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ملخص البحث

إن تعريف اإلستثمار وفق رؤية قانونية واقتصادية (أبنه انتقال رؤوس األموال األجنبية
والتقنيات الفنية واإلدارية األجنبية املتطورة) للمسامهة يف تنمية تطوير البلد املضيف عن طريق
الشركات الوليدة مبشاركة رأس املال الوطين .ومن خالل وجود وسائل احلماية القانونية اليت
تشجع قدوم املستثمر األجنيب للمشاركة يف التنمية االقتصادية لذلك البلد املضيف الذي مير
مبرحلة انتقالية والتوجه حنو اقتصاد السوق ويسعى إىل حترير اقتصاده من االعتماد على القطاع
العام وتوجيهه إىل اخلصخصة لزايدة ثقة املستثمرين يف التعامل .وكما جاء يف قانون اإلستثمار
العراقي رقم ( )13لسنة 2006م النافذ منح املشاريع احلاصلة على إجازة اإلستثمار
(كالضماانت واالمتيازات واالعفاءات من الضرائب والرسوم) ،كتسهيالت إضافية مبا يؤمن
تعزيز القدرات التنافسية لتلك املشاريع اإلستثمارية.

355

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املقدمـــــة

يُدخل املستثمر األجنيب يف اعتباره عوامل ثالثة أساسية عندما يريد اختاذ قرار اإلستثمار

يف بلد آخر غري بلده األصلي هي :

العامل االقتصادي الذي يتمثل يف توافر فرص جيدة لالستثمار ،إذ يتوقع املستثمر من
مثل هذه الفرص أن حتقق له عائداً جمزايً يفوق ما قد حتققه الفرص البديلة يف دول أخرى وهذا
العامل ابلذات هو الذي حيفز رؤوس األموال يف كل بلد على أن تغادر موطنها سعياً وراء ربح

أفضل .أما العامل الثاين فهو توافر مناخ اإلستثمار املناسب ويقصد به جممل األوضاع القانونية
واالقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت ت ّكون البيئة اليت يتم فيها اإلستثمار وأن مكوانت هذه
البيئة متغرية ومتداخلة إىل حد كبري ،إال أنه أمكن حصر تسعة عناصر ميكن أن تشكل يف
جمموعتها بيئة حمفزة للمستثمر يبين عليها قراره ابالستثمار ،منها متتع البلد املضيف ابالستقرار
السياسي واالقتصادي ،وحرية حتويل أرابح اإلستثمار إىل اخلارج ،وتوفر مقومات البنية التحتية

وعناصر اإلنتاج ...اخل .ويتمثل العامل الثالث يف تقومي املخاطر غري التجارية اليت تتعرض هلا
اإلستثمارات يف القطر املضيف ،فإذا كان املستثمر مستعداً لتحمل املخاطر التجارية اليت قد
تواجهه يف أثناء توظيف أمواله يف اخلارج فإنه يف كافة االحوال غري مستعد لتحمل عبء
اخلسائر الناجتة عن املخاطر غري التجارية اليت تتمثل يف اإلجراءات اليت تتخذها الدول املضيفة
وتتصل ابألوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية العامة ،حيث خترج هذه اإلجراءات يف طبيعتها
عن إرادة املستثمر الذي ال ميكنه يف الظروف العادية جتنب آاثرها وانعكاساهتا على مشروعه.
وأييت يف مقدمة هذه املخاطر غري التجارية خطر التأميم ونزع امللكية واحلرب واالضطراابت
العامة وما يف حكم ذلك .وال شك أن هذه اإلجراءات كافية خللق الكثري من املخاوف لدى
املستثمر األجنيب .ومن هنا أتيت أمهية توافر وسائل قانونية تبدد خماوف املستثمر وتوفر احلماية
على مشروعه مما يشجعه على القدوم إىل البالد النامية واالضطالع بدور هام يف تنميتها
االقتصادية ،وبناء عليه فقد سعت الكثري من الدول النامية بصفة خاصة منذ بداية الستينيات

إىل إصدار تشريعات وطنية توضح فيها قواعد ومعايري معاملة اإلستثمار األجنيب وتضمن عدم
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أتميمه أو مصادرته وحتدد وسائل تسوية املنازعات املتعلقة به .كما أخذت معظم الدول املصدرة
لرأس املال بفكرة ضمان استثمارات رعاايها يف البالد املضيفة ضد املخاطر غري التجارية اليت
قد تتعرض هلا ،ومبا أن الوسائل الوطنية مل تكف من وجهة نظر املستثمر األجنيب لتأمني احلماية
اليت ينشدها فقد انتقلت الدول إىل املستوى الدويل إلجياد هذه احلماية عن طريق أدوات دولية
تتمثل يف إبرام اتفاقيات ثنائية ومجاعية غرضها محاية اإلستثمار األجنيب بني الدول وتشجيعه.
وبناء على ما تقدم نتناول هذا املوضوع يف ثالثة مباحث هي :
ً

املبحث األول  :الوسائل الوطنية حلماية اإلستثمارات األجنبية اخلاصة.
املبحث الثاين  :النـظـم الـوطـنـيـة لضـمـان اإلستثمارات فـي اخلارج.
املبحث الثالث  :الوسائل الدولية حلماية اإلستثمارات األجنبية اخلاصة.
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املبحث األول

الوسائل الوطنية حلماية اإلستثمارات األجنبية اخلاصة

إن اكثر ما خيشاه املستثمر األجنيب هو النزعات القومية ،وما يرتتب عليها من

احتماالت التأميم واملصادرة اليت تعد سيفاً مسلطاً ضد ممتلكاته ،وانطالقاً من ذلك سعت
الدول النامية إىل إجياد عدة وسائل تبعث الثقة واألمان يف نفس املستثمر وتضمن له االعرتاف
حبقه يف ملكية ما ينشئه من مشروعات داخل إقليمها وتوفر له العديد من املزااي والتسهيالت،
ومن هذه الوسائل ما تتضمنه غالبية دساتري الدول النامية من نصوص تقرر احرتام امللكية
اخلاصة أايً كانت جنسية صاحبها وتكفل عدم املساس هبا إال بقانون مع توافر املصلحة العامة
للدولة ومقابل تعويض عادل جتدر اإلشارة إىل أن الدستور املصري لعام  1971تضمن العديد

من النصوص اليت حتمي امللكية اخلاصة من ذلك ما نصت عليه املادة ( )34منه على أن
امللكية اخلاصة مصونة وال جيوز فرض احلراسة عليها إال يف األحوال املبينة يف القانون وحبكم
قضائي وال تنزع امللكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ،وال جتيز املادة ()35

منه التأميم إال العتبارات الصاحل العام وبقانون ومقابل تعويض ،وتقرر املادة ( )36منه على أن

املصادرة العامة لألموال حمظورة وال جتوز املصادرة اخلاصة إال حبكم قضائي(.)1

إال أنه يؤخذ على املبادئ الدستورية يف هذا الصدد أهنا تقرر أحكاماً عامة غري حمدودة

املضمون وحتيل يف ذلك إىل التشريعات العادية األمر الذي قد يسلبها قيمتها احلقيقية يف
النهاية .مث أن هذه األحكام عرضة للتغيري ،والسيما يف األحوال اليت يكون فيها الدستور مرانً،
وهناك أيضاً البياانت احلكومية اليت تتمثل يف تصرحيات تصدر على لسان رئيس الدولة أو وزير
خارجيتها يعرب من خالهلا عن موقف حكومته من اإلستثمارات األجنبية ورغبتها يف تشجيع هذه

اإلستثمارات عن طريق منحها جمموعة من التسهيالت واإلعفاءات .كذلك يعد عقد اإلستثمار
أحد وسائل احلماية الوطنية مبا يتضمنه من شروط وضماانت حتمي املستثمر األجنيب يف الدول
املضيفة له سواء يف إطار قانوهنا الوطين اخلاص ابالستثمار أم يف خارجه  .إذ يشكل إخالل
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الدولة املتعاقدة هبذه الشروط والضماانت اعتداء على حق املستثمر وحتكم هذا اإلخالل
القواعد اخلاصة ابعتداء الدولة على التزاماهتا الواردة يف عقود مع أفراد أجانب وهذه القواعد
تقضي إبلزامها بتعويض املستثمر عن األضرار اليت تلحق به نتيجة هلذا االعتداء .كما يسمح
لدولته يف التدخل حلمايته ،األمر الذي يثري مسؤولية الدولة يف القانون الدويل ،مع مراعات ما
ميكن أن يثور من جدل حول تكييف تصرف الدولة املضيفة يف هذه احلالة .ذلك أنه كثرياً ما

يعد تعديل االتفاق من جانب الدولة وحدها عمالً مشروعاً من وجهة نظر القانون الداخلي
لذلك فإن النظرية التقليدية ال تؤسس مسؤولية الدولة يف هذه احلالة على جمرد خروجها على

أحكام االتفاق وإمنا على ما يصاحب ذلك من إنكار للعدالة كحرمان املستثمر من احلق يف
طلب التعويض عن األضرار النامجة عن التعديل أو اإللغاء ،وتعد تشريعات اإلستثمار الوطنية
اليت تصدرها الدول املضيفة ،والنظم الوطنية للتأمني على اإلستثمارات اليت تنشئها الدول
املصدرة لرأس املال ومن أهم الوسائل ملا توفره من مقومات مناخ مالئم لالستثمار األجنيب

