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 :الممخص
لييا المتعاقدون في كافة العقود وعمى إيعد التحكيم من الوسائل الميمة التي يمجأ       

المزايا  إلىن تثار, ويعود ذلك ألحل المنازعات التي يمكن  ةاألجنبيفي عقود االستثمارات  األخص
, فمن جية يقمل من مخاوف األجنبيبيا والتي تتناسب مع طبيعة عقود االستثمار   العديدة التي يتسم

المستثمرين ما القضاء وما يترتب عمى ذلك من ضمان حيادية القرار المتخذ لحسم النزاع من خالل 
, األجنبيالمستثمر مصمحة الدولة المضيفة لالستثمار عمى حساب مصمحة  إلىضمان عدم االنحياز 

تجنب المساس بمركزىم وبسمعتيم في  إلىالذي يؤدي  األمر, يتميز التحكيم بالسرية, أخرىومن جية 
 توفير الوقت. إلىمجال النشاط االقتصادي, ىذا فضال عن السرعة في البت في النزاع مما يؤدي 

من حيث  بالتحكيم نظرا لخصوصية عقود االستثمار األجنبيكما يتمسك المستثمر 
ال أ, األجنبين الدولة المضيفة لالستثمار مجرد طرف متعاقد مع المستثمر أ, فعمى الرغم من األطراف

 إمكانيةمع ذلك طرف غير عادي نظرا لممزايا السيادية التي يتمتع بيا والتي تمكنيا فضال عن  أنيا
يتوفر لمسمطة القضائية  نأبالحياد الذي يجب  أيضا اإلخاللبالتوازن االقتصادي لمعقد  اإلخالل

يتمسك  أخرىالوطنية التي يمكن عرض النزاع عمييا في حالة نشأتو, ىذا من ناحية, ومن ناحية 
تتمتع الدولة  إذبشرط التحكيم بسبب تخوفو من تمسك الدولة بالحصانة القضائية  األجنبيالمستثمر 

بالحصانة القضائية التي تغل  األخرىة بما ليا من استقالل وسيادة تجعميا عمى قدم المساواة مع الدول
 عن نظر المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيو. أخرىدولة  أليةيد القضاء الوطني 

 الكممات المفتاحية: )االتفاق التحكيمي التجاري، ضمان االستثمار األجنبي(.
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Abstracts: 

       Arbitration is one of the important means that the contracting parties 

resort to in all contracts, especially in foreign investment contracts, to resolve 

disputes that may arise, and this is due to the many advantages it has that are 

compatible with the nature of foreign investment contracts, so it reduces the 

fears of our investors.  It follows from this that I guarantee the impartiality of 

the decision taken to resolve the dispute through the guarantee of not 

favoring the interest of the host country for the investment at the expense of 

the interest of the foreign investor, and on the other hand, arbitration is 

characterized by secrecy, which leads to the avoidance of damage to their 

position and reputation in the field of economic activity, in addition to  Speed 

in deciding the dispute, which leads to saving time. 

Also, the foreign investor insists on arbitration due to the specificity 

of the investment contracts in terms of the parties, currently, although the 

host country for the investment is a single party to the contract with the 

foreign investor, they are nevertheless an unusual party in terms of the 

sovereign advantages that they enjoy and enable them, in addition to the 

possibility of disturbing the economic balance of the violation 

contract.  Also, with the neutrality that must be available to the national 

judicial authority, which can be submitted to the dispute in the event of its 

origin, on the one hand, and on the other hand, the foreign investor adheres to 

the condition of consolidation due to the fear of the state's adherence to 

judicial immunity, since the state enjoys its independence and sovereignty, 

making them equal to  The other state has judicial immunity, which overrides 

the national judiciary of another state, regarding disputes in which the state is 

a party. 

Keywords: (commercial arbitration agreement, foreign 

investment guarantee). 
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 :المقدمة
لقد شيد العالم منذ مطمع األلفية تطورا مذىال في جميع األصعدة حتى عمى 
مستوي مصادر التموين، ففي العيد القريب كانت المواد الطاقوية تعد أىم مصدر 
بالنسبة لمدول المتطورة وحتى بالنسبة لمدول المنتجة ليا. لكن شيد العالم تصور جديد 

لمرأسمال فتعددت الوسائل وتشعبت كالتجارة  ؤوبةالدلالقتصاد العالمي يقوم عمى الحركة 
الدولية والعقود الدولية واالستثمارات بمختمف أنواعيا . و الدول النامية عادة ما تكون 

في مصادر التموين  االقتصادية و محدودية التنميةضحية سياساتيا الفاشمة في مجال 
ات جديدة. فمما كانت إلي البحث عن مصادر بديمة بغرض خمق ثرو  فغالبا ما تمجأ

الوسائل متاحة كانت المديونية الخارجية احد أىم الحمول لكن خطر ىذه الوسيمة رتبت 
أثارا وخيمة عمى اقتصاديات الدول النامية ، لذلك كان والبد من وجود بدائل أخرى 

ة ، فمجأت الدول النامية إلى األجنبيلمحاكمة ىذه التحديات لعل أىميا االستثمارات 
عمى . و  األجنبية اقتصادىا وتطوير منشآتيا و بنيتيا التحتية عن طريق االستثمار تنمي

اعتبار المستثمر عادة ما يعيش في مخاوف مواجية دول ذات سيادة بإمكانيا أن تأمم 
استثماره ، ىذا من جية ومن جية أخرى تكون مخاوف المستثمر مبررة أحيانا إن لم 

والقضائي والمحسوبية وغيرىا من صور  األجنبيي نقول غالبا في ظل الفساد اإلدار 
الفساد ،لذلك كان المستثمر بحاجة إلى ضمانات حقيقية لتسييل عممو وحفظ حقوقو و 
صوتيا. غير إن أن تحديد حقوق والتزامات المستثمرين ضمن إقميم الدولة المضيفة من 

االمتيازات خالل تنظيميا ضمن إطار تشريعي أو اتفاقي بشكل منظم ودقيق وكذا 
الممنوحة ليم غير كافي لطمأنة المستثمرين وتشجيعيم لالستثمار فييا ، إذ قد يحصل 
تنازع بين األطراف حول مضمون ىذه الحقوق وااللتزامات والن الروابط القانونية بين 

بموجب عقود ذات شروط مفصمة  األطراف في المنازعات االستثمارية كثيرًا ما تنشأ
منيا ما يمفو الغموض و احتماالت التأويل لذا ظيرت الحاجة الماسة  ، فان كثيراً عامة

لفك ىذا اإلبيام عن طريق النص عمى شرط التحكيم  . وليذا الغرض غالبا ما يسعى 
لمحصول عمى وسائل فعالة ومحايدة بغرض تسوية نزاعات  األجنبيالمستثمر 

أ إلييا األطراف في عقود االستثمار ، و بالرغم من تعدد الوسائل التي يمكن أن يمج
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االستثمار لتسوية منازعاتيم الناشئة عنيا، أال أن التحكيم يعد الطريق األنسب و األمثل 
لتسوية منازعات االستثمار باعتباره ضمانة إجرائية لحسم منازعاتيم مع الدولة المانحة 

ريبة ، ىذا لعقد االستثمار ، ألنيم عادة ما ينظرون إلى قضاء تمك األخيرة نظرة شك و 
فضال عن بعض من مزايا التحكيم كالسرية التي يمتاز بيا والتي تتالئم و طبيعة عقود 
االستثمار ، والحفاظ عمى أسرارىم وتجنب المساس بمراكزىم وسمعتيم في مجال النشاط 
التجاري و االقتصادي فضاًل عن السرعة التي يتميز في البت والفصل في النزاع. 

عمى المستوي المحمى و  األجنبيتي أصبح يحظى بيا االستثمار ونتيجة لألىمية ال
الدولي ، وتسابق الدول النامية في منح امتيازات ضخمة بغرض تييئة المناخ المالئم 
لممستثمرين ، وفي ظـل تقـمـص مدا خيل الجزائر من المواد الطاقوية وانكماش االقتصاد 

في بعض األحيان  األجنبيالوطني وانخفاض االحتياطي النقدي و كذا خطورة الرأسمال 
وفي ظل الظرف االقتصادي والسياسي الحرج الذي تمر بو بمدانا كميا عوامل 

و التحكيم  األجنبيموضوعية وذاتية دفعتننا لدراسة و فيم طبيعة العالقة بين االستثمار 
نة . الضمانات األساسية لممستثمر. فإذا كان في عقود االستثمار باعتباره ضما

يحمل في طياتو جوانب ايجابية إذ يعد احد أىم البدائل الرئيسية في  األجنبياالستثمار 
العجمة االقتصادية والسير بيا نحو بناء وتشييد اقتصاد وطني قوي في ظل العولمة 

و مساوئ لعل أبرزىا والتكتالت االقتصادية ، إال انو في الوقت ذاتو يحمل في جوانب
عمى من تدوير اقتصاديات دول العالم الثالث وخضوعيا إلرادة  األجنبيسيطرة المال 

دولة المستثمر وسياستو ولما كان التحكيم أىم الضمانات القضائية الممنوحة لممستثمر 
 . األجنبيكحوافز بغرض جمب رأس المال 
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 المفاىيم والكميات -:األولالمبحث 
 المفاىيم -ل:المطمب األو
 .تعريف االتفاق التحكيمي -الفرع األول:

تعددت التعريفات التي طرحيا الفقو بصدد تعريف التحكيم ، فقد ُعّرف بأنو "      
نظام لتسوية المنازعات عن طريق إفراد عاديين يختارىم الخصوم أما مباشرة أو عن 
طريق وسيمة أخرى يرتضونيا , أو بتعبير آخر ىو مكنة أطراف النزاع بإقصاء 

ليا طبق القانون كيما ُتحلُّ عن طريق منازعاتيم عن الخضوع لقضاء المحاكم المخول 
 . (1)أشخاص يختارونيم" 

لفض  بأنو " الطريقة التي تختارىا اإلطراف كما عرَّفة جانب  آخر من الفقو  
المنازعات التي تنشأ عن العقد عن طريق طرح النزاع ، والبت فيو أمام شخص أو أكثر 

,  (2)يطمق عميو اسم ) المحكم أو المحكمين( ، دون المجوء إلى القضاء العادي "
وُيعرف أيضًا بأنو " نظام لتسوية المنازعات ، يعترف بموجبو ألطراف النزاع بأن 
يختاروا في عالقاتيم التعاقدية بعض األشخاص الذين ليس ليم صفة رسمية ليحكموا و 

 .(3)يفصموا في نزاع قائم ومن المحتمل أن يقوم بينيم في المستقبل " 
وبالرغم من كثرة التعريفات التي قيمت بصدد التحكيم ، إال أنيا جميعًا تدور حول مفيوم 

