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صياغة انبنود انمتعهمة بمجال تطبيك  

(بند االستثمار) اتفاليات االستثمار  



  مجال تطبيك اتفاليات االستثمار

ٌذسسأ٘ذاف ا: 

-  االحفال١اث اٌذ١ٌٚت ٌالصخثّاس بّجاي حطب١كص١اغت اٌبٕٛد  اٌّخؼٍمت  ِٓ

 :ح١ث

  ،ٞاٌجأب اٌّاد 

   ،ٟاٌشخص 

  ٚ  ٟاٌخشاب 

ِٟٕاٌز . 

 ٌٍّفاٚض١ٓ ِٓ فُٙ اٌخحذ٠اث ٚ اٌش٘أاث  حضّح اٌّضائً اٌخٟ  حشخ١ص

 .ٚاٌذفاع ػٓ ِصاٌح بٍذأُٙ صٛاء وأج ِض١فت أٚ ِصذسة ٌالصخثّاساث

 االخخ١اساث اٌّخاحت ٌٍّفاٚض١ٓ حشخ١ص. 

 



 اٌجغشافٟ صياغة انبنود انمتعهمة باننطاق 

 اطاسٖ بٕٛد االحفاق   اٌزٞ ٠طبك فٟ اإلل١ٍُحؼش٠ف 

ُفٟ إل١ٍُ  ال١ُ  ِشّٛال باحفاق اصخثّاس إال إرا ال ٠ىْٛ االصخثّاس : اإلل١ٍ

 (اإلل١ٍُ اٌبشٞ ٚ اٌبحشٞ )قإحذٜ اٌذٚي األطشاف فٟ االحفا

 4اٌفمشة  1احفال١ت ػّاْ ٚ ا١ٌّٓ اٌّادة : ِثاي 

 

  



انجغرافي صياغة انبنود انمتعهمة باننطاق   



انجغرافي صياغة انبنود انمتعهمة باننطاق   

 السؤال: 

 ٠جب باٌضشٚسة أْ حىْٛ  وً  ِىٛٔاث االصخثّاس ِماِت فٟ اٌبٍذ اٌّض١ف ً٘ (

 (ضذ اٌباوضخاْ SGSلض١ت 



   انزمني صياغة انبنود انمتعهمة باننطاق

 الحفاق االصخثّاس  إٌطاق اٌزِٕٟحشخ١ص: 

 حاس٠خ بذء ٔفارٖ ِٚذحٗ-

االحفاق ػٍٝ اصخثّاس أل١ُ لبً بذء  ٠ٕطبكً٘  :خاص١اث احفال١اث االصخثّاس -

 ?ٖٔفار

 ?ِٗا بؼذ أخٙائ   أحىاَ االحفاق حظً ِطبمت ػٍٝ اصخثّاس ً٘ أْ -



انزمني صياغة انبنود انمتعهمة باننطاق   

 ًٖ٘االحفاق ػٍٝ اصخثّاس أل١ُ لبً بذء ٔفار ٠ٕطبك?  

 



انزمني صياغة انبنود انمتعهمة باننطاق   



انزمني صياغة انبنود انمتعهمة باننطاق   

ْٙاِا بؼذ أخٙائ   حظً ِطبمت ػٍٝ اصخثّاس ١تأحىاَ االحفال ً٘ أ? 

 



انزمني صياغة انبنود انمتعهمة باننطاق   



االصخثّاس: اٌّادٞصياغة انبنود انمتعهمة باننطاق    

 :ح١ّٙذ

حخٛلف ػٍٝ   احفال١اث االصخثّاسحؼش٠فاث االصخثّاس اٌّخضّٕت فٝ ِخخٍف 

 .االطش اف  األ٘ذاف اٌّحذدة ِٓ جأب اٌذٚي

 :٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙا ٘ذف 

  ( ٚ اٌخبادي اٌحش  ; احفال١اث اٌخىاًِ) االصخثّاساث ححش٠ش  حذفك. 

