التحكيم التجاري في ضوء األنظمة الدولية لضمان االستثمار األجنبي
(دراسة مقارنة )
بحث مقدم من قبل الباحث
علي حسن علوان
جامعة كربالء  -كلية القانون
الخالصة -:

لم يعد خافيا ً على المتخصصين وغيرهم ما يحققه التحكيم التجاري
الدددول مددن مياي دا مقارنددب لالقءدداو الددلتق التقليدددي سددلاو علددى
مسددتلا الـدددـدول أو علددى مسدددتلا المتعددداملين فدد ميددددا العقدددل
الدوليب .
ولقددد اهتمدده هددرا الدراسددب لتسددليى الءددلو علددى التحكدديم التجدداري
الدول وفقا ً ألتفاقيت المؤسسب العرليب لءما االستثمار( ضما )
واللكالدب الدوليدب لءدما االسدتثمار(  , )migaسديما وأ كد مدن
هدداتين االتفدداقيتين قددد عمددد تلددى تقتدديم التحكدديم التددداواً مددن مر لددب
االتفاق على التحكيم وتحديدد اجردراوات الخاصدب لده وصدلالً تلدى
صدور قرار التحكيم وتقفيرا .

Abstract
Is no longer a secret to specialist and others what the advantage
that achieved by international commercial arbitration compared to
the traditional national judiciary both at the international level or at
the level dealers in the field of international contracts.
We have focused on this study shed light on international
commercial arbitration in accordance with the convention
)establishing the Arab investment guarantee corporation( dahman
and the Convention establishing the multilateral investment
guarantee agency (miga), especially both of them have included the
regulation of the arbitration starting from the arbitration and
determine its procedure s and ending with issuance of the
arbitration decision implemented it .
.

المقدمة -:
أوالً  :موضوع البحث -:

على الرغم من الحلافي والءمانات التد تقررهدا قدلانين االسدتثمار اللتقيدب تعدد عدامرً رايسدا ً فد ردر
االستثمار األرقب  ,تال أ هرا الءمانات الت تتقرر لمقتءى قانل تسقه الدولب ال تحقق الحمايب القانلنيب
الكافيب لرسدتثمار األرقبد لسدبق قالليت دا للتعددي أو اجلغداو لداجرا ا المقفدر ا للدولدب المءديفب لرسدتثمار
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انطرقا من مبدأ السيا ا اجقليميب للدولب على األشخاص واألملال الملرل ا على تقليم ا  ,وعليب فأ تعدي
قانل االستثمار أو تلغااه ال يرتق على الدولب من يد األصد أيدب مسدؤوليب قانلنيدب وممدا يعقد أ قيدا
الدولب المءيفب لرستثمار لإلغاو تشريع ا الداخل الخاص لاالستثمار أو تعديله لشك يؤ ي تلدى االنتقداص
من الءمانات والميايا القانلنيب الت كانه مقررا لرستثمار األرقب من شانه أ يفء تلى زعيعدب ققدب
المستثمرين لتلك الدولب  ,وهرا قدد يددفع م تلدى عدد االسدتثمار في دا مسدتقبر  ,ممدا يدؤقر سدلبا علدى عمليدب
التقميب االقتصا يب في ا.
ولع من أهم اللساا التد يدتم اللجدلو تلي دا لتحقيدق الحمايدب القانلنيدب الكافيدب فد هدرا اجتدار هد تدأمين
االسددتثمار األرقبد ضددد المخدداتر غيددر التجاريددب التد يحتمد أ يتعددرع ل ددا المشددرو االسددتثماري فد
الدولب المءيفب له  ,ويتم ذلك عن تريق تلرا عقد لين هيئب ضما وليب محايدا ( وه ف تتار راستقا
تما أ تكل المؤسسب العرليب لءما االستثمار أو اللكالب الدوليب لءما االستثمار) والمسدتثمر األرقبد
يطلددق علي دب عقددد تددامين االسددتثمار األرقب د ضددد المخدداتر غيددر التجاريددب  ,ولقدداواً علددى هددرا العقددد تتحددد
االلتيامات التعاقديب لين هيئب الءما الدوليب والمستثمر األرقب  ,يد تلتدي ال يئدب لتعدليم المسدتثمر
دال تعددرع اسددتثمارا أل ددد المخدداتر غيددر التجاريددب المقصددلص علي ددا ف د العقددد  ,وذلددك مقال د التدديا
المسدتثمر لدأ او أقسدات التدامين المتفدق علي دا  ,ولكدن العرقدب لدين ترفد العقدد ـ وأ ظ درت سـدـقب فد
لدايت ا ـ تال أن ا قد تتبدل سيما وأ مصالح ما ال تسير ااما ف اتجاا وا د مما يدؤ ي تلدى نشدلو نياعدات
فيما ليق ما  ,ومعه يتطلق تلفير وساا محايدا وفعالب لتسليب هرا المقازعات .
لالرغم من أهميب اللساا الل يب ف تسليب مقازعات عقد تأمين األستثمار األرقب ـ التفاوع و التلفيق-
فددأ التحكدديم يعددد اللسدديلب الل يدددا ذات الطبيعددب القءدداايب التد يمكددن مددن خرل ددا الفصد فد المقازعددات
القاشئب ف هرا المجال .

ثانيا ً  :أهمية البحث وأسباب اختياره -:
تحتى را سب التحكيم التجداري فد ضدلو األنتمدب الدوليدب لءدما االسدتثمار األرقبد لأهميدب متيايددا ,
للصفب المرذ الق اا واألخير لإلتراف لحسم المقازعات فيما لل أخفقه اللساا الل يب ف اللصلل تلدى
تسليب للقيا .
وتي ا أهميب التحكيم ملضل الدراسب خاصب تذا علمقا لأنه القءاو األصدي لفدم المقازعدات التد تثدار
ف تتار عقدد تدأمين االسدتثمار األرقبد التد تبرم دا هيئدات الءدما الدوليدب ولدي قءداواً اسدتثقااياًي فد
المجال .
ولع د هددرا األهميددب ه د السددبق وراو اختيارنددا ( التحكدديم التجدداري ف د ضددلو األنتمددب الدوليددب لءددما
االستثمار األرقب ) ملضلعا ً لدارستقا تلى رانق أسبا أخرا تتخلص لاألملر اآلتيب -:
 .1استئثار اتفاقيات الءما الدوليب والقمداذ المختلفدب لعقدد تدأمين األسدتثمار األرقبد التد تبرم دا
هيئات الءما ملضل الدراسب للضع التقتيم القانلن الخاص لالتحكيم لدواً من مر لب اتفداق
التحكيم وتحديد اجرراوات الخاصب له وصلالً تلى صدور قرار التحكيم وتقفيرا .
