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 الملخص 

عرف التحكيم عبر التاريخ كوسيلة لفض المنازعات الفردية والجماعية في نطاق المعامالت التجارية والدولية اال 

انه في الفترة االخيرة وفي ظل النظام العالمي الجديد اكتسب اهمية بالغة خصوصا في ظل التقدم العلمي في 

سهولة في اجراءاته وتحرره من القيود والتعقيدات وسائل االتصال وحجم المبادالت بين الدول لما يمتاز به من 

الموجودة في النظم االخرى اضافة إلى تجاوبه إلى متطلبات التعامالت الدولية وقد ارتبط التحكيم بفكرة التنمية 

االقتصادية وجذب االستثمارات االجنبية وخصوصا في مجال االستثمارات النفطية التي تحتل اهمية سياسية 

تجارية فهو المعدن االستراتيجي ويعود اليه الفضل في التقدم الذي احرزه االنسان في نواحي الحياة واقتصادية و

المختلفة لهذا حرص في اغلب العقود النفطية على تضمين شرط التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي ممكن ان 

االخرى من حيث السرعة في  تنشأ بين الطرفين مستقبال وذلك لما له من مميزات تجعل افضل من الوسائل

انجازه والسرية التي تستوجبها العقود النفطية وكفاءة المحكمين نظرا لطبيعة هذه العقود التي تحتاج إلى خبرات 

 فنية دقيقة قد ال تواجد في الوسائل االخرى.
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ABSTRACT  

Historically, arbitration has been known as a means of resolving individual and collective 

disputes in the scope of international and commercial transactions. However, in the recent 

period, under the new world order, it has become very important, especially in light of the 

scientific progress in the means of communication and the volume of exchanges among 

States. In addition to its response to the requirements of international transactions. The 

arbitration was linked to the idea of economic development and attract foreign investment, 

especially in the field of oil investments, which occupies political, economic and commercial 

importance, it is the strategic metal This is due to the progress made by man in various 

aspects of life. This is keen in most oil contracts to include arbitration clause as a means of 

resolving disputes that may arise between the two parties in the future because of its 

advantages make better than other means in terms of speed in the completion and 

confidentiality required by Oil contracts and the efficiency of arbitrators in view of the nature 

of these contracts, which require accurate technical expertise may not exist in other means.             

  

 



 
 

 
 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.10 

  

140 

 
  

 المقدمة
 لبحث: موضوع اأوالا 

القضاء هو الطريق الطبيعي لفض المنازعات التي تثور بين االفراد واقرار العدالة في المجتمع ولكن مع تقدم يعد 

الحياة االقتصادية والتغيير في انماط العالقات التجارية ظهرت وسائل اخرى اختيارية يلجأ اليها االطراف 

نظام التقاضي امام المحاكم التي تنظمها إلى  من لجوئهمبمحض ارادتهم لفض المنازعات التي تنشأ بينهم بدال 

الدولة ومن اهم هذه الوسائل االختيارية نظام التحكيم الذي يعد السبيل االكثر قبوال لدى اطراف العقد لكونه 

وقد ارتبط التحكيم في السنوات االخيرة بفكرة التنمية االقتصادية وجذب الوسيلة المثلى لفض تلك المنازعات 

ستثمارات االجنبية لذلك بات التحكيم يقدم على انه نظام عالمي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الدولة اال

ذات الطابع الدولي والوسيلة االكثر قبوال بين االطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصاص جعلته يفرض 

قضاء ولقد انتشر استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ئل االخرى بما فيها الانفسه بقوة ويتفوق على كثير من الوس

المتعاقد مع احد –الطرف القوي  –صرار الطرف االجنبي وكان الا  النفطيةليس ببعيد خصوصا في عقود الدولة 

االشخاص المعنوية العامة على اللجوء اليه دور كبير في ذلك حيث انه يصر عيله بسبب ما يدعيه من عدم حياة 

ا  النفطية ج شرط التحكيم في العقودارترتب على ذلك ان ادولمتعاقدة قضاء الدولة ا مألوفا تتضمنه  قد اصبح شرطا

ما تسمى عقود أو  ومن اهم هذه العقود التي تبرمها الدولة مع االطراف االجنبية هي عقود النفط غالبيتها.

االجنبية ولما كانت عقود النفط هي الوسيلة التراخيص النفطية التي تبرمها الدولة المنتجة للنفط مع االشخاص 

ية للحصول على اكبر دالتي تسعى من خاللها الدول المنتجة له ان تدعم اقتصادها الوطني وتحقيق التنمية االقتصا

قدر من الرفاهية والتنمية للمجتمع في مقابل الشركات النفطية المختصة التي تسعى ان تحصل على اكبر قدر 

متعددة مما قد تتولد عنه منازعات على جواب  تضمنمن خالل هذه العقود وكون هذه العقود ت ممكن من االرباح

 باالتفاق في العقد على صيغة تسوية هذه المنازعات التي قد تنشأ مستقبالا أو  تتطلب تسويتها بالطرق القانونية

ا ولكون الطرف الثاني االجنبية هو الطرف ا  بقضاء الدولة فان يفرض حتماا  لقوى في العقد ولعدم قناعته غالبا

ا رإد  التحكيم في حدوث اي نزاع حول بنود العقد بين الدولة الطرف االجنبيإلى  اللجوء يتضمنفي العقد  اج شرطا

   المتعاقد معها .

ا   : اهمية البحث ثانيا
تستمد اهميتها من الدور الذي تؤديه في اقتصاديات الدول النامية  النفطية ةلتحكيم في العقود الدولن دراسة اإ

والمتقدمة على حد سواء وذلك الرتباط الدول في كثير من االحيان بعقود مع شركات اجنبية وتعد هذه العقود 

ى نحو يجعل علالركيزة التي من خاللها يتم بناء هيكلها االقتصادي وتنظيم بنيتها االساسية وادارة مرافقها العامة 

ا حيوي من هذه العقود عالماا  ا  ا في تحقيق خطتها االقتصادية السيما في عقود النفط ذات الطابع الحيوي لكل  ورئيسا

 تطوير وتعديل عدم التوازن الذي قد يحصل فيها .بلد من حيث 

 ثالثا : مشكلة البحث
مركز قانوني متساوي حيث ينتمي بما ان موضوع البحث ينصب على عقود ادارية دولية وان اطرافه ليس في 

ا كل منهما لنظام قانوني مغاير عن االخر فاحدهما يمثل الدولة واالخر يمثل شخص ا جنبيأ ا تابع لدولة اخرى ولكل  ا

تحقيق اهداف عامة من خالل ممارستها سلطتها إلى  هدافه التي تختلف عن االخر حيث تسعى الدولةأمنهما 

تحقيق اهداف خاصة تتمثل بالربح ولما كانت العقود إلى  كة االجنبية تسعىالعامة والطرف الثاني وهو الشر

ات السياسية واالقتصادية يرثر هذه العقود بالتغأالنفطية من اهم العقود التي تبرمها الدولة مع الشركات االجنبية وت

أو  مما يتطلب بيان القانونلطرفين قد ينشأ عن ذلك منازعات بين اواالجتماعية التي تحصل اثناء تنفيذ العقد مما 

النظام القانوني االكثر مالءمة للتطبيق على هذه المنازعات وماهي الوسائل التي تتم االشارة اليها في عقود النفط 

هو  لتتم من خاللها تسوية المنازعات التي تنشا بين الطرفين اهي طريقة ودية ام طريقة قضائية ام التحكيم وما

وماهي الحلول في حالة امتنع احد الطرفين لتسوية منازعات النفط  اا اكثر الوسائل انتشارالسبب في كون التحكيم 

 . عن تنفيذ االحكام التحكيمية وما هو موقف عقود النفط العراقية القديمة والجديدة من ممارسة التحكيم فيها

ا رابع  : منهجية البحث ا
والتشريعات واالتفاقيات المعتمدة بهذا  الوصفي للنصوصسوف نعتمد في دراسة البحث على المنهاج التحليلي 

 . الخصوص



 
 

 
 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.10 

  

141 

 
  

ا خامس  : خطة البحث ا
 وفقأ للتقسيم االتي : وفرعين في كل مطلب مبحثين وفق مطلبين في كل مبحثإلى  سوف نقسم خطة البحث

 واجراءات اصداره وتنفيذهالمبحث االول : مفهوم التحكيم  

 نواعهالمطلب االول : تعريف التحكيم وا

 الفرع االول :تعرف التحكيم

 الفرع الثاني : انواع التحكيم

 اصدار الحكم التحكيمي وتنفيذه  التحكيم و اجراءاتالمطلب الثاني : 

 الفرع  االول : اجراءات التحكيم 

  هالفرع الثاني : اصدار الحكم التحكيمي وتنفيذ

 التحكيم ومدى ممارسة في عقود النفط العراقيةموقف النظام القانوني في العراقي من الثاني :المبحث 

 النظام القانوني العراقيلب االول : التحكيم في طالم

 الفرع االول :  موقف النظام القانون العراقي من التحكيم في ظل التشريعات العراقية

 الفرع الثاني : موقف العراق من التحكيم في ظل االتفاقيات االقليمية والدولية

 مدى مالءمة التحكيم كطريقة لتسوية منازعات عقود النفطاني : طلب الثمال

 التحكيم في عقود النفطإلى  الفرع االول : مبررات اللجوء

 الفرع الثاني : مدى ممارسة التحكيم في عقود النفط العراقية

 الخاتمة :

 اوال : النتائج 

 ثانيا : التوصيات

 

 المبحث االول

 مفهوم التحكيم
 

يعد التحكيم احدى وسائل حسم المنازعات وهو طريق استثنائي ويقوم على ارادة االطراف حيث يلجأ اليه 

المحكمة المختصة والتحكيم وسيلة قديمة حيث كان في شكله البدائي هو إلى  دون اللجوءالخصوم لحل النزاع 

قضائية وظيفة تحكيمية اال ان اهميته قد الوسيلة المعتمدة لحل المنازعات بين الخصوم كما تعد بداية الوظيفة ال

ا ازدادت حديثا   5491بعد انشاء األمم المتحدة عام  ا
(1)

 . 

كما أن التحكيم من اهم الوسائل والطرق البديلة لحسم المنازعات التي تنشأ عن طريق التجارة الدولية بل من ابرز 

السمات المتعلقة بتلك التجارة كما ان امتداد مجال التحكيم واتساعه ليشمل انواع من المنازعات لم يكن يشملها من 

ا فيها والتي لم  قبل ومن بينها العقود االدارية تلك العقود التي تكون الدولة واالشخاص االعتبارية العامة أطرافا

يكن من المتصور ان تقبل الدولة في ترك امر حسم منازعاتها للتحكيم بدال من القضاء الوطني الذي عهدت اليه 

بين النصوص القانونية بان يكون صاحب االختصاص االصيل في فضها كما ان العقود االدارية الدولية المبرمة 

االدارة والمتعاقد االجنبي معها تثير مشاكل تنجم عن عدم تكافؤ في المراكز االقتصادية 
(2)

 . 

