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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

ويالتػالي ، تعمؿ في مجاؿ النفط والغاز رؤوس أمػواؿ كييػرةتستثمر الشركات التي 
تعػػد المنازتػػات التػػي تظهػػر فػػي  ػػذا النشػػاط مػػف أ ػػـ الماػػاطر التػػي يجػػب أاػػذ ا يعػػيف 

العال ػػة  أطػػراؼإذ يتحػػتـ تمػػ  ، يتعمػػؽ يالطا ػػة الدوليػػة (الػػنفط  مشػػروعي فػػي ا تتيػػاراال
تمػػػؾ الماػػاطر يشػػػكؿ  ، إدارةةومنػػػذ يدايػػة ال ػػفق، االسػػتثمارية فػػي مجػػػالي الػػنفط والغػػاز

العقػػػػد تنػػػػد  ػػػػيا ة ينػػػػودت تمػػػػ  وضػػػػ   ليػػػػة لتسػػػػوية  أطػػػػراؼوتميػػػػر تحػػػػرص ، واضػػػػ 
وا و ػػػان إف ، حكومػػػاتأو  إفػػػرادأو  شػػػركات طػػػراؼاألالمنازتػػػات وسػػػوا  كانػػػت  ػػػذت 

المحػاكـ الوطنيػة لعػدـ الثقػة فػي إلػ   الشركات األجنيية ال يكوف لديها الر ية فػي المجػو 
 الوطني. حيادية القضا 

وتحػػػدث المنازتػػػات يػػػيف الشػػػركة المسػػػتثمرة ويػػػيف الدولػػػة المستضػػػيفة تنػػػدما تقػػػـو 
تنػػدما تقػػـو أو  الدولػػة المستضػػيفة يثحػػداث تغييػػرات كييػػرة فػػي شػػروط ال ػػفقة األ ػػمية

يسػػحب االسػػتثمار(االمتياز  الممنػػوح ألحػػد الشػػركات وسػػوا  كػػاف موضػػوع العقػػد تقاسػػـ 
إف   تقػػػد تقػػػديـ اػػػدمات .أو  تقػػػد اسػػػتاراجأو  مستضػػػيفةاإلنتػػػاج يينهػػػا ويػػػيف الدولػػػة ال

التاطيط لتسوية المنازتات التي  د تنشث في تقػود االسػتثمار النفطػي ي عػد امػرأ ضػروريان 
 لنجاح  ذت العقود طويمة اآلجؿ . فإذا لػـ ت ػدار المنازتػات يشػكؿ  ػحي  فثنهػا  ػد ت عيػؽ
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يحاجػػػة منػػػذ اليدايػػػة لوضػػػ   طػػػراؼاألفػػػإف  ي لممشػػػروع . ولهػػػذا ت ػػػادتقمػػؿ العا ػػػد االأو 
نزاتػػػات يالطريقػػػة التػػػي وااتيػػػار و ليػػػات تسػػػوية ال، اطػػػة لمعالجػػػة المنازتػػػات المسػػػتقيمية

وال شػؾ إف المعرفػة الد يقػة يهػذت الوسػيمة ، وي عد التحكػيـ مػف أ ػـ  ػذت اآلليػات، ير يونها
مشػػروع مػػف  واالتفػػاؽ تميهػػا منػػذ اليدايػػة يعنػػي مفتػػرؽ الطريػػؽ يػػيف النجػػاح والفشػػؿ ألي

مشاري  االستثمار في مجاؿ النفط والغاز . و نػاؾ سػوايؽ كثيػرة وميػادئ توجيهيػة يمكػف 
االسػتثمار فػي مجػاؿ الػنفط استادامها لتحقيؽ  ذا النجاح يحسػـ المنازتػات التػي تواجػر 

التحكػػيـ فػػػي المنازتػػات المتعمقػػػة يعقػػود االسػػػتثمار إلػػ   لكػػف  ػػػؿ يحقػػؽ المجػػػو ، والغػػاز
المنشػػػػود ت وتتطمػػػػب اإلجايػػػػة تػػػػف  ػػػػذا السػػػػؤاؿ ييحػػػػث الموضػػػػوع فػػػػي  النفطػػػػي النجػػػػاح

ونا ص الثاني ليحث اتفػاؽ التحكػيـ فػي ، التعريؼ يالتحكيـاألوؿ ميحثيف: نيحث في 
 اتفا يات وتقود استثمار النفط .

 املبحث األول
 التعزيف التحكيم

ة وا و ػان أ ي   التحكيـ الوسيمة األكثػر انتشػاران لتسػوية المنازتػات االسػتثماري
في  طاع الطا ة الدولية . وي عد التحكيـ نوع مػف القضػا  اليػديؿ تػف  ضػا  الدولػة .ولػـ 

العدليػة  حكػاـ  مػف مجمػة األ0791لكػف المػادة (، ي عرؼ القانوف المػدني العرا ػي التحكػيـ
الا ػػميف حكمػػان يرضػػا ما لمف ػػؿ فػػي  اتاػػاذترفتػػر ين ػػها تمػػ  ((التحكػػيـ تيػػارة تػػف 

   .... مااا ومتهما ودتو 
أو  شاص ثالػث محايػدإل   وت رؼ التحكيـ يثنر اتفاؽ الا وـ تم  إحالة النزاع

وتمومػػػا توجػػػد تشػػػرات التعػػػاريؼ األاػػػر    0( ي ػػػة مسػػػتقمة لميػػػت فيػػػر يقػػػرار ممػػػـز لهػػػـ.
لمتحكيـ تتفؽ جميعها في إف التحكػيـ اتفػاؽ رضػا ي الغايػة منػر  النػثي يالعال ػة التعا ديػة 

الهي ػػػة التػػػي تف ػػػؿ فػػػي أو  محػػػاكـ الوطنيػػػة وذلػػػؾ يااتيػػػار الفػػػردتػػػف إشػػػراؼ ور ايػػػة ال
المنازتػػات التػػػي تثػػور ي ػػػدد  ػػػذت العال ػػة التعا ديػػػة .ويقتضػػػي التعريػػؼ يػػػالتحكيـ ييػػػاف 

                                                           

، داز اىثقبفةخ 1ىزجبزٝخ اىدٗىٞةخ، ؽد.ٍحَد داٗد اىصعجٜ ،دع٘ٙ ثطالُ حنٌ اىزحنٌٞ فٜ اىَْبشعبد ا-1

  21، ص1111ىيْشس ٗاىز٘شٝع، عَبُ، 
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والو وؼ تم  أنواتر ،ويياف مو ؼ القانوف العرا ي مف التحكيـ في ، ميررات المجو  إلير
 :مطالب الثالثة اآلتيةمجاؿ االستثمار النفطي،  ذا ما نيحثر  في ال

 املطلب األول
 مربرات اللجوء للتحكيم

إف السػػيب الػػر يس لزيػػادة اإل يػػاؿ تمػػ  التحكػػيـ لتسػػوية المنازتػػات يػػيف الشػػركات 
فػي  طػراؼاأل ػو إف التحكػيـ يمثػؿ إرادة ، النفطية والدولة المستضيفة لالسػتثمار النفطػي

وأحيانػا ، والزمػاف الػذي يػتـ فيػر التحكػيـ ي ة التحكيـ، وااتيار المكاف أو  ااتيار الم حكـ
ااتيار القانوف الذي يسري تم  إجرا ات التحكيـ مما يكوف لر  أثرا فعػاالن فػي تقيػؿ حكػـ 

التحكػػػيـ فػػػي منازتػػػات إلػػػ   ات لمجػػػو تتيػػػار مػػػف أ ػػػـ االفػػػإف  التحكػػػيـ وتنفيػػػذت. وتمومػػػان 
 االستثمار في مجاؿ النفط والغاز و ي: 

ة فػػي تسػػوية المنازتػػات يطريقػػة ميسػػطة يعيػػدان تمػػا يتسػػـ يػػر ر يػػة الشػػركات المسػػتثمر -0
 حكػػػاـالقضػػػا  الػػػوطني مػػػف ارتفػػػاع التكػػػاليؼ ويػػػط  إجػػػرا ات التقاضػػػي وا  ػػػدار األ

 النها ية، إذ يتسـ التحكيـ يالمرونة والسرتة في حسـ المنازتات .
تطييؽ   إل إف النظاـ القانوني العرا ي   د ال يناسب المستثمر األجنيي الذي يسع  -2

 واتػػد  انونيػػة مرنػػة ومال مػػة تمػػ  منازتػػات العقػػد ومػػف اػػالؿ جهػػة محايػػدة متمثمػػة 
 يهي ة التحكيـ .

اسػػت ناؼ، تمييػػز  ي طيػػؿ أمػػد التقاضػػي وال تػػالؤـ ، يػػدا ة( إف تعػػدد درجػػات التقاضػػي-3
 طػػراؼاأل ػػذت اإلطالػػة طييعػػة االسػػتثمار فػػي مجػػاؿ الػػنفط والغػػاز، إذ مػػف م ػػمحة 

نظػاـ التحكػيـ فػإف  ذا المجاؿ حسـ منازتاتها تم  وجر السرتة ولػذاالمستثمرة في  
  0(ي  ي  أكثر مال مةن مف أنظمة التقاضي األار .

                                                           

آشاد شن٘ز طبىح، اى٘سبئو اىجدٝيخ ذاد اىطبثع اىزفبٗػٜ ىزس٘ٝخ ٍْبشعبد عقة٘د اسسةزثَبز اىدٗىٞةخ 1-

ـة دزاسةخ ٍقبزّخةـ، وؽسٗحةخ دمزة٘زآ، ٍقدٍةخ يىةٚ ميٞةخ اىقةبُّ٘  ٗاىسٞبسخةـ ابٍيةخ طةال  اىةدِٝ ـ 

 . 111،ص 1111ازثٞو ،
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لمػاـ إلػ   يحتاج الف ؿ في منازتات االستثمار الاا ػة يػالنفط والغػاز -4 ايػرة فنيػة وا 
ت التحكػيـ يالمغة األجنيية (االنكميزية  التي ح رر يهػا العقػد و ػو مػا يتػوافر فػي  ي ػا

المتػػػرجميف لترجمػػػة أو  االسػػػتعانة يػػػالايرا  الفنيػػػيفإلػػػ   ،إذ ال تحتػػػاج  ػػػذت الهي ػػػات
و ػػػػت طويػػػػؿ ونفقػػػػات  إلػػػػ   مسػػػػتندات المنازتػػػػات الضػػػػامة التػػػػي تحتػػػػاج ترجمتهػػػػا

مقارنةن يالقاضي الذي  د يكوف ضميعان ويارتان في القانوف ولكنر   ميؿ الايػرة  يا ظة،
 طػػراؼيػيف األ تعػػذر تميػر الف ػؿ فػػي المنازتػات المتعمقػػةيشػؤوف الػنفط والغػػاز لػذا ي

  0(التحكيـ  و الحؿ المناسب .إل   ولهذا كاف المجو ، المتنازتة
تحػػػوؿ دوف ماا ػػػػمتها إمػػػػاـ  ومؤسسػػػػاتها إف ح ػػػانة الدولػػػػة المضػػػيفة لالسػػػػتثمار،-5

القضػػا  الػػوطني، ويالتػػالي يتضػػرر المسػػتثمر إذا لػػـ يكػػف إمامػػر طريػػؽ  اػػر لفػػض 
 م  الدولة المستثمرة  واير طريؽ  و التحكيـ . النزاع

محكمػػػة العػػػدؿ الدوليػػػة لعػػػدـ  يػػػوؿ  ػػػذت إلػػػ   ال يسػػػتطي  المسػػػتثمر األجنيػػػي المجػػػو  -6
المحكمػػػة النظػػػر إال فػػػي المنازتػػػات المرفوتػػػة إليهػػػا مػػػف  يػػػؿ الػػػدوؿ وفػػػؽ الشػػػروط 

سػتثمر . لػذلؾ تعمػد الدولػة التػي يحمػؿ الم  2(المن وص تميها فػي نظػاـ المحكمػة 
التنازؿ تف ح انتها ألجػؿ ضػماف حقػوؽ المسػتثمر متػ  كػاف إل   جنسيتها أحيانا

 مؤسسة تايعة لمدولة المضيفة لالستثمار .أو  الطرؼ الثاني في النزاع  ي ة
ات المتقدمة الذكر ييق  التحكيـ استثنا  مف اات اص الوطني في تتيار ور ـ اال

ولػذا ال يمكػف تسػوية منازتػات المسػتثمر مػ  ، ةحسـ المنازتات الناش ة دااؿ إ ميـ الدول
الدولة المضيفة يطريؽ التحكيـ ما لـ تنص  وانيف االستثمار  فػي الدولػة المضػيفة تمػ  

القػوانيف أو   ذا الحؽ يشكؿ واض  .فهؿ ن ت القػوانيف المنظمػة لالسػتثمار فػي العػراؽ
عقػد ت  ػذا مػا س ػنجيب األار  تم  التحكيـ  كآلية لحسـ المنازتػات التػي تنشػث ي ػدد ال

 تنر  في المطمب الثالث .

                                                           

، 1115، سةنْدزٝخد. ٕشبً خبىد، ادٗٙ اىيج٘ء يىٚ اىزحنٌٞ اىزجةبزٛ اىةدٗىٜ، ٍْشةاح اىَيةبزل، اإ1-

 . 182ص

( ٍِ ّظبً ٍحنَةخ اىيةده اىدٗىٞةخ ))ىيةدٗه ٗحةدٕب اىحةك يُ رنةُ٘ وؽسافةب فةٜ اىةدع٘ٙ 23/1اىَبدح)1-

 اىزٜ رُسفع ىيَحنَخ(( 
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 املطلب الثاوي
 أوواع التحكيم 

المتنازتة وحسب إجرا ات التحكيـ  طراؼيتنوع التحكيـ حسب ال فة األجنيية لأل
التحكػيـ الػوطني إلػ   والسمطة المشرفة تمير . فمف حيػث ال ػفة األجنييػة ي قسػـ التحكػيـ

 ث إجػػرا ات التحكػػيـ والسػػمطة المشػػرفة تميػػر ي قسػػـومػػف حيػػ، والتحكػػيـ األجنيي(الػػدولي 
 تحكيـ  ااص(حر  وتحكيـ مؤسساتي .إل  

 التحكيـ الوطني والتحكيـ األجنيي والدولي: :أوال
ويف ػػؿ فيػػرك محكمػػوف ، ي عػد التحكػػيـ وطنيػػان إذا كػاف النػػزاع وطنيػػان يجميػػ  تنا ػرت
ويكػػػوف التحكػػػيـ ، الوطنيػػػةوطنيػػػوف ي ػػػدروف حكمهػػػـ دااػػػؿ إ مػػػيـ الدولػػػة وفقػػػان لقوانينهػػػا 

أجنييػػة سػػوا  تعمػػؽ  ػػذا العن ػػر أو  أجنييػػا إذا ارتػػيط فػػي احػػد تنا ػػرتك يعوامػػؿ اارجيػػة
إمػػػا التحكػػػيـ ، مكػػػاف إجػػػرا  التحكػػػيـأو  القػػػانوف المطيػػػؽأو  رأطرافػػػأو  يموضػػػوع النػػػزاع

                                                             0(الػػػػػػػدولي فهػػػػػػػو التحكػػػػػػػيـ الػػػػػػػذي يػػػػػػػتـ تمػػػػػػػ   ػػػػػػػعيد المعػػػػػػػامالت التجاريػػػػػػػة الدوليػػػػػػػة.
الػػدولي سػػوا  فػػي أو  أيػػة تفا ػػيؿ تمػ  التحكػػيـ األجنيػػي  2(ولػـ يتضػػمف القػػانوف العرا ػػي

فػػػي االتفا يػػػات القضػػػا ية التػػػي  ػػػادؽ تميهػػػا العػػػراؽ منػػػذ ثالثينػػػات القػػػرف أو  القػػػوانيف
المحكمػػػيف  أحكػػػاـتمػػػ    3(كػػػذلؾ لػػػـ يػػػنص  ػػػانوف التنفيػػػذ العرا ػػػي، الماضػػي وحتػػػ  اآلف

وال ، التحكػػػيـ الػػػوطني والمتعمقػػػة يالتزامػػػات وتقػػػود دوليػػػة أحكػػػاـاألجانػػػب وال تمػػػ  حتػػػ  
يكفػػػي إلضػػػفا  المشػػػروتية تمػػػ  التحكػػػيـ التجػػػاري األجنيػػػي االتتػػػراؼ يقػػػرارات التحكػػػيـ 
األجنيية وتنفيذ ا دااؿ الدولة يؿ انر  يتطمب أكثػر مػف ذلػؾ إذ ال يػد مػف  ػدور تشػري  

  4(اتفا ية دولية ت مـز ير .إل   االنضماـأو  يجيزت   ااص

                                                           

بّّٜ٘ ىيقةةد اىزطة٘ٝس ٗاإّزةةبف اىْفطةٜ فةةٜ اىيةةسا ، طةجب  عجةةد اىنةبشٌ  شةةجٞت اىسةبعدٛ، اىْظةةبً اىقة-1

 . 138، ص1114،اىداز اىيسثٞخ ىيييً٘، ّبشسُٗ ،ثٞسٗد، ىجْبُ، 1ؽ

 .1151ىسْخ  82قبُّ٘ اىَسافيبد اىَدّٞخ اىْبفر زقٌ  - 1

 .1118ىسْخ  21قبُّ٘ رْفٞر األحنبً األاْجٞخ زقٌ  - 2

 . 111، ص1111از اىحنَخ، ثغداد، د. ف٘شٛ ٍحَد سبٍٜ، اىزحنٌٞ اىزجبزٛ اىدٗىٜ، د3-
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وي سػػػم  ، التحكػػػيـ الاػػػاص الحػػػر  والتحكػػػيـ المؤسسػػػي:( ثانيػػػا: التحكػػػيـ الاػػػاص
مركػز مػف أو  اػارج إطػار إي مؤسسػة طػراؼو ػو الػذي يتفػؽ تميػر األ، التحكيـ التوافقي

نمػػا يجػػري ، الػػدوليأو  مراكػػز التحكػػيـ سػػوا  ذات االرتيػػاط الػػوطني وفػػؽ إرادة الا ػػـو وا 
التػػي ت نظمػػر  فػػي ماتمػػؼ مراحمػػر  ايتػػدا ن مػػف ااتيػػار المحكمػػيف  فػػي تحديػػد كافػػة القواتػػد

مػروران يمكػػاف انعقػػاد  ي ػػة التحكػيـ وكيفيػػة مياشػػرة إجػػرا ات التحكػيـ والقػػانوف الػػذي يحكػػـ 
النػػزاع . ويعيػػارة أدؽ التحكػػيـ الحػػر  ػػو التحكػػيـ الػػذي ال ياضػػ  ألي نظػػاـ مػػف أنظمػػة 

  0(الدولية .أو  اكز التحكيـ الوطنية مر 
فهو التحكيـ الذي ت ديرت  وتشرؼ ، وي سم  التحكيـ النظامي، إما التحكيـ المؤسسي

تميػػػر إحػػػد   ي ػػػات التحكػػػيـ المات ػػػة وفػػػؽ  واتػػػد التحكػػػيـ المعتمػػػدة لػػػديها . و ي ػػػات 
ر مهمػػػة التحكػػػيـ المؤسسػػػي منهػػػا مػػػا يجػػػري التحكػػػيـ لػػػديها فعػػػالن ومنهػػػا مػػػا يكتفػػػي يتيسػػػي

و ػػػي تيػػػارة تػػػف مراكػػػز دا مػػػة لمتحكػػػيـ توجػػػد فيهػػػا  ػػػوا ـ يثسػػػما  المحكمػػػيف ، التحكػػػيـ
المنازتػػات الناشػػ ة تػػف تقػػود االسػػتثمار فػػي مجػػاؿ  طػػراؼويمكػػف أل 2(المعتمػػديف لػػديها.

