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وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الرزراء ؛

رسمنا بما هو أت :
مادة ()١

صّودق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بتاريخ  5014/54/72 ١ء المرفق نصها بهذا المرسوم » وتكون لها قوة القانون ؛
ستور
لدمن
ا)5
وفقاً للمادة (

.

مادة ١؟)

على جميع الجهات المختصة » كل فيما يخصه  ,تنفيذ هذا المرسوم .

ويُعمل به متناريخ صدوره  .ويّنشر في الجريدة الرسمية .

أمير دولة قطر

مانيري بتاريخ  :9/0445/ ١١اه
أديو
ارليآال
صد
٠١م
9ه/
/1١
الموافق 1 :

اتفاقية
بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
حكومة دوله نطر وحكومة جمهوريه توفو
إن حكومة دولة قطر.
وحكومة جمهورية توغوء.
والمشار إليهما فيما يلي ب "الطرفان المتعاقدان”.
رغبة منهما في زيادة التعاون الاقتصادي يما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين؛
وإصراراً منهما في إيجاد ظروف تفضيليه للاستثمارات بواسطة مستثمري أحد الطرقين المتعاقدين

في إقليم الطرف المتعاقد الآخر؛
وإدراكأ منهما الحاجة إلى تعزيز وحماية هذه الاستتثمارات بغرض الازدهار الاقتصادي بكلا
الطرفين المتعاقدين؛
واتفاقاً منهما على أن المعايير العادلة والمنصفة للاسثثمارات مطلوبة لتحفيق إطار ثابت

و إدراكاً منهما لأهمية عدم خفض أو تخفيف المعابير البيئية لغرض جذب الاستثمار.
و إدراكأ إمكانات المساهمة الإيجابية التي يمكن أن يقدمها الاستثمار للدولة المضيفة من خلال
الممارسات الاجتماعية المقبولة قانونا.
قد اتففتا على ها يلي:

مادة رل

النعاريف

لأهداف هذه الاتفافية» وما لم يتم النص على حلاف ذلكء يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
المقابلة لها:

”.١المستثمر": أي شخص طبيعي أو قانوني لدى أحد الطرفين المتعاقدين:

'الشخص الطبيعي" :أي شخص طبيعيء يكون مواطنا من مواطني طرفي هذه الاتفاقية.

أ(

ولا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات الني يقوم بها أشخاص طبيعيون يكونون
من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر إذا كان أولثك

الأشخاص» في تاريخ الاستثمارء مقيمين بصورة دائمة في بلد الطرف المتعاقد الآخرء ما
يثيت أن الموارد المتعلقة بتلك الاستثمارات جاءت من الخارج.

عبارة “الشخص القانوني” :أي شخص قانوني» بما في ذلك المشروعات أو الشركات أو
المؤسسات أو المكاتب أو اتحادات الشركات المؤسسة أو المنظمة بموجب القوانين المعمول

بها لدى ذلك الطرف المتعاقد ويكون مقرها في أراضي الطرف المتعاقد ذاتهء سواء أكانت

أم لم تكن ريحية» وسواء أكانت مملوكة أم مسيطرأً عليها من قبل القطاع الخاص أو القطاع
الحكومي.
وبالإضاقة إلى ذلك .يشمل الأشخاص القانونيون الحكومات والوكالات الرسمية والسلطات

جٍ(

والصتاديق السيادية والمؤسسات المسجلة أو المنظمة وفقأ لتشربعات الدولة المعنية للطرفين
المتعاقدين أو لطرف ثالث يمارس فيها المستثمر المشار إليه أعلاه السيطرة الفعلية.