ا في عملية تنمية الدول  اال ان بسبب حاجة الدول إلى االستثمار االجنبي لكونه يستطيع ان يلعب دوراا أساسيا

وفي اآلونة االخيرة تزايدت اهمية  نميةالمضيفة له فهو يمكنها من استغالل مواردها الطبيعية كما يسهم في ت

التحكيم نظرا لتزايد العالقات االقتصادية وتنوعها وتشابك تلك العالقات حتى وصلت إلى درجة من التعقيد لذا 

تلزم اغلبية االتفاقات االطراف باللجوء إلى التحكيم الدولي بوصفة احدى وسائل التسوية السلمية اذا ما اخفقت 

سوية النزاع وسائل اخرى في ت
(3)

  . 

لهذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبين في المطلب االول تعريف التحكيم وانواعه ونخصص المطلب 

 الثاني لبيان اجراءات اصدار الحكم التحكيمي وتنفيذه.
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 المطلب االول

 تعريف التحكيم وانواعه

 
االولى تعريف التحكيم ونبين في  الفرع الثاني يقتض دراسة هذا المطلب تقسيمه إلى فرعين  نبين في الفرع   

 انواع التحكيم.

 الفرع االول: تعريف التحكيم
: هو التفويض في الحكم ، فهو ماخوذ من حكمة واحكامة فاستحكم اي صار محكما في ماله تحكيما  التحكيم لغة

ال حكمنا فالنا فيما بيننا ،اي اجزنا اذ جعل الحكم فاحتكم عليه في ذلك ، وحكموه بينهم ، امروه ان يحكم بينهم ويق

حكمة بيننا فهو جعل الحكم فيما لك لغيرك يقال حكمته في مالي اذا جعلت اليه الحكم فيه
(4)

 . 

: لقد اختلف تعريف التحكيم في التشريع والفقه حسب الزاوية التي ينظر اليه منها حيث تركز  التحكيم اصطالحا

ة للتحكيم والبعض االخر على صور التحكيم واالخر على استبعاد القضاء بعض العريفات على الطبيعة الرضائي

من نظر هذه المنازاعات  واالخر على اقرار المشرع بجواز التحكيم لذلك سيتناول الباحث تعريف التحكيم في 

 التشريع والفقه.

 أوالا: تعريف التحكيم في التشريع 
سوية الخالفات بواسطة محكمة تحكيم يعهد اليها االطراف عرف المشرع الفرنسي التحكيم بانه اجراء خاص لت

بمهمة القضاء فيها بمقتضى اتفاق تحكيم 
(5)

. 

بانه اتفاق الطرفين على االلتجاء  5449( لعام 72وقد عرفه المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون )

أ بينهما بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن ان تنش

كانت أو غير عقدية واضافت المادة ذاتها انه يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقال 

بذاته أو ورد في عقد معين بشان كل أو بعض المنازعات التي تنشا بين الطرفين كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم 

قيام النزاع ولو قد اقيمت في شانه دعوى امام جهة قضائية اما المشرع العراقي لم يكن بعيداا عن ذلك فقد بعد 

اكتفى بالنص على جواز التحكيم في نزاع معين وكذلك االتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن 

تنفيذ عقد معين 
(6)

 . 

 ثانيا : تعريف التحكيم في الفقه 

 عدة تعاريف للتحكيم في الفقه منها :هناك 

بانه نزول الخصوم عن االلتجاء إلى القضاء والتزامهم بطرح النزاع على محكم أو اكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم 

للخصوم ، كما عرفه جانب، فقهي اخر بانه احتكام المتخاصمين إلى شخص أو اكثر لفصل نزاعاتهم أو التي 

راء يتفق بمقتضاه االطراف في نزاع معين على اخضاع خالفاتهم لمحكم يختارونه ستقوم ،وعرفه البعض بانه اج

ا  ويحددن سلطانه للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول الحكم التحكيمي الذي يصدره ويعتبرونه ملزما
(7)

 . 

 وعرفه البعض االخر بانه )رغبة الطرفين في عدم عرض النزاع على القضاء المدني في الدولة ورغبتهم في

اقامة محكمة خاصة بهم يختارونها هم بأنفسهم ويحددون لها موضوع النزاع والقانون الذي يرغبون في تطبيقه 

ا مفروضا على اطراف النزاع وانما هو قاض مختار بواسطتهم بطريق مباشر أو غير  بينهم فالمحكم ليس قاضيا

مباشر 
(8)

 . 

في عالقات قانونية وذلك لما يتمتع به من استقالل أو هو وسيلة مقبولة لحل الخالفات من خالل طرف ثالث 

وسرعة وسرية مطلوبة 
(9)

  . 

وعرفه االستاذ رينيه دافييد بانه تقنية ترمي لحل قضية أو مسالة بروابط بين شخصين أو اكثر بواسطة محكم أو 

ا متولين بهذه محكمين يستمدون سلطاتهم من اتفاقية خاصة ويحكمون على اساس هذه االتفاقية دون ان يكونو

المهمة من قبل دولة ما 
(10)

  . 

ومن خالل التعاريف السابقة يمكن ان نعرف التحكيم بانه اتفاق بين طرفين عقد ما على احالة ما تنشأ من خالفات 

ا إلى جهة تحكيمية وفق شروط معدة مسبقا من قبل اطراف العقد .  بخصوص العقد ولم يمكن حلها وديا
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 التحكيم الفرع الثاني: انواع
ينقسم التحكيم إلى عدة انواع فمن حيث الزاميته ينقسم إلى تحكيم اختياري وتحكيم اجباري ومن حيث الجهة التي 

تتولى الفصل في النزاع إلى تحكيم حر وتحكيم مؤسسي ومن حيث مكانه إلى تحكيم وطني وتحكيم دولي وكما 

 يلي :

 أوالا: التحكيم االختياري والتحكيم االجباري 

 : لتحكيم االختياريا

هو الغالب في المنازعات الدولية وخصوصا النفطية منها وذلك لكنه يكفل تحقيق الثقة لألطراف ويقصد به التجاء 

االطراف المتعاقدة بسلطان ارادتهم الحرة المختارة بموجب االتفاق إلى التحكيم حيث يختارون المحكمين وكذلك 

تحكيم ويقوم التحكيم االختياري على اساسين هما االرادة الذاتية الحرة القانون الواجب التطبيق واجراءات ال

للخصوم في اللجوء إلى التحكيم واقرار المشرع لهذه االرادة بذلك 
(11)

 . 

  التحكيم االجباري:
فهو تحكيم مفروض على االطراف حيث اليكون إلرادة االطراف اي تدخل في اللجوء اليه وتوضع له قواعد 

وقد يفرض المشرع اللجوء إلى التحكيم ويترك إلى الخصوم حرية اختيار المحكمين وتعيين  تنظم احكامه

اجراءات التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق. وفي مجال عقود النفط بشكل عام وعقد الخدمة النفطية بشكل 

ات التي تثور بمناسبة العقد خاص نجد ان اطراف العقد النفطي لهم الحرية في اللجوء إلى التحكيم لفض المنازع

المبرم بينهم ومعنى هذا ان التحكيم في هذه العقود يعد من قبيل التحكيم االختياري مادام انه لم يكن مفروض 

عليهم وان ارادتهم قد اتجهت اليه 
(12)

. 

التحكيم  وتجدر االشارة إلى انه عندما اليلزم المشرع أو اي قانون اخر االطراف المعنية صراحة باللجوء إلى

لحل المنازعات أو عندما يلتزم هذا المشرع جانب الصمت بعيدا عن تحريمه الصريح فان التحكيم في هذه 

الحاالت يكون اختياري 
(13)

 . 

 ثانيا :  التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي.

  التحكيم الحر :
وهو االصل والصورة التقليدية له حيث يختار اطراف النزاع المحكمين في كل حالة وذلك دون التقيد بنظام دائم 

فيجري في حاالت فردية وال يتم فيه اختيار هيئة دائمة وانا يلجا إلى اختيار محكم أو اكثر بعرفتهم والتحكيم الحر 

تحديد القواعد واالجراءات التي يتبعونها وكذلك  يعطي للخصوم حرية اختيار من يشاؤون من المحكمين مع

القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم وهوية المحكم اي هو تحكيم طليق من اي قالب جاهز مسبقا فهو خاص 

بحالتهم دون غيرهم ويتميز بانه اسلوب مثالي اذا تصدى له محكم كفء لحسم منازعات التجارة الدولية وهو قليل 

قق تسوية اكبر من التحكيم المؤسسي التكاليف ويح
(14)

 . 

 : التحكيم المؤسسي

ا ما تكون من  نظراا ألهمية التحكيم وتزايد انتشاره خاصة في مجال التجارة الدولية فقد قامت مؤسسات غالبا

القطاع الخاص بوضع قواعد خاصة للتحكيم تتعلق بإجراءات التحكيم بما فيها تعيين هيئات التحكيم وفق شروط 

حكام معينة نصت عليها تلك القواعد والهدف من ذلك هو تسهيل العملية التحكيمية وتيسيرها على االطراف وا

وضبطها بطريقة اصولية باإلضافة لمراقبة وادارة العملية التحكيمية من بدايتها من قبل مؤسسة التحكيم المعينة 

فان هذه القواعد تطبق على العملية التحكيمية فاذا تمت احالة النزاع إلى التحكيم وفق قواعد احدى المؤسسات 

ويلتزم بها الطرفين حتى لو لم يطلعوا عليها مسبقا كما تلتزم بها هيئة التحكيم بع تشكيلها ومن امثلة مؤسسات 

ومقرها باريس ومحكمة لندن  Lccالتحكيم ذات الصيت دوليا والتي يكثر اللجوء لها ، غرفة التجارة الدولية 

ومقره واشنطن  LCSLDومقرها لندن والمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  LCLAلي للتحكيم الدو

وفي الدول العربية توجد عدة مؤسسات تحكيم مثل مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجارب الدول في مصر 

ومركز دبي للتحكيم الدولي في االمارات 
(15)

 . 
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 ثالثا : التحكيم الوطني والتحكيم الدولي.

