عنوان احملاضرة :احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية يف
اململكة العربية السعودية
اسم املتحدث :الدكتور ماجد العتييب
أستاذ القانون الدويل االقتصادي املساعد بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة امللك
سعود.

م ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يعترب االستثمار األجنيب مصدر ورافد مايل هام أيخذ حيز ومساحة كبريه يف اقتصادايت الدول وذلك ملا يتضمنه من فوائد ومنافع اقتصادية متنوعة للدول املضيفة.
حينما تنجح الدولة املضيفة كمرحلة أوىل يف جذب االستثمار األجنيب ،تتوىل كمرحلة اثنية توظيف أموال االستثمار األجنيب من خالل توجيها واستثمارها يف األنشطة االقتصادية الوطنية
املختلفة حسب بيئتها االقتصادية والقانونية واالجتماعية مما يعزز منو وازدهار تلك الدولة اقتصادايا واجتماعي ا حيث يتولد عن توظيف تلك األموال يف الغالب زايدة يف تنوع املصادر
وسرعة تداول الثروات بني مكوانت وفئات اجملتمع .فضالا عن ذلك ،يعترب االستثمار األجنيب وخصوصا املباشر منه مبثابة قناة هامة يتم من خالهلا نقل التكنولوجيا املتطورة واملعرفة
املتقدمة واليت يرتتب على نقلها الحق ا توطني التقنية احلديثة وأتهيل كوادر القوى العاملة الوطنية فني ا وإدارايا حىت يكون لديهم القدرة على املنافسة عاملي ا.
ال غرابة حينما جند منافسة شديدة بني كالا من البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء يف احلصول على اكرب قدر ممكن من حجم االستثمارات األجنبية املتاحة علي املستوى الدويل

هبدف حتقيق االستفادة القصوى املتعلقة بفوائد ومنافع االستثمار األجنيب وخصوص ا املباشر منه.
التنافس الدويل يف جمال جذب االستثمارات األجنبية يتجسد يف سعي الدول احلثيث واملستمر بشكل عام إىل تبىن عدة وسائل وادوات وسياسات معينة هبدف تطوير البيئة االستثمارية
الوطنية واليت يرتتب على تطويرها تشجيع وترغيب املستثمرين األجانب يف استثمار أمواهلم يف تلك الدول.

من أهم تلك السياسات والوسائل التشجيعية يف جذب االستثمارات األجنبية واملتبعة دوليا هو منح وتعزيز احلماية الدولية واحمللية لالستثمارات األجنبية ،وذلك عن طريق توفري ضماانت
قانونية وقضائية للمستثمرين األجانب حيت يتسىن هلم االطمئنان والشعور ابألمن واألمان على أمواهلم املستثمرة يف تلك الدول.
اململكة العربية السعودية ليست استثناء فمثلها مثل سائر الدول تسعى جاهدةا يف توفري احلماية الدولية واحمللية لالستثمارات األجنبية هبدف زايدة وتعزيز نسبة تدفق االستثمارات األجنبية.

ألمهية موضوع احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية يف اململكة العربية السعودية ،سوف نقسم هذه احملاضرة إىل عدة حماور على النحو التايل:
احملور األول :مقدمة تعريفية تتضمن شرح مبسط عن ماهية االستثمار األجنيب مع ذكر أنواعه واشكاله وكذلك متييزه عن غريه من االنشطة
االقتصادية ذات العالقة.
احملور الثاين :مصادر احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية وابرز مبادئه وقواعدها.
احملور الثالث :املركز الدويل لتسوية املنازعات االستثمارية ).(ICSID
احملور الرابع :احلماية الدولية واحمللية لالستثمارات األجنبية يف اململكة العربية السعودية.
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احملور األول :التمييز بني االستثمار األجنيب والتجارة الدولية
يوجد يف عامل االقتصاد واملال واالعمال بشكل عام عدة انشطة متنوعة وخمتلفة ،ختتلف ابختالف طرق ومناذج عملها

وأهدافها يف العمليات االقتصادية اليومية .إال أن هنالك نوعان من تلك األنشطة االقتصادية ،واليت ميكن اعتبارمها
النشاطان الرئيسان واألكثر شهرة وممارسة على ارض الواقع ومها التجارة واالستثمار .يستخدم مصطلحان التجارة
واالستثمار من قبل الكثري من الناس للداللة على نشاط واحد ،وهو االمر الذي يعد مغالطة كبرية ،وذلك لكوهنما نشاطان
منفصالن وخيتلفان عن بعضهما البعض .حيث ينصرف مصطلح التجارة للداللة على تداول السلع واخلدمات بينما يعين
مصطلح االستثمار امتالك األفراد أو املؤسسات ألصول يف نشاط او شركة يرتتب يف الغالب عليها حتكم يف إدارة وتوجيه
تلك النشاط او الشركة.
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جدول للمقارنة بني التجارة الدولية واالستثمار الدويل او األجنيب
أوجه املقارنة
املعىن
حتتاج إىل
اإلجيابيات
اهلدف
القانون احلاكم
أوجه التشابه
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التجارة الدولية
التجارة تعين العمليات اليت تنطوي على
شراء وبيع السلع واخلدمات بني دول
العامل املختلفة.
امتالك موارد.
حتقيق تكامل وتعاون بني أسواق الدول
املختلفة.
خلق فرصة للمنتجني لتغطية األسواق
الدولية.

