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القتصادية، من خالل تسعى دولة اإلمارات إىل حتقيق التنمية ا
جذب رؤوس األموال األجنبية، وتوجيهها حنو قطاعات ترغب يف 
تنميتها، ومتثل أمهية هلا، وال يتحقق ذلك إال عرب منح املستثمر 
األجنيب مزايا وضمانات عديدة، وهو ما مت تكريسه يف كل من 

، ومن 2018قانون التحكيم االحتادي، وقانون االستثمار لسنة 
ضمانات اليت حيرص أي مستثمر على تضمينها، العقد بني أهم ال

 املربم بينه وبني احلكومة، وهو شرط جواز التحكيم الدويل.
وملا كانت عقود األشغال العامة، وعقود االمتياز، وعقود الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، من أهم العقود اإلدارية، كان البد 

ائها إىل العقود اإلدارية من مراعاة خصوصية هذه العقود، وانتم
اليت متنح اإلدارة سلطات استثنائية. بْيَد أن تنازل احلكومة 
ومساحها بإدراج شرط التحكيم الدويل، وإغفال النص على 
القانون الواجب التطبيق على العقود اإلدارية، يرتتب عليه منح 
احملّكم صالحية حتديد القانون األكثر صلة بالعقد، وقد يؤدي 

 تطبيق قانون أجنيب، ال يميز بني العقد اإلداري، والعقد ذلك إىل
 التجاري الدويل.

وتربز اإلشكالية يف اقتصار املشرِّع اإلمارايت على إجازة التحكيم 
بصورة عامة، دون وضع القواعد املنظمة للتحكيم اإلداري، وقد 
نعزو ذلك إىل حداثة عهد الدولة بالقانون اإلداري، والتحكيم يف 

 د اإلدارية. العقو 
ولتقدمي حل هلذه اإلشكالية، البد من إجياد تنظيم قانوين مستقل، 
ينظم التحكيم يف العقود اإلدارية، وينص صراحة على عدم جواز 

 تطبيق أي قانون آخر سوى القانون اإلمارايت.
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Abstract 

The UAE seeks to achieve economic development 

through attracting more foreign capital into its 

developed sectors. This has been enshrined in both 

the Federal Arbitration Law and the 2018 Investment 

Law. However, investors are keen to include in the 

investment contract a special clause regarding 

permissibility of international arbitration. This is a 

study on some controversial legal aspects of resorting 

to arbitration in disputes concerning administrative 

contracts with an international dimension. Moreover, 

public works contracts, concession contracts, and 

partnership contracts between the public and private 

sectors are among the most essential administrative 

contracts, and it is necessary to take into account the 

privacy of these contracts, and provides the 

administration an exceptional powers. Moreover, the 

government’s concession and permission to include 

international arbitration clause, and the omission of 

the provision on the law applicable to administrative 

contracts, entails granting the arbitrator the power to 

determine the law most relevant to the contract, and 

this may lead to the application of a foreign law that 

does not differ between the administrative contract 

and the international commercial contract. The issue 

arises that the UAE legislator relied on arbitration 

rules in general, without any consideration to the 

rules governing administrative arbitration. In 

resorting to a positive key solution, there must be a 

way to find an independent legal reform to regulate 

arbitration in administrative contracts, in order to 

strike a balance and explicitly invoke a clause 

regarding the applicability of the UAE law. 
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