ممزم ألطرافيا ، ويبنى عمى اختيار الخصوم  واحد وىو انو أسموب  لحل المنازعات
بإرادتيم أشخاصًا من ذوي الخبرة لمفصل فيما يثور بينيم أو يحتمل أن يثور بينيم من 

 . (4)نزاع 
إن التعبير عن أرادة إطراف النزاع بالمجوء إلى التحكيم يتم من خالل اتفاق       

طراف بأن يتم الفصل في التحكيم ، وىو ذلك االتفاق الذي بمقتضاه تتعيد األ
 . (5) المنازعات الناشئة بينيم أو المحتمل نشوئيا بينيم من خالل التحكيم

إن لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم  يكون من خالل صورتين، أحداىما تتمثل في  
شرط التحكيم , وىو نص يرد ضمن بنود العقد األصمي  يقرر فيو أطراف العقد المجوء 

المنازعات التي من المحتمل أن تثور مستقباًل بين المتعاقدين حول  إلى التحكيم لحل
,أما الصورة األخرى فأنيا تتمثل في أن  يبرم أطراف العقد بعد  تنفيذ العقد أو تفسيره
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نشوء النزاع بينيما اتفاقًا مستقاًل عن العقد األصمي يقرران فيو المجوء إلى التحكيم لحسم 
 ىذا ما يسمى بمشارطة التحكيم .     النزاع الذي نشأ عن العقد و 

والفرق مابين الصورتين واضح فاألولى  تتعمق بنزاع مستقبمي غير محدد, في حين  
 تتعمق الثانية بنزاع وقع فعاًل و أصبح محددًا أو واضحًا .

ويبدو من المنطقي أن يطرح التساؤل ىل أن االلتجاء إلى التحكيم في إطار عقد  
يكون تنفيذا ألحد شروط ىذا العقد ، أو يكون تنفيذًا التفاق  األجنبيتأمين االستثمار 

مستقل عن العقد األصمي وبعبارة أخرى , إن اتفاق التحكيم الذي يحسم المنازعات التي 
 يثيرىا ىذا العقد ىل يتخذ صورة شرط تحكيم أو مشارطو تحكيم ؟

 األجنبيتأمين االستثمار إن أمعان النظر في نصوص النماذج المختمفة لعقد          
التي تبرميا ىيئات الضمان الدولية كافة تكشف عن أن اتفاق التحكيم يرد ضمن بنود 
العقد األصمي ، فعمى سبيل المثال  ما ورد في عقد تأمين ممكية االستثمار من أن ) 

يما يتم والوكالة الدولية  ينشأ أو يتعمق بالعقد المبرم بين األجنبيأي نزاع  بين المستثمر 
 . (6) تسويتو بالتحكيم النيائي وطبقا لقواعد التحكيم الصادرة عن الوكالة (

يتضح مما تقدم بأن المجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد       
،  (7)أنما يكون تنفيذًا لشرط تحكيم يرد في نموذج العقد ذاتو  األجنبيتأمين االستثمار 
الصورة التي يتخذىا اتفاق التحكيم في العقد الماثل تنطوي عمى وبكل تأكيد فإن 

استجابة لما أستقر عميو العمل الدولي حديثًا بصدد العقود الدولية النموذجية ، والذي 
 .(8)معو يصعب القول بوجود أي عقد من ىذه العقود يخمو من شرط التحكيم

بنود العقد األصمي ، إال  وتجدر المالحظة أنو وبالرغم من ورود شرط التحكيم ضمن
انو وفي  الوقت نفسو يتمتع باستقالل ذاتي عن العقد ، وىو ما يصطمح عميو مبدأ 
استقالل شرط التحكيم عن العقد األصمي , حيث يستند ىذا المبدأ إلى أن ىذا الشرط 
يعد عقدًا ضمن العقد األصمي الذي يرد فيو، وبتعبير آخر أن شرط التحكيم يشكل عقد 

اًل لمعقد األصمي ، ويرجع ذلك إلى أن لكل من العقدين موضوعًا مختمفًا عن معاد
اآلخر ، فعمى الرغم من ورود شرط التحكيم في العقد األصمي في األعم األغمب من 
الحاالت ، إال أنو يظل متميزًا عنو بمحمو الخاص بو , فمحل شرط التحكيم ىو عمل 
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ئة عن العقد األصمي الذي ييدف إلى تحديد أجرائي بحت يتعمق بحسم المنازعات الناش
 .(9)الحقوق وااللتزامات الموضوعية ألطرافو 

 ويترتب عمى مبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد األصمي أثرين ىامين  :
 عدم ارتباط مصير اتفاق التحكيم بمصير العقد األصمي : أوالىما :

استقاللية شرط التحكيم ، ويعني ىذا األثر أن ويعد أول واىم اآلثار المترتبة عمى مبدأ 
وجود        وصحة وسريان شرط التحكيم ال يتوقف وال يتأثر بمصير العقد األصمي 
الذي يشير إليو ىذا الشرط, وبالتالي فإن ىذا الشرط يكون بمنأى عن أي بطالن أو 

 فسخ محتمل لمعقد األصمي  .
ر غير ذلك القانون الذي يخضع لو العقد خضوع اتفاق التحكيم لقانون آخ ثانييما :

األصمي :         إن استقاللية شرط التحكيم تؤدي إلى قبول أن القانون الواجب 
التطبيق عمى العقد األصمي ال يكون بالضرورة ىو القانون نفسو الواجب التطبيق عمى 

 .(10)شرط التحكيم 
،  األجنبيلعقد تأمين االستثمار  وبالنسبة التفاقيات الضمان الدولية والنماذج المتنوعة

فأنيا لم تنص صراحة عمى مبدأ استقاللية شرط التحكيم عن العقد األصمي ، إال أنو  
يمكن استخالص اتجاىيا الضمني إلقراره من خالل إقرارىا لمبدأ اختصاص المحكم 
بالفصل في اختصاصو ، إذ إن تكريس المبدأ األخير يعني ترك تقدير مدى األخذ 

أ استقالل شرط التحكيم لممحكم ، وبال شك أن المحكم سيكون أكثر مياًل لألخذ بمبد
 بمبدأ االستقالل مما يستتبع اختصاصو بالفصل في النزاع

 تعريف االستثمار -الفرع الثاني:
يتفق الفقو االقتصادي عمى وضع تعريف  -التعريف االقتصادي :-اوال:

واحد لالستثمار، وكل محاوالت من اجل ذلك باءت بالفشل، ما اوجب عمينا 
ال يخرج معنى كممة بيان بعض ىذه التعريفات، وقبل ان نبينيا عمينا القول إنو 

، إذ يعني زيادة ثروة المجتمع أو (11)االستثمار في االقتصاد عن معناىا المغوي 
ُل من مال،  أّيًا كان نوع ىذا المال الذي يستغمو  والثمر ىو، زيادتيا "الذي ُيَحصَّ

ن استثمار المال يقصد بو "طمب الثمر من أصل  اإلنسان في عمل مشروع"،  وا 
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المال وىو تحقيق الربح"،  فاالستثمار ليس الربح، انما وسيمة لتحقيق الربح،  
  .(12)واستعمل لفظ االستثمار من باب المجاز المغوي

واالستثمار حسب رأي االقتصادي "كينز" الذي عرفو بأنو "قيمة االنتاج 
الجاري من السمع الرأسمالية وقيمة ما يضاف إلى المخزون من السمع النيائية"، 
أو ىو "الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي لممجتمع كالمعدات والمباني من 

، بمعنى ثاني فأن االستثمار ىو "االنفاق عمى السمع التي ال تستيمك  (13)السمع"
نما بيدف الحصول عمى السمع الرأسمالية الجديدة  في المرحمة الجارية، وا 
الستعماليا في إنتاج وتوليد السمع في المستقبل،  أي بناء رأسمالي جديد لم يكن 

مال القائم وزيادة قدرتو لو وجود من قبل أو زيادة في رصيد المجتمع من رأس ال
 .(14)عمى اإلنتاج"

" كل استثمار يتم خارج موطنو بحثا عن  وقد عرفو بعض الفقو بأنو  
دولة مضيفة سعيا وراء تحقيق حزمو من األىداف االقتصادية والمالية والسياسية 

 .  (15)سواء ليدف مؤقت أو ألجل محدد أو ألجيال طويمة المدى" 
وعرف كذلك بأنو "وسيمة لتحويل الموارد الحقيقية ورؤوس األموال من 
دولة إلى أخرى ،وذلك بمساىمة رأسمال شركة أخرى، حيث يتم إنشاء فرع ليا 
في الخارج أو الرفع من رأسماليا، أو قيام مؤسسة أجنبية جديدة رفقة شركاء 

 .(16)أجانب في بمد أخر" 
وعرفتو المنظمات االقتصادية كمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

(OCDE)  كل شخص طبيعي أو تجمع ألشخاص طبيعيين، كل مؤسسة  بأن "
عمومية )حكومية( أو خاصة، كل تجمع مؤسساتي يعتبر مستثمرا أجنبيا، يقوم 

مار في المباشر يعني فرع لشركة يقوم باالستث األجنبيبإنشاء مؤسسة االستثمار 
 (17)". األجنبيبمد غير بمد المستثمر 

 األجنبيالتعريف القانوني لالستثمار -ثانيا:
قبل شرح التعريفات المقترحة في ىذا المجال ، يجب مالحظة أنو من 
الصعب التوصل إلى تعريف شامل لالستثمار نظًرا لطبيعتو المختمطة وتعقيده 
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التطور السياسي واالقتصادي ، متعدد األوجو. ألنو مع تطور العصر ، وخاصة 
يتطور المفيوم باستمرار، فقوانين االستثمار في الدول العربية ، وخاصة العراق 
، ىي قوانين حديثة مقارنة بالقوانين األخرى في الدول المتقدمة ، ربما ألن ىذه 
الدول ال تدرك أىمية االستثمار ودوره الفعال في الدول والمناطق النامية. لدفع 

التنمية االقتصادية واالجتماعية في ظل النظام االقتصادي العالمي الجديد  عجمة
، باستثناء سنوات قميمة مضت ، فكان  من الضروري تنظيمو وفًقا إلطار 

 قانوني مشجع.
ونتيجة لذلك ، فإن الوضع التشريعي لمعراق قد سن العديد من القوانين 

ألخيرة. حيث نجد  الئحة لتنظيم وتشجيع االستثمار ، وخاصة في اآلونة ا
م ، والتي دخمت حيز التنفيذ  1988( لسنة 91االستثمار المعدني العراقي رقم )

كل عمل ييدف إلى استثمار ( ، قد عرفت االستثمار بأنو: "5) 1في المادة 
كما َعرََّف قانون  المواد المنجمية والمقمعيو في حالتيا الطبيعية أو بعد المعالجة"،

م في المادة األولى منو، في الفقرة )ن(  2006لسنة  13راقي رقم االستثمار الع
، االستثمار بأّنُو "توظيف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود 

د"، ويؤخذ عمى تعريف مشرعنا العراقي بعض بالمنفعة المشروعة عمى البم
 المالحظات التي تتمثل باالتي:

واسعا إذ يشمل أي نشاط اقتصادي  أعطى المشرع العراقي لالستثمار مفيوما  -1
 وفي أي مجال من المجاالت االقتصادية.

