
المرفقات

المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمارضد مصر أمام القضائیة الجاریةىالدعاو: الجدول األول
(ICSID)ىدعو١١إجمالي (فقط(

التاریخدولة المستثمرتفاقیةاالالمدعيعنوان القضیة

ARB/13/23ASA InternationalS.p.A.
)النفایاتإلدارةشركة (

اتفاقیة اإلستثمار الثنائیة بین مصر و 
2013یطالیاإ١١٩٩٤ایطالیا 

ARB/13/3أسامة الشریف
22013المعلومات لیست كافیة)مشروع محطة للصب السائل(

ARB/13/4أسامة الشریف
2013المعلومات لیست كافیة)مشروع نظام الجمارك(

ARB/13/5أسامة الشریف
2013المعلومات لیست كافیة)مشروع تطویر میناء(

ARB/12/11

سرائیلیة مریكیة اإلمبل األشركة ا
نوخرآو

Ampal-American Israel
Corporation and others

مصر اإلستثمار الثنائیة بیناتفاقیة
١٩٨٢الوالیات المتحدةو

ـ الوالیات المتحدة
2012لمانیاأ

ARB/12/15 شركة فیولیا بروبریتي)Veolia
Propreté(

مصر اإلستثمار الثنائیة بین اتفاقیة 
2012فرنسا١٩٧٤فرنساو

ARB/11/32
Indorama(شركة اندوراما الدولیة 

InternationalFinance
Limited(

مصر ستثمار الثنائیة بیناالاتفاقیة
2011المملكة المتحدة١٩٧٥المملكة المتحدةو

ARB/11/16
حسن سجواني، شركة دماك لتنمیة 

جمشا للتنمیة- العقارات وشركة دماك

مصر اإلستثمار الثنائیة بیناتفاقیة
١٩٩٧اإلمارات العربیة المتحدةو

اإلمارات العربیة 
2011المتحدة

AR/11/7 للغاز الوطنیةالشركة)National
Gas S.A.E(.

مصر اإلستثمار الثنائیة بیناتفاقیة
اإلمارات العربیة ١٩٩٧اإلمارات العربیة المتحدةو

المتحدة
2011

ARB/11/6مصر اإلستثنار الثنائیة بیناتفاقیةشركة بوابة الكویت
2011الكویت٢٠٠١الكویتو

ARB 09/1
H&H(شركة اتش اند اتش االستثماریة
Enterprises

Investments, Inc(

مصر اإلستثمار الثنائیة بیناتفاقیة
١٩٨٢الوالیات المتحدةو

الوالیات المتحدة
2009األمریكیة

ولكن، . ، ال یوجد معلومات كافیة عن االتفاقیة االستثماریة التي سمحت برفع القضیة٢٠١٣نظرآ بأن الدعوة قدمت في سبتمبر ١
. واضح أنھا ناتجة عن اتفاقیة مصر الثنائیة مع ایطالیا حیث أن شركة المدعى إیطالیة الجنسیة

ولكن، . افیة عن االتفاقیة االستثماریة التي سمحت برفع القضیة، ال یوجد معلومات ك٢٠١٣نظرآ بأن الدعوة قدمت في سبتمبر ٢
.واضح أنھا ناتجة عن اتفاقیة مصر الثنائیة مع سویسرا

المصدر

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet



التي (ICSID)المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمارأمام ضد مصر القضائیة ىالدعاو: الجدول الثاني
)ىدعو١١إجمالي (تم الفصل فیھا ونتائجھا

التسویةاإلتفاقیةالمدعيعنوان القضیة

ARB/05/19بین اتفاقیة االستثمار الثنائیة مجموعة ھلنان للفنادق
١٩٩٩مصر وبلجیكا

٪ من ٥٠یتحمل كل طرف 
تكلفة اإلجراءات

ARB/05/15اتفاقیة االستثمار الثنائیة بین وجیھ سیاج وكلوریندا فیشي
١٩٨٩مصر وایطالیا