 التحكيم الوطني: 

وهو الذي يتحدد على أساس النطاق المكاني أو االقليمي ويجري داخل الدولة التي تلجأ االطراف المعنية فيها 

وضمن حدودها وفي إطار سيادتها الوطنية إليه لحل المنازعات التي قد تثور بينها ويمكن تسمية هذا النوع من 

بق هذا النوع من انواع التحكيم في العاصمة للدولة المعنية أو في اي انواع التحكيم ايضا بالتحكيم المحلي ويط

محافظة وغالبا مايجري هذا التحكيم اتجاه امور داخلية متعلقة بمجتمع الدولة سواء كانت االطراف التي لجأت 

اليه اجهزة حكومية أو مؤسسات رسمية أو هيئات خاصة 
(16)

 . 

ا اذا تعلق بنزاع وطني في جميع عناصره ويعين له محكمون وطنيون يصدرون حكمهم  ويعتبر التحكيم وطنياا

داخل اقليم الدولة ووفقا لتشريعاتها الوطنية
(17)

. 

 التحكيم الدولي: 

وهو الذي ينتمي بعناصره المختلفة ألكثر من دولة ويثير عدة صعوبات مثل القانون الواجب التطبيق على اتفاق 

التحكيم واجراءاته وموضوع النزاع وتحديد مكان التحكيم واسماء وجنسيات المحكمين وهذه الوجود لها في 

ون الدولة االخرى وهناك عدة معاير لتمييز التحكيم الوطني وهذا التحكيم يصعب تحديد انتمائه لدولة بعينها د

التحكيم الدولي عن غيره منها المعيار الجغرافي المتمثل في مكان التحكيم والمعيار القانوني المتمثل بتعلق التحكيم 

/مرافعات 5947بتجارة دولية ويعتبر المشرع الفرنسي التحكيم دوليا اذا تعلق بمصالح التجارة الدولية في المادة 

( لسنة 72( من قانون التحكيم رقم )3المشرع المصري فقد ربط الصفة الدولية بالصفة التجارية في المادة ) اما

5449 
(18)

 . 

واليكاد أي عقد من العقود التجارة الدولية وخصوصا العقود النفطية يخلو من النص على احالة المنازعات 

الناشئة عنه إلى التحكيم 
(19)

 . 

 

 المطلب الثاني

 اجراءات التحكيم و اصدار الحكم التحكيمي وتنفيذه

 
يقصد بإجراءات التحكيم بمعناها الواسع هو السير بالعملية التحكيمية من بدايتها وحتى نهايتها بصدور حكم 

التحكيم وبالتالي انتهاء مهمة المحكم وبهذا المعنى تبدأ االجراءات بأول خطوة يقوم بها المدعي للسير بالتحكيم 

ا فاذا كان التحكيم مؤسسيا تكون هذه الخطوة عادة تقديم طلب تحكيمي من  سواء كان التحكيم مؤسسيا أو طليقا

المحتكم لمؤسسة التحكيم متضمناا البيانات التي تنص عليها قواعد التحكيم في المؤسسة ومنها اسم طالب التحكيم 

عيين اذا كانت هيئة التحكيم ستشكل من ثالثة والمحتكم ضده وعنوانهما واسم المحكم الذي يعينه أو يرشحه للت

ا تبدأ  محكمين ولم يكن هناك اتفاق على تعينهم وموجز عن النزاع وملخص الطلبات واذا كان التحكيم حراا أو طليقا

الخطوة االولى بطلب يقدمه المحتكم للمحتكم ضده بأخطاره أو غير ذلك أو للمحكمة أو لسلطة تعيين المحكمين 

عليه اتفاق الطرفين وعادة ما يتضمن هذا الطلب ملخصاا عن العالقة القانونية والنزاع واسم حسب ما ينص 

المحكم الذي يعينه المحتكم في التحكيم المكون من ثالثة محكمين طالبا من المحتكم ضده أو اي جهة اخرى ذات 

 اختصاص تعيين المحكم الثاني خالل مدة معينة.

التحكيم تلك القواعد االجرائية الواجب اتباعها بعد تشكيل هيئة التحكيم من قبل  وبالمعنى الضيق يقصد بإجراءات

الهيئة نفسها واطراف النزاع مثل تحديد مكان ولغة التحكيم وتقديم اللوائح والبيانات والجلسات والحضور 

من  761مادة والغياب وتنتهي هذه االجراءات بوجه عام بصدور حكم التحكيم النهائي ، وفي العراق نصت ال

القانون المدني بانه /يجب على المحكمين اتباع االوضاع واالجراءات المقررة في قانون المرافعات اال اذا تضمن 

االتفاق على التحكيم أو اي اتفاق الحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة أو وضع اجراءات معينة يسير عليها 

يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون اال ما تعلق المحكمون واذا كان المحكمين مفوضين بالصلح 

منها بالنظام العام
(20)

، لهذا سوف نقسم  هذا المطلب  إلى فرعين نبين في الفرع االول ماهية اجراءات التحكيم 

 نخصص الفرع الثاني إلصدار الحكم التحكيمي وتنفيذه.
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 الفرع االول: اجراءات التحكيم
 الطراف على التحكيمأوالا: اتفاق ا

انقسم فقهاء القانون في كل من البالد العربية واالجنبية بين مؤيد ومعارض لشرط التحكيم في العقود واالتفاقيات 

وخصوصا في تسوية منازعات العقود النفطية الذي يعتبر طريق اختياري وهو اختيار طوعي من اطراف العقد 

ة عن العقد فقد يرد االتفاق ضمن شرط في ذات ويختلف شكل االتفاق بين االطراف حول احالة المنازعات الناشئ

العقد أو يتخذ شكل اتفاق مستقل عنه يبرم عادة بعد حدوث المنازعة كما قد يتحقق الرضاء من جانب الدولة 

المتعاقدة بالتحكيم بالنص على ذلك في قانونها الخاص باالستثمار االجنبي ويمكن ان يعتمد اسلوب التحكيم تطبيقا 

معاهدة مبرمة بين الدولة المتعاقدة والدولة االجنبية المتعاقدة معها واذا اقتصر شرط التحكيم على لنص وارد في 

مبدا اللجوء إلى التحكيم من دون الخوض في التفاصيل الالزمة النعقاد محكمة التحكيم وممارسة عملها فانه البد 

 ARAMى سبيل المثال في قضية شركة ) من ابرام اتفاق الحق للتحكيم يتناول هذه التفاصيل وهو ماحدث عل

CO( ضد السعودية حيث ابرما عام )كان 5433( اتفاقا للتحكيم على الرغم من ان عقدها المبرم عام )5411 )

يتضمن النص على التحكيم ،اما اذا تضمن شرط التحكيم هذه التفاصيل فانه الحاجة البرام اي اتفاق الحق للتحكيم 

( ضد ايران حيث اكتفى بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم  Sapphireشركة ) ومثال ذلك ماحدث في قضية

بينهما ولم يكن هناك اي حاجة البرام اتفاق الحق للتحكيم 
(21)

 . 

ومن االجراءات التي يمكن ان يتفق عليها االطراف في العقد المبرم بينهما مثال مكان التحكيم ولغة التحكيم وفيما 

سي أو حر طليق وغيرها من االجراءات وجرى العمل في التحكيم ان تدعو هيئة التحكيم اذا كان تحكيم مؤس

االطراف لجلسة تمهيدية في محاولة التفاق الجميع على االجراءات أو يتم التوصل لهذا االتفاق عن طريق 

 المراسالت بين الهيئة واالطراف.

 ثانيا :  تشكيل محكمة التحكيم 

من ثالثة محكمين يقوم كل طرف بتعيين محكمه ويقوم المحكمان بتعيين المحكم الثالث  تشكل محكمة التحكيم عادة

ويعتبر المحكم الثالث رئيس هيئة التحكيم والمرجح الذي يتوقف على رايه الحكم النهائي ، واليوجد اسلوب محدد 

عقد بتعيينه في حالة تعذر اتفاق الختيار المحكم البديل أو المحكم الثالث في الحالة التي اليقوم بها احد طرفي ال

الطرفين أو محكميهما على تعيين المحكم الثالث فقد تكون هذه الجهة المخولة بتعيين المحكم الثالث أو البديل هي 

جهة وطنية تابعة للدولة المضيفة وهي اما ان تكون جهة قضائية أو سياسية اال انه في الغالبية العظمى من العقود 

والنفطية تعهد بمهمة اختيار المحكم الثالث أو البديل لجهة اجنبية أو دولية أو وطنية وتعهد  وخصوصا في العقد

اكثريتها بهذه المهمة إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو نائب الرئيس في حالة كون االول من رعايا احد طرفي 

أو غرفة التجارة الدولية أو رئيس المحكمة  العقد أو تعهد بها إلى محكمة العدل التابعة للجماعة االوربية المشتركة

العليا في احدى الدول كالمحكمة الفدرالية السويسرية في لوزان أو محكمة كانتون في جنيف 
(22)

 . 

ومن االحاالت التي تم احالتها إلى جهة قضائية هي عقد جيتي في الجزائر اختير رئيس المحكمة العليا في 

حددت محكمة استئناف اثينا وكذلك عقد )ايراب( في العراق  5461يونان الجزائر وكذلك عقد تكساكو في ال

اختير رئيس محكمة التمييز  5461
(23)

 . 

حيث اصبح من المستقر عليه في عقود البترول ان يقوم كل طرف بتعين محكم في اثناء مدة محددة ثم يقوم 

المدة التي يجب ان يتم في اثنائها تعيين  المحكمان بختيار ثالث لهما قبل البدء في اجراءات التحكيم وتتراوح

يوما  66يوما إلى  51المحكم من اتفاقية إلى اخرى اال انه يمكن القول انها تتراوح بشكل عام بين 
(24)

 . 

ا:  مقر التحكيم  ثالثا

ية يقصد بمقر التحكيم المكان الذي سيجري فيه التحكيم والذي يتعن صدور الحكم النهائي فيه ولهذا المكان اهم

كبيرة بالنسبة لحكم التحكيم بشكل خاص فبعض القوانين نصت صراحة على ان حكم التحكيم يجب ان يصدر 

داخل الدولة واال اتبعت بشأنه القواعد المقررة الحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي واليوجد لهذا النص مقابل 

ة الحكم في دولة اخرى وصدر الحكم في تلك في قوانين اخرى ، فاذا اتفق المحكم مع االطراف على عقد جلس

فيعتبر الحكم اجنبيا واليخضع بالتالي للقواعد القانونية المطبقة على احكام التحكيم الوطنية ولألطراف االتفاق 

على مكان التحكيم وفي حال عدم اتفاقهم يكون للهيئة صالحية تقرير هذا المكان على ان تأخذ باالعتبار لكافة 

رها مالئمة لألطراف وللهيئة كما يجب المالحظة ان تحديد مكان التحكيم اليمنع الهيئة من عقد الظروف واكث
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بعض الجلسات في غير ذلك المكان حسب الظروف مثل االستماع لشاهد في مكان اقامته ومناقشة خبير اجنبي 

في معرفة مكان التحكيم  في الخارج لعدم تمكنهما من الحضور لمكان التحكيم أو ألي سبب مبرر اخر، والعبرة

هي للمكان الذي تم فيه التحكيم فعال وصدر فيه حكم التحكيم بغض النظر عن المكان المحدد في اتفاق التحكيم 
(25)

. 