 النفط االستعانة يهؤال  المحكميف  لتسوية  ذت المنازتات تف طريؽ التحكيـ .
مػؽ يكيفيػة تشػكيؿ محكمػة التحكػيـ ومكػاف التحكػيـ وتعد  ػذت المؤسسػات لػوا   تتع

جػػػرا ات التحكػػػيـ والقػػػانوف الواجػػػب التطييػػػؽ ولجميػػػ  مػػػا يت ػػػؿ يقػػػرار التحكػػػيـ . ولػػػذا  وا 
اتفػػاؽ التحكػػيـ تػػف  أطػػراؼي فضػػؿ التحكػػيـ المؤسسػػاتي تمػػ  التحكػػيـ الحػػر ألنػػر يغنػػي 

ة المضػيفة لالسػتثمار تضميف تقود ـ حموالن لكافة  ذت المسا ؿ اإلجرا ية . ويمكف لمدولػ
النفطي  يوؿ اات اص مراكز التحكيـ  ذت مقدمَا. وتمومػان إف التحكػيـ  الحر(الاػاص  

و ػذا مػػا يظهػر يوضػوح مػػف  ،يتػدااؿ مػ  التحكػيـ المػػنظـ المؤسسػاتي فػي الوا ػػ  العممػي
ييف شركة نفط  2119مراجعة ينود تقد الادمة الفنية لحقؿ الرممية النفطي والميـر تاـ 

وب وييف شركة اليتروؿ االنكميزية المحدودة وشركة ال يف الوطنيػة لميتػروؿ الدوليػة الجن
                                                           

ثبسةةٌ سةةيٞد ٝةةّ٘ح، اىزحنةةٌٞ اسخزٞةةبزٛ ٗسةةٞيخ ىفةةغ ٍْبشعةةبد عقةة٘د اسسةةزثَبز اىدٗىٞةةخ، زسةةبىخ 1-

. د. ثشةةبز ٍحَةةد األسةةيد، اىفيبىٞةةخ اىدٗىٞةةخ  24، ص1111ٍباسةةزٞس، ميٞةةخ اىقةةبُّ٘ ،ابٍيةةخ ثغةةداد،

، 1111ىحيجةٜ اىحق٘قٞةخ، ىجْةبُ، ، ٍْشة٘زاد ا1ىيزحنٌٞ فٜ ٍْبشعةبد عقة٘د اسسةزثَبز اىدٗىٞةخ، ؽ

 . 11ص 

 . 131طجب  عجداىنبشٌ، ٍظدز سبثك، ص-1
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  مف  ذا العقد تم  إف المنازتػات الناشػ ة 37/4(الطرؼ الثاني  .حيث ن ت المادة (
تنر يتـ تسويتها وفؽ  واتد التحكيـ لغرفة التجارة الدولية يواسطة ثالثة محكميف يعينوف 

فهػذا التحكػيـ ياضػ  لنظػاـ تػاي  لمركػز تحكػيـ دولػي و ػذت سػمة ، رةطيقان لمقواتػد المػذكو 
العقػػد  ػػي التػػي  أطػػراؼأساسػػية مػػف سػػمات التحكػػيـ المؤسسػػي، فػػي حػػيف نجػػد إف إرادة 

وأيضػا ااتػارت المغػة االنكميزيػة ،  37/5المػادة(فرنسػا،، حددت مكاف التحكيـ في يػاريس
ذ  ػػػرار التحكػػػيـ و ليػػػة الطعػػػف يػػػر كمغػػػة لمتحكػػػيـ  وكػػػذلؾ حػػػددت  ػػػذت اإلرادة كيفيػػػة تنفيػػػ

  .37/6(المادة
فيمػػػا يتعمػػػؽ يوضػػػ  اإلطػػػار اإلجرا ػػػي  طػػػراؼإذا  نػػػاؾ ايػػػاراف أساسػػػياف إمػػػاـ األ

 ي ػػػػة  الػػػػذي سػػػػوؼ يػػػػدير التحكػػػػيـ أو  لمتحكػػػػيـ  مػػػػا: اسػػػػتاداـ  واتػػػػد التحكػػػػيـ لمركػػػػز
أو  استاداـ  واتد تحكيـ أار  ليست اا ة يمؤسسػةأو  التحكيـ المؤسسي ( طراؼلأل

يجب ، التحكيـ الااص .ويغض النظر تف إي مف  ذيف األسموييف(مركز تحكيـ  دولي
يػدالن مػف ، إف تتضمف القواتد مجموتة مف اإلجرا ات التي تينتها  وانيف التحكيـ الػدولي

االتتمػػاد تمػػػ  أو  ألنفسػػهـ طػػػراؼاالتتمػػاد تمػػ  إجػػرا ات تحكػػػيـ اجتهاديػػة يضػػعها األ
 واتػد التحكػيـ  طػراؼة يذاتها .كما مف األسػمـ إف ياتػار األ انوف التحكيـ في دولة معين

مف مؤسسة تحكيـ متميػزة فػي مجػاؿ نشػاطها . وي فضػؿ إف يػتـ ااتيػار المحكمػيف الػذيف 
ذا ااتػػار األ التحكػػيـ  طػػراؼيتمتعػػوف يايػػرة كييػػرة فػػي مجػػاؿ التحكػػيـ الػػدولي المهنػػي . وا 

ال ادرة تػف لجنػة األمػـ المتحػدة  ي القواتد ، مف أحسف  واتد التحكيـفإف ، المؤسسي
لمقػػػانوف التجػػػاري الػػػدولي (األونسػػػيتراؿ  . و نػػػاؾ أيضػػػا تػػػدد مػػػف المنظمػػػات اإل ميميػػػة 

ومنهػػا مركػػز سػػنغافورة الػػدولي لمتحكػػيـ ، الشػػهيرة التػػي  ػػد يكػػوف مػػف المناسػػب المجػػو  لهػػا
هػػػد ومركػػػز التحكػػػيـ فػػػي مركػػػز ديػػػي المػػػالي العػػػالمي ومركػػػز الهنػػػد لمتحكػػػيـ الػػػدولي ومع

   0(التحكيـ يغرفة تجارة ستوكهولـ ومحكمة التحكيـ الدا مة .

                                                           

د.عبئغ سيطبُ اىجقَةٜ، رسة٘ٝخ اىَْبشعةبد اىدٗىٞةخ فةٜ عقة٘د اىةْفؾ ٗاىغةبش، ثحةؤ ػةَِ اىَة رَس 1-

،ٍْشة٘ز  1348،  ص11/4/1112-11 قزظةبداىسْ٘ٛ اىحبدٛ ٗاىيشسِٝ ىيطبقخ ثِٞ اىقبُّ٘ ٗاس

. رةةازٝا اىصٝةةبزح  at:http://www.iccwbo.org/court/arbitrationٜ:ّةىنزسٗعيةٚ اىَ٘قةةع اإ

 .11PMاىسبعخ  11/1/1111
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 املطلب الثالث
مولف الماوون العزالي مه التحكيم يف جمال االستثمار 

 الىفطي
التحكػيـ لحسػـ إلػ    ؿ يوجد في القانوف العرا ي ن و ان ٌيستند إليها في المجو  

ـ الثػػػروة النفطيػػػة مػػػف جميػػػ  منازتػػػات االسػػػتثمار النفطػػػي ت ال يوجػػػد  ػػػانوف موحػػػد يػػػنظ
و لية إدارتها إي  ؿ ت دار مف  يؿ الحكومػة المركزيػة  ح ػران   0(ايتدا ن يممكيتها، جوانيها

حكومػػػة اإل مػػيـ والتػػي تضػػػـ أو  أـ مػػف  يػػؿ حكومػػات المحافظػػػات  يػػر المرتيطػػة يػػإ ميـ
الحكومػات أراضيها الحقوؿ النفطية أـ ت وزع  ذت ال الحية ييف الحكومػة المركزيػة و ػذت 

وكيفيػػػػة اسػػػػتثمار ا وأنػػػػواع الػػػػنظـ التعا ديػػػػة التػػػػي يػػػػتـ مػػػػف االلهػػػػا  ػػػػذا ، ينسػػػػب معينػػػػة
، ية تػػػرتيط يهػػػذت الثػػػروة المهمػػػةا ت ػػػاد يػػػر ذلػػػؾ مػػػف  جوانػػػب إداريػػػة و إلػػػ   االسػػػتثمار،

 إدارةنص تم  وجوب  دور  انوف ينظـ كيفيػة   2(مف إف الدستور العرا ي تم  الر ـو 
ج (مف الحقوؿ الحالية  وينظـ أيضا توزي  الواردات يشكؿ من ؼ النفط والغاز المستار 

،  3(يتناسب م  التوزي  السكاني ويما يؤمف التنمية المتوازنة لممناطؽ الماتمفة في الػيالد
إال إف  ذا القػانوف لػـ ي ػدر يسػيب الاالفػات السياسػية المعروفػة اا ػةن يػيف الحكومػة 

ا ظمػػت الثػػروة النفطيػػة محكومػػة يقػػوانيف متفر ػػة المركزيػػة وحكومػػة إ مػػيـ كردسػػتاف . و كػػذ
الػػيعض منهػػا ياػػص تثسػػيس الشػػركات النفطيػػة  والػػيعض  اآلاػػر ياػػص يعػػض جوانػػب 

التحكيـ كوسيمة ودية إل   يعيدأو  والسؤاؿ  ؿ أشارت  ذت القوانيف مف  ريب، االستثمار
 لحسـ المنازتات المتعمقة ياستثمار الثروة النفطية ت

                                                           

اىةْفؾ ٗاىغةبش ٕة٘ ٍيةل مةو اىشةيت )عيةٚ ) 1114( ٍةِ اىدسةز٘ز اىيساقةٜ ىيةبً 111ّظذ اىَةبدح )1-

 . ((اىيساقٜ فٜ مو األقبىٌٞ ٗاىَحبفظبد.

 .1114( ٍِ اىدسز٘ز اىيساقٜ اىْبفر ىسْخ 111اىَبدح)- 1

رقً٘ اىحنٍ٘خ اسرحبدٝخ ثإدازح اىةْفؾ ٗاىغةبش اىَسةز سف ٍةِ اىحقة٘ه اىحبىٞةخ )ّظذ ٕرٓ اىَبدح عيٚ)-2

ٍةةع حنٍ٘ةةبد األقةةبىٌٞ ٗاىَحبفظةةبد اىَْزجةةخ عيةةٚ اُ رةة٘شل ٗازدارٖةةب ثشةةنو ٍْظةة  ٝزْبسةةت ٍةةع 

ٗاىزةٜ اىز٘شٝع اىسنبّٜ فٜ اَٞع يّحبء اىةجالد، ٍةع رحدٝةد حظةخ ىَةدح ٍحةددح ى قةبىٌٞ   اىَزؼةسزح 

حسٍةذ ٍْٖةةب ثظةة٘زح ٍجحفةخ ٍةةِ قجةةو اىْظةةبً اىسةبثك ٗاىزةةٜ رؼةةسزد ثيةةد ذىةل ثَةةب ٝةة ٍِ اىزَْٞةةخ 

 اىَز٘اشّخ ىيَْبؽك اىَ زيفخ ٍِ اىجالد ْٗٝظٌ ذىل ثقبُّ٘ .(( .
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 97ر ػػـ  0(تا ػػيص منػػاطؽ االسػػتثمار لشػػركة الػػنفط الوطنيػػة لػػـ يػػرد فػػي  ػػانوف 
يػػػػؿ  حتػػػػ  المحػػػػاكـ ال تاػػػػتص ينظػػػػر ، ، إي نػػػػص يا ػػػػوص االسػػػػتثمار0967لسػػػػنة 

كػػذلؾ لػػػـ ،  2(الػػدتاو  المتعمقػػة يالعمميػػات النفطيػػة والمن ػػوص تميهػػا فػػي  ػػذا القػػانوف
إلػػػ   شػػػارةأيػػة إ 0967لسػػػنة  023ر ػػػـ   3(يتضػػمف  ػػػانوف تثسػػيس شػػػركة الػػػنفط العرا يػػة

االيػان مػػف  2116لسػنة  9ر ػـ   4(وجػا   ػانوف اسػتيراد وييػ  المنتجػػات النفطيػة ، التحكػيـ
التحكيـ . ولـ يتضمف  انوف االستثمار الااص في ت فية الػنفط الاػاـ ر ػـ إل   اإلشارة

  5(إي نػػص تمػػ  التحكػػيـ . لكػػف  ػػانوف الػػنفط والغػػاز إل مػػيـ كردسػػتاف 2117لسػػنة  64
التحكػيـ إذا لػـ إل   حيث أجاز المجو ، نص  راحةن تم  التحكيـ 2117لسنة  22ر ـ 

، ويجػػري  ػػذا التحكػػيـ  ياتفػػاؽ الطػػرفيف المػػذيف  6(ي حسػػـ النػػزاع تػػف طريػػؽ المفاوضػػات
يإمكانهمػػػا إاضػػػاع التحكػػػيـ لقواتػػػد احػػػد مراكػػػز التحكػػػيـ الدوليػػػة وحسػػػب مػػػا حػػػددت   ػػػذا 

ا يػة تسػوية منازتػات االسػتثمار يػيف تمػ  اتف 2102و د  ػادؽ العػراؽ تػاـ   7(القانوف.

                                                           

رٌ دٍج شسمخ اىْفؾ اى٘ؽْٞخ ثَسمةص ٗشازح اىةْفؾ ثَ٘اةت قةساز ٍجيةح قٞةبدح اىثة٘زح )اىَْحةو( زقةٌ 1-

اىةرٛ قةسز  1114ىسْخ  11ز قساز ٍجيح قٞبدح اىث٘زح )اىَْحو( زقٌ . مَب طد 1181ىسْخ  151

ثبُ رسسٛ عيةٚ ٗشازح اىةْفؾ ٗرشةنٞالرٖب مبفةخ اىزشةسٝيبد اى بطةخ ثشةسمخ اىةْفؾ اى٘ؽْٞةخ اىَيغةبح 

 .ٗىيَصٝد اّظس قبُّ٘ ر ظٞض ٍْبؽك اسسزثَبز ىشسمخ اىْفؾ اى٘ؽْٞخ.

مٌ ثْظةس اىةدعبٗٙ اىَقبٍةخ وٗ اىزةٜ رُقةبً عيةٚ قؼذ ٍحنَخ اىزَٞٞص اسرحبدٝخ ثيدً اخزظةبص اىَحةب-1

ٗشازح اىْفؾ ٗرشنٞالرٖب مبفخ اىَزييقخ ثبىيَيٞبد ٗاىفيبىٞبد اىَْظ٘ص عيٖٞب فةٜ قةبُّ٘ ر ظةٞض 

ٍْبؽك اسسزثَبز ىشسمخ اىْفؾ اى٘ؽْٞةخ)اىَيغبح(  ثَةب فٖٞةب دعةبٗٙ ٍْةع اىَيبزػةخ وٗ اىزية٘ٝغ وٗ 

ى بطةةةخ اىَشةةةنيخ ثَ٘اةةةت قةةةساز ٍجيةةةح قٞةةةبدح ااةةةس اىَثةةةو، ٗٝزيةةةِٞ ّظسٕةةةب ٍةةةِ قجةةةو اىيجْةةةخ ا

رةةازٝا  1111/اىٖٞئةةخ اىيبٍةةخ / 121. زقةةٌ اىقةةساز  1182ىسةةْخ  433 اىَْحةةو(ذٛ اىيةةدد1اىثةة٘زح

 غٞس ٍْش٘ز( .) 11/8/1111اىقساز 

 1151ىسْخ  112قبُّ٘ راسٞح شسمخ اىْفؾ اىيساقٞخ زقٌ  - 2

 .1111ىسْخ  53قبُّ٘ اسسزثَبز اى بص فٜ رظفٞخ اىْفؾ اى بً زقٌ  - 3

 .1111ىسْخ  11زقٌ  4اىْفؾ ٗاىغبش إقيٌٞ مسدسزبُ - 4

يذا ىةٌ ُٝحسةٌ اىْةصال عةِ ؽسٝةك اىَفبٗػةبد، )ـ( ٍةِ ٕةرا اىقةبُّ٘ عيةٚ ) 1/ثبّٞبً ـ41ّظذ اىَبدح )-5

 ((ٝج٘ش ىنال اىطسفِٞ يُ ٝيسع اىْصال يىٚ اىزحنٌٞ .

رحنةٌٞ ثةِٞ اىة٘شٝس ٗاىشة ض اىَ ة٘ه  ـ( ٍةِ ٕةرا اىقةبُّ٘ عيةٚ ))يٛ 2/ ثبّٞةبً ـ 41ّظةذ اىَةبدح )1-

وٗ رييَٞةبد  1154ٝجسٛ ثبرفب  اىطسفِٞ ٗثَ٘ات يحدٙ اىق٘اعد اىزبىٞخ:ـ وـ ارفبقٞخ ٗاشْطِ ىسةْخ 

وٗ ق٘اعد اىَسمص اىدٗىٜ ىحو ّصاعبد اسسزثَبز ثِٞ اىدٗه ٍٗ٘اؽْٜ اىدٗه األخسٙ . ة ـ اىق٘اعد 

ٍةةِ قجةةو اىَجيةةح اإدازٛ ثةةِٞ  11/1/1118اىةة٘ازدح ثشةةاُ اىزسةةٖٞالد اإػةةبفٞخ ٗاىزةةٜ رجْةةذ فةةٜ

( 14اىدٗه ٍٗ٘اؽْٜ اىدٗه األخسٙ، عْدٍب س رفٜ اىجٖخ األاْجٞخ ثبىَزطيجبد اىَرم٘زح فٜ اىَبدح )

ٍِ ارفبقٞخ ٗاشةْطِ . ف ـ يرجةبل ق٘اعةد رحنةٌٞ األٍةٌ اىَزحةدح اى بطةخ ثقةبُّ٘ اىزجةبزح اىيبىَٞةخ . دةـ 

ُ ىيزحنةٌٞ اىةدٗىٜ . ٕةـ يرجةبل اىق٘اعةد األخةسٙ ٗاىَيزةسل ق٘اعد اىزحنٌٞ اىَزجيخ ٍِ قجو ٍحبمٌ ىْةد
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،ودامت حيز النفػاذ تػاـ  0( 0965اتفا ية واشنطف لعاـ ( الدوؿ ومواطني الدوؿ األار 
  ICSID. و د أنشثت  ذت االتفا ية المركز الدولي لتسوية منازتات االستثمار ( 2105

ازتػات والغػرض مػف  ػذا المركػز  ػو حػؿ المن،  0/0ضمف مجموتة الينؾ الدولي(المادة
التي تنشث ييف الدوؿ المتعا دة  ورتايا الدوؿ المتعا دة األار (المستثمريف األجانب  مف 

 . وتمير يمكف إف تكػوف  ػذت االتفا يػة  ػي األسػاس 0/2االؿ التوفيؽ والتحكيـ (المادة 
القػػانوني لمتحكػػيـ فػػي منازتػػات تقػػود االسػػتثمار الميرمػػة يػػيف العػػراؽ ويػػيف المسػػتثمريف 

 لمنتميف إلحد  الدوؿ الم د ة تم  االتفا ية .األجانب ا
لكػػػف  ػػػؿ يمكػػػف اليحػػػث تػػػف األسػػػاس القػػػانوني لمتحكػػػيـ فػػػي  ػػػوانيف أاػػػر   يػػػر 
القػػوانيف المتعمقػػة يال ػػناتة النفطيػػةت  ورد الػػنص تمػػ  التحكػػيـ فػػي  ػػوانيف أاػػر   يػػر 

