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ملخص:
يُعتبر شرطُ الثُباتُ التُشريعي في عقودُ الاستثمار من الضُمانات الهامُةُ وألاساسية بالنُسبة للمستثمُـر،
فهو عبارةُ عن وسيلةُ هامُة لجذب الاستثماراتُ الوطنيةُ وألاجنبية إلى الدُولة املضُيفة لالستثمارُ ،وهو شرطُ
ُ
واملستثمر على حدُ سواء .غير أنُ العقودُ الاستثماريةُ تُبرم
ُ
يحقُق مصلحةُ الطُرفين ،الدُولةُ املضيفةُ لالستثمار
املستثمر ألاجنبي .وألنُ الدُولةُ شخصُ من أشخاصُ القانونُ
ُ
بين طرفيُنُ هما :الدُولة املضيفة لالستثمارُ ،و
ً
تعديال أو ًُ
إلااء
ُ
تخولُ لها املساسُ بتشريعاتُها الدُاخلية
الدُولي العامُ ،تتمتُع بمظاهر السُلطةُ والسُيادة التي ُ
بصفة فردية ،فهُما بالتالي طرفان غير متكافئينُ .
ُ

الكلمات املفتاحية :شرطُ الثُباتُ التُشريعي؛ عقودُ الاستثمار؛ ضماناتُ الاستثمار؛ الحقوقُ املكتسبةُ .
Abstract:
The requirement of legislative stability in investment contracts is an important
and fundamental guarantee for the investor, as it is an important means of attracting
national and foreign investment to the host country of investment, as it is in the interest
of both the host state of the investment and the investor, but the investment contracts
are concluded between two parties, The host state of investment, and the foreign
investor, and the State is a person of public international law with the manifestations of
authority and sovereignty that entitles it to infringe on its domestic legislation and to
abolish on an individual basis, and therefore to be unequal.
Keywords: Legislative stability requirement; Investment contracts; Investment
Guarantees; Acquired rights.

ّ
مقدمة
ً
إنُ الهدفُ من العمليةُ الاستثمارية هو توسيعُ القاعدةُ الاقتصادية ،وخاصُ ُة ما يُدخل في البنية
وتوفير فرصُ العملُ والقضاءُ على البطالة ،كما يؤدُي إلى تطوير
ُ
التُحتيةُ للدُولة ،ممُا يؤدُي إلى زيادة إلانتاجُ
اهتماما
ًُ
الاستثمار والتُنميةُ الاقتصادية
ُ
الخبراتُ الفنُيةُ والاستفادةُ من التُجربة ألاجنبية .كما تشاُل قضيةُ
ً
ً
نظرا ملُا يعترضها من عقباتُ
دول ناميةًُ ،
ول متقدُمةُ أو ُ
كبيرا لكافُة الدُول في مجتمعنا املعاصر ،سواءُ أكانت د ُ
ًُ

* طالب دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد بوضياف باملسيلةabderezak.rahmouni@univ-msila.dz .

** أستاذ باحث ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد بوضياف باملسيلة.

abdellatif.ouali@univ-msila.dz

المجلة الجزائرية لقانون األعمال -العدد الثاني -ديسمبر 2020

139

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار

ط .د عبد الرزاق رحموني – د .عبد اللطيف والي

ً
مو الاقتصادي .لُذا فتحت هذه الدُول -خاصُةُ
الرغبة ألاكيدة في تحقيقُ النُ ُ
وتحدُياتُ في هذا املجال ،وتزايدُ ُ
أجنبيا ،ألنُ التُقدُمُ الاقتصادي يرتبطُ بالضُرورة مع الانفتاحُ
ًُ
الاستثمار محلُ ًُيا كان أو
ُ
النُاميةُ منها -أبوابُها أمام
على العالمُ الخارجي.
ً
ً
الاستثمار أليُ دولة ،فهو يعملُ على إبعاد
ُ
ضمانة هامُ ُة في استقر ُار مناخُ
ُ
يُعدُ شرطُ الثُباتُ التشريعي
مخاوفُ املستثمر من فُقدان امتيازاتهُ ،ومحاولةُ إخضاعُ العقدُ بقانونُ ثابتُ ومحدُدُ منذ لحظةُ إبرامُ العقدُ
املخاطر النُاتجةُ عن عدم الاستقرارُ
ُ
املستثمر أنُه في مأمنُ من
ُ
يشعر
ُ
إلى غاية انقضائُه .فبإعمال هذه الضُمانة
املخاطر ه ُو خضوعُ العقدُ أو املشروعُ
ُ
التُشريعي في البالد املضيفة لستثماراته .ويكون محورُ حصولُ تلكُ
الاستثما ُريُ للتُعديالت التي تطرأُ على القانونُ الذي ينظُمُ عقودُ الاستثمار ،فهو يستندُ إلى نصوصُ قانونيةُ
قائمة في قانون الدُولةُ املضيفةُ لالستثمار ،بحيث ينصُ على منحُ الطُرفُ ألاجنبيُ املتعاقُد مع الدُولة كافُةُ
املقررةُ واملنصوصُ عليها في القوانين املتُعلُقةُ بالستثمار ،مع التعهُدُ باستمر ُارها حتُى في حال تعديلُ هذا
املزايا ُ
القانونُ .
ُ

ّ
أهمية الدراسة:
الاستثمار املحلُي أ ُو
ُ
أثر على تشجيع
تبرزُ أهمُيةُ دراسةُ شرطُ الثُبات التُشريعي ،ملُا لهذا الشُرطُ من ُ
الدُولي الذي يشترطُ الاستقر ُار التُشريعي كضمانة أساسيةُ للمحافظة على حقوقُهم املُكتسُبة .فهذا الشُرطُ
يهدف إلى إبعادُ مخاوفُ املستثمر من فُقدان امتيازاتُه ،ومحاولةُ إخضاع العقدُ بقانونُ ثابتُ ومحدُد منذ
وبالرغم من استقرار كلُ من الدُول
واملستثمرين على إقر ُار هذا الشُرط
ُ
لحظةُ إبرامُ العقد إلى غاية انقضائُهُ .
إل أنُ تطبيقُه أثا ُر العديدُ من النُزاعاتُ بين الدُولة واملستثمر،
سا في كافُة عقودُ الاستثمار؛ ُ
مكر ً ُ
الذي أصبح ُ
خسائر ليس
ُ
وآلاثار املترتُبةُ عليه .وهذه النُزاعاتُ قد تسبُبُ
ُ
حول مفهومُ الشُرط ومعاييرهُ وطبيعتُه القانونية،
ً
للمستثمر فحسب ،بقدر ما تكون للدُولة املضيفة؛ خاصُ ُة ُوأنُ غالبيةُ عقودُ ضمانُ الاستثمار ل تشملُ مسألةُ
الثُبات ،ممُا يزيد من صعوبة وعدم وضوح موقُف كُال الطُرفينُ .
ُ

إشكالية البحث:
من خاللُ ما سبق؛ يُمكن طرحُ إلاشكالية التُالية :ما مكانةُ شرطُ الثُباتُ التُشريعي كضمانةُ فعُالة
املشرع الجزائري معها؟ ُ
لالستثمار؟ وكيف تعامل ُ
لإلجابة على هذه إلاشكالية ،ارتأينا تقسيم البحث إلى محورين :في ألاول سنتناولُ مفهومُ شرطُ الثُباتُ
املشرع الجزائري من شرط الثُباتُ التُشريعيُ .
التُشريعي ،وفي الثاني موقفُ ُ
ُ

