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About EMPEA
EMPEA is an independent, global membership
association whose mission is to catalyze the
development of private equity and venture
capital industries in emerging markets.
EMPEA’s nearly 300 members share the belief
that private equity can provide superior returns
to investors, while creating significant value for
companies, economies and communities
in emerging markets.
Our members include the leading institutional
investors and private equity and venture capital
fund managers across developing and developed
markets. EMPEA leverages its unparalleled
global industry network to deliver authoritative
intelligence, promote best practices, and provide
unique networking opportunities, giving our
members a competitive edge for raising funds,
making good investments and managing exits to
achieve superior returns.
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Researches, analyzes and disseminates
authoritative information on emerging
markets private equity;
Convenes meetings and conferences around
the world to promote information exchange
between leading fund managers and
institutional investors;
Offers professional development programs to
enhance knowledge transfer; and,
Collaborates with stakeholders from across
the globe.
EMPEA’s members represent nearly 60
countries and over US$1 trillion in assets
under management.
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المبادئ التوجيهية لمنظمة االستثمار المباشر باألسواق الناشئة
العناصر الرئيسية لألنظمة القانونية والضريبية ال ُمثلى لتطوير االستثمار في األسهم الخاصة
منظمة االستثمار المباشر باألسواق الناشئة ( )EMPEAهي منظمة مستقلة عالمية تضم أعضاءاً ،وتتمثل رسالتها في تعزيز تطوير صناعتي
عضوا من بينهم رواد المستثمرين
االستثمار في األسهم الخاصة ورأس المال المخاطر في األسواق الناشئة .يبلغ عدد أعضاء المنظمة 300
َ
االعتباريين ومديري صناديق رأس المال المخاطر فيما يزيد عن  60سوق نامي ومتقدم.يُشارك أعضاء منظمة االستثمار المباشر باألسواق الناشئة
االعتقاد بأن االستثمار في األسهم الخاصة ورأس المال المخاطر يُشكالن مصدرً ا هامًا للتمويل طويل األجل للمؤسسات التجارية في األسواق
الناشئة.
وعن طريق تزويد الشركات النامية بالخبرة التشغيلية وتحسينات الحوكمة والشبكات اإلستراتيجية الموسعة باإلضافة إلى رأس المال ،يمكن
لالستثمار في األسهم الخاصة ورأس المال المخاطر التأثير بدرجة كبيرة على النمو ورفع المعايير البيئية ومعايير الصناعة األخرى عالوة على
خلق الوظائف وتحسين الوصول إلى الخدمات بالنسبة إلى المجموعات السكانية المحرومة ،وبذلك تتحسن جودة حياة الناس بصورة كلية .وقد يُساعد
نجاح المستثمرين في رأس المال المخاطر واألسهم الخاصة في األسواق الناشئة الفردية على جذب مستثمرين آخرين إلى االقتصاديات التي ليس
لديها رأس مال كاف.
وبنا ًء عليه ،تدعم منظمة االستثمار المباشر باألسواق الناشئة تطوير األطر القانونية والتنظيمية التي تتناول المخاطر و ُتشجع تنظيم المصالح
وحياديتها ،ولكنها ال ُتقيد بدون قصد تدفقات رأس المال أو ُتقيد مشاركة المستثمرين في الفرص التي يجدونها جذابة.
تهدف المبادئ التوجيهية لمنظمة االستثمار المباشر في األسواق الناشئة إلى تحديد عناصر األنظمة القانونية والضريبية التي أثبتت في أسواق
أخرى قدرتها على المساعدة في جذب االستثمار المحلي والدولي في األسهم الخاصة ورأس المال المخاطر .وفي ضوء الجوانب الرئيسية لنموذج
االستثمار في األسهم الخاصة  -الملكية الفعالة لحصة األقلية في األغلب ،في المؤسسات التجارية الخاصة للحصول على رأس المال وكذلك تحسين
الحوكمة أو إدارة أكثر مهنية ،على مدى أعوام عديدة -يطالب المستثمرون في األسهم الخاصة بتوافر الوضوح واالتساق فيما يتصل بقانون األوراق
المالية وأوجه حماية المستثمرين أصحاب حصص األقلية ،عالوة على المعاملة العادلة والمتكافئة لكافة مقدمي رأس المال بغض النظر عن طريقة
االستثمار أو دولة المنشأ .باإلضافة إلى ذلك ،حيث ُتعد صناديق االستثمار في األسهم الخاصة أدوات استثمار مجمعة تتألف من رأس مال مستمد
من مستثمرين ينتمون إلى واليات قضائية متعددةُ ،تعد المعالجة الضريبية التي تتسم بالوضوح واالتساق والتنافس الدولي ضرورية أيضًا.
نحن نتصور أن يتم استخدام المبادئ التوجيهية بصورة رئيسية من قبل ثالث مجموعات :الجهات التنظيمية المشاركة في تقييم األنظمة الخاصة
بهافيما يتصل بالممارسات في األسواق الدولية ،وكذلك شركات االستثمار في األسهم الخاصة المشاركة في الحوار مع الجهات التنظيمية في أسواقها
الداخلية ،فضالً عن المستثمرين في صناديق االستثمار في األسهم الخاصة الذين يُطالبون بتوفير إطار عمل لتقييم البيئات القانونية والتنظيمية في
األسواق الفردية .تهدف المبادئ التوجيهية إلى تكوين إطار عام للحوار ال َب َّناء بين كافة أصحاب المصالح  -صناع السياسات والهيئات التنظيمية
والمستثمرين  -وبذلك تعزيز االستثمار في األسهم الخاصة ورأس المال المخاطر في األسواق الناشئة .ونأمل أن يؤدي االنخراط في هذه المسائل
إلى إجراء تقييمات شاملة لكل من أفضل الممارسات وفرص التغيير.

المبادئ التوجيهية لمنظمة االستثمار المباشر باألسواق الناشئة
1.1قوانين أوراق مالية وقوانين شركات فعالة وواضحة ومرنة وقادرة على التفاوض بشأن الحقوق في هياكل رأس المال.
يُعد االستثمار في األسهم الخاصة أقوى في األسواق التي تم تضم قوانين أوراق مالية وقوانين شركات تم تصميمها بحيث توفر سيولة إلى
المؤسسات التجارية والمستثمرين بها عالوة على تعزيز تدبير التمويل عن طريق الطرح لالكتتاب العام فضالً عن تشجيع عمليات اإلدراج
المحلية والدولية وتعزيز تطوير أسواق رأس المال المحلية .تتضمن المسائل الخاصة باالستثمار في األسهم الخاصة التي تتناولها هذه
القوانين بصورة مثالية ( )1المسؤولية المحدودة للمستثمرين الذين يُقدموا رأس المال دون أن يكون لهم دور فعال في إدارة أداة االستثمار
و( )2القدرة على التفاوض بصورة مرنة بشأن حقوق الملكية والديون في كل من هياكل الشركات والشراكات و( )3اإلفصاح اإللزامي عن
تضارب المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين و( )4المسؤولية االئتمانية المنوطة بأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين و( )5أوجه
الحماية المعقولة للمستثمرين أصحاب حصص األقلية و( )6المرونة فيما يتصل بعمليات إعادة شراء الحصص وأسهم الخزينة وتوزيعات النقد
واألصول األخرى.
2.االمتثال إلى المعايير الدولية للنزاهة في األعمال ومكافحة الفساد.
باإلضافة إلى تطبيق االتفاقيات الدولية والتشريعات القومية لمحاربة الفساد وغسيل األموال ،على الجهات التنظيمية أن تفرض التنفيذ الفعال
وتدعم ثقافة النزاهة في األعمال والشفافية ومكافحة الفساد.
3.ضرائب واضحة ومتسقة وتنافسية على المستوى الدولي.
األسواق المثالية لالستثمار في األسهم الخاصة تضم أيضًا أنظمة ضريبية ُتعزز النمو طويل األجل لرأس المال وتسمح للمستثمرين في األسهم
الخاصة األجانب والمحليين تجميع رأسمالهم في أداة استثمارُ .تقلل الخصائص الرئيسية لهذه األنظمة الضريبية من مخاطرة المعاملة بطريقة
تفرض مشقة كبيرة على المستثمرين األجانب ،على سبيل المثال الحماية من الضرائب اإلضافية واالزدواج الضريبي على مستوى األداة أو
على التوزيعات من أداة وكذلك التأكد فيما يتصل بااللتزام الضريبي المحلي .التزامات تقديم اإلقرارات الضريبية في بعض األنظمة ال تفرض
مشقة كبيرة دون داع وهناك تأخيرات بسيطة في مرتدات الضريبة عند المنبع حيث توافق الدولة على عدم ممارسة حقها في فرض الضريبة
فيما يتصل بالدفعات المقدمة إلى المستثمرين األجانب  -أو على التصرفات  -من قبل المستثمرين األجانب.
4.أسلوب موثوق به ومتسق لحل النزاعات واإلنفاذ.
حيث تتخذ االستثمارات في األسهم الخاصة في الغالب هيئة حصص األقلية ذات النفوذ ولكن دون سيطرةُ ،تعد أليات تسوية النزاعات الفعالة
والعادلة والمتسقة والموثوق بها بالغة األهمية ،بما في ذلك االعتراف بقرارات التحكيم وأحكام المحاكم األجنبية وتنفيذها وف ًقا للمعايير الدولية.
 5.التعامل دون تمييز مع االستثمار الخارجي.
ُ تعد تدفقات رأس مال االستثمار في األسهم الخاصة في الغالب ذات طبيعة دولية نتيجة الهيكل المجمع ألغلب األدوات والحاجة إلى إدخال
مستثمرين من واليات قضائية متعددة .ولذلك تتسم البيئات التي تجذب االستثمار القوي في األسهم الخاصة بأدنى حد من التمييز من ناحية:
الملكية األجنبية لألصول (بمعنى ،حسبما هو ضروري لحماية المصالح القومية القانونية فقط) ،واالستثمارات بالخارج من قبل مستثمرين
محليين
وتدبير التمويل والترويج من قبل مديري االستثمار في األسهم الخاصة األجانب للمستثمرين االعتباريين والمحنكين في الدولة .باإلضافة إلى
ذلك ،تسمح هذه األنظمة بقابلية تحويل العملة بسعر صرف قائم على السوق أو سعر صرف يتم إدارته بصورة موثوق
بها وتحركات العملة داخل وخارج الدولة كما توفر وسائل عادلة ومرنة للسماح بالخبراء األجانب بالعمل على المستوى المحلي.

