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 الملخص:

لدور األساسي للمشرع اللييب يف شأن تشجيع وضمان وضباية وتبادل وحىت ربفيز االستثمار مرىون خبلق قواعد ا
قانونية يتعدى أساسها القانون الوطٍت؛ يتبُت منها أن نظاًما قانونًيا يف ليبيا؛ ليس حديث النشأة يرسي قواعده بُت 

تفق واذلدف ادلتوخاة منها بالنظر لعالقتو بادلستثمرين قوانُت االستثمار الدولية وفق أحكام ذات طابع خاص ي
 لتحقيق اضروريً  اشرطً  ىواألجانب ووفرة ادلوارد ؛ وىو ما يزيد أعلية توافر القواعد  القانونية يف رلال االستثمار؛ الذي 

 يف بالدنا.التقدم االقتصادي و  النمو

توصف بأهنا أحد األُسس اليت رُبدث أثرىا بازدياد تدفقات تتناول ىذه الورقة موضوع القواعد القانونية تلك اليت 
االستثمار يف بالدنا وفق اذباىُت؛ أوذلما سيادة القانون واالستثمار، واالذباه الثاين نناقش فيو األدوات القانونية حلماية 

 االستثمار حول تصورىا يف القانون الدويل ومدى توافق أحكام  التشريع اللييب  بشأهنا.

 ضمان، ضباية، معاىدات االستثمار الثنائية، سيادة القانون. تشجيع، مات الدالة:الكل
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 المقدمة

 تحديد موضوع البحث:     
التشريع ىو أداة للحوكمة يف رلال االستثمار، دبعٌت ىو بيان لإلجراءات اليت يثق فيها ادلستثمر بقانون البلد ادلضيف، 

؛ وبذلك تُعُد النصوص القانونية اليت بصنع السياسات احمللية وتنفيذىا كيفية ارتباط االلتزامات التعاىديةلفهم كما أنو 
ربكم االستثمار الوطٍت واالستثمارات األجنبية رافعة أساسية لدعم النمو االقتصادي يف بالدنا خاصة يف ظل ما 

 بَت على تدفق رأس ادلال وجذب ادلستثمرين.تشهده من أحداث متسارعة يف العقد األخَت أثرت إىل حدٍ  ك

ألجل تأمُت مناخ وبيئة  الوضع القانوين للمستثمرينأعلية  من جهةوتأيت أعلية دراسة ىذا ادلوضوع يف إطار البحث 
مستقرة لالستثمار بعد ما شهدتو بالدنا يف فًتة بعيدة نسبًيا من تارؼلها االقتصادي فيما يعرف بتأميم الشركات 

اغلاد ضبايٍة أفضل لالستثمار اليت نرى من أىم نتائجها تزايد معاىدات ايًضا يف التقصي عن ظهر ت األجنبية ؛ كما
 يبيا وغَتىا من الدول.  االستثمار الثنائية بُت ل

بناًء على ما تقدم فإن اإلشكالية اليت تنهض هبا دراسة ىذا ادلوضوع ترتكز على التسليم بأن تشريع االستثمار يف أي 
دولة دبا فيو التشريع اللييب يُنظم من خالل نظامُت قانونيُت متمايزين ؛ يتمثل يف نصوص تنشأ دبوجب قواعد القانون 

اللٌبً بشأن تشجٌع  لنظام القانونًصوص ترد يف التشريع الداخلي؛ لذا نتساءل عن  صورة قواعد االدويل؛ واألخر ن

تحفٌز االستثمار من خالل البحث فً العالقة بٌن القانون القواعد فً تلك مساهمة ومدى   وحماٌة وضمان االستثمار،

 واالستثمار.  

 منهجية البحث:
وفًقا للمنهج االستقرائي تتبعنا األدوات ؛ االستثمار طرٌق للنمو االقتصادي والحد من الفقر؛ لذلك من وجهة نظر منهجٌة

واآلليات القانونية لتشجيع وضمان وضباية االستثمار يف القانون اللييب ؛ من خالل دراسة نصوصو بقصد التعرف على 
صادرة دبوجب القانون الدويل واليت اصبحت جزءًا من القواعد القانونية يف ىذا الصدد ذات ادلنشأ الوطٍت أو تلك ال

القانون الداخلي؛ لغرض التقصي عن مدى فاعليتها يف زيادة تدفقات االستثمار وأثرىا على ربفيز االستثمار وصواًل 
 إىل نظرية ذات داللة تبُت أعلية القانون لالستثمار. 

 ية البحث على النحو التالي:وبالتالي تقتضي المنهجية بعد هذه المقدمة أن تكون هيكل
، ومن مث نتعرض يف كمطلب أولسيادة القانون واالستثمار؛ ونناقش فيو أعلية القانون لالستثمار  المبحث األول:
األدوات القانونية : المبحث الثاني؛ أما  قانون االستثمار قيٌد على سيادة الدولةلدراسة كيف أن  المطلب الثاني

(، ونظام التحكيم )المطلب األول؛ نبُت فيو تلك ادلتمثلة يف معاىدات االستثمار الثنائية  رلحماية وتطوير االستثما
 فتتضمن نتائج البحث وتوصياتو. الخاتمة(؛ أما )المطلب الثانييف عقود االستثمار 



 

 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم للواقع واستشراف المستقبل(                

545 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

 سيادة القانون واالستثمار: المبحث األول

ما من معادلة متكافئة تبُت على وجو التحديد مدى قوة العالقة بُت القانون واالستثمار؛  غَت أنو ودبا ال شك فيو 
القانون ىو مفتاح االستثمار؛  وفًقا ذلذه القاعدة نناقش أعلية القانون لالستثمار، ومن مث نبُت كيف ؽلكن أن يكون 

  وذلك على النحو اآلتي:يادة الدولة؛ النص القانوين ادلعٍت باالستثمار قيٌد على س

 أهمية القانون لالستثمار: المطلب األول

يُعُد جودة النظام القانوين ومستوى احًتام سيادة القانون من احملددات الرئيسية ذات الداللة لتحفيز االستثمار؛ 
مصادره وأسسو ىو بيان لإلجراءات اليت فالتشريع أداة للحوكمة يف رلال االستثمار؛ دبعٌت قانون االستثمار أيًا كانت 

 سبنح الثقة للمستثمر؛ باعتبار أن ىذا ادلستثمر يُفضل البلدان اليت ربمي حقوق العقود وادلمتلكات والسالمة ادلادية
(Xiujie ZHANG  ،2021118، ص)  وبالتايل رُبقق قوانُت االستثمار أمرين ؛ أوذلما توافر القاعدة ،