 المجػػو  تمػػ  جػػواز  2(مػػف ذلػػؾ نػػص  ػػانوف االسػػتثمار العرا ػػي، المتعمقػػة يػػالثروة النفطيػػة
لكػػػف  ػػؿ ي ػػم   ػػذا القػػػانوف   3(التحكػػيـ لحػػؿ النػػزاع الناشػػػا تػػف تقػػد االسػػتثمار.إلػػ  

التحكػػػػيـ فػػػػي منازتػػػػات تقػػػػود االسػػػػتثمار فػػػػي مجػػػػاؿ الػػػػنفط والغػػػػازت إلػػػػ   أساسػػػػا لمجػػػػو 
  مػػف  ػػذا القػػانوف اسػػتثنت االسػػتثمار فػػي مجػػاؿ اسػػتاراج 29كػػال  الف المػػادة( :الجػػواب

نتاج النفط والغاز مف ال ر .إذا لكي يرتػب اتفػاؽ التحكػيـ  ثػارت يتعػيف إف حكاماضوع ألوا 

                                                                                                                                                      

ثٖب )حست ارفب  األؽسال اىَزْبشعخ عيٚ ياساءارٖب، ٍِٗ ػَْٖب ؽسٝقخ ريِٞٞ اىَحنَِٞ ٗاىفزةسح 

 . ...(( .( اىقساز ٍِ خالىٖب ار بذاىصٍْٞخ اىزٜ ٝز٘ات 

ارفبقٞةةخ ٗاشةةْطِ ىيةةبً ) ٙارفبقٞةةخ رسةة٘ٝخ ٍْبشعةةبد اسسةةزثَبز ثةةِٞ اىةةدٗه ٍٗةة٘اؽْٜ اىةةدٗه األخةةس -1

عيٚ اىدٗه اىَزيبقدح اىْظس يىٚ اىحباخ يىةٚ اىزيةبُٗ اىةدٗىٜ )()ابء فٜ ٍقدٍخ ٕرٓ اسرفبقٞخ )1154

ٕةب احزَةبه وُ اعزجبزٝخ، ٗدٗز اسسزثَبز اىدٗىٜ اى بص فٞٔ، ٗاػيخ فةٜ قزظبدٍِ ااو اىزَْٞخ اس

بزاد ثةِٞ اىةدٗه اىَزيبقةدح ٗزعبٝةب ٍِ ٗقذ ٟخس قد رْشا ّصاعبد فٜ ارظبه ٍع ٍثةو ٕةرٓ اسسةزثَ

اىةةدٗه اىَزيبقةةدح األخةةسٙ، ٍةةع اسعزةةسال ثةةاُ ٍثةةو ٕةةرٓ اىْصاعةةبد ر ؼةةع عةةبدحً ىيَيٞةةبد قبّّ٘ٞةةخ 

ٗؽْٞخ، ٗقد ٝنُ٘ ٍِ اىَْبست رييٞك وَٕٞخ خبطخ عيٚ ر٘افس اىزسٖٞالد ىيز٘فٞةك ٗاىزحنةٌٞ ...(( . 

ىيزحنةٌٞ اىةدٗىٜ ٗاى٘سةبئو  سةنْدزٝخٍسمص اإاىزساَخ اىيسثٞخ سرفبقٞخ رس٘ٝخ ٍْبشعبد اسسزثَبز ، 

رةةةةةةةةازٝا اىصٝةةةةةةةةبدح  Aiacadrs ،https://m.facebook.comاىجدٝيةةةةةةةةخ ىحةةةةةةةةو اىَْبشعةةةةةةةةبد 

 . PM 11:21اىسبعخ   2/8/1111اى َٞح

 .1115ىسْخ  12قبُّ٘ اسسزثَبز اىيساقٜ زقٌ  - 1

عةِ رطجٞةك ٕةرا اىقةبُّ٘  ر ؼع اىَْبشعبد اىْبشةئخ)/ وٗس( ٍِ ٕرا اىقبُّ٘ عيٚ )11ّظذ اىَبدح )2-

يىةةٚ اىقةةبُّ٘ اىيساقةةٜ ٗٗسٝةةخ اىقؼةةبء اىيساقةةٜ . ٗٝجةة٘ش اسرفةةب  ٍةةع اىَسةةزثَس عيةةٚ اىيجةة٘ء يىةةٚ 

ِٔ ياساءاد اىزحنٌٞ 1اىزحنٌٞ اىزجبزٛ  اى٘ؽْٜ وٗ اىدٗىٜ( ٗفك ارفب  ُٝجسً ثِٞ اىطسفِٞ ُٝحدد ثَ٘اج

ِٔ ٗاىقبُّ٘ اى٘اات اىزطجٞك .(( .  ٗاٖز
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ر . كمػػا فعػػؿ أحكامػػا مػػب الػػدوؿ أ ػػرت التحكػػيـ ونظمػػت فػػإف  لػػذلؾ، ي قػػر يػػر القػػانوف أوالن 
 83التحكػيـ االاتيػاري فػي  ػانوف المرافعػات المدنيػة ر ػـ  أحكاـالمشرع العرا ي فقد نظـ 

يجػػػػوز (المرافعػػػػات العرا ػػػػي تمػػػػ  (  مػػػػف  ػػػػانوف 250ون ػػػػت المػػػػادة ( 0(.0969لسػػػػنة 
االتفػػػاؽ تمػػػ  التحكػػػيـ فػػػي نػػػزاع معػػػيف . كمػػػا يجػػػوز االتفػػػاؽ تمػػػ  التحكػػػيـ فػػػي جميػػػ  

. فهذا الػنص جػا  مطمقػان فػي جػواز االتفػاؽ    المنازتات التي تنشث تف تنفيذ تقد معيف
تم  التحكيـ في جمي  النزاتات التي تنشث تف تنفيذ تقد معيف ويغض النظر تػف نػوع 

ويغػػض النظػػر تػػف جنسػػية طرفيػػرك ، ذا العقػػد وطييعتػػر سػػوا  كػػاف تقػػد مػػدني أـ تجػػاري ػػ
 سػتناد ػذا الػنص  يمكػف االفػإف  سوا  كاف كال ما وطنياف أـ كاف احد ما أجنييا .لػذلؾ

إليرك لالتفػاؽ تمػ  التحكػيـ فػي المنازتػات الناشػ ة تػف تقػود االسػتثمار فػي مجػاؿ الػنفط 
 والغاز . 

ـ إف األساس القانوني لجواز االتفاؽ تم  التحكػيـ فػي منازتػات يتييف لنا مما تقد
، االسػػتثمار النفطػػي  ػػو ن ػػوص  ػػانوف المرافعػػات الاا ػػة يتنظػػيـ التحكػػيـ االاتيػػاري

ت ػػػػم  كػػػػذلؾ أساسػػػػا  انونيػػػػان  0965كمػػػا إف اتفا يػػػػة تسػػػػوية منازتػػػػات االسػػػػتثمار لعػػػػاـ 
وذلػػؾ فػػي ، القػػانوني العرا ػػي لمتحكػػيـ إذ أ ػػيحت يعػػد الت ػػديؽ تميهػػا جػػز ان مػػف النظػػاـ

المنازتػػات الناشػػ ة تػػف تقػػود االسػػتثمار النفطػػي والميرمػػة يػػيف الحكومػػة العرا يػػة ويػػيف 
 .  2(مستثمر أجنيي ينتمي لدولة طرفان في  ذت االتفا ية (يحمؿ جنسيتها  

إذ إف اتفا يػػػػػة واشػػػػػنطف المنشػػػػػ ة لممركػػػػػز ور يػػػػػةن منهػػػػػا فػػػػػي تػػػػػوفير منػػػػػاخ مال ػػػػػـ 
تحكػيـ المركػز الػدولي إلػ   المسػتثمريف األجانػب الحػؽ يػالمجو  مياشػرةن  لالستثمار منحت

  منهػػا 25تػػداؿ دولهػػـ وذلػػؾ فػػي المػػادة(إلػػ   دوف الحاجػػة، لتسػػوية منازتػػات االسػػتثمار
والتػػػي حػػػددت منػػػاط اات ػػػاص المركػػػز فػػػي النزاتػػػات التػػػي تنشػػػث يػػػيف دولػػػة مػػػف الػػػدوؿ 

الطرؼ اآلار في التحكيـ فإف  ومف ثـ، المتعا دة وييف أحد مواطني دولة أار  متعا دة
أو   يػػػر متعا ػػػدةأو  تحػػت مظمػػػة المركػػز ال يجػػػوز أف يكػػوف دولػػػة أاػػر  سػػػوا  متعا ػػدة

                                                           

وعدٓ ارحبد اىغةسل اىزجبزٝةخ اىيساقٞةخ رةٌ  1111اىزحنٌٞ اىزجبزٛ اىيساقٜ ىسْخٝ٘اد ٍشسٗل قبُّ٘ 1-

 عسػُٔ عيٚ اىجسىَبُ ٗىٌ ُٝقس ىحد اُٟ .

 ثِٞ اىحنٍ٘خ اىيساقٞخ ٗاىَسزثَس األاْجٜ. 1154ارفبقٞخ رس٘ٝخ ٍْبشعبد اسسزثَبز ىيبً  - 1
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لكف يجب التثكيد تم  إف التحكػيـ الػذي ن ػت ، مؤسساتها التايعة لهاأو  إحد   ي اتها
 المجو يػػ طػػراؼتميػػرك  ػػذت االتفا يػػة لػػيس تحكػػيـ إجيػػار إنمػػا ااتيػػاري يمعنػػ  إف رضػػا األ

وأكػػػػدت ذلػػػػؾ مقدمػػػػة ، التحكػػػػيـ يشػػػػكؿ حجػػػػر الزاويػػػػة النعقػػػػاد االات ػػػػاص لممركػػػػزإلػػػػ  
االتفا ية مف االؿ النص تم  ضرورة وجود تراضي متيادؿ ييف الطرفيف لعرض النزاع 

الدولػػة التػػي ينتمػػي إليهػػا المسػػتثمر أو  وال يػػؤثر انسػػحاب الدولػػة المضػيفة ، تمػ  المركػػز
ذا اتفػػؽ طرفػػا النػػزاع تمػػ  ترضػػرك تمػػ  التحكػػيـ إمػػاـ    0(األجنيػػي فػػي  ػػحة الرضػػا. وا 

ال يمكػػف ألحػػد ما إف يسػػحب موافقتػػرك يإرادتػػر المنفػػردة . و ػػذا مػػا ن ػػت تميػػرك ، المركػػز
  2(  مف االتفا ية.25/0المادة (

 املبحث الثاوي
 اتفاق التحكيم يف اتفاليات وعمود استثمار الىفط

يؿ ال يػد مػف وجػود اتفػاؽ تمػ  ، رأحكامـ ال يكفي وجود  انوف ي قر التحكيـ وينظ
 :وتوجد تدة أنواع لعقد االسػتثمار النفطػي ومػف أ مهػا التحكيـ لكي ي رتب التحكيـ  ثارت .

ػػػػ و ػػػو تقػػػد يقػػػـو تمػػػ  ا تسػػػاـ الػػػنفط المسػػػتارج يػػػيف الشػػػركة :تقػػػد المشػػػاركة ياإلنتػػػاج
يعػد ا ػـ التكػاليؼ  تجة وفؽ نسب يحدد ا العقد وذلؾاألجنيية المنقية وييف الدولة المن

التي تحممتها الشركة األجنيية في تممية التنقيب  و و ما ي سم  نفط الري . ويتميز  ػذا 
النػػوع مػػف العقػػػود يارتفػػاع تكػػاليؼ اإلنتػػػاج لميرميػػؿ الواحػػد ويكػػػوف محفوفػػان يالماػػػاطر إذ 
تتحمؿ الشركة المنقية مااطر التنقيػب فػي حالػة فشػمها فػي العثػور تمػ  الػنفط. وتفػرض 
الحكومػػة  ضػػريية الػػداؿ تمػػ  الشػػركة المنقيػػة تػػف نفػػط الػػري  إال أف الػػنفط فػػي يػػاطف 

                                                           

َْبشعةبد اىْبشةئخ عةِ عقة٘د د. ٍظيح احَد اىطساّٗةخ، ّطةب  اخزظةبص اىَسمةص اىةدٗىٜ ىزسة٘ٝخ اى1-

، ثحةةؤ ٍْشةة٘ز عيةةٚ 1383، ص1314ـةة1313اسسةةزثَبز األاْجةةٜ ٗفقةةبً سرفبقٞةةخ ٗاشةةْطِ، ص

 . 9:30pmاىسبعخ  5/8/1111رازٝا اىصٝبزح  slconf.uaeu.ac.aeٜ:  ىنزسّٗاىَ٘قع اإ

 َٝزةةد وخظةةبص اىَسمةةص يىةةٚ يٛ ّةةصال قةةبّّٜ٘ ْٝشةةا ٍجبشةةسحً عةةِ وحةةد)( عيةةٚ )14/1ّظةةذ اىَةةبدح)1-

وٗ احةد األقسةبً اىَنّ٘ةخ ىٖةب ٗاىةرٛ ريْٞةُٔ ريةل اىدٗىةخ ) اسسزثَبزاد ثةِٞ دٗىةخ ٍةِ اىةدٗه اىَزيبقةدح

ىيَسمص وٗ ٗمبسرٖب اىزةٜ ريْٖٞةب( ٗثةِٞ ٍة٘اؽْٜ دٗىةخ وخةسٙ ٍزيبقةدح، ٗٝ٘افةك ؽسفةب اىْةصال مزبثةخً 

ِٔ عيةةٚ اىَسمةةص . ٗعْةةدٍب ٝيطةةٜ اىطسفةةبُ ٍ٘افقزَٖةةب س ٝجةة٘ش ألحةةدَٕب يُ ٝسةة حت  عيةةٚ عسػةة

ِٔ اىَْفسدح .  . ((ٍ٘افقزٔ ثإزادر
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ي عػػػرؼ تقػػػد الادمػػػة  :تقػػػود الادمػػػة النفطيػػػة 0(ممكػػػان لمدولػػػة .األرض والمنشػػػ ات تيقػػػ  
إلػػػ   شػػػركة الػػػنفط الوطنيػػػةأو  تقػػػد تتعهػػػد يمقتضػػػات  الدولػػػة المنتجػػػة لمػػػنفط(النفطػػػي يثنػػػر

يعػػض العمميػػات النفطيػػة لحسػػايها فػػي منطقػػة معينػػة ولقػػا  الشػػركة األجنييػػة يمهمػػة تنفيػػذ 
يحيػػث تيقػػ  الدولػػة  ػػي المالكػػة لمحقػػوؿ واليتػػروؿ المنػػت  وتمعػػب الشػػركة ، مقايػػؿ معػػيف

األجنييػػػػة دور المقػػػػاوؿ الػػػػذي يقػػػػـو يتنفيػػػػذ تمميػػػػات التنقيػػػػب واالسػػػػتغالؿ فػػػػي المنػػػػاطؽ 
الشػػػػركة األجنييػػػػة لحسػػػػاب الشػػػركة الوطنيػػػػة وال تعػػػد ، المن ػػػوص تميهػػػػا ولو ػػػت محػػػػدد

ولعقػػد الادمػػة تػػدة أنػػواع حسػػب الغػػرض الػػذي يػػرد تميػػر  ،شػػريكة  أو   ػػاحية امتيػػاز
إذ يػػػتـ التنقيػػػب تػػػف الػػػنفط  فػػػي مسػػػاحات لػػػـ ، فيعضػػػها يكػػػوف لمتنقيػػػب واإلنتػػػاج، العقػػػد

جرا  الحفر االستكشافي لمتثكػد مػف  ي كتشؼ فيها النفط يعد يالطرؽ الجيولوجية الحديثة وا 
ن  لمػنفط ومػف ثػـ يػتـ إنتػاج الػنفط وفػؽ الشػروط والنسػب والكميػة المحػددة وجود مكمف م

ويعضها اآلار تقود ادمة لمتطوير واإلنتاج حيث يرد العقد ، يالعقد الم يـر ييف الطرفيف
تمػؿ الشػركة األجنييػة  فػإف  تم  المناطؽ التي تـ اكتشافها وتييف أنها مكػامف واتػدة لػذا

نتاج النفط . ويع ضها تقود ادمة فنية الغرض منهػا زيػادة القػدرة اإلنتاجيػة  و تطوير وا 
شػركة الػنفط أو  ػ ي يػـر تقػد إنشػا  م ػف  يػيف الدولػة :تقػود إنشػا  الم ػافي 2(لمحقػؿ .

اطػارت فػي مقايػؿ   األجنييأو  الوطني( الوطنية وييف المستثمر الذي يتحمػؿ المشػروع وا 
تنوع أنماط تقػد االسػتثمار النفطػي، ور ـ  3(ح ولر تم  الثمف المتفؽ تميرك في العقد .