6.6بيئة تنظيمية فعالة وشفافة وعادلة.
يزدهر االستثمار في األسهم الخاصة في األسواق التي يتسم بها النظام التنظيمي بالوضوح والفعالية والشفافية واالستقاللية والعدل .في هذه
األسواق ،توجد قيود محدودة على مخصصات االستثمار في األسهم الخاصة باعتبارها فئة أصول ،ويرتبط تنظيم فئة األصول نفسها بأهداف
السياسة المحددة مثل تشجيع معايير السلوك المناسبة في القطاع المالي والحفاظ على أسواق مالية ثابتة وتثبيط السلوك المناهض للتنافس
وأهداف السياسة األخرى المعترف بها دوليًا.
7.قواعد شفافة وموثوقة لنزع الملكية.
حيث يفرض نزع الملكية خطرً ا مباشرً ا على الحفاظ على رأس المال في استثمار ،يتطلب المستثمرون في األسهم الخاصة وجود قواعد بالغة
الوضوح حول الظروف المحددة التي ُتجيز للدولة نزع ملكية الملكية الخاصة ،وطريقة تعويض المستثمرين في حالة نزع الملكية .ويجب أن
تتفق أي من هذه القوانين مع التزامات معاهدات االستثمار الثنائية ومتعددة األطراف فضالً عن المعايير الدولية.
8.8إطار عمل ثابت وعادل لحقوق الملكية.
يُعد إطار العمل الثابت لحقوق الملكية بالغ األهمية لالستثمار في األصول والشركات الخاصة ،ولذلك يطالب المستثمرون بإطار عمل يحقق
ما يلي )1( :وسيلة يسهل الوصول إليها ويسهل البحث بها (أ) لتسجيل ملكية الممتلكات العقارية والرهون العقارية وحقوق االمتياز وحقوق
الضمان األخرى و(ب) للحصول على المعلومات األساسية حول الشركات المحلية و( )2وسيلة اقتصادية التكلفة لنقل ملكية الممتلكات
العقارية والحصص في الشركات المحلية وتسجيل حق ضمان و( )3حماية حقوق الملكية الفكرية.
9.9المرونة في إجراءات اإلعسار وتحقيق العدل ألصحاب المصالح.
األنظمة األمثل لحماية مصالح كافة أصحاب المصالح تضم أنظمة إفالس تتضمن ما يلي ( )1تعيين مصفيين مستقلين في إجراءات اإلفالس
و( )2االعتراف بأولوية الدائنين المرتهنين والتفضيالت األخرى التي تم التفاوض عليها واتفاقيات التبعية و( )3وسيلة عادلة لعرض واعتماد
مبادرات إعادة الهيكلة و( )4القدرة على االعتراض على معامالت ما قبل اإلعسار بطريقة تتفق مع المعايير الدولية.
1010القدرة على التعاقد بحرية في ظل أدنى حد من تشريعات القوانين.
األسواق التي تضم قدر أكبر من االستثمار في األسهم الخاصة تجذب المستثمرين في األسهم الخاصة وتوفر للشركات التي يستثمرون بها
مرونة كافية لتنفيذ إستراتيجياتها بصورة فعالة بما في ذلك السماح لمؤسسة تجارية والمستثمرين بها بالتعاقد بحرية وكذلك التفاوض بحرية
بشأن شروط القروض والسندات

واألسهم واألوراق المالية األخرى فضالً عن اختيار قانون أجنبي يحكم عقودهم وذلك بهدف تزويد المؤسسات التجارية والمستثمرين بها بحرية
تنفيذ أدوات وهياكل معامالت تجارية تضم أفضل الممارسات المتاحة لصناعتهم.
الغرض من المبادئ التوجيهية لمنظمة االستثمار المباشر في األسواق الناشئة ( )EMPEAهي أن تكون بمثابة أداة لتحقيق قدر أكبر من
التبادالت المدروسة وال َب َّناءة بين شركات االستثمار في األسهم الخاصة والمستثمرين بها والجهات التنظيمية في كل من األسواق المتطورة والنامية.
تحقق هذه المواد الداعمة توضيح وتفاصيل أكبر حول إطار عمل المبادئ التوجيهية .تتوافر معلومات إضافية تتصل بالمبادئ التوجيهية من منظمة
االستثمار المباشر في األسواق الناشئة (.)www.empea.net

 .1قوانين أوراق مالية وقوانين شركات فعالة وواضحة ومرنة وقادرة على التفاوض
بشأن الحقوق في هياكل رأس المال
 تشتد قوة االستثمار في األسهم الخاصة في األسواق التي تضم قوانين أوراق مالية وقوانين شركات واضحة ودقيقة ُتعزز نمو رأس المال و ُتشجع
الحوكمة الجيدة للشركات .تم تصميم قوانين األوراق المالية وقوانين الشركات بحيث توفر سيولة إلى المؤسسات التجارية والمستثمرين بها ،عالوة
على تعزيز تدبير التمويل عن طريق الطرح لالكتتاب العام وكذلك تشجيع عمليات اإلدراج المحلية والدولية فضالً عن تعزيز تطوير أسواق رأس
المال المحلية.
تتضمن المسائل الخاصة باالستثمار في األسهم الخاصة التي يُفضل أن تتناولها هذه القوانين ( )1المسؤولية المحدودة للمستثمرين الذين يُقدموا
رأس المال دون أن يكون لهم دور فعال في إدارة أداة االستثمار و( )2القدرة على التفاوض بصورة مرنة بشأن حقوق الملكية والديون في كل من
هياكل الشركات والشراكات و( )3اإلفصاح اإللزامي عن تضارب المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين و( )4المسؤولية االئتمانية المنوطة
بأعضاء مجلس اإلدارة والموظفين و( )5أوجه الحماية المعقولة للمستثمرين أصحاب حصص األقلية و( )6المرونة فيما يتصل بعمليات إعادة شراء
الحصص وأسهم الخزينة وتوزيعات النقد واألصول األخرى .تتضمن الخصائص الموصى بها:
 1.1تعزيز السيولة
(أ) أطر العمل التي تسمح بالطرح لالكتتاب العام بما في ذلك عمليات اإلدراج الدولية؛
(ب) تطوير أسواق رأس المال المحلية؛ و
(ج) حرية نقل األسهم أو حصص أخرى دون قيود أو تكاليف كبيرة.
 1.2المسؤولية المحدودة للمستثمرين
(أ) المسؤولية المحدودة للمستثمرين الذين يُقدموا رأس المال ولكن ال يُشاركوا بدور فعال في إدارة أداة االستثمار،
(ب) النماذج المختلفة من الكيانات القانونية على غرار المؤسسات وشركات المسؤولية المحدودة والشراكات العامة والشراكات ذات المسؤولية		
المحدودة التي تسمح بالمسؤولية المحدودة وضرائب الشركات أو ضرائب تدفق خالل المؤسسات.
 1.3القدرة على التفاوض بمرونة بشأن حقوق الملكية وحقوق الدين
(أ) فئات مختلفة من األوراق المالية المتداولة وحقوق الدين في كل هياكل الشركات والشراكات بما في ذلك األسهم الممتازة التي يُمكن تحديد		
حقوقها بحرية وحصص شركة التضامن المحددة بموجب عقد؛ 
(ب) اإلفصاح اإللزامي عن تضارب المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين؛ و
(ج) المسؤوليات االئتمانية المنوطة بالموظفين والمديرين.
 1.4أوجه حماية معقولة للمستثمرين أصحاب حصص األقلية
(أ) نفاذ أوجه حماية حصص األقلية المعتادة والمشمولة في المستندات التأسيسية مثل اتفاقيات حملة األسهم ،بغض النظر عن القانون الحاكم لها؛
(ب) عرض عطاء إلزامي لكافة الحصص بعد االستحواذ المباشر أو غير المباشر على ما يزيد عن  %05من األسهم في شركة عامة؛
(ج) قواعد مشتركة نافذة ومحددة جي ًدا؛
(د) عمليات معقولة العتماد وتنفيذ إجراءات الشركة؛ و
(هـ) اإلعداد المتطلب في الوقت المحدد وإجراء القوائم المالية وتقديم تقارير بالنتائج المالية.
 1.5المرونة المعقولة فيما يتعلق بنقل ملكية وبيع األسهم و/أو األصول
(أ) مخصصات عمليات إعادة شراء األسهم وأسهم الخزينة وتوزيعات النقد واألصول األخرى؛ و،
(ب) إجراءات واضحة وعادلة لحل الكيانات القانونية تراعي مصالح كافة األشخاص المعنيين بما في ذلك حملة األسهم
والدائنين.


