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مــع نمو دور الشــركات متعددة الجنســيات وحجمهــا وتأثيرها
علــى مســتوى العالــم ،تتقلــص عمليــا آليــات إخضــاع هــذه
الكيانــات للمســاءلة .وعلــى غــرار غيــاب المســاءلة الدوليــة،
يقــوم اإلطــار القانونــي الــذي ينظــم االســتثمارات األجنبيــة
فــي مصــر بتقليــص دور الدولــة الفعلــي فــي تنظيــم هــذه
الكيانــات ،متحديــا بذلــك ســيادة القانــون المصــري ،وســيادة
الدولــة المصريــة ،فــي محاســبة تلــك الكيانات عندمــا تنتهك
القانــون أو حقــوق المواطنيــن .وفــي حقيقــة األمــر ،ينتــج
عــن ذلــك اإلفــات الكامــل للشــركات متعــددة الجنســيات
مــن المســئولية والمحاســبة فــي مصــر .يخــوض هــذا
التقريــر فــي األطــر الدوليــة والوطنيــة والمحليــة المنظمــة
لالســتثمار األجنبــي فــي مصــر ،مــع تقديــم العديــد مــن
دراســات الحالــة النتهــاكات قامــت بهــا شــركات متعــددة
الجنســيات تعمــل فــي مصــر وال تــزال تتمتــع بالحصانــة.
وفــي الوقــت الحالــي تظــل مصــر مــن أكثــر الــدول فــي
العالــم تعرضــا لخطــر التحكيــم الدولــي ،الــذي ينتــج عنــه
مطالبــات المســتثمرين بالتعويــض عبــر لجــان تحكيــم
دوليــة متخصصــة فــي شــؤون االســتثمار نتيجــة لمعاهــدات
االســتثمار الثنائيــة غيــر المتوازنــة التــي وقعــت عليهــا مصر،
والتــي تحابــي مصالــح المســتثمرين األجانــب علــى حســاب
ســيادة الدولــة والصالــح العــام ،وهــي المعاهــدات ذاتهــا
التــي تمثــل المرجعيــة األساســية التــي تســتند اليهــا مصــر
فــي تعديــل تشــريعاتها المحليــة المنظمــة لالســتثمار.
وعبــر تســليط الضــوء علــى انتهــاكات الشــركات متعــددة
الجنســيات فــي مصــر ،واإلفــات المحيــر مــن العقــاب الــذي
تســتمر الدولــة المصريــة الســماح بــه ،يحــاول التقريــر إقامــة
رابــط بيــن حقــوق اإلنســان والصالــح العــام والتنميــة مــن
جانــب ،وسياســات االســتثمار والضرائــب مــن الجانــب اآلخــر،
مــع طــرح أســئلة تتعلــق بتجانــس عمليــة وضــع السياســات
المصريــة وإعطــاء توصيــات بإصالحــات ضروريــة.
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القيــود واملحــددات املرتبطــة بالبنيــة االقتصاديــة
الدوليــة ،والتــي وضعتهــا بشــكل رئيــي الرشكات
متعــددة الجنســيات واملؤسســات املاليــة الدولية
واملنظــات الحكوميــة الدوليــة وجهــات فاعلــة عامليــة أخــرى ،باإلضافــة إىل اتفاقــات دوليــة
للتجــارة واالســتثامر ،يف جعــل الكثــر مــن الــدول غــر قــادرة عــى االلتـزام مبســؤولياتها األساســية
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،ناهيــك عــن وضــع إس ـراتيجيات ألهــداف تنمويــة والعمــل عــى
تنفيذهــا .وبينــا يــزداد باســتمرار تبلــور آليــات خضــوع الــدول للمســاءلة خاصــة عندمــا تنتهــك
اتفاقيــات دوليــة ،ال ســيام اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،لكــن يظــل مــن الصعــب إخضــاع الجهــات
غــر الرســمية للمســاءلة عــن مســؤوليات حقــوق اإلنســان ،عــى الرغــم مــن منــو هــذه الكيانــات
خصوصــا يف العقــود املاضيــة ،لتصبــح يف حــاالت كثــرة أكــر مــن الــدول ،مــن حيــث عــدد
املوظفــن ورأس املــال واألصــول واألربــاح التــي تجنيهــا .ويف الواقــع يشــر غيــاب آليــات إخضــاع
الكيانــات تلــك للمســاءلة إىل اتجــاه متنــام إلعطــاء ضامنــات قامئــة بذاتهــا «لحاميــة االســتثامر»
والســاح للمســتثمرين األجانــب عامــة والــركات متعــددة الجنســيات بشــكل خــاص باإلفــات
مــن العقــاب عــن أفعــال غــر قانونيــة يقومــون بهــا .وألن الــركات متعــددة الجنســيات أصبحت
«عدميــة الجنســية» ،مــا يعنــي أنهــا غــر متقيــدة بواليــة دولــة واحــدة ،ولهــا عــادة حريــة اختيــار
القوانــن التــي تلتــزم بهــا والواليــات القضائيــة التــي تخضــع لهــا والقواعــد التــي تعمــل مبقتضاها،
فــإن هــذه الــركات تبقــى أكــر املســتفيدين مــن نظــام االســتثامر الــدويل الــذي يســتمر يف
اإلخــال بإنصافــه وعدالتــه لصالــح الــركات متعــددة الجنســيات .ولعــل الــدول ،يف لهفتهــا
لجــذب االســتثامر األجنبــي ،هــي التــي ســمحت لتلــك الكيانــات أن تتــرف دون االلتفــات
لقوانــن وقواعــد الــدول التــي تعمــل بهــا ،فأكــدت عــى قــدرة تلــك الــركات أن تخلــق قواعــد
االســتثامر ،بــدال مــن الدولــة .وعــاوة عــى ذلــك ،نالحــظ الوجــود املتزايــد للــركات متعــددة
الجنســيات العاملــة يف الــدول الناميــة ودول العــامل الثالــث ،التــي يســتمر االقتصــاد بهــا يف معانــاة
معــدالت منــو شــديدة التــدين كــا تنتــر بهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان .وهكــذا فالتواجــد
امللحــوظ لهــذه الــركات يف الــدول الناميــة يجعــل
لقد سمحت مصر عمليا لجذب
منهــا فاعــا أساســيا عــى املســتوى املحــي ،ويف
االستثمار األجنبي بأن يصبح
غاية في حد ذاته ،بدال من كونه
أغلــب األحيــان تصبــح هــذه الــركات رشيــكا
هدفا لتحقيق التنمية االقتصادية
أساســيا يف ارتــكاب االنتهــاكات املتعلقــة بحقــوق
واالجتماعية في البالد
اإلنســان.

تسببت

«يتزايــد باطـراد إمــاء معايــر التجــارة العامليــة لقوانينهــا ،ويظهــر تزايــد احتجــاب الدولــة مــن
ناحيــة تحديــد العوامــل التــي مل يعــد لهــا نفــوذا حقيقيــا عليهــا .ويبــدو البعــد الســيايس بــا
حــول وال قــوة ،ويفتقــد إىل أي قابليــة للتكهــن .إن األمــر يبــدو وكأن دور الدولــة قــد تقلــص إىل
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مصاحبــة التحــرر العــام مــن األوهــام قــدر اإلمــكان ،واســتيعاب صدمــات االقتصــاد العاملــي عــى
1
األقــل بالقــول».
ويف هــذه األثنــاء ،انضمــت حكومــات إىل
معاهــدات اســتثامر ثنائيــة واتفاقــات متعــددة
األطـراف للتجــارة واالســتثامر توفــر حصانــة فعليــة
للمســتثمرين ومخرجــا عمليــا للــركات متعــددة
الجنســيات إذا خرقــت القوانــن املحليــة ،مبا يف ذلك
قوانــن حقــوق اإلنســان .ويف مــر ذهبــت الدولــة
خطــوة أبعــد ،حيــث متكنــت الدولــة مــن مراجعــة قوانــن االســتثامر بهــدف منــح الحصانــة
للــركات متعــددة الجنســيات ،خاصــة عــن طريــق ضــان عــدم متكــن املواطنــن مــن مقاضاتهــا
يف املحاكــم املرصيــة عــى االدعــاءات بالفســاد ،وضــان تعامــل هيئــة االســتثامر مــع «الجرائــم
االقتصاديــة» مثــل الرسقــة والفســاد والرشــوة بعيــدا عــن نظــام املحاكــم .وباإلضافــة اىل ذلــك،
جــاءت مــا أســمتها الحكومــة الحزمــة الترشيعيــة لتحفيــز االســتثامر ،كمحاولــة لتضمــن أهــم
مــواد االتفاقيــات الثنائيــة يف القانــون املــري ،ضامنــا لحقــوق املســتثمرين ،وكافــة ضامنــات
وحوافــز االســتثامر ،والغيــة ألهــم أدوار الدولــة يف تنظيــم االقتصــاد واالســتثامر ،ومتحديــة
للســلطة القضائيــة يف إرشافهــا عــى قضايــا الفســاد واالختــاس ،كــا ســنوضح فيــا بعــد .وقــد
أدى ذلــك بــدوره إىل فــرض اإلفــات مــن العقــاب عــى الفســاد املنهجــي واســع النطــاق يف مــر،
ويســتمر يف تكلفــة مــر مليــارات الــدوالرات ســنويا كان ميكــن أن تــرف بشــكل أفضــل عــى
التنميــة وتوفــر الخدمــات الجيــدة.

باستثناء أنشطة االستيراد و نشاط
الوكالة التجارية  ،يسمح للمستثمر
األجنبي بتأسيس شركة تمويل
للعمل في أي نشاط تجاري بدون
أي قيود وبدون الحاجة لمشاركة
رأسمال مصري للملكية

ويســتمر إطــار االســتثامر الحــايل يف مــر يف محابــاة مصالــح الــركات متعــددة الجنســيات
عــى حســاب مصالــح الشــعب .ويعكــس اإلطــار الوطنــي هــذا اإلطــار العاملــي الــذي صاغتــه
منظمــة التجــارة العامليــة وقواعدهــا واتفاقاتهــا املحــددة ،وقــد أثــر بالــرورة عــى إدراك
الحكومــة املحليــة للجهــود املطلــوب بذلهــا لجــذب االســتثامرات ،خاصــة اســتثامرات الــركات
متعــددة الجنســيات .لقــد ســمحت مــر عمليــا لجــذب االســتثامر األجنبــي بــأن يصبــح غايــة يف
حــد ذاتــه ،بــدال مــن كونــه هدفــا لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة يف البــاد.

Marc Abélès, “Globalization, Power, and Survival: an
1
Anthropological Perspective”, Anthropological Quarterly Vol. 79, No. 3, P.
485, Institute for Ethnographic Research, 2006
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يعتبر

اإلطــار الترشيعــي يف مــر معــر للغايــة عــن رؤيــة الدولــة
لالســتثامر ،والتــي تعكــس توجهــات االســتثامر العامليــة بــدال من
تجاوبهــا مــع الحاجــات االقتصاديــة واالجتامعيــة عــى املســتوى
املحــي .ويتضمــن اإلطــار الترشيعــي لالســتثامر يف مــر عــدة خــواص تعكــس قواعــد منظمــة
التجــارة العامليــة وأحــكام معاهــدات االســتثامر الثنائيــة .أوال ،ال يوجــد تفرقــة بــن االســتثامر
املحــي واألجنبــي ،أو مبعنــى آخــر متنــح مــر
يسمح للمستثمرين األجانب بتحويل
املعاملــة املحليــة للمســتثمرين األجانــب ،وينعكــس
جميع أرباحهم المتحصلة في مصر
ذلــك عــى ســبيل املثــال مــن خــال عــدم قــدرة
إلى خارج مصر ،وهي في الغالب
مــر عــى دعــم الطاقــة للمؤسســات املحليــة
أرباحا لم تدفع عليها ضرائب
الصغــرة بــدون تقدميهــا نفــس الدعــم للــركات
2
الكــرى متعــددة الجنســيات .وباســتثناء أنشــطة االســترياد و نشــاط الوكالــة التجاريــة  ،يســمح
للمســتثمر األجنبــي بتأســيس رشكــة متويــل للعمــل يف أي نشــاط تجــاري بــدون أي قيــود وبــدون
الحاجــة ملشــاركة رأســال مــري للملكيــة .3وال يوجــد كذلــك أيــة قيــود عــى ملكيــة الــركات
للعقــارات أو األرايض بغــض النظــر عــن جنســيتها ،باســتثناء يف ســيناء وبعــض املناطــق الحدوديــة،
حيــث يســتمر اعتبــار ملكيــة األرايض مســألة أمــن قومــي حتــى بالنســبة للمواطنــن.4
كــا أنــه مــن أهــم خــواص نظــام
عوضا عن بناء إطار تشريعي لمكافحة
االســتثامر يف مــر أنــه ال يفــرض قيــودا
الفساد ،قامت الحكومات المتتابعة
قانونيــة عــى املســتثمر فيــا يخــص
بعد الثورة بتعديل التشريعات
القائمة بطريقة تيسر الفساد ،بل
تحويــل أربــاح رشكتــه خــارج مــر ،وال
وتتجاوز أحكام القضاء المصري
يشــرط قيــام املســتثمر بإعــادة اســتثامر
جانــب مــن أرباحــه يف مــر .5ومبعنــى
آخــر ،يســمح للمســتثمرين األجانــب بتحويــل جميــع أرباحهــم املتحصلــة يف مــر إىل خــارج
مــر ،وهــي يف الغالــب األربــاح التــي ســبق إعفاءهــا مــن الرضائــب .وعــاوة عــى ذلــك ،ال توفــر
القوانــن الحاليــة أيــة امتيــازات خاصــة للمســتثمرين الذيــن يســتثمرون يف قطاعــات معينــة.
ويعنــي ذلــك يف جوهــره أنــه ال يوجــد تفرقــة بني مــن يســتثمر يف نشــاط ذي طبيعــة إنتاجية مثل
الصناعــة ،ومــن يســتثمر يف نشــاط ذي طبيعــة فرديــة يهــدف إىل مراكمــة الــروة مثــل الخدمــات
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  120ﻟﺴﻨﺔ  1982ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 121
2
ﻟﺴﻨﺔ  1982ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ» ،ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،7ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،2013ﺻﻔﺤﺔ ،15
3
http://is.gd/7dqeVe
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  12ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ  8ﻟﺴﻨﺔ 1997
4
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  111ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺞﻩﺍﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺭﻗﻢ  88ﻟﺴﻨﺔ 2003
5
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املاليــة ،حيــث ينــال كال املســتثمرين نفــس املعاملــة الرضيبيــة عــى ســبيل املثــال .ومبوجــب
القوانــن القامئــة مثــل القانــون رقــم  8لســنة  ،1997يحظــر تأميــم الــركات أو مصادرتهــا،6
وهــي مــادة منوذجيــة تظهــر يف معظــم معاهــدات االســتثامر الثنائيــة .ومينــع القانــون كذلــك أي
تدخــل خارجــي يف تســعري منتجــات الرشكــة أو تحديــد هامــش ربحهــا ،وهــي مــادة تحــرم الدولــة
املرصيــة بشــكل مبــارش مــن أي دور تنظيمــي يف االقتصــاد .7ومــن الجديــر بالذكــر أن التســعري
ليــس بالــرورة سياســة حامئيــة تــر بالســوق الحــر ،فالــدول تحتفــظ بالحــق يف التدخــل يف
الســوق لحاميــة املســتهلك ،دون اإلرضار بأربــاح
سمحت هذه القوانين للدولة
الــركات ،ولكــن مــر تخلــت فعليــا عــن الــدور
بترضية المستثمرين في قضايا
التنظيمــي الــذي مــن شــأنه الحفــاظ عــى التــوازن
الفساد واختالس المال العام ،مما
أتاح نقض أحكام قضائية ضد عقود
بــن ربحيــة املســتثمرين وحقــوق املســتهلكني:
خصخصة فاسدة ،ووفر اإلفالت من
ولعــل الزيــادة املطــردة يف أســعر حديــد التســليح
العقاب للمستثمرين أمام المحاكم
مــن متوســط  3000جنيــه مــري للطــن يف 2009
االقتصادية واإلدارية والجنائية،
لحــوايل  5000جنيــه مــري للطــن يف  2014مــن
ينعكس ذلك ليس فقط في المزيد
من الحماية للفساد المنظم ،بل في
األمثلــة الصارخــة ،حيــث تســببت تلــك الزيــادة
إخفائه وجعله غير قابل للكشف
البالغــة  67%يف بضعــة ســنوات يف ارتفــاع أســعار
8
البنــاء واملســاكن.
ومــن األحــكام الســلبية األخــرى التــي قــد تقرهــا ومعاهــدات االســتثامر الثنائيــة هــي مــا
يعــرف مبعاملــة الدولــة األوىل بالرعايــة ،حيــث يســمح للمســتثمر باختيــار أفضــل معاملــة
ممنوحــة ألي دولــة مــن جانــب الدولــة املوقعــة ،والتــي ترغــم بدورهــا عــى تقديــم نفــس رشوط
املعاملــة لذلــك املســتثمر .9وتنقــل أحــكام الدولــة األوىل بالرعايــة املســتثمرين األجانــب مــن دول
مختــارة مــن درجــة املعاملــة املحليــة إىل درجــة رفيعــة مــن املعاملــة التفضيليــة التــي يف الغالــب
ال يتمتــع بهــا املســتثمرين املحليــن أنفســهم .مــن األحــكام التــي يســتخدمها املســتثمرون
األجانــب لرفــع دعــاوي ضــد الــدول هــو حكــم وجــوب توفــر املعاملــة العادلــة واملنصفــة ،الــذي
يتوقــع املســتثمر مبوجبــه أن تكــون قوانــن و لوائــح الدولــة ثابتــة تحــت فــرة اســتثامره كأســاس
لحصولــه عــي معاملــة عادلــة مــن قبــل الدولــة .اذا قــررت الدولــة املوقعــة عــي املعاهــدة التــي
تحتــوي عــي هــذا البنــد أو الحكــم أن تقــوم بتعديــل أي قانــون وطنــي مــا كتطبيــق «الحــد
األدىن لألجــور» عــى ســبيل املثــال ،فيعتــر هــذا التعديــل كخطــوة غريعادلــة للمســتثمر ،ويف كثــر
6
7
8
9