ّ
ّ
املحور ألاول :املقصود بشرط الثبات التشريعي
أساسا بتضخُم
ًُ
كثيرا ما يوجُه النُقدُ لألنظمةُ القانونيةُ والقضائية على أساس عدُةُ عواملُ تتعلُق
ًُ
املتكررة ،ممُا يزعزعُ ثقةُ املستثمُر في كلُ
ُ
النصوصُ القانونية ،أو عدم استقر ُار القوانين نتيجةُ كثرةُ التُعديالت
املنظومة القانونيةُ .
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يتطلُب جذبُ الاستثماراتُ ألاجنبية -إلى جانبُ الاستقر ُار القانوني الذي يقود في الاالب إلى الاســتقر ُار
ألاخير على الاستقرار القانوني بشكلُ واضح ،وقد عرف العالمُ
ُ
الاقتصادي -الاستقر ُار السُياس ي؛ إذ ينعكسُ هذا
كثير من الاســتثماراتُ
آثار ســلبيةُ على ُ
في القرنُ املاض ي التأميمُ للمصــادر الطبيعيةُ للدُول ،ممُا ترتُب عليه ُ
ألاجنبية في تلــك الدُولُ ،وكانت الدُوافعُ سياســية ،وتُرجمت من خاللُ قواعدُ قانونية .ترتُبُ على هذا ألامرُ
ظهورُ شرطُ الثُبات في العقود الدُولية .إذُ كان هذا الشُرطُ يتضمُن عدمُ مواجهةُ الجهةُ املستثمُرة في العقد
الدُولي بأيُةُ قوانينُ جديدةُ تُظهر أو تتبنُاها الدُولةُ وتؤثُر في مصالحُ الجهةُ املتعاقُدُ معها ،فانتشر شرطُ الثباتُ 1.
ُ

