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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقــم 2014/46

بالت�سديـق علـى االتفاقيـة املوحـدة )املعدلـة( 

ال�ستثمـار روؤو�س االأمـوال العربيـة فــي الـدول العربيـة

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

اإىل التفاقية  �سلطنة عمان  ان�سمام  باملوافقة على   94/29 ال�سلطاين رقم  املر�سوم  وعلى 

املوحدة ل�ستثمار روؤو�س الأموال العربية فـي الدول العربية ، 

العربية  الدول  فـي  العربية  الأموال  روؤو�س  ل�ستثمار  )املعدلة(  املوحدة  التفاقية  وعلى 

التي اأقرتها القمة العربية التنموية القت�سادية والجتماعية فـي دورتها الثالثة املنعقدة 

فـي الريا�س خالل الفرتة من  21 - 22 يناير 2013م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديــق على التفاقيــة املوحـدة )املعدلــة( ل�ستثــمار روؤو�س الأمــوال العربيــة فـي الــدول 

العربية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

علـــى جهـــات الخت�ســــا�س اإيــداع وثيـقــة الت�سديـــق علــى تعديــــل التفاقيـــة امل�ســـار اإليهــــا 

وفقـــا لأحكامهــا .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي  اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي  : 22 من �ســــــــوال �سنة 1435هـ

املـوافـــــق : 19 من اأغ�سطـ�س �سنة 2014م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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االتفاقيـة املوحـدة 

ل�ستثمار روؤو�س الأموال العربية فـي الـدول العربيـة املعدلـة

ديباجـــة :

اإن حكومـــات الـــدول الأعــ�ضـاء فـي جامعـــة الــــدول العربيــــة ,

حتقيــقـــــا لأهـــداف ميثــــاق اجلامعــــة ومعاهــــدة الدفـــاع امل�ضتـــرك والتعــــاون القتــ�ضـــادي 

اتفاقيـات العمل  التـــي تت�ضمنــهــا  املبـــادئ والغايـات  العربيـــة وجممل  بيــن دول اجلامعـــة 

القت�ضــادي العربــي والقـــرارات ال�ضــــادرة عـــن املجلــــ�س القت�ضــــادي والجتماعـــي جلامعــة 

الـــدول العربيــة , 

وانطالقــا من هــدف تعزيــز التنمــية القت�ضاديــة والجتماعــية العربيــة ال�ضاملة والتكامل 

القت�ضادي العربي ,

واإميانا باأن عالقات ال�ضتثمار بني الدول العربية ت�ضغل فـي العمل القت�ضادي والجتماعي 

العربي امل�ضرتك جمال اأ�ضا�ضيا ميكن من خالل تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية 

امل�ضرتكة فـيها على اأ�ضا�س املنافع املتبادلة وامل�ضالح العربية ,

القت�ضاديـــــــة  املــــوارد  لتحريــــك  منـــاخ مالئـــــم لال�ضتثمــــار  توفـيـــــر  بـــاأن  منهــا  واقتناعـــا 

العربيــــة فـــي ميـــدان ال�ضتثمـــار العربـــي امل�ضتــرك يتطـــلــب ت�ضهيــــل الإجــــراءات املتعلقــــة 

بال�ضتثمـــار فـي الـــدول العربيــــة , و ت�ضهيــل انتقـــال روؤو�س الأمـــوال العربيـــة وتوظيفـــها 

وحمايتها داخل الدول العربية وت�ضهيل انتقال امل�ضتثمرين العرب بني الدول العربية مبا 

يخدم التنمية امل�ضتدامة فـيها ومبا يرفع م�ضتوى معي�ضة مواطنيها ويدعم م�ضتثمريها , 

واإذ تعترب اأن الأحكام الواردة فـي هذه التفاقية اإمنا ت�ضكل حدا اأدنى فـي معاملة روؤو�س 

الأمـــوال وال�ضتثمـــارات العربيـــة يجــب اأن تكفلــه الت�ضريعــات الوطنيـة املتعلقة بال�ضتثمار 

اأقرت هذه التفاقية وملحقها الذي يعترب جزءا ل يتجزاأ منها  , قد  فـي الدول العربية 

معلنة ا�ضتعدادها التام لو�ضعها مو�ضع التنفـيذ ن�ضا وروحا موؤكدة رغبتها فـي بذل ق�ضارى 

جهودها لتحقيق اأهدافها وغاياتها .

قد اتفقت على ما يلي :

-1-



اجلريدة الر�سمية العدد )1067(

ف�سـل متهيـدي 

تعاريـف 

املــادة ) 1 (

يق�ضــد لأغــرا�س هــذه التفاقيــة بالكلمــات والعبــارات الــواردة اأدنــاه املعانــي املبينــة اإزاءهــا 

اإل اإذا دل �ضياق الن�س على غري ذلك :

1 - االتفاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : هـــي التفاقــيـــة املوحـــدة ل�ضتثمـــار روؤو�س الأمـــوال 

بيــــن دول  املعقـــودة  العربيــــة  الـــدول  فــي  العربيــــــة 

اجلامعة العربية الأطراف فـيها ) املعدلة ( .

2 - اجلامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : هي جامعة الدول العربية .

3 - الدولـــــــــــــــة العربيــــــــــــة : هي الدولة الع�ضو بجامعة الدول العربية .

نافذة  التفاقية  تكـون  التي  العربيــة  الدولـــة  هــــي   : الطـــــــــــرف  الدولـــــــــــــــة   -  4

بالن�ضبة اإليها .

5 - الدولـــــــــــــــةامل�سيفــــــــــــــة : هي الدولة الطرف التي تكون ال�ضتثمارات العربية 

داخل حدودها اجلغرافـية .

