
 يحًذ ػبذ انزءٔف  . د
 يحبو

 أيٍٍ ػبو  

 يزكش انمبْزة اإللهًًٍ نهخحكٍى انخجبري انذٔنً

لواعد تحكٍى انٍونسترال وتسوٌت ينازعاث 
تجربت يركس : االستثًار فً اندول انعربٍت  

 انماهرة اإللهًًٍ نهتحكٍى انتجاري اندونً



يركس انماهرة وتسوٌت ينازعاث  -1
 االستثًار

 

 اٌمب٘طح ِطوع أِبَ االسزثّبض لضب٠ب ػسز -أ
 

 ِطوع أِبَ االسزثّبض لضب٠ب فٟ اٌزحى١ُ ارفبلبد -ة
 اٌمب٘طح

 
 ِٕبظػبد ِٛضٛع االسزثّبض ػمٛز أٔٛاع -ج

 اٌمب٘طح ِطوع أِبَ االسزثّبض
 
 اٌمب٘طح ِطوع أِبَ االسزثّبض ِٕبظػبد طج١ؼخ -ز
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 عدد لضاٌا االستثًار أياو يركس انماهرة  -أ

ٝأيبو يسجهت اسخثًبر لضبٌب أربغ فمظ ُْبن كبَج ،1990 ػبَ حز 
 لضٍخبٌٚ انفُبدق إدارة ثؼ١ٍّبد ِزؼٍمزبْ لضٍخبٌ ِٕٙب انمبْزة يزكش

 .بخزٔنٍت ببسخثًبراث ِزؼٍمزبْ

ٝاٌّسجٍخ اٌس١ٌٚخ االسزثّبض لضب٠ب ػسز إجّبٌٟ ثٍغ ،2008 ػبَ آذط حز 
 ػسز إجّبٌٟ ِٓ %20 حٛاٌٟ رّثً لضٍت 117 اٌمب٘طح ِطوع أِبَ

   .اٌزبض٠د ٘صا فٟ اٌّسجٍخ اٌمضب٠ب

لض١خ 117 أطً ِٓ لضٍت 95 فً َٓبئٍت ححكٍى أحكبو طسضد  
 أِبَ ببنبغالٌ ضذْب انغؼٍ حى أحكبو 4 ِٕٙب %82 ثٕسجخ اسزثّبض
 .األضثؼخ األحىبَ رٍه ِٓ حكًٍٍ ببغالٌ لضج ٚاٌزٟ اٌّظط٠خ اٌّحبوُ

ًلض١خ 117 أطً ِٓ لضبٌب 6 فً ٔدٌت حسٌٕبث إٌٝ األططاف رٛط 
 إٌّٟٙ اٌحىُ إطساض ٚلجً اٌزحى١ُ إجطاءاد رحط٠ه ثؼس ٚشٌه اسزثّبض

 بشزٔط ححكٍى حكى طسض انسخت انمضبٌب ْذِ جًٍغ ٚفٟ .ٌٍرظِٛخ
   .اٌزس٠ٛبد رٍه ثٕٛز ِمطضًا ػهٍٓب يخفك

اٌمب٘طح ِطوع أِبَ يُظٕرة ظاٌذ ِب اسخثًبر لضبٌب 20 ِٓ أوثط ٕ٘بن. 
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اتفالاث انتحكٍى فً لضاٌا االستثًار أياو   -ب

 يركس انماهرة

أٔٛاع ٌثالثخ اسزٕبزًا اٌمب٘طح ِطوع أِبَ االسزثّبض لضب٠ب أل١ّذ ِٓ 
 ػمٕد -2 ،(لضٍخبٌ) نالسخثًبر دٔنٍت احفبلٍبث -1 :اٌمب١ٔٛٔخ اٌٛثبئك

  خبصت اسخثًبر ػمٕد -3ٔ (لضٍت 44) State Contracts دٔنت
 .(لضٍت 71)

اٌزحى١ّ١خ اٌمض١خ وبٔذ ز١ٌٚخ اسخثًبر الحفبلٍت اسزٕبزًا أل١ّذ لض١خ أٚي 
 ٌالسزثّبضاد انهٍبٍت اٌؼبِخ اٌشطوبد إحسٜ ِٓ اٌّمبِخ 1998/112 ضلُ