طبما ٌّمخض١اث اٌخ١ّٕت  ( االحفال١اث اٌثٕائ١ت) ٙااالصخثّاساث ٚ حّا٠خب إٌٙٛض

 ٚ اٌض١ادة



 احفال١اث اٌخبادي اٌحش 

 احفال١تNAFTA   ححش٠ش ششٚط االصخثّاس      : ٚاٌثٕائ١ت ٌٍخبادي اٌحش (

اٌخأص١ش ٚ االصخثّاس  أٚ اإلٔشاء  ضشٚسة ححم١ك حش٠ت (.  11فصً 

 . ٠ٓضخثّشٌٍّ

  ٚباٌخاٌٟ حخخٍف اٌص١اغت حضب األ٘ذاف إٌّشٛدة ِٓ طشف أطشاف

 اٌّؼا٘ذة

 



 احفال١اث   فٝاٌخؼش٠ف 

 ٞ ٚاٌخبادي اٌحشاٌخىاًِ اٌخجاس 

ٗرسشٚش االعزثًبس انزدبسٖ يثم رسشٚش االعزثًبس انصُبػ. 

انسًبٚخ انًًُٕزخ   انزٕعغ أللصٗ زذ يًكٍ فٙ: ٓذف ان
 .االعزثًبس  ظشٔفثٓذف اعزمشاس 

 رؼشٚف يٕعغ :NAFTA , 1139انًبدح . 

 ًٗششٔعانرؼشٚف يجُٙ  ػه 



ارفبلٛبد فٗانزؼشٚف   
(ربثغ )  ٘انزكبيم انزدبس  

NAFTA: 

 .رؼشٚف نالعزثًبس انمبئى ػهٗ انًششٔع :

ال ٕٚخذ اعزثًبس ثذٌٔ إعٓبو ٚمذيّ انًغزثًش نزًُٛخ انًششٔع. 

 ٚدت أٌ ٚؼًم ْزا اإلعٓبو ػهٗ ًَٕ انمذساد االَزبخٛخ نهًششٔع
 .انًغزثًش فّٛ 

 ٚؼزًذ سثر انًغزثًش ػهٗ َزبئح اعزغالل انًششٔع. 

NAFTA ٚؼزًذ ػهٗ رؼشٚف يٕعغ ٚؼزًذ ػهٗ االصٕل: 

 ٚشًم األشكبل انزمهٛذٚخ ٔ انسذٚثخ نالعزثًبس. 

 ٔثبنزبنٙ ٚكشطNAFTA  رؼشٚف  ٔاعغ يجُٙ فٙ َفظ انٕلذ
 .انًششٔعػهٗ االصٕل ٔ  ػهٗ 

 

 



  تهاحواي واالستثوارات ب النهىضاتفاقيات تعريف االستثوار في  
 

  زٓببالعزثًبساد ٔ زًبٚث انُٕٓضانفئخ انثبَٛخ نالرفبلٛبد ْٗ ارفبلٛبد 
 :ٔ رزعًٍ رؼشٚف يٕعغ نًفٕٓو االعزثًبس . 

 :ٔ رزغى ة

 ٗاألصولرؼشٚف يٕعغ ٚشركض ػه . 



(حابغ )الحفال١ت  االصخثّاسطبماحؼش٠ف   

 : زٓببالعزثًبساد ٔ زًبٚث انُٕٓضرفبلٛبد نالٕٚخذ ػذح أشكبل 

 

 ارفبلٛبد يزؼذدح األؼشاف. 

 ارفبلٛبد ثُبئٛخ. 