6 - راأ�س املـــــــــــال العربــــــــــــي : هــو املـــال الـــذي ميلكـــه امل�ضتثمر العربي وي�ضمل كل 

ما ميكن تقوميه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية .

املجـالت  اأحـد  العربي فـي  املــال  راأ�س  ا�ضتخــدام  راأ�س املال العربي : هــو  7 - ا�ستثمار 

القت�ضاديــة اأو الجتماعيــة فـي اإقليــم دولــة طــرف 

غري دولــة جن�ضيــة امل�ضتثمــر العربـي اأو حتويله اإليها  

بهــدف حتقيق عوائد وفقا لأحكام هذه التفاقية .

8 - امل�ستثمــــــــــــــر العربـــــــــــي : هـــو ال�ضخـــ�س الطبيــــعي اأو العتبـــاري الــذي ميلك 

راأ�س مــال عربــي ويقــوم با�ضتثمــاره فـي اإقليــم دولة 

ن�ضبـــة  تقــل  األ  علــى  بجن�ضيتهـــا  يتمتــع  ل  طــرف 

م�ضاهمـــة امل�ضتثمــر العربي فـي راأ�س مال ال�ضخ�س 

العتباري عن )51 ٪( ب�ضورة مبا�ضرة . 

9 - املجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س : هو املجل�س القت�ضادي والجتماعي جلامعة الدول 

العربية .
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10 - اجلهـــــــــــــــة املركزيــــــــــة : هي اجلهة املعنية بتنفـيذ اأحكام هذه االتفاقية داخل 

الدولة الطرف .

11 - املحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : هي حمكمة اال�ستثمار العربية .

12 - العـــوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد : خمرجـــــات اال�ستثمــــار وجميــــع املبالـغ املاليـة التـــي 

يدرهـــا اال�ستثمـــار وعوائدهــا ، وت�سمــل علــى �سبيــل 

املثــــــال ال احل�ســــر ، االأربـــــاح والفوائـــــد واملكا�ســـــب 

الراأ�س ماليــة واالإتاوات والر�سوم والتعوي�سات . 

13 - الإقليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإقليم الدولة امل�سيفة لال�ستثمار والبحر االإقليمي 

واملنطقــــة االقت�سادية اخلال�سة واجلــــرف الــــقــــاري 

الــــذي متــــار�س عليــــه الدولــــة احلقــــوق ال�سياديـــــة 

طبقــــــا للقانون الدويل املعمول به فـي هذا ال�ساأن . 

الف�صل الأول 

اأحكــام عامــة 

املــادة ) 2 (

ت�سمح الدول االأطراف فـي هذه االتفاقية - وفـي اإطار اأحكامها - بانتقال روؤو�س االأموال 

واالأنظمة  الت�سريعات  ا�ستثمارها مع مراعاة  وت�سهل  وت�سجع  بحرية  بينها  فـيما  العربية 

واال�ستثمارات  امل�ستثمر  حتمي  باأن  وتتعهد   ، البيئة  وحماية  املقننة  بالن�ساطات  املتعلقة 

وعوائــدها وتتمتــع روؤو�س االأمــوال العربيــة فـي الدولــة الطرف مبعاملة عادلــة ومن�سفة  

فـي جميــع االأوقــات ، واأال تفــر�س اأي متطلبــات اأداء اأو قبــول قد تكــون �سـارة باال�ستثمــار 

اأو ذات اأثر �سلبي عليه اأو التمتع به .

املــادة ) 3 ( 

1 - ت�سكل اأحكام هذه االتفاقية حدا اأدنى ملعاملة كل ا�ستثمار يخ�سع لها .

2 - وفـي حدود هذا احلد االأدنى تكون االأولوية فـي التطبيق الأحكام االتفاقية عند تعار�سها 

مع قوانني واأنظمة الدول االأطراف .

املــادة ) 4 ( 

باملبــــادئ  تف�سيـرهــا  وفـــي  االتفاقيـــة  بهــذه  املتعلقــــة  االأحكـــام  ا�ستخــــال�س  فــي  ي�ستهـــدى 

التي تقوم عليها واالأهداف التي ا�ستلهمتها ثم بالقواعد واملبادئ امل�سرتكة فـي ت�سريعات 

الدول االأع�ساء فـي جامعة الدول العربية ثم باالأعراف التجارية الدولية .
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 الف�صل الثاين 

معاملـة اال�صتثمـار وامل�صتثمـر العربـي 

املــادة ) 5 ( 

1 -  يتمتــع امل�ستثمــر العربــي بحريــة اال�ستثمــار فـي اإقليــم اأي دولــة طــرف فـــي املجـــاالت 

املتاحـــة وفقـــا للأنظمـــــة والقوانيــــن فـــي الدولــــة الطــــرف وذلــك فـــي حـــدود ن�ســـب 

امل�ساركـــة فـــي امللكية املقررة فـي قانون الدولة الطرف كما يتمتع امل�ستثمر بالت�سهيلت 

واالمتيازات وال�سمانات وفقا الأحكام هذه االتفاقية .

2 - يعامــل راأ�س املــــال العربــي امل�ستثمـــر فـــي الدولــــة امل�سيفــــة معاملــــة ال تقــــل تف�سيـــل 

عن راأ�س املال اململوك ملواطني تلك الدولة اأو دولة ثالثة اأيهما كان اأف�سل بل متييز .

3 - للم�ستثمـر العربـي حـق االختيـار فـي اأن يعامـل اأي معاملـة اأخـرى تقررهـا اأحكــام عامــة 

فــي الدولـــة امل�سيفـــة مبوجــب قانــون اأو اتفاقيــة دوليــة اأو اتفاقـــات ا�ستثماريــة اأخــرى 

وال ي�سمــل ذلــك مــا قـــد متنحـــه الدولــة الطــرف مــن معاملــة متمــيزة ال�ستثمار حمدد 

نظرا الأهميته اخلا�سة لتلك الدولة .