 .2لم يحظ هرا الملضل لما يستحقه من راسب وافيب ف الفقه القدانلن العراقد علدى الدرغم مدن
انءما العراق تلى اتفاقيات الءما الدوليب وقيا عد من المستثمرين األرانق لإلرا العديد من
نماذ هرا العقد للتأمين على استثمارات م المقامب ف العراق (. )1
 .3تسليى الءلو على العديد من االتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي التي تبنتهاا ننمماة
الضمان الدولية والتي سيتبين لنا نن من شأنها نن تجعل التحكايم نكثار يساراف وفعالياة كماا تا دي
إلى تمكين المحكمين من نداء مهمتهم على الوجه األكمل .
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ثالثا :منهجية البحث :
سقتبع ف هرا البح مق ج الدراسب القانلنيب ألمقارنده  ,متخدرين مدن نصدلص االتفاقيدب المقشدئب للمؤسسدب
العرليب لءما األستثمار ( الت سلف يشار تلي ا فيما لعد لالمؤسسب العرليب ) ومن القصلص اللار ا ف
القماذ العقديدب المتقلعدب التد تبرم دا هدرا ال يئدب أساسدا للمقارندب مدع نصدلص االتفاقيدب المقشدئب لللكالدب
الدوليب لءما األ ستثمار ( الت سلف يشار تلي ا فيما لعد لاللكالب الدوليب ) والقصدلص المختلفدب للقمداذ
المتقلعب ل را العقد الت تبرم ا هرا ال يئب مع المستثمر األرقب  ,كما اعتمددنا المدق ج التحليلد مدن خدرل
تحلي عد من هرا القصلص ومقاقشت ا ف ضلو اآلراو الت تر ا الفقه ف هرا الصد وترريح اآلراو
السديدا مق ا عقد االخترف ف مسألب ما .
وتقتء راستقا ل را الملضل أ نعرف التحكديم أوالً  ,قدم نتدللى ليدا ترراواتده قانيدا ً  ,وأخيدراً نتقداول
تصدار قرار التحكيم وتقفيرا  ,وسلف نرا ك ذلك ف المبا اآلتيب :

المبحث األول
تعريف التحكيم
تعدد ت التعريفدات التد تر دا الفقدده لصدد تعريدد ،التحكديم  ,فقددد عرفده الدددكتلر ألدل زيددد رضدلا لأندده
" نتا لتسليب المقازعات عدن تريدق أفدرا عدا يين يختدارهم الخصدل أمدا مباشدرا أو عدن تريدق وسديلب
األخرا يرتءدلن ا  ,أو لتعبيدر رخدر هدل مكقدب أتدراف القديا لإقصداو مقازعدات م عدن الخءدل لقءداو
المحاكم المخلل ل ا تبق القانل كيما ت َح عن تريق أشخاص يختارون م" (. )2
أمددا مددن رانددق الفقدده العراق د فقددد عرفدده الدددكتلر فددلزي محمددد سددام ( )3لأندده " الطريقددب الت د تختاره دا
اجتراف لفم المقازعات الت تقشأ عن العقد عن تريق تدر القديا والبده فيده أمدا شدخص أو أكثدر
يطلددق عليدده اسددم ( المحكددم أو المحكمددين )  ,و اللجددلو تلددى القءدداو العددا ي "  ,كمددا عدرف لأندده " نتددا
لتسدددليب المقازعدددات  ,يعتدددرف لملربدددـه ألتدددراف القددديا لدددأ يختددداروا فددد عرقدددات م التدددـعاقديب لعدددم
األشـخاص الرين لي ل م صفب رسميـب ليحكملا و يفصـللا ف نديا قداام ومدن المحتدـم أ يدـقل ليدـق م
ف المستقب " (.)4
ولالرغم من كثرا التعريفات الت قيله لصد التحكديم  ,تال أن دا رميعدا ً تددور دلل مف دل وا دد وهدل انده
أسلل لح المقازعات ملي ألتراف ا  ,ويبقى على اختيدار الخصدل لدإرا ت م أفدرا عدا يين للفصد فيمدا
يثلر ليق م أو يحتم أ يثلر ليق م من نيا (. )5
أ التعبير عن أرا ا تتراف القيا لاللجلو تلى التحكديم يدتم مدن خدرل اتفداق التحكديم  ,وهدل ذلدك االتفداق
الري لمقتءاا تتع د األتراف لأ يتم الفصد فد المقازعدات القاشدئب ليدق م أو المحتمد نشدلا ا ليدق م مدن
خرل التحكيم (. )6
ت لجلو أتراف القيا تلى التحكيم يكل من خرل صلرتين ,أ داهما تتمثد فد شدرت التحكديم  ,وهدل
نص ير ضمن لقل العقد األصل يقرر فيه أتراف العقد اللجدلو تلدى التحكديم لحد المقازعدات التد مدن
المحتم أ تثلر مستقبرً لين المتعاقدين لل تقفير العقد أو تفسيرا  ,تما الصلرا األخرا فأن ا تتمث فد
أ يبر أتراف العقد لعد نشدلو القديا ليق مدا اتفاقدا ً مسدتقرً عدن العقدد األصدل يقدررا فيده اللجدلو تلدى
التحكيم لحسم القيا الري نشأ عن العقد وهرا ما يسمى لمشارتب التحكيم .
والفرق مالين الصلرتين واضح فاألولى تتعلق لقيا مستقبل غير محدد  ,فد دين تتعلدق الثانيدب لقديا
وقع فعرً و أصبح محد اً أو واضحا ً .