"'.الاستثمار' :أي نوع من الأصول المستثمرة من قبل أحد مستثمري الطرقين المتعاقدين في أراضي
الطرف المتعاقد الآخر وفقأ لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخرء والذي تتم السيطرة عليه فعلياًء

سواء ة بشكل مباشر أم غير مباشرء من قبل أشخاص طبيعبين أو قانونيين المعرّفين في الفقرات
السابقة؛ وبشمل؛ على وجه التحديد :ولكن من دون الحصرء ما يلي:
أ

الممتلكات المتقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية أخرى؛ :على سبيل المثال حقوق

الارتفاق والضمانات والرهون العقارية والرهون الحيازية والرهون والحقوق المماثلة؛
ب) الأسهم أو الأوراق المالية أو سندات الملكية أو حقوق المشاركة في الشركات أو أي
شكل آخر من أشكال ال
امشا
لركة
شف
ريكات أوفي ائتلافات الشركات» وكذلك المصالح
الاقتصادية الناتجة عن ذلك التشاط؛

ج) الحقوق فيقالمال أو في أي أداء بموجب عفد له قيمة اقتصادية؛

د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية؛ بما في ذلك على وجه التحديد حفوق الطبع وبراءات
الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجاربة والأسماء التجاربة والإجراءات الفنية

والتقنية» والمعرفة الفنية والسمعة التجارية؛
ه) أي حقوق ذات طبيعة اقتصادية ممنوحة بموجب القانون أو العقدء على سبيل المثال»
حقوق الامتياز لغرض أداء النشاطات بما في ذلك تلك الخاصة باستكشاف ومعالجة

واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.
" “العائدات" :هي الناتج عن استثمار والأموال التي يولدها الاستثمار وبشمل ذلك» على وجه
التحديد ولكن من دون الحصرء الأرباح وحصص الأرباح والفائدة والمكاسب الرأسمالية»

والحقوق والرسوم؛

" .4العملة القابلة للاستخدام بحرية' :هي عملة مستخدمة على نطاق واسع في سداد الدفعات

0

"الإقليم":

أ) بالنسبة لدولة قطر :هو الأراضي والمياه الداخليّة والإقليمية لدولة قطرء وقاعها وباطتهاء
والفضاء الجويّ الذي يعلوهاء والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاريء والتي

تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائي وفقاً لأحكام القانون
الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية.
ب) بالنسبة لجمهورية توغو :أراضي جمهورية توغوء بما في ذلك المياه الإقليمية» والفضاء
الجويّ وأيّ منطقة بحرية أخرى تقع؛ أو يمكن أن تقعء تحت نطاقها بموجب التشربعات

المعمول بها في إقليمهاء والتي تمارس عليها جمهورية توغو حقوقها السيادية واختصاصها
الفضائي وفقاً لأحكام القانون الدولي.
 .١أي تعديل يطرأ على هذه الاتفاقية سواءً كان استثمار أصول أو إعادة استثمار يكون غير ساري
التغاذ إلا في حال تحقيقه معابير الاستثمارات وهي ألا يتضارب هذا الاستثمار مع أحكام هذه الاتفاقية

وتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم بإقليمه الاستثمار.
7

عادة 73

-

نطاق الاتفاقية

نسري هذه الاتفاقية على جميع مستثمرين واستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم

الطرف المتعاقد الآخر التي يوافق عليها وفقا لفوانينه ونظمه سواءً تمت هذه الاستشمارات قبل أوبعد
نفاذ هذه الاتفاقية» ولكن لا تطبق على أي نزاع قائم قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

عادة رك

التشجيخ وخماية الاستتعارات

قنين
رل م
طك
اينلعلى
 .١يتع

المتعاقدين :بفدر ما يكون ممكناء أن يشجع ويوجد ظروفاً مؤاتية

للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر للقيام بالاستثمارات في أراضيهء وأن يسمح بدخول
تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظعته المعمول بها.
؟ .عندما يكون أحد الطرفين المتعاقدين قد سمح بدخول استثمار إلأىراضيه» بتعين عليه أن
يسهّل

وققأ لقوانينه وأنظمته منح ما يلزم من التصاريح فيما يتعلق بذلك الاستثمار.

