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 الشكر والتقدير
نو بالفعؿ بالشكر تدـك النعـ، فالشكر هلل سبحانو عمى فجنيت جكد اهلل ككرمو حيث إشكرت 

نعمة الكطف اآلمف كقيادتو الحكيمة التي تمكف شبابنا كشيابنا مف متابعة ما تصبك لو أنفسيـ  نعمو،

 .ركعدكف خكؼ أك 

الذم سخر في طريقي مف كاف ندائيـ في حياتيـ إيصاؿ العمـ بحرفية   سبحانوالشكر هلل

كمينية إلى أجياؿ تمك األجياؿ ليتسنى لي أيضا نيؿ العمـ في أركقة ىذا الصرح الكبير في عطائو 

 جامعة الشرؽ األكسط.

ال  لـ يبخؿ عميَّ قط ان متكاضع كمشرفان  في مكضكعو، الشكر هلل لكجكد أساتذة جيابذة كؿ

رشاده بكقتو مغمي الكريـ بعطائو، كحضرات الكراـ  أبكالدكتكر ميند  األستاذ كال بعممو كنصحو كا 

لجنة المناقشة المذيف أكرمكني كطكقكا عنقي شكرا لقبكليـ مناقشة رسالتي  أعضاء أساتذتي

 المتكاضعة التي كاف كبرت لتكبر بأسمائيـ التي تدكف عمييا حفظيـ اهلل.

 

 

 

 

 

 

 الباحث 
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 اإلهداء

 
 حفظيـ اهلل  الحبييافم اصؿ كجكدم كالدقدكتي كتاريخي كأ إلى

 كالدم الذم خط رسمتي بأجمؿ الخطكط.

 لكنت صكرتي بأزىى األلكاف. التي ،تي، شفيعتيكالد

 الذيف صقمكا بدايتي كأزركا مسيرتي ألحصد أجمؿ معاني تحقيؽ األحبلـ.

ىا قد  األعباءميا كحمميا عني الكثير مف زكجتي الغالية التي برفقتيا كصمكاتيا كدع إلى

 .أخرلالثانية لدرجة ماجستير  لممرة أكصمتني

ف الزىد في أف طمب العمـ ال ينتيي كأعميـ في طيات رسالتي ىذه يجدكف  أبنائيقمبي  أحباء إلى

 الحياة لكؿ شئ ما عدا العمـ كالعطاء.

النشغالي  إياىـاستي عف مشاركتي طيمة سنكات در  بانتظارمالذيف صدقكا القكؿ  أصدقائي إلى

 بالدراسة.

حتى تربيت الكتؼ اىدييـ ىذا الجيد  أكالنطؽ  بسعد آزركنيكغيرىـ ممف  األحباء ىؤالءفمكؿ 

مشفكعا بالدعاء إلى اهلل عز كجؿ أف يحفظيـ كيحمييـ كيديميـ بنعـ فضائمو انو المتكاضع 

 سميع مجيب دعاء عبده الصادؽ .
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 التحكيم كوسيمة لحل النزاعات الناشئة عن التعامل باألوراق المالية

 إعداد 

 وسيم وائل أيوب زعرب

 إشراف 

 ميند عزمي أبو مغمي األستاذ الدكتور

 الممخص

دراسة مكضكعان مف المكاضيع ذات العبلقة الكثيقة بأسكاؽ األكراؽ المالية كىك تتناكؿ ىذه ال

أسكاؽ األكراؽ " حيث أصبحت " التحكيـ ككسيمة لحؿ النزاعات الناشئة عف التعامؿ باألكراؽ المالية

المالية مف المكضكعات األكثر أىمية، نظران لمدكر الذم تقكـ بو ىذه األسكاؽ مف تجميع المدخرات 

 .كجيييا نحك االستثمارات الكبيرة كزيادة اإلنتاجكت

كقد جاءت ىذه الدراسة لبياف ماىية البكرصة كطبيعة المنازعات التي تتـ فييا، كصكر 

المنازعات التي تحصؿ أثناء تعامبلت البكرصة، كتناكلت كذلؾ ماىية التحكيـ في منازعات سكؽ 

يـ في منازعات سكؽ األكراؽ المالية كخصائصو، األكراؽ المالية مف حيث الطبيعة القانكنية لمتحك

كالتنظيـ القانكني إلجراءات التحكيـ في منازعات األكراؽ المالية، مف حيث سير خصكمة التحكيـ 

 في بكرصة عماف، كانتياء اإلجراءات التحكيمية في بكرصة عماف.

في بكرصة  إجراءات التحكيـ أف كقد ضمنت ىذه الدراسة مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا

مركران بنظر النزاع كاالنتياء بفصمو مف قبؿ ىيئة التحكيـ استنادان عمى تعميمات حؿ  تتـ عماف

، كعدـ المنازعات في البكرصة، كبياف مدل تطابؽ العممية التحكيمية مع قانكف التحكيـ األردني

عماف في الكثير كجكد بنكد منفصمة تشير إلى التحكيـ أك إلى تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة 

 مف العقكد المبرمة بيف كسطاء بكرصة عماف كعمبلئيـ.

 التحكيـ، البكرصة، بكرصة عماف، اإلدارات المالية، شرط التحكيـ.الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

This study discusses a topic closely related to securities markets; 

namely, "arbitration as a means of resolving disputes arising from dealing 

with securities." Securities markets are becoming a prominent factor in 

economies due to the role they play in accumulating savings and 

channeling them into big investments to increase production.  

The study explains what stock markets are, the nature and types of 

disputes and dealings taking place. The study also explains arbitration in 

securities markets’ disputes in terms of the legal nature of arbitration, its 

characteristics, and the legal framework of its procedures, especially at the 

Amman Stock Exchange (ASE) and the finalization of its arbitration 

proceedings. 

The study includes a host of results like arbitration procedures at 

ASE from consideration of disputes to final resolution by the arbitral 

tribunal based on ASE disputes resolution directives and the conformity of 

the arbitral process with the Jordanian Arbitration Law. 

Key words: Arbitration, Bourse, Amman Stock Exchange, Financial 

Administrations, arbitration clause. 
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 األولالفصل 

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمة:

راؽ المالية التي تصدرىا شركات المساىمة ػػ خاصػة األسػيـ كالسػندات ػػػػ ىػي السػمعة تعد األك 

الرئيسية المتداكلة في أسكاؽ رأس الماؿ العالمية الفكرية. كتمثػؿ الكرقػة الماليػة لحامميػا صػكان يعطيػو 

 .(1)مف أصكؿ الشركة أك الحقيف معان  الحؽ في الحصكؿ عمى جزء مف عائد أك جزء

لذا فإف التطكر الحاصؿ في أسكاؽ الماؿ العالمية قد ظير جميان في ىذا العصر كخاصة مػع 

كات العمبلقػػػة كبكجػػػكد الشػػر  ،ممػػا أدل إلػػى تكسػػػع المعػػامبلت الماليػػة ،التطػػكر العممػػي كالتكنكلػػػكجي

كبكجػػػكد التعامػػػؿ بكسػػػائؿ االتصػػػاالت المتنكعػػػة التػػػي أدت إلػػػى تعػػػدد أشػػػكاؿ  ،كالشػػػركات الصػػػغيرة

فػػأدل ذلػػؾ إلػػى ظيػػكر العديػػد مػػف المنازعػػات التػػي تػػؤدم إلػػى  ،المعػػامبلت فػػي المجػػاالت المتنكعػػة

ردنيػة يعقػد السػيما بكجػكد عنصػر أجنبػي يتعامػؿ بػاألكراؽ الماليػة األ ،خبلفػات ضػمف السػكؽ المػالي

 كيبرز أىمية نظاـ خاص لفض المنازعات.  ،بتعاممو في بكرصة عماف عممية التقاضي

كمػػػع أف القضػػػاء ىػػػك الجيػػػة التػػػي يػػػتـ المجػػػكء إلييػػػا لفػػػض المنازعػػػات بشػػػكؿ أساسػػػي كلكػػػف 

لمطبيعة الخاصة لؤلسكاؽ المالية كاليػة التعامػؿ بشػراء األسػيـ كالسػندات لحسػاب الغيػر كالتكسػط فػي 

عممية، تبرز أىمية كجكد البديؿ لمعمبلء لفػض المنازعػات لػدل جيػة عمػى عمػـ كدرايػة بطبيعػة ىذه ال

 العممية التكسطية كاليات تنفيذىا حسب التعميمات.

كبالرجكع إلى األساس التاريخي لفض المنازعات بشكميا العػاـ فػإف التحكػيـ كػاف أسػاس لتمػؾ 

نػذ نشػكء التجمعػات البشػرية بشػكميا المػنظـ بحيػث الكسائؿ دكف المجكء إلى القضاء، فقد بداء ذلػؾ م
                                                 

ىػ(. أحكاـ التعامؿ في األسكاؽ الماليػة المعاصػػرة، كنػػكز اشػػبيميا الريػػاض، 1426مبارؾ سميماف )  آؿ سميماف، (1)
 .41ص
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أصػػػبحت تراعػػػي طبيعػػػة المتعػػػامميف فػػػي المجػػػاؿ الػػػذم تمػػػت المنازعػػػة فيػػػو بحيػػػث تكػػػكف أقػػػدر عمػػػى 

التعامؿ مع األعراؼ التي تحكـ التعامػؿ المتنػازع عميػو، كابتػدأ عمػى األرض منػذ نػزاع ىابيػؿ كقابيػؿ 

اىمية حيث كاف لكبيرىـ دكر المحكـ، إلػى أف أرسػى حكؿ األحقية بالزكاج كحتى عند العرب في الج

أكؿ المحكميف في اإلسبلـ الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ مستمدا المشركعية مف أآلية الكريمة 

انىػاًت ًإلىػى أىٍىًميىػا كىا ً  ـٍ أىف تيػؤْدكٍا األىمى ذىا التي كرست مبدأ التحكيـ بالعدؿ في قكلو تعالى: )ًإفَّ المٌػوى يىػٍأميريكي

كىٍمتـي   .(1) كىافى سىًميعان بىًصيران ( ًإفَّ الٌموى  ًنًعمَّا يىًعظيكيـ ًبوً  ًإفَّ الٌموى  بىٍيفى النَّاًس أىف تىٍحكيميكٍا ًباٍلعىٍدؿً  حى

داث التػػي تعػد أكبػػر مػػا تػـ المجػػكء فيػػو لمتحكػيـ ىػػي الحادثػػة التػي مػػرت فػػي التػػاري  كمػف األحػػ

اإلسبلمي لمتحكيـ بيف عمي بف أبي طالب كمعاكية بف أبي سفياف رضي اهلل عنيما حيث ذىب كؿ 

مف الحكميف إلى كؿ فريؽ عمى حده ، كأخذا منيما العيكد كالمكاثيؽ أنيما أم الحكماف آمناف عمػى 

كعمػػى أىمييمػػا ، كأف عمػػى الجميػػع أف يطيػػع عمػػى مػػا سػػيتـ االتفػػاؽ عميػػو بينيمػػا ، كاتفقػػا  أنفسػػيما ،

كاجتمػع الحكمػاف فػي أذرح فيمػا  .ىػػ 37عمى أنيما يجمساف لمحكـ فػي رمضػاف مػف نفػس العػاـ سػنة 

 .(2)شعرم شماؿ مدينة معاف في األردفجبؿ األ أصبح

األحداث التي جعمػت لمكسػائؿ البديمػة لفػض المنازعػات أسػاس دكف المجػكء  كىذه كانت إحدل

جراءاتو الطكيمة كالتي ال تتناسب كبعض األعماؿ التي تتطمب السػرعة فػي إنيػاء الخػبلؼ  لمقضاء كا 

 الحاصؿ بيف األطراؼ.

كبأتساع التداكؿ باألكراؽ المالية في األردف كاالىتماـ بيذا المجاؿ كألىمية كحساسية 

تعامبلت المالية كحجميا فقد تـ كضع أنظمة لمسير بالعمؿ بشكؿ منتظـ في حاؿ كجكد نزاع بأم ال

                                                 

، دار المعػػػارؼ، القػػػاىرة، 1(. تػػػاري  الطبػػػرم تػػػاري  الرسػػػؿ كالممػػػكؾ.  ط.1967الطبػػػرم، محمػػػد بػػػف جريػػػر )  (1)
1967 ،5/49. 

 .5/50الطبرم، مرجع سابؽ،   (2)
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شكؿ تـ إيجاد اآلليات التي تكفؿ إنياء ىذا النزاع. فأصدر المشرع األردني )تعميمات حؿ 

( مف النظاـ 7/ب/24(، صادرة باالستناد ألحكاـ المادة )2004المنازعات في بكرصة عماف لسنة 

، ك التي جاءت 1/9/2004. كجرل العمؿ بيا اعتباران مف 2004خمي لبكرصة عماف لسنة الدا

 .(1)الناشئة في البكرصة إلى التحكيـكخطكة مف المشرع لفض المنازعات 

 مشكمة الدراسة:

حؿ المنازعػات فػي بكرصػة عمػاف لسػنة تعميمات  تتمحكر مشكمة ىذه الدراسة لتقدير مبلئمة 

فػػػػض المنازعػػػػات الناشػػػػئة فػػػػي البكرصػػػػة ك تقػػػػدير كفايتيػػػػا مػػػػع بيػػػػاف طبيعتيػػػػا لمتحكػػػػيـ فػػػػي  2004

 القانكنية.

 أىداف الدراسة:

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:

 التعرؼ عمى مفيـك كؿ مف التحكيـ كطبيعتو القانكنية كشرط التحكيـ كمشارطة التحكيـ. -1

جػػػػراءات عمميػػػػة التحكػػػػيـ إلنجاحيػػػػا ككسػػػػيمة بديمػػػػة أقرىػػػػا المشػػػػرع لفػػػػض  بيػػػػاف -2 آليػػػػات ككسػػػػائؿ كا 

 المنازعات في بكرصة عماف.

 التعرؼ عمى تنظيـ العمؿ في بكرصة عماف كمقر لييئة التحكيـ )تحكيـ مؤسسي خاص(.   -3

ي أـ التعػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدل إلزاميػػػػة التحكػػػػيـ فػػػػي بكرصػػػػة عمػػػػاف ألطػػػػراؼ النػػػػزاع كىػػػػؿ ىػػػػك إلزامػػػػ  -4

 اختيارم. 

 بياف الطبيعة القانكنية لمتحكيـ ككسيمة بديمة لفض منازعات بكرصة عماف. -5

 معرفة ما أقره المشرع مف إجراءات قانكنية في حاؿ عدـ التكصؿ لحؿ لمنزاع بكاسطة التحكيـ. -6

                                                 

 .1/9/2004في تاري   4673الرسمية العدد  الجريدة  (1)
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 معرفة مدل حجية قرار ىيئة التحكيـ ككيفية الطعف بو كآلية تنفيذه.   -7
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 ة:أىمية الدراس

ىذه الدراسة ستككف نمكذجان عمميان لكؿ الجيات التي تتعامؿ بسكؽ األكراؽ المالية كالشػركات 

المتعاممة فييا كالجيات المسئكلة عف تنظيـ العمؿ في البكرصة بحيث تكضح جميع ما يتعمؽ بفض 

اجعػة المنازعات عف طريؽ التحكيـ مف كافة جكانبو. خاصة أنيا سػتركز عمػى الجانػب التطبيقػي بمر 

 أغمب القضايا التي تـ متابعتيا في بكرصة عماف. 

كػػػػذلؾ سػػػػتككف ىػػػػذه الدراسػػػػة إضػػػػافة جديػػػػدة لممكتبػػػػة القانكنيػػػػة األردنيػػػػة، إذ ىنػػػػاؾ نػػػػدرة فػػػػي 

 الدراسات كالكتابات التي تناكلت المكضكع بالكيفية التي ستتـ مف خبلؿ ىذه الدراسة. 

ني لفػض المنازعػات فػي بكرصػة عمػاف مػف كما أف ىذه الدراسة سيتـ فييا بحث النظاـ القانك 

خػػبلؿ التحكػػيـ كبيػػاف مػػدل مكاكبػػة التعميمػػات لمتطػػكر الحاصػػؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿ، كفػػي حالػػة كجػػكد 

 قصكر بياف مكاضع النقص كالتكصية بسد تمؾ الثغرات.

 أسئمة الدراسة:

نزاعػات كىنا يطرح تساؤؿ ىاـ حكؿ آليػة تنظػيـ ىػذه التعميمػات لمتحكػيـ ككسػيمة بديمػة لحػؿ ال

التي تثكر في أركقة بكرصة عماف بيف الكسيط )عضػك البكرصػة( كالعميػؿن مػف حيػث مػدل كفايتيػا 

كمدل إلزاميتيا، كما ىي الطبيعة القانكنية لمتحكػيـ ككسػيمة بديمػة لحػؿ النزاعػات فػي بكرصػة عمػاف. 

 .كىؿ ىذه التعميمات بحاجة إلجراء تعديبلت جديدة عمييا لتستكعب الجديد في المسألة

  -كستحاكؿ الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية:

 ما المقصكد باألسكاؽ المالية؟ -1

 االقتصادم؟ النشاط في المالية األسكاؽ أىميةما ىي  -2

  ؟معو يتعاممكف الذيف عمبلئو أسرار إفشاء عماف بكرصة في عضك بصفتو المالي لمكسيطىؿ  -3

 ـ؟عا كأصؿ فسخو أك األصمي العقد لبطبلف تبعا س لمف عرضة يككف أك التحكيـ شرط يبطؿ ىؿ -4
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 متى تبدأ خصكمة التحكيـ في بكرصة عماف؟ -5

  عماف؟ بكرصة في التحكيـ إجراءات تتـ كيؼ -6

 قبميـ؟ مف عميو االتفاؽ يتـ منفرد محكـ يختار التحكيـ اتفاقية ألطراؼ يحؽىؿ  -7

 حدود الدراسة:

تيػػتـ بدراسػػة )تعميمػػات حػػؿ المنازعػػات فػػي بكرصػػة تػػتـ ىػػذه الدراسػػة فػػي كقػػت تقػػديميا حيػػث 

، مع التطرؽ لمقانكف المدني األردنػي 1/9/2004(، منذ أف جرل العمؿ بيا في 2004عماف لسنة 

عنػػد الضػركرة، كلغايػة تػاري  االنتيػاء مػف إعػػداد  2001كقػانكف التحكػيـ األردنػي لسػنة  1976لعػاـ 

 الدراسة. 

ة كالشػػػركحات كالدراسػػػات المتعمقػػػة بالمكضػػػكع، مػػػع إيػػػراد ىػػػذا مػػػع التركيػػػز عمػػػى اآلراء الفقييػػػ

التطبيقػػات القضػػائية لمحكمػػة التمييػػز األردنيػػة كأحكػػاـ ىيئػػات التحكػػيـ فػػي بكرصػػة عمػػاف فػػي حينيػػا 

 كمكضعيا قدر الحاجة. 

 محددات الدراسة:

تعػػد ىػػذه الدراسػػة إحػػدل الدراسػػات النػػادرة التػػي تيػػتـ بمكضػػكع بكرصػػة عمػػاف كبشػػكؿ خػػاص 

منازعػػػػات فييػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ التحكػػػػيـ، كال يكجػػػػد مػػػػا يحػػػػكؿ دكف تعمػػػػيـ نتػػػػائج ىػػػػذه الدراسػػػػة بفػػػػض ال

 كاالستفادة مف االستنتاجات التي سيتـ التكصؿ إلييا.

     :المصطمحات اإلجرائية لمدراسة

)أية حقكؽ ممكية أك أم دالالت أك بيانات متعارؼ عمييا عمى  األوراق المالية: تعرف بأنيا: -

مالية، سكاءن أكانت محمية أـ أجنبية، يكافؽ مجمس مفكضي ىيئة األكراؽ المالية عمى أنيا أكراؽ 



7 
 

 

 

. كما عدد المشرع األردني كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أنكاع األكراؽ المالية (1) اعتبارىا كذلؾ(

( مف القانكف 3في سكؽ األكراؽ المالية في نص الفقرة )ب( مف المادة ) التي يجكز تداكليا

أسيـ الشركات القابمة لمتحكيؿ  -1بقكليا: )تشمؿ األكراؽ المالية، بصكرة خاصة، ما يمي: 

األكراؽ المالية الصادرة عف الحككمة  -3إسناد القرض الصادرة عف الشركات.  -2كالتداكؿ . 

إيصاالت إيداع األكراؽ  -4امة أك المؤسسات العامة أك البمديات. أك المؤسسات الرسمية الع

إسناد  -6األسيـ كالكحدات االستثمارية الصادرة عف صناديؽ االستثمار المشترؾ.  -5المالية. 

عقكد خيار الشراء كعقكد  -8العقكد آنية التسكية كالعقكد آجمة التسكية . -7خيار المساىمة. 

( مف ىذه الفقرة 8-1ي الحصكؿ عمى أم مما ذكر في البنكد )أم حؽ ف -9خيار البيع . 

 . (2) بمكافقة المجمس(

يعرؼ بأنو: ) اتفاؽ طرفيف في نزاعو معيف عمى إحالتو إلى شخص ثالث أك أكثر عقد التحكيم:  -

ضاء قبؿ نشكء النزاع أك بعده، فإذا كاف االتفاؽ قبؿ نشكء النزاع لحسمو دكف المجكء إلى الق

ذا كاف بعده سمين اتفاؽ التحكيـ(  سمين ذلؾ شرط التحكيـ، كا 
(3)  . 

الذم يتـ عند إتماـ العقد كقبؿ حدكث النزاع، كفيو يحيؿ األطراؼ  ىك )االتفاؽ شرط التحكيم: -

األحداث باالتفاؽ قبؿ حدكث النزاع عمى المجكء إلى التحكيـ فيما قد يحتمؿ نشؤكه مف نزاعات 

مستقببلن. كىذا االتفاؽ إما أف يندرج مقدمان في العقد المبـر أك يتـ إدراجو في اتفاؽ مستقؿ الحؽ 

 .  (4)عمى النزاع(  عمى العقد، سابؽ

                                                 

 . 2002لسنة  76/أ( مف قانكف األكراؽ المالية األردني رقـ 3المادة )  (1)

 . 2002لسنة  76/ب( مف قانكف األكراؽ المالية األردني رقـ 3المادة )  (2)

 .15(. التحكيـ االختيارم كاإلجبارم، الطبعة الخامسة، اإلسكندرية: منشأة المعارؼ، ص1988أبك الكفا، أحمد ) (3)

(. اتفاؽ التحكيـ التجارم )دراسة مقارنة أردني مصرم(، بحث منشكر في مجمة إربد 2011بني مقداد، محمد )  (4)
 .289، ص2011ىػ، تمكز 1432، العدد األكؿ، شعباف 15لمبحكث كالدراسات، المجمد 
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ى خضكع نزاع معيف نشأ عم يتضمف اتفاؽ طرفيوتعرؼ بأنيا: )العقد الذم  مشارطة التحكيم: -

فعبلن لمتحكيـ. فإبراـ مشارطة التحكيـ بعد قياـ النزاع ال يستمـز بالضركرة أف يككف قد سبقو شرط 

تحكيـ بؿ يتصكر اتفاؽ األطراؼ عمى شرط التحكيـ ذاتو بعد قياـ النزاع. كقد يأتي ىذا االتفاؽ 

الدعكل أف مصالحيـ تتفؽ مع  حتى بعد االلتجاء لمقضاء لحؿ نزاعيـ بعدما يتبيف ليـ خبلؿ

براـ اتفاؽ تحكيـ، كتتميز بأنيا تتضمف الكثير مف التفصيبلت التي ال  ترؾ النزاع القضائي كا 

 . (1) يمكف أف يشتمؿ عمييا شرط التحكيـ الذم ال يعدك أف يككف بندان مف بنكد العقد(

  

                                                 

مية في القانكف األردني، دراسة مقارنة، (. الرقابة القضائية عمى األحكاـ التحكي2010الطراكنة، مصمح أحمد ) (1)
 .34الطبعة األكلى، عماف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، ص



9 
 

 

 

 الدراسات السابقة:

ف كػاف بعضػيا   كجد الباحػث قمػة الدراسػات التػي تناكلػت مكضػكع دراسػتي بطريقػة مباشػرة، كا 

 بعض جكانبيا إشارات بسيطة منيا:أشار ل

الوساطة المالية في بورصة األوراق المالية  (.2017نكاؼ عكاد ) الدراسة األكلى: بني عطيو، -

 الطبعة األكلى، عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.)القانون الواجب التطبيق، التحكيم( )دراسة مقارنة(، 

جاءت ىذه الدراسة تتناكؿ مكضكع القانكف الكاجب التطبيؽ دكليا عمى منازعات الكساطة المالية   

عماف كتطرقت لمتحكيـ في ىذا اإلطار كلكف كاف التحكيـ متعمقان بالشأف الدكلي لعقكد  في بكرصة

 التجارة الدكلة في بكرصة األكراؽ المالية عند كجكد عنصر أجنبي.

ف كانت دراستي تمتقي مع ىذه الدراسة في بعض المفاىيـ العامة كالتعريفات، إال أف    ىذا كا 

لج التحكيـ ككسيمة لحؿ نزاعات بكرصة عماف ضمف إطار مكضكع دراستي يختمؼ في أنو سيعا

 القانكف الداخمي األردني فقط. 

والوسااائل البديمااة لحاال المنازعااات، دراسااة  (. التحكػػيـ2016خالػػدم، إينػػاس ) الدراسػػة الثانيػػة: -

 الطبعة األكلى، عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.سعودية مقارنة، 

ف الكسائؿ البديمة لحؿ النزاعػات كمنيػا التحكػيـ كركػزت نكعػا تناكلت ىذه الدراسة الحديث ع

مػػا عمػػى التحكػػيـ، كلكػػف جميعيػػا جػػاءت فػػي أطػػر عامػػة غيػػر متخصصػػة بنػػكع معػػيف. مػػع نػػكع مػػف 

التركيز عمى النظاـ التحكيمي األردنػي كالسػعكدم بصػفة عامػة دكنمػا أم تخصػص فػي مكضػكعات 

 معينة.

ف كانػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة تفيػػػػد دراسػػػػت  ي مػػػػف ناحيػػػػة المفػػػػاىيـ العامػػػػة لمتحكػػػػيـ كطبيعتػػػػو ىػػػػذا كا 

القانكنيػػة، إال أف مكضػػكع دراسػػتي ينفػػرد بككنػػو يتنػػاكؿ التحكػػيـ كػػإجراءات داخميػػة فػػي بكرصػػة عمػػاف 

 لحؿ نزاعات العمبلء كاألعضاء الناشئة ىناؾ. 



