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  قديةي
يعتبخ معغؼ االقترادييؽ أن التشؾيع االقترادؼ، عسمية تجريجية 
لتشؾيع مرادر الجخل، بيشسا يخػ آخخون بانيا عسمية تخاكسية لديادة مداىسة 
مختمف القظاعات االستثسارية في مختمف السجاالت كالرشاعية 

شؾيع االقترادؼ ىؾ عسمية والخجمية....إلخ في الشاتج السحمي االجسالي, فالت
تدتيجف تقميص دور القظاع الحكؾمي وتعديد مداىسة مختمف القظاعات 
االستثسارية سؾاء الؾطشية أو األجشبية في الشذاط االقترادؼ. وباعتبار أن  
التشؾيع االقترادؼ  يسثل مكياس وعامل أساسي مؽ شأنو السداىسة في تحقيق 

أن الجول التي يقؾم اقترادىا عمى  استجامة الشسؾ االقترادؼ، حيث نجج
نظاق واسع مؽ األنذظة في مجسؾعة واسعة مؽ القظاعات االستثسارية 
الستشؾعة، ىي أكثخ قجرة عمى تحقيق التشسية السدتجامة، كسا يعتبخ االستثسار 
مؽ العؾامل األساسية في تشسية االقتراد الؾطشي في عل الغخوف الجولية 

تقال األمؾال التي تؤثخ مباشخة في سياسة الجول الججيجة ، وفي عل حخكة ان
التي أصبحت تعتسج في التشسية السدتجامة عمى استخجام السؾارد الظبيعية غيخ 
الستججدة بظخيقة ال تؤدؼ إلى فشائيا أو تجىؾرىا، فقج اعتسجت ىحه الجول عمى 
نغام قانؾني لمسعاممة والحساية مؽ أجل إيجاد عخوف تداعج عمى استقظاب 

وس األمؾال األجشبية والؾطشية مؽ أجل تظؾيخ االقتراد في الجول السزيفة رؤ 
لالستثسار وبظخيقة تؤدؼ المتراص أكبخ ندبة مؽ معجالت البظالة ، وليحا 
نجج أن أكثخ دول العالؼ  خاصة الشفظية مشيا تدعى إلى تذجيع االستثسارات 

قانؾني يؤدؼ إلى  مؽ خالل إيجاد عخوف االستثسار باإلضافة إلى إيجاد نغام
حساية تمػ االستثسارات في الجول التي تدعى الستزافة رؤوس األمؾال 
األجشبية، لحلػ وضعت مجسؾعة مؽ القؾاعج والسبادغ القانؾنية واالتفاقيات 
التي تحؾل دون السداس بحقؾق السدتثسخيؽ األجانب مؽ قبل الجولة السزيفة 

 .رؤوس أمؾالووتييئة مشاخ واضح لظسأنو السدتثسخ وحخكة 
 مرادر أو واحج مرجر عمى اقتراد أؼ اعتساد أنوالججيخ بالحكخ، 

 لألسؾاق الخاضعة تقمباتو عمى يتختب حيث لمغاية، خظيخ أمخ محجودة
 لمجولة العامة السؾازنات عمى السباشخ التأثيخ حيث مؽ كبيخة تحجيات العالسية



9112" 1"ج يٌاير  -والسخوى الحاديتالسٌت  – االولالعدد  –هجلت العلوم االقخصاديت والقاًوًيت   

 

       دور األنظمت القانونيت في تعزيز التنويع االقتصادي من خالل استقطاب وحمايت   019

 االستثماراث األجنبي

 
 

 عمييا االعتساد يسكؽ ال وبالتالي االقترادؼ، نسؾىا وعمى السالي، واستقخارىا
  السختمفة بأبعادىا السدتجامة التشسية عسمية دفع في

   International الجولي الشقج صشجوق  أصجر ذلػ وحؾل 
Monetary Fund (IMF)  دول اقترادات في التشؾيع إلى بالحاجة تححيخاتو 

 نأ حيث األسعار، انخفاض عؽ الشاجسة االختالالت لسعالجة الشفظية الخميج
 أنو غيخ التقجم بعض حققت وإن الجول ىحه حكؾمات تبحليا التي التشؾيع جيؾد

 التجارؼ  القظاع في واإلنتاج العسل لتعديد التعجيالت مؽ الكثيخ أماميا يدال ال
 والدياسات األسذ عؽ البحث إلى الجول ىحه دفع الحؼ األمخ ،الشفظي غيخ

 الشاضبة مؾاردىا خالليا مؽ عتحف والتي االقترادؼ، لشسؾىا استقخارا األكثخ
 تشؾيع خالل مؽ لمشفط، االقترادية تبعيتيا مؽ وتقمص االستشداف، مؽ

  .اقتراىا
 اليادفة الدياسات" إلى مذيخا الرادرات بتشؾيع عادة يعخف والتشؾيع

 تخزع التي الترجيخية الدمع مؽ محجود عجد عمى االعتساد تقميل إلى
 التشؾيع كان وإن، "والحجؼ الدعخ في ةالعالسي االنخفاضات أو لمتقمبات

 تشؾيع أو اإلنتاج في أو الرادرات في تشؾيع صؾرة يتخح قج االقترادؼ
 مؽ االقتراد يربح التي العسمية" عام بذكل يسثل فيؾ الجخل، لسرادر
 بأنو أيزا ويعخف ،"يشتجيا التي والخجمات الدمع حيث مؽ تشؾعا أكثخ خالليا

 القاعجة تستيؽ مخحمة إلى واالنتقال الؾحيج ؾردالس عمى االعتساد تقميل"
 سميؼ وطشي اقتراد بشاء يعشي وىؾ إنتاجية قاعجة وخمق والدراعية الرشاعية

 التشؾيع تعخيف يسكششا ىشا ومؽ، "قظاع مؽ أكثخ في الحاتي االكتفاء نحؾ يتجو
 - :بأنو االقترادؼ
 ورفع اداالقتر ليكمة إعادة خالل مؽ الؾطشي الجخل مرادر تشؾيع"

 عخيزة قاعجة ببشاء الجخل في السختمفة االقترادية القظاعات مداىسة مدتؾػ 
 واحج مرجر عمى خالليا مؽ يعتسج ال والتي والسرجرة السحمية السشتجات مؽ
 ىحا في تغيخ أؼ حجوث حالة في االقترادية لمتقمبات عخضة يجعمو مسا

 ".السرجر
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، في إثخاء العمسي عمى السدتؾػ  أىمية ىذا المهضهعحيث تتسثل 
السعخفة العمسية القائسة والعسل عمى إيجاد معمؾمات ججيجة تزاف إلى الخصيج 

  :السعخفي وتكؾن مخجعا مؽ خالل ما يمي
التعخف عمى آليات الحساية التي نص عمييا السذخع لحساية الستعاقج  .1

 .األجشبي في العقؾد االستثسارية، باإلضافة إلى آليات القانؾن الجولي
خفة مجػ فعالية دور الشغام القانؾني لالستثسارات في استقظاب مع .2

 .وحساية الذخكات األجشبية
تقييؼ مؤشخات الحساية التي نص عمييا التذخيع والقانؾن الجولي  .3

بالشدبة لمستعاقج األجشبي في العقؾد االستثسارية، وبالتالي تقجيخ مجػ 
 .فاعمية ىحه الحساية

ة الشرؾص القانؾنية السؤكجة لفت نغخ الستخرريؽ لسجػ أىسي .4
 .لحساية الستعاقج األجشبي في قؾانيؽ االستثسار

ىحا ونجج أن دوافعشا إلى دراسة مؾضؾع "دور األنغسة القانؾنية في 
تعديد التشؾيع االقترادؼ مؽ خالل استقظاب وحساية االستثسارات األجشبية، 

 ؾيع االقترادؼية تخجم عسمية التشوما تؼ التؾصل إليو مؽ تعجيالت قانؾن
العكبات التي تحؾل دون تظبيق ىحا ضافة إلى تحجيج كل مؽ السعؾقات و إ

فعالة لتحقيق أىجاف ىحه  األخيخ مع اقتخاح بعض الحمؾل التي يسكؽ أن تكؾن 
  ، ىي:الجراسة
 .ارتباط السؾضؾع بقظاعات استخاتيجية تحقق مشيا الجولة مؾارد كبيخة .1
، وىي إشكالية بذكل خاص ارالتعخف عمى إشكالية عقؾد االستثس .2