 ".يتعين أن يتم في جميع الأوقات؛ تخصيص معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات التي يقوم

بها المستثمرون من كل من الطرفين المتعاقدين وأن تحظى بحماية تامة وأمان في إقليم
الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأعراف القانون الدولي.

 .4يتع
اينلعلى
ط كل
رم
فنين

أن لا يعيق بأي شكل من الأشكال بموجب تدابير غير معقولة

أو تمييزية» تشغيل أو إدارة أو الحفاظ على أو استخدام أو الاستمتاع أو التصرف
بالاستثمارات في إقليمه الخاصة بالمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.
.5

بتعهد الطرفان المتعاقدان بنتفيذ تدابير تشجيع الاستثمار بما في ذلك؛ على سبيل المثال لا

الحصر:
 -تبادل المعلومات المتعلقة بقوانين الاستثمار الخاصة يكل منها؛

 -إرسال متبادل لبعثات الترويج الاقتصادي؛

تسهيل الاتصالات التجارية بين المستثمرين للطرفين المتعاقدين.

هادة 14

معاملة الاستشمارات

يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يولي الاستثمارات وعائدات المستثمرين
من الطرف المتعاقد الآخر معاملةً تكون عادلة ومنصفة وأن لاتكون أقتلغفضيلاً من تلك
التي يوليهاء في ظروف مماثلة؛ لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين له أو لاستثمارات
وعائدات المستتمرين التابعين لأي طرف ثالثء أيهما كانت مؤاتية أكثر للمستثمر.

يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يولي المستثمرين من الطرف المتعاقد
الآخرء فيما يخص إدارة أو الحفاظ على أو استخدام أو الاستمتاع أو التصرف باستثماراتهم»

وفيف
رهاء
ظيولي
يللاً من تلك التي
معاملة تكون عادلة ومنصفة وأن لاتتكفونضأق
مماثلةء للمستثمرين التابعين له.

يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يولي المستثمرين من الطرف المتعاقد
الآخر معاملة لا تكون أقل تفضيلاً من تلك التي يوليهاء في ظروف مماثلة؛ للمستثمرين

التابعين لأي طرف ثالث.
يتعين عدم تفسير المعاملة الممنوحة بموجب البنود (1؛ :و »2و )3من هذه المادةء على أنها
تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم

فائدة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن:
)) عضودته في أو ارتباطه مع أي اتحاد جمركي أو اتحاد سوق نقدية مشتركة أمونطقة
تجارة حرة قائمة أو مستقبلية» أو

ب) أي اتفاقية أو ترتيبات دولية متعلقة بشكل كلي أو رئيسي بالضرائب أو أتيشريعات
محلية متعلقة بشكل كلي أو رئيسي بالضرائب.
هاأذة رم

الاستملاك والتعويض
يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين أن لياتخذ تدابير هادفة إلى الاستملاك أو التأميم
أو أي تدابير أخرى لها الأثر ذاته ضد الاستثمارات العائدة للمستثمرين من الطرف المتماقد
الآخر (يشار إليها فيما يلي بعبارة "الاستملاك') ما لم يكن قد تم اتخاذ تلك التدابير تحقيقاً
للمصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي وبموجب الإجراءات القضائية السليمة وبناة على

دقع التعوبض الفعلي والمناسب .ودتعين أن يكون ذلك التعويض وفقاً لمعايير القيمة السوقية
للاسنثمار الذي يتم استملاكه مباشرة قبل أن يصبح الاستملاك أو الاستملاك الوشيك معروفا

للعامةء أيهما جاء أولأ (يشار إليه فيما يلي بعبارة "تاريخ التقبيم”).
2

1

ملة .ويشمل التعويض
عتلك
لل
اائد
وفعًا لاختيار المستثمر وبناءة على سعر الصرف السوقي الس
السائد (ليبور) خلال فترة ( )1ستة أشهر من تاربخ

ئردة
فساسع
لسا
ا أ
فائدة تُحتسب على
المصادرة حتى تاريخ السداد.

