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مقدمة 

 ككاف عرفا كشريعة لدل ألقديمةلقد كاف التحكيـ معركفا لدل المجتمعات 
عية ا كحكـ المحكـ كاف ينفذ طكاختيارياليو إ ء كما كاف المجكاإلسالـالعرب قبؿ 

 تشاجر األفراد كنشكب القتاؿ  الىحكاؿألغمب اأالذم كاف يؤدم في  األمر كاختيار
ككاف التحكيـ في الشرائع القديمة متعارؼ عميو كمعمكؿ بو ببعض، بيف القبائؿ بعضيا 
ليو اختياريا كأمر تنفيذ احكامو متركؾ لمخصـك إككاف المجكء ت، بيف األفراد كالجماعا

كقد كاف ، ألف القكة كانت ىي الفيصؿ في فض المنازعات بيف األفراد كالجماعات
لى المصادفة البحتة  إلمتحكيـ في الشرائع القديمة صكر غريبة كمتعددة منيا االحتكاـ

ف يعرض كؿ مف المتخاصميف ألى المصادفة بإحيث كانت بعض القبائؿ تحتكـ 
كمت الغرباف طعامو اعتبر  أكمف. طعاما معينا في مكاف معيف يمتاز بكثرة الغرباف 

  ككذلؾ االستناد الى القكة بعد تيذيبيا في صكرة ،خاسرا لما يدعيو مف الحؽ
 1.الخ.....مبارزة

 .كقد عرؼ التحكيـ في عيد اإلغريؽ كالركماف ككذلؾ عند العرب قبؿ اإلسالـ
كذلؾ - فقد عرفتو دكؿ الشرؽ بابؿ كأشكر،ل العصر القديـإؿصكؿ التحكيـ أكما ترجع 

يضا في المدف اليكنانية القديمة فيما كاف يثكر أنتشر إفي العالقات المتبادلة كما ذاع ك
  كما عرفتو القبائؿ العربية حيث كاف شيخ ،بينيا مف منازعات تجارية كدينية كحدكدية

 أك فراد القبيمة الكاحدةأالقبيمة يقـك بدكر فعاؿ في التحكيـ في المنازعات التي تثكر بيف 
كفي اإلسالـ تأكد نظاـ التحكيـ باآليات القرءانية مف اجؿ  بيف القبائؿ بعضيا كبعض،

اف اهلل " لقكلو تعالى .تحقيؽ السالـ كاألمف كالعدؿ بدال مف القتاؿ كالحرب كالتناحر
ذا حكمتـ بيف الناس إت افاـألف تكدكا اأمركـ أم ف اهلل إف تحكمكا بالعدؿ ألى اىميا كا 

                                                           
 19،ص2010التحكيـ طريؽ بديؿ لحؿ النزاعات ،طبعة سادسة،داراليدل، الجزائر،مناني فراح، 1
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ف خفتـ شقاؽ بينيما إك"ككذلؾ قكلو تعالى"1"ف اهلل كاف سميعا بصيرا إنعما يعظكـ بو 
ف اهلل كاف إصالحا يكفؽ اهلل بينيما إف يريدا إىميا أىمو كحكما مف أفابعثكا حكما مف 

فال كربؾ ال يكمنكف حتى يحكمكؾ فيما شجر بينيـ ثـ "ككذلؾ قكلو تعالى2".عميما خبيرا
 3"نفسيـ حرجا مما قضيت كيسممكا تسميماأال يجدكا في 

ف التحكيـ الدكلي لـ يأخذ شكمو بالمعنى القانكني إال في العصر أكحيث 
سياـ كاضح في االتفاقيات  حيث كانت ،الحديث  كالمعاىدات الدكلية دكرا بارزا كا 

كما  .صطالحاإعطاء التحكيـ شكمو بما يتكافؽ مع المعنى القانكني المتعارؼ عميو إ
كركبية المسيحية عندما كانت ألعرؼ التحكيـ في العصكر الكسطى عند المماليؾ ا

 4.لى تحكيـ البابا كاإلمبراطكر باعتبارىما سمطتيف فكؽ الممالؾ إ في منازعاتياأتمج

ما بالنسبة لمتحكيـ في العصر الحديث كانت البداية بتكقيع معاىدة صداقة أ
 نكفمبر     19 المتحدة األمريكية كبريطانيا في تكالتجارة الدكلية كالمالحة بيف الكاليا

لى التحكيـ في  إكالتى نصت صراحة عمى المجكء  (تسمى بمعاىدة جام)كالتى 1749
ككاف ليذه المعاىدة األثر  صكرة لجاف مختمطة لتسكية الخالفات التى نصت عمييا،

لى إطار العالقات الدكلية، كانتشرت حاالت المجكء  إالكبير في تطكر نظاـ التحكيـ في
صبحت المعاىدات الثنائية كالجماعية تتضمف نصكصا أالتحكيـ بصكرة كاضحة حيث 

نشا عاـ أ  كما قاـ مجمع القانكف الدكلي كالذم ،لى التحكيـإتتعمؽ بشرط المجكء 
ثر في ألبالدراسات العممية القيمة في مكضكع التحكيـ الدكلي مما كاف لو ا1873

 التي نصت االتفاقياتبرز أكمف 1875كضع الئحة إلجراءات التحكيـ الدكلي عاـ 

                                                           
 58سكرة النساء ك االية  1
 35سكرة النساء، االية  2
 64 سكرة النساء ،االية 3
 26ص، مرجع سابؽ، مناني فراح 4
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 النقؿ الدكلي بالسكؾ الحديدية كالمنعقدة عاـ اتفاقيةلى التحكيـ إعمى شرط المجكء 
 1899كقد حقؽ التحكيـ الدكلي خطكة ميمة كذلؾ خالؿ اتفاقية الىام سنة  ،1890

بكابيا لمدكؿ كافة أنشاء محكمة دكلية حقيقية تفتح إلى إالتى سعت فييا كفكد الدكؿ 
، كالخاصة بفض النزاعات 1899أكتكبر29 في االتفاقيةكبالفعؿ كافؽ المؤتمر عمى 

 1.الدكلية بالطرؽ السممية بكاسطة المساعي الحميدة كالكساطة كالتحكيـ

لى إكلى حيث سعت الدكؿ ألكما شيد التحكيـ تطكر بعد الحرب العالمية ا
لى تسكية المنازعات الدكلية بالطرؽ السممية كذلؾ بعد إنشاء تنظيـ دكلي ييدؼ إ

نشاء عصبة إمعانات العالـ مف الحرب العالمية األكلى كقد نجحت الدكؿ بالفعؿ في 
طار النظاـ القضائي الدكلي كذلؾ إ كضعت عصبة األمـ 1920كفي عاـ . األمـ

 نجحت عصبة األمـ في 1924 كفي عاـ ،بإنشاء محكمة العدؿ الدكلية الدائمة
 كالذم ،عتداءأللى المكافقة عمى بركتكككؿ جنيؼ لممساعدة المتبادلة كعدـ اإالتكصؿ 

مـ أل تكصمت عصبة ا1928 سبتمبر 26كفي  (مف بدكف تحكيـ أال)يقـك عمى مبدأ 
 عامة لمتسكية السممية لممنازعات اتفاقيةلى المكافقة عمى ميثاؽ عاـ لمتحكيـ في صكرة إ

قامة منظمة االمـ المتحدة إلى إ كما سعت الدكؿ بعد الحرب العالمية الثانية .الدكلية
 2.مف كالسالـ كذلؾ بعد فشؿ عصبة االمـ ألبيدؼ تحقيؽ ا

نو الكسيمة المثمى أف التحكيـ كاف معركفا منذ القدـ كألى إشارة إلككما تمت ا
كدكلية، كفي كقتنا الراىف ألحؿ النزاعات بالطرؽ السممية سكاء كانت منازعات داخمية 

تفاقيات كمعاىدات كالمؤتمرات إصبحت تخصص لو أىتماـ بو كبيرا، حيث ألصبح اأ
صبح يدرس عمى أ ككذلؾ ،كاديميةأياـ دراسية كبحكث أصبحت تقاـ لو أ  كما ،الدكلية

ىمية دراستي أ فاف ،  كأنشئت لو مراكز دكلية لتسكية المنازعات،مستكل كميات القانكف
                                                           

 29ص مرجع سابؽ ،مناني فراح، 1
 30نفس المرجع ص 2
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التحكيـ في تسكية المنازعات كباألخص منيا منازعات ر براز دكإلممكضكع ىي 
. األستثمار 

: ختياريى لممكضكع ىي كاألتيإكدكافع 
ثراء رصيدم المعمكماتي حكؿ مكضكع التحكيـ  إ: الدكافع الذاتية 

مثؿ التي ألف التحكيـ التجارم الدكلي ىك الكسيمة اأ بما :المكضكعيةالدكافع 
ف تثكر أك مف المحتمؿ ألييا األطراؼ المتعاقدة لحؿ النزاعات التي تثكر بينيـ إ أيمج
. لى التحكيـ يزداد عندما تككف المنازعة ذات طابع دكليإف المجكء أكما 

لبحث كجمع أعممية ؿ ف صعكبتو تظير خالأكمكضكع التحكيـ يبدك سيال إال 
 ساىـم مدل قد مألى إ :  يمكف طرح التساؤؿ لدراسة مكضكع البحثكالمعمكمات عنو 

؟ االستثمارالتحكيـ في تسكية منازعات 

كقسمت  . المنيج التحميمي الكصفيأتبعتكلإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة 
 :إلى فصميفالبحث 

 مقدمة
 ماىية التحكيـ التجارم الدكلي كعقكد األستثمار: الفصؿ األكؿ

 ماىية التحكيـ التجارم الدكلي: المبحث األكؿ
 ماىية عقكد االستثمار: المبحث الثاني
منازعات عقكد االستثمار كأسباب لجكء االطراؼ المتعاقدة الى : الفصؿ الثاني

 التحكيـ
 منازعات الناشئة عف عقكد األستثمار: المبحث األكؿ
 أسباب لجكء األطراؼ المتعاقدة إلى التحكيـ: المبحث الثاني

 خاتمة
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ماهية التحكيم التجاري الدولي وعقود األستثمار : الفصل األول 

ك أليو األطراؼ لحؿ إ أقضاء مختص بعد القضاء العادم يمج التحكيـ ىك
ف أطراؼ المتعاقدة تختار أألف ألتسكية ما يدكر بينيـ مف نزاعات ك لكف مف المالحظ 

 عمى التحكيـ كالمنازعات ، في المستقبؿينشاءك ما قد أتعرض ما بينيـ مف نزاعات 
طراؼ متعددة كمتنكعة حسب المجاالت التي تبـر األطراؼ أأل بيف أف تنشأالتي يمكف 
لحديث عف ماىية التحكيـ ألى فصؿ إ كسأحاكؿ في ىذا اؿ،ستثمارأل ادفييا عقك
  . االستثمار ماىية عقكد  كالتجارم

   ماهية التحكيم التجاري  الدولي:المبحث  األول

  كيقـك استثنائي يعد  التحكيـ إحدل  كسائؿ  حسـ  المنازعات  كىك طريؽ   
عمى إرادة أألطراؼ حيث يمجأ إليو الخصـك  لحؿ النزاع دكف المحكمة ألمختصة 

كالتحكيـ كسيمة  قديمة ككاف بشكمو البدائي يعتبر الكسيمة المعتمدة لحؿ  النزعات  بيف  
الخصـك  كما  تعد بداية الكظيفة القضائية تحكيمية كعند دراستي ليذا المبحث قمت  

مفيـك التحكيـ كيندرج  ضمنو  فركع : المطمب األكؿ:  لى مطمبيف كىماإبتقسيمو 
 .1 التحكيـ  كيحكم فركع اتفاؽ: كالمطمب الثاني

 مفهوم التحكيم التجاري الدولي :المطمب األول

   يعتبر التحكيـ في  مجاؿ التجارة الدكلية كسيمة لحؿ  ما ينشأ  عف  ىذه 
عند كجكد الدكلة أك أحد األشخاص المعنكية   كتزداد أىميتو  ،العالقات  مف منازعات

 :العامة طرفا مف ىذه المنازعة كقد قمت بتقسيـ ىذا المطمب إلى فركع كىي كاألتي

                                                           
، دار الثقافة لمنشر  دكر التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار  خالد كماؿ عكاشة،1

.  40،ص2014كالتكزيع،عماف  األردف،  طبعة االكلى،  
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تعريف التحكيم وطبيعته القانونية : لفرع  األولا

تعريف  التحكيم   : البند  األول

 لى بياف  معناه في  المغة كفي الفقوإف التعريؼ بالتحكيـ  يحتاج  إ  
 1.كالقانكني

 غةفي  الل: أوال

م يحكـ بيننا أ_:مرناأكحكمنا فالنا  (الهللإال حكـ )ف التحكيـ ىك قكؿ الحركرية يقاؿ أ
كـ كما ىك معركؼ مف حكـ يحكـ حكما حكاؿ .لى حكـ اهللإلى اهلل دعكناه إكحاكمناه 

م الحاكـ لكـ أالحكيـ  .كاهلل عز كجؿ ىك الحاكـ العدؿ كالحكـ العدؿ في حكمو
 كالمحاكمة ىي المخاصمة اضطراب فيو كال اختالؼك ىك المحكـ الذم ال أ. كعميكـ

 2.ف يحكـأمركه أم ألى الحاكـ كحكمكه بينيـ إ

 كالتحكيـ في المعنى المغكم يفيد إطالؽ اليد في الشيء أك تفكيض األمر 
لمغير كالمفكض إليو النظر في  الخصكمة  يسمى محكما  بتشديد  الكاؼ  مع الفتح 

ليو  كالمفكض  بكسر الكاك يسمى محتكما بكسر الكاؼ إحكما أك  محتكما   أك
 3.كمحكما   بتشديد الكاؼ مع الكسر

 

 

                                                           
 40ص, مرجع سابؽ,  خالد كماؿ عكاشة1
منشكرات زيف . الطبعة االكلى. احكاـ عقد التحكيـ كاجراءاتو دراسة مقارنة. سعد فاضؿ منديؿأ 2

 14.15.16ص . 2011. بيركت . الحقكقية
 41ص  ،مرجع سابؽ.خالد كماؿ عكاشة 3



ماهية التحكيم التجاري الدولي وعقود االستثمار                       : الفصل األول
 

 
8 

:  في  الفقه: نباثا

  يعرؼ التحكيـ في حقيقتو ىك عممية الفصؿ  في المنازعات بيف الخصـك  
لى  خبرتيـ إلى  ذمتيـ كإعمى يد مف يختاركنيـ مف األشخاص الذيف يطمئف الخصـك 

 1.ـلى حكمتيـ كيرتضكف الحكـ الذم يصدركنو لحؿ النزاع القائـ  بينوإلى حيادىـ كإك

تفاؽ عمى طرح النزاع عمى شخص معيف أك أشخاص إكيعرؼ التحكيـ بأنو 
أك ىك النظر في نزاع بمعرفة  شخص . معينيف يفصمكا فيو دكف المحكمة المختصة بو

أك . لتزاميـ  بتنفيذ القرار الذم يصدر في النزاعإأك ىيئة يمجأ إلييا المتنازعكف مع  
ىك نظاـ القضاء الخاص يسمح بإخراج بعض النزاعات عف كالية القضاء العادم لكي 
تحؿ بكاسطة فرد أك عدة أفراد يختارىـ الخصـك كيسندكف إلييـ ميمة القضاء بالنسبة 

    2. ليذه المنازعات

التفاؽ عمى  عرض  النزاع أماـ محكـ أك أكثر ليفصمكا  فيو  إكما  يعرؼ بأنو 
ف يقر المشرع  ىذا أحكـ ممـز لمخصـك  شريطة ببدال مف المحكمة المختصة كذلؾ 

ف الفكرة التي يقـك  عمييا التحكيـ أك أاإلتفاؽ شرطا كاف أك مشارطة كيتضح مف ذلؾ 
ف أطراؼ النزاع ىـ الذيف أالجكىر القانكني لمعممية التحكيمية تتمثؿ أساسا في 

يختاركف قضائيـ كالقانكف الذم يحكـ العقد أك منازعة  بدال مف األعتماد عمى التنظيـ 
القضائي لمبمد الذم  يقيمكف فيو كالعمؿ عمى تسكية ما يتكلد بينيـ مف منازعات 

. 3بكاسطة محكـ دكلي  حقيقي  يطبؽ  مباشرة نظاـ  قانكني فكؽ كطني

                                                           
دراسة مقارنة، الطبعة االكلى، مكتبة زيف - محسف جميؿ جريح، التحكيـ التجارم الدكلي كالداخمي1

 25، ص2016لبناف، -الحقكقية كاألدبية، بيركت
. 41 ص،  خالد  كماؿ  عكاشة، مرجع سابؽ 2
. 26ص،المرجع سابؽ  محسف جميؿ جريح،التحكيـ التجارم الدكلي كالتحكيـ الداخمي،3
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لة محؿ أكسيمة يتـ بمكجبيا تسكية المس"نو أكما يعرفو الفقو األجنبي عمى 
 حيث يتـ العيدة بحؿ ىذه ،كثرأك أنما ترتبط بمصالح شخصيف إلة أ  كىذه المس،النزاع
ك أك ىؤالء األشخاص بالمحكـ أكثر كيسمى ىذا الشخص أك ألى شخص إلة أالمس

  كيقـك ىذا ،تفاؽ خاص كليس مف الدكلةإكالذيف يستمدكف سمطاتيـ مف  بالمحكميف،
ماميـ عمى ىدل مف االتفاؽ المبـر أثؿ ـك ىؤالء المحكمكف بحسـ النزاع الـأالمحكـ 

 1"بيف المحتكميف

ختيار إسمكب أ" لى تعريؼ التحكيـ بأنوإكما يذىب جانب آخر مف الفقو 
فرادا عادييف لمفصؿ فيما يثكر بينيـ مف نزاع، كالتحكيـ بيذا المعنى أالخصـك بإرادتيـ 

 2".ماـ المحاكـ التي تنظميا الدكلةأنو بديؿ لنظاـ التقاضي أعتبار إيقدـ عمى 

:  التعريف القانوني  لمتحكيم: ثالثا

تفاؽ أطراؼ  عالقة قانكنية معينة إيقصد بالتحكيـ  في  األصطالح القانكني 
  أكف يتـ الفصؿ في المنازعات التي ثارت بينيـ  بالفعؿأعقدية أك غير عقدية عمى 

ختيارىـ كمحكميف، كيتكلى األطراؼ  إف تثكر عف طريؽ  أشخاص يتـ  أالتي يحتمؿ 
تفاقيـ عمى  التحكيـ بيانا  إشخاص المحكميف أك عمى األقؿ  يضمنكف  ألتحديد أ
ف يعاىدكا الييئة أك مراكز  التحكيـ الدائمة لتتكلى تنظيـ أختيار المحكميف، أك إلكيفية 

 3.عممية التحكيـ كفقا لمقكاعد  أك المكائح الخاصة بيذه الييئات أك المراكز

                                                           
 31 ىشاـ خالد،اكليات التحكيـ التجارم الدكلي،بدكف طبعة،دار الفكر الجامعي،االسكندرية،ص1
 48صنفس المرجع، 2
الطبعة الثالثة ، دار النيضة العربية ، ،حمد بريبرم، التحكيـ التجارم الدكليأمحمكد مختار  3

. 05ص،2004القاىرة ، 
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تخاذ الخصميف  آلخر حاكما برضاىما إالتحكيـ  بأنو عبارة عف يعرؼ 
ىما كيقاؿ لذلؾ حكـ كمحكـ بضـ الميـ كفتح الحاء المفصؿ في خصكمتيما ك دعك

 1.كتشديد الكاؼ المفتكحة

جراء خاص لتسكية بعض الخالفات إ"نوأكقد عرفو المشرع الفرنسي التحكيـ ب
تفاؽ إلييا األطراؼ بميمة القضاء فييا بمقتضى إبكاسطة محكمة تحكيـ يعيد 

 2".تحكيـ

ما المشرع الجزائرم لـ يعطي تعريفا دقيقا ككاضحا لمتحكيـ رغـ تناكلو مختمؼ أ
حكاـ التحكيـ التجارم الدكلي مف خالؿ المكاد المدرجة ضمف قانكف اإلجراءات أ

حكاـ التحكيـ بنكعيو الداخمي أالمدنية كاإلدارية القديـ كال الجديد الذم نظـ فيو 
. كالخارجي

 الطبيعة  القانونية لمتحكيم :  البند  الثاني

تعد دراسة الطبيعة القانكنية لمتحكيـ مف األمكر الضركرية  لكي يتبكأ  التحكيـ  
مكانتو المالئمة كالتي تتناسب مع أىميتو المعاصرة السيما في مجاؿ التجارة الدكلية 

ف تحديد الطبيعة القانكنية لمتحكيـ يترتب عمييا معرفة نكع المعاممة أكاألستثمار حيث 
عتراؼ بو أك تنفيذه  سكاء في ألالتي سيتمقاىا الحكـ الصادر بشأنو مف حيث مدل ا

ف  تحديد صفة  التحكيـ إكمف ناحية ؼ. الدكلة التي صدر فييا الحكـ خارج ىذه الدكلة 
 3.لى حد كبير عمى تحديد طبيعة التحكيـإنتمائو تتكقؼ إأك المعيار المتبع لمعرفة 

                                                           
 .43ص،مرجع سابؽ،خالد  كماؿ  عكاشة،  1
, الطبعة االكلى, دراسة مقارنة-التحكيـ في عقكد الدكلة ذات الطابع الدكلي,مراد محمكد المكاجدة 2

 21ص, االردف-عماف, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع

 .45 ص،التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار،مرجع سابؽدور  خالد كماؿ عكاشة،  3
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كجد نظريات متعددة فمنيـ أحكؿ الطبيعة القانكنية لمتحكيـ   ف الجدؿ الفقيي أمما نتج 
مف قاؿ انو ذك طبيعة قضائية كالبعض اآلخر حاكؿ األخذ بمكقؼ كسط كىك اف 

:  التحكيـ  يتسـ بطبيعة مختمطة كسكؼ  اقـك بدراسة ىذه النظريات  كاآلتي

الطبيعة التعاقدية :  أوال

يرل أنصار ىذه النظرية اف األساس  القانكني لمتحكيـ يرجع لطبيعتو التعاقدية 
كالمحكمكف ليسك  باعتباره عقدا رضائيا ممـز لمجانبيف كىك  مف عقكد المعاكضة، 

فإرادة المحتكـ في عقد التحكيـ  . قضاة بؿ ىـ أفراد  يناط إلييـ ميمة تنفيذ األتفاؽ
ذا لـ ينفذ عقد   تقتصر عمى مجرد إحالؿ المحكـ محؿ المحكمة في النظر في  النزاع كا 

تفاؽ التحكيـ  إف ألى المحكمة كإالتحكيـ ألم سبب مف األسباب عادت  سمطة  الحكـ 
ممـز لمطرفيف كيستغرؽ عممية التحكيـ مف بدايتيا حتى صدكر قرار مف المحكـ يمتـز 

 1.طرفا النزاع

تفاؽ التحكيـ كحكـ المحكميف عند أنصار ىذه النظرية يمثالف كال كاحدا إ ؼ
تفاؽ التحكيـ إحدىما عف األخر فيما  يككناف ىرما قاعدتو  أبحيث ال يمكف فصؿ 
  2.كقمتو حكـ  المحكميف 

 " سمطان اإلرادة'' كيترتب عمى ترجيح الطبيعة العقدية لمتحكيـ إطالؽ مبدأ 
ختاركىـ بمحض إرادتيـ كارتضكا سمفا إكترؾ األمر ألطراؼ النزاع كقضاتيـ الذيف 