وللعدد الكبري من التسهيالت واحلوافز واملزااي اليت متنحها للمستثمر .وعليه سوف نتناول يف

هذا املبحث املطلبني التاليني :
املطلب األول  :املزايا والضمانات التي تنص عليها قوانني اإلستثمار

إن تنظيم ظاهرة اإلستثمار األجنيب تقتضي وجود نظام قانوين متطور يف الدولة املضيفة

من شأنه أن يرسي األسس اليت تؤدي إىل تدفق اإلستثمارات بشكل تضمن مصلحتها الوطنية
املتمثلة يف أجنــاز خطوات واضحة على طريق التقدم كما أن تشجيع املستثمرين األجانب على
اإلستثمار يف هذه الدولة يقتضي الرتويج لفرص ومزااي اإلستثمار الكائنة فيها واطالعهم على
األوضاع القانونية ليتأكدوا من عدم وجود خماطر غري جتارية ،وتسعى قوانني اإلستثمار إىل حتقيق

هدفني يف أن واحد مها -:
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 -1املزااي املقررة يف قوانني اإلستثمار الوطنية  :تتضمن غالبية تشريعات اإلستثمار الوطنية
تسهيالت مالية وادارية كبرية للقضاء على كافة العوائق اليت حتول دون انسياب رؤوس
األموال وتدفقها إىل الدول املضيفة .لذلك تتميز بعض القواني ــن لصاحل اإلستثمارات
األجنبية عن طريق اإلعفاء الضريــيب على األرابح واإلعفــاءات من بعــض الرسوم وحرية
التحويل إىل اخلارج ،وتنقسم هذه املزااي إىل ثالثة جمموعات على النــحو التايل :
(أ) التيسريات املالية  :من أهم العوائق اليت تواجه املستثمر األجنيب يف الدول املضيفة هي
عدم قدرته على حتويل رأمساله وارابحه إىل اخلارج ،ولذلــك تقــرر بع ـض ال ــتشريعات
الوطنية عدداً من التيسريات املالية والنقدية تشجيعاً الجتذاب رؤوس األموال إليها
فتسمح إبعادة حتويل رأس املال الوافد وأرابحه بشروط ونسب حمددة ،وكذلك مسحت
قوانني الكثري من الدول للخرباء والعامــلني األجانب الذين يعملون يف املشروع
اإلستثماري أن حيولوا نسبة من دخوهلم إىل اخلارج بعملة قابلة للتحويل وبشروط حمددة.

(ب) ابلتيسريات الضريبية  :تؤثر املعاملة الضريبية بشكل مباشر على العائد املــتوقع من
توظ ـيـف رؤوس األموال فإذا كان هذا العائد خيضع لعبء ضرييب مرتفع ال ميكن نقله إىل
الغري فان هــذا سوف يؤدي إىل تقليل نسبة األرابح مما ال يشجع على انتقال رؤوس
االموال والعكس صـحيح ،من أهم التيسريات الضريبية اليت تتضمنها القوانني الوطنية ما
يلي :
أوالً  :إعفاء املشروعات من الضريبة على االرابح التجارية والصناعية ،كذلك إعفاء االرابح
الت ــي توزعها هذه املشروعات من الضريبة العامة على الدخل ،وقد تكون هذه اإلعفاءات
مطــلقة من انحييت املدة ونوع النشاط أو تكون مقيدة مبدة زمنية معينة وبنشاط معني.
اثنياً  :اإلعفاء من الضرائب والرسوم على استرياد مجيع احتياجات املشروع من اآلالت
واألج ــهزة واملعدات.
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اثلثاً  :إعفاء عمليات املشروع وتعاقداته من رسوم الطابع أو التسجيل .إال أن هذه اإلعفاءات

الكمركية والضريبية قد ال تكون عامالً مؤثراً جلذب اإلستثمار األجنيب يف مجيع األحوال وقد
تــبدو ذات أثر متواضع يف قرار اإلستثمار كما أهنا قد تؤثر يف حصيلة الدولة من النقد احمللي(.)2

(ج) التيسريات اإلدارية  :تتضمن بعض تشريعات اإلستثمار الوطنية جمموعة من التيسريات
اإلدارية اليت تقدمها السلطات املختصة هبدف تقليل الصعوابت اليت قد تعرتض املشروعات
اإلستثمارية واملساعدة يف أجناز االجراءات الالزمة إلقامة املشروع وحسن سريه واستقرار

العاملني فيه( ،)3وبناءاً عليه فقد تضمنت أغلب قوانني اإلستثمار الوطنية نصاً يقضي إبنشاء
هيئة خمتصة بتذليل العقبات اليت قد تواجه املستثمر يف كافة مراحل حياة املشروع .إذ تقوم هذه
ال ـهــيئة ب ــدراسة املشروع املزمع إقامته وتصدر الرتخيص الالزم إلنشائه وايضاً ت ـمــد امل ـســتثمر

ابملعلومات الالزمة عن قانون اإلستثمار الوطين حىت يكون على بينه من امره كما تقوم
ابستصدار القـرارات الالزمة إلقامة رجال االعمال واخلرباء والعمال القادمني من ال ـخــارج
ل ـلـعـمل فـي امل ـشـروع اإلستثماري ،والشك أن أفضل فائدة لوجود هذه اهليئة هي أهنا حتصر

تعامالت املستثمر األجنيب معها فقط دون حاجة إىل تعامله مع الوزارات املتعددة األمر الذي
يؤدي إىل تاليف تعقيدات العمل.
 -2الضماانت املقررة يف قوانني اإلستثمار الوطنية  :إن النظام القانوين املشجع لالستثمار ال
يتمثل يف جمرد زايدة املزااي اليت مينحها للمستثمرين ،أمنا يضاف إىل ذلك التقليل من
احتماالت املخاطر وتوفري األمان والثقة يف العالقات اإلستثمارية .فإذا كان رأس املال
اخلاص يستهدف بطبيعته حتقيق الربح ،فإنه يعمل على حتقيقها يف بيئة يسودها األمان
والضمان ألنه مهما منحت الدولة املضيفة على اإلستثمار األجنيب من اعفاءات ومزااي،
فإن ذلك يعد عدمي الفائدة طاملا ال يوجد ضمان حقيقي ضد االجراءات احلكومية اليت
جترد املستثمر من ملكيته ،ومبا أن أكرب خطر يواجه املستثمر األجنيب هو اخلوف من

املخاطر غري التجارية وعلى األخص اإلجراءات احلكومية السالبة للملكية مثل املصادرة

والتأميم ،فقد تضمنت قوانني اإلستثمار العديد من الضماانت اليت تقضي بعدم االستيالء
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على أموال املستثمرين إال طبقاً ملا تقضي به قواعد القانون الدويل ،أي بعدم االستيالء

على أمواهلم إال لغرض عام وابملراعات الواجبة للقانون وبشرط عدم التمييز وبعد دفع

تعويض عن األموال املستوىل عليها ،ومن أمثلة التشريعات اليت حرصت على أن توفر هذه
الضماانت ،قانون حوافز وضماانت اإلستثمار املصري رقم ( )8لسنة 1997م الذي يعد
أهم قانون اقتصادي صدر يف مصر عام 1997م ألنه عمل على جتميع وتوحيد املزااي
واإلعفاءات والضماانت املوجودة يف قوانني عديدة لتشجيع اإلستثمار يف قانون موحد.
فقد نص على عدم جواز أتميم الشركات واملنشآت أو مصادرهتا وعدم جواز فرض
احلراسة على الشركات أو احلجز على أمواهلا وعدم جواز التدخل يف تسعري منتجات
الشركات واملنشآت أو حتديد رحبها عن طريق جهة إدارية ،كما حذر القانون أية جهة
إدارية من إلغاء أو ايقاف الرتاخيص ابالنتفاع ابلعقارات اليت رخص ابالنتفاع هبا للشركة أو
املنشأة كلها أو بعضها ،إال يف حالة خمالفة شروط الرتخيص ،ويصدر قرار االلغاء أو
االيقاف من رئيس جملس الوزراء بناء على عرض اجلهة اإلدارية املختصة ولصاحب الشأن

الطعن يف هذا القرار أمام حمكمة القضاء االداري.
كما جاء يف قانون اإلستثمار العراقي رقم ( )13لسنة 2006م النافذ منح املشاريع
احلاصلة على إجازة اإلستثمار (كالضماانت واالمتيازات واالعفاءات من الضرائب والرسوم)،
كتسهيالت إضافية مبا يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك املشاريع اإلستثمارية.
ومن البديهي أن احلماية القانونية ال متثل بصورة أساسية يف مدى ما توفره القوانني من
ضماانت موضوعية حلماية اإلستثمارات األجنبية فحسب ،بل يف مدى فعالية تنفيذ هذه
القوانني عند ظهور املنازعات ويف قدرة املستثمر األجنيب على الرجوع إىل السلطات القضائية يف

حال نشوء تلك املنازعات بينه وبني الطرف الوطين( )4ذلك أن املشكلة احلقيقية اليت يواجهها