 .2االمتثال إلى المعايير الدولية للنزاهة في األعمال ومكافحة الفساد
باإلضافة إلى تطبيق االتفاقيات الدولية والتشريعات القومية لمحاربة الفساد وغسيل األموال ،تفرض الجهات التنظيمية التنفيذ الفعال وتدعم ثقافة
النزاهة في األعمال والشفافية ومكافحة الفساد.
سعيًا للحفاظ على أساس قانوني وتعاقدي قوي للتجارة واالستثمار ،يجب مكافحة الرشوة والفساد على كافة المستويات ،ولكن على وجه التحديد
في النظام القضائي ذلك أن التقصير في هذا الخصوص ُي َق ِوض سيادة القانون والمعتقدات الرئيسية التي ُتشكل أساس االقتصاد الناجح .تتضمن
التوصيات المحددة في هذا الخصوص ما يلي:
 2.1االمتثال لمعايير مكافحة الفساد والنزاهة الدولية
ُتشجع منظمة االستثمار المباشر في األسواق الناشئة الممارسات واإلجراءات الرسمية التي تتفق مع المعاهدات والمعايير الدولية مثل معاهدة منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة وتوصيات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة لعام  9002واتفاقية األمم المتحدة
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لمكافحة الفساد والمعايير الدولية المعترف بها األخرى.
 2.2أنظمة التنفيذ الشاملة
تطبيق نظام تنفيذ شامل من قوانين وإجراءات مكافحة الفساد التي تتضمن المعايير الواضحة والقابلة للقياس واإلستراتيجيات واألهداف 			
والنزاهة في األعمال ومكافحة الفساد ،التي يتم تنفيذها عن طريق:
(أ) قيادة موثوق بها والدعم عالي المستوى للتنفيذ؛
(ب) التخطيط المركزي واإلستراتيجية والمساءلة؛
(ج) النقل المحلي الفعال لخطط إجراءات مكافحة الفساد والمراقبة المسؤولة (بما في ذلك تسلسل مسؤولية يتسم بالشفافية)؛
(د) المبادئ التوجيهية والمعايير التي تفرضها الحكومة على المستوى المحلي؛ و
(هـ) وسيلة دورية لتغيير المسؤولين عن التنفيذ (بمعنى «تغيير الحرس» لتحسين المساءلة).
 2.3عناية خاصة بمكافحة الفساد داخل السلطة القضائية
يجب أن يتضمن نظام مكافحة الرشوة قواعد شاملة تحظر رشوة القضاة وحاجبي المحكمة وموظفي المحكمة اآلخرين ،ويجب أن يتم تنفيذ تلك
القواعد بصورة صارمة ومنتظمة في نظام العدالة الجنائية.
 2.4قواعد الشراء الحكومية
يجب أن تتفق قواعد الشراء الحكومية مع المعايير الدولية ويجب االلتزام بها عمليًا.
 2.5اإلبالغ عن المخالفات
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تدرس الدول أسلوبًا داعمًا لإلبالغ عن المخالفات بما في ذلك ممارسات اإلعالن عن المسؤول وعن الخطأ المرتكب
.www.ipaidabribe.com

 .1اتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة ؛توصيات منظمة االقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة لعام  2009؛
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 .3ضرائب واضحة ومتسقة وتنافسية على المستوى الدولي.
تض م األسواق المثالية لالستثمار المباشر أيضًا أنظمة ضريبية ُتعزز النمو طويل األجل لرأس المال وتسمح للمستثمرين في األسهم الخاصة األجانب
والمحليين بتجميع رأسمالهم في أداة استثمار.
ُتقلل الخصائص الرئيسية لهذه األنظمة الضريبية من مخاطرة المعاملة التي تفرض مشقة كبيرة على المستثمرين األجانب ،على سبيل المثال الحماية
من الضرائب اإلضافية واالزدواج الضريبي على مستوى األداة أو على التوزيعات من أداة وكذلك التأكد فيما يتصل بااللتزام الضريبي المحلي.
التزامات تقديم اإلقرارات الضريبية في بعض األنظمة ال تفرض مشقة كبيرة دون داع وهناك تأخيرات بسيطة في مرتدات الضريبة عند المنبع
حيث توافق الدولة على عدم ممارسة حقها في فرض الضريبة فيما يتصل بالدفعات المقدمة إلى المستثمرين األجانب  -أو على التصرفات  -من قبل
المستثمرين األجانب .تتضمن األوجه المحددة من األنظمة الضريبية التي تضم نموذج االستثمار في األسهم الخاصة ما يلي:
 3.1التدفق من خالل فرض الضرائب على أدوات االستثمار والتأكد بشأن االلتزام الضريبي المحلي
(أ) في العديد من الواليات القضائية يتم إجراء االستثمارات في األسهم الخاصة عن طريق أدوات استثمار ال تخضع ذاتها إلى الضرائب مثل
شركات التوصية البسيطة .يخضع المستثمرون من الشركاء محدودي المسؤولية إلى الضرائب بحسب حصتهم من الدخل والربح الرأسمالي من
الشركات ذات المسؤولية المحدودة (سواء تم تقديم أي توزيعات إلى الشركاء محدودي المسؤولية من عدمه)؛
(ب) يؤدي السماح بفرض هذه الضريبة إلى تجنب عنصر االزدواج الضريبي لألرباح ،وبذلك يتم تعزيز مجمعات رأس المال المتخصصة والتي
يتم إدارتها بصورة مهنية وهو ما يحقق مزايا التنوع للمستثمرين ويزود المستثمرين باليقين فيما يتصل بفرض الضرائب؛
(ج) يجب أن يكون واضحً ا للمستثمرين األجانب إذا كانوا خاضعين لضرائب محلية فيما يتصل بأي نشاط أو استثمار (مع مراعاة أي تخفيف
ضريبي بموجب اتفاقية) ،وكذلك معدالت الضرائب السارية وطريقة حساب االلتزام الضريبي.
 3.2الحد من احتمال االزدواج الضريبي للمستثمرين األجانب
تتضمن التدابير التي سوف تقلل من احتمال االزدواج الضريبي للمستثمرين األجانب ما يلي:
(أ) تطبيق قواعد مكافحة التهرب من دفع الضريبة (مثل قواعد مكافحة التربح الضريبي من المعاهدات) بطريقة يُمكن
استيعابها وتوقعها من قبل المستثمرين في األسهم الخاصة؛
(ب) مجموعة متطلبات واضحة ويتم تطبيقها بصورة متسقة للمطالبة بمزايا االتفاقيات الضريبية وعملية منظمة للمستثمرين األجانب للمطالبة
باسترداد الضريبة عند المنبع المدفوعة بالزيادة أو إعفاءات الضريبة عند المنبع بما في ذلك تجنب متطلب أن يُقدم المستثمرين األجانب الذين يتألفوا
من عدة مالك مستفيدين (مثل خطط التقاعد) معلومات مكثفة غير ضرورية حول المالك المستفيدين الرئيسيين للمطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة
بزيادة أو بإعفاءات ضريبية؛
(ج) عدم التعامل مع المستثمرين األجانب باعتبار أن لهم تواجد ضريبي في دولة ما لم يتم التأكد من مزاولتهم أعمال في تلك
الدولة من خالل منشأة دائمة وف ًقا لما تحدده المعاهدة الضريبية النموذجية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ومالحظات المعاهدة الضريبية النموذجية؛
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(د) االتساق مع تفسير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في تطبيق أحكام اتفاقيات االزدواج الضريبي (يعني في تحديد
مصدر األرباح الرأسمالية ودخل االستثمارللسماح بتحقيق األداء الوظيفي المناسب لشبكة اتفاقيات االزدواج الضريبي؛
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(هـ) إرساء معدالت الضرائب عند المنبع على الحصص وتوزيعات األرباح التي يتم أداءها إلى المستثمرين األجانب
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المتوسط الذي حددته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛
(و) التعامل مع الشركات محدودة المسؤولية األجنبية والمحلية باعتبارها أدوات ضريبية شفافة ألغراض الضرائب المحلية
وألغراض اتفاقيات االزدواج الضريبي السارية؛
 .2المعاهدة الضريبية النموذجية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيما يتصل بالضريبة على الدخل ورأس المال 2003 ،؛ تحديث عام  2010للمعاهدة الضريبية النموذجية.
 .3المعاهدة النموذجية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيما يتصل بالضرائب على الدخل ورأس المال. 2003 ،
 .4ضاعدة ضرائب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،قسم ج ضرائب الدخل على راس المال والشركات