االستثمار الدويل
االستثمار يعين استثمار اشخاص أجانب جزء من أمواهلم يف
شركات ومؤسسات تقع او تعمل يف دول خمتلفة عن دوهلم.
رأس مال.
دخول استثمارات إضافية يف شكل رأس املال وانتقال التكنولوجيا
وااليدي العاملة احملرتفة.

جلب رأس مال طويل األجل لدولة الضيفة.
توليد عوائد وارابح على املدى الطويل.

كسب األرابح والتفوق يف السوق
العاملية.
االتفاقيات االستثمارية الثنائية.
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية
كليهما ينطوي على عنصر األجنيب.
كالا من التجارة اخلارجية واالستثمار األجنيب يؤدي إىل زايدة يف الناتج احمللي اإلمجايل للبلد ،والذي يعود
ابلنفع على التنمية االقتصادية لدولة ككل.

خالصة القول :التجارة اخلارجية تنطوي على بيع وشراء السلع واخلدمات يف األسواق الدولية بشكل عام

بينما االستثمار األجنيب يدور حول األموال اليت تستثمرها الشركات األجنبية على املدى الطويل يف الدول
املضيفة.
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مالحظة هامة:
اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمارية بني الدول ومواطين الدول األخرى املربمة عام ١٩٦٥م ،واليت أنشأت املركز الدويل لتسوية املنازعات االستثمارية (إكسيد) ،مل
تضع تعريف واضح وحمدد لالستثمار األجنيب والذي ميكن من خالله معرفة مىت إمكانية انعقاد االختصاص ملركز إكسيد.
مما جعل احملاكم التحكيمية االستثمارية تواجه إشكالية يف حتديد معين االستثمار والذي يرتتب على حتديده انعقاد اختصاصها يف النظر يف النزاع املعروض امامها.
حيث ان املادة  ٢٥من اتفاقية واشنطن نصت على ان املركز إكسيد ينعقد له االختصاص فقط يف املنازعات اليت تتعلق ابالستثمار األجنيب بينما مل حتدد ما ميكن اعتباره
نزاع استثماري.
وبسبب هذا الفراغ القانوين ،تولت احملاكم التحكيمية االستثمارية حتديد معىن االستثمار األجنيب عن طريق تطبيق اختبار ساليين على النزاع املعروض امامها من اجل حتديد
هل موضوع تلك النزاع استثمار اجنيب ام ال.

يقوم اختبار ساليين بتحديد االستثمار األجنيب من خالل النظر إىل أربعة عناصر )1( :مدى توافر املسامهة واليت تكون يف الغالب عن طريق نقود أو أصول ( )2طول املدة
( )3عنصر املخاطرة ( )4مدى املسامهة يف التنمية االقتصادية للدولة املضيفة.
اال اهنا يف اآلونة األخرية ،بدأت األوساط القانونية تبدي الشكوك حول صالحية وجدوى هذا االختبار فيما يتعلق بتحديد كون نشاط األجنيب يف الدول املضيفة استثمار

ام ال.
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معرفة أنواع االستثمار األجنيب
بعد معرفة التفرقة بني مصطلحي التجارة واالستثمار الدوليني وحتديد مفهوم االستثمار االجنيب ،نتوىل شرح التمييز بني أنواع واشكال االستثمار
األجنيب:
فاالستثمار األجنيب يشتمل على عدة أنواع واشكال تتشابه فيما بينهم ،ولكن هنالك نوعان وهم األكثر استخداما وتداوالا بني األوساط
القانونية واالقتصادية ،ومها االستثمار األجنيب املباشر و االستثمار األجنيب الغري مباشر.
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االستثمار األجنيب املباشر:
ال يوجد تعريف موحد متفق عليه حول معىن االستثمار األجنيب املباشر .ولذلك جند معظم الدول ختتلف فيما بينها اجتاه تعريفها وحتديدها ملعىن ومفهوم االستثمار األجنيب املباشر،
وميكن لنا روية مثل هذا االختالف والتناقض بوضوح من خالل الوقوف على تعريف االستثمار األجنيب املباشر الوارد يف املعاهدات الدولية االستثمارية اليت تربمها تلك الدول.
فعلى سبيل املثال جند الدول الغربية بشكل عام مبا فيها الوالايت املتحدة االمريكية تتوسع يف تعريفها لالستثمار األجنيب املباشر يف معاهداهتا الثنائية هبدف محاية أكرب قدر ممكن من
االستثمارات االمريكية املوجودة يف البلدان األخرى.
وعلى عكس الدول الغربية ،تتبىن الدول النامية وعلى رأسها الصني تعاريف ضيقة لالستثمار األجنيب املباشر ،وهذا يعود إىل رغبة تلك الدول يف احلد من احلماية الدولية املمنوحة