وفي عقود االستثمارات النفطية نجد ان الدول تردد غالبا بقبول انعقاد محكمة التحكيم في اقليم دولة اخرى سواء 

كانت دولة المتعاقد االجنبي أو دولة ثالثة ويرى بعض الفقهاء ان قبول الدولة المضيفة بذلك فيه انتقاص لسياتها 

مقر التحكيم لهذا نجد ان االتجاه الحالي في عقود النفط خاصة اذا ترتب عليه خضوع اجراءات التحكيم لقانون 

النموذجية هو ان يكون مقر التحكيم في اقليم الدولة المضيفة اال انه من الناحية العملية ومن خالل المفاوضات بين 

 الطرفين تصر شركات النفط االجنبية على ان يكون التحكيم خارج اقليم الدولة المضيفة وفي حالة عدم النص

على مقر التحكيم فان العقود تختلف في ذلك فمنها من يترك االمر التفاق الطرفين ومنها من يترك االمر التفاق 

المحكمين أو المحكم الثالث 
(26)

 . 

 رابعا :  االثار المترتبة على اجراءات التحكيم

قود النفطية وقف يترتب على الشروع بإجراءات التحكيم في العقود التي تجريها الدولة وخصوصا في الع

العمليات أو النشاطات أو التدابير التي ادت إلى نشوب النزاع اي انه يستتبع تلقائيا وقف التنفيذ من قبل االطراف 

المعنية لجميع االجراءات أو القرارات التي يدور حولها النزاع وغالبا ما يكون ذلك في صالح الشركة المتعاقدة 

ا إلى التحكيم هو تهربا منها من تنفيذ التزاماتها لهذا السبب نجد ان كثير من خصوصا في حالة ما اذا كان لجوئه

عقود استغالل النفط ال تأخذ بمبدأ وقف العمليات اثناء اجراءات التحكيم مثال ذلك ما نصت عليه بعض عقود 

حكما لصالح  اقتسام االنتاج مثل عقدي ساموكو في سوريا واموكو في مصر على انه )الى ان يصدر قراراا أو

الطرفين ال تتوقف العمليات أو االنشطة التي دعت إلى التحكيم ( ومن الجدير بالذكر ان اتفاقيات شركات نفط 

العراق ونفط الموصل ونفط البصرة وكذلك عقد ايراب لم تتضمن مثل هذا النص 
(27)

 . 

 خامسا :  القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم 

ا في ممارسات هيئات التحكيم فتطبيق النظام القانوني لقد لعبت مسائل ا ختيار القانون الواجب التطبيق دوراا هاما

الصحيح هو مطلب اساسي الصدار حكم تحكيمي شرعي والفشل في تطبيق القانون الصحيح والمناسب يعد 

افراطا في استعمال السلطة وقد يؤدي إلى ابطال الحكم الصادر 
(28)

 . 

د القانون الواجب التطبيق على النزاع من الناحية الموضوعية اهمية كبيرة ليس فقط في حالة ويثير موضوع تحدي

عدم وجود اتفاق بين اطراف النزاع على تحديده بل ايضا في حالة وجود هذا االتفاق 
(29)

. 

قد تكون وحسب القواعد العامة في تنازع القوانين فان ارادة االطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق   

صريحة كالقول مثال بان هذا القانون هو القانون االماراتي أو العراقي وقد تكون ضمنية يستخلصها المحكم من 

الظروف مثل ان يكون محل ابرام العقد وتنفيذه في االمارات ويكون طرفا النزاع يحمالن الجنسية االماراتية 

خلص المحكم ان ارادة الطرفين اتجهت على تطبيق قانون باإلضافة إلى ان مقر عمل كل منهما في االمارات فيست

االماراتي ويقرر تطبيقه بالعمل 
(30)

 . 

واتفاق الطرفين على تطبيق قانون معين قد يكون عند ابرام العقد وقبل النزاع وقد يكون بعد وقوعه بل يمكن ان 

االتفاق على تطبيق قانون اجنبي يجوز يتم ذلك امام المحكم بعد البدء في التحكيم وفي االحوال التي يجوز فيها 

للطرفين االتفاق على تجزئة العقد وتطبيق اكثر من قانون عليه حيث ان تطبيق قانون معين على النزاع ال يمنع 

المحكم نفسة عند الضرورة من تطبيق قانون اخر على بعض اجزاء العالقة القانونية الناجم عنها النزاع بل ربما 

ه القيام بذلك واال كان حكمه معيبا مثال ان يبرم عقد بين طرفين موطنهما المشترك في يكون من الواجب علي

البحرين لتوريد مواد غذائية إلى االمارات وال ينص العقد على القانون الواجب التطبيق حصل نزاع بين الطفين 

لى حقوق والتزامات الطرفين تمت احالته على التحكيم السوري في هذا المثال سيطبق المحكم القانون البحريني ع

استناداا لقواعد تنازع القوانين المعمول بها في سوريا 
(31)

 . 

ا في مجال القانون الدولي اما بوصفها وسيلة لنزع الرابطة العقدية من  لذلك تلعب ارادة المتعاقدين دوراا محوريا

التنازع الخاصة بالعقود الدولية ولذلك حكم القانون أو إلخضاعها لسلطانه وتعد االرادة ضابط االسناد في قاعدة 

يتعين على اطراف العقد اخضاعه للقانون الذي تتفق ارادتهم الصريحة على اختياره واذا سكت االطراف عن 
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االختيار فيتعين البحث عن االرادة الضمنية عن طريق القرائن التي تدل على وجودها ويندر ان تخلوا عقود 

تحديد القانون الواجب التطبيق واغفال ذلك يثير الكثير من الخالفات الحادة بين  الدولة ذات الطابع الدولي من

االطراف كان في مقدورهم تجنبها لو فعلوا ذلك حيث يحاول الشخص االجنبي اخراج العقد من نطاق قانون 

عن سيادتها ،  الدولة المتعاقدة وفي المقابل تدافع الدولة عن خضوعه لقانونها الوطني باعتبار ان ذلك تعبير

وتكمن اهمية اختيار االطراف المتعاقدة للقانون الوجب التطبيق ي انه يعطي للنصوص التعاقدية القوة التنفيذية 

ويعمل على تكملة النقص الوارد في هذه العقود ويحدد القواعد التي يتم بمقتضاها تفسيرها ويشكل حماية لمصالح 

حول القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة ذات الطابع الدولي فمنهم كال الطرفين ولقد اختلف الفقه والقضاء 

من عمل على ترجيح قانون االرادة ومنهم قال بتطبيق قانون الدولة المتعاقدة ومنهم من قال بتطبيق القانون 

الدولي العام ومنهم من اخضع هذه العقود للمبادئ العامة للقانون أو لقانون التجارة الدولية 
(32)

 . 

 الفرع الثاني: إصدار الحكم التحكيمي وتنفيذه
يقصد بقرار التحكيم جميع القرارات الصادرة من المحكم التي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة عليه 

سواء أكانت احكاما كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل أو احكاما جزئية تفصل في شق منها وسواء تعلقت 

إجراءات ادت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء هذه القرارات بموضوع المنازعة ذاتها أو باالختصاص أو بمسألة تتعلق ب

الخصومة وترتيبا على ذلك فان القرار التحكيمي قرار يتم اصداره من قبل المحكم أو هيئة التحكيم ويكون فاصال 

في النزاع أو في مسالة من المسائل الواردة في اتفاق التحكيم بقرار نهائي يرفع يد هيئة التحكيم عنه لذا التعد 

القرارات الصادرة في غير الخصومة كقرارات تحديد زمان ومكان انعقاد محكمة التحكيم أو  قرارات تحكيم

تأجيل الدعوى أو تلك المتعلقة بندب خبير وغيرها وذلك الن هيئة التحكيم التستنفذ واليتها بها 
(33)

 . 

يث يبين بصورة وحكم التحكيم على غرار الحكم القضائي يجب ان يكون واضحا وحاسما وخاصة في منطوقة بح

التدع مجاال للشك الواجبات المفروضة على كل من الطرفين والحقوق المعطاة له وان يرد الحكم على كافة 

طلباتهما الموضوعية سلبا أو ايجابا واال كان عرضة للطعن به 
(34)

. 

شيء فيما يتعلق لم يختلف عن قانون التحكيم الفرنسي في  5443ومن المالحظ ان قانون التحكيم اللبناني لسنة 

بالحكم التحكيمي سيما وان الصفة القضائية التي يتسم بها القرار التحكيمي تبرز بشكل واضح في هذا القانون 

فالقرار التحكيمي يجب ان يصدر نتيجة مداولة وان يكون معلال وان يصدر باالكثرية وله قوة القضية المقضية 

جع القضائية بمجرد اصداره وباإلمكان الطعن به امام المرا
(35)

 . 

كما فاعلية التحكيم الدولي في مقابل التقاضي الوطني تقاس من حيث التنفيذ لقرارات هيئة التحكيم وهذا   

يتطلب وجود اجراءات ملزمة لالعتراف بهذه القرارات ليس على المستوى المحلي فحسب وانما على المستوى 

ا  الدولي ايضا
(36)

 . 

القضائي البد ان يكون مستوفيا لشروط معينة بعضها تتعلق بشكل القرار  وحكم التحكيم على غرار الحكم

ا فالكتابة شرط  والبعض االخر يتعلق بموضوعه ، ومنها الكتابة حيث يجب ان يكون القرار التحكيمي مكتوبا

لوجود القرار وذلك الن صدوره شفاها ال يتحقق به وصف قرار التحكيم واليكتسب حجية االمر المقضي به 

اليكون واجب النفاذ و
(37)

  . 

وتصدر قرارات بالجماع في حالة اتفاقهم اما في حالة عدم االتفاق فتقضي بعض العقود ان يصدر القرار 

باالغلبية وتقضي عقود اخرى بان يكون قرار المحكم الثالث هو القرار النهائي اما اذا كان المحكم منفردا فان 

ة القوانين والقواعد التحكيمية القرار اليصدر اال عنه كما تنص غالبي
(38)

 . 

