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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، صىل اهلل عليه 
وسلم، وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

فتسعى كثري من الدول لتحسني أوضاعها االقتصادية، من خالل تطوير 
منظومة اخلدمات التي تقدمها ألفراد املجتمع، ونظرًا للدور املنوط بالدولة 
السياسية  الناحية  من  خاصة  الدولة،  مشاغل  ولكثرة  األمر،  هبذا  للقيام 
خالل  من  الرشكات  بقطاع  لالستعانة  الدول  بعض  توجهت  واألمنية، 
هذه  ضمن  ومن  وتشغيلها،  اخلدمات  تطوير  بمنظومة  بالقيام  االستثامر، 

الرشكات: الرشكات األجنبية من خالل عقود االستثامر األجنبي.

وإذا كان االستثامر أحد أبرز الروابط القانونية التي ترتبط هبا الدولة مع 
الدولة واألطراف األخرى، ومن  العالقة بني  فإن هذه  كثري من األطراف، 
والنزاعات،  العوارض  بعض  عليها  يطرأ  قد  األجنبي(،  )املستثمر  ضمنهم 
وأن  خاصة  الدويل؟  التحكيم  طريق  عن  املنازعات  هذا  حل  يمكن  فهل 
الرسيعة  الطرق  من  وهي  املنازعات،  لفض  البديلة  الوسائل  من  التحكيم 
والقاطعة للنزاعات، فبدالً من طرح النزاع أمام القضاء الرسمي، الذي قد 
التحكيم،  املنازعات عن طريق  ُتَل  يتم  املنازعات،  فيه مراحل فض  تطول 
لذا اخرتت أن يكون موضوع البحث هو )التحكيم يف منازعات االستثامر 

األجنبي(.
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أوالً: األمهية العلمية للبحث:

تكمن أمهية البحث فيام ييل:

البحث، حيث قلَّ بحث املوضوع  الذي حييط بموضوع  الفراغ  1. سد 
بشكل مستقل، مع ما حيتاجه هذا املوضوع من اهتامم، سواء كان ذلك عن 

طريق املنظمني أو فقهاء القانون.

2. يتعلق البحث بكثري من األحكام التي حيتاج هلا من أراد حل النزاع 
مع  األجنبي،  باالستثامر  املتعلقة  النزاعات  وخاصة  التحكيم،  طريق  عن 

توضيح اإلجراءات النظامية والسليمة حلل نزاعاهتم عن طريق التحكيم.

التحكيم،  ومراكز  واملنظمني  الباحثني  من  للمهتمني  تصور  إضافة   .3
التحكيم يف  بيان إجراءات  املوضوع، من حيث  املعنيني هبذا  األفراد  وحتى 

منازعات االستثامر األجنبي.

والرشكات  التحكيم  كمراكز  بالبحث  ختتص  التي  اجلهات  خدمة   .4
ذات االستثامر األجنبي.

ثانيًا: أهداف البحث:

1. بيان أمهية التحكيم يف حل منازعات االستثامر األجنبي.

2. بيان إجراءات التحكيم اخلاصة يف منازعات االستثامر األجنبي.

3. إبراز ما توصلت له مراكز التحكيم املحلية والدولية من قواعد حلل 
منازعات االستثامر األجنبي عن طريق التحكيم.
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جاذبًا  يكون  قد  األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم  أن  بيان   .4
للرشكات األجنبية لالستثامر يف الدولة املضيفة.

ثالثًا: مشكلة البحث:

أن  خاصة  األجنبي،  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم  جواز  مدى   .1
طريف النزاع مها: املستثمر األجنبي والدولة.

األجنبي  املستثمر  وبني  بينها  النزاع  ُتَل  يتم  بأن  الدولة  تسمح  هل   .2
لدى مراكز تكيم دولية؟

رابعًا: الدراسات السابقة:

1. دور التحكيم يف تسوية منازعات االستثامر األجنبي يف اململكة العربية 
السعودية، حييى عبد اهلل الصمعان، تم ُأِعد هذا البحث عام 1417هـ، قبل 
التحكيم عام 1433هـ، وقبل صدور نظام االستثامر األجنبي  صدور نظام 
القديم الصادر 1403هـ، وهناك  التحكيم  1421هـ، وقد اعتمد عىل نظام 
اختالفات جذرية بني النظام القديم واجلديد خاصة يف موضوع هذا البحث.

2. دور التحكيم يف فض املنازعات عقود االستثامر، خالد كامل عكاشة، 
للدولة  حيق  هل  وهي:  البحث،  مشكلة  يف  البحث  هذا  عن  بحثي  وخيتلف 

االتفاق مع الطرف اآلخر بفض املنازعات بطريق التحكيم أم ال؟

ربعي،  سامل  بشري  االستثامر،  عقود  منازعات  فض  يف  التحكيم  دور   .3
السعودي،  النظام  ركز عىل  وبحثي  األردين،  القانون  البحث عىل  ركز  وقد 
وخاصة أن مشكلة البحث يف منع التحكيم يف املنازعات التي تكون الدولة 
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الوزراء وما تاله من تطورات يف  باستثناء من رئيس جملس  طرف فيها، إال 
هذا اجلانب.

خامسًا: نطاق البحث:

التحكيم  عن  باحلديث  املوضوعية  احلدود  يف  البحث  نطاق  يتمثل 
وآثاره،  التحكيم،  اتفاق  ذلك  ويشتمل  األجنبي،  االستثامر  منازعات  يف 
إجراءات  وانتهاء  وسري  التحكيم،  وهيئة  هبا،  اخلاصة  التحكيم  وإجراءات 

التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي.

القوانني واألنظمة والقواعد اخلاصة بالبحث، فهي:  بالنسبة حلدود  أما 
التحكيم  وقانون  املرصي،  التحكيم  وقانون  السعودي،  التحكيم  نظام 
لعام  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  وقانون  اإلمارايت، 
1985م، واالتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثامرات بني 
وقواعد  1965م،  سنة  واشنطن(  )اتفاقية  األخرى  الدول  ورعايا  الدول 
املركز السعودي للتحكيم التجاري، وقواعد املركز الدويل لتسوية منازعات 

االستثامر.

خامسًا: منهج البحث:

التحلييل واالستقرائي،  املنهج  البحث عىل  املتبع يف  املنهج  سوف يكون 
مع اتباع أسلوب املقارنة. ويراعي الباحث اخلطوات املنهجية اآلتية:

1. بيان املفردات اللغوية الغريبة.
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2. نسبة األقوال واآلراء إىل أصحاهبا مع عزوها ملصادرها األصلية، أو 
ذكر املرجع.

3. التعليق عىل ما حيتاج إىل تعليق من مسائل وآراء.

4. االعتامد عىل الطبعات املعتمدة واملوثوقة للمصادر األصلية ما أمكن، 
فإن مل توجد فعىل املشهور املتداول.

5. االهتامم بتعريف املصطلحات الواردة يف البحث.

سادسًا: خطة البحث:

يتكون البحث من متهيد ومبحثني وخامتة عىل النحو التايل:

البحث: التعريف بمصطلحات  التمهيد: 

ويتكون من مطلبني:

املطلب األول: ماهية التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي.

املطلب الثاين: متييز التحكيم عام يشاهبه.

املبحث األول: اتفاق التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي:

ويتكون من ثالثة مطالب:

املطلب األول: صور اتفاق التحكيم.

املطلب الثاين: رشوط تفاق التحكيم.

املطلب الثالث: آثار التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي.
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املبحث الثاين: إجراءات التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي:

ويتكون من أربعة مطالب:

املطلب األول: بدء إجراءات التحكيم.

املطلب الثاين: هيئة التحكيم.

املطلب الثالث: سري إجراءات التحكيم.

املطلب الرابع: انتهاء إجراءات التحكيم.

اخلامتة.

فهرس املصادر.
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التمهيد

المطلب األول: ماهية التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي:

ويتكون من فرعني:

الفرع األول: التعريف بالتحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي:

التعريف بالتحكيم: أوالً: 

وهو  واحد،  أصل  وامليم  والكاف  احلاء  حكم،  مصدر  لغة:  التحكيم 
مه يف األمر تكياًم:  الظلم)1(. وحكَّ املنع من  املنع، وأول ذلك احلكم، وهو 

أمره أن حيكم فاحتكم)2(.

فهناك  الفقه اإلسالمي،  التعريف االصطالحي يف  التحكيم اصطالحًا: 
عدة تعريفات منها:

- تعريف احلنفية: فهو تولية اخلصمني حاكاًم حيكم بينهام)3(.

- تعريف املالكية: تولية اخلصمني حاكاًم يرتضيانه ليحكم بينهام)4(.

معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا، املحقق: عبد السالم حممد هارون، دار   )1(
الفكر 1399هـ، )91/2(.

القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ص)1415(.  )2(
البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، دار املعرفة، بريوت،   )3(

ص)24/7(.
التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف العبدري، )9/11(.  )4(
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م خصامن رجاًل من الرعية ليقيض بينهام فيام  - تعريف الشافعية: أن حُيكِّ
تنازعاه)1(.

يرتضيانه  للقضاء  صاحلًا  حكاًم  شخصني  تولية  احلنابلة:  تعريف   -
بينهام)2(. للحكم 

تعريفها  يف  القول  ويمكن  واملقصد،  املعنى  متقاربة  التعريفات  وهذه 
بأنه: اتفاق اخلصمني عىل التحاكم إىل شخص ثالث ليحكم بينهام.

نظام  أنه  منها:  تعريفات  عدة  فهناك  القانون  يف  التحكيم  تعريف  أما 
العادي وُيعهد هبا  القضاء  فيه خصومة معينة عن اختصاص  للقضاء ُتقىض 

إىل أشخاص خُيتارون للفصل فيها)3(.

وقيل: نظام لتسوية املنازعات عن طريق أفراد عاديني خيتارهم اخلصوم 
مبارشة أو عن طريق أشخاص خيتاروهنم)4(.

ومن خالل التعريفات السابقة يظهر لنا التقارب يف املعنى، والذي يدور 
حيل  قد  أو  حل  الذي  النزاع  ليحل  ثالث  شخص  عىل  طرفني  اتفاق  حول 

بينهام.

العلمية،  الكتب  دار  املاوردي،  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الشافعي،  فقه  يف  احلاوي   )1(
1414هـ، )325/16(.

الفكر،  دار  قدامة،  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  املغني   )2(
بريوت، 1405هـ، )484/11(.

تعريف الفقيه الفرنيس روبرت نقال عن التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد،   )3(
دار القضاء أبوظبي، ص)10(.

األسس العامة للتحكيم التجاري الدويل، أبو زيد رضوان، 1981م، ص)19(.  )4(
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ثانيًا: تعريف االستثامر األجنبي:
وهو  واحد،  أصل  والراء  وامليم  والثاء  الثمر،  من  مشتق  لغة:  االستثامر 
يشء يتولد عن يشء متجمعًا، ثم حيمل عليه غريه استعاره)1(. واستثمر املال 
أي ثمره، واالستثامر استخدام األموال يف اإلنتاج إما مبارشة برشاء اآلالت 

واملواد األولية، وإما بطريق غري مبارش كرشاء األسهم والسندات)2(.
متقاربان،  أصالن  والباء  والنون  واجليم  جنب،  مصدر  لغة:  واألجنبي 
أحدمها الناحية، واآلخر البعد)3(. وهو البعيد يف القرابة أو يف الغربة، ويقال: 
األجنب، ويقال: هو أجنبي عن هذا األمر ال تعلق له به وال معرفة ومن ال 

الدولة)4(. يتمتع بجنسية 
واالستثامر اصطالحًا: هناك عدة تعريفات منها ما ييل:

أوالً: تعريف االستثامر عند أهل االقتصاد:
فه أهل االقتصاد بأنه: ذلك اجلزء من الناتج املحيل لدولة ما، والذي  عرَّ
مل يستخدم يف االستهالك اجلاري يف سنة معينة، وإنام اسُتخدم يف اإلضافة إىل 
رصيد املجتمع، يف األصول الرأساملية؛ لزيادة قدرة الدولة عىل إنتاج السلع 

واخلدمات وزيادة اإلشباع يف املستقبل)5(.
مقاييس اللغة البن فارس، ص)142(.  )1(

الرابعة، 2004م،  الطبعة  العربية،  العربية مجهورية مرص  اللغة  الوسيط، جممع  املعجم   )2(
مكتبة الرشوق الدولية، ص)100(.

مقاييس اللغة البن فارس، ص)176(.  )3(
املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، ص)138(.  )4(

املجلة  إسامعيل،  املؤرشات، والء جمدي  أهم   - املحددات   - املفهوم  االستثامر:  مناخ   )5(
يوليو   )3( العدد  التجارة،  كلية   - شمس  عني  جامعة  والتجارة،  لالقتصاد  العلمية 

2013م، ص)335-333(.
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لذا يقوم االستثامر عىل: املوارد املتاحة املتمثلة يف األموال، املستثمر وهو 
يوظف  التي  االستثامرات  وهي  األصول  االعتباري،  أو  الطبيعي  الشخص 
استثامراته  من  املستثمر  يتوقعها  التي  النتائج  وأخريًا  أمواله،  املستثمر  فيها 

والتي تمل قدرًا من املخاطر)1(.

ثانيًا: تعريف االستثامر عند أهل القانون:

املعنوية من بلد إىل آخر،  العينية واحلقوق  النقدية أو  »تركات األموال 
سواء رافقه العمل أو دونه، كإقامة مرشوع اقتصادي أو املسامهة يف رأسامل 
مرشوع قائم هبدف تقيق ربح يفوق ما يتوقع عليه من البلد املصدر هلا«)2(.

وتوسيع  جديدة،  نشاطات  استحداث  إطار  يف  تندرج  أصول  »اقتناء 
قدرات اإلنتاج أو إعادة التأهيل«)3(.

أو  طبيعي  شخص  كل  بأنه:  القانون  أهل  فه  عرَّ اصطالحًا:  واألجنبي 
معنوي ال حيمل جنسية الدولة التي يقيم فيها أو يامرس عىل إقليمها نشاطه، 

أي كل شخص ال حيمل جنسية دولة ما يعد أجنبي)4(.

املرجع السابق نفسه.  )1(
دور التحكيم يف فض منازعات عقود االستثامر، خالد كامل عكاشة، دار الثقافة عامن،   )2(

2014م، ص)87(.
قانون االستثامر اجلزائري رقم )16-9(، تاريخ 29شوال 1437هـ، املادة )2(.  )3(

الرياض  الرشد،  مكتبة  سالمة،  الكريم  عبد  أمحد  السعودي،  اخلاص  الدويل  القانون   )4(
2014م، ص)397(.



558
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

األموال  رؤوس  انتقال  »هو  اصطالحًا:  األجنبي  االستثامر  تعريف  أما 
وبام  األجنبي  للمستثمر  الربح  تقيق  بغية  املضيفة  الدولة  إىل  اخلارج  من 

يكفل زيادة اإلنتاج والتنمية يف الدولة املضيفة«)1(.

املال  رأس  »توظيف  بأنه:  السعودي  األجنبي  االستثامر  نظام  فه  وعرَّ
األجنبي يف نشاط مرخص له بموجب هذا النظام«)2(.

دولة  يف  األجنبي  املال  لرأس  املبارش  االستثامر  تنظيم  قانون  فه  وعرَّ
طبقًا  فيه  مرخص  نشاط  يف  األجنبي  املال  رأس  »توظيف  بأنه:  الكويت 

ألحكام هذا القانون«)3(.

أما بالنسبة ألطراف عقد االستثامر األجنبي فهام كل من: الدولة أو أحد 
أخرى  لدولة  التابع  األجنبي  واملستثمر  جهة،  من  هلا  التابعة  العامة  اهليئات 

من جهة ثانية.

1. الدولة كطرف يف احلق: تربم الدولة يف سبيل تقيق تنميتها االقتصادية 
العديد من العقود مع املستثمرين األجانب، بحسب حاجتها لتنفيذ خططها 
االقتصادية، وقد تقوم الدولة بإبرام هذه العقود إما بطريقة مبارشة بواسطة 
بطريقة  أو  الوزراء(،  أحد  الوزراء،  رئيس  الدولة،  )رئيس  يمثلها  من  قيام 

حمندا  أكيل  جامعة  جودي،  أركام  اجلزائر،  يف  األجنبية  لالستثامرات  كضامن  التحكيم   )1(
أوحلاج اجلزائر، رسالة ماجستري 2018م، ص)6(.

وتاريخ   )1( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي  األجنبي  االستثامر  نظام   )2(
1421/1/5هـ، املادة )1(.

قانون رقم )8( لسنة 2001م يف شأن تنظيم االستثامر املبارش لرأس املال األجنبي يف   )3(
دولة الكويت، )2001/8(، املادة )1(.
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التابعة  غري مبارشة، تتمثل يف قيام أحد املؤسسات العامة أو اهليئات العامة 
بإبرامها)1(. هلا 

الذي  الطبيعي  الشخص  هو  العقد:  يف  كطرف  األجنبي  املستثمر   .2
مجيع  يتمتع  ال  الذي  االعتباري  الشخص  أو  السعودية،  باجلنسية  يتمتع  ال 

الرشكاء فيه باجلنسية السعودية)2(.

مع  املتعاقد  األجنبي(  اخلارجي  )الطرف  اآلخر  الطرف  تديد  يثري  ال 
املتعاقد مع  الطرف  إن  إذ  العقود،  الدولة صعوبات تديده كطرف يف هذه 
شخصًا  يكون  وقد  أخرى،  لدولة  تابعًا  شخصًا  يكون  أن  يشرتط  الدولة 
سواء  اجلنسية،  متعدد  أو  اجلنسية  أحادي  يكون  قد  كام  اعتباريًا،  أو  طبيعيًا 

كان األجنبي عابرًا أو مقياًم أو متوطنًا يف إقليم الدولة)3(.