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  8ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ  8ﻟﺴﻨﺔ 1997
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  10ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ  8ﻟﺴﻨﺔ 1997
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ .ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  .ﻳﻨﺎﻳﺮ http://is.gd/vjb8N8 .2015
ﺍﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﻩﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ
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مــن الحــاالت تضطــر هــذه الــدول ايل الرتاجــع عــن تنفيــذ هــذه التغي ـرات لعــدم متكنهــا مــن
تحمــل تكلفــة تعويــض املســتثمر الــذي يقاضيهــا تحــت آليــة التحكيــم الــدويل .مــن األحــكام
كذلــك التــي قــد تحتــوي عليهــا اتفاقيــات االســتثامر الثنائيــة هــي التــي تشــرط عــى حريــة
حركــة رأس املــال للمســتثمر ،حيــث ال يتــم وضــع أيــة ضوابــط عــي رأس مــال املســتثمر وبالتــايل
يســمح بنقــل رأس املــال داخــل وخــارج البــاد بــكل حريــة.
ولعــل مــن أهــم مــا طــرأ عــى نظــام االســتثامر املــري هــو تعديــل اإلطــار االســتثامري لتوفــر
املزيــد مــن الحصانــة للمســتثمرين األجانــب بحرمــان املرصيــن مــن الحــق يف التقــايض للصالــح
العــام والحــق يف الدفــاع عــن األمــوال واألصــول العامــة .وبــدال مــن بنــاء إطــار ترشيعــي ملكافحــة
الفســاد ،قامــت الحكومــات املتتابعــة بعــد الثــورة بتعديــل الترشيعــات القامئــة بطريقــة تيــر
الفســاد ،بــل وتتجــاوز أحــكام القضــاء املــري .وعــى ســبيل املثــال ،تنقــل تعديــات «قانــون
التصالــح مــع املســتثمرين» ،الصــادر مبوجــب القانــون رقــم  8لســنة  1997واملعــدل مبوجــب
القانــون رقــم  4لســنة  ،2012مســؤولية التصالــح مــع املســتثمرين مــن القضــاء إىل الهيئــة العامــة
لالســتثامر واملناطــق الحــرة ،10وهــو مــا يحــرم فعليــا محاكــم الجنايــات املرصيــة مــن واليتهــا
عــى قضايــا الفســاد والرسقــة واختــاس األمــوال العامــة التــي يتــورط فيهــا كل مــن يحمــل لقــب
«مســتثمر» ،وهــي ســمة تتشــابه كث ـرا مــع رشوط معاهــدات االســتثامر الثنائيــة .وقــد صــدر
مؤخـرا ويف غيــاب هيئــة ترشيعيــة القانــون رقــم  32لســنة  ،2014والــذي مينــع أي طــرف ثالــث
(مــن خــارج الجهتــن األساســيتني لعقــد االســتثامر :الدولــة واملســتثمر) مــن الطعــن يف عقــود
تربمهــا الدولــة مــع أي جهــة أو مســتثمر ،مبــا يف ذلــك تخصيــص العقــارات ،وجـراء ذلــك تتخــى
الدولــة عــن حقــوق املواطنــن والعاملــن يف كشــف قضايــا الفســاد املحتملــة .وســمحت هــذه
القوانــن للدولــة برتضيــة املســتثمرين يف قضايــا
الفســاد واختــاس املــال العــام ،مــا أدى إىل نقــض
بمعنى آخر ،تستمر مصر في
(مطالبات
انشغالها باألعراض
أحــكام قضائيــة ضــد عقــود خصخصــة فاســدة،
التحكيم الدولي) عوضا عن
وســمح باإلفــات مــن العقــاب للمســتثمرين
انشغالها بالمرض (الفساد
أمــام املحاكــم اإلداريــة والجنائيــة .واألهــم مــن
المنتشر والممنهج).
ذلــك بالنســبة ملــر ،أن هــذه القوانــن صممــت
لضــان عــدم إمكانيــة الكشــف عــن قضايــا الفســاد والرسقــة ،مــا يعنــي اســتمرار املســتثمرين
يف تحررهــم مــن الســياق املحــي ،وهــذا بــدوره يعنــي أنهــم غالبــا لــن يكونــوا بحاجــة للجــوء
إىل فــرق تحكيــم دوليــة مكلفــة (للمســتثمرين والــدول عــى حــد ســواء) .وينعكــس ذلــك ليــس
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ :ﺣﺎﺗﻢ ﺯﺍﻳﺪ ﻭﻩﺑﺔ ﺧﻠﻴﻞ» ،ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ :ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ،ﻭﻻ ﻋﺰﺍﺀ
10
ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، http://is.gd/cfznjx ،2013 ،ﻭﺍﻧﻈﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ
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فقــط يف املزيــد مــن الحاميــة للفســاد املنظــم ،بــل يف إخفائــه وجعلــه غــر قابــل للكشــف.
ومــن هــذا املنطلــق اختــل بشــدة مي ـزان الحقــوق والواجبــات للــركات متعــددة الجنســيات،
مــا منــح هــذه الــركات حصانــات كبــرة بــا أي واجبــات .ولعــل الحزمــة الترشيعيــة لتحفيــز
االســتثامر ،التــي أطلقتهــا مــر تزامنــا مــع املؤمتــر االقتصــادي الــذي اســتضافته مــر يف منتصف
مــارس .2015
قامــت حكومــات متعاقبــة بتعديــل قانــون االســتثامر عــدة مـرات يف األعــوام القليلــة املاضيــة
منــذ انــدالع الثــورة عــام  .2011ورمبــا ميثــل تبنــي «الحزمــة الترشيعيــة لتحفيــز االســتثامر» ،التــي
صــدرت حديثــا بتاريــخ  12مــارس  2015قبيــل املؤمتــر االقتصــادي ،ذروة إصــاح نظــام االســتثامر.
وتتكــون «الحزمــة» مــن قراريــن رئاســيني:
1.1قـرار بالقانــون رقــم  16لســنة  2015بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اإلجـراءات الجنائيــة
الصــادر بالقانــون رقــم  150لســنة 1950
2.2ق ـرار بالقانــون رقــم  17لســنة  2015بتعديــل بعــض أحــكام قانــون رشكات املســاهمة
ورشكات التوصيــة باألســهم والــركات ذات املســئولية املحــدودة الصــادر بالقانــون رقــم
 159لســنة  1981وقانــون الرضيبــة العامــة عــى املبيعــات الصــادر بالقانــون رقــم 11
لســنة  1991وقانــون ضامنــات حوافــز االســتثامر والقانــون الصــادر بــه رقــم  8لســنة
 1997وقانــون الرضيبــة عــى الدخــل الصــادر بالقانــون رقــم  91لســنة 2005
وتتضمــن «الحزمــة الترشيعيــة لتحفيــز االســتثامر» العديــد مــن التعديــات التــي تعتــر
رضوريــة لطأمنــة املســتثمرين األجانــب يف مــر وضــان تطبيــق إج ـراءات حامئيــة وحوافــز
كبــرة للمســتثمرين يف مــر .وأبــرز مــا تتضمنــه التعديــات هــو وضــع معيــار للتصالــح يف
نزاعــات االســتثامر مبعــزل عــن النظــام القضــايئ املــري .وتنــص املــادة الســابعة مــن الق ـرار
الرئــايس رقــم  17لســنة  2015عــى إمكانيــة فــض منازعــات االســتثامر حســبام يحــدد العقــد
وطبقــا ألحــكام هــذا القانــون .وتنــص املــواد  101و 104و 108تحديــدا مــن البــاب الســابع
باإلصــاح الترشيعــي األخــر عــى إنشــاء ثالثــة لجــان :األوىل هــي لجنــة التظلــات ،والثانيــة هــي
اللجنــة الوزاريــة لفــض منازعــات االســتثامر ،والثالثــة هــي اللجنــة الوزاريــة لتســوية منازعــات
عقــود االســتثامر .وتتمتــع ق ـرارات هــذه اللجــان بقــوة الق ـرارات التنفيذيــة مبجــرد اعتامدهــا
مــن مجلــس الــوزراء (املــادة  .)110ويعتــر تشــكيل اللجنتــن الوزاريتــن مــن داخــل مجلــس
الــوزراء ،كــا تشــرط عضويــة أحــد نــواب رئيــس مجلــس الدولــة ،أمــا باقــي األعضــاء فهــم وزراء
أو ممثلــن عــن الــوزراء .وتشــرط «اللجنــة الوزاريــة لتســوية منازعــات عقــود االســتثامر» رضــاء
أطـراف التعاقــد إجـراء التســوية الالزمــة قبــل أن تصبــح واجبــة النفــاذ باعتامدهــا مــن مجلــس
الــوزراء (املــادة  .)110وتصحــب املــواد التــي تنــص عــى فــض املنازعــات عــر لجــان وزاريــة
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تعديــات ترشيعيــة لبعــض أحــكام قانــون اإلجـراءات الجنائيــة مبوجــب القـرار بقانــون رقــم 16
لســنة  ،2015وعــى وجــه الخصــوص تنــص املــادة  18مكــررا (ب) مــن اإلصــاح الترشيعــي األخــر
عــى جــواز التصالــح يف الجرائــم املنصــوص عليهــا يف البــاب الرابــع مــن الكتــاب الثــاين مــن قانــون
العقوبــات وموضوعــه «اختــاس املــال العــام والعــدوان عليــه والغــدر» ويرتتــب عليــه «انقضــاء
الدعــوى الجنائيــة» مبجــرد اعتــاد مجلــس الــوزراء للتصالــح النافــذ .ويعتــر ذلــك مبثابــة تغيــر
جوهــري لفــض املنازعــات يف مــر ،فعــى الرغــم مــن وجــود ســابقة لفــض املنازعــات يف لجــان
مبعــزل عــن النظــام القضــايئ ،إال أن ذلــك كان قــارصا عــى الخروقــات والجرائــم اإلداريــة التــي
تقتــر عقوباتهــا عــى الغرامــة (املــادة  18مكــررا مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة) .وميثــل
الســاح بالتصالــح وفــض املنازعــات يف جرائــم الفســاد األخطــر ،والتــي كانــت تعاقــب يف ســابقا
بالحبــس (مبــا يف ذلــك عقوبــات الســجن مــدى الحيــاة للعديــد مــن الجرائــم املدرجــة يف البــاب
الرابــع مــن الكتــاب الثــاين مــن قانــون العقوبــات الــذي ســبق ذكــره) تعديــا عــى نظــام العدالــة
الجنائيــة يف مــر ،كــا يــرز إدراكا جديــدا تنــره الحكومــة املرصيــة عــى نطــاق واســع يف
األعــوام املاضيــة مفــاده أن الفســاد واختــاس األمــوال العامــة مخالفــات صغــرة وليســت جرائــم.
ويجــدر اإلشــارة إىل نــر الحكومــة املرصيــة للقانــون الجديــد عــى أنــه ترشيــع ملكافحــة
الفســاد ،حيــث تنــص املــادة  10مكــررا ( )1مــن القــرار بقانــون رقــم  17لســنة  2015عــى
عــدم متتــع االســتثامر املقــام بنــاء عــى الغــش والفســاد بالحاميــة أو الضامنــات أو املزايــا املقــررة
مبوجــب حزمــة اإلصالحــات ،طاملــا ثبــت الغــش والفســاد مبوجــب حكــم قضــايئ مــن املحكمــة
املختصــة .وتعتــر هــذه املــادة غامضــة مــن عــدة نــواح .أوال ،كيــف تصــدر األحــكام القضائيــة
فيــا يخــص االســتثامرات والعقــود إذا كانــت املحاكــم تــكاد تكــون فقــدت الواليــة بالكامــل عــى
الســلوك التجــاري للدولــة مــع املســتثمرين؟ وعــاوة عــى ذلــك ،فمــع وجــود القانــون رقــم 32
لســنة  2014يف الخلفيــة كيــف يتــم الكشــف عــن الفســاد إذا مل يســمح لألطـراف الثالثــة بالطعــن
عــى العقــود املربمــة والصفقــات االســتثامرية بــن الدولــة واملســتثمرين؟ ومــا هــي إمكانيــة قيــام
وزيــر االســتثامر الــذي أصبــح الســلطة الوحيــدة للطعــن عــى الفســاد بإقامــة دعــاوى عــى
االســتثامرات الفاســدة والتحقيــق فيهــا بحيــث ينتــج عــن ذلــك حكــم محكمــة؟ وعليــه فــإن ذلــك
يرتجــم إىل انعــدام جــدوى مــا يطلــق عليــه بنــد مكافحــة الفســاد.
وأخــرا ،فــإن حزمــة اإلصالحــات تبطــل نظــام املناقصــات واملزايــدات للتــرف يف األرايض
والعقــارات اململوكــة الدولــة ألغــراض االســتثامر ،مــا ميثــل نقطــة تحــول يف سياســة الدولــة
الخاصــة ببيــع األرايض والعقــارات أو تأخريهــا والتــرف يف املمتلــكات العامــة (البــاب الخامــس،
املادتــن  71و.)72
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ويســمح للدولــة كذلــك (بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء) بتوزيــع األرايض واملمتلــكات عــى
املســتثمرين يف مناطــق جغرافيــة محــددة (تجــدد مبوجــب ق ـرار رئــايس) مجانــا ملــدة خمــس
ســنوات (بدايــة مــن أبريــل  .)2015وعــاوة ذلــك ،فــإن املــواد املوجــودة يف نفــس البــاب تــرك
التقديــر واســعا أمــام اللجــان املشــكلة مــن جانــب هيئــة االســتثامر يف البيــع أو التأجــر أو
التــرف املؤقــت يف األرايض والعقــارات ألغــراض االســتثامر ،مبــا يف ذلــك أحــكام فضفاضــة
لتســعري هــذه املمتلــكات (املــادة  )80وإعفــاءات كبــرو مــن أســعار األرايض والعقــارات ،خاصــة
إذا قامــت الدولــة بإطــاق فكــرة ملــروع اســتثامري ينفــذه مســتثمرو القطــاع الخــاص (املــادة
.)79
ومــن حيــث الرضائــب ،فقــد خفضــت الحكومــة املرصيــة ،تزامنــا مــع انعقــاد املؤمتــر االقتصــاد،
نســبة الرضائــب املســتحقة عــى دخــل الــركات ودخــول األف ـراد التــي تفــوق املليــون جنيــه
ســنويا ،وذلــك مــن نســبة  30%لنســبة موحــدة هــي  11.22.5%بينــا ظلــت الرضيبــة عــى البنــك
املركــزي املــري ورشكــة قنــاة الســويس والهيئــة العامــة للبــرول مبعــدل  ،40.5%مــع اســتمرار
خضــوع الــركات املنقبــة للبــرول واملنتجــة لــه رضيبــة قدرهــا  40%مــن األربــاح .12وإضافــة إىل
ذلــك ،فرضــت رضيبــة جديــدة بنســبة  10%عــى األربــاح املتحصلــة مــن بيــع أســهم الرشكــة إذا
تخطــت  33%مــن إجــايل أســهم الرشكــة ،13وهــي الرضيبــة األوىل مــن نوعهــا والوحيــدة حتــي
اآلن عــى املكاســب الرأســالية.
أمــا بالنســبة لإلعفــاءات الرضيبيــة املتعلقــة باالســتثامرات ،فاملــادة  50مــن قانــون  91لســنة
 2005بشــأن إصــدار قانــون الرضيبــة عــى الدخــل ،تعفــي مــن الرضيبــة املذكــورة أربــاح رشكات
اســتصالح أو اســتزراع األرايض ملــدة عــر ســنوات اعتبــارا ً مــن تاريــخ بــدء مزاولــة النشــاط أو
بــدء اإلنتــاج وكذلــك أربــاح رشكات إنتــاج الدواجــن وتربيــة النحــل وحظائــر تربيــة املــوايش
وتســمينها ورشكات مصايــد ومــزارع األســاك أيضــا ملــدة عــر ســنوات مــن تاريــخ مزاولــة
النشــاط .ومبوجــب املــادة  20مــن قانــون رقــم  8لســنة  1997بشــأن إصــدار قانــون ضامنــات
وحوافــز االســتثامر ،تعفــى عقــود تأســيس الــركات واملنشــآت وعقــود القــرض والرهــن املرتبطــة
بأعاملهــا مــن رضيبــة الدمغــة ومــن رســوم التوثيــق والشــهر ،وذلــك ملــدة  5ســنوات مــن

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺃﺧﺒﺎﺭ .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ 10 .ﻣﺎﺭﺱ .2015
11
http://is.gd/Bq2Tqn
Heba Khalil, “The State of Taxation Systems”, Arab NGO
12
Network for Development, 2014, p. 13
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  65ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  101ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  91ﻟﺴﻨﺔ  2005ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ
13
ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ

17

فوق الدولة :الشركات متعددة الجنسيات في مصر

تاريــخ القيــد يف الســجل التجــاري .كــا تعفــى عقــود تســجيل األرايض الالزمــة إلقامــة الــركات
واملنشــآت مــن الرضيبــة والرســوم املشــار إليهــا يف مــر.
وبينــا متتــع مــر بالســيادة والواليــة عــى أي نشــاط يحــدث داخــل حدودهــا ،ال متتــد هــذه
الســيادة إىل االنتهــاكات التــي ترتكبهــا املنظــات الدوليــة أو الــركات متعــددة الجنســيات،
وذلــك نتيجــة ملتغرييــن أساســيني :األول كــا ذكــر أعــاه أن لــدى مــر إطــار ترشيعــي ضعيــف
يف التعامــل مــع مثــل هــذه االنتهــاكات ،وبالتحديــد بعــد التعديــات التــي أدخلــت عــى القوانــن
املشــار إليهــا مــن قبــل .14واملتغــر الثــاين أن مــر مقيــدة بالعديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة
وبضامنــات ورشوط موضوعــة مــن جانــب مؤسســات ماليــة دوليــة ،والتــي ميكــن اعتبارهــا عامــا
رئيســيا للدفــع باتجــاه التعديــات الترشيعيــة املرصيــة .فمــر طرفــا يف أكــر مــن مائــة معاهــدة
اســتثامر ثنائيــة ،15ومعظــم هــذه االتفاقيــات تحتــوي عــى بنــود تشــرط حســم النزاعــات عــر
التحكيــم لــدى فــرق دوليــة مثــل املركــز الــدويل لتســوية منازعــات االســتثامر( .16)ICSIDوقــد
رفــع مــا مجموعــه  25قضيــة ضــد مــر أمــام املركــز الــدويل لتســوية منازعــات االســتثامر،
رفــع  13منهــا بعــد ثــورة ينايــر ( 2011وال يــزال  12منهــا معلقــا) مــا يجعــل مــر ترتفــع
لتصبــح مــن أكــر أربعــة دول يف العــامل تــم مقاضاتهــا دوليــا .ونتيجــة لذلــك ال يثــر الدهشــة
تــردد مــر يف إخضــاع املســتثمرين الدوليــن والــركات متعــددة الجنســيات للمســاءلة عــن
انتهاكاتهــم ،وتفضيلهــا التســوية غــر الرســمية املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  4لســنة 2012
بصفتهــا عالجــا يقلــل مــن إمكانيــة حــدوث التحكيــم الــدويل وحاف ـزا للمســتثمرين يف مــر.
وعــى صعيــد مامثــل بخصــوص املؤسســات املاليــة الدوليــة ،مل يحــدث مــن قبــل أن أخضعــت
مــر مؤسســة للمســاءلة نتيجــة لتداعيــات مــروع معــن خوفــا مــن إعاقــة ذلــك للعالقــات يف
املســتقبل .ومبعنــى آخــر ،تســتمر مــر يف انشــغالها باألعـراض (قضايــا التحكيــم الــدويل) عوضــا
عــن انشــغالها باملــرض (الفســاد املنتــر واملمنهــج).

ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
14
Full list of Bilateral Investment Agreements concluded, 1 June
15
2013, Egypt, http://is.gd/FNTdnq
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻩﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻩﺩﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
16
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻩﺩﺓ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  18ﻣﺎﺭﺱ  1965ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  14ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ http://is.gd/fkxf6R .1966
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يظل

مــدى خضــوع الــركات متعــددة الجنســيات اللتزامــات حقــوق
اإلنســان معتمــدا عــى االلتــزام التطوعــي بالقوانــن بــدال مــن
كونــه التزامــا قانونيــا إجباريا،وهــي ظاهــرة ثبــت عــدم كفايتهــا
يف التعامــل مــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الــركات متعــددة الجنســيات ،حيــث
أنهــا تحــرم ضحايــا األنشــطة الضــارة للــركات مــن الحصــول عــى الحاميــة القانونيــة والتعويــض.
وعــى وجــه الخصــوص ،حرصــت الــركات متعــددة الجنســيات عــى اتبــاع التوجهــات اإلقليميــة
واملحليــة ،لــذا فــإن نفــس الــركات املجــرة عــى تقديــم الحــد األدىن لألجــور واح ـرام املعايــر
البيئيــة ،عــى األقــل إىل حــد مــا ،يف الــدول املتقدمــة تكــون حــرة يف انتهــاك كافــة املعايــر يف
الــدول الناميــة محــدودة التنظيــم .ويتضــح ذلــك عــى وجــه الخصــوص عنــد دراســة انتهــاكات
الــركات ملعايــر العمــل ،ففــي مؤمتــر عــن «الحقــوق النقابيــة يف الــركات املتعــددة الجنســيات
يف مــر» 17نظمــه االتحــاد الــدويل للصناعــات ،شــارك مائــة عامــل مــري ملناقشــة ظــروف
عملهــم .وكان املوضــوع الرئيــي للنقــاش هــو ظــروف العمــل غــر املناســبة واألجــور املتدنيــة،
وكانــت بعــض املشــاكل األخــرى تتمثــل يف غيــاب عقــود العمــل ،وســيادة مامرســات التعاقــد
مــن الباطــن ،واالســتعانة مبصــادر خارجيــة ،وانتشــار األعــال الخطــرة .لــذا فــإن علينــا تخصيــص
جانــب مــن التقريــر لدراســة العديــد مــن األمثلــة عــن كيفيــة انتهــاك الــركات متعــددة
الجنســيات العاملــة يف مــر ملعايــر العمــل وتغاضيهــا عــن اح ـرام حقــوق اإلنســان .وبوجــه
عــام ،يظهــر أكــر مــن انتهــاك لــكل رشكــة متعــددة الجنســيات نقدمهــا ،وتتضمــن الحقــوق
املنتهكــة التــي نعرضهــا يف األمثلــة التاليــة الحــق يف التنظيــم ،والحــق يف التعويــض ،والحــق
يف األجــر العــادل ،والحــق يف الضــان االجتامعــي والصحــة والســامة الوظيفيــة ،باإلضافــة إىل
انتهــاكات تعاقديــة ومســؤوليات بيئيــة والتزامــات ماليــة أو رضيبيــة أخــرى.