ف تتدخؿ إال لمنع المساس  بالنظاـ أالخضكع لما يصدركنو مف أحكاـ كال يجكز لمدكلة 
  أك لضماف حسف سير عممية التحكيـ كذلؾ بكضع قكاعد مقررة تسد ثغرات  ،العاـ

                                                           
 .39 محسف جميؿ، التحكيـ التجارم الدكلي كالداخمي،مرجع سابؽ، ص 1
 .  46مرجع سابؽ ص،التحكيـ  في  فض منازعات عقكد االستثماردور  خالد  كماؿ عكاشة،   2



ماهية التحكيم التجاري الدولي وعقود االستثمار                       : الفصل األول
 

 
12 

تفاؽ األطراؼ كال تمجأ لكضع قكاعد آمرة إال  في حدكد ما يسمى األسس االجتماعية إ
. 1كاألقتصادية كالسياسية لكياف الدكلة

الطبيعة القضائية : ثانيا

تفقكا  إنو قضاء إجبارم  ممـز لمخصـك متى ألى التحكيـ مف زاكية إينظر  
نو يحؿ محؿ قضاء الدكلة اإلجبارم كاف المحكـ ال يعمؿ بإرادة الخصـك كحدىا  أعميو ك

ف  حكـ المحكـ ىك أمما  يجعؿ  الصفة القضائية ىي  التي تغمب عمى التحكيـ  ك
عمؿ قضائي شأنو شأف العمؿ القضائي الصادر مف السمطة القضائية في الدكلة كما  

ف تحديد الطبيعة القانكنية لمتحكيـ تعتمد عمى معايير مكضكعية تتعمؽ بأصؿ  كظيفتو إ
 (المحكـ) عضكية أك شكمية تتعمؽ بشخص مف يؤدم ىذه الكظيفة  ركليس عمى معايي

ف كاف التحكيـ يقـك بنفي الكظيفة التي يقـك بيا قضاء الدكلة ىك الفصؿ في  إك
نو بذلؾ يكتسب بالضركرة الطبيعية  إالنزاعات كحسميا لتحقيؽ العدالة بيف الخصـك  ؼ

كنتيجة  إلعتبار التحكيـ . 2القضائية سكاء فما يتعمؽ بالطعف أك فيما  يتعمؽ  بالتنفيذ
ف  القضاء منكط أذا طبيعة قضائية  فإنو  يحقؽ لمدكلة  التدخؿ، ذلؾ ألنو في األصؿ 

ستثناء يجيز ألفراد آخريف ال ينتمكف ليذه  السمطة  إبالسمطة القضائية،  كيعتبر التحكيـ 
فكاف البد منف تدخؿ الدكلة كالقياـ  بالمراقبة كالتدخؿ بقكاعد  القياـ بكظيفة  القاضي، 

آمرة لضماف كسالمة إجراءات التحكيـ كسالمة الحكـ كتسمح  بالطعف ففي  الحكـ 
 .  3أماـ  القضاء  كتقـك بتنظيـ  اإلجراءات  كالقكاعد الالزمة لتنفيذ  حكـ التحكيـ

  

                                                           
 .68 مرجع سابؽ ص، محمكد مختار أحمد بربرم، التحكيـ التجارم الدكلي 1
 .30  ص،محسف جميؿ جريح، التحكيـ التجارم الدكلي كالتحكيـ الداخمي، مرجع  سابؽ 2
 .47 ص، خالد كماؿ عكاشة، مرجع سابؽ 3



ماهية التحكيم التجاري الدولي وعقود االستثمار                       : الفصل األول
 

 
13 

النظرية المختمطة : ثالثا

ف التحكيـ ىك حقيقة ممتدة مف الزمف تبدأ أيرل أنصار أصحاب ىذه النظرية 
كيتعاقب عمى ىذه النظرية . باتفاؽ التحكيـ كتنتيي بشمكؿ  حكـ  المحكـ  بأمر التنفيذ

 في أفالمتمثؿ  لتعاقدم الذم يتمثؿ باتفاؽ التحكيـ كالطابع القضائي اطابعاف الطابع
كالتحكيـ ىك نظاـ مختمط يبدأ باتفاؽ . المعركض عميو كظيفة المحكـ ىي حسـ النزاع

. 1ثـ يصير إجراء ثـ ينتيي بقضاء كىك قرار التحكيـ

ف التحكيـ لو طبيعة مختمطة كينطبؽ عميو  أكما يرل أنصار ىذه النظرية 
كصؼ معيف في  كؿ مرحمة مف مراحمو،  فيـ ال يصنفكف عمى التحكيـ طبيعة كاحدة 

لى نيايتو بؿ  يكيفكف  كؿ مرحمة عؿ حدة كيعطكنيا  التكيؼ القانكني إمف  بدايتو 
  2المناسب كالمطابؽ ليا

ف  مصمحة  التجارة  الدكلية التي  تتطمب أ  JIROBERT ذكما يرل األستا
إطالؽ حرية االتفاؽ عمى التحكيـ  منذ  بدايتو ثـ  تحكيمو في  مرحمتو األخيرة الى 

لى  دعكل يعقبيا إقضاء ليكتسب القرار الذم يصدر فيو حجية  بذاتو فال  يحتاج  
 كالتحكيـ في نظر أنصار ىذه  النظرية تتعاقب عميو  3.حكـ يضفي عميو ىذه الحجية 

ختيار الخصـك لمتحكيـ كنظاـ إصفتاف كىي الصفة التعاقدية كىذه تبدك كاضحة في 
حجاميـ عف التكجو لقضاء الدكلة ككذلؾ في  ختيارىـ القانكف الذم سيحكـ إلمتقاضي كا 

ف ىذا الطابع التعاقدم يبدأ إال قكال تدريجيا أ ر مكضكع النزاع غي كإجراءات التحكيـ

                                                           
 ص  ،جريح، مرجع  سابؽ محسف  جميؿ  1
 الطبعة الثانية ، ،   عبد الباسط محمد عبد الكاسع الضرسي، النظاـ  القانكني  التفاؽ التحكيـ 2

 .25، ص2008دار الفتح لمتجميد الفني ، االسكندرية، 
تطكر كتعدد طرؽ حؿ النزاعات الخاصة _ سعيد يكسؼ  البستاني، القانكف الدكلي الخاص 3

 .272ص،2004لبناف، _الدكلية، الطبعة االكلى ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت
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منذ بداية التحكيـ كتكتمؿ لو ىذه الصفة بفضؿ " الصفة القضائية" ليتخذ  شكال قضائيا
. 1تدخؿ الدكلة كمنح الحكـ الصادر مف المحكميف  أمر التنفيذ

 القانونية األخرى نظمتمييز التحكيم عن ال: الفرع الثاني

 الذكر مع بعض المؤسسات القانكنية األخرل األنؼيقترب التحكيـ في مفيكمو 
كأحيانا يصعب  التمييز بينيا كبيف التحكيـ إال اف  لمتحكيـ ميزاتو الخاصة  التي تفرقو 

  2.عف المؤسسات القانكنية المتشابية  لو

تمييز التحكيم عن الصمح  :  البند األول

الصمح عقد يحسـ بو األطراؼ نزاعا ثار بينيما فعال أك يتكقياف بو نزاعا  
 عف بعض مطالبو كالصمح يتـ بحكار ؼمحتمال كيتأتى ذلؾ بتنازؿ إرادم مف كؿ طر

يقدـ مقترحات كلكنيـ " مكفقا "  ممثمييـ فيـ ال يختاركف كمباشر بيف األطراؼ أ
  3يتصدكف مباشرة لمناقشة النزاع

كأىمية التمييز بيف التحكيـ كالصمح تبدكا كاضحة فعقد الصمح غير قابؿ 
لمتنفيذ بذاتو ما لـ يتـ بصكرة عقد رسمي أك يتـ أماـ المحكمة بينما التحكيـ يصدر فيو 

ف قرار المحكميف   أكما  الحكـ أك المحكميف قرارا قابال لمتنفيذ بإتباع القكاعد العامة، 
نو إالمحكميف يقبؿ الطعف بطرؽ الطعف المختمفة بينما عقد الصمح يمـز األطراؼ إال 

. 4ف كاف قابال لمبطالف أك لمفسخ أسكة بالعقكد إغير قابؿ لمطعف ك

                                                           
.   26 ص،مرجع  سابؽ،  عبد  الباسط محمد عبد الكاسع الضرسي 1
 . 273  ص،سعيد يكسؼ  البستاني، مرجع  سابؽ  2
  . 20  ص،مرجع  سابؽ  محمكد مختار احمد بربرم، 3

 .275-274  ص ص،القانكف الدكلي الخاص مرجع  سابؽ سعيد يكسؼ  البستاني،   4
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ف ما ال يجكز فيو الصمح ال يجكز فيو التحكيـ أ كما يشبو الصمح التحكيـ ب
كيشبو شرط التحكيـ إذا كاف كقائيا أم سابقا لمنزاع كما يقترب مف مشارطة التحكيـ إذا 

لى عدـ جكاز  إف كال منيما يؤدم أكيتشابياف كذلؾ في . كاف الحقا عمى نشكء النزاع 
ف يككف أف كال منيما يشترط في أطرافو أعرض النزاع عمى قضاء الدكلة، كأخيرا في 

كما يشتبو الصمح مع التحكيـ في كجكد . 1أىال لمتصرؼ في الحقكؽ المتنازع عمييا
نياء النزاع إلى إالعقد بيف المتنازعيف في كؿ منيما ،كفي ككف كؿ منيما يكصؿ 

 2.لكف الخالؼ بينيما يظؿ مع ذلؾ كاضحا  .بينيـ

نما ينتيي إلبراـ اإكفي التحكيـ ال ينتيي النزاع بمجرد  تفاؽ عمى التحكيـ كا 
صداره حكما فيو كىذا الحكـ يككف قابال لمتنفيذ  .بممارسة المحكـ المختار لميمتو كا 

ما أ ،مر تنفيذهأالجبرم كفقا لإلجراءات المقررة في القكاعد العامة بمجرد الحصكؿ عمى 
كىذا  .في الصمح فينتيي النزاع بمجرد التنازؿ المتبادؿ المرضى لكؿ المتنازعيف 

ماـ أكيتـ أ  ،األتفاؽ ال يككف قابال لمتنفيذ بذاتو، ما لـ يتـ في صكرة عقد رسمي
 3.لى الصمحإالمحكمة التي يككف النزاع قد طرح عمييا قبؿ التكصؿ 

ف ىذا األخير ينيض بعبئو أطراؼ العقد أكيختمؼ التحكيـ عف الصمح في 
 ثمرة تفاكض مباشر بينيما، بينما يقؼ دكرىـ في التحكيـ عند تحكيؿ المحكـ كفو

 الصمح يقـك عمى تقديـ تنازالت عف جزء مف  الحؽ رف جكهأكما . 4سمطة حسـ النزاع
ف الخصـك ال إأما في التحكيـ ؼ. المكضكعي مقابؿ الجزء الذم يتنازؿ عنو  اآلخر

                                                           
 عبد الباسط محمد عبد الكاسع الضرسي، النظاـ  القانكني  التفاؽ التحكيـ،مرجع سابؽ،  1
 .31ص

 مصطفى محمد الجماؿ ،عكاشة محمد عبد العاؿ ،التحكيـ في العالقات الخاصة الدكلية،الطبعة 2
 24،ص_لبناف_االكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت

 25، صمصطفى محمد الجماؿ،عكاشة محمد عبد العاؿ،مرجع سابؽ 3
 .20ص، مرجع سابؽ مختار احمد بربرم،  4
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نما يفكضكف المحكـ في فض النزاع بما يراه عادال كيعد . يقدمكف مثؿ ىذا التنازؿ كا 
تفاؽ الصمح الذم يتضمف فقط كسيمة حؿ النزاع حكؿ إذلؾ نتيجة طبيعية لمفرؽ بيف 

ىذا الحؽ المكضكعي حيث ال يكجد تنازؿ عف الحؽ المكضكعي كلكف تنازؿ عف 
 1الحؽ في حسـ ىذا النزاع أماـ قضاء الدكلة كحمو أماـ قضاء خاص

تمييز التحكيم عن الخبرة : البند الثاني

ال بد مف التمييز بيف المحكـ كالخبير فيذا األخير ىك شخص فني، طبيب، 
عف الرأم أك كجية نظر فحسب، أما المحكـ ر يعبكلخ فوإ.... ميندس، خبير حسابات

عتبار الخبير محكما ألف الخبير إفيك قاض خاص قراراتو ممزمة لممعنييف بو كال يمكف 
بداء مالحظاتو كما يراه قائما أال يعد  ف يككف مجرد شخص تقني يقـك بمعاينة الكقائع كا 

أما . دكف البث في النتائج  التي تترتب عف ىذه المعاينة التي  يتضمنيا تقرير الخبرة
 يعايف كيفحص الكقائع كاألدلة المقدمة إليو كيستعمؿ خبرتو العممية كالمحكـ فو

.  2كالعممية ليقرر في النياية مثمو مثؿ القاضي تماما بإصدار حكـ ممـز لألطراؼ
لى شخص ما ميمتو إبداء إكالخبرة  ىي ذلؾ اإلجراء  الذم يعيد بمقتضاه القاضي 

رأيو في بعض المسائؿ ذات الطابع الفني التي  يككف عمى دراية بيا دكف إلزاـ القاضي 
أك الخصـك  بيذا الرأم،  كالخبير يقدـ رأيو بصدد مكضكع معيف متى طمب منو ذلؾ 
دكف أف يككف لرأيو قكة إلزامية ال لمخصـك ك ال  لمقاضي، كىك يتجمى جانب الغمكض 

. 3في  مسألة معينة  كال يعد رأيو رأيا استشاريا لمحكـ أك لمقاضي األخذ بو أك تركو

                                                           
 .31مرجع سابؽ، ص عبد الباسط محمد عبد الكاسع الضرسي، 1
التحكيـ  ككسيمة لتسكية  المنازعات في :  منى بكختالة، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير 2

. 13، ص2014_2013 ، 1مجاؿ االستثمار، جامعة قسنطينة 
التحكيـ التجارم الدكلي  : مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ،   حمدكني عبد القادر 3

 .26تممساف ، ص_كتطبيقاتو عمى ضكء القانكف الجزائرم، جامعة ابك بكر بمقايد
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كمعيار التمييز ىك حقيقة المقصكد مف الميمة المككمة لمخبير فإذا قرر الخصـك عمى 
مكاقفيـ األخذ برأم معينيف يتشاكركف فيما يرفع إلييـ مف نزاع فإف األمر يعتبر تحكيما 

كليس خبرة كيعد محكما الذم يكمؼ بحسـ النزاع بيف األطراؼ كلك كصفو األطراؼ 
بككنو خبيرا أك مستشارا ك ال يعد محكما الشخص الذم يكمفو الخصـك أك القاضي 

.  1بتقدير الخسائر في حادث ما كلك كصؼ بالحكـ

ناس متخصصيف في مجاؿ ألى  إكالمقصكد بالخبرة بكجو عاـ ىي المجكء
 كذلؾ بيدؼ ،  بحيث يتـ طرح بعض االسئمة عمييـ،يا ما كاف ىذا المجاؿأمعيف 

 كىي ،عماؿ التحقيؽأ الخبرة مف ركتعتب.جابتيـ عمى ىذه االخيرةإالحصكؿ عمى 
لى شخص معيف، بحيث يتعيف عمى ىذا الشخص إف ىناؾ سؤال مكجيا أتفترض 

اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ، كتككف اإلجابة في شكؿ تقرير يعده كيقدمو لمف كجو اليو 
 2.ىذا السؤاؿ

ف المحكـ يتـ تعيينو مف قبؿ أطراؼ أكمف خالؿ عممية البحث استنتجت 
النزاع كأف رأيو أك الحكـ الذم يصدره يككف تنفيذم أما الخبير فرأيو استشارم غير 
ممـز ال لمقاضي مف ناحية كال لمخصـك مف ناحية أخرل، كما اف كال مف المحكـ 

. كالخبير ليس قاضيا

 

 

  

                                                           
 .274القانكف الدكلي الخاص ،مرجع سابؽ، ص   يكسؼ سعيد البستاني،  1
 94 ىشاـ خالد، مرجع سابؽ،ص2
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التحكيم والوكالة  : البند الثالث

ك اإلنابة عقد أالككالة  " 571عرؼ المشرع الجزائرم الككالة في المادة
كالككالة . 1" بمقتضاه يفكض شخص شخصا آخر لمقياـ بعمؿ لحساب المككؿ باسمو

  ،سموإىي تصرؼ بمكجبو يعطي شخص لشخص آخر سمطة عمؿ شيء لمصمحتو ك

 المحاكـ بكاسطة الخصـك ألجؿ الفصؿ في النزاع القائـ اختياركالتحكيـ ىك 
، فالمحكـ ممـز بأ  (الحكـ)صدار قرار قانكني إك المحتمؿ الذم سينتيي بقرار ممـز

داء عممو فيك ليس ككيال يدافع أ في استقاللوكبالتالي فالمحكـ يختمؼ عف الككيؿ في 
يعمؿ لحسابو كال يمتـز بتعميماتو كلكنو يباشر سمطة  ختاره حيث الأعف مصالح مف 

نو يسأؿ لكحده عف ذلؾ إذا تجاكز سمطتو ؼإف الككيؿ أالعدالة المرنة كالخصكصية كما 
 .  2كال يمثؿ مصالح متعارضة

ف التحكيـ ال يشتبو بالككالة عمى الرغـ مف كجكد العقد في كؿ أكاألصؿ 
جنبي عنيما أفعقد التحكيـ طرفاه ىما طرفا النزاع، كمكضكعو ىك تنصيب .منيما 

كىذا األخير يستقؿ تماما في ممارستو لميمتو عف الطرفيف .لمفصؿ فيو، ىك المحكـ 
ما أ. ال لسمطاف ضميره كسمطاف القانكف الذم يحكـ النزاعإالمذيف عيناه، كال يخضع 

 كمكضكعو ىك تخكيؿ الككيؿ ذاتو سمطة ،عقد الككالة فطرفاه ىما المككؿ كالككيؿ
  كالككيؿ في قيامو بالعمؿ المككؿ .النيابة عف مككؿ في عمؿ مف األعماؿ القانكنية

                                                           
، المتضمف القانكف المدني، ج، ر، 2007 مايك 13 المؤرخ في 07/05، قانكف رقـ 571 المادة  1

. 31عدد
. 28 حمدكني عبد القادر، مرجع سابؽ، ص 2
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نماكثر مما يممؾ أفيو ال يستقؿ عف المككؿ كال يممؾ   فاف خرج عنيا بأكامره يأتمر كا 
 1.ف يتصؿ مف العمؿ الذم اجراه لحسابوأكاف لممككؿ 

ف أف الككالة بعيدة جدا عف التحكيـ فبالرغـ مف أستنتجتو أكاالستنتاج الذم 
ف الككيؿ يعينو أ إالطراؼ النزاع أالككيؿ يعيف مف قبؿ المككؿ كالمحكـ يعيف مف 

طراؼ النزاع لحسـ النزاع أكالمحكـ يعينو . سمو كحسابوإالمككؿ لمقياـ بعمؿ لمصمحتو ك
.  ك المحتمؿ الكقكعأالقائـ 

التحكيم والقضاء : رابعا

ف إال أ ، القضاء المدنياختصاصف يككف الفصؿ في المنازعات مف أاألصؿ 
ىذه المسالة ليست مف النظاـ العاـ كبالتالي يجكز مخالفتيا فالذم يقصد بالقضاء ىك 

قكؿ ممـز )نوأ الفقياء فيعرؼ عمى اصطالحما في أك ىك عمؿ القاضي أالحكـ كاألداء 
كما يعرفو البعض .(يصدر عف كالية عامة كالقضاء يفصؿ في الخصكمة بالحؽ كالعدؿ

 2.(فصؿ الخصكمة كقطع المنازعات عمة كجو مخصكص)األخر مف الفقياء بأنو

  اتفاق التحكيم:  المطمب الثاني

تعني "نو لى أع1961تفاقية جنيؼ  إكلى فقرة ثانية مف  األتنص المادة المادة
،  م كقعو الطرفافذتفاؽ التحكيـ اؿ أك إما شرط التحكيـ في عقد إتفاؽ التحكيـة إعبار

 3"ك الكاردة في تبادؿ الرسائؿ كالبرقياتأ

  إالختيارم ال يقـك إف التحكيـ في القانكف الدكلي  الخاص ىك تحكيـ أاألصؿ 
ف يككف الحقا أ اإلتفاؽ إما الى التحكيـ كىذإلى المجكء إباالتفاؽ بيف أطراؼ النزاع 

                                                           
 31 مصطفى محمد الجماؿ ،عكاشة محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ ، ص1
 41سعد فاضؿ منديؿ،مرجع سابؽ،صأ 2
 1961اتفاقية جنيؼ  3
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ك  باتفاؽ ممحؽ  أ. ك سابقا لنشكء النزاع  فيمضكف عقدىـ  شرطا لمتحكيـألقياـ النزاع، 
تفاؽ تعبيرا عف إرادتيف إم أف يككف شأنو شأف أتفاؽ التحكيـ إكما ال يعد . 1بالعقد

كسكؼ . ك قد تثكر مستقبالأختيار التحكيـ كسيمة لتسكية منازعات ثارت إتراضيا عمى 
أقـك في ىذا المطمب بالتحدث عف الشركط المكضكعية كالشركط الشكمية الالزمة  

: ستقاللو عف العقد األساسي في فركعإ ككذلؾ 

 تعريف اتفاق التحكيم وشروطه :الفرع األول

تعريف اتفاق التحكيم :وال أ

عتمدتيا المجنة في إ عرؼ قانكف االكنسيتراؿ النمكذجي في الصيغة التي 
دكرتيا التاسعة كالثالثيف في الخيار االكؿ كذلؾ مف خالؿ ما تنص عميو المادة 

لى إف يحيال أتفاؽ الطرفيف عمى إتفاؽ التحكيـ ىك إ "أنوالسابعة الفقرة االكلى عمى 
 ,ف عالقة قانكنية محددةأبشأ  اك قد تنشأك بعض النزاعات التي تنشأالتحكيـ جميع 

تفاؽ التحكيـ في شكؿ بند تحكيـ إف يككف  أكيجكز ـ غير تعاقدية،أسكاء كانت تعاقدية 
 2"تفاؽ منفصؿإك في شكؿ أكارد في عقد 

ما في الخيار الثاني مف نفس القانكف كنفس الدكرة كنفس المادة فقد عرؼ أ
لى التحكيـ إف يحيال أتفاؽ التحكيـ ىك اتفاؽ بيف طرفيف عمى إ"نوأتفاؽ التحكيـ عمى إ

ف عالقة قانكنية محددة سكاء أ بينيما مف نزاعات بشأك قد ينشأ أك بعض ما نشأجميع 
. ـ غير تعاقديةأكانت تعاقدية 

                                                           
. 283 صالقانون الدولي الخاص، مرجع سابق، سعيد يكسؼ البستاني،  1
 2006قانكف االكنسيتراؿ مع تعديؿ 7 المادة 2
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. إ.مف ؽ1011 التحكيـ في المادة اتفاؽما المشرع الجزائرم فقدعرؼ أ
 1(االتفاؽ الذم يقبؿ االطراؼ بمكجبو عرض سبؽ نشؤه عمى التحكيـ)إ.ـ

 ، التحكيـ دكليا طالما كانت العالقة محؿ النزاع تعتبر دكليةاتفاؽكيعتبر 
تفاؽ التحكيـ إف دكلية العالقة محؿ النزاع ىي التي تضفي الطابع الدكلي عمى أبمعنى 
 2. مستقؿاتفاؽ شكؿ اتخذك أدرج شرط التحكيـ في العقد االصمي أسكاء 

ك ألى التحكيـ لفض نزاعاتيـ عف طريؽ شرط التحكيـ إ   يمجأ األطراؼ 
: قاـك بتعريؼ كؿ منيـأبمشارطة التحكيـ كسكؼ 

