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 التأمين الدولي لالستثمار من األخطار غير التجارية_

  دربال أمال  

 جامعة مستغانم 

 لمقدمة:ا
وررررسا ت،تتعتبررررستثماررررتألجنسثةتثكيزب رررريتسف رررريرتاانارررر يتورررر تت رررر  ستث تيررررنسرتث     رررري

ث ر  لتث جارتألجسرتو  رنت،ت ت حقر تاسبنحرن تتار  تفر ت ارتألجستو ر ث جنلتثكيزب ت حتنجتإ ر ت
ت.1تحن لتيذبتسا تث جنلتف تتحق تتزج يتو تجيتجعنت نتبأيتشفلتفنن

غ ررررست تعتبررررستوفررررسرتتقرررر   تتررررأج نتجررررن  ت خجاررررتألجستثكيزبرررر تجررررنتثك  ررررنست
 ث ترر تجررنتث جحتجررلتانت تعررسبت  ررنتث بخرر تث ج رر حت ثحرر رتجررنتازيرر تث  ررس ت،تث تينس رري
 رررررذ  تاترررررةتبعررررربتث رررررزة تث قنز ز ررررريتث  ث خ ررررريت جزحرررررةتبعررررربت،ت2ثمارررررتألجنس يرررررذبت

فن زةرررن تثكجس فرر ت  رررجننتثمارررتألجنسثةتث  نسي ررريت،تتث  ررجنزنةت تارررتألجنسثةتثكيزب ررري
 ث ررررذيت،ت ث زةررررن تث عسبرررر ت  ررررجننتثماررررتألجنسثةتث عسب رررريتجررررنتث ج ررررن ستغ ررررستث تينس رررري

بجقت ررنيت اررت  متث جاررتألجستث عسبرر تانت حعررلتمخرر تتعرر  بتجررنتاعررنب تجررنتا ررسثست
جشررس م تثماررتألجنسيتجتستبرريتمخرر تتحقرر تثك  ررنستغ ررستث تينس رريتث ررذيت تعررسبت  ررنت

تو ت   يتمسب ي.

  عررلتث زيررنذتث ررذيتحققترر تمررذيتث ررزة تث  ث خ رريتورر تتررأج نتثماررتألجنسثةتغ ررست
يرررر  تم أرررريتتررررأج نت    رررريتتجررررز تث  ررررجننتث تينس رررريتا ىتإ رررر تة رررر ستث حنيرررريت  ت

                                                             
1 M.PICARD et A.BESSON, Les assurances Terrestres en droit français, Tome premier, Le 
contrat d’assurance,4éme édition ,par André BESSON,L.G.D.J, Paris,1975,p.528. 
2Yvon Favre LAMBERT, Droit des assurances, 10 éme édition, Dalloz, Paris, 1998, Delta 
liban, 1999, p.260. 
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تيعخ نتو تجرأجنتجرنتفرلتجرنتتر تتتعرسبت ر تجرنتج رن ست تت تاتألجنسثةتثكيزب ي
وزشأةتث  فن يتث     يت  جننتثماتألجنستبعر ت مر رتتث بزر تث ر    ت،تتغ ستتينس ي

بن ترن  تورننتثمشرفن  يتث تر ت،ت تثمز جن تإ   رن تتام نءيتإ  تت ت متمخ تث جشس ع
تكمن في تحديد الفائدة العملية من إنشاء جهاا   يت نتو تمذثتث جقرنلتا ت تجعن

فاااي الوااااة الااافي تعاااددة فيااا  ا جهااا ة ، دولااي لتاااامين ااساااتألماراة ا جنبياااة
ماا و  الوطنية القائمة على فلك في معظم الدول المصدرة لارأ  الماال الصاا  

ن اعاااة كياات تسااو  الو  هااي شااروط الحمايااة الدوليااة لتسااتألماراة ا جنبيااة 
 الدولية في إطارها 

  إلينبرررريتمخرررر تمررررذيتثاشررررفن  يتسا زررررنتانتزقارررر ت سثاررررتزنتإ رررر تجبحألرررر ن،تز عرررر ت
ث جبحرررروتثك لت  سثاررررريتثك  ررررنست ثمارررررتألجنسثةتث قنبخرررريت خترررررأج نتث رررر    ت زت رررررس توررررر ت

 ث جبحوتث ألنز ت  سثايتتا  يتجزنيمنةتث تأج نتث     ت تاتألجنسثة.ت

 ا ول:ا صطار وااستألماراة القابلة للتامين الدولي  المبحث
ات تإزشرنءتث  فن ريتث     ريت  رجننتثمارتألجنستثارتينبيت حنيريتجخحريتتز ر يت
مخررر تترررأج نتزررر عتجرررنتث ج رررن ستث تررر تجرررنتث ججفرررنتانتتتعرررسبت ررر تثمارررتألجنسثةت