IndustriALL Global Union, «Egyptian Workers in MNCs
17
Struggle for Rights and Justice», 20 November 2013, http://is.gd/ViS9Vr
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الشركات متعددة الجنسيات :قائدة وشريكة النتهاكات حقوق اإلنسان

العاملون في شركات متعددة الجنسيات :انتهاكات
مستمرة وحاالت واضحة لإلفالت من العقاب
بالرغــم مــن ان االنتهــاكات لحقــوق العــال منتــرة يف مــر ،ســواء كانــت مــن قبــل القطــاع
العــام أو الخــاص ،اال ان االنتهــاكات املامرســة مــن قبــل الــركات متعــددة الجنســيات لهــا طابــع
خــاص .فالــركات متعــددة الجنســيات متــارس ازدواجيــة واضحــة يف املعايــر حســب الدولــة
التــي تعمــل بهــا ،خاصــة يف حقــوق العــال ،والســامة والصحــة املهنيــة وظــروف العمــل .فنفــس
الرشكــة متعــددة الجنســيات التــي تلتــزم بالحــد األدىن لألجــور يف دولــة ،تقــايض دولــة أخــرى
عندمــا تحــاول األخــرة العمــل عــى تطبيــق الحــد األدىن لألجــور ،كــا ســرى فيــا بعــد مــن
مثــال رشكــة فيوليــا الفرنســية .باإلضافــة إىل ذلــك ،فالعديــد مــن الــركات متعــددة الجنســيات
تلــك تعمــل يف املناطــق الحــرة أو املناطــق االقتصاديــة الخاصــة ،التــي عــادة مــا ترتكهــا الدولــة
خــارج النطــاق الحاكــم لالســتثامر يف مــر ،مســتثنية تلــك املناطــق مــن العديــد مــن اإلجـراءات
والقواعــد القانونيــة .ولعــل مــن الجديــر بالذكــر أن قانــون االســتثامر الجديــد يعفــي هــذه
املناطــق الخاصــة مــن االلت ـزام ببعــض مــواد قانــون العمــل رقــم  12لعــام .2003
تظهــر اإلحصــاءات العامليــة أن عامــا ميــوت كل  15ثانيــة نتيجــة لحــادث عمــل أو مــرض،18
بينــا يتعــرض  160عامــل لحــوادث أو إصابــات عمــل كل  15ثانيــة .19وتنــال الــدول الناميــة
نصيــب األســد مــن حــاالت الوفــاة واإلصابــات واألمـراض املهنيــة نظـرا النعــدام االهتــام باألمــن
20
املهنــي وانتشــار املهــن الخطــرة.
وتعتــر رشكــة الفــارج لألســمنت واإلنشــاء الفرنســية األصــل مثــال لرشكــة متعــددة الجنســيات
انتهكــت حقــوق العــال يف أكــر مــن مناســبة .وقــد اندمجــت الفــارج ،التــي كانــت مملوكــة
يف األصــل لرشكــة أوراســكوم لإلنشــاء ،مــع مجموعــة الفــارج الدوليــة عــام  .2007ومنــذ ذلــك
الحــن يشــكو العــال مــن تعرضهــم لالنتهــاكات املتعلقــة باألمــن والســامة املهنيــة والحقــوق
املاليــة .وعــى الرغــم مــن ترصيــح املالــك الســابق نصيــف ســاويرس بــأن العــال يســتحقون 250
مليــون جنيــه مــري ( 44مليــون دوالر أمريــي) مــن عمليــة الدمــج ،شــكا العــال مــن عــدم
Dev Kar and Sarah Freitas, «Illicit Financial Flows from
18
Global Financial Integrity, December ,«2010-Developing Countries: 2001
2012, p.7
International Labor Organization, “Safety and Health at Work”,
19
http://is.gd/kjZaFk
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حصولهــم ولــو عــى مليــم واحــد مــن العمليــة ،مؤكديــن أن األمــوال وزعــت عــى اإلدارة العليــا
للرشكــة ومل تصلهــم أبــدا .21وعــاوة عــى ذلــك ،بــدأت اإلدارة عــام  2009يف التخــي عــن العــال
املــرىض واملصابــن دون ســابق إنــذار ،باإلضافــة إىل فصــل العــال الذيــن ينشــطون يف املطالبــة
بحقوقهــم .وقــد تخلــت الرشكــة عــن خمســة عــال بعــد الضغــط عليهــم لالســتقالة ،ومــن مل
يوافقــوا عــى االســتقالة اتهمــوا بالرسقــة إلجبارهــم عــى تــرك الرشكــة .22وإضافــة إىل ذلــك ،تلقــى
العــال  2.5%23فقــط مــن عائــدات الرشكــة بــدال مــن نســبة  10%املنصــوص عليهــا يف القانــون.
وصــدرت كذلــك شــكاوى مــن نظــام الرعايــة الصحيــة بالرشكــة ،حيــث ال يســتفيد العــال مــن
نظــام رعايــة صحيــة كامــل ألن الرشكــة تدفــع  20%فقــط مــن عالجهــم ،وينطبــق ذلــك عــى
األم ـراض املســتعصية فقــط .وحســبام ورد يف لقــاء أج ـراه باحــث مــن املرصــد النقــايب والعــايل
املــري مــع أحــد العــال ،24فــإن عمليــة حــرق مخلفــات الرشكــة تحــدث يف قســم معــن مــن
الفــارج ،باإلضافــة إىل مخلفــات رشكات أخــرى مثــل القمــح املرسطــن واألدويــة منتهيــة الصالحيــة
ومخلفــات رشكات البــرول .وال يعــرف العــال مــا إذا كانــت عمليــة الحــرق هــذه تتــم بطريقــة
صحيــة ،ومــا إذا كانــت تؤثــر عــى صحتهــم ،ومــا إذا كانــوا يتعرضــون ملــواد وإشــعاعات ضــارة.
وأضافــوا كذلــك أنهــم يعانــون مــن معــدل مرتفــع مــن اإلصابــة بفــروس التهــاب الكبــد يس،
وال يتلقــون أي متابعــة طبيــة .وقــد أدى ذلــك إىل انــدالع مظاه ـرات بــن العــال للتعبــر عــن
مخاوفهــم ،وردت الرشكــة بتقديــم بــاغ للنائــب العــامل تتهــم مثانيــة مــن أعضــاء اللجنــة بتحريــض
العــال عــى التظاهــر ،لكــن النائــب العــام أفــرج عنهــم بــدون ضامنــات .وبعــد حــوايل ثالثــة
أشــهر فصــل ثالثــة مــن أعضــاء اللجنــة تعســفيا.25
ومــن املنتهكــن اآلخريــن لحقــوق العمــل رشكــة كارجيــل ،وهــي رشكــة عمالقــة متعــددة
الجنســيات لألغذيــة الزراعيــة مقرهــا الواليــات املتحــدة .ففــي خضــم نــزاع حــول توزيــع
املشــاركة يف الربــح عــى املوظفــن ،قــام العاملــون بالرشكــة الوطنيــة للزيــوت النباتيــة التــي
متلكهــا كارجيــل ومقرهــا اإلســكندرية بتشــكيل اتحادهــم يف األول مــن مــارس  .2012وقــد
جلــب ذلــك نتائــج مرضيــة للعــال ،لكنــه انتهــى يف أغســطس  2013عندمــا أتــت إدارة جديــدة
وأعلنــت بطــان اتفــاق اإلدارة الســابقة وطبقــت سياســيات جديــدة للموظفــن .وقــد تبــع ذلــك
سلســلة مــن حــاالت التحــرش باملوظفــن ومراجعــات للبحــث عــن انتهــاكات صغــرى وتهديــدات
مســتمرة بالترسيــح .وبعــد أربعــة أشــهر أدت بيئــة العمــل التــي تتزايــد ســوءا بالعــال إىل
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ» ،ﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻻﻓﺎﺭﺝ :ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﺣﺪ« 8 ،ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،2010
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القيــام باعتصــام ،وكان رد فعــل اإلدارة عــى ذلــك أن أحالــت  84عامــا (مــن  )122إىل عطلــة
ممتــدة .واســتمر االعتصــام ملــدة مثانيــة أيــام أخــرى ،حتــى تــم االســتعانة ببلطجيــة ومعهــم كالب
إلزالــة العــال بالقــوة .وقــد أعيــد فتــح املصنــع يف  13ينايــر  2014بعــد تعيــن عاملــة بديلــة.
أمــا العــال فقــد اســتمروا يف اعتصامهــم يف ســاحة انتظــار الســيارات بالرشكــة رغــم منعهــم
مــن العــودة ألعاملهــم .وقــد صــدرت خطابــات ترسيــح للعــال مــن كارجيــل ردا عــى ذلــك
واســتخفافا بالقانــون.26
وقــد واجــه العــال املرصيــون والتونســيون يف مونديليــز ،عمــاق األغذيــة العاملــي ،العديــد
مــن االنتهــاكات بخصــوص حقهــم يف االنضــام لنقابــات ،27حيــث أعلــن عضــو مؤســس يف مؤمتــر
عــال مــر الدميقراطــي أن اإلدارة أبلغــت حــوايل  300عامــا يف يوليــو  2012أنهــم لــن يتلقــوا
الزيــادة التــي قررتهــا الحكومــة يف املرتبــات بنســبة  15%لعــال الرشكــة .وقــد رفضــت اإلدارة
االجتــاع مــع ممثــي النقابــة عندمــا حاولــوا تقديــم شــكاوى ،وبعــد ذلــك أوقفتهــم عــن العمــل
عندمــا نظــم العــال اعتصامــا .ومل يتلــق هــؤالء العــال مرتباتهــم ومخصصاتهــم الصحيــة ومنعــوا
مــن التقــدم لوظائــف أخــرى.28
ومــن املعتــاد أن تقــوم الــركات متعــددة الجنســيات يف مــر بانتهــاك لوائــح ومعايــر
الصحــة والســامة املهنيــة ،وال يســتثنى مــن ذلــك كادبــوري ،رشكــة الحلــوى الربيطانيــة متعــددة
الجنســيات املعروفــة التــي متتلكهــا مونديليــز .فقــد فصــل أحمــد عبــد الغنــي عــواد البالــغ مــن
العمــر  26عامــا ،الــذي يعمــل يف كادبــوري مــر منــذ  ،2006مــن عملــه ومل مينــح تعويضــا
بعدمــا قطــع إبهامــه أثنــاء تشــغيله ملاكينــة باملصنــع عــام  .201229وعندمــا حدثــت الحادثــة مل
تكــن توجــد ســيارة إســعاف لنقلــه إىل مستشــفى قريــب ،لــذا أخــذه زمالئــه إىل عيــادة حيــث
خضــع لجراحــة وقــد وعــد بتلقــي تعويضــا وأن يتــم تثبيتــه يف الرشكــة ،وعنــد عودتــه للرشكــة
بعــد شــهر ،منــع مــن دخــول البنايــة وأخــره أف ـراد األمــن أنــه ممنــوع مــن دخــول الرشكــة،
وطلــب منــه عــدم ذكــر مــا حــدث لــه .وهــو يبحــث عــن عمــل منــذ ذلــك الحــن ،ولكنــه فشــل
يف الحصــول عــى وظيفــة بســبب حالــة إبهامــه .30ويف حادثــة مامثلــة ،فصلــت رشكــة فيجــاس
The International Union of Food, «Cargill attacks workers› rights
26
in Egypt», 3 March 2014, http://is.gd/7evdtO
Al Arabiyah, “Mondelez abuses worker rights in Egypt, Tunisia,
27
unions say”, 31 May 2013, http://is.gd/dxVzMO
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للبــرول والغــاز ذات امللكيــة اليونانيــة عامــا نــال عطلــة مدتهــا ســتني يومــا للعــاج مــن إصابــة
31
عمــل دون إخطــاره ،وحــرم مــن أي مســؤولية عــن إصابتــه.
وال يعتــر التحــرش بالعــال نــادرا ،ويحــدث بأشــكال عديــدة .فقــد أرضب عــال رشكتــن
هنديتــن هــا فيلوســتي أباريــل وفيلوســتي جينــز بعــد أن أجربتهــم اإلدارة عــى توقيــع وثائــق
تفيــد بتلقيهــم كافــة مســتحقاتهم املاديــة للســاح لهــم بالدخــول إىل مقــر الرشكتــن .وأفــاد
العــال كذلــك بــأن الرشكــة حاولــت إجبارهــم عــى التوقيــع باســتقطاع ثالثــة أيــام مــن رصيــد
عطلتهــم الســنوية ،وأضافــوا أن التعاقــد بــن العاملــن وصاحــب العمــل يســمح لألخــر بترسيــح
العامــل يف أي وقــت واســتقطاع  78جنيهــا ( 11دوالرا) مــن راتبــه ،وهــو مــا ميثــل خرقــا لقانــون
العمــل املــري ويشــر إىل اســتغالل واضــح للعــال بســبب حاجتهــم للحفــاظ عــى وظائفهــم يف
دولــة ذات معــدالت بطالــة شــديدة االرتفــاع .32وقــد واجــه  35عامــا يف رشكــة يس-غــاز األســبانية
تدابــر مامثلــة ،حيــث أجربتهــم الرشكــة عــى تقديــم اســتقاالتهم وهــددت مــن مل يوافقــوا عــى
االســتقالة بتلفيــق تهــم اختــاس لهــم .33وتظهــر هــذه الحــاالت وحــاالت أخــرى عديــدة كيفيــة
عمــل الــركات متعــددة الجنســيات بــدون رقابــة يف مــر ،وكيــف يتســبب ذلــك يف ارتــكاب
هــذه الــركات النتهــاكات لحقــوق اإلنســان ،خاصــة معايــر العمــل ،مــع متتعهــم بشــكل واضــح
بحصانــة وإفــات مــن العقــاب مــن جانــب الدولــة.

ﺳﻠﻮﻯ ﻋﺜﻤﺎﻥ» ،ﺷﺒﺎﺏ )ﻏﺎﺭﺏ( ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ« ،ﺻﺪﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪ 14 ،ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2011
31
http://is.gd/3by9gM
ﺱﻩﺍﻡ ﺷﻮﺍﺩﺓ» ،ﻋﻤﺎﻝ ”ﻓﻴﻠﻮﺳﺘﻰ ﺍﺑﺎﺭﻟﺰ“ ﻭ“ﻓﻴﻠﻮﺳﺘﻰ ﺟﻴﻨﻴﺰ“ ﻳﺼﻌﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕﻩﻡ ﻭﻳﻐﻠﻘﻮﻥ
32
ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ« ،ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ 31 ،ﻣﺎﺭﺱ http://is.gd/zdQ2i1 ،2012
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻦ» ،ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ )ﺟﻨﺴﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ« ،ﺍﻷﻩﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻲ،
33
 25ﺃﻏﺴﻄﺲ http://is.gd/z1ExPU ،2009
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تهرب الشركات متعددة الجنسيات من المسؤوليات
البيئية في مصر
أثــار اســتخدام رشكــة (رويــال داتــش شــل) لتكنولوجيــا التصديــع الهيدروليــي مــن أجــل
تشــغيل ثالثــة آبــار يف الصح ـراء الغربيــة مبــر مخــاوف مــن تلــوث املــوارد املائيــة املرصيــة
الشــحيحة نظـرا الســتخدام الرشكــة ملــواد كيامويــة ســامة ومرسطنــة تتــرب إىل امليــاه الجوفيــة
وتؤثــر عــى التغــر املناخــي .وذلــك بالطبــع بجانــب قــدرة الرشكــة الفوريــة عــى اســتغالل
املعــادن املرصيــة بــإرشاف قليــل أو معــدوم .وقــد بــدأ كذلــك كل مــن (أباتــي) أمريكيــة امللكيــة
و(دانــة غــاز) إماراتيــة امللكيــة يف التصديــع الهيدروليــي يف النيــل مبــارشة .34وليــس للتكنولوجيــا
املمنوعــة حاليــا يف الكثــر مــن البلــدان قواعــد وضوابــط معينــة تحكــم اســتخدامها يف مــر .وقد
وردت تقاريــر بتدمــر قريــة فــارس البالــغ تعــداد ســكانها  25ألفــا والتــي تقــع عــى بعــد حــوايل
 75كيلومــر مــن أســوان بســيل مــن امليــاه امللوثــة بعــد قيــام (دانــة غــاز) بعمليــة التصديــع.35
وأدت أنشــطة الرشكــة إىل تدمــر أكــر مــن  500فدانــا مــن األرض واملنــازل ،36وانهيــار ســبعني
منــزال ،وتلــف فداديــن مــن أشــجار املانجــو التــي تعتــر املحصــول الرئيــي للقريــة .37وبعــد
تلقــي العديــد مــن شــكاوى املواطنــن ،وفــرت (دانــة غــاز) تعويضــا للقريــة عــى مــدار أعــوام.
ولكــن يشــكو املواطنــن مــن أن التعويضــات تراوحــت مــن مائــة إىل مائتــي جنيــه مــري للفــرد،
والــذي يعتــر مبلغــا ضئيــا مقارنــة بــاألرضار التــي حدثــت.38
وقــد واجــه نشــطاء دوليــون رشكــة (مونســانتو) األمريكيــة متعــددة الجنســيات للكيامويــات
الزراعيــة والتكنولوجيــا الحيويــة الزراعيــة العاملــة يف مــر بســبب إنتاجهــا لبــذور معدلــة
جينيــا .وبلــغ عــدم الثقــة مــداه نظــرا لتاريــخ الرشكــة الطويــل يف إنتــاج الخلطــات الخطــرة
34
35
36
37
38

Timothe Feodoroff, Jennifer Franco and Ana Maria Martinez,
«Old Story, New Threats: Fracking and the Global Land Grab»,
Transnational Institute, October 2013, http://is.gd/qc70Dc
Steve Viney, « Is fracking responsible for the flooding of an Upper
,Egyptian village?», Egypt Independent, 29 January 2013
http://is.gd/zJKV6j
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
Mika, “The Flooding of Fares – are oil companies destroying an
Egyptian village?”, Platform London, 13 February 2013
http://is.gd/Gdpb7O
Steve Viney, « Is fracking responsible for the flooding of an Upper
Egyptian village?», Egypt Independent, 29 January 2013
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مثــل املبيــد الحــري املســمى العامــل الربتقــايل ،والــذي اســتخدمته الواليــات املتحــدة ضمــن
برنامجهــا للحــرب الكيامويــة يف فيتنــام .وتســاهم مونســانتو كذلــك يف زيــادة تجريــف األرض
عــر الكيامويــات املســتخدمة ،والتــي تــؤدي إىل فقــدان األرض للمــواد املغذيــة والتنــوع الحيــوي.
ولكــن (مونســانتو) تعمــل مــن خلــف الســتار يف مــر ،فمــع ســيطرة الرشكــة عــى نســبة كبــرة
مــن إنتــاج بــذور معينــة يف مــر ،تعمــل الرشكــة مــن خــال رشكات فرعيــة وتختــر خلطاتهــا
عــر مؤسســات بحثيــة ورشكات بــذور مخصخصــة ووكالء آخريــن ،وبذلــك تــرك أث ـرا محــدودا
ال يتعــدى أحاديثــا شــفهية يجمعهــا خــراء يف املجــال ومزارعــن فقــدت أراضيهــم خصوبتهــا
بســبب منتجــات (مونســانتو) (بنــاء عــى لقــاءات قــام بهــا املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة).
وكانــت نقطــة التحــول املرصيــة يف إطــار سياســة الطاقــة هــو قرارهــا الصــادر حديثا باســتخدام
الفحــم لتوليــد الطاقــة .وهــذا القـرار الخطــر يفيــد بشــكل واضــح الــركات متعــددة الجنســيات
العمالقــة ،خاصــة تلــك العاملــة يف صناعــة األســمنت التــي يتحكــم يف  80%منهــا الــركات
متعــددة الجنســيات ،39ومنهــا (الفــارج) التــي بــدأت يف اســترياد الفحــم حتــى قبــل موافقــة
الحكومــة ،والتــي بــدأت بالفعــل يف تشــغيل أحــد مصانعهــا بالفحــم .وعــى مــدار أعــوام ،كان
رأس املــال األجنبــي الــذي يشــكل معظــم رأســال صناعــة األســمنت يعتمــد عــى الغــاز الطبيعــي
يف صناعاتــه ،والــذي جــرى دعمــه لفــرة طويلــة ،مــا ســمح للمســتثمرين مبراكمــة أربــاح مهولــة.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن نفــس الصناعــات ،عــى ســبيل املثــال صناعــات األســمنت والزجــاج
والس ـراميك ،احتكــرت الســوق ورفعــت األســعار حســب رشوطهــا بــدون رقابــة مــن الدولــة.
وعندمــا أصبــح إمــداد الغــاز أكــر محدوديــة ،قــررت الحكومــة مــن طــرف واحــد وفجــأة الســاح
باســترياد الفحــم الســتخدام مصانــع األســمنت كخطــوة أوىل ،والســتخدامه مســتقبليا يف توليــد
الطاقــة فيــا بعــد .ويف أكتوبــر مــن العــام الحــايل ،تلقــت رشكــة (النــورس لالســتثامر) اإلماراتيــة
ترصيحــا لبنــاء أول محطــة فحــم يف مــر والتــي ســتعمل يف الســويس .40ومــن املالحــظ أن القـرار
اتخــذ دون مشــاركة املواطنــن ويف غيــاب الربملــان ويف غيــاب تــام للشــفافية .ولكــن الــركات
متعــددة الجنســيات كانــت حــارضة ،وأعلــن ممثلــن عــن هــذه الــركات بشــكل غــر رســمي
ملحامــي املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء جلســة محاكمــة أن هــذا يعتــر
مبثابــة تعويــض لهــم عــن إمــدادات الغــاز املحــدودة التــي اعتــادوا تلقيهــا مدعمــة وبوفــرة.
وكانــت رشكــة (الفــارج) أول مــن عملــت مبوجــب هــذا الوعــد املزعــوم ،فقــد بــدأت يف اســترياد
ﺭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺯﺍﻭﻱ» ،ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ،ﻣﺪﻯ ﻣﺼﺮ 7 ،ﻳﻮﻧﻲﻩ ،2014
39
http://tinyurl.com/n2ocbyt
ﺭﻱﻩﺍﻡ ﺍﻟﺖﻩﺍﻣﻲ» ،ﺟﻠﻒ ﺑﺰﻧﺲ :ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻄﺔ ﻓﺤﻢ ﻓﻲ
40
ﻣﺼﺮ« ،ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ 2 ،ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ http://tinyurl.com/la5yed6 ،2014
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شــحنات فحــم كبــرة قبــل قيــام الحكومــة باملوافقــة عــى األمــر .41والســتخدام الفحــم الكثــر مــن
اآلثــار عــى جهــات مختلفــة مبــا يف ذلــك الحكومــة التــي ســتضطر لتمويــل اســتخدامه ،وكذلــك
العــال الذيــن ســيعانون جســديا وماليــا مــن اســتخدام الفحــم .وســيعاين قطــاع الصحــة كذلــك
مــن عــبء مــايل إضــايف نظ ـرا لتزايــد تكاليــف العــاج والخدمــات الطبيــة ،وســتتزايد كذلــك
املصاريــف الرضوريــة عــى الصحــة للمواطنــن غــر املؤمــن عليهــم صحيــا الذيــن يشــكلون
أغلبيــة الســكان.42