دبتطلبات ىذا النوع من احلماية، واألمر الثاين: اختيار الوسيلة اليت يتم هبا تسوية ادلنازعات الناشئة القانونية اليت تفي 
 . (482، ص2011، دسوقي) عن العقد، والذي ال يتصور أن تكون احملاكم الوطنية

وػلدد القطاعات  كما أن قانون االستثمار يتضمن يف نصوصو كافة اإلجراءات اليت ربكم ادلشروع االستثماري، 
الرئيسية لالستثمار ووفق أحكام القانون اللييب مل يستثٌت منها إال النفط والغاز الذي جعلو زلظورًا عن االستثمار يف 

 1رلال استكشاف واستخراج وتسويق النفط والغاز

مع الدولة ادلضيفة  يبادلستثمر األجنيربمها تتم صياغتها لضمان أن العقود اليت تفاقات د من االيعدويف ىذا الشأن 
تسوية  ،دبا يف ذلك آلية تفاقاالينص عليها  ا للضمانات الدولية اليتالدولة زبضع أيضً تلك دبوجب قوانُت لالستثمار 

مسبًقا، وىذا ما غلرى عليو احلال  يف القانون اللييب وفق نص ادلادة القاعدة ادلتفق عليها عقود االستثمار؛  عاتز منا
     2االستثمارشأن تشجيع ب  2010لسنة ( 9) من القانون رقم 24

                                                 
 499الصادرة بقرار رللس الوزراء "اللجنة الشعبية العامة سابًقا" رقم  2010لسنة  9رقم  من الالئحة التنفيذية  للقانون 4دلادة نص ا  1

  م.2010لسنة 
 "يعرض أي نزاع ينشأ بُت ادلستثمر األجنيب والدولة إما بفعل ادلستثمر أو نتيجة إلجراءات ازبذهتا ضده الدولة على احملاكـم ادلختصة يف  2

 ليتالدولة إال إذا كانت ىناك اتفاقية ثنائية بُت الدولة والدولة اليت ينتمي إليها ادلستثمر أو اتفاقيات متعددة األطراف تكون الدولة ا
ينتمي اليها ادلستثمر طرفُت فيها تتضمن نصوًصا متعلقة بالصلح أو التحكيـم أو اتفاق خاص بُت ادلستثمر والدولة ينص على 

 .شرط التحكيـم"
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يف ظل ظروف  1عموًما للنمو االقتصادي والتنميةمهًما ا رً دمصكما أن القاعدة القانونية ذبعلنا نرى يف االستثمار 
؛ الذي ال يشمل فقط إدخال رؤوس 2من خالل ادلفهوم التشريعي لالستثمار األجنيب وادلستثمر األجنيبنتبينها معينة 

ويساىم يف استغالل ادلوارد  ،تكنولوجيا ومعرفة اضافية ايًضا أموال أجنبية إىل البلد ادلضيف لالستثمار؛ إظلا غللب
احمللية، ويف ربقيق األمن الغذائي، وضباية وتوفَت الطاقة، وزيادة وتنوع وتعدد مصادر الدخل، وتوفَت فرص العمل بتأىيل 

         .  3بوغَتىا من ادلكاس ،كوادر ليبية متخصصة

شلا غلعلنا نؤكد أن  ؛ينص القانون اللييب يف أحكامو على الثوابت ادلعروفة يف القانون الدويل لتحفيز االستثمار األجنيبو 
تشجيع وضمان وضباية االستثمار قاعدة مستقرة يف القانون اللييب القصد منها ربفيز االستثمار يف ليبيا ؛ من أىم 

 2010لسنة  499أحكامها تلك الواردة بالالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رللس الوزراء )اللجنة الشعبية العامة( رقم 
اخلاصة  33م بشأن تشجيع االستثمار نذكر منها: حقوق ادلستثمر الواردة يف نص ادلادة 2010لسنة  9للقانون رقم 
ادلنظمة لكيفية ترجيع رأس ادلال   35وحق استخدام العمالة، وما يتعلق بإقامتو يف ليبيا، ونص ادلادة  ،باألمور ادلالية

الستثماري كتسهيل اإلقامة ، واحلق يف ربويل ادلبينة حلقوق العمالة األجنبية بادلشروع ا 36ادلستثمر، ونص ادلادة 
مرتباهتم إىل خارج البالد، وما ذلم كذلك من حقوق مالية أخرى يتقاضوهنا من ادلشروع االستثماري، كما ورد بنص 

حق ادلستثمر يف االنتفاع بالعقارات واألراضي بشرط أال يسبب ضررًا للبيئة؛ باإلضافة إىل حق ادلستثمر يف  38ادلادة 
 ال العقاري إجراء اغلار عقود انتفاع أو اغلار عقاراتو مع ادلستخدمُت بشرط أال تتجاوز مدة ادلشروع االستثماري. اجمل

فقد وردت  ؛التزامات جوىرية؛ لكوهنا تقريًبا كلهابذلك تتشابو القواعد القانونية ادلنظمة لالستثمار يف التشريع اللييب  و 
والئحتو التنفيذية )ادلشار اليهما( وادلعاىدات الثنائية لالستثمار اليت ابرمتها  2010لسنة  9يف قانون االستثمار رقم 

ادلعاملة بُت ادلستثمر الوطٍت واألجنيب، و  عدم التمييزمن تلك االلتزامات ما يتعلق بشأن و ؛ 4ليبيا مع دول سلتلفة 
، بـمراعاة التعهدات االلتزام، و القانونيةحظر ادلصادرة غَت ، و توفَت احلماية واألمن شرط، وكذلك العادلة وادلنصفة

 مع الدول ادلتعاقدة تبادل ادلعلومات، وأخَتًا باالستثمارات ربويل األموال ادلتعلقة ضمان حريةباإلضافة إىل شرط 

                                                 
و،ر 5/5/1377تفاقية تشجيع وضمان وضباية االستثمار بُت ليبيا وادلملكة األردنية اذلامشية ادلنعقدة يف طرابلس بتاريخ ا  1

(2009). 
مفهوم للمستثمر بأنو " كل شخص طبيعي  بشأن تشجيع االستثمار 2010لسنة  9من القانون رقم  9رد بنص ادلادة و   2

