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 المبحث الثاني

 الشروط الموضوعية والشكلية لصحة اتفاق التحكيم

الوارد بعقد البترول، توافر شروط موضعية وشـكلية، وهـو مـا  يشترط لصحة اتفاق التحكيم
 :سنعرض له في المطلبية اآلتنين

 .الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم: المطلب األول

 .الشرط الشكلي لصحة اتفاق التحكيم: المطلب الثاني

 المطلب األول

 الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم

موضوعيان لصـحة اتفـاق التحكـيم وهمـا، تـوافر األهليـة لألطـراف يجب أن يتوافر شرطان 
المتعاقــدة، والتراضــي بــين أطرافــه وأن يكــون محــل االتفــاق غيــر مخــالف للنظــام العــام ومشــروعا 

 :وهو ما سنعرض له في الفرعين اآلتيين

 .أهلية أطراف اتفاق التحكيم: الفرع األول

 .طريق التحكيممدي قابلية النزاع للتسوية ب: الفرع الثاني

 الفرع األول

 أهلية أطراف اتفاق التحكيم
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يعتبر شرط األهلية من شروط التكوين التفاق التحكـيم مـن خـالل حـق األطـراف المتعاقـدة 
فــي التصــرف والقــدرة علــى التصــرف، ويجــب تــوافر معيــار األهليــة ســواء فــي الشــخص األجنبــي 

باســـم الدولـــة لالتفـــاق علـــى التحكـــيم،  ، أو الشـــخص العـــام المتعاقـــد)الشـــركة األجنبيـــة( الخـــاص 
 :وسنعرض ألهلية األطراف المتعاقد على النحو التالي

 :أهلية األشخاص األجنبية الخاصة: أوال

األهليــة مــن الصــفات اللصــيقة بالشــخص يــتم تحــديها علــى أســاس حالتــه، وهــو مــا يجعلهــا 
ـــة خاضـــعة للقـــانون الشخصـــي (فـــي كافـــة األنظمـــة القانوني

290F

ـــد ثـــار )291 الخـــالف الفقهـــي حـــول ، وق
القانون الشخصي، حيـث ذهـب الـبعض إلـى وجـوب األخـذ بقـانون الجنسـية، والـبعض اآلخـر أخـذ 

(بمعيـــار قـــانون المـــوطن
291F

وتطبـــق الـــدول األنجلـــو أمريكيـــة والـــدول األســـكندنافية معيـــار قـــانون . )292
واليابـــان  المـــوطن باعتبـــاره القـــانون الشخصـــي، أمـــا الـــدول األوربيـــة وبعـــض دول أمريكـــا الالتينيـــة

يطبقــون قــانون الجنســية لقــانون شخصــي، فالــدول األنلوسكســونية تأخــذ بمعيــار المــوطن، والــدول 
 )292F293( .الالتينية معيار الجنسية

ــــانون  ــــة للق ــــي العالقــــات القانوني ــــة التحكــــيم ف ــــة خضــــوع أهلي ــــرت االتفاقيــــات الدولي وقــــد أق
، بــرفض 1958ة نيويــورك الشخصــي، حيــث نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة الخامســة بــين اتفاقيــ

                                           
عــز الــدين عبــد اهللا، تنــازع القــوانين فــي مســائل التحكــيم الــدولي فــي مــواد القــانون / راجــع د )291(

 .33، ص 1979، 371الخاص، مجلة مصر المعاصرة، العدد 
ســـامية راشـــد، الـــوجيز فـــي تنـــازع القـــوانين، القـــاهرة، دار النهضـــة / فـــؤاد ريـــاض، د/ راجـــع د )292(

 .164، بند 180،ص 1981العربية، 
 .167، بند 183المرجع السابق، ص  )293(
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األطـــراف فـــي اتفـــاق التحكـــيم كـــان " االعتـــراف بحكـــم التحكـــيم وتنفيـــذه إذا أثبـــت الـــدعي عليـــه أن 
 .يصيبهم نقص في األهلية وفقا للقانون واجب التطبيق عليهم

، أكــدت علــى أن تفصــل 1961والفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة مــن االتفاقيــة األوربيــة 
عاقدة فيما يتعلق بأهلية األطراف وفقا للقـانون الواجـب التطبيـق علـى األطـراف، محاكم الدولة المت

األطــراف فــي اتفــاق " حيــث نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة التاســعة مــن ذات االتفاقيــة علــى أن 
ولـــم تتعـــرض أي مـــن " التحكــيم يكـــون قـــد عـــابهم نقـــص فـــي األهليـــة وفقـــا للقـــانون واجـــب التطبيـــق

تحديـــــد المقصـــــود بالقـــــانون الشخصـــــي هـــــل المعيـــــار الخـــــاص بالجنســـــية أو االتفاقيـــــات الدوليـــــة ل
وفقـــا لقواعـــد األســـناد . المـــوطن، لـــذلك يطبـــق القاضـــي المخـــتص القـــانون الشخصـــي لكـــل متعاقـــد

الخاصة بقانونه الشخصـي، فالقاضـي األنجلوسكسـوني يطبـق معيـار المـوطن، والقاضـي الالتينـي 
(يطبق معيار الجنسية

293F

و إخضـاع أهليـة التحكـيم للقـانون الشخصـي لألطـراف فالراجح فقها ه. )294
 )294F295( .المتعاقدة ، سواء كان قانون الموطن أو قانون الجنسية

 :أهلية الدولة وأشخاصها العامة في اتفاق التحكيم: ثانيا

تحظـي أهليـة األشـخاص العامـة المتعاقـدة بأهميـة بالغـة فـي العالقـات البتروليـة، حيــث أن 
قـــدرة األشـــخاص العامـــة علـــى التصـــرف فـــي الحقـــوق التـــي يجـــب أن  معيـــار األهليـــة يعنـــي مـــدى

تتـــوافر فـــي أطـــراف االتفـــاق علـــى التحكـــيم، واألجهـــزة التابعـــة للدولـــة والتـــي تتعاقـــد باســـم الدولـــة 
ولحسابها هي أشـخاص اعتباريـة عامـة، ونعـرض لموقـف االتفاقيـات الدوليـة والتشـريعات الوطنيـة 

 .من شرط األهلية

                                           
)294(  fourchard (ph), op.cit, p. 87. 
)295(   fourchard (ph), op.cit, p. 88, No. 64. 
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 :ات الدوليةموقف االتفاقي) 1(

لم يتم النص على أهلية األشخاص االعتبارية العامة لالتفاق على التحكيم في بروتوكـول 
، وبعد الحـرب العالميـة الثانيـة أصـبحت الحاجـة ملحـة لـدى 1927، واتفاقية جنيف 1923جنيف 

 .كافة الدول إلبرام اتفاقيات دولية، بعد دخول الدول المجال التجاري واالقتصادي

 )295F296( :1958يونيو  10اقية نيويورك الصادر في اتف) أ(

خلت االتفاقية مـن الـنص علـى أهليـة األشـخاص االعتباريـة العامـة للتحكـيم، إال أن جانبـا 
مــن الفقــه ذهــب إلــى أن الفقــرة األولــى مــن المــادة الخامســة مــن االتفاقيــة، حــددت مجــال تطبيــق 

عالقـــات بـــين أشـــخاص طبيعيـــة أو باألحكـــام التـــي تصـــدر فـــي منازعـــات ناشـــئة عـــن " االتفاقيـــة 
حيـــث أن مصـــطلح الشـــخص المعنـــوي الـــوارد بـــالفقرة جـــاء دون قيـــد، ودون ..". أشـــخاص معنويـــة

 )296F297(.تميز بين الشخص االعتباري الخاص أو العام

وانضمت مصر إلى االتفاقية دون أي تحفظ، وأصبحت نافذة المفعول بموجب القـرار رقـم 
وذلـك حرصـا مـن الدولـة علـى تشـجيع االســتثمارات  -1959يونيـو  8، الصـادر فـي 171/1959

ـــادة فاعليـــة التحكـــيم وبـــدأت فكـــرة النظـــام العـــام تضـــيق أمـــام  ونمـــو عمليـــات التجـــارة الدوليـــة، وزي
القضاء الوطني وتقتصر علـى االهتمـام بالمصـلحة الوطنيـة، وعـدم رفـض تنفيـذ األحكـام الصـادرة 

 )297F298( .عن هيئات التحكيم

                                           
)296(  Brachet (p). De l'execution international dessentences arabitrales, 

1991,p. 190. 
)297(  David (R), op. cit, pp 249-250. 

 .500محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق،ص / راجع د )298(
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عنوي العام يحكمها قـانون الدولـة المنشـئة للشـخص العـام، فقـد حيث أن أهلية الشخص الم
، لكــل دولــة مطلــق الحريــة فــي تقريــر أهليــة أشخاصــها العامــة فــي 1958تركــت اتفاقيــة نيويــورك 

 )298F299( .اللجوء إلى اتفاق التحكيم

 ):1961جنيف (االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدولي ) ب(

األشــخاص العضــوية التــي تعتبــر وفقــا " لثانيــة، علــى أن نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة ا
للقــانون الواجــب التطبيــق عليهــا، مــن أشــخاص القــانون العــام تكــون لهــا القــدرة علــى إبــرام اتفاقــات 

(تحكمـــي صـــحيحة
299F

فقـــد ألزمـــت االتفاقيـــة كافـــة الـــدول األعضـــاء فيهـــا بـــاالعتراف لألشـــخاص . )300
 .حكيم والدخول في اتفاقات تحكيم صحيحةالمعنوية العامة، القدرة على اللجوء إلى الت

ــــى  ــــة العامــــة اللجــــوء إل ــــق لألشــــخاص المعنوي ــــة مــــن االعتــــراف المطل وقــــد قيــــدت االتفاقي
التحكـيم، حيــث نصـت الفقــرة الثانيـة مــن المـادة الثانيــة، علـى أنــه يجـوز لكــل دولـة عنــد التوقيــع أو 

فـــــق الشـــــروط المعينـــــة فـــــي التصـــــديق علـــــى االتفاقيـــــة أو النضـــــمام إليهـــــا أن تقيـــــد مـــــن القـــــدرة و 
(إعالنها

300F

فاالتفاقيـة خففـت مـن حظـر التحكـيم لألشـخاص االعتباريـة العامـة وٕازالـة كـل حظـر . )301
على نظام التحكيم، حيث أن الدولة هي المنظمـة لمسـألة أهليـة األشـخاص االعتباريـة العامـة فـي 

 .االتفاق على التحكيم

 )1965واشنطن (رعايا الدول األخرى اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول و  -ج

                                           
)299(  David (R), op. cit, p. 104  No 179. 

حمدي على عمر، التحكـيم فـي عقـود اإلدارة، دراسـة مقارنـة، القـاهرة، دار النهضـة / راجع د )300(
 .91، ص 1997العربية، 

)301(  Fouchard (PH), op. cit, p. 104, No. 179. 
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تعتبــــر االتفاقيــــة الركيــــزة األساســــية للســــماح لألشــــخاص المعنويــــة العامــــة التابعــــة للدولــــة 
المتعاقــدة بالـــدخول طرفــا فـــي اتفاقيــة تحكـــيم لتســوية المنازعـــات المتعلقــة باالســـتثمار، فقــد حققـــت 

ت والتقلبــات فــي البلــدان التــي يــتم االتفاقيــة الضــمان القــانوني لالســتثمارات األجنبيــة ضــد التحــوال
 )301F302( .االستثمار فيها، فوقفت ضد التغير التشريعي في هذا البالد

والتوقيع والتصديق على هذه االتفاقية، يعطي األشخاص االعتباريـة العامـة التابعـة للدولـة 
(المنتجة االتفاق على شرط التحكيم، وتوافر األهلية القانونية إلبرام العقد

302F

خلـت االتفاقيـة وقد . )303
من فـرض أي التـزام علـى الـدول لالعتـراف بأهليتهـا وأهليـة أشخاصـها االعتباريـة العامـة باالتفـاق 

 25علــى التحكــيم، فقــد تطلبــت االتفاقيــة الموافقــة الصــريحة مــن جانــب الدولــة، فقــد نصــت المــادة 
ق عليـه مـن هـذه رضاء الهيئة العامـة أو المؤسسـة التابعـة لدولـة متعاقـدة يجـب التصـدي" على أن 

 )303F304( .الدولة ما لم تخطر هذه الدولة المركز بأن هذه الموافقة ليست ضرورية

مــن االتفاقيــة حــددت الشــروط القانونيــة الواجــب توافرهــا فــي حالــة مــا إذا كــان  25فالمــادة 
الطرف في اتفاق االستثمار، ليس حكومـة الدولـة بـذاتها ولكـن شـخص عـام تـابع لهـا، فقـد حـددت 

 :، الشروط وهي25الثالثة من المادة الفقرة 

                                           
عبـــــد الحميـــــد األحـــــدب، موســـــوعة التحكـــــيم، الجـــــزء الثـــــاني، اإلســـــكندرية، منشـــــأة / راجـــــع د )302(

 .109المعارف، ص 
)303(  David (r), op, cit, pp. 251.252. 
)304(  jribs: OMBERES ET INCERTITUDES DE L'ARITRAGE POURLES 

PERSONNERS MORALES EN DROIT FRANCAIS, j..p. 1990, NO. 3465. 
حمــــدي علــــى عمــــر، المرجــــع / ، د74عصــــام الــــدين القصــــبي، المرجــــع الســــابق، ص / وراجــــع د

 .93السابق،ص 
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 .توافر رضاء هذا الشخص بنظام المركز واالعتراف باختصاصه )1(

تأييــد الرضــا مــن جانــب الدولــة التــي يتبعهــا الشــخص االعتبــاري مــا لــم تخطــر الدولــة  )2(
 )304F305( .المركز الدولي لتسوية المنازعات بأن هذا القبول ليس ضروريا

ألشــخاص االعتباريــة العامــة لالتفــاق علــى موقــف التشــريعات الوطنيــة مــن أهليــة ا )3(
 :التحكيم

أقرت العديد من التشريعات الوطنية بأهلية األشخاص االعتبارية العامة فـي االتفـاق علـى 
 .التحكيم فيما يخص العالقات القانونية بين الدول واألشخاص األجنبية الخاصة

 :القانون اإلنجليزية -

ـــة الصـــادر  ـــم تتضـــمن التشـــريعات القانوني ة فـــي انجلتـــرا أي حظـــر علـــى حـــق األشـــخاص ل
، 1889االعتبارية العامة في اللجوء للتحكيم، حيث خلت التشريعات القانونية الصادرة في أعوام 

، مــــن الــــنص علــــى أي حظــــر يمنــــع األشــــخاص االعتباريــــة العامــــة مــــن 1979، 1950، 1934
ول المطبقــة لنظــام التحكــيم، اللجــوء إلــى التحكــيم لتســوية المنازعــات، اســتندا إلــى انجلتــرا مــن الــد

 )305F306( .حيث توجد العديد من الكيانات الصناعية العمالقة في العديد من دول العالم المختلفة

 :القوانين االشتراكية-

الـنظم االشـتراكية الســابقة مثـل روســيا، ويوغوسـالفيا، ورومانيـا، وبلغاريــا، وبولنـدا، والمجــر 
ا الخارجيـــة بواســـطة مؤسســـات وهيئـــات حكوميـــة وغيـــرهم مـــن الـــدول، تمـــارس هـــذه الـــدول تجارتهـــ

                                           
 .10،ص 1993عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي ألحكام التحكيم، / راجع  )305(
 .115عبد الحميد األحدب، موسوعة التحكيم، المرجع السابق،ص / راجع د )306(
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تخضع للقانون العام، ويعتبر التحكيم الوسـيلة الوحيـدة المقـررة لتسـوية المنازعـات بـين األشـخاص 
 .العامة، والشركة األجنبية المتعاقدة معها

 :التشريعات األوروبية

والمتعلقــة بالنظــام اســتبعد القــانون األلمــاني مــن التحكــيم المســائل الخاضــعة للقــانون العــام 
العـــام، وفـــي منازعـــات القـــانون الخـــاص يجـــوز للـــدول واألشـــخاص االعتباريـــة العامـــة اللجـــوء إلـــى 
التحكيم، مثلها في ذلك مثل األشخاص االعتبارية الخاصة، أمـا التشـريعات القانونيـة فـي النمسـا، 

ا، والســــويد، والنــــرويج، وأســــبانيا، وٕايطاليــــا، وسويســــرا، والــــدول األســــكندنفاية، والــــدانمارك، وفنلنــــد
 .تعترف بأهلية أشخاصها االعتبارية العامة في اللجوء للتحكيم

وأقـر القـانون اليونـاني حـق اللجـوء إلــى التحكـيم بـنص صـريح لحمايـة رأس المـال األجنبيــة 
وتنمية االقتصاد، وتم تطبيق نظام التحكيم الحر علـى المنازعـات الناشـئة عـن العالقـات القانونيـة 

 .اص األجنبيةمع األشخ

 :التشريعات الوطنية في قارة آسيا

اعترفت التشريعات القانونية في اليابان، والهنـد، وباكسـتان، لألشـخاص االعتباريـة العامـة 
أهليــــة اللجــــوء إلــــى التحكــــيم، وأجــــاز القــــانون اإليرانــــي حــــق اللجــــوء للتحكــــيم فــــي عقــــود الثــــروات 

، علـى قـدرة الشـركة الوطنيـة 1957نـي الصـادر الطبيعيـة، فقـد تـم الـنص فـي قـانون البتـرول اإليرا
اإليرانيــــة للبتــــرول اللجــــوء للتحكــــيم لتســــوية المنازعــــات الناشــــئة مــــع الشــــركات األجنبيــــة وضــــعت 
التشريعات الوطنية في الكويت، والعراق، حتى األشخاص االعتباريـة العامـة فـي اللجـوء للتحكـيم، 
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نبيــة شــروطا تقضــي خضــوع المنازعــات مــن خــالل الــنص فــي العقــود المبرمــة مــع الشــركات األج
 )306F307( .الناشئة عن العقد للتحكيم

 :القانون المصري

لســنة  27أهليــة األشــخاص االعتباريــة العامــة لالتفــاق علــى التحكــيم فــي ظــل القــانون رقــم 
، لـــم تحـــدد المـــادة األولـــى المقصـــود بعبـــارة أيـــا كانـــت طبيعـــة العالقـــة القانونيـــة التـــي يـــدور 1994

(لـم تميـز بـين العقـود المدنيـة والعقـود اإلداريـةحولها النـزاع، ف
307F

لسـنة  9وقـد حسـم القـانون رقـم . )308
، ذلــــك بالســــماح بــــالتحكيم فــــي منازعــــات العقــــود اإلداريــــة، بتعــــديل أحكــــام قــــانون التحكــــيم 1997

 .1994لسنة  27الصادر رقم 

 "، علــــى أنــــه 1997لســــنة  9فقــــد نصــــت الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة األولــــى للقــــانون رقــــم 
وبالنســبة لمنازعــات العقــود اإلداريــة يكــون االتفــاق علــى التحكــيم بموافقــة الــوزير المخــتص أو مــن 

(يتــولى اختصاصــه بالنســـبة لألشــخاص االعتباريــة العامـــة وال يجــوز التفــويض فـــي ذلــك
308F

وتـــم  )309
، حيــث إن االتفــاق علــى التحكــيم 1994لســنة  27إضــافة الفقــرة للمــادة األولــى مــن القــانون رقــم 

                                           
)307(  El ahdab (A), op. cit, p. 449, et p. 510. 