ويبدو من المقطق أ يطر التساؤل ه أ االلتجاو تلى التحكيم ف تتار عقدد تدأمين األسدتثمار األرقبد
يكل تقفيرا أل د شروت هرا العقد  ,أو يكل تقفيراً التفاق مـستق عن العقد األصدـل ولعبدارا أخدرا  ,ت
اتفاق التحكديم الدري يحسدـم المقازعدات التد يثيرهدا هدرا العقدد هد يتخدر صدلرا شدرت تحكديم أو مشدارتب
تحكيم ؟
3

ت أمعا القتر ف نصلص القماذ المختلفب لعقد تأمين األسدتثمار األرقبد التد تبرم دا هيئدات الءدما
الدوليب كافب تكش ،عن أ اتفاق التحكيم ير ضمن لقدل العقدد األصدل  ,فعلدى سدبي المثدال مدا ور فد
عقد تأمين ملكيب االستثمار من أ ( أي نيا لين المستثمر األرقب واللكالب الدوليب يقشأ أو يتعلق لالعقدد
المبر ليق ما يتم تسليته لالتحكيم الق اا وتبقا لقلاعد التحكيم الصا را عن اللكالب ) (. )7
يتءح مما تقد لأ اللجلو تلى التحكيم لتسليب المقازعات القاشئب عن عقد تدأمين االسدتثمار األرقبد أنمدا
يكل تقفيراً لشرت تحكيم ير ف نملذ العقد ذاته ( , )8ولك تأكيد فإ الصلرا الت يتخرها اتفاق التحكيم
ف العقد الماق تقطلي على استجالب لما أستقر عليه العم الدول ديثا ً لصد العقل الدوليدب القملذريدب ,
والري معه يصعق القلل للرل أي عقد من هرا العقل يخلل من شرت التحكيم(.)9
وتجدر المر تب أنه ولالرغم من ورو شرت التحكيم ضمن لقل العقد األصل  ,تال انه وف اللقه نفسه
ي تمتع لاستقرل ذات عن العقد  ,وهدل مدا يصدطلح عليده مبددأ اسدتقرل شدرت التحكديم عدن العقدد األصدل ,
ي يستقد هرا المبدأ تلى أ هدرا الشدرت يعدد عقدداً ضدمن العقدد األصدل الدري يدر فيده ,ولتعبيدر رخدر أ
شرت التحكيم يشك عقد معا الً للعقد األصل  ,ويررع ذلك تلى أ لك من العقدين ملضدلعا ً مختلفدا ً عدن
اآلخر  ,فعلى الرغم من ورو شرت التحكيم ف العقد األصل ف األعم األغلق من الحاالت  ,تال أنه يت
متميياً عقه لمحله الخاص له  ,فمح شرت التحكيم هل عم أرراا لحه يتعلق لحسم المقازعات القاشئب
عن العقد األصل الري ي دف تلى تحديد الحقلق وااللتيامات الملضلعيب ألترافه (.)10
ويترتق على مبدأ استقرل شرت التحكيم عن العقد األصل أقرين هامين :
أوالهما  :عد ارتبات مصير اتفاق التحكيم لمصير العقد األصل :
ويعدد أول واهددم اآلقددار المترتبددب علددى مبدددأ اسددتقرليب شدرت التحكدديم  ,ويعقد هددرا األقددر أ ورددل وصددحب
و سريا شرت التحكيم ال يتلق ،وال يتأقر لمصير العقد األصل الري يشير تليه هرا الشدرت ,ولالتدال فدإ
هرا الشرت يكل لمقأا عن أي لطر أو فسخ محتم للعقد األصل .
ثانيهما  :خءل اتفاق التحكيم لقانل رخر غير ذلك القانل الري يخءع له العقد األصل :
ت اسددت قرليب شددرت التحكدديم تددؤ ي تلددى قبددلل أ القددانل اللارددق التطبيددق علددى العقددد األصددل ال يكددل
لالءرورا هل القانل نفسه اللارق التطبيق على شرت التحكيم (.)11
ولالقسددبب التفاقيددات الءددما الدوليددب والقمدداذ المتقلعددب لعقددد تددأمين األسددتثمار األرقب د  ,فأن ددا لددم تددقص
صرا ب على مبدأ استقرليب شرت التحكيم عن العقد األصل  ,تال أنه يمكدن اسدتخرص اتجاه دا الءدمق
جقرارا من خرل تقرارها لمبدأ اختصاص المحكدم لالفصد فد اختصاصده  ,تذ ت تكدري المبددأ األخيدر
يعق ترك تقدير مدا األخر لمبدأ استقرل شرت التحكيم للمحكم  ,ولدر شدك أ المحكدم سديكل أكثدر مديرً
لألخر لمبدأ االستقرل مما يستتبع اختصاصه لالفص ف القيا .

المبحث الثاني
إجراءات التحكيم
ت لجلو تتراف القيا ف عقد تأمين األستثمار األرقب تلى التحكديم يتطلدق مدق م تتبدا تردراوات معيقدب
تعرف لإرراوات التحكيم  ,ونعق ل ا هقا ترراوات التحكيم لمعقاها اللاسع ويرا ل ا تلك المساا المتعلقب
للاليب القءاو التحكيمد  ,وتشدكي محكمدب التحكديم واختصاصدات ا  ,وتردراوات سدير المرافعدات المتبعدب
لدي ا تى صدور القرار التحكيم لصفته الق اايب وتقفير هرا القرار(. )12
فإذا رغق ا د أتراف القيا ف عقد تأمين األستثمار األرقب االلتجاو تلى التحكيم تبقا ً للقلاعد الخاصدب
لالتحكيم الت تتبع لدا هيأا الءما الت ألرمه العقد  ,فيجق علدى الطدرف الراغدق لدالتحكيم سدلاو فد
ذلك هيأا الءما الدوليب أو المستثمر األرقب تخطار الطرف اآلخر لرلك .
وير ظ ف هرا الصدد أنده ولدالرغم مدن اخدترف قلاعدد التحكديم المتبعدب لددا المؤسسدب العرليدب عدن تلدك
المقررا أما اللكالب الدوليب من ي الصيغب والطريقب الت ي ِشعر ل دا الطدرف الراغدق لدالتحكيم الطدرف
اآلخر ( , )13تال أ هرا القلاعد اتفقه على تحديد األملر الت يجق أ يتءمق ا أخطار التحكيم من أهم دا
المعللمات الرزمب عن المساا ملضل القيا والقرار المطلل صدورا واسم المحكم المعين من قبلده ,
ويعتبر التأريخ الري يتسدلم فيده الطدرف اآلخدر جخطدار التحكديم هدل تدأريخ لددأ تردراوات التحكديم ,فيتعدين
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وخدرل شد رين مدن تددأريخ تسددلمه اجخطدار المددركلر أ يخطددر تالدق التحكدديم لأسددم المحكدم الددري عيقدده ,
ويختار المحكما خرل ش رين من تاريخ تعيين رخرهما كما ً مررحا ً يكل له صلت مررح عقدد انقسدا
اآلراو لالتساوي ف هيأا التحكيم .