 أو اعتباري وطٍت أو أجنيب يستثمر وفق أحكام ىذا القانون"
 من قانون تشجيع االستثمار اللييب )ادلشار اليو ( 3نص ادلادة   3
. الرابط: م2009نوفمرب  25، وصبهورية تركياليبيا  ادلتبادلة لالستثمارات بُتاتفاقية بشأن التشجيع واحلماية   4

https://lawsociety.ly/convention        

https://lawsociety.ly/convention
https://lawsociety.ly/convention
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من االتفاق ادلربم بُت مصر  2من ادلادة  3نص الفقرة باالستثمار من أمثلتو أحكام  بشأن التشريعات واللوائح اخلاصة
 .بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بُت كال البلدين 2004ديسمرب  21بتاريخ ليبيا و 

طللص شلا تقدم أن قوانُت االستثمار ليست تلك اليت تعنون بشأن االستثمار فقط؛ بل كل تلك النصوص اليت تعمل 
ودعم ادلشروعات الصغَتة باإلضافة إىل على ربقيق االستقرار األمٍت، واتساع سوق العمل، والرفع من مستوى الدخل، 

الضرائب وضباية البيئة والقضاء ادلتخصص؛ كل ىذه اجملاالت وما ربويها قوانينها من أحكام واشًتاطات ىي جزء من 
 قانون االستثمار اللييب وضماناتو.  

أغلب منشًأ ألحكامها وبالتايل قانون االستثمار رلموعة من التشريعات والقواعد اليت ظهرت بطريقة غَت منظمة 
؛ باعتبار أن تنظيم قانون االستثمار يف أي دولة أصبح يتم وفق نصوص متغايرة وسلتلفة ادلصدر ؛   1التفاوض الثنائي

ساحل، ) كقانون االستثمار الوطٍت، ومعاىدات االستثمار الثنائية؛ تلك اليت تربمها الدولة مع سواىا من الدول

، باإلضافة إىل القواعد اليت يقررىا نظام ربكيم 2القانون الداخلي وفق أحكامو ؛ لتصبح جزًءا من (287، ص2012
العقود االستثمارية سواء اليت تربمها الدولة أو أحد أشخاصها االعتبارية العامة أو اخلاصة وكذلك اشخاص القانون 

 اخلاص.  

شريعات ادلختلفة ؛ بقصد تشجيع وفق كل ذلك نتبُت أعلية القانون لالستثمار أينما ما وردت نصوصو يف الت
االستثمار، والذي كما أسلفنا ينهض بإغلاد نوع من الثقة والطمأنينة للمستثمر، وىو أمر ال يتحقق إال بسريان 

 نصوص قانونية ربقق ىذه الغاية على ادلستوى الوطٍت والدويل، وىو ما يُلقي على عاتق الدولة يف شأن ربفيز 

تقرر يف صياغة القواعد القانونية اليت سبنح ادلستثمرين األمان واحلماية للملكية وربمي احلقوق االستثمار التزام قانوين ي
   3(.482، ص 2011، دسوقي) التعاقدية

                                                 
1 Public Governance (Policy Framework for Investment A Review of Good 

Practices) Organisation for Economic Co-operation and Development ((OECD), 

2006. https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/policy-framework-for-

investment_9789264025875-en  
2
ديسمرب  23ق   الصادر بتاريخ  57/ 1قضت دوائر احملكمة رلتمعة كمحكمة دستورية يف نظام القضاء اللييب يف حكمها رقم    

 السلطةالتفاقيات الدولية اليت ترتبط هبا الدولة الليبية تكون نافذة مباشرة دبجرد اسبام اجراءات ادلصادقة عليها من بأنو "ا 2013
التشريعية يف الدولة و تكون ذلا اسبقية التطبيق على التشريعات الداخلية حبيث اذا تعارض بُت احكامها و احكام التشريعات 

   "الداخلية فان احكام االتفاقية ىي االوىل بالتطبيق دون احلاجة اىل تعديل ايو تشريعات داخلية قد تكون متعارضة 
3
سوقي، احلماية القانونية لالستثمارات األجنبية ادلباشرة ودور التحكيم يف تسوية ادلنازعات اخلاصة هبا د. رمضان علي عبدالكرمي د  

 .455ص -)ادلرجع السابق ذكره( 

https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/policy-framework-for-investment_9789264025875-en
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/policy-framework-for-investment_9789264025875-en
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لذلك تبدو احلاجة واضحة إىل صياغة قوانُت تنظم االستثمار؛ وىو ادلالحظ من الغاية اليت يبتغيها ادلشرع اللييب شأن 
الوفرة يف ادلوارد احمللية من تلك الصياغة؛ واليت تتمثل يف: خلق بيئة ومناخ استثماري يف ليبيا غَته من الدول ذات 

يشجع على تأسيس وجذب االستثمار األجنيب ىذا أواًل؛ ثانًيا: ضباية ادلستثمر اللييب يف أسواق االستثمار اخلارجية؛ 
اىيم القانون العريف الذي ينطبق يف القانون الدويل هبذا ثالثًا: ذبنيب االستثمار وادلستثمرين أحكام تأيت يف إطار مف

 اخلصوص؛ خاصة إذا كانت الدولة ادلصدرة لرأس ادلال من تلك الدول اليت لديها تاريخ استعماري .

 قانون االستثمار قيٌد على سيادة الدولة :المطلب الثاني
؛ وبذلك سلطات الدولة تُعُد مسؤولة عن تنفيذ القوانُت شرط ضروري لتحقٌق التقدم االقتصادي هوالحكم الرشٌد 

اخلاصة باالستثمار دبا فيها ادلعاىدات اليت تربمها مع دول أخرى بشأن تشجيع وضمان وضباية وتبادل االستثمار  
تقدم فمن الثابت أن معاىدات االستثمار الثنائية تقيد سيادة الدولة بالنظر إىل ما فيها من أحكام ذبعلها ملزمة ت

نصوص القانون الداخلي يف التطبيق؛ وبالتايل واجبة التنفيذ تطبيقها يأيت يف نطاق أعمال سلطات الدولة السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية؛ من حيث أن السلطة التشريعية مقيدة بعدم اصدار نصوص تُقيد أو 

التنفيذية بكافة مستوياهتا سواء كانت مركزية أو زللية وحىت يف حالة رَبد فيما ورد بتلك ادلعاىدات، كما أن السلطة 
ادلؤسسات أو الشركات أو ادلشاريع اليت تتعاقد بشأهنا جهات تابعة للدولة كادلؤسسة الليبية لالستثمار واحملفظة 