  :شرط التحكيم  .1
ىك عبارة عف نص كارد ضمف نصكص عقد '' نو أكيعرؼ شرط التحكيـ  عمى 

لى التحكيـ ككسيمة لحؿ المنازعات التي قد تثكر مستقبال حكؿ إمعيف يقرر اإللتجاء 
ف يتـ الفصؿ في أك ىك اإلتفاؽ الذم يتعيد األطراؼ بمقتضاه عمى أالعقد كتنفيذه 

 '' 3المنازعات المحتممة النشكء بينيـ بسبب ىذا العقد مف خالؿ التحكيـ
كيككف اإلتفاؽ عمى التحكيـ كبند مف بنكد عقد معيف، يككف مبرما بيف 

 في أف ينشأ كغير محدد يمكف ،ف الفصؿ في نزاع محتمؿأ بش،األطراؼ المحتكميف
م نزاع قد يحدث في المستقبؿ بمناسبة تفسير العقد أالمستقبؿ، فشرط التحكيـ يرد عمى 

فشرط التحكيـ عادة يرد في العقد  .ك تنفيذه فال يرد عمى نزاع معيفأالذم تضمنو، 
 يككف ،نو ال يكجد ما يمنع مف كركده في عقد ال حؽأطرافو عمى أاألصمي المبـر بيف 

                                                           
  قانكف االجراءات المدنية كاالدارية1
 منير عبد المجيد،االسس العامة لمتحكيـ الدكلي كالداخمي،بدكف طبعة، منشاة المعارؼ، 2

 101االسكندرية،ص
 ، دار الفكر الجامعيبدكف طبعة، حفيظة السيد الحداد، االتجاىات المعاصرة بشأف اتفاؽ التحكيـ،3

 14،ص2001االسكندرية، 
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م نزاع بينيـ، فما يميز شرط التحكيـ ليس كركده في العقد أ  قبؿ نشأة ،مبرما بينيـ
 كغير ،األصمي كلكف ككف المنازعات التي يشمميا شرط التحكيـ ىي منازعات محتممة

 1. بعد لحظة اإلتفاؽ عمى التحكيـأمحددة فيي لـ تنش
ف يرد شرط التحكيـ في نفس العقد األصمي سكاء أف كاف في غالب األحكاؿ إك

ذ قد يككف إ .ف ذلؾ ليس بالـزأ إال ،دارياإ عقدا أك ، عقدا تجارياأك ،كاف عقدا مدنيا
طرافو كال يؤثر ذلؾ في أ كمنفصال عف العقد المبـر بيف ،شرط التحكيـ قائما بذاتو
  ماداـ اإلتفاؽ عميو قد تـ قبؿ نشأة النزاع بالفعؿ بيف إال ،كصفو بأنو شرط التحكيـ

صبح ىك القاعدة في ميداف أطراؼ اإلتفاؽ عمى التحكيـ كقد أ"طراؼ المحتكميف 
  كخاصة في المجاؿ ،ف الغالبية العظمى مف قضايا التحكيـأ  باعتبار ، التجارة الدكلية

  يككف سابقا عمى نشأة النزاع مكضكع اإلتفاؽ ،لى شرط التحكيـإستنادا إ أالدكلي تنش
 2.عمى التحكيـ بيف اطرافو

ذ يستبعد االختالؼ كالتعطيؿ في إف لو فائدة كقائية، أكيتميز شرط التحكيـ ب
براـ مشارطة التحكيـ ألنو يرد قبؿ نشؤ النزاع إ عرض النزاع الذم قد ينشأ عند رمسا

:  لىإكينقسـ شرط التحكيـ 

حيث يحاؿ الى التحكيـ جميع المنازعات التي ستنشأ في :  شرط تحكيم عام:أوال
 .ك تنفيذ العقدأالمستقبؿ دكف استثناء كالمتعمقة بتفسير 

 كذلؾ عند إحالة بعض المنازعات الى التحكيـ دكف البعض: خاص تحكيم شرط: ثانيا

 

                                                           
 محمكد السيد التحيكم، طبيعة شرط التحكيـ كجزاء االخالؿ بو، طبعة االكلى ، دار الفكر 1

 37 الى 35الجامعي ، االسكندرية،ص
 38، صنفس المرجع 2
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 1 اآلخر قبؿ نشكء النزاع 

لى إ باتفاؽ األطراؼ عمى المجكء 1958 لسنةنيويورك تفاقيةإعترفت إ  كما 
التحكيـ بكاسطة شرط تحكيـ يخضعكف بمكجبو كؿ اك بعض المنازعات التي يجكز 

عتبرت إعف طريؽ التحكيـ، كتكسعت اإلتفاقية في معنى شرط التحكيـ حيث   تسكيتيا
  2.ك البرقيات شرط صحيحأف اإلتفاؽ الذم تتضمنو الخطابات المتبادلة أ

 مشارطة التحكيم. 2

ستقالال عف العقد األصمي بعد نشكء إتفاؽ يبرمو األطراؼ إىي عبارة عف 
لى طريؽ التحكيـ لفض ىذ النزاع، كتعد المشارطة إنزاع فعمي بينيما بيدؼ المجكء 

عقدا في مكضكع  نزاع نشأ فعال كلذلؾ يشترط لصحة عقد المشارطة ما يشترط لصحة 
العقكد األخرل، كتعد مف العقكد المسماة، كقد تبطؿ المشارطة بسبب مف األسباب 

ف مشارطة عقدا فيذا ال يمنع األطراؼ مف أكماداـ  .الكاقعية باعتبارىا عقدا مستقال
براـ مشارطة التحكيـ بعد قياـ النزاع فمف إنو يجكز أككما .براميا حتى قبؿ نشكء النزاعإ

قامة إبعد –لى القضاء العادم حتى لك تبيف ليـ إف يمجا األطراؼ أبراميا بعد إالجائز 
 3.تفاؽ التحكيـ بينيـإبراـ إماـ القضاء كأف مصالحيـ تتفؽ مع ترؾ النزاع أ_ الدعكل

إ . ـ. إ. مف ؽ1040لى مشارطة التحكيـ في المادة إشار المشرع الجزائرم أك
كيعني ...." تفاقية التحكيـ عمى النزاعات القائمة كالمستقبمية إتسرم "نوأعمى 

بالمستقبمية مشارطة التحكيـ  

                                                           
 مراد محمكد المكاجدة، التحكيـ في عقكد الدكلة ذات الطابع الدكلي،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 1

 26 ص2010عماف االردف، 
 1958 اتفاقية نيكيكرؾ سنة 2
 29 مراد محمكد المكاجدة،مرجع سابؽ،ص3
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ف تتكافر فيو الشركط المكضكعية الالزمة، كما يمزـز أم اتفاؽ يمـز أكلصحة 
. تكافر الشركط الشكمية التي  يتطمبيا القانكف

الشروط الموضوعية التفاق التحكيم :ثانيا

لتزامات متبادلة بيف طرفيو كىك يخضع في تككينو  إتفاؽ التحكيـ عقد ينشئ إ
. كشركطو لمقكاعد العامة لمعقكد كمف ذلؾ ضركرة تكافر الرضا كاألىمية كالمحؿ كالسبب

تفاؽ التحكيـ يكمف في رغبة إف سبب أذ إف كاف الركف األخير ال يثير صعكبة إك
.  1ك الذم سيقـكأاألطراؼ في العاـ  حؿ النزاع القائـ 

الرضا : أوال

يجاب كقبكؿ تتطابؽ فيو  اإلرادتاف  إتفاؽ  التحكيـ ىك عقد  رضائي كيتـ بإف إ
كالرضا المتبادؿ . ك الذم نشأ بينيماألى التحكيـ لحسـ النزاع الذم سينشأ إكتتجو 

ذا كاف اإلتفاؽ عمى التحكيـ بيف الطرفيف إما أ. يشمؿ العقد األصمي كشرط التحكيـ معا
كيعد التراضي  . 2تفاؽ  خاص بالتحكيـإلى إيتـ  خارج  العقد ففي  ىذه الحالة يصار 

رادة إذا  تالقت إرادتيف عمى االقؿ، ؼإم عقد كيتككف التراضي مف أساسيا لقياـ أركنا  
ذا إنعقد إف التراضي يككف قد  تـ كيككف العقد قد إالمتعاقديف بتبادؿ اإليجاب كالقبكؿ ؼ

ذا  كانت إما أما تكافر الركناف اآلخراف فإذا انتفت ىذه اإلرادة كاف العقد باطالف، 
ك  التدليس أاإلرادة صادرة ممف يممكيا كلكنيا معينة بعيب مف عيكب الرضا كالغمط 

كيقصد باإلرادة . 3ك اإلكراه فاف العقد يككف قابال لمبطالف كفقا لقكاعد  القانكف المدنيأ
ف يقصده  كلكي يكجد  ألى إف يعي الشخص أمر التعاقد الذم ىك قادـ عميو كينتيي أ

                                                           
. 285 ص،مرجع سابؽ  سعيد يكسؼ البستاني،  1
. 67 محسف  جميؿ  جريح،، مرجع سابؽ، ص 2
. 98 عبد الباسط محمد عبد الكاسع  الضراس،  مرجع  سابؽ، ص 3
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يستمـز حتى يتحقؽ الرضا كينعقد العقد بكجكد إرادتيف . تفاؽ التحكيـإالتراضي في 
أحداىما  إرادة  المكجب  كتسمى  إيجابا  كاألخرل  إرادة  القابؿ  كتسمى قبكال،  

كقد نص المشرع الجزائرم . 1ف تتطابقا حتى ينعقد العقدأكيجب عمى ىاتيف اإلرادتيف 
يتـ العقد " ج .م. ق 59في القانكف المدني عمى ذلؾ كفؽ ما جاء بو  نص  المادة  

ف يتبادؿ الطرفاف التعبير عف إرادتيما المتطابقتيف دكف اإلخالؿ بالنصكص أبمجرد 
". القانكنية

األهمية : ثانيا

ىمية األداء كيقصد أىمية التصرؼ بالحؽ أاألىمية المطمكبة في التحكيـ ىي  
نو ترتيب األثر القانكني الذم  أرادتو اعماال مف شإبيا صالحية الشخص ألعماؿ 

 بيذا المعنى ىي الميمة ىنا لكجكب تكفرىا لصحة التصرفات القانكنية   كاألىمية .ينشده
لى التحكيـ كؿ شخص كامؿ  إنو يممؾ الحؽ في المجكء أتفاؽ التحكيـ إكالقاعدة في .

فيقصد باألىمية في  مجاؿ العالقات .  2األىمية يممؾ التصرؼ في الحؽ محؿ النزاع
الدكلية الصالحية لمقياـ باألعماؿ القانكنية الدكلية كىذه الصالحية ال تتمتع بيا  

الكحدات القانكنية الطبيعية في المجتمع الدكلي كافة عمى حد سكاء،  كىذه الصالحية 
قد تتمتع بيا بعض الكحدات بصكرة كاممة كبعضيا  يتمتع بصالحية  ناقصة كالبعض 

فالدكؿ . 3اآلخر ال يتمتع بأم صالحية فيناؾ دكؿ كاممة السيادة كدكؿ ناقصة السيادة
لى التحكيـ ألنيا تتمتع إالكاممة السيادة ىي الشخص القانكني الذم يتمتع بأىمية المجكء 

                                                           
  محمد يكسؼ الزعبي، العقكد المسماة شرح عقد البيع في القانكف المدني ، الطبعة االكلى،  1

. 50ص.،2004، .االردف_ مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف
  عبد الباسط محمد عبد الكاسع الضراس، النظاـ القانكني  التفاؽ التحكيـ، مرجع سابؽ،  2
. 110ص

.. 42  ص،مرجع سابؽ،   حمدكني عبد القادر3
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كتساب الحقكؽ كتحمؿ األلتزامات كألنيا  تممؾ  إىمية أم أبالشخصية القانكنية الدكلية، 
ما الدكؿ ناقصة  أ.  طار العالقات الدكليةإاإلرادة لمقياـ بالتصرفات القانكنية في 

السيادة فيناؾ  بعض الكحدات القانكنية الطبيعية في  المجتمع  الدكلي  كالتي ال تتمتع 
ك أف ىذه الكحدات تصطبغ  بصيغة قانكنية  خاصة إخرل ؼأك بعبارة أ الكاممة باألىمية

لى إىميتيا في المجكء أتتمتع بكضع قانكني خاص كىك ما يقتضي التعرض ليا لبياف 
. 1التحكيـ الدكلي

 ال أنو مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى 975قد نصت المادةك
ف تجرم تحكيما إال في الحاالت أ أعاله 800يجكز لألشخاص المذككرة في المادة 

 الجزائر كفي مادة الصفقات االكاردة في اإلتفاقيات الدكلية التي صادقت عميو
– الدولة :  المشار إلييا سابقا ىـ800فاألشخاص المذككريف في المادة 2". العمكمية

. أك إحدل المؤسسات العمكمية ذات الصيغة اإلدارية  طرفا فييا – البمدية – الوالية

يمكف  لكؿ شخص "  مف نفس القانكف عمى ما يمي1006كما نصت  المادة 
" . المجكء الى التحكيـ في الحقكؽ التي لو  مطمؽ التصرؼ فييا

المحل : ثالثا

ك بعض أف يخضع األطراؼ لمتحكيـ كؿ أتفاؽ التحكيـ إيقصد بالمحؿ في 
ك التي قد تنشأ بينيـ  بشأف مكضكع يتعمؽ برابطة مف ركابط  أالمنازعات الناشئة 
. 3ك غير التعاقدية المتعمقة بمسألة يجكز تسكيتيا عف طريؽ التحكيـأالقانكف التعاقدية 

                                                           
.  42  ص،مرجع سابؽ, حمدكني عبد القادر   1
  قانكف االجراءات المدنية كاالدارية2

  ، مرجع سابؽالنظاـ القانكني التفاؽ التحكيـ، عبد الباسط محمد عبد الكاسع الضراس، 3
.  126ص
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ف ينشأ بيف أك الذم يمكف أ النزاع الناشئ أكتفاؽ التحكيـ ىك الخالؼ إفمحؿ 
ف يككف المكضكع مف الخالفات الدكلية القابمة لمتحكيـ، كالخالؼ أكما يتعيف . األطراؼ

ك أىك عدـ االتفاؽ  حكؿ مسألة مف الكاقع " عمى  حسب  تعريؼ محكمة العدؿ الدكلية
.  1"ك المصالحأ ىك تعارض في الدعاكل القانكنية أكالقانكف 

الشروط الشكمية  : ثالثا 
 مف قانكف 1012فقد نصت المادة . تفاؽ التحكيـإتعتبر الكتابة شرط لصحة 

في الفقرة " يحصؿ االتفاؽ عمى التحكيـ كتابيا" اإلجراءات المدنية ك اإلدارية عمى انو 
يجب مف حيث الشكؿ كتحت " .... مف نفس القانكف 1040األكلى ككذلؾ المادة 

ف تبـر اتفاقية التحكيـ كتابة أك بأية كسيمة أخرل تجيز اإلثبات أطائمة البطالف 
 2" بالكتابة

مع 1985شار قانكف األكنسيتراؿ النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي أكقد 
ف أيتعيف "نوأفي المادة السابعة منو الفقرة الثانية عمى 2006عتمد في أالتعديؿ الذم 

ذا كاف إتفاؽ التحكيـ مكتكبا إيككف "ككذلؾ الفقرة الثالثة "تفاؽ التحكيـ مكتكبا إيككف 
بـر شفكيا أك العقد قد أتفاؽ التحكيـ إـ لـ يكف أكاف ا  سكاء ،م شكؿأمحتكاه مدكنا في 

ف أيستكفي اشتراط "نوأ الفقرة الرابعة فنصة عمى اـأ"خرل أك بكسيمة أ بالتصرؼ أك
ذا كانت المعمكمات الكاردة فيو إتفاؽ التحكيـ مكتكبا بكاسطة خطاب الكتركني  إيككف

" كاالفقرة الخامسة مف نفس المادة نصت عمى "لييا ال حقا إمتاحة بحيث يمكف الرجكع 
دعاء كدفاع إذا كاف كارد في تبادؿ بياني إتفاؽ التحكيـ مكتكبا إعالكة عمى ذلؾ يككف 

 3".تفاؽ كال ينكره الطرؼ االخرإحد الطرفيف كجكد ايزعـ فييما 

                                                           
. 45  ص،مرجع سابؽ حمدكني عبد القادر، 1
قانكف االجراءات المدنية كاالدارية  2
 1985 قانكف االكنسيتراؿ النمكذجي 3
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الشروط الخاصة باتفاق التحكيم : رابعا 

تعيين المحكمين  : أوال

نقساـ  اآلراء  فقد  إلى حؿ النزاع التحكيمي في حالة  إرغبة في  الكصكؿ 
ف كاف المشرع قد إف يككف عدد المحكميف كترا إذا  تعددكا كىذا كأستمـز قانكف التحكيـ إ

نو قيد إرادتيـ في حالة أترؾ ألطراؼ النزاع تحديد عدد المحكميف بكاحد  أك أكثر إال 
ال كقع  باطال أاإلتفاؽ عمى زيادة عدد المحكميف عف كاحد يجب  ف يككف العدد كترا  كا 

ذا لـ يتفؽ أطراؼ النزاع في تحديد عدد المحكميف كاف  ثالثة  كفي  ىذا الصدد .1كا 
 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية  كاالدراية 09- 08 مف قانكف 1017نصت المادة 

فمف  .  2"ك عدة محكميف  بعدد فردماتتشكؿ محكمة التحكيـ مف محكـ " نو أعمى 
خالؿ  ىذا  النص نجد المشرع  الجزائرم لـ يحدد عدد االمحكميف  الذيف تتشكؿ منيـ  

نو تقتضي أف يككنكا كترا غير أرادة األطراؼ كلكف اشترط إىيئة التحكيـ تاركا ذلؾ الى 
فيتكلى . ك ثالثةأف يتفؽ الطرفاف عمى محكـ كاحد أالقاعدة العامة في تعييف المحكميف 

ك تعييف محكـ كاحد كمف ثـ يتكلى المحكماف االثناف أ رختياإكؿ طرؼ في النزاع 
.   3ك محكـ المرجحأالمختاراف تعييف  المحكـ الثالث يسمى بالمحكـ الرئيسي  

تحديد موضوع النزاع    :  انياث

ف يككف لحؿ  ألى التحكيـ يجب إ ف االتفاؽ عمى المجكءأ  مف الطبيعي 
. لى كجكد المنازعة كتحديد مشركعيتيا ك تحديد مكضكع النزاعإكيشترط إضافة  النزاع،

                                                           
 المجمة الجزائرية لمحقكؽ كالعمـك السياسية،  العدد الثاني ، اتفاؽ التحكيـ التجارم الدكلي في  1

.  18، ص2016التشريع الجزائرم، 
 المتضمف قانكف اإلجراءات  المدنية  كاالدراية  09-08 قانكف  2
. 18، صمرجع سابؽ المجمة الجزائرية لمحقكؽ كالعمـك السياسية،   3
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كيقصد بتحديد مكضكع النزاع تحديد مجمكع اإلدعاءات المتبادلة التي يدعييا  
، كاإلدعاء محؿ طمب الخصـ كيجب  ك باألحرل  أف يحدد مكضكع النزاع أالخصـك

ك في أ االتفاؽبراـ إكيككف تحديد مكضكع النزاع عند . 1مكضكع القضية بشكؿ كاضح
ذااتفاؽ مستقؿ،  ك تـ تحديده أ أبـر اتفاؽ التحكيـ كلـ يتـ تحديد مكضكع النزاع كا 

. 2بصكرة مبيمة فيككف االتفاؽ باطال

 التحكيم عن العقد األصمي اتفاق استقالل: الفرع الثاني

كالثانية مشارطة التحكيم األكلى : ف اتفاؽ التحكيـ لو صكرتافأمف  المعمـك  
طراؼ عقد معيف عمى أفشرط التحكيـ ىك االتفاؽ الذم يمتـز بمكجبو شرط  التحكيم 

ك أك فسخو أك تنفيذه أعرض ما قد ينشأ بينيـ مف منازعات محتممة بصدد تفسير العقد 
" بأنوكما يعرؼ . صال بنظرىاأكثر بدال مف المحكمة المختصة أك أبطالنو عمى محكـ 

اتفاؽ  يتـ عند اتماـ التعاقد كقبؿ حدكث النزاع  فال ينتظر فيو اطراؼ  العالقة 
بؿ يسبقكف األحداث ليتفقكا عمى التحكيـ مقدما في  العقد الذم  . القانكنية نشكب النزاع

سابؽ عمى -  ية  حاؿأعمى - كلكنوك باتفاؽ  مستقؿ قد يككف الحقا لمعقد  أيبرمكنو 
 .  3قياـ النزاع

براـ عقد  إطراؼ العالقة التجارية عمى أما مشارطة التحكيـ فيي اتفاؽ أ 
 . 4حالة النزاع الذم نشأ بينيما بالفعؿ عمى التحكيـإمستقؿ يتضمف االتفاؽ عمى 

                                                           
النظاـ القانكني التفاؽ التحكيـ ، مرجع سابؽ،    عبد الباسط محمد عبد الكاسع الضراسي،   1
. 152ص

. 155، صنفس المرجع  2
 شرط  التحكيـ في عقد البيع  التجارم  الدكلي دراسة  مقارنة، عبد الباسط محمد عبد الكاسع ،  3

.. 18، ص 2004,  االسكندرية, دار الجامعة الجديدة,بدكف طبعة
  .55مرجع سابؽ، ص،  محسف جميؿ جريح، التحكيـ التجارم الدكلي 4
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ف اتفاؽ التحكيـ يشكؿ عقدا ضمف  العقد اآلخر أفخالؿ القياـ بعممية البحث تبيف لي 
ا ضمف  ـفبالرغـ  مف كجكده.  ف لكؿ مف العقديف مكضكعا مختمفا عف اآلخرأحيث 

كثيقة كاحدة إال اف لكؿ منيما مكضكعو الخاص  بو فشرط  التحكيـ عمؿ إجرائي يقـك 
.  بحسـ  المنازعات  الناشئة   عف العقد األصمي

ف ننظر أفإذا كاف  المقصكد بمبدأ استقالؿ اتفاؽ التحكيـ عف  العقد األصمي 
نو ليس إال أ عقدا قائما بذاتو رغـ رنو يعتبأالى شرط التحكيـ الكارد في العقد عمى 

.  1جزءا مف ىذا العقد أك أحد  بنكده

-  فبالرغـ مف كركد شرط التحكيـ في العقد األصمي المبـر بيف أطرافو 
فيك تصرؼ قانكنيا  نو يجب القكؿ باستقاللو عف ىذا العقدإؼ– مصدر الرابطة القانكنية 

 2. كقائما بذاتومستقؿ

ف مبدأ استقالؿ اتفاؽ التحكيـ عف العقد األصمي الذم أكمف المعمكؿ بو 
يتضمنو ال يستخمص بشكؿ صريح ممف المعاىدات الدكلية الرئيسية المنظمة 

مف اتفاقية نيكيكرؾ لسنة -فقرة االكلى-05ستنادا لما جاء بو نص المادة إكذلؾ .لتحكيـ
1958 .

