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 دور االتفاقيات متعددة األطراف في إيجاد نظام موحد لالستثمار األجنبي
 1علي منصور اشتيوي    

 2جمال مفتاح أبوحجر    
 

 :الملخص
عن توافق دويل حيمي  ودوليا البحثحاولت الدول املصدرة واملستوردة لرؤوس األموال داخليا وإقليميا 

ألغلب يكمن يف انعدام آلية االستثمارات األجنبية لرتضية الدول املصدرة واملستوردة على حد سواء، وهذا يف ا
 موحدة لالستثمار، بل فشل هذه األنظمة يف تنظيم ومحاية هذا االستثمار.

ستثمارات الدولية إىل تساعد على جذب اال ومتخض هذا االتفاق الدويل يف صورة اتفاقيات متعددة األطراف
، ولكن الصعوبة تكمن يف التوفيق الدولة الطرف، ويكون هلا أثر إجيايب على املستثمر والدولة املستقبلة لالستثمار

لى وجود تناقض بني مفاهيم عبني املصاحل املتضاربة للدول النامية والشركات متعددة اجلنسيات، وهذا ما يؤكد 
عية االقتصادية للدول النامية يف يف الفقه املقارن ، وهذا كله أدى إىل وجود خماطر تؤثر على حالة التباالستثمار 

القتصادي الدويل مبا يف ذلك استئثار الدول الصناعية الكربى من فرض  منظومة قانونية تكرس احتكارها للنظام ا
 االستثمارات األجنبية .
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 المقدمة
بعد أن أظهر الواقع العملي الدويل أن التشريعات الداخلية للدولة املضيفة لالستثمار، وكذلك مبادئ العرف     

الدويل وسائل غري كافية وغري فعالة لتقدمي احلماية الضرورية والالزمة لالستثمارات األجنبية سواء ضد املخاطر 
جاءت االتفاقيات متعددة األطراف نوعا ما بني الدول املصدرة ة تسوية املنازعات، وقد يقغري التجارية أو يف طر 

له لتحقيق هذا الغرض، ومما ال شك فيه أن تقرير ضمانات احلماية يف هذا النوع املستوردة  لرأس املال، والدول
 ألجنيب.من االتفاقيات بني الدول املضيفة لالستثمار والدول األخرى املتعاقدة معها يزيد من اطمئنان املستثمر ا

 أهمية موضوع البحث 

إن موضوع دور االتفاقيات متعددة األطراف يف إجياد نظام موحد لالستثمار األجنيب تتجسد أمهيته فيما 
قامت به الدول املصدرة لرأس املال بإعداد مناذج االتفاقيات حلماية وتشجيع االستثمارات فيما بني الدول 

ثمارات املتبادلة فيما بينها ، حيث تسعى الدول املصدرة لالستثمار املتعاقدة حىت تضمن محاية وتشجيع االست
عموما إىل توفري احلماية الكافية ألموال مواطنيها يف اخلارج ، ألن الضمانات التشريعية اليت يقررها قانون االستثمار 

 ضيفة لالستثمار.يف الدولة ال حيقق تلك احلماية ؛ بسبب قابليتها للتعديل أو اإللغاء من قبل الدولة امل

 أهداف البحث
 وأيضا يفاهلدف من وراء وضع تنظيمات متعددة األطراف مهم على الصدى العاملي يف جمال االستثمار، 

إذ حاولت الدول املصدرة واملستوردة لرؤوس األموال سواء على املستوى الوطين  الدويل،جمال القانون االقتصادي 
ن ميثاق عاملي حلماية االستثمارات األجنبية يرضي الدول املصدرة واملستورة أو اإلقليمي أو العاملي إىل البحث ع

على حد سواء، بُغية الوصول إىل تدويل قانون دويل يساهم يف حل املشاكل املتعلقة حبماية االستثمارات األجنبية 
 .املباشرة

 منهج البحث-
االعتماد على املنهج املقارن والتارخيي كلما دعت اعتمدنا يف حبثنا هذا يف األساس على املنهج التحليلي مع 

