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 الشكر والتقدير

 

أتقدم بعظيم الشكككككككككان إاى تطني الث إيطا اللنطا ال  ياة اهندطية المنشككككككككك ية    يان     بداية  

 إحاإ ة    إشعبن  عيث  ن قد إه لا إإلخإتا الييبة  ي الدعم إالنعنين إحسي الضينفة  

لث أسككككنتيتا اهفنضكككك  فا ايية ا ن أتقدم بنلشككككان  الث جن عتا )جن عة الشككككنو اهإسككككيأ إاذ

لناء فا ال عيإ نت    الحقإو عيث  ن قد إه لا  ي  عننف إاذ

إى يسككككعطا اى أي ايان بنلتقدين إاى تطني أسككككتني  الكنضكككك  الداتإن  مطد ع  ا أبإ   يا 

 جمد  خيص إأشيد بصبنه إحي ه إسعة صدنه إتدقيقهإلشنافه عيث هيه النسنلة إل ن بيله  عا  ي 

بداء  الحظنته اهلن الإاضكككي فا تإجيه سكككبن نسكككنلتا هيه طحإ اىتجنه الصكككحيي فج اه ا  تعنلث  إاذ

 ا  فا ع نه خد ة ليعيم إنإاده إال عنفة إيالبمن  إأ دخين الج اء 

م بأي نقشككككة نسككككنلتا إأعدها ن أتقدم بنلشككككان إالتقدين الث أعضككككنء اليجطة التا تكضككككيت ب ط

 تاإي  الحظنتمم  حي اهت ن ا إعطنيتا 

 ا ن أتقدم بنلشان إالعنفني لج يع   الئا إا   ي شننك أإ سنهم فا ات نم هيه النسنلة 
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تطنإلت هيه الدناسكككككككككككة  إضكككككككككككإع القنطإي الإاجب التيبيو عيث  طن عنت التحايم  إيلك  ي 

تحايم خال  دناسة  نهية الخال  ال قننطة بيي التشنيع اهندطا إالعناقا  إلقد استعنض البنحث  ي 

إ كمإ ه  إ ن يت تع به  ي أه ية  حيث يعتبن التحايم أحد  ي أهم البدائ  لح ِّ ال طن عنت  قننطة 

بنلقضكككككككنء العند   إيلك ل ن يت تع به التحايم  ي  نإطة إسكككككككنعة تتطنسكككككككب  ع  ن يعتنض اهع ن  

عدد ت  ستحدلة  ا ن يطكند التحايم بالتجننية إاىقتصندية عيث الصعيد الإيطا إالدإلا  ي  شاال

 ي الخصككككككككنئص أدَّت الث  يندة التعن   به إاطتشككككككككننه اطظنم قنطإطا لكض ال طن عنت إحسكككككككك من بيي 

 اهيناف ال ختيكة 

ا ن سككككييت الدناسككككة الضككككإء عيث اليبيعة القنطإطية ليتحايم  إحنإ  البنحث  ي خال  هيه 

تا قن ت بنليبيعة القنطإطية ليتحايم  سكككككككككإاء انطت الدناسكككككككككة تحيي  إاسكككككككككتعناض  ختيف الطظنينت ال

هحكنديكة أإ اللطكنئيكة  إلم يككت البكنحكث بمكيا الصكككككككككككككككدد التين و الث أسكككككككككككككككنطيكد اك  طظنية الطظنيكنت ا

 إاىطتقندات التا إجمت اليمن 

إلاا تخنج النسككككنلة بحنلة  ي التان   القنطإطا في ن يتعيو ب إضككككإع التحايم تطنإ  البنحث 

 إعية الإاجب تإافنهن فا التحايم الشنإي ال إض
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ا ن تطنإلت الدناسككة بنلبحث إالتحيي   القإاعد ال إضككإعية إاإلجناءات فا  طن عنت التحايم 

 سككككككككتعيطة بنلتشككككككككنيعنت ال قننطة تننة  إ ن تيسككككككككن  ي أحانم ال حنام تننة أخنى  إقدم البحث شككككككككنحن  

 اإلجناءات فا  طن عنت التحايم إالقيإد كصككال  عي حنية اهيناف فا اختينن القإاعد ال إضككإعية إ 

الإاندة عييمن  إالتا تم التطصكككككيص عييمن فا التشكككككنيعيي العناقا إاهندطا  إايلك لم ت ك  الدناسكككككة 

 سيينت ال حام أإ هيئة التحايم فا اختينن القإاعد ال إضإعية إأسنطيد يلك فا ا   ي التشنيعيي 

 السيينت  إايلك تم استعناض القيإد الإاندة عيث هيه

إأخينا  تم تطككنإ  طيككنو القككنطإي الإاجككب التيبيو عيث  طككن عككنت التحايم  ي خال  اختيككنن 

اهيناف الصككككككنيي أإ الضكككككك طا أإ  ي خال    عنفة دإن ال حام فا الإقإف عيث القنطإي الإاجب 

 نو كالتيبيو  إيلك  ي خال   عنفة دإنه فا التلبت  ي إجإد اتكنو التحايم  إ دى صحة هيا اىت

سعا ال شنِّع اهندطا  ي خالله الث إلقد تإصيت الدناسة الث  ج إعة  ي الطتنئج أه من: 

لم يتعن      إاابه التيإ ن التشككككككككنيعا في ن يتعيَّو ب إضككككككككإع التحايم  إخصككككككككإصككككككككن  التحايم الدإلا

  إبنلتنلا العناقاال شككنِّع العناقا ب ن يتطنسككب  ع قضككنء التحايم  ي خال  قنطإي ال نافعنت ال دطية 

لم يتينَّو الث التحايم الدإلا إقد اسككككككككككككككتطد فا انلب اه ن الث ال بند   ايم العناقااني قنطإي التح

 العن ة فا القنطإي ال دطا 

إلقد خيصككككت الدناسككككة الث  ج إعة  ي التإصككككينت  أه من: ضككككنإنة تكعي  قضككككنء التحايم 

يجند اهنضككية الق م نطإطية ليلك  خصككإصككن   ع إجإد قنطإي التحايبشككا  أابن إالع   عيث تيبيقه إاذ

اهندطا  عيث ال شككككككككككككككنِّع العناقا اقنان قنطإي التحايم  إعدم التند د بتيبيو أحانم ال حنام اهجطبية 

 داخ  العناو 

 الاي نت ال كتنحية: القنطإي  القنطإي الإاجب التيبيو  التحايم   طن عة التحايم 
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Abstract 

The study addressed the issue of the applicable law to the arbitration disputes 

through comparison between the Jordanian legislation, and the Iraqi legislation. The 

researcher reviewed the nature and the concept of arbitration and its significance. Where 

arbitration is one of the most important alternatives to resolve disputes, compared with 

the normal judiciary, and this is due to its flexibility and its speed which suit the emergent 

obstacles that face the commercial and economic business on the national and 

international levels. Also, arbitration is unique for a number of characteristics that 

increased the deal through and the spread of its use, as a legal system to settle disputes 

between the various parties. 

The study also highlighted the legal nature of arbitration, through the researcher 

attempt to address and analyze the different theories related to the legal nature of 

arbitration, whether the theories of unilateral and belittler with touched on the boosters 

and criticism to both theories. 

In order to access the thesis in the case of legally integrated in respect the arbitration 

topic, the researcher addressed the objective terms that should be available in arbitration. 

Also, the study examined the analysis of objective rules and procedures in disputes 

arbitration using the comparative legislations and court rulings. Then the researcher 

introduced a detailed explanation to the parties’ freedom in selecting of the objective 



 م
 

 

rules, and the procedures of the disputes’ arbitration, and constraints stipulated in 

Jordanian and Iraqi legislations. The study also did not ignore the powers of the arbitrator, 

or the arbitral tribunal in the selection of the substantive rules, and their foundations in 

both the Jordanian and Iraqi legislatures. 

Finally, the study addressed the scope of the law applicable to the arbitration 

disputes through explicit or implicit choice, or by identifying the role of arbitrator in 

invoking the applicable law. And this is through knowing his role in the sure of existence 

of arbitration agreement, and to what extent the agreement is right. 

The most important results of the study; the Jordanian legislator sought to keep up 

the legislative developments relating to arbitration, especially the international 

arbitration.  Iraqi legislator did not deal appropriately with arbitration through the Iraqi 

Code of Civil Procedure, therefore it was humble, and did not mention the international 

arbitration, but relied mostly on the general principles of civil law. 

The study resulted on of a set of recommendations, the most important, the 

necessity for activation the role of arbitration judges largely, and working to apply it, and 

creating a legal ground for its especially with the existence Jordanian arbitration law, Iraqi 

legislator should take action to issue the arbitration law. And for the present period should 

not be any hesitation to apply the provisions of foreign courts inside Iraq. 

Key Words ،Law ، The Law Applicable ، Disputes، The Arbitration Disputes. 
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 الولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 تمهيد:

ه المدى سكككككيدطن  ح د إعيث  ل الح د   نب العنل يي  إأفضككككك  الصكككككالة إالتسكككككييم عيث طباّ 

 يإم الديي  الثبيي الينهنيي  إصحنبته إ ي اهتدى بمديه الييّ 

التحايم أصكككككككبي  ي  ظنهن العصكككككككن الحديث  إقد ا دادت أه يته بسكككككككبب  أيَّ فا  ى شككككككككَّ 

افو هيا إقد ن   سكككككككككككككككنع حنية التجننة إالتعنإي الدإلا فا  جنىت الينة إ تطإعةم إاتّ دّ ن إالتقالتيإّ 

حايم الت الثاليجإء  الثن دفعمن   ّ   بيي الدإ  بيي اهشكككككككخنص أم سكككككككإاء     طن عنت طشكككككككإبُ  ن  التيإّ 

 سكككككككمُ ه يتّ طّ ه الط اعنت؛ الإسكككككككنئ  البديية لح ِّ  ال طن عنت إاحدا   ي فضِّ  د  طظنمُ إُيع    ال طن عنت لكضِّ 

 ي  بند  العدالة التا يطشككككككككككدهن  د   بدأ  إهيا ُيع    ال نإطة إالسككككككككككنعة فا حسككككككككككم ال طن عنت بسكككككككككك نت  

ة لي تطن عيي يّ ن يحققه  ي سككنّ فضككال  ع ّ اته  اجناءسككمإلة  الث اضككنفة    تحقيقمن الثإيسككعث   اإلطسككني

يع عيث ال طن عنت سككككككككككككككإى أي ييّ  حيث ى يسككككككككككككككتييع أحد     ي تجنن إنجن  أع ن  إ سككككككككككككككتل نيي

ال تطن عإي انلبن  عيث عدم عنض  طن عتمم عيث القضكككككككككنء العند  بسكككككككككبب  ص  ن  يي  ليلك ح  ُ حّا ال

  اينلة أ د التقنضا ؛تأخين فا الحسم الطمنئا ليط اعالإ   اتجناءد اإلتعدّ 

بإصكككككككه   تحايماههداف النئيسككككككية التا ييجأ اليمن التجنن فا ال طن عنت التجننية ال  ي أهمّ 

  ييةسككككككيينت القإاطيي الداخ الثدية؛ إيلك بسككككككبب عدم خضككككككإع عقإدهم ق   طن عتمم الع   لكضِّ  إسككككككيية  
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طّ   ينافي اهقإتمن إصكتمن القنطإطية   التا تست د    عيث القإاعد ال إضإعية ينافاتكنو اه  ن يتم  إاذ

  أ1)ال تطن عة

ا ندطع اهشككككككككنِّ التا عنلجمن ال ُ    ي الحيإ  ال ختننة لتسككككككككإية الط اعنت د  التحايمُ إأيضككككككككن  ُيع  

يَّ أ2)أ2331أ لسكككطة )31حديلن  فا القنطإي نقم ) ن  لصكككحة اتكنو التحايم أسكككنسكككالتحايم يقإم  حام     إاذ

  ال تقنعدييأ  إعيث  بدأ حنية شككككككككككنيعةُ  العقد   إالقنعدة تقإ : )ايَّ   ي فا العقد اهصككككككككككياإال تضكككككككككك ّ 

  أ3)إفا البيد الي  يقي إي فيه  إب حض انادتمم  العالقة أيناف

يقإاعد قن  لف  إتجن  إ    إايلك ال سككككككككككككنئ  ال إضككككككككككككإعية  ميات التحااجناءب إهيا الط اع يتييّ 

عيث  بتحديد القنطإي الإاجب التيبيو يطتما  أي  الث  دةإ حدّ  طة  التا يجب أي تاإي  عيّ   القنطإطية

  أ4)ليتطكيي التحايم القنب ُ  إبعدهن يصدن حامُ    طن عنت التحايم

  

                                                           

القكنطإي الإاجكب التيبيو عيث عقإد التجكننة الكدإليكة  دان الكان الجكن عا  أ  1002هشكككككككككككككككنم عيا صكككككككككككككككندو ) أ1)
  151-142  ص1اإلساطدنية  ي

  24  ص2  يالعبدلاأ  شنح طصإص قنطإي التحايم اهندطا  ع ني  1021 صعب القينإطة ) أ2)
  12أ  اتكنو التحايم  دان الكان الجن عا  ص1002أشنف عبد العييم النفنعا ) أ3)
  11أ  الطظنم العنم إالقنطإي إاجب التيبيو  دان الكان الجن عا  ص1002أشنف عبد العييم النفنعا ) أ4)
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 :وأسئلتها الدراسةمشكلة  –أواًل 

صككككككككككككعإبة تحديد القنطإي الإاجب التيبيو عيث  طن عنت هيه الدناسككككككككككككة فا   شككككككككككككايةُ  تظمنُ 

 طدئي  ع د بنلعقد سكككككنبقن  الط اع عيث قنطإي  حدّ  أينافكنو فا حن  عدم اتّ   التحايمال عنإضكككككة عيث 

 القنطإي الإاجب التيبيو عيث  طن عنت التحايم؟  الث   ن ها القإاعد ال إضإعية ليتإصّ  :طقإ 

 :أسئلة الدراسة 

  الإاجب التيبيو عيث  طن عنت التحايم ض ي  ن  دى تألين القإاعد ال إضإعية عيث القنطإي

 ا إالعناقا؟ندطاه ي  ي  القنطإط  

  ُال طن عة؟ سين    ن ها القإاعد التا تحام 

  ؟يي ُ حاّ ال انادةعطد اينب  ات التحايماجناءعيث  ُ حّامقه اليبّ القنطإي الي  سإف يُ هإ  ن 

 

 الدراسة:أهداف  –ثانيًا 

 إ ي خال   تحديد القنطإي الإاجب التيبيو عيث  طن عنت التحايم الثتمدف الدناسة 

طة بيي إال قنن   تيبيقمن عيث ال طن عنت ال ينإحة فا التحايم أسنسإ    عنفة القإاعد ال إضإعية

 ا إالعناقا ندطاه ي  ي  القنطإط  

 

 الدراسة:أهمية  –ثالثًا 

ينو ال طن عنت بنل  ي أسككككنليب فضِّ  تظمن أه ية الدناسككككة بنطتشككككنن طظنم التحايم اأسككككيإب  

تحديد الخيإات  إايلك  تسييي الضإء ل عنفة إتحديد  كمإم تطكيي حام التحايم الثاضنفة ة  السي يّ 

 ا إالعناقا ندطاه ي  ي  عييه القنطإط    ن طّص  و  ف  ة إ  جنائياإل
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 الدراسة:حدود  –رابعًا 

 د الدناسة  انطين  إ  نطين  إ إضإعين  عيث الطحإ التنلا:تتحدّ 

 يككةندطا فا ال  ياككة اهندط ي قككنطإي التحايم اه ااّل  طا يشكككككككككككككك كك  اإليككنن ال اككنالحــدود المكــانيــة: 

 إقنطإي ال نافعنت ال دطية فا ج مإنية العناو   المنش ية

أ  إايلك 2331أ لسطة )31ا نقم )ندطتقتصن هيه الدناسة عيث قنطإي التحايم اهالحدود الزمانية: 

  1929أ لسطة 83طصإص التحايم  ي قنطإي ال نافعنت ال دطية النقم )

قن  ف  قة عيث  طن عنت التحايم إ  يبّ ال إضكككككإعية ال ُ  القإاعد   تتطنإ  هيه الدناسكككككةُ الحدود الموضــــوعية: 

 ا إطصإص التحايم ض ي قنطإي ال نافعنت ال دطية العناقا ندطلقنطإي التحايم اه

 دات:المحد  

 ى عناقا إال قننطة بيطم ن  إ ي لمَّ ا إالندطالتشككككككككنيع اه الدناسككككككككة فا ظ ّ  ها القإاطيي  ح ّ 

ية المنشكككككككككككككك ية إج مإنية العناو ندطال  ياة اه دإي تع يم طتنئج الدناسككككككككككككككة فايإجد هطنك  ن يحإ  

 إتطنإلت هيه الدناسة ال طمج ال قنني 
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 ة للدراسة:جرائياإلالمصطلحات  –خامسًا 

 : التحكيم لغةً 

ج طككن حا ككه أ  أ ؛ طككن فالطككن  في ككن بيططككنبيطمم  إيقككن  حاّ   إه بيطمم: أ نإه أي يحام  : "حاّ ل ككة  

نن أ  صكككك ؛الحام  فمإ  أخإي  ي حام )إأحا ه فنسككككتحامأ فاالتكإيض    إأيضككككن   عطنه: "أ1)بيططن"

  أ2)ن أ فا  نله  )تحاي ن أ ايا جع  اليه الحام فيه )فنحتامأ عييه فا يلك"ُ حّا )

 التحكيم اصطالحًا:

نن يإ  بيطم ن  أ  اختي  ن  يحامُ ا  تإلية الخص يي ح   التحايم فا اىصيالح الشنعا هإ: "

  أ3)إىية القضنء بيطم ن" ُ حّامليحام في ن تطن عن فيه دإي أي ياإي لي  أالنالشأي شخصن  أإ 

 التحكيم فقهًا:

  أينافة دّ   ينف  ي ال ين خالفككن  قككنئ ككن  بيي ينفيي أإ عكك  الطظككنم الككي  ب إجبككه يسككككككككككككككإّ  "

  أ4)" يناف  ننسن  ل مطة قضنئية عمدت اليه عي ينيو هؤىء اه

  

                                                           

مأ  2881-هكككككك2200صندن  القنهنة ): دان لسان العرب  هككككككأ122)ت أ ج ن  الديي  ح د بي  انم ابي  طظإن1)
  21  22  ص25ج

   ؤسسة الحيبا إشنانؤه لييبع القاموس المحيطهكككككككككككككككأ  821الكينإ   بند    )ت أ  جد الديي  ح د بي يعقإب2)
  28  ص4إالطشن  القنهنة  ج

  22   صن  اإلساطدنية  ص2221  شرح تشريعات التحكيم الداخلي والدوليأ عبد الكتنح  ناد   3)
    طشكككككككككككإنات الحيبا الحقإقية الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدوليأ حكيظة السكككككككككككيد الحداد   4)

  41  ص1-4  بينإت  2ي
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 التحكيم قانونًا:

لكصكك  ط اعنتمم القنئ ة أإ التا سككتقإم عيث  أالنشككخص أإ  الث"هإ احتانم ال تخنصكك يي 

يكككة نقم ندطالت يي  اه  حا كككةا كككن جكككنء بقنان   اندطا إاىجتمكككند اهندط كككن يهكككب اليكككه القكككنطإي اه

  أ1)32/22

 شرط التحكيم:

  ب تطشكككككككككأ فا ال سكككككككككتق ن  إقب  قينم الط اع عيث عنض ال طن عنت التا قد هإ اىتكنو  قدّ  "

  أ2)يي"ُ حّا بتطكيي عقد  عيي عيث  خنصة  

 مشارطة التحكيم:

إلميا يشكككككككككتني لصكككككككككحته  ن يشكككككككككتني لصكككككككككحة العقإد    إضكككككككككإع ط اع طشكككككككككأ فعال   فاعقد  ا"ه

  أ3)"خنىاه

 الوسائل البديلة:

  إانلبن   ن   بديال  عي ال حنام فا حسككككككككككككم الط اعنتشككككككككككككاّ ات التا تُ جناء ج إعة  ي اإل "

  أ4)"يدن حلنلث ط يه إ  شخص      ب تدخّ جإ تست

  

                                                           

  282  280  ص2211 جية طقنبة ال حن يي اهندطييي   أ1)
  دان الكنقني 2ي  عقد التحكيم في الفقه اإلســـالمي والقانون الوضـــعيأ  1001أ قحيني عبد النح ي الدإن  )2)

  11ليطشن إالتإ يع  ع ني  اهندي  ص
  1  ال اتبة القنطإطية  د شكككككو  يالتحكيم في المنازعات الدوليةأ   2221عبد المند  عبنس إجمند هإاشكككككا ) أ3)

  52ص
  42ص  دان اللقنفة ليطشن إالتإ يع  التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعاتأ  1022ايطنس خيف الخنلد  ) أ4)
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 هيئة التحكيم:

قن  ف  إ    التحايم الثليكصككككككككك  فا الط اع ال حن   أالنإاحد أإ  ُ حّامية  ي شكككككككككاّ ها الميئة ال ُ 

  أ1)أ2331ا لسطة )ندطهحانم قنطإي التحايم اه

 القانون واجب التطبيق:

و القككنطإي ال يبّ  يات إهككيا القككنطإي هإ عككندة    الط اع أينافكو عييككه بيي هإ القككنطإي ال تّ 

  أ2)ي شني التحايمعيث العقد اهصيا الي  يتض ّ 

 القواعد الموضوعية:

أإ    ج إعة القإاعد ال إضإعية أإ ال ندية يات ال ض إي الدإلا أإ العنل ا ال إجإد أصال   "

  أ3)" عالقة خنصة يات ينبع دإلا  بنشنا  يطما الط اع أإ يتكنداه فا حاّل   ة خصيصن  لتعيا  عدّ ال ُ 

 :ُمحك مال

تعييطه  م  قنئ ة بيطمم  إقد يت الكصككك  فا خصكككإ ة   أإلإه عطنية  الخصكككإمع بلقة هإ شكككخص يت تّ 

  أ4)ة ة ال تقدّ م ّ ال    عييمن القنطإي ليقينم بيات ة فا الحنىت التا طصَّ ال ختصّ   حا ة ي قب  ال

 اتفاق التحكيم:

كنو بيي ينفيي عيث أي ي ييإا الط اع الي  سكككككككإف يطشكككككككأ بيطمم فا عالقنت  عيطة هإ اىتّ  "

  أ5)" بيطمم الط اعهيئة التحايم لحسم  الث

                                                           

أ  دان اللقنفة ليطشكككككن 1022  )دعوى بطالن حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدوليةأ  ح د داإد ال عبا   1)
  11  ص2إالتإ يع  ي

لدوليأ  1024أ أح ككد  ح ككد عبككد الصكككككككككككككككندو )2) عام في التحكيم المصـــــــــري والعربي وا   دان القككنطإي المرجع ال
   ص2لإلصدانات القنطإطية  ي

  22أ  دان الطمضة العنبية  القنهنة  ص2228  )منهج القواعد الموضوعيةعبد ا   ح د ال ؤيد   أ  ح د 3)
  2  جن عة عيي ش س  صالُمحك مون دراسة تحليلية إلعداد المحاكمأ أبإ العال عيا الط ن  4)
  45  دان اللقنفة ليطشن  ع ني  صالتحكيم في القوانين العربيةأ  1020أ ح  ة حداد )5)
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 والدراسات السابقةاإلطار النظري سادسًا: 

 النظري: الدب –0

الدناسكككككككككككككككة تيبيو القإاعد ال إضككككككككككككككإعية ليقنطإي عيث ال طن عنت ال ينإحة عيث إتطنإلت 

  تطدُ ا إالعناقا  إ ي خال  ال عينن القنطإطا الي  يسندطال قننطة بيي التشنيع اه الثاضنفة   التحايم

 لتحديد القنطإي الإاجب التيبيو عيث القإاعد ال إضإعية   نادةقنعدة خضإع العقد لقنطإي اإل الث

دناسككة : خيكية الاهإ فتعنض فا الكصكك    إسككتعنلج الدناسككة  إضككإعمن فا خ سككة فصككإ 

إضككإعية الكصكك  اللنلث: سككيتطنإ  القإاعد ال إ ة التحايم إيبيعته  ن الكصكك  اللنطا:  نهيّ إأه يتمن  أ ّ 

بيو فا طينو القنطإي الإاجب التي الكصككككككك  النابع: سكككككككيتم البحثّ ات فا  طن عنت التحايم  إ جناءاإلإ 

 ي الخنت ة إالتإصينت تض ّ سيعيث  طن عنت التحايم  إأخينا  الكص  الخن س: 
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 السابقة: الدراسات –2

ي، ، ياسر عبد الهادي البستنجردندور التحكيم في تسوية منازعات االستثمار الجنبي في ال  -0

 .2110جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العليا، الحقوق قسم القانون الخاص، 

 يتي البنحث اهسكككبنب التا جعإبيّ   عنلجت هيه الدناسكككة طظنم التحايم إاىسكككتل نن اهجطبا

و لبعض نّ التي تمَّ    إأيضككككن  اىسككككتل نن ا  تحديد  طظنم التحايم  ي أفضكككك  الإسككككنئ  لتسككككإية ال طن عنت

طيي  ع بيني  إقف القإا  قنت التا تقف أ نم هيه الدناسكككككة فا تسكككككإية هيا الطإع  ي ال طن عنتال عإّ 

بيني القإاعد ل عنمّ  فا حيي جنءت هيه الدناسكككككككككككة بشكككككككككككا     ية يات العالقة  ي هيه ال سكككككككككككنئ ندطاه

 إاجب التيبيو عيث الط اع اليي عطد تحديد القنطإي ُ حّا ال انادةال إضإعية عطد اينب 

 

منازعات عقود توريد التكنولوجيا عن طريق التحكيم، ســـــوزان مازي مصـــــطفى، جامعة  فض   -2

 .2114الشرق الوسط للدراسات العليا، كلية الحقوق، القانون الخاص، 

 بتطظيم   ي  يَّ خ  تإنيككد التاطإلإجيككن لم تُ  عقإد   أيَّ خال  هككيه الككدناسككككككككككككككككة  ي  ةالبككنحلكك تطككلقككد بيّ 

ييمن القإاعد ع وُ يبَّ تُ  ينافاه انادةحنلة اينب قنطإي  إبنلتنلا أشنن البنحث فا  بمن تشنيعا خنّص 

هيه الدناسككككككككككة عيث القإاعد  سككككككككككتطصككككككككككب  فن  إضككككككككككإع دناسككككككككككتطن أ ّ   العن ة ليعقإد فا القنطإي ال دطا

 إاجب التيبيو عيث الط اع اليي عي تحديد القنطإي ُ حّا ال انادةال إضإعية عطد اينب 
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القانون واجب التطبيق على التحكيم اإللكتروني، ســـعد خليفة الهيفي، رســـالة ماجســـتير مير  -7

 ، كلية الحقوق، القانون الخاص.2107منشورة، جامعة الشرق  الوسط، 

عي  إضكككككككإع  عنفة القنطإي إاجب التيبيو عيث  إضكككككككإع  هيه النسكككككككنلة دناسكككككككة   يتتضككككككك ّ 

جناء  إ التحايم اإللاتنإطا ا ف سكككككككككككنساه ها  عنفة هيا القنطإيأيَّ يلك اته  ي ال سكككككككككككنئ  ال م ة  اذ

طية الطصككككككإص القنطإ  طت  دى اكنيةبيّ  يلك الث اضككككككنفة    إأخينا  حسككككككم الط اع  اصككككككدان حام التحايم

يه الدناسككة عيث ه فا حيي سككتطصككب    فا التشككنيع الاإيتا ليتيبيو عيث التحايم اإللاتنإطاالحنلية 

 إاجب التيبيو عيث الط اع اليي عي تحديد القنطإي ُ حّا ال انادةالقإاعد ال إضإعية عطد اينب 

 

المنازعات في العقود اإلدارية، عبد اهلل محمد ســــــالمة البطول، رســــــالة  التحكيم كوســــــيلة لحل   -0

 .2100ماجستير، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، كلية الدراسات العليا، قسم القانون المقارن، 

ا العقإد ال طن عنت ف عي  إضإع اليجإء ليتحايم اإسيية لح ِّ  دناسة   هيه النسنلةُ  يإتتض ّ 

  الدإ  ع فا  ختيفالتا اطتبه اليمن ال شككككككككنّ ه الدناسككككككككة فا ال إضككككككككإعنت الجديدة هي د  ع  إتُ   اإلدانية

صكككبي طينقه ب  أ  فا الإقت الحنضكككن لم يقتصكككن عيث ال طن عنت ال دطية إالتجننية الدإلية إالتحايمُ 

طإي نأشكككككخنص الق أإ أحدُ  إ طمن ال طن عنت اإلدانية التا تاإي الدإلةُ   أالن  جنىت   ليشككككك     أإسكككككع  

العقإد  ا  ي التحايم فاندطع اهبيني  إقف ال شكككككنّ  ة  إقد تمّ عن ّ    بإصككككككمن سكككككيية  العنم ينفن  فيمن

التحايم فا العقإد اإلدانية فا قنطإي  الثحإ   دى جإا  اليجإء  الخالفُ  م  حسكككككك  حيث لم يُ   اإلدانية

ي الإاجب ايكية تحديد القنطإ التحايم الحنلا  فا حيي جنءت هيه الدناسة لبيني القإاعد ال إضإعية ل

 التيبيو عيث  طن عنت التحايم 
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القانون الواجب التطبيق على التحكيم دراسة مقارنة، إيالف خليل الصالح، رسالة ماجستير،  -8

 ، كلية الحقوق، القانون الخاص.2100جامعة الشرق الوسط، 

إهيا له   عنمّ  إبشكككككا     القنطإي الإاجب التيبيو عيث التحايم  إضكككككإع   تطنإلت هيه الدناسكككككةُ 

  نُ ا التيإّ   هييؤدّ  طكسككككككككه الإقت     إفان الحنصكككككككك  فا الدإ  انفةالتيإّ  إيلك فا ظ ّ   أه ية ابينة

  عنتاالط   ح ِّ ل إسيية    ايي طظنم التحايم ُيع د   ي خال  التعن الت التجننية الالينة بنإ   شنا  الث

 ي  ي  تشنيع  ال إضإع فا اينن  قننطة بيي ال بحثُ  تمّ قد إ   الدناسة تستحو   ة  قنطإطيّ  ظنهنة   كّ فمإ بال ش

يو طت الدناسككككككة القإاعد القنطإطية إاجبة التيبإبيّ   إاىسككككككتنشككككككند بنلقنطإي ال صككككككن   اندطالاإيتا إاه

تحاي ا ال مُ ا  القنطإطية  ن ايا اني الح   دت هيه القإاعدُ إحدّ   إفا ج يع  ناح  التحايم  عيث الط اع

إها   القإاعد ال إضككككككككككككككإعية فا التحايم الثو هيه الدناسكككككككككككككككة لم تتينّ  لايَّ    ن  إيطين  أإ أجطبين  ا  ح  

به عي   ُ  يّ إها  ن تت  اه ن الي  ستعنلجه دناستطن الحنلية  هن فا ينو الط اعتإافنُ  إيجبُ   يةأسنس

 الدناسة السنبقة 

 

 الدراسة:منهج  – سابعاً 

 بنإلضنفة  الع عيث ال ؤلكنت القنطإطية يات العالقةاعت دت هيه الدناسة  ي خال  اىيّ 

ا ندط إقف التشنيع اه الثلإصإ    إيلك بمدف اال قنني  طمجالاىجتمندات القضنئية عيث  الث

 إالتشنيع العناقا فا  إضإع الدناسة 
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 الثاني الفصل
 ةالقانوني   تهة التحكيم وطبيعماهي  

 

  فناد إالج نعنتالط اعنت بيي اه الينو الطنجعة فا ح ِّ  ىحدا لتحايما يَّ فا أ ىشككككككككككككككككَّ 

  جننيةت مأ ة  انطت  دطيّ أسكككإاء   ال طن عنت انيو خنص ليكصككك  فطظنم أإ ي إهإ  الدإ  بيي إحتث

بنليجإء عندية ال االخنإج عيث ينو التقنضككككك يعطا بنلضكككككنإنةفنلتحايم   ةديّ ق  اين ع   مانطت أ ة  ديّ ق  ع  

 الثليجإء ا ي هطن يختننإي عدم  ن إيبيعتمن القنطإطية  فنل تطن عإ تم نهيّ  ينيقة  ختيكة  ي جمة الث

 يَّ ث هيئة التحايم  إبنلتنلا فإسكككككككك ّ إهيه ال ج إعة تُ   شككككككككخنص ي اه ختيننهم  ج إعة  بن القضككككككككنء 

عت ند عيث م  ي يختننإي قضنتمم بدى   ي اىالط اع هم أطكسم أيناف ن  عيث أيَّ أسنسيعت د التحايم 

  نمفييقي إي  اليبيد الت االتطظيم القضنئ

القنطإطية  نت فه عي بنقا التصكنّ  ُ  ي الخصكنئص ت يّ  ا  ليتحايم عدد أيَّ ه هيا ايّ  عيث بُ إيتنتّ 

القنطإي   طتمن طصككإصإضكك ّ   طإاع  ي التحايم تطنإلتمن التشككنيعنت ال ختيكةإايلك يإجد هطنك عدة أ

طإطية بيعة قنله سكككيبينت  ليلك اني ليتحايم ي يَّ   فإيإايلك ليتحايم   اين بسكككببمن ييجأ اليه ال تطن عإ 

 الكص  فا ال طن عنت بنلينو التقييدية  ي خال  القضنء  خنصة تختيف عي تيك ال إجإدة إقت  

   ي خال  القنطإطية فا هيا الكص إيبيعتهة التحايم سطتطنإ   نهيّ  نططّ عيث  ن تقدم فإ إبطنء  

القنطإطية  ةليبيعابحث  ن فا ال بحث اللنطا فسطكنده فا ّ   أ نهية التحايم اهإ : طتطنإ  فا  بحليي

 ليتحايم 
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 الولالمبحث 

 ماهية التحكيم

دهن عقّ ن الحينة إتلتيإّ  لاي طتيجة  القضككككككنء   الثال طن عنت هإ اليجإء  صكككككك  فا فضِّ اه يَّ ا

اىلت ا نت  يع إجإد ينيقة قنطإطية تت نشث  ع ال ستجدات الطنتجة  ا ن  اني ل    حداث فيمناه ع  إتسننُ 

  نيع إعند س عيث حسم الط اعنت بشا    ي تاإي قندنة  أ إهيه الينيقة يجبُ   ينافالتعنقدية بيي اه

  ي خنص بهفناد قنطإ إاذ  ه فا طصكككككككإص القإاطيي الإيطية تضككككككك يطُ  إتمَّ   طسكككككككب  اه الح َّ  فاني التحايمُ 

   ي أ صكككككككنطة  ح أالن  إجعيته إلقد دع ت اىتكنقينت الدإلية إجإد التحايم  بقنطإي التحايم ا   ِّ سكككككككُ 

 ال طن عنت الطنتجة عي التجننة الدإلية  في ن يخص   خصإصن    إقت  ضث

 اهإ ا : طتطنإ  ف ييبيي الثقسكككككيم هيا ال بحث إليإقإف عيث  نهية التحايم سكككككطقإم بت   

إ  اينه  طإاع التحايمفسككككككككككطقإم ببحث أن فا ال ييب اللنطا  ّ   أإبيني خصككككككككككنئصككككككككككه  تعنيف التحايم

 إعيث الشا  التنلا:  إعيإبه

 

 الولالمطلب 
 تعريف التحكيم وبيان خصائصه

تشككككككنيعنت لفا حيي تنات ا  خنصككككككة بنلتحايم القإاطيي الإيطية تعنيكنت   طت بعُض لقد ضكككككك ّ 

 ضككككككككن  يبيني عطنصككككككككنه  إلم ي ك  الكقه هإ أالقضككككككككنء  ي خال   الث سككككككككنلة تعنيف التحايم  خنىاه

: يينعف الثنئص ليتحايم  إسككككككككطقسككككككككم هيا ال ييب   إبنلتنلا اني هطنلك عدة خصككككككككتعنيف التحايم

ص التحايم ف ايث خصكككككنئص الكنع اللنطا ليتعنّ خصكككككّ تعنيف التحايم  إسكككككطُ  اهإ طتطنإ  فا الكنع 

 تا:انآل
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 : تعريف التحكيمالولالفرع 

لتحايم حسككب تعنيف ا الثو ي طتينّ أ يم بنلشككا  الدقيو يجب عييطن ل ا ن  البيني تعنيف التح

ا إالعناقا  ندطتعنيف التحايم فا القنطإطيي اه إخصككإصككن     ن إند فا التشككنيعنت القنطإطية ال ختيكة

ا تسكككككككككييي الضكككككككككإء عيث التعنيف الكقم   إأيضكككككككككن  جتمدت به ال حنام  ي تعنيف ليتحايماإايلك  ن 

 طن سطقإم بتعنيف التحايم عيث الشا  التنلا:طّ فإ لك  ليليتحايم

 : تعريف التحكيم في التشريع والقضاءوالً أ

  بتعنيف التحايم 1002أ الصككككندن عنم 22ا فا قنطإي التحايم نقم )ندطاه عُ لم يقم ال شككككنّ 

  سككككككككتلطنئا تيجأه: ينيو اية بأطّ ندطالت يي  اه  حا ةفته ا  فعنّ ندطالقضككككككككنء اه الث ن تنك تعنيكه طّ إاذ 

بقصككككككككككككككد الخنإج عي ينو التقنضككككككككككككككا   ال طن عنت ب إجب اتكنو قنئم بيطمم ه الخصككككككككككككككإم لكّض يلا

  أ1)العندية

يتحايم  ي ا بتإضيي إتكسين البطنء القنطإطا لندطاه عُ شنّ ال ُ  فا الإقت ياته لم يك     هطّ  أىّ ا

 :أ2)الخنصة به ا ن يياخال  تحديد ال كنهيم 

 هيئة التحكيم: -أ

إء ليتحايم  اليج كقإا عيثالييي اتّ  ينافتا تكصككككككككككككككك  فا الط اع الدائن بيي اهإها الميئة ال

 شخنص  طة  ي شخص إاحد أإ عدة أيا انطت هيئة التحايم  اإّ ن ا ّ عإب ض الطظن 

 

 

                                                           

    2225  1-8  ع 42   جية طقنبة ال حن يي اهندطية السككككككككككككككطة 2114/24حام  حا ة الت يي  اهندطية نقم أ 1)
  2285ص

  22/8/1002إالطنفي بتننيخ  1002أ الصندن فا 22أ  ي قنطإي التحايم اهندطا نقم )1اطظن ال ندة ) أ2)
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 المختصة: محكمةال -ب

اىسكككككككككككتئطنف التا يجن  فا دائنة   حا ةال ختصكككككككككككة ب  حا ةا الندطع اهد ال شكككككككككككنّ لقد حدّ 

     أخنىاستئطنف   حا ة ي تختصَّ عيث أ ينافكو اهلم يتّ  اختصنصمن ال انطا التحايم   ن

 طرفي التحكيم  -ج

طم ن  إقد الط اع الدائن بي لكضِّ  إ الخصإ ة اليياي ييجأي ليتحايم اإسيية  ن ينفن الط اع أإه 

   (1)الخصإ ة   أ  ينفنليدىلة عيث التضند فا الخصإ ةطث لتسال  اليكظ   عُ ال شنّ استخدم 

  )1929) لسكككككككطة أ83) نقم العناقا ال نافعنت قنطإي يَّ أ فطجد ليقنطإي العناقا بنلطسكككككككبة نأ ّ 

  ا ن   عيي ط اع   اف التحايم عيث اىتكنو أجن  هإلاطّ   يضكن  يتحايم هإ أل تعنيكن   الث ن  شك  يُ    لمال عدّ 

  أ2) عيي عقد تطكيي عي تطشأ التا ال طن عنت ج يع فا التحايم عيث اىتكنو أجن 

ه أشكككككككنن فا إلاطّ   تعنيف التحايم الث يضكككككككن  أ ن  شككككككك  العناقا الطنفي فيم يُ  اىسكككككككتل ننن قنطإي أ ّ 