لالستثمار األجنيب املباشر وفق قواعد القانون الدويل االستثماري وخصوصا العرفية منها.
ولسد هذه الفجوة القانونية بني الدول ،لعبت العديد من املنظمات الدولية دورا حامسا يف تعريف االستثمار األجنيب املباشر وحتديد مفهومه.
حيث عرف صندوق النقد الدويل االستثمار األجنيب املباشر على كونه قيام كيان يف اقتصاد دولة ما ابمتالك "حصة اثبته" يف شركة موجودة يف اقتصاد دولة أخرى واليت يرتتب علي

امتالك تلك احلصة وجود عالقة طويلة االجل بني املستثمر األجنيب والشركة ينتج عنها حتكم املستثمر األجنيب يف إدارة وعمل الشركة.
بينما عرفت منظمة التجارة العاملية االستثمار األجنيب املباشر أبنه :ذلك اآلصل او املشروع الذي ميلكه (املستثمر) يف بلد آخر غري وطنه ويتوىل إدارته.
ومن خالل تعريف كالا من منظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدويل ،يتضح لنا ان االستثمار األجنيب يكون مباشر حينما يكون هنالك مشروع أو أصل ميلكه ويديره املستثمر

األجنيب يف بلد اخر سواءا بسبب ملكيته الكاملة للمشروع ٔاو بسبب اشرتاكه يف راس مال املشروع حبصة تسمح له ابن يكون له أتثري على عمل اإلدارة.
9

االستثمار األجنيب الغري مباشر فيمكن تعريفه على النحو التايل:

هي تلك االستثمارات األجنبية اليت تدخل الدولة املضيفة يف شكل شراء اوراق مالية مثل األسهم والسندات ،واليت يتم شراؤها عاد اة عن طريق
أسواق املال بقصد املضاربة وحتقيق أرابح قصرية االجل شريطة اال تكون نسبة األسهم والسندات اململوكة لألجانب تسمح هلم إبدارة املشروع او
الشركة.
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أوجه الشبه واالختالف بني االستثمار األجنيب املباشر واالستثمار األجنيب الغري مباشر:
أوجه املقارنة

االستثمار األجنيب املباشر

االستثمار األجنيب الغري مباشر

الطريقة
املدة

شراء مباشر يف الشركات او املشاريع او انشاء
شركة او فرع.

شراء نسبة حمددة وبسيطة من اسهم او سندات
عن طريق األسواق املالية.

طويل االجل

قصري االجل

السيطرة

يوجد (سيطرة أو أتثري كبري على إدارة الشركة او
املشروع).

ال يوجد.

صوره

إنشاء كيان جديد او فتح فروع جديدة او
االستحواذ على كيان موجود مسبقا او الدخول يف
الشراكة مع شريك حملي سواء يف الشركة او
مشروع جديد او قائم.

املضاربة يف السندات واألسهم.

نسبة املخاطرة

عالية ولذلك االستثمار األجنيب املباشر يتمتع
ابحلماية الدولية العرفية واليت مصدرها قواعد
القانون الدويل العريف

قليلة نسبي ا ولذلك ال يتمتع ابحلماية الدولية وفق
قواعد القانون الدويل العريف.

أوجه الشبه
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كليهما تشكل مصادر مالية إضافية للدول املضيفة.
حتتوي على عنصر اجنيب.

حتديد املستثمر األجنيب
من هو املستثمر األجنيب؟
املستثمر قد يكون فرد طبيعي او شخصية اعتبارية أتخذ يف الغالب صورة شركات.

مما جي اإلشارة اليه هنا :ان املستثمر البد ان يكون اجنيب عن الدولة اليت يستثمر فيها.
يكون حتديد مدى اعتبار املستثمر األجنيب (اجنبي ا) عن الدولة املضيفة اذا كان فرد طبيعي من خالل النظر يف جنسية الفرد يف املقام األول مبوجب قانون الدولة اليت يدعي
جنسيتها.
اما الشركة فيتم حتديد جنسيتها عادةا حسب مكان أتسيسها أو عن طريق املقر الرئيسي ألعماهلا دون النظر ملالك تلك الشركة.
حيث قررت حمكمة العدل الدولية بناءا على القانون الدويل العريف ،أن دولة جنسية املسامهني الذين يسيطرون على شركة مؤسسه يف دولة أخرى ال جيوز هلا ممارسة احلماية
الدبلوماسية لألضرار اليت حلقت ابلشركة.

