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 الممخص

دوف تطور المنظومة االقتصادية في فمسطيف، وتأثر القطاع مارس االحتبلؿ االسرائيمي سياسية اقتصادية حالت 

الصناعي والزراعي واالقتصادي في ذلؾ، ولذلؾ تعتمد السمطة الوطنية الفمسطينية بشكؿ كبير عمى الدعـ االجنبي 

وانيف الخارجي في اعادة بناء البنية التحتية وتطوير المشاريع االقتصادية. وعميو، عمؿ المشرع الفمسطيني عمى سف ق

، كما وحاوؿ أف يتماشى مع 1998تعمؿ عمى تشجيع االستثمار في فمسطيف كقانوف تسجيع االستثمار لعاـ 

 االتفاقيات والمعاىدات الدولية التي تنظـ ىذا الشأف.

 

في ىذه الدراسة  سنمقي الضوء عمى المنظومة القانونية في فمسطيف والتي ليا أثر مباشر في تشجيع االستثمار 

وقانوف التحكيـ  1998ي في المنطقة، وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ نصوص مواد قانوف تشجيع االستثمار لعاـ األجنب

، ومقارنتيـ في المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي ليا أثر كبير في تسجيع المستثمر باإلضافة 2000الفمسطني لعاـ 

 في فمسطيف وفي الدوؿ النامية عمومًا. إلى التطرؽ الحكاـ قضائية محمية ودولية ليا عبلقة بيذا الشأف

 

ومف أجؿ الوصوؿ إلى ىذ اليدؼ فقد قسمنا الدراسة إلى ثبلثة فصوؿ يستيميا مقدمة تفسر بشكؿ أعمؽ جوانب 

الدراسة ونطاقيا، ومف ثـ فصؿ تمييدي يوضح مفيـو عقود االستثمار الدولية، طبيعتيا وأطرافيا. ويميو فصؿ اوؿ 

عمومًا، وأىـ مبادئو وأحكامو، وخصوصية التحكيـ في عقود الدولة، وأخيرًا فصؿ ثاني يتناوؿ  يتناوؿ موضوع التحكيـ

الظروؼ غير المتوقعة التي قد تصيب عقد االستثمار الدولي مثؿ الظروؼ الطارئة او القوة القاىرة، ووأثرىا عىؿ 

 ت غير المتوقعة.العقد، وكيؼ ممكف لممحكـ أف يعيد توازف العقد بعد وقوع مثؿ ىذه الحاال

 



توصمنا في ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج والتوصيات لعؿ اىميا؛ أف لمسمطة الوطنية الفمسطينية دور ميـ في 

تسجيع االستثمار األجنبي في فمسطيف وتقديـ الضمانات والتحفيزات البلزمة لتحقيؽ ذلؾ، ويكوف ذلؾ عف طريؽ سف 

حافظة عمى حقوؽ طرفي العقد والتأكد مف تطبيؽ إلتزاماتيـ. ثانيًا مف اىـ منظومة قانونية متكاممة تعمؿ عمى الم

الضمانات المقدمة لممستثمر األجنبي ىو حمايتو مف التقاضي اماـ المحاكـ الوطنية لمدولة المضيفة لبلستثمار والتي 

أي نزاع بينيـ عف  ىي طرؼ في العقد، وذلؾ عف طريؽ التحكيـ كونو وسيمة اختيارية لطرفي العقد لكي يتـ حؿ

طريقو، والذي يمتاز بحياده وموضوعيتو وسرعة إجرائاتو. واخيرًا عمى المشرع الفمسطيني إدراؾ مدى أىمية تماشي 

المنظومة القانونية في فمسطيف مع المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي تنظـ ىذا الشاف، مثؿ المعاىدات التي تتناوؿ 

 يذ أحكامو، والتي ليا بالغ األثر عمى تشجيع المستثمريف االجانب.تطبيؽ اتفاؽ التحكيـ او تنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

The investment activities in Palestine have been widely affected by the Israeli 

occupation of west bank and Gaza strip, the Palestinian economy is annexed 

deliberately to the Israeli economy, but without development. Accordingly Palestinian 

economy significantly depends on the foreign investment to take a role in rebuilding 

Palestine and shaping the Palestinian economy, thus the Palestinian legislation aimed to 

implement laws and regulations that motivate the investors to invest in our country. 

 

This study seeks to focus on the role of arbitration in maintaining the economic 

equivalent for the both parties of the investment contract, and to provide a balance 

analysis of the legal framework by analyzing the investment law of 1988 and arbitration 

law of 2000 in order to examine its coherence with the international laws and 

regulations that stipulate the investment and the arbitration. 

The Hope of this study is that it will evaluate the legal environment of the investment 

contracts in Palestine what motivates the investors to invest their money in Palestine 

and what makes an obstacle before the investors in this regard, also it seeks to provide 



innovative ideas that could contribute to an increase in the development dimension of 

international investment contracts.  

In order to achieve the above objectives, the study is subdivided into three chapters, 

proceeded by the introduction which explains the importance and the aims of this study. 

Then the introductory chapter focuses on the investment contract and its parties. The 

First chapter deals with the arbitration, its main principles, and its role in the host 

countries. The last chapter deals with the obstacles that might face the investment 

contracts parties, such as hard ship and Force majeure, and the role of arbitrator in re-

balance the investment contracts between the parties, without breaching the investment 

contracts.  

The main outcome of this study is that as an overall opinion, the legal climate for 

investment in Palestine is encouraging and satisfactory, since it provides the investor 

with the legal protection against litigation before the national courts of the host country. 

This study concludes that PNA has to improve the role of Palestinians high commission 

in attracting the investments, secondly, the regulations and laws that stipulate the 

investment sector must be in line with the international treaties that can protect the 

rights and obligations of the investors, and policy maker need to know what role these 

treaties actually play and to what extent they can contribute to receiving more 

investment abroad.  

 



 

 

 

 مــــــقــدمــة

تعتبر التنمية االقتصادية مف اىـ األىداؼ التي تسعى الدوؿ إلى تحقيقييا عمى اختبلؼ سياساتيا 

األجنبي في ىذا المجاؿ لما لو االستثمار  تشجيعدية واالجتماعية والسياسية، ولذا عممت الدوؿ عمى االقتصا

استغبلؿ مواردىا  ، وذلؾ مف خبلؿمف دور رئيسي في دعـ الخطط التنموية لمدولة المضيفة لبلستثمار

سواؽ المحمية واالنفتاح عمى والخبرات الدولية البلزمة لمقياـ باأل الطبيعية وتوفير رأس الماؿ والتكنولوجيا

 األسواؽ الدولية.

توفير المناخ المناسب ليذه ومف أىـ الضمانات التي تشجع المستثمر األجنبي عمى االستثمار في الدولة ىو 

مف خبلؿ توفير منظومة قانونية قادرة عمى حماية المشاريع االستثمارية مف التأميـ أو المصادرة االستثمارات 

حيث أف عقود االستثمار الدولية المبرمة بيف الدولة و التغيرات التشريعية والسياسية واإلقتصادية. ومف 

العبلقة تتسـ بالتفاوت  فطبيعة ىذهالمضيفة لبلستثمار والمستثمر األجنبي تثير العديد مف المشاكؿ القانونية، 

ة تعتبر شخصية معنوية عامة، تتمتع وعدـ التساوي في المراكز القانونية ألطراؼ العقد. فالدولة مف جي

بسمطة سيادية استثنائية ال يتمتع بيا الشخص األجنبي المتعاقد معيا، ومف جية أخرى فالشخص األجنبي 

غالبًا ما يكوف إحدى الشركات األجنبية االستثمارية العمبلقة عابرة الدوؿ والتي تعتبر مف أشخاص القانوف 

ية تفوؽ ميزانياتيا االقتصادية في بعض األحياف، ميزانية بعض الدوؿ الخاص، تقؼ في مراكز اقتصادية قو 

 خصوصًا النامية منيا.



وىذا التفاوت في المراكز القانونية واالقتصادية ألطراؼ عقد االستثمار الدولي، دفع المستثمر األجنبي إلى 

ودراسة الضمانات التي تقدميا دراسة قوانيف الدولة المضيفة لبلستثمار ومدى مبلئمة قوانينيا وتشريعاتيا، 

الدولة لممستثمريف، ولعؿ أىـ الضمانات التي قد تقدميا الدولة لممستثمر األجنبي، ىو خضوع النزاعات التي 

مف أىـ الوسائؿ كيـ أصبح التح ففي ظؿ ىذا المناخقد تنشأ بيف المستثمر األجنبي والدولة إلى التحكيـ. 

، لما يتمتع بو التحكيـ مف حياد منازعاتيـلفض  ف في ميداف التجارة الدوليةتعاقدو إلييا الم أيمجالبديمة التي 

ويكاد يخمو أي  ،الوطنيواستقبللية ولما يوفره مف مزايا وضمانات لممستثمر األجنبي بالمقارنة مع القضاء 

سير العقد عقد مف عقود التجارة الدولية مف شرط أو اتفاؽ ينص عمى اتباع التحكيـ عند حدوث نزاع بشأف تف

 أو تنفيذه أو إنيائو. 

وبالنظر إلى الدوؿ العربية في المنطقة بشكؿ خاص، نرى أف التغيرات الواقعة بسبب الحروب والثورات 

العربية وتغير الحكومات والسياسات، أدت إلى تزايد مخاوؼ المستثمريف األجانب مف إقامة مشاريع 

واإلجتماعية واإلقتصادية التي أثرت عمى عقود استثمارية  استثمارية في المنطقة بسبب التقمبات السياسية

ضخمة، ونحف في ىذه الدراسة نناقش كيؼ يمكف اف يكوف التحكيـ إحدى الوسائؿ التي تحمي حؽ 

المستثمر األجنبي مف ىذه التقمبات التي تؤثر عمى سير عقد االستثمار الدولي، وتشجعو عمى االستثمار في 

نعاش إ  قتصادىا.الدوؿ العربية وا 

 أىمية البحث:

 ترتكز أىمية الدراسة عمى عدد مف االعتبارات االقتصادية والقانونية والعممية ويمكف إجماليا فيما يمي:

عمى المستوى االقتصادي: تمعب عقود االستثمار الدولية أىمية كبيرة في تنمية اقتصاديات الدوؿ خاصة 

االستثمارية في إدارة مرافؽ عديدة مثؿ مشاريع البنية التحتية اريع شالنامية منيا، والتي تعتمد عمى الم

ومشاريع الصرؼ الصحي والمياه والكيرباء وغيرىا، األمر الذي يختمؼ عنو لدى الدوؿ المتقدمة التي قد 



تمجئ إلى ىذه المشاريع لمتطوير واإلعمار بشكؿ تكميمي أو ثانوي مقارنة مع احتياجات الدوؿ النامية ليذه 

 ريع االستثمارية.المشا

عمى المستوى القانوني: أصبح التحكيـ إحدى أىـ الوسائؿ البديمة لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية 

ت التي قد تنشأ عف ىذه األمر الذي فرض ضرورة المجوء إلى التحكيـ لحؿ المنازعاومنيا عقود االستثمار، 

ضتو القوانيف الوطنية والدولية وىو وسيمة محايدة ومستقمة عتبار أف التحكيـ أصبح أمرًا واقعًا فر االعقود، ب

 تدير النزاع الواقع عمى عقد االستثمار الدولي. يمكف أف 

عمى المستوى العممي: تبرز أىمية الموضوع مف كوف المجوء إلى التحكيـ في عقود التجارة الدولية في 

في الفترة الحالية خصوصًا بعد التوجو  فمسطيف كاف محدودا لمغاية غير أف األمور تغيرت بشكؿ ممحوظ

ليتماشى مع التطورات التي يشيدىا العالـ  2000( لعاـ 3القائؿ بتعديؿ قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ )

تناولت موضوع التحكيـ في إال أنو ال يوجد دراسة  ولدعـ وتشجيع االستثمار في فمسطيف، أضؼ إلى ذلؾ

مف جانب كيفية تسخير وبمورة التحكيـ كمصدر محايد ومستقؿ إلعادة  عقود االستثمار الدولية في فمسطيف

 التوازف والثقة في العقد االستثماري.

إدارة عقود لدور التحكيـ في والجدير بالذكر أننا تناولنا في ىذه الدراسة الجانب الموضوعي ال اإلجرائي  

خاصة بالتحكيـ وذات الصمة بجذب االستثمار، وذلؾ مف خبلؿ استعراض نصوص القوانيف الفمسطينية ال

وقانوف التحكيـ  وتعديبلتو 1998( لعاـ 1االستثمار الفمسطيني رقـ ) تثمارات األجنبية، مف خبلؿ قانوفاالس

 .2000( لعاـ 3الفمسطيني رقـ )

 إشكالية البحث: 



التحكيـ و كيفية تتمثؿ إشكالية ىذا البحث في دراسة ضماف التوازف االقتصادي لعقود االستثمار في إطار 

التوفيؽ بيف مصالح أطراؼ عقد االستثمار الدولي وىما الدولة أو أحد األجيزة التابعة ليا والمستثمر األجنبي 

 بطريقة متوازنة، عممًا بأف فكرة لجوء الدولة إلى التحكيـ في عقودىا قد أثارت خبلفًا وجداًل فقييًا واسعًا.

كيفية التوفيؽ بيف مصالح الدولة المضيفة التي تسعى إلى تحقيؽ واإلشكاؿ الرئيسي في ىذه الدراسة ىو 

أىداؼ عامة دوف أف تتخمى عف حقوقيا السيادية أو حصانتيا القضائية ودوف أف تخسر مواردىا وثرواتيا 

الطبيعية وىدفيا بتحقيؽ وتنمية إقتصادية مف خبلؿ جذب وتشجيع عقود االستثمار مف جية، وبيف األىداؼ 

 والربح الذي يسعى إلى تحقيقو الطرؼ المتعاقد اآلخر مف جية أخرى. االقتصادية

ويترتب عمى ىذا اإلشكاؿ الرئيسي عدد مف اإلشكاليات الفرعية األخرى، فما ىي الشروط التي يجب أف يتـ 

إدراجيا في عقود االستثمار لضماف فعالية التحكيـ وحسف تنفيذ عقد االستثمار؟ ىؿ شرط الثبات التشريعي 

مثبًل في حاؿ اختبلؿ التوازف االقتصادي أـ أحيانًا قد يكوف ضد مصمحتو؟ ف دائمًا في مصمحة المستثمر ىو

لعقد االستثمار الدولي بسبب حدوث تغيرات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بسبب إجراء إنفرادي 

قتصادية التي كاف عمييا أطراؼ العقد إتخذتو الدولة المضيفة لبلستثمار وأدى إلى تغيير المواقع القانونية واال

عند إبرامو، ىؿ يستدعي ىذا الخمؿ إنياء العقد؟ أـ ىؿ يمكف إعادة النظر فيو أو إعادة التفاوض عمى 

 الظروؼ الطارئة في عقودىـ يحوؿ دوف شروطو؟ وىؿ لجوء أطراؼ العقد إلى وضع شروط القوة القاىرة أو

ـ التمكف مف تبلشي ىذه النزاعات كيؼ يمكف لمتحكيـ أف يحؿ ىذه الوقوع في ىذه المنازعات؟  وفي حاؿ عد

 .النزاعات؟ وىؿ يجوز لممحكـ الخروج عف القواعد العامة لتسوية نزاعات القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة

 

 أسئمة البحث:

 عمى األسئمة التالية: اإلجابةنحاوؿ في ىذه الدراسة  



 اتفاقيات دولية أـ مف عقود القانوف الخاص أـ  لعقود االستثمار الدولية ىؿ ىي: ما ىو التكييؼ القانوني

 عقود ذو طبيعة مختمطة ؟أـ  إدارية اً تعتبر عقود

  فما ىي الدولة إلى التحكيـ في عقودىاعارض ومؤيد حوؿ مدى جواز لجوء متعددت اآلراء الفقيية بيف ،

 لممسألة؟ مبررات كبل الطرفيف، وكيؼ كاف الحسـ القانوني

  ىؿ يجوز لمدولة المتعاقدة بعد البدء في إجراءات التحكيـ أف تتمسؾ في حصانتيا القضائية أو سمطتيا

 السيادية بيدؼ وقؼ إجراءات التحكيـ أو عرقمة عممية التحكيـ؟ 

  االعتراؼ باستقبللية اتفاؽ التحكيـ ومبدأ االختصاص باالختصاص، مف شأنو تدعيـ سمطة واختصاص

التحكيـ في الحاالت التي تقدـ فييا الدولة عمى إنياء العقد أو االحتجاج بعدـ صبلحية اتفاؽ  ىيئة

 ؟مف جانب الدولة المضيفة لبلستثمار فما مدى سمطة المحكـ في مواجية تمؾ اإلجراءات االنفرادية التحكيـ،

  ء إلى التحكيـ، أو يحـر يحظر عمى الدولة المجو  اً جديد اً الدولة قانون ارصدا عندما ىو دور التحكيـ

والتي يكوف المستثمر  ،المستثمر مف إحدى الضمانات أو الميزات التي قدمتيا الدولة لو عند إبراـ العقد

 األجنبي قد عّوؿ عمييا عند إبرامو العقد المتنازع في شأنو؟

  القانونية واالقتصادية في حاؿ وقوع ظروؼ تشريعية أو سياسية أو اقتصادية عمى العقد غيرت مف المراكز

لممتعاقديف، ىؿ يمكف تصور المجوء إلى إعادة المفاوضة عمى شروط العقد؟ وىؿ يمكف تصور ذلؾ في حاؿ 

 وقعت ظروؼ طارئة أو قوة قاىرة عمى العقد؟

  تحديد أثر القوة القاىرة أو الظروؼ إعادة ضبط العبلقة القانونية بيف المتعاقديف و ما ىو دور التحكيـ في

 ؟Hard Shipارئة عمى العقد في حاؿ غياب شرط صريح خاص بالقوة القاىرة أو الط

 نطاق البحث والمنيج العممي المتبع:



ليذا البحث عمى دراسة دور التحكيـ في الحفاظ عمى مصالح أطراؼ عقد  النطاؽ الموضوعييقتصر  

أىـ الصعوبات التي واجيتني في ىذه االستثمار الدولي قبؿ إبراـ العقد وخبلؿ تنفيذه إلى حيف إنتياؤه ومف 

الدراسة ىو عدـ وجود دراسات سابقة حوؿ الموضوع في فمسطيف، عدا بعض المقاالت التي لـ تتناوؿ 

نصوص قانوف تشجيع االستثمار  الموضوع بعمؽ. ولقد اعتمدت في ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي عمى

مقارنتيا و  2000( لعاـ 3رقـ )ـ الفمسطيني وقانوف التحكيوتعديبلتو،  1998( لعاـ 1الفمسطيني رقـ )

الى أىـ باالضافة  وبعض القوانيف األخرى حسب الحاجة، بالنصوص التشريعية المماثمة في مصر واألردف

النصوص القانونية المنظمة لمتحكيـ الدولي، وتحميميا ومقارنتيا وترجيح إحداىا مع بياف األسباب والمبررات، 

راء بالتطبيقات العممية مف واقع عقود االستثمار الدولية وقرارات التحكيـ وأحكاـ باإلضافة إلى دعـ ىذه اآل

تـ االعداد ليذا البحث باالعتماد عمى المنيج الوصفي والتحميمي المقارف مف خبلؿ تحميؿ  القضاء، وفي ذلؾ

 .عيوبورفة مزايا القانوف الوطني و نصوص المواد القانونية ومقارنتيا بالقوانيف المختمفة لمع

 

 تــقســيم البحث:

تقتصر ىذه الدراسة عمى البحث في دور التحكيـ في الحفاظ عمى التوازف االقتصادي لعقود االستثمار 

جابة عمى األسئمة التي قد تتطرح بخصوص  الدولية في إطار موضوعي ال إجرائي، وعرض لكافة األفكار وا 

 تالي:ىذا الموضوع، وعميو قسمت ىذه الدراسة عمى النحو ال

 الفصل التمييدي: ماىية عقود االستثمار الدولية  

 الفصل األول: نظرة عامة عمى التحكيم في عقد االستثمار الدولي 

 ستثمار الدولي المبحث األوؿ: خصوصية التحكيـ في عقد اال  



 المبحث الثاني: المبادئ والشروط البلزمة لضماف فعالية التحكيـ 

 الدولي والمنازاعات الناتجة عن تغير ظروف العقدالفصل الثاني: التحكيم 

 المبحث األوؿ: المقصود بالحوادث غير المتوقعة

 المبحث الثاني: مدى سمطة المحكـ في معالجة الحوادث غير المتوقعة

كأطراؼ عقد االستثمار  ،والمستثمر األجنبي ،والدولة ،مفيـو عقود االستثمار الدولية تمييديالفصؿ الفي  تناولت

 الدولي واآلراء الفقيية المختمفة الخاصة بالطبيعة القانونية لعقد االستثمار الدولي.

الفصؿ االوؿ لدراسة مفيـو التحكيـ الدولي واتفاؽ التحكيـ، وموقؼ الفقو والقانوف مف لجوء الدولة إلى  توخصص

 تتناول ، فقدأما في المبحث الثاني وذلؾ في المبحث األوؿ.، ومدى تأثير ذلؾ عمى سيادة الدولة ،التحكيـ في عقودىا

أىـ الشروط والمبادئ البلزمة لضماف فعالية دور التحكيـ في عقود االستثمار، مثؿ شرط الثبات التشريعي وشرط 

إعادة التفاوض، أما المبادئ فيي مبدأ استقبللية اتفاؽ التحكيـ، ومبدأ االختصاص باالختصاص، وعدـ إمكانية 

 أو عرقمتيا. ،ومنع تعطيؿ إجراءات التحكيـ ،يـ باإلرادة المنفردةالرجوع عف اتفاؽ التحك

في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة أىـ المتغيرات التي قد تؤثر عمى عقد االستثمار الدولي، وىي  توأخيرًا تناول

الظروؼ الطارئة والقوة القاىرة، تعريفيا وشروط تطبيقيا وأثرىا عمى العقد، و سمطة المحكـ في إعادة التوازف 

 عة.ؿ وقوع ىذه الظروؼ غير المتوقاالقتصادي لعقد االستثمار الدولي في حا

 وعميو تكوف خطة البحث كاآلتي:

       : ماىية عقد االستثمار الدوليالفصل التميــيــدي

 التحكيـ في عقد االستثمار الدولي نظرة عامة عمى: الفــصــل األول



 عقد االستثمار الدولي عمىعف الظروؼ غير المتوقعة  الناتجة: التحكيـ الدولي والمنازعات الفصل الثاني

 

 

 

 التمييديلفصل ا

 ماىية عقد االستثمار الدولي

 تمييد وتقسيم:

إف دراسة دور التحكيـ الدولي في الحفاظ عمى التوازف االقتصادي لعقود االستثمار الدولية، تستمـز الوقوؼ 

بدايًة عمى مفيـو عقد االستثمار الدولي والعناصر المكونة لو، الدولة أو أحد األجيزة التابعة ليا بوصفيا 

ب دراسة التكييؼ القانوني لعقد االستثمار طرفًا أوؿ، والمستثمر األجنبي بوصفو طرفًا ثانيًا. كما تتطم

أىـ الضمانات التي تكفؿ حقوؽ كّؿ مف المستثمر األجنبي والدولة المضيفة  وكذلؾ التطرؽ إلىالدولي، 

 لبلستثمار وىي التحكيـ، وذلؾ مقدمًة عامًة يرتكز عمييا الفصبلف البلحقاف مف ىذه الدراسة.

 

 ط رئيسة ىي:وعميو، نتناوؿ في ىذا الفصؿ أربعة نقا

 أوال: التعريؼ بعقد االستثمار الدولي.

 االستثمار الدولي. دثانيا: العناصر المكونة لعق

 ثالثا: الطبيعة القانونية لعقد االستثمار الدولي. 



 عقد االستثمار الدولي. لتسوية منازعات رابعا: التحكيـ وسيمةً 

 

 

 

 

 التعريف بعقد االستثمار الدولي :أوالً 

استخداـ الماؿ وتشغيمو بقصد تحقيؽ ثمرة ىذا االستخداـ فيكثر الماؿ وينمو عمى االستثمار لغًة بأنو "يعرؼ 

. ولما كاف تعريؼ االستثمار يستمد أصولو مف عمـ االقتصاد، فيغُمب الطابع االقتصادي عمى 1مدى الزمف"

توظيؼ النقود ألي أجؿ في أي ممكية ف يعرفوف االستثمار بأنو " و القانوني لبلستثمار، فاالقتصادي التعريؼ

أو ممتمكات أو مشاركات، ُيحَتفظ بيا لممحافظة عمى الماؿ أو تنميتو سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة 

األمواؿ في نياية المدة أو بمنافع مادية، أو ىو استعماؿ حصيمة االدخار مف السمع التي لـ تستيمؾ في 

 .2عمؿ أو تفاعؿ منتج"

انتقاؿ أحد عوامؿ بلستثمار، حيث عرفو البعض بأنو "الناحية القانونية، فقد وردت تعريفات عديدة ل أما مف

اإلنتاج عبر الحدود الدولية لممساىمة في االستغبلؿ االقتصادي بطريؽ مباشر أو غير مباشر بقصد تحقيؽ 

 .3ربح نقدي متميز"

                                                 
 .274-273، ص 1956لبناف، -منظور، جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصاري، لساف العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروتبف إ 1
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لعربية ارات وانتقاؿ رؤوس األمواؿ بيف الدوؿ ا( مف اتفاقية تشجيع وحماية االستثم1/1وعرفتو المادة )

كافة انواع األصوؿ المستثمرة والتي تتعمؽ باألنشطة االقتصادية، ويقـو بيا بأنو " 2002المعقودة عاـ 

مستثمر تابع إلحدى الدوؿ المتعاقدة في أراضي دولة متعاقدة أخرى، والتي تقاـ وفقا لمقوانيف واألنظمة 

دة األخرى...". وركزت بعض التعريفات عمى أجنبية المستثمر واستثماره في إقميـ الخاصة بالدوؿ المتعاق

دولة غير دولتو األـ حيث عرفو البعض بأنو "تقديـ األمواؿ المادية والمعنوية واالداءات مف شخص طبيعي 

، أو سيتـ أو معنوي ال يحمؿ جنسية الدوؿ المستقبمة لممساىمة المباشرة أو غير المباشرة في مشروع قائـ

 .4إنشاؤه لمقياـ بنشاط اقتصادي مف خبلؿ مدة معقولة مف الزمف"

وقد اختمفت القوانيف الوطنية لمدوؿ في تعريؼ االستثمار، فبعض القوانيف اقتصرت عمى تعريؼ المشروع 

، وىو ما لجأ إليو كؿ مف المشرع 6، وتعريؼ المستثمر، وسجؿ االستثمار ولجنة الحوافز5محؿ االستثمار

لمصري واألردني والفمسطيني، وذلؾ خبلفًا لكؿ مف المشرع السعودي والعراقي المذيف تناوال مفيـو االستثمار ا

توظيؼ بأنو " 2006( لعاـ 13تثمار رقـ )( مف قانوف االس1بإسياب. فالمشرع العراقي عرفو في المادة )

عرفو المشرع  في حيفبمد". الماؿ في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة عمى ال

توظيؼ بأنو " 2000ألجنبي السعودي لعاـ ( مف نظاـ االستثمار ا1السعودي في الفقرة )و/ز( مف المادة )

رأس الماؿ األجنبي في نشاط مرخص لو بموجب ىذا النظاـ"، كما وأوضح المشرع السعودي المقصود برأس 

ثمار ووصؼ األمواؿ والحقوؽ متى كانت ممموكة ماؿ المستثمر وأورد أمثمة عميو وصنؼ أشكاؿ االست

 . 7لممستثمر األجنبي بأنيا استثمار أجنبي
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والمبلحظ في القوانيف الوطنية وجود نقص في بعض الجوانب في تعريؼ االستثمار، وقد يرجع السبب في 

والسياسية، ذلؾ إلى أف االستثمار ىو مفيـو مرف متطور ومتغير بتغير الظروؼ االقتصادية واالجتماعية 

 وبيذا المفيـو الواسع يمكف لمدولة جذب االستثمارات األجنبية عمى نحو أكبر.

أما بالنسبة لعقود االستثمار الدولية فقد عرفيا جانب مف الفقو بأنيا "عقود دولية تتمتع بطبيعة خاصة لتعمقيا 

ميا المستثمروف سواء أكانوا ىيئات بالخطط التنموية لمدولة المضيفة لبلستثمار وىذه العقود الدولية التي يبر 

استثمارية دولية أو التي تبرميا الدولة أو أحد أجيزتيا التابعة ليا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري، 

 ،8وبناء عميو يمتـز األخير بنقؿ موارد اقتصادية إلى الدولة المضيفة الستغبلليا في مشروعات عمى أرضيا"

ولة مع شخص مف أشخاص القانوف الخاص األجنبي التي تتعمؽ بمباشرة أو ىي "العقود التي تبرميا الد

 .9األنشطة التي تدخؿ في إطار خطط التنمية االقتصادية لمببلد"

نخمص مف التعريفات السابقة إلى أف أطراؼ عقود االستثمار الدولية ىي الدولة أو أحد األجيزة التابعة ليا، 

وتنفيذية وحصانة قضائية مف طرؼ والمستثمر األجنبي مف طرؼ بما تتمتع بو مف نفوذ وسيادة تشريعية 

أنيا عقود طويمة األمد وتعرؼ عقود االستثمار ب، وسنتناوؿ كبل الطرفيف بشيء مف التفصيؿ الحقاً  ،10خراَ 

تتضمف التزامات تنفذ غالبا خبلؿ مدد طويمة ولذلؾ تكوف عرضة لمتغيرات في الظروؼ المحيطة بيا، 

وبسبب ىذه الطبيعة الخاصة لعقود االستثمار الدولية، تقـو الدوؿ المضيفة لبلستثمار بمنح مساحة كبيرة مف 

ة في االستيراد والتصدير واإلعفاء مف الضرائب بيدؼ الضمانات والحقوؽ غير المألوفة لممستثمر، كالحري

 تشجيع االستثمار.  
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السادس عشر عصاـ الديف القصبي، التحكيـ الدولي والحفاظ عمى التوازف االقتصادي لعقود االستثمار، مجمة الشريعة والقانوف، المؤتمر السنوي  9

 .202"التحكيـ التجاري الدولي"، ص 
 .8، ص 2003لبناف،-حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بيف الدوؿ واألشخاص األجنبية، منشورات الحمبي، بيروت 10



وقد تمنح الدولة مف خبلؿ عقود االستثمار الدولية، المستثمر األجنبي حقوقا داخؿ الدولة، كحقو في تممؾ 

ذ مساحات مناسبة مف الدولة المضيفة بيدؼ إقامة المشاريع االستثمارية، وىي حقوؽ غير مألوفة قد تتخ

الطابع السياسي كحريتو في االستيراد والتصدير واإلعفاء مف جزء مف الضرائب، وعمى الرغـ مف كؿ 

الضمانات التي توفرىا الدولة لممستثمريف األجانب، تبقى حقوؽ وتوقعات المستثمريف األجانب محؿ نزاع مع 

وصية العبلقة بيف المستثمر الدولة المضيفة، ويعود ذلؾ بشكؿ جوىري لعناصر عقد االستثمار الدولي وخص

 األجنبي والدولة المضيفة لو، الناجمة عف عدـ التساوي في المراكز القانونية األمر الذي سنناقشو فيما يمي. 