جـــابر جـــاد نصـــار، التحكـــيم فـــي العقـــود اإلداريـــة، القـــاهرة، دار النهضـــة العربيـــة، / راجـــع د )308(
 .93، ص 1997

 .93جابر نصار، المرجع السابق،ص / راجع د )309(
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موافقة الـوزير المخـتص، وال يجـوز التفـويض فـي اختصـاص الـوزير منفـردا بالموافقـة علـى  يستلزم
 )309F310( .اللجوء للتحكيم، وذلك حرصا على المصلحة العامة

 :التشريعات الوطنية التي تحظر على الدولة وأشخاصها االعتبارية العامة اللجوء للتحكيم -

 :القانون الفرنسي

خاص االعتباريــة العامــة اللجــوء إلــى التحكــيم، وتــأثرت يحظــر القــانون الفرنســي علــى األشــ
منـه، علـى  1676/2به العديد من األنظمة القانونية ومنهـا القـانون البلجيكـي الـذي نصـت المـادة 

فيمــا عـدا األشــخاص المعنويــة العامـة، بــأن كـل شــخص لــه أهليـة الصــلح يمكنـه إبــرام اتفــاق " أنـه 
فـال يجـوز االتفـاق علـى . يم عندما تجيز لهـا ذلـك معاهـدةتحكيم، وتستطيع الدولة إبرام اتفاق تحك

  .التحكيم إال بتوافر شرطين، إجازة معاهدة دولية، ووجود قانون خص يجيز لها اللجوء للتحكيم

، قانونـا نصـت المـادة التاســعة 1986أغسـطس  19ولكـن أصـدرت الحكومـة الفرنسـية فــي 
القـــانون المـــدني، يجـــوز للدولـــة والمؤسســـات مـــن  2060بالمخالفـــة لـــنص المـــادة " منـــه علـــى أنـــه 

العامة إدراج شرط تحكيم في العقـود التـي يبرمونهـا مـع الشـركات األجنبيـة، إلنجـاز عمليـات ذات 
فقـــد خـــال . مصـــلحة وطنيـــة، وذلـــك لتســـوية المنازعـــات الناشـــئة عـــن تطبيـــق وتفســـير هـــذه العقـــود

نص على أهلية الدولـة واألشـخاص ، من ال1981مايو  12القانون الفرنسي للتحكيم الصادر في 
 .العامة في اتفاق التحكيم

 :التشريعات الوطنية في دول أمريكا الالتينية -

                                           
ربيــــة، حمــــدي علــــى عمــــر، التحكــــيم فــــي عقــــود اإلدارة، القــــاهرة، دار النهضــــة الع/ راجــــع د )310(

 .135، ص 1997
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حظــرت اللجــوء للتحكــيم بالنســبة لألشــخاص االعتباريــة العامــة، مثــال المــادة السادســة مــن 
ـــــي  ـــــانون األرجنتين ـــــي 1973الق ـــــانون الفينزويل ـــــم 1943، والمـــــادة التاســـــعة مـــــن الق ـــــد ت ـــــزام ، فق إل

المســتثمرين األجانــب بالتنــازل عــن الحمايــة الدبلوماســية، واللجــوء للتحكــيم، وقصــر االختصــاص 
كـالفوط، وبموجبـة يتسـاوي كافـة األطـراف فـي المراكـز "على المحاكم الوطنيـة فقـط ويعـرف بشـرط 

 .القانونية عند التعاقد والخضوع للقضاء الوطني دون اللجوء للتحكيم

كــــالفو، عــــدم انضــــمام دول أمريكــــا " أمريكــــا الالتينيــــة لشــــرط  وترتبــــت علــــى تطبيــــق دول
، لعـــدم تحقيقهـــا )1965واشـــنطن ( الالتينيـــة التفاقيـــة البنـــك الـــدولي لتســـوية منازعـــات االســـتثمار 

، وضــعت دول أمريكــا الالتينيــة اتفاقيــة قرطاجنــة، وهــم 1970ديســمبر  31لمبــدأ المســاواة، وفــي 
لال، تقنـــين أنـــدين لالســـتثمارات األجنبيـــة، وقـــد نصـــت المـــادة شـــيلي، ويوليفيـــا، وكولومبيـــا، وفنـــزوي

ال يجـوز إدراج شـروط مـن شـأنها اسـتبعاد المنازعـات أو " الخامسة عشر من االتفاقية، علـى أنـه 
ـــــــة  ـــــــانون الدول ـــــــوطني، ومـــــــن اختصـــــــاص ق ـــــــة مـــــــن اختصـــــــاص القضـــــــاء ال ـــــــات المحتمل الخالف

(".المضيفة
310F

311( 

 :للجوء إلى التحكيمالتشريعات الوطنية العربية التي حظرت ا -

 :المملكة العربية السعودية -

كــان التحكــيم ســاريا علــى العقــود التــي تبرمهــا األشــخاص االعتباريــة العامــة، والشــركات األجنبيــة 
، فأصـدر مجلـس 1963يونيـو  25، وصدر حكم التحكيم في 1958الخاصة حتى تحكيم أرامكو 

وقــد . ري الــدولي علــى أشخاصــها العامــةالــوزراء الســعودي قــرارا بحظــر كــل أشــكال التحكــيم التجــا

                                           
)311(  El- Ahdab, op. cit, p. 260. 
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أجـــاز القـــرار اللجـــوء للتحكـــيم فـــي عقـــود االمتيـــاز، إذا رأت المملكـــة الســـعودية فائـــدة خاصـــة مـــن 
 )311F312( .اللجوء إلى التحكيم في هذه العقود

وعلــى الــرغم مــن قــرار الحظــر الســعودي علــى األشــخاص االعتباريــة العامــة اللجــوء إلــى التحكــيم، 
، 1967ديسـمبر  21من العقد المبرم بين الحكومة السعودية وشركة أجيب في  20إال أن المادة 

، تـم الـنص علـى التحكـيم 1967ديسـمبر  22من العقد المبرم مع شركة سـانكيلر فـي  25والمادة 
 )312F313( .1963على الرغم من الحظر المفروض بموجب قرار مجلس الوزراء في 

، ونصـــت الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة 1983ل إبريـــ 25الســـعودية قانونـــا فـــي  ثم أصدرت الحكومة
ال يجــوز للجهــات الحكوميــة اللجــوء للتحكــيم لفــض منازعــاتهم مــع " الثالثــة مــن القــانون، علــى أنــه 

. اآلخرين إال بعد موافقة رئـيس مجلـس الـوراء ويجـوز بقـرار مـن مجلـس الـوزراء تعـديل هـذا الحكـم
اللجــوء للتحكــيم، فالبــد للحصــول علــى  حيــث قيــد المشــرع الســعودي األشــخاص االعتباريــة العامــة

 .ترخيص من مجلس الوزراء بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة

 )313F314( :القانون الليبي -

، فقــد نصــت 1970لســنة  76حظــر القــانون الليبــي اللجــوء للتحكــيم بموجــب القــانون رقــم 
وزارات الحكوميــة المــادة األولــى منــه، علــى أنــه يعــد بــاطال كــل شــرط يــرد فــي عقــد يبــرم بواســطة الــ

 .والمؤسسات والهيئات العامة ينص على التحكيم

                                           
 .1436، 1321صاحب ذهب، المرجع السابق، ص . محمد لبيب شقير، د/ راجع د )312(

)313(  Rev- Arb. 1986,p. 541, ets. s 
)314(   al- ahdab, op. cit, p. 590, 
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، فقــرة للمــادة األولــى كتعــديل لهــا ونصــت 1971ينــاير  4وقــد أضــاف المشــرع الليبــي فــي 
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إلغاء هذا الحظر، بناء على االعتبـارات " على أنه 

 15وفـــي . بالنســـبة لـــبعض األطـــراف وبعـــض العقـــود الضـــرورية المقدمـــة مـــن الـــوزير المخـــتص ،
، أصــدر المشــرع الليبــي قانونــا ألغــي الحظــر نهائيــا، فقــد تــم الــنص علــى أن يقــرر 1972أكتــوبر 

 .المشرع الليبي التنازل نهائيا عن فكرة حظر اللجوء إلى التحكيم في العقود اإلدارية

لقـــانون الســـابق وقصـــر ، وعـــدل المشـــرع ا1977نـــوفمبر  20وتـــدخل المشـــرع الليبـــي فـــي 
، 1980مـايو  6تـم أصـدر المشـرع قانونـا فـي . اللجوء إلى التحكيم علـى الحـاالت االسـتثنائية فقـد

فـي العقـود اإلداريـة، يجـب الـنص علـى أن تحســم " مـن هـذا القـانون علـى أنــه  99ونصـت المـادة 
مــع ذلــك يجــز المنازعــات الناشــئة عــن العقــد مــن حيــث المبــدأ وفقــا الختصــاص القضــاء الليبــي، و 

 .اللجوء إلى التحكيم عند الضرورة وبالنسبة للعقود المبرمة مع الشركات األجنبية

، يحظـــر اللجـــوء للتحكـــيم وجعـــل 1986نـــوفمبر  30ثـــم أصـــدر المشـــرع الليبـــي قانونـــا فـــي 
، 1980مـــن القـــانون الصـــادر فـــي  99االختصـــاص للمحـــاكم الليبيـــة وحـــدها، فـــتم تعـــديل نـــص م 

تختص المحاكم الليبيـة وحـدها بالفصـل فـي المنازعـات الناشـئة عـن العقـود وأصبحت بعد التعديل 
اإلداريــة، ويعتبــر بــاطال كــل نــص يخضــع حــل المنازعــات الناشــئة عــن العقــد إلــى التحكــيم أو إلــى 

 .أي قضاء آخر

 :القانون الجزائري -

، علـى 1966يونيـو  8مـن قـانون المرافعـات الجزائـري الصـادر فـي  442/3نصت المـادة 
ــــي التحكــــيم" أ،ه  ــــة واألشــــخاص العامــــة اللجــــوء ف ــــي . ال يجــــوز للدول ــــم أصــــدر المشــــرع ف  19ث

ـــة  1986أغســـطس  ـــوطني، وهـــذه الشـــركات األجنبي ـــه بمبـــدأ اختصـــاص القضـــاء ال ـــا أقـــر في قانون
المتعاقدة مع شـركة سـوناطراك الجزائريـة للبتـرول، واالتفـاق علـى عـرض النـزاع علـى لجنـة توفيـق 
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طريقة ودية، وفي حالة فشل اللجنة في عملية التفويق يتم عرض النـزاع علـى لتسوية المنازعات ب
 .القضاء الوطني الجزائري للفصل فيه

وعلــى الــرغم مــن حظــر التحكــيم فــي القــانون الجزائــري، إال أن الحكومــة الجزائريــة أدرجــت 
أكتــوبر  19فــي عقــود البتــرول شــرط التحكــيم، مثــال، العقــد المبــرم مــع شــركة جينــي األمريكيــة فــي 

فبرايـر  24، بل استمر العمل بشرط التحكيم حتى بعد صـدور قـوانين التـأميم البترولـي فـي 1968
، علـــى األخـــذ بنظـــام 1972مـــايو  27مـــن العقـــد التكميلـــي المبـــرم فـــي  12، فقـــد نصـــت م 1971

 .التحكيم لتسوية المنازعات

مـن قـانون  442دة ، للمـا1993أبريـل  23ثم أصدر المشرع الجزائري تعديال تشريعيا فـي 
ال يجــوز لألشــخاص العامــة اللجــوء إلــى التحكــيم إال فــي عالقــات " المرافعــات بــالنص علــى أنــه 

 ".التجارية الدولية

 الفرع الثاني

 مدى قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم

لصحة اتفاق التحكيم يشترط أن يكون محلة مشروعا، ولمشروعية محل اتفاق التحكـيم أن 
اع الناشــئ مــن المســائل التــي يجــوز تســويتها بطريــق التحكــيم ولكــل دولــة تتــولى تحديــد يكــون النــز 

المســـائل التـــي يجـــوز التحكـــيم فيهـــا، فـــال توجـــد قواعـــد موضـــوعية تلـــزم الـــدول بـــذلك، فاالتفاقيـــات 
الدوليــة علقــت التــزام الــدول االعتــراف باتفاقــات التحكــيم، كــون النــزاع محــل االتفــاق يقيــل التســوية 

 .التحكيم، وذلك دون أدني تحديدعن طريق 

أجمعــت األنظمــة القانونيــة المختلفــة علــى أن المســائل التــي ال يجــوز فيهــا التحكــيم، هــي 
المسائل التي ال يجوز فيها الصلح وهي المسائل المتعلقـة بـاألحوال الشخصـية والمسـائل المتعلقـة 
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طنيـة مـن قابليـة النـزاع للتســوية بالنظـام العـام، ونعـرض لموقـف االتفاقيـات الدوليـة والتشـريعات الو 
 .بطريق التحكيم

 :موقف االتفاقيات الدولية من قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم: أوال

 :1923بروتوكول جنيف ) 1(

نصت الفقرة األولى من المادة األولى منـه علـى أن تعتـرف الـدول المتعاقـدة بصـحة اتفـاق 
التجاريـــة أو المســـائل األخـــرى التـــي تقبـــل التســـوية  فـــي المســـائل.. التحكـــيم وكـــذلك شـــرط التحكـــيم

 ..بطريق التحكيم

 :1958اتفاقية نيويورك ) 2(

نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة منهــا علــى أن تعتــرف كــل دولــة متعاقــدة باالتفــاق 
علــــى التحكــــيم المكتــــوب الــــذي يلتــــزم بمقتضــــاه األطــــراف بــــأن يخضــــعوا للتحكــــيم كــــل أو بعــــض 

تــي نشــأت أو يمــن أن تنشــا بيــنهم بشــأن عالقــة قانونيــة معينــة، ســواء أكانــت عالقــة المنازعــات ال
 ".تعاقدية أو غير تعاقدية، متى تعلقت بمسألة يجوز تسويتها بطريق التحكيم

فقــد حســمت االتفاقيــة مســألة مــدى قابليــة النــزاع للتســوية بطريــق التحكــيم، مــن خــالل نــص 
علـى أن يكـون اتفـاق التحكـيم صـحيحا وفقـا للقـانون الـذي  الفقرة األولى من المادة الخامسة منهـا،

 .أخضعه له األطراف، حيث تخضع المسألة للقانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم

 ):1961جنيف ( االتفاقية األوربية ) 3(

تفصـــل محـــاكم الـــدول المتعاقـــدة فـــي " نصـــت الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة السادســـة علـــى أن 
التحكــيم فيمــا يتعلــق بأهليــة األطــراف وفقــا للقــانون الواجــب التطبيــق عليــه،  وجــود أو صــحة اتفــاق
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حيـــث يعتبـــر . وفقـــا للقـــانون الـــذي أخضـــع لـــه األطـــراف اتفـــاق التحكـــيم -وفـــي المســـائل األخـــرى أ
 .قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم وفقا لقانونه الوطني

 :1965اتفاقية واشنطن ) 4(

يجـوز لكـل دولـة متعاقـدة، عنـد التوقيـع أو الموافقـة " علـى أنـه  25المـادة نصت الفقرة الرابعة من 
أو التصديق على االتفاقية أو في أي تاريخ الحق، أن تخطر المركـز بـالنزاع أو المنازعـات التـي 

حيــث أجــازت االتفاقيــة للــدول حريــة تحديــد المســائل . تــري إمكانيــة خضــوعها الختصــاص لمركــز
يتها بطريق التحكيم لـدى المركـز الـدولي لتسـوية المنازعـات، اشـترطت التي يجوز أو ال جوز تسو 

 )314F315( .االتفاقية إخطار المركز بالمنازعات التي ال يجوز إخضاعها لتحكيم

 :1985 ير عن لجنة القانون التجاري الدولالقانون النموذجي للتحكيم الصاد) 5(

لــة لمختصــة إبطــال حكــم إال إذا ال يجــوز لمحكمــة الدو " مــن القــانون علــى أنــه  34نصــت المــادة 
 ...".موضوع النزاع ال يقبل لتسوية بطريق التحكيم وفقا لقانون هذه الدولة: ثبت للمحكمة أن

ال يجــوز رفــض االعتــراف بحكــم لتحكــيم وتنفيــذه إال إذا قــدرت " علــى أنــه  36/1ونصــت المــادة 
فقـد ... ا لقـانون هـذه الدولـةموضوع النزاع ال يقبـل التسـوية بطريـق التحكـيم وفقـ -1: المحكمة أن

اخضــع القــانون النمــوذجي للتحكــيم مســألة قابليــة النــزاع للتحكــيم لقــانون دولــة القاضــي المرفوعــه 
أمامـــه دعـــوى بطـــالن حكـــم التحكـــيم أو المطلـــوب منـــه تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم واالعتـــراف بـــه، حيـــث 

 :تخضع لقانونين هما

                                           
)315(   Delaume (*GR), op. cit, p. 806. 
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لصـحة اتفـاق التحكـيم، قـانون اإلرادة  القانون الـذي يحكـم اتفـاق التحكـيم باعتبـاره شـرط )1(
 .أو قانون الدولة التي صدر عنها الحكم في حالة تخلف قانون اإلرادة

قانون دولة القاضي المطلوب منه تنفيذ حكـم التحكـيم واالعتـراف بـه كشـرط لالعتـراف  )2(
 )315F316( .بالحكم وتنفيذه

 :يق التحكيمموقف التشريعات الوطنية من مدى قابلية النزاع للتسوية بطر : ثانيا

ـــى التحكـــيم بشـــأن المنازعـــات  ـــى جـــواز االتفـــاق عل ـــة نصـــت عل بعـــض التشـــريعات الوطني
(1955لســنة  25الناشــئة عــن عقــود االمتيــاز البترولــي، مثــال القــانون الليبــي رقــم 

316F

والقــانون . )317
 )317F318( .1957اإليراني للبترول الصادر في 

التحكــيم، حيــث تقصــر  تحظــر بعــض التشــريعات تســوية المنازعــات البتروليــة عــن طريــق
، 1955أكتــوبر  26االختصــاص علــى هيأتهــا القضــائية، مثــال القــانون الكولــومبي الصــادر فــي 

مــن القــانون األســباني  57، فقــد نصــت المــادة 1958نــوفمبر  26والقــانون األســباني الصــادر فــي 
 )318F319( .على خضوع الشركات صاحبة االمتياز للقوانين األسبانية واالختصاص لمحاكم أسبانيا

من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، التـي  298أما القانون المصري فقد نصت المادة 
تشترط لتنفيذ حكم التحكيم في مصر أن يكون صادرا في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقـا للقـانون 

                                           
)316(  Fouchard (ph), o. 113, No. 197. 

 .وما بعدها 127راشد البراوي، المرجع السابق،ص / راجع د )317(
)318(  el- Gohary (M.F), op. cit, p. 130, No. 139. 

ــــي ســــنة  )319( ــــب الفن ــــم 37مجموعــــة المكت ، ص 1968قضــــائية،  51، لســــنة 573، الطعــــن رق
826. 
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المصـــري، ويســـري حكـــم المـــادة علـــى األحكـــام الصـــادرة ي الخـــارج عـــن هيئـــات التحكـــيم ويطلـــب 
فـــي مصـــر وقـــد قـــررت محكمـــة الـــنقض بأحكـــام المحكمـــين الصـــادرة عـــن هيئـــات التحكـــيم  تنفيــذها

 .خارج مصر

مــن قــانون المرافعــات  841فقــد ذهبــت محكمــة الــنقض إلــى أن المســتفاد مــن نــص المــادة 
المدنيــة والتجاريــة أنهــا أوجبــت صــدور حكــم المحكمــين فــي مصــر وٕاال أتعبــت فــي شــأنه القواعــد 

ة في بلد أجنبي، فقد ذهب المشرع المصري إلى أن االتفاق على التحكـيم المقررة لألحكام الصادر 
 )319F320( .في الخارج ال يمثل مساسا بالنظام العام

مما سبق يتبين لنا أن مسألة قابلية النزاع للتحكيم مسألة صحة أي أن إجـراء التحكـيم فـي 
مــن قــانون التحكــيم  28مســألة ال يجــوز فيهــا التحكــيم يترتــب عليــه بطــالن االتفــاق ونصــت المــادة 

، على سـريان أحكـام القـانون علـى كـل تحكـيم يجـري فـي مصـر أو 1994لسنة  27المصري رقم 
خارجها ويتفق أطرافه على إخضاعه ألحكام هذا القانون دون أدني تفرقـة بـين مـا إذا كـان النـزاع 

 )320F321( .يتعلق بعقار كائن في مصر من عدمه

                                           
، ص 1981فبرايـــــر  2قضـــــائية،  42نة لســـــ 453مجموعـــــة المكتـــــب الفنـــــي، الـــــدعوى رقـــــم  )320(

 .1416، ص 34، سنة 1983يونيو   13قضائية جلسة  49لسنة  1259، والدعوى رقم 445
ســـامية راشـــد، التحكـــيم فـــي العالقـــات الدوليـــة الخاصـــة، الكتـــاب األول، اتفـــاق التحكـــيم، / د )321(

 .414، ص 1984
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 المطلب الثاني

 فاق التحكيمالشروط الشكلية لصحة ات

تعتبر الكتابة الشرط الشكلي لصـحة االتفـاق علـى التحكـيم، فيجـب إفـراغ اتفـاق التحكـيم فـي شـكل 
ونعـــرض لشـــرط الكتابـــة فـــي االتفاقيـــات . مكتـــوب، والقـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــى شـــكل االتفـــاق

كتابـة، ثـم الدولية، وقواعد التحكيم ذات الطابع الدولي، ثم موقـف التشـريعات الوطنيـة مـن شـرط ال
 .القانون الواجب التطبيق على شكل االتفاق

موقف االتفاقيات الدوليـة وقواعـد التحكـيم ذات الطـابع الـدولي بالنسـبة للكتابـة فـي شـرط : أوال
 :التحكيم