 ارفبلٛبد يزؼذدح األؼشاف

فشم يششٔع االرفبلٛخ يزؼذدح ) ػبنًٗ  ارفبلٙ ال  ٕٚخذ إؼبس 
فٗ إؼبس يُظًخ ال ( AMI/MAI)األؼشاف نالعزثًبس 

OCDE/OECD  .بٌشجّ ػبنًٛز ٌ أنكٍ رٕخذ ارفبلٛزب : 

 

 ػبد اانًُشئخ نهًشكض انذٔنٗ نفط انُض “ٍؽٔاشُ”يؼبْذح
(ICSID. ) 

 نعًبٌ االعزثًبساد انذٔنٛخ  انًُشئخ نهٕكبنخ  “عٕٛل”ارفبلٛخ
(MIGA) 



ًزؼذدح األؼشافانرفبلٛبد الارؼشٚفبد   

 رجُذ ارفبلٛزب(ICSID  ) ٔ(MIGA  )  ٍٚيٕلفٍٛ يزعبد

 .ثبنُغجخ نزؼشٚف االعزثًبس 

ُؽال رزعًٍ يؼبْذح ٔاش ٍ(ICSID  )  ٌرؼشٚفب نالعزثًبس أل

.   صالزٛخ انًشكض يشَْٕخ ثًٕافمخ األؼشاف ػهٗ انزسكٛى 
ْٕ انزٖ  التعريف المتضمه في االتفاقياث الثىائيت 

 .ٚسذد ايزذاد صالزٛخ انًشكض 

 صٛبغخ انجُذ انًزؼهك ثبالعزثًبسأًْٛخ 



ًزؼذدح األؼشافانرفبلٛبد الارؼشٚفبد   

 يؼبْذح عٕٛل(MIGA  : )  ال ٚغؼٗ انُص نزؼشٚف

 .انمبثم نهعًبٌٔ نكُّ ٚؼشف االعزثًبس  بيخاالعزثًبس ػ
 . 12انًبدح 

 

  ْزا انًفٕٓو انًمٛذ ًٚكٍ رفغٛشِ ثبنًٕاسد انًسذٔدح
 :نهٕكبنخ يًب ٚدؼهٓب رفعم االعزثًبساد االَزبخٛخ 

 



ًزؼذدح األؼشافانرفبلٛبد الارؼشٚفبد   

 :ػُبصش  3يٍ  MIGAفٙ ارفبلٛخ  ٚزكٌٕ االعزثًبس اإلَزبخٗ

 ُٗٛإعٓبو ثشأط يبل أٔ إعٓبو ػ. 

 ٖرٔ رأثٛش يزٕعػ أٔ ؼٕٚم انًذ. 

 يشبسكخ فٗ أسثبذ أٔ خغبئش االعزثًبس. 

 

 



ثُبئٛخانرفبلٛبد الا  

انًُبرج انمٕيٛخ   ركبثش 

 اإللهًٛٛخ ٔ. 

 



 رؼشٚف يٕعغ لبئى ػهٗ األصٕل

ػهٗ   ٚمٕو ثُبئٛخ رؼشٚفب نالعزثًبس انرفبلٛبد الرزعًٍ غبنجٛخ ا
 . األصٕل

 . 1 يبدح:  بًَٕرج ارفبلٛخ فشَغ<  

 

مبئى ػهٗ األصٕل ٚشٛش إنٗ انشغجخ             انًٕعغ انزؼشٚف ان    
 فٗ إٚدبد أٔعغ زًبٚخ يًكُخ نالعزثًبس  



 رؼشٚف يٕعغ لبئى ػهٗ األصٕل
 (ربثغ ) 

 ثغشد األصٕل يزعًُب فٙ غبنجٛخ انًٕعغ  انزؼشٚف ٚكًٍ 

 :العزثًبساديٍ ا فئبد ؼذحيٕظسخ نيفزٕزخ  لبئًخ األزٕال 

 أيٕال يُمٕنخ ٔ ػمبسٚخ ؛1.

 أًَبغ يخزهفخ يٍ انًغبًْخ فٗ ششكبد ؛2.