والقلاعد المتبعب لدا هيئات الءما الدوليب ف هرا المجال ال تمقع ترف القيا من االتفاق علدى تشدكي
هيأا التحكيم من محكم و يد على أ يتم ذلك خرل ش رين مدن تداريخ اجخطدار لالرغبدب فد االلتجداو تلدى
التحكيم (.)14
يتءح مما تقد أ قلاعد التحكيم الخاصب لالمؤسسب العرليب واللكالب الدوليب والمقررا لتسدليب المقازعدات
القاشئب عن هرا العقد قد سايرت االتجاا العا فد فقده التحكديم الددول ومدا اسدتقر عليده العدرف الددول مدن
أتبا قاعدا َوتَريب تشكي هيأا التحكيم  ,أي تكليق ا من عدد فدر ي مدن المحكمدين وأ كقدا نفءد تشدكي
هيأا تحكيم من قرقب أفرا على تلك المشكلب من محكم و يد  ,أل القيا الري يثيرا عقد تدأمين األسدتثمار
األرقب نيا معقد وتعد المحكمين يمكق م ف هدرا الحالدب مدن االضدطر لمدا يتطلبده فحدص القديا مدن
وقه ور د  ,كما أ تعقد القيا يتطلق خبرات مختلفب ال يمكن تلفيرها تال تذا تعد المحكمل (. )15
ولكدددن مدددا هدددل الحكدددم تذا لدددم يعدددين ا دددد الطدددرفين محكمدددا ً أو لدددم يتفقدددا علدددى اختيدددار المحكدددم الل يدددد أو
تذا لم يتفق المحكما المعيقا من الطرفين على اختيار المحكم المررح خرل المد المقررا لرلك ؟
اللاقع لقد رره القلاعد الخاصب لالتحكيم المتبعب لدا هيئات الءما الدوليدب علدى اختيدار ت ددا محداكم
التحكيم الدوليب كسلطب تعيين ل يأا التحكيم ف هرا الحالب ( ,)16فجلزت لطرف القيا أ يطلق من سدلطب
التعي ين تشكي هيأا التحكديم أو اسدتكمال تشدكيلت ا لحسدق األ دلال  ,مدع األخدر لقتدر االعتبدار أ القمداذ
()17
,
العقديب للمؤسسب العرليب لءما االستثمار أناته سدلطب التعيدين لدراي محكمدب االسدتثمار العرليدب
ف ين أ اللكالب الدوليب أناته هرا السدلطب لداألمين العدا لمحكمدب التحكديم الداامدب فد الهداي مدن ارد
القيا ل را الم مب (.)18
ولعله من المقطق التساؤل عن مؤهرت الشخص الري يصار تلى اختيدارا كمحكدم و لتعبيدر رخدر مدا هد
الشروت اللارق تلافرها ف المحكم ؟
ف مقا اجرالب عن التساؤل المطرو ال لدد مدن ليدا أنده ولدالرغم مدن أ أالتجداا العدا فد فقده التحكديم
الدول يمي تلى التأكيد علدى ريدب األتدراف فد اختيدار المحكدم و شدروت تتعلدق لدالجق أو الددين أو
الجقسيب  ,تال أ نتا التحكيم المتبع أما هيئات الءما الدوليدب أنفدر للضدع شدروت خاصدب فد المحكدم
الري يطر عليه القيا  ,ويستلي ف ذلدك المحكدم الدري تدم اختيدارا مدن قبد أتدراف القديا أو الدري تدم
تعيقه من قب سلطب التعيين  ,وذلك عقدما اشترته ورل تال يكل المحكم المررح أو المحكم الل يد من
ملاتق الدولب الت يقتم تلي ا المستثمر ( المؤ َّمن له ) لجقسيته  ,كما ال يكل المحكم المررح من رقسيب
ا ددد المحكمددين اآلخددرين  ,فء درً عددن كلندده مددن ذوي الخبددرا العاليددب ف د مجدداالت القددانل و التجددارا و
الصقاعب والتملي ومتمتعا ً لالقياهب و األخرق العاليب (.)19
ولدو شك أ هرا االتجاا قد راو مراعيا ً لخصلصيب القديا الدري يثيدرا عقدد تدأمين األسدتثمار األرقبد ,
والري يتطلق نفد شدب ب انحيداز المحكدم مدن أذهدا أتدراف القديا  ,واال تكدا تلدى محكمدين ذوي خبدرا
عاليب ومن العارفين و المتف مين لطبيعب هرا العقد والقلاعد القانلنيب الساادا ف نطاقه  ,األمدر الدري يدؤ ي
تلى شعلر أتراف القيا لاالتمئقا ويصل تلقعات م المشروعب .
لقد اعتبر نتا التحكيم المعتمد لدا هرا ال يئات لدو القتر ف الدعلا مدن قبد هيدأا التحكديم مانعدا ً يحدلل
و قيا أتدراف القديا لطلدق اسدتبدال المحكمدين تال فد داالت اسدتثقاايب تتمثد فد اسدتقالب المحكدم أو
وفاته أو عجيا عن العم ( , )20ولعك الاحب التحكيم الخاصب لاللكالب الدوليدب لدم تتعدرع قلاعدد تحكديم
المؤسسب لمسدأل ب ر المحكمدين و األسدبا التد تلردق الدر متدى مدا ورددت ظدروف تثيدر شدكلكا ل دا مدا
يبررها لل يدا المحكدم واسدتقرله أو تذا لدم يكدن دااياً للمدؤهرت التد تشدترت فيده  ,لد رعلده األمدر
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متروكا ً لتقدير هيأا التحكيم الت تتمتع لحريب واسعب للبه ف هرا األمر ما لدم تقيدد ريت دا لاتفداق أتدراف
القيا لل ذلك (.)21
ولعد تشكي هيأا التحكديم تثدلر مسدألب تحديدد القدانل اللاردق التطبيدق علدى اجردراوات المتبعدب أمدا هدرا
ال يأا  ,وه مسألب فد غايدب األهميدب  ,يد أ هدرا القدانل ولعدد تحديددا يمثد مررعدا ً ألتدراف القديا
والمحكمين لحسم المساا اجرراايب الت تثار أققاو نتر القيا والتد لدم تقتم دا قلاعدد التحكديم ملضدل
الدراسب .
لقد تعد ت اآلراو الفق يب ف مسألب تحديد القانل اللارق التطبيق علدى تردراوات التحكديم  ,تال أ ألرزهدا
قددد تمحددلر ددلل رأيددين األول مق مددا يددرهق لاتجدداا قددانل ترا ا األتددراف ليقمددا يغلددق اآلخددر قددانل مقددر
التحكيم( ،)22ولعيداً عن الجدل الري أقدارا الفقده دلل هدرا اآلراو والدري يخدر عدن نطداق راسدتقا  ,يثدار
التساؤل عن االتجاا الري تبقته قلاعد التحكيم المتبعب أما ال يئات الدوليب ف هرا الصد ؟
نصه الفقرا ( )2من الما ا ( )54من عقد تأمين األستثمار على أنه (( تفص هيأا التحكيم ف ك المساا
المتعلقب لاختصاصد ا وتحديدد اجردراوات الخاصدب ل دا ))  ,فدإذا كدا صددر الدقص الماقد يشدير تلدى مبددأ
االختصاص لاالختصاص والري مؤ اا أ هيدأا التحكديم تملدك سدلطب الفصد فد المسداا المتعلقدب لصدحب
اختصاص ا ف القتر لالقيا المعروع ( , )23فأ مءمل عجي القص يشير تلى اعتما ما اسدتقر عليده
االرت ا التحكيم الحدي  ,فعقدما ال يحد أتراف القيا القدانل المطبدق علدى تردراوات التحكديم  ,فدأ
هيأا التحكيم تتمتع لحريب تامب ف اختيار اجرراوات التحكميدب المطبقدب مدن و أ تتقيدد فد ذلدك لقدانل
مكا التحكيم (.)24
ومما يؤيد هرا المعقى هل أ نتا التحكيم المعتمد لدا هيئات الءما الدوليب قد تبقى فدك االرتبدات لشدك
قدداتع لددين قددانل ترددراوات التحكدديم ولددين البلددد الددري يجددري فيدده التحكدديم  ,فمددثرً قلاعددد التحكدديم الخاصددب
لالمؤسسب العرليب نصه على أنه (( تقعقد هيأا التحكيم ف اليما والمكا اللرين يحدد ها المحكدم المدررح
أو المحكم الل يد  ,قم تقرر ال يأا لعد ذلك مكا انعقا ها وملاعيدها )) (. )25
ومن اللاضح من هرا القص المدا الري ذهبه تليه قلاعد تحكيم المؤسسب ف فك ارتبات التحكيم لالمكا ,
تذ رع قرار تحديد المكا ليد المحكم المررح أو المحكم الل يد  ,وأرازت ل درا المحكدم أمدر نقد التحكديم
تلى أي مكا غير المكا الري د ا للجلسدب األولدى  ,لحيد ال يعدل هقداك مكدا قالده  ,فتكدل لدرلك قدد
ألغه فكرا قانل مكا التحكيم أصرً .