إال إف شػػػػرط التحكػػػػيـ الػػػػوارد فيهػػػػا ال ياتمػػػػؼ مػػػػف حيػػػػث الشػػػػكؿ والمضػػػػموف .وتتطمػػػػب 
جرا اتر في تقود استثمار النفطي  يحث المسا ؿ اآلتية:، اإلحاطة يآلية التحكيـ  وا 

 .شرط  التحكيـ( كيفية  يا ة اتفاؽ-0
 .تعييف المحكميف وتحديد مقر التحكيـ-2

                                                           

اٍجةةد طةةجب  عجةةداىيبىٜ، اىيقةة٘د اىجدٝيةةخ سرفبقٞةةبد اىَشةةبزمخ ثبإّزةةبف ىزطةة٘ٝس اىقطةةبل اىْفطةةٜ فةةٜ -1

، 11ٝخ، ابٍيةخ اىجظةسح، اىَجيةد اى ةبٍح، اىيةدد قزظةبداىيسا ، ثحؤ ٍْش٘ز فةٜ ٍجيةخ اىييةً٘ اس

 . 11، ص1118

دزاسةخ قبّّ٘ٞةخ رحيٞيٞةخ ٍقبزّةخ (، زسةبىخ ) عبد عق٘د اسةزغالىٔمبٗٓ عَس ٍحَد ٍٞسشا، اىْفؾ ٍْٗبش-1

 . 111، ص1111ٍباسزٞس ،ابٍيخ سبّذ ميَْٞزح اىيبىَٞخ، 

 . 121مبٗٓ عَس ٍحَد ٍٞسشا، اىَظدز ّفسُٔ، ص-2
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 قانوف الواجب التطييؽ تم  إجرا ات التحكيـ.ال-3
                                                                                  :المطالب األريعة اآلتيةإل   تنفيذ  رار التحكيـ .وتمير ن قسـ  ذا الميحث -4 

 املطلب األول
 التحكيم( شزط) كيفية صياغة اتفاق

تم  إيراد نص في ينود تقػد االسػتثمار  طراؼتم  أساس اتفاؽ األ ي ين  التحكيـ
تمػػػؾ المرتيطػػػة يػػػر أو  النفطػػػي يقضػػػي يتسػػػوية المنازتػػػات الناشػػػ ة تػػػف العقػػػد  مسػػػتقيالن 

 التحكيـ  ، وي سم   ذا اليند يشرط التحكيـ .إل   يالمجو 
ثػـ ، ـولـ يكف يينهما اتفاؽ مسػيؽ تمػ  التحكػي طراؼأما إذا ح ؿ النزاع ييف األ

تقػػد أو  اتفقػػا يعػػد ذلػػؾ تمػػ  حسػػمرك يواسػػطة التحكػػيـ س ػػمي االتفػػاؽ يمشػػارطر التحكػػيـ 
التحكيـ . وتمومان يتجاوز الفقر المعا ر  ذت التفر ة إذ يعيػر تػف ال ػورتيف يم ػطم  

 ػػؿ ، إذا ورد شػػرط التحكػػيـ كينػػد فػػي العقػػد :لكػػف يثػػور السػػؤاؿ األتػػي  0(اتفػػاؽ التحكػػيـ.
فػإذا ، اتفػاؽ التحكػيـ  ت  يعتمػد الجػواب تمػ   ػيا ة شػرط التحكػيـ  ناؾ ضرورة إليراـ

إيراـ اتفاؽ تحكيـ يعػد نشػوب النػزاع فإف ، ا ت ر تم  ميدأ التحكيـ دوف يياف لمتفا يؿ
يحيػػػػث يحػػػػدد كػػػػؿ التفا ػػػػيؿ  ثحكػػػػاـأمػػػػا تنػػػػد  ػػػػيا ة شػػػػرط التحكػػػػيـ ي، أمػػػػر ضػػػػروري

فػػي  طػػراؼومماطمػػة أحػػد األمػػف تسػػويؼ  تمػػ  الػػر ـالضػػرورية النعقػػاد محكمػػة التحكػػيـ 
العمؿ تم  إافا رك،فإف إيراـ اتفػاؽ التحكػيـ ال يكػوف أو  التحكيـإل   تنفيذ التعهد يالمجو 

   2(ضروريان.
 وتػػر  القانونيػػػة واحػػدة و ػػػي فػػػإف ، ومهمػػا كػػػاف الشػػكؿ الػػػذي يتاػػذت  اتفػػػاؽ التحكػػيـ

كيـ . و ػذا مػا أكدتػر  حجب والية المحكمة الوطنية تف نظر النزاع و ياـ والية  ي ة التح
ال يجػػوز رفػػ  الػػدتو  أمػػاـ (محكمػػة التمييػػز االتحاديػػة حيػػث  ضػػت فػػي احػػد  راراتهػػا (

القضػػػا  إال يعػػػد اسػػػتنفاد طػػػرؽ التحكػػػيـ لػػػذا يكػػػوف اتتػػػراض المػػػدت  تميػػػر فػػػي الجمسػػػة 
األولػػػ  لحضػػػورتك القػػػانوني واتتراضػػػرك تمػػػ  إ امػػػة ي مػػػـز المحكمػػػة يتػػػثاير الػػػدتو  حتػػػ  

                                                           

 . 111آشاد شن٘ز طبىح، ٍظدز سبثك، ص1-

 . 43 1طجب  عجداىنبشٌ شجٞت اىسبعدٛ، ٍظدز سبثك، ص-1
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شػػرط التحكػػيـ  ػػو األسػػاس القػػانوني أو  إذان اتفػػاؽ التحكػػيـ  0(.  محكمػػيفي ػػدر  ػػرار ال
 طػراؼ ػذا الميػدأ فػف لألإل   ان استنادو ، لمتحكيـ الف العقود تقوـ تم  ميدأ سمطاف اإلرادة

تقػػػد االسػػػػتثمار  طػػػراؼال يمكػػػػف ألوإف تقػػػرر كيػػػؼ وأيػػػف ير يػػػػوف فػػػي حػػػؿ نزاتػػػاتهـ .
وفػي إي جػز  ، ات الناشػ ة تػف العقػد فػي المسػتقيؿالنفطي التنيؤ يما ستنتهي إلية النزاتػ

مف أجزا  العقد يحدث النزاع . كما ال يمكف التنيؤ  ضد مْف سيكوف النزاع ألنر   د تطرأ 
تغيػػرات فػػي الم ػػال  لمشػػركات والحكومػػات اػػالؿ فتػػرة تنفيػػذ العقػػد والتػػي تػػادةن طويمػػة 

يساطة والوضوح تنػد  ػيا ة األجؿ في  ذا النوع مف االستثمارات . لذلؾ مف المهـ  ال
إلػ   شرط التحكيـ في اليند الااص يتسوية النزاتات يحيث يكوف واضحا  ؿ إف المجو 

التحكػػيـ إلزامػػػي أـ ااتيػػاري . كمػػػا ينيغػػػي تجنػػب الغمػػػوض والتكػػػرار فػػي ال ػػػيا ة مثػػػؿ 
مػػػرة فػػػي شػػػرط التحكػػيـ ومػػػرة أاػػػر  فػػػي الجػػػز   :تحديػػد القػػػانوف الواجػػػب التطييػػػؽ مػػرتيف

لقانوف واجب التطييؽ في العقد .كما إف محاولة  ػيا ة شػرط التحكػيـ يشػكؿ الااص يا
نتػػػا   تكسػػػػية و ػػػت النػػػػزاع . ومػػػػف إلػػػػ   يناسػػػب نػػػػوع معػػػيف مػػػػف المنازتػػػات  ػػػػد تػػػؤدي

الاا ة يالمسا ؿ المرتيطػة  حكاـالضروري تند  يا ة شرط التحكيـ مراتاة تنسيؽ األ
لتحكػػػيـ والقػػػانوف الواجػػػب التطييػػػؽ يهػػػذا الشػػػرط يمػػػا فػػػي ذلػػػؾ ااتيػػػار المحكمػػػيف ومقػػػر ا

إضػػافة إي أو  وكيفيػػة تنفيػػذ  ػػرار التحكػػيـ .أذان  مػػوض  ػػيا ة الينػػد الاػػاص يػػالتحكيـ
ولػػذلؾ مػػف ، فقػػرة زا ػػدة فيػػرك مػػف  يػػؿ تػػديمي الايػػرة  ػػد يحػػوؿ دوف حػػؿ النػػزاع المسػػتقيمي

الضػػػػروري إف يتػػػػول  ال ػػػػيا ة أ ػػػػحاب الايػػػػرة واالات ػػػػاص فػػػػي النػػػػواحي القانونيػػػػة 
  2(لمغوية حت  يكوف التحكيـ أكثر فا دة ويثتي ينتا   ايجايية.وا

                                                           

)غٞةس ٍْشة٘ز(. عيَةبً اُ  5/8/1113( ثزةازٝا 1113/ اسةزئْبل/ 1313ٞص زقٌ )قساز ٍحنَخ اىز1َٞ-

( ٍِ قبُّ٘ اىَسافيبد اىَدّٞخ اىيساقةٜ اىْبفةر ٗاىزةٜ ّظةذ 142/1ٗ1ٕرا اىقساز اسزْد يىٚ اىَبدح )

عيٚ عدً ا٘اش زفع اىدع٘ٙ ٍع ٗا٘د شسؽ اىزحنٌٞ، ٍٗع ذىل اذا زفع احد اىطسفِٞ اىدع٘ٙ ٗىةٌ 

خس فٜ اىجيسخ األٗىٚ ابش ّظس اىدع٘ٙ، سُ شسؽ اىزحنٌٞ ُٝيد سغٞةبً . ٗثٖةرا ٝيزسع اىطسل اٟ

ُٝيزجس شسؽ اىزحنٌٞ سغٞةبً يذا ىةٌ ٝةدفع اىَةدعٚ عيٞةٔ ثشةسؽ ) اىظدد قؼذ ٍحنَخ اىزَٞٞص اىيساقٞخ

. قةةةساز ٍحنَةةةخ اىزَٞٞةةةص زقةةةةٌ ( اىزحنةةةٌٞ عْةةةد يقبٍةةةخ اىةةةدع٘ٙ ػةةةدُٓ يٍةةةةبً اىَحنَةةةخ اىَ زظةةةخ

 .( غٞس ٍْش٘ز) 11/5/1114( ثزازٝا 1114ه/ /اسزئْبل ٍْق1218٘)

د. عةةبئغ  سةةيطبُ اىجقَةةٜ، رسةة٘ٝخ اىَْبشعةةبد اىدٗىٞةةخ فةةٜ عقةة٘د اىةةْفؾ ٗاىغةةبش، ٍظةةدز سةةبثك، -1

 . 1345ـ1344ص
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شػرط  التحكػيـ ( وجػوب إف تكػوف المغػة المسػتادمة فػي  ػيا ة اتفػاؽ فضالن تػف
فيجػب أيضػا إتيػاع األسػموب الواسػ  فػي ال ػيا ة يمعنػ  ، واضحة سػهمة  الفهػـ يسػيطة

اتػات التػي  ػد تنشػث تػف انر  يجب  يا ة يند التحكيـ  يعيارات تامة ليغطػي جميػ  النز 
مثاؿ اسػتعماؿ تيػارة ((أي نػزاع ينشػث تػف العقػد  .ومف أسػاليب ، تقد االستثمار النفطي

 ال يا ة الواسعة  إيراد تعريؼ لمنزاتات التي تاض  لمتحكػيـ  مثػؿ (النزاتػات إي نػزاع
مطاليػػة يتعمػػؽ يهػػذا العقػػد يمػػا فػػي ذلػػؾ تمػػ  سػػييؿ المثػػاؿ ال الح ػػر إي أو  اػػالؼأو 

اإلاػػػػالؿ يػػػػر ا إنها ػػػػر ، لكػػػػف ينيغػػػػي إف تحػػػػدد أو  تنفيػػػػذتك أو  يشػػػػثف تفسػػػػير العقػػػػد نػػػػزاع
المق ود ب(النزاتات  مرة واحدة فقط في العقد تجنيان إليراد تعريفػات  ػد تكػوف  طراؼاأل

  0(متنا ضة ت ثير المشاكؿ تند نشو  النزاع.
تاػػػذت سػػػوا  ا، ويغػػػض النظػػػر تػػػف الػػػنمط الػػػذي تتاػػػذت  تقػػػود االسػػػتثمار النفطػػػي

فثنهػػػػا ال تامػػػػو مػػػػف شػػػػرط ، المشػػػػاركة فػػػي اإلنتػػػػاجأو  الادمػػػػة الفنيػػػػةأو  شػػػكؿ االمتيػػػػاز
واف ال ػػيغة العامػػة لشػػرط التحكػػيـ فػػي نزاتػػات تقػػود االسػػتثمار النفطػػي  ػػي ، التحكػػيـ

الػػػنص تمػػػ  إف يقػػػـو كػػػؿ طػػػرؼ   اتفػػػاؽ التحكػػػيـ( اتفػػػاؽ الحػػػؽأو  تضػػػميف العقػػػد ذاتػػػر  
وفي   الفي ؿأو  الم رج ( محكماف يااتيار المحكـ الثالثيااتيار م حكـ واحد ثـ يقوـ ال

احػػد الجهػػػات إلػػ   يعهػػد يااتيػػارتك فإنػػر  حالػػة تػػدـ االتفػػاؽ تمػػ  شػػاص الم حكػػـ الثالػػػث
المتفػػػؽ تميهػػػا سػػػوا  كانػػػت جهػػػة وطنيػػػة أـ أجنييػػػة . فقػػػد تضػػػمف احػػػد تقػػػود التطػػػوير 

نشػػػػػوب نػػػػػزاع يػػػػػيف  فػػػػػي حالػػػػػة(واإلنتػػػػػاج، الميرمػػػػػة مػػػػػ  وزارة الػػػػػنفط، ال ػػػػػيغة اآلتيػػػػػة (
إلػ   وتنػد تػدـ التو ػؿ، الطرفيف(الوزارة والمقاوؿ  يحاوؿ الطرفاف حؿ النزاع يالتراضي

فيعػػيف كػػؿ طػػرؼ محكػػـ ويعػػيف المحكمػػػاف ، التحكػػػيـإلػػ   يحػػؽ ألي مػػنهـ المجػػو ، حػػؿ
  2(.  المحكـ الثالث وتند تدـ االتفاؽ تعينر  محكمة التحكيـ في  رفة التجارة الدولية

 

 

                                                           

 . 1341اىَظدز ّفسُٔ، ص1-

ٕبشٌ اىيي٘ٛ، شسٗؽ اىزحنٌٞ فٜ اىزشسٝع اىيساقٜ ٗوثسٓ فٜ عق٘د اىجزةسٗه اىيساقٞةخ، ثحةؤ ٍْشة٘ز -1

 . 23، ص1111، 3اىقؼبء، لفٜ ٍجيخ 
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 ثاوياملطلب ال
 تعيني احملكمني وحتديد ممز التحكيم

ي عػػد تعيػػيف المحكمػػيف وتحديػػد المكػػاف الػػذي يجػػري فيػػرك التحكػػيـ مػػف أ ػػـ المسػػا ؿ 
تقػػد االسػػتثمار النفطػػي تمػػ   ليػػة التحكػػيـ لفػػض  أطػػراؼالتػػي يجػػب حسػػمها تنػػد اتفػػاؽ 

 . اتيف المسثلتيف في فقرة مستقمة النزاتات التي تنشث تف العقد . ونيحث كؿ مف
 :أوال: تعييف المحكميف

 ي ػػة التحكػػيـ مػػف أ ػػـ األمػػور التػػي تػػؤثر فػػي نتػػا   النػػزاع  . أو  تعيػػيف الم حكػػـ
أوالن  :ات يجػب مراتاتهػا تنػد  ػيا ة   ليػة تعيػيف المحكػـ  لعػؿ مػف أ مهػااتتيار و ناؾ 

إمػػا يالنسػػية ، فمحكػػـ واحػػد  ػػد يكفػػي لمنزاتػػات ال ػػغيرة  يػػر المعقػػدة ، تػػدد المحكمػػيف
تات الكييرة والمعقدة كما  و الحاؿ في نزاتات تقود االستثمار النفطي  فالمتعارؼ لمنزا

ر ػـ إف  ي ػات التحكػيـ  ػذت تكػوف ، تميرك تشكيؿ  ي ة التحكيـ تػادةن مػف ثالثػة محكمػيف
ياػػػالؼ الحػػػاؿ تنػػػد ، تكمفتهػػػا اكيػػػر وتسػػػتغرؽ و تػػػان أطػػػوؿ لمو ػػػوؿ لقػػػرار يشػػػثف النػػػزاع

ؿ  ي ػػػة التحكػػػيـ مػػػف ثالثػػػة محكمػػػيف يقػػػـو كػػػؿ طػػػرؼ وتنػػػد تشػػػكي، ااتيػػػار محكػػػـ واحػػػد
يتعييف محكـ ثـ يتفؽ المحكماف المعيناف تم  تعييف المحكػـ الثالػث الػذي يتػول  ر اسػة 

 اليديؿ جهػة وطنيػة ( ضػا يةأو  الهي ة . و د تكوف الجهة الماولة يتعييف المحكـ الثالث
كػػػف  الييػػػة تقػػػود االسػػػتثمار ول، تنفيذيػػػة  تايعػػػة لمدولػػػة المضػػػيفة لالسػػػتثمار النفطػػػيأو 

وتعهػػػد ، دوليػػػةأو  الثالػػػث لجهػػػة أجنييػػػةأو  النفطػػػي تعهػػػد يمهمػػػة ااتيػػػار المحكػػػـ اليػػػديؿ
نا ػػػب ر ػػػيس محكمػػػة العػػػدؿ أو  ر ػػػيس محكمػػػة العػػػدؿ الدوليػػػةإلػػػ   أكثريتهػػػا يهػػػذت المهنػػػة

حػاد  محكمة العػدؿ التايعػة لالتأو  ، 0(الدولية إذا كاف الر يس مف رتايا احد طرفي العقد 
ر ػػيس المحكمػػة العميػػا فػػي إحػػد  الػػدوؿ كالمحكمػػة أو   رفػػة التجػػارة الدوليػػةأو ، األوريػػي

وت عػػػد  رفػػػة التجػػػارة   2(محكمػػػة كػػػانتوف فػػػي جنيػػػؼ .أو  الفدراليػػػة السويسػػػرية فػػػي لػػػوزاف
                                                           

، عيٚ 1128ّٗفؾ اىجظسح  1121ّٗفؾ اىَ٘طو  1114ّظذ ارفبقٞبد شسمبد ّفؾ اىيسا  ىسْخ 1-

 ٍِ ٕرٓ اسرفبقٞبد.  31ٗ 21ٗ 31٘اد َٕرٓ اٟىٞخ سخزٞبز اىَحنٌ اىثبىؤ، فٜ اى

ميٞةخ اىحقة٘ ،  ،1د. ٍحَد ٝ٘س  عي٘اُ، اىْظةبً اىقةبّّٜ٘ سسةزغاله اىةْفؾ فةٜ األقطةبز اىيسثٞةخ، ؽ1-

 . 313، ص1181ابٍيخ اىن٘ٝذ، 
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، الدولية مف أكثر المؤسسات التي التجث إليها في تممية تحكيـ لد   ي ات تحكػيـ دوليػة
تقود االستغالؿ النفطي فػي العػراؽ ن ػت تمػ  إف المحكمػيف الثالثػة معظـ فإف  ولذلؾ

يعينوف طيقان لقواتد التحكيـ لغرفػة التجػارة الدوليػة . ومػف العقػود التػي ن ػت  ػذت اآلليػة 
نتػاج  حقػؿ  ػرب القرنػة الميػـر فػي  ذار  يػيف وزارة الػنقط وا ػتالؼ  0997تقد تطػوير وا 

نتػػاج ح، الشػػركات الروسػػية يػػيف  0997قػػؿ األحػػدب الميػػـر فػػي حزيػػراف وتقػػد تطػػوير وا 
وتقد الادمػة الفنيػة لحقػؿ الرمميػة النفطػي الميػـر ، وزارة النفط وا تالؼ الشركات ال ينية

ييف شركة نفط الجنوب العرا ية وييف شركة اليتروؿ االنكميزية المحدودة  2119في تاـ 
  0(الطرؼ الثاني  .( وشركة ال يف الوطنية لميتروؿ المحدودة

 مركزأو  مؤسسةإل   تم  إف يتعهدوا يمهمة تعييف المحكميف طراؼ د يتفؽ األو 
أجنيي  متا ص يالتحكيـ . لكف ما الحكـ إذا سكتوا تػف ييػاف  ليػة ااتيػار أو  وطني(

المحكمػػيف فػػي ينػػد تسػػوية النػػزاع فػػي تقػػد االسػػتثمار ت الحكػػـ  ػػو تطييػػؽ  ليػػة التعيػػيف 
تعيػيف ر ػيس  ي ػة إل   ، و ذا سيؤدي تم  األرج المفترضة في  واتد التحكيـ الماتارة

، ولػػيس مػػف الضػػروري تحديػػد مػػؤ الت معينػػة لممحكمػػيف، طػػراؼالتحكػػيـ دوف تػػداؿ األ
فعػػػؿ لػػػؾ فاألفضػػػؿ إف ال تكػػػوف المػػػؤ الت محػػػددة لمغايػػػة يحيػػػث  طػػػراؼلكػػػف إذا أراد األ

لكػف ، تتكوف  ير وا عيػة ويالتػالي ي ػعب العثػور تمػ  محكػـ تتحقػؽ فيػر  ػذت المػؤ ال
 نػػاؾ موا ػػفات وشػػروط يجػػب مراتاتهػػا تنػػد ااتيػػار المحكمػػيف ضػػمانان لنجػػاح التحكػػيـ 

  2(:في تسوية النزاع . ويمكف إجماؿ  ذت الشروط والموا فات ياالتي
تتػػوفر لػػد  المحكمػػيف ايػػرة فػػي  ضػػايا التحكػػيـ الػػدولي تمومػػان ويمسػػا ؿ اليتػػروؿ إف -1

 يشكؿ ااص .
 ميادئ  واألتراؼ التي تقوـ تميها العممية التحكيمية .العمـ يقواتد التحكيـ وال-2
 القدرة تم  التعامؿ م   وانيف الدوؿ الماتمفة .-3

                                                           

ٝجةت رسة٘ٝخ اىْصاعةبد اىْبشةئخ عةِ ٕةرا اىيقةد وٗ ريةل ثةٔ )( ٍِ ٕرا اىيقةد عيةٚ)21/3ّظذ اىَبدح)1-

، ثَ٘ات ق٘اعد اىزحنٌٞ ىغسفخ اىزجبزح اىدٗىٞخ ث٘اسطخ ثالثخ ٍحنَِٞ ٝيُْٞ٘ ؽجقبً ...ثشنو ّٖبئٜ ،

 . ((ىيق٘اعد اىَرم٘زح

 .  1311،ـ1311اىجقَٜ ،رس٘ٝخ اىَْبشعبد اىدٗىٞخ فٜ عق٘د اىْفؾ ٗاىغبش، ص د. عبئغ سيطب1ُ-
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أال يكػػػوف لممحكػػػـ الماتػػػار م ػػػمحة فػػػي العقػػػد الػػػذي نشػػػث تنػػػر النػػػزاع سػػػوا  يطريقػػػة -4
  ير مياشرةأو  مياشرة

احػػد طرفػػي  لديػػر مو ػػؼ مػػفأو  ، أال يكػػوف المحكػػـ  ػػد أتطػػ  رأي مسػػيؽ فػػي النػػزاع-5
النػػػزاع .كمػػػا مػػػف األسػػػمـ تػػػدـ تسػػػمية شػػػاص يعينػػػرك كمحكػػػـ ألنػػػر إذا رفػػػض القيػػػوؿ 

تمميػػة التحكػػيـ  ػػد فػػإف ، أ ػػي  تػػاجزان يعػػد القيػػوؿ يهػػاأو  تػػوفيأو  يمهمػػة التحكػػيـ
فإنر ، تجزتك أو  وفاترك أو  تم  انر في حالة رفض المحكـ طراؼاألو د يتفؽ  0تفشؿ.