تتسثل باستسخار في وجؾد فجؾة وتشافخ بيؽ الجولة السزيفة والستعاقج 
األجشبي )الذخكات األجشبية( سببيا عجم اطسئشان )الذخكات األجشبية( 
مؽ إمكانية إقجام الجولة السزيفة باستغالل سيادتيا السقخرة ليا 

ة في السخاطخ غيخ بسقتزى القانؾن الجولي لدعدعة مرالحيا متسثم
 .التجارية وخاصة خظخ التأميؼ

، وبالتالي ، فيي ال تذح عؽ القاعجةبأىداف الدراسةأما فيسا يتعمق 
فإن وصف وتحميل نرؾص القانؾن وبشؾد العقؾد الشسؾذجية السبخمة في إطاره 
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بسؾضؾع الجراسة سيكؾن ىؾ اليجف ادغ القانؾن الجولي ذات العالقة وكحلػ مب
 .ا العسلاألساسي ليح

، سؾضؾع بظخيقة شاممة لجسيع الشقاطكسا أن دراسة مثل ىحا ال
، كالسشيج التاريخي الحؼ ساعجنا بمجمهعة من المناىجتدتجعي مشا االستعانة 

في دراسة التظؾر التاريخي لسختمف األنغسة القانؾنية في الجول، وكحا السشيج 
ارىا القانؾنية في التحميمي في ذكخ خرائص وشخوط العالقة التعاقجية وآث

مختمف القظاعات االستثسارية وكحا كيفية تيديخ عسمية المجؾء إلى التحكيؼ 
 كأداة لسسارسة الحساية في العقؾد االستثسارية.

باإلضافة إلى إتباع السشيج السقارن الحؼ سسح لشا تحجيج أوجو التذابو 
ؾية واالختالف بيؽ الجول محل الجراسة فيسا يخص التدييالت وطخق تد

 .مشازعاتيا مؽ خالل األنغسة القانؾنية لالستثسارات السعتسجة لجييا
ىحا وبظبيعة الحال دون أن نشدى ذكخ اعتسادنا عمى أسمؾب السدح 
السكتبي مؽ خالل تظخقشا إلى األدبيات والجراسات الدابقة التي عالجت 

 .مؾاضيع ليا عالقة بسؾضؾع دراستشا
إشكالية تندرج ضمن إطارىا شا أمام لحلػ وانظالقا مسا تقجم نجج أنفد

 : فيسا يمينقجميا  أسئلة فرعية
باعتبار أن مؾضؾع ىحه الجراسة يتشاول دور الشغام القانؾني  

لالستثسارات في استقظاب وحساية الذخكات األجشبية مؽ السخاطخ غيخ 
التجارية )طائفة السخاطخ الدياسية(، فيل تؤثخ التعجيالت الستكخرة في 

والقؾانيؽ عمى استقخار مشاخ االستثسار؟ وىل ىشاك فعال حساية  الدياسات
  ؟اريةضج السخاطخ غيخ التجاألجشبية  قانؾنية لالستثسارات

 :األسئلة الفرعية
؟ ولسا افخ بيؽ أطخاف العالقة التعاقجيةلساذا شيج الؾاقع العسمي وجؾد فجؾة وتش

تجاه الجول ولجت شكؾك وإحداس بالسخاوف مؽ قبل السدتثسخ األجشبي 
السزيفة لالستثسار؟ ىل مخد ذلػ قؾة السخكد القانؾني لمجول السزيفة 

بي بزعف مخكده القانؾني ، حدذ السدتثسخ األجشكظخف أول لالستثسار
 ؟كظخف ثان
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وىل ىحه السخاوف دفعت بالسدتثسخ األجشبي لحساية نفدو عؽ طخيق  .1
ؾنيا الؾطشي إحالة العقؾد السبخمة بيشو وبيؽ الجولة مؽ اختراص قان

 ؟لجولي والسبادغ القانؾنية العامةوتدكيشيا في أحزان القانؾن ا
وإذا كان األمخ كحلػ فساىي اآلليات الستبعة لزسان األمؽ القانؾني  .2

 لمستعاقج األجشبي عمى مدتؾػ القانؾن الؾطشي والقانؾن الجولي؟
وىل نجحت تمػ اآلليات في ضسان أكبخ قجر مؽ الحساية القانؾنية  .3

 تعاقج األجشبي في مجال عقؾد الجول السزيفة لالستثسار؟لمس

وتدداد اإلشكالية تعقيجا إذا ما عمسشا بأن آليات الحساية السؾضؾعية 
دتثسخ األجشبي مؽ واإلجخائية وإن أعظت مؤشخا إيجابيا في اتجاه حساية الس

، األمخ الحؼ مؤشخا غامزا مؽ الشاحية الكيفية ، فإنيا تعظيالشاحية الكسية
يقؾدنا إلى البحث في إشكالية أخخػ ليا عالقة بسؾضؾع البحث وىي حرانة 

 ؟عمى ضسان حساية الستعاقج األجشبيالجولة التشفيحية والقزائية وتأثيخىا 
على  خطة الدراسة، ارتأينا تقديم بة عن ىذه اإلشكالية برهرة وافيةلإلجا

 :  النحه االتي
ستثسارات األجشبية وعؾامل استقظاب األول: مفيؾم الشغام القانؾني لال لسبحثا

 .الذخكات األجشبية
 : آليات الحساية القانؾنية لالستثسارات األجشبية.  الثاني سبحثال
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 األول  حبث ادل
يفهىو اننظاو انقانىني نالستثًارات األجنحبية وػىايم استقطاب  

 انشركات األجنحبية
سية االقتراد الؾطشي في يعتبخ االستثسار مؽ العؾامل األساسية في تش

عل الغخوف الجولية الججيجة، وفي عل حخكة انتقال األمؾال التي تؤثخ مباشخة 
في سياسة الجول التي أصبحت تعتسج في التشسية السدتجامة عمى استخجام 

 .تجىؾرىاالسؾارد الظبيعية غيخ الستججدة بظخيقة ال تؤدؼ إلى فشائيا أو 
قانؾني لمسعاممة والحساية مؽ أجل  فقج اعتسجت ىحه الجول عمى نغام

إيجاد عخوف تداعج عمى استقظاب رؤوس األمؾال األجشبية والؾطشية مؽ أجل 
تظؾيخ االقتراد في الجول السزيفة لالستثسار وبظخيقة تؤدؼ المتراص 
أكبخ ندبة مؽ معجالت البظالة، وليحا نجج أن أكثخ دول العالؼ  خاصة 

الستثسارات مؽ خالل إيجاد عخوف االستثسار الشفظية مشيا تدعى إلى تذجيع ا
باإلضافة إلى إيجاد نغام قانؾني يؤدؼ إلى حساية تمػ االستثسارات في الجول 
التي تدعى الستزافة رؤوس األمؾال األجشبية، لحلػ وضعت مجسؾعة مؽ 
القؾاعج والسبادغ القانؾنية واالتفاقيات التي تحؾل دون السداس بحقؾق 

ب مؽ قبل الجولة السزيفة وتييئة مشاخ واضح لظسأنو السدتثسخيؽ األجان
 .السدتثسخ وحخكة رؤوس أمؾالو

والججيخ بالحكخ أن العؾامل القانؾنية تمعب دوًرا متسيًدا في استقظاب 
االستثسارات األجشبية ونسؾىا وتظؾرىا، ذلػ أن السدتثسخ غيخ الؾطشي، فخًدا 

د دولتو إال إذا تؾفخت لو كان أم شخكة، لؽ يقجم عمى االستثسار خارج حجو 
الحساية القانؾنية الكافية، مؽ خالل تشغيؼ قانؾني متكامل قجر اإلمكان ليحا 
الشسط مؽ االستثسار مثل: إصجار تذخيعات داخمية لتشغيؼ ىحا الشؾع مؽ 

وحسايتو )ضسانو( وانتياء  ومخوًرا بسعاممتواالستثسار، بجًءا بظخق استقظابو 
 .بترفيتو

عشاصخ مشاخ االستثسار فيي تتسثل في العشاصخ أما فيسا يخص 
الدياسية، االقترادية، القانؾنية )اإلطار القانؾني والسؤسداتي(، ويسكؽ 

 التظخق إلييا فيسا يمي
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إن االستقخار الدياسي واالجتساعي يمعب دورًا  الدياسي:العشرخ  -1
أساسيا في تأميؽ إقامة السذاريع االستثسارية خاصة مشيا 

 .األجشبية
فيؾ يسثل برفة عامة حجؼ الدؾق الجاخمية أو  عشرخ االقترادؼ:ال -2

اإلقميسية التي تؤثخ عمى قخار االستثسار أو عجم االستثسار أو 
 ضعف االستثسار األجشبي.

