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اإليهما  )امل�ضار  اأوكرانيا  جمهورية  وحكومة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  حكومة  اإن 

جمتمعني ب�«الطرفني املتعاقدين« ومنفردين ب�«الطرف املتعاقد«(.

انطالقاً من اتفاقية التعاون االقت�سادي والتجاري واال�ستثماري والفني املربمة بينهما، 

ورغبة منهما يف تعزيز التعاون االقت�سادي لتحقيق امل�سلحة امل�سرتكة للبلدين، وعزماً 

اال�ستثمار  على  متعاقد  طرف  كل  م�ستثمري  ت�سجع  منا�سبة  ظروف  تهيئة  على  منهما 

لهذه  املتبادلة  واحلماية  الت�سجيع  باأن  منهما  واإدراكاً  االآخر،  املتعاقد  الطرف  اإقليم  يف 

زان االزدهار االقت�ضادي لكلتا الدولتني. اال�ضتثمارات �ضوف يعزِّ

قد اتفقتا على االآتي:

امل�دة الأولى: 

تعريف�ت

الأغرا�س هذه االتفاقية تعني امل�سطلحات االآتية املدونة اأمام كل منها:

ا�شتثمار:     -1

اأي نوع من االأ�سول التي ميلكها اأو ي�سيطر عليها م�ستثمر من طرف متعاقد يف    

اإقليم الطرف املتعاقد االآخر وفقاً الأنظمة هذا الطرف ولوائحه، وي�سمل – على 
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وجه اخل�سو�س دون ح�رش – االآتي:

اأ- املمتلكات املنقولة وغري املنقولة وكذلك اأي حق اآخر مرتتب عليها مثل رهنها اأو 

اإيجارها، اأو حق احلجز عليها وفاًء لدين اأو تعهد، اأو حق االنتفاع بها، واحلقوق 

االأخرى املماثلة.

ب- اأ�سهم ال�رشكات وح�س�سها و�سنداتها، واأي نوع اآخر من احلقوق اأو امل�سالح يف 

ال�رشكات، واالأوراق املالية التي ي�سدرها كل طرف متعاقد، اأو اأي من م�ستثمريه.

اأو القيام باأي ن�ضاط له قيمة اقت�ضادية مرتبط  ج- املطالبات املالية مثل القرو�ض، 

باال�ستثمار.

وبراءات  الطبع  – حقوق  – دون ح�رش  ت�سمل  التي  الفكرية  امللكية  د- حقوق 

االخرتاع، والت�ساميم ال�سناعية، واملعرفة الفنية، والعالمات التجارية، واأ�رشار 

التجارة واالأعمال، واالأ�سماء وال�سهرة التجارية.

ه�- اأي حق ممنوع مبوجب نظام اأو مبوجب عقد عام، اأو اأي ترخي�س اأو ت�رشيح 

اأو امتياز اأ�ضدر وفقاً للنظام.

واأي تبديل اأو تغيري يف ال�سكل الذي ت�ستثمر به االأ�سول اأو يعاد ا�ستثمارها به    

ال يوؤثِّر على ت�ضنيفها كا�ضتثمار، ب�رشط اأال يتعار�ض هذا التبديل اأو التغيري مع 

قوانني الطرف املتعاقد الذي يجري اال�ستثمار يف اإقليمه.

عائدات:    -2

 – املثال ال احل�رش  �سبيل  – على  ا�ضتثمار وي�ضمل  اأي  الذي يدره  املايل  املبلغ    

اأو  ر�سم  اأي  اأو  املال،  راأ�س  ومكا�سب  االإت��اوات،  االأ�سهم،  واأرب��اح  االأرب��اح، 

مدفوع مماثل.
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م�ستثمر:    -3

اأ- فيما يتعلق باململكة العربية ال�سعودية:

1- االأ�سخا�س ذوو ال�سفة الطبيعية احلاملون جلن�سية اململكة العربية ال�سعودية 

وفقاً لنظامها.

