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 : المقدمة
نتيجة لتطور الحياة االقتصادية السيياا ييب ايايية ال يلت التاسي  ازيل راادتيار التجيارة 
اليرليييةو رالتيييييل اليييفي أصييط ييييب تنايياا ال، قييياد التجاررييةو رالت يييي  ال  يييل اليييفي  ييلت ا ييي  

ك ييلا ييب اريادة ال، قياد التجاررية الاجتا  اليرلب نتيجة الثورة الصنااية التب تسهات إسيهااا 
رالصيينااية ايييد اليييراو رهزييالع تييفو ال، قيياد ره، يييتاو اييلاد تتاييية التح ييي  كوسييي ة اث يي  
لفي  الانااايياد يييب اييييات التجييارة اليرلييية رالتييب هنطيوي ا يي  انصييل ت ن ييب سييوا  اييا  ت، يي  

لض تييييفو لأشخاصييييها تر اواييييواها ل،ييييي  ر ييييود قبييييا  درلييييب راييييي  ر  يييية ا  ييييلا  يييييب ايييي
الانااااد ا   ال با  الو نبو إذ تص حت ال، ود الناوذ ية رسينياد الزيحد رجيجيار ال يفد 
 را ود الا ارالد را شياا ال  لى را ود اإلنزا  ال هخ و اد شلا التح ي  يب ت  ب ا أواا.
راي  هطيور ويلر  التجيارة راالسيتثاار الييال ب رالييرلبو رالتيييل ييب اناياا ال، قياد 

رة نتيجة ل تحوالد االقتصادية التب يزهيتا تفا ال،صلو الفد هنزأ ال   انيب ال بيا  التجار 
رسيالط اليلى التياررية   جييأ االييلاد اليهيا لالتيييارت  لفي  الاناااياد التيب هنزييأ ايينه  اييال اييد 

 لجؤت  ال  ال با  ريب ا ياة تفو الوسالط التح ي .
إليي  ال،ي ييي اييد ا سيياليبج ي ييي ه جييأ إليي  ر ه جييأ اإلدارة رتييب لصيييد قيااهييا لالت اااههييا 

إصييار قيلاراد إداررية ليييلض إأييام تنيل ا،يييد اسيتناداه لايا ها  يد اييد سي طة إصييار ال ييلاراد 
لا تبيي  ال ييوانيد را ن اييةج رقييي ه جييأ إليي  تسيي وا االهفييار رالتلااييب ايي   يلتييا سييوا  ت ييانوا 
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هتحيييد الت اايياد رأ ييور كييط ايينه ج تيييلاداه ت  شييلكادج يينزييأ اينهاييا اييا ي ييا  لال، ييي ر او  ييد 
رهتج   اتاية ال، ي اإلداري كأس وا اد تساليب ه، يل اإلدارة اد إرادههيا الانفيلدة سيوا  ا ي  
الا ييتوى اليييال ب تر ا يي  الا ييتوى اليييرلب  ن ييلاه الهجيياو اليرليية اليي  االقتصيياد الحييلج رالحا يية 

 إل  هزجي  االستثااراد الخاصة الو نية را  ن ية. 
ي،ة الحاا ي ي  نج  ايد ال، يي اإلداري اناااياد هنزيأ اييد  ليييد ه يت    ايلررة ر ط 

 ييل  –إنهالهاج ر يالل   ايد تت ال بيا  اإلداري تيو الاخيتر ان يل اناااياد ال، يود اإلداررية 
ج ل يد ن يلاه لتيلا   ال بيايا -ات ال با  ال،ادي تو الاخيتر ان يل تيفو الاناااياد ييب ال،يلار

إ لا اهيييد  اييي رةه ا ييي  اأتايياا اسيييتطالة تايييي النييي ا  ل ييي ب ه،ييييد در ييياد تاييا  ال بيييا ج ر ييي   
الت اابج رجا انية الط،د يب ا أ يا  تايا  الاحيا  ج يبي  ايد ر  ية ا  يلا  ا  ن يية  ييب 
التحلر ل ير االا ات اد ال يود التب هفلاها الين   ال انونيية ل ت اايب لال يير اليفي يح ي  لهي  

ااواياج راإلداررية لاصية ه ا ايل اليفي تر يب ال حيا ايد رسيالط  سلاة الفصط يب الاناااياد
تليييلى لجانيييب قبيييا  اليرلييية ايييد ت يييط هخفيييي  ال،يييب  ايييد تيييفا ا لييييلج ر الف،يييط اسيييتجاات 
ا ن اة ال انونية لفلعج رااتيات ال ثيل اد الوسالط االلتياررة رال ي  ة ل با  اليرلة يب أ   

  يب ا يياتهاج إال تنيد ال يخ يو ايد الاثاليب التيب هو يب انااااد ال، ود اإلداررةج ررأهب التح ي
يييلض رقاليية قبييالية ا يييدج سييوا  يييب الالأ يية ال ييال ة ا يي  إ لا اهييد تر يييب الالأ يية ال أ يية 
ا يدج اهي  ه يب تفو ال،يوا رهوايل الطاأنينية ايد الاخيار  الح ي يية تر الوتايية ايد إدرا  

ا تايييية ال، ايييية رال،ا يييية ل تح يييي  كوسيييي ة لت يييورة  التح يييي  ييييب ال، يييود اإلدارريييةج كايييا تت تيييفو
اناااياد ال، ييود اإلدارريية هحتيا  إليي  دراسيية اتخصصيية راتجييدة هوا ييب التطييوراد االقتصييادية 
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راالستثااررة الهال ةج ا ارنة لالت،يي د التزلر،ية الخاصة ليالتح ي  ييب الييرا الاجياررة ل ،يلار 
 اااد.هتف  راليرر الفي ي و  لد يب أ   الن  

 أهمية البحث :
ل ي ا ت ب التح ي  يب الوقت الحاايل اتايية لاليية ييب هزيجي  االسيتثاار رالا ياتاة 
يب هح ي  التناية االقتصاديةو أييا ي،يي اط  يا ايد اتط  ياد الت يي  ال ه يتطي  الييرا الناايية 

الكييب ات هليبييد ره يي،  يييب سيي يط اناي يية اليرليية الات يايية اليي  ادرا ييد يييب ا،اا ههييا لت حيي  
 التطور رال هن، ا اد ال،ال  الخار ب.

يالا تثال يخا ل لأاوالد رجا اناهد را ااط تفو الاخا لة   حا دالاا اد ااانادو  
 راد ات  تفو البااناد التح ي . 

را يد  تلهب ا   التح ي  ي  انااااد ال، ود االستثااررة راست ،اد ال با  رال انوت 
 د.الوا ب التط ي  ا   تفو ال، و 

 مشكلة البحث :
ه يلا ازي  ة ال حيا ييب أيانية اوايو  ا يود االسيتثاار اإلدارريةو رايي  ر يود هن يي  
قانونب يح   االش االد الياللة أوا انااااهها راواو  ال جو  ال  التح ي و كاا هثار از  ة 

 التح يي وييب ال جيو  الي  ال بيا  ار   يفية اقااة التواات ايد ر  تيب ا يلا  ال، يي االسيتثااريو
 ا  اأا ة تفو ال،ا ية لالبااناد ال ايية لهاا. راحارلة االاا اتاية التح ي  ل   الطلييدو

 تتيا  ال حا :
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 هييي  ال حييا اليي  ايييات اتاييية التح ييي  يييب ييي  انااايياد ا ييود االسييتثاار اإلداررييةو 
اتب رايياتب اإل ييلا اد التييب يا ييد ات هح يي  ايبييط اييايا د لطليييب تييفا ال، يييو السيييااو راييي

 ال، ود اإلداررة التب يا د ات ن جأ ل تح ي  يب أاا نزب ن ا  أولها.
 صعوبات البحث :

ل يي ب أيانيية ا ييود االسييتثاار اإلداررييةو يييات ق يية اييد ال يياأثيد هنييارلوا تييفا الاواييو  
لاليراسييةو ركييفلع نجييي ات التزييلر،اد تييب االلييلى اااالييت ليي  هح يي  االتييا اييد تييفا الاواييو و 

   اأ ا  ال با  يب تفا الاواو .رتفا انل ايبا ا 
 خطة البحث : 

 سنتنارا تفا الاواو  ري  االلطة االهية :
 المبحث األّول

 النطاق العام لمفهوم التحكيم في عقود االستثمار اإلدارية
 المطلب األّول

 التعريف بالتحكيم في االستثمار
 المطلب الثاني

 التعريف بعقود االستثمار اإلدارية
 الثانيالمبحث 

 مزايا اللجوء للتحكيم في عقود االستثمار اإلدارية
 المطلب األّول 

 سرعة اإلجراءات وسريتها
 المطلب الثاني

 مساهمة االطراف في اختيار وسيلة حل منازعاتهم
 الخاتمة
 المراجع
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 المبحث األّول
 النطاق العام لمفهوم التحكيم في عقود االستثمار اإلدارية