أوال -تعريف شرط الثبات التشريعي
يُقصد بشرط الثُباتُ التشريعي تعهُدُ الدُولةُ املتعاقدةُ مع املستثمُ ُر في حالة عقودُ الدُولة ،أو الدولة
املُضيفةُ لالستثمارُ عامُة؛ بتثبيتُ واستقر ُار النُظامُ القانوني لالستثمار أو محلُ عقدُ الاستثمار .بمعنى أن
يكو ُن
يردُ على القواعد القانونيةُ املنظُمةُ لالستثمار،
املستثمر بمنأى عن أيُ تعديلُ تشريعيُ لحقُ يُمكنُ أن ُ
ُ
يقتصر على بعضُها دون آلاخرُ 2.
ُ
والذي قد ينصبُ على مجمُلُ القواعدُ القانونيةُ الخاصُةُ بالستثمار ،أو
مخاطر التُشريعُ متى ما
ُ
املستثمر ألاجنبي من
ُ
أيضا على أنُه أداةُ قانونيةُ يتمُ من خاللها حمايةُ
ويعرفُ ًُ
ُ
حاولتُ الدُولةُ التُعديلُ بتشريعُ جديد ،وهذه الحماية تتمُ بواسطة تجميدُ دورُ الدُولة في التُشريع في نطاقُ
عالقتُها باملستثمُر ألاجنبيُ 3.
فشرطُ الثُباتُ التُشريعي ه ُو تثبيتُ القانونُ الواجبُ التطبيقُ على العقدُ على الحالةُ التي كانُ عليها
لحظةُ إبرامُ العقد ،مع استبعادُ التعديالتُ التي يمكنُ أن تطرأُ عليه في املستقبل ،فيما يتعلق بما بين الدُولةُ
الاستثمار والتُنميةُ الاقتصادية 4.فهو الضُمانُ الذي
ُ
طرافُ ألاجنبية الخاصة ،لسُيُما في مجال عقودُ
ألا ُ
وبين ُ
إصدار قوانينُ جديدةُ أو
ُ
يرد في العقود الدُوليةُ والتُشريعاتُ الوطنيةُ للدُولةُ املتعاقُدة ،ويقض ي باللتزام بعدمُ
ُ
تعديالتُ جوهريةُ تمسُ قانونُ العقد ،والتي من شأنها إلاخاللُ بالتوازنُ الاقتصادي للعقد وإلاضر ُار بمصلحة
ً
طرفا فيه ،وبموجب اتُفاقُ مع شخصُ طبيعي أو
املستثمر ،فهو إذن شرطُ يُدرجُ في العقدُ عندما تكونُ الدُولةُ ُ
معنويُ ،وبمقتضاهُ تتعهُدُ الدُولةُ بعدمُ سريانُ التُعديالتُ على القانونُ الواجبُ التُطبيقُ على العقدُ املُبرمُ بين
الطرفينُ 5.
إنُ الواقعُ العمليُ يُثبتُ أنُه حتُى لو تمُ إدراجُ شروطُ تُثبت قانونيةُ عقودُ الاستثمار ،أو شرطُ عدمُ
املساسُ به؛ فإنُ هذا ل يمنعُ الدُولةُ في إطار مُمارستُها لسُلُطاتُها التشريعية ،من تعديلُ وتاييرُ العقدُ عن
الراهنة في مختلف املجالت
حولتُ ُ
طريق اتُخاذُ إجراءاتُ دستورية ،تشريعية أو تنظيمية ،من أجلُ مسايرةُ التُ ُ
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك بايةُ تحقيقُ املصلحةُ العمومية ،باعتبار أنُ هذه املسألة هامُة،
الزمان واملكانُ
وتقع على عاتق الدُولةُ أثناء ممارستُها لمتيازاتُها السيادية ،وذلك بما يتالءمُ مع ظروفُها في ُ
الذي تختار ُوفق معطياتهاُ 6.
من خالل ما سبق من تعريفات ،نجد أنُ ضمانةُ إدراجُ شرطُ الثُباتُ التُشريعي تتضمُن نوعين من
القواعدُ :
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 -1قواعد تشريعية :هي نصوصُ تشريعيةُ جاءت في متنُ وصُلبُ قوانينُ الدُولة ،وبمُوجبُها تتعهُد الدُولة في
مواجهة املستثمُر ألاجنبي ،بعدمُ تعديلُ أو إلااءُ عقدُ الاستثمارُ أو القوانينُ الخاصُة بالستثمارُ عامُة ،وعدمُ
سريانُ القانونُ الجديدُ على العقد املبرمُ بين الطُرفين أو الاستثمارات السُابقة.
ّ
وترد في نصوص العقدُ نفسُه صراحةُ ،على أنُ القانونُ الذي
 -2قواعد اتفاقية :هي تلك الشُروطُ التي تُدرج ُ
سلفا وقتُ إبرامُ العقد ،مع
يسري على العقد في أثناء املنازعة ،هو القانونُ نفسُه بأحكامه وقواعدُه النُافذةُ ًُ
استبعادُ أيُ تعديلُ أو تاييرُ لحقُ يطرأُ على ذلك العقد إلُ باتُفاق الطُرفين .وهو ما يقودُنا للبحث في الطُبيعة
7
القانونيةُ لضمانة الثُبات التشريعي.
ّ
ّ
ثانيا -الطبيعة القانونية لشرط الثبات التشريعي
تُعُدُ مسألةُ تحديدُ الطُبيعةُ وألاساسُ الذي يجد فيه شرطُ الثُباتُ مشروعيتُه ،من املسائلُ التي تشاُلُ
املستقرة في مجالُ الاستثمارُ ألاجنبيُ مع سيادةُ الدُولة وسُلطاتها
ُ
الفُقهُ القانوني ،والتي تتصارعُ فيها املبادئُ
ً
الاستثمار،
سابقا في مجالُ ُ
وحقُها في تعديل التزاماتُها السُابقة مع املستثمُر ،والنُاشئةُ عن العقود التي أبرمتها ُ
واملتعلُقة بالصالح العامُ 8.
فلُتحديد الطُبيعةُ القانونيةُ لشرط الثُباتُ التشريعي؛ انقسم الفُقهُ إلى ثالثة اتُجاهاتُ .
 -1الاتجاه ألاول:
استثناء على مبدأ ألا ُثر الفوري للقانون
ًُ
إل
يرى أصحابُ هذا الاتجاه أنُ شـرطُ الثُبـاتُ التُشـريعي ليس ُ
ـتثناء علـى مبـدأ التطبيـقُ الفـوري
إل اس ًُ
الجديد ،ذلك أنُ شـرطُ الثُبـاتُ التُشـريعي ليس عند جانبُ من الفقهُ ُ
ً
ً
وفقا للقواعد
مباشرة ودخولُه حيُ ُز التُطبيق والنفاذًُ ،
ُ
حديثا ،وهو ما يقتض ي سريانُه
ادر ُ
واملباشُـر للقـانو ُن الصُ ُ
استثناء استمر ُار نفاذُ أحكامُ القانونُ القديمُ رغم تعديلُه أو إلاائه
ًُ
القانونيةُ وإلاجراءاتُ املقررة 9.ويُعتبرُ
للمشرعُ الذي يملُك سلطةُ وضعُ القيودُ على املبادئ العامُة ،كلُما رأى في تعديل تلك
ُ
بموجب النصُ الصُريحُ
ً
ً
مرجوةُ 10.
ُ
مصلحة عامُ ُة
ُ
القيودُ
استثناء على مبدأُ ألاثرُ املباشُـر
ًُ
إل
ألامر ُ
الزمني للقانون ،ليس في حقيقة ُ
وعليه ،فإنُ شرطُ الثُباتُ ُ
ً
سقا مـع
للقـانون الجديـد ،وبهذا فقط تتحـدُدُ طبيعتُـه القانونيـة ،ممُـا يجعـل الاتُفاقُ املتعلُـقُ بهذا الشُـرطُ متُ ُ
الاسـتثناءاتُ التي قال بها فقهُ النُظريةُ الحديثة بشأن هذا املبدأ .على خالف النُظريةُ التُقليديةُ القائمةُ على ما
يُعرفُ بالحقُ املكتسبُ 11.
 -2الاتجاه الثاني:
الرأي أنُ التُعديالتُ التي تطرأُ على القانون واجبةُ التُطبيق بعد إبرامُ العقد؛ ل
يرى أصحابُ هذا ُ
ً
عبارة عن شرطُ تعاقدي كباقي شروطُ
ُ
تسريُ عليه ،بالنُظر إلى أنُ ذلك القانون يندمجُ في العقد ،ويُصبح
ً
شرطا
إل شرطُ تحويلي لطبيعةُ القانون ،بمعنى أنُ القانونُ يندمجُ في العقد فيصبح ُ
هو ُ
العقدُ أو بنوده ،فما ُ
املشرع ،فيؤدُي بذلك إلى عدم
كتعبير عن إرادةُ ُ
ُ
تعاقديا كباقي شروطُ العقدُ ألاخرى ،ونتيجتُه أنُ يفقدُ صفتُه
ًُ
الالحقة ،التي تطرأُ عليه بعدُ إبرامُ العقدُ 12.
سريانُ التُعديالت التُشريعيةُ ُ
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ُ
شرط
ُوهُنا ل يكون لذلك القانونُ إل اسمُه فقط ،ويفقُد صفتُهُ القاعدية .ومن هنا نستخلصُ أنُ
املختار لتنظيم العقد ،وذلك التُحويلُ
ُ
تحويليا لطبيعةُ القانونُ
ًُ
أثرا