 :1958يونيو  10موقف اتفاقية نيويورك الصادرة في ) أ(

تعتــرف كــل دولــة متعاقــدة " نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة علــى أنــه 
باالتفــاق المكتــوب الــذي يلتــزم األطــراف بمقتضــاه بــأن يخضــعوا للتحكــيم كــل أو بعــض المنازعــات 

أما الفقرة الثانية من ذات المـادة، حـددت المقصـود باالتفـاق ... التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينه
العقــد أو اتفــاق التحكــيم  يقصــد باالتفــاق المكتــوب شــرط التحكــيم المــدرج فــي" المكتــوب علــى أنــه 

 )321F322("الموقع عليه من األطراف أو االتفاق الذي تضمنته الخطابات أو البرقيات المتبادلة بينهم

فقـــد اشـــترطت اتفاقيـــة نيويـــورك أن يكـــون اتفـــاق التحكـــيم مكتوبـــا لالعتـــراف بـــه، وال قيمـــة 
المكتـــوب، حيـــث أن لالتفـــاق الغيـــر مكتـــوب، ولـــم تشـــترط االتفاقيـــة شـــكال معينـــا التفـــاق التحكـــيم 

من االتفاقيـة بـالنص علـى أن  2/1الكتابة شرط لصحة االتفاق واإلثبات معا، حيث أكدت المادة 
                                           

 .235المرجع السابق،ص سامية راشد، التحكيم في العالقات الدولية، / راجع د )322(
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(كتابــة االتفــاق شــرط صــحة، ولــيس شــرطا لإلثبــات فقــط
322F

والمــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة تمثــل . )323
طـــراف فـــي قاعـــدة موضـــوعية موحـــدة، وال يمـــن أن تختلـــف فـــي التفســـير والتطبيـــق وفقـــا للـــدول األ

 )323F324( .االتفاقية

 ):1961جنيف (موقف االتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدولي، ) ب(

يقصــد باتفــاق شــرط التحكــيم أو اتفــاق " نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة األولــى، علــى أنــه 
التحكيم الموقع عليه من األطراف أو المتضمن فـي رسـائل متبادلـة بيـنهم أو برقيـات أو تلكسـات، 
وفــي العالقــات بــين الــدول التــي ال تفــرض قوانينهــا الشــكل المكتــوب، كــل اتفــاق يبــرم فــي األشــكال 
التـــي تقرهـــا هـــذه القـــوانين فقـــد اشـــترط الـــنص أن يكـــون االتفـــاق علـــى التحكـــيم مكتوبـــا، مـــع حريـــة 
الشكل وعدد الوسائل التي يرد عليها شكل التحكيم سواء شرط تحكـيم أو اتفـاق تحكـيم، أو رسـائل 

القــــوانين التــــي ال تشــــترط .. خطابــــات أو تلكســــات، وأجــــاز الــــنص أي شــــكل مكتــــوب لالتفــــاق أو
 )324F325( .الكتابة التفاق التحكيم

 ):1965واشنطن ( اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات االستثمار ) جـ(

مــن االتفاقيــة علــى أن يكــون اتفــاق األطــراف علــى الخضــوع للتحكــيم  25/1نصــت المــادة 
ـــة لـــدى المركـــز  ـــة المطلوب ـــق بشـــكل الكتاب ـــان يتعل ـــا، دون أن تتضـــمن المـــادة أي بي ـــدولي مكتوب ال
 )325F326( .لصحة االتفاق

                                           
 .235سامية راشد، المرجع السابق، ص / راجع د )323(
 .172، بند 307سامية راشد، المرجع السابق، ص / راجع د )324(

)325(  Founchard (PH), op. cit, pp. 82-84P No. 143-145. 
)326(  D leaume (GR(, op. cit, clumet, 1982,p. 779. 
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 :1985القانون النموذجي للتحكيم الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي عام ) د(

يجـب أن يكـون اتفـاق التحكـيم مكتوبـا، " نصت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـابعة علـى أنـه 
فاق التحكيم مكتوبا إذا ورد في مسـتند موقـع عليـه مـن األطـراف أو فـي تبـادل رسـائل أو ويعتبر ات

تلكســات أو برقيــات أو غيرهــا مــن وســائل االتصــال الســلكي والالســلكي التــي تــدل علــى وجــوده أو 
فــي تبــادل المطالبــة والــدفاع والتــي يــدعي فيهــا أحــد الطــرفين وجــود هــذا االتفــاق وال ينكــره الطــرف 

ا أن اإلحالة في عقد ما إلى مسـتند متضـمن لشـرط تحكـيم تعتبـر بمثابـة اتفـاق تحكـيم، اآلخر، كم
اشـــترطت  )326F327(.شـــريطة أن يكـــون العقـــد المحيـــل مكتوبـــا وأن تكـــون اإلحالـــة جـــزءا مـــن هـــذا العقـــد

الفقــرة أن يكــون االتفــاق مكتوبــا وبــأي وســيلة تأخــذ شــكل الكتابــة، حيــث عــددت االتفاقيــة وســائل 
 .الكتابة

 :1976عام  ف الئحة التحكيم الصادرة عن لجنة القانون التجاري الدوليموق) و(

مــن الالئحــة علــى شــرط كتابــة اتفــاق التحكــيم، دون تحديــد لشــكل الكتابــة،  18/1المــادة  اشــترطت
حيث أن عريضة الدعوى المرفوعة من المدعي والمرسلة لهيئة التحكيم والمدعى عليـه، يجـب أن 

ورة مــن اتفــاق التحكــيم إذا لــم يكــن مــدرجا فــي العقــد المبــرم بــين يرفــق بهــا صــورة مــن العقــد وصــ
 .الطرفين

 :موقف الئحة محكمة لندن للتحكيم) هـ(

نصــت المــادة األولــى مــن الالئحــة، علــى أن الطــرف الــذي يرغــب فــي بــدء إجــراءات التحكــيم أن 
يقــدم طلــب تحكــيم مكتــوب، علــى أن يكــون مصــحوبا بصــورة مــن المســتندات التعاقديــة الــوارد فيهــا 
شرط التحكيم، حيث وجوب كتابة االتفاق، وليس ضروريا أن يرد االتفاق فـي العقـد األصـلي، بـل 

                                           
)327(  ibid, p. 884,No. 50. 
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ن يـــرد فــي رســـائل أو برقيـــات أو تلكســات متبادلـــة بـــين األطــراف أو فـــي أيـــة وســـيلة مــن الجـــائز أ
 .أخرى مكتوبة

 :الئحة غرفة التجارة الدولية بباريس) و(

نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الالئحة، على وجـوب أن يتضـمن طلـب التحكـيم 
وجبــت الفقــرة علــى أن يكــون االتفــاق االتفاقــات المبرمــة وخاصــة اتفــاق التحكــيم، وبنــاء علــى ذلــك أ

واردا فــي مســتند مكتــوب أو عــدة مســتندات مكتوبــة، حيــث أن كافــة االتفاقيــات الدوليــة، والقواعــد 
 .ذات الطبيعة الدولية، أكدت على وجوب كتابة شرط التحكيم دون تحديد شكل محور للكتابة

 :تحكيمموقف التشريعات الوطنية من شرط الكتابة لصحة اتفاق ال: ثانيا

اتحدت كافة التشريعات الوطنية على وجوب الكتابة فيمـا يخـص اتفـاق التحكـيم، واختلفـت 
التشريعات حـول شـكل االتفـاق رسـمي أو عرفـي، شـرط صـحة أم شـرط إثبـات فقـط، والغالبيـة مـن 
التشريعات لـم تشـترط الرسـمية التفـاق التحكـيم، فقـد أجـزت بعـض التشـريعات ورود اتفـاق التحكـيم 

 .مثل الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا، وروسيا، والهند والدول االشتراكيةعرفيا، 

ونظــام التحكــيم التجــاري فــي دول أمريكــا الالتينيــة، لــم تشــترط رســمية الكتابــة فــي االتفــاق 
ـــى التحكـــيم مثـــل البرازيـــل، واألرجنتـــين، وشـــيلي، بنمـــا، وبوليفيـــا، واعتـــراف القـــانوني األلمـــاني  عل

 7شــفوي بالنســبة للعالقـــات التجــاري، وكــذلك القــانون الكولـــومبي الجديــد الصــادر فـــي بــالتحكيم ال
 .1991لسنة  23والمعدل بالقانون رقم  1989أكتوبر 

فقد اعتبرت التشريعات الوطنية الكتابة شرطا لإلثبات وليس شروطا لصـحة االتفـاق علـى 
ن البلجيكـــي، حيـــث اعتبـــروا الكتابـــة التحكـــيم، مثـــال القـــانون األمريكـــي والقـــانون االنجليـــزي والقـــانو 

يكـــون اتفـــاق " مـــن قـــانون التحكـــيم السويســـري، علـــى أنـــه  78/1شـــرط إثبـــات، فقـــد نصـــت المـــادة 



 

182 
 

التحكـــيم صـــحيحا مــــن حيـــث الشــــكل إذا أبـــرم كتابـــة أو بــــالتلغراف أو الـــتلكس أو الفــــاكس أو أي 
 .التفاق التحكيم وسيلة اتصال أخرى تسمح باإلثبات حيث اشترط النص الكتابة كشرط إثبات

 :أما موقف القانون الفرنسي

" من قانون المرافعات الفرنسي الخاص بـالتحكيم الـداخلي، علـى أنـه  1443نصت المادة 
يجب أن يكون شـرط التحكـيم مكتوبـا فـي العقـد األصـلي أو فـي مسـتند يحيـل إليـه هـذا العقـد، وٕاال 

سـألة التحكـيم الـدولي، فقـد نصـت المـادة ولم يتضمن القانون الفرنسي قواعد تتعلـق بم. كان باطال
عنـدما يكــون التحكـيم الـدولي خاضــعا للقـانون الفرنسـي، ال تنطبــق " مـن القـانون علــى أنـه  1495

نصــوص البــاب األول والثــاني والثالــث مــن هــذا الكتــاب إال إذا اتفــق األطــراف علــى خــالف ذلــك 
تحكـــيم، وٕاجـــراءات التحكـــيم، ، الخاصـــتين بتشـــكيل محكمـــة ال1494، 1493وفيمـــا عـــدا المـــادتين 

وأن يختــاروا أي شــكل آخــر  1443وبنــاء علــى ذلــك لألطــراف مخالفــة القاعــدة الــواردة فــي المــادة 
 .التفاق التحكيم

حيــث أن شــرط الكتابــة فــي التحكــيم الــداخلي، ال يســري علــى التحكــيم الــدولي إال إذا اتفــق 
 1499صــحة، إذا أن المــادة  حيــث أن الكتابــة شــرط إثبــات ال شــرط. األطــراف علــى خــالف ذلــك

مـــن هـــذا القـــانون تتطلـــب لتنفيـــذ حكـــم التحكـــيم واالعتـــراف بـــه تقـــديم النســـخة األصـــلية مـــن حكـــم 
 .التحكيم مصحوبة باتفاق التحكيم

أما الدولة المنتجة للبتـرول، مثـل الكويـت، والعـراق، والبحـرين، تشـترط تشـريعاتهم القانونيـة 
، 1992لسـنة  11أيضـا قـانون التحكـيم اإلمـارات الجديـد رقـم شرط الكتابة إلثبات اتفاق التحكيم، 

إثبات اتفاق التحكيم ال يـتم " منه على أن  203/2، نصت المادة 1992مارس  8والصادر  في 
 .إال بالكتابة
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 :أما موقف القانون المصري

من قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، علـى أنـه ال يثبـت التحكـيم إال  501نصت المادة 
منــه علــى أنــه  12، فقــد نصــت المــادة 1994لســنة  27الكتابــة، أمــا قــانون التحكــيم الجديــد رقــم ب

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وٕاال كان باطال، حيث اشترطت المادة أن يرد شـرط التحكـيم 
ـــم تشـــترط المـــادة شـــكال محـــددا  ـــف الكتابـــة بطـــالن اتفـــاق التحكـــيم، ول مكتوبـــا، ويترتـــب علـــى تخل

 .للكتابة

فقــد تــم الــنص علــى أن يكــون اتفــاق التحكــيم مكتوبــا إذا تضــمنه محــرر وقعــه الطرفــان، أو 
 .إذا تضمنه ما يتبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة

 القانون الواجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم: ثالثا

العقد المبرم بين الطرفين فيما يخص اتفـاق فيما يخص القانون واجب التطبيق على شكل 
التحكيم، أجمعت االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على إخضاع شكل االتفـاق لقـانون محـل 

فقــد أكــدت المــادة الســابعة مــن توصــية مجمــع . اإلبــرام، باعتبارهــا قاعــدة اختياريــة وليســت ملزمــة
يسـري علـى شـكل " ، علـى أن 1957م الهولنديـة القانون الدولي فـي دور االنعقـاد بمدينـة امسـتردا

 .اتفاق التحكيم القانون النافذ في البدل الذي أبرم فيه هذا االتفاق

مشارطة التحكيم أو شرط التحكيم الذي ال يكون مستوفيا المتطلبـات الشـكلية  المقـررة فـي 
رة فـــي قـــانون قــانون البلـــد ملــح اإلبـــرام، يكــون صـــحيا متــى كانـــت قــد روعيـــت فيــه األشـــكال المقــر 

 .ي يوجد به مقر محكمة التحكيم1المكان الذ

العقــود مــا بــين األحيــاء " مــن القــانون المــدني المصــري، علــى أن  20وقــد نصــت المــادة 
تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسـري علـى 
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ن المتعــــادين أو قانونهمــــا الــــوطني أحكامهــــا الموضــــوعية، كمــــا يجــــوز أن تخضــــع القــــانون مــــوط
 .المشترك

 

 القانون واجب التطبيق على موضوع العقود البترولية

كافــة العقــود البتروليــة التــي يــتم إبرامهــا بــين الــدول المنتجــة للبتــرول، والشــركات األجنبيــة 
العاملة في مجال صناعة البتـرول، البـد مـن أن يحكمهـا نظـام قـانوني يؤسـس مشـروعيته، ويحـدد 

، حيـث قضـت بأنـه 1985مداه وآثاره ويوضح داللته القانونية، وهو ما أكدته هيئة تحكـيم آرامكـو 
فـال يتـرك .. ، على نظام قـانونيInvacuoالجلي، أنه ال يتصور وجود عقد دون أن يؤسس  من" 

إبرام العقد لحرية األطراف غير مقيدة، ولكنه بالضـرورة يتصـل بقـانون وضـعي، يضـفي علـى نيـة 
 )327F328( .فال يمكن إبرام عقد دون نظام قانوني يحكمه.. األطراف المعبر عنها القوة القانونية

ة عقـــود البتـــرول وحـــرص الشـــركات األجنبيـــة علـــى تنفيـــذ االلتزامـــات العقديـــة ونظـــرا ألهميـــ
ويتمتـع الطرفـان عنـد . بدقة، يتم رجوع هيئات التحكيم للقانون الذي قبله األطراف عند إبـرام العقـد

التعاقد بإرادة مستقلة وحرية في اختيار القانون الذي يطبـق علـى العقـد، و هنـاك أكثـر مـن صـورة 
 .اف على القانون الذي يحكم موضوع العقدالتفاق األطر 

فقد يتفق األطـراف علـى اختيـار قـانون معـين لـيحكم كافـة جوانـب العقـد، ويسـمي االختيـار 
العــام للقــانون، وقــد يتفــق األطــراف علــى اختيــار محــدد إلحــدى القــانونيين لــيحكم جــزءا مــن العقــد، 

م تطبيـــق قـــانون معـــين أو جـــزء ويســـمي االختيـــار المحـــدد للقـــانون، وقـــد يتفـــق األطـــراف علـــى عـــد
معــين مــن هــذا القــانون ويســمي االختيــار الســلبي للقــانون ،وقــد يتفــق األطــراف علــى اختيــار أكثــر 

                                           
)328(  I.L.R. 27, 1963,p 165. 
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وقـد يتفـق األطـراف  من قانون، ليحكم كل واحد جزءا من العقد، وسمي االختيار المتعدد للقـانون،
فــي هــذا القــانون مــع قاعــدة علــى قــانون معــين يحكــم عقــودهم، بشــرط أن تتماثــل القاعــدة المطبقــة 

 )328F329( .نافذة في قانون آخر ويسمي االختيار الشروط للقانون

لــيحكم العقــد فــي  وقــد يتفــق األطــراف علــى قــانون أو أكثــر ذي قواعــد متماثلــة أو مختلفــة
نفـس الوقـت، ويسـمي االختيـار الجمـاعي للقانون،وقـد يــتم الـنص فـي العقـد علـى تخويـل األطــراف 

الواجـــب التطبيـــق مـــن بـــين أكثـــر مـــن قـــانون، ويســـمي االختيـــار التفصـــيلي  حريـــة اختيـــار القـــانون
 )329F330( .للقانون

ونجـــد أن العقـــود البتروليـــة تمـــنح األطـــراف المتعاقـــدة حريـــة واســـعة، يصـــعب وجودهـــا فـــي 
األنظمة القانونية الداخلية والدولية، عقد دون قيد على حرية أطرافه عند اإلبرام، ولألطراف حرية 

بــا مــا يــتم الــنص علــى تطبيــق قــانون الدولــة المتعاقــدة، وتثــور مســألة غيــاب الــنص االختيــار، وغال
 .على النظام القانوني الخاضع له العقد

وترجـع أسـباب خلـو العقــود البتروليـة مـن الــنص علـى القـانون واجــب التطبيـق علـى العقــد، 
إلغفـال الـنص إلى إهمال األطراف المتعاقدة وضعف المفاوضين عن الدول المنتجة مما يـدفعهم 

وقـــد يرجـــع الســـبب إلـــى جهـــل المفاوضـــين مـــن الناحيـــة القانونيـــة واهتمـــام الـــدول بـــالنواحي . عمـــدا
المالية والفنية فقط، والقانون الواجب التطبيق على عقود البترول من المسـائل الخالفيـة عنـد إبـرام 

ـــة، العقـــد وهـــو مـــا يـــدفع الطـــرفين إلـــى االكتفـــاء باإلشـــارة إلـــى مراعـــاة مبـــادئ حســـن  النيـــة والعدال
 .وتخويل هيئة التحكيم تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد البترولي

                                           
)329(  Ambari, A the law of petroleum concession in the middle east' 

1967,p. 450, 
)330(  ibid, p. 450. 
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 :وسنعرض للقانون الواجب التطبيق على منازعات العقود البترولية على النحو التالي

 .خضوع العقد لقانون اإلرادة المستقلة: المبحث األول

 .هيئة التحكيم خضوع العقد للقانون المختار من: المبحث الثاني

العقود البترولية مصدر أساسي لقـانون اإلرادة المسـتقلة والقـانون المختـار : المبحث الثالث
 .من هيئة التحكيم

 .موقف أحكام التحكيم من القانون واجب التطبيق على العقد: المبحث الرابع

ناشـئة عـن المبادئ العامة للقانون ومدى مالءمتها لتسـوية المنازعـات ال: المبحث الخامس
 .العقد البترولي
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 المبحث األول

 خضوع العقد لقانون اإلرادة المستقلة

أجمعـــت كافـــة االتفاقيـــات الدوليـــة، والقواعــــد ذات الطـــابع الـــدولي، والتشـــريعات الوطنيــــة، 
وأحاكم التحكيم على حرية األطراف المتعاقدة في تحديد القانون الذي يحكم العقد، حيـث أن إرادة 

 .عند اإلبرام هي المحددة للنظام القانوني الواجب التطبيق على موضوع العقداألطراف الحرة 

موقـــف االتفاقيـــات الدوليـــة للتحكـــيم، والقواعـــد ذات الطـــابع الـــدولي مـــن قـــانون اإلرادة : أوال
 .المستقلة

 ":1961جنيف" االتفاقية األوروبية ) 1(

تحديــد القــانون الــذي يتعــين لألطــراف حريــة  -1" نصــت المــادة الســابعة منهــا، علــى أ،ه 
حيـث سـمح الـنص لألطـراف المتعاقـدة الحريـة فـي .. على المحكمين تطبيقـه علـى موضـوع النـزاع

 .اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

 :1965اتفاقية واشنطن ) 2(

أقــرت االتفاقيــة بحــق الدولــة واألشــخاص العامــة عمومــا، اختيــار القــانون واجــب التطبيــق 
 .لى موضوع النزاع الذي تكون الدولة أو أ؛د أجزتها التابعة طرفا في العقدع