 قككككن  ليقككككنطإيف  التحايم إ   الثالط اع اىلتجككككنء  ينافه )يجإ  هعيث أطككككّ  :أ  طككككه1أ فقنة )22ال ككككندة )

 العناقا   أ 

 22بنلطسكككككبة ليقنطإي ال صكككككن  فقد أشكككككنن قنطإي التحايم فا ال إاد ال دطية إالتجننية نقم ن أ ّ 

ه )يطصنف لكظ التحايم فا حام هيا طّ عيث أ أ1أ الكقنة )4ال ندة )   أ فا طّص )ال عدّ  1994لسطة 

ث ا تتإلّ انطت الجمة التأسككككككككككككككإاء   نةنادتم ن الحُ ط اع بإكو عييه ينفن الالتحايم الي  يتّ  الثالقنطإي 

 اي يلكأ  كنو الينفيي  طظ ة أم  نا  دائم ليتحايم أم لم تتّ ات التحايم ب قتضث ااجناء

                                                           

 –  شككككككككككباة قنطإطا اهندي   ع ني  الردنيشـــــــرح قانون التحكيم أ  1021لي  يد اطظن القينإطة  صككككككككككعب )أ 1)
  12العبدلا   ص 

أ  ي قنطإي ال نافعنت العناقا  إتجدن اإلشككننة الث أيَّ ال شككّنع العناقا قد طّظم 152اطظن فا يلك طص ال ندة ) أ2)
 أ  إأشنن فقي الث التحايم الداخيا دإي التحايم الدإلا 112-152أحانم التحايم فا ستة إعشنإي  ندة )
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نى تعنيف فقد ج  القضككنء ال صككن  الثمنن عطنصككنه  إتنك تعنيف التحايم ظااتكث بإ إهإ

نيو إا ه الخنإج عي ي  ق  لخصككككإ نتا ه) ينيو لكّض الطقض ال صككككنية بأطّ   حا ة قب التحايم  ي 

  قنضككاية فا التسكككنسكككات ال نافعنت أ نم ال حنام بنهصكككإ  اهإجناءد بإعدم التقيّ   التقنضكككا العندية

  أ1)عييه فا بنب التحايمأ ّص إعدم  خنلكة  ن طُ 

ديسككككككك بن  12الدسكككككككتإنية العيين ال صكككككككنية فا حا من الصكككككككندن بتننيخ   حا ةفت الا ن عنّ 

 إ بتكإيض  أ بنختيننه ن يُ عيَّ اينن يُ  ي اه ُ حّامه: عنض الط اع بيي ينفيي عيث التحايم بأطّ  1994

ي شككككبمة  ع فا يلك الط اع بقنان ياإي طنئين   مُ ا  هيا الح   داطمن  ليكصكككك    طم ن عيث ضككككإء شككككنإي يحدّ 

 ا    لا  دي يُ لداء الخصكككككإ ة فا جإاطبمن التا أحنلت الينفني اليه  بعد أ إقنيعن     ي التحن    جندا  

    أ2) ي خال  ض نطنت التقنضا بإجمة طظنه طم ن 

 : التعريف الفقهي للتحكيمثانياً 

 لمككن الث ي خال نُ طظ  ال اإيككة التا يُ  حسككككككككككككككككب   ااّل    دت التعنيكككنت التا تطككنإلككت التحايمتعككدّ 

ه التحايم فا  طن عة بإاسككككككية بأطّ  أMOTULSKY) فه الكقيه الكنطسككككككافقد عنّ    إضككككككإع التحايم

  أ3)خنيي ب إجب اتكنو  شخنص  عنم بإاسية أ اختيننهم اأص    يتم  شخنص أ

                                                           

  أشككنن اليه 2228/ 10/22جيسككة  55أ لسككطة 2402اطظن فا يلك حام  حا ة الطقض ال صككنية يعي نقم ) أ1)
  دناسككككككككككككككة  قننطة  دان اللقنفة ليطشككككككككككككككن  التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدوليد   ناد  ح إد ال إاجدة  

  14  ص1020إالتإ يع  ع ني   
  الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدوليأ  1001اطظن يلك  ي خال  السككككيد الحداد  حكيظة ) أ2)

  41 طشإنات الحيبا الحقإقية بينإت ص
  نسككنلة  نجسككتين  ايية الحقإو  النظام القانوني للتحكيم في قانون المرافعات المدنيةأ  1001 طدي   أسككعد ) أ3)

  14جن عة الطمنيي  ص
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بيي  وُ تتعيّ   سكككككألة   فا لية تسكككككتمدف الكصككككك   ه  بأطّ  فعّنفه أ  R DAVIالكقيه ) سكككككتنياهن  ّ أ

  خنّص  كنو  إي سكككككييتمم  ي اتّ يسكككككت دّ   إ شكككككخنصينفيي أإ عدة أيناف بإاسكككككية شكككككخص  أإ عدة أ

  أ1)  الدإلةب  ليي  ي ق  خإّ  ُ  اي ياإطإ هيا اىتكنو دإي أعيث  إيكصيإي فا ال طن عة بطنء  

  ي العقدع ال طن عنت التا تطشأ لكضِّ  ه )الينيقة التا يختننهن اهيناففه بأطّ هطنك  ي عنّ إ 

 الثيجإء يي دإي الُ حّا أإ ال ُ حّامسككككككككم العييه ا وُ يي  يُ   أالنفيمن أ نم شككككككككخص أإ  البت   إالتا يتم  

لخصككإم يبيعييي يختننهم ا )طظنم لتسككإية ال طن عنت عي ينيو أفناد   هبأطّ  أيضككن   ف  نِّ إعُ   أ2)القضككنءأ

 ي  أإ ت ايي أيناف الط اع بإقصكككككككنء  طن عنتمم عينتضكككككككإطمن أخنىأإ عي ينيو إسكككككككيية    بنشكككككككنة

ي يبيعيي عي ينيو أشككككككككككككككخنص    َّ ح  اا تُ     لمن يبقن  ليقنطإيخإّ الخضككككككككككككككإع لقضككككككككككككككنء ال حنام ال ُ 

عييي يبي شككككككككككككككخكنص  و اهيناف عيث ينح خالفكنتمم عيث أككن) اتّ هبكأطكّ  أيضكككككككككككككككن   ف  نِّ إعُ يختكننإطممأ  

  أ3)يختننإطممأ

 ينافاه ي اىتكنو بييه: طظنم خنص ليتقنضا يطشأ عطّ قه التحايم بأالك بعُض  ف  ا ن عنّ 

ع ت تّ ي ب م ة الكص  فا ال طن عنت القنئ ة بيطمم بحام    شخص  ي ال ين الثال عطية عيث العمدة 

  أ4)به  ن ال قضاّ ة اهبحجيّ 

 

 

                                                           

  15  ص نجع سنبو  النظام القانوني للتحكيم في قانون المرافعات المدنيةأ  1001 طدي  )أ 1)
  21  دان اللقنفة ليطشن إالتإ يع  ع ني  صالتحكيم التجاري الدوليأ  2221 ح د سن ا   فإ   ) أ2)
الجن عا  اإلسككككككككككككاطدنية    دان الكان الســــــــس العامة للتحكيم التجاري الدولي  أ2282إ  يد ) بنضككككككككككككإاي  أ أ3)

  22ص
ال نجع السكككككككككككككنبو   الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدوليأ  1001السكككككككككككككيد الحداد  حكيظه )أ 4)

  41ص
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 تا:نآلانصن ال شتناة ليتعنيكنت السنبقة الس نت إالعط همّ أ يجند  البنحث ا يستييعن تقدم   ّ 

ي حيث يتبيّ   اإسككيية تإصككيمم لحسككم ال طن عنت ينافعيث اتكنو اه خينا  إأ إى  يعت د التحايم أ -1

 الثيؤد   ن  اسككككككككتلطنئيّ  اجناءع د  فمإ يُ    ي التعنيكنت ال تقد ة أه ية التحايم لحسككككككككم ال طن عنت

 ُض عن    حيث ى يُ ينافخناج ال طن عنت  ي اختصكككككككككككككككنص  حنام الدإلة بطنء  عيث اتكنو اها

ايم  كنقن  إاضككككحن  عيث الكصكككك  فيه بينيو التحتّ كنو يإ  الشككككأي اتّ  بنيي اىّ ُ حّا الط اع عيث ال

  أ1)ييُ حّا التحايم إ صدن سيية ال أسنسالينفيي هإ  انادةفتإافو 

 ليتعنيف دإي بيني في ن ايا اني أسككككككككنس ت التعننيف السككككككككنبقة عيث المدف  ي التحايم اناّ   -2

 ي ض ي بطإد العقد أإ  شننية بنتكنو  ستق  بيي الينفي اتكنو التحايم قد يأتا بصإنة شني  

ى   عنت اىسكككككككتل ننية الابن ال طناكيت التعننيف السكككككككنبقة دإن  ؤسكككككككسكككككككنت التحايم فا تسكككككككإية أ -3

عي ينيو تيك  مُ حسككككككككككك  ال طن عنت اىسكككككككككككتل ننية فا الإقت الحنضكككككككككككن تُ  ايب  أ يَّ خصكككككككككككإصكككككككككككن  أ

  أ2)ال ؤسسنت

ة بنلقضككككككككككككككنء يالينو التقييدية ال ت لّ  الثص  ي اليجإء   إالتخيّ التحيّ  الثسككككككككككككككعا ال تطن عيي  -4

 اته  اجناءال عنإف ببيء  التقييد ّ 

اختيننهم  ي اني  حتث إاذ العالقة ينافم هي   إهإ  ُ    ن ال قضا بهيت تع التحايم بحجّية اه  -5

حام هيئة اىلت ام ب يناففيه  فعيث اه أخنى نادة  إدإي إجإد إليننين  تالتحايم اخ الثبنليجإء 

                                                           

  80  الطمضة العنبية   اليبعة اللنللة  القنهنة  صالتحكيم التجاري الدوليأ  1004بنين    ح إد )أ 1)
أ  ICCك   حا ة  التحايم  الدائ ة التنبعة لي نفة التجننية  فا بننيس )تتعدد هيه ال ؤسككككككككككككككسككككككككككككككنت فطجد هطنأ 2)

أ  إال نا  الدإلا لحسككككم ال طن عنت التنبع ICSIDإال نا  الدإلا  لتسككككإية  طن عنت اىسككككتل نن  فا إاشككككطيي )
إاينهن  ي أ CRCICA  إ نا  القنهنة اهقّيي ا ليتحايم التجنن  الدإلا )أAAAلج عية التحايم اه نياا )
أ  التحايم اىلاتنإطا اإسيية لح  ال طن عنت  جن عة 1002لي  يد جبناي   ح د )  ال ؤسسنت الدإلية اهخنى

  10ي  صن  ع جن عة الشنو اهإسي –القنطإي الخنص  –الشنو اهإسي  نسنلة  نجستين 



19 
 

 

  أ1)هن ليكص  بنلط اعاختيننُ  التحايم التا تمَّ 

ص شككخنأيالء القضككنء العند   إاذ  الثال طن عة فا حسككم خصككإ تمم عي اليجإء  أينافابتعند  -2

  أ2)بدى  عطه يبيعييي دإن القضنء

: طظنم هف التحايم بأطّ ي يعنّ عيث تعنيف التحايم يحنإ  البنحث أالضككككككككككككككإء  تسككككككككككككككيييإبعد 

 خنص  شككخال  أ إ ي  القضككنء العند  اين   الط اع لحسككم خالفنتمم عي ينيو   أينافقنطإطا ييجأ له 

 يي هم  ي يقإ إي بنختيننهم  يبيعيّ 

  ي لطن دَّ بُ  ى  إقضككنء   تعنيف التحايم فقمن   اهإ فا هيا الكنع  ي ال ييب  نلجطنعي إبعد أ

طنإله فا إهيا  ن سككطت  ع بمن هيا الطظنم القنطإطا لحسككم الخالفنتالإقإف عيث الخصككنئص التا يت تّ 

 الكنع اللنطا  ي هيا ال ييب 

 رع الثاني: خصائص التحكيم الف
 

 لكضِّ  نطإطاّ ق إاطتشككننه اطظنم     يندة التعن   به الثت دّ  ي الخصككنئص أ التحايم بعدد   يطكند

 ال ختيكة   ينافمن بيي اهال طن عنت إحس   

 التنلا: الطحإضإء عيث الخصنئص العن ة ليتحايم عيث هيا الكنع تسييي ال فا إيحنإ  البنحثُ 

 فاقهمالخصوم وات   إرادةه القانوني في أساسيجد : والً أ
التحايم يأتا ابتداء  ي خال  اتكنو انادتيي   صككككككككككككككدن   يَّ بميا الصككككككككككككككدد أ التأايد ي  دّ بُ  ى

إ التا أ  ال طن عة الإاقعة التحايم لكّض  الثيبيعييي أم  عطإييي ليجإء  اانطإ أ سككككككككإاء    يلشككككككككخصككككككككي

                                                           

أي التحايم فا ال إاد ال دطية م فا شككككك2224لسكككككطة  11أ  ي القنطإي نقم 55طص القنطإي ال صكككككن  فا ال ندة ) أ1)
التجننية عيث " تحإ  أحانم الُ حّا يي الصككككككككككندنة يبقن  لميا القنطإي حجّية اه ن ال قضككككككككككا إتاإي إاجبة الطكني 

 ب ناعنة اهحانم ال طصإص عييمن فا هيا القنطإي" 
  نسككككككككككنلة داتإناه  ايية  ضـــــــمانات أطراف التحكيم في العالقات الدولية الخاصـــــــةأ  1002) طجم نينض طجم أ2)

  24الحقإو  جن عة القنهنة   ص
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طن عإي الخنصكككككككككككة فا اليجإء اليه  فنل ت نادةدإن اإل التحايم طظنم يحتنم يَّ إبنلتنلا فإسكككككككككككتقع بيطمم  

 طع طظنم تحايم  إلم يد بعض سكككككككككيينت هيئة ال  إفا تحديد أتعنبمم إتحديُ حّامفا اختينن ال حنان  أ

  م ة الصيي  ُ حّامالخنصة فا تخإي  ال نادةالتحايم اإل

و تعيّ  في ن يىّ ا ينافاه انادةقيإد عيث   َّ التحايم ى يكنض أ يَّ الث أ شككككككككككككككننة ي اإل دّ بُ  إى

نع داب  إعدم  سككنسككه بحقإو الدف ل  عدم  خنلكته ليطظنم العنم إاآل ا  و جدّ ضككيّ  عيث طينو   ب سككنئ   

ياإي  يالتحايم في ن ى يجإ  الصكككيي فيه  إأ   إعدم جإا ع د   ي الحقإو ال قدسكككة فا القنطإيالتا تُ 

  أ2)يي إتنا  ُ حّا   إعدد الأ1)شني التحايم  اتإبن

نء الخنص  ا التحايم بنلقضالقضنء حتث س ّ  الثالتحايم يقتنب فا إصكه  يَّ فا أ شكَّ  إى

 نم أ أخنى ة   نّ  يستييع ال تخنص ني اعندته الخصإ ة  إى أينافعند  بيي  فمإ ييت م بتحقيو ح   

التحايم يختيف عي  يَّ  أىّ   اأ3)ة الشكككككككككككككاء ال قضكككككككككككككا بهيّ حجّ   ُ ة جديدة  فنلتحايم يحإّ تحاي يّ  جمة  

سككيندة  ةالي  يطدنج تحت  ظيّ   حقنو العد  إالطظنم ب كمإ ه العنمدف اخين يسككتماه يَّ القضككنء فا أ

إهإ  ن   جإنهم  طمني أإ  إيتقنضك    كا الدإلةيي عييه هم  ي  إظّ القنئ  يَّ الدإلة فمإ سكيية عن ة  إاذ 

                                                           

ّى  -أ أ20أ ال ندة ) 1002أ لسكطة )2اطظن قنطإي التحايم اهندطا نقم )أ 1) يجب أي ياإي اتكنو التحايم  اتإبن  إاذ
أ 82) أ ال عدلة  ي قنطإي التحايم العناقا )قنطإي ال نافعنت ال دطيةأ نقم151اني بنيال   ايلك اطظن ال ندة )

أ  حيث جنء فيمن :)ى يلبت اىتكنو عيث التحايم اّى بنلاتنبة إيجإ  اىتكنو عييه ألطنء ال نافعة 2221لسككككككككطة )
فإيا لبت لي حا ة إجإد اتكنو عيث التحايم أإ أقّنت اتكنو الينفيي عييه ألطنء ال نافعة فتقّنن اعتبنن الدعإى 

  ستأخنة الث أي يصدن قنان التحايمأ 
تشككككا  هيئة التحايم بنتكنو الينفيي  ي -أ أ 24أ  ال ندة )1002أ لسككككطة )2ن قنطإي التحايم اهندطا نقم )اطظأ 2)

إي حّا إي إجب أي ياايا تعدد ال ُ  -ُ حّام إاحد أإ أالن  فإيا لم يتكقن عيث عدد الُ حّا يي اني العدد لالث ب
ّى اككني التحايم بككنيالعككددهم إتنا   أ  ي قككنطإي التحايم العناقا )قككنطإي 151ل ككندة )إهككيا  ككن جككنء فا طص ا.  إاذ

 أ 2222أ لسطة )82ال نافعنت ال دطية العناقا نقم )
    طشإنات  نا  عدالة 11/5/1001)هيئة خ نسيةأ تننيخ  182/1001ت يي  حقإو نقم أ 3)
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  ةإيع   ل صككككيحتمم الخنصكككك  شككككخنصاه انادةقإته  ي  ا َّ  فا التحايم الي  يسككككت د   ا  ليس  إجإد

 طشأت التحايم إتحقيو اناداتمم التا أ

اليبيعة اىتكنقية إالنضكككنئية ل إضكككإع التحايم  ي حيث تإافقمم عيث  يَّ فإ نا  إليس  خ نا  يخإأ

  ام التحايملح قبإى   أالن  يجع  الخصككككككإم  إقبإلمم ال سككككككبو فا ال نلب عيث  ن يقضككككككا به ُ حّامال

بة ليقضكككنء يالو الحام بنلطسكككحتث فا ا قد تبقث  سكككت نة   إال شكككنحطة التا ن  إالتإتّ  الخصكككإ ة   بُ يه  إيُ 

  أ1)نة عيث القضنء العند الي حيني  فا أ تحايمُ ال  ُ كضَّ لميا يُ   العند 

 طراف: التحكيم وسيلة حيادية لحسم النزاع بين الثانياً 

اتكككنو إ  انادةالتحايم يعت ككد فا إىدتككه عيث  أيّ ن فا الكقنة السككككككككككككككككنبقككة طككّ ي بيّ ا ككن سككككككككككككككبو أ

  ُ حّامال لثاحنلة  إضإع الط اع الدائن تطتما ب جند ا نادةهيا اىتكنو إتيك اإل يَّ  أىّ   اال تخنص يي

 انادةدة عي جنّ بعيدة إ   ع بحصكنطة خنصكةيت تّ  إب جند قبإله ل م ة التحايم قنضكين   ُ حّامفيصكبي ال

 ي  نُ عتب  هيه الخنصكككككككككية تُ   ينافإاتكنو اه انادةبشكككككككككا  ان   عي   سكككككككككتقال    حيث ياإي ينافاه

 ينافالكصككككككككككككك  فا ال طن عة بيي اه الثه يمدف هطّ  ؛ ة لطظنم التحايمالخصكككككككككككككنئص الجإهنية ال  يّ 

  بنتّ  بحام  

ة إيلك  ي خال  حينديّ   ي ياإي التحايم حيندين  أ خنىخصككككنئص التحايم الجإهنية اه إ ي

ت انط ي    إاذ افين إالط اع الدائن بيي اه ُ حّامصككككية بيي ال ةيّ  تاإي هطنلك أىّ أ   فيجبُ طكسككككه ُ حّامال

طد اىتكنو عيث التحايم ع أينافبالاه عطمن بإ ُ حّامال ي يعيي    يجب أ  طإعة عالقة  ي أيّ هطنك أ

                                                           

  2لبطني  ص –   طشإنات الحيبا  اليبعة اهإلث  بينإت  قواعد التحكيمأ  1002الخيي   اح د ) أ1)
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بييبنت  ُ حّامالهيا الصككككككككدد هإ ضككككككككنإنة الت ام فا  نليان  إ ي الجدين ب1لمم ُ حّامبداية اختيننه ا

  2مم الخصإمتن ييبه    ّ  أالنإ أقّ  أب ُ حّامال ي يقضا    فال يجإ  أإسببن   الخصإم  حاّل  

 اتجراءالبساطة في اإلة و ي  السر   :ثالثاً 

ة تجع   ي اليجإء يّ إهيه السنّ   ة بنستلطنء جيسة الطيو بنلحاميّ التحايم بنلسنّ  جيسنتسم تتّ 

حنج  فا عنض  طن عنتمم اليي الييي يجدإي لدى الالين  ي ال تخنصككككككك  ن  سكككككككتحبّ  ُ   نا  حايم أالت الث

ن القضنء العند  نهالتا قد ى يإفّ   ن هيه ال ي ةث بنلقضنء الخنص يإفّ إ  ن يس ّ التحايم أ يَّ إبميا فإ

  3 بشنإي  عيطة إخنصةىّ ا

عككنت  ي ال طككن عككنت التجككننيككة ل ككن ت تككن  بككه هككيه ال طككن   التحايم إسككككككككككككككييككة طككنجحككة لحكك ّ  يَّ ا

    ي جمةع ن  إالتجنن بشككككا  خنصة ع   نجن  اهيّ ة  ي خصككككإصككككية إسككككنّ خصككككإصككككية  سككككت دّ 

 يَّ لا فإ  إبنلتنطكسككككممبيي التجنن أ ن  صككككإخصككككإ   ال ين الثسككككنانهم افشككككنء أحنصككككمم الدائم عيث عدم 

أحد   ي العن ة جيسكككككككككنت   ّ هيه الخنصكككككككككية ال م ة  إى يجإ  حضكككككككككإن أ لمم ن  ي يإفّ التحايم قندن أ

   4طكسممة  ي الخصإم أيّ  ب إافقة خيّ ىّ التحايم ا

 ليككه لكضِّ جمإي ايتّ  ينافبسككككككككككككككككنيككة التحايم  ي الخصككككككككككككككككنئص ال م ككة التا تجعكك  اه يَّ ا

تع ب نإطة  عيطة فا حضكككإن الجيسكككنت  ي عد من  إايلك ى تاإي فيه يت  فمإ  الخصكككإ نت بيطمم

                                                           

  دان الطمضككككككة العنبية  لييبعة اهإلث  اختيار الُمحك مين واختيار أماكن التحكيمأ  2222العإا   ح د سككككككييم )أ 1)
  240القنهنة  ص

العنبية  القنهنة     اليبعة اللنطية  دان الطمضكككككةالنظام اإلجرائي لخصــــومة التحكيمأ  2288عنشكككككإن )  بنإك أ 2)
  20ص

  22الخيي   اح د   نجع سنبو ص أ 3)
  دان اللقنفة ليطشككككككككككككن دور الُمحك م في خصــــــــومة التحكيم الدولي الخاصأ  1005الصككككككككككككنطإن    مطد اح د )أ 4)

  42إالتإ يع  اليبعة اهإلث  ص
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 إن ي اه    إيتجنإ  التحايم الالين   بنلقضكككككككككككككنء العند إن عيث طكس التقييد  قننطة   إاعيد الحضككككككككككككك

  عيي فا تبييغ الخصإم   د بشا   يتقيّ  إى   ناية  ي حيث البينطنت إال إاعيد إاهالشاييّ 

يي يت ي إي عي القضكككككككككنة العندييي ُ حّا ال يَّ ات فا التحايم هإ أجناءد بسكككككككككنية اإلإ ن يؤاّ 

قضنء فا ال إالإقت عطه ن الجمد  ن يإفّ   ّ    ن مم   ي جمة  إضإع الخصإ ة ال طظإنة أصبنلتخصّ 

يي  ُ حاّ ن ال ّ   إ ن يسككككككككككت نقه يلك  ي إقت  إجمد  أال ختصككككككككككيي الثالي  ييجأ فا ال نلب   العند 

 عنإض ة فا  إضكككإع الط اع ال ي يإ  اىختصكككنص إالخبنة إالاكنء ايبممفأليمم ا اليجإءُ  الييي يتم  

  أ1) ن ممأ

 ونهائيتهةًحكمًالتحكيمًلزامي ًإً:رابعا ً

 

 ن ة اهيّ إ  حجّ   إتجإطمنئين   أ2)ل ا ين  ه ياإي احا    يَّ ال م ة ليتحايم أ الخصكككككككككككككنئص ي  يَّ ا

 ى تخضككعإ قة فا ال حنام  يبّ  ُ   فما ى تخضككع لينو اليعي الأ3)إتاإي إاجبة الطكني  ال قضككا به

إي اي لألحاككنم   أ4)ة لينو اليعي التا تعنفمككن اهحاككنم الصككككككككككككككككندنة عي ال حككنامالقنانات التحاي يككّ 

بنبمن  حدإدة  يناف ي قب  اه احتجنج   التحاي ية أي تاإي  ح َّ  يعي فقي فا ال   لاي تبقث أسكككككككككككككك

                                                           

  20ح د   نجع سنبو صأ خيي  أ 1)
دان اللقنفة ليطشككككككن إالتإ يع  اليبعة  الدولي )دراســــة مقارنة(، التحكيم التجاريأ  1008سككككككن ا  فإ    ح د )أ 2)

  240اهإلث  اهندي  ص
أ تحإ  أحانم الُ حّا يي 52أ حيث جنء فا طص ال ندة )1002أ لسكككككككككككطة )2اطظن قنطإي التحايم اهندطا نقم ) أ3)

 .هاهحانم ال طصإص عييمن فيالصندنة يبقن  لميا القنطإي حجية الكأ ن ال قضية إتاإي إاجبة الطكني ب ناعنة 
 81حكيظة السيد حداد, ال نجع السنبو, صأ 4)
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ايب التشكككككككككنيعنت حنىت دت أ  حيث حدّ أ1)ضكككككككككيو طينوفا أ عدهن ال شكككككككككنّ حدّ  فا أ إن    بنلبيالي

  أ2)البيالي فا القنطإي

لعككديككد  ي ت اطضكككككككككككككك ككّ اإقككد   التحايمحاككنم الصككككككككككككككككندنة عي حام ايككب الككدإ  بككنهأتعتنف إ 

 ؛ي يةالدإ  بنهحانم التحا إضككككإع اىعتناف بنلحام  الصككككندن عي التحايم   اىتكنقينت الدإلية الث

 ي  نأالك إهطن  فمم الييي يختننإي قضكككككككككككككككنتمم أإ القنطإي  ينافالتحايم هإ خينن اه إيلك هيَّ 

الخنصككككككككككككككة بنىعتناف إتطكيي أحانم   م2258سككككككككككككككطة ت ىتكنقية اه م ال تحدة دإلة اطضكككككككككككككك ّ  241

  أ3)  إال عنإفة بنسم )اتكنقية طيإيإنكأجطبيةيي اهُ حّا ال

 : المرونة وسرعة حسم النزاعخامساً 

 ي خال   ثتّ تأ   ي خاللمن طظنم التحايم عطه فا القضكككككككككككككنء العند  تال نإطة التا يت يّ  يَّ ا

فمإ   إتحديد ال إاعيد ب ن يتطنسكككككككككككككب  عمم  فا تشكككككككككككككاي  هيئة التحايم  ممّ  دإن  لمم ل تطن عيي ا يَّ أ

يي الييي  ُ حاّ ختينن الا ي  ينافي اه اّ إيُ   يسكككككك ي لي تطن عيي بتشككككككاييه عيث الطحإ ال طنسككككككب لمم

إلة  ي قلديه قدن ابين  ي ال نإطة إ سكككككككككككنحة  ع ُ حّامال ا ن أيَّ   ع يية التحايم بأطكسكككككككككككمم ي  إ  يتإلّ 

ليلك   يهابّ يُ  اّ أإ طظنم قنطإط ّا شايّا نس  د بطظنم  دإي التقيّ   لحام العند الث االإصإ   االحنية ف

   أ4)صدان حام التحايما   عيطة إلددع  ُ شنّ د ال ُ حدّ 

                                                           

 أ1002أ لسطة ) 2أ  ي قنطإي التحايم اهندطا نقم )48اطظن فا يلك طص ال ندة ) أ1)
أ  ي قككنطإي ال نافعككنت 112أ  ي قككنطإي التحايم اهندطا  ال نجع السكككككككككككككككنبو  اككيلككك اطظن ال ككندة )42ال ككندة ) أ2)

 أ 2222أ لسطة )82او نقم )ال دطية العن 
  التا تم تسككككمي  عبنهن تطكيي اهحانم التحاي ية فا الدإ  ال إقعة إ ي 2258اطظن: )اتكنقية طيإيإنكأ  لسككككطة أ 3)

  قين  سكككككإنين  الج ائن  تإطس  البحنيي   نناتاإل  اهندي  اىتكنقية ) صكككككن الدإ  العنبية التا اطضككككك ت الث
  أ  إنيتنطين  ال  نب  السعإدية  لبطني  تالاإي

 أ 1002أ لسطة )2أ الكقنة )أأ  ي قنطإي التحايم اهندطا نقم )21ال ندة ) أ4)
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إايلك  ي خصكككككنئص التحايم السكككككنعة التا يحتنجمن الع   إالتيإن فا العصكككككن الحديث  

إالسككككككككنعة التا أصككككككككبحت سكككككككك ة هيا  للقةه ن ا :يييأسككككككككنسككككككككفنل عن الت التجننية تقإم عيث  بدأيي 

يبيعة للاي إ   له  ال  ة   هيه صكككة   ليس بنعتبنن أيَّ   الط اع يي  أ د  العصككن  فنلقضككنء العند  قد يُ 

تناام  الث هيا ىأدّ   فا عدد القضككككنين الت ايد ال سككككت نّ  ة عدد القضككككنة أ نم  ات القضككككنئية  إقيّ جناءاإل

الخصككم ليقضككنء النسكك ا قد يسككت نو إقتن    احضككنن     ا ن أيَّ  ي السككطيي لعدد  القضككنين أ نم ال حنام 

 .فا بعض اهحيني يإاعية   التحايم يأتا اليه الخصإمُ  فا حيي أيَّ 

 التحكيم إلىعند اللجوء  : استبعاد القضاء العاديسادسا  

يث عء العند  عطد اىتكنو خينهن هإ اسككتبعند القضككنخصككنئص حام التحايم إأ همّ  ي أ يَّ ا

  أ1)يمب طن عنت التحا تِّ خن هإ سكككككيب إىية إصكككككالحية القضكككككنء العند  فا الب    أإ ب عطث  حايمتال

 الثجإء يلمم اليبيعا فا اطكسككككككككككككككمم  ي حقّ التحايم قكككد حن إا أ أينافإ كقيي أال تّ  يّ أ يعطاإهكككيا 

حد ينفا أ إعطد نفعلخالفنتمم   ينيو التحايم حاّل   اإ  عطد ن انتض    ال طن عنت القضنء العند  لكّض 

حايم اني الت أسكككككنس يَّ ك بنلتحايم ادفع؛ هالقضكككككنء العند  اني لخصككككك ه الت سكككككّ  الثالتحايم الط اع 

به  كعي إىية القضككككنء  إيجب الت سكككك   إبعيدا    الخنضككككعيي له انادةليه ب حض   إالخضككككإع ااختيننين  

  2خنىقب  سنئن الدفإع اه

  الدعإى ندّ   حا ةال عيث بيتإجّ  أطهأ  12) ال ندة فا إاضككي بشككا    اندطاه عي ال شككنّ بيّ إ 

  يجبُ  لط اعا فا الكص  هيَّ ؛ تحايمال اتكنو  إضإع ها الدعإى هيه أيَّ  لمن يتبيّ  ايا أ ن من قن ةال ُ 

أ  ي قنطإي 253ال ندة ) أ  ي طّص 1إايلك  ن إند فا الكقنة )  التحايم قضكككككككككنء خال   ي يتمَّ  أي

                                                           

  221   طشإنات  ح د الدايه  لبطني  ص نظرية العقدأ 2280السطمإن   عبد الن او)أ 1)
ه  حيككث جككنء فا طص  2282 -2 -22بتككننيخ  2282/25قنان  حا ككة الت يي  اهندطيككة نقم أ 2)   القنان الث أطكّ

 )اىتكنو عيث التحايم  عطنه تطن   الخصم عي اىلتجنء الث القضنء لح نية حقه  ن دام شني التحام قنئ نأ  
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 ايا اتكو الخصإم عيث التحايم فا ط اع  أ بقإلمن: )1929أ لسطة )83العناقا نقم )ال نافعنت ال دطية 

  أ بعد استطكند ينيو التحايم ن فال يجإ  نفع الدعإى به أ نم القضنء اىّ 

 الثمن نافأيا القضنء الإيطا عي الطظن بنلخصإ نت التا لجأ تخيّ  سبب   يَّ إينى البنحث أ

إايلك   منابتم عطد إط إى    ال تعنقديي انادةنابة القضككككككككككككككنء فا احتنام  الثسككككككككككككككببه يعإد   التحايم

طية اين الإي  حا ة ي البيداي  ليلك جع  ال بيد    ّ  عن الت القضكككككككنئية إالقنطإطية فا أىسكككككككتقنان ال

  أ1)كو بشأطه عيث التحايمفا الطظن بنلط اع ال تّ  ة   ختصّ 

 

 المطلب الثاني
 نواع التحكيمأ

ه ينافأ يَّ اإلنادة؛ أ  أه يقإم عيث  بدأ سكككككييني طّ  ي خصكككككنئص التحايم أ يَّ أ نطّ ي بيّ سكككككبو أ

عدة  نة الع يية إالقنطإطية ظمنت ع تيإن الحيه طّ  أىّ لمم حنية اىختينن فا اليجإء اليه  ي عد ه  ا

  ادفن  طكككن عكككنت اه ا  ختيف  ي يّ   يكككة الحكككنجكككة لإجإد طظكككنم قكككنطإطا  تاكككن ككك طإاع  ي التحايم   يبّ أ

   إطإعّيتمن  طن عنتمم تننإي  ن يتطنسب  ع خصإصّيةيخ  لمم ن  قنطإطيّ  إلياإي  نجعن  

قككد ياإي إ   ا  نّ حُ إقككد ياإي التحايم   ن  إقككد ياإي دإليككّ   نف ي طككنحيككة قككد ياإي التحايم إيطيككّ 

جبننيّ اختيننيّ إقد ياإي   ن   ؤسكككككككسكككككككيّ  ببيني أنبعة ا فا بحلطن هيطاتكا إسكككككككإف   جطبين  إقد ياإي أ  ن  ن إاذ

                                                           

ت عيث: أّي ال حا ة 2258) إهيا  ن أّادته اتكنقية طيإيإنك  لعنمأ 1) أ  فا الكصككككك  اللنطا الكقنة اللنطية حيث طصكككككّ
اليمن الط اع فا  سكككككككككككألة أبنم الكنيقني فا شكككككككككككأطمن اتكنقية ب دلإ  هيا الكصككككككككككك  التنبعة ليدإلة ال تعنقدة إال نفإع 

ُتحييم ن عيث التحايم  بطنء عيث ييب أحده ن  ن عدا ايا ىحظت ال حا ة أيَّ اىتكنقية ال ياإنة ها ىاية 
 عدي ة ال كعإ   أإ  ي اين ال  اي تيبيقمن 
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اأ أ  إفا )الكنع اللككككككنطاهإ )الكنع  إالتحايم الككككككدإلاّ   التحايم الإيطاّ    إهاطإاع  ي التحايمأ

 ث عي التحايم الخنص إالتحايم ال ؤسسا: سطتحدّ 

 الوطني والتحكيم الدوليالتحكيم : األولالفرع 

 طسككتعنُض   لم سككياّ ث بنلتحايم ال حسكك ّ إ  ن يُ إ  فا هيا الكنع التحايم الإيطا  أسككإف طتطن

 تا:   إيلك عيث الشا  اآلالتحايم الدإلا

   التحكيم الوطني  :والً أ

عالقة فيه ال أيناف اإي ج يعُ هإ التحايم الي  ت إ ال حياّ التحايم الإيطّا أ يَّ فا أ شككّ  ى

ايلك   ييُ حّا ال تطن عيي فيه يح يإي طكس الجطسككككككككككككية إال يَّ طنصككككككككككككنه إيطية   ي جمة أع إ ج يعُ أ

ج يع ب ات الإيطية  إهإ التحايم الي  ياإي  نتبين  جناءليتشككككككككككككككنيع إاإل قن  ف  إيصكككككككككككككككدن الحام فيه إ  

 إضككإع تطن ع  الث عنضككة   أق َّ إياإي هيا الطإع  ي التحايم   أ1) حددة إاحدة بدإلة   هينافأ اإطنته إ 

الإيطا هإ  التحايمإ   لنن فيه  إضككككككككككككإع تطن ع القإاطييعطنصككككككككككككنه إيطية  فال يُ  ج يع   يَّ ؛ هالقإاطيي

أ  ي قنطإي التحايم 3شكككككككككننت ال ندة )  إقد أا فيه  إى إجإد ليعطصكككككككككن اهجطب تين تحايم داخيا بن

 هيا حانمأ حيث جنء فيمن: )تسككككككككككككككن   أ لميا الطإع  ي التحايم1003أ لسككككككككككككككطة )33ا  نقم )ندطاه

  ي أيناف بيي تجنن  إأ  دطا و بط اع  إيتعيّ   ال  ياة فا يجن  كنقااتّ  تحايم ا ّ  عيث القنطإي

لمن حإ  يدإن التا القنطإطية العالقة يبيعة انطت ن  يّ   أالخنص القنطإي إأ العنم القنطإي شكككككككككككخنصأ

 .أديةق  ع   اينأم  انطت ديةق  ع   الط اع 

ليتحايم   كن  ه  طظِّ أ فجكنء ايك  3191أ لسككككككككككككككطكة)33ن قكنطإي ال نافعكنت ال كدطيكة العناقا نقم ) كّ أ

 ي  يبيّ  ي  دإي أإ ال حياّ عيث إجه الخصإص التحايم الداخيّا أ جة  عنل  الداخيا  فجنءت طصإصه  ُ 

                                                           

  52  دان الكان العنبا  القنهنة  ص التحكيم التجاري الدوليالسس العامة في أ  2282أبإ  يد  نضإاي )أ 1)
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يطمن بع فندت  ندة  ه عن ة  عيث عاس بعض الدإ  التا أفجنءت طصكككككإصككككك  يلك عيث إجه التحديد

  أ1)حياّ ليتحايم ال   

ت ي إدقيو لبيني الحنىإبشا  إاض  إضع طصإص قنطإطية ده البنحث  ي جمةإهإ  ن يؤيّ 

دى   ي السكككمإلة إاليسكككن اىسكككت اإي  التحايم الداخيا أإ التحايم الدإلا  ليضككك ي طينو  التا تدخ ُ 

 سمم طكيي أُ حّا  ي ال أانطإا  ي ال تخنص يي أم سإاء    ينافعييه إتيبيقه  ي قب  ج يع اه

  التحكيم الدولي :ثانياً 

 يَّ أ  ن  دإلا  عي ينبع   تجعيمن يات   بعإا     عالقة قنطإطية تنتبيُ   ّ ياإي شككككككككككأطه هطن شككككككككككأي أ

  عيث الط اع الحنصكككككالتيبيو  الإاجبإالقنطإي   قن تمما إ ح ّ   ينافة اهجطسكككككيّ ع  إ  إضكككككإع الط ا

  أ2) حيين   أإ ن  اإي التحايم دإليّ  ي تاإي  عيننا     ي شأطمن أبيي ال تخنص يي

يمككن ليتط ا اء عالقككة خككننج الككدإلككة التا ي  ي خال  طشككككككككككككككإ فككنلتحايم الككدإلا هإ الككي  يتاإّ 

 عالقنتيجة إجإد  صكككككككنلي إ التحايم الدإلا طت الثمإي العالقة التحاي ية  فنل تطن عإي يتإجّ  أيناف

لشكككككككككككنانء عالقنت التجننية بيي الن فا احنلة التطن ا إالتيإّ  ايم الدإلا فنضكككككككككككتهحتجننية دإلية  إالت