مرررر تث ج ررررن ستغ ررررستث تينس رررريتث ترررر تتفرررر نتث    رررريتث ج رررر  يتث اررررببت،ت تثكيزب رررري
إ جنزررنتجز ررنتبررأنتث ج ررن ستث تينس رريتترر  لت ررجنتت تعررنةت،تورر تتحق ق ررنث جبنشررست

 رذ  ت تعر نتمخر تث  فن ريتث     ريت،ت تثكوسث تمز تتح    ت ج  ر  تج رن ستث جشرس ع
ثمارررتألجنسثةتث قنبخرررريت تتانتتسثمررر تمزررر تتأج ز رررنتكيتجشررررس عتثارررتألجنسيتثك  رررنس

تمذثتجنتازحن لت سثات تو تمذثتث جبحو. تت ختأج نتث     

 لمطلب ا ول:ا صطار القابلة للتامين من طرت الوكالة الدولية لضمان ااستألمارا
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جرررنتثت نت ررريتإزشرررنءتث  فن ررريتث     ررريت  رررجننتثمارررتألجنست،توقرررسرتات11زعرررةتث جرررن رت
 رررذ  تارررر حتزتعرررسحتمخرررر تم ثجرررلتتق رررر  ت،تمخررر تمررررذيتثك  رررنستمخرررر تارررب لتث حعررررس

تمخ تاز ثم ن.ثك  نستغ ستث تينس يتث قنبخيت ختأج نتث     تأل ت

تعوامل تقييم المصاطر غير التجارية:                                -1
تبع نت تت تثماتألجنس ت  جنن تث     ي تث  فن ي تب ن تتأ ذ تث ت  تث ع ثجل تتخ  م 

وبنا نويتإ  تث ج ن ستث ت تت تتتعسبت،تتثممتبنستمز تتق   تث ج ن ستث ت تتؤجز ن
)ت ز ت ؤ ذتبنممتبنستفذ  تج ن ستث جشس عتذثت ون،ت  نتثماتألجنسثةتجنتتبلتث    ي

تث جشس ع تو   تتفج تم ت اتألجس تث ذي تث جينل ت امج ت ، ت ي  ثي، تث جن  يءجت ت، ،تجت 
ثكينزبتجنتث جاتألجس نتا ت تتجق ثستجشنسفيتث جحخ  ن،ت تث  انسر تتثحتجنمةتث سب  ت

ت.ت1ث جشنسفيتث جق جيتجنتث جؤاانةتث جن  ي(

 التجارية القابلة للاتامين الدولي:أنواع ا صطار غير  -2
 

تمصاطر العقود على تحويتة العملة: -أ تث جن ر تبشفلتت11مسوت ن تا وقسر
تا تغ ستث جبنشسر،تتمن  تث جبنشسر ث ت ت تتبح وتتشجلتيج متع ستث ق   تا ثء

 شتس تانتتف نت،تت تت س  نتث    يتمخ تتج  لتث عجخيتبع سرتتنز ز يتا تمجخ ي
بةتب علتجنتث    يتث ج   يتا تاح تاي يت نتا تم أنت نتمذيتث ج ن ستت تتاب

جنتألجيتوننتايتإيسثءتتت ذيتث    يتبح تث جشس عت ؤ يتإ  ت  مت،تت تث عنجي
تجن تث عجخي تتح  ل تمخ  تذمنبن تتت    تث ج   ي تث    ي تث  نبن تتث    ت ن مت، م 

تثماتألجنس ت  جنن تث     ي تث  فن ي ت ت تأج ن ت عسحت، تجن ت جن ت أت  تذ    عل
 .2ثمي منست تتحأل نتمخ تث تق   تتنانةتتشي متث تينسرتث     يبا 

                                                             
تشحنت ت1 تإبسثم   ت تاتألجنسثةتثكيزب ي، تث      تث  جنن تث عسب ي، تث ز  ي ت ثس تث قنمسر، ،تجعس،

ت.121 ت،ت1791
توقسرتاتجنتثت نت يتث  فن يتث     يت  جننتثماتألجنس.ت11ث جن رتت2
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 عتبرررست  رررستث ترررأج  تألرررنز تث ج رررن ستث ج  رررنرتبترررأج نتتصطااار التااااميم: -ب
 تتشرررجلتمرررذيتث ج رررن ستثت رررنذتث حف جررريتث ج ررر  يتكيتإيرررسثءت،تث  فن ررريتث     ررري

مخ ر تحسجرننتث جارت   تجرنتث جخف ريتا تث حر تجز رن،تت تسترب،تتشس ع تا تايتإيسثءتآ س
ا تثا ررررسثستبجزررررنومتاانارررر يتماررررتألجنسي،ت  شررررجلتذ رررر تايتإيررررسثءثةتتت ررررذمنتث اررررخ يت
ث تز  ذ رررري. متتشررررجلتمررررذيتثايررررسثءثةتتخرررر تث ترررر تتت ررررذمنتث    رررريتورررر تإ ررررنستثايررررسثءثةت