 

 ثانيا: العناصر المكونة لعقود االستثمار الدولية

عقود االستثمار الدولية كأي عقد آخر عمى تبلقي إرادتيف بقصد إحداث أثر قانوني معيف. غير أف ىذه  تقـو

أطراؼ عقد االستثمار الدولي طبيعة العقود كما سبؽ وذكرنا تتميز بطبيعة خاصة ترجع بشكؿ أساسي إلى 

لخاصة تثير عددًا مف التساؤالت وىما الدولة أو أحد األجيزة التابعة ليا والمستثمر األجنبي. ىذه الطبيعة ا

أـ يمكف تصور الدولة طرفًا في  عمى العقد ومنيا طريقة إبراـ العقد، فيؿ يجب أف توقع الدولة بصورة مباشرة

العقد مف خبلؿ توقيع أحد األجيزة التابعة ليا، وما ىو المعيار الذي يتعيف االخذ بو العتبار َاثار العقد 

التابعة لمدولة منصرفة إلى الدولة باعتبارىا طرفًا فيو، وىؿ يجب أف يكوف المبـر بوساطة أحد األجيزة 

، وىذا ما ًا، ومتى يعتبر المستثمر أجنبياً المستثمر األجنبي شخصا اعتباريا اـ يمكف أف يكوف شخصًا طبيعي

 سيتـ اإلجابة عنو فيما يمي:

 الدولة  -1



( عمى 25في المادة ) 11(ICSID)عات االستثمارنصت اتفاقية واشنطف المنشئة لممركز الدولي لتسوية مناز 

اختصاص المركز الى أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عف أحد االستثمارات بيف دولة مف الدوؿ  أنو "يمتد

المتعاقدة أو أحد األقساـ المكونة ليا الذي تعينو تمؾ الدولة لممركز أو إحدى وكاالتيا التي تعينيا وبيف 

 متعاقدة".مواطني دولة أخرى 

بناء عمى ىذه المادة، وما سبؽ ذكره مف تعريفات تشريعية وفقيية لبلستثمار، يتضح أف عقد االستثمار قد 

يبـر بيف الدولة والطرؼ األجنبي بطريقة مباشرة عف طريؽ رئيس الدولة، رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء 

 .12سات التابعة لمدولةمثبل، أو بطريقة غير مباشرة عف طريؽ أحد األجيزة او المؤس

، إال أنو في بعض االحياف 13وال شؾ بأنو ال توجد صعوبة في حاؿ قياـ الدولة بالتوقيع مباشرًة عمى العقد  

قد يوقع عمى عقد االستثمار أحد األجيزة التابعة لمدولة التي تطبؽ سياسة الدولة وتيدؼ إلى خدمة الصالح 

 في العقد طالما لـ توقع عميو بصورة مادية مباشرة. العاـ، وىنا تدؽ مسألة وجود الدولة طرفاً 

وفي ىذا الصدد، توجد قضايا تحكيمية عديدة منيا حكـ لمركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيـ التجاري الدولي،   

الذي تتمخص وقائعو بأف اتفاقًا تـ بيف شركة مقاوالت وجية حكومية أفريقية مف أجؿ تنفيذ مشروع لمصرؼ 

( مف االتفاؽ عمى أنو يحؽ لممقاوؿ في حاؿ حدوث عقبات ال يمكف توقعيا أف 12لمادة )الصحي، ونصت ا

يطالب بالتعويض عف الضرر الناجـ إثر ىذه العقبات، وقد حدثت عدة عقبات خارجة عف إرادة الشركة أثناء 

قت بيا، وجاء القياـ بتنفيذ المشروع، ولجأت الشركة إلى التحكيـ بيدؼ طمب التعويض عف األضرار التي لح

دفع المحتكـ ضدىما ) وزير اإلسكاف وجياز تنفيذي حكومي أفريقي خاص بالصرؼ الصحي( بثبلثة دفوع 

إف العبرة فة وورد الدفع عمى النحو اآلتي "منيا؛ الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى بصفتيا مرفوعة عمى غير ذي ص
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 .84، ص 2010مصر، -فؤاد أبو طالب، التحكيـ الدولي في منازعات االستثمار األجنبية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، اإلسكندرية  13



توجو الدعوى إال مف أحد األطراؼ في  في العقد الذي ىو أساس مطالبة الشركة في التحكيـ الماثؿ، فبل

العقد، وال توجو إال لمطرؼ ااَلخر المتعاقد" وعميو استند المحتكـ ضده بأنو ال يجوز مطالبة مف لـ يكف طرفًا 

في العقد، ألف المطالبة ىنا أساسيا العقد وحجتو تقتصر عمى مف وقع عميو فقط، وفي العقد المتنازع عميو 

وقد ذىبت ىيئة التحكيـ في ىذا الشأف في حكميا الصادر في ، ذي لمصرؼ الصحيوقع الجياز التنفيلـ ي

إلى أنو "لما كانت اعتمادات الجياز التنفيذي لمصرؼ الصحي مدرجة ضمف موازنة الجياز  23/3/1996

، كما تـ إدراج اعتماداتو ضمف موازنة قطاع 1985-1984وحتى  1982 -1981المركزي لمتعمير منذ 

األمر الذي يؤكد أف الجياز التنفيذي لمصرؼ الصحي أصبح واجية   1988-1985عاـ االسكاف في 

الدولة التي تييمف عمى مشروع الصرؼ الصحي، والثابت أف العقد أبـر صحيحا في إطار مناقصة عامة 

 تتعمؽ بمشروع أساسي يمثؿ حمقة مف حمقات مشروع حيوي يتعمؽ بالمرافؽ العامة، وقد أولتو الدولة عناية

ض المتاحة فائقة وكرست مف أجمو أموااًل سواء ضمف موازنة الدولة وىيئاتيا العامة أو ضمف المنح والقرو 

ولذا يعتبر الجياز التنفيذي الصحي لمدولة واجية الدولة في ىذا العقد وخادمًا لمصالحيا " مف الدوؿ األجنبية

 .14ر طرفا في العقدوسياستيا العامة، وحتى لو لـ يوقع ماديا عمى العقد فيو يعتب

 ولتحديد وجود الدولة مف عدمو في عقد االستثمار يمكف االرتكاز عمى معياريف ىما:

المعيار القانوني: وىو يقـو عمى فكرة التوقيع المادي عمى العقد واالستقبللية القانونية الظاىرة التي تتمتع   -

 .15بيا المؤسسة أو الييئة المتعاقدة بحيث ال يعد طرفًا في العقد إال مف وقع ماديا عميو

                                                 
 .87-86فؤاد أبو طالب، مرجع سابؽ، ص نقبًل عف   14
ف محكمة استئناؼ باريس، وتتمخص وقائع القضية وقد اخذ بيذا المعيار في حكـ التحكيـ في قضية ىضبة األىراـ وشركة جنوب الباسفيؾ الصادر ع 15

مف  بأف وزير السياحة المصري ممثبل عف حكومة جميورية مصر العربية والييئة المصرية العامة لمسياحة والسفر مف جانب، وشركة جنوب الباسفيؾ
لحكمة، ولـ يتضمف ىذا االتفاؽ شرطًا تحكيميًا. الحقا تـ جانب َاخر وقعوا عمى عقد بيدؼ إنشاء مركزيف سياحييف بجوار مقر األىرامات وااَلخر برأس ا

لية بباريس ابراـ عقد اخر تكميمي بيف الييئة العامة لمسياحة والسفر وشركة جنوب الباسفيؾ واشتمؿ عمى شرط تحكيمي وفقا لبلئحة غرفة التجارة الدو 
ICC وع فمجأت شركة الباسفيؾ إلى التحكيـ في غرفة التجارة الدولية لمتحكيـ بباريس، بعد فترة تـ إلغاء المشر  .وفي نياية العقد ورد توقيع الطرفيف فقط

لزاميا بدفع مبمغ  مميوف دوالر لشركة الباسفيؾ، باإلضافة  1225وانتيت ىيئة التحكيـ في قراراىا إلى إدانة الحكومة المصرية بصفتيا طرفا في العقد وا 



المؤسسات والييئات التابعة ليا  المعيار االقتصادي: وىو يقـو عمى فكرة دور الدولة في العقود التي تبرميا -

أو إف كانت ىذه المؤسسات والييئات تحقؽ سياسة الدولة العامة مف خبلؿ ىذه العقود المبرمة، وىذا المعيار 

يبحث في الخمفية االقتصادية التي ينشئيا العقد، أو بعبارة أخرى اليدؼ الذي يخدمو المشروع المقاـ، بغرض 

عمؿ المؤسسة أو الييئة العامة في اطارىا تشكؿ يد مساندة لتحقيؽ مصالح معرفة إف كانت الدولة التي ت

 . 16الدولة، رغـ ما يبدو مف استقبلؿ قانوني تتمتع بو ىذه األجيزة العامة

وىو ما أخذت بو ىيئة التحكيـ في القضية سابقة الذكر، في  ،األخذ بالمعيار االقتصادي إلىونحف نذىب 

رفًا في عقد االستثمار سواء أبرمتو بصورة مباشرة أو عف طريؽ مؤسسات أو تحديد وجود الدولة بوصفيا ط

ىيئات عامة تابعة ليا، ألنو يساعد عمى إسداؿ الستار القانوني الذي تختبئ وراءه الدولة بيدؼ التممص مف 

يعكس  التزاماتيا أماـ المستثمر األجنبي والذي ىو سبب العديد مف نزاعات عقود االستثمار، ىذا المعيار

حقيقة الواقع االقتصادي الذي يمس بصورة مباشرة بالمصالح االقتصادية واالجتماعية لمدولة ويمثؿ الفائدة 

المتوقعة مف مثؿ ىذه المؤسسات كأداة منفذة لسياسة الدولة. أما المعيار القانوني فيو ضيؽ النطاؽ ال يكفؿ 

عة مف سمطتيا السيادية ال سيما في العقود لممستثمر األجنبي ضمانة وحماية ضد تصرفات الدولة الناب

 الكبرى التي تمس مصالح الدولة وتستمر لفترات زمنية طويمة.

 

 المستثمر األجنبي  -2

                                                                                                                                                             

إلى الطعف بحكـ التحكيـ أماـ محكمة استئناؼ باريس مدعية بانيا ليست طرفا في العقد وورد في حكـ  إلى الفوائد والمصروفات القضائية. ولجأت مصر
مى شرط التحكيـ االستئناؼ بباريس: "إف الييئة العامة لمسياحة والفنادؽ ليا شخصية قانونية مستقمة عف الدولة المصرية، وتوقيعيا عمى العقد المشتمؿ ع

مصرية بيذا الشرط، فيي تحمؿ المسؤولية المعنوية الخاصة بيا، وليا ميزانية مستقمة، كما أنيا تخضع لقواعد المحاسبات المالية ال يعني إلزاـ الحكومة ال
التي تخضع ليا شركات المساىمة المصرية، وبالتالي تكوف ىذه الشركة ىي الطرؼ في العقد وليست الحكومة المصرية"  مذكور في بشار محمد 

 .516، حفيظة السيدة حداد، العقود المبرمة بيف الدوؿ واألشخاص األجنبية، مرجع سابؽ، ص20-18ابؽ، ص األسعد، مرجع س
 .20بشار محمد األسعد، مرجع سابؽ، ص   16



عمى أنو  1998( لعاـ 2( مف قانوف تشجيع االستثمار رقـ )1في المادة ) عرؼ المشرع الفمسطيني المستثمر

"أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أو سبؽ لو أف استثمر في فمسطيف بموجب أحكاـ ىذا القانوف أو 

( 16ردني رقـ )( مف قانوف االستثمار األ12القوانيف السابقة". كما عرفو المشرع األردني في المادة رقـ )

 مممكة وفؽ أحكاـ ىذا القانوف".الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يستثمر في البأنو " 1995لعاـ 

( مف اتفاقية واشنطف الخاصة 25فقد عرفت الفقرة الثانية مف المادة )، أما عمى صعيد االتفاقيات الدولية

بارة مواطف ، ع1965بتسوية المنازعات الناشئة عف االستثمارات بيف الدوؿ وبيف رعايا الدوؿ األخرى لعاـ 

ما يمي: )أ( كؿ شخص طبيعي  ،"أحد رعايا الدولة المتعاقدة األخرى"يقصد بعبارة إحدى الدوؿ األخرى: "

كؿ شخص معنوي يحمؿ -يحمؿ جنسية إحدى الدوؿ المتعاقدة األخرى خبلؼ الدولة الطرؼ في النزاع... ب

 . 17جنسية احدى الدوؿ المتعاقدة األخرى خبلؼ الدولة الطرؼ في النزاع"

يكوف شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا، وقد وجاء التعريؼ قاصرًا  ويتضح مف النصوص السابقة أف المستثمر قد

عف تحديد جنسية المستثمر، وقد يرجع ذلؾ إلى إبقاء مفيـو المستثمر واسعًا حتى يشمؿ المستثمر األجنبي 

 والوطني.

ًء وعميو، قد يكوف الشخص األجنبي اعتباريًا، شركة أو شركات متعددة الجنسيات أو مشروعًا مشتركًا. وبنا

الفقو والقضاء لؤلشخاص االعتبارييف بالشخصية القانونية، يمكف ليا مباشرة نشاطيا و  التشريع عمى اعتراؼ

التجاري أو االقتصادي، وال يؤثر عمى طبيعة عقود االستثمار كوف الطرؼ المتعاقد مع الدولة شخص 

 طبيعيًا أو اعتباريا.
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 االستثمار الدوليثالثًا: الطبيعة القانونية لعقد 

إف تحديد الطبيعة القانونية لعقود االستثمار يعد أمرًا ميمًا، ألف عقود االستثمار الدولية قد تتخذ اشكااًل 

مختمفة سواء أكانت عقود استثمار ثنائية أو جماعية، وقد تباينت اآلراء الفقيية حوؿ الطبيعة القانونية األكثر 

وال شؾ بأف تحديد الطبيعة القانونية لعقود االستثمار الدولية يعّد نقطة  اتصااًل بعقود االستثمار الدولية،

 ارتكاز في ىذه الدراسة.

وسنستعرض أىـ اآلراء الفقيية في تكييؼ الطبيعة القانونية لعقود االستثمار الدولية وىي أربعة نظريات: 

 رًا العقود اإلدارية.عقود القانوف الخاص، العقود ذات الطبيعة الخاصة، اتفاقية دولية، وأخي



 

 القانون الخاص                                عقود -1

أف عقود االستثمار الدولية ىي مف قبيؿ عقود القانوف الخاص، بناء عمى قاعدة العقد شريعة المتعاقديف إذ   

فرض شروطو الخاصة  انيةوالمستثمر لو إمك ،التزامات وحقوقًا متوازنة بيف طرفي العقد تحويإّف ىذه العقود 

أضؼ إلى ذلؾ أف متطمبات العصر الحالي تفرض عمى الدولة أف تتنازؿ عف جزء مف سيادتيا  ،عمى العقد

 وأف تنزؿ في منزلة األشخاص العادييف وأف تتعاقد وفقا ألحكاـ القانوف الخاص، دوف أف تفرض شروطاً 

 .18استثنائية نابعة مف سيادتيا داخؿ إقميميا الجغرافي

ناء عميو، ذىب البعض إلى القوؿ بانعقاد االختصاص بالفصؿ في ىذه المنازعات لمقضاء العادي، وذلؾ وب  

بناء عمى عدد مف الحجج أوليا مبدأ العقد شريعة المتعاقديف، وأف ىذه العقود تقـو عمى أساس حقوؽ 

 .19واةوالتزامات متبادلة ومتوازنة بيف الطرفيف، تقضي أف يكوف التعامؿ عمى قدـ المسا

بأف ىذه الفكرة ال تتبلءـ مع ذاتية عقود االستثمار الدولية وخصوصيتيا، ألنيا تتضمف مبلمح نرى و   

السمطات العامة وضرورة تحقيؽ المصمحة العامة، كما انيا مف الممكف أف تحوي التزامات وحقوؽ غير 

االستثمار الذي تبرمو الدولة مع المستثمر متوازنة وقد تشمؿ شروطًا غير مألوفة، لذا ال يمكف اعتبار عقد 

 األجنبي مف قبيؿ عقود القانوف الخاص المحض.
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يتجو جانب َاخر مف الفقو إلى أف عقود التنمية االقتصادية ىي مف العقود ذات الطبيعة المختمطة، التي   

باعتبار طبيعة أطرافيا وارتباطيا بخطط التنمية ، 20تجمع بيف خصائص القانوف العاـ والقانوف الخاص

 .21االقتصادية لمدولة المضيفة

أف الشروط التي توجد في العقد ىي شروط جديدة، تجعؿ لو طابعًا مختمطًا ذا طبيعة خاصة،  عمى اعتبار  

تقيد مف سيادة الدولة وسمطاتيا وتنزليا منزلة األشخاص العادييف وتمنح المتعاقد حصانة ضد فمذا ىي 

 Aramcoعدد مف قرارات التحكيـ، ومنيا قرار التحكيـ في قضية  الرأيىذا  أيدالتغيير في التشريعات. وقد 

المناجـ ىو عقد ذو طبيعة  لجنة التحكيـ إلى أف عقد امتياز ربية السعودية(، والذي أشارت فيو)المممكة الع

 .22خاصة مختمطة، وال ينتمي إلى أي صنؼ َاخر مف العقود

والقوؿ أف عقود االستثمار الدولية ىي مف العقود ذات الطبيعة المختمطة أمر غير صائب، إذ أننا قد نممس   

جنبي المتعاقد بعض مظاىر القانوف العاـ في ىذا العقد بسبب وجود الدولة المتعاقدة ومنح المستثمر األ

تسييبلت وامتيازات غير متوافرة في العقود الخاصة، حيث تتجسد أىـ عناصر القانوف الخاص في الطبيعة 

العقدية والتجارية، إذ يتـ مناقشة البنود مف قبؿ كبل الطرفيف وتتضمف شروطًا خاصة بالقانوف الواجب 

ا عف طريؽ التحكيـ. ولذا ال يمكف القوؿ أف التطبيؽ عمى ىذه العقود وطرؽ تسوية المنازعات الناشئة عني

ىي مف قبيؿ عقود القانوف الخاص، وكذلؾ ال يمكف اعتبارىا مف عقود القانوف العاـ، إذ  -عقود االستثمار

أف القوؿ بأنيا مف عقود القانوف العاـ واعتبار الدولة شخصية عامة ذات سمطة سيادية، تؤكد عمى إمكانية 

 باعتبارىا سمطة سيادية، وىذا سيضر ببل شؾ بمصالح المستثمر األجنبي. قياـ الدولة بالتصرفات 

 دولية  عقود  -3
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تعرؼ االتفاقية الدولية عمى أنيا "توافؽ ارادة شخصيف أو أكثر مف أشخاص القانوف الدولي في إحداث َاثار   

الدولية تدخؿ ضمف طائفة . وقد ذىب البعض إلى أف عقود االستثمار 23قانونية معينة طبقا لمقانوف الدولي"

عقد إلى التزامات الااللتزامات الناشئة عف  قد بني كمحاولة لترتيبالرأي  يكوف ىذا االتفاقيات الدولية. وىذا

 . 24دولية بحيث تترتب المسؤولية الدولية عمى الدولة في حاؿ إخبلليا بيذه االلتزامات

ليس عقد بيف أشخاص القانوف الدولي، أو أشخاص ولقد واجو ىذا االتجاه العديد مف االنتقادات، إذ أف ىذا   

" و الدولة في توافؽ شخصيف أو أكثر مف أشخاص القانوف الدولي" دولية، وقد عرؼ العقد الدولي عمى أنو

لمكانة األشخاص الطبيعيف،  عقد االستثمار قد تتخمى عف جزء مف سيادتيا وحصانتيا كشخص دولي وتنزؿ

أضؼ إلى ذلؾ أنو ليس بالضرورة اف يكوف كبل طرفي عقد االستثمار الدولي أشخاص دولييف، فقد يكوف 

شخص أجنبي طبيعي سواء فرد او شركة أجنبية أوغيرىا، ولذا ال يمكف تعميـ صفة الدولية عمى عقد 

 االستثمار.

 العقود اإلدارية  -4

شخاص المعنوية العامة لئلدارة بيدؼ تسيير أحد األالعقد الذي يبرمو أحد عمى أنو "يعرؼ العقد اإلداري   

المرافؽ العامة وتحقيؽ مصمحة عامة وأف يستخدـ في ابرامو أساليب القانوف العاـ مف خبلؿ تضمينو شروطا 

. ويميؿ جانب مف الفقو إلى اعتبار 25استثنائية وغير مألوفة في القانوف الخاص بقصد ترتيب آثار قانونية"

أف عقود االستثمار الدولية تدخؿ ضمف طائفة العقود اإلدارية، عمى أساس أف عقود االستثمار تبرميا الدولة 

او أحد األجيزة التابعة ليا بناء عمى تشريعات الدولة وقوانيف االستثمار وبموجب إشراؼ الييئة العامة 

ذا كانت ىذه العقود حسب مظيرىا الخارجي تبدو كأنيا لتشجيع االستثمار، وبالتالي ت عد عقودًا إدارية. وا 

                                                 
 .207جورج حزبوف حزبوف ومصمح أحمد الطراونة، مرجع سابؽ، ص   23
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عقود خاصة حيث يكوف االختصاص بشأف منازعاتيا لمقضاء الخاص أو لمتحكيـ، فإف تمييز ىذه العقود 

 .26بيذا الشكؿ ال يمنع مف وصفيا بالعقود اإلدارية وتطبيؽ القانوف اإلداري عمييا

 

 :27إلى عدد مف المبررات تتمثؿ في أف واستند الرأي السابؽ  

 أحد طرفي عقد االستثمار ىو الدولة أو أي جياز َاخر مف األجيزة التابعة ليا.  -1

 اليدؼ األساسي مف عقد االستثمار ىو تحقيؽ المصمحة العامة لممجتمع وتسيير مرافؽ عامة. -2

الشروط غير المألوفة مثؿ حقيا حؽ الدولة بوصفيا طرفًا في العقد وبما ليا مف سيادة فرض مجموعة مف   -3

في تأميـ المشروع مف أجؿ مقتضيات المصمحة العامة، وحقيا في منح اإلعفاءات والميزات غير المألوفة 

التي تمنحيا الدولة لممستثمر األجنبي، وىي مزايا غير معتادة في مجاؿ العقود مع األفراد في القانوف 

 .28الخاص

ة ىذه االعتبارات، خاصًة االعتبار األخير، إذ أف الشروط االستثنائية وأبدى البعض عدة تحفظات عمى صح  

أو غير المعتادة التي تمنح العقد الصفة اإلدارية قد تعطى لممستثمر في مواجية الدولة وليس العكس وما 

ي جرت عميو العادة في عقود االستثمار، فالدولة قد تفرض قيودًا عمى سمطتيا العامة لصالح الطرؼ األجنب

المتعاقد معيا وذلؾ بيدؼ جذب االستثمارات وتشجيعيا، ومثاؿ عمى ذلؾ ما يتعمؽ بتقييد سمطاتيا في العقد 

 .29مف خبلؿ شرط الثبات التشريعي

                                                 
 .118فؤاد أبو طالب، مرجع سابؽ، ص   26
 .59ص طارؽ بف ىبلؿ البورسعيدي، مرجع سابؽ،   27
وقعة في مثاؿ ذلؾ ما نصت عميو الفقرة األولى مف المادة الخامسة مف االتفاؽ حوؿ تشجيع وحماية االستثمارات المعقودة بيف األردف والنمسا والم  28

مف الطرؼ  عمى أنو " ال يجوز لطرؼ متعاقد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة نزع ممكية أو تأميـ استثمار تابع لمستثمر 23/1/2001فيينا في 
وفقا -بدوف تمييز. ج-ألغراض المنفعة العامة. ب-نزع الممكية" إال: أجة مماثمة يشار إلييا فيما بعد "االخر، أو اتخاذ أية اجراءات تؤدي إلى نتي

 ."عمى أف يرافؽ ذلؾ تعويض فوري ومناسب وفعاؿ-اإلجراءات قانونية محددة. د
د بيف شرط الثبات التشريعي يتضمف تعيدا مف الدولة المضيفة بثبات األحكاـ والتشريعات القانونية في العقد والتي عمى أساسيا تـ انعقاد العق  29

مف خبلؿ  الطرفيف، وبيذا يكوف المستثمر محمي مف أية تعديبلت مف الممكف أف تجرييا الدولة فيما يتعمؽ باالستثمار مستقببل، وقد يظير ذلؾ جمياً 
وليات ؤ والتي تنص عمى أنو "يكوف لمجمس اإلدارة المياـ والمس1998( لعاـ 1( مف قانوف تشجيع االستثمار الفمسطيني رقـ )11/15نص المادة )



( مف 7ثـ إف مسألة المصادرة والحؽ في التأميـ غير واردة في التشريعات الحديثة، ومف ذلؾ نص المادة )  

التي تنص عمى أنو " ال يجوز تأميـ المشروعات  1998( لعاـ 1ي رقـ )قانوف تشجيع االستثمار الفمسطين

أو مصادرتيا كما ال يجوز الحجز عمى أمواليا أو االستيبلء عمييا أو تجميدىا أو مصادرتيا أو التحفظ 

عمييا إال عف طريؽ القضاء". وأف المستثمر ىو الذي يممي شروطو عمى الدولة في عقود االستثمار وخاصة 

لة الدوؿ النامية، ويعود ذلؾ إلى أف المستثمر األجنبي في كثير مف األحياف يكوف في مركز في حا

 .30اقتصادي أقوى مف الدولة

كما ذىب أصحاب ىذا الرأي إلى أف العادة قد سرت عمى إحالة الكثير مف نزاعات عقود االستثمار إلى   

العقود تدخؿ في إطار األعماؿ المدنية  المؤسسات التحكيمية وليس لمقضاء اإلداري، باعتبار أف ىذه

 .31والتجارية، في حيف أف العقد اإلداري يعد عقدا وطنيا يخضع لقانوف الدولة الطرؼ في العقد

بعد استعراض اآلراء السابقة ال بد بداية مف تسميط الضوء عمى العبلقة العقدية بيف األطراؼ وىنا نتساءؿ 

د شريعة المتعاقديف أـ أف العقد قد يتضمف شروطًا استثنائية وضمانات إف كانت ىذه العقود يحكميا مبدأ العق

وحوافز تفرضيا اإلدارة والمستثمر لضماف حقوقيـ؟ ثانيا، ىؿ يجب أف تكوف الشروط االستثنائية أو غير 

 المعتادة في صالح الدولة أـ مف الممكف أف تمنح الدولة ضمانات استثنائية لصالح المستثمر؟

                                                                                                                                                             

، ورفع مقترحات مراقبة أي قانوف أو نظاـ فمسطيني يقيد أية حقوؽ وضمانات نص عمييا قانوف االستثمار أو يحد منيا أو يمس بيا -11التالية:" ....
ال يؤثر ىذا ( مف نفس القانوف"42نص المادة ) إلدخاؿ التغييرات عمى مثؿ ىذه القوانيف واألنظمة إلى مجمس الوزراء إلقرارىا وفؽ األصوؿ..." وكذلؾ

ى تمؾ الموافقات والحوافز سارية ة قوانيف سابقة ذات صمة، وتبقيالقانوف سمبا عمى الموافقات والحوافز المقدمة إلى المستثمريف والمشاريع بموجب أ
في المبحث  بشكؿ مفصؿالمفعوؿ إلى حيف إنيائيا أو انتياءىا بموجب أحكاـ القوانيف التي صدرت بناء عمييا" وسوؼ نتطرؽ لشرط الثبات التشريعي 

 الثاني مف الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة.
 .77مرتضى جمعة عاشور، مرجع سابؽ، ص   30
-52، األردف، ص 2005، دار وائؿ، 1راجع في ذلؾ، بشار جميؿ عبد اليادي، التحكيـ في منازعات العقود اإلدارية، دراسة تحميمية مقارنة، ط  31
53. 



وفي ىذا الشأف فإننا نؤيد الرأي األخير القائؿ بإطبلؽ صفة العقود اإلدارية عمى عقود االستثمار الدولية لعدة   

إلبراـ أي عقد مف عقود القانوف اإلداري ال بد مف توافر ثبلثة عناصر مجتمعة بحيث لو اسباب، بداية 

 :32تخمؼ أحدىا انجمت عنو الصفة االدارية وىي

 العقد مف اشخاص القانوف العاـ كوف أحد أطراؼ  -1

أحد أىـ العناصر المكونة لمعقود اإلدارية ىو وجود الدولة طرفًا في العقد أو أحد األجيزة التابعة ليا والتي   

 .33تعمؿ عمى تحقيؽ مصالح الدولة بصفتيا سمطة سيادية

 كوف المشروع يخدـ مرفقًا عامًا في الدولة   -2

غيرىا مف العقود بأنيا تتعمؽ باحتياجات عامة مثؿ الطرؽ والمياه والكيرباء تتميز العقود اإلدارية عف   

واالتصاالت والطاقة وغيرىا، ويكوف اليدؼ الرئيسي مف ورائيا ىو تحقيؽ منفعة عامة في الغالب ال تحقيؽ 

 ، وىو ما تقـو عميو معظـ عقود االستثمار وخصوصا الكبرى منيا.34الربح

 روطًا وحقوقًا غير مألوفة في عقود القانوف الخاصكوف أف العقد يتضمف ش  -3

وىو أمر يمكف مبلحظتو في جميع عقود االستثمار، إذ إف الدولة ليا الحؽ في أف تفرض شروطًا وتمنح   

صبلحيات وضمانات لممستثمر غير مألوفة وال تتواجد في عقود القانوف الخاص، كما أف لممستثمر الحؽ 

. وىنا ال يشترط في 35مثؿ المجوء إلى التحكيـ او شرط الثبات التشريعيأيضا في فرض شروط خاصة بو 
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ضبً أظش أ٠ 161-155، ص 2000ِجٍت ٔمببت اٌّحب١ِٓ األسد١١ٔٓ اٌؼذداْ األٚي اٌثبٟٔ وبْٔٛ اٌثبٟٔ ٚشببط ٌسٕت  464/97أٔظش إٌٝ ػذي ػ١ٍب سلُ   

ببٔٗ " اٌؼمذ ال ٠ؼخبش إداس٠ب إال إرا وبْ أحذ  16/5/1993ق.ع جٍست  2381/34إٌٝ لشاس اٌّحىّت اإلداس٠ت اٌؼ١ٍب اٌّظش٠ت فٟ اٌطؼٓ سلُ 

طشف١ٗ شخظب ِؼ٠ٕٛب ػبِب ِٚخظال ببإلداسة ٚحس١١ش ِشافك ػبِت ِخضّٕب ششٚطبً غ١ش ِأٌٛفت فٟ ٔطبق اٌمبْٔٛ اٌخبص، فئرا حضّٓ اٌؼمذ 
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أف تكوف الشروط االستثنائية جميعيا مقررة لصالح الجية اإلدارية فبل يوجد مانع مف إفادة المتعاقد اآلخر 

 .36مف ىذه الشروط، ما داـ ذلؾ في المصمحة العامة

التحكيـ في عقود الدولة وعدـ جوازه في العقود اإلدارية أيضًا، فنرد أما بالنسبة لبعض اآلراء القائمة بعد جواز   

بأف التحكيـ في عقود الدولة ىو متطمب سياسي اقتصادي ييدؼ إلى تشجيع االستثمار بؿ قد يكوف ىو 

و في الفصؿ واقعًا حتميًا تتطمبو ىذه العقود لكي تثبت نفسيا في ميداف التجارة واالقتصاد، وىو ما سنناقش

قانوف التحكيـ الفمسطيني ( مف 2. وبالنظر في التشريعات الوطنية، فقد نصت المادة )وؿ مف ىذه الدراسةاال

( مف ىذا القانوف تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ 4مع مراعاة أحكاـ المادة )" عمى انو 2001لعاـ  3رقـ 

لمتصرؼ بالحقوؽ أيا كانت طبيعة تحكيـ بيف أشخاص طبيعييف أو اعتبارييف يتمتعوف باألىمية القانونية 

 العبلقة القانونية التي يدور حوليا النزاع، مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي تكوف فمسطيف طرفا فييا".

( عمى أنو " تسري أحكاـ ىذا 3فالذي نص في المادة ) 2001لعاـ  31قانوف التحكيـ األردني رقـ وكذلؾ 

في المممكة ويتعمؽ بنزاع مدني أو تجاري بيف أطراؼ أشخاص القانوف القانوف عمى كؿ تحكيـ اتفاقي يجري 

العاـ أو القانوف الخاص أيا كانت طبيعة العبلقة القانونية التي يدور حوليا النزاع، عقدية كانت أو غير 

مع عدـ “والتي نصت عمى أنو  1994لعاـ  27( مف قانوف التحكيـ المصري رقـ 1عقدية". والمادة )

أحكاـ االتفاقيات المعموؿ بيا في جميورية مصر العربية تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ تحكيـ اإلخبلؿ ب

بيف أطراؼ مف أشخاص القانوف العاـ أو القانوف الخاص أيا كانت طبيعة العبلقة القانونية التي يدور حوليا 

ري في الخارج واتفؽ أطرافو النزاع إذا كاف ىذا التحكيـ يجري في مصر، أو كاف تحكيما تجاريا دوليا يج

 عمى إخضاعو ليذا القانوف".
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سواء كانت تيا قد شممت عقود الدولة جميعيا عمى اختبلؼ طبيعومما تقدـ يتبيف أف التشريعات الوطنية 

تجارية إدارية أو غيرىا، وعمى الرغـ مف أف النص عمى جواز المجوء إلى التحكيـ في عقود الدولة لـ يكف 

 ال يوجد منع أيضًا. صريحًا، إال أنو

مما سبؽ بيانو، أف عقود االستثمار الدولية أقرب ما تكوف إلى طبيعة العقود اإلدارية، وذلؾ  نخمص إلى

مف عممية مركبة إدارية بطبيعتيا ينطبؽ  عقد االستثمار الدولي جزء لؤلسباب السابؽ ذكرىا، وبإعتبار أف

االستثمارية تتـ بأسموب التعاقد اإلداري ومنح الضمانات  عمييا عناصر العقود اإلدارية، حيث أف المشروعات

أضؼ إلى ذلؾ أف الدولة في مثؿ ىذه العقود في الغالب ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح والحوافز االستثنائية، 

ال كانت ىذه االمتيازات واإلعفاءات غير منسجمة مع إلتزامات الدوؿ  ومف ىذه الضمانات المجوء إلى وا 

 ي في حاؿ وجود نزاع عمى عقد االستثمار.التحكيـ الدول

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عقود االستثمار الدولية سيمة لتسوية منازعاترابعا: التحكيم و 

تعمؿ الدوؿ عمى جذب االستثمارات األجنبية بعدة طرؽ مف خبلؿ تقديـ ضمانات قانونية واقتصادية لتيسير 

إجراءات االستثمار، وقد أثبتت عدد مف الوسائؿ القانونية فاعميتيا ونجاحيا في حماية االستثمارات األجنبية 

وطنية أو اتفاقيات االستثمار الدولية التي وتشجيعيا سواء أكانت وسائؿ مقررة في قوانيف تشجيع االستثمار ال

 .37نظمت في ىذا المجاؿ

وال بد مف توفير حماية لبلستثمارات األجنبية في مجاؿ عقود االستثمار الدولية مف مخاطر غير تجارية قد 

تتعرض ليا عقود االستثمار الدولية وذلؾ عبر تحديد وسائؿ حماية مف ىذه المخاطر، وتييئة مناخ قانوني 

اسب يستيدؼ تشجيع المستثمريف الوطنييف واألجانب مف الدخوؿ إلى أراضي الدولة المضيفة لبلستثمار، من

وتوفير البيئة القانونية المبلئمة وتحسيف اإلطار التشريعي والقانوني واقرار الضمانات القانونية لحماية 

 :39لممستثمريف األجانب، إذ مف أىـ الضمانات التي توفرىا الدولة 38المشروعات االستثمارية

                                                 
دولة االمارات العربية ومف أىـ االتفاقيات الدولية اتفاقية نيويورؾ الخاصة باالعتراؼ وتنفيذ االحكاـ، انضمت الييا العديد مف الدوؿ العربية مثؿ   37

والتي تحؿ بيا المنازعات مف خبلؿ مركز التحكيـ  1965اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ ورعاية الدوؿ األخرى لعاـ تحدة و الم
وعمى صعيد االتفاقيات الدولية الثنائية ىناؾ العديد مف االتفاقيات لحماية وتشجيع االستثمار بيف  1965الذي انشئ في واشنطف في عاـ 

، واتفاقية الوحدة 1953اتفاقية تسديد مدفوعات المعامبلت الجارية وانتقاؿ رؤوس األمواؿ بيف دوؿ الجامعة العربية لعاـ  مثؿالدوؿ 
واتفاقية تسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ المضيفة لبلستثمارات العربية ومواطني الدوؿ العربية  1962االقتصادية بيف الدوؿ العربية لعاـ 

 . 1980االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األمواؿ العربية في الدوؿ العربية لعاـ و  1974لعاـ 

 عبد الضماف قانونا ىو تقديـ الوسائؿ الكفيمة بتحقيؽ أماف قانوني لمف تقدـ لو كي يقدـ عمى العمؿ وىو ضامف لنتائجو، أنظر في ذلؾ عبد اهلل  38
ة إلى الكريـ عبد اهلل، ضمانات االستثمار في الدوؿ العربية، دراسة قانونية مقارنة ألىـ التشريعات العربية والمعاىدات الدولية مع اإلشار 

 . 23، ص 2010األردف، -، دار الثقافة، عماف1منظمة التجارة العالمية ودورىا في ىذا المجاؿ، ط

لممزيد أنظر عبد المنعـ عبد الغني نعيـ، بعض الضمانات القانونية لبلستثمار تطبيؽ عمى الحالة المصرية، بحث منشور في مجمة الشريعة   39
 .628-599جامعة اإلمارات، ص مؤتمر االستثمار، التاسع عشر، مؤتمر ، 3عدد والقانوف، 



 .40ضمانات عدـ نزع الممكية وعدـ التأميـ أو المصادرة -

 ضمانات عدـ الحجز عمى أمواؿ المشروع أو مصادرتيا إال بالطرؽ القانونية. -

 ضمانات حماية امتيازات المشروع االستثماري. -

 ضمانات فض منازعات االستثمار بالشكؿ العادؿ.  -

جراءات تسوية الم تبدأ عند المتعاقديف الحريصيف   ،نازعات التي قد تنشأ عف عقود االستثماروتعدد أدوات وا 

في التخطيط لممنازعات، وكيفية إدارتيا بالطرؽ السممية عند صياغة بنود عقد االستثمار، ووضع آلية تسوية 

النزاعات بطرؽ ودية، كالتفاوض وىي اقؿ كمفة مف االساليب األخرى أو الوساطة والتوفيؽ وىي أسرع مف 

. كما وقد يمجأ طرفا النزاع إلى المجوء إلى المحاكـ الوطنية إال أنو نادر التحكيـ والتقاضي كما انيا أقؿ كمفة

يممؾ الثقة  بي غريب عف المحاكـ الوطنية والما يحصؿ ذلؾ في عقود االستثمار، ألف المستثمر االجن

طراؼ أ قد يمجأ أخيراً بوجود الدولة طرفًا في العقد. و  الكاممة في حياد واستقبللية المحاكـ الوطنية خصوصاً 

أكثر مرونة مف حيث اختيار المحكميف و  اً العقد إلى التحكيـ بإعتباره الوسيمة االكثر انتشارًا ولكونو ممزم

 وكيفية حؿ النزاع.