4 - ال ت�سري اأحكام هذه املادة على ما يلي :

مبقت�سى  ثالثة  دولة  مل�ستثمري  املتعاقدة  االأطراف  من  اأي  مينحها  التي  املزايا   - اأ 

ع�سويتها فـي منطقة جتارة حرة اأو احتاد جمركي اأو �سوق م�سرتكة .

ب - املعاملة ال�سريبية اأو الزكوية .

 ج - متلك االأرا�سي والعقارات .

املــادة ) 6 ( 

1 - يتمتع امل�ستثمر العربي بحرية حتويل راأ�س املال امل�ستثمر وعوائده فـي اإقليم اأي دولة 

طرف بدون تاأخري ، ثم اإعادة حتويله اإىل اأي دولة بدون تاأخري بعد الوفاء بااللتزامات 

امل�سيفــة  الدولــة  فـي  امل�ستحقــة  اال�ستثمـاري  امل�سـروع  علـى  ترتبــت  التــي  القانونيــة 

بـــدون اأن يخ�ســع فـي ذلـــك اإلــى اأي قيــــود متييزيـــة م�سرفـيــــة اأو اإداريــــــة اأو قانونيــــــة 

، وال ي�ســـــري ذلــك 
 )*(

وبــدون اأن ترتتــــب اأي �سرائــــب ور�ســـــوم علـــى عمليــــة التحويـــــل

علــى مقابــل اخلدمـــات امل�سرفـيـــة .

العبـــــارة  اإ�سافــــــة  علــى  ال�سعبيــــــة  الدميقراطيــــــة  اجلزائريــــــة  اجلمهوريــــــة  تتحفـــظ 
 )*(

التاليـــة ) وبـــدون اأن ترتتـــــب اأي �سرائـــب و ر�ســوم علــى عمليـــة التحويـــــل ( التــي وردت 

فـي الفقرة )1( من املادة )6( .
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2 - تتــم التحويــالت بحريــة وبــدون اأي تاأخيــر بالعملــة الأ�ضليــة لال�ضتثمــار اأو باإحـــدى 

العمــالت القابلــة للتحويــل واملعرفــة من قبــل �ضــندوق النقــد الدويل ويتم التحويــل 

ب�ضعر ال�ضرف ال�ضائد فـي تاريخ التحويل فـي الدولة امل�ضيفة .

املــادة ) 7 ( 

1 - يجوز للم�ضتثمر العربي اأن يت�ضرف فـي ا�ضتثماره بجميع اأوجه الت�ضرف الذي ت�ضمح 

به طبيعته ومبا ل يتعار�س مع القوانني والأنظمة ال�ضارية فـي الدولة امل�ضيفة .

2 - ت�ضتمــر معاملــة ال�ضتثمــار ح�ضــب اأحكــام هــذه التفاقيــة ما دامــت تتوفــر له ال�ضــروط 

املحــددة فـيهــا .

املــادة ) 8 ( 

1 - ل يخ�ضـــع راأ�س املــال العربــي امل�ضتثمــر مبوجــب اأحكــام هـــذه التفاقيــة لأيــة تدابيــر 

خا�ضـة اأو عامة دائمـة اأو موؤقتـة مهما كانــت �ضيغتهــا القانونيــة تلحــق اأيــا مـن اأ�ضولـه 

اأو احتياطياتــه اأو عوائـــده كليــا اأو جزئيــا وتــوؤدي اإلــى امل�ضــادرة اأو ال�ضتيــالء اجلربي 

اأو نزع امللكية اأو التاأميم اأو الت�ضفـية اأو احلل اأو انتزاع اأو تبديد اأ�ضرار امللكية الفكرية 

اأو احلقوق العينية الأخرى اأو منع �ضداد الديون اأو تاأجيلها جربا اأو اأي تدابري اأخرى 

توؤدي اإىل احلجز اأو التجميد اأو احلرا�ضة اأو غري ذلك من �ضور امل�ضا�س بحق امللكية 

فـي ذاتــه اأو اإلــى الإخــالل مبـــا يرتتــــب عليــه للمالك مــن �ضلطـــات جوهـــرية تتمثـــل 

فـي �ضيطرته على ال�ضتثمار وحيازته وحقوق اإدارته وح�ضوله على عوائده اأو ا�ضتيفاء 

حقوقه والوفاء بالتزاماته . 

2 - على اأنه يجوز :

اأ - نــزع امللكيــة لتحقيــق نفــع عــام مبقتــ�ضى ما متلــكه الدولـــة امل�ضيفـــة اأو موؤ�ض�ضاتــها 

يتــم ذلك  اأن  �ضريطــة  العامــة  امل�ضاريع  تنفـيــذ  فـي  القيــام بوظائفــها  �ضلطــة  من 

علـــى اأ�ضـــا�س غيـــر متيـــيزي ووفقا لأحكام قانونية عامة تنظم نزع امللكية ومقابل 

قــــــرار  اتخـــــاذ  قبــل  لال�ضتثمـــــار  ال�ضوقيـــــة  للقيــمـــــة  وم�ضـــــاوي  عــــادل  تعويـــــ�س 

نــــــزع امللكيـــة اأو يكــــون معروفــا للجمهــور اأيهما كان اأ�ضبق . واإذا مل يكن من املمكن 

التاأكد من القيمة ال�ضوقية , يتم حتديد التعوي�س طبقا لالأ�ضول املتعارف عليها 

اأ�ضا�س مبادئ من�ضفة تاأخذ فـي العتبار - �ضمن  عموما بالن�ضبة للتقييم وعلى 

اأمور اأخرى - راأ�س املال امل�ضتثمر , والإهالك , وقيمة الإحالل والعنا�ضر الأخرى 

بــدون  ودفعــه  لالأداء  قابــال  التعويــ�س وجعلــه  يتعني حتديد مبلغ   , ال�ضلة  ذات 