مــن االتفاقيــة مســألة القــانون الواجــب التطبيــق علــى الموضــوع فــي  42وقــد عالجــت المــادة 
 :ثالثة فقرات على النحو التالي
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تفصــل محكمــة التحكــيم فــي النــزاع وفقــا لقواعــد القــانون " الفقــرة األولــى، نصــت علــى أنــه 
لمختار بواسطة األطراف، وفي حالة عدم االتفاق، فالمحكمـة تطبـق قـانون الدولـة المتعاقـدة، بمـا ا

فيها قواعـد تنـازع القـوانين فـي هـذا القـانون، وكـذلك مبـادئ القـانون الـدولي العـام المعمـول بهـا فـي 
 .هذا الشأن

اســتندا  ال يمكــن للمحكمــة رفــض الفصــل فــي المنازعــة" ونصــت الفقــرة الثانيــة، علــى أنــه 
لعـــدم وجـــود نصـــوص قانونيـــة فـــي المســـألة المعروضـــة عليهـــا أو اســـتنادا إلـــى غمـــوض أو عـــدم 

ونصـــت الفقـــرة الثالثـــة، علـــى أنـــه ال تحـــول الفقـــرات الســـابقة بـــين ســـلطة محكمـــة " وضـــوح القـــانون
 .التحكيم في الفصل في المنازعات وفقا لمبادئ العدالة، إذا كانت األطراف قد اتفقت على ذلك

المــادة، مســألة القــانون الواجــب التطبيــق فـي فقراتهــا الثالثــة، مــن خــالل تطبيــق هيئــة  بينـت
التحكــيم القــانون الــذي اختــاره الطــرفين لحســم النــزاع، وفــي حالــة عــدم االتفــاق علــى هيئــة التحكــيم 
تطبيق قانون الدولـة المتعاقـدة، ويـدخل ضـمن هـذا القـانون قواعـد تنـازع القـوانين المعمـول بهـا فـي 

 .القانون الدولي الخاص بالدولة المتعاقدة، ومبادئ القانون الدولي العام مجال

وال يجــوز لهيئــة التحكــيم رفــض نظــر المنازعـــات المعروضــة بحجــة عــدم وجــود نصـــوص 
قانونيــة فــي المســألة المعروضــة، وهــو مــا يعنــي أن نظــام التحكــيم ال يوجــد بــه مبــدأ نقــص القواعــد 

م اإلدعــاء بغمــوض وعــدم وضــوح القــانون المختــار ليطبــق علــى القانونيــة، وال يمكــن لهيئــة التحكــي
المنازعـة المعروضــة، وعلــى الـرغم مــن ذلــك سـمحت المــادة لهيئــة التحكـيم تطبيــق مبــادئ العدالــة، 

 .إذا كان ضمن الموضوعات التي شملها اتفاق األطراف

 :1976لجنة القانون التجاري الدولي ) 3(



 

189 
 

كمة التحكيم القانون المختار بواسـطة األطـراف منها، على أن تطبق مح 33نصت المادة 
حيث حددت المادة القانون الواجـب التطبيـق . بوصفه القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع

 .المحدد بواسطة إرادة األطراف المتعاقدة

 

 :1979مجمع القانون الدولي، دورة االنعقاد في مدينة آثينا ) 4(

ع العقــود المبرمــة بــين الــدول واألشــخاص الخاصــة نصــت المــادة األولــى، علــى أن تخضــ
(األجنبية للقواعد القانونية المختارة بواسطة األطراف

330F

ضعت المادة العقود البترولية المبرمة أخ )331
 .بين الدول وأشخاصها العامة، والشركات األجنبية للقواعد المختارة من الطرفين

المجمع الدولي، على أنه يجـوز لألطـراف ونصت المادة الثانية من التوصية الصادرة من 
أن يختــاروا قانونــا حامــا للعقــد، إمــا قانونــا أو عــدة قــوانين داخليــة أو المبــادئ المشــتركة بــين هــذه 
القوانين، وأما المبادئ العامة للقانون، أو المبادئ الطبقة في العالقـات االقتصـادية الدوليـة، وٕانمـا 

 )331F332( .ادر القانونيةالقانون الدولي أو خليطا من هذا المص

فالمــادة الســابقة حــددت القواعــد القانونيــة المطبقــة علــى منازعــات العقــود البتروليــة، علــى 
نحو متدرج من خـالل اتفـاق األطـراف علـى تطبيـق قـانون وطنـي، أو المبـادئ القانونيـة المشـتركة 

دول فـــي العالقـــات بـــين األنظمـــة القانونيـــة ثـــم المبـــادئ العامـــة للقـــانون، والمبـــادئ التـــي تطبقهـــا الـــ
االقتصادية الدولية، ومبادئ القانون الدولي العام، أو أن يطبق مجموعة من هـذه المصـادر علـى 

 .المنازعة موضوع التحكيم
                                           

)331(  A- I. D.I, 1979, p. 192. 
)332(  Rev- Crit, 1980, p 427. 
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 )332F333( :1980معاهدة رما ) 5(

أخضــعت المعاهــدة العقــد البترولــي للقــانون الــوطني، فقــد نصــت المــادة الثالثــة منهــا علــى 
ويتعـين إعمـال القواعــد اآلمـره لهـذا القـانون فــي . بواســطة األطـرافخضـوع العقـد للقـانون المختـار 

حالة اختيار قانون غير قانون الدولة المتعاقدة، ونصت المادة الرابعة، على ضرورة وجـود رابطـة 
موضوعية بين العقد والنظام القانوني الذي يحكمنه فـي حالـة عـدم وجـود اختيـار صـريح أو مؤكـد 

 .من قبل األطراف

نون النمــوذجي الــدولي للتحكــيم، الصــادر عــن لجنــة القــانون التجــاري الــدولي عــام القــا) 6(
1985: 

تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقـا للقواعـد القانونيـة المختـارة  -1" تم النص على أن 
وأي اختيــار لقــانون دولـــة، أو . مــن قبــل األطــراف بوصــفها واجبــة التطبيـــق علــى موضــوع النــزاع

يجب أن يؤخذ على أنه اختيار مباشر للقواعد القانونية الموضوعية لهـذه الدولـة لنظامها القانوني 
 .وليس لقواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق األطراف صراحة على خالف ذلك

 :قواعد التحكيم النافذة لدي غرفة التجارة الدولية) 7(

ديـد القـانون الـذي يتعـين من القواعد على أن لألطـراف الحريـة فـي تح 13/1نصت المادة 
 .على المحاكم تطبيقه على موضوع النزاع

 :1992م النافذة لدي الجمعية األمريكية للتحكيم من أول مايو يقواعد التحك) 8(

                                           
إبريــــل  1، ودخلــــت حيــــز النفــــاذ فــــي 1980يونيــــو  19معاهــــدة رمــــا تــــم التوقيــــع عليهــــا فــــي  )333(

1991. 
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ـــى أن تطبـــق محكمـــة التحكـــيم القـــانون أو القـــوانين  19/1نصـــت المـــادة  مـــن القواعـــد، عل
 )333F334( .النزاعالموضوعية المختارة بواسطة األطراف ليحكم موضوع 

فقــد أكــدت كافــة االتفاقيــات الدوليــة للتحكــيم، والقواعــد القانونيــة ذات الطــابع الــدولي التــي 
تقــوم هيئــات التحكــيم الدائمــة بتطبيقهــا، علــى حريــة األطــراف فــي اختيــار القــانون واجــب التطبيــق 

 .العقدعلى العقد من خالل النص الصريح الذي يظهر اإلرادة المستقلة لألطراف عند إبرام 

ــا ــق علــى : ثاني ــانون واجــب التطبي ــة الخاصــة بــالتحكيم بالنســبة للق ــف التشــريعات الوطني موق
 :موضوع العقد

، علـى 1981من القانون الفرنسي الخاص بالتحكيم الدولي الصـادر  1496نصت المادة 
لمــادة وا. )334F335( .يفصــل المحكــم فــي النــزاع وفقــا للقواعــد القانونيــة المختــارة مــن قبــل األطــراف" أنــه 

تفصــل محكمــة التحكــيم وفقــا للقواعــد القانونيــة " مــن القــانون األيرلنــدي للتحكــيم، علــى أن  1054
(المختـارة بواسـطة األطـراف

335F

مـن القــانون السويسـري للتحكـيم الــدولي،  187/1ونصــت المـادة . )336
 .تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون المختارة بواسطة األطراف" على أنه 

، علـى أنـه 1991، من القـانون الجزائـري للتحكـيم الصـادر 14مكرر  358ونصت المادة 
ونصــت المــادة . تفصــل محكمــة التحكــيم فــي النــزاع وفقــا لقواعــد القــانون التــي اختارهــا األطــراف" 

تطبـق هيئـة التحكـيم علـى " ، علـى أن 1994لسـنة  27من القـانون المصـري للتحكـيم رقـم  39/1

                                           
)334(  Rev- Arb, 1993. 
)335(  journal official 14 ,mai , 1981. 
)336(  rev- arb, 1988. 
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وٕاذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينـة اتبعـت . القواعد التي يتفق عليها الطرفانموضوع النزاع 
 .القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك

 :موقف أحكام التحكيم من مسألة خضوع العقد لقانون اإلرادة المستقلة: ثالثا

ات التحكــيم علــى مبــدأ اســتقالل إرادة األطــراف المتعاقــدة أكــدت األحكــام الصــادرة عــن هيئــ
فــي اختيــار القــانون واجــب التطبيــق علــى موضــوع النــزاع، ونعــرض لــبعض األحكــام الصــادرة عــن 

 .هيئات التحكيم فيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق

 )336F337( :1971لسنة  1512حكم التحكيم الصادر في القضية رقم ) 1(

فـــي المســائل التعاقديـــة مــن الممكـــن الحــديث عـــن قـــانون " علـــى أنــه أكــدت هيئـــة التحكــيم 
دولي خاص مشترك أو عالمي، على األقل عندما يتعلق األمر بمعرفة القـانون الـذي يحكـم العقـد 
فــي حالـــة االختيـــار الصـــريح مـــن قبـــل األطـــراف، حيــث يوجـــد مبـــدأ مســـلم بـــه عالميـــا فـــي القـــانون 

وأن .. حكم العقد هو القـانون المختـار بواسـطة األطـرافالدولي الخاص يقضي أن القانون الذي ي
االختالفـات التــي يمكــن أن نالحظهــا بــين األنظمــة الوطنيــة المختلفــة تتعلــق فقــط بــالقيود التــي تــرد 

  .على حرية األطراف في اختيار القانون واجب التطبيق وليست بالمبدأ ذاته المسلم به عالميا

 )337F338( :1971لسنة  1581رقم  حكم التحكيم الصادر في القضية) 2(

 l'acte deبما أن محكمة التحكيم تستمد من عقـد توليـة المحكمـين " أكد المحكم على أنه 

mission   كامـــل ســـلطاتها، واختصاصــاتها، وبمـــا أنهــا علـــى عكـــس المحكمــة القضـــائية، ملزمـــة

                                           
)337( Clunet, 1974,p 904. 
)338( clunet, 1974,p. 887. 
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فرنسـي هـو الواجـب بإرادة األطراف عندما تكون متطابقة، فإنه ال يمكن إال أن تعلن أن القـانون ال
 .التطبيق في القضية

 )338F339( :1958أغسطس  23حكم الحكيم الصادر في قضية آرامكو الصادر في ) 3(

وفقــا لمبــادئ القــانون الــدولي الخــاص فــإن القــانون واجــب " أكــدت هيئــة التحكــيم علــى أنــه 
ن قبــل التطبيــق علــى العقــد ذي الطــابع الــدولي هــو فــي المقــام األول القــانون المختــار صــراحة مــ

 .األطراف، وفي حالة غياب مثل هذا االختيار، يطبق في المقام الثاني قانون اإلرادة المفترضة

 )339F340( :1963مارس  15حكم تحكيم سافير الصادر في ) 4(

إرادة األطــراف الصــريحة أو الضــمنية هــي التــي " علــى أن  "Cavin"أكــد المحكــم الوحيــد 
تحدد القانون واجب التطبيق في المسائل التعاقدية، وبعد أن اتضح أن العقد المبـرم بـين الطـرفين 
ال يتضمن أي اختيار صريح للقانون واجب التطبيق، وأكد على أنه هـو المخـتص بتحديـد النظـام 

مــة طبقــا للمؤشــرات الدالــة علــى إرادة األطــراف وخصوصــا القــانوني واجــب التطبيــق األكثــر مالء
 .تلك التي يتضمنها العقد

 )340F341( :1977يناير  19حكم تحكيم تكساكو الصادرة في ) 5(
حيـث أن كـل األنظمـة القانونيـة أيـا كانـت .. علـى أنـه Dupuyأكد المحكـم الوحيـد األسـتاذ 

 .تطبق مبدأ استقالل اإلرادة في مجال العقود البترولية
 )341F342( :1977أبريل  12حكم تحكيم ليامكو، الصادر في ) 6(

                                           
)339( erv, cirt, 1963, p 313. 
)340(  A.S.D.I, 1962,p. 284. 
)341(  Clunet, 1977,p. 353,No 25. 



 

194 
 

ــــى محكمــــة التحكــــيم أن تسترشــــد  ــــى أن عل ــــد األســــتاذ محمصــــاني، عل أكــــد المحكــــم الوحي
بالمبــادئ العامــة المنظمــة لتنــازع القــوانين فــي القــانون الــدولي الخــاص، وطبقــا لهــذه المبــادئ فــإن 

اختــاره األطــراف أو الــذي يمكــن افتــراض القــانون واجــب التطبيــق علــى عقــد مــا هــو القــانون الــذي 
 )342F343( .أنهم أرادوا إخضاع العقد له

 )343F344(:"ELF- Aquitanice"حم التحكيم الصادر في قضية ) 7(
أكــد المحكــم علــى أن لألطــراف فــي مجــال العقــود البتروليــة مصــلحة مشــروعة فــي اختيــار 

عقـد شـرطا صـريحا يقضـي القانون الذي يحكم عقدهم، وذلك بأن يدرجوا، على سبيل المثال في ال
 .بتطبيق قانون معين

فقــد أكــدت األحكــام الصــادرة عــن هيئــات التحكــيم علــى أن مســألة اختيــار القــانون الواجــب 
التطبيـــق علـــى العقـــد حـــق أصـــيل ألطرافـــه دون قـــدي، حيـــث أن اإلرادة المســـتقلة لألطـــراف هـــي 

 .لقواعد من العقد ذاتهمصدر القانون الواجب التطبيق بحرية كاملة، حيث يتم استخالص هذه ا

 المبحث الثاني

 خضوع العقد للقانون المختار من جانب هيئة التحكيم

تثير مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق علـى المنازعـات الناشـئة عـن العقـود البتروليـة، 
الكثير مـن الخـالف والجـدل فـي حالـة عـدم الـنص علـى قـانون اإلرادة المسـتقلة، ولـدينا أن الحريـة 
الكاملة التي يتمتع بهـا األطـراف فـي تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق علـى موضـوع النـزاع، يجـب 

                                                                                                                                        
)342(   Rev- Arb 1980,p. 137 
)343( Rev- Arb 1980,p. 137 
)344(   Rev- Arb 1984,p. 409, No. 15. 
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يقابلهــا حريــة لهيئــة التحكــيم المختصــة بتســوية النــزاع، فــي تحديــد القــانون واجــب التطبيــق فــي  أن
موضوع النزاع في حالة سكوت األطراف عن النص الصريح، أو نقص القواعـد القانونيـة للقـانون 

 .المختار في العقد من النصوص التشريعية التي تعالجها

القــــانوني الــــذي يــــتالءم مــــع موضــــوع النــــزاع ونيــــة ويحــــق لهيئــــة التحكــــيم اختيــــار النظــــام 
األطراف عند التعاقد لتطبيـق علـى العالقـات العقديـة بـين األطـراف، ويعتبـر التحديـد المباشـر مـن 
جانب هيئة التحكيم من أفضل الوسائل لتحديد النظام القانوني الخاضع لـه العقـد محـل المنازعـة، 

صــر العقــد الموضــوعية والقانونيــة ويطبــق القــانون علــى أســاس أن هيئــة التحكــيم تقــوم بتحليــل عنا
وهـــو مـــا أكدتـــه . األكثــر صـــلة بالعقـــد مــن غيـــره، أي تحـــدد هيئـــة التحكــيم القـــانون المناســـب للعقــد

التشــــريعات الوطنيــــة الحديثــــة الخاصــــة بنظــــام التحكــــيم، وأحكــــام التحكــــيم الصــــادرة عــــن هيئــــات 
 .التحكيم

 :القانون واجب التطبيق على العقد موقف التشريعات الوطنية الحديثة من: أوال

سمحت كافـة التشـريعات القانونيـة الحديثـة الخاصـة بـالتحكيم، لهيئـة التحكـيم حريـة اختيـار 
النظــام القــانوني المالئــم واألكثــر تناســبا مــع العقــد المــروض عليهــا لتســوية الخــالف الناشــئ عــن 

انوني طالمـــا غـــاب الـــنص المحـــدد تنفيـــذه أو تفســـيره، وال تنفيـــذ هيئـــة التحكـــيم بتطبيـــق أي نظـــام قـــ
 .لذلك

 :1981القانون الفرنسي للتحكيم الدولي الصادر ) 1(

من القـانون، علـى أن يفصـل المحكـم فـي النـزاع، فـي حالـة غيـاب  1496/1نصت المادة 
القواعد المختارة من قبل األطراف، وفقا لقواعد القـانون التـي يقـدر أنهـا مالئمـة، فقـد مـنح المشـرع 

ئـة التحكـيم المختصـة بالفصـل فـي النـزاع سـلطة تحديـد القـانون الواجـب التطبيـق علـى الفرنسي هي
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موضــوع النــزاع مباشــرة ودون الرجــوع إلــى قواعــد تنــازع القــوانين فــي القــانون الــدولي الخــاص لبلــد 
 )344F345( .معين

فــــي حالــــة عــــدم اختيــــار " ، علــــى أنــــه 1054/2القــــانون األيرلنــــدي للتحكــــيم، نصــــت المــــادة ) 2(
للقــانون واجــب التطبيــق، تفصــل المحكمــة التحكــيم وفقــا لقواعــد القــانون التــي تــري أنهــا  األطــراف

 ".مالئمة في القضية

 :القانون السويسري للتحكيم) 3(

، على أن تفصل محكمة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القـانون التـي تـرتبط 187/1نصت المادة 
 .القانونية المختارة بواسطة األطرافبصالت أكثر وثاقة، وذلك في حالة غياب القواعد 

فقد منح المشرع السويسري هيئـة التحكـيم تحديـد القواعـد التـي لهـا صـالت وثيقـة بموضـوع 
 .النزاع، وهيئة التحكيم ليست ملزمة بتطبيق قانون وطني معين

(1991القانون الجزائري للتحكيم الصادر ) 4(
345F

346(: 

التحكـــيم فـــي النـــزاع، فـــي حالـــة  ، علـــى أن تفصـــل محكمـــة14مكـــرر  458نصـــت المـــادة 
غياب القواعد القانونية المختـارة مـن قبـل األطـراف طبقـا لقواعـد القـانون والعـادات التـي تقـدر أنهـا 

 .مالئمة

                                           
)345(  FouncharD (ph), l'arbitrage in durational en france op . cit, p. 397 

etss- No. 4 etss.  
)346(  Rev- arb, 1993. 
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حـــرص المشـــرع الجزائـــري علـــى مـــنح هيئـــة التحكـــيم الحريـــة دون قيـــد فـــي اختيـــار القـــانون 
تحكــيم فــي اختيــار القــانون واجــب التطبيــق فــي حالــة غيــاب الــنص، حيــث توســع فــي مــنح هيئــة ال

 .المالئم لتسوية النزاع موضوع العقد

 )346F347( :1994لسنة  27القانون المصري للتحكيم، رقم ) 5(

إذا لــــم يتفــــق الطرفــــان علــــى القواعــــد القانونيــــة واجبــــة " ، علــــى أنــــه 39/2نصــــت المــــادة 
الـذي تـري أنـه  التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون

 .األكثر اتصاال بالنزاع

فكافة التشريعات الوطنية الحديثـة الخاصـة بـالتحكيم، اتفقـت علـى حريـة هيئـة التحكـيم فـي 
تحديــد النظــام القــانوني للعقــد، مــن خــالل اختيارهــا القواعــد القانونيــة الموضــوعية األكثــر اتصــاال 

األمريكيـة للتحكـيم ، بـالنص علـى أنـه  من قواعـد الجمعيـة 29/1بموضوع النزاع وقد بينت المادة 
في حالة عم وجود أي بيان من قبل األطراف، تطبـق محكمـة التحكـيم القـانون أن القـوانين التـي " 