 الضرورة.
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 إشكالية البحث-

تتمثل مشكلة البحث يف مدى قدرة االتفاقيات متعددة األطراف يف املساعدة على جذب االستثمارات 
الدولية إىل الدولة الطرف ومدى فاعلية هذا االثر على املستثمر والدولة املستقبلة لالستثمار، فضال عن هل هلذه 

ذاهتا ضمان لطرد املخاطر واملعوقات اليت االتفاقيات دور يف حسم منازعات االستثمار؟ وهل تعد االتفاقيات يف 
 قد تطرأ على املشروع االستثماري؟ 

 خطة البحث-
 فرعيني:تتمثل اخلطة يف 

 الفرع األول/ وجود تناقض بين مفاهيم االستثمار األجنبي في الفقه المقارن
 متعددة الجنسياتالفرع الثاني / صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة بين الدول النامية والشركات 

 الفرع األول

 وجود تناقض بين مفاهيم االستثمار األجنبي في الفقه المقارن
يصعب وضع نظام دويل موحد لالستثمار األجنيب نظرًا الختالف األهداف اليت تسعى الدول الصناعية 

يف استمرار تبعية الدول  1والدول النامية إىل حتقيقها من وراء هذه االستثمارات ورغبة الدول املتقدمة )الصناعية(
النامية هلا من الناحية االقتصادية، فضاًل عن النظر إىل االستثمار يف حد ذاته كأداة إلضفاء الطابع الدويل على 

 االقتصاد. 

 وللتوضيح أكثر نبني:  

 أوال/اختالف األهداف 
 ثانيا/التبعية االقتصادية 

 ثالثا/الطابع الدويل لالقتصاد
 اآليت:وللتفصيل نبني 
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 أواًل: اختالف األهداف 

التطور النوعي لعملية ويكمن هذا االختالف يف أن االقتصاد الدويل يف الدول الصناعية الكربى يتميز ب
ون اإلنتاجي الدويل، ومنو من خالل التعا املتطورة يتصورواندماج اقتصاد الدول النامية مع الدول  التخصيص،

 تتحقق يف شكل استثمارات مباشرة أو غري مباشرة.مشاريع ذات طابع تكاملي واليت 

 وتتجلى هذه االستثمارات يف ضوء عاملني مهمني.

والذي بدوره إتاحة الدول الصناعية الكربى فرصة التخلي عن الصناعات التقليدية  العامل التكنولوجي:-أ
األنرتنت وهي صناعات توفر هلذه الدول ، وشبكات 1واالكتفاء بالصناعات األكثر تقدماً كاملعلوماتية واملواصالت

كافة مؤشراهتا وتطورات االقتصاد العاملي، ومن خالهلا يتم وضع برامج االستثمار األجنيب يف الدول النامية وضبط 
 حركة رؤوس األموال الصناعية هلم.

ة للتعاون قود اجلديد: حيث بدأت الدول الصناعية بالتخصيص يف بعض العتطوير أشكال التبادل الدوليب_
عض الصناعات يف الدول النامية ويتعلق بإنشاء ب الصناعية،مثل عقود اخلربات وعقود املعرفة أو عقود نقل الفروع 

لشركات الكربى الرأمسالية وهي عقود ال هتدف إىل اسرتاتيجية للتنمية بقدر ما هتدف إىل نقل فروع لصناعات ا
 هي:إىل الدول املضيفة وذلك من أجل ثالثة غايات 

 االستفادة من قوة العمل احمللية الرخيصة.-
 رحبية من الصناعات التقليدية. إمكانية تفرع الشركات األم لفروع اإلنتاج األكثر تقدماً واليت تعتربها األكثر-
إمكانية نقل الصناعات شديدة التلوث من بيئة الشركة األم إىل بيئة البلد املضيف وخاصة بعد سلسلة القيود -

فرضتها الدول املتقدمة على هذه الشركات واليت أجرهتا على حتمل نفقات كبرية، القتناء معدات خاصة اليت 
 .2بإزالة التلوث وهذه طبعاً أسعارها باهظة

 ثانياً: التبعية االقتصادية 
ول أياً وتعين أن الدول الصناعية الكربى تعتقد أن استثمار األجنيب هو األداة األفضل لتنظيم التبعية بني الد

ما كانت حجمها أو وضعها، مبعىن مهما كانت الدولة قوية فإهنا دائماً يف حاجة ماسة إىل تبادل اقتصادي مع 
 دولة أخرى، وهي حاجة ذات بعدين إما القتناء السلع واخلدمات املنتجة يف اخلارج أو لتصريف املنتجات عن 
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 طريق احلاجة إىل أسواق جديدة.