عنها؛ غَت أن ىذا  االستثمارية بالرغم من أهنا ليست مسؤولة عن تصرفات تلك اجلهات باعتبار أن اداراهتا مستقلة
وبذلك يُعُد االستنتاج ؽلكن أن يتغَت إذا كانت ما تتخذه تلك اإلدارات ؼلضع لسيطرة السلطة التنفيذية وتوجيهها؛ 

بين القانون الداخلي والنصوص القانونية المنظمة لالستثمارات األجنبية الواردة في معاهدات استثمار ثنائية 
 قيد على كافة سلطات الدولة بالنظر إلى:ستثمر البلد المضيف لالستثمار وبلد الم

 على ادلستوى ادلركزي أوا من اإلدارات وادلصاحل التابعة للسلطة التنفيذية سواء من كانت أيً  يف حالة إخالل -1
ال شك أن ذلك ؽلنح احلق  ؛االستثمار أو معاىدة يف اتفاقية ةواردال اتلتزامالا ا منأيً باحمللي حىت اإلقليمي أو 

 .(4، صCalamita  ،2020) ةالتحكيم الدوليزلاكم ادلضيف يف  قاضاة االقتصاددبلمستثمر األجنيب ل
لكوهنا تُلزم الدولة ادلضيفة  ،لدفاع عنهاإىل حٍد كبَت يف مسألة اتعترب دعاوى التحكيم يف رلال االستثمار مكلفة  -2

ول ختلف إدارهتا أن ذبنب الدولة ادلثالتنفيذية دب ؛ لذلك على السلطةانقدية كبَتة جدً  لالستثمار االستجابة لقرارات
 .أمام اذليئات التحكيمية

ادلنصوص عليها يف  االلتزامات تلك يستلزم من كافة اإلدارات وادلصاحل بالدولة مباشرةيف ظل الظروف العادية،  -3
حق لصاحل كل و كانت كما ل  معاىدة االستثمار الثنائية بالنسبة لكل من ػلمل جنسية الدولة الطرف يف ادلعاىدة

 .(22، ص Calamita  ،2020) مستثمر
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 أشدُ وىكذا طللص إىل القول بأن القوانُت والتشريعات؛ وخاصة تلك اليت ربكمها اتفاقيات االستثمار الثنائية لكوهنا 
االتفاقيات ؛ ألن ىذا النوع من أساسي مصاحل ادلستثمرين األجانبالنظام القانوين الداخلي؛ ربمي بشكل  على اتأثَتً 

بالنظر دلا تتضمنو من اشًتاطات قد تتعارض مع أحكام القانون الساري على ادلستثمر احمللي؛ تلك اليت تأيت يف ثالثة 
أحكام نزع ادللكية؛ أما االذباه الثاين: فيمثل النصوص اليت ربدد  قررت اليت نصوصالمنها: ػلدد األول  ؛1اذباىات

يف حُت يتمحور االذباه الثالث يف النصوص العامة اليت ربمي مشروعية ؛  للمستثمر األجنيبادلعاملة العادلة وادلنصفة 
ربكم قبول كتلك اليت   أخرى شروطٌ عقد االستثمار ادلربم بُت ادلستثمر والدولة ادلضيفة بوجٍو عام؛  باإلضافة إىل 

  .2راالستثما

خاصة؛ وإن كانت تنطبق كذلك على  السلطة التنفيذية على أعمالوبالتايل تفسر كل تلك التفاصيل على أهنا قيٌد 
سلطات الدولة حىت التشريعية والقضائية منها بامتناعها عن إصدار أحكام قضائية هتدر حقوق ادلستثمرين صبيع 

 ادلمنوحة ذلم وفًقا للمنصوص عليها. 

نستنتج شلا تقدم أعلية وجود مستشارين وخرباء قانونُت يف إطار اختصاصات اإلدارات وادلصاحل التابعة للسلطة 
التنفيذية هبذا الشأن؛ وىو أمٌر لو أثره على مدى فاعلية كافة القرارات الصادرة  لصاحل تطوير وربفيز االستثمار يف 

بات زيادة تدفقات االستثمار ودوره يف النمو االقتصادي؛ كما من ادلهم البالد؛ إن مل يكن أشُد تأثَتًا ايًضا على  متطل
 بتنفيذيتعلق  فيماخاصة  ؛احلكومةأعمال يف الوقت ادلناسب داخل  ستشاراتأن تكون تلك االضمان التنويو على 

 دول.دلستثمرين األفراد والبا القرارات ادلتعلقةالواردة يف التشريعات والقوانُت ادلعنية باالستثمار على كافة  االلتزامات

 تويل وأندارات التابعة ذلا؛ ونية ُملزم للسلطة التنفيذية واإلطلب االستشارة القان كوني أنعالوة على ذلك؛ البد 
يف شأن  سبت استشارهتم معلومات كافية يكون لدى من أن ؛اضً يمن ادلهم أكما أنو   .ايً قا حقيرً ادلعلومات الواردة اعتبا

ا تقدمي ردودً  سبكينهم منكل ذلك ألجل  منحهم الوقت الكايف للرد؛باإلضافة إىل ؛ 3ادلوضوع ادلطلوب الرأي فيو
 وداللة. ذات مغزىً  باخلصوص

 

                                                 
1
و.ر.   8/4/1377راجع على سبيل ادلثال: نصوص اتفاقية تشجيع وضباية االستثمار بُت ليبيا وسنغافورة ادلربمة يف طرابلس بتاريخ   

شجيع وضمان وضباية االستثمار بُت ليبيا وادلملكة األردنية اذلامشية ادلنعقدة يف طرابلس بتاريخ تفاقية تا
   .و،ر5/5/1377

 للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفٍت والثقايف والرياضي والشبايب بُت من اتفاقية 4( من ادلادة 1جاء بنص ادلادة الفقرة ) 2
على تشجيع استثمارات مواطٍت البلدين وتسهيلها ” طبقا ألنظمتهما الداخلية“بأن " يعمل الطرفان ادلتعاقدان  السعودية وليبيا 

  "حبرية تامة يف صبيع اجملاالت فيما عدا اجملاالت ادلمنوعة على مواطٍت الدولة ادلضيفة أو ادلقصورة عليهم
 ستثمار.م بشأن تشجيع اال 2010لسنة  9من القانون رقم  6ادلادة   3
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 األدوات القانونية لحماية وتطوير االستثمار: المبحث الثاني
أخرى تتمثل  االستثمارات ؛ إظلا أضحت ىناك آلياتٌ طوير وضباية حفيز وتالتشريعات الوطنية مل تعد األداة احلصرية لت