حيث يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستملاك أصول شركة مسجلة أو مؤسسة بموجب القائون
المعمول به في أي جزء من إقليمهء والتي يمتلك فيها المستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر
حصصاء فيتعين عليه أن يتأكد من أن يتم تطبيق أحكام هذه
لالم
مادة
سبحي
تث ي
ثضمن
مري
الطرف المتعاقد الآخر الذي يملك تلك الحصص التعويض الكافي والفعلي فيما يتعلق

باستثمارهم.
مادة

ىع

التعويض عانلخسائر

يتعين إيلاء المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين ممن يتكبدون خسائر في استثماراتهم
في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب الحرب أو بسبب نزاع مسلح آخرء أوفي حالة الطوارئ

الوطنية أو الثورة أو الانتفاضة أو أعمال الشغب؛ فيما يخص العوض أو التعويض أو غير

ذلك من التسويات :معاملة لا تقل أفضلية من تلك التي يوليها للمستثمرين التابعين له أو
للمستثمرين من أي دولة ثاألثة؛ أيهما كانت أكثر أفضلية للمستثمر.

يتم تحويل الدفعات الناشئة عمًا سبق من دون أي تأخير بعملة مستخدمة بحرية وفق اختيار
لدسفيوق.
اسائ
المستثمر ووفقاأً لسعر الصرف ال
هادة رى

التحويلات
يتعين على كل طرف متعاقد أينضمن

اات
التحويل الحر للن
ثعمارات
لجامن
تمي
سج

التي

يقوم بها المستثمر من الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وأن يضمن التحويل الحر لجميع
أرصدة المستثمر من الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة باستثماراته في إقليمه .وتشمل تلك

الاستثمارات على سبيل المثال لا الحصرء ما يلي:
) رأس المال والمبالغ الرأسمالية الإضافية المستخدمة في الحفاظ على وزبادة الاستثمار؛
ب) العائدات؛

ج) دفعات سداد أي قرض بما قي ذلك الفائدة المحسوية عليه» فيما يتعلق بالاستثمار؛
د) العائدات من بيع حخصصه؛

ه) العائدات المستلمة من قبل المستثمرين في حالة البيع أو البيع الجزئي أو التصفية؛

و) أرباح الأشخاص الطبيعيين من أحد الطرفين المتعاقدين أو غيرهم من الموظفين
المستقدمين من الخارج ممن يعملون قيما يتصل باستثمار ما في أراضي الطرف المتعاقد
الآخر؛
ز) الدفعات الناشئة عن نزاع متعلق بالاستثمار؛

ى) التعويض بموجب المادة ( )5والمادة ( )1من هذه الاثفاقية.

يتعين أن تتم التحودلات بموجب هذه المادة؛ من دون تأخير وبأي عملة قابلة للاستخدام

يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يوليا التحويل المشار إليه في البندين ( )1و(؟) من هذه
المادة .معاملة لا تقل أفضلية من تلك التي يتم إيلاؤها للتحويلات المولدة من الاستثمارات

التي تقوم بها أي دولة ثالثة.
هادة رم

الحلول
عندما يضمن أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعين تعويض استثمارات مستثمري الطرف
المتعاقد الآخر المقامة على إقليمه ضد المخاطر غير التجارية وبقوم بسداد مدفوعات إلى

هؤلاء المستثمرين لتسوبة مطالباتهم وفقاً لهذه الاتفاقية» فإنَ الطرف المتعاقد الآخر يوافق
على أحقية الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعين» يموجب مبدأ حق الحلول» في ممارسته

للحقوق وتأكيد مطالبات هؤلاء المستثمرين؛ على ألا يتجاوز ما سبق الحفوق والمطالبات
الأصلية لهذا المستثمر.