املستثمر األجنيب اخلاص ليست مشكلة تعريف حقوقه والتزاماته أو حتديد مداها بقدر ماهي
مشكلة البحث عن وسيلة مستقلة وحمايدة وفعالة ميكنه اللجوء إليها للفصل يف املنازعات

اإلستثمارية اليت قد تنشأ بينه وبني الدولة املضيفة ،ولذلك تضمنت العديد من تشريعات
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اإلستثمار الوطنية إىل جانب الضماانت املوضوعية ضماانت إجرائية هدفها تيسري حصول
املستثمر األجنيب على حقه يف حال نشوء نزاع يتعلق ابالستثمار ،وإىل هذا ذهب قانون حوافز
وضماانت اإلستثمار املصري ابلنص على أنه جيوز تسوية منازعات اإلستثمار املتعلقة بتنفيذ
أحكام هذا القانون ابلطريقة اليت يتم االتفاق عليها مع املستثمر وكما جيوز االتفاق بني األطراف
املعنية على تسوية هذه املنازعات يف إطار االتفاقيات السارية بني مجهورية مصر ودولة املستثمر
أو يف إطار اإلتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن اإلستثمارات بني الدول ورعااي الدول
االخرى ،وذلك يف األحوال اليت تسري عليها تلك االتفاقيات أو وفقاً ألحكام قانون التحكيم

يف املواد املدنية والتجارية الصادر ابلقانون رقم ( )27لسنة 1994م ،وكما جيوز االتفاق على

تسوية املنازعات املشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري
الدويل ،والشك أن النص على التحكيم كوسيلة لفض منازعات اإلستثمار يتضمن العديد من
املزااي منها ،سرعة الفصل يف املنازعات وعدم التقيد ابإلجراءات املعتادة للتقاضي اليت تطيل

أمد النزاع فضالً عن أن التحكيم ميكن من تسوية املنازعات وفقاً للقواعد اليت تتفق مع الطبيعة
اخلاصة أو الفنية ملوضوع النزاع دون التزام مبا ميكن أن يتعارض مع هذه الطبيعة من نصوص

القانون(.)5

املطلب الثاني  :القيمة القانونية الدولية لقوانني اإلستثمار الوطنية

مما الشك فيه أن القانون الدويل يعرتف للدولة بسيادهتا الداخلية اليت من مقتضياهتا

قدرهتا وإبرادهتا املنفردة على إصدار تشريع معني أو تعديله أو الغائه مبا يتفق والظروف
االقتصادية والسياسية واالجتماعية السائدة فيها ،وعلى ذلك تستطيع الدول املضيفة أن تعدل
أو تلغي اإلعفاءات واملزااي والضماانت اليت قررهتا للمستثمرين األجانب يف تشريعاهتا بدون أن

يرتتب على ذلك مسؤوليتها الدولية ،ذلك ألن التشريع الداخلي ال ميثل يف الظروف العادية

تعهداً دولياً حيث تلتزم الدولة ولألبد بعدم تعديله مامل توافق الدول األخرى على هذا التعديل.
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فالقاعدة العامة أن الدولة تستطيع إبرادهتا املنفردة أن تعدل أو تلغي تشريعاهتا الداخلية
دون أية مسؤولية دولية عليها طاملا ال يوجد خمالفة ألحكام القانون الدويل ،وال يغري من ذلك أن
يكون التشريع قد صدر خماطباً األجانب ألنه حىت إذا سلمنا ابإلرادة املنفردة مصدراً لاللتزام
الدويل يف بعض احلدود فأن هذه اإلرادة جيب أن يعرب عنها يف مواجهة أشخاص القانون الدويل
األخرين بقصد تكوين التزام دويل وليس يف تشريع اإلستثمار الداخلي شيء من ذلك( .)6فهل

من املمكن االستناد إىل نظرية احلقوق املكتسبة لرتتيب مسؤولية الدولة يف حالة خمالفتها للمزااي
والضماانت املقررة يف قانون اإلستثمار الوطين ؟
 -1نظرية احلقوق املكتسبة  :تعرف احلقوق املكتسبة أبهنا (احلقوق العينية والشخصية اليت
استقرت وأصبحت اثبتة ومكتسبة بطريقة صحيحة طبقاً للقانون الوطين لدولة ما ،واليت هلا
قيمة نقدية ميكن حساهبا(.))7

يؤكد الفقه الغالب أن احرتام احلقوق املكتسبة لألجانب هو مبدأ من مبادئ القانون الدويل

املتعلقة مبعاملة األجانب ،وقد جرى العمل الدويل على ضرورة االعرتاف لألجنيب حبقوقه

املكتسبة يف الدولة اليت يقيم فيها وفقاً ألحكام تشريعها ما دام اكتسابه هلا كان بطرق
مشروعة ،ال عن طريق النهب والسرقة واستغالل الشعوب( ،وفقاً لقاعدة اخلطأ أو الفعل

الضار ال يرتب حقاً) .ويفهم من ذلك أن القانون الدويل لكي يتمكن من محاية احلقوق
املكتسبة لألجنيب البد أن تكون هذه احلقوق قد اكتسبت بشكل مشروع حقوقاً معينة يف
ظل قانون اإلستثمار النافذ ،فال جيوز اعتماداً على مبدأ احرتام احلقوق املكتسبة االخالل
هبذه احلقوق بتشريع الحق ،ومن الثابت لدى غالبية الفقهاء أن تقرير هذا املبدأ ال يعين
تقييد حق الدولة املضيفة يف إجراء التعديالت التشريعية اليت تقتضيها حياهتا االجتماعية

والقانونية ،فالقانون الوطين هو الذي ينشئ هذه احلقوق ويتحكم فيها ابإللغاء والتعديل.
مث أن قانون اإلستثمار الوطين ال خيلق للمخاطبني أبحكامه حقوقاً فردية وإمنا يضعهم يف
مركز تنظيمي عام جيوز تعديله بنفس األداة التشريعية كأمر لصيق بطبيعة التشريع وما دام

التشريع الذي يقرر مزااي للمستثمرين األجانب ال يعطيهم حقاً قبل الدولة يف استمرار
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التمتع هبذه املزااي وعدم جواز األخالل هبا فال يكون ةمة جمال يف هذا اخلصوص إلاثرة
نظرية احلقوق املكتسبة.
 -2نظرية عدم التعارض يف مواقف أشخاص القانون الدويل  :يطلق على مبدأ عدم قبول
االدعاء مبا يتعارض مع االقرار قوالً أو عمالً وحجية االقرار على النظرية ،ومؤداها أنه إذا

قام شخص جبعل الغري على االعتقاد بوجود حالة معينة مما دفع األخري إىل العمل استناداً
إىل تلك العقيدة ،فان الشخص األول يكون ممنوعاً من أن يدعي قبل الغري حبالة ختالف
احلالة اليت كانت موجودة آنذاك أو ميتنع من أنكار صحة بعض التصرحيات أو التصرفات
اليت سبق أن قام هبا ،وإذا طبقنا ذلك على قوانني اإلستثمار ،فمعىن ذلك أن الدولة
إبصدارها قانون اإلستثمار الذي تضمن املزااي واإلعفاءات والضماانت تكون قد أوجدت
الثقة لدى املستثمرين األجانب وابلتايل فهي تلزم تبعاً هلذه النظرية بعدم الغاء هذه املزااي
والضماانت أو تعديلها بشكل يتعارض مع ما تضمنه قانون اإلستثمار الصادر من قبلها،

وبعبارة أخرى أن املستثمر األجنيب عندما اختذ قراره بتوظيف أمواله يف إقليم دولة غري
دولته فقد كان دافعه إىل ذلك الثقة اليت وجدت يف نفسه واليت أستمدها من قانون الدولة
املضيفة واملناخ املناسب الذي هيأته له ،فإذا هي قد زعزعت تلك الثقة وأخلت بوعدها له
كان عليها تعويضه عن كل األضرار اليت حلقت به( ،)8وينكر جانب من الفقه إمكانية

تطبيق هذه النظرية يف هذا الصدد ألن هناك أجتاهاً فقهياً كبرياً يقصر نطاق تطبيقها يف
القانون الدويل على احلالة اليت تتصرف فيها الدولة على عكس موقف أختذته من قبل على
الصعيد الدويل وليس تشريع اإلستثمار وكذلك كما أنه يفرتض يف املخاطبني أبحكام هذا
القانون معرفتهم بقابلية التشريع الداخلي للتعديل مما يستحيل معه االدعاء أبن صدور
قانون الحق خيل ابلتوقعات اليت حيميها القانون ملن اعتمدوا على نص اإلعفاء حبسن نية
يف حني أن األخالل ابلتوقعات املشروعة هو أساس هذه النظرية مث أنه ال يوجد أية سوابق
لتطبيق هذه النظرية يف حالة تعديل التشريع الداخلي.
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خنلص مما تقدم إىل أن ما يتضمنه القانون الوطين من مزااي وحقوق للمستثمرين األجانب
ال يعد التزاماً دولياً يف مواجهة الدول األخرى ،وال يعطي املستثمرين املنتفعني أبحكامه احلق يف
التعويض إذا ألغي هذا القانون أو عدل اال أن تظل هناك احتماالت إلاثرة املسؤولية الدولية ،إذا

ما خالفت الدولة يف تعديلها أو إلغائها لقانوهنا الوطين قواعد القانون الدويل ،مبا يف ذلك قواعد
احلد األدىن ملعاملة األجانب.