 يف معاىدات االستثمار الثنائية ونظام التحكيم يف العقود االستثمارية؛ وكال منهما على البيان التايل:

 معاهدات االستثمار الثنائية: المطلب األول

أهنا أىم صك BITs) ) معاىدات االستثمار الثنائيةيرى يف  (UNCTAD)مؤسبر األمم ادلتحدة للتجارة والتنمية 
 تختلف والتً ،بمفردهم معاملة المستثمرٌن األجانبتتناول  معاهداتللحماية الدولية لالستثمار األجنيب؛ باعتبارىا 

اتفاقات بُت بلدين من أجل ؛ وبالتالً هً 1الخاص بالمستثمر الوطنًالنظام القانونً تلك الواردة فً عن بطبٌعتها 
وهبذا ادلعٌت ليس بالضرورة أن تتطابق تلك منها؛ كٌل   التشجيع ادلتبادل ، وتعزيز وضباية االستثمارات فيما تتضمنو

الوطنً؛ غٌر أن حل هذا  تمٌٌز عكسً على حسا ب المستثمرقد ٌؤدي إلى  ادلعاىدات مع القانون الداخلي األمر الذي

 التناقض شأٌن تقرره الدولة المعنٌة .

كرد فعل على التطبيق و حلاجة الدول نفسها؛ جاء بالنظر ادلعاىدات ومن األهمٌة بما كان اإلشارة إلى أن هذا النوع من 
 . (953ص ، RDOLZE   ،2006) ادللموس لقانون االستثمار الدويل من قبل زلاكم التحكيم

ويتضمن ىذا النوع من االتفاقيات ربديد وتقييد حقوق ادلستثمرين اليت تعترب جديرة باحلماية من تدخل الدولة 
وأجهزهتا وإدارهتا يف وثيقة موقعة بُت بلد ادلستثمر والدولة ادلضيفة؛ دبعٌت تلك النوع من الوثائق تقتصر على أحكام 

كتحويل العملة، وادلعاملة ادلالية لرأس ادلال، ورلال   2األجنبية؛ وما ؽُلنح من حقوق دبوجبهاحلماية  ادللكية اخلاصة 
االستثمار، وتسهيل اخلدمات، وما يتعلق بادلزايا والتسهيالت القانونية للمستثمر دبا فيها تلك ادلعنية بادلستخدمُت 

، وىو ما ػلقق أثره بفرض قيود على تصرفات الدولة ادلضيفة  (2018اجلبلي، ) واحلوافز الضريبية  والعمال
لالستثمار؛ من أىم تلك القيود؛ انتفاء حق االستيالء على أي جزء من تلك ادللكية؛ الذي صلد سنده يف كافة 

تفاقية من ا 7نصوص اتفاقيات االستثمار الثنائية اليت ابرمتها الدولة الليبية مع دول سلتلفة؛ ومن بينها نص ادلادة 
تشجيع وضباية االستثمار بُت ليبيا واالرباد االقتصادي البلجيكي واللكسمبورجي اليت صادقت عليها دبوجب القانون 

ادلتعلقة بإجراءات نزع ادللكية اليت جرى نصها على أن " كال الطرفان يتعهد بعدم ازباذ أي  2005لسنة  10رقم 
 إجراء يقضي دبصادرة أو تأميم ... " 

                                                 
 2004يناير ( 30-26رللس التجارة والتنمية، جلنة االستثمار والتكنولوجيا والقضايا ادلالية ادلتصلة بذلك ) الدورة الثامنة، جنيف:   1

 من جدول األعمال ادلؤقت. 4البند 
     بشأن تشجيع االستثمار . 2010لسنة  9للقانون رقم الالئحة التنفيذية   2

https://unctad.org/system/files/official-document/tdbex55d2_rev1_ar.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdbex55d2_rev1_ar.pdf
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أخرى يُفسر الغاية من إبرام الدول ذلذا النوع من ادلعاىدات، ادلتمثلة يف أمرين: األول منهما: ضباية من جهة 
مستثمريها الذين يرغبون يف توسيع استثماراهتم يف اخلارج، واألمر الثاين: تعزيز وتشجيع االستثمارات األجنبية على 

 تلك ادلعاىدات أو االتفاقات بأن ذلا أثرًا مقيًدا على عمل أراضيها، وبذلك نرى الفائدة العملية لألحكام الواردة يف
الدولة الطرف، لكوهنا سبثل عائًقا يف وجو ما تتبناه الدول من أيدولوجيات ووجهات نظر اقتصادية متباينة كالرأمسالية 

 والشيوعية وغَتىا.  

مفهوم ادلستثمر، واالقليم، واالستثمار، باإلضافة إىل ما تقدم تتضمن نصوص معاىدات االستثمار الثنائية بشكل عام 
وقواعد موضوعية منشأىا عريف كتلك اليت ربدد طبيعة العالقة بُت األطراف يف رلال االستثمار، وقواعد أخرى تتعلق 
بفض ادلنازعات؛ ومن االمثلة على ذلك ما ورد يف اتفاقية التشجيع واحلماية ادلتبادلة لالستثمارات بُت ليبيا وتركيا يف 

 .20091وفمرب ن

وهبذا؛ يرد يف اتفاقيات االستثمار الثنائية تعُهد من الدول األطراف باتباع معايَت زلددة بشأن معاملة       
االستثمارات؛ وىذه ىي ما تعرف بالقواعد القانونية ادللزمة؛ وحىت يف حالة خرق ادلعاىدة توفر النصوص الواردة فيها 

 إجراءات مواجهة ذلك اإلخالل.

ة على ذلك تتشابو األحكام ادلوضوعية الواردة يف كافة معاىدات االستثمار الثنائية بُت الدول إىل حٍد كبَت؛ غَت عالو 
 أنو لزم القول بوجود اختالفات مهمة بُت األطراف بشأن القبول بالوالية القضائية لفض اخلالفات بشأهنا.