وقد نصت االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثامرات 
االستثامر  عقد  يف  النزاع  أطراف  عىل  األخرى  الدول  ورعايا  الدول  بني 
خالفات  أية  إىل  للمركز  القانوين  االختصاص  »يمتد  أنه:  عىل  األجنبي 
قانونية تنشأ مبارشة عن استثامر بني دولة متعاقدة )أو أي إقليم فرعي أو أي 
املركز( وبني  إىل  املتعاقدة  الدولة  أن عينته  املتعاقد سبق  للعضو  تابعة  وكالة 
عىل  كتابة  النزاع  طرفا  يوافق  أن  وبرشط  متعاقدة،  أخرى  دولة  من  مواطن 

دكتوراه،  رسالة  األسعد،  حممد  بشار  اخلاصة،  الدولية  العالقات  يف  االستثامر  عقود   )1(
جامعة عني شمس، القاهرة، 2004م، ص)15(.

نظام االستثامر األجنبي السعودي، املادة )1(.  )2(
الطبيعة القانونية لعقود االستثامر، أمحد املصطفى صالح، جملة العدل السودانية، العدد   )3(

)44( لعام 2015م، ص)245(.
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الطرفني  من  ألي  حيق  ال  موافقتهام  الطرفني  إعطاء  وعند  للمركز،  تقديمها 
أن يسحب هذه املوافقة دون قبول من الطرف اآلخر«)1(.

أما بالنسبة لتعريف التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي هناك عدة 
تعريفات، منها ما ييل:

1. توفري طريق التحكيم من أجل تسوية املنازعات املتعلقة باالستثامرات 
األخرى  املتعاقدة  الدول  ورعايا  ناحية،  من  املتعاقدة  الدول  بني  تقوم  التي 

من ناحية ثانية، طبقًا ألحكام االتفاقية احلالية)2(.

2. وقيل بأنه: ضامنة إجرائية حلسم منازعات االستثامر وطريق استثنائي 
يلجأ إليه أطراف عقد االستثامر بناًء عىل اتفاقهام املتخذ إما رشطًا يرد ضمن 
بعد  أو  قبل  تربم  تكيم  مشارطة  أو  النزاع  نشوء  قبل  االستثامر  عقد  بنود 
نشوء النزاع وذلك هبدف حل نزاعهم بعيدًا عن املامطلة بحكم ملزم وهنائي 

يقطع دابر اخلصومة)3(.

الفرع الثاين: خصائص التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي:

يتميز التحكيم بعدة خصائص وميزات، أمهها ما ييل:

االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثامرات بني الدول ورعايا الدول   )1(
األخرى املنعقدة يف مدينة واشنطن يف 18 مارس سنة 1965م، املادة )25(.

اتفاقية واشنطن 1965م، املركز الدويل لفض منازعات االستثامر، املادة )1(.  )2(
التحكيم يف منازعات االستثامر يف اململكة العربية السعودية رؤية فقهية نظامية، حممد   )3(
العدد  القاهرة،  جامعة  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  مركز  جملة  الرحاحلة،  سعد 

)37(، 2013م، ص)566(.
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أوالً: الرسعة:

التقايض  نظام  ألن  نظرًا  التحكيم؛  قضايا  أغلب  يف  موجودة  امليزة  هذه 
من  القضية  فتمر  القضايا،  وترتاكم  نتيجته  تطول  الدولة  حماكم  خالل  من 
العزوف  يف  جوهريًا  الوقت  عامل  يعد  حيث  واالستئناف.  البداية  مراحل 
رسيعة  عدالة  من  األسلوب  هذا  يقدمه  ملا  التحكيم؛  واختيار  القضاء  عن 
درجتني  عىل  فيه  النزاعات  أغلب  يف  ُيفَصل  الذي  العادي  بالقضاء  مقارنة 
باإلضافة إىل ما يعقب ذلك من الطعن، أو التامس إعادة النظر يف األحكام 
املستأنفة، كام أن املحكمني يكونون عادة متفرغني للفصل يف اخلصومة أكثر 

من القضاة)1(.

ثانيًا: الرسية:

عىل  أحد  يطلع  ال  بحيث  للمتنازعني  رسية  من  التحكيم  حيققه  ما  إن 
املدافعني  واملحامني  القضية،  يف  للنظر  املختارين  املحكمني  سوى  نزاعهم 
أن  يمكن  فال  املهنة،  رس  عىل  باملحافظة  ملتزمون  وهؤالء  الطرفني  عن 
إجراءات  رسية  بحكم  يتطلب  ما  هذا  وتفاصيلها،  القضية  موضوع  يذيعوا 
الدولة حيث  داخل  العادي  القضاء  أمام  ما حيصل  التحكيم، وهذا خالف 
تكون اإلجراءات علنية، ويتعذر إخفاء نوع املعاملة وحجم النزاع أو مقدار 

التحكيم التجاري يف اململكة، حسني احلسني، جامعة دار العلوم الرياض، ص)73(،   )1(
الوسيط يف قانون التحكيم السعودي، فيصل الفاضل، دار الكتاب اجلامعي، الرياض، 

1438هـ، ص)40(.
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األموال التي يتعلق هبا، وكثريًا ما يكون يف كشف هذه األمور رضر عىل أحد 
الطرفني أو عليهام معًا)1(.

ثالثًا: احلرية:

القانون  تديد  يف  القايض  حرية  من  أوسع  بحرية  النزاع  أطراف  يتمتع 
بالضامنات  إال  تقّيد  النزاع وعىل اإلجراءات، فال  يطبق عىل موضوع  الذي 
التحكيم،  فيها  جيري  التي  الدولة  يف  اآلمرة  والقواعد  للتقايض،  األساسية 
موضوع  عىل  املطبقة  القواعد  باختيار  احلرية  فلهم  لألطراف  بالنسبة  أما 
يراعي  حيث  املحكمني،  اختيار  حرية  وكذلك  التحكيم،  وإجراءات 
النزاع، سواء  املطلوبة يف موضوع  التخصص  املحكمني درجة  األطراف يف 
جمال  يف  أو  املقاوالت  أو  البنوك  جمال  أو  اجلوي  النقل  أو  التأمني  جمال  يف 

االستثامر األجنبي)2(.

المطلب الثاني: تمييز التحكيم عما يشابهه، ويتكون من فرعين:

الوسائل البديلة لفض املنازعات خارج نطاق القضاء متقاربة اخلصائص 
هذا  خالل  ومن  والودية،  والرسية  بالرسعة  أغلبها  وتتصف  وامليزات، 

املطلب أميز بني التحكيم وما يشابه.

عامن،  الثقافة،  دار  اخلالدي،  إيناس  املنازعات،  حلل  البديلة  والوسائل  التحكيم   )1(
2016م، ص)38(.

التحكيم التجاري يف اململكة، حسني احلسني، ص)74(.  )2(
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الفرع األول: التحكيم والوساطة:

النزاع بعيدًا عن ساحات  يتفق الوساطة والتحكيم يف أن هدفهام حسم 
النزاع،  حل  أجل  من  حمايد  ثالث  طرف  تدخل  عرب  يكونان  وأهنام  القضاء، 
ويسمى املحكم يف التحكيم، والوسيط يف الوساطة، وأن املحكم أو الوسيط 
كليهام من اختيار أطراف النزاع، وهو الذي يسعى لدهيم ويتعرف عىل وجهة 
حيفظ  بام  اخلالف،  ينهي  حل  إىل  للوصول  وهييئ  أقواهلم،  ويسمع  نظرهم، 

استمرار عالقاهتم مستقباًل)1(.

أما أوجه االختالف بني الوساطة والتحكيم من حيث الشكل والنتيجة، 
دون  وذلك  النظر  وجهات  بتقريب  التسوية،  حماولة  عىل  يقترص  فالوسيط 
يصيغه  إليه  التوصل  تم  ما  بتطبيق  النهائي  والقرار  املتخاصمني،  إلزام 
وفقًا  التحكيمي  عمله  يبارش  فإنه  للمحكم،  بالنسبة  أما  أنفسهم،  األطراف 
فيتوىل  التحكيم،  بخصوص  عليها  املتفق  املحاكمة  لسري  املنظمة  للقواعد 
النظر يف القضية، ويفصل يف النزاع بإصدار حكم يفرض عىل أطراف النزاع، 
وبذلك يكون للمحكم سلطات أوسع وأشمل من سلطات الوسيط، الذي 
الطرفني وإجبارمها عىل أي  يعد شخصًا حمايدًا وال يملك أي سلطة إللزام 
النزاع،  يف  والواقعي  القانوين  مركزه  تقييم  من  كالمها  يتمكن  حتى  يشء، 
عىل  تقترص  الوسيط  ووظيفة  النتيجة،  يصنعون  الذين  هم  هنا  فاألطراف 

التفاوض والتواصل بني الطرفني حلل النزاع بينهم)2(.
نظام الوساطة كبديل عن القضاء يف تسوية املنازعات وديًا، أمحد عبد الكريم سالمة،   )1(

ص)22-21(.
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، حسني احلسني، ص)70(.  )2(
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الفرع الثاين: التحكيم والصلح:

الصلح كالتحكيم يفرتض نزاعًا بني األطراف، إال أهنام خيتلفان يف وسيلة 
حل النزاع، فبالصلح ينتهي النزاع، وحيل بإرادة الطرفني من بداية السلوك 
بني  باتفاق  ويبدأ  النزاع،  إهناء  إىل  خطوة  فإنه  التحكيم  أما  هنايته،  حتى 
الطرفني، ولكن ال سيطرة هلام عليه بعد بدء إجراءاته، وحتى صدور حكم 
التحكيم، فالصلح يكمن يف تنازل كل من الطرفني عن بعض ادعاءاته، أما 
ما يدعيه وفيه  الطرفني بكل  له أن حيكم ألحد  املحكم يمكن  فإن  التحكيم 
يكون  وبذلك  النزاع،  أطراف  من  تنازالت  عليه  يرتتب  وال  للنزاع،  حسم 
األمر  التحكيم حيوز حجية  إن حكم  إذ  الصلح،  من  أكثر صعوبة  التحكيم 
املقيض فال جتوز مهامجته، أما الصلح فهو أقل خطورة بالنسبة للمتخاصمني، 
وذلك ملعرفتهم املسبقة بام سيتنازلون عنه من حقوقهم، فهو نظام توفيقي قد 

ال يمكن لألطراف فيه الوصول إىل حل ُمرٍض هلم وُمنٍه للنزاع)1(.

امليامن  فريان،  آل  العزيز  عبد  اململكة،  يف  تنفيذه  وطرق  واألجنبي  الوطني  التحكيم   )1(
الفاضل،  فيصل  السعودي،  التحكيم  قانون  يف  الوسيط  ص)60(،  1428هـ،  للنرش، 

ص)35(، وجيب التنبيه إىل أن من أنواع التحكيم أيًضا التحكيم بالصلح.



565
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

المبحث األول
اتفاق التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي

فبدون  وعامده،  أساسه  وهو  وقالبه  التحكيم  قلب  هو  التحكيم:  اتفاق 
االتفاق عليه تكون الوالية لألصل العام، وهو القضاء، فالطبيعة االستثنائية 

للتحكيم مصدرها االتفاق عليه.

بني  »اتفاق  بأنه:  التحكيم  اتفاق  السعودي  التحكيم  نظام  ف  عرَّ وقد 
املحددة  املنازعات  أو بعض  التحكيم مجيع  إىل  أكثر عىل أن حييال  أو  طرفني 
كانت  تعاقدية  حمددة،  نظامية  عالقة  شأن  يف  بينهام  تنشأ  قد  أو  نشأت  التي 
أو غري تعاقدية، وسواء كان اتفاق التحكيم يف صورة رشط تكيم وارد يف 

عقد، أو يف صورة مشارطة تكيم مستقلة«)1(.

وبمثل ذلك عرفه قانون التحكيم األردين)2( وكذلك اإلمارايت)3(.

منازعات  يف  التحكيم  اتفاق  صور  إىل  أتطرق  املبحث  هذا  خالل  ومن 
االستثامر األجنبي ورشوطه وآثاره عىل النحو التايل:

نظام التحكيم السعودي، رقم )م/34(، تاريخ 1433/5/24هـ، املادة )1(.  )1(
قانون التحكيم األردين، رقم )16(، لسنة 2018م، املادة )9(.  )2(
قانون التحكيم اإلمارايت، رقم )6(، لسنة 2018م، املادة )1(.  )3(
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المطلب األول: صور اتفاق التحكيم:

األجنبي  واملستثمر  طرف،  من  الدولة  بني  يتم  الذي  التحكيم  اتفاق 
التحكيم،  التحكيم، ومشارطة  له ثالث صور، هي: رشط  من طرف آخر، 

ورشط التحكيم باإلحالة.

الفرع األول: رشط التحكيم:

أن  عىل  طرفني  بني  اتفاق  وهو  التحكيم:  التفاق  األوىل  الصورة  وهي 
بواسطة  فيه  ُيفصل  معينة،  قانونية  عالقة  بشأن  نزاع  من  بينهام  ينشأ  قد  ما 
التحكيم، وَيِرد الرشط عادة يف نفس العقد األصيل، مصدر الرابطة القانونية، 
سواًء كان عقدًا مدنيًا أو جتاريًا أو إداريًا، فيتفق طرفا العقد عىل أن ما ينشأ 

من نزاع يف تفسري العقد، أو حول تنفيذه، يفصل فيه بواسطة التحكيم)1(.

رصحية،  بصورة  التحكيم  رشط  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص 
العقد،  يف  تكيم  رشط  صورة  يف  يرد  بأنه  التحكيم  اتفاق  عن  تكلم  حني 
التايل: »وسواء كان اتفاق التحكيم يف صورة  حيث جرى نصها عىل النحو 
رشط تكيم وارد يف عقد، أو يف صورة مشارطة تكيم مستقلة«)2(. فرشط 
التحكيم هو إحدى صور االتفاق عىل التحكيم، الذي من خالله ُتنَزع والية 
ولكن  التعاقد،  وقت  بالفعل  القائمة  غري  املحتملة  املنازعات  عن  القضاء 

اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  وايل،  فتحي  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون   )1(
2007م، ص)91(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )1(.  )2(
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يمكن أن تصل يف املستقبل وُتسنَد إىل التحكيم)1(. وقد نص نظام التحكيم 
التحكيم سابقًا عىل  اتفاق  يكون  أن  بأنه: »جيوز  ذلك  جواز  السعودي عىل 
قيام النزاع، سواء أكان مستقاًل بذاته أم ورد يف عقد معني«)2(. وكذلك نص 
قانون التحكيم املرصي عىل ذلك بأنه: »جيوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا 
أو  أو ورد يف عقد معني بشأن كل  بذاته  قام مستقاًل  النزاع، سواء  قيام  عىل 

بعض املنازعات التي قد تنشأ بني الطرفني«)3(.

ما  كل  إحالة  حلدوث  السابق  األطراف  باتفاق  ُيعنَى:  التحكيم  فرشط 
قضاء  دون  التحكيم  بواسطة  فيه  لُيفصل  منازعات،  من  العقد  عن  ينشأ 
عند  بأنه  مواده  أو  بنوده  أحد  يف  األجنبي  االستثامر  عقد  يف  فُينَص  الدولة، 
النزاع ُتل هذه اخلصومة عن طريق التحكيم، ورشط التحكيم رغم وروده 
أصبح  وقد  العقد،  هذا  عن  مستقل  أنه  إال  األجنبي،  االستثامر  عقد  ضمن 
هذا املبدأ هبذا املعنى من املبادئ املستقرة يف التحكيم التجاري الدويل، سواًء 
الذي  العقد األصيل  االتفاق يف شكل رشط تكيم ضمن رشوط  كان هذا 
يثور النزاع بشأنه، أو كان شكل اتفاق مستقل عن العقد األصيل)4(. وقد أقر 
املنظم السعودي استقاللية رشط التحكيم بأنه: »يعد رشط التحكيم الوارد 
يرتتب عىل  األخرى، وال  العقد  مستقاًل عن رشوط  اتفاقًا  العقود،  أحد  يف 
الرياض،  احلمييض،  مطبعة  الزيد،  نارص  اململكة،  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز   )1(

2016م، ص)102(.
نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )2(

قانون التحكيم املرصي، رقم )27(، لسنة 1994م، املادة )10(.  )3(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي وحييى الرشيف، دار اإلجادة، الرياض، 1441هـ،   )4(

ص)128(.
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التحكيم أو فسخه أو إهنائه بطالن رشط  العقد الذي يتضمن رشط  بطالن 
إذا كان هذا الرشط صحيحًا يف ذاته«)1(. ومقتىض  الذي يتضمنه،  التحكيم 
ذلك أن رشط التحكيم يعد مستقاًل بذاته عن العقد الذي يتضمنه حتى لو 
كان العقد باطاًل، أي أنه ال ارتباط بني كل من صحة العقد ورشط التحكيم 
يف  صحيحًا  دام  ما  العقد  ببطالن  التحكيم  هيئة  أمام  حيتج  فال  به،  املدرج 

ذاته، مستوفيًا لرشوطه التي نص عليها النظام.

عن  التحكيم  اتفاق  استقاللية  عىل  اإلمارايت  التحكيم  قانون  نص  وقد 
العقد األصيل)2(.

املعرتف هبا علميًا،  املبادئ  من  التحكيم أصبح  استقالل رشط  مبدأ  إن 
التجارة الدويل  التي أصدرهتا جلنة األمم املتحدة لقانون  القواعد  فقد أقرته 
عام 1976م)3(. كام نص عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل 
بأنه: »ُينظر إىل رشط التحكيم الذي يشكل جزءًا يف عقد، كام لو كان اتفاقًا 
التحكيم  هيئة  من  يصدر  قرار  وأي  األخرى،  العقد  رشوط  عن  مستقاًل 

ببطالن العقد ال يرتتب عليه بحكم القانون بطالن رشط التحكيم«)4(.