املبحث الثاني

النـظـم الـوطـنـيـة لضـمـان اإلستثمارات فـي اخلارج

سبق لنا القول أن اإلستثمارات األجنبية اخلاصة – إذا أحسن استخدامها – فأهنا تكون

ذات فائدة كبرية للدول املستوردة هلا ،إذ أهنا متد الدول املضيفة هلا ابملوارد املالية الضرورية
لتنمية اقتصادها ،وكما أن هذه الفائدة ليست مقصورة على هذه الدول فقط وإمنا متتد أيضاً إىل

الدول املصدرة لرأس املال ابعتبار أن األخرية تضمن عن طريق اإلستثمارات اليت يقوم هبا

رعاايها استمرار تدفق املوارد األولية الالزمة لصناعتها وتساعد على فتح أسواق جديدة أمامها
لتصريف منتجاهتا مما دفع احلكومات املصدرة لإلستثمارات األجنبية اخلاصة إىل تشجيع
مواطنيها لالستثمار يف اخلارج ،إال أن ذلك تطلب منها محاية تلك اإلستثمارات من املخاطر
املتعددة اليت هتددها وخاصة بعد اهنيار النظم االستعمارية يف معظم الدول النامية واستعادة تلك
الدول لسيادهتا على مواردها الطبيعية وما تبع ذلك من موجات أتميم اإلستثمارات األجنبية يف
أراضيها واالضطراابت السياسية والفنت والنزاعات الداخلية اليت تعرضها للخطر ،وقد وجدت
الدول املصدرة أن أفضل وسيلة للحماية والتشجيع ميكن أن تقدمها لرعاايها لتحفيزهم على
اإلستثمار يف خارج أراضيها هي أنشاء هيئة عامة وطنية تنحصر مهمتها األساسية يف التأمني
على استثماراهتم ضد كل أو بعض املخاطر غري التجارية اليت قد تتعرض هلا يف اخلارج .وجتدر
اإلشارة إىل أن هذه اهليئات تعد هيئات عامة ال تسعى يف الغالب إىل حتقيق ربح كهدف أساسي
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وأمنا لتقدمي خدمة عامة هي توفري احلماية للمستثمر خارج وطنه وعليه فأن تعرضها للخسارة –
وهو أمر حمتمل – ال يؤدي إىل تصفيتها أو خروجها من العمل ألنه يف العادة تكون مدعومة من
قبل الدولة حرصاً على املصلحة القومية اليت تؤديها(.)9

فاهلدف األساسي لنظام ضمان اإلستثمار األجنيب هو نقل العبء املايل هلذه املخاطر

بطريقة مباشرة إىل هيئة متخصصة وطنية أو دولية ،ويرجع اتريخ هذا النظام إىل عام 1948م
عندما ابدرت الوالايت املتحدة االمريكية إبنشاء أول نظام حكومي تقوم فيه هيئة حكومية
ابلتأمني على استثمارات الرعااي األمريكيني يف اخلارج ضد املخاطر غري التجارية وذلك كجزء
من خطة مارشال للمسامهة يف إعادة بناء أوراب بعد احلرب العاملية الثانية ،مث تبعتها الياابن يف
ذلك عام 1956م واملانيا عام 1959م حبيث أصبح عدد الدول اليت متتلك أنظمة لضمان
اإلستثمار سبعة عشرة دولة هي ( :الوالايت املتحدة االمريكية والياابن واملانيا االحتادية
والنرويج والنمسا والدمنارك واسرتاليا وفرنسا والسويد وكندا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وايطاليا

وبريطانيا ونيوزلندا وفنلندا)(.)10

ونظراً لكثرة هذه النظم فسوف ندرس مساهتا األساسية اليت ي ــمكــن إج ـمـالـهـا فـي الـنـقاط التالية:

 -1تعمل مجيع األنظمة الوطنية لضمان اإلستثمار على أساس عقد ضمان بـيـن اهلـيـئـة
املخـتــصة واملستثمر الوطين للتأمني على استثماراته يف اخلارج ضد االخطار السياسية
واالقتصادية اليت قد تتعرض هلا ،ومبقتضى هذا العقد تتحدد االلتزامات التعاقدية بني هيئة
التـأمـيـن وبني املستثمر ،وتلتزم اهليئة بدفع التعويض املناسب فيما لو تعرض اإلستثمار يف القطر
املضيف خلسارة انجتة عن حتقق أحد املخاطر اليت مت التأمني عليها مقابل التزام املستثمر بـدفـع
قـسـط أو أقـسـاط أتمني زهيدة متفق عليها يف عقد التأمني ،وتتضمن عقود التأمني ما جييز للهيئة
أن حتل حمل املستثمر يف مواجهة السلطات العامة يف الدولة املضيفة للمطالبة حبقوقه يف
مواج ـهــة هـذه السلطات وبعد أن تكون قد دفعت التعويض للمستثمر وفقاً للشروط ال ـم ـت ـفــق
ع ـل ـي ـهــا فــي عقد الضمان(.)11
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 -2يتمثل اهلدف األساسي جلميع هذه النظم يف تشجيع مواطين الدولة اليت تتبعها هيئة
الضمان ،سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيني أم أشخاصاً معنويني على زايدة حجم استثماراهتم يف

اخلارج دون تردد أو خوف من األخطار اليت قد تتعرض هلا هذه اإلستثمارات وبذلك تتحقق
املصاحل القومية للدول اليت أنشأت هذه النظم.

 -3إن اهليئات املنوط هبا القيام مبهمة التأمني هي هيئات حكومية أو شبه حكومية أو هيئات
خاصة ولكنها تعمل حلساب الدولة وحتت أشرافها(.)12

 -4املستفيدون من هذه النظم هم األشخاص املتمتعون جبنسية الدولة ال ـضــام ـنــة وأيـضاً
األجانب املقيمون يف الدولة األخرية ويستثمرون أمواهلم خارجها بشرط أن يكون هذا االستثمار
ذا فـائدة القتصادها( ،)13وميكن ضمان اإلستثمارات اخلارجية اليت تقوم هبا شركة أجنبية مؤسسة

فــي الوالايت املتحدة االمريكية وفق نظام الضمان االمريكي بشروط هي:
أ -أن ميلك املواطنون األمريكيون هذه الشركة ملكية انتفاع دون سيطرة قانــوني ــة على الشركة.
ب -أو أن ميلك املواطنون األمريكيون أكثر من  %50من أسهم الشركة املتداولة.

 -5ابلنسبة لنطاق الضمان املوضوعي ،أي حتديد املخاطر اليت ميكن أن يغطيها الضمان تقوم
غالبية هيئات الضمان ابلتأمني على ثالثة أمناط من الـمـخـاطـر الـسـيـاسـيـة وهـي (أخـطار
املصادرة  -والــتأميم  -وأخطار احلروب  -وأخطار عدم قابلية التحويل) ،ولـم يـشـذ عـن ذلك
سوى نظامـني ،األول ه ــو نظام الضمان الياابين الذي مل يغطي أخطار عدم التحويل إال ابلــنسبة
لألرابح إذا كان عدم التحويل راجعاً لألسباب التالية :
أ -قيود الصرف املفروضة بعد التعاقد على الضمان.
ب -توقف عمليات التحويل بسبب حرب أو ثروة.
ج -جتميد األرابح أو مصادرهتا.
أما النظام الثاين فهو النظام االمريكي الذي أمتد ليغطي املخاطر التجارية أيضاً ويقدم هذا
الن ــظام الضمان ضد املخاطر الناجتة عن أية خماطر حىت التجارية منها ابستثناء خـطـر الغش
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وسوء السلوك ،واجلدير ابلذكر أن مجيع نظام الضمان الوطنية قد عرفت نظام التأمني على
االئ ـت ـمــان اخلـاص ابلصادرات(.)14

 -6ومن حيث النطاق اجلغرايف ،أي حتديد الدول اليت ميتد إليها الضمان تنقسم هذه النظم إىل
ثالث جمموعات على النحو التايل :
أ -جمموعة تظم النظم اليت متنح الضمان لإلستثمارات الوطنية ب ـغــض الن ـظــر عــن املكان الذي
تستثمر فيه أي أهنا تشمل العامل كله وهذه النظم هي مؤسسة أتمني اإلستثمارات عرب البحار
الياابين ومعهد ضمان قروض الصادرات النروجيي وبنك الرقابة النمساوي ومنظمة ت ـمــويل
الصادرات والتأمني االسرتالية والبنك الفرنسي للتجارة اخلارجية ومركز الضمان القومي
الـبـلـجـيـكي والقسم اخلارجي لقروض التصدير االيطايل وقسم ضماانت قروض التصدير
الربيطاين.
ب -جمموعة أخرى تظم النظم اليت متنح الضماانت لإلستثمارات الوطنية إذا ك ــانت الدولة
املضيفة هلا دولة انمية.