مصر تحملت التكلفة

ARB/04/13 جان دي نول والمجموعة الدولیة
تابع مشروع تجریف (للتجریف 

)بالسویس

اتفاقیة االستثمار الثنائیة 
بین مصر ٢٠٠٢و١٩٧٧

وبلجیكا ولوكسیمبورج

مصر لم تتحمل التكلفة

ARB/03/11 مجموعة جوي لصناعة المعادن
تابع لمشروع تنقیب الفوسفات-

اتفاقیة االستثمار الثنائیة بین 
مصر والمملكة المتحدة

١٩٧٥

اتفاق بالتسویة وتم وقف 
االجراءات

ARB/02/15اتفاقیة االستثمار الثنائیة أمونسیتو وآخرون
مصر والوالیات المتحدة 

١٩٨٢االمریكیة

وقف الدعوى لعدم دفع 
التقدم المطلوب

ARB/02/9 شركة شامبیون للتجارة
وأیمریتراید الدولیة

اتفاقیة االستثمار الثنائیة 
مصر والوالیات المتحدة 

١٩٨٢االمریكیة

مصر لم تتحمل التكلفة

ARB/99/6 شركة الشرق االوسط لشحن
وتسلیك االسمنت

الثنائیة اتفاقیة االستثمار 
١٩٩٣مصر والیونان

مصر تحملت التكلفة

ARB/98/4اتفاقیة االستثمار الثنائیة مجموعة وینا للفنادق
مصر والمملكة المتحدة

١٩٧٥

من % ٥٠یتحمل كل طرف 
تكلفة التحكیم

ARB/89/1مصر تحملت التكلفة-شركة ھانوفیر للصناعة

ARB/84/3 سوثیرن باسیفیك للعقارات -
الشرق االوسط

مصر تحملت التكلفة-

ARB/08/18 مالیكورب لمتد شركة
)Malicorp Limited(

اتفاقیة االستثمار الثنائیة بین 
مصر و المملكة المتحدة

١٩٧٥

٪ من ٥٠یتحمل كل طرف 
تكلفة اإلجراءات

المصدر

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet



٣:اتفاقیات االستثمار الثنائیة مع مصر: الجدول الثالث

٢٠١٣قائمة االتفاقیات حتى یولیو 
تاریخ حیز التنفیذتاریخ اإلمضاءالدولة

٢٢/١٢/١٩٧٤١/١٠/١٩٧٥فرنسا.١
١١/٦/١٩٧٥٢٤/٢/١٩٧٦المملكة المتحدة.٢
٢٨/١/١٩٧٧١٤/١/١٩٧٨الیابان.٣
١٥/٧/١٩٧٨٢٩/١/١٩٧٩السوید.٤
٢٩/٥/١٩٨٢١٦/٤/١٩٨٣الصومال.٥
١٣/٣/١٩٩٠١٨/١٢/١٩٩٠مملكة العربیة السعودیةال.٦
٨/١٢/١٩٨٩٢/١/١٩٩١تونس.٧
٣/١٢/١٩٩٠٤/٧/١٩٩١لعربیة اللیبیةاالجماھیریة.٨
١٦/٣/١٩٩٦٢/٦/١٩٩٢لبنان.٩