وعادة ما يرد الرشط بصيغة مقتضبة، كالقول بأن أي خالف حول العقد 
تفسريه  بام يضمن  الرشط  الطرفان من كلامت  يزيد  وقد  التحكيم،  إىل  حيال 

نظام التحكيم السعودي، املادة )21(.  )1(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )6(.  )2(

الوسيط يف قانون التحكيم السعودي، فيصل الفاضل، ص)63(.  )3(
املادة  املتحدة،  األمم  جلنة  عن  الصادر  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  القانون   )4(

.)16(
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بصورة أوضح لصالح التحكيم، كالقول بأن أي خالف أو نزاع حول هذا 
حول  النزاع  ذلك  يف  بام  كان،  شكل  بأي  مرتبط  أو  كان  نوع  أي  من  العقد 
باللجوء  تسويته  تتم  عنه،  ناشئة  مطالبة  وأي  انقضائه  أو  تنفيذه  أو  تفسريه 
أحكامًا  له  فيضيفون  التحكيم،  رشط  يف  الطرفان  يتوسع  وقد  للتحكيم، 
النزاع،  عىل  التطبيق  الواجب  والقانون  التحكيم،  ولغة  مكان  مثل  أخرى، 

وعدد املحكمني، وصفاهتم، ومؤهالهتم)1(.

التحكيم  لرشط  نموذجية  صيغة  التحكيم  مراكز  بعض  يف  ويوجد 
منازعة  »أي  التجاري:  للتحكيم  السعودي  املركز  يف  التحكيم  قواعد  منها: 
أو بطالنه،  إهنائه  أو  به  أو اإلخالل  به،  تتعلق  أو  تنشأ  أو مطالبة  أو خالف 
التجاري  للتحكيم  السعودي  املركز  ويديرها  التحكيم،  طريق  عن  تسوى 

وفق قواعد التحكيم لديه«)2(.

للوساطة  الكويت  غرفة  الئحة  يف  الوارد  النموذجي  الرشط  وكذلك 
والتحكيم الدويل، والتي تقرر أنه يف حالة الرغبة يف اللجوء إىل التحكيم لدى 
الغرفة، يقرتح أن تضمن الصيغة التالية يف اتفاق التحكيم: »مجيع اخلالفات 
التي تنشأ عن هذا العقد أو التي هلا عالقة به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه 
بغرفة  التحكيم  إجراءات  والئحة  لنظام  وفقًا  هنائيًا  يتم حسمها  بطالنه،  أو 

الكويت للوساطة والتحكيم الدويل«)3(.

التحكيم يف القوانني العربية، محزة حداد، دار الثقافة، 2014م، ص)106(.  )1(
قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري، 2018م، ص)73(.  )2(

الدويل، 2008م،  الكويت للوساطة والتحكيم  بغرفة  التحكيم  نظام الئحة إجراءات   )3(
املادة )5(.
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هذه  وتتلخص  اإلهرامات،  هضبة  قضية  عىل  التحكيم  لرشط  وتطبيقًا 
السياحة  وزير  بني  1974/9/23م  بتاريخ  بروتوكول  إبرام  يف  القضية 
والفنادق  للسياحة  العامة  واهليئة  املرصية،  احلكومة  عن  ممثاًل  املرصية 
الباسفيك  جنوب  ورشكة  الباسفيك،  جنوب  ممتلكات  ورشكة  )إجيوث(، 
سياحيني،  مركزين  إنشاء  هبدف  وذلك  كونج،  هبونج  األوسط  الرشق 
بمحافظة  احلكمة  برأس  واآلخر  باجليزة،  اإلهرامات  مقر  جياور  أحدمها 

مطروح بمرص.

ويفرض هذا العقد التزامات عىل عاتق الطرفني، أمهها بالنسبة للطرف 
أو حيازة األرايض  نقل ملكية  يلزم من  ما  باختاذ  األول )احلكومة املرصية( 
بإقامة  الباسفيك  )إجيوث( ورشكة جنوب  والتزام  املرشوع،  لتنفيذ  الالزمة 
األوىل،  الرشكة  ختص  أسهمها  من   %40 مرصية  رشكة  وتأسيس  املرشوع، 
والباقي للثانية، التي تلتزم بضامن العمليات اهلندسية، والدراسات املعامرية، 
بضامن  املرشوع  هلذا  الرشكة  واحتكار  والتسويق،  التشييد  عمليات  ومتويل 
اإلجراءات  وتسهيل  جماورة،  صناعية  مرشوعات  بإقامة  الترصيح  عدم 
اإلدارية، والتزام وزارة السياحة بمد املرافق األساسية إىل مقر املرشوع، ويف 
ورشكة  )إجيوث(  هيئة  وقعته  أصيل  اتفاق  أبرم  1973/12/12م،  تاريخ 
1974/9/23م،  يف  املربم  الربوتوكول  إىل  فيه  أشري  الباسفيك  جنوب 
وللقوانني املرصية )1-2( لسنة 1973م، وقانون االستثامر رقم )43( لسنة 

1974م.
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وقد أرفق هبذا االتفاق ملحقان ورد هبام عدة التزامات، أمهها: االلتزام 
السلطات  جانب  من  إقرارها  عىل  متوقفة  )إجيوث(  رشكة  عىل  يقع  الذي 
الدولية  التجارة  بغرفة  تكيم  رشط  أيضًا  فيها  وورد  املختصة،  احلكومية 
وزير  توقيع  مع  الطرفني،  توقيع  ورد  العقد  هناية  ويف   ،)1( ICC بباريس 
وتم  ومصدق«.  ومؤكد  عليه  »وافقت  بعبارة:  مسبوقًا  املرصي  السياحة 
االتفاق عىل مدة املرشوع 50 عام، ثم تم متديد املدة إىل 99 عامًا، ويف عام 
1979م وإزاء املعارضة الشعبية الكبرية للمرشوع التي وصلت إىل حد فتح 
املنطقة  اعتبار  إىل  الثقافة واإلعالم  وزارة  عليه اضطرت  بناًء  برملاين،  تقيق 
العامة  اهليئة  قيام  ترتب عليه  الذي  أثرية، األمر  باإلهرامات منطقة  املحيطة 
تبعه  ثم  1978/5/28م،  بتاريخ  املرشوع  موافقتها عىل  لالستثامر بسحب 
القرار اجلمهوري  بإلغاء  1978م  لعام  قرار رئيس اجلمهورية رقم )286( 
العامة للسياحة والفنادق يف  اهليئة  رقم )475( لعام 1975م اخلاص بحق 

استغالل هضبة اإلهرامات، مما ترتب عليه إلغاء املرشوع ككل.

التجارة  غرفة  لدى  التحكيم  برشط  الباسفيك  جنوب  رشكة  فتمسكت 
املربم يف 1974/12/12م، وطالبت  العقد  للبند )17( من  الدولية، وفقًا 
 13 إىل  تصل  مبالغ  بدفع  الدولية  التحكيم  هيئة  هلا  فحكمت  بالتعويض، 

مليون دوالر)2(.

.)International Chamber of Commerce( اختصار السم الغرفة  )1(
قضية هضبة اإلهرامات، نقاًل من كتاب نظام التحكيم السعودي اجلديد، حممود عمر   )2(

حممود خوارزم، العلمية، جدة، 2013م، ص)70-68(.
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الفرع الثاين: مشارطة التحكيم:

عند  األطراف  يوقعه  مستقل،  تكيمي  اتفاق  هو  التحكيم:  مشارطة 
نشوء النزاع حول العقد األصيل أو تفسريه، ويكون االتفاق مكتوبًا وموقعًا 

من األطراف أو وكالئهم.

وجيوز أن يكون اتفاق التحكيم الحقًا لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت 
د االتفاق  يف شأنه دعوى أمام املحكمة املختصة، ويف هذه احلالة جيب أن حُيدِّ
املسائل التي يشملها التحكيم، وإال كان االتفاق باطاًل)1(، وقد نص قانون 

التحكيم املرصي عىل ذلك)2(.

الرابطة حمل  أو  املوضوعي  العقد  املشارطة عىل تديد  أن تتوي  وجيب 
وطريقة  منهم،  كل  وعنوان  وأطرافه،  النزاع،  نوع  تديد  وكذلك  النزاع، 
التحكيم،  ولغة  التحكيم،  املحكمني، ومكان  التحكيم، وعدد  هيئة  تشكيل 
الواجب  والقانون  التحكيم،  إجراءات  عىل  التطبيق  الواجب  والقانون 
عريضة  من  تقرتب  التحكيم  فمشارطة  النزاع)3(.  موضوع  عىل  التطبيق 
اخلالف  نقاط  معامل  واتضاح  النزاع،  نشأة  بعد  تتم  أهنا  إىل  بالنظر  الدعوى 
النزاع،  واٍف عن موضوع  بيان  أن تتوي عىل  األطراف، ولذلك جيب  بني 
ادعاءات اخلصوم وطلباهتم اإلضافية، وأية مشارطة تكيم ختلو  كام تدده 
من  األطراف  ترم  وال  األثر،  عديمة  باطلة  تكون  النزاع  ملوضوع  بيان  من 

التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، حسني احلسني، ص)84(.  )1(
قانون التحكيم املرصي قانون رقم )27(، لسنة1994م، املادة )10(.  )2(

التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد، ص)47(.  )3(
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نظام  عليه  نص  ما  وهذا  نزاعهم)1(.  يف  للفصل  الدولة  قضاء  إىل  اللجوء 
التحكيم السعودي بأنه: »جيوز أن يكون اتفاق التحكيم الحقًا لقيام النزاع، 
وإن كانت قد أقيمت يف شأنه دعوى أمام املحكمة املختصة، ويف هذه احلالة 
االتفاق  كان  وإال  التحكيم،  يشملها  التي  املسائل  االتفاق  حيدد  أن  جيب 

باطاًل«)2(.

ويستلزم تديد موضوع النزاع يف مشارطة التحكيم، خاصة أنه يف رشط 
التحكيم مل يقع النزاع، ألجل ذلك مل يلزم تديد موضوع النزاع. فمشارطة 
العقد األصيل؛ ألهنا تربم  التحكيم تأيت دومًا يف حمرر أو مستند مستقل عن 
يولد  الذي  العقد  إبرام  عند  وليس  النزاع،  نشوء  مرحلة  يف  األطراف  بني 

النزاع. بشأنه 

الفرع الثالث: رشط التحكيم باإلحالة:

التحكيم،  التفاق  املعارصة  الصور  من  باإلحالة  التحكيم  رشط  ُيعد 
أطراف  بني  املربم  األصيل  العقد  أن  يف:  تكمن  الرشط  هذا  من  والغاية 
باإلحالة  أو  باإلشارة  اكتفى  بل  للتحكيم،  رصحيًا  رشطًا  يتضمن  مل  النزاع 
اتفاقية  أو  أو اإلحالة إىل وثيقة نموذجية  النزاع،  إىل عقد سابق بني أطراف 
دولية، وذلك لتحمل النقص أو لسد الثغرات التي تعرتي عقدهم، بحيث 
يكون ذلك العقد النمطي املحال إليه، يتضمن بني بنوده بندًا يقيض بتسوية 
احلالة  هذه  ويف  التحكيم،  بواسطة  النزاع  أطراف  بني  تنشأ  التي  املنازعات 

نظام التحكيم السعودي اجلديد، حممود عمر حممود، ص)50(.  )1(
نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )2(



574
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

ملزمًا  بذلك  العقد األصيل، ويصبح  الرشط عىل  أو  السند  أثر هذا  ينعكس 
ألطراف النزاع بحيث تتم تسوية املنازعات الناشئة عن العقد باإلحالة عن 
بأنه: »تعد  السعودي عىل ذلك  التحكيم  نظام  التحكيم)1(. وقد نص  طريق 
للتحكيم،  يشتمل عىل رشط  إىل مستند  فيه  اإلحالة  أو  ما،  اإلشارة يف عقد 
بمثابة اتفاق تكيم ُيعد يف حكم اتفاق التحكيم املكتوب كل إحالة يف العقد 
إىل أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن رشط 
تكيم إذا كانت اإلحالة واضحة يف اعتبار هذا الرشط جزءًا من العقد«)2(، 
وبمثل ذلك نص قانون التحكيم اإلمارايت عىل رشط التحكيم باإلحالة)3(.

غري  العامة  باإلحالة  ُيعتد  وال  واضحة،  اإلحالة  تكون  أن  وجيب 
الواضحة، وكام جيب أن يكون اتفاق التحكيم املحال إليه سابقًا يف وجوده 
إليه  املحال  التحكيم  اتفاق  يكون  وأن  اإلحالة،  تضمن  الذي  االتفاق  عىل 
باعتباره رشطًا نموذجيًا معروفًا)4(. وقد  للطرفني  نافذًا، وأن يكون معلومًا 
رشط  عىل  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون  نص 
عىل  يشتمل  مستند  إىل  ما  عقد  يف  اإلشارة  »وتعترب  بأنه:  باإلحالة  التحكيم 

اإلرساء  جامعة  ربعي،  سامل  بشري  االستثامر،  عقود  منازعات  فض  يف  التحكيم  دور   )1(
اخلاصة، األردن، رسالة ماجستري، 2017م، ص)19(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )2(
انظر: قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )5(.  )3(

الرشيف،  وحييى  الرشقاوي  الشهايب  السعودي،  التحكيم  لنظام  وفقًا  التحكيم  مبادئ   )4(
ص)61(.
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وأن  مكتوبًا،  العقد  يكون  أن  رشيطة  تكيم،  اتفاق  بمثابة  التحكيم  رشط 
تكون اإلشارة قد وردت بحيث جتعل ذلك الرشط جزء من العقد«)1(.

واحلكومة  املكسيكية،   )Cemex( جمموعة  بني  نزاع  قضية  توجد 
احلكومة  دفعت  لألوىل،  تابعة  رشكة  بتأميم  األخرية  قيام  إثر  الفنزويلية، 
الفنزويلية بعدم اختصاص مركز اإلكسيد)2( بنظر الدعوى، استنادًا إىل أهنا 
مل توافق رصاحة أو ضمنًا سواًء االتفاقيات املربمة بني فنزويال واملكسيك، 
التحكيم  إىل  اللجوء  عىل  املكسيكي  واملستثمر  الفنزويلية  احلكومة  بني  أو 
بخصوص الدعاوى الناشئة عن تأميم االستثامرات األجنبية، رفضت هيئة 
املادة  نص  عىل  الدعوى  بنظر  اختصاصها  وأسست  الدفع،  هذا  التحكيم 
إىل  باللجوء  يسمح  الذي  الفنزوييل،  االستثامر  تشجيع  قانون  من   )22(
التحكيم يف مجيع اخلالفات التي تنشب بني احلكومة واملستثمرين األجانب، 
اعتبار  عىل  فنزويال  موافقة  عىل  لتدليل  بذاته  كاف  النص  ذلك  أن  مقررة 
ملركز  للنزاع  رصحية  وإحالة  باالستثامر،  تتعلق  منازعة  املنازعة  هذه  مثل 
اإلكسيد، وعىل هذا يعترب املركز خمتص بالنظر هبذا النزاع. هذه القضية ُتعدُّ 
املنازعة  الفنزوييل  القانون  أحال  حيث  باإلحالة،  التحكيم  لرشط  نموذجًا 

قانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل، لعام 1985م، املادة )7(.  )1(
تابع للبنك الدويل،   )ICSID( »املنازعات االستثامرية »إكسيد هو املركز الدويل لتسوية   )2(

تأسس عام 1966م.
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بني احلكومة واملستثمر األجنبي ملركز إكسيد واشنطن، وفقًا لقانون تشجيع 
الفنزوييل)1(. االستثامر 

المطلب الثاني: شروط اتفاق التحكيم:

اتفاق التحكيم شأنه شأن أي اتفاق، لكي يكون له وجود قانوين فال بد 
من  ذلك  وغري  وسبب  وحمل  رضا  من  للعقد  العامة  الرشوط  فيه  تتوفر  أن 
املنازعات  بالتحكيم كوسيلة حلل  الطرفني  يتوفر رضا  أن  فيجب  الرشوط، 
التي سوف تنشأ أو نشأت بينهام، وأن َيِرد هذا الرضا عىل حمل يقبل التسوية 
إىل  للجوء  الطرفني  دفع  الذي  السبب  يكون  وأن  التحكيم،  طريق  عن 

التحكيم مرشوعًا)2(. وسوف أوضح الرشوط من خالل الفروع التالية:

الفرع األول: الرضا:

الرضا يكون بتحريك اإلرادة إىل يشء معني وتعلقها به، فالرضا َيفرتض 
إذن وجود اإلرادة، والشخص معدوم اإلرادة ال يمكن أن يصدر منه رضا، 
كاملجنون والطفل غري املميز، ومن فقد الوعي لسبب ما كالسكر أو املرض. 
فاإلرادة عمل نفيس ينعقد به العزم عىل يشء معني فيكون التعبري عنه بالكالم 

أو الكتابة أو اإلشارة)3(.

الدولية  املجلة  بدر،  إكرام  املادة )25(من معاهدة واشنطن، حييى  مفهوم االستثامر يف   )1(
للقانون،2014م، ص)6(.

الرشيف،  وحييى  الرشقاوي  الشهايب  السعودي،  التحكيم  لنظام  وفقًا  التحكيم  مبادئ   )2(
ص)64(.

التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد، ص)48(.  )3(
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فاإلرادة إما أن تكون إجيابًا أو قبوالً، فاإلجياب يكون بالكالم والكتابة 
التاجر  فعرض  رصاحة،  اإلجياب  منه  يفهم  موقف  اختاذ  وكذلك  واإلشارة 
لبضاعته عىل اجلمهور مع بيان أثامهنا يعترب إجيابًا رصحيًا من التاجر بأن يبيع 
رشط  فيه  عقد  عىل  األطراف  أحد  وتوقيع  بينه،  الذي  بالثمن  البضائع  هذه 

تكيم فهو إجياب رصيح عن طريق الكتابة)1(.

وقد يكون القبول رصحيًا، كالتاجر الذي يقبل طلبًا من عميل له، فريسل 
أحد  توقيع  وكذلك  منه،  رصحيًا  قبوالً  اإلرسال  هذا  ويكون  يطلبه  ما  إليه 
رصحيًا  قبوالً  اآلخر  الطرف  توقيع  بعد  تكيم  مشارطة  عقد  عىل  األطراف 

عن طريق الكتابة هلذا العقد)2(.