سنتنارا يب تفا الا حا افهو  التح ي  لاات ارو اتي  رسيالط يي  الاناااياد الات،  ية 
 ل، ود االستثاار رذلع يب اط  يد ري  اا ياهب :

 المطلب األّول
 التعريف بالتحكيم في االستثمار

الت يي  الف هييا  رالازييلاوت رأتيي  ال بييا  لزييات ه،لريي  التح ييي و رات اهفيي  ا، اهيي  
 االساسية لد.ا   الاحارر 

ي،ل  ل،  الف ها  التح ي  لأند: )تو اس وا لف  الانااااد ا    ال لايهاو رر ن  
ا   التيار الخصو  لاراداهه  ايلادا ااد يد ل فصط يياا  ثور اينه  ايد ني ا  رتيو ايفلع ي يوت 

 .(1)ايي  لن ا  الت ااب ااا  الاحا   التب هن اها اليرلة(
وسييي ة ال انونييية التييب ه جييأ اليهييا اليرليية ار اأييي االشييخا   اييا اليييد الييلرت لأنييد ))ال

الا،نوريية ال،اايية االليييلى لت ييورة كيييط ار ل،يي  الاناااييياد الحالييية ار الا يييت   ية الناشيي ة ايييد 
ا قييياد قانونييييية ذاد  يييال  إداري ا يييييية ار  ييييل ا يييييية ييايييا اينهاييييا ار اييييد اأييييياتا راأييييي 

سيييوا  كيييات ال جيييو  الييي  التح يييي  التيارريييا ار  اشيييخا  ال يييانوت الخيييا  الو نيييية ار اال ن يييية
 .(2)ا  اررا ري ا ل وااي ال انوت االالة((
                                                           

ليي و  دار النهبيية  (1)  ن ييل: د.  يياال  يياد نصييارو التح ييي  يييب ال، ييود اإلداررييةو دراسيية ا ارنييةو الط ،يية ا ر 
 . 5و   1991ال،ل يةو ال اتلةو 

(  ن ل: د. نج   أ د سيي اأايو التح ي  يب الاناااياد اإلدارريةو الط ،ية الثانييةو دار النهبية ال،ل ييةو 2)
 .22و   2002-2002ال اتلةو 
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ااييييا يييييب الف ييييد الفلن ييييب ي ييييي اييييل  اليييي ،  التح ييييي  اإلداري لأنييييد )ن ييييا  اسييييتثنالب 
ل ت ااب لاو  د يجوا ل يرلية رسيالل اشيخا  ال يانوت ال،يا  االليلى اليلا  ل،ي  الاناااياد 

قيية قانونييية ا يييية ار  يييل ا ييييةو ر نييية ار ا ن ييية اييد رالييية قبييا  اإلدارريية الناشيي ة اييد ا 
اج س اليرلة ل ب هحط لطلر  التح ي  انا ه ا   نر قيانونب يجيي  ذليعو رللر يا ا ي  ا ييت 
الح ييل ال،ييا  الييوارد ا يي  ات ييية اليرليية رسييالل اشييخا  ال ييانوت ال،ييا  االلييلى يييب ال جييو  اليي  

 .(1)التح ي (
التب ت ااد ال جو  ال  التح ي  لفي  الانااايادو أييدد نطاقيد  رالتزلر،اد الاخت فة

ر ، تد سياررا ا ي  الاناااياد التيب هت، ي  ليالح ور الااليية التيب يجيوا ييهيا الصي   رالتصيل  
ايا يزييل  1992ل ينة  21راي  ه،  ها لالن ا  ال،ا و ي ي ررد يب قانوت التح ي  الاصلي رق  

( ايد 550و كايا تت الايادة )(2)التيب ال يجيوا ييهيا الصي  ال  اي   واا التح يي  ييب الا يالط 
ال انوت الاينب الاصلي هزتلا يياد ي، ي ص حا تت ي وت تتي  ل تصيل  ل،يوض ييب الح يور 

( ايد ال يانوت الايفكور أييدد الا يالط 551التب يزيا ها ا يي الصي  و إاياية الي  تت الايادة )
 .(2)الحالة الزخصية تر لالن ا  ال،ا التب ال يجوا ييها الص   رتب الا الط الات،  ة ل

                                                           

(1) Bay, L’arbitrabitte des litiges international de droit economique, Dalloz 1992. 
p.122. 

( اييد قييانوت التح ييي  الاصييلي التييب نصييت ا يي  تنييد ) ال يجييوا التح ييي  يييب الا ييالط التييب ال 11( الاييادة )2)
( ايد ن يا  التح يي  2يجوا ييها الصي   ( و ره اايط تيفو الايادة ايد ل،ي  التزيلر،اد الا ارنية : الايادة )

( ايد قيانوت التح يي  اليانيب رقي  5( اد قانوت الالاي،اد ال ورتب و رالايادة )112/2ال ،ودي و رالاادة )
 .1992ل نة  22

(د. اصييطف  ا الجايياا رد. ا اشيية ا ا ييي ال،يياا و التح ييي  يييب ال، قيياد الخاصيية اليال ييية راليرلييية و 2)
ل  و انزوراد الح  ب  .152و    1991الح وقية و ايلرد و  الط ،ة ا ر 
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و ي  ييييي ذتييييب الازييييل  (1)تييييفا رات ال،ي ييييي اييييد اليييييرا اييييانت قوانينهييييا ه،لرفييييا ل تح ييييي 
الاصييلي ا يي  ايجيياد ه،لريي  ل تح ييي  ايياد قييانوت التح ييي   يييب الاييواد الاينييية رالتجارريية رقيي  

التح يي  ييب  (ج اذ هينر ا ي  تنيد )  نصيل  لفي 2ج رهحي يا ااد الايادة)1992( ل نة 21)
أ   تفا ال انوت ال  التح ي  الفي  تف  ا ييد  لييا الني ا  لدرادههايا الحيلةو سيوا  ت انيت الجهية 
التب هتول  إ لا اد التح ي  لا تب  تهفار الطلييد ان اة ت  الك اه دالااه ل تح يي  ت  لي  ي يد 

  فلع(.   
 ييي   لأنييد ) اييلض ريييب ال بييا  ي ييي اليييت الاح ايية اليسييتوررة ال، يييا يييب اصييل التح

الن ا  الا،يد ايد  لييد ا   اح   اد ا  يار ي،يد لالتيارتيا تر اتفيور  انهايا ييب ايو  
شلرا يحيدانهاو ليفصط تفا الاح   يب ذلع الن ا  ل لار ي وت نالياه اد ش هة الااا ة اجيلداه 

،ييي تت  يييلب كييط اييد التاا ييط رقا ،يياه لييياال الخصييواة يييب  وان هييا التييب تأالهييا الطليييات إليييد ل
 .(2)انهاا اوأيو ن لو هفصي ه اد ل ا اااناد الت ااب الللي ية(

                                                           

ا ييي  ) ات التح يييي  تيييو  لر ييية  1992(  ل ييينة 22( ايييد قيييانوت التح يييي  التون يييب رقييي  )1( هييينر الايييادة )1)
لاصة لفصيط ل،ي  تصينا  الن ااياد ايد تييأة التح يي و ي يني إليهيا ا  يلا  اهاية ال يت ييهيا لاو يب 

ا ييي  انيييد  2002قيييانوت التح يييي  ال يييوري ل يييند  ( ايييد ازيييلر 1اهفاقيييية هح يييي  ( . كيييفلع هييينر الايييادة )
)تسييي وا تهفييياقب لحيييط الن ااييياد ايييد  لرييي  التح يييي  ايييياله ايييد ال بيييا  سيييوا  ت انيييت الجهييية التيييب هتيييول  

 إ لا اد التح ي  لا تب  تهفار الطلييد ان اة ت  الك اه دالااه ل تح ي (.
تشارد إلييد  11/12/1992ر    ة  15 ل نة 12( تن ل أ   الاح اة اليستوررة ال، يا يب الياوى رق  2)

د. أفي ييية ال ييييي الحييييادو الايييوقل ييييب الن لرييية ال،ااييية ييييب التح يييي  التجييياري الييييرلبو انزيييوراد الج  يييب 
 .22و  2001الح وقيةو ايلردو 
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 فلعج اليتد اح اة الن   الاصلرة لأند )  لر  لف  الخصواادو قواايد الخيلر  
اد  لر  الت ااب ال،اديية رايي  الت ييي ليد لا اد الالاي،ياد تايا  الاحيا   لا صيوا ا سيا  