و فيكه يبّ التحايم الككداخيا الككي  يُ  ي  تعقيككدا   أالنُ يي فا عككدة دإ   ختيكككة  إالتحايم الككدإلا التجككننيّ 

لدإلا ن فا التحايم ا ّ   أيضكككككككككككككككن  إي  ي طكس البيد أُ حّا العالقة إال أينافتاإي فيه إ   قنطإي البيد

 لينُ ن يُ     ّ ن  يضككأ التحايم يختيفُ  إ انيُ   يضككن  و أإالقنطإي ال يبّ   الخصككإ ة أيناف د  ي تتعدّ في اي أ

  أ3)القنطإي الإاجب التيبيو عيث الط اع فا ال نلب  شاية  

                                                           

أ فا ال ندة اللنللة  طه بقإله : "ل نينت تيبيو هيا 100أ لسطة )2اطظن فا يلك قنطإي التحايم الكيسييطا نقم )أ 1)
  "... القنطإي ياإي التحايم  أإى  :  حيين  ايا لم يتعيو بنلتجننة الدإلية إاني يجن  فا فيسييي

  51أبإ  يد  نضإاي  ال نجع السنبو  صأ 2)
   طشكككإنات في العالقات الخاصــة الدولية والداخلية التحكيمأ  2228) عانشكككةعبد العن    صكككيكث إ   الج ن أ 3)

  1الحيبا الحقإقية  بينإت  ص
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اإي الط اع  الث أ )ال عدّ  3191لسككككطة  33و قنطإي ال نافعنت ال دطية العناقا  نقم لم يتينّ 

 أ  ندة  19ص القنطإي  )خصكككككّ  فقد  ن  د فا طصكككككإصكككككه  تث ياإي الط اع دإليّ حدِّ فيم يُ   ةدإليّ  صككككككة   يا

عيث عاس   التحايم الدإلا الثصككككككككككنيي  و بشككككككككككا   أ   إلم يتينّ 179 -153ليتحايم   ي ال ندة )

  أ1)التحايم الدإلا فا طصإص قإاطيطمن الث شننت صناحة  قإاطيي بعض الدإ  التا أ

 ا  فيم يضككككككككع  عينن   خنهإ اآل ن  ه جنء عن ّ طّ الث أ شككككككككننةا فتجدن اإلندطن قنطإي التحايم اه ّ أ

إبنلتنلا   إلين  أإ د ن  اني التحايم إيطيّ  ي    افيم ي يّ   ليتحايمد  إحّ  بقنطإيب  جنء   ليتحايم الدإلا

  أ2)ليت يي  بيي طإعا التحايم ا  ضع  عينن ه لم يطّ فإ

   يين  ) ح اني إيطين  أ د طإعا التحايم سككككككككإاء  يحدّ  إيؤاد البنحث بضككككككككنإنة إضككككككككع  عيننا      

د التحايم حدّ تُ  ن  طصككإصككفندت فا قإاطيطمن التشككنيعنت الإيطية التا أ حيإ   ي يحيإ    إأدإلين   أ أمداخيين  

 شككككاية  نإ   إلتج  ل ن يضككككيكه هيا التكصككككي   ي سككككمإلة إيسككككن فا تيبيو القنطإي  الدإلاالداخيا إ 

  ُ حّام نم الالإاجب التيبيو ليط اع ال عنإض أ القنطإي

  

                                                           

الع نطا فا   إايلك قنطإي التحايم  2224لسككككككككككككككطة  11اطظن ال ندة اللنللة  ي قنطإي التحايم ال صككككككككككككككن  نقم أ 1)
أ ال ندة اللنللة  ي القنطإي  ايلك اطظن ال ندة اللنللة  الكقنة 2221أ لسطة) 41ال طن عنت ال دطية إالتجننية نقم )

 اللنطية  ي قنطإي التحايم الكيسييطا سبو يانه 
ي   4422إطشككككككككككككككن فا العككدد نقم  22/1/1002بتككننيخ  22/1002لي  يككد اطظن قككنطإي التحايم اهندطا نقم أ 2)

  1812الجنيدة النس ية ص 
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 والتحكيم المؤسسي ر  التحكيم الحُ  :الفرع الثاني

قإاعد فا اختينن ال ينافالحنية الان ية لأل الثالتحايم  اتكنوُ  يشككككككككككككككينعطد ن  : التحكيم الحر:والً أ

  ممي  ب  ه  ي ق  اختينن  الي  سككككككإف يتم   ُ حّامإال  الط اع لح ِّ  عُ ب  تَّ ات التا سككككككإف تُ جناءال إضككككككإعية إاإل

   حيث يتم  نّ كحُ إ خنّص أ كنو تحايم  اتّ  طاإي بصدد    جن  فيه التحايميإايلك اختينن ال اني الي  س

تييع إطسكك، العنم عدم  خنلكته الطظنم بنىتكنو شككني   هيا يتم   بيي الينفيي  إا    التحايم هيئة   تشككاي ُ 

 تا:  إعيث الطحإ اآلإ الخنّص أ نّ ك ات التحايم الحُ عيث   يّ  الضإء   طيقا  ي أ

دى ال كنلكب  ي ال عنإفيي لكيي فا ُ حّا يي  حيكث ياإي الُ حّا فا اختيكنن ال ينافة اهيكّ حنّ  -

  ي حيث خبنتمم إدنايتمم ب إضإع الط اع   ينافاه

ات جناءإاإل عي القإاعد حيث يصككدن حام التحايم بعيدا    نّ إ الحُ قصككن أ د التحايم الخنّص أ -

نت من  ؤسكككككككككككسكككككككككككبعُ ات إالتعقيدات التا قد تتّ جناءبعمن ال ؤسكككككككككككسكككككككككككنت   ي حيث اإلالتا قد تتّ 

  أ1)التحايم

التا لجأت ليتحايم  ي خال   ينافع اهت تّ التحايم الخنص  حيث ت فا ةال نإطة إالسككككككككككككككنع -

إيقإ إي   ييُ حّا طإي العيّ إيُ   الط اع ال إاعيكد   أينافد يحكدّ عكنليكة  ف التحايم الخكنص ب نإطكة  

انليكه إاطخكنض ت  اتهاجناءالتحايم الخنص لبسكككككككككككككنية  الث اليجإء   فنادُ   اهكضكككككككككككككّ إيُ   بع لمم

   قننطة بنلتحايم ال ؤسساّ 

                                                           

أ  uncitralإ ي أهّم القإاعد التا يتم اليجإء اليمن فا التحايم الحّن فا ال جن  الدإلا ها قإاعد ال سكككككككككككككك نة )أ 1)
   م2212ن اليجطة إتم الع   بمن عنم إأقّنتم 2212إها القإاعد التا إضككككككككككعتمن لجطة قنطإي التجننة الدإلية عنم 

  82د  ال نجع السنبو   طدي   اسع لي  يد اطظن:
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كيي ة إالسكككككككنعة فا تطيّ ن ها السكككككككنّ طّ ي بيّ التحايم بصكككككككإنة عن ة ا ن سكككككككبو أ ات  يّ  مّ  ي أه يَّ ا -

 نإه   تهيّ طجن ه إسكككككككنّ بسكككككككنعة ا ي تن  عي التحايم ال ؤسكككككككسكككككككاّ  الخنصَّ  التحايم   يَّ   إاذ التحايم

 الط اعنت  لكّض  ايب  ي يختنن التحايم ينيقن  ني بنلطسبة هعطصناي  م ّ 

  ال ناا  إال ؤسككسككنت التحاي ية الثفيه  ليجإءا إهإ التحايم الي  يتم   :أ1)التحكيم المؤســســي :ثانياً 

ال ؤسكككككككككسكككككككككنت التحاي ية التا سكككككككككنعني  ن  الث اليجإء الثال تطن عة  ينافاىتكنو بيي اه حيث يتم  

م ال ؤسكككسكككا عي ياطتشكككنت فا العنلم طتيجة لتيإن التجننة الدإلية إط إهن بيي البيداي  إيختيف التحا

  إليس لي تطن عيي التدخّ   دة سككككككككنبقن  إ حدّ   اته  إضككككككككإعةاجناءتاإي  اهإ  يّ الخنص فا أالتحايم 

 يَّ إي فا  ناا  التحايم  إبكنلتكنلا فكإيي الكييي يع يُ حّا سكككككككككككككك كنء الفا ال إاعيكد أإ تنشككككككككككككككيي أحكد أ

  به  ن يت يّ  همّ   إأأ2)  الي  تإليه ع يية التحايما  ن  نت ال   ات إشككككاييّ إجناءال تطن عة تيت م ب ينافاه

 التحايم ال ؤسسا :

هككيه ال ناا  عيث قككدنات عككنليككة عيث الصككككككككككككككعيككديي ال ككند     حيككث تحتإ  اككنطككنت العككنليككةاإل -

 سيي إال حتنفيي فا  إضإع التحايم  إجإد  ج إعة  ي ال ت نّ  الثضنفة   بنإلإالعي ا

ا ال إضإع اية فن ن ياسبمن الخبنة إالد  ّ    عيطة   صة فا  إاضيع  تاإي  ناا  التحايم  تخصّ  -

  أ3)مم ن   ال ينإح ليتحايم أ

                                                           

أ  ن ييا: فا اهحإا  التا يجي  فيمن 2002أ  ي قنطإي التحايم اهندطا  لسكككككككككككككطة )5إقد جنء فا طص ال ند )أ 1)
هيا القنطإي لينفا التحايم اختينن اإلجناء الإاجب اىتبنع فا  سككككنلة  عيطة فإّي يلك يتضكككك ي حّقم ن فا اإليي 

 .تبن  ي ال ين ا   ؤسسة أإ  نا  ليتحايم فا ال  ياة أإ فا خننجمنلي ين فا اختينن هيا اإلجناء  إيع
أ  ال سككيك السككييم إلصككدان إتطكيي حام التحايم   ؤسككسككة ح ندة ليدناسكنت 1022بطا  قداد   ح د عيا  ح د )أ 2)

  18الجن عية إالطشن إالتإ يع   اليبعة اهإلث ص
  28سن ا  فإ    ال نجع السنبو  ص أ3)
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  إإجإد إةع به هيه ال ؤسكككسكككنت  ي نصكككنطة إقل ن تت تّ اىسكككتعنطة بأطظ ة التحايم ال ؤسكككسكككا  -

 ةتمن عيث الكصككككك  ب إضكككككإع التحايم بنلدقّ ي تنفع  ي طسكككككبة جنه يّ قإاعد  سكككككبقة  ي شكككككنطمن أ

 الدإلية  و بنلتجننة فا  سنئ  شنئاة تتعيّ  خصإصن    ال ييإبة

لطنء أ ط اع    ّ فا حنلة طشكككككإب أالتحايم ال ؤسكككككسكككككا الشكككككنانت الع القة إالدإ   الثييجأ عندة  -

   ننسة الع   التجنن   
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 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية للتحكيم

قا خي طصككككككككككككككيبمن الحقيقا فا البحث إالتحيي   ل  بناليبيعة القنطإطية ليتحايم لم تأ يَّ  ع أ

جعيمن ه ية  ن ي ي اه لمن دناسكككة اليبيعة القنطإطية ليتحايم يَّ البنحث يجد أ يَّ  أىّ   االتحايمتاإيطنت 

 إلم يتمَّ   عنمّ     قنطإطا بشكككا  اطظنم  ىّ فيم يبحث التحايم فا ال نلب اف عطدهن  البحث إالتإقّ  تسكككتحو  

   القنطإطية ا أه يتهأصي  به بشا  ي يّ الت

عييمن تحديد  ببيعة القنطإطية ليتحايم  ي خال  الطتنئج التا تتنتّ ة البحث فا اليه يّ إتأتا أ

ام ن عطد تطكيي حهاتخنيُ  لية التا سكككككككككككيتمّ ي اليبيعة القنطإطية ليتحايم اآل  فتإضكككككككككككّ يبيعة حام التحايم

 الثبنلضنإنة  يؤد  اعتبنن التحايم يإ يبيعة تعنقدية يَّ فإإ ن هإ إصكه القنطإطا  إايلك   التحايم

  أ1)يبيعة قضنئية بنن عقد التحايم ياو حيي اعتتختيف عي تيك التا تتحقّ  طتنئج  

ة القنطإي ال سككنعدة فا  عنف يضككن  أ لة دناسككة اليبيعة القنطإطية لحام التحايم سككأ إايلك تلينُ 

  ع إجإد عدد  ي اىتجنهنت إخصكككإصكككن     ي التسكككنؤىت لين العديد  الي  ينل ن يُ   الإاجب التيبيو

الطظنينت إاىتجنهنت  هم    إأأ2)ا تحديد اليبيعة القنطإطية لحام التحايمفهن اعت ندُ  الكقمية التا تمَّ 

  إ ي لم ئيةلقضكككككككككككككككنالتا بحلت فا اليبيعة القنطإطية لحام التحايم ها الطظنية العقدية إالطظنية ا

إحسب     إسكطقإم فا هيا ال بحث بدناسكة هيه الطظنينتال سكتقيةالطظنية  خينا  أإ   ةييالطظنية ال خت

                                                           

القواعد القانونية التي يطبقها الُمحك م على موضــــــوعات المنازعات الدولية أ  1008الحإان   أسككككككككن ة اح د )أ 1)
  24اليبعة اهإلث ع ني ص   دان اللقنفة ليطشن إالتإ يع الخاصة

 اهإلث اليبعة  دان اللقنفة  دعوى بطالن حكم التحكيم في المنازعات الدولية، أ 1022ال عبا   ح د داإد )أ 2)
  دان الطمضكككة العنبية  التحكيم الدولي الخاصأ  2221ح د ابناهيم  )أابناهيم     ايلك اطظن:24ع ني  ص 

  40القنهنة  ص اليبعة اللنطية 
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اللنطا إ   أ1)اهإ  إهإ الطظنينت اهحندية :يي ن دنج الكقه القنطإطا  ي تقسكككككيم له فا  ييبيي نئيسكككككي

  أ2)ليتحايمالقنطإطية  فا اليبيعةلدناسة الطظنينت اللطنئية  ُص خصَّ سيُ 

 

 الولالمطلب 
 حاديةالنظريات ال

إه ن الطظنية التعنقدية إالطظنية القضككككككككككككنئية    ال ييب اتجنهيي  ي الطظنينتتتقنسككككككككككككم هيا 

 حنديةهضككككا الصكككب ة امن تعنلج التحايم  ي جنطب أحند   حيث تطّ حندية؛ هبنلطظنينت اهيتن  ّ إسكككُ 

  أ3)ال إضإع  إحتث صدإن حام التحايمفا  إأات جناءبنإل تلحام التحايم  سإاء انط

لنطا إفا الكنع ال  الطظنية العقدية اهإ طتطنإ  فا  :فنعييي ثالإسككككككككككككككطقسككككككككككككككم هيا ال ييب 

 تا:الطظنية القضنئية إعيث الطحإ اآل سطتطنإ 

 

 : النظرية العقديةالولالفرع 

نام عقد بعنقديي إلال ت انادة الثيسكككككككككتطد  سكككككككككنسفمإ بنه  اتكنو التحايم يإ يبيعة عقدية يَّ ا

حكك  ع ييككة التحايم  إبككنلتككنلا ينى أطصككككككككككككككككنن هككيه فا ج يع  نا ن  جييككّ  نادةُ إتطعاس هككيه اإل  التحايم

                                                           

دان   القنهنة  دإي يبعة)دراسة مقارنة(، . تنفيذ أحكام التحكيم الجنبية أ 1997) البحين   ع ت  ح د عياأ 1)
  21ص   الطمضة العنبية

  نسككنلة  نجسككتين  جن عة الطجنح الإيطية  فيسككييي  الطبيعة القانونية لحكم التحكيمأ 1008شككجني )أالخنا   أ 2)
  42ص

  22الج ن    صيكث  ح د إعبد العن   عانشه  ح د   نجع سنبو  ص  أ3)
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ع إت تّ   طتج عقد التحايمالي  أ ينافاتكنو اه الث يبيعة عقدية اسككككككككككككككتطندا   التحايم يإ يَّ الطظنية أ

  أ1)تهيّ بحجّ 

العالقكككة التحاي يكككة هم الكككييي يختكككننإي طإع التحايم إهيئكككة التحايم التا سككككككككككككككإف  أيناففككك

فا التحايم الي   سنسإاه  حجن ال اإية د  ع  اتكنو التحايم يُ  يَّ   إبنلتنلا فإتتصدى ليكص  فا الط اع

ي حام هيا النأ  عيث أ صككككككحنبُ د أ  إيشككككككدّ أ2)ضكككككككنء اليبيعة القنطإطية لعقد التحايميطسككككككحب عيث ا

  ه ج يعُ صككككككككككك  الي  تعت د عيياتكنو التحايم هإ اه يَّ ؛ هعا فا ع يية التحايمب  تحايم عطصكككككككككككن ت  ال

  أ3)صدان حام التحايما الث تمن إإصإى   ّ التحايم بنُ  إيست نو ع يية    ات التحايماجناء

 :باآلتييجازها هذه النظرية عدة أسانيد ممكن إ نصارويضع أ

ة التصكككككككككنلي إاىبتعند عي هإ إجإد طيّ   الط اع التحايم اإسكككككككككيية لح ّ  الث أسكككككككككنس اليجإء يّ ا -

تكنو عيث ا ن  أسككككككككنسككككككككالط اع يعت د  سككككككككيية ح ّ  ُ حّامال تخإي   فإيَّ إبنلتنلا   القضككككككككنء العند 

  أ4)ال تطن عة ينافاه

  فا الط اع يناففناد اهاه انادةة  ي الط اع  ست دّ  فا ح ّ  ُ حّامع بمن الالسيية التا يت تّ  يَّ ا -

 ي  عُ ط     إى يُ ع بسككككككككيية عن ةيت تّ  ى ُ حّامال يَّ   إليلك فإسككككككككيية عن ة عإي بأ ّ يت تّ  إهم ى

 ؛لقضكككككككككنئية ي جنطب السكككككككككيية ا أحينطن   ُ حّامتعييي ال القإ  بنليبيعة التعنقدية ليتحايم أي يتمَّ 

                                                           

دإي ، والمقارنحكم التحكيم دراســـــة تحليلية في قانون التحكيم المصـــــري أ  1002القصككككككككنص  عيد  ح د )أ 1)
  15ص   دان الطمضة العنبية  القنهنة  يبعة

 26ص  الطبيعة القانونية لنظام التحكيمن  التحإ    ح إد السيد ع أ 2)
 .28 نجع سنبو  ص  الج ن    صيكث إعبد العن   عانشةأ 3)
  يبعة دإي، لتحكيم والتصــــــالح في ضــــــوء الفقه والقضــــــاء والتشــــــريعاأ  2222) الشكككككككككإانبا  عبد الح يدأ 4)

التحكيم في المواد المدنية أ  1004)ع ن  طبي  اسككككككك نعي   إ 12ص   دان ال يبإعنت الجن عية  اإلسكككككككاطدنية
  21اإلساطدنية  دان الجن عة الجديدة  ص   2ي ،والتجارية الوطنية والدولية
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فا اختينن  ممفا اسككككككككككككككتع ن  حقّ اهفناد   ح ّ   ن تح     اطّ ُ حّامهيه اهخينة فا تعييطمن لي هيَّ 

  ُ حّامال

  دإدليح عنبنة    تييبنت ال عن الت التجننية الدإلية  ي سككككككككككككككنعة إائت ني  تجع  العالقة   يَّ ا -

بنت هيه العالقنت ييتدية ليتحايم تستجيب ل ق  اليبيعة الع   يَّ إاذ  يكضنءات القضنئية الإيطية إل

   أ1)التجننية

 :رية العقدية ظانتقادات الن

 د  ع  ى يُ  الط اع فمإ أيناف اتكنو عيث بطنء اليه اليجإء يتم   ى الي  اإلجبنن  ك التحايمهطن -

 يعت د إبنلتنلا ى  الط اع لحسكككككككككككم اليه اليجإء فا نادةاإل عيث القنئم الكطاّ  بنل عطث تحاي ن  

  أ2)ينافلتعنقد فا حسم الط اعنت بيي اهايبيعة عيث  هالتحايم اي  

 ييو الضكككككككككا الينبع التعنقد  فإي يلك ى يُ   ينافالتحايم  صككككككككدنه اتكنو اهايا اني حام  -

إاكككيلكككك العكككديكككد  ي القإاعكككد   بكككنحتنام قإاعكككد الطظكككنم العكككنم م  ي    ُ  ُ حّامال هيَّ  ؛عيث التحايم

  أ3)ةجنائية إاإلال إضإعيّ 

                                                           

  22البحين   ع ت  ح د عيا   نجع سنبو  ص أ 1)
 يبإعكككنت جكككن عكككة الاإيكككت  : الاإيكككت  2ي، قــانون التحكيم الكويتي أ 1990عييكككة  ع  ا عبكككد الكتكككنح )أ 2)

  22ص
آلية تنفيذ أحكام التحكيم في الردن )دراســـة مقارنة( في ظل  قانون أ  1002السكككككنحني  بان إدناداه  ىفا )أ 3)

  222  ص1العدد 25  بحث  طشإن ال جيد التحكيم الردني
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  حا ةلا نم صككككككككككككة القضكككككككككككنئية  ي حيث ا انطية اليعي فيه بنلبيالي أع حام التحايم بنلت تّ  -

ضكككككككككيف لحام إيُ   إيقتنب  ي اليبيعة القضكككككككككنئية  دية ليتحايمق  يطكا اليبيعة الع    ةال ختصكككككككككّ 

  أ1) ي خصنئص الحام القضنئا ة  التحايم خنصيّ 

 الفرع الثاني: النظرية القضائية

كسككككككككه  فمم ط ُ حّاماليبيعة القنطإطية ليتحايم  ي خال  ع   ال الثهيه الطظنية  يطظن  ؤّيدإ

 أيناف يّ يقإم بع   قضككككككككككنئا بحت؛ ه ُ حّامال يَّ   بسككككككككككبب أالتحايم يإ يبيعة قضككككككككككنئية يَّ أي إ  ين  

ام التحايم ح الثيعني عيث اإلنيي جب  حإي  ُ بالتحايم يص الثال طن عة فا حن  اتكنقمم عيث اليجإء 

  أ2)عي القضنء العند  التحايم بديال   إالتسييم به  إيصبي قضنءُ 

الخصككككإم  ةاناد يَّ   أالطظنية فانتمم حإ  اليبيعة القضككككنئية ليتحايمصككككحنب هيه   أصككككِّ إيؤ 

د  القضكككككككككككككككنء العن الثنادتمم عطد اليجإء   شكككككككككككككككنبمة  إلىّ تعدإ أي تاإي ا التحايم ى الثفا اليجإء 

 يَّ نت  إاذ لق ص  نشككخأإ أ  ي قب  جمة   فا ال إضككإع هإ اقتضككنء الحوّ  الكيصكك    يَّ )قضككنء الدإلةأ  إاذ 

ن القضكككككككككككككنء بماتيك التا ينتّ    ن ال قضكككككككككككككا بهة اهإلمن حجيّ    ةي    ُ  لننا    بُ ينتِّ   ن ممالتقنضكككككككككككككا أ

   أ3)العند 

ليس  ّامُ حع بمن الالصككككككككككككككة القضكككككككككككككنئية التا يت تّ  يَّ د داع إ هيه الطظنية عيث أإايلك يؤاّ 

شككنائي  و  ف  إ  يي ُ حّا ت طحمن لي  من سككيينت الدإلة العن ةأسككنسكك ن طّ   اإاتكنقمم ينافاه انادةمن أسككنسكك

                                                           

أ  ي قنطإي ال نافعنت ال دطية 112أ  إال ندة )1002أ لسككككككككككطة )2نقم )أ  ي قنطإي التحايم اهندطا 50ال ندة )أ 1)
 أ 2222أ لسطة )82العناقا نقم )

دان الطمضكككككككة العنبية   التحكيم في المعامالت المالية الداخلية والدولية، أ  1002  أح د عبد الانيم )ةسكككككككال أ 2)
  41 – 45اليبعة اهإلث  القنهنة   ص 

جارية وأســــــباب بطالن القرار التحكيمي تالتحكيم في العقود اإلدارية والمدنية والأ  1002 شككككككككككي ش  جعكن )أ 3)
  12   طشإنات  يي الحقإقية  اليبعة اهإلث  النبني   صوآثاره
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 لاي بصكككككككة  إ  ليقنضككككككا الدإلةُ  القضككككككنئية   الصكككككككة   ا ن ت طيُ    ؤقتة إبصككككككإنة    دهن القنطإي سككككككيكن  يحدّ 

  أ1)دائ ة

 

 تي:على اآل النظرية القضائيةمناصرو ولقد استند 

   شكككأطه شكككأي أ  حام قضكككنئاي جبنا  طكّ يُ  ُ حّامالحام الي  يصكككدنه ال يَّ ا ي حيث ال إضكككإع:  -

ه ياإي طّ إبنلتنلا فإ  أ2) ن ال قضككا بهة اهالقضككنء العند   فمإ يحإ  عيث حجيّ ي صككندن ع

  أ3)إالقإة التطكييية لحام التحايم ُ حّاميبيعة قضنئية  ي حيث صكة ال يا

نو ه يتبع يطّ ؛ هيبيعة قضككككككككككنئية  ي حيث الشككككككككككا  حام التحايم يا د  ع   ي حيث الشككككككككككا : يُ  -

 نحتنام حوّ ييت م بنلضككككنإنة ب ُ حّامفنل  القضككككنء العند سككككنليب شككككبيمة بتيك التا يسككككتخد من إأ

يم  إن جيسكككككككنت التحاضكككككككنة لحإاىلت ام بنل إاعيد ال قنّ   هخصكككككككم دفإع   بداء ا ّ   إاذ التقنضكككككككا

  أ4)د عيث اليبيعة القضنئية لحام التحايمات التا تؤاّ جناءإاينهن  ي اإل

 قنب  أ يجع  التحايم    قضككككككككنء الدإلة إالتحايم يشككككككككتناني فا هدف إاحد يَّ ا  ي حيث المدف: -

 إفضِّ   اسكككككككككككككتقنان ال عن الت الث طم ن  ا     ي حيث سكككككككككككككعا    اليبيعة القضكككككككككككككنئية الث طه 

القضكككنء   ي صكككإن صكككإنة   التحايم   يَّ يي دإنة الحينة إتط يتمن  إاذ شكككتط الثن يؤد    ّ   الط اعنت

                                                           

 طشكككككككإنات الحيبا  :بينإت  2ي، ، ســــلطة الُمحك م المرية في التحكيم الداخليأ2005اصكككككككي  خيي  ع ن )أ 1)
 67.ص   الحقإقية

  220العدد السنبع عشن  ص  مجلة التحكيم العالمية،  التحايم إالقضنء  ت ني  أم تان  اس نعي     ال يند أ 2)
  242التحيإ    ح إد السيد ع ن   نجع سنبو  صأ 3)
  نسكككككككككنلة داتإناه   ايية الحقإو  جن عة عيي النظرية العامة للعمل القضــــــائيأ  2214  إجد  )نااب فم اأ 4)

  24ش س  اإلساطدنية ص 
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ينء ع  إهإ اعيث الدإام تحقيقه الثإاحد يسكككككعث القضكككككنء  ف  إنديف له يج عم ن هد  العند 

 حقنو العندلة بيي ال تطن عيي حقَّه  إاذ  ي  حو  ا َّ 

 النظرية القضائية: إلىهت ج  االنتقادات التي وُ 

لحصكككنطة   إهيه اُ حّامن لدى الع القنضكككا بحصكككنطة ى تتإفّ  ي حيث الحصكككنطة إالسكككيندة: يت تّ  -

تبع   إيطجن   من مم بينيقة صككككككككككككحيحةنهن السككككككككككككيينت العن ة إلتإفّ ن له الضكككككككككككك نطة التا تإفّ 

  سكككككككتإى عن    ي الدقةالإ انات السكككككككيندية فا الدإلة  إتاإي شكككككككنإي تعيطه ب ىحدالقنضكككككككا ا

إت تن    عندية شككككككككككككككنإي   و  ف  إ   ُ حّامالي  ياتسككككككككككككككب صكككككككككككككككة ال ُ حّامه ية  عيث عاس الإاه

إي تن  ع يه بنلدإام   ال نافو السككككككيندية فا الدإلة  إ نفو القضككككككنء  ي أ1)بنلبسككككككنية إاليسككككككن

  ي جإاطب هيبة الدإلة   ن   م ّ  إيعاس جنطبن    إاىستقنان

القنضككا  تطكييية ياتية  فعطد ن يصككدن ع الحام القضككنئا بقإة  تّ ل ام: يت إل ي حيث قإة الجبن إا -

ه قإم بتطكيي حا   ي تالتطكييية أ  إعيث السيينت ل ام إالجبن ي اإل ع بقإة  ه يت تّ طّ   فإ عيطن   حا ن  

ايلك ى ة  إ ال ختصّ   حا ة بعد صدإن حام  ي الىّ ا يُ طكّ   عيث عاس التحايم الي  ى يُ فإنا  

  أ2)قضنئين    نا  فيه أ يخنلفُ  حا ن   ي يصدن  أ ُ حّامال يستييعُ 

لش إ  ا ث لمن صكةاهإل بأيَّ   إظيكة القضنء عي التحايم  ي حيث الش إ  إالع إ ية: ت تن ُ  -

حة نفع له  صكككككي ي      إايلك يسكككككتييع ا     الخالفنت إال طن عنت فما تتدخ  لح ِّ   إالع إ ية

  إح نية ال صنلي إالحقإو  عنمّ    لح نية ال جت ع بشا   فنلقضنء يتدخّ    نم القضنءعإى أد

                                                           

أ  ي قنطإي ال نافعنت ال دطية 155/أ إبأ  ي قنطإي التحايم اهندطا    نجع سككككككبو يانه  إال ندة )25ال ندة )أ 1)
 العناقا  ال نجع السنبو 

أ  ي قنطإي ال نافعنت ال دطية  111أ  ي قنطإي التحايم اهندطا  ال نجع السككككككككككككككنبو  إال ندة )2/أ/54ال ندة  )أ 2)
 العناقا  ال نجع السنبو 
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 الط اعنت فقي  ف م ة القضكككككككككككنء الحكنظ عيث الطظنم العنم ب كمإ ه إى تقتصكككككككككككن إظيكته لح ّ 

  نلطظنم العنمو بفا القضكككنين التا تتعيّ  الإاسكككع  عيث عاس التحايم الي  ى يسكككتييع الكصككك   

طة  بيّ التحاي ا خال  الكتنة ال حا ه ي يصككككككدن    إعييه أإالقضككككككنين التا ى يجإ  فيمن الصككككككيي

  أ1)فا القنطإي

ان ىسككككككككككككككتقن ي التحايم إالقضكككككككككككككككنء إظيكتكني  م تكن يَّ ال ييكب ينى البكنحكث أإفا ختكنم هكيا 

 ضِّ  ي التان   القنطإطا لك إه ن يخيقني حنلة    الخالفنت بيي الخصكككإم  ّ إلح  ال عن الت بيي الطنس

 ببجنط ن  م ّ   ه يعيب دإنا  طّ شكككككككككككك فا أ الف  ميإب ض الطظن عي اليبيعة القنطإطية ليتحا  ال طن عنت

 نطإطية عي  ختيف التعن الت الق إينفع عي انهيه الالين  ي القضنين التا تتإلد طتيجة    القضنء

 ي والعراقي من النظريتين:ردنمن التشريع والقضاء ال  موقف كل  

 أ  إقكن  1003أ لسككككككككككطة )33ا نقم )ندطا  ي خال  قنطإي التحايم اهندطالتشككككككككككنيع اه لم يتبيَّ  -

بيعة ي التحايم يإ يَّ أ فجنءت طصكككككككككككإصكككككككككككه  عتبنة  تجنه اليبيعة القنطإطية ليتحايم إاضكككككككككككحن  

م دية لحاق  يبيعة الع  ت الث الية عطد ن أشكككككككككككككككنن ندطالت يي  اه  حا ةدته اّ إهيا  ن أ  أ2)عقدية

ينفيي بنضكككككككككككككككن ال يتم   عندين   دا  ق  )التحايم ى يخنج عي اإطه ع   أيَّ   إجنء فا حا من التحايم

   أ3)إاختيننهمأ

                                                           

أ  ي قككنطإي ال نافعككنت ال ككدطيككة 112/1أ  ي قككنطإي التحايم اهندطا ال نجع السكككككككككككككككنبو  إال ككندة  )21ال ككندة )أ 1)
  العناقا  ال نجع السنبو

 أ  ي قنطإي التحايم اهندطا  ال نجع السنبو 2ال ندة )أ 2)
ال بند  العن ة   800 ص 2 ج2254ال طشككككككككككككإن فا  جية طقنبة ال حن يي سككككككككككككطة  221/54ت ي /حقإو نقم أ 3)

 2/20/1020)هيئككة خ ككنسككككككككككككككيككةأ تككننيخ  2182/1020لُ حّا تا الت ي  إالعككد  العييككن اككيلككك ت ي  حقإو نقم 
  طشإنات  نا  عدالة 
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 يَّ   إأهب ال قضكاّ  ة الشكاءحام التحايم يحإ  حجيّ  أيَّ ا ندطع اهخن اعتبن ال شكنّ   إفا طص  

الت ي  عيث   حا ةدت اّ إبميا ال عطث أ  أ1)ع بصكككككككككككككككة القنضككككككككككككككابميا ال عطث يت تّ  ُ حّامال

 صككإ نت   فا خىّ ية ا طن عنت جدّ  تاإي  ح َّ  الحقإو ى يَّ ليبيعة القضككنئية لحام التحايم )اا

التشككككككنيع  يَّ فإبميا   إ أ2)ييأُ حّا ال حنام إالإ دعنإ   عنإضككككككة عيث   أعيث شككككككا  قضككككككنين

 تجنه اليبيعة القنطإطية لحام التحايم  ا  د إحّ  ن  ييي لم يقكن  إقكندطإالقضنء اه

ايم  يبيعة اىتكنقية لعقد التحخن عيث الد هإ اآلاّ ال نافعنت ال دطية العناقا فقد أ ن قنطإي ّ أ -

  أ3)إ بعد طشإء الخالف بيي ال تطن عييأ لقنطإي اىتكنو عيث التحايم قب ا جن  بطّص إأ

  دبإاسكككككككية العق التحايم يطشكككككككأ يَّ أ الث يضكككككككن  ها أ ت يي  العناو قد أشكككككككننت  حا ة إطجد أيَّ 

 يي  الت  حا ةإهيا  ن طسكككككككتطتجه ضككككككك ي لطنين القنان الصكككككككندن  ي   يبيعة تعنقدية إياإي يا

 التحايم فا القنطإي طإع   لث )أيَّ حيث أشكككككككككككككككنن ا 5/1/3175فا  77ة أإلث  دطي 393ال نقم 

الشني الإحيد لإجإده إتنتيب ألنه هإ أي ياإي لنبتن   إأيَّ   أ  نافعنت153إاحد حسب ال ندة )

كنو تّ   إيستإ  فا يلك أي ياإي اىلة  ي قنطإي ال نافعنتأ ال عدّ 151بنلاتنبة حسب ال ندة )

  أ4)ال نافعة  أ كنو عييه ألطنءتّ اى تمّ  أإ   اتإب  ستق  كنو  تّ بن أإ تمّ   إقت التعنقد عييه قد تمّ 

 

                                                           

 أ  ي قنطإي التحايم اهندطا  ال نجع السنبو  51ال ندة )أ 1)
  ال بند  العن ة 1022  ص2  ج2282ال طشككككككككإن فا  جية طقنبة ال حن يي سككككككككطة  845/82ت ي  حقإو نقم أ 2)

  لُ حّا تا الت ي  إالعد  العيين
أ حيث جنء فيمن: يجإ  اىتكنو 2222أ  لسككككككككككككككطة )82 ي قنطإي النافعنت ال دطية العناقا نقم )أ 152ال ندة )أ 3)

عيث التحايم فا ط اع  عيي ا ككن يجإ  اىتكككنو عيث التحايم فا ج يع ال طككن عككنت التا تطشكككككككككككككككأ  ي تطكيككي عقكد 
  عيي 

طظن فا هيا القنان  طشكككككإن فا  ج إعة اهحانم العدلية الصكككككندنة عي قسكككككم اإلعالم القنطإطا فا إ انة العد   اأ 4)
  215  ص2  س2ع
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ًالمطلبًالثاني

ًالنظرياتًالثنائية

ال   ي خ حنديةنت فا الطظنينت اهالتا ظم العيإب   ي يعنلجإااىتجنه أهيه  طصككننحنإ  أ

بيي  صكككحنب هيا اىتجنهيع أفج    إالطظنية ال سكككتقية إها الطظنية ال ختيية  جديدة يجند طظنينت  ا

نه   إها الطظنية ال ختيية  إيهب اتجخنجإا بطظنية لنللة  التعنقدية إالطظنية القضكككككككككككككككنئيةالطظنية 

 تمَّ  التا خنىتختيف عي الطظنات اه  إ  سككككككككككتقيةخنصككككككككككة أ يبيعة   التحايم يإ يَّ : اخن  طمم إقن  

إ  فا طتطن :ييعفن  الثطن سككطقإم بتقسككيم هيا ال ييب طّ  ن سككبو  فإ تطنإلمن  إلتسككييي الضككإء عيث ا ِّ 

 إ الخنصة اللنطا لدناسة الطظنية ال ستقية أص الكنع خصّ الطظنية ال ختيية  إسطُ  اهإ 

 

 : النظرية المختلطةالولالفرع 

عقكككديكككة ليتحايم  ي خال  التقكككنء بيي اليبيعكككة ال التإفيو   أ1)طصكككككككككككككككككنن هكككيا اىتجكككنهحكككنإ   أ

إ ن  فيه بإضكككككككإح العطنصكككككككن التعنقدية د الي  تتجسكككككككّ   ة  ي اتكنو التحايم ياتهإال سكككككككت دّ   ياإلنادتي

ايم تح   فطقية البداية ليتح  قضنئية يبيعة    طه يا يح يه حام التحايم  ي عطنصن إصكنت تجع ُ 

 التحايمُ  خيُ أ  إ ي ل ككككمَّ يالتحايم الثاليجإء  الث ينافاه التعنقدية  ي حيث اتكنوُ  إبإضإح اليبيعة  

  أإ  ي هصكككدان يح   الصككككنت القضكككنئية  ي جمة ا ُ حّام ي ال بصكككدإن حام   يطتما    لن  اجنائي شكككاال  

طنك أي تاإي ه الثهكيا اىتجكنه  ا يح يمكن  إبكنلتكنلا فقكد سككككككككككككككعث  ؤيكدإة التل ا يكة إالحجيكّ جمكة اإل

 تجنإ     صكككككككككحنب هيا النأ   إه ن التعنقد  إالقضكككككككككنئا الي  حنإ  فيه أي ليع يية التحاي ية نحيتن

                                                           

  20  دان الطمضككة العنبية اليبعة اهإلث  القنهنة صالتحكيم وعالقته بالقضــاءأ  1002صككندو هشككنم عيا )أ 1)
، وأنظمة التحكيم 4991لســــــــنة  72للقانون رقم  يم طبقاأ  التحك1001ايلك: الصكككككككككككككنإ   اح د السكككككككككككككيد )

  20  دإي طشن ي القنهنة صالدولية
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ي أ ن ّ فإ  لييبيعة القنطإطية ليتحايم إاحدا   إصكككككككككككن   ناإططد ن حنإلتن أي تيتيي  عالعيب السككككككككككنبو ليطظن 

إي اي  حسكككب هيا اىتجنه  الحقيقة طظنم هجيي أإ  ختيي  إهإ فا قضكككنئين   ياإي   أإ  ياإي تعنقدين  

  يبيعةلاهيه الطظنية قد حنإلت أي تقف  إقكن  إسكككيين  بيي الطظنيتيي اليتيي قييتن فا تحديد  يَّ االقإ  

  أ1)ليتحايم القنطإطية

فا ال نحية   خنىه ن اهاحدا  ُ ا ِّ ي تُ ية حسب هيا اىتجنه تاإي ب نحيتيالع يية التحاي  يَّ ا

ية لمنتيي فنصككككك ي اي إضكككككع طقية   م  إهطن ىيا  إفا اللنطية صكككككدإن حام التحاتكنو التحايم ثاهإل