 .تري أنها مالئمة

 :موقف أحكام التحكيم في حالة غياب النص، والتطبيق المباشر من هيئة التحكيم: ثانيا

 :1972لسنة  1717حكم التحكيم الصادر في القضية رقم ) 1(

قــرر المحكــم تطبيــق القــانون اإليرانــي وذلــك باعتبــاره النظــام القــانوني األكثــر صــلة بالعقــد، 
حيــث أن العقــد كــان قــد أبــرم فــي طهــران، والبضــائع موضــوع العقــد كــان مــن الواجــب تســليمها فــي 

                                           
 .1994أبريل  21، 1994، تابع 16الجريدة الرسمية، العدد  )347(



 

198 
 

للجـوء إيران، كما أن المدعى كان مقيما في طهران، فدق صدر المحكم مباشـرة علـى العقـد دون ا
 )347F348( .إلى نظام وطني لتنازع القوانين

 )348F349( :1983لسنة  3880حكم التحكيم الصادر في القضية رقم ) 2(

قررت هيئة التحكيم تطبيق القانون البلجيكي مباشرة، وأكدت على أنه ليس من الضـروري 
العقـد  البحث عن قواعد القانون الدولي الخاص واجبة اإلتباع لتعين القانون واجـب التطبيـق علـى

موضوع النزاع، بل يكفي إثبات أن كل عناصـر العقـد، مقـر البـائع والمشـتري، ومكـان تنفيـذ العقـد 
 .وكذلك مكان إبرامه تقع كلها في بلجيكا

حيــث أن التحديــد المباشــر للقــانون واجــب التطبيــق مــن قبــل هيئــة التحكــيم بمنحهــا الحريــة 
العقــد، حيــث تقــوم هيئــة التحكــيم بفحــص  الكاملــة دون الخضــوع ألي نظــام قــانوني ال يــتالءم مــع

 .وتحليل العناصر الموضوعية للعقد، وتختار القانون األكثر صلة بالعقد

                                           
)348(  clunet, 1976, p. 890. ets 
)349(  clunet, 1981, p. 931 ets. Clunet, 1983,m p. 897, ets. 
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 المبحث الثالث

 العقد البترولي كمصدر للقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع

احتــــوت العقــــود البتروليــــة المبرمــــة خــــالل القــــرن الماضــــي، علــــى العديــــد مــــن النصــــوص 
قانون الخاضع له العقـد واشـتملت علـى الـنص علـى تطبيـق قـانون الدولـة المتعاقـدة، أو المحددة لل

النص على تطبيق المبادئ المشتركة في القانون الوطني للدولة المتعاقـدة، والقـانون الـدولي العـام 
بصفة رئيسية، والبادئ العامة للقانون بصفة احتياطيـة، والـبعض مـن العقـود تـم الـنص فيهـا علـى 

المبادئ المشتركة في األنظمة القانونية لألطـراف بصـفة رئيسـية، والمبـادئ العامـة للقـانون  تطبيق
 .بصفة احتياطية

والــبعض مــن العقــود نصــت علــى تطبيــق المبــادئ العامــة للقــانون باعتبارهــا القــانون الــذي 
لوضـعها يحكم العقد، وهو المعمول به في مجال العقود البترولية، وتختلف من دولة ألخـرى وفقـا 

 .اإلنتاجي، وموقعها الجغرافي مال لهما من آثار هامة في اختيار القواعد الواجبة عند إبرام العقد

ولـــدينا، أن الشـــركات األجنبيـــة عنـــد إبـــرام العقـــد تقبـــل بـــالنص علـــى تطبيـــق قـــانون الدولـــة 
ة المتعاقــدة المتعاقــدة ليحمــك العقــد، لضــمان حمايــة اســتثمارها البتروليــة، وٕادراكهــا أن قــانون الدولــ

لــن يطبــق مــن جانــب هيئــة التحكــيم، حيــث تعــاني تشــريعات الــدول المنتجــة للبتــرول ودول الشــرق 
األوســط مــن الجمــود وعــدم التطــور القــانوني، وعــدم تماثــل األنظمــة القانونيــة لهــذه الــدول، فالنظــام 

دة، قطـر، مصـر، القانون في إيران، السعودية، العراق، البحرين، الكويت، اإلمارات العربية المتحـ
 .ليبيا، الجزائر، مختلف بين جميع الدول فال تماثل بينهم

أمـــا األنظمـــة القانونيـــة التـــي تخضـــع تحـــت مظلتهـــا الشـــركات األجنبيـــة البتروليـــة، النظـــام 
القــانوني األنجلوسكســوني، والنظــام الالتينــي تبــدو وهــي األنســب واألفضــل، والتــي واكبــت التطــور 
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اتفاقيات االستثمار يما بين الـدول وهـو مـا يجعـل مـن قضـاء التحكـيم القانوني الدولي تحت مظلة 
أكثــر عموميــة وشــمولية مــن األنظمــة القانونيــة األخــرى، وهــو مــا يجعلنــي أفضــل العقــد التــي يــتم 

 .النص فيها على تطبيق المبادئ العامة للقانون، باعتبارها القانون الذي يحكم العقد البترولي

العقديـة المحـددة للقـانون واجـب التطبيـق علـى موضـوع ولذلك سنعرض لـبعض النصـوص 
النــــزاع، مــــن خــــالل العقــــود التــــي أبرمــــت خــــالل القــــرن الماضــــي، فيمــــا بــــين الشــــركات األجنبيــــة 

 .الخاصة، والدول المنتجة للبترول في الشرق األوسط

 :العقود البترولية التي تم النص فيها على تطبيق قانون الدولة المتعاقدة: أوال

العقود البترولية المبرمة بين الدول المنتجـة، والشـركات األجنبيـة الخاصـة للبتـرول، غالبية 
تم النص فهيا على خضوع العقد للنظـام القـانوني للدولـة المتعاقـدة، واتخـذت النصـوص أكثـر مـن 
شكل، حيث أن البعض من العقود تم الـنص فيهـا علـى تطبيـق قـانون الدولـة المتعاقـدة فقـط، مثـل 

 )349F350( .أبرمتها اندونيسيا، وفنزويال ودول أمريكا الالتينية العقود التي

وقد طبقت الحكومة اإليرانية ذلك على عقودها البترولية المبرمـة مـع شـركات الكونسـرتيوم 
، فـــتم الـــنص علـــى خضـــوع العقـــد وملحقاتـــه للقـــوانين اإليرانيـــة، كـــذلك والعقـــود المبرمـــة مـــع 1954

، حرصت الحكومة اإليرانيـة عنـد إبـرام هـذه العقـد، 1971اليابانية الشركات األمريكية، والشركات 
 .فتم النص على خضوع العقد تنفيذا وتفسيرا وفقا للقانون اإليراني

، 1958وكمثال آخر أيضا، العقد المبرم بنـي الحكومـة اإليرانيـة وشـركة أجيبـت األمريكيـة 
انون اإليراني فـي كافـة منازعاتـه ، تم النص في التعديل على خضوع العقد للق1973والمعدل في 
 .تنفيذا وتفسيرا

                                           
)350(  el kosheri (s.S)le regine juridique, op. cit, p. 306. 
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وتم النص في الـبعض مـن العقـود علـى تطبيـق قـانون الدولـة المتعاقـدة علـى بعـض أجـراء 
العقـــد، وتطبيـــق قـــانون أخـــر علـــى بـــاقي أجـــراء العقـــد مثـــال، اتفـــاق التحكـــيم المبـــرم بـــين الحكومـــة 

تفصـــل " المـــادة الرابعــة علـــى أنــه ، فقــد نصــت 1955فبرايـــر  23الســعودية، وشــركة آرامكـــو فــي 
 :محكمة التحكيم في النزاع

طبقـــا لقـــانون الســـعودية، كمـــا هـــو معـــروف فـــي االتفـــاق، طالمـــا أن المســـائل التـــي تـــدخل فـــي ) أ(
 .اختصاص السعودية هي المعنية

طبقا للقـانون الـذي تـري محكمـة التحكـيم وجـوب تطبيقـه، طالمـا أن المسـائل التـي تخـرج مـن ) ب(
 .سعودية هي المعنيةاختصاص ال

 "Moslem law"والمقصـود بالقـانون السـعودي الـوارد فـي االتفـاق، هـو القـانون اإلسـالمي 
كما فسرته مدرسـة اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، وكمـا هـو مطبـق فـي المملكـة العربيـة السـعودية ومثـال 

 -Baruchمــن العقــد المبــرم بــين الحكومــة األثيوبيــة والشــركة األمريكيــة  28آخــر، نــص المــادة 

foster  فقد نصت على أن يكون القانون األثيوبي هو الواجب التطبيق فـي 1966في اغسطس ،
وفـــي غيـــاب مثـــل هـــذا الـــنص، يكـــون العقـــد . األحـــوال التـــي يـــنص فيهـــا العقـــد صـــراحة علـــى ذلـــك

 )350F351( .محكوما ومفسرا طبقا للمبادئ المعرف بها عموما في القانون الدولي

ة تــم الــنص فيهــا علــى تطبيــق قــانون الدولــة المتعاقــدة بصــفة والــبعض مــن العقــود البتروليــ
مــن العقــد المبــرم بــين  4أساســية، وتطبيــق المبــادئ العامــة للقــانون بصــفة احتياطيــة مثــال، المــادة 

تفصـل محكمـة التحكـيم " ، نصـت علـى أن 1968المؤسسـة الجزائريـة سـوناطراك، وشـركة جيبتـي 

                                           
)351(  Lalive (J.E) contrats entre.. op. cit, p 75,. Etss. 
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وص القانونية والالئحية واالتفاقيـة النافـذة، كمـا يجـوز طبقا لقواعد القانون وذلك على أساس النص
 )351F352( .لها اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون بصفة احتياطية

 frontier Liberia oil"مـن العقـد المبـرم بـين الحكومـة الليبريـة، وشـركة  75ونـص المـادة 
ذلـك يجـوز لهـم  نصت على أن يطبق المحكمون في المقـام األول قـانون ليبريـا، ومـع 1957عام 

 )352F353( .اللجوء إلى مبادئ القانون المعترف بها عموما، وكذلك اعتبارات العدالة

ـــة بشـــرط عـــدم وجـــود  ـــى تطيـــق قـــانون الدول ـــة تـــم الـــنص عل ـــبعض مـــن العقـــود البترولي وال
مثـــال العقــد المبـــرم بـــين حكومــة فـــارس والشـــركة . تعــارض بـــين القــانون المطبـــق ونصـــوص العقــد

، علــــى وجــــوب تصــــديق المجلــــس الــــوطني الفارســــي 27نصــــت المــــادة  ،1933األنجلــــو فارســــية 
 .لنفاذها

مــن العقــد المبــرم بــين الحكومــة العراقيــة وشــركة نفــط الموصــل  46وكمثــال أيضــا، المــادة 
، نصـــت علــــى أ،ه ال تنفـــذ هــــذه االتفاقيــــة إال إذا صـــدرت فــــي شــــكل قـــانون خــــاص يلــــزم 1933

ذه االتفاقيــة تعـين اإلشـارة إلــى تـاريخ نفـاذ هــذا ، واي إشــارة لتـاريخ هـ1932مـايو  31صـدوره قبـل 
من العقد المبرم بـين الحكومـة السـعودية، وشـركة جيتـي  33وأيضا نص المادة .. القانون الخاص

، نصت على أن تمارس حقـوق الشـركة الممتـدة فـي هـذا االتفاقيـة علـى وجـه سـائغ قانونـا، 1949
 )353F354( .لمرتبطة بها الحكومةمع الخضوع لقوانين البالد واالتفاقيات القائمة ا

                                           
)352(   mustaph (M). op. cit, p 84. 
)353(  weil (P), op. cit, p 391. 

 .608أحمد عبد الحميد عشوش، الرجع السابق، ص / راجع د )354(
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فقــد تــم الــنص فــي العقــود البتروليــة علــى تطبيــق قــانون الدولــة المتعاقــدة لكــل بشــرط عــدم 
حــدوث تعــارض بــين القــانون المطبــق علــى العقــد، والنصــوص الــواردة باالتفــاق علــى أســاس مــدى 

 .حداثة القوانين المطبقة على العقد وتطرها في مجال العقود البترولية

ـــم العمـــ ل بهـــذه النصـــوص فـــي العقـــود البتروليـــة التـــي أبرمتهـــا الحكومـــة المصـــرية مـــع وت
. الشـركات األجنبيـة، حيـث تـم الـنص علـى تطبيـق القـانون المصـري مـع عـدم التعـارض مـع العقــد

، فـدق نصـت 1987ديسـمبر  29بـي فـي . مثال، العقد المبرم بين الحكومـة المصـرية وشـركة بـي
ن المصري على النـزاع، باسـتثناء أنـه فـي حالـة أي خـالف بـين يطبق القانو " على أنه  23المادة 

 )354F355(.القوانين المصرية ونصوص هذا االتفاق فإن نصوص هذه االتفاقية هي التي تحكم

مــن عرضــنا للنصــوص العقديــة الســابقة، يبــرز لنــا أن العقــد البترولــي هــو المحــدد للنظــام 
الـوطني للدولـة المتعاقـدة علـى موضـوع النـزاع، القانوني الخاضع له العقد، وقبـول تطبيـق القـانون 

يشـــترط مســـايرة النظـــام القـــانوني للدولـــة المتعاقـــدة مـــع القواعـــد القانونيـــة الدوليـــة، وٕاقـــرار المبـــادئ 
 .العامة للقانون المعترف بها من األمم المتمدينة

                                           
راجــع العقــود المصــرية المبرمــة مــع الشــركات األجنبيــة، والتــي نصــت علــى تطبيــق القــانون  )355(

مــن العقــد  23المصــري، بشــرط عــدم التعــارض ونصــوص العقــد هــذا التــي تطبــق، مثــال، المــادة 
مـن العقـد المبـرم مـع  23، والمـادة 1987ديسـمبر،  22المبرم مع شركة شل وينتج الهولنديـة فـي 

مـــن العقـــد المبـــرم مـــع شـــركة أموكـــو  23،ــــ والمـــادة 1987ديســـمبر  22شـــركة أبـــوك كـــانوك فـــي 
 2مـن العقـد المبـرم مـع شـركة فيليـبس بتـروليم فـي  22، والمادة 1987ديسمبر  29األمريكية في 

المصـــرية التـــي ال تتعـــارض مـــع ، فقـــد تـــم الـــنص علـــى تطبيـــق القواعـــد القانونيـــة 1987أغطـــس 
نصــوص العقــد المبـــرم بــين الطــرفين، وهـــو مــا يعنـــي محاولــة الحكومــة المصـــرية مواكبــة التطـــور 

 .الدولي في العالقات البترولية
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كة فـي النظـام العقود البترولية التي تم النص فيها على تطبيق المبادئ القانونية المشتر : ثانيا
 .القانوني للدولة المتعاقدة بصفة رئيسية، وتطبيق المبادئ العامة للقانون بصفة احتياطية

الــبعض مــن العقــود البتروليــة المبرمــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، تــم الــنص فيهــا علــى أن تطبــق 
أي تطبيــق كافــة هيئــة التحكــيم المبــادئ القانونيــة المشــتركة فــي النظــام القــانوني للدولــة المتعاقــدة، 

المبــادئ القانونيــة المعمــول بهــا فــي النظــام القــانوني للدولــة، ويــتم تطبيــق المبــادئ العامــة للقــانون 
 .بصفة احتياطية

، 1955مثال، العقود البترولية التي أبرمتها الحكومة الليبية، طبقا لقانون البترول الليبي الصـادر 
ذه العقــود، المبرمــة مــع شــركات البــريتش مــن هــ 28، فــدق نصــت المــادة 1965والمعــدل بقــانون 

بتــروليم، وشــركة ليــامكو، وشــركة تكســاكو، وشــركة كاألترياتيــك، فــي الفقــرة الســابعة منهــا علــى أن 
يكون االمتياز محكوما ومفسرا طبقا لمبادئ القانون الليبي المطابقة لمبادئ القانون الـدولي، وفـي 

متيــاز محكومــا ومفســرا طبقــا للمبــادئ العامــة حالــة عــدم وجــود مبــادئ مشــتركة بينهمــا، يكــون اال
 )355F356( .للقانون بما في ذلك المبادئ التي طبقتها المحاكم الدولية

ــا ــادئ المشــتركة فــي األنظمــة : ثالث ــي تــم الــنص فيهــا علــى تطبيــق المب العقــود البتروليــة الت
 :يةالقانونية لألطراف المتعاقدة بصفة رئيسية، والمبادئ العامة للقانون بصفة احتياط

تـــم العمـــل بهـــا فـــي العقـــود التـــي أبرمتهـــا الحكومـــة اإليرانيـــة عقـــب قيامهـــا بتـــأميم صـــناعة 
مــن العقــد المبـرم ع شــركات الكونسـرتيوم المكونــة مــن  46، فقـد نصــت المـادة 1951البتـرول فــي 

نظـرا الخـتالف " ، فـتم الـنص علـى أنـه 1954الشركات األمريكية، والفرنسية، والهولندية في عام 
أطــراف هــذا العقــد، فإنــه يجــب أن يكــون محكومــا ومفســرا ومطبقــا وفقــا للمبــادئ القانونيــة  جنسـيات

                                           
)356(  clunet, 1977,p. 362 ets. 
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المشتركة في إيران والدول المختلفة التـي تنمـي إلهيـا األطـراف األخـرى فـي هـذا العقـد، وفـي حالـة 
عدم وجود مثل هذه المبادئ المشتركة، وفقـا للمبـادئ العامـة للقـانون المعتـرف بهـا مـن قبـل األمـم 

 )356F357( .لمتمدينة، بما في ذلك المبادئ التي طبقتها المحاكم الدوليةا

مـن النظـام األساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة فيمـا  38فالنص السابق طبق ما ورد بالمـادة 
مـــن العقـــد شـــامل لكافـــة  46يخـــص مصـــادر القواعـــد القانونيـــة المطبقـــة، حيـــث جـــاء نـــص المـــادة 

عقـــد، وهـــو مـــا يعنـــي تطبيـــق هيئـــة التحكـــيم المبـــادئ األنظمـــة القانونيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي ال
المشــتركة لثمانيــة أنظمــة قانونيــة، مــع افتــراض اســتبعاد النظــام القــانوني اإليرانــي لصــعوبة مقارنتــه 
باألنظمــــة القانونيــــة األخــــرى، فيصــــعب تطبيــــق المبــــادئ المشــــتركة فيــــتم تطبيــــق المبــــادئ العامــــة 

 )357F358( .رض احتياطيللقانون المعترف بها من األمم المتدينة كف

وشــركة أجيــب " نيــوك" مــن العقــد المبــرم بــين الشــركة الوطنيــة اإليرانيــة  40ونصــت المــادة 
، على أنه نظرا الختالف جنسية أطـراف هـذا العقـد، بـأنهن يجـب أن يكـون محكومـا ومفسـرا 157

قـــا ومطبقـــا وفقـــا للمبـــادئ المشـــتركة فـــي إيـــران وٕايطاليـــا، وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود هـــذه المبـــادئ وف
ـــادئ العامـــة للقـــانون المعتـــرف بهـــا فـــي األمـــم المتمدينـــة، وخصوصـــا المبـــادئ التـــي طبقتهـــا  للمب

 .المحاكم الدولية

فقــد حرصــت الشــركات األجنبيــة الخاصــة المتعاقــدة مــع الــدول التــي قامــت بعمليــات تــأميم 
بترولي، على تـوفير الضـمان القـانوني لهـا مـن خـالل الـنص علـى تطبيـق أكثـر مـن نظـام قـانوني 
علــى العقــود البتروليــة، وهــو مــا طبقتــه شــركات البتــرول األجنبيــة المتعاقــدة مــع الحكومــة اإليرانيــة 

                                           
)357(  rev- arb, 1956,p. 69. 
)358(  el- kosletai (A-S) le regime juridique, op. cit, p. 302. 