لقد استعمل المشرع العراقي لفظ )نشاط او مشروع اقتصادي( ، وال نجد مبررا،  -2
إلضافة كممة مشروع ليذا التعريف، ألن تعبير النشاط االقتصادي يشمل 

كون عمى شكل النشاطات االقتصادية، التي تتخذ شكل المشروع وتمك التي ت
 نشاطات اقتصادي منفردة.

لم يتضمن ىذا التعريف آية إشارة إلى ضرورة إن يكون ىذا النشاط االقتصادي  -3
مرخًصا من قبل جية معينة، وعمى وفق أحكام القانون، وىذا يعني إن جميع 
األنشطة االقتصادية في العراق تعد من قبيل االستثمارات ومن ثم تخضع ألحكام 
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وال شك إن ىذه النتيجة غير مقصودة.   وعميو يستحسن إن يتضمن ىذا القانون 
تعريف االستثمار ضرورة إن يكون النشاط االقتصادي مرخُصا بموجب احكام 

 قانون، أي قانون االستثمار العراقي 
االستثمار بالمنفعة  –إن  اشتراط المشرع العراقي إن يعود النشاط االقتصادي  -4

زائدة ال طائل منيا، ألن االستثمار يخضع لنظام  المشروعة عمى البمد، عبارة
الترخيص، ومن ثم يكون بديييا إن الجيات المختصة لن تمنح ترخيصا 

 باالستثمار اذا كانت المنفعة التي تنجم عن االستثمار غير مشروعة .
إما موقف المشرع المبناني من تعريف االستثمار، فمم يعرف االستثمار 

،وىذا ال يعد عيبا عمى  2001لسنة  360رات رقم بقانون تشجيع االستثما
المشرع ، ألنو ليس من وظيفة المشرع ايراد تعريفات بقدر ما يكون وظيفتو بيان 

 االحكام لحل المنازعات بين االفراد، وانما وظيفو الفقو والقضاء.
وعميو سنسمط الضوء عمى تعريف الفقو الذي حاول بدوره، ايراد بعض 

مار، منيا ما عرفو جانب من الفقو بأنو "استخدام جزء من الموارد التعريفات لالستث
المتاحة لممجتمع لتكوين رأس المال الالزم لإلحالل أو التوسع أو إلنشاء أصول جديدة 

. فاالستثمار حسب  (18) تستعمل في العممية االنتاجية إلنتاج السمع والخدمات اأُلخرى"
ت، كما يمثل كل إضافة إلى األموال ىذا الرأي ينصب عمى تكوين رأس مال ثاب
فيو ينطوي عمى عممية خمق لرأس مال   المؤدية إلى توسيع الطاقة االنتاجية القائمة،

 حقيقي في المجتمع.
كما َعرَّفُو جانب آخر من الفقو بأنُو "عممية إضافة إلى مخزون رأس  

الى جميع ويالحظ عمى ىذا التعريف إنو جاء مختصرا جدا فمم يشير (، 19)المال"
 . األجنبيعناصر االستثمار ومن أىميا العنصر 

وعرفو البعض االخر بأنو "عممية خمق ألصول رأسمالية جديدة من عدد وآالت 
نتاج سمع رأسمالية استثمارية جديدة  ومباٍن صناعية يمكن أن تساعد عمى خمق وا 

عريف انو .، أيضا يالحظ عمى ىذا الت(20) تضاف إلى خزين الموجودات الرأسمالية"
 اقتصادي اكثر منو قانونيا.
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ذلك النوع من  بأنو " األجنبيوعميو فأننا بدورنا يمكن أن نعرف االستثمار 
االستثمار الذي يحدث حينما يقوم مستثمر مستقر في البمد األم بامتالك أصل أو 

 موجود في البمد المستقبل لالستثمار، مع وجود النية لديو في إدارة ذلك األصل". 
 

 الكميات -المطمب الثاني :
 تمييز االتفاق التحكيمي عما يشابيو-الفرع األول:

ىناك العديد من طرق التسوية التي ال تتم أمام القضاء و التي قد تتشابو مع التحكيم 
 فالبد من تميزىا عن التحكيم.

 : الفرق بين التحكيم والصمحالفرع األول 
ح ال بد من اإلشارة أواًل إلى أوجو قبل الحديث عن الفرق بين التحكيم والصم 

الشبو بين التحكيم والصمح المتمثل في كون كل منيما وسيمة لحل النزاع القائم أو 
 .(21)المحتمل، وأن كل ما يتمتع بو الصمح من ميزات يتمتع بو التحكيم

أما أوجو االختالف بين التحكيم والصمح فيي تتضح من حيث محل العقد،  
محل العقد االلتزام بعدم طرح النزاع عمى القضاء واختيار محكم ففي التحكيم يكون 

خاص لمفصل في النزاع، أما محل العقد في الصمح فيو تسوية النزاع مباشرة بعد أن 
يتنازل كل من المتنازعين عن بعض ما يدعيو لمطرف اآلخر، بعكس التحكيم فقد يحكم 

حكم أو أكثر يختاره األطراف أو لمطرف اآلخر بكل طمباتو كما أن التحكيم يتم عبر م
مؤسسة من المؤسسات التحكيمية، فدور األطراف يقتصر عمى تقديم ما لدييم من أدلة 
لممحكم حتى يتمكن من الحكم في النزاع، أما في الصمح فإن حل النزاع يتم عبر حوار 

صدون مشترك بين األطراف أو ممثمييم، فيم ال يختارون موقفًا يقدم مقترحات ولكنيم يت
 .(22)مباشرة لمناقشة النزاع

أما الفارق األبرز بين التحكيم والصمح فيو المتمثل في القرار الصادر في كل  
منيما، ففي التحكيم يصدر قرار حاسم لمنزاع قابل لمتنفيذ مباشرة بعد أن يكتسي 
بالصيغة التنفيذية فال يممك القاضي النظر في موضوع النزاع مرة أخرى، أما في 

فإن القرار ال ينفذ إال بعد أن يصادق القضاء عميو فيجعمو قاباًل لوضع الصيغة  الصمح
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التنفيذية عميو وبالتالي تنفيذه، فقرار الصمح يمكن لمقاضي النظر في موضوعو مرة 
أخرى، أما قرار التحكيم فأن لو حجية األمر المقضي بو فيو عنوان لمحقيقة فال يجوز 

نما حجيتو مستمدة لقاضي التنفيذ النظر في موضو  ع النزاع عميو فميس لو حجية بذاتو وا 
 من قرار القضاء.

وعمى الرغم من وضوح الفارق بين التحكيم والصمح فإن الواقع العممي يثير  
الكثير من المشاكل التي يصعب التميز أحيانًا بين التحكيم والصمح واألمثمة عمى ذلك 

فين المتنازعين عمى تنازل كل من الطرفين عديدة منيا إذا كان العقد المبرم بين الطر 
عن جانب من ادعاءاتو لصالح اآلخر لحل النزاع بينيما، وكان في الوقت نفسو نص 
في العقد يتضمن انتداب خبير لتقدير التعويض إلى جانب التنازل المتبادل وما يعنيو 

إلييا ىذا االنتداب من إسناد ميمة لطرف محايٍد في تطبيق التسوية التي توصل 
الطرفان مدعاة لمشك في حقيقة العقد المبرم بين الطرفين فتعين خبير وقصره عمى 

 التعويض وفقًا لما تم االتفاق عميو يتعمق يتعمق بصمح وليس بتحكيم.
فميمة الخبير ليست حسم النزاع فالنزاع تم حسمو بين الطرفين ولكن ميمة  

اإلتفاق المبرم بينيما عمى الصمح،  الخبير تطبيق ما توصل إليو الطرفين أو استكمال
ولكن قد يتفق األطراف عمى صمح ينيي الجوانب األساسية لمنزاع ولكن يضاف إليو 
اتفاقًا عمى التحكيم بتعين شخص ثالث بشأن ما تبقى من مسائل عالقة، بشرط من 

دقيق الشروط الممحقة بعقد الصمح وفي ىذه الحالة يكون األمر متعمقًا بتحكيم بالمعنى ال
ويكون ما انتيى إليو ىذا الشخص الثالث بمثابة حكم تحكيم يحوز حجية األمر 

 .(23)المقضي بو وليس استكمال لعقد الصمح
 : الفرق بين التحكيم والخبرةالفرع الثاني

تختمف الخبرة عن التحكيم، فالخبرة تعني إبداء الرأي والمشورة من شخص ذي 
التي تحتاج إلى ىذا الشخص لمعرفة  اختصاص في المسائل ذات الطابع الفني

.الخ، أما التحكيم فيو فصل في …تفصيالتيا فقد يكون الخبير ميندسًا أو محاسباً 
النزاع عن طريق محكم يختاره األطراف ويكون قراره ممزمًا ليما، والخبرة قد يطمبيا أحد 

لفنية األطراف أو كمييما أو قد تكون بناء عمى طمب القاضي خصوصًا في األمور ا
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التي ال يممك القاضي الدراية الكافية فييا، فالخبرة دليل لإلثبات يمجأ إليو األطراف 
إلثبات دعواىم ولكنيا غير ممزمة لمقاضي فيي خاضعة لتقديره كما أن األطراف ليم 
الحق في االعتراض عمى الخبرة وطمب تغيير الخبير، بعكس التحكيم الذي يعد قراره 

 حجية الشي المقتضي بو.ممزمًا لمطرفين ولو 
كما أن ىنالك فارق آخر بين التحكيم والخبرة يتعمق بكيفية أداء كل منيما 
لمميمة المنوطة بو، فالمحكم يصدر قراره بناء عمى ما يقدم إليو األطراف من مستندات، 
أما الخبير فإنو يعتمد عمى معموماتو وخبراتو الخاصة دون الرجوع لألطراف. وتبرز 

فرقة بين التحكيم والخبرة في العقود الزمنية بسبب ما يتركو تغير الظروف أىمية الت
االقتصادية أثناء تنفيذ ىذه العقود من أثر عمى التزامات أطرافيا فكثيرًا ما يتفق الطرفان 
في العقد ذاتو أو في اتفاق الحق عمى إيجاد شخص ثالث يتولى ميمة تطويع العقد 