  فنلتحايم حسكككب إجمة الطظن أ2)قضكككنئين   خن  إ   تعنقدين   تمن تح   جنطبن   ّ اإي الع يية بنُ ل ؛ال نحيتيي

  دُ إحام التحايم الي  يج  ينافاه انادةه أسككككككككككنسككككككككككقنطإطا يحتإ  عيث عقد التحايم الي   هيه قنلب  

  أ3)ُ حّامه فا الأسنس

  ي اىطتقندات خن  إ سككككككككككككنطيد ي اه ليطظنية ال ختيية عدد   إا ن الطظنينت السككككككككككككنبقة يإجدُ 

 تا:طإج هن بنلشا  اآل

 سانيد النظرية المختلطة:أ

للقة  ي  يندة ا    ي جمةالتحايم الثليجإء  إ شككككككككككجعن   ع يين   حاّل   د  ع  يُ  د ج الطظنيتيي  عن   يَّ ا -

إيلك   هعطد التعن   ب نادةسككككييني اإل بُ  يِّ يُ  ى هطّ ؛ هل طن عنتمم ليه اح   ال تخنصكككك يي اقب  

القضكككككككككككككككنئا الي   عينء التحايم الينبع  عيث اليجإء اليه  إايلك ا يناف ي خال  اتكنو اه

                                                           

  دان الطمضككككككة العنبية  اليبعة النشــــالة االتفاقية للســــلطات القضــــائية للتحكيمأ  2222شككككككحنته   ح د طإن )أ 1)
  214القنهنة  ص اللنطية 

  22الحإان   أسن ة اح د   نجع سنبو  صأ 2)
  42 نجع سنبو ص  عانشة إعبد العن  الج ن    صيكث أ 3)
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يث د  ي خال  نقنبة الدإلة عالي  يتجسككككككّ    يندة اللقة بطظنم التحايم الث  بنلضككككككنإنة سككككككيؤدّ 

  أ1)ي مناقيحام التحايم الصندن عيث 

م القككنطإطا هم فا الطظككن ي حيككث ج عمككن الناي تيي اه تإافقيككن   حاّل   د  عكك  الطظنيككة ال ختييككة تُ  يَّ ا -

لخصإ ة بيي طما ابه التحايم  إحام التحايم الي  يُ  الي  يبتدأ ينافه ن اتكنو اهإ   ليتحايم

  أ2)به ة اه ن ال قضابحجيّ  ن  عتإ ت   إياإي  ي  ن    ينافاه

  إهيه ىخن ئج  ختيكة عي الطظنينت اها طتنتبطّ  الث  اهخي بنلطظنية ال ختيية سككككككككككككككيؤدّ  يَّ ا -

نانات التحايم ق يَّ   إها أالإصككككككف الدقيو  لييبيعة ال ختيية ليتحايم الث قنب  الطتنئج تاإي أ

عد صككككككككدإن ن ب ّ تنلا تخضككككككككع ليقإاعد العن ة ليعقإد  أإبنل   ن التطكييصككككككككدإن أ قب    عقدا   د  ع  تُ 

  أ3)عتبن ب لنبة الحام القضنئافتُ    ن بنلتطكيياه

 النظرية المختلطة إلىاالنتقادات التي وجهت 

  د ج الطظنية العقدية  ع الطظنية القضكككنئية اىتجنه بنهخي بنلجنطب الشكككايا  ي جمةهيا  اهتمَّ  -

قدية ليبيعة العبيي ا فنصككال   ا  لي شككاية القنئ ة بيي الطظنيتيي  إإضككع حدّ  حيإ    الث    إلم يتإصككّ 

 ا   ا الع يية القنطإطية ليطظنم التحاي ا الث الطظنُ هإ  جدن  اه يَّ إاليبيعة القضككككنئية  فا حيي أ

  أ4)إاحد ى يتج أ

                                                           

 أ  ي قنطإي ال نافعنت ال دطية العناقا  ال نجع السنبو 111ال ندة )أ 1)
  22  أسن ة أح د   نجع سنبو  صالحإان أ 2)
التحكيم في منــازعــات العقود اإلداريــة الــدوليــة في ضـــــــــوء القوانين  أ 1008أبإ أح ككد  عالء  حا الككديي )أ 3)

 دان الجن عة الجديد  دإي يبعة  الوضـــــــــعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم )دراســـــــــة مقارنة(،
  44اإلساطدنية  ص

  أ 2221)أح د  ح د طإن    ايلك اطظن: شتن 45الج ن    صيكث إ عبد العن   عانشة    نجع سنبو  صأ 4)
بدإي  .مفهوم الغير في التحكيم دراســـــــة تحليلية وتطبيقية مقارنة لمبدأ نســـــــبية أثر التحكيم بالنســـــــبة للغير

  20ص . 1996 دان الطمضة العنبية سطة .القنهنة .يبعة
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  عييه ة  ليب    د  ع  يُ   ب عييه  ي طتنئجإ ن يتنتّ   يع يية اهخي بنلطظن ي يَّ أ أ1)اعتبن بعض الكقه -

  اخن قضككككككنئإاآل حده ن عقد ّ ه  ي الصككككككعب التعن    ع طظن يي أطّ ؛ هيجنبيةا   حنلة  إى ي لّ 

  طم ن فا الع يية التحاي ية  إ انطة ا ّ    طم ن ا    ىختالف عطنصن  

الطظنية  الثممن تإجي إها طكس الصككككككككإنة الطقدية التا تمَّ   مياإجإد الينبع التعنقد  ليتح طقدُ  تمّ  -

  التحايم لثالي تطن عيي فا اليجإء  انادة  ّ يم اإلجبنن  يخيإ  ي إجإد أاالتح يَّ   إها أديةق  الع  

  أ2)ن يضعف تنابي إت نسك الطظنية ال ختيية  ّ 

 

 الفرع الثاني: النظرية المستقلة

الطظنية  فا الكقه القنطإطا  إ ؤّدى هيه ال سكككككككتقية  ي الطظنينت الحديلة طسكككككككبين   الطظنيةُ  د  ع  تُ 

 قنئم بياته إ  قنطإطية خنصة يطكند بمن عي بنقا التصنفنت القنطإطية  فمإ  ستق    ليتحايم يبيعة   يَّ أ

 ه ا ت يّ ال سككككككككككككككتقية الت تهليتحايم ياتي يَّ طظنهم هيه بأد ال دافعإي عي هيا النأ  إجمة إيؤاّ 

 طمن    ج ء  يحتإ   الط اعنت لية قنطإطية  ت ي ة لح ّ   إعي أحانم القضنء ايلك  فنلتحايم  عي العقإد

نطإطية ق   فا  ج يمن يبيعة  لاطمن تشككاّ   خن عيث العطنصككن القضككنئية  إج ء  عيث العطنصككن العقدية

  أ3)العقدية  طمن إالقضنئية  ع ن  القنطإطيةا اهبنقعي  ة تختيفُ  ستقيّ 

                                                           

  الاتنب اهإ   اتكنو التحايم   دان الطمضككككة التحكيم في العالقات الدولية الخاصـــةأ  2284نشكككككند  سكككككن يه )أ 1)
  24  ايلك عبد الكتنح   ع  ا   ال نجع السنبو  ص12العنبية   ص 

 طشككأة : اإلسككاطدنية .مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم االقتصادي الدوليأ  1000طندن  ح د ) ابناهيم أ 2)
  20ال عننف  ص

  221  دان الشككككككككنإو  اليبعة اهإلث  القنهنة  صموســـــوعة التحكيم التجاري الدوليأ  1000 ح د  خنلد )أ 3)
أ  الطظنيككة العككن ككة ليع كك  القضكككككككككككككككنئا فا قككنطإي ال نافعككنت   طشكككككككككككككككنة ال عككننف  2214اككيلككك: نااككب إجككد  )

  دان الطمضة العنبية  :  القنهنة2ي  مفهوم التحكيمأ 1002ص  ايلك:  ح إد  سيد اح د )185اإلساطدنية  
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م يبدأ بنلعالقة التحاي ليس ا    هطَّ ي بنلطظنية العقدية البحتة؛ هقنئيإ هيا اىتجنه ال إينفُض 

التحايم قد  يَّ العقدية انلتحايم اإلجبنن   إيختيكإي ايلك  ع أصككحنب الطظنية القضككنئية ليتحايم؛ ه

إيبتعد عي تيبيو القنطإي ال إضإعا  إهإ بيلك يبتعد عي القضنء   طصنفو قإاعد العد  إاإلييبّ 

فا  لسككككككيينت العن ة صككككككدنه ا القضككككككنء   يَّ يلك التحايم  صككككككدنه العقد فا حيي أب كمإ ة العند   إا

ا قد تتشكككنبه طظ ة التة هحد اهإدإي تبعيّ   التحايم يت تع بيبيعة  سكككتقية إخنصكككة يَّ الدإلة  ليلك فإ

  أ1)أخنىإقد تختيف  عه فا جإاطب   ب عه فا جإاط

 :اآلتيةسباب مؤيدي وأنصار هذه النظرية لألأنه من الباحث  ويرى

قدم أ   فمإ  يع به  ي قدمإخصككككككككككككإصككككككككككككيته ل ن يت تّ  طظنم التحايم يسككككككككككككت د اسككككككككككككتقالليته يَّ أ -

 ال طن عنت عيث ال ستإييي التجنن  إال دطا  فنت القنطإطية التا تسعث لكّض التصنّ 

ي اني -   يال طن عنت إالخصككككككككإ نت اآل فّض  الثي التحايم إالقضككككككككنء يسككككككككعيني اال الطظن ي إاذ

سككككعث فا حيي القضككككنء ي  خنصككككة ته  ي سككككعيه لتحقيو  صككككنلي  خصككككإصككككيّ  نلتحايم يسككككت د  ف

 لتحقيو  صنلي عن ة 

بياته   لننا  ب  ه ينتّ طّ ؛ هفنت إالعقإد ال دطيةالتصككككككنّ  ة ندن  اسككككككتقالليته  ي  التحايم يسككككككت د   يَّ أ -

  خنىإهيا  طعدم فا العقإد اه  حانمإيطتما بإصدان أ

 انطا الات إاىختصكككككككنص جناءه الداخيا  ي حيث اإلإيختيف التحايم عي القضكككككككنء فا بطنئ -

م عي طظَّ يلك يُ  إتشككككككككاي  ال حنام إدنجنتمن  إا      لية تقديم الدفإعإال  نطا لطظن الدعإى  إ 

 إي دة فا القنطعن ة إ جنّ  و قإاعد  يين 

                                                           

  دان الطمضككككة )دراســـة مقارنة( المركز القانوني للُمحك مأ  1002نن)  ايلك : يإسككككف سككككحن عبد السككككت55ص
  22العنبية القنهنة  ص

   222 ح د  خنلد  ال نجع السنبو  ص أ 1)
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دإد قنت التجننية العنبنة ليحات السككككككككككككككنعة إاىئت ني إالعالاجناءنه طظنم التحايم  ي  ن يإفّ  يَّ أ -

ن     ّ نىخيبيعة خنصكككككة  سكككككتقية عي بنقا التصكككككنفنت القنطإطية اه   تجع   طه ياايبمنفا أ

 ال تخنص ة فا سنعة حسم ال طن عنت  ينافا حنجنت اهييبّ 
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 الثالثالفصل 
 في منازعات التحكيم اإلجرائيةالموضوعية  القواعد

 
اللمن ف ي خ بأا يمن فا ع يية التحايم  ن   م ّ  ات دإنا  جناءتيعب القإاعد ال إضككككككككككككككإعية إاإل

ع ن  اه هيه القإاعد ها يَّ يبيو عييه  أ  االط اع إ عنفة القنطإي الإاجب الت ح ِّ  الثالإصكككإ   يتم  

لي  إهيا الحام ا  صكككككككككككندن  ي هيئة التحايم حام   الثالإصكككككككككككإ   الثة ال تإالية التا تن ا جنائياإل

   ينافيكص  فا الط اع الدائن بيي اه

ناقا ي العدهن القنطإطن عيطة حدّ  نادات  ات تتشككا   ي خال  اجناءالقإاعد ال إضككإعية إاإل يَّ ا

ع ال إضككككككككككككككإ فا تحديد  ن  يّ أسكككككككككككككككنسكككككككككككككك التحايم اليياي ييعبني دإنا   ينفن دات هاان   إهيه اإلاندطإاه

و ا سككتيبّ القإاعد الت صككالحية تحديد   ُ حّامل يبقة عيث اتكنو التحايم  إايلك ي تيك الا اتجناءإاإل

ه  ي طكككّ  أىّ بككك  ينفا الط اع  اات  ي ق  جناءتحكككديكككد تيكككك اإل بعكككد إهكككيا يبعكككن    عيث اتككككنو التحايم

إحنيتمم  ييقة فا تحديد القإاعد ال إضكككككككككإعية  ينافاه انادةيا  ن انطت الضكككككككككنإنة ب اني  عنفة ا

إها   نافياه انادةليمن ا ية ى ت تد  أسككنسكك عن ة إ بند    ك قإاعد  هطن يَّ   أم أإالشككايية لط اع التحايم

 فا اىتكنو عييمن   يناف ي حنية اه  ستلطنة  

 أ  ا   إ عنفة ن   لقنء الضككإء عيث يلكإم سككيقإم البنحث فا هيا الكصكك  بإفا ضككإء  ن تقدّ 

انم حا فا هيا ال إضككككككككإع   سككككككككتعيطن  فا يلك بطصككككككككإص القنطإي إأندطي العناقا إاهعي ي ال شككككككككنّ 

 هيه الج ئية  ي ال إضإع  ال حنام التا تخص  

  ية فا  طن عنت التحايمالقإاعد ال إضككككككككككككإع اهإ  : يتطنإ يلك فا  بحليي إسككككككككككككيتم بحثُ 

 ة فا  طن عنت التحايم نائيجص ال بحث اللنطا ليقإاعد اإلصّ خ  إسيُ 
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 الولالمبحث 
 القواعد الموضوعية في منازعات التحكيم

م ينفا التحاي انادةه ية يه الدناسككككككة أ ي ه اهإ ي البنحث فا الكصكككككك  ي بيّ سككككككبو أ      

التحايم قب   الث طي اىتكنو عيث اليجإء  ن  نئيسككككككككك من تيعب دإنا  طّ   حيث افا صكككككككككينإنة اتكنو التحايم

  إها  إ  ي خال   شككككننية التحايمالتحايم  أ الث يي العقد شككككني اليجإء   إيلك بتضككككطشككككإء الط اع

 التحايم بعد طشإب الط اع بيي ينفا التحايم  الث اليجإء

دإن القنان إصكككك  طمنية ع يية التحايم الثلين فا سككككين التحايم بنلتأ ينافاه انادةإتسككككت ن 

قمن يث تيبيكو الينفني عال إضكككإعية التا يتّ  ئة التحايم  إهيا يشككك   القإاعد  الطمنئا لمن  ي قب  هي

عي بيني القإاعد ال إضككككإعية الإاجبة التيبيو  سككككاتت ينافاه يَّ عيث  إضككككإع الط اع  إفا حنلة أ

  أ1)بنلط اع نى  اتص النلتيبيو القإاعد ال إضإعية فا القنطإي اه ت هيئة التحايمعيث الط اع تصدّ 

عيث  أخنىعيث حنية ينفا التحايم  إ  ك قيإدا  هطن يَّ الجدين بنليان فا هيا الصكككككككدد أإ ي 

فا هيا  نإلهطتطقة بنلط اع  إهيا  ن سككككككصككككككالحية هيئة التحايم فا تيبيو القإاعد ال إضككككككإعية ال تعيّ 

فا اختينن القإاعد ال إضككككككككككككككإعية التا  ينافحنية اه اهإ طتطنإ  فا  :ال بحث  ي خال   ييبيي

تحايم فا بحث صكالحية هيئة اللصكه خصكّ ال ييب اللنطا فسكطُ  ن ّ الط اع إالقيإد الإاندة عييمن  أ تحام

 إالقيإد الإاندة عييمن   الط اع تيبيو القإاعد ال إضإعية التا تحامُ 

 

  

                                                           

 أ 2224أ لسطة )11أ  ي قنطإي التحايم التجنن  ال صن  نقم )22/1ال ندة )1
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 الولالمطلب 
 حرية طرفي التحكيم في اختيار القواعد الموضوعية للنزاع والقيود الواردة عليها

حايم القإاعد ال إضككإعية لط اع الت هيا ال ييب حنية ينفا التحايم فا اختيننسككطتطنإ  فا 

حنية ينفا  اهإ طتطنإ  فا  :فنعيي الثطن سكككككككطقسكككككككم هيا ال ييب طّ لقيإد الإاندة عييمن  إبنلتنلا فإإا

صه خصّ طن سطُ طّ ن الكنع اللنطا فإ ّ أ التحايم فا اختينن القإاعد ال إضإعية ال يبقة عيث ط اع التحايم 

 فا تكنصكككككككككككككي  هيا ال ييب ى يكإتطن أي طيان أيَّ إقب  الإلإج   بحث القيإد الإاندة عيث هيه الحنيةل

تكنو تإافنهن فا ا ك ينئكة  ي الشكككككككككككككنإي يجبُ   هطنبنلشكككككككككككككا  الصكككككككككككككحيي اا يتحّقو اتكنو التحايم

 ث الشنإي ال إضإعية ىتكنو التحايم التا تس ّ   التحايم

 :لتحكيم الشروط الموضوعية التفاق ا

 إيلك حسككككككككككككككب الطظنية العن ة ليعقد   يطيبو عيث عقد التحايم  ن يطيبو عيث بنقا العقإد

  السككككببإ  هيية إال ح ّ إها النضككككن إاه ناني العقد ث أسكككك ّ ناني تُ حتمن عدة ألقينم صكككك يُ شككككتن  حيث يُ 

 تا:  طمن عيث الشا  اآلإسطتطنإ  ااّل  

 : الرضاوالً أ

ا التحايم  فنلتناضكك  ي تإافنه لقينم عقد دّ بُ  ى   إشككنين  أ1)ناني العقد ي أ التناضككا ناطن   د  ع  يُ 

إ   أم بيطممالط اع القنئ التحايم  لح ِّ  الثاليجإء  الث ي ال تعنقديي  ا    انادةي تتجه هإ بنلضكككنإنة أ

                                                           

انتبني اإليجنب الصككككككندن  ي أحد ال تعنقديي بقبإ  أ  ي القنطإي ال دطا اهندطا العقد بأّطه ) 81عنفت ال ندة )أ 1)
اآلخن إتإافقم ككن عيث إجككه يلبككت ألنه فا ال عقإد عييككه إيتنتككب عييككه الت ام اكك   طم ككن ب ككن إجككب عييككه آلخنأ  

أ العقد بأطه )انتبني اإليجنب 2252أ لسككككككككككككككطة )40أ  ي القنطإي ال دطا العناقا نقم )12إايلك عنفت ال ندة )
 ل تعنقديي بقبإ  اآلخن عيث إجه يلبت ألنه فا ال عقإد عييهأ الصندن  ي احد ا
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هإ  مي ياإي التحاي  إها أاال الينفيي بتحقيو هيه ال نية انادةجه ي تتّ إأ  أ1)الي  سككككككككككككككيقإم بيطمم

  أ2)عي القضنء العند  ليه بدى  القضنء اىختينن  الي  سييجأاي ا

ا ن هإ  عيإم   فال تعنقديي انادةليه   هإية التحايم  الي  اطبنت اإالتناضككككككككككككا بنلتحايم ي لّ 

 تمككن  سككككككككككككككإاء  ي خال  ّ دانة ع ييككة التحايم بنُ فا ا إ حإنيككن   ابينا   دة ييعككب دإنا  ان سككككككككككككككييككني اإل يَّ أ

إ  نا  أ  إ هيئة تحايم  عيطةأ ُ حّامإ التناضكككككككككككككا إاىتكنو عيث التحايم أ الثإء التناضكككككككككككككا بنليج

من اتكنو ة التا يسين  ي خاللجنائيي إايلك التناضا فا اختينن القإاعد ال إضإعية إاإلتحايم  عي

 التحايم 

  – 335ا التناضكككا فا القنطإي ال دطا  ي خال  طصكككإص ال إاد )ندطع اهم ال شكككنّ إلقد طظّ 

هيية داي اهبه  اكق عتد  ن ى يُ إ يبييه   ّ يإجد فيه  ن يكسكككككككده أ النضكككككككن ى يَّ   إيجب التأاد أأ3)أ359

  أ4)إ السكككاناي الكنقد القدنة عيث الت يي بنضكككن ال جطإي أ عتد  عطد الصكككبا اين ال  ي   إايلك ى يُ 

 ي  القككنطإطا ال نجإّ  لناحككداث اه الثي تككيهككب بم ككن إ أدات هان إ ككن يككدعم التناضككككككككككككككا إالتقككنء اإل

ة ال تعنقديي عيث اتجنه طي يضككككككككن  أ ي يتمَّ   ب  أإالتناضككككككككا عيث التحايم التإافو     فال ياكاالتناضككككككككا

  أ5)لن القنطإطا ليتحايمعيث احداث اه

 

                                                           

  دان 2ي  مصادر االلتزام في القانون الردني، دراسو مقارنة بالفقه اإلسالميأ  2222اح د   ح د شنيف )أ 1)
  18اللقنفة ليطشن إالتإ يع  ص

دان الاتب   2ي  وطنية والدوليةالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الأ  1005ع ن  طبي  اسكككككككككككككك نعي  )أ 2)
   21ص  اإلساطدنيةالجن عة  

طشكككككككن هيا   1002 لسكككككككطة ( 31 ) التحايم اهندطا نقم "أ  اتكنو التحايم فا ظ  قنطإي1002الجن    ع ن) أ3)
  2العدد اللنطا إالعشنإي  ص ،7002 لة اللبنانية للتحكيم العربي والدوليلمجاال قن  فا 

  14اح د  ال نجع السنبو  صالحإان   أسن ة أ 4)
  288عبد العن   عانشه  ال نجع السنبو  صإ الج ن    صيكث أ 5)
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 هليةال :ثانياً 

 ي  دّ   ى بُ ب  قنطإطا لن  داث أحإل ييادتن اإل لتقنءتاكا لقينم العقد بن الصككحيحة ى اإلنادة يّ ا

 ي اني ف فا الحقإو  إبنلتنلا فهيية التصنّ ن أهإ تإفّ  دوّ ىء   إب عطث أدأي تاإي هطنك أهيية لإل

نام عقد التحايم  إيخضكع  إضكإع اههيية ليقنطإي الشكخصكا الي  به اهيية الان ية  ي حقّ ع بنهيت تّ 

كمن ؛ بإصككككككككككجطسككككككككككيةالايب القإاطيي العنبية تتبع اههيية فا أ يَّ   إاذ أ1)ليه الشككككككككككخص ال تعنقديطت ا ا

  أ2)فا القنطإي الإاجب التيبيو الناي ة

أ  ي حيث 1تحايم فا ال ندة )هيية فا التعنقد عيث الا  إضإع اهندطاه ال شنعم إلقد طظّ 

 لتصكككككنفا ي يك الي  اىعتبنن  إأ اليبيعا ليشكككككخص ىّ ا التحايم عيث اىتكنو يجإ  )ى منجنء ب

 .أ3)الصييأ فيمن يجإ  ى التا ال سنئ  فا التحايم يجإ  إى حقإقه  فا

 اي  حجإنا  إلم ي   ل ي بيغ سي النشدىّ تلبت فا اهص  ا هيية ىاه يَّ إيجب التأايد عيث أ

أ   1003أ لسككككككككككككككطككة )33نقم )ا ندطم قككنطإي التحايم اهإلقككد طظّ   4إ اكيككةعييككه لجطإي أإ سكككككككككككككككككه أ

بنام عقد الحّو فا الدخإ  إاذ جن  لمن   حيث أاىعتبننية العن ة إالخنصكككككككككككةشكككككككككككخنص صكككككككككككالحية اه

م تحاي ا ّ  عيث القنطإي هيا حانمأ ه )تسكككككككككن طّ   حيث إند فيمن أأ  طه3) التحايم  إيلك فا ال ندة

  إأ لعنما القنطإي شكككككخنصأ  ي أيناف بيي تجنن  إأ  دطا و بط اعإيتعيّ  ال  ياة فا يجن  اتكنقا

                                                           

  12الحإان   أسن ة  ال نجع السنبو  ص  أ1)
أ التا جنء فيمن )أي تسن  عيث اههيية قنطإي 28/2أ  ي القنطإي ال دطا ال صن   ايلك ال ندة )22/2ال ندة )أ 2)

أ  ي القنطإي ال دطا اهندطا حيث طصكككت  22الشكككخص بجطسكككيتمنأ  ايلك طص ال ندة )الدإلة التا يطت ا اليه 
عيث اطككه )القككنطإي اهندطا هإ ال نجع فا تاييف العالقككنت  عطككد ككن ى يتييككب تحككديككد طإع هككيه العالقككنت  فا 

 قضية تتطن ع فيمن القإاطيي ل عنفة القنطإي الإاجب التيبيوأ 
 أ 1002أ لسطة )22)قنطإي التحايم اهندطا نقم أ 3)
  420عبد العن   عانشه  ال نجع السنبو إ الج ن    صيكث أ 4)
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اين  إأ انطت عقدية الط اع  حإلمن يدإن التا القنطإطية العالقة يبيعة انطت ن  يّ   أالخنص القنطإي

نام عقد بع بنههيية الان ية فا اشكككككككككككككخنص اىعتبننية العن ة إالخنصكككككككككككككة تت تّ اه يَّ   إبيلك فإأعقدية

 التحايم 

أ لسككككككككككككككطككة 33نقم ) م قككنطإي ال نافعككنت العناقا)قككنطإي التحايمأن القككنطإي العناقا  فيم يطظّ  ككّ أ

ال بككند  العككن ككة فا القككنطإي  الثإبككيلككك طعإد   بنام عقككد التحايمأ   إضككككككككككككككإع اههييككة فا ا3191)

ة يجطسكككككك الثهيية إالعإدة أ  ي حيث اه33/3ال ندة ) إها طص    ليمنا شككككككننةُ اإل تال دطا التا سككككككبق

 ال تعنقد لتطظي من 

 اتفاق التحكيم محل   :ثالثاً 

نء طممن إاذ حيّ  الث ينافاه انادةجمت التحايم   إضككككككككككككككإع ال طن عة التا اتّ  ب ح ّ  دُ قصكككككككككككككك  يُ 

  أ1)و التحايميمن عي ين اتكنو التحايم عيث حيّ  التا طصَّ   خصإ تمن بنلتحايم

ه يّ عيث ح ينافاه تالتحايم  الي  اتكق    ح ّ إ  إضككككككككككككككإعه ي لّ يم أط اع التحا يَّ عي ن أ

فا حنلة   إ التحايم  شككككككننية حنلة فا اىتكنو ابنام إقت قنئ  نهيا الط اع  ياإي قدإ   بميه الينيقة

ا  ي ندطع اهفع  ال شككنّ  إخينا    أ2)التحايم شككني حنلة فا ال سككتقب  فاه ئإ طشكك التحايم أينافع تإقّ 

بيه  ي طي طسكككككككتمن عقد التحايم  إهيا  ن طسكككككككتييع أعه فا طينو ال طن عنت التا يشككككككك يخال  تإسكككككككّ 

  أ3)اندطأ  ي قنطإي التحايم اه3ال ندة ) خال  طّص 

 يجإ  ليتحايم  فال الط اع إ إضكككإعه قنبال   ي ياإي  ح   اليه هإ ضكككنإنة أ شكككننة  اإل إ ن طإد  

ا يجإ   فا ال سككككككككككنئ  التىّ ا  التحايم اجإ طمن القنطإي  إ طمن عدم  فا ال سككككككككككنئ  التا بيّ ىّ التحايم ا

                                                           

  15الحإان   سنئد  ال نجع السنبو  صأ 1)
  2الجن    ع ن  ال نجع السنبو  صأ 2)
 أ 1002أ لسطة )22قنطإي التحايم اهندطا نقم )أ 3)
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  يجإ  ه )ىطّ أ  طه عيث أ1ت ال ندة )ا  فقد طصكككككككككككككّ ندطإ ي خال  قنطإي التحايم اه  فيمن الصكككككككككككككيي

  يجإ  إى قه حقإ  فا في يك التصككنّ  الي  اىعتبنن  إأ اليبيعا ليشككخص ىّ ا التحايم عيث اىتكنو

 الصييأ  فيمن يجإ  ى التا ال سنئ  فا التحايم

ى إند فيمن )ف  أ عيث يات ال عطث157) دت ال ندةاّ ع العناقا  حيث أطه ال شككككككككنّ إهيا  ن بيّ 

  ا حقإقهف في له أهيية التصكككككككنّ    ّ اىّ    فا ال سكككككككنئ  التا يجإ  فيمن الصكككككككييالتحايم اىّ  يصكككككككي  

  أإيجإ  التحايم بيي ال إجيي يبقن  لقنطإي اهحإا  الشخصية إأحانم الشنيعة اإلسال ية

طكن يّ ي با إالعناقا اليككييندطالعككن ككة فا القككنطإي ال ككدطا اه  ال بككند الثإ  ي خال  النجإع أ 

  أ1)فيمن العقد بشا  عنم ال سنئ  التا يصيّ 

 

 : حرية طرفي التحكيم في اختيار القواعد الموضوعية الولالفرع 

ية التا عيث القإاعد ال إضكككإع فيه بطنء     تكصككك ُ هيئة التحايم حا من فا الط اع اليتصكككدن 

  فمم يت تعإي أ2)إهإ  ن يتطنسكككككككككككككككب  ع اليبيعة اىتكنقية ليتحايم  اختيننهن  ي قب  ينفا الط اع تمَّ 

ام ح يَّ تنلا فإإبنل  يث الط اعتيبيقمن ع بحنية ان ية فا اختينن تيك القإاعد القنطإطية التا سككككككككككككككيتم  

من طّ ؛ هالتحايم هيئة إقن ت بتيبيقه  الط اع التحايم الطمنئا يصكككككككككككككدن بطنء عيث  ن قنم بنختيننه ينفن

   أ3) ة بيلكي    ُ 

                                                           

 أ  ي القنطإي ال دطا العناقا 15ال ندة )أ  ي القنطإي ال دطا اهندطا  ايلك طص 88طص ال ندة )أ 1)
أ  2212  ايلك: صكككككندو  هشكككككنم عيا )122ال نجع السكككككنبو  ص   عبد العن   عانشكككككهإ     صكككككيكث الج ن أ2)

  254ص تطن ع اىختصنص القضنئا الدإلا   اتبة الطمضة العنبية  اليبعة اهإلث  القنهنة 
ليإطسككككككككتنا أ  ليحايم التجنن  الدإلا حيث طصككككككككت: تكصكككككككك  هيئة أ  ي القنطإي التحايم الط إيجا )ا18ال ندة )أ 3)

التحايم فا الط اع إفقن لقإاعد القنطإي التا يختننهن الينفني بإصكككككككككمن إاجبة التيبيو عيث  إضككككككككإع الط اع إأ  
 ة الث القنطإي ال إضكككككإعا لتيكاختينن لقنطإي دإلة  ن أإ طظن من القنطإطا يجب أي يؤخي عيث اطه اشكككككننة  بنشكككككن 

 ة ليس لقإاعدهن الخنصة يتطن ع القإاطيي   ن لم يتكو الينفني صناحة عيث خالف يلك لإ دال
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أ حيث 1003أ لسككككككككككككككطة )33ا نقم )ندط/أأ  ي قنطإي التحايم اه39ال ندة ) دتهاّ إهيا  ن أ

  من الينفنيكو عييت عيث "تيبو هيئة التحايم عيث  إضكككككككككإع الط اع القإاعد القنطإطية التا يتّ طصكككككككككّ 

ع القإاعد ال إضكككإعية فيه دإي القإاعد الخنصكككة بتطن  يا اتكقن عيث تيبيو قنطإي دإلة  عيطة اتبعت إاذ 

 القإاطيي" 

 بنلتنلا يتم  إ   ليتحايم خنصككككككككن   م قنطإطن  ه لم يطظّ طّ ع العناقا فإ إقف ال شككككككككنّ  الثة ن بنلطسككككككككب ّ أ

 طكس العقد  ي حيث الثالتعن    ع  إضككككككككككككككإع اختينن القإاعد التا تحام الط اع  ي خال  النجإع 

إ العقد أ  بنلتصكككككنف  تصكككككية ت ن ن   د  ع  القإاعد ال إضكككككإعية ليتحايم تُ  يَّ بنن أبنعت  أ1)لننهإ  شكككككنإيه

حيث يعت د عيث قإاعد التطن ع بشكككككأي القنطإي الي    حان همن بنلتنلا تخضكككككع هطّ   فإ إضكككككإع الط اع

   أ2)يحا من

 طه ل عنلجة التحايم   ا  فند ج ء  الي  أأ3)أ3191أ لسككطة )33) قنطإي ال نافعنت العناقا يَّ ا

ه طّ تنلا فإالتا تحام الط اع  إبنل ال إضإعيةليقإاعد  ينافصنيي بشأي اختينن اه ى يإجد فيه طص  

التا تقضككككككككككككككا بتيبيو القنطإي   أ  ي القنطإي ال دطا العناقا15ال ندة ) تيبيو طّص  الثيصكككككككككككككككنن 

نك قنطإي ال إيي ال شككت الثاليجإء  إفا حنلة عدم اىختينن يتم    ينافال ختنن صككناحة  ي قب  اه

 فيمن العقد  من  ب  تيبيو قنطإي الدإلة التا أُ  إفا حنلة اختالف  إيي ال تعنقديي يتم    لي تعنقديي

                                                           

   اتبة وتعديالته 4999لســــنة  32قانون المرافعات المدنية رقم أ  1004اهطبنن   صككككككبنح صككككككندو جعكن)أ 1)
  22ص القنطإي إالقضنء ب داد 

مجلة الحقوق أ  اىتجنهنت الحديلة فا العقإد اىقتصككككندية الدإلية   طشككككإن فا 2212) عيإاي   ح د يإسككككفأ 2)
  22أ  ص8أ  السطة )4-2العدد )العراقية 

 قنطإي ال نافعنت العناقا  ال نجع السنبو أ 3)
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 ن ا من فا قضكككككككككككية التحايم بصكككككككككككدان حبإ هيئة التحايم  ي  ة   يَّ يجب التأايد عيث أ خينا  إأ

 انادةخن اين قكككنطإي يبيو قكككنطإي  ك بت  إفا حكككنلكككة حيكككندهكككن عي يلكككينافاه انادةليكككه اتجمكككت ا

  أ1)لنفع دعإى بيالي حام التحايم انفين   اني يلك سببن    ينافاه

 

 الفرع الثاني: النظام العام كقيد على حرية طرفي النزاع في اختيار القواعد الموضوعية

ي إالعي نء إ البنحل  إقد اجتمد دة فا القنطإيعقّ فانن ال م ة إال ُ ع د  فانة الطظنم العنم  ي اهتُ 

سكككككككع تّ إى ي إ الخنص الطظنم العنم فا القنطإي العنم أ و بكانةاني في ن يتعيّ أسكككككككإاء   فا الاتنبة عطمن

طظنم العنم ال يَّ أ ىّ   خصكككنئصكككه إعطنصكككنه إتعقيداته  ابحث  إضكككإع الطظنم العنملالإقت إالجمد هطن 

 جت ع  ي     التا يقإم عييمن أ يةسكككككككككنسكككككككككي ياإي  ج إعة  ي ال صكككككككككنلي ال تجنطسكككككككككة اهيعدإ أ ى

  أإ السكككككككككينسكككككككككية  أإ اىجت نعية  أإ انطت تتعيو بنل صكككككككككنلي إال كنهيم الديطية سكككككككككإاء    ال جت عنت

 ني لي حنفظة نم أعتبن قإاعد الطظنم العنم صككككككككككك ّ ليلك تُ   أ2)إ اىقتصكككككككككككندية فا ال جت عاهخالقية  أ

ع سككككيينته عيث الج يع فا احتنام هيه ليلك فنض ال شككككنّ   عيث ال جت ع  ي اىطحال  إاىضككككيناب

 القإاعد 

ية فا يت تعني ب نإطة عنلية إحن  ي انطنينفا التحايم إاذ  يَّ طه بميا الصكككككككدد أي طبيّ إ ن طنيد أ

ن إعييم ن عدم  خنلكتم  دهن قإاعد الطظنم العنمتقيّ  اإلنادةي هيه انادتيم ن عيث العقد  اآلضكككككككككككككككنء ا

  فإيا  ن قنم أ3)إج يع اىلت ا نت الإاندة فا عقد التحايم  القإاعد ال إضكككككإعية ننإ ناعنتمن فا اختي

                                                           

فة دان اللقن  2ي  دعوى بطالن حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدوليةأ  1022ال عبا   ح د داإد )أ 1)
  252ص   ليطشن إالتإ يع  ع ني

يد   ال جمجلة الرافدين للحقوقأ  الدفع بنلطظنم العنم إألنه  بحث  طشكككإن فا 1020 ح إد  سكككييني عبد ا  )أ 2)
  85أ ص42أ  العدد )21)

  110عبد العن    عانشه ال نجع السنبو  صإ الج ن    صيكث أ 3)



57 
 

 

 خنلكة  الثع نلمن إتيبيقمن   ايؤدّ  طصككككككككإصككككككككن   طة  العقد بنختينن القإاعد ال إضككككككككإعية  تضكككككككك ّ  ينفن

قة يا انطت العالليطظنم العنم  الداخيا ايا انطت العالقة داخيية  أإ  خنلكة الطظنم العنم الدإلا  ا

  أ1)لعالقة الينفيي ف الُ طشئبيالي التصنّ  الثدإلية  يؤد  يلك 

 نلكن  يا اني  خبعدم جإا  تيبو القنطإي اهجطبا ا حان ن  ا أندطإلقد ض ي القنطإي ال دطا اه

ى يجإ  تيبيو أحاكككنم قكككنطإي أجطبا عيطتكككه ه )أ  طكككه بكككأطكككّ 11)ال كككندة فيقكككد جكككنء فا   ليطظكككنم العكككنم

 يةندطداب فا ال  ياة اهإ اآلأ  حانم تخنلف الطظنم العنميا انطت هيه اها  الطصككككككككككككإص السككككككككككككنبقة

  أ2)أالمنش ية

   إلقد حنصكككككككككت  ختيف التشكككككككككنيعنت عيث تضككككككككك يي فانة الطظنم العنم فا قإاطيطمن ال ختيكة

إى   قككنطإطيككن     طإع   اىلت ام اين   ي ياإي  حكك   أإجبككت أ ي القككنطإي ال ككدطا العناقا  أ330فككنل ككندة )

  أ3)د بنلطظنم العنمأ  دطا عناقا بضنإنة التقيّ 331إايلك ال ندة )  ليطظنم العنم  خنلكن  

نلتنلا يجب إب  ة الدإلة إسيينطمن إسيندتمنو ب نهيّ قإاعد الطظنم العنم تتعيّ  يَّ حث أإينى البن

 بعيب   من هيا  شإبن  ع يُ  دَّ كككككككك عُ ىّ   إاذ إعدم الخنإج عطمن  ال تعنقدة اىلت ام بميه القإاعد ينافعيث اه

ة   هيبة الدإلت لّ    ن لقإاعد الطظنم العنم  ي قدسككككككككككككككيةبيالي  الث  ن يؤدّ   ّ   الطظنم العنم  خنلكة  

 إالطظنم اىجت نعا إسيينطم ن 

 

  

                                                           

نون الواجب التطبيق على موضـــــــــوع التحكيم والنظام العام في القاأ  1102النفنعا  اشككككككككككككككنف عبد العييم ) أ1)
  88دان الكان الجن عا  اإلساطدنية  ص  2ي العالقات الخاصة الدولية )دراسة فقهية قضائية مقارنة(،

 أ 2212أ لسطة )42القنطإي ال دطا اهندطا نقم )أ 2)
 أ 2252أ لسطة )40القنطإي ال دطا العناقا نقم )أ 3)



58 
 

 

 المطلب الثاني
 ة هيئة التحكيم في اختيار القواعد الموضوعية صالحي  

 التي تحكم النزاع والقيود الواردة عليها
 إضكككككإعية تيبيو القإاعد ال صكككككالحية بنلكصككككك  بنلط اع ال اّيكةالتحايم  هيئةُ  ت تيكُ   