والتي ال تزيد عن

(ز) في الحاالت التي تمر بها االستثمارات عبر أداة ضريبية شفافة قائمة في دولة ثالثة ،تطبيق االتفاقية الضريبية بين الدولة
التي يقع بها االستثمار ودولة إقامة المستثمر األجنبي؛ و
(ح) إسناد األرباح الرأسمالية ودخل االستثمار الناتج عن االستثمارات إلى الوالية القضائية للمستثمر األجنبي عوضًا عن
الوالية القضائية التي يقع محل األصول بهاأو إذا كان يتم إدارة األصول (بمعنى قاعدة المالذ اآلمن للدخل واألرباح الرأسمالية
الناشئة عن استثمارات المحفظة أو نتيجة قرارات مديري االستثمار التي تم اتخاذها في الوالية القضائية التي تقع األصول بها).
 3.3مسائل ضريبية أخرى يجب مراعاتها
(أ) الدول التي تسعى إلى تشجيع االستثمار في األسهم الخاصة يجب أن تدرس إذا كانت قواعد الضريبة المحلية تثبط أو تعوق المستثمرين المحليين
دون تجميع رأسمالهم مع المستثمرين األجانب؛
(ب) يجب أن ُتجري الدول تقييمًا يُحدد إذا كان المستثمرين األجانب خاضعين إلى ضرائب شاقة بصورة أكبر من الضرائب المفروضة على
المستثمرين المحليين في نفس الظروف؛
(ج) في حالة سريان نظام رسوم الدمغة ،يجب التأكد من التعامل مع األوراق المالية المتشابهة بصورة أساسية بنفس الطريقة ألغراض رسوم الدمغة
لتجنب وجود تحيز لصالح أو ضد نقل ملكية أوراق مالية من نوع محدد؛
وعلى الدول مراعاة أيضاً:
(د) إلغاء الضرائب المفروضة على األرباح غير المحققة وأشكال “الدخل الصوري” األخرى؛
(هـ) تجنب استخدام رسوم الواردات كأداة للحد من تنافسية األسعار للبضائع المستوردة؛
(و) توفير نظام ثابت متوقع لتيسير التنبؤ الدقيق للعرض والطلب؛
(ز) التأكد من وجود نظام سهل االستخدام وتنافسي نسبيًا لضرائب الشركات؛
(ح) التأكد من أن طرق التقييم لضرائب الشركات تتسم بالشفافية وإمكانية التوقع وتتضمن إعفاءات معيارية؛
(خ) التأكد من تمكن المستثمرين األجانب من الحصول على أحكام ضريبية ملزمة تكفل توفير اليقين الالزم فيما يتصل بطريقة
فرض الضرائب على االستثمارات؛
(ط) تطبيق “أسعار النقل” بصورة متسقة وقواعد مشابهة أخرى فيما يتصل بخصم العوائد والفائدة ورسوم اإلدارة
والمصاريف القابلة للخصم األخرى التي تتكبدها شركات االستثمار،؛
(ظ) عدم فرض رسوم استيراد كبيرة على المعدات المستوردة لغرض استثمار رأس المال؛ و
(ل) فرض أحكام خاصة بخصومات اإلهالك واالستهالك لألصول القابلة للنفاذ والشهرة واألصول المعنوية بما يتفق مع معايير منظمة التعاون
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االقتصادي والتنمية.

. 5المعاهدة النموذجية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيما يتصل بالضرائب على الدخل ورأس المال.3002 ،

 .4أسلوب موثوق به ومتسق لحل النزاعات واإلنفاذ
بما أن االستثمارات في األسهم الخاصة تتخذ في األغلب هيئة حصص األقلية ذات النفوذ ولكن دون سيطرةُ ،تعد آليات تسوية النزاعات الفعالة
والعادلة والمتسقة والموثوق بها بالغة األهمية ،بما في ذلك االعتراف بقرارات التحكيم وأحكام المحاكم األجنبية وتنفيذها وف ًقا للمعايير الدولية.
 4.1آليات موثوق بها وعادلة لحل النزاعات ،بما في ذلك التحكيم
يجب أن توفر األنظمة القانونية محكمة موثوقة ومتوقعة وعادلة وفي أقل وقت لحل النزاعات دعمًا لكل من تنفيذ االلتزامات التعاقدية وحقوق حملة
األسهم.
 4.2االعتراف بإجراءات التحكيم وإنفاذ قرارات التحكيم المحلية
يجب االعتراف بإجراءات التحكيم واحترامها ،كما يجب أن تكون قرارات التحكيم المحلي نافذة .يجب أن يسمح القانون المحلي أو األجنبي
ألطراف العقود باالتفاق على تسوية النزاعات عن طريق التحكيم بما في ذلك في الوالية القضائية المحلية في الدولة أو والية قضائية أجنبية.
(أ) يجب أن تسمح األنظمة القانونية بالتحكيم وأن تضم قوانين تحكيم تنص على قواعد أساسية واضحة لقضايا التحكيم التي يتم إجراءها في
الوالية القضائية ،وبما يحمي سرية اإلجراءات واستقاللية المحكمة في اتخاذ القرارات .ثمة سابقة مفيدة للتشريعات المناصرة للتحكيم وهو القانون
النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (األونسيترال) ،والذي اعتمدته عدد من الدول التي
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تسمح بالتحكيم.
(ب) يجب أن يقتصر تدخل المحكمة في قضايا التحكيم المحلية على أدنى حد مناسب .على سبيل المثال ،يجب أن تتوافر إمكانية مطالبة المحاكم
المحلية بفرض التحكيم أو إنفاذ أوامر اإلعفاء المؤقت مثل األوامر القضائية بالتجميد.
(ج) فيما يتصل بقضايا التحكيم األجنبي وإجراءات المحكمة ،يجب تجنب التدخل بصفة عامة ،مالم يؤدي ذلك إلى دعم اإلجراءات القضائية
األجنبية.
 4.3االعتراف بأحكام المحكمة األجنبية وقرارات التحكيم وتنفيذها
(أ) من المفضل أن تكفل األنظمة القضائية أنه يُمكن تنفيذ أحكام المحاكم األجنبية أو قرارات التحكيم األجنبي على األصول القائمة في الوالية
القضائية.
(ب) يجب أن يعتمد تنفيذ أحكام المحكمة األجنبية وقرارات التحكيم بصفة عامة على اتفاقيات بين الدول تنص على االعتراف والتنفيذ المتبادل
لألحكام أو القرارات من الدول األخرى .يُفضل بشدة االمتثال للمعاهدات والمعايير المعترف بها دوليًا .يجب على الدول مراعاة العضوية في
المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ( )ICSIDوالتصديق على اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام  1958ويرد
كل منهما بقدر أكبر من التفصيل في  4.6و 4.7أدناه.
(ج) يجب تقييد سلطة المحاكم المحلية لرفض تنفيذ حكم أجنبي أو قرار تحكيم على أسس محدودة مع تجنب إعادة النظر في الوقائع.
(د) يجب أن تخضع قرارات التحكيم المحلية إلى االعتراض فقط وف ًقا ألسس محدودة مثل استصدار الحكم عن طريق االحتيال.
(هـ) يجب أن تفكر الدول في توافر اآلليات الفعالة في الممارسة ،مثل القدرة على مصادرة النقد أو األصول لغرض تنفيذ األحكام.

 .6القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (األونسيترال).