2- اأي كيان له – اأو لي�س له – �سخ�سية اعتبارية، اأ�س�س وفقاً الأنظمة اململكة 

العربية ال�سعودية ومقره الرئي�س يف اإقليمها، مثل: الهيئات، واملوؤ�س�سات، 

وال�سناديق  واملكاتب،  وامل�ساركات،  وال�رشكات،  التعاونية،  واجلمعيات 

املماثلة،  االأخ��رى  والكيانات  االأعمال،  وجمعيات  واملنظمات،  املالية، 

ب�رشف النظر عّما اإذا كانت حمدودة امل�سوؤولية اأم مل تكن كذلك.

3- حكومة اململكة العربية ال�سعودية وموؤ�س�ساتها وهيئاتها املالية ميثل: موؤ�س�سة 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  العامة،  وال�سناديق  ال�سعودي،  العربي  النقد 

االأخرى املماثلة لها.

ب- فيما يتعلق بجمهورية اأوكرانيا:

1- االأ�سخا�س ذوو ال�سفة الطبيعية احلاملون اجلن�سية االأوكرانية وفقاً لقانون 

جمهورية اأوكرانيا.

املتعاقد  الطرف  اإقليم  يف  ت�ستثمر  التي  االعتبارية  ال�سخ�سية  ذات  الكيانات   -2

االآخر، املوؤ�س�سة مبوجب قوانني ولوائح جمهورية اأوكرانيا، وت�ستمل – على 

�سبيل املثال ال احل�رش – ال�رشكات، واحتادات االأعمال، وامل�ساركات والهيئات.

االإقليم:    -4

واملناطق  والبحرية،  والربية  اجلوية  احلدود  �سمن  تدخل  التي  املناطق  ي�سمل    
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اإلى  القاري  اخلال�سة، واجلرف  االقت�سادية  املنطقة  البحر،  �سطح  الواقعة حتت 

املدى الذي ي�ضمح به القانون الدويل للطرف املتعاقد املعني مبمار�ضة �ضيادته اأو 

واليته على هذه املناطق.

 امل�دة الث�نية: 

ت�سجيع وحم�ية ال�ستثم�رات

1- ي�سجع كل طرف متعاقد – اإلى اأق�سى حد ممكن – م�ستثمري الطرف املتعاقد 

الأنظمته  وفقاً  ا�ستثماراتهم  بدخول  وي�سمح  اإقليمه،  يف  اال�ستثمار  على  االآخر 

ولوائحه. ومينح – يف كل االأحوال – هذه اال�ستثمارات معاملة عادلة ومن�سفة.

2- تتمتع ا�ستثمارات م�ستثمري كل طرف متعاقد باحلماية واالأمن الكاملني يف 

اإقليم الطرف املتعاقد االآخر. وال يجوز الأي من الطرفني املتعاقدين اأن يتخذ 

ال�ضور على  باأي �ضورة من  يوؤّثر  اأن  �ضاأنه  اأو متييزي من  تع�ضفي  تدبري  اأي 

اأو  بها  التمتع  اأو  ا�ستخدامها  اأو  عليها  املحافظة  اأو  اال�ستثمارات  تلك  اإدارة 

الت�رشف فيها.

امل�دة الث�لثة:

مع�ملة ال�ستثم�رات

– مبجرد  االآخر  املتعاقد  الطرف  م�ستثمري  ا�ستثمارات  متعاقد  مينح كل طرف    -1

ال�سماح بها – وكذلك عوائدها، معاملة ال تقل اأف�سلية عن املعاملة التي مينحها 

ال�ستثمارات وعوائد ا�ستثمارات م�ستثمري اأي دولة اأخرى.
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الطرف  م�ستثمري  ا�ستثمارات  ولوائحه  الأنظمته  وفقاً  متعاقد  طرف  كل  مينح    -2

املتعاقد االآخر – مبجرد ال�سماح بها – وكذلك عوائدها، معاملة ال تقل اأف�سلية 

عن املعاملة التي مينحها ال�ستثمارات وعوائد ا�ستثمارات م�ستثمريه.