 لطريقة ألت ت يكف المحكـ األ مي يموجيها .يتـ ااتيار محكـ جديد ينفس ا
 ثانيا: مقر التحكيـ:

إف ااتيار مكاف التحكيـ  و واحد مف أ ـ المسا ؿ التي تثور تند التفاوض تم  
حيػػػث إف لمقػػػر التحكػػػيـ دور فعػػػاؿ فػػػي إنجػػػاح تمميػػػة ، الينػػػد الاػػػاص يتسػػػوية النزاتػػػات

ات الػػذي ي تيػػ  فػػي التحكػػيـ. كمػػا إف مقػػر التحكػػيـ سػػوؼ يحػػدد  ػػانوف اإلجػػرا ، التحكػػيـ
وتنػد ااتيػػار مكػاف معػػيف مقػػران لمتحكػيـ يجػػب األاػذ ينظػػر انػػر يمكػف لممحكمػػيف حضػػور 

تعامػػؿ إلػػ   ارتيػػاح المحكمػػيفإلػػ   إضػػافة، جمسػػات االسػػتماع فػػي  ػػذا المكػػاف يسػػهولة
الف المحػػاكـ المحميػػة  ، المحػاكـ المحميػػة (المحػػاكـ فػػي مقػػر التحكػيـ  مػػ  التحكػػيـ الػػدولي

التدايير المؤ تة  اتااذولهذت المحاكـ أيضا سمطة ، ا اات اص اإلشراؼ تم  التحكيـله
فػػإف  ولػذلؾ  2(وسػمطة اليػت فػي إي تحػديات  ػد تواجػػر إجػرا ات و ػرارات  ي ػة التحكػيـ .

إف المحػػػاكـ فػػػي مقػػػر التحكػػػيـ داتمػػػة لعمميػػػة التحكػػػيـ إلػػػ   يحاجػػػة لالطم نػػػاف طػػػراؼاأل
إف ييػذلوا العنايػة الواجيػة الاتيػار مقػران مال مػان لكػي  راؼطػالدولي ، وتمير يجب تم  األ

وتتػػردد الدولػػة 3يكػػوف التحكػػيـ أكثػػر فعاليػػة ألجػػؿ و ػػوؿ المحكمػػيف لقػػرار يحسػػـ النػػزاع .
سػوا  ، المضيفة لالستثمار النفطي  اليان يقيوؿ انعقاد  ي ة التحكيـ في إ ميـ دولػة أاػر 

إذ نػر  فػي ذلػؾ انتقا ػان لسػيادتها اا ػةن ، ةدولػة ثالثػأو  كانت دولة المسػتثمر األجنيػي
                                                           

د. ٍْةةٚ ٍحَةة٘د ٍظةةطفٚ، اىحَبٝةةخ اىدٗىٞةةخ ىالسةةزثَبز األاْجةةٜ اىَجبشةةس ٗدٗز اىزحنةةٌٞ فةةٜ رسةة٘ٝخ 1-

 . 21، ص1111ٍْبشعبد اسسزثَبز، داز اىْٖؼخ اىيسثٞخ، اىقبٕسح، 

 . 1351د. عبئغ سيطبُ اىجقَٜ، اىَظدز ّفسُٔ، ص1-

دزاسةخ ٍقبزّةخ،  -د. احَد عجداىحَٞد عش٘ش، اىزحنٌٞ م٘سٞيخ ىفغ اىَْبشعبد فٜ ٍجبه اسسةزثَبز2-

 . 81،ص 1111، سنْدزٝخٍ سسخ شجبة اىجبٍيخ، اإ
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لكػػػف مػػػف   0(إذا ترتػػػب تمػػػ  ذلػػػؾ اضػػػوع إجػػػرا ات التحكػػػيـ لقػػػانوف دولػػػة مقػػػر التحكػػػيـ.
ت ػػر شػػركات الػنفط األجنييػػة تمػػ  إف يكػػوف ، ويعػػد إجػرا  المفاوضػػات، الناحيػة العمميػػة

ذا تػػـ التو ػػؿ مقػػر التحكػػيـ اتفػػاؽ ي ػػدد إلػػ   التحكػػيـ اػػارج إ مػػيـ الدولػػة المضػػيفة . وا 
فمػػػف المهػػػـ  ػػػيا ة ذلػػػؾ االتفػػػاؽ فػػػي الينػػػد الاػػػاص يتسػػػوية النػػػزاع فػػػي العقػػػد يوضػػػوح 
وي ػػراحة وذلػػؾ يتحديػػد (الدولػػة ،المدينػػة  .وتاتمػػؼ العقػػود فػػي حكػػـ حالػػة تػػدـ الػػنص 

ومنها مْف يترؾ األمر التفػاؽ ، فمنها مْف يترؾ األمر التفاؽ الطرفيف، تم  مقر التحكيـ
نتػػػػاج  ػػػػرب القرنػػػػة  2(كػػػػـ الثالػػػػث .المحأو  المحكمػػػػيف تمػػػػ  إف  3(ونػػػػص تقػػػػد تطػػػػوير وا 

في إي مكاف  ار يتفؽ تميرك الطرفاف  . كذلؾ نص تقػد أو  يكوف التحكيـ في جنيؼ((
يكػوف مقػر التحكػيـ (  منػر تمػ  (37/5فػي المػادة( 4(الادمة الفنية لحقػؿ الرميمػة النفطػي

    .لؾما لـ يتفؽ الطرفاف تم  االؼ ذ، في ياريس، فرنسا

 املطلب الثالث
 الماوون الواجب التطبيك على إجزاءات التحكيم

ينيغػػػي التمييػػػز ايتػػػدا ن يػػػيف القػػػانوف الواجػػػب التطييػػػؽ تمػػػ  موضػػػوع العقػػػد ويػػػيف 
، فالقػػانوف الموضػػوتي  ػػو القػػانوف الػػذي  5(القػػانوف الػػذي يسػػري تمػػ  إجػػرا ات التحكػػيـ 

 ػػانوف معػػيف لػػيحكـ موضػػوع العقػػد وتنػػد ااتيػػار ، العقػػد أطػػراؼيحػػدد حقػػوؽ والتزامػػات 
                                                           

 . 315د. ٍحَد ٝ٘س  عي٘اُ، ٍظدز سبثك، ص1-

اىيسا ، ٍظةدز طجب  عجداىنبشٌ شجٞت اىسبعدٛ،اىْظبً اىقبّّٜ٘ ىيقد اىزط٘ٝس ٗاإّزبف اىْفطٜ فٜ -1

 . 145سبثك، ص

ثِٞ ٗشازح اىْفؾ ٗثةِٞ ائةزالل اىشةسمبد اىسٗسةٞخ سسةزثَبز حقةو غةسة  1111اُثسً اىيقد فٜ آذاز 2-

 اىقسّخ فٜ اْ٘ة اىيسا  

ٗثةةِٞ شةةسمخ اىجزةةسٗه ( ثةةِٞ شةةسمخ ّفةةؾ اىجْةة٘ة )اىطةةسل األٗه 1111اُثةةسً ٕةةرا اىيقةةد فةةٜ عةةبً 3-

 .( اىطسل اىثبّٜ) هاىجسٝطبّٞخ ٗشسمخ اىظِٞ اى٘ؽْٞخ ىيجزسٗ

، عيةٚ uncitral( ٍِ ق٘اعد اىزحنٌٞ ىيجْخ األٌٍ اىَزحدح ىيقبُّ٘ اىزجةبزٛ اىةدٗىٜ 22ّظذ اىَبدح )-4

ـ رطجك ٕٞئخ اىزحنةٌٞ  عيةٚ ٍ٘ػة٘ل اىْةصال اىقةبُّ٘ اىةرٛ ٝيْٞةُٔ اىطسفةبُ . فةإذا ىةٌ ٝزفقةب عيةٚ 1))

ريُْٞٔ ق٘اعد رْبشل اىق٘اِّٞ اىزٜ رةسٙ  ريِٞٞ ٕرا اىقبُّ٘، ٗات يُ رطجك ٕٞئخ اىزحنٌٞ اىقبُّ٘ اىرٛ

ـ س ٝج٘ش ىٖٞئخ اىزحنٌٞ اىفظو فةٜ اىْةصال ٗفقةبً ىَجةبد  1اىٖٞئخ وّٖب اى٘ااجخ اىزطجٞك فٜ اىدع٘ٙ . 

اىيةةده ٗاإّظةةبل وٗ محنةةٌ غٞةةس ٍقٞةةد ثاحنةةبً اىقةةبُّ٘ يس يذا واةةبش اىطسفةةبُ ذىةةل طةةساحخُ ٗمةةبُ 

ـةة ٗفةةٜ اَٞةةع 2ٌٞ ُٝجٞةةص ٕةةرا اىةةَْؾ ٍةةِ اىزحنةةٌٞ . اىقةةبُّ٘ اى٘ااةةت اىزطجٞةةك عيةةٚ ياةةساءاد اىزحنةة

اىزجبزٝةخ اىسةبزٝخ األح٘اه رفظو ٕٞئخ اىزحنٌٞ فةٜ اىْةصال ٗفقةبً ىشةسٗؽ اىيقةد ٗثَساعةبح األعةسال 

 (( .عيٚ اىَيبٍيخ
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نما يجب إف يكوف في يند  فيجب إف ال ي ثيت  ذا االاتيار في اليند الااص يالنزاتات وا 
، مسػػػتقؿ لمتثكيػػػد تمػػػ  إف  ػػػذا االاتيػػػار  ػػػو مػػػف الناحيػػػة الموضػػػوتية ولػػػيس اإلجرا يػػػة

حرص ويعيارة أدؽ يجب تدـ الامط ييف القانوف الموضوتي وييف القانوف اإلجرا ي . وي
  المسػػػتثمر تمػػػ  إف يكػػػوف القػػػانوف الواجػػػب التطييػػػؽ تمػػػ  العقػػػد (القػػػانوف الموضػػػوتي

يػؿ يحػرص إف تكػوف  ػذت ، وليس  انوف الدولػة المضػيفة لالسػتثمار،  انوف دولة محايدة
الدولػػة المحايػػدة مػػف الػػدوؿ المتقدمػػة التػػي تػػوفر تشػػريعاتها يي ػػة  منػػة  انونػػان لالسػػتثمار . 

لة المضيفة لالستثمار تم  إف يكوف  انونهػا الػوطني  ػو الواجػب ويالمقايؿ تحرص الدو 
وحتػػػ  لػػػو وافقػػػت الشػػػػركة   0(التطييػػػؽ فػػػي حالػػػة نشػػػوب نػػػزاع مػػػػرتيط يعقػػػد المسػػػتثمر .

المستثمرة األجنيية تم  إف يكوف القانوف الوطني لمدولة المضيفة لالستثمار  و الواجب 
اـ الدولػة يػثجرا  تعػديالت تمػ  فألجػؿ إف تضػمف تػدـ  يػ، التطييؽ تمػ  موضػوع العقػد

تحػر ص ،  انونها الوطني يما يمحؽ الضرر يم ال  الشركات األجنييػة المتعا ػدة معهػا
تم  إف يدرج في العقد  ما ي سم  يشرط الثيات التعا دي. وي ق د ير الشرط الذي تتعهد 

رمػر  مػ  أنظمة جديدة تمػ  العقػد إلػي تيأو  يمقتضات الدولة يعدـ تطييؽ إي تشري  جديد
تغييػػػر أو  الف الدولػػػة يمػػػا لهػػػا مػػػف سػػػمطة تشػػػريعية يمكنهػػػا تعػػػديؿ، المسػػػتثمر األجنيػػػي

اإلاالؿ يػالتوازف التعا ػدي الػذي كػاف  ا مػان تنػد إل   تشريعها تم  النحو الذي  د يؤدي
إيراـ العقد . وشرط الثيات كما يثاذ يند يتـ إدراجر في العقد الميـر ييف الدولػة المضػيفة 

يثاػذ أيضػا  ػورة تعهػد  ػادر فإنػر ، مر األجنيي وي سم  شرط الثيػات التعا ػديوالمستث
تف الدولة ومن وص تميرك في  انونها الوطني وي سم  حين ػذ  شػرط الثيػات التشػريعي . 

أو  سػػوا  يشػػرط الثيػػات التعا ػػدي، الهػػدؼ مػػف التجميػػد الزمنػػي لقػػانوف العقػػدفػػإف  وتمومػػان 
روايط التعا ديػػة وذلػػػؾ يتجميػػد التعػػػديالت التشػػػريعية  ػػػو تحقيػػؽ االسػػػتقرار لمػػػ، التشػػريعي

يػيف  0978تم  القانوف الواجب التطييؽ . ومثاؿ ذلؾ مػا نػص تميػرك العقػد الميػـر تػاـ 
القػانوف ( تونس وأحد شركات اليتروؿ األمريكية مف أنر  يكوف واجب التطييػؽ تمػ  العقػد

                                                           

د. عةةبئغ سةةيطبُ اىجقَةةٜ، رسةة٘ٝخ اىَْبشعةةبد اىدٗىٞةةخ فةةٜ عقةة٘د اىةةْفؾ ٗاىغةةبش، ٍظةةدز سةةبثك، -1

 . 1352ص
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فػػػي النػػػزاع تمػػػ  أسػػػاس  ويف ػػػؿ المحكػػػـ ...التونسػػػي السػػػاري فػػػي تػػػثريد تو يػػػ  العقػػػد 
 . 0(  العدالة والقانوف التونسي واجب التطييؽ في تثريد االتفاؽ الحالي

، تم  القانوف الذي يحكـ ما  د ينشث تف العقد مف نػزاع طراؼوأحيانا ال تتفؽ األ
نما تتفؽ تم  إف ي ترؾ لهي ة التحكيـ ااتيػار القػانوف الموضػوتي الػذي يحكػـ النػزاع  ، وا 

 الحالة إف ي وض  ذلؾ في العقد يد ة. ويجب في  ذت 
أما القػانوف اإلجرا ػي في ق ػد يػر القػانوف الػذي يطيػؽ تمػ  إجػرا ات التحكػيـ التػي 

إف إلػ   النزاع تف ر يترك في تسوية النزاع يػالتحكيـ وتسػتمر أطراؼتيدأ مف إتالف احد 
 ػحيفة  :ا اتفيػداؿ فػي تػداد  ػذت اإلجػر ، تنتهي يإ دار  ي ة التحكيـ لقرار ا النهػا ي

الػػدتو  و واتػػد الحضػػور ونظػػاـ الجمسػػات وسػػماع الػػدتو  والػػدفوع والطميػػات العارضػػة 
وتػػػداؿ الشػػػاص الثالػػػػث واسػػػتجواب الا ػػػـو وو ػػػػؼ الا ػػػومة وانقطاتهػػػا وسػػػػقوطها 

مػػػف حيػػػث طريقػػػة  ػػػدور ا وتيميغهػػػا  حكػػػاـوانقضػػػا  الػػػدتو  يمضػػػي المػػػدة وتركهػػػا واأل
ف كيفيػػة تحديػػد القػػانوف الواجػػب التطييػػؽ تمػػ  .ويثػػور السػػؤاؿ تػػ 2(وطػػرؽ الطعػػف فيهػػا 

 اإلجرا ات ت 
إف  انوف إل   يذ ب أولهما :رأييفإل   انقسـ الفقر ي دد اإلجاية تف  ذا السؤاؿ

إف إلػ   مقر التحكػيـ  ػو الػذي يطيػؽ تمػ  إجػرا ات التحكػيـ . إمػا الػرأي الثػاني فيػذ ب
الطػرفيف . لكػف دور  ػذت اإلرادة  القانوف الذي يسري تم  إجرا ات التحكيـ يػرتيط يػإرادة

ياتمػػؼ فػػي التحكػػيـ الحػػر (الاػػاص  تنػػر  فػػي التحكػػيـ المؤسسػػي(المنظـ  . ففػػي حالػػة 
إرادة الطػػرفيف يمكنهػػا إف تاتػػار  انونػػان يعينػػرك ليسػػري تمػػ  فػػإف  التحكػػيـ الحر(الاػػاص 

فػػػي  تاتػػػار  واتػػػد متفر ػػػة مػػػثاوذة مػػػف القواتػػػد الدوليػػػة المعروفػػػةأو  إجػػػرا ات التحكػػػيـ 
 ي ػػة أو  تمػػ  تفػػويض المحكػػـ الثالػػث طػػراؼتتفػػؽ األأو  مجػػاؿ التحكػػيـ التجػػاري الػػدولي

. إمػػا فػػػي حالػػػة  3(التحكػػيـ ااتيػػػار القواتػػػد القانونيػػة التػػػي تاضػػػ  لهػػا إجػػػرا ات التحكػػػيـ
                                                           

ٌٝ سالٍخ، شةسٗؽ اىثجةبد اىزشةسٝيٞخ فةٜ عقة٘د اسسةزثَبز ٗاىزجةبزح اىدٗىٞةخ، ثحةؤ د. احَد عجد اىنس-1

 . 81ٗص 51، ص32،اىَجيد 1181ٍْش٘ز فٜ اىَجيخ اىَظسٝخ ىيقبُّ٘ اىدٗىٜ، 

 .  148طجب  عجد اىنبشٌ شجٞت اىسبعدٛ، ٍظدز سبثك، ص-1

ٗٝجةسٛ اىزحنةٌٞ ؽجقةبً  .).. فٜ اىيةسا  عيةٚ 1158ّض عقد اى دٍخ اىفْٞخ ٍع شسمخ )وٝساة( ىسْخ 2-

 .( ىق٘اعد اإاساءاد اىزٜ ٝؼيٖب اىسئٞح
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الطػػرفيف يتفقػػاف  اليػػان تمػػ  النػػزاع يػػالتحكيـ وفقػػان لقواتػػد فػػإف  التحكػػيـ المؤسسػػي(المنظـ 
مراكػػز التحكػػيـ . ولكػػف حتػػ  لػػو اتفػػؽ الطرفػػاف تمػػ  إحالػػة أو  ؤسسػػاتالتحكػػيـ ألحػػد م

ذلػؾ ال يمنػ  فػإف ، مؤسسات التحكػيـأو  احد مراكزإل   النزاع الناشا تف العقد النفطي
 طػػػراؼ، لكػػػف إذا سػػػكت األ 0(مػػػف ااتيػػػار  انونػػػان معينػػػان ليسػػػري تمػػػ  إجػػػرا ات التحكػػػيـ 

ي تمػ  إجػرا ات التحكػيـ تكػوف طيقػان لقواتػد القواتػد التػي تسػر فػإف  يالنسية لهذت المسثلة
 التحكيـ المعتمدة لتمؾ المؤسسة.