 . امللكية �ضفته القطعية  اكت�ضاب قرار نزع  �ضــنة من تاريخ  اأق�ضاهــــا  تاأخيــر فـي مـــدة 

�ضعــر  اأ�ضــا�س  على  التعويــ�س  علـى  فائــدة  الأداء حتت�ضــب  فـي  التاأخري  وفـي حالة 
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ال�ضــوق التجــاري , ابتداء من نهايــة املدة املحددة ولغاية تاريخ الأداء , على األ تتجاوز 

هذه املدة ثالثة اأ�ضهر اأخرى . يحق للم�ضتثمر العربي الذي تتاأثر ا�ضتثماراته بنزع 

التعوي�س بالطرق  اأو / ومقدار  امللكية  اإجراءات نزع  , فر�ضة الطعن فـي  امللكية 

القانونية .

ب - اتخــاذ الإجــراءات التحفظيـــة املوؤقتة ال�ضــادرة مبوجــب اأمر مــن جهــة ق�ضائيـة 

خمت�ضــة واإجراءات تنفـيذ الأحكام ال�ضادرة من جهة ق�ضائية خمت�ضة .

املــادة ) 9 ( 

1 - ي�ضتحق امل�ضتثمر العربي تعوي�ضا عادل عما ي�ضيبه من �ضرر يتنا�ضب مع هذا ال�ضرر 

نتيجة قيام الدولة امل�ضيفة اأو اإحدى �ضلطاتها العامة اأو املحلية اأو موؤ�ض�ضاتها مبا يلي :

الدولة  عاتق  على  املفرو�ضة  الدولية  والتعهدات  اللتزامات  من  باأي  الإخالل   - اأ 

امل�ضيفة والنا�ضئة عن هذه التفاقية مل�ضلحة امل�ضتثمر العربي اأو عدم القيام مبا 

يلزم لتنفـيذها �ضواء كان ذلك نا�ضئا عن عمد اأو اإهمال .

ب - المتنــاع عن تنفـيــذ حكــم ق�ضائــي اأو حتكيمـــي واجب التنفـــيذ ذي �ضلـــة مبا�ضرة 

بال�ضتثمار .

اإحداث �ضرر للم�ضتثمر العربي  اأو بالمتناع فـي  اآخر بالفعل  باأي وجه  الت�ضبب  ج - 

مبخالفة الأحكام القانونية النافذة فـي الدولة امل�ضيفة .

2 - فـي حالة تعر�س ا�ضتثمارات امل�ضتثمر العربي خل�ضائر فـي اإقليم الدولة امل�ضيفة نتيجة 

اأف�ضلية عن تلك  اأو حالة طوارئ وطنية متنح الدولة امل�ضيفة معاملة ل تقل  حرب 

التي متنحها مل�ضتثمريها اأو طرف ثالث اأيهما اأف�ضل .

3 - تكون قيمة التعوي�س عادلة ملا حلق بامل�ضتثمر من �ضرر وتبعا لنوع ال�ضرر ومقداره , 

ويكون بعملة قابلة للتحويل ح�ضب الفقرة )2( من اأحكام املادة )6( .

املــادة ) 10 ( 

1 - يكون التعوي�س نقديا اإذا تعذر اإعادة ال�ضتثمار اإىل حاله قبل وقوع ال�ضرر .

2 - ي�ضرتط فـي تقدير التعوي�س النقدي اأن يجرى خالل �ضتة اأ�ضهر من يوم وقوع ال�ضرر 

التقدير  اكت�ضاب  اأو  التعوي�س  مقدار  على  التفاق  تاريخ  من  �ضنة  خالل  يدفع  واأن 

�ضفته القطعية واإل ا�ضتحق امل�ضتثمر فوائد تاأخريية على املبلغ غري املدفوع اعتبارا 

من اليوم التايل لنق�ضاء هذه املدة وفقا لأ�ضعار الفائدة امل�ضرفـية ال�ضائدة فـي الدولة 

امل�ضيفة وفقا للفقرة )2( من اأحكام املادة )6( من هذه التفاقية .
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املــادة ) 11 ( 

مبا ل يتعار�س مع اأنظمة وقوانني الدولة امل�ضيفة , يتمتع امل�ضتثمر العربي مع اأفراد اأ�ضرته 

بحق الدخول والإقامة والنتقال واملغادرة بحرية وبال عائق فـي اإقليم الدولة امل�ضيفة , 

ول تفر�س قيود على هذا احلق اإل باأمر ق�ضائي . ويتمتع العاملون فـي ال�ضتثمار واأ�ضرهم 

بت�ضهيالت الدخول والإقامة واملغادرة .

املــادة ) 12 ( 

اأيــد  ت�ضهل الدولة امل�ضيفة للم�ضتـثمر العربي احل�ضول على ما حتتاجه ا�ضتثماراته مــن 

 , ال�ضــاأن  هـــذا  فـي  ال�ضاريـــة  لقوانينـــهــا  وفــــقا  واأجنبيــة  ومــن خبـــرات عربيـــة  عاملــة عربيـــة 

على اأن تكـــون الأولويــة فـي توظيــف العمالــة واخلبــرات ملواطنــي الدولــة امل�ضيفة فـي حــال 

توفر املوؤهالت املطلوبة , واأن تبذل الدولة امل�ضيفة ق�ضارى جهدها باأل ت�ضكل ت�ضريعاتها 

عائقا لتطوير وحتديث ال�ضتثمارات فـيها .