الميزات لمتحكيـ؛ تتمثؿ بسرعة اإلجراءات وتبلفي الكثير مف الوقت والجيد  عدد مف وعمى الرغـ مف وجود

المساوئ والعيوب، فإجراءات التحكيـ مكمفة، وقد يصعب تنفيذ  وسرية الجمسات، إال اف ىناؾ أيضًا بعض

حكـ التحكيـ في بعض الحاالت خصوصًا عندما تكوف الدوؿ الطرؼ ااَلخر في العقد وتتمسؾ بحصانتيا 

 .41ضد المثوؿ أماـ ىيئة التحكيـ أو ضد تنفيذ قرار التحكيـ
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ت الدولية أو اإلقميمية أو التشريعات الوطنية أو باىتماـ كبير، سواء عمى مستوى االتفاقياالتحكيـ حظي  ولقد

مف حيث إنشاء مراكز وىيئات تحكيـ عربية، كما وقد وجدت اتفاقيات عديدة بيف الدوؿ العربية بخصوص 

أبرز االتفاقيات تسوية المنازعات عف طريؽ التحكيـ أو اتفاقيات تتضمف تنفيذ قرارات التحكيـ. ولعؿ 

 عات عف طريؽ التحكيـ ىي: المتضمنة شرط تسوية المناز 

مواطني الدوؿ العربية  اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ المضيفة لبلستثمارات العربية وبيف -

 ( الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة مباشرة عف أحد االستثمارات بيف الدوؿ العربية1974األخرى لسنة )

وذلؾ عف طريؽ  العامة، وبيف مواطني الدوؿ العربية األخرىالمضيفة أو إحدى ىيئاتيا أو مؤسساتيا 

 التوفيؽ والتحكيـ.

وتتضمن ممحقا  (1980االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية لسنة ) -

 لتسوية النزاعات عن طريق التوفيق والتحكيم.

مجاؿ التحكيـ التجاري،  أىـ االتفاقيات العربية في ( وىي1987اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجاري لسنة ) -

 لمختمؼ المنازعات التجارية في إطار مؤسسي. إذ انيا االتفاقية الوحيدة التي نظمت التحكيـ بالنسبة

 اما أبرز االتفاقيات المتعمقة بتنفيذ قرارات التحكيم فيي:

ة في دولة عربية لدى دولة عربية أخرى، خاصة بتنفيذ األحكاـ الصادر  1952اتفاقية تنفيذ األحكاـ لعاـ  -

 قضائية أو تحكيمية. كانت أحكاماأسواء 

بتنفيذ قرارات  (، وتشتمل عمى أحكام تتعمق1983اتفاقية الرياض العربية لمتعاون القضائي لسنة ) -

 .التحكيم الصادرة في إحدى الدول المتعاقدة لدى الدول األخرى

 فقد تم انشاء العديد منيا في الدول العربية ومنيا: ما بالنسبة لمراكز التحكيم وىيئاتووأ



األفرو اسيوية، الذي  مركز القاىرة اإلقميمي لمتحكيم التجاري الدولي التابع لمجنة االستشارية القانونية -

 عام. ويطبق المركز قواعد اليونسترال بوجو 1978يعود إنشاؤه لسنة 

وتم وضع قواعد التحكيم  التابعة لغرف التجارة العربية األوروبية،الييئة العربية األوروبية لمتحكيم التجاري  -

 .10/1/1983 ، واصبحت نافذة اعتبارا من1982الخاصة بالييئة سنة 

 1994لسنة  2غرفة تجارة وصناعة دبي، وصدر بشأنيا نظام التوفيق والتحكيم رقم  -

 ي خاص بيا.وليا نظاـ تحكيم 1995الجمعية المبنانية لمتحكيـ التي أنشئت سنة  -

نخمص مما سبؽ إلى أنو بالرغـ مف االنتقادات التي تعرض ليا التحكيـ بوصفو وسيمة لتسوية المنازعات في 

عقود االستثمار إال أف الواقع العممي يدؿ بشكؿ واضح وبالنظر الى تطبيقات قضايا التحكيـ الخاصة بعقود 

االستثمار، ولقد عممت المنظومة القانونية عمى  االستثمار عمى رواج استخداـ التحكيـ وسيمة لفض منازعات

تنظيـ أحكاـ التحكيـ سواء في مجاؿ التشريعات أو إنشاء مراكز التحكيـ، وىو األمر الذي سنناقشو بالتفصيؿ 

 في الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل األول

 االستثمار الدولي عقدالتحكيم في  نظرة عامة عمى

 وتقسيم:تمييد 

يعتبر التحكيـ ضمانًا قانونيًا لممستثمر األجنبي ووسيمة لحماية استمرارية عقود االستثمار الدولية عامًة، إال 

أف دور التحكيـ في الحفاظ عمى حقوؽ والتزامات طرفي عقد االستثمار والحفاظ عمى توازف المصالح بيف 

 مف اإلشكاليات.د ثير عدالدولة المضيفة لبلستثمار والمستثمر األجنبي أمرًا ي

إف الحديث عف دور التحكيـ الدولي في حماية االستثمارات الدولية يتطمب بياف المقصود بالتحكيـ في عقود 

الدولة ومدى سمطة المحكـ في تسوية منازعات عقد االستثمار، خاصًة وأف فكرة وجود التحكيـ الدولي في 

، كما وال بد مف امؤيد ومعارض لمجوء الدولة لمتحكيـ في عقودىعقود الدولة أثارت جداًل فقييًا واسعًا بيف 

تناوؿ أىـ وأبرز المبادئ البلزمة لضماف وتطبيؽ اتفاؽ التحكيـ في عقود االستثمار الدولية ودور التحكيـ 

الدولي في مراجعة عقود االستثمار الدولية في حاؿ إعادة التفاوض عمى عقد االستثمار وفي مواجية 

 االنفرادية الصادرة عف الدولة الطرؼ في العقد.اإلجراءات 



 وعميو، سنقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف عمى النحو االتي:

 التحكيـ في عقد االستثمار الدولي. خصوصيةالمبحث األوؿ:  

 المبادئ والشروط البلزمة لضماف فعالية التحكيـ في عقد االستثمار الدولي. المبحث الثاني: 

 

 

 

 المبحث األول

 الدولي نظرة عامة عمى التحكيم في عقد االستثمار

 تمييد وتقسيم:

تجاوبت الكثير مف الدوؿ مع دعوات الشركات االستثمارية بتوفير ضمانات وحوافز ليا، وبالفعؿ قدمت 

، ألف تسييبلت وضمانات قاربت أحيانًا إلى حد اإلسراؼ وذلؾ بيدؼ تحقيؽ خططيا التنموية االقتصادية

 لوسيمة األكثر قبواًل لدى المستثمر األجنبي في تسوية منازعاتو مع الدولة مستضيفة االستثمار. التحكيـ يعد ا

إال أف فكرة وجود التحكيـ في عقود االستثمار الدولية والتي تكوف الدولة أو أحد األجيزة التابعة ليا طرفا 

تنفذت جيود فقيية ومبادرات قضائية فييا، القت جداًل فقييًا بيف مؤيد ومعارض لمفكرة، ىذه االعتبارات اس

 وتشريعات وطنية عديدة ىدفت جميعيا إلى إرساء مبادئ واضحة عف دور التحكيـ الدولي في عقود الدولة.

 وعميو سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحو اآلتي:

 سمطة المحكـ في عقد االستثمار الدولي. المطمب األوؿ: 



 الدولي. والقانوف مف فكرة وجود التحكيـ في عقد االستثمارموقؼ الفقو المطمب الثاني:  

 

 

 

 

 

 

 المطمب األول

 سمطة المحكم في عقد االستثمار الدولي

التحكيـ في عقود االستثمار الدولية يقتضي بدايًة تحديد مفيـو التحكيـ في التشريعات الوطنية شرح فكرة إف 

 .المحكـ في النظر في نزاعات عقد االستثمار الدوليوالفقو واالحكاـ القضائية، وتحديد دور وسمطة 

 أواًل: تعريف التحكيم الدولي

في فبلف في مالي تحكيما، إذا  فُعرؼ التحكيـ في المغة بأنو: التفويض ومصدره حَكـ ويقاؿ حكمت فبل

فوضت إليو الحكـ فيو فاحتكـ عمي في ذلؾ، واستحكـ فبلف في ماؿ فبلف، إذا جاز فيو حكمو، وحكموه فيما 

، أما فقيًا فقد عرفو البعض بأنو "اتفاؽ عمى 42بينيـ، أمروه أف يحكـ في األمر أي جعموه حكما فيما بينيـ

                                                 
 .32-31، ص 1956لبناف، -، لساف العرب، دار احياء التراث العربي، بيروتابف منظور، جماؿ الديف محمد بف مكـر االنصار 42



وعرفو ، 43عينيف، ليفصموا فيو دوف المحكمة المختصة بو"طرح النزاع عمى شخص معيف أو اشخاص م

البعض األخر بأنو "االتفاؽ الذي بمقتضاه تتعيد األطراؼ بأف يتـ الفصؿ في المنازعات الناشئة بينيا أو 

 .44المحتمؿ نشوئيا بينيا مف خبلؿ التحكيـ، وذلؾ إذا كانت ىذه المنازعات تتعمؽ بمصالح التجارة الدولية"

ريؼ التحكيـ الدولي بشكؿ خاص فقد عرفو البعض عمى أنو "وسيمة لتصفية الخبلفات بيف الدوؿ أما في تع 

عمى أف تمتـز تمؾ الدوؿ المتنازعة -أشخاص أو ىيئات –عف طريؽ تحقيؽ سيادة القانوف أو بواسطة قضاة 

 . 45باالحتراـ وتنفيذ القرار الذي يصدره المحكـ"

أو أحد األجيزة  بديمة لحؿ المنازعات والتي قد تكوف الدولة طرفًا فييانخمص إلى أف التحكيـ ىو وسيمة و 

، ويتـ الفصؿ في النزاع عف طريؽ أشخاص أو ىيئات يختارىا طرفي النزاع بحيث يكوف قرارىـ التابعة ليا

 ممـز ال يمكف الرجوع عنو.

جي لمتحكيـ الذي وضعتو لجنة تأثرت معظـ التشريعات الوطنية المنظمة لمتحكيـ بشكؿ كبير بالقانوف النموذ

( مف القانوف سابؽ 7، حيث عرفت المادة )198546حزيراف  21األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولي في 

                                                 
 .15، ص 1978مصر، -أحمد أبو الوفاء، التحكيـ االختياري واإلجباري، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية  43

 .117، ص 2004لبناف، -، بيروتحفيظة السياد حداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيـ التجاري الدولي، منشورات الحمبي الحقوقية  44

 .1، ص 1990إبراىيـ العناني، النظرية العامة لمتحكيـ في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، بدوف مكاف نشر،  45

لي، وىذا األخير في صيغتو أنظر المادة الثانية مف فقرة )أ( مف القانوف النموذجي لمتحكيـ الذي وضعتو لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدو   46
أنو " أف  لـ يضع تعريفا لمتحكيـ بشكؿ مباشر، واكتفت المادة سابقة الذكر مف قانوف التحكيـ النموذجي بالنص عمى 1985المعتمدة في سنة 

أنواع التحكيـ )التحكيـ كؿ تحكيـ سواء تـ تنظيمو مف خبلؿ مؤسسة تحكيمية دائمة أـ ال". والتعريؼ الذي تقدـ يبيف لفظ التحكيـ يقصد بو "
اإلجباري واالختياري والتحكيـ الحر والمؤسسي(، كما أنو ليس تعريؼ دقيؽ لمفيـو التحكيـ، ولعؿ السبب في ذلؾ ىو احتراـ الخبلفات 

 الوطنية بشأف تحديد مفيـو التحكيـ.



الذكر، اتفاؽ التحكيـ عمى أنو:" اتفاؽ بيف الطرفيف عمى أف يحيبل إلى التحكيـ جميع أو بعض المنازعات 

 .47عبلقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية" المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينيما بشأف

بأنو " وسيمة التحكيـ ( 1في المادة ) 2000( لعاـ 3وقد عرؼ المشرع الفمسطيني في قانوف التحكيـ رقـ )

( وضح 3لمفصؿ فيو"، وفي المادة ) لفض نزاع قائـ بيف أطرافو وذلؾ بطرح موضوع النزاع أماـ ىيئة التحكيـ

( عمى أنو " اتفاؽ بيف طرفيف 8. كما وعرؼ اتفاؽ التحكيـ في المادة )48تحكيـ المحمي والدوليالفرؽ بيف ال

بشأف عبلقة قانونية معينة تعاقدية  أو أكثر يقضي بإحالة كؿ أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ

قد أو اتفاؽ التحكيـ في صورة شرط تحكيـ وارد في ع كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أف يكوف اتفاؽ

 . 49منفصؿ"

التحكيـ بمعناه القانوني ىو احتكاـ " إلى أفذىبت محكمة التمييز األردنية  فقدوأما في المجاؿ القضائي،  

الخصـو إلى شخص أو أكثر لفصؿ النزاع بينيـ". وبأنو " طريؽ استثنائي لفض الخصومات، قوامو الخروج 
                                                 

47\
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ثانيًا: دوليًا إذا كاف  بالتجارة الدولية وكاف يجري في فمسطيف. ات ىذا القانوف يكوف التحكيـ أواًل: محميًا إذا لـ يتعمؽنو: "لغايأحيث نص عمى  48
إذا كانت المراكز الرئيسة ألطراؼ  1- اآلتية يتعمؽ بمسألة مف المسائؿ االقتصادية أو التجارية أو المدنية وذلؾ في األحواؿ موضوعو نزاعاً 

األكثر ارتباطًا باتفاؽ  إبراـ اتفاؽ التحكيـ، فإذا كاف ألحد األطراؼ أكثر مف مركز أعماؿ فالعبرة بالمركز ع في دوؿ مختمفة وقتالتحكيـ تق
إذا كاف موضوع النزاع الذي يشممو اتفاؽ التحكيـ -2بمحؿ إقامتو المعتادة.  التحكيـ، أما إذا لـ يكف ألحد األطراؼ مركز أعماؿ فالعبرة

نفس الدولة وقت إبراـ اتفاؽ التحكيـ  إذا كاف المركز الرئيس ألعماؿ كؿ طرؼ مف أطراؼ التحكيـ يقع في-3 - .أكثر مف دولةب مرتبطاً 
مكاف تنفيذ -ب .تعيينو مكاف إجراء التحكيـ كما عينو اتفاؽ التحكيـ أو أشار إلى كيفية -أ :أخرى وكاف أحد األماكف اآلتية يقع في دولة

أجنبيًا  :ثالثاً  .المكاف األكثر ارتباطًا بموضوع النزاع-ج .التعاقدية بيف األطراؼ جانب جوىري مف االلتزامات الناشئة عف العبلقة التجارية أو
صة بتنظيـ التحكيـ رابعًا: خاصًا إذا لـ تقـ بتنظيمو مؤسسة مختصة بالتحكيـ. خامسا: إذا تـ مف خبلؿ مؤسسة مخت .إذا جرى خارج فمسطيف

 .2000( لعاـ 3( مف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ )3راجع نص المادة )واإلشراؼ عميو سواء كانت داخؿ فمسطيف أو خارجيا". 

يـ لتسوية اتفاؽ الطرفيف عمى االلتجاء الى التحك( اتفاؽ التحكيـ عمى أنو "10دة )في الما 1994( لعاـ 27وكما عرؼ قانوف التحكيـ المصري رقـ ) 49
 كؿ أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكف أف تنشأ بينيما بمناسبة عبلقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية" وفي قانوف التحكيـ األردني

المحكـ  االتفاؽ الخطي المتضمف إحالة الخبلفات القائمة أو المقبمة عمى التحكيـ سواء أكاف اسـ( بأنو "2في المادة ) 2001عاـ ( ل31رقـ )
 أو المحكميف مذكورًا في االتفاؽ أـ لـ يكف".
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ويقتصر عمى ما تنصرؼ إليو إرادة طرفي التحكيـ بما  عف طرؽ التقاضي العادية وما تكفمو مف ضمانات،

يعرضانو عمى المحكـ"، وبأنو " إجراء يخرج النزاع مف جيات القضاء المعتادة ليبت فيو أفراد يخولوا ميمة 

 .50الفصؿ فيو"

نخمص إلى أف التحكيـ يعبر بصورة مباشرة عف مبدأ سمطاف اإلرادة، إذ أنو وسيمة يمجأ إلييا األطراؼ 

روج مف دائرة القضاء العادي والمجوء إلى وسيمة بديمة مثؿ التحكيـ الذي ينطوي عمى ركيزتيف تميزاه عف لمخ

األطراؼ  برضا، فيو اتفاؽ 51غيره مف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات وىما؛ مبدأ الرضائية ومبدأ اإللزامية

عمى نشوء النزاع وىو ما يعرؼ بشرط  لعرض النزاع أماـ محكـ وفؽ اختيارىـ وقد يكوف ىذا االتفاؽ سابقاً 

التحكيـ أو قد يتـ االتفاؽ عميو الحقًا، بعد نشوء النزاع وىو ما يعرؼ بمشارطة التحكيـ. إال أف شرط التحكيـ 

ىو األكثر شيوعًا مف الناحية العممية، ألنو يتـ في المراحؿ األولى مف ابراـ العقد، وبعد االتفاؽ عمى معظـ 

عمى عكس مشارطة التحكيـ التي يبرميا األطراؼ بعد وقوع النزاع فيما بينيـ مما قد يؤدي  األمور الجوىرية،

 .52في بعض األحياف إلى صعوبة ابراـ اتفاؽ التحكيـ

 ثانيًا: مدى سمطة المحكم في مواجية منازعات عقد االستثمار الدولي

إرادة أطراؼ العقد إلى المجوء  لمحكمة التحكيـ سمطة الفصؿ في منازعات عقود االستثمار طالما اتجيت

الدولية فإف المستثمر  االستثمارلمتحكيـ مف أجؿ تسوية منازعاتيـ، ونظرا لمتعقيدات التي تعرؼ بيا عقود 

عادًة ما يمجأ لمتحكيـ، إال أف السؤاؿ الذي يطرح ىو مدى سمطة المحكـ في النظر في نزاعات عقد 

                                                 
. وقرار التحكيـ 38، ص 1972( المنشور في مجمة نقابة المحاميف، العدد األوؿ، 37/72أنظر في ىذا المجاؿ قرار محكمة التمييز األردنية رقـ ) 50

 .185، ص 1995( المنشور في مجمة نقابة المحاميف األردنييف، العدد الثالث، 1774/94رقـ )

 وما بعدىا. 103، ص 2001لممزيد أنظر خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيـ التجاري الدولي، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، بدوف مكاف نشر،  51

 .23-22و فؤاد محمد أبو طالب، مرجع سابؽ، ص  99-93لممزيد انظر ابراىيـ محمد العناني، المجوء إلى التحكيـ الدولي، مرجع سابؽ، ص  52



االستثمار؟ ىؿ يشمؿ جميع المنازعات القانونية وغير القانونية؟ وىؿ يشمؿ النزاعات الناشئة عف أعماؿ 

 الدولة كسمطة عميا تتمتع بالسيادة؟ 

الطرؼ في عقد االستثمار عمى القياـ بتصرفات نابعة مف اعتبارات السيادة مثؿ تأميـ قد تقدـ الدولة 

المشروع محؿ االستثمار أو مصادرتو، كما وقد تقع أحداث تغير مف المراكز القانونية ألطراؼ العقد وتؤثر 

ألسباب التي ال مف ا اعمى توقعات المتعاقديف كارتفاع الضرائب أو الجمارؾ أو وقوع ظروؼ طارئة أو غيرى

يمكف وصفيا بأنيا منازعات قانونية، فيؿ تحوؿ اعتبارات السيادة أو عدـ انطباؽ وصؼ النزاع القانوني دوف 

 نظر ىيئة التحكيـ في النزاع في عقد االستثمار؟

ترفض بعض الدوؿ إخضاع المنازعات المتعمقة باإلجراءات التي تتخذىا الدولة بوصفيا سمطة سيادية 

ات ال يمكف ولو سممنا فعبًل بأف ىذه اإلجراء ;تخالؼ ذلؾ ةاعتبارات السيادف تحكيـ بحجة المحكمة ال

ترتب قد ي بحيث أنو، ذا يعني وقوع إجحاؼ عمى الطرؼ اآلخر المتعاقد مع الدولةإخضاعيا لمتحكيـ في

مات عمى ال بد مف ترتيب التزاوال يمكف تصور ىذا األمر ولذا، بدوف تعويضو،  ىذا الطرؼضرر عمى 

 . 53عاتؽ الدولة بسبب الضرر الناجـ عف اإلجراء الذي اتخذتو

أما عف طبيعة ىذه االلتزامات التي تترتب عمى عاتؽ الدولة فتحددىا محكمة التحكيـ فقد ال يكوف لسمطة 

نما بإمكانيا أف  التحكيـ القدرة عمى إرغاـ الدولة عمى إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ اتخاذ اإلجراء وا 

عف الضرر الواقع عمى الطرؼ اآلخر، وىذا األمر يخمص الطرؼ  ،تفرض جزاًء عاداًل يتمثؿ بالتعويض

ف يركز اىتمامو عمى أف يثبت لمحكمة  اآلخر المتضرر مف عبء إثبات بواعث الدولة مف ىذا اإلجراء وا 

عويض المقرر إلصبلح ىذا التحكيـ مدى الضرر الذي وقع عميو بسبب ىذا اإلجراء الذي اتخذتو الدولة والت
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، سواء أكاف تأميـ أو 54الضرر بصورة منفصمة عف مسألة مدى شرعية اإلجراء الذي قامت بو الدولة

آلخر دوف مصادرة، وعميو فإف سمطة ىيئة التحكيـ تكوف في تحديد مقدار الضرر الواقع عمى الطرؼ ا

دة الحاؿ إلى ما كانت عميو مستحيبًل ، خصوصًا في الحاالت التي قد يكوف إعاالتعرض لشرعية اإلجراء

 استحالة مطمقة. 

( مف اتفاقية واشنطف لتسوية منازعات االستثمار والتي تنص عمى 25وبالنظر إلى الفقرة األولى مف المادة )

أف "اختصاص المركز يمتد إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بيف دولة متعاقدة )أو جياز تابع 

بو المركز( وبيف أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصؿ اتصااًل مباشرًا باستثمار معيف وأف ليا تحظر 

يكوف األطراؼ قد ارتضوا كتابة الخضوع لممركز". ويبدو واضحًا أف المركز حصر اختصاصو في 

نازعات المتصمة المنازعات ذات الطابع القانوني، إال أنو لـ يحدد مفيـو ىذه المنازعات، فيؿ ىي تشمؿ الم

بالتأميـ والمصادرة اـ ىي منازعات ذات طابع سياسي ال قانوني، وىؿ تشمؿ المنازعات التي تنشأ عف 

أو المنازعات الناشئة عف تغير الظروؼ السياسية واالجتماعية واالقتصادية عمى  ،وتأويمو ،تفسير العقد

 العقد. 

إال  ،لنزاع ناتجًا عف إجراء سياسي كالتأميـ أو المصادرةوىنا يجب عدـ الخمط بيف طبيعة النزاع، فقد يكوف ا

أف المنازعة التي قامت عمى أساس ىذا اإلجراء قانونية، وىنا يكوف دور المحكـ في تحديد مدى شرعية 

التأميـ دوف تعويض الطرؼ المتضرر وال تكوف حوؿ مدى حؽ الدولة في اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء. وعمى 

ف اتفقوا إباف القانونيأف  الرغـ مف عدـ وجود نص واضح يبيف مدى سمطة المركز بوصفو سمطة تحكيمية إال

عمى أف اصطبلح "المنازعات القانونية" يشمؿ كؿ المنازعات ومنيا أعماؿ التأميـ ما  1965اتفاقية واشنطف 
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( فإنيا تقضي بأف " 25. وأخذًا بعيف االعتبار الفقرة الرابعة مف المادة )55لـ يتفؽ األطراؼ عمى غير ذلؾ

عمى االتفاقية أو قبوليا أو اعتمادىا، أو في أي تاريخ الحؽ أف كؿ دولة متعاقدة يمكنيا عند التصديؽ 

تخطر المركز بطائفة أو طوائؼ المنازعات التي تعتبرىا خاضعة الختصاص المركز..." فإف الدولة ليا 

ف كانت قانونية–الحرية الكاممة بأف تحظر بعض المنازعات   مف اختصاص المركز. -حتى وا 

المنازعات التي ال يمكف إدراجيا تحت خانة النزاعات القانونية، ومنيا المنازعات وفي الواقع ىناؾ العديد مف 

مراجعتو بيدؼ إعادة توازنو االقتصادي، ىذه ؿ شرط إعادة التفاوض عمى العقد و التي قد تقـو بسبب إعما

مكانية ، وال ننفي إمعيف ألنيا ببساطة غير مستمدة مف قانوف ،المنازعات ال يمكف إخضاعيا لقانوف ما

تخضع مثؿ ىذه المنازعات لمبدأ  غالبولكف في ال إحالتيا إلى قواعد معينة إف تـ االتفاؽ المسبؽ عمى ذلؾ،

ألطراؼ ليا أفضؿ وسيمة يمكف أف يذىب ايكوف التحكيـ ، ولذا 56ومبادئ العدالة واإلنصاؼ ،حسف النية

ىذه  اخضاعية أف يتفقوا عمى عمى إعتبار أف ألطراؼ التحكيـ كامؿ الحر ، لحؿ مثؿ ىذه النزاعات

وال  ،وبيذه الحالة يمكف لممحكـ أف يستند في حكمو لقواعد العدالة واإلنصاؼ ،المنازعات لمتحكيـ بالصمح

كما ىو الحاؿ في التحكيـ بالقانوف، ولذا يتمتع المحكـ بسمطات واسعة في  ،يرجع في ذلؾ إلى قانوف خاص

 . 57تحديد وتنظيـ ىذه النزاعات عمى عكس القاضي

وألف إرادة األطراؼ ىي أساس المجوء إلى التحكيـ في ىذه العقود، فإف لؤلطراؼ سمطة توسيع أو تقييد 

يمكف لممحكـ أف يخرج عف ىذه السطات الممنوحة  سمطات المحكـ في النظر في النزاع، وفي ىذه الحالة ال
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ال يكوف حكمو قاببًل لمطعف بو  المصري في الفقرة األولى مف ولقد نص قانوف التحكيـ  .58البطبلفبلو وا 

"ال تقبؿ دعوى بطبلف حكـ التحكيـ إال في األحواؿ اآلتية: )و( إذا فصؿ حكـ التحكيـ  و( عمى أن53ة )دالما

اتفاؽ التحكيـ، أو جاوز حدود ىذا االتفاؽ، ومع ذلؾ إذا أمكف فصؿ أجزاء الحكـ في مسائؿ ال يشمميا 

الخاصة بالمسائؿ الخاضعة لمتحكيـ عف أجزائو الخاصة بالمسائؿ غير الخاضعة لو فبل يقع البطبلف إال 

كؿ ( مف قانوف التحكيـ الفمسطيني عمى أنو "يجوز ل43عمى األجزاء األخيرة وحدىا" وقد نصت المادة )

طرؼ مف أطراؼ التحكيـ الطعف في قرار التحكيـ لدى المحكمة المختصة بناًء عمى أحد األسباب اآلتية: 

ة السموؾ مف قبؿ ىيئة التحكيـ أو مخالفتيا لما اتفؽ عميو األطراؼ مف تطبيؽ قواعد قانونية عمى ءساإ -5

وعميو في حاؿ كاف حكـ ىيئة التحكيـ في  . جيا عف اتفاؽ التحكيـ أو موضوعوموضوع النزاع أو خرو 

الدعوى التحكيمية خارجًا عف موضوع النزاع أو اتفاؽ التحكيـ أو موضوعو، أو إف كاف حكميا يخالؼ ما 

 اتفؽ عميو أطراؼ النزاع فيكوف لؤلطراؼ الحؽ في الطعف في القرار التحكيمي.

وتشجيعًا لبلستثمار ال بد مف عدـ إغفاؿ حؽ نخمص إلى أنو احترامًا لتوقعات المستثمر األجنبي ودعمًا  

وقوع أحداث غير في حاؿ المستثمر في التعويض في حاؿ اتخذت الدولة الطرؼ في العقد إجراًء يضره أو 

 متوقعة خالفت توقعات المستثمر.

 

 

 

 المطمب الثاني
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 موقف الفقو والقانون من فكرة وجود التحكيم في عقد االستثمار الدولي

فقييًا وقانونيًا  اختبلفاً واجيت فكرة المجوء إلى التحكيـ في عقود الدولة عامًة وعقود االستثمار الدولية خاصًة 

 .لمفكرة واسعًا بيف مؤيد ومعارض

 أواًل: موقف الفقو 

تجاه   ذىب الفقياء في ذلؾ إلى اتجاىيف: إتجاه معارض لفكرة لجوء الدولة إلى التحكيـ في منازعاتيا وا 

 .مؤيد

عدد مف  فقد ساقواالمعارض لفكرة لجوء الدولة أو أحد اشخاصيا المعنوية إلى التحكيـ،  االتجاه األولأما  

 عمى النحو االتي:الحجج والمبررات في ذلؾ 

 اصطدام التحكيم في عقود الدولة مع سيادتيا -1

أف لجوء الدولة إلى التحكيـ لفض المنازعات الناشئة عف عقد االستثمار أمرًا يمس بسيادة  59البعض يرى

، وأف شأنو شأف االمتيازات األجنبية القديمة التي تيدؼ إلى العودة بنظاـ إقميمية 60الدولة والصالح العاـ

  .62، ألنو يسحب مف السمطة القضائية الوطنية سمطة الفصؿ في المنازعات61القوانيف

                                                 
ئي( رسالة مف أنصار االتجاه المعارض لمجوء إلى التحكيـ في عقود الدولة، الدكتور أػحمد المميجي )تحديد نطاؽ الوالية القضائية واالختصاص القضا 59

، ص مرجع سابؽ ،عدىا. والدكتور سميماف الطماويوما ب 183، القاىرة، ص 1979دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ في جامعة عيف شمس، 
مصر، ص -وما بعدىا. والدكتور عبد الحميد الشواربي، )التحكيـ والتصالح في التشريعات المختمفة( منشأة المعارؼ، اإلسكندرية 170
465. 

جميع الشؤوف الواقعة في نطاؽ األراضي الخاضعة  يقصد بسيادة الدولة السمطة أو القوة العميا التي تمز الجميع والتي تمنح السمطة العميا عمى 60
، 2010األردف -لسمطتيا اإلقميمية، أنظر في ذلؾ مراد محمود المواجدة، التحكيـ في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، دار الثقافة، عماف
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كما يبرر أنصار ىذا الرأي وجية نظرىـ بأف الدولة وضعت دستورًا يحكـ تصرفاتيا، وبمقتضاه ُأوِجدت 

السمطة القضائية وأخضعت ما قد ينشأ مف منازعات عف عقودىا إلى ىذه السمطة دوف غيرىا، عمى أف 

، والدولة ال 63ةينحصر التحكيـ فقط في المنازعات التي يكوف أطرافيا أشخاص عادييف أو ىيئات خاص

ف وأحكاـ تعتبر شخصًا عاديًا أو ىيئة خاصة لذا ال يمكف تصور خضوعيا أو األجيزة التابعة ليا إلى قواني

.64عادييف أو ىيئات خاصة اً أشخاص المحكميف المذيف يعتبرو  

طني لمدولة كما أف احتمالية تطبيؽ قانوف أجنبي عمى العقد في حاؿ المجوء إلى التحكيـ واستبعاد القانوف الو 

الطرؼ في عقد االستثمار الدولي، وخصوصًا في دوؿ العالـ الثالث، أمرًا يثير الشكوؾ وعدـ الثقة لدى ىذه 

الدوؿ بناًء عمى إعماؿ قاعدة قانوف القوي يتغمب عمى قانوف الضعيؼ، وىذا ما يقود إلى سحب بساط 

الكة ليا وتقـو بممارسة سيادتيا باسـ الشعب ثرواتيا الطبيعية والتي تعتبر الدولة م عمىسيطرة ىذه الدوؿ 

ولحسابو مف أجؿ استغبلؿ ىذه الثروات، األمر الذي يحيؿ مبدأ سيادة الدولة عمى ثرواتيا الطبيعية إلى 

، ولعؿ ىذا الرأي جاء بعد عدد مف أحكاـ التحكيـ المشكوؾ في موضوعيتيا 65سيادة شكمية خاوية المضموف

Aramcoوحيادىا ومثاؿ عمييا قضية ِ  و  السعودية.المممكة العربية    

  Standard Oil of Californiaوتتمخص وقائع القضية بأف المممكة العربية السعودية أبرمت اتفاقًا مع 

ونتج عف ىذا االتفاؽ إنشاء شركة جديدة حممت جميع امتيازات وحقوؽ  1933الستغبلؿ البتروؿ في عاـ 

ة عف كافة الحقوؽ واالمتيازات الناجمة عف عقد االمتياز إلى ومف ثـ تنازلت ىذه الشرك 1933عقد عاـ 

. وفي عاـ 1944وذلؾ في عاـ   Arabian American Oil Company (Aramco)شركة اسميا 

عقدت المممكة العربية السعودية عقد امتياز مع شركة 1954 Satco   يقضي بمنح األخيرة حؽ األفضمية
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ف طريؽ البحر مف السعودية إلى الدوؿ األجنبية. اعترضت في شحف البتروؿ ومنتجاتو المصدرة ع

Aramco   والذي يخوليا الحؽ في  1933عمى ىذا النص بحجة أنو يتعارض مع االمتياز الممنوح في عاـ

والمممكة العربية السعودية اقترحت األخيرة   Aramcoاختيار وسائؿ النقؿ الضرورية، ولحؿ الخبلؼ بيف

قامت ىيئة التحكيـ بتطبيؽ القانوف السعودي فيما يتعمؽ باألمور الداخمية، وبحكـ أف المجوء الى التحكيـ. و 

القانوف السعودي مستمد مف الشريعة اإلسبلمية ذىبت المحكمة إلى ضرورة تحديد القانوف الواجب التطبيؽ 

لقانوف السعودي عمى لمعرفة الطبيعة القانونية لمعبلقة محؿ المنازعة، وانتيت ىيئة التحكيـ الى عدـ تطبيؽ ا

سند مف القوؿ أف القانوف السعودي ال يعرؼ فكرة القانوف العاـ أو القانوف اإلداري السائد في القانوف 

الفرنسي، كما ورفضت محكمة التحكيـ دفع المممكة العربية السعودية بأف الحكومة السعودية تعتبر شخصية 

. 66ة القانونيةسيادية ووجودىا يعتبر عامبل حاسما لتحديد الطبيع  

ومع تقديرنا ليذا الرأي والتخوؼ عمى مصالح الدوؿ والحفاظ عمى اعتبارات السيادة وحماية الثروات 

الطبيعية، إال أف التحكيـ في منازعات عقود الدولة ال يمس بأي شكؿ مف األشكاؿ بسيادة الدولة، ألف الدولة 

منازعاتيا والتحكيـ إحداىا. أضؼ إلى ذلؾ أف اختيار  قادرة عمى المجوء إلى أية وسيمة تراىا مناسبة لتسوية

الدولة في أف تتنازؿ عف جزء بسيط مف سياداتيا عند المجوء إلى التحكيـ الدولي يبقى مرىونًا بالدولة وكيفية 

 صياغة العقد المبـر مع الطرؼ ااَلخر بحيث تحفظ حقوقيا مف الضياع.