ولكن ميكن معاملة الشركات اليت يتم أتسيسها حمليا واليت يسيطر عليها مالك أجانب بناءا على اتفاقيات خاصة مع الدول املضيفة.

وغالب ا ما تتوىل املعاهدات الدولية االستثمارية حل هذه املسالة ،واليت تتعلق مبوضوع املسامهني يف الشركات املؤسسة حملي ا يف الدول املضيفة.
مالحظة هامة :مبوجب اتفاقية واشنطن يتم استبعاد مواطين الدولة املضيفة من احلماية الدولية حىت لو كانوا حيملون جنسية دولة أخرى.
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احملور الثاين :احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية
مـ ـق ــدم ـ ــة:
احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية عبارة عن جمموعة من املبادئ والقواعد القانونية الدولية واليت هتدف إىل حتصني ومحاية االستثمارات االجنبية من تدخل الدولة املضيفة عن طريق توفري عدة
ضماانت قانونية وقضائية دولية يتمتع هبا املستثمر األجنيب هبدف محاية وحفظ استثماراته يف الدولة املضيفة من املخاطر الغري التجارية ،واليت أتخذ عاد اة شكل التغريات السياسية واألمنية
والتشريعية واإلدارية يف الدولة املضيفة.

يهتم املستثمر األجنيب بتلك ضماانت ومدى توافرها ألهنا تشكل جمتمعة صمام األمان الذي يشعر عن طريقه املستثمر ابالطمئنان واألمان اجتاه انشطته االستثمارية املوجودة يف الدولة املضيفة.
فطبيعة االستثمارات االجنبية وطول مدهتا جتعلها اكثر عرضه للمخاطر والتغيريات احمللية يف الدولة املضيفة اكثر من غريها من األنشطة االقتصادية األخرى.
حيث ان االستثمارات األجنبية ختضع لقانون الدولة املضيفة ورقابتها السياسية واإلدارية وابلتايل تكون نسبة فرصة تدخل الدولة املضيفة يف االستثمارات األجنبية اكرب.
ولذا ،جاءت احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية هبدف محاية املستثمر األجنيب من تلك املخاطر ،واليت قد حتدث الستثماراته اثناء وجودها يف الدولة املضيفة.
ومما جي اإلشارة اليه هنا :ان قواعد ومبادئ احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية مل تغفل املصاحل الوطنية للدولة املضيفة.
حيث تضمنت قواعدها عدة استثناءات تسمح للدولة املضيفة ابخلروج على مبادئ احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية سعيا يف محاية مصاحلها العليا شريطة ان يكون ذلك اخلروج يف حدود
ضيقة ولفرتة قصرية.
والغرض من تلك االستثناءات املمنوحة للدول املضيفة إجياد توازن مناسب بني مصاحل املستثمرين األجانب من انحية ومصاحل الدول املضيفة من انحية أخرى.

اتريخ احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية:
احلماية الدولية لألجانب بشكل عام جتد اصلها ومصدرها يف قواعد القانون الدويل العريف واالتفاقيات العاملية املتعلقة حبقوق االنسان واليت كانت وال زالت حتظر بشكل صارم الظلم وعدم املساواة واملعاملة التمييزية والعنصرية
ضد األجانب من قبل الدول املضيفة.
اال ان احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية على وجه اخلصوص مل تكن حمل اهتمام يف املاضي كما هو احلال يف منتصف القرن العشرين.

وذلك يعود لكون معظم الدول النامية منذ بداية القرن العشرين حىت هناية احلرب العاملية كانت خاضعة لالستعمار من قبل الدول الغربية ،وهو االمر الذي تولد عنه بطبع سيطرة وحتكم الدول املستعمرة أبنظمة احلكم يف
الدول النامية مما جعل املستثمرين األجانب حتت ظل حكم حكومات الدول املستعمرة ال حكومات الدول املضيفة.
ولكن تغري هذا احلال بعد احلرب العاملية الثانية وما اعقبها من احداث عاملية ،حيث شهدت فرتة اخلمسينات والستينات اعالن معظم البلدان النامية استقالهلا من االستعمار الغريب مما ترتب عليه قيام حكومات جديدة،
واليت تبنت بدورها سياسيات اكثر عدوانية اجتاه املستثمرين األجانب (الذين هم يف االغلب من رعااي الدول املستعمرة) حيث قامت تلك احلكومات بطرد املستثمرين االجانب ومصادرة استثماراهتم وامواهلم عن طريق

التأميم ،وذلك دون تعويض عادل.
فعلى سبيل املثال متت خالل الفرتة من  1960إىل  1974اكثر من  875عملية مصادرة يف  62دولة حول العامل.
طبعا هذه السياسيات احلادة من قبل الدول النامية ضد املستثمرين األجانب تعود لعدة أسباب منها على سبيل املثال:
 -االستقالل وتشكل حكومات حديثة وشابة.