١١/٣/١٩٨٦٢٧/٦/١٩٩٢الوالیات المتحدة األمریكیة.١٠
٢١/١٢/١٩٩٢١٠/١٠/١٩٩٣أوكرانیا.١١
١١/٥/١٩٩٢٣/١٢/١٩٩٣االرجنتین.١٢
١٦/١٢/١٩٩٢٨/٢/١٩٩٤أوزبكستان.١٣
٢٢/٥/١٩٩٤٦/٤/١٩٩٤البانیا.١٤
٣/١١/١٩٩٢٢٦/٤/١٩٩٤إسبانیا.١٥
٢/٣/١٩٨٩١/٥/١٩٩٤إیطالیا.١٦
٢٩/٥/١٩٩٣٤/٦/١٩٩٤جمھوریة التشیك.١٧
١٩/١/١٩٩٤٢٩/١١/١٩٩٤اندونیسیا.١٨
١٦/٧/١٩٩٣٦/٤/١٩٩٥الیونان.١٩
٢٣/٥/١٩٩٥٢٨/٢/١٩٩٦تركمانستان.٢٠
٢١/٤/١٩٩٤١/٤/١٩٩٦الصین.٢١
٢٤/١١/١٩٩٤٣/٤/١٩٩٦رومانیة.٢٢
١٤/١١/١٩٩٣٨/٨/١٩٩٦كازاخستان.٢٣
١٨/٣/١٩٩٦٢٥/٥/١٩٩٧جمھوریة كوریا.٢٤
٢٣/٥/١٩٩٥٢١/٨/١٩٩٧المجر.٢٥
١٣/١١/١٩٩٦٣/١١/١٩٩٧كندا.٢٦
١/٧/١٩٩٥١٧/١/١٩٩٨بولندا.٢٧
١٧/١/١٩٩٦١/٣/١٩٩٨ھولندا.٢٨
١١/٣/١٩٩٦١٠/٣/١٩٩٨سریالنكا.٢٩
٦/٦/١٩٩٢١٠/٤/١٩٩٨الیمن.٣٠
٨/٥/١٩٩٦١١/٤/١٩٩٨األردن.٣١
٢٤/٤/١٩٩٧/٦/١٩٩٨التفیا.٣٢
١٤/٥/١٩٩٧١/٧/١٩٩٨المغرب.٣٣
٢٨/٤/١٩٩٧٥/١٠/١٩٩٨الجمھوریة العربیة السوریة.٣٤
٤/١٠/١٩٩٧١١/١/١٩٩٩البحرین.٣٥
١١/٥/١٩٩٧١١/١/١٩٩٩العربیة المتحدةاإلمارات .٣٦
٢٠/٣/١٩٩٧١٨/١/١٩٩٩روسیا البیضاء.٣٧
٢٧/١٠/١٩٩٧٢/٥/١٩٩٩كرواتیا.٣٨
٢١/١٠/١٩٩٨١١/٥/١٩٩٩قبرص.٣٩
٢٨/٤/١٩٩٨١٩/٦/١٩٩٩األراضي الفلسطینیة.٤٠
٢١/١٠/١٩٩٧٧/٩/١٩٩٩مالوي.٤١
٣٠/٤/١٩٩٧١/١/٢٠٠٠سلوفاكیا.٤٢
١٩/٨/١٩٩٩١٢/١/٢٠٠٠الشعبیةجمھوریة كوریا الدیمقراطیة.٤٣