فقػد أحالػت معظمهػا يا ػوص ، ويا وص تقػود االسػتثمار النفطػي فػي العػراؽ
 واتػػد التحكػػيـ لغرفػػة التجػػارة الدوليػػة . إلػػ   القواتػػد التػػي تسػػري تمػػ  إجػػرا ات التحكػػيـ

نتػػاج حقػػؿ األحػػدب الميػػ تمػػ    2(0997ـر فػػي حزيػػراف تػػاـ فمػػثالن نػػص تقػػد تطػػوير وا 
ونػػص    تكػػوف إجػػرا ات التحكػػيـ طيقػػان لقواتػػد التوفيػػؽ والتحكػػيـ لغرفػػة التجػػارة الدوليػػة((

  تمػػ  37/4فػػي المػػادة ( 2119تقػػد الادمػػة الفنيػػة لحقػػؿ الرميمػػة النفطػػي الميػػـر تػػاـ 
ارة يموجػػػب  واتػػػد التحكػػػيـ لغرفػػػة التجػػػ... سػػػوية النزاتػػػات الناشػػػ ة تػػػف العقػػػديجػػػب ت((

 الدولية   .

 املطلب الزابع
 تىفيذ لزار التحكيم

 :يثير  ذا الموضوع التساؤالت اآلتية
مػػا  ػػو الوضػػ  القػػانوني لقػػرارات التحكػػيـ ال ػػادرة اػػارج العػػراؽ مػػف  ي ػػات تحكػػيـ -1

يمعنػػ   ػػؿ تاضػػ  ،  يولهػػا كمػػا ت قيػػؿ  ػػرارات التحكػػيـ الوطنيػػة ػػؿ يمكػػف ، أجنييػػة
 س القواتد التي تاض  لها  رارات التحكيـ الوطنية ت رارات التحكيـ األجنيية لنف

                                                           

د. عظةبً اىةدِٝ ٍظةطفٚ ثسةةٌٞ، اىْظةبً اىقةبّّٜ٘ ىالسةزثَبزاد األاْجٞةةخ اى بطةخ فةٜ اىةدٗه اٟخةةرح 1-

. د. ف٘شٛ ٍحَد سةبٍٜ، اىقةبُّ٘ اى٘ااةت  118، ص1111ثبىَْ٘، داز اىْٖؼخ اىيسثٞخ، اىقبٕسح، 

، 1188، 11، اىسةةْخ 3-1زٛ اىةةدٗىٜ، ٍجيةةخ اىحقةة٘قٜ، اإعةةداد ٍةةِ اىزطجٞةةك فةةٜ اىزحنةةٌٞ اىزجةةب

 .11ص

 ٍِ عقد اقزسبً يّزبف يىٚ عقد خدٍخ . 1118رٌ رغٞٞس ٕرا اىيقد فٜ عبً -1
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 ػؿ تقيػػؿ دوا ػػر التنفيػػذ تنفيػذ  ػػرارات التحكػػيـ واف كانػػت  ػادرة مػػف مؤسسػػات تحكػػيـ -2
 اجنيية ت

المحػاكـ األجنييػة فػي العػراؽ  أحكػاـ  ؿ تاض   رارات التحكيـ األجنيية لقانوف تنفيذ-3
 ت   0928لسنة  31ر ـ 

فػػاؽ أتضػػا   ي ػػة التحكػػيـ  والػػذيف يكػػوف تػػدد ـ   اليػػان ي ػػدر  ػػرار التحكػػيـ يات
يعض تقود االستثمار النفطػي فإف ، إما في حالة تدـ اتفاؽ أتضا   ي ة التحكيـ، وتران 

ذا لػػػـ تكػػػف  نػػػاؾ أ مييػػػة القػػػرار فػػػإف  ن ػػػت تمػػػ  إف  ػػػرار التحكػػػيـ ي ػػػدر ياأل مييػػػة وا 
ردان  فقرار التحكيـ ي در تنر  . إما إذا كاف المحكـ منف 0(ي در مف ر يس الهي ة وحدت  

وحدت  . ون ت معظـ القوانيف الوطنيػة و واتػد التحكػيـ لمؤسسػات التحكػيـ تمػ  وجػوب 
يالنسػػية لممػػدة التػػي يجػػب إف ي ػػدر االلهػػا  ػػرار التحكػػيـ  2(إ ػػدار  ػػرار التحكػػيـ كتايػػةن 

 فػي العقػدفػي الينػد الاػاص يشػرط التحكػيـ الػوارد  طػراؼفهي المدة التي ت حػدد ياتفػاؽ األ
.إمػػػا فػػػي حالػػػة تػػػدـ تحديػػػد المػػػدة مػػػف  3(فػػػي مشػػػارطر التحكػػػيـ الالحقػػػة تمػػػ  العقػػػد أو 

                                                           

ُٝز ةةر قةةساز ...( ٍْةةٔ عيةةٚ))24فةةٜ اىَةةبدح) 1158ّةةض عقةةد اى دٍةةخ اىَجةةسً ٍةةع شةةسمخ اٝةةساة عةةبً -1

(( . ّٗةض ...ٞقً٘ زئٞح اىٖٞئخ ثإطداز اىقساز ٍْفةسداً اىزحنٌٞ ثبألمثسٝخ ٗيذا ىٌ رنِ ْٕبك ومثسٝخ ف

عيةٚ يُ رسة٘ٝخ اىْصاعةبد اىْبشةئخ عةِ اىيقةد  1111عقد اى دٍخ اىفْٞخ ىحقةو اىسٍٞيةخ اىْفطةٜ ىسةْخ 

ٝنُ٘ ثبىزحنٌٞ ؽجقبً ىق٘اعد اىزحنٌٞ اى بطخ ثغسفخ اىزجةبزح اىدٗىٞةخ . ٗاىساة٘ل يىةٚ ق٘اعةد اىزحنةٌٞ 

يذا مبّةذ ٕٞئةخ اىزحنةٌٞ ٍنّ٘ةخ ٍةِ )عيةٚ)( 1ل 21ب رةْض فةٜ اىَةبدح)ىغسفخ اىزجبزح اىدٗىٞخ ّجةدٕ

ومثس ٍِ ٍحنٌ، ٝظةدز حنةٌ اىزحنةٌٞ ثبألغيجٞةخ . ٗيذا ىةٌ رزة٘فس األغيجٞةخ، ٝظةدز اىحنةٌ ٍةِ زئةٞح 

 ...( ٍةِ قةبُّ٘ اىَسافيةبد اىيساقةٜ اىْبفةر عيةٚ))1ل111.ّٗظذ اىَةبدح ) ((ٕٞئخ اىزحنٌٞ ٗحدُٓ .

 (( .  ...رفب  وٗ ثامثسٝخ اٟزاء ثيد اىَداٗىخ فَٞب ثٌْٖٞ ٍجزَيِٞ ٝظدز اىَحنَُ٘ قسازٌٕ ثبس

ٗٝجت مزبثزُٔ ثبىطسٝقخ اىزةٜ ُٝنزةت ...( ٍِ قبُّ٘ اىَسافيبد اىيساقٜ عيٚ ))1ل111ّظذ اىَبدح )1-

ثٖب اىحنٌ اىةرٛ ٝظةدز ٍةِ اىَحنَةخ .(( . ّٗظةذ ارفبقٞةخ ٗاشةْطِ ىحسةٌ اىَْبشعةبد اسسةزثَبزٝخ 

( ٍْٖب عيٚ يُ حنةٌ اىزحنةٌٞ ٝظةدز ثاغيجٞةخ اٟزاء ٗىييؼة٘ اىَ ةبى  38) َبدحفٜ اى  1154ىسْخ 

يُ ٝسفك زوٝٔ ثةبىحنٌ ٗذىةل خةاله فزةسح رسةيِٞ ٍٝ٘ةبً ٍةِ اّزٖةبء ياةساءاد اىزحنةٌٞ . مَةب ٝجةت يُ 

اىزةٜ ثُْةٜ  سةجبةٝظدز اىحنٌ مزبثخً ٗاُ ٝزؼَِ اَٞةع اىَ٘ػة٘عبد اىزةٜ وثٞةس ثشةاّٖب اىْةصال ٗاأل

ش ىيَسمص)اىَسمةةص اىةةدٗىٜ ىزسةة٘ٝخ ٍْبشعةةبد اسسةةزثَبز( ّشةةس اىحنةةٌ يس ثَ٘افقةةخ عيٖٞةةب . ٗس ٝجةة٘

 األؽسال .

ىٌ رزطيت ثيغ اىيق٘د اىْفطٞخ طدٗز قساز اىزحنٌٞ خةاله ٍةدح ٍيْٞةخ ٍثةبه ذىةل ارفبقٞةبد شةسمبد: -2

. ىنِ ثيؼةٖب رطيةت طةدٗز قةساز 1128ّٗغؾ اىجظسح  1121ّٗفؾ اىَ٘طو  1114ّفؾ اىيسا 

اً ٍِ رازٝا اسةزنَبه رشةنٞو ٕٞئةخ اىزحنةٌٞ ٍةثالً عقةد اى دٍةخ اىَجةسً اعزجبزٍدح ٍيْٞخ  اىزحنٌٞ خاله

ٍٝ٘ةبً ٍةِ رةازٝا  11ٝجت يُ ٝظدز قساز اىزحنٌٞ خةاله )ّض عيٚ ) 1158ٍع شسمخ اٝساة عبً 

 . ((ريِٞٞ اىَحنٌ اىثبىؤ، ٍب ىٌ ٝزفك اىطسفبُ عيٚ خالل ذىل خاله ياساءاد اىزحنٌٞ
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المػػدة المن ػػوص تميهػػا فػػي القواتػػد التػػي تسػػري تمػػ  إجػػرا ات إلػػ   في ػػار، طػػراؼاأل
وتقػػد الادمػػة  0997. مػػثالن تقػػد التطػػوير واإلنتػػاج لحقػػؿ  ػػرب القػػرف لسػػنة  0(التحكػػيـ 

لػـ يػنص أيػان منهمػا تمػ  المػدة التػي يجػب إف ي ػدر ، 2119 الفنية لحقؿ الرميمػة لسػنة
إلػ   لكف يما إف  ذيف العقػديف أحػاال يا ػوص إجػرا ات التحكػيـ، االلها  رار التحكيـ

إذان تحػػدد المػػدة يالمػػدة المن ػػوص تميهػػا ،  واتػػد التحكػػيـ الاا ػػة يغرفػػة التجػػارة الدوليػػة
 . 2(في  ذت القواتد 

 ػؿ  طػراؼمػا مػد  حجيتػر  تجػات األ، د إف ي ػدر  ػرار التحكػيـيعػ :والسؤاؿ المهـ
ذا كاف  رار التحكيـ يحوز الحجية  ؿ يحوز القوة التنفيذية ت .يالتثكيد إف ، ممـز لهـ ت وا 

التحكػػيـ يفقػػد فا دتػػر  وأ ميتػػر إذا لػػـ يكػػف  ػػرار التحكػػيـ ممزمػػان لمطػػرفيف . لػػذلؾ حر ػػت 
تضػػمنت شػػرط التحكػػيـ الػػنص تمػػ  إف  ػػرار الكثيػػر مػػف تقػػود االسػػتثمار النفطػػي التػػي 

ال  طػراؼ.لكف كػوف  ػرار التحكػيـ يػات وممػـز لأل 3( طراؼالتحكيـ يكوف نها ي وممـز األ
زالة ما شير  مف  مػوض طراؼيمن  األ لت ػحي  أو  مف مراجعة  ي ة التحكيـ لتفسيرت وا 

أو  لمػػادييػػؿ يجػػوز لهي ػػة التحكػػيـ مػػف تمقػػا  نفسػػها ت ػػحي  الاطػػث ا، اطػػث مػػادي فيػػرك 
 . 4( رار التحكيـ   المطيعيفيأو  الحسايي

                                                           

 . 211ٜ، اىزحنٌٞ اىزجبزٛ اىدٗىٜ، ٍظدز سبثك، ص د. ف٘شٛ ٍحَد سب1ٍ-

رُظدز ٕٞئخ اىزحنٌٞ حنَٖب اىْٖبئٜ خاله سةزخ وشةٖس )( ٍِ ٕرٓ اىق٘اعد عيٚ )1ل21ّظذ اىَبدح )-1

 (( ..... ٗٝجدو سسٝبُ ٕرا األاو ٍِ رازٝا آخس ر٘قٞع ىٖٞئخ اىزحنٌٞ وٗ ى ؽسال عيٚ ٗثٞقخ اىََٖخ 

اىزحنةٌٞ ىغسفةخ اىزجةبزح اىدٗىٞةخ، ٗاىزةٜ وحةبه عيٖٞةب عقةد اى دٍةخ ( ٍةِ ق٘اعةد 5ل23ّظذ اىَبدح )-2

ٝنةُ٘ حنةٌ اىزحنةٌٞ ٍيصٍةبُ ى ؽةسال، ٗٝزيٖةد األؽةسال ىةدٙ )، عيةٚ )1111اىفْٞخ ىحقو اىسٍٞيةخ 

يحبىزٌٖ اىْصال يىٚ اىزحنةٌٞ ثَ٘اةت ٕةرٓ اىق٘اعةد ثزْفٞةر وٛ حنةٌ رحنةٌٞ دُٗ رةاخٞس، ٗٝيزجةسُٗ قةد 

 ٗذىل فٜ اىحدٗد اىزٜ ٝج٘ش يُ ٝنُ٘ ٕرا اىزْبشه طحٞحبً .(( . رْبشى٘ا عِ يٛ ؽسٝك ىيطيِ 

 

ـ ٝج٘ش ىٖٞئخ اىزحنٌٞ ٍةِ ريقةبء 1)( ٍِ ق٘اعد اىزحنٌٞ ىغسفخ اىزجبزح اىدٗىٞخ عيٚ )24ّظذ اىَبدح )-3

ّفسٖب يُ رظحح يٛ خطا ٍبدٛ وٗ حسبثٜ وٗ ٍطجيٜ وٗ وٛ وخطةبء ذاد ؽجٞيةخ ٍَبثيةخ ٗزدد فةٜ 

يُ ُٝقدً يٛ ؽيت ثزظحٞح يٛ خطا ٍَبثو ى خطبء اىَشبز يىٖٞب فةٜ اىفقةسح  ـ ٝجت1...حنٌ اىزحنٌٞ 

( ٍِ ٕرٓ اىَبدح وٗ ىزفسٞس حنٌ اىزحنٌٞ ٍِ قجو يٛ ؽسل يىٚ األٍبّخ اىيبٍةخ خةاله ثالثةِٞ ٍٝ٘ةبً 1)

ـة ٝظةدز قةساز رظةحٞح وٗ رفسةٞس حنةٌ اىزحنةٌٞ فةٜ شةنو ٍيحة  ىحنةٌ 2...ٍِ رسئَ حنٌ اىزحنةٌٞ

 (( ....ٍْٔ اىزحنٌٞ ُٗٝيد اصءً 
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يمعنػ  ، ييق  الشؽ الثاني مف السؤاؿ:  ؿ يحوز  ػرار التحكػيـ القػوة التنفيذيػة    
فػػإذا ،  ػػؿ ينفػػذ كمػػا ينفػػذ الحكػػـ القضػػا ي فػػي إ مػػيـ دولػػة مػػْف  ػػدر ضػػدت   ػػرار التحكػػيـ

لحكومة العرا يػة فهػؿ يمكػف  در  رار التحكيـ  ل ال  المستثمر األجنيي المتعا د م  ا
تنفيػذت  فػي العػراؽ . و ػؿ يتطمػب إضػفا  القػػوة التنفيذيػة تمػ   ػرار التحكػيـ تحقػؽ شػػروط 

 وما  و القانوف الذي يحدد  ذت الشروط ت، معينة
تػػػػنظـ ا مػػػػب القػػػػوانيف الوطنيػػػػة إجػػػػرا ات التحكػػػػيـ وتػػػػوفر األدوات التػػػػي تسػػػػػاتد 

كػػـ التحكػػيـ يعػػد  ػػدورتك . فالقػػانوف العرا ػػي المحكمػػيف فػػي تمميػػة التحكػػيـ و ليػػة تنفيػػذ ح
يشترط م اد ة المحكمة تم   ػرار التحكػيـ ألجػؿ تنفيػذت مػف  يػؿ الجهػة الرسػمية . فقػد 

  مػػػف  ػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة العرا ػػػي النافػػػذ تمػػػ  ((ال ينفػػػذ  ػػػرار 272(ن ػػػت المػػػادة
ا لػػػـ ت ػػػادؽ تميػػػر اتفا ػػػان مػػػأو  المحكمػػػيف لػػػد  دوا ػػػر التنفيػػػذ سػػػوا  كػػػاف تعيػػػنهـ  ضػػػا ن 

. فالمشػرع  0(المحكمة المات ة يالنزاع ينا  تم  طمب احد الطرفيف ويعد دف  الرسػوـ  
العرا ي جعؿ إضفا  القوة التنفيذية تم   رار التحكيـ مف اات اص المحكمة المات ة 

فػي ( يعضان أو  وأتط  لهذت المحكمة سمطة إيطاؿ  رار التحكيـ كالن ، أ ال ينظر النزاع
إلػػ   مرافعػػات ترا ػػي  ولهػػا أف تعيػػد القػػرار 273اؿ المن ػػوص تميهػػا فػػي المػػادة األحػػو 

المحكمػػيف إل ػػالح مػػا شػػير  مػػف اطػػث ولهػػا الحػػؽ يػػثف تف ػػؿ يػػالنزاع ينفسػػها إذا ارتػػثت 
 .   2(ذلؾ

إذا  رار التحكيـ ال يمكػف تنفيػذت  فػي العػراؽ إال يعػد إضػفا  ال ػفة التنفيذيػة تميػر 
كػػف  ػػؿ يكػػوف ذلػػؾ يالنسػػية لقػػرارات التحكػػيـ ال ػػادرة فػػي مػػف  يػػؿ القضػػا  الماػػوؿ . ل

التحكػػػػيـ  األجنييػػػػة ال ػػػػادرة اػػػػارج العػػػػراؽ مػػػػف  أحكػػػػاـأـ يشػػػػمؿ أيضػػػػا ، العػػػػراؽ فقػػػػط
انقسػـ الفقػر العرا ػي ي ػدد  ويػراد تنفيػذ ا فػي العػراؽ ت، مراكز تحكيـ دوليةأو  مؤسسات

كوت المشػرع تػف موضػوع يػر  إف سػ :الـأأ  اوو  :رأيػيفإلػ   اإلجاية تف  ػذا السػؤاؿ

                                                           