 قعرر تب ررنتتث عنجرري،تبقعرر تتزةرر  تث زشررن تثمتتعررن يت ث ترر تتتارر تبعرر يتث عج ج رري،ت م
ث جاررررتألجستبع زرررر ،ت تجررررنتاجألخرررريتمررررذيتثايررررسثءثة)تتشررررس عنةتث  ررررسثأبت حجن رررريتث ب أرررريت
يررسثءثةتث اررتجيتث عنجرري(،تتجررنت رر تتز رر تمررذيتثايررسثءثةتمخرر تت سترريتت ررست  ث عجررنلت ث 

 1جنتث رتأج ن.تبن جات   

  تعرر نتمخرر تث  فن ررريتورر تتعس رررحتتخرر تثايررسثءثةتانتتحرررس تمخرر تانتمت رررؤ يت
ا تث جارتألجس نتور تةرلتثمت نت رنةتث ألزنأ رريت،ت رسثستبحقر  تث    ريتث ج رر  يذ ر تإ ر تتثا

ا تثمت نت ررنةتتثك ررسىتا تث قررنز نتث رر    تبجررنت حقرر تورر تث ز ن رريتم ث رريتبقرر ستث جاررت نعت
ث جاررتألجستثكيزبرر تجررنت تتث    رريتث ج رر  يتجررنتي رري،تبرر نتا ررسثحتث جعن  رريتثماررتألجنس ي

 ي يتا سى.
 عتبستمرذثتث   رستألن روتثك  رنستث جرؤجنتمخ  رنت صطر اإلصتل بالعقد:ت-ج

 حرر ت خجاررتألجستثاررت تلتمررذثت،تت تجررنت ررسحتث  فن رريتث     رريت  ررجننتثماررتألجنس
ث رررتأج نتإذثتثاررتز ذتفررلتث  ررس تورر تث حعرر لتمخرر تتعرر  بتزت يرريتثا ررتلتبعقرر ت

ا توررر تيج رررمت،تا تفنزرررةتمرررذيتث  ررس تتشرررجلتث ع  ررر تجررنتث عرررع بنة،تثماررتألجنس
 فرر نتبنارت نميتث جاررتألجستث حعر لتمخرر تحق تر تزت يرريتثا ررتلتثكحر ثلتانتمت

ذ رررر ت عزرررر تانتمخرررر تث جاررررتألجستانت خيررررأتا متإ رررر تث حعرررر لتمخرررر ت،تب ررررذثتث عقرررر 
،تث قرنز نتث جرر ز  تتتعر  بتبارببتثا رتلتبن شررس  تث عق  ريت بقرنت خق ثمرر تث عنجري

توننت  ت زي ت خيأتإ  تمذثتث رتأج ن.
                                                             

ت.17 ت،ت2111،تجعس،تثاافز س ي،ت ثستث  فستث ينجع ،تمق ت جننتثماتألجنس،تمشن ت ن  ت1
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ثم ررر سثبنةتث ج ز ررريتا تجرررنت عرررسحت تت عتبرررست  رررستث حرررسب صطااار الحااارب: -د
،تسثبرررمتثك  رررنستث قنبخررريت ترررأج نتث  فن ررريتث     ررريت  رررجننتثمارررتألجنس،تبن ععررر ننتث جررر ز 

ثكحررر ثوتث ا ناررر يتث تررر ت تتثمزقرررتب تتث حس بررر تث تجرررس  تت)تث ألررر سثة،ت شرررجلتمرررذثتث   رررس ت
تت سجتمنتا  سرتث حف جيتث ج   ي(.

ثاسمنب ررررريتث تررررر تتارررررت  حتتثكزشررررر ي تتثكمجرررررنل،ت متتشرررررجلتمرررررذيتثك  رررررنس
وقررسرت)تب(تجررنتت11 تث ترر تجررنتث ججفررنتت   ت رنتحارربتث جررن رت،تث جارتألجستبع زرر 

تثت نت يتإزشنءتث  فن يتث     يت  جننتثماتألجنس.

المطلب الألاني: ااستألماراة القابلة للتامين من طرت الوكالة الدولية 
 لضمان ااستألمار:

ار حتزتعرسحتمخر ت،تث قنبخيت ختأج نتث ر    بع تانتتعس زنتكز ثعتثك  نست
ث شس  تث  ثيبتمخ تث  فن ريتث     ريتث تحقر تجز رنتمزر تت نج رنتبترأج نتثمارتألجنست
ألررر تزت رررس ت ختعرررسحتمخررر تازررر ثعتثمارررتألجنسثةتث قنبخررريت خترررأج نتث ررر    تجرررنت رررسحت

 ث  فن يتث     يت.
 