وكان الدافع وراء تكريس هذه الفرضية أزمة الطاقة اليت تعرضت هلا البلدان الصناعية عقب قرار احلظر الذي 
والذي أوضح للدول الصناعية مدى تأثري عالقة التبعية على اقتصادها،  1973اختذته البلدان العربية للنفط سنة 

ته مل يتغري، بل اختذ أشكااًل جديدة ذات بعد مايل املبدأ يف حد ذاانتهت إال أن وعلى الرغم من أن األزمة قد 
، باقتصاديات بعض الدول الكربى وهذا يعين أن كل توتر مايل (1)حبث، جتلت يف ارتباط اقتصادي للدول النامية

 أو أزمة سيولة يف الغرب ينتج عنها تأثري سليب على مستوى النمو يف البدان النامية.

دهور أسعار البورصة وتناقض الفائدة يف الواليات املتحدة األمريكية نتج عن تمثال على ذلك أن ارتفاع سعر 
كية يف الدول النامية، وهذا تدفقات رؤوس األموال جتاه البلدان النامية وانكماش يف نسبة االستثمارات األمري

 الشيء الذي زاد من حدة عمق األزمة االقتصادية لدول العامل الثالث.

 ولي لالقتصاد.ثالثاً: الطابع الد
ويتميز اإلطار الدويل احلايل للتعاون االقتصادي يف ظل العوملة بامليل إىل توسيع التجارة الدولية وتشجيع 
االستثمارات من خالل الشركات متعددة اجلنسيات، ويظهر هذا امليل يف االنتقال من التعاون االقتصادي الثنائي 

اء مناطق واسعة للتبادل احلر كاالحتاد األورويب أو اجلمعية االقتصادية إىل التعاون الدويل بالتكتالت حيث يتم إنش
للتبادل احلر بني دول أمريكا الشمالية أو منطقة جنوب آسيا، وهي تكتل قائم على أساس التنافس احلر يف 

تكتالت األسواق الدولية طبقًا السرتاتيجية التجارة احلرة، وهلذه األسباب قامت الدول الصناعية بتشجيع ال
اإلقليمية داخل العامل النامي، مثال ذلك احلوار األورومغاريب أو احلوار األمريكي املغاريب الذي ينظر إىل املغرب 

 .2العريب كتكتل موحد، وليس كدولة منعزلة

صادي املرتدي مل يكن من حل هذا عن الدول الصناعية الكربى، أما عن الدول النامية يف مواجهة املناخ االقت
 ا: مها غري االستعانة باالستثمار األجنيب الذي سيحقق هلا مجلة من الفوائد أمههأما

  جمال التجهيزات.االستفادة من عامل نقل التكنولوجيا، واخلربات واملهارات الفنية ال سيما فقط يف-
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اخلزينة العمومية ام ومتويل احلصول على رؤوس األموال بالعملة الصعبة كافية لتمويل التنمية احمللية بشكل ع-

 بشكل خاص.
لق فرص عمل دائمة أو املسامهة يف التخفيف النسيب حلدة املشاكل االجتماعية للدول املضيفة عن طريق خ-

ل اليد العاملة األقل تكلفة مؤقتة للحد من نسبة البطالة لتلك الدول ألن املستثمر األجنيب سيضطر إىل تشغي
 لده األصلي.بدل من استرياد األيدي العاملة من ب

ولكن كل هذه األهداف اليت كانت تتطلبها الدول النامية مازالت حرب على ورق ألن املستثمر األجنيب ال 
يهدف من وراء استثماره إال حتقيق أقصى ربح، حىت لو تعارضت مع الربامج احمللة للتنمية للدول النامية وهذا 