 .                   (1)نر ا يد يب لاا التح ي (يب الت ااب راي  اخالفة اا 
ريييب يلن ييا نصييت ل،يي  ال ييوانيد ا يي  اا انييية ال جييو  اليي  التح ييي و كاييا يييب  قييانوت 

( اند التب ا ااد ال جو  ال  التح ي  النها  الانااااد الات،  ة 29يب الاادة ) 11/2/1902
هييا اليرليية رالاييي لراد راات ييل اج ييس اتصييفية نف يياد ا ييود االشييياا ال،اايية رالتوررييي التييب ه لا

اليرلة الفلن ب تفا الت،ياد ا   س يط الحصل را يد است ،ي اد نطار التح يي  ا يود االشيياا 
ال،اايية رالتوررييي التييب ه لاهييا الالاييي  ال،اايية ر يييت الازييل  هوسييي  نطييار التح ييي  ليزيياط ا ييود 

 .(2)الازتلكة ر يلتا االشياا ال،ااة رالتورري التب ه لاها ال  يياد رالن الاد
ا   استثنا  ل،  انوا  الاؤس ياد ال،ااية ذاد  1915 وليو   9 فلع نر  قانوت 

 .(2) 1912/  وليو/ اا  5الطال  الصنااب رالتجاري اد أ ل التح ي  الوارد ل انوت 
ي ييييييي  ا يييييياا ييييييييد ل يرليييييية رل ا ا ،يييييياد  (1)1912/ ا  ييييييطس/  19ااييييييا يييييييب قييييييانوت 

رالاؤس اد ال،ااة ات ه  ط شلا التح ي  يب ال، ود اليرلية الا لاة ا  شلكة ا ن ية ايد ا يط 
 .(2)( اد ال انوت الاينب220هح ي  نف  قواب رذلع استثنا  اد اأ ا  الاادة )

                                                           

. 1991/ 20/11   ييية  55( ل ييينة 1202( تن ييل ييييب ذليييع أ ييي  اح اييية اليين   الاصيييلرة  ،يييد رقييي  )1)
احاود الاوا يو و التح ي  يب ا ود اليرلة ذاد الطال  اليرلب و دراسة ا ارنةو رالفي تشار إليد د. ألاد 

 .22و  2010دار الث اية ل نزل رالتوار و ااات و سنة 
(  ن ل كط اد: د. ا ي ال، ر  ا ي الان،  و االسس ال،ااية ل ، يود اإلدارريةو انزيأة الا،يار و االسي نيررةو 2)

لزيخ و التح ي  يب ال، يود اإلداررية ذاد الطيال  الييرلبو دار و ر د اصات ا ي هللا ا222و   2002
 .190و   2002النهبة ال،ل يةو ال اتلةو 

 .111و   1991(  ن ل: د. اا ي را ب الح وو ال انوت اإلداريو دار الاط وااد الجاا،يةو 2)



 

عقود  منازعات لفض  استخدام التحكيم  

 اإلدارية االستثمار
 

 ور ليث مهديــم.م. ن

 

 

 

 

 

388 

د الفلن ية رتو ال انوت الخا  اهي ة ال لري راالهصاال 1990/  وليو/ 2ريب  قانوت 
( انييد لاا انييية تييفو الهي يية لييال جو  اليي  التح ييي  لت ييورة 22ي ييي نيير تييفا ال ييانوت يييب الاييادة )

 .(2)الانااااد التب قي هنزأ اد ال، ود التب ه لاها ا  الييل
و رالخييييا  لاالات ييييار رال حييييا ال، اييييب 1999ل يييينة  511ركييييفلع ا يييياا قييييانوت رقيييي  

  .(2)جو  ال  التح ي ل اؤس اد التب ه ات  يب الت، ي  لال 
رالييييلا صيييير قيييانوت ال بيييا  اإلداري الصيييادر ايييد الح واييية الفلن يييية لالالسيييو  رقييي  

 .(5)  2000سنة    211
( ايد قيانوت الالاي،ياد الاينيية 252رتاا لالن  ة ل ازل  ال،لاقب ي ي نر ييب الايادة )

التييب يجييوا ييهييا الا،يييا ا يي  تنييد ) ال يصيي  التح ييي  إال يييب الا ييالط  1929ل يينة  12رقيي  
( ايد 102الص  و رال يص  إال ااد لد تت ية التصل  يب أ وقيد... (و رقيي أييدد الايادة ) 

ال انوت الاينب الاصال  اند لأند ااا يجوا تلف ال يا ييب ا اا تيدو رذت يت ي لههيا الثانيية الي  

                                                                                                                                                                 

الر يية الانفييفة اال (Walt Disney)( ر يا  اصييار تييفا ال يانوت ا يي  ل فيية اصيييار شيلكة رالييت دانيب   1)
لازييلر  اقااييية ا تييب ييييب اي نييية اييارت االياليييييد الفلن ييية ا ييي  ن ييي  ا تييب راليييت دانييب ييييب الواليييياد 

 .202-202الاتحية االالر ية. اشار اليد د.  ور ب شفي و الال   ال اا و   
 .202-202(  ن ل  د.  اال  اد نصارو الال   ال اا و   2)
 ييي  رايييى  ييواا ال جييو  اليييد لفيي  الانااايياد يييب اجيياا ال، ييود اإلداررييةو (  ن ييل: د.  ييور ب شييفي و التح2)

 .205و   2005الط ،ة الثانيةو دار النهبة ال،ل يةو ال اتلةو 
 .192(  ن ل: د. اصات ا ي هللا الزيخو الال   ال اا و   2)
 .52(  ن ل:  اال  اد نصارو الال   ال اا و   5)
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ال  الاالييية اييي   ييواا الصيي   يييب الا ييالط الات،  يية لالن ييا  ال،ييا  را دااو ر ييوااو ا يي  الاصيي
 .(1) الاتله ة ا   الحالة الزخصية تر الناش ة اد اره اا إأيى الجلال 

ريب ال،لار اي ا ستثاار اد الح يور االقتصيادية التيب كف هيا اليسيتور ال،لاقيب  ل ينة 
ن لاه  تاية الح  ردررُو يب التناية ا قتصادية ر ا  تاااية يب ال  دج راد ني  اين   2005

لر،اد درراه يييب هن ييي  تييفا الحيي  لالزيي ط الييفي يبيياد االسييتي ا ال،ييادا لاييوارد اليسييتور التزيي
ال  د راليي  ل،ج د التناية ا قتصادية ر اال تااايةج ر لالف،يط صييرد ال،ي يي ايد التزيلر،اد 

)الُا،ييا( ل يانوت 2002( ل نة 12الاهاة ر الان اة ل ح  رانها قانوت ا ستثاارال،لاقب رق  )
 .الفي هول  اهاة هن ي  تفا الح  اليستوري ا   الا توى ا هحادي 2015ة ( ل ن50رق  )

را يي  اييية أييااج ي،نييي اال يي   ا يي  قييوانيد االسييتثاار الا ارنييةج ينلاتيياج ه يييد تا انييية 
أط الانااااد االستثااررةج لالتح ي  الان   ري  قوانيد لاصةو ي،ني الل يو  الي  نير الايادة 

التيب هينر ا ي  تنيد )يجيوا ه ييورة  1991( ل ينة 1( ايد قيانوت االسيتثاار الاصيلي رقي  )1)
ار الات،  يية اتنفيييف تأ ييا  تييفا ال ييانوت لالطلر يية التييب  ييت  االهفييار ا يهييا ايي  انااايياد االسييتثا

الا يييتثال كايييا يجيييوا االهفيييار اييييد ا  يييلا  الا،نيييية ا ييي  ه يييورة تيييفو الاناااييياد ييييب إ يييار 
االهفاقياد ال اررة ايد  اهوررة اصل ال،ل ية ردرلة الا تثال تر ييب إ يار االهفاقيية الخاصية 

شي ة ايد االسيتثااراد اييد الييرا ر ييد رااييا الييرا ا ليلى التيب انبيات ات ورة الاناااة النا
و رذلييع لالزييلرا را راييا  رييي  1911ل ييند  90إليهييا  اهورريية اصييل ال،ل ييية لال ييانوت رقيي  

                                                           

يزييتلا تت ي ييوت الاصييال  انييد ااييا  -1ال ييانوت الاييينب ال،لاقييب ا يي  تنييد )( اييد 102( نصييت الاييادة  )1)
رال  -2يجوا تلف ال يا يب ا اا تد ررزتلا تت ي وت ا، وايا إت كيات اايا يحتيا  الي  ال ي   رالت ي ي  و 