ثباتُ العقدُ أو تجميدُه أو استقر ُاره يُمارس ًُ
واستنادا إلى هذا املبدأ؛ تستطيع ألاطرافُ املتعاقدة،
ًُ
والحريةُ التُعاقدية.
ُ
بالطُبع يأتي من مبدأ سلطانُ إلارادة
أيضا
ليس فقط استبعادُ بعضُ القوانينُ ألاخرى الدُاخلية من مبدأُ التُطبيق على العقد الدولي ،بل بإمكانهم ًُ
قوة إلُ تلك التي يعطيها ألاطراف ألنفسُهمُ 13.
تحويلُ تلك القوانينُ في العقد الدُولي ذاتُه ،بحيث ل يكونُ لها ُ
عتبار أنُ املنظوماتُ القانونية التي تُعنُى بالستثمار الاايةُ
الرأيُ ،ل ُ
في الحقيقة إنُه ل يمكن ألاخذُ بهذا ُ
ً
تعاقديا من شروطُ العقد ،ولكن ل ضيُ ُر مُن
ًُ
شرطا
والهدفُ منها هو تنظيمُ الاستثمارُ ،وهي ل تندمجُ ول تصبحُ ُ
إدراجه في مُتنُ العقدُ أو في ب ُروُتوكولُ لحقُ .
 -3الاتجاه الثالث:
لقوة سريانُ القانون،
إل شرطُ توفيقي ُ
الرأيُ أنُ شرطُ الثُباتُ التُشريعي ،ما هو ُ
يرى أصحابُ هذا ُ
حيث أنُ اتُفاقُ الطُرفينُ املتعاقدينُ على سُريانُ القواعدُ القانونيةُ النُافذة وقتُ إبرامُ العقدُ فقط ،دون تلكُ
تايير طبيعةُ القانونُ الذي تندرجُ تحت لوائُه تلكُ القواعد ،بل إنُه يؤدُي إلى
التي تطرأُ فيما بعد؛ ل يؤدُي إلى ُ
إيقافُ سريانُ القواعدُ القانونيةُ الجديدةُ التي تصدُر بعد إبرامُ العقدُ 14.
استثناء يردُ على مبدأُ التُطبيقُ الفوري
ًُ
يذهبُ هذا الاتُجاهُ إلى أنُ شروطُ الثُباتُ التُشريعي تُعدُ
واملستقر في القوانين الدُاخلية ،القانون املدني والقانون إلاداريُ.
ُ
واملباشُ ُر للقانون الجديد ،ذلك املبدأُ السُائدُ
وعلى هذا ألاساس ،فإنُ شروطُ الثُباتُ التُشريعي في هذه الحالة ،ترمي إلى استمر ُار سريانُ القانونُ الذي اتُفق
استثناء على مبدأُ
ًُ
بالرغم من صدور تشريعُ جديدُ يُعدُ
املبرمُ بينهمُ ،
عليه ألاطرافُ واختا ُر ُوه لحُكم العقدُ ُ
واملباشر للقانونُ الجديد؛ وتحول دون تطبيقُ أحكامُ هذا القانونُ على العقدُ الذي تمُ
ُ
السُريان الفوري
15
تجميدُ القانونُ الحاكمُ له من حيث الزمانُ .
ً
ً
ً
في ألاخير ،نُخلُص إلى أنُ هذهُ الشُروطُ تكُون شروطُا تشريعيةُ واتُفاقيةُ في آنُ واحد ،فحتى لو
ً
تضمُنتها قوانينُ الدُولُ املُضيفةُ لالستثمار ،تعتبر ضمانةُ تشريعية ،وهي تعبُ ُر عن حقُ الدُولةُ في ممارسةُ
اعتبار هذه القواعدُ التُشريعية من ضُمنُ شروطُ
ُ
سيادتُها وحقُها في إصدار ما تراهُ من تشريعات ،ول يمكن
العقد ،ألن غاية هذه التُشريعات هي التنظيمُ وبيانُ ما يتمتُع به املستثمُر من حقوقُ وامتيازاتُ ومزايا
وضمانات .أمُا شروطُ عدمُ املساسُ بالعقد؛ فتعني تلك الشُروطُ التي تهدفُ إلى تجنُبُ إجراءُ أيُ تاييرات أو
ً
تعديالتُ في العقدُ من جانب الدولة ،مستالُةُ في ذلك ما تتمتُع به من مزايا يُعطيها لها قانونُها الدُاخلي
ً
بوصفُها سلطة تنفيذية ،أو بوصفها سلطةُ عمومية إدارية ،وهو ما يمكُننا من القول بأنُ "شرطُ الثُباتُ
وألاكثر
ُ
التُشريعي هو استثناءُ علـى قاعدةُ السُريان الفـوري واملباش ُـر للقـانون الجديـد" هـو ألاقـربُ للصُـواب،
ً
ً
مالءمـةُ حفاظـُا علـى الحقوقُ املكتسبةُ .
ّ
ّ
ثالثا -فعالية شرط الثبات التشريعي كضمانة لالستثمار
إنُ الاايـةُ ألاهـمُ إلدراج شرطُ الثُباتُ التُشريعي هـي تحقيقُ الاسـتقر ُار وألامـانُ القـانونيُيُن ،وحفظُ
ي وقتُ
توقُعـات املستثمُر املتعاقُـد مـع الدولـة ،ذلكُ أنُ تطبيـقُ أيُـةُ تعـديالتُ أو إلااءاتُ علـى القـانون السُـار ُ
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إبرامُ عقدُ الاستثمار؛ قـد يؤدُي إلى قلبُ التُـوازنُ العقدي ،وتوجيـهُ اقتصـادياتُ العقـدُ لصالح الدُولـة ،وإلحاقُ
الضُـرر باملستثمرُ 16.
أكثر
ولذا يُعتبر شرطُ الثُباتُ التُشريعي مبدأُ ضمانُ إيجابي بالنُسبة للمستثمرُ ،فهو يعود عليه بالنُفعُ ُ
كحافز ضمان ،كما يمنحُه الحمايةُ الكافيُة من التُايراتُ التُشريعية.
ُ
من الدُولةُ املُضيفة لالستثمار ،ألنُه يُعتبر
بعيدا عن أيُ تعديالتُ تشريعيةُ تطرأُ على النُظام
حيث أنُ املستثمرُ ألاجنبي يجني فوائد ،إذُ أنُه يجعلُه ً ُ
القانوني لالستثمار في الدُولة املُضيفة التي يزاول النشاطُ فيها ،ممُا يطمئُنُه على مشاريعُه الاستثمارية .فهذه
الاستثمارات ،فهي تسعى إلى تأمين حمايةُ مطُلقةُ للمتعاقُد
ُ
كبيرا وهامُا في عملية تدفُقُ
دورا ًُ
الشُروط تلعبُ ًُ
أكثر من الدُولة املضيفة ،ألنُها
دوما لصالح الشُريك ألاجنبي ُ
ألاجنبي طيلة مدُةُ العقد ،وتكون هذه الشُروطُ ًُ
تضمن له الحمايةُ الكافية وتبعثُ فيه الثُقةُ بخصوص مشاريعُه الاستثمارية ،وهو ما يشجُع على جذب رؤوسُ
ألاموالُ للدُولُ النامية .وهكذا يكون املستثمر مطمئنُا على مشاريعهُ 17.
غير كافيةُ ملواجهة السُياسةُ التُشريعيةُ للدُولة املُضيفةُ
املالحُظُ أنُ شروطُ الثُباتُ الُتشريعي ُ
لالستثمار؛ إذُ أنه بإمكان الدُولة أنُ تلجأ إلى سُنُ قواعدُ قانونيةُ جديدةُ لحقةُ على أيُ نصُ تعاقدي أو قانوني
سابق ،بما يؤدُي إلى حرمانُ شرطُ الثُبات التُشريعي من قيمتُه القانونية 18.ومن هنا فقد ثار جدلُ فُقهيُ حول
مدى صحُةُ إدراج مثلُ هذا الشُرط ،سواءُ في قوانين الاستثمار أو في العقد املنظُمُ لالستثمارُ 19.
تقوي الوضعُ التُفاوض ي للمستثمُر عند
إنُ فاعليةُ ضمانةُ شروطُ الثُباتُ التُشريعي ،تكمنُ في أنُها ُ
قوتُه
إحالةُ النُزاعُ بشأنُ العقدُ إلى محكمةُ ما ،أو هيئةُ تحكيمُ معينة؛ إذُ يمكنُ لشرط الثُباتُ أن يمارسُ ُ
ً
إلااء متوقُ ًُعا يجري انتهاكه ملثلُ
باعثا على الوصو ُل لحلو ُل وسطُ أو تسوية 20.إذُ أنُ ًُ
القانونية من حيثُ كونه ُ
بكثير من
مقدار التعويضُ أكب ُر ُ
ُ
هذه الشُروط التُعاقديةُ من شأنُه إنشاءُ حقُ خاصُ بالتُعويض ،و ُلبدُ أنُ يكونُ
الحالتُ الاعتيادية؛ ألنُ وجودُ مثلُ هذه الشُروطُ هو حالةُ ذاتُ صلةُ وثيقةُ بالستثمار ،ويجبُ أخذُها بعين
املستثمر من
ُ
عناصر التُعويضُ التي يجب ألاخذُ بها ،هي ما لحُقُ
ُ
تقدير التُعويضُ املناسب .ألنُ من
ُ
الاعتبار عند
ُ
خسارة ،وما فاته مُن كسب ،والذي كان من املمكن الحصو ُل عليه .كما ل تنفي هذه الفاعليةُ حقُ الدُولةُ في
املرجوةُ ،وفقُ استراتيجيةُ الدُولةُ
ُ
استاالل مواردُها وتوجيهُها نحو الاستااللُ ألافضل واملصلحةُ العامُةُ
الاقتصاديةُ 21.
ُ