ج -جمموعة تظم النظم اليت متنح الضمان لإلستثمارات الوطنية ،إذا كانت الدولة املضيفة هلا
دولة انمية ،ولـكـن بـشـرط عـقـد اتـفـاقـيـة ضـمان استثمار بني الدولة الضامنة لالستثمار الــوط ـنــي
والــدولة املضيفة له خبصوص تـطـبـيـق الـنـظـام على اإلستثمارات الوطنية اليت تعمل يف إقليم
الدولة األخرية ،وال يشرتط شكل معني هلذه االتفاقيات ،إذ يـمكن عقدها يف أية صورة حــىت ولو
كانت على هيئة تبادل مذكرات ،وميكن إمجال أهم النقاط اليت ت ـضمـنتـهـا هـذه االتفاقيات فيما

يلي(: )15

(أوالً)  :ضرورة الـتـشـاور بـيـن حـكـومـتـي الـدولـتـيـن بـخصوص اإلستثمارات املطلوب ضماهنا.

(اثنياً)  :وجــوب مــواف ـقــة الــدولــة ال ـم ـض ـي ـفــة ع ـلــى اإلستثمار ال ـم ـط ـلـوب ضـمـانه.

(اثلثاً)  :حلول حكومة الدولة الضامنة حمل املستثمر املضمون يف مجيع حقوقه املتعلقة
ابالستثمار املؤمن عليه عند حتقق املخاطر املؤمن ضدها وبعد دفع التعويض.

369

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

(رابعاً)  :االتفاق على قبول املفاوضات املباشرة بني احلكومتني كوسيلة لتسوية املنازعات
الن ــاشئة بينهما ،أو اللجوء إىل التحكيم عند فشل املفاوضات.
 -7ومن حيث اإلستثمارات املغطاة ابلضمان جند أن معظم نظم الضمان تغطي اإلستثمارات
املباشرة وغري املباشرة واليت أتخذ االشكال التالية :
حقوق ملكية وقروض ومنح وحقوق براءة االخرتاع وحقوق االمتياز وحقوق أخرى ،وهناك
بعض النظم اليت ال تغطي كل هذه االشكال من اإلستثمار .كذلك تتفق مجيع نظم ال ـضـمـان أن
يـك ــون اإلستثمار جديداً ،إذ أهنا ال تغطي اإلستثمارات القائمة فعالً يف الدولة املضــيفة إال إذا

اقرتنت بعمليات توسع تستهدف خلق طاقات إنتاجية جديدة ،كما تتطلب بعض النظم أن
يساهم اإلستثمار يف تنمية اقتصاد الدولة املضيفة وهي (نـظـام الـضـمـان الـهـولـنـدي والـدنـمـاركـي
واالمـريـكي واالسرتايل)(.)16

 -8وأخرياً ختتلف هذه النظم بعضها عن بعض اآلخر بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بسياساهتا
االكتتابية ويف شروط املستثمرين الصاحلني للضمان وفرتة الضمان والنسبة اليت يغطيها ومعدل
أق ـس ــاط الضمان اليت ترتاوح بني  %،51إىل  %5سنوايً من املبلغ املؤمن عليه.

خالصة مما تقدم أن قرار املستثمر األجنيب ابألقدام على اإلستثمار أو األح ـجــام ع ـنـه يف

بلد ما ال يتوقف على تقديره لألوضاع السياسية واالقتصادية السائدة يف ذلك البلد فحسب
وإمنا يتأثر أيضاً ابألنظمة القانونية اليت حتكم عملية اإلستثمار ألهنا حتدد األنشطة واملشروعات
املسموح لألجانب العمل فيها وتبني الشروط العامة لالستثمار والشروط اخلاصة يف كل م ـجــال
وتـوضـح الـحـقــوق والضماانت واملزااي واحلوافز اليت يتمتع هبا املستثمر وااللتزامات والواجبات
اليت جيب أن يتقيد هبا والشكل القانوين املسموح به تنظيم أدوات اإلستثمار ومهما تكن األداة
القانونية الوط ــنية اليت توفر الضمان ومتنح املزااي واحلوافز للمستثمر فإهنا غري فعالة ابلنسبة إليه
لقابليتها للتعديل واإللغاء إبرادة الدولة املضيفة املنفردة من دون أن يرتتب عليها التزام بتعويض

املـسـتـثـمـر األجنيب إذا تضرر من جراء ذلك ،مث أن سلطات القطر املضيف هي اخلصم واحلكم
يف أن واحد.
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أما عن الضماانت اليت تقدمها الدولة املصدرة لرأس املال واملتمثلة يف إنشاء هيئات
وطنية لضمان استثمارات مواطنيها يف اخلارج ،فال شك أن هذه النظم توفر األمان للمستثمر
الوطين ألهنا تؤمن على املخاطر اليت قد يتعرض هلا يف الدولة املضيفة وابلتايل يتحرر من خوف
قيام الدولة املضيفة ابختاذ إجراءات تعصف ابستثماره وإذا حتقق أي خطر من املخاطر املغطاة
ابلضمان حيصل املستثمر على تعويض من هيئة الضمان اليت تعود بدورها على الدولة املضيفة
املسببة للضرر ،وميكننا توضيح فعالية هذه النظم من خالل حجم اإلستثمارات اليت تغطيها
سنوايً فقد بلغ على سبيل املثال إمجايل اإلستثمارات اليت ضمنتها منظمة اإلستثمار اخلاص عرب
البحار االمريكية سنة 1990م أكثر من  6,1بليون دوالر ،وكذلك بلغ إمجايل اإلستثمارات

اليت ضمنتها املنظمة الفرنسية للتأمني على التجارة سنة 1992م أكثر من  6,4بليون فرنك

فرنسي(.)17

إال أنه مهما قيل عن فعالية هذه النظم يبقى هناك حماذير تؤخذ عليها مثل طول

االجراءات اليت جيب أن يتبعها املستثمر للحصول على التعويض وكثرهتا وأحياانً ال حيصل على

التعويض إذا اعتربت هيئة الضمان أن املستثمر قد ساهم يف اخلطر.
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املبحث الثالث

الوسائل الدولية حلماية اإلستثمارات األجنبية اخلاصة

بينا فيما سبق أن الوسائل الوطنية حلماية اإلستثمارات األجنبية اخلاصة غري كافية سواء

لوجود قدر من ضعف الثقة من جانب املستثمر األجنيب يف استقرار األنظمة الداخلية يف الدول
املضيفة من جهة ،أو بسبب الصعوابت اليت يواجهها أحياانً يف حصوله على التعويض من اهليئة

الوطنية لضمان اإلستثمار عند حتقق أحد املخاطر من جهة أخرى .لذا كان البد من العمل على

توفري احلماية الكاملة لإلستثمارات األجنبية من خالل البحث عن آليات ووسائل دولية تكفل
تلك احلماية ،وميكن تقسيم الوسائل الدولية حلماية اإلستثمارات األجنبية اخلاصة يف هذا
املبحث على النحو التايل :
املطلب األول  :وسائل محاية اإلستثمارات يف القانون الدويل العريف

كان اجملتمع الدويل خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حمدود العدد من

حيث الدول املستقلة ذات السيادة اليت كانت غالبيتها العظمى من الدول االوربية وهي جمموعة
تشكل فيما بينها منطاً متجانساً وتتقارب فيما بينها دوافع التوسع والسيطرة االستعمارية ،ومبا
أن تلك الدول كانت قد اعطت لنفسها احلق يف السيطرة على مقدرات الشعوب األخرى فقد
اقتضت مصلحتها ضرورة االتفاق على القواعد اليت تنظم عالقتها االقتصادية مبا يضمن
استمرار قوهتا االقتصادية عن طريق هنب موارد الدول املستعمرة ونتيجة لتواتر سلوك هذه
الدول يف معامالهتا اإلستثمارية على هذه القواعد وشعورها إبلزاميتها كقواعد قانونية حتولت إىل
قواعد دولية عرفية فيما بينها مث بدأت تفرضها على الدول األخرى وابألخص على الدول
النامية اليت كانت تتحرر من مستعمريها األوربيني ،ومن أهم القواعد الدولية اليت جرت صياغتها
أساساً من جانب الدول األوربية حلماية مصاحلها االقتصادية :
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 -1قواعد احلد األدىن ملعاملة األجـانـب الـتـي تـضـمـن لـرعـايـا الـدول الـمـتقدمة املقيمني يف
اخلارج احلصول على حقوق ومزااي ال جيوز التنازل عنها ولقد عملت الدول الـغـربـيـة الـمـتقدمة
على إلزام كافة الدول النامية بضرورة مراعاة هذه القواعد وعدم اخلروج عليها وإال تعرضت
لتبعة املسؤولية الدولية.
 -2االلتزام ابحرتام حقوق االجانب اليت اكتسبوها يف إقليم الدولة الـمـضـيـفـة بـطـريـق قانوين
هذا وقد جرى تطبيق مبدأ احرتام احلقوق املكتسبة بشكل واسع يف أكثر من مرة مبعىن أن
الدولة املــضيفة ميتنع عليها بشكل مطلق االستيالء على ممتلكات املستثمر األجنيب وإذا ما
أقدمت على ذلك فيــجب عليها أن تعيدها إليه .أما التطبيق احلديث هلذا املبدأ فيضفي عليه
ملسة من الواقعية إذ مل يعد يعين االحرتام الـمـطـلق حلقوق ملكية املستثمر األجنيب وإمنا حيق