  استقاللية اتفاؽ التحكيـ  بالنسبة لمعقد  مبدألقد كرس المشركع الجزائرم  
 كلـ يقؿ باستقاللية  اتفاؽ التحكيـ عف ام  قانكف  كما  ذىب  األصمي اك األساسي

ليو القضاء الفرنسي في إالقضاء  الفرنسي، كعدـ اخذ المشركع الجزائرم بما  ذىب 

                                                           
الدكلية، طبعة االكلى ربشار محمد األسعد، الفعالية الدكلية لمتحكيـ في  منازعات عقكد االستثما 1

. 77،  ص2009لبناف، _منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت
 محمكد السيد عمر التحيكم،الكسيمة الفنية العماؿ االثر السمبي لالتفاؽ عمى التحكيـ 2

 40ص.اقوطكف
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 يرل في ذلؾ تسييؿ  في ،م قانكف كطنيأخضاع اتفاقية التحكيـ الى إلة عدـ أمس
ميمة المحكـ الذم يصبح غير ممـز بالبحث عمى قانكف بحكـ  صالحية اتفاؽ 

 لقد ،ف  يككف كجكد اتفاؽ التحكيـ مؤكدا كال يتعارض مع النظاـ الدكليأ عمى ،التحكيـ
ليو إخر ما تكصؿ أتفاؽ التحكيـ بركح ليبرالية حيث ذىب المشرع الجزائرم الى إ اتسـ
 1.كىكما يبرز في تنظيـ التحكيـ الدكلي كالقضاء المعاصريف، الفقو

ماهية عقود االستثمار : المبحث الثاني

ك أىك االتفاؽ المالي  (investisment)مف الناحية االقتصادية االستثمار 
العيف المستخدـ في مجاؿ اقتصادم معيف بغض النظر عمى طابعو االنتاجي 

 ىك االضافات رنكاع االستثماأىـ أ ر الذم يعتبالرأسمالي كاالستثمار ،كالالنتاجي
صال في أ بغرض تككيف طاقات انتاجية مكجكدة الرأسماليةالجديدة الى قيمة االمكاؿ 

  2.ك السمع أك لمزيادة في المخزكف مف المكاد الخاـ أك تجديدىا أالمجتمع 

 في ىذا المبحث الى التعرض الى مفيـك عقكد االستثمار كالطبيعة الخاصة كسأقـك
 لعقكد االستثمار كخصائصيا كؿ في مطمب كتندرج ضمف كؿ مطمب فركع

  

                                                           
 39،صنفس المرجع عميكش قربكع كماؿ ،التحكيـ التجارم الدكلي في الجزائر،1
 نكفؿ، التحكيـ منازعات عقكد االستثمار، بدكف طبعة، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، فحسا 2

 25 ص2010الجزائر ، 
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مفهوم عقود االستثمار   : األوللمطمب ا

 كىذا ضمف الفرع كأنكاعوعالج في ىذا المطمب تعريؼ عقد االستثمار أسكؼ 
. ما الفرع الثاني فيدكر حكؿ تككيف عقد االستثمار الدكلي أاالكؿ 

 وأنواعهتعريف عقد االستثمار : األولالفرع 

تعريف عقد االستثمار  : األولالبند 

كما  كالسياسية كاالجتماعية االقتصاديةذا كانت التطكرات في ظركؼ الحياة إ
دل الى أ  قد ، العصر الحديث مف سيكلة االتصاالت بيف المجتمعات المختمفةشيده
االستثمارات  )عالقات اقتصادية كقانكنية لـ تكف معركفة مف قبؿ مثؿ ر ظيك

كلتيا لتشريعات معاممة خاصة تفكؽ تمؾ التي يتمتع بيا األجنبي أكالتي  (األجنبية
 1.العادم

كثمر الرجؿ مالو .االستثمار لغة ىك الثمر كيقاؿ ثمر الشجر ام ظير ثمره 
 ،  كجمع الثمر ثمار،نكاع الماؿأ  كالثمر ،  كيقاؿ ثمر اهلل مالؾ،ك نماهأبمعنى كثر 

 كأما  ،الت كالمكاد االكليةآلما مباشرة بشراء اأ  ،كىك تكظيؼ االمكاؿ في االنتاج
 2.بطريقة غير مباشرة كشراء االسيـ كالسندات

 المتعمؽ 03_01ما المشرع الجزائرم فقد عرؼ االستثمار مف خالؿ األمر أ
يقصد باالستثمارات في "نوأذ تنص عمى إكذلؾ في المادة الثانية منو  بتطكير االستثمار
: يأتيما  مفيـك ىذا االمر

                                                           
 84خالد كماؿ عكاشة ،  دكر التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار، مرجع سابؽ ص  1
دار شتات - دار الكتب القانكنية, ة بدكف طبع، زالو سعيد يحي، النظاـ القانكني لبنكؾ االستثمار2

 25ص االمارات،-مصر، لمنشر كالبرمجيات
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ك تكسيع قدرات أ  ، نشاطات جديدةاستحداثطار إاقتناء اصكؿ تندرج في .1
 .عادة الييكمةإك أ التأىيؿعادة إك أاالنتاج 

 .ك عينيةأ في شكؿ مساىمات نقدية مؤسسة رأسماؿالمساىمة في .2
 اقتناء اصكؿ تندرج 1.ك كميةأطار خكصصة جزئية إاستعادة النشاطات في .3

ك أ التأىيؿعادة إك أك تكسيع قدرات االنتاج أ  ، نشاطات جديدةاستحداثطار إفي 
 .عادة الييكمةإ

 عمى تعاريؼ اطمعت  فخالؿ عممية البحث ،اختمفت تعاريؼ عقكد االستثمار
 :  منياسأذكرمتعددة 

العقكد التي تبـر في الغالب بيف  :"بأنيا ات رعرؼ العقكد الدكلية لالستثمات
كطرؼ خاص اجنبي حيث يتعيد  (الدكلة اك احد االشخاص العامة )طرؼ كطني 

شغاؿ اليندسة المدنية أك أ البناء كأعماؿبمقتضاه الطرؼ األجنبي بتشييد مشركع ما 
عماؿ مثؿ تصميـ المشركعات أ الصناعية االخرل كما يمحؽ بيا مف التشييداتاك 

جر يتعيد بو الطرؼ الكطني كقد يتمثؿ األجر في حصة أكتكريد التكنكلكجية في مقابؿ 
 أعتمد  كقد ،رباحو كخسائرهأفي مشركع مشترؾ يتقاسـ األطراؼ تكاليفو كتكزع بينيـ 

ف العمميات الدكلية لالستثمارات أساس أعمى " العقكد كليس العقد "  مصطمح استخداـ
نماال تبـر كال تنفذ عادة مف خالؿ عقد كاحد لو نظاـ قانكني كاحد   تبـر كتنفذ مف كا 

ف ليا نظاـ قانكني إ تعاقدية مختمفة متعددة كمتنكعة، كمف ثـ ؼكأشكاؿخالؿ صكر 
 2.العقكد   التي تدخؿ في تككيف ىذهرمتنكع كمتغير بحسب تنكع العناص

 

                                                           
  المتعمؽ بتطكير االستثمار03-01 امر رقـ 1
 26،27ص،مرجع سابؽ ،حساف نكفؿ ، التحكيـ في منازعات االستثمار 2
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ف عقكد الدكلة لالستثمار ىي عقكد تبـر أمف خالؿ ىذه التعاريؼ يتضح لي 
جنبي يمتـز ىذا االخير بمقتضاىا بنقؿ أجيزتيا كطرؼ خاص أحد أك أبيف الدكلة 
. قامة مشركعات اقتصادية بيدؼ تحقيؽ الربح ألطراؼ العقدإك اتكنكلكجية 

تساىـ ىذه العقكد في تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية لمدكلة التي كما
تتمركز عمى ارضيا ىذه االستثمارات عف طريؽ المساعدة االقتصادية كالفنية كالمالية 

. األجنبية

انواع عقود االستثمار  : البند الثاني 

ف ىذه العقكد ال تبـر أحسب ما تطرقت لو في تعريؼ عقكد االستثمار الدكلية 
نماكال تنفذ مف خالؿ عقد كاحد  .  تبـر كتنفذ مف خالؿ عدة عقكد متنكعة مختمفةكا 

 الدكلية مف حيث ىدفيا التجارةطار إكتتميز ىذه العقكد عف العقكد االخرل المبرمة في 
 كاف ىدؼ المستثمر األجنبي ىك تحقيؽ الربح فاف ىدؼ الدكلة مف ىذه العقكد فإذا. 

. ىك تحقيؽ التنمية بكؿ انكاعيا داخؿ مجتمعاتيا

ف عقكد االستثمار تبـر كتنفذ في صفة عدة عقكد مختمفة أشرت الى أككما 
. نكاع العقكدأحاكؿ الحديث عف بعض أفسكؼ 

عقود البترول : أوال

 كاألشخاصىـ العقكد المبرمة بيف الدكؿ أ البتركؿ مف امتيازتعتبر عقكد 
  فمف ناحية .كثر مف عامؿأىمية ىذه العقكد الى أخرل كترجع أاألجنبية التابعة لدكلة 
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  فعقكد البحث عف البتركؿ ،كلى عقكد الدكلة مف ناحية الترتيب الزمنيأتعد ىذه العقكد 
 1.كلى عقكد الدكلةأ كاستخدامو كتسكيقو ىي كاكتسابوكالتنقيب عنو 

  حيث كانت في شكؿ عقكد امتياز حتى نصؼ ،تنكعت اشكاؿ عقكد البتركؿ
خرل في التعاقد يمكف حصرىا في عقكد المقاكلة أشكاؿ أ  ثـ ظيرت ،القرف الماضي
 :كعقكد المشاركة

نتشر بصفة أ ك،ظير ىذا النكع مف العقكد في مطمع القرف الحالي :أالمتيازعقود .1
في منطقة الشرؽ . ىـ البمداف المنتجة لمنفطأخاصة في العشرينات كالثالثينات في 

 2. السعكدية كالعراؽإيرافاالكسط 
 ذلؾ التصرؼ الذم تمنح بمقتضاه الدكلة الشركة بأنوكيعرؼ عقد االمتياز 

ك أقميميا إاألجنبية الحؽ المطمؽ في البحث كالتنقيب عف المكارد النفطية الكامنة في 
 كذلؾ خالؿ فترة زمنية ،كالحؽ في استغالؿ ىذه المكارد كالتصرؼ فييا في جزء منو،

 3.معينة مقابؿ حصكؿ الدكلة عمى مبالغ معينة
 كتيدؼ ىذه العقكد الى تحقيؽ مشاركة الدكؿ المنتجة لمبتركؿ في :عقود المشاركة .2

نشاء شركة إما عف طريؽ إكتتحقؽ ىذه المشاركة . عمميات االكتشاؼ كاالستغالؿ
ما األجنبي،تشمؿ كؿ مف الدكلة كالمشركع   عف طريؽ خمؽ مشركع مشترؾ ال يتمتع كا 

بالشخصية المعنكية، كيتصرؼ كؿ طرؼ مف األطراؼ المشاركة فيو مف خالؿ 
كقد ينصب محؿ . المشركع عمى نحك مستقؿ لصالح الطرؼ الصادر عنو التصرؼ

                                                           
دار الفكر . بدكف طبعة.  االجنبيةكاألشخاصالعقكد المبرمة بيف الدكؿ .  حفيظة السيد الحداد1

 174ص. 2001. االسكندرية. الجامعي 
ذكرة لنيؿ شيادة ـعقكد االستثمار في القانكف الدكلي الخاص ،بكدالي منية ، بكحارة المية، 2

 جامعة عبد الرحماف ميرة لألعماؿالماستر في الحقكؽ،شعبة قانكف اعماؿ ،تخصص قانكف عاـ 
 21 ص2016_2015بجاية _
 21صبنفس المرجع، ،, بكحارة ال مية, بكدالي منية 3
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يضا كؿ العمميات أ فقط كقد يمتد ليشمؿ كاإلنتاجالمشاركة عمى عمميات االكتشاؼ 
 1.الخاصة بالتسكيؽ

حدث األشكاؿ التعاقدية التي سادت العالقة أ كىي مف :عقود المقاولة البترولية .3
 الدكلة استعانة  كىك عقد يتـ بمقتضاه األجنبية،بيف الدكؿ المنتجة لمبتركؿ كالشركات 

حدل المؤسسات المشرفة عمى النفط بمقاكؿ ممثؿ في شركة يتكلى مسؤكلية إممثمة في 
عدادهالكشؼ عف النفط  ف يتحمؿ كافة المصاريؼ كمسؤكلية أ عمى لإلنتاج، كا 

 بأعماؿالمخاطرة التي تكتنؼ ىذه العمميات منذ بداية المشركع، كتقـك ىذه الشركة 
ك أما بمقابؿ مادم إ كاستخراجو لحساب الشركة الكطنية البتركؿالبحث كالتنقيب عف 

 2. حصة في االنتاج يبيعيا لحسابو

عقود التعاون الصناعي : ثانيا 

جاءت نشأة عقكد التعاكف الصناعي بيف مختمؼ الدكؿ نتيجة التطكر 
 : كاألتي  خاصة بيف الدكؿ الصناعية كالدكؿ النامية كىي ،التكنكلكجي

 ىي عقكد تسمح لمدكؿ النامية بالحصكؿ عمى التقنية الحديثة :ألتكنولوجياعقود نقل  .1
ك براءة أحد االشخاص التابعيف ليذه الدكؿ بممؾ ىذه التقنية أك أمف الدكؿ المتقدمة 

 إلقامة دكلة ماليزيا مف عقكد بإبرامومثمة ىذه العقكد ما قامت أكمف . اختراعيا
كذلؾ ما قامت بو الحككمة الصينية مف . مشركعات المياه النقية كتحمية مياه البحر 

 نقؿ التقنية الزراعية كأيضاتكريد التقنية المتعمقة بتكليد الكيرباء بالفحـ لدكلة تركيا 
 3.لدكلة الككيت مف شركة اكتيا اليكلندية

                                                           
 184ص  ،مرجع سابؽ  العقكد المبرمة بيف الدكؿ كاالشخاص، حفيطة السيد الحداد،1
 23، ص ،عقكد االستثمار في القانكف الدكلي الخاص،مرجع سابؽبكدالي منية  ، بكحارة المية 2
الطبيعة القانكنية لعقكد االستثمار الدكلية ، مجمة العمـك القانكنية الشرعية ، العدد السابع  3
 297،ص2015،
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 عقد يمتـز بمكجبو مكرد بأنو يمكف تعريؼ عقد المساعدة الفنية :عقد المساعدة الفنية .2
التكنكلكجية ، المتمثؿ في المستثمر األجنبي بتقديـ المساعدة الفنية كنقؿ المعرفة 

 كلمدة زمنية محددة.كالخدمات الضركرية لتحقيؽ اليدؼ مف نقؿ التكنكلكجيا 

سكاء في صكرة تدريب لمعناصر الكطنية لدل الطرؼ الثاني،اك بجمب خبراء 
  األمريف  كما قد يشمؿ العقد األكؿ،مف الطرؼ الثاني لتقديـ خبراتو لمطرؼ 

 المستعممة في كاألجيزة الكطنية عمى تشغيؿ اآلالت رمعا تدريب العناص
  1.(المستثمر األجنبي)االنتاج كجمب الخبراء مف الطرؼ الثاني 

 بإعداد كيقصد بو ذلؾ العقد الذم يمتـز بمقتضاه الطرؼ األجنبي :عقد تسميم المفتاح .3
 كما التشييد الالزمة لعممية كاألجيزةالتصميمات كتكريد كافة المكاد الخاـ كالمعدات 

  ،ة الصناعية كتسميميا جاىزة لمتشغيؿ لمدكلة المتعاقدةأيقـك الطرؼ األجنبي ببناء المنش
ك أنجد عقد تسميـ المفتاح الجزئي  ذإ ، عقكد تسميـ المفتاح صكرا متعددةاتخذتكقد 

 كبراءةالت آلالبسيط، كالذم بمقتضاه يمتـز الطرؼ األجنبي بتسميـ مصنع متكامؿ مف ا
ك الشامؿ الذم يمتـز أ  كما نجد عقد تسميـ المفتاح الثقيؿ ،اختراع كعالمات تجارية

بمكجبو الطرؼ األجنبي عالكة عمى تسميـ المصنع كالمساعدة الفنية تدريب العمالة 
 2.ف فنيا كتشغيؿ المصنعييالمحؿ

نو اتفاؽ مركب أ يعرؼ عقد تسميـ المنتج في اليد عمى :عقد  تسميم المنتج في اليد .4
تسميـ :  تتمثؿ فيرئيسية المؤسسة األجنبية التزامات أكيقع عمى عاتؽ الطرؼ المكرد 

 معيف، فالعقد يتضمف تسميـ المنشئة بإنتاج  ضماف المكرد ، نقؿ التكنكلكجيةأشياء،
                                                           

 25 ،صعقكد االستثمار في القانكف الدكلي الخاص،مرجع سابؽ بكدالي منية ،بكحارة المية ،1
النظاـ القانكني لمعقكد المبرمة بيف الدكؿ كاالشخاص االجنبية ، رسالة  محمد عدلي عبد الكريـ،  2

 2011_2010_ تممساف_بي بكر بمقايد أ  جامعة ،لنيؿ شيادة الدكتكراة في القانكف الخاص 
 45ص
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بشرط االتساـ  حسب االىمية التي تكلييا الدكلة المتعاقدة عمى انجاز الكحدة الصناعية،
 كاستيعاب التكنكلكجيا المتصمة اإلنتاج،بالقدرة عمى تحقيؽ االىداؼ المتفؽ عمييا في 

 التكنكلكجي، كمكاكبة تطكر المرجكة كالسيطرة عمييا مما يمكف مف بمكغ التنمية باإلنتاج
ف اليدؼ مف العقد ليس تنمية العناصر في أكيعد ىذا بالنسبة لممكرد اعترافا منو ب

 العناصر االقتصادية لمدكلة كىك اليدؼ االساسي بتنميةالمجاؿ المحدد بالعقد، 
" عقد التنمية " في اليد عند البعض بالمنتج لذالؾ سمي عقد ، لعقكد الدكلةكالرئيسي

 مصنع في حالة التشغيؿ كإلنجاز كالمعدات، كاآلالت يضيؼ لعممية شراء المصنع ألنو
ف أ، كىذا يعني فيو كتشغيمو كبالتالي تككيف العماؿ إلدارتويككف متبكع بالمعرفة الفنية 

 1.ىدؼ  العقد ىك تحقيؽ التنمية بالدرجة االكلى

عقود االشغال العامة لمدولة  : ثالثا

عقكد تبرميا الدكلة " نيا أيمكف تعريؼ عقكد االشغاؿ العامة لمدكلية عمى 
س ماؿ أ المشاريع الكبيرة عمى ارضيا في كافة المجاالت كالتي قد تحتاج الى رإلنشاء
 نتيجة نقص االمكانيات الكطنيةك التي التستطيع الدكلة تنفيذىا بشركاتيا أ  ،األجنبي
 تبـر في لالعقكد الت "بأنيا كما تعرؼ عقكد اإلنشاءات الدكلية ."ك الخبراتية أالمادية 

جنبي خاص مف أالغالب بيف الدكلة ك االشخاص المعنكية العامة مف جية كطرؼ 
 البناء اك اشغاؿ كأعماؿ يتعيد بمكجبو الطرؼ األجنبي بتشييد مشركع ما ،خرلأجية 

 كما يمحؽ بو مف اعماؿ مثؿ تصميـ ،اليندسة المدنية اك التشييدات الصناعية االخرل
 الذم قد ،جر يتعيد بو الطرؼ الكطنيأ ك ذلؾ في مقابؿ ،المشركع ك تكريد التكنكلكجيا

                                                           
 27،  ص مرجع سابؽبكدالي منية ، بكحارة المية،  1
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رباحو ك خسائره أيتمثؿ في حصة في مشركع مشترؾ بتقاسـ االطراؼ تكاليفو ك تكزيع 
 1.بينيـ 

كىذه العقكد ليست شكال ك احدا ك انما تتعدد صكرىا منيا عقكد البناء ك 
 المستثمريف بإعطاء ك المقصكد بيا قياـ الحككمة B.O.Tالتشغيؿ كالتحكيؿ اك البكت

عبائيا في الغالب كمشاريع أك تطكير المشاريع الكبيرة التي تتحمؿ الدكلة أ إلنشاءعقكد 
  حيث ،المطارات كمحطات القطارات كغيرىا مف المرافؽ العامة كأالبنية التحتية 

 الى باإلضافة كاآلالتيتحمؿ المستثمر تكاليؼ اقامة المشركع كتزكيده بالمستمزمات 
 كأرباح  مقابؿ حصكؿ المستثمر عمى عكائد ،دفع ركاتب المكظفيف كفكاتير الخدمات

 سنة قابمة لمزيادة كالتجديد حسب 50ك20ىذه المشاريع كتككف مدة العقد عادة ما بيف 
 2.تقدير الحكزمة كبعد انتياء العقد يصبح ىذا المشركع مف امالؾ الدكلة

تكوين عقد االستثمار الدولي : الفرع الثاني

تقـك عقكد االستثمار كباقي العقكد عمى تالقي ارادتيف بقصد احداث اثر 
قانكني معيف، حيث انيا تتميز بحقيقة ىامة ، كىي التفاكت في المراكز القانكنية 

كالناجـ عف حقيقة اف احد االطراؼ الذيف يشمميـ العقد ىكشخص خاص . الطرافيا 
اجنبي عمى الرغـ مف قكتو االقتصادية كالمالية فانو ال يتمتع باية سيادة اك ميزة كىك 

 كسكؼ اقـك في ىذا الفرع بالحديث عف الدكلة 3.ما يتمثؿ في المستثمر األجنبي 
. كالمستثمر األجنبي كطرفيف في العقد ككيفية ابراميا لمعقد

                                                           
، مرجع سابؽ محمد عدلي عبد الكريـ ،النظاـ القانكني لمعقكد المبرمة بيف الدكؿ كاالشخاص ،  1

 46ص
ركاء يكنس محمكد النجار، النظاـ القانكني لالستثمارات االجنبية دراسة مقارنة ، طبعة االكلى،  2

 160، ص2012االمارات ، _دار شتات لمنشر كالبرمجيات، مصر_دار الكتاب 
 14بشار محمد االسعد،  عقكد االستثمار في العالقات الدكلية ،مرجع سابؽ، ص 3
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الدولة كطرف في العقد : البند االول 

حتى تكتسب الدكلة الشخصية القانكنية يجب عمييا اف تتمتع باالىمية القانكنية 
. الدكلية فباكتسابيا االىمية القانكنية تصبح شخص مف اشخاص القانكف العاـ

كالدكلة يمكف ليا اف تتدخؿ اما بطريقة مباشرة ، اكبطريقة غير مباشرة ، 
بكاسطة اجيزتيا اك ىيئاتيا ، خاصة اف بعض الدكؿ تككؿ نشاطاتيا الى اجيزت 

 1.مستقمة تابعة لمقانكف العاـ اك الخاص

 كالمنشئة لممركز الدكلي لتسكية 1965فتنص اتفاقية كاشنطف المكقعة في عاـ 
عمى امتداد االختصاص القانكني لممركز الى اية  (25في المادة)منازعات االستثمار

خالفات قانكنية تنشا مباشرة عف استثمار بيف دكلة متعاقدة اك ام اقميـ فرعي اك ام 
ككالة تابعة لمعضك المتعاقد سبؽ اف عينتو الدكلة المتعاقدة الى المركز كبيف مكاطف 
مف دكلة اخرل متعاقدة ، كيشترط اف يكافؽ طرؼ النزاع كتابة عمى تقديميا لممركز، 

كعند اعطاء الطرفيف مكافقتيما ال يحؽ الم مف الطرفيف اف يسحب ىذه المكافقة دكف 
 2.قبكؿ الطرؼ االخر

ساسا الى أكما تيدؼ اتفاقية المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار 
 النيكض بالتنمية االقتصادية لمدكلة المضيفة مف خالؿ تكفير مناخ استثمارم مالئـ

                                                           
 10بكدالي منية ، بكحارة المية ، ، مرجع سابؽ ،ص  1
 101خالد كماؿ عكاشة، ، مرجع سابؽ ص  2
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كمكاطني الدكؿ , بتييئة المركز بكسائؿ تسكية منازعات االستثماربيف الدكؿ المتعاقدة
 1.االخرل المتعاقدة عف طريؽ التكفيؽ كالتحكيـ