املتعاقد االآخر معاملة ال  الطرف  ا�ستثمارات م�ستثمري  مينح كل طرف متعاقد    -3

اأي  م�ستثمري  اأو  م�ستثمريه  ال�ستثمارات  مينحها  التي  املعاملة  عن  اأف�سلية  تقل 

املحافظة  اأو  اال�ستثمارات  باإدارة  يتعّلق  فيما  وذلك  اأف�سل،  اأيهما  اأخرى،  دولة 

عليها اأو ا�ستخدامها اأو التمتع بها اأو الت�رشف فيها، اأو فيما يتعّلق بالو�سائل التي 

باأي  اأو  والتعوي�سات  التحويالت  مثل  اال�ستثمارات  تلك  ت�سمن حقوقهم يف 

ن�ضاط اآخر مرتبط باال�ضتثمارات يف اإقليمه.

على  املادة  هذه  من  و)3(  و)2(  الفقرات )1(  الواردة يف  االأحكام  تنطبق  ال    -4

املزايا التي مينحها اأي من الطرفني املتعاقدين ال�ستثمارات م�ستثمري دولة اأخرى 

اأو  اأو �سوق م�سرتكة،  اأو احتاد اقت�سادي،  ب�سبب ع�سويتها يف احتاد جمركي، 

منطقة حرة.

ال ت�رشي اأحكام هذه املادة على امل�سائل املتعلقة بال�رشائب.   -5

امل�دة الرابعة:

نزع امللكية

ال يجوز الأي من الطرفني املتعاقدين اأن ي�ضادر اأو يوؤمم ا�ضتثمارات م�ضتثمري    -1

الطرف املتعاقد االآخر، وال اأن يخ�سعها الأي اإجراء اآخر تكون اآثاره م�ساوية 

اأن تكون تلك االإجراءات قد اتخذت للم�سلحة  اإال  التاأميم،  اأو  للم�سادرة 
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ال، وب�رشط  العامة لذلك الطرف املتعاقد ومقابل تعوي�ض عاجل وكاف وفعَّ

اأن تكون هذه االإجراءات غري متييز واأن تكون قد اتخذت للم�ضلحة العامة 

ال، وب�رشط اأن تكون  لذلك الطرف املتعاقد ومقابل تعوي�ض عاجل وكاف وفعَّ

هذه االإجراءات غري متييزية واأن تكون قد اتخذت وفقاً للنظام. ويجب اأن 

يكون هذا التعوي�س معاداًل لقيمة اال�ستثمار قبل تاريخ امل�سادرة اأو التاأميم اأو 

االإجراء ذي االأثر املماثل مبا�رشة اأو قبل اأن يكون التهديد بالقيام بها معروفاً 

لدى اجلميع.

ويجب دفع التعوي�س دون تاأخري غري مربر، وم�ستماًل على معدل عائد يحت�سب    

اأ�ضا�ض معدل العائد ال�ضائد يف ال�ضوق )على �ضبيل املثال املعدل ال�ضائد  على 

بني م�ضارف لندن »ليبور«( من تاريخ امل�ضادرة اأو التاأميم اأو االإجراء ذي االأثر 

وقاباًل  نقد  اإلى  للتحويل  قاباًل  التعوي�س  ويكون  الدفع.  وقت  وحتى  املماثل 

للتحويل اإلى اخلارج بال قيود.

اإجراء ذي  اأي  اأو  التاأميم  اأو  بامل�سادرة  قام  الذي  املتعاقد  الطرف  ويجب على    

والكيفية  التعوي�س  هذا  – بدفع  منا�سب  وباأ�سلوب  – كتابة  يقر  اأن  مماثل  اأثر 

التي �سوف يتم بها الدفع عند وقت قيامه بذلك اأو قبله. على اأن تخ�سه نظامية 

امل�سادرة اأو التاأميم اأو االإجراء ذي االأثر املماثل، وكذلك مبلغ التعوي�س وكيفية 

دفعه، للمراجعة وفقاً لالإجراءات النظامية.

مينح م�ستثمرو اأي من الطرفني املتعاقدين الذين تلحق با�ستثماراتهم خ�سائر يف اإقليم    -2

الطرف املتعاقد االآخر – ب�سبب حرب اأو اأي نزاع م�سلح اآخر، اأو ثورة اأو اأي حالة 

الطرف  التي مينحها ذلك  تلك  اأف�سلية عن  تقل  – معاملة ال  اأو مترد  طوارئ عامة 
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املتعاقد االآخر مل�ستثمريه، على اأن تكون هذه املدفوعات قابلة للتحويل دون قيود.