يا لم   هيا اأ1) الئ ة  إيلك فا حنلة عدم إجإد اتكنو بيي ينفا التحايم أالنالتا تناهن  طنسكككككككبة إ 

قة قإاعد يبّ ي تكصككككككككك  بنلط اع  يضكككككككككمن بنلصكككككككككيي  إبنلتنلا يجإ  لمن أالتحايم إتكإ  ةئتخإي  هي يتمّ 

بتيبيو  خنىدة ها اههيه الصككالحية  قيّ  يَّ  أىّ   اأ2)حانم القنطإيبأد إدإي التقيّ   طصككنفالعدالة إاإل

 الث ه فا هيا ال ييب الي  سكطقسك يتعننض قنانهن  عه  إهيا  ن سكطبحله تكصكيال   ي  الطظنم العنم  إاذ 

نع اللنطا إفا الك  ةصكككككككككككالحية هيئة التحايم بنختينن القإاعد ال إضكككككككككككإعي اهإ طتطنإ  فا  :فنعييي

إعيث الطحإ   سككطتطنإ  الطظنم العنم اقيد عيث صككالحية هيئة التحايم فا اختينن القإاعد ال إضككإعية

 التنلا:

 

 : صالحية هيئة التحكيم في اختيار القواعد الموضوعيةالولالفرع 

 ي  نافيعييه اه تييت م بتيبيو  ن اتكق ُ حّامال يَّ لقد أإضككككككككككككككحطن فا ال ييب السككككككككككككككنبو أ

 نفنالي  يت تع به ي اإلنادة ينييل بدأ سكككككككككككك احتنا ن   ؛لقإاعد ال إضككككككككككككإعية التا تحام الط اعاختينن ا

ي يب    من القنطإي أي تإجد حنىت طظّ ىّ تمن  ا ّ فا الع يية التحاي ية بنُ  سككككككككككككككنسالي  هإ اه  العقد

لط اع  إينى  عيطة تكصككككك  فا اعد قنطإطية ينفا التحايم لم يتكقن عيث قإا يَّ   أ  أفيمن هيا اىختينن

 ه ن:يخنج عي أ نيي  هيا ى عدم اىختينن سبب   يَّ البنحث أ

                                                           

 أ 2224أ لسطة )11أ  ي قنطإي التحايم ال صن  الجديد نقم )22/1)ال ندة أ 1)
  122ص  ال نجع السنبو   عبد العن   عانشهإ  الج ن    صيكثأ 2)
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الإقإع فا العالقكككنت الكككدإليكككة   ن ياإي قييككك   ا اهإهكككي  الط اع لمكككيا الجكككنطكككب أينافه كككن  ا -

ايم  تييبنت التحي فا ال نلب  ي العننفيي بفنل تعنقدإي فا هيا ال جن  ياإطإ   الخنصكككككككككككككككة

ن  عيث حمن إجإب تحديد القنطإي الإاجب التيبيو فا الط اعنت التا تُ ه ّ أ   إ يإخصككنئصككه

 التحايم 

 الث   إتناههطاتكنو بشأ الثيمم إعدم تإصّ   و لميا ال إضإعتكضي  ينفا الط اع بعدم التينّ  -

ة فا اختينن القإاعد ال إضككككككككككككإعية فا حنلة عدم من ال ختصككككككككككككّ بأطّ   هيئنت التحايم  ع عي مم

تكنقينت ايلك ا  ايب القإاطيي فا العنلمدته أيّ   إهيا  ن أال تطن عة ينافب  اهاختيننهن  ي ق

  أ1)التحايم الدإلية

بأي   له  من القنطإيلتكعي  سككككككككككككككيينته التا طظّ  ُ حّاماينب اىختينن هيا يكتي ال جن  لي يَّ ا

الط اع  ي ينفنه لم يعيّ طّ أ  إيلك بسككككككككككككبب قة عيث الط اعختينن القإاعد القنطإطية ال يبّ أ بنُ حّاميقإم )ال

عنتو  ه يقع عيثطّ   فإإ ضككككك طاطإي الي  يحام ط اعمم بشكككككا  صكككككنيي أال عنإض عيث التحايم القن

 احدى د  ع  هيه الصككالحية ال  طإحة لميئة التحايم تُ  أيَّ إينى البنحث التصككد  لميه ال شككاية   ُ حّامال

و القنطإي إله تيبي  اين  حاإم بقنطإي  عيي نهإ إالقنضا العند   ف ُ حّامالكنإو بيي دإن ال أهمّ 

   فيمن   السكككككيية القضكككككنئيةي لّ  ي اللنطا فمإ  حاإم بقنطإي الدإلة ال نأ ّ    الئ ة عيث الط اع الناه

  يستييع فص  فا حن  يهب لقنطإي ى يتعنننض

 ي قنطإي /بأ 39ت ال ندة )طصككّ   فيقد أ2)ا ا ينه  ي التشككنيعنت ال قننطةندطع اهال شككنّ  يَّ ا

يا لم يتكو الينفني عيث القإاعد القنطإطية ا) ه:أ عيث أطّ 1003أ لسككككككككككككككطة )33ا نقم )ندطالتحايم اه

                                                           

طه فا حنلة عدم تحديد أأ عيث 2222نقية اهإنإبية لعنم )أ  ي اىتك2ف1 ي يلك  ن طصككككككككككككككت عييه ال ندة )أ 1)
  ي تيبو قإاعد التطن ع التا تناهن  الئ ة بميا الخصإصالقنطإي الإاجب التيبيو فأي عيث ال حا ة أ

 أ 2224أ لسطة )11أ  ي قنطإي التحايم التجنن  ال صن  الجديد نقم )22/1ال ندة )أ 2)
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تنى  ال إضككككككإعية فا القنطإي الي  قت هيئة التحايم القإاعدإاجبة التيبيو عيث  إضككككككإع الط اع يبّ 

 أ بنلط اع اتصنى   النه اهطّ أ

ة ة فا اختينن القإاعد ال إضكككككككككإعييالتحايم سكككككككككيية تقدين ا قد  طي هيئة ندطع اهال شكككككككككنّ  يَّ ا

فا اختيكككنن القإاعككد  عيكككنهكككن الحوّ   إيلكككك  ي خال  إاند الطص بكككأي أالإاجبكككة التيبيو عيث الط اع

ي جع  ة بأيعينئمن هيه السيية التقدين بنلط اع  إقد أضنف فا ا  الئ ة إاتصنى   النال إضإعية اه

 ن  صككككككككّ عطد ن إضككككككككع ط  إالتقنليد ال تبعة فا طكس الطإع  ي الط اعنت هيا اىختينن  ع  ناعنة العندات

/جأ  ي طكس القكككنطإي عيث 39ال كككندة )فا إهإ  كككن جكككنء    ع الكقنة )بأ  ي طكس ال كككندة ن  تاكككن ييكككّ 

ي تناعا هيئة التحايم عطد الكصكك  فا  إضككإع الط اع شككنإي العقد أفا ج يع اهحإا  يجب  ) ه:أطّ 

جنى  إ ن  عتبنن اهعناف الجننية فا طإع ال عن ية إالعندات ال تبعةاى إتأخي فا   إضككككككككككإع الط اع

 عييه التعن   بيي الينفييأ 

لميه  عض ال شككككككككككككككنّ فيم يتعنّ   م التحايمن عيث صككككككككككككككعيد قنطإي ال نافعنت العناقا الي  طظّ  ّ أ

إطص   ال بند  العن ة ليقنطإي الثالعإدة  الثإبنلتنلا يصكككككنن   بميا الشكككككأي فال يإجد طّص   الج ئية

 ليمن  ي القنطإي ال دطا العناقا ا شننةاإل تأ التا سبق15ال ندة )

 

 القيود الواردة على صالحية هيئة التحكيم في اختيار القواعد الموضوعية الثاني: الفرع

تا لط اع عي تيك القة عيث افا اختينن القإاعد ال إضككككككككككإعية ال يبّ  ُ حّامتختيف سككككككككككيية ال

 ث هيا اىختالف طإعني  ي القيإد أإ الحدإد التا يجبب عيالط اع  إبنلتنلا يتنتّ  يت تع بمن ينفن

  أ1)لطنء اختيننه لتيك القإاعدأ ُ حّامي يناعيمن الأ

                                                           

  114ص ال نجع السنبو     عانشهعبد العن إ الج ن    صيكث أ 1)
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 :اآلتيعلى الشكل تناول تلك القيود وسنحاول في هذا الفرع من المطلب 

 : انعدام االختيار في العالقات الوطنيةوالً أ

الط اع عالقككة إيطيككة  يا اككنطككت العالقككة  حكك ّ ا ُ حّامديككة اىختيككنن لككدى التطعككدم تعككدّ         

إهإ    اني تطكييه إأيضكككككككن هإ بنام العقد   إهإ  اني اينافبانفة عطنصكككككككنهن  ي حيث جطسكككككككية اه

نطإي ينن قاخت ُ حّامالط اع  إبنلتنلا ى يسككككككككككتييع ال  ح ّ  ايلك ال اني الي  إقع فيه الكع  الضككككككككككننّ 

من بقنطإي   إيلك بسككككككبب عدم اتصككككككنلليقإاطيي تلين تطن عن   العالقة ى يَّ ؛ بسككككككبب أجطبا ليحام الط اعأ

   أ1)و قإاعد القنطإي الإيطاي ييبّ أ ُ حّامم عطدئي عيث الجطبا  فيتحتّ أ

 ة ال الئ قدينية ىختينن القإاعد ال إضكككككككككككإعيةت سكككككككككككيية   ُ حّاماني  طي ال ي  ع إاذ ال شكككككككككككنّ  يَّ ا

عالقة التا لي اختينن قنطإي أجطبا ُ حّامطكس الإقت ى يستييع اله فا  أطّ ىّ   اأ2)لتيبيقمن عيث الط اع

نطت العالقة يا ااين القنطإي الإيطا  عيث عاس  ن اليقإاطيي  إاين  تصككككية بقنطإي  لين تطن عن  تُ  ى

إعية عطد عدم اختينن القإاعد ال إضككك إنئيسكككين   الي  ياإي دإنه  ييإبن   ُ حّامدإن ال فمطن يبن ُ   دإلية

اع   قإاعد  إضككككككككككإعية  تصككككككككككية بنلط  اختينن أ عطدئي   ُ حّامفيي  إانطت العالقة دإلية  لينفا الط اع

  أ3) ي القإاعد الدإلية ال ع إ  بمن فا  جن  التجننة الدإلية   ن عيث طحإ  

 التحكيم للنظام العام : عدم مخالفة قرارثانياً 

جب عييمن عطد في  ال إضكككككإعية التا تناهن إاجبة التيبيو التحايم القإاعد   و هيئةُ تيبّ عطد ن 

م ي تناعا عدم اليمن أقنانات تحاي ية ليكصككككككككككككككك  بنلط اع ال قدّ  الثإالإصككككككككككككككإ    ع   هيه القإاعد

                                                           

نسككككككككككنلة  ،دراســـــــة مقارنة –الداخلي دور الُمحك م في إجراءات التحكيم أ  1001 حا  حسككككككككككنم عبد اليييف )أ 1)
  28 نجستين  ايية الحقإو  جن عة الطمنيي  ب داد  ص

  25النفنعا  اشنف عبد العييم    نجع سنبو  صأ 2)
  114ص   نجع سنبو   عبد العن    عانشهإ    صيكث الج ن  أ3)
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ال ختصة   حا ةحيث تستييع ال  أ1) إقعت قناناتمن تحت ينئية البياليىّ   إاذ  خنلكتمن ليطظنم العنم

  ن كن مكأي تاإي هطكنلكك دعإة  نفإعكة أ الثعطكد الطظن بكنلكدعإى ببيالي حام التحايم دإي الحكنجكة 

 ي تقإم بيلك  ي تيقنء طكسمن ب  أ

أ فا 1003أ لسككككككككككككطة )33ا نقم )ندطا فا قنطإي التحايم اهندطع اهال شككككككككككككنّ  إلقد طّص     

بيالي ب طكسمن تيقنء  ي البيالي دعإى تطظن التا ال ختصة  حا ةال /بأ: )تقضا71/37ال ندة )

  ي  الط اع  إضككككإع يَّ أ إجدت ياا إأ ال  ياة فا العنم الطظنم يخنلف  ن تضكككك ي في ن التحايم حام

   فيمنأ التحايم يجإ  ى التا ال سنئ 

أ  ي قنطإي ال نافعنت ال دطية نقم 173ع العناقا هيه الحنلة فا ال ندة )م ال شكككككككككنّ إايلك طظّ 

 :أ2)أ حيث جنء فيمن3191)أ لسطة 33)

  يالطهاإا ببال ختصكككة أي يت سكككّ   حا ةيي عيث الُ حّا ح قنان الين  يجإ  ليخصكككإم عطد ن يُ 

  ي تيقنء طكسمن أي تبييه فا اهحإا  اآلتية:  حا ةإلي

 يا اني القنان قد خنجأإ ا  أإ بطنء  عيث اتكنو بني   طة تحنينيةايا اني قد صكككككككككككككككدن ب ية بيّ  -3

 تكنو عي حدإد اى

ة ط ي قإاعد التحايم ال بيّ  أإ قنعدة     ي قإاعد الطظنم العنم أإ اآلداب قنعدة   ايا خنلف القنانُ  -1

 فا هيا القنطإي 

  ي اهسبنب التا يجإ   ي أجيمن اعندة ال حنا ة  و سبب  ايا تحقّ  -3

 ات التا تؤلن فا صحة القنان جناءأإ فا اإل  ايا إقع خيأ جإهن  فا القنان -7

 انيلمبحث الثا
                                                           

  421 يبعة ال عننف  القنهنة  ص  2  ج2ي ، شرح أحكام المرافعاتأ  2211)  القشييطا  سعدإي طنجاأ 1)
  225سعد   نجع سنبو  صأ طدي   أ 2)
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 ة في منازعات التحكيمجرائيالقواعد اإل
إقف حاي ية بن تمن إيتات التحايم بأه ية خنصككككة فما تحدد  سككككنن الع يية التاجناءتحظث 

  حيث أ1)صككككككككدإن حام التحايم الثإ بيالي قنان التحايم  إالتا تطتما بنلضككككككككنإنة عييمن صككككككككحة أ

صككككدان يث سككككنعة اع ات التحايم دليال  اجناء نُ إتيإّ  ضككككجُ طُ  نُ عتب  إيُ   ية ليتحايمسككككنسككككالناي ة اه نُ عتب  تُ 

ضكككج إاكنية عيث ط  ؤشكككنا   د  ع  إيُ   صكككدان قنان تحاي ا صكككحييا الثتمن تؤسكككس دقَّ  يَّ   إاذ قنان التحايم

شككككنيعنت ايب التت أ ؤسككككسككككة تحاي ية  إلقد طصككككّ بإ و ب نا  أيتعيّ  أإ اني إيطين   تشككككنيع سككككإاء    ّ أ

  أ2)اتجناءيا اني يشإبه عيب فا اإلم ااي قننطة عيث بيالي قنان التحال

 تبننهع  فمإ يعت د عيث ينفا الط اع بنيإ يبيعة اتكنقية التحايم أيَّ ن طّ ي بيّ إا ن سككككككككككككككبو أ

ختينن خالفمم  ليلك يقإم ينفن الط اع بن نادتمم لح ّ الط اع ب حض ا أينافه يلاييجأ  اتكنقين   قضككككككككككككنء  

اختينن  حنية فاال يَّ إلاي يجب اهخي بعيي اىعتبنن أالتا سككككككككككككككإف تيبو عييه  ة جنائيالقإاعد اإل

ايب ت عييمن أهن قيإد قنطإطية طصككككككككككككككّ دُ إتقيّ   هن حدإدفما تحد    ة ليسكككككككككككككككت  ييقةجنائيالقإاعد اإل

 التشنيعنت ال قننطة 

 ي  دَّ بُ  إ ي هطن اني ى  ف أإ يشكككككككككإبمن القصكككككككككإنقد تتخيّ  ينافاه انادة يَّ د أي طؤاّ أ إطإد  

ايلك  عنفة إ    ن منة ل طن عة التحايم ال طظإنة أجنائي عنفة دإن هيئة التحايم فا تحديد القإاعد اإل

  يمن لميا ال إضإعي تقف عطدهن هيئة التحايم عطد تصدّ ا الحدإد أإ القيإد التا يجُب أه  ن

                                                           

أ  الطظكككنم العكككنم إالقكككنطإي الإاجكككب التيبيو عيث اجناءات التحايم فا 1002النفكككنعا  اشككككككككككككككنف عبكككد العييم )أ 1)
 .2العالقنت يات العطصن اهجطبا  دان الكان الجن عا  اإلساطدنية  ص

أ ل سألة تحديد اإلجناءات الإاجبة اإلتبنع أ نم 2224أ لسطة )11يم ال صن  نقم )أ  ي قنطإي التحا15ال ندة )أ 2)
هيئة التحايم بقإلمن: "لينفا التحايم اىتكنو عيث اإلجناءات التا تتبعمن هيئة التحايم ب ن فا يلك حقم ن فا 

  لعنبية أإ خننجمن"اخضنع هيه اإلجناءات ليقإاعد الطنفية فا أ   طظ ة أإ  نا  تحايم فا ج مإنية  صن ا



64 
 

 

 ينافاه ادةان  اهإ طتطنإ  فا  : ييبيي الثتقسككككيم هيا ال بحث  ه سككككإف يتم  إلبيني هيا ايّ 

ة إالقيإد الإاندة عييمن  إفا اللنطا سكككككككككطتطنإ  دإن هيئة التحايم فا تحديد جنائيفا تحديد القإاعد اإل

 ة إحدإدهن جنائيالقإاعد اإل

 

 الولالمطلب 
 رادةات التحكيم وحدود هذه اإل إجراءفي تحديد  طرافال إرادة

ص لتخيّ  طمم فا ا إيلك نابة    ةجنائيال تعن ييي بنلتحايم يقإ إي بصككككككككككككككيناة القإاعد اإل يَّ ا

ة إالتعقيد ييّ حيني بنلشككاسككم فا الين  ي اهقمن ال حنام العندية التا تتّ ناءات التا تيبّ  ي قإاعد اإلج

 يتطنسب  ع ال عن الت التا يخضع لمن التحايم يات الينبع الخنص  الي  ى

ي حدإد هيا إتبيي  ةجنائياإل سكككطتطنإ  فا هيا ال ييب دإن ينفا التحايم فا تحديد القإاعد

 تا:ا إالعناقا   ي خال  فنعييي عيث الطحإ اآلندطالدإن فا التشنيعيي اه

 

 ات التحكيمإجراء: دور طرفي النزاع في تحديد الولالفرع 

ابن أ الط اع حنية   ينافتتيي ه ن  نضنئي فن  اليبيعة الخنصة ليتحايم إال ت لية باإطه تصنّ  يَّ ا

لدى  نإهيه الحنية ى تتإفّ   إقنت عقد الجيسكككككككككنت  إأاتجناءالينيقة التا تسكككككككككين بمن اإلفا اختينن 

  أ1) نم القضنء العند ال تطن عيي أ

                                                           

أ عيث  ن ييا )اّي أصكككككككككككإ  التحايم ب ن فا يلك تأليف 2212اإ  جطيف لعنم )إ أ  ي بنت12طصكككككككككككت ال ندة )أ 1)
  حا ة التحايم تاإي تنبعة إلنادة الينفيي إلقنطإي البيد الي  يجن  التحايم عيث أناضيهأ 
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كا اال الطإعيي ياإي هطنك اتكنو فحنا    مالتحايم  ؤسكككككككككسكككككككككين  أاني إب ض الطظن سكككككككككإاء أ

إي اىتكنو القنط ي هياحيث يتضكككككككككك ّ هيئة تحايم  ختصككككككككككة   الثه أسككككككككككنسككككككككككتحايم ُيحن  الط اع عيث 

  أ1)ات الدعإى التحاي يةاجناءإاجب التيبيو عيث  جنائااإل

نفا ي الثعينء حنية اختينن القإاعد التحاي ية ت أايب التشككككككككككككككنيعنت عيث اإلقد اسككككككككككككككتقنّ 

تندطالتحايم إ طمن القنطإي اه أ لسكككككطة 33ا نقم )ندطأ  ي قنطإي التحايم اه17ال ندة ) ا  فقد طصكككككّ

 يلك فا ب ن التحايم هيئة تتبعمن التا اتجناءاإل عيث اىتكنو التحايم لينفا )أ عيث 1003)

  إأ ةال  يا فا تحايم  نا  إأ  ؤسكككسكككة أ  فا ال تبعة ليقإاعد اتجناءاإل هيه خضكككنعا فا م نحقّ 

  تناهن االت التحايم اتاجناء تختنن يأ التحايم لميئة اني اىتكنو هيا  ل  يإجد لم يافإ خننجمن

  ال دطية ال نافعنت قنطإي  ي أ195) ال ندة ا ن طصت  القنطإيأ هيا حانمأ  ناعنة  ع إيلك  طنسبة

 ال قننة اتجناءإاإل اهإضنع اتبنع ييُ حّا ال عيث يجب -١أ عيث )3191) لسطة أ33نقم) العناقا

  ييُ حّا لا اعكنء عييه حوى وناتك أ ّ  أإ التحايم عيث اىتكنو يتضككك ّ  ايا ىّ ا ال نافعنت قنطإي فا

 إيأ ُ حّا الن عييم يسين  عيطة اتاجناء إضع أإ  صناحة  طمن

أ عيث طكس ال عطث الإاند فا ال ككندة 3ف15د القككنطإي ال ككدطا العناقا فا ال ككندة )اككّ إلقككد أ

 نت ييا )يسككككن  عيث اىلت ا ي  نال تعنقديي عيث العقد  حيث بيّ  انادةع ن    بشككككأي االسككككنبقة اليان

ُي ال شككككككككككككككتنك لي تعنقديي االتعنقدية قنطإي الدإلة التا يإجد  ي  يا اختيكن فإ   إيطن   احدإ يا اتّ فيمن ال  إ 

 قنطإطن   يَّ ف أي  ي الظنإ إ يتبيّ كو ال تعنقداي أ ن لم يتّ   فيمن العقد هيا يسكككككككككككككن  قنطإي الدإلة التا تمَّ 

إية ليقنطإي اهإلعينء اىتجنه ال نلب هإ ا يَّ تكنقينت الدإلية فإناد تيبيقهأ  إعيث صكككككككككككككعيد اىخن يُ  
                                                           

أ التا إند فيمن )فا اهحإا  التا يجي  فيمن هيا 1002)أ لسكككككككطة 2أ  ي قنطإي التحايم اهندطا نقم )5ال ندة )أ 1)
القنطإي لينفا التحايم اختينن اإلجناء الإاجب اىتبنع فا  سنلة  عيطة فإي يلك يتضّ ي حّقم ن فا اإليي لي ين 

 .فا اختينن هيا اإلجناء  إُيعتبن  ي ال ين ا   ؤسسة أإ  نا  ليتحايم فا ال  ياة أإ فا خننجمنأ
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أ  ي 1)فكككنل كككندة   التحايم فا الكككدنجكككة اللكككنطيكككة اجناءتا  اكككني   إ ي لم يكككأينافالكككي  تختكككننه اه

إقد سككككككككككننت عيث هيا   ينافهاإية ليقنطإي الي  تختننه اهإلعيت أ أ3113اإ  جطيف لعنم )إ بنت

 أ 3193بية لعنم )إ إن أ إاىتكنقية اه3153إيإنك لعنم )طي  ي اتكنقية الطمج ا   

ظنم عيث ط نادةه إبنلنام  ي هي طة  بدأ سككككككككككككككييني اإلطّ التطإيه اليه بميا الصككككككككككككككدد أ إ ن طإد  

يث   يقتصككككككككككن عات التحايمجناءفا إضككككككككككع صككككككككككيناة اتكنقية إل ينافاه انادةدإن  يَّ  أىّ   االتحايم

 :أ1)إيلك ليسببيي التنلييي  ليتكنصي و تينّ اه إن الجإهنية إى ي

ب ي تلنن بسككككككككككككبة التا ي اي أجنائي عنفة ج يع ال سكككككككككككككنئ  اإل لمن الط اع ى ي اي أيناف يَّ أ -

 إتإقعمن بشا   كص  إدقيو   الط اع

 ي تعننض  ل  هيه الصكككككككيناة  ع  سكككككككيإب خإفن  هيا اه الثإي الط اع قد ى ييجؤ  أيناف يَّ أ -

  أ2)فيه تطكيي قنان التحايم الطظنم العنم فا البيد الي  سيتم  

 

 ات التحكيمإجراءحديد تفي  طرافال إرادةالفرع الثاني: حدود 

 لح ِّ  يإب  سكككالتحايم اأ الثؤإي  ي ال  ي ات التا يحصككك  عييمن الييي ييج يَّ ن أطّ ي بيّ و أسكككب

  نادةيني اإلسي الثإخضإع اتكنقمم   نادتمما ة ب حض  جنائييختننإي قإاعدهم اإلمم طّ   هإ أخالفنتمم

ا ات التجناءعيث ينفا الط اع  ناعنتمن عطد الع   عيث تحديد اإل ن  إشككككككككككككككنإي ا  ك قيإدهطن يَّ  أىّ ا

   أ3)إ  شننية التحايمم سإاء اني  ي خال  شني التحايم أفا التحاي عُ ب  تَّ سإف تُ 

                                                           

دان ال عننف ليطشن إالتإ يع القنهنة    1ي  تنازع االختصاص القضائي الدوليأ  2212) هشنم صندو عيا أ 1)
  254القنهنة  ص

  24نضإاي أبإ  يد   نجع سنبو  صأ 2)
شككني التحايم هإ أي يتّم اضككنفة شككني اليجإء الث التحايم فا حنلة طشككإب أ  ط اع بيي ينفا العقد  إيلك فا أ 3)

العقد طكسكككككه إقب  طشكككككإب الط اع  أ ن  شكككككننية التحايم فمإ أي يتمَّ اليجإء اىتكنو بنليجإء الث التحايم بعد إقإع 
أ  حدإد سككككككككككيية الُ حّام 1020شككككككككككعبني  فناس انيم)  الط اع إأّى ياإي  إجإدا  فا العقد ابتداء  اطظن فا يلك

ف قن  ليعدالة     22  ص2  السطة اللنطية  العددحلي للعلوم القانونية والسياسيةممجلة المحقق الإ 
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 :اآلتيعلى النحو بإيجاز هذه الحدود والشروط  اولنوسوف نت

 اتجراء: الكتابة كشرط لتحديد اإلوالً أ

ات الجإهنية التا عيث ينفا التحايم اىلت ام بمن عطد الع   عيث جناءالاتنبة  ي اإل نُ عتب  تُ 

لقإاطيي االتا اعت دت اشكككككككككككني فا العديد  ي   بمن فا التحايم الع  ُ  ات التا سكككككككككككيتم  جناءتحديد اإل

  أ1) ة ليتحايمالدإلية ال طظّ 

 انادةجمت اي ات خصكككككإصكككككن    تحت ينئية البيالي ي أي ياإي  اتإبن  اتكنو التحايم  يتعيّ  يَّ ا

انطت  نلقينم اتكنو التحايم  إليست  جند إسيية إللبنته  إل ّ  اعتبنن الاتنبة ناطن   ع صناحة الثال شنّ 

ىتكنو  بيالطن   د  ع  البيالي الطنشككئ عي تخيكمن يُ  يَّ كنو عيث التحايم  فإفا اىت ن  شككاييّ  ناطن   د  ع  الاتنبة تُ 

  أ2)ث تض يي قإاطيطمن شني الاتنبةإلقد دأبت التشنيعنت ال قننطة عيته   ّ التحايم بنُ 

أ حيث 1003أ لسككككطة )33تنبة فا قنطإي التحايم نقم )ا عيث شككككني الاندطد ال شككككنع اهاّ إأ

إياإي    اني بنيال  ىّ   إاذ ي ياإي اتكنو التحايم  اتإبن  ه )يجب أطّ عيث أ/أأ 30جنء فا طص ال ندة )

 ي نسككنئ   طه  ن تبندله الينفنييا تضكك ّ طه  سككتطد إقعه الينفني  أإ ايا تضكك ّ ا اتكنو التحايم  اتإبن  

 ب لنبة د  ع  إ اينهن  ي إسنئ  اىتصن  ال اتإبة التا تُ أإ بنقينت  أإ عي ينيو الكناس أإ التياس أ

 سج  لالتكنوأ 

لبنت التحايم  ي خال  صكككككيناة ال ندة فا ا طن  ن  ا اني    ندطع اهال شكككككنّ  يَّ م أن تقدّ إطي س   ّ 

ا نسكككككنئ    أإ فينافعة  ي اهاتكنو التحايم فا  شكككككا  إليقة  إقّ  ي اي أي يندَّ  إبنلتنلا  السكككككنبقة

                                                           

  إهإ احد اه م 2285أ  ي القنطإي الط إيجا)اليإطسكككككككتنا أ الي  أعدته لجطة اه م ال تحدة سكككككككطة 1/1ال ندة )أ 1)
 أ  2258أ  ي اتكنقية طيإيإنك لسطة )1إ طمن  القنطإي اهندطا إال صن   إال ندة )ال صندن النئيسية 

ال تعيو بنلتحايم فا ال إاد ال دطية إالتجننية  عيث  2224لسطة  11 ي القنطإي ال صن  نقم:  21طص ال ندة أ 2)
  ن ييا:" يجب أي ياإي اتكنو التحايم  اتإبن إ اى اني بنيال"  
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ه ب أطّ جنط الث   ي إسككككنئ  اىتصككككن  أخنىة إسككككيية أإ أيّ   أإ بنقينت  أإ اتصككككن  بنلتياس   تبندلة

تكنو الينفيي بإجإد ا عا فيمن أحدُ  ي خال  تبند   يانات الييب أإ الدفنع التا يدّ  ي اي أي يندَّ 

  تحايم

تنبة شككككككككككككككني الا يَّ   فقد اعتبن أم التحايمن قنطإي ال نافعنت ال دطية العناقا الطنفي الي  طظّ  ّ أ

ن) ى حيث جنء فيم  أ151دته ال ندة )اّ   إهيا  ن أناني اتكنو التحايم ي أ ناطن   د  ع    إى تُ لبنتلإل

سكككككككككككككتحنلة يا الشكككككككككككككني يإجب البيالي ىه ف  تخي   يَّ   إبميا فإ بنلاتنبةأىّ يلبت اىتكنو عيث التحايم ا

  ينفا ات ال تبعككة  ي قبككجناءعيث اإل بن قيككدا  تعه يُ طككّ إد اتكككنو التحايم بككدإطككه  إبمككيا فككإلبككنت إجا

 يَّ ا الت يي  العناقية ب ن ييا )  حا ة   إهيا  ن قضكككككككككككت به ي تإفنه دّ ى بُ  إشكككككككككككنين شكككككككككككايين    العقد

الشكككني الإحيد لإجإده إتنتيب ألنه  يَّ   إاذ أ  نافعنت151التحايم فا القنطإي طإع إاحد حسكككب ال ندة )

  أ1)لة  ي قنطإي ال نافعنتأ ال عدّ 151ياإي لنبتن بنلاتنبة حسب ال ندة )هإ أي 

 ات التحكيمإجراء: النظام العام كقيد الختيار ثانياً 

يجإ  تطكيي  ه ىطّ   ها أإتشككنيعن   إقضككنء   اىتكنو بشككأطمن فقمن    إن القييية التا تمَّ  ي اه لع ّ 

يم  كككنهال أالنفانة الطظككنم العككنم ها  ي  يَّ   إبككنلنام  ي هككيا اإلج ككنع فككإليطظككنم العككنم حام  خككنلف

 يع جفا الحكنظ عيث  صكككككنلي  ن  هن ّ   كمإم الطظنم العنم ييعب دإنا   يَّ  نهيتمن  اال ختيف فا تحديد 

إ ه   جت ع التجننة الدإليةإ  ي خال  تج عمن عالقة داخيية أ ينافانطت هيه اه سككككإاء    ينافاه

عطد اختيننهن  ينافعيث اه يَّ إبنلتنلا فإ  ينافاه انادةعيث  ليطظنم العنم حتث يعيا سكككككككككككككك إا   ن 

                                                           

  2215لسطة  2   ج إعة اهحانم العدلية   العدد اهإ   ي السطة 5/1/2215تننيخ القنان أ 222)نقم القنان أ 1)
  251ص
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ة يسككككككككككككككمم يجنائاختينن القإاعد اإل يَّ   اي االعنم ات التا تحام التحايم عدم  خنلكتمن ليطظنمجناءإلل

  أ1)إ تيسين العالقة التحاي يةا تعقيد أبشا  ابين ف

أ 33ا نقم )ندط/بأ  ي قنطإي التحايم اه71/7 ن إند فا ال ندة ) الثطشكككككككككككين  أخنىإ نة 

   حيثيا  ن إند فيه  ن يخنلف الطظنم العنمبيالي حام التحايم بشكككككككا  عنم ا الثأ  1003لسكككككككطة )

  تيقنء  ي البيالي دعإى تطظن التا ال ختصكككة  حا ةال تقضكككا -ه )بطّ جنء فا طص ال ندة عيث أ

 يَّ أ إجدت ياا إأ ال  ياة فا العنم الطظنم يخنلف  ن يتضككككككك ّ   ن فا التحايم ببيالي حام طكسكككككككمن

   ن ا   ف  قد جنء عن ن   الطصَّ  يَّ أ  عي ن أ فيمن التحايم يجإ  ى التا ال سككككككنئ   ي الط اع  إضككككككإع  

 بنيال  نُ عتب  يخنلف الطظنم العنم يُ 

 ا التا إند فيمن )    إيلكندطأ  ي قنطإي التحايم اه17إايلك إ ي خال   دلإ  ال ندة )

 ع ال بند   بشككككككككا  عنم  طيبقن  ي ياإي اختينن القإاعد أ  أ  يجب أ القنطإي هيا حانمأ  ناعنة  ع

  أ2)التا بنلضنإنة عدم  خنلكتمن ليطظنم العنم  ية ليدعإىسنساه

اىسكككككككككككككتطجند  م  ه دائ ن يتطّ   فإليتحايم  سكككككككككككككتقال   م قنطإطن  ه لم يطظّ طّ   فألن فا القنطإي العناقا ّ أ

  ينافالنئيسكككككككا فا تطظيم العالقنت القنطإطية بيي اه ال نجع   نُ عتب  بطصكككككككإص القنطإي ال دطا الي  يُ 

  أ3) ة ل خنلكة الطظنم العنم فا العديد  ي  إاد القنطإيإبميا فيقد إندت الطصإص ال طظّ 

                                                           

قانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في أ  1002) النفككنعا  اشككككككككككككككنف عبككد العييمأ 1) عام وال النظام ال
  1ص بعة  اإلساطدنية دان الكان الجن عا  بدإي ي  العالقات ذات العنصر الجنبي

 أ 1002لسطة ) 22اطظن قنطإي التحايم اهندطا نقم )أ 2)
أ  ي القنطإي ال دطا العناقا التا طصكككككككككككككت عيث  ن ييا )ى يجإ  تيبيو أحانم قنطإي أجطبا قننته 21ال ندة )أ 3)

ت ال ندة الطصكككككككككإص السكككككككككنبقة ايا انطت هيه الطصكككككككككإص  خنلكة ليطنظم العنم إاآلداب فا العناوأ  ايلك طصككككككككك
أ عيث اطه)ياإي العقد بنيال ايا الت م ال تعنقداي  ي دإي سككككككبب أإ لسككككككبب   طإع قنطإطن  أإ  خنلكن  2/ف/241)

 ليطظنم العنم إاآلداب أ 
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 المطلب الثاني
 وحدودها ةجرائيهيئة التحكيم في اختيار القواعد اإلسلطات 

قإي عطد ن يتك يناففنه  نادةاإل ات التحايم هإ قنطإياجناءالقنطإي الي  يحام  يَّ اهصكككككك  أ

الطظن فا  نب إجبمكك يتم   التا اتجناءيتكقإي عيث قككنطإي  عيي يحام اإل  حككنلككة ط اعمم ليتحايمعيث ا

  أ1)الخنصة بنلع يية التحاي ية خنىات اهجناءات ال نافعة إاإلاجناءإالسين فا   الط اع

إيلك  ي خال  اتكنو   ال طن عةة لتحام سككككككككككككككين جنائياختينن القإاعد اإل ي يتمَّ اهصككككككككككككككك  أ

ت أايب  ليمم  فقد طظّ عي هيا ال إضكككإع إعدم التينو ا السكككاإت  ن قد يتمّ    إلاي لسكككبب  ينافاه

  أ2)اته عيث العقداجناء وُ يبَّ بنام العقد هإ القنطإي الي  تُ القإاطيي أي ياإي  اني ا

حنلة ا تمَّ ي ي  أةجنائياإله فا حنلة سككاإت ينفا التحايم عي اختينن القإاعد طّ إقد يحصكك  أ

  فخنص  إسككككطقإم  ي خال  هيا ال ييب بنلتعنّ  هيئة التحايم  ب إجب طص   الثتحديد هيه القإاعد 

 ي  إحدإد هيه السكككككككككككيينت  ي خال  فنعيةجنائية التحايم فا اختينن القإاعد اإليئسكككككككككككيينت ه عيث

 :اآلتاإعيث الشا  

  

                                                           

  222  صع نيدان اللقنفة ليطشن إالتإ يع    2ي  التحكيم التجاري الدوليأ  1020) سن ا   ح د فإ  أ 1)
أ إالتا طصكككككت عيث  ن ييا:)تسكككككن  أحانم هيا 1002أ لسكككككطة )22التحايم اهندطا نقم )أ  ي قنطإي 2ال ندة )أ 2)

القككنطإي عيث اكك  تحايم اتكككنقا يجن  فا ال  ياككة إيتعيو بط اع  ككدطا أإ تجككنن  بيي أيناف  ي أشككككككككككككككخككنص 
نطت أإ اين دية االقنطإي العنم أإ القنطإي الخنص أّين  انطت يبيعة العالقة القنطإطية التا يدإن حإلمن الط اع  عق

 عقديةأ 
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 ةجرائيالقواعد اإل هيئة التحكيم في اختيار : دورالولالفرع 

الخصكككككككككإ ة عيث القنطإي الإاجب  أيناف  حنلة عدم اتكنو أ1)ايب التشكككككككككنيعنت ت ألقد طظّ 

لقنطإي إ هيئة التحايم فا تحديد اأ ُ حّامة  فكا هيه الحنلة يقإم الجنائيتيبيقه عيث ال سكككككككككككككككنئ  اإل

شكككككككككككككأي  انطينت إحنية بالخصكككككككككككككإ ة  ي ا أينافع به ع ب ن يت تّ هطن يت تّ  ُ حّامالإاجب التيبيو  إال

 جنائاخي بنلقنطإي اإلأإ اه  فا  نا  تحايم جنائاي يعت د الطظنم اإلة  إله أجنائيإضع القإاعد اإل

  أ2)لدإلة  عيطة

هيه الحنلة أ 1003أ لسكككككككطة )33ا نقم )ندطأ  ي قنطإي التحايم اه17ال ندة ) تإلقد طصكككككككّ 

  التا ايمالتح اتاجناء تختنن يأ التحايم لميئة اني اىتكنو هيا  ل  يإجد لم )     حيث جنء فيمن:

   أ القنطإي هيا حانمأ  ناعنة  ع إيلك  طنسبة تناهن

ا تحديد ف ُ حّامسككككيية ال الثالطنفي  ن يشككككين  قنطإي ال نافعنت العناقا  تيهيا إلم طجد فا 

انم التحايم م أحطظّ  ي  إضكككككع لم تُ  أالنن فا طّ ه ا ن بيّ طّ ات؛ هجناءالقنطإي الإاجب التيبيو عيث اإل

بيط ن  شككككككككككككككنإع قنطإي التحايم التجنن  الدإلا   حانم التحايم الداخيام أط ن طظّ التجنن  الدإلا  إاذ 

ه )لينفا التحايم اىتكنو عيث تحديد طّ أ عيث أ13ت ال ندة )ي طصككككككككككككككّ   ايلك الثشكككككككككككككككنن قا أالعنا