 :اإلطار القانؾني والسؤسداتي -3
ىؾ مجسؾعة القؾاعج القانؾنية التي تشغؼ  اإلطار القانهني لالستثمار: –أ 

وبسؾجب  وزمان معمؾميؽ،مؾال األجشبية في مكان عسميات تؾعيف رؤوس األ
اتفاقية قانؾنية تؾضح وتحجد في بشؾدىا الكيفية التي يتؼ بيا تؾعيف رؤوس 

 (.1األمؾال بيؽ األطخاف السعشية )
إن إحجاث ىحا   :المؤسدات الحكهمية المكلفة باالستثمارات األجنبية -ب

في تشسية االستثسارات األجشبية، الشؾع مؽ السؤسدات يسثل عامال إيجابيًا ججًا 
لكؽ في دول مؾضؾع البحث )الكؾيت، واإلمارات العخبية الستحجة (، فيي 
تتستع باختراص عام ججًا و بؾعائف متشؾعة ولكشيا في مجسميا وعائف 

كسا أنو ميسا تكؽ أىجاف الدياسة  إدارية تتسثل في إسشاد التخاخيص،
االستثسار الؾافج، فإن الزسانات القانؾنية االستثسارية وأًيا كان أسمؾب معاممة 

التي يسكؽ أن يقخرىا التذخيع لالستثسارات األجشبية ال تخخج عؽ نغام 
السعاممة، والزسانات القانؾنية التي يسكؽ أن يحفد بيا السذخع الؾطشي 
الذخكات األجشبية، حيث يخكد نغام السعاممة عمى التدييالت الشقجية والسالية، 

 .اإلداريةوالتدييالت 
  الزسانات القانؾنية التي يسكؽ أن يحفد بيا السذخع الؾطشي الذخكات

 (     2األجشبية )

                                                 

عبج الؾاحج الفار :" طبيعة القاعجة الجولية االقترادية في عل الشغام الجولي القائؼ"،  ( 1)
 .12م، ص 1985دار الشيزة العخبية، القاىخة، سشة 

ستقظاب يعقؾب عمى جانفي و عمؼ الجيؽ عبج هللا :" تقييؼ تجخبة الدؾدان في ا ( 2)
االستثسار األجشبي السباشخ وانعكاسيا عمى الؾضع االقترادؼ "، مؤتسخ االستثسار و 
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وتتسثل الزسانات القانؾنية التي يسكؽ مؽ خالليا جحب واستقظاب الذخكات 
 يمي:  فيسااألجشبية 
 .االلتدام بسشح الحقؾق الحرخية في عقؾد االستثسار -
 .(ف مؽ عبء الزخيبة) التخفي نغام الجسارك والزخائب -
 .تشغيؼ إجخاءات ندع ممكية االستثسار األجشبي  -
 .قؾانيؽ العسل -

 انثاني حبث ادل
 آنيات احلًاية انقانىنية نالستثًارات األجنحبية 

إذا كانت الجولة تسمػ إصجار التذخيعات السختمفة داخل إقميسيا واتخاذ  -
مػ ما تخاه مؽ إجخاءات، حتى و إن تعارضت ىحه التذخيعات و ت

اإلجخاءات مع التداماتيا التعاقجية وشكمت اعتجاء عمى عقؾدىا، فإن 
طبيعة االلتدام الشاشئ عؽ العقج يغل يحخك السدؤولية الجولية لمجولة، 

و رغؼ ىحا  ،تأسيدًا عمى إخالليا باحتخام تشفيح االتفاق بحدؽ نية
 االلتدام الزسشي الحؼ استقخ في الفقو والقزاء الجولييؽ، وما تدشو
الجولة مؽ تذخيعات تمغي أو تعجل مؽ التداماتيا التعاقجية و تؤثخ في 

فقج تؾاتخت االتفاقيات  ،حقؾق الذخكات األجشبية الستعاقجة معيا
البتخولية عمى تزسيشيا ما عخف بذخط الثبات التذخيعي، وىؾ شخط 
يذيخ إلى أعسال الجولة السدتقبمة، و يخمي إلى استبعاد أؼ مؽ ىحه 

لتي تشيي أو تعجل االتفاق ، وىحا ما سشحاول التظخق إليو األعسال ا
 : فيسا يمي

 . شخوط الثبات التذخيعي في عقؾد االستثسار -
 التحكيؼ كأداة لسسارسة الحساية لالستثسارات األجشبية. -

 شروط الثبات التذريعي في عقهد االستثمار:

                                                                                                                  

التسؾيل : االستثسار األجشبي السباشخ ،السشغسة العخبية لمتشسية اإلدارية ، القاىخة ، سشة 
 .301م ، ص 2006
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ه بعجم تظبيق " الذخط الحؼ تتعيج الجولة بسقتزاالتذخيعي،يعتبخ شخط الثبات 
أؼ تذخيع ججيج أو الئحة ججيجة عمى العقج الحؼ تبخمو مع الذخكة األجشبية" 

(1.) 
 الجولة كدمظة" تمػ الذخوط التي تيجف إلى تجسيج دور أيزا:كسا يقرج بو 

تذخيعية وطخف في العقج وفي الؾقت نفدو بسشعيا مؽ تغييخ القؾاعج القانؾنية 
لجولة بسقتزاه بعجم إصجار تذخيعات ججيجة الشافحة وقت إبخاميا إذ تتعيج ا

تدخؼ عمى العقج السبخم بيشيا وبيؽ الظخف األجشبي الستعاقج معيا عمى نحؾ 
يخل بالتؾازن االقترادؼ لمعقج ويتختب عميو اإلضخار بالظخف األجشبي 

(، ونغخًا ألىسية ىحا السؾضؾع ارتأيشا التظخق لو بذيء مؽ 2الستعاقج معيا")
 :األتيةشقاط التفريل في ال

 .تعخيف شخط الثبات التذخيعي  -
 .التذخيعيأنؾاع شخط الثبات   -

 ادلطهة األول
 تؼريف شرط انثحبات انتشريؼي  

يعخف بأنو:" أداة قانؾنية تتؼ مؽ خالليا حساية السدتثسخ مؽ مخاطخ 
تعجيل العقج بدؽ تذخيع ججيج عبخ تجسيج دور الجولة في  التذخيع، مؽ ناحية

يحج مؽ سمظاتيا التذخيعية و لكؽ ال يجخدىا مشيا"، ويبجو مؽ التذخيع والحؼ 
 :يميلمتعاريف الستقجمة أنو يسكؽ أن ندتشتج ما قخاءتشا  خالل 
أن تفعيل ىحا الذخط يتأتى مؽ اتفاقية ثشائية أو إقميسية تخقى إلى  -

معيا سمظات الجولة الستفاوضة محل تقييج يج  مدتؾػ التذخيع تكؾن 
ية الئحة أو تذخيع مؽ شأنو التأثيخ عمى العالقة الجولة مؽ إصجار أ

التعاقجية. فاالتفاقيات تعتبخ محل احتخام لجػ أطخافيا إذ إن عجم 
 .احتخاميا يسكؽ أن يثيخ مدؤولية الظخف السخل بأحكاميا

                                                 

الحق ، بيخوت، ( محسؾد السغفخ :" الثخوة السعجنية وحقؾق الجولة و الفخد فييا " ، دار  1)
 66م،    ص 1998سشة 

( بذار دمحم األسعج: "عقؾد االستثسار في العالقات الجولية الخاصة "، دار الشيزة  2)
 .293م، ص 2005العخبية، القاىخة ، سشة
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إن اليجف مؽ ىحا الذخط، يتسثل في تجسيج دور الجولة في سمظتيا  -
ىؾ التذخيع الخاص  القاعجية في التذخيع ويكؾن ىحا التذخيع

 (.1)أجشبي باالستثسار أو تشغيؼ العقؾد الجولية التي يكؾن أحج أطخافيا 

 ادلطهة انثاني
 أنىاع شرط انثحبات انتشريؼي 

يختمف الترشيف القانؾني لذخط الثبات لتذخيعي باختالف 
األساس السعتسج في ىحا الترشيف، حيث يعتسج الفقو القانؾني عمى 

ىحا الترشيف ىسا معيار األساس القانؾني لذخط معياريؽ أساسيؽ في 
 :، وىحا ما سشخاه فيسا يميالثبات التذخيعي و معيار ىجف الثبات التذخيعي