جها ألن مثل هذا التفكري ال ميكن أن حيدث إال يف ظل طبعًا أدى بدوره إىل زيادة أزمة التخلف بدل من عال
"تكافئ بني الدول" وهو احلاضر الغائب يف الدول النامية؛ ألنه حاضر من حيث وجوده يف اخلطابات الرمسية 
اليت جيريها مسئولون للبلدان النامية، مع نظائرهم من الدول الرأمسالية الكربى، والغائب من حيث التطبيق العملي 

والسبب يف ذلك هي املشاكل اليت تعاين منها الدول النامية، وهي عدم وجود تنمية حقيقية تساعد يف  له،
اجتذاب املستثمر األجنيب، حيث كلما ارتفع هذا املعدل كلما تزايدت تدفقات رؤوس األموال، والعكس صحيح 

ل النمو االقتصادي احلقيقي هو أي كلما اخنفض معدل النمو كلما اخنفضت نسبة االستثمار األجنيب؛ ألن معد
الضمان األساسي جلذب االستثمارات األجنبية، حيث كلما ارتفع هذا املعدل كلما تزايدت تدفقات رؤوس 
األموال، والعكس صحيح أي كلما اخنفض معدل النمو كلما اخنفضت نسبة االستثمار األجنيب ؛ ألن معدل 

 .1ذب االستثمارات األجنبيةالنمو االقتصادي احلقيقي هو الضمان األساسي جل

 و كان شيوعياً، مثلما أثبتته جتربةفضالً أن املستثمر األجنيب مل يعد يهتم كثرياً بطبيعة النظام السياسي حىت ول

وس األموال األجنبية نظراً ملعدالت الصني الشعبية، ومجهورية فيتنام واليت عرفت يف السنوات األخرية بتدفق كبري لرؤ 
 اليت حققتها اقتصادياهتا. النمو املرتفع

فقه املقارن قد فشل يف ويف ضوء تلك التناقضات بني مفاهيم االستثمار األجنيب، فإنه ميكن القول أن ال
لدول الرأمسالية لتسري التوصل إىل تعريف حمدد يضمن لكل الضمانات اليت يضمنها لكل من الدول النامية وا

 عملية االستثمار بينهم.

 جملتمع الدويل سواء عن طريق اجلهود الدولية العاملية أو اجلهود اإلقليمية واجلهود الوطنية وهكذا فقد عجز ا

                                 
 ومتعددة،ني مشفوعة حبزمة من التوقيعات والتصديقات على عدة معاهدات ثنائية كثرة خطابات رمسية شخصية للمسؤول  ليبيا،يف الذي حصل وهذا  1

ونشاهد تنمية واضحة وسريعة  االتفاقيات،وهذا عكس دولة الربازيل مثال اليت مل تنظم إال لقليل من  وسريعة،لكن الواقع ال توجد تنمية واضحة 
 ر والتطور.واليت تعد من أجنع دول أمريكيا الالتينية جذبا لالستثما
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سواء االقتصاديني أو القانونيني نظر الختالف وجهات النظر واختالف املصاحل بني الدول الرأمسالية والدول 

ت صعوبة التوفيق بني املصاحل املتضاربة النامية "البلدان املضيفة"، وهذا األمر قد ترتب عنه يف ظل تلك التناقضا
 للدول النامية والشركات متعددة اجلنسيات.