 اثبات الوجود من خالل التطرف يف ممارسة ما يسمى حبق السيادة. االعتقاد السائد على كون املستثمرين األجانب أصحاب مطامع اقتصادية وسياسية. تبين األفكار الشيوعية من قبل تلك احلكومات. -احلرب الباردة بني االحتاد السوفييت والوالايت املتحدة االمريكية.

كل تلك االحداث السابقة ،دفعت الدول الغربية يف التفكري جدايا يف موضوع احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية.
وظهر هذا االهتمام الغريب مبوضوع احلماية الدولية لالستثمارات يف شكل اقناع وحث دول العامل إىل الدخول يف اتفاقية دولية مجاعية تتوىل وضع قواعد قانونية دولية تعىن

بتوفري محاية قانونية دولية لالستثمارات األجنبية هبدف حفظ وصيانة حقوق رعاايهم وكذلك تشجيع التبادل االستثماري بني دول العامل امجع.
اال ان مجيع حماوالت وجهود الدول الغربية يف اقناع دول العامل ابلدخول يف اتفاقية دولية مجاعية كان مصريها الفشل.

وهو الفشل الذي يعود إىل عدة أسباب منها على سبيل املثال :التضارب احلاد يف املصاحل الدولية ما بني الدول الغربية من انحية والدول النامية من انحية أخرى.
هذا الفشل ،دفع الدول الغربية إىل تبىن مسلك اخر يتثمل يف الدخول يف اتفاقيات دولية استثمارية ثنائية تعىن بتعزيز ومحاية االستثمارات األجنبية ،وعليه جند ان االتفاقيات
الثنائية املتعلقة ابالستثمار تعترب يف وقتنا احلايل املصدر األساسي ملعظم قواعد القانون الدويل االستثماري وخصوصا قواعد احلماية الدولية.
وكانت اول اتفاقية استثمارية ثنائية بني مجهورية املانيا االحتادية ومجهورية ابكستان االسالمية عام ١٩٥٩م.
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مصادر احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية
تعترب احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية من موضوعات القانون الدويل االستثماري ،والذي يعد من فروع القانون الدويل العام.
وابلتايل فان مصادر قواعدها واحكامها هي نفس مصادر القانون الدويل العام واليت حددهتا املادة  ٣٨من النظام االساسي حملكمة العدل الدولية واليت على النحو التايل:

 -١املعاهدات الدولية:
يقصد ابملعاهدة الدولية بشكل عام توافق إرادة شخصني او أكثر من أشخاص القانون الدويل العام على إحداث آاثر قانونية معينة خبصوص موضوع معني وفقا لقواعد القانون
الدويل العام.
تضطلع املعاهدات الدولية متعددة األطراف واملعاهدات الثنائية على وجه اخلصوص بدور كبري يف موضوع احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية وذلك لكوهنا تقوم بوظيفة ازدواجية
تتمثل يف تعزيز االستثمارات األجنبية للدول األطراف وكذلك توفري احلماية املطلوبة للمستثمرين األجانب رعااي الدول األطراف.
حتتوي املعاهدات الدولية االستثمارية على احكام موضوعية عامة متعلقة حبماية االستثمارات األجنبية واحكام إجرائية تتناول طرق واليات حل النزاع االستثماري.
تعترب املعاهدات الدولية الثنائية املصدر الرئيسي لقواعد ومبادئ احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية.
يوجد اكثر من ٣٠٠٠معاهدة دولية ثنائية استثمارية يف الوقت احلايل ،وتتشابه اغلب تلك املعاهدات الثنائية يف احكامها وقواعدها.

تعترب مجهورية املانيا االحتادية من اكثر الدول ابراما للمعاهدات الدولية الثنائية املتعلقة بتعزيز ومحاية االستثمارات األجنبية حيث لديها ما يقارب  ١٣٥معاهدة دولية استثمارية مث
يتلوها الصني بعدد  ١٢٥معاهدة.

 -٢العرف الدويل:
العرف الدويل يعترب املصدر الثاين من مصادر القانون الدويل االستثماري.
ويقصد به "اعتياد أشخاص القانون الدويل التصرف على هنج معني جتاه وقائع حمددة مع شعورهم إبلزامية التصرف على هذا النحو".
يلعب القانون الدويل العريف دور هام يف جمال احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية حيث تفرض قواعده على الدول املضيفة عدة التزامات فيما يتعلق مبعاملة األجانب بشكل عام كقاعدة احلد األدىن
ملعاملة األجانب وقواعد املسؤولية الدولية للدول.
كذلك يتوىل العرف الدويل حتديد جنسية األفراد والشركات والذي ينتج عنه حتديد مدى انطباق املعاهدات الدولية االستثمارية على االفراد والشركات.