فحيال الحلول الوارد في البند ( )١من هذه المادة .لا يحق للمستثمر أن يقيم مطالبة إلا

في حال كان مفوضأً من الطرف المتعاقد أو وكيله المعين للقيام بذلك.
يتعين تسوية أي نزاع ينشا بين الطرف المتعاقد وضامن الاستثمار من الطرف المتعاقد

الآخر وفقًا لأحكام المادة ( )١١من هذه الاتفاقية.

1١١

فادة ز3

الحرمان من المنافع
بعد توجيه إشعارء يجوز للطرف المتعاقد أن يرفض منح متافع هذه الاتفاقية إلى:

١

طنرف
لر م
اتثم
مس

المتعاقد الآخر يكون شخصاً قانونياً من ذلك الطرف المتعاقد ولاستثمار

ذلك المستثمر إذا كان الشخص القانوني مملوكأ أو مسيطراً عليه من قبل مستثمرين من
طرف ثالث ولا يكون لدى الطرف المتعاقد الرافض علاقات دبلوماسية مع ذلك الطرففب
الثالث؛

مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر يكون شخصاً قانونياً من ذلك الطرف المتعاقد ولإستثمارات
ذلك المستثمرء إذا كان مستثمر من طرف غير متعاقد يملك أو يسيطر على الشخص
القانوني وليس لدى الشخص الفانوني عمليات تجارية ذات شأن في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر.

صادة ر)6١
تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعافد ين

ومستتئمرى الطرف المتعاقد الآخر

أي نزاع بموجب أحكام هذه الاتفاقية» ينشأ بشكل مباشر عن استثمار بين أحد الطرفين
المتعاقدين وأحد المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخرء يتعين تسوبته بصورة ودية فيما
إذا تعذر تسوية تلك النزاعات وفقاً لأحكام البند ( )١من هذه الاتفاقيةء خلال ( )١شهر من

تاريخ طلب خطي للتسوبةء يجوز للمستثمر المعني أن يقدم النزاع» بناء عيلىفمضاله؛
إلى:
أ)
ب)

المحكمة المختصة في الطرف المتعاقد المضيف للبت فيه؛ أو
المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية المؤسس بموجب معاهدة تسوبة النزاعات
الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى المبرمة في  81مارس  5691في
واشنطن دي .سي.؛ إذا كانت هذه المعاهدة مطبقة على الطرفين المتعاقدين؛ أو

ج)

محكمة تحكيم منشأة لهذا الغرضص»

١5

 7يتعين إنشاء محكمة التحكيم المتشأة لهذا الغرض المحددة في البند ((_)1ج) من هذه المادة
على النحو التالي:

|) يتعين على كل طرف متعاقد في النزاع أن يقوم بتعيين محكم واحد ويقوم المحكمان
المعينان على هذا النحو باختيار محكم ثالث بالاتفاق فيما بينهماء والذي يجب أن

يكون مواطناً من بلد ثالث» والذي يتصرف بصفة رئيس محكمة التحكيم .ويجب
تعاييلنمجمحيعكمين خلال مدة (؟) شهرين من تاريخ توجيه أحد الطرفين إشعاراً
إلى الطرف الآخر ينيته تقديم النزاع إلى
ب) إذا لم تتم مراعاة المدد المحددة في البند
الطرفين المتعاقدين» في غياب أي اتفاق
العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي

ج)

التحكيم.
( )5/1من هذه المادةء يتعين على أي من
آخرء أن يدعو الأمين العام أو نائب الأمين
لإجراء التعيينات اللازمة.

يتعين على محكمة التحكيم المنشأة لهذا الغرض أن تتوصل إلى قرإراتها بغالبية
الأصوات .وتكون هذه القرإرات نهائية وملزمة قانونا للطرفين المتعاقدين ويتعين
تنفيذها  ويتم اتخاذ القرارات بما ينسجم مع الترتيب التالي :أولأٌء أحكام هذه الاتغاقية؛
وثانبآء مبادئ الفانون الدولي .وما لم تقرر محكمة التحكيم خلاف ذلكء استنادا إلى

الظروف الخاصة» يتحمل كل طرف متعاقد في النزاع كلفة تمثيله في الإجراءات
التحكيمية؛ ويتم تحمل كلفة المحكمين وياقي التكاليف من قبل طرفي النزاع متاصفة
فيما بينهما.