 

206 
 

عمـــال الصــــادرة عـــن الحكومــــة اإليرانيــــة بإرادتهـــا المنفــــردة، تحـــت ســــتار مشــــروعية خوفـــا مــــن األ
 .التأميم

وقـــد تـــم الـــنص فـــي العقـــد المبـــرم بـــين الحكومـــة الكويتيـــة والشـــركة اليابانيـــة العربيـــة للزيـــت 
يكــون العقــد محكومــا ومفســرا وفقــا للمبــادئ المشــتركة فــي " منــه علــى أنــه  39، فــي المــادة 1958

بان، وفي حالة عدم وجود هـذه المبـادئ وفقـا لمبـادئ القـانون المعتـرف بهـا فـي األمـم الكويت واليا
 )358F359( .المتمدينة، وخصوصا المبادئ التي طبقتها المحاكم الدولية

يونيـو  26وتم النص في االتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية، والحكومـة الفرنسـية فـي 
بترولية بـين الـدولتين، فـي المـادة السادسـة منهـا علـى ، والخاصة بالتحكيم في المنازعات ال1963

أن تؤســس محكمــة التحكــيم حكمهــا علــى قــانون بتـــرول الصــحاري، وفــي حالــة عــدم وجــود نـــص 
 )359F360( .يحكم الموضوع فإنها تلجأ إلى المبادئ العامة للقانون السائد في الدول المتمدينة

وتم التصديق عليه فـي  .getly petroleum coوكذلك العقد المبرم بين الحكومة الجزائرية وشركة 
، فقــد تــم الــنص علــى أن تفصــل المحكمــة تبعــا ألحكــام القــانون، اســتنادا إلــى 1968أكتــوبر  31

الالئحية واالتفاقية السارية، ويمكن للمحكمـة الرجـوع بشـكل احتيـاطي للمبـادئ  النصوص القانونية
 .عامة للقانون

                                           
)359(  Mustapha (M) op. cit, p. 83 ets 
)360(  CATIAN (H) the law of oil concessions in the meddle east and north 

africa, parker school of foreign and comparative law. 1967,p. 53. 
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كة في األنظمة القانونية علـى مقـود التـي أبرمتهـا الحكومـة وتم النص على تطبيق المبادئ المشتر 
مــن  42المصــرية مــع الشــركات األجنبيــة العاملــة فــي مجــال مناعــة البتــرول، فقــد نصــت المــادة 

 :1963أكتوبر  23العقد المبرم مع شركة بأن أمريكان 

س مــن حســن الثقــة يقــيم موقعــوا هــذه االتفاقيــة العالقــات بيــنهم فيمــا يتعلــق بهــذه االتفاقيــة علــى أســ
وســالمة القصــد وبالنســبة الخــتالف جنســية األطــراف هــذه يجــري تنفيــذها وتفســيرها نوفقــا للمبــادئ 
المشتركة في الجمهورية العربية المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، وفي حالة عـدم وجـود هـذه 

 )360F361( .يةمبادئ المشتركة، يكون طبقا للمبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم دول

حيث أكدت النصوص العقدية السابقة سلطة هيئة التحكيم المختصة الفصل فـي النـزاع المطـروح 
عليهــا، بــأن تطبــق الوقاعــد القانونيــة التــي يحــددها ألطــراف المتعاقــدة بصــفة أساســية، وفــي حالــة 
عـــدم الـــنص عليهـــا أو عـــدم تطـــابق قواعـــد فـــي األنظمـــة القانونيـــة، تقـــوم هيئـــة التحكـــيم بتطبيـــق 

 .المبادئ العامة القانون

العقــود البتروليــة التــي تــم الــنص فيهــا علــى تطبيــق المبــادئ العامــة للقــانون باعتبارهــا : رابعــا
 :القانون الذي يحكم العقد

العديد من العقود البترولية تم النص فيها على سلطة محكمة التحكـيم فـي تطبيـق المبـادئ 
فـــي ذلـــك أليـــة أنظمـــة قانونيـــة أخـــرى، اســـتندا العامـــة للقـــانون علـــى موضـــوع العقـــد دون الرجـــوع 

مثـال، . لصالحية المبادئ العامة للقانون في اعتبارها القانون الحـاكم للعالقـة العقديـة بـين أطرافـه

                                           
بي�ق راجع في العقو المصرية المبرمة مع الشركات األجنبية الخاصة، واليت تم النص فيها على تطبيق النظام القانوني المشترك لألط�راف، ث�م تط )361(

 23والم�ادة ، 1964فبراي�ر  12من العقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة بأن أمريك�ان ف�ي  42المبادئ العامة للقانون بصفة احتياطية، مثال المادة 
م��ن العق��د المب��رم م��ع ش��ركة أمريك��ان  23، والم��ادة 1982فبراي��ر  22م��ن العق��د المب��رم م��ع ش��ركة كونوك��و األمريكي��ة وش��ركة توت��ال الفرنس��ية ف��ي 

ن العق�د المب�رم ع م� 21، والم�ادة 1984أبري�ل  8من العقد المبرم مع شركة وينتج الهولندية ف�ي  31، والمادة 1983انترناشيونال بتروليم األمريكية عام 
 27من العقد المبرم مع شركة كونوكر وبالسيد األمريكتين، وشركة هيس�با نؤي�ل اآلس�بانية ف�ي  23، والمادة 1984أغطس  27شركة أسو األمريكية في 

 .1984أغسطس 
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، فقــد نصــت 1933مــن العقــد المبــرم بــين الحكومــة اإليرانيــة والشــركة األنجلــو إيرانيــة  22المــادة 
مـن نظـام محكمـة العـدل  38التـي تضـمنتها المـادة  على أن يؤسس الحكم علـى المبـادئ القانونيـة

 )361F362( .الدائمة

منــــت العقـــد المبـــرم بــــين الحكومـــة القطريـــة، وشــــركة نقـــط قطـــر عــــام  16ونصـــت المـــادة 
، علــى أن تفصـــل محكمــة التحكـــيم وفقــا للمبـــادئ العامــة للقـــانون المعتــرف بهـــا مــن األمـــم 1935

(المتحضرة
362F

وتم نسخ المادة السابقة في  1964يسمبر د 31وتم تعديل العقد بين الطرفين في  )363
 )363F364(.العقد الجديد في المادة التاسعة عشر من العقد

، 1965مـــن العقـــد المبـــرم بـــين الحكومـــة الجزائريـــة والشـــركات الفرنســـية عـــام  46والمـــادة 
تصـت علــى أنــه تسـري علــى هــذه العقــود المبـادئ العامــة للقــانون وحــدها اسـتنادا إلــى نــص المــادة 

ظــــام األساســــي لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة، واليــــت تــــنص علــــى أن، تطبــــق المحكمــــة مــــن الن 38/1
 .المبادئ العامة للقانون المعترف بها من الدول المتمدينة

اليابانيـة  Mitsubisshi"وتم النص على ذلك في العقد المبرم بين إمارة أبي ظبـي وشـركة 
وة القــانون ويترتــب آثــاره ا االتفــاق قــ1، حيــث تــم الــنص علــى أن يكــون لهــذ1968مــايو  14فــي 

ويفســـر ويطبـــق وفقـــا لمبـــادئ القـــانون المعتـــرف بهـــا طبيعيـــا مـــن الـــدول المتحضـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك 
 )364F365( .المبادئ التي سبق وأن طبقتها المحاكم الدولية

                                           
)362(
 Mustapha (M), op. cit, p 91, ets. 

 .737أ؛مد عبد الحميد عشو، المرجع السابق،ص / راجع د )363(

)364(
 El Kosheri (s.S) le regime op. cit, p. 300. 

)365(
 MUSTAPH (M), OP. cit, p. 84 
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من الباب الخـامس مـن العقـد المبـرم بـين الشـركة الوطنيـة اإليرانيـة  41وأيضا نص المادة 
فقـد نصـت  sofiranالفرنسـية، والشـركة الفرنسـية لبتـرول إيـران  E.R.A.Pوشـركة " نيـوك" للبترول 

على أنه ولقد اتفقت األطـراف المتعاقـدة علـى أن ال تتقيـد محكمـة التحكـيم أو المحكـم المنفـرد مـن 
أجــل إصــدار حكــم التحكــيم بأيــة قاعــدة مــن قواعــد القــانون، بــل يكــون لهــا الحــق فــي أن تؤســس 
 بحكمهــا علــى اعتبــارات العدالــة والمبــادئ العامــة للقــانون المعتــرف بهــا، وعلــى وجــه الخصــوص

(القانون الدولي
365F

366( 

والعقد المبرم بين الحكومة الفيتنامية وشركات البترول األجنبية العاملة في مجـال صـناعة 
، ثم النص على أن يستند المحكمـون مـن أجـل إصـدار حكـم التحكـيم علـى مبـادئ 1962البترول 

مطلـق الحريـة حيـث أن األطـراف المتعاقـدة لهـا . العدالة واإلنصاف ومبـادئ القـانون الـدولي العـام
في اختيار النظـام القـانوني الخاضـع لـه العقـد، وسـلطة هيئـة التحكـيم فـي تطبيـق القـانون المختـار 

 .من قبل أطرافه

مــن النظـــام  38وقــد حرصــت الشـــركات األجنبيــة علـــى الــنص فــي العقـــود بتطبيــق المـــادة 
ث تقـوم هيئـة التحكـيم األساسي لمحكمة العدل الدولية مصدرا يتم الرجوع إليه عند إبرام العقد، حي

بالفصــــل فــــي أصــــل القضــــية طبقــــا لمبــــادئ العدالــــة، وباالســــتناد إلــــى المبــــادئ القانونيــــة العامــــة 
 )366F367( .المتعارف عليها

 المبحث الرابع

 موقف أحكام التحكيم من القانون المطبق على العقود البترولية

                                           
 .، وما بعدها590حفيظة الحداد، العقود المبرمة بين األشخاص العامة، المرجع السابق، ص / راجع د )366(

 .1968من العقد المبرم بين شركة نفط العراق، ومؤسسة إيراب الفرنسية  35راجع نص المادة  )367(
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الدولـة مـن خـالل األحكام الصادرة عن هيئات التحكيم تباينت وفقا للتصرف الصادر عن 
اإلجراء المتخذ من جانب حكومة الدولة المتعاقـدة، سـواء مـن خـالل التـأمين، أو تعـديل العقـد، أو 
طلــب تفســيره مــن جانــب هيئــات التحكــيم وتبــرز أهميــة المبــادئ العامــة للقــانون فــي نظــام التحكــيم 

 .من خالل تطبيق هيئات التحكيم لها على النزاعات المعروضة عليها

مت هيئــات التحكــيم بضــعف وجمــود األنظمــة القانونيــة للــدول المنتجــة، وعــدم وقــد اصــطد
تماثلهــا مــع األنظمــة القانونيــة ســواء النظــام األنجوسكســوني وتمثلــه الواليــات المتحــدة األمريكيـــة، 
وبريطانيــــا والنظــــام الالتينــــي وتمثلــــه فرنســــا، ممــــا يجعــــل خضــــوع العقــــد للقــــانون الــــوطني للدولــــة 

 .الرغم من النص عليه صراحة في كافة العقود البترولية المتعاقدة صعب، على

وأبــرزت أحكــام التحكــيم أهميــة المبــادئ العامــة للقــانون فــي تســوية كافــة المســائل المتعلقــة 
بعقود البترول، بعيدا عن االنحياز للنظام القانوني الدولي، أو األنظمة القانونية الداخلية، للحفـاظ 

علــى المســتوي الــدولي، وســنعرض لــبعض األحكــام الصــادرة عــن علــى العالقــات فيمــا بــين الــدول 
 .هيئات التحكيم خالل النصف الثاني من القرن الماضي

 )367F368(:1951أغسطس  28حكم التحكيم الصادر في قضية أبو ظبي، الصادر في ) 1(

 petroleum"الخـــالف الناشـــئ بـــين حـــاكم إمـــارة ابـــي ظبـــي، وشـــركة البتـــرول المحـــدودة 

development" تفســير العقــد المبــرم بــين الطــرفين، فعلــى الــرغم مــن الــنص الصــريح علــى  حــول
تطبيق قانون الدولة المتعاقدة على موضـوع النـزاع، إال أن هيئـة التحكـيم المعـروض عليهـا األمـر 
اسـتبعدت قــانون الدولــة، اســتندا إلـى عــدم مســايرة القــانون الخــاص بـأبي ظبــي مــع المبــادئ العامــة 

                                           
)368(
 I.L.R 1951, p 144 ets. 
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ينـــة وذلـــك فيمـــا يخـــص الحيـــاد واالســـتقرار القـــانوني لمبادئـــه وبدائيـــة القـــانون للقـــانون للدولـــة المتمد
 )368F369( .المنصوص عليه في العقد ليطبق على موضوع النزاع

مـا هـو القـانون الواجـب " اآلتـي،   Asqiuth of bishopstone"حيـث أورد المحكـم الوحيـد 
التطبيق في تفسير هذا العقد؟ لقـد تـم التعاقـد فـي أبـي ظبـي، ومـن المقـرر أن يـتم تنفيـذ العقـد كلـه 
في هذه البلد، فإذا كان القانون المطبق قانونا محليا، فمـن اجلـي أن يكـون هـذا قـانون أبـي ظبـي، 

فالشـيخ يطبــق عدالـة تقديريــة بمســاعدة ذا، غيـر أنــه ال يمكـن القــول باطمئنـان، بــأن ثمــة قـانون كهــ
القـــرآن، ومـــن الخيـــال أن نـــدعي أن هـــذا األقلـــيم البـــدئي توجـــد بـــه مجموعـــة مســـتقرة مـــن المبـــادئ 
القانونية تنطبق على تفسير الوثائق التجارية الحديثة، كما أني ال أجد أساسا لتطبيق هذا القـانون 

سـلك الـدول المتمدينـة عامـة كنـوع مـن القـانون بل األفضل تطبيق المبـادئ المسـتقرة فـي مفهـوم وم
 ..الطبيعي الحديث

أن بعـــض قواعـــد القـــانون اإلنجليـــزي تجـــد لهـــا أســـاس ثابتـــا مـــن " واســـتطرد المحكـــم قـــائال 
العقل األمر الذي يمكن معه اعتبارها جزءا من هذا القانون الطبيعي الحديث، بينما تعتبـر بعـض 

 )369F370( .جرد نتاج للتاريخ اإلنجليزي وال يمكن تطبيقهاقواعده األخرى مما أثير في القضية، م

واعتبر المحكم القانون المحـدد بالعقـد غيـر متحضـر، مـن خـالل القـول أنـه إذا كـان هنـاك 
ثمــة نظــام قــانوني وطنــي واجــب التطبيــق يكــون هــو النظــام القــانوني ألبــو ظبــي بيــد أن مثــل هــذا 
القــانون غيــر موجــود، فالشــيخ يمــارس القضــاء بســلطة تقديريــة كبيــرة، ومســتعينا فــي ذلــك بــالقرآن، 

                                           
)369(
 I.C.L. Q, 1952, p. 427. 

)370(  int, comp. L.Q.U, 1952,p. 247. 
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عقول أن نفترض في مثل هـذا المكـان القبلـي، وجـود مجموعـة مـن المبـادئ القانونيـة ومن غير الم
 )370F371( .الواجبة التطبيق على بنيان المعامالت التجارية الحديثة

 )371F372( :1953حكم التحكيم الصادر في قضية قطر ) 2(

، حيث قرر International marine oil companyالنزاع الناشئ بين حاكم قطر، وشركة 
بـــأن هنـــاك عوامـــل موضـــوعية عديـــدة تشـــير إلـــى أن القـــانون  Alfred uchkillكـــم الوحيـــد المح

 .اإلسالمي هو القانون المطبق في قطر باعتباره القانون المناسب

وأضــاف بأنــه ال حاجــة إلقامــة أدلــة أمــامي تتعلــق بأصــل وتــاريخ ونمــوه القــانون اإلســالمي 
نوني فـي هـذه الدولـة، ولـيس لـدى سـبب فـي أن كما هو مطب قفي قطر، أو باعتباره اإلجـراء القـا

ـــأن هـــذا القـــانون ال  افتـــراض أن القـــانون اإلســـالمي غيـــر مطبـــق هنـــاك بدقـــة، بيـــد أننـــي مقتنـــع ب
 )372F373( .يتضمن مبادئ كافية لتفسير هذا النوع الخاص من العقود

واســـتطرد المحكـــم قـــائال أنـــه فـــي رأي كمـــا يظهـــر مـــن المرافعـــات أن أيـــا مـــن األطـــراف لـــم 
تطبيــق القــانون اإلســالمي، إنمــا قصــد العقــد مبــادئ العدالــة، والمســاواة، وحســن النيــة، فيــتم يقصــد 

 )373F374( .اختيار القانون المطبق حسب رأي المحكمين الخاص

أن النظـام القـانوني المطبـق فـي دولـة قطـر المسـتند إلـى الشـريعة   Bucknillوأكد المحكم 
بيـد أننـي علـى قناعـة أن هـذا " ة الحديثـة، بقولـه اإلسالمية غير صـالح لـيحكم االمتيـازات البتروليـ

                                           
)371(
I.C.L. Q 1952, p 277. 

)372(  I.L,R, 1953, pp. 534. 

)373(
I.L,R, 1953, pp. 534. 

)374(  Berlin (D), le regime juridique international de accords entretate et ressortissantes d'autres etats- these. 

Paris, 1981. 
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(القانون ال يشمل على المبادئ الكافية لتفسير مثل هذا العقد
374F

، حيث اسـتبعد المحكـم القـانوني )375
القطــري، وطبــق مبــادئ العدالــة واإلنصــاف والضــمير الــيقظ مســتندا فــي ذلــك إلــى إرادة األطــراف، 

تطبيق القانون اإلسالمي المطبق فـي قطـر، بـل أن في رأي أن أي من الطرفين لم يقصد " بقوله 
 )375F376( .الطرفين قد أرادا إخضاع هذا العقد لمبادئ العدل واإلنصاف والضمير اليقظ

أغســـطس  23، الصــادر بتــاريخ "Aramco"حكــم التحكــيم الصـــادر فــي قضــية آرامكـــو ) 3(
1958")376F377( 

حـول تفسـير العقـد المبـرم  النزاع الناشئ بني الحكومة السعودية وشـركة آرامكـو األمريكيـة،
 23واتفــق الطرفــان علــى اللجــوء للتحكــيم لتفســير العقــد فــي . 1923يوليــو  17بــين الطــرفين فــي 

، وقد نصت المادة الرابعة من اتفاق التحكـيم، علـى أنـه تفصـل محكمـة التحكـيم فـي 1955فبراير 
تصـاص السـعودية هـي طبقـا للقـانون السـعودي، طالمـا أن المسـائل التـي تـدخل فـي اخ) أ(النزاع، 
 .المعنية

حيـــث تقـــوم هيئـــة التحكـــيم بتطبيـــق القـــانون الســـاري فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وفقـــا 
للقــــانون الــــذي تــــراه هيئــــة التحكــــيم تطبيقــــه علــــى العقــــد، فــــي األمــــور التــــي ال تقــــع داخــــل نطــــاق 

اتفـاق التحكـيم، اختصاص المملكة العربية السعودية، ويقصد بالقانون السعودي كما هو وارد فـي 
القانون السعودي وأحكام الشريعة اإلسالمية، وفقا لتفسير مدرسة اإلمام أحمد بن حنبـل، المـذهب 

 .الفقهي المطبق في المملكة العربية السعودية فعال

                                           
)375(  I.L,R, 1953,p. 544. 

)376(
 I.L. R 1953,p 546. 

)377(
 REV- Crit, 1963,p. 277. 
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فــي البدايــة ذهبــت هيئــة التحكــيم إلــى أن القــانون النافــذ فــي المملكــة هــو الواجــب التطبيــق 
ية من حيث الموضوع، على أساس أن الدولة طرفا في العقـد بوصـفها على عقود االمتياز البترول

مانحــة، والمســلم بــه فــي القــانون الــدولي الخــاص أن الدولــة ذات الســيادة يفتــرض، إلــى أن يثبــت 
 )377F378( .عكس ذلك، أنها قد قبلت خضوع االلتزامات التي أبرمتها لقانونها الوطني

الدولـــة المتعاقـــدة، إال فـــي هـــذه القرينـــة  وأقـــرت هيئـــة التحكـــيم بوجـــود قرينـــة لصـــالح قـــانون
بسيطة، يجوز إثبات عكسها قبوله وهو ما يعني عدم كفاية قانون السعودي، وبالتالي يجـب تبنـي 

(مصــادر قانونيــة معاونــة
378F

النظــام " وأكــدت هيئــة تحكــيم، أن العقــد يســتمد قوتــه القانونيــة مــن . )379
ون اإلسالمي المقدس، مكمال بالمرسـوم الملكـي القانوني للملكة العربية سعودية، الشريعة أي القان

 )379F380( .1933يوليو  17الصادر في  1135كريم رقم 

ورفضت هيئة التحكيم تطبيق القانون السعودي المحدد وفقـا لـنص مـادة الرابعـة مـن اتفـاق 
االمتيـازات التعدينيـة، ثـم االمتيـازات البتروليـة، ظلـت " التحكيم واسـتندت الهيئـة فـي ذلـك، إلـى أن 

جـــرد جنـــين غيـــر كامـــل التكـــوين فـــي القـــانون اإلســـالمي، وكـــذا فـــي المـــدارس الفقهيـــة اإلســـالمية م
األخـــرى، وأنـــه ال يمكـــن إدمـــاج المـــدارس الفقهيـــة، إال بعمـــل مـــن الســـلطة، وأمـــا بالنســـبة لمدرســـة 
اإلمام حمـد بـن حنبـل، المطبقـة فـي السـعودية، فإنهـا ال تتضـمن قاعـدة محـددة خاصـة االمتيـازات 

 )380F381( .ية بوجه عام واالمتيازات البترولية على وجه الخصوصالتعدين

                                           
)378(
 Rev- Crit, 1963,p. 272. 