كتعمؿ االتفاقية ايضا عمى تحقيؽ التكازف بيف مصالح المستثمر مف جية 
كمصالح الدكلة المضيفة مف جية اخرل ، فالدكلة كطرؼ في عقكد االستثمار ىي 

كىي  (الدكلة ذات السيادة )الدكلة بمفيكميا المعركؼ في اطار القانكف الدكلي العاـ 
تتعاقد مع الطرؼ األجنبي المستثمر اما بشكؿ مباشر بكاسطة حككمتيا اك تمجا الى 

التعاقد معو بكاسطة احدل المؤسسات اك االجيزة التابعة ليا مع انصراؼ االثار 
  طالما اف ىذه االجيزة تقـك بتنفيذ السياسة العامة لمدكلة ,المترتبة عمى التعاقد الييا

 2.دكف اف يؤثر في ذلؾ تمتع اكعدـ تمتع ىذه الييئات بالشخصية القانكنية المستقمة

كما تمت االشارة الى اف الدكلة تبـر عقد مع الطرؼ األجنبي بشكؿ مباشر 
بكاسطة حككمتيا اك بشكؿ غير مباشر بكاسطة احدل المؤسسات اك االجيزة التابعة 

فما المقصكد بالمؤسسات كالككاالت التابعة لمدكلة؟ . ليا

 اف مفيـك المؤسسات كالككاالت التابعة لمدكلة يختمؼ مف دكلة الى اخرل،
االمر الذم دفع كاضعي االتفاقية المركز الدكلي لتسكية المنازعات الدكلية الى عدـ 

كتـ ترؾ الحرية لمدكلة المتعاقدة في  تحديد ذلؾ سكاء في االتفاقية اك في المسكدة،
كبالرجكع الى االعماؿ التحضيرية .تحديد الكيانات التابعة ليا لممركز مف خالؿ التعييف

 فاف اكؿ ما اقترحتو المجنة القانكنية ىك مصطمح المؤسسات السياسية اك ,لالتفاقية
الييئات كلكف ىذا االقتراح كاف محال لمنقد لككف مصطمح المؤسسات السياسية ال يعبر 

                                                           
بيف الدكؿ -التحكيـ في منازعات االستثمار, فاطمة الزىراء محمكدم,  مصمح احمد الطراكنة1

-عماف, دار كائؿ لمنشر, الطبعة االكلى, الجزء االكؿ, المضيفة لالستثمار كالمستثمر االجنبي
 11ص, 2013, االردف

 22، صمرجع سابؽبشار محمد االسعد ،عقكد االستثمار في العالقات الدكلية ،   2
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بشكؿ كاضح ككاؼ عف االجزاء المككنة لمدكلة ككذلؾ مصطمح الييئات قد يشمؿ 
ليذا السبب استبدؿ كاضعك االتفاقية في المسكدة االكلية . الشركات المممككة لمدكلة 

 1.مصطمح الييئات بمصطمح الككاالت كابقكا عمى مصطمح المؤسسات السياسية

كبعد نقاش طكيؿ استقرت المجنة القانكنية عمى استخداـ مصطمح المؤسسات 
 كلكف دكف اعطاء , كتـ اعتماده في الصياغة النيائية لالتفاقية,كالككاالت التابعة لمدكلة

ام مفيـك لو، اف ىذا المصطمح الذم تـ اعتماده كاسع يشمؿ عدة كيانات تابعة 
 كيختمؼ ,لمدكلة، فمصطمح المؤسسات التابعة لمدكلة يشمؿ ام كياف اقميمي تابع لمدكلة

ففي الدكلة المكحدة  . (مركبة)اك دكلة اتحادية  (بسيطة)االمر اذا كانت الدكلة مكحدة 
فاف البمديات كالييئات الحككمية تندرج ضمف ىذه الفئة ، اما الدكلة االتحادية، فانيا 

 التي تتمتع بحكـ شبو ذاتي، اذ عينت الفيدرالية ياتكالكال  ,كالياتتشمؿ المقاطعات كاؿ
استراليا كال مف فيكتكريا ، جنكب استراليا ، تسامانيا ، كعينت المممكة المتحدة كذلؾ 

 2.ا تابعة لوكاقاليـبرمكدا ، كجزر كايماف 

المستثمر األجنبي كطرف في العقد : البند الثاني

المستثمر األجنبي كطرؼ في عقكد االستثمار ىك الشخص التابع لدكلة 
. اخرل

النعاقد االختصاص لممركز اف يككف 1965اشترطت اتفاقية كاشنطف لعاـ   
الطرؼ الثاني المتعاقد مع الدكلة مستثمرا اجنبيا منتميا لدكلة اجنبية اخرل طرفا في 
 3.االتفاقية، كيستكم في ذلؾ اف يككف ىذا المستثمر شخصا طبيعيا اكشخصا اعتباريا

                                                           
 32 مصمح احمد طراكنة ، فاطمة الزىراء محمكدم، مرجع سابؽ، ص1
 33 مصمح احمد الطراكنة ،مرجع سابؽ، ص2
 23ص عقكد االستثمار في العالقات الدكلية الخاصة،بشار محمد االسعد،  3
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يقصد بعبارة احدل رعايا "مف اتفاقية المركز انو 2فقرة 25كما نصت المادة 
: الدكلة المتعاقدة االخرل

كؿ شخص طبيعي يحمؿ جنسية احدل الدكؿ المتعاقدة االخرل خالؼ  - أ
الدكلة الطرؼ في النزاع ،في تاريخ اعطاء االطراؼ مكافقتيـ عمى طرح النزاع عمى 

فقرة 28التكفيؽ اك التحكيـ، كايضا في تاريخ تسجيؿ الطمب طبقا لممادة 
،مع استبعاد ام شخص كاف يحمؿ في ىذا التاريخ اك ذاؾ جنسية 3فقرة 36كالمادة3

 .الدكلة المتعاقدة الطرؼ في النزاع
كؿ شخص معنكم يحمؿ جنسية احدل الدكؿ المتعاقدة االخرل خالفا  - ب

لمدكلة الطرؼ في النزاع ،في تاريخ اعطاء االطراؼ مكافقتيـ عمى طرح النزاع عمى 
التكفيؽ كالتحكيـ ،كايضا كؿ شخص معنكم يحمؿ جنسية الدكلة المتعاقدة الطرؼ في 

بالنظر  (احد رعايا الدكلة المتعاقدة االخرل)كيتفؽ عمى اعتباره.النزاع في ذات التاريخ 
 1.الى الرقابة التي تمارس عميو

الشخص الطبيعي األجنبي  .1

يككف الشخص الطبيعي األجنبي طرفا متعاقدا في عقكد الدكلة ،  نادرا ما
حيث انو في اغمب االحياف يككف ىذا الطرؼ المتعاقد مع الدكلة عبارة عف شخص 
معنكم ممثؿ في الشركات األجنبية ، اف ىذا النكع مف العقكد يتطمب خبرات فنية 
كمكارد مالية عالية قد التتكاجد لدل الشخص الطبيعي ، كىذا مايتضح في عقكد 

 2.البتركؿ ايف نجد اف ىذه الخبرات تتكافر فحسب في شركات البتركؿ الكبرل

                                                           
 1968 اتفاقية المركز الدكلي لفض منازعات االستثمار1
 12 منية ،بكحارة المية،عقكد االستثمار في القانكف الدكلي الخاص، مرجع سابؽ،  صمبكداؿ 2
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  ،ف ككف الشخص الطبيعي طرفا في العقد فانو ال يؤثر في طبيعة عقد الدكلةإ
 كالمساىمة ةألف محؿ العقد كمضمكنو يتعمقاف بالتنمية االقتصادية في الدكلة المتعاقد

في تطكرىا كما اف ضابط الجنسية ىك مف يحدد صفة األجنبي التي يتمتع بيا 
 1. المتعاقد

 مف خالؿ معيار يأتيجنبية المستثمر بالنسبة لمدكلة المضيفة أفتحديد 
 المركز الدكلي لتسكية مف االتفاقية  2فقرة  25شارت اليو المادة أ كىذا ما ،الجنسية

سس مكضكعية لتحديدىا ، كربما ىذا راجع أم أدكف كضع 1968منازعات االستثمار 
لمطابع االختيارم الختصاص المركز ،كلحرية الدكلة المضيفة في تحديد االشخاص 

 2. الذيف تعتبرىـ مستثمريف اجانب

الشخص االعتباري  .2

 كما يمكف اف ،قد تككف عقكد الدكلة مبرمة مع األشخاص األجنبية العامة
 ففي غالب األحياف تككف ،تككف مبرمة بكاسطة الدكلة مع الشركات األجنبية الخاصة

.   األجنبي في عقكد االستثمار االعتبارمالشركة ىي الشخص 

ففي معظـ األحياف يككف احد اطراؼ عقكد الدكلة الشركات األجنبية كقد تككف 
فاننا قد .شركة خاصة مف اشخاص القانكف الخاص في الدكؿ التي تحمؿ جنسيتيا 

ف الشركة األجنبية المتعاقدة مع الدكلة كعمى الرغـ مف صفتيا أنجد في بعض االحياف 

                                                           
 33بشار محمد االسعد،عقكد االستثمار في العالقات الدكلية ، مرجع سابؽ ، ص 1
 63 مصمح احمد الطراكنة ك فاطمة الزىراء محمكدم، مرجع سابؽ، ص2
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 مف قبؿ كاإلشراؼانيا ال تخضع لمرقابة إال كشخص مف اشخاص القانكف الخاص 
 1. جياز كطني ذك نشاط تجارمككأنياكتتصرؼ .الدكلة التي تنتمي الييا 

الطبيعة الخاصة لعقود االستثمار وخصائص عقود االستثمار : المطمب الثاني
 الحديث في ىذا المطمب عف الطبيعة الخاصة لعقكد االستثمار سأحاكؿ

كخصائص عقكد االستثمار 

الطبيعة الخاصة لعقود االستثمار  : الفرع االول 

نكاعيا يتمثؿ في المساىمة في أ عقكد االستثمار عمى اختالؼ رف جكهإ
. تحقيؽ التنمية االقتصادية لمدكلة المضيفة مما جعميا تتميز بطبيعة خاصة 

ف في عقكد االستثمار تككف الدكلة طرفا فييا بمفيكميا المعركؼ في أحيث 
مما يمنحيا نفكذا كسمطة سيادية لضماف تحقيؽ  (الدكلة ذات سيادة)طار القانكف العاـ إ

 كىنا يصعب التكفيؽ بيف االىداؼ ،اليدؼ المنشكد مف تعاقدىا مع المستثمر األجنبي
  كبيف االىداؼ كالمصالح التي ،كالمصالح العامة التي تسعى الدكلة المضيفة لتحقيقيا

كلما كاف جكىر عقكد االستثمار يتمثؿ في ككنيا تبـر بيف . ينشدىا المستثمر األجنبي 
طرفيف ينتمي كؿ منيما لنظاـ قانكني مختمؼ عف االخر ، ككذلؾ في انتقاؿ القيـ 

فاف اىـ : االقتصادية عبر الحدكد بغرض تحقيؽ التنمية االقتصادية لمدكلة المضيفة 
 2. االطراؼ كمكضكع العقد مركزخصائصيا تتمثؿ في

فالطبيعة الخاصة ليذه العقكد كما نعتقد ال ترجع الى ككنيا مف عقكد القانكف 
العاـ اك عقكد القانكف الخاص كانما تستمد ىذه العقكد خصكصيتيا مف مكضكعيا 

كارتباطيا بخطط التنمية االقتصادية لممدكلة المضيفة مما يكسبيا بعدا عاما يتمثؿ في 
                                                           

عدلي محمد عبد الكريـ، النظاـ القانكني لمعقكد المبرمة بيف الدكؿ كاالشخاص ، مرجع سابؽ  1
 97،ص 

 كما بعدىا 66، ص عقكد االستثمار في العالقات الدكلية الخاصةبشار محمد االسعد،  2
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االرتباط في المجتمع ، بمعنى اف ىذه العقكد لـ تعد في مصمحة االطراؼ كحسب ك 
لذلؾ فاف ارادة االطراؼ كقت تكقيع العقد لـ تعد . انما في مصمحة المجتمع ايضا 

 1. العنصر الكحيد الياـ بؿ ىناؾ ايضا المصمحة العامة

خصائص عقود االستثمار : الفرع الثاني 

: تتمثؿ الخصائص العامة لعقكد االستثمار في

عقد االستثمار من عقود المدة : أوال

عقد المدة ىك العقد الذم يككف الزمف عنصرا جكىريا في تنفيذه فيككف ىك 
المقياس الذم يقدر االداء بو ، فتتسـ عقكد االستثمار بطكؿ مدتيا فيي ال تنصب 

عمى عممية كاحدة كعممية شراء القطف اكبناء سفينة مثال كانما تتعمؽ باستغالؿ لممكارد 
الطبيعية تتـ مف خالؿ فترة زمنية طكيمة عمى نحك يتـ معو اقامة منشات كتجييزات 

كيترتب عف طكؿ تنفيذ ىذه . دائمة تظؿ مممككة لمطرؼ األجنبي طكاؿ مدة العقد
 2العقكد عدة مشاكؿ مما يزيد مف اىمية دكر التحكيـ في فض ىذه النزاعات

عقد االستثمار هو عقد مركب : ثانيا 

كىك الذم ينطكم عمى عدة عمميات قانكنية ينيض بكؿ منيا في العادة عقد 
كما يمكف تعريؼ مجمكعة العقكد بانيا ترابط عدة عقكد معينة سكاء بسبب . كاحد

مكضكعيا اك اشخاصيا لتحقيؽ عممية تجارية معينة ،فتككف مزيجا مف عدة عقكد 
 3.يربطيا كحدة المكضكع

 في مركز االطراؼ (التكازف)عدـ التكافؤ : ثالثا
                                                           

 75ص نفس المرجع،بشار  1
 30حساف نكفؿ ، التحكيـ في منازعات عقكد االستثمار، مرجع سابؽ ، ص  2
 31،صنفس المرجع 3
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منازعات عقود االستثمار : لفصل الثانيا

  كذلؾ نظرا لمدكر الذم يقـك بو ،كجو النشاط التجارمأىـ أيعد االستثمار مف 
حسف تكظيفو كتطبيقو عمى أذا إ  ال سيما ،عمى صعيد التنمية االقتصادية كاالجتماعية

جؿ جذب االستثمارات أف معظـ الدكؿ تتسابؽ مف أنحك يحقؽ التكازف بيف كما 
 حيث ،يجابية لمدكلة المضيفة لالستثمارإثار أ كذلؾ لما ليذه االستثمارات مف ،األجنبية

قتصاد متطكر مف إببعض مقكمات بناء - م الدكلة المضيفة لالستثمارأ–يتـ تزكيدىا 
داريةس ماؿ كخبرات فنية أخالؿ ما يقدمو المستثمر مف ر  االمر ، كتكنكلكجية حديثةكا 

 كزيادة ،ف يييئ ليا االجكاء المناسبة لالنفتاح عمى االسكاؽ العالميةأنو أالذم مف ش
يجاد ،صادراتيا  كبالتالي تحسيف الكضع االقتصادم ، فرص عمؿ لمكاطنيياكا 

قتصادية لممستثمر كلدكلتو مف إ  كما يحقؽ االستثمار عكائد كمزايا ،كاالجتماعي فييا
 كال سيما ، كنظرا لما تتمتع بو عقكد االستثمار،خالؿ بناء عالقات اقتصادية كتجارية

االستثمارات الضخمة الخاصة بالركائز االقتصادية االستراتيجية مف تعقيدات بسبب 
 في ىذا كسأحاكؿ 1. العديد مف المنازعاتبشأنيانو بال شؾ قد تثكر إ ؼ،طرافيا أتعدد

 لجكء االطراؼ  كأسبابالفصؿ الحديث عف المنازعات الناشئة عف عقكد االستثمار
. المتعاقدة الى التحكيـ في منازعات عقكد االستثمار

  

                                                           
 سامي محمد عبد العاؿ، دكر القضاء كالتحكيـ في تسكية منازعات االستثمار، بحث مقدـ الى 1

 2،ص2015مؤتمر كمية الحقكؽ ، جامعة طنطا، 
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المنازعات الناجمة عن عقود االستثمار  : األولالمبحث 

نماكما تمت االشارة سابقا الى اف عقكد االستثمار ال تنعقد ضمف عقد كاحد   كا 
طكيمة  كبما اف ىذه العقكد تعتبر مف العقكد.تنعقد تحت طائفة مجمكعة مف العقكد

لى حدكث مشاكؿ كذلؾ مع تغير الظركؼ كما قد يختمؼ إالمدة مما قد يكدم 
 في كسأحاكؿيكدم الى حدكث مشاكؿ بيف الطرفيف  المتعاقديف في بعض االمكر مما

. ىذا المبحث الى الحديث عف المنازعات التي قد تثيرىا عقكد االستثمار

الطبيعة الخاصة لمنازعات عقود االستثمار : المطمب االول

ف العقكد الخاصة بمجاالت أ إالعمى الرغـ مف اختالؼ مجاالت االستثمار 
االستثمار عمى كجو العمـك تكاد تتميز بسمات خاصة بيا كفي نفس الكقت تميزىا عف 
عقكد التجارة الدكلية التقميدية مما يضفي نكعا مف الخصكصية عمى طبيعة المنازعات 

 1.الناجمة عنيا

 األجنبية تتميز بعدـ التكافؤ كاألشخاصفعقكد االستثمار المبرمة بيف الدكلة 
. جيزتيا أحد أك أ فنجد الدكلة كطرؼ عاـ ، المتعاقدةلألطراؼفي المركز القانكني 

 كالطرؼ األخر يتمثؿ في .كالدكلة ىنا ىي الدكلة ذات سيادة التي تتمتع بمزايا خاصة
ك أكقد يككف ىذا األخير شخص طبيعي  (الطرؼ األجنبي الخاص)المستثمر األجنبي 

 صفة بأيةنو اليتمتع إكعمى الرغـ مف قكتو االقتصادية كالمالية ؼ شخص معنكم،
 2.سيادية، كما ال يعد شخصا مف اشخاص القانكف الدكلي العاـ

                                                           
  طو احمد عمي قاسـ، تسكية المنازعات الدكلية االقتصادية ، بدكف طبعة ، دار الجامعة الجديدة1

 31لمنشر، االسكندرية ، ص
 32 نفس المرجع ،ص2
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عمى منيا ليس فقط أ سمطة أليةنيا ال تخضع أفتمتع الدكلة بالسيادة يعني 
عمى عكس المستثمر .يضاأعمى المستكل الداخمي كلكف عمى المستكل الخارجي 

كىنا . صفة سيادية بأيةنو اليتمتع إال أاألجنبي فبالرغـ مف قكتو االقتصادية كالمالية 
 أ كنتيجة ليذا االختالؼ غالبا ما يمج،يختمؼ الطرفاف في المركز القانكني لكؿ منيما

ماـ القكة التي تتمتع بيا ألتماس كافة السبؿ التي تكفر لو الحماية إلى إالطرؼ األجنبي 
 في عقكد االستثمار المألكفةدراج بعض الشركط غير إ ىذا الطرؼ الى أ فيمج،الدكلة

المبرمة بينو كبيف الدكلة عف عقكد الدكلة جميعيا كخاصة عقكد التجارة الدكلية 
 1.التقميدية

دراج بعض الشركط في إف المستثمر األجنبي قد يضفي الى أكما سمؼ الذكر 
 المبرمة بينو كبيف الدكلة المضيفة كىذه الشركط تتنكع مف ناحية قانكف رعقكد االستثما

:ربع نماذجأالدكلة المضيفة بيف   

تجميد كتثبيت قانكف العقد مف حيث الزماف كالمكاف بحيث اليسرم عمى : اوال
م التعديالت أ. بعد ذلؾ تطرأدكف تمؾ التي  العقد االحكاـ النافذة كقت ابراـ العقد

.ك التثبيت بالثبات التشريعي أبراـ العقد كيعرؼ ىذا التجميد إالتشريعية الالحقة عمى   

. المنفردة باإلرادةكتعديمو أعدـ المساس بالعقد  : ثانيا  

لى مجرد شركط إحكاـ القانكف في العقد كتحكيؿ قكاعده أدماج إمحاكلة : ثالثا
.تمؾ التي يمنحيا ليا االطراؼ المتعاقدة إال  قكة بأيةتعاقدية ال تتمتع   

                                                           
 70 طو احمد عمي قاسـ،تسكية المنازعات الدكلية االقتصادية،مرجع سابؽ، 1
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تيميش دكر القانكف في العقد بحيث ال يطبؽ االبصفة احتياطية كيعرؼ : رابعا
1.ىذا الدكر بالدكر االحتياطي لقانكف العقد  

يضا بالطبيعة الفنية كذلؾ أ تتأثرفالطبيعة الخاصة لمنازعات عقكد االستثمار 
  كعقكد االستثمار تتنكع كتتعدد، استثمارم الذم ابرمت في نطاقوا بمجاؿالرتباطو

بالنظر الى المجاؿ الذم تنصب فيو، كىذه الطبيعة الفنية تنتج مف خالؿ الطابع 
 فكؿ مجاؿ ينطكم عمى طبيعة فنية خاصة كبالتالي تكيؼ العقكد ،الخاص بكؿ مجاؿ

  2.الخاصة بو كفقا لطبيعتو الفنية

إال  ألخركبالرغـ مف اختالؼ الطبيعة الفنية لمجاالت االستثمار مف مجاؿ 
ك الراغبة في النمك ىدفيا مف كراء ىذه العقكد أ فالدكؿ النامية .نيا تيدؼ ليدؼ كاحدأ

 اـ بالنسبة لمطرؼ األجنبي المتعاقد معيا ،ىك تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية
 فاليدؼ الرئيسي بالنسبة لو ىك ، ىذا النكع مف العقكدإلبراـفتتعدد االسباب التي تدفعو 

 كنتيجة لتغير الظركؼ االقتصادية كالسياسية .كبر قدر ممكف مف االرباحأتحقيؽ 
لى تحقيؽ االىداؼ االقتصادية لمدكلة إ ييدؼ كأصبحكاالجتماعية تطكرت اىدافو 

 .في نفس الكقت عمى االرباح الناتجة عف تمؾ المساىمة كالمشاركة المضيفة كالحصكؿ
ف األىداؼ اإلستراتيجية لدكؿ جنسية المستثمريف تمعب دكرا ىاما كحيكيا في أكما 

االقتصادية تنبع مف تقديـ خدمة  ذف فالطبيعة الفنية إ.تكجيو كتشجيع تمؾ االستثمارات
 ىك كاألساسي اليدؼ الرئيسي ،ذات طابع فني كذلؾ مقابؿ تحقيؽ اىداؼ متعددة

                                                           

 71 ،صمرجع سابؽ, طو احمد عمي قاسـ1 
 111 خالد كماؿ عكاشة ، دكر التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار ، مرجع سابؽ،ص2
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 كاليدؼ الثاني ىك المساىمة ،كبر قدر ممكف مف االرباح لممستثمر األجنبيأتحقيؽ 
 1. كالثالث تحقيؽ االىداؼ االستراتيجية لدكؿ جنسية المستثمريف،في عممية التنمية

 المنازعات الناتجة عن التغير في شروط التعاقد : المطمب الثاني

 مثؿ ىذه العقكد فإبراـ ،تعتبر عقكد االستثمار مف بيف العقكد طكيمة المدة
 طالت المدة فاف الظركؼ تتغير مع مافكؿ يستغرؽ مدة اطكؿ عشرات السنيف مثال

مركر السنيف فعند ابراـ العقد فاف احد االطراؼ يمكف اف يغفؿ عف طكؿ المدة كتغير 
ذاالظركؼ  ف تغير ىذه الظركؼ كاف أ كرأل ما تغيرت الظركؼ مع مركر السنيف كا 