يتمتع م�ستثمرو اأي من الطرفني املتعاقدين مبعاملة الدولة االأولى بالرعاية يف اإقليم    -3

الطرف املتعاقد االآخر، وذلك فيما يتعلق بامل�سائل التي تن�س عليها هذه املادة.

امل�دة اخل�م�سة:

احللول

اإذا دفع اأي من الطرفني املتعاقدين اأو اأي جهة ذات عالقة مبلغاً مل�ستثمر مبوجب    -1

االآخر،  املتعاقد  الطرف  اإقليم  امل�ستثمر يف  به ذلك  يقوم  �سمان منح ال�ستثمار 

فيجب على هذا الطرف املتعاقد االأخري اأن يقر بتحويل اأي حق اأو مطالبة من 

جانب امل�ستثمر اأو اأي من الكيانات التابعة له اإلى الطرف املتعاقد املذكور اأواًل 

اأو اأي جهة تابعة لهذا الطرف.

اأال تتجاوز مطالبة الطرف املتعاقد الذي حل مل امل�ضتثمر مبوجب هذه املادة    -2

احلقوق واملطالبات التي للم�ستثمر.

امل�دة ال�س�د�سة:

التحويلت

ي�سمن كل طرف متعاقد مل�ستثمري الطرف املتعاقد االآخر التحويل احلر للمدفوعات 

املتعّلقة باال�ستثمارات وعائدات اال�ستثمارات التي يجريها م�ستثمرو ذلك الطرف يف 

اإقليمه بعد وفاء امل�ستثمرين بكل االلتزامات ال�رشيبية، وبخا�سة ما ياأتي:

1- راأ�ض املال واأي مبلغ اإ�ضايف للحفاظ على اال�ضتثمار اأو زيادته.

2- العائدات.
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3- املبالغ املدفوعة ل�سداد القرو�س.

4- االإيرادات املتحققة من ت�سفية اال�ستثمار اأو بيعه كلياً اأو جزئياً.

4- الر�سوم واالإتاوات.

يتم ذلك  اأن  باال�ستثمار، على  املرتبطني  الطبيعية  ال�سفة  االأ�سخا�س ذوي  5- دخل 

وفقاً الأنظمة ولوائح الطرف املتعاقد الذي جرى اال�ستثمار يف اإقليمه.

6-  التعوي�ض املدفوع مبوجب املادة )الرابعة( من هذه االتفاقية.

امل�دة ال�س�بعة:

اأ�سع�ر ال�سرف

واخلام�ضة،  )الرابعة،  امل��واد  يف  عليها  املن�ضو�ض  التحويالت  تتم  اأن  يجب    -1

وال�ضاد�ضة( دون تاأخري، وب�ضعر ال�رشف ال�ضائد املطّبق يف التاريخ الذي يتقدم 

فيه امل�ستثمر بطلب التحويل.

اإذا مل يكن هناك �سعر �رشف �سائد، يكون �سعر ال�رشف مطابقاً ل�سعر ال�رشف    -2

احلا�ضل من تلك االأ�ضعار التي يطبقها �ضندوق النقد الدويل يف تاريخ الدفع، 

وذلك لتحويل العمالت املعنية اإلى حقوق ال�سحب اخلا�سة.

امل�دة الث�منة

تطبيق قواعد اأخرى

اإذا ت�سمنت اأنظمة اأو لوائح اأي من الطرفني املتعاقدين اأو التزاماته مبوجب القانون 

الدويل – القائمة اأو التي �ستن�ساأ الحقاً لهذه االتفاقية – اأحكاماً عامة اأو خا�سة، تعطي 
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اال�ستثمارات التي يقوم بها م�ستثمرو الطرف املتعاقد االآخر معاملة اأكرث اأف�سلية من 

تلك التي تن�س عليها هذه االتفاقية، فاإن تلك االأحكام �ستكون اأكرث تف�سياًل.

امل�دة الت��سعة:

نط�ق �سري�ن التف�قية

ت�رشي اأحكام هذه االتفاقية على ا�ستثمارات م�ستثمري اأي من الطرفني املتعاقدين 

يف اإقليم الطرف املتعاقد االآخر القائمة قبل تاريخ دخولها حيز النفاذ اأو بعده، وذلك مبا 

يتفق مع اأنظمة هذا الطرف املتعاقد ولوائحه.

