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گزارش آرای دیوان داوری دعاوی
ایران ـ ایاالت متحده
(منتهی به شهریورماه )9315

دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده براساس بیانیههای الجزایر که در تاریخ 0532/01/92
( 02ژانویه  )0290امضاء گردید ،تأسیس شده همچنان به کار خود ادامه میدهد.
آخرین بار ،در گزارشی که در مجله حقوقی بینالمللی شـماره بیتـو و ارـارس ،سـا 0539
منتشر شد ،گزارشی درباره عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایـاالت متحـده و تعـداد و نـو
دعاوی مختومه و باقیمانده و مبالغ پرداختی به طـریین اراهـه گردیـد .در ایـن شـماره ،گزارشـی
بهروزشده از دعاوی و آرای دیوان از بدو شرو به کار تا شرریور  0523به شـر زیـر بـه اطـ
میرسد.
الف .آمار پروندههای دیوان
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ب .مبالغ پرداختی ایران به طرفهای امریكایی (دولت یا اتباع امریكا)

مبالغ پرداخو شده به طرفهای امریکـایی دعـاوی ،بـر اسـاس احکـاس دیـوان و از محـح حتـا
تضمینی دیوان داوری پرداخو شده اسو .احکاس صادره به نفع طرفهای امریکـایی دو نـو اسـو
احکاس ترایعی و احکاس سازشی .در احکاس ترایعی ،دیوان برره را نیز مورد حکم قرار داده که در موقـع
پرداخو از حتا تضمینی محاسبه و پرداخو شده و در اینجا منظور نگردیده اسو .لکن در احکـاس
سازشی که مبتنی بر توایق طریین و تتویهحتا اسو ،بررهای پرداخو نشده اسـو .مبلـغ احکـاس
ترایعی و سازشی که به طرفهای امریکایی پرداخو شده ،به تفکیک انین اسو
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احكام ترافعی (بدون احتساب بهره)

 310.650.333/63دالر
معاد دالری  23.099.329ریا

احكام سازشی

 0.663.566.232/36دالر
معاد دالری  515.026/11پوند انگلیس
معاد دالری  923.130/11مارك آلمان

جمعکل مبلغ پرداختی به طرفهای امریكایی:

 9.066.229.303/25دالر
معاد دالری  515.026/11پوند انگلیس
معاد دالری  923.130/11مارك آلمان
معاد دالری  23.099.329ریا

ج .مبالغ دریافتی ایران از طرفهای امریكایی (دولت یا اتباع امریكا)

آنچه از دولو امریکا یا اتبا آن کشور دریایو شده ،مشتمح اسو بر وجوه نقـدی و نیـز امـوا عینـی
(غیرنظامی) .در مورد اموا عینی در بند د زیر جداگانه توضیح داده خواهد شد ،اما وجوه نقدی دریـایتی
از طرفهای امریکایی ،ناشی از احکاس ترایعی یا سازشی دیوان داوری یـا سـایر ترتیبـات اسـو .مبلـغ
احکاس ترایعی و سازشی یا سایر ترتیبات که از طرفهای امریکـایی دریایـو شـده ،بـهتفکیـک انـین
اسو
احكام ترافعی (بدون بهره):

احكام

سازشی:

 329.293.219/92دالر
معاد دالری  3.233.525ریا
 9.099.629.916/29دالر
معاد دالری  295.200ریا

سایر ترتیبات:

دریایتی بابو تتویه ماندة حتا شمارة  9در لندن
دریایتی بابو قتمتی از صندوق امانی پروژة اف .اس .اس
دریایتی بابو یروش نفو قبح از پیروزی انق (حدوداً)

 901.111.111دالر
 911.111.111دالر
 093.111.111دالر

 این مبلغ شامح دریایو حدود  0.301.521.956/03دالر (اصح و برره) از صندوق امانی پروژه اف.اس.اس .نیز میباشد.

جدیدترین گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده ...
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جمعکل مبالغ دریافتی ایران از طرفهای امریكایی:

 5.966.639.019/66دالر
معاد دالری  9.210.932ریا

د .اموال عینی دریافتی از طرفهای امریكایی
همانطورکه اشاره شد ،ع وه بر وجوه نقدی ،اموا عینی معتنابری نیز از اتبا و شرکوهای امریکـایی کـه
قبح از پیروزی انق در ایران مشغو یعالیو بوده یا طرف قرارداد با دستگاههای ایرانی بـودهانـد ،دریایـو
شده اسو .این اموا عمدتاً در ازای قتمتی از پرداخوهایی اسو که به موجب احکاس ترایعی یا سازشی بـه
طرفهای امریکایی انجاس شده و در نتیجه ،اموا موضو ادعا به تملک طرف ایرانی درآمده اسو.
پارهای از اق س عمدة اموا عینی دریایوشده از طرفهای امریکایی به شر زیر اسو
 کارخانههای پلیاکریح اصفران از شرکو دوپن
 دکحهای نفتی و تجریزات اکتشایی یا حفاری باقیمانده در ایران از شرکوهای نفتی امریکایی
 نیمی از سراس شرکو سرامی خارك (خمکـو) کـه دارای کارخانـظ عظـیم پتروشـیمی در جزیـره
خارك بوده اسو
 مقادیر زیادی انوا ماشینآالت ،تجریزات و وسایح مختلف صنعتی از شرکوهای امریکایی
 مقادیر زیادی سراس ،حتا های بانکی و سایر ع یق مالکانظ اتبا و شرکوهای امریکایی در ایران
 دو یروند هواپیمای بوهینگ  313از شرکو ایسیتتمز
 تعداد  3911دستگاه خودروی سواری از شرکو جنرا موتورز
 تعداد  0311دستگاه کولر گازی از شرکو یدرز
 یتیحهای منطقه مراغه (حدود  0531قطعه)
 آثار باستانی اغامیش ( 019قطعه)
 تابلوهای هنری ( 02عدد)
با توجه به آمار و توضیحات یوق ،خ صه پرداخوها و دریایوهای انجاسشده در دعاوی مطروحـه در
دیوان تا شرریورماه  0523به شر زیر اسو
پرداختهای ایران به طرفهای امریكایی:
 9.066.229.303/25دالر
معاد دالری  515.026پوند انگلیس
معاد دالری  923.130مارك
معاد دالری  23.099.329ریا

دریافتهای ایران از طرفهای امریكایی:
 5.966.639.019/66دالر
معاد دالری  9.210.932ریا