يتوفر الرضا باإلجياب والقبول بظهور إرادتني متطابقتني بشكل رصيح 
اآلخر  الطرف  وقبول  اإلجياب  بصدور  التحكيم  ينعقد  لذا  فيه،  لبس  ال 
التعبري  ويكون  للجهالة،  ناٍف  بشكل  باآلخر  أحدمها  وتعلق  إليه،  باللجوء 
فال  السكوت  أما  والقبول،  باإلجياب  بالتلفظ  رصيح،  بشكل  اإلرادة  عن 
اإلرادتان  تكون  أن  ويشرتط  القبول،  عن  للتعبري  وسيلة  اعتباره  يمكن 

خاليتني من عيوب اإلرادة من غلط أو تدليس أو إكراه أو غبن)3(.
وجود  من  بد  ال  بل  يفرتض،  ال  التحكيم  عىل  باالتفاق  الرضا  وهذا 
قضاء  والية  وهو  العام،  األصل  عىل  خروج  التحكيم  ألن  عليه،  الدليل 

التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد، ص)48(.  )1(
1998م،  الثانية،  الطبعة  احللبي،  منشورات  السنهوري،  الرزاق  عبد  العقد،  نظرية   )2(

ص)156-148/1(.
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، حسني احلسني، ص)93(.  )3(
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التعبري  صور  ومن  افرتاضه.  وعدم  رصاحة  عنه  التعبري  فيجب  الدولة، 
التحكيم  نظام  إن  بل  الكتابة،  هي:  التحكيم  التفاق  الرصحية  اإلرادة  عن 
يكون  أن  »جيب  بقوله:  التحكيم  اتفاق  كتابة  وجوب  عىل  نص  السعودي 
اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإال كان باطاًل«)1(، فنص النظام عىل بطالن اتفاق 
التحكيم الشفوي أو غري املكتوب؛ ألن الكتابة من أقوى األدلة عىل الرضا، 
األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم  أراد  ملن  بد  فال  التحكيم،  وإرادة 
يف  للتحكيم  مستقل  عقد  كتابة  أو  االستثامر،  عقد  يف  التحكيم  رشط  كتابة 
الكتابة،  مفهوم  من  تكون  صور  وهناك  األجنبي.  االستثامر  عقد  منازعات 
اإللكرتونية،  االتصال  وسائل  أو  الربقيات،  أو  املوثقة،  املراسالت  وهي: 
عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص  وقد  ذلك،  ونحو  اإللكرتوين  كالربيد 
طريف  من  صادر  حمرر  تضمنه  إذا  مكتوبًا  التحكيم  اتفاق  »يكون  بأنه:  ذلك 
التحكيم، أو إذا تضمنه ما تباداله من مراسالت موثقة أو برقيات، أو غريها 
أو  ما،  املكتوبة وتعد اإلشارة يف عقد  أو  اإللكرتونية،  االتصال  من وسائل 
اإلحالة فيه إىل مستند يشتمل عىل رشط للتحكيم، بمثابة اتفاق تكيم«)2(. 
وكذلك ذهبت اتفاقية نيويورك للتحكيم، عىل اعتبار اتفاق التحكيم منتجًا 
الرسائل  ضمن  أو  األصيل،  العقد  يف  مكتوبًا  التحكيم  بند  ظهر  إذا  آلثاره 
والربقيات املتبادلة بني األطراف، أو ظهر عىل شكل اتفاق مستقل موقع من 

أطراف النزاع)3(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )1(

نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )2(
1958م(،  )نيويورك،  وتنفيذها،  األجنبية  التحكيم  بقرارات  االعرتاف  اتفاقية  انظر:   )3(

املادة )2(.
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االتفاق  قبول  عىل  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  القانون  ونص 
اإللكرتوين بأنه: »يستوىف اشرتاط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا بواسطة 
يكون  بحيث  متاحة،  فيه  الواردة  املعلومات  كانت  إذا  إلكرتوين،  خطاب 
الرجوع إليها الحقًا، ويقصد بتعبري اخلطاب اإللكرتوين أي: خطاب يوجهه 
املعلومات  بيانات:  رسالة  بتعبري  ويقصد  بيانات،  رسالة  بواسطة  الطرف 
مغنطيسية،  أو  إلكرتونية،  بوسائل  املخزنة  أو  املتلقاة  أو  املرسلة  أو  املنشأة 
التبادل  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  تشمل  متشاهبة،  بوسائل  أو  برصية،  أو 
والنسخ  والتلكس،  والربق،  اإللكرتوين،  والربيد  للبيانات،  اإللكرتوين 
ملا سبق، سواًء  التحكيم وفقًا  إرادة األطراف عىل  توافقت  الربقي«)1(. وإذا 
إال  ذلك  عن  الرجوع  جيوز  فال  مشارطة،  أو  رشط  صورة  يف  االتفاق  كان 
بإرادته  التحكيم  عىل  االتفاق  عن  العدول  منهم  ألي  حيق  وال  باتفاقهم، 

املنفردة، إذ يظل رشط التحكيم يف هذه احلالة قائاًم)2(.
قدمه  ملا  وفقًا  الثابت  إن  حيث  »ومن  أنه:  املظامل  ديوان  قرر  ذلك  ويف 
املنازعات  هيئة  أمام  قدمت  ودفوع،  مذكرات  صور  من  وكالة  املدعى 
التجارية بجدة أثناء نظرها يف النزاع احلاصل حول موضوع الضامن اخلاص 
بانتهاء  يتمسك  وكالة  عليه  املدعى  كان  الذي  الوقت  يف  أنه  بينهام،  بالعقد 
العقد بام فيه رشط تكيم، وكان املدعي وكالة يتمسك بحقه يف تنفيذ رشط 
قانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام 1958م، مع التعديالت   )1(
التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  جلنة  عن  الصادر  2006م،  عام  يف  اعتمدت  التي 

الدويل، املادة )7(.
الرشيف،  وحييى  الرشقاوي  الشهايب  السعودي،  التحكيم  لنظام  وفقًا  التحكيم  مبادئ   )2(

ص)66(.
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مل  العقد  طريف  إرادة  بأن  الدائرة  هذه  منه  تستخلص  الذي  األمر  التحكيم، 
إعامله  عىل  االتفاق  تم  الرشط  أن  وذلك  التحكيم،  رشط  إلغاء  عىل  تتفقا 
بموافقة  إال  منه  التحلل  يمكن  وال  بالعقد،  املتعلقة  النزاعات  بصدد  بينهام 

الطرفني عىل إلغائه«)1(.
التجاري  التحكيم  سياق  يف  كان  سواًء  التحكيم  اتفاق  أن  الثابت  ومن 
الدويل، أو يف أي جانب آخر، يتطلب املوافقة باتباع الطريقة التقليدية، والتي 
تتضمن الرضا الرصيح املبارش من جانب طريف العالقة، وهذا يتم من خالل 
إبرام ما يسمى بعقد التحكيم، من أجل حل نزاعهام عن طريق التحكيم، بيد 
أن األمر خيتلف متامًا يف سياق التحكيم الدويل املتعلق بمنازعات االستثامرات 
األجنبية، حيث يف هذه احلالة األخرية ال يشرتط النموذج التقليدي لالتفاق 
عىل التحكيم، وإنام ظهر نموذج آخر يمكن اتباعه يف ذلك، وهو تقق الرضا 
باللجوء إىل التحكيم من غري االتفاق، وقد أطلق عليه العديد من املسميات 
ويصف  الدويل،  اإللزامي  التحكيم  أو  االتفاقي،  غري  التحكيم  منها، 
البعض هذا التحكيم بالرضا اآليل، وسمى أيضًا بالتحكيم األحادي العابر 
للحدود، أو األحادي اجلانب، ووصف أيضًا بالتحكيم دون اتفاق مبارش، 
مبارش  عقد  إىل  فيه  االختصاص  يستند  ال  الذي  التحكيم  من  النوع  وهذا 
حلامية  الدول  بني  املعقودة  الدولية  االتفاقيات  إىل  يستند  بل  الطرفني،  بني 
وتشجيع االستثامرات، أو القوانني الداخلية لالستثامر األجنبي، والتي تيل 

كلها إىل التحكيم)2(.
التي  التجارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة  1409هـ،  لعام  )52/ت/4(  رقم  القرار   )1(

قررهتا هيئة التدقيق بديوان املظامل لألعوام 1408-1423هـ.
التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي، هفال صديق، ص)190(.  )2(



581
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

الفرع الثاين: املحل:
املحل هو ما كان التعاقد بخصوصه وواقعًا عليه، واملحل هبذا املفهوم يف 
عقد التحكيم هو فض النزاع بني املتخاصمني من قبل شخص أو أشخاص 
معينني، خُيتارون من قبل املتعاقدين، دون اللجوء إىل القضاء املختص أصاًل 
بالفصل يف هذا النزاع، ويستوجب ذلك تنازل أطراف اخلصومة املؤقت يف 
وعرض  بينهم،  احلاصل  النزاع  حلل  العادي  القضاء  إىل  اللجوء  يف  حقهم 
هذا النزاع عىل شخص أو أشخاص معينني مرتتب عىل عقد التحكيم املربم 
التفاق  يكون  أن  التحكيم:  صحة  رشوط  ومن  اخلصومة)1(.  أطراف  بني 
أن  إال  رشعًا،  للتعاقد  قاباًل  املحل  يكون  أن  وجيب  مرشوع،  حمل  التحكيم 
موضوع  كان  فإذا  األطراف،  بني  الدائر  النزاع  بموضوع  مقيدة  املرشوعية 
األطراف  إجبار  يمكن  فال  فيها،  التحكيم  جيوز  ال  التي  املسائل  من  النزاع 
عىل تنفيذ التحكيم، فمرشوعية حمل التحكيم مرتبطة بطبيعة النزاع، وبغض 
ممكنًا  أو  موجودًا  املحل  يكون  أن  جيب  فإنه  االلتزام  حمل  صورة  عن  النظر 
وجيب أن يكون معينًا أو قاباًل للتعيني، كام جيب أن يكون قاباًل للتعامل فيه، 
وبصفة عامة جيب أن يكون حمل التحكيم مرشوعًا أي غري خمالف للنظام أو 
للتحكيم  القابلة  املسائل  من  املحل  يكون  أن  جيب  وبالتايل  العامة،  اآلداب 

وإال كان االتفاق باطاًل)2(.

طابع  له  احلق  هذا  كان  سواًء  ماليًا  حقًا  التحكيم  حمل  يكون  أن  وجيب 
النزاع حول عالقة قانونية ذات  مدين أو جتاري أو إداري، فاملهم أن يكون 

الوسيط يف التحكيم السعودي، فيصل الفاضل، ص)56(.  )1(
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، حسني احلسني، ص)113(.  )2(
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بحق  أو  شخيص  بحق  متعلقًا  النزاع  يكون  أن  يستوي  كام  اقتصادي،  طابع 
عيني، وأيًا كان حمل احلق العيني عقارًا أو منقوالً، وال هيم مصدر احلق سواًء 

عقدًا أو عماًل غري مرشوع أو غري ذلك من مصادر االلتزام)1(.

طابع  ذا  بكونه  النزاع  حمل  عىل  املرصي  التحكيم  قانون  نص  وقد 
اقتصادي بـ: »كون التحكيم جتاريًا يف حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول 
ويشمل  عقدية،  غري  أو  كانت  عقدية  اقتصادي،  طابع  ذات  قانونية  عالقة 
ذلك عىل سبيل املثال توريد السلع أو اخلدمات والوكاالت التجارية وعقود 
والسياحية  الصناعية  الرتاخيص  ومنح  الفنية  أو  اهلندسية  واخلربة  التشييد 

وغريها«)2(.

النزاعات  ضمن  ومن  اقتصادي  طابع  ذا  األجنبي  االستثامر  عقد  ويعد 
األجنبي  االستثامر  نظام  نص  وقد  التحكيم،  فيها  يفصل  أن  يصح  التي 
النزاع يف االستثامر األجنبي للتحكيم مع »عدم  السعودي عىل جواز إحالة 

اإلخالل باالتفاقيات التي تكون اململكة العربية السعودية طرفًا فيها:

فيام  تنشأ بني احلكومة واملستثمر األجنبي  التي  تتم تسوية اخلالفات   .1
اإلمكان،  قدر  يًا  ُودِّ النظام  هذا  بموجب  هلا  املرخص  باستثامراته  عالقة  له 

فإذا تعذر ذلك حيل اخلالف حسب األنظمة.

ورشكائه  األجنبي  املستثمر  بني  تنشأ  التي  اخلالفات  تسوية  تتم   .2
يًا قدر  السعوديني فيام له عالقة باستثامراته املرخصة بموجب هذا النظام ُودِّ

قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، فتحي وايل، ص)121(.  )1(
قانون التحكيم املرصي، املادة )2(.  )2(
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فإذا تعذر ذلك حيل اخلالف حسب األنظمة«)1(. ويقصد بتسوية  اإلمكان، 
اخلالفات وديًا هي الوسائل البديلة لفض املنازعات من التحكيم والوساطة 

والصلح. والتوفيق 

عدم  »مع  أنه:  عىل  اإلمارايت  املبارش  األجنبي  االستثامر  قانون  ونص 
قد  التي  واملنازعات  اخلالفات  تسوية  جيوز  التقايض،  يف  باحلق  اإلخالل 
لفض  البديلة  الوسائل  بكافة  املبارش  األجنبي  االستثامر  مرشوع  عن  تنشأ 

املنازعات«)2(.

الكويتي عىل جواز االتفاق  املبارش  قانون هيئة تشجيع االستثامر  ونص 
هي  وحدها  الكويتية  املحاكم  »تكون  بأنه:  التحكيم  إىل  النزاع  إحالة  عىل 
املختصة بنظر أي نزاع ينشأ بني مرشوعات االستثامر والغري أيًا كان، وجيوز 

االتفاق عىل االلتجاء يف هذا النزاع إىل التحكيم«)3(.

االستثامر  نزاع  إحالة  جواز  عىل  اجلزائري  االستثامر  ترقية  قانون  ونص 
والدولة  األجنبي  املستثمر  بني  خالف  كل  »خيضع  بأنه:  للتحكيم  األجنبي 
اجلزائرية يف حقه، للجهات القضائية اجلزائرية املختصة إقليميًا، إال يف حالة 
تتعلق  اجلزائرية  الدولة  أبرمتها  األطراف  متعددة  أو  ثنائية  اتفاقيات  وجود 

نظام االستثامر األجنبي السعودي، املادة )13(.  )1(
لسنة  رقم )19(،  اتادي،  بقانون  اإلمارايت، مرسوم  املبارش  األجنبي  االستثامر  قانون   )2(

2018م، املادة )12(.
قانون هيئة تشجيع االستثامر املبارش الكويتي، قانون رقم )116(، لسنة2013م، املادة   )3(

.)26(
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تسوية  بند  عىل  بنص  املستثمر  مع  اتفاق  حالة  يف  أو  والتحكيم،  باملصاحلة 
يسمح للطرفني باالتفاق عىل تكيم خاص«)1(.

الفرع الثالث: السبب:

رضا  توافر  عن  -فضاًل  جيب  التحكيم  اتفاق  رشوط  تكتمل  لكي 
الطرفني الصحيح وصالحية املحل للتحكيم- أن يكون السبب الذي يدفع 
العامة،  القواعد  الشأن  إليه سببًا حقيقيًا ومرشوعًا وتطبق يف هذا  األطراف 
إذا  السبب كذلك  التحكيم، ويكون  اتفاق  يقوم  السبب ومهيًا فال  فإذا كان 
فإن  تكيم،  اتفاق  تضمن  عقد  صورية  ثبتت  فإذا  صوري  عقد  إىل  استند 
التحكيم يكون صوريًا، ومن ثم يكون ألي من الطرفني اللجوء إىل القضاء 

إلثبات تلك الصورية.

كذلك جيب أن يكون السبب مرشوعًا، فإذا كان غري مرشوع فال وجود 
التفاق التحكيم، ويكون السبب غري مرشوع إذا انطوى عىل إحدى حاالت 
أحكام  تطبيق  من  التهرب  بقصد  التحكيم  إىل  اللجوء  كان  لو  كام  الغش، 

القانون اآلمرة فيام لو طرح النزاع أمام القضاء.

ويفرتض حسب القواعد العامة توافر السبب املرشوع ما مل يقم الدليل 
سببًا  له  أن  يفرتض  العقد  يف  سبب  له  يذكر  مل  التزام  فكل  ذلك،  غري  عىل 

مرشوعًا ما مل يقم الدليل عىل غريه)2(.

قانون ترقية االستثامر اجلزائري، املادة )24(.  )1(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)94(.  )2(
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الفرع الرابع: األهلية:

التحكيم،  اتفاق  يربم  أن  واالعتباري  الطبيعي  الشخص  من  لكل  حيق 
اتفاق  طريف  لدى  الالزمة  األهلية  فتوافر  حقوقه،  يف  للترصف  أهاًل  دام  ما 
التحكيم يعد ركنًا من أركان صحة هذا االتفاق، واألهلية املطلوبة لذلك هي 
أهلية الترصف يف احلق حمل التحكيم، وليست أهلية االلتجاء إىل القضاء)1(.

اتفاق  املطلوبة يف  أن األهلية  الدولية  األنظمة واالتفاقيات  ولقد نصت 
ألن  توافرها،  التحكيم  اتفاق  لصحة  ويتعني  الترصف  أهلية  هي  التحكيم 
بااللتزام بحكم  التزامات متبادلة بني األطراف  التحكيم ينطوي عىل  اتفاق 
املحكمني)2(، ومثال هذا ما نص عليه نظام التحكيم بأنه: »ال يصح االتفاق 
عىل التحكيم إال ممن يملك الترصف يف حقوقه سواء أكان شخصًا طبيعيًا -أو 
الترصف يف حقوقه  اعتباريًا«)3(. وُيقصد بمن يملك  من يمثله- أم شخصًا 
عىل  اإلمارايت  التحكيم  قانون  نص  وقد  الكاملة،  باألهلية  يتصف  من  هو 
بأنه: »ال ينعقد االتفاق عىل التحكيم إال من الشخص الطبيعي الذي  ذلك 
يتمتع بأهلية الترصف يف احلقوق، أو من ممثل الشخص االعتباري املفوض 
يف إبرام االتفاق عىل التحكيم وإال كان االتفاق باطاًل«)4(. فاملعدوم األهلية 
التحكيم  اتفاق  ويكون  التحكيم،  اتفاق  إبرام  له  حيق  ال  األهلية  والناقص 

باطاًل ليس له أي أثر قانوين.
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)67(.  )1(

التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد، ص)48(.  )2(
نظام التحكيم السعودي املادة )10(.  )3(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )4(.  )4(
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عن  إال  تصح  ال  آلثاره  املنتجة  واإلرادة  التمييز،  هو  األهلية  مناط  إن 
وتمل  احلقوق  الكتساب  صالحيته  بمعنى  األهلية  كامل  أي  كامل،  متييز 
كامل  يكون  أن  الرشد  سن  بلغ  الذي  الشخص  يف  فاألصل  االلتزامات، 
فيها  بام  والرشاء،  كالبيع  القانونية،  الترصفات  كل  جُيري  أن  فله  األهلية، 

االتفاق عىل التحكيم، برشط سالمة قواه العقلية، وعدم احلجر عليه.