وهكرا يبدو واضحا ً رص هيئات الءما الدوليب على تبق االتجاا الحدي فد التحكديم التجداري الددول
الري يمقح للمحكمين الحريب التامب ف تحديد واختيار قلاعد أو قانل ترراوات المحاكمب التحكيميب وعلى
القحل الري ذكرناا رنفا ً(.)26
ولرغم ريب المحكمين الت استقر علي ا االتجاا الحدي ف التحكيم الدول  ,لكن هرا الحريدب تبقدى مقيددا
لءرورا (( أ تلتي ترراوات هيأا التحكيم لالحيدا التامب والعدالب واالستقرل وأ تعام رميع األتراف
على قد المساواا وأ تسمح ل م لفرصب عا لب لتقديم مركرات م و اج الو لأقلال م وأوره فاع م )) (.)27
فالقيل اللار ا ف القص المتقد تعدد ـ كمدا يدرا رانبدا ً مدن الفقده الحددي ولحدق ـ قلاعدد رمدرا يجدق علدى
المحكم مراعات ا ف سير ترراوات المحاكمب التحكيميب للصف ا من القتا العا الددول وتال تعدرع كدم
التحكيم الري يصدرا لطاالب البطر (.)28
هرا ويتللى المحكم الل يد أو المررح لحسق األ لال أ ارا الجلسات الخاصب لالمحاكمب الت تتم لحءلر
ترف القيا لقفسي ما أو عن تريق وكرو معتمدين أو مستشارين تحد أسماا م وسلطات م سلفاً ,ويجدلز
ل يأا التحكيم ف أيب مر لب من مرا اجردراوات أ تطلدق تلدى الطدرفين تقدديم مسدتقدات أو أ لدب أخدرا
وأ تعاين المكا المتص لالقيا وا تجري ما تراا الزمدا مدن تحقيقدات  ,فدإذا ارتدأت هيدأا التحكديم أن دا
أتا ه الفرصب لجميع األتراف ف ألداو ملقف م وسماع م فيجلز ل ا أ تعلدن انت داو الجلسدات  ,وتجتمدع
جصدار الحكم الري يجق على الطدرف الدري صددر الحكدم ضددا تقفيدرا اختياريدا ً وتال يصدار لطلدق التقفيدر
الجبددري للحكددم مددن الج ددات المختصددب لصددالح الطددرف الددري صدددر الحكددم لدده  ,وألهميددب تصدددار الحكددم
التحكيم وتقفيرا فقد ارتأيقا أ نعرع له ف الفر التال من هرا الدراسب .
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المبحث الثالث
إصدار قرار التحكيم وتنفيذه
تقت د ترددراوات التحكدديم عملمدا ً لإصدددار القددرار وتبليغدده تلددى أتددراف القدديا  ,وعقداددر تتخددر اجرددراوات
الخاصب لتقفيرا  ,وسلف نتقاول لالبح أوالً تصدار القرار التحكيم ونفدر المطلدق الثدان لدراسدب تقفيدر
هرا القرار .
المطلب األول
إصدار قرار التحكيم
لعد تن او رلسات التحكيم واالنت او من تقديم اللقااق والمدركرات مدن قبد ترفد القديا اللدرين تتدا ل مدا
الفرصب جلداو الطلبات والددفل  ,فعقدادر اللدد أ ترردع هيدأا التحكديم تلدى تلدك اللقدااق وأقدلال الطدرفين,
ولعد راسب وتمحيص للملضل من كافب رلانبه واستقا اً للقانل اللارق التطبيق علدى ملضدل القديا
وتبقا ً جرراوات التحكيم المتبعب من قب هيئات الءما الدوليب تصدر هيأا التحكيم قرار التحكيم (. )29
فد إذا كانده هيدأا التحكدديم مؤلفدب مدن قرقددب محكمدين فدر لدد مددن تردراو المداولدب ليددق م قبد تصددار القددرار ,
ولخرف قلاعد التحكيم المقررا لدا المؤسسدب العرليدب  ,دد ت الفقدرتين ( )1و( )2مدن المدا ا ( )22مدن
الاحب تحكيم اللكالب الدوليب الكيفيب الت تتم ل ا المداولدب قبد تصددار القدرار  ,تذ أن دا افترضده أ تجدري
المداولب مقصلرا على المحكمين و غيرهم ولصلرا سريب ما لم يقرروا خرف ذلك .
أما فيما يتعلق لالم لب الت يجق على هيأا التحكيم أ تصدر في ا القرار  ,ير ظ ف هرا الصدد أ قلاعدد
تحكيم المؤسسب لم تحد ميعا اً لصدور القرار وذلك لخرف الب التفاوع والتلفيق ( اللساا الل يدب ) تذ
د ت ل ا وقتا ً معيقا ً جتما هرين اجرراوين ( , )30وهرا نقص يجق على قلاعد تحكيم المؤسسب أ تترفاا
 ,تذ ال يتصلر أ تمتد ترراوات التحكيم من و أ تقيد لمدا محد ا .
ويبدوا أ التلفيق قد ال ،الاحب تحكيم اللكالب الدوليب عقدما أشارت الما ا ( )22مق دا تلدى أ هدرا المددا
تحد لمعرفب أتراف القيا أو األمين العدا لمحكمدب التحكديم الداامدب أو مدن قبد هيدأا التحكديم المعدروع
علي ا القيا  ,وهل اتجاا ردير لالتأييد  ,وذلك تدى ال يتراخدى المحكمدل فد نتدر القديا فتءديع ميديا
السرعب الت يقشدها أتراف القيا من وراو اللجلو تلى التحكيم .