11 
 

 

 

زعااات الطبيعااة القانونيااة لمتحكاايم فااي منا (.2014الدراسػػة الثالثػػة: جػػبلؿ، ناصػػر كيحيػػى، زالػػة ) -

كميػػة سااوق العااراق لاااوراق الماليااة، دراسااة مقارنااة، بحااث منشااور فااي مجمااة الشااريعة والقااانون، 

 .2014(، يكليك 59(، العدد )28القانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة )

جاءت ىذه الدراسة تتحدث عف الطبيعة القانكنية لمتحكيـ في منازعات سكؽ العراؽ لؤلكراؽ 

كتفيد ىذه الدراسػة دراسػتي فػي جزئيػة الطبيعػة  ،كتناكلت ىذه الجزئية بشكؿ كاؼو كمستفيضالمالية، 

 القانكنية لمتحكيـ في حؿ نزاعات بكرصة عماف فقط، كال تشمؿ بقية جكانب الدراسة. 

 منيجية الدراسة:

  -سيتـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيجيف التالييف:

ؼ مشػػػكمة البحػػػث مػػػف خػػػبلؿ التعػػػرض السػػػتقراء نصػػػكص حيػػػث سػػػيتـ كصػػػالمااانيج الوصااافي:  -

التشػػػريعات األردنيػػػة )منيػػػا تعميمػػػات فػػػض منازعػػػات بكرصػػػة عمػػػاف(، ككصػػػفيا كصػػػفاى شػػػامبلن. 

كالتركيز كذلؾ عمى كصؼ اإلجراءات التي تتـ داخؿ بكرصة عمػاف عنػد إجػراء التحكػيـ ككسػيمة 

 كحيدة لفض منازعات بكرصة عماف.

بلؿ ىػذا المػنيج سػيقـك الباحػث سػيقـك الباحػث بػالكقكؼ عنػد النصػكص مف خالمنيج التحميمي:  -

القانكنيػػػة التػػػي تناكلػػػت الكسػػػائؿ البديمػػػة لفػػػض منازعػػػات بكرصػػػة عمػػػاف كمنيػػػا ) تعميمػػػات فػػػض 

(، كذلػػػؾ لمكصػػػكؿ إلػػػى مػػػكاطف الضػػػعؼ كالقصػػػكر التػػػي 2004منازعػػػات بكرصػػػة عمػػػاف لعػػػاـ 

 كمقارنتيا ببعض القكانيف المقارنة.اعترت فض منازعات البكرصة في التشريع األردني 

 

 

 

 

  



11 
 

 

 

 الفصل الثاني

 منازعات البورصة

 تمييد : 

أصػػبح مكضػػكع أسػػكاؽ األكراؽ الماليػػة مػػف المكضػػكعات األكثػػر أىميػػة، لمػػا تقػػـك بػػو ىػػذه 

األسػػكاؽ مػػف تجميػػع المػػدخرات كتكجيييػػا نحػػك االسػػتثمارات الكبيػػرة كزيػػادة اإلنتػػاج، كبالتػػالي تطػػكر 

مات فػػي الػػدكؿ، كزيػػادة معػػدؿ النمػػك االقتصػػادم، باإلضػػافة أيضػػا إلػػى أنػػو كػػدكر سػػكؽ السػػمع كالخػػد

كسػػيط بػػيف الفئػػات التػػي لػػدييا فػػكائض ماليػػة كتبحػػث عػػف فػػرص اسػػتثمارية، كتمػػؾ التػػي لػػدييا عجػػز 

مالي كتبحث عف تمكيؿ ليا حيث تيعد قاعدة مف قكاعد التمكيؿ األساسية، إضافة إلى دكره في دعـ 

 .(1)المكاطنيف ، كزيادة رفاىيةاالقتصاد الكطني

يتمتػػع سػػكؽ األكراؽ الماليػػة بتطػػكرات متعػػددة، األمػػر الػػذم يشػػكؿ عػػامبلن ضػػركريان فػػي عمميػػة ك 

التعامػػػؿ بمختمػػػؼ األكراؽ الماليػػػة،  جػػػذب الكثيػػػر مػػػف المسػػػتثمريف، باإلضػػػافة إلػػػى تػػػكفير فرصػػػة

كبيػػرا ن نشػػأ كينشػػأ عػػادة منازعػػات تحصػػؿ قفػػي ظػػؿ ىػػذه  إقبػػاالن تعامػػؿ الػػذم شػػيد كنتيجػػة لػػذلؾ ال

التعػػامبلت، كػػاف البػػد مػػف أف تكاجػػو ىػػذه المنازعػػات مػػف أجػػؿ إيجػػاد كسػػائؿ تعمػػؿ عمػػى حميػػا، 

سػػمط الضػػكء عمػػى الباحػػث أف ي ككسػػيمة لفػػض ىػػذه المنازعػػات، أرادكقبػػؿ الحػػديث عػػف التحكػػيـ 

، كمف ثـ نعرض شكؿ عاـ كمف ثـ البكرصة بشكؿ خاصىيتو بالسكؽ المالي مف حيث بياف ما

قػػـك بتقسػػيـ ىػػذا الفصػػؿ إلػػى سػػكؼ أألبػػرز المنازعػػات التػػي تحصػػؿ أثنػػاء تعػػامبلت البكرصػػة، ك 

 تتناكؿ ىذه المباحث لمحة عامة عف  ماىية البكرصة  مبحثيف رئيسيف

 المبحث األول: ماىية السوق المالي 

 التي تحصل أثناء تعامالت البورصةصور المنازعات المبحث الثاني: 

  

                                                 

 .43آؿ سميماف، مبارؾ سميماف، مرجع سابؽ، ص  (1)
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 المبحث األول

 ماىية السوق المالي 

حتى نصؿ إلى تعريؼ لمبكرصػة ال بػد بدايػة مػف أف نبػيف معنػى السػكؽ المػالي كالػذم تعػد   

، المػػػاؿ البكرصػػػة  جػػػزءا ميمػػػا منػػػو، كالسػػػكؽ المػػػالي مصػػػطمح مركػػػب مػػػف كممتػػػيف ىمػػػا : السػػػكؽ ك

لػػػو داللتػػػو الخاصػػػة كمفيػػػكميـ المحػػػدد ، كعنػػػد الرجػػػكع إلػػػي  حان فيمػػػا باعتبارىمػػػا مصػػػطميكيمكػػػف تعر 

التػػػػي عنيػػػػت بالحػػػػديث عػػػػف ىػػػػذا المكضػػػػكع ، يجػػػػد الباحػػػػث  أف معظػػػػـ البػػػػاحثيف يطمقػػػػكف  المراجػػػػع

السػيما عنػد شػائع مصطمح األسكاؽ المالية عمػى مصػطمح البكرصػة كال يفرقػكف بينيمػا ، كىػذا خطػأ 

نمػا يجػب الحديث عف بكرصات السػمع كالبضػائع فيػي ل تصػنؼ مػف  أفيسػت مػف األسػكاؽ الماليػة كا 

مػف السػكؽ المػالي، كعميػو  ان منظمػ ان ثانكيػ ان ، بؿ إف البكرصة تعتبر جزء (1) األسكاؽ التجارية المنظمة

سنقسػػػـ ىػػػذا المبحػػػث إلػػػى مطمبػػػيف ، نخصػػػص المطمػػػب األكؿ فيػػػو لمحػػػديث عػػػف األسػػػكاؽ الماليػػػة 

البكرصة مف حيػث الماىيػة كالنشػأة،  كماىيتيا، كالمطمب الثاني نخصصو لمحديث بشكؿ خاص عف

 ما يمي : كذلؾ ك

  

                                                 

( ىي تمؾ البكرصات التي يتـ بيا تداكؿ األكراؽ المالية المكتممة الشركط، كتتصؼ بكجكد ىيكؿ تنظيمي محدد 1)
جراءات محددة لمتعامؿ  .https://www.bayt.comالمنظمة، عمى الرابط: -األسكاؽ-. انظر: مفيكـ كا 
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 المطمب األول

 مفيوم األسواق المالية 

 :الفرع األول:  تحديد المقصود باألسواق المالية 

(1)ييعػػػرؼ سػػػكؽ األكراؽ الماليػػػة عمػػػى أنػػػو السػػػكؽ الػػػذم يتعامػػػؿ بػػػاألكراؽ الماليػػػة مػػػف أسػػػيـ
  

مػػا غيػػر منظمػػة، ففػػي حالػػة(2)كسػػندات السػػكؽ المػػنظـ تػػتـ صػػفقات بيػػع  ، كالتػػي تكػػكف إمػػا منظمػػة كا 

كشػػػراء األكراؽ فػػػي مكػػػاف محػػػدد كفػػػي أكقػػػات محػػػددة بكاسػػػطة أشػػػخاص مػػػؤىميف بيػػػذا العمػػػؿ كىػػػـ 

(3) الكسطاء كىي ما تعرؼ )ببكرصة األكراؽ المالية(
.

 
 

كلكػف السػػكؽ غيػػر المػػنظـ يكػكف بشػػكؿ آخػػر، بحيػػث ال يباشػر المسػػتثمركف كافػػة نشػػاطاتيـ 

، حيث يككف خػارج السػكؽ المنظمػة االنترنتفي مكاف رسمي كيتصمكف ببعضيـ البعض مف خبلؿ 

 .محدد كدكف كجكد زماف

ليػػػػة كاألسػػػكاؽ قػػػػد تكػػػػكف محميػػػة أك عالميػػػػة، ففػػػػي األسػػػػكاؽ المحميػػػة يػػػػتـ تػػػػداكؿ األكراؽ الما

لمشركات كالييئات المحمية، كأما في األسكاؽ العالمية فإنيا تتسع ألجؿ تكاجد المسػتثمريف األجانػب، 

(4)حيث يتـ تداكؿ األكراؽ المالية لمشركات كالييئات مف الدكؿ األجنبية
.

 
 

  

                                                 

ى الرابط: (ىي كرقة مالٌية تيمٌثؿ نسبة مف رأس الماؿ الخاص في شركة ما. انظر: تعريؼ األسيـ، عم1)
http://mawdoo3.com 

( ىي الكرقة المالية التي ىي عقد يحتكم عمى تعيد بدفع مبمغ مالي في مكعد معيف أم أنيا قرض عمى الشركة 2)
 http://mawdoo3.comلصالح المستثمر. انظر: تعريؼ السندات، عمى الرابط: 

 .57(، أسكاؽ النقد كالماؿ، األسس النظرية كالعممية، زىراء الشركؽ، القاىرة، ص 1996(  البنا، محمد أحمد)3)

 . 38منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص  ، (، األكراؽ المالية كأسكاؽ رأس الماؿ1992( ىندم، منير )4)
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كيكجػػد تعريػػؼ آخػػر لسػػكؽ األكراؽ الماليػػة بأنػػو نظػػاـ يجمػػع بػػيف البػػائعيف كالمشػػتريف لنػػكع 

معيف مف األكراؽ المالية أك ألصؿ مالي معيف، بحيث يتمكف المسػتثمركف مػف بيػع كشػراء عػدد مػف 

(1)األسيـ كالسندات داخؿ السكؽ
.

 
 

كيكجد تعريؼ آخر لمسكؽ المالي بأنػو السػكؽ الػذم يتكػكف مػف البػائعيف كالمشػتريف كيتحقػؽ 

فػػي ىػػذا السػػكؽ قػػكل العػػرض كالطمػػب، كال ييعػػد اإلطػػار المكػػاني شػػرطان ضػػركريان، بػػؿ يكفػػي كسػػيمة 

(2) تريف كالبائعيف.اتصاؿ فاعمة لقياـ السكؽ بيف المش
 

صػػكؿ الماليػػة بيعػػا األ:  آليػػة يػػتـ مػػف خبلليػػا تػػداكؿ  اسػػكاؽ الماليػػة بأنيػػتعريػػؼ األمكػػف كي

قطاعػات االقتصػادية ذات الفػكائض حكيؿ المكارد الماليػة بكفػاءة مػف التكشراء كتمكف ىذه اآللية مف 

لكػؿ سػكؽ خصػائص تميػزه عػف ك ، مػف العجػز المػاليالتػي تعػاني  االقتصػاديةالمالية إلى القطاعػات 

 غيره مف األسكاؽ المالية األخرل كمف ىذه الخصائص:

سكؽ األكراؽ المالية تكصؼ بأنيا أكثر تنظيمػان مػف بػاقي األسػكاؽ الماليػة األخػرل، نظػران لكػكف  .1

عامميف فيو مف الككبلء المختصيف، كىنالؾ شركط كقيكد قانكنية لتػداكؿ األكراؽ الماليػة فػي المت

ىػػذه السػػكؽ، لػػذلؾ فػػي معظػػـ البمػػداف ىنالػػؾ إدارات مسػػتقمة تػػدير العمميػػات فػػي أسػػكاؽ األكراؽ 

(3)المالية كتكفر لممتعامميف المعمكمات الضركرية
.

 
 

اإلدارات المسػػتقمة تكػػكف فػػي الغالػػب مؤسسػػات حككميػػة أك شػػبو حككميػػة  أف كيػػرل الباحػػث

رىػا مػف األكراؽ رقابية ىدفيا تنظيـ كتطكير سكؽ رأس الماؿ كمراقبة التعامؿ باألسيـ كالسػندات كغي

 المالية.
                                                 

اكر التمكيؿ اإلستراتيجي، الدار الجامعية، سكاؽ الماؿ ك المؤسسات المالية: محأ(، 2009( النجار، فريد)1)
 .68القاىرة، ص 

 . 52(، اآلثار االقتصادية ألسكاؽ األكراؽ المالية، دار النفائس، عماف، ص 2009( شطناكم، زكريا )2)

(، األسكاؽ المالية كالمؤسسات 2001عبد الغفار، حنفي) ( نظر: تفصيبلن حكؿ خصائص األسكاؽ المالية: 3)
 .120المالية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ص 
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. يتطمػػب سػػكؽ األكراؽ الماليػػة كجػػكد سػػكؽ ثانكيػػة، يػػتـ فييػػا تػػداكؿ األدكات التػػي تػػـ إصػػدارىا مػػف 9

 قبؿ بما يكفؿ تكفير السيكلة.

. التداكؿ في ىذا السكؽ يتـ بتكفير المناخ المبلئـ، ككذا المنافسة التامػة حتػى يػتـ تحديػد األسػعار 3

 كالطمب. العادلة عمى أساس العرض

. التداكؿ في سكؽ األكراؽ الماليػة الثانكيػة الخاصػة يػتـ مػف خػبلؿ كسػطاء ذكم خبػرة فػي الشػؤكف 4

الماليػػػػػة، كمػػػػػا كتتميػػػػػز سػػػػػكؽ األكراؽ الماليػػػػػة بالمركنػػػػػة، كبإمكانيػػػػػة االسػػػػػتفادة مػػػػػف تكنكلكجيػػػػػا 

ع االتصػػاالت، فػػذلؾ يعطػػي خاصػػية لؤلسػػكاؽ الماليػػة ككنيػػا تتميػػز عػػف غيرىػػا مػػف أسػػكاؽ السػػم

عػدة مػف العػالـ  قػاليـبأنيا أسكاؽ كاسعة تتـ فييا صفقات كبيرة كممتدة قد يتسع نطاقيػا ليشػمؿ أ

 في نفس الكقت.

. االستثمار في سكؽ األكراؽ المالية قد يككف أكثر مخاطرة كأقؿ سيكلة مف االسػتثمار فػي السػكؽ 5

سػكقية، ك ، سعريومخاطر  النقدم، نظران لككف االستثمار فيو، مثؿ السندات طكيمة األجؿ يحتمؿ

كتنظيميػػة مختمفػػة، ككػػذلؾ األسػػيـ عمػػى الػػرغـ مػػف أنيػػا ذات عائػػد أكبػػر نسػػبيان إال أف مخاطرىػػا 

كبيػػػرة أيضػػػا، كيعػػػد االسػػػتثمار فػػػي األكراؽ الماليػػػة ذا عائػػػد مرتفػػػع نسػػػبيا، كبالتػػػالي فػػػإف اىتمػػػاـ 

(1)لسيكلة كالمخاطرةالمستثمريف في سكؽ األكراؽ المالية يككف نحك الدخؿ أكثر منو نحك ا
.

 
 

 في النشاط االقتصادي:أىميتيا و أسواق األوراق المالية أنواع  : الفرع الثاني

 ىنالؾ أنكاع لؤلسكاؽ المالية منيا: 

  

                                                 

(، األسكاؽ المالية، طبيعتيا، كتنظيميا ػ أدكاتيا المشتقة، دار الكندم، اربد، ص 2002(  بني ىاني، حسيف )1)
 كما بعدىا . 44
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 واق األولية واألسواق الثانوية:األس -0

عنػػدما يػػتـ عػػرض األكراؽ الماليػػة لمتػػداكؿ فػػي األسػػكاؽ، فإنيػػا فػػي الحقيقػػة تبػػاع فػػي السػػكؽ  

ذا لـ تيباع األكراؽ المالية  األكلي حيث يتـ عممية البيع كأخذ قيمة األكراؽ المالية مف خبلؿ البائع، كا 

يحافظكا عمى األكراؽ الماليػة فػي السػكؽ المػالي  بعد طرحيا في السكؽ، يسمح لمكسطاء المالييف أف

(1) متداكؿ األكليل( أياـ بعد طرحيا 18لمدة تصؿ )
. 

سػػكاؽ األكليػػة، فيػػي تقػػؼ بػػيف تعػػد شػػركات البنػػكؾ االسػػتثمارية مػػف المؤسسػػات اليامػػة باأل

كحاممي األكراؽ الماليػة كتمتمػؾ شػركات البنػكؾ االسػتثمارية خػدمات تسػكيؽ األكراؽ الماليػة  ،الشركة

لمشركة، كما تمتمؾ المعرفة الكافية حكؿ الكضع الحالي لمسكؽ كأنكاع األكراؽ المالية األكثػر فاعميػة 

فصح عف المعمكمات التي تسمح لممستثمريف بتقييـ عندما يتـ االستثمار فييا، إعداد نشرات سنكية ت

الكضػػع الخػػاص بػػاألكراؽ الماليػػة، تنظػػيـ مجمكعػػة مػػف مػػكظفي البنػػؾ المختصػػيف باالسػػتثمارات مػػف 

 أجؿ أف يتعاكنكا في تكزيع األكراؽ المالية. 

كيػػػرل الباحػػػث أف شػػػركات البنػػػكؾ االسػػػتثمارية تعنػػػي تمػػػؾ الشػػػركات التػػػي تؤسػػػس إلصػػػدار 

اليػػة لصػػالح الشػػركات المدرجػػة التػػي تقػػدـ القػػركض الماليػػة لمشػػركات، التػػي تفضػػؿ الػػديف األكراؽ الم

ككسػػػيمة لزيػػػادة رأس المػػػاؿ، كتقػػػدـ االستشػػػارات باإلضػػػافة إلػػػى القيػػػاـ بأعمػػػاؿ الكسػػػاطة نيابػػػة عػػػف 

(2) يف كباألخص ذكم الطبيعة المؤسسيةالمستثمر 
. 

كيتـ عادة  إجراء  يكيتـ طرح األكراؽ المالية عادة عمى أنيا اكتتاب خاص في السكؽ األكل

إصػدار سػندات  األحيػافكالتي تتضمف في معظػـ  ،عمميات االكتتاب الخاص مف المؤسسات المالية

                                                 

(، بعض جكانب النظاـ القانكني ألسكاؽ الماؿ، دار النيضة 1995( أنظر: عبد الحميد، عاشكر عبد الجكاد)1)
 .4العربية، ص

 .4ص( أنظر: عبد الحميد، عاشكر عبد الجكاد، مرجع سابؽ، 2)
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كؽ ماليػػة، كتشػػارؾ أيضػػا المؤسسػػات الماليػػة كػػالبنكؾ التجاريػػة كصػػناديؽ التػػكفير كالقػػركض فػػي السػػ

 األكلي.

 األسواق المصدرة لاسيم العادية والسندات: -7

ىنالؾ الكثير مف األسكاؽ المالية في الكاليات المتحدة األمريكية ككنػدا، كالسػكؽ المػالي فػي 

( شػركة، كيعػد السػكؽ المػالي 9888حيث يػتـ التعامػؿ بأسػيـ مػا يقػارب ) (NYSE)مدينة نيكيكرؾ 

لي فػػي الكاليػػات المتحػػدة. كتعػػد األسػػكاؽ الماليػػة األخػػرل ثػػاني أكبػػر سػػكؽ مػػا (AMEX)األمريكػػي 

(1)إقميمية نظران ألنيا أصغر بكثير أسكاقان 
. 

ات الشػركات كيمكػف التعامػؿ إضافة إلى األسيـ العادية يستطيع المستثمر شراء أك بيع سند

 بخيارات مالية أخرل في ىذا السكؽ.

تـ في ىذا السكؽ االتصاؿ مع إحدل شركات السمسرة المالية كالتي يمكف أف تككف فرعان ي

إلحدل شركات السمسرة الكبرل حيث إذا لـ يكف لممشترم حسابان في ىذه الشركة يجب عميو أف 

يفصح فيو المشترم عف مصدر دخمو كتمكيمو. كفي ىذا  نمكذجأيفتح حسابان، كيجب عميو إكماؿ 

السكؽ يتـ التعامؿ مع سمسار مالي سيككف صمة الكصؿ بيف المشترم كبيف السكؽ المالي لفترة 

المعمكمات حكؿ الشركات التي يرغب المشترم في شراء بجمع ـ السمسار ك محددة مف الكقت. كيق

العامة كحكؿ أنكاع االستثمارات األخرل التي ييتـ  معمكمات حكؿ التكجييات االقتصاديةك أسيميا، 

بيا المشترم، كمف الميـ أف يفيـ المستثمر أف السمسار المالي يأخذ في معظـ األحياف كظيفة 

مكظؼ مبيعات حيث ىـ مجمكعة مف األشخاص الذيف خضعكا لبرامج تدريبية في التمكيؿ 

(2)كاالستثمار
. 

                                                 

(. أساسيات االستثمار في األكراؽ المالية. منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص ص 1999( أنظر: ىندم، إبراىيـ )1)
78. 

 .80ص ( أنظر: ىندم، إبراىيـ، مرجع سابؽ، 2)
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(options) األسواق المصدرة لمعقود الخيار -3
 (1)

:
 

 

كىي األسكاؽ المتعاممة بالمشتقات المالية التي مف خبلليا يمكف لممستثمر الدخكؿ في عقػد 

 .يمنحو حؽ شراء السيـ خبلؿ فترة معينة بسعر معيف كقيمة معينة

، أسػػكاؽ ماليػػة فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عػػدةعقػػكد الخيػػار الماليػػة فػػي يػػتـ التعامػػؿ بك 

 :منيا

1 . The Chicago Options Exchange. 

9 . The American Stock Exchange. 

3 . The Philadelphia Stock Exchange. 

4 . Euro Next. 

(2) األسواق المصدرة لمعقود المستقبمية -4
: 

 :، كمثاؿ عميياتقـك بعض األسكاؽ المالية بالتعامؿ بالعقكد المستقبمية 

1 . Chicago Mercantile. 

9 . The Chicago Board of Trade. 

3 . The New York Futures Exchange. 

 (Exchange Clearinghouse)رفػة المقاصػة كمػا ىػك الحػاؿ فػي عقػكد الخيػار، تقػؼ غ

 (Clearingcorporation)بيف المشترم كبائعي العقكد المستقبمية، بسبب غياب شركات المقاصة 

 .حيث أف المشترم كالبائعيف يتـ إجراء مطابقة عشكائية فيما بينيـ مرة أخرل

 (Commissions Brokers)كتنقسػـ العضػكية فػي السػكؽ المػالي إلػى الكسػطاء  

 (Locals)الذيف يقكمكف بتنفيذ عمميات البيع كالشراء لؤلسيـ المالية لعمبلئيـ، كالسماسرة المحميػيف 

الخاصة، كيتـ تقسيـ السماسرة المحميػيف عمػى  لحساباتيـالذيف يقكمكف بإجراء عمميات البيع كالشراء 

ييـ مبتغػي الػربح السػريع أساس أفؽ التداكؿ، فالسماسرة الذيف لدييـ أفؽ قصيرة في التجارة يطمؽ عمػ
                                                 

 .81( أنظر: ىندم، إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص 1)

 . 30-25، ص 1(. أسكاؽ األكراؽ المالية. سمسمة صالح كامؿ، ط1995) ( أحمد، محي الديف أحمد2)
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(Scalpers)  حيػػث يتصػػفكف بػػأنيـ يقكمػػكف بعمميػػاتيـ التجاريػػة عمػػى أسػػاس إجػػراء عمميػػات تجاريػػة

ضػػػخمة كمحاكلػػػة اسػػػتغبلؿ أم فرصػػػة فػػػي تغيػػػر سػػػعر سػػػمعة معينػػػة، أمػػػا السماسػػػرة الػػػذيف يقكمػػػكف 

كسػػع فػػي فيػػـ يبحثػػكف عػػف فػػركؽ أ (Day Traders)بعمميػػات تجاريػػة مػػف بيػػع كشػػراء فػػي اليػػـك 

فيػػػـ  (Position)السػػػعر، تحػػػدث أثنػػػاء التعامػػػؿ اليػػػكمي فػػػي السػػػكؽ المػػػالي، أمػػػا سماسػػػرة المكقػػػؼ 

يتخذكف قراران طكاؿ أيػاـ التعامػؿ أك حتػى طػكاؿ أسػابيع كييتمػكف بشػكؿ أكبػر فػي الحركػات التجاريػة 

ب عمػػى التػػي تحػػدث فركقػػان كاضػػحة فػػي األسػػعار كبالتػػالي تيحػػدث تغيػػرات جكىريػػة فػػي العػػرض كالطمػػ

 سمعة معينة.

المصدرة لمعقكد المستقبمية بأنيا تمؾ األسػكاؽ التػي يػتـ مػف خبلليػا  األسكاؽكيعرؼ الباحث 

 أك استبلـ بتاري  استحقاؽ معيف في المستقبؿ.تبادؿ عقكد  تسميـ 

(1)سوق األوراق المالية غير المنظمة:  -5
 

بيػػع كشػػراء األسػػيـ كالسػػندات التػػي تصػػدرىا الشػػركات غيػػر المدرجػػة فػػي السػػكؽ النظػػامي، 

حيػػػػث أنػػػػو ال يػػػػتـ فػػػػي ىػػػػذه األسػػػػكاؽ مكاجيػػػػة العػػػػرض مػػػػع الطمػػػػب بػػػػاألكراؽ الماليػػػػة، كمػػػػا الحػػػػاؿ 

 بالبكرصات المنظمة يتككف ىذا السكؽ مف سعر البيع كسعر الشراء.

 ير المنظمة نكعاف مف األسكاؽ ىما:كالسكؽ غ 

 السوق الثالثة: -أ

ىي جزء مػف السػكؽ غيػر المنظمػة، كتتكػكف فػي أغمبيػا مػف كافػة الكسػطاء كالسماسػرة غيػر  

ف كػػاف ليػػـ الحػػؽ فػػي التعامػػؿ فػػي األكراؽ الماليػػة المسػػجمة بالسػػكؽ  األعضػػاء بالسػػكؽ المنظمػػة، كا 

يـ الحؽ بإجراء كافػة التعػامبلت خػارج السػكؽ مػف المنظمة، كلكف األعضاء بالسكؽ المنظمة ليس ل

 ناحية األكراؽ المسجمة فييا، كتتميز معامبلت ىذا السكؽ بالتكمفة القميمة كالسرعة في التنفيذ.