زمٕق )راد لًٛخ يبنٛخ   ػمٕددٌٕٚ َمذٚخ ٔ زمٕق فٗ 3.
 ؛  ( رؼبلذٚخ

 فكشٚخ ؛انًهكٛخ انزمٕق 4.

 .ايزٛبصاد اعزغالل ثًب فٛٓب ايزٛبصاد العزغالل انًٕاسد انؽجٛؼٛخ 5.

          

 



 صياغت بىذ تعريف االستثمار في 
 الىمورج اللبىاوي  والمغرب  واتفاقيت عمان  



 صياغت بىذ تعريف االستثمار في 
اتفاقياث أخرى    

  هًؤعغخ انؼشثٛخ نعًبٌ االعزثًبسن  خُشئانً االرفبلٛخ <
 15.3انًبدح  : 

     

 2-1 يصش ٔ نجُبٌ انًبدح ارفبلٛخ 
 ثٍٛ انٕالٚبد انًزسذح األيشٚكٛخ ٔانًغشة انزجبدل انسش ارفبلٛخ

 (27-10انًبدح  2003



إعادة مسألت   وصياغت بىذ تعريف االستثمار 

   االستثماراث

ِثً ِؼاٍِت االصخثّاساث  إػادة االصخثّاساث ٠خُ ػِّٛا ِؼاٍِت

 .األص١ٍت 

 1. 1. ِادة :ّٔٛرج احفال١ت فشٔضا 1.

 احفاق ب١ٓ ِصش ٚاإلححاد االلخصادٞ ٌبٍج١ىا ٌٚٛوضّبٛسؽ2.

 1اٌّادة 

   .د(2)1ب١ٓ ٌبٕاْ ٚ اٌبحش٠ٓ اٌّادة احفال١ت . 3

 15 ِادة, ٌّؤصضت اٌؼشب١ت ٌضّاْ االصخثّاسا احفال١ت. 4

 



 
 لالستثمار   للتعريف الموسعصياغت القيود 

 

مٕٛد ػهٗ انزؼشٚف  انانًفبٔظٌٕ ػذدا يٍ  ٚذسج
ٔرنك نسًبٚخ  انًٕعغ انمبئى ػهٗ األصٕل

 : يصبنسٓى

ٛد ػهٗ االعزثًبساد انًمجٕنخ ؼجمب ٕل
 .نزششٚؼبد انجهذ انًعٛف 

 لٕٛد ػهٗ ؼجٛؼخ االعزثًبس. 

 لٕٛد رخص زدى االعزثًبساد. 

لٕٛد ػهٗ لؽبع االلزصبد 



مٕٛد ػهٗ االعزثًبساد انًمجٕنخ ؼجمب نزششٚؼبد  صٛبغخ ان 
 انجهذ انًعٛف

 :ال ٚزى رغؽٛخ االعزثًبساد إال إرا رًذ 

 ؛ أٔ   “زششٚغ انجهذ انًعٛفن  ٔفمب” -  

 . “نًصٛفخذٔنخ اانيٕافك ػهٛٓب يمذيب يٍ عهؽبد ” -  

 



ػهٗ االعزثًبساد انًمجٕنخ ؼجمب نزششٚؼبد انجهذ مٕٛد انصٛبغخ 
 انًعٛف

 :أيثهخ نمٕٛد لبئًخ ػهٗ لٕاٍَٛ ٔ نٕائر ثهذ يعٛف 

 1.1انًبدح   ًَٕرج ارفبلٛخ انصٍٛ <  

 (  ص.1انًبدح )انًغش ة ٔاٚؽبنٛب  ارفبلٛخ ثٍٛ <   

 

   9انًبدح ارفبلٛخ ثٍٛ خًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ ٔأنًبَٛب <   

 

 .(ii) (d) 12انًبدح  MIGAيؼبْذح إَشبء ال < 

 

 



مٕٛد ػهٗ ؼجٛؼخ االعزثًبس صٛبغخ ان   
 

 :  يثبل رنك , رغزجؼذ ثؼط أًَبغ االعزثًبساد فٙ ثؼط االرفبلٛبد  

 

 

 ٗرنك ػهٗ االعزثًبساد األخُجٛخ انًجبششح ال رؽجك اال ػه ٔ
 ,ػكظ  اعزثًبساد زبفظخ األٔساق انًبنٛخ 

 مصٛشح األخمانرغزجؼذ االعزثًبساد . 

