
 اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بين الدول العربية 
  
بتاريخ   71/ د  1125وافق مجلس الوحدة االقتصادية العربية على هذه االتفاقية بقراره رقم   -
7/6 /2000 
األردن، السودان، العراق، ليبيا ، ومصر.  هيصدق على االتفاقية خمس دول عربية  -

 افذة. واالتفاقية ن 
   المواد 

 ( تعاريف   1المادة )
هذه االتفاقية ، كافة أنواع   في( : يقصد باصطالح " االستثمارات أو المال المستثمر " 1بند )

تتعلق باألنشطة االقتصادية ، ويقوم بها مستثمر تابع إلحدى الدول  والتياألصول المستثمرة 
تقام وفقا للقوانين واألنظمة الخاصة   والتي  أراضى دولة متعاقدة أخرى ، فيالعربية المتعاقدة 

 : يليما  –وليس على سبيل الحصر  –بالدولة المتعاقدة األخرى ، ويشمل على وجه الخصوص 
(  األموال المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك أية حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمان الدين  )أ

 وامتيازات الدين وكافة الحقوق المماثلة .
 شكل من ِأشكال المشاركة فيها. أي(  الحصص واألسهم والسندات الخاصة بالشركات أو )ب 

 )جـ ( المطالبات بأموال أو أى أداء له قيمه مالية ومتعلق باستثمار . 
)د( حقوق الملكية الفكرية وتتضمن حقوق النشر والعالمات التجارية وبراءات االختراع  

ية والخبرة الفنية واألسرار التجارية واألسماء التجارية  والتصميمات الصناعية والعمليات الفن
 تتعلق باالستثمارات ، وغيرها من الحقوق المماثلة .   التيوالسمعة التجارية 

حق من الحقوق يمنح بموجب قانون أو عقد ، وكذلك أية ترخيصات أو أذون نافذة وفقًا   أي)هـ ( 
متيازات المتعلقة بحقوق البحث واالستخراج  تتضمن اال  والتيللقانون أو االتفاقيات الخاصة ، 

 واالستزراع والكشف عن المصادر الطبيعية . 
تغيير يطرأ على شلك األصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات ، شريطة إال    أيوال يؤثر 

 يخالف هذا التغيير الموافقات الممنوحة ) أن وجدت ( على األصول المستثمرة . 
يقوم   اعتباري أو  طبيعيشخص  أيهذه االتفاقية  فيح " المستثمر " ( : يقصد باصطال2بند )

 أراضى إحدى الدول المتعاقدة .  فيباالستثمار 
من األطراف المتعاقدة وفقا  أييحمل جنسية  طبيعيشخص  أي الطبيعيويقصد بالشخص    -

 لقوانين كل منها . 
صية اعتبارية ذات كيان  شخ أيبالنسبة ألطراف التعاقد  االعتباري ويقصد بالشخص    -

 إقليمه . فيطرف متعاقد وتقيم  أيمؤسسة وفقا لقوانين  اقتصادي



القطاعات   فيهذه االتفاقية االستثمار   في( : يقصد باصطالح " مجاالت االستثمار " 3بند )
 . الداخليتحددها كل دولة متعاقدة وفقا لتشريعها  التي القوميالحيوية لالقتصاد 

 اف االتفاقية   ( أهد 2المادة )
 : يليتهدف هذه االتفاقية إلى تحقيق ما 

الدول المتعاقدة  بمستثمري خلق وتوفير وتهيئة البيئة المناسبة إلقامة االستثمارات الخاصة  -1
 أراضى الدول المتعاقدة األخرى .  فيتقام  والتي
 منفعة المشتركة .بين الدول المتعاقدة على أسس من المساواة وال االقتصاديتوثيق التعاون   -2
اإلدراك من الدول المتعاقدة أن التشجيع والترويج والحماية المتبادلة لالستثمارات العربية   -3

 الدول المتعاقدة . فيسكون حافزًا على دفع أنشطة االستثمارات 
  االقتصاديالمساعدة على حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال والعمل وممارسة النشاط  -4

 المتعاقدة .  بين الدول
 توفير المعلومات الالزمة والمناسبة لالستثمارات المتبادلة .  -5

الدول المتعاقدة ، إضافة  فيتوفير الحماية العربية ذات المستويات الدولية لالستثمارات العربية 
 لكل دولة . الوطنييكلفها التشريع   التيإلى  الحماية 

 يا المقررة للمشروعات االستثمارية   ( تشجيع االستثمارات والمزا3المادة )
( : يتعين على كل طرف متعاقد تشجيع وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين التابعين  1بند )

التابعة له ، والعمل على تشجيع   األراضي فيلألطراف المتعاقدة األخرى إلقامة االستثمارات 
إجراءاته وإزالة أية معوقات  االستثمار وبخاصة المشروعات االقتصادية المشتركة وتبسيط

 تعترضه . 
معاملة واحدة بدون تمييز   أقاليمها في( : تلتزم جميع الدول المتعاقدة بمعاملة االستثمارات 2بند )
 كافة المجاالت المتاحة فيها بما ال يقل عن معاملة االستثمارات الوطنية .  في

امل معها المستثمر ، وإخطار األمانة  يتع   التي( : تلتزم الدول المتعاقدة بتوحيد الجهة 3بند )
 العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية باسمها وعنوانها إلعالنه لبقية الدول المتعاقدة.