للدولة أن تستويل على ملكيته وفقاً لقانوهنا الوطين النـافــذ بشــرط التقيد بدفع التعويض(.)18

 -3نتيجة لتسليم الدول الغربية بقواعد احلد األدىن ملعاملة األجانب ومبدأ احرتام احلقوق
املكتسبة يف نطاق العالقات االقتصادية الدولية ومع ازدايد احلاجة حلماية اإلستثمارات األجنبية

اخلــاصة يف اخلـارج شعرت هذه الدول أنه من الواجب عليها أن متد محايتها الــدب ـلـومــاسـيـة لكل
رعاايها املوجودين يف الدول األخرى من أجل كفالة التمتع بكافة احلقوق واملزااي املعرتف لـهــم
هبا يف نطاق القان ـ ــون الدويل .واجلدير ابلذكر أن الدول الغربية اختذت من هذه القواعد وسيلة
للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول النامية حبجة محاية مصاحل مواطنيها يف اخلارج .لقد ذاقت
مصر مرارة تدخـ ــل ال ــدول األوربية يف شؤوهنا الداخلية بدعوى محاية ديون مواطنيها فيها إىل
الـحـد الـذي أدى إىل تـعـيـيــن مراقبني أحدمها إنكليزي واألخر فرنسي ملراقبة صـنـدوق الـديـن ثـم
تـعيـني وزيرين لـنـفـس الـهدف( ،)19واألخطر من ذلك أن أحد الـشـروط األسـاسـيــة اليت وضـعـتـهـا

الدول األوربـية لالعرتاف ابلدول النامية اجلديدة هو شرط قبول الدول األخـيـرة لـكافـة الــقواعد
الدولية املـعـمـول بـها ،وهكذا نالحظ كيف نشأت القواعد الدولية العرفية املتعلقة ابالسـتثمارات

األجنبية فـي ظل ظـروف استعمارية مل يشهد العامل هلا مثيالً حيث بدأت الدول االستعمارية
الغربية كأقلية حتكم العامل بوضع قواعد االستغالل الدويل متخفية وراء ثالثة مبادئ – املسـاواة
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يف السيادة ،وحرية الـتـجارة الدولية ،والتعاون الدويل–( )20كان من نـتـيـجة ذل ــك أن الــدول
الـجـديـدة أصبحت تلتزم ابلـقـواعـد الـدولـيـة اليت وضـعـتـهـا الـدول األوربـيــة دون أن يكون هلا
احلق يف التنصل من القواعد اليت ال تتناسب مع ظروفها أو إعادة النظر فيها ونـتـيـجة لـذلـك
فـقـد استطاعت أن تضع األســس الـقـانـونـيـة الـدولـيــة لـحـمـاية اإلستثمارات األجنبية اليت متيزت
ابلسمات التالية :
أ -بروز الطابع الفردي ذلك أن كل دولة غربية أصبحت تقدر مصلحتها الوطنية الذاتية
مستقلة عن غريها وحتدد تبعاً لذلك ما جيب عليها أختاذه من إجراءات وما ال جيب أتـخـاذه،
وفـي الــواقع أن بروز هذا الطابع يرتبط ارتباطاً اترخيياً وأيدلوجياً ابلفلسفة اليت يقوم عليها النـظـام

الـرأسـمـالـي الغريب فاملصلحة الوطنية الذاتية هي الدافع املستمر للدول الرأمسالية الغربية للبحث

عن األسواق اخلارجية لتصريف منتجاهتا الصناعية كما كانت الدافع احلقيقي وراء السيطرة
وفرض النفوذ على مناطق إنتاج املواد اخلام يف دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية(.)21

ب -عدم العدالة ألهنا ترتب عدم املساواة بني الدول فهي تـمـيـل إىل ت ـغـلـيـب الـمـصـلحة

الوطنية اخلاصة للدول املتقدمة دون أن أتخذ مصاحل الدول النامية يف احلسبان.
ج -عدم مشاركة الدول النامية يف صياغة هذه القواعد إذ جرت صـيـاغـتـها أساساً من جانب

الــدول الغربية يف وقت كانت الدول النامية ترزح حتت نري االستعمار الغاشم ،ويظهر لكل من
يتفحص هذه القواعد مدى االرتباط الوثيق بني ما تتضمنه من مفاهيم وقيم وبني املصاحل املعتربة
ل ـلـدول الرأمسالية املتقدمة وهذا ابلطبع نتيجة حتمية لنظرية اإلرادة الغالبة لتلك الدول اليت
كانت متارس وحدها مهمة التشريع للمجتمع الدويل يف غيبة معظم دول العامل(.)22
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املطلب الثاني  :وسائل محاية اإلستثمارات يف القانون الدويل االتفاقي

إذا كانت الدول الغربية استطاعت أن تفرض –مبا هلا من قوة وأتثري على الدول النامية–

قواعد دولية لتحقيق مصاحلها الذاتية فقط دون االلتفات إىل املصاحل الدولية فقد عجزت تلك
القواعد عن حتقيق احلماية القانونية الفعالة لإلستثمارات األجنبية لعدة أسباب هي :
 -1أن القواعد العرفية الدولية ال ميكن أن توفر احلماية لإلستثمارات سواء أكانت عامة أم
خاصــة يف أوقات احلروب أو قطع العالقات الدبلوماسية أو توترها مثال ذلك ،جتميد األرصدة
االيـرانـية يف البنوك األمريكية رداً على إعالن املسؤولني االيرانيني عن نواايهم يف سحب هذه
األرصدة بعد أايم من احتجاز الرهائن األمريكيني يف ايران عام 1979م ،وكذلك جتميد
األرصدة العربية يف البنوك األوربية إزاء االجراءات العربية السابق اختاذها عام 1973م ابلنسبة

لوقف ضـخ الـبـت ــرول إىل الدول الغربية املتعاونة مع اسرائيل .فكان البد من اجياد محاية تبقى
سارية الـمـفـعول رغم قطع العالقات السياسية بني الدول أو توترها وخري وسيلة لذلك هي

االتفاقيات الدولية(.)23

 -2إن التعويض أبوصافه التقليدية (حال وكاف وفعال) اليت تؤكد عليها القواعد العرفية مل يـعـد
يـلــقي قبوالً يف التطبيق الدويل كما مل يعد املستثمر األجنيب حيصل على تعويض كامل يف حال
أتمـيــم ممتلكاته وابلتايل أصبحت قاعدة التعويض العرفية عدمية الفائدة ،ونتج عن ذلك ضرورة
وج ــود قاعدة دولية أخرى تضمن للمستثمر التعويض الكامل عند نزع ملكيته ومن هنا جــاءت
قـاعـ ــدة التعويض اإلتفاقية.
 -3مل تستطيع هذه القواعد أن توفر اآللية الدولية امللزمة حلل منازعات اإلستثمار.
 -4تنظر الدول النامية إىل قواعــد القانون الدويل بشأن املسؤولية الدولية على أهنا مرتبطة
ابملرحلة االستعمارية أو على األقل ابهليمنة السياسية واالقتصادية ،وهلذا قيل أن تـاريـخ تـطـور

الـقـانـون الدويل فيما يتعلق ابملسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدث ابألجانب يعد مـظـه ـراً
لـلـتـاريــخ االستعماري ،ابإلضافة إىل ذلك تعد وسيلة احلماية الدبلوماسية ذاهتا غري فعالة ابلنسبة
لـلـمـستـثمر األجنيب ملا حييط مبمارستها من جانب دولته من اعتبارات سياسية كثرية قد تدفعها
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يف ظ ــروف معينة إىل عدم االهتمام حبماية حقوقه( ،)24ويعين هذا جتريد املستثمر األجنيب من
حق التمتع هبذه احلماية من الوجهة العملية.
 -5لقد أدى اخلالف الدائر بني الدول الغربية املصدرة لرأس املال والدول النامية املستوردة له

حول هذه القواعد إىل التشكيك بوجودها كجزء من القانون الدويل املعاصر( .)25فالدول النامية

بعد أن حتررت من االستعمار وأصبحت دوالً ذات سيادة اعتربت قواعد القانون الدويل العرفية

مبنـ ـزلة انعكاس للفرتة االستعمارية من اتريخ العالقات الدولية مبا تتميز به من عالقات هيمنة
واستغالل ،لذلك أعلنت أن هذه القواعد غري مؤكدة الوجود ابلنسبة هلا وال خترج قيمتها
القانونية عن تقليد دويل مل تتأكد له الصفة امللزمة ،وأن الطبيعة القانونية امللزمة هلذه القواعد
كانت حمل جدل كبري بني الدول النامية واملتقدمة يف السبعينيات وذلك مع طلب الدول
الـنـامـيـة إنشاء نظام اقتصادي دويل جديد ،وجتدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من القواعد
العرفية اليت أسـتـقـر الـعـمـل عـلى ضرورة أتباعــها وااللتزام هبا حىت ولو كان هناك أشخاص
قانونيون دوليون مل يشاركوا يف صـيـاغتها بل حىت ولو عارضوها صراحة ،مثال ذلك القاعدة اليت