  ٌالرفبل١خ اسزٕبزًا (ضس٘ب ِحزىُ) سٕرٌت ٚظاضح ضس (ِحزىّخ) األجٕج١خ
 إلٔشبء ٚسٛض٠ب ١ٌج١ب ث١ٓ ف١ّب 1978 ٠ٕب٠ط 21 ثزبض٠د اٌّجطِخ اٌس١ٌٚخ
  ٚلس .ٚاٌعضاػخ اٌظٕبػخ ِجبٌٟ فٟ ٌالسزثّبضاد سٛض٠خ ١ٌج١خ شطوخ
 .1998/9/29 ثزبض٠د ف١ٙب إٌٙبئٟ اٌزحى١ُ حىُ طسض

اٌّمبِخ 2000/165 ضلُ اٌزحى١ّ١خ اٌمض١خ فٟٙ اٌثب١ٔخ اٌمض١خ أِب ِٓ 
  طسض ٚلس .(ضس٘ب ِحزىُ) نبُبٌ زٌٚخ ضس (ِحزىّخ) يصزٌت شطوخ

 .2000/7/4 ثزبض٠د ف١ٙب إٌٙبئٟ اٌزحى١ُ حىُ
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أنواع عمود االستثًار يوضوع ينازعاث   -ج
 االستثًار أياو يركس انماهرة

ػمٛز ػٓ اٌمب٘طح ِطوع أِبَ إٌّظٛضح االسزثّبض ِٕبظػبد ٔشأد ػبِخ ثظفخ  
 .ٔانخذيبث انغبٍؼٍت ٔانًٕارد انخصٍُغ ثمطبػبد رزؼٍك ز١ٌٚخ اسزثّبض

 

انشزاكت احفبلبث ٟ٘ اٌمب٘طح ِطوع أِبَ ش١ٛػًب االسزثّبض ػمٛز أوثط  
Joint Venture Agreements   

 

   َجبءد أططاف ػمٛز االسزثّبض ِحً ِٕبظػبد االسزثّبض إٌّظوٛضح أِوب
اإليةبراث انؼزبٍةت   -انًًهكةت انؼزبٍةت انسةؼٕدٌت   : اٌّطوع ِوٓ اٌوسٚي اٌزب١ٌوخ   

-انًًهكةةت انًخحةةذة-إٌغبنٍةةب-فزَسةةب-أسةةببٍَب-نٍبٍةةب-سةةٕرٌب-نبُةةبٌ-انًخحةةذة
-انكٌٕةج -انٕالٌةبث انًخحةذة اريزٌكٍةت    -ْٕنُةذا -بهجٍكةب -أنًبٍَةب -سٌٕسةزا 

 .   انصٍٍ ٔيصز
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 طبٍعت ينازعاث االستثًار أياو يركس انماهرة   -د

ٓاٌمب٘طح ِطوع أِبَ إٌّظٛضح االسزثّبض ِٕبظػبد رظ١ٕف ٠ّى 
  إدارة ػٓ ٔبشئخ ِٕبظػبد :اٌزب١ٌخ اٌفئبد إٌٝ طج١ؼزٙب ثحست

  ٔحغٌٕز حصًٍى ػٓ ٔبشئخ ِٕبظػبد - انفُبدق ٔحجذٌذ ٔحشغٍم
  َمم ػٓ ٔبشئخ ِٕبظػبد -االسخثًبر يشزٔػبث ٔيمبٔالث

  ٔاالسخثًبراث ارسٓى شزاء ػٓ ٔبشئخ ِٕبظػبد -انخكُٕنٕجٍب
 -انغبٍؼٍت انًٕارد اسخغالل ػٓ ٔبشئخ ِٕبظػبد انزأسًبنٍت،

 انًهكٍت َٔمم ٔانخشغٍم اإلَشبء ػمٕد ػٓ ٔبشئخ ِٕبظػبد
(BOT). 