)379(  
I.L.R. 27, p 162. 

)380(  I.L.R. 27, p. 167. 

)381(  A.F.D. I, 1961,p. 300 etss. 
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وبعــد أن انتهــت هيئــة التحكــيم مــن التفســير القــانوني قــررت اســتبعاد القــانون الســعودي، ثــم 
طبقت المعيار الذي وعته المحكمة الدائمة للعدل الدول يفي أحكامها وكذلك القضـاء، مـن خـالل 

، والــذي قضــت أن فــي 1929يوليــو  2لفرنســية فــي إبــراز الحكــم الــذي أصــدرته محكمــة الــنقض ا
حالة غياب االختيار الصريح لألطراف للقانون الـذي يحكـم العقـد فيطبـق قـانون الدولـة المتعاقـدة، 

 )381F382( .باعتباره قانون اإلرادة المفترضة لهذا العقد

 وقامــت هيئــة التحكــيم بتطبيــق قــانون اإلرادة المفترضــة، القــانون الســعودي، ولكــن تبــين أن
القــانون الســعودي ال يعــرف فكــرة القــانون العــام أو القــانون اإلداري علــى النحــو المعمــول بــه فــي 
النظــــام القــــانوني الفرنســــي، باإلضــــافة إلــــى أن فقــــه مدرســــة اإلمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل يخلــــو مــــن 

 )382F383( .النصوص القاعدية المرتبطة بعملية االمتيازات المتعلقة بالمعادن في باطن األرض

مـن المؤكـد أن العقـد أيـا كـان "يئة التحكيم نظرية القانون الذاتي للعقـد، بقولهـا واستبعدت ه
 )383F384( .ال يمكنه أن ينشأ من فراغ، ولكن يجب أن يستند إلى قانون معين

أن عقـد " واستبعدت هيئة التحكـيم خضـوع العقـد للقـانون الـدولي العـام، وذلـك اسـتنادا إلـى 
ن  ذاتــي ســيادة، بــل بــين دولــة وشــركة خاصــة أمريكيــة، لــم يكــن مبرمــا بــين دولتــي 1923االمتيــاز 

وذهبـــت هيئـــة التحكـــيم إلـــى أنـــه بموجـــب الحريـــة  )384F385( .بالتـــالي ال يخضـــع للقـــانون الـــدولي العـــام
الممنوحة لها من قبل األطراف في اتفاق التحكيم، فإن لديها القدرة والسـلطة علـى اختيـار القـانون 

                                           
)382(  

Recueil Dalloy, 1930, Ip. 45 ets. 

)383(  Rev, Crit, 1963m,p 304. 

)384(  
Rev – Crit, 1963, p. 312. 

)385(
Rev – Crit, 1963, p. 313. 
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وضـــوعية االختيـــار، وتبـــرره خصوصـــيات النـــزاع واجـــب التطبيـــق علـــى موضـــوع النـــزاع، بشـــرط م
 )385F386(.المطروح أمامها

وفيمــا يخــص المســائل التــي تخــرج مــن نطــاق اختصــاص القــانون الســعودي، طبقــت هيئــة 
التحكيم الحلول السـائدة فـي القضـاء اإلنجليزيـة والسويسـري والتـي تمـنح االختصـاص لقـانون البلـد 

علـى أسـاس أن القـانون السـعودي ال يحتـوي  )386F387( .ةالذي يوجد بينه وبين العقد صلة فعلية ووثيقـ
قواعد قانونية محددة فيما يخص استغالل حقول البتـرول خصوصـا وقـت إبـرام العقـد محـل النـزاع 

، أن الــنقص فــي القواعــد القانونيــة كمتلــه نصــوص العقــد، ويجــب علــى هيئــة التحكــيم 1933عــام 
 .نونية الحاكمة للعقود البتروليةاالعتراف له بأهمية خاصة في تكملة نقص القواعد القا

حيث أن العقود البترولية الحديثة دائما الدولة طرفا فيها، وفي حالة الشـك حـول مضـمون 
العقد، يتم اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون من أجل تطبيق وتفسير وتكمله الحقوق وااللتزامـات 

(المتبادلة ألطرافه
387F

القواعـد اإلداريـة المطبقـة فـي النظـام حيث أن القانون السـعودي يخلـو مـن . )388
 .)388F389( .القانوني الفرنسي كنظام قانوني متحضر يحدد فكرة العقد اإلداري في القانون العام

فالقانون السعودي يجب تفسيره وتكملته عنـد الضـرورة بالمبـادئ العامـة للقـانون، والعـادات 
(المتبعــــة فــــي صــــناعة البتــــرول، ومعطيــــات العلــــم القــــانوني الخــــاص

389F

فهيئــــة التحكــــيم قــــدمت . )390

                                           
)386(
Rev – Crit, 1963, p. 313. 

)387(
Rev – Crit, 1963, p. 314. 

)388(
Rev – Crit, 1963, p. 315. 

)389(
Rev – Crit, 1963, p. 405 . 

)390(  Rev- Crit, 1963,p 316. 
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المبـادئ العامـة للقـانون للتطبيـق علـى موضـوع النــزاع كـأول المصـادر التـي يـتم الرجـوع إليهـا بعــد 
 .النظام القانوني للدولة المتعاقدة، مع وضع العرف في مرتبة تالية للمبادئ العامة للقانون

 :1963مارس  15الصادر في  "Sappher"حكم تحكمي سافير ) 4(

أحكام التحكيم المقترنة بنظـام التـأميم فـي منطقـة الشـرق األوسـط، وأول إجـراءات  وهو أهم
التحكــيم فيمــا يتعلــق بعمليــة التــأميم، فاألحكــام الســابقة ارتبطــت بتفســير العقــد البترولــي، تحكــيم أو 

، 1951ظبي، وتحكيم قطر، وتحكيم آرامكو، فعملية التأميم التي قامت بهـا حكومـة مصـدق عـام 
فيها تـأميم الشـركات البريطانيـة، وانتهـي النـزاع عـن طريـق التفـاوض بـين أطـراف العقـد، واليت تم 

 .ودخول شركات الكونسيروم العالمي في عالقات بترولية مع الحكومة اإليرانية

فقد حرصت الدول الصناعية الكبرى على دخول شركاتها مجتمعة للسيطرة الحقيقيـة علـى 
ـــأميم كـــإجراء مشـــروع تتخـــذه البتـــرول اإليرانـــي، وفـــي مســـألة قضـــا يا التحكـــيم المرتبطـــة بنظـــام الت

حكومــة الدولــة المنتجــة الســتغالل ثروتهــا البتروليــة بمــا يحقــق المصــلحة العليــا للدولــة بعيــدا عــن 
 .سيطرة الشركات األجنبية المطلقة على صناعة البترول في الدولة

الــنص علــى تطبيــق  وقــد اختلــف القــانون المطبــق علــى موضــوع النــزاع، فعلــى الــرغم مــن
ـــة المقـــر علـــى موضـــوع النـــزاع، إال أن هيئـــة التحكـــيم طبقـــت المبـــادئ العامـــة للقـــانون  قـــانون دول

 .باعتبارها جوهر القانون المطبق على المنازعات البترولية

وشـــركة ســـافير الكنديـــة، بـــدأ " نيـــوك" وفـــي النـــزاع الناشـــئ بـــين الشـــركة الوطنيـــة اإليرانيـــة 
بالتأكيــــد علــــى أن إرادة األطــــراف الصــــريحة أو الضــــمنية هــــي  Cavinالمحكــــم الوحيــــد األســــتاذ 

المحــددة للقــانون واجــب التطبيــق فــي المســائل العقديــة، وبعــد أن تبــين لــه خلــو العقــد مــن االختيــار 
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الصــريح للقــانون واجــب التطبيــق، أكــد علــى ســلطته بتحديــد النظــام القــانوني األكثــر مالءمــة طبقــا 
 )390F391( .األطراف وخصوصا تلك التي يتضمنها العقدللمؤشرات الدالة على إرادة 

، أن االمتيازات البترولية تضفي علـى العقـد طابعـا خاصـا يجعلـه Cavinواستطرد المحكم 
 38خاضـعا للقـانون العـام، والقـانون الخــاص علـى حـد سـواء،  مــن خـالل التأكيـد علـى أن المــادة 

ت تشــريعية، أو الئحيــة، عامــة، أو أيــة إجــراءا" مــن العقــد المبــرم بــين الطــرفين، تــنص علــى أن 
خاصــة، أو أيــة إجــراءات أيــا كانــت طبيعتهــا، ســواء كانــت صــادرة عــن الحكومــة، أو أيــة ســلطة 
حكوميــة فــي إيــران، ســواء كانــت هــذه الســلطة مركزيــة، أو محليــة، صــادرة عــن الطــرف األول ال 

 .فينيترتب عليها فسخ العقد، أو إلغائه، أو تعديله إذ البد من موافقة الطر 

أهميــة الحمايــة القانونيــة للشــركات األجنبيــة مــن جــراء التصــرفات  "Cavin"وأبــرز المحكــم 
 .الصادرة عن اإلرادة المنفردة للدولة المتعاقدة والتي تؤدي إلى تعديل اقتصاد العقد

مــن العقــد موضــوع النــزاع، تــنص علــى أن يتعهــد  38حيــث أن الفقــرة األولــى مــن المــادة 
نصــوص هــذا االتفــاق وفقــا لمبــادئ حســن النيــة واإلرادة الحســنة، مــراعين فــي آن األطــراف بتنفيــذ 

 )391F392( .واحد روح االتفاق ونصوصه

من العقد تنص على أن قانون التعـدين الصـادر  45أن المادة  "Cavin"وأضاف األستاذ 
ال يعمل به بشأن االتفاق، وكذلك كل القـوانين واللـوائح التـي قـد ال تتمشـى علـى نحـو  1957عام 

كلـــي أو جزئـــي مـــع نصـــوص هـــذا االتفـــاق حيـــث حـــدد المحكـــم نطـــاق العقـــد فـــي القـــانون الـــوطني 
 .استعراض إرادة الطرفين عند التعاقداإليراني، والعقد الدولي عموما، من خالل 

                                           
)391(  A.S.D.I, 1962,p. 284. 

)392(  A.S.D.I, 1962,pp. 285-286. 
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ـــانون اإليرانـــي مـــن مجـــال التطبيـــق، حيـــث رأي أن مـــن مصـــلحة  وقـــد اســـتبعد المحكـــم الق
الطرفين في االتفاقيات البترولية خضـوع البتروليـة خضـوع العقـد لقواعـد قانونيـة وطنيـة، لكـن هـذه 

نظـرا . ي ينفـذ علـى إقليمهـا العقـدالقواعد غير مالئمة لتسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الدولة الت
ألن القواعــد القانونيــة دائمــا مــا تكــون محــل تعــديالت مــن جانــب الدولــة، التــي تخــالف العقــد أثنــاء 

 .اإلبرام وهو ما يجعلها مجهولة وغير معلومة بالنسبة للطرفين عند التعاقد

طـراف الخضـوع ، أن اتفـاق التحكـيم الـوارد بالعقـد قرينـة علـى قبـول األCavinوأكد المحكم 
للقانون الدولي العام، في حالة عدم مالءمة أو نقص القواعد الوطنية، وهـو مـا يسـتوجب اسـتبعاد 
القــانون اإليرانــي مــن إخضــاع العقــد لــه، وافتــراض أن إرادة األطــراف عنــد التعاقــد قــد اتجهــت إلــى 

عقـد، فـإذا كـان تطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي، من خـالل الـنص علـى شـرط التحكـيم فـي ال
التحكــيم ال يســتنبط منــه ذلــك، فإنــه يعــد قرينــة ســلبية علــى رفــض اإلعمــال مــانع والقــاهرة للقــانون 

 .اإليراني

وأوضــح المحكــم أن اإلشــارة إلــى مبــادئ حســن النيــة الــواردة فــي ديباجــة العقــد المبــرم بــين 
لنظــام حــاكم لعقــد  الطــرفين، تفســر علــى أنهــا موافقــة ضــمنية علــى اختيــار القــانون الــدولي العــام

االمتيــاز البترولــي، فقــد تــم الــنص علــى أن األطــراف تتعــد بتنفيــذ نصــوص االتفــاق تبعــا لمبــادئ 
 .حسن النية محترمة في لك نصوص االتفاقية وروحها

وانتهــي المحكــم ، إلــى أن العقــود البتروليــة ســماتها األساســية واحــدة، ولهــا نفــس الموضــوع 
وط فـي غالبيـة العقـود البتروليـة، خصوصـا المتعلقـة بتنفيـذها ونفس الطـابع مـن خـالل تماثـل الشـر 

وتســـوية منازعاتهـــا المســـتقبلية، وهـــو مـــا يعنـــي اتجـــاه اإلرادة عنـــد إبـــرام العقـــد إلـــى خضـــوع وتنفيـــذ 
مــن العقــد كــنص  38وتفســير العقــد وفقــا للمبــادئ العامــة للقــانون المشــار إليهــا فــي نــص المــادة 

 .صريح على تطبيقها
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 :1973، الصادر عام B.Pالبريتش بتروليم  حكم تحكيم) 5(

النزاع الناشئ بـين الحكومـة الليبيـة، وشـركة البـريتش بتـروليم، فقـد أكـد المحكـم الوحيـد، أن 
يزودهـــا بالنظـــام القـــانوني الـــذي يمكنهـــا  "Lex fori"هيئـــة التحكـــيم لـــيس لهـــا قـــانون اختصـــاص 

نازع، وقرر مـا لـم يتفـق األطـراف علـى الرجوع إليه لتحديد القانون واجب التطبيق على موضوع ال
خــالف ذلــك، لمحكمــة التحكــيم الحريــة فــي اختيــار قاعــدة تنــازع القــوانين التــي تبــدو أنهــا صــالحة 

 .للتطبيق، مع الوضع في االعتبار الظروف المحيطة بالنزاع

، وطبـــق قـــانون الدولـــة مقـــر التحكـــيم "1961جنيـــف " واســـتند المحكـــم لالتفاقيـــة األوروبيـــة 
ن الدنماركي، والمعترف بمبدأ حرية اإلرادة فـي تحديـد القـانون الـذي يحكـم المسـائل العقديـة، القانو 

مـــن العقـــد المبـــرم بـــين الطـــرفين، حيـــث أن المـــادة  28/7وطبـــق قـــانون اإلرادة الـــوارد فـــي المـــادة 
ونيـة تستبعد تطبيق القانون الداخلي وحده، أو القانون الدولي العام وحده، بل تطبيـق المبـادئ القان

المشتركة بين القانون الليبي والقانون الدولي، والمبادئ العامة للقـانون بمـا فـي ذلـك المبـادئ التـي 
 .طبقتها المحاكم الدولية في حالة غياب المبادئ المشتركة في القانون الليبي والقانون الدولي

مشـتركة بـين حيث قام المحكم بالبحث فـي القـانون الليبـي والقـانون الـدولي فلـم يجـد قواعـد 
القــــانونين، فطبــــق القواعــــد الــــواردة فــــي العقــــد واليــــت تتفــــق مــــع القــــانون الــــدولي العــــام، والقــــوانين 

 .األمريكية واإلنجليزية، فقرر المحكم تطبيق المبادئ العامة للقانون

أن المبادئ العامة للقانون ليس مرادفا لمبادئ القـانون  "lagergren"وبين المحكم األستاذ 
عــام، ولكنهــا مبـادئ مشــتركة بــين األنظمــة القانونيـة، فــالمحكم لــم يجـد فــي القــانون الليبــي الـدولي ال

أو القـــانون الـــدولي العـــام مبـــادئ مشـــتركة وقواعـــد تتصـــل باآلثـــار القانونيـــة المترتبـــة علـــى مخالفـــة 
الحكومــة الليبيــة للعقــد، وهــو مــا يســتوجب االســتعانة بالمبــادئ العامــة للقــانون، وأكــد علــى أنــه فــي 
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حالــة عــدم وجــود اتفــاق بــين األنظمــة القانونيــة الوضــعية األساســية حــول مســألة تعــويض الطــرف 
 .المضرور، فليس للطرف المضرور سوي الحصول على تعويض مالي

 :1977الصادر في  "Tecxaco"م تكساكو يحكم تحك) 6(

الحكومــة  النــزاع الناشــئ بــين الحكومــة الليبيــة، والشــركة األمريكيــة تكســاكو، علــى أثــر قيــام
ــيم الليبــي، وقــد رفضــت  الليبيــة باتخــاذ إجــراءات التــأميم ضــد الشــركات األمريكيــة العاملــة فــي األٌل
الحكومة الليبية اللجوء إلى التحكيم استنادا إلى أن العقـد المبـرم مـع الشـركة األمريكيـة عقـد إداري 

 .يخضع للقواعد القانونية العامة

بالرد على الدفع الليبي فيما يخص إدارية العقد المبـرم وقام المحكم الوحيد للنزاع األستاذ، 
فيمــا بــين الحكومــة الليبيــة، وشــركة تكســاكو األمريكيــة، فأكــد أن االعتــراف بالصــفة اإلداريــة لعقــد 
االمتياز البترولي، وتطبيق أحكام وقواعد القانون العام الداخلي للدولـة المتعاقـدة، يسـتوجب تحقـق 

المقترنــة بــالمرافق العامــة، وعنــد تطبيــق شــروط العقــد اإلداري علــى  وتــوافر شــروط العقــد اإلداري
العقد البترولي محل النزاع، يتبين أن فكرة المرفق العام غير موجودة وال تنطبـق علـى العقـد محـل 

 .النزاع، وهو ما يعني عدم توافر الشروط العامة للعقد اإلداري في العقد المعروض على التحكيم

أن الحكومة الليبية عندما تعاقدت مع لشركة األمريكية كانت علـى  ،Dupuyوأكد المحكم 
قـــدم المســـاواة مـــع الشـــركة ال بوصـــفها ســـلطة عامـــة، باإلضـــافة إلـــى أن فكـــرة المرفـــق العـــام غيـــر 
موجودة في القانون الليبـي، مـع خلـو العقـد المبـرم بـين الطـرفين مـن الشـروط االسـتثنائية، وهـو مـا 

 .بي من نطاق التطبيق على المنازعةيعني استبعاد القانون اللي

، أن القــانون واجــب التطبيــق علــى عقــود االمتيــاز البتروليــة الليبيــة، dupuyوأكــد األســتاذ 
مــن العقــد، والتــي نصــت علــى أن يكــون هــذا العقــد محكومــا ومفســرا  28وهــو الــوارد بــنص المــادة 
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لدولي، وفي حالة غيـاب المبـادئ وفقا لمبادئ القانون الليبي التي تكون متفقة مع مبادئ القانون ا
المشــتركة فــي القــانون الليبــي والقــانون الــدولي يكــون العقــد محكومــا ومفســرا وفقــا للمبــادئ العامــة 

 )392F393( .للقانون، بما في ذلك المبادئ التي طبقتها المحاكم الدولية

وسـبب اسـتبعاد المحكــم، القـانون الليبـي مــن مجـال التطبيـق علــى النـزاع المعـروض عليــه، 
و تحقيق التوازن بين الطرفين المتعاقـدين، حيـث أن التعـديالت التشـريعية التـي أرجتهـا الحكومـة ه

الليبيــة علــى تشــريعاتها البتروليــة بتــأميم الشــركات األمريكيــة، يجعــل مــن الصــعوبة إعــادة التــوازن 
 )393F394( .بين الطرفين، وهو أمر في غاية الصعوبة في حالة تطبيق القانون الليبي على النزاع

، أن القانون الذي يحكم العقد هو النظـام القـانوني الـذي اتفـق عليـه Dupuy"وأكد األستاذ 
من العقد، أمـام النظـام القـانوني الـذي يسـتمد منـه العقـد قوتـه الملزمـة هـو  28األطراف في المادة 

(القـانون الـدولي العـام ذاتـه
394F

لعــام وأن عقـد االمتيـاز البترولــي محـل النـزاع يقـع داخـل اإلطـار ا. )395
 )395F396( .للقانون الدولي، وهو ما يمنح األطراف الحرية في اختيار القانون الذي يحكم العقد

مـن العقـد، الـواردة  28فقد اسـتند المحكـم إلـى شـروط العقـد مـن خـالل تطبيـق نـص المـادة 
 .1965نوفمبر  22في المرسوم الملكي الليبي في 

ص المادة في القانون الليبـي، حيـث وقد تعرض المحكم، للتطورات القانونية التي شهدها ن
، كــان يقضــي بتطبيــق القــانون الليبــي مــع إمكانيــة تطبيــق قواعــد 1955أن القــانون الصــادر فــي 

، أصـــبح القـــانون الليبـــي هـــو الواجـــب 1961ووفقـــا للتعـــديل الصـــادر عـــام . القـــانون الـــدولي العـــام
                                           

)393(
 Clumet, 1977, p 353, No 23. 