يجوا الص   يب الا الط الات،  ية لالن يا  ال،يا  تر ا داا و رل يد يجيوا الصي   ا ي  الاصيال  الااليية 
 هتلهب ا   الحالة الزخصية تر التب هنزأ اد اره اا إأيى الجلال  (.التب 
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ا أيييواا التيييب ه يييلى ييهيييا ه يييع االهفاقيييياد تر ري ييياه  أ يييا  قيييانوت التح يييي  ييييب الايييواد الاينيييية 
كاييا يجييوا االهفييار ا يي  ه ييورة الانااايياد  1992ل ييند  21قيي  رالتجارريية الصييادر لال ييانوت ر 

 الازار إليها لطلر  التح ي  تاا  الك  ال اتلة اإلق ياب ل تح ي  التجاري اليرلب (. 
را يييد يفييب أاليية االهفييار ياننييا سييو  ن ييوت ااييا  رسييي ة الييلى رتييب التح ييي  ر التييب 

ج ر اييا ات ( 1) هنزييأ اييد هنفيييف ا ييي ا،يييدا يياا ال ييانوت ال جييو  اليهييا يييب  اييي  الانااايياد التييب 
قييلار التح ييي   ليييس ل ييلار قبيييالب يييات ا شيي الية ه هييل يييب أالييية اهفييار ا ييلا  النيي ا  ا ييي  
التح ييي  ليييى  هيية ا ن يييةج يييات قييلار ه ييع الجهيية ال يا ييد هنفيييفُو ا اشييلة اال ل،ييي هصيييي ُد اييد 

اال ا أ ييا  ال بييالية ر لي ييت ا أ ييا   الاحييا   ال،لاقييية كييوت ال ييوانيد الا،نييية لالتنفيييف ال هنفييف
ج ر ييب قيانوت تسيتثاار تق يي  ُكلدسيتات الحاايية اإلداررية ل حي  ييب ا سيتثاار ايد (2) التح ياية 

 انب ال لار اإلداري الخا  لان  ت ااة التأسيسج ر الفي ي   اني قيلار الجهية اإلداررية درت  
يييي    يييب التأسييييس لصييياأب الط يييب هييييلط ال بيييا  اإلداري ييييب تيييفا الجانيييبج أييييُا انيييي ر 

( لا يية ازييييل  وايياه اييد 15إالاتييلاض ليييى رليييس الاج ييس ا ا يي  للسييتثاار ليي ا اييية )

                                                           

)الُا،ييييا( ا ييي  : ))يجيييوا  1929( ل ييينة 12( ايييد قيييانوت الالاي،ييياد ال،لاقيييب رقييي  )251( نصيييت الايييادة )1)
اإلهفار ا   التح ي  يب ن ا  ا،يد كاا يجوا اإلهفيار ا ي  التح يي  ييب  ايي  الاناااياد التيب هنزيأ ايد 

 ا،يد((.. هنفيف ا ي
)الُا،يييا( ا يي  : ))ال ه ييوت  1910( ل يينة 25( اييد قييانوت التنفيييف ال،لاقييب رقيي  )12(أيييا نصييت الاييادة )2)

االأ ييا  الصييادرة اييد احييا   ا ن ييية قاا يية ل تنفيييف يييب ال،ييلارو اال اذا اات ييلد كييفلعو ري ييا ل أ ييا  التييب 
الا،اوا اهيا ييب ال،يلار ((. ر كيفلع الايادة رقي  قلرتا  قانوت هنفيف االأ ا  اال ن ية ار االهفاقاد اليرلية 

ر التييب نصييت ا يي  :  1921( ل يينة 20( اييد قييانوت هنفيييف اأ ييا  الاحييا   اال ن ييية يييب ال،ييلار رقيي  )2)
))يجييوا ات  نفييف الح يي  اال ن ييب يييب ال،ييلار ري ييا الأ ييا  تييفا ال ييانوت ل ييلار يصييير اييد اح ايية الاقييية 

 قلار التنفيف ((..  ي ا  
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( 20هيياررخ ه  ييييُد ل يييلار الييلي ج رر ييت رلييييس الاج ييس يييب إالاتيييلاض ليي ا اييية الهتجيييارا)
 .(1)ن نيد  وااه رر وت قلارو اهفا الخصو  نهالياه 

نااااد يات الازل  قي أيد ن م  يلر لت يورة الانااايةج ر تاا يياا  ت،   ات ورة الا
 (2) اا   ب:

 هحط الانااااد ا ستثااررة ري  ال، ي الا ل  ايد الطلييد. -
الطيلييد رييب أاليية  رانيي ايي  ر يود ي ييلة يييد اهيفا الخصييو  هحيط لطلر ية رديية ر تلاايي  -

 ه،فر الحط الودي يجوا ل طلييد ال جو  إل  التح ي  الا ينة تأ ااد يب  قانوت ا ق ي .

                                                           

ليييييلض :ا يييي  : ))تراله  2002( ل يييينة 2( اييييد قييييانوت تسييييتثاار تق ييييي  ُكلدسييييتات رقيييي  )12الاييييادة )( ن صييييت 1)
االسيتفادة ايد اإلافييا اد رالا اييا الييواردة ييب تييفا ال يانوت يجيب ات يحصييط الا يتثال ا يي  ت يااة هأسيييس 

  تليهيا ايد ق يط هان  الهي ة ت ااة التأسيس ل ازلر  انا ه ا     ب ي ي :نانياه .الازلر  صادرة اد الهي ة
( ن نييد  واياه ايد 20الا تثال ري  الزلرا الا،ية اد ق ط الهي ةو ررجب ا   الهي ة ال ت يييد لي ا )

هييياررخ اسيييت ااا الاتط  ييياد رالزيييلرا الفنيييية رال انونيييية را قتصيييادية ريييي  تأ يييا  تيييفا ال يييانوت اييي  الااييياة 
ات ه تط   آرا  الجهاد الاختصة لزيات  ييرى  ا   الهي ة :نالثاه .البوال  رالا،ا يل التب هب،ها الهي ة

إصييار ت يااة التأسيييسو را ي  ه يع الجهيياد اييات رت هيا لالاواي يية تر اليلي  تر   يب الت،ييي ط لي ا اييية 
الهتجارا ن نيد  وااه اد هاررخ إأالة الط ب تليها اد ق ط الهي ةو رُر،ت ل اي  اللد لاثالة الاواي يةو رييب 

انيي ريي    يب التأسييس لصياأب الط يب االاتيلاض  :رال،ياه .ال يلار ا ي  اه  أالية اليلي  يجيب ات ي يوت 
( لا يية ازييييل  وايياه اييد هيياررخ ه  ييييد ل ييلار الييلي  رر ييت رليييس 15ليييى رليييس الاج ييس ليي ا اييية )

 ( ن نيد  وااه رر وت قلارو اهفا الخصو  نهالياه((.20الاج س يب االاتلاض ل ا اية الهتجأرا)
ا يي  : ))هحييط الانااايياد  2002( ل يينة 2( اييد قييانوت تسييتثاار تق ييي  ُكلدسييتات رقيي  )11( ن صييت الاييادة )2)

ا ستثااررة ري  ال، ي الا ل  اييد الطيلييد رانيي ايي  ر يود ي يلة يييد اهيفا الخصيو  هحيط لطلر ية رديية 
ب ر تلااي  الطييلييد ريييب أاليية ه،ييفر الحيط الييودي يجييوا ل طييلييد ال جييو  إلي  التح ييي  الا ينيية تأ ااييد ييي

ال ييوانيد الالاييية يييب ا ق ييي  تر ري يياه  أ ييا  ه ييورة الانااايياد الييواردة يييب تي اييد االهفاقيياد اليرلييية تر 
 الثنالية التب ي وت ال،لار  لياه ييها((.
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ر يا يييد ات هحيييط ري ييياه  أ يييا  ه يييورة الاناااييياد اليييواردة ييييب تي ايييد إالهفاقييياد اليرليييية تر  -
 .الثنالية التب ي وت ال،لار  لياه ييها

لجوليية يياييا  ت، يي  لييال جو  اليي  التح ييي   رن،ت ييي ات نصييو  ال ييانوت ال،لاقييب اااالييت
لحييط الانااايياد لزيي ط اييا و أيييا يفتييلض رنحييد ا يي  ااتيياا اياييية الت،ييارت رال يي،ب لج ييب 
 االستثااراد اال ن يةو ات نف   الاجاا لهفو الوسي ة لاات ارتا اد الوسالط الجاذلة ل ستثاار.