املحور الثاني  :موقف املشرع الجزائري من شرط الثبات التشريعي
املستثمر
ُ
يستمر
ُ
ائر على تكريسُ هذه الضُمانةُ من خالل منظومتُها الخاصُةُ بالستثمار ،حتُى
عملت الجز ُ
بالرغم من
في الاستفادةُ من أحكامُ القانونُ السُاريُ املفعولُ عند الشُروعُ في إنجاز مشروعُه الاستثماريُ؛ ُ
إل إذا وافقُ عليها املستثمُ ُر
النظر في النُظام القانوني لالستثمارات ،بحيث ل تُطبُق هذه التُعديالتُ ُ
ُ
إعادة
ً
ً
وحوافز إضافية في املجال
ُ
إل إذا كانت هذه التعديالتُ تتضمُن امتيازاتُ
احة ،ول يطالُب بذلك عامُ ُة ُ
صر ُ
22
الضُريبي أو النُقدي أو الجمركي أو غيرهاُ .
ُ

ّ
أوال -من حيث التشريع املتعلق باالستثمار
المجلة الجزائرية لقانون األعمال -العدد الثاني -ديسمبر 2020

144

شرط الثبات التشريعي كضمانة في عقود االستثمار

ط .د عبد الرزاق رحموني – د .عبد اللطيف والي

املشرعُ الجزائري على هذا الشُرطُ من خالل املرسومُ التُشريعي املتعلُق بترقية الاستثمار لسنة
أكُد ُ
 ،3991والذي قض ُى بأنُه ل تُطبُقُ املراجعاتُ وإلالااءاتُ التي قد تطرأُ في املستقبل على الاستثماراتُ املنجزة،
ً
مر املتعلُقُ بتطويرُ الاستثمارُ لسنة  ،2001على أنُه ل تُطبُقُ
ألا ُ
احة 23.كما نصُ ُ
املستثمر ذلك صر ُ
ُ
إل إذا طلب
ُ
إل إذا طلب
املراجعاتُ أو إلالااءاتُ التي قد تطرأُ في املستقبلُ على الاستثماراتُ املنجُزةُ في إطار هذا ألامر؛ ُ
ً
ألاخير لسنة
ُ
احة .واملالحُظُ أنُه لم يزدُ على نسخ نفسُ املادُة السُابقة 24.ولم يشُذُ القانونُ
املستثمر ذلكُ صر ُ
ُ
ً
آلاثار النُاجمةُ عن مراجعـةُ أو إلااءُ
احة ،بأنُ ل تسريُ ُ
كرس هذه الضُمانةُ صر ُ
 2032عن هذه القاعدة ،إذ ُ
ً
املستثمر ذلك
ُ
إل إذا طلب
ـتقبال؛ علـى الاستثمار املنجُ ُز في إطار هذا القانونُ ُ
هـذا القـانون ُوالتي قـد تطـرأُ مس ُ
ً
ً
ً
صريحا من طرف الدُولةُ ،ألنُه يقيُدُ سُلطتُها من
ًُ
وتنازل وتعهُ ً ُدا
ُ
ضمانة في حدُ ذاتُه،
ُ
احة 25.وهو ما يشكُلُ
صر ُ
توازنا بين الدُولةُ واملستثمر من ناحية القانو ُن السُاري
ناحيةُ التُشريع .وبالتُالي ،نجدُ أنُ هذا الضُمانُ يحقُق ًُ
العملُ بهُ 26.
املالحُظُ أنُ املش ُـرعُ الجزائري قـد تبنُى بشكلُ واضحُ ضمانةُ الثُبـاتُ والاستقر ُار التُشـريعي للمنظومة
الاستثمار على الاستثمارات املنجُزة؛
ُ
القانونيةُ لالستثمار ،فـال تُطبُـقُ التُعـديالتُ أو إلالااءاتُ التي تمسُ قانونُ
ً
وبناء على طلبه ،وطبيعــيُ أنُ طلبُه هذا سيكون في
احة ًُ
تعبيره صر ُ
املستثمر نفسُه ،على أن يكون ُ
ُ
أقرها
إلُ إذا ُ
ً
بدل من القـانون
الحــالت التي يقدُ ُر فيها بأنُ مصـلحتُه تكمُن في سـ ُـريانُ القـانونُ الجديدُ على مشروعه ُ
القديمُ .
ُ

ثانيا -من حيث الاتفاقيات املتعلقة باالستثمار
ائر شرطُ الثُبات التشريعي عبُر عديدُ الاتُفاقيات الدُوليةُ الخاصُةُ بالستثمار التي أبرمتها،
كرستُ الجز ُ
ُ
ائر على تكريس هذه
ضمانا منها وعليها في نفس الوقتُ لهذه العقود والاتفاقيات ،فقد عمُلت الجز ُ
ًُ
وذلك
الضُمانة من خالل تبنُي سياسةُ انفتاحُ اقتصادي منذ تسعينيات القرن املاض ي؛ ففتحتُ البابُ على
توفير كافُةُ الشروطُ الضُرورية لتشجيع وضمانُ
ُ
وإيمانا منها بضرورة
ًُ
مصـراعيه لالسـتثمار ألاجنبي املباشر.
الاستثمار على إقليمها ،وفي جميعُ املجالتُ الاقتصادية؛ أبرمت العديدُ من الاتُفاقيات الثُنائية واملتعدُدةُ
ُ
الاستراتيجية ،إذُ كان القصدُ من كلُ ذلكُ
ألاطراف مع كثي ُـر مـن الـدُو ُل باختالف نُظمُها السُياسية وتوجُهاتُها ُ
وتحفيز رؤوسُ أموالُ املستثمرينُ ألاجانبُ على الاستثمار في الجزائر .فقد نصُت الاتُفاقيةُ الجزائريةُ-
ُ
حثُ
إلاض ُرا ُر
أخرىُ يترتُب عليها ُ
تدابير ُ
ُ
الفرنسية على أ ُل يتُخذُ أيُ طرفُ أيُة تدابير لن ُزعُ املُلكية أو التُأميم ،أو أيةُ
يترتُب على اتُخاذُ أيُــةُ
بذمُةُ أو ملكيُةُ ألاطرافُ املتعاقُدة 27.كما نصُت الاتُفاقيةُ الجزائرية-التونسية على أنُ ُ
ً
مناسبا للقيمة الفعلية
جراءاتُ نــزعُ ملكيةُ دفعُ تـعويـضُ فوريُ ومالئـُم ،ويجب أن يك ُو ُن مـبـلغُ التعويض
إ ُ
لالستثمارات املعنيُة غداةُ اليوم الذي اتخذت فيه هــذه إلاج ـراءات ،أو اليومُ الذي أصبحتُ فيه تلك
ً
ً
إلاجراءاتُ مـعـروف ُـة لدى العامة .ويـتمُ هذا التعويضُ بصورةُ فعليةُ ،ويدفع دون تـأخـيـرُ ،ويكون قابال للتحويل
ً
بكل حرية ،ويـشـمل هـذا الـتُعـويضُ مـبـل ُـاـا يُدفع لتعويض كلُ تأخير غير مبرر للدفع تسبب فيه الطرف املتعاقد
الذي قام بالنتزاعُ 28.
الاستثمارات ودعمُها ومتابعتها،
ُ
كما نصُتُ اتُفاقيةُ الاستثمارُ املوقُعةُ بين الوكالةُ الوطنيةُ لتطويرُ
وشركةُ أورُاسكوم تيليكوم )(OTA؛ على أن تضعُ الدُولةُ الجزائرية على عاتقها ،بعد التُوقيعُ على هذهُ
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الاتُفاقية ،بأ ُل تتُخذُ إزاءُ الشُركةُ أيُ ترتيبُ خاصُ قد يُعيدُ النُظرُ بصفةُ مباشرةُ في الحقوقُ والامتيازاتُ
ً 29
احة.
إل إذا طلبُ املستثمرُ ذلك صر ُ
املخولة لها بمُوجب هذه الاتُفاقيةُ ،
املشرعُ الجزائري لم يحترمُ هذه
ُ
املالحُظُ من خالل التُجربةُ العمليةُ السُابقةُ لهذه الضُمانة؛ أنُ
الضُمانة في عديدُ الحالت ،فهو ياير القوانين بحسب الظروف الاقتصادية ،فكلُما حدث طارئُ في املجال
الكبير للتُعديالت الواردةُ على قوانينُ
ُ
إصدار قوانين جديدة ،وهو ما يُترجمُه العددُ
ُ
الاقتصادي ،إلُ وسارعُ إلى
الاستثمار .وهو ما يزيد من مخاوفُ املستثمرين في تعاملُهم مع الدُولة ،ويساهم في زعزعةُ الاستقر ُار املنشودُ
شاهدا على ذلك .ولعلُ أبرزُ مثالُ على ذلك ،إدراجُه
ًُ
إل
ملُناخُ الاستثمار بصفةُ عامُة؛ وما املثال الذي سردناه ُ
لحقُ الشفعة قُبل أن يتخلى عنه ً
مقتصرا على رخصةُ مسبقةُ من الحكومة فقط في حالةُ
ًُ
أخيرا ،فجعلُ ألامرُ
حصراُ 30.
ًُ
التُناز ُل للاير ،وفي قطاعاتُ محدُدةُ
ُ