)394(
Clumet, 1977, p 352, No 51-22 

)395(
Clumet, 1977, p 353, No 25-26. 

)396(
Clumet, 1977, p 357, No 35. 
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لقانونيــة الدوليــة عنــد تعارضــها التطبيــق فقــط دون غيــره، وال يجــوز االســتعانة بالقواعــد والمبــادئ ا
مـع أحكـام هــذا القـانون، وهـو مــا يعنـي التعـارض بــين القـانون والعقـود المبرمــة قبـل صـدوره واليــت 
ـــة  ـــة أيـــة تعـــديالت، قبـــل صـــدور التشـــريعات القانوني تـــنص علـــى ضـــرورة قبـــول الشـــركات األجنبي

 )396F397( .الجديدة

لنزاع ينتمي إلى طائفـة جديـدة مـن ، أن عقد االمتياز البترول يمحل اdupuyوبين األستاذ 
، accords de developpement economique"العقـود، المسـماة باتفاقيـات التنميـة االقتصـادية 

والتــي بموجبهــا تحمــل الشــركات األجنبيــة إلــى الــدول الناميــة اســتثمارات ضــخمة ومســاعدات فنيــة 
يـث أن الشـركات األجنبيـة المتعاقـدة تعمل على التنمية االقتصادية للدولة التي يتم التنفيذ فيهـا، ح

مـــع الـــدول المنتجـــة للبتـــرول تعـــد شـــريكا فـــي تحقيـــق التقـــدم االقتصـــادي واالجتمـــاعي فـــي الـــدول 
الناميـــة، حيـــث أن عقـــود االمتيـــاز البتروليـــة مـــن خصائصـــها طـــول مـــدة التنفيـــذ وهـــو مـــا يقتضـــي 

 .التعاون الوثيق بين الدول المنتجة والشركات األجنبية

، المبادئ العامة للقـانون والمنصـوص عليهـا فـي المـادة Dupuyة طبق األستاذ وفي النهاي
مـــن العقـــد، وأوضـــح أن المبـــادئ العامـــة للقـــانون هـــي المبـــادئ القانونيـــة المشـــتركة بـــين كافـــة  28

ومبـدأ القـوة الملزمـة . األنظمة القانونية المختلفـة، فهـي ليسـت مرادفـا لمبـادئ القـانون الـدولي العـام
لمبــادئ المشــتركة فــي كافــة األنظمــة القانونيــة ومنهــا القــانون الليبــي والقــانون الــدولي، للعقــد مــن ا

 .ولذلك يتم تطبيقه على العقد محل النزاع

، تطبيــق المبــادئ العامــة للقــانون مــن خــالل اإلشــارة إلــى أنهــا dupuyونؤيــد دعــم المحكــم 
ق علـــى تطبيقهـــا وحـــدها أو أحـــد مصـــادر القـــانون الـــدولي، ولألطـــراف المتعاقـــدة الحـــق فـــي االتفـــا

                                           
)397(
Clumet, 1977, p 358, No 38. 
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(باالشـــتراك مـــع قـــانون وطنـــي آخـــر
397F

خصوصـــا النظـــام القـــانوني للدولـــة المتعاقـــدة، حيـــث أن . )398
 .المبادئ العامة للقانون مع غيرها من القواعد القانونية في تشكيل المبادئ العامة للقانون

ة رئيســية، وقــد تــم الــنص فــي العقــد المبــرم بــين الطــرفين علــى تطبيــق القــانون الــدولي بصــف
 .والمبادئ العامة للقانون بصفة احتياطية

، إلـــى أن العديـــد مـــن العقـــود البتروليـــة يـــتم فيهـــا علـــى تطبيـــق dupuyوقـــد أشـــار المحكـــم 
المبادئ العامة للقانون، وكذلك القضاء الدولي الذي أن هذه المبادئ المعيار كاف لتدويل العقـد، 

يكــون القـــانون الــوطني للدولـــة المتعاقــدة غيـــر مالئـــم وال يــتم اللجـــوء إلــى هـــذه المبــادئ إال عنـــدما 
لالمتيازات البترولية، حيث أن المبادئ العامة للقـانون تحقـق الحمايـة القانونيـة للشـركات األجنبيـة 
ضــد التعــديالت التشــريعية التــي تــدخلها الدولــة المتعاقــدة علــى تشــريعاتها إرادة المنفــردة، فــاللجوء 

 .قق التوازن العقدي بين أطرافهإلى هذه المبادئ دائما ما يح

 )398F399( :1977أبريل  12، الصادر في Liamcoحكم تحكيم ليامكو، ) 7(

النزاع الناشئ بين الحكومة الليبية، وشركة ليامكو األمريكية نتيجـة الحكومـة الليبيـة بتـأميم 
محكمــا يحــي محمصــاني اللبنــاني الجنســية / 1ممتلكــات الشــركات األمريكيــة، وتــم تعيــين األســتاذ

وحيدا لنظر النزاع القائم بـين طـرفين، وفـي البدايـة أقـر باتفـاق القـانون الليبـي مـع النظـام القـانوني 
الدولي، مع شروط العقد المبرم بين الطرفين فـي أحكامـه، مـع عـدم وجـود فـارق بمـا، وعـدم جـواز 

 .المساس بحق الملكية

                                           
)398(
Clumet, 1977, p 357,ets. 

)399(  Rev- Arb, 1980, p3 etss. 
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يعيــة، ولكــن أن تقــوم الدولــة واعتــرف بحــق الدولــة فــي اســتخدام حقهــا بتــأميم ثرواتهــا الطب
المؤممــة بــدفع التعــويض العــادل، حيــث أن التــأميم حــق للحكومــة الليبيــة فــي حالــة إذا مــا تــم بــال 
تمييـــز بـــين الشـــركات األجنبيـــة علـــى اإلقليمـــي الليبـــي، اســـتنادا لمبـــدأ المســـاواة مـــع وجـــوب عـــدم 

 .مصاحبة وٕاجراءات التأميم أفعال غير مشروعة

لواجب التطبيق على موضوع النزاع، ذهب األسـتاذ محمصـاني، إلـى وعند تحديد القانون ا
أنـه عنـدما يكـون أحـد األطـراف المتعاقـدة شخصـا أجنبيـا خاصـا، يجـب علـى المحكمـة المعـروض 
عليهـــا النـــزاع االهتـــداء بالمبـــادئ العامـــة المنظمـــة للتنـــازع القـــوانين فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص، 

اجــب التطبيــق علــى عقــد مــا يكــون القــانون المختــار بواســطة وطبقــا لهــذه المبــادئ فــإن القــانون و 
 28/7أطرافه صراحة أو ضمنا وٕاعماال لمبدأ استقالل اإلرادة، فقد نص العقد صراحة فـي المـادة 

 .تحديد القانون الذي يحكم العقد

يكون هذا العقد محكوما ومفسرا طبقا لمبـادئ القـانون الليبـي " فقد نصت المادة، على أنه 
كة مــع مبــادئ القــانون الــدولي العــام، وفــي حالــة عــدم وجــود مبــادئ المشــتركة، يكــون العقــد المشــتر 

 .محكوما ومفسرا بالمبادئ العامة للقانون، بما في ذلك المبادئ التي طبقتها المحاكم الدولية

وعــرف المحكــم محمصــاني، مبــادئ القــانون الــدولي العــام، والمبــادئ العامــة للقــانون، بــأن 
القانونيـــة المعروفـــة تتضـــمن المبـــادئ العامـــة للقـــانون، وتطبقهـــا المحـــاكم الوطنيـــة  كافـــة األنظمـــة

ويشــار إلهيــا فــي أحكــام التحكــيم، ثــم بــين أن القــانون الليبــي أجــاز صــراحة هــذه الشــروط فــي البنــد 
، حيـث أجـاز القـانون 1965، 1955من الملحق المرفق بالقوانين الصادرة بشأنه في عـام  28/7

، والتي تؤكد الطابع األمـر للشـروط التعاقديـة بمـا فـي ذلـك الشـروط 147في المادة المدني الليبي 
 .المتعلقة بالقانون الذي يحكم العقود البترولية
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ـــداخلي " ثـــم اســـتطرد المحكـــم قـــائال، أنـــه  مـــن المبـــادئ المســـلم بهـــا عالميـــا فـــي القـــانون ال
. أو خـــاص فـــي آن واحـــدوالـــدولي علـــى حـــد ســـواء أن ألطـــراف العقـــد ذي الطـــابع المخـــتلط عـــام 

 .الحرية في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم

وقــرر أن القــانون الرئيســي الواجــب التطبيــق علــى العقــد محــل النــزاع هــو القــانون الليبــي، 
ولكن مع مراعـاة أن هـذا القـانون ال يطبـق منـه إال المبـادئ القانونيـة المتماثلـة مـع مبـادئ القـانون 

القــانون الــدولي اســتبعاد أي جــزء مــن القــانون الليبــي ال يتفــق مــع  الــدولي، ومــن ثــم فــإن مــن شــأن
(مبادئ القانون الدولي

399F

400(. 

خاصـة يشـتمالن علـى  وفي النهاية أشار إلى أن القانون الليبي عموما والقانون اإلسالمي
قواعـــــد ومبـــــادئ مشـــــتركة مـــــع القـــــانون الـــــدولي، وأكـــــد المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون، هـــــي المصـــــدر 

قــد، وهــي غالبــا مــا تكــون فــي كافــة األنظمــة القانونيــة، ومنهــا التشــريع الليبــي فــي االحتيــاطي للع
 .الحديثة والقانون اإلسالمي

 :1979نوفمبر  30الصادر في  agipحكم تحكيم 

النــــزاع الناشــــئ بــــين حكومــــة الكونغــــو الشــــعبية، والشــــركة الفرنســــية، تــــم تأســــيس الشــــركة 
% 90وكانـت نسـبة ملكيـة الشـركة   agip brazzavil، وأطلـق عليهـا شـركة 1962الفرنسـية عـام 

 .من األسهم، ونسبة تمثل حصة الشركة السويسرية الدولية القابضة، ومقرها مدينة زيورخ

، وشــمل 1974قامــت الحكومــة الكونغوليــة بتــأميم قطــاع توزيــع المــواد البتروليــة فــي ينــاير 
مـــن % 50أنهـــا تنازلـــت عـــن نســـبة  قـــرار التـــأميم كافـــة الشـــركات فيمـــا عـــدا شـــركة، اســـتنادجا إلـــى

 .، أي قبل صدور قرار التأميم1974يناير  2أسهمها لصالح حكومة الكونغولية في 
                                           

)400(  Rev- Arb, 1980,p. 139. 
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وتـم الـنص فــي االتفـاق علـى ضــمان الحكومـة التمويــل واالقتـراض ممنـوح للشــركة أيـا كــان 
ازعـــات نوعـــه، واتفـــق الطرفـــان علـــى خضـــوع العقـــد تنفيـــذا فســـيرا، وفقـــا ألحكـــام اتفاقيـــة تســـوية المن

، والتـــي انضـــمت إليهـــا 1965الناشـــئة عـــن االســـتثمار فـــي أول ورعايـــا الـــدول األخـــرى واشـــنطن 
 .1965ديسمبر  30بتاريخ  6965حكومة بموجب القانون رقم 

وتـــم الـــنص علـــى أن يســــري القـــانون الكونغـــولي بصـــفة رئيســــية، ويكملـــه الحاجـــة مبــــادئ 
مـــة كونغوليـــة بتـــأميم الشـــركة، وتـــم عـــرض القـــانون الـــدولي العـــام بصـــفة احتياطيـــة، وقامـــت الحكو 

النـــزاع علـــى التحكـــيم، وتـــم تحديـــد القـــانون مختـــار بواســـطة األطـــراف، حيـــث طبقـــت نـــص المـــادة 
، والتــي تــنص علــى أن تقــوم المحكمــة بالفصــل فــي المنازعـــة 1965مــن معاهــدة اشــنطن  42/1

 .وفقا للقواعد القانونية المختارة من قبل األطراف

قــانون دولــة الكونغــو لتنفيــذ وتفســير العقــد، وتكملتــه بمبــادئ القــانون  وطبقــت هيئــة التحكــيم
الدولي كشرط ملزم للطرفين المتعاقدين، حيث أن القانون الكونغولي يطبـق علـى المسـائل المدنيـة 

، والـذي يتمتـع بـالقوة الملزمـة بمقتضـي 1960والتجارية، والتشريع الفرنسي القائم حتـى االسـتقالل 
 .1897سبتمبر  28ئحة الفرنسية الصادرة في من الال 23المادة 

وأقــرت هيئــة التحكــيم بمشــروعية إجــراءات التــأميم التــي قامــت بهــا الحكومــة، ولكــن هيئـــة 
التحكـــيم بينـــت عـــدم قـــدرتها علـــى التفرقـــة بـــين المصـــلحة العامـــة والمصـــلحة الخاصـــة لإلجـــراءات 

علـى ثرواتهـا الطبيعيـة، وال يمنـك  المتخذة، استندا إلى أن كافة تصـرفات الدولـة مبعثهـا المحافظـة
 .وصف هذه التصرفات أنها ال تستهدف الصالح العام

 :1982يناير  14الصادر في  El Aquitaine iranحكم تحكيم ) 9(
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وشـركة ، وتـم تعيـين المحكـم " ينـوك" النزاع الناشئ بـين الشـركة الوطنيـة اإليرانيـة للبتـرول 
البدايــة رجــع المحكــم األســتاذ إلــى شــروط العقــد المبــرم ، محكــم وحيــد لنظــر النــزاع وتســويته، وفــي 

بين الطرفين، فور أنه تم النص على أن محكمة التحكيم، أو المحكـم المنفـرد، غيـر ملـزم بأعمـال 
قانونيـــة محـــددة، بـــل لـــه الحـــق أن يســـند حكمـــة علـــى اعتبـــارات اإلنصـــاف وفقـــا لمبـــادئ القـــانون 

 .لدوليالمعترف بها عموما، السيما مبادئ القانون ا

، إلــــى أن الشــــرط الــــوارد بالعقــــد هــــو تعبيــــر صــــرحي مــــن gomardحيــــث ذهــــب المحكــــم 
األطــراف عــن إرادتهــم فــي اســتبعاد القــانون اإليرانــي مــن مجــال التطبيــق وٕاخضــاع العقــد للقــانون 

حيــث ذهـب إلــى أن األطـراف فــي مجــال العقـود البتروليــة لهـا صــلة مشـروعة فــي اختيــار . الـدولي
عقدهم، وذلـك بـأن يـدرجوا علـى سـبيل المثـال، فـي العقـد شـرط صـريح يقضـي  القانون الذي يحكم

  .بتطبيق نظام قانوني معين

 :1982أمونيل الصادر في   Amionoilحكم تحكيم ) 1

النزاع الناشئ بين الحكومة الكويتية، وشركة، واتفـق طرفـان علـى اللجـوء إلـى التحكـيم فـي 
التحكــيم علــى أن القــانون واجــب التطبيــق علــى ، وقــد نصــت المــادة مــن اتفــاق 1979يوليــو  22

موضوع النزاع محكمة التحكيم تحديده، على أن تراعي صـفة األطـراف والطـابع الـدولي عالقـاتهم 
 .ومبادئ القانون والممارسات المتبعة في العالم المعاصر

ة وأقــرت هيئــة التحكــيم بتطبيــق القــانون الكــويتي علــى العديــد مــن المســائل التــي يعــد بالنســب
لهـــا القـــانون األكثـــر ارتباطـــا، حيـــث أن القـــانون الكـــويتي يعـــد نظامـــا متطـــورا، مـــن خـــالل إعـــالن 
الحكومة الكويتية أن القانون الدولي العام يعد جزءا من القـانون الكـويتي، كمـا أن المبـادئ العامـة 

 .للقانون تعد بدورها جزءا من القانون الدولي العام



 

229 
 

المبـادئ العامـة للقـانون علـى عقـود االمتيـاز البتروليـة، ينبـع فـي وأشارت هيئة التحكيم أن تطبيـق 
الواقع من الشروط التعاقدية التـي تتضـمنها هـذه العقـود  ذاتهـا، وذكـرت هيئـة التحكـيم علـى سـبيل 

، والــــذي تضــــمن نصــــا يقضــــي بــــأن يقــــيم 1973المثــــال االتفــــاق المبــــرم بــــين األطــــراف فــــي عــــام 
 .على مبدأ حسن النية األطراف العالقات الناشئة عن العقد

ونظرا الختالف جنسية األطراف المتعاقـدة، يرتـب العقـد آثـاره ويكـون مفسـرا ومطبقـا وفقـا للمبـادئ 
المشتركة فـي قـانون دولـة الكويـت وقـانون واليـة نيويـورك بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، وفـي حالـة 

عموما من قبل الدول المتمدينـة،  غياب هذه المبادئ المشتركة، وفقا لمبادئ القانون المعترف بها
بما في ذلك المبادئ التي طبقتهـا المحـاكم الدوليـة، وانتهـت هيئـة التحكـيم إلـى أن المبـادئ العامـة 

 .للقانون هي التي كانت حاضرة في ذهن حكومة الكويت والشركات المتعاقدة معها

داخلي، حيـــث أن العقـــد حيـــث اعتبـــرت هيئـــة التحكـــيم القـــانون الـــدولي العـــام جـــزءا مـــن القـــانون الـــ
تصرف قانوني دولي، وال يخضع لقواعده إال في حالة عجز القانون الوطني للدولة المتعاقـدة فـي 

 .معالجة موضوع النزاع بين الطرفين

ـــا للجماعـــة  ـــة الكويـــت ذات ســـيادة، وهـــي الحـــارس للمصـــالح العلي وأقـــرت هيئـــة التحكـــيم بـــأن دول
ا فــي العالقــات بــين األفــراد داخــل الدولــة، كمــا أن نــص الوطنيــة والتــي يعــد القــانون عنصــرا أساســي

مـــن اتفـــاق التحكـــيم، أشـــارت إلـــى الطـــابع الـــدولي ويكـــون قـــد أبـــرز غنـــي، وخصـــوبة  3/2المـــادة 
 .القواعد القانونية الواجب على هيئة التحكيم تطبيقها

لتطبيـق علـى وانتهت هيئة التحكيم إلى أنه على الرغم من تعدد مصـادر القواعـد القانونيـة واجبـة ا
موضــوع النــزاع إال أ،ه ال يوجــد تنــاقض فيمــا بينهــا، حيــث أن القــانون الــدولي العــام يعتبــر جــزءا 
من القـانون الكـويتي، والمبـادئ العامـة للقـانون تقـر بحقـوق الدولـة بوصـفها راعيـة المصـالح العليـا 

 .للمجتمع
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التحكـيم، سـواء تنفيـذ أو  يتبين لنا من العرض السابق في قضايا التحكيم المعروضـة علـى هيئـات
تفســـير العقـــد المبـــرم بـــين الطـــرفين، حـــرص هيئـــات التحكـــيم عـــدم مواجهـــة عقبـــات تنفيـــذ األحكـــام 
الصــادرة، ولرغبتهــا فــي اتخــذا القــرار بحياديــة تامــة، تقــوم بتطبيــق المبــادئ العامــة للقــانون األكثــر 

 .عمومية وشموال في كافة األنظمة القانونية المتمدينة والمتحضرة

وأقـــرت هيئـــات التحكـــيم بعـــدم مالءمـــة القـــانون الـــوطني للدولـــة المتعاقـــدة لتســـوية موضـــوع النـــزاع، 
باإلضافة إلى استبعاد قانون الدولة مقر التحكيم، واستبعاد القانون الداخلي للدولة األجنبيـة التـابع 

دولي العــام لهــا الشــركة العاملــة فــي مجــال البتــرول، وأقــرت هيئــات التحكــيم مبــدأ وحــدة القــانون الــ
والقانون الوطني الداخلي للدولة، وذلك إلقرار عدم مالءمة قواعد القـانون الـدولي، وهـو مـا يجعـل 
المبـــادئ العامـــة للقـــانون أكثـــر صـــالحية مالءمـــة لتســـوية المنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــود االمتيـــاز 

 .البترولية
 