اإلقامة   فيالتابع إلحدى الدول المتعاقدة وجميع أفراد عائلته الحق  العربي( : للمستثمر 4بند )
، ويمتد هذا الحق ليشمل حق الحصول  ي االستثمار الدولة المضيفة لممارسة نشاطه  بأراضي

 يرغبه دون أية قيود إدارية . الذيالوقت   فيعلى تأشيرات الدخول والخروج للدولة 
( : تلتزم الدول األعضاء بمعاملة االستثمارات بما ال يقل عن معاملة أية استثمارات 5بند )

ية تلقائيا بنفس تلك المزايا فور  أجنبية قد تمنحها الدول مزايا خاصة ، وتتمتع االستثمارات العرب
 منحها . 



يطالب بمعاملة الدولة األكثر رعاية إلى المعاملة الممنوحة لمستثمرين   الذيوال يستند المستثمر 
قائم حاليا أو سينشأ مستقبال أو ناتجا عن   اقتصاديأو  جمركيمن دولة ثالثة ناشئة عن اتحاد 

المستقبل ، كما ال يجب أن  فيقائمة حاليا أو إقامة منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية 
بلد ثالث بموجب اتفاقية   فيدولة متعاقدة لمستثمرين  أيميزة تمنحها  بأيتتعلق تلك المعاملة 

 أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب .  الضريبيمنفصلة لمنع االزدواج 
الدولة    فيية للدول المتعاقدة بالمزايا التالية ( : تتمتع المشروعات االستثمارية العرب6بند ) 

 المضيفة : 
أو االنتفاع    االستثماري يمارس فيها المشروع نشاطه  التيوالعقارات  األراضي تملك   فيالحق  -1

تضعها تشريعات الدولة المستثمر فيها وفى حدود ما تكفله  التيبها وذلك وفقا للشروط والضوابط 
 اصة للمشروعات والعاملين بها . هذه التشريعات من معاملة خ

 الدولة المضيفة . فيوتحديد األرباح  الجبري عدم خضوع منتجاتها للتسعير   -2
يتم تأجيرها خالية ، المنشأة بمعرفة المشروعات االستثمارية    التياإلسكان  مبانيعدم خضوع   -3

 . للدول المتعاقدة فى الدولة المضيفة ، لقوانين تحديد القيمة االيجارية 
فى الدولة المضيفة ، وعدم وضع قيود على حرية   األجنبيالحق فى فتح حسابات بالنقد  -4

 تداول النقد األجنبى . 
حق المستثمر فى أن يستورد ما يحتاج إليه فى إنشاء المشروع االستثمارى أو التوسع فيه أو   -5

                                                                                                                مناسبة لطبيعة تشغيله من مستلزمات إنتاج ومواد وآالت ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل 
 نشاطه ، وكذلك حق المشروع فى أن يصدر منتجاته دون التعرض لقيود االستيراد والتصدير . 

تحدها   –حق الخبراء والعاملين األجانب فى المشروع فى تحويل أجورهم أو نسبة منها  -6
 إلى الخارج .  –التشريعات الوطنية  

 حق تحويل المال المستثمر فى الدولة المضيفة وإرباحه إلى الخارج .  -7
،   حق المستثمر فى التصرف فى ما له المستثمر كله أو بعضه بنقد أجنبى أو نقد وطنى -8

 ويحل المتصرف إليه محل التصرف فى االنتفاع بكافة مزايا االستثمار .
الحق فى التعويض عن اإلضرار والخسائر الناتجة عن حرب أو حالة طوارئ محلية أو تمرد أو  

شغب أو اية إحداث أخرى مشابهة قد تحدث فى الدولة المضيفة ، وذلك بما ال يقل عن  
  مواطنيها فى مصل هذه األحوال .التعويضات التى تدفعها الدولة ل

 ( حماية االستثمارات وضماناتها   4المادة ) 
تتمتع المشروعات االستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالحماية القانونية فى الدولة المضيفة إلى  

 جانب الضمانات التالية : 



ا أو االستيالء عليها  عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها . كما ال يجوز على أمواله   -1
 أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء .

عدم جواز نزع ملكية المشروعات االستثمارية كلها أو بعضها إال للمنفعة العامة وطبقا     -2
 للقانون ودونما تمييز مقابل تعويض عادل .

 الدين    في( حق الحلول 5المادة )
ا قام أحد األطراف المتعاقدة أو وكيله المعتمد بدفع مبالغ للمستثمرين التابعين له بموجب إذ 

برنامج لتغطية المخاطر غير التجارية على االستثمارات التى تقام فى أراضى الطرف المتعاقد 
 اآلخر ، فعلى الطرف المتعاقد اآلخر مراعاة ما يلى : 

بالمستثمر التابع للطرف المتعاقد األول أو وكيله حوالة أية حقوق أو مطالبات خاصة    -أ
 المعتمد وذلك سواء بموجب القانون أو تبعًا لإلجراءات القانونية المتبعة فى هذه الدولة.