في ىذه الحالة يثور التساؤل حول طبيعة ىذه الحالة ىل ذاتو تبعًا لمظروف المستجدة و 
، كما أن ىناك فارق بين التحكيم (24)ىي تحكيم أم ميمة أخرى في إطار استكمال العقد

 (  .25)والخبرة في كون التحكيم ال ينعقد أال بالكتابة وال يشترط ذلك في الخبرة
ن ىنالك العديد من عمى الرغم من إمكانية التميز بين التحكيم والخبرة أال أ

الحاالت التي قد تثير إشكاليات في الموضوع المطروح ىل ىو خبرة أم تحكيم واألمثمة 
عمى ذلك متعددة ومن أىم ىذه األمثمة ىي عندما يتفق األطراف عمى أن يقوم شخص 
تقدير الضرر المترتب عمى الفعل غير المشروع عن طريق شخص ثالث "مثال تقدير 

" فالتقدير ىنا من عمل الخبرة وليس التحكيم ولكن إذا (26)التأميناألضرار في عقود 
اتفق األطراف عمى وجوب االلتزام بما يقرره ىذا الشخص الثالث فنكون أما تحكيم 

 وليس خبيرة عمى الرغم ما يطمق عمى ىذا الشخص الثالث من أنو خبير.
وىي ما  وىنالك أيضًا صورة من الخبرة ينطبق عمييا وصف التحكيم أحياناً 

يعرف بتحكيم "الجودة" أو النوعية أو المطابقة ولكن ىناك عنصر مشترك بين التحكيم 
 .(27)والخبرة في كون كل منيما يتمثل في تدخل الغير لحل المنازعة 

 
  



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 
 

1438 

 : الفرق بين التحكيم والوكالة:الفرع الثالث
بين  يتشابو التحكيم مع الوكالة في كون كل منيما يتم بواسطة العقد المبرم

األطراف سواء كان عن التحكيم أو الوكالة ولكن ىنالك فروق بين التحكيم والوكالة من 
عدة جوانب، فمن حيث األطراف فعقد التحكيم طرفاه خصمان يتنازعان حول موضوع 

 معين أما الوكالة فإن طرفاه ىما الموكل والوكيل الذي يمثل إرادة موكمو.
تحكيم تنصيب شخص أجنبي عن ومن حيث الموضوع فإن موضوع عقد ال

األطراف لحسم النزاع الذي ينشأ بينيم، أما عقد الوكالة فموضوعو تخويل الوكيل سمطة 
النيابة عن الموكل في القيام بأي عمل من األعمال القانونية التي تدخل في نطاق 

طان الوكالة، كما أن المحكم مستقل تمامًا بإرادتو عن إرادة األطراف فال يخضع إال لسم
رادتو غير مستقمة عن إرادة الموكل  القانون، أما الوكيل فيو خاضع لتوجييات الموكل وا 

 فيو ممثل لإلرادة الموكل.
ومع وضوح الفارق بين التحكيم والخبرة فإن ىنالك مسائل قد تسبب إشكالية في  

اص معرفتيا ىل ىي خبرة أم تحكيم؟ فعندما يعيد طرفا النزاع بالتحكيم إلى ثالثة أشخ
حيث يتم اختيار عضو من قبل أحد األطراف وآخر من الطرف اآلخر ويتم اختيار 
الشخص الثالث باالتفاق بين الطرفين، فاألطراف يختارون ممثمين لكل منيما وىما 
عبارة عن وكالء عن كل طرف أما الطرف الثالث فيو الطرف الوحيد الذي يتصف 

م اختيارىم من قبل طرفي النزاع يمكن بوصف المحكم، أما الطرفين اآلخرين الذين ت
وصفو بأنو وكيل بالخصومة فيذه ىي الصفة الغالبة عميو فالمحكم الذي تم اختياره من 
طرفي النزاع ىو من يتصف بوصف المحكم أما اآلخرين فيم ليسوا محكمين إنما 

 .(28)وكيمين لطرفي النزاع
طرف الثالث ىو صاحب لكن ليس ليذا األمر تأثير عمى طبيعة التحكيم ألن ال 

 الرأي األرجح غالبًا.
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 : الفرق بين التحكيم واالتفاق عمى نقل االختصاص القضائيالفرع الرابع 
األصل أن اختصاص المحاكم يحدد بمقتضى القانون وقد يكون ىذا  

االختصاص متعمق بالنظام العام كما في االختصاص النوعي وبالتالي ال يجوز االتفاق 
وقد ال يكون ىذا االختصاص من النظام العام كما في االختصاص  عمى ما يخالفو

المكاني وبالتالي قد يجوز االتفاق عمى ما يخالفو وغالبًا ما يتم ذلك باالتفاقيات الدولية 
في كون كل من النظامين يتم االتفاق فييا عمى عدم إخضاع النزاع لمقضاء صاحب 

 الوالية.
عمى نقل االختصاص القضائي يتمثل في كون أما الفرق بين لتحكيم واالتفاق  

التحكيم يقوم عمى سمب القضاء النظر في النزاع لصالح قضاء خاص، أما في االتفاق 
عمى نقل االختصاص القضائي فيي عممية نقل االختصاص من محكمة إلى محكمة 

 أخرى قد تكون داخل الدولة نفسيا أو خارج ىذه الدولة.
ار األطراف باالتفاق اإلجراءات التي تحكم كما أن في التحكيم قد يخت 

الخصومة أمام المحكم بخالف االتفاق عمى نقل االختصاص القضائي فاإلجراءات 
 القضائية تبقى واجبة التطبيق.

 : الفرق بين التحكيم الداخمي والتحكيم الدولي الخاصالفرع الخامس 
داخمي والتحكيم يرى بعض الفقياء أنو ال جدوى من التفرقة بين التحكيم ال 

الدولي عمى اعتبار أن التحكيم ليس لو جنسية كما أن حكم التحكيم محايد وال يقسم إلى 
. وذىب البعض اآلخر من نفس ىذا االتجاه إلى القول بضرورات (29)وطني وأجنبي

إخضاع كل من التحكيم الداخمي والدولي لنفس القواعد القانونية المطبقة في الداخل 
التحكيم الدولي جرى إنشاءه ومارس وظيفتو بمقتضى القانون الداخمي عمى اعتبار إن 

في دولة محددة عمى أساس القانون الدولي العام أي بمقتضى اتفاقية خاصة بين الدول 
 .(30)وقد تبنى ىذا الرأي الفقو في روسيا وأوروبا الشرقية بأكثريتو

لرآي إلى معيار غير أن ىذا الكالم حسب ما أرى غير دقيق فقد استند ىذا ا 
 عضوي دون النظر إلى طبيعة القضايا المطروحة لمتحكيم والمتعمقة بالتجارة الدولية.
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بينما يرى غالبية الفقو التميز بين التحكيم الداخمي والتحكيم الدولي لما يترتب  
عميو من نتائج ىامة ولذا ال بد من إيضاح المقصود بكل منيا حتى نتمكن من إبراز 

فالتحكيم الداخمي ىو التحكيم الذي تنتمي في كل عناصره إلى دولة  .الفرقبينيما
جراءاتو.  معينة بذاتيا، من حيث أطرافو وموضوع التحكيم ومكان التحكيم وا 

أما التحكيم الدولي فيو الذي تكون احكامو مزيج الحكام مصدرىا النظم  
كون التحكيم بين القانونية في دول مختمفة أي انيا تصدر خارج حدود الدولة كان ي

سويسري وفرنسي فاخضعوا االجراءات لمقانون السويسري واختاروا القانون الفرنسي 
، أو ىو عبارة عن النظر في قضايا (31) لينطبق عمى النزاع واراد التنفيذ في ايطاليا

 .(32)المنازعات المتعمقة بالتجارة الدولية التي تقوم بأحكام التحكيم الدائمة أو الخاصة
 مميزات االتفاق التحكيمي-الفرع الثاني:

كما ذكرنا سابقًا أن التحكيم التجاري ذو أىمية كبيرة عمى الصعيدين الوطني والدولي 
وذلك لممزايا التي يتمتع بيا التحكيم مما يجعمو يتميز عن القضاء العادي، حتى ذىب 

ما يتمتع بو التحكيم البعض عمى اعتباره قضاء أصياًل في مجال التجارة الدولية نظرًا ل
 :(33)من مزايا وأىميا ما يمي

أن أبرز مزايا التحكيم سرعة الفصل في النزاع، فاألطراف يتفادون المجوء    -1
لمقضاء لما يتسم بو القضاء من بطء في اإلجراءات واحتمال إطالة أمد النزاع 
ن فضاًل عن أن ىنالك العديد من درجات التقاضي المختمفة ووجود احتمال الطع

باألحكام الصادرة من المحاكم العادية مما يعيق المسائل التجارية ويعرقل سيرىا، 
كما أن التحكيم ال تحكمو اعتبارات الخصومة ورغبة كل طرف في االنتصار 
لنفسو كما ىو الحال في القضاء العادي، حيث وسائل االستغالل والتالعب 

يؤدي إلى ضياع الحقوق، كما أن والحيل القانونية التي تستغل ثغرات القانون مما 
طرق الطعن ذاتيا ىي من الوسائل التي تحد من دور القضاء وتبرز دور التحكيم 

 نظرًا لما يسببو الطعن بالحكم من بطء في إجراءات التقاضي.
أن المحكم ليس بالضرورة أن يكون رجل قانون، إنما ىو من اختيار أطراف  -2

موضوع النزاع، مما يجعمو مؤىاًل لفيم النزاع النزاع وغالبًا ما يكون ذو خبرة في 
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دراك طبيعتو، بعكس القاضي الذي ال يممك الخبرة والدراية الكافية في موضوع  وا 
النزاع مما يجعمو يستعين بالخبراء لممساىمة في حسم النزاع ولكن دون أن يكون 

أمور  -ليةوخصوصًا الدو  -قراراه ممزمًا لمقاضي ونظرًا لما في المعامالت التجارية
قد ال يدركيا القاضي فإن المحكم يكون أقدر عمى استيعابيا وفيميا وبالتالي 
إعطاء الحكم األدق والمرضي لمطرفين لما لو من خبرة ودراية بالموضوع المطروح 

 .(34)أمامو
أن عدم وجود جية قضائية واحدة لمنظر في المنازعات الناشئة عن التعامل  -3

قواعد قانونية موحدة تحكم ىذه المنازعات أوجدت  التجاري والدولي وعدم وجود
مجااًل رحبًا لمتحكيم التجاري الدولي، كما أن المتعاممين في التجارة الدولية 
يترددون في طرح منازعاتيم عمى المحاكم الوطنية خشية من تطبيق قواعد القانون 

القوانين  الداخمي عمييم والتي في أكثر األحيان يجيمون ىذه القوانين، كما أن
الوطنية قد ال تأخذ بعين االعتبار ضرورات التعامل التجاري وما تتطمبو التجارة 
الدولية منن ثقة وسرعة في التعامل ومن تطبيق األعراف السائدة في ىذا المجال 
في حالة وقوع نزاع، لذا أصبح التحكيم التجاري ضرورة من ضرورات العصر 

لدولية حتى أنو أصبح قضاء أصياًل في الحديث وخصوصًا في مجال التجارة ا
 مجال التجارة الدولية.