ت الميئة ن تإلّ كقيا لم يتّ   فإال  سككككككككككككككين التحايمي عيث هيئة التحايم اتبنعمن خات التا يتعيّ جناءاإل

 تحديدهنأ 

                                                           

أ  ي قنطإي التحايم ال صككككككككككككككن  )      فإيا لم يإجد  ل  هيا اىتكنو اني لميئة التحايم أي تختنن 15ال ندة )أ 1)
 اجناءات التحايم التا تناهن  طنسبة  إيلك  ع  ناعنة أحانم هيا القنطإيأ 

 طن عنت ال شككككنإعنت الدإلية ال شككككتناة   جية أ  حام التحايم التجنن  الدإلا فا 1022 يداي   لطث هنشككككم )أ 2)
  222التشنيع إالقضنء  السطة الخن سة  العدد اهإ   انطإي اللنطا  ص
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ضككككا ني طجدهن لدى القة ى ي اي أجنائيفا اختينن القإاعد اإل ُ حّامهيه السككككيية لي يَّ عي ن أ

  ات فا البيككد الككيجناءبتيبيو قككنطإي اإل خين ياإي  ي  ككن  اه يَّ الإيطا فا ال حككنام العككنديككة  اي ا

  أ1)ةي ننس فيه سيينته القضنئي

 

 ةجرائيالفرع الثاني: النظام العام كقيد على سلطة هيئة التحكيم في اختيار القواعد اإل

نع بة الإاجبة التيبيو عيث الط اع  قيدة بنتّ جنائيفا تحديد القإاعد اإل ُ حّامسككككككككككككككيية ال يَّ ا

 لم  تث  ن اني القنطإي الي  اختننه   إ ناعنة الطظنم العنم إ ناعنة القإاعد الإاندة فا قنطإي التحايم

  أ2)ه ياإي عنضة ليبياليطّ   فإ ي حقإو الدفنع ن  إ يمدن حقّ   فيه  خنلكة ليطظنم العنم  أُ حّامال

أ فا ال ندة 1003أ لسكككككككطة )33ا نقم )ندطا فا قنطإي التحايم اهندطع اهال شكككككككنّ  إلقد طّص 

  ي حامببيال طكسمن تيقنء  ي البيالي دعإى تطظن التا ال ختصة  حا ةال تقضا /بأ: )71/37)

   ي الط اع  إضكككككككإع يَّ أ إجدت ياا إأ ال  ياة فا العنم الطظنم يخنلف  ن تضككككككك ي  ن فا التحايم

 .أ فيمن التحايم يجإ  ى التا ال سنئ 

ايا خنلف القنان قنعدة  ي ) هطّ عيث أأ  ي قنطإي ال نافعنت العناقا 173/1) ت ال ندةإطصككَّ 

  أالطظنم العنم أإ اآلداب أإ قنعدة  ي قإاعد التحايم ال بيطة فا هيا القنطإيقإاعد 

  ضيي كإّ  إيُ حّا ال اني ياا -٢) أ  ي قنطإي ال نافعنت العناقا195/1ت ال ندة )ا ن طصَّ 

 العنمأ  ظنمبنلط  طمن وتعيّ   ن ىّ ا إقإاعد القنطإي ال نافعنت اتإجناءب التقييد  ي يإ  عك  يُ  بنلصيي

                                                           

شكككككككنف عبد العييم  القنطإي الإاجب التيبيو عيث أ  النفنعا  222ال نجع السكككككككنبو  ص سكككككككن ا   ح د فإ   أ 1)
  2اإلجناءات   نجع سنبو  ص

 أ  ي قنطإي ال نافعنت الكنطسا 2484التحايم ال صن   إال ندة )أ  ي قنطإي 52ال ندة )أ 2)
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نإية ات  شكككجناءيي بنلطسكككبة لإلُ حّا حنية ال يَّ بميا الصكككدد أ يضكككن  طإد أي طشكككين اليه أ إ ن

التا ى ي اي   يضككككككككن  الدفنع  ي الطظنم العنم أ   إتعتبن حقإوأ1)بإجإب احتنام حقإو الدفنع يضككككككككن  أ

ابين  حد   لثا نُ عتب  ات ال تبعة فا خصككككإ ة التحايم تُ جناءاإل يَّ   إاذ شككككان  ي اه شككككا     خنلكتمن بأ ِّ 

خن فا ال نلب هإ اآل ُ حّامت ال سككككككتخد ة فا ال حنام العندية  إياإي حام الاجناءشككككككبيمة بتيك اإل

  أ2)شبيمن بنلحام القضنئا

  

                                                           

 أ  ي قإاعد اليإطستنا   ال نجع السنبو 25/2ال ندة )أ 1)
دان   2ي  التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الدوليةأ  1008أبإ اح د  عالء  حا الديي  صككككككككككككككيكث )أ 2)

  42ص الجن عة الجديدة  اإلساطدنية 
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 الرابعالفصل 
 قانون الواجب التطبيق على منازعات التحكيمنطاق ال

 

 همّ د   ي أع   إضكككككككككإع تحديد القنطإي الإاجب التيبيو عيث الط اع يُ  يّ  ي التأايد عيث أ دّ بُ  ى

التيبيو  تحديد القنطإي الإاجبفا ال إاضكككككككيع ال تعيقة بنلكصككككككك  فا الط اع التحاي ا  إيتطن ع  دوّ إأ

  ئة التحايمتمن عيث هي ّ ال سككألة بنُ  ُض عن  حيث تُ   التحايم حده ن تيبيو قنطإي  قنّ : أياتجنهني الطن

  أ1)نادةهإ تيبيو قنطإي اإلخن إاآل

ديد اكن يكة فا تحك الط اع حنيكة   ينافه يَّ يكب اىتجكنهكنت الكقميكة إالقضكككككككككككككككنئيكة أاأتعتنف إ 

ا الط اع  من تكص  فب عطث أطّ  ؛التحايم  حا ةالقنطإي الإاجب التيبيو عيث  إضإع الط اع  ي قب  

 بنعتبننهن أحد   نادةلحنية اإل القإاعد القنطإطية التا يتكو ينفن الط اع عيث تيبيقمن  إيلك احتنا ن   و  ف  إ  

  أ2)ية التا تحام القنطإي الإاجب التيبيوسنسال بند  اه

 وُ يبِّ التحايم تُ   حا ككة عيث قككنطإي  عيي  فككإيَّ  ينافن فا الحككنلككة التا ى يتكو فيمككن اهأ ككّ 

قإاعكد القكنطإي الكداخيا ليكدإلكة ال تعكنقكدة الينف فا الط اع  ب كن فا يلكك قإاعكد تطكن ع القإاطيي فيمكن  

و هيه اهخينة  و بتيبيقإاعد القنطإي الدإلا القنبية ليتيبيو عيث الط اع  إفي ن يتعيّ  الثبنإلضكككككككككككككنفة 

اجب ف عيث القنطإي الإ لإقإ ياإي دإن هيئة التحايم ا عيث قنطإي  عيي ينافعطد اينب اتكنو اهإ 

                                                           

 204عانشة   ال نجع السنبو  ص  عبد العن  أ1)
ايية الحقإو جن عة  أمراضــــــه(، –جدوى اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي )مزاياه أ  1001خنلد  هشكككككككككنم )أ 2)

  8يطين   طشأه ال عننف اإلساطدنية  ص
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هيا  طن فاات  إ ن يم ّ جناءو بنلقنطإي الإاجب التيبيو عيث اإلفي ن يتعيّ    خصككككككككككككإصككككككككككككن  أ1)التيبيو

 ينافاه انادةإايلك   البحث هإ الط اع ال عنإض عيث هيئة التحايم إإسنئيمن فا حسم هيا الط اع

   ن  حيحصككككك العقد هيا ياإي أي يقتضكككككا فا اختينن القنطإي الإاجب التيبيو لحسكككككم الط اع ليلك إهيا

يث لكصكك  عيث تسككييي الضككإء عبحلطن فا هيا افا إسككطقتصككن    خن عقد  قإ نت أ  له ياإي إأي

إف فا الإق ُ حّامإاككيلككك دإن ال  إ القككنطإي الإاجككب التيبيو فا  بحككث أدة فا اختيككنن ان دإن اإل

  عيث القنطإي الإاجب التيبيو فا  بحث لني  

 

  

                                                           

لط اع ايقصككككد بنلقنطإي الإاجب التيبيو عيث  إضككككإع الط اع هإ: )هإ يلك القنطإي الي  عيث ضككككإءه يتم حسككككم أ 1)
ال لنن أ نم هيئة التحايمأ  الجننحا عن ن ) بدإي سككككككككككككككطة يبعأ  الإجي  فا شككككككككككككككنح أحانم الدعإى التحاي ية 

  22 صن  ص –اكن الشيخ  –الجن عة الع نلية  لي طن عنت ال دطية إالتجننية 
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 الولالمبحث 
 في اختيار القانون الواجب التطبيق طرافحرية ال

  نتال طن ع ح  فا ينافلأل اختيننية إسكككككككيية هإ التحايم أيّ  ي البنحثي بيّ و أإا ن سكككككككب

 ع  تييبنت  تتطنسككب بسككنعة   تطشككأ قد التا أإ طشككأت التا  طن عنتمم ح ّ  لمم ه يضكك يفإطّ  التجننية 

  اىئت نيإ  السكككنعة تقإم عيث التجننية ال عن الت اإي الدإلا ن اىقتصكككند  إالتبند  التجنن  التيإّ 

  ييُ حّا إال التيبيو القنطإي الإاجب اختينن فا ينافاه حنية عيث التحايم يسككككنعد ا ن التجنن  

  حايمالت اختيننفا  ينافاه ه يسككككنعدايّ  هيا الجيسككككنت  اطعقند إ اني  تبنعمنا الإاجب اتجناءإاإل

  أه يته له فنلتحايم  ال طن عنت ح ّ  ييإ  فيه الي  القضككنء عي بعيدا   ال طن عنت لح ّ  بديية اإسككيية

 .التحايم عدب  ن الث قنئ ة ينافاه بيي  ن ابقنء العالقنت عيث يع   إالي  بمن  عيت تّ  التا إ  اينه

  ب إافقة يتم  ا  عقدع د  يُ  هأطّ  اىّ   اينه عي  هت يّ  التا الخنصككككككككككة يبيعته له التحايم أيَّ  إب ن

  عييمن يتكو التا اه إن ا ّ  ييتضككككككككككككك ّ  الي  هإ التحايم اتكنو فإيّ  إعييه  ال تطن عيي ينافاه

   ي ي ال  التحايم ع يية عيث التيبيو الإاجب إالقنطإي ييُ حّا ال اختينن  ي ايكية  ينافاه

 نادةاي ياإي التعبين عي   إ  اي أالتحاي ا القنان صككككككدإن حتث بدايته  ي سككككككيحام الط اع خالله

   ي ياإي ض طين  ه ي اي أ  ا ن أطّ ال تعنقديي صنيحن  
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 الولالمطلب 
 في اختيار القانون الواجب التطبيق لموضوع التحكيم طرافحرية ال

ة اني هإ قنطإي الدإلأعيث القنطإي الإاجب التيبيو عيث عقدهم  سككككككإاء  ينافاه اتكنو يَّ ا

ا  ي حنية سككككككككككككككنسككككككككككككككه لمم الطظنم القنطإطا اه خن   سككككككككككككككتخد يي فا يلك  ن أقنّ  ن  قنطإط مال تعنقدة أ

عييه  بدأ  وُ ي  يفا الكقه إقضككنء القنطإي الدإلا  إيُ   سككتقنا   تيك الحنية التا أصككبحت  بدأ    اىختينن

  نادةسييني اإل

  طمن طظنية  اي تسككككككككتجيب فانة حنية أالنأسككككككككبنب ع يية  الثأ  التسككككككككييم بميا ال بد ىإيع  

 د الابين إلالختالفنت فا التعن التفا اختينن القنطإي الي  يسككككككككككككككن  عيث عقدهم  ليتعدّ  ينافاه

من تسكككككككككككككك ي لي تعنقديي بنختينن القنطإي ال الئم لتحقيو الطتيجة التا ينابن فا العقدية الدإلية  يلك أطّ 

اإي التعبين عي   إقد يصنيي بشا    ينافع بمن اها يت تّ الت اإلنادةإقد ياإي التعبين عي تحقيقمن  

ث الطحإ الكنعييي التنلييي إعي طنقشككته فا  الثإهيا  ن سككيسككعث البنحث  ادة بشككا  ضكك طّا ن هيه اإل

 تا:اآل

 

 : االختيار الصريح للقانون الواجب التطبيقالولالفرع 

نيي صكككككككككككككك الإاجب التيبيو بشككككككككككككككا    انطية اىتكنو عيث اختينن القنطإي يت تع ال تعنقداي بإ

  إهإ  بدأ حنية أ1)ايب التشكككككككككككنيعنت فا العنلمته أقنّ أ سكككككككككككتطديي بيلك عيث  بدأ   ل إضكككككككككككإع العقد

                                                           

أ  ي 11)   ايلك ال ندةأ  ي القنطإي ال دطا العناقا15ال ندة )   ايلكأ  ي القنطإي ال دطا اهندطا12ال ندة ) أ1)
  القنطإي ال دطا ال صن 
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 تكنقينتُ ا دت هيا ال بدأ  اّ ال شكككككتناة  إأ و  صكككككنلحممالي  يحقّ  القنطإي   ينافُ التعنقد  حيث يختنن اه

  أ2)  إايلك  ؤسسنت التحايم الدإليةأ1)التحايم الدإلية

ييه فا ع  ي خال  الطّص  صكككككككنيحن   ينافإياإي تعييي القنطإي الإاجب التيبيو  ي قب  اه

 همَّ أ يَّ   إينى البنحث أأ3)فا  شكككككننية التحايم   سكككككإاء اني فا بطإد شكككككني التحايم أماتكنو التحايم

 و ها:بياىختينن الصنيي ليقنطإي الإاجب التي اهخي ب بدأ الثت دّ نات إال  ي ات التا أال بنّ 

 اع  ي   ع يية حسككككم الطن يسككككمّ   ّ   طسككككب القإاطيي لتيبيقه عيث الط اعيختننإي أ ينافاه يَّ أ -3

 قب  هيئة التحايم 

  اإلنادةل بدأ سييني  تيبيقن   نُ عتب  يُ  -1

  أ4)نافيعيث الصعيد الدإلا ليتإفيو بيي ال صنلي ال تعننضة لأل إسين   حاّل   نُ عتب  يُ  -3

اختينن القنطإي الإاجب التيبيو يسككككككككنعد عيث تحقيو التإا ي فا ال صككككككككنلي بيي  قنان حوَّ ا يّ ا -7

  أ5)ال تعنقدة ينافاه

 الثلعإدة ايطب ا ا إالعناقا  ي هيا ال إضإع  ندطحإ   إقف التشنيعيي اه أالنع إليتإسّ 

اختينن القإاعد ال إضككككككككإعية ال يّبقة عيث  ال تعنقديي فا انادةالكصكككككككك  اللنلث  ي هيا البحث حإ  

 م ياعقد التح

                                                           

أ 22أ  ي اىتكنقية العنبية ليتحايم التجنن   إايلك ال ندة)12/2أ  ي اتكنقية إاشطيي   إال ندة )41/2ال ندة )أ 1)
  ي اتكنقية اليإطستنا   

/أأ  ي ىئحة التحايم الخنصككككككككككككككة 1/4)أ  ي قإاعد التإليو إالتحايم ل نفة التجننة الدإلية  إال ندة 22ال ندة )أ 2)
 بنليجطة اىقتصندية لأل م ال تحدة  

  282 ح د سن ا  فإ    ال نجع السنبو  ص أ 3)
   20ص  العدد النابع  مجلة إدارة قضايا الحكومةأ  التحايم التجنن   2222الشيقنطا   اح د )أ 4)
  200عيم الديي   حا الديي اس نعي   ال نجع السنبو  صأ 5)
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ه طّ أ الث ةشنن  ي اإل دَّ بُ   ي قنطإي لحام اتكنو التحايم  ى أالن انطية اختينن  دى اإل عنفة 

اتكنو التحايم نابية تتاإي  ي  ناح   تعنقبة )تاإيي  يَّ ينى أ اهإ  :ينيسكككككإد بميا الخصكككككإص نأي

  ه ال ناح ي ج يع هين اني العقد يتضككككك ّ بمن العقد   إا  إاطقضكككككنء العقدأ  إل ّ لنن التا ينتّ اآل العقد 

يي عدة ال  ج ب ينافلأل بمن  إبنلتنلا يحو   لقنطإي خنّص   نحية   خضككنع ا ِّ د  ن ي طع  ي افال يإج

  أ1)لميه القإاطيي بط اعمم ينل ن اني هطنلك اتصن     قإاطيي تحام الط اع

عنقبة  العديد  ي ال ناح  ال ت ي اني اتكنو التحايم يضم  ه: إاذ طّ أ الثب ن النأ  اللنطا فييه ّ أ

  أ2)خن  طمن يعت د عيث اآلااّل   يَّ ؛ هي اي الكص  بيي هيه ال ناح  ه ىطّ أ ىّ ا

و لتيبيو  فمطن يجب التكنيفا اختينن القنطإي الإاجب ا ينافن  ي حيث طينو حنية اه ّ أ

 تا:بيي اآل

ب  ينفا اختيننه  ي ق لنن إالقنطإي الإاجب التيبيو الي  تمَّ  بنشكنة بيي الط اع ال ُ  صكيةإجإد  -

  ىّ   إأأ3)ه ي الكق ن   عيط ن    اتجنهاختيننه  إهيا ي لّ  إقت   ي ياإي هيا القنطإي طنفيا    إأالط اع

يث عنت حيككث قنّ   يككةندطالت يي  اه  حا ككةليككه   إهككيا  ككن يهبككت اليطظككنم العككنم ياإي  خككنلكككن  

  إاطييالق فا   طإعكككن   يسل وناىتكككك هكككيا  لككك  إهيَّ  قكككنطإطمم  هإ الينفيي اتككككنو )  هيَّ هطكككّ أ

  أ4)العنمأ ليطظنم إاين  خنلف إاهطظ ة

                                                           

  204الجننحا  عن ن  ال نجع السنبو  صأ 1)
  2دد  العالمجلة القضــــــائية العربيةأ  تطن ع القإاطيي فا  سكككككككككنئ  التحايم الدإلا  2224ي )  الديعبد ا   عأ 2)

  52  ص12السطة 
  24 حا  حسنم عبد اليييف   نجع سنبو  صأ 3)
   طشكككإنات  نا  225  ص2222  لسكككطة الردنيينمجلة نقابة المحامين  طشكككإن فا  182/28ت يي  حقإو أ 4)

 عدالة 
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خن  ي الكقككه  بجإا  اىتكككنو عيث تيبيو قككنطإي  عيي حتث لإ لم تاي هطككنلككك إينى اتجككنه   -

 ياإي فيه ىّ إأي يتإافن فيه حسي الطية  إأ  يتعننض  ع الطظنم العنم ىّ   شنيية أصية بنلط اع

  أ1)طحإ القنطإي اّش 

القنطإي الإاجب التيبيو  حتث لإ اني   ع صكككككككككككيةي تاإي هطنلك إينى البنحث بضكككككككككككنإنة أ

نية ح ينافإلأل  اإلنادةالط اع فا اختينن هيا القنطإي فا ضككككككإء  بدأ سككككككييني  ينافك حنية ههطن

ي تعيّ إ اختينن تيبيو قنطإي دإلة  عيطة ي  أعيث الط اع اىتكنو عيث اختينن قإاعد  عيطه لتيبيقمن

 اختيننه  ي قب  ينفا العقد  عيث هيئة التحايم اىلت ام ب ن تمّ 

 

 الفرع الثاني: االختيار الضمني للقانون الواجب التطبيق

فقد   عةال تطن   ينافب التيبيو  ي قب  اه لي ن فا حنلة اىختينن الصككككككككككنيي ليقنطإي الإاج

فصككككككنح بشككككككا  صككككككنيي عي اختينن القنطإي الإاجب التيبيو عدم اإل  أيّ اىّ   ياإي اىختينن ضكككككك طين  

  إلم  طين  اني ضككككككككك   حتث لإع بمن هيا اىختيننن عيث القي ة التا يت تّ ى يؤلّ   ينافالي  اختننه اه

إهإ  عنفة   طكس المدف الثو القنطإي بيي اىختينن الصنيي إاىختينن الض طا  فااله ن يؤد  يكنّ 

 بدأ  هبإهيا  ن يتإافو   اختيننه الثفناد ال تخنصكككككككككك ة اه انادةالي  يهبت   القنطإي الإاجب التيبيو

  أ2)إى يتعننض  عه  نادةسييني اإل

  

                                                           

  22أبإ  يد   نضإاي  ال نجع السنبو  ص أ1)
  205الجننحا  عن ن    نجع سنبو  صأ 2)
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ي ال تطن عة ليقنطإ  ينافاىختينن الضككككككككك طا لأل  عيث إهطنلك عدد  ي ال ؤشكككككككككنات التا تدلّ 

 تا:  ي اي أي طإج هن عيث الشا  اآلالإاجب التيبيو

التطكيككي  ف ي خاللمككن  بنام  إقككنطإي  حكك ّ اإل  ي خال  ال ؤشككككككككككككككنات العككن ككة   لكك  قككنطإي  حكك ّ  -3

اختينن  ال تطن عة فا ينافالضكككك طية لأل اإلنادةإ هيئة التحايم اسككككتيضككككنح أ ُ حّاميسككككتييع ال

  أ1)لقنطإي الإاجب التيبيوا

  إ اني التطكيي  ينافقن ة اها قة بقنطإي  ح ّ  ي خال  ال ؤشكككككككككككنات الخنصكككككككككككة  إها ال تعيّ  -1

 ُ حّاميع ال  فج يع هيه ال ؤشكككككككككنات يسكككككككككتيإطإع الع ية )الطقإدأ ا العقدإالي ة ال سكككككككككتخد ة ف

  أ2)ليها ينافاه انادةالي  يهبت   من ل عنفة القنطإي الإاجب التيبيوتإضيح

يث   ع  فميا يدلّ اسكككككتخدام صكككككي ة عقد هحد ال ؤسكككككسكككككنت التحاي ية الثلجإء ال تخنصككككك يي  -3

  أ3)إجد فيه ال ؤسسة التحاي ية ياتمنتينن قنطإي البيد الي  تالض طية لم ن ىخ نادةاإل

 ينافعيث نابة اه ن  ضكككككككككككك طي ا  إاختينن   ضكككككككككككك طية اشككككككككككككننة د  ع  يُ    ي دإلة  ن ُ حّاماختينن  يَّ ا -7

 ال تطن عة فا اختينن طظنم تطن ع القإاطيي لميه الدإلة لتيبيقه عيث الخصإ ة  فيقد دنج العنفُ 

أإ التا   طظنم تطن ع القإاطيي فا الدإلة التا يح   جطسكككيتمن الث ُ حّامال إالعندة عيث أي ييجأ

ه  ي بكك  ككن  ل ككنا أالن ُ حّامهككيا الطظككنم ياإي فيككه ال يَّ ة أإيلككك بحجككّ   قككن تككهيإجككد فيمككن  حكك  ا

   أ4)اينه

                                                           

  112 يبعة النافديي  ص  1ي  تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص العراقيأ  2211المداإ   حسي )أ 1)
  214  ال اتبة القنطإطية  ب داد  ص 2ي  مبادئ التحكيمأ  1004حينإ   طبي  عبد النح ي )أ 2)
التحايم أحان ه إ صككككككككندنه  الج ء اهإ    كمإم التحايم إتننيخه   ؤسككككككككسككككككككة   أ2220) اهحدب  عبد الح يدأ 3)

  22طإف   لبطني  ص
  القنهنة  قسككككم القنطإي الخنص – عة القنهنة جن  التحكيم في عقود البترولأ  1020حسككككيي أبإ  يد   سككككناج )أ 4)

  221ص
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إ الضككككككككك طا ليقنطإي الإاجب التيبيو عيث يي أاىختينن الصكككككككككن  يَّ أ الث شكككككككككننة ي اإل إى بدّ 

ن  بإع فا حنىت  عيطة   ي أي يقإم  ُ حّامى ي طع ال  يناف إضكككككككإع الط اع  ي خال  اختينن اه

  أ1)البإليسث بقإاعد إ  ن يس ّ عقد أ  ّ طمن أي يتض ّ القإاعد اآل نة التا يجب أ

لتيبيو قككنطإي دإلككة  عيطككة عيث هيئككة  ينافه فا حككنلككة اختيككنن اهطككّ إيجككب التككأايككد عيث أ

إهإ قنطإي   إعدم اسكككككتبعند القنطإي الإاجب التيبيو  ينافاه انادةليه اىلت ام ب ن اتجمت ا  التحايم

إانتابككت  خككنلكككة جإهنيككة تاإي   خن  فما بككيلككك قككد تاإي جككنفككت القككنطإيادة إتيبيو قككنطإي  ن اإل

  أ2)ن عطمنندبنلحام الص طتيجتمن اليعي  

أ فطسككككتييع 1003أ لسككككطة )33ا نقم )ندطلتيبيو قنطإي التحايم اه ن الطينو ال إضككككإعا ّ أ

  عيث القنطإي هيا حانمأ ه )تسكككككككككن طّ   حيث إند فيمن عيث أأ  طه3ال ندة ) ي  ي خال  طّص ي طتبيّ أ

  القنطإي نصشخأ  ي أيناف بيي تجنن  إأ  دطا و بط اع  إيتعيّ   ال  ياة فا يجن  اتكنقا تحايم ا 

  إأ انطت ةعقدي الط اع  حإلمن يدإن التا القنطإطية العالقة يبيعة انطت ن  يّ   أالخنص القنطإي إأ العنم

 .أعقدية اين

  تحايمبنتكنو ال إ التجنن   شككككك إى  ا فا اعتبنن الط اع ال دطا أندطاه ال شكككككنعع حيث تإسكككككّ 

لخنص  إسإاء انطت العالقة عقدية إ ا ي أشخنص القنطإي العنم أ أينافسإاء اني هيا الط اع بيي 

 م اين عقدية أ

 قنطإي التحايم  ي خال  طصككككككككككككككإص  إادهتيبيو  ال نافعنت العناقا طينو   ي قنطإيُ بيّ إلم يُ 

أ  طه عيث 1فا ال ندة ) ا الجديد قد طصَّ  شككككككنإع قنطإي التحايم العناق يَّ  أىّ   ا ت التحايمالتا طظّ 

  الخنص إه  ي أشكككخنص القنطإي العنم أأينافتحايم ياإي  حانم هيا القنطإي عيث ا ّ و أيبَّ تُ  ه )طّ أ
                                                           

  25شنف   ال نجع السنبو  ص أالنفنعا  أ 1)
  210دان اللقنفة ليطشن إالتإ يع  ع ني  ص  2ي  التحكيم في القوانين العربية  أ1020حداد  ح  ة أح د ) أ2)
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يم يا اككني هككيا التحا  في ككن االط اع يبيعككة العالقككة القككنطإطيككة  حكك ّ  الثإ  ي اييم ككن دإي اىلتكككنت أ

اخضكككككككككككنعه  ه عيثأينافكو إاتّ   يجن  فا الخننج تجننين   تحاي ن  إ اني   أيجن  فا ج مإنية العناو

ة بمن فا ج مإنيي اىتكنقينت الدإلية ال ع إ    عيث أي يناعا فا هيا الشكككككككككككككككأحانم هيا القنطإيه

ا تحديد ا فندط ع القنطإي اه قنطإي التحايم العناقا الجديد قد جنء  تشكككككككككككككككنبمن   يَّ العناوأ  إبميا فإ

 التحايم طينو تيبيو قنطإي 

  ي دَّ بُ  فال  م ضك طين  أ صكنيحن   ينافاه انادةاني التعبين عي  ن ايا ّ عإب ض الطظن  خينا  إأ

يا لم يسككككال تعنقديي فا ا انادةليه ب ن يهبت ا ُ حّامي ييت م الأ ع تيختينن القنطإي الإاجب التيبيو  إاذ

لتيبيقه عيث  ن  قنطإط مم لم يختننإاطّ اي اإلنادة الصكنيحة أإ الضك طية لي تعنقديي  حيث ي يتبيّ أ ُ حّامال

لتحايم إ هيئة اأ ُ حّامال الثته   ال إضككككككككككككككإع بن ّ   عطد ن يتحإّ الط اع ال عنإض عيث هيئة التحايم

ي هيا طه فا ال بحث اللنطا  بيّ طإي الإاجب التيبيو  إهيا  ن سككككككككطتل إضككككككككإع اختينن القن  ليتصككككككككدّ 

 الكص  
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 المطلب الثاني
 يمات التحكجراءفي اختيار القانون الواجب التطبيق بالنسبة إل طرافمدى حرية ال

ه ية ابينة فا الع يية التحاي ية  إبإجإد  بدأ سككككييني ات التحايم أاجناءياتسككككب  إضككككإع 

ي ات التا  جناءقد يسككككككككككككككم  اختينن اإل   إهياالخصككككككككككككككإ ة التحاي ية أينافع به الي  يت تّ  اإلنادة

 نطنشكك  إيجب التأايد هطن ا ن سككبو أي أينافحسككم الط اع بيي اهل ليسككين قد ن   ُ حّامخاللمن يمتد  ال

  ليمننة ا  تختيف بنختالف التعن   إالطظالتا يخضككككع لمن التحايمة ال ختننة جنائيالقإاطيي اإل يَّ الث أ

يا اني   إأ ن انافيالقنطإي الإاجب التيبيو هإ  ن يختننه اه يَّ فإ نادين  ا فن  التحايم تصكككككككككنّ  ن  ب  يا اعتُ فإ

  اني التحايم  ه يخضع لقنطإيطّ فإ قضنئين  

العالقككة فا اختيككنن القككنطإي الإاجككب التيبيو  أينافع بمككن   يت تّ إليإقإف عيث ال ككدى الككي

 فا ينافاه انادة اهإ طتطنإ  فا  :فنعيي الثسكككككككككككإف طقسكككككككككككم هيا ال ييب   اتجناء ي حيث اإل

خضككككككإع  أسككككككنس  إفا الكنع اللنطا سككككككإف طبحث التحايم اتجناءاختينن القنطإي الإاجب التيبيو إل

 التحايم  ات لقنطإي  ح ّ جناءاإل

 

 ات للقانون الواجب التطبيق جراءفي اختيار اإل طراف: دور الالولالفرع 

م ات التحايم  ابتداء  ي قينم هيئة التحاياجناءو عيث القنطإي ال يبّ  ات هطنجناءإيقصد بنإل

 تعنقديي   ي يناف  إيسككعث ج يع اهصككدإن قنان الكصكك  فيه إحسككم الط اعحتث  بنلطظن فا الط اع

يلك   إ إيسكككككككككككنا   سكككككككككككمإلة إإضكككككككككككإحن   أالنات التحايم اجناءبجع   إ هيئة تحاي ية دائ ن    أالحامإ أ

 ن   م ّ  ديي دإنا  ال تعنق انادةُ  سككناع بحسككم الط اعنت إالخالفنت التا قد تطجم بيي ال تعنقديي  إتيعبُ لإل
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إء الينبع إيلك فا ضككك  الط اعنت الحنصكككية بيطمم سكككمإلة لكّض  النة اهجنائيفا اختينن القإاطيي اإل

  جنء لمن نانفكا ق الطظنية  هيه اتبطّ  الث يةندطاه الت يي   حا ة إيهبت النضكككككنئا لعقد التحايم 

  أ1)   أصحيحن   عقدا   د  ع  إيُ  إاختيننه ن  الينفيي نضنيتّم ب عقد التحايم عيث )اىتكنو فيه

عقد التحايم  ي العقإد النضكككككككككككككككنئية  يَّ ي  العناو عيث ) أت ي  حا ةايلك  ن قضكككككككككككككككت به 

 إو لا   ها فا يات الإقت حق   ي ال تعنقديي  تقنبية عيث ا    ب الت ا نت  إينتّ   ال ي  ة ليجنطبيي

  أ2) طم نأ

  اسكككككككعةإ  يت تعإي بحنية   طكسكككككككممالط اع أ أيناففقد إجد   اإلنادة ي  بدأ سكككككككييني  إاطيالقن  

يث بكك  حتث ع  ليس عيث صككككككككككككككعيككد اختيككنن القككنطإي الإاجككب التيبيو عيث  طككن عككنت التحايم فقي

ي ليس هطككنك  ككن ي طع  ي  عنفككة أ بككدّ    إهككيه  ي ة التحايم عيث القضككككككككككككككككنء العككند   إىاتجناءاإل

جناء ي  إضإع التحايم إ  سطند ا ّ  ي ا ينافاه   أ3)ييات التحايم لقنطإطيي  طكصياذ

فا اختينن القنطإي الي  يحام سين ال طن عة  إسإاء  ن   م ّ  دة الخصإم دإنا  ان إل يّ إصحيي أ

لع يية ا حنية ال سكككبقة با ّ ي اي لمم اإل الخصكككإم ى يَّ  أىّ   ام ضككك طين    أاني هيا اىختينن صكككنيحن  

ة التا الصككككككينا يَّ أ ة التا  ي خاللمن تسككككككين ال طن عة  ي بدايتمن حتث طمنيتمن  خصككككككإصككككككن  جنائياإل

و عندة عيّ التا تتيدم بقإاعد البإليس )القإاعد اآل نةأ  فا دإلة التطكيي  قد تصكككككككككككككك ينافيختننهن اه

  أ4)بنلطظنم العنم

                                                           

   طشككككإنات  نا  عدالة 121  ص2254 طشككككإن فا  جية طقنبة ال حن يي لسككككطة  221/54  نقم ت يي  حقإوأ 1)
 أندطا 

الطشكككككككنة القضكككككككنئية ل حا ة الت يي   العدد  – 22/5/2211الصكككككككندن فا  2212هيئة عن ة أإلث  255القنان أ 2)
  2211 –السطة اللنطية  –اللنطا 

  2عبد العييم  اشنف  ال نجع السنبو  ص أ 3)
  24نضإاي  أبإ  يد  ال نجع السنبو  ص أ 4)
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ادتمم فيمن ن   اشاّ تُ أي  اي تطظي من  أإ التا ي ينافة التا يستييع اهجنائي إن اإلإ ي اه

 :أ1)عيث سبي  ال لن  ى الحصن ها ابينا   دإنا  

  نم هيئة التحايم تطظيم قإاعد سين ال نافعنت أ -أ

 دلة إال ستطدات تحديد  اني إ يعند تقديم اه -ب

جناءتطظيم ع يية س نع الشمإد إطدب الخبناء إاىستعنطة بمم إ  -ج  التحقيقنت  اذ

 تحديد الي ة التا سيجن  بمن التحايم  -د

 

التيبيو حتث أ ككنم هيئككنت يككنن القككنطإي الإاجككب العالقككة يسككككككككككككككتييعإي اخت أيناف يَّ عي ككن  أ

قإاعد  يَّ   خصإصن  لإ عي طن أأ2)جن ت قإاعد التحايم فا تيك ال ؤسسنت يلكالتحايم الدإلية  تث أ

 يَّ   ا ن أةاجنائيإحسب  ن تتبعه إتضعه تيك ال ؤسسنت  ي قإاعد   ات تاإي  طظ ة  سبقن  جناءاإل

سكككانتننية تقإم بنإلشكككناف عيث التحايم نت ت يك فا العندة  جيس أإ  ؤسكككسكككة  ي هيه ال ؤسكككسككك ا َّ 

ظ ة طات ال طصكككككككإص عييمن فا أجناءبتيبيو اإل ينافإيالحظ  دى الت ام اه  ال ختيكة فا  ناحيه

  ؤسسة  ا ّ 

 

 التحكيم إجراءات لقانون مكان جراءخضوع اإل أساسالفرع الثاني: 

اليبيعككة التعككنقككديككة  ع يتكو  ينافات ليقككنطإي الككي  يختككننه اهجناءيا اككني خضككككككككككككككإع اإلا

قدية  ن لم يتكو بشككأطه الكقمنء  فأطصككنن اليبيعة التعنأ  حا ةمن لقنطإي دإلة الخضككإع   يَّ ليتحايم  فإ

ا  شككككككككككك يَّ أالتحايم هإ طتيجة لقنعدة ) ات لقنطإي  ح ّ جناءخضكككككككككككإع اإل أسكككككككككككنس يَّ ي أإ  ليتحايم  ين  
                                                           

  2لعييم  اشنف  ال نجع السنبو  صعبد اأ 1)
 أ 2225أ  ي اتكنقية إاشطيي لعنم )44ال ندة) أ 2)
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يجة لقنعدة من طتطّ أ ي  إ  ليتحايم فين  طصككككككككنن اليبيعة القضككككككككنئية ن أ ّ ابنا هأ أ ف يخضككككككككع ل ح ّ التصككككككككنّ 

  أ1)ات لقنطإي القنضاأجناء)خضإع اإل

 تي:م كال النظامين من خالل اآلييع تقيونستط

 من النظامين مزايا كل   :والً أ

 :اتجناءلقنطإي اإل الط اع أيناف  اين اختينن   -2

 طنسكككككككككب لمم  اختينن القنطإي ال نادةسكككككككككييني اإل  ي خال  تيبيو  بدأ ينافسكككككككككتييع اهت -أ

 نام ات التا قد تكنضمن ال حجناء بتعديي عي اإل   صيحتمم فا يلك إحسب  ن تقتضيه

ابن فا  ألقنطإطمم حنية   ينافالتا  ي سكككككك تمن الشككككككايية إالتعقيد  إبنلتنلا ي طي اختينن اه

 ات الدعإى التحاي ية اجناءاختينن الينيقة التا تسين بمن 

 القنطإطا الحقيقا الي  سكككككككككككككككنس  اهي لّ  ينافيختننه اه إية ليقنطإي الي اهإلعينء ا يَّ ا -ب

يككب اه الع ييككة التحاي يككة  إتيبيو  بككدأ النضككككككككككككككككنئيككة  إقككد طّظ ككت هككيا اه ن أبطيككت عييكك

  أ3)إاىتكنقينت الدإلية أ2)القإاطيي

 ينافأ  طمن عيث  ن ييا )لأل7/1أ  فا ال ندة )3193إنبية لعنم )ت اىتكنقية اهإلقد طصّ  -ج

 أ  بنعمنيي اتّ ُ حّا ي عيث الات التا يتعيّ جناءتحديد قإاعد اإل

 ات:جناءالتحايم عيث اإل   اين تيبيو قنطإي  ح ّ   -1

                                                           

  228حينإ   طبي  عبد النح ي  ال نجع السنبو  صأ 1)
  أ  ي قنطإي التحايم ال صن 15دة )ايلك طص ال ن  أ  ي قنطإي التحايم اهندطا14طص ال ندة )أ 2)
أ  حيث طصت عيث  ن ييا ) أّي أصإ  التحايم ب ن فا يلك تأليف 2212)أ  ي بنتاإ  جطيف لعنم 1ال ندة )أ 3)

  حا ة التحايم تاإي تنبعة إلنادة الينفيي إلقنطإي البيد الي  يجن  التحايم عيث أناضيهأ 
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 الثد طتقنم فا  اني إاحد إتسكككككبنعتبننهن تُ   تمن ّ سكككككمإلة إيسكككككن سكككككين الع يية التحاي ية بنُ  -أ

 قنم فيمن التحايم الطظنم القنطإطا فا الدإلة التا يُ 

  اتجناءإايكيكككة تيبيو اإل  ي فا تيكككك الكككدإلكككةإ ُ حّا ع بمكككن الالاكككن يكككة التا يت تّ الكككدنايكككة  -ب

ت نم يث ان يسنعد عإالطظنم القضنئا فا دإلة التحايم   ّ   ييُ حّا إ ستإى التعنإي بيي ال

 ا   إجه ة عيث أالع يية التحاي يّ 

 من النظامين عيوب كل   :ثانياً 

 ات:جناءالخصإ ة لقنطإي اإل أينافعيإب اختينن  -2

تث ات ال ختيكة ليتحايم حجناءل نم التنم بنإلالط اع اإل أينافي يسككككككككتييع ى ي اي ب اني أ -أ

 عيث ج ء ابين  طمن  الع  إلإ انطإا عيث ايّ 

ن ة ليع ييكة التحاي يكة  إبكنلتكنلا يؤل بييك د الطظكنم العكنم فا دإلكة التحايم خكنلككة قإاعك يَّ ا -ب