ونظرًا الستثنائية وخطورة اتفاق التحكيم يف سلب اختصاص القضاء، 
جيب أن يتمتع من يتفق عليه بكامل األهلية، بمعنى أنه بلغ سن الرشد وفقًا 
أي  إجراء  عن  عليه  حمجور  وغري  العقلية،  قواه  بكامل  يتمتع  وأن  للنظام، 

ترصف من الترصفات القانونية)1(.

ويعترب اإلنسان ناقص األهلية متى ما كانت ترصفاته موقوفة عىل إجازة 
شخص آخر ملثل هذه الترصفات كالويل والويص والقيم، وذلك بعد احلصول 
عىل إذن املحكمة املختصة يف بعض األحيان، وتشمل حالة نقصان األهلية 
الصغري املميز، وهو من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن األهلية، وبناء عليه فإن 
الصبي املميز يف النظام السعودي هو من كان عمره بني سن السابعة عرشة 
والثامنة عرشة، ومل يكن سفيهًا أو معتوهًا أو جمنونًا أو ذا غفلة، ويشمل ذلك 
والسفيه  املميز  الصبي  جيرهيا  التي  الترصفات  يف  فاألصل  واألنثى،  الذكر 
واملعتوه تعترب جائزة إذا كانت نافعة، وال يشرتط األذن من الويل أو الويص، 
لو  حتى  هبا  االعتداد  جيوز  فال  حمضًا  رضرًا  ضارة  الترصفات  كانت  ذا  أما 
والرضر  النفع  بني  دائرة  الترصفات  كانت  إذا  أما  الويص،  أو  الويل  هبا  أذن 

الوجيز يف رشح نظام التحكيم، نارص الزيد، ص)120(.  )1(
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فإن إجازهتا موقوفة عىل إذن الويل أو الويص، ولكن هناك بعض الترصفات 
ملزم الويص أو الويل أو القيم بأخذ رأي املحكمة املختصة قبل إجازهتا أو 
رفضها، ومن هذه الترصفات االتفاق عىل التحكيم، كام جيب عىل املحكمة 

املختصة أن تكم ببطالنه من تلقاء نفسها)1(.

أما بالنسبة ألهلية الشخص االعتباري قد نص نظام التحكيم السعودي 
أنه: »ال يصح االتفاق عىل التحكيم إال ممن يملك الترصف يف حقوقه  عىل 
سواًء أكان شخصًا طبيعيًا -أو من يمثله- أم شخصًا اعتباريًا«)2(. فكام أجاز 
فإن  وعليه  االعتباري.  للشخص  أجازه  الطبيعي  للشخص  التحكيم  اتفاق 
يضمهم  األشخاص  من  مجاعة  سوى  ليس  اخلاص  االعتباري  الشخص 
تكوين يرمي إىل هدف معني، أو جمموعة من األموال ترصد لتحقيق غرض 
عن  ومتميزًا  مستقاًل  شخصًا  فتكون  الشخصية،  القانون  عليها  يطبق  معني 
األشخاص الذين يسامهون يف نشاطها أو يفيدون منها، كالدولة واجلمعية، 

والرشكة، واملؤسسة)3(.

الترصفات  مجيع  يامرس  أن  حياته  أثناء  احلق  له  االعتباري  والشخص 
وطلب  التقايض  يف  احلق  له  كام  ويتملك،  ويشرتي  يبيع  أن  فله  القانونية، 
الصلح أو االتفاق عىل التحكيم، وكل ذلك مرشوط بام يسمح له به النظام 

من جهة، وما يسمح به عقد تأسيسه من جهة ثانية)4(.
التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد البجاد، ص)90(.  )1(

نظام التحكيم السعودي، املادة )10(.  )2(
القانون التجاري السعودي، حممد حسن اجلرب، الطبعة الرابعة، 1417هـ، ص)203(.  )3(

التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد البجاد، ص)94(.  )4(
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اهليئات  يتبعها من  ما  أو  الدولة  أن أطراف عقد االستثامر األجنبي  وبام 
أوالً  أتطرق  سوف  أخرى،  جهة  من  األجنبي  واملستثمر  جهة،  من  العامة 
الشخصية االعتبارية اخلاصة  ثانيًا ألهلية  أتطرق  ثم  العامة،  اهليئات  ألهلية 

األجنبية.

أوالً: أهلية الشخصية االعتبارية العامة:

املجتمع،  بتحقيق مصالح هتم  تقوم  العامة هيئات  الشخصية االعتبارية 
عن طريق مرافق معينة الغرض منها تقيق تلك املصالح، ويمنحها القانون 
أدى  وقد  واملديريات.  العامة  واملؤسسات  كالدولة  االعتبارية،  الشخصية 
إنشاء  طريق  عن  مرافقها  تدير  الدولة  أصبحت  أن  إىل  االقتصادي  التطور 
الرشكات، أو أن تدير مرافقها عن طريق الرشكات ذات رأس املال املختلط، 
حيث يتيح ذلك مشاركة الدولة يف إدارة بعض املرافق. وتتمتع شخصيات 
سلطة  وهلا  الطبيعي،  كالشخص  باالستقاللية،  االعتبارية  العام  القانون 
أو  إنشائها،  سند  يعينها  التي  احلدود  يف  وأهلية  القانونية  الترصفات  إبرام 

التي يقررها النظام وللشخص االعتباري نائب يعرب عن إرادته)1(.

اللجوء  جواز  يرى  البرتول  اكتشاف  بداية  منذ  السعودي  والنظام 
البرتول  عقود  أن  ذلك  يؤكد  ومما  اإلدارية،  املنازعات  لفض  التحكيم  إىل 
التي كانت اململكة تربمها مع رشكات البرتول كانت تنص عىل اللجوء إىل 

التحكيم يف حال نشوب نزاع بني الطرفني.

التحكيم التجاري، حسني احلسني، ص)177(.  )1(
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صدر  فقد  التحكيم،  من  السعودي  النظام  موقف  الحقًا  تغري  وقد 
الوزراء رقم )85( وتاريخ 1383/1/17هـ، والذي منع  قرار من جملس 
األطراف  مع  نزاع  أي  إحالة  من  األخرى  وأجهزهتا  السعودية  احلكومة 
استثنى  وقد  الوزراء،  جملس  رئيس  موافقة  بعد  إال  التحكيم  إىل  األخرى 
هذا القرار اتفاقيات االمتياز التي يكون فيها للمملكة مصالح حيوية فأجاز 
امللغي عام  السعودي  التحكيم  فيها، وقد صدر نظام  التحكيم  إدراج رشط 

1403هـ)1(.

أنه ال جيوز  بمعنى  املنازعات،  أنواع  من  نوع  أي  النظام  يستثن هذا  ومل 
للجهات احلكومية االتفاق عىل التحكيم إال بعد احلصول عىل موافقة رئيس 

جملس الوزراء.

ومل يتغري هذا احلكم مع صدور نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ 
والذي نصَّ عىل أنه: »ال جيوز للجهات احلكومية االتفاق عىل التحكيم إال 
بعد موافقة رئيس جملس الوزراء ما مل يرد نص نظامي خاص جييز ذلك«)2(. 
وقد ذهب البعض استنادًا إىل عبارة: »ما مل يرد نص نظامي خاص جييز ذلك« 
إىل أن بعض األنظمة السعودية قد أعطت اجلهة احلكومية احلق -استثناء- يف 
املوافقة املسبقة، ومن هذه األنظمة  التحكيم مبارشة دون أخذ  االتفاق عىل 
أنه: »جيوز االتفاق عىل  الذي ينص عىل  التعديني السعودي  نظام االستثامر 

املادة  1403/7/12هـ،  تاريخ  )م/46(،  رقم  )امللغى(،  السعودي  التحكيم  نظام   )1(
.)3(

نظام التحكيم السعودي، املادة )10(.  )2(
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تسوية أي نزاع أو خالف ينشأ بني مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم 
وفقًا ألحكام نظام التحكيم يف اململكة«)1(.

ويقول البعض اآلخر: أن هذه األنظمة التي فيها اللجوء للتحكيم ليس 
بنظام  التحكيم  عىل  االتفاق  يف  احلكومية  اجلهة  حق  قيدت  ألهنا  إذن؛  فيها 
موافقة  احلالة  هذه  يف  االتفاق  لصحة  اشرتط  الذي  السعودي،  التحكيم 

رئيس جملس الوزراء)2(.

املنافسات  نظام  نص  يف  ورد  ما  اخلصوص  هذا  يف  احلقيقي  واالستثناء 
موافقة  -بعد  احلكومية  »للجهة  بأنه:  السعودي  احلكومية  واملشرتيات 
الالئحة«)3(. وقد وضحت  ما توضحه  التحكيم وفق  االتفاق عىل  الوزير- 
الالئحة ما يأيت: »مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )2( من املادة )92( من النظام 

يشرتط لالتفاق عىل التحكيم ما ييل:

مليون(  )مائة  قيمتها  تتجاوز  التي  العقود  عىل  التحكيم  يقترص  أن   .1
ريال، وجيوز للوزير تعديل هذا احلد وفق ما يراه مناسبًا.

وتاريــخ  )م/47(،  رقــم  ملكــي  بمرســوم  الصــادر  التعدينــي،  االســتثامر  نظــام   )1(
.)58( املــادة  1425/8/20هـــ، 

حممد  اململكة  يف  التحكيم  ص)77-74(،  الرشقاوي،  الشهايب  التحكيم،  مبادئ   )2(
البجاد، ص)96-99(، التحكيم التجاري، حسني احلسني، ص)179-177(.

رقم  ملكي  بمرسوم  الصادر  السعودي،  احلكومية  واملشرتيات  املنافسات  نظام   )3(
)م/128(، وتاريخ 1440/11/13هـ، املادة )92(.
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قبول  جيوز  وال  املنازعة،  موضوع  عىل  اململكة  أنظمة  تطبيق  يتم  أن   .2
العقود  اململكة وتطبيق إجراءاهتا إال يف  التحكيم لدى هيئات دولية خارج 

مع األشخاص األجانب.

3. أن ينص عىل التحكيم ورشوطه يف وثائق العقد«)1(.
يف  كبريًا  تطورًا  املنافسات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  النص  هذا  ُيعد 
عقود  وبخاصة  احلكومية،  العقود  يف  التحكيم  يف  خاصة  التحكيم،  عجلة 
كان  سواًء  احلكومي  العقد  تضمني  أجازت  حيث  األجنبي،  االستثامر 
يكون  أن  برشط  التحكيم،  رشط  أجنبي  أو  وطني  شخص  اآلخر  الطرف 
يف  التحكيم  نظام  عىل  التحكيم  يكون  وأن  فأكثر،  مليون  مائة  العقد  قيمة 
األجنبي،  االستثامر  عقد  أو  األجنبي  املستثمر  ذلك  من  واستثنى  اململكة، 

فيجوز االتفاق عىل هيئة تكيمية دولية خارج اململكة.
وقد وضعت وزارة املالية بعد إصدار الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات 
عقود نموذجية للعقود احلكومية 2020م، ونص ضمنها عىل التحكيم بأنه: 
»أوالً: أي منازعة أو خالف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو 
عن اإلخالل به أو إهنائه أو بطالنه، تسوى عن طريق التحكيم املؤسيس يف 
املركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لدى املركز املذكور 

السارية التنفيذ يف تاريخ استالم طلب التحكيم«)2(.
بالقرار  املعدلة  السعودي،  احلكومية  واملشرتيات  املنافسات  لنظام  التنفيذية  الالئحة   )1(

الوزاري رقم )3479(، وتاريخ1441/8/11هـ، املادة )154(.
موقع وزارة املالية السعودي:  )2(

https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/
Regulations.aspx

https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/Regulations.aspx
https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/Regulations.aspx
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ثانيًا: أهلية األشخاص االعتبارية األجنبية:

واشنطن(  )اتفاقية  االستثامر  منازعات  لفض  الدويل  املركز  عرف  قد 
جنسية  حيمل  معنوي  شخص  »كل  بأنه:  األجنبي  االعتباري  الشخص 
النزاع، يف تاريخ  الدولة الطرف يف  املتعاقدة األخرى خالف  الدول  إحدى 
إعطاء األطراف موافقتهم عىل طرح النزاع عىل التوفيق أو التحكيم، وأيضًا 
كل شخص معنوي حيمل جنسية الدول املتعاقدة الطرف يف النزاع يف ذات 
بالنظر  األخرى(  املتعاقدة  الدولة  رعايا  )أحد  اعتباره  عىل  ويتفق  التاريخ، 
التفاق  بالنسبة  األجنبية«)1(،  املصالح  قبل  من  عليه  متارس  التي  الرقابة  إىل 
التحكيم التي تربمه األشخاص االعتبارية األجنبية فيكون صحيحًا ومنتجًا 
آلثاره إذا كان الشخص االعتباري األجنبي الذي أبرم االتفاق يملك إبرام 
مثل هذا الترصف وفقًا لقانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيس 

الفعيل)2(.

األجنبي  املستثمر  رشوط  السعودي  املالية  السوق  هيئة  أصدرت  وقد 
املؤهل للدخول يف االستثامر يف سوق املال السعودي بأنه: »يشرتط لتأهيل 
املحددة  التأهيل  استيفاء مجيع رشوط  أجنبي مؤهل  الطلب كمستثمر  مقدم 

يف املادة )6( من هذه القواعد. وهي:

املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )25(.  )1(
السيد احلداد، بريوت،  الدويل، حفيظة  التجاري  التحكيم  العامة يف  النظرية  املوجز يف   )2(
الشهايب  التحكيم،  مبادئ  كتاب  عن  نقاًل  ص)428(،  2010م،  احللب  منشورات 

الرشقاوي، ص)74(.
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1. جيب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من 
املالية. رشكات  الوساطة واألوراق  البنوك. رشكات  الفئات اآلتية:  إحدى 
أي  االستثامر.  صناديق  هلا.  التابعة  واملؤسسات  احلكومية  اجلهات  التأمني. 

مؤسسة مالية أخرى ترى اهليئة أهليتها.

2. جيب أن تكون املؤسسات املالية املشار إليها يف الفقرات الفرعية من 
هذه املادة مرخصًا هلا من قبل هيئة تنظيمية، ومؤسسة يف دولة تطبق معايري 

تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري التي تطبقها اهليئة أو مقبولة لدهيا.

الفرعية  الفقرات  يف  إليها  املشار  املالية  املؤسسات  تكون  أن  جيب   .3
)1/د( و)1/هـ( من الفقرة )أ( من هذه املادة مؤسسة يف دولة تطبق معايري 

تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري التي تطبقها اهليئة أو مقبولة لديه«)1(.

المطلب الثالث: آثار اتفاق التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي:

للجانبني  أو مشارطة، كأي عقد ملزم  التحكيم سواء كان رشطًا  اتفاق 
يرتب أثرين مهمني يف ذمة طرفيه أوهلام: يتمثل يف االلتزام بعرض النزاع عىل 
من  النزاع  أطراف  حرمان  يف  فيتمثل  الثاين:  أما  اإلجيايب(،  )األثر  التحكيم 
عدم عرض النزاع أمام القضاء أو أي وسيلة أخرى )األثر السلبي( وأوضح 

ذلك من خالل الفرعيني التاليني:

القواعد املنظمة االستثامر املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة،   )1(
وتاريخ   ،)2018-3-1( رقم  بالقرار  املالية،  السوق  هيئة  جملس  عن  الصادرة 

1439/4/22هـ، املادة )6-5(.
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الفرع األول: األثر اإلجيايب:

يتجهوا  أن  بينهم  نزاع  نشوء  حال  يف  ملزمون  التحكيم  اتفاق  أطراف 
إال  ذلك  عن  العدول  يمكنهم  وال  الوساطة،  أو  للقضاء  وليس  للتحكيم، 
ولكنه  فقط،  ألطرافه  ملزم  األثر  هذا  أن  العام  واألصل  اجلميع.  بموافقة 
يمكن أن يرسي عىل اخللف العام كالوارث واملوىص له بجزء غري معني من 
التحكيم  بالنسبة التفاق  الطرف األصيل  يأخذ حكم  العام  فاخللف  الرتكة. 
للخلف  بالنسبة  احلال  وكذلك  العقد،  هذا  آثاره  إليه  سلفه  أبرمه  الذي 
بالرغم  فهذا  بالذات،  معني  مال  السلف  من  إليه  انتقل  الذي  وهو  اخلاص 
التزام الغري باالتفاق عىل التحكيم يف حدود ما انتقل إليه من العقد األصيل، 

بام فيه االتفاق عىل التحكيم)1(.