إن الدول قد تكون طرفًا في العقود وخصوصًا التجارية منيا أو قد تكون ىذه    -4
العقود تحت إشرافيا ورقابتيا، مما يجعل التحكيم الوسيمة األفضل لفض ما ينشأ 

ركات أخرى طرفييا عن ىذه العقود من منازعات التي غالبًا ما تكون الدولة وش
مما يجعل من الصعب قبوليم لمخضوع لقضاء دولة أجنبية وخصوصًا الدولة 
ألنيا ذات سيادة فمن الصعب جدًا أن تخضع لقانون دولة أخرى وفي خضوعيا 
لمتحكيم أفضل الوسائل ليا لحل ىذه المنازعات فيي تشارك في اختيار المحكمين 

 عن اتفاقيات دولية تنظيم التحكيم في واختيار القانون الواجب التطبيق، فضالً 
المنازعات التي تثور بين الدول ورعايا الدول األخرى في مجال االستثمار "بما 
يسمى بالتحكيم في منازعات االستثمار" كما أن التحكيم التجاري يشكل عاماًل 
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يكن مساعدًا ومشجعًا لالستثمار فالمستثمر يتردد كثيرًا بالمجازفة بأموالو إذا لم 
ىنالك نظامًا فاعاًل لمتحكيم في الدولة التي يرغب باالستثمار بيا، لما قد يتعرض 
لو من مشاكل نتيجة عم معرفتو لمقواعد القانونية المطبقة في ىذا البمد كما أن 
القضاء في بعض دول العالم الثالث قد ينحاز من أجل حماية المصمحة الوطنية 

 لمقاضي.
دولية تتضمن أمور يحرص أطرافيا عمى سريتيا أن بعض عقود التجارة ال  -5

خاصة عقود نقل التكنولوجيا وعقود استغالل االختراعات وبالتالي فأن خضوعيا 
، والتي قد ال تتمتع (35)لمقضاء العادي قد يؤدي لكشف األسرار الخاصة بيا

بحماية قانونية خاصة والتي يحرص مالكيا عمى سريتيا والمحافظة عمى سرية 
ت الخاصة بيا، فإذا حصمت منازعة متعمقة بيا وعرضت عمى القضاء المعموما

فإن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرارىا فالقضاء العادي يقوم عمى عمنية الجمسات 
واإلجراءات ووجوب نشر األحكام مما قد يؤدي إلى اإلضرار بالشخص صاحب 

أطراف المصمحة في الدعوى، أما في التحكيم فإن الجمسات ال يحضرىا سوى 
النزاع وممثمييم كما يجوز لألطراف اشتراط عدم نشر األحكام بل أن األصل عدم 

 ،  وىو أمر ال يتحقق في القضاء.(36)نشرىا إال بموافقتيم
 

  األجنبيدور التحكيم في فض منازعات االستثمار -المبحث الثاني:
إلى التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع االستثمارات عمى  تمجأ الدول الجاذبة لألستثمار

أراضييا وىو األمر الذي دفع كثير من الدول أن تدرج في صمب قوانينيا المشجعة 
لألستثمار نصوصا صريحة تفيد قبول التحكيم كوسيمة إجرائية لحسم منازعات 

ستثمار . إضافة إلى ذلك سعي المستثمرين أن يدرجوا في عقود اال 37االستثمار 
المبرمة مع الدولة الجاذبة لألستثمار شرطا يفيد المجوء إلى التحكيم لما يحققو من 
فعالية ميمة في حسم منازعات االستثمار باعتباره وسيمة محايدة ومستقمة ومشجعة مع 
رغبة المستثمرين . ويستمزم لتحقيق فعالية التحكيم كضمانة إجرائية لحسم منازعات 

ديد من المبادئ القانونية والتي تتمثل باستقالل شرط التحكيم عن االستثمار تبنى الع
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عقد االستثمار وأيضا اختصاص المحكمين بالفصل في النزاع ) مبدأ األختصاص 
باالختصاص ( ، فضال عن ذلك عدم قبول دفع الدولة واألشخاص المعنوية التابعة ليا 

 بعدم أىميتيا لمتحكيم
  األجنبيي منازعات االستثمار مبادئ التحكيم ف-المطمب األول:

 استقالل التحكيم عن عقد االستثمار -الفرع األول:
يقصد باتفاق التحكيم ، ذلك االتفاق الذي بمقتضاه تتعيد األطراف بأن يتم 

.  38الفصل في المنازعة الناشئة بينيم أو من المحتمل نشوءىا من خالل التحكيم 
يأخذ شكل اتفاق مكتوب ، يقوم فيو فاتفاق التحكيم ىو تصرف قانوني مستقل ، 

جراءاتو وقد  الطرفان بتحديد موضوع النزاع ، وأسماء المحكمين ، ومكان التحكيم وا 
يحددون في ىذا االتفاق القانون الذي يطبقو المحكمون ، وعادة ما يكون اتفاق التحكيم 

ء دخل في الحقًا عمى نشوب النزاع ( ، فاالتفاق التحكيمي ، في عقود االستثمار سوا
العقد أو فصل عنو ، لو دائمًا استقاللية قانونية تامة ، أي أنو ال يرتبط بعدم صحة 

 39العقد 
وبناء عمى ذلك ، فإن عدم مشروعية العقد األصمي أو صحتو ، أو بطالنو أو 
فسخو ، ال تؤثر عمى شرط التحكيم سواء كان ىذا الشرط مدرجًا في العقد األصمي ، 

و في صورة اتفاق ، ذلك ألن اتفاق التحكيم ، أو شرط التحكيم ، أو كان مستقاًل عن
الذي يفصل في موضوع يختمف تمامًا عن موضوع العقد األصمي فاتفاق التحكيم بعد 
تصرفًا قائمًا بذاتو ، ويستقل تمامًا بكيانو عن العقد األصمي  ويترتب عمى استقالل 

التحكيم عن العقد األصمي ، بحيث  اتفاق التحكيم ، إقرار االستقالل القانوني لشرط
يمكن أن يطبق عمى كل منيما قانون مختمف عن القانون الذي يحكم اآلخر ، ويترتب 
عمى ذلك أيضًا أال يؤثر بطالن أيًا منيما عمى اآلخر ، واستقالل شرط التحكيم عن 

 40العقد األصمي أصبح من القواعد المتعمقة بالنظام العام . 
ن بطالن عقد االستثمار ال يؤثر عمى شرط التحكيم المدرج وتبين لنا من ذلك أ

ضمن بنود ىذا العقد والعكس الصحيح أي أن بطالن شرط التحكيم ال يؤثر عمى عقد 
االستثمار وىذا ما يؤدي إلى تحقيق الفعالية المطموبة لمتحكيم كضمانة لممستثمرين في 
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ا ما ىو األساس القانوني حسم منازعاتيم االستثمارية ولكن السؤال الذي يطرح ىن
الستقالل شرط التحكيم عن عقد االستثمار ؟ لألجابة عمى ىذا السؤال يمكن القول أن 
أساس المبدأ المتقدم قد أشارت إليو بعض التشريعات والتي أخذت وبشكل صريح بمبدأ 
استقالل شرط التحكيم عن عقد األستثمار . فبالنسبة لمقانون العراقي لم يشير ضمن 

ص قانون المرافعات النافذ إلى استقالل شرط التحكيم عن العقد األصمي . أما نصو 
بالنسبة لمقانون المصري فقد أشار قانون التحكيم المصري النافذ إلى مبدأ استقالل شرط 

( منو والتي نصت عمى أنو ) ) يعتبر  23التحكيم عن العقد األصمي في نص المادة ) 
ن شروط العقد األخرى وال يترتب عمى بطالن العقد أو شرط التحكيم أتفاقا مستقاًل ع

فسخو أو أنياءه ، أي أثرعمى شرط التحكيم الذي يتضممنو إذا كان ىذا الشرط صحيحا 
في ذاتو ( ( . ويتبين لنا من نص المادة أعاله أن المشرع المصري قد أبرز الفعالية 

لعقد األصمي من بطالن أو الميمة لمتحكيم من خالل استقالل شرط التحكيم مما يمحق ا
 41فسخ أو أنياء  .

اما بالنسبة لمقانون السعودي فأن قانون التحكيم السعودي النافذ لم يتضمن   
ضمن نصوصو عمى مبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد األصمي . أما القانون 

العقد  الفرنسي فمم يشير قانون المرافقات الفرنسي النافذ إلى استقالل شرط التحكيم عن
األصمي ، ولكن القضاء الفرنسي قد أقر استقالل شرط التحكيم عن العقد األصمي وىذا 

(  Cossetما نجده في الحكم الذي أصدرتو محكمة النقض الفرنسية في قضية ) 
حيث جاء في حيثيات الحكم عمى أنو ) ) في مجال  1963مايو  7الصادر في 

التحكيم الدولي فأن أتفاق التحكيم سواء كان مبرما عمى نحو منفصل أو كان مدرجا في 
التصرف القانوني المتعمق بو ، فأنو يتمتع باستقالل قانوني كامل بحيث ال يتأثر بما قد 

 في بعض الظروف االستثنائية ( (  وقد أشارت يمحق ىذا التصرف من بطالن إال
 14( الصادرة في  Drogaالمحكمة نفسيا إلى المبدأ المتقدم في حكميا في قضية ) 

حيث جاء فيو بأنو ) ) في مجال التحكيم الدولي يتمتع شرط التحكيم  ۳۸۹۱ديسمبر 
 42باستقالل كامل تجاه العقد ( ( .
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إلى مبدأ  1996قانون التحكيم األنكميزي لسنة أما القانون األنكميزي فقد أشار   
( منو . وقد أشار أيضا  7استقالل شرط التحكيم عن العقد وذلك بموجب نص المادة ) 

إلى استقالل شرط التحكيم في  1985القانون النموذجي لمتحكيم التجاري الدولي لسنة 
يم الذي يشكل ( والتي أشارت ) ) .... ينظر إلى شرط التحك 1ف  16نص المادة ) 

جزءا من العقد كما لو كان أتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى وأي قرار يصدر من 
 43ىيئة التحكيم ببطالن العقد ال يترتب عميو بحكم القانون بطالن شرط التحكيم ( ( .