 دولي:الشروط  الواجب توفرها في ااستألماراة القابلة للتامين ال-1
ت تمخ تت11زعةتث جن ر تثماتألجنس، ت  جنن تث     ي تث  فن ي تإزشنء تثت نت ي جن

 شس  تمب ت خ فن يتث     يتانتتتحق تجنتت وسمنتمز تت نج نتبن تأج نتمخ  نت م ت:

 تفإشبنعتحنينت نت تث ج   ي، تحنينةتث   ل تثماتألجنس ي تث جشنس م تتخب  ان
ت ت أل  ي تي   ر ت ةنأح ت  خ  تزقلتثمتتعن  ي، ت تحق   تث   ز ي ث عنجخي

 وعنلت ختفز   ي ن.
 ت ثز نت   ثأ تث   لتث ج   ي. انتتتجنش تث جشنس متثماتألجنس يتجمت 



92 
 

 انتتف نتث جشنس متثماتألجنس يتذثةتجتأجيتجن  يتي  ر،ت اجعيتثتتعن  يتحازيت
.1 

 أنواع ااستألماراة القابلة للتامين الدولي: -2

 ج  ررر  تثمارررتألجنسثةتث قنبخررريت،تثمت نت ررريتث ارررنبقيجرررنتت11 قررر تيرررنءةتث جرررن رت
ث قررررس بت تتجح ست رررنتحررر لتحقرررر  تث جخف ررري تت خترررأج نتجرررنت ررررسحتث  فن ررريتث     رررري

ث جت ارررر يتا ت   خرررريتثكيررررلتث ترررر ت قرررر ج نتا ت  ررررجز نتث جشررررنسف نتورررر تجخف رررريت
 تفرررررذ  تجرررررنت حررررر  يتجيخررررر تإ ثسرتث  فن ررررريتجرررررنتعررررر ستثمارررررتألجنسثةت،تث جشرررررس ع
تث تررس    تت تثمجت ررني،تثا ثسر تتت ررجنتذ رر تمقرر  تث  رر جنةبح رروت ،تتث جبنشررسر

تثت نت يتث شسثفيتا ثءتثت ذتثماتألجنستع سرتزق  يتبحأليتا تع سرتم ز ي. ت

ث جشررررررنس متث تررررررر تتررررررر ت،تفجررررررنتت ررررررر تثمارررررررتألجنسثةتث قنبخرررررريت خترررررررأج نتث ررررررر    
مقررررر  تزقرررررلت،ت تث خ يزغ ت ثمارررررتألجنسثةتتث جتعخقررررريتبن جارررررنم رتث  ز ررررري،ت ع عرررررت ن

فجررنتتقرر  تث  فن رريتا  ررنتبتررأج نتبق رريتازرر ثعتثماررتألجنسثةتث ترر تت ثورر ت،ت ي ررنث تفز  
تمخ  نتجيخ تإ ثسرتث  فن ي.

إ رر تانتث قررس بتث قعرر سرتثكيررلتمتترر  لت ررجنت،ت متبرر تجررنتثاشررنسرتمزررن
إ نستثماتألجنسثةتث قنبخيت ختنج نتإمتإذثتتر وسةتو  رنتث شرس  تث تر تحر  ت نتث  قرسرت

ت نت يتإزشنءتث  فن ي.تجنتثتت11بتجنتث جن رت

تجنت سحتث  فن ي ت ختأج نتمخ  ن ،ت تعتبستاغخب يتجينمةتثماتألجنستتنبخي
ثماتألجنسثةتو تجينلت تت تت جنتمخ تاب لتث جألنلتمتث حعستث ق نعتث جن  

تث بزنء،تت ت ثكمجنلتث يسثم ي،ت تامجنلتث تع  ن،تث عزنمي تتث ي ة تت ث ز  ،تث  ني
ذ  تمنتمذثتث ز عتجنتثماتألجنسثةت،تث   لتث ج   يتامجنلتث بز يتث تحت يتو  ت

 زابيتث ج نسبيتو  نت أ خي. تتجح  تث ج ن س
                                                             

توقسرتاتجنتثت نت يتإزشنءتث  فن يتث     يت  جننتثماتألجنس.ت11ث جن رتت1



93 
 

 

 

 الشروط الواجب توفرها في المستألمر الصالح للتامين الدولي: -2

زير تانت،تبن ع  رت زعر  تثت نت ريتإزشرنءتث  فن ريتث     ريت  رجننتثمارتألجنس
تألجنسثت  تمبستث  فن يتث     يتم تجرنتثكش ن تث ذ نت ح ت   تث تجتمتبتأج نتثا

تتت وستو   تث شس  تث تن  ي:

 ث جاررررتألجس نتث ررررذ نت تجتعرررر نتبيزارررر يتث    رررريتم رررر تورررر تث  فن رررريتث     رررريت
   جننتثماتألجنس.