اتفقوا  الذين  األطراف  إلزام  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص  وقد 
بالتحكيم حتى وإذا كان  بينهم  الواقع  النزاع  التحكيم وجوب أن حيل  عىل 
أثناء  التحكيم  االتفاق عىل  تم  »إذا  املحكمة:  الدعوى يف  نظر  أثناء  االتفاق 
نظر الدعوى أمام املحكمة املختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إىل 
عن  املحكمة  يف  الدعوى  نظر  قبل  التحكيم  اتفاق  كان  وإذا  التحكيم«)2(. 
القضاء  عىل  النزاع  وعرض  التحكيم  مشارطة  أو  التحكيم  رشط  طريق 
الدفع  التحكيم، ويكون  اتفاق عىل  بوجود  الدفع  النزاع  فيحق ألحد طريف 
املحكمة  عىل  وجيب  الدعوى،  يف  دفاع  أو  طلب  أي  قبل  األوىل  اجللسة  يف 
الزيد،  غنيم  نارص  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز   )1(

ص)131(.
نظام التحكيم السعودي، املادة )12(.  )2(
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رصف النظر عن الدعوى، وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل ذلك بأنه: 
»جيب عىل املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد يف شأنه اتفاق تكيم أن تكم 
بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع 

يف الدعوى«)1(.

املحكمة  بأنه: »1. جيب عىل  اإلمارايت عىل ذلك  التحكيم  قانون  ونص 
التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تكيم، أن تكم بعدم قبول الدعوى 
إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع يف موضوع الدعوى، 
يستحيل  أو  باطل  التحكيم  عىل  االتفاق  أن  للمحكمة  يتبني  مل  ما  وذلك 

تنفيذه.

يف  البدء  دون  السابق  البند  يف  إليها  املشار  الدعوى  رفع  حيول  ال   .2
إجراءات التحكيم أو االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم«)2(.

حمكمة  عليه  وصادقت  السعودية  املحاكم  يف  قضائي  حكم  صدر  وقد 
العقد  يف  تكيم  رشط  وجود  بسبب  الدعوى  عن  النظر  برصف  االستئناف 
أمام  النزاع  بعرض  امللزم  األثر  فيه  وهذا  أحدمها)3(.  به  ودفع  بينهام  املربم 

التحكيم.

نظام التحكيم السعودي، املادة )11(.  )1(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )8(.  )2(

انظر: جمموعة األحكام القضائية، الصادرة عن وزارة العدل السعودي، املجلد )13(،   )3(
ص)471(.
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الفرع الثاين: األثر السلبي:

أطرافه،  بني  النزاع  لتسوية  طريقًا  التحكيم  اختاذ  عىل  االتفاق  تم  إذا 
عن  االمتناع  وهو  أال  مهم  أثر  ذلك  عىل  ترتب  كتابة،  االتفاق  ذلك  وإبرام 
أي  قبل  عليه  املدعى  بذلك  متسك  وإذا  الدولة.  قضاء  القضاء،  إىل  اللجوء 
طلب أو دفاع يف املوضوع، ويف ذلك نص نظام التحكيم السعودي عىل أنه: 
»جيب عىل املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد يف شأنه اتفاق تكيم أن تكم 
بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع يف 
الدعوى«)1(. وهذا األثر السالب الختصاص القضاء قرره بعض القوانني، 
نزاع  الدولة  قضاء  عىل  يعرض  »عندما  بأنه:  الفرنيس  التحكيم  قانون  مثل 
من  ويتضح  اختصاصه«)2(.  عدم  القضاء  يعلن  تكيم،  اتفاقية  عن  ناشئ 
النص أن املحكمة جيب عليها إذا أحيل إليها نزاع بني أطرافها اتفاق تكيم 
بسبب  النزاع  هبذا  النظر  قبول  بعدم  وترصح  النزاع  عن  النظر  ترصف  أن 

وجود اتفاق بإحالة النزاع إىل التحكيم.

لعام  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون  أما 
1985م فقد نص عىل أنه: »عىل املحكمة التي ترفع أمامها دعوى يف مسألة 
أحد  طلب  إذا  التحكيم،  إىل  الطرفني  تيل  أن  تكيم  اتفاق  بشأهنا  أبرم 

نظام التحكيم السعودي، املادة )11(.  )1(
املادة  2011/5/1م،  بتاريخ  2011م،  لسنة   ،)48( رقم  الفرنيس،  التحكيم  قانون   )2(

.)1448(



597
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

الطرفني يف موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول يف موضوع النزاع، مال م 
يتضح هلا أن االتفاق باطل والٍغ أو عديم األثر أو ال يمكن تنفيذه«)1(.

بعدم  تكم  أن  املحكمة  عىل  كان  القضاء،  إىل  األطراف  أحد  جلأ  فإذا 
جواز نظر الدعوى، برشط أن يتمسك به املدعى عليه قبل أي طلب أو دفع 
يف املوضوع كام نصت عليه أغلب القوانني ومنها نظام التحكيم السعودي، 
وتطبيقًا لذلك فقد نقضت حمكمة االستئناف اإلدارية حكاًم للدائرة التجارية 
الثالثة باملحكمة اإلدارية، والتي قضت فيها الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى 
يف  االستئناف  حمكمة  استندت  وقد  الطرفني.  بني  التحكيم  رشط  لوجود 
لوجود  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  قضت  قد  الدائرة  »أن  عىل:  احلكم  نقض 
مل  وكالة  املدعي  أن  وذلك  املدعي،  طلب  خالف  وهذا  التحكيم،  رشط 
للدائرة  يكن  مل  طلبه  فلو  ذلك  عىل  وفضاًل  موضوعًا،  الدعوى  نظر  يطلب 
املدعى عليها قبل أي  الدعوى حتى تدفع بذلك  أن تقيض بعدم جواز نظر 
طلب أو دفاع...«)2(. وإذا اتفق األطراف عىل التحكيم أثناء نظر النزاع أمام 
أن  املحكمة  عىل  جيب  إذ  حينئذ؛  يرتتب  لالتفاق  املانع  األثر  فإن  املحكمة، 
أنه:  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص  حيث  التحكيم)3(،  إىل  النزاع  تيل 

القانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام 1985م، مع تعديالت   )1(
2006م، جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، املادة )7(.

احلكم القضائي رقم )135( لعام 1435هـ، نقاًل عن الوجيز يف رشح نظام التحكيم،   )2(
نارص الزيد، ص)134(.

مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)117(.  )3(
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»إذا تم االتفاق عىل التحكيم أثناء نظر النزاع أمام املحكمة املختصة، وجب 
عليها أن تقرر إحالة النزاع إىل التحكيم«)1(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )12(.  )1(
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الثاني المبحث 
إجراءات التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي

بدء  حيث  من  عليها،  يسري  وقواعد  وإجراءات  بداية  له  نظام  التحكيم 
التحكيم،  إجراءات  وسري  التحكيم،  هيئة  واختيار  التحكيم،  إجراءات 
من  ذلك  أوضح  اإلجراءات.  من  ذلك  وغري  التحكيم،  إجراءات  وانتهاء 

خالل املطالب التالية:

المطلب األول: بدء إجراءات التحكيم:

للبدء بالفصل يف النزاع عن طريق التحكيم ال بد أن يكون هناك اتفاق 
تكيم بني أطراف اخلصومة، سواء كان هذا االتفاق عىل شكل رشط تكيم، 
مسبق عىل اللجوء إىل التحكيم عند نشوء أي نزاع، منصوص عليه يف عقد 
مشارطة  شكل  عىل  االتفاق  هذا  كان  أو  األطراف،  بني  األساسية  العالقة 
تكيم متت صياغتها بني األطراف بعد حدوث النزاع، يتضمن اتفاقهم عىل 

اللجوء إىل التحكيم للفصل فيه)1(.

اللجوء  يف  الراغب  الطرف  بقيام  التحكيمية  الدعوى  إجراءات  وتبدأ 
اتفاق  املسامة يف  التحكيمية  املؤسسة  التحكيم إىل  بتقديم طلب  التحكيم  إىل 
النزاع  بشأن  للتحكيم  للخضوع  اآلخر  الطرف  خماطبة  يف  لتبدأ  التحكيم، 
يكن  مل  إذا  النزاع،  يف  اآلخر  الطرف  إىل  مبارشة  يوجه  أو  الطلب،  يف  املبني 
الطرفان قد اتفقا عىل تسمية مؤسسة معينة يتم التحكيم من خالهلا، خُيطِر فيه 

التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد نارص البجاد، ص)226(.  )1(
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طالب التحكيم )املدعي - املحتكم( املطلوب التحكيم ضده )املدعى عليه 
- املحتكم ضده( برغبته يف حسم النزاع القائم بينهام عن طريق التحكيم)1(.

وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل أن: »تبدأ إجراءات التحكيم من 
اليوم الذي يتسلم فيه أحد طريف التحكيم طلب التحكيم من الطرف اآلخر، 
التحكيم املرصي  قانون  التحكيم عىل غري ذلك«)2(. ونص  يتفق طرفا  مل  ما 
املدعى  فيه  يتسلم  الذي  اليوم  من  التحكيم  إجراءات  »تبدأ  بأنه:  ذلك  عىل 

عليه طلب التحكيم من املدعي ما مل يتفق الطرفان عىل موعد آخر«)3(.

وإذا تعدد أطراف التحكيم فتبدأ اإلجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه 
آخر طرف طلب التحكيم، وقد نصت الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم عىل 
أنه: »إذا تعددت أطراف التحكيم تبدأ اإلجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه 

آخر طرف طلب التحكيم«)4(.

الطرف  أو إىل  املحتكم سواء وجه إىل مؤسسة تكيمية  ويتضمن طلب 
التحكيم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  عليها  نصت  بيانات  عدة  مبارشة  اآلخر 
التحكيم  طلب  تضمني  التحكيم  طالب  »عىل  كالتايل:  وهي  السعودي 
البيانات  النظام-  من  والعرشين(  )السادسة  املادة  يف  عليه  -املنصوص 
وجنسيته،  منهام،  كل  ومهنة  وجد-  -إن  يمثله  من  واسم  اسمه،  أ.  اآلتية: 

مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)256(.  )1(
نظام التحكيم السعودي، املادة )26(.  )2(

قانون التحكيم املرصي رقم )27( لسنة 1994م، املادة )27(.  )3(
الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، املادة )11(.  )4(
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وموطنه، وعنوانه، ووسائل االتصال. ب. اسم طرف التحكيم اآلخر. ج. 
بيان موجز بالعالقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، 
طلبات  يشمل  خمترص  د.  التحكيم.  طلب  تقديم  إىل  أدت  التي  والظروف 
تسمية  النص عىل  املحكم يف حالة عدم  بتعيني  اقرتاح  هـ.  التحكيم.  طالب 
هيئة التحكيم وكان املحكم واحدًا، أو إشعار بتعيني املحكم املختار من قبل 

طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة أو أكثر«)1(.

وقد نص املركز الدويل لفض منازعات االستثامر عند طلب التحكيم عىل 
أن: »الدولة املتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة الذي يرغب يف االلتجاء إىل 
العام،  السكرتري  إىل  الغرض  كتابيًا هلذا  يقدم طلبًا  أن  يتعني عليه  التحكيم، 
الذي يقوم بإرسال صورة منه إىل الطرف اآلخر، وجيب أن يشتمل الطلب 
عىل بيانات تتعلق بموضوع النزاع وهوية األطراف وموافقتهم عىل تقديمه 
والتحكيم  التوفيق  عىل  املنازعات  بطرح  املتعلقة  لالئحة  طبقًا  للتحكيم 
البيانات  ضوء  يف  قدر  إذا  إال  الطلب،  تسجيل  العام  السكرتري  عىل  ويتعني 
وجيب  املركز.  اختصاص  عن  جيل  بشكل  خيرج  النزاع  أن  بالطلب  الواردة 
عىل السكرتري العام أن خيطر األطراف عىل الفور بتسجيل الطلب أو رفض 

تسجيله«)2(.

منازعات  لفض  الدويل  للمركز  السعودية  العربية  اململكة  انضمت  وقد 
1979م،  سبتمرب   28 يف  التوقيع  تم  وقد  واشنطن(  )اتفاقية  االستثامر 

الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )1(
املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )36(.  )2(



602
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

االتفاقية  إىل  اململكة  انضامم  ويمثل  1980م،  مايو   8 يف  عليه  وصادقت 
االستثامر  مناخ  تطوير  يف  ودورًا  األجنبي،  االستثامر  جتاه  سياستها  يف  توالً 
التي تثور حول االستثامرات  املنازعات  فيها، حيث أصبح باإلمكان تسوية 
طريق  عن  حكومية،  جهة  أطرافها  أحد  يكون  والتي  اململكة،  يف  األجنبية 

التحكيم تت رعاية املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر)1(.

المطلب الثاني: هيئة التحكيم:

اتفاق األطراف عىل  النزاع من  التحكيم صالحيتها يف حل  تعتمد هيئة 
اختيار اهليئة وختويلها هبذه الصالحية، وال شك أن املرجع األول يف اختيار 

هيئة التحكيم هو إرادة أطراف النزاع)2(.

الفريق  الفرد أو  التحكيم بأهنا: »املحكم  التحكيم هيئة  ف نظام  وقد عرَّ
من املحكمني، الذي يفصل يف النزاع املحال إىل التحكيم«)3(.

فها قانون األونسيرتال للتحكيم التجاري الدويل: »هيئة التحكيم  وقد عرَّ
تعنى حمكاًم فردًا أو فريقًا من املحكمني«)4(.

اهلل  عبد  بن  حييى  اململكة،  يف  األجنبي  االستثامر  منازعات  تسوية  يف  التحكيم  دور   )1(
الصمعان، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة اخلارجية السعودي، نوفمرب 1997م، 

الرياض، ص)392(.
الوسيط يف قانون التحكيم، فيصل الفاضل، ص)73(.  )2(

نظام التحكيم السعودي، املادة )1(.  )3(
قانون األونسيرتال التحكيم التجاري الدويل، املادة )2(.  )4(
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ورشوط  التحكيم،  هيئة  تشكيل  أوضح  التالية  الفروع  خالل  ومن 
املحكم، وصالحياته، وانتهاء مهمة املحكم عىل النحو التايل:

الفرع األول: تشكيل هيئة التحكيم:

طريف  إرادة  عىل  عددهم  وتديد  التحكيم  هيئة  أعضاء  اختيار  يتوقف 
التحكيم. وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل أنه: »تشكل هيئة التحكيم 
التحكيم  كان  وإال  فرديًا،  العدد  يكون  أن  عىل  أكثر،  أو  واحد  حمكم  من 

باطاًل«)1(.

وهذا ما نص عليه كذلك قانون التحكيم اإلمارايت)2(. ويتبني من ذلك 
أن لطريف التحكيم احلق يف تديد تشكيل هيئة التحكيم من حمكم واحد أو 
ترتب  وإال  فرديًا،  املحكمني  عدد  يكون  أن  جيب  األحوال  مجيع  ويف  أكثر، 
تشكيل  يمكن  ذلك  وعىل  التحكيم،  بطالن  القاعدة  هذه  مراعاة  عدم  عىل 
برشط  ذلك،  عىل  التحكيم  طرفا  اتفق  متى  واحد  أكثر  من  التحكيم  هيئة 
أن يكون العدد وترًا أي فرديًا، جتنبًا ملا حيدث من مشاكل متمثلة يف انقسام 

املحكمني إىل فريقني متساويني فيستحيل صدور حكم باألغلبية)3(.

عىل  واشنطن(  )اتفاقية  االستثامر  منازعات  لفض  الدويل  املركز  ونص 
ذلك بأنه: »تشكل املحكمة التحكيمية بقدر اإلمكان عقب تسجيل الطلب 
املحكمني  من  عدد  أو  واحد  حمكم  من  املحكمة  وتتألف   .)9( للامدة  طبقًا 

نظام التحكيم السعودي، املادة )13(.  )1(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )9(.  )2(

التحكيم التجاري، حسني احلسني، )208(.  )3(
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بشأن  األطراف  بني  االتفاق  األطراف. ويف حال عدم  طبقًا التفاق  يعينون 
كل  يعني  حمكمني،  ثالثة  املحكمة  تضم  تعيينهم،  وطريقة  املحكمني  عدد 
فإنه يعني  الثالث والذي هو رئيس املحكمة  أما املحكم  طرف حمكاًم واحدًا 

باالتفاق بني الطرفني«)1(.

املتفق  التحكيم خالل املدة املنصوص عليها أو  ويف حال مل تشكل هيئة 
عليها فقد نص املركز الدويل لالستثامر عىل أنه: »إذا مل تشكل املحكمة خالل 
التسعني يومًا لألخطار بتسجيل الطلب من السكرتري العام أو خالل أي مدة 
صاحب  اخلصم  طلب  عىل  بناء  الرئيس  يقوم  الطرفان،  عليها  يتفق  أخرى 
بتعيني  األطراف  مع  التشاور  وبعد  اإلمكان  وبقدر  التسجيل  يف  املصلحة 
اإلمارايت  التحكيم  قانون  أما  بعد«)2(.  يعينوا  مل  الذين  املحكمني  أو  املحكم 

فإن املدة املنصوص عليها هي )15( يومًا)3(.

أما احلالة الوحيدة التي يكون فيها العدد زوجيًا استثناء فهي إذا تشعبت 
آراء هيئة التحكيم ومل يكن ممكنًا حصول األغلبية كأن يكونوا ثالثة واختذ كل 
املختصة تعني حمكاًم مرجحًا،  املحكمة  فإن  رأيًا خيتلف عن اآلخرين،  منهم 
وعىل هذا نص نظام التحكيم السعودي بأنه: »إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم 
اختيار حمكم مرجح خالل  التحكيم  فلهيئة  األغلبية  يكن ممكنًا حصول  ومل 

املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )37(.  )1(

املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )38(.  )2(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )11(.  )3(
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املحكمة  عينت  وإال  األغلبية  حصول  إمكان  بعدم  قرارها  من  يومًا   )15(
املختصة حمكاًم مرجحًا«)1(.