وبخصوص اللغة التي يكتب بها قرار التي يكتب بها القرار هي اللغة التي تستخدم في االجراءات وهي التي يتفق 

عليها االطراف واذا لم يتفقوا على لغة معينة فعندئذ يرجع إلى نصوص القواعد االجرائية للتحكيم لمعرفة اللغة 

التحكيم ففي  بعض العقود النفطية في العراق مثل عقد التطوير واالنتاج نص العقد على ان تكون التي تستخدم في 

لغة هي اللغة االنكليزية ، اما ما يخص المدة فان قصر المدة التي يجب ان يصدر القرار خاللها هي احد االسباب 

التحكيمية تحدد على المحكمين مدة معينة  التي ادت إلى ازدهار التحكيم في العقود الدولية حيث ان اغلب القواعد

يجب ان يصدر القرار خاللها اال ان القاعدة العامة هي اعطاء االولوية التفاق الطرفين في تحديد المدة التي تنتهي 

بانتهائها مهمة التحكيم
(39)

 . 
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م التحكيم غير قابل للتنفيذ أما ما يخص تنفيذ القرار التحكيمي فنود االشارة هنا بان جميع القوانين تتفق على ان حك

بحد ذاته وانما يجب اكساؤه الصيغة التنفيذية من الجهة القضائية المختصة والسبب في ذلك ان الحكم ليس صادر 

من جهة قضائية رسمية وانما عن جهة خاصة ليس لها القدرة القانونية على اجبار االطراف على تنفيذ الحكم بل 

ما ينص عليه القانون وهي جهة القضاء الرسمي في مختلف القوانين ،حيث  البد من مساعدة جهة رسمية حسب

ان المحكمة المعروض عليها الحكم للمصادقة والتنفيذ ليس لها البحث في اصل النزاع ثانية وانما تنحصر مهمتها 

بن لها ان هناك بالمصادقة عليه مع االمر بالتنفيذ أو عدم المصادقة عليه واالصل ان تصادق على الحكم  مالم يت

ما يمنع تنفيذه مثل مخالفة النظام العام لكون موضوع النزاع مثال اليجوز التحكيم فيه اصالا 
(40)

. 

وتتضمن اغلب العقود وباألخص العقود النفطية ما يمكن وصفة بمقومات تسهيل عملية تنفيذ الحكم التحكيمي 

د العقد فعلى سبيل المثال ، يوجد في  غالبية العقود وذلك من خالل شرط التحكيم أو من خالل اي بند اخر من بنو

النفطية بند خاص يتفق الطرفان فيه على ان يكون الحكم التحكيمي نهائيا أو باتا  أو ملزما للطرفين فقد نصت 

على انه )يكون حكم التحكيم  7656( من عقد الخدمة التقنية لحقل نفط الزبير لسنة 32( من المادة )6الفقرة )

ا وملزما لطرفي النزاع( اال ان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال ما هو االجراء الذي يتم اتخاذه اذا نهائي

امتنعت الدولة المتعاقدة عن تنفيذ الحكم التحكيمي وان الجواب على هذه الحالة هو ان االمر يخضع إلى المبادئ 

احدى الحاالت التي يجوز فيها للشخص المتعاقد مع الدولة العامة في القانون الدولي العام اذ ان هذه الحالة تشكل 

( 13ان يلجا إلى الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته للدفاع عنه عن طريق الحماية الدبلوماسية ، كما نصت المادة )

ألي للتحكيم المؤسسي ) يكون الحكم ملزما للطرفين واليكون قابال لالستئناف أو  5461من اتفاقية واشنطن لسنة 

طعن آخر( اضافة إلى ذلك اوجبت هذه االتفاقية على الطرف الراغب في الحصول على االعتراف بالحكم 

التحكيمي وتنفيذه على ارض الدولة المتعاقدة ان يعمل على تقديم صورة طبق االصل من الحكم إلى المحكمة 

ة المتعقدة ان تعتبر الحكم الصادر في (  منها على الدول91الوطنية المختصة في هذه الدولة كما الزمت المادة)

نطاق هذه االتفاقية بمثابة حكم نهائي صادر عن محاكمها الوطنية 
(41)

 . 
 

 

 المبحث الثاني

 موقف النظام القانوني في العراق من التحكيم ومدى ممارسة في عقود النفط العراقية
 

تطبيقه في عقود النفط تقسيم هذا المبحث إلى يقتضي دراسة موقف النظام القانوني في العراق من التحكيم ومدى 

مطلبين نبين في المطلب االول موقف النظام القانوني في العراق من التحكيم ونخصص المطلب الثاني لبيان مدى 

 ممارسة التحكيم في عقود النفط العراقية.

 

 المطلب االول

 موقف النظام القانوني العراقي من التحكيم

 
النظام القانوني في العراقي من التحكيم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نبين في الفرع موقف قتضي بيان موقف ي

النظام القانون العراقي من التحكيم في ظل التشريعات العراقية ونخصص الفرع الثاني لموقف العراق من التحكيم 

 في ظل االتفاقيات االقليمية والدولية.

 العراقي من التحكيم في ظل التشريعات العراقيةالفرع االول: موقف النظام القانون 
قبل كل شيء البد من القول بانه ال يوجد في النظام القانوني العراقي اي قانون خاص بالتحكيم وكل ما هنالك هو 

 5464( لسنة 13( مادة تنظم احكام التحكيم والتي وردت ضمن قانون المرافعات المدنية العرقي رقم )76وجود )

لى تلك المواد نجد هنا لم تتطرق إلى مسألة التحكيم الدولي الخاص بشكل صريح لذا فقد انقسم الفقه وبالرجوع إ

العراقي إلى رأيين بشأن مدى شمول احكام التحكيم الموجودة في قانون المرافعات لجميع التحكيمات الداخلية 

والدولية ام انها خاصة بالتحكيم الداخلي دون الدولي 
(42)

 . 
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ي االول إلى ان سكوت المشرع العراقي عن ذلك يعني انه ال يأخذ بالتحكيم الدولي وتنفيذه في العراق فذهب الرأ

ا وال يمكن استخالص ذلك ضمنا من بين النصوص الساكتة عنة  بينما ذهب الرأي الثاني إلى عكس ذلك  اطالقا

م التحكيم لم يفرق بين التحكيم الداخلي ويستند  في ذلك في ذلك إلى ان قانون المرافعات العراقي عندما نظم احكا

والدولي ثم ان قرارات التحكيم التنفذ بشكل مباشر بل يجب تحقق الشروط المطلوبة فيها وبعد مصادقة محكمة 

عراقية مختصة عليها واليهم بعد ذلك كون التحكيم قد تم في العراق ام خارجة وايا كان امر الخالف فبما ان 

قي نص على ان اي حكم تحكيمي اليمكن تنفيذه مالم يتم تصديقه من قبل المحكمة العراقية قانون المرافعات العرا

المختصة فان هذه االخيرة هي التي تقرر ما اذا كان حكم التحكيم موافقا للقانون شكال وموضوعا ام ال وفي حين 

التحكيم في المعامالت ب 5415من قانون المرافعات الفرنسية لسنة  5947اخذ المشرع الفرنسي في المادة 

التجارية الدولية ، اال ان المشرع العراقي لم يتضمن في القوانين العراقية اي تفاصيل عن التحكيم االجنبي أو 

أو في قانون  5416الدولي سواء في قانون المرافعات المدنية النافذ أو في مشروع قانون االجراءات لعام 

العراق منذ ثالثينيات القرن الماضي وكذلك لم ينص قانون تنفيذ االحكام االتفاقيات القضائية التي صادق عليها 

على احكام المحكمين االجانب والعلى احكام التحكيم التي تجري في العراق  5471( لسنة 36االجنبية رقم )

والمتعلقة بالتزامات دولية 
(43)

. 

عدة مواطن على ذلك منها المواد وفي مجال تعريف التحكيم في القانون العراقي نجد ان المشرع نص في 

( من الشروط العمة لمقاوالت 64، والمادة ) 5464لسنة  13( من قانون المرافعات العراقي رقم 726-715من)

من الشروط العمة  (91، والمادة ) 5411اعمال الهندسة المدنية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية لسنة 

( من القانون المؤقت 59، والمادة ) 7664والميكانيكية والكيمياوية لسنة  لمقاوالت اعمال الهندسة الكهربائية

/ثانيا( من قانون 4، والمادة ) 7669( لسنة 29السواق االوراق المالية الصادر بموجب امر سلطة االئتالف رقم )

 5414( لسنة 93اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم )
(44)

. 

تصرت على تنظيم التحكيم الداخلي فقط دون التحكيم الدولي ودون التطرق والواقع ان نصوص هذه القوانين اق

اللجوء إلى التحكيم الدولي من  7666( لسنة 53إلى تعريف التحكيم في حين اجاز قانون االستثمار العراقي رقم )

ا اضافة إلى جواز التحكيم الداخلي حيث نصت الم ( 72/9ادة )خالل اللجوء إلى اي جهة تحكيم معترف بها دوليا

منه على )اذا كان اطراف النزاع خاضعاا ألحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد االتفاق على آلية حل النزاع 

( 72/1بما فيها اللجوء إلى التحكيم وفقا للقانون العراقي أو اي جهة اخرى معترف بها دوليا ( كما نصت المادة )

ة فيجوز لالطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد من نفس القانون على )المنازعات التجاري

المنظم للعالقة بين االطراف ( ، لذلك يمكن القول ان قانون االستثمار العراقي النافذ اول قانون عراقي اجاز 

اللجوء إلى التحكيم الدولي اال ان نصوص هذا القانون تصطدم بعائق يتمثل بعدم وجود نصوص تنظم مسائل 

لتحكيم التجاري الدولي سوى ما ورد من قواعد عامة في قانون المرافعات العراقي النافذ والتي تمنح القضاء ا

العراقي صالحية واسعة في النظر في القرار التحكيمي من الناحيتين الشكلية والموضوعية 
(45)

. 

القضاء العراقي ابتداُء لفض  وهذا يعني عدم فائدة النص على التحكيم وان االولى بأطراف العقد اللجوء إلى

لم يتضمن اي  5471( لسنة 36المنازعات هذا من جهة ومن جهة اخرى ان قانون تنفيذ االحكام االجنبية رقم )

نص يشير إلى جواز تنفيذ احكام التحكيم االجنبية في العراق حيث ان المادة االولى منه اشترطت ان يكون الحكم 

راق صادر من محكمة اجنبية مختصة مؤلفة خارج العراق باالضافة إلى الشروط االجنبي المطلوب تنفيذه في الع

ا( من مشروع قانون النفط والغاز 93االخرى التي اشار اليها القانون ، ومن الجدير بالذكر ان المادة ) /ثالثا

حال النزاع العراقي اجازت اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن العقود النفطية حيث نصت على)ي

إلى التحكيم أو إلى السلطات القضائية ذات االختصاص بحسب االتفاق النصوص عليه في العقد(
(46)

 . 