 ساسية الختصاص القانون اإلداريالتحكيم في عقود الدولة يصطدم بالمبادئ األ -2

أف القضاء ىو أحد مظاىر سيادة الدولة، وال يجوز في منازعة تكوف الدولة طرفا فييا أف تتنازؿ  البعضيرى 

عف قضائيا وجزء مف سيادتيا بيدؼ المجوء إلى التحكيـ، ألنو يسمب والية القضاء اإلداري لمدولة ويعزلو 

أف يرفعوا باختيارىـ منازعة عف الفصؿ في المنازعات الناشئة عف ىذه العقود، لذا ال يجوز ألطراؼ النزاع 
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لى التحكيـ حتى لو وجد اتفاؽ يتضمف تعديؿ قواعد االختصاص القضائي إمف اختصاص المحاكـ االدارية 

بنظر المنازعات اإلدارية وتخويؿ التحكيـ سمطة الفصؿ في النزاع بدال مف المحكمة اإلدارية المختصة أصبل 

 . 67بنظره

راج شرط التحكيـ في العقود اإلدارية أمرًا ال يتفؽ مع خصائص العقد كما يرى أصحاب ىذا االتجاه أف إد

اإلداري والنظاـ القانوني والقضائي الذي يحكمو، وفيو إخبلؿ صريح بخصائص العقد اإلداري مما يؤثر عمى 

الذي  معيار تمييز العقد، كما وأنو يفرض قيودًا عمى قياـ الدولة بممارسة سيادتيا في مجاؿ ىذه العقود األمر

يتعارض مع طبيعة ىذه العقود طويمة األمد التي تجعؿ الدولة في محاولة مستمرة إلعادة التوازف االقتصادي 

 .68ليذا العقد، مما يؤدي إلى البعد عف األماف واالستقرار القانوني الذي ال يوفره اتفاؽ التحكيـ

ر وسيمة مختمفة ومنفصمة عف القضاء سواء ومع تقديرنا ليذا الرأي إال أننا ال نتفؽ معو، ألف التحكيـ يعتب

أكاف مدنيًا أو إداريًا، وال يمكف القوؿ بأف منازعات القانوف اإلداري ال تخضع إال لمقضاء اإلداري، ألف 

المشرع عندما حدد اختصاصات القضاء اإلداري في الدولة التي تأخذ بالنظاـ القضائي المزدوج، قصد بذلؾ 

ء اإلداري والقضاء العادي ولكف التحكيـ ىنا ليس محؿ مقارنة مع القضاء رسـ حدود بيف كؿ مف القضا

 اإلداري، بؿ ىو وسيمة مختمفة وبديمة.

أضؼ إلى ذلؾ أف العقد اإلداري ال يعدو اف يكوف اتفاقًا رضائيًا بيف الدولة أو اإلدارة العامة والمستثمر 

ف تمت الموافقة عميو  األجنبي، وىذا االتفاؽ يأتي باإلرادة الكاممة والموافقة التامة مع العمـ بجميع جوانبو، وا 

جراءاتو مف ضمنيا التحكيـ.   سيواَفؽ عمى جميع شروطو وا 
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 فقد قدـجيزتيا العامة إلى التحكيـ مع المستثمر األجنبي أالمؤيد لفكرة لجوء الدولة أو أحد  أما االتجاه الثاني

 االتي:عمى النحو في ذلؾ عدد مف الحجج والمبررات 

 ض مع سيادتياوجود التحكيـ في عقود الدولة ال يتعار  -1

تيا بؿ يحافظ عمى سياد ال ينقص مف سيادة الدولةأف المجوء إلى التحكيـ في عقود الدولة  يرى البعض 

. والدولة بمختمؼ أجيزتيا 69باعتبار أف الدولة تختار بكامؿ إرادتيا المجوء إلى التحكيـ لتسوية منازعاتيا

الرسمية تممؾ القدرة السياسية واالقتصادية عمى المجوء إلى أية تصرفات تراىا مناسبة لحؿ منازعاتيا  اإلدارية

وخبلفاتيا، ومنيا التحكيـ ما داـ يحقؽ ليا أىدافيا وغاياتيا، أضؼ إلى ذلؾ أف الدولة تباشر الكثير مف 

ت البيع والشراء والتقاضي واالتفاقيات التصرفات التي أباحيا ليا المشرع مثؿ إجراء التعاقد في مختمؼ مجاال

جراءات المحاكمات وغيرىا، فما الذي يمنعيا مف أف تمجأ إلى التحكيـ لحؿ  المحمية والدولية والتعييف وا 

 ؟70المنازعات والخبلفات التي تكوف طرفًا فييا

االعتبارات السيادية وىذا ببل شؾ ال يعني تنازؿ الدولة بشكؿ كامؿ عف سيادتيا بؿ يحتاج إلى التوفيؽ بيف  

لمدولة وبيف االعتبارات القائمة عمى جذب االستثمار األجنبي، لذلؾ ال بد مف مراعاة االعتبارات التي تتعمؽ 

باستغبلؿ الثروات الطبيعية أو بعض عقود الدولة المتعمقة بتسيير مرافؽ عامة، وأف تكوف الدولة حذرة في 

دخؿ في تعاقد مع شخص أجنبي، أف يتـ صياغة شرط التحكيـ إدراجيا لشرط التحكيـ في عقودىا عندما ت

                                                 
التحكيـ التجاري الدولي، حتمية التحكيـ وحتمية قانوف  مف أنصار ىذا االتجاه المؤيد لمجوء الدولة إلى التحكيـ في عقودىا؛ الدكتور كماؿ إبراىيـ، 69

وما بعدىا. فتحي والي، منازعات التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات  68، ص 1991التجارة الدولي، دار الفكر العربي، القاىرة، 
، B.O.Tي عقود التشييد واالستغبلؿ والتسميـ وما بعدىا. محمد الروبي، التحكيـ ف 37، ص 1971الجديدة، دار النيضة العربية، القاىرة، 

وما  171، مركز اإلمارات لمبحوث والدراسات االستراتيجية، ص 2008أبريؿ،  30-28المؤتمر السادس عشر )التحكيـ التجاري الدولي(، 
 بعدىا.  
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بدقة متناىية وأف تضع الدولة في تشريعاتيا النصوص التي تكفؿ حقوقيا واحتراـ سيادتيا بحيث ال تكوف 

 .71فريسة سيمة مف خبلؿ إدراج شرط التحكيـ في عقودىا

ؿ تاريخي أو فكري أو سياسي أو إف المجوء إلى التحكيـ في منازعات الدولة ال يتعارض مع أي أص -2

اجتماعي أو اقتصادي، وال يتنافى مع أي مصدر رسمي أو غير رسمي مف مصادر التشريع أو القواعد 

األصولية العامة. وبما أف األصؿ في األشياء اإلباحة ما لـ يرد نص عمى خبلؼ ذلؾ، وبما أنو ال يوجد 

ا مع المستثمر األجنبي فإف ىذه اإلجازة تسمح لمدولة نص يحـر عمى الدولة المجوء الى التحكيـ في عقودى

 ولؤلشخاص المعنوية لمجوء الى التحكيـ.

ولعؿ أىـ المبررات التي يمكف التمسؾ بيا في تأييد لجوء الدولة إلى التحكيـ والتي قد تغني عف أي تبرير أو 

ينص التشريعات الوطنية لـ  دفاع يتعمؽ بيذا الموضوع ىو النصوص التشريعية، عمى الرغـ مف أف كثير مف

صراحًة عمى جواز المجوء إلى التحكيـ في عقود الدولة، إال أف ىناؾ دالئؿ عمى اف التحكيـ في عقود الدولة 

  ، األمر الذي سنناقشو تاليًا.امرًا مشروعًا وال يتنافى مع القانوف العاـ وال مع طبيعة أشخاص ىذا القانوف

 التشريعات الوطنية ثانيًا: موقف 

المنطؽ العممي بأف لكؿ دولة ظروفيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تعيش في إطارىا،  يقضي

، إال إف التوجو وبالتالي قبوليا أو رفضيا لوجود التحكيـ في عقودىا الدولية يعود إلى ىذه الظروؼ مجتمعة

وؿ التي سارت عمى نيجو، ويتمثؿ ىذا التوجو في أف الفرنسي قد أثر في ىذا الصدد عمى الكثير مف الد

( مف 83بعض النصوص القانونية الفرنسية قد أوحت بعدـ جواز التحكيـ في عقود الدولة ومنيا المادة )

قانوف اإلجراءات المدنية الفرنسي القديـ والذي نص عمى أف ىناؾ بعض األمور ال يجوز االقتراب منيا 

( مف نفس القانوف والتي 1004ة ومنيا التصرفات الخاصة بالدولة، وكذلؾ المادة )بدوف اببلغ النيابة العام
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نصت عمى حظر المجوء إلى التحكيـ في أي أمر مف األمور التي يجب إببلغ النيابة العامة بيا، وباستطبلع 

وبالتالي أثر ىذا  المادتيف سابقتي الذكر فإف األمور الخاصة بالدولة ومنيا عقود الدولة ال يجوز التحكيـ بيا.

التوجو بالكثير مف التشريعات الوطنية العربية عمى الرغـ مف صدور قوانيف فرنسية حديثة أجاز فييا المشرع 

( 19المعدؿ لمقانوف المدني، وقانوف ) 1975( يوليو 9الفرنسي المجوء الى التحكيـ ونذكر منيا قانوف )

 . 198672أغسطس لعاـ 

اتجو إلى حسـ  المشرع المصريالفمسطيني نجد بأف و وباستعراض موقؼ كبل مف المشرع المصري واألردني 

، حيث نص في مادتو األولى عمى أنو "مع عدـ 1994( لعاـ 27األمر في قانوف التحكيـ المصري رقـ )

عمى كؿ تحكيـ بيف  اإلخبلؿ بأحكاـ االتفاقيات الدولية المعموؿ بيا في مصر، تسري أحكاـ ىذا القانوف

أطراؼ مف أشخاص القانوف العاـ أو القانوف الخاص أيًا كانت طبيعة العبلقة القانونية التي يدور حوليا 

النزاع، إذا كاف التحكيـ يجري في مصر أو كاف تحكيمًا تجاريًا دوليًا يجري في الخارج واتفؽ أطرافو عمى 

 إخضاعو إلحكاـ ىذا القانوف."

از المشرع المصري لمدولة ولمجيات اإلدارية في الدولة وألشخاص القانوف المعنوية العامة وبناًء عميو، أج 

المجوء الى التحكيـ لفض المنازعات في جميع الموضوعات، إال اف ىذا الحسـ التشريعي جاء بعد مراحؿ 

 .73متباينة وميمة جدًا مف التأرجح ما بيف الجواز والمنع

ابؽ الذكر إال أنو بعد عرض استفسار عمى الجمعية العمومية لقسمي وعمى الرغـ مف صدور القانوف س

أفتت الجمعية بعدـ جواز المجوء إلى التحكيـ في العقود اإلدارية لعدـ  1997الفتوى والتشريع في فبراير 

( سابقة الذكر، ولحؿ ىذا 1النص صراحًة عمى جواز المجوء الى التحكيـ في ىذه العقود في المادة رقـ )
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وذلؾ بإضافة  1997( في أبريؿ 1ؼ تدخؿ المشرع المصري وأحدث تعديبًل جوىريًا عمى المادة رقـ )الخبل

الفقرة التالية إلييا "في جميع األحواؿ يجوز االتفاؽ عمى التحكيـ في منازعات العقود اإلدارية، وذلؾ بموافقة 

." وعميو، أصبح المجوء إلى الوزير المختص أو مف يتولى اختصاصو مف األشخاص االعتبارية العامة.

 التحكيـ في عقود الدولة والعقود اإلدارية بشكؿ خاص أمرًا واقعيًا وواضحًا.

لؤلجيزة اإلدارية الرسمية العامة المجوء إلى التحكيـ لفض منازعات العقود التي  األردني المشرعكما وأجاز 

الجيات األخرى بصورة غير مباشرة وذلؾ عندما لـ يورد نص عمى منع ذلؾ في قانوف أو تبرميا مع األفراد 

والذي أجاز مف خبللو لمدولة واألجيزة التابعة ليا أف تمجأ الى  1953( لعاـ 18التحكيـ األردني رقـ )

" يسري ( عمى أنو 20التحكيـ في عقودىا التي تبرميا مع األفراد والجيات األخرى. كما نص في المادة )

ىذا القانوف عمى كؿ تحكيـ تكوف فيو حكومة المممكة األردنية الياشمية أحد الفريقيف ولكف ليس فيو ما يؤثر 

في األحكاـ القانونية المتعمقة بدفع الرسـو والمصاريؼ مف قبؿ الحكومة". ويبدو أف المشرع األردني أدرؾ 

عة ليا المجوء إلى التحكيـ لما لو مف أثر عمى ضرورة وجود نص صريح يجيز لمدولة أو أحد األجيزة التاب

( 31المشرع األردني بقانوف التحكيـ رقـ ) حيث نصتييئة الجو المناسب الستقطاب االستثمارات األجنبية، 

( منو عمى أف " تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ تحكيـ اتفاقي يجري في المممكة 3في المادة ) 2001لعاـ 

تجاري بيف أطراؼ مف أشخاص القانوف العاـ أو القانوف الخاص أيًا كانت طبيعة يتعمؽ بنزاع مدني أو 

العبلقة القانونية التي يدور حوليا النزاع عقدية كانت أـ غير عقدية"، وبيذا يكوف المشرع األردني قد حسـ 

مجوء إلى التحكيـ أيا األمر وأجاز لمدولة والجيات اإلدارية التابعة لمدولة وألشخاص القانوف العاـ المعنوية ال

 كانت طبيعة ىذه العقود أو موضوعاتيا. 

إضافة عمى ما تقدـ، يؤكد توجو المشرع االردني بجواز لجوء الدولة واالشخاص المعنوية العامة الى التحكيـ 

، حيث اصبحت ىذه 1972في عاـ  1965في عقودىا الدولية انضماـ األردف إلى اتفاقية واشنطف لعاـ 



زء ال يتجزأ مف التشريع األردني وليا األرجحية عمى سائر القوانيف، وكذلؾ توقيع األردف عمى االتفاقية ج

اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ المضيفة لبلستثمارات العربية ومواطني الدوؿ العربية لعاـ 

ف لـ تكف الدولة تمتمؾ ، حيث أنو ال معنى مف التوقيع عمى ىذه االتفاقية األخيرة إ1974في عاـ  1974

 .74أىمية المجوء الى التحكيـ في عقودىا ذات الطبع الدولي

ضمف  2000شيدت األراضي الفمسطينية حركة تقنيف واسعة منذ بداية عاـ فقد  المشرع الفمسطينيأما 

نية منظومة التشريعات التي صدرت في بداية عمؿ السمطة الوطنية الفمسطينية، في وقت كانت الخبرات الوط

والئحتو  2000( لعاـ 3في التشريع ما تزاؿ في خطواتيا األولى، حيث صدر قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ )

 الساري في الضفة الغربية وقطاع غزة. 2004( لعاـ 39التنفيذية الصادرة بقرار مف مجمس الوزراء رقـ )

( 4ى أنو " مع مراعاة أحكاـ المادة )( منو نصت عم2وبمراجعة قانوف التحكيـ سابؽ الذكر نجد أف المادة )

مف ىذا القانوف تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى كؿ تحكيـ بيف أشخاص طبيعييف أو اعتبارييف يتمتعوف 

باألىمية القانونية لمتصرؼ بالحقوؽ أيا كانت طبيعة العبلقة القانونية التي يدور حوليا النزع، مع مراعاة 

سطيف طرفا فييا". وعميو يتضح أف المشرع الفمسطيني قد أجاز لؤلشخاص االتفاقيات الدولية التي تكوف فم

الطبيعييف واالعتبارييف المجوء الى التحكيـ لحسـ المنازعات التي قد تنشأ نتيجة أية عبلقة قانونية، وىذا 

يشمؿ التعاقد مع الشخص األجنبي، ولـ يحصر ىذه النزاعات بالنزاعات المدنية أو التجارية فقط عمى 

 . الذي لـ يذكر عبارة "أية عبلقة تعاقدية" بلؼ المشرع األردنيخ

ال يجوز العدوؿ عف اتفاؽ التحكيـ إال باتفاؽ -6... "( عمى أنو 5كما ونص في الفقرة السادسة مف المادة )

 يمكف فالدولة بإعتبارىا أحد أطراؼ عقد االستثمار الاألطراؼ أو بقرار مف المحكمة المختصة" وبناًء عميو 
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أف تحتج بعدـ أىميتيا لمجوء إلى التحكيـ بناًء عمى اعتبارات السيادة والحصانة القضائية بقصد التحمؿ مف 

 .والعدوؿ عف اتفاؽ التحكيـ التزاماتيا بالمجوء الى التحكيـ

( لعاـ 1( مف قانوف تشجيع االستثمار رقـ )40وفي نفس السياؽ، نص المشرع الفمسطيني في المادة )

نو "أ( عندما يعتقد المستثمر أو السمطة الوطنية الفمسطينية أف نزاعًا قد نشأ بينيما، يمكف ألي عمى أ 1998

منيما أف يطمب المباشرة بإجراء مفاوضات وفقًا لئلجراءات المحددة في األنظمة. ويمكف ألحد طرفي النزاع 

الفقرة )ب( مف ىذه المادة. أف يطمب اجراء مفاوضات قبؿ لجوئو الى تسوية النزاعات المنصوص عمييا في 

ب( إذا اخفقت المفاوضات في تسوية النزاع في الفترة الزمنية المحددة في األنظمة، يحؽ ألي مف الطرفيف 

 .  المحاكـ الفمسطينية".2. تحكيـ مستقؿ ممـز كما تنص عمى ذلؾ االنظمة. 1أف يحيؿ النزاع إلى: 

مطة الوطنية الفمسطينية والمستثمر األجنبي، فيتـ المجوء وبناًء عمى ما سبؽ، في حاؿ حدوث نزاع بيف الس 

ذا لـ ينجح التفاوض يتـ المجوء الى التحكيـ أو الى المحاكـ الفمسطينية لفض النزاع،  الى التفاوض بدايًة، وا 

نما عمى سبيؿ التخيير عممًا بأف  إال أف المشرع الفمسطيني لـ يذكر الوسائؿ سابقة الذكر عمى سبيؿ التدرج وا 

 .1995( لعاـ 6ىذ النص مستحدث ولـ يكف موجود في قانوف تشجيع االستثمار الفمسطيني الممغى رقـ )

في تنظيـ وىكذا نخمص مما تقدـ، أف موقؼ المشرع في مصر واألردف وفمسطيف تبايف ولكف بشكؿ طفيؼ 

وبواعثيا، وتأثرت  تبعًا لظروؼ كؿ دولةموضوع التحكيـ في عقود الدولة أو العقود اإلدارية بشكؿ أخص 
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 المبحث الثاني

 توازن عقد االستثمار م والحفاظ عمى المبادئ والشروط الالزمة لضمان فعالية التحكي

 تمييد وتقسيم:

يبقى التحكيـ بوصفو وسيمة لتسوية منازعات عقد االستثمار الدولي حبرًا عمى ورؽ طالما ال يوجد ضمانات 

تساند عممية تطبيؽ التحكيـ بصورة فعالة وكفاءة عالية، ولذلؾ ال بد مف وجود مبادئ قانونية ضرورية 

ط ميمة تعمؿ عمى تسييؿ ميمة لموصوؿ لعممية التحكيـ المنظمة والفعالة، باإلضافة إلى ضرورة وجود شرو 

التحكيـ في الحفاظ عمى التوازف االقتصادي لعقد االستثمار الدولي في حاؿ وقعت منازعات أو اضطرابات 

 أخمت بتوازف ىذا العقد.

 

 وعميو سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحو اآلتي:

 .الدوليزمة لضماف فعالية التحكيـ المطمب األوؿ: المبادئ القانونية البل

 المطمب الثاني: الشروط البلزمة لمراجعة عقد االستثمار الدولية والحفاظ عمى توازنيا االقتصادي.

 

 

 



 

 

 

 المطمب األول

 الدوليالمبادئ القانونية الالزمة لضمان فعالية التحكيم 

ال بد مف وجود مبادئ قانونية ضرورية لموصوؿ لعممية تحكيـ منظمة وفعالة، ومف أىـ ىذه المبادئ؛ 

استقبللية اتفاؽ التحكيـ بحيث ال يحتج أحد أطراؼ العقد بعدـ صحة اتفاؽ التحكيـ في حاؿ وجود عيب في 

بلحية الكاممة لمبت في عقد االستثمار ذاتو، ومبدأ االختصاص باالختصاص الذي يمنح ىيئة التحكيـ الص

مسألة اختصاصيا بنظر النزاع، أضؼ إلى ذلؾ المبادئ الخاصة بضماف عدـ الرجوع عف اتفاؽ التحكيـ 

باإلرادة المنفردة وعدـ التأثر باإلجراءات التعطيمية التي قد يقـو بيا أحد طرفي العقد بقصد تعطيؿ إجراءات 

 .75التحكيـ

 عقود االستثمارفعالية التحكيم كضمان في أواًل: 

أىـ المبادئ التي تضمف تطبيؽ اتفاؽ التحكيـ الدولي؛ مبدأ استقبلؿ اتفاؽ التحكيـ عف العقد األصمي، مف 

 ومبدأ االختصاص باالختصاص.

 استقالل اتفاق التحكيم عن عقد األصمي -1
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طرفيف وييدؼ إلى يعرؼ اتفاؽ التحكيـ بأنو )تصرؼ قانوني يتخذ شكؿ االتفاؽ المكتوب بناًء عمى رغبة ال

الفصؿ في المنازعات الناشئة بيف أطراؼ العقد أو المحتمؿ نشوئيا بينيـ. ويتمتع اتفاؽ التحكيـ باستقبلليتو 

، فاالتفاؽ التحكيمي سواء كاف داخؿ العقد أو منفصبًل عنو، فيو مستقؿ 76التامة عف العقد األصمي(

 .77أو إنقضائو أو فسخو أو بطبلنواستقبللية تامة عنو وال يرتبط بالعقد مف حيث صحتو 

أضؼ إلى ذلؾ أف االستقبلؿ القانوني التفاؽ التحكيـ عف العقد األصمي، يرتب إمكانية تطبيؽ قانوف  

، األمر الذي يؤدي إلى تحقيؽ الفعالية 78مختمؼ عمى كٍؿ منيما، ويترتب عدـ تأثير أٍي منيما عمى اآلخر

مار. ولكف السؤاؿ الذي يطرح ىو ما األساس القانوني الستقبلؿ المطموبة لمتحكيـ في حسـ منازعات االستث

 اتفاؽ التحكيـ عف عقد االستثمار؟

اتجيت الكثر مف الدوؿ إلى االعتراؼ باستقبللية شرط التحكيـ عف العقد األصمي تماشيا مع الفقو والقضاء، 

ـ اتفاقا مستقبًل عف شروط قانوني التحكيـ المصري واألردني عمى أنو "... يعد شرط التحكي مففنص كؿ 

العقد األخرى وال يترتب عمى بطبلف العقد، أو فسخو، أو إنيائو، أي أثر عمى شرط التحكيـ الذي يتضمنو، 

( لعاـ 3. في حيف نص المشرع الفمسطيني في قانوف التحكيـ رقـ )79إذا كاف ىذا الشرط صحيحا في ذاتو"

اتفاقًا مستقبًل وال يتأثر ببطبلف العقد  التحكيـو "يعتبر شرط ( عمى أن5في الفقرة الخامسة مف المادة ) 2000

 أو فسخو أو انتيائو".
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بصحة العقد األصمي أو فسخو أف اتفاؽ التحكيـ ال يتأثر عمى  سابقة الذكرويبلحظ أف مف نصوص المواد 

يوضح كيؼ يمكف أف يكوف اتفاؽ التحكيـ لمشرع الفمسطيني أنو لـ أو بطبلنو أو إنيائو، لكف يؤخذ عمى ا

عمى غرار كبًل باطبًل بذاتو بعيدًا عف العقد األصمي كأف يكوف غير مكتوب أو بدوف اتفاؽ الطرفيف، وذلؾ 

  مف المشرع المصري واألردني.

في  1985أما في األعماؿ الدولية، فقد نص قانوف االونسيتراؿ النموذجي الصادر عف األمـ المتحدة لعاـ 

"ينظر إلى شرط التحكيـ الذي يشكؿ جزءًا مف العقد كما لو كاف اتفاقًا مستقبًل عف  عمى أنو( 16/1المادة )

ال يترتب عميو بحكـ القانوف بطبلف شروط العقد األخرى، وأي قرار يصدر مف ىيئة التحكيـ ببطبلف العقد 

شرط التحكيـ". وعميو فإف النص يشير صراحًة إلى مبدأ استقبلؿ اتفاؽ التحكيـ. أما قواعد غرفة التجارة 

( عمى أف "االدعاء ببطبلف العقد أو انعدامو ال 4مف المادة ) السادسةنصت في الفقرة فقد   I.C.Cالدولية 

صحة اتفاؽ التحكيـ، ويبقى مختصًا حتى في حالة انعداـ العقد أو ينفي اختصاص المحكـ إذا ارتأى 

بطبلنو". وبناًء عميو، يكوف لممحكـ سمطة النظر في اختصاصو تبعًا لمبدأ استقبللية اتفاؽ التحكيـ. وبالتالي 

فاؽ في األعماؿ الدولية والتشريعات الوطنية، وأف ات تنظيمونخمص إلى أف مبدأ استقبلؿ اتفاؽ التحكيـ تـ 

 التحكيـ ال يخضع بالضرورة لنفس القواعد التي يخضع ليا العقد األصمي.

  كما أف ىناؾ العديد مف القضايا التحكيمية التي تناولت مبدأ استقبلؿ اتفاؽ التحكيـ، نذكر منيا قضية

العسكرية.  حكومة المممكة العربية السعودية والشركة األمريكية لممقاولة المتعيدة بتجييز مدينة الممؾ خالد

وتتمخص وقائع القضية بأف الشركة األمريكية المقاولة تعاقدت مع شركتيف أمريكيتيف ألنيا ال تممؾ كافة 

المواصفات والكميات البلزمة، ولـ تكف السعودية طرفا في العقد المبـر ما بيف الشركة األمريكية المقاولة 

مقاولة أف ترسؿ الشركتيف خطاب ضماف غير مشروط والشركتيف األمريكيتيف، واشترطت الشركة األمريكية ال

يومًا مف تاريخ توقيع العقد، وبعد أف أرسمت الشركتيف خطاب الضماف المشروط فسخت الشركة  15قبؿ 



االمريكية المقاولة العقد، وبناًء عمى ذلؾ لجأت الشركتيف إلى التحكيـ أماـ غرفة التجارة الدولية 

قاولة بأف ىيئة التحكيـ غير مختصة بنظر النزاع ألف العقد ينص عمى أف ودفعت الشركة الم  I.C.Cبباريس

عمى الدواليب وخاماتيا  -أي الجانب السعودي – "العقد يصبح نافذا مف وقت موافقة زبائف الشركة المشترية

لشركة وما داـ لـ يتـ التوريد يصبح العقد غير نافذ وكذلؾ شرط التحكيـ". إال أف ىيئة التحكيـ رفضت دفع ا

 .80المقاولة استنادا إلى النص الصريح في العقد عمى المجوء الى التحكيـ في كافة المراحؿ

وفي قضية أخرى في الحكـ الصادر في قضية تكساكو ضد الحكومة الميبية، انتيت ىيئة التحكيـ إلى أنو 

ومة الميبية مف أف التأميـ إعماال لمبدأ استقبللية اتفاؽ التحكيـ، فقد رفض المحكـ ديوبي ما تمسكت بو الحك

قد أنيى عقد االمتياز، وأف ىذا األثر يمتد إلى إنياء شرط التحكيـ الوارد في عقد االمتياز، استنادًا إلى مبدأ 

 .81استقبللية اتفاؽ التحكيـ

وبناء عمى ما تقدـ، نخمص إلى أف شرط التحكيـ يبقى صحيحا ومستقبًل ومنتجا آلثاره القانونية بصرؼ 

النظر عف زواؿ العقد األصمي، ما لـ يكف شرط التحكيـ ذاتو باطبًل ، ولكي يكوف اتفاؽ التحكيـ صحيحًا ال 

 بد مف توافر شروط موضوعية وشكمية. 

 :أما الشروط الموضوعية فيي 
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 .82الرضا بيف أطراؼ التحكيـ، وتعني توافر اإلرادة الحرة غير المعيبة -2

 .83أف يكوف محؿ االتفاؽ مشروعًا وغير مخالؼ لمنظاـ العاـ أو اآلداب -3

  .أما الشروط الشكمية فتتمثؿ في شرط الكتابة 

التحكيـ وذلؾ ببطبلنو أو وفي حاؿ توافر أحد عيوب اتفاؽ التحكيـ الموضوعية أو الشكمية، وتأثر شرط 

زوالو، فإف ذلؾ ال يؤثر عمى العقد األصمي ويبقى العقد األصمي صحيحا منتجا ألثاره القانونية، ويكوف 

االختصاص في الفصؿ في النزاع الذي ينشب عنو ثابتًا لمقضاء بإعتباره صاحب الوالية العامة لمنظر في 

 .84جميع المنازعات

 باالختصاصمبدأ االختصاص   -2

التحكيـ في عقود االستثمار، ىي احتراـ دور ىيئة التحكيـ  اتفاؽ تضمف صحة تطبيؽ مف أىـ المبادئ التي

ُتمنح ىيئة التحكيـ االختصاص بالفصؿ في  ولذلؾواالعتراؼ ليا باالستئثار بتسوية المنازعات الناشئة عنيا، 

فصؿ في النزاع وفي البت في مسألة . واالعتراؼ باختصاص ىيئة التحكيـ بال85مسألة اختصاصيا

. ويمكف القوؿ بأف مبدأ 86إختصاصيا بنظر النزاع مف عدمو، يعتبر تأكيدًا لمبدأ القوة الممزمة ليذا االتفاؽ
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االختصاص باالختصاص يقـو عمى فكرة أف المحكـ يختص بتحديد اختصاصو، ويقرر إف كاف ىناؾ اتفاؽ 

 . 87بناًء عمى وجود اتفاؽ تحكيـ صحيحتحكيـ أـ ال، فيو لف يكوف مختصًا إال 

ويرتب االختصاص باالختصاص أثريف ىاميف؛ األوؿ إيجابي وىو السماح لييئة التحكيـ بالسير في 

اجراءات التحكيـ والبت في الدفوع التي تنكر عمى الييئة ىذا االختصاص، وىو محؿ اجماع عاـ مف قبؿ 

ة المنظمة لمتحكيـ، واألثر الثاني سمبي وىو منع القضاء المعاىدات الدولية والتشريعات الوطنية الحديث

، لكف السؤاؿ الذي يطرح ىو ما األساس القانوني 88العادي مف البت في مسألة اختصاص ىيئة التحكيـ

 لمبدأ اختصاص المحكـ بالفصؿ في مسألة اختصاصو؟ 

ختصاص صراحًة في لقد نصت التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية عمى مبدأ االختصاص باال

نصوصيا، ومف ىذه التشريعات الوطنية، ما نص عميو كبًل مف قانوف التحكيـ المصري واألردني بأف " 

تفصؿ ىيئة التحكيـ في الدفوع المتعمقة بعدـ اختصاصيا بما في ذلؾ الدفوع المبنية عمى عدـ وجود اتفاؽ 

. وكما ىو واضح في حاؿ كاف ىناؾ دفع 89التحكيـ أو سقوطو أو بطبلنو أو عدـ شمولو لموضوع النزاع"

بعدـ االختصاص، فإف لممحكميف والية الفصؿ في مدى مشروعية واليتيـ أو صحتيا وعمييـ تقدير 

. ونصت المادة 90اختصاصيـ عند االدعاء ببطبلف اتفاؽ التحكيـ ذاتو، أو بسبب عدـ قابمية النزاع لمتحكيـ

يجب عمى المحكمة التي يرفع إلييا نزاع يوجد -1عمى أنو " 1994حكيـ المصري لعاـ ( مف قانوف الت13)

بشأنو اتفاؽ تحكيـ أف تحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى إذا دفع المدعي عميو بذلؾ قبؿ إبدائو أي طمب أو دفاع في 
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الدعوى. وال يحوؿ رفع الدعوى المشار إلييا في الفقرة السابقة دوف البدء في إجراءات التحكيـ أو االستمرار 

 أو إصدار حكـ التحكيـ". وىنا كيًّؼ المشرع المصري الدفع بالتحكيـ عمى أنو دفع بعدـ القبوؿ.فييا 

بالفصؿ في األمور  تختص ىيئة التحكيـ قانوف التحكيـ الفمسطيني عمى أنو " مف (16وقد نصت المادة )

محكمة التحكيـ وعميو فقد اعترؼ المشرع الفمسطيني ل .."المسائؿ المتعمقة باالختصاص.-1التالية: 

باالختصاص بالفصؿ في مسألة اختصاصيا، ولكف يؤخذ عمى المشرع الفمسطيني أنو كاف مف األفضؿ لو 

 وضح الدفوع التي قد تشكؾ باختصاص ىيئة التحكيـ ونوع الدفع بداًل مف أف يترؾ النص لمتأويؿ والتفسير.

إذا شرع أحد أطراؼ التحكيـ في اتخاذ -1 ( مف نفس القانوف نجدىا تنص عمى أنو "7وبالنظر إلى المادة ) 

أي إجراء قانوني أماـ أية محكمة ضد الطرؼ اآلخر بشأف أمر تـ االتفاؽ عمى إحالتو إلى التحكيـ، فيجوز 

لمطرؼ اآلخر قبؿ الدخوؿ في أساس الدعوى أف يطمب مف المحكمة وقؼ ذلؾ اإلجراء وعمى المحكمة أف 

ال يحوؿ رفع الدعوى المشار إلييا في الفقرة السابقة -2اتفاؽ التحكيـ. تصدر قرارًا بذلؾ إذا اقتنعت بصحة 

وعميو فإف القاضي يتحقؽ مف   إصدار قرار التحكيـ." ودوف البدء في إجراءات التحكيـ واالستمرار فيو أ

مسألة اختصاصو مف عدمو فور عرض القضية عميو وقبؿ الدخوؿ في أساس الدعوى، وعمى الطرؼ اآلخر 

كيـ أف يدفع بعدـ اختصاص ىيئة التحكيـ بالنظر في الدعوى. أما عف طبيعة الدفع بالتحكيـ، فيو في التح

( 16( بأنو يؤدي إلى "وقؼ اإلجراء". وكما سبؽ وذكرنا في تعميقنا عمى المادة )7كما واضح مف المادة )

اإلجراء" وما إذا  كاف مف األحرى بالمشرع الفمسطيني أف يوضح طبيعة ىذا الدفع بتوضيح مصطمح "وقؼ

كاف يعتبر دفعًا بعد القبوؿ كما ىو الحاؿ في مصر واألردف أو دفعًا بعدـ االختصاص كما ىو الحاؿ في 

 فرنسا وسويسرا، أو دفعًا مف نوع خاص.

وبطبيعة الحاؿ ال يمكف لممحكمة المختصة أف تثير الدفع مف تمقاء نفسيا إنما بناًء عمى طمب أحد  

، وىذا يعني بأف الدفع بالتحكيـ ال يمكف أف يقدـ إال بصورة دفع وال يمكف تصور تقديمو بصورة  الخصـو



مطمقة عمى شكؿ طمب لممحكمة، واليدؼ مف ىذا المبدأ ىو عدـ تعطيؿ إجراءات المحكمة ومحاولة تجنب 

االحتياؿ الذي قد يقع مف أحد طرفي العقد بيدؼ تعطيؿ اإلجراءات، فمو أعطي االختصاص بالبت في 

سألة اختصاص ىيئة التحكيـ لمقضاء العادي، وتبيف أف ىيئة التحكيـ ىي المختصة بالنظر في النزاع، فقد م

 يؤدي ذلؾ إلى ضياع أىـ ميزاة لمتحكيـ وىي ميزة السرعة. 