 استئثار ىيئة التحكيم بتسوية المنازعات-الفرع الثاني:
عقد االستثمار بعرض النزاع الذي نشأ بينيم  يترتب عمى أتفاق التحكيم التزام أطراف

عمى المحكم أو المحكمين الذين يتم اختيارىم لمفصل فيو وذلك بدال من المجوء إلى 
المحكمة القضائية المختصة أصال بنظر النزاع وىذا ىو األثر األيجابي ألتفاق التحكيم 

منازعات عمى القضاء أما األثر السمبي فيتمثل في أمتناع ىؤالء األطراف عرض ىذه ال
 44الوطني ومنع ىذا القضاء الفصل فييا . 

ويقصد بمبدأ االختصاص باالختصاص ىو أن يختص المحكم بتحديد 
اختصاصو ونظر المنازعات المتعمقة باختصاصو وتحديد نطاق سمطتو وتقرير فيما إذا 

اختصاص كان النزاع صحيحًا أم ال  ونتيجة لذلك لو أعترض أحد أطراف النزاع بعدم 
محكمة التحكيم في الفصل في النزاع أو بعدم وجود أتفاق يشير المجوء إلى التحكيم فأن 
الذي يفصل في ذلك ىم المحكمين أنفسيم وليس لممحكمة القضائية أن تفصل في 
مسألة اختصاص المحكمين وىذا ما يؤدي إلى أبراز فعالية التحكيم كوسيمة ضامنة 

الل السرعة في حسم المنازعات بعيدا عن طريق لحسم منازعات االستثمار من خ
المماطمة وأضاعت الوقت . لكن السؤال الذي يطرح ىنا ما ىو األساس القانوني لمبدأ 
اختصاص المحكم بالفصل في مسألة أختصاصو ؟ أن األجابة عمى ىذا السؤال يمكن 

عديد القول بأن أختصاص المحكم بالفصل في مسألة اختصاصو تستمد أساسيا من ال
من المصادر سواء كانت ىذه المصادر القوانين الوطنية لمعديد من الدول أو االتفاقيات 
الدولية المتصمة بالتحكيم وكذلك الغالبية العظمى من لوائح التحكيم وأيضا أحكام 
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التحكيم نفسيا تقرر ىذا االختصاص  . إن القانون العراقي لم يشر في قانون المرافعات 
 45إلى مبدأ األختصاص باالختصاص .العراقي النافذ 

أما القانون المصري فقد أشار قانون التحكيم المصري النافذ في نص المادة )     
( إلى مبدأ األختصاص باالختصاص أما القانون السعودي فمم يشر قانون  122

التحكيم السعودي النافذ ضمن نصوصو إلى ) مبدأ االختصاص باألختصاص ( ، أما 
رنسي فنجد أن قانون المرافعات الفرنسي النافذ قد اشار إلى المبدا العام القانون الف

( منو والتي نصت عمى أنو ) ) إذ نازع أحد األطراف  1466المتقدم في نص المادة ) 
أمام المحكم في أساس ونطاق سمطتو القضائية فأن من حق المحكم وحده الفصل في 

كميزي فنجد أن قانون التحكيم األنكميزي لسنة أما القانون األن -صحة وحدود توليتو ( ( 
( من  4ف  9قد أشار إلى مبدأ االختصاص باالختصاص في نص المادة )  1996

القانون . إما بالنسبة لالتفاقيات الدولية المختصة بالتحكيم فقد أقرت بعض ىذه 
 األتفاقيات مبدأ اختصاص المحكم بالفصل في اختصاصو ، لذلك نجد أن االتفاقية

قد أشارت إلى مبدأ االختصاص  1961األوربية لمتحكيم التجاري الدولي لسنة 
( من االتفاقية فقد نصت عمى أنو ) ) مع التحفظ  3/5باالختصاص في نص المادة ) 

لجية المراقبة القضائية الالحقة المحددة بموجب قانون القاضي فأنو يقضي عمى 
ضية ، وىو لو سمطة تقرير اختصاصو المحكم المطعون بصالحيتو إال يتخمى عن الق

و تقرير صحة أتفاق التحكيم أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءا منو ( ( 
.46 

  األجنبيحكم التحكيم في منازعات االستثمار -المطمب الثاني:
 حرية المحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق -الفرع األول:

ة االتفاق عمى قانون األجنبيستثمارات قد يصعب عمى االطراف في عقود اال
معين نظرا لرغبة كل طرف في تطبيق قانونو الوطني او قانون من اختياره وحده ، اذ 
يجيـل كـل طـرف احكام قانون الطرف اآلخر وكالىما يجيل احكام قانون محايد ، ومن 

ن الواجب ثم فال يكون اماميما من خيار سوى التزام الصمت وعدم االتفاق عمى القانو 
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التطبيق عمى موضوع النزاع وازاء ذلك يقرر االطراف ترك الحرية لممحكم لتحديد 
القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع طالما لم يتفق االطراف عمى اختيار قانون 
معين ليحكم موضوع النزاع االستثماري " لما كان المحكم في عقود االستثمارات 

ي الوطني في كون االخير معين من الدولة ويستمد سمطانو ة يختمف عن القاضاألجنبي
منيا ، ويمارس ىذه السمطة مقيدا باتباع قوانينيا التي ىي بمثابة قانون اختصاصو 
بحيث اذا اراد تحديد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع المعروض امامو ، 

لوطني ، فان المحكم في عقود فما عميو اال تطبيق قواعد االسناد الواردة في قانونو ا
ة اليستمد سمطانو وال يمارسيا من وباسم الدولة ، بل من اتفاق األجنبياالستثمارات 

االطراف ومن ثم فانو ال يتمتع بما يتمتع بو القاضي الوطني من وجود قانون يطبقو 
 47اثناء نظر النزاع ضمن اختصاصو . 

ة األجنبيد االستثمارات وعميو فان غياب قانون اختصاص لممحكم في عقو  
يمكن ان يحدد عمى اساس قواعد االسناد الواردة فيو القانون الواجب التطبيق عمى 
موضوع النزاع يثير التساؤل عن القانون الذي سيستميم منو المحكم في منازعات 

قواعد اسناده ليختار عمى ىدييا القانون الذي يطبق عمى موضوع  األجنبياالستثمار 
لالجابة عمى ىذا التساؤل يالحظ وجود طريقتين لذلك التحديد ، تمثل االولى النزاع ؟ و 

، 48ة لمنيج ا التنازع المقرر في القانون األجنبيبتطبيق المحكـم في عقـود االستثمارات 
اما الثانية فتكون من خالل االختيار الصريح والمباشر لمقانون الواجب التطبيق ،  ومن 
المقارنة بين الطريقتين نرى ان افضمية الطريقة الثانية نظرا لتعقيد وصعوبة المجوء الى 
قواعـد تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق لكون ذلك مقيد بقانون اختصاص 

ة اليممك قانون اختصاص ، ومن ثم األجنبيحين انو في عقـود االستثمارات  المحكـم في
ليس مفروضا عميو اتباع ىذا المنيج ، ىـذا مـن ناحية ، ومن ناحية اخرى فـان مـن 
جممة االسباب التي دفعت اطراف العالقة االستثمارية المجوء الى التحكيم ىي االبتعاد 

القوانين لتحديد القانون المطبق عمى النزاع ، لذلك  عن المشاكل التي قد تنتج عن تنازع
فان التحديد المباشر لقواعد القانون يبعد عن اطراف عقد االستثمار الكثير من المشاكل 
. وىو ما اخذت بو العديد من القوانين الوطنية ومنيا قانون المرافعات العراقي فقد 
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مى المحكمين اتباع االوضاع ( منو عمى انو يجب ع ۳( فقرة )  265نصت المادة ) 
واالجراءات المقررة في قانون المرافعات اال اذا تضمن ان االتفاق عمى التحكيم أو أي 
اتفاق الحق عميو اعفاء المحكمين منيا صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عمييا 

 49المحكمون " . وبذات االتجاه اخذ المشرع المصري . 
 لتحكيمتنفيذ حكم ا -الفرع الثاني :

بعد صدور الحكم التحكيمي مرتبا آثاره فرض القانون بعض اإلجراءات و 
، لكن قد تعترض عممية 50التشكيالت لتنفيذه حيث ينفذ إراديا طبقا التفاق التحكم 

التنفيذ بعض الصعوبات تجعل كل دي مصمحة يستنجد بالقضاء الوطني المطموب 
الجبري بدل التنفيذ الطوعي ، مما ينبغي تنفيذه في إقميمو ، وىنا نكون أمام التنفيذ 

إتباع شكميات أخرى أمام ىذا القضاء لتحصين الحكم التحكيمي . وعميو سوف نتطرق 
 إلى التنفيذ اإلرادي أوال ، ثم التنفيذ الجبري ثانيا .  

 اوال: التنفيذ الطوعي لألحكام التحكيمية.
عن طواعية ، وبالرجوع إلى فترة ما  األصل أن تنفيذ األطراف الحكم التحكيمي

كانت المؤسسات الوطنية الجزائرية تنفذ األحكام  09/93قبل صدور المرسوم التشريعي 
التحكيمية التي كانت طرفا فييا عن طوعية ألن في الغالب تطبق القانون الجزائري 

 51وبالتالي لم تجد أية عقدة في تنفيذىا . 
فييا أطراف جزائرية لبيان كيفية التنفيذ في لكن لم تحصل عمى أحكام تحكيمية 

وقد  52الجزائر مما يجعمنا نقول بأن األحكام في ىذه الحالة األخيرة كانت تنفذ إداريا. 
تجسد التنفيذ الطوعي لألحكام التحكيمية في االتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 

ركة سونا عمى أنو: وفي العقود التي أبرمتيا ش 07/17عندما نصت المادة 1983
( ،مما أدى CCIة كانت في معظميا ترجع إلى نظام )األجنبيطراك مع الشركات 

 09/93بعض الفقياء إلى القول عن التنفيذ الطوعي عمى أنو: أما المرسوم التشريعي 
عمى أنو :  2/16مكرر 58فقد أكد عمى أن التنفيذ الطوعي ىو األصل إذ تنص المادة 

 2/17مكرر 458لشروط المنصوص عمييا في المادة "يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب ا
. وقد تدعم مبدأ التنفيذ الطوعي 53وذلك في غياب التنفيذ الطوعي لمقرار التحكيمي 
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لألحكام التحكيمية في االتفاقيات المتعددة األطراف التي انضمت إلييا الجزائر وكذا 
ل أن ال يقوم من يقع ، لكن قد يحص1990االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا في بداية 

عميو واجب التنفيذ بدوره فيتقاعس عن تنفيذ الحكم التحكيمي من ثم يدفع الطرف ذي 
 54المصمحة إلى االستعانة بالقضاء وذلك من أجل تنفيذ الحكم جبرا. 