املــادة ) 13 ( 

1 - يلتزم امل�ضتثمر العربي فـي خمتلف اأوجه ن�ضاطه اأق�ضى قدر ممكن من التن�ضيق مع 

الدولة امل�ضيفة ومع موؤ�ض�ضاتها واأجهزتها املختلفة وعليه احرتام قوانينها ونظمها .

ال�ضابقة  الفقرة  فـي  الواردة  باللتزامات  اإخالله  م�ضوؤولية  العربي  امل�ضتثمر  يتحمل   -  2

وفقا للقانون النافذ فـي الدولة امل�ضيفة اأو التي يقع فـيها الإخالل باللتزام .

الف�سل الثالث

فـي املعاملة التف�سيلية 

املــادة ) 14 ( 

للدولة امل�ضيفة تقرير اأي مزايا اإ�ضافـية لال�ضتثمار العربي جتاوز احلد الأدنى املن�ضو�س 

عليه فـي هذه التفاقية .

الف�سل الرابع

فـي متابعة تنفـيذ التفاقية

املــادة ) 15 ( 

يتوىل املجل�س الإ�ضراف على تنفـيذ اأحكام هذه التفاقية وله فـي �ضبيل ذلك : 

1 - اإ�ضدار وتعديل واإلغاء القواعد والإجراءات الالزمة ملتابعة تنفـيذ اأحكام التفاقية .

2 - التعــاون مــع الــدول الأطراف فـي مالءمــة القواعــد والأحكام والإجراءات املتعلقة 

التفاقية وحتقيق  اأحكام  تنفـيذ  على  ي�ضاعد  الأطراف مبا  الدول  فـي  بال�ضتثمار 

اأغرا�ضها .
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3 - جمــع وتن�ضيق التقارير واملعلومات والبيانات والت�ضريعات والقواعد والإح�ضاءات 

و�ضروطــها  لال�ضتثمـــار  املفتوحــــة  والقطاعـــات  وجمالتــــه  بال�ضتثمــار  املتعلقـــــة 

فـي الـــدول الأطراف بعـــد احل�ضـــول عليـــها مـــن اجلهـات املخت�ضة وو�ضعها حتت 

ت�ضرف اأ�ضحاب روؤو�س الأموال العرب بغية ت�ضجيعهم وم�ضاعدتهم على ال�ضتثمار 

فـي امل�ضاريع العربية .

4 - امل�ضاعدة على اإن�ضاء النظم واملوؤ�ض�ضات التي ت�ضهل اأو ت�ضجع على حتقيق اأغرا�س 

التفاقية اأو تكملها مبا فـي ذلك الأجهزة ال�ضت�ضارية والتنفـيذية واأجهزة ونظم 

جتميــع املــوارد املاليــة والب�ضريــة وتوجيهــها نحــو ال�ضتثمــار داخــل الــدول العربيــة 

توجيها متوازيا . 

املــادة ) 16 ( 

1 - للمجل�س اأن يوافق على وقف العمل باأي من اأحكام التفاقية فـي اأي دولة طرف بناء 

علــى طلبهــا ولــه اأن يقيــد ذلك بحــدود زمانيــة اأو مكانيــة اأو مو�ضوعيــة وعلــى اجلهــات 

امل�ضـوؤولــــة فـــي الدولــــة اأن ت�ضرت�ضـــد مبالحظـــات وتو�ضيـــات املجلــ�س ل�ضمــان العـــودة 

اإىل التقيد باأحكام التفاقية .

2 - ل ي�ضمــل احلكــم الــوارد فـي الفقــرة )1( مــن هــذه املــادة املزايــا وال�ضمانــات التــي �ضبــق 

منحها لأي م�ضتثمر عربي فـي نطاق هذه التفاقية .

املــادة ) 17 ( 

للمجل�س اأن ي�ضكل جلانا من بني اأع�ضائه اأو من ميثلهم واأن يخولها ما يراه من اخت�ضا�ضاته 

كما يجوز للمجل�س اأن ي�ضكل :

1 - جلانــا فنيــة متــثل م�ضالــح امل�ضتثــمرين والدول امل�ضيفة لال�ضتثمار وباقي عنا�ضر 

ال�ضتثمار وذلك لدرا�ضة ما يرى اإ�ضناده اإليها من م�ضائل .

2 - جلنة فنية لتف�ضري اأحكام هذه التفاقية .

الف�سل اخلام�س

فـي �سمـان ال�ستثمـار

املــادة ) 18 ( 

للم�ضتثمر العربي اأن يوؤمن على ا�ضتثماره لدى املوؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان ال�ضتثمار وائتمان 

ال�ضادرات اأو اأي جهة تاأمني يراها منا�ضبة .
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املــادة ) 19 ( 

العربية ل�ضمان ال�ضتثمار   املوؤ�ض�ضة  اأن تتفق مع  العربية  الدول  العامة جلامعة  لالأمانة 

املهـــام  مــن  بــاأي مهمــة  القيــام  علــى  اخت�ضا�ضـهـــا  يقـــع �ضمـــن  فـيمــا  ال�ضــادرات  وائتمـــان 

التــي تن�س عليها الفقرتان )3( و )4( من املادة )15( . 

املــادة ) 20 ( 

اإذا ما دفعت اأي دولة طرف اأو جهة عربية مبلغا عن اأ�ضرار تعر�س لها امل�ضتثمر العربي 

نتيجــة �ضمــان كانــت قــد قدمتــه له منفــردة اأو بال�ضتــراك مــع املوؤ�ضــ�ضة العربيــة ل�ضمــان 

ال�ضتثمار وائتمان ال�ضادرات اأو مع جهة اأخرى اأو نتيجة اأي تدابري تاأمينية , يحل الدافع 

حمل امل�ضتثمر جتاه الدولة امل�ضيفة فـي حدود ما دفعه على األ يتعدى فـي ذلك احلقوق 

املقــررة قانونــا للم�ضتثمــر جتــاه تلك الدولــة وتظــل حقــوق امل�ضتثمــر جتــاه الدولــة املذكورة 

قائمة فـيما يتجاوز املبالغ التي دفعت له .