                                                 

 . 11. مركز جامعة القاىرة، ص (. بكرصة األكراؽ المالية1998( عبد المطيؼ، أحمد سعيد )1)
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 السوق الرابعة: -ب

ىػػػي عبػػػارة عػػػف أسػػػكاؽ غيػػػر منظمػػػة تقػػػكـ بعمميػػػات بيػػػع كشػػػراء كثيػػػرة عػػػف طريػػػؽ التعامػػػؿ  

لتعامػػػؿ فييػػػا مػػػع المسػػػتثمريف بكافػػػة األكراؽ الماليػػػة، كتمتػػػاز ىػػػذه المباشػػػر بػػػيف المسػػػتثمريف، كيػػػتـ ا

السػػكؽ بانخفػػاض التكػػاليؼ كالبسػػاطة فػػي اإلجػػراءات كالتعػػامبلت،  كالتػػي تػػتـ عػػادة بػػيف المؤسسػػات 

(1)ات االرتباطات كالطبيعة العائميةكبيرة الحجـ كالمشاريع كشركات األعماؿ ذ
. 

تؤدم دكران ميمان في االقتصػاد، حيػث تتمثػؿ أما عف أىمية األسكاؽ المالية ، فمف المعمكـ أنيا  

الكظيفػػة األساسػػية ليػػذه األسػػكاؽ فػػي نقػػؿ األمػػكاؿ مػػف األطػػراؼ التػػي يتػػكفر لػػدييا فػػائض منيػػا إلػػى 

يع رغبػػػات جعجػػػز فػػػي األمػػػكاؿ، كقػػػد كجػػػدت أسػػػكاؽ األكراؽ الماليػػػة لتشػػػ األطػػػراؼ التػػػي تعػػػاني مػػػف

كحاجات المتعامميف، كتعمؿ ىذه األسكاؽ عمى تحقيؽ التكازف الفعاؿ بيف قكل العرض كالطمب، مما 

يػػكفر ليػػا الحريػػة التامػػة مػػف أجػػؿ إجػػراء المعػػامبلت كالمبػػادالت، كتبػػرز أىميػػة سػػكؽ األكراؽ الماليػػة 

 خدمة النشاط االقتصادم مما يمي:كضركرتيا مف خبلؿ 

عػادة تػدكير كػـ مناسػب مػف األمػكاؿ لتحقيػؽ السػيكلة البلزمػة لممجتمػع كدعػـ 1 . القدرة عمى تكفير كا 

 االستثمارات ذات اآلجاؿ المختمفة.

. رفع درجة الكعي الجماىيرم بأىمية التعامؿ في أسػكاؽ األكراؽ الماليػة كتحػكيميـ إلػى مسػتثمريف 9

 قتصاد القكمي.فاعميف في اال

. تكفير الحافز كالدافع الحيكم لػدل جمػاىير المسػتثمريف مػف خػبلؿ تحقيػؽ السػعر العػادؿ لػؤلكراؽ 3

 المالية المتداكلة في سكؽ األكراؽ المالية كحماية األطراؼ المتبادلة.

                                                 

 . 29ص، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1كراؽ المالية. ط(. أسكاؽ األ2006( اندكراس، عاطؼ كليـ )1)
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. المساعدة عمى زيادة مستكيات اإلنتاج فػي االقتصػاد مػف خػبلؿ تمكيػؿ الفػرص االسػتثمارية التػي 4

تػؤدم إلػى رفػع مسػتكيات اإلنتػاج كبالتػالي رفػع مسػتكيات التشػغيؿ أك التكظيػؼ كبالتػالي تحقيػؽ 

 مستكيات أفضؿ لمدخكؿ سكاء عمى المستكل الفردم أك المستكل القكمي.

. تمكيػػؿ عميمػػة التنميػػة االقتصػػادية كذلػػؾ بمسػػاعدة حككمػػات الػػدكؿ عمػػى االقتػػراض مػػف الجميػػكر 5

 مية كاإلسراع بمعدالت النمك االقتصادم لدييا.ألغراض تمكيؿ مشركعات التن

ممػػا سػػبؽ يمكػػف القػػػكؿ أف سػػكؽ األكراؽ الماليػػة تسػػتمد أىميتيػػػا مػػف كجكدىػػا، كمػػف الػػػدكر  

المتعػػدد األكجػػو كالجكانػػب الػػذم تقػػكـ بػػو، حيػػث تعػػد أداة غيػػر محػػدكدة فػػي االقتصػػاد القػػكمي حيػػث 

، كتػػػؤدم دكران بػػػالغ األىميػػػة فػػػي جػػػذب تػػػؤثر فػػػي مختمػػػؼ النشػػػاط االقتصػػػادم كمجاالتػػػو كتتػػػأثر بػػػو

الفػػائض غيػػػر المعبػػػأ فػػػي االقتصػػػاد القػػػكمي كتحكلػػػو مػػف مػػػاؿ عاطػػػؿ إلػػػى رأسػػػماؿ فعػػػاؿ فػػػي الػػػدكرة 

كػػانكا أفػػرادان أك أ  سػػكاءن  بيػػا االقتصػػادية، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ عمميػػات االسػػتثمار التػػي يقػػـك المسػػتثمركف

(1)األكراؽ المالية شركات في األسيـ كالسندات التي يتـ طرحيا في أسكاؽ
.

 
 

 المطمب الثاني

 ونشأتوالسوق المالي  تعريف  

 : النشأة والمفيوم الفرع األول 

التػي كانػت   Van der Bourseالميبلدم  نسبة إلػى عائمػة  15تعكد كممة البكرصة إلى القرف 

يف مف فمكرنسيا إلى مدينة بريج البمجيكية، كالتػي كػاف يؤمػو تممؾ فندقا كاف يجتمع فيو التجار القادم

كنظػػرا لعػػدـ اصػػطحاب التجػػار بضػػائعيـ  التجػػار مػػف كافػػة المنػػاطؽ حيػػث تطػػكرت التعػػامبلت فيػػو،

                                                 

 . 29ص( اندكراس، عاطؼ كليـ، مرجع سابؽ، 1)
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معيـ كانت تتـ االرتباطات في شكؿ عقكد كتعيدات، كمف ثـ استبدلت البضائع الحاضرة بالتزامػات 

(1)لة بيف األطراؼ المتعاممةمستقبمية قائمة عمى الثقة المتباد
.

 
 

يف معيػػػػـ، إلبػػػػراـ ليعبػػػػر عػػػػف المكػػػػاف الػػػػذم يجتمػػػػع فيػػػػو التجػػػػار كالمتعػػػػامم Bourseكأتػػػػى لفػػػػظ 

الصفقات كالعقكد كاإلنفاؽ الحاضر أك اآلجػؿ عمييػا كبػالطبع كانػت ىنػاؾ أمػاكف أخػرل يجتمػع فييػا 

التجػػار قبػػؿ ىػػذا التػػاري  كلػػـ تكػػف قػػد سػػميت بالبكرصػػات بعػػد، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ كػػاف الفراعنػػة فػػي 

يز مصر حيث كاف مصر يسمحكف لمتجار بعرض بضائعيـ كاالتفاؽ عميو كتحديد أسعارىا لدل عز 

يجتمػػع كػػؿ التجػػار لديػػو كتػػتـ الصػػفقات أمػػاميـ، كمػػا عػػرؼ تجػػار العػػرب نظػػاـ بكرصػػات السػػمع مػػف 

 ألجؿ.عمييا خبلؿ الشي  "بندر التاجر" كتمكيميا كاالتفاؽ 

 1468في بمجيكػا عػاـ  Amersكأكؿ بناء أنشأ لمبكرصة كعرؼ بيذا االسـ ىك بناء مدينة  

ثـ تمتيا  ،بنشر تسعيرة األسعار المسجمة 1959إلى أٌنيا قامت عاـ  كفي ىذا الصدد يجب أف نشير

بفرنسػا أكؿ مػف نظمػت  Lyonبعد ذلؾ ظيكر العديد مف البكرصات في أكركبا، حيث تعتبر مدينػة 

ثـ بكرصة ركما بإيطاليا عاـ  1563 – 1549ثـ جاءت بكرصة تكلكز بباريس عاـ  ،بكرصات لمقيـ

سنكات بعد ظيكر بكرصة باريس ثػـ ظيػرت بكرصػة  8كردك بفرنسا لتأتي بعد ذلؾ بكرصة ب 1566

فػي بريطانيػا فظيػرت  اأٌمػ 1769كفػي فيٌنػا عػاـ  1683كفػي بػاؿ عػاـ  1688أمسػترداـ بيكلنػدا عػاـ 

ـ ، ثػػـ بكرصػػة نيكيػػػكرؾ  1888، كبعػػػدىا تأسسػػت بكرصػػة بػػاريس عػػػاـ  1773بكرصػػة لنػػدف عػػاـ 

، ثػػـ  قػػيـ فػػي العػػالـ نظػػرا لحجػػـ التبػػادالت اليكميػػةالتػػي تعتبػػر أىػػـ بكرصػػة لمك  1891تأسسػػت عػػاـ 

كانػػت فػػي  أنشػػئتبكرصػػة عربيػػة  كأكؿفػػي العػػالـ كمنيػػا العػػالـ العربػػي  ، تػػكالى إنشػػاء البكرصػػات 

                                                 

. شمعكف، 11، ص 1(. دليمؾ إلى البكرصة. دار الكتاب العربي، القاىرة، ط2006( حمدم، حسف )1)
 .7(. البكرصة. دار ىمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، ص 1999شمعكف)
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الياشػػمية تأسسػػت بكرصػػة  األردنيػػة، كفػػي المممكػػة (1) ـ1883، عػػاـ  اإلسػػكندريةمصػػر فػػي مدينػػة 

كمؤسسة مستقمة ال تيدؼ إلى الػربح كمصػرح ليػا بمزاكلػة العمػؿ كسػكؽ  1999آذار  11عماف في 

(2)ـ1976، خمفان لسكؽ عماف المالي الذم تأسس بتاري  منظـ لتداكؿ األكراؽ المالية في المممكة
. 

، فقػد تعددت كتنكعت التعريفات التي أطمقت عمى بكرصػة األكراؽ الماليػة تبعػان لتعػدد مفاىيميػا  

مكػػاف يتمقػػي فيػػو المشػػتركف خػػبلؿ سػػاعات مػػف النيػػار لمتعامػػؿ فػػي الصػػككؾ  :"عرفيػػا الػػبعض بأنيػػا

" كس األمكاؿ المراد استثمارىا فيياالمالية طكيمة األجؿ كيتـ فييا مبادلة ىذه الصككؾ برؤ 
(3)

.
 

 

عمػػػى األكراؽ الماليػػػة بكاسػػػطة أشػػػخاص  المكػػػاف الػػػذم تجػػػرم التعػػػامبلت :"كعرفيػػػا آخػػػر بأنيػػػا 

مؤىميف كمتخصصيف في النكع مف العمؿ كتجرم ىذه المعامبلت سكاء أكانت بالبيع أك بالشػراء فػي 

"محدد كفي أكقات محددةمكاف 
(4)

 . 

أسػػكاؽ لتػػداكؿ األكراؽ الماليػػة سػػكاء أكانػػت أسػػيـ أك سػػندات أك غيرىػػا  :"كعرفيػػا آخػػر بأنيػػا

 تصػػدرىا الشػػركات أك الحككمػػات بػػيف مجمكعػػة السماسػػرة كمنػػدكبييـ كالكسػػطاء، كحيػػث يػػتـ التعامػػؿ

" بالبيع أك الشراء عمى األكراؽ في ساعات محددة
 (5)

 . 

  

                                                 

، 1عماف، ط (. االستثمار في البكرصة. دار الحامد، 2006( الجكاد، الشديفات، محمد عكض كعمي إبراىيـ )1)
 .197ص 

 http://www.exchange.jo/arاف : ( انظر : مكقع بكرصة عم2)

(، دكر السمسرة في بكرصة 2004(انظر في عرض ىذه اآلراء بالتفصيؿ:  الحمراني، صالح راشد الحمراني )3)
 .18، 17األكراؽ المالية، مؤسسة البياف لمطباعة كالنشر، دبي، الطبعة األكلى، ص

(. بكرصة األكراؽ المالية كدكرىا في تحقيؽ أىداؼ تحكؿ مشركعات 1996( عبد الباسط كفا محمد حسف )4)
(، البكرصة، 1999. كشمعكف، شمعكف)21ى الممكية الخاصة. دار النيضة العربية، القاىرة، صالقطاع العاـ إل

 .7ص 

(. األسكاؽ المالية كالنقدية كالبكرصات كمشكبلتيا في عالـ النقد. ديكاف 1996(عطكاف، مركاف عطكاف )5)
 .216المطبكعات الجامعية، الجزائر،، ص 
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كبيف مػػف أجػػؿ المكػػاف الػػذم يتمقػػي فيػػو كػػؿ الكسػػطاء كالسماسػػرة كالمنػػد :"كعرفيػػا آخػػر بأنيػػا

" التعامؿ بالبيع أك الشراء في األكراؽ المالية مف خبلؿ شركط كضكابط منظمة
(1)

.
 

 

مكػػاف خصػػو المشػػرع لشػػراء  :"البكرصػػة بأنيػػا العميػػا بمصػػر كمػػا عرفػػت المحكمػػة اإلداريػػة 

فيػػو بػػاألكراؽ الماليػػة بكاسػػطة السماسػػرة الػػذيف التعامػػؿ سػػكؽ يػػتـ   آخػػرراؽ الماليػػة بمعنػػى كبيػػع األك 

التي تؤدم خدمة  ةكىذا السكؽ يعد مف المرافؽ العامة االقتصادي يف،يتكسطكف بيف المشتريف كالبائع

(2)يكر" عامة لمجم
. 

كمػػػف ىػػػذه المفػػػاىيـ كالتعريفػػػات يتضػػػح لنػػػا أف بكرصػػػة األكراؽ الماليػػػة ىػػػي )مكػػػاف( تتميػػػز  

معامبلتػػػػو فػػػػي أنيػػػػا تنصػػػػب عمػػػػى صػػػػككؾ معينػػػػة قابمػػػػة لمتػػػػداكؿ )الماليػػػػة( عػػػػف طريػػػػؽ أشػػػػخاص 

 متخصصيف )السماسػرة( فػي أكقػات معينػة تحػت إشػراؼ السػمطات المختصػة كمػنظـ بمكجػب قػكانيف

كلكائح محددة. كعمى ىذا  يتضح  لنا تعريؼ بكرصة األكراؽ المالية بأنيا: )أسكاؽ منظمة يػتـ فييػا 

أك الدكلػػػة فػػػي أكقػػػات معينػػػة، تحػػػت إشػػػراؼ السػػػمطات العامػػػة،  ،ماليػػػة تصػػػدرىا الشػػػركات تتػػػداكال

 كبتدخؿ متخصصيف ىـ سماسرة األكراؽ المالية(.

مات التػي تميػز بكرصػة األكراؽ الماليػة ممػا يقػيـ كيتميز ىذا التعريؼ بأنو جامع لجميػع السػ 

 حدكد فاصمة ككاضحة بينيا كبيف غيرىا مف األسكاؽ كذلؾ عف النحك التالي:

مكاف ككقت التداكؿ: تتميز البكرصة كسكؽ أنيا تتـ في مكاف محدد معركؼ لمكافة يمتقي فيو  -أوالً 

اقيػػػت ضػػػافة إلػػػى تحديػػػد مك إلاالمشػػػتركف كالبػػػائعكف تحػػػت مظمػػػة العػػػرض كالطمػػػب لمتػػػداكؿ ب

محددة لمتداكؿ معركفة سمفان، كقد أصبح التداكؿ االلكتركني ىك السائد في العصر الحاضر 

 كبذلؾ يككف المكاف بدأ بالزكاؿ.

                                                 

 .53(. البكرصات. المكتب العربي الحديث، القاىرة، ص 1995( حنفي، عبد الغفار حنفي )1)

 .93، ص94/95، طبعة 28، المكسكعة اإلدارية الحديثة 2/2/1991، جمسة 35لسنة  1261( طعف رقـ 2)
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سػكؽ  –مػف ناحيػة أكلػى  –طبيعة السكؽ: تختمؼ البكرصة عف غيرىا مف األسكاؽ في أنيػا  -ثانياً 

أك متعمقػػة بػػػاألكراؽ  ،تػػداكؿ ىػػي األكراؽ الماليػػػةكذلػػؾ راجػػػع إلػػى أف السػػمعة محػػػؿ ال ،مػػالي

كمػػػػػف ثػػػػػـ يخػػػػػرج مػػػػػف ىػػػػػذا اإلطػػػػػار بكرصػػػػػات البضػػػػػائع كبكرصػػػػػات  ،الماليػػػػػة كالمشػػػػػتقات

إذ  ،ف خػػبلؿ عػػدد مػػف المظػػاىر، كمػػف ناحيػػة ثانيػػة سػػكؽ مػػنظـن يتجمػػى ىػػذا مػػ(1)الخػػدمات

ثػـ تسػرم  ،أك مرسػكـ ،تخضع فػي تنظيميػا لمسػمطات العامػة فػي الدكلػة منػذ إنشػائيا بقػانكف

، كمػػػف مظػػػاىر التنظػػػيـ أيضػػػان (2)عمييػػػا القكاعػػػد كالمػػػكائح التػػػي تضػػػعيا ىيئػػػات تابعػػػة لمدكلػػػة

ر كطػػػرؽ تحديػػػد سػػػعر االفتتػػػاح كالحػػػد األقصػػػى كاألدنػػػى فػػػي نسػػػبة ارتفػػػاع عبلنيػػػة األسػػػعا

أك فػػػي اليػػػكـ الكاحػػػد، كيظيػػػر ىػػػذا التنظػػػيـ أيضػػػان مػػػف  ،أك فػػػي جمسػػػات التػػػداكؿ ،الصػػػككؾ

أغمػػب  ، ثػػـ أفاحتكػػار عمميػػات التػػداكؿ مػػف قبػػؿ أفػػراد متخصصػػيف كىػػـ شػػركات السماسػػرة

بلت فػػي األكراؽ المقيػػدة فييػػا مػػف خػػبلؿ التشػػريعات فػػي البكرصػػات المختمفػػة أف تػػتـ التعػػام

سماسرة بحيث يرتب القانكف جزاءات مختمفة مف كقت آلخػر إذا تمػت الصػفقات دكف تػدخؿ 

، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف القػػكانيف تحػػدد نسػػبة العمكلػػة التػػي يجػػب أف يتقاضػػاىا (3)السمسػػار

كرسػػـك قيػػد األكراؽ الماليػػة كمقابػػؿ الخػػدمات عػػف عمميػػات البكرصػػة،  السمسػػار كحػػد أقصػػى

مػػف حمايػػة المتعػػامميف كحمايػػة صػػناعة السمسػػرة فػػي األكراؽ الماليػػة فػػي الكقػػت نفسػػو كمػػف 

ن كىػػذا مػػا يميػػزه عػػف اإلصػػدار الخػػاص (4)ناحيػػة ثالثػػة فيػػي سػػكؽ خػػاص بعمميػػات التػػداكؿ

                                                 

 كما يمييا. 60، ص2003( نصر عمى طاحكف، شركة إدارة محافظ األكراؽ المالية، دار النيضة العربية، 1)

 .74(نصر عمى طاحكف، شركة إدارة محافظ األكراؽ المالية، ص2)

 .26( انظر: صالح راشد الحمراني، مرجع السابؽ، ص3)

قيد األكراؽ المالية كمقابؿ  بشأف تحديد عمكالت كرسـك 1994( لسنة 478( مف القرار الكزارم رقـ )1( المادة )4)
 الخدمات عف عمميات البكرصة.



26 
 

 

 

بتػػركيج األكراؽ الماليػػة لبلكتتػػاب فييػػا، كليػػذا يطمػػؽ البكرصػػة كصػػؼ السػػكؽ الثػػاني كيطمػػؽ 

(1)أيضان عمى التداكالت التي تتـ بيا اليد الثانية
. 

تتميز بكرصة األكراؽ المالية عف غيرىا مف األكراؽ األخػرل بخضػكعيا لرقابػة  رقابة الدولة: : ثالثاً 

كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ مراقبػػػة العمميػػػات  ،الدكلػػػة نظػػػران لخطػػػكرة عممياتيػػػا عمػػػى االقتصػػػاد المػػػالي

كأف عقػد العمميػات غيػر مشػكب  ،ميمةأكراؽ مالية سبكالتأكد مف كقكع التعامؿ  ،فييا ألمجراه

 ،أك المضاربات الكىمية عف طريؽ منػدكبييا فػي البكرصػة ،أك االحتياؿ ،بالغش أك النصب

 المناسبة حفاظان عمى تكازف السكؽ كعمى السمعة االقتصادية. زاءاتكتكقيع الج

 الفرع الثاني: أنواع البورصات

كما ىك معمكـ بحسب النشاطات  تتنكع كتتعد البكرصات في كؿ دكلة عف األخرل   

التي تمارسيا ىذه البكرصات، كبحسب تقدـ الدكؿ كتطكرىا  فالمبلحظ أٌنو كمما كانت الدكلة متقدمة 

عصرنا الحالي مف تطكر  هشيدأضؼ إلى ذلؾ ما كمما ازدادت كتنكعت البكرصات العاممة فييا، 

إلى ظيكر شركات عالمية سكاء  ىائؿ شيد جميع مناحي الحياة كمنيا الجانب االقتصادم  أدل

د المعامبلت االقتصادية كىذا التعقيد استكجب إنشاء يالزراعية منيا أك الصناعية كالتي اتسمت بتعق

عدة أنكاع مف األسكاؽ المالية كالبكرصات كذلؾ مف أجؿ تسييؿ عممية التبادؿ كخمؽ نكع مف 

  :مايميالبكرصات المركنة كالسرعة التي تمت فييا ىذه المعامبلت كأىـ ىذه 

  .أواًل : بورصة البضائع أو ما يسمى بالبورصة التجارية

بكرصػػة البضػػائع ىػػي مرحمػػة متطػػكرة ألسػػكاؽ البضػػائع تجػػرم فييػػا التػػداكالت عمػػى أسػػاس 

كجػػكد السػػمعة بالفعػػؿ فػػي مكػػاف السػػكؽ أك مػػا يمثميػػا كالعينػػة، كيػػتـ التػػداكؿ فػػي الكقػػت الحػػالي عػػف 

 نظريػػػةحديػػػد سػػػعر المنػػػتج كأكصػػػافو، كيتحػػػدد السػػػعر أيضػػػان حسػػػب طريػػػؽ شػػػبكة االتصػػػاالت بعػػػد ت

                                                 

 كما بعدىا. 21لمرجع السابؽ، ص( راجع بالتفصيؿ: صالح راشد الحمراني، ا1)



27 
 

 

 

العرض كالطمب، كفي الغالب يقتصر التعامؿ فييا عمى نكع  كاحػد مػف المنتجػات سػكاء الزراعيػة أك 

األكليػػة، كتتميػػز عمميػػات التػػداكؿ فػػي بكرصػػة البضػػائع بأنيػػا أقػػدـ مػػف مثيمتيػػا فػػي بكرصػػة األكراؽ 

ف، كالمثػػاؿ عمييػػا بكرصػػة ي احتكػػار السماسػػرة لمتػػداكؿ فػػي كػػبل السػػكقيالماليػػة إال أنيمػػا يتشػػابياف فػػ

كتعتبػر أقػدـ عيػد مػف البكرصػات ا البصؿ باإلسكندرية كبكرصة بػاريس لمسػكر األبػيض. نيالقطف بم

، كأشػػػير (1)تجػػػارة فػػػي المكػػػاف الػػػذم تتكاجػػػد فيػػػواألخػػػرل إذ أٌنيػػػا تؤسػػػس تسػػػيير مػػػف طػػػرؼ غرفػػػة ال

 بكرصات البضائع في الكقت الحالي ىك:

 بالنسبة لمادة الشعير ىي بكرصة ليفر بكؿ يينغ -

 بالنسبة لمادة البف ىي بكرصة لندف كباريس كنيكيكرؾ -

(2)ة لمادة السكر ىي بكرصة شيكاغك، لفربكؿ، كنساس سيتيبالنسب -
.

 
 

بكرصة الذىب كالمعادف النفيسة في سكؽ منظمة ليا كجكد  ثانيًا: بورصة الذىب والعممة الصعبة: 

 ،ف الصرؼمادم في قاعات خاصة حيث تتـ المفاكضات حكؿ المعادف النفيسة مف قبؿ أعكا

كتختمؼ أسعار ىذه المعادف اختبلفا كبيرا بالنسبة لمصادرىـ )أمريكا، ركسيا، جنكب إفريقيا البرازيؿ 

كغيرىا(، بسبب اختبلؼ طرؽ الحصكؿ عمييا كشحنيا كالتأميف عمييا كدرجة الشكائب فييا، أٌما 

تبادؿ العمبلت،  بكرصة العممة الصعبة التي تسمى أيضا سكؽ الصرؼ فيي سكؽ عالمية يتـ فييا

(3)، أك انخفاضياأك أسباب ارتفاعيا ،كما يتـ تحديد أسعار صرفيا
. 

  

                                                 

(. بكرصة األكراؽ المالية كدكرىا في تحقيؽ أىداؼ تحكؿ 1996حسيف)نقبلن عف: عبد الباسط كفاء محمد  (1)
 .6ك 5مشركعات القطاع العاـ لممالية الفردية. ص 

 .6عبد الباسط كفاء محمد حسيف، مرجع سابؽ، ص(2)

)3(http://www.startimes.com/f.aspx?t=16781053 
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 : بورصة القيم المنقولة: ثالثا

ىي عبارة عف نظاـ يتـ بمكجبو الجمع بيف البائعيف كالمشتريف لنكع معيف مف األكراؽ  أك 

األسكاؽ التي يتـ فييا عرض األمكاؿ كتداكليا. إذا فبكرصة القيـ المنقكلة بعبارة أخرل ىي مف 

المسجمة في البكرصة كتمثؿ ىذه القيـ المنقكلة حقكؽ الشركاء )أسيـ( أك المقرضيف عمى المدل 

الطكيؿ )السندات(. كىي أيضا سكؽ منظمة يمتـز فييا المتعاممكف بمراعاة القكانيف كالمكائح التي 

(1)فييا حيث تقكـ عمى إدارتيا ىيئة تتكلى اإلشراؼ عمى مراعاة ىذه القكانيف كالمكائح تنظـ تعامؿ
. 