 :أوال / ترنيف شروط الثبات التذريعي وفقًا لمردرىا 
انظالقا مؽ مرجر شخط الثبات التذخيعي، يسيد الفقو القانؾني بيؽ 

وتمػ التي أساسيا التذخيع الؾطشي، شخوط الثبات التي مرجرىا االتفاق، 
 .  وأخيخًا الذخوط التي أساسيا اتفاقية دولية ثشائية أو إقميسية

 شروط الثبات التعاقدية: -
يخد ىحا الذخط صخاحة ضسؽ نرؾص العقج السؾقع بيؽ الجولة 

، ويشص صخاحة عمى سخيان القانؾن الؾطشي والسدتثسخ األجشبيالسزيفة 
ية الشافح وقت إنذاء العقج عمى السدتثسخ األجشبي، وعشج الشاعؼ لمعالقة التعاقج

تظبيق تعجيالت تذخيعية الحقة قج تزخ بالسخكد القانؾني أو السالي ليحا 
 التظبيق.السدتثسخ عمى ىحا العقج دون مؾافقة الذخكة عمى ىحا 

 شروط الثبات التذريعية: -
ىي نرؾص قانؾنية تخد في القانؾن الؾطشي لمجولة السدتزيفة 
لمسذخوع االستثسارؼ تشص عمى التدام الجولة بعجم تعجيل أو إلغاء القانؾن 

في مؾاجية السذخوع  العقج،الشاعؼ لمعالقة التعاقجية الشافح وقت إنذاء 
                                                 

( أحسج عبج الكخيؼ سالمة :"قانؾن العقج الجولي مفاوضات العقؾد الجولية قانؾن اإلرادة و  1)
 . 308م ، ص2008لعخبية ، القاىخة ،  سشة أزمتو"، دار الشيزة ا
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(. عادة ما يجرج ىحا الشص في قؾانيؽ االستثسار في 1االستثسارؼ األجشبي )
سة لمقظاع محل البمج السزيف وقج تجرج أيزا في القؾانيؽ الخاصة السشغ

فقج سسحت تذخيعات العجيج مؽ الجول الشامية خاصة بإدراج شخوط  االستثسار،
وذلػ في إطار الدياسة  األجشبية،الثبات التذخيعي في عقؾدىا مع الذخكات 

لسا يحققو مؽ  األجشبية،التي تتبعيا ىحه الجول مؽ أجل جحب االستثسارات 
  .اطسئشان لمسدتثسخ في عقؾد االستثسار

م الحؼ 2001ومؽ بيؽ ىحه القؾانيؽ قانؾن االستثسار الجدائخؼ لدشة 
أقخ مبجأ الثبات، حيث أكج أنو لؽ تجخؼ أية مخاجعات أو إلغاءات عمى 
االستثسارات السشجدة في إطار ىحا التذخيع إال إذا طمب السدتثسخ ذلػ 

في التذخيع  والسشرف عميياوالحرؾل عمى التعؾيض العادل  صخاحة،
ال تظبق  أنو: "( مشو عمى 15حيث تشص السادة الخامدة عذخ ) بو.ل السعسؾ 

السخاجعات أو اإللغاءات التي قج تظخأ في السدتقبل عمى االستثسارات السشجدة 
كسا قج انتيى  ".في ىحا اإلطار ىحا األمخ إال إذا طمب السدتثسخ ذلػ صخاحة 

م  والسخررة 1979مجسع القانؾن الجولي في دورتو السشعقجة في أثيشا عام 
لسشاقذة مؾضؾع القانؾن الؾاجب التظبيق عمى العقؾد السبخمة بيؽ الجول و 
األشخاص األجشبية إلى االعتخاف بسذخوعية اتفاق األطخاف عمى التجسيج 
الدمشي لمقانؾن السختار، حيث تشص في السادة الثالثة مؽ التؾصية الرادرة 

حكاما في القانؾن الجاخمي التي عشو أنو " يجؾز لألطخاف االتفاق عمى أن أ
يخجعؾن إلييا في العقج ىي تمػ السقرؾدة في مزسؾنيا لحغة إبخام العقج 

(، فاليجف مؽ شخوط الثبات ىؾ ايجاد نؾع مؽ التدؾية بيؽ امتيازات 1")
الديادة و حاجة الذخص  أو الفخد إلى االستقخار و إقخار األوضاع الثابتة 

 . قخباإلضافة إلى قزاء عسمي مدت
 :الدوليشرط الثبات  -

                                                 

(
1
 )Cameron (P) :”Stability of Contract in the International Energy 

Industry “, Journal of Energy & Natural Resources Law , 27/03 , 

2009 , p 305. 
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يثبت ىحا الذخط بسؾجب اتفاقية دولية )ثشائية أو متعجدة( ، تتعيج فييا 
الجول األطخاف بحساية استثسارات الجولة/ أو الجول األخخػ مؽ خالل حغخ 
إجخاء تعجيالت تذخيعية أو اتخاذ إجخاءات تزخ بسرالح مدتثسخؼ باقي 

(، عمى ىحا األساس ستكؾن أحكام 1الجول األعزاء العاممؾن في أراضييا )
القانؾن الجولي العام ىي الشاعسة و الحامية الستقخار االستثسارات األجشبية 
العاممة في أراضي الجول األعزاء في ىحه االتفاقية ، إضافة إلى تقييج حخية 
الجولة السدتزيفة لمسذخوع االستثسارؼ يفي التحكؼ بالعالقة التي تخبظيا مع 

جشبي عمى أساس قؾاعج الديادة الؾطشية إضافة إلى ضسان السدتثسخ األ
اختراص القزاء الجولي في تدؾية أية مشازعات قج تشذأ نتيجة ىحا 

 .االستثسار
ىحا ال يعشي انظباق نرؾص شخوط الثبات الستفق عمييا في االتفاقية 
الجولية تمقائيًا عمى العقج السؾقع بيؽ السدتثسخ األجشبي بيحه الشرؾص 

وفي ىحه  الستعاقجيؽ،العقج تأسيدًا عمى قاعجة العقج شخيعة  يشيا فيوتزس
الحالة ستشذأ مغمة مؽ الحساية القانؾنية الجولية لمعقج السؾقع بيؽ الظخفيؽ 

(. ليحا الدبب يظمق الفقو 1إضافة إلى قؾاعج الحساية الؾطشية ليحا العقج )
وىي  ة التذخيعية(،القانؾني عمى مثل ىحا الشؾع مؽ الذخوط بذخوط ))السغم

تذيخ إلى شسؾلية الحساية السقخرة ليحا االتفاق بسغمة القؾاعج قؾاعج القانؾن 
، " كسا يظمق عمييا البعض اآلخخ " بذخوط الحساية االحتياطية العام،الجولي 

وىي تعشي وضع قؾاعج قانؾنية دولية احتياطية تحسي السدتثسخ األجشبي متى 
 .)2(تأميؽ ىحه الحساية لؼ تشجح القؾاعج الؾطشية في

                                                 

(
1
) A.G. Adaralegbe (A.G) :”legal protection techniques for foreign 

investment and their effectives in petroleum sector of developing 

countries: a case study of Nigeria”, University of Dundee, the 

CEPMLP , 2003, P.07. 

(
9
 ) W.Thomas and G.Ndi:” Stabilizing International Investment 

commitments: International law versus contract interpretation (1996) 

31 Texas International law 215,1996. 
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عادة ما تدتخجم ىحه االتفاقيات مرظمحات " السعاممة العادلة 
(، وىشا قج 1التسييد"، "مبج أحدؽ الشية في تشفيح االتفاقيات") عجم”،“والستداوية 

يثؾر إشكالية تفديخ مثل ىحه العبارات إذا اعتسجنا عمى القؾاعج الؾطشية في ىحا 
 قانؾني إلى آخخ. التفديخ الختالفو مؽ نغام

مؽ اتفاقية ميثاق الظاقة لمتعاون  10نرت السادة  السثال،عمى سبيل 
م عمى ىحه السبادغ صخاحة حيث جاء 1991في مجال الظاقة الجولي لمعام 

 :في مقجمة ىحه السادة ما يمي
Each Contracting party shall, in accordance with the 

provisions of this treaty, encourage and create stable 

equitable, favorable and transparent conditions for 

investors of other contracting parties to make investments 

in its area. 