كسكؼ اقـك في ىذا المطمب بالحديث .لغير صالحو قد يثير خالؼ بيف المتعاقديف 
كذلؾ ضمف فرعيف الفرع االكؿ  عف المنازعات الناتجة عف تغيير في شركط التعاقد

المنازعات الناجمة عف الظركؼ الطارئة كالفرع الثاني المنازعات الناجمة عف القكة 
القاىرة 

المنازعات الناجمة عن الظروف الطارئة في عقد االستثمار : األولالفرع   

جاؿ طكيمة كتنفذ في الغالب عمى مراحؿ أف عقكد االستثمار ىي عقكد ذات إ
 بإجراءنو يراعي في ذلؾ القياـ إبرامو لمعقد في مثؿ ىذه االستثمارات ؼإفالمستثمر قبؿ 

فالمشاكؿ  .دراسة شاممة تتعمؽ بالتخطيط المالي لممشركع مع احتماؿ الربح كالخسارة
 ضركرة ك مصدرىا قاألجنبية،التي قد تثكر بيف الدكؿ المضيفة كالنامية كالشركات 
 المتغيرات استيعابجؿ القدرة عمى أتحقيؽ المزيد مف المركنة في النظاـ التعاقدم مف 

ما أ ،ك االجتماعية بالنسبة لمدكؿ الناميةأك االقتصادية أالجذرية في الظركؼ السياسية 
 دكف القياـ كاستمرارىاالشركات األجنبية فتتمسؾ عادة باستقرار ىذه العالقات التعاقدية 

ك االستثنائية االحداث أ الطارئة باألحداث كيقصد ،ك تبديؿ في نصكصياأ تعديؿ بأم
                                                           

 89_88 طو احمد عمي قاسـ،تسكية المنازعات الدكلية االقتصادية،مرجع سابؽ ص1
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ف إال أ ،تكقعة كما في حالة القكة القاىرةـنيا غير أ كما الكقكع، النادرة المألكفةغير 
 فيذه االخيرة قد تجعؿ ،ك االستثنائي ال يصؿ الى درجة القكة القاىرةأالحدث الطارئ 

ك االستثنائي يجعؿ تنفيذ أما الحدث الطارئ إنيائو، أتنفيذ العقد مستحيال كتؤدم الى 
 1.العقد مرىقا كليس مستحيال

فقد يتفؽ االطراؼ في عقكد االستثمار عمى ادراج شرط اعادة التفاكض فيما 
حداث يحددىا االطراؼ في العقد سكاء في نفس الشرط الكارد في أبينيـ عند كقكع 

رادتيـ كتكقعاتيـ عند ابراـ إ كتككف ىذه األحداث مستقمة عف ،العقد اكفي اتفاؽ منفصؿ
عادة التفاكض الشرط الذم يتعيد بمقتضاه الطرفاف بتعديؿ إ كما يقصد بشرط .العقد

 كأدت التي تعيدا بمكجبيا ،حدث تغير في الشركط االساسية ذاإالعقد الذم يربطيما 
صابةلتغير تكازف العقد  عادة التفاكض إ كيتصؼ شرط .حد المتعاقديف بضرر فادحأ كا 

تفقت عميو االطراؼ في  إألف مضمكنو يتكقؼ عمى ما_محض_ شرط اتفاقي بأنو
 كمف حالة ألخرف مضمكنو ليس كاحد بؿ تختمؼ صكرتو مف عقد أب كما يتميز العقد،
 ففي بعض العقكد قد تككف ظركؼ اقتصادية بينما في ،رادة االطراؼإخرل كفؽ أالى 
 2.قانكنية كأمالية  كأخر قد يكاجو ظركؼ غير اقتصادية مثؿ ظركؼ سياسية أعقد 

ىنا يصبح تنفيذ االلتزاـ فرض بالرغـ  (العقد شريعة المتعاقديف )فتطبيؽ قاعدة 
 ألف تنفيذه غير المستحيؿ كالمديف ال يستطيع ألمتكقعة،مف حدكث ىذه الظركؼ غير 

ف يتحمؿ الطرفاف معا ىذا أف العدالة تقضي أغير إرىاقا، ف فيو أعدـ التنفيذ بدعكل 
الظرؼ الطارئ فيتدخؿ القاضي ليعدؿ االلتزامات الناشئة مف العقد بما يتناسب مع 

3.الحدث الطارئ  
 
 

                                                           
 23 خالد كماؿ عكاشة ،مرجع سابؽ،ص1
 124صنفس المرجع،  ، خالد كماؿ عكاشة2
السعدم، الكاضح في شرح القانكف المدني،النظرية العامة لاللتزامات مصادر   محمد صبرم3

 302طبعة الرابعة،دار اليدل،الجزائر ،ص االلتزاـ،
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: ركط تطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة تتمثؿ فيكش
 . ىذه الظركؼ اك الحكادث في الفترة بيف انعقاد العقد كتنفيذهتطرأف أ .1
 .ف تككف ىذه الظركؼ اك الحكادث استثنائية كعامة كغير متكقعةأ .2
 1.ف يجعؿ الحادث الطارئ تنفيذ االلتزاـ مرىقا كليس مستحيالأ .3

 عن شرط القوة القاهرة الناجمةالمنازعات : الفرع الثاني 
نقضاء االلتزاـ الستحالة إف القكة القاىرة بكصفيا سبيال مف سبؿ أالحقيقة 

نماتنفيذه لـ ترد في القانكف المدني في نص كاحد  كردت في نصكص متفرقة فتنص  كا 
ف الضرر قد نشأ أثبت الشخص أذا إ"نوأ عمى  مف القانكف المدني الجزائرم127 المادة

كخطا أكخطا صدر مف المضركر  أك قكة قاىرة،أعف سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجئ 
ك اتفاؽ ألـ يكجد نص قانكني   ماالضرر،كاف غير ممـز بتعكيض ىذا ، مف الغير
 2.ذلؾيخالؼ 

 عمى استحاؿذا إ"نو أعمى مف القانكف المدني الجزائرم 176 كما تنص المادة
كـ عميو بالتعكيض الضرر الناجـ عف عدـ تنفيذ التزامو حف ينفذ االلتزاـ عيناأالمديف 

" يد لو فيو  عف سبب النشأتف استحالة التنفيذ ألـ يثبت  ما
ك مجمكعة مف االحداث أكالقكة القاىرة في مفيكميا االصطالحي تعني حدث 

 كيترتب عمييا انقضاء االلتزاـ ،ك تداركياأحد مف االطراؼ تكقعيا ألـ يكف في كسع 
كىي بعبارة اخرل مجمكعة الظركؼ .ف يتحمؿ تبعية ذلؾ أالستحالة تنفيذه دكف 

 بيا الدكلة كتؤدم بيا الى عدـ االلتزاـ بالقكاعد القانكنية بحيث ال رالتي تـ المفاجئة
 3.رتكابيا فعال مخالؼ اللتزاماتيا مكجبا لممسئكلية إيعد 

 
 

                                                           
 308، صمرجع سابؽ,  محمد صبرم السعدم1
 مف القانكف المدني127 المادة 2
 166 ،ص، مرجع سابؽ خالد كماؿ عكاشة، دكر التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار3



  لجوء األطراف إلى التحكيم فيهاب   منازعات عقود االستثمار وأسبا: الثانيالفصل 
 

 
55 

ذا  كانت نظرية القكة القاىرة تشترؾ مع نظرية الظركؼ الطارئة في كا 
ف العقد يقـك عمى شرط أ كمقتضاىا Robus sistant ibusاستنادىما عمى قاعدة 

ف إ ؼ،مضمر بيف المتعاقديف يجعؿ بقاؤه منكطا ببقاء الظركؼ التي ابـر في ظميا
ما أف القكة القاىرة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيال أالفارؽ بيف النظريتيف يظؿ قائما كذلؾ 

ف  أذاإالحدث الطارئ فيجعؿ تنفيذه مرىقا ال مستحيال كيترتب عمى ذلؾ فرؽ في االثر 
ما الحدث أ ،نقضاء االلتزاـ فال يتحمؿ الطرؼ تبعة عدـ تنفيذهإالقكة القاىرة تؤدم الى 

 1.الطارئ فال ينقضي االلتزاـ بو بؿ يرتد الى الحد المعقكؿ فتكزع الخسارة بيف االطراؼ
حكاـ التحكيـ أخذت معظـ أحكاـ التحكيـ فقد أما مفيـك القكة القاىرة في أ

 ، باعتبارىا حدثا تتكافر فيو شركط عدـ التكقع كاستحالة الدفع،الدكلي بفكرة القكة القاىرة
 ، مطمقةاستحالةلى جعؿ االلتزاـ مستحيال إكيؤدم ، رادة المديفإكاالستقالؿ عف 

خ العقد كعدـ مساءلة المديف افسافكالنتيجة التي يرتبيا قضاء التحكيـ عمى ذلؾ ىي 
 كىذا النيج مف جانب قضاء التحكيـ نالحظو سكاء تصدل المحكـ .عف عدـ التنفيذ

لى تطبيؽ المبادئ العامة لمقانكف إ أكلجأ ،مف تمقاء نفسو لتحديد مفيـك القكة القاىرة
،  .حكاـ قانكف كطني معيف لتحديد ىذا المفيـكألى إك رجكع  ألتحديد ىذا المفيـك

كسع مف المفيـك الفني كالضيؽ أف مفيـك القكة القاىرة عمى الصعيد الدكلي أكالخالصة 
ية حاؿ ليس ىناؾ مفيـك مكحد كمقبكؿ لمقكة أكعمى  كالمكجكد في القكانيف الداخمية،
نما ،القاىرة عمى المستكل الدكلي  يختمؼ مفيكميا بيف القكانيف الكطنية كالعقكد كا 

 2.النمكذجية
: لتحقيؽ القكة القاىرة يشترط ثالثة شركط كىي

 رادة المتعاقديفإاستقالؿ الحدث عف  .1
 براـ العقدإعدـ تكقع الحدث عند  .2
 كجكد استحالة مطمقة في تنفيذ االلتزامات التعاقدية .3

 

                                                           
 110ص مرجع سابؽ،  طو احمد عمي قاسـ،1
 118صمرجع سابؽ،  خالد كماؿ عكاشة،2
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 المنازعات الناتجة عن االجراءات التي تتخذها الدولة :المطمب الثالث
 المضيفة

 ىذا .شخاص القانكف العاـ الدكليأف الدكلة ىي شخص مف أ المسمـ بو من
 ككما سمؼ ، كىي صاحبة السمطة العميا، القانكنية الدكليةباألىميةما يمنحيا تمتع 

كىذا مالـ يتمتع بو  ف الدكلة كطرؼ في عقكد االستثمار ىي الدكلة ذات سيادة،أالذكر 
نو ال يممؾ إال أالمستثمر األجنبي فيذا االخير بالرغـ مف قكتو المالية كاالقتصادية 

يمكف  كتمتع الدكلة بيذه السيادة يمنحيا الحؽ في فرض بعض االمكر التي ال سيادة،
 كليذا يفضؿ المستثمر ، حقكقوانتياؾلى إلممستثمر األجنبي فرضيا كىذا ما يؤدم 

 .لى التحكيـ لحسـ المنازعات الناتجة بينو كبيف الدكلة المضيفةإاألجنبي المجكء 
حاكؿ في ىذا المطمب التطرؽ الى المنازعات التي قد تنتج عف اإلجراءات أكسكؼ 

التي تتخذىا الدكلة المضيفة كذلؾ ضمف فرعيف االكؿ المنازعات الناشئة نتيجة التغير 
التشريعي الذم تقـك بو الدكلة المضيفة كالثاني المنازعات الناشئة نتيجة استيالء الدكلة 

.  انفرادمبإجراءالمضيفة عمى االستثمارات األجنبية 
المنازعات الناشئة نتيجة التغيير التشريعي الذي تقوم به  :الفرع االول

 الدولة المضيفة
التشريع ىك األداة التي تعبر بيا الدكلة عف سياستيا االقتصادية بصفة عامة 

يكجد  م الأ كاف التشريع عرضة لمتغيير فإذا ،كسياستيا االستثمارية بصفة خاصة
نو مف إؼ ك يحترمو،أف الشعب ال يعتد بو  أكأ تغييرهثناء أىناؾ نظاـ خاص بو يتبع 

ف أ ذلؾ ،الصعب كمف  غير المتكقع قدـك المستثمر عمى االستثمار في ىذه الدكلة
المستثمر نادرا ما يتكجو الى دكلة يجيؿ اك يصعب عميو ادراؾ اكضاعيا االقتصادية 

 1.ك كانت تشريعاتيا المنظمة لالستثمار غامضة كغير مستقرةأ

                                                           
 128 ،صدكر التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار، مرجع سابؽ خالد كماؿ عكاشة، 1
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سيادية مما يمنحيا الحؽ في تشريع  كنظرا لما تتمتع بو الدكلة مف مظاىر
فتتكلى الدكلة سف القكانيف   القكمية،لمصمحتياالقكانيف كالمكائح التي تراىا محققة 

فراد المجتمع ككذلؾ بينيـ كبيف الييئات العامة أكالتشريعات التي تنظـ العالقات بيف 
بطريقة غير مباشرة  كأككذلؾ بيف الدكلة كبيف االطراؼ األجنبية سكاء بطريقة مباشرة 

  كسف الدكلة لمقكانيف كالتشريعات ،جيزتيا العامة كىذه االطراؼ التي تتعامؿ معياأبيف 
ف تغيير بعض أ الدكلة رأت فإذايبقى عمى طبيعتو بؿ يتغير مع ظركؼ الحياة  ال

لى تحقيؽ المصمحة العامة فميا إضفاء تعديؿ عمييا ييدؼ أك إالقكانيف كالتشريعات 
 1.الحؽ في ذلؾ 

ف تؤثر عمى العقكد أك التغييرات التي تقـك بيا الدكلة يمكف أفيؿ التعديالت 
برمتيا مع المستثمر األجنبي؟ أالتي 

ك أفككف الدكلة صاحبة سيادة قد ثار خالؼ حكؿ االراء التي تتناكؿ التغييرات 
فيرل   كمعارضيف،مؤيديفعمى تشريعاتيا كقكانينيا بيف  التعديالت التي تقـك بيا الدكلة

ك التعديالت التي تجرييا عمى تشريعاتيا أف الدكلة ليا الحؽ في التغييرات أ المؤيديف
 الدكلة تتخذ ىذه فمادامت ،قميمياإكقكانينيا ككف الدكلة تتمتع بكافة مظاىر السيادة في 

لى تحقيؽ المصمحتيا القكمية كلـ إىا بذلؾ ييدؼ ـقميميا كقياإاالجراءات داخؿ حدكد 
ف قياـ الدكلة أما المعارضكف فيركف أ ،تخالؼ بذلؾ القكاعد الدكلية كالعرفية كاالتفاقات

كسيمة لكي تتحمؿ بيا مف الشركط إال  ىك اـ (التغييرات كالتعديالت)بيذه االجراءات 
 التي تصدرىا نتائجو باألحكاـك التزاـ أالمتضمنة في العقكد كشرط المجكء الى التحكيـ 

 2. القانكنية التي تحكـ تسكية النزاعديؿ في القكاعدف ىذه التغيرات التعأيككف مف ش كأ
ك التغييرات التشريعية يزيد مف مخاكؼ أ الدكلة لمثؿ ىذه التعديالت فإجراء

 كتساىـ في زعزعة ، المستثمر األجنبي في تعاممو مع الدكلة المضيفة لالستثمار
 لالستجابة مما دفع ببعض الدكؿ ، االستقرار المنشكد لمناخ االستثمار بصفة عامة

لرغبات المستثمريف االجانب في تضميف عقكد االستثمار شرطا خاصا بالثبات 

                                                           
 131،صتسكية المنازعات االقتصادية الدكلية، مرجع سابؽ طو احمدعمي قاسـ، 1
 132 صمرجع سابؽ ،, طو احمد عمي قاسـ2
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التشريعي مفاده خضكع تمؾ العقكد لقانكف الدكلة المضيفة لالستثمار كالسارم لحظة 
1.برامياإ  

كيقصد بشركط الثبات التشريعي اك التجميد الزمني لقانكف االرادة تمؾ الشركط 
التي يتفؽ االطراؼ عمى ادراجيا في العقد االصمي كالتي تقضي باستبعاد كافة 

 2.التعديالت المحتممة التي يمكف اف تطرأ عمى القانكف المختار في المستقبؿ
كىذا الثبات التشريعي الذم يطمح اليو المستثمر األجنبي ال نجده فقط في 

نماعقده مع الدكلة ف نجده في قكانيف بعض الدكؿ مثؿ قانكف االستثمارات أ ممكف ، كا 
تضمف الحككمة المزايا التي )نوأالجزائرم في المادة الخامسة منو، كالتي تنص عمى 

 3 .(حصؿ عمييا المستثمر بمكجب القانكف السارم كقت االستثمار
المنازعات الناشئة نتيجة استيالء الدولة المضيفة عمى :الفرع الثاني 

  انفرادي بإجراءاالستثمارات األجنبية
قد تتعدد األساليب التي تتبعيا الدكلة في االستيالء عمى المصالح المالية 

 باإلرادةجراءات تتـ إنيا تتشابو جميعيا في ككنيا  إال أ ،األجنبية المكجكدة عمى اقميميا
المنفردة لمدكلة كتيدؼ الى حرماف المستثمر األجنبي مف الفكائد المالية التي تعكد عميو 

كمف بيف الطرؽ التي تتبعيا الدكلة ، غير مباشر كأمكالو سكاء بطريؽ مباشر أمف 
كىي نزع الممكية لممنفعة العامة   األجنبيالمضيفة لالستيالء عمى ممتمكات المستثمر 

 مقيدة بشركط كىي المصمحة العامة االستيالءف مشركعية أ كما كالتأميـكالمصادرة 
. ق الطرؽذ شي مف التفصيؿ عف قبإعطاءقـك أكسكؼ 4.ليذا االستيالء

نزع الممكية : اوال 
س االمكاؿ األجنبية كصحاب رؤأف يتخذ ضد مصالح أجراء يمكف إشد أف إ

مكاليـ كمصالحيـ المالية بدكف أالخاصة ىك استيالء حككمات الدكؿ المضيفة عمى 
                                                           

 128ص مرجع سابؽ،  خالد كماؿ عكاشة،1
 جامعة احمد ,مداخمة بعنكاف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى عقكد االستثمار,  ,  مجمة الحقيقة 2

 9ص, 2016, دراية
 المادة الخامسة  المتضمف قانكف االستثمار،03-01امر رقـ  3
 138  مرجع سابؽ،ص، خالد كماؿ عكاشة4
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 ،ية المستكلي عميياؿك بتعكيض غير متناسب مع قيمة االمكاؿ كالمصالح الماأتعكيض 
 الحككمية ذات الطبيعة المماثمة عائقا كاإلجراءات الخكؼ مف نزع الممكية يشكؿلذا 

 كعمى الرغـ .األجنبية الخاصة في الدكؿ الراغبة في النمك ىاما كخطيرا لالستثمارات
ذات سيادة بالحؽ في تنظيـ ممكية االجانب  مف القانكف الدكلي يعترؼ لكؿ دكلة

 كبحؽ ، كحيازتيا كاستثمارىا في القطاعات االقتصادية المختمفة داخؿ اقميميالألمكاؿ
ك جزئيا مف ممارسة ىذه الحقكؽ داخؿ مجاؿ  أالدكلة في منع االجانب منعا كميا

 باكتساب االمكاؿ بطريؽ قانكني داخؿ لألجانباف الدكلة التي تسمح إال اختصاصيا 
 الحقكؽ احتراـ بمبدأما يعرؼ  مكاليـ بطريقة تعسفية كىكأتحرميـ مف أال قميميا يجب إ

 فالتمتع بالحقكؽ ،ف حؽ احتراـ الحقكؽ المكتسبة ال يمثؿ حقا مطمقاإال أ ،المكتسبة
ة فيجكز لمدكلة طبقا لقكاعد ؿالمكتسبة مسمكح بو فقط طبقا لمقانكف الداخمي لكؿ دك

ف تتخذ مف  أ كاالقتصادم كمف تحدد بحرية ىيكميا االجتماعأالقانكف الدكلي 
 1.االجراءات ما يحقؽ منفعتيا العامة كمصالحيا الكطنية

االستيالء : ثانيا
جراء مؤقت تتخذه السمطة العامة المختصة كتحصؿ بمقتضاه عمى حؽ إكىك 

االنتفاع ببعض االمكاؿ الخاصة ليدؼ يتعمؽ بالمصمحة العامة كذلؾ في مقابؿ 
 كاالستيالء ، عادة لمف كانت لو ممكية الماؿ محؿ االستيالءبأدائوتعكيض الحؽ تقـك 

 2.ختصاصيا االقميميإجراء سيادة مباشرة تباشره السمطة العامة في حدكد إىك 
المصادرة :ثالثا

جراء تتخذه السمطة العامة في الدكلة كتستكلي بمقتضاه عمى ممكية كؿ إىي 
ف أما إ فالمصادرة . االشخاص دكف مقابؿألحدالحقكؽ المالية  كأك بعض االمكاؿ أ

لى نص إف تستند أك مصادرة قضائية كفي كمتا الحالتيف يجب أدارية إتككف مصادرة 

                                                           
 122 طو احمد عمي قاسـ،تسكية منازعات االقتصادية كالدكلية،مرجع سابؽ،ص1
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ك السمطة التنفيذية حؽ المصادرة في الحدكد المرسكمة أقانكني يخكؿ السمطة القضائية 
 1.قانكنا
 التأميم: رابعا

ك مجمكعة مف المشركعات أ االجراء الذم يراد بو نقؿ مشركع بالتأميـيقصد 
لى ممكية االمة ممثمة في الدكلة بقصد تحقيؽ إك الشركات أالخاصة مف ممكية االفراد 

 2.مصالح الجماعة
نو مف حؽ ألما كاف مف المعترؼ بو عمى النطاؽ الدكلي كالقانكف الدكلي 

 (ك نزعا لمممكيةأ استيالء أك تأميما)سكاء كانت جراءاتإية أ ذتخاإالدكلة ذات سيادة 
ؼ الى دك ما دامت ىذه االجراءات توأقميميا إمادامت ىذه االجراءات تدخؿ في نطاؽ 

تدكر منازعات االستثمار حكؿ أال نو مف الطبيعي إؼ صالحيا العاـ كمصمحتيا الكطنية،
كىي صاحبة  قميمياإجراءات داخؿ إمناقشة حؽ الدكلة صاحبة السيادة فيما تتخذه مف 

نماالسمطة العميا فيو  ذا كانت الدكلة قد قامت إ تدكر منازعات االستثمار حكؿ ما كا 
 التقييدقرىا القانكف الدكلي مثؿ أبيذه االجراءات دكف التقيد بالقيكد المكضكعية التي 

داءه الى الشخص األجنبي الذم قامت أ التعكيض الذم تقـك بو الدكلة المؤممة ببمبدأ
 3.باالستيالء عمى مشركعو االستثمارم كممتمكاتو

 الى االساليب التي تتبعيا الدكلة في االستيالء عمى المصالح كباإلضافة
 نزع الممكية،)المالية لممستثمر األجنبي كالتي تمت االشارة الييا كالمتمثمة في 

كذلؾ قد تستكلي الدكلة عمى مصالح المستثمر األجنبي (، التأميـالمصادرةاالستيالء، 
ككذلؾ االنياء  . تغيرات جكىرية في تشريعاتيا الكطنيةبأحداثمف خالؿ قياميا 

المبستر لمعقكد كعدـ االلتزاـ بشركط العقد كىذا النكع مف االجراءات يرتبط بقياـ الدكلة 
ف كالىما يتـ مف أ العالقة بينيما كأساس تغيرات اك تعديالت في تشريعاتيا بإجراء