  

                                                 

(1)http://www.staralgeria.net/t7621-topic 
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 نيالمبحث الثا

 صور المنازعات التي تحصل أثناء تعامالت البورصة

كثيػر مػف التعػامبلت فيػو اليػتـ  خصػبان  األسػكاؽ الماليػة  تعػد مجػاالن  بدايةن ال بد مف القكؿ إف

كيقكـ بيا الكثير مف المؤسسات كالكيانات المرخصػة مػف قبػؿ الييئػات المشػرفة عمػى أسػكاؽ  ،المالية

محافظ األكراؽ المالية، كالبنكؾ التجارية كشركات المؤسسات صناديؽ االستثمار، ك  الماؿ، كمف ىذه

الكسػػيط المػػالي أك شػػركة -عتبػػر  التحميػػؿ المػػالي، باإلضػػافة إلػػى  شػػركات الكسػػاطة الماليػػة كالتػػي ت

مػػػف أىػػػـ العػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ األكراؽ الماليػػػةن ألنػػػو مػػػا مػػػف تعامػػػؿ مػػػالي فػػػي  -الكسػػػاطة الماليػػػة  

(1)البكرصة إال كيستمـز القانكف تدخمو في تنفيذ الصفقات المالية 
 . 

مػػى أف تكجػػد ضػػمانات تػػكفر أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف كليػػذا عمػػدت الكثيػػر مػػف التشػػريعات  ع

الحمايػػة لممسػػتثمريف  عبػػر إلػػزاـ الكسػػطاء بالعديػػد مػػف االلتزامػػات التػػي تضػػمف الحمايػػة لممسػػتثمريف 

، مف أجؿ الحد مف المخالفات التي قد ترتكػب تداكؿ األكراؽ المالية بشكؿ عاـ بشكؿ خاص كلسكؽ

بسػكؽ األكراؽ بمصػالح المتعػامميف كالمسػتثمريف  ضػرارمف قبؿ الكسطاء المالييف كالتػي قػد تمحػؽ األ

(2)المالية. 
 

سػػة كمزاكلػػة أعمػػاؿ كعمػػى غػػرار ذلػػؾ فقػػد حظػػر المشػػرع األردنػػي عمػػى أم كسػػيط مػػالي ممار 

لمكسػػاطة الماليػػة إال بعػػد الحصػػكؿ عمػػى تػػرخيص مػػف مجمػػس مفكضػػي ىيئػػة األكراؽ الماليػػة، كالػػذم 

يحػػدد بػػدكره متطمبػػات التػػرخيص كشػػركط االعتمػػاد كمسػػتكل التػػدريب كالكفػػاءة بمػػا فػػي ذلػػؾ اعتمػػاد 

(3)األشخاص الطبيعييف المعتمديف لدل شركات الكساطة المالية
. 

                                                 

 . 54-53( صالح راشد الحمراني، مرجع سابؽ، ص1)

(. التحكيـ في المنازعات الناشئة عف تداكؿ األكراؽ المالية. رسالة ماجستير غير 2015( المعايطة، سامر )2)
 .93-92، ص2015منشكرة، جامعة اليرمكؾ، 

 .40مف قانكف األكراؽ المالية األردني، كبنفس االتجاه صالح راشد الحمراني، مرجع سابؽ، ص /أ(56( المادة )3)
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كعمى الرغـ مف أف التشػريعات قػد نصػت ذلػؾ إال أنػو قػد تظيػر الكثيػر مػف المنازعػات فػي   

 سكؽ األكراؽ المالية تؤدم إلى إلحاؽ الضرر بالعمبلء كالمستثمريف كالتي مف شػأنيا إحػداث ارتفػاع

أك انخفػػاض مصػػطنع فػػي األسػػعار بغػػرض االسػػتفادة مػػف فػػركؽ األسػػعار، كالتػػي نػػص عمييػػا قػػانكف 

األكراؽ الماليػػػة األردنػػػي، كبالتػػػالي يمكػػػف المجػػػكء إلػػػى حميػػػا كتسػػػكيتيا بػػػيف الطػػػرفيف بكاسػػػطة اتفػػػاؽ 

 التحكيـ شرطان كاف أـ مشارطة عمى النحك التالي:

  المطمب األول

ساءة توظيفيا أو استخدامياالإساءة التصرف بأموال العم  ء وا 

يعتبر مبدأ الثقػة كاألمانػة قيمػة عميػا مػف القػيـ اإلنسػانٌية، كخمػؽه رفيػع مػف األخػبلؽ الكريمػة   

، كما كينبغي أف تككف مف أبرز مػا يميػز التعامػؿ التجػارم ٌمى بيا نفره مف الٌناس في حياتناالتي يتح

ََ َرَ اا    :  قػػاؿ تعػػالى   بشػكؿ عػػاـ، حيػػث إف الشػػرع الحنيػػؼ قػػد حػػث كحػػض عميػػو ََاَواا ِإوَّااا َرَضْنااَىا اْلَا

َِْىَها َوَحَمَ َها اْلِإْوَساُن ِإوَُّه َك ًَا َجُهىًلا اَنالسََّماَواِت َواْلَاْرِض َواْلِجَباِل َفَاَبْيَه َأْن َيْحِمْ َىَها َوَأْشَفْقَه   (سورةاألحزاب)   َظُ ى

التػػػػػػػاجر  :قػػػػػػػاؿ –صػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ  -أف رسػػػػػػػكؿ اهلل  ألخػػػػػػػدرمكعػػػػػػػف أبػػػػػػػي سػػػػػػػعيد 

 .الترمذم كقاؿ: حديث حسف ركاه« الصدكؽ مع النبييف كالصديقيف كالشيداء كالصالحيف األميف

، كتجعمػػو أمػػرن ثػػـ تكامػػؿ دكر التشػػريعات كالقػػانكنيف لتأكػػد ىػػذا المبػػدأ كتحػػافظ عميػػو كتحميػػو

 األكراؽمف قػانكف  /أ(56حيث نصت المادة )، كخصكصا في التعامبلت المالية في البكرصة، مقررا

 :عمى أنو األردنيالمالية 

 -:المرخص لو أك المعتمد بأم مما يمييعتبر مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف قياـ 

 .إساءة التصرؼ بأمكاؿ العمبلء أك المساىميف بما في ذلؾ إساءة تكظيفيا أك استخداميا- أ

( مف البلئحة التنفيذية لقانكف سكؽ الماؿ المصرم رقػـ 938نص المشرع المصرم في المادة )كما  

األمانػػة كالحػػػرص  بمبػػادئا مػػع عمبلئيػػا تعامميػػ فػػيعمػػى أنػػو:  " تمتػػـز الشػػركة  1993( لسػػنة 135)
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عمػى مصالحيـ، كبالمساكاة بيف مف تتشابو طبيعة كأكضاع تعامميـ مع الشركة، كيتجنب كؿ ما مف 

شأنو تقديـ مزايا أك حكافز أك معمكمات خاصة لبعضيـ دكف البعض، سكاء بطريػؽ مباشػػر أك غيػر 

 منيـ". بأمؽ الضرر عمؿ يمكف أف يمح بأممباشر. كما يحظر عمييا القياـ 

كيمكف االستطراد بالقكؿ كحيث إف جؿَّ عمميـ أك تعامميـ مػع الكسػيط ىػك االتفػاؽ بالتػداكؿ 

 ألجؿ، فيصبح مبدأ التداكؿ المساكاة قطعيان.

كمػػا كيطمػػؽ الفقػػو األمريكػػي عمػػى ىػػذا النػػكع مػػف المخالفػػات بالتعامػػؿ المفػػرط عمػػى حسػػاب 

زيػادة عمكلتػو عمػى حسػاب العميػؿ، كاعتبػر الفقػو األمريكػي العميؿ كالذم ييدؼ الكسيط مف خبلليػا 

أف تعامػػؿ الكسػػيط المػػالي يعػػد تعػػامبلن مفرطػػان سػػكاء كانػػت الصػػفقات رابحػػة أـ خاسػػرة ككنيػػا لػػـ تػػراع 

أىداؼ العميؿ االستثمارية، أك أف المتاجرة تمػت عمػى حسػاب العميػؿ بشػكؿ غيػر متكػافئ مػع حجػـ 

(1)غ العمكلة كفقان لتعبير القضاء األمريكيحسابو )العميؿ( مف أجؿ زيادة مبم
. 

كبالتػػالي فإنػػو يحظػػر  عمػػى الكسػػيط المػػالي قيامػػو بػػإبراـ الصػػفقات باسػػـ عميمػػو أك تشػػجيعو 

بؿ تككف الغاية مف إبراـ صفقات البيع كالشراء عمى إبراميا دكف أف يككف لمعميؿ مصمحة في ذلؾ، 

ىك حصكؿ الكسيط المالي عمى عمكلتو سػكاء كانػت ىػذه الصػفقات مربحػة أك غيػر مربحػة لمعميػؿ، 

(2)فكمما زاد عدد الصفقات التي يجرييا الكسيط زادت حصيمة عكائده مف العمكلة التي يجنييا
. 

  

                                                 

(1) p 95. ،The Federal Income Taxation of Financial Intermediari ،Robert Charles Clark. 

 .178( منير إبراىيـ ىندم، مرجع سابؽ، ص2)
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 مطمب الثانيال

 من دون تفويض (1)المتاجرة في حساب العميل

يداع األكراؽ99نصت المادة ) عمػى  9884المالية كتسػكيتيا لسػنة  ( مف تعميمات تسجيؿ كا 

أنػػو :" يػػتـ تعريػػؼ المسػػتثمر كفػػتح حسػػابات أكراؽ ماليػػة لػػو عمػػى قاعػػدة بيانػػات المركػػز مػػف خػػبلؿ 

 .أنظمة المركز اإللكتركنية"

يػداع األكراؽ الماليػة كتسػكيتيا لسػنة 38صت المادة )نك  فػي  9884( مف تعميمات تسجيؿ كا 

مى الكسيط أك الحافظ األميف التأكد مف تعريؼ عميمو كفتح ع -ج( عمى ما يمي" ب -الفقرتيف )ب 

عمػى الكسػيط -ج .حساب لو عمى نظاـ المركز اإللكتركني قبػؿ إجػراء أم تعامػؿ لػو بػاألكراؽ الماليػة

االلتػػزاـ باسػػتخداـ رقػػـ حسػػاب العميػػؿ، كذلػػؾ بتضػػميف أمػػر الشػػراء أك أمػػر البيػػع المػػدخؿ إلػػى نظػػاـ 

   ."التداكؿ رقـ حساب ذلؾ العميؿ

يعتبػػر ىػػذا النػػكع مػػف المنازعػػات مػػف أكثػػر األنػػكاع شػػيكعان فػػي التعػػامبلت مػػا بػػيف الكسػػطاء ك 

المػػػػالييف كعمبلئيػػػػـ، كبمػػػػا أف العمػػػػبلء أك المسػػػػتثمريف ال يمكػػػػنيـ القيػػػػاـ بػػػػإبراـ عقػػػػكد التػػػػداكؿ فػػػػي 

لكسػػػيط البكرصػػة الحتكػػار العمميػػة مػػف قبػػؿ الكسػػطاء المػػػالييف، فتقػػع مثػػؿ ىػػذه المخالفػػة عنػػد قيػػاـ ا

كىػي بيػػذا  المسػبؽ منػو األمػرالمػالي بػإبراـ عقػكد تػداكؿ ألكراؽ ماليػة مسػتخدمان حسػاب العميػؿ دكف 

المعنى تختمؼ عف التصرفات التقديرية  كالتي تقضي بأف يمنح العميؿ الكسيط المالي اإلذف  بإبراـ 

زة قانكنػا كال يترتػب الصفقات  في الكقت كالسعر المناسبيف دكف أف يرجػع إليػو، فيػذه التصػرفات جػائ

(2)الممنكحة لو، دكف حدكث تجاكزات عمى الكسيط أية مسائمة قانكنية متى كانت في إطار السمطة
 . 

                                                 

( المراد بيا: قياـ الكسيط بإبراـ الصفقات التجارية باستخداـ حساب عميمو مف دكف الحصكؿ عمى أمر مسبؽ مف 1)
 .57صالح راشد الحمراني، مرجع سابؽ، ص انظر: .صاحب الحساب

 .57( صالح راشد الحمراني، مرجع سابؽ، ص2)
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( مػػػف تعميمػػات تػػداكؿ األكراؽ الماليػػػة فػػي بكرصػػػة عمػػاف لسػػػنة 6نػػص عمػػى ذلػػػؾ المػػادة )  

 ،  كالتي جاء فييا : 9884

الكسػػيط الحصػػكؿ عمػػى تفػػاكيض خطيػػة أك ىاتفيػػة مسػػجمة مػػف عمبلئػػو تخكلػػو التصػػرؼ فػػي عمػػى -أ

 كيض ممزمة لو.ااألكراؽ المالية بالنيابة عنيـ كتعتبر ىذه التف

يجػػكز لمعميػػؿ أف يصػػدر تفكيضػػان لمكسػػيط لشػػراء أك بيػػع كرقػػة ماليػػة بكاسػػطة رسػػالة إلكتركنيػػة - ب

 كتركنية المعمكؿ بو.بالمعنى الكارد في قانكف المعامبلت اإلل

عمى الكسيط أف يثبت في أم كقت مف األكقات أف لديو تفكيضػان يبػيف اسػـ عميمػو ك اسػـ الجيػة -ج

المصػػدرة ك نػػكع العمميػػة )بيعػػان أك شػػراءن( كعػػدد األكراؽ الماليػػة كالسػػعر كتػػاري  التفػػكيض ككقتػػو 

 كمدة سريانو .

( لسػنة 95ف سكؽ الماؿ المصرم رقػـ )( مف البلئحة التنفيذية لقانك 948كىي تقابؿ المادة )

( مف القانكف ذاتو. ككذلؾ نص عميػو االتحػاد الػكطني لتجػار األكراؽ الماليػة 956، كالمادة ) 1999

مػػف القسػػـ الخػػامس عشػػر، كيمػػـز فيػػو أف يكػػكف ىنػػاؾ تفػػكيض  3فػػي المػػادة  AQNASD األمريكيػػة

صػػفقات التقديريػػة، ككػػذلؾ نصػػت ال إبػػراـمكتػػكب كمميػػكر بتكقيػػع العميػػؿ حتػػى يػػتمكف الكسػػيط مػػف 

 ( مف قكاعد بكرصة نيكيكرؾ . 485القاعدة )

فتصرؼ الكسيط بيعا كشراء منكط بإذف مف العميؿ سكاء أكاف ذلؾ عبر  تفكيض خطي أك 

مف قبؿ عميمو، شريطة أف تككف االتفاقية الخطية المبرمة فيمػا بػيف الطػرفيف تتضػمف مسجؿ ىاتفي 

لمكسػػػيط بمكجبيػػػا مػػػف تنفيػػػذ أكامػػػر العميػػػؿ الصػػػادرة إليػػػو، كمػػػا يمكػػػف ألنػػػكاع التفػػػاكيض التػػػي يجػػػكز 

لمعميػػؿ إصػػدار تفػػاكيض لمكسػػيط بكاسػػطة رسػػائؿ إلكتركنيػػة لبيػػع أك شػػراء أم كرقػػة ماليػػة كذلػػؾ كفقػػان 

لممعنػػى الػػكارد فػػي قػػانكف المعػػامبلت اإللكتركنيػػة، عمػػى أف يثبػػت الكسػػيط المػػالي فػػي أم كقػػت مػػف 
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ان مبػيف فيػو اسػـ العميػؿ كنػكع العمميػة كعػدد األكراؽ الماليػة كسػعرىا كتػاري  األكقات بأنو لديو تفكيض

(1)التفكيض كمدة سريانو
. 

كزيادة فػي حػرص المشػرع عمػى حمايػة مػالكي األكراؽ الماليػة مػف ىػذا النػكع مػف المخالفػات  

/ج( مف قانكف األكراؽ المالية 63بلمة عمميات تداكؿ األكراؽ المالية، فقد نصت المادة )كلضماف س

األردنػػي عمػػى: "يعتبػػر مرتكبػػان لجػػـر التزكيػػر كاالحتيػػاؿ كػػؿ مػػرخص لػػو أك معتمػػد يبيػػع أك يتصػػرؼ 

 بأكراؽ مالية دكف تفكيض خطي مف مالكيا أك دكف كجكد اتفاقية خطية تخكلو ذلؾ".

العميػػػؿ الرجػػػكع عمػػػى الكسػػػيط المػػػالي لمطالبتػػػو بػػػالتعكيض عػػػف األضػػػرار كعميػػػو فيسػػػتطيع  

الماديػػة كالخسػػارة البلحقػػة بػػو، مػػف خػػبلؿ الػػدعكل التحكيميػػة مكضػػكع االتفػػاؽ المبػػـر بينيمػػا نتيجػػة 

لتصػػػرفو بػػػاألكراؽ الماليػػػة العائػػػدة ممكيتيػػػا لمعميػػػؿ دكف كجػػػكد تفػػػكيض خطػػػي صػػػادر عنػػػو كػػػكف أف 

، مػػع حػػؽ العميػػؿ بػػالرجكع عمػػى الكسػػيط المػػالي (2)كامػػؿ المسػػؤكلية الكسػػيط المػػالي ىػػك مػػف يتحمػػؿ

كتحريػػػؾ الشػػػككل الجزائيػػػة القانكنيػػػة بحقػػػو اسػػػتنادان ألحكػػػاـ قػػػانكف األكراؽ الماليػػػة كالتػػػي مكضػػػكعيا 

و صفة التصرؼ التزكير كاالحتياؿ ككنو قد تعامؿ مع الغير مف خبلؿ التصرؼ بأكراؽ مالية ليس ل

(3)فييا
. 

  

  

                                                 

 .2004( مف تعميمات تداكؿ األكراؽ المالية في بكرصة عماف لسنة 6( المادة )1)

يداع األكراؽ المالية كتسكيتيا لسنة 74( المادة )2) كالمعمكؿ بيا اعتباران مف  2004/ج( مف تعميمات تسجيؿ كا 
( لسنة 76/أ( مف قانكف األكراؽ المالية األردني المؤقت رقـ )83كالصادرة باالستناد ألحكاـ المادة ) 1/9/2004

 .2005خيص كاالعتماد لمخدمات المالية كتنظيميا لسنة ( مف تعميمات التر 86. كالمادة )2002

 .285، ص1(،  تداكؿ األكراؽ المالية  الحماية الجزائية، دار الثقافة، ط2008( المصاركة،  سيؼ إبراىيـ )3)



35 
 

 

 

 المطمب الثالث

 المضاربة غير المشروعة 

كىي عمميات بيع كشراء، يقكـ بيا أشخاصن ال بقصد تسْمـ كتسميـ السػمعة، أك تسػمـ السػيـ 

 بقصد شراء السيـ رغبةن في االشتراؾ في مكجكدات الشركة لبلنتفاع بما يعكد عميػو مػف لمحتكاه، كال

 كأنما لمتأثير عمى أسعار مثؿ ىكذا أمكر دكف كجو حؽ. (.1) ربح مف أعماؿ الشركة

فػي أسػعار  قد يمجأ بعض المضاربكف إلى استخداـ أساليب غير أخبلقية  مف اجػؿ التػأثير  

األكراؽ الماليػة  ارتفاعػػان أك انخفاضػػا، حيػػث يسػػعى المضػػاربكف باالسػػتفادة مػػف فػػركؽ األسػػعار الػػذم 

 أك ،يكفره ليـ التقمب الطبيعي ألسعار األكراؽ المالية، إال أنيـ في بعض األحياف قػد يتعمػد العمػبلء

يحقػػػؽ الضػػػرر عمػػػى  ، ممػػػافادة مػػػف فػػػارؽ السػػػعرالمضػػػاربكف بخفػػػض أك رفػػػع األسػػػعار بغيػػػة االسػػػت

، كلذلؾ حظر المشرع األردني عمى الكسػيط المػالي قيامػو (2)ى السكؽ عمكما مالعمبلء خصكصا كع

م كرقػة ماليػة أك تػداكليا أك بأم تصرؼ مف شأنو إعطاء صكرة مضممة كغيػر صػحيحة عػف سػعر أ

دت التشػػريعات الدكليػػة يػػم. ككػػذلؾ (3)نشػػاطيا بشػػكؿ يػػؤثر عمػػى تفاعػػؿ قػػكل العػػرض كالطمػػب عمييػػا

 األزمػػػػةعمػػػػى تجػػػػريـ مثػػػػؿ ذلػػػػؾ التصػػػػرؼ حيػػػػث اثبػػػػت لجنػػػػة الكػػػػكنجرس األمريكػػػػي بعػػػػد أف كقعػػػػت 

                                                 

كىك ما يسمى بالمستثمر كىك الذم ال يشترم األسيـ بقصد االنتفاع كالترْبح مف ريعيا كأرباحيا، كيعرؼ الخبير ( 1)
 ت المتكقعة لؤلصكؿ المالية طكاؿ فترة بقائيا ".االقتصادم كينز االستثمار بأنو: " التنبؤ بالغبلٌ 

 .  22( ص2) ( مجمد1ينظر : مجمة أبحاث االقتصاد اإلسبلمي جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة عدد)

 .117-116، ص 1(،  الحماية الجزائية لتداكؿ األكراؽ المالية ، دار الثقافة، ط2008( المكزم،  أحمد محمد )2)

( مف قانكف األكراؽ المالية 109( مف قانكف العقكبات األردني . كالمادة )437( كالمادة )435( المادة )3)
. ككذلؾ 2004سنة ( مف تعميمات تداكؿ األكراؽ المالية في بكرصة عماف ل1/أ/15األردني،. ككذلؾ المادة )

 . 1999تعميمات معايير السمكؾ الميني الخاص ببكرصة عماف لسنة 
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 1997عػاـ مػا حػدث  أيضػاأف مف أسبابيا المضاربة غير المشركعة، كىك  1999االقتصادية عاـ 

(1)في دكؿ جنكب شرؽ آسيا. 
 

 كلممضاربة غير المشركعة كسائؿ كأساليب يمكف أف يستخدميا الكسيط كمنيا:   

البيع الصكرم أك البيع المظيرم كالذم ييعرؼ بأنو: "خمػؽ تعامػؿ مظيػرم نشػط عمػى سػيـ مػا،  -1

.تضػميؿ المسػتثمريف فػي (2)ي الكقت الذم قد ال يكجد فيو تعامؿ فعمػي يػذكر عمػى ذلػؾ السػيـ"ف

ييػاميـ بكجػكد حركػة تػداكؿ نشػطة بيعػان  أك  األكراؽ المالية بخصكص سعر تمؾ الكرقة الماليػة كا 

شراءن مف خبلؿ الممارسات التي يرتكبيا الكسػيط المػالي كالتػي تػؤدم إلػى حػدكث تغييػرات غيػر 

(3)صحيحة عمى سعر األكراؽ المالية
. 

كصػؿ بػالغش كالخػداع لرفػع أك تخفػيض سػعر إذاعة كقائع مختمفة أك ادعػاءات كاذبػة بقصػد الت -9

 األكراؽ المالية في البكرصة  .

الطمػػػب بغيػػػة التكصػػػؿ أيضػػػان بػػػالغش لرفػػػع أك خفػػػض سػػػعر األكراؽ  أكالعبػػػث بقاعػػػدة العػػػرض  -3

الماليػػة فػػي البكرصػػة كيقصػػد بقاعػػدة العػػرض أك الطمػػب البيئػػة المناسػػبة التػػي يقػػكـ عمييػػا شػػراء 

(4) كبيع األكراؽ المالية .
 

                                                 

 .117-116( المكزم،  الحماية الجزائية لتداكؿ األكراؽ المالية، ص 1)

 .541، ص1997( منير إبراىيـ ىندم،  إدارة السكؽ كالمنشآت المالية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 2)

 .293ككذلؾ سيؼ إبراىيـ المصاركة، مرجع سابؽ، ص 423( عبد الباسط كريـ مكلكد، مرجع سابؽ، ص3)

( مف قانكف األكراؽ المالية األردني الكسيط لحسابو بأنو: "الشخص الذم يمارس شراء األكراؽ 2( عرفت المادة )4)
المالية كبيعيا لحسابو الخاص مباشرة مف خبلؿ السكؽ". بخبلؼ المشرع المصرم الذم حظر مثؿ ىذا التعامؿ في 

المستبدلة بالقرار الكزارم  1992( لسنة 95لمصرم رقـ )( مف البلئحة التنفيذية لقانكف سكؽ رأس الماؿ ا90المادة )
كالتي نصت عمى: "يحظر عمى شركة  7/2/1998)تابع( في  29الكقائع المصرية بعدد  – 1998( لسنة 39رقـ )

السمسرة إتباع سياسة أك إجراء عمميات مف شأنيا اإلضرار بالمتعامميف معيا أك اإلخبلؿ بحقكقيـ، كما يحظر عمييا 
 ميات لحسابيا الخاص".عقد عم
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شراء كرقػة ماليػة معينػة كمػف ثػـ يقػـك بإعػادة بيعيػا إلػى نفػس الشػخص الػذم سػبؽ كأف باعيػا  -4

إليػػػو بسػػػعر مختمػػػؼ كسػػػكاء بسػػػعر أعمػػػى أك أقػػػؿ، كذلػػػؾ بيػػػدؼ إييػػػاـ المسػػػتثمريف أك عمػػػبلء 

يمثبلف ىػذا الكسيط المالي بكجكد تعامؿ نشط عمى تمؾ الكرقة في حيف أف الكاقع كالحقيقة ال 

(1)التعامؿ عمى تمؾ األكراؽ المالية
. 

/أ( تعميمػػػػات معػػػػايير السػػػػمكؾ المينػػػػي الخاصػػػػة 3كعمػػػػى ىػػػػذه الصػػػػكرة فقػػػػد نصػػػػت المػػػػادة ) 

العضػػك بعػػدـ القيػػاـ بػػأم ممػػا  بقكليػػا: "... كبكجػػو خػػاص يمتػػـز 1999ببكرصػػة عمػػاف لعػػاـ 

 "مي:ي

العمميات الصكرية كالكىمية كغير الحقيقية التػي تتضػمف فػي حقيقتيػا عمميػات تػداكؿ يقصػد بيػا  -1

 إيياـ المتعامميف بكجكد سكؽ نشط في األكراؽ المالية.

كؿ تصرؼ سكاء كاف مباشران أك غير مباشر يقصد بػو إحػداث تػأثير فػي أسػعار األكراؽ الماليػة  -9

ميػػات عمػػى كرقػػة ماليػػة معينػػة تحػػدث طمبػػان أك عرضػػان ظاىريػػان عػػف طريػػؽ إيجػػاد سمسػػمة مػػف العم

عمػػػػى األكراؽ الماليػػػػة أك تحػػػػدث ارتفاعػػػػان أك انخفاضػػػػان فػػػػي أسػػػػعار ىػػػػذه األكراؽ بيػػػػدؼ تشػػػػجيع 

 اآلخريف عمى شراء أك بيع ىذه األكراؽ حسب كاقع الحاؿ".