 ث ررذ نت اررتألجس نتورر تبخرر ثنتام ررنءتورر تث  فن رري،ت  عتبررس نتاينزرربتتث جاررتألجس ن
بن زارررربيت  ررررن،تا تث جاررررتألجس نتث   ز رررر نتشررررس تانت ررررأت ثتبررررأج ثلتث جشررررس عتث جررررسث ت

 .ثاتألجنسيتجنتث  نسجت انت تحعخ ثتمخ تج ثوقيتث    يتث ج   ي
 يرر يت خ فن رريتث     رريتانتت ررجنتا  ررنتث جشررنس متث ججخ فرريت خرر  لتشررس تانت 

ث    ريتتارت   تور تإ ثست ررنت خجشرنس متااارنتتينس ري،ت تقر  تبنماررتألجنستتتفر ن
ت.1و ت  لتا سى

 

 المبحث الألاني: تسوية منا عاة التامين الدولي لتستألمار:
ث ج عررررر ت تاررررر  يتت21جرررررنتث جخحررررر تستررررر تت20 ت21 ت21زعرررررةتث جرررررن رت
 تترر تحرر  ةتثت نت رريتإزشررنءتث  فن رريت،ت ررس تورربتث زيثمررنة تتث جزنيمررنةتكاررن  بت

                                                             
 سثايتتنز ز يتجقنسزيتآل  نةتزقلتث تقز يت  انألت-ث تفز   ي نمق  تزقلت،تمب تثهللتمب تث فس  تمب تثهلل1

 ت121 ت،ت2112،ت بزنن،تب س ة،تجزش سثةتي نتث حق ت ي،ت-ث تعنت 

تجنتثت نت يتإزشنءتث  فن يتث     يت  جننتثماتألجنس.ت12 تث جن رت
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(تجزررر ت21ث     ررريت  رررجننتثمارررتألجنستجيرررنلتت ب ررر تث جخحررر توررر تث جرررن رتثك  ررر )
ح رروتزعررةتمخرر تازرر ت)تتارر ىتيج ررمتث جزنيمررنةتث جزعرر  تتمخ  ررنتورر تث جررن رت

ذ رر ت تتجررنتمررذيتثمت نت رريت بقررنتايررسثءثةتث جزعرر  تمخ  ررنتورر تمررذثتث جخحرر ت75
 فن رريتترر ت  خررةتجررمتم رر تجررنتثكم ررنءتورر تورر تغ ررستث حررنمةتث ترر تتفرر نتث 

مخ  تا حتز عر تمرذثتث جبحروت،ت ت(ت75جنتث جن رتت21ثت ن ت بقنت خ قسرت)ب(ت
يررسثءثةتتاررر  يتجزنيمررنةتث تررأج ن تت جعسورريت ررس  بررر نتث  فن رريتث     رريت  رررجننت،تث 

 ختحفرر  ت تتث ت و رر  تتام ررنأ نت زت ررس تورر تث ج خرربتثم لت خج ن  ررنة تتثماررتألجنس
ت .و تث ج خبتث ألنز

تالتوفيق:و  المطلب ا ول: المفاوضاة

ث ج عر تت21جنتث جخح تستر تت21 ت21ازتعسحتجنت تلتز تث جن ت نت
ث جسوررر تبنت نت ررريتإزشررررنءتث  فن ررريتث     ررريت  رررجننتثماررررتألجنست تت تاررر  يتث جزنيمرررنة

يسثءثةتفلتجنتث ج ن  نةت تت حنمة تث ت و  . تتث 
جرررنتث جخحررر تث ارررنب تث رررذفس،تك لتت21زعرررةتث جرررن رت لمفاوضااااة:ا -1

ااررن  بتورربتمررذيتث جزنيمررنةت مرر تث ج ن  ررنة،تح رروت اررع تث  سوررننتورر تا رريت
جزنيمررريتججرررنت رررر  لتوررر تجيررررنلتت ب ررر تمرررذثتث جخحرررر تإ ررر تتارررر  ت نتمرررنت س رررر ت
ث ج ن  رنةتتبررلتث خيرر ءتإ ر تإيررسثءثةتث ت و رر تا تث تحفر  ،ت تتعتبررستث ج ن  ررنةت

مت رن تمخر تث تارر  يت رتلتجنأريت مشررس نت)تتر تثارتز ذةتإذثتوشرلتث  سوررننتور تث
ت.1(ت  جنتجنتتنس خت خبتث    لتو تث ج ن  نة112

ث اررنب تث ررذفستت21جررنتث جخحرر تسترر تت21ععررةتث جررن رت  لتوفيااق:ا -1
 اان  بتوبتمذيتث جزنيمنةت م تث ت و  .