ىشا يتؼ االتفاق بيؽ أطخاف السعاىجة أيزا عمى تظبيق السعاييخ 
مؽ  42نص السادة الجولية في تفديخ ىحه السرظمحات في السثال، ورد في 
، ما  ( 2) (ISCID)اتفاقية إنذاء السخكد الجولي لتدؾية مشازعات االستثسار

 : يمي
The tribunal shall decide a dispute in accordance with such 

rules of law as may be agreed by the parties.in the absence 

of such agreement, the tribunal shall apply the law of 

contracting state party to the dispute (including its rules on 

                                                 

)
1
 (J.Gotanda, Renegotiation and Adaptation Clauses in Investment 

Contracts, Revisited (2003) 34/06 Vanderbilt Journal of 

Transnational law 1461, 2003. 

)
2
  (Maniruzzaman (A)  :”The pursuit of stability in international 

energy investment contracts: A critical appraisal of the emerging 

trends”,1/2 Journal of World Energy law & Business,2008 ,121. 
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the conflict of laws) and such rules of international law as 

may be applicable. 

في ىحا السجال يثؾر التداؤل التالي: إلى أؼ مجػ كفمت قؾاعج القانؾن 
ألجشبي ضج تعدف السخكد القانؾني التجارؼ الجولي حساية كافية لمسدتثسخ ا

 لمجولة السدتزيفة لشذاطو االستثسارؼ؟
لؼ تتظخق اتفاقية األمؼ الستحجة لمحقؾق السجنية و الدياسية إلى مثل 

وإن كان العجيج مؽ خبخاء القانؾن التجارؼ الجولي ضسؽ  السسارسات،ىحه 
(. 1عامة) وعجم جؾاز التعجؼ عمييا كقاعجة   الخاصة،حساية حقؾق السمكية 

االتفاقية األوروبية  في السقابل، أجازت السادة األولى مؽ البختؾكؾل األول مؽ
لحقؾق اإلندان لمجول األعزاء تأميؼ السذخوعات الخاصة إضافة إلى حق 
الجول في تعجيل تذخيعاتيا الؾطشية بسا يخجم مرالحيا الؾطشية عمى أن يتؼ 

إضافة إلى مخاعاة عجم  لمقانؾن، ىحا التأميؼ أو التعجيل بشص قانؾني ووفقاً 
بيؽ السدتثسخيؽ األجانب تبعا  واألجشبي أوالتسييد بيؽ السدتثسخ الؾطشي 

 .لجشدياتيؼ
م 1962والججيخ بالحكخ أن قؾاعج القانؾن الجولي لؼ تتعامل قبل عام 

بذكل مؾحج و واضح مع حق الجول في فخض سيظختيا عمى السذخوعات 
أراضييا، واختمفت ىحه القؾاعج تبعًا الختالف الحالة االستثسارية الشاشظة عمى 

(، إضافة إلى ذلػ ، تظؾرت ىحه القؾاعج بذكل ممحؾظ 2التي تعاممت معيا)
واختمفت في تؾجياتيا عبخ الدمؽ، األمخ الحؼ دفع العجيج مؽ دول العالؼ إلى 
تشغيؼ اتفاقيات استثسار خاصة تعشي بسؾضؾع عالقة الجولة السزيفة 

 .ارات األجشبيةباالستثس

                                                 

)
1
( A available in English at : http//icsid.worldbank.org  visited on 

11/01/2013. 

اصخ في قؾانيؽ التجارة الجولية"، عسان، دار الؾراق لمشذخ و السع“( محسؾد فياض:  2)
 .478م، ص 2012التؾزيع ، سشة 
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م التؾصية رقؼ 1962وقج أصجرت الجسعية العامة لألمؼ الستحجة عام 
(، الحؼ أقخ بديادة الجول عمى مؾاردىا الظبيعية و مرادرىا 1) 1803

حيث نرت السادة الخابعة مؽ ىحا القخار صخاحة عمى حق الجول في  الؾطشية،
مة عمى أراضييا و حقيا تأميؼ السذخوعات التجارية الؾطشية و األجشبية السقا

  وطشية.في إقخار التعجيالت التذخيعية التي تزسؽ تحقيق مرالحا عامة 
إلى أن العجيج مؽ فقياء القانؾن التجارؼ الجولي أنكخوا التؾسع في إعسال ىحا 

ونادوا بزخورة قرخ العسل بو عمى مذخوعات االستثسار في السرادر  الحق،
(، عمى واستخخاجياشقيب عمى مؾارد الظاقة عقؾد الت )ومشياالظبيعية لمجول 

أساس أن عشؾان القخار قج جاء صخاحة " سيادة الجول عمى مؾاردىا 
 (.2الظبيعية")

 :لطبيعتوثانيا / ترنيف شرط الثبات التذريعي وفقًا 
يرشف الفقو القانؾني الجولي بيؽ ثالثة أنؾاع مؽ شخوط الثبات التذخيعي 

شخط التؾازن  التذخيعي،شخط التجسيج  ىي:اعتسادًا عمى ىجف ىحا الذخط 
، وشخط الحساية السختمط، ستكؾن ىحه الذخوط مجار الحجيث في االقترادؼ

 :الشقاط السؾالية
 :التذريعيشرط التجميد  -1

الغاية مؽ ىحه الذخوط ىؾ ضسان عجم سخيان التذخيعات الؾطشية الحجيثة 
ىحه الجولة قبل صجور عمى عقؾد استثسار الذخكات األجشبية التي تعاقجت مع 

                                                 

)
1
( Verhoosel (G):”foreign investment and environmental regulatory 

change in developing and transition economies: how to reconcile the 

tension for the benefit of technology transfer” , institute for 

environmental & energy law,2004. 

)
2
 (U.N.GAOR,G.A.RES 1803(XVII),Permanent Sovereignty over 

Natural Resources , U.N.Doc.A/5217,1962 Available at : 

Supp.(No.17) ,visited on 12/02/2014. 
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الشغام  (، وسسيت بحلػ ألنيا تعسل مؽ خالل تجسيج تظبيق 1ىحه التذخيعات )
 . القانؾني لمجولة عمى السذخوع االستثسارؼ و تحرشيو مؽ أؼ تعجيل مدتقبمي

ويظمق عميو بعض الفقو مرظمح، كسا قج يكؾن  كميوقج يكؾن ىحا التجسيج  
عؽ  وكالىسا يختمفبعض الفقو مرظمح، ، ويظمق عميو ) ىحا التجسيج جدئي

 .واألثخاآلخخ مؽ حيث الظبيعة 
( إلى تجسيج الشغام القانؾني الؾطشي  2الكمي( ) )التجسيجييجف الشؾع األول  -

 بسجسمو في
االتفاق السؾقع بيؽ السدتثسخ والجولة وتحريؽ مؾاجية السدتثسخ األجشبي 

 –دون مؾافقة السدتثسخ  –السزيفة مؽ تظبيق أؼ تعجيالت تذخيعية مدتقبمية 
 السذخوع.قج تزخ بسرالح ىحا السدتثسخ طؾال فتخة عسل 

الجدئي( إلى حساية السدتثسخ األجشبي مؽ  )التجسيجييجف الشؾع الثاني  - 
في الشغام القانؾني الؾطشي لمجولة  إعسال قؾاعج تذخيعية معيشة قج تشذأ

السزيفة ، مؽ خالل حزخ تظبيق تعجيالت تذخيعية تخد في حقل قانؾني 
قانؾن الزخائب ، البيئة ، السرارف( والتي قج تؤثخ سمبا عمى  )مثلمعيؽ 

. والججيخ بالحكخ، أنو في عقؾد )3(حقؾق أو واجبات السدتثسخ األجشبي
ي يجسع عمى عجم انتذار العسل بسثل ىحا الشؾع االستثسار، يكاد الفقو القانؾن

                                                 

)
1
  ( Maniruzzaman.(A.F.M) :” Some reflections on stabilization 

techniques in international petroleum”, Gas and Mineral Agreements 

, vol 03 Issue 1 OGEL (March 2005 at : www.gasandoil.com/ogel 

visited on 09/01/2013. 

)
2
( George(F) Managing expropriation risks in the energy sector: 

steps for foreign investors to minimize their exposure and maximize 

prospects for recovery when takings occur , 23/1 ,journal of energy 

and natural resources ,2005,p36. 