 الفرع الثاني: موقف العراق من التحكيم في ظل االتفاقيات االقليمية والدولية
وذلك بعد المصادقة عليه  79/4/5473على الرغم من انضمام العراق إلى بروتوكول جنيف للتحكيم الصادر في 

اال ان اهم نصوص هذا البروتوكول لم تأخذ بنظر االعتبار من قبل المشرع  5471( لسنة 39بالقانون رقم )

يه بتبسط اجراءات التحكيم وهذا مالم العراقي اذ انه بمقتضى هذا البروتوكول كان يجب على الدول المنضمة ال

الملغى والفي قانون المرافعات المدنية  5416( لسنة 11يحدث ال في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )

القائم ، وكذلك لم ينظم العراق إلى االتفاقية الملحقة بالبروتوكول المذكور والمبرمة في  5464( لسنة 13رقم )
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نصت على اعتراف الدول المنضمة اليها بقرارات الحكيم الصادرة في اقليم دول اخرى  والتي 5472/ 4/ 76

والخاصة باالعتراف بأحكام التحكيم االجنبية وتنفيذها  5411كما لم ينظم العراق ايضا إلى اتفاقية نيويورك لسنة 

دول ومواطني الدول والخاصة بتسوية منازعات االستثمار بين ال 5461ومن بعدها اتفاقية واشنطن لسنة 

بسبب االجابة عن رسالة كان قد  5411االخرى، ولقد اثيرت مسألة انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك لسنة 

بعث بها المدير العام لالتحاد الدولي لصناعة القطن والمنسوجات في زيورخ بسويسرا إلى وزارة العدل العراقية 

ى اتفاقية نيويورك وبناء على طلب هذه الوزارة ابدى ديوان التدوين يطلب فيها مبادرة العراق في االنضمام إل

قائال :  71/2/5421القانوني )مجلس شورى الدولة حاليا( رأيه بشأن التحكيم لدى هيئات التحكيم الدولية بتاريخ 

لى محكمين )ان التحكيم التجاري الدولي يتضمن عنصرأ اجنبيا حيث انه قد يتم خارج حدود البلد وقد يعهد به إ

اجانب قد يطبقون قانونا اجنبيا سواء من ناحية القواعد الموضوعية ام من ناحية قواعد االجراءات وعليه فان 

تنفيذ احكام التحكيم االجنبية داخل نطاق الجمهورية العراقية يالقي دونه حوائل قانونية وسيادية وان مسألة 

العتراف بأحكام التحكيم االجنبية وتنفيذها يستلزم استمزاج بشان ا 5411االنضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 

رأي الجهات العليا التي تقوم بتخطيط السياسة االقتصادية العامة الن في ذلك االنضمام جوانب سياسية ينبغي 

مراعاتها ومقتضيات عملية تستدعي الدراسة فضال عن ان ذلك االنضمام يستوجب مراجعة بعض القوانين 

تعديلها بما يتالءم واحكام هذه االتفاقية كقانون تنفيذ االحكام االجنبية وقانون المرافعات أو صدار قانون العراقية و

خاص بشان تنظيم احكام التحكيم االجنبية(
(47)

. 

بعكس ماسبق فان العراق قد انضم إلى غالبية االتفاقيات العربية التي تتضمن تنفيذ احكام التحكيم الصادرة في 

وكذلك اتفاقية الرياض  5417ضاء فيها ومنها اتفاقية تنفيذ االحكام الخاصة بدول الجامعة العربية لسنة الدول االع

( من اتفاقية تنفيذ االحكام الخاصة بدول الجامعة العربية على 3، فقد نصت المادة )5413للتعاون القضائي لسنة 

تملك السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر انه )مع مراعاة ما ورد في المادة االولى من هذه االتفاقية ال

في احدى دول الجامعة العربية اعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه( 
(48)

. 

( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على انه ) مع عدم االخالل بنص المادتين 32كما نصت المادة )

ف بأحكام المحكمين وتنفيذ لدى اي من االطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا يعتر 71،36

الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه(
(49)

. 

كام التحكيم وتجدر االشارة إلى ان العراق كان قد دخل في اتفاقية ثنائية مع االتحاد السوفيتي بشان تنفيذ اح

والتي ذهبت المادة منها إلى وجوب تنفيذ احكام التحكيم في كل من البلدان  5423الصادرة في كل من البلدين سنة 

وعدم جواز رفض طلب تنفيذ حكم المحكمين في اي منهما 
(50)

. 

لقا في هذا لذلك نجد ان موقف العراق اتجاه التعامل مع التحكيم الدولي هو موقف سلبي بشكل يكاد يكون منغ

الخصوص بالمقارنة مع الدول االخرى وبخاصة في الوقت الراهن حيث ان العراق في حقبة اخرى تختلف عما 

ويبدو ذلك واضح في محاوالته استقطاب االنواع المختلفة من االستثمارات والشركات  7663كان عليه قبل سنة 

 االجنبية العاملة في المجاالت المختلفة. 

 المطلب الثاني

 مدى مالءمة التحكيم كطريقة لتسوية منازعات عقود النفط 

 
يقتضي دراسة هذا المطلب تقسيمه إلى فرعين نبين في الفرع االول مبررات اللجوء إلى التحكيم في عقود النفط 

 ونخصص الفرع الثاني لبيان مدى ممارسة التحكيم في عقود النفط العراقية.

 

 التحكيم في عقود النفطالفرع االول: مبررات اللجوء إلى 
يستند الفقه الناصر للتحكيم إلى مجموعة غير قليلة من المبررات لدعم االتجاه المنادي بصالحية التحكيم للقيام 

بمهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين طرفي النزاع بشكل عام وفي عقود النفط بشكل خاص ومن اهم هذه 

 المبررات هي:
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 :  ي التحكيمأوالا: حرية الطرفين ف

فمرونة التحكيم تسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو المناسب لهم النه ينفر من القوالب الجامدة حيث يملك 

االطراف اوال اختيار نوع التحكيم خاصا أو مؤسسيا كما يحق لهم االتفاق على مكان انعقاد التحكيم  وزمانه 

اتفاق التحكيم واجراءاته وكذلك االتفاق على القانون الواجب التطبيق على 
(51)

 . 

 :  ثانياا: سرعة الفصل في النزاع

االصل هو ان تسوية المنازعات عن طريق التحكيم تتم بشكل اسرع مقارنة بوسائل التسوية االخر اي بل ان 

اغلبية مراكز وهيئات التحكيم الدائمة تحدد في القواعد المنظمة للتحكيم فترة زمنية معينة يتوجب صدور الحكم 

الت والمنازعات التي تنشأ عنها لذا فان اللجوء فيها ولما كان الحسم والسرعة واليسر امور تتطلبها جميع المعام

إلى التحكيم  يحقق اهمية خاصة 
(52)

 . 

حيث يتميز بالسرعة في االجراءات وقلة في المصاريف اذا ما قورن مع ما يستغرقه اللجوء إلى القضاء من وقت 

ومصاريف وهو يتالءم من ما تتطلبه التجارة الدولية من سرعة في حسم المنازعات 
(53)

. 

ا: المحافظة على االسرار  :  ثالثا

حيث يتسم التحكيم بقدر اكبر من السرية حيث ان المعلومات تبقى سراا بين االطراف والمحكم وعدم حضور 

الجلسات اال من قبل االطراف فقط أو ممثلهم وعدم نشر االحكام اال بموافقة اطراف النزاع واذا كان مبدأ العالنية 

ها التحقق نفس الغاية بالنسبة للعقود الدولية األساس للقضاء العادي ويعد من ضمانات تحقيق العدالة اال ان
(54)

 ،

والشك ان السرية تحد من تضخم النزاع وقد تؤدي إلى تسوية الودية بين االطراف والسرية امر كبير االهمية في 

منازعات النفط حيث يترتب على العالنية االضرار بمراكز اطراف النزاع وتؤدي السرية إلى امكانية استئناف 

معاملتهم مستقبال وقد ترتب على احاطة التحكيم بهالة من السرية التامة ان غالبية احكام التحكيم لم يتم االطراف 

نشرها لحد االن 
(55)

 . 

ا: استقاللية وكفاءة وحياد هيئة التحكيم  :  رابعا

اتدين بالوالء  بما ان هيئة التحكيم يتم تشكيلها من قبل الطرفين ويحصل المحكمون على اتعابهم منهما لذا فانهال

الي جهة رسمية معينة مما يترتب عليه ان تتسم هيئة التحكيم بالحياد وان تكون موضع ثقة الطرفين وبخاصة 

الطرف االجنبي الذي غالبا ما ينتابه هاجس الخوف وعدم الثقة من الخضوع للقضاء الداخلي لدولة المتعاقدة كما 

النفط إلى نسبة كافية من المؤهالت العلمية والفنية بشأن  يحتاج الفصل في المنازعات التي تنشا عن عقود

الجوانب المتعددة لمثل هكذا عقود فبدال من عرض مثل هذه المنازعات على جهة قضائية قد التتوافر فيها 

اشخاص يملكون قدرا كافيا من الخبرة والمعلومات الضرورية لالضطالع بهذه المهمة 
(56)

. 

ضد الشركة االيرانية للبترول والتي توصل فيها المحكم إلى ان المبادئ النصوص Elf Aquitaine ففي قضية 

عليها في القانون الدولي العام تبين بان الدولة المرتبطة بشرط تحكيم منصوص عليه في عقد مبرم بواسطة الدولة 

لطرف االخر المتعاقد معها ذاتها أو من خالل جهاز خاضع لها اليمكنها باراتها المنفردة في تاريخ الحق ان تمنع ا

من اللجوء إلى الوسيلة المتفق عليها بين الطرفين 
(57)

. 