ﻟﻮﻳﺰ ﺳﺎﺭﻧﺖ» ،ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻔﺤﻢ« ،ﻣﺪﻯ ﻣﺼﺮ 17 ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ http://is.gd/mZ9uIe ،2013
41
ﺭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺯﺍﻭﻱ» ،ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ،ﻣﺪﻯ ﻣﺼﺮ 7 ،ﻳﻮﻧﻲﻩ ،2014
42
http://tinyurl.com/n2ocbyt
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جميع الفوائد بدون مسؤوليات :الشركات متعددة
الجنسيات تتجنب الضرائب في مصر
ينتــج عــن إس ـراتيجيات التخطيــط الرضيبــي للــركات متعــددة الجنســيات عواقــب ســلبية
محتملــة عــى حقــوق اإلنســان .وببســاطة ،تتســبب االنتهــاكات الرضيبيــة يف منــع املــوارد التــي
تحتاجهــا الحكومــات لتنفيــذ برامــج تف ّعــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة وتســاعد
يف الحفــاظ عــى الحقــوق املدنيــة والسياســية .وتخالــف الــدول التي تســاهم يف تيســر االنتهاكات
الرضيبيــة بشــكل مبــارش التزاماتهــا الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،خاصــة تلــك الخاصــة
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،43وذلــك ألن الــدول عليهــا التـزام متعلــق بحقــوق
اإلنســان لتحقيــق الحــد األقــى مــن املــوارد
يمكن لالنتهاك الضريبي
والعمــل عــى اســتخدام أقــى حــد متــاح مــن
أن يصل إلى درجة السرقات
املــوارد لتوفــر الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
الكبرى التي تحرم
الحكومات والمؤسسات من
والثقافيــة .ويتألــف جانــب كبــر مــن التدفقــات
قدرتها على توفير حقوق
املاليــة املحظــورة إىل خــارج الــدول الناميــة
اإلنسان بشكل فعال
مــن االنتهــاكات الرضيبيــة ،حيــث قــدر تقريــر
حديــث 44أن مــر يف الفــرة مــن  2001إىل  2010فقــدت حــوايل  5.6مليــار دوالر أمريــي نتيجــة
للتدفقــات املاليــة املحظــورة ،وشــكلت االنتهــاكات الرضيبيــة للــركات حــوايل  80%مــن هــذه
التدفقــات إىل الخــارج ،خاصــة عــر املامرســة املعتــادة املتمثلــة يف ســوء تســعري التحويــل.45
ورغــم فقــدان الكثــر نتيجــة التهــرب الرضيبــي غــر القانــوين ،فــإن الخســارة الجوهريــة تحــدث
عــر التجنــب «القانــوين» للرضائــب والتكتيــكات الرشســة لخفــض االلتزامــات .وتتضمــن طــرق
تحقيــق ذلــك عــدم دفــع الرضائــب عــر اتفاقــات مــع الحكومــات ،وتــآكل قواعــد اإلنتــاج عــن
طريــق تحويــل األربــاح إىل مــاذات رضيبيــة ودول ال تحصــل أي رضائــب ،باإلضافــة إىل تســعري
التحويــات ومامرســات معتــادة أخــرى .46وحســب تقديــر قامــت بــه منظمــة التعــاون والتنميــة
Lloyd Lipsett, «Tax Abuses, Poverty and Human Rights»,
43
International Bar Association, October 2013, p.148
Dev Kar and Sarah Freitas, «Illicit Financial Flows from
44
Global Financial Integrity, December ,«2010-Developing Countries: 2001
2012
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺻﻔﺤﺔ 7
45
Prosper Makene,» Giant international companies receiving undue
46
tax exemptions», The Guardian, 5 September 2014, http://is.gd/L6l6f M
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يف امليــدان االقتصــادي ،فــإن الخســارة التــي تعــاين منهــا الــدول الناميــة نتيجــة للمــاذات
الرضيبيــة ثالثــة أضعــاف مــا تتلقــاه يف صــورة مســاعدات أجنبيــة كل عــام .47ويحــدث ذلــك
بصــورة أساســية عــر مــا يســمى بســوء تســعري التحويــل ،والــذي يحــدث عندمــا «تقــوم رشكتــن
متصلتــن بالتجــارة البينيــة وتــزور بشــكل غــر طبيعــي الســعر الــذي يتــم بــه تســجيل املتاجــرة
بهــدف خفــض الرضائــب مســتحقة الدفــع للســلطات الرضيبيــة ،عــى ســبيل املثــال عــن طريــق
تســجيل أكــر قــدر مــن الربــح يف مــاذ رضيبــي الرضائــب بــه منخفضــة أو معدومــة» .48وتقــدر
نســبة هــروب رأس املــال مــن أفريقيــا نتيجــة ســوء تســعري التحويــل بحــوايل  .60%49وغنــي عــن
القــول إن هــذه الخســائر تســاهم يف حرمــان الــدول الناميــة مــن مــوارد كان ميكــن اســتثامرها يف
خطــط وبرامــج للقضــاء عــى الفقــر والحــد مــن عــدم املســاواة وتوفــر حقــوق اإلنســان.
وبجانــب اآلثــار املبــارشة ،يقــوض تجنــب الــركات متعــددة الجنســيات للرضائــب بشــكل
عــام حاميــة حقــوق اإلنســان يف الــدول الناميــة .50ومــن املعتــاد تعزيــز الحكــم الرشــيد وتنميــة
الدميقراطيــة والحــد مــن الفقــر عــن طريــق نظــم رضيبيــة تصاعديــة تعتمــد عــى إعــادة
التوزيــع ،لكــن الــركات متعــددة الجنســيات التــي تشــارك يف التهــرب مــن الرضائــب عــى نطــاق
واســع تقــوم فعليــا بإعاقــة هــذه الجوانــب .وطبقــا لحســابات حديثــة قــام بهــا مركــز البحــوث
املتعلقــة بالــركات املتعــددة الجنســيات ،فــإن « 28دولــة ناميــة تفقــد عــى األقــل  771مليــون
يــورو ســنويا مــن دخلهــا الرضيبــي عــن الفوائــد ومدفوعــات أربــاح األســهم املوزعــة نتيجــة
للمعاهــدات الرضيبيــة الهولنديــة فقــط»51.
وعــادة مــا يتــم التســاؤل عــن اآلثــار عــى الفقــر
والتنميــة عنــد التعامــل مــع الــركات متعــددة
الجنســيات .فمــع الســاح بتجنــب الــركات
للرضائــب عــن طريــق زيــادة التدفقــات املاليــة إىل
الخــارج مقارنــة بالتدفقــات إىل الداخــل التــي تــأيت

خسائر مصر الناتجة عن التدفقات
المالية غير المشروعة والتهرب
الضريبي تبلغ حوالي  86مليار
جنيه مصري كل عام

Martin Hearson, «Tax-Motivated Illicit Financial Flows», Anti47
Corruption Resource Center, p. 24, http://is.gd/VTdaIB
Francesca Bastagli, “Tax evasion: ten terms you need to know”,
48
The Overseas Development Institute, 17 June 2013, http://is.gd/1s2a8c
Bella Mosselmans, «Tax Evasion: The main Cause of Global
49
Poverty», The Huffington Post, http://is.gd/Xk9WgM
The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO),
50
«The Netherlands Haven for Companies that Violate Human Rights», 23
July 2013, http://is.gd/HYKomA
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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يف هيئــة قــروض أو مســاعدات التنميــة ،أصبحــت مهمــة مكافحــة الفقــر يف منتهــى الصعوبــة
عــى الحكومــات ،التــي تفقــد العديــد مــن املــوارد .52ويعــزز مــن هــروب املــوارد العديــد مــن
املامرســات املختلفــة مثــل التهــرب الرضيبــي والتالعــب يف الحســابات املرصفيــة الخارجيــة ويف
أســعار التجــارة ومامرســات التجنــب الرضيبــي اســتنادا لثغـرات قانونيــة .مــا يــؤدي يف النهايــة
إىل التأثــر عــى مســار حقــوق اإلنســان وتوفــر الحاجــات األساســية مثــل الغــذاء وامليــاه واملــأوى.
«ومبعنــى آخــر ،ميكــن لالنتهــاك الرضيبــي أن يصــل إىل درجــة الرسقــات الكــرى التــي تحــرم
53
الحكومــات واملؤسســات مــن قدرتهــا عــى توفــر حقــوق اإلنســان بشــكل فعــال».
وإذا ألقينــا نظــرة عــى نظــام الرضائــب يف مــر ،ســنجد أن رضيبــة املبيعــات متثل حــوايل 40%
مــن اإليـرادات الرضيبيــة ،بينــا متثــل رضيبــة الدخــل عــى الــركات (باســتثناء قنــاة الســويس
والبنــك املركــزي املــري وهيئــة البــرول) حــوايل  10%مــن اإلي ـرادات الرضيبيــة ،وهــي نســبة
مشــاركة قليلــة مقارنــة بــدول أخــرى مثــل أسـراليا ،54حيــث تبلــغ الرضائــب عــى دخــل الــركات
 33.5%مــن إجــايل الدخــل الرضيبــي .وهــي نســبة مشــاركة قليلــة للغايــة أيضــا إذا قارناهــا
بالدعــم الــذي تتلقــاه الــركات متعــددة الجنســيات يف مــر وهوامــش الربــح املرتفعــة يف
بعــض الصناعــات مثــل األســمنت والبــرول والسـراميك والزجــاج ،وهــي بالطبــع نســبة مشــاركة
صغــرة نظـرا الرتبــاط أنشــطة الــركات متعــددة الجنســيات بالــرورة بارتفــاع األســعار ،ومــن
ثــم بقــدرة املواطنــن عــى الدفــع والحصــول عــى الخدمــات والســلع األساســية.55

52
53
54
55

Lloyd Lipsett, «Tax Abuse as a Business and Human Rights
Abuse», Shift Legal Outreach Initiative, http://is.gd/BE7tzA
Grace Zhao, «How Tax Abuse and Human Rights are More
Closely Related Than You Think», Global Financial Integrity, 30 June
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Heba Khalil, “The State of Taxation Systems”, Arab NGO
Network for Development, 2014, p. 33
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الممارسات المعتادة لتفادي الضرائب في مصر
تصــارع الحكومــة املرصيــة مــن أجــل جــذب االســتثامر األجنبــي املبــارش دون طــرح أســئلة
هامــة حــول ماهيــة االســتثامرات األجنبيــة التــي جذبتهــا الحومــة املرصيــة يف األعــوام املاضيــة،
ومــدى أهميتهــا لالقتصــاد املــري .ولعــل مــن أهــم األمــور التــي تحتــاج ملراجعــة هــي مصــدر
االســتثامر األجنبــي يف مــر .البنــك املركــزي املــري يقــدم بعــض اإلحصــاءات الهامــة حــول
الــدول التــي تــأيت منهــا االســتثامرات األجنبيــة ايل مــر ،56ولعــل هــذه املعلومــات يف حاجــة
للتحليــل .فمــن امللفــت أنــه يف عــام  2010/2009كانــت االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة مــن
قــرص حــوايل  100مليــون دوالر ،وهــو مــا يعــادل تقريبــا االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن املانيــا
ايل مــر لنفــس العــام .يف عــام  ،2012/2011بلــغ االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن هولنــدا
حــوايل 410مليــون دوالر ،وهــو نســبة مشــابهة كثـرا لالســتثامر األجنبــي مــن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة يف نفــس العــام .أمــا االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن جزيــرة برمــودا (التابعــة للملكــة
املتحــدة) يف عــام  2014/2013فهــو يســاوي االســتثامر األجنبــي مــن الهنــد يف مــر لنفــس
العــام .واالســتثامر األجنبــي املبــارش مــن بلجيــكا لعــام  2012/2011فهــو يعــادل عــر م ـرات
االســتثامر األجنبــي املبــارش مــن املانيــا ،وحــوايل أربــع اضعــاف االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة
مــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة ،ويصــل ايل حــوايل  5%مــن إجــايل االســتثامرات األجنبيــة
املبــارشة يف مــر .ولعــل اململكــة املتحــدة مــن األمثلــة الرائعــة ،حيــث يصــل نصيــب اململكــة
املتحــدة ،التــي تحتــوي عــى مدينــة لنــدن ،وتبــارش الســلطة عــى جــزر كاميــان ،والجــزر العــذراء
الربيطانيــة ،اىل حــوايل  10%مــن إجــايل االســتثامر األجنبــي املبــارش يف مــر يف الفــرة بــن 2009
و .2014هــذا باإلضافــة اىل دول أخــرى تــأيت عــى رأس قامئــة الــدول التــي تــأيت منهــا االســتثامرات
األجنبيــة املبــارشة ايل مــر ،وعــى رأســها ســنغافورة ،وســويرسا ،ومالطــا ،ولوكســمبورج .وبالرغــم
مــن غرابــة بعــض تلــك األرقــام ،اال أن الصــورة ال تضــح اال عنــد التســاؤل حــول مــا يجمــع تلــك
الــدول؟ كافــة الــدول املذكــورة مــاذات رضيبيــة :57واملــاذات أو الجنــات الرضيبيــة هــي الــدول
التــي تتمتــع برسيــة البنــوك ،ورسيــة يف ســجالت الرضائــب والتقاريــر املاليــة ،و/ـــأو تتمتــع بإعفاء
عــى رضيبــة األربــاح الرأســالية ،أو نســبة الرضيبــة فيهــا شــديدة االنخفــاض ،وتــكاد تكــون
منعدمــة .يكفــي لألمــوال أن تتنقــل مــن خــال تلــك املــاذات الرضيبيــة حتــى تتخلــص مــن
رضيبــة مفروضــة ،ولتصبــح أمــوال خــارج الحســاب الرضيبــي .وبالتأكيــد ليــس مــن الــروري
56
57

CBE. Statistical Bullet-in. January 2015. http://is.gd/FlmJtr
Richard Murphy. Top 10 Tax Havens. Forbes. 2010. http://is.gd/
a72MsR
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لكافــة االســتثامرات القادمــة مــن تلــك الــدول أن تثــر التســاؤالت (بالرغــم مــن أن االســتثامرات
مــن جزيــرة برمــودا وقــرص ومالطــا والجــزر العــذراء الربيطانيــة البــد أن تثــر التســاؤالت!) اال
أن بعــض هــذه البيانــات البــد أن تراجــع مــن أجــل دراســة كيفيــة التأكــد مــن أن االســتثامرات
األجنبيــة املبــارشة التــي تجذبهــا مــر هــي حقيقيــة ولهــا معنــى وتأثــر عــى االقتصــاد ،وليســت
فقــط أمــوال متنقلــة بــن الــدول ،تدخــل وتخــرج بــا اســتفادة.
يخصــص هــذا القســم الســتعراض املامرســات املاليــة التــي يتبعهــا الكيــان الــذي يطلــق عليــه
(القلعــة القابضــة) ،وهــي رشكــة قابضــة اســتثامرية مقرهــا هولنــدا بــدأت عملهــا عــى هيئــة
صنــدوق اســتثامر خــاص يشــري الــركات ويعيــد هيكلتهــا لبيعهــا بهامــش ربــح .وقــد حقــق
مســتثمرو ومســاهمو الرشكــة عائــدات اســتثنائية يف أول ســتة أعــوام مــن عمــل الرشكــة حتــى
 ،2010حيــث بلغــت هــذه العائــدات  2.2مليــار دوالر أمريــي مــن رشكات عاملــة يف قطاعــات
التعديــن واألغذيــة الزراعيــة واألســمنت والنقــل مقرهــا مــر وجنوب الســودان والســودان وكينيا
وأثيوبيــا .58ويف تحقيــق قــام بــه جــورج ترينــر لصالــح برنامــج الصحافــة املعنيــة بالتمويــل غــر
املــروع ،ظهــر أن القلعــة تعتمــد عــى مجموعــة مــن أكــر الواليــات املاليــة رسيــة يف العــامل،
وأنهــا دفعــت مســتويات شــديدة التــدين مــن رضائــب الــركات منــذ تاريــخ تأسيســها .59وعــى
الرغــم مــن شــهادات املســتثمرين الرئيســيني يف الرشكــة عــن التزامهــا مببــادئ حقــوق اإلنســان
وحصــة دفعهــا للرضائــب ،أظهــر عــرض تقدميــي وفــره أحــد املســتثمرين يف الرشكــة عــى
موقعهــا عــى شــبكة اإلنرتنــت أن الرشكــة تدفــع مبالــغ متدنيــة للغايــة مــن الرضائــب .وتظهــر
الوثيقــة املنشــورة أنــه منــذ تأســيس الرشكــة قبــل عــر ســنوات ،دفعــت مبلغــا أكــر بقليــل
مــن مليونــن و 270ألــف جنيهــا مرصيــا رضائــب رشكات مــن أرباحهــا بعــد خصــم الرضائــب
والتــي بلغــت مليــار و 316مليــون و 750ألــف والــذي يعنــي فعليــا أن معــدل رضيبــة الــركات
الــذي دفعتــه الرشكــة هــو  .0.2%60وحــوايل ثلــث الــركات التابعــة للقلعــة القابضــة مســجلة يف
مــاذات رضيبيــة ،حيــث أدرج  38مــن هــذه الــركات يف جــزر فرجــن الربيطانيــة وخمســة يف
موريشــيوس (التــي وقعــت معهــا مــر اتفاقيــة يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام لتوفــر مظلــة
حامئيــة للمســتثمرين واســتثامراتهم )61وواحــدة يف لكســمربغ .وعــى الرغــم مــن ذلــك تنفــي
الرشكــة كــون الدافــع لذلــك هــو خفــض الرضائــب ،وتؤكــد عــى كــون هــذه املــاذات الرضيبيــة
أكــر قــدرة عــى توفــر الحاجــات املختلفــة للمســتثمرين .وقــد ســاند املــرف األورويب لالســتثامر
George Turner, “ From EU money to Egypt, via tax havens”,
58
Mada Masr, 31 October 2014, http://is.gd/xTyDHh
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صفقــة القلعــة البالغــة  3.7مليــار دوالر أمريــي ملــروع مصفــاة بــرول خــارج القاهــرة بقــرض
بلــغ  450مليــون دوالر .والجديــر باملالحظــة أنــه عــى الرغــم مــن كــون تــايف الرضائــب وغســل
األمــوال واألنشــطة الضــارة األخــرى أحــد املبــادئ األساســية للبنــك األورويب لالســتثامر ،فــإن
األمــوال املتحصلــة مــن قــروض املــرف واســتثامراته يف املؤسســات املاليــة التنمويــة املدعومــة
مــن جانــب الدولــة يتحكــم فيهــا رشكــة مســجلة يف جــزر فرجــن الربيطانيــة.62
وتقــدر شــبكة العدالــة الرضيبيــة أن خســائر مــر الناتجــة عــن التدفقــات املاليــة غــر
املرشوعــة والتهــرب الرضيبــي تبلــغ حــوايل  68مليــار جنيــه مــري كل عــام .وحســب وزارة
االســتثامر ،فــإن االســتثامرات يف مــر مــن املــاذات الرضيبيــة حتــى شــهر أبريــل مــن العــام
املــايض بلغــت مــا مجموعــه  38مليــار جنيــه مــري ،وال يشــمل ذلــك الرقــم املــاذات الرضيبيــة
يف الــدول التــي ال تعتــر مــاذات رضيبيــة .وينعكــس ذلــك يف مضمونــه عــى هيئــة خســائر ماليــة
للدولــة املرصيــة يف شــكل رضائــب كان ميكــن تحصيلهــا .وجــاءت جــزر كاميــان يف املركــز الثالــث
عــى قامئــة أكــر الــدول املســتثمرة يف مــر عــى مــدار  43عامــا برأســال بلــغ ســتة مليــارات
دوالر ،أمــا جــزر فرجــن الربيطانيــة فجــاءت يف املركــز الحــادي عــر برأســال بلــغ  2.7مليــار
دوالر.63
وأحــد املســتفيدين الرئيســيني مــن الــركات املســجلة يف مــاذات رضيبيــة هــو رجــل األعــال
املــري املعــروف حســن ســامل الــذي ميتلــك حصــة يف رشكــة (رشق املتوســط) ،والتــي كانــت
مســؤولة عــن تصديــر الغــاز إىل إرسائيــل واألردن وأســبانيا ،عــر رشكــة أخــرى مســجلة يف جــزر
فرجــن الربيطانيــة والتــي بدورهــا مملوكــة لرشكــة أخــرى مســجلة يف بنــا .وامتلــك حســن
ســامل أســهام يف  18رشكــة مرصيــة عــر صنــدوق اســتثامر مســجل يف جــزر كاميــان تحــت اســم
«صنــدوق مــر» بحصــة بلغــت  3مليــون دوالر .64وغنــي عــن القــول أن التســجيل يف هــذه
املــاذات الرضيبيــة ينعكــس عــى إعفــاء رضيبــي فعــي لكافــة عمليــات الــركات املســجلة.
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تخطى