د) يتعين على محكمة التحكيم أن تفسر قرارها وإبداء الأسباب والأسس التي بنت قرارها
عليها بنا عل
للب
اى ط
طأي
رم
فنين المتعاقدين؛ وما لم يتم الاتفاق على خلاف
ذلك بين الطرفين المتعاقدين؛ يتعين أن يكون مكان التحكيم في مقر محكمة التحكيم
الدائمة في لاهاي (هولتدا).

مع مراعاة قواعد التحكيم الواردة في قاتون لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة الدولية
(لاضع1الانا).6791 :

؛ .يتعهد الطرف الم
اتعا
سقدت بع
خدم
دام

حجّة أنْ المستثمر قادستظمء أو سيستلم تعويضاً بموجب

الاتفاقية» وذلك للقيام بالدفاع عن نفسه أو تقديم مطالبة مضادة أوا ط
للب
تسحقوبة.
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معادة ١١

فض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة
 .يسعى الطرفان المتعاقدان :بحسن نية وبروح من التعاون المتبادل :إلى التوصل لتسوبة عاجلة

وعادلة لأيّ منازعة تقع بينهما تتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية .وفي هذا الخصوصء
يواقق الطرفان المتعاقدان على الدخول في مفاوضات مباشرة وموضوعيّة للتوصل إلى هذه
التسوبة.
لتتمسوبة خلال فترة ( )5ستة أشهر من تاريخ نشوء المنازعة من قبل أيّ من الطرفين
 .إذا لما ت
المتعاقدين» يجوز إحالتها بناء على طلب أي منهما إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء.
افقد خلال (ش؟)هرين من تاريخ اس تلام الطلب المذكور محكّماأ ودختار
مينتكلعطر
 .يع

هذان المحكّمان» خلال فترة (") ثلاثة أشهر ودموافقة الطرفين المتعاقدين محَكّماً ثالثاً لرئاسة

الهيئة يكون منتمياأ لجنسية دولة ثالثة.
 .إذا لاملتتتمعيينات خلال المدد المذكورة

ا فليبند (؟) من هذه المادة؛ يجوز لأ من الطرفين

المتعاقدين» في غياب أي اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات

الللزمة» وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين» أو إذا

كانت هناك موانع تحول دون أدائه لهذه المهمة» فإن قرار التعيين يتخذ من قبل نائب رئيس
محكمة العدل الدولية .وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين
المتعاقدين أو إذا كانت هناك موانع تحول دون أدائه لهذه المهمةء فإن قرار التعيين يتخذ من
قبل ع
اضلموحكمة الذي يليه في الأقدمية شريطة أن لا يكون من أحد مواطني الطرفين
المتعاقدين.

 .تصدر هيئة التحكّيم قراراتها بأغلبية الأصوات .وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين
المتعاقنين» ويتحمل كل طرف متعاقد التكاليف الخاصة بمحكّمه وتمثيله في إجراءات التحكيم»

وبتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي بينهما المصاريف الخاصة بالرئيس وإي تكاليف أخرى.
على أن تحدد الهيئة الإجراءات الخاصة بها.
 .ما ليمتفق الطرقان المتعاقدان على خلاف ذلك»؛ يتم التحكيم في مقر محكمة التحكيم الدولية

في لاهاي (هولندا).

 .تقدم كافة المطاليات وتستكمل كافة جلسات الاستماع خلال فترة ( )1ستة أشهر متناريخ
اختيار الع و
ض الثالث في الهيئة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك؛ وتصمدر الهيئة قرارها
خلال ( )1شهرين من تاريخ تقديم المطالبات النهائية أو تاريخ إغلاق جلساتها العامة؛ أيهما
يكون لاحقاً.