 الفرع الثاني: مدى ممارسة التحكيم في عقود النفط العراقية
حين كان العراق خاضعا  5111يمكن القول بان العمل في مجاالت النفط المختلفة في العراق قد بدأ منذ سنة 

شركة سكة حديد االناضول االلمانية على حق امتياز للبحث والتنقيب عن النفط في للدولة العثمانية فقد حصلت 

االراضي الواقعة على جانبي السكك الحديدية في العراق وبعد الحرب العالمية االولى تم توقيع عقد في 

سمى بعقد وقع العراق عقد نفطي الم 5461وفي عام 5437وبعد ذلك تم توقيع العقد الثالث عام  5471/اذار/59

الخدمة مع شركة ايراب الفرنسية التي تملكها الحكومة الفرنسية 
(58)

، وتم ممارسة التحكيم في العقود في العراق 

 على ثالث مراحل:

 5471حيث تضمنت  المادة الرابعة من العقد المبرم سنة  5411ولغاية  5471من سنة  المرحلة االولىتبدأ   

التسوية االخرى غير التحكيم واذا لم يتم تسوية النزاع بين الطرفين فحينئذ يتم  بان يتم اللجوء في بداية إلى طرق

اللجوء إلى التحكيم حيث ان النص جاء مطلق دون التمييز بين المواضيع التي يجوز عرضها على التحكيم والتي 

حكيم ومنح هذا النص اليجوز عرضها على التحكيم بل انه ادخل جميع المنازعات التي تنشب بين الطرفين إلى الت
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سلطة تعين المحكم الثالث عند االختالف عليه إلى رئيس محكمة العدل الدولية الدائمة كما بينت بان الحكم الذي 

 يصدره المحكمين نهائيا اما مكان االنعقاد تركت االمر إلى الطرفين واذا لم يتفقا فيتم في بغداد.

وقد اختلف موقف العراق تماما عما كان عليه في السابق  7663ية ولغا 5411تبدأ من سنة  المرحلة الثانيةاما  

والذي وضع  5465( لسنة 16اتجاه الشركات النفطية وابرز ما حدث في هذه المرحلة هو صدور القانون رقم )

حدأ للمناطق التي كانت تسيطر عليها الشركات االجنبية وتجدر االشارة إلى ان العراق في الفترة ما بين سنة 

لم يقم بابرام اي عقد نفطي مع الشركات الخاصة االجنبية على الرغم من كثرة االتفاقيات  5461ولغاية  5411

وبالرغم من نص اتفاقيات شركات نفط العراق ، االقتصادية والتجارية المبرمة بينه وبين الدول المختلفة االخرى

من هذه االتفاقيات على التحكيم  96،34،95في المواد  5431ونفط البصرة  5437ونفط الموصل  5471لسنة 

المشار اليه  5465( لسنة 16اال ان العراق رفض طلب الشركات باللجوء إلى التحكيم بعد صدور قانون رقم )

ا  سابقا
(59)

 . 

توقيع عقدا نفطيا مشهور وهو عقد ايراب والمبرم بين الحكومة العراقية وشركة  5461وقد شهد العراق سنة  

( من هذا العقد على انه )... يحق للطرفين الرجوع إلى رأي خبير محايد 39الفرنسية وقد نصت المادة ) ايراب

 لك قبل احالة اي خالف ينتج عن تنفيذ اوتفسير هذا العقد إلى هيئة التحكيم ( 5حول الموضوع المختلف عليه و

عن طريق التحكيم كافة المنازعات الناشئة  ( منه على انه )تُحل في النهاية31( من المادة )5كما نصت الفقرة )

 من تطبيق احكام هذا العقد ( 

( من هذا العقد يتم تقديم استشارة الخبير على التحكيم ولكن بما ان رأي الخبير ليست له 39اذن بمقتضى المادة )

ان جميع ( على 31( من المادة)5صفة الزامية في حين ان حكم التحكيم ملزم للطرفين فقد نصت الفقرة )

المنازعات في النهاية تتم تسويتها عن طريق التحكيم ، ويبدو ان القضية التحكيمية الوحيدة في مجال استغالل 

النفط التي دخلها العراق هي المتعلقة بهذا العقد ولكن ليس بين شركة النفط الوطنية العراقية وشركة ايراب 

ايراب لتنفيذ بعض االعمال الخاصة بالعقد المذكور وشركة الفرنسية وانما بين شركة اجنبية متعاقدة مع شركة 

ايراب وبما ان شركة النفط الوطنية العرقية قد حلت محل شركة ايراب بموجب االتفاقية المؤرخة في 

حيث اقيمت الدعوى امام محكمة التحكيم التابعة  5422( لسنة 11والمصادق عليها بالقانون رقم) 79/1/5422

وقد تمكنت شركة النفط الوطنية من رد الدعوى وتم تسوية  3/1/5424ولية في باريس بتاريخ لغرفة التجارة الد

ا  النزاع وديا
(60)

 . 

وتجدر االشارة إلى ان قرارات التحكيم في المنازعات النفطية التي صدرت فيها قرارات تحكيم اليتجاوز عددها 

 ست قرارات وهي :

 .5416لورد راد كليف ي نيسان سنة قضية شركة )بتروليوم ( ضد قطر ،قرار ال -

 .5413قضية شركة )انترناشونال مارين اوبل كومباين( ضد قطر قرار السيد الفريد بكنل في حزيران  -

 . 5415قضية شركة )بتروليوم ديفلوبمنت( ضد ابو ظبي ، -

 . 5411/اب/  73قضية شركة )ارامكو ( ضد السعودية ،قرار المحكم جورج هول في  -

، قرار المحكم الوحيد القاضي   niocشركة )سافير انتر ناشونال( الكندية ضد شركة النفط االيرانية قضية  -

 . 3/5463/ 51كافان في 

قضية شركتي النفط االمريكيتين )كاليفورنيا ازياتيك وتكساس اوفرسيز( ضد الحكومة الليبية قرار المحكم  -

 .  5422الوحيد ديبوي في كانون الثاني سنة 

والتي دخل العرق فيها منعطفا مغاير تماما لما كان عليه في العهد  7663: تبدأ من سنة  المرحلة الثالثة أما

السابق في جميع المجاالت وبالخصوص في مجال االستثمارات النفطية من حيث دخول شركات نفط اجنبية 

ءات واألساليب التي يتم التعامل متعددة ومختلفة إلى العراق للعمل في هذا المجال اضافة إلى تغيير االجرا

بمقتضاها مع الشركات االجنبية، وفيما يتعلق بكيفية ممارسة التحكيم في العقود المبرمة في هذه المرحلة يمكننا 

القول بان هناك حالة مستقرة في هذا الخصوص اذ ان جميع العقود ونماذجها التي حصلنا عليها تبنت التحكيم 

لمنازعات التي قد تنشب بين الطرفين كوسيلة من وسائل تسوية ا
(61)

. 

وان الصيغة العامة لشرط التحكيم في منازعات عقود استغالل النفط هي تضمين العقد ذاته أو اتفاق الحق )اتفاق 

التحكيم( النص على ان يقوم كل طرف باختيار محكم واحد ويقوم المحكمان بعد ذلك باختيار المحكم الثالث وفي 
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حد طرفي النزاع بتعين محكمه أو عدم االتفاق على شخص المحكم الثالث فانه يعهد إلى احدى حالة عدم قيام ا

الجهات المتفق عليها التي قد تكون جهة وطنية أو اجنبية ، حيث ان الخطوط الرئيسة لشرط التحكيم في انماط 

تخرج عن الشكل والمضمون االساس االستثمار النفطي ،االمتياز ، المقاولة )خدمة ،اقتسام ،انتاج( أو المشاركة ال

/كانون الثاني لسنة 74لشرط التحكيم وتضمن عقد التطوير واالنتاج منطقة عقد غرب القرنة )المرحلة الثانية( في 

نفس الصيغة المعروفة لشرط التحكيم فقد نص على انه )في حالة نشوب نزاع بين الطرفين يحاول حل  7664

ل يحق الي منهم اللجوء إلى التحكيم فيعين كل طرف محكم ويعين المحكمان النزاع بالتراضي وعند عدم التوص

( واذا كان لشرط التحكيم   LCCالمحكم الثالث وعند عدم االتفاق تعينه محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية 

انقسم فقهاء القانون في  اهميته في العقود الدولية العادية فان اهميته تزداد في اتفاقيات وعقود استغالل النفط وقد

البالد العربية واالجنبية بين مؤيد ومعارض لشرط التحكيم في هذه العقود واالتفاقيات 
(62)

. 

/كانون الثاني 74وعند العودة إلى ما تضمنه عقد التطوير واالنتاج منطقة عقد غرب القرنة )المرحلة الثانية( في 

 . 7664لسنة 

( من هذه المادة على 7( منه حيث نصت الفقرة )32حيث اورد هذا العقد احكام التحكيم في بعض فقرات المادة )

ان )ينبغي على الطرفين السعي للتوصل إلى حل ودي فيما يتعلق بأي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يرتبط أو يتعلق 

وصل إلى تسوية يجوز للطرفين احالة المسألة حسبما به أو باي حكم أو اتفاقية متعلقة به ، وفي حال لم يتم الت

( يوما من االحالة 36يكون مناسبا إلى ادارتهم العليا لحلها وفي حال لم يتم التوصل إلى تلك التسوية في غضون)

إلى االدارات العليا يجوز الي من طرفي النزاع احالة المسألة حسبما يكون مناسبا إلى خبير مستقل أو احالة 

( يوما إلى الطرف 66ة للتحكيم كما هو منصوص عليه في هذا العقد ، ولكن بعد توجيه اشعار خالل مدة )المسال

االخر
(63)

، لذا اصبح من الشائع نسبيا ان تسوية المنازعات في العقود النفطية يكون في شكل حكم متدرج حيث 

التحكيم يتطلب من الطرفين محاولة التفاوض أو التوسط لتسوية نزاعهما قبل بدأ 
(64)

. 

( من المادة نفسها على ) ان جميع المنازعات الناشئة عن العقد أو ما يتصل به باستثناء التي 9كما نصت الفقرة )

تمت تسويتها بشكل نهائي عن طريق احالتها إلى االدارات العليا أو الخبير تتم تسويتها بموجب انظمة التحكيم 

وذلك عن طريق ثالث محكمين معينين  international chamber commerceلدى غرفة التجارة الدولية 

وفقا لتلك االنظمة( 
(65)

 . 

( من المادة نفسها على انه )يكون مركز التحكيم في باريس )فرنسا( اال اذا اتفقا طرفا 1كما نصت الفقرة )  

النزاع على خالف ذلك( 
(66)

 . 

االنكليزية هي لغة التحكيم ، ويتم اصدار قرار التحكيم  ( من المادة نفسها على انه )تكون اللغة6كما نصت الفقرة )

بها ويكون القرار نهائيا وملزما لطرفي النزاع وتكون صالحية اصدار وتنفيذ اي حكم قضائي بخصوص ذلك 

القرار إلى اي محكمة لديها االختصاص بتصديق ذلك القرار وتنفيذه ( 
(67)

 . 