لمػالي تكػكف قائمػة كعمى ذلؾ كاستنادان عمى ما أكرده المشرع األردني فإف مسؤكلية الكسػيط ا 

ككنو قد مارس تصرفات محظكر عميو القيػاـ بيػا، أدت إلػى إعطػاء صػكرة غيػر صػحيحة عػف سػعر 

األكراؽ المالية أك حجـ تداكليا األمر الذم أدل إلػى اإلخػبلؿ بالسػير العػادم لمسػكؽ كمخالفػة أسػس 

(2)السكؽ العادؿ كالشفاؼ كعرقمة األداء الطبيعي لمعرض كالطمب
. 

  

                                                 

 .176( منير إبراىيـ ىندم، األكراؽ المالية، مرجع سابؽ، ص1)

 /ب( مف قانكف األكراؽ المالية األردني المؤقت.091( المادة )2)
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 المطمب الرابع

 إفشاء األسرار الخاصة بالعمالء  

خػػػرؽ كاجػػػب االئتمػػاف(، كلمػػػا كػػػاف القػػانكف قػػػد كضػػػع لحمايػػػة كىػػي أيضػػػا ن مػػػا يسػػمى ب )  

ؽ التي كممتمكاتيـ كمصالحيـ كحقكقيـ أفرادان كانكا أـ مؤسسات، كمف ىذه الحقك  أركاحيـالناس في 

ينبغػػي أف تراعػػي كتحفػػظ الحقػػكؽ التػػي تحػػاط بالسػػرية كالكتمػػاف، كتعػػرؼ أيضػػان باسػػـ سػػر المينػػة أك 

(1)غيرىا مف األسماء أك السر التجارم، 
 

كقػػد حظػػر المشػػرع األردنػػي عمػػى الكسػػيط المػػالي كبصػػفتو عضػػك فػػي بكرصػػة عمػػاف إفشػػاء 

. فإفشػػاء (2)كراؽ الماليػػةأسػػرار عمبلئػػو الػػذيف يتعػػاممكف معػػو كالمبػػـر فيمػػا بينيمػػا اتفاقيػػة تعامػػؿ بػػاأل

األكراؽ المالية التي يممكيا العميػؿ، كذم عبلقة بالتعامؿ ب ان كف مرتبطأسرار العمبلء ال بد مف أف يك

انػػت معمنػػة كأف تكػػكف تمػػؾ المعمكمػػات ذات تػػأثير عمػػى أسػػعار األسػػيـ غيػػر المعمنػػة لمجميػػكر فػػإف ك

كمعركفة فيككف التعامؿ باألكراؽ المالية بناء عمى معمكمات معمنة لمكافة كيتـ التعامؿ بيا عمى قػدـ 

، كنظػػػران لعمكميػػػة النصػػػكص الػػػكاردة فػػػي األنظمػػػة كالتعميمػػػات الصػػػادرة (3)المسػػػاكاة بػػػيف المسػػػتثمريف

بمكجب قانكف األكراؽ المالية األردني، فإف الحظر يشمؿ األسرار التػي تتعمػؽ فػي حسػابات العمػبلء 

سيط المالي كما تشتمؿ عميػو مػف أكراؽ ماليػة كمػا يصػدره العمػبلء مػف أكامػر البيػع المفتكحة لدل الك 

                                                 

النظاـ القانكني لؤلسرار  عبيدات، إبراىيـ محمد يكسؼ( لمتفصيؿ حكؿ األسرار التجارية كحمايتيا أنظر: 1)
.جبلؿ كفاء محمديف، حماية األسرار التجارية كالمعرفة 56، ص 2012القاىرة،  التجارية: دراسة مقارنة، جامعة

 .12، مطبعة ذات السبلسؿ، الككيت، ص التقنية

 .2004( مف النظاـ الداخمي لبكرصة عماف لسنة 5/أ/30( المادة )2)

( .التعامؿ باألكراؽ المالية بناء عمى معمكمات سرية ذات تأثير عمى أسعار ىذه 1997( إبراىيـ عطا العمكش )3)
مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات، المجمد الثاني عشر، العدد الثالث،  –باألكراؽ المالية.  التعامؿ المحظكر –األكراؽ 

 .333ص
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أك الشػػراء كمػػا تحػػكم مػػف بيانػػات كمعمكمػػات كػػكف أف ىػػذه المعمكمػػات غيػػر متاحػػة لمجميػػع كمتعمقػػة 

 بشخص العميؿ كحده.

كعمى ذلؾ فيحظر عمى الكسػيط القيػاـ بػأم عمميػة عمػى أم كرقػة ماليػة لصػالحو أك لصػالح  

مػػف عمبلئػػو، بنػػاء عمػػى معمكمػػات داخميػػة تتعمػػؽ بتمػػؾ الكرقػػة أك أم كرقػػة ماليػػة أخػػرل مرتبطػػة  أم

م عممية عمى أم كرقة ماليػة، بنػاء عمػى معمكمػات متعمقػة بنيػة كيحظر عمى الكسيط القياـ بأ (1)بيا

أم شخص يرغب في تنفيذ عمميات بيع أك شراء بكميات كبيرة عمى تمؾ الكرقة، أك قيامو فعبلن بتمؾ 

مالي تنفيذ أم أمػر لصػالح أم عميػؿ لديػو، إذا عمػـ الكسػيط ، كما يحظر عمى الكسيط ال(2)العمميات

 أف األمر مبني عمى معمكمات داخمية.

كقد جاءت البلئحة التنفيذية لقػانكف سػكؽ رأس المػاؿ المصػرم أكثػر كضػكحان كاتسػاعان حػكؿ  

ت مدل التزاـ شركة الكساطة المالية في المحافظة عمى أسرار العميؿ سػكاء مػا تعمػؽ منيػا بالمعمكمػا

أك المعػػامبلت المتعمقػػة بػػالعمبلء مػػف النصػػكص الػػكاردة فػػي قػػانكف األكراؽ الماليػػة األردنػػي كاألنظمػػة 

لمقػانكف المصػرم رقػـ  ( مػف البلئحػة التنفيذيػة938كالتعميمات الصادرة بمكجبو، حيث نصت المػادة )

 عمى أف:  (3)كتعديبلتو 1999( لسنة 95)

"تمتػػـز الشػػركة بالمحافظػػة عمػػى السػػرية التامػػة لبيانػػات عمبلئيػػا كعػػدـ إفشػػاء أيػػة معمكمػػات 

عػنيـ أك عػف معػامبلتيـ إلػى الغيػر بػدكف مػػكافقتيـ الكتابيػة المسػبقة كفػي حػدكد ىػذه المكافقػة، كذلػػؾ 

حػػػػددة إلػػػػى البكرصػػػػة أك الجيػػػػات الرقابيػػػػة أك باسػػػػتثناء الحػػػػاالت التػػػػي يمػػػػـز فييػػػػا تقػػػػديـ معمكمػػػػات م

                                                 

، مرجع سابؽ. كقد عرؼ 2004/أ( مف تعميمات تداكؿ األكراؽ المالية في بكرصة عماف لسنة 16( المادة )1)
داخمية بأنيا: "المعمكمات غير المعمف ( مف قانكف األكراؽ المالية المؤقت المعمكمات ال2المشرع األردني في المادة )

عنيا المتعمقة بمصدر أك أكثر أك بكرقة مالية أك أكثر كالتي قد تؤثر عمى سعر أم كرقة مالية في حاؿ اإلعبلف 
 عنيا كال يشمؿ ذلؾ االستنتاجات المبنية عمى الدراسات كالبحكث كالتحاليؿ االقتصادية المالية".

 .2004/ب( مف تعميمات تداكؿ األكراؽ المالية في بكرصة عماف لسنة 16( المادة )2)

 .٢٥٥١لسنة  ٥٩بالقانكف رقـ (البلئحة التنفيذية لقانكف سكؽ رأس الماؿ الصادر 3)
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كعمػػى الشػػركة أف تتخػػذ اإلجػػراءات التػػي تكفػػؿ التػػزاـ ، القضػػائية كفقػػان لمػػا تفرضػػو القػػكانيف مػػف ذلػػؾ

، ال يجػكز األحػكاؿ المديريف كالعامميف بيا بالحفاظ عمػى سػرية ىػذه البيانػات كالمعمكمػات كفػي جميػع

كمػات لتحقيػؽ أم نػكع مػف الكسػب الخػاص لنفسػيا أك ألم لمشركة أف تستخدـ ىذه البيانػات أك المعم

مػػػػف عمبلئيػػػػا اآلخػػػػريف بغيػػػػر الحصػػػػكؿ عمػػػػى المكافقػػػػة الكتابيػػػػة كالمسػػػػبقة لصػػػػاحب المعمكمػػػػات أك 

 البيانات".

لػزاـ كػؿ مطمػع عمػى  كالذم يػراه الباحػث أنػو يجػب عمػى مجػالس إدارات الشػركات االلتػزاـ، كا 

 سرية معمكمات العمبلء.
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 الثالث لفصلا

 ماىية التحكيم في منازعات سوق األوراق المالية

لما كاف فصؿ المنازعات في األكراؽ المالية ىك التحكيـ كالذم أضحى اليـك كسيمة  

متداكلة بصكرة كبيرة لفض ما ينشأ مف  نزاعات ليس فقط في سكؽ األكراؽ المالية بؿ إف التجارة 

مفضمة لفض النزعات الناشئة، ككنو يكفر الكثير مف  العالمية اليكـ أضحت تمجأ لمتحكيـ ككسيمة

الكقت كالجيد، كلذلؾ كمو يرل الباحث أنو ال بد بداية مف الكقكؼ عمى معنى التحكيـ كبياف 

المقصكد منو كمراده، كمف ثـ الحديث عف طبيعتو القانكنية كالتي حدث فييا خبلؼ كبير بيف 

متحكيـ في منازعات األكراؽ المالية، ثـ الكقكؼ عمى الفقياء، كتحديدا بياف الطبيعة القانكنية ل

خصائص التحكيـ في منازعات األكراؽ المالية كبياف أىـ سماتيا كمميزاتيا، كعمى ذلؾ سيتككف ىذا 

 الفصؿ مف ثبلثة مباحث، كىي كما يمي : 

 الشروط الموضوعية والشكمية التفاق التحكيم المبحث األول: 

 كيم في منازعات سوق األوراق الماليةمفيوم التحالمبحث الثاني: 

 الطبيعة القانونية لمتحكيم في منازعات سوق األوراق المالية :المبحث الثالث

 : خصائص  التحكيم في منازعات سوق األوراق الماليةرابعالمبحث ال
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 المبحث  األول

 الشروط الموضوعية والشكمية التفاق التحكيم

 كؿ الشركط المكضكعية كالشكمية التفاؽ التحكيـ، كما يأتي:يدكر الحديث في ىذا المبحث ح

 المطمب األول

 الشروط الموضوعية التفاق التحكيم 

اتفاؽ التحكيـ كغيره مف العقكد يخضع لجميع شركط الصحة التي نص عمييا القانكف 

"ارتباط العقد بأنو:  1976( 43( مف القانكف المدني األردني رقـ )87المدني حيث عرفتو المادة )

اإليجاب الصادر مف أحد المتعاقديف بقبكؿ اآلخر كتكافقيما عمى كجو يثبت أثره في المعقكد عميو 

(1)كيترتب عميو التزاـ كؿ منيما بما كجب عميو لآلخر" 
. 

ه بمطابقة القبكؿ ، كيتحقؽ كجكدأحدل عناصر العقدركف التراضي  كيعتبر 

، كبما أف التحكيـ عقد رضائي فبل بد (2)لئليجاب كال يتـ إال بالتعبير عف إرادة المتعاقديف كتكافقيما

، فيتـ المجكء إلى التحكيـ لحسـ النزاع الذم سينشأ أك (3)إلرادتيف غير المعيبتيفمف أف تنصب ا

ـ مف العقكد الممزمة ألطرافو ككنو عقد رضائيان كمف الذم نشأ بيف الطرفيف، لذلؾ يعد اتفاؽ التحكي

(4)عقكد المعاكضة
. 

التراضي مف حيث كجكده كعيكبو، في الفركع  لركفكعميو فإنني سأعرض في ىذا الفرع 

 اآلتية:
                                                 

 .1976( 43( مف القانكف المدني األردني رقـ )87( المادة )1)

 -(. شرح القانكف المدني، مصادر الحقكؽ الشخصية2009( عدناف إبراىيـ السرحاف كنكرم حمد خاطر)2)
 .52، دار الثقافة عماف، ص 1االلتزامات. ط.

( مف القانكف 156 – 135( عيكب الرضا المعركفة ىي الغمط كاإلكراه كالتغرير مع الغيف الكاردة في المكاد )3)
 .1976( لسنة 43المدني األردني رقـ )

 .42( أنظر: عدناف إبراىيـ السرحاف كنكرم حمد خاطر، مرجع سابؽ، ص 4)
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 الفرع األول: إرادة الطرفين

رط التراضي بيف الطرفيف فأنو يمزميما أف يعقؿ كؿ مف المتعاقديف معنى كحتى  يتحقؽ ش 

تتجو إرادة الطرفيف إلى إحداث األثر القانكني الذم يرتبو التصرؼ. ، كأف (1)التصرؼ الذم يقصده

فإذا كاف الرضا صكريان انتفى الرضا النتفاء اتجاه اإلرادة إلى أحداث األثر القانكني الذم يرتبو 

العقد كبالتالي فإف االتفاؽ ال يقـك إال إذا اتجيت إرادة الطرفيف بكضكح إلى فكرة التحكيـ عمى كجو 

، عمى نحك ال يكفي معو مجرد االتفاؽ عمى عدـ المجكء إلى القضاء لمقكؿ بكجكد اتفاؽ التحديد

. ككذلؾ إذا صدر اإليجاب بالتحكيـ كاقترف بميعاد لمقبكؿ، كانقضى الميعاد دكف (2)عمى التحكيـ

(3)قبكؿ فإف اتفاؽ التحكيـ ال ينعقد، فبل يعتبر سككت المكجو إليو اإليجاب قبكال لمتحكيـ
. 

ال يعتد باتفاؽ التحكيـ إال إذا كانت إرادة األطراؼ كاضحة، ككانت ترمي إلى المجكء إليو  

بشكؿ كاضح، ألف التحكيـ ىك استثناء عمى األصؿ في التشريع فبل يجبر شخص عمى سمككو كال 

، كبيذا االتجاه يمكف لنا القكؿ (4)يجكز أف يحـر مف االلتجاء إلى القضاء إال عف رضا تاـ كاختيار

( 3أف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف قد تبنت مثؿ ذلؾ المسمؾ، حيث اعتبرت المادة )

بمكجب اتفاقية مف التعميمات أف إرادة األطراؼ باختيار التحكيـ لحؿ المنازعات الناشئة كبينيما 

التعامؿ باألكراؽ المالية، البد مف أف يككف مف خبلؿ شرط التحكيـ الكارد في االتفاقية بشكؿ ال 

لبس فيو، أك مف خبلؿ مشارطة التحكيـ التي يتـ االتفاؽ بمكجبيا عمى لجكء األطراؼ إلى التحكيـ 

                                                 

مؤسسة  قانكف التحكيـ التجارم الدكلي: دراسة نظرية تحميمية تطبيقية مقارنة.  (.2011( محمد بني مقداد )1)
 .56حمادة لمدراساتن دار اليازكرم، إربد، األردف، عماف، األردف، ص 

 .388( مصطفى محمد الجماؿ كعكاشة محمد عبد العاؿ، التحكيـ في العبلقات الخاصة كالدكلية، ص 2)

، كأحمد 106(. قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ.، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص 2006(  فتحي كالي، )3)
 .33، ص2002، بدكف دار نشر 1994لسنة  27السيد صاكم، التحكيـ طبقا لمقانكف رقـ 

 .28. التحكيـ االختيارم كاإلجبارم. منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص (1978( أحمد أبك الكفا)4)
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، إذ نمحظ كمف خبلؿ النص لحؿ النزاع الذم نشأ بينيما حكؿ اتفاقية التعامؿ باألكراؽ المالية

 المشار إليو أنو يمـز أف يككف االتفاؽ بالمجكء إلى التحكيـ كاضحان ال يرقى إليو الشؾ بكجكده.

كبما أف اتفاؽ التحكيـ ال يقكـ أساسان إال بتراضي أطرافو فإنو ال يشترط لصحتو أف يتـ في  

اع أصبل بيف األطراؼ كما في حالة زمف معيف أك بكقت محدد، فقد يتـ ىذا االتفاؽ قبؿ نشكء النز 

الذم  أك المؤكد شرط التحكيـ حيث يتفؽ األطراؼ عمى الفصؿ في النزاع المحتمؿ كغير المحدد

أك ىيئة  ،أك تنفيذ العقد عف طريؽ أفراد عادييف ،يمكف أف ينشأ بينيـ بالمستقبؿ مف حيث تفسير

مف ضمف بنكد العقد األصمي مصدر غير قضائية لمفصؿ في مكضكعو، كيرد ىذا الشرط أك البند 

الرابطة القانكنية المبـر بيف الطرفيف. عمى أنو كفي الغالب ما يرد شرط التحكيـ في العقد األصمي 

إال أف ذلؾ ال يمنع مف كركد ىذا الشرط في عقد الحؽ يتـ إبرامو بيف الطرفيف كقبؿ نشكء النزاع 

ف العقد األصمي مصدر الرابطة القانكنية مف بينيـ عمى الفصؿ بالمنازعات المحتممة الناتجة ع

ال يثير أم لبس أك  ، كلكف يشترط أف يككف شرط التحكيـ كاضحان كصريحان (1)خبلؿ التحكيـ

فبل يؤثر ذلؾ في كصفو بأنو شرط تحكيـ ما داـ االتفاؽ  (2)لتحكيـغمكض في معنى االلتجاء إلى ا

(3)فعميو قد تـ قبؿ نشكء النزاع بالفعؿ بيف األطراؼ المحتكمي
. 

 تطابق وتالقي اإلرادتين الفرع الثاني:

( مف 91( مف القانكف المدني، كما كعرؼ في المادة )87تقدـ تعريؼ العقد في المادة ) 

 القانكف المدني اإليجاب كالقبكؿ بقكلو:

                                                 

، 2/1/2014)ىيئة خماسية( تاري   2620/2013( قرار محكمة التمييز األردنية بصفتيا الحقكقية رقـ 1)
 منشكرات قسطاس.

(2) Alan Redfern, Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial 

Arbitration 3th 2003, London, Sweet and Mexwell, Para1-07, P.6 

 .109دار الثقافة، عماف، ص التحكيـ في القكانيف العربية.   .(2010( حمزة أحمد حداد)3)
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لقبكؿ كؿ لفظيف مستعمميف عرفان إلنشاء العقد كأم لفظ صدر أكالن فيك إيجاب . اإليجاب كا1"

 كالثاني قبكؿ.

. كيككف اإليجاب كالقبكؿ بصيغة الماضي كما يككناف بصيغة المضارع أك بصيغة األمر إذا أريد 9

(1)بيما الحاؿ" 
. 

كىي  ،اؽ التحكيـ يجب أف يتطابقا في تحديد عناصر االتفاؽفاإليجاب كالقبكؿ في اتف 

سناد الفصؿ فيو إلى ىيئة التحكيـ، كمف ثـ تحديد ىذا النزاع سكاء  تنحية النزاع عف كالية القضاء كا 

مف خبلؿ شرط التحكيـ كالذم يككف مدرجا في العقد األصمي، كالذم ينصرؼ إلى المنازعات 

كأما مف خبلؿ مشارطة التحكيـ كالتي يتـ تحديد النزاع فييا بشكؿ الناشئة عف ىذا العقد تحديدا، 

(2)كاضح كجمي
. 

كيشترط لتطابؽ اإليجاب كالقبكؿ أف ال يتضمف القبكؿ ما يزيد أك يقيد أك يعدؿ اإليجاب  

، فمك تضمف اإليجاب مبدأ التحكيـ كمكضكعو عمى (3)المدنيكذلؾ كفقا لمقكاعد العامة في القانكف 

أف يتـ االتفاؽ عمى المسائؿ التفصيمية األخرل مثؿ اختيار ىيئة التحكيـ كاختيار القكاعد 

ؿ في الكقت المكضكعية في كقت الحؽ، فكافؽ الطرؼ المكجو إليو اإليجاب مع تحديده لتمؾ المسائ

نما تعتبر إيجابان جديدا نظرا لعدـ مطابقتيا لئليجاب األكؿ.  عينو، فإف ىذه المكافقة ال تعد قبكالن كا 

(4)فالقبكؿ يجب أف يككف مطابقان مطابقة تامة لئليجاب في كؿ ما تناكلو مف مسائؿ
. 

ال فصؿ القضاء  ذات األكلكيةنو البد مف تحديد المسائؿ عميو فإ  حسب طبيعة العقد كا 

المعركض أمامو النزاع بيا. كلمقاضي سمطة تقديرية في التفرقة بيف المسائؿ الجكىرية كالمسائؿ 

                                                 

 ( مف القانكف المدني األردني.91( المادة )1)

 .396( مصطفى محمد الجماؿ كعكاشة محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص 2)

 ( مف القانكف المدني األردني.99( المادة )3)

 .399( مصطفى محمد الجماؿ كعكاشة محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص 4)
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التفصيمية كيستدؿ عمى ذلؾ بالبحث عف اإلرادة الحقيقية لممتعاقديف باالستعانة بالعرؼ، مما يؤكد 

المسائؿ الجكىرية لمعقد ال مفر مف االتفاؽ عمييا بيف الطرفيف المتعاقديف، فبلبد أف عمى أف 

(1)يتطابؽ اإليجاب كالقبكؿ حكليا كيتـ تحديدىا كفقان لطبيعة العقد
. 

 فرع الثالث: استقالل شرط التحكيمال

ديثة في التحكيـ بمبدأ استقبلؿ شرط التحكيـ، حتى عندما يرد ىذا أخذت التشريعات الح

مكضكع الرابطة القانكنية، فيك عقد قائـ بذاتو كليس  األصميالشرط في صيغة بند مف بنكد العقد 

ف اختبلؼ محمو أك . ذلؾ أف شرط التحكيـ يستمد استقبلليتو م(2)تابعا لمعقد األصمي كمبدأ عاـ

مكضكعو عف مكضكع العقد األصمي مصدر الرابطة القانكنية، فالعقد األصمي يتناكؿ تحديد حقكؽ 

كالتزامات كؿ مف الطرفيف اتجاه اآلخر في حيف أف ىدؼ عقد التحكيـ ىك الفصؿ في المنازعات 

كمف ناحية أخرل فإف ما  (3)الناشئة عف مخالفة الشركط المكضكعية التي يتضمنيا العقد األصمي

يبرر استقبلؿ الشرط ىك اختبلؼ السبب في كؿ منيما حيث أف سبب شرط التحكيـ ىك تعيد كؿ 

نزاعات حكؿ العقد، أما مف الطرفيف بعدـ االلتجاء إلى قضاء الدكلة حكؿ ما قد يثكر بينيما مف 

(4)السبب في العقد األصمي فيك أمر مختمؼ تماما
. 

كال يعني استقبلؿ شرط التحكيـ أف يككف ىناؾ اتفاؽ بيف الطرفيف عمى استقبللو عف العقد 

ف التحكيـ ( مف قانك 99األصمي، حيث أخذ المشرع األردني بيذا المبدأ كنص عميو في المادة )

كالتي نصت عمى: "يعد شرط التحكيـ اتفاقا مستقبل عف شركط العقد األخرل، كال يترتب عمى 

                                                 

 .71( عدناف إبراىيـ السرحاف كنكرم حمد خاطر، مرجع سابؽ، ص 1)

 .48( حمزة أحمد حداد، مرجع سابؽ، ص 2)

 .30(. الغبف في القانكف المدني: دراسة مقارنة؟ دار الثقافة، عماف، ص2010د عمي الرشداف )( محمك 3)

 .95( فتحي كالي، مرجع سابؽ، ص 4)
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بطبلف العقد أك فسخو أك إنيائو أم أثر عمى شرط التحكيـ الذم يتضمنو إذا كاف ىذا الشرط 

 صحيحا في ذاتو".

 عيوب الرضا الفرع الرابع:

عقد إرادة مستنيرة كحرة سميمة كخالية مف يشترط لصحة التراضي أف تككف إرادة طرفي ال

العيكب التي كردت في القكاعد العامة، فإذا تعاقد شخص كىك عمى غير بينة مف أمره فإف رضاه 

يعد معيبا، فاإلرادة قد تككف مكجكدة كلكنيا معيب بعيب مف العيكب ففي ىذه الحالة يككف العقد 

(1)يمكقكؼ النفاذ حسب أحكاـ القانكف المدني األردن
. 

اإلكراه كالتغرير مع فقد عرؼ المشرع األردني في القانكف المدني ثبلثة عيكب لمرضا ىي: 

ض التشريعات المدنية العربية كالغمط، دكف تنظيمو لعيب االستغبلؿ الذم عالجتو بع الغبف الفاحش

(2)مثؿ القانكف المدني السكرم
. 

كأف شرط التحكيـ ال يبطؿ أك يككف عرضة لمفس  تبعا لبطبلف العقد األصمي أك فسخو 

ف ال يمتد إلى العقد األصمي كأصؿ عاـ، إال إذا لحؽ البطبلف بشرط التحكيـ بحد ذاتو. كأف البطبل

الذم يبقى صحيحان رغـ إبطاؿ شرط التحكيـ المنصكص عميو كالعكس صحيح، إذ قد يككف العقد 

(3)البطبلف إلى شرط التحكيـ الكارد بو ااألصمي عرضة لمبطبلف مع عدـ امتداد ىذ
 . 

  

                                                 

(. شرح القانكف المدني: النظرية العامة لبللتزاـ. جامعة دمشؽ، دمشؽ، 1987( أنظر: محمد كحيد الديف سكار)1)
 .88ص 

 .122( عدناف إبراىيـ السرحاف كنكرم حمد خاطر، مرجع سابؽ، ص2)

 .95( فتحي كالي، مرجع سابؽ، ص 3)
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 المطمب الثاني

 التحكيم الشروط الشكمية التفاق 

أف تكافر الشركط المكضكعية في اتفاؽ التحكيـ ال تكفي كحدىا صحة العقد، إذ ال بد مف  

تكافر شركط شكمية الكتماؿ تكافر صحة االتفاؽ. كقد أضفى قانكف التحكيـ األردني الطابع الشكمي 

ض النزاع بيف عمى اتفاؽ التحكيـ نظرا لآلثار الخطرة التي تترتب عميو، كالقاضية بإعطاء كالية ف

(1)األطراؼ كنزكال عند رغبتيـ بااللتجاء إلى التحكيـ
. 