 -٣املبادئ العامة للقانون:
تعين املبادئ العامة للقانون تلك املبادئ املشرتكة بني خمتلف النظم القانونية الداخلية يف العامل.
تعترب املبادئ العامة للقانون مصدر هام لقواعد احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية وذلك فيما يتعلق بتطبيق مبدأ حسن النية وحظر الفساد.
تتوىل املبادئ العامة للقانون حتديد معاين املصطلحات والشروط اليت تتضمنها املعاهدات الدولية عندما ال تكون واضحة مبا فيه الكفاية أو عندما يكون هناك فراغ او نقص يف احكام املعاهدة مثل حتديد
قانون واجب التطبيق.
ولذلك تُعترب املبادئ العامة للقانون مصدرا هام يف سد الثغرات القانونية اجتاه املسائل املتعلقة ابحلماية الدولية لالستثمارات األجنبية.
كذلك ساعدت املبادئ العامة للقانون يف توفري حلول قانونية للمحاكم الدولية حلل املنازعات الناشئة عن خمالفة قواعد احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية خصوص ا يف األمور املتعلقة بعقود امتيازات
النفط.

 -٤احكام احملاكم الدولية واهليئات التحكيمية:
يقصد أبحكام احملاكم كمصدر استداليل للقانون الدويل االستثماري األحكام الصادرة عن "القضاء" مبفهومه الواسع الذي يشمل أحكام احملاكم الدولية سواء كانت حماكم دائمة أم مؤقتة

كالتحكيم.
تضطلع احكام احملاكم واهليئات التحكيمية بدور مهم يف االستدالل على القواعد القانونية الدولية املتعلقة حبماية االستثمارات االجنبية ،وكذلك إثبات وجودها وتفسريها وحتديد مضموهنا،
وتزداد أمهية هذا الدور ابلنسبة للقواعد املستمدة من مصادر يشوهبا الغموض وعدم الوضوح وصعوبة اإلثبات شأن العرف الدويل واملبادئ العامة للقانون.
املساعدة على فهم وحتديد بعض القواعد املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية االستثمارية.

 -٥الفقه:
يلعب الفقه دور تكميلي يف تفسري وحتديد معاين القواعد القانونية املتعلقة ابحلماية الدولية لالستثمارات األجنبية خصوص ا يف املسائل اجلديدة.
يقصد ابلفقه مؤلفات وكتاابت كبار املؤلفني واليت تتعلق مبختلف مسائل القانون الدويل االستثماري.

كذلك يعترب من الفقه ما يصدر من األشخاص االعتباريني من مؤلفات واراء كاجلمعيات الدولية ،واملنظمات الدولية غري احلكومية ،واللجان واألجهزة التابعة للدول واملنظمات الدولية واليت
تتعلق مبختلف مسائل احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية.

 -٦العقود الدولية االستثمارية :
تعترب العقود الدولية االستثمارية مصدرا من مصادر احلماية الدولية للمستثمرين األجانب.
العقود الدولية االستثمارية :هي تلك العقود اليت يتم ابرامها بني املستثمر األجنيب من انحية والدولة املضيفة من انحية أخرى.
غالبا ما حتتوي تلك العقود على الكثري من الضماانت القانونية والقضائية ،واليت تكفل احلماية الدولية للمستثمر األجنيب والذي عاد اة تكون شركات دولية تقوم بتنفيذ مشاريع كربى.

ابرز مبادئ وقواعد احلماية الدولية لالستثمارات األجنبية
مبدا املعاملة العادلة واملنصفة.
مبدأ احلماية من املصادرة دون تعويض عادل وفعال.
مبدا املعاملة الوطنية.
مبدا الدولة االوىل ابلرعاية.
احلماية الكاملة واالمان ضد املخاطر األمنية والسياسية.
مبدأ احلماية من التدابري التعسفية.
مبدا ضمان حرية حتويل األموال ونقل االستثمارات.

مبدأ االستقرار التشريعي.
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احملور الثالث :املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار
املركز الدويل لتسوية املنازعات االستثمارية ) (ICSIDمؤسسة اتبعة للبنك الدويل ،أتسس عام  1966وفق اتفاقية واشنطن واليت عدد الدول املنظمة اليها  150دولة
تقريب ا.