طريف  إرادة  عىل  عددهم  وتديد  التحكيم  هيئة  أعضاء  اختيار  ويتوقف 
التحكيم يف تديد عدد املحكمني، وقد نص نظام التحكيم عىل كيفية تشكيل 
مل  فإذا  املحكمني،  اختيار  عىل  االتفاق  التحكيم  »لطريف  بأنه:  التحكيم  هيئة 

يتفقا اتبع ما يأيت:

املحكمة  تولت  واحد  حمكم  من  لة  مشكَّ التحكيم  هيئة  كانت  إذا  أ. 
اختياره. املختصة 

لة من ثالثة حمكمني اختار كل طرف  ب. إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّ
أحد  يعني  مل  فإذا  الثالث،  املحكم  اختيار  عىل  املحكامن  يتفق  ثم  عنه،  حمكاًم 
مه خالل مخسة عرش يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف  الطرفني حُمكَّ
خالل  الثالث  املحكم  اختيار  عىل  املعينان  املحكامن  يتفق  مل  إذا  أو  اآلخر، 
املختصة  املحكمة  تولت  آخرمها؛  تعيني  لتاريخ  التالية  يومًا  عرش  مخسة 
اختياره بناًء عىل طلب من هيمه التعجيل، وذلك خالل مخسة عرش يومًا من 
أو  املعينان،  املحكامن  اختاره  الذي  للمحكم  ويكون  الطلب،  تقديم  تاريخ 
الذي اختارته املحكمة املختصة رئاسة هيئة التحكيم، وترسي هذه األحكام 

نظام التحكيم السعودي، املادة )39(.  )1(
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يف حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثالثة حمكمني«)1(. وقد نصَّ عىل 
مثله قانون التحكيم القضائي بالكويت)2(.

التي تعرض  النزاعات  بالكويت عىل  القضائي  التحكيم  كام نص قانون 
وحمكمني  االستئناف  حمكمة  من  قضاة  ثالثة  من  املكونة  التحكيم  هيئة  عىل 
يتم اختيارهم من أطراف النزاع بأنه: »ختتص هيئة التحكيم باملسائل اآلتية:

كام  عليها،  عرضها  عىل  الشأن  ذوو  يتفق  التي  املنازعات  يف  الفصل   .1
العمل هبذا  بعد  تربم  التي  العقود  الناشئة عن  املنازعات  بالفصل يف  ختتص 
املنازعات بطريق التحكيم ما مل ينص يف العقد  القانون، وتتضمن حل هذه 

أو يف نظام خاص بالتحكيم عىل غري ذلك.

2. الفصل دون غريها يف املنازعات التي تقوم بني الوزارات أو اجلهات 
احلكومية، أو األشخاص االعتبارية العامة وبني الرشكات التي متلك الدولة 

رأس ماهلا بالكامل، أو فيام بني هذه الرشكات.

األشخاص  أو  األفراد  يقدمها  التي  التحكيم  طلبات  يف  الفصل   .3
األشخاص  أو  احلكومية  اجلهات  أو  الوزارات  ضد  اخلاصة  االعتبارية 
اجلهات  هذه  وتلتزم  بينهم  تقوم  التي  املنازعات،  يف  العامة  االعتبارية 
اهليئة  وتنظر  القضاء،  أمام  رفعها  سبق  قد  املنازعة  تكن  مل  ما  بالتحكيم، 

املنازعات التي تعرض عليها بغري رسوم«)3(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )15(.  )1(
قانون التحكيم القضائي بالكويت، رقم )11(، لسنة 1995م، املادة )1(.  )2(

قانون التحكيم القضائي بالكويت، املادة )2(.  )3(
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من  التحكيم  هيئة  بأن  بالكويت  القضائي  التحكيم  قانون  نص  حيث 
اختصاصها نظر النزاعات التي تقع بني األشخاص االعتبارية اخلاصة ومن 
االعتبارية  واألشخاص  والوزارات  احلكومية  واجلهات  األجنبية  ضمنها 

العامة إذا أحيل النزاع للتحكيم.

الفرع الثاين: رشوط هيئة التحكيم:

»يشرتط  بأنه:  التحكيم  هيئة  السعودي عىل رشوط  التحكيم  نظام  نص 
يف املحكم ما يأيت:

1. أن يكون كامل األهلية.

2. أن يكون حسن السرية والسلوك.

3. أن يكون حاصاًل عىل األقل عىل شهادة جامعية يف العلوم الرشعية أو 
التحكيم مكونة من أكثر من حمكم فيكتفي توافر  النظامية، وإذا كانت هيئة 

هذا الرشط يف رئيسها«)1(.

اهليئة  وصحة  املحكم  حلكم  صحة  ورشوط  وجوبية  الرشوط  وهذه 
التحكيمية، وقد ذكر بعض الرشاح رشوطًا أخرى)2(.

 .1« بأنه:  التحكيم  هيئة  رشوط  عىل  اإلمارايت  التحكيم  قانون  ونص 
يشرتط يف املحكم باإلضافة إىل الرشوط التي يتفق عليها األطراف أن يكون 
شخصًا طبيعيًا غري قارص أو حمجور عليه أو حمروم من حقوقه املدنية بسبب 

نظام التحكيم السعودي، املادة )14(.  )1(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)163-153(.  )2(
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إشهار إفالسه ما مل يرد إليه اعتباره، أو بسبب احلكم عليه يف أي جناية أو يف 
جنحة خملة بالرشف أو األمانة ولو رد إليه اعتباره.

2. يشرتط يف املحكم أال يكون عضوًا يف جملس األمناء أو اجلهاز اإلداري 
ملؤسسة التحكيم املختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية يف الدولة.

3. ال يشرتط أن يكون املحكم من جنس حمدد أو من جنسية معينة إال 
إذا اتفق األطراف أو نص القانون عىل خالف ذلك.

بكل  كتابة  يرصح  أن  التحكيم،  مهمة  لتويل  برتشيحه  يبلغ  من  عىل   .4
تعيينه  منذ  وعليه  استقالله،  أو  حيدته  حول  شكوك  يثري  أن  شأنه  من  ما 
وخالل إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخري بإخطار األطراف وسائر 
املحكمني يف حال نشوء أي ظرف قد يثري الشك حول حيدته أو استقالله، 

وذلك ما مل يكن قد سبق له إحاطتهم علاًم بذلك الظرف«)1(.

ومثل ذلك ما نص عليه قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي)2(.

المطلب الثالث: سير إجراءات التحكيم:

الدعوى  مبارشة  إجراءات  تبدأ  التحكيم  هيئة  أعضاء  تعيني  اكتامل  بعد 
بياٍن مكتوٍب بدعواه إىل املدعى عليه، و إىل  من خالل قيام املدعي بإرسال 
كل واحد من املحكمني؛ تنفيذًا ملا نص عليه نظام التحكيم السعودي بأنه: 
هيئة  تعينه  الذي  أو  الطرفني،  بني  عليه  املتفق  امليعاد  خالل  املدعي  »يرسل 

قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )10(.  )1(
قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي، رقم )38(، لسنة 1980م، املادة )147(.  )2(
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التحكيم إىل املدعى عليه وإىل كل واحد من املحكمني؛ بيانًا مكتوبًا بدعواه، 
لوقائع  ورشح  وعنوانه،  عليه،  املدعى  واسم  وعنوانه،  اسمه،  عىل  يشتمل 
الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفني ذكره يف 

هذا البيان«)1(.

وقد نص قانون التحكيم األردين عىل إجراءات التحكيم بأنه: »أ. يرسل 
املدعي خالل املوعد املتفق عليه بني الطرفني أو الذي تعينه هيئة التحكيم إىل 
املدعى عليه وإىل كل واحد من املحكمني الئحة مكتوبة بدعواه، تشتمل عىل 
اسمه وعنوانه واسم املدعى عليه وعنوانه، ورشح لوقائع الدعوى وتديد 
للمسائل موضوع النزاع، وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفني ذكره 

يف هذه الالئحة.

ب. ويرسل املدعى عليه خالل املوعد املتفق عليه بني الطرفني أو الذي 
جوابية  الئحة  املحكمني  من  واحد  ولكل  املدعي  إىل  التحكيم  هيئة  تعينه 
مكتوبة بدفاعه، ردًا عىل ما جاء بالئحة الدعوى، وله أن يضمن هذه الالئحة 
أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه 
إذا  اإلجراءات  من  الحقة  مرحلة  يف  ولو  ذلك  وله  باملقاصة،  الدفع  بقصد 

رأت هيئة التحكيم أن الظروف تربر ذلك.

ج. جيوز لكل من الطرفني أن يرفق بالئحة الدعوى أو بالالئحة اجلوابية، 
حسب مقتىض احلال صورًا عن الوثائق التي يستند إليها، وأن يشري إىل كل 
أو بعض الوثائق وأدلة اإلثبات التي سيقدمها، وال حيول ذلك دون حق هيئة 

نظام التحكيم السعودي، املادة )30(.  )1(
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التحكيم يف أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول املستندات 
أو الوثائق التي يستند إليها أي من الطرفني«)1(.

وتبدأ إجراءات بدء نظر الدعوى من قبل هيئة التحكيم بتحديد املصادر 
التي ستتبعها  التحكيم يف تديد اإلجراءات  إليها هيئة  التي تستند  القانونية 
وكذلك  التحكيمـ  مكان  اهليئة  كتحديد  التحكيمية،  الدعوى  يف  للفصل 

الكيفية التي تتم من خالهلا اإلبالغات املتعلقة بخصومة التحكيم)2(.

وقد حدد نظام التحكيم السعودي املصادر القانونية التي تدد إجراءات 
التحكيم بأنه: »1. لطريف التحكيم االتفاق عىل اإلجراءات التي تتبعها هيئة 
النافذة  للقواعد  اإلجراءات  هذه  إخضاع  يف  حقهام  ذلك  يف  بام  التحكيم، 
يف أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تكيم يف اململكة أو خارجها، برشط عدم 

خمالفتها ألحكام الرشيعة اإلسالمية.

2. إذا مل يوجد مثل هذا االتفاق كان هليئة التحكيم -مع مراعاة أحكام 
التي  التحكيم  إجراءات  النظام-أن ختتار  الرشيعة اإلسالمية، وأحكام هذا 

تراها مناسبة«)3(.

وقد نص املركز الدويل لفض منازعات االستثامر عىل القواعد القانونية 
املشاهبة ملا نص عليه نظام التحكيم السعودي)4(.

قانون التحكيم األردين، رقم )31(، لعام 2001م، املادة )29(.  )1(
التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد نارص البجاد، ص)236(.  )2(

نظام التحكيم السعودي، املادة )25(.  )3(
املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )42(.  )4(
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األول  فروض،  ثالثة  بني  ميزت  االتفاقية  أن  النص  هذا  من  والواضح 
الثالث واألخري هو تطبيق  أما  قانون اإلرادة،  قانون اإلرادة، والثاين غياب 
القانون  بتطبيق  التحكيم  هيئات  التزام  ويعد  واإلنصاف،  العدل  قواعد 
أمرًا شائكًا،  التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي  التطبيق عىل  الواجب 
إخفاق  إىل  استنادًا  التحكيم  حكم  إبطال  إىل  احلاالت  من  كثري  يف  ويؤدي 

هيئات التحكيم يف تطبيق القانون الواجب التطبيق عىل التحكيم.

النظم  عليه  استقرت  ملا  -وفقًا  االستثامر  منازعات  يف  العامة  والقاعدة 
الدولية-  واالتفاقيات  اخلاص،  الدويل  القانون  وفق  املعارصة،  القانونية 
والدولة  املستثمر  بني  القانونية  العالقة  حيكم  الذي  القانون  تديد  يتوىل  أنه 
املضيفة عىل أساس قانون اإلرادة، وبموجبه يكون للمتعاقدين حق ممارسة 

اختيار القانون الواجب التطبيق)1(.

وقد نص قانون التحكيم اإلمارايت عىل ذلك بأنه: »1. مع مراعاة املادة 
)10/2( من هذا القانون لألطراف االتفاق عىل اإلجراءات التي يتعني عىل 
هيئة التحكيم اتباعها للسري يف التحكيم، بام يف ذلك إخضاع هذه اإلجراءات 

للقواعد النافذة يف أية منظمة أو مؤسسة تكيم يف الدولة أو خارجها.

التحكيم أن  اتباع إجراءات معينة، كان هليئة  اتفاق عىل  إذا مل يوجد   .2
القانون  مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام هذا  تراها  التي  تدد اإلجراءات 

التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي، هفال صديق إسامعيل، ص)257-256(.  )1(
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وبام ال يتعارض مع املبادئ األساسية يف التقايض واالتفاقيات الدولية التي 
تكون الدولة طرفا فيها«)1(.

يتعني  الذي  املكان  هو  ألنه  بالغة؛  أمهية  ذا  التحكيم  مكان  تعيني  ويعد 
مسائل  بعض  يف  املختصة  املحكمة  حيدد  وألنه  فيه،  النهائي  احلكم  صدور 
فيكون  النزاع،  عىل  التطبيق  الواجب  اإلجرائي  القانون  وكذلك  التحكيم، 

هو قانون مكان التحكيم ما مل يتفق األطراف رصاحة عىل غريه.

وخيضع تديد مكان التحكيم التفاق األطراف، فإذا مل يتفقوا عىل مكان 
معني أو كان اتفاقهم بشأنه معيبًا لكونه غامضًا أو متناقضًا، قامت بتحديده 

التحكيم)2(. هيئة 

التحكيم  طريف  »عىل  بأنه:  ذلك  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  ونص 
االتفاق عىل مكان التحكيم يف اململكة أو خارجها، فإذا مل يوجد اتفاق عينت 
املكان  ومالئمة  الدعوى،  مراعاة ظروف  مع  التحكيم  مكان  التحكيم  هيئة 
لطرفيها، وال خيل ذلك بسلطة هيئة التحكيم يف أن جتتمع يف أي مكان تراه 
مناسبًا للمداولة بني أعضائها، ولسامع أقوال الشهود، أو اخلرباء، أو طريف 

النزاع، أو ملعاينة حمل النزاع، أو لفحص املستندات، أو االطالع عليها«)3(.

بالنسبة  رضوري  أمر  التحكيم  لغة  تديد  فإن  التحكيم  للغة  بالنسبة 
ألطراف النزاع خاصة إذا كان التحكيم دوليًا، لذا فإنه من املفضل أن يتفق 

قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )23(.  )1(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)250(.  )2(

نظام التحكيم السعودي، املادة )28(.  )3(
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عىل  ثقياًل  عبئًا  سيكون  التحكيم  وأن  خاصة  التحكيم،  لغة  عىل  األطراف 
أطراف النزاع إذا كان يبارش بلغة ال يفهمها أطراف النزاع مما يتعذر عليهم 
الرتمجة،  إىل  اللجوء  نتيجة  العديدة  النفقات  عن  فضاًل  دعواهم،  إثبات 
اللغة  تدد  التي  هي  التحكيم  مؤسسات  فإن  املؤسيس  للتحكيم  وبالنسبة 
مشرتكة،  للغة  النزاع  طريف  معرفة  ذلك  يف  مراعية  التحكيم،  هبا  يتم  التي 

وإملام هيئة التحكيم بلغة العقد مصدر النزاع.

قىض  حيث  املعنى،  هذا  بباريس  الدولية  التجارة  غرفة  قانون  قرر  وقد 
ذلك  يف  مراعيًا  التحكيم  هبا  جيري  التي  اللغات  أو  اللغة  حيدد  املحكم  بأن 

الظروف وال سيام لغة العقد)1(.

وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل أنه: »جيرى التحكيم باللغة العربية 
أخرى،  لغات  أو  لغة  عىل  التحكيم  طرفا  يتفق  أو  التحكيم  هيئة  تقرر  مل  ما 
املكتوبة،  واملذكرات  البيانات  لغة  عىل  القرار  أو  االتفاق  حكم  ويرسي 
واملرافعات الشفهية، وكذلك عىل كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة 
توجهها، أو حكم تصدره، ما مل ينص اتفاق الطرفني أو قرار هيئة التحكيم 

عىل غري ذلك«)2(، وهو ما نص عليه قانون التحكيم األردين كذلك)3(.

أطراف  مهمته،  قبوله  بعد  املحكم  يدعو  أن  التحكيم  يف  العادة  وجرت 
اإلجراءات  بعض  عىل  لالتفاق  متهيدية،  جلسة  يف  أمامه  للمثول  النزاع 

التحكيم التجاري الدويل، إبراهيم الربيش، مكتبة الرشد، 1430هـ، ص)110(.  )1(
نظام التحكيم السعودي، املادة )29(.  )2(

قانون التحكيم األردين، املادة )28(.  )3(
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لالئحة  )املدعي(  املحتكم  تقديم  خاص  وبشكل  بالتحكيم،  اخلاصة 
)صحيفة( دعواه، وتقديم املحتكم ضده لالئحته اجلوابية، والبينات األولية 
عىل  جيب  والكويتي  اإلمارايت  القانون  ويف  منهم.  كل  الدعاءات  املعززة 
بإخطار  التحكيم،  قبوله  من  األكثر  عىل  يومًا  ثالثني  خالل  القيام  املحكم 
هلم  وحيدد  انعقادها،  ومكان  النزاع  يف  للنظر  جلسة  أول  بتاريخ  اخلصوم 
موعدًا لتقديم مستنداهتم ومذكراهتم وأوجه دفاعهم، أما يف نظام التحكيم 
أيام  مخس  خالل  للجلسة  النزاع  ألطراف  املحكم  إخطار  بد  فال  السعودي 

من قبوله مهمة التحكيم)1(.

وهليئة التحكيم أن تعقد جلساهتا يف أي ساعة أو يف أي يوم ولو كان ذلك 
النزاع االتفاق عىل تديد أوقات  أيام العطالت الرسمية، غري أن لطريف  يف 
حقوق  احرتام  مبدأ  لألطراف  وحُيفظ  التحكيم،  هيئة  جلسات  لعقد  معينة 
الدفاع، وهذا ما ذهبت إليه القوانني املختلفة، منها قانون التحكيم املرصي 
نص عىل أن: »يعامل طرفا التحكيم عىل قدم املساواة وهتيأ لكل منهام فرصة 
متكافئة وكاملة لعرض دعواه«)2(. ونص نظام التحكيم السعودي عىل أنه: 
الكاملة  الفرصة  منهام  لكل  وهتيأ  املساواة،  قدم  عىل  التحكيم  طرفا  »يعامل 
واملتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه«)3(. فيحدد أطراف النزاع وسائل اإلبالغ 
ترسل  أو  اإلبالغات شخصيًا،  تسلم  أن  االتفاق عىل  فلهم  التي خيتاروهنا، 

الثالثة،  الطبعة  عامن،  الثقافة،  دار  حداد،  أمحد  محزة  العربية،  القوانني  يف  التحكيم   )1(
2014م، ص)330-329(.