 المطلب الثاني
 التعريف بعقود االستثمار اإلدارية

ا ود االستثاار قي ه ل  اد  انب اليرلة لاات ارتا سي طة اااية ر التيالب ييات تيفو ات 
 ال، ود ستت   لالط ي،ة اإلداررة.

( 22يالازل  ال،لاقب ل  يزل ال  ه،لر  االستثاار يب قانوت االستثاار ال،ل ب رق  )
  الاؤقتيية ) الا ييي  ( ااييا قييانوت االسييتثاار اال ن ييب الصييادر اييد سيي طة االلييت  2002ل يينة 

) الا يي ( ي يي اشيار الي  ه،لري  االسيتثاار اال ن يب  2002ا  يوا ل ينة  12( يب 29الالق  )
لاند ) االسيتثاار ايد ا يتثال ا ن يب ييب تي ايد االصيوا الاتوا يية ييب ال،يلارو لايا ييب ذليع 
الاات  ييياد الااديييية ر ييييل الااديييية رأ يييور الا  يييية الات،  ييية اهيييا راالسيييه  ر يلتيييا ايييد اشييي اا 

 وك الازييياركة ييييب ال ييييات التجييياري. كايييا ه،نيييب أ يييور الا  يييية الف لرييية رالا،ليييية رالخ يييلة رصييي
 .    (1)الت نية( 

                                                           

ا اييد االاييل رقيي  12(  ن ييل يييب ذلييع و )1) الصييادر اييد سيي طة االلييت   ) الا ييي  (  29( اييد ال  يي  ا ر 
 . 2002يب اذار سنة  2910،لاقية لال،يد الانزل يب  لرية الوقال  ال
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ي يي اشييار الي  ه،لريي   2002( ل ينة 12اايا لالن ي ة ل ييانوت االسيتثاار ال،لاقيبج رقيي  )
ل  اد تفا ال انوت لاند )هووي  الااا يب تي  نزاا االستثاار يب الف لة ) ت ( اد الاادة ا ر 

 ار ازلر  اقتصادي ي،ود لالانف،ة الازلراة ا   ال  ي(.  
نر صلاأةه ا ي  الحي  ييب ا سيتثاار ر ذليع ايد  2005ات اليستور ال،لاقب ل نة 

 لريييي  ايييييات ال ااييييية ال،اايييية التييييب ه ف ييييُدج أيييييا اييييي ا سييييتثاار أ يييياه ر ترردو ايييياد الح ييييور 
  الفي  ا  لِد اليستور ال،لاقب كيات ا نيياه ا قتصادية اد لاا الح ور ر الحلرادج يالا يت ال،ا

ا يي  تسييا  التيي ا  اليرليية لأصيي ا ا قتصيياد ال،لاقييب ري يياه للسييس ا قتصييادية الحي ثييةج ر لاييا 
يباد تستثاار كااط اواردو ر هنور  اصادرُو ر ال،اط ا   هنايية ال طيا  الخيا  ايد لي ا 

  (1)هزجي،دِ 
ل ستثاار اط ا تف  اتحي ي الهيي  ايد ررا  ااا الازل  الاصلي يأند ل  يب  ه،لرفا 

لي  ا ي  ات  1919( ل نة 220االستثاار يفب ال انوت الا يب رق  ) كيات  ينر ييب اادهيد ا ر 
االسييتثاار رييي  اأ ييا  تييفا ال ييانوت يييب ا ييار ال ياسيية ال،اايية ل يرليية راتيييا  رارلوريياد الخطيية 

 ال واية ل تناية االقتصادية راال تاااية . 
الا،يييياج لييي   1991(  ل ييينة 1قيييانوت ايييااناد رأيييواي  االسيييتثاار رقييي  ) يييفلع ييييات 

ليي  لييالنر ا يي  ات ه ييلي اأ ااييد   تبيياد ه،لريي  ل سييتثاار ايبييا اييط ا تفيي  يييب اادهييد ا ر 

                                                           

التييب ن صييت ا يي  : ))ه فييط اليرليية تصيي ا ا قتصيياد  2005( اييد اليسييتور ال،لاقييب ل يينة  25( الاييادة ) 1)
ال،لاقب ري  اسٍس اقتصاديٍة أي ثة ر اا يباد تستثاار كااط اواردوو رهنور  اصادروو رهزيجي  ال طيا  

 الخا  رهنايتد(( .
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ا يي   اييي  الزييلكاد رالانزيي اد تيييا كييات الن ييا  ال ييانونب الخاايي،ة لييد التييب هنزييا ل،ييي هيياررخ 
 .(1)جاالدال،اط لد لا ارلة نزا ها يب اي اد الا

رال  ا،هي ال انوت الييرلبج لانيد هورريي االايواا ار ر ايا الخييااد اهيي  هح يي  ر ي  
 .   (2)اادي ار سياسب ررا د ات  ت وت االستثاار اد ااواا ا،نورة

تييفا رات تأييي  ليييب ا ييي االسييتثاار يا ييد ات ي ييوت اليرليية ار تأيييى تي اههييا ال،ااييةج 
 2002( ل يينة 12( اييد قييانوت االسييتثاار ال،لاقييب رقيي  )20رهأ يييي لييفلع اييا نييلاو ايياد الاييادة )

الا،يا اذ هينر ا ي  ) ه ي   رااراد الااليية رال  ييياد را شيياا ال،ااية رتاانية لييياد رال  ييياد 
يييب الاحاي يياد رالهي يياد رالييييرالل  يييل الاله طيية اييواارة هيييوييل ا رااييب رال، يياراد الصيييالحة 

الهي ييية الو نيييية لأرقااهييييا را ييياأتها راالييييهيها ر ن ييييها إلقااييية الازيييارر  االسيييتثااررة رجايييي   
راسييت،ااالهها رهتييول  الهي يية الو نييية هخصيصييها إليي  الا ييتثالرد ال،ييلاقييد تر ا  انييب رييي  

 ن ا  ه تلأد الهي ة الو نية ر اواي ة اج س الوارا  (.     
ال، يييود يبييي ه ايييد ذليييع ييييات تي ييياد االسيييتثاار الازيييلية ا ييي  اييين  اال يييااة ار هأ ييييي 
( ايد 5االستثااررة تب  هاد أ واية  ايبياج رتيفا ايا اشيارد الييد  الف يلة )ارال( ايد الايادة )

قييانوت االسييتثاار ال،لاقييب اذ هيينر ا يي  ) هزيي ط يييب ا قييالي  رالاحاي يياد  يييل الانت ايية يييب 
انة إق ي  تي اد استثاار هتات  لالزخصية الا،نورة رراث ها رلي ها تر اد يخولد رهاوا اد اوا

اإلق ييي  تر الاحاي يية رلهييا صيي أياد ايين  إ يياااد االسييتثاار رالتخطييي  االسييتثااري رهزييجي  

                                                           

 .1991(ج ل نة 19الوقال  الاصلرةج ال،يد )را    لرية  (1)
( د. يييؤاد ا ييي الايين،  رريياضج الوسييي  يييب الجن ييية رالكيي  اال انييبج دار النهبيية ال،ل يييةج ال يياتلةج الط ،يية 2)

 .292ج  1911الخاا ةج ل نة 
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االسييتثاار رلهييا يييت  يييلر  يييب الانييا   الخاايي،ة لهييا لالتن ييي  ايي  الهي يية الو نييية ل سييتثاار 
 لباات أ د هط ي  ال انوت(.

( ايد 2( اد الاادة )ر يب ال،لار ه  ا  ر ه اية تي اد االستثاار رري  الف لة )اراله 
الا،يييا اذ هييينر تييفو الاييادة )ترال : هزييي ط  2002( ل يينة 12قييانوت االسييتثاار ال،لاقييب رقييي  )

لاو ب تفا ال انوت تي ة ه ا ج الهي ة الو نية ل ستثاارج هتات  لالزخصية الا،نورية رراث هيا 
ر رراييي  رلييييس الهي ييية تر ايييد يخوليييد ره يييوت ا يييؤرلة ايييد رسييي  ال ياسييياد الو نيييية ل سيييتثاا

الخط  را ن اة رالبوال  لها رالاق ية هط يي  تيفو البيوال  رالت، ياياد ييب اجياا االسيتثاار 
 رهختر اها الازارر  االستثااررة االستلاهيجية ذاد الطال  االهحادي أصلاه (.    