وقرار هيـأا التحـكيم أما أ يتخــر لاالتـفاق أو لاألغلـبيب أو من خرل المحـكم المررـح عقد تـدـشته اآلراو
( , )31ومتى ما يصدر القرار لاألغلبيب فعقدار يصار تلى تلقيع األغلبيب الت وافقه على القرار ,وفد هدرا
الصد اشترته الاحب تحكيم اللكالب علدى ضدرورا أ يدركر أسدم المحكدم المخدال ،وأسدبا مخالفتده وأ
يرفق رأيه مع أوراق التحكيم ف ين أ قلاعد تحكيم المؤسسب لم تشترت ذلك (.)32
ت قلاعد التحكيم الخاصب ل يئدات الءدما الدوليدب قدد اشدترته أ يكدل قدرار التحكديم كتاليدا ً وأ يكدل
مسببا ً ( , )33فشرت الكتالب يسمح ل يأا التحكيم لتبليغ قرارها ألتراف القيا وتسليم ك ترف نسخب مقه ,
كما أ تسبيق القرار التحكيم يلضح لجدرو الج دد الدري لرلده المحكدم فد تصددار قدرارا والبياندات التد
أسددتقد تلي ددا ممددا يييددد مددن ققددب األتددراف فد هيددأا التحكدديم  ,هددرا هددل االتجدداا الدـسااد فد التحدـكيم الدولدـ
الحـدي (.)34
هرا ووفقا ً ج كدا المدا ا ( )1/4مدن الملحدق رقدم ( )1مدن اتفاقيدب المؤسسدب العرليدب يكدل القدرار الصدا ر
ن اايا ً ومليما ً لألتراف ويتعين تقفيرا لمجر صدورا  ,ما لم تحد هيأا التحكيم م لب لتقفيرا أو لتقفيدر رديو
مقه  ,وال يجلز الطعن لالقرار أو تلق تعا ا القتر فيه .
ً
ً
ويبدوا أ القص المتقد يلضح لجرو أ الحكم الصا ر من هيدأا التحكديم يعدد كمدا ن اايدا ولالتدال يمكدن
تقفيرا تلقاايا ً و االلتجاو تلى أي ترراوات أخرا وال يجلز االعتراع على تقفير الحكم الصا ر من هيأا
التحكيم أو رفم تقفيرا كما ال يجلز الطعن فيه ولدرلك أعطده االتفاقيدب قدرار التحكديم جيدب مطلقدب تفدلق
جيب األ كا القءاايب  ,لحي أ القرار المركلر يقب التقفير و الخءل للطرق المع ل ا للطعدن فد
األ كا .
ومن رانبا نعتقد أنه تى يمارس التحكيم الدور المقات له ف سم مقازعات عقد تأمين األستثمار األرقب
 ,و تى يأت قرار التحكيم سليما ً ال يشك ف عدالته أو نياهته  ,كا من األفء التفاقيدب المؤسسدب الدقص
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على أمكانيب الطعن ف قرار التحكيم ف أ لال محد ا ونقتر ف هرا الصد أ تقات سدلطب نتدر الطعدن
لمحكمب االستثمار العرليب .
ومما يستحق اجشارا تليه هل أ هيأا التحكيم ال تسدتقفد واليت دا لمجدر تصددارها لقدرار التحكديم ,لد تمتدد
واليت ا لحين تصحيح األخطـاو الما يب أو تفسير ما يشل القرار التحكيم من لب أو غملع (.)35
ولعد ليا كيفيب صدور قرار التحكيم سقتللى معالجب تقفير هرا القرار ف الفقرا التاليب .
المطلب الثاني
تنفيذ قرار التحكيم
يتءمن قرار التحكيم للره عا الحكم على ا د أتراف القيا وتعطاو الحدق للطدرف اآلخدر  ,وغالبدا ً مدا
يتءمن هرا القدرار وردل فدع التعدليم نتيجدب لإلخدرل لااللتيامدات القاشدئب عدن عقدد تدأمين األسدتثمار
األرقب أو عد تقفيرها .
ً
والقاعدا المطبقب ف هرا المجال ه ا ترا قرار التحكديم مدن قبد أتدراف القديا وتقفيدرا اختياريدا ولكدن
كي ،نءمن تقفير قرار التحكيم فيما تذا لم يمتث المحكل عليه تلعا ً للقرار؟
لقد رصه قلاعد التحكيم المقررا لدا هيئات الءما الدوليب على ضدما الفعاليدب الدوليدب لتقفيدر أ كدا
المحكمين,عقدددما وضددعه نتام دا ً مسددتقرً لشددأ االعتددراف وتقفيددر قددرارات التحكدديم الصددا را مددن هيئددات
التحكدديم المشددكلب لملرددق هددرا القلاعددد( , )36وذلددك عقدددما نصدده علددى أ قددرار ال يددأا يعددد ن اايدا ً ومليم دا ً
ألتراف القيا ويتعين تقفيرا لمجر صدورا وتخءع ترراوات تقفيدرا لقلاعدد تقفيدر أ كدا المحكمدين فد
الدولب المطلل التقفير في ا(.)37
والري يعقيقا ف هرا الملضع من الدراسب هل تر التسداؤل عدن مددا أمكانيدب الطدرف الدري صددر قدرار
التحكيم لمصلحته من تقفيرا ف العراق ؟
أ اجرالب عن هرا التساؤل تقتء التفرقب لين فرضين  ,الفرع األول وفيه يكل قرار التحكيم قد صدر
ف العراق  ,أما الفرع الثان وفيه يكل القدرار المتقدد قدد صددر خدار العدراق  ,ففد الفدرع األول ,
يعد قرار التحكيم وتقيدا ً أل المعيدار الغالدق فد تضدفاو الصدفب اللتقيدب علدى قدرار التحكديم لددا المشدر
العراق د هددل المعيددار الجغراف د أي مكددا صدددور قددرار التحكدديم ( ،)38فيطبددق لشددأ هددرا القددرار القلاعددد
الخاصب لتقفير أ كا المحكمين اللتقيب والت أور هدا قدانل المرافعدات المدنيدب العراقد رقدم ( )83لسدقب
 1161المعددل الدري خصدص  26مدا ا (  251ـ  ) 276لتقتديم التحكديم الدداخل مقدر االتفداق عليده لحدين
صدور قرار التحكيم وتقفيرا  ,أما ف الفرع الثان فيعد قدرار التحكديم وليدا ً ألنده صددر خدار العدراق ,
ولالررل تلى قانل تقفير أ كا المحاكم األرقبيب ف العراق رقم ( ) 32لسقب  1128ال نجد فيده تي ندص
يسمح لتقفير أ كدا التحكديم األرقبيدب فد العدراق  ,تذ يشدترت هدرا القدانل فد المدا ا األولدى مقده ت يكدل
الحكددم األرقب د المطلددل تقفيددرا ف د العددراق صددا را مددن محكمددب أرقبيددب مختصددب مؤلفددب خددار العددراق
لاجضددافب تلددى الشددروت األخددرا الت د تتطلب ددا تلددك اج كددا وضددرورا عرض د ا علددى المحكمددب العراقيددب
المختصب وتصدار األمر لتقفيرا ف العراق .