 التنفيذ الجبري لمحكم التحكيمي. -ثانيا:
، تكون قبمت 1958بتحفظ إلى اتفاقية نيويورك سنة  العراقبعد انضمام 

ة ، حيث تنفذىا جبرا في غياب التنفيذ األجنبيباالعتراف التنفيذ الحكام التحكيمية 
الطوعي ، موضح االتفاقية بين تنفيذ الحكم واالعتراف بو، اد االعتراف ىو وسيمة 

ة من اجل إثارة مسألة دفاعية يتم اتخاذىا من طرف المحكوم لو أمام الجيات القضائي
حجية الشيء المقضي فيو لمقرار الذي وإلثبات ذالك يقدم القرار التحكيمي ويطمب 
االعتراف بصحتو وبطباعو االلزامي بالنسبة التي فصل فييا ، أما التنفيذ فال يقتصر 
في االعتراف فقط بل يمتد إلى طمب الجيات ليا ذلك وىنا يكون التنفيذ نتيجة 

 لو أن كثير من القوانين من تستعمل كالمصطمحين معا.االعتراف ، و 
 

 الخاتمة
في الوقت  األجنبيمن خالل دراستنا لموضوع بحثنا توصمنا إلى أن االستثمار 

الراىن أضحي ضرورة ممحة لاللتحاق بالركب العالمي في ظل اليوة االقتصادية بين 
و دوره  األجنبيستثمار دول الشمال و الجنوب ، وان كان ال يخفي عمى احد مزايا اال

بالنيوض باقتصاديات الدول النامية فان بمدنا الجزائر بيذا الوضع ال غنى ليا عن 
حتمية عقود االستثمارات ، لكن وان كانت الجزائر منذ استقالليا عكفت عمى سن 
قوانين لتشجيع االستثمارات إال انو في الوقت الراىن ىي بأمس الحاجة إلى تفعيل ىذه 

ين ، غير انو البد األخذ في الحسبان مساوئ االستثمار وما يرتبو من أثار وخيمة القوان
عمى الصعيد االقتصادي و السياسي، ولقد اشرنا كذلك إلى مسالة التحكيم وعالقتيا 

ة إذ أضحت أىم الضمانات القانونية التي يرغب بيا المستثمر األجنبيباالستثمارات 
كصك أمان لممخاطرة برأس مالو . غير أن نجاعة التحكيم في إطار منازعات  األجنبي
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االستثمار غالبا ما يكون منوطا بمدى حفاظ ىذه اآللية عمى التوازن بين حقوق و 
وكذا حقوق والتزامات الدولة المضيفة. لكن طبيعة العالقة  األجنبيالتزامات المستثمر 

ستثمر والدولة وخصوصيتيا وما يترتب عميو من العقدية والروابط القانونية بين الم
نزاعات مستقبمية ، كميا دوافع جعمت من التحكيم مازال بحاجة إلى دراسة معمقة 
بغرض تحقيق التوازن بين إطرافو المتنازعة ولعل االجتيادات الدولية كميا تصب في 

د االتفاقيات ىذا المنحي فما إنشاء مراكز دولية خاصة بالمنازعات االستثمارية وتعد
 األجنبيماىي إال صورة من صور االجتيادات الدولية إلحداث التوازن بين المستثمر 

والدولة المضيفة نضع جممة لكن يبقى في األخير أن من التوصيات تزيد من ىيبة 
التحكيم كي ال يبقي ىذا األسموب في يد الدول المييمنة عمى االقتصاد العالمي و ألية 

 مصالحيا عمى حساب مصالح الدول النامية .قانونية لتغميب 
نظرا لمفارق بين مستويات الدولة المستثمرة والدولة المانحة المتياز االستثمار البد -1

األخذ المصطمحات بعين االعتبار طرح مسالة أسموب صياغة االتفاقيات والبعد كل 
 البعد عن التي تحتمل التأويل .

ن اختيار محكمين من ذوي الكفاءات والخبرة البد عمى الدولة المضيفة أن تحس-2
 المشيود ليم بالنزاىة والحياد . 

يتعين عمى الدولة المضيفة عند صياغة االتفاقيات و إدراج شرط التحكيم و أن -3
تولي األمر إلى ذوي االختصاص و بخاصة في المجال االقتصادي و المجال 

 القانوني 
ق في المنازعة التحكيمية مسالة جوىرية و بما أن مسالة القانون الواجب التطبي-4

ضرورية يجب عمى الدولة لدى صياغة االتفاقية اخذ الحيطة والحذر بشان االتفاق 
 عمى القانون الواجب التطبيق . 

يتعين عمى الدولة المضيفة قبل التصديق عمى اتفاقية االستثمار األخذ في  -5
أجنبي ال يمقي باال ليذه المسالة الحسبان كذلك المسائل البيئية فكم من مستثمر 

 • فتجد الدولة نفسيا وقعت في المحظور 
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يتعين عمى الدولة أن تقوم بتأطير رجال القانون واالستعانة بخبرات أجنبية في -6
 مسالة التحكيم .

عقد ندوات و مؤتمرات لمتنويو بمسالة االستثمار والتركيز عمى الجوانب السيئة فيو -7
مخاطر لك أن تييئ المناخ لممستثمر المحمى و تجنب نفسيا يجب عمى الدولة كذ

 . مستقبال األجنبياالستثمار 
الدعوة إلى تفعيل االستثمارات العربية وخمق ىيئات تحكيمية عربية لتجنب  -8

امالءات الدولة المستثمرة وفي نفس الوقت إقامة عالقات ندية متوازية بين الدول 
 ح المشتركة .العربية قائمة عمى أساس المصال

 
 اليوامش

 

، األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي ، دار الفكر الجامعي ،  أبو زيد رضوان . (1)
 .19،  ص1981اإلسكندرية ، 

 .         13.  فوزي محمد سامي , التحكيم التجاري الدولي ، المصدر السابق ، ص(2)
 . 208( .  حسن اليداوي  و غالب عمي الداوودي , المصدر السابق , ص 3)
الفقو والتشريع والقضاء حول تعريف التحكيم انظر :  حفيظة السيد حداد , . لمتوسع في موقف (4)

الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي , منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت 
 وما بعدىا . 12وما بعدىا ,     و  أبو زيد رضوان ، المصدر السابق ،  39, ص 2007،

كيم وأركان ىذا االتفاق انظر :  فوزي محمد سامي ، المصدر السابق (. حول طبيعة اتفاق التح5)
وما بعدىا ، و  مصطفى محمد الجمال ، و  عكاشة عبد العال ، المصدر السابق  115، ص

 وما بعدىا . 320، 
,14.1.                                                         6). contract of guarantee 

for equity investment) 
 14( من عقد تأمين االستثمار المباشر التي تبرميا المؤسسة العربية  والمادة ) 71.  المادة )(7)

 ( من عقد تأمين استثمار غير مباشر الذي تبرمو المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار .  1/
 .  5.  محمود سمير الشرقاوي , المصدر السابق ، ص(8)
استقالل التحكيم والمبررات التي يستند إلييا انظر :  إبراىيم احمد إبراىيم ، . لمتوسع بمبدأ (9)

ـ  98، ص  2000التحكيم الدولي الخاص ، الطبعة الثالثة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
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. وكذلك انظر :  مصطفى الجمال ، امتداد شرط التحكيم خارج اإلطار التقميدي لمعقد  90
جامعة  -منشور في مجمة الدراسات القانونية ، تصدر عن  كمية الحقوق المتعمق بو ، بحث 

 وما بعدىا . 67، ص  2001بيروت العربية ، العدد السابع ، يوليو )تموز( ، 
 وما بعدىا .  143( .  حفيظة الحداد ، المصدر السابق ، 10)
االستثمار في معجم المغة العربية االستثمار بأنو: "استخدام األموال في اإلنتاج إما مباشرة  (11)

بشراء اآلالت والمواد األولية، أو بطريق غير مباشر كشراء األسيم والسندات" ىيكل عبد العزيز 
ية، فيمي ،"موسوعة المصطمحات االقتصادية و اإلحصائية"، دار النيضة العربية، الطبعة الثان

 . 956، ص1985بيروت، 

 . 500م،  ص 1966محمد الزمخشري،  الكشاف،  الجزء االول،  القاىرة،   ( 12)
 .256م،  ص1990د. كريم ميدي الحسناوي، مبادئ عمم االقتصاد، مطبعة اوفسيت، بغداد،  (13)
. 350م، ص1992، بدون جية النشر، 4د. خميل محمد حسن الشماع، اإلدارة المالية،  ط   (14)

،   دار المسيرة لمنشر والتوزيع،  َعمَّان، 1وحسام داود وآخرون، مبادئ االقتصاد الكمي، ط 
 .118م،  ص2000

، 2000، فريد النجار ، االستثمار الدولي و التنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر  (15)
 .  23ص 

(16 )Rymand bernard, économie financière International ،Paris ،Sans date 
de publication,  P91. 

 .  19، ص 2003مصطفى رشيدي، األسواق المالية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ، ، (17)
 

عبد الباسط كريم مولود، التشريعات المنظمة لالستثمار في العراق، دراسة تحميمية مقارنة،  (18)
 .5، ص2003رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة السميمانية بكمية القانون، 

(19)David W, Pearce, ((Dictionary of Modern Economtcs)), First published 
1981, printed in Great Britain, P 216.   ،اشار الى ىذا  د. طالب حسن نجم

االستثمار وأىمية استخدام النماذج القياسية في تحميل العالقة بين التكوين الرأسمالي والنمو 
-119م،  ص)1990االقتصادي، مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد، العدد األول، كانون الثاني، 

120  )                   
وطاىر فاضل البياتي وأحمد زكريا صيام، أساسيات االستثمار العيني د. ناظم محمد نوري (20)

. ود. محمد مطر، إدارة 51م،  ص1999، دار وائل لمطباعة والنشر، عمَّان، 1والمالي، ط 
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،  دار وائل لمنشر، عمَّان، األردن، 3اإلطار النظري والتطبيقات العممية،  ط  -االستثمارات
 .15م،  ص2004

 .17بريري، مرجع سابق، ص( مختار أحمد 21)
 .18( مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص22)
.وأنظر ايضًا طالب حسن 26ص -مرجع سابق -( مصطفى الجمال، وعكاشة عبد العال23)

 167ص -1ط-2001 -عمان -دار الثقافة -الوجيز في قانون التجارة الدولية -موسى
 وما بعدىا. 25صمرجع سابق،  -( انظر مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال24)
 . 168ص -مرجع سابق -( طالب حسن موسى25)
 .29( مصطفى الجمال، وعكاشة عبد العال، مرجع سابق، ص26)
 .168( طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص27)
 .21اإلسكندرية ص -منشأة المصارف 4ط -التحكيم االختيار واإلجباري -( أحمد أبو الوفاء28)
م ، 1997 -القاىرة -دار النيضة العربية  -الدولي الخاص ( إبراىيم احمد إبراىيم، التحكيم29)

 .16ص
المؤسسة  -1ط -( أحمد انعمم بن ناجي الصالحي، النظام القانوني لمتحكيم التجاري الدولي30)

 .6، ص1995 -صنعاء -الجامعية
 .56ص -( ابو زيد رضوان مرجع سابق31)
 ،.71ص -م1993 -القاىرة -( أحمد شرف الدين، دراسات في منازعات العقود الدولية32)
، وأنظر أيضًا، 8مرجع سابق، ص -مختار أحمد بريري –( لممزيد حول الموضوع أنظر 33)

حمزة حداد، التحكيم كوسيمة لتسوية المنازعات الدولية، ورقة عمل منشورة عمى 
 .www.Google.com law and arbitration centerاإلنترنت.