( مف 5الفقرة الثالثة مف المادة رقـ )فقد أخذت بمبدأ االختصاص باالختصاص،  أما في األعماؿ الدولية؛          

، حيث نصت عمى أنو " مع التحفظ بالنسبة لمرقابة 1961االتفاقية األوروبية لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ 

القضائية البلحقة التي ينص عمييا قانوف القاضي، ال يتخمى المحكـ عف اختصاصو في نظر القضية، حيث 

وفي وجود أو صحة اتفاؽ التحكيـ أو العقد الذي يشكؿ ذلؾ االتفاؽ تكوف لو سمطة الفصؿ في اختصاصو 

التي نصت عمى أف " ىيئة التحكيـ ىي  1976( مف قانوف اليونستراؿ لعاـ 21/1جزءا منو". وكذلؾ المادة )

صاحبة االختصاص بالفصؿ في الدفوع الخاصة بعدـ اختصاصيا، ويدخؿ في ذلؾ الدفوع المتعمقة بوجود 

( مف 16/1أو االتفاؽ المنفصؿ عف التحكيـ أو بصحة ىذا الشرط أو ىذا االتفاؽ". والمادة ) شرط التحكيـ

عمى أنو " يجوز لييئة التحكيـ البت في  حيث نصت 1985القانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ 

نيؼ األوروبية لمتحكيـ اختصاىا بما في ذلؾ الدفوع المتعمقة بوجود أو صحة اتفاؽ التحكيـ..."، واتفاقية ج

(  بأف لممحكـ سمطة تحديد 5/3حيث اعترفت االتفاقية بيذا المبدأ في المادة ) 1961التجاري الدولي لعاـ 

، وكذلؾ اتفاقية واشنطف لعاـ 91اختصاصو ووجود اتفاؽ التحكيـ او العقد الذي يعد اتفاؽ التحكيـ جزءًا منو

( 41ف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى، حيث جاء في المادة )الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بي 1965

،  وقواعد التحكيـ الصادرة عف لجنة االمـ 92منيا عمى أف " تختص محكمة التحكيـ بتحديد اختصاصيا"

( عمى أف " ىيئة التحكيـ ىي صاحبة 21/1المتحدة لمقانوف التجاري الدولي حيث نصت في المادة )
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ع الخاصة بعد اختصاصيا وتدخؿ في ذلؾ الدفوع المتعمقة بوجود شرط االختصاص عمى الفصؿ في الدفو 

 . 93التحكيـ او االتفاؽ المنفصؿ عف التحكيـ أو بصحة ىذا الشرط أو ىذا االتفاؽ"

كما أف ىناؾ العديد مف القضايا التحكيمية التي تؤكد عمى مبدأ االختصاص باالختصاص ومنيا حكـ           

دنمارؾ الصادر مف المحكـ المنفرد جومرد والذي أشار بو إلى مبدأ االختصاص التحكيـ التمييدي في ال

والشركة الوطنية اإليرانية   (Elfaquitaine)باالختصاص، بمناسبة النزاع الذي دار بيف الشركة الفرنسية

نيوؾ، حيث جاء في حكـ التحكيـ أف "اختصاص المحكـ بالفصؿ في اختصاصو يعتبر مبدًأ رئيسيا في 

ؿ التحكيـ الدولي ومعترفًا بو بواسطة المعاىدات الدولية والعديد مف أحكاـ التحكيـ والفقو المتخصص في مجا

 .94قانوف التحكيـ"

 

 

 

نخمص إلى أف مبدأ االختصاص باالختصاص يضمف لممتعامميف بمجاؿ التجارة الدولية األماف القانوني أثناء 

بالفصؿ في مسألة اختصاصيـ بصورة أولية لمباشرة تسوية النزاع، عمى أساس أف المحكميف ممزميف 

ميمتيـ. ومف الجدير بالذكر بأف ثبوت حؽ المحكـ في البت في مسالة اختصاصو بالنظر في النزاع، 

 .95مصدره مبدأ استقبلؿ اتفاؽ التحكيـ عف العقد األصمي في العبلقات الدولية الخاصة
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 الرجوع عن اتفاق التحكيمثانيًا: المبادئ الخاصة بضمان عدم 

مف أىـ المبادئ التي تضمف عدـ رجوع أحد األطراؼ عف اتفاؽ التحكيـ في عقود الدولة، مبدأ منع الرجوع 

عف قبوؿ التحكيـ الدولي باإلرادة المنفردة، ومبدأ عدـ تأثر التحكيـ باإلجراءات التعطيمية مف جانب أحد 

 األطراؼ.



 الدولي باإلرادة المنفردةمنع الرجوع عن قبول التحكيم  -1

المجوء إلى التحكيـ ىو الرضا واالختيار، فقواـ فكرة التحكيـ في منازعات العقود الدولية وعقود إف أساس 

. والفكرة األساسية لمبدأ سمطاف اإلرادة ىو أف العقد يستمد قوتو 96االستثمار يعتمد عمى مبدأ سمطاف اإلرادة

وال يجوز تغيير ىذه اإلرادة أو الرجوع عنيا أو تعديميا مف طرؼ  األطراؼ،الممزمة مف القوة الذاتية إلرادة 

 واحد وبصورة منفردة. 

لذا ال يجوز لمدولة أو لممستثمر األجنبي أف يرجع عف اتفاؽ التحكيـ مف جانب واحد، عمى الرغـ مف أف 

ف الحجج ومنيا حجة ذلؾ عدد مفي ىي الطرؼ الذي يرجع عف اتفاؽ التحكيـ سائقة -في الغالب–الدولة 

. إال إنو طالما تحققت الشروط الموضوعية والشكمية التفاؽ التحكيـ، فإف 97عدـ أىميتيا لمجوء الى التحكيـ

اتفاؽ التحكيـ يولد قوة ممزمة اتجاه أطرافو، ويمنع أحدىـ مف أف يستقؿ بنقض االتفاؽ أو تعديمو بإرادتو 

 .98ؿ المسؤوليةالمنفردة، ويترتب عمى مخالفة ىذا المبدأ تحم

، كاف مف الضروري وضع قيود عمى إرادة األطراؼ بخصوص انتياؾ اتفاؽ ولضماف تطبيؽ اتفاؽ التحكيـ

التحكيـ ، ولقد سبؽ وتطرقنا إلى النصوص القانونية الوطنية التي أجازت لمدولة المجوء إلى التحكيـ في 

أطراؼ التحكيـ في اتفاقية البنؾ الدولي لئلنشاء عقودىا.وفي التنظيـ الدولي نجد مثااًل واضحًا لتقييد إرادة 

                                                 
 .28أحمد ابو الوفا، مرجع سابؽ، ص   96

االتفاقية االوروبية لمتحكيـ التجاري الدولي قد حسمت مسألة األىمية الدولية في إبراـ اتفاؽ التحكيـ حيث نصت  ومف الجدير باإلشارة إليو، الى اف  97
( عمى أف االشخاص المعنوييف الموصوفيف في القانوف المطبؽ بصددىـ باألشخاص المعنوييف في القانوف العاـ، ليـ األىمية 2/1المادة )

 .383صولية" أنظر عبد الحميد األحدب، مرجع سابؽ، ص لعقد اتفاقات التحكيـ، بصورة ا

 .15إبراىيـ العناني، مرجع سابؽ، ص  98



، وقد حرص واضعوا االتفاقية عمى 1965والتعمير والمنشئة لممركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار لعاـ 

 .99( عمى عدـ جواز إنياء اجراءات التحكيـ باإلرادة المنفردة25/1النص صراحًة في المادة )

والشركة الكويتية   Icriteroؼ باريس في النزاع بيف الشركة اإليطالية وقد جاء في قرار لمحكمة استئنا

: إف الحظر الوارد عمى الدولة في قبوؿ شرط التحكيـ وأيًا ما Kftcicلمتجارة والمعامبلت الخارجية واالستثمار 

اعد المتصمة كاف السبب الذي يستند إليو يعمؿ بو في إطار العقود الوطنية وال يعد ىذا الحظر مف قبيؿ القو 

بالنظاـ العاـ الدولي...". ونخمص مف الحكـ أف المحكمة أجازت لمدولة ولؤلشخاص المعنوية العامة المجوء 

إلى التحكيـ، وأف المنع ال يمتد إلى عقود االستثمار عمى اعتبار أف ىذه العقود ىي مف عقود الدولة، وعميو 

 .100ء إلى التحكيـال يمكف لمدولة أف تتذرع بعدـ أىميتيا لعدـ المجو 

التي تحمؿ جنسية دولة  (Catoil)وفي قرار لنفس المحكمة في حكـ صادر في القضية المرفوعة مف شركة  

قد دفعت بعدـ  (Catoil))بنما( ضد الشركة الوطنية االيرانية لمبتروؿ، والتي تتمخص وقائعيا بأف شركة 

بسبب عدـ أىمية الشركة الوطنية لمبتروؿ لقبوؿ اختصاص ىيئة التحكيـ استنادا إلى بطبلف شرط التحكيـ 

( مف دستور الجميورية 139شرط التحكيـ دوف الترخيص ليا بذلؾ مف البرلماف اإليراني، وذلؾ وفقًا لممادة )

بالنسبة لمعقود الدولية " ت ىذا الدفع وأصدرت الحكـ التالياإلسبلمية اإليرانية، إال أف ىيئة التحكيـ رفض

لعاـ الدولي مع النظاـ ا متماشياالمعامبلت الدولية وطبقا لشروطيا ومقتضياتيا يعد االتفاؽ المبرمة لحاجة 

ع العاـ أف يتمسؾ بالنصوص المقيدة في قانونو الوطني مف أجؿ التنصؿ البلحؽ الذي يحظر عمى المشر 

                                                 
( في آخر الفقرة عمى أف "وعندما يعطي الطرفاف موافقتيما ال يجوز ألحدىما أف يسحب موافقتو بإرادتو المنفردة". خالد محمد 25/1تنص المادة )  99

 .552القاضي، مرجع السابؽ، ص 

 .376مد األسعد، عقود االستثمار في العبلقات الدولية الخاصة، مرجع سابؽ، ص مح ربشا 100



العاـ ال يمكنو أف  عف الطرؼ المتعاقد مع ىذا المشر إعميو مسبقا بيف االطراؼ ، كذلؾ فمف التحكيـ المتفؽ 

 . 101ع"لى نص القانوف الوطني ليذا المشر يستند في المنازعة القائمة بشأف أىمية وسمطة ىذا المشروع العاـ إ

نخمص إلى أنو لو اتفؽ أطراؼ عقد االستثمار صراحًة عمى انعقاد االختصاص بمنازعاتيـ لييئة تحكيـ 

تراجع عف ىذا القبوؿ باالنسحاب مف االجراءات التي تشكؿ وفقًا لقواعد محددة، فبل يجوز ألي منيـ أف ي

تتخذ اماـ ىيئة التحكيـ، فإجراءات التحكيـ ال تنتيي إال في إحدى الحالتيف: أما بصدور حكـ يحسـ النزاع ، 

 أو باتفاؽ جميع األطراؼ عمى إنياء االجراءات قبؿ صدور الحكـ.

ة أف تتنصؿ مف التحكيـ بحجة عدـ أىميتيا، حيث أف وعميو، ال يمكف لمدولة أو لمييئة أو لمشركة الحكومي

. اً التحكيـ في المنازعات التي قد تحدث مع الدولة أو أحد أجيزتيا أصبح أمرا مقررا تشريعيا ومؤكدًا دولي

وعمى ذلؾ فإف االقرار بمبدأ منع الرجوع عف التحكيـ باإلرادة المنفردة، سواء كاف ذلؾ مف قبؿ الدولة أو 

ًا نظاـ التحكيـ، وىذا ينعكس إيجاب العامة مف شأنو أف يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمريف تجاهأجيزتيا 

 عمى زيادة االستثمارات األجنبية وتشجيع االستثمار في الدوؿ النامية.

 عدم تأثر التحكيم باإلجراءات التعطيمية من جانب أحد األطراف -2

عف اتفاؽ التحكيـ مف أحد طرفي العقد بإرادتو المنفردة، أما في ىذا  تناولنا في الفرع السابؽ احتمالية الرجوع

تجاه اجراءات التحكيـ بيدؼ عرقمة مبي الفرع، فنتناوؿ حالة قياـ أحد أطراؼ عقد االستثمار باتخاذ موقؼ س

، أو عممية التحكيـ، فعمى سبيؿ المثاؿ قد يقـو أحد األطراؼ باالمتناع عف تعييف المحكـ المكمؼ باختياره

 . 102يمتنع عف حضور إجراءات التحكيـ

                                                 
 .376ص ، عقود االستثمار في العبلقات الدولية الخاصة المرجع السابؽ،بشار محمد األسعد،   101
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ولضماف عدـ عرقمة إجراءات التحكيـ أقرت التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية العديد مف االحكاـ 

كما نصت أيضا  لمواجية امتناع أحد األطراؼ عف تعييف محكـ أو المساىمة في تعييف رئيس ىيئة التحكيـ.

تأثر التحكيـ بغياب أحد األطراؼ متعمدًا عف إجراءات التحكيـ بيدؼ  عمى عدد مف اإلجراءات لضماف عدـ

الحد مف فاعمية التحكيـ ولتعطيؿ نظر النزاع لمدة طويمة، وذلؾ عف طريؽ االعتراؼ باستمرار ىذه 

 .  103االجراءات دوف اف يكوف لغياب أحد االطراؼ تأثير عمى ذلؾ

 يمية مف جانب أحد األطراؼ، خصوصاالتحكيـ باإلجراءات التعطمبدأ عدـ تأثر وقد نظمت القوانيف الوطنية 

خبلؿ  فمف ،بشكؿ واضح في حاؿ المماطمة في تعييف المحكـ أو المساىمة في تعييف رئيس ىيئة التحكيـ

، يتضح أف المشرع قد نص عمى إعطاء األطراؼ حؽ تشكيؿ ىيئة 104االضطبلع عمى نصوص المواد

ينيـ، فعندئذ يجوز لممحكمة المختصة تعييف المحكـ بناًء عمى طمب أحد التحكيـ، فإذا حصؿ خبلؼ فيما ب

. وفي حاؿ كاف االتفاؽ عمى تعييف محكمّيف بحيث كؿ طرؼ يختار محكـ عنو، وبعدىا يتـ االتفاؽ  الخصـو

ألحد األطراؼ المجوء فيجوز ، لسبب ما محكـ ثالث، إال أنو لـ يتـ تعييف المحكـ الثالث اختيارعمى 

ة مف أجؿ تعييف المحكـ الثالث. وبيذا يكوف المشرع أوقؼ أية محاولة مف أحد األطراؼ لمتباطئ أو لممحكم

 . 105عرقمة إجراءات التحكيـ

ما نصت عميو اتفاقية واشنطف الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بيف  فنذكر أما في األعماؿ الدولية؛

يومًا مف تاريخ  90، مف أنو إذا لـ يتـ تكويف المحكمة خبلؿ 1965الدوؿ ومواطني الدوؿ األخرى لعاـ 

( أو في ميمة أخرى 36اإلخطار بتسجيؿ الدعوى المرسؿ مف السكرتير العاـ طبقًا لمفقرة الثالثة مف المادة )

                                                 
 .414بشار محمد األسعد، عقود االستثمار والعبلقات الخاصة الدولية، مرجع سابؽ، ص   103
104

( ِٓ لبْٔٛ 16، ٚاٌّبدة )1994( ِٓ لبْٔٛ اٌخحى١ُ اٌّظشٞ ٌؼبَ 27، ٚاٌّبدة )2000( ِٓ لبْٔٛ اٌخحى١ُ اٌفٍسط١ٕٟ ٌؼبَ 11أٔظش فٟ رٌه اٌّبدة ) 

 .2001اٌخحى١ُ األسدٟٔ ٌؼبَ 
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يوافؽ عمييا الطرفاف، يقـو الرئيس تمبية لرغبة أي مف الطرفيف وبعد التشاور معيما بقدر اإلمكاف بتعييف 

المحكـ أو المحكميف المذيف لـ يعينوا بعد وال يجوز لممحكميف المعينيف مف قبؿ الرئيس طبقًا لنصوص ىذه 

في النزاع أو أف يكونوا مف رعايا الدوؿ  المادة أف يكونوا مف بيف رعايا الدوؿ المتعاقدة التي تشكؿ طرفاً 

وبناًء عمى ىذا النص، يكوف المشرع في ىذه االتفاقية قد  المتعاقدة التي يكوف أحد رعاياىا طرفًا في النزاع.

أوصَد األبواب أماـ الطرؼ الذي ينوي عرقمة سير عممية التحكيـ، مف خبلؿ التقاعس عف اتخاذ اإلجراءات 

  التحكيـ. المطموبة لتشكيؿ ىيئة

 عدـ عرقمة إجراءات التحكيـ مف ِقبؿ أحد األطراؼ،ب خاصةنصوصًا  تتضمن عديدة عمى عقودأمثمة  وىناؾ

بأنو "...إذا لـ  1968( مف عقد المقاولة المبـر بيف العراؽ وشركة ايراب سنة 35/3ما قضت بو المادة )

اآلخر بطمب ىذا التعييف مف رئيس يعيف أحد الطرفيف محكمو خبلؿ المدة الممنوحة لو يقـو الطرؼ 

ونرى أف  106حكمة المذكورة"المحكمة الفيدرالية في لوزاف بسويسرا، وعند غيابو يقـو بذلؾ أعمى رتبة في الم

إضافة مثؿ ىذا النص في اتفاؽ التحكيـ أو تحت شرط التحكيـ ضروري جدا مف أجؿ منع محاولة أحد 

 . 107االطراؼ مف عرقمة إجراءات التحكيـ
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107
ٚاٌّضطٍغ ػٍٝ أحىبَ اٌمٛا١ٔٓ اٌٛط١ٕت ٠شٜ أْ اٌّششع اٌٛطٕٟ فٟ ػذد ِٓ اٌذٚي لذ اٚسد أحىبِب ِٓ شبٔٙب أْ حضّٓ س١ش إجشاءاث اٌخحى١ُ   

ِٚٛاجٙت أٞ ِّبطٍت ِٓ أحذ االطشاف بٙذف ػشلٍت إجشاءاث اٌخحى١ُ، ففٟ حبي حغ١ب أحذ أطشاف اٌخحى١ُ ػٓ حضٛس إحذٜ جٍسبث 

طك ببٌمشاس ػٍٝ اٌشغُ ِٓ حب١ٍغٗ اٚ ٌُ ٠سٍُ اٌّسخٕذاث اٌّطٍٛبت ِٕٗ، حظذس ١٘ئت اٌخحى١ُ لشاسا٘ب ٚفمبً ٌٍٛلبئغ ٚاٌب١ٕبث اٌخحى١ُ أٚ جٍست إٌ

١ٕت ببْ اٌّخٛفشة ٌذ٠ٙب، ٚوزٌه األِش ببٌٕسبت ٌٍّبطٍت فٟ حؼ١١ٓ ِحىُ فئٔٗ ٚفمب ٌٍٕظٛص اٌمب١ٔٛٔت  ٠ؼطٝ اٌحك ١ٌٙئت اٌخحى١ُ أٚ ٌٍّحبوُ اٌٛط

( ِٓ 40( ِٓ لبْٔٛ اٌخحى١ُ األسدٟٔ، ٚاٌّبدة )33( ِٓ لبْٔٛ اٌخحى١ُ اٌّظشٞ، ٚاٌّبدة )١ٍ53ت اٌخحى١ُ، أٔظش فٟ رٌه اٌّبدة )حمَٛ بؼّ

 لبْٔٛ اٌخحى١ُ اٌفٍسط١ٕٟ.



 

 

 

 المطمب الثاني

 الشروط الالزمة لمراجعة عقود االستثمار الدولية والحفاظ عمى توازنيا االقتصادي

يتمتع أطراؼ عقد االستثمار الدولي بالحرية الكاممة في إبراـ العقد مف عدمو، كما ليـ حرية تحديد نوع العقد 

فيي تتأثر بعوامؿ  ذات المدة الطويمة، والشروط التي ترد فيو، وألف عقود االستثمار الدولية ىي مف العقود

ومتغيرات عديدة، لذا ال بد مف تضمينيا شروطًا تضمف استمرارية ىذه العقود رغـ المتغيرات التي قد تطرأ 

 عمييا. وعميو سنناقش شرطيف ىما: شرط الثبات التشريعي، وشرط إعادة التفاوض عمى بنود العقد.

 التحكيم في عقد االستثمار الدولي أواًل: شرط الثبات التشريعي ودوره في

يسعى  يتمتع أطراؼ العقد الدولي بالحرية في اختيار القانوف الواجب التطبيؽ عمى العقد، فالمستثمر األجنبي

مف جية إلى تفادى اختيار القانوف الوطني لمدولة المضيفة لبلستثمار كقانوف واجب التطبيؽ عمى العقد، 

الوطني ولتفادي احتمالية خضوع العقد لكافة المتغيرات والتعديبلت التي قد تمحؽ لعدـ إلمامو بأحكاـ القانوف 

العقد نتيجة التغيرات التشريعية في الدولة، والتي قد تعمد الدولة إلى انتياجيا بيدؼ اإلخبلؿ بالتوازف العقدي 

لدولة أخرى عمى  بينيا وبيف المستثمر األجنبي، والدولة مف جية أخرى، ال تقبؿ خضوعيا لقانوف وطني

 أراضييا العتبارات السيادة.

ولذا يحكـ قانوف اإلرادة شروط وآثار العقد، ألف األخذ بحؿ آخر يشكؿ عقبة في وجو التجارة الدولية وبشكؿ 

خاص في وجو عقود االستثمار. ويحاوؿ الفقو دائما أف يقيـ توازف بيف إرادة األطراؼ وموجبات القانوف، 



تحقؽ قدر أكبر مف األماف واالستقرار لمعقد، إال إنو في العقود التجارية الدولية، قد يكوف باعتبار أف األخيرة 

إلرادة األطراؼ حرية أكبر ليس فقط في اختيار القانوف الواجب التطبيؽ عمى العقد بؿ في ممارسة بعض 

د يجمت عمؿ عمىوالذي يومنيا شرط الثبات التشريعي،  وتطبيقيا عمى العقد السمطات وفرض بعض الشروط

العقد مف الناحية الزمانية بحيث ال يسري عمى العقد إال القوانيف التي كانت سارية وقت ابراـ العقد دوف 

 .108سرياف أية تعديبلت تشريعية حديثة

ذلؾ الشرط الذي تتعيد الدولة بمقتضاه بعدـ تطبيؽ أي تشريع جديد او لتشريعي "ويقصد بشرط الثبات ا

، وفي تعريؼ آخر يعرؼ عمى أنو" أداة قانونية 109عقد الذي تبرمو مع الشركة األجنبية"الئحة جديدة عمى ال

تتـ مف خبلليا حماية المستثمر مف مخاطر التشريع، ومف ناحية تعديؿ العقد بسف تشريع جديد عبر تجميد 

 .110دور الدولة في التشريع والذي يحد مف سمطتيا التشريعية ولكف ال يجردىا منيا"

الثبات التشريعي الذي يتـ مف خبللو تجميد القانوف الواجب التطبيؽ عمى العقد، أكثر ذيوعًا في  ويبدو شرط

. ويمنع ىذا 111العقود التي تبـر بيف الدولة وأحد األشخاص الخاصة األجنبية ال سيما في عقود االستثمار

مثؿ سف قوانيف جديدة  الشرط  الدولة مف التمسؾ بتغيير تشريعاتيا عمى نحو يضر بالمستثمر األجنبي،

 .سيما أنو مف العقود طويمة المدة تيدؼ إلى زيادة الضرائب أثناء تنفيذ عقد االستثمار ال
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فيي التي  112وقد يرد ىذا الشرط عمى شكؿ شروط تعاقدية، أو تشريعية، فأما الشروط التعاقدية أو االتفاقية 

ى تقييد حرية الدولة المضيفة لبلستثمار مف ترد ضمف بنود أو شروط العقد الدولي ذاتو وتنص صراحًة عم

  .113التمسؾ ببلئحة أو تشريع جديد مف شأنو التأثير عمى العبلقة التعاقدية

وقد يرد شرط الثبات التشريعي بصورة نصوص تشريعية في صمب قانوف الدولة المضيفة لبلستثمار أو التي 

أو تمغي قانونيا، ومثاؿ عمى ذلؾ ما قرره قانوف  ستدخؿ طرفًا في العقد، بمقتضاىا تتعيد الدولة بأال تعدؿ

( منو عمى أف "اتفاؽ اإلقامة يحدد خصوصا ...ضمانات 18في المادة ) 1960االستثمار الكاميروني لعاـ 

وما  ،التحويؿ المالي وتسويؽ المنتجات"االستقرار في المجاالت القانونية واالقتصادية والمالية كما في مجاؿ 

عمى عدـ سريانو عمى االمتيازات التي منحت قبؿ  1955روؿ الميبي الصادر في نوفمبر قانوف البت قرره

( منو التي أشارت فيو إلى أف كما أف التعديبلت التي لحقت بيذا القانوف تنفي 24صدوره، وذلؾ في المادة )

 . 114مساسيا باالمتيازات السابقة

( منو 42في المادة ) 1998( لعاـ 1رقـ ) مسطينيأما المشرع الفمسطيني، فقد نص في قانوف االستثمار الف

عمى أنو " ال يؤثر ىذا القانوف سمبًا عمى الموافقات والحوافز المقدمة إلى المستثمريف والمشاريع بموجب أية 

قوانيف سابقة ذات صمة، وتبقى تمؾ الموافقات والحوافز سارية المفعوؿ إلى حيف إنيائيا أو انتيائيا بموجب 
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( ِٓ االحفبق اٌّبشَ ب١ٓ اٌىب١ِشْٚ ٚإحذٜ ششوبث حٕم١ب اٌبخشٚي ػٍٝ أٔٗ "ال ٠ّىٓ 15ٕٚ٘بن أِثٍت ػذ٠ذة ػٍٝ رٌه، ِٕٙب ِب ٔظج ػ١ٍٗ اٌّبدة )   

اٌخٟ حطشأ ػٍٝ أحىبَ إٌظٛص اٌّزوٛسة ف١ّب بؼذ خالي ِذة االسخحمبق"، ٚوزٌه أْ حطبك ػٍٝ اٌششوت بذْٚ ِٛافمخٙب اٌّسبمت اٌخؼذ٠الث 

ٚاٌخٟ جبء ف١ٗ أٔٗ "فٟ اٌحبٌت اٌخٟ حطشأ ف١ٙب حؼذ٠الث حشش٠ؼ١ت أٚ   Benin( ِٓ اٌؼمذ اٌّبشَ ب١ٓ دٌٚت حٛجٛ ٚششوت ِٕبجُ 14ٔظج اٌّبدة )

االسخفبدة ِٓ االحىبَ  Beninحٕظ١ّ١ت فٟ جّٙٛس٠ت حٛجٛ اٌّسخمٍت فئْ حٍه األخ١شة حخؼٙذ ببْ حضّٓ ببسخثٕبء خبص ٌظبٌح ششوت ِٕبجُ  

ٌبحث، ٚاالِخ١بصاث إٌّّٛحت ٌٍششوت ٘زا ِب ٌُ حخّسه األخ١شة اٌسببمت اٌّخؼٍمت بٕظبَ اٌّٛاد إٌّج١ّت ٚحمٛي إٌّبجُ اٌمببٍت ٌٍخظش٠ح بب

( ششطب بخظٛص حثب١ج اٌضشائب ٚسسَٛ اٌخأ١ِٓ االجخّبػٟ 30ببألحىبَ اٌجذ٠ذة"، أِب فٟ اٌؼمٛد اٌّظش٠ت فمذ حضّٓ ػمذ أسٕب فٟ اٌّبدة )

صِت ٌحّب٠ت اٌّخؼبلذ ِٓ حغ١ش االسؼبس وٟ ال ٠ضبس ٚحثب١ج األسؼبس اٌشس١ّت ٌإلسّٕج ٚاٌحذ٠ذ ٚاٌخشب ٚاٌض٠ٛث ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّٛاد اٌال

خبي  اٌّمبٚي ِٓ حغ١ش االسؼبس، ٚبٙزا ٠ىْٛ لذ حُ ٚضغ آ١ٌت إلػبدة اٌشسَٛ ٚاالسؼبس اٌضائذة إٌٝ اٌّمبٚي بفبحٛسة ِٕفظٍت أٚ خظّٕٙب ِٕٗ فٟ

 .108، ص2003ٌبٕبْ، -حٍبٟ اٌحمٛل١ت، ب١شٚث، ِحّذ ػبذ اٌّج١ذ اسّبػ١ً، ػمٛد االسغبي اٌذ١ٌٚت ٚاٌخحى١ُ ف١ٙب، ِٕشٛساث أٌمظٙب"
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نيف التي صدرت بناًء عمييا"، وعميو ال يؤثر ىذا القانوف عمى أية امتيازات سابقة وال يسري أحكاـ القوا

 القانوف بأثر رجعي.

لعاـ  Texacoوىناؾ عدد مف القضايا التحكيمية التي تطرقت إلى ىذا الموضوع، ومنيا قضية تكساكو 

وتتمخص وقائع القضية بأف الحكومة الميبية أممت مشروع امتياز لتنقيب البتروؿ مع شركتيف  1977

أمريكيتيف، وعندما لجأت الشركتيف إلى التحكيـ ورفضت الحكومة الميبية الذىاب الى التحكيـ، لجأت 

ع، وعيف المحكـ ديوباي الشركتيف إلى محكمة العدؿ الدولية مف أجؿ تعييف محكـ منفرد لمفصؿ في النزا

Dupuy وعمى الرغـ مف عدـ وجود شرط في العقد يمنع الدولة مف المجوء إلى التحكيـ، إال أنو المحكـ ،

( مف العقد والتي تقضي بأف " الحكومة الميبية سوؼ تتخذ كؿ اإلجراءات 16الحظ أف نص المادة )

ف الحقوؽ التعاقدية المنشأة الضرورية بقصد ضماف تمتع الشركة بكؿ الحقوؽ التي يخوليا  ليا ىذا االتفاؽ وا 

صراحة بوجب االمتياز الحالي ال يمكف تعديميا بدوف موافقة األطراؼ ويتـ تفسير ىذا االمتياز وفقًا لقانوف 

البتروؿ والموائح النافذة في تاريخ التوقيع عمى ىذا االتفاؽ... وكؿ تعديؿ أو إلغاء ليذه القوانيف والموائح ال 

ذىب المحكـ إال أف ىذا النص ال يمس  ، وبناء عميوالتعاقدية لمشركة بدوف موافقتيا"عمى الحقوؽ يؤثر 

سيادة الحكومة الميبية في اصدار قوانيف وتشريعات جديدة في مواجية مستثمريف أجانب أخريف، إال أف نص 

طراؼ الذيف التزمت ( ينحصر بعدـ االحتجاج بمثؿ ىذه األعماؿ التشريعية في مواجية األ16المادة )

الحكومة تجاىيـ، وعميو، فإف الحكومة الميبية ال يمكف أف تتجاىؿ تعيداتيا لمشركتيف األمريكيتيف، وانتيت 

مميوف  19القضية بإصدار حكـ في مصمحة الشركتيف األمريكيتيف وألـز الحكومة الميبية بدفع مبمغ يقارب 

 .115دوالر
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حدى شركات البتروؿ اف " الشركة األجنبية تقدـ لمدولة االيرانية مساعدة مالية وفنية، وىذا يتضمف بالنسبة ليا استثمارات، ومسؤوليا ت وا 
يكفؿ ف أف تعدؿ مف اقتصاديات العقد، وأف ومخاطر واسعة ويبدو حينئذ مف الطبيعي أف تحمي نفسيا ضد التعديبلت التشريعية والتي يمك

ليا بعض االماف القانوني وىذا ما ال يضمنو ليا التطبيؽ الخالص والبسيط لمقانوف اإليراني، الذي يكوف مف سمطة الدولة اإليرانية أف 



أقرت تثبيت قانوف العقد بالمحظة التي أبـر فييا العقد بحيث أف  أف المحكمةالسابؽ  والمستفاد مف الحكـ

نخمص إلى أف شرط الثبات التشريعي أضحى راسخًا بحيث ال تسري ، سري عميوالقوانيف الجديدة البلحقة ال ت

تعديبلت القانوف الجديدة عمى العقود التي أبرمت سابقًا، ويظؿ العقد خاضعًا لمقواعد القائمة فقط وقت 

امو، مما يؤدي إلى استقرار الرابطة التعاقدية وحفظ توقعات األطراؼ، فقد تكوف التعديبلت الجديدة مؤدية ابر 

 إلى قمب توازف العقد وتوجيو اقتصاديات العقد لصالح طرؼ مف األطراؼ.

 وقد يكوف التجميد النظاـ القانوني الوطني مف تطبيؽ أية تعديبلت تشريعية مستقبمية قد تضر بمصالحو،

وفي المقابؿ يحؽ لممستثمر طمب اإلستفادة مف أية تشريعات مستقبمية فييا ميزات وضمانات أكثر مف تمؾ 

إعمااًل لمبدأ الدولة األولى بالرعايا، وىو ما تمنح  التي حصؿ عمييا المستثمر في ظؿ القوانيف السابقة، وذلؾ

بل عف تمؾ الممنوحة لدوؿ أخرى بموجب الدولة المضيفة بموجبو لؤلطراؼ المتعاقدة معاممة ال تقؿ تفضي

 قيد أو شرط.  ، مف دوف116المجاؿمعاىدات أخرة في نفس 

كما تعرؼ قاعدة الدولة األولى بالرعايا أف الدولة المضيفة تمنح لمستثمري دولة أجنبية المعاممة نفسيا التي 

 ،  117يمنحيا في حاالت مماثمة لمستثمري جميع الدوؿ األجنبية األخرى في إقميمو

                                                                                                                                                             

 Schwebel, Stephen, (1987) International Arbitration:Three Salient Problems, Cambridge:Grotiusتعدلو"،
Publications Ltd. pp 38. 
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 محمود فباض، دور الثبات التشريعي في حماية المستثمر األجنبي في عقود الطاقة، بيف فرضيات واشكاليات التطبيؽ، مجمة الشريعة والقانوف   

  .630، ص واالقتصادالمؤتمر السنوي الحادي والعشريف الطاقة بيف القانوف 

117
بالرعايا وىو مف الشروط الي تتحقؽ نتائجيا بمجرد توافر أسبابيا دوف حاجة إلى إعادة التفاوض وىو االستفادة مف الميزات شرط الدولة األولى  

ة ما المقدمة لمثيبلتيا مف الشركات االستثمارية في المنطقة أو نفس القطاع اإلنتاجي أو المنطقة الجغرافية، أنظر في ذلؾ االتفاقية المبرم
( 2، كما وقد نص قانوف االستثمار الفمسطيني رقـ )217، عصاـ الديف القصبي، مرجع سابؽ، ص 30/10/1976ندا في بيف مصر و ىول

/ب( عمى إمكانية منح معاممة تفضيمية لممستثمر االجنبي عمى أساس الجنسية بموجب اتفاقيات تجارية أو 6في المادة ) 1998لعاـ 
 راعاة مبدأ المعاممة بالمثؿاستثمارية ثنائية أو متعددة األطراؼ مع م



شرط الثبات التشريعي يمس بسيادة الدولة وحقيا في إصدار تشريعاتيا عمى النحو الذي سنتو السمطة كما أف 

يصطدـ بصورة مباشرة بمبدأ تطبيؽ التشريع بصورة فورية. ويتجو البعض إلى إعماؿ مبدأ  التشريعية، كما

. 118خبلؿ بالتوازف االقتصادي لمعقدحسف النية وأف الدولة ال تيدؼ عند سف التشريعات الجديدة إلى اإل

ونحف نرى أف ىذه االعتبارات ميمة وقيمة إال أنو يصعب وضع رقابة عمى سمطة الدولة التشريعية والبحث 

في مبدأ حسف النية فقط، ألف ىذا األمر يعتبر شائكًا وحساسًا في مثؿ ىذه العقود الضخمة والتي تدوـ 

أف شرط  كماذه الشروط. لفترات طويمة. أضؼ إلى ذلؾ أف المستثمر األجنبي يعوؿ بشكؿ كبير عمى ى

الثبات التشريعي ال يمس بسيادة الدولة وقدرتيا عمى سف قوانيف جديدة، إال أنو في نفس الوقت ناقوس يذكر 

الدولة بتعيداتيا لممستثمر األجنبي، فالدولة ليا كامؿ الحؽ في أف تسف القوانيف التي تناسب مصالحيا 

ر األجنبي طالما ال يوجد ضمانات كافية في اتفاقية القومية مف دوف أف تمتفت إلى مصمحة المستثم

، وبكؿ األحواؿ اإلشارة إلى ذلؾ بشكؿ واضح في العقد سواء أف القوانيف البلحقة إلبراـ العقد 119االستثمار

ستكوف غير مطبقة عمى العقد أو أنيا ستطبؽ عمى العقد وتسري بأثر فوري عمى العقد يعفي كبل الطرفيف 

 .في المستقبؿمف نزاعات قد تقع 

لية الدولة ؤو عديدة وميمة تصؿ إلى حد إثارة مسوأخيرًا نخمص إلى أف شرط الثبات التشريعي يرتب نتائج 

المتعاقدة عف أعماليا في حاؿ كاف ىدفيا مف سف التشريعات الجديدة فسخ العقد أو تعطيمو، وقد ال يساعد 

ىذا  تبعًا لسمطتو السيادية، إال أف شريعات جديدةشرط الثبات التشريعي عمى غؿ يد الدولة عف سف قوانيف وت

 .120ضد أية إجراء قد تتخذه الدولة بيدؼ فسخ العقدالشرط يضمف لممستثمر األجنبي حقو 
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 ثانيًا: شرط إعادة التفاوض

جتماعية متقمبة تؤدي إلى إعادة النظر  قد يتعرض عقد االستثمار الدولي إلى ظروؼ سياسية واقتصادية وا 

عادة  التفاوض عمى شروط العقد، وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى مراكز قانونية واقتصادية جديدة. وغالبًا ما وا 

يكوف حرص الدولة عمى تضميف عقودىا لشرط إعادة التفاوض أشد منو لدى الدولة مف المستثمر، وذلؾ 

ثيقة مرنة تعدليا وفؽ ألف المستثمر عادًة ما يرى عقد االستثمار كوثيقة دستورية جامدة، أما الدولة فتراه و 

مصالحيا العامة. ولذا قد يؤدي إعماؿ شرط إعادة التفاوض بحد ذاتو إلى نشوء منازعات بيف المستثمر 

والدولة المضيفة والتي يكوف التحكيـ أكثرىا مبلئمًة لحميا عمى أساس مف احتراـ القانوف والتعيد بالتفاوض 

 بحسف نية.