( اييد ال ييانوت اذ هيينر ا يي  ) هزيي ط 5 يفلع اييا اشييارد اليييد الف ييلة )ارال( اييد الايادة )
الاحاي يياد  يييل الانت ايية يييب إق ييي  تي يياد اسييتثاار هتاتيي  لالزخصييية الا،نوريية يييب ا قييالي  ر 

رراث هيييا رلي يييها تر ايييد يخوليييد رهايييوا ايييد اواانييية اإلق يييي  تر الاحاي ييية رلهيييا صييي أياد اييين  
إ ييياااد االسيييتثاار رالتخطيييي  االسيييتثااري رهزيييجي  االسيييتثاار رلهيييا ييييت  ييييلر  ييييب الانيييا   

 ي ة الو نية ل ستثاار لباات أ د هط ي  ال انوت(.    الخاا،ة لها لالتن ي  ا  اله
تاا الا،يار الثانب رالخا  لاهصاا ال، ي انزاا الالي  ال،ا  نجيو اتح   يب ا، ي  
الفل  االستثااررة التب هط  ها اليرلية الجاذلية ل سيتثاار ايد ت يط هح يي  التنايية االقتصيادية 

فلع اييا ذتييب اليييد الازييل  ال،لاقييب رايياد الاييادة رالاصيي حة ال،اايية ل اجتايي و ينييلى رهأ يييياه ليي
ه ييلي تأ يييا  تيييفا ال يييانوت ا ييي  ازيييارر   - ( اييد قيييانوت االسيييتثاار ال،لاقيييبو اذ هييينر ) ت22)

ال طا  الُاخت   رال طيا  الخيا  ال الاية رال،اا ية ر ط يب ايد إدارههيا راواي ية الهي ية درت تنيل 
  هأتي ها تر هزيي ها ا  ال طا  الخا  هزاط ازارر  ال طا  ال،ا  الات،اقي ا  -ر ،ب.  ا
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رالاخت   ل اية الا ايا رالت يهي د رالبيااناد اليواردة ييب ال يانوت رر يلي ذليع ا ي  الازيارر  
التب ه  الت،اقي ا يها ق ط نفاذ تفا ال انوت ا   تت ال  تلهيب ا ي  ذليع اإلافيا  ايد تيية رسيو  

 تر الالب ا تح ة ا يها ق ط نفاذ تفا ال انوت(.  
ااا اذا كيات الازيلر  ارايا ر نيا  ر رجدارة ايد ال طيا  الخيا و يي  يا يد ال يوا ليات 

 اد ا ود االستثاار اإلداررة.
ااييييا يييييب درليييية االايييياراد ال،ل يييييد الاتحييييييو يانهييييا ر كيرليييية  هاثييييط احييييوراه اسيييييتلاهيجياه 

لجاذلية ر ايا ل ستثااراد ا  ن ية رك يلى الزيلكاد ال،الاييةو رذليع لفبيط ال ي يد االسيتثااررة ا
ريلهييد اييد ا وايياد اقتصييادية البييخاة التييب هات  هييا رال ياسيياد االقتصييادية التييب ه،تاييي ا يي  
االنفتييياا رالتنيييو  رالالرنييية أييييا ال  و يييي ليييي ه  هزيييلر  ليييا  لاالسيييتثاار سيييوى ايييااناد ر 
أواي  هبانتها نصو  ال،ي ي اد ال وانيد رل د ر يب الوقت الحالب هبيايلد الجهيود أيوا 

زلر   اهحادي ليا  لاالسيتثاار اال ن يب ييب االاياراد اليفي ال  ي اا ازيلراا راليفي صيرر ه
لييييييييييييييييي  انيييييييييييييييييد لانيييييييييييييييييد  هنيييييييييييييييييارا ه،لرييييييييييييييييي  االسيييييييييييييييييتثاار اال ن يييييييييييييييييب  ييييييييييييييييييب الايييييييييييييييييادة ا ر 

  (1) تفا ال انوت(( الأ ا   ري اه  اللر  نزاا  يب  اال ن ب  الااا  رت   )هووي  
 فلع اينت الان اياد اليرليية ذاد النزياا االقتصيادي ه،لري  االسيتثاار ر انهيا 
االرن تييياد التيييب الييييت االسيييتثاار اال ن يييب لانيييد  ))تيييو النزييياا اليييفي يفبيييب الييي  ا قيييد 
 ور ة االاي رر، س انف،ة ر سييطلة دالاتييد ل ا يتثال اال ن يب ار الزيلكد اال  ييب الفيل  

ر يب الوقت ذاهد الييت (2) ه ع التب  نتايات ال   ن يتها(( اال ن ب ال ال  يب اليرلة  يل
                                                           

 ( اد ازلر  قانوت استثاار اال ن ب االاارهب  .1(الاادة )1)
(2) UNCTAD, Foreign Direct Investment and Development, New York and Geneva, 

1999, p 7 
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تيو  ((االسيتثاار اال ن يب  الا اشيل لانيد  O.E.C.Dان اة الت،ارت رالتنايية االقتصيادية 
النزييياا ال يييال  ا ييي  ن يييلو هح يييي  ا قييياد اقتصيييادية دالايييد اييي  الاؤس ييياد السيييياا ذليييع 

 .(1)ي ب ا   ه ييل الاؤس اد((االستثاار الفي ي،طب اا انية هح ي  التانيل الح 
رايد لي ا اييا ه يي  نجيي ات الت،ييارر  ال يال ة هييرر  اي،هييا أيوا نفيس االي ييارو 

 رات الت فت يب ل،  الا الط.
ر ،ييييا اييد االلت ييياد الف هييية لت،لريي  االسييتثاار يييات اييا  هانييا تنييا تييو ه،لريي  

ثااري اليفي ي يوت اأيي ا لاييد ا ي االستثاار اإلداريو ي االا ات ه،لرفد لاند ) ال، ي االسيت
ا يي  االقييط اليرليية لاات ارتييا سيي طة اااييةو ههييي  ل، يييو ليايية الييي  اييا  ايي  االلييف ل،يييد 

 االات ار اواصفاد ا ود االستاار لالتواات ا  ا اتل ال  طة ال،ااة (.
را يي  رييي  تييفا الت،لريي  يييات ا ييالة هييوايل شييلرا ال، ييي اإلداري ار هييوايل شييلرا 

 ييالة ن يي ية ه،تاييي ا يي  اييا ي ييلرو الازييل  رييي  االيبيي ية الا ييلرة ليايية االسييتثاار ه ييوت ا
 ل صال  ال،ا .

                                                           

(1) O.E.C.D, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Fourth Edition, 
2008, p 14. 
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 المبحث الثاني
 مزايا اللجوء للتحكيم في عقود االستثمار

ات لجيييو  ا يييلا  ال، يييي اإلداري االسيييتثااري الييي  التح يييي  كوسيييي ة لفييي  انااااههاييياو 
رك نيا ا ي  الا اييا الت لهيا لصوصيية ههي  ال  هح ي  ا ايا ا،ينة هويلتيا تيفو الوسيي ة. رقيي 

يب اجاا ا ود االستثاار اإلداررةو ر لاات ار ات س  ياد ال جيو  الي  التح يي  تيب نف يها ه يع 
 التب ي وا اها الف د ااوااو لفلع ل  نجي دا  لفكلتا يب تفا الا حا.

 رتفا اا سنتنارلد يب الاط  يد االهييد :
 المطلب األّول 

 تهاسرعة اإلجراءات وسري
ياتيييياا التح ييييي   ل ييييلاة اإل ييييلا اد رسييييلرتهاو التييييب ه،ييييي اييييد تسيييي اا ال جييييو  اليييييدج 
رلصوصيياه يييب ا ييود االسييتثااراد أيييا ات أيييا ات تييفو الااييي ادو التييب هتناسييب ايي    ي،يية 
تيييفو ال، يييودج يهيييب هيييأهب ان يييجاد اييي  ر  ييية الا يييتثالردج لاالات،ييياد ايييد ال جيييو  إلييي  ال بيييا  

 ثاارج  نه   ن لرا إل  ذلع ال با  ن لة شع ررر ة.الو نب ل يرلة ابيفة االست
ر ن لاه ل    الت ااب تايا  الاحيا   الاينيية رارهفيا  ك فتيدو وهيلد تتايية ال جيو  إلي  
التح يييي  لح ييي  الاناااييياد لاات يييارو رسيييي ة سيييلر،ة  ييييل ا  فييية لالا ارنييية ليييد لا اد الت اايييب 

 رالاأ د الاطولة.
  التيييار الاح اييييد راييد نييي  يييدنه  ي يييتطي،وت ي،ييد  لريي  التح يييي  ي ييتطي  ا  يييلا