ى أهنا أداة ىامة لتحفيز االستثمار وألجل ذلك يتطلب لذلك يستوجب على ادلشرع اللييب النظر ذلذه ادلعاىدات عل
؛ غَت أنو يؤخذ يف االعتبار بعض احلقائق والثوابت ادلرتبطة دبوجبها بعض ادلزايا واالستحقاقاتادلستثمر نح أن ؽلُ األمر 

 التي يمكن تتبعها من خالل النقاط اآلتية:هبذا النوع من ادلعاىدات؛ و

االتفاقية موقعة بُت دولة ادلستثمر والدولة ادلضيفة إذ أن ادلستثمر ليس طرفًا يف معاىدة االستثمار الثنائية؛  .1
أن أحكام ادلعاىدة  ماسية؛ ، حيثلالستثمار، ومع ذلك ال يتطلب منو إشراك حكومتو يف إطار فكرة احلماية الدبلو 

 فة لالستثمار كطرف يف النزاع وفًقا ألحكام القانون الدويل.الدولة ادلضي ادلوقعة مع بالده زبولو رفع دعوى على
أعلية معاىدات االستثمار الثنائية تظهر من حيث أهنا ال تتطلب من ادلستثمر استنفاد أيًا من طرق االنتصاف  .2

 احمللية.

                                                 

م. 2009نوفمرب  25ادلنعقدة بتاريخ و صبهورية تركيا بشأن التشجيع واحلماية ادلتبادلة لالستثمارات  ليبيابُت  اتفاقيةنص ادلادة األوىل   1
 /https://lawsociety.ly/conventionالربط: 

https://lawsociety.ly/convention/
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والدولة ادلضيفة اتفاقيات االستثمار الثنائية آلية فعالة لتسوية أي نزاع يندرج يف إطار أحكامها بُت ادلستثمر  .3
لالستثمار؛ إذ أن بدء التحكيم أو رلرد التهديد بو أسلوب ؽلكن أن غلعل الدولة ادلضيفة لالستثمار اغلاد حاًل 

 للخالف دون احلاجة للجوء إىل زلاكم التحكيم.
وإن كانت  بالنظر إىل إطار ومضمون معاىدات االستثمار الثنائية بُت الدول العديدة ال ؽلكن القول أهنا متطابقة .4

متشاهبة من حيث الغاية منها، وكذلك من حيث معٌت األحكام الواردة فيها كادلفاىيم ومعاملة الدولة العادلة 
 وادلتساوية؛ خاصة فيما يتعلق بالضرائب ونزع ادللكية وتسوية اخلالفات وغَتىا.

مشاريع األمن القومي اليت ينبغي أن معاىدات االستثمار الثنائية قائمة باألنشطة ذات اخلصوصية كما ىو احلال يف  .5
 تكون زلمية من التدابَت واإلجراءات الضارة.

 :الثنائية تحقق أهدافها في التشريع الليبي بالنظر إلى معا هدا ت االستثمارنخلص مما تقدم أن 
؛ ويتوافق ىذا  يف مواجهة ادلستثمر األجنيب غَت العادلة أو التمييزية أو ادلصادرة ػلظر ادلشرع اللييب اإلجراءات .1

 (11، ص Calamita ،2020)القول مع ما يتبناه الفقو الدويل يف تنفيذ تلك ادلعاىدات

جزًءا من التشريع غلعل منها مصادقة الدولة على معاىدات االستثمار الثنائية وفق التشريعات الداخلية  ؛القاعدة .2
 .ُحكًما قانونًيا ملزًما تلك ادلعاىداتوهبذا يضحى كل ما ورد يف ؛ اللييب ادلعٍت باالستثمار 

توفر التزاًما ذا مصداقية ػلقق أثره على ربفيز وتطوير  الثنائية يف رلال االستثمار بأهنا عاىداتؽلكن توصيف ادلوبذلك 
مو؛ وىو أمٌر يقع على عاتق االستثمار من خالل ضمان احلماية األمثل حلقوق ادلستثمر والتزاماتو وتسهيل اداؤه  دلها

 الدولة ادلضيفة لالستثمار.
باإلضافة إىل إظلا ايًضا للعاملُت بادلشروع  ؛فقط األجنيب معاىدات االستثمار الثنائية ال توفر احلماية للمستثمر .3

إال إذا  ، دبعاىدات االستثمار بشكل مباشر على الرغم من أن ادلستثمرين احملليُت ليسوا زلميُت  ؛ادلستثمر احمللي
كمقاولُت أو عمال أو شركات من  يعمل يف ادلشروع االستثماري لصاحل ادلستثمر االجنيب (ادلستثمر احمللي)كان 
بشرط أن ؛ و االستعانة بشركات أو منشآت وطنية ألداء مهام زلددة يف العقدكما يف حالة  ايَضا و؛ الباطن
العكسي على ربفيز  أثرهُ  لوذلك ؛ والقول خبالف دبوجب معاىدة استثمار زلمي)ادلستثمر األجنيب( يكون 

 .االستثمار 

 باعتباره مالك ادلشروع والعنصر األجنيبستثمر ادل دفعإىل قد يؤدي إساءة معاملة ادلستثمر احمللي من جهة أخرى 
 جانب آخر إىل ادلطالبة حبقوق ادلستثمر احمللي وفق النصوص الواردة يف ادلعاىدة ، ومن ؛احمللي يعمل ربت إدارتو

اساءة معاملة ادلستخدمُت األجانب يف ادلشروع االستثماري ذلا تداعياهتا ايًضا؛ إذ قد تؤدي إىل تعثر استكمال 
أخذ ادلشرع اللييب يف اعتباره  تلك التداعياتكل مواجهة  ألجل ؛ و تب على ادلشروعًت سوء نتائج تإىل  و؛ أادلشروع
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 وصونصبشأن تشجيع االستثمار  2010لسنة  9من القانون رقم  13مسلًكا عاداًل يف ىذا الشأن جاء بنص ادلادة 
         من الالئحة التنفيذية ذلذا القانون السابق اإلشارة اليهما. 38، 37، 36ادلواد 

 نظام التحكيم في عقود االستثمار: المطلب الثاني

عن تسوية ادلنازعات بُت ادلستثمر والدولة بأن "عملية التحكيم خلقت بيئة تعليمية  2014عام  جاء يف تقرير األونكتاد
جديدة للبلدان ، وعلى وجو اخلصوص فيما يتعلق بضمان االتساق بُت اتفاقات االستثمار الدولية وغَتىا من رلاالت 

، مثل ضباية البيئة )تغَت ادلناخ( والصحة والسالمة  السياسة العامة ، دبا يف ذلك السياسات اليت تتصدى للتحديات العادلية
 . 1العامة"

بناًء عليو يلعب نظام تسوية ادلنازعات الناشئة عن العقود االستثمارية بطريق التحكيم دورًا أساسًيا يف تطوير القواعد 
نيب؛ ليس على ادلستوى الدويل القانونية اخلاصة باالستثمار؛ واليت من أىم صورىا عالقة الدولة ادلضيفة بادلستثمر األج