ّ
ّ
املحور الثالث :صور إلاخالل بشرط الثبات التشريعي
قد يأخذُ التُعرضُ لشرطُ الاستقرارُ التشريعي ،أو الثُبات التُشريعي ،أو مبدأُ التُجميدُ التُشريعي ،على
املبرمُ بين الدُولة واملستثمُ ُر
الاستثمار ُ
ُ
اختالفُ تسمياتُه؛ عدُةُ صورُ .كلُها تسعى إلى عدمُ املساسُ بعقدُ
وبالحقوق املكتسُبةُ فيه ،وبالتالي ،فإنُ املشكلةُ التي تصادفُ هذه الضُمانة تظلُ واحدة ،تتمثُل في مدى التزامُ
تايير العقدُ مباشرةُ بإجراء
ألامر بعدم ُ
الدُولة بعدم تاييرُ العقدُ املُ ُبرمُ بينها وبين الطُرفُ ألاجنبي ،سواءُ تعلُق ُ
إصدار تشريعُ جديدُ يؤثُرُ على القانو ُن الحاكمُ لهُ .
ُ
مباشر عن طريقُ
ُ
غير
تعديلُ عليه ،أو بطريقُ ُ
ُ

أوال -مراجعة القوانين وتعديلها
الزمانُ واملكان ،وعدمُ املساسُ بالعُقدُ
ألاصلُ أنُ شرطُ الثباتُ التُشريعي هو ثباتُ لبنودُ العقدُ في ُ
ً
مة في ذلك ما تتميُزُ
بمُوجُب هذا الشُرط ،إذُ تتعهُدُ الدُولةُ بعدمُ تعديلُ العقدُ ذاتُه بإرادتُها املنفردة ،مستخدُ ُ
نوعا من الحُصانةُ يتمتُعُ به
به من امتيازاتُ كسُلطة تنفيذية .وعليه ،فإنُ شرطُ عدمُ املساسُ بالعقدُ يشكُلُ ًُ
ً
نتيجة لُصفتُها إلادارية .فهو يهدفُ إلى
ُ
الطُرفُ ألاجنبيُ املتعاقدُ مع الدُولة؛ ضُدُ ما تتمتُع به الدُولةُ من سلطانُ
ً
قة وقتُ إبرامُ العقد ،حتُى في حالةُ حدوثُ
تثبيتُ القانونُ املتُفقُ عليهُ بأحكامُه وقواعدُه ُوالتي كانت مطبُ ُ
املستثمر والدُولةُ املُضيفةُ لالستثمار ،مع استبعادُ أيُ تعديلُ ُلحقُ يطرأُ على هذا العقدُ 31.
ُ
منازعةُ بين
ً
مستفيدة من املزايا التي كانت موجودةُ
ُ
فعُندُ إلااءُ القانونُ ،تبقى الاستثماراتُ التي أُنجزتُ قبلُ إلاائُه
جاز له قُبو ُل القانو ُن الجديد ألنُه ألاصلحُ له،
سلفا ،وإذا كانت للمستثمرُ مصلحةُ في تطبيق القانو ُن الجديد؛ ُ
ًُ
آلاثار النُاجمةُ عن مراجعـةُ أو إلااءُ هـذا
وهذا ما نصُت عليه القوانينُ املتعلُقةُ بالستثمار ،على ألُ تسريُ ُ
ً
املستثمر ذلك
ُ
إل إذا طلب
إطار هذا القانونُُ ،
املنجز في ُ
ُ
الاستثمار
ُ
ـتقبال علـى
القـانونُ ُوالتي قـد تطـرأُ مس ُ
ً
احةُ 32.
صر ُ
املشرعُ الجزائري في تعاملُهُ مع شرطُ الثُباتُ
إنُ أقربُ مثالُ عن حالةُ عدمُ الاستقر ُار القانوني ،وتذبذبُ ُ
استثمارها في إطار املرسومُ التُشريعي
ُ
التُشريعي؛ قضيتُه مع املتعامل "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" ،التي أنشأتُ
الاستثمار السُالفُ الذُكر ،والذي نصُت املادُة  19منه على عدم تطبيقُ املراجعاتُ
ُ
لسنة  ،3991املتعلُقُ بترقيةُ
ً
احة 33.حيث قام بخرقُ هذه الضُمانة
املستثمر ذلك صر ُ
ُ
إل إذا طلب
وإلالااءاتُ التي قد تطرأُ على الاستثمارُ ،
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ُ
ينص
استثمار هذا املتعامُل كان يحميه قانونُ سابقُ
ُ
لحقا ،رغُم أنُ
باستعماله لحقُ الشُفعة الذي تمُ إقر ُاره ًُ
بأثر رجعيُ إلى خالفُ بين شركة
الرسمُ على ألارباحُ الاستثنائيةُ ُ
ويقره ،كما أدُى تطبيقُ ُ
على هذا الشُرط ُ
شكوى ضدُ الجزائر لدى محكمةُ املنازعاتُ الدُولية ،إلى جانب مقاضاةُ "سوناطراك"
"ميرسك" التي أودعتُ ُ
إل أنُ املفاوضاتُ التي
الرسمُ على ألارباحُ بصفةُ نهائيةُ .
مُن طرفُ شركةُ "أناداركو" ،وطالبت الشركتان بإلااء ُ
بالرغم من حدُة املفاوضاتُ التي انتهت
الرسمُ دون تاييرُ ،
جرتُ بين الطُرفين أسفرتُ على تأكيدُ إلابقاءُ على ُ
بالتوقيع على اتُفاقُ بالتراض ي ،حيث أبدتُ الشُركةُ ألامريكية "أناداركو" ،في أعباء تسويةُ مسألةُ التُعويضاتُ
استثمار مستحقُاتها التي تحصلت عليها في الجزائر .وأوضح الوزيرُ أنُ
ُ
التي يمُكن أن تحصُل عليها بإعادة
الرسمُ على ألارباحُ إلاضافية ،حيث أكُدتُ على عدمُ التُنازل
إبقاؤها على ُ
مكسبُ "سوناطراك" ألاساس ي كان ُ
مشيرا إلى عدم مشاركةُ الشُركة
ًُ
الرسمُ في بداية ألامر،
بالرغم من رفض الشركتينُ دفُعُ هذا ُ
عن هذا املطلب ُ
ً
طرفا في العقد املوقُعُ بين الشركات الثُالث وسوناطراك في تقديم شكاوى مماثلة
إلايطالية "إيني" ُوالتي تعتبر ُ
ُ
ً
الايطالية رفعُ أيُ دعوى .وبالنُسبة لالتُفاق املوقُعُ بين ألاطراف الثُالثة
ُ
ضد سوناطراك ،حيث رفضت الشُركةُ
الوزير أنُه تمُ إبالغُ املحكمتين الدُوليتين للمنازعات املتعلُقةُ
ُ
الرسمية ،أعلن
ادر مؤخُ ًُرا في الجريدة ُ
والصُ ُ
بالستثمار ،التي تمُ إيداع الشكوتين على مستواهما في كلُ من باريس وواشنطن لتوقيف جميع إلاجراءاتُ
الخاصُة باملنازعتين ،بعد املصادقةُ على الاتُفاق من جميع ألاطرافُ 34.
كثيرا ضمانةُ الثُباتُ التُشريعي ،فهو يايُ ُر القوانينُ بحسب
املشرعُ الجزائري لم يحترمُ ًُ
عمليا ،أنُ ُ
املُالحُظُ ًُ
إل وسارع إلى إصدا ُر قوانينُ
الظروفُ الاجتماعيةُ والاقتصادية ،فكلُما حدث طارئُ في املجالُ الاقتصاديُ ،
املشرعُ
سابقا ،وما عدُدنا من أحداثُ إل دليلُ على ذلكُ ،وعلى أنُ ما منحهُ ُ
ًُ
جديدةُ قد تنقُضُ ما التزمُ به
الجزائري باليمين من ضماناتُ بشأن الثُباتُ التُشريعي أخذه بالشُمال ،وهذا من خالل مراجعتهُ .
ُ