ال جييو  إليي  اييد  ث ييوت يييب كفييا هه  رنيي اتته  رأيييادت  انييي أييط النيي ا و كاييا ي ييتطي  ا  ييلا  
هحي ي إ يلا اد التح يي  إلي  أيي ك ييلو يبي ه اايا يصياأب التح يي  ايد سيلرة قيي هفبيط ييب 
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ال ييلرة درر ك يييل يييب اسييتالار   ثيييل اييد ا أيييات ا نييية النيي ا  رج لا اهييد تاييا  ال بييا  رلهييفو
الا،اا د ايد ا  لا  ل،ي صيرر أ   التح ي . ريبي ه ايد ذليع ييدت ا  يلا  ي يتطي،وت 
هحي ييي الاييية التييب يجييب تت يح يي  ل لهييا النيي ا و رر،ييي أ يي  التح ييي  ي،ييي أيياا صيييررو ا  ايياه 

 نهالياه ر اهاهو رتو اا  ؤدي إل  الحي اد تاي الاناااة إل  أي ك يل.
ات ال لرة التب ياتاا اها التح ي  ه ااي يب الحفاظ ا   تسيلار الا يتثالرد رهجنيب ر 

الا يييا  لالكييي ت  رسيييا،ته  ييييب اجييياا النزييياا التجييياري يبييي ه ايييد ال يييلاة التيييب  تايييي  اهيييا 
التح يي  ييب ال ييت رالفصيط يييب الني ا  ااييا  يؤدي إلي  هييوييل الوقيت راالقتصيياد لالنف يادج ركييفلع 

 ي  ن ل لاا هتات  لد ا ود االستثاار اد لصوصية كوت اليرلة الابيفة  ت  ال جو  إل  التح
ل سيتثاار  لييياه ييب ه ييع ال، يود رتييفا اييا ي يوت داي،ييا ل ا يتثال لج،ييط التح يي  ايياانة إ لالييية 

. را يييي  تييييفا االسييييا    ييييلا درر التح ييييي  يييييب اجيييياا ا ييييود االسييييتثاار (1)لحااييييية اسييييتثااراهد
تثالرد ا ييي  الت،اقيييي إداررييياو يييياإلدارة ال هتا يييع تنيييا لال بيييا  اإلدارريييةو لاات يييارو يزيييج  الا ييي

الييو نبو ااييا يبييفب نييو  اييد الث يية ا يهييا لاات ارتيياو ال هخزيي  اييد ال جييو  ل تح ييي  يييب أاليية 
 نزوا ن ا  ا  الا تثال. 

 اا ات الا تثال يطا د يب أالة الني ا  ايد ات لاالا يات ال جيو  ل تح يي و اايا يحفي  
 ا اااالد.اسلارو رر ل  انجا

 

                                                           

( د. أفي يية ال يييي الحييياد و الاييو   يييب الن لريية ال،اايية يييب التح ييي  اليييرلبو انزييوراد الح  ييب الح وقييية و 1)
رايييا ل،ييييتا. كيييفلع د. اأايييي اايييو الويييياو التح يييي  ييييب ال يييانوت الييييرلب رييييب  11  و2001ل نييياتو سييينة 

راييا  22و  1992و 50ال يانوت الاصيليو لحييا انزيور ييب الاج يية الاصيلرة ل  يانوت اليييرلبو الاج يي 
 ل،يتا .
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 المطلب الثاني
 مساهمة االطراف في اختيار وسيلة حل منازعاتهم

ذتب الازل  ال،لاقب رالاصليج لأدرا  نصو  قانونية هتباد تفا الا يت ي  ي ذتب 
( اييد قييانوت 21( اييد الاييادة )2ال ييانوت ال،لاقييبج اليي  ايييات ا يييا االهفييارج ينييلى  ايياد الف ييلة )

الا،ياجأيا هنر ا   )إذا كات إ لا  الن ا  ايد  2002 نة ( ل12االستثاار ال،لاقب رق  )
 يل ال،لاقييد ريب  يل الانااااد الناهجة ايد  لراية يجيوا ل اتنيااايد االهفيار ا ي  ال يانوت 

 الوا ب التط ي  رالاح اة الاختصة تر إي اهفار تلل لحط الن ا  اينه  (.                                                
( اد الايادة نف يهاج اذ هينر ا ي  ) إذا كيات اأيي ت يلا  الني ا  2لع ااد الف لة ) ف

لااييي،اه  أ يييا  تيييفا ال يييانوت يجيييوا لهييي  انيييي الت،اقيييي االهفيييار ا ييي  آليييية أيييط النييي ا  لايييا ييهيييا 
 االلتجا  إل  التح ي  ري اه ل  انوت ال،لاقب تر تي  هة تللى ا،تل  اها درلياه (. 

لاييادة نف ييهاج اذ هينر ا يي  )الانااايياد الناشيي ة ايييد الهي يية تر ( اييد ا5رايبيا الف ييلة )
تي  هييية أ وايييية ر ييييد تي ايييد الخااييي،يد  أ يييا  تيييفا ال يييانوت ييييب  ييييل الا يييالط الات،  ييية 
لاخالفة اأيي تأ يا  تيفا ال يانوتو هخبي  ل  يانوت ر الاحيا   ال،لاقيية ييب الا يالط الاينييةو تايا 

ال جييو  ل تح ييي  ا يي  تت  يينر ا يي  ذلييع يييب ال، ييي  يييب الانااايياد التجارريية ييجييوا لل ييلا 
 الان   ل ، قة ايد ا  لا  (.

( ل ييينة 1( ايييد قيييانوت االسيييتثاار رقييي  )1 يييفلع اييياد الازيييل  الاصيييلي ييييب الايييادة )
ج ا ارة االهفار ايد  ليب الني ا  ل يفتاا الي  التح يي ج راستلشيي لاالهفاقيياد التيب هينر 1991

)يجييوا ه ييورة انااايياد االسييتثاار الات،  يية اتنفيييف تأ ييا  تييفا اييفلعج اذ هيينر تييفو الاييادة ا يي  
ال انوت لالطلر ة التب  ت  االهفار ا يها ا  الا تثال كاا يجيوا االهفيار اييد ا  يلا  الا،نيية 
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ا يي  ه ييورة تييفو الانااايياد يييب إ ييار االهفاقييياد ال يياررة ايييد  اهورريية اصييل ال،ل ييية ردرليية 
الخاصية ات يورة الاناااية الناشي ة ايد االسيتثااراد اييد الييرا الا تثال تر يب إ ار االهفاقيية 

ل ييند  90ر ييد راايييا اليييرا ا لييلى التيب انبييات إليهييا  اهورريية اصيل ال،ل ييية لال ييانوت رقيي  
و رذليييع لالزيييلرا را رايييا  ريييي  ا أيييواا التيييب ه يييلى ييهيييا ه يييع االهفاقيييياد تر ري ييياه 1911

كايا  1992ل يند  21رالتجاررية الصيادر لال يانوت رقي   أ ا  قانوت التح ي  يب الاواد الاينية 
يجوا االهفار ا   ه ورة الانااااد الازار إليهيا لطلري  التح يي  تايا  الكي  ال ياتلة اإلق يايب 

 ل تح ي  التجاري اليرلب (.
ييييالتح ي  ييييب ا يييود االسيييتثاار ي يييو  ا ييي  ترادة  لييييب ال، يييي التيييب ه يييير راايييحة ييييب 

هفيييييار ا ييييي  انواايييييدو راالهفيييييار ا ييييي  ال يييييانوت الوا يييييب التط يييييي  ا ييييي  االهفيييييار ا ييييييد ترالهو راال
اإل ييلا اد التييب  ت ،هييا الاح اييوتو راالهفييار ا يي  ال  ييي الييفي يجييلي ييييد التح ييي  ل سييتثاارو 
راالهفار ا   الجهة التب هتول  التح ي  يب االستثاار ر يلتيا ايد االايور التيب هخبي  ااتييا  

 (.1 رادو ا  لا )
ات تييفو الا ريية قييي هتحييوا اليي  سيي  ية يييب اليييرا التييب  نخييل اهييا الف يياد اإلداريو أيييا 
ي يييوت لاالا يييات التييييار اح ييي  ايييد ق يييط اييي،ا  النفيييو  ايييد الا يييؤليد  ت ييي  لاالنحييييياا ار 
الاحاليياة ار  لهزييب ا ااييط أ يي  الانااايية لاصيي حة لصيي  اإلدارة ال،ااييةو لييفلع  ن يييب ات  ييت  

     الط ال في ة لان  أصوا تفا االيتلاض.الت لر  ا    هوييل الوس
 

                                                           