 رتضاءاإل االستثمارات أمران: أولهما:ة فحسب إظلا ايًضا يف القوانُت الوطنية؛ وشلا ؽلنح أعلية لدور التحكيم يف ضباي
باللجوء للتحكيم يف عقد االستثمار، باعتبار أن التحكيم كنظام بديل لالختصاص القضائي يعتمد دائًما على اتفاقية 
ادلوافقة بُت األطراف؛ على أن تكون مكتوبة وصرػلة؛ إذ ال ؽلكن أن تُبٌت تلك ادلوافقة على الظن والتخمُت، وىو ما 

عن ادلوافقة، وال اللجوء إىل سبل االنتصاف األخرى، وػلظر   ة الرجوعيرتب أحكاًما ذلا أعليتها تتلخص يف: استحال
االعًتاف بتنفيذ األحكام األجنبية واليت  ، واألمر الثاني:2ايًضا سريان أحكام احلماية الدبلوماسية يف ىذا الشأن

 .3 1958ربكمها اتفاقية األمم ادلتحدة ادلنعقدة يف نيويورك عام 

                                                 
1
 / UNCTAD / DIAE   بشأن قضايا يف اتفاقات االستثمار الدولية( مؤسبر األمم ادلتحدة للتجارة والتنمية )سلسلة األونكتاد   

IA / 2013/2 ،23  الرابط: 5504يوليو .-org.translate.goog/webflyer/investor-https://unctad

-settlement-dispute-state

sequel?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc  
2
 Course on Dispute Settlement in International, United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD), International Center For  Settlement Of 

Investment Dispute (Consent to Arbitration),2003, p1. 
3
بأنو "  1958من اتفاقية االعًتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذىا ادلنعقدة يف نيويورك عام  7ورد يف نص الفقرة األوىل من ادلادة   

االتفاقية بصحة االتفاقية اجلماعية أو الثنائية اليت أبرمتها الدول ادلتعاقدة بشأن االعًتاف بأحكام احملكمُت ال زبل أحكام ىذه 
وتنفيذىا وال ربرم أي طرف من حقو يف االستفادة حبكم من أحكام احملكمُت بالكيفية وبالقدر ادلقرر يف تشريع أو معاىدات البلد 

الرابط: ."ادلطلوب إليها االعًتاف والتنفيذ
-https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media

a.pdf-convention-york-documents/uncitral/ar/new  

https://unctad-org.translate.goog/webflyer/investor-state-dispute-settlement-sequel?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://unctad-org.translate.goog/webflyer/investor-state-dispute-settlement-sequel?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://unctad-org.translate.goog/webflyer/investor-state-dispute-settlement-sequel?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://unctad-org.translate.goog/webflyer/investor-state-dispute-settlement-sequel?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://unctad-org.translate.goog/webflyer/investor-state-dispute-settlement-sequel?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/new-york-convention-a.pdf
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بأن قرار التحكيم الدويل ال يرتبط بأي  1ما ورد يف حكم زلكمة باريسفً هذا الشأن بعالوة على كل ذلك نستدل 
نظام قانوين للدولة؛ ىو قرار زلكمة دولية؛ يتم فحص نظاميتو فيما يتعلق بالقواعد ادلعمول هبا يف الدولة اليت يطلب 

 فيها االعًتاف هبا وتنفيذىا.

َت مفاىيم قانون االستثمار وتوسيع رلال نطاقو ، وإن كان كثَتًا ما تفسبوبالتايل التحكيم ىو النظام الذي يقوم 
يصطدم ىذا النظام دبا يثَته من شكوك حول شرعيتو بالنظر لقدرتو على إصدار قرارات غَت متسقة مع القانون الوطٍت 

كبَت؛ وإن كانت للدولة ادلضيفة باعتبار أنو يستقي أسسو وينهض دبجموعة زلدودة من القواعد ادلتجانسة إىل حد  
غامضة دلا الختالف جلان التحكيم من أثر على وجود تفسَتات سلتلفة حسب تكوين كل جلنة أو ىيئة؛ نذكر بعض 

التجاري مركز القاىرة اإلقليمي للتحكيم ، و 2(ICSIDىذه اللجان: ادلركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار )
، زلكمة لندن، زلكمة باريس   وغَتىا ولكل منها اشًتاطات خاصة هبا لقبول تسوية (CRCICA) 3الدويل

 .النزاع أمامها والقوانُت اليت ربكم ىذا النزاع

أثر حكم القانون يف ربفيز االستثمار ال يُقصد منو القوانُت الوطنية فقط؛ إظلا ػلتكم ايًضا لنصوص أخرى ؛ وهبذا 
ذلا الزاميتها على ادلستوى الوطٍت كما أسلفنا بشأن معاىدات االستثمار الثنائية كجزء من اإلطار التشريعي  دولية

 بشأن ربفيز وضباية االستثمار يف القانون اللييب.

شرط التحكيم يف عقود االستثمار قائًما حىت يف العقود اإلدارية ودوظلا احلاجة إىل النص عليو يف العقد؛ كما أن 
اللييب بشأن تشجيع االستثمار؛ وبذلك ىذا من قانون االستثمار 24لكونو قاعدة ثابتة وردت يف أحكام نص ادلادة  

من الئحة  83لدولة؛ إذ ورد يف نص الفقرة ب من ادلادة بند مستقر يف عقود االستثمار حىت تلك اليت تربمها ا الشرط
. (72، ص2022)الغزير،  م2007لسنة  563العقود اإلدارية الصادرة بقرار رللس الوزراء " اللجنة الشعبية العامة" 

يتزايد  امألوفً  اكم الدولية بطريق التحكيم أمرًاالتايل ادلطالبة بتسوية النزاعات  الناشئة عن عقود االستثمار أمام احملبو 
وىو ما إىل حٍد كبَت؛  شائعة دبوجب معاىدات االستثمار ادلطالبات من قبل ادلستثمرين األجانبيوًما بعد يوم؛ إذ أن 

 مطالبة قدمها ادلستثمرون1000كان ىناك أكثر من  2019 هناية  هناية عام  فيف "تؤكده بعض االحصائيات 
 (13، ص Calamita  ،2020) "ا حول العاملسلتلفً  ًفامضي اصادً اقت  120 االستثمار ضد  دبوجب معاىدات

 