ثانيا -املساس بالحقوق املكتسبة:
نقصدُ بالحقوقُ املكتسبةُ تلكُ الحقوق التي تندرجُ ضُمنُ الذُمةُ املاليةُ للمستثمر ،فتصبحُ جُز ًُءا منها
آثارها فيهُا .وبصفةُ عامُة؛ نستطيع القولُ أنُ الحقوقُ املكتسُبةُ
بحيث ل يُمكُن فصلُها عنها بحكم أنُها رتُبت ُ
ق التي يستفيد منها شخصُ مُا في إطار نظامُ قانوني معيُن ،والتي ل يمكن املساسُ بها بمُوجُب
هي تلك الحقو ُ
35
قوانينُ أخرى حديثةُ .ويذهب جانبُ من الفقهُ إلى أن مسؤوليةُ الدُولةُ عن التزاماتُها التُعاقديةُ النُاشئةُ عن
ً
تمارس سُلطتُها على إقليمُها
مسؤولية قانونية؛ وذلك ألنُها ُ
ُ
عقدُ الاستثمار إنُما هي مسؤوليةُ أخالقية ،وليست
مظاهر السيادةُ 36.
ُ
كمظهر من
ُ
مضمونه من حيثُ الضُمان؛ فهو أن تستفيدُ الاستثماراتُ ألاجنبيةُ مُن بعضُ املزايا التي تُعتبرها
ُ
أمُا
ً
ً
ً
ً
دولية ثابتة ،ويترتُبُ عن املساسُ بها
ُ
ُ
قاعدة
مكتسبة ينبغي على الدُولةُ احترامُها ،ألنُها تمثُل بالنسبة لها
ُ
حقوقا
ُ
مسؤوليةُ دولية ،والتزام الدُولةُ بالتُعويض الكاملُ عن ألاضرارُ التي تلحق املستثمُر .لذلك فإنُ إلاجراءاتُ التي
تقومُ بها الدولةُ من تأميمُ ونزعُ للمُلكيةُ في إطارُ سيادتُها -برغم مشروعيتُها -فهي تتعارض من حيث املبدأ مع
التصرفُ في امللكية وهو من الحقوقُ
ُ
ثار هذه الحقوقُ حقُ
احترامُها للحقوق املكتسبة 37.ولعلُ من أبرز آ ُ
حريةُ التُصرفُ في مشا ُريعهُ الاستثمارية والقيامُ بكافُة التُصرفاتُ
الرئيسية للمستثمر ،فالبدُ إذن من منحهُ ُ
ُ
املستثمر من
ُ
تايير طبيعةُ الاستثمار ،بل لكيُ يتمكُن
القانونيةُ عليها ،وهذه التُصرفاتُ ُل تكون الاايةُ منها ُ
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صرفُ في املشروعُ الاستثماري من الضُماناتُ
مناسبا ملشروعُه ،فحقُ التُ ُ
ًُ
التصرفُ في مشروعُه بما يراهُ
ُ
ً 38
أجنبياُ .
ُ
وطنيا كان أم
للمستثمر ًُ
ُ
الرئيسية التي مُنحها القانونُ
ُ
إل في إطار القانونُ 39،وأنُ امللكيةُ
املشرعُ الجزائري على أنُه ل يتمُ نزعُ امللكيةُ ُ
ُ
في هذا إلاطار ،نصُ
الاستثمار لم يفصلُ في هذا الحقُ،
ُ
إل أنُ القانونُ املتعلُقُ بترقيةُ
الحرياتُ ألاخرىُُ 40.
الخاصُة مضمونةُ كباقي ُ
املقارنة .كما نصُ القانونُ املتعلُقُ بترقية الاستثمار لسنة  ،2032على أنُه يترتُب على
ُ
عكسُ التُشريعاتُ
املشرعُ أجازُ
الاستيالءُ ونزعُ امللكيةُ تعويضُ عادلُ ُومنصُفُ .وما يمكُنُ استخالصُه من خالل هذا النُص أن ُ
املستثمر عن طريقُ تعويضُ
ُ
إل أنُه ربُطها بوجودُ املنفعةُ العامُة ،كما حمُى حقوقُ
نزعُ مُلكيةُ املستثمُرُ ألاجنبي؛ ُ
فقا للقانونُ .
إل بشروطُ ُو ًُ
عادلُ ومنصُف ،ول يتمُ هذا النُ ُزع ُ
جراء التُأميمُ أو نزعُ
قر وتؤكُدُ الحقُ في التُعويض من ُ
الواقعُ العملي للدُول املستقبلةُ لالستثمارات ،أنُها تُ ُ
امللكية؛ ذلك أنُ مقتضياتُ التُعاونُ الدُولي الاقتصادُي في الوقتُ املعاصر ،تدفعُ الدُولُ املُضيفةُ لالستثمارات
ورؤوسُ ألاموال إلى الاعترافُ بالحقُ في التُعويضُ عن هذه إلاجراءاتُ .وقد أكُدتُ على ذلك في قوانينُها
املشرعُ الجزائري في
ُ
كرسه
وتشريعاتُها الدُاخلية ،وفي الاتُفاقياتُ الثُنائية الخاصُة بالستثمار 41.وهو ما ُ
كبير اهتمامُ كما
الراهن لم تعدُ ذاتُ ُ
تقدير التُعويضُ في الوقت ُ
ُ
املنظومةُ الخاصُة بالستثمار .كما أنُ مسألةُ
نادرا ما تلجأُ إلى إجراءات التُأميمُ ونزعُ
كانت خالل القرنُ املاض ي ،ذلك أنُ أغلبيةُ البلدانُ النُامية أصبحت ًُ
ً
ً
خاصة ألاجانبُ منهم،
ُ
عامال لتنفير املستثمرين،
ُ
امللكية ،خشيةُ التُأثير على املُناخُ العامُ لالستثمار ،وبمُا يشكُل
لذلك ،فإنُ الاتُجاهُ الاالبُ في التُعويضُ هو املجالُ الاتُفاقي الذي يأخذُ بعيُن الاعتبار القيمةُ الحقيقيةُ لألموال
املؤمُمةُ 42.
املشرعُ الجزائريُ ،فيما يخصُ التُعويضُ عن إجراءاتُ نزعُ امللكيةُ
ُ
أقرها
املالحُظ أنُ الضُماناتُ التي ُ
تقتصر على
ُ
كثير منُ املبادئ ُوالقواعدُ في القانون الدولي ،لكنُ هذه الحمايةُ ل
والتأميم ،تُعدُ أفضلُ من ُ
طريقة تقديرُ التعويض نفسه،
طريقة التعويضُ فقط؛ وإنُما تشمل خصائصُ تُعتبر ذاتُ أهمُيةُ ل تقلُ عن ُ
43
فإذا تماطلتُ الدُولةُ في دفعُ التُعويض ،فقد يفقُدُ قيمتُه ،ويصبحُ التُعويضُ دون فائدةُ اقتصادية.
ُ