حجــم الــركات متعــددة الجنســيات الكبــرة يف حــاالت
كثــرة الــدول .وعــى الرغــم مــن حقيقــة أن اتخــاذ قـرار
بخصــوص الدخــول يف اتفاقيــات ومســتوى الحاميــة
الــذي يتــم توفــره للمســتثمرين األجانــب يرجــع إىل الــدول بصفتهــا جهــات ذات ســيادة ،فــإن
الــدول مــا ت ـزال مولعــة بإعطــاء تدابــر حاميــة غــر محــدودة للمســتثمرين األجانــب عــى
أمــل اجتــذاب اســتثامر أجنبــي.ويصــل بنــا هــذا إىل الســؤال التــايل :إذا كانــت مــر مــرددة
أو غــر قــادرة عــى إخضــاع مثــل تلــك املنظــات والــركات للمســاءلة عــن انتهــاكات لحقــوق
اإلنســان ،فمــن ســيفعل ذلــك؟ ومــن املؤســف أن الــدول تســتمر يف اعتبــار التزاماتهــا املتعلقــة
بحقــوق اإلنســان ســارية داخــل حدودهــا فقــط ،رغــم أن معظــم الحقــوق متفــق عليهــا عامليــا.
وتظهــر هــذه املشــكلة بوضــوح عنــد التســاؤل عــن مــدى مراعــاة الــركات متعــددة الجنســيات
واملنظــات الحكوميــة الدوليــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة ،بصفتهــا واقعيــا جهــات فاعلــة
عدميــة الجنســية تعمــل بحريــة عــر الحــدود ،اللتزاماتهــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان .ويــزداد
ضعــف الــدول الناميــة أمــام معوقــات الحقبــة املعوملــة الجديــدة والتزاماتهــا ،مــع محدوديــة
األدوات املتاحــة أمامهــا ملجابهــة تهديــدات هــذه الحقبــة .ويصــب ظهــور مبــادرات مثــل املبــادئ
الحاكمــة للــركات وحقــوق اإلنســان ،ومبــادئ ماســرخت ،65واملعاهــدة الشــعبية ،66وقـرار األمــم
املتحــدة رقــم ( 67)A/HRC/26/L.22يف اتجــاه ســد هــذه الفجــوة يف القانــون الــدويل.
أفــرزت الجهــود الســابقة مبــادئ توجيهيــة ومعايــر هامــة ،ولكنهــا مل تكــن ممكنــة التطبيــق
قانونــا عــى انتهــاكات الجهــات التجاريــة .ومــن أهمهــا «مبــادئ توجيهيــة بشــأن األعــال
التجاريــة وحقــوق اإلنســان» الصــادرة عــن األمــم املتحــدة والتــي قدمــت عــام  2011مــن جانــب
املمثــل الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي مبســألة حقــوق اإلنســان والــركات عــر الوطنيــة وغريهــا
مــن مؤسســات األعــال .وتبنــى مجلــس حقــوق اإلنســان هــذه املبــادئ التوجيهيــة مبوجــب
القـرار رقــم  )A/HRC/17/L.17/Rev.1( 4/17بتاريــخ  16يونيــو  .201168ويتكــون مركــز اهتــام
القـرار مــن ثالثــة أعمــدة أساســية :األول هــو «واجــب الدولــة يف أن تحمــي مــن انتهــاك حقــوق
اإلنســان داخــل إقليمهــا و/أو واليتهــا القضائيــة مــن جانــب أطـراف ثالثــة ،مبــا فيهــا املؤسســات
ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺎﺳﺘﺮﺧﺖhttp://is.gd/S3y8n8 :
65
ﻣﻌﺎﻩﺩﺓ ﺕﻩﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
66
ﻭﺍﻧﺖﻩﺍﻛﺎﺕﻩﺍ .ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ http://is.gd/Gzxm5b
Human Rights Council, «Council extends mandates on extreme
67
poverty, international solidarity, independence of judges, and trafficking
in persons», 26 June 2014, http://is.gd/i5mTrt
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ» ،ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻲﻩﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ« ،ﺍﻷﻣﻢ
68
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓhttp://is.gd/UjIy0b ،2011 ،
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التجاريــة» ،وحاجــة الدولــة لتوضيــح توقعاتهــا أمــام جميــع املؤسســات التجاريــة املقامــة داخــل
إقليمهــا الح ـرام حقــوق اإلنســان يف كامــل عملياتهــا .وثانيــا ،مســؤولية الــركات عــن اح ـرام
حقــوق اإلنســان .وثالثــا ،الت ـزام الــدول بضــان وصــول ضحايــا االســتغالل واالنتهــاك إىل ســبل
االنتصــاف الفعــال .69وكان معنــى املقــرح املقــدم مــن اإلكــوادور إلرســاء آليــة دوليــة ملزمــة
قانونــا لتنظيــم ســلوك املؤسســات التجاريــة فيــا يخــص حقــوق اإلنســان مــع اســتهداف القيــام
بــدور أداة معاهــدة عادلــة هــو نقــل فكــرة إمكانيــة اســتبدال دور الدولــة والقوانــن الوطنيــة
بتدابــر قانونيــة دوليــة لكونهــا الطريقــة الوحيــدة لتحقيــق التغيــر املحســوس ،70بحيــث يعكــس
مــا ميثــل فكــرة فــض املنازعــات دوليــا الســتبدال املحاكــم الوطنيــة التــي تعتــر غــر مالمئــة.
وتشــر املعاهــدة املطروحــة حديثــا إىل املبــادئ التوجيهيــة لألمــم املتحــدة مــرة واحــدة لتســجيل
موافقــة مجلــس حقــوق اإلنســان عليهــا عــام  .2011وباختصــار ،فقــد نتــج عــن مقــرح اإلكــوادور
تشــتت األصــوات ،كــا قــدم مقــرح آخــر مــن جانــب األرجنتــن وغانــا والرنويــج وروســيا تــم
تبنيــه باإلجــاع ومل يكــن بحاجــة للتصويــت .71ونــادى هــذا الق ـرار املقــرح يف األســاس بالبنــاء
عــى املبــادئ التوجيهيــة التــي تــم تبنيهــا عــام  2011مــع الرتكيــز عــى الحاجــة «لتحديــد ونــر
أفضــل املامرســات يف التطبيــق الوطنــي للمبــادئ التوجيهيــة» باإلضافــة إىل استكشــاف «النطــاق
الكامــل للخيــارات القانونيــة والتدابــر العمليــة لتحســن الوصــول إىل ســبل االنتصــاف لضحايــا
انتهــاكات حقــوق اإلنســان املرتبطــة بالــركات» والــذي قادتــه املفوضيــة مــع كافــة مجموعــات
أصحــاب املصالــح ذوي الصلــة .72ومــع الوقــت املقــدر لخــوض املفاوضــات للوصــول إىل معاهــدة
ملزمــة واملحــدد بأقــل مــن عقــد ،يبــدو أن البنــاء عــى إطــار املبــادئ التوجيهيــة الحاليــة يلقــى
قبــوال أوســع بنــاء عــى مــا تبــدو عليــه مــن عمليــة وكفــاءة ،وذلــك عــى الرغــم مــن أن ذلــك
يعنــي احتيــاج أصحــاب املصالــح املختلفــن مبــا يف ذلــك الحكومــات والــركات واملنظــات غــر
الحكوميــة لوضــع كــم ضخــم مــن الجهــد للوصــول بإجــاع إىل خطــة لتطبيــق املبــادئ التوجيهيــة
عــر خطــط العمــل الوطنيــة.73
كــا صــدرت مبــادئ ماســرخت بتاريــخ  28ســبتمرب  2011مــن جانــب  40خب ـرا يف القانــون
الــدويل لحفــظ «االلتزامــات خــارج الحــدود اإلقليميــة» بنــاء عــى مبــادئ موجــودة بالفعــل يف
القانــون الــدويل لطاملــا تجاهلتهــا الــدول والجهــات الفاعلــة مــن غــر الــدول .واملبــادئ «تهــدف
69
70
71
72
73

ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ
Ruggie, John, «The Past as Prologue? A Moment of Truth for UN
Business and Human Rights Treaty», Harvard University, http://is.gd/
UjIy0b p. 4
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ،ﺻﻔﺤﺔ 3
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ،ﺻﻔﺤﺔ 3
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ،ﺻﻔﺤﺔ 6
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إىل توضيــح محتــوى التزامــات الــدول خــارج الحــدود اإلقليميــة لتوفــر الحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة مــع منظــور يهــدف إىل دفــع هــدف ميثــاق األمــم املتحــدة وحقــوق
اإلنســان الدوليــة وتفعيلهــا بالكامــل »74.ولكــن مبــادئ ماســرخت مــا ت ـزال غــر كافيــة لتلبيــة
الحاجــة لتنظيــم عمليــات الــركات متعــددة الجنســيات التــي تعتــر عدميــة الجنســية بطبيعتهــا
وال ميكــن إلزامهــا بأنظمــة دولــة واحــدة.
ونظــرا لتفهــم الحاجــة املتناميــة لنظــام قانــوين واقتصــادي بديــل يختلــف عــن نظــام
الــركات ،ظهــرت الدعــوة للمعاهــدة الشــعبية يف الحملــة العامليــة لتفكيــك ســلطة الــركات
ضمــن قمــة الشــعوب (ريــو  .)20+وتهــدف املعاهــدة إىل متثيــل رؤيــة مجموعــة ضخمــة مــن
منظــات املجتمــع املــدين والشــبكات والحــركات التــي تســعى إىل وضــع نهايــة للنظــام الحــايل
لإلفــات مــن العقــاب الــذي تتمتــع بــه الــركات متعــددة الجنســيات .ونظ ـرا لإلميــان مبفهــوم
القانــون الــدويل مــن األســفل ،تســعى االتفاقيــة الشــعبية الدوليــة لالســتعانة باســتخدام مــواز
للمصطلــح «اتفاقيــة» بحيــث يتخطــى العمــل مــن أجــل الــدول إىل العمــل مــن أجــل الشــعوب
ومتكينهــم والدفــاع عــن حقوقهــم «خاصــة مــن يتأثــرون بجرائــم وانتهــاكات الــركات متعــددة
الجنســيات ».75وحتــى اآلن وقــع عــى الحركــة أكــر مــن  150منظمــة وحركــة مــن جميــع أنحــاء
العــامل.
وهــذا العــام قــام مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف دورتــه السادســة
والعرشيــن بتبنــي القـرار رقــم ( )A/HRC/26/L.22للبــدء يف إنشــاء وثيقــة دوليــة ملزمــة قانونيا
عــن الــركات متعــددة الجنســيات ومؤسســات ماليــة أخــرى ذات الصفــة متعــددة الجنســية
يف أنشــطتها التشــغيلية الح ـرام حقــوق اإلنســان ،وهــي خطــوة تعتــر ســابقة تاريخيــة .وكان
الراعيــان الرئيســيان لهــذا الق ـرار هــا اإلكــوادور وجنــوب أفريقيــا ،وســاندتهام بوليفيــا وكوبــا
وفنزويــا .وتلقــى التصويــت عــى القــرار دعــم  20مــن الــدول األعضــاء يف مجلــس حقــوق
اإلنســان ،بينــا امتنــع  13عضــوا عــن التصويــت ورفضــه  14عضــوا .ويوفــر القـرار بشــكل أســايس
تشــكيل فريــق عامــل حكومــي دويل مفتــوح يتــوىل دور وضــع وثيقــة دوليــة ملزمــة قانونيــا
ألنشــطة الــركات متعــددة الجنســيات مــن منظــور فــرض التزامــات قانونيــة متعلقــة بحقــوق
اإلنســان عــى هــذه الــركات .وشــجع عــى هــذه الحركــة بصفــة أساســية الــدول املذكــورة آنفــا،
والتــي لطاملــا عانــت مــن املطالبــات الدوليــة وبنــود حاميــة املســتثمرين التــي تخــل بســيادتها
املحليــة .ولذلــك كان مــن املنتظــر أن تنضــم مــر إىل القامئــة منــذ زمــن طويــل بصفتهــا أحــد
Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in
74
the area of Economic, Social and Cultural Rights, http://is.gd/1iIWCH
”,What is the People’s Treaty?”, Dismantle Corporate Power
75
http://is.gd/1RZux5
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أكــر الخارسيــن يف هــذا النظــام الــدويل غــر املتــوازن ،لكــن ذلــك األمــر يظــل أبعــد يشء عــن
الواقــع.
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معاهدات

االســتثامر الثنائيــة هــي اتفاقيــات تفــرض
بنــودا ورشوطــا لضبــط االســتثامر وتنظيمــه
بــن دولتني.76وعــى مــدار العقــود القليلــة
املاضيــة تزايــدت مشــاركة الــدول العربيــة يف معاهــدات االســتثامر الثنائيــة لهــدف رئيــي هــو
اجتــذاب االســتثامر املبــارش األجنبــي .وتحتــل مــر املرتبــة األوىل بــن الــدول العربيــة والخامســة
عامليــا يف عــدد معاهــدات االســتثامر الثنائيــة املوقعــة مــع الــدول املختلفــة ،والتــي تصــل حاليــا
إىل مائــة معاهــدة .وعــى الرغــم مــن تســويق هــذه املعاهــدات عــى أنهــا أداة للنمــو االقتصــادي
وجــذب االســتثامرات ،فــإن تجــارب الــدول األخــرى تظهــر أن هــذه املعاهــدات تســتحرض تهديــدا
كبـرا للعمليــة الدميقراطيــة وعــى سياســات الدولــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .وتكــون املعاهــدة
بالنســبة للمســتثمرين األجانــب مبثابــة مظلــة قانونيــة للحاميــة غــر املرشوطــة ،دون ربــط
رشوط الحاميــة بــأي مســؤولية مــن جانــب املســتثمر .و بالتــايل فاملعاهــدات تغيــب عنهــا أحــكام
تتطــرق ايل التعامــل مــع أعــال الفســاد أو فكــرة الفســاد يف حــد ذاتهــا ،و كذلــك ايل األحــكام
التــي تشــر إىل حــق الدولــة يف حاميــة مالهــا العــام والحفــاظ عــى ســيادتها التــي يقــوم التحكيــم
الــدويل بانتهاكهــا باألســاس .ومــع التعريــف املطــاط ملصطلــح «مســتثمر» ،ال تتــم اإلجابــة بشــكل
قاطــع عــى ســؤال مفــاده مــن يتلقــى الحاميــة مبوجــب املعاهــدة .وعنــد التوقيــع عــى املعاهدة،
ينــال الحاميــة مبوجــب رشوط االتفاقيــة املســتثمرون (مــن الطــرف املوقــع) املوجــودون بالفعــل
يف البــاد (التــي وقعــت بلدهــم معهــا عــى املعاهــدة) ومــن يأتــون يف املســتقبل .وملــد مظلــة
الحاميــة ،ميكــن للــركات مــن البــاد التــي مل توقــع عــى معاهــدات اســتثامر ثنائيــة مــع مــر
أن تســعى لنيــل نفــس الحاميــة عــن طريــق رشاء أســهم يف رشكــة بأحــد الــدول املوقعــة عــى
معاهــدة ،أو عــن طريــق فتــح صنــدوق بريــد .77وعــاوة عــى ذلــك ،بينــا يتعــن عــى املســتثمر
املــري االلت ـزام بالقوانــن القضائيــة املرصيــة ،ميكــن للمســتثمر األجنبــي بــكل بســاطة اختيــار
تخطــي املحاكــم املحليــة واللجــوء آلليــات فــض النزاعــات بــن املســتثمر والدولــة ،والتــي
تحكــم بنــاء عــى رشوط معاهــدات االســتثامر الثنائيــة ،وهــذا مــا ميكــن مالحظتــه يف حالــة
رجــل األعــال املــري ســياج الــذي قــاىض مــر عــر التحكيــم الــدويل بنــاء عــى جنســيته
اإليطاليــة وتلقــى أكــر مــن  400مليــون جنيــه مــري مــن الحكومــة املرصيــة .وحســب رئيــس
هيئــة قضايــا الدولــة ،فــإن القيمــة اإلجامليــة للتعويــض التــي يطلبهــا املســتثمرون الذيــن
يقاضــون مــر يف قضايــا دوليــة يبلــغ حــوايل  100مليــار جنيــه .78وقــد زادت القضايــا التــي
Op. cit. Khalil and Zayed, 2013
76
Corporate Europe Observatory, “The Story of Dutch Letterbox
77
which Could Cost Bolivia a Fortune”, February 2008. http://is.gd/8IrGYl
ﺇﺑﺮﺍﻩﻳﻢ ﺍﻟﻌﺰﺏ» ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺰﺕ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻮﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﻩﻳﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﻩﺭﺍﻡ» :ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ
78
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رفعهــا مســتثمرون أجانــب ضــد مــر عــر التحكيــم الــدويل ،خاصــة مــع غيــاب الشــفافية الــذي
حرمنــا مــن الحصــول عــى رقــم محــدد للقضايــا املرفوعــة ضــد مــر .وحتــى اآلن بلــغ عــدد
القضايــا املعروفــة املرفوعــة ضــد مــر مبوجــب معاهــدات اســتثامر ثنائيــة عــر املركــز الــدويل
لتســوية منازعــات االســتثامر  25قضيــة ،منهــا  13قضيــة رفعــت بعــد ثــورة  .2011ونتيجــة
لذلــك ،تواجــه مــر مطالبــات ماليــة مــن مســتثمرين أجانــب تتخطــى  20مليــار دوالر ســنويا.
ويف مؤمتــر عقدتــه األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ( ،)UNCTADأكــد مؤمتــر األمــم املتحــدة
للتجــارة والتنميــة أن أحــكام االســتثامر يف اتفاقيــات التجــارة الحــرة تقيــد قــدرة الحكومــة عــى
العمــل لصالــح مواطنيهــا ،وبـ ّـن أن معاهــدات االســتثامر الثنائيــة كانــت الســبب الرئيــي وراء
القفــزة يف عــدد قضايــا التحكيــم الــدويل يف  .201279وأضــاف التقريــر أن  68%مــن الــدول التــي
تعــاين مــن عواقــب التحكيــم الــدويل هــي دول ناميــة .80وتحتــل مــر املرتبــة الثالثــة عامليــا
ضمــن أكــر الــدول تعرضــا للمقاضــاة مــن جانــب مســتثمرين أجانــب بعــد األرجنتــن وفنزويــا.
وتجــر طبيعــة معاهــدات االســتثامر الثنائيــة الــدول عــى االلت ـزام بقواعدهــا ،وهــو مــا يعنــي
بالــرورة خســارة الدولــة لســلطتها وقدرتهــا عــى تشــكيل مســتقبلها ألنهــا يف معظــم الحــاالت
تضطــر لاللت ـزام بــروط غــر عادلــة تضعهــا رشكات أو دول أخــرى لحاميــة اســتثامراتها ،وإذا
مل تلتــزم بهــا تصبــح مهــددة بالتعــرض للتحكيــم الــدويل .وفيــا يــي بعــض أهــم القضايــا التــي
بدأهــا مســتثمرون أجانــب ضــد مــر يف لجــان التحكيــم الدوليــة ،اســتنادا ملعاهــدات االســتثامر
الثنائيــة.

http://is.gd/gd8JD4
ﺳﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ)» ،ﺩﻭﺍﻣﺔ( ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 37 :ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖﻩﺍ  100ﻣﻠﻴﺎﺭ
79
ﺟﻨﻲﻩ 8 ،ﻣﻦﻩﺍ ﺣﺴﻤﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ« ،ﺍﻷﻩﺭﺍﻡ 8 ،ﻣﺎﻳﻮ http://is.gd/WsP6KC ،2014
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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الشركة األسبانية المصرية للغاز – يونيهن فينوسا
غاز (معاهدة إسبانيا مصر)
توقفــت مــر يف ديســمرب  2012عــن شــحن الغــاز الطبيعــي إىل مصنــع دميــاط لتســييله
وتصديــره ،وهــو املصنــع اململــوك للرشكــة األســبانية املرصيــة للغــاز التــي متتلــك يونيهــن فينوســا
غــاز نســبة  80%مــن أســهمها .ومــع االضطـراب الســيايس وعــدم االســتقرار الــذي أصــاب البــاد،
واجهــت مــر انقطاعــات يف الطاقــة وفــرات إظــام ونقــص يف الوقــود .81وتعرضــت أنابيــب
الغــاز يف ســيناء إىل التفجــر عــددا مــن امل ـرات ،وهــو مــا أدى بالحكومــة إىل وقــف تصديرهــا
للغــاز الطبيعــي لالحتفــاظ بالنصيــب األكــر منــه لالســتهالك املحــي .ونتيجــة لذلــك قامــت رشكــة
يونيهــن فينوســا غــاز بتقديــم شــكوى لغرفــة التجــارة الدوليــة مطالبــة بالحصــول عــى  6مليــار
دوالر أمريــي تعويضــا عــن مخالفــة التعاقــد .82وتنظــر حاليــا القضيــة رقــم ( )4/ARB/14باملركــز
الــدويل لتســوية منازعــات االســتثامر مبوجــب معاهــدة االســتثامر الثنائيــة بــن مــر وأســبانيا.
ويف دعــوى منفصلــة تتعلــق أيضــا بصــادرات الغــاز الطبيعــي ،قدمــت رشكــة غــاز رشق
املتوســط شــكوى ضــد مــر لغرفــة التجــارة الدوليــة مطالبــة بالحصــول عــى تعويــض قــدره 8
مليــار دوالر أمريــي بعــد فســخها املفاجــئ لصفقتهــا مــع إرسائيــل إلمدادهــا بالغــاز الطبيعــي
والتــي مثلــت  40%مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي .83وقــد بــددت الصفقــة الفاســدة كليــا
بــن مــر وإرسائيــل لتصديــر الغــاز الطبيعــي مــوارد مــر مــن الغــاز الطبيعــي الــذي كان يبــاع
إلرسائيــل بأســعار أقــل بكثــر مــن قيمتــه الســوقية .ويف قضيــة ضــد ســامح فهمــي وزيــر البــرول
يف عهــد مبــارك الــذي وقعــت الصفقــة يف عهــده ،ادعــت النيابــة العامــة أن االتفــاق تســبب يف
خســارة مــر إي ـرادات تبلــغ أكــر مــن  714مليــون دوالر .84وتتــوزع ملكيــة رشكــة غــاز رشق
املتوســط بــن مســتثمرين أمريكيــن ورشكات إرسائيليــة ورشكــة بــرول تايالنديــة ورشكــة البــرول
الحكوميــة املرصيــة وعــدد مــن املســاهمني الدوليــن .85وقــد قاضــت مــر رشكــة أمبال-إرسائيــل
Michael Hochberg, «Egypt›s Least Bad Option for Addressing
81
Energy Troubles», Middle East Institute, 24 July 2014, http://is.gd/SRgMz9
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
82
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
83
Asa Winstanley, «How Egypt became an Israeli Gas Colony»,
84
Middle East Eye, 9 June 2014, http://is.gd/w9H50q
Maggie Hyde, «International arbitration plays key role in gas
85
,deal, Egypt’s future», Egypt Independent, 11 August 2011
http://is.gd/CB5TA1
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األمريكيــة ،التــي متتلــك حصــة  12.5%يف رشكــة غــاز رشق املتوســط ،أمــام املركــز الــدويل لتســوية
منازعــات االســتثامر يف القضيــة رقــم ( )11/ARB/12مبوجــب معاهــدة االســتثامر الثنائيــة بــن
مــر والواليــات املتحــدة عــى أســاس نــزع امللكيــة غــر القانــوين بعــد إلغــاء رشكــة غــاز رشق
املتوســط لتعاقدهــا مــع إرسائيــل .86وأعلنــت رشكــة غــاز رشق املتوســط أن مســاهميها الدوليــن
ميكنهــم املطالبــة بالتعويــض املــايل الــذي يقــد يصــل إىل  8مليــار دوالر أمريــي .ويقــايض مــر
أيضــا املواطــن البولنــدي الســيد يوســف ميــان ومعــه ثالثــة جهــات تابعــة لرشكــة أمبــال بســبب
نفــس القضيــة أمــام لجنــة األمــم املتحــدة للقانــون التجــاري الــدويل مبوجــب معاهــدة االســتثامر
الثنائيــة بــن مــر وبولنــدا.
ويجــدر القــول إن صفقــة تصديــر الغــاز املــري إىل إرسائيــل التــي وقعتهــا الحكومــة املرصيــة
عــام  2005تفــرض تصديــر مــر  1.7مليــار لــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي ســنويا ملــدة 20
عامــا بســعر ي ـراوح بــن  70ســنتا و 1.5دوالرا لــكل مليــون وحــدة حراريــة ،رغــم أن التكلفــة
األوليــة تبلــغ  2.65دوالرا .وإضافــة إىل ذلــك ،منحــت رشكــة الغــاز اإلرسائيليــة إعفــاء مــن
الرضائــب ملــدة ثالثــة ســنوات مــن  2005إىل  .2008وطبقــا لتقريــر حديــث أصــدره الجهــاز
املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،فــإن مديونيــة رشكــة الغــاز القابضــة زادت إىل  879مليــون
جنيــه ( 123مليــون دوالر).87
ويف منعطــف مثــر لألحــداث ،أعلنــت يف الخامــس مــن مايــو  2014رشكــة نوبــل إنرجــي
ومقرهــا تكســاس التــي متتلــك  36%مــن حقــل الغــاز اإلرسائيــي متــار عــن خطــاب نوايــا غــر
ملــزم بــن الــركاء يف حقــل متــار ورشكــة يونيهــن فينوســا غــاز التــي متتلــك  80%مــن الرشكــة
األســبانية املرصيــة للغــاز التــي متتلــك بدورهــا مصنــع دميــاط .وعــرض خطــاب النوايــا أن يقــوم
حقــل متــار اإلرسائيــي بإمــداد  2.5تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي ملصنــع دميــاط
يف مــر ،وهــي صفقــة تبلــغ قيمتهــا التقديريــة مــا يقــرب مــن  20مليــار دوالر .88وأعلــن وزيــر
البــرول املــري الحــايل أنــه قــد يســمح بالصفقــة بــرط حــل جميــع قضايــا التحكيــم التجــاري
املعلقــة ،يف إشــارة إىل مطالبــات رشكتــي يونيهــن فينوســا وغــاز رشق املتوســط ضــد الدولــة
املرصيــة.