                                                 
1  COUR D’APPEL DE PARIS, Chambre commerciale internationale , PÔLE 5 - 

CHAMBRE 16 , ARRÊT DU 11 JANVIER 2022 (n° /2022, 12 pages ) p 7. 
2
 .1966مؤسسة تابعة للبنك الدويل، تأسست عام   

3
   /http://crcica.org.eg مقره القاىرة، الرابط: 1979تأسس عام   

http://arabic.aalco.int/ar/CRCICA
http://arabic.aalco.int/ar/CRCICA
https://crcica.org/
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قانون االستثمار أحد ادلكونات االسًتاتيجية لدعم إعادة إطالق اقتصاد البالد وفًقا ذلذه القاعدة توصلنا  :الخاتمة
 إىل صبلة من النتائج مرفقة ببعض التوصيات:

 النتائج:
م بشأن تشجيع االستثمار، 2010لسنة  9يتضمن القانون رقم لييب بشأن االستثمار  النظام القانوين ال .1

؛ باإلضافة دلا واليت تتزايد على ضلو مستمر ومعاىدات االستثمار الثنائية اليت تربمها ليبيا مع غَتىا من الدول
 كافٍ يصدر من أحكام عن جلان وزلاكم التحكيم الدولية بشأن تسوية منازعات عقود االستثمار؛ وبذلك ىو  

 من ربفيز االستثمار. يقصده ض اخلاص الذيللغر 
أعلية االستثمارات األجنبية ىي ما سبنح أعلية غَت زلدودة للنص القانوين بالنظر للدور الذي ربققو يف رلال النمو  .2

 والتنمية؛ بل أن كفاءة النظام االقتصادي تقاس دبدى قدرة ذلك النص على جذب االستثمارات األجنبية. 
ثمار توافر اإلطار القانوين لالستثمار؛ اليت يأيت يف نطاقها استغالل ادلوارد االستغالل األمثل، من متطلبات االست .3

وحق الدولة يف السيطرة على ثرواهتا، وكال منهما قاعدة مستقرة يف أحكام القانون اللييب لورودىا بصراحة النص 
 بأهنا منوطة دبهام سلطات لدولة الثالث .

 ،تأثَت اتفاقات االستثمار الثنائية كجزء من القانون الداخلي نتبينو يف زيادة تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر .4
 وتعدد رلاالت االستثمار يف ادلشاريع العمالقة ادلعنية بالتنمية.  

دارة مشاريع ال يبدو عجز البنية التحتية يعكس نقص ادلوارد ادلالية بقدر ما يعكس اجلودة غَت ادلرضية إل .5
 االستثمار ومتطلباهتا.

 التوصيات:
صنع القاعدة القانونية ادلتضمنة أحكام االستثمار يف بالدنا يساعد إىل حٍد كبَت يف ثقة ادلستثمر اللييب دخول  .1

السوق الدويل يف ىذا الشأن؛ لذلك غلب خلق بيئة قانونية معنية بتقييد الفساد وتطبيق اللوائح والتشريعات 
 ل.بشكل فعا

آن األوان للمشرع اللييب أن يقوم بتأسيس زلاكم متخصصة لتسوية النزاعات ادلتعلقة باالستثمار، وىو ما يزيد  .2
 من ثقة ادلستثمر يف خربة اإلدارة الليبية شلا يساىم يف توطيد البيئة ادلالئمة لالستثمار.

بغَتىم من ذوى االختصاص ادلايل و  يقع على عاتق السلطة التنفيذية اعتماد خرباء ومستشارين قانونيُت أسوة .3
 االقتصادي يف إدارة كل مشروع استثماري.

لكي يؤيت حكم النص القانوين شباره يف شأن زيادة تدفقات االستثمار وجذب ادلستثمر األجنيب وهتيئة البيئة  .4
أن مدى تأثَت ادلناسبة لالستثمار البد من إجراء األحباث والدراسات اإلحصائية ادلتخصصة على ضلو مستمر بش

 النظم القانونية النافذة على تطوير قطاع االستثمار.
أصبح لزاًما أن تتبٌت أكادؽلية الدراسات العليا وكليات القانون واإلدارة واالقتصاد والتجارة يف ليبيا أقسام علمية  .5

 ية الدولية.متخصصة تتبٌت تدريس قوانُت االستثمار ونظرياتو على وجو اخلصوص أسوة بادلؤسسات األكادؽل
إقامة الورش ادلتخصصة دلساعدة ادلستثمرين على فهم ومعرفة األحكام القانونية النافذة بشأن االستثمار يف  .6

 التشريع اللييب دبا فيها التفسَتات القانونية حلقوق ادلستثمر األجنيب.
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 اللغة العربية:ب المراجع
لالستثمارات األجنبية ادلباشرة ودور التحكيم يف تسوية ادلنازعات اخلاصة هبا . القاىرة: ادلركز رمضان علي عبدالكرمي دسوقي، احلماية القانونية  -

 .482ص -م 2011القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة األوىل، 
رللة . ربليل حلالة اجلزائراألجنيب ادلباشر مع إشارة خاصة زلاولة  االستثمارالثنائية الدولية يف جذب  االستثمار اتفاقياتأعلية مد ساحل، زل  -

  2012جانفـي – 05االقتصاد اجلديد/العدد: 

 .2018نادية إمساعيل زلمد اجلبلي، ادلزايا والضمانات القانونية لالستثمار األجنيب. دار الفكر والدراسات العربية،  -
العلمي  للنشر رػلان اللييب، حبث علمي منشور دبجلة القانون ألحكام وفًقا الدولة عقود يف التحكيم اتفاق شرط نعيمة عمر الغزير، صياغة -
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Abstract: 

The primary role of the Libyan legislator in the matter of encouraging, insuring, 

protecting, exchanging and stimulating investment depends on creating legal rules 

that go beyond national law. It appears like a legal system in Libya; It is not a newly 

created one that establishes its rules among international investment laws in 

accordance with provisions of a special nature that are consistent with the objectives 

sought from them in view of its relationship with foreign investors and the 

abundance of resources. ; This increases the importance of the availability of legal 

rules in the field of investment; Which is a necessary condition for the growth and 

economic progress of our country. 

This research paper deals with the issue of those legal rules that are described as one 

of the foundations which have an impact on the increase in investment flows in our 

country according to two points,  

The first point is the rule of law and investment, and the point direction is in which 

we discuss the legal tools for investment protection about their perception in 

international law and the extent to which the provisions of Libyan legislation are 

compatible with. 

Key Words: encouraging, insuring, protecting, Bilateral Investment Treaties,  rule of 

law. 

 