فالدكلة تتخذ ىذه  منطمؽ االرادة المنفردة لمدكلة كدكف الرجكع الى المستثمر األجنبي
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عمى المشركعات  االجراءات بمكجب سيادتيا كالتي تراىا محققة لمصمحتيا القكمية،
قامة تمؾ إقميميا سكاء بسف التشريعات كالمكائح كالقكانيف التي تنظـ إالقائمة داخؿ 
كبتنظيـ اإلجراءات التي تتعامؿ بيا ىذه أالعمؿ بيا ر كتنظـ سي المشركعات

كما قد تعمد الدكلة الى انياء .جيزتيا العامة التابعة لياأك مع أالمشركعات مع الدكلة 
م مف شركط أبطاؿ إلى إتعمد  كأالعقكد التي سبؽ كاف ابرمتيا مع المستثمر األجنبي 

لى التحكيـ في حالة قياـ المنازعة بينيا كبيف المستثمر إالعقد كخاصة شرط المجكء 
ك أتجاه الطرؼ األجنبي إاألجنبي كذلؾ بيدؼ التنصؿ مف التزاماتيا كمسؤكليتيا 

 1.برفض تنفيذ االلتزامات الكاردة في العقد
سباب منازعات االستثمار ال ترجع قياميا عمى الدكلة المضيفة بخرؽ أف أكما 

نما ،ك انتياؾ حقكؽ المستثمر األجنبيأالتزاماتيا  سبابيا عمى المستثمر أ قد تعكد كا 
بككنو يقـك بخرؽ التزاماتو مثؿ قيامو ككفاءه بالحد االدنى لميدؼ الذم انشئ استثماره 

لتزاـ المستثمر بتدريب العمالة الكطنية لمدكلة المضيفة كثقميـ إككذلؾ  مف اجؿ تحقيقو،
عالـ الدكلة المضيفة إذلؾ ؾ ك، التقنيات في القطاعات المنشئة فييا استثماراتوبأحداث

طالعيا المتعمقة بصكرة مباشرة كغير مباشرة كاألحداثلالستثمار بكافة االمكر   عمى كا 
ف عدـ تقيد المستثمر إ ؼ،كافة التطكرات الدكلية التي تؤثر عمى االستثمارات المقامة

 نياأ مف شبإجراءاتعمى القياـ ر بيذه االلتزامات قد يحث الدكلة المضيفة لالستثما
ضرار تؤثر بالسمب عمى ىؤالء أية أحماية مصمحتيا العامة كمصمحة مكاطنييا مف 

 2.المكاطنيف كعمى اقتصادىا القكمي
 التحكيم في منازعات إلى المتعاقدة  األطراف لجوء أسباب:المبحث الثاني

 عقود االستثمار

يرتبط التحكيـ الدكلي ارتباطا شبو مباشر بحركة التجارة الدكلية كاالستثمار 
حيث تزداد الحاجة الى التحكيـ بزيادة حركة التجارة الدكلية كيتراجع بتراجعيا، كذالؾ 
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نظرا التجاه معظـ العقكد كاالتفاقات التجارية الدكلية الى استخداـ لتحكيـ ككسيمة لفض 
كسكؼ نتعرض في  . 1المنازعات التي قد تنشا عنيا عكضا عف االلتجاء الى القضاء

 (األكؿالمطمب )ىذا المبحث مبررات الجكء الى التحكيـ في منازعات عقكد االستثمار 
 (المطمب الثاني)كالخصائص المميزة لمتحكيـ في منازعات عقكد االستثمار 

مبررات المجوء الى التحكيم في منازعات عقود االستثمار  : األولالمطمب 

ف تثيرىا عقكد أيمعب التحكيـ دكرا ىاما في حسـ المنازعات التي يمكف 
نو أف ىذه الطائفة مف العقكد كأمرا حتميا بشأف البعض يعتبره ألى درجة إأالستثمار 

حيث يفضؿ االطراؼ في عقكد االستثمار .  القضاء الطبيعي في ىذا المجاؿحصبأ
كسكؼ احاكؿ . 2المجكء الى التحكيـ في حسـ منازعاتيـ كيرجع ذالؾ الى عدة اسباب

 : ضمف الفركع التاليةاألسبابالتطرؼ الى ىذه 

 مزايا التحكيم تتناسب مع طبيعة عقود االستثمار : الفرع األول

تتسـ عقكد االستثمار بطبيعة خاصة ناجمة عف طبيعة اطراؼ ىذه ألعقكد 
الدكلة  مف ناحية كالمستثمر األجنبي مف ناحية كالعممية محؿ ألعقد حيث يتعمؽ العقد 

بمشركع ضخـ يستغرؽ عدة سنكات لتنفيذه كيكمؼ مئات المالييف مف الدكالرات 
كتتشابؾ العالقة الناشئة عنو كيتطمب خبرات فنية عالية، كمع تمؾ الخصكصية فاف 
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. التحكيـ بما يتمتع بو مف مزايا يمثؿ القضاء الطبيعي لفض منازعات ىذه العقكد
 1:كتتمثؿ ىذه المزايا فيما يمي

 سرعة االجراءات: اوال 
يتميز التحكيـ بسرعة االجراءات الالزمة لمفصؿ في النزاع في كقت اقؿ مما 

  تمؾ ،يستغرقو القضاء ألعادم فمركنة اجراءاتو تؤدم الى تكفير الكثير مف الكقت
السرعة التي ال تتكافر عادة في النظـ القضائية التقميدية المقيدة ببعض النصكص 
القانكنية المكقعة لمفصؿ السريع في النزاع كىك ما يحتاجو الفصؿ في منازعات 

االستثمار اذ تككف ىناؾ استثمارات كمبالغ نقدية كبيرة كمجمدة في انتظار صدكر حكـ 
ألقضاء كمف ثـ تككف ىناؾ خسارة محققة نتيجة تعطؿ تمؾ المبالغ التي تنتظر حتى 

لى إفاألطراؼ في عقكد االستثمار تفضؿ المجكء . 2يتـ الفصؿ في النزاعات بشأنيا
لى إالتحكيـ لما  يقدمو مف عدالة سريعة كالعدالة السريعة التي يقدميا التحكيـ تراجع 

لزاـ المحكـ بالفصؿ في المنازعة المعركضة عميو في زمف معيف إاالكؿ ىك : عامميف
يحدده االطراؼ كأصؿ عاـ فقكانيف التحكيـ كلكائحو ك مكثقيو عادة ما تحدده مدة يجب 

أال يتجاكزىا المحكـ عند اصدار قراره، بؿ كتسمح لألطراؼ بالتعديؿ في ىذه المادة 
ما العامؿ الثاني فانو أ  ،عند اتفاقيـ عمى التحكيـ ، فبفقد المحكـ صفتو بعد انتيائيا

ف التحكيـ نظاـ لمتقاضي مف درجة كاحدة، فالحكـ الصادر عف المحكـ يتمتع أيتعمؽ ب
 طريقة مف طرؽ الطعف العادية مع بأمبحجية االمر المقضى كال يجكز الطعف عميو 

                                                           
 18ص ،مرجع سابؽبشار محمد االسعد، - 1
ركاء يكنس محمكد النجار،النظاـ القانكني لالستثمار االجنبي دراسة مقارنة، مرجع سابؽ -2
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ف أ الكاردة حصرا في القانكف مع مراعاة كلألسباب بشأنوامكانية رفع دعكل البطالف 
. 1الطعف بالبطالف ال يكقؼ تنفيذ حكـ التحكيـ كأصؿ عاـ

ف إكبجانب سرعة االجراءات التحكيـ مقارنة باإلجراءات القضائية المعتادة ؼ
اختيار المحكميف ك المختصيف في مجاؿ االستثمار يمنحيـ تمؾ القدرة الكبيرة عمى 

يجاد ،فيميـ المشاكؿ المعركضة عمييـ  فالتحكيـ ىك االقدر ،فضؿ الحمكؿ لياأ  كا 
عمى تطبيؽ االحكاـ المكضكعية التي تحكـ العالقات المطركحة نظرا لطبيعتيا 

. 2الدكلية

السرية في التحكيم : ثانيا

ف اختيار االطراؼ لمتحكيـ ككسيمة لفض المنازعات مبعثو ما يتميز بو مف إ
سرية، فجمسات التحكيـ غير العمنية كعدـ نشر االحكاـ تعتبر مف المميزات الكبرل 

 حيث تظؿ االسرار المرتبطة بالعقد ك المقترحات سرية، فالطراؼ في عقكد ،لمتحكيـ
 كدكافعيا نظرا لما قد كأسبابيااالستثمار ترغب في عدـ معرفة المنازعات الناشئة بينيـ 

ف احكاـ إفاالصؿ . تؤدم اليو ىذه المعرفة مف المساس بمراكزىـ المالية اك االقتصادية
 .3 بمكافقة المتحكميف كالمحكميفإالالتحكيـ ال يجكز نشرىا 

 :التحكيم قضاء متخصص: ثالثا

يكفؿ التحكيـ المعرفة كالخبرة القانكنية المتخصصة كالفنية الالزمة  لتسكية 
منازعات االستثمار التي يتطمب فض منازعاتيا معارؼ كخبرات تتالئـ مع التكسع في 

  فغالبا ما يككف المحكمكف عمى درجة مف الكفاءة كالخبرة ،مجاالت االستثمار األجنبي
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 ىذا فضال عف احاطتيـ ،العممية كالقانكنية لمفصؿ في المنازعات المسندة الييـ
 كيجيدكف المغات التي حررت بيا عقكد ،باالعراؼ كالعادات لممكاف محؿ النزاع

ف كجكد قضاء متخصص إ كمما الشؾ فيو ،االستثمار كتجرم المراسالت بيف االطراؼ
ف االطراؼ  أف يحقؽ عدالة تحقؽ رغبات االطراؼ، كمما يساعد عمى ذالؾ أنو أمف ش

نسب أ رلى اختياإ سيعمدكف بالتأكيد كىـ ،عمكما ىـ الذيف يختاركف المحكميف
 1.المحكميف الذيف تحتاجيـ خصكصية القضية محؿ النزاع

 متخصص بدال عف التقاضي لما تقـك بو االطراؼ قضاءكباعتبار التحكيـ 
 فمف تتكافر لدييـ الخبرة كالكفاءة كالدراية الخاصة في ،مف اختبار ىيئة التحكيـ

لى زيادة احتماالت التنفيذ االختيارم لحكـ إالمجاالت المتعمقة بالنزاع كما يؤدم 
 2.المحكميف كفض المنازعة عمى كجو السرعة

: حرية االطراف في ظل التحكيم: رابعا

  ، بتشكيمة عمى النحك المناسب ليـالطراؼ المتنازعةفمركنة التحكيـ تسمح ؿ
ف أكال اختيار نكع ألتحكيـ فميـ أألنو ينفر مف القكالب ألجامدة حيث يممؾ االطراؼ 

كبعد اختيارىـ لنكع التحكيـ  .ك تحكيما مؤسسياأف يككف التحكيـ خاصا أما إيختاركا 
كما يفسح التحكيـ المجاؿ . ك بالصمحأف يككف ىذا التحكيـ تحكيما بالقانكف أيجب 

 كالقانكف الذم يطبقو ،نعقاد التحكيـ كزمانوإرادة االطراؼ في اختيار مكاف إماـ أ
جراءات التحكيـ ك مكضكع المنازعة محؿ التحكيـ  3.المحكمكف عمى اتفاؽ التحكيـ كا 
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تمسك المستثمر األجنبي بشرط التحكيم : الفرع ألثاني

 فضال ،نظرا ألنو ال يكجد في كثير مف الدكؿ نظاـ خاص بمقاضاة الحككمات
ف قضاء محاكـ الدكلة قد ال يقابؿ بالرضا التاـ مف جانب المستثمر األجنبي أعمى 

ف مكقفيا سيككف أبسبب الصعكبات التي قد يكاجييا في المجكء إليو كلعدـ تكقعو 
لذالؾ يحرص المستثمر المتعاقد مع الدكلة عمى . حياديا بشكؿ لحامؿ نحك ىذا النزاع

ستعماؿ الدكلة لسيادتيا عند نظر إدراج شرط التحكيـ في عقكد االستثمار خكفا مف إ
 1.فضال عف عدـ ثقتو بعدالة محاكـ الدكلة المضيفة. المنازعات في المحاكـ

ف ما تتمتع بو الدكلة مف استقالؿ كسيادة يجعؿ مف الصعكبة الفصؿ أحيث 
  كعمى الرغـ .ماـ القضاء الكطني لدكلة اخرلأفي المنازعات التي تككف طرفا فييا 

ىا عدـ استفادة دلى االخذ بالحصانة المقيدة لمدكلة، كمفاإف االتجاه الحديث يميؿ أمف 
 بصدد اعماليا السيادية دكف التصرفات االخرل المتعمقة إالالدكلة مف حصانتيا 

 االدارة العادية، فاف ذالؾ ال يعني انتياء التمتع كأعماؿ التجارية ألنشطتيابممارستيا 
ذ يظؿ االصؿ ىك التمتع بيا، كىنا تظير صعكبة الفصؿ في إ.  عاـكمبدأبالحصانة 

خرل بحؿ أالمنازعات عندما تتعرض الحصانات القضائية لمدكلة مع قياـ محاكـ دكؿ 
ىدار الحقكؽ الخاصة إلى إالمنازعات التي تككف الدكلة طرفا فييا، مما قد يؤدم 

ف إف تنظر في النزاع محاكـ الدكلة المضيفة ؼأما في حالة أ. لممستثمر األجنبي
ف أة يمكف عسفيك تأالمستثمر األجنبي الطرؼ في النزاع قد يتعرض لقرارات مفاجئة 

 2.عتبارات سياسية ك اقتصاديةإتصدرىا الدكلة بماليا مف سيادة لتحقيؽ 
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التحكيم ضمانة اجرائية لتشجيع االستثمار : الفرع الثالث

س الماؿ جباف كما يقاؿ أتشجيع االستثمار األجنبية يحتاج الى ضمانات، ر
ىـ ىذه الضمانات، فعادة ما يرتاح ألى ضمانات، كيعد التحكيـ مف إحيث يحتاج 

صبح ىك القضاء الطبيعي في تسكية منازعات االستثمار، أالمستثمر الى التحكيـ الذم 
ف خضكع أف يبدم مخاكؼ المستثمريف االجانب بشأنو أف التحكيـ مف شأخصكصا ك

منازعاتيـ لقضاء الدكلة العادم الذم فميا يككف مصدر ترحيب بالنسبة لممستثمريف 
  1.االجانب

حدل كسائؿ اجتذاب االستثمار األجنبي كمف ضماناتو إصبح التحكيـ  أفقد 
ليات فض النزاعات كضمانة آ ضمف التحكيـ يدرجضد المخاطر غير التجارية، حيث 

 التحدم كأصبح. العدالة الدكلية التي يؤمنيا مف كسب ثقة التجارة الدكلية كاالستثمارات
  ففي حالة استحالة ،ك ال تككفأالذم تكاجيو االستثمارات الدكلية مف نكع اف تككف 

ف الشركات الكبرل العائدة لمبمداف كالتي إ ؼ،لى التحكيـ كآلية لفض النزاعاتإالمجكء 
ىي كحدىا القادرة عمى تقديـ المشاريع كالمعرفة الفنية لعممية الرقابة لبمداف الدكؿ 

 2.النامية سكؼ تتخمى في الغالب عف القياـ بتمؾ االستثمارات التي تحتاجيا ىذه الدكؿ

ك دكلة ليا مصمحة معينة فاف ذالؾ أ جية رسمية، ألمكعدـ خضكع التحكيـ 
 االجانب الحياد الالـز كالضمانات الضركرية لحماية المستثمريفيؤكد في نظر 

ما في عقكد االستثمار الدكلية التي تربط فييا الدكلة مع المستثمر أ استثماراتيـ
 بحيث ال يثيؽ ىذا االخير عادة في قضاء الدكلة المتعاقدة معيا، اك في ،األجنبي

  ، بالدكافع الكطنية التي تتعارض كيخالؼ مصالح المستثمريتأثرقكانينيا، الف القاضي 
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كبذالؾ يظؿ االمر . ك الف القكانيف في الدكؿ النامية سيمة التعديؿ كليست مستقرة 
ىمية التحكيـ الدكلي أ قضاء الدكؿ المضيفة كمف ىنا تبدك بأيدمتقدير المنازعة 

ف احالة  أكالكاقع . ككسيمة مناسبة كضمانة فعالة لحسـ منازعات االستثمار بحياد تاـ
 صدل المكازيف القكل بيف المستثمريف إالمنازعات االستثمار الى التحكيـ ليس 

االجانب الدكؿ النامية  التي قد تدفعيا حاجتيا لرؤكس االمكاؿ األجنبية الى قبكؿ تقديـ 
 كمف ضمف ىذه الضمانات التنازؿ عف األجانب،تقديـ ضمانات المستثمريف 

 1.اختصاص القضاء الكطني في الفصؿ في تمؾ المنازعات

الخصائص المميزة لمتحكيم في منازعات عقود االستثمار : المطمب الثاني

جراءات التحكيـ في منازعات االستثمار بصكرة عامة مع غيرىا مف إتتفؽ 
نيا تمر بنفس القكاعد الخاصة أذ إجراءات التحكيـ في مختمؼ المنازعات االخرل، إ

بداء كتعييف المحكميف كردىـ كاألخطارببدء اإلجراءات   الخصـك لطمباتيـ  كاتخاذ كا 
ىيئات التحكيـ لمقرارات الخاصة بتعيف الخبراء كسماع شيادات الشيكد كتقديـ 

صدارالمذكرات  كنتيجة االختالؼ نكعية المشاكؿ التي يجب عمى .  االحكاـ كتنفيذىاكا 
ف التحكيـ في منازعات االستثمار يتسـ بخصكصية إىيئات التحكيـ التصدم ليا، ؼ

ك التي تنطمؽ مف طبيعة مكضكع . تميزه عف التحكيـ في سائر المنازعات االخرل
لمضيفة ا فمكضكع االستثمار يتمثؿ في تحقيؽ التنمية لمكارد الدكلة كأطرافواالستثمار 

مما يجعؿ ىذه المنازعات ال تخمك مف خمفية سياسية كاقتصادية دكليو كيتكجب اف 
. يككف في تحكيـ منازعات االستثمار اختيار لنكع التحكيـ المالئـ لخصكصية منازعاتيا

 2.الف في ىذه العقكد ىناؾ شخص عاـ يتعامؿ مع شخص خاص
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 في اختيار نكع األطراؼكسأحاكؿ في ىذا المطمب الى التطرؽ الى حرية 
كالعكامؿ المعتمدة في اختيار المحكميف  (األكؿالفرع )التحكيـ الذم يتناسب مع النزاع 

كأىمية االلتزاـ بسرية االجراءات في  (الفرع الثاني)في منازعات عقكد االستثمار
 (الفرع الثالث)منازعات عقكد االستثمار 

 حرية االطراف في اختيار نوع التحكيم الذي يتناسب مع النزاع :الفرع االول

 عند اتفاؽ االطراؼ المتعاقدة عمى المجكء الى التحكيـ في حالة نشكب نزاع 
فميـ الخيار . يينيـ فاف ليـ حرية اختيار نكع التحكيـ  الذم يتناسب مع طبيعة النزاع

كسكؼ احاكؿ في ىذا الفرع تحديد . اف يختاركا التحكيـ الخاص اك التحكيـ المؤسسي
. المقصكد بكؿ نكع

التحكيم الخاص :  اوال

ىك تحكيـ الحاالت ألخاصة فأطراؼ النزاع في ىذا النكع مف التحكيـ يقكمكف 
بتحديد المكاعيد كتعييف المحكميف اك عزليـ اك ردىـ، كما يقكمكف بتحديد االجراءات 

الالزمة لمفصؿ في قضايا ألتحكيـ كيعد التحكيـ خاصا كلك تـ االتفاؽ بيف طرفي النزاع 
جراءات  منظمة اك ىيئة تحكمية  طالما اف التحكيـ يتـ خارج ،عمى تطبيؽ قكاعد كا 

ف يختار الطرفاف  تطبيؽ القكاعد الصادرة عف أ  فمثال ،ك الييئةأطار تمؾ المنظمة إ
راؿ لمتحكيـ فالعبرة ست  كالمعركؼ بقكاعد اليكف،لجنة االمـ المتحدة لقانكف التجارة الدكلية

جراءات كقكاعد تطبؽ عمى إفي ىذا النكع مف التحكيـ بما يختاره طرفا النزاع مف 
 باإلجراءاتف استعاف الطرفاف إك منظمة تحكمية حتى كأية ىيئة أألتحكيـ كخارج 

  1.ك المنظمةأكالقكاعد كالخبرات الخاصة بتمؾ الييئة 
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عد لحالة خاصة بعينيا سكاء أف التحكيـ الخاص فيك تحكيـ إخرل ؼأك بعبارة أ
 التي تطبؽ كاإلجراءاتك مف حيث القكاعد أمف حيث تشكيؿ ىيئة التحكيـ التي تتكاله 

عميو، لذالؾ فيك يحتاج ممف يختاره االطراؼ عناية كبيرة في تحديد كافة القكاعد التي 
 1.تنظمو في كافة مراحمو

  مركنة كسرعة،كأكثر ،قؿ تكمفةأف يككف أ يغمب بأنوكيتميز التحكيـ الخاص 
 كما ىك الحاؿ في المنازعات البحرية الدكلية  ليو في بعض المنازعات،إكيسكد المجكء 

ف يككف مقر أكعادة ما ينص شرط التحكيـ الخاص عمى . 2عادة التاميفإكمنازعات 
التحكيـ مدينة ما بدكلة ما كيككف التحكيـ عمى أرضيا كما يمتاز ىذا النظاـ بأنو يقابؿ 

. احتياجات اطراؼ النزاع كما يقابؿ ما تتطمبو كقائع القضية المعنية التي ثارت بينيـ
إال ف . كىك يحتاج لتعاكف االطراؼ كممثمكىـ ألداء العممية التحكيمية بكفاية كفاعمية

كضع قكاعد التحكيـ بيذه الصكرة يستيمؾ كثيرا مف الكقت باإلضافة الى تكمفتيا 
 3.المرتفعة

 :التحكيم المؤسسي: ثانيا 

ف أك التحكيـ النظامي ىك أك تحكيـ ىيئات التحكيـ الدائمة أالتحكيـ المؤسسي 
. جراءات التحكيـ كفقا لقكاعد مؤسسة تحكيمية معينة كبمساعدتياإدارة إيختار االطراؼ 
متى جرل في ظؿ منظمة لـ ... ماـ تحكيـ مؤسسيأ سكؼ نككف بأنناكيرل البعض 

ك كضع دكرىا كمكاتبيا كخدماتيا االدارية أتكتؼ بكضع الئحاتيا كقكاعدىا التنظيمية 
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طراؼ النزاع بؿ احتفظت لنفسيا باختصاص معيف في تطبيؽ الئحتيا أتحت تصرؼ 
 1.  كال ييـ حينئذ ككف المنظمة تتناكؿ ميمة نظر النزاع كالفصؿ فيو،المذككرة

كبجب عمى األطراؼ اإلتفاؽ صراحة عمى المؤسسة التحكيمية التي سيتـ 
ك في أ كيككف ذالؾ غالبا في شرط التحكيـ الكارد في العقد المبـر بينيما إلييا،المجكء 

 كقد زاد عدد مؤسسات 2.مشارطة التحكيـ التي يكقعيا االطراؼ بشكؿ مستقؿ عف العقد
كثر الكسائؿ قبكال في حسـ منازعات أ التحكيـ مف حصبأف أالتحكيـ الدائمة، بعد 

 ،ىميا المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمارأ كلعؿ مف ،االستثمار كالتجارة الدكلية
كالمركز الدكلي . ICCبباريسكمحكمة التحكيـ الدائمة التابعة لغرفة  التجارة الدكلية 