Ari Rabinovitch, “EMG shareholders sue Egypt over treaty
86
violations”, Reuters, 3 May 2012, http://is.gd/sS3Ro5
ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻩﻳﻢ» ،ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺑﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ«،
87
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ 13 ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ http://tinyurl.com/mxhe467 ،2014
Op. cit. Michael Hochberg
88
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شركة إندوراما الدولية المحدودة للتمويل بخصوص
بطالن خصخصة شركة غزل شبين (معاهدة المملكة
المتحدة  -مصر)
تتعلــق الكثــر مــن القضايــا املرفوعــة ضــد مــر بالق ـرارات الفاســدة سياســيا املتخــذة أثنــاء
حكــم النظــام الســابق ،وهــو مــا يجعــل مــن الصعوبــة مبــكان الحصــول عــى حكــم يف صالــح
مــر .وتقــوم حاليــا الرشكــة متعــددة الجنســيات اإلندونيســية للمنســوجات إندورامــا مبقاضــاة
مــر أمــام املركــز الــدويل لتســوية منازعــات االســتثامر للمطالبــة بتعويــض مــايل نظــر األرضار
التــي أصابتهــا بعــد أن حكمــت محكمــة مرصيــة بإلغــاء العقــد الفاســد الــذي بيــع مبقتضــاه
رشكــة مــر شــبني الكــوم إىل الرشكــة متعــددة الجنســيات ،وهــو حــدث يرتبــط بالخصخصــة
التــي دعمهــا صنــدوق النقــد الــدويل ونفذهــا نظــام مبــارك يف التســعينيات .89ووصــف حكــم
املحكمــة اإلداريــة املرصيــة بأنــه قـرار إعــادة الرشكــة بشــكل قانــوين للقطــاع العــام .وقــد أرضب
عــال الغــزل والنســيج بالرشكــة واحتلــوا مقــر الرشكــة مطالبــن بإعــادة الرشكــة للقطــاع العــام
وبأجــور أفضــل وظــروف عمــل أحســن قبــل إعــان الحكــم.90

ﻧﺮﻣﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ» ،ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻧﺪﻭﺭﺍﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﺼﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﺮ ﺷﺒﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﻡ« ،ﺍﻟﻴﻮﻡ
89
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ 7 ،ﻣﺎﻳﻮ http://tinyurl.com/o986wxn ،2012
Pia Eberhardt, “Investment Protection at a Crossroads”,
90
Friedrich Ebert Stiftung, July 2014, http://is.gd/r10LXe
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قضية بوابة الكويت (معاهدة الكويت -مصر)
تقــايض بوابــة الكويــت القابضــة مــر حاليــا أمــام املركــز الــدويل لتســوية منازعــات االســتثامر
مبوجــب معاهــدة االســتثامر الثنائيــة بــن الكويــت ومــر (قضيــة املركــز الــدويل لتســوية
منازعــات االســتثامر رقــم  )6/ARB/11بخصــوص إلغــاء وضــع املنطقــة الحــرة للرشكــة واملزايــا
املصاحبــة لهــا مثــل اإلعفــاء مــن الرضائــب والجــارك ،باإلضافــة إىل زيــادة ســعر الغــاز املــورد إىل
الرشكــة مبوجــب العقــد املوقــع بــن النظــام الســابق والرشكــة.91
ويف قضيــة أخــرى مــن املتوقــع أن تبلــغ التحكيــم الــدويل ،يهــدد مســتثمرون كويتيــون ميتلكون
أرض العيــاط يف مــر باللجــوء للتحكيــم الــدويل ملقاضــاة الحكومــة املرصيــة عــى قطعــة
أرض تبلــغ  26ألــف فــدان جنــوب القاهــرة .92وترجــع القضيــة إىل عــام  2002عندمــا وافقــت
الحكومــة املرصيــة مبوجــب قـرار رئــايس أصــدره حســني مبــارك رئيــس الجمهوريــة وقتهــا لنقــل
ملكيــة أرض العيــاط إىل الرشكــة املرصيــة الكويتيــة للتنميــة واالســتثامر الســتغاللها زراعيــا نظــر
 200جنيــه مــري للفــدان .93وميتلــك املســتثمرون الكويتيــون  90%مــن أســهم الرشكــة ،مقابــل
 10%فقــط ميتلكهــا مرصيــون ،وهــو تحــد للقانــون الــذي يفــرض عــدم تخطــي امللكيــة األجنبيــة
للمرشوعــات القوميــة نســبة  .50%وبعــد الثــورة حكمــت املحكمــة املرصيــة لصالــح حــق
الحكومــة املرصيــة باســرداد قطعــة األرض عــى أســاس انتهــاك عقــود البيــع وال ـراء وكذلــك
تنقيــب املــاك لــأرض بحثــا عــن آثــار .وتقــرر يف  2014إلغــاء عقــد الرشكــة ،ورفــض طلــب
اعتبــار قطعــة األرض حرضيــة .94ونتيجــة لذلــك تواجــه الحكومــة ضغوطــا هائلــة مــن الرشكــة
التــي تهــدد باللجــوء إىل التحكيــم الــدويل إذا مل يتــم إمدادهــا باملــاء الســتصالح األرض أو املوافقــة
عــى اســتخدامها ألغ ـراض حرضيــة ،عــى أســاس أن الرئيــس املخلــوع مبــارك أعطاهــم الضــوء
األخــر لفعــل ذلــك.

ﻧﺮﻣﻴﻦ ﺣﺴﻦ» ،ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ« ،ﺍﻟﻮﻓﺪ 14 ،ﻣﺎﻳﻮ ،2013
91
http://tinyurl.com/l49fxd8
ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﺪﻳﺐ» ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻳﺤﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻌﻴﺎﻁ« ،ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ9 ،
92
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ http://tinyurl.com/kaf6w7c ،2014
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
93
»ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻛﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﻳﻌﺘﺰﻣﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻌﻴﺎﻁ«،
94
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ 9 ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ http://tinyurl.com/mzg9a2p ،2014
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مشروع ميناء السخنة
(معاهدة األردن  -مصر)
اســتيعاب املســار التاريخــي لرجــل األعــال الفلســطيني أســامة الرشيــف رمبــا يكــون مهــا
كخلفيــة الســتيعاب ســياق ثالثــة قضايــا رفعــت ضــد مــر .وتعتــر كذلــك قصــة ســيطرة الرشيف
الكاملــة والخالصــة عــى موانــئ العــن الســخنة خلفيــة لتشــابك الفســاد والتهــرب الرضيبــي
التــي دبــرت بالتضامــن بــن رجــال األعــال ومســؤويل الدولــة املرصيــة يف النظــام الســابق .وقــد
دفعــت مــر وســتدفع مثــن هــذه الصفقــات التجاريــة التــي رعاهــا الفســاد ،حيــث قــاىض
الرشيــف مــر يف يونيــه  2013للمطالبــة مببلــغ  490مليــون دوالر يف ثالثــة قضايــا أمــام املركــز
الــدويل لتســوية منازعــات االســتثامر مبوجــب معاهــدة االســتثامر الثنائيــة بــن مــر واألردن.
حــاول أســامة الرشيــف ،الــذي يحمــل جــوازا أردنيــا ،تأســيس رشكــة مســاهمة مرصيــة عــام
 ،1999وهــي كيــان قانــوين ميكنــه مــن خاللــه إخفــاء رشكتــه الخارجيــة املُغْفلــة «أمـرال القابضة»
التــي بــدأت عملهــا برأســال قــدره ألــف دوالر أمريــي (ثالثــة آالف و 400جنيهــا مرصيــا).95
ويف نفــس العــام ،أسســت الحكومــة املرصيــة برئاســة رئيــس الــوزراء عاطــف عبيــد مينــاء العــن
الســخنة ،وشــيدت أول حــوض وبنيتــه التحتيــة بتكلفــة  850مليــون جنيــه ( 250مليــون دوالر).
أســس أســامة الرشيــف رشكــة تحــت اســم «املرصيــة لتــداول الحاويــات» متتلــك أمـرال القابضــة
 55%مــن أســهمها وميتلــك ناصــف ســاويرس  45%قــام بعــد ذلــك ببيعهــا .وكان الهــدف هــو
تغطيــة اســم رشكــة أمـرال القابضــة خلــف سلســلة مــن الــركات املســاهمة املرصيــة املؤسســة
قانونيــا بحيــث تتمكــن أمـرال مــن دخــول مينــاء العــن الســخنة والســيطرة عليــه بالكامــل .وقــد
أنشــئت «املرصيــة لتــداول الحاويــات» لذلــك الهــدف ،ومنهــا أنشــئت رشكــة مســاهمة مرصيــة
جديــدة تحــت اســم «رشكــة تنميــة العــن الســخنة» والتــي امتلكــت الرشكــة األوىل  90%مــن
أســهمها وامتلــك الرشيــف شــخصيا  .10%96ويف عــام  2000تلقــت «رشكــة تنميــة العــن الســخنة»
الوليــدة عقــد امتيــاز مــن الحكومــة إلدارة املينــاء الجديــد (باســتثناء الجــارك) ملــدة  35عامــا
مــع إعفائهــا مــن الرضائــب يف الخمســة أعــوام األوىل مقابــل عــدة ماليــن مــن الجنيهــات تدفــع
ســنويا ،مــع رشط وضعتــه الرشكــة مينــع الحكومــة املرصيــة مــن طــرح أي مناقصــات إلنشــاء
موانــئ عــى البحــر األحمــر دون موافقــة الرشيــف شــخصيا ،باإلضافــة إلعطائــه ســلطة توجيــه
الســفن إىل مينائــه ،مــا يحــرم موانــئ الحكومــة مــن أربــاح كبــرة .ومــن املهــم هنــا ذكــر أن
ﻧﺒﻴﻞ ﻋﻤﺮ» ،ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ« ،ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ 7 ،ﺃﻏﺴﻄﺲ ،2014
95
http://is.gd/qs7Dmo
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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«رشكــة تنميــة العــن الســخنة» قامــت يف  2008ببيــع  90%مــن نصيبهــا يف عقد االمتيــاز إىل رشكة
ديب للموانــئ مقابــل  765مليــون دوالر أثنــاء فــرة اإلعفــاء مــن الجــارك ،مــا يعنــي أن الحكومــة
مل تتلــق منهــا أي يشء .ومل تتلــق الحكومــة إال  400مليــون جنيــه مــري ( 73مليــون دوالر)
وهــي نصــف التكلفــة التــي دفعتهــا إلنشــاء املينــاء يف البدايــة .ومــن الــروري أيضــا تســليط
الضــوء عــى أوضــاع العاملــن يف وجــود رشكــة موانــئ ديب .تعتــر طبيعــة العمــل الــذي يقــوم
بــه العــال شــديد الخطــورة ،حيــث تعــرض اثنــن منهــم لبــر أصابعهــم أثنــاء إن ـزال حاويــات،
ومــات أحدهــم جـراء ســقوط محتويــات حاويــة عليــه ،كــا تعــرض كثــرون آخــرون إلصابــات.
وقــد حدثــت هــذا الحــوادث أثنــاء تســويف الرشكــة لتعويضهــم ،وأدى ذلــك إىل اشــتعال غضــب
العاملــن .وبــدأت الرشكــة تفــرض عــى العــال توقيــع عقــود ســنوية متجاهلــة أقدميتهــم لفــرض
املزيــد مــن الســيطرة عليهــم وحرمانهــم مــن املزيــد مــن حقوقهــم .وانتهــت هــذه املعضلــة
بقيــام العــال بالتظاهــر واالعتصــام وإعالنهــم أن عقــد رشكــة ديب للموانــئ يحتــوي عــى بنــد
ينــص عــى تســليم املينــاء بالكامــل للحكومــة املرصيــة إذا قــام العــال بــاإلرضاب مــن أجــل
حاميــة مصالــح املســتثمر .97وانتهــي هــذا املوقــف باتفــاق بــن مســؤويل الرشكــة والجيــش
املــري بتوزيــع بــدالت املخاطــر وإصــاح أجــور العاملــن.
وعــام  2003أنشــئت رشكــة «ســونكر» رشكــة مســاهمة مرصيــة ،مبوجــب ق ـرار مــن رئيــس
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة لالســتثامر ،بحيــث تعمــل مبوجــب نظــام مناطــق التجــارة الحــرة
إلمــداد الســفن ومتوينهــا .98وكانــت نســبة املــال العــام يف الرشكــة املنشــأة حديثــا ( 49%عــى
وجــه التحديــد بنــك االســتثامر القومــي بنســبة  ،12%ورشكــة مــر للبــرول بنســبة ،15%
والجمعيــة التعاونيــة للبــرول بنســبة  )10%بينــا امتلكــت «رشكــة تنميــة العــن الســخنة» 51%
مــن أســهمها ،مــا يعنــي حصولهــا عــى اليــد العليــا يف اإلدارة .وببســاطة تعنــي هــذه الرشاكــة
بالــرورة أن الحكومــة املرصيــة دخلــت يف رشاكــة مــع رشكــة مســاهمة مرصيــة املكــون األســايس
فيهــا رشكــة أجنبيــة ،وهــو فعــل محظــور مبوجــب القانــون املــري .وقامــت الرشكــة املؤسســة
حديثــا التــي تعمــل كرشكــة «وطنيــة» باحتــكار متويــن الســفن واســترياد املــواد البرتوليــة،
باإلضافــة إىل الحصــول عــى مناقصــات باألمــر املبــارش مــن جميــع جهــات الدولــة ومؤسســاتها.99
وهــذا املوضــع املتميــز الــذي منــع لرشكــة ســونكر ســمح لهــا بزيــادة قيمتهــا الســوقية أكــر مــن
 200%يف أعــوام قليلــة ،وهــذه القيمــة الســوقية املرتفعــة مكنــت الرشيــف مــن التنــازل عــن
ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺃﺑﻮ ﺿﻴﻒ» ،ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ :ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﺑﻲ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢﻩﺍ
97
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ« ،ﺍﻟﻔﺠﺮ 10 ،ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011
ﻧﺒﻴﻞ ﻋﻤﺮ» ،ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ« ،ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ 7 ،ﺃﻏﺴﻄﺲ ،2014
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جانــب مــن أســهمها مرتــن ،كانــت املــرة األوىل لرشكــة فيتــول الدوليــة حــن تنــازل عــن 25%
مــن أســهم الرشكــة مقابــل  250مليــون دوالر ذهبــت بالكامــل إىل أم ـرال القابضــة ،أمــا املــرة
الثانيــة فقــام بالتنــازل عــن  25%كذلــك لرشكــة حاويــات البــرول مقابــل  250مليــون دوالر،
ومل تتلــق الحكومــة املرصيــة أي يشء يف كال الحالتــن .ونتــج عــن هذيــن الصفقتــن الجديدتــن
رشكــة جديــدة تســمى ســوتكو حلــت محــل ســونكر ،وقلــت فيهــا نســبة املــال العــام إىل 24%
بعــد اســتحواذ رشكــة حاويــات البــرول عــى  25%مــن نصيــب الحكومــة الــذي كان يبلــغ 49%
يف رشكــة ســونكر .واحتفــظ الرشيــف بســيطرته عــى  51%مــن األســهم عــر أم ـرال القابضــة
وأمــرال للموانــئ .ويقــايض الرشيــف مــر حاليــا باســم ســوتكو بعــد قيــام وزيــر البــرول
الســابق عبــد اللــه غ ـراب بفســخ عقــود الرشكــة مــع الدولــة.
وتواجــه مــر الرشيــف حاليــا أمــام املركــز الــدويل لتســوية منازعــات االســتثامر يف ثالثــة
قضايــا ،100األوىل تتعلــق بإنشــاء مراكــز جمركيــة لوجســتية يف موانــئ ومطــارات مــر ،والثانيــة
تتعلــق بتنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن مرشوعــه إلنشــاء محطــة صــب ســائل ملنتجــات البــرول يف
مينــاء رشق بورســعيد ،أمــا الثالثــة فبخصــوص عقــد امتيــاز إلنشــاء أنابيــب لتخزيــن الغــاز يف
مينــاء العــن الســخنة .وتبلــغ املطالبــات املاليــة مــن القضايــا الثالثــة  490مليــون دوالر.
وتبــدأ أحــداث القضيــة األوىل بفــوز رشكــة أمـرال التابعــة ألســامة الرشيــف يف  2010مبناقصــة
قيمتهــا  106.8مليــون جنيــه لبنــاء وتشــييد  19مركـزا لوجســتيا لخدمــة املتعاملــن مــع الجــارك.
ومنــح الرشيــف مبوجــب هــذه املناقصــة مــا يقــرب مــن  80%مــن دخــل الجــارك ،101ولكــن
رجــل األعــال الفلســطيني قــرر زيــادة اإلقــرار الجمــريك اإلجبــاري مــن  20إىل  1063جنيهــا،
والــذي ينــال هــو ورشكتــه مبقتــى املناقصــة  80%مــن قيمتــه ملــدة  20عامــا ويــرك الباقــي
ملصلحــة الجــارك .وقــد جمــدت املناقصــة ومل تدخــل أصــا حيــز التنفيــذ نظـرا ألثرهــا املبــارش
عــى األمــن القومــي املــري.102
أمــا القضيــة الثانيــة ،فقــد جــرى التوقيــع عــى مــروع إنشــاء محطــة صــب ســائل يف مينــاء
رشق بورســعيد عــى مرحلتــن يف  2006بــن أســامة الرشيــف وهيئــة موانــئ البحــر األحمــر.
وبعــد تنفيــذ املرحلــة األوىل عــى مســاحة  150ألــف مــر مربــع يف  ،2009توقفــت املرحلــة
الثانيــة التــي كان مــن املقــرر إقامتهــا عــى مســاحة  250ألــف مــر مربــع بســبب منــح األرض
ﻋﺎﺩﻝ ﻋﺎﻣﺮ» ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ« ،ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﻥ 27 ،ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،2014
100
http://is.gd/G4i5WL
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﻮﺽ» ،ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﻔﺮﺽ ﺇﺗﺎﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ« ،ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻔﺠﺮ 2 ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
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http://www.elfagr.org/727434 ،2014
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بــدون موافقــة القــوات املســلحة ،والــذي ال ميكــن التغــايض عنــه نظ ـرا للموقــع اإلس ـراتيجي
لــأرض وحقيقــة أن هــذه القطعــة أصبحــت مصــدر نــزاع بــن وزارة النقــل ممثلــة يف هيئــة
موانــئ بورســعيد ووزارة اإلســكان ممثلــة يف هيئــات املجتمعــات العمرانيــة.103
وتواجــه حاليــا الرشكــة املرصيــة الوحيــدة يف غــرب بورســعيد وكافــة موانــئ هيئــة قنــاة
الســويس تهديــدات بســحب رخصتهــا لجانــب كبــر مــن املينــاء املخصــص لتجــارة الحاويــات
العمالقــة وتســليمه إىل «تنكــر» ،وهــي رشكــة مقرهــا الواليــات املتحــدة تســتورد الغــاز الطبيعــي
مبوجــب مــا يســميه املســؤولون «ق ـرارا ســياديا» .104وتلقــت الرشكــة يف أوائــل شــهر ديســمرب
خطابــن مــن رئيــس هيئــة موانــئ بورســعيد إلعالمهــا بقـرار ســحب ترخيــي الرشكــة رقــم 372
لســنة  2003ورقــم  3780لســنة  ،2006وإمهــال الرشكــة أســبوعا واحــدا إلخــاء مســاحة قدرهــا
 56ألفــا و 700مـرا مــن منشــآتها ،مــا يعنــي عمليــا فــض نشــاط الرشكــة وترشيــد عاملهــا .ومــن
املهــم معرفــة أن أصــول رشكــة بورســعيد لتــداول الحاويــات تقــدر بأكــر مــن مليــار جنيــه (140
مليــون دوالر) ،وتبلــغ أرباحهــا الســنوية  500مليــون جنيــه ( 70مليــون دوالر) ،وأن القـرار جــاء
يف وقــت مــا ت ـزال هيئــة املوانــئ تســدد فيــه ديونهــا للرشكــة الدمناركيــة التــي تقــوم بأنشــطة
حفــر رشق بورســعيد منــذ .1999105