ليددد أندده تجدددر اجشددارا ت انءددما العددراق تلددى اتفاقيددات التحك ديم ذات الطددالع اجقليم د وه د االتفاقيددات
المعقل ا لين الدول العرليب مق ا  :االتفاقيدب المل ددا ألسدتثمار رؤوس األمدلال العرليدب فد الددول العرليدب
لسقب  ،)39( 1181واتفاقيب الرياع للتعاو القءاا لسدقب  , )40( 1183واتفاقيدب عمدا للتحكديم التجداري
الدول لسقب  , )41( 1187يسمح لتقفير قرارات التحكيم الصا را ف ضلو ت كا المؤسسب العرليب لءما
االسددتثمار لدده تالمددا كددا القددرار المددركلر صددا را فد ت دددا الدددول العرليددب المقتمدب تلددى هددرا االتفاقيددات
ولالشروت اللار ا في ا .
وهرا ما ال سبي تليه لالقسبب لقرار التحكيم الصا ر ف ضلو ف أ كا اللكالب الدوليب لءدما االسدتثمار,
ممدا يجعد الفقدرا ( ي ) مددن المدا ا (  ) 4مددن هدرا االتفاقيددب التد تتءددمن خءدل تقفيددر القدرار التحكيمد
للقلانين المتعلقب لتقفير اج كا ف الدولب المطلل تقفيرا ف أراضي ا عديمدب الجددوا  ,فعدد وردل ندص
يسددمح لتقفيددر قددرارات التحكدديم األرقبيددب وعددد انء دما العددراق تلددى االتفاقيددات الدوليددب الخاصددب لددالتحكيم
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التجاري الدول يعد اارً أما تقفير القرار ف العدراق ويحدد مدن فاعليده التحكديم كلسديلب لحسدم مقازعدات
عقد تدأمين األ سدتثمار األرقبد  ,ولدرا نتمقدى علدى المشدر العراقد سدم أمدرا لاالنءدما تلدى االتفاقيدات
الدوليب ال خاصب لالتحكيم التجاري كاتفاقيات نيليدلرك الخاصدب لداالعتراف وتقفيدر أ كدا التحكديم األرقبيدب
لسقب  , 1158أو اتفاقيدب واشدقطن لتسدليب المقازعدات المتعلقدب لاالسدتثمارات لدين الددول ومدلاتق الددول
األخرا لسقب  1165تى يتسقى للعراق تحقيق االستفا ا الكاملب من الءما الري تقدمده هيئدات الءدما
الدوليب ف هرا المجال مما يس م لالتعجي ف تحقيق التقميب المقشل ا ل را البلد .
لعد أ عرضقا فيما تقد لقتدا التحكديم المعتمدد لددا هيئدات الءدما ملضدل الدراسدب التددا ًو مدن اتفداق
التحكدديم وصددلالً جصدددار قددرار التحكدديم وتقفيددرا  ,وردددنا أ هددرا القتددا قددد تءددمن العديددد مددن االتجاهددات
الحديثب ف التحكيم الدول والت تؤ ي رع التحكيم أكثر يسراً وفعاليب كما تؤ ي تلى تمكين المحكمين من
أ او م مت م على اللره األكم .
الخاتمة -:
لقد اولقا من خدرل هدرا الدراسدب تسدليى الءدلو علدى التحكديم التجداري الددول فد ظد األنتمدب الدوليدب
لءما االستثمار  ,وسققتصر هقا على تيرا أهم القتااج والمقتر ات الت تمث رلهر البح وعلى القحل
اآلت :
أ .النتائج :
.1
.2
.3

.4

ت التعريفات التد قيلده لصدد التحكديم رميع دا ً تددور دلل مف دل وا دد وهدل أنده أسدلل لحد
المقازعات ملي ألتراف ا  ,ويبقى على اختيار الخصل لإرا ت م أفرا عدا يين للفصد فيمدا يثدلر
ليق م أو يحتم أ يثلر ليق م من نيا .
أ نتا التحكيم المعتمد لدا هيئات الءما الدوليب قد تبقى فك االرتبدات لشدك قداتع لدين قدانل
ترراوات التحكيم ولين البلد الري يجري فيه التحكيم األمر الري يمقح المحكمين الحريدب التامدب فد
تحديد واختيار قلاعد أو قانل ترراوات المحاكمب التحكيميب .
لقدد رصدده قلاعدد التحكدديم المقددررا قدد وضددعه نتامدا ً مسددتقرً لشددأ االعتدراف وتقفيددر قددرارات
التحكيم الصا را من هيئات التحكديم المشدكلب لملردق هدرا القلاعدد  ,وذلدك عقددما نصده علدى أ
قرار ال يأا يعد ن اايا ً ومليمدا ً ألتدراف القديا ويتعدين تقفيدرا لمجدر صددورا وتخءدع تردراوات
تقفيرا لقلاعد تقفير أ كا المحكمين ف الدولب المطلل التقفير في ا .
ت نتددا التحكدديم المعتمددد فدد ظدد األنتمددب الدوليددب لءددما االسددتثمار قددد تءددمن العديددد مددن
االتجاهات الحديثب ف التحكيم الدول والت من شأن ا أ تجع مقه أكثر يسراً وفعاليب كما تدؤ ي
تلى تمكين المحكمين من أ او م مت م على اللره األكم .

ب  .التوصيات
 .1تى يأت قرار التحكيم سليما ً ال يشك ف عدالته أو نياهته  ,نقتر تعدي اتفاقيدب المؤسسدب العرليدب
لءما االستثمار على نحل يسدمح لإمكانيدب الطعدن فد قدرار التحكديم فد أ دلال محدد ا وندرا فد هدرا
الصددد أ تقددات سددلطب نتددر الطعددن لمحكمددب االسددتثمار العرليددب كلن ددا محكمددب متخصصددب لقءددايا
االستثمار.
 .2نتمقى على المشر العراق سم أمرا لاالنءما تلى االتفاقيدات الدوليدب الخاصدب لدالتحكيم التجداري
كاتفاقيات نيليلرك الخاصب لاالعتراف وتقفير أ كا التحكديم األرقبيدب لسدقب  1158أو اتفاقيدب واشدقطن
لتسليب المقازعات المتعلقب لاالستثمارات لين الدول وملاتق الدول األخدرا لسدقب  1165تدى يتسدقى
للعراق تحقيق االستفا ا الكاملب من الءما الري تقدمه هيئات الءما الدوليب ف هرا المجال مما يسد م
لالتعجي ف تحقيق التقميب المقشل ا ل را البلد .