امل�دة الع��سرة:

ت�سوية اخللف�ت بني الطرفني املتع�قدين

اأو  االتفاقية  هذه  وتف�سري  املتعاقدين  الطرفني  بني  تن�ساأ  التي  اخلالفات  ت�سوى    -1

تطبيقها – ودياً بقدر االإمكان عرب القنوات الدبلوما�سية بينهما.

الطرفني  من  الأي  جاز  اأ�ضهر،  �ضتة  خالل  ودي��اً  اخل��الف  ت�ضوية  تعذرت  اإذا    -2

املتعاقدين عر�س اخلالف على هيئة حتكيم.

باأن يعني كل طرف  ت�سكيل هيئة حتكيم خا�سة لكل خالف على حدة، وذلك    -3

متعاقد ع�سواً واحداً يف هيئة التحكيم، وذلك خالل ال�سهرين التاليني لت�سليم 

طلب عر�س اخلالف على التحكيم، ويختار الع�سوان املعينان – بعد موافقة 

االأ�سهر  خالل  التحكيم  لهيئة  رئي�ساً  ثالثة  دولة  مواطن   – املتعاقدين  الطرفني 

الثالثة التالية لت�سّلم طلب عر�س اخلالف على التحكيم.
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اإذا مل تتم التعيينات الالزمة خالل املدد الزمنية املن�ضو�ض عليها يف الفقرة )3(    -4

من هذه املادة يجوز الأي من الطرفني املتعاقدين – اإذا مل يكن هناك اأي ترتيب 

اآخر بينهما – اأن يدعو رئي�ض مكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الالزمة، 

فاإن كان الرئي�س من مواطني اأي من الطرفني املتعاقدين اأو كان هناك ما يحول 

كان  فاإن  الالزمة.  بالتعيينات  للقيام  نائبه  فيدعى  املذكورة،  باملهمة  قيامه  دون 

نائب الرئي�س من مواطني اأي من الطرفني املتعاقدين اأو كان هناك ما يحول دون 

قيامه باملهمة املذكورة فيدعى ع�سو حمكمة العدل الدولية الذي يليه يف املرتبة 

الذي لي�ض من مواطني اأي من الطرفني املتعاقدين للقيام بالتعيينات الالزمة.

تتخذ هيئة التحكيم قراراتها باأغلبية االأ�سوات، وتكون قراراتها نهائية وملزمة    -5

يتحّمل كل طرف متعاقد تكلفة ع�سو هيئة  اأن  املتعاقدين، على  الطرفني  لكال 

ويتحّمل  التحكيم.  متثيله يف دعوى  تكلفة  بتعيينه وكذلك  قام  الذي  التحكيم 

الطرفان املتعاقدان تكلفة الرئي�ض وما بقي من تكاليف منا�ضفة بينهما. ويجوز 

امل�سائل  كافة  ويف  التكاليف.  �ساأن  يف  خمتلفاً  ترتيباً  تقرر  اأن  التحكيم  لهيئة 

االأخرى حتدد هيئة التحكيم االإجراءات اخلا�سة بها.

امل�دة احل�دية ع�سرة

ت�سوية اخللف�ت بني الطرفني املتع�قدين وامل�ستثمرين

ت�سوى ودياً – بقدر االإمكان عرب املفاو�سات – اخلالفات املتعلقة باال�ستثمارات    -1

املتعاقد االآخر فيما  املتعاقدين والطرف  اأحد الطرفني  تن�ساأ بني م�ستثمري  التي 

يتعلق با�ستثمار يف اإقليم هذا الطرف املتعاقد.
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اإذا تعذر الو�ضول اإلى ت�ضوية ودية وفقاً للفقرة )1( من هذه املادة خالل �ضتة    -2

اأ�ضهر من تاريخ تقدمي الطلب باللجوء اإلى الت�ضوية الودية، فيجب عندئذ وبناًء 

على طلب امل�ستثمر عر�س النزاع على املحكمة املخت�سة لدى الطرف املتعاقد 

الذي يقع اال�ستثمار يف اإقليمه، وللم�ستثمر احلق يف طلب اإحالة النزاع اإلى 

اأي مما يلي:

املن�ضاأ مبقت�ضى معاهدة   )ICSID( لت�ضوية منازعات اال�ضتثمار الدويل  املركز  اأ- 

ت�ضوية منازعات اال�ضتثمار بني الدول ومواطني الدول االأخرى املفتوحة للتوقيع 

بوا�سنطن دي �سي يف 1٨ مار�س 1965م ب�رشط اأن يكون كال الطرفني املتعاقدين 

طرفاً يف تلك املعاهدة.

اأو هيئة حتكيم خا�سة ت�سكل مبوجب قواعد التحكيم اخلا�سة بلجنة  ب- حمكم 

الأطراف  ويجوز   .)UNCITRAL( الدويل  التجاري  للقانون  املتحدة  االأمم 

النزاع اأن يتفقوا كتابة على تعديل هذه القواعد.

لدى  املادة على مكمة خمت�ضة  للفقرة )2( من هذه  النزاع طبقاً  اإذا عر�ض    -3

اإحالة  اأن يطلب يف الوقت نف�ضه  الطرف املتعاقد املعني، فال يجوز للم�ضتثمر 

النزاع اإلى التحكيم، اأما اإذا عر�س النزاع على التحكيم وفقاً للفقرة ذاتها، فاإن 

احلكم �سيكون نهائياً وملزماً لكال الطرفني وال يخ�سع الأي ا�ستئناف اأو اإجراء 

ت�سحيحي خمالف ملا هو من�سو�س عليه يف املعاهدة اأو القواعد اخلا�سة امل�سار 

اإليهما. وينفذ احلكم طبقاً لالأنظمة املحلية.
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امل�دة الث�نية ع�سرة:

نط�ق �سري�ن التف�قية

يظل العمل بهذه االتفاقية �سارياً، �سواًء وجدت عالقات دبلوما�سية اأو قن�سلية بني 

الطرفني املتعاقدين اأم مل توجد.

امل�دة الث�لثة ع�سرة:

نف�ذ و�سري�ن التف�قية

اإ�سعار بني  اآخر  تاريخ  النفاذ بعد م�سي ثالثني يوماً من  تدخل هذه االتفاقية حيز    -1

االإج��راءات  ا�ستيفاء  يوؤكد   – الدبلوما�سية  القنوات  عرب   – املتعاقدين  الطرفني 

النظامية الداخلية الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية. ويعمل بها ملدة ع�رشة )10( �ضنوات، 

اأن يبلغ اأي من الطرفني املتعاقدين  اإلى  وي�ستمر نفاذها بعد ذلك ملدة غري حمددة 

اإنهائها وي�سبح  برغبته يف  الدبلوما�سية  القنوات  كتابة عرب  االآخر  املتعاقد  الطرف 

االإنهاء نافذاً بعد م�سي اثني ع�رش �سهراً من تاريخ اإبالغه اإلى الطرف املتعاقد االآخر.

اإلى )الثانية ع�رشة( �ضارية املفعول مدة ع�رش  اأحكام املواد من )االأولى(  تظل    -2

�سنوات اأخرى من تاريخ اإنهاء هذه االتفاقية، وذلك فيما يتعلق باال�ستثمارات 

التي اأجريت قبل تاريخ اإنهاء هذه االتفاقية.
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امل��واف��ق  ب��ت��اري��خ 1429/4/3ه�������  ال��ري��ا���س  وق��ع��ت ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة يف مدينة 

واالإجنليزية،  واالأوكرانية  العربية  باللغات:  اأ�سليتني  ن�سختني  من  200٨/4/9م، 

املكتوب  الن�س  يعتمد  التف�سري  يف  االختالف  وعند  احلجية،  يف  مت�ساوية  وجميعها 

باللغة االإجنليزية.

عن حكومة اململكة العربية ال�سعودية
وكيل املحافظ ل�سوؤون اال�ستثمار

د. عواد بن �سالح العواد

عن حكومة جمهورية اأوكرانيا
النائب االأول لوزير اخلارجية

يوري كو�ستينكو