 دام بنلطظنم العنم فا بيد التطكيي إ اىبتعند عي اىصيال تطن عني الحين أ

 ات:جناءالتحايم عيث اإل تيبيو قنطإي  ح ّ  عيإب -1

  حايمالت اجناءفيه  خي عيث هيا الطظنم هإ صكككككعإبة تحديد ال اني الي  سكككككيتمّ ال آ همّ أ يّ ا -أ

ضككيه إحسككب  ن تقت   ي  اني أالني تعقد جيسككنتمن  فا هيئة التحايم لمن أ يَّ أ خصككإصككن  

  أ1)الحنجة ليلك

ت ايب دإ  العنلم جعيا أإجإد  ناا  التحايم ال تخصككككككصككككككة إاىحتنافية إال طتشككككككنة ف يَّ ا -ب

يك هيه ال ناا  ت ت يَّ أ خصككككككككإصككككككككن    التحايم تتناجع  ح ّ  اجناءتيبيو قنطإي  الثالحنجة 

                                                           

نسككككككككككنلة  ،دراســـــــة مقارنة –دور الُمحك م في إجراءات التحكيم الداخلي أ  1001 حا  حسككككككككككنم عبد اليييف )أ 1)
  28 نجستين  ايية الحقإو  جن عة الطمنيي  ب داد  ص
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ايب ال طن عنت ة لنبتة تطنسكككككككككككككب أاجنائي ن يجعيمن قندنة عيث صكككككككككككككيناة قإاعد  ي الخبنة 

  أ1)التحاي ة

  القةالع أينافالي  اختننه  جناءضكككككككككنإنة الع   عيث اختينن قنطإي اإلينى البنحث  خينا  إأ

م  إى نإف الخصإ ة الإاقعة بيطمالإاجب التيبيو الي  يتطنسب  ع ظ مم سإف يختننإي القنطإيطّ ه

  ن  أ  ّ أ اختينن طنسكككبيل ن قد  ال  ا ّ إ  ُ   أ سكككنعدا   ي تاإي عن ال   ناا  التحايم ي اي أ أيَّ فا  شككككّ 

 ات جناءو بنإليتعيّ 

  

                                                           

  100المداإ   حسي  ال نجع السنبو  ص أ1)
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 المبحث الثاني
 في الوقوف على القانون الواجب التطبيق ُمحك مدور ال

ند إسيندة  كنهيم اىقتص  تعنظم دإن طظنم التحايم ال تأتا  ي عإل ة اىقتصند العنل ا يَّ ا

من ه ّ القنطإطية  إ ي أشككككنء  ي التصككككنفنت بنام  ن تفا ا إاسككككعن   دة دإنا  ان التا ت طي سككككييني اإل نّ الحُ 

 سنس  اه د  ع  الي  يُ  ُ حّامتعنظم دإن ال الثى بدإنه دّ ال طن عنت  أ اىتكنو عيث التحايم اإسيية لكّض 

  نتم ّ فا الع يية التحاي ية بنُ 

  مالط اع ل نض الكص  فا خصإ تم أينافليه هإ الشخص اليبيعا الي  تيجأ ا ُ حّامإال

بقنطإي  كبنلقضككككككككنء  إعييه الت سككككككككّ  ن  ُ حّا  ُ حّاملمم  إقد ياإي ال ن  صككككككككدان قنان طمنئا ياإي  ي  بإ

عكث دهن يُ إعط  بنلصكككككككككككيي ن  ُ حّا  ُ حّام ة ليتحايم  إقد ياإي الال طظّ  خنىإ القإاطيي اه  أال نافعنت

 أخنىإاع طو  طمن بنلطظنم العنم إاآلداب  إهطنك أ  ن تعيّ ىّ   اات القنطإطيةجناءد بنلقإاعد إاإل ي التقيّ 

ؤسككككسككككة ضكككك ي   ن  ُ حّا إ أ ا  حنّ  ُ حّامي قد ياإي التحايم تطدنج ج يعمن تحت التقسككككيم أعاله  ا ي ال

ث إ ضكككككككككككككك ي هيئككة تحايم  إعيأ فندا   ُ حّام  إقككد ياإي الإ داخييككن  أ دإليككن   ُ حّامتحايم  إقككد ياإي ال

 تكصييه فا الكص  اللنطا  ي هيا البحث  الطحإ الي  تمَّ 

 الثو طتينّ  ي  حن   بطن أفا تحديد القنطإي الإاجب التيبيو ُ حّامدإن ال يثعف إقب  التعنّ 

أ  ي  يتج ّ ى إلث إج ء    ا نحية  أفا إجإد اتكنو التحايم إصككككككككحته إسككككككككييته فا البتِّ  ُ حّامدإن ال

ث يفا القنطإي الإاجب التيبيو ع فا البتّ  ُ حّامإ أ  إ ي لم  عنفة سيية ال) ييب أ ُ حّامع   ال

 اتكنو التحايم ) ييب لنطاأ 

إ ة  إقد ا ليخصطمصدان حام التحايم ال ُ ُ حّام بشا  يبيعا عي ينيو اة الإتطتما  م ّ 

حكككنىت  إأ إقكككد تطتما عي ينيو الندّ   ا كككن فا حكككنلكككة التطحا إالع   أخنىبينيقكككة  تطتما  م تكككه

 إهإ ليس فا  عنض بحلطن   تعددة  أخنى
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 الولالمطلب 
 بوجود اتفاق التحكيم وصحته في البت   ُمحك مسلطة ال

ن ي تيك سكككككككككككككيية الجب ه ىطّ بنل عطث التقييد    ي جمة أ ي اني ليس قنضكككككككككككككين  ُ حّام إاذ ال يَّ ا

يقنع الج اء  ا   لخصككككككإ ةا كّض  ة التحايم بسككككككيينت إاسككككككعة تؤهيه لينن خصككككككإ ع فا اه يت تّ طّ  أىّ إاذ

لتحاي ية بنلسككككككككككككنعة ال  اطة  إ ي هيه لخصككككككككككككإ ة ادانة اإتدعم  نا ه القنطإطا  ي أج  تسككككككككككككيين إاذ 

 نلتنلا:اإهيا  ن سطتطنإله فا هيا ال ييب   بإجإد اتكنو التحايم سييته فا البتّ  السيينت

 

 بوجود اتفاق تحكيم في البت   ُمحك م: سلطة الالولالفرع 

قإم إ  ع   يأ يَّ ط اعمم  فإ التحايم ل نض ح ّ  الثالخصككككككإ ة بنليجإء  أينافيقإم  عطد ن

قإم  ي ي يُ حّام؛ اهيا الع    ي صككككككك يم ع   ال د  ع  إيُ  ُ حّام هإ التأاد  ي إجإد اتكنو تحايم ال به

م بتقنين    ي  يقإ أي بعدم إجإد اتكنو تحايم  إ ي لّم حد الخصكككإم   أإ فا حنلة ايا دفع أتيقنء طكسكككه

صككككككككككك  ُ حّام ى يسكككككككككككتييع الكال يَّ   إاذ أإ هيئة التحايم ُ حّامإ عدم إجإد اتكنو التحايم هإ البإجإد أ

ه لكك يَّ   ا ككن أم ىن إجإد شككككككككككككككني تحايم أإهإ الككي  يقنّ   يا اككني هطككنلككك اتكككنو تحايم اىّ بككنلط اع ا

  أ1)الصالحية بتشاي  هيئة التحايم

حيث اهشككككككككككككككخنص اد  ي إجإده  ي   إالتأبسككككككككككككككيية فحص اتكنو التحايم ُ حّامع الإيت تّ 

 فا الكقه بككككككككككككككككككك) بدأ اىختصككككنص فُ عن  تصككككنصككككه  إهيا  ن يُ لبنت اخُ حّام بإي يقإم الإال إضككككإع  إأ

  إتيك فا الدفإع ال تعيقة بعدم اختصككنصككه ي يبتَّ ُ حّام أإ اللميئة التحايم أ ي يحو  بنىختصككنصأ ا

 اع إ عدم شكك إله ل إضككإع الط    أإ بيالطه  أإ سككقإي  أحايمتىتكنو ال  إ ى إجإدال تعيقة بإجإد أ

                                                           

أينإحة داتإناه   ايية الحقإو    دراســـــة مقارنة –مســـــؤولية الُمحك م أ  1000فننإو  ح د حسككككككككطا  إفنء )أ 1)
  242ص  جن عة عيي ش س
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الطظن بنلدفإع ال تعيقة بعدم إجإد اتكنو تحايم إفا اختصنص  يَّ الصدد أإ ي الجدين يانه فا هيا 

اإي الدفإع ال قد ة ت يَّ إاذ   يا اني التحايم داخيين  القضنء العند  ا الث ن ُ حّام  ي عد ه  يعإد اهال

  أ1)الكص  فيمن  ي اختصنص هيئة التحايم سييةُ 

تكصككككككك   ي )أ  طه عيث أ11/3ل ندة )لجديد فا اخي به قنطإي التحايم ال صكككككككن  اإهيا  ن أ

دم إجإد اتكنو ة عيث عيط  ب ن فا يلك الدفإع ال بهيئة التحايم فا الدفإع ال تعيقة بعدم اختصنصمن

 إ عدم ش إله ل إضإع الط اعأ أإ سقإيه أإ بيالطه  أ  التحايم

/أأ 13)ت ال ندة أ فقد طصكككّ 1003أ لسكككطة )33ا نقم )ندطإهيا  ن جنء فا قنطإي التحايم اه

ل بطية عيث ب ن فا يلك الدفإع ا  ) تكصك  هيئة التحايم فا الدفإع ال تعيقة بعدم اختصكنصكه ه أي ط

 إهإ بيلك جنء  إ عدم شككككك إله ل إضكككككإع الط اعأأ  إ بيالطه  أإ سكككككقإيه  أعدم إجإد اتكنو تحايم

 أ  ي قنطإي التحايم ال صن  11/3جنء فا طص ال ندة )  ع  تينبقن  

ة بعدم الكصكككككك  فا الدفإع ال تعيق سككككككيية   ُ حّام  ال ع العناقا فيم يعي  ال شككككككنّ  الثن بنلطسككككككبة  ّ أ

افعنت طن طنى إ ي استقناء طصإص قنطإي ال ن إ تيك ال تعيقة بإجإد اتكنو التحايم  لاطّ   أاختصنصه

ال طن عنت  ّض ف الثه فا حنلة إجإد بطد  ي بطإد العقد يشين طّ أ -اليه شننةاإل تالي  سبق -العناقا 

ييطن ال ختصككككة فا طظن الط اع  إدل  حا ةال الثه الدفإع بمي   يطعقد اىختصككككنصعي ينيو التحايم

 ىّ  يلبت اىتكنو عيث التحايم اه )ىطّ ت عيث أي طصككككّ أ  نافعنت عناقا ا151طص ال ندة ) عيث يلك

يم    أ إهيا نو عيث التحاإجإد اتك  حا ةلبت لي  إيجإ  اىتكنو عييه ألطنء ال نافعة  فإيا بنلاتنبة

 إ عدم إجإد اتكنو تحايم فا  سألة إجإد أ ال ختصة الكص     حا ةلي يَّ عيث أ يد   

 في البت في صحة اتفاق التحكيم ُمحك مالفرع الثاني: سلطة ال

                                                           

  نسككككنلة  نجسككككتين  ايية القنطإي  دراســة مقارنة –التجاري الدولي الُمحك م أ  1005صككككنلي   صككككيكث ) طنيوأ 1)
  22جن عة ال إص   ص 
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  ايماد  ي صحة اتكنو التحالتأ إى  أ ُ حّامل  ت الال طظ ة لتحايم قد أ ايب التشنيعنتأ يَّ ا

إ ي   ابد  أإ  خنلكة ليطظنم العنم إاآللتحايم فيمن ي اتكنو التحايم  سكككككنئ  ى يجإ  ايتضككككك ىّ أ  أ

 فا ىّ ا يجإ  التحايم ه )ىطّ ت عيث أي طصكككككككككّ أ  نافعنت عناقا  ا175عييه ال ندة )ت يلك  ن طصكككككككككّ 

إي أ  ي قنط33ع ال صكن  فا ال ندة )ليه ال شكنّ   إايلك  ن يهب اال سكنئ  التا يجإ  الصكيي فيمنأ

ا ندطع اهنّ ده ال شككككاّ ال سككككنئ  التا ى يجإ  الصككككيي فيمن  إهيا  ن أ  التحايم فا ج  ي لم يُ   االتحايم

 ليشككككككككككككخص ىّ ا التحايم عيث اىتكنو يجإ  ي جنء فيمن )ى  اأ  طه1فا قنطإي التحايم فا ال ندة )

  يجإ  ى لتاا ال سنئ  فا التحايم يجإ  إى حقإقه  فا في يك التصنّ  الي  اىعتبنن  إأ اليبيعا

 .الصييأ فيمن

الاتنبة هإ الاتنبة إ   م عدم إجإد اتكنو التحايم إصحتهفا  عنفة إجإد أ ُ حّامن إسيية ال ّ أ

ه يع ال صكككككككن    ي حيث تإقّ إهيا  ن سكككككككنن عييه ال شكككككككنّ   م دإلين  أ اني التحايم إيطين  أى  ة سكككككككإاء 

ع ال صن  ببيالي اتكنو لقد يهب ال شنّ   ب  أ1)ال طن عنت الكنعية حإ  إجإد إصحة اتكنو التحايم

ي ياإي يجب أحيث إند فيمن )  أ31/3عيه فا ال ندة ) إهيا  ن طّص   يا لم ياي  اتإبن  التحايم ا

لدإلا  شنإع قنطإي التحايم التجنن  ا يضن  أ  إهيا  ن أخي به أ اني بنيال  ىّ   إاذ اتكنو التحايم  اتإبن  

 ي ياإي اتكككنو التحايم  اتإبككن  ه )يجككب أطككّ أ  طككه عيث أإى  أ /7ال ككندة ) حيككث جككنء فا طّص   العناقا

أ حيث جنء 30/3ا فا قنطإي التحايم فا ال ندة )ندطع اهخي به ال شنّ أ  إايلك  ن أ اني بنيال  ىّ إاذ 

  طهتضككك ّ  ياا بن  التحايم  اتإ  اتكنو إياإي  بنيال   اني ىّ إاذ   اتإبن   التحايم اتكنو ياإي يأ فيمن )يجب

 لكناسا ينيو عي إأ بنقينت إأ  ي نسكككنئ  الينفني تبندله  ن طهتضككك ّ  ياا إأ الينفني إقعه  سكككتطد

 .أ2)لالتكنوأ سج  ب لنبة د  ع  تُ  التا ال اتإبة إسنئ  اىتصن   ي اينهن إأ التياس إأ
                                                           

  22  شناة بنس لييبنعة  اليبعة اهإلث  القنهنة  ص قواعد التحكيمأ  1001ح د )أ شنف الديي  أ1)
 لي  يد حإ  الاتنبة اشني ليتحايم ينجث النجإع الث الكص  اللنلث  ي هيه النسنلة  أ2)
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 ينافد اهم تقيّ من لطّ إأ فا الاتنبة   عيطن   ايب التشنيعنت لم تشتني شاال  أ يَّ إينى البنحث أ

ياسككنت إ ت  أإ فناسككنتنسككنئ  أإ بنقينت  أ خي صككإنة  ي تتّ اي أجن ت أ طإاع الاتنبة بطإع  عيي  ي أ

  أ1) تبندلة

و التحايم تعيقة بصككككحة اتكنبنلدفإع ال  فا البتّ  ُ حّامسككككيية ال يَّ طسككككتييع أي طقإ  ا خينا  إأ

ن عي الإقت الي  يسككككتييع  ّ   أأ2)فا الطظن فيمن إهإ إحده ال ختّص   صككككيية ي عد ه ها سككككيية أ

أ  ي قنطإي التحايم 11/1ت ال ندة )إ صككككحة التحايم  فقد طصككككّ بدفإع إجإد أك فيه الخصككككإم الت سككككّ 

  ا عييهعك بميه الدفإع فا  يعند ى يتجنإ   يعند تقديم دفنع ال دّ ه يجب الت سككككككّ طّ ال صككككككن  عيث أ

  ه هيئة التحايم عطد عدم اىتكنوطإ الي  تعيّ   أالخصككككككككككككككإ ة أينافكو عييه بيي إهإ ال يعند ال تّ 

ين اككني التككأخ يَّ إا  ج يعمككن لميئككة التحايم أي تقبكك  الككدفإع ال تككأخنة ايا نأت أحإلاي يجإ  فا اه

  الدفإع بميه كالت سكّ  /بأ يجب13ا فقد إند فيه فا ال ندة )ندطن قنطإي التحايم اه ّ أ  عقإ   لسكبب  

 هيا  ي أ29) ال ندة  ي )بأ الكقنة حانمه قن  ف  إ   الجإابية الالئحة تقديم  إعد تتجنإ  ى ل دة

 فا هحقّ  سقإي تعييطه فا اىشتناك إأ ُ حّام بتعييي التحايم حد ينفاأ قينم عيث يتنتب إى  القنطإي

    سككككنئ  ي اآلخن الينف يلينه ل ن التحايم اتكنو شكككك إ  بعدم الدفع نأ ّ  .الدفإع هيه أ   ي تقديم

ّى سككككككقي الحو فيه فإ  به ت سككككككك حن  فا اعالط   لطنء طظنأ   تقب  يأ حإا إيجإ  فا ج يع اه نا  إاذ

      ل عينة اني التأخين يَّ أ نأت ياا ال تأخن الدفع التحايم هيئة

                                                           

التحايم التجككنن   /اإىأ  ي  شككككككككككككككنإع قككنطإي4إال ككندة )  أ  ي قككنطإي التحايم اهندطا20/2اطظن طص ال ككندة ) أ1)
 أ  ي قنطإي التحايم الع نطا 21أ  ي قنطإي الحايم ال صن   إال ندة )21ال ندة )إ   الدإلا العناقا

دان الطمضكككككككككة   2  يوتنفيذه( حجيته، بطالنه، مذكرات في حكم التحكيم )صــــــيامة،أ  2222بدناي   ح د ) أ2)
  244العنبية  ص 
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بشككككا  صككككنيي عيث الإقت الي  يجإ  فيه ليخصككككإم  ن قنطإي ال نافعنت العناقا فيم يطّص  ّ أ

ه  ي طّ  أىّ عدم إجإد اتكنو  أإ بصحة اتكنو التحايم  ا   أإتقديم دفإعمم ال تعيقة بعدم اىختصنص

ت ي طصكككككككّ   اإقت  ّ ك بمن فا أإبنلتنلا ي اي الت سكككككككّ   و بنلطظنم العنمايب الدفإع تتعيّ أ يَّ ال الحظ أ

جناءإ  إضكككككككككنعن  بتيبيو قنطإي ال نافعنت أ ُ حّامد الي يتقيّ أ أ195/3ال ندة ) القنطإي  هيا ات  إيطص  اذ

   نحية انطت عييمن ك به فا أيجإ  الت سككككككككككككككّ   حا ةالدفع بعدم إىية ال يَّ طه أأ  77فا ال ندة )

 الدعإى 

 

 المطلب الثاني

 في تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد مكان التحكيم ولغته ُمحك مسلطة ال

التيبيو سإاء عيث  إضإع ختينن القنطإي الإاجب بن ينافقإم اهاهص  اقنعدة عن ة أي ت

ه ية م تظمن أاعيث تحديد  اني التحايم إل ته  إ كقإا ي يتّ أ يضكككككككككن  اته  إلمم أاجناءإ عيث التحايم أ

إيلك عيث الطحإ     إهيا  ن سككككككككككككككطبحله فا هيا ال ييب ع عدم إجإد هيا اىتكنو ُ حّامسككككككككككككككيية ال

حايم  ات التاجناءفا اختينن القنطإي الإاجب التيبيو عيث  ُ حّامسككككككككككككككطبحث هطن سككككككككككككككيية ال التنلا:

 تا:إا ن يأ إسييته فا تحديد القنطإي الإاجب التيبيو عيث  إضإع التحايم
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 في تحديد القانون الواجب التطبيق ُمحك م: سلطة الالولالفرع 

يم  ات التحااجناءفا اختينن القنطإي الإاجب التيبيو عيث  ُ حّامسكككككككككككككطبحث هطن سكككككككككككككيية ال

 تا:  ا ن يأالتحايمإسييته فا تحديد القنطإي الإاجب التيبيو عيث  إضإع 

 ات التحكيم:إجراءفي اختيار القانون الواجب التطبيق على  ُمحك مسلطة ال وال:أ

صكككككككككك   هفا اختينن القنطإي الإاجب التيبيو ها ا ينافاه انادة يَّ تطنإلطن أ يَّ ا ن سككككككككككبو أ

 يتم    اتجناءحنلة ط اعمم ليتحايم يتكقإي عيث قنطإي  عيي يحام اإلعطد ن يتكقإي عيث ا يناففنه

جناءات ال نافعة إ اجناءإالسين فا   ب إجبه الطظن فا الط اع إا ن   أ1)نىخات الع يية التحاي ية اهاذ

دم حت ككن  عككإا  الخصككككككككككككككإ ككة ليقإاعككد التا تحام الط اع أينافن فا  عنض حككديلطككن عي اختيككنن طككّ بيّ 

 ينافكو اهت  فقد ى تعيث اختينن القنطإي الإاجب التيبيو يضكككككككن  هيا يطسكككككككحب أ يَّ اتكنقمم عييمن  فإ

 ُ حّامالإتحككديككد القككنطإي الإاجككب التيبيو  إ   إ هيئككة التحايم بككنختيككننهأ ُ حّامفيقإم ال   عيث اختيككننه

عت د الطظنم ي ية  إله أجنائيي إضكككع القإاعد اإل ي ا انطية إحنية بشكككأ ينافت تع به اهع ب ن تيت تّ 

  أ2)لدإلة  عيطة جنائاخي بنلقنطإي اإل  أإ اهإ  نا  تحايم طظ ة أ فا جنائااإل

إ هيئة التحايم فا تحديد القنطإي الإاجب أ ُ حّامايب التشككككككككككككنيعنت سككككككككككككيية الإلقد طّظ ت أ

  إالتحايم أ3)تشككنيعنت التحايم إال ؤسككسككنت التحاي ية  طمن إالداخييةات أايب جناءالتيبيو عيث اإل

فنلقنانات   يخيإ  ي اليبيعة القضككككنئية له ه ىطّ  أىّ ابين ا بشككككا    اإلنادةم فيه سككككييني ي اني يتحاّ إاذ 

                                                           

  222 ح د سن ا  فإ    ال نجع السنبو  ص أ1)
ة مجل أ  حام التحايم التجنن  الدإلا فا  طن عنت ال شككككنإعنت الدإلية ال شككككتناة 1022هنشككككم  يداي   لطث ) أ2)

  222العدد اهإ   انطإي اللنطا  ص   السطة الخن سة التشريع والقضاء
أ  ي قككنطإي التحايم 15أ  ي قككنطإي التحايم ال صككككككككككككككن  إ ككن يقككنبيمككن  ي طص ال ككندة )15اطظن طص ال ككندة ) أ3)

أ  ي  شنإع قنطإي التحايم التجنن  12أ  ي قنطإي التحايم اهندطا   إطص ال ندة )14الع نطا  إطص ال ندة )
 الدإلا العناقا 
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ي هيا   حقنو العدالة  إاطيالقن  إاذ  فض الط اع الثها قنانات قضككككككنئية تمدف  ُ حّامالصككككككندنة عي ال

 يَّ يع القإ  ا  إبيلك طسككتيأ1)و قنطإي ال اني الي  يجن  فيه التحايمي ييبّ أ ُ حّامعيث ال يَّ ال بدأ فإ

 عيث اتجناءو قنطإي اإله ييبّ طّ   فإات التحايماجناءالخصكككككككككككإ ة عي تحديد  أيناففا حنلة ا تطنع 

ال اني ي   إاذ أ2)ال حامات لقنطإي جناءخضككككككككإع اإل ب بدأ خيا  ني الي  يجن  فيه التحايم  إيلك أال ا

ات جناءو قنطإي اإلتيبي إبنلتنلا يتم    ييُ حّا تعيطه  ي قب  ال فسككككككككإف يتم    يضككككككككن  ايا لم يتم تعيطه أ

  أ3)سطند فا يلك البيدإبنلحدإد التا تس ي بمن قإاعد اإلليلك ال اني  

ختكنن إيكة ليقكنطإي ال اهإلعيكت الكدإليكة ال تعيقكة بكنلتحايم فقكد أ إعيث صككككككككككككككعيكد اىتككنقيكنت

 القنطإي الإاجب التيبيو هإ يَّ   فإإفا حنلة عدم إجإد  ل  هيا اىختينن  ينافصناحة  ي قب  اه

بية إ إن أ إاىتكنقية اه3153) يإيإنك لعنمت عييه اتكنقية طإهيا  ن طصكككككّ   قنطإي  اني صكككككدإن الحام

 التحايم  اجناءعيث  اني  أ فا الطّص 3113أ  إاطكند اتكنو جطيف لعنم )3193لعنم )

يم لعككدد  ي التحا اجناءي يتعنض القإ  بإجإب خضككككككككككككككإع التحايم لقككنطإي  اككني إ  اي أ

 اىطتقندات إ طمن:

ي ي أالتحايم ي ا يَّ   هالتحايم اجناءه فا حنىت عديدة يصكككككككعب تحديد ال قصكككككككإد ب اني طّ أ -

  أ4)إهيا يطتج عطه صعإبة فا تحديد القنطإي الإاجب التيبيو   ي دإلة أالنفا  يتمَّ 

يث اطصناف ع اعتبننهن  ؤشنا  ة صية ي اي يّ التحايم أ اجناءقد ى ينبي بيي الط اع إبيي  اني  -

 اختينن قنطإي يلك ال اني  الث ينافاه انادة

                                                           

 224ب داد  ص   جن عة ب داد  اليبعة اهإلث وليالتحكيم التجاري الدأ  2221 ح د سن ا  فإ   )أ 1)
 204عانشه عبد العن    نجع سنبو  ص أ 2)
  210ص  ال نجع السنبو    ح د سن ا  فإ  أ 3)
أ إاتكنقية 2281  ايلك لم تتينو اىتكنقية العنبية ليتحايم لعنم )241نضككككككإاي  أبإ  يد  ال نجع السككككككنبو  صأ 4)

أ  إاتكنقية  جيس التعنإي 2281أ إاتكنقية النينض لعنم )2251الجن عة العنبية لعنم )تطكيي اهحانم بيي دإ  
 أ لقنطإي  اني اجناء التحايم اقنطإي إاجب التيبيو 2282العنبا لعنم )
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نة  فمإ  ات اليالتحايم  له  يّ  اجناء القإ  بإجإب الخضكككككككإع لقنطإي  ح ّ  يَّ إينى البنحث أ

يجن  فيمن  لة التا  عيث هيئة التحايم ييب ال عإطة القضنئية  ي السيينت ال ختصة فا الدإ سمّ يُ 

 ن بنلتطكيي فا تيك الدإلة فا حنلة ال تطن عة عيث أ يناف  حصككككككككككككككإ  اهسككككككككككككككمّ ه يُ طّ أالتحايم  ا ن 

 حنجتمم ليلك 

ي القنطإي فا تعيي عيت هيئة التحايم الحوَّ اهسكككككبنب التا أ همّ ف عيث أي طتعنّ إطسكككككتييع أ

قنان هيا ال بدأ ا ن يأالإاجب التيبيو  تا:  إاذ

الدإلا ى ي يك تحت تصكككنفه قإاعد خنصكككة بتطن ع  ُ حّامال يَّ عدم إجإد قإاعد تطن ع دإلية  فإ -3

ة قإاعد اختصنص ي اطه تيبيقمن فا حنلة عدم تحديد القنطإي الإاجب التيبيو يّ   أإ أالقإاطيي

 الحيإ  الإاجبة ُ حّامي ليدة تبيّ بعدم إجإد قإاعد دإلية  إحّ    خصككككككككككككإصككككككككككككن  يناف ي قب  اه

  أ1)بنع فا  ل  هيه الحنلةتّ اى

 القنطإي الإاجب التيبيو  الث ينافد  ي الحنىت ى يشين اهه فا العديطّ أ -1

ي أطّ يي حنيككة اختيككنن القُ حّا عيككنء الفا ا النابككة -3 إ  يث مككن  طككنسككككككككككككككبككة ليتيبيو عإاطيي التا ين 

  أ2)الط اعنت ال عنإضة عيث التحايم

تحايم يإلية لاطتشكككككككككككككنن العقإد الدإلية الط إيجية إقإاعد التحايم الصكككككككككككككندنة عي الميئنت الد يَّ ا -7

إجد قإاعد  تعننف عييمن صكككككككككنلحة ه أطّ   حيث الميئنت التحايم قنان بميا الحوّ سكككككككككنهم فا اإل

  أ3)حينيط اعنت ال عنإضة عيث التحايم فا أايب اهليتيبيو عيث ال

                                                           

  252نضإاي أبإ  يد  ال نجع السنبو  صأ 1)
  285حبيب  لنإت  ال نجع السنبو  صأ 2)
أ  إال نا  ICCحا ة التحايم الدائ ة التنبعة لي نفة التجننية فا بننيس )تتعدد هيه ال ؤسكككككككسكككككككنت فطجد هطنك  أ 3)

أ  إال نا  الدإلا لحسكككككم ال طن عنت التنبع لج عية ICSIDالدإلا لتسكككككإية  طن عنت اىسكككككتل نن فا إاشكككككطيي ) 
أ إاينهككككككن  ي CRCICA)ليتحايم التجككككككنن  الككككككدإلا    إ نا  القككككككنهنة اإلقّيي اأAAAالتحايم اه نياا )

 ال ؤسسنت الدإلية اهخنى 
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 التحكيم: موضوعفي اختيار القانون الواجب التطبيق على  ُمحك مسلطة ال: ثانياً 

بتيبيو القإاعككد  ُ حّامي ييت م الات التحايم أجناءصكككككككككككككككك  ا ككن هإ الحككن  بككنلطسككككككككككككككبككة إلاه

كو ا يتّ إي بتيبيو القإاعد ال إضككإعية التُ حّا ي ييت م الا ؛يتا إ كو عييمن ال حال إضككإعية التا يتّ 

 عيث عككدة قإاعككد  ي قإاطيي ينافكو اهإيكصككككككككككككككيإي فا الط اع ب إجبمككن  فقككد يتّ   ينافعييمككن اه

 نُ بتهطكككن ي ينافككككنو اهيه القإاطيي ها التا تحام ط اعمم  فكككنتّ ي تاإي هكككأ ختيككككة  إيتكقإي عيث 

  أ1)إ هيئة التحايم بتيبيقمن عيث الط اعأ ُ حّام  إييت م الشنيعتمم التا تحام العقد

إعية فتيبو هيئة التحايم القإاعد ال إضككك  عيث تيبيو قنطإي دإلة  عيطة ينافكو اهتّ إقد ت

إ طمن العناو   ايب القإاطييقإاطيي فا تيك الدإلة  إهيا  ن تأخي به أقة بتطن ع الدإي القإاعد ال تعيّ 

ب هإ إاج ن  جطبيّ أ قنطإطن   يَّ ن أيا تقنّ اه )طّ  ي القنطإي ال دطا العناقا عيث ا أ33ت ال ندة )ي طصككككككككككككككّ ا

 و بنلقنطإي الدإلا الخنصأ حان ه ال إضإعية دإي التا تتعيّ و  طه أيبّ  ن يُ طّ   فإالتيبيو

 لثافيطعقد اىختصكككككنص هطن   عيث القنطإي ال إضكككككإعا ينافلة اينب اتكنو اهن فا حن ّ أ

ن فا طّ ي بيّ ا ن سكككككككككبو أ –بنلط اع  صكككككككككنى  اتّ  النلتقإم بتيبيو القنطإي ال إضكككككككككإعا اه ؛هيئة التحايم

يية تقدينية سكك ُ حّاميإلميئة التحايم أإ ل  –الكصكك  ال نضككا عطد اختينن القإاعد ال إضككإعية ليط اع 

  أ2)بنلط اع اتصنى   الناه إاسعة فا تحديد القنطإي ال إضإعاّ 

فا  سكككككككككنلة القنطإي الإاجب التيبيو عيث  القنطإي العناقا لم ياي إاضكككككككككحن   يَّ ن القإ  اإطانّ 

ال دطية   ن ااتكث بقنطإي ال نافعنتطّ   االدإلاّ  حانم التحايم التجنن ّ ه لم يتطنإ  أطّ ؛ ه إضكككككككإع الط اع

                                                           

  282  ايلك  ح د سن ا   فإ      نجع سنبو  ص 242عبد الستنن  سحن   ال نجع السنبو  صأ 1)
أ تحايم ع نطا   إال ندة 22أ تحايم أندطا   إال ندة )22أ تحايم  صكككككككككككن   إال ندة)22/1اطظن طص ال ندة )أ 2)

  ي  شنإع تحايم تجنن  دإلا عناقا أ 20أ أصإ   حنا نت  دطية لبطنطا   إال ندة )822)
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إ هيئة التحايم تبن   سكككككككككككككألة تطن ع أ ُ حّاما  سكككككككككككككألة القنطإي الإاجب التيبيو أ نم الإف  أ1)العناقا

 :أ2)ييتالقإاطيي فا  نحيتيي الط

عيث  ناد تحديد القنطإي الإاجب التيبيويُ تبن   سككككككككألة تطن ع القإاطيي أ نم هيئة التحايم عطد ن  -

 الط اع 

ء د  إايلك الب    لطنء سكككعيه لتطكيي حام التحايمايلك تبن   سكككألة تطن ع القإاطيي أ نم القنضكككا أإ  -

    ن هات التحايم عيث الط اع ال عنإض أاجناءبتيبيو 

قنطإي الإاجب ييمن للطنء تحنّ بع ال ناح  التنلية أإ هيئة التحايم تتّ أ ُ حّامال يَّ إينى البنحث أ

 تا:ايجن هن عيث الطحإ اآلالتيبيو  التا ي اي 

خككي بككنلقككنطإي الإاجككب التيبيو  حيككث الط اع  ي جمككة اه أيناف انادةليككه تيبيو  ككن يهبككت ا -3

 ي فا اختيننع به ال تخنصكككككككككككككك نأ الي  يت تّ اإلنادة)سككككككككككككككييني   بدأ احتنام ُ حّاميجب عيث ال

  أ3)إ هيئة التحايم حسم الخالفأ ُ حّامعيث ال   إيجبُ القنطإي الإاجب التيبيو

ئة إ هيأ ُ حّامعيث ال ب  ج  إُ   الخصككككككككككإ ة عي القنطإي الإاجب التيبيو أينافيا لم يكصككككككككككي ا -1

لتحديد  لمم   لتاإي دليال  ينافإ ال كتنضكككككككككككة لتيك اهالضككككككككككك طية أ نادةعي اإل التحايم البحثُ 

  أ4)القنطإي إاجب التيبيو

                                                           

أ  ي قنطإي ال نافعنت ال دطية العناقا  إلقد اني لي شكككككككككككنع الكنطسكككككككككككا طكس اىتجنه اطظن ال ندة 125/1ال ندة )أ 1)
أ  ي قنطإي ال نافعنت ال دطية الكنطسكككا حيث إند فيمن ) يكصككك  الُ حّام الط اع اُ حّام بنلصكككيي ايا عمد 2421)

 اتكنو التحايمأ  اليه اهيناف يلك فا
  285عبد الستنن  فإ     نجع سنبو  ص أ 2)
الكان الجن عا     دان الصـــــــــلح والتحكيم في المواد المدنية والتجاريةأ  1002)  ح إد السككككككككككككككيد  التحيإ أ 3)

  241  صاإلساطدنية
  281 ح د   سن ا  فإ    ال نجع السنبو  أ 4)
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  يبيوكنقمم عيث القنطإي الإاجب التبعدم اتّ   طمنئا بشككككككا    ينافاه انادة ُ حّامي اليا لم يتبيّ ا -3

  لتيبيوالإاجب ا بتيبيو القنطإي ال إضكككككككككككككإعاّ  هيئة التحايم لتقإم   الثيطعقد اىختصكككككككككككككنص 

إي فا تحديد القنط بنلط اع  إلميئة التحايم صككككككككككككككالحية إسككككككككككككككيية تقدينية صكككككككككككككككنى  اتّ  الناهإ 

  أ1)الإاجب التيبيو ال إضإعاّ 

 :أ2)تالع يية التحا ية اآلء اد  ي يناعا عطد ب  أ ُ حّامإعيث ال

 إجإد العقد  إبيني  دى صحته  -أ

 ينف  تحديد حقإو إالت ا نت ا ّ  -ب

ي    من العقد  ح ّ ج يع ال سنئ  التا يطظّ  -ج يض عي و ب اني التسييم إالتعإ انطت تتعيّ  الط اع  إاذ

 طة فا العقد بيّ خين إالتعإيض عي التيف  إ دى  ينبقة ال إاصكنت ال ُ التأ

كصكككككككككككك  لقة بنلتجننة الدإلية  عطد اعناف ال تعيّ أإ هيئة التحايم العندات إاه ُ حّامي يناعا الأ -د

  أ3)التشنيعنت هيا ال إضإع ايبُ فا طكس طإع الط اع ال طظإن أ ن ه  إلقد طّظ ت أ

نئ  عيث يجن  هيه الإسككك  إي اي ا ي الإسكككنئ  لتبيني القنطإي الإاجب التيبيو ا  عدد ُ حّاميسكككتخدم ال

 ا:تحإ اآلالط

  القنطإي نشككككككككنة ب ُ حّامال دحدّ يُ  الينيقة لميه قن  ف  إ   :التحديد ال بنشككككككككن ليقنطإي الإاجب التيبيو -أ

صكككككككية  لنابتيبيو القنطإي اه ُ حّامحيث يقإم ال  ط اعال  إضكككككككإع العقد عيث التيبيو إاجب

 بحث  ي أي دإي  إ العطنصكككن ال إضكككإعية ليعقد يثعف إيلك  ي خال  التعنّ   بنلط اع  ي اينه

                                                           

أينإحة داتإناه  الجن عة   دراسة مقارنة –لعقد التحكيم االلكتروني الجوانب القانونية أ  1002هن    طإن  )أ 1)
أ  ي القنطإي 2422أ  ي قنطإي التحايم ال صكككككككن   ايلك اطظن ال ندة )22/1ايلك ال ندة )  242اليبطنطية ص

 الكنطسا 
  208الجننحا  عن ن اح د   نجع سنبو  صأ 2)
 /بأ 22أ  ايلك قنطإي التحايم اهندطا ال ندة )22/2قنطإي التحايم ال صن   ال ندة ) أ3)
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ا قنانه هيا ينتا  ف ُ حّامال يَّ   إاذ القنطإي هيا ب قتضككككنهن ديتحدّ  التا القإاطيي تطن ع قنعدة   عي

قإاطيي   طن ع  ت  عيي فا اىسككككتطند لطظنم   الثعيث  عنفة اليبيعة القنطإطية ليعقد  دإي اىلتكنت 

   أ1)ن خضإع العقد لقنطإي دإلة  عيطة ن يقنّ طّ إاذ 

يا احيث جنء فيمن )  /بأ  طه39ا عيث هيه الينيقة فا ال ندة )ندطقنطإي التحايم اه إقد طصَّ 

ت هيئة التحايم قيبّ   إاجبة التيبيو عيث  إضككككإع الط اعالكو الينفني عيث القإاعد القنطإطية لم يتّ 

ع ال شكككككككنّ  ن  شككككككك  أ  هيا إلم يُ بنلط اع اتصكككككككنى   النه اهطّ أال إضكككككككإعية فا القنطإي الي  تنى  القإاعد

 سيكطن عيث ال بند  العن ة ليقنطإي   إاعت د فقي ا ن أهيه الج ئية  ي التحايم الثالعناقا 

 قإاعد   ُ حّاملا يكحُص  الينيقة لميه إيبقن   :طظ ة القإاطيي ال نتبية بنلط اعالتيبيو الجن ع ه -ب

 أ ن ه  نإحال ي ط اعبنل صككككية لمن التا  ةالإيطيّ  ةالقنطإطيّ  اهطظ ة  ختيف فا القإاطيي تطن ع