 كسأتناكؿ شركط انعقاد اتفاؽ التحكيـ الشكمية، في الفرعيف اآلتييف:  

 تابة كركن انعقاد التفاق التحكيمالفرع األول: الك

عمى ما يمي:  9881( لسنة 31ألردني رقـ )/أ( مف قانكف التحكيـ ا18نصت المادة )

ال كاف باطبل، كيككف اتفاؽ التحكيـ مكتكبا إذا تضمنو  "يجب أف يككف اتفاؽ التحكيـ مكتكبا كا 

مستند كقعو الطرفاف أك إذا تضمنو ما تبادلو الطرفاف مف رسائؿ أك برقيات أك عف طريؽ الفاكس 

 كالتي تعٌد بمثابة سجؿ لبلتفاؽ". أك التمكس أك غيرىا مف كسائؿ االتصاؿ المكتكبة

تعتبر الكتابة كفقا لما اشترطو المشرع األردني شرطا النعقاد كلصحة اتفاؽ التحكيـ، كأف 

أم اتفاؽ غير مكتكب يقع باطبل ككف أف اتفاؽ التحكيـ ال يحقؽ فاعميتو إذا ما تـ خارج الشكؿ 

(2)الذم تطمبو القانكف كالمتمثؿ بكتابة االتفاؽ
. 

( مف تعميمات حؿ 9/أ/4ك  1/أ/3كىك األمر الذم ينسحب عمى ما جاءت بو المادتيف )

صكر شرط التحكيـ كالتي مف بينيا أف يرد  بينت، كالتي 9884المنازعات في بكرصة عماف لسنة 

مبرمة بيف المستثمر المالية الخطية ال باألكراؽبصكرة شرط مف ضمف شركط اتفاقية التعامؿ 

                                                 

 .93( محمد عمي بني مقداد، مرجع سابؽ، ص 1)

 .57عمي الرشداف، مرجع سابؽ، ص ( محمكد2)
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قانكف التحكيـ األردني الذم أكجب أف تككف الكتابة . كىك ما يتناسب مع ما كرد في (1)كالكسيط

 شرطا لصحة انعقاد االتفاؽ.

ني الذم اعتبر الكتابة ركف النعقاد شرط التحكيـ كالزمة لكجكده عمى عكس المشرع األردك 

في حد ذاتو، كيدكر كجكدا كعدما معيا بحيث يترتب البطبلف عمى تخمؼ ركف الكتابة، فقد اعتبرت 

أف الكتابة في اتفاؽ التحكيـ ال تعد مف قبيؿ شركط مثؿ القانكف المصرم بعض القكانيف العربية 

نما شرط مف قد اعتبر جانب مف الفقو بأنو ال يكجد أم أثر مف الناحية . ك شركط اإلثبات االنعقاد كا 

كككف أنو مف النادر أف يككف ىناؾ ادعاء بكجكد اتفاؽ  العممية ليذه التفرقة إذ أف النتيجة كاحدة

شفكم لمتحكيـ كيحاكؿ أحد األطراؼ إثباتو مف خبلؿ البينة الشخصية، إضافة إلى نصكص تمؾ 

قد جاءت بشكؿ جاـز عمى كجكب أف يككف اتفاؽ  كالقانكف المصرم كالسكرم بيةالقكانيف العر 

التحكيـ مكتكبا كعميو فبل يمكف أف يتضمف حكـ التحكيـ كالذم تتطمب بعض التشريعات العربية أف 

(2)يتضمف صكرة عف اتفاؽ التحكيـ ما لـ يكف األخير مكتكبا
. 

 الثاني: التوسع في مفيوم الكتابةلفرع ا

أما كقد اعتبرت الكتابة كركف النعقاد شرط التحكيـ شرطا شكميا كالزمة لصحتو كلكجكده 

في ذاتو كيدكر كجكدا كعدما معيا بحيث يترتب البطبلف عمى تخمؼ ركف الكتابة، فقد تكسع 

ئؿ إضافية عدىا مف قبيؿ كتابة المشرع في مفيكـ الكتابة عندما أضاؼ بمكجب قانكف التحكيـ كسا

 اتفاؽ التحكيـ. كيتـ ذلؾ مف خبلؿ اآلتي:

  

                                                 

 .1/6/2004كالمعمكؿ بيا اعتبارا مف  2004/أ،ج( مف تعميمات تداكؿ األكراؽ المالية لسنة 5/أ ك3( المادتيف )1)

 .96 - 95( حمزة أحمد حداد، مرجع سابؽ، ص 2)
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 الرسائل بوسائل االتصال المكتوبةأوال: تبادل 

( 31/أ( مف قانكف التحكيـ رقـ )18نص المشرع األردني عمى مفيكـ الكتابة في المادة ) 

لطرفاف مف رسائؿ أك برقيات أك ر مكتكبا إذا تضمنو ما تبادلو اببأف اتفاؽ التحكيـ يعت 9881لسنة 

عف طريؽ الفاكس أك التمكس أك غيرىا مف كسائؿ االتصاؿ المكتكبة كالتي تعد بمثابة سجؿ 

ف  لبلتفاؽ. فمف خبلؿ ما كرد بالمادة السابؽ اإلشارة إلييا نجد أف تبادؿ الرسائؿ بيف الطرفيف كا 

د باتفاقيما عمى إحالة النزاع إلى كانت غير مكقعة منيما، كلكنيا تعبر عف إرادة األطراؼ كتفي

التحكيـ كمكافقتيما عمى ذلؾ، بمعنى أف تتضمف المراسبلت إيجابان مف أحدىما كقبكال مف الطرؼ 

(1)اآلخر، فإننا نككف بصدد اتفاؽ التحكيـ مكتكبا معتٌد بو كفقا لتحديد المشرع لو
. 

 كيمثانيا: اإلحالة لشرط التح

/ب( مف قانكف التحكيـ عمى: "كيعد في حكـ االتفاؽ المكتكب كؿ إحالة 18نصت المادة )

في العقد إلى أحكاـ عقد نمكذجي أك اتفاقية دكلية أك أم كثيقة أخرل تتضمف شرط تحكيـ إذا كانت 

 اإلحالة كاضحة في اعتبار ىذا الشرط جزءا مف العقد".

بنص العقد األصمي، بؿ يكتفي طرفي التعاقد  كعمى ضكء ذلؾ فقد ال يرد شرط التحكيـ

باإلحالة إلى كثيقة تتضمف شرط التحكيـ، كيستكم أف تككف الكثيقة المحاؿ إلييا اتفاقا بيف الطرفيف 

(2)أنفسيـ، أك كثيقة صادرة مف أحدىـ أك مف شخص آخر
. 

اإلحالة لشرط التحكيـ كاضحة، بحيث  كنظرا لخطكرة التحكيـ فمف الضركرم أف تككف

يمكف لمطرؼ اآلخر في العقد مف أف يتبينيا كىك ذات االتجاه الذم أخذ بو المشرع األردني في 

/ب( مف قانكف التحكيـ مف ضركرة أف تككف اإلحالة كاضحة في اعتبار شرط التحكيـ 18المادة )

                                                 

 .137( فتحي كالي، مرجع سابؽ، ص 1)

 .98( فتحي كالي، مرجع سابؽ، ص 2)
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عمى  صة كالتي لـ تتطرؽ كلـ تأتً البكر  جزءا مف العقد، عمى عكس تعميمات حؿ المنازعات في

(1)ذكر إمكانية اإلحالة إلى شرط التحكيـ الكارد في كثيقة أخرل
. 

 التحكيم أثناء نظر القضاء لمنزاعثالثا: 

فاؽ عمى التحكيـ أثناء /ج( مف قانكف التحكيـ األردني عمى: إذا تـ االت18نصت المادة )

نظر النزاع مف قبؿ المحكمة فعمى المحكمة أف تقرر إحالة النزاع إلى التحكيـ كيعد ىذا القرار 

 بمثابة اتفاؽ تحكيـ مكتكب".

اعتبر المشرع األردني أف قرار المحكمة المختصة بإحالة النزاع أثناء نظرىا لو كبناء عمى 

فاؽ تحكيـ مكتكب، كتسرم عميو ذات األحكاـ التي تسرم اتفاؽ أطراؼ الخصكمة يعتبر بمثابة ات

 عمى اتفاؽ التحكيـ المكتكب.

كيجكز أف يككف االتفاؽ عمى التحكيـ أماـ محكمة الدرجة األكلى أك أماـ محكمة 

االستئناؼ كيرل جانب مف الفقو بأنو إذا كانت الدعكل منظكرة مرافعة لدل محكمة التمييز في 

لتي تجيز ذلؾ كفقا لمحاالت التي تحددىا التشريعات، فإنو يحؽ لؤلطراؼ التشريعات كالقكانيف ا

االتفاؽ عمى التحكيـ أثناء المرافعة حتى لك لـ يكقع أطراؼ النزاع المحضر، فيك محضر رسمي ال 

يجكز الطعف بو إال بالتزكير، كال يؤثر صدكر قرار المحكمة بإحالة النزاع إلى التحكيـ بغياب 

حضكرىـ، طالما استند القرار التفاؽ أطراؼ الخصكمة بإحالة نزاعيـ إلى التحكيـ  أطراؼ النزاع أك

(2)حسب ما ىك ثابت بمحضر المحاكمة
. 

  

                                                 

 .109( انظر: بيذا االتجاه حمزة أحمد حداد، التحكيـ، مرجع سابؽ، ص 1)

 .121 - 120( حمزة أحمد حداد، التحكيـ، مرجع سابؽ، ص2)



52 
 

 

 

 رابعا: إبرام عقد تداول األوراق المالية إلكترونيا:

 9881( لسنة 85بلت اإللكتركنية رقـ )قد يثكر التساؤؿ حكؿ مدل انطباؽ قانكف المعام

عمى اتفاؽ التحكيـ شرطا كاف أـ مشارطة كالمتعمؽ بعقكد تداكؿ أك اتفاقيات التعامؿ باألكراؽ 

 /أ( مف قانكف التحكيـ األردني؟18المالية في القانكف األردني استنادا عمى ما جاء بنص المادة )

ثة في كقتنا الحاضر كيعكد سبب ظيكرىا حيث تعتبر العقكد اإللكتركنية مف العقكد الحدي

نتيجة الزدىار التجارة اإللكتركنية، كال تختمؼ تمؾ العقكد في أساسيا عف العقكد التقميدية مف حيث 

، كقد عٌرؼ القانكف المدني األردني العقكد اإللكتركنية رغـ عدـ (1)تكافر أركانيا كشركط صحتيا

( مف القانكف المدني األردني عمى أنو: "يعتبر التعاقد 189ت المادة )تسميتو ليا بذلؾ، فقد نص

بالياتؼ أك بأم طريقة مماثمة بالنسبة لممكاف كأنو تـ بيف متعاقديف ال يضميما مجمس كاحد حيف 

العقد كأما فيما يتعمؽ بالزماف فيعتبر كأنو تـ بيف حاضريف في المجمس "فتبلقي اإلرادتيف باإليجاب 

بالرغـ مف بعد أطراؼ العبلقة فأف العقد ينعقد مجمس العقد براـ العقد، كبالنسبة لدم إلكالقبكؿ يؤ 

(2)بتبلقييـ عبر السمع مف خبلؿ جياز الياتؼ الذم يعد أحد األجيزة اإللكتركنية ذلؾك  ،المادم
. 

كنتيجة لمتطكر التكنكلكجي فقد أصبح التعاقد يتـ مف خبلؿ كسائؿ بصرية كسمعية إذ لـ 

يعد األمر مقتصرا عمى الكسائؿ السمعية كالصكتية فقط، فأصبح مف الممكف اآلف مشاىدة األطراؼ 

لعقكد مف قبؿ لبعضيـ البعض أثناء المحادثة أك التفاكض إلبراـ العقكد مما ساىـ في إبراـ ا

األطراؼ عمى اختبلؼ مكاقعيـ أك تكاجدىـ، كىنا تكمف خصكصية العقد اإللكتركني مف حيث 

                                                 

، بيركت–( إلياس ناصيؼ، العقكد الدكلية، العقد اإللكتركني في القانكف المقارف، منشكرات الحمبي الحقكقية 1)
دراسة قانكنية  –. كانظر: الشماع، فائؽ محمكد محمد، تطكر نظاـ مسؾ  حساب األكراؽ المالية 35، ص2009
 .15، ص2013، 2، العدد 10، بحث منشكر، جامعة البحريف، البحريف، المدلد-مقارنة

 .27، ص2011ماف ( محمد فكاز مطالقة، الكجيز في عقكد التجارة اإللكتركنية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، ع2)
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الطريقة التي يتـ مف خبلليا انعقاد العقد بكاسطة االنترنت أك بأم كسيمة إلكتركنية يتـ مف خبلليا 

براـ العقد بكاسطتيا (1)تبادؿ المعمكمات كا 
. 

كالذم يراه الباحث أف التسجيؿ الصكتي يثبت تبلقي طرفي العقد مف خبلؿ جياز الياتؼ، 

 كىك أمر يعتد بو يثبت إرادة الطرفيف في التعاقد.

  

 

 

 

 

 

  

                                                 

 .28، ص( محمد فكاز مطالقة، مرجع سابؽ1)



54 
 

 

 

 المبحث الثاني

 مفيوم التحكيم في منازعات سوق األوراق المالية

ئي كيقػـك عمػى إرادة األطػراؼ، يعد التحكيـ إحدل كسائؿ حسـ المنازعات كىك طريؽ اسػتثنا

حيػػث يمجػػأ إليػػو الخصػػـك لحػػؿ النػػزاع دكف المحكمػػة المختصػػة، كالتحكػػيـ كسػػيمة قديمػػة ككػػاف بشػػكمو 

البػػدائي ىػػػك الكسػػػيمة المعتمػػػدة لحػػؿ النزاعػػػات بػػػيف الخصػػػكـ، كتعػػد بدايػػػة الكظيفػػػة القضػػػائية كظيفػػػة 

 المتحدة.تحكيمية، إال أف أىميتو قد ازدادت حديثان بعد إنشاء األمـ 

كلقد تأكدت أىمية التحكيـ في مجاؿ التجارة الدكلية ككسيمة لحؿ ما ينشأ عف ىذه العبلقات 

مف منازعات، حيث أصبح القضاء األصؿ لحؿ ىذه المنازعات، كتزداد أىميتو عند كجكد الدكلػة أك 

 أحد األشخاص المعنكية العامة طرفان مف ىذه المنازعات.

اج إلػػى بيػػاف معنػػاه فػػي المغػػة كفػػي االصػػطبلح الفقيػػػي أمػػا التعريػػؼ بػػالتحكيـ يحتػػ 

 كالقانكني كالقضائي:

 المطمب األول

 التحكيم في المغة 

التحكيـ مصدر حٌكـ بتشديد الكاؼ مع الفػتح، يقػاؿ مػثبلن حكمتػو فػي مػالي فػاحتكـ أم جػاز 

(1)فيو حكمو، كحكمت الرجؿ تحكيمان إذا منعتو مما أراد، كحكمو أم فكض الحكـ إليو
. 

  

                                                 

ن الجكىرم، إسماعيؿ 235، ص3( أبي الحسف، عمي بف إسماعيؿ األندلسي، المخصص، دار الفكر، بيركت، ج1)
ن األزىرم، أبي 1092، ص5بف حماد، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ج
 .110، ص4منصكر محمد بف أحمد، تيذيب المغة، دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، القاىرة، ج
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كحكمت بيف القكـ فصمت بيػنيـ، فأنػا حػاكـ كحكػـ )بفتحتػيف( كحكمػت عميػو بكػذا أم منعتػو 

(1)مف خبلفو فمـ يقدر عمى الخركج مف ذلؾ
. 

لحكػـ فػػي الشػػيء كقيػؿ ىػػك الرجػػؿ كالمحكػـ بتشػػديد الكػػاؼ مػع الفػػتح ىػػك الػذم يفػػكض إليػػو ا 

 ، كحكمكه بينيـ أمركه أف يحكـ بينيـ، كيقاؿ حكمنا فبلنان فيما بيننا أم أجزنا حكمو بيننا.(2)المجرب

ىك تفكيض الحكـ لشخص، كعمى ىذا يقاؿ حكمت الرجؿ: أم فكضػت إليػو الحكػـ،  (3)فالتحكيـ لغة

كيقػػاؿ: "حكػػـ، كميحكػػـ". كىػػذا لفػػظ مػػف بػػاب التفعيػػؿ بصػػيغة اسػػـ المفعػػكؿ. أمػػا "المحكػػـ" مػػف بػػاب 

ذم يػػدؿ عمػػى أحػػد الخصػػكـ، ك "المحكمػػيف" أم الخصػػـك  التفعيػؿ بصػػيغة اسػػـ الفاعػػؿ، فيػػك المفػػظ الػػ

 أك طرفي النزاع.

حيػػػث يبلحػػػظ ممػػػا سػػػبؽ أف التحكػػػيـ فػػػي المعنػػػى المغػػػكم يفيػػػد إطػػػبلؽ اليػػػد فػػػي الشػػػيء أك  

تفكيض األمر لمغير كالمفكض إليو النظر في الخصكمة يسمى محكمان، بتشديد الكاؼ مع الفتح، أك 

كمحكمػػان بتشػػديد  –بكسػػر الكػػاؼ  –يسػػمى محتكمػػان  –كسػػر الػػكاك حكمػػان أك محتكمػػان إليػػو كالمفػػكض ب

 الكاؼ مع الكسر.

 المطمب الثاني

 حي لمتحكيم )التحكيم قانونًا(التعريف االصطال 

فػػػي التشػػػريعات  لمكقػػػكؼ عمػػػى معنػػػى التحكػػػيـ ال بػػػد مػػػف تتبػػػع مػػػدلكؿ ىػػػذا المصػػػطمح أكالن 

اء كانتياء بمػا قررتػو المحػاكـ القضػائية مػف الناظمة لمعمؿ التحكيمي، كمف ثـ بياف مدلكلو عف الفقي

بيػػػػاف لمقصػػػػكد التحكػػػػيـ، كعميػػػػو سػػػػنقـك بمناقشػػػػة ىػػػػذا األمػػػػر مػػػػف خػػػػبلؿ بيػػػػاف معنػػػػى التحكػػػػيـ فػػػػي 

                                                 

 .157، ص1( الفيكمي، أحمد بف محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج1)

، 2، ج2(، أحمد بف فارس بف زكريا، معجـ مقاييس المغة، طبعة مصطفى الحمبي، ط1969( أبي الحسيف )2)
 مادة حكـ.

 .98(، القامكس المحيط، الجزء الرابع، دار الفكر، بيركت،  ص1978م )( الفيركز أباد3)
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، كذلػؾ القضػاءالتشريعات  أكال، كمف ثـ بياف معناه كما قرره أىؿ الفقو ثانيػان، كثالثػا بيػاف معنػاه فػي 

 كما يمي: 

 لتحكيم تشريعي ( لحكم االتعريف القانوني ) ال أواًل :

بالرغـ مف أف معظـ األنظمة القانكنية المعاصرة كالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية اعتنت  

بنظاـ التحكيـ كنظمتو، كأقرتو في كثير مف أنظمتيا القانكنية، إال أننا نجد أف معظميا لـ تحدد 

نما مف شأف الفقو المقصكد بحكـ التحكيـ كلـ تتطرؽ إلى تعريؼ محدد لون كىذا ليس م ف شأنيا كا 

أف يضطمع بيذه الميمة كليس مف شاف التشريعات الكطنية كالدكلية القياـ بذلؾ، إال أف  اتفاقية 

 نيكيكرؾ تضمنت نصان لممقصكد بحكـ التحكيـ، حيث جاء فيو:

"يقصد بأحكاـ التحكيـ ليس فقط األحكاـ الصادرة مف محكميف معينيف لمفصؿ في حاالت  

التعريؼ ال  ؿ أيضان األحكاـ الصادرة مف ىيئات تحكيـ دائمة يحتكـ إلييا األطراؼ، كىذامحددة، ب

، إذ أف المبلحظ أف ىذه االتفاقية قد كسعت نطاؽ األحكاـ كالقرارات يمكف اعتباره كامبلن 

"التحكيمية
(1)

.
 

 

كقد كاف ىناؾ اقتراح أف يتضمف القانكف النمكذجي )قانكف األكنسيتراؿ النمكذجي لمتحكيـ 

التجارم الدكلي( تعريفان لمصطمح "حكـ التحكيـ"، كلكف لـ تتـ المكافقة عميو، ككاف التعريؼ المقترح 

لقضايا التي تمت إحالتيا إلى ىك ما يمي: "يقصد بحكـ التحكيـ القرار النيائي الذم يفصؿ في كؿ ا

محكمة التحكيـ كأم قرار آخر لمحكمة يحسـ بشكؿ نيائي أم مسألة جكىرية أك مسألة اختصاصيا 

                                                 

 .ميف األجنبيةبشأف االعتراؼ كتنفيذ أحكاـ المحك 1958( مف اتفاقية نيكيكرؾ لسنة  1/2( المادة) 1)



57 
 

 

 

أك أم مسألة أخرل تتعمؽ باإلجراءات، شرط أف تصؼ محكمة التحكيـ في الحالة األخيرة القرار 

(1)الذم نتكصؿ إليو بأنو حكـ".
 

بقكليػا )ينصػرؼ  1994( لسػنة 97ف قانكف التحكػيـ المصػرم رقػـ )عرفتو المادة الرابعة مك    

لفظ اتفاؽ التحكػيـ فػي حكػـ ىػذا القػانكف إلػى التحكػيـ الػذم يتفػؽ عميػو طرفػا النػزاع بإرادتيمػا الحػرة، 

سػػكاء كانػػت الجيػػة التػػي تتػػػكلى إجػػراءات التحكػػيـ بمقتضػػى اتفػػػاؽ الطػػرفيف منظمػػة أك مركػػزان دائمػػػان 

 .(لؾلمتحكيـ أك لـ يكف كذ

كعرفػػػت المػػػػادة العاشػػػػرة مػػػػف ذات القػػػػانكف اتفػػػػاؽ التحكػػػػيـ بقكليػػػػا )اتفػػػػاؽ التحكػػػػيـ ىػػػػك اتفػػػػاؽ 

الطػرفيف عمػى االلتجػاء إلػى التحكػػيـ لتسػكية كػؿ أك بعػض المنازعػػات التػي نشػأت أك يمكػف أف تنشػػأ 

(2)بينيما بمناسبة عبلقة قانكنية معينة تعاقدية كانت أك غير تعاقدية(
. 

أمػػا بالنسػػبة لممشػػرع األردنػػي فقػػد عػػرؼ اتفػػاؽ التحكػػيـ فػػي المػػادة الثامنػػة مػػف قػػانكف التحكػػيـ 

التػػي تػػنص عمػػى أنػػو تعنػػي عبػػارة )اتفػػاؽ التحكػػيـ( االتفػػاؽ الخطػػي  1953( لسػػنة 8األردنػػي رقػػـ )

كمػػيف المتضػػمف إحالػػة الخبلفػػات القائمػػة أك المقبمػػة عمػػى التحكػػيـ سػػكاء أكػػاف اسػػـ المحكػػـ أك المح

 مذككران في االتفاؽ أك لـ يكف.

نمػػا  9881( لسػػنة 31أمػا القػػانكف األخيػػر رقػػـ ) لػػـ يتضػمف تعريفػػان صػػريحان التفػػاؽ التحكػػيـ، كا 

( )يعد في حكـ االتفاؽ المكتكب كؿ إحالة في العقد إلى أحكاـ عقد نمكذجي أك 18جاء في المادة )

                                                 

. 22(. النفاذ الدكلي ألحكاـ التحكيـ. دار النيضة العربية، القاىرة، ص 1993) ( قصبي، عصاـ الديف القصبي1)
. الجفيرف، رضكاف 6(، مذكرات في حكـ التحكيـ، دار النيضة العربية، القاىرة، ص1999بدرات، محمد بدرات)

 .30(. بطبلف حكـ التحكيـ. دار الثقافة، عماف، ص2009إبراىيـ)

، مف قانكف المرافقات المدنية 73( مف نظاـ التحكيـ السعكدم، المادة 1لمضمكف المادة )( كيقابميا بيذا ا2)
مف قانكف المرافعات  33مف قانكف إجراءات المحاكـ المدنية اإلماراتية، المادة  82/1التجارية الككيتي، المادة 

 ي.مف قانكف المرافعات المدني العراق 251المدنية كالتجارية البحريني، المادة 
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ذا كانػػت اإلحالػػة كاضػػحة فػػي اعتبػػار ىػػذا اتفاقيػػة دكليػػة أك أم كثيقػػة أخػػرل تتضػػمف شػػرط تحكػػيـ إ

 الشرط جزءان مف العقد(.

نما مػف  كبالنتيجة يمكف القكؿ بأف تعريؼ التحكيـ أك اتفاؽ التحكيـ ليس مف كظيفة المشرع كا 

كظيفة الفقو، إال أف المشرع أحيانان عرؼ اتفاؽ التحكيـ لمنع ما ينشػأ مػف خػبلؼ حػكؿ مفيػكـ اتفػاؽ 

زالة الغمكض   كالمبس عنو.التحكيـ كا 

 ثانيًا: التعريف الفقيي لمتحكيم   

يعػػػرؼ التحكػػػيـ بأنػػػو )اتفػػػاؽ عمػػػى طػػػرح النػػػزاع عمػػػى شػػػخص معػػػيف أك أشػػػخاص معينػػػيف، 

(1)يفصمكا فيو دكف المحكمة المختصة بو(
. 

لييا المتنازعكف مع التزاميـ  كالتحكيـ ىك النظر في نزاع بمعرفة شخص أك ىيئة يمجأ إليو كا 

(2)بتنفيذ القرار الذم يصدر في النزاع
. 

لتسكية المنازعات عف طريػؽ أفػراد عػادييف يختػارىـ الخصػـك إمػا مباشػرة  كالتحكيـ ىك نظاـ

(3)أك عف طريؽ كسيمة أخرل يرتضكنيا
. 

ازعات عف كالية القضاء العادم لكي أك ىك نظاـ لمقضاء الخاص يسمح بإخراج بعض المن

تيحػػػػػؿ بكاسػػػػػطة فػػػػػرد أك أفػػػػػراد يختػػػػػارىـ الخصػػػػػكـ، كيسػػػػػندكف إلػػػػػييـ ميمػػػػػة القضػػػػػاء بالنسػػػػػبة ليػػػػػذه 

(4)المنازعات
. 

                                                 

كما  15(. التحكيـ االختيارم كاإلجبارم. منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص1978( أبك الكفا، أحمد أبك الكفا )1)
 دىا.بع

(. القانكف الدكلي العاـ. منشأة المعارؼ، الطبعة التاسعة، اإلسكندرية، 1971( أبك الييؼ، عمي صادؽ )2)
 .795، ص1971

(. األسس العامة في التحكيـ التجارم الدكلي. دار الفكر العربي، القاىرة، 1981رضكاف، أبك زيد رضكاف )( 3)
 .19ـ، ص1981

(. أصكؿ التطبيؽ، كفقان لمجمكعة المرافعات المدنية كالتجارية كالتشريعات 1994( زغمكؿ، أحمد ماىر زغمكؿ )4)
 .225، ص1994بعة الثالثة، القاىرة، المرتبطة بيا. الجزء األكؿ، الط
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التحكػػيـ بأنػػو نظػػاـ لمقضػػاء الخػػاص تفػػض فيػػو خصػػكمة معينػػة  (Robert)كيعػػرؼ األسػػتاذ 

(1)مف اختصاص القضاء العادم كييعيد بيا إلى أشخاص يختاركف لمفصؿ فييا
. 