 

 اٌحمٛق فٟ انؼبيت انسهغت حذخم ٔز١جخ إٌّبظػبد ثؼض ٔشجذ  
 لزاراث ٚطسٚض عبرئت ظزٔف ظٙٛض ٔز١جخ ٚوصا ٌٍّسزثّط اٌؼمس٠خ
  ٔشجذ وّب .اٌّض١فخ اٌسٌٚخ فٟ االسزثّبضاد ثشأْ سٍبدٌت أٔ إدارٌت
  ٔز١جخ أٚ نبٍئتا لٛا١ٔٓ ثّربٌفخ رزؼٍك ألسجبة اٌرالفبد ثؼض

 .ببنفسبد إزػبءاد

 
6 



يساٌا تطبٍك لواعد تحكٍى  -2
 انٍونسترال نتسوٌت ينازعاث االستثًار

 ٔطبق أٚسغ ٌسٍطبْ اإلضازح -أ

 

 ِطٚٔخ أوجط فٟ س١ط إجطاءاد اٌزحى١ُ -ة

 

 احزطاَ أوجط ٌٍزٛلؼبد اٌّشطٚػخ ٌألططاف -ج

 

 ِٕبخ أوثط ِالئّخ ٌٍزٛطً إٌٝ رس٠ٛبد ٚز٠خ -ز
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 نطاق أوسع نسهطاٌ اإلرادة -أ

ا١ٌٛٔسزطاي رحى١ُ ٌمٛاػس طجمًب اإلرادة سهغبٌ ِجسأ حغبٍك َغبق ٠ؼس 
 .األذطٜ اٌزحى١ُ ثمٛاػس ِمبضٔخ ارٔسغ ٘ٛ

 

ٌألططاف ٠ىْٛ ا١ٌٛٔسزطاي، رحى١ُ لٛاػس ِٓ 7ٚ 6ٚ 5 ٌٍّٛاز طجمًب  
  يحظٕراث أٔ لٍٕد أٌت دٌٔ يحكًٍٓى حؼٍٍٍ فً انحزٌت يغهك
  رٕض ِب ثبسزثٕبء) ارعزاف يٍ انًؼٍٍٍُ انًحكًٍٍ بجُسٍت حخؼهك
  اٌّسزحسٓ ِٓ أٔٗ ِٓ اٌمٛاػس ِٓ 6 اٌّبزح ِٓ اٌطاثؼخ اٌفمطح ػ١ٍٗ

  غ١ط جٕس١خ ِٓ اٌفطز اٌّحىُ أٚ اٌزحى١ُ ١٘ئخ ضئ١س ٠ىْٛ أْ
 .(إٌعاع أططاف جٕس١بد

 

ْٛالحفبق يخبنفًب ٠ىْٛ ػٕسِب فمظ ٌٍطؼٓ ِحاًل األططاف اذز١بض ٠ى 
  انٕاجب انمبٌَٕ فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص نهًخغهببث أٚ انخحكٍى
 .انخغبٍك
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 يرونت أكبر فً سٍر إجراءاث انتحكٍى -ب

ا١ٌٛٔسزطاي رحى١ُ لٛاػس ِٓ 1 نهًبدة طجمًب اٌزحى١ُ ألططاف ٠جٛظ  

  ِطٍك ٌألططاف ٠ىْٛ ٚثبٌزبٌٟ .ٌزٌٔ كٍفًب انمٕاػذ ْذِ حؼذٌم

 .ذالفبرُٙ ٌحسُ إرجبػٙب ٠زُ اٌزٟ اإلجطاءاد إِالء فٟ اٌحط٠خ

 

أٔسغ اٌزحى١ُ ١٘ئخ ا١ٌٛٔسزطاي رحى١ُ لٛاػس ِٓ 15 انًبدة رّٕح  

 اٌزٟ ثبٌى١ف١خ اٌزحى١ُ ِّبضسخ سج١ً فٟ انحزٌت يٍ يًكٍ َغبق

  احخزاو ضطٚضح إال اٌٍُٙ يحظٕراث أٔ لٍٕد أٌت دٌٔ ِٕبسجخ رطا٘ب

 ٠ؼبًِ أْ ٚشط٠طخ اٌزطج١ك اٌٛاجت اٌمبْٔٛ فٟ اَيزة انمٕاػذ

 ِّٕٙب ٌىً اٌزحى١ُ ١٘ئخ ر١ٙئ ٚأْ “انًسبٔاة لذو ػهى” اٌططفبْ

 .“لضٍخّ نؼزض كبيهت فزصت اإلجزاءاث يزاحم جًٍغ فً”
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 احتراو أكبر نهتولعاث انًشروعت نألطراف-ج