ى انه ) ينبغي المباشرة باي تحكيم بموجب هذا العقد في غضون ( من المادة المذكورة عل1وكما نصت الفقرة )

سنتين من تاريخ الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف االخر بالنزاع ، وفي اي حال من االحوال في غضون 

ثالث سنين من تاريخ انتهاء هذا العقد أو انهائه(
(68)

 . 

مذكور وكذلك النماذج االخرى المماثلة له يمكن ( من العقد ال32ومن خالل نصوص الفقرات المذكورة للمادة )

 استخالص سمات التحكيم في العقود الجديدة. وبما يلي :

عدم السماح للطرفين باللجوء إلى التحكيم بشكل مباشر عند حدوث النزاع وانما يتوجب عليهم اللجوء اوال إلى  -5

وما فعليهم ثانيا احالة النزاع إلى االدارات العليا ( ي36الطرق الودية واذا لم يتوصال إلى تسوية النزاع في مدة )

للجهتين لتقوما بحل النزاع واذا لم تتمكن االدارات العليا من حسم النزاع فيجوز للطرفين احالة النزاع إلى خبير 

أو إلى التحكيم ، عليه فاذا نظرنا إلى وسائل التسوية في هذه المادة على شكل تسلسلي فان التحكيم يأتي في 

التسلسل الثالث أو الرابع وذلك يتوقف على ارادة الطرفين الن العقد قد ساوى بين احالة النزاع إلى خبير أو إلى 

 التحكيم وذلك بعد المرور بالطرق الودية وتدخل االدارات العليا للطرفين . 

( وعن طريق ثالث  LCCان التحكيم يجري طبقا للقواعد التحكيمية الموجودة في غرفة التجارة الدولية )   -7

محكمين مما يعني ان هذا العقد قد اعتمد التحكيم المؤسسي وليس التحكيم الخاص الذي كان سائد في العقود 

 القديمة.
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( من قانون المرافعات المدنية العراقي ذهبت إلى ان الحكم التحكيمي 727( من المادة )7بما ان الفقرة االولى ) -3

( من 6قية مختصة ليكون قابال للتنفيذ ومسايرة مع هذ الفقرة نجد ان الفقرة )يحب تصديقه من قبل محكمة عرا

( من العقد قد تنبه إلى هذه المسألة واقر بصالحية المحكمة العراقية المختصة باصدار الحكم القضائي 32المادة )

لغرض تنفيذ الحكم التحكيمي في العراق
(69)

. 

مذكورة سقفا زمنيا لمباشرة التحكيم وهي سنتان من تاريخ قيام احد ( من المادة ال1وأخيراا فقد حددت الفقرة )

الطرفين بخطار الطرف االخر بنشوء النزاع وفي جميع االحوال تنتهي مدة مباشرة التحكيم بعد مرور ثالث 

من  سنين من تاريخ انتهاء العقد أو انهائه ، فمن كل ما سبق يتضح ان احكام التحكيم في هذه المرحلة تتسم بنوع

االستقرار والثبات واحتوائها على تفصيلية قد النجدها في العقود السابقة كما في تحديد مدة زمنية لمباشرة التحكيم 
(70)

  . 

كما يعد التحكيم من اهم الوسائل واكثرها فاعلية في معالجة اختالل التوازن العقدي فهو من البنود التي تحرص 

االطراف على تضمينها في عقودهم ، فعند حدوث مشاكل اثناء تنفيذ العقد تؤثر على التوازن االقتصادي له فعند 

انهاء العقد وهو فرض نادر الوقوع أو ان يتم احالة ذاك ما على الطرفين اال اتباع احد السبيلين اما ان يتم 

الموضوع إلى التحكيم العادة التوازن العقدي المفترض تواجده بين الطرفين بشرط االلتزام باالطار الذي حدده 

االطراف ومن ثم تحقيق مصالحهم المشتركة والمتوخاة من ابرام العقد واليقتصر التحكيم على مرحلة واحدة دون 

التفاوض أو االنعقاد أو التنفيذ بل يمتد ليشمل مؤازرته للعقد من مرحلة التفاوض إلى االنقضاء والفسخ سواها ك

فان عجز اتفاق التحكيم ان يقوم بدوره في حل المشاكل التي تطال العقد كاختالل التوازن العقدي اثناء التفاوض 

في معالجة اثر اختالل التوازن بعد وقوعة متمثال من خالل دوره الوقائي يتم اللجوء عند ذاك إلى دورة العالجي 

بمشارطة التحكيم التي يتم يتم االتفاق بشأنها بعد حصول النزاع مابين المتعاقدين، وقد اشارت عقود التراخيص 

النفطية في العراق بصورة صريحة إلى بند التحكيم بوصفة وسيلة لحل المنازعات سواء مايتعلق منها باختالل 

التطوير واالنتاج منطقة عقد غرب  ( من عقد1-74قتصادي على وجه الخصوص وذلك في المادة )التوازن اال

التي نصت على انه ) اذا لم يتمكن الطرفان من االتفاق  7664/كانون الثاني لسنة 74القرنة )المرحلة الثانية( في 

ة فترة اخرى قد يتم االتفاق عليها فانه ( أو اي9-74( يوما على اية تعديالت مزمع اجراؤها وفقا للمادة )46خالل )

( من هذا العقد 32يمكن حل النزاع وفقا للمادة )
(71)

 . 

 

 الخاتمة
التحكيم في تسوية منازعات العقود ) تحت عنوان بحثنابعد ان انتهينا  بعون وتسهيل من هللا تعالى من كتابة 

 عدة نتائج وتوصيات وكما يلي:إلى  ( توصلنا النفطية

 :النتائج: أوالا 

ان عقود النفط هي ذات طبيعة خاصة فمن غير الممكن اضفاء صفة معينة على جميع انواع عقود النفط التي -5

يتم ابرامها بين الدول واالشخاص الخاصة االجنبية ذلك ان لكل عقد نظامه الخاص به بدءا بمراحل المفاوضات 

 ته اوانهائه .نهايإلى  التي تجري بشأنه مرورا بابرامه وتنفيذه وصوال

 وتحكيم حر ومؤسسي و وتحكيم داخلي ودولي. ،تحكيم اختياري واختياري إلى  تم تقسيم التحكيم -7

تم بيان ان ارادة االطراف هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق وهي قد تكون صريحة كالقول مثال بان هذا  -3

 ضمنية يستخلصها المحكم من الظروف.العراقي وقد تكون أو  القانون هو القانون االماراتي

هناك شبه اتفاق في الفقه على عدم جواز تمسك الدولة المتعاقدة بالحصانة القضائية لدى هيئات التحكيم في  -9

 حال قبولها لشرط التحكيم .

ية ( والمرحلة الثان5411-5471ثالث مراحل االولى )إلى  تم تقسم ممارسة التحكيم في عقود النفط العراقية-6

 مابعدها(.إلى  7663( اما المرحلة الثالثة )7663 -5411)

مادة في  76نظام الداخلي وكل مايوجد هو تم بيان بانه اليوجد في العراق تنظيم قانوني خاص للتحكيم في ال-2

 قانون المرافعات المدنية.
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اغلب االتفاقيات إلى  الخاصة بالتحكيم في انضم اغلب االتفاقيات ااالجنبيةإلى  تم بيان بان العراق لم ينضم-1

العراق اعتمد التحكيم المؤسسي في حل المنازعات التي تنشا عن عقود النفط  كما انالعربية الخاصة بالتحكيم .

 التي ابرمها مع الشركات االجنبية.

ات واحتوائها على تفصيلية تتسم بنوع من االستقرار والثب 7663تم البيان بان احكام التحكيم في مرحلة بعد -56

 قد النجدها في العقود السابقة كما في تحديد مدة زمنية لمباشرة التحكيم.

تم بيان بان الحكم التحكيمي باتا وملزما واليقبل الطعن به اذا امتنعت الدولة المتعاقدة عن تنفيذ الحكم  -55

ي العام اذ ان هذه الحالة تشكل احدى الحاالت التي العامة في القانون الدول ئالمبادإلى  التحكيمي فان االمر يخضع

الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته للدفاع عنه عن طريق الحماية إلى  يجوز فيها للشخص المتعاقد مع الدولة ان يلجا

 للتحكيم المؤسسي. 5461( من اتفاقية واشنطن لسنة 13على ذلك المادة) كما نصت ،الدبلوماسية 

التحكيم بشكل مباشر عند حدوث النزاع في عقود النفط وانما يتوجب عليهم إلى  طرفين باللجوءعدم السماح لل-57

إلى  ( يوما فعليهم ثانيا احالة النزاع36تسوية النزاع في مدة )إلى  الطرق الودية واذا لم يتوصالإلى  اللجوء اوال

االدارات العليا من حسم النزاع فيجوز للطرفين احالة االدارات العليا للجهتين لتقوما بحل النزاع واذا لم تتمكن 

 التحكيم.أو إلى  خبيرإلى  النزاع

 ثانيا :التوصيات

ق اليمتلك قانونا خاصا بتنظيم احكام التحكيم وبخاصة التحكيم الخاص على الرغم من االنفتاح الما كان العر -5

العراق وبخاصة في المجال إلى  شركات االجنبيةانتج عنه اقبال الكثير من الالكبير الذي حدث في العراق والذي 

الجهات المعنية بالعمل على اصدار قانون خاص بالتحكيم بحيث يقوم بتنظيم جوانبه  مالنفطي فمن المفروض قيا

االجرائية والموضوعية ومن ثم االشارة اليه في العقود التي تبرمها الحكومة العراقية وبصفة خاصة في عقود 

 ت االجنبية .النفط مع الشركا

نقترح على الجهات المعنية في الحكومة العراقية بالعمل على انشاء مراكز تحكيم دائمة في العراق ومن ثم  -7

منح االختصاص لها للقيام بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الجهات الوطنية والشركات االجنبية بشان عقود 

 بأساتذة الجامعات والباحثين في هذا المجال.الدولة بشلك عام وعقود النفط بشكل خاص واالستعانة 

 نقترح انشاء مركز دراسات حكومي في العراق يعمل على دراسة الجوانب القانونية لعقود النفط . -3

الوسائل القانونية إلى  وءمستوى منخفض اللجإلى  نقترح على الجهات الوطنية عند انخفاض اسعار النفط -9

 عرض الموضوع على خبيرأو  تغير الظروف واختالل التوازن االقتصادي للعقدقاعدة إلى  استناداالعقد  لتعديل

سراع بتشريع التشريعية ان تقوم بتعديل القوانين المتعلقة بهذه العقود واالبامكان السلطة أو  ة تحكيم دوليةهيئأو 

 .قانون النفط والغاز 
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