حترم الـحـرب الـعـدوانـيـة غـيـر املـشروعة والـقـواعد اليت تقرر حصانة الدبلوماسيني ومقار البعثات
والقواعد اليت حترم االتـجار ابملخدرات.
على أساس ما تقدم ننتهي إىل القول بعدم فعالية القواعد العرفية الدولية كوسيلة حلماية
اإلستثمارات األجنبية اخلاصة وإزاء هذا القصور من جانب القانون الدويل العريف فقد قام
القانون الدويل االتفاقي مبحاولة تكملة هذا النقص.
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املطلب الثالث  :املعاهدات الدولية التي حتمي اإلستثمارات األجنبية اخلاصة

لقد تنوعت املعاهدات الدولية اليت حتمي اإلستثمارات األجنبية اخلاصة ،فهناك

معاهدات التجارة العامة اليت يطلق عليها معاهدات الصداقة والتجارة واملالحة ،وهناك أيضاً
معاهدات ضمان اإلستثمار ،ومعاهدات التعاون والصداقة ،ومعاهدات جتنب االزدواج
الضرييب ،ومعاهدات محاية وتشجيع اإلستثمار الثنائية واجلماعية ،وسوف نعطي حملة موجزة عن
كل نوع من هذه املعاهدات على النحو التايل :
أ -معاهدات الصداقة والتجارة واملالحة

()26

 :تعد هذه املعاهدات أول أنواع االتفاقيات

الدولية اليت عقدت من قبل الدول املصدرة لرأس املال للحصول على ضماانت حلماية
اإلستثمار األجنيب ،ويرجع اترخيها إىل القرن الثامن عشر ،وابألخص معاهدة الصداقة واملالحة
والتجارة املربمة بني الوالايت املتحدة األمريكية وفرنسا سنة 1778م ،حيث كانت أول معاهدة

تربم يف اجملتمع الدويل من هذا النوع ،وتعد االتفاقيات اليت عقدت يف فرتة احلرب العاملية الثانية
وحىت أواخر الستينيات من قبل الوالايت املتحدة األمريكية والياابن والدول األوربية الغربية
الركيزة األساسية للحماية االتفاقية لإلستثمارات األجنبية اخلاصة يف تلك الفرتة .كانت الوالايت
املتحدة األمريكية الرائد االول يف جمال عقد هذه االتفاقيات ،فقد عقدت خالل الفرتة املمتدة
من 1950م حىت 1968م حوايل ( )22معاهدة ،ومل تعقد بعد هذا التاريخ أية معاهدة من
هذا النوع .كذلك عقدت الياابن معاهدات من هذا القبيل مع دول متعددة ،فعلى سبيل املثال
مع اهلند سنة 1958م وماليزاي سنة 1960م والبريو سنة 1961م والفليبني سنة 1979م،
وتتناول هذه االتفاقيات ابلتنظيم املوضوعات التالية :
(أوالً)  :دخول الرعااي األجانب وإقامتهم وخروجهم من البلد املضيف ،كـالـمـ ــادة ( )2من
معاهدة الصداقة والتجارة واملالحة بني املانيا االحتادية والوالايت امل ـت ـحــدة األمريكية لعام

1954م.

(اثنياً)  :حتديد معايري معاملة األجنيب وملكيته ومشاريعه ،كاملادة ( )4من معاهدة الصداقة
واملالحة والتجارة بني اهلند وسلطنة عمان لعام 1954م.
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(اثلثاً)  :الضماانت املتعلقة حبقوق امللكية ،كاملادة ( )10من معاهدة التجارة واملــالحــة بني
الياابن وبريطانيا لعام 1962م.
(رابعاً)  :صفة التعويض ومقداره يف حالة نزع ملكية األجنيب ،كاملادة ( )5من املــعاهدة االملانـيـة
األمريكية لعام 1954م – السابق اإلشارة إليها.

(خامساً)  :الضرائب ،كاملادة ( )15من املعاهدة االملانية األمريكية لعام 1954م – السابق
اإلشارة إليها – واملادتني ( )15 ،8من املعاهدة الياابنية الربيطانية لعام  – 1962السابق
اإلشارة إليها – واملادة ( )4من املعاهدة بني اهلند وسلطنة عمان لعام 1954م – السابق
اإلشارة إليها.
(سادساً)  :القيود على حتويل العملة ،كاملادة ( )12من املعاهدة األملانية األم ـريكية لـع ــام
1954م – السابق اإلشارة إليها – واملادة ( )17من املعاهدة ال ـيـابـانـيـة الـربيطانية لعام
1962م – السابق اإلشارة إليها.

(سابعاً)  :تبادل البضائع بني الدولتني املتعاقدتني ،كاملادة ( )17من املعاهدة األملانية األمريكية

لعام 1954م – السابق اإلشارة إليها.

(اثمناً)  :املالحة ،كاملواد ( )23 ،22 ،21من املعاهدة األملانية األمريكية لعام 1954م –
الســابق اإلشارة إليها – واملواد ( )22 ،21من املعاهدة الياابنية الربيطانية لعام 1962م –
الساب ــق اإلشارة إليها.
نستنتج من هذه املوضوعات أن اتفاقيات الصداقة والتجارة واملالحة ال تتعلق فقط
ابالستثمار األجنيب ،وإمنا تتناول تنظيم مجيع األنشطة االقتصادية والتجارية بني الدول املتعاقدة.
كما أن نصوصها اخلاصة ابالستثمار تتميز ابلعمومية وعدم التحديد فهي معاهدات ينصرف
غرضها األساسي إىل محاية التجار والتجارة أكثر من محاية اإلستثمارات األجنبية ويؤخذ على

هذه املعاهدات املالحظات التالية(:)27

( )1تظهر ممارسة الوالايت املتحدة هلذه امل ـعـاهـدات أنـهـا مـخـصـصـة بـالـدرجـة األوىل حلماية
املواطنني أكثر من محاية اإلستثمارات.
378

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

( )2إن املواضيع الكثرية اليت تغطيها هذه املعاهدات قد أثرت سلباً على توفري آليات قانونية
حلــل املشاكل اليت يواجهها املستثمر يف اخلارج.

( )3مل تتضمن هذه املعاهدات أية ضمانة حلماية امللكية األجنبية مـن نـزع الـمـلـكـيـة الـزاحف
(التدرجيي).
( )4كانت صياغة شرط التحكيم يف هذه املعاهدات غري دقيقة ولعل السبب يف ذلك يعزى إىل
حداثة استخدام هذا الشرط يف اتفاقيات الصداقة والتجارة واملالحة.
( )5مل تتضمن هذه املعاهدات احللول الكافية لبعض املبادئ اليت سادت يف فـرتة
الـخـمـسـيـنـيـات والستينيات ،مثل نظرية احلصانة السيادية للدولة ومبدأ فعل الدولة.
لكل هذه املالحظات نقول أن معاهدات الصداقة والتجارة واملالحة عجزت عن توفري احلماية
القانونية املناسبة لإلستثمارات األجنبية اخلاصة.
ب  :اتفاقيات ضمان اإلستثمار  :هي اتفاقيات تعقد بني الدول املصدرة لرأس املال والدول
الـمـسـتـوردة لـه مـن أجل سراين النظم الوطنية لضمان اإلستثمارات التابعة للدول األوىل على

استثمارات رعاايها الـقـائـمـة فـي أراضي الدول الثانية ،وتتمثل محاية اإلستثمارات يف هذه
االتفاقيات يف حصول الـمـستثمر على بوليصة أتمني ضد املخاطر غري التجارية عند قيامه
ابالستثمار يف أراضي دولة أخرى يوجد بـيـنها وبني دولته اتفاق ضمان استثمار .إذ يعد وجود
هذه اإلتفاقية شرطاً الزماً حلصول املستثمر على بوليصة أتمني من مؤسسة ضمان اإلستثمار
الوطنية وبدوهنا ال ميكنه احلصول على هذه البوليصة.
جـ  -اتفاقيات التعاون والصداقة  :عندما ترغب دولتان أو أكثر يف توطيد أواصر الصداقة
واملودة بينهما وزايدة التعاون االقتصادي مبا حيقق تقدم شعبهما ورفاهيتهما يسعيان إىل عقد
اتفاقية دولية تتضمن تسهيالت وامتيازات تشجع مواطين كل من الدولتني على العمل يف اراضي
الدولة األخرى ،وتعد الـنـصـوص الـتـي تـكــفل احلماية الكاملة والدائمة ملواطين كل من الدولتني

وأمواهلم ،على سبيل املثال اتـفـاقـيـة الـتعاون والصداقة بني الياابن واسرتاليا لعام 1976م ،فقد
نصت املادة ( )9منها على ما يلي :
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( )1سوف يتمتع رعااي أحد األطراف املتعاقدة ضمن إقليم الطرف املتعاقد اآلخر ابحلماية
الكاملة والدائمة وضمان أشخاصهم وملكيتهم.
( )2سوف يتمتع رعااي أحد األطراف املتعاقدة ضمن إقليم الطرف املتعاقد اآلخر حبرية الوصول
إىل احملاكم القضائية واإلدارية وفقاً للقانون.