الف�سل ال�ساد�س

ت�سويـة املنازعـات 

املــادة ) 21 ( 

للم�ضتثمر العربي اأن يلجاأ اإىل الق�ضاء فـي الدولة امل�ضيفة طبقا لقواعد الخت�ضا�س فـيها 

وذلك فـي الأمــور التــي تدخــل فـي اخت�ضــا�س املحكمــة علــى اأنــه اإذا رفــع امل�ضتثمــر العربــي 

الدعوى اأمام اإحدى اجلهتني امتنع عليه رفعها اأمام اجلهة الأخرى .

املــادة ) 22 ( 

اأطراف  النا�ضئة بني  املنازعات  ت�ضوية  تتم   , ذلك  النزاع على خالف  اأطراف  يتفق  اإذا مل 

ال�ضتثمار املتعلقة بتطبيق هذه التفاقية عن طريق املحكمة وفقا لنظامها الأ�ضا�ضي الذي 

يبني ت�ضكيلها واخت�ضا�ضاتها ونظام عملها .

املــادة ) 23 ( 

اإذا تعذر ح�ضم النزاع بالو�ضائل التي مت التفاق عليها بني اأطراف ال�ضتثمار يتم اللجوء 

اإىل حمكمة ال�ضتثمار العربية .

املــادة ) 24 ( 

اإذا لــم يوجــد اتفــاق مغايــر بــني اأطــراف النزاع تكون الو�ضاطة والتوفـيق والتحكيم وفقا 

يتجزاأ من هذه  يعد جزءا ل  والذي   , التفاقية  فـي ملحق  الواردة  والإجراءات  للقواعد 

التفاقية .
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املــادة ) 25 ( 

اإذا ن�ضت اتفاقية عربية دولية تن�ضئ ا�ضتثمارا عربيا اأو اأي اتفاق يتعلق بال�ضتثمار �ضمن 

نطاق جامعة الدول العربية اأو فـيما بني اأع�ضائها على اإحالة م�ضاألة اأو نزاع ما اإىل حتكيم 

دويل اأو ق�ضاء دويل جاز باتفاق اأطرافه اعتباره داخال �ضمن ولية املحكمة .

الف�سل ال�سابع

اأحكــام ختاميـة

املــادة ) 26 ( 

دخول  تاريخ  من  �ضنة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  الأطراف  الدول  من  دولة  كل  تكلف   -  1

التفاقيــة حيــز النفــاذ جهــة مركزيــة واحــدة فـيهــا مب�ضوؤوليــة ت�ضهيــل تنفـيــذ اأحكــام 

التفاقية داخل اإقليمها فـي مراحل ال�ضتثمار املختلفة وتبلغ الأمانة العامة جلامعة 

الدول العربية بذلك .

2 - للجهــة املركزيـــة اأن تتخاطـــب مبا�ضـــرة مــع امل�ضتثمريـــن واجلهـــات الأخـــرى ب�ضــاأن كــل 

ما يدخل �ضمن دائرة اخت�ضا�ضها .

املــادة ) 27 ( 

1 - فـي اأي حالــة تتطلــب حتويــل عملــة تنفـيــذا لأحكــام التفاقيــة يتــم التحويــل بعملــة 

ال�ضتثمــار اأو باأيــة عملــة اأخــرى حــرة قابلــة للتحويــل , مبوجــب �ضعــر ال�ضــرف ال�ضائــد 

فـي الدولة التي يجري بها التحويل وذلك وفقا لأحكام املادة )6( .

2 - يتم التحويل خالل املدة الالزمة عادة ل�ضتكمال الإجراءات امل�ضرفـية بال تاأخري فاإذا 

ال�ضروط  م�ضتوف  طلب  تقدمي  تاريخ  من  اأ�ضهر  ثالثة  من  اأكرث  املال  حتويل  تاأخر 

القانونية , ي�ضتحق امل�ضتثمر على الدولة امل�ضيفة فوائد عن املال غري املحول اعتبارا 

من تاريخ انتهاء تلك املهلة باأ�ضعار الفائدة امل�ضرفـية ال�ضائدة فـي الدولة امل�ضيفة .

املــادة ) 28 ( 

تكون الوثائق وامل�ضتندات وال�ضهادات التي ت�ضدرها ال�ضلطات املخت�ضة فـي اأي من الدول 

اأحد الأدلة ل�ضتعمال احلقوق  اأو ي�ضدرها املجل�س - فـي حدود اخت�ضا�ضاته -  الأطراف 

واإثبات اللتزامات التي ترتبها التفاقية وتثبت بها احلالة املدنية والقانونية وموؤهالت 

الدول  فـي  الأجنبية  املحررات  ت�ضديق  اإجراءات  اإىل  دون اخل�ضوع  امل�ضروع  فـي  العاملني 

الأطراف .
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املــادة ) 29 ( 

1 - ت�ضــدق الـــدول الأطــراف فـي التفاقيـــة املوحــدة ل�ضتثـمـــار روؤو�س الأمــــوال العربيـــــة 

فـي الــدول العربيــة علــى هــــذه التفاقيــــة املعدلــة طبــقا لأنظمــتــها الداخليــة وتــــودع 

وثائــق الت�ضديق لدى الأمانة العامة للجامعة .

2 - يجوز للدول العربية التي مل تن�ضم اإىل التفاقية املوحدة ل�ضتثمار روؤو�س الأموال 

العربية فـي الدول العربية اأن تن�ضم اإىل هذه التفاقية املعدلة , وذلك باإيداع وثيقة 

ان�ضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .

3 - تتوىل الأمانة العامة للجامعة اإبالغ الدول الأع�ضاء باإيداع وثائق الت�ضديق عليها .

املــادة ) 30 ( 

تدخــل هــذه التفاقيـــة املعدلـــة حيـــز النفـــاذ بعـــد ثالثــة اأ�ضهر من اإيداع وثائق الت�ضديق 

عليهــا مــن قبل خمــ�س دول اأطـراف فـي التفاقية املوحدة ل�ضتثمار روؤو�س الأموال العربية 

فـي الــدول العربيـــة , وت�ضـــري فـي �ضــاأن الدولة العربية امل�ضدقة اأو املن�ضمة اإىل التفاقية 

املعدلـــة بعــد �ضهــر مـن تاريــخ اإيــداع وثيــقة ت�ضديقــها اأو ان�ضمامــها لــدى الأمانــة العامــة 

للجامعة .

املــادة ) 31 ( 

ل يجوز لأي دولة طرف فـي التفاقية املعدلة اأن تن�ضحب منها اإل بعد مرور خم�س �ضنوات 

على نفاذها بالن�ضبة اإليها , ويكون الن�ضحاب باإ�ضعار كتابي يوجه اإىل الأمني العام للجامعة , 

ول ي�ضبح �ضاريا اإل بعد �ضنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الإ�ضعار .

املــادة ) 32 ( 

اإذا ان�ضحبت اأي دولة طرف فـي التفاقية املعدلة اأو اأوقف العمل بحكم من اأحكام التفاقية 

مبوجــب املادة )16( فــاإن ذلــك ل يوؤثــر علـى احلقــوق واللتزامــات الناجمــة عن ال�ضتثمار 

واملكت�ضبة مبوجب ن�ضو�س التفاقية .

املــادة ) 33 ( 

يكون تعديل هذه التفاقية مبوافقة ثلثي الدول الأطراف وي�ضبح التعديل نافذا فـي حق 

الدول امل�ضدقة بعد ثالثة اأ�ضهر من اإيداع وثائق الت�ضديق على التعديل من قبل خم�س 

دول على الأقل .
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ملحـــــق 

الو�ساطـة والتوفـيـق والتحكيـم 

املــادة ) 1 ( 

الو�ساطــة

1 - فـي حالة اتفاق الطرفـني على ت�ضوية النزاع عن طريق الو�ضاطة يتم اختيار الو�ضيط 

من قبل طرفـي النزاع ويخطران به الأمانة العامة جلامعة الدول العربية التي تتوىل 

متابعة اإجراءات الو�ضاطة .

الو�ضيط والأتعاب  وا�ضم  الأطراف  النزاع ومطالبات  الطرفـني و�ضف  اتفاق  2 - يت�ضمن 

التي قررت له , وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الو�ضيط ن�ضخة من هذا التفاق .

3 - تقت�ضـــر مهمـــة الو�ضيـــط علــى تقريـــب وجهـــات النظـــر , وي�ضــدر تقريـــره خــالل �ضهــر 

من تاريخ اإبالغه مبهمته عن طريق الأمانة العامة جلامعة الدول العربية .

4 - تنطبق باقي الإجراءات اخلا�ضة بالتوفـيق على ذات اإجراءات الو�ضاطة .

املــادة ) 2 ( 

التوفـيــق

1 - فـي حالة اتفاق املتنازعني على التوفـيق يجب اأن يت�ضمن التفاق و�ضفا للنزاع وملطالبات 

الأطراف فـيه , وا�ضم املوفق الذي اختري والأتعاب التي قررت له , ويجوز للمتنازعني 

اأن يطلبا من الأمني العام جلامعة الدول العربية اختيار من يتوىل التوفـيق بينهما , 

اإليه  وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتبليغ املوفق ن�ضخة من اتفاق التوفـيق ويطلب 

مبا�ضرة مهمته .

اإبداء  املختلفة ويكون له حق  النظر  التقريب بني وجهات  املوفق على  2 - تقت�ضر مهمة 

املقرتحــات الكفـيلـــة بحـــل يرت�ضيـــه الأطـــراف , وعلـــى الأطــراف تزويــده بالبيانــات 

ثالثة  خالل  يقدم  اأن  املوفق  وعلى   , مبهمته  النهو�س  على  ت�ضاعده  التي  والوثائق 

اأ�ضهر من تبليغه مبهمة التوفـيق تقريرا اإىل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 

يت�ضمن تلخي�ضا لأوجه اخلالف ومقرتحاته ب�ضاأن ت�ضويتها وما يكون الأطراف قد 

تقدميه  من  اأ�ضبوعني  خالل  التقرير  بهذا  الأطراف  تبليغ  ويجب  حلول  من  قبلوه 

ولكل منهم اإبداء الراأي فـيه خالل اأ�ضبوعني من تاريخ التبليغ .

3 - ل يكون لتقرير املوفق اأي حجية اأمام الق�ضاء فـيما لو عر�س عليه النزاع .
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املــادة ) 3 ( 

التحكيــم 

1 - اإذا مل يتفق الطرفان على اللجوء اإىل التوفـيق , اأو مل يتمكن املوفق من اإ�ضدار تقريره 

فـي املدة املحددة , اأو مل يتفق الأطراف على قبول احللول املقرتحة فـيه , جاز للطرفـني 

التفاق على اللجوء اإىل التحكيم .