                                                             
  فن يتث     يتث ج ع ت تا  يتث جزنيمنةت ث جسو تبنت نت يتإزشنءتثت12جنتث جخح تست تت12ث جن رت1

ت  جننتثماتألجنس.
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إذثت ررر ت رررت تحرررلتث جزنيمررريتمرررنت س ررر ت :حالاااة اللجاااوء إلاااى التوفياااق (ا
تث  سو نتث خي ءتإ  تإيسثءثةتث ت و  .ث ج ن  نة،ت ي يتكيتجنت
 حررر  تثمت رررن تمخررر تث خيررر ءتإ ررر تث ت و ررر توررر تثكجرررست ب( إجاااراءاة التوفياااق:

ج  رررر عتث جزنيمرررريت ث مررررنءثةتث  ررررسو نتبشررررأز ،تفجررررنت حرررر  تثارررر تث ج ورررر تث ررررذيتثت رررر ت
ث  سوررننتمخرر تث ت ررنسي،ت تإذثتوشررلتث  سوررننتورر تثمت ررن تحرر لتث شرر  تث ج ورر ت يرر يت

ا تجررنت  جررنتثكجرر نتث عررن ت خجسفرريتث رر    ت تارر  يتجزنيمررنةتثماررتألجنس  جررنتانت  خبررنت
سأرررر  تجحفجرررريتث عرررر لتث     رررريتبتع رررر نتث ج ورررر ،ت تتزت رررر تإيسثءثترررر تإذثت رررر ت ررررت تتع رررر نت

ت(ت  جنتبع تثمت ن تمخ تث خي ءتإ   .02ث ج و ت تلتتاع نت)ت

ثمرر ت حرر  تث ج ورر تث ق ثمرر تث  نعرريتبررإيسثءثةتث ت و رر تجتبعررنتورر تذ رر تث ق ت ت
جرر ث ز ت تتث جزعرر  تمخ  ررنتورر تثت نت رريتتارر  يتجزنيمررنةتثماررتألجنستبرر نتث رر  ل

 تذ ررر تجرررنت ررر ت رررز توررر تمرررذثتث جخحررر تا ت ت ررر تث  سورررننتمخررر ت،تث ررر  لتثك رررسى
 جقت ررر نةتجبررر اتحارررنتث ز ررريتجرررمتمخررر تث  سورررننتانت تعن زرررنت وقرررنت،ت ت1 رررتحتذ ررر ت

إمنزترر تورر تتأ  ترر ت ج زترر ،تتث ج ورر تبتي  رر يتبن جعخ جررنةت ث  ألررنأ تث ترر ت فرر نتجررنتشررنز ن
 مخ  جرررنتانت  رررعنتت عررر نت تج  رررمتثممتبرررنستث يررر ي،ت تمخررر تث ج وررر تانت قررر  تإ ررر ت

(ت  جرنتجرنتترنس ختتع  زر تتقس رسثتبزترنأ ت182ث  سو نت تلتوتسرتمتتتيرن يتجنأريت ألجرنز نت)
ج جتر ت ت ررجنتتح  رر ثت خجاررنألتث ج تخررحتمخ  ررنت  جقتسحنتر تبشررأنتتارر  ت نت ذ رر تجررنت رر ت

 ررر تث  سورررننتمخررر ت رررتلتذ ررر ،ت تمخررر ت سوررر تث زررريثعتإبررر ثءتسا ررر توررر تمرررذثتث تقس رررست ت
بتغرر تفتنبرريتإ رر تث  ررسحتثك ررستورر تج مرر تمت تيررن يتاررت نت)ت (ت  جررنتجررنتتررنس خت02 ث 

 .2تاخج تث تقس س

                                                             
ث ج ع ت تا  يتتث جزنيمنةت ث جسو تت12جت(تجنتث جخح تتست تت-بت-وقسرت)تات10ث جن رتت1

تبنت نت يتثزشنءتث  فن يتث     يت  جننتثماتألجنست.
ت (تجنتث جخح تز ا ت.ت-هت-وقسرت)ت ت10ث جن رتت2
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  المطلب الألاني: التحكيم

ت20 تترر تزعررةتمخ رر تث جررن رت،ت عتبررستث تحفرر  تامرر ت ارر خيت  رربتث جزنيمررنة
ازت س تإ  تحنمةتث خي ءتإ  تث تحف  تألر تزتعرسبت،ت تجنتث جخح تث انب تث ذفس

تإ  تإيسثءثت .
 حااة اللجوء إلى التحكيم:-1

 إذثت رر ت ررتجفنتث ج ورر تجررنتتقرر   تتقس ررسيت ررتلتجرر رتمتتتيررن يتجنأرريت ألجررنز نت
 (ت  جنتجنتتنس ختتع  ز .182)

 إذثت رر ت  ثورر تث  سوررننتمخرر تيج ررمتث جقتسحررنةتث رر ثس رتبتقس ررستث ج ورر ت ررتلت
 (ت  جنتجنتتاخج  تإ ني.02ات نت)ت