 4.4أنظمة قانونية متسقة ومتوقعة وشفافة وفعالة
ُ تعد األنظمة القانونية نفسها متسقة ومتوقعة وشفافة وذات كفاءة بصورة مثالية إذ أنها مزودة بشبكة فعالة من المحاكم والقوانين والسياسات
والممارسات اإلدارية ومزودة بقواعد واضحة وثابتة للتعامل مع النزاعات .وتبين التجربة أنه يجب توفير مصادر كافية من قبل الدولة لكي يتم
ضمان وجود نظام قضائي وإداري فعال.
على وجه التحديد ،تزيد قوة االستثمار في األسهم الخاصة في الدول التي تطبق أنظمة تتفق مع ما يلي:
(أ) أن تكون المحاكم مستقلة عن التدخل السياسي ومحايدة حتى إذا كانت الدولة أو الكيان المملوك للحكومة طر ًفا في النزاع؛
(ب) وجود تدريب فعال للموظفين لطاقم العمل القضائي واإلداري بما في ذلك  -من بين أشياء أخرى  -سياسات مكافحة
الفساد المناسبة؛
(ج) أن تتسم إجراءات المحاكم ،بما في ذلك االستئنافات ذات الصلة ،بسرعة معقولة ،.مع تشجيع الوساطة والتسويات خارج
المحكمة أثبتت الخبرة أن الدولة يجب أن توفر الموارد الكافية للتأكد من وجود نظام قضائي وإداري فعال.
(د) أن تكون أنظمة المحاكم مفتوحة وأن يتوافر اإلبالغ عن األحكام والقرارات القضائية للعامة ،ويتم توفير هذه اإلمكانية في بعض األحيان عن
طريق التمويل العام أو الخاص إلنشاء تقارير المحاكم ونشرها .و ُتعد الحلول القائمة على شبكة اإلنترنت مفيدة في هذا الخصوص ،غير أنه يجب
دراسة إذا كان النشر بصيغة إلكترونية يكفل إمكانية الوصول في كافة أرجاء الدولة ذات الصلة.
 4.5اتفاقية الهاي التفاقات اختيار المحاكم لعام 2005
(أ) بخالف دول أوروبا وبعض الدول المحددة في االتحاد السوفيتي السابق ،ال توجد اتفاقيات متعددة األطراف لتنفيذ أحكام المحاكم األجنبية .تهدف
اتفاقية الهاي التفاقات اختيار المحاكم لعام  5002إلى تغيير ذلك عن طريق  -من بين أشياء أخرى  -نصها بأن الحكم الذي ُتصدره المحكمة
المختارة في دولة متعاقدة يجب االعتراف به وتنفيذه مبدئيًا في كافة الدول المتعاقدة األخرى7 .
وقعت كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي المعاهدة ،ويُعد التصديق على معاهدة الهاي إشارة إيجابية ج ًدا للدولة .ويُشترط لدخول معاهدة
الهاي حيز التنفيذ حصولها على موافقتين أو تصديقين.
 4.6المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
يجب على الدول  -إذا لم تقم بذلك بالفعل  -أن تراعي أمر االشتراك في عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار( )ICSIDوأن تكون من
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الموقعين على معاهدة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.
(أ) قد تبث العضوية في المركز الدولية لتسوية منازعات االستثمار وتنفيذ قراراتها إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين بأن استثمارهم خاضع
للحماية عن طريق آلية تسوية نزاعات فعالة .وقد تم إنشاء المركز كذراع للبنك الدولي ،بموجب معاهدة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار
( ،)ICSIDوهي اتفاقية صدقت عليها ما يزيد عن  140دولة.
وأثبت المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار أنه كيان ناجح يُمكن بموجب قواعده وأنظمته تسوية النزاعات بين الدول المتعاقدة والمستثمرين
األجانب من الدول المتعاقدة األخرى.
(ب) يتم إحالة غالبية النزاعات إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار عن طريق اتفاقيات استثمار متعددة األطراف أو ثنائية األطراف
والتي تتطلب من دولة واحدة فرض شروط مواتية للمستثمرين من الدولة (الدول) األخرى ،أو عن طريق تشريعات االستثمار الوطنية في الدولة.
(ج) يسمح المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بمستوى أكبر من الشفافية وإشراك أكبر للعامة مقارنة بأشكال التحكيم التجاري الدولي
األخرى .وهي تعمل في إطار نظام اختصاصي مستقل :حيث ال تستطيع المحاكم المحلية مساندة أي من األطراف أو التدخل بصورة مباشرة.
ال يجوز االعتراض على القرارات محليًا ولكن يجب إحالتها إلى هيئة ثانية تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثماروهي لجنة مخصصة
الغرض تعمل على مداولة إجراءات اإلبطال .يتم تنفيذ قرار المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار مباشرة في الدولة المتعاقدة كما لو كان حكم
صادر عن محكمة محلية.

 .7مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص واتفاقية الهاي بتاريخ  30يونيو  2005التفاقات اختيار المحاكم.
 .8أنظمة وقواعد ومعاهدة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار.؛ قائمة الموقعين على معاهدة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار..

 4.7اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها
يجب على الدول  -إذا لم تقم بذلك بالفعل  -أن تدرس أمر التصديق على اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام 9.8591
(أ) ُتعد اتفاقية نيويورك اتفاقية مناصرة للتنفيذ ُتيسر االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها في الدول التي صدقت على االتفاقية .وهي ُتقيد
أيضًا األسس التي تستطيع المحاكم المحلية أن ترفض اإلنفاذ عن طريق  -على سبيل المثال  -عدم التنفيذ نتيجة أخطاء مزعومة بمقتضى الواقع أو
القانون.

(ب) ُتعد اتفاقية نيويورك السبب الرئيسي لسهولة تنفيذ قرارات التحكيم في الخارج مقارنة بأحكام المحكمة ،وبذلك تجعل التحكيم بمثابة
الطريقة السائدة لتسوية النزاعات التجارية الدولية .اعتمدت األمم المتحدة االتفاقية في عام  ،8591حيث صدق عليها ما يزيد عن  041دولة
و ُتعد قانونا ً في أغلب الدول .يجب أن يدل التصديق على اتفاقية نيويورك للمستثمرين األجانب المحتملين على رغبة الدولة في أن توضح أن
قرارات التحكيم التي يتم استصدارها من مكان آخر يُمكن تنفيذها ضد األصول المحلية.

(ج) وف ًقا لما ورد في البند (7.4ب) أعاله ،ال يكفي التصديق على اتفاقية نيويورك فقط لتيسير التنفيذ إذا كانت اآلليات العملية الفعالة للتنفيذ ال ُتشكل
جزءًا من النظام القانوني في الدولة .وفي ضوء ذلك ،يُفضِ ل الطرف دون جدال أن يحصل على حق تنفيذ قائم على اتفاقية نيويورك.
ودون هذا الحق ،قد يحتاج الطرف إلى إقامة دعوى للحصول على قرار تحكيم أجنبي كدليل على وجود دين ،وهي طريقة مُزعجة للتنفيذ يُفضل
تجنبها.

 .9اتفاقية نيويورك (األمم المتحدة).

 .5التعامل دون تمييز مع االستثمار الخارجي
ُ تعد تدفقات رأس مال االستثمار في األسهم الخاصة في األغلب ذات طبيعة دولية نتيجة الهيكل المجمع ألغلب األدوات والحاجة إلى إدخال
مستثمرين من واليات قضائية متعددة.
ولذلك ،تتميز البيئات التي تجذب االستثمار القوي في األسهم الخاصة بأدنى حد من التمييز فيما يتصل بما يلي:
• 		الملكية األجنبية لألصول (بمعنى ،االقتصار فقط على ما هو ضروري لحماية المصالح القومية الشرعية)؛
• 		االستثمارات بالخارج من قبل مستثمرين محليين؛ و
• 		تدبير التمويل والترويج من قبل مديري االستثمار في األسهم الخاصة األجنبية الخارجية للمستثمرين االعتباريين والمحنكين داخل الدولة.
باإلضافة إلى ذلك ،تسمح هذه األنظمة بقابلية تحويل العملة بسعر صرف قائم على السوق أو سعر صرف يتم إدارته بصورة موثوق بها وتحركات
العملة داخل وخارج الدولة كما توفر وسائل عادلة ومرنة للسماح بالخبراء األجانب بالعمل على المستوى المحلي.
 5.1قيود محدودة على االستثمار الخارجي
يتمثل االهتمام الرئيسي لمنظمة االستثمار المباشر في األسواق الناشئة ( )EMPEAبالنسبة للتمويل الخارجي في السماح للمستثمرين بتحديد
التخصيص الفعال لالستثمارات دون قيود قانونية أو تنظيمية غير ضرورية .بينما تنعكس أوجه عديدة لهذا االهتمام في مبادئ توجيهية أخرى،
ينصب اهتمام تلك المبادئ التوجيهية على االستثمار الخارجي بما في ذلك القيود على الملكية األجنبية والقيود على االستثمار بالخارج وقيود تدبير
التمويل وقابلية تحويل العملة (وهي تتضمن القدرة على استرداد األموال بحرية) وقدرة المستثمر األجنبي على مزاولة أعماله بحرية في دولة
أخرى.
 5.2قيود محدودة على الملكية األجنبية لألصول
يجب على الدول التي تسعى إلى تشجيع االستثمار في األسهم الخاصة المحلية والدولية أن تفرض أدنى حد من القيود على الملكية األجنبية لألصول
بما في ذلك الشركات العامة.