س ْٝفر قساز اىَحنَةِٞ ىةدٙ دٗائةس اىزْفٞةر ٍةب ىةٌ رظةبد  عيٞةٔ )قؼذ ٍحنَخ اىزَٞٞص اىيساقٞخ ثأّ )-1

اىَحنَةةخ ٗس َٝنةةِ رْفٞةةر قةةساز اىَحنَةةِٞ يس فةةٜ حةةك اى ظةةً٘ ٗثبىَ٘ػةة٘ل اىةةرٛ اةةسٙ اىزحنةةٌٞ 

 .( غٞس ٍْش٘ز) 14/1/1111( ثزازٝا 1111/اىٖٞاح اىَدّٞخ ٍْق٘ه/ 1151اىقساز اىَسقٌ ) ((فٞٔ

 ( ٍِ قبُّ٘ اىَسافيبد اىَدّٞخ اىيساقٜ اىْبفر .113اىَبدح )1-
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التحكيـ األجنيية فػي  أحكاـالتحكيـ  األجنيية معنات   انر  لـ يثاذ يميدأ تنفيذ  أحكاـتنفيذ 
 .     0(وال يمكف استاال ر  ضمنان مف ييف الن وص الساكتة تنرن ، العراؽ إطال ا

يجػػػب إضػػػفا  ال ػػػفة   2(التحكػػػيـ األجنييػػػة  أحكػػػاـإف إلػػػ   ػػػػ يػػػذ ب:الػػػرأي الثػػػاني
تميػػػر  ػػػانوف المرافعػػػات العرا ػػػي حتػػػ  يمكػػػف تنفيػػػذ ا فػػػي  تنفيذيػػػة تميهػػػا وفػػػؽ مػػػا نػػػصال

إف  ػانوف المرافعػات المدنيػة فػي يػاب التحكػيـ لػـ إلػ   العراؽ . ويستند أن ار  ذا الرأي
الوطنيػة أـ األجنييػة . و ػذا السػكوت يمكػف  :يذكر ما  ي  ػرارات التحكػيـ التػي يق ػد ا

والمطمؽ يجري تم  إطال ػر. كمػا إف  ػرار التحكػيـ ال ي نفػذ ، ةت  سياسة تامة مطمقاتتيار 
مياشرةن يؿ ال يد مف تثكد المحكمة المات ة العرا ية مف تحقػؽ الشػروط المطمويػة سػوا  

 حكػػاـذلػػؾ إف  ػانوف تنفيػػذ األإلػػ   كػاف التحكػػيـ  ػد تػػـ دااػػؿ العػراؽ أـ اارجػػر . ي ضػاؼ
األجنييػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ إال يعػػػػد التحقػػػػؽ  حكػػػػاـلػػػػـ ي مػػػػـز يتنفيػػػػذ األ 0928األجنييػػػػة لعػػػػاـ 

والمراجعػػػػة  مػػػػف  يػػػػؿ المحكمػػػػة العرا يػػػػة، ويمكػػػػف لممحكمػػػػة إف تفعػػػػؿ نفػػػػس اإلجػػػػرا ات 
التحكػػػيـ األجنييػػػة أ ػػػي  مػػػف الميػػػادئ  أحكػػػاـالتحكػػػيـ  . واف تنفيػػػذ  أحكػػػاـيا ػػػوص 

   ا مف م ادر التشػرياتتيار مما يمكف ، الشا عة في القانوف الدولي الااص وفي العالـ
. إذا القػػػانوف   3(  مػػػف القػػػانوف المػػػدني29فػػي القػػػانوف الػػػدولي الاػػػاص يموجػػػب المػػادة (

العرا ػػػي ال يجيػػػز تنفيػػػذ  ػػػرارات المحكمػػػيف فػػػي مديريػػػة التنفيػػػذ مهمػػػا كانػػػت الجهػػػة التػػػي 
  272أ درتها ما لـ ت دؽ مف محكمة ترا ية مات ة حسب ما ن ت تميرك المػادة (

  35واف حكـ  ذت المادة ينسػجـ مػ  حكػـ المػادة (، عرا يمف  انوف المرافعات المدنية ال
والتػػػي تػػػنص تمػػػ  ((تاػػػتص 0987مػػػف اتفا يػػػة تمػػػاف العرييػػػة لمتحكػػػيـ التجػػػاري لعػػػاـ 

                                                           

، 1181، ثغةداد، 1، ىسةْخ13د. غبىت اىداٗدٛ، رْفٞةر األحنةبً األاْجٞةخ، ٍجيةخ اىقةبُّ٘ اىَقةبزُ، ل 1-

ـةة ّقةةالً عةةِ طةةجب  عجةةد اىنةةبشٌ شةةجٞت اىسةةبعدٛ، اىْظةةبً اىقةةبّّٜ٘ ىيقةةد اىزطةة٘ٝس ٗاإّزةةبف 218ص

 . 152فٜ اىيسا ، ٍظدز سبثك، صاىْفطٜ 

ُٝساد ثاحنبً اىزحنٌٞ األاْجٞخ مو اىقسازاد اىزحنَٞٞخ اىظبدزح فٜ خةبزف حةدٗد اىيةسا  ٗفةك قةبُّ٘ 1-

اىَسافيبد اىَطجك فٜ ريل اىدٗىخ، ٗرشٌ وٝؼب  اىقسازاد اىظبدزح فٜ حدٗد اىيسا  يذا ٍب مبّذ قد 

ٍَدٗ  عجداىنسٌٝ حبفظ، اىقبُّ٘ اىةدٗىٜ اى ةبص  اسزْدد يىٚ قبُّ٘ ٍسافيبد واْجٜ . ّقالً عِ: د.

. ٗعيٞةٔ فإّةٔ حزةٚ  313، ص1112، داز اىحسٝةخ، ثغةداد، 1ٗفك اىقةبِّّ٘ٞ اىيساقةٜ ٗاىَقةبزُ، ؽ

قسازاد اىزحنٌٞ اىظبدزح ٍِ ٍسامص رحنةٌٞ داخةو اىيةسا  ريةد قةسازاد رحنةٌٞ واْجٞةخ ٍةب داٍةذ س 

 ر ؼع ىقبُّ٘ اىَسافيبد اىيساقٞخ .

 . 311عجداىنسٌٝ حبفظ، اىَظدز اىسبثك، ص د. ٍَدٗ  -2
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المحكمػػػة العميػػػا لػػػد  كػػػؿ دولػػػة متعا ػػػدة يإضػػػفا  ال ػػػيغة التنفيذيػػػة تمػػػ   ػػػرارات  ي ػػػة 
فا  لمنظػاـ العػاـ .  .و ػرار وال يجوز رفض األمر يالتنفيذ إال إذا كاف القرار ماال، التحكيـ

إذا كاف مػا ، الذي ت  درت  المحكمة المات ة محتوات  ما تو ؿ إلير المحكموفالت ديؽ 
 .  0(تو موا إلير  ير ماالؼ لمنظاـ العاـ في العراؽ

 أحكػػػاـالقا ػػػؿ يعػػػدـ إمكانيػػػة تنفيػػػذ األوؿ ال يمكػػػف التسػػػميـ يػػػالرأي  :الػػػرأي الػػػراج 
الف ، فػي العػراؽ لعػدـ نػص المشػرع العرا ػي  ػراحةن تمػ  ذلػؾالتحكيـ األجنيية  مطمقػان 

وتػزوؼ الشػػركات ، القيمػػة القانونيػة التفػاؽ التحكػيـ  (شػػرط التحكػيـ   معنػ  ذلػؾ إ ػدار
تامػػؼ العػػراؽ تػػف إلػػ   إضػػافة، األجنييػػة تػػف االسػػتثمار فػػي  طػػاع الطا ػػة فػػي العػػراؽ

تحكيـ األجنييػة أ ػي  مػف الميػادئ ال أحكاـمواكية النظاـ القانوني العالمي إذ إف تنفيذ  
الم سػػمـ يهػػا تالميػػان والػػذي أ رتػػر الكثيػػر مػػف االتفا يػػات والمعا ػػدات الدوليػػة . لكػػف ييقػػ  

التحكػػػيـ  األجنييػػػة فػػػي العػػػراؽ فمػػػا  ػػػو األسػػػاس  أحكػػػاـإذا سػػػممنا يتنفيػػػذ  :السػػػؤاؿ  ػػػو
 أحكػاـيػذكر  ػراحةن القانوني الذي يستند إلير  ذا التنفيذ و ػانوف المرافعػات العرا ػي  لػـ 

تقيػيـ  الػرأي الثػاني القا ػؿ إلػ   التحكيـ األجنيية ت إف اإلجاية تف  ذا السؤاؿ تذ ب ينا
و ػػػذا الػػػرأي نتفػػػؽ معػػػر فػػػي القػػػوؿ ، التحكػػػيـ األجنييػػػة فػػػي العػػػراؽ أحكػػػاـيإمكانيػػػة تنفيػػػذ 
 ػػديؽ التحكػػيـ األجنييػػة مػػف  يػػؿ دوا ػػر التنفيػػذ فػػي العػػراؽ يعػػد الت أحكػػاـيإمكانيػػة تنفيػػذ 

لكػػف ناتمػػؼ معػػر فػػي الحجػػة الثانيػػة والتػػي مفاد ػػا ، تميهػػا مػػف  يػػؿ المحكمػػة المات ػػة
ألجػؿ  0928لسنة  31المحاكـ األجنيية في العراؽ ر ـ  أحكاـ انوف تنفيذ إل   ستناداال

فدحضها يسيط إذ ال يوجد في  ػذا القػانوف إي ، التحكيـ األجنيية في العراؽ أحكاـتنفيذ 
تنفيػػذ  ػػرارات التحكػيـ األجنييػػة فػي العػػراؽ، يػػؿ إف المػادة األولػػ  مػػف نػص يقػػرر إمكانيػة 

إذ ترفػت ،  ذا القانوف ي فهـ منها  راحةن تدـ تنفيذ  ػرارات التحكػيـ األجنييػة فػي العػراؽ
    ػػػادر مػػػف محكمػػػة مؤلفػػػة اػػػارج العػػػراؽالحكػػػـ ال( ػػػذت المػػػادة الحكػػػـ األجنيػػػي يثنػػػر (

  ي ة التحكيـ األجنيية .وو ؼ المحكمة األجنيية ال ينطيؽ تم  

                                                           

، اىْبشةةس طةةجب  طةةبد ، ثغةةداد، 1، ؽ1181ىسةةْخ  34ٍةةدحذ اىَحَةة٘د، شةةس  قةةبُّ٘ اىزْفٞةةر زقةةٌ  -1

 . 18، ص1114
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والػػراج  لػػدينا إمكانيػػة تنفيػػذ حكػػـ التحكػػيـ األجنيػػي فػػي العػػراؽ يعػػد إضػػفا  ال ػػفة 
التنفيذية  تميرك يت ديقرك  مػف المحكمػة العرا يػة المات ػة حسػب مػا ن ػت تميػر المػادة 

ال ألنػر  إذا كانػت  ػرارات التحكػيـ الوطنيػة ،   مف  انوف المرافعات المدنيػة العرا ػي272(
فمف ياب أولػ  اف ال يػتـ تنفيػذ ، يتـ تنفيذ ا إال يعد م اد ة المحكمة العرا ية المات ة

.وكمػػػػا يمكػػػػف إف تكػػػػوف   0(التحكػػػػيـ األجنييػػػػة إال يعػػػػد ح ػػػػوؿ  ػػػػذت الم ػػػػاد ة أحكػػػػاـ
،  أساسا إلضػفا   2(االتفا يات الدولية الاا ة يالتحكيـ والتي يكوف العراؽ تضوَا فيها 

تمػػ   ػػرارات التحكػػيـ األجنييػػة، كاتفا يػػة الريػػاض لمتعػػاوف القضػػا ي ر ػػـ القػػوة التنفيذيػػة  
 ثحكػاـ  منها حوؿ اتتراؼ الدوؿ األتضػا  ي37وما جا  في المادة( 0983لسنة  001

المحكميف تم  إف يتـ تنفيذ حكـ التحكيـ يدوف المرور تم  الهي ػة القضػا ية فػي الدولػة 
 ضػػػت محكمػػػة التمييػػػز العرا يػػػة فػػػي إحػػػد   .و ػػػد 3(المطمػػػوب منهػػػا تنفيػػػذ حكػػػـ التحكػػػيـ 

ال ي ػػ  إ امػػة الػػدتو  يشػػثف  ػػرار تحكػػيـ أ  يمػػت يشػػثنرك دتػػو  ت ػػديؽ ( راراتهػػا يثنػػر (
أماـ المحكمػة االيتدا يػة فػي ديػي كونػر  حكػـ معتػرؼ يػر حسػب اتفا يػة  الريػاض العرييػة 

ت الدوليػػػػة  . وأيضػػػػا  مػػػػف االتفا يػػػػا  4(  لمتعػػػػاوف القضػػػػا ي التػػػػي  ػػػػادؽ تميهػػػػا العػػػػراؽ
والتي أ فت القػوة التنفيذيػة  تمػ   ػرارات ، الاا ة يالتحكيـ، التي  ادؽ تميها العراؽ

اتفا يػػػػة واشػػػػنطف لتسػػػػوية منازتػػػػات االسػػػػتثمار يػػػػيف الػػػػدوؿ ، التحكػػػػيـ ال ػػػػادرة يموجيهػػػػا
 . 5(0965ومواطني الدوؿ األار  لعاـ 

                                                           

س ْٝفةر قةساز اىزحنةٌٞ يس )عيةٚ ) 1111ّض عقد اىزط٘ٝس ٗاإّزبف اىْفطٜ ىحقو غسة اىقسّةخ ىيةبً 1-

. ٗوُ وٗه عقد اسةزغاله ّفطةٜ فةٜ اىيةسا  ّةض  ((ٍ زظخ ثيد اىَظبدقخ عيٞٔ ٍِ ٍحنَخ عساقٞخ

ٗس ْٝفةر قةساز اىزحنةٌٞ  ...)ٗاىةرٛ ّةض عيةٚ ) 1158عيٚ رْفٞر قساز اىزحنٌٞ ٕ٘ عقد وٝساة ىيةبً 

. ّقةالً عةِ طةجب   ((ثظ٘زح ّٖبئٞخ فٜ اىيسا  يس ثيد اىَظبدقخ عيٞٔ ٍِ ٍحنَةخ عساقٞةخ ٍ زظةخ

 . 154عجد اىنبشٌ، ٍظدز سبثك، ص

وٌٕ اسرفبقٞبد اى بطخ ثزْفٞر وحنبً اىزحنٌٞ األاْجٞخ ارفبقٞخ ّٞ٘ٝ٘زك اى بطخ ثةبسعزسال ٗرْفٞةر ٍِ -1

 ، عيَبً اُ اىيسا  ىٌ ْٝؼٌ ىٖرٓ اسرفبقٞخ ىحد اُٟ .1148وحنبً اىزحنٌٞ األاْجٜ ىيبً 

قةدح ثةْفح ...ُٝيزسل ثاحنبً اىَحنَِٞ ٗرْفر ىدٙ وٛ ٍِ األؽةسال اىَزيب)( عيٚ )21ّظذ اىَبدح )- 2

اىنٞفٞخ اىَْظ٘ص عيٖٞب فٜ ٕرا اىجبة ٍع ٍساعبح اىق٘اعد اىقبّّ٘ٞخ ىدٙ اىطسل اىَزيبقد اىَطية٘ة 

ِٔ ٗس ٝج٘ش ىيٖٞئخ اىقؼبئٞخ اىَ زظخ ىدٙ اىطسل اىَزيبقد اىَطي٘ة ثةٔ اىزْفٞةر يُ رجحةؤ  اىزْفٞر ىدٝ

 (( .  ...فٜ ٍ٘ػ٘ل اىزحنٌٞ ٗس يُ رسفغ رْفٞر اىحنٌ 

 .( غٞس ٍْش٘ز) 3/11/1112ثزازٝا  1112/ اسزئْبل / 1328اىزَٞٞص زقٌ قساز ٍحنَخ 3-

ـ ريزسل مو دٗىخ ٍزيبقدح ثبىحنٌ اىرٛ طدز ثْبء عيٚ 1)( ٍِ ٕرٓ اسرفبقٞخ عيٚ )43ّظذ اىَبدح )4-

وحنبً ٕرٓ اسرفبقٞخ ٗرؼَِ رْفٞر اسىزصاٍبد اىَبىٞةخ اىزةٜ ٝفسػةٖب اىحنةٌ مَةب ىة٘ مةبُ حنَةبً ّٖبئٞةبً 
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،   موضوع التحكيـو د ال توجد اتفا ية دولية م ادؽ تميها في العراؽ تسري تم
كػانوا  ػػد اتفقػوا تمػػ  إف يػتـ التحكػػيـ وفػؽ  واتػػد التحكػيـ الاا ػػة يإحػػد   طػػراؼلكػف األ

التنفيذ المن ػوص تميهػا  أحكاـوفي  ذت الحالة يجب مراتاة ، مؤسسات التحكيـ الدولية
نػػص فػػي المػػادة  2119فػػي  ػػذت القواتػػد . فمػػثالن تقػػد الادمػػة الفنيػػة لحقػػؿ الرميمػػة لعػػاـ 

  منػر تمػػ  إف التحكػػيـ يكػوف يموجػػب  واتػػد التحكػػيـ لغرفػة التجػػارة الدوليػػة، و ػػد 37/4(
يداع وال يغة التنفيذية لحكـ (  مف  ذت القواتد تحت تنواف34جا ت المادة ( إاطار وا 

 طػػراؼ  منهػػا القػػوة التنفيذيػػة تمػػ  حكػػـ التحكػػيـ وألزمػػت األ6وأضػػفت الفقػػرة(، التحكػػيـ 
 .  0(يتنفيذتك دوف تثاير

مص مف كؿ ما تقدـ إف  ػرار التحكػيـ ال تكػوف لػر   يمػة إذا واجػر  ػانوف وطنػي نا
ال يعتػػرؼ يػػر، اا ػػةن إذا لػػـ يكػػف الطػػرؼ (الدولػػة  المطالػػب يالتنفيػػذ تضػػوان ياالتفا يػػات 

 الدولية الاا ة يالتحكيـ الدولي .

                                                                                                                                                      

عيةٚ اىطةسل اىةرٛ ٝسغةت فةٜ اىحظة٘ه عيةٚ اسعزةسال ثةبىحنٌ -1ٍةِ ٍحنَةخ ٍحيٞةخ ...طبدزاً 

ٗرْفٞرٓ عيٚ ازع اىدٗىخ اىَزيبقةدح يُ ٝقةدً طة٘زح ؽجةك األطةو ٍيزَةدح ٍةِ اىسةنسرٞس اىيةبً يىةٚ 

اىَحنَخ اى٘ؽْٞخ اىَ زظخ وٗ يىٚ سيطخ وخسٙ رحددٕب اىدٗىةخ اىَةرم٘زح ىٖةرا اىغةسع. ٗعيةٚ مةو 

 طس اىسنسرٞس اىيةبً ثبىَحنَةخ اىَ زظةخ وٗ اىجٖةبد اىزةٜ رحةددٕب ىٖةرا اىغةسع دٗىخ ٍزيبقدح يُ ر

ـةة٘ٝحنٌ رْفٞةةر اىحنةةٌ اىقةة٘اِّٞ اىسةةبئدح اى بطةةخ ثزْفٞةةر 2ٗثنةةو اىزغٞٞةةساد اىزةةٜ رطةةسو فةةٜ ٕةةرا اىشةةاُ

 األحنبً اىقؼبئٞخ فٜ اىدٗىخ اىزٜ ُْٝفر فٖٞب اىحنٌ((.