يقع مقر املركز الدويل لتسوية املنازعات االستثمارية يف مدينة واشنطن عاصمة الوالايت املتحدة االمريكية.
يتوىل املركز تسوية املنازعات القانونية بني املستثمر األجنيب من انحية والدولة املضيفة من انحية أخرى شريطة ان يكون موضوع النزاع استثماري.
يتم تسوية منازعات االستثمار األجنيب عن طريق الوسائل الودية (التوفيق) او الوسائل القضائية (التحكيم االستثماري).
التوفيق :يعترب احد الطرق السلمية الودية لتسوية املنازعات الدولية واالستثمارية على وجه اخلصوص.
التوفيق يف املنازعات االستثمارية وفق اتفاقية واشنطن يتمثل يف قيام جلنة يتم إنشاؤها بعد ظهور النزاع الدويل االستثماري بني الدولة املضيفة واملستثمر االجنيب ،هبدف دراسة
النزاع االستثماري بينهما ومن مث تقدمي مقرتحات أو توصيات هتدف إىل حل ذلك النزاع.
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التحكيم :عبارة عن طريقة قضائية سلمية لفض املنازعات بني أطراف يف نزاع معني عن طريق أفراد عاديني يطلق عليهم اسم حمكمني ،والذين يتم اختيارهم بناءا على موافقة
اطراف النزاع للفصل يف ذلك النزاع الذي بينهما بدالا من القضاء العادي املختص.

التحكيم االستثماري :إجراء لتسوية النزاعات االستثمارية بني املستثمرين األجانب والدول املضيفة بدالا من القضاء العادي سواءا الوطين او الدويل.

يعطي التحكيم االستثماري احلق للمستثمر االجنيب ملقاضاة الدولة املضيفة عن طريق حمكمني مستقلني ومؤهلني يتولون حل النزاع االستثماري وتقدمي حكم حتكيمي يتمتع

بقوة التنفيذ وفق اتفاقية واشنطن.

جيب أن تكون أطراف النزاع اليت ترغب يف اللجوء اىل ) )ICSIDمن بني الدول املوقعة على معاهدة واشنطن أو من األشخاص أو اهليئات التابعة هلذه الدول ،كما جيب
أن يوافق األطراف أصحاب الشأن كتابة على إحالة النزاع للمركز التحكيم أو التوفيق.
يعترب املركز الدويل لتسوية املنازعات االستثمارية هي الواجهة املفضلة ابلنسبة للمستثمرين األجانب يف منازعاهتم القانونية االستثمارية مع الدول املضيفة.
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احملور الرابع :الضماانت القانونية الدولية واحمللية لالستثمارات األجنبية يف اململكة العربية السعودية
مقدمة:
انطالقا من اميان اململكة العربية السعودية بضرورة توفري العوامل احملفزة جلذب االستثمارات األجنبية كاالستقرار السياسي و االقتصادي والقانوين
قامت اململكة العربية جبهود دولية متمثلة يف ابرام العديد من االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف هبدف منح املستثمر األجنيب الضماانت
الدولية الكافية واملتعلقة بتوفري احلماية القانونية والقضائية له وذلك من اجل تشجيعه على االستثمار يف السوق السعودية .كما مل تقتصر تلك
اجلهود على املستوى الدويل فقط ،وامنا امتدت إىل تشمل املستوى احمللي.

حيث قامت حكومة اململكة العربية السعودية إبدخال العديد من اإلصالحات والتعديالت اهلامة إىل قوانينها الداخلية املتعلقة ابالستثمار من
اجل توفري ضماانت قانونية وقضائية للمستثمر األجنيب بقصد تشجيعه لالستثمار يف اململكة العربية السعودية.
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الضماانت الدولية :اتفاقيات االستثمار الثنائية للمملكة العربية السعودية
خالل التسعينات من القرن املاضي حىت وقتنا املعاصر ،قامت اململكة العربية السعودية ببناء عالقات اقتصادية دولية متكاملة وفعالة مع الكثري من الشركاء الدوليني خصوصا يف جماالت التبادل
االستثماري.
حيث أبرمت اململكة العربية السعودية العديد من املعاهدات الدولية االستثمارية املتعلقة بتشجيع ومحاية االستثمارات األجنبية مع العديد من الدول وذلك من اجل حتقيق عدة اهداف واليت كانت من
بينها:
 تعزيز عالقاهتا الدولية االقتصادية مع الدول األخرى. املسامهة يف فتح األسواق الدولية امام املستثمرين السعوديني. توفري احلماية الدولية لرعاايها من املستثمرين السعوديني والذين ميلكون استثمارات يف بعض الدول العامل. جذب املستثمرين األجانب إىل السوق السعودية عن طريق منحهم حقوق وضماانت واسعة.يوجد لدى اململكة العربية السعودية يف وقتنا احلايل ما يقارب  23معاهدة دولية ثنائية مع العديد من الدول موضوعها تشجيع ومحاية االستثمارات األجنبية كاالتفاقية السعودية مع مجهورية أملانيا االحتادية
ومجهورية الصني الشعبية.
دخلت سبعة عشر من تلك املعاهدات حيز النفاذ ،والبقية يف طور التنفيذ ،مثل اتفاقية اململكة العربية السعودية مع اتيوان ،أوكرانيا وأوزابكستان.
ابإلضافة إىل تلك االتفاقيات الثنائية ،هنالك معاهدات إضافية يتم حاليا التفاوض بشأهنا مع العديد من الدول مثل بعض دول االحتاد األورويب.
ال يوجد اختالف يذكر بني املعاهدات الثنائية السعودية ،حيث اغلب تلك املعاهدات متشاهبا فيما بينها حول نصوصها واحكامها الواردة فيها.