(
3
)Montembault (B) :” the stabilization of state contracts using the 

example of oil contracts” , a return of the gods of Olympia  

,international business law journal 06,2005,p593. 
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مؽ شخوط الثبات في العقجيؽ الساضييؽ وانحرار عسميا بذكل بديط في 
 .)1(عقؾد التشقيب

 شرط التهازن االقترادي:-2
يختمف ىحا الشؾع مؽ الذخوط عؽ األنؾاع األولى في كؾنو ال يعفي السدتثسخ 

بل  لالتفاق،ءات وطشية الحقة األجشبي مؽ االلتدام بأية تذخيعات أو إجخا
العكذ مؽ ذلػ سيؤكج عمى ضخورة خزؾع ىحا السدتثسخ لسثل ىحه 

 .التعجيالت أو اإلجخاءات لزسان احتخام سيادة الجولة السزيفة
يؤكج ىحا الذخط عمى التدام الجولة السزيفة بتعؾيض ىحا  السقابل،وفي 

  .التعجيالتالسدتثسخ عؽ الخدائخ السالية التي أصابتو جخاء ىحه 
 :الحماية المختلط شرط-3

 السذار إلييايعخف بأنو شخط ذو طبيعة متؾسظة بيؽ شخطي الثبات 
أعاله فيؾ يقتخب مؽ شخط التؾازن االقترادؼ مؽ خالل عجم إعفاء السدتثسخ 

 التعاقج.األجشبي مؽ تظبيق أية تعجيالت تذخيعية قج تزخ بسخكده السالي بعج 
شخط التجسيج التذخيعي مؽ خالل الشص عمى  ىي تقتخب مؽ السقابل،في 

إعفاء السدتثسخ األجشبي مؽ تظبيق بعض التعجيالت التذخيعية متى كانت ىحه 
الؾسيمة ىي الظخيقة الؾحيجة الكفيمة لحساية السدتثسخ بعج تأثخه سمبًا بيحا 

 .)2(التعجيل التذخيعي
لتذخيعي وبالخغؼ مؽ االنتقادات التي وجيت إلى تظبيق مبجأ الثبات ا

إال أنو يبجو أن الكثيخ مؽ الجول ال سيسا الشامية مشيا في حاجة إلى 
والتي تبقى لجييا مداحة كبيخة لسسارسة سيادتيا عمى أراضييا مؽ  االستثسار،

كسا أن ىحا االتجاه قج  أخخػ،جية وتحسل االلتدامات أيًا كان نؾعيا مؽ جية 
                                                 

(
1
 ) Cotulla (L):” Reconciling regulatory stability and evolution of 

environmental standards in investment contracts: towards a rethink of 

stabilization clauses “, journal of world energy law & business , No 

1.2 , 2008 , p 158 

)
2
 (Bernardini (P) :” Stabilization and adaptation in oil and gas 

investments” , Journal of World Energy law & Business , No 01 , 

2008 , p98. 
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كيؼ وعمى الشحؾ الحؼ سؾف يتؼ القى تظبيقًا عسميًا مؽ قبل بعض أحكام التح
التظخق إلى مؾقف أحكام التحكيؼ في عقؾد االستثسارات األجشبية بسختمف 

 مجاالتيا.
خالصة القؾل بالشدبة لذخط الثبات التذخيعي ىؾ شخط يتؼ االتفاق 

والحؼ بسؾجبو يتفق الظخفان عمى عجم تظبيق  الستعاقجة،عميو بيؽ األطخاف 
تعاقج عمى العالقة العقجية بيؽ الظخفيؽ أو تعؾيض أؼ تعجيل تذخيعي ال حق لم

ىحا السدتثسخ األجشبي متى التدم بيحا التعجيل وتدبب في حجوث أضخار 
ييجف ىحا الذخط إلى مشح السدتثسخ األجشبي ضسانات قانؾنية  لو.اقترادية 

تمدم الحكؾمة السدتزيفة لمشذاط االستثسارؼ بعجم تظبيق أؼ تعجيل تذخيعي 
جخاء إدارؼ عمى نذاطو االستثسارؼ مؽ شأنو اإلضخار بسرالح ىحا الحق أو إ

سيدتفيج ىحا السدتثسخ مؽ أؼ تعجيل  السقابل،السدتثسخ االقترادية. في 
تذخيعي أو إجخاء الحق يفيج ىحا السدتثسخ. قج تكؾن ىحه الذخوط اتفاقية تخد 

في التذخيعات وقج تكؾن تذخيعية يتؼ الشص عمييا  ذاتيا،في اتفاقية االستثسار 
الؾطشية لمجولة مدتزيفة الشذاط االستثسارؼ وقج تخد بسؾجب اتفاقية دولية 

في جسيع األحؾال يجب أن يتزسؽ العقج الشاعؼ  األطخاف.ثشائية أو متعجدة 
 .ليحا الشذاط االستثسارؼ الشص الرخيح عمى إعسال ىحا الذخط

في عقؾد  والسالحع أن استخجام مثل ىحه الذخوط تشتذخ بذكل كبيخ
إضافة إلى تعمقيا  الدمشية،نغخًا الترافيا بعشرخ  األجشبية،االستثسارات 

انظالقًا مؽ ذلػ  الديادؼ،باالستثسار في مرادر الجول الظبيعية ذات البعج 
نجج أن أغمب الشداعات الستعمقة بعقؾد االستثسار تخد عمى ىحا القظاع اليام لسا 

الديادة  والرتباطو بسفيؾملعجيج مؽ الجول لو مؽ أىسية جؾىخية في اقتراديات ا
 .الؾطشية

وقج يشص ىحا الذخط عمى تجسيج سخيان التذخيعات الؾطشية الحجيثة 
عمى عقؾد استثسار الذخكات األجشبية التي تعاقجت مع ىحه الجولة فبل صجور 

والسالحع أيزا أن القخارات الرادرة عؽ ىيئات التحكيؼ   .التذخيعاتىحه 
خ إلى أن استخجام شخوط الثبات التذخيعي في عقؾد االستثسار ال الجولية تذي

تسشع الجول مؽ فخض سيادتيا عمى السذخوع االستثسارؼ أو إجبار ىحا 
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السذخوع عمى التقيج بأية تعجيالت تذخيعية الحقة أو حتى حقيا في تأميؼ 
حيث أقخت معغؼ القخارات بيحه الحقؾق  السذخوع،الشذاط االستثسارؼ ليحا 

رتباطيا بسبجأ سيادة الجول. في السقابل سيداعج استخجام مثل ىحه الذخوط ال
الذخكات األجشبية في الحرؾل عمى مقجار تعؾيض عادل إن مارست الجول 

 .الحقؾق السدتزيفة ىحه 
كسا أنو باستخجام شخوط الثبات التذخيعي سيكؾن مؽ الديل عمى  

ليحا الشذاط االستثسارؼ كؾنيا السدتثسخ األجشبي إثبات خظأ الجولة السدتزيفة 
حيث يعتبخ ركؽ الخظأ أحج أركان  عمييا،قج أخمت بالتدام تعاقجؼ صخيح 

سيديج مبمغ التعؾيض السقخر ليحا  ذلػ،إلى  العقجية. إضافةالسدؤولية 
السدتثسخ األجشبي ليذسل كل مؽ الخدارة الالحقة و الكدب الفائت نتيجة ىحا 

السدتثسخ األجشبي في مخكد مالي واقترادؼ وعميو سيكؾن  الحكؾمي،الفعل 
  (.1جيج نتيجة استخجام مثل ىحه الذخوط)

 ادلطهة انثان 
 انتثكيى كأداة دلًارسة احلًاية االستثًارات األجنحبية 

يعتبخ التحكيؼ الؾسيمة اإلجخائية األولى األكثخ قبؾال وبعثا لمظسأنيشة 
ج مؽ العقؾد الشفظية بيؽ لجػ السدتثسخ الشفظي األجشبي ، لحلػ ال يخمؾ عق

أطخافو ، دون أن يتؼ التأكج عمى المجؾء ليحه الؾسيمة كأداة حساية إجخائية 
خاصة بالشدبة لمستعاقج الخاص األجشبي ، فالمجؾء إلى التحكيؼ في بجاية األمخ 
ناتج مؽ تخؾف أحج الظخفيؽ مؽ قاضي الظخف اآلخخ لحل الخرؾمة ، فقج 

القزاء الؾطشي، لكؽ فيسا بعج أصبح ىحا األخيخ كان التحكيؼ مجخد بجيل عؽ 
أساس حل ىحه الخرؾمات وسبيال مقبؾال في حال فذل السفاوضات بيؽ 

 الكؾيتالظخفيؽ، وانظالقا مؽ ذلػ  نرت بعض التذخيعات الؾطشية ومشيا 
واإلمارات العخبية الستحجة......إلخ، عمى امكانية المجؾء إلى التحكيؼ بذأن 

قؾد التشسية الجولية والتي مشيا بظبيعة الحال عقؾد تدؾية مشازعات ع
االستثسار،  لحلػ يعتبخ التحكيؼ الؾسيمة األولى لزسان الحساية اإلجخائية 