ى ؽةسال . ٗٝزيٖةد األؽةسال ىةدٙ يحةبىزٌٖ  ٝنةُ٘ مةو حنةٌ رحنةٌٞ ٍيصٍةبً )ّظذ ٕةرٓ اىفقةسح عيةٚ )1-

اىْصال يىٚ اىزحنٌٞ ثَ٘ات ٕرٓ اىق٘اعد ثزْفٞر وٛ حنٌ رحنٌٞ دُٗ راخٞس، ٗٝيزجسُٗ قد رْبشى٘ا عةِ 

 . ((وٛ ؽسٝك ىيطيِ ٗذىل فٜ اىحدٗد اىزٜ ٝج٘ش اُ ٝنُ٘ فٖٞب ٕرا اىزْبشه طحٞحبً 
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 الخاتمة
نثمػؿ مػف  نورد في ااتمة  ذا اليحث النتػا   التػي تو ػمنا إليهػا والتو ػيات التػي

  :المشرع العرا ي االاذ يها  وتم  النحو اآلتي
 أوال: النتائج

إف التحكػػػيـ  ػػػو مػػػف أ ػػػـ الوسػػػا ؿ المسػػػاتدة تمػػػ  جػػػذب رؤوس األمػػػواؿ األجنييػػػة -1
فثنهػػا ، الػػدوؿ النفطيػػة تمػػ  م ػػالحهالالسػػتثمار فػػي المجػػاؿ النفطػػي . وحر ػػان مػػف 

محاكمها الوطنية يموجػب  سممت يإاراج منازتات االستثمار النفطي مف اات اص
يموجػػػب تقػػػود أو  يموجػػػب القػػػوانيف الاا ػػػة يتنظػػػيـ التحكػػػيـأو   ػػػوانيف االسػػػتثمار

كإحػػػػد  الضػػػػمانات التػػػػي تقػػػػدمها لمشػػػػركات ، االسػػػػتثمار يغػػػػض النظػػػػر تػػػػف نوتهػػػػا
كونها تتوجس مف انحياز القضا  الوطني لدولترك وتر  في التحكػيـ وسػيمة ، األجنيية

 نينة . الطمثإل   محايدة تدتو
 ي ػػات التحكػػيـ الدوليػػة تمػ  إف الدولػػة التػػي تقيػػؿ يشػػرط التحكػػيـ  أحكػػاـلقػد اسػػتقرت -2

فػػػي العقػػػود النفطيػػػة التػػػي تيرمهػػػا مػػػ  شػػػركات أجنييػػػة ال يمكنهػػػا التمسػػػؾ يح ػػػانتها 
القضا ية إماـ  ي ة التحكيـ ألنها يقيولها شػرط التحكػيـ تكػوف  ػد تنازلػت ضػمنان تػف 

و ػػػو مػػػف ، اف  مػػػ  ميػػػدأ حسػػػف النيػػػة فػػػي تنفيػػػذ االلتزامػػػاتوألف ذلػػػؾ يتنػػػ، ح ػػػانتها
الميادئ المستقرة في المعامالت الدولية . واف محاولة التحمؿ مف شػرط التحكػيـ يعػد 
االتفاؽ تمير في العقد الميـر م  شركة أجنييػة يذريعػة الح ػانة القضػا ية مػف شػثنرك 

ألجانػػػب يمتنعػػػوف تػػػف إف يهػػػز ثقػػػة المتعػػػامميف  مػػػ  الحكومػػػة ويجعػػػؿ المسػػػتثمريف ا
االستثمار فػي الدولػة التػي ال تحتػـر تعهػداتها . يػؿ تيػيف لنػا إف  نػاؾ  اتػدة مسػتقرة  
في الفقر والفضا  الدولييف مفاد ا إف شرط التحكيـ ييق  ساريان ونافذان حت  لو أنهت 

نة الدولة المضيفة العقد يإرادتها المنفردة . و د أكدت  ذت القاتدة اتفا ية واشنطف لس
الاا ة يتسوية منازتات االستثمار ييف الدولة ورتايا الدوؿ األاػر  . ولكػؿ 0965

ذلؾ  ار التحكيـ  و القضا  الوحيد لحؿ المنازتات الناجمػة تػف تقػود االسػتثمار 
 النفطي .  
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تػػرتيط فعاليػػة التحكػػيـ وتحقيػػؽ الفا ػػدة المرجػػوة منػػر  يتينػػي القػػانوف الػػوطني لػػر . يػػاف -3
لػػوطني يػػإ رار االلتزامػػات المن ػػوص تميهػػا فػػي اتفا يػػات ومعا ػػدات يقػػـو القػػانوف ا

فضػالن تػف ، وتوفير اآلليات المناسية لتنفيذ القرارات ال ادرة مف المحكميف، التحكيـ
في شػرط التحكػيـ أو   ياـ القانوف الوطني يسد الثغرات والنقص في اتفا يات التحكيـ

معظػـ الػدوؿ لػديها  ػوانيف لمتعامػؿ مػ   الوارد في تقود االسػتثمار النفطػي . لػذا نجػد
 كؿ مف التحكيـ المحمي والتحكيـ الدولي .

يوجد نقص تشريعي يتمثؿ في تدـ إ رار المشرع العرا ي لقانوف متا ص يالتحكيـ -4
حيػػث ا ت ػػرت الن ػػوص التشػػريعية الاا ػػة يػػالتحكيـ  تمػػ  مػػا ، التجػػاري الػػدولي
لسػػػنة  83فعػػػات العرا ػػػي النافػػػذ ر ػػػـ   مػػػف  ػػػانوف المرا276ػػػػ 250ورد فػػػي المػػػواد (

إنمػا ت عػد ن و ػان ، التحكػيـ التجػاري الػدولي أحكاـ. ولـ تتناوؿ  ذت المواد   0969
 تامة تطيؽ حت  في مجاؿ التحكيـ في  ضايا األحواؿ الشا ية .

تضػػػػمنت العديػػػػد مػػػػف تقػػػػود االسػػػػتثمار النفطػػػػي التػػػػي ايرمهػػػػا العػػػػراؽ مػػػػ  الشػػػػركات -5
 التحكيـ الدولي لفض المنازتات الناجمة تف تفسيرإل   مجو األجنيية النص تم  ال

لكػػف  ػػذا األاػػذ يػػالتحكيـ الػػدولي لػػـ يكػػف وفػػؽ فمسػػفة مدروسػػة ، تنفيػػذ  ػػذت العقػػودأو 
إنما كاف أاذان جز يػان منقو ػان ا تضػتر  ، ومنسجمة م  مجمؿ النظاـ القانوني العرا ي

دوف الػػداوؿ فػػي ، ت العمميػػةمطاليػػات الشػػركات األجنييػػة واسػػتجايةن لحكػػـ الضػػرورا
إ ػػرار  ػػري  لمتحكػػيـ الػػدولي . وشػػثف العػػراؽ فػػي ذلػػؾ شػػثف ا مػػب الػػدوؿ التػػي لػػـ 

 0958ت ادؽ تم  اتفا ية نيويورؾ يشثف االتتراؼ يقرارات التحكػيـ وتنفيػذ ا لعػاـ 
 يداتي الاوؼ مف المساس يسيادة الدولة .

أو  جػػري التحكػػيـ اػػارج العػػراؽيجػوز االتفػػاؽ فػػي تقػػود االسػػتثمار النفطػػي تمػػ  إف ي-6
أو   ػػػذا القػػػانوف األجنيػػػي أحكػػػاـتػػػرؼ أجنيػػػي طالمػػػا كانػػػت أو  وفقػػػان لقػػػانوف أجنيػػػي

  مػف 32إذ إف المػادة (، اآلداب العامػة فػي العػراؽأو  أترافر ال تاالؼ النظاـ العػاـ
القػػانوف األجنيػػي فػػي حالػػة واحػػدة  ػػي  أحكػػاـالقػػانوف المػػدني العرا ػػي منعػػت تطييػػؽ 

، اآلداب فػػػػي العػػػػراؽ ،إف مراكػػػػز التحكػػػػيـ الحاليػػػػة فػػػػي العػػػػراؽأو  هػػػػا لمنظػػػػاـماالفت
 ػانوف تسػتند تميػر إلػ   تفتقػر، كالمركز العرا ي لمتحكػيـ الػدولي فػي النجػؼ االشػرؼ
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تمػ   ػانوف المنظمػات  يػر  سػتناداالإلػ   في إنشا ها وتنظيـ أتمالهػا ممػا اضػطر ا
نظمػػػة مػػػف منظمػػػات المجتمػػػ  وتسػػػجيؿ نفسػػػها كم 2101لسػػػنة  02الحكوميػػػة ر ػػػـ 

 المدني .
 التوصيات  :ثانيا

حيث إف مشروع  ذا القانوف ، ضرورة اإلسراع يتشري   انوف التحكيـ التجاري الدولي-0
 إال انر لـ ير  النور لحد اآلف . 2100معد منذ تاـ 

الاا ػػػة يػػػاالتتراؼ يقػػػرارات  0958اتفا يػػػة نيويػػػورؾ لعػػػاـ إلػػػ   ضػػػرورة االنضػػػماـ-2
تػػػادة النظػػػر فػػػي  واتػػػد التحكػػػيـ الػػػواردة فػػػي  ػػػانوف المرافعػػػات التحكػػػيـ  وتنفيػػػذ ا . وا 

 . 0969لسنة  83المدنية  النافذ ر ـ 
تشػػري   ػػانوف اػػاص يػػنظـ إنشػػا  مراكػػز التحكػػيـ الدوليػػة فػػي العػػراؽ . وذلػػؾ ألجػػؿ -3

إسػػػياغ الشػػػرتية تمػػػ  المركػػػز العرا ػػػي لمتحكػػػيـ الػػػدولي فػػػي النجػػػؼ االشػػػرؼ الػػػذي 
و يرت مف مراكػز  2101لسنة  02ان لمقانوف ر ـ استناد ير حكومية  تثسس كمنظمة

 التحكيـ في حالة تثسيسها .
وأايػرا اسػػثؿ اع تعػػال  إف يكػوف  ػػذا اليحػػث  ػد حقػػؽ الغايػػة المرجػوة منػػر تسػػ  إف     

 ير ولو أجر المجتهد الماطا . أناؿ
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 المصادأ
  أواًل: الكتب

سيمة لفض المنازتات في مجػاؿ االسػتثمار، دراسػة مقارنػة، التحكيـ كو  د.احمد تيدالحميد تشوش،-1
 .0991، سكندريةاإل، مؤسسة شياب الجامعة

يحػػث ، شػػروط الثيػػات التشػػريعية فػػي تقػػود االسػػتثمار والتجػػارة الدوليػػة، د.احمػػد تيػػد الكػػريـ سػػالمة-2
 . 43،المجمد 0987منشور في المجمة الم رية لمقانوف الدولي، 

وسا ؿ اليديمة ذات الطاي  التفاوضي لتسوية منازتات تقود االسػتثمار الدوليػة  زاد شكور  ال  ،ال-3
كمية القػانوف  والسياسةػػ جامعػة  ػالح الػديف، ارييػؿ إل   ػ دراسة مقارنة، أطروحة دكتورات، مقدمة

،2102. 
ي فػػي العقػود اليديمػة التفا يػات المشػاركة ياإلنتػاج لتطػوير القطػاع النفطػ امجػد  ػياح تيػد العػالي، -4

، 20ع، المجمػػػد الاػػػامس، جامعػػػة الي ػػػرة، ية ت ػػػاديحػػػث منشػػػور فػػػي مجمػػػة العمػػػـو اال، العػػػراؽ
2118. 

رسػػػػالة  التحكػػػيـ االاتيػػػاري وسػػػػيمة لفػػػض منازتػػػات تقػػػػود االسػػػتثمار الدوليػػػة، ياسػػػـ سػػػعيد يػػػػونس،-5
 .0991جامعة يغداد،  كمية القانوف، ماجستير،

 0لمتحكػػػػيـ فػػػػي منازتػػػػات تقػػػػود االسػػػػتثمار الدوليػػػػة،طد. يشػػػػار محمػػػػد األسػػػػعد، الفعاليػػػػة الدوليػػػػة -6
 . 2119،منشورات الحميي الحقو ية، ليناف، 

، النظػاـ القػانوني لعقػد التطػوير واإلنتػاج النفطػي فػي العػراؽ،  ياح تيػد الكػاظـ  شػييب السػاتدي -7
 . 2105، ناشروف ،ييروت ػ ليناف، ،الدار العريية لمعمـو0ط

النظػػاـ القػػانوني لالسػػتثمارات األجنييػػة الاا ػػة فػػي الػػدوؿ األاػػذة  د.ت ػػاـ الػػديف م ػػطف  يسػػيـ،-8
 . 0972يالنمو ،دار النهضة العريية، القا رة، 

 . 0992، يغداد، دار الحكمة، التحكيـ التجاري الدولي، د. فوزي محمد سامي-9
قػػو ي، مجمػػة الح، القػػانوف الواجػػب التطييػػؽ فػػي التحكػػيـ التجػػاري الػػدولي، د. فػػوزي محمػػد سػػامي-01

 . 0988، 09السنة ، 4-0اإلتداد مف 
دراسػػة  انونيػػة تحميميػػة مقارنػػة  ،رسػػالة ( الػػنفط ومنازتػػات تقػػود اسػػتغاللر كػػثوت تمػػر محمػػد ميػػرزا،-00

 . 2101جامعة سانت كميمنتس العالمية،  ماجستير،
ار الثقافة ،د0د. محمد داود الزتيي ،دتو  يطالف حكـ التحكيـ في المنازتات التجارية الدولية،ط-02

 . 2100األردف ،تماف،  لمنشر والتوزي ،
 ،كمية 0نفط في األ طار العريية،طد.محمد يوسؼ تمواف ،النظاـ القانوني الستغالؿ ال-03
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 . 0982جامعة الكويت،  الحقوؽ،
 .2115 ياح  ادؽ، يغداد، ، 2،ط 0981لسنة  45،شرح  انوف التنفيذ ر ـ  مدحت المحمود -04
،دار  0القػػانوف الػػػدولي الاػػاص وفقػػا لقػػانونيف العرا ػػي والمقػػػارف،ط الكريـ حػػافظ،د. ممػػدوح تيػػد -05

 . 0973الحرية، يغداد، 
د.حمود م طف ، الحماية الدولية لالستثمار األجنيي المياشر ودور التحكيـ في تسػوية منازتػات -06

 . 0991القا رة،  دار النهضة العريية، االستثمار،
كيـ في التشػري  العرا ػي وأثػرت فػي تقػود اليتػروؿ العرا يػة، يحػث منشػور شروط التح  اشـ العموي،-07

  0970، 4في مجمة القضا ،العدد
 .2116، سكندريةمنشثة المعارؼ ،اإلالتحكيـ التجاري الدولي، إل   د.  شاـ االد، جدو  المجو -08

 القوانين ثانيا:
 .2115الدستور العرا ي النافذ لسنة -0
 مناطؽ االستثمار لشركة النفط الوطنيةانظر  انوف تا يص  -2
 .2116لسنة  03 انوف االستثمار العرا ي ر ـ  -3
 0967لسنة  023 انوف تثسيس شركة النفط العرا ية ر ـ  -4
 .2117لسنة  64 انوف االستثمار الااص في ت فية النفط الااـ ر ـ  - 5
 .2117لسنة  22ر ـ  0النفط والغاز إل ميـ كردستاف -6

 االتفاقيات :ثالثا
 .لتسوية منازتات االستثمار ييف الدوؿ ومواطني الدوؿ األار  0965اتفا ية واشنطف لعاـ  -1
 .0965اتفا ية واشنطف لتسوية منازتات االستثمار ييف الدوؿ ومواطني الدوؿ األار  لعاـ -2
 .0983لسنة  001اتفا ية الرياض لمتعاوف القضا ي ر ـ -3
 .0987حكيـ التجاري لعاـ اتفا ية تماف العريية لمت -4
 ييف الحكومة العرا ية والمستثمر األجنيي. 0965اتفا ية تسوية منازتات االستثمار لعاـ  -5

 يةلكتأونالمواقع ال  أابعا:
تسػػوية المنازتػػات الدوليػػة فػػي تقػػود الػػنفط والغػػاز، يحػػث ضػػمف المػػؤتمر  تػػا ض سػػمطاف اليقمػػي، -0

،منشور تم  المو ػ   20/5/2103-21  ت ادقانوف واالالسنوي الحادي والعشريف لمطا ة ييف ال
  at:http://www.iccwbo.org/court/arbitration  :يلكتروناإل

د. م ػػم  احمػػد الطراونػػة ،نطػػاؽ اات ػػاص المركػػز الػػدولي لتسػػوية المنازتػػات الناشػػ ة تػػف تقػػود -2
  :يلكترونػػػاإل،يحػػػث منشػػػور تمػػػ  المو ػػػ   0484االسػػػتثمار األجنيػػػي وفقػػػان التفا يػػػة واشػػػنطف،ص

slconf.uaeu.ac.ae 
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 :المــــمخــــص
ويالتػالي ، كييػرة أمػواؿتستثمر الشركات التي تعمؿ في مجاؿ النفط والغػاز رؤوس 

يعػػيف  أاػػذ االماػػاطر التػػي يجػػب  أ ػػـتعػػد المنازتػػات التػػي تظهػػر فػػي  ػػذا النشػػاط مػػف 
العال ػػة  أطػػراؼمػػ  مشػػروع يتعمػػؽ يالطا ػػة الدوليػػة (الػػنفط  .إذ يتحػػتـ ت إيفػػي  تتيػػاراال

تمػػػؾ الماػػػاطر يشػػػكؿ  إدارة، ومنػػػذ يدايػػػة ال ػػػفقة، االسػػػتثمارية فػػػي مجػػػالي الػػػنفط والغػػػاز
العقػػػػد تنػػػػد  ػػػػيا ة ينػػػػودت تمػػػػ  وضػػػػ   ليػػػػة لتسػػػػوية  أطػػػػراؼوتميػػػػر تحػػػػرص ، واضػػػػ 

 إفوا و ػػػان ، حكومػػػاتأو  إفػػػرادأو  شػػػركات طػػػراؼألاالمنازتػػػات وسػػػوا  كانػػػت  ػػػذت 
المحػاكـ الوطنيػة لعػدـ الثقػة فػي إلػ   يها الر يػة فػي المجػو ال يكوف لػد األجنييةالشركات 

وتحػػػػػدث المنازتػػػػػات يػػػػػيف الشػػػػػركة المسػػػػػتثمرة ويػػػػػيف الدولػػػػػة  حياديػػػػػة القضػػػػػا  الػػػػػوطني.
المستضػػيفة تنػػدما تقػػـو الدولػػة المستضػػيفة يثحػػداث تغييػػرات كييػػرة فػػي شػػروط ال ػػفقة 

الشػركات وسػوا  كػاف  حػدألسحب االسػتثمار(االمتياز  الممنػوح يتندما تقوـ أو  األ مية
تقد تقديـ أو  تقد استاراجأو  يينها وييف الدولة المستضيفة اإلنتاجموضوع العقد تقاسـ 

 ادمات .
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ABSTRACT: 

Oil and gas companies invest large amounts of capital, so the 

conflicts that arise in this activity are among the most important 

risks to be considered in any international energy project. The 

parties of the contract are keen to formulate a dispute settlement 

mechanism, whether they are companies, individuals or 

governments. In particular, foreign companies have no desire to 

resort to national courts for lack of confidence in the impartiality 

of the national judiciary. Disputes between the investing company 

and the host State occur when the host State makes significant 

changes to the terms of the original transaction or when it 

withdraws the investment (concession) granted to a company and 

whether the subject of the contract is the production sharing 

between it and the host State or a contract of extraction or service 

contract. 

 