الضماانت احمللية لالستثمارات األجنبية
حملة اترخيية عن أنظمة اململكة العربية السعودية القانونية املتعلقة ابالستثمار األجنيب:
من خالل الوقوف على التطور التارخيي لسياسات اململكة العربية السعودية وأنظمتها القانونية املتعلقة ابالستثمار األجنيب ،جيد أهنا مرت خبمسة مراحل اترخيية:

املرحلة األوىل :صدور نظام االستثمار السعودي األول بتاريخ 15/10/1376هـ.
املرحلة الثانية :واليت تعترب مقارنة ابملرحلة األوىل مرحلة تشجيع لالستثمارات األجنبية ولكنه كان تشجيع متحفظ ،وهذه املرحلة بدأت بصدور النظام الثاين لالستثمار
مبوجب املرسوم امللكي رقم  35واتريخ 1383 /10 /11هـ.

املرحلة الثالثة :صدور النظام الثالث لالستثمار والصادر بتاريخ 2/2/1399هـ.
املرحلة الرابعة :صدور نظام االستثمار األجنيب احلايل الصادر ابملرسوم امللكي رقم (م )1 /واتريخ 1421 /1 /15هـ ( )2ويتكون من  18مادة ،واليت حتتوي
احكامها على تنظيم شامل لالستثمار األجنيب يف اململكة من حيث الشروط واإلجراءات واالمتيازات والضماانت.
املرحلة احلالية واألخرية :رؤية اململكة  2030واإلصالحات القانونية والقضائية الواسعة واملتمثلة يف اصدار العديد من األنظمة التشريعية واليت تتعلق بتعزيز احلماية
الدولية للمستثمرين األجانب هبدف رفع نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من "إمجايل الناتج احمللي من  %3.8إىل املعدل العاملي ".%5.7
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ابرز الضماانت يف األنظمة القانونية السعودية

نظام االستثمار األجنيب السعودي احلايل:
 -املادة السادسة :املعاملة الوطنية:

يتمتع املشروع املرخص له مبوجب هذا النظام جبميع املزااي واحلوافز والضماانت اليت يتمتع هبا املشروع الوطين حسب األنظمة والتعليمات.
 املادة احلادية عشرة :مبدأ احلماية من املصادرة دون تعويض عادل وفعال.ال جتوز مصادرة االستثمارات التابعة للمستثمر األجنيب كال أو جزءا إال حبكم قضائي  ،كما ال جيوز نزع ملكيتها كال أو جزءا إال للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل ،وفقا لألنظمة والتعليمات.
 املادة السابعة :مبدا ضمان حرية حتويل األموال ونقل االستثمارات:حيق للمستثمر األجنيب إعادة حتويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو األرابح اليت حققتها املنشأة للخارج أو التصرف فيها أبية وسيلة مشروعة أخرى ،كما حيق له حتويل املبالغ

الضرورية للوفاء أبي التزامات تعاقدية خاصة ابملشروع.
 املادة العاشرة :الشفافية مبدأ املعاملة العادلة واملنصفة:توفر اهليئة للراغبني يف االستثمار كل املعلومات واإليضاحات واإلحصائيات الالزمة ،كما تقدم هلم كل اخلدمات واإلجراءات لتسهيل وإجناز مجيع املعامالت املتعلقة ابالستثمارات.
 املادة السادسة عشرة (مبدأ املعاملة العادلة واملنصفة) :مبدأ االستقرار القانوين:ال خيل تطبيق هذا النظام ابحلقوق املكتسبة لالستثمارات األجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام .ومع ذلك فإن ممارسة هذه املشروعات لنشاطها أو زايدة رأس ماهلا ختضع ألحكامه.
 -املادة الثالثة عشرة (طرق تسوية املنازعات االستثمارية).
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اىل ُهنا وينتهي وقيت احملدد لورشة العمل
هذه ،ارجوا ان أكون وفقت يف طرحها.

شكرا حلضوركم.
ا
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