يدرجو األطراؼ في العقد يتفقوف فيو عمى إعادة التفاوض فيما بينيـ  ويعرؼ شرط إعادة التفاوض بأنو )شرط

بقصد تعديؿ أحكاـ العقد عندما تقع احداث معينة يحددىا األطراؼ مف شأنيا االخبلؿ بالتوازف العقدي 

 .121واصابة أحد المتعاقديف بضرر جسيـ(

بعد مرور فترة أف شروط العقد لـ فقد يحدث أف يتفؽ أطراؼ العقد عمى عدد مف النقاط ومف ثـ يجد أحدىـ 

تعد مبلئمة في ظؿ المستجدات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الجديدة التي تؤثر عمى سرياف العقد 

مثؿ إرتفاع العممة أو إنخفاضيا، أو ارتفاع أسعار المادة الخامة االساسية التي  وعمى توقعات المتعاقديف

. 122رات التي تؤثر بشكؿ كبير عمى المراكز اإلقتصادية ألطراؼ العقديقدميا المستثمر او غيرىا مف التغي

وليذا يقـو أطراؼ العقد الحريصيف عمى تضميف عقودىـ شرط إعادة التفاوض لما يوفره مف حماية 

نتائج لؤلطراؼ، فيذا الشرط يساعد األطراؼ عمى التقارب مف أجؿ التوصؿ إلى حؿ مناسب لمعالجة ال
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ويمنح األطراؼ فرصة لبلستمرار والبقاء عف طريؽ تعديؿ أحكاـ العقد. كما أف لعقد، الضارة التي أصابت ا

ىذا الشرط يرتب عمى األطراؼ إلتزامًا بالجموس إلى مائدة المفاوضات في حاؿ وقوع أحداث معينة غالبًا ما 

 .123يتـ تحديدىا العقد مسبقاً 

كف في ظؿ المستجدات والظروؼ المتقمبة قد يجد فقد يحدث أف يتفؽ األطراؼ عمى المفيـو القانوني لمعقد ول

أحدىـ أف شروط العقد المتفؽ عمييا مسبقًا أضحت غير مبلئمة في ظؿ ىذه المستجدات، وألف منازعات 

نما قواميا ىو بشكؿ رئيسي ال تقـو إعماؿ شرط إعادة التفاوض  عمى أسس قانونية قائمة في قانوف معيف، وا 

، فيكوف المجوء إلى عدـ إمكانية التوصؿ إلى حؿ يحمي مصمحة األطراؼو  تعارض المصالح بيف األطراؼ

التحكيـ أو اإلتفاقيات التحكيمية المستقمة القائمة عمى أسس مراعاة العدالة ومبدأ حسف النية، أكثر قبواًل 

ومبلئمًة مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ يناسب كؿ األطراؼ، عمى إعتبار أف المحكـ يمكف أف يسوي ىذه 

عات مف خبلؿ حموؿ ممزمة لؤلطراؼ. وىذا ال يتـ إال عند إتجاه نية األطراؼ بشكؿ مؤكد وواضح إلى المناز 

إخضاع ىذه المنازعات غير القانونية الختصاص ىيئة التحكيـ ألف الدور الذي ستقـو بو ىيئة التحكيـ خارج 

 .124عف دائرة القضاء التقميدي الذي تمارسو المحاكـ عادةً 

دة التفاوض عمى شروط العقد فعالة ولتسييؿ ميمة ىيئة التحكيـ في الحفاظ عمى توازف ولتكوف عممية إعا

العقد االقتصادي، ال بد مف تحديد أدوات ومعايير إعادة التوازف لمعقد، مثؿ المدة التي يجب خبلليا القياـ 

دوث ثورات داخمية الضرائب أو ح بالتفاوض، والظروؼ التي يمكف أف تكوف مدعاة لمراجعة العقد مثؿ زيادة

 .ي أو وقوع احداث غيرت مف توقعات أطراؼ العقدف
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أضؼ إلى ذلؾ أنو مف أىـ المبادئ التي تساىـ في ضماف فعالية إعماؿ شرط إعادة التفاوض، ىو التأكد 

أحد األطراؼ إلى المماطمة أو عرقمة المفاوضات  أؼ في التفاوض عمى العقد، فقد يمجمف حسف نية األطرا

مف أجؿ تفويت الفرصة عمى الطرؼ اآلخر أو بغية فسخ العقد والتحجج بعدـ التوصؿ إلى حؿ مناسب 

يرضي الطرفيف. وليذا ال بد مف وجود مسؤولية عمى الطرؼ المفاوض سيء النية خصوصًا في المفاوضات 

نيا عقد االستثمار الدولي الذي يستغرؽ وقتًا طويبًل وجيدًا وأحيانًا عمى عقود التجارة الدولية الضخمة وم

تكمفة سفر وتنقؿ. ولذا فإف المبدأ العاـ الذي تقضي بو معظـ القوانيف المقارنة في ظؿ المفاوضات عمى 

 . 125العقود ىو مبدأ المفاوضات العادلة أو التفاوض بحسف نية

( 148/1، ومنيا ما نصت عميو المادة )ة عمى مبدأ حسف النيةنية والدولينصت العديد مف التشريعات الوط

( مف القانوف المدني األردني بضرورة تنفيذ العقد بحسف نية. 202/1مف القانوف المدني المصري والمادة )

األمانة في الواقع واحتراـ ف التجاري األمريكي الموحد عمى "( مف القانو 201/19-1كما ونصت المادة )

المعدلة . كما ونصت مبادئ اليونيدروا لعقود التجارة الدولية “ جارية المعقولة في التعامؿ العادؿالمعايير الت

( عمى أنو " يجب أف 7-1عف المعيد الدولي في روما لتوحيد القانوف الخاص في المادة ) 2010لعاـ 

في المادة جاء يتصرؼ كؿ طرؼ وفقًا لما يقضيو حسف النية والتعامؿ العادؿ في التجارة الدولية".  و 

لعقد عمى "إجابة طمب الطرؼ الذي يحتج بوجود ميزة مفرطة لطرؼ آخر في ا مف ىذه المبادئ (3.2.7)

 بدوف مبرر، أو تعديؿ العقد أو البند بما يتفؽ مع مبادئ حسف النية وأمانة التعامؿ في المجاؿ التجاري".

مى ( مف مبادئ اليونيدروا ع15-1-2أما وبالنسبة لمتفاوض بحسف نية بشكؿ خاص، فقد نصت المادة ) 

ومع -2الوصوؿ إلى اتفاؽ.  يكوف لكؿ طرؼ الحرية في إجراء التفاوض وال يسأؿ عف الفشؿ في-1أنو "

ذلؾ يسأؿ الطرؼ الذي يتفاوض أو ينيي المفاوضات بسوء نية عف الخسارة التي لحقت بالطرؼ اآلخر. 
                                                 

، ص 2008، 1، العدد 5ولية عف قطع مفاوضات العقد دوف سبب جدي، مجمة جامعة الشارقة لمعموـ الشرعية والقانونية، المجمد ؤ أميف دواس، المس 125
169. 



ويتوافر سوء النية عمى وجو الخصوص بالنسبة لمطرؼ الذي يدخؿ المفاوضات أو يستمر فييا دوف أف -3

 تكوف لديو نية الوصوؿ إلى اتفاؽ مع الطرؼ اآلخر". 

سبؽ نرى إلزامية وجود مبدأ حسف النية في المفاوضات السابقة عمى العقد أو خبلؿ تنفيذ العقد أو  اموم

إلى نتائج مرضية لكبل الطرفيف. أما الطرؼ الذي يقطع  وؿوالوص تفسيره، لضماف استمرارية العقد

ه الطرؼ اآلخر في ض بسوء نية، يترتب عميو مسؤولية تجاالمفاوضات بدوف سبب أو مبرر مقنع أو أف يفاو 

ولية المترتبة عمى إنياء المفاوضات بدوف سبب جدي إف ؤ ددت اآلراء الفقيية حوؿ نوع المسوتع .المفاوضات

 . 126كانت مسؤولية تقصيرية أو عقدية

وفي الواقع شرط إعادة التفاوض ليس دواًء شامبًل لحؿ المتغيرات الواقعة عمى العقد، ىذا الشرط قد يكوف 

لمتأثير عمى استقرار العقد. فأحيانًا ترفض ىيئة التحكيـ إعماؿ شرط إعادة التفاوض والنظر  بحد ذاتو سبباً 

في النزاع الناشئ عف تغير الظروؼ لعدـ وجود منازعة قانونية قائمة فعبًل وفؽ القانوف، فكما سبؽ وذكرنا 

راؼ العقد. وأكثر مف المنازعات القائمة عمى أساس تغير الظروؼ يكوف قواميا تعارض المصالح بيف أط

ذلؾ، قد تقبؿ ىيئة التحكيـ النظر في النزاع إال أنو حكميا قد ال يمقى نفاذًا لنفس السبب. ووفقًا لقواعد اؿ 

ICSID127،ال بد مف وجود منازعة قانونية مف أجؿ التحكيـ، وكذلؾ بالنسبة لقواعدUNICTRAL. 

العقد ألف الدولة المضيفة لبلستثمار قد تستغؿ ىذا كما وقد يكوف تأثير شرط إعادة التفاوض سمبيًا عمى 

الشرط بحيث تقـو بإتخاذ إجراءات إنفرادية بيدؼ عرقمة سير العقد أو فسخو متذرعة في ذلؾ بمقدرة 

المستثمر األجنبي عمى أف يراجع العقد وفقًا لشرط إعادة التفاوض. ومثاؿ عمى ذلؾ ما نصت عميو المادة 
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ة في التنقيب عف البتروؿ واستخراجو في دولة قطر عمى أنو " حيث أف المركز ( مف اتفاقية المشارك34)

المالي لممستثمر )المتعاقد( قد تحدد طبقًا ليذا االتفاؽ عمى أساس القوانيف والموائح السارية في ذلؾ التاريخ 

اقد أو عمى وجو فمف المتفؽ عميو أنو إذا صدر أي قانوف أو الئحة أو مرسـو يؤثر في المركز المالي لممتع

الخصوص إذا زادت الرسـو الجمركية خبلؿ مدة سرياف االتفاؽ، سيصؿ كبل الطرفيف في مفاوضات عمى 

ذا خفؽ الطرفاف في الوصوؿ إلى  أساس حسف النية إلى حؿ عادؿ يحافظ عمى التوازف االقتصادي لمعقد، وا 

. وعميو فعمى الرغـ مف 128ى التحكيـ"ىذا الحؿ فإف ىذه القضية يمكف أف تحاؿ بواسطة أي مف الطرفيف إل

أف دولة قطر قد حفظت لممستثمر حقو في إعادة التفاوض في حاؿ تغيرت القوانيف أو التشريعات التي كانت 

الدولة في نفس الوقت قد تستخدـ ىذا النص كحجة عمى قدرتيا لتغيير  ية عمى العقد وقت إبرامو، إال أفسار 

واالقتصادي لممستثمر، متذرعة العقد حتى ولو كانت تخؿ بالمركز القانوني  القوانيف والتشريعات السارية عمى

لممستثمر الحؽ في إعادة التفاوض عمى شروط العقد. ولكف السؤاؿ الميـ ىو، ما ىي الضمانات التي  بأف

تعطى لممستثمر بأف يكوف بعد ىذه التغيرات التشريعية وبعد المفاوضات، في المركز القانوني والمالي ذاتو 

وقعاتو ودراسات مطولة لممشروع مف الذي كاف عميو عندما وافؽ عمى عمى إبراـ ىذا العقد مع الدولة، وفقًا لت

لحظر تصرفات الحكومة  يحرص المستثمر عمى إدراج شروط الثبات واالستقرار نواحي عدة. فمف جية

سمطتيا السيادية مف التأثير عمى العقد، وضماف تطبيؽ شرط المستثمر األكثر رعاية، والحكومة  مفالنابعة 

عادة التفاوض.مف جية أخرى غالبًا ما تتمسؾ بشروط المراجع  ة وا 

وأخيرًا، عمى الرغـ مف أف شرط إعادة التفاوض قد يكوف لو تأثير سمبي في بعض الحاالت عمى أحد طرفي  

العقد، إال أنو ال يمكف إغفالو ألنو يوفر ضمانة ىامة لممستثمر والدولة في حاؿ تغيرت ظروؼ العقد. ومف 

عقد بسبب مواجيتيـ لظروؼ غيرت مف مراكزىـ األطراؼ إلى فسخ ال أوالمعقوؿ أف يمجغير المنطقي 
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القانونية أو المالية أو أثرت عمى توقعاتيـ االقتصادية، بعدما بذلوا الكثير مف الوقت والجيد والنفقات مف 

عماؿ مبدأ حسف النية في ىذه الشروط يوصؿ  أجؿ إبراـ العقد. ولذا نرى أف التوظيؼ الجيد والمناسب وا 

والحفاظ عمى التوازف االقتصادي لمعقد، سواء في إعماؿ شرط الثبات التشريعي أو  ىدفيـاألطراؼ إلى بموغ 

 إعادة التفاوض. 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 المنازعات الناتجة عن الظروف غير المتوقعة عمى عقد االستثمار الدولي

 تمييد و تقسيم: 

قد تحوؿ المخاطر والصعوبات التي قد يتعرض ليا عقد االستثمار الدولي دوف تنفيذ االلتزامات المترتبة عمى 

أطرافو، ولعؿ أىـ ىذه المخاطر ىي تمؾ التي تجعؿ تنفيذ اإللتزاـ مستحيبًل كحالة القوة القاىرة، أو مرىقًا 

حد الطرفيف أو أما مستحيبًل أو مرىقًا ألاـ كحالة الظروؼ الطارئة، وفي كبل الحالتيف يصبح تنفيذ االلتز 

 كمييما.



نظمت التشريعات الوطنية والدولية نظرية القوة القاىرة، إال أف معظميا تجاىؿ فكرة الظروؼ الطارئة  وقد

العبلقات  نظـيإعمااًل لمبدأ إلزامية العقد وقاعدة العقد شريعة المتعاقديف. وليذا السبب ولغياب تشريع عاـ 

التجارية الدولية، ولعدـ اطمئناف المستثمر األجنبي لتطبيؽ قواعد القانوف الداخمي، يعتبر التحكيـ الدولي 

زالة الخمؿ الواقع عمى العقد إثر ىذه الظروؼ، عف طريؽ  الوسيمة األمثؿ إلعادة التوازف لعقد االستثمار، وا 

عمى أحد األطراؼ أو كمييما يتناسب مع الضرر الواقع إعادة التوازف االقتصادي لمعقد وترتيب جزاء مرف 

 إثر ىذه الظروؼ. 

 ولتوضيح ذلؾ سنقسـ ىذا الفصؿ الى مبحثيف عمى النحو االتي:

 غير المتوقعة. بالمنازعاتالمبحث األوؿ: المقصود 

 المبحث الثاني: مدى سمطة المحكـ في معالجة الحوادث غير المتوقعة في عقد االستثمار الدولي.

 

 

 

 المبحث األول

 غير المتوقعة بالمنازعاتالمقصود 

قد يتعرض عقد االستثمار الدولي إلى مخاطر وصعوبات تجعؿ تنفيذ عقد االستثمار مستحيبًل كحالة القوة 

القاىرة أو مرىقًا كحالة الظروؼ الطارئة، وفي كبل الحالتيف يصبح تنفيذ العقد ضارًا بالمديف، مما يؤدي إلى 

بقاعدة التوازف االقتصادي لمعقد وبالمراكز القانونية والمالية لؤلطراؼ، وغالبًا ما ينصب عدـ تنفيذ اإلخبلؿ 



عقد االستثمار عمى محؿ العقد أو محؿ االلتزاـ، والمعروؼ فقييًا أف محؿ العقد ىو المعقود عميو ومحؿ 

 .129االلتزاـ ىو تنفيذ ما اتفؽ عميو األطراؼ

عمى النظرية التقميدية لكبًل مف القوة القاىرة والظروؼ الطارئة، ونحف ىنا لسنا وال بد بدايًة مف الوقوؼ  

بصدد تتبع التطور التاريخي لكبل النظريتيف، بؿ عرض ما يمـز لتوضيح دور التحكيـ في حاؿ وقعت ىذه 

 الظروؼ غير المتوقعة عمى عقد االستثمار الدولي.  

  La Force Majeure الفرع االول: القوة القاىرة

تحوؿ بعض الظروؼ غير المتوقعة دوف تنفيذ االلتزامات المترتبة عمى أحد الطرفيف أو كبلىما كما ىو 

الظروؼ إلى إستحالة تنفيذ االلتزامات متفؽ عميو في عقد االستثمار الدولي وقت إبرامو، وقد تؤدي ىذه 

ة القاىرة. ولقد عرؼ البعض حالة القوة القاىرة بأنيا نيائية ودائمة أو بصورة مؤقتة وتعرؼ بحالة القو  بصورة

"حدث أو مجموعة مف االحداث لـ يكف في وسع المديف توقعيا عند ابراـ العقد وال تداركيا وىي خارجة عف 

، أو ىي "أحداث تؤدي إلى االخبلؿ 130سمطاف إرادتو ويترتب عمييا انقضاء االلتزاـ الستحالة تنفيذه"

 .131ية، ويكوف  مف شأنيا أف يصبح تنفيذ االلتزاـ مستحيبًل"بااللتزامات التعاقد

عف سيطرة طرفي العقد،  ويبلحظ مف ىذيف التعرفيف، أف مفيـو القوة القاىرة ينظر إلى الحادث كونو بعيداً 

بحيث ال يمكف مقاومتو لسبب أجنبي خارج عف سيطرة األطراؼ، ولسبب غير منظور ال يمكف توقعو، قد 

و ىزة أرضية أو حرب أو قرار السمطة أو غيره مف األسباب. وألىمية ىذه االحداث ينتج عف عاصفة أ

وتأثيرىا الكبير عمى حياة العقد، تـ العمؿ عمى إدراج شرط القوة القاىرة في عقود االستثمار الدولية لمواجية 
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ال يحوؿ دوف نشوء ىذه األحداث غير المتوقعة في حاؿ وقوعيا. إال أف مجرد إدراج شرط القوة القاىرة قد 

ولكف السؤاؿ الذي يطرح ىو ما  المنازعات، وىنا يبرز دور التحكيـ كوسيمة مثمى لفض مثؿ ىذه المنازعات.

 األساس القانوني لتنطيـ حالة القوة القاىرة في العقود الدولية؟

( مف القانوف المدني 247بحالة القوة القاىرة، فقد نصت المادة ) اتجيت الكثر مف الدوؿ إلى االعتراؼ

انقضى  االردني عمى أنو "في العقود الممزمة لمجانبيف إذا طرأت قوة قاىرة تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبلً 

مستحيؿ االلتزاـ المقابؿ لو، وانفسخ العقد مف تمقاء نفسو فإذا كانت االستحالة جزئية انقضى ما يقابؿ الجزء ال

ومثؿ االستحالة الجزئية االستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كمييما يجوز لمدائف فسخ العقد بشرط عمـ 

( مف نفس القانوف عمى أنو "إذا اثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف 261المديف". كما ونصت المادة )

اىرة أو فعؿ الغير أو فعؿ المتضرر، كاف سبب أجنبي ال يد لو فيو، كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة ق

( مف القانوف المدني 165كما نصت المادة ) غير ممـز بالضماف ما لـ يقض القانوف أو االتفاؽ بغير ذلؾ".

المصري عمى أنو "إذا أثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف سبب أجنبي ال يد لو فيو كحادث مفاجئ أو قوة 

مف الغير كاف غير ممـز بتعويض ىذا الضرر ما لـ يوجد نص أو  قاىرة أو خطأ مف المضرور أو خطأ

( مف نفس القانوف األخير عمى أنو "ينقضي االلتزاـ إذا أثبت 373اتفاؽ عمى غير ذلؾ". ونصت المادة )

المديف أف الوفاء بو أصبح مستحيبًل عميو لسبب أجنبي ال يد لو فيو". وأخيرًا لـ يختمؼ مشروع القانوف 

مسطيني عف القانوف المدني المصري واألردني بخصوص تنظيـ حالة القوة القاىرة، فقد نصت المدني الف

( منو عمى أنو "إذا اثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عف سبب أجنبي ال يد لو فيو، كقوة قاىرة 181المادة )

و اتفاؽ أو خطأ مف المضرور أو خطأ مف الغير، كاف غير ممـز بتعويض ىذا الضرر ما لـ يوجد نص أ

 يقضي بغير ذلؾ".



وبناًء عمى ما سبؽ، نرى أف المشرع لـ يورد تعريؼ دقيؽ وواضح لحالة القوة القاىرة، بؿ اكتفى بذكر معيار  

، مف دوف ذكر أسباب االستحالة أو معيار تحديد 132إستحالة التنفيذ بصورة عامة كسبب إلنفساخ العقد

في حالة القوة القاىرة فإف المديف غير ممـز بتنفيذ االلتزاـ  االستحالة. كما ويتضح مف النصوص السابقة أنو

ما لـ ينص القانوف أو االتفاؽ عمى غير ذلؾ، وعميو فإف إحتمالية االتفاؽ عمى عكس القواعد العامة 

 .133وارد

ومف المبلحظ أف موقؼ المشرع في كبًل مف التشريعات السابقة ىو موقؼ عاـ فضفاض، إذ أنو لـ يحدد  

االستحالة، وكيفية تحميؿ الحادث وأثره عمى قدرة المديف بتنفيذ إلتزاماتو. مما يترؾ سمطة تقديرية معيار 

واسعة لمقاضي أو المحكـ في تحديد معيار االستحالة والذي لو أكثر مف صورة فقد تكوف االستحالة جزئية 

، وىذه أو عمى محؿ االلتزاـ، كما وقد تنصب استحالة التنفيذ عمى العيف محؿ العقد 134أو مؤقتة أو كمية

 الظروؼ تعتبر ظروؼ متنوعة غير ثابتة خاصة في عقود االستثمار الدولية، األمر الذي يتطمب خبرة

ودراية فنية وتقنية عالية، أفضؿ ما توجد في التحكيـ، ألف معظـ االحداث التي تدور حوؿ القوة القاىرة يغمب 

 خبرة عممية كافية.عمييا الطابع الفني والفصؿ بيا يحتاج إلى 
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ال وعمى أية حاؿ إنطبلقًا مف التنظيـ التقميدي لحالة القوة القاىرة، فمممديف أف يتمسؾ بحالة القوة القاىرة و   

 :135طالما توافرت شروط ثبلثة وىي يسأؿ عف عدـ تنفيذه إللتزامو بسبب استحالة التنفيذ

 وقوع سبب أجنبي خارجي ال يد لممتعاقديف فيو.  -1

 .136عدـ امكانية توقع الحدث )مفاجئ واستثنائي(   -2

 عدـ إمكانية دفع الحدث ببذؿ جيد معقوؿ.  -3

 .137االلتزاـ مستحيبًل استحالة مطمقةتنفيذ أف يجعؿ   -4

بشأف عقود البيع الدولي  1980فقد تناوؿ المشرع في اتفاقية فينا لعاـ  أما في النظر في األعماؿ الدولية، 

لمبضائع مفيـو القوة القاىرة، ولكف بشكؿ غير مباشر عندما تطرؽ الى أحكاـ االعفاءات مف المسؤولية عند 

فيذ ( عمى أنو "ال يسأؿ أحد الطرفيف عف عدـ تن79عدـ تنفيذ العقد، حيث نصت الفقرة األولى مف المادة )

نو لـ يكف اف بسبب عائؽ يعود إلى ظروؼ خارجأي مف التزاماتو إذا ثبت أف عدـ التنفيذ ك ة عف إرادتو وا 

مف المتوقع بصورة معقولة أف يأخذ العائؽ في االعتبار وقت انعقاد العقد أو أف يكوف بإمكانو تجنبو أو 

ص السابؽ أف المشرع لـ يشترط أف تقع تجنب عواقبو أو التغمب عميو أو عمى عواقبو". ومف المبلحظ مف الن

 جذور الحادث الذي يشكؿ و مف الممكف أف تعوداننص بشكؿ واضح ظروؼ الحادث بعد إبراـ العقد إذ 

، كما وقد شريطة عدـ العمـ أو توقع مثؿ ىذا الحادث لقوة القاىرة يعود إلى وقت سابؽ عمى إبراـ العقدا

ـ العقد حيث أنو بإمكاف أحد األطراؼ أف يدفع باستحالة تنفيذ اعتمد المشرع عمى نية األطراؼ وقت ابرا

 إلتزامو بسبب ظروؼ لـ يأخذىا في عيف اإلعتبار عند التعاقد ولـ يتمكف مف تجنبيا أو تجاوز آثارىا. 
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وفي المقارنة بيف تنظيـ التشريعات الوطنية واألعماؿ الدولية لحالة القوة القاىرة، نرى أنو وفقًا لمتشريعات  

الوطنية فإف حالة القوة القاىرة دائمًا ما تؤدي إلى إنفساخ العقد، ولكف إنفساخ عقد التجارة الدولي الذي تكبد 

ال يرغب أطراؼ العقد  عادًة ماأطرافو جيد ووقت طويؿ إلبرامو يعني خسارة مالية كبيرة لكبل الطرفيف، ولذا 

ف لـ يكف ىناؾ ما يمنع أف مجرد وقوع حالة القوة القاىرة في حاؿ كانت االل بفسخو ستحالة وقتية أو جزئية وا 

 .خبلؼ القواعد التقميدية التي تنظـ القوة القاىرة يتفؽ األطراؼ عمى

( التي نص عمييا القانوف المدني األردني 261( و )165( و )181ونستدؿ عمى ذلؾ مف نصوص المواد )  

مالم يوجد والمصري ومشروع القانوف المدني الفمسطيني بأنو في حالة القوة القاىرة يصار إلى إنفساخ العقد "

األفضؿ لتسوية المنازعات ". وىنا يكوف دور التحكيـ في إختيار الوسيمة نص أو اتفاق عمى غير ذلك

 الناشئة عف القوة القاىرة، وسنناقش ىذا األمر بالتفصيؿ في ما بعد.

وفي ذلؾ قضايا تحكيمية عديدة منيا النزاع الواقع بيف شركة تركية والسمطات الميبية مف أجؿ إنشاء مطار  

كاف العقد مف الباطف محكـو طرابمس في ليبيا، حيث تعاقدت الشركة الميبية مف الباطف مع شركة بمجيكية و 

بالقانوف الميبي، إال أنو ظيرت صعوبات متعمقة بالتنفيذ بسبب حدوث إنفجار في المطار أثناء تنفيذ 

األعماؿ، وعميو أوقؼ الطرفيف تنفيذ العقد دافعيف كبل منيما بخطأ الطرؼ اآلخر، وقد بدأت الشركة التركية 

، وارتأت ىيئة التحكيـ أف مساىمة الشركة 1975لية بباريس في بإجراءات التحكيـ أماـ غرفة التجارة الدو 

البمجيكية في اإلخبلؿ بعقد المقاولة مف الباطف بسبب خطأ الشركة التركية أمر غير مبرر، حيث أف الشركة 

نما ما حصؿ يعتبر قوة قاىرة، وعميو فإف الشركة التركية غير متيمة  التركية غير مسؤولة عف التفجيرات، وا 

مدفونة في أرضية المطار  مفجراتت ىيئة التحكيـ أف وجود ارتخطأ في تنفيذ إلتزاماتيا العقدية، كما وا بأية

التي كانت محبًل لمقصؼ أثناء الحرب يعتبر أمرًا متوقعًا، ولكف أىمية وكمية المتفجرات تجاوزت ما توقعو 

ينت سمة القوة القاىرة الخاصة األطراؼ، وفي مراسبلت عدة بيف الحكومة الميبية والشركة التركية بُ 



بالمتفجرات الموجودة، كما أوضحت الشركة التركية بأنيا أخذت بالتدابير البلزمة مف أجؿ إزالة تمؾ العوامؿ 

في الوقت المناسب. وعميو إنتيت المحكمة إلى أف الشركة التركية غير مخطئة بسبب وجود حالة القوة 

بة األىراـ والتي تتمخص أحداثيا أف اتفاقًا بيف وزير السياحة . وفي قضية أخرى وىي قضية ىض138القاىرة

مف جانب، وشركة جنوب الباسيفؾ مف جانب   EGOTHؽالمصري والييئة المصرية العامة لمسياحة والفناد

لبناء مشروع سياحي ضخـ، إال أف المشروع تعرض إلى إنتقاد شديد مف الرأي العاـ في ، S.P.Pآخر 

بعد أف صدؽ وقبؿ المشروع مف وزير السياحة المصري، معتبريف أف ىذا المشروع مصر والعالـ، وذلؾ 

يشوه منطقة األىرامات، وبناًء عميو ُقرر إلغاء ترخيص المشروع وسحبت الييئة العامة لبلستثمار تصديقيا 

وف دوالر ممي 42,5 عف المشروع، وعميو لجأت الشركة األجنبية المستثمرة إلى التحكيـ مطالبة بتعويض قدره

أمريكيػ، وتحججت الييئة العامة لمسياحة والفنادؽ بأف عدـ تقديـ الدولة المصرية التسييبلت المطموبة يعد 

إلزاـ الدولة المصرية بدفع حالة قوة قاىرة ولذلؾ ىي معفية مف أداء إلتزاماتيا، إال أف ىيئة التحكيـ قضت  ب

 .139مبمغ التعويض

وبناًء عمى القضيتيف سابقتي الذكر نرى أف ىيئة التحكيـ لـ تقرر مباشرًة إنفساخ العقد لمجرد وقوع حالة القوة  

الثانية طرفًا القاىرة، وقد يعود ذلؾ إلى أف الحكومة الميبية في القضية األولى والحكومة المصرية في القضية 

سبب في وقوع حالة القوة القاىرة بيا لعدـ تنفيذ لمعقوؿ أف يتذرع الطرؼ الذي ىو في العقد، فمف غير ا

إلتزامو، في حيف أف الطرؼ اآلخر قد تكبد مصاريؼ ووقت وجيد لتنفيذ االلتزاـ أو جزء منو. ومما تقدـ، 

نخمص إلى أف مفيـو القوة القاىرة عمى المستوى الدولي أوسع منو مقارنًة مف القوانيف الوطنية، وعمى وجو 
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نما يختمؼ مفيوميا بإختبلؼ طريقة تنظيميا في القوانيف الدولية العمـو ال يوجد مف يـو واحد لمقوة القاىرة وا 

 أو عمى المستوى الدولي أو حتى في العقود التي يدرج فييا مبدأ القوة القاىرة.