 



  علي طبيعت االستثمارمٕٛد صٛبغخ ان

 :ل١ٛد ػٍٝ طب١ؼت االصخثّاس : أِثٍت 

 1.15., نًبدحااٌؼشب١ت ٌضّاْ االصخثّاس ٌّؤصضتاِؼا٘ذة <    

    

     >NAFTA نًبدحا  , (h)ِ  1139  

 .II.2 نًبدحا,  MAIِششٚع <   



حجم  المتعلقت قيود صياغت البىذ الخاص بال
 االستثماراث 

 

رغؽٗ االعزثًبساد انزٗ ردهت يُبفغ 1.
 .يهًٕعخ نهجهذ انًعٛف فمػ 

ذ انًعٛف هلٛذ غٛش داسج اعزؼًبنّ ألٌ انج2.
جسث أٚعب ػٍ االعزثًبساد انًٕظفخ فٗ ٚ

 .يششٔػبد صغٛشح ٔيزٕعؽخ 

 .لٛذ يٕخٕد فٙ ثؼط انزششٚؼبد انؼشثٛخ <



 بنمؽبع االلزصبد٘انزٙ رزؼهك ث  مٕٛد صٛبغخ ان 

ًٚكٍ نجهذ يعٛف أٌ ٚشغت فٗ انسذ يٍ انزغؽٛخ انًًُٕزخ  
ثؼط لؽبػبد االلزصبد   ٙنالعزثًبساد فٗ ارفبلٛخ يب ف

 :فمػ 

رغؽٗ فمػ لؽبع  (  1يبدح )   TCEارفبلٛخ يٛثبق انؽبلخ<

 انؽبلخ ؛

رغؽٗ فمػ االعزثًبساد (  XVIيبدح )  AGCSارفبلٛخ <

 .انًسممخ فٙ شكم رٕاخذ ردبسٖ فٙ يدبل انخذيبد 

غٛش ٔاسد  أٔ َبدس خّذا  فٙ ارفبلٛبد االعزثًبس 

  ثبإليكبٌ انُص ػهٗ  يغبًْخ االعزثًبس فٙ رًُٛخ انجهذ
 انًعٛف



اضطراب  الفقه و فقه  : ومسألة التمنية  تعريف االستثمار

 القضاء

 :ػُبصش 4  أ  3ٚزكٌٕ االعزثًبس يٍ ْم  

 ُٗٛاالسهام: إعٓبو ثشأط يبل أٔ إعٓبو ػ 

 ٖالّذوام: رٔ رأثٛش يزٕعػ أٔ ؼٕٚم انًذ 

 الخطر:يشبسكخ فٗ أسثبذ أٔ خغبئش االعزثًبس 

 

 انزًُٛخ  يغبًْخ االعزثًبس فٙ :انؼُصش انشاثغ يسم خذل
 :؟االلزصبدٚخ 

 

 



اضطراب  انفمه و فمه انمضاء: تعريف االستثمار  

 اٌخ 2001ٚصا١ٌٕٟ   1997لض١ت ف١ذاوش : 

االسهام، الّذوام، الخطر،التنوية االقتصادّية: تعريف االستثوار 

2006 لض١ت ١ٌزٞ  د٠بأخا ضذ اٌجزائش : 

االسهام، الّذوام ، الخطر: تعريف االستثوار  . 

قضية باتريك هيشال ضذ الكىنكى: 

االسهام، الّذوام ، الخطر: تعريف االستثوار  . 