 .أ2)القنطإي هيا تيبيو نيقنّ  هفإطّ   عيي  داخيا قنطإي عيث القإاعد هيه أج عت  ن فإيا

 لتيبيو  ا ُ حّام: فا هيه الينيقة يتجنإ  الند  العن ة ليقنطإي الدإلا الخنصال ب الثاليجإء  -ج

يي فا بيكككد تطكككن ع القإاطو قإاعكككد فمإ ى ييبّ   ليعلإن عيث القكككنطإي الإاجكككب التيبيو التقييكككد َّ 

إ  إحدى الد  أإ بالتحايم قة ب قنّ سككككككإاء تيك ال تعيّ   قة بنلقنطإي الدإلا الخنصإال تعيّ    عيي

 النإاه  ن  دإليّ    إال سككككككككككككتخد  ةالتطن ع ال تعننف عييمن  ن هإ يختنن قإاعد  طّ  اع  اال نتبية بنلط

  أ3)ايب بيداي العنلم ليقإم بتيبيقمنفا أ إقبإى   اطتشننا  

                                                           

دان الكان   2ي  القانون الواجب التطبيق على موضـــــــــوع التحكيمأ  1002عبد العييم النفنعا  اشككككككككككككككنف  )أ 1)
  21ص  اإلساطدنيةالجن عا  

   طشكككككإنات ال عمد في التشـــريع العراقي دراســـة متخصـــصـــة فيعقد التحكيمأ  2224انظم  حطتإش سكككككي ني )أ 2)
  241القضنئا العناقا  ب داد  ص

أ  اىتجنهنت الحديلة فا العقإد 2212أ  ال شككككككككككككككنن اليه فا  قن  : عيإاي   ح د يإسككككككككككككككف )C.Kajance)أ 3)
  22أ  ص8أ  السطة )4 -2العدد) –اىقتصندية الدإلية  جية الحقإو العناقية 
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 تحديد مكان التحكيم ولغتهفي  ُمحك مسلطة الالفرع الثاني: 

ا ف   إسككككككككككييتهفا تحديد  اني التحايم  ي جنطب ُ حّامسككككككككككطتطنإ  فا هيا الكنع سككككككككككيية ال

ا ي التان   فحنلة   الثخن  إيلك ضككك ي سكككعا البنحث ليإصكككإ  ينن ل ة التحايم  ي جنطب   اخت

إد د  ي إجفا الكككككككككككككككككتأاّ  ُ حّامال ختيكة  ف ع  ن تطنإلطنه  ي سككيية الة ب ناحيمن  يّ بيني الع يية التحاي

حايم اني التتحديد   خينا  ختينن القنطإي الإاجب التيبيو  إأفا ا العقد إ دى صحته  إ ي لم سييته

تصككككككككككككديه  فا  عنض ُ حّامع ن  النئيسككككككككككككية التا يقإم بمن اليطن ج يع اهلطاإي بيلك قد ايّ إل ته  

 تا:عيث الطحإ اآلالط اع  إ ليكص  فا  ة إصإى  يليع يية التحاي 

 في تحديد مكان التحكيم  ُمحك م: سلطة الوالً أ

طن فا يقإد   ية التحاي ية  اي  ي شكككأطه أه ية ابينة فا حينة الع ييّ  اني التحايم أ لتحديد يَّ ا

 اني  فنختينن و عيث  إضككككككككككككككإع الط اع يبَّ إ الي  يُ   أاتجناءاإل ال نلب ل عنفة القنطإي الي  يحامُ 

إلة فا الد ط اعة لطظن الال ختصككككككككككككككّ   حا ةمن  عنفة اله ّ ة عديدة  أاجنائيلنن عييه   بُ التحايم تتنتّ 

 دّ إ الح    أاي يةطجنح سين الع يية التحع بسيية إاسعة فا تدعيم إاذ التا تت تّ   قنم فيمن التحايمالتا يُ 

  أ1) ي فنعييتمن

فا  إن فا عقد التحايم طكسككككككه أ ّ   االط اع بتحديد  اني التحايم أينافي يقإم اهصكككككك  أ يَّ ا

ني الي  التحايم فا ال ا اجناءفا   ن  ي    ُ  ُ حّامإياإي ال  ةو الحنيّ يي  ىحو  إلمم فا يلك  ُ  اتكنو  

فا  حّام ُ التحايم اطعقد اىختصكككككككنص لي  اني   ينافُ د اهحدِّ الخصكككككككإ ة  فإيا لم تُ  أينافكو عييه اتّ 

                                                           

  121  إايلك شكيو   حسي  ال نجع السنبو  ص421بو  صإالا  فتحا  ال نجع السنأ 1)
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يو جكك  تحقالتحايم  ي أ د  اككني  القككنطإطا عطككد ككن يحككدّ الظنف  ي يناعا    إعييككه أهككيا ال اككنيتحككديككد 

  أ1)إ ناعنة ظنإف التحايم  يناف صيحة اه

  ُ ا  ن  م هإ ال اني الي  يإجد فيه    ياإي  اني التحايم فا التحايم ال طظّ  عمّ إفا اهايب اه

 دان قإاطيي  صكككككاليه  لميا تتطنفس التشكككككنيعنت فا ا اليجإءعيث  ينافُ اه تكقإ هيئة التحايم الي  اتّ أ

 ي أج    إتقيي  القيإد عيث التحاي نت اين الإيطية  ةجنائيإتقديم التسككككككميالت اإل  بنل نإطة سككككككمُ تتّ 

 نتُ الجيسكككككك ي تتمّ عطد تحديد  اني التحايم أ يُ شككككككتن    هيا إى يُ أ2)ليمن ي التحاي نت ا ابن عدد  جيب أ

 ياته د بعيث  اني  حدّ  ينافكو اهلم يتّ   ن   تعددة    ناي  فا أ ي تتمَّ يجإ  أب  فا  اني إاحد  

ب ايلدى أ  بنن ا    انطن  لمن صككككككككككككككبحت   أفا تحديد  اني التحايم ُ حّامسككككككككككككككيية ال يَّ هيا إاذ 

جنء فا   ي يلك  ن  طظ ة  ؤسكسكنت التحايم  إأالإيطية  طمن إالدإلية   ة ليتحايمالتشكنيعنت ال طظِّ 

 ىتكنو عيث  اني التحايمه )لينفا التحايم اطّ ت عيث أي طصككككككككّ   اأ تحايم  صككككككككن 13ال ندة ) طّص 

  أ3)طت هيئة التحايم  اني التحايم   أعيّ   يا لم يإجد اتكنو  فإإ خننجمنفا  صن أ

ه طككّ   حيككث إند فيمككن عيث أاندطأ  ي قككنطإي التحايم اه17ال ككندة ) اككيلككك  ككن إند فا طّص 

  هيئة يطتع اتكنو لم يإجد يافإ خننجمن  إأ ال  ياة فا التحايم  اني عيث اىتكنو التحايم )لينفا

  يأ دإي يلك يحإ  إى من ينافه ال اني الدعإى إ الئ ة ظنإف  ناعنة  ع لتحايم اني ا التحايم

 أيناف اس نع  التحايم اتاجناء  ي اجناء بأ  ليقينم  طنسبن   تناه  اني   أ ّ  فا التحايم هيئة تجت ع

                                                           

   يبعة أبطنء  2ي  دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدوليةشككنف الديي  اح د ) ي دإي سككطة يبعأ  أ 1)
  22ص   إهبة حسني  القنهنة

  252فننإو  ح د حسطا  إفنء   ال نجع السنبو  صأ 2)
أ  ي قنطإي التحايم 11أ  ي  شنإع التحايم تجنن  دإلا عناقا  إال ندة )11) اطظن  ن يقنبيمن  ي طص ال ندةأ 3)

 اهندطا 
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جناء  إ  إاى  أ إأ بضكككككككنعة  عنيطة إ  أ سكككككككتطدات عيث العاىيّ  إ  أالخبناء إأ الشكككككككمإد إالط اع أ  اذ

 .يلكأ اين إأ أعضنئمن بيي  داإلة

 الثنن صككككككككككه يُ طّ بميا الشككككككككككأي  إليلك فإ ه ى يإجد طص  طّ ن عيث صككككككككككعيد القنطإي العناقا فإ ّ أ

حسكككككككككككككككب  القككنطإي إاجككب التيبيواي جعكك  اختيككنن   أ  ي القككنطإي ال ككدطا العناقا15تيبيو ال ككندة )

 إية التنلية: اهإل

  ينافالقنطإي ال ختنن صناحة  ي قب  اه -أ

 ال إيي ال شتنك لي تعنقديي  -ب

 فيمن العقد  م  ن  ب  نطإي الدإلة التا أُ ق -ج

ايب   الي  جنء   نينا  هقنطإي التحايم الكنطسكككا ليه فا هيا الصكككددإ ي الجدين بنلتيّنو ا

 ه )عطد عدم تعييي  اني التحايم  ي قب طّ ن أي قنّ ا؛ اندطإ طمن ال صكككككن  إالعناقا إاه  التشكككككنيعنت

 إييُ التا يقع فا دائنتمن    حا ةياإي لي اىختصكككككككنص بتدعيم التحايم إ سكككككككنعدته يَّ   فإينافاه

 ليينبع القضنئا ليخصإ ة التحاي ية   ا  ظمنن فا هيا ا يَّ أ شكَّ    إىأ1)عث عييهأال دّ 

  3133 إا  العنبية لعنم دة ىسكككككتل نن نؤإس اهاىتكنقية ال إحّ  يَّ الث أ شكككككننة ي اإل دّ بُ  إى

ة فا نّ إ   ه التحيام ي تطعقد هيئةُ سككككككككككككككة  ي ال ندة اللنطية  ي  يحقمن أت فا الكقنة الخن قد طصككككككككككككككّ 

 اعيدهن  هن إ إ ند  اطعق ن الميئة  اني  ي  إبعد يلك تقنّ ال نجّ  ُ حّامه ن الدُ ال  ني إال اني اليييي يحدّ 

عينء فا يلك ا يَّ   يطند  بعدم صككككككككككككككإاب هيا اىتجنه  اي ا  الي ع النأ إييهب البنحثُ 

طعقد   إاني  ي اهفضككككككك  أي يفنادلأل نادةيني اإليسككككككك يي عيث حسكككككككنب  بدأُ حّا سكككككككيية إاسكككككككعة لي

  أ2)يناففا حنلة عدم اتكنو اه ُ حّاماىختصنص لي
                                                           

 أ  ي قنطإي ال نافعنت الكنطسا 2451ال ندة )أ 1)
  80بيات اىتجنه: طنيو   صيكث صنلي  ال نجع السنبو  صأ 2)
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ة نهيككّ و  ي  ككإالتحقّ  م اككن كك  بقككنطإي التحاي ايالعأي ياإي ال حتا يي عيث  دَّ بككُ  ى خينا  إأ

ي ياإي الككدافع ىختيككنن  اككني التحايم دإي  مككن بككنهخص ل ين  إايطيمم  إأالضكككككككككككككك ككنطككنت التا يقككدّ 

  أ1)ييُ حّا اىعت ند عيث ال  اج الخنص لي

ة التحايم إ هيئأ ُ حّامال انطت ت طيُ  ي    إاذ التشنيعنت ال ختيكة يَّ م طالحظ أإ ي خال   ن تقدّ 

ه السكككككككككيية د هي ن تقيّ  من انلبن   أطّ ىّ الط اع  ا أينافكنو تحديد  اني التحايم فا حنلة عدم اتّ  سكككككككككيية  

  ينافإ الئ ة ال اني لأل  ب ناعنة ظنإف الدعإى

 في تحديد لغة التحكيم ُمحك م: سلطة الثانياً 

ج   ي أ افين فا قدنة اه ابين   لن  ة التا لمن أ إن المن ّ اه ي  د  ع  تحديد ل ة التحايم يُ  يَّ ا

 ليإائيادإطه في ن بعد  ي طكقنت إجمد فا سككككككبي  تقديم ة  إعيث  ن قد يتابّ  تنبعة  سككككككينة التحايم بدقّ 

  أ2)عييمن كو  إسطدات التحايم فا الي ة ال تّ 

كقإا يتّ  ق ّ اه إ عيث  أب إجبمن التحايم عيث تحديد الي ة التا يتم   ينافاه كو  ي يتّ أ ص ُ إاه

د ا تحدياىختصككككنص ف ام  إفا حنلة عدم اىتكنو يطعقدُ ب إجبمن الحُ  التا يصككككدنُ  عيث تحديد الي ة

  يمطظ ككة التحاتشككككككككككككككنيعككنت إأ ايككبُ بككه أ خككيت  أإ هيئككة التحايم  إهككيا  ككن أ ُ حّامال الثل ككة التحايم 

ه طّ ت عيث أحيث طصكككككككككّ   / أأ13ا فا ال ندة )ندطالتحايم اهإ ي يلك قنطإي   الداخيية  طمن إالدإلية

  إأ ل ة يمالتحا هيئة دتحدّ  إأ يلك اين عيث الينفني يتكو لم  ن العنبية بنلي ة التحايم )يجن 

  أ3)  أ أخنى ل نت

                                                           

  245فننإو  ح د حسطا  إفنء  ال نجع السنبو  صأ 1)
دان الطمضة   دراسة مقارنة –التحكيم في منازعات العقود اإلدارية وضوابطه   أ1022الخنين شنيف يإسف)أ 2)

  214العنبية   القنهنة  ص 
أ  ي قنطإي التحايم 11/1أ  ي قنطإي التحايم ال صككككككككككككككن   ايلك ال ندة )12/2اطظن  ن يقنبيمن طص ال ندة)أ 3)

 الط إيجا 
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م  إ الي نت التا يجن  فيمن التحاي سككككككككككككككألة الي ة أ الثو قنطإي ال نافعنت العناقا إلم يتينّ 

  يجن  فيه   ة البيد اليالتحايم فا ل ي يتمَّ اهصككككك  أ ام  إلايَّ فيمن الحُ  الي ة التا يصكككككدنُ إى حتث 

ه  البيد الي  ة أ  بإصكككككككككككككككمن ل منام بالحُ  بُ ات  إيُ   نلي ة العنبيةب التحايم فا العناو يتم   يَّ إعييه فإ

  أ1)عيث اين يلك ينافكو اهلم يتّ   ن  جنى فيه التحايم

 ندة شككككككنن فا التحايم التجنن  الدإلا العناقا قد أ شككككككنإع قنطإي ال يَّ الث أ شككككككننةإتجدن اإل

د هيئة تحكدّ  إ  أكو الينفكني عيث خالفكهلم يتّ  ه يجن  التحايم بكنلي كة العنبيكة  كنطكّ أ عيث أإى  أ /17)

   أ أخنىإ ل نت التحايم ل ة أ

 

  

                                                           

  28 صيكث طنيو صنلي   ال نجع السنبو  ص أ 1)
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 الخامسالفصل 

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 

 : الخاتمةوالً أ

  ل   أ نتسككنع طينو ال عن الت الدإلية الخنصككة  فجنء قنطإي التحايم اح     عنلم اليإم بيت يّ 

من القضكككككككككككككككنء ليبه  ي   اين يكتقن ا  ُ نات  ي ط اعنت إخالفنت  ل ن يت يّ لج يع  ن تكن ه هيه التيإّ 

ييي خكنص الكشككككككككككككككالعالقكة  ي اختيكنن اه أينافي  اّ ه يُ طكّ   التحايم هإ أ يّ  كن يُ  بن   أ العكند   إلعك َّ 

ة  جنائيإاختينن القإاعد القنطإطية الإاجبة التيبيو عيث الطإاحا ال إضككإعية إاإل  يقضككإي فا ط اعمم

 إالعالقنت الدإلية الخنصة   عيث طينو العالقنت الداخيية إهيا اه ن له أه ية ابينة

  فا العككنلمنات الجككننيككة إالحككنجككة ل إاجمككة التيإّ   إاقع الحيككنة اىقتصككككككككككككككككنديككة إالتجككننيككة يَّ ا

هيا الجنطب القنطإطا  الثعينء القنطإي فنعيية فا ال جن  الدإلا تسككككككككككككككتدعا اىلتكنت إلضكككككككككككككك ني ا

التحايم  مإيلك ل نض الإصكككككككككككإ  بنلقإاعد القنطإطية التا تطظّ   بنليان القنطإي العناقا خص  ال مم  إأ

 ال ستإى ال ييإب  الث

نصككككككككككة بنىعتناف بأحانم التحايم الخ  أ3153اتكنقية طيإيإنك لعنم ) الثالعناو  مّ لم يطضكككككككككك

ا هيا يه ال جت ع الدإلا فل  ا ن تإصككككّ  حسككككي  ه ي اي اعتبنن هيه اىتكنقية أطّ أ   خصككككإصككككن  جطبيةاه

دت عيث إحدّ   جطبيةبة اىتّبنع عطد تطكيي أحانم التحايم اهات الإاججناءمن بسككككككككككككككيت اإلطّ ال جن ؛ ه

ا إضع ف عيت الدإ  الحوَّ حام التحايم اهجطبا  إأ فيمن نفُض  سبي  الحصن الحنىت التا يجإ ُ 

  لين  ي الدإ با سككإة  العناو أ  نم  اطضكك يَّ من العنم  اظنت التا تالئم سككينسككتمن التشككنيعية إطظن   التحكّ 
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ضنفة نإل طه العناو فا الإقت الحنضن  بيعنطا  تشنيعين   فناان   ية المنش ية يسد  ندطإ طمن ال  ياة اه

  ييإاسع ييدإلي إتأييد   ث بقبإ   اىتكنقية تحظهيه  يَّ أ الث

  هإ اتطنإ  فا الكصكك    خ سككة فصككإ   ي خال  تقسككيم هيا البحث الث جمده م البنحثُ قدّ 

ا ف إالدناسكككككنت السكككككنبقة التا انطت قنيبة    هدافه  إأه يته إأة البحث ال تضككككك طة ل شكككككاية البحثخيّ 

التحايم  ةهيّ  ن حثُ ن ي هيه الدناسكككككة فقد تطنإ  البن فا الكصككككك  اللنطا  ّ   أهيا ال إضكككككإع ي بحلمن 

ات فا  طن عنت جناءالكص  اللنلث لبحث القإاعد ال إضإعية إاإل تخصيُص  القنطإطية  إتمَّ  إيبيعته

يبيو عيث القنطإي الإاجب الت طينو   البنحثُ  ن فا الكص  النابع  ي هيا البحث فقد تطنإ    ّ التحايم  أ

 يخنت ة إالطتنئج إالتإصينت لالكص  الخن س ص  طن عنت التحايم  إخصّ 

 

 النتائج :ثانياً 

يث   إعى له التحايم فا  عظم دإ  العنلمعيث النام  ي الدإن النيند  إال مم الي  يتصكككككككككككككككدّ  -

إي بتحديث قنط  ا قد خين خيإات  م ة عيث الصكككككعيد التشكككككنيعاندطع اهال شكككككنّ  يَّ النام  ي أ

 عال شكككنّ   ي اسكككتجنبة   2001 لسكككطة 31 نقم الحنلا اندطاه التحايم قنطإي جنء حيثالتحايم  

  إالداخيا الدإلا ال سكككككتإييي عيث التحايم  جن  حدلت فا التا ناتإالتيإّ  ناتليت يّ  اندطاه

خي فا هيا الطظنم اإسككككككككككككيية  ي الإسككككككككككككنئ  يث الصككككككككككككعيد الع يا عدم النابة بنهه طجد عطّ  أىّ ا

  ث بنلتيبيو الإاسككككككككككككككع ا ن هإ  عنإف عنل ين  يحظ الط اعنت  فطظنم التحايم ى الطنجحة لح ّ 

 -من بنلتحايم ة الط اعنت التا يجن  حي  إالدلي  عيث يلك قيّ 

 ينه  ي ب حانم التحايم  قننطة   ي التشكككككككككككككنيعنت ال تأخنة فا تطظيم أ د  ع  العناقا يُ  التشكككككككككككككنيع   يّ ا -

نت يّ ال طن عنت فا ي كّض لة يه عنلج التحايم اإسككككككككيطّ  أىّ ا خنصككككككككة العنبية  طمن   التشككككككككنيعنت
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عيد و ليتحايم التجنن  الدإلا ى  ي بسككككككككك نه بنب التحايم  إلم يتينّ أ قنطإي ال نافعنت فا بنب  

يككة ة  سككككككككككككككككنس القإاعككد القككنطإطحاككنم التحايم الككداخيا  بحجككّ   إااتكث فقي بتطظيم أإى  ي قنيككب

إ ن يشكمده   بقي ة ال حنام العناقية إسكيندتمن  إهيا ى يتطنسكب  ع الإضكع الحنلا ليبيد جطبيةاه

حايم انلبة الشنانت العنل ية تشتني الت يَّ   إاذ  ي  حنإىت اىطكتنح عيث ال ستل نيي الخننجييي

 ظ ّ  فا  نم الجنطب العناقاا  أابين    عنئقن  ي ي لّ اإسكككككككككككيية لكّض ال طن عنت  إ ي شكككككككككككني هيا أ

 ال طن عنت  لكّض  ة   م ّ  اإسيية     ل  ليتحايماينب التطظيم اه

إهإ  خصككإصككن     سككتقال ليتحايم عييه قنطإطن   ي طييو   طسككتييع أقنطإي ال نافعنت العناقا ى يَّ إاذ 

 طمن ايكية    ي ال سككككككنئ  لم يعنلج عيث ال سككككككتإى الإيطا الالين    إ تعتنيه الالين  ي الطإاقص

 ضككككككككككن  ي  إلم يعنلج أييُ حّا ي تتإافن فا الها الشككككككككككنإي التا يجب أ  ن إ  أييُ حّا ينن التاخ

 قنطإي يَّ ينم بنل م ة التحاي ية  ابعد قبإله الق ُ حّامث فيمن الي يتطحّ  ي ال  اي أالحنىت التا 

ال نية  وه ى يحقّ طّ ؛ هم  ع  جنينت ال عن الت الدإلية الخنصككككككككةالتحايم العناقا الطنفي ى يتالء

 إها اىقتصند فا الجمد إالطكقنت إالإقت   ة  ي التحايمال نجإّ 

ب ييّ خي بطظنم التحايم يتفا الين  ي اهحيني  فنه ُ حّامعدم إضكككككككإح النؤين بنلطسكككككككبة لدإن ال -

دم يث اىسككككككتقال   إع  فمإ يع   انلقنضككككككا  ي حُ حّامليبيعة ع   ال  ي ينفا الط اع فم ن  

د قناىعت يَّ  أىّ ه  احقّ  ي  حو   عينء ا ِّ ته فا ا   م ّ حد الخصكككككككككككككإم  إتت لّ ت لي   صكككككككككككككنلي أ

   صكككككككككككنلي الشكككككككككككخص الي   إاي  ي لّ ىّ  ن هإ ا ُ حّامال يَّ ليتحايم أ ييهبإيالسكككككككككككنئد لدى  ي 

 اطتخبه 

ب عيث القككنطإي الإاجكك ينافا إالعناقا فا ج ئيككة عككدم اتكككنو اهندطإا قككننطككة بيي القككنطإي اه -

  العناقا )قنطإي التحايم الحنلاأ  عيث ال بند  العن ة ليقنطإياعت د قنطإي ال نافعنت   التيبيو
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ن القنطإي  ّ   أأ  ي القنطإي ال دطا15/2حيث اسكككككتعني بنل ندة )  إبشكككككا  ابين اسكككككطد احتينيا

 /بأ 22ال ندة ) م يلك صناحة فا قنطإي التحايم  ي خال  طّص ا فقد طظّ ندطاه

ا الاتنبة دطن اه عُ إاعتبن ال شكككككنّ   فا التحايم الاتنبة ا  إضكككككإع  ندطي العناقا إاهم ال شكككككّنعنطظّ  -

 يَّ ليتحايم  فا حيي أ كمكككن  بيال  تخيّ  /اأ  إعكككدَّ 20ناكككني التحايم  ي خال  ال كككندة ) ي أ ناطكككن  

ه  ي خال  ل بيال  ف هيا الشكككني  ُ تخيّ  عدَّ  يضكككن    إألبنتلإل التحايم شكككنين   دَّ ع العناقا ع  ال شكككنّ 

أ  ي قنطإي ال نافعنت 151ت عييه ال ندة )إهيا  ن طصككككككككككككككّ   الاتنبة   ي خال ىّ   البنتهعدم ا

 العناقا 

 ي  سُ بنت  ح  لع العناقا تكنصي  اهخي بنلاتنبة اإسيية لإلي فيه ال شنّ إفا الإقت الي  لم يبيّ 

كناس  إنسنئ  ال خنىاه فا اعتبنن النسنئ  إال ناسالت ا عطد ن اني  نطن  ندطع اهال شنّ  فع ُ 

  إالتياس  ض ي إسنئ  الاتنبة ال أخإي بمن قنطإطن  إالبنقينت 

ج ية  حّام ُ ي تتإافن فا اله يجب أطّ ا  أندطع العناقا إاهفقد اتكو ال شككككككككنّ  ُ حّامن بنلطسككككككككبة لي ّ أ -

إع اين   ط  ةهييّ ان   اه يبيعين   شككككخصككككن   ُ حّامأي ياإي ال ي اشككككتنين  ادة ي الشككككنإي ال حدّ 

يا اني التحايم ب إجب هيئة فيجب أبنلحيند إاىسككككككككككككككتقال ع ي يت تّ ا التحايم  إأ ي تإلّ   ي  إاذ

عي قبإلككه ال م ككة التحاي يككة اتككنبككة  إهطككنك  ُ حّامح الي يصككككككككككككككنّ   إأتنا  يي إ  ُ حّا ال ياإي عككدد  

عييمن  اي  ينافهن  ن دا ت ناجعة ىتكنو اهحصككككنُ   ي الشككككنإي التا ى ي ايُ  أخنى ج إعة 

 لشككككنإي ى تخنلف الطظنم العنممم  ن  الت تيك اُ حّا ا ف يشككككنؤإ ي ن  يسككككتييعإي أي يشككككتنيإا

عنم  ي قب   اأص    ُ حّامتعييي ال إيتم     إخبنته إدينطته ُ حّامداب  انىتكنو عيث جطس الإاآل

تعييطه  م  يت   ا نة التحاي يةصكككككككك  ال م ّ كنقا هليينبع اىتّ  الخصككككككككإ ة التحاي ية  طظنا   أيناف

 ال ختصة فا حنىت  عيطة   حا ةب  ال ي ق  
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سبة لينفا لطفمإ نضنئا بن  عالقةال أينافج يع عقد التحايم  ي العقإد النضنئية ل إجدطن أيَّ  -

إ بنلميئة أ مُ حاّ بنل ينافالتحايم  ي العقإد النضككككككنئية بعالقة اه يَّ العالقة التحاي ية  ايلك فإ

ه  ي طّ ن أ  ا ُ حّامالخصككككككككككككإ ة إال أيناف بيي ب الت ا نت  نتِّ إها  ي العقإد التا تُ   التحاي ية

  عيطن   شاال   نطإيُ د القإلم يحدّ   لبنتمن الاتنبةي فا اشتن  القنئ ة عيث اللقة إحسي الطية  إيُ العقإد 

 لياتنبة 

 ينافأفا حنلة ع إف  ُ حّامال الثم التشككككككككككككككنيع حنلة اطتقن  اختينن القإاعد القنطإطية إقد طظّ  -

يضككككنحمن فا هيا البحث  إايلك اطتقن  ا سككككبنب التا تمّ  ي اه سككككبب    ّ هن هالعالقة عي اختينن 

قإم بميا لي ُ حّاميسكككككككككتخد من ال سكككككككككيية   الثفا اختينن القنطإي الإاجب التيبيو   ينافحنية اه

ك م يلعي تسكككككككككككك ية القنطإي الإاجب التيبيو  إلقد طظّ  يناففا حنلة ع إف اه يضككككككككككككن  الدإن أ

أ صككككككككككككناحة فا ال ندة 1002)أ لسككككككككككككطة 22ا نقم )ندطايم اها فا قنطإي التحندطع اهال شككككككككككككنّ 

  ن ليقإاعد العن ة ليقنطإي ع العناقا فقد تنك هيا اهال شنّ  ن ّ /بأ  أ22)

 

 التوصيات :ثالثاً 

نت نت بإاسكككية التحايم  إتاإي هيه اآلليال طن ع لينت  سكككتحدلة تتعيو بكضِّ ات إ اجناءإضكككع  -3

نة ال تعن ييي إ   إفا  تطنإ  ج يع العن ييي بنلحق  القنطإطا  إبعيدة عي التعقيد سكككككككككككمية إ يسكككككككككككّ

  طن عنتمم  التحايم لكضِّ  الثبنليجإء  إالكئنت التا تنابُ   بنلع   التجنن 

ة يككّ ه  إدإنات تككدنيبيككة لبيككني  ككنعككداد إنش ع كك  قككنطإطيككة ي خال  ا ليتحايم بنا  الككدإن ال ممّ ا -1

  و ب سككككككألة التحايم  عبن  ختيف الإسككككككنئيتعيّ إطشككككككن الإعا القنطإطا إالع يا فا  ن   التحايم

إسككمإلة   ع بمن اسككنعة الكصكك  بنل طن عةال  ي ات التا يت تّ  همّ   إتسككييي الضككإء عيث أال تنحة
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  عن  إهيا يب  لينفا الط اع  نضككككككككككككين   ج يع ال طن عنت حاّل   ات التحاي ية  إح ّ جناءإيسككككككككككككن اإل

حايم اإسككيية الت الثة اىقتصككندية فا اليجإء إبيني الكنئد يطيبو عيث الصككعيد الإيطا إالدإلا 

 ال طن عنت  لكّض 

ب أابن  إ حنإلة اعينء الجنط ناهت ن     إضككككإع التحايم ايالء عيث إالدانسككككيي البنحليي تحكي  -3

 اإسيية    ابن فا بحث إتيإين الإسنئ  الطنجعة ليتعن    ع  إضإع التحايمأ ة  ه يّ اهاندي ا أ

انه   لقن   إعدم اجطب  ع القضككنء العند   إنفد ال ؤسككسككة العدلية الث ن  ال طن عنت جطب لكضِّ 

 التحايم  الثالقضنء  ي خال  اليجإء 

ب ن   إعي اّ  دناسككككة اختينن القنطإي الإاجب التيبيو بشككككا  جد ّ  الثالعالقة  أينافي يسككككعث أ -7

د يّ التقات دإي جناءيخدم  صنلحم ن ال شتناة  إيلك  ي خال  اختينن الجنطب ال إضإعا إاإل

إ ن ي طحه لمم القنطإي  بتيبيو سككككككككككككككييني   ينافبنلقإاطيي الإيطية  إاىسككككككككككككككتكندة  ي حنية اه

 الخالفنت إال طن عنت   عيث سنعة ح ّ  يجنبن  ن يطعاس افا اتكنو التحايم    ّ  اإلنادة

  ا  دّ ج دقيو   إبشككككككا     العالقة ينافإ الضكككككك طية هالصككككككنيحة أ نادةاإل بنلبحث عي ُ حّاميقإم ال -5

نشككككككككككن اسككككككككككتخدام  ب الثإتحإييه   فا اختينن القنطإي الإاجب التيبيو ينافإعدم طق  حنية اه

تبعند القنطإي سككككككبن ُ حّام يقإم الىّ تينن القنطإي الإاجب التيبيو  إألسككككككيينته إصككككككالحينته فا اخ

 يناف  اهي  ي قبية اطعدام التصن تقنينه بحجّ  الثالعالقة  أينافالي  سعث   الإاجب التيبيو

 فا اختينن القنطإي الإاجب التيبيو 

اعت د فا  لي قنان إتشككنيع  شككنإع قنطإي التحايم التجنن  الدإلا العناقا  اضككنإنة اإلسككناع بإ -9

  الصكككككككككككككككندن  ي اه م ال تحدة  حان ه عيث القنطإي الط إيجا ليتحايم التجنن  الدإلاأايب أ

 إقنطإي التحايم ال صن    
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ية المنش ية  دطن سإة بنل  ياة اهاتكنقية طيإيإنك ليتحايم الدإلا أ الثم  نأي يقإم العناو بنىطض -7

 يَّ كييهن  إاذ جطبية إتطحانم التحايم اهبأ ة بتطظيم اىعتنافهيه اىتكنقية  ختصككككككّ  يَّ أ خصككككككإصككككككن  

 اىتكنقينت الدإلية فا هيا ال جن   همّ هيه اىتكنقية ُتع د   ي أ

 نطت سببن  التا ا  داخ  العناو أجطبيةتيبيو قإاعد قنطإطية  ع العناقا  ي عقدةن ال شنّ ي يتحنّ أ -3

حايم الدإلا الت يَّ ُع العناقا أعتبن ال شككككككككككنّ لتحايم عيث ال سككككككككككتإى الدإلا  حيث ان تطظيم ابتأخّ 

 يَّ أ خصكككككإصكككككن   ية  إفا هيا ال إضكككككإع   نلية ابينة  ي قي ة إسكككككيندة ال حنام العناق اطتقنص  

يطظنم ل  خنلكة    َّ أ يَّ ة  إاذ ل صكككككندقة ال حنام العناقية ال ختصكككككّ  خنضكككككعة   جطبيةحانم التحايم اهأ

 ب  القضنء العناقا تيك القإاعد  ي ق  نفض  الث  العنم ستؤدّ 
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 يبعة   1ي  تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص العراقيأ  2211المداإ   حسككككككككككككككي ) -21

  النافديي

  ايية الحقإو  جن عة يطين  جدوى اللجوء إلى التحكيم الدولي مزاياهأ  2332هشكككككنم  خنلد ) -22

 قطنة ال عننف  اإلساطدنية 

 

 ثانيًا: الرسائل واالبحاث والدورات الجامعية

دور التحكم في تسـوية منازعات االسـتثمار الجنبي أ  2332البسككتطجا  ينسككن عبد المند  ) -1

  نسنلة  نجستين اين  طشإنة  جن عة  ؤتة  ع ندة الدناسنت العيين  الحقإو  قسم في الردن

 القنطإي الخنص 
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التحكيم كوســـــــــيلة لحل المنازعات في العقود أ  2314البيإش  عبد ا   ح د سككككككككككككككال ة ) -2

  نسكككككنلة  نجسكككككتين اين  طشكككككإنة  جن عة العيإم اإلسكككككال ية العنل ية  ايية الدناسكككككنت اإلدارية

 العيين  قسم القنطإي ال قنني 

  نسكككنلة  نجسكككتين  جن عة الطجنح الطبيعة القانونية لحكم التحكيمأ  2338  أشكككجني )الخنا  -3

 الإيطية  فيسييي 

  نسنلة داتإناه  ايية الحقإو  القضائيالنظرية العامة للعمل أ  2214نااب فم ا  إجد  ) -4

  جن عة عيي ش س  اإلساطدنية

   نسنلةالقانون الواجب التطبيق على التحكيم دراسة مقارنةأ  2314الصنلي  ايالف خيي  ) -5

  نجستين اين  طشإنة  جن عة الشنو اهإسي  ايية الحقإو  القنطإي الخنص 

أينإحة داتإناه     دراســة مقارنة –الُمحك م مســؤولية أ  1000فننإو  ح د حسككطا  إفنء ) -2

  ايية الحقإو  جن عة عيي ش س

دراســــــة  –دور الُمحك م في إجراءات التحكيم الداخلي أ  1001 حا  حسكككككككككنم عبد اليييف ) -2

  نسنلة  نجستين  ايية الحقإو  جن عة الطمنيي  ب داد ،مقارنة

التكنولوجيا عن طريق فض منازعات عقود توريد أ  2339 صككككككككككككككيكث  سككككككككككككككإ اي اكن   ) -8

  نسككككككككنلة  نجسككككككككتين اين  طشككككككككإنة  جن عة الشككككككككنو اهإسككككككككي  ايية الحقإو  القنطإي التحكيم

 الخنص 

نسككككككككككككنلة   دراســـــــة مقارنة –الُمحك م التجاري الدولي أ  1005صككككككككككككنلي   صككككككككككككيكث ) طنيو -9

   نجستين  ايية القنطإي  جن عة ال إص 

  أينإحة العالقات الدولية الخاصة ضمانات أطراف التحكيم فيأ  2313  نينض طجم )طجم -13

 داتإناه  ايية الحقإو  جن عة القنهنة 
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  دراســــــــــة مقــارنــة –الجوانــب القــانونيــة لعقــد التحكيم االلكتروني أ  1002هككن كك   طإن  ) -11

  أينإحة داتإناه  الجن عة اليبطنطية

لة نسكككككككككككككككنالقانون واجب التطبيق على التحكيم اإللكتروني، أ  2313الميكا  سككككككككككككككعد خييكة ) -12

  نجستين اين  طشإنة  جن عة الشنو  اهإسي  ايية الحقإو  القنطإي الخنص 

 

 ثالثًا: المجالت

  العدد مجلة التحكيم العالميةال يند   اسكككككككككككككك نعي   التحايم إالقضككككككككككككككنء  ت ني  أم تان     -1

 السنبع عشن 

أ  حام التحايم التجنن  فا ال طن عنت ال شككككككككككككككنإعنت الدإلية 2313 يداي  لطث هنشككككككككككككككم ) -2

   انطإي اللنطا 1  السطة الخن سة  العددمجلة التشريع والقضاءل شتناة  

  العدد النابع  مجلة إدارة قضايا الحكومةأ  التحايم التجنن   2222الشيقنطا   اح د ) -3

مجلة أ  الدفع فا الطظنم العنم إألنه  بحث  طشككككككككككإن فا 2313عبد ا    ح إد سككككككككككييني ) -4

  43  العدد 12  ال جيد الرافدين للحقوق

 س أ  4/2الصندنة عي قسم اإلعالم القنطإطا فا إ انة العد  / مجلة الحكام العدلية -5

  383-383  ص1922  مجلة نقابة المحامين الردنية -2

أ  اىتجنهنت الحديلة فا العقإد اىقتصكككندية الدإلية   طشكككإن 1922يإسكككف  عيإاي  ح د ) -2

 أ 2338  )4-3  العدد  ي مجلة الحقوق العراقيةفا 

 

  



123 
 

 

 رابعًا: التشريعات

 أ 1925لعنم ) اتفاقية واشنطن -1

  0414لســـنة  7رقم  قانون المرافعات المدنيةأ  2314اهطبنن   صككككبنح صككككندو جعكن ) -2

   ايية القنطإي إالقضنء  ب داد وتعديالته

  29   ندة 0427بروتوكول جنيف  -3

  1/ جككككككككككككككككككككك1954ال طشككككككإن فا ج ية طقنبة ال حن يي لسككككككطة  132/54/ حقإو نقم  ت يي  -4

هيئككة  1283/2313ال بككند  العككن ككة ل حا تا الت يي  إالعككد  العييككن  إت يي  حقإو نقم 

 لة  طشإنات  نا  عدا 2/13/2313خ نسية تننيخ 

  ال بند  العن ة ل حا تا 2  ج1989 جية طقنبة ال حن يي  845/82ت يي  حقإو نقم  -5

 الت يي  إالعد  العيين 

 م 2331لسطة  31نقم  قانون التحكيم الردني -2

 أ 24   ندة )قانون التحكيم الردني -2

  1994لسطة  22الجديد نقم  قانون التحكيم التجاري المصري -8

 أ 25 ندة )  قانون التحكيم المصري -9

 أ 1484إال ندة ) القانون الفرنسي -13

 أ 32 ي ال ندة ) القانون المدني العراقي -11

  القانون المدني المصري -12

 القانون المدني الردني. -07

 أ 1452   ندة )قانون المرافعات الفرنسي -14
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 م 1929لسطة  83 قانون المرافعات المدنية العراقي -15

التحايم فا ال إاد ال دطية إالتجننية   ال تعيو فا 1994لسككككككطة  22نقم  القانون المصــــري -12

  5/12 ندة 

  2/2   ندة 1985الي  أعدته لجطة اه م ال تحدة سطة  القانون النموذجي اليونسترال -12

  الطشكككككككنة الكضكككككككنئية 13/5/1922  الصكككككككندن بتننيخ 0400هيئة عامة أولى  788لقرار ا -18

  2 حا ة الت يي  العدد

تننيخ  323نقم قنان  1925لسكككككككككككككطة  2 ي السكككككككككككككطة  العدد اهإ  مجموعة الحكام العدلية -19

  5/12/1925القنان 

 

 

 
 