ػٍٝ اٌزحى١ُ ١٘ئخ رطجك ا١ٌٛٔسزطاي رحى١ُ لٛاػس ِٓ 33 نهًبدة طجمًب 

 .انغزفبٌ ٌؼٍُّ انذي انمبٌَٕ إٌعاع ِٛضٛع

 

أْ اٌزحى١ُ ١٘ئخ ػٍٝ ٔجب اٌمبْٔٛ، ٘صا رؼ١١ٓ ػٍٝ اٌططفبْ ٠زفك ٌُ فئشا 

 اٌٛاججخ أٔٙب رطٜ اٌزٟ انمٕاٍٍَ حُبسع لٕاػذ رؼ١ٕٗ اٌصٞ انمبٌَٕ رطجك

  إٌعاع فٟ اٌزحى١ُ ١٘ئخ رفظً األحٛاي ج١ّغ ٚفٟ .اٌسػٜٛ فٟ اٌزطج١ك

   .اٌّؼبٍِخ ػٍٝ اٌسبض٠خ اٌزجبض٠خ األػطاف ٚثّطاػبح انؼمذ نشزٔط ٔفمًب

 

اٌمبْٔٛ حٛي اٌزحى١ُ ططفٟ ث١ٓ ارفبق غ١بة فٟ إٌظٛص، ٘صٖ ثّٛجت 

 ٠زٛلغ أْ اٌّشطٚع ِٓ ٠ىْٛ إٌعاع، ِٛضٛع ػٍٝ اٌزطج١ك ٚاجت

 فٟ رٛجس ٌُ اٌمب٘طح، ِطوع ٌزجطثخ فطجمًب .ٔعًُ لبٌَٕ حغبٍك األططاف

   .نألعزاف سبرة غٍز يفبجآث أ٠خ اٌشأْ ٘صا
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 يناخ أكثر يالئًت نهتوصم إنى تسوٌاث ودٌت   -د

ُ٘إجطاءاد ِّبضسخ فٟ ٚاٌّطٚٔخ اإلضازح ٌسٍطبْ اٌٛاسغ إٌطبق ٠سب 
 ٠حممٗ ِب ٚ٘ٛ - ٌألططاف اٌّشطٚػخ اٌزٛلؼبد احزطاَ ػٓ فضاًل اٌزحى١ُ
 ث١ٓ ف١ّب نهخفبْى أكبز اسخؼذاد ذٍك فٟ -ا١ٌٛٔسزطاي رحى١ُ لٛاػس رطج١ك

 أوثط ِٕبخ رٛافط إٌٝ ٠ؤزٞ ِّب ،انخصٕيت حذة حخفٍف ٚوصا األططاف
 .ػ١ٍٙب ِزفك ثشطٚط رحى١ُ أحىبَ أٚ ٚز٠خ ٌزس٠ٛبد ٌٍزٛطً ِالئّخ

 

حٕانً فً ٔدٌت حسٌٕت إٌٝ اٌزٛطً رُ اٌمب٘طح، ِطوع ٌزجطثخ طجمًب  
 اإلجطاءاد رحط٠ه ثؼس ٚشٌه أِبِٗ إٌّظٛضح االسخثًبر لضبٌب يٍ 6%

 .ٌٍرظِٛخ إٌّٟٙ اٌحىُ إطساض ٚلجً

 

يخفك بشزٔط ححكٍى أحكبو فٟ إلطاض٘ب رُ اٌٛز٠خ اٌزس٠ٛبد ٘صٖ ثؼض 
 األذطٜ اٌحبالد ثؼض فٟ ثأٔٗ ػًٍّبConsent Awards ػهٍٓب

 انًًُٓ انحكى صذٔر بؼذ انًشخزن َشبعٓى يشأنت إنى ارعزاف ػبد
 ط٠ٍٛخ االسزثّبضاد ٚأ٘ساف طج١ؼخ ِغ ٠زٕبست ِب ٚ٘ٛ ،نهخصٕيت

  .األجً

 11 



 

 

 شكرًا

m.abdelraouf@crcica.org.eg 
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