كيعرفػو جانػػب آخػػر بأنػػو إجػػراء اختيػػارم لتسػكية المنازعػػات بحكػػـ ممػػـز يتأسػػس عمػػى القبػػكؿ 

(2)المستمد مف جانب األطراؼ في النزاع
. 

نظػاـ لحػؿ المنازعػات الماليػة بػيف األطػراؼ،  أك  (3)بأنػو عرفو أيضػان جانػب آخػر مػف الفقػوك 

 "اتفاؽ أطراؼ عبلقة قانكنية معينة، عقدية أك غير عقدية، عمى أف يتـ الفصػؿ فػي المنازعػة (4)بأنو

(5)التي ثارت بينيـ بالفعؿ، أك التي يحتمؿ أف تثكر عف طريؽ أشخاص يتـ اختيارىـ كمحكميف"
. 

ت آراء الفقو حكؿ تعريؼ التحكيـ فبل مجاؿ لحصرىا، كلكف مما تقػدـ يمكػف كعميو فقد تعدد

القكؿ بأف آراء الفقياء المطركحة سابقان ال تخرج في معناىا عف المعنى التالي: )التحكيـ ىك االتفاؽ 

عمى طرح النزاع عمى شخص معيف أك أشػخاص معينػيف ليفصػمكا فيػو دكف المحكمػة المختصػة بػو، 

ـ ينزؿ الخصكـ عف االلتجاء إلى القضاء مػع التػزاميـ بطػرح النػزاع عمػى محكػـ أك فبمقتضى التحكي

                                                 

(1)Robert , l'arbitrage , driot intere, driot international prive , paris 5 'éditions 1993. 

No1.P3 . 

(. نبذة عامة عف التحكيـ في مجاؿ التجارة الدكلية كاالستثمار الدكلي، مع 1989( شحاتو، إبراىيـ شحاتو )2)
كيـ عف طريؽ المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار. مجمة مصر المعاصرة لسنة الثمانكف، اىتماـ خاص بالتح

 .387،، ص418-417العدداف 

، 1997(. التحكيـ الدكلي الخاص. الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، 1997( إبراىيـ،  إبراىيـ أحمد إبراىيـ )3)
 .21ص

(. التحكيـ التجارم الدكلي. الطبعة الثانية، دار النيضة العربية بالقاىرة، 1999( بريرم، محمكد مختار بربرم )4)
 .5، ص1999

( انظر: أيضان التعريؼ الذم أكرده كؿ مف: د. عزمي عبد الفتاح عطية، قانكف التحكيـ الككيتي، الطبعة األكلى، 5)
لتشريع األردني، المقارف، الجزء ن د. أحمد سعيد المكمني، التحكيـ في ا11، ص1990مطبكعات جامعة الككيت، 

ن د. حمزة حداد، التحكيـ بكجو عاـ كاتجاىات قانكف 56عماف، بدكف سنة نشر، ص –األكؿ، مطبعة التكفيؽ 
-28التحكيـ األردني الجديد، كرقة عمؿ مقدمة لندكة االتجاىات الحديثة لمتحكيـ في التشريعات العربية، )دمشؽ 

30/8/2001.) 
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أكثػػر ليفصػػمكا فيػػو بحكػػـ ممػػـز ليػػـ كقػػد يكػػكف ىػػذا االتفػػاؽ تبعػػان لعقػػد معػػيف يػػذكر فػػي صػػمبو كيسػػمى 

 شرط التحكيـ(.

كقػد يكػػكف بمناسػبة نػػزاع معػيف قػػائـ بالفعػػؿ بػيف الخصػػـك كيسػمى فػػي ىػذه الحالػػة )مشػػارطة 

(1)كيـ، أك اتفاؽ التحكيـ(التح
. 

 ثالثًا:  التعريف القضائي لمتحكيم  

نػػزاع معػػيف بػػيف  ذىبػػت المحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا فػػي مصػػر إلػػى أف التحكػػيـ ىػػك )عػػرض

طػرفيف عمػى محكػػـ مػف األغيػػار يعػيف باختيارىمػػا أك بتفػكيض منيمػػا، عمػى ضػػكء شػركط يحػػددانيا، 

كمجػػردان مػػف التحايػػؿ كقاطعػػان  المسػػاعدة النػػزاع بقػػرار يكػػكف نائبػػان عػػف شػػبيةليفصػػؿ المحكػػـ فػػي ىػػذا 

ا بكجيػو نظػرة تفصػيبلن لدابر الخصكمة في جكانبيا التي أحاليا الطرفاف إليو، بعد أف يدلي كػؿ منيمػ

(2)مف خبلؿ ضمانات التقاضي الرئيسية(
. 

كعرفتو المحكمة اإلدارية العميا في مصر )بأنو اتفاؽ عمػى طػرح النػزاع عمػى شػخص معػيف 

(3)ف المحكمة المختصة(أك أشخاص معينيف ليفصمكا فيو دك 
. 

كعرفػػػت محكمػػػة التمييػػػز األردنيػػػة اتفػػػاؽ التحكػػػيـ فػػػي العديػػػد مػػػف أحكاميػػػا عمػػػى أنػػػو طريػػػؽ 

اسػتثنائي يمجػػأ إليػػو الخصػكـ لفػػض مػػا ينشػػأ بيػنيـ مػػف منازعػػات بمكجػػب اتفػاؽ بيػػنيـ بقصػػد الخػػركج 

(4)عف طريؽ التقاضي العادية
. 

                                                 

. الطبعة الخامسة، منشأة المعارؼ، التحكيم االختياري واإلجباري(. 2000( أبك الكفا، أحمد أبك الكفا )1)
 كما بعدىا. 15، ص2000اإلسكندرية، سنة 

 ؽ. 15لسنة  13، في الدعكل رقـ 1994ديسمبر  17( حكـ المحكمة الدستكرية العميا الصادر بجمسة 2)

 ؽ. 30لسنة  886، في الطعف رقـ 1994يناير  18( حكـ المحكمة اإلدارية العميا الصادر بتاري  3)
نقبلن عف د. عبلء محي الديف مصطفى أبك أحمد، التحكيـ في منازعات العقكد اإلدارية الدكلية في ضكء القكانيف 

 .24، ص2008يـ، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الكضعية كالمعاىدات الدكلية كأحكاـ محاكـ التحك

 .1972لسنة  83ص  27/82رقـ تمييز حقكؽ  -(4)
 .1981لسنة  1072ص  35/77تمييز حقكؽ رقـ 
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كعرفت محكمة النقض المصرية بأنو )طريؽ استثنائي لفض الخصكمات قكامو الخركج عف 

(طريؽ التقاضي العادية كما تكفمو مف ضمانات
(1)

. 

كعميو يمكف القكؿ بأف القضاء األردني كالقضاء المصرم جعؿ مف التحكيـ كسيمة استثنائية 

لحػػؿ النػػزاع بػػدالن عػػف القضػػاء العػػادم، كأف المجػػكء إليػػو يكػػكف بػػإرادة األطػػراؼ كبحػػدكد ىػػذه اإلرادة، 

مػػة فػػي فصػػؿ كبعكػػس ذلػػؾ يعػػكد اختصػػاص فصػػؿ النػػزاع إلػػى القضػػاء باعتبػػاره صػػاحب الكاليػػة العا

 النزاع.

بأنػػو "التحكػػيـ بمعنػػاه القػػانكني ىػػك  (2)كفػػي تعريػػؼ التحكػػيـ قضػػت محكمػػة التمييػػز األردنيػػة

ذات  -ي ىػػذا الصػػدد فػػ –احتكػػاـ الخصػػـك إلػػى شػػخص أك أكثػػر لفصػػؿ النػػزاع بيػػنيـ"، كمػػا قضػػت 

بػػػأف التحكػػػيـ "طريػػػؽ اسػػػتثنائي لفػػػض الخصػػػكمات، قكامػػػو الخػػػركج عػػػف طػػػرؽ التقاضػػػي  (3)المحكمػػة

رضػانو العادية كما تكفمػو مػف ضػمانات، كيقتصػر عمػى مػا تنصػرؼ إليػو إرادة طرفػي التحكػيـ بمػا يع

 عمى المحكـ".

بأنو "...عرض نزاع  –في تعريفيا لمتحكيـ  – (4)كقضت المحكمة الدستكرية العميا المصرية 

ف األغيار يعيف باختيارىما أك بتفكيض منيما أك عمػى ضػكء شػركط معيف بيف طرفيف عمى محكـ م

يحػػػددانيا، ليفصػػػؿ ىػػػذا المحكػػػـ فػػػي ذلػػػؾ النػػػزاع بقػػػرار يكػػػكف نائيػػػا عػػػف شػػػبية الممػػػاألة، مجػػػردا مػػػف 

التحامػػؿ، كقاطعػػا لػػدابر الخصػػكمة فػػي جكانبيػػا التػػي أحاليػػا الطرفػػاف إليػػو، بعػػد أف يػػدلى كػػؿ منيمػػا 

 ؿ ضمانات التقاضي الرئيسية...".بكجية نظره تفصيبلن مف خبل

                                                 

 .397ص 1ج مجمكعة القكاعد القانكنية في خمس كعشريف سنة 3/1/1952( نقض مصرم تاري  1)

 .38، العدد الثالث كالرابع، ص1972، مجمة نقابة المحاميف األردنييف لسنة 1972لسنة  37( تمييز رقـ 2)

 .1985، ص1995، مجمة نقابة المحامييف األردنييف لسنة 1994لسنة  5774( تمييز رقـ 3)

قضائية )دستكرية(. منشكر في  95لسنة  13، في القضية رقـ 1994( حكـ المحكمة الدستكرية العميا، ديسمبر 4)
 .1994الجريدة الرسمية، ديسمبر 
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ف اختمفػت فيمػا   كيتضح أف ىذه التعػاريؼ لمتحكػيـ، المغكيػة كالفقييػة كالقانكنيػة كالقضػائية، كا 

بينيمػػا فػػي الصػػياغة، إال أنيػػا تتفػػؽ جميعػػا حػػكؿ مضػػمكف التحكػػيـ. كالػػذم نػػراه كسػػيمة اتفاقيػػة لفػػض 

كػػيـ فػػي ذاتػػو يفيػػد أحػػد معنيػػيف: المعنػػى المنازعػػات الماليػػة بغيػػر طريػػؽ القضػػاء، عمػػى أف لفػػظ التح

األكؿ، ىك فعؿ الطرفيف المذيف يختاراف محايدا لفض النزاع القػائـ بينيمػا أك مػف المحتمػؿ قيامػو فػي 

المسػػتقبؿ. كالمعنػػى الثػػاني، ىػػك فعػػؿ ىػػذا الطػػرؼ المحايػػد الػػذم حكمػػو الطرفػػاف فػػي نزاعيمػػا، كىػػك 

(1)قيامو بالحكـ في النزاع الذم يطرحانو عميو
. 

  

                                                 

( انظر في ذلؾ: د. مصطفى محمد الجدماؿ كد. عكاشة محمد عبد العاؿ، التحكيـ في العبلقات الخاصة 1)
 .18، ص1998بيركت،  –الدكلية كالداخمية، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية 
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 حث الثالثالمب

 في منازعات سوق األوراق المالية الطبيعة القانونية لمتحكيم

لطبيعة القانكنية لمتحكيـ مف األمكر الضركرية لكي يتبكأ التحكيـ مكانتو تعد دراسة ا

المبلئمة كالتي تتناسب مع أىميتو المعاصرة السيما في مجاؿ التجارة الدكلية كاالستثمار، حيث أف 

(1)تحديد الطبيعة القانكنية يترتب عمييا نتائج في غاية األىمية كالضركرة كما يرل البعض
. 

حيث ييرل أف تحديد الطبيعة القانكنية لمتحكيـ يترتب عمييا معرفة نكع المعاممة التي 

سيتمقاىا الحكـ الصادر بشأنو مف حيث مدل االعتراؼ بو أك تنفيذه سكاء في الدكلة التي صدر 

د صفة التحكيـ أك المعيار المتبع لمعرفة فييا الحكـ أك خارج ىذه الدكلة. كمف ناحية فإف تحدي

 انتمائو تتكقؼ إلى حد كبير عمى تحديد طبيعة التحكيـ.

إال أف الجدؿ الفقيي حكؿ الطبيعة القانكنيػة لمتحكػيـ أكجػد نظريػات متعػددةن فمػنيـ مػف قػاؿ 

األخذ  أف التحكيـ ذك طبيعة تعاقدية إرادية، كمنيـ مف قاؿ ذا طبيعة قضائية، كالبعض اآلخر حاكؿ

بمكقػػػؼ كسػػػط كىػػػك أف التحكػػػيـ يتسػػػـ بطبيعػػػة مختمطػػػة أك مزدكجػػػة تتقابػػػؿ فييػػػا التػػػأثيرات التعاقديػػػة 

(2)القضائية، كاآلخر ذىب إلى أف التحكيـ لو طابع خاص كلو ذاتية مستقمة
. 

 كعمى ضكء ما تقدـ سكؼ نقـك بدراسة ىذا المبحث في أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: الطبيعة التعاقدية لمتحكيـ.

 المطمب الثاني: النظرية القضائية لمتحكيـ.

 المطمب الثالث: النظرية المختمطة لمتحكيـ.

 فاؽ التحكيـ.المطمب الرابع: النظرية الخاصة/ نظرية استقبلؿ ات
                                                 

 .33مد إبراىيـ، التحكيـ الدكلي الخاص، ص( إبراىيـ أح1)

ع ( لمراجعة الجدؿ الفقيي في ىذا الصدد، أبك زيد رضكاف، األسس العامة في التحكيـ التجارم الدكلي، مرج2)
 كما بعدىا. 22سابؽ، ص
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 المطمب األول

 كيمالطبيعة التعاقدية لمتح 

يػػرل أنصػػار النظريػػة التعاقديػػة لمتحكػػيـ أف أساسػػو ىػػك اتفػػاؽ أطػػراؼ الخصػػكمة سػػكاء أكػػاف 

ف قػرار التحكػيـ  ذلؾ بإدراج شرط في العقد أك باتفاؽ مستقؿ، أك باتفاؽ خػاص مسػتقؿ عػف العقػد، كا 

لخاص، كبذلؾ يككف عدـ قابميػة قػرارات التحكػيـ لمطعػف يرجػع يستمد قكتو التنفيذية مف ىذا االتفاؽ ا

(1)إلى تكافؽ إرادة األطراؼ في المجكء إلى التحكيـ
. 

فاتفاؽ التحكيـ كحكـ المحكميف عند أنصار ىذه النظرية يمثبلف كػبلن كاحػدا بحيػث ال يمكػف 

(2)حدىما عف اآلخر، فيما يككناف ىرمان قاعدتو اتفاؽ التحكيـ كقمتو حكـ المحكميففصؿ أ
. 

نظاـ التحكيـ ذك طبيعة تعاقدية، فاألطراؼ باتفاقيـ عمى التحكيـ يتخمكف عف  كبما أف

بعض الضمانات القانكنية كاإلجرائية التي يحققيا النظاـ القضائي، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ مبادئ 

تباع إجراءات المحاكـ العادية كالصفة التعاقدية تقتضي  العدالة كالعادات التجارية المتعارؼ عمييا كا 

، كال اعتبا ر التحكيـ مف المعامبلت الدكلية ليمبي مقتضيات ىذه المعامبلت كيزيد انتشارىا كؿ يـك

شؾ في أف تحرير المبادالت الدكلية ال يمكف أف يتـ إال عف طريؽ العقد لما يتصؼ بو مف طابع 

(3)دكلي
. 

                                                 

 كما بعدىا. 22( ناريماف عبد الكريـ، اتفاؽ التحكيـ، مرجع سابؽ، ص1)

(. النظاـ القانكني التفاؽ التحكيـ. رسالة ماجستير 2005( الظراسي، عبد الباسط محمد عبد الكاسع الظراسي )2)
 .22، ص2005غير منشكرة، جامعة عدف، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

 .30( إبراىيـ أحمد إبراىيـ، التحكيـ الدكلي الخاص، مرجع سابؽ، ص3)
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كمة النقض المصرية في بعض أحكاميا بالطابع التعاقدم لمتحكيـ، حيث كما أخذت مح

قررت مف خبلؿ ىذه األحكاـ "أف التحكيـ طريؽ استثنائي لفض الخصكمات قكامو الخركج عمى 

(1)طريؽ التقاضي العادية"
. 

 قضت بأف: حيف العقدية الطبيعة إلى ،أحكاميا بعض في األردنية، التمييز محكمة كأشارت

كاختيارىـ، كقضت أيضا بأنو عقد  الطرفيف برضا يتـ عادينا عقدنا ككنو عف يخرج ال التحكيـ"

(2)بمقتضاه ......(. "
 

ككثيرة جدان ىي الحجج كاألدلة التي ساقيا أنصار ىذه النظرية تدليبل عمى قكليـ بعقدية 

 عقد التحكيـ كمنيا:  

 حكؿ الطبيعة نزاع يحدث كلـ القضاء، لتصديؽ تخضع التي الصمح لعقكد مشابينا التحكيـ إف .1

 (3)العقكد. ليذه العقدية

 القضاء كىذا ىإل المجكء عف ضمنينا تنازال يتضمف التحكيـ إلى المجكء عمى النزاع أطراؼ اتفاؽ .2

 ألنيا تككف قضائية أف يمكف ال السمطة كىذه أطرافو، إرادة مصدرىا سمطة المحكـ يخكؿ االتفاؽ

 (4)األطراؼ. إرادة عمى تقـك

  

                                                 

 ؽ. 56لسنة  2568الطعف رقـ  23/1/1990( الحكـ الصادر في 1)
 ؽ. 65لسنة  4837رقـ الطعف  26/11/2001الحكـ الصادر في 

 . 6/10/2010مركز عدالة، بتاري   في ( المنشكر )ىيئة خماسية 1783/2010رقـ:  حقكؽ ( أنظر: تمييز2)

 كطبيعة القانكنية لطبيعتيا مقارنة تحميمية دراسة االختيارم التحكيـ ىيئة : (2004شكقي ) أحمد أسامة المميجي،  (3)

  . 52العربية، ص النيضة دار طبعة، القاىرة،  دكف تقـك بو، الذم العمؿ

النشر،  تاري  العربية، القاىرة، دكف النيضة الدكلي، الطبعة األكلى، دار التجارم التحكيـ محسف شفيؽ، شفيؽ، (4)
 .3 ص
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مكف عمى كجو نظرىـ بعقدية الحكـ التحكيمي مف خبلؿ الطعف عمى أحكاـ كما أنيـ يدل .3

المحكميف بدعكل البطبلف، أما لك كانت تتصؼ بالصؼ القضائية، لكف الطعف عمييا، بطريؽ 

 .(1)الطعف عمى األحكاـ القضائية "

 المطمب الثاني

 النظرية القضائية لمتحكيم 

تغميب يتجو أنصار ىذه النظرية إلى أف تحديد الطبيعة القانكنية لمتحكيـ يجب أف يككف ب

المعايير المكضكعية أك المادية، أم تغميب الميمة التي يؤدييا المحكـ، كالغرض مف ىذا النظاـ 

ليس مجرد الكقكؼ عند معايير شكمية أك عضكية مستمدة مف االدعاء باحتكار الدكلة إلقامة 

يا ىي التي العدالة بيف األفراد عف طريؽ أعكاف ليا يسمكف بالقضاة، ألف فكرة المنازعة ككيفية حم

تحدد طبيعة العمؿ الذم يقـك بو المحكـ باعتباره قاضيا تختاره األطراؼ ليقكؿ الحؽ أك يحكـ 

(2)بينيـ
. 

لمحكـ يؤدم كظيفة القاضي، أم أنو قاض خاص يقابؿ قاضي الدكلة كاألساس الذم فا

يعتمد عميو المحكـ بكصفو القاضي ىك قانكف الدكلة، كالتي نصت في تشريعاتيا بجكاز المجكء 

 لمتحكيـ ككسيمة لتسكية المنازعات يمكف لؤلفراد االلتجاء إلييا.

إنو يحؽ لمدكلة التدخؿ، ذلؾ ألنو في األصؿ طبيعة قضائية ف ككنتيجة العتبار التحكيـ ذ

أف القضاء منكط بالسمطة القضائية، كيعتبر التحكيـ كاستثناء يجيز ألفراد آخريف ال ينتمكف ليذه 

                                                 

. 152، ص .إلسكندريةا المعارؼ التحكيـ، منشأة فاعمية تحقيؽ في الدكلة قضاء دكر أحمد،  آماؿ الفزايرم، (1)
المطبكعات  دار  اإلسكندرية، طبعة، دكف التحكيـ.  لنظاـ القانكنية الطبيعة (.2003عمر ) السيد محمكد التحيكم،
  59ص الجامعية،

(. االستثمارات األجنبية كدكر التحكيـ في تسكية المنازعات التي قد تثكر بصددىا. 2004(غساـ، عمي عمي )2)
 .265اطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة عيف شمس، ص
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السمطة القياـ بكظيفة القاضي، فكاف ال بد مف تدخؿ الدكلة كالقياـ بالمراقبة كالتدخؿ بقكاعد أمره 

مة الحكـ كتسمح بالطعف في الحكـ أماـ القضاء كتقـك لضماف كسبلمة إجراءات التحكيـ كسبل

(1)بتنظيـ اإلجراءات القكاعد البلزمة لتنفيذ حكـ التحكيـ
. 

جميع  كمف الجدير بالذكر أف مؤيدم ىذه النظرية ال يقكمكف بتعميـ الطبيعة القضائية عمى

مككنات التحكيـ، فالطبيعة القضائية مف كجية نظرىـ ىي لمعمؿ القضائي الذم يصدر عف 

المحكميف أك المحكـ، أما مككنات عممية التحكيـ مثؿ العقد المبـر بيف المحتكميف فتبقى لو الطبيعة 

(2)التعاقدية، كيخضع في إبراميا كآثارىا لمقكاعد العامة في العقد
. 

كلقد كاف ليذا االتجاه الفضؿ في كشؼ حقيقة الكظيفة التي يؤدييا المحكـ بحسب أنيا 

كظيفة قضائية، ألنيا تتجاكز مجرد تنفيذ شركط عقد التحكيـ، كىذا ما قامت بتسجيمو محكمة 

، حيث قضت بأف )أطراؼ الخصكمة بالتجائيـ إلى التحكيـ النقض الفرنسية في كثير مف أحكاميا

 أنيـ يعبركف عف إرادتيـ في إعطاء الغير )المحكـ( سمطة قضائية(.

كحكـ المحكـ يشبو الحكـ القضائي كذلؾ عند اكتسابو الحجية منذ صدكره، ككذلؾ جكاز 

(3)الطعف بو بالبطبلف منذ صدكره كدكف انتظار إلعطائو الصيغة التنفيذية
. 

ىذا كقد أقرت محكمة النقض المصرية الطبيعة القضائية لميمة المحكـ في الحكـ الذم 

ت أف حكـ المحكـ ىك عمؿ قضائي شأنو في ذلؾ شأف العمؿ ، حيث قرر 1986أصدرتو سنة 

(4)القضائي الصادر مف السمطة القضائية لمدكلة
. 

                                                 

 .7( بريرم، محمكد مختار أحمد بريرم، التحكيـ التجارم الدكلي، مرجع سابؽ، ص1)

 .52طالب، التحكيـ الدكلي في منازعات االستثمار، مرجع سابؽ، ص( فؤاد محمد أبك 2)

، التحكيـ في العبلقات 1998(  الجماؿ ك عبد العاؿ،  مصطفى محمد الجماؿ، د. عكاشة محمد عبد العاؿ 3)
 .43الخاصة الدكلية كالداخمية، اإلسكندرية، الطبعة األكلى، ص

ؽ، منشكر في مجمة  القضاة  52لسنة  2186، الطعف رقـ 1986فبراير  6( حكـ محكمة النقض المصرية في 4)
 .234ص 1988عدد يناير  21مف 
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 المطمب الثالث

 النظرية المختمطة لمتحكيم 

يذىب أنصار ىذه النظرية إلى أف كبلن مف النظػريتيف السػابقتيف لػـ تتكصػؿ إلػى الحقيقػة بػؿ 

لجزء منيا، فػي حػيف أف إطػبلؽ األخػذ بإحػداىما دكف األخػرل يػؤدم إلػى كثيػر مػف الصػعاب كلػذلؾ 

(1)كاف األصكب الجمع بينيما
. 

نما ىػك  (2)كما كيرل أنصار ىذه النظرية بأف التحكيـ ليس اتفاقان محضان كال قضاءن محضان كا 

كؿ منيا لباسان خاصان كيتخذ طابعان مختمفان، فيك في أكلو اتفػاؽ كفػي  نظاـ يمر بمراحؿ متعددة يمبس

(3)أكسطو إجراء كفي آخره حكـ
. 

