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 گزارش آرای دیوان داوری دعاوی

 ایران ـ ایاالت متحده
 (9318ماه  اسفند)منتهی به 

 

 
 92/01/0532های الجزایر که در تاریخ دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایاالت متحده براساس بیانیه

 دهد.همچنان به کار خود ادامه می ، تأسیس شده( امضاء گردید0290ویه ژان 02)
 0.بوده استبه شرح زیر  9052 اسفندماهاز بدو شروع به کار تا ن عملکرد دیوا گزارش

 

 های دیوانآمار پرونده الف.
 

  
 دعاوی ب دعاوی الف

دعاوی 

 بزرگ

دعاوی 

 کوچک
 جمع

 5235 9992 260 53 55 شدهدعاوی ثبت

 5256 9992 261 59 91 دعاوی مختومه

 05 1 0 5 05 دعاوی باقیمانده

 

 (امریكاهای امریكایی )دولت یا اتباع ن به طرفمبالغ پرداختی ایرا .ب

دیـوان و از محـح كبـا      اسـاس اكکـا    بـر  ،های امریکـایی دعـاوی  به طرفمبالغ پرداخت شده 
های امریکـایی دو نـوع اسـت     ده است. اكکا  صادره به نفع طرفشتضمینی دیوان داوری پرداخت 

بهره را نیز مورد كکم قرار داده که در موقـع   اكکا  سازشی. در اكکا  ترافعی، دیوان و اكکا  ترافعی
لکن در اكکـا    و در اینجا منظور نگردیده است.پرداخت از كبا  تضمینی محاسبه و پرداخت شده 

مبلـغ اكکـا     ای پرداخت نشده اسـت. بهره ،كبا  استبر توافق طرفین و تبویهسازشی که مبتنی 
 ت شده، به تفکیک چنین است های امریکایی پرداخترافعی و سازشی که به طرف

 
دولتین بوده است و از این رو، تحول چشمگیری  بین تفبیرین عمدتاً مشغول رسیدگی به دعاوی های اخیر دیوادر سال. 9

( صادر گردید. رأی جزئی 9191مارس  01) 0529اسفندماه  91در آمار آن رخ نداده است. جدیدترین رأی دیوان در تاریخ 
)ادعای  96)قبمت دو  از ادعای دو (، الف/ 03در خصوص ادعاهای مطرح در پرونده الف/ صفحه است 691مزبور که بالغ بر 

در ایاالت متحده توقیف  0290شود که تا پیش از ژانویه صادر شده است، به موضوع اموال ایران مربوط می 25چهار ( و  /
 شده بودند.
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 دالر 65/310.650.333   احكام ترافعی )بدون احتساب بهره(
 ریال  25.099.329معادل دالری    

 
 دالر 56/0.663.566.232   سازشی احكام

 پوند انگلیس 11/515.026معادل دالری    
 مارك آلمان 11/925.130معادل دالری    
  

 دالر 25/9.066.229.303  یی:امریكا یهاطرف به یپرداخت مبلغ کلجمع
 پوند انگلیس 11/515.026معادل دالری   
 مارك آلمان 11/925.130معادل دالری   
 ریال  25.099.329معادل دالری   

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

وجـوه ندـدی و نیـز امـوال عینـی       بـر  اسـت  شتمحم ،آن کشور دریافت شدهآنچه از دولت امریکا یا اتباع 

از  دریـافتی زیر جداگانه توضیح داده خواهد شد، اما وجوه ندـدی   د)غیرنظامی(. در مورد اموال عینی در بند 

اكکـا   اكکا  ترافعی یا سازشی دیوان داوری یا سـایر ترتیبـات اسـت. مبلـغ     ناشی از  ،های امریکاییطرف
 تفکیک چنین است به ،های امریکایی دریافت شدهکه از طرف باتیا سایر ترتی ترافعی و سازشی

 
 دالر 92/329.293.219 :)بدون بهره( احكام ترافعی

 ریال  5.255.525معادل دالری  
 

 دالر  29/9.099.629.916احكام سازشی:
 ریال   295.200معادل دالری  

 
 سایر ترتیبات:

 دالر   901.111.111 دن در لن 9دریافتی بابت تبویه ماندة كبا  شمارة 
 دالر 911.111.111 دریافتی بابت قبمتی از صندوق امانی پروژة اف. ا . اس 
 دالر 093.111.111 دریافتی بابت فروش نفت قبح از پیروزی اندال  )كدوداً( 

 

 دالر 66/5.966.659.019 های امریكایی:کل مبالغ دریافتی ایران از طرفجمع
 یالر 9.210.932معادل دالری  

 
 باشد.یز میه اف.ا .اس. نژدالر )اصح و بهره( از صندوق امانی پرو 03/0.501.521.956افت كدود این مبلغ شامح دری 
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 های امریكایید. اموال عینی دریافتی از طرف

های امریکـایی کـه   بر وجوه نددی، اموال عینی معتنابهی نیز از اتباع و شرکت، عالوه طورکه اشاره شدهمان
دریافـت   ،انـد های ایرانی بـوده قبح از پیروزی اندال  در ایران مشغول فعالیت بوده یا طرف قرارداد با دستگاه

بـه  به موجب اكکا  ترافعی یا سازشی هایی است که شده است. این اموال عمدتاً در ازای قبمتی از پرداخت
 اموال موضوع ادعا به تملک طرف ایرانی درآمده است. ،و در نتیجه های امریکایی انجا  شده طرف

 ه شرح زیر است های امریکایی بشده از طرفاموال عینی دریافت ةای از اقال  عمدپاره

 اکریح اصفهان از شرکت دوپنهای پلیکارخانه 

 امریکایی  نفتی هایهای نفتی و تجهیزات اکتشافی یا كفاری باقیمانده در ایران از شرکتدکح 

        نیمی از سها  شرکت سهامی خارك )خمکـو( کـه دارای کارخانـظ عظـیم پتروشـیمی در جزیـره
 خارك بوده است

 های امریکاییآالت، تجهیزات و وسایح مختلف صنعتی از شرکتنمدادیر زیادی انواع ماشی 

  های امریکایی در ایرانهای بانکی و سایر عالیق مالکانظ اتباع و شرکتمدادیر زیادی سها ، كبا 

  سیبتمزاز شرکت ای 515دو فروند هواپیمای بوئینگ 

  دستگاه خودروی سواری از شرکت جنرال موتورز 5911تعداد 

  دستگاه کولر گازی از شرکت فدرز 0311تعداد 

 (قطعه 0531های منطده مراغه )كدود فبیح 

 ( 019آثار باستانی چغامیش )قطعه 

 ( 02تابلوهای هنری )عدد 
 

شده در دعاوی مطروكـه در  های انجا ها و دریافتبا توجه به آمار و توضیحات فوق، خالصه پرداخت
 به شرح زیر است  0529ماه دیوان تا شهریور

 

   های امریكایی:های ایران از طرفدریافت های امریكایی:های ایران به طرفرداختپ

 دالر 66/5.966.659.019 دالر 25/9.066.229.303
 ریال  9.210.932معادل دالری  پوند انگلیس 515.026معادل دالری 
 مارك 925.130معادل دالری 
 ریال 25.099.329معادل دالری 