(أ) بصفة عامة ،يجب تحديد أي قيود بصورة واضحة ويجب أن تقتصر على سيطرة األغلبية لتلك األصول التي ُتعد حيوية بصورة
معقولة لألمن القومي في الدولة.
(ب) إذا كانت متطلبات اإلفصاح عن معلومات من قبل المستثمرين األجانب مكفولة بصورة معقولة لألمن القومي في الدولة ،يجب أن
تكون هذه المتطلبات شفافة وواضحة للمستثمرين األجانب.
(ج) يجب أن يتم تنفيذ التزامات اتفاقية االستثمار بقوة القانون كما يجب أن تسري على كافة اإلدارات الحكومية في الدولة .يجب على
الدول االلتزام بالشروط المتفق عليها فيما يتصل بمنظمة التجارة العالمية والهيئات الدولية األخرى التي ُتشكل إطار عمل لالقتصاد
الدولي ،حيثما ينطبق ذلك.
 5.3قيود محدودة على االستثمارات بالخارج من قبل المستثمرين المحليين
قد تختار الدول فرض قيود على االستثمارات في األسهم الخاصة نتيجة مسائل تتعلق بالسيولة أو أمور أخرى سارية على مجال االستثمار في
األسهم الخاصة بأكمله،
غير أنه يجب على الدول فيما يتصل باألنظمة السارية على المستثمرين المُحنكين عدم التمييز بين مديري أصول االستثمار في األسهم الخاصة
المحليين أو الخارجيين .األسواق التي يتميز بها االستثمار في األسهم الخاصة بأكبر قدر من القوة تسمح للمستثمرين المحنكين باختيار أفضل
المديرين الستثماراتهم بغض النظر عن مواقعهم.

 5.4الترويج وتدبير التمويل بإدارة مستقلة
يجب السماح لمديري االستثمار في األسهم الخاصة ممن حصلوا على استشارة مناسبة ويلتزمون بالقانون المحلي بإدارة أنشطة تدبير التمويل
الخاصة بهم ،وبخاصة فيما يتصل بالمستثمرين المحنكين.
(أ) في العديد من الواليات القضائية ،يسمح إعفاء الطرح الخاص بأن يتم إجراء الطرح الخاص لحصص االستثمار في األسهم الخاصة بدون مطلب
التسجيل محليًا أو االستعانة بوسيط محلي أو قيود شاقة أخرى على تدبير التمويل.
(ب) في بعض الواليات القضائية ،يتسبب االستعانة بوسيط محلي أو أمين أو مركز إيداع أو وكيل تقييم في نشوء مصاريف إضافية لصندوق
االستثمار في األسهم الخاصة من المحتمل أن تعوق التخصيص الفعال لالستثمارات.
 5.5قابلية تحويل العملة
نظام نقدي ومالي مُحسن للدرجة المثلى ألي نوع من االستثمار الخاص بما في ذلك االستثمار في األسهم الخاصة وينص على:
(أ) إطار عمل شفاف ويسير لتحويل األموال إلى العملة المحلية؛
(ب) قابلية تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية دون قيود واسترداد األموال دون قيود؛ أو
(ج) إذا كانت القيود على قابلية التحويل ضرورية ،يجب توافر وسيلة فعالة وسريعة وشفافة للتحويل ال ُتمارس التمييز ضد المستثمرين األجانب؛
(د) يجب أن تكون أسعار الصرف قائمة على السوق أو تكون شفافة ويتم إدارتها بصورة مستقلة بحيث ال يواجه المستثمرين األجانب عوائق ال
يواجهها نظرائهم المحليين.
 5.6إمكانية عمل الخبراء األجانب محل ًيا

نظام تصاريح العمل والتأشيرات األمثل للموظفين األجانب والذي يتسم بالمرونة والشفافية وسهولة االستخدام وكذلك بما يلي:
(أ) فرض قيود محدودة على مقدمي الخدمات األجانب مثل مكاتب المحاماة والمحاسبين لتعزيز حرية تبادل المعلومات والخبرة؛
(ب) أن يشمل مجموعة عامة من أوجه الحماية التشريعية للموظفين األجانب والمحليين بما يحقق تواز ًنا معقوالً بين حقوق جهات العمل والموظفين
بما في ذلك ما يتصل باتفاقيات عدم التنافس وعدم استجالب موظفي الطرف اآلخر؛
(ج) يسمح للجهات الراعية للصناديق بتقديم حوافز لموظفيها من خالل برامج عقود شراء األسهم الممنوحة للموظفين كحوافز وخطط اختيار األسهم
وخطط حوافز األداء والترتيبات المشابهة؛
(د) يسمح لألجانب ممن يحملوا تصاريح عمل باالحتفاظ بتأشيراتهم بينما ينتقلون من جهة عمل إلى أخرى عن طريق عملية منظمة ومبسطة
لتحويل التأشيرة ،و
(هـ) ينص على إصدار تأشيرات هبوط للمسافرين ألغراض العمل عند الوصول.

 .6بيئة تنظيمية فعالة وشفافة وعادلة
يزدهر االستثمار في األسهم الخاصة في األسواق التي يتميز بها النظام الهيكلي التنظيمي بالوضوح والفعالية والشفافية واالستقاللية والعدل .في هذه
األسواق ،توجد قيود أقل على مخصصات االستثمار في األسهم الخاصة باعتبارها فئة أصول ،ويرتبط تنظيم فئة األصول نفسها بأهداف السياسة
المحددة مثل تشجيع معايير السلوك المناسبة في القطاع المالي والحفاظ على أسواق مالية ثابتة وتثبيط السلوك المناهض للمنافسة وأهداف السياسة
األخرى المعترف بها دوليًا.
يستطيع النظام التنظيمي في الدولة أن يوفر بيئة استثمار جاذبة ،أو على النقيض عن طريق االفتقار إلى الشفافية وفرص اتخاذ القرارات بصورة
اعتباطية بإمكانه أن يخلق بيئة وظروف تعوق النمو وتؤدي إلى الفساد.
 6.1االمتثال لمعايير المحاسبة الدولية
(أ) يجب على الدول أن تنظر في اعتماد معايير المحاسبة الدولية أو المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا ( )GAAPبما يتفق مع المعايير الدولية.
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 6.2االستخدام المحدود للمتطلبات التنظيمية لتقييد االستثمار األجنبي
(أ) كما هو الحال بالنسبة لقيود التملك األجنبي ،يجب تحديد قيود االستثمار في األسهم الخاصة األجنبية بصورة واضحة ويجب أن تقتصر على
سيطرة األغلبية لألصول التي ُتعد حيوية بشكل معقول لألمن القومي في الدولة.
(ب) إذا كانت متطلبات اإلفصاح عن معلومات من قبل المستثمرين األجانب مكفولة بصورة معقولة لألمن القومي في الدولة ،يجب أن تكون هذه
المتطلبات شفافة وواضحة للمستثمرين األجانب.
(ج) يجب أن يتم تحظى التزامات اتفاقية االستثمار بقوة تنفيذ القانون ،كما يجب أن تسري على كافة اإلدارات الحكومية في الدولة .يجب على
الدول االلتزام بالشروط المتفق عليها فيما يتصل بمنظمة التجارة العالمية والهيئات الدولية األخرى التي ُتشكل إطار عمل لالقتصاد الدولي ،حيثما
ينطبق ذلك.
 6.3قيود محدودة على التخصيصات من قبل المستثمرين المحليين في صناديق االستثمار في األسهم الخاصة
(أ) يجب أال تفرض البلدان قيو ًدا غير مالئمة على تخصيصات األصول أو قدرة المؤسسات المالية على تأسيس و/أو رعاية صناديق االستثمار في
األسهم الخاصة .يجب أن تكون القيود القائمة على السيولة ذات صلة بحجم مجموعة محددة من األصول التي يُمكن االستثمار بها وقيود السيولة
الخاصة بها.
 6.4قيود محدودة على إستراتيجيات االستثمار
(أ) يجب على الدول تجنب القيود التنظيمية الشاقة غير المالئمة على إستراتيجيات االستثمار في األسهم الخاصة .يجب أن تفي أي أنظمة سارية
على إستراتيجيات االستثمار بما يلي:
( )1أن تسمح بحرية نسبية إلستراتيجية االستثمار للمستثمرين المحنكين؛ و
( )2أن تنص على طرق تقييم مناسبة تأخذ بعين االعتبار طبيعة السيولة ألصول األسهم الخاصة.
 6.5قواعد المنافسة ومكافحة االحتكار
(أ) يجب أن تتسم لوائح المنافسة ومكافحة االحتكار بالفعالية والشفافية والعدل كما يجب أن تضم عمليات اعتماد للمعامالت التجارية تتوالها بكفاءة
هيئة مستقلة عن السياسيين.
(ب) ويجب تدريب صناع القرارات وموظفيهم المشاركين في عمليات االعتماد بصورة مناسبة على التعامل مع تعقيد المنافسة ومكافحة االحتكار
المعقدة.

 .10معايير المحاسبة الدولية ،مجلس معايير المحاسبة المالية المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. .