دولة١٠٠أالونكتاد أعد ھذة القائمة وھي تضم ٣



٢٨/١٠/١٩٩٨٧/٢/٢٠٠٠سلوفینیا.٤٤
١٣/١١/١٩٩٤٢٧/٢/٢٠٠٠جزر القمر.٤٥
٢٥/٣/١٩٩٨٣/٣/٢٠٠٠عمان.٤٦
٢٩/٣/١٩٩٧٣/٥/٢٠٠٠الجزائر.٤٧
١٥/٣/١٩٩٨٨/٦/٢٠٠٠بلغاریا.٤٨
٢٣/٩/١٩٩٧١٢/٦/٢٠٠٠االتحاد الروسي.٤٩
٩/٣/١٩٩٨٧/٧/٢٠٠٠مالي.٥٠
٢٠/٢/١٩٩٩١٧/٧/٢٠٠٠مالطا.٥١
٢٤/٦/١٩٩٦٢٩/١٠/٢٠٠٠الدنمارك.٥٢
١٤/٤/١٩٩٧٣/١١/٢٠٠٠مالیزیة.٥٣
٩/٤/١٩٩٧٢٢/١١/٢٠٠٠الھند.٥٤
٢٩/٤/١٩٩٩٢٣/١٢/٢٠٠٠البرتغال.٥٥
١٢/٤/٢٠٠١٢٩/٤/٢٠٠١النمسا.٥٦
١١/٣/١٩٩٨٢٩/١٠/٢٠٠١الھرسكالبوسنة و.٥٧
١٨/٢/٢٠٠٠٢٧/٢/٢٠٠٢تایالند.٥٨
٦/٩/١٩٩٧٤/٣/٢٠٠٢فیتنام.٥٩
١٥/٤/١٩٩٧٢٠/٣/٢٠٠٢سنغافورة.٦٠
١٧/٤/٢٠٠١٢٦/٤/٢٠٠٢الكویت.٦١
٢٨/٢/١٩٩٩٢٤/٥/٢٠٠٢بلجیكا ولوكسمبورغ.٦٢
٤/١٠/١٩٩٦٣١/٧/٢٠٠٢تركیا.٦٣
٣/٥/٢٠٠١٥/٩/٢٠٠٢سترالیاا.٦٤
٨/٧/٢٠٠١١/٤/٢٠٠٣السودان.٦٥
٢٧/٤/٢٠٠٤٢٥/١/٢٠٠٥منغولیا.٦٦
٣/٣/٢٠٠٤٥/٢/٢٠٠٥فنلندا.٦٧
٩/١/١٩٩٦١/٣/٢٠٠٦أرمینیا.٦٨
١٢/٢/١٩٩٩١٤/٧/٢٠٠٦قطر.٦٩
٨/١/٢٠٠٨١٥/٦/٢٠٠٩أیسلندا.٧٠
١٦/٦/٢٠٠٥٢٢/١١/٢٠٠٩ألمانیا.٧١
٢٧/٧/٢٠٠٦٢٧/٥/٢٠١٠إثیوبیا.٧٢
٧/٦/٢٠١٠١٥/٥/٢٠١٢سویسرا.٧٣
٢٤/١٠/٢٠٠٢ذربیجانا.٧٤
٢٤/١٠/٢٠٠٠لكامیرونا.٧٥
٧/١١/٢٠٠٠جمھوریة أفریقیا الوسطى.٧٦
١٤/٣/١٩٩٨تشاد.٧٧
٥/٨/١٩٩٩شیلي.٧٨
١٨/١٢/١٩٩٨لكونغوا.٧٩
٢١/٧/١٩٩٨جیبوتي.٨٠
٢٢/١٢/١٩٩٧الغابون.٨١
١٠/٨/١٩٩٩جورجیا.٨٢
١١/٣/١٩٩٨غانا.٨٣
٦/٣/١٩٩٨غینیا.٨٤
٢٥/٥/١٩٧٧جمھوریة إیران اإلسالمیة.٨٥
١٠/١١/١٩٩٩جامایكا.٨٦
٢٢/١١/١٩٩٩مقدونیا.٨٧
٨/١٢/١٩٩٨موزمبیق.٨٨
٤/٣/١٩٩٨النیجر.٨٩
٢٠/٦/٢٠٠٠نیجیریا.٩٠
١٦/٤/٢٠٠٠باكستان.٩١



٥/٣/١٩٩٨السنغال.٩٢
٢٤/٥/٢٠٠٥صربیة.٩٣
٢٢/١/٢٠٠٢سیشیل.٩٤
٢٨/١٠/١٩٩٨جنوب أفریقیا.٩٥
١٨/٧/٢٠٠٠سوازیالند.٩٦
٣٠/٤/١٩٩٧تنزانیا.٩٧
٤/١١/١٩٩٥أوغندا.٩٨
٢٨/٤/٢٠٠٠زامبیا.٩٩

٢/٦/١٩٩٩زیمبابوي.١٠٠



٢٠١٣:٤لسنة ٨٢قانون رقم 

٢٠١٣سبتمبر ١١في ) أ(ممكرر ٣٦العدد –الجریدة الرسمیة ٤





٢٠١٢:٥لسنة ٤قانون رقم 

٢٠١٢ر ینای٣في ) ه(مكرر ٥٢العدد –الجریدة الرسمیة ٥