خاتمة :
الاستثمار ألاجنبيُ بصورةُ عامُة وجودُ ضماناتُ ومزايا وتسهيالت ،وهذه العواملُ أساسيُة
ُ
يتطلُبُ
املستثمر ألاجنبيُ بالطمأنينةُ والثُقة ،كما
ُ
بالنُسبة للدُولة الجاذبةُ واملشجُعة لالستثمار ،والهدفُ منها شعورُ
ً
واستنادا إلى املبدأُ العامُ في املعامالت
ُ
يتعرض لها املشروعُ الاستثماريُ.
املخاطر التي ُ
ُ
أنُها تعملُ على التُقليلُ من
العُقدية "العقدُ شريعةُ املتعاقدين"؛ فإنُه ل يجوزُ تعديلُ أو إلااءُ أيُ عقدُ إ ُل باتُفاقُ ألاطراف .وبحُكم أنُ هذه
ً
وإل رتُبت على املُعتدي
حقوقا ل يجوز املساسُ بهاُ ،
ُ
آثارا أكسبتُ  -لألطرافُ أو للاير-
العقود تكون قد رتُبت ًُ
ً
مسؤولية تستلزم التعويضُ .
ُ
عليها
ولعلُ مُن أب ُرزُ وأهمُ هذه الضُماناتُ شرطُ الثُباتُ ،الذي يُقصد به تثبيتُ القانونُ الواجبُ التُطبيق
على العقد؛ على الحالةُ التي كان عليها لحظةُ إبرامُ العقد ،مع استبعادُ التُعديالت التي يمكنُ أن تطرأُ عليه في
الاستثمار والتُنميةُ الاقتصادية.
ُ
املستقبل بين الدُولةُ وألاطرافُ ألاجنبية الخاصُة ،لسيُما في مجالُ عقودُ
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ً
املستثمر يُولي أهمُيةُ
ُ
املستثمر ألاجنبي ،ألنُ
ُ
فاستقرارُ القانونُ الذي يحكمُ الاستثمار له أهمُيةُ كبيرة في جُذب
ً
استثمارهُ ،وفيما إذا كان يتماش ى مع مصالحُه؛ وبالتُالي فإنُ اتُجاهُه
ُ
بالاة للنُظام القانوني الذي يُحكم
ُ
الاستثمار في ذلك الوقت ،ومدى استقرارهُ .
ُ
لالستثمار في بلدُ مُا مُتوقُفُ على النُظامُ القانوني الذي يحكم
ُ
املشرعُ الجزائري على هذا الشُرطُ من خاللُ منظومتُه القانونية ،بدُ ًُءا من الدُستور إلى غاية
ُولقدُ أكُد ُ
املراسيمُ التُنظيمية والتُطبيقية مرو ًُرا بالقوانين املتعلُقةُ بترقيةُ الاستثمار ،إذُ نصُ على أنُه ل يمكُنُ أن تطبُقُ
إل إذا طلب
املراجعاتُ ول إلالااءاتُ التي قد تطرأُ في املستقبل على الاستثماراتُ املنجزةُ في إطار هذا ألامر ُ
ً
احة .لكن يبد ُو أنُ الجزائر لم تحترم  -في كثير من ألاحيان – هذا املبدأ ،رغُم إدراجهُ أو
املستثمر ذلك صر ُ
ُ
املصادقةُ عليه في أغلبُ الاتُفاقياتُ الثُنائية واملتعدُدةُ ألاطراف التي تُعنى بالستثمارُ .
ُ

ُأ-
ب-
ُ
ت-
ُ

ث-
ُ

ّ
ّ
ّ
ّ
من ّ
البحثية ،يمكننا الوصول إلى النتائج التالية:
كل ما سبق التطرق إليه من خالل هذه الورقة
عنصرا مهمُا في جذب الاســتثماراتُ ألاجنبيةُ والوطنية.
ًُ
يُعدُ الاســتقر ُار القانوني
إنُ قدرةُ أيُ دولةُ على استقطاب الاستثماراتُ ألاجنبيةُ أو املحلُية ،مرتبطةُ بشكلُ أساس يُ بمدى
فعالية ومالءُمةُ بنيتُها الاقتصادية ومنظومتُها املالية.
الدُولةُ باعتبارها ذات سيادة ،إنُ تنازلت عن بعضُ سُلطتُها واختصاصاتُها في تعديل تشريعاتُها في
صدر تشريعاتُ جديدة ،إذا كانت ترتبطُ باملنفعة
وقتُ معيُن؛ فإنه يمُكُنها أن تُعدُلُ أو تُلغيُ أو تُ ُ
املستثمر من ضرر.
ُ
العامُةُ ،دون أن تخليُ مسؤوليتُها مُمُا قد يُلحقُ
املشرعُ الجزائري ملجموعةُ من القوانينُ التي تهدفُ كلُها إلى جلبُ الاستثمار ،وتضمينها
ُ
رغم سُنُ
إل أنُ املالحُظُ على حجمُ الاستثماراتُ ألاجنبيةُ
ملجموعةُ كبيرةُ من الضُماناتُ القانونيةُ واملزايا املالية؛ ُ
وغالبا ما يكون سببُ ذلك كثرةُ التُعديالتُ التي تمسُ
ًُ
املرجوة،
ُ
ق إلى الطُموحاتُ
املسجُل أنُه لم يُر ُ
ً
ً
ورهبة من املخاطرةُ
ُ
خوفا
املستثمر ُ
ُ
منظومةُ القوانينُ الخاصُةُ بالستثمار ،مُمُا يولُدُ في نفسية
بأمواله.

نعدد بعض الاقتراحات لتحسين فعالية هذه ّ
كما يمكننا أن ّ
الضمانة في الجزائر نوجزها فيما يلي:
تعزيز القواعدُ القانونيةُ املوضوعية التي تعملُ على تعزيز الاستقر ُار التُشريعي ،لسيُما التُقليل
ُ
ُأ -ضرورةُ
من مراجعة املنظومةُ القانونيةُ الخاصُة بالستثمار ،إ ُل ما كان أصلحُ للمستثمُر.
ب -في حالة مراجعةُ أيُ حقوقُ مكتسُبةُ للمستثمر أو نزعُها؛ فيجب إقر ُار تعويضُ مناسبُ ياطيُ ما لحُق
ُ
الاستثمار من خسارة ،وما قد يفوتُه من كسب.
ُ
ت -استحداثُ وسائلُ قانونيةُ أخرى الارضُ منها طمأنةُ املستثمر ،بدلُ الاكتفاءُ بهذا الشُرط فقط،
ُ
تأثيرها على الحقوق املكتسبةُ
كالتُفاوضُ حو ُل مجالُ ونطاقُ تطبيقُ القواعدُ الجديدةُ والتقليلُ من ُ
الاستثمار داخل الدُولة.
ُ
يعزز من مؤشراتُ
للمستثمُرين ،ممُا ُ
ُ

الهوامش:
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