ﺭﺿﺎ ﺣﺒﻴﺸﻲ» ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻘﺎﺿﻲ ﻣﺼﺮ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ« ،ﺍﻟﻴﻮﻡ
103
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ 16 ،ﻳﻮﻧﻲﻩ http://tinyurl.com/om3wafs ،2013
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻣﺤﻤﺪ» ،ﺍﻷﻩﺭﺍﻡ ﺗﺪﻕ ﺟﺮﺱ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺨﻄﺮ«،
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ﺍﻷﻩﺭﺍﻡ 6 ،ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ http://is.gd/mOpZCy ،2014
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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5

شركات ضد الحد األدنى لألجور – فيوليا الفرنسية
(معاهدة فرنسا -مصر)
وقعــت مــر يف ســبتمرب عــام  2000عقــدا مدتــه  15عامــا مــع (فيوليــا بروبــريت) ،وهــي رشكــة
نظافــة فرنســية ،بحيــث تكــون مســؤولة عــن التنظيــف اليومــي للشــوارع والحدائــق والشــواطئ
يف اإلســكندرية .ويف  2011مــأت القاممــة شــوارع اإلســكندرية وجوانبهــا ،وانتــر بــن مواطنــي
اإلســكندرية أن الرشكــة مل تعــد تعمــل .ويظهــر تقريــر لجهــاز إدارة الرقابــة البيئيــة عــن محافظــة
اإلســكندرية أن هنــاك قصــورا يف أداء الرشكــة املتعلــق برفــع القاممــة مــن مناطــق مختلفــة،
باإلضافــة إىل خــرق رشوط العقــد بــن الرشكــة واملحافــظ .106وتحمــل املواطنــون التكلفــة
اإلضافيــة للنظافــة املضافــة عــى فواتــر الكهربــاء دون أي تأثــر ملمــوس .وتؤكــد تقاريــر مــن
الجهــاز املركــزي للمحاســبات بالدولــة أنــه باإلضافــة للعجــز يف أداء الرشكــة ،فــإن الرشكــة مديونــة
للمحافظــة بأكــر مــن  200مليــون جنيــه ( 28مليــون دوالر) نظــر األمــوال التــي تلقتهــا الرشكــة
إلنشــاء مــا يفــرض أن يكــون مدفــن صحــي للقاممــة مل يتــم إنشــاؤه .107وتلقــت الرشكــة كذلــك
مبالــغ ماليــة لخدمــات تشــمل إزالــة املخلفــات الصناعيــة والطبيــة ،وهــو مــا مل تقــم بــه .ودفــع
كل ذلــك إىل فســخ العقــد مــع الرشكــة واســتبدالها برشكتــن وطنيتــن.
ولكــن فيوليــا تقــايض مــر حاليــا أمــام املركــز الــدويل لتســوية منازعــات االســتثامر يف القضيــة
رقــم ( )15/ARB/12مبوجــب معاهــدة االســتثامر الثنائيــة بــن مــر وفرنســا املوقعــة عــام 1986
ملــا تدعــي أنــه إخــال بالتعاقــد ولرفــض املدينــة إدخــال تغيـرات عــى العقــد للوفــاء بالتكاليــف
اإلضافيــة املرتتبــة عــى تطبيــق الحــد األدىن لألجــور ولفشــل الرشطــة يف الحيلولــة دون اســتيالء
الســكان لصناديــق القاممــة ،وتطالــب الرشكــة بتعويــض مــايل قيمتــه  82مليــون يــورو.108

ﻋﺒﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ» ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ« ،ﻣﺤﻠﻲ
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ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ 5 ،ﺃﺑﺮﻳﻞ http://is.gd/YeXp6M ،2014
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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في

إشــارة إىل املحــددات الرئيســية لجــذب االســتثامرات إىل دولــة مــا،
تضمــن تقريــر قــام بــه مركــز املعلومــات ودعــم اتخــاذ القـرار 109عــن
االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة يف مــر اتفاقيــات دوليــة وسياســات
الخصخصــة التــي اتبعتهــا البــاد بصفتهــا محــددات للمنــاخ االقتصــادي واالجتامعــي يف البــاد.
وأورد التقريــر أن  67.4%مــن االســتثامر املبــارش األجنبــي املبــارش يف مــر مــن دول االتحــاد
األورويب جــاء مــن اململكــة املتحــدة ،بينــا جــاء  14.5%منــه مــن بلجيــكا .110وأورد نفــس التقرير
أن األهميــة النســبية لالســتثامر األجنبــي املبــارش بالنســبة للناتــج املحــي اإلجــايل انخفــض مــن
 8.1%يف  2008/2007إىل  1.1%يف .2013111/2012
وبجانــب االهتــام املبالــغ فيــه بنســبة االســتثامر األجنبــي املبــارش مقارنــة بالناتــج املحــي
اإلجــايل ،فمــن املهــم دراســة نــوع االســتثامر األجنبــي يف مــر ،والقطاعــات التــي يصــل لهــا.
ولعــل هــذه مــن أوىل الخطــوات لتحديــد القطاعــات التــي يتوجــب عــى الدولــة توفــر اإلعفاءات
الرضيبيــة والتســهيالت املختلفــة فيهــا ،وذلــك لتشــجيع املســتثمرين عــى االســتثامر بهــا.
ويف ضــوء هــذه الخلفيــة عــن االســتثامرات األجنبيــة يف مــر ،مل تعكــس خريطــة االســتثامر
الجغرافيــة والقطاعيــة يف مــر رؤيــة موجهــة نحــو الظــروف التــي متــر بهــا البــاد أو احتياجــات
مواطنيهــا ،خاصــة االحتياجــات التنمويــة األساســية واالحتياجــات الخدميــة واإلنتاجيــة .وقــد
بنيــت قوانــن االســتثامر القامئــة عــى آفــاق اقتصاديــة تفــرض أن جــذب االســتثامرات األجنبيــة
يف حــد ذاتــه قــادرا عــى تحقيــق تنميــة حقيقيــة واملســاعدة عــى مكافحــة الفقــر واألميــة،
وهــذه اآلفــاق أثبتــت عــدم دقتهــا .فمــع وصــول معــدالت االســتثامر األجنبــي املبــارش إىل
أقصاهــا يف الســنوات األخــرة لحكــم مبــارك ،فإنهــا مل تنعكــس مــن تلقــاء نفســها عــى تحســن
الحالــة املعيشــية لقطاعــات كبــرة مــن الســكان ،حيــث زادت نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر
مــن  16.5%يف  2000إىل حــوايل  21%يف  ،2008/2007إىل أن وصلــت إىل  25.2%يف 2011
و 26.3%يف  .2013112/2012وعــى الرغــم مــن الزيــادة النســبية يف البطالــة أثنــاء تلــك الفــرة،
ميكــن أن يعــزى ذلــك إىل حقيقــة أن الكثــر مــن «الفقــراء» كانــوا مســتبعدين مــن خريطــة
الدولــة لالســتثامر ،حيــث يعمــل حــوايل  60%مــن فقـراء مــر يف القطــاع غــر الرســمي .وحســب
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ» ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ
109
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ« ،ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،70ﻣﺎﺭﺱ  ،2014ﺻﻔﺤﺔ 5
http://is.gd/d5ahy7
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺻﻔﺤﺔ 9
110
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺻﻔﺤﺔ 10
111
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ» ،ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،7ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،2013ﺻﻔﺤﺔ ،4
112
http://is.gd/7dqeVe
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«التقريــر املــري لالســتثامر» الصــادر عــن الهيئــة العامــة لالســتثامر يف  ،2008وصــل االســتثامر
األجنبــي املبــارش مســتوى غــر مســبوق يف  ،2007/2006حيــث بلــغ معدلــه مقارنــة بالناتــج
املحــي اإلجــايل حــوايل  9%وبلغــت قيمتــه  11.1مليــار دوالر .113وعــى الرغــم مــن ذلــك،
يؤكــد التقريــر عــى زيــادة بســيطة يف معــدالت الفقــر يف العقــد املنــرم ،والــذي عـزاه التقريــر
إىل حــدوث النمــو يف القطاعــات ذات العاملــة غــر الكثيفــة التــي مل تنتــج بدورهــا فــرص عمــل
كافيــة .ومــع بقــاء قطــاع البــرول أكــر متلــق لالســتثامر األجنبــي يف مــر ،فإنــه يبقــى كذلــك
قطــاع قليــل العاملــة ،ومــن ثــم ال يوفــر إال فــرص عمــل قليلــة .114لــذا فــإن االســتثامر األجنبــي
الــذي تحتاجــه مــر يحتــاج ألن يوجــه إىل القطاعــات كثيفــة العاملــة ،وهــو مــا مل يحــدث
بشــكل كامــل يف مــر .ويوجــد ثالثــة حوافــز أساســية لجــذب االســتثامر األجنبــي يف مــر،115
األول هــو املســتثمر الباحــث عــن أســواق ،والــذي يســتهدف خدمــة الســوق املحــي للدولــة
املضيفــة (املتلقيــة لالســتثامر) بــدال مــن التصديــر مــن الدولــة األم إىل الــدول املضيفــة .واملنطــق
وراء ذلــك هــو خفــض تكاليــف النقــل والجمــرك ،والحافــز األســايس هــو مــدى تصاعــد مســتويات
االســتهالك يف مــر مقارنــة مبســتويات االدخــار .وأشــهر أمثلــة عــى ذلــك تتمثــل يف سالســل
األغذيــة العامليــة التــي تفتــح يف جميــع أنحــاء العــامل.
والحافــز الثــاين للمســتثمرين يف مــر هــو امليــزة النســبية للدولــة املضيفــة مــن حيــث املــوارد
الطبيعيــة الرخيصــة التــي قــد ال تكــون موجــودة يف دولــة الرشكــة األم .116وأوضــح أمثلــة عــى
ذلــك تتمثــل يف االســتثامرات يف قطــاع البــرول والقطــاع االســتخراجي ،يليهــا القطــاع املــايل ثــم
القطــاع الصناعــي.
والنــوع الثالــث مــن االســتثامر يف مــر هــو ذلــك املوجــه إىل اقتنــاص الفعاليــة ،حيــث تهــدف
الــركات األجنبيــة إىل زيــادة فعاليتهــا اإلنتاجيــة عــن طريــق تحويــل جانــب مــن خطوطهــا
اإلنتاجيــة إىل بــاد مضيفــة توفــر بديــا أرخــص لتكاليــف اإلنتــاج ،مبــا يف ذلــك مــواد أرخــص
وعاملــة رخيصــة ومــواد خــام متوفــرة بســهولة ومنتجــات أساســية.
ومل تــؤد سياســات تحريــر التجــارة يف مــر بالــرورة إىل توجيــه االســتثامرات األجنبيــة إىل
أنســب املناطــق ،ومــن األفضــل رمبــا أن نقيــم االســتثامرات املحليــة واألجنبيــة بطريقــة عمليــة،
خاصــة عــن طريــق مراقبــة مــدى حاجتهــا للتوجيــه إىل املصلحــة العليــا ملــر لتحســن الجوانــب
التقنيــة واإلداريــة وتعزيــز إمكاناتهــا التنافســية والتصديريــة .ويظــل تحســن قــدرات مــر
113
114
115
116

ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺻﻔﺤﺔ 2
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺻﻔﺤﺔ 3
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺻﻔﺤﺔ 13
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻔﺤﺔ 13
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الصناعيــة يف جوهــره قامئــا عــى تحســن القاعــدة املحليــة وتنميتهــا .وبجانــب ذلــك ،نحتــاج
العتبــار االســتثامرات األجنبيــة وبالتــايل تشــكيل سياســاتها باعتبارهــا آليــات مســاعدة متكــن
االقتصــاد املحــي وليســت آليــات تتحــدى وجــود االقتصــاد املحــي ذاتــه.
إن تصــور االســتثامرات األجنبيــة
قوانين االستثمار قائمة على
جذب
إمكانات اقتصادية تفترض أن
باعتبارهــا املنقــذ الوحيــد لفجــوة التمويل
االستثمار األجنبي المباشر يكفي
املرصيــة جعــل رؤيــة االســتثامر مســخرة
وحده لتحقيق تنمية حقيقية
نحــو االســتثامرات التــي تعــزز بالــرورة
اتجــاه البــاد نحــو الصناعــة أو التقــدم التكنولوجــي أو توظيــف العاملــة الكثيفــة عــى املــدى
الطويــل ،لــذا نجــد أن أغلــب االســتثامر األجنبــي املبــارش يف مــر مــن دول الخليــج ،خاصــة
الســعودية واإلمــارات والكويــت ،توجــه إىل مرشوعــات عقاريــة أو مراكــز تســوق ومجمعــات
ترفيهيــة .117ويف وقــت ســابق مــن العــام الحــايل أعلنــت الحكومــة عــن مــروع املليــون وحــدة
ســكنية للمرصيــن ذوي الدخــل املنخفــض والــذي مــن املفــرض أن ينفــذ بالرشاكــة بــن رشكــة
أرابتــك ومقرهــا أبوظبــي ووزارة الدفــاع .ورغــم تســويق املــروع عــى أنــه يخــدم املواطنــن
ذوي الدخــل املنخفــض ،أظهــر بيــان صحفــي أصدرتــه أرابتــك أنــه لــن يخــدم إال املواطنــن ذوي
الدخــل املتوســط .118أمــا وزارة الدفــاع التــي وعــدت بتوفــر األرض مجانــا ،فقــد قــررت بيعهــا
ألرابتــك ،وهــي خطــوة مــن املنتظــر أن تــؤدي الرتفــاع األســعار حــوايل .25%119
ويبــدو أن الحكومــة ترفــض أي محاولــة الســتنفار املدخــرات املحليــة عــن طريــق فــرض
رضائــب تصاعديــة عــى الــركات ،رغــم اعرتافهــا بــأن معــدل الرضيبــة مقارنــة بالناتــج املحــي
اإلجــايل يف مــر ال يتخطــى  9%120وهــي مــن أقــل النســب يف العــامل حتــى مــع مقارنتهــا
ببعــض الــدول ذات الدخــل املنخفــض التــي يبلــغ فيهــا هــذا املعــدل حــوايل  .23%وبجانــب
ذلــك ،يتعــن تذكــر الحكومــة بتجربتهــا املريــرة مــع هــذه االســتثامرات عــى مــدار العقــود
القليلــة املاضيــة والتــي أدت فعليــا إىل تفكيــك الصناعــات املرصيــة ،حيــث تعهــد املســتثمرون
الذيــن اســتحوذوا عــى رشكات عامــة مرصيــة مثــل (عمــر أفنــدي) و(املراجــل البخاريــة) و(النيــل
لحلــج القطــن) و(طنطــا للكتــان) و(غــزل شــبني) و(أســمنت أســيوط) بزيــادة قدراتهــا اإلنتاجيــة
»ﺍﻟﻔﻄﻴﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  5ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻲﻩ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ« ،ﺳﻲ ﺇﻥ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ 25 ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
117
http://is.gd/699jYi ،2014
Isabel Esterman,“Too Big to Fail?”, Mada Masr, 25 November
118
2014, http://is.gd/JPuzcE
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
119
ﺳﻠﻮﻯ ﺍﻟﻌﻨﺘﺮﻱ» ،ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ« ،ﺍﻷﻩﺭﺍﻡ 14 ،ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ،2014
120
http://tinyurl.com/mm56yth
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وتوســيع نشــاطاتها والحفــاظ عــى األرض واألصــول يف نفــس النشــاط والحفــاظ عــى العاملــة،
بــل وشــحذ مهــارات العاملــن للمزيــد مــن التدريــب والتنميــة .ولكــن كانــت النتيجــة انخفاضــا
هائــا يف إنتــاج املؤسســات املخصخصــة ونشــاطها ،وبيــع أراضيهــا وأصولهــا ،باإلضافــة إىل ترسيــح
ممنهــج للعاملــن ،خاصــة عــن طريــق إجبارهــم عــى املعــاش املبكــر .وعــى ســبيل املثــال ،غرقت
رشكــة (عمــر أفنــدي) يف الديــون ،بينــا انتهــى الحــال برشكــة (املراجــل البخاريــة) إىل تفكيــك
هيكلهــا اإلنتاجــي وتغيــر نشــاطها بالكامــل مــن إنتــاج املراجــل العمالقــة التــي تولــد البخــار
لتشــغيل محطــات الطاقــة والصناعــات املختلفــة إىل رشكــة تتعامــل يف االســتثامرات العقاريــة.121
والبيــع األخــر لرشكــة بســكو مــر ،وهــي رشكــة ذات ملكيــة مرصيــة تقــوم بعمــل البســكويت
والشــوكوالتة وأنــواع مختلفــة مــن الحلــوى ،إىل مســتثمر أجنبــي رغــم كونهــا ناجحــة ،حيــث تــدر
أرباحــا ســنويا تزيــد عــن  60مليــون جنيــه 8.39( 122مليــون دوالر) رمبــا يشــر إىل بدايــة عهــد
جديــد مــن الخصخصــة بــإرشاف رئيــس الــوزراء الحــايل محلــب الــذي قــال رصاحــة أنــه ال لعــودة
الخصخصــة مــرة أخــرى.123
قوانــن االســتثامر املرصيــة وآخــر تعديالتهــا قامئــة عــى افـراض أن جــذب االســتثامر األجنبــي
املبــارش يكفــي وحــده لتحقيــق تنميــة حقيقيــة .124وكان الرتكيــز األســايس عــى االســتثامر املوجــه
نحــو تقييــم املــوارد الطبيعيــة ،خاصــة البــرول ،ويــأيت بعــده قطــاع البنــاء يقــوده التمويــل
الخليجــي ،ثــم القطــاع املــايل عــر البنــوك األجنبيــة يف مــر .وكان صنــع سياســات االســتثامر
األجنبــي املبــارش يف مــر متلقــي وتابــع بدرجــة كبــرة ،وغــر قــادر عــى صياغــة سياســته
التمكينيــة الخاصــة ،وهــو مــا أدى لكــون االســتثامرات األجنبيــة يف مــر غــر مؤثــرة مــن ناحيــة
التوظيــف ومكافحــة الفقــر .وقــدرت عــدة دراســات أن تأثــر االســتثامر األجنبــي املبــارش عــى
التوظيــف يف مــر يرتبــط مبــارشة بنــوع االســتثامر .وعــى ســبيل املثــال ،يــؤدي االســتثامر يف
االســتحواذات واالندماجــات غالبــا إىل زيــادة البطالــة ألن الرشكــة تقــرر ترسيــح العاملــن بســبب
طبيعتهــا املعتمــدة عــى التكنولوجيــا ،أو اســتبدال العاملــن املحليــن بعاملــن أجانــب .125وال
تــؤدي االســتثامرات األجنبيــة التــي تشــري أصــول موجــودة بالفعــل يف أي دولــة ،كــا يحــدث
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
121
ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ» ،ﺑﺴﻜﻮ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ« ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ 17 ،ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،2014
122
http://tinyurl.com/p8kgcyk
ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤﻴﺴﻲ» ،ﻣﺤﻠﺐ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ :ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻧﺖﻩﻯ« ،ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ 5 ،ﻣﺎﺭﺱ ،2014
123
http://is.gd/pc24eS
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ» ،ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ« ،ﺍﻷﻩﺭﺍﻡ9 ،
124
ﻳﻮﻧﻲﻩ http://is.gd/sRew77 ،2014
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ» ،ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،7ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،2013ﺻﻔﺤﺔ ،18
125
http://is.gd/7dqeVe
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عــى نطــاق واســع يف مــر ،إىل إضافــة أصــول اقتصاديــة ،بــل مجــرد تدفقــات ماليــة إىل الداخــل
قــد ال تســتخدم لــراء أصــول جديــدة ،ولكــن تســتخدم غالبــا لتغطيــة العجــز االقتصــادي
واملــايل عــر العائــدات املتحصلــة مــن هــذا النشــاط .وأتــت مــر عــام  2012يف املركــز األول
بــن الــدول العربيــة يف صفقــات االندمــاج واالســتحواذ ،وكانــت أكــر صفقــة هــي اســتحواذ
فرانــس تليكــوم لالتصــاالت عــى  100%مــن أســهم موبينيــل بقيمــة  2.96مليــار دوالر .126وتثــر
صفقــات مثــل هــذه عالمــات اســتفهام حــول قيمــة العديــد مــن أنــواع االســتثامرات التــي تشــغل
إطــار االســتثامر املــري ،والقيمــة املضافــة لهــذه االســتثامرات فيــا يخــص التشــغيل وانتقــاالت
التكنولوجيــا وإدخــال صناعــات جديــدة وتوليــد أربــاح جديــدة ،خاصــة عنــد مقارنــة القيمــة
املضافــة بجميــع التنــازالت التــي تقدمهــا الدولــة املرصيــة عــى هيئــة امتيــازات رضيبيــة ودعــم،
ولكــن األهــم مــن ذلــك تخــي مــر عــن ســلطتها وســيادتها يف شــؤون تخــص العاملقــة متعــددي
الجنســيات هــؤالء.

»ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎﻡ  2012ﻣﺘﺨﻄﻴﺔ
126
 16ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ« ،ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ 25 ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،2012
http://tinyurl.com/osdbtja
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الترصيحــات الحكوميــة الرســمية الحاليــة التــي تتنــاول آفــاق
االســتثامر بشــكل أســايس عــى جعــل بيئــة االســتثامر يف مــر
جذابــة بشــكل كاف للمســتثمرين األجانــب كوســيلة لتوفــر
فــرص العمــل والحــد مــن الفقــر .وعــى الرغــم مــن كــون األهــداف التــي تدفــع لجــذب
االســتثامر األجنبــي املبــارش منطقيــة للغايــة ،تظــل الرؤيــة والسياســات غــر متجانســة وتفشــل
دامئــا يف التجــاوب مــع هــذه األهــداف والتعامــل معهــا .وتحتــاج مــر بصفتهــا دولــة ناميــة إىل
االســتثامر كوســيلة للمســاعدة يف بنــاء اقتصادهــا ،وجانــب كبــر مــن ذلــك ينعكــس مــن خــال
قــدرة مــر عــى بنــاء اقتصادهــا الوطنــي .وكان مــن املفــرض أن يتطلــب ذلــك بــدوره سياســات
موجهــة نحــو دعــم املســتثمرين الوطنيــن ،خاصــة االســتثامرات متوســطة الحجــم ،وسياســات
موجهــة لتشــجيع اإلنتــاج والتوجــه نحــو التصنيــع .ولكــن مــر فتحــت أســواقها مبكرا للمنافســة
الدوليــة ،وقامــت عمليــا بالتخــي عــن مســتثمريها ورشكاتهــا الوطنيــة لصالــح الــركات متعــددة
الجنســيات .واألكــر مــن ذلــك أن مــر مســتمرة يف إضاعــة فــرص اســتغالل الــركات متعــددة
الجنســيات كوســيلة لنقــل التكنولوجيــا والخــرة والدرايــة .ورغــم وضــع الكثــر مــن الــدول ،مــن
ضمنهــا الصــن وماليزيــا ،لقواعــد تضمــن انتقــال التكنولوجيــا مــن الــركات متعــددة الجنســيات
إىل عاملهــا الوطنيــن ،ال يوجــد يف مــر إلـزام عــى الــركات متعــددة الجنســيات لنقــل املعرفــة
أو مشــاركة التطــورات التكنولوجيــة ،وال يوجــد بالتأكيــد ســبب يدعوهــا لذلــك .وأخـرا ،ففــي ظل
البطالــة املتفشــية يف مــر ،خاصــة بــن رشيحــة الســكان الشــباب الكبــرة ،تعتــر أحــد األهــداف
الرئيســية لجــذب االســتثامرات األجنبيــة هــو ضــان املزيــد مــن فــرص العمــل للمرصيــن ،وهــي
حقيقــة مل يســتوعبها أو حتــى يدركهــا صنــاع السياســات يف مــر كــا أوضحنــا أعــاه .وأدت
السياســات التــي تعتــر جــذب االســتثامر األجنبــي املبــارش هدفــا نهائيــا إىل جــذب املســتثمرين
غــر املناســبني ملــر ،ووجهــت االســتثامرات األجنبيــة والــركات متعــددة الجنســيات إىل طــرق
غــر مفيــدة ،وهــي طــرق تــؤدي يف النهايــة إىل تفضيــل مصالــح الرأســاليني األجانــب عــى
حســاب مصالــح النــاس لألســف يف أغلــب األحــوال.

تركز

ومــن منطلــق هــذه الرؤيــة ،أصبحــت مــر أكــر موقــع عــى معاهــدات االســتثامر الثنائيــة
بــن العــرب عــى الرغــم مــن توفــر أدلــة قويــة حاليــا عــى كــون رضر هــذه املعاهــدات أكــر
مــن نفعهــا ،مــا أدى بالكثــر مــن الــدول وآخرهــا الهنــد إىل مراجعــة معاهداتهــا ،خاصــة عــر
إعــادة التفــاوض بخصــوص بنــود حاميــة املســتثمرين .127ويــأيت ذلــك بينــا تســتمر معانــاة
مــر مــن عــدد كبــر مــن قضايــا تســوية النزاعــات بــن املســتثمرين والدولــة تكلــف مــر
Deepshikha Sikarwar, “New bilateral investment treaties will
127
help India avoid arbitration”, The Economic Times, 16 December 2014,
http://is.gd/w7qdKn
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ماليــن الــدوالرات كل عــام ،يف وقــت تقــوم مــر فيــه باســتقطاعات كبــر مــن الدعــم لخفــض
عجــز موازنتهــا .ومــع االســتفادة القويــة مــن آليــات التحكيــم الدوليــة التــي تخضــع الحكومــات
للمســاءلة عــن أي تغــر للظــروف قــد يتســبب يف تغيــر األربــاح أو التأثــر عــى االســتثامرات،
ال يوجــد آليــة إلخضــاع املســتثمرين والــركات متعــددة الجنســيات للمســاءلة عــن انتهاكاتهــا
لحقــوق اإلنســان وعواقبهــا املختلفــة .ولهــذه األســباب تراجــع اآلن الكثــر مــن الــدول بنــود
يف معاهــدات االســتثامر الثنائيــة تخــص تســوية نزاعــات االســتثامر وحاميــة املســتثمرين .وقــد
قامــت جنــوب أفريقيــا وأسـراليا والعديــد مــن دول أمريــكا الالتينيــة بريــادة هذه املراجعــات،128
كــا بــدأت الهنــد مؤخـرا يف مراجعــة معاهــدات االســتثامر الثنائيــة اســتعدادا التفاقيــة محتملــة
مــع الواليــات املتحــدة قــررت الهنــد بحكمــة تأجيلهــا حتــى تقــوم الحكومــة االتحاديــة مبراجعــة
جميــع البنــود التــي تفاضــل املســتثمرين وتحميهــم يف معاهــدات االســتثامر الثنائيــة.129
ولكــن يجــب القيــام بهــذه املراجعــة بالتــوازي مــع إصــاح ترشيعــي يف مــر ،حيــث تســتمر
القوانــن املحليــة يف تفضيــل املســتثمرين األجانــب بطريقــة تهــدد ســيادة الدولــة وحقــوق
مواطنيهــا .ويجــب أيضــا أن يضمــن اإلطــار الترشيعــي املحــي وســيلة ملســاءلة املســتثمرين
عنــد حــدوث انتهــاكات يف حقــوق اإلنســان والرضائــب .وعندهــا فقــط ميكــن ضــان املســاءلة
يف حقبــة مــا يبــدو أنــه إفــات مــن العقــاب للــركات متعــددة الجنســيات واملســتثمرين
األجانــب ،وذلــك لتجنــب إهــدار األمــوال العامــة وتوجيههــا بشــكل أفضــل إىل التنميــة واإلنفــاق
العــام الــذي يشــتد الحاجــة إليــه.
ومــن هــذا املنطلــق ،قــام التقريــر بتســليط الضــوء عــى حــاالت مــن الــركات متعــددة
الجنســيات يف مــر تنتهــك حقــوق العمــل والحقــوق البيئيــة وال يتــم مســاءلتها عــن ذلــك.
وأشــار التقريــر إىل التهــرب الرضيبــي والتدفقــات املاليــة غــر املرشوعــة التــي تقــوم بهــا بعــض
الــركات للتهــرب مــن مســؤولياتها الرضيبيــة .وتتطلــب عمليــة تحويــل األربــاح خــارج مــر
مــن الحكومــة املرصيــة وســلطتها الرضيبيــة الكثــر مــن التدابــر ،منهــا مطالبــة الــركات
متعــددة الجنســيات العاملــة يف مــر بتقديــم تقاريــر تشــمل كل الــدول التــي تعمــل بهــا،
وفهــم كيفيــة تحــرك األربــاح حــول العــامل ،ولكنــه يتطلــب كذلــك تزويــد ســلطات الرضائــب يف
مــر باإلمكانيــات واألهــم مــن ذلــك ،بســلطة مطالعــة الســجالت املاليــة ،لتمكينهــا مــن تتبــع
األربــاح وتيســر كشــف مامرســات ســوء التســعري النقــل يف مــر .ولكــن الســلطة األخــرة قــد
تتعــذر مــع آخــر التعديــات املقرتحــة لقانــون االســتثامر ،والتــي تحــرص عــى حاميــة خصوصيــة
Op. cit. Khalil and Zayed, ECESR, 2013
128
Sujay Mehdudia, “Breaking News: Indian Government puts
129
negotiation on all Bilateral Investment Treaties (BITs) on HOLD”, Don’t
Trade Our Lives Away, 22 January 2013, http://is.gd/m0Rxxc
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املســتثمر وخصوصيــة املعلومــات والبيانــات الخاصــة بــه .ويحــرص التقريــر بتوصيتــه هــذه عــى
توضيــح الرابــط بــن الرضائــب وتوفــر حقــوق اإلنســان ،مــع التأكيــد عــى كــون التهــرب الرضيبي
ومامرســات نقــل األربــاح انتهــاكات لحقــوق اإلنســان يف حــد ذاتهــا .ويف النهايــة حــاول التقريــر
توضيــح العالقــات التــي يتعــن تحقيقهــا بــن التجــارة واالســتثامر والرضائــب وسياســات التنميــة
وضــان تناســقها وتجانســها ،وأنهــا تخــدم يف مجملهــا األهــداف التنمويــة التــي تضعهــا الدولــة
عوضــا عــن خدمتهــا ألهــداف مختلفــة ومتعارضــة تقــوض التنميــة وحقــوق الشــعب.
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و .اتفاقية اإلستثمار الثنائية BIT
المصرية  -األردنية

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴ ــﺔ
ﺑﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻷردﻧﻴـﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴـﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ
ﲨﻬﻮرﻳـﺔ ﻣﺼـﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ
ﻟﺘﺸﺠﻴـﻊ وﲪﺎﻳــﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤ ــﺎرﺍت
ﺍن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻷردﻧﻴـﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴـﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﲨﻬﻮرﻳـﺔ ﻣﺼـﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺍﳌﺸﺎر ﺍﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،
ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻌﻤﻴﻘﻪ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ .
وﺇﻗﺮﺍرﺍ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎرﺍت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ  ،وﺇﱃ ﲢﻔﻴﺰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺍت وﺍﳌﺒﺎدرﺍت ﺍﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎري ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻻزدﻫﺎر ﺍﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ .
ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻘﺘـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ :

ﺍﳌــﺎدة ١
ﺗﻌﺮﻳﻔ ــﺎت
ﻷﻏﺮﺍض ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ :
 - 1ﺗﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﺳﺘﺜﻤﺎرﺍت " ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍع ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮة وﺗﺸﻤﻞ وﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮص ﻻ ﺍﳊﺼﺮ :

ﺃ  -ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ 110
ﻛﺎﻟﺮﻫﻮﻧﺎت ﺍﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺍﳊﻴﺎزﻳﺔ وﺍﻟﻜﻔﺎﻻت .

مرفقاتﺍﺗﻔﻘﺘـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠـﻲ :
ﻓﻘﺪ

ﺍﳌــﺎدة ١
ﺗﻌﺮﻳﻔ ــﺎت
ﻷﻏﺮﺍض ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ :
 - 1ﺗﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﺳﺘﺜﻤﺎرﺍت " ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍع ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮة وﺗﺸﻤﻞ وﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮص ﻻ ﺍﳊﺼﺮ :
ﺃ  -ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﻫﻮﻧﺎت ﺍﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺍﳊﻴﺎزﻳﺔ وﺍﻟﻜﻔﺎﻻت .
ب  -ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎت وﺳﻨﺪﺍت وﺍﻷورﺍق ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ وﺍﳊﺼﺺ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎت .
ج  -ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﺍو ﺍﳊﻖ ﰲ ﺃي ﺍﻟﺘﺰﺍم ﺑﻌﻤﻞ ذي ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ .
ﺩ  -ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻭﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻫ ـ -ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﻋﻘﺪ  ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ
ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ .
 - 2ﺗﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ " ﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ " ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱵ ﲡﲎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻻ ﺍﳊﺼﺮ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺮﻳﻊ
ﻭﺣﺼﺺ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻷﺗﻌﺎﺏ .
 - 3ﺗﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ " ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ " :
ﺃ  -ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ .
ﺏ  -ﺍﻭ ﺃﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺍﲢﺎﺩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻭ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻭ ﻣﻨﺸﺄ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﻟﺪﻯ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ .
 - 4ﺗﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ " ﺇﻗﻠﻴﻢ " :
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳ ـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻣﺎ ﲢﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﳑﺎ ﳝﺎﺭﺱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ .
 - 5ﺗﻌﲏ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻋﻤﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮ " :
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﳉﻨﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﻟﻴﲏ ﺍﻭ ﺍﳌﺎﺭﻙ ﺍﻷﳌﺎﱐ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﲔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺍﻭ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ111

 - 4ﺗﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ " ﺇﻗﻠﻴﻢ " :
مرفقات

ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳ ـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻣﺎ ﲢﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﳑﺎ ﳝﺎﺭﺱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ .
 - 5ﺗﻌﲏ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻋﻤﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮ " :
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﳉﻨﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﻟﻴﲏ ﺍﻭ ﺍﳌﺎﺭﻙ ﺍﻷﳌﺎﱐ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﲔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺍﻭ ﺃﻳﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺷﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
 - 6ﺃ  -ﺗﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔ " ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ " ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (1ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﲔ
ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻬﻤﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﻤﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺏ  -ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ )ﺍﻥ
ﻭﺟﺪﺕ( ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺃﺻﻼ .

ﺍﳌــﺎدة ٢
ﺗﺸﺠﻴـﻊ وﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤـﺎرﺍت
 - 1ﻳﺸﺠﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻳﻬﻴﺊ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ
ﺇﻗﻠﻴﻤﻪ ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
 - 2ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻭﺁﻣﺎﻥ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻭﻛﺎﻓﻴﲔ
ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ .

ﺍﳌــﺎدة ٣
ﺃﺣﻜـﺎم ﺍﻟﺪوﻟـﺔ ﺍﻷﻛـﺜﺮ رﻋﺎﻳـﺔ
 - 1ﲢﻈﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻨﺼﻔﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﰲ
ﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ .
 - 2ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺼﺎﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻢ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﲞﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ
ﻣﺴﻠﺢ ﺁﺧﺮ ﺍﻭ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻭ ﲤﺮﺩ ﺍﻭ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ  ،ﳚﺐ ﺃﻡ ﳝﻨﺤﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺃﻭﺭﺩ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻭ
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ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻭ ﺃﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﻘﻞ ﰲ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻪ ﺍﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

مرفقات

 - 1ﻳﺸﺠﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻳﻬﻴﺊ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ
ﺇﻗﻠﻴﻤﻪ ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
 - 2ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻭﺁﻣﺎﻥ ﻛﺎﻣﻠﲔ ﻭﻛﺎﻓﻴﲔ
ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ .

ﺍﳌــﺎدة ٣
ﺃﺣﻜـﺎم ﺍﻟﺪوﻟـﺔ ﺍﻷﻛـﺜﺮ رﻋﺎﻳـﺔ
 - 1ﲢﻈﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻨﺼﻔﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﰲ
ﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ .
 - 2ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺼﺎﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻢ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﲞﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ
ﻣﺴﻠﺢ ﺁﺧﺮ ﺍﻭ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻭ ﲤﺮﺩ ﺍﻭ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ  ،ﳚﺐ ﺃﻡ ﳝﻨﺤﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺃﻭﺭﺩ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻭ ﺃﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﻘﻞ ﰲ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻪ ﺍﻭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻷﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﺣﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ .
 - 3ﺍﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﳚﺐ ﺍﻻ ﺗﻔﺴﺮ ﲝﻴﺚ ﺗﻠﺰﻡ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﺍ ﺑﺄﻥ ﳝﻨﺢ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﳌﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﺍﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻭ ﺳﻴﻨﺸﺄ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  ،ﺍﻭ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺍﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ  ،ﺍﻭ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﻻ ﳚﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ  ،ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﺍﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﺸﺄﻥ
ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .

ﺍﳌــﺎدة ٤
ﻧـﺰع ﺍﳌﻠﻜﻴـﺔ
ﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻨ ـﺰﻉ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﺿﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ
 ،ﺍﻻ ﲢﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
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مرفقات

 - 1ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﺨﺬﺓ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
 - 2ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ .
 - 3ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﲟﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﺟﻞ ﻭﻓﻌﺎﻝ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺰﻉ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
ﲝﺮﻳﺔ ﻭﺑﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ  ،ﻭﺃﻱ ﺗﺄﺧﲑ ﰲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﲢﺴﺐ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﲡﺎﺭﻳﺎ
ﺍﻭ ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﻭ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﳌــﺎدة ٥
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳـﻞ ﺍﳊـﺮ
 - 1ﻳﺴﻤﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺎ ﻟﺪﻳﻪ  ،ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ ﻻ ﻣﱪﺭ ﻟﻪ ،
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮ :
ﺃ  -ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ  ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ  ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ،ﻭﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳉﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ .
ﺏ  -ﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺎﺑﻊ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ .
ﺝ  -ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﱃ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ
ﳑﺎ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ .
ﺩ  -ﺩﺧﻮﻝ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ
ﺍﻵﺧﺮ .
 - 2ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (1ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺣﺴﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ .
 - 3ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻇﻔﺖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (1ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ .
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ﺍﳌــﺎدة ٦
ﺗﺴﻮﻳـﺔ ﺍﳋﻼﻓـﺎت ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤـﺮ وﺍﻟﺪوﻟـﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔـﺔ
 - 1ﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﺮﺽ ﻛﻞ ﺧﻼﻑ ﻟﻪ ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺃﺣﺪ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﲞﺼﻮﺹ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺭﻋﺎﻳﺎ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ

ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  18ﻣﺎﺭﺱ .1965

 - 2ﳝﻜﻦ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﺮﺽ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﳌﻀﻴﻒ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ،ﻛﻞ
ﺧﻼﻑ ﻟﻪ ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ .
 - 3ﺍذﺍ ﺍﺧﺘﺎر ﺃﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎ ﺃي ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ رﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮى ﺃﻣﺎم ﺇﺣﺪى ﺍﳉﻬﺘﲔ ﺍﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗــﲔ  1و  2ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺎدة ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ رﻓﻌﻬﺎ ﺃﻣﺎم ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻷﺧﺮى .

ﺍﳌــﺎدة ٧
ﺗﺴﻮﻳـﺔ ﺍﳋﻼﻓـﺎت ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴـﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳـﻦ
 - 1ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮﺀ ﺃﻱ ﺧﻼﻑ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺎﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﺘﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳋﻼﻑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ .
 - 2ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳋﻼﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ) (1ﺃﻋﻼﻩ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺀ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ .
 - 3ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﳏﻜﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﳜﺘﺎﺭ ﺍﶈﻜﻤﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﺭﺋﻴﺴﺎ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﶈﻜﻤﲔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﲬﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺇﻋﻼﻥ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ .
 - 4ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺩ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻭﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺧﺮ  ،ﳝﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ
ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺩﻋﻮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ  .ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻣﻼ ﳉﻨﺴﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺗﻌﺬﺭ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳛﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .
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 - 5ﺗﺼﺪﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ .
 - 6ﲢﺪﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ .
 - 7ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻭﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ
ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ .

ﺍﳌــﺎدة ٨
ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺍﳊﻘـﻮق
ﺍﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻪ ﲟﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻪ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ،

ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ، (6ﺍﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻱ ﺣﻖ ﺍﻭ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺍﱃ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﲝﻠﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﳏﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻖ ﺍﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ .

ﺍﳌــﺎدة ٩
ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤـﺎرﺍت
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﻇﻔﻬﺎ ﺍﻭ ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ
ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻓﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  .ﺑﻴﺪ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻧﺸﺄﺕ
ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ .

ﺍﳌــﺎدة ١٠
ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ وﻣﺪﺗﻬﺎ وإﻧﻬﺎؤﻫﺎ
 - 1ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
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ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .

ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ .

مرفقات

ﺍﳌــﺎدة ١٠
ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ وﻣﺪﺗﻬﺎ وإﻧﻬﺎؤﻫﺎ
 - 1ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
 - 2ﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﳌﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﲡﺪﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﳌﺪﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺇﺎﺅﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ) (3ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ .
 - 3ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻣﺪﺎ ﺍﻭ ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﺧﻄﻲ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﱃ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺎﺀ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ .
 - 4ﰲ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﺗﺒﻘﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺎﺀ .
ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻮﻗﻌﺎﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﳌﻔﻮﺿﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻛﻞ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .
ﺣـﺮرت ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﲔ ﺃﺻﻠﻴﺘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﳊﺠﻴـﺔ ﰲ ﻋﻤﺎن ﺑﺘﺎرﻳﺦ 8 /ﻣﺎﻳﻮ (ﺃﻳﺎر) .1996

ﻋــﻦ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻷردﻧﻴـﺔ

ﻋــﻦ ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﲨﻬﻮرﻳـﺔ ﻣﺼــﺮ

ﺍﳍﺎﴰﻴـﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ

ﺍﳌﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺍﻏــﺐ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﻮﺍﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺍﻟﺘﻄـﺎوي

وزﻳـﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ وﺍﻟﺘﺠـﺎرة

وزﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎد وﺍﻟﺘﻌﺎون ﺍﻟﺪوﻟــﻲ
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