 6.6عوائق محدودة ألسواق االئتمان المحلية
(أ) يجب أن َتحُد الدول من ،أو تقضي على ،المعوقات الرسمية أو غير الرسمية التي تواجه وصول المستثمرين األجانب إلى مصادر االئتمان
المحلي ،بما في ذلك المصارف التجارية المحلية فضالً عن المؤسسات المالية غير المصرفية والمصادر المحلية البديلة األخرى لالئتمان.
 6.7أنظمة فعالة وعادلة وشفافة على مستوى القطاعات
(أ) بصفة عامة ،يجب أن يتميز اإلطار التنظيمي في الدولة لصناعة محددة بالفعالية والشفافية والعدالة ،مع السماح بمساحات محدودة من التقدير
المطلق الذي يُمارس من جانب الجهات التنظيمية ،كما يجب أن ينص على مبادئ واضحة إلرشاد أي ممارسة تتم وفق التقدير المطلق وإجراءات
االستئناف في هذا الصدد.
(ب) في القطاع المالي ،يجب أن يُشجع اإلطار التنظيمي معايير السلوك المناسبة من جانب المشاركين في ذلك القطاع ،كما يجب أن يُشجع األسواق
المالية الثابتة والسائلة عالوة على تحقيق توازن مناسب بين أوجه حماية المستثمرين والتطوير واإلبداع في مجال األعمال.
 6.8إجراءات طعن عامة عالنية وشفافة
(أ) يجب أن تتميز إجراءات الطعن العامة بالفعالية والشفافية والعدل .الواقع أن توافر إجراءات للطعن العام وفعاليتها وشفافيتها قد يؤثر بصورة
كبيرة على جودة وعالنية األطر التنظيمية وعمليات اتخاذ القرارات.
(ب) قد تؤدي هذه العمليات أيضًا إلى اتخاذ قرارات تنظيمية وقرارات تتعلق بالتخطيط والترخيص فيما يتصل باالستثمار موضوع المراجعة أو
الطعن العام.
 6.9توافر المعلومات المالية
(أ) لتقييم المخاطرة المالية لالستثمار ،يجب أن يتوافر للمستثمرين الوصول إلى معلومات مالية كاملة ودقيقة .يُطالب المستثمرون أيضًا بأنظمة
مالية ونقدية شفافة ومتوقعة .يتسبب فرض قيود على توافر هذه المعلومات في تزايد صعوبة تقييم المخاطر ،كما ُتشكل عائقا ً لالستثمار الداخلي.
(ب) عالوة على ذلك ،تتراجع ثقة المستثمر سري ًعا إذا لم تتوافر البيانات المالية بصورة متساوية لكافة األشخاص المعنيين أو إذا كانت غير موثوقة.
(ج) يجب أن تكون السياسة النقدية والمالية في الدولة شفافة ومتوقعةُ .ي َق ِيم المستثمر مميزات االستثمار على أساس البيئة
المالية والنقدية المحددة ،وسوف تتسبب الزيادات غير المتوقعة في معدالت الفائدة أو الضرائب في فرض مشاكل بالنسبة لالستثمار الداخلي.
 6.10أنظمة الترخيص الفعالة والشفافة والعادلة
يجب عدم استخدام إجراءات الترخيص كعقبة تعوق االستثمار أو تطوير صناعة .وعوضًا عن ذلك ،قد تكون إجراءات الترخيص الفعالة من عوامل
الجذب في الوالية القضائية.

 .7قواعد شفافة وموثوقة لنزع الملكية
حيث يفرض نزع الملكية خطرً ا مباشرً ا على الحفاظ على رأس المال في استثمار ،يطلب المستثمرون في األسهم الخاصة توافر قواعد بالغة
الوضوح حول الظروف المحددة التي ُتجيز للدولة نزع ملكية تتبع الملكية الخاصة ،وطريقة تعويض المستثمرين عند تطبيق نزع الملكية .يجب أن
تتفق أي من هذه القوانين مع التزامات معاهدات االستثمار الثنائية ومتعددة األطراف فضالً عن المعايير الدولية.
 7.1محدودية مخاطر نزع الملكية
يجب أن يقتصر نزع الملكية من قبل الدولة على حاالت مبررة تهدد األمن القومي أو الصحة والسالمة العامة أو أمثلة مماثلة أخرى بما يتفق مع
المعايير الدولية والتزامات اتفاقيات االستثمار.
 7.2قواعد واضحة وعادلة
يجب أن يعتمد نزع الملكية على بنود وشروط شفافة وصريحة ومحددة جي ًدا.
(أ) ويجب الحفاظ على قدسية الملكية الخاصة باعتبار ذلك حق دستوري ،وأي تع ِد على الملكية الخاصة من جانب الدولة ،بما في ذلك عن طريق
نزع الملكية ،يجب أن يقتصر فقط على الحاالت التي يُجيز بها القانون للدولة ذلك.
(ب) يجب أن يحدث نزع الملكية فقط إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة التي تم تحديدها مسب ًقا بطريقة شفافة وواضحة من قبل الهيئة التشريعية.
(ج) ويجب عدم التمييز في نزع الملكية كما يجب أن يعتمد على قواعد ُتحدد بنود وشروط نزع الملكية واإلجراءات الواجب إتباعها بما في ذلك
تحديد التعويض.
 7.3حق الحصول على تعويض
يجب أن يخول للمستثمرين حق الحصول على تعويض عادل في حالة تطبيق نزع الملكية.
(أ) يجب أن يتم تحديد التعويض العادل من قبل طرف مستقل يقبله الطرفين.
(ب) يجب عدم حساب التعويض عن نزع الملكية على أساس الظروف العامة والمجردة  ،بل يجب أن يراعي السياق الفردي
بما في ذلك الخسارة الفعلية وخسارة األرباح القانونية والتداعيات االقتصادية لنزع الملكية بالنسبة إلى المصلحة العامة.
(ج) يجب أال يقتصر التعويض العادل على سعر شراء األصل ولكن يجب أن يُراعي األضرار المعقولة التي تم تكبدها نتيجة
عملية نزع الملكية نفسها.
 7.4حق إجراء مراجعة مستقلة
يجب أن يخول للمستثمرين حق إجراء مراجعة مستقلة ألي عملية نزع ملكية ويجب أن تكون أي مراجعة من هذا القبيل عادلة وتتم في الوقت
المناسب.
(أ) يجب أن يتمكن المستثمرون الخاضعين لنزع الملكية من االعتراض على شرعية نزع الملكية فيما يتصل بالتعويض المقترح أمام محكمة أو هيئة
قضائية مستقلة أخرى.
(ب) يجب أال ُتمارس الدولة أي نفوذ على الهيئات التي ُتباشر إجراء تقييمات أو على أي هيئة قضائية أخرى تتولى تقييم قانونية نزع الملكية أو
مالئمة التعويض.

.8إطار عمل ثابت وعادل لحقوق الملكية
يُعد إطار العمل الثابت لحقوق الملكية أمراً بالغ األهمية لالستثمار في األصول والشركات الخاصة ،ولذلك يطالب المستثمرون بإطار عمل يحقق
ما يلي )1( :وسيلة يسهل الوصول إليها ويسهل البحث بها (أ) لتسجيل ملكية الممتلكات العقارية والرهون العقارية وحقوق االمتياز وحقوق الضمان
األخرى و(ب) للحصول على المعلومات األساسية حول الشركات المحلية و( )2وسيلة اقتصادية التكلفة لنقل ملكية الممتلكات العقارية والحصص
في الشركات المحلية وتسجيل حق ضمان و( )3حماية حقوق الملكية الفكرية.
باإلضافة إلى القبول العام لقانونية نظام حقوق الملكية في أعلى مستويات الحكومة ،يطالب المستثمرون بإطار عمل يوفر معلومات كاملة ودقيقة فيما
يتصل بالملكية وتأمين الملكية ،بما في ذلك:
 8.1وضوح حقوق الملكية والتنفيذ الفعال والفوري لحقوق الملكية
(أ) وضوح حقوق الملكية والملكية المشتركة /حقوق حملة األسهم ودرجة الرسمية التي ُتعزز الوضوح القانوني وتقلل نطاق
النزاعات (مثل متطلب إصدار سند خطي أو االستعانة بالموثق العام)؛

(ب) تنفيذ حقوق الملكية وحقوق حملة األسهم /المالك المشتركين بصورة تتسم بالفعالية والفورية وانخفاض التكلفة.
 8.2أنظمة فعالة لتسجيل الملكية
(أ) نظام فعال لتسجيل الملكية يسهل الوصول إليه و/أو يكون نظاما عاما ً مقابل تكلفة وفي خالل نطاق زمني ال يُثبط المعامالت
التجارية فضالً عن نظام مماثل لتوفير المعلومات الرئيسية فيما يتصل بالشركات المحلية والشركات ذات المسؤولية المحدودة
والكيانات القانونية األخرى؛

(ب) تكاليف معقولة وشفافة لتسجيل /نقل الملكية ،بما في ذلك رسوم الدمغة ورسوم التسجيل والضرائب.
 8.3حقوق الضمان
(أ) الوضوح فيما يتصل بحقوق حاملي الضمان ودرجة السهولة في إنفاذ حقوق الضمان؛ و
(ب) قدرة المقرض الخارجي على ضمان قروضه باستخدام ضمان محلي والقدرة على إنجاز وتنفيذ حق الضمان بطريقة
تتساوى مع الطريقة المتاحة للمقرضين المحليين.
 8.4حقوق الملكية الفكرية
(أ) نظام ثابت وعادل لحقوق الملكية الفكرية يتضمن مستوى مرتفع من الحماية؟ ،وكفاءة عملية التسجيل وآلية تنفيذ وتسوية نزاعات الملكية الفكرية؛
(ب) وضع الدولة من حيث توقيعها على اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية التابعة لمنظمة التجارة العالمية ()WTO TRIPs
والتشريعات الوطنية للتنفيذ؛11و
(ج) وضع توقيع الدولة على معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع ونظام مدريد للعالمات التجارية ونظام الهاي للتصميم الصناعي.
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 .11منظمة التجارة العالمية ،اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.)TRIPS(.
 .12معاهدة التعاون في شأن الملكية الفكرية لالستثمارات ،منظمة الملكية الفكرية العالمية ،نظام مدريد لتسجيل العالمات الدولية ،منظمة حماية حقوق الملكية الفكرية الدولية ،نظام الهاي للتسجيل الدولي للتصميم الصناعي ،منظمة
حماية الملكية الفكرية الدولية.