                                                 

خبية ، ( حفيغة الديج الحجاد:" التحكيؼ في العقؾد اإلدارية" ، دار الشيزة الع 1)
 230م،ص2002
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لمستعاقج الخاص األجشبي في مجال العقؾد االستثسارية عمى وجو الخرؾص ، 
فساىي أىؼ األسباب والجوافع التي أدت إلى المجؾء لمتحكيؼ ؟ ىحا ما سيتؼ 

 (.1)السؾالية لتظخق إليو في الشقاط ا
 .للتحكيمدواعي اللجهء 

إن اختيار وتفزيل أطخاف الشداع التحكيؼ عؽ القزاء أساسو قؾل 
" ان السحكؼ يخػ أمؾر أخخػ غيخ العجالة وذلػ ألنو في الجرجة األولى أرسظؾ:

 :يمييبحث عؽ تأميؽ مرالحة"، ويسكؽ ذكخ ىحه األسباب فيسا 
حيث يسكؽ االستعانة بخبخاء متسيديؽ متخرريؽ  السحكسيؽ:خبخة  .1

 .وأكفاء لتدؾية ىحه السشازعات
القزاء رغؼ اعتقاد الكثيخ بأن التحكيؼ أقل تكمفة مؽ  التكاليف:قمة  .2

التحكيؼ تحت مغمة غخفة التجارة الجولية في باريذ أكثخ تكمفة  فإن
 (.1مؽ االلتجاء إلى القزاء نفدو( )

البعض أن التحكيؼ يتسيد بباسظة  يؤكج اإلجخاءات:الدخعة في  .3
وذلػ في مؾاجية البطء الذجيج إلجخاءات التقاضي  وسخعتيا،إجخاءاتو 

ولكؽ ىحا التأكيج ردوا عميو بأن الؾاقع العسمي يثبت  السحاكؼ،أمام 
إذ  طؾيمة،فقج يكؾن التحكيؼ معقجا ومخىقا وقج يدتسخ لفتخة  ذلػ،غيخ 

ؾقت أن يظيل إجخاءات أن أحج األطخاف يدتظيع بيجف كدب ال
عمى سبيل السثال الشداع الحؼ  التحكيؼ دون مبخر، ويسكؽ أن نحكخ ىشا

حيث لؼ  (،ثار بيؽ حكؾمة الدعؾدية والذخكة األمخيكية لمديت )أرامكؾ
 م 1955يرجر قخار التحكيؼ إال بعج ثالث سشؾات مؽ بجاية الشداع عام 

وقج  الشداع،خيؼ إن ىحه الدخية قج تؤدؼ إلى الحج مؽ تز الدخية: .4
تؤدؼ أيزا إلى التدؾية الؾدية، ومؽ ثؼ استسخار العالقة بيؽ األطخاف 

 (.2)الستشازعة 
                                                 

( أحسج عبج الكخيؼ سالمة :" قانؾن العقج الجولي مفاوضات العقؾد الجولية قانؾن اإلرادة  1)
 .م2008،القاىخة، دار الشيزة العخبية ، سشة“و أزمتو 

التحكيؼ الجولي و دوره في فض مشازعات التجارة واالستثسار وواقع “( دمحم أبؾ العيشيؽ:  2)
بحث مقجم إلى مؤتسخ الكؾيت لمتحكيؼ  ،“ة اإلقميسي لمتحكيؼ الجولي تجخبة مخكد القاىخ 
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أما فيسا يخص الدبب الحكيقي لمجؾء إلى التحكيؼ في مجال مشازعات 
األجشبية ىؾ انعجام ثقة السدتثسخيؽ األجانب بالسحاكؼ الؾطشية في  االستثسارات

والشامية مشيا برفة خاصة وعجم قبؾليؼ الخزؾع الجولة السزيفة برفة عامة 
بديؾلة لقزاء دولة أجشبية ، ولشغام قانؾني مختمف عؽ ذلػ الدائج في دوليؼ 

( ، فيؼ يخذؾن مؽ ميل القاضي إلى تفيؼ وجية نغخ دولتو ومؾاطشيو مشو 1)
لجية نغخ السدتثسخ األجشبي بأن قؾتو التفاوضية تتشاقص لسجخد دخؾل رأس 

البمج األجشبي، ليحا فيؾ يحخص عمى تزسيؽ عقج االستثسار السال في 
(، وقج تؾصل  الفقو إلى تقديؼ 2نرؾصا تزسؽ لو حساية أكبخ مثل التحكيؼ)

التحكيؼ  قدؼ إلىالتحكيؼ بالشغخ إلى الشغام القانؾني الحؼ يشتسي إليو  . فقج 
 عام وتحكيؼ دولي خاص وتحكيؼ داخمي )وطشي(: دولي

يفرل في مشازعة قائسة بيؽ دولتيؽ فأكثخ تتستع فإن كان التحكيؼ  -
ىحه الحالة إلى قؾاعج  ويخزع في عامًّا،فيكؾن التحكيؼ دوليا  بالديادة،

 .القانؾن الجولي العام
 األفخاد،فيكؾن عشجما تشذأ عالقة قانؾنية بيؽ  الخاص،أما التحكيؼ الجولي  -

أو مكيسيؽ  كأن يكؾن األطخاف مؽ جشديات مختمفة دولي،لكؽ ذات طابع 
أن السحكؼ  أجشبية أوفي دول مختمفة أو أن العقج أبخم أو يشفح في دولة 

 (.3)أجشبيا في الخرؾمة  الحؼ سيفرل
 
 

                                                                                                                  

، أيزا التحكيؼ بيؽ  114م ، ص 29/04/1997-27التجارؼ الجولي ، الكؾيت 
التذخيعات العخبية والسؾاثيق الجولية ، قؾاعج ولؾائح مخاكد التحكيؼ العخبية واألجشبية ،السجمج 

 .03م،ص1،1998
مة: "قانؾن التحكيؼ التجارؼ الجولي و الجاخمي تشغيخ وتظبيق ( أحسج عبج الكخيؼ سال 1)

 .126م،ص2004مقارن"، القاىخة، دار الشيزة العخبية،
( سسيحة القميؾبي :"مجػ ججوػ تظبيق القانؾن الؾطشي في التحكيؼ بذأن تشفيح العقؾد  2)

 .41م، ص2004الجولية لشقل التكشؾلؾجيا"، مخكد تحكيؼ اتحاد السحاميؽ الجولي، القاىخة،
( عامخ عمى رحيؼ :" التحكيؼ بيؽ الذخيعة و القانؾن "، ليبيا ، الجار الجساىيخية لمشذخ و  3)

 45م،ص1987الظبعة األولى،  سشة  التؾزيع و اإلعالن ،



9112" 1"ج يٌاير  -والسخوى الحاديتالسٌت  – االولالعدد  –هجلت العلوم االقخصاديت والقاًوًيت   

 

       دور األنظمت القانونيت في تعزيز التنويع االقتصادي من خالل استقطاب وحمايت   059

 االستثماراث األجنبي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اـمـــة اخل
لقج لعب قظاع االستثسارات األجشبية  دورًا كبيخًا في االقتراد الؾطشي ومازال 

شو الجولة مؾارد كبيخة عمى يمعب ىحا الجور ألنو القظاع األول الحؼ تحقق م
اعتبار أنو يخمد إلى استقالل الجولة ومسارسة سيادتيا عمى إقميسيا. فقج أكجت 
الجراسة عمى أن أسباب التشافخ بيؽ طخفي العالقة في االتفاقيات االستثسارية 
األجشبية ىؾ البحث عؽ مرالح كل مشيسا، ففي حيؽ يبحث السدتثسخ األجشبي 

ستثسارية في أحزان القانؾن الجولي، فإنو الجولة تبحث عؽ تدكيؽ العقؾد اال
 عؽ تأكيج سيادتيا مؽ خالل تدكيؽ العقؾد في أحزان قانؾنيا الجاخمي.

والسالحع أن في دراسة مؾضؾع "دور الشغام القانؾني لإلستثسارات األجشبية 
في استقظاب وحساية الذخكات األجشبية"، أدػ إلى الؾصؾل إلى نتائج يسكؽ 

 تيا في الشقاط التالية :حؾصم
أن الحساية القانؾنية لمذخكات األجشبية في عقؾدىا مع مختمف الجول  -

السزيفة لالستثسار متبايشة في آلياتيا، كسا تتبايؽ أيزًا في حجؼ ونظاق 
الزسانات والتحفيدات السسشؾحة ليحه الذخكات، بل حتى في نظاق اآللية 

والزسانات السسشؾحة لمذخكات  الؾاحجة تتبايؽ وتختمف مؤشخات السدايا
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االستثسارية األجشبية، فعمى سبيل السثال نجج أن مؤشخ الحساية بالشدبة 
 أللية التحكيؼ يختمف مؽ حكؼ آلخخ .