، كمركز القاىرة االقميمي AAAلحسـ المنازعات التابع لجمعية التحكيـ االمريكية 
 CRCICA.3لمتحكيـ التجارم الدكلي 

الختصاص بنكع معيف مف ؿنشئت أكىناؾ مف مؤسسات التحكيـ الدائمة قد 
المنازعات دكف غيرىا، مثؿ مركز التحكيـ كالكساطة التابع لممنظمة العالمية لمممكية 

 4.، كمركز االسكندرية لمتحكيـ البحرم الدكليWIPOالفكرية 

ىـ مزايا نظاـ التحكيـ المؤسسي ىك التطبيؽ االتكماتيكي لقكاعد أكمف 
ك أغرفة التجارة الدكلية بباريس  ((ICCالمنظمة التي يجرم بيا التحكيـ كقكاعد اؿ 

مداد المنظمة التي تدير التحكيـ بالككادر إغيرىا كما يكفؿ التحكيـ المؤسسي 
 عممية التحكيـ كتنظيـ مقر الجمسات بإدارةالمتخصصة مف المحكميف الذيف يقكمكف 

ما عف عيكب أ. كتصكير المستندات كفيرستيا ك تنظيـ قاعات مغمقة لممداكلة كغيرىا
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نظاـ التحكيـ المؤسسي فتكمف في كثرة النفقات التي يتطمبيا نظاـ التحكيـ المؤسسي 
دارتيا لعممية التحكيـ، إنظرا لما تفرضو ىذه المؤسسات مف تكاليؼ باىظة نظير 

 في ىذا النكع مف  Confidentialityفضال عف عدـ تكافر القدرة المطمكب مف السرية
 1.التحكيـ

كبعد عرضي في ىذا الفرع الى مفيـك كؿ مف التحكيـ الخاص كالتحكيـ 
م منيما يتـ المجكء اليو دائما في أالمؤسسي كمزايا كعيكب كؿ منيما سكؼ نرل 

منازعات االستثمار الدكلية؟ 

ف التطكرات الكبيرة في مجاؿ االستثمار كعمميات التجارة الدكلية كنظرا إ
الزدياد المنازعات الناجمة عف كؿ منيما، قامت العديد مف المؤسسات التحكيمية 

 ذلؾ كاف مف كألجؿ ،  لكي تتمكف مف مكاكبة تمؾ التطكرات،الدائمة بتطكير قكاعدىا
غمب اتفاقات تحكيـ منازعات عقكد االستثمار أ المتبع في األسمكبف يتغير أالطبيعي 

لى التحكيـ المؤسسي لما يتميز بو مف مزايا عممية بعكس التحكيـ إمع ازدياد المجكء 
لى عدـ القدرة عمى إتكجد لديو القدرة عمى التنبؤ بالمشكالت كيؤدم  الخاص الذم ال

حسـ المشكالت التي ال يعطييا اتفاؽ التحكيـ الخاص كاحتماؿ كجكد مسائؿ يغطييا 
 2.القانكف المحمي مع كجكد صعكبات في تنفيذ حكـ التحكيـ

العوامل المعتمدة في اختيار المحكمين في منازعات عقود االستثمار  :الفرع الثاني

تتمتع منازعات عقكد االستثمار بخصكصية معينة ناتجة عف ذاتية 
عقكد الدكلة كالتي يطمؽ عمييا في الغالب عقكد التنمية ك ،كخصكصية عقكد االستثمار

   رتباطيا في كثير مف االحياف بجكانب التنمية في الدكؿ النامية إاالقتصادية نتيجة 
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 السائرة في طريؽ النمك، حيث تثير ىذه العقكد مزيجا مف المشاكؿ المعقدة أك
كالمركبة، كبالتالي يصبح فييا بشكؿ كبير عدد مف المشاكؿ القانكنية الخاصة 

ف تتكفر في المحكـ المؤىالت التي تتناسب مع أ كبالتالي يجب األكجوكالمتعددة 
خصكصية المنازعة في عقد االستثمار كبحسب نكعية النزاع خاصة عندما يككف 

 1.النزاع متعمقا بمشاكؿ فنية بالغة التعقيد كمختمفة في التخصص

فالعديد مف عقكد االستثمار الحديثة تنص عمى السماح لما يسمى باسـ 
التحكيـ الفني كذالؾ بالنسبة لألمكر التي تتطمب تدخؿ خبير فالمحكـ ىك العنصر 

لتحكيـ فيستمـ خصكمة التحكيـ كنتيجة لما يتمتع بو مف ااألساسي الجكىرم في عممية 
جراءات التحكيـ سميمة كالحكـ الذم يصدره صحيح كحسف إقدرة كميارة كدقة تككف 

ادائو ليذه الميمة يبقى رىينا بشخصيتو كما يحممو مف مؤىالت كخبرات ككفاءة 
فاألطراؼ النزاع يختاركف التحكيـ ككسيمة لمفصؿ في النزاع نتيجة تكافر المستكل 

 الفني الرفيع لدل المحكـ كمعاممة العادلة كاألسمكب المتخصص في األخالقي
 2.اإلجراءات

كلكف يجب تكفر العنصر القانكني المناسب في تشكيؿ ىيئة ألتحكيـ كالذم 
 أف األفضؿتتكفر لديو الخبرة كالخمفية الكافية في مثؿ منازعات ىذه ألعقكد بؿ انو مف 

 كسالمة الحكـ اإلجراءاتيترأس ىيئة التحكيـ احد رجاؿ القانكف حتى يضمف سالمة 
 3.مف الناحية القانكنية
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 االلتزام بسرية االجراءات في منازعات عقود االستثمار أهميةالفرع الثالث 

اف الحفاظ عمى سرية االجراءات مبدأ اساسيا مف مبادئ ألتحكيـ كميزة مف 
المزايا  التي يتمتع بيا كالتي مف اجميا يمجأ المتنازعكف الى التحكيـ في حسـ 

منازعتيـ، فميزة السرية التي يتمتع بيا التحكيـ تعتبر عنصرا  طبيعيا مف بيف العناصر 
فالتحكيـ ليس مجرد .  الطبيعية المككنة ليذا النظاـ ك التي ال كجكد لو مف دكنيا
كتزداد اىمية سرية . قضاء خاص كلكنو عالكة عمى ذالؾ قضاء يتـ في سرية

االجراءات في منازعات عقكد االستثمار عف اىميتيا بالنسبة إلجراءات التحكيـ الى 
المنازعات األخرل كذالؾ لما ينتج عف ىذه العقكد مف اثار اساسية كاقتصادية كبيرة 

تؤثر في مصالح الدكؿ ككذالؾ الشركات القائمة باالستثمار نظرا لحساسية المعمكمات 
 1.كالكثائؽ كإلسرار المرتبطة بإبراـ ىذه العقكد

ف تككف النزاعات فيما بينيا متاحة ألذالؾ لتحبذ االطراؼ في عقكد االستثمار 
كما اىمية السرية في مجاؿ . ذ تككف العالنية ضارة بالنسبة لياإلمجميع لإلطالع عمييا 

ك مينيو لما أالتجارة الدكلية لالستثمار تزداد ألف االمر قد يتعمؽ بأسرار اقتصادية 
يضا قد أ  ،فشائيا اضرار بمركز اطراؼ العالقة محؿ النزاعإك أيترتب عمى عالنيتيا 

نيا تؤدم الى التسكية الكدية بيف أيترتب عمى السرية الحد مف تضخيـ ألنزاع كما 
لى استمرار العالقة فيما بيف االطراؼ ألمتنازعة كاألصؿ إطراؼ ألنزاع كالتي تؤدم أ

  2. حكاـ المحكميفأىك عدـ نشر 

                                                           
 ص ،مرجع سابؽأالستثمار،  الفعالية الدكلية لمتحكيـ في منازعات عقكد األسعدبشار محمد -  1

42. 
 .187ص، مرجع سابؽ أالستثمار،دكر التحكيـ في تسكية منازعات عقكد ، عكاشةخالد كماؿ - 2
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 خاتمة

إف نبض التنمية االقتصادية سكاء بالنسبة لمدكؿ النامية أك الصناعية يتمثؿ 
االستثمارات كباألخص منيا االستثمارات األجنبية بحيث تشكؿ ىذه االخيرة الركيزة 
األساسية لمتطكرات االقتصادية، فالدكؿ النامية تحتاج الى تنمية كتطكير قدراتيا 

فكال . االقتصادية، كالدكؿ الصناعية تحتاج إلى استثمار رؤكس أمكاليا كمضاعفتيا
كلتمبية كؿ . الدكلتيف الدكؿ النامية كالدكؿ الصناعية مكممة لحاجات كرغبات االخرل

دكلة لرغبات كحاجيات الدكؿ االخرل ال بد مف اتفاؽ الدكؿ فيما بينيا كاتحادىا، كذلؾ 
 .مف خالؿ التعاقد فيما بينيـ 

كيطمؽ عمى العقكد التي تبـر بيف الدكؿ النامية كالمستثمر األجنبي بعقكد 
ككما انو مف المسمـ بو اف ىذه العقكد مف العقكد طكيمة المدة ،فبالرغـ مف .االستثمار 

اتفاؽ االطراؼ المتعاقدة قبؿ التعاقد عمى تكضيح بعض االمكر التي تبدك لممتعاقد 
االخر صعبة إال أنو كبما أف عقكد االستثمار مف العقكد طكيمة المدة فالبد كأف ىناؾ 

تغيرات قد تطرأ مع مركر االياـ كىذه التغيرات قد تككف لغير صالح أحد االطراؼ 
 .المتعاقدة، مما قد ينتج عف ذلؾ حدكث مشاكؿ بيف الطرفيف 

كغالبا ما يمجأ األطراؼ إلى التحكيـ لتسكية المنازعات التي تثكر بينيـ كما أف 
التحكيـ ىك الكسيمة االمثؿ لحسـ المنازعات، كخاصة المنازعات التي يككف أحد 

 .اطرافيا أجنبي

فالتحكيـ ىك الطريؽ السيؿ كاألقصر لحسـ المنازعات التي قد تنشأ بيف 
 .االطراؼ المتعاقدة 

كبعد عرض المسائؿ المتعمقة بمكضكع البحث لـ يتبقى إال الحديث عف ما 
تكصمت إليو مف نتائج لمكضكع الدراسة كالمعنكف ب دكر التحكيـ التجارم الدكلي في 
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حيث تركزت الدراسة عمى القاء نظرة تكضيحية لمتحكيـ .حؿ منازعات االستثمار
التجارم الدكلي كعقكد االستثمار، كبعد ذلؾ التطرؽ الى المنازعات التي قد تنشا عف 

 .عقكد االستثمار كأسباب لجكء األطراؼ الى التحكيـ لحسـ ىذه المنازعات

عادة ما قد تـ عرضو خالؿ عممية العرض سأذكر ما تكصمت  كدكف اطالة كا 
 .اليو مف نتائج كالتكصيات الضركرية 

 :النتائج

كقكع جدؿ فقيي حكؿ الطبيعة القانكنية لمتحكيـ،فالبعض يرل اف التحكيـ ذكطبيعة  .1
قضائية كالبعض االخر يرل أنو ذك طبيعة تعاقدية كىناؾ مف يرل أف لمتحكيـ 

 .االتجاه الراجح ىك االتجاه الثالث النظرية المختمطةوطبيعة مختمطة، 
كجكد نظـ قانكنية تتشابو مع التحكيـ مثؿ الصمح ، الخبرة، الككالة، القضاء، إال اف  .2

 .لمتحكيـ ميزة خاصة ال تتمتع بيا ىذه المؤسسات
اختالؼ تعاريؼ بخصكص اتفاؽ التحكيـ مع االتفاؽ عمى صكره التي قد يقع بيا  .3

ضافة إلى الشركط.كالمتمثمة في شرط االتحكيـ أك مشارطة التحكيـ الكاجب  كا 
إال أف التفاؽ التحكيـ شركط  (الرضا،المحؿ،السبب،االىمية)في كافة العقكد تكافرىا
 .خاصة

تعدد تعاريؼ االستثمار كعقكد االستثمار، كماأاف البعض يدرج عقكد االستثمار  .4
 .تحت عقكد الدكلة
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نظاـ التحكيـ يمتاز بسرعة الفصؿ كمركنة االجراءات كسرية التامة كطمأنة أطراؼ  .5
الخ كحرية االطراؼ في االختيار، ...النزاع بأف الفصؿ في النزاع سيككف عادال 

 .ىذا ما يجعؿ االطراؼ المتنازعة تميإلاليو مف أجؿ الفصؿ في النزاع

 التوصيات

عمى الدكؿ التي تقـك بتكقيع عمى عقكد االستثمار في المجاؿ السياسي أف تقـك  .1
 بدراسة العقد دراسة شاممة قبؿ التكقيع عميو

 .االتفاؽ الدكؿ عمى اعطاء نظاـ مكحد لمفصؿ في منازعات االستثمار .2
عمى االطراؼ المتعاقدة مراعاة المصمحة العامة كمصمحة المجتمع قبؿ االتفاؽ  .3

 عمى ابراـ العقد 
أآمؿ مف المشرع الجزائرم أف يفصؿ قكاعد التحكيـ عف قانكف االجراءات المدنية  .4

عطاء التحكيـ قانكف خاص بو   .كاإلدارية كا 
اتفاؽ االطراؼ المتعاقدة عمى شرط إعادة التفاكض بدال مف شرط الثبات  .5

 .التشريعي

كفي االخير أخمص إلى أف لمتحكيـ دكرا كبيرا كفعاؿ في حسـ المنازعات التي 
قد تنشأ عف  االستثمار سكاء كاف تحكيـ حر اك كمؤسسي أخص بالذكر المركز 
الدكلي لتسكية منازعات االستثمار كالذم كاف الغرض مف انشائو ىك تكفير طريؽ 

التكفيؽ كالتحكيـ لتسكية المنازعات المتعمقة باالستثمارات التي تقـك بيف الدكؿ المتعاقدة 
 .كرعايا الدكؿ المتعاقدة االخرل
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر

 (ركاية كرش عف نافع)القرءاف الكريـ  .1
 النصوص القانونية: اوال 

 1975 سبتمبر 26 المكافؽ ؿ1395 رمضاف 20 مؤرخ في 58-75أمر رقـ  .2
 المتضمف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ 

  المتضمف قانكف االجراءات المدنية كاإلدارية09-08األمر رقـ  .3
 المتعمؽ بتطكير االستثمار 2001 اكت 20 المؤرخ في 09-19أمر رقـ  .4

 .2006 يكليك 15 المؤرخ في 08-06المعدؿ باألمر رقـ 
 2006 مع تعديؿ 1985قانكف االكنسيتراؿ النمكذجي  .5

 االتفاقيات

 1961اتفاقية جنيؼ  .1
 1958اتفاقية كاشنطف  .2
 1958اتفاقية نيكيكرؾ  .3
 1968اتفاقية المركز الدكلي لفض منازعات عقكد االستثمار .4

 المؤلفات: ثانيا

 المؤلفات العامة

مكتبة , طبعة االكلى, العقكد المسماة شرح القانكف المدني, محمد يكسؼ الزعبي .1
 .2004, االردف–عماف , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع
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النظرية العامة -الكاضح في شرح القانكف المدني, محمد صبرم السعدم .2
 الجزائر, دار اليدل, طبعة الرابعة,مصادر االلتزاـ-لاللتزاـ

 المؤلفات الخاصة

جراءاتو .1 , ، طبعة االكلى-دراسة مقارنة-أسعد فاضؿ منديؿ، أحكاـ عقد التحكيـ كا 
 .2011لبناف، -منشكرات زيف الحقكقية، بيركت

بشار محمد االسعد،عقكد االستثمار في العالقات الدكلية الخاصة،طبعة االكلى،  .2
 .2006لبناف،-منشكرات الحمبي الحقكقية،بيركت

بشار محمد االسعد،الفعالية الدكلية لمتحكيـ في منازعات عقكد االستثمارالدكلية،  .3
 .2009لبناف، -طبعة االكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت

ىشاـ خالد، اكليات التحكيـ التجارم الدكلي، بدكف طبعة، دار الفكر الجامعي،  .4
 .2009االسكندرية، 

حفيظة السيد الحداد، االتجاىات المعاصرة بشاف اتفاؽ التحكيـ، بدكف طبعة،دار  .5
 .1996الفكر الجامعي، االسكندرية،

حفيظة السيد الحداد، العقكد المبرمة بيف الدكؿ كاالشخاص األجنبية، بدكف طبعة،  .6
 .2001دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 

حساف نكفؿ، التحكيـ في منازعات عقكد االستثمار، بدكف طبعة، دار ىكمة،  .7
 .2010الجزائر، 

طو احمد عمي قاسـ، تسكية المنازعات الدكلية االقتصادية، بدكف طبعة، دار  .8
 .2008الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية، 

محمكد السيد التحيكم، طبيعة شرط التحكيـ كجزاء االخالؿ بو، طبعة االكلى، دار  .9
 .2003الفكر الجامعي، االسكندرية، 
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محمكد السيد عمر التحيكم، الكسيمة الفنية العماؿ االثر السمبي لالتفاؽ عمى  .10
 .2003التحكيـ كنطاقو، بدكف طبعة، منشاة المعارؼ، االسكندرية،

محمكد مختار احمد بريبرم، التحكيـ التجارم الدكلي، طبعة الثالثة، دار  .11
 .2004النيضة العربية، القاىرة، 

محمد عبد المجيد إسماعيؿ عقكد االشغاؿ الدكلية كالتحكيـ فييا، بدكف طبعة،  .12
 .2003لبناف، -منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت

محسف جميؿ جريح، التحكيـ التجارم الدكلي كالتحكيـ الداخمي، طبعة االكلى،  .13
 .2016لبناف،-مكتبة زيف الحقكقية كاألدبية، بيركت

مصمح احمد طراكنة،فاطمة الزىراء محمكدم، التحكيـ في منازعات االستثمار  .14
بيف الدكلة المضيفة لالستثمار كالمستثمر األجنبي، الجزء االكؿ، طبعة -الدكلي

 .2013االردف، -االكلى، دار كائؿ لمنشر، عماف
مصطفى محمد الجماؿ، عكاشة محمد عبد العاؿ، التحكيـ في العالقات  .15

لبناف، -الخاصة الدكلية كالداخمية، طبعة االكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت
1998. 

منير عبد المجيد، االسس العامة لمتحكيـ الدكلي كالداخمي، بدكف طبعة ، منشاة  .16
 .2000المعارؼ، االسكندرية، 

مراد محمكد المكاجدة، التحكيـ في عقكد الدكلة ذات الطابع الدكلي،بدكف طبعة،  .17
 .2010االردف، -دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف

مناني فراح، التحكيـ طريؽ بديؿ لحؿ النزاعات، طبعة سادسة، دار اليدل،  .18
 .2010الجزائر، 

تطكر كتعدد طرؽ حؿ النزاعات -سعيد يكسؼ البستاني، القانكف الدكلي الخاص .19
 .2004لبناف، -الخاصة الدكلية،طبعة االكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت
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دراسة -عبد الباسط محمد عبد الكاسع الضراسى،النظاـ القانكني التفاؽ التحكيـ .20
 .2008تحميمية مقارنة،طبعة ثانية، دار الفتح، االسكندرية،

–عبد الباسط محمد عبد الكاسع، شرط التحكيـ في عقد البيع التجارم الدكلي  .21
 .2014، بدكف طبعة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، -دراسة مقارنة

عميكش قربكع كماؿ، التحكيـ التجارم الدكلي في الجزائر،طبعة ثانية، ديكاف  .22
 .2004المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

دراسة -ركاء يكنس محمكد النجار، النظاـ القانكني لالستثمار األجنبي،  .23
-،مصر-دار شتات لمنشر كالبرمجيات-، طبعة االكلى،دار الكتب القانكنية-مقارنة

 .2012االمارات،
خالد كماؿ عكاشة،دكر التحكيـ في فض منازعات عقكد االستثمار، طبعة  .24

 .2014االردف، -االكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف
خالد عبد العظيـ ابك غابة، التحكيـ كاثره في فض النزاعات، طبعة االكلى، دار  .25

 .2011الفكر الجامعي، االسكندرية، 

 المذكرات والرسائل العممية: ثالثا

محمد عدلي عبد الكريـ، النظاـ القانكني لمعقكد المبرمة بيف الدكؿ كاالشخاص  .1
-األجنبية، رسالة لنيؿ شيادة دكتكراه في القانكف الخاص،  جامعة ابي بكر بمقايد

 .2011-2010تممساف، 
منى بكختالو، التحكيـ ككسيمة لتسكية المنازعات في مجاؿ االستثمار، مذكرة لنيؿ  .2

 .2014-2013، 1شيادة الماجيستير، قانكف عاـ، جامعة قسنطينة
التحكيـ التجارم الدكلي كتطبيقاتو عمى ضكء القانكف , حمدكني عبد القادر .3

-الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماسترفي الحقكؽ، قانكف عاـ،جامعة ابك بكر بمقايد
 .2015 -2014تممساف،
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عقكد االستثمار في القانكف الدكلي الخاص،مذكرة لنيؿ , بكحارة الميو, بكدالي منية .4
قانكف عاـ لالعماؿ، جامعة عبد الرحماف ميرة، ,  قانكف اعماؿ, شيادة الماستر

 .2016-2015بجاية، 

 المجالت والدوريات: رابعا

المجمة الجزائرية لمحقكؽ كالعمـك السياسية، العدد الثاني، اتفاؽ التحكيـ التجارم  .1
 .2016الدكلي في التشريع الجزائرم،

مجمة العمـك القانكنية الشرعية، العدد السابع، الطبيعة القانكنية لعقكد االستثمار  .2
 .2015الدكلية، 
 البحوث: خامسا

سامي محمد عبد العاؿ، دكر القضاء كالتحكيـ الدكلي في تسكية منازعات  .1
 .2015جامعة طنطا،,  االستثمار، بحث مقدـ الى مؤتمر كمية الحقكؽ

كمية , مداخمة بعنكاف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى عقكد االستثمار, مسعكدم يكسؼ .2
.ادرار-جامعة احمد دراية, الحقكؽ كالعمـك السياسية
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 الصفحة المحتوى
 / إىداء

 / شكر كعرفاف 
 1 مقدمة

 6 ماىية التحكيـ التجارم الدكلي كعقكد االستثمار:الفصؿ األكؿ
 6 ماىية التحكيـ التجارم الدكلي: المبحث األكؿ
 6 مفيـك التحكيـ التجارم الدكلي: المطمب األكؿ
 7 تعريؼ التحكيـ كطبيعتو القانكنية: الفرع األكؿ
 14 تميز التحكيـ عف المؤسسات القانكنية االخرل: الفرع الثاني

 19 اتفاؽ التحكيـ: المطمب الثاني
 20 مفيـك اتفاؽ التحكيـ كشركطو: الفرع االكؿ
 29 استقالؿ اتفاؽ التحكيـ عف العقد االصمي: الفرع الثاني

 31 ماىية عقكد االستثمار: المبحث الثاني
 32 مفيـك عقكد االستثمار: المطمب األكؿ
 32 مفيـك عقكد االستثمار كأنكاعو: الفرع األكؿ
 39 تككيف عقكد االستثمار: الفرع الثاني

 45 الطبيعة الخاصة لعقكد االستثمار كخصائصيا: المطمب الثاني
 45 الطبيعة الخاصة لعقكد االستثمار: الفرع األكؿ
 46 خصائص العامة لعقكد االستثمار: الفرع الثاني

منازعات عقكد االستثمار كاسباب لجكء االطراؼ الى التحكيـ : الفصؿ الثاني
 فييا

48 

 49 منازعات عقكد االستثمار: المبحث األكؿ
 49 الطبيعة الخاصة لمنازعات عقكد االستثمار: المطمب األكؿ
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