 .لا يجوز تقديم منازعة إلى هيئة تحكيم وفقأ لأحكام هذه المادة» إذا كانت المنازعة ذاتها قد
قذمت إلى هيئة تحكيم أخرى بموجب أحكام المادة ( )8من هذه الاتفاقية وما زالت تلك الهيئة

١

قتحركيامرفياتها على الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية» وعلى مبادئ
 4.تستند هيئة ال
وأحكام القانون الدولي؛ وتصدر هيئة التحكيم قرزراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات
نهائية وملزمة بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين.
مادة ركق

الدخول والإقامة المؤقمة للأفراد

يتعين على الطرف المتعاقدء مع مراعاة قوانينه وأنظمته المتعلفة بدخول وإقامة غير المواطنين» أن

يسمح للأشخاص الطبيعيين من الطرف المتعاقد الآخر وغيرهم من الأشخاص المعينين أو الموظفين
من قبل المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر بالدخول والإقامة في إقليمه لغرض ممارسة النشاطات
المتصلة بالاستثمارات.
فادة كل

الاحكام الأكثر مؤاتاة
 .١إذا تضمن القانون المحلي لأي من الطرفين المتعاقدين :أو الالتزامات بموجب القانون الدولي
القائمة في الوقت الحاضر أو المنشأة فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه
الاتفاقية» حكماًء سواء أكان عاما أم محدداء يمنح الحق للاستثمارات من قبل المستثمرين من
الطرف المتعاقد الآخر في معاملة أكثر أفضلية من تلك المنصوص عليها يموجب هذه
الاتفاقية» فإن ذلك الحكمء بقدر ما يكون أكثر أفلضلليمةستثمرء يسود على أحكام هذه

الاتفافية.
 2في أي وقت تكون فيه المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للمستثمرين من
الطرف المتعاقد الآخرء وفقا لقوانينه وأنظمته أو أحكام أخرى لعقد محدد أو تفويض
بالاستثمار أو اتفاقية؛ أكثر تفضيلاً من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية» فإن المعاملة

الأكثر تفضيلاً هي التي يتم تطبيقها.
هاذة 711

نفاذ الاتفاقية
 . .١تدخل هذه الاتفاقية» أو أي تعديل يطرأ عليهاء حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الإخطار
الكتاب الأخير من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لتأكيد إتمامه الإجراءات القانونية الداخلية
المطلوبة لديهما لدخول هذه الاتفاقية أو تعديلاتها حيز النفاذء عبر القنوات الدبلوماسية.

" .يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموجب اتفاقية خطية بين الطرفين المتعاقدين.
11١

ه١6

مادة رمل

المدة وانتهائها
 .١تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ( )٠١عشر سنئوات وتجدد تلقائياً لمدة ألومدد أخرى
ئيها
اه ف
هغبت
ن بر
إبة
طرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتا
مماثلة» ما ليمخطر أيالمن

قبل ( )١عام وأحد من تاريخ انتهاء المدة الأولى أو المدد اللاحقة» وبسري إخطار الإنهاء بعد
( )١سنة من استلامه من قبل الطرف المتعاقد الآخر
يبدأ نفاذ الإشعار بالإلغاء بعد سئة واحدة متناريخ إستلامه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

" .بالرغم من إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية» تظل نافذة المفعول لفترة إضافية مدتها ( )٠١عشر

سنوات من تاريخ إنهائها أو انتهائهاء وذلك بالنسبة للاستثمارات التي تمت أو أقيمت قبل تاريخ
إنهائها.
وإشهاداً على ما تقدمء قام المفوضان أدناهء والمخولان من قبل حكومتيهماء بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
ايوم الرسير).

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الر(/يه.
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