( )3لن تنزع ملكية رعااي أحد األطراف املتعاقدة بشكل إلزامي ،مامل يوجد غرض عــام ومـال ــم
يدفع تعويض فوري و ٍ
كاف وفعال ،ودون اإلخالل مبا تقدم سوف مينح رعااي أحد األطـ ـراف
املتعاقدة معاملة ضمن إقليم الطرف املتعاقد اآلخر لن تكون أبية حال متميزة عن املـعـامـلـة
املمنوحة لرعااي دولة اثلثة.
د – معاهدات محاية وتشجيع اإلستثمار الثنائية واجلماعية  :لقد أطلقت تسميات متعددة على
هذه املعاهدات ،مثل معاهدات محاية اإلستثمار أو معاهدات احلماية املتبادلة لالستثمار ،إال أن
كل هذه التسميات تدور حول غرض واحد هو محاية وتشجيع اإلستثمار .هذا ولقد ابتدأت

املرحلة اهلامة اجلديدة يف اتريخ محاية وتشجيع اإلستثمار األجنيب اخلاص يف الستينيات عندما
أخذت الدول املصدرة لرأس املال واملستوردة له تتفاوض على عقد معاهدات دولية هتتم بشكل

أساسي حبماية اإلستثمار األجنيب ،بل أصبح التفاوض على ابرام هذه املعاهدات من قبل الدولة
املتقدمة أحد االدوات االساسية لسياستها اخلارجية إذ من خالهلا حتمي مصاحلها االقتصادية يف
الدول االخرى وتضمن اعطاء الصفة الدولية امللزمة لكثري من القواعد الدولية العرفية اليت
رفضتها الدول النامية عن طريق إدراجها يف اتفاقيات تسعى إىل خلق إطار قانوين دويل فعال
لتنظيم استثمارات رعااي إحدى الدول املتعاقدة يف إقليم الدول األخرى بدءاً من دخول
املستثمر األجنيب يف إقليم الدول املضيفة وانتهاء بتصفية مشروعه وحتويل رأس ماله وأرابحه إىل
اخلارج ،وانطالقاً من ذلك وضعت غالبية الدول املتقدمة ما يسمى مبعاهدات اإلستثمار
النموذجية( – )28واليت هي عبارة عن جمموعة من األحكام اليت تتقرر على املستوى الداخلي أو
الدويل لالسرتشاد هبا يف العالقات الدولية الثنائية أو اجلماعية ،ومن املعلوم أن هذه النماذج
ليس هلا أي قيمة قانونية ذاتية وإمنا تتوقف فعاليتها على درجة وضوح صياغتها ومدى قبول
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الدول هلا يف التطبيق العملي ،ومن أمثلة هذه املعاهدات ،املعاهدة النموذجية السويسرية لعام
1995م ،املعاهدة النموذجية الربيطانية لعام 1991م ،املعاهدة النموذجية االملانية لعام
1991م ،واملعاهدتني النموذجيتني اهلولندية لعامي 1979م و 1987م – اليت تتخذ أساساً
للتفاوض مع الدول املستوردة لرأس املال الراغبة يف الدخول معها يف اتفاقيات ثنائية من هذا
النوع .ومن املالحظ أن هذه النماذج – وأن كانت يف االصل مناذج وطنية تعكس املواقف
والسياسات الداخلية للدول اليت وضعتها بشأن اإلستثمار األجنيب – تستمد أحكامها األساسية
من مصدر واحد ،وهو مشروع اتفاقية محاية األموال األجنبية الذي أعدته منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية لعام 1967م – أن هذا املشروع مل حيظ إبمجاع اراء الدول االعضاء يف
املنظمة إذ امتنعت كل من إسبانيا والربتغال عن التصويت ومل يكتب له النجاح – لذلك جاءت
غالبية احكام اتفاقيات اإلستثمار متشاهبة من حيث الشكل واملضمون .وقد تكون هذه
املعاهدات مجاعية أو مـتعددة األطراف ،إال أن الغالب منها اآلن هو اتفاقيات ثنائية تربم بني

الدولتني املعنيتني.
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اخلامتـــــــة

من الضروري البحث عن آليات ونظم احلماية الدولية لالستثمار األجنيب اخلاص من
خالل وضــع قواعد محاية موضوعية ضد املخاطر غري التجارية ،وتسوية الـمنـازعـات بـيـن
الـمـسـتـثـمـر والـدول األجنبية ،وضماانت لتأمني استثماراته يتحقق عن طريقها التوفيق بني
املصاحل الـخـاصـة الـتـي يطمح إليها رأس املال ومصاحل الدولة املضيفة لإلستثمار.
وابلفعل هذا ما اجتهت إليه اجلهود الدولية على املستوى العاملي (خـصـوصـاً جـهـود األمم

املتحدة والبنك الدويل) ومتثل ذلك يف اتفاقييت إنشاء املركز الدويل لتسوية منازعات اإلستثمار

وإنـشاء الوكالة الدولية لضمان اإلستثمار ،كما متثلت على املستوى اإلقليمي يف ميثاق األندين
لـتـنـظـيـم اإلستثمارات األجنبية يف بعض دول أمريكا الالتينية واتفاقية إنشاء املؤسسة الـعـربـيـة
لـضـمـان اإلستثمار وإبرام اإلتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية،
ومتثلت على املــستوايت الثنائية يف معاهدات اإلستثمار الثنائية.

ميكن القول أنه بعد احلرب العاملية الثانية وحصول الدول األفـريـقـيـة واألسـيـويـة عـلـى

استقالهلا ورغبة هذه الدول يف أتكيد استقالهلا االقتصادي إىل جانب استقالهلا السياسي،
اعـتـرضـت هـذه الدول على قواعد القانون الدويل التقليدية اخلاصة مبعاملة اإلستثمارات
األجنبية ،وأعـلـنـت أنـها غري ملزمة ابلنسبة هلا.
ويف حماولة من جانب الدول املصدرة لرأس املال للتخفيف من الشكوك اليت أحـاطـت
هبذه القواعد املتعلقة حبماية وتنظيم اإلستثمارات األجنبية ،دخلت يف معاهدات ثنائية لـتـنـظـيـم
حتسن من
عالقـات اإلستثمار القائمة بينها وبني الدول النامية –وحتت ستار أن هذه االتفاقيات ّ

مناخ اإلستثمار لدى الدول األخرية وتزيد من حجم اإلستثمارات لديها استطاعت الدول
االوىل– نتيجة لقوهتا االقتصادية وقدرهتا التفاوضية وضعف الدول الثانية وحاجتها لألموال
الالزمة لعملية تنميتها االقتصادية ،عملت أن تسري هذه االتفاقيات يف الطريق الذي يلتقي مع
رغبتها وحيقق مصاحلها وكما جنــحت أيضاً يف تضـمني هذه االتفاقيات أغلب القواعد الدولية
التقليدية يف املوضوع ،واليت سبق للدول النامية االعرتاض عليها.
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هتدف هـذه ال ـمــعاهدات إىل زايدة حجم التعاون االق ـتــصادي وحركة رأس الـمــال بـيــن
ال ــدول أعضاء اجملتمع الدويل والعمل على محايتها عن طريق ت ـق ـلـيـل الـمخاطر اليت قد
تـواج ـه ـهـا وذلـك إبجياد نظام قانوين دويل اتفاقي لتنظيمها قائم على أســس مـتـنـوعـة نـذكـر مـنـهـا:
وضـ ــع قــواعــد مـعـامـلـة معينة حتكم اإلستثمارات األجنبية وتقضي بضمان معاملة الـمـسـتـثـمـريـن
االجانب ال تقل عن احلد االدىن لقواعد معاملة الوطنيني ،وفقاً للعرف الدويل ،وضمان
االستقرار التشريعي وحرية حتويل األموال وعوائدها ،ومنع التأميم كمبدأ وإجازته استثناءً

لـلـمـنـفـعـة الـعامة مع ضرورة دفع الـتـعـويض الكامل وعدم التمييز ،ووضع نظام خاص لتسوية
منازعات اإلستثمار.
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الـدراســات والبحوث العربية ،القاهرة1978 ،م.
 -3االستاذ طالل أبو غزالة – محاية اإلستثمارات العربية – حبث مقدم إىل ندوة األرصدة
واملديونيـة اخلارجية العربية ،منتدى الفكر العريب ،عمان  /األردن1987 ،م.

 -4د .مفيد شهاب – ضماانت اإلستثمار واملزااي املقررة له يف التشريعات الـعـربـيـة والـق ـطـري ــة
واالتفاقية املوحدة إلستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية – اجمللة املصرية للقانـون
الدويل ،العدد 1983 ،29م.
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Abstract
The definition of investment based on a legal and economic
vision is transferring the foreign capitals and advanced technical and
administrative techniques to contribute to the development of the host
country through nascent companies by engaging the national capital.
Through the availability of legal protections that encourage the
arrival of a foreign investor to participate in the economic
development for that host country . In order for such country passing
through transitional stage to go forward toward setting its economy
free from its dependence on public sector and to privatize it to
increase investor confidence. As stated in the valid Iraqi Investment
Law No. (13) for the year 2006 which grants projects that have an
investment license (such as guarantees, concessions and exemptions
from taxes and fees) additional facilities in a way that enhances the
competitive capabilities for those investment projects.
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