2 - تبــداأ اإجـــراءات التحكيــم عــن طريــق اإخطــار يتقــدم بــه الطــرف الراغــب فـــي التحكيــم 

اإلــى الطــرف الآخــر فـــي املنازعــة ويو�ضــح فـي هــذا الإخطــار طبيــعة املنازعــة والقرار 

املطلوب �ضدوره فـيها وا�ضم املحكم املعني من قبله ويجب على الطرف الآخر خالل 

ثالثني يوما من تاريخ تقدمي ذلك الإخطار اأن يخطر طالب التحكيم با�ضم املحكم 

حكما  اآخرهما  تعيني  تاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل  املحكمان  ويختار  عينه  الذي 

مرجحا يكون رئي�ضا لهيئة التحكيم ويكون له �ضوت مرجح عند ت�ضاوي الآراء .

3 - اإذا لــم يعــني الطــرف الآخــر حمكمــا اأو لــم يتفــق املحكمــان على تعييــن احلــكم املرجــح 

خــالل الآجــال املقــررة لذلــك تتكــون هيــئة التحكيم من حمكم واحد اأو من عدد فردي 

اأن يطلب تعيينهم من جانب  مــن املحكميــن بينهــم حكم مرجح , ويكون لكل طرف 

الأمني العام جلامعة الدول العربية .

4 - ل يجوز لأي طرف فـي املنازعة تغيري املحكم الذي عينه بعد البدء فـي نظر الدعوى 

اإل اأنه فـي حالة ا�ضتقالة اأي حمكم اأو وفاته اأو عجزه عن العمل يعني حمكم بدله بعني 

الطريقة التي عني بها املحكم الأ�ضلي ويكون للخلف جميع �ضلطات املحكم الأ�ضلي 

ويقوم بجميع واجباته .

5 - تنعقـــد هيئــة التحكيــم لأول مــرة فـي الزمــان واملكـان اللذين يحددهما احلكم املرجح , 

ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها .

6 - تف�ضل هيئة التحكيم فـي كل امل�ضائل املتعلقة باخت�ضا�ضها وحتدد الإجراءات اخلا�ضة 

بها .

والإدلء  مذكراتهم  لتقدمي  عادلة  بفر�ضة  الأطراف  جلميع  التحكيم  هيئة  ت�ضمح   -  7

باأقوالهم وت�ضدر قراراتها باأغلبية الأ�ضوات مت�ضمنة اأ�ضباب كل قرار ويجب اأن يكون 

لكل  منه  وت�ضلم �ضورة موقعة   , الأقل  على  الهيئة  اأع�ضاء  اأغلبية  القرار موقعا من 

طرف .
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8 - يكـــون قـــرار هيــئة التحكيــم ال�ضــادر وفقــا لأحكـــام هــذه املــادة نهائيــا وملزمــا يتوجب 

على الطرفـني المتثال له وتنفـيذه مبجرد �ضدوره ما مل حتدد الهيئة مهلة لتنفـيذه 

اأو لتنفـيذ جزء منه , ول يجوز الطعن فـي قرار التحكيم .

اأول  اأ�ضهر من تاريخ  التحكيم خالل مدة ل تتجاوز �ضتة  اأن ي�ضدر قرار هيئة  9 - يجب 

انعقاد للهيئة ولالأمني العام جلامعة الدول العربية بناء على طلب م�ضبب من الهيئة 

اأن ميد تلك املدة اإذا راأى �ضرورة لذلك ملرة واحدة ومبا ل يتجاوز �ضتة اأ�ضهر اأخرى .

10 - يحـــدد الأميـــن العـــام جلامعــــة الــــدول العربيــــة اأتعــــاب املحكمـــيــن ومكافــــاآت غيـــرهـــم 

كل  ويتحمل  بالتحكيم  املتعلقة  والإجراءات  بالأعمال  يكلفون  الذين  الأ�ضخا�س  من 

اأنفقه من م�ضروفات التحكيم بينما تف�ضل هيئة التحكيم حتديد  من الطرفـني ما 

الطــرف الـــذي يتحمـــل م�ضروفــات التحكيــم ذاتـــه اأو ن�ضبــة توزيعهــا بيــن الطرفـيـــن 

واإجراءات وطريقة دفعها .

11 - يتم تنفـيذ حكم التحكيم وفقا لن�س املادة )37( من اتفاقية الريا�س للتعاون الق�ضائي 

بالن�ضبة للدول الأطراف فـيها .

12 - اإذا م�ضـــت مـدة ثالثــة اأ�ضهــر مـن �ضــدور حكــم هيـئة التحكيم دون تنفـيذه يرفع الأمر 

اإىل حمكمة ال�ضتثمار العربية للحكم مبا تراه منا�ضبا لتنفـيذه .

املــادة ) 4 ( 

اأحكــام عامــة

1 -يتم اللجوء اإىل هذا امللحق بناء على : 

اأ - اإدراج �ضرط فـي العقود املربمة بني اأطراف ال�ضتثمار مع اإمكانية اختيار النموذج 

التالــي : " جميـــع املنازعـــات النا�ضئــة عــن هــذا العقــد اأو عـــن تطبيـــقه اأو مبنا�ضبتـــــه 

تتـــم ت�ضويتـهــا وفـقـا مللحــق التفاقيــة املوحــدة ل�ضتثــمار روؤو�س الأمـــوال العربيـــة 

فـي الــدول العربية ) املعدلة ( اخلا�س بالو�ضاطة والتوفـيق والتحكيم " .

ب - اتفاق لحق على ن�ضوء النزاع .

2 - ما مل يرد ب�ضاأنه ن�س فـي هذا امللحق تطبق ب�ضاأنه قواعد التوفـيق والتحكيم للجنة 

الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل ) الأون�ضيرتال ( .

متابعة   ) القانونية  ال�ضوؤون  قطاع   ( العربية  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  تتوىل   -  3

اإجراءات تنفـيذ اأحكام هذا امللحق حتت اإ�ضراف املجل�س القت�ضادي والجتماعي وتعد 

جامعة الدول العربية �ضلطة التعيني امل�ضار اإليها فـي قواعد ) الأون�ضيرتال ( .

-14-