 الفرع الثاني 
 صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة بين الدول النامية والشركات متعددة الجنسيات

جلنسيات من خالل األشكال وتظهر صعوبة التوفيق بني املصاحل املتضاربة للدول النامية والشركات متعددة ا
 اليت تتجسد يف مايلي: 

أخذت الدول النامية  حترير االستثمار ملصلحة شركات الدول على مصلحة الدول الوطنية هذا أدى إىل أن
رات األجنبية، منع إجحاف كبري من قبل املنظمات الدولية من جراء حرماهنا من وضع قيود على االستثما

لى السلع اليت تصنعها، ارية عالشركات متعددة اجلنسيات باالمتناع عن التالعب باألسعار، وفرض أسعار احتك
ليها دون غريها، ولذلك تطالب وأيضاً تعترب الدول النامية أن إلغاء قيود على االستثمارات هو مطلب موجه فقط إ

ارة، وسبب آخر تتعرض له الدول الدول النامية بإعادة النظر يف صياغة اتفاقية إجراءات االستثمار املتصلة بالتج
 نتج عنها املخاطر التالية: أن عوملة األسواق املالية وحترير االستثمارات ميكن أن ت النامية هو خماوفها من

 املخاطر النامجة عن تقلبات رأس املال بشكل مفاجئ.-
 خماطر تعرض البنوك لألزمات كاإلفالس وغريها.-
 خماطر التعرض للمضاربات القاسية اليت يصعب مواجهتها.-
 .1جمال السياسة النقدية واملالية من خالل التالعب بأسعار العملة الوطنية خماطر هروب األموال الوطنية يف-

لذلك ترى الدول النامية أن كل هذه األسباب تؤدي إىل ضرورة وضع ضوابط أثناء مراجعتها لالتفاقيات 
متعددة  الدولية املتعلقة بتحرير االستثمارات األجنبية، ألن هذه االتفاقيات غالبًا ما تتم بواسطة الشركات

 .2اجلنسيات

 وهلذه األسباب فقد فشلت أغلب املنظمات الدولية يف وضع ميثاق دويل متعدد األطراف ومن مث صعوبة 
 

                                 
 .225-224ص، 1994 اجلزائر، اجلامعية،اجملتمع الدويل األصول والتطور واألشخاص، ديوان املطبوعات  مربوك،د. غضبان  1
االستثمار العريب واألجنيب  العسفي،مجيل  الدويل،الشركات املتعددة اجلنسيات ومعايري السيادة للدول وفقا للقانون  السالم،زينب حممد عبد  2

 .2002 دمشق، الطربني،مطبعة  هلا،واملخاطر غري التجارية اليت يتعرض 



                 ال مفتاح أبوحجرجم،   علي منصور اشتيوي     دور االتفاقيات متعددة األطراف في إيجاد نظام موحد لالستثمار األجنبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[138] 

 

 
 إجياد معادلة جتمع بني مصاحل الدول النامية وأهداف الشركات متعددة اجلنسيات.

ويل موحد لالستثمارات وميكن إمجال هذه األسباب اليت أدت إىل فشل املنظمات الدولية يف صعوبة نظام د
 األجنبية.

أن كافة املنظمات الدولية تقوم بضغوط كبرية على الدول األعضاء إلمالء سياسات اقتصادية عليها بصرف -1
دف إىل وضع ميثاق دويل متعدد األطراف خيدم النظر عما إذا كانت مالئمة أم ال، وأغلب اجلهود الدولية هت

 .1مصاحل الدول الكربى والشركات متعددة اجلنسيات على حساب مصاحل الدول الضعيفة "الدول النامية"
أن أغلب الشركات متعددة أن املنظمات الدولية أداة ووسيلة بيد جمموعات الضغط االقتصادية الدولية، و -2

 ظمى.اجلنسيات هي من صنع الدول الع
مة وميكن القول أن أغلب اجلهود ت اخلاصة واهلاراهتميش الدول الصغرى الضعيفة إذ ال وزن هلا يف اختاذ القرا-3

 ظل غياب الدول النامية. الدولية اليت سعت لوضع النظام القانوين الدويل لالستثمارات األجنبية كانت يف
 متعددة اجلنسيات مثل:(2)ها والشركاتوأيضاً هناك مسائل أخرى قد ال تتفق الدول النامية بين

لصعيد العاملي، فإن اقضية الضرائب مادامت الشركات متعددة اجلنسيات هتدف إىل ختفيف األعباء على -أ
ة االحتكارية اليت تتبناها مسألة الضرائب تعد من أهم املواضيع اليت تطرحها الشركات وذلك من خالل السياس