 140ثانيًا: الظروف الطارئة

شريعة المتعاقديف، وتعود تجاىمت الكثير مف القوانيف تنظيـ نظرية الظروؼ الطارئة إعمااًل لمبدأ العقد 

رسى دعائـ ىذه النظرية في أالجذور التاريخية لنظرية الظروؼ الطارئة إلى مجمس الدولة الفرنسي الذي 

والمتعمؽ بقضية ارتفاع أسعار الفحـ الحجري، وىي المادة  1916مارس  30حكمو الشيير الصادر في 

وحيث كانت الشركة العامة لتنوير مدينة بوردو الفرنسية قد رفعت دعوى عمى  ،المستخدمة في توليد الغاز

المدينة وحصرت طمباتيا في رفع سعر الغاز المستعمؿ لئلضاءة وتعويضيا عف الخسائر التي أصابتيا مف 

فرنسا،  جراء إرتفاع أسعار الفحـ نظرًا الحتبلؿ اقاليـ أوروبا خاصة المناطؽ التي يتـ توريد الفحـ منيا إلى

وقد إشتممت ىذه القضية عمى حكـ طويؿ مفصؿ احتوى مبادئ وقواعد أساسية ترتكز عمييا نظرية الظروؼ 

. وتتمخص وقائع القضية بأف الشركة العامة لئلضاءة أبرمت عقد مع مدينة بوردو الفرنسية مف 141الطارئة

ؾ الوقت، وبعدما قامت الحرب العالمية عامًا، وتحددت أسعار البيع في ذل 30أجؿ إمداد المدينة بالغاز لمدة 

األولى واجتاح الجيش االلماني المدف التي تحتوي عمى الفحـ في فرنسا، تعذر عمى الشركة االستمرار في 

توريد الغاز لمدينة بوردو واضطرت إلى استيراد الفحـ مف الخارج وكانت باىظة الثمف، ولذا طمبت تعديؿ 

تزاـ لـ يكف ل. ويبلحظ مف ىذه القضية أف أداء اال142ب مع األحداث الجديدةالعقد مع بمدية بوردو لكي يتناس
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عبد العزيز شيما مبادئ واحكاـ القانوف االداري المبناني دراسة مقارنة  164ص  1981ابراىيـ طو الفياض العقود االدارية مكتبة الفبلح الكويت   141
 .661ص  مرجع سابؽ،، سميماف محمد الطماوي: 48ص  ،1994،الدار الجامعية بيروت

، منشأة المعارؼ، 1، عبد الحكـ فودة، آثار الظروؼ الطارئة والقوة القاىرة عمى األعماؿ القانونية، ط516سابؽ، ص سميماف المرقس، مرجع  142
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نما أصبح تنفيذ االلتزاـ مرىقًا لممديف عندما أصبح  مستحيبًل عمى المديف كما ىو الحاؿ في القوة القاىرة، وا 

ىناؾ إرتفاع في أسعار المحروقات لسبب خارج عف سيطرة أطراؼ العقد، وىو جوىر نظرية الظروؼ 

 لطارئة.ا

إال أف تنظيـ نظرية الظروؼ الطارئة قانونيًا واجو الكثير مف العراقيؿ، ففي نفس الوقت الذي أرست بو 

المحكمة الفرنسية في القضية السابقة أحكاـ ومبادئ نظرية الظروؼ الطارئة مف جية، رفضت محكمة 

قضت بأنو مف غير الممكف  النقض الفرنسية نظرية الظروؼ الطارئة في قضية أخرى مف جية أخرى، حيث

تعديؿ عقد يرجع إلى القرف السادس عشر، وزيادة األجر المتفؽ عمييا لري بعض األراضي الزراعية مف 

. ولقد سار عمى ىذا النيج القانوف المصري في القضية الصادرة 143ترعة بعدما تغيرت الظروؼ االقتصادية

في قضية توريد الذرة في سعر تـ  1931ريؿ اب 9عف محكمة استئناؼ مصر في الحكـ الصادر بتاريخ 

االتفاؽ عميو عند ابراـ العقد، إال أنو إثر وقوع ظرؼ طارئ وىو إلغاء التسعيرة الجبرية مف جنيييف وربع إلى 

ما فوؽ الخمس جنييات ارتفع معو سعر الذرة بشكؿ ممحوظ، وقضت المحكمة بأف الغاء التسعيرة الجبرية 

قتضي عدالة رفع سعر التوريد المتفؽ عميو ليتناسب مع التسعيرة الجبرية الجديدة، إال لمذرة بعد إبراـ العقد ي

وأقرت بأف المشرع لـ ينص أو يقر عمى نظرية  1932يناير  14أف محكمة النقض ألغت ىذا الحكـ بتاريخ 

معظميا لـ . وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقوانيف المطبقة في فمسطيف، ف144الظروؼ الطارئة في القانوف المدني

تأخذ بنظرية الظروؼ الطارئة، وىذا ما أكدتو محكمة النقض الفمسطينية في حكميا: إف نظرية الظروؼ 
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، عبد الرزاؽ 518-517، اشار الييا سميماف مرقس، مرجع سابؽ، ص 63ص  41رقـ  12المحاماة  1931ابريؿ  9استئناؼ مصر الوطنية في  144
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الطارئة التي استندت إلييا محكمة االستئناؼ لتعويض المطعوف ضدىا لـ تكف مف النظريات المعموؿ بيا 

 .145زمف نفاذ مجمة االحكاـ العدلية

ظروؼ الطارئة لـ تبلقي قبواًل  وتنظيمًا مفصبًل في مجاؿ التشريعات المدنية ونرى جميًا مما سبؽ أف نظرية ال

وذلؾ تمسكًا بمبدأ "العقد شريعة المتعاقديف" وأف العقد ال يمكف فسخة أو تعديمو أو إنيائو لمجرد وقوع 

ظرية صعوبات أرىقت المديف. إال أف القضاء اإلداري في كثير مف الدوؿ أخذ عمى عاتقو تطبيؽ ىذه الن

ألنيا تيدؼ إلى تحقيؽ الصالح العاـ، وباعتبار أف القضاء اإلداري معروؼ بأنو قانوف قضائي فيو أكثر 

مرونًة وتجاوبًا مع مسايرة الظروؼ مف القانوف المدني الذي قد يعتبر أكثر جمودًا ويبقى غالبًا حبيسًا 

ود التجارية ومنيا عقد االستثمار الدولي لمنصوص التشريعية. ولعؿ شيوع المعامبلت التجارية الدولية والعق

وزيادة الحاجة الى تقنيف مثؿ ىذه الحاالت، أظيرت بعض القوانيف مرونة أكثر في تقبؿ نظرية الظروؼ 

الطارئة، ومنيا الئحة المناقصات والمزايدات المصرية التي نظمت مسألة الظروؼ الطارئة حيث نصت في 

ؼ غير متوقعة ال يمكف دفعيا، وكاف مف شأنيا أف تجعؿ تنفيذ االلتزاـ ( عمى أنو "إذا طرأت ظرو 60المادة )

ذا استمر قياـ ىذه الظروؼ ولـ يعد  مرىقًا دوف أف يصبح مستحيبًل، كاف لممديف الحؽ في تعويض عادؿ وا 

 يرجى زواليا جاز إنياء العقد". 

( مف قانوف التزامات المرافؽ العامة المصري رقـ 6كما ورد نص عمى نظرية الظروؼ الطارئة في المادة )

حيث نصت عمى أنو "إذا طرأت ظروؼ لـ يكف مف المستطاع توقعيا وال يد لمانح  1947( لعاـ 129)

عديؿ كيانو االقتصادي كما كاف إلى االخبلؿ بالتوازف المالي لبللتزاـ أو إلى ت وافضتااللتزاـ أو الممتـز فييا 

مقدرًا وقت منح االلتزاـ جاز لمانح االلتزاـ أف يعدؿ قوائـ االسعار، واذا اقتضى الحاؿ أف يعدؿ أركاف تنظيـ 

المرفؽ العاـ وقواعد استغبللو وذلؾ لتمكيف الممتـز مف أف يستمر في استغبللو أو لخفض االرباح الباىظة 
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نجد أنو نص صراحًة في  1848ر إلى القانوف المدني المصري الصادر عاـ . وبالنظ146إلى القدر المقبوؿ"

العقد شريعة المتعاقديف، فبل يجوز نقضو أو تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف أو  -1( عمى أنو "147المادة )

ومع ذلؾ إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعيا   -2لؤلسباب التي يقررىا القانوف. 

ف لـ يصبح مستحيبًل صار مرىقا لممديف بحيث ييدده وت رتب عمى حدوثيا أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدي وا 

بخسارة فادحة جاز لمقاضي تبعًا لمظروؼ وبعد الموازنة بيف مصمحة الطرفيف أف يرد االلتزاـ المرىؽ إلى 

 الحد المعقوؿ ويقع باطبًل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ". 

، مقررة في مصر 147لظروؼ الطارئة عمى الرغـ مف آراء بعض المعترضيفوبذلؾ أصبحت نظرية ا

بنصوص تشريعية بالنسبة لمعقود المدنية، ولقد سار عمى غرار القانوف المصري العديد مف القوانيف العربية 

 .148بؿ ومنيا مف اقتبس النص سابؽ الذكر حرفيًا مثؿ القانوف السوري

( مف القانوف المدني األردني رقـ 205طفيفًا حيث نص في المادة ) أما المشرع األردني فقد أدخؿ تعديبلً 

عمى أنو" إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا  1976( لعاـ 43)

ف لـ يصبح مستحيبل صار مرىقًا لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة جاز  أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدي وا 

بعًا لمظروؼ وبعد الموازنة بيف مصمحة الطرفيف أف يرد االلتزاـ المرىؽ إلى الحد المعقوؿ إف لمقاضي ت

اقتضت العدالة ذلؾ ويقع باطبًل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ". وعمى الرغـ مف عدـ وجود نص واضح في 

مشروع القانوف المدني الفمسطيني في  فقد نص، 149مجمة األحكاـ العدلية ينص عمى نظرية الظروؼ الطارئة
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، عبد 487ص ، 2009مع الفقو والقوانيف المعاصرة، دار الكتب العممية، نظرية الفقو في العقد اإلسبلمي، دراسة مقارنة حمدي عبد الرحمف،   147
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 . 1949مف القانوف المدني السوري لعاـ  84انظر المادة رقـ   148

كما وقد أقرت سابقا محكمة العميا في غزة  في الحكـ سابؽ -عمى الرغـ مف خمو مجمة االحكاـ العدلية  مف نص قانوني ينظـ حالة القوة القاىرة   149
وؼ إال أنو المتأمؿ في نصوص مجمة االحكاـ العدلية يرى أنيا نصت عمى عدد مف األحكاـ التي تحمؿ في طياتيا مغزى وروح نظرية الظر  -الذكر



( عمى أنو "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا أف 151المادة )

تنفيذ االلتزاـ التعاقدي أصبح مرىقا لممديف، وييدده بخسارة فادحة جاز لممحكمة تبعًا لمظروؼ أف ترد االلتزاـ 

 ؿ، ويقع باطبًل كؿ اتفاؽ يقضي بغير ذلؾ". المرىؽ إلى الحد المعقو 

وببل شؾ يعتبر األخذ بنظرية الظروؼ الطارئة ضرورة حتمية لمواجية األحداث غير المتوقعة التي قد تؤدي 

إلى االختبلؿ بالتوازف االقتصادي لعقد االستثمار مثؿ المستجدات والتطورات االجتماعية واالقتصادية 

تطرأ عمى العقد، ولذلؾ كاف ال بد مف النص صراحًة عمى نظرية الظروؼ الطارئة  والعبلقات الدولية التي قد

بيدؼ حماية الطرؼ الضعيؼ الذي سيرىقو تنفيذ االلتزاـ في الظروؼ الجديدة غير المتوقعة والمحيطة  في 

 العقد.

ة حدثت ومما سبؽ يمكف تعريؼ نظرية الظروؼ الطارئة بأنيا "عبارة عف ظروؼ وأحداث لـ تكف متوقع

اثناء تنفيذ العقد اإلداري أدت إلى قمب اقتصاديات العقد إذ كاف مف شأف ىذه الظروؼ أف تجعؿ تنفيذ العقد 

 تجاوزأكثر عبئًا وأكثر كمفًة مما قدره المتعاقداف التقدير المعقوؿ، واذا كانت الخسارة الناشئة عف ذلؾ 

دحة استثنائية وغير عادية، فإف مف حؽ المتعاقد الخسارة العادية التي يتحمميا أي متعاقد الى خسارة فا

. 150المضار أف يطمب مف الطرؼ اآلخر مشاركتو في ىذه الخسارة التي تحمميا فيعوض تعويضا جزئيا"

وجاء في تعريؼ آخر أنيا "عبارة عف حوادث و ظروؼ غير متوقعة عند ابراـ العقد تؤدي إلى قمب 

                                                                                                                                                             

( "المشقة تجمب التيسير" و يعني اف الصعوبة تصير سببا لمتسييؿ او يمـز التوسيع في وقت المضايقة 16الطارئة، أنظر في ذلؾ المادة في المادة )
لضرر يزاؿ"  ( "ا20( "ال ضرر وال ضرار" المادة )19( "االمر اذا ضاؽ اتسع" و يعني انو اذا ظيرت مشقة في امر ما يرخص ، والمادة )18المادة )
(  "ازالة الضرر االشد يزاؿ بالضرر االخؼ" وأخيرا المادة 27( "الضرورات تقدر بقدرىا"  المادة )22( "الضرورات تبيح المحظورات"  المادة )21المادة )

 ( "درء المفاسد اولى مف جمب المنافع".31)

 666سميماف الطماوي، مرجع سابؽ، ص   150



اقد غير محتممة، وفي مثؿ ىذه الحالة مف حؽ المتعاقد مع اإلدارة اقتصاديات العقد و تؤدي إلى خسارة لممتع

 .151أف يطالبيا بتعويضو جزئي عف ىذه الخسارة"

 :152ىي كاآلتي الطارئشروط تمسؾ المديف بوقوع الظرؼ أما عف  

 أف يكوف الحدث عامًا غير واقع عمى المديف وحده.  -1

 عدـ امكانية توقع الحدث )مفاجئ واستثنائي(.  -2

 عدـ إمكانية دفع الحدث ببذؿ جيد معقوؿ.  -3

 أف يجعؿ االلتزاـ مرىقًا.   -4

وقد تختمط عمى البعض كبل مف نظرية القوة القاىرة والظروؼ الطارئة ونظـ قانونية أخرى مقاربة كالغبف 

ة الظروؼ وتعد نظرية القوة القاىرة أكثر النظـ القانونية المشابية لنظري اف، ذعالبلحؽ واالستغبلؿ واال

الطارئة، حيث تشترؾ كبلىما بعدـ إمكانية توقع الحدث وعدـ إمكانية دفعو أو مقاومتو. وقد يكوف نفس 

المسبب لمظرؼ الطارئ ىو المسبب لمقوة القاىرة، إال أنو في الحالة األولى يصبح تنفيذ االلتزاـ مرىقًا وفي 

 الثانية مستحيبًل.

ظريتيف في األثر الذي تخمفو كبل منيما، إذ أف حالة القوة القاىرة ويبرز االختبلؼ الجوىري بيف كبل الن 

تؤدي إلى إستحالة التنفيذ وبالتالي إنقضاء االلتزاـ أو انفساخ العقد، بينما نظرية الظروؼ الطارئة تؤدي إلى 

 اإلرىاؽ في التنفيذ وال ينفسخ العقد إثرىا بؿ يرتد الى الحد المعقوؿ مف خبلؿ تعديؿ العقد.
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عف حدود النظرية التقميدية سابقة الذكر لكبًل مف القوة القاىرة والظروؼ الطارئة  يخرج التحكيـقد و 

في حاؿ تـ االلتفاؽ عمى ذلؾ صراحًة حسب بنود اتفاؽ التحكيـ أو  المنصوص عمييا في التشريعات الوطنية

يصيف في عقد االستثمار ييدؼ المتعاقديف الحر فقد ، حسب القانوف واجب التطبيؽ عمى اتفاؽ التحكيـ

وذلؾ حفاظًا عمى الجيد والوقت الذي قد بذؿ خبلؿ المفاوضات الدولية إلى الحفاظ عمى العقد واستمراره 

ولذلؾ في حاؿ وقوع قوة قاىرة يكوف عمى العقد، وماقد يمحؽ األطراؼ مف خسارة في حاؿ تـ فسخ العقد، 

يوجد مخرج آخر. وىنا يكوف دور المحكـ ىامًا إليجاد  خيار انفساخ العقد ىو الخيار األخير لدييـ إف لـ

مف نظرية الظروؼ  -طالما كاف ذلؾ ممكناً –وسيمة ومخرج إلعادة توازف العقد وتقريب نظرية القوة القاىرة 

 الطارئة بحيث ال توقع أثرىا عمى العقد ويحكـ بإنفساخو.

رغـ اقترابيما وتشابيما في بعض النقاط إال نخمص مما سبؽ إلى إف نظرية الظروؼ الطارئة والقوة القاىرة 

أف ىناؾ مميزات مختمفة لكبًل منيما، فأثناء مدة العقد قد تحدث ظروؼ استثنائية عامة ال يكوف بمقدور 

المتعاقديف تجاوزىا أو توقعيا ومف شأف ىذه الظروؼ أف تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مرىقاً، وىنا يكوف األطراؼ أماـ 

ما وقد تحدث ظروؼ عامة استثنائية ال يكوف بمقدور المتعاقديف تجاوزىا أو توقعيا حالة ظروؼ طارئة. ك

 إال أنو مف شأنيا أف تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيؿ التنفيذ، وىنا يكوف األطراؼ أماـ حالة قوة قاىرة.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 االستثمار الدوليمدى سمطة المحكم في معالجة الحوادث غير المتوقعة عمى عقد 

 تمييد وتقسيم:

يجوز لممحكـ تعديؿ العقد إلعادة التوازف االقتصادي إلى عقد االستثمار الدولي ورفع اإلرىاؽ الواقع عمى أي 

مف طرفي العقد طالما توافرت شروط تطبيؽ نظرية الظروؼ الطارئة أو القوة القاىرة، وذلؾ بعد الموازنة بيف 

ب المشرع جزاًء مرنًا يتمثؿ في رد االلتزاـ إلى الحد المعقوؿ إما بإنقاص مصمحة طرفي العقد. ولقد رت



االلتزاـ المرىؽ أو زيادة االلتزاـ المقابؿ أو وقؼ تنفيذ العقد، وذلؾ غالبًا ما يكوف في حالة الظروؼ الطارئة، 

تزاـ أصبح مستحيبًل، إال تقضي بإنفساخ العقد حيث أف تنفيذ االل العمةأما في حالة القوة القاىرة فإف القواعد 

أنو مف الممكف أف تكوف الحالة مختمفة بالنسبة لعقد االستثمار الدولي نظرًا لطبيعة العبلقة بيف أطرافيا 

ورغبتيـ في االستمرار في تنفيذ العقد، وىذا يرجع إلى تقدير المحكـ لمخمؿ الواقع عمى العقد والجزاء المناسب 

 لتبلفيو أو تخفيفو.

 ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحو اآلتي: وعميو سنقسـ

 المطمب األوؿ: شروط التمسؾ بالحوادث غير المتوقعة.

 المطمب الثاني: مدى سمطة المحكـ في معالجة الحوادث غير المتوقعة.

 

 

 

 

 المطمب األول

 شروط التمسك بالحوادث غير المتوقعة

تتبلقى كبًل مف نظرية الظروؼ الطارئة والقوة القاىرة في بعض الشروط البلزمة لتطبيؽ كبًل منيما، وىي أف 

يكوف الحدث استثنائي غير متوقع، ال يمكف رده أو تجنبو، وأف يكوف خارجًا عف إرادة المديف. وتختمؼ 

كوف تنفيذ االلتزاـ مستحيبًل أما في حالة كبلىما عف األخرى في األثر الناتج عنيا، ففيي حالة القوة القاىرة ي



الظروؼ الطارئة فيكوف تنفيذ االلتزاـ مرىقًا. وال يمكف لممديف أف يحتج بعدـ قدرتو عمى تنفيذ إلتزامو بسبب 

وقوع قوة قاىرة أو ظرؼ طارئ، إال في العقود المستمرة متراخية التنفيذ. وببل شؾ يرجع تقدير ذلؾ لممحكـ 

 افر شروط تطبيؽ النظريتيف، ويعمؿ عمى الموازنة بيف مصمحة أطراؼ العقد.الذي يتأكد مف تو 

 أوال: العقود التي يجوز فييا تطبيق نظرية القوة القاىرة أو الظروف الطارئة 

يرى البعض أنو ال يمكف تصور تطبيؽ نظرية الظروؼ الطارئة أو القوة القاىرة عمى العقود اإلحتمالية أي 

ى الكسب أو الخسارة، والتي ال يمكف معرفة آثارىا مسبقًا أو ما قد يحصؿ عمييا المتعاقد العقود التي تقـو عم

. دافعيف بذلؾ بأف تطبيؽ نظرية الظروؼ الطارئة أو القوة القاىرة يكوف 153سمفًا كعقود التأميف والمضاربة

ستثنائية. عمى العقود متراخية التنفيذ طويمة األمد التي يتصور خبلليا وقوع حوادث عدة غير  متوقعة وا 

والسبب في ذلؾ أنو ال يمكف تصور وقوع حوادث غير متوقعة بيف إبراـ العقد وتنفيذه إذا كاف التنفيذ فوريًا 

بعد اإلبراـ مثؿ حالة البيع والشراء الفوري، فمذلؾ يعرؼ أف العقود اإلحتمالية تقـو عمى فكرة الغرر أي أنو ال 

 أو يعطي.أحد مف المتعاقديف يعرؼ ما سيأخذ 

أف فرصة وقوع أحداث عديدة بيف فترة التعاقد والتنفيذ أكبر منيا في بومع إحترامنا وتقديرنا لمرأي السابؽ و  

العقود طويمة األمد مقارنًة في العقود القصيرة أو اإلحتمالية، إال أف ىذا ال يمنع بأف يكوف العقد غير متراخ 

. أضؼ إلى 154إلى تطبيؽ نظرية الظروؼ الطارئة أو القوة القاىرةوتقع أحداث بيف إبراـ العقد وتنفيذه تؤدي 

ذلؾ أنو قد ال تكوف إلتزامات كبل الطرفيف متراخية، فقد يكوف أحدىما إلتزامو متراخيًا واآلخر إلتزامو فوري، 

مغ مف فعمى سبيؿ المثاؿ لو أبـر عقد استثمار بيف دولة ومستثمر أجنبي، وكاف إلتزاـ الدولة أف تقـو بدفع مب
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دارة المنفعة  الماؿ أو تقدـ قطعة أرض وىو ليس إلتزامًا متراخياً، وفي المقابؿ قد يكوف إلتزاـ المستثمر بناء وا 

 .155لفترة زمنية طويمة

ولقد ذىب أغمب الفقو إلى أنو عمى الرغـ مف عدـ تصور تطبيؽ حالة القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة عمى 

ضاربة، إال أنو إذا كاف في اإلمكاف دفع االحتماؿ، ينتفي عنصر المفاجأة، وىكذا العقود االحتمالية وعقود الم

. وبكؿ األحواؿ 156يصبح العقد مف العقود محدد المدة وتسري عمييا أحكاـ الظروؼ الطارئة والقوة القاىرة

ة فإف أحد أىـ خصائص عقد االستثمار الدولي أنو طويمة المدة وليذا يمكف تصور وقوع ظروؼ سياسي

 واقتصادية واجتماعية عديدة عمى العقد خبلؿ وقت إبرامو وحتى تنفيذه. 

وأخيرًا نحف نذىب مع الرأي الذي ال يفرؽ بيف العقود طويمة التنفيذ أو فورية التنفيذ، ألنو مف األحرى إعتبار 

مى شكؿ ظرؼ ىذا الحدث غير المتوقع واالستثنائي، عذرًا لممديف لعدـ قدرتو عمى تنفيذ إلتزامو، سواء ع

طارئ أرىؽ المديف، أو قوة قاىرة إستحاؿ معيا تنفيذ االلتزاـ، في الفترة ما بيف إبراـ العقد وتنفيذه حتى ولو 

كانت قصيرة أو إحتمالية مثؿ عقود التأميف، ، طالما توافرت شروط تطبيؽ نظرية الظروؼ الطارئة أو القوة 

 القاىرة مجتمعة.

 

 بوقوع القوة القاىرة أو الظروف الطارئةثانيًا: شروط تمسك المدين 

يشترط لمتمسؾ بحالة القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة أف يكوف الحدث الواقع خارج عف إرادة المتعاقد، وأف 

يكوف استثنائيًا عامًا ليس في اإلمكاف توقعو أو رده، وأخيرًا أف يجعؿ تنفيذ االلتزاـ مرىقًا في حالة الظروؼ 

 وسنتناوؿ ىذه الشروط عمى النحو اآلتي:  بًل في حالة القوة القاىرة.الطارئة ومستحي
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 إرادة المدين عناستقالل الحدث   -1

، فمف غير المعقوؿ أف يتمسؾ المديف 157يعني أف يكوف الحدث الذي سبب الخمؿ خارجًا عف إرادة المديف

وىي مف فعمو، أو بمعنى آخر يجب أال بعدـ قدرتو عمى تنفيذ إلتزامو بسبب القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة 

يعزى السبب في وقوع الظرؼ غير المتوقع إلى إرادة المديف، بؿ ويجب أف يكوف ىذا السبب أجنبيًا عف 

( عمى أنو "تتوافر حالة 2-2-6ونصت مبادئ العقود التجارية الدولية )اليونيدروا( في المادة ) .المديف

أف تكوف ىذه االحداث خارجة  -بتوازف العقد بشكؿ جوىري... جاألحداث الشاقة إذا وقعت ظروؼ تخؿ 

 عف سيطرة الطرؼ الذي تعرض ليا...".

وقد يكوف ىذا الشرط مف أىـ الشروط التي يمكف التمسؾ بو في حالة عقد االستثمار الدولي، خصوصًا أف 

إذ يصعب فصؿ إرادة الدولة تدؽ المسألة الدولة صاحبة السيادة والحصانة القضائية طرفًا في العقد، وليذا 

أو أحد األجيزة التابعة ليا كطرؼ في العقد،عف إرادة الدولة كسمطة سيادية، وال يمكف تصور أف تفرض 

الدولة عمى نفسيا أمرًا نابعًا مف سمطتيا السيادية ومف ثـ أف تتحجج بعدـ قدرتيا عمى تنفيذ التزاماتيا. ومثاؿ 

ت تشريعية جوىرية في تشريعيا الوطني أو إتخاذ إجراءات نابعة مف عمى ذلؾ قياـ الدولة بإحداث تغييرا

 سمطتيا السيادية تؤدي إلى إبطاؿ أو فسخ العقد المبـر مع المستثمر األجنبي كقرار التأميـ أو المصادرة.

 

التحكيمية التي تدخمت إرادة الدولة فييا وأدت إلى وقوع القوة القاىرة ومف ثـ تمسكت بيا  ومف أشير القضايا

الدولة لعدـ تنفيذ إلتزاميا، ىي قضية فندؽ النيؿ الشييرة بيف الييئة المصرية العامة لمسياحة والفنادؽ 

EGOTH   وليتيا عف االضرار التي لحقت بؤ سحيث تمسكت الييئة المصرية بعدـ مS.P.P   مف جراء
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عدـ تنفيذ الييئة اللتزاماتيا متمسكة بالقرار الجميوري الصادر بإلغاء المشروع المتعاقد عميو، وبإعتبار ىذ 

 .158القرار قوة قاىرة حالت دوف تنفيذ الييئة اللتزاماتيا

قبؿ كما وقضت ىيئة التحكيـ لمغرفة التجارية الدولية في باريس، بأف منع تحويؿ العمبلت الصعبة مف  

البنؾ المركزي التابع لمدولة ال ينشأ لمؤسسة تابعة لمدولة األحقية بالتمسؾ بحالة القوة القاىرة، وذلؾ ألف 

المشروع يعتبر مف مشروعات القطاع العاـ وال يمكف التذرع بقرار الدولة بعدـ تحويؿ العممة عمى أنو قوة 

مشروعات القطاع العاـ، واعتبرت قرار . كما ودافعت نفس المحكـ في قضية صوفيا عف مصالح 159قاىرة

التخطيط لمبمد الذي منع تنفيذ مشروعات القطاع العاـ يعد عمؤل مف اعماؿ السمطة ويثير حالة استحالة 

تنفيذ، وبالتالي يعد حالة مف حاالت القوة القاىرة، ولـ ترجع ىيئة التحكيـ ىذا الفعؿ الذي ىو سبب فعؿ 

 . 160اـ البمغارية المتمسكة بحالة القوة القاىرةاالستحالة إلى مؤسسة القطاع الع

وىذا يعتبر تبايف واضح في األحكاـ الصادرة مف نفس محكمة التحكيـ، وليذا ال بد مف التقيد بمعيار موحد 

لمثؿ ىذه الحاالت لتحديد دور إرادة األطراؼ في الحوادث غير المتوقعة، وقد ظير في ميداف التجارة الدولية 

دـ تدخؿ إرادة المديف في أي وقت أو معياراف في ىذا الصدد: األوؿ ىو المعيار الشخصي والمقصود بو ع

أي شكؿ في وقوع الحدث، وىنا ال بد لممحكـ أف يحمؿ موقؼ المديف وسموكياتو مف الحدث. والمعيار الثاني 
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ىو معيار موضوعي حيث ال يكفي أف يكوف الحدث مستقبًل عف إرادة المديف بؿ ال بد أف يكوف بعيدًا عف 

 .161مجاؿ نشاطو أو عممو

يب المعيار الشخصي، ألف المعيار الموضوعي واسع وفضفاض، وقد يمنع المتعاقد في كثير ونحف نرى تغم

مف األحياف مف التمسؾ بحالة القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة، عمى الرغـ مف عدـ تدخؿ إرادتو في وقوع 

المديف ودوره في األحداث غير المتوقعة. أما المعيار الشحصي فيو أكثر تحديدّا، إذ أنو يبحث في إرادة 

 وقوع ىذه األحداث التي أثرت عمى تنفيذ العقد.

 عدم إمكانية توقع الحدث   -2

. 162عدـ إمكانية توقع الحادث أو دفعو يعد شرطًا أساسيًا لمتمسؾ بحالة القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة

، وتوقع الظرؼ ىو "العمـ وعدـ التوقع ىو أمرًا ميمًا في تحديد قدرة المتعاقد عمى تحاشي وقوع الحادث

الراجح أو المحتمؿ بأف واقعة معينة ستحدث أو أنيا لف تحدث في وقت تنفيذ العقد بحيث يكوف معمومًا أف 

 .163حدوث ىذه الواقعة أو عدـ حدوثيا سيترتب عميو خمؽ صعوبة في تنفيذ العقد إلى حد اإلرىاؽ"

غير ممكف التوقع مف قبؿ المديف، إذ نصت المادة وقد أكدت مبادئ اليونيدروا عمى ضرورة أف يكوف الحدث 

( في الفقرة )ب( عمى أنو "...إذا لـ يستطع الطرؼ المضرور أف يأخذ في حسبانو مثؿ ىذه 6-2-2)

 األحداث وقت ابراـ العقد".

                                                 
 .105جاداهلل عبدالحفيظ عوض، ص 102سبلمة فارس عرب ص  انظر  161
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، إلى 1976في عاـ  2708كما و قد ذىبت ىيئة تحكيـ غرفة التجارة الدولية في باريس في القضية رقـ  

ب البائع في زيادة الثمف المتفؽ عميو أو وقؼ إلتزامو بالتوريد بعد حدوث ارتفاع في اإلسعار، رفض طم

معممة رفضيا بأف ارتفاع األسعار كاف لو إعتبارات قوية لمرجحاف عند أبراـ العقد والمديف كاف عميو توقع ىذا 

اف حاممي الجنسية االسرائيمية األمر، كما وقد رفضت نفس محكمة التحكيـ إدعاء بعض رجاؿ االعماؿ األلم

عدـ قدرتيـ عمى تنفيذ إلتزاميـ بسبب عدـ قدرتيـ عمى الدخوؿ إلى إحدى الدوؿ العربية بسبب جنسيتيـ 

ف العقبة عندما تكوف متوقعة وقت ابراـ العقد، فعمى المديف اتخاذ كؿ  االسرائيمية، وقد جاء في القرار ".. وا 

 .164جنبيا وتخفيؼ اثارىا واالمتناع عف ابراـ العقد وايجاد حؿ ليا"االجراءات واالحتياطات البلزمة لت

ويرتبط عدـ التوقع بعد إمكانية دفع الحادث وىذا يعني انعداـ ارادة المديف وقدرتو عمى التصرؼ عمى نحو 

يتفادى معو الحدث ونتائجو، بؿ ويكوف الحدث خارج حدود إرادتو وطاقتو وال يكوف بقدرة المديف دفع الحدث 

. أما إف كانت العقبات التي تواجو المتعاقديف يمكف توقعيا كأرتفاع 165أو التقميؿ مف مخاطرة وحجـ مضارة

األسعار أو إنخفاضيا أو عدـ إمكانية دخوؿ دولة ما بسبب الجنسية، فإف ىذه العقبات ال بد مف توقعيا 

ودراساتيا بشكؿ تفصيمي قبؿ الدخوؿ في العقد. إال أنو ال يمكف قوؿ ذلؾ دوف تحديد، ألف بعض العقود 

األمد قد تواجو عقبات كثيرة، ومف الممكف أف يحتج الدائف بأنو ىذه العقبات يمكف توقعيا مسبقًا، مثؿ  طويمة

تغير األحواؿ السياسية واإلقتصادية في دولة تعاني مف عدـ استقرار ولذا ىي ليست مبرر لعدـ تنفيد 

 التزامات المديف. 

                                                 
 .145، ص 1998قرارات غرفة التجارة الدولية باريس المجموعة االولى ترجمة جاد اهلل عبد الحفيظ عوض، بنغازي ليبيا، منشور في مجموعة  164
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لمديف عمى التوقع، ويأخذ التحكيـ عادًة في معيار وليذا ال بد أف يكوف ىناؾ معيار واضح، لتقدير قدرة ا

. وقد عرفتو ىيئة التحكيـ في احدى القضايا بأف "عدـ إمكانية 166االحتماؿ الجاد في قياس عدـ التوقع

. ويتـ 167التوقع"  تعني "أنو في لحظة وقوع الحادث ال توجد أية أسباب خاصة تدؿ عمى انو سوؼ يقع"

راـ العقد، في الوقت الذي يفترض عمى اطراؼ العقد، مواجية كؿ الظروؼ تقدير شرط عدـ التوقع وقت اب

. وعميو ال بد أف يكوف الظرؼ ال يمكف توقعو، وال 168واالحداث التي مف المحتمؿ أف تخؿ بتوازف العقد

تعتبر الحروب بالضرورة ظرفًا غير متوقعًا، حيث اف ىناؾ حروب يمكف توقعيا بيف لحظة وأخرى، ولكف ما 

. ىذا المعيار لمشخص الطبيعي 169عمى الحرب مف نتائج ال يمكف توقعيا تعتبر ظرفًا ال يمكف توقعو يترتب

 ، وببل شؾ ويترؾ لممحكـ تقدير ذلؾ.170المعتاد وليس معيارًا ذاتياً 

 أن يكون الحدث استثنائي عام  -3

االلتزامات التي يرتبيا العقد، يعد التمسؾ بحالة القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة وعدـ القدرة عمى تنفيذ 

. ومف األمثمة 171استثناًء عمى القوة الممزمة لمعقد، وليذا ال بد أف يكوف الحدث الواقع إستثنائيًا وغير مألوفاً 

                                                 
ؼ الفقو في تقدير عدـ التوقع اذ يرى البعض اف االىمية في التقدير وعدـ التوقع قد ينصرؼ الى عدـ توقع الحادث، أو نتائجو أو االثنيف معا ويختم 166

عدـ توقع النتائج والبعض االخر يرى أىمية عدـ توقع الحدث نفسو، جميؿ الشرقاوي صعوبات تنفيذ العقود الدولية عادؿ محمد خير، عقود 
، رشواف حسف رشواف اثر الظروؼ 122، ص 1994لقاىرة، ، دار النيضة العربية، ا1البيع الدولية لمبضائع مف خبلؿ التفاقية فينا ،ط

 .187، ص1994الطارئة عمى العقود الممزمة لمجانبيف، دار الياني لمطباعة والنشر، القاىرة، 

 .258عبد الحكـ فودة، مصدر سابؽ، ص   167

 .340، ص مرجع سابؽالرسوؿ الشيخ الفزاري،  168

 .329الرسوؿ الفزاري، مرجع سابؽ، ص   169

 .50، عبد الحكـ فودة، مرجع سابؽ، ص527-526اف مرقس، مرجع سابؽ، صسميم  170

ي والحادث االستثنائي وقد يكوف الحادث االستثنائي سياسي، اقتصادي، إداري ولكف صادر مف غير الجية المتعاقدة ،ويقصد بالحادث االستثنائ   171
المجتمع فبل لعوؿ عميو الرجؿ العادي وال يدخؿ في حسابو ومف ذلؾ الحادث الذي يندر وقوعو بحيث يبدو شاذا بغير المألوؼ في حياة 

ولـ يأت المشرع الفمسطيني عمى ذكر أمثمة عمى  525االمثمة عمى ذلؾ الزلزاؿ الحرب فرض تسعيرة جبرية او انتشار ببلء او استيبلء اداري 



عمى الحوادث اإلستثنائية الزلزاؿ والحرب واإلضطرابات المفاجئة وفرض تسعيرة جبرية أو إنتشار وباء أو 

  .172إستيبلء إداري

يأت المشرع الفمسطيني بأمثمة عمى الحوادث غير المتوقعة تاركًا ذلؾ لمقضاء والفقو، فمف الممكف أف  ولـ 

. وقد يختمط شرط عدـ التوقع 173يكوف الحدث االستثنائي واقعة مادية أو طبيعية أو صدور قانوف جديد

ي، فالظرؼ المتوقع ىو وشرط االستثنائية معًا، ألف عدـ توقع الظرؼ يعني بأنو غير مألوؼ أي إستثنائ

 الظرؼ االستثنائي متكرر الحدوث.