بحلول الطرف المتعاقد األول أو وكيله المعتمد بموجب مبدأ الحلول يكون له أن يمارس   -ب 
ات الخاصة به ، كما يخول له حق استكمال  الحقوق الخاصة بهذا المستثمر وتنفيذ المطالب

 االلتزامات المتعلقة باالستثمار .
وال يجب أن تزيد الحقوق أو المطالبات المخولة بموجب مبدأ الحلول عن الحقوق األصلية أو  

 المطالبات الخاصة بالمستثمر .
تعاقدة أن تطلب  ( : يحق لكل دولة من الدول الم1( إجراءات تفسير االتفاقية  بند )6المادة )

تفسير أحكام هذه االتفاقية إذا تبين لها أن إحدى الدول المتعاقدة األخرى طبقت أو تطبق أى  
حكم من أحكام هذه االتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن األهداف والغايات المقصودة 

 منها . 
بية وترفق به البيانات ( : يقدم الطلب إلى األمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العر 2بند )

والمستندات الالزمة ، وعلى األمين العام دعوة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة التالية من هذه 
 المادة خالل شهرين من تاريخ تسلم الطلب .

( : تختص اللجنة االقتصادية فى مجلس الوحدة االقتصادية العربية بالنظر فى الطلبات 3بند )
المادة ، وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء  التى تقدم بموجب هذه

 االستثمار فيها . 
ال يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إال إذا حضره ثلثى خبراء االستثمار فى الدول المصدقة على 
االتفاقية ، ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزمًا بعد تصديق مجلس الوحدة االقتصادية العربية ،  

 يعتبر جزءًا من هذه االتفاقية .و 
 
 



 ( إجراءات التصديق على االتفاقية   7المادة )
يصدق على هذه االتفاقية من الدول األعضاء الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية فى أقرب  

وقت ممكن ، وتودع وثائق التصديق لدى األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية التى  
    بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة األخرى .تعد محضراً 

 ( نفاذ االتفاقية   8المادة )
( : تصبح هذه االتفاقية نافذة المفعول إذا صدقت عليها ثالث دول من الدول األعضاء  1بند )

ة  على األقل ، كما يعمل بها فى سائر الدول األعضاء فور إيداع وثيقة تصديقها لدى األمان
 العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية . 

( : ينهى العمل باتفاقية استثمار رؤوس األموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية  2بند )
( فى الدورة العادية الخامسة  465الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة االقتصادية العربية رقم )

 خ نفاذ هذه االتفاقية . اعتبارًا من تاري 1970/ 29/8عشر بتاريخ 
( : يستمر العمل باتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول المضيفة لالستثمارات 3بند )

العربية وبين مواطنى الدول العربية األخرى الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة االقتصادية العربية  
ستثمار ، لحين تطوير وتحديث  ، وذلك بالنسبة لمنازعات اال  10/6/1974بتاريخ  23د/663رقم 

 االتفاقية المذكورة فى أقرب وقت ممكن .
 ( االنضمام إلى االتفاقية   9المادة )

يجوز ألية دولة عربية أخرى من الدول األعضاء فى جامعة الدول العربية االنضمام إلى هذه 
ق لدى األمانة  االتفاقية بعد تاريخ نفاذها ، عن طريق التصديق عليها ، وإيداع وثيقة التصدي

العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية ، وتعبر االتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ إيداع وثيقة  
 التصديق .  

 ( االنسحاب من االتفاقية   10المادة )
( : ال يجوز ألية دولة عضو فى االتفاقية أن تنسحب منها إال بعد مرور خمس سنوات 1بند )

 11سبة إليها ، ويكون االنسحاب بأشعار كتابى يوجه إلى األمين العام لمجلس على نفاذها بالن
 الوحدة االقتصادية العربية ، وال يصبح ساريًا إال بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا األشعار .

( :  إذا انسحبت أية دولة عضو فى االتفاقية ، فإن الحقوق وااللتزامات الناجمة عن تنفيذ  2بند )
وص االتفاقية الناشئة بينها وبين أى من الدول المتعاقدة األخرى حتى تاريخ انسحابها تبقى  نص

 واجبة األداء والتنفيذ على كال الدولتين  
( تعديل االتفاقية  ال يجوز تعديل هذه االتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها ،  11المادة )

ة على االتفاقية ، ويصبح التعديل نافذ المفعول إذا  ويكون التعديل بموافقة جميع الدول المصادق



صدقت عليه ثالث دول من الدول األعضاء على األقل ، ويعمل به فى سائر الدول األعضاء  
   فور إيداع وثيقة التصديق لدى األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية .

من   6هـ الموافق 1419ن شهر شعبان سنة م 17حررت هذه االتفاقية باللغة العربية فى القاهرة  
م من أصل واحد يحفظ باألمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية    1998شهر ديسمبر سنة 

 العربية ، ويسلم صورة طبق األصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه االتفاقية .
  
  
  
  

   
   
  
  
 

 