 ( ا  ايياا  ييياتل و أيييط الاناااييياد اللراايييية ليييالتح ي  و رسيييالة اا  يييتيل ا يايييد الييي  ك يييية ال يييانوت ييييب1)
 .20و   2005 اا،ة الاوصطج سنة 
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 :الخاتمة 
 النتائج :

ات ا يييود االسيييتثاار قيييي ه يييل  اأيانيييا ايييد  انيييب اليرلييية لاات ارتيييا الطيييل  الا يييتفيي ايييد  -1
االسيتثاارو رهيييلط تنييا لاات ارتييا سيي طة ااايةو يتصيي   ال، ييود الا لايية ا ييود اسييتثااررة 

 .إداررة
االسيييتثاار اإلدارريييةو ايييي  اا انيييية ال جيييو  الييي  التح يييي  لفييي  ال اايييية ال،ااييية ييييب ا يييود  -2

الانااايياد اييال   يينر ال ييانوت ا يي  ذلييعو لاات ارتييا اييد ا ييود ال ييانوت ال،ييا  رهح اهييا 
قوااي الن ا  ال،ا و رتفا اا أييم ييب ال يانوت الاصيلي أييا لي  يح ي  اوايو  ال جيو  

 . ط ال انوت ال  التح ي  يب ا ود االستثاار اإلداررة اال ل،ي ه،ي
يب ال،لار راني االهفار ا   ال جو  ل تح ي  ر التب ا اا ال انوت ال جو  اليها ييب  ايي    -2

(ج ر ايييا ات قيييلار التح يييي   لييييس ل يييلار 1الاناااييياد التيييب هنزيييأ ايييد هنفييييف ا يييي ا،ييييد )
قبيييالب ييييات ا شييي الية ه هيييل ييييب أالييية اهفيييار ا يييلا  النييي ا  ا ييي  التح يييي  لييييى  هييية 

ت قلار ه ع الجهة ال يا د هنفيفُو ا اشلة اال ل،ي هصيي ُد اد الاحا   ال،لاقية ا ن يةج يا
 بيييييييالية ر لي يييييييت ا أ يييييييا   يييييييوت ال يييييييوانيد الا،نيييييييية لالتنفييييييييف ال هنفيييييييف اال ا أ يييييييا  ال

 .(2)التح ياية

                                                           

)الُا،يييا( ا يي  : ))يجييوا  1929( ل يينة 12( اييد قييانوت الالاي،يياد ال،لاقييب رقيي  )251(  نصييت الاييادة )1)
اإلهفار ا   التح ي  يب ن ا  ا،يد كاا يجوا اإلهفيار ا ي  التح يي  ييب  ايي  الاناااياد التيب هنزيأ ايد 

 هنفيف ا ي ا،يد((.
)الُا،ييا( ا ي  : ))ال ه يوت  1910( ل ينة 25ايد قيانوت التنفييف ال،لاقيب رقي  ) (12( أيا نصت الايادة )2)

االأ ييا  الصييادرة اييد احييا   ا ن ييية قاا يية ل تنفيييف يييب ال،ييلارو اال اذا اات ييلد كييفلعو ري ييا ل أ ييا  التييب 
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 التوصيات :
هزلر  ن ا  قانونب ات ااط رافصط ل جو  ال  التح ي  يب الانااااد كاية ذاد الطال   -1

 الب كاا يب انااااد ال، ي اإلداري.الا
ااات نفاذ االأ ا  الصادرة اد الاح ايد اد ل ا را  نصو  قانونية يب قوانيد  -2

 التنفيف الخاصة اتنفيف االأ ا  ال بالية.
ل  ب   ي،ة االستثاار راتايتد ال ايي ايد الت  ييط ايد درر ا اييا ال ي طة ال،ااية ييب ييب  -2

 الستثااراد لياة ل اص حة ال،ااة.ا ود االستثاار اإلداررة لج ب ا

 الالا   :
 اوال : باللغة العربية 

 الكتب  - أ
اأاييي ااييو الوييياو التح ييي  يييب ال ييانوت اليييرلب ريييب ال ييانوت الاصييليو لحييا انزييور يييب  -1

 1992و 50الاج ة الاصلرة ل  انوت اليرلبو الاج ي 
لييي و  دار  -2  ييياال  ييياد نصيييارو التح يييي  ييييب ال، يييود اإلدارريييةو دراسييية ا ارنيييةو الط ،ييية ا ر 

 . 1991النهبة ال،ل يةو ال اتلةو 
 ييياال  ييياد نصيييارو التح يييي  ييييب ال، يييود اإلدارريييةو دراسييية ا ارنيييةو دار النهبييية ال،ل ييييةج  -2

 ال اتلةج ايرت سنة نزل.
                                                                                                                                                                 

الايادة رقي   قلرتا  قانوت هنفيف االأ ا  اال ن ية ار االهفاقاد اليرلية الا،اوا اهيا ييب ال،يلار ((. ر كيفلع
ر التييب نصييت ا يي  :  1921( ل يينة 20( اييد قييانوت هنفيييف اأ ييا  الاحييا   اال ن ييية يييب ال،ييلار رقيي  )2)

))يجييوا ات  نفييف الح يي  اال ن ييب يييب ال،ييلار ري ييا الأ ييا  تييفا ال ييانوت ل ييلار يصييير اييد اح ايية الاقييية 
 قلار التنفيف ((.  ي ا  
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لف  الانااااد يب اجاا ال، ود  ور ب شف  ساريو التح ي  رايى  واا ال جو  إليد  -2
 .1999اإلداررةو دار النهبة ال،ل يةو ال اتلةو 

ألاد احاود الاوا يوو التح ي  يب ا ود اليرلة ذاد الطيال  الييرلبو دراسية ا ارنيةو دار  -5
 2010الث اية ل نزل رالتوار و اااتو سنة 

و انزيوراد الح  يب أفي ة ال يي الحيادو الايو   ييب الن لرية ال،ااية ييب التح يي  الييرلب -2
 2001الح وقيةو ل ناتو سنة 

أفي ة ال يي الحيادو الاوقل يب الن لرية ال،ااية ييب التح يي  التجياري الييرلبو انزيوراد  -1
 .22و  2001الج  ب الح وقيةو ايلردو 

ا ييي ال، ريي  ا ييي الايين،  ل يفييةو التح ييي  يييب الانااايياد اإلداررةييي ال، يييية ر يييل ال، ييييةو  -1
 . 2011الس نيررةو   انزأة الا،ار و ا

اصييات ا يييهللا الزيييخج التح ييي  يييب ال، ييود اإلدارريية ذاد الطييال  اليييرلبج دار النهبيية  -9
 .2002ال،ل يةج ال اتلةج 

يييؤاد ا ييي الايين،  رريياضج الوسييي  يييب الجن ييية رالكيي  اال انييبج دار النهبيية ال،ل يييةج  -10
 1911ال اتلةج الط ،ة الخاا ةج ل نة 

اياد اللراايية ليالتح ي و رسيالة اا  يتيل ا يايد الي  ك يية ا  ااا  ياتلو أيط الاناا  -11
 .2005ال انوت يب  اا،ة الاوصطج سنة 

اصييييطف  ا الجاييييياا رد. ا اشيييية ا ا يييييي ال،ييييااو التح يييييي  يييييب ال، قييييياد الخاصييييية  -12
ل و انزوراد الح  ب الح وقيةو ايلردو   1991اليال ية راليرليةو الط ،ة ا ر 
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ي  ييب الاناااياد اإلدارريةو الط ،ية الثانييةو دار النهبية نج   أ د سييي اأاييو التح ي  -12
 .2002-2002ال،ل يةو ال اتلةو 

 القوانين : -ب
 2002( ل نة 2قانوت تستثاار تق ي  ُكلدستات رق  ) -1
 .     1992(  ل نة 22قانوت التح ي  التون ب رق  )  -2
 .1992( ل نة 21قانوت التح ي  الاصلي رق  )  -2
 .1992ل نة  22قانوت التح ي  اليانب رق    -2
 )الُا،يا( 1910( ل نة 25قانوت التنفيف ال،لاقب رق  ) -5
 .1951( ل نة 20ال انوت الاينب ال،لاقب رق  )  -2
 )الُا،يا( 1929( ل نة 12قانوت الالاي،اد ال،لاقب رق  ) -1
 .1910( ل نة 21قانوت الالاي،اد ال ورتب رق  )  -1
 1921( ل نة 20الاحا   اال ن ية يب ال،لار رق  )قانوت هنفيف اأ ا   -9

 .2012( ل نة 22ن ا  التح ي  ال ،ودي الصادر لاو ب االال الا  ب رق  )   -10
 ثانيا : المصادر االجنبية 
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