عض املكونات إىل فرع األسعار اليت حتددها فرع من الشركة عند بيعه بهذه الشركات من خالل التالعب ب
روع املشرتك معتمداً على آخر تابع هلا، وهذا بغية ختفيض الضرائب ويف الغالب حيدث هذا عندما يكون املش

  روع الشركة يف اخلارج.فتصدير منتجاته من خالل الشركة األم، أو مبنياً على استرياد أجزاء من مكونات 

ول النامية والشركات متعددة ب_ التسويق وقضايا العمالة من املسائل الصعبة اليت تطرح أثناء التفاوض بني الد
تعارض األهداف فيها فمن اجلنسيات مسألة إبرام اتفاقية املشروع فنجد مثاًل وباألخص مسألة التسويق، فت

حدى طرق الضمان الستمرار إتسويق اليت يراها جهة يسعى الشريك احمللي إىل السيطرة على قنوات التوزيع وال
لشركات متعددة امسامهته يف املشروع، أما الشريك األجنيب فريى من جهته أن ذلك يتعارض مع خطط 

تيجية مدروسة للتخلخل يف أسواق اجلنسيات اليت غالباً ما يكون املشروع املعين بالنسبة هلا جمرد جزء من اسرتا
 البلدان النامية.

                                 
، وما بعدها، 107، ص2002د. مجيل العسفي، االستثمار العريب واألجنيب واملخاطر غري التجارية اليت يتعرض هلا، مطبعة الطربني، دمشق، سنة  1

 .56، ص2007وضوعات يف النظام العاملي اجلديد، دار املنهل اللبناين، سنة د. خليل حسن، قضايا معاصرة، دراسة م
 ومابعدها. 110د. سوزي عديل ناشد، الوجيز يف املالية العامة، املرجع السابق، ص (2)
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حه من املشروع بدل إعادة توزيع األرباح وسياسات االستثمار، قد يفضل الشريك األجنيب حتويل أربا -ج

رد بقاء رؤوس األموال لالستفادة استثمارها يف البلد املستقبل، وهذا ما ال يتفق مع نظرة الشريك احمللي الذي ي
 منها يف جمال التنمية.

قيقة اليت يتأسس عليها التقدمي من الصعوبات اليت تواجه املشاريع يف الشفافية، يعترب عدم توفر البيانات الد -د
 .1بعض البلدان النامية ال سيما عندما تتبىن هذه الدول معايري حماسبية ختتلف عن املعايري الدولية

ه_ حقوق التصدير، غالباً ما يفضل الشريك األجنيب عدم تصدير املنتجات اليت تكون جودهتا أقل من جودة 
الهتا املصنعة يف البلدان األخرى إىل أسواق توزع فيها منتجات مصنعة من طرف فروع أخرى من شركات مثي

متعددة اجلنسيات، ومن مث تعمل هذه األخرية على فرض قيود صارمة على التصدير، يف حني يرى الشريك 
 .2احمللي أن املشروع هو وسيلة للتوسع يف األسواق اخلارجية

ألجنيب الكبري( إىل ركاء، قد يؤدي اختالف احلجم بني الشريكني )احمللي الصغري واو _ اختالف حجم الش
ألجنيب بوضع مديرين للمشروع االتباين يف النظر إىل أمهية املشروع، وخاصة يف احلالة اليت يقوم هبا الشريك 

لكايف ليصبح عملهم لوقت اعلى أساس نظام التعاقب بني املوظفني التابعني له، وهو ما ال يسمح هلم بأخذ ل
 فعااًل ال سيما بعد السيطرة على كافة جوانب املشروع.