 إذثت رر ت ررتجفنتث  سوررننتبعرر تتبررن لت ي ررنةتث زةررستبشررأنتتقس ررستث ج ورر تجررنت
(ت02ثمت رررن تمخررر تتاررر  يتيج رررمتجارررنألتج  ررر عتث  رررتحت رررتلتارررت نت)ت

   جنتجنتتاخج  تإ ني.
   بتغر تفتنبريتإ ر تث  رسحتت ق تاحر تإذثت ث  رسو نتبإبر ثءتسا ر تور تث تقس رستث ج ور ت ث 

ت(ت  جنتجنتتنس ختتاخج تث تقس س.02ثآل ستو تج م تمت تين يتات نت)
تبر اتإيرسثءثةتث تحفر  تبإ  رنست  ي ر تث جر م تث سثغربت إجاراءاة التحكايم: -2

ث جزنيمرري،ت ت تعرر نتورر تث خيرر ءتإ رر تث تحفرر  تإ رر تث جرر م تمخ رر تا تث جرر م تمخرر   تورر ت
انت ت رررجنتمرررذثتثا  رررنستب نزرررنتب ب عررريتث جزنيمررريت ث  خبرررنةتث جرررسث تث حفررر تب رررن،ت ثاررر ت

(ت  جرنتجرنت12ث جحف تث جع نتجنتتبلتث جر م ،ت  يربتمخر تث جر م تمخ ر تور ت رتلت)
تررررنس ختتقرررر   تذ رررر تثا  ررررنستانت   ررررستث جرررر م تبنارررر تث جحفرررر تث ررررذيتم زرررر ،ت   تررررنست

  جررنتجررنتتررنس ختتع رر نتث جحفرر تث ألررنز تحفجررن تجسيحررنت فرر نتت(12ث  سوررننت ررتلتألتألرر ن)
سأ ارررنت   أررريتث تحفررر  ،ت تزعقررر تم أررريتث تحفررر  ت خجرررسرتثك  ررر توررر تث يجرررننت ث جفرررننتث خرررذ نت
تحرررر  مجنتث   أرررري،تفجررررنتتحرررر  تمررررذيتثك  ررررسرتثايررررسثءثةتث  نعرررريتب ررررن،تتج بقرررريتت ثمرررر ت

 لت جرر ث ز تث رر  لتثك ررسىتث تحفرر  تث عررن سرت وقررنت تارر  يتجزنيمررنةتثماررتألجنستبرر نتث رر 
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 ذ ررر تجرررنت ررر ت رررز تمخ ررر تث جخحررر تا ت ت ررر تث  سورررننتمخررر ت توررر ،ت ت عرررلتث   أررريتوررر ت
يج رررررمتث جارررررنألتث جتعخقررررريتبن تعنعررررر ن،تغ رررررستازررررر تإذثتاأل رررررستثمترررررسثبتاجنج رررررنتحررررر لت
ث تعنعرر نتبزةررستث جزنيمرريت ساةتث جحفجرريتي  ترر ،توإز ررنتتسوعرر تإ رر تجيخرر تثا ثسرتا ت

حررر نتعرر  ستترررسثستورر تث شرررأنت فرر نتمرررذثتث قررسثستجخيجرررنت   أررريتتجيخرر تث جحرررنوة نت ث  رر 
ت.1ث تحف  

 تتعرر ست،ت ت برر تم أرريتث تحفرر  تمخرر ت سورر تث زرريثعتوسعررنتمن  رريت خجسثوعرري
 يرررربتانت ررررز تو  ررررنتمخرررر ت تتيج ررررمتتررررسثسثةتث   أرررريتبأغخب رررريتاعرررر ثةتام ررررنأ ن

تانت  تعر تم ر ثنتجرنتام رنأ ن تت  تع نتانت ع ستترسثستث   أريتفتنبري،تح أل نت ن
  فررر نت،ت يررربتإسارررنلتزاررر يتجرررنتث قرررسثستإ ررر تفرررلتجرررنتث  رررسو ن،ت تمخررر تثكترررلت2

ب ن ررر ت،تجخيجرررنت خ رررسو ن تتث قرررسثستث عرررن ستجرررنتث   أررريتز نأ رررن  مت يررر يتثارررتأزنو تا ث 
من رتث زةستو  . تا ث 

    ررمتتز  ررذتث قررسثست خقرر ثز نتث جتعخقرريتبتز  ررذتثكحفررن تورر تث    رريتث ج خرر بت
انت جرر تذ رر تث تز  ررذتبأحفررن تث قررنز نتث جعجرر لتبرر تمت يرر يت،ت تتز  ررذيتورر تاسث رر  ن

تث جتعخ تبن حعنزيت  تث تز  ذ. تتو تتخ تث    ي

  رت تتح  ر تاتعررنبتث جحفجر نتمخرر تاارن تث  أررنةتث جقرسسرتورر تشرأنتث تحفرر  ت
 تحجرلتفرلتجرنتث  رسو نت،ت تمنت س  تث جسفيتث     ت تا  يتجزنيمنةتثماتألجنس