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( . )21للتلسع ف فكرا القتا العا الدول انتر  . :فيتب الحدا  ,المصدر السالق  ,ص 521وما لعددها وكدرلك انتدر :
 .فلزي محمد سام  ,المصدر السالق ,ص  174وما لعدها  ,ولقف المءمل  .ألل زيد رضدلا  ,المصددر السدالق ,
ص. 62
( .)32تجدر المر تب أنه لي رميدع القدرارات التد يتخدرها المحكدم أققداو سدير اجردراوات التحكيميدب تعدد قدرارات تحكديم
تحسم القيا ن اايا  ,للتلسع ف أنلا القرارات الت يتخرها المحكم انتر . :تلراهيم الدسلق ألل اللي  ,قلاعد وتردراوات
التحكيم  ,لح مقشلر ف مجلب الحقلق  ,تصددر عدن كليدب الحقدلق والشدريعب  -رامعدب الكليده  ,العدد  , 221السدقب, 17
 , 1113ص  11ـ. 122
( . )31انتر  :الما ا (  ) 2من الملحق رقم (  ) 1من اتفاقيب المؤسسب العرليب .
( .)32انتر  :الما ا ( )4الفقرا ( /1ز) من الملحق رقم ( )1من اتفاقيب المؤسسب العرليب .
( .)33الفقرا ( )3من الما ا ( )53من الاحب تحكيم اللكالب .
( .)34أنتر  :الفقرا ( )6من الما ا ( )54من عقد تأمين االستثمار المباشر و الت تقالد المدا ا ( )2 / 52مدن الاحدب تحكديم
اللكالب .
( .)35أنتر  . :محسن شفيق  ,التحكيم التجاري الدول ( راسب مقارنب ف قانل التجارا الدوليدب )  ,ار الق ءدب العرليدب
 ,القاهرا  , 1177 ,ص. 22
( .)36انتر  :الفقرا ( )3من الما ا ( )4من الملحق رقم (  )1من اتفاقيب المؤسسب العرليب .
( . .)37عبد الحميد األ د  ,المصدر السالق  ,ص. 6
( .)38انتر  :الما ا (/4ي) من الاحب تحكيم اللكالب الدوليب .
(. .)31فلزي محمد سام  ,التحكيم التجاري الدول وتمكانيب تطبيقه ف العراق  ,لح مقشلر ف مجلب العلل القانلنيب ,
تصدر عن كليب القانل  -رامعب لغدا  ,المجلد الثامن  ,العد األول والثان  , 1181 ,ص . 31
( .)42صا ق العراق على هرا االتفاقيب لالقانل رقم ( )42لسقب  1181المقشدلر فد اللقدااع العراقيدب لالعدد ( )2832فد
. 1181 /6/1
( .)41صا ق العراق على هرا االتفاقيب لالقانل رقم ( )112لسقب  1183المقشلر ف اللقااع العراقيب لالعدد ( )2176فد
. 1184 /3 /16
( . )42انءم العراق تلى هرا االتفاقيب لالتصديق علي ا لملرق القانل رقم ( )86لسقب  1188المقشلر ف اللقااع العراقيب
لالعد (  )3212ف . 1188 /1 /3

المصادر-:
أوالً :الكتب القانونية
 . . 1تلراهيم أ مد تلراهيم  ,التحكيم الدول الخاص  ,ت , 3ار الق ءب العرليب  ,القاهرا .2222 ,
 .2د.نبو زيد رضوان  ،األسس العامة للتحكيم في التجاري الدولي  ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية ،
. 1891
 .3د .حسن الهداوي ود .غالب علي الداوودي  ،القانون الدولي الخاص  /القسم الثاني  :تنازع القوانين
وتنازع االختصاص القضائي وتنفيذ األحكام األجنبية  ،ط ،1مديرية دار الكتب للطباعة والنشر  ،جامعة
الموصل . 1899 ،
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 .4د .حفيمة السيد حداد  ،الموجز في النمرياة العاماة فاي التحكايم التجااري الادولي  ،منشاورات الحلباي
الحقوقية  ،بيروت . 2002،
 . .5مدديا أ مددد دددا  ,التحكدديم ف د القددلانين العرليددب  ,ت , 1مقشددلرات الحلب د الحقلقيددب  ,ليددروت
.2227,
 .6صادق محمد جبران  ،التحكيم التجاري الدولي وفقاا لتتفاقياة العربياة للتحكايم التجااري الادولي لعاام
 ، 1892ط  ،1منشورات الحلبي الحقوقية . 2006 ،
.7د .عكاشااة عبااد العااال  ،التحكاايم فااي العةقااات الخاصااة والدوليااة  ،ط ، 1منشااورات الحلبااي الحقوقيااة
،بيروت .1882
 . .8فلزي محمد سام  ,التحكيم التجاري الدول  ,ت ,1ار الثقافب للقشر و التلزيع عما . 2226 ,
 .1د .محسن شفيق  ،التحكيم التجاري الدولي ( دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولية )  ،دار النهضاة
العربية  ،القاهرة .1822،
 . .12محمددل سددمير الشددرقاوي  ,العقددل التجاريددب الدوليددب  ,ت  , 3ار الق ءددب العرليددب  ,القدداهرا ,
.1112
ثانياً :البحوث
.1
.2
.3
.4

 .تلراهيم الدسلق ألل اللي  ,قلاعد وترراوات التحكيم  ,لح مقشلر ف مجلب الحقلق  ,تصدر
عن كليب الحقلق والشريعب  -رامعب الكليه  ,العد  , 221السقب. 1113 , 17
.عبدد الحميدد األ دد  ,التحكدديم فد اتفاقيدب المؤسسدب العرليددب لءدما االسدتثمار  ,وقدااع مددؤتمر
التحكيم الدول المقعقد ف كليب الحقلق  -رامعب ليدروت العرليدب  ,ليدروت  ,1111 ,مقشدلرات
المؤتمر .
 .مصطفى الجمال  ,امتدا شرت التحكيم خار اجتار التقليدي للعقد المتعلدق لده  ,لحد مقشدلر
ف مجلب الدراسات القانلنيب  ,تصدر عن كليب الحقلق  -رامعب ليدروت العرليدب  ,العدد السدالع ,
يلليل (تملز) . 2221 ,
.فلزي محمد سام  ,التحكيم التجداري الددول وتمكانيدب تطبيقده فد العدراق  ,لحد مقشدلر فد
مجلددب العلددل القانلنيددب  ,تصدددر عددن كليددب القددانل  -رامعددب لغدددا  ,المجلددد الثددامن  ,العددد األول
والثان . 1181 ,

ثالثا ً :االتفاقيات الدولية :
 .1اتفاقيب المؤسسب العرليب لءما االستثمار .
 .2اتفاقيب اللكالب الدوليب لءما االستثمار .
رابعا ً  :النماذج العقدية :
 .1عقد تأمين االستثمار المباشر.
 .2عقد تأمين معدات المقاوالت .
 .3عقد تأمين القرع .
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