إن اتداع نظاق السدايا وضسانات الحساية القانؾنية السسشؾحة لمذخكات  -
رات االستثسارية األجشبية في عقؾدىا مع مختمف الجول السزيفة لالستثسا

األجشبية، رتب قجرًا مخضيًا مؽ الحساية الفاعمة ليحه الذخكات، وقج تجمى 
ذلػ بؾضؾح في فاعمية نتائج أحكام التحكيؼ )الحكؼ بالتعؾيض( وفاعمية 

 تشفيح ىحه األحكام )الحرؾل عمى التعؾيض( لرالح ىحه الذخكات.
فقج كذفت الجراسة عؽ آليات الحساية السكخسة مؽ قبل مختمف  -

ات الجول السزيفة لالستثسارات تفؾقت في الفاعمية واإللدامية عمى تذخيع
 آليات الحساية السكخسة مؽ قبل القانؾن الجولي.

كسا أن السبخرات الحكيكية التي كانت قج دفعت الجول مؾضؾع الجراسة  -
لمكيام بإجخاءات التأميؼ، قج نص عمييا الخظاب الدياسي، وبالتالي كانت 

لمظعؽ في شخعيتيا بدبب مخالفتيا لسبجأ السداواة ىحه اإلجخاءات عخضة 
وعجم التسييد )عمى األقل في نغخ الذخكات األجشبية( ، وىؾ قيج يفخضو 

 القانؾن الجولي.
أكجت الجراسة عمى أن الشص عمى أدوات القانؾن الجولي بخرؾص  -

القانؾن الؾاجب التظبيق عمى العقؾد االستثسارية يعتبخ آلية فاعمة مؽ 
لحساية القانؾنية بالشدبة لمسدتثسخ األجشبي وخاصة لجػ قزاء آليات ا
 التحكيؼ.

تؾصمت الجراسة إلى أنو باإلمكان حساية الستعاقج األجشبي في عقؾده  -
مع الجولة السزيفة إذا ما تؼ قبؾل القانؾن الؾطشي لمجولة كقانؾن واجب 
التظبيق، وذلػ مؽ خالل اإلعتساد عمى بعض مبادغ القانؾن الخاص 

 لسكخسة ليحه الغاية مثل"مبجأ العقج شخيعة الستعاقجيؽ".ا
أكجت الجراسة عمى أن شخوط الثبات التذخيعي ىي شخوط صحيحة  -

ومظسئشة لمسدتثسخ األجشبي ، وليذ ىشاك ما يسشع الجولة مؽ االلتدام بيا 
طالسا أنيا ال تتعارض مع السرمحة العامة والشغام العام، عمى أن الجولة 

يع وبإرادتيا السشفخدة أن تعجل في تذخيعاتيا الجاخمية وفقًا السزيفة تدتظ
لسا تقتزيو مرالحيا في ضؾء الستغيخات اإلقترادية دون أية مدؤولية 
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عمييا، طالسا أنيا لؼ تخالف أحكام القانؾن الجولي فقط يتختب عمييا إال 
 حق التعؾيض لمسدتثسخ األجشبي.

ادية الحاصمة تختب عمييا كسا أنو يجب القؾل بـأن التظؾرات اإلقتر -
إتخاذ تجابيخ إحتخازية، فقج تؼ اعتساد سمظات ضبط في ىحا القظاع تتكفل 
بسيسة تدييخ وضبط في ىحا القظاع، وبالتالي فيي تعتبخ أدوات مخاقبة 
لمجولة، وعمى ىحا األساس فإن دور الجولة  اختمف عسا كان عميو سابقا 

شذاطات االقترادية أصبحت فبعج ما كانت الجولة تتجخل في معغؼ ال
تمعب دور الزابط السؾجو في الحياة االقترادية مؽ جخاء فتح مجسل 
القظاعات االقترادية لمسبادرة الخاصة، ىحا يعشي أن تجخل الجولة تحؾل 
مؽ تجخل مباشخ إلى تجخل غيخ مباشخ مكخس مؽ خالل ىحه الييئات 

 السدساة بدمظات الزبط.
كيقي والجائؼ لمذخكات االستثسارية األجشبية نافمة القؾل إن الزسان الح -

فيسا يخص استثساراتيا في الجول السزيفة لالستثسارات، ال يسكؽ أن 
يكؾن في الكؼ اليائل ألدوات الحساية الجولية وتدايج آليات الزسان 
الؾطشية، بل فيسا يسكؽ أن يقجمو السدتثسخ األجشبي مؽ مداىسة حكيكية 

حه األخيخة عشجما تالحع الجور الفعال إلقتراد تمػ الجول، ألن ى
لمسدتثسخ األجشبي يدداد تسدكيا بو، عشجىا فقط يتخظى االستثسار 
األجشبي حجود السخاطخ غيخ التجارية )الدياسية(، أما وأن تبقى الذخكات 
تعسل خارج األىجاف االقترادية، واالجتساعية لتمػ الجول، متجاىمة واقع 

ائل الحساية الؾطشية والجولية وإن تعجدت لؽ ىحه الجول )الشامية( فإن وس
تججؼ نفعا ميسا كان مرجرىا، وميسا كانت طبيعتيا القانؾنية وصفتيا 
اإللدامية، ويكؾن مؽ األفزل ليحه الذخكات أن تبحث في الجور الحؼ 
يجب أن تقؾم بو استثساراتيا، آخحة في االعتبار مرالح الجول 

رات كذخيػ اقترادؼ، ألن االستقخار السدتزيفة ليحا الشؾع مؽ االستثسا
والجيسؾمة تبشى عمى التؾافق في السرالح، وليذ عمى فخض الذخوط و 

 القيؾد القانؾنية ألؼ طخف عمى الظخف اآلخخ.
دور مؽ خالل الشتائج التي تؾصمشا إلييا مؽ جخاء دراستشا لسؾضؾع 

ب األنغسة القانؾنية في تعديد التشؾيع االقترادؼ مؽ خالل استقظا
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، يسكؽ تقجيؼ أو طخح بعض االقتخاحات وحساية االستثسارات األجشبية
 التالية :

وضع خظط استخاتيجية لتؾفيخ عؾامل وأسباب تخقية الذخاكة خاصة  .1
مع الذخكات االستثسارية مؽ أجل تحقيق مدتؾػ نسؾ ىام ومدتسخ 
مسا يداعج عمى رفع الظمب اإلجسالي الحؼ يعتبخ عامال ىاما لمخخوج 

 زمات اإلقترادية.مؽ األ
محاولة تحقيق التؾازن بيؽ مرالح الذخكات الؾطشية ومرالح  .2

الذخكات األجشبية التي تعسل عمى تحقيق أكبخ حرة مؽ االنتاج 
 واألرباح.

إنذاء عالقات شخاكة إلكتداب الخبخات الجولية في مجال االستثسارات  .3
 األجشبية لجػ الجول السزيفة لالستثسار.

 

 
 

 قائًة ادلراجغ
 أوال/ السخاجع بالمغة العخبية:

  أحسج عبج الكخيؼ سالمة :"قانؾن العقج الجولي مفاوضات العقؾد الجولية
قانؾن اإلرادة و أزمتو"، دار الشيزة العخبية ، القاىخة ،  سشة 

 0م2008
  أحسج عبج الكخيؼ سالمة: "قانؾن التحكيؼ التجارؼ الجولي و الجاخمي

 م2004دار الشيزة العخبية، تشغيخ وتظبيق مقارن"، القاىخة،
  ،" بذار دمحم األسعج: "عقؾد االستثسار في العالقات الجولية الخاصة

 0م2005دار الشيزة العخبية، القاىخة ، سشة
  حفيغة الديج الحجاد:" التحكيؼ في العقؾد اإلدارية" ، دار الشيزة

 .م2002العخبية ، 
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  في التحكيؼ سسيحة القميؾبي :"مجػ ججوػ تظبيق القانؾن الؾطشي
بذأن تشفيح العقؾد الجولية لشقل التكشؾلؾجيا"، مخكد تحكيؼ اتحاد 

 م2004السحاميؽ الجولي، القاىخة،
  عبج الؾاحج الفار :" طبيعة القاعجة الجولية االقترادية في عل الشغام
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