قانون التحكيم املرصي املادة )26(.  )2(
نظام التحكيم السعودي، املادة )27(.  )3(
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الوسائل اإللكرتونية مثل  الربيد املسجل، أو من خالل  أو  العادي،  بالربيد 
التحكيم  نظام  نص  فقد  اتفاق  وجود  عدم  حال  ويف  اإللكرتوين)1(.  الربيد 
السعودي عىل التايل: »1. إذا مل يكن هناك اتفاق خاص بني طريف التحكيم 
من  -أو  شخصّيًا  إليه  املرسل  إىل  اإلبالغ  تسليم  فيتم  اإلبالغات  شأن  يف 
املنازعة،  حمل  العقد  يف  املحدد  الربيدي  عنوانه  إىل  إرساله  أو  عنه-  ينوب 
يتناوهلا  التي  للعالقة  املنظمة  الوثيقة  أو يف  التحكيم،  املحدد يف مشارطة  أو 

التحكيم.

2. إذا تعذر تسليم اإلبالغ إىل املرسل إليه وفقًا للفقرة )1(، يعد التسليم 
قد تم إذا كان اإلبالغ بكتاب مسجل إىل آخر مقر عمل، أو حمل إقامة معتاد، 

أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه«)2(.

التحكيم،  وهيئة  النزاع  أطراف  بني  واملستندات  املذكرات  وتتبادل 
بحيث ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفني إىل هيئة التحكيم من مذكرات 
كل  إىل  ترسل  وكذلك  اآلخر،  الطرف  إىل  أخرى  أوراق  أو  مستندات  أو 
اخلرباء  تقارير  من  التحكيم  هيئة  إىل  يقدم  ما  كل  من  صورة  الطرفني  من 
واملستندات وغريها من األدلة التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم يف 

إصدار حكمها)3(.

التحكيم، حممد البجاد، ص)241(.  )1(

نظام التحكيم السعودي، املادة )6(.  )2(
الوسيط يف قانون التحكيم السعودي، فيصل الفاضل، ص)122(.  )3(
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مما  صورة  »ترسل  بأنه:  ذلك  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص  وقد 
أو أوراق  أو مستندات  التحكيم من مذكرات  الطرفني إىل هيئة  يقدمه أحد 
أخرى إىل الطرف اآلخر، وكذلك ترسل إىل كل من الطرفني صورة من كل 
ما يقدم إىل اهليئة املذكورة من تقارير اخلرباء واملستندات وغريها من األدلة 

التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم يف إصدار حكمها«)1(.

أثناء نظر الدعوى من أجل متكني  املرافعة  التحكيم جلسات  تعقد هيئة 
أطراف النزاع من رشح موضوع النزاع بالنسبة لكل منهم وعرض حججهم 
وأدلتهم وإبداء دفوعهم وطلباهتم، وهليئة التحكيم االكتفاء بتقديم أطراف 
الدعوى للمذكرات والوثائق املكتوبة، وإذا رأت هيئة التحكيم عقد جلسة، 
فيجب عليها أن تقوم بإبالغ اخلصوم بمواعيد جلسات املرافعة الشفهية أو 
موعد جلسة النطق باحلكم)2(، وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل ذلك 
الطرفني  من  كل  لتمكني  مرافعة  جلسات  التحكيم  هيئة  تعقد   .1« بأنه: 
بتقديم  االكتفاء  وهلا  وأدلته  حججه  وعرض  الدعوى  موضوع  رشح  من 

املذكرات والوثائق املكتوبة، ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل غري ذلك.

التحكيم  هيئة  لدى  الثابتة  عناوينهم  التحكيم عىل  إبالغ طريف  2. جيب 
هليئة  اجتامع  وأي  باحلكم،  النطق  مرافعة شفهية، وموعد  أي جلسة  بموعد 
لفحص  أو  أخرى،  ممتلكات  أو  النزاع،  حمل  معاينة  ألغراض  التحكيم 

مستندات، وذلك قبل االنعقاد بوقت كاف.

نظام التحكيم السعودي، املادة )31(.  )1(
التحكيم، حممد البجاد، ص)248(.  )2(
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يوقعه  حمرض  يف  اجللسة  يف  يدور  ما  خالصة  التحكيم  هيئة  تدون   .3
هيئة  وأعضاء  وكالئهم،  أو  الطرفني،  من  واحلارضون  اخلرباء  أو  الشهود 
التحكيم  يتفق طرفا  الطرفني، ما مل  التحكيم، وتسلم صورة منه إىل كل من 

عىل غري ذلك«)1(.

ومستندات  دفاع  من  لدهيم  ما  تقديم  من  اخلصوم  ينتهي  ما  وبعد 
ومالحظات، ُيقفل باب املرافعة، كام ُيقفل املرافعة عندما ترى هيئة التحكيم 
املرافعة،  قفل  نفسها  تلقاء  من  فتقرر  يقدمونه،  ما  لدهيم  يعد  مل  اخلصوم  أن 
وبعد ذلك جتتمع هيئة التحكيم اجتامع رسي إلصدار احلكم يف النزاع وقد 
التحكيم املشكلة  بأنه: »1. يصدر حكم هيئة  التحكيم عىل ذلك  نص نظام 

من أكثر من حمكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة رسية.

2. إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ومل يكن ممكنًا حصول األغلبية فلهيئة 
إمكان  بعدم  قرارها  من  يومًا   )15( خالل  مرجح  حمكم  اختيار  التحكيم 

حصول األغلبية وإال عينت املحكمة املختصة حمكاًم مرجحًا.

الذي  املحكم  من  اإلجرائية  املسائل  يف  القرارات  تصدر  أن  جيوز   .3
يرأس اهليئة إذا رصح طرفا التحكيم بذلك كتابة أو أذن له مجيع أعضاء هيئة 

التحكيم ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل غري ذلك.

به  بالصلح وجب أن يصدر احلكم  التحكيم مفوضة  4. إن كانت هيئة 
باإلمجاع.

نظام التحكيم السعودي، املادة )33(.  )1(
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5. هليئة التحكيم أن تصدر أحكامًا وقتية أو يف جزء من الطلبات، وذلك 
قبل إصدار احلكم املنهي للخصومة كلها، ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل غري 

ذلك«)1(.

كام نص نظام التحكيم عىل أنه: »عىل هيئة التحكيم إصدار احلكم املنهي 
يكن  مل  فإن  التحكيم،  طرفا  عليه  اتفق  الذي  امليعاد  خالل  كلها  للخصومة 
اثني عرش شهرًا من تاريخ بدء  اتفاق، وجب أن يصدر احلكم خالل  هناك 

التحكيم«)2(. إجراءات 

وقد نص املركز الدويل لفض منازعات االستثامر عىل إجراءات إصدار 
أعضائها،  أصوات  بأغلبية  مسألة  كل  يف  املحكمة  »تفصل  بأنه:  احلكم 
عليه.  املوافقني  املحكمة  أعضاء  قبل  من  عليه  ويوقع  كتابة،  احلكم  ويصدر 
أن  جيب  كام  الدعوى،  يف  املوجبة  الطلبات  كافة  عىل  احلكم  يرد  أن  وجيب 
اخلاص  رأيه  باحلكم  يلحق  أن  املحكمة  يف  عضو  لكل  وجيوز  مسببًا،  يكون 
بيان  مع  املحكمة،  أعضاء  أغلبية  رأي  يشاطر  ال  أو  فيه  يشاطر  كان  سواًء 
أية أحكام بدون موافقة أطراف  املركز  ينرش  إن وجد. وال  أسباب اخلالف 

النزاع«)3(.

وسامع  بالنزاع  املتعلقة  األدلة  مجيع  بدراسة  التحكيم  هيئة  تقوم  أن  بعد 
أصوات  بأغلبية  الصادر  النهائي  احلكم  إىل  التوصل  بغية  األطراف  أقوال 

نظام التحكيم السعودي، املادة )39(.  )1(

نظام التحكيم السعودي، املادة )40(.  )2(
املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )48(.  )3(
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مجيع  وبتوقيع  تريري،  بشكل  احلكم  صدور  ينبغي  اهليئة،  أعضاء  مجيع 
أعضاء هيئة التحكيم الذين صوتوا لصاحله، إضافة ذلك ينبغي أن يتضمن 
العام إرسال صورة  السكرتري  بني عليها، ويتوىل  التي  احلكم عىل األسباب 
األطراف،  موافقة  دون  نرشة  جيوز  وال  الطرفني،  إىل  احلكم  من  رسمية 
فيه.  الرسمية  الصورة  ُترسل  الذي  التاريخ  يف  للتنفيذ  قاباًل  احلكم  ويكون 
الطعن  أنه ال جيوز  املركز هنائيًا، بمعنى  الصادر من  التحكيمي  وُيعد احلكم 
فيه، ُتلزم االتفاقية الدول األطراف باالنصياع للحكم التحكيمي، ويكون له 
مرتبة احلكم الصادر من حمكمة قضائية خمتصة داخل إقليم الدولة املتعاقدة 

التي يطلب منها االعرتاف باحلكم وتنفيذه)1(.

المطلب الرابع: انتهاء إجراءات التحكيم:

قد ينتهي إجراءات التحكيم بدون النهاية الطبيعية، وهي صدور حكم 
يف موضوع التحكيم، وذلك إذا توصل األطراف إىل تسوية للنزاع موضوع 
بإهناء  الصادر  القرار  يف  التسوية  هذه  إثبات  التحكيم  هيئة  وعىل  التحكيم، 
»إذا  بأنه:  ذلك  عىل  املرصي  التحكيم  قانون  نص  وقد  التحكيم،  إجراءات 
النزاع كان هلام أن  اتفق الطرفان خالل إجراءات التحكيم عىل تسوية تنهي 
هذه  يف  عليها  جيب  التي  التحكيم،  هيئة  أمام  التسوية  رشوط  إثبات  يطلبا 
ويكون  اإلجراءات،  وينهي  التسوية  يتضمن رشوط  قرارًا  تصدر  أن  احلالة 
هلذا القرار ما ألحكام املحكمني من قوة بالنسبة للتنفيذ«)2(. وقد نص نظام 

التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي، هفال صديق إسامعيل، ص)279-278(.  )1(
قانون التحكيم املرصي، املادة )41(.  )2(
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التحكيم السعودي عىل ذلك بأنه: »إذا اتفق طرفا التحكيم خالل إجراءات 
التسوية  رشوط  إثبات  يطلبا  أن  هلام  كان  النزاع،  تنهي  تسوية  عىل  التحكيم 
التي جيب عليها يف هذه احلالة أن تصدر حكاًم يتضمن  التحكيم،  أمام هيئة 
رشوط التسوية وينهي اإلجراءات، ويكون هلذا احلكم ما ألحكام املحكمني 

من قوة عند التنفيذ«)1(.

امليعاد املحدد لصدور حكم يف  كام تنتهي إجراءات التحكيم إذا انقىض 
التحكيم سواًء كان امليعاد متفق عليه أو حمدد قانونًا.

التحكيم االستمرار يف  إذا تعذر عىل هيئة  التحكيم  تنتهي إجراءات  كام 
نظره كام لو اتضح أن ثمة حكاًم قضائيًا هنائيًا قد صدر يف موضوع النزاع أو 
التحكيم  إجراءات  وتنهي  املستندات،  واقع  من  احلقيقة  إىل  الوصول  تعذر 
برتك طالب التحكيم لدعواه، وترك اخلصومة)2(. وقد نص قانون التحكيم 
املرصي عىل ذلك)3(. وهو ما نص عليه كذلك قانون التحكيم اإلمارايت)4(.

بانتهاء التحكيم دون حكم يف موضوع النزاع حيق لكال الطرفني اللجوء 
إىل القضاء بشأن هذا النزاع، إذ يظل احلق املوضوعي قائاًم وكذلك احلق يف 
الدعوى، كام يظل لكل من الطرفني اللجوء إىل التحكيم بشأن النزاع نفسه، 

نظام التحكيم السعودي، املادة )45(.  )1(
التحكيم التجاري الدويل، إبراهيم الربيش، ص)119(.  )2(

قانون التحكيم املرصي، املادة )48(.  )3(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )45(.  )4(
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عىل أن يكون أمام هيئة تكيم مغايرة للهيئة التي انتهت أمامها اإلجراءات، 
إذ تكون غري صاحلة لنظر ذات النزاع مرة أخرى)1(.

وكذلك يظل لكل من الطرفني احلق يف الدفع بوجود اتفاق التحكيم إذا 
أن توقف نظر  املحكمة  بداية، وحينئذ جيب عىل  للقضاء  الطرف اآلخر  جلأ 
الدعوى وتيل النزاع إىل التحكيم هبيئة أخرى غري اهليئة التي انتهت أمامها 
اإلجراءات دون حكم، كل ذلك ما مل يكن إهناء اإلجراءات بسبب بطالن 

التحكيم)2(. اتفاق 

قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، فتحي وايل، ص)393(.  )1(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)319(.  )2(
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الخاتمة

وبعد.. فقد خرج البحث بعدد من أهم النتائج والتوصيات عىل النحو 
التايل:

أواًل: النتائج:

طريق  توفري  بأنه  األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم  ف  ُيعرَّ  .1
بني  تقوم  التي  باالستثامرات  املتعلقة  املنازعات  تسوية  أجل  من  التحكيم 
ثانية  ناحية  من  األخرى  املتعاقدة  الدول  رعايا  ناحية  من  املتعاقدة  الدول 

طبقًا ألحكام االتفاقية احلالية.

الوسائل  أهم  أحد  ُيعد  األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم   .2
عن  خمتلفة  فيها  النزاع  وأطراف  القضاء،  عن  بدالً  املنازعات  حلل  البديلة 

األطراف يف املنازعات األخرى.

إجراءاته  بسهولة  يتميز  األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم   .3
لالستثامر  للمستثمرين  جاذب  هو  وكذلك  النزاع،  فض  ورسعة  ورسيتها، 

لدى الدولة التي تسمح بالتحكيم.

التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي بني األطراف  4. االتفاق عىل 
بعد  التحكيم  مشارطة  أو  األصيل،  العقد  يف  التحكيم  رشط  بصورة  يكون 

وقوع النزاع، أو رشط التحكيم باإلحالة.

5. جيوز للجهة احلكومية يف اململكة االتفاق عىل التحكيم يف املنازعات 
التحكيم  يكون  أن  وجيوز  األجنبي،  املستثمر  أطرافه  أحد  حكومي  عقد  يف 
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مائة  من  أكثر  العقد  قيمة  تكون  أن  برشط  دويل،  تكيم  مركز  أو  هيئة  لدى 
مليون ريال، وذلك بعد موافقة اجلهة املختصة )وزير املالية(.

أو  كلها  للخصومة  املنهي  احلكم  بصدور  التحكيم  إجراءات  تنتهي   .6
التحكيم  هيئة  من  قرار  بصدور  أو  التحكيم  إجراءات  بإهناء  أمر  بصدور 

بإهناء اإلجراءات.

ثانيًا: التوصيات:

1. تضمني نظام والئحة نظام االستثامر األجنبي مواد تنص عىل إحالة 
للدول  األجنبي  االستثامر  قوانني  وكذلك  أوسع،  بشكل  للتحكيم  النزاع 

األخرى.

2. إنشاء مراكز متخصصة بحل منازعات االستثامر األجنبي عن طريق 
عىل  املتخصص  املركز  هذا  ويقوم  هبا،  متخصصة  قواعد  ووضع  التحكيم، 
التحكيم عىل حل منازعات االستثامر  املحامني ومن يعمل يف جمال  تدريب 

األجنبي.

3. إنشاء دبلوم أكاديمي متخصص يف الوسائل البديلة لفض املنازعات، 
ومنها التحكيم يف املنازعات التجارية، ومنها منازعات االستثامر األجنبي.

مواكبًا  يستجد  ما  وتعديل  التحكيم،  وقوانني  أنظمة  يف  النظر  إعادة   .4
التطورات الدولية والعاملية.
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مناخ االستثامر: املفهوم - املحددات - أهم املؤرشات، والء جمدي إسامعيل، . 47
العدد  التجارة،  كلية  شمس،  عني  جامعة  والتجارة،  لالقتصاد  العلمية  املجلة 

)3(، يوليو 2013م.
احلداد، . 48 السيد  حفيظة  الدويل،  التجاري  التحكيم  يف  العامة  النظرية  يف  املوجز 

بريوت منشورات احللبي، 2010م.
)م/1(، . 49 رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي،  األجنبي  االستثامر  نظام 

بتاريخ 1421/1/5هـ.
وتاريخ . 50 )م/47(،  رقم  ملكي  بمرسوم  الصادر  التعديني،  االستثامر  نظام 

1425/8/20هـ.
)م/46(، . 51 رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  )امللغى(،  السعودي  التحكيم  نظام 

بتاريخ 1403/7/12هـ.
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العلمية، جدة، . 52 السعودي اجلديد، حممود عمر حممود خوارزم،  التحكيم  نظام 
2013م.

نظام التحكيم السعودي، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/34(، بتاريخ 24 . 53
/1433/5هـ.

نظام اجلنسية العربية السعودية، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )4( وتاريخ . 54
1374/1/25هـ.

نظام الوساطة كبديل عن القضاء يف تسوية املنازعات وديًا، أمحد عبد الكريم . 55
سالمة.

الدويل، . 56 والتحكيم  للوساطة  الكويت  بغرفة  التحكيم  إجراءات  الئحة  نظام 
2008م.

الثانية، . 57 الطبعة  احللبي،  منشورات  السنهوري،  الرزاق  عبد  العقد،  نظرية 
1998م.

احلمييض، . 58 مطبعة  الزيد،  نارص  اململكة،  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز 
الرياض، 2016م.

اجلامعي . 59 الكتاب  دار  الفاضل،  فيصل  السعودي،  التحكيم  قانون  يف  الوسيط 
الرياض 1438هـ.
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