وال يكفي أف يكوف الحدث استثنائيًا، بؿ ال بد أف يكوف عامًا أيضًا، يعني أف يكوف الظرؼ شامبًل لعدد كبير 

مف الناس، مثؿ آفة زراعية تصيب محصوؿ بمدة كاممة أو فيضاف عالي غير متوقع يغرؽ مساحات مف 

يمكف أف يتمسؾ المديف بظرؼ موت أو إصابة أحد أقاربو أو معارفو كظرؼ منعو مف  األراضي، وعميو ال

. وفس نفس الوقت ال تعني عمومية الظرؼ أف يكوف قد 174تنفيذ إلتزاماتو ألنو يعد ظرفًا خاصًا وليس عاماً 

ر سمعة طاؿ الناس جميعًا، بؿ أصاب مجموعة مف الناس المذيف يتشابيوف بنفس المينة، مثؿ إرتفاع أسعا

معينة يحتاجيا المزارعيف، أو آفة سماوية أصابت محصوؿ القمح في بمدة معينة. ومعيار العمومية قد يكوف 

شخصي يرجع إلى مينة المديف أو إقميمي يقدر بمساحة اإلقميـ المتضرر وأحيانًا قد يندمج العنصراف 

                                                                                                                                                             

عة مادية بؿ قد يكوف راجع لصدور قانوف جديد، انظر في الظروؼ االستثنائية وقد يكوف الظرؼ االستثنائي ليس نتيجة فصؿ الطبيعة او واق
 .225، موسى ابو مموح، مرجع سابؽ، ص84ذلؾ عبدالحكيـ فودة، مرجع سابؽ، ص 

 .525، عبد الرزاؽ السنيوري، مرجع سابؽ، ص 525سميماف مرقس، مرجع سابؽ،   172

 .225، موسى ابو مموح، مرجع سابؽ، ص49عبد الحكـ فودة، مرجع سابؽ، ص  173

 ، بدوف مكاف نشر،1996النظرية العامة لئللتزاـ، دار أبو المجد لمطباعة،  ،، حساـ الديف األىولني526سابؽ، صسميماف مرقس، مرجع   174
، عبد الرزاؽ السنيوري، مرجع سابؽ، 285-284مرجع سابؽ، فسخ العقد في ضوء الفقو والقضاء، ، عبد الحميد الشواربي، 321ص
 .525ص



قديف فمف غير المعقوؿ أف يبرئ . ونحف نرى أف ىذا الشرط ىو مرجع لقاعدة العقد شريعة المتعا175معاً 

نما  المديف مف إلتزاماتو بسبب وقوع ظرؼ شخصي لو، فيذا يعتبر إىدارًا لقاعدة العقد شريعة المتعاقديف، وا 

في حاؿ كاف الظرؼ عامًا واستثنائيًا عاـ أصاب مجموعة مف األشخاص تضررت مصالحيـ مف الظرؼ 

 تزاماتو.غير المتوقع يمكف أف يعذر المديف مف تنفيذ إل

 أثر الحدث في إرىاق المدين في حالة الظروف الطارئة   -3

كما سبؽ وذكرنا يشترط في الظرؼ الذي يراد التمسؾ بو في حالة الظرؼ الطارئ أف يجعؿ تنفيذ االلتزاـ   

. وىو يعني 176مرىقًا، واإلرىاؽ ىو األثر المترتب عمى نشوء حالة استثنائية عامة لـ يكف في الوسع توقعيا

أف يخؿ ىذا الظرؼ بالتوازف االقتصادي لمعقد بحيث في حاؿ إستمر المتعاقد بتنفيذ إلتزامو يتجاوز القدر 

المألوؼ أو المتوقع مف تنفيذ االلتزاـ في الظروؼ العادية أو وقت إبراـ العقد. وقد عرفت مبادئ 

UNIDROIT  عمى أنيا "أحداث تؤثر بشدة عمى توازف الخاصة بالعقود التجارية الدولية الكمفة أو المشقة

العقد سواء بزيادة تكمفة أحد األطراؼ أو تخفض قيمة العائد وتكوف ىذه األحداث غير معروفة أو متوقعة 

. وىنا يعتبر معيار اإلرىاؽ معيارًا مرنًا، يتغير 177وقت إبراـ العقد أو كانت خارج سيطرة الطرؼ المضار.."

مرىقًا لمديف ما قد ال يكوف مرىقًا لمديف آخر، ويكفي أف يكوف تنفيذ االلتزاـ بتغير الظروؼ، فما قد يكوف 

، وفي طبيعة الحاؿ يخضع تقدير شرط 178ميددًا لممديف بخسارة فادحة، أما الخسارة المألوفة ال تكفي

 اإلرىاؽ لمسمطة التقديرية لممحكـ.
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حالة تنفيذ االلتزاـ تعد عنصرًا اساسيًا في تقييـ الحادث عمى أنو حالة مف حاالت القوة القاىرة، وال بد أف است

يؤخذ بعيف االعتبار زمف وقوع الحادث والمكاف الذي حصؿ فيو والظروؼ التي رافقتو، وىذه كميا عناصر 

 متنوعة وليست ثابتة وخاصة في ظروؼ عقد االستثمار الدولي.

وف استحالة التنفيذ فعمية مف مسائؿ الواقع كفيضاف أو زلزاؿ أو بركاف، وقد تكوف استحالة قانونية وقد تك

بسبب وجود مانع قانوني يجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبًل، مثؿ صدور قرار مف الدولة كسمطة عميا يمنع توريد 

 .180والمقصود ىنا باالستحالة، االستحالة المطمقة ،179البضاعة إلى الخارج

 

 

 المطمب الثاني

 الضوابط الخاصة بسمطة المحكم في رد االلتزام الى الحد المعقول

التعرؼ عمى الشروط التي يجب أف يتمسؾ بيا المديف مف أجؿ التبرئ مف التزاماتو، يبرز دور المحكـ  بعد

رد االلتزاـ إلى الحد المعقوؿ بغية إعادة التوازف االقتصادي لعقد  بعد التأكد مف توافر ىذه الشروط، في 

االستثمار. وسنتناوؿ في ىذا المطمب مدى سمطة المحكـ في رد االلتزاـ إلى الحد المعقوؿ إف كاف ذلؾ 

ممكنًا، فالمحكـ لو سمطة تتجسد في وقؼ تنفيذ العقد والشروع بإيجاد حؿ لممتغيرات الجديدة بغية الوصوؿ 

ى اتفاؽ جديد، وىذا يمكف تصوره في حالة الظروؼ الطارئة، أما في حالة القوة القاىرة فإف قواعد القوانيف ال

                                                 
 .240محمد عبد المجيد اسماعيؿ، مرجع سابؽ، ص  179

 .261مصطفى عبدالمحسف الحبشي، مرجع سابؽ، ص  180



صوؿ إلى حموؿ أخرى لتسوية النزاع الناشئ عف و ، ولكف يمكف تصور ال181الوطنية تقضي بانفساخ العقد

أحد األطراؼ إف أجتمعت أسس ثبلثة القوة القاىرة طالما كاف ذلؾ ممكنًا، أو الحكـ بالمسؤولية العقدية عمى 

وىي: الخطأ والضرر والعبلقة السببية، وذلؾ يكوف في حالة لـ يثبت المديف إف عدـ قدرتو عمى الوفاء 

حيث أف ىذا السبب األجنبي ينفي الرابطة السببية بيف الخطأ  بإلتزامو يعود لسبب أجنبي ال يد لو فيو.

وسنتناوؿ . 182عف ما حدؽ وال يكوف مسؤواًل عف تنفيذه إلتازماتووالضرر وعميو ال يكوف المديف مسؤواًل 

إلييا المحكـ مف أجؿ تسوية النزاع الناشئ عف القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة في ما  أاألحكاـ التي قد يمج

 يمي.

 

 

 أواًل: انفساخ العقد

، والذي األثر اإلعفائيتب قواعد القوانيف الوطنية غالبًا األثر التقميدي عند وقوع حالة القوة القاىرة وىو تر

يؤدي إلى انفساخ العقد مف تمقاء نفسو في حاؿ تحققت شروط القوة القاىرة، وعميو يمكف لمدائف أف يمـز 

 . 184عدـ التنفيذ، وال يتعرض المديف لمجزاءات المقررة ل183المديف بتنفيذ إلتزامو

                                                 
ما ذلؾ ممكنا في حاؿ كانت تأثير القوة القاىرة عمى العقد أف تجعؿ تنفيذ االلتزاـ مستحيبل ىنا لممحكـ سمطة تقديرية بإعادة التفاوض عمى العقد طال  181

تنفيذ  أو فسخ العقد إف كانت االستحالة كمية أو دائمة، وفي بعض الحاالت قدد يتحوؿ الظرؼ الطارئ الى قوة قاىرة يستحيؿ معيا مواصمة
العقد كما يستحيؿ اعادة التوازف االقتصادي لمعقد وفي مثؿ ىذه الحالة يستطيع المحكـ أف يفسخ العقد في حاؿ اإلخفاؽ في الوصوؿ إلى 

 وما بعدىا. 704اتفاؽ جديد .سميماف طماوي، مرجع سابؽ، ص 
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وىذا ىو التنظيـ القانوني الموجود في القوانيف الوطنية العامة إال أنو قد يرتب آثار قانونية سمبية عمى عقود 

التجارة الدولية الضخمة ومنيا عقد االستثمار الدولي، الذي تكبد أطرافو الكثير إلبرامو، ولذا يفضؿ إدارة ىذه 

أجؿ إنقاذ العقد مف الفسخ، فمف الممكف أف يتـ المجوء إلى وقؼ  الظروؼ غير المتوقعة بصورة أخرى مف

طالة األجؿ التعاقدي أو مشاورة األطراؼ أو تعويض المتضرر أو إبراـ عقد جديد أو غيرىا مف  األعماؿ وا 

، وغالبًا ما يكوف ذلؾ دور ىيئة التحكيـ في 185الحموؿ مع مراعاة تأثير القوة القاىرة عمى العقد األصمي

عمى العقد بيدؼ  إعادة التفاوضاألطراؼ إلى  أيمجحؿ مناسب يحاكي توقعات أطراؼ العقد. وقد  إيجاد

الوصوؿ إلى حؿ يناسب أطراؼ العقد. ولكف السؤاؿ الذي يطرح ىؿ تأخد أحكاـ التحكيـ الدولي بمفيـو 

 التقميدي لمقوة القاىرة أو بمعنى آخر ىؿ تأخذ باألثر اإلعفائي وتقرر اتفساخ العقد؟ 

أف أطراؼ العقد لـ يتفقوا عمى خبلؼ تأخذ معظـ أحكاـ التحكيـ بفكرة القوة القاىرة وتنظيميا التقميدي طالما 

، إال أنو 186ذلؾ، وعميو يكوف تأثير القوة القاىرة انفساخ العقد وعدـ مساءلة المديف عف عدـ تنفيذ إلتزامو

ألطراؼ العقد الحرية الكاممة في المجوء إلى أي وسيمة أخرى مناسبة لتسوية النزاع الحاصؿ بسبب حالة القوة 

 عمى العقد أو توزيع المخاطر عمى طرفي العقد.القاىرة كإعادة التفاوض 

ـ مف إنفساخ العقد يكوف غالبًا في حالة القوة القاىرة إال أنو في بعض الحاالت قد تجتمع القوة غر وعمى ال

القاىرة والظروؼ الطارئة معًا وبيذا يصبح تنفيذ االلتزاـ مستحيبًل، ولعؿ العمة تمكف في أف القوة القاىرة تعد 

خ العقد وتحمؿ المتعاقد مف إلتزاماتو، وفي حالة االنفساخ يكوف دور القاضي في التأكيد عمى أف سببًا لفس

 .187التزاـ المديف أصبح مستحيؿ التنفيذ بسبب ال يد لو فيو
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وقد كانت الشركة   1932وفي ذلؾ صدر عف مجمس الدولة الفرنسي حكمًا في قضية ترامواي شيربورخ  

ماف سنوات فقدمت ليا المدينة مانحة االلتزاـ منحة مالية عمى أف ترفع سعر تعريفة تواجو عجزًا ماليًا لمدة ث

ركوب التراـ، إال أف الشركة رأت رغـ ذلؾ بأف زيادة الحد المعقوؿ لمتعرفة سيؤدي إلى فقدانيا لزبائنيا مما 

مب ونظر مجمس سيجعؿ الوضع أكثر سوءًا، فطمبت تعويضًا مف مجمس المديرية، إال أنو تـ رفض ذلؾ الط

الدولة لمموضوع إستئنافًا، وقرر أنو ثمة حالة قوة قاىرة وكاف الحكـ كاآلتي "ومف حيث أنو مف شأف الظرؼ 

الطرائ أف يؤدي إلى قمب العقد فإف بإمكاف اإلدارة مانحة االلتزاـ أف تتخذ اإلجراءات الضرورية لمساعدة 

المرفؽ الذي يديره، وال سيما منح المساعدات المالية الممتـز كي تؤمف لو االستمرار في أداء خدماتو في 

البلزمة لبلستعانة بو عمى مواجية الظرؼ الطارئ عمى أف ىذه المساعدة ال تجوز لو إال إذا كانت مبلبسات 

قمب اقتصاديات العقد مؤقتة، أما إذا كانت نيائية تعجز قدرة الممتـز عمة التصرؼ لمواجيتيا فإف الظروؼ 

 .188لجديدة تشكؿ حالة مف حاالت القوة القاىرة"االقتصادية ا

 

 وقف تنفيذ العقدثانيًا: 

ويقصد بوقؼ تنفيذ العقد توقؼ الطرفيف عف تنفيذ التزاماتيـ العقدية المتبادلة لحيف ايجاد حموؿ بديمة 

ويعد الوقؼ األثر األوؿ والمباشر الذي يترتب عمى حدوث  ،والتوصؿ الى اتفاؽ جديد لتنظيـ االلتزامات

ظروؼ استثنائية غير متوقعة، كما يمكف أف يطبؽ نظاـ الوقؼ عمى العقد في حالة القوة القاىرة إف كانت 

إستحالة التنفيذ إستحالة جزئية أو مؤقتة، وعمى الرغـ مف أف نصوص التشريعات الوطنية نظمت حالة القوة 

أنيا لـ تنص عمى إمكانية وقؼ العقد في حاؿ االستحالة الجزئية أو المؤقتة. وتوفر فترة الوقؼ القاىرة إال 

لممتعاقديف الفرصة لمراجعة العقد ومراجعة التزاماتيـ والتفاوض بشأنيا، والوقؼ يشمؿ فقط تمؾ االلتزامات 
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التي ال يزاؿ األطراؼ قادريف التي تأثرت قدرة االطراؼ عمى تنفيذىا بسبب وقوع الحادث، أما االلتزامات 

 .189عمى تنفيذىا فإف نظاـ الوقؼ ال يطاليا

لمامًا  ويميؿ قضاء التحكيـ في ميداف التجارة الدولية إلى األخذ بنظاـ وقؼ تنفيذ العقد حفاظًا عمى العقد وا 

وىنا يمعب التحكيـ دورًا ميمًا  ،بحجـ الخسائر التي قد تنجـ عف انياء العقد بمجرد وقوع حوادث غير متوقعة

في حاؿ طمب أحد طرفي العقد وقؼ التنفيذ في حيف الطرؼ االخر طمب استكماؿ التنفيذ، إذ يحؽ لممحكـ 

 الحكـ بوقؼ التنفيذ مف تمقاء نفسو حينما يجد ضرورة إلى ذلؾ.  

مت بأف "...وعمى ( حيث حك2894ومف االمثمة عمى ذلؾ ما وصمت اليو ىيئة التحكيـ في القضية رقـ )

األطراؼ االمتناع عف تنفيذ التزاماتيـ لحيف االنتياء مف االتفاؽ عمى تعديؿ جميع بنود العقد وبما يتناسب 

، وعميو ال بد أف تكوف مدة الوقؼ محددة لحيف تسوية النزاع و إيجاد 190مع الوضع االقتصادي الجديد..."

 التسوية المناسبة لمنزاع.

 

 ورد االلتزام الى الحد المعقول انقضاء الوقف ثالثًا:

يكوف الطريؽ الطبيعي النقضاء الوقؼ إما بإنتياء مدة الوقؼ أو التوصؿ إلى وسيمة إلعادة توازف التزامات 

ف المعنى القريب لكممة "رد" ىي تقميؿ عبء االرىاؽ. فالمحكـ عميو  طرفي العقد ورده إلى الحد المعقوؿ، وا 
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المألوفة التي كاف يتوقعيا وقت التعاقد ويقسـ ما يزيد عف ذلؾ بيف  أف يقـو بتحميؿ المديف الخسارة

 .كما تعرؼ أيضًا بنظرية توزيع المخاطر، 191المتعاقديف سوية

( مف مشروع القانوف المدني الفمسطيني أف لمقاضي مطمؽ اليد في معالجة الموقؼ 151ولقد نصت المادة ) 

الذي يواجيو ولو حتى أدى ذلؾ إلى إىدار قاعدة العقد شريعة المتعاقديف، كما وعمى الرغـ مف أف المادة 

لمقاضي أف يعالج الموقؼ ( مف نفس القانوف نصت عمى فسخ العقد بسسب القوة القاىرة، إال أف 181)

بطريقة أخرى أف كاف ىناؾ اتفاؽ عمى غير ذلؾ كما ذكرنا سابقًا، وعميو في حاؿ اتفؽ أطراؼ العقد عمى 

المجوء إلى التحكيـ لتسوية النزاع الناشئ عف القوة القاىرة أو الظرؼ الطارئ فإف لممحكـ السمطة الكامؿ في 

اسبة. فيصار إلى طرؽ أخرى لتسوية النزاع بداًل مف االنفساخ، إدارة النزاع عمى الطريقة التي يراىا من

فمممحكـ سمطة أف ينقص االلتزاـ المرىؽ أواًل و ثانيا أف يزيد في االلتزاـ المقابؿ و ثالثًا أف يوقؼ تنفيذ العقد 

إلتزامات ، وىذا يعني أف إرادة المحكـ تحؿ محؿ إرادة األطراؼ، كما يعني أف ىناؾ 192حتى يزوؿ الحدث

. وسوؼ نتناوؿ الطرؽ التي يستطيع المحكـ 193جديدة عمى أطراؼ العقد، بحيث تنقضي االلتزامات القديمة

 إلييا لتعديؿ العقد عمى النحو اآلتي: أأف يمج

 انقاص التزامات المدين   -1

                                                 
مف القانوف المدني أنو متى توافرت الشروط التي يطمبيا القانوف في  147قضت محكمة النقض المصرية بأف " مفاد نص الفقرة الثانية مف المادة   191

سمطتو التقديرية  الحادث الطارئ عمى القاضي تعديؿ العقد برد االلتزاـ الذي صار مرىقا الى الحد المعقوؿ وىو حينما يختار في حدود
الطريؽ المناسب لمعالجة الموقؼ الذي يواجو ال يرفع كؿ خسارة عف عاتؽ المديف ويحمميا لمدائف وحده ولكنو يحد مف فداحة ىذه الخسارة 

يقسـ ما يزيد التي ستصيب المديف ويصؿ بيا الى الحد المعقوؿ بتحميؿ المديف الخسارة المألوفة التي كاف يمكف توقعيا عادة وقت التعاقد، و 
 عمى ذلؾ مف خسارة غير مألوفة بيف المتعاقديف بالسوية فيما بينيما باعتبار اف ذلؾ افراط في مراعاة الموازنة بيف مصمحة كؿ منيما بغض

صبغة النظر عف الظروؼ الذاتية لممديف، ألف المشرع وعمى ما أفصحت عنو اآلماؿ التحضيرية لمقانوف أضفى عمى نظرية الحوادث الطارئة 
نما جعؿ معيارىا موضوعيا"  ؽ( اشار اليو عبد  43لعاـ  580في الطعف  – 1/3/1977مادية ولـ يأخذ فييا بمعيار ذاتي أو شخصي وا 
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عادة التوازف االقتصادي بيف طرفي العقد يستمـز إنقاص  االلتزامات قد يرى المحكـ أف إزالة االرىاؽ وا 

 .194المترتبة عمى المديف، وقد يكوف االنقاص مف النحية الكمية أو الكيفية

 زيادة االلتزام المقابل  -2 

قد تقتضي الموازنة بيف مصمحة طرفي إزالة االرىاؽ عف المديف وذلؾ بزيادة التزامات الدائف، فيوزع المحكـ 

نوعًا مف التوازف االقتصادي بيف االلتزامات التي الزيادة غير المألوفة عمى طرفي العقد وىو بذلؾ يحقؽ 

 . 195يرتبيا العقد عمى الطرفيف

دوالر لمبرميؿ الواحد و زاد السعر لسبب  37ومثاؿ عمى ذلؾ، اذا تعيدت شركة عمى توريد الغاز بسعر 

دوالر، فينا لممحكـ أف يوزع الضرر بحيث يتحمؿ المديف الخسارة  65خارج عف إرادة المديف ليصؿ الى 

دة معقولة ومتوقعة في األسعار دوالر فيي زيا 10المألوفة و الباقي توزع عمى الطرفيف، أما لو كانت الزيادة 

يتحمميا المديف لوحده. وقد تكوف بعض العقود ممزمة لجانب واحد أو أف أحد طرفي العقد نفذ إلتزامو بإعطاء 

قطعة أرض عمى أف يشيدىا الطرؼ اآلخر ويديرىا خبلؿ مدة معينة مثؿ عقود االستثمار، وىنا قد يكوف 

عقوؿ أو وقؼ تنفيذ العقد، ألف في بعض العقود ال يتصور زيادة الحؿ إما بإنقاص االلتزاـ إلى الحد الم

االلتزاـ المقابؿ ألنو ال يوجد التزاـ مقابؿ، كما أنو انقاص االلتزاـ أ2 زيادة االلتزاـ المقابؿ ال يكوف إال بالجزء 

 .196الذي لـ يتمكف المديف مف تنفيذه

                                                 
نع مف فمف ناحية الكـ قد يتعيد تاجر بأف يورد كمية مف السكر ألحد مصانع الحموى بتسعيرة معينة ومف ثـ أمر خارج عف ارادة التاجر كالحرب يم  194

ر ويصبح توصيؿ الكمية المتفؽ عمييا لمصتع الحموى مرىؽ لمتاجر فيكوف لمقاضي خيار أستيراد السكر فيترتب عمى ذلؾ تقميؿ كمية السك
. وقد يكوف مف الناحية الكيفية قد يتـ االتفاؽ عمى توريد كمية 530تقميؿ كمية السكر، أورد المثاؿ عبد الرزاؽ السنيوري، مرجع سابؽ، ص 

 يستطيع توريد نفس الصنؼ وىنا يكوف لمقاضي سمطة أف يسمح لمتاجر بأف معينة مف صنؼ معيف وألسباب خارجة عف ارادة التاجر قد ال
 .702يورد نفس الكمية ولكف مف صنؼ آخر قد يكوف أقؿ جودة، أورد المثاؿ حسب الرسوؿ الفزاري، مرجع سابؽ، ص
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 قعتعميق تنفيذ االلتزام إلى حين زوال الحدث غير المتو   -3

ال يمكف القبوؿ بتعميؽ تنفيذ االلتزاـ إال إذا كاف ىناؾ أمؿ مف استكمالو وعودة الظروؼ الى الوضع 

الطبيعي، فإف رأى المحكـ أف ىناؾ أمؿ مف زواؿ الحدث في وقت قصير يمكف لو تعميؽ االلتزاـ، ويكوف 

لوقت أو اعطاء فرصة لممديف لمبحث الباعث لتعميؽ تنفيذ االلتزاـ لفترة زمنية مؤقتة ومحددة، التريث لبعض ا

عف مورد جديد لمحصوؿ عمى المبيع. وتقع حالة تعميؽ تنفيذ العقد أيضًا في حالة القوة القاىرة إف كانت 

وال يمس التعميؽ جوىر العقد مف الناحية المادية فتبقى االلتزامات محتفظة  ،االستحالة جزئية أو مؤقتة

 :198، وبكؿ األحواؿ يخضع التعميؽ إلى ضوابط معينة وىي197مؤقتبقيمتيا دوف أف تتأثر بالتعميؽ ال

 أف تكوف فترة التعميؽ ثابتة او محددة نسبيا. -

 وأف يوضح الباعث مف تعميؽ تنفيذ العقد. -

نخمص مما سبؽ إلى أف المنازعات التي تدور حوؿ القوة القاىرة والظروؼ الطارئة في عقد االستثمار الدولي 

ع الفني، وتتعمؽ بتحديد الضرر الذي لحؽ بالمتعاقد والتأكد مف الشروط الواجب ىي منازعات تتسـ بالطاب

ذا كاف مبررًا إبقاؼ العقد أـ إنياؤه. ويكوف دور المحكـ في الموازنة بيف مصالح أطراؼ العقد  التمسؾ بيا، وا 

ريح في العقد بحيث يحافظ عمى التوازف االقتصادي لعقد االستثمار نفسو، وليذا يفضؿ دائمًا وجود نص ص

فساخ العقد في حالة ناألف القواعد عامة تنص عمى -خاص بالظروؼ الطارئة والقوة القاىرة بشكؿ أخص

وفي ىذا النص يحدد طرفي العقد مبلمح حالة القوة القاىرة أو الظروؼ الطارئة ونتائجيا  -القوة القاىرة
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عادة التوازف وكيفية معالجتيا، وعميو تختص ىيئة التحكيـ بإعادة ضبط  العبلقة القانونية بيف اطراؼ العقد وا 

 .199لمعقد مرة ثانية
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 الخاتمة

الدوؿ وىدفًا أساسيًا تدور حولو السياسة االقتصادية معظـ بؤرة اىتماـ  األجنبي تشجيع االستثمار يعتبر

أسباب عدة أىميا إلى  ويرجع ذلؾتواجو عادًة صعوبات في جذب االستثمارات، إال أف الدوؿ العربية لمدولة. 

روابط  سياسات الدوؿ ذاتيا ونيجيا في إدارةالتقمبات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية في المنطقة، وبسبب 

شخص أجنبي أو  ، وتبـر الدولة المضيفة لبلستثمار أو أحد األجيزة التابعة ليا عقود االستثمار معاالستثمار

طبيعي بيدؼ نقؿ القيـ االقتصادية إلى الدولة المضيفة لبلستثار الستغبلليا في مشروعات عديدة، ولتنفيذ 

 خطط الدولة االستراتيجية وتحقيؽ التنمية االقتصادية.

ا مقدار المزايب، و القواعد السائدةة وبتشريعاتيا وببالتوجيات السياسية لمدول وببل شؾ يتأثر المستثمر

كما  .ريعي واستقرار لممناخ االستثماريوالضمانات التي توفرىا الدولة مف استقرار اقتصادي وسياسي وتش



ر الدولي االستثمارات األجنبية الخاصة بشكؿ كبير بأسموب فض المنازعات الناشئة عف عقد االستثما وتتأثر

حسف منازعات عقود االستثمار إال أف . وعمى الرغـ مف أىمية الوسائؿ األخرى في في أية مرحمة مف مراحمو

التحكيـ مازاؿ الوسيمة األكثر قبواًل لدرجة يمكف أف يعتبر معو أف التحكيـ ضمانة مف الضمانات التي تقدميا 

  الدولة لممستثمر وأمرًا حتميًا في ىذه العقود.

أطراؼ العقد الدولة أو إال أف فكرة لجوء الدولة إلى التحكيـ تثير مخاوؼ وصعوبات عدة تنجـ عف كوف أحد 

أحد األجيزة التابعة ليا يتمتع بوضع مميز وسمطة سيادية تيدؼ الدولة دائمًا إلى الحفاظ عمييا سواء قبؿ 

ىذا األمر استدعى انشغاؿ كثير مف الفقياء البدء في إجراءات التحكيـ أو أثناءه أو حتى بعد صدور الحكـ، 

كإحدى وجود التحكيـ مجرد والحقيقة أف . لى التحكيـ في عقودىاوالقضاة في بحث فكرة جواز لجوء الدولة إ

، بدوف التأكيد عمى دعائـ وضمانات أخرى مثؿ استقبلؿ تسوية منازعات االستثمارالضمانات التي تكفؿ 

عادة التفاوض وغيرىا مف الشروط  اتفاؽ التحكيـ ومبدأ االختصاص باالختصاص ومبدأ الثبات التشريعي وا 

ال يعني كما أنو  يعتبر ضمانة ناقصة وغير كفيمة بالحفاظ عمى حؽ المستثمر األجنبي، ،مةوالمبادئ اليا

بنود مقائميف عمى صياغة لولذا ال بد لعقد االستثمار.  كاممةوحماية فعالية  أف التحكيـ سيوفر بالضرورة

 ، أخذ ىذا األمر بعيف اإلعتبار.عقد االستثمار الدوليوشروط 

الرسالة مف معمومات حوؿ دور التحكيـ في تحقيؽ التوازف االقتصادي في ىذه متف  وبناًء عمى ما جاء في

 توصمنا إلى ما يمي مف النتائج والتوصيات:عقد االستثمار، فإننا 

  أوال: النتائج

ختبلفيا عمى الرغـ مف تعدد اآلراء الفقيية   -1 : إتفاقية إما حوؿ طبيعة عقد االستثمار الدولي وتكييفو عمى أنووا 

نا مع كامؿ إحترامنا إال أنأو عقد إداري. عقد ذو طبيعة خاصة،  والخاص، أ مف عقود القانوفأو دولية، 

 ،ما يكوف إلى العقود اإلدارية عقد االستثمار الدولي أقربلآلراء األخرى، أيدنا الرأي األخير والقائؿ بأف 



بالمراكز القانونية  ةغير متكافئ مركبة تتضمف أطرافاً فعمى الرغـ مف أف عقد االستثمار الدولي يعتبر عممية 

، مف إال أنو ينطبؽ عميو عناصر العقد اإلداري .لعقودشروطًا غير مألوفة في باقي اكما ويتضمف والسيادية، 

 الربحبيدؼ تحقيؽ الصالح العاـ في الغالب وليس و حيث وجود الدولة طرفًا في العقد إلدارة منفعة عامة 

االمتيازات والضمانات التي تمنحيا كف شروطًا غير مألوفة، تضمف عقد االستثمار الدولي يألو  .شخصيال

وليذه األسباب فإف عقد االستثمار الدولي أقرب ما يكوف إلى الدولة لممستثمر األجنبي بيدؼ تشجيعو، 

 طبيعة العقود اإلدارية.

ؿ اقتصادية طويمة ترتبط بخطط استراتيجية لمدولة، عقود االستثمار الدولية ىي مف العقود طويمة األمد ذات آجا -2

وتتمتع الدولة في ىذه العقود بسمطية سيادية باعتبارىا سمطة عميا، غير مألوفة لدى المتعاقد اآلخر، ىذا 

 األمر يولد منازعات ذات طابع خاص أكثر وسيمة مبلئمة لتسويتيا ىي التحكيـ.

رض؛ فذىب عقود االستثمار اىتماـ العديد مف الفقياء بيف مؤيد ومعا إلى التحكيـ في لجوء الدولةالقت فكرة   -3

ال يمكف المجوء إلى التحكيـ في عقود  عتبارات السيادة وحصانة الدولة القضائيةاإلتجاه المعارض بأنو إل

انتيي ىذا الخبلؼ بشكؿ نيائي بحسـ تشريعي في كثير مف الدوؿ بإجازة  المجوء إلى التحكيـ وقد  الدولة.

ف أوردت بعض ىذه التشر   .يعات بعض القيود عمى ىذا الخيارفي عقود الدولة، حتى وا 

يتغير التوازف االقتصادي لعقد االستثمار الدولي بتغير الظروؼ المحيطة بالعقد، ىذه الظروؼ قد تؤدي إلى   -4

استحالة تنفيذ العقد كحالة القوة القاىرة أو صعوبة تنفيذ العقد كحالة الظروؼ الطارئة، ولقد جرت العادة عمى 

في حاؿ غياب شرط صريح في عقد دولية، و في عقود التجارة ال hard shipإدراج شرط القوة القاىرة أو 

االستثمار الدولي ينص عمى حالة القوة القاىرة، أسبابيا، ونتائجيا، فإف تحديد أثر القوة القاىرة يدخؿ في 

عادة التوازف لمعقد.  االختصاص األصيؿ لييئة التحكيـ، بيدؼ إعادة ضبط العبلقة القانونية وا 

 ثانيًا: التوصيات



، االنضماـ لبلتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيـ الدولي وخاصًة فمسطيف ؿ العربية محؿ الدراسةنأمؿ مف الدو    -1

في منازعات االستثمار األجنبية واتفاقية نيويورؾ الخاصة بتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، وتنظيـ مجاؿ 

 التحكيـ في العقود اإلدارية تنظيمًا دقيقًا ومدروسًا.

ص بصورة صريحة في عقود التجارة الدولية وخصوصًا عقود االستثمار الدولية عمى شرط التشجيع عمى الن  -2

، بصورة ال يشوبيا المبس أو الغموض لما لو مف أثر عمى الحفاظ عمى العقد  hard shipالقوة القاىرة و 

 .وتفادي النزاعات

ضرورة النص بصورة واضحة عمى شرط إعادة التفاوض في حاؿ نشوب نزاعات بيف المتعاقديف، وتحديد      -3

األحداث والمتغيرات التي تدفع إلى المجوء إلى إعادة التفاوض، وتحديد مدة التفاوض، ومدة وقؼ العقد خبلؿ 

عاقديف عمى التفاوض بحسف نية وجزاء فترة التفاوض، والمكاف الذي ستتـ بو المفاوضات وضرورة التزاـ المت

 مخالفة ذلؾ.  

في  2000( لعاـ 3تأكيدًا عمى مبدأ استقبلؿ اتفاؽ التحكيـ وتنظيمو في قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ )  -4

( منو، والتي أكدت عمى  مبدأ استقبلؿ اتفاؽ التحكيـ عف العقد األصمي وعدـ بطبلف اتفاؽ 5المادة )

فساخ العقد األصمي أو بطبلنو أو إنتيائو، إال أنو كاف حريًا بالمشرع بياف الحاالت التي التحكيـ في حاؿ إن

يكوف فييا اتفاؽ التحكيـ باطبًل في ذاتو، والحاالت التي يبطؿ إتفاؽ التحكيـ بيا، عمى غرار المشرع 

 المصري واألردني.

صود بمصطمح "وقؼ اإلجراء" الخاص بمبدأ ( المق16ضرورة أف يبيف قانوف التحكيـ الفمسطيني في المادة )  -5

االختصاص باالختصاص وحؽ أحد األطراؼ بأف يدفع بوجود التحكيـ أماـ المحكمة، وأف يوضح طبيعة 

الدفع إف كاف دفع بعدـ القبوؿ أو دفعًا بعد االختصاص أـ دفع آخر مف نوع خاص، بداًل مف ترؾ األمر 

 لمتفسير والتأويؿ.



فمسطيني في مشروع القانوف المدني، المقصود بحالة القوة القاىرة ونظرية الظروؼ أف يوضح المشرع ال  -6

 الطارئة وتحديد مفيـو كبًل منيما، وحاالتيما وعدـ ترؾ التعريؼ فضفاضًا.

البحث في دور التحكيـ في حماية االستثمارات األجنبية مف الناحية اإلجرائية  الخاصة فيتشجيع الدراسات  -7

اجب التطبيؽ عمى اتفاؽ التحكيـ والعقد نفسو، إذ أف الباحثة قد ركزت في ىذه الدراسة بشكؿ والقانوف الو 

 .مى الجانب الموضوعيأكبر ع
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