 -3ط -1995 -عمان -دار الثقافة -ري الدوليالتحكيم التجا -( فوزي محمد سامي34)
 .20ص

 .11ص -مرجع سابق -(مختار أحمد بريري35)
 .11مرجع سابق، ص -( مختار أحمد بريري36)

 انظر القانون النموذجي لمتحكيم التجاري الدولي لألمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي 37
أسامة محمد عثمان خميل ، تحديد القانون الواجب التطبيق )حل التنازع( في منازعات عقود  38

 1230، القانون السوداني والقانون االمارتي نموذجا ص  األجنبياالستثمار 
 . 48منى بوختالة ، التحكيم كوسيمة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار مرجع سابق ص  39
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 يتعمق بتعديل قانون إجراءات المدنية واإلدارية 2008فبراير  25خ في مرسوم تشريعي رقم مؤر  40
عبد الوىاب عجيري ، شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ص  41

79 
منى بوختالة ، التحكيم كوسيمة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار ، مذكرة لنيل شيادة  42

 47ص 2014-2013عام ، جامعة قسنطينة كمية الحقوق ماجستير في القانون ال
فبراير سنة  25ىـ ، الموافق ل  1429صفر عام  18، المؤرخ في  08-09انظر القانون  43

 ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 2008
 27حيرش نوال ، التحكيم في العقود اإلدارية ، مرجع سابق ص  44
 68التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري ، ص عبد الوىاب عجيري ، شرط  45
 31حسان كميبي، دور القضاء في قضايا التحكيم التجاري الدولي ، مرجع سابق ص  46
 13غسان سميم عرنوس ، محاضرات في التحكيم ، مرجع سابق ص  47
 25سابق ص  حجاج حنان ، األثر المانع التفاق التحكيم في عقود االستثمارات الدولية ، مرجع 48
فبراير سنة  25ىـ ، الموافق ل  1429صفر عام  18، المؤرخ في  08-09انظر القانون  49

 ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 2008
فريجة حسين، المبادئ األساسية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، ديوان المطبوعات  50

 481. ص  2010الجامعية 
د القاضي ، موسوعة التحكيم التجاري الدولي ، في منازعات المشروعات الدولية خالد محم 51

المشتركة مع إشارة خاصة ألحدث أحكام القضاء المصري ، دار الشروق القاىرة ، مدينة نصر 
 . 81ص  2002الطبعة األولى ، عام 

فتوح جامعة البعث غسان سميم عرنوس ، محاضرات في التحكيم ، السنة الرابعة قسم التعميم الم 52
 6، ص  2012 – 2011سوريا كمية الحقوق العام الدراسي 

في الجزائر دراسة حالة أوراسكوم ،مذكرة الماجستير ، كمية  األجنبيمحمد سارة ،الستثمار  53
الحقوق تخصص قانون األعمال جامعة منتوري قسنطينة ،السنة 

 14-13ص2010/2009الجامعية
الستثمار في الجزائر و تحديات التنمية في ظل التطورات العالمية عبد القادر بابا ،سياسة ا 54

الراىنة ، مذكرة دكتورة، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير جامعة الجزائر 
 .139ص2004/3003
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 المصادر والمراجع
 اوال /الكتب

،  ۲د. إبراىيم أحمد إبراىيم ، القانون الدولي الخاص ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، ط – 1
1997  

د. أحمد أبو الوفاء ، التحكيم في القوانين العربية ، منشأة المعارف، االسكندرية، بدون سنة  – ۲
 طبيعة سجية 

دراسة مقارنة  –التجاري الدولي  د. أحمد أنعم بن ناجي الصالحي ، النظام القانوني لمتحكيم – 3
  1994،  1مركز الدراسات والبحوث اليمني ، صنعاء ، ط  –

د. ابو زيد رضوان ، األسس العامة لمتحكيم التجـاري الـدولي ، دار الفكـر الجـامعي ،  – 4
  1981االسكندرية ، 

منشورات الحمبي  د. بشار محمد األسعد ، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصـة ،-5
  2006،  1الحقوقية ، بيروت ، ط 

المحامي جمعة سعدون الربيعي ، المرشد الى أقامة الدعاوى المدنية ، المكتبـة القانونيـة ،  – 6
 . 2006بغداد 

د. حفيظة السيد الحداد ، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي ، منشورات -۷
 .  ۲۰۰۷يروت ، الحمبي الحقوقية ، ب

ـة ، دار الفكـر الجامعي األجنبيد. حفيظة السيد الحداد ، العقود المبرمة بين الدولـة واالشخاص  -۹
 . ۲۰۰۳، االسكندرية ، 

اتفاق التحكيم ، الكتاب االول ، دار  –د. سامية راشد ، التحكيم في العالقات الدولية الخاصة  -۸
  1984النيضة العربية ، القاىرة ، 

 2010د. سراج حسين أبو زيد ، التحكيم في عقود البتـرول ، دار النيضة العربيـة ، القاىرة  -۳۰
 . ۲۰۰۸د. طارق کاظم عجيل ، شرح قانون االستثمار العراقي ، مكتبة السنيوري، بغداد ، -۳۳
ات د. عبد الحميد األحدب ، موسوعة التحكيم ) وثائق تحكيمية ( ، الكتاب الثالث ، منشور  -۳۲

  ۲۰۰۹،  ۳الحمبي الحقوقية ، بيروت ، ط
د. عصام الدين القيعي ، خصوصية التحكيم فـي مجـال منازعـات االسـتثمار ، منشأة  -۳۱

 . 1994المعارف ، االسكندرية ، 
د. فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، دار الثقافة لمنشر والتوزيـع ، عمـان ،  -14

1992  
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الكيالني ، الموسوعة التجارية والمصرفية ، عقود التجارة الدولية في مجال عقد د. محمود  -15
 .  ۲۰۰۹، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عمان ،  ۳نقل التكنموجيا ، مجمد 

 –دراسة مقارنة  –د . مراد محمود المواجدة ، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي  -16
  ۲۰۳۰يع ، عمان ، دار الثقافة لمنشر والتوز 

المستشار معوض عبد التواب ، المستحدث في القضاء التجـاري ، منشأة المعـارف ، - 17
 ۳۸۸۷االسكندرية ، 

 ثانيا : الرسائل واألطاريح 
رسـالة  –دراسـة مقارنـة  –ـة األجنبيىدى سعدون لفتة ، التحكيم في عقود االستثمارات  – ۳

  ۹۰۰۲بابل ،  ماجستير ، كمية القانون ، جامعة
نجم رياض نجم ، ضمانات أطراف التحكيم في العالقات الدولية الخاصة ، رسالة دكتوراه ،  – ۹

 ۹۰۰۲كمية الحقوق ، جامعة القاىرة ، 
 ثالثا : البحوث والمقاالت

د. عبد الحميد األحدب ، الخطأ ىو التسرع في تدقيق العقد من دون معالجة الوضع القانوني  – 1
اليجوز التحكيم في العقود االدارية ، مقال منشور عمى الموقع االلكتروني لجريدة الذي 

 . 2001السفير ، لسنة 
د. فوزي محمد سامي ، األتفاقيات العربية في التحكيم التجاري الدولي في مجـال القـانون  – ۲

 – ۳، ع  ۷جمـد الدولي الخاص ، مجمة العموم القانونية ، كمية القانون ، جامعة بغـداد ، الم
۲  ،1988  

د . صفاء تقي العيساوي ، مشروعات قوانين تدعم االستثمار ، بحث مقـدم الـى مـؤتمر االطار  – ۱
  ۲۰۰9/5/17القانوني لالستثمار في العراق المنعقد في بغداد بتاريخ 

د التجارية د. صفاء تقي العيساوي ، التحكيم متعدد االطراف كأسموب لتسوية منازعـات العقـو  – 4
 ۲۰۰۷،  ۳4،  14الدولية ، مجمة جامعة بابل، العموم االنسانية ، مجمد 

 رابعا : القوانين 
 المعدل.  2006لسنة  13قانون االستثمار العراقي رقم  – 1
 المعدل .  1969لسنة  83قانون المرافعات العراقي رقم  – ۲
 النافذ .  1997لسنة  8قانون ضمانات وحوافز االستثمار المصري رقم  – 3
عدل بالقـانون رقم الم 1994لسنة  27قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  – 4

 . 1999( لسنة 9)
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 النافذ  2000لسنة  1قانون االستثمار السعودي رقم  -5
 ىـ النافذ 1403لسنة  46قانون التحكيم السعودي رقم  – 6

 خامسًا : االتفاقيات واالعمال الدولية. 
 . ۲۰۰9/5/17مؤتمر االطار القانوني لالستثمار في العراق المنعقد في بغداد بتاريخ  – 1
  1958أتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ احكام التحكيم لسنة  – ۲
  . 1961االتفاقية االوربية لمتحكيم التجاري الدولي لسنة  – 3
، منشور بالمغـة االنكميزيـة عمـى شـبكة  1998نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية لسنة  – 4

قواعد  – http: //www.jus.uio on / Im / icc -االنترنيت عمى الموقع االلكتروني 
 doc- 1998-التحكيم 

 سادسًا : المجالت والدوريات 
 جريدة الوقائع العراقية الرسمية  – 1
 امعة بابل لمعموم االنسانية ، الصادرة عن جامعة بابل. مجمة ج – ۲
 مجمة العموم القانونية والسياسية ، تصدر عن كمية القانون جامعة بغداد  – ۱
 جريدة السفير االلكترونية  – 4
 مجمة نقابة المحامين ، تصدر عن نقابة المحامين في األردن .  –ه 
 وزارة العدل العراقيةمجموعة االحكام العدلية تصدر عن  – 6
 

 