                                                             
تث    ي،تح  ةيتث ح ث ت1 تثمت ن تمخ تث تحف  تو تمق   ت ثستث ج ب منةتث ينجع ي، ،تثاافز س ي،

ت.ت224 ت،ت2111،تجعس
ث ج ع ت تا  يتث جزنيمنةت ث جسو تت12ي(تجنتث جخح تست ت- -مر- -ج-ب-وقسر)تات4ث جن رت2

تبنت نت يتإزشنءتث  فن يتث     يت  جننتثماتألجنس.
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 تقنارر تث  سوررننتبن تاررن يتجعررنس حت تت ث جعررنس حتث  نعرريتورر تإيررسثءثةتث تحفرر 
 .1م أيتث تحف  

 الصاتمة:
برلتإزر تشر  تا  رنت،ت  تتقتعستامج يتث رتأج نتمخر تث جارت ىتث ر ث خ ت خر  ل

ورر تتررأج نتمجخ ررنةتيعخررةتجزرر تا ثرتوعن رريت،تت رر سثةتبررنسيرتمخرر تث جاررت ىتث رر    
ث تج  رررررلت مجخ رررررنةتث تيرررررنسرتث     ررررري،ت تمررررر تمجخ رررررنةتتقت ررررر  نتث تزج ررررريتثمتتعرررررن  ي،ت
وة ررسةتعرر ستي  رر رت خرررتأج نتث رر    ،تجررنتا ىتبرربعبتث ررزة تث قنز ز رريتث  ث خ رريت جررز ت
بعرربتث  رررجنزنةت تارررتألجنسثةتجرررنتثك  رررنستغ رررستث تينس ررري،تإمتانت رررجنزنت نتفنزرررةت

،تفن جؤااررريتث عسب ررريت  رررجننت2ألجنسثةتث   ز ررريت ثاتخ ج ررريتتقتعرررستمخررر تترررأج نتثمارررت
ثمارررررررتألجنسثةتث عسب ررررررريتجرررررررنتث ج رررررررن ستغ رررررررستث تينس ررررررريت ث زةرررررررن تثكجس فررررررر ت  رررررررجننت

إمتانتمررر  ت يررر  ت،تتثمارررتألجنسثةتثكجس ف ررريتجرررنتث ج رررن ستغ رررستث تينس ررريتوررر تا س برررن
ج زررنةتتةررلتم أرريت    رريتتسثمرر تجألررلتمررذيتث  ررجنزنةتشررف تورر توعن  ت ررن،تفرر نتمررذيتث تأ

تبحنييتآل  يت    يتتحق تاجنزنتا امت خجاتألجستثكيزب .
نتشأةتث حنييت  ي  تجؤاايت    يتتحج تثماتألجنسثةتثكيزب يتج جنتمزنتن

  تث  نسج،تثك  نستغ ستث تينس ي،تفن حسبت ث تأج  تا تجزمتتح  لتزنت تثماتألجنستإ
جننت فن يتث     يت  ف جننت تأج نت    ت جأللتمذيتثك  نس،ت  علتإزشنءتث 

سا تث جنل،تا ثءتبن زابيت خ  لتث جع سرت ،تتثماتألجنستات تف ت خب تمذيتث حنيي

                                                             
تث ح ث 1 تح  ةي تث تحف  ، تث  عنتبن ب تنتمخ تاحفن  تث ينجع ، تث  فس ت ثس تافز س يثا، جعست،

تت013 ،ت1779
ت تث جن ر تذت14  ت) ت-ي- -وقسر تث جخح تست  تجن تث جزنيمنةت ث جسو تت12 ( ث ج ع ت تا  ي

تبنت نت يتإزشنءتث  فن يتث     يت  جننتثماتألجنس.
.  
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نس ي،ت ث ت ت ي ةتو تزةن تث تأج نتث     ت تاتألجنسثةتجنتثك  نستغ ستث تي
يتت  ذيتثك  سرتحجن يت جاتألجس  نت اج ث  نتث جاتألجسرتو تث   لتث ج   ي،تا تبن زاب

ج ثلتخ تثتتزنعتبأنتمذثتث ترأج نتا حت انم تمخ تيذبتسؤ  تثكث ت تزي منتم
 نت زةن تث رتأج نت ثماتألجنسثةتإ   نتافألس،ت حت تث جاتألجس نتاز ا  ،تو  تجنتث جؤ  

 ي،ت ت ق  ت   تث     ،تف ز ت حج تثاتألجنسثت  تجنتا  نستتع  تاابنب نت خ  لتث ج  
ت ن رتجز نت. ت جشنس ع  تتا تث ح تجنتثماتأج زنت    نتجنتم  تإجفنز يتتق   تجخف ت   