 
 

 
  

                                 
 .20 ص ذكره،مرجع سبق  هلا،االستثمار العريب واألجنيب واملخاطر غري التجارية اليت يتعرض  العسفي،مشار إليه عند: مجيل  1
 .80ص  ذكره،مرجع سبق  معاصرة،قضايا  حسن،د. خليل   2
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 الخاتمة

االتفاقيات متعددة األطراف يف إجياد نظام موحد  دوربعد أن سلطنا الضوء على موضوعنا املوسوم بــ "
 أمهها:لالستثمار األجنيب" نصل إىل عدة نتائج 

ساعدت يف خلق إطار قانوين  استخدامها، واليتأن االتفاقيات اجلماعية تشكل جزءا مهما، نظرا لشيوع -1
 لالستثمار.جيذب االستثمار األجنيب يف الدولة املستقطبة 

رغم  األجنيب،أن هذه االتفاقيات أرست مبدأ التعويض باعتباره من أهم الضمانات اليت ينشدها املستثمر -2
 تقديره.والذي استقر فيه على إلزامية مبدأ التعويض رغم اختالف إجراءات  بشأنه،الدويل اختالف الفقه 

 عليها،وهبذه النتائج نصل إىل توصية مفادها جيب على السلطات املعنية يف البالد تفعيل االتفاقيات املوقع 
 لليبيا.خصوصا فيما يتعلق باالستثمارات اخلارجية 
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 والمراجعقائمة المصادر 

  أوال / الكتب
مركز البحوث  (،النظام القانوين للتحكيم التجاري الدويل )دراسة مقارنة الصالحي،أمحد أنعم بن ناجي -

 .1994 ،1ط صنعاء، والتوزيع،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  اليمين،والدراسات 
التجارية اليت يتعرض هلا، مطبعة الطربني، دمشق، مجيل العسفي، االستثمار العريب واألجنيب واملخاطر غري -

2002. 

 .2007خليل حسن، قضايا معاصرة، دراسة موضوعات يف النظام العاملي اجلديد، دار املنهل اللبناين، سنة -

مجيل  الدويل،الشركات املتعددة اجلنسيات ومعايري السيادة للدول وفقا للقانون  السالم،زينب حممد عبد -
 دمشق، الطربني،مطبعة  هلا،ستثمار العريب واألجنيب واملخاطر غري التجارية اليت يتعرض اال العسفي،
2002. 

صالح الدين مجال الدين، والدكتور حممود مصيلحي، الفعالية الدولية لقبول التحكيم يف منازعات التجارة -
 . 2004الدولية، دار الفكر اجلامعي باإلسكندرية، 

ازعات التحكيم التجاري الدويل، مؤسسة الطوجيي للتجارة والطبع والنشر، إصدار عبداهلل األشعل، مصر ومن-
 .2005 ،1طاملركز العريب لالستشارات والدراسات االسرتاتيجية والقانونية، القاهرة، 

 . 1994 اجلزائر، اجلامعية،اجملتمع الدويل األصول والتطور واألشخاص، ديوان املطبوعات  مربوك،غضبان -
 البحوث العلمية ثانيا /

عمر مشهور حديثة اجلازي، االستثمار بني اجلذب والطرد، حبث منشور يف جملة احملاميني األردنية، د. -
 .2002 العددان التاسع، والعاشر، سنة،

 

 

 

  



                 ال مفتاح أبوحجرجم،   علي منصور اشتيوي     دور االتفاقيات متعددة األطراف في إيجاد نظام موحد لالستثمار األجنبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[142] 

 

 

"The role of multilateral agreements in creating   a unified 
system for foreign investment" 

 

ALI MANSOUR ISHTAYWI 

JAMAL MIFTAH ABOUHAJAR 
 

Abstract 
     The countries that export and import capital internally, regionally 
and internationally have tried to search for an international consensus 
that protects foreign investments to satisfy the exporting and importing 
countries alike, and this mostly lies in the lack of a unified mechanism 
for investment, but rather the failure of these systems to regulate and 
protect this investment. 

    This international agreement resulted in the form of multilateral 
agreements that help attract international investments to the state party, 
and have a positive impact on the investor and the receiving country 
for investment, but the difficulty lies in reconciling the conflicting 
interests of developing countries and multinational companies, and this 
confirms the existence of a contradiction between the concepts of 
Investing in comparative jurisprudence, and all this led to the existence 
of risks that affect the state of economic dependence on developing 
countries in excluding the major industrial countries from imposing a 
legal system that establishes their monopoly on the international 
economic system, including foreign investments. 

 