 .9المرونة في إجراءات اإلعسار واإلنصاف ألصحاب المصالح
يُعد توافر نظام إفالس رشيد ومتوقع أمرا أساسيا ُ لضمان العدالة في التعامل سواء مع المستثمرين األجانب والمحليين .األنظمة التي تحمي مصالح
كافة أصحاب المصالح تضم أنظمة إفالس تنص على ( )1تعيين مصفيين مستقلين في إجراءات اإلفالس و( )2االعتراف بأولوية الدائنين المرتهنين
والتفضيالت التفاوضية األخرى واتفاقيات التبعية و( )3وسيلة عادلة لعرض واعتماد مبادرات إعادة الهيكلة و( )4القدرة على االعتراض على
معامالت ما قبل اإلعسار بطريقة تتفق مع المعايير الدولية .ويتضمن إطار العمل المناسب لإلفالس ما يلي:
 9.1إطار عمل مناسب لإلفالس
يُعد توافر نظام إفالس رشيد ومتوقع أمرا أساسيا ُ لضمان العدالة في التعامل سواء مع المستثمرين األجانب والمحليين .يجب على الدول توفير إطار
عمل مناسب لإلفالس يتضمن ما يلي:
(أ) االعتراف بالضمان وتمييز واضح بين الفئات المختلفة للدائنين (مثل الدائن المرتهن أو الدائن بدون ضمان أو الدائن الممتاز أو الدائن التابع
والذين لديهم رهن عيني محدد أو رهن عام)؛
(ب) قواعد تكفل عدم إقصاء أصول الشركة عن متناول الدائنين عند بدء إجراءات اإلعسار (يعني على سبيل المثال «مبدأ عدم التجريد من
الملكية» في القانون اإلنجليزي) ونظام واضح لألفضلية في توزيع األصول في حالة اإلعسار؛
(ج) المبادئ القانونية التي تكفل أال يتغاضى الموظف الرسمي لإلعسار عن حقوق الضمان المستوفية بخالف حاالت النقل عن طريق االحتيال أو
النقل بقيمة بخسة أو حقوق الضمان الممنوحة خالل فترة األفضلية؛
(د) التوزيع بالتساوي للدائنين بدون ضمان؛
(هـ) المسؤولية المحدودة ألصحاب المصالح فيما يتصل بديون الشركة؛
(و) نظام مقاصة واضح لإلعسار ،و
(ز) تطبيق قواعد تتصل بالضمان المالي مماثلة لألمر التوجيهي لالتحاد األوروبي المتعلق بالضمان المالي.
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 9.2المعاملة الواضحة والتبادلية للدائنين األجانب
(أ) فيما يتصل بالدائنين األجانب ،يجب أن تضع الدول نظام قواعد واضح وتبادلي لالعتراف بالموظفين الرسميين وإجراءات اإلعسار األجنبية
(يعني على سبيل المثال تطبيق القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التابع للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)؛ و  14
(ب) التعامل مع الدائنين األجانب على قدم مساواة مع الدائنين المحليين.
 9.3المصفيين المستقلين واإلجراءات العادلة
(أ) يجب أن تنص إجراءات اإلفالس في الدولة على موظفين رسميين مستقلين ومنظمين لإلعسار؛ و
(ب) للسماح بالحفاظ على قيمة المؤسسة التجارية ،يجب توافر عملية إعسار واحدة على األقل تتضمن قرار تأجيل السداد بموجب دعوى من
الدائنين تمنع تنفيذ ضمان أو دعوى ضد شركة معسرة باستثناء ما يتم بموجب موافقة موظف رسمي أو اعتماد محكمة ،مثل اإلدارة بموجب القانون
اإلنجليزي ،أو الفصل رقم  11من قانون اإلفالس األمريكي15 .
 9.4شروط للضمان اإلضافي للدائنين و/أو التي تتضمن مواقف إعادة الهيكلة
يجب أن تدرس الدول عناصر من أنظمة اإلفالس األخرى التي تنص على ضمان إضافي للدائنين و/أو وجود خيارات أكثر إلعادة هيكلة ،بما في ذلك:
(أ) مفاهيم الرهن العيني والرهن العام؛
(ب) قدرة أصحاب المصالح على إعادة تنظيم هيكل رأس المال من خالل إجراءات إعسار؛ و
(ج) قدرة الدائنين المرتهنين على الحصول على بعض السيطرة في عمليات اإلعسار فيما يتصل بأصولهم المضمونة (مثل تعيين حارس قضائي
على األصول المضمونة أو حق اختيار وكيل اإلعسار).
 .13األمر التوجيهي لالتحاد األوروبي ( ))2009/74/ECالمتعلق بالضمان المالي ،تعديالت عام .)2009/44/EC( 2009
 .14القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التابع للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
 .15عنوان رقم  – 11قانون الواليات المتحدة لإلفالس.

.10القدرة على التعاقد بحرية في ظل أدنى حد من تشريعات القوانين
األسواق التي تضم قدر أكبر من االستثمار في األسهم الخاصة تجذب المستثمرين في األسهم الخاصة ،كماتوفر للشركات التي يستثمرون بها
مرونة كافية لتنفيذ إستراتيجياتها بصورة فعالة بما في ذلك السماح لمؤسسة تجارية والمستثمرين بها بالتعاقد بحرية وكذلك التفاوض بحرية بشأن
شروط القروض والسندات واألسهم واألوراق المالية األخرى ،فضالً عن اختيار قانون أجنبي يحكم عقودهم وذلك بهدف تزويد المؤسسات التجارية
والمستثمرين بها بحرية تنفيذ أدوات وهياكل معامالت تجارية تضم أفضل الممارسات المتاحة لصناعتهم.
 10.1حرية تنفيذ مجموعة متنوعة من هياكل وأدوات المعامالت التجارية
(أ) يجب أن يتميز النظام القانوني والتشريعي بمرونة كافية للسماح للمؤسسات التجارية بتنفيذ إستراتيجياتها بما في ذلك إستراتيجياتها المالية بصورة
فعالة.
(ب) يُمكن تحقيق هذه المرونة للمؤسسات التجارية عن طريق قدرة التعاقد بحرية دون قيود قانونية على أنواع هياكل المعامالت التجارية المحتملة
بحيث تستطيع المؤسسات التجارية استخدام األدوات المالية المبتكرة والمرنة مثل السندات القابلة للتحويل وحقوق الملكية الممتازة والتأجير التمويلي
والتمويل الوسطي والضمانات وعقود خيار البيع والشراء ومجموعة متنوعة من األدوات األخرى.
(ج) تستطيع العديد من هذه األدوات مساعدة الشركات المحلية في تدبير رأس المال الضروري دون أن يتخلى حملة األسهم المؤسسين عن الملكية
الكاملة و/أو السيطرة.
 10.2حرية اختيار الوالية القضائية
(أ) يجب أن تدرس الدول مميزات السماح للشركات باالستفادة من هياكل وأنظمة الشركات الناجحة في الواليات القضائية القانونية األخرى.
(ب) تسمح هذه المرونة بتوافر وسائل استثمار إضافية قد ُتشجع بصورة فعالة مستثمرين جدد على شراء حصص األقلية أو الدين عوضًا عن
حصص الملكية.
(ج) عن طريق السماح لألطراف باختيار قانون أجنبي يحكم عقودهم واختيار تسوية نزاعاتهم في المحاكم الدولية أو عن طريق التحكيم الدولي،
ُتعزز الدول االستثمار الداخلي كما ُتعزز نجاح الشركات المحلية في االقتصاد العالمي.
(د) السماح للمستثمرين األجانب والشركات المحلية باالستفادة من أوجه الحماية المتوافرة في قوانين الواليات القضائية المعترف بمحاكمها وقوانينها
على المستوى العالمي باعتبارها مواتية للمستثمرين مما يُساعد تلك الشركات على جذب رأس المال ونمو أعمالها.