قضية بطالى قرار باتريك هيشال ضذ الكىنكى و قضايا اخري: 

االسهام، الّذوام، الخطر،التنوية االقتصادّية: تعريف االستثوار 

 



صعوبة تعريف انتنمية االلتصادية: تعريف االستثمار  

حؼش٠ف اٌخ١ّٕت ٘ٛ حؼش٠ف حغٍب ػ١ٍٗ  اٌصفت اٌزاح١ت 

باٌخاٌٟ ٠صؼب اصخؼّاٌٗ ٌخؼش٠ف ِفَٙٛ االصخثّاس ٚ 

 ابخذأ  .......ٌٚىٓ ٕ٘ان جذي فمٟٙ ٚ فمٗ لضائٟ حاد

 .ٌُٚ ٠حضُ بؼذ  2007فٟ صٕت 



 أهمية انصياغة

حؼش٠ف االصخثّاس ٌٗ آثاس ٘اِت ػٍٝ حطب١ك احفال١ت االصخثّاس: 

 اٌى١أاث اٌخٝ ٠ّىٓ أْ حخّخغ بّزا٠ا خاصت” اصخثّاس  ”٠حذد ِصطٍح 

ٔٛع اٌّؼاٍِت اٌخٟ حّٕحٙا اٌذٌٚت ػٍٝ  “ اصخثّاس ”٠حذد ِصطٍح  وزٌه

  ِؼاٍِت ٚط١ٕت:   “   ستثوار يقىم به أحذ رعايا البلذ الوضيفالا” اصاس 

ِؼاٍِت اٌذٌٚت األٌٚٝ :      استثوار يقىم به أحذ رعايا دولة ثالثةأٚ .

 .  باٌشػا٠ت 

 

 



رهانات انمفاوضين  وانصياغة    





 

 



رهانات انمفاوضين  وانصياغة    

رجُٗ رؼشٚف 
 أكثش رمٛٛذا نالعزثًبس

 اعزجؼبد االعزثًبساد فٗ زبفظبد األٔساق انًبنٛخ, 

 اعزجؼبد األصٕل انزٗ رمم ػٍ لًٛخ يؼُٛخ, 

اعزجؼبد االعزثًبساد فٗ لؽبػبد يؼُٛخ يٍ االلزصبد. 

 

االػزجبس كم انُزبئح زٍٛ رمشس أٌ  ػٍٛ  ٚدت أٌ رأخز انذٔنخ فٗ•
  انجُٕد انًزؼهمخ أٔ رغزجؼذ أًَبغ يؼُٛخ نالعزثًبس فٗ  سًٙر
 .بنزؼشٚف ث

 

 



رهانات انمفاوضين  وانصياغة    

صبزت رجُٗ رؼشٚف يٕعغ ي   
رسزفظ دٔنخ االعزمجبل ثسك اخزٛبس  :ذخٕلانٔ ششٔغ   الَزمبءسك ان 

 .االعزثًبساد أٔ إخعبع دخٕنٓب نششٔغ يؼُٛخ 

دساعخ كم زبنخ _ ال ٕٚخذ  اعزجؼبد يمذيب نفئبد يؼُٛخ نالعزثًبس    
 .ػهٗ زذح 

ٗزًُٛخاَؼكبعبد ان  االػزجبس نكم ػٍٛ  ٚغًر رنك ثبألخز ف   :
أَّ يزًبشٗ , يٍ زٛث انًجذأ , انًٕافمخ ػهٗ اعزثًبس يب ٚؼُٗ 

 .ٔانؼكظ ثبنؼكظ .انجهذ انًعٛف  ٙيغ أْذاف انزًُٛخ ف



 عمم تطبيمي

 ص١اغت اٌبٕذ اٌّخؼٍك باالصخثّاس ب١ٓ

 فش٠ك ٠ّثً دٌٚت ِصذسة ٌالصخثّاس  1)

 ٚ فش٠ك ٠ّثً دٌٚت ِض١فت ٌالصخثّاس2)


