative 

stability, renegotiation clause, force majeure clause etc..., and other means which supply solutions to resolve what may it explode. 

The first part of the study was constant to foreign direct investment contracts and their disagreement, while the second part dealt 

with interior and worldwide resolution of the argument of foreign direct investment contracts. This study accomplished with the most 

important results gained from this research. 

 