كىؤالء الذيف كقفكا مكقفػان كسػطان أك تكفيقيػان، فػإنيـ ينظػركف إلػى التحكػيـ بأنػو نظامػان مختمطػان 

ـ يجػػدكف فػػي ذلػػؾ تطبيقػػان كتكزيعػػان لقكاعػػد العقػػد، كلقكاعػػد الحكػػـ، أمػػا قػػرار التحكػػيـ أك مزدكجػػان، ألنيػػ

الصػفة التعاقديػػة،  يـ تتعاقػػب عميػو صػفتاف: األكلػى كىػيفيػركف فيػو )حكمػان ذا شػكؿ تعاقػدم( فػالتحك

فيي كاضحة عنػد قيػاـ الخصػكـ باختيػار قضػاء التحكػيـ كسػيمة لمفصػؿ فػي منازعػاتيـ كعػدـ رغبػتيـ 

كجػػػو نحػػػك قضػػػاء الدكلػػػة، كيػػػدخؿ فػػػي ذلػػػؾ أيضػػػان اختيػػػارىـ لمقػػػانكف الكاجػػػب التطبيػػػؽ عمػػػى فػػػي الت

اإلجػػػراءات كعمػػػى مكضػػػكع النػػػزاع، ثػػػـ إف التحكػػػيـ يتغيػػػر مػػػف طبيعتػػػو التعاقديػػػة ىػػػذه إلػػػى الطبيعػػػة 

القضائية كىي الصفة الثانية كذلؾ بفضػؿ تػدخؿ قضػاء الدكلػة عنػدما يمجػأ إليػو األطػراؼ لمػنح قػرار 

القكة التنفيذية عف طريؽ األحكاـ كالتي تحكز عمى أمر التنفيذ، كالتي صدر فييا أمر التنفيذ  التحكيـ
                                                 

لئلنشاءات. دار النيضة العربية، القاىرة، . التحكيـ في العقكد الدكلية (1998( الغندكر، أحمد حساف الغندكر )1)
 .35، ص1998

(، تنازع القكانيف في مسائؿ 1978( مف أنصار ىذه النظرية في الفقو المصرم: عبد اهلل، عز الديف عبد اهلل )2)
كما بعدىان  20، ص1978 ، يناير371التحكيـ الدكلي في مكاد القانكف الخاص، مجمة مصر المعاصرة، عدد 

ن د. سامية راشد، التحكيـ في العبلقات الدكلية الخاصة، الكتاب 20محسف شفيؽ، التحكيـ التجارم الدكلي، ص
 .71، ص1984األكؿ اتفاؽ التحكيـ، دار النيضة العربية، 

 .20( محسف شفيؽ، التحكيـ التجارم الدكلي، مرجع سابؽ، ص3)
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إذ يتحكؿ التحكيـ بيذا األمر إلى عمؿ قضائي، كبداية مػف إصػدار األمػر يتحػكؿ قػرار التحكػيـ إلػى 

ان قضػائية حكـ قضائي كمف ثـ فإف قرارات التحكيـ التي تصدر طبقان لمنظريػة القضػائية تعتبػر أحكامػ

بغػػػض النظػػػر عػػػف األمػػػر التنفيػػػذم، أمػػػا قػػػرارات التحكيمػػػي التػػػي تصػػػدر طبقػػػان لمنظريػػػة الكسػػػطية أك 

ف اعتبرت عقد قبؿ األمر التنفيذم، إال أنيا تصػبح بيػذا األمػر  التكفيقية )المختمطة( فيذه القرارات كا 

ـ تنفيذ األحكػاـ القضػائية بمثابة الحكـ القضائي، كبذلؾ فإنيا تخضع بالضركرة عند تنفيذىا لما يحك

(1)األجنبية
. 

كمػػف ثػػـ يتمتػػع الحكػػـ بطبيعػػة مزكدجػػة تبػػدأ تعقاديػػة كتنتيػػي قضػػائية، عنػػد إصػػدار األمػػر 

انكنيػة كنظػاـ بتنفيذ الحكـ، فالحكـ يخضػع لنظػاـ خػاص، يكجػد فيمػا بػيف النظػاـ العػاـ لمتصػرفات الق

نمػػا ىػػك نظػاـ يمػػر بمراحػػؿ  العمػؿ القضػػائي أك أف التحكػيـ لػػيس اتفاقػػان محضػان، كال قضػػاءن محضػان، كا 

متعػػددة تمػػبس كػػؿ منيػػا لباسػػان خاصػػان كتتخػػذ طابعػػان مختمفػػان، فيػػك فػػي أكلػػو اتفػػاؽ كفػػي كسػػطو  إجػػراء 

(2)كفي آخره حكـ
. 

 المطمب الرابع 

 النظرية الخاصة/ نظرية استقالل التحكيم

، كأنػػو يجػػب النظػػر إليػػو نظػػرة (3)كيػػرل أنصػػار ىػػذه النظريػػة أف التحكػػيـ لػػو طبيعػػة خاصػػة

مسػػتقمة كال يمكػػف تفسػػيره فػػي ضػػكء المبػػادئ التقميديػػة، بمحاكلػػة ربطػػو بالعقػػد أك بػػالحكـ القضػػائي أك 

(4)بيما معان، كذلؾ بسبب االعتراضات كاإلشكاالت القائمة عند محاكلة تكييؼ التحكيـ
. 

                                                 

 كما بعدىا. 55( ناريماف عبد الكريـ، اتفاؽ التحكيـ، مرجع سابؽ، ص1)

كلي كاالختصاص التحكيمي طبيعتو، نشأتو، انعقاده ، اتفاؽ التحكيـ التجارم الد2002( شياب، عاطؼ شياب 2)
 .71كصحتو، دار النيضة العربية،، ص

 .45مرجع سابؽ، ص( مصطفى الجماؿ ك عكاشة عبد العاؿ، التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية، 3)

ن د. خالد محمد 39ىيـ، التحكيـ الدكلي الخاص، مرجع سابؽ، ص( مف أنصار ىذه النظرية د. إبراىيـ أحمد إبرا4)
ن د. مصطفى 115(. مكسكعة التحكيـ التجارم الدكلي. دار الشركؽ، الطبعة األكلى، القاىرة، ص2002القاضي، )

 .46الجماؿ، كد. عكاشة عبد العاؿ، التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية، مرجع سابؽ، ص
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زة لحػػؿ المنازعػػات فيػػو اتفػػاؽ كفيػػو قضػػاء كفيػػو مػػا يميػػزه عنيمػػا، كلمػػاذا فػػالتحكيـ أداة متميػػ

نغير حقيقة التحكيـ كالزج بو في إطار أنظمة قانكنية أخرل يتشابو معيا في أمكر كيختمؼ عنيا في 

أمػكر أخػػرل، لمػػاذا ال نقػػر لمتحكػيـ طبيعتػػو الخاصػػة كالمسػػتقمة التػػي تختمػؼ عػػف العقػػكد كمػػا تختمػػؼ 

(1)ء، فالتحكيـ نظاـ قانكني حيث يمجأ إليو األطراؼ لحؿ منازعاتيـ دكف القضاءعف أحكاـ القضا
. 

كىنالؾ جانب آخر مف الفقو يؤيد ىذه الطبيعة الخاصة لمتحكيـ، كذلؾ باالستناد التفاؽ ىذه 

اصػػة لمتحكػػيـ، كتكافقيػػا مػع االعتبػػارات العمميػػة التػػي تفػػرض مظػػاىر عديػػدة النظريػة مػػع الطبيعػػة الخ

لمتحكػػػيـ عمػػػى المسػػػتكل الػػػدكلي كعمػػػى المسػػػتكل اإلقميمػػػي كعمػػػى المسػػػتكل المحمػػػي، كتسػػػتجيب ىػػػذه 

(2)النظرية لمتطمبات عكلمة االقتصاد كالتجارة كالتطكر التكنكلكجي
. 

كينػػػػادم أنصػػػػار الطبيعػػػػة الخاصػػػػة بضػػػػركرة تطبيػػػػؽ المػػػػنيج التحميمػػػػي عمػػػػى نظػػػػاـ  

التحكػػيـ كيجػػب أال نتكقػػؼ عنػػد القػػكؿ بأنػػو ذك طبيعػػة مختمطػػة بػػؿ ال بػػد مػػف حصػػر العناصػػر ذات 

ىػػا عػػف تمػػؾ العناصػػر ذات الطػػابع القضػػائي، بحيػػث يمكػػف فػػي النيايػػة تحديػػد الطػػابع التعاقػػدم كغير 

عطائػو طبيعتػو الذاتيػة  مدل تداخؿ كؿ مف العناصر التعاقدية كالقضائية فػي تكػكيف نظػاـ التحكػيـ كا 

(3)المستقمة
. 

كأنا كباحث مع االتجػاه الػذم يؤيػد الطبيعػة الخاصػة لمتحكػيـ كذلػؾ التفػاؽ ىػذه النظريػة مػع 

الطبيعة الخاصة لمتحكيـ كمع االعتبارات العممية التي تفرض مظاىر عديدة لمتحكػيـ عمػى المسػتكل 

مػي فضػبلن عػف اسػتجابة ىػذه النظريػة لمتطمبػات الدكلي كعمى المستكل اإلقميمي كعمى المسػتكل المح

 عكلمة االقتصاد كالتجارة كالتطكر التكنكلكجي.
                                                 

 كما بعدىا. 39( إبراىيـ، أحمد إبراىيـ، التحكيـ الدكلي الخاص، مرجع سابؽ، ص1)

كفؽ لقانكف المرافقات. الطبعة الثانية، دار النيضة  (. مفيـك التحكيـ2005( محمكد، سيد أحمد محمكد )2)
 كما بعدىا. 53العربية، القاىرة،  ص

، دار النيضة (، التحكيـ في العبلقات الدكلية الخاصة، الكتاب األكؿ، اتفاؽ التحكيـ1984( راشد، سامية راشد )3)
 .71العربية، القاىرة،  ص
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 لرابعالمبحث ا

 خصائص التحكيم في منازعات سوق األوراق المالية

حظػػي التحكػػيـ باىتمػػاـ كاسػػع النطػػاؽ، فعمػػى النطػػاؽ الػػدكلي تػػـ إبػػراـ العديػػد مػػف االتفاقيػػات 

اكز التحكيـ الدائمة ذات الصبغة الدكلية، أمػا عمػى النطػاؽ المحمػي الدكلية، كقد نشأت العديد مف مر 

فقػػد سػػنت العديػػد مػػف الػػدكؿ تشػػريعاتيا المحميػػة المتعمقػػة بػػالتحكيـ كالتػػي جػػاءت متكافقػػة مػػع قػػانكف 

، ثػـ إف نظػاـ التحكػيـ فػي  1985األكنسيتراؿ النمكذجي لمتحكيـ التجارم الػدكلي الصػادر فػي العػاـ 

نظامػػان مكمػػبلن لمعدالػػة التػػي تقػػدميا المحػػاكـ بمختمػػؼ درجاتيػػا، ففػػي الكقػػت الػػذم ىػذا العصػػر، يعتبػػر 

تتطمب فيو التعامبلت التجارية السرعة كالسرية في حؿ النزاعات التي تنشػأ عػف إبػراـ عقػكد التجػارة، 

كالصػػناعة، كاالسػػتثمار، كمػػا يصػػاحبيا مػػف انتقػػاؿ رؤكس األمػػكاؿ، كالمضػػاربات فػػإف ذلػػؾ يتطمػػب 

الة سريعة متخصصة لممتعامميف مف األفراد كالجماعات كالػدكؿ فػي مجػاؿ التجػارة الدكليػة، تكفير عد

قد ال يتسنى لممحاكـ تقػديميا نظػران لئلجػراءات المطكلػة المتبعػة عػادة فػي معظػـ األنظمػة القضػائية، 

ـ، كميػا فالمكاعيد اإلجرائية، كانتظار الجمسات، كاختبلؼ درجات التقاضي، كالتأخر في تنفيذ األحكا

كفيما يمػي أىػـ مزايػا  كخصػائص نظػاـ التحكػيـ   (1)أمكر تؤدم ببل شؾ إلى البطء في تحقيؽ العدالة

 في سكؽ األكراؽ المالية :

 المطمب األول

 السرعة في إجراءات التحكيم 

ت فػػي المنازعػػات المعركضػػة عمػػى ىيئػػة التحكػػيـ إف أكثػػر مػػا يميػػز التحكػػيـ ىػػك سػػرعة البػػ

خبلؿ كقت أقؿ بكثيػر مػف الكقػت الػذم يسػتغرقو الفصػؿ فػي القضػايا المعركضػة عمػى القضػاء، فػبل 

                                                 

 .89( القاضي، محمد خالد، مكسكعة التحكيـ التجارم الدكلي، ص1)
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كجػػو لممقارنػػة، حيػػث القضػػاء كثيػػران مػػا تتسػػـ إجراءاتػػو بػػالبطء كالتطكيػػؿ، نتيجػػة لكجػػكد كثػػرة القضػػايا 

السػػػرعة كالمركنػػػة التػػػي يتطمبيػػػا التعامػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ المعركضػػػة عميػػػو، كىػػػذا ال يتناسػػػب إطبلقػػػان مػػػع 

التجػػػارة، ال سػػػيما الدكليػػػة منيػػػا، فػػػاألطراؼ المتعاقػػػدة قػػػد تػػػدفع بػػػأمكاؿ ضػػػخمة رغبػػػة فػػػي اسػػػتثمارىا 

كتحقيؽ عكائدىا مػف األربػاح فػي أسػرع كقػت ممكػف، األمػر الػذم يفضػمكف معػو المجػكء إلػى التحكػيـ 

عػػف طريػػؽ القضػػاءن ألف الكقػػت لػػو قيمػػة كبيػػرة فػػي  بػػدال مػػف االنتظػػار طػػكيبلن لمحصػػكؿ عمػػى حكػػـ

التعامػػػؿ فػػػي المجػػػاؿ التجػػػارم، كىػػػذا مػػػا يتناسػػػب طرديػػػان مػػػع العدالػػػة السػػػريعة التػػػي يقػػػدميا التحكػػػيـ 

(1)لؤلطراؼ
. 

ـ الفصؿ كفي الغالب فإف المحكميف يتفرغكف لمفصؿ في خصكمة كاحدة، كبالتالي يتيسر لي

فييا بكقت أقرب مما يمـز عادة في القضاء، كفي كثير مف األحياف ليس في التحكيـ طرؽ لممراجعة 

الحكػـ النيػائي، يضػاؼ إلػى ذلػؾ أف قػكانيف التحكػيـ قػد حػددت  الطريػؽ لمكصػكؿممػا يختصػر كثيػرا 

العػػاـ مػػدة يجػػب عمػػى المحكػػـ أف يصػػدر قػػرار )حكػػـ( التحكػػيـ خبلليػػا، حيػػث أكػػد تقريػػر صػػادر فػػي 

 The Securities Financialعػػف رابطػػة صػػناعة األكراؽ الماليػػة كاألسػػكاؽ الماليػػة  9887

Markets Association SIFMA  كالتي تعػد أكبػر كتمػة فػي ككؿ سػتريت( أطمػؽ عميػو بالكثيقػة(

أف التحكػػيـ فػػي  9887لعػػاـ ي شػػأف نظػػاـ التحكػػيـ اإللزامػػي فػػي مصػػر فػػ White Paperالبيضػػاء 

% كأف السػػرعة فػػي الفصػػؿ ال 48رصػػة يعػػد أكثػػر إنجػػازا كسػػرعة مػػف التقاضػػي بمعػػدؿ منازعػػات البك 

تؤثر بأم حاؿ مف األحكاؿ في عدالة الحكـ، حيث جرت العػادة عمػى أف الفصػؿ فػي الػدعكل يكػكف 

خبلؿ الستة أشير األكلى عمى قيد الدعكل أك بدأ إجراءات التحكيـ، كأف السبب األساسػي كراء ذلػؾ 

اطمة المتبعة في إجراءات التقاضي أمػاـ المحػاكـ تكػاد تكػكف منعدمػة فػي المنازعػات أف أساليب المم

                                                 

 .12( الحداد، حفيظة السيد، مرجع سابؽ، ص1)



73 
 

 

 

المتعمقػػػة بأسػػػكاؽ األكراؽ الماليػػػة. كمػػػا يؤكػػػد تمػػػؾ السػػػرعة أف الكثيػػػر مػػػف المنازعػػػات فػػػي الكاليػػػات 

(1) المتحدة األمريكية قد تـ الفصؿ فييا خبلؿ الجمسة األكلى.
 

كػذلؾ فػإف قضػاء التحكػيـ يتميػز عػف القضػاء العػادم فػي ككنػو قضػاء مػف درجػة كاحػدة يػػتـ  

فػػي نيايتػػو إصػػدار حكػػـ التحكػػيـ حػػائزان لحجيػػة األمػػر المقضػػي، أمػػا القضػػاء العػػادم فػػإف مػػف مبادئػػو 

 /كمحاكـ االستئناؼ )كمحكمة قانكفالمحاكـ االبتدائية،  ، ىي:درجتيفاألساسية مبدأ التقاضي عمى 

 .محكمة التمييز(

 المطمب الثاني

 سرية جمسات التحكيم

إذا كاف القضاء في مختمؼ الدكؿ يتميز بمبدأ عبلنية الجمسات، فإف ذلؾ أحد أىـ 

لى األسباب التي تدفع الخصكـ في المنازعات المدنية كالتجارية إلى العزكؼ عف االلتجاء إ

القضاء، كاختيارىـ لمتحكيـن ألنو يتميز بسرية إجراءاتو، فالمتعاممكف في مجاؿ التجارة الدكلية 

يرغبكف في عدـ اطبلع الغير عمى ما دار بينيـ مف خبلفات كمنازعات، كأسباب ىذه النزاعات 

عرفة اآلخريف كدكافعيان ألف ذلؾ قد يؤدم إلى المساس بمراكزىـ المالية كاالقتصادية كالقانكنية، فم

، فالسرية (2)بيذه النزاعات كأسبابيا قد يزعزع المراكز المالية كالثقة كالسمعة لدل ىؤالء األطراؼ

التي يمتـز بيا التحكيـ تعد مف مميزاتو األساسية، كىي التي تدفع بأطراؼ النزاع إلى اختيار التحكيـ 

مة لفض النزاعات كتقضي بيف الخصكـ بحكـ بات يمتـز بالسرية التامة حتى بعد انقضاء ككسي

(3)النزاعن ألف ذلؾ يعد مف أخبلقيات المحكميف ككاجباتيـ
. 

                                                 

 .106التجارة الدكلية. دار االتحاد العربي، القاىرة،، ص( حبيب، ثركت حبيب. دراسة في قانكف 1)

 كما بعدىا. 20( الحداد، حفيظة السيد، مرجع سابؽ، ص2)

(. قانكف التحكيـ التجارم الدكلي، )دراسة نظرية تحميمية تطبيقية مقارنة(. 2011( بني مقداد، محمد عمي محمد )3)
 .25تكزيع، اربد،  صمؤسسة حمادة لمنشر كال
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كثير مف فالتحكيـ يتسـ بالسرية كيضمف سرية أطراؼ النزاع كمكضكع النزاع، ففي 

تتـ إجراءات التحكيـ بسرية لمحفاظ عمى الثقة التي تقكـ عمييا العبلقات التجارية، كالتي  الحاالت

ة ىذه العبلقة يسعى األطراؼ إلى االحتفاظ بجكانبيا المختمفة في طي الكتماف نظرا لحساسي

التعاقدية، كيرغب ىؤالء المتنازعيف ممف تتأثر مراكزىـ المالية في إخفاء أسمائيـ عف العامة كذلؾ 

رغبة منيـ في الحفاظ عمى الثقة التي يكلييا الغير فييـ، لذلؾ فإف التحكيـ ككنو يتمتع بجانب كبير 

إصدار الحكـ، كىذا ىك المتبع في  مف الخصكصية فإف أسماء المتنازعيف غالبا ال يتـ إظيارىا عند

األحكاـ الصادرة مف قبؿ مركز التحكيـ لدل كؿ مف بكرصة نيكيكرؾ كرابطة التحكيـ األمريكية 

AAA كذلؾ عمى خبلؼ ما ىك متبع لدل مركز تحكيـ االتحاد الكطني لتجار األكراؽ المالية ، (

الخصكـ في أحكاميا المعمنة إال إذا الذم يظير أسماء ناسداؾ( في الكاليات المتحدة األمريكية، 

اشترط أحد األطراؼ عدـ إظيار بياناتو الشخصية ، حيث أف العبلنية تعني نظر اإلجراءات 

القضائية بحضكر الناس لجمسات الحكـ، كىذا بخبلؼ التحكيـ كالذم يقتصر حضكره عمى أطراؼ 

(1)النزاع فقط
. 

 المطمب الثالث 

 لة إجراءات التحكيم وحرية أطرافوسيو 

ة في ظؿ اتفػاقيـ عمػى المجػكء بما أف التحكيـ اختياريان بالنسبة ألطرافو، فأنيـ يتمتعكف بحري

لمتحكػػيـ، فػػاألطراؼ يممكػػكف أكال اختيػػار نػػكع التحكػػيـ، كقػػد يختػػاركف أف يكػػكف التحكػػيـ مؤسسػػيان أك 

جػراءات  تحكيميان حرا، كليـ أيضػا أف يحػددكا مكػاف انعقػاد التحكػيـ كزمانػو كالقػانكف الػذم سػيطبؽ، كا 

ف ينتيػػي فييػػا المحكمػػكف مػػف نظػػر المنازعػػة التحكػػيـ، كالمغػػة، كمكضػػكع النػػزاع، كالمػػدة التػػي يجػػب أ

                                                 

دراسة مقارنة. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، (. اتفاؽ التحكيـ التجارم 1996( درادكو، الفي )1)
 ، محاضرات الدكتكر الفي الدرادكو، جامعة اليرمكؾ، مكتبة الكفاء، شارع الجامعة، اربد.19ص
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المعركضة عمييـ. كذلؾ األمػر إذا مػا كجػدت حالػة مػف حػاالت الطعػف كبػالبطبلف بعػد صػدكر حكػـ 

المحكمػػػػيف، فػػػػإف لؤلطػػػػراؼ الحريػػػػة فػػػػي عػػػػدـ إثػػػػارة الطعػػػػف بػػػػالبطبلف عمػػػػى حكػػػػـ التحكػػػػيـ المنيػػػػي 

(1)لمخصكمة بينيـ، فقد يتفقكف صراحة عمى التنازؿ عف ىذا الطعف
. 

 المطمب الرابع

 المرونة 

إف إحدل السمات التي تميز التحكيـ ىي المركنة، حيث إنو يتـ كفقا إلرادة كحرية االختيار 

ف، بجانػػب تػػكافر منػػاخ مبلئػػـ يػػتـ مػػف خبللػػو تجنػػب األنمػػاط كاإلجػػراءات مػػف قبػػؿ المحكمػػيف كالطػػرفي

 الرسمية مقارنة بما يحدث في المحاكـ.

عػػادة مػػا يػػتـ إشػػراؾ طرفػػي النػػزاع فػػي اتخػػاذ القػػرار المبلئػػـ فػػي النػػزاع، مػػف خػػبلؿ جمسػػات 

ممػا يجعمػو االستماع التػي تعقػدىا ىيئػة التحكػيـ. عػبلكة عمػى ذلػؾ فػإف التحكػيـ يعػد عمميػة طكعيػة، 

 مف أكثر الكسائؿ مركنة لحؿ المنازعات، ال سيما العقدية التجارية منيا.

حيػػث يسػػتطيع أطػػراؼ النػػزاع تنظػػيـ العمميػػة التحكيميػػة بالصػػكرة التػػي تتناسػػب مػػع ظػػركفيـ 

(2)عمى أف ال يككف ىذا التنظيـ مخالؼ لمنظاـ العاـ
. 

بشكؿ كاضػح فػي جميػع تشػريعات التحكػيـ التػي تتضػمف عػادة عبػارة "مػا  فيذه السمة ظاىرة

لـ يتفؽ األطراؼ عمػى خػبلؼ ذلػؾ"، كبعبػارة أخػرل نسػتطيع القػكؿ بػأف القكاعػد القانكنيػة التػي تػنظـ 

 التحكيـ ىي مف النكع المكمؿ التي يستطيع األطراؼ االتفاؽ عمى ما يخالفيا.

  

                                                 

(. مفيـك التحكيـ كفقا لقانكف المرافعات. دار الكتب القانكنية، المحمة الكبرل، 2006( محمكد، سيد أحمد )1)
 .22، 21، ص2006مصر، 

 .19( درادكة، الفي، مرجع سابؽ، ص2)
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 المطمب الخامس 

 أو ىيئة التحكيم وتفرغيم لمخصومةة في المحكم توفر الخبرة الالزم

كمف المزايا الميمة في نظاـ التحكيـ كجكد الخبرة كالتخصص لدل ىيئة التحكيـن فيتـ  

أك ذلؾ  ةر ـ، كيثقكف بيـ بناء عمى ىذه الخباختيارىـ عف طريؽ أطراؼ الخصكمة أنفسي

، أما القاضي في قضاء الدكلة فقد يككف دكف شؾ فقييان بارعا، إال أنو قميؿ الخبرة ال (1)التخصص

ت التجارة الدكلية كاالستثمار، األمر الذم يتعذر عميو الفصؿ في مكضكع المنازعة سيما في مجاال

 إال مف خبلؿ االستعانة بخبير يرشده كيكشؼ لو الغمكض كالمبس في بعض مف جكانب النزاع

كـ انتظار األكقات الطكيمة حتى يتمكف الخبير مف رفع تقريره صخالمعركضة لديو، كبالتالي عمى ال

كحتى يتمكف القاضي مف االطبلع عمى تقرير الخبير، كقد يطعف في صحة تقرير  إلى القاضي

الخبير، مما قد يضطر معو القاضي إلى االستعانة بمجمكعة خبراء آخريف، ناىيؾ عف الكقت 

الضائع في سبيؿ ذلؾ، كليذا السبب يمجأ أطراؼ المنازعة في التحكيـ إلى الخبير مباشرة كاختياره 

ذلؾ إذا ما اتفؽ األطراؼ عمى اختيار التحكيـ المؤسسي فإنو مف المؤكد أف محكمان بينيـ، ك

المنظمة أك مركز التحكيـ المختار لمفصؿ في النزاع يحتفظ بقائمة معتمدة بأسماء المحكميف 

المسجميف لديو، كعادة ما يككف مف بينيـ الخبير االقتصادم، كالميندس، كخبير عقكد التأميف، 

 الت، كخبراء عقكد النقؿ البحرم، كخبراء البيكع الدكلية.كخبير عقكد المقاك 

كألجؿ ذلؾ أصبح التحكيـ مف أىـ الكسائؿ التي يمجأ إلييا المستثمركف لفض منازعاتيـ  

كذلؾ لمخبرة التي يتمتع بيا المحكمكف ممف كقع عمييـ االختيار لفض النزاع كبشكؿ خاص التحكيـ 

 FINRA)لمييئة التنظيمية لمصناعة المالية األمريكية  المؤسسي كمنتدل فض المنازعات التابع

                                                 

في منازعات العقكد اإلدارية الداخمية كالدكلية، دار الفكر  (. التحكيـ2006( خميفة، عبد العزيز عبد المنعـ )1)
، ناريماف عبد القادر، مرجع سابؽ، 23، 22الجامعي، اإلسكندرية، جميكرية مصر العربية، الطبعة األكلى، ص

 .67-66ص
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DR)  كمركز التحكيـ لمنازعات سكؽ األكراؽ المالية في البرازيؿ كالذم يطمؽ عميوCamara de 

Arbitragem do Mercado 
(1)

. 

تت الدراسات أف التحكيـ بشكؿ عاـ مفضؿ لدل قطاع كاسع مف المتعامميف في كلقد أثب

 األسكاؽ المالية كذلؾ طمبا لمخبرة التي يتمتع بيا المحكمكف.

ألؼ قضية مف القضايا  91.831كقد أكد األستاذ ككندك مف خبلؿ دراستو لما يقارب 

اؽ المالية في الكاليات المتحدة حكيـ لدل االتحاد الكطني لتجار األكر تالمعركضة عمى مركز ال

أف المحكميف المختاريف في تمؾ  9884كحتى ديسمبر  1991األمريكية خبلؿ الفترة مف يناير 

القضايا ىـ في كثير مف األحياف مف ذكم الخبرة العامميف في مجاؿ بكرصات األكراؽ المالية، كأف 

نازعات ذات األىمية الكبرل أك المشكبة الطمب عمييـ يبمغ ذركتو مف أجؿ إدارة دفة التحكيـ في الم

 بالتعقيد.

 

 

  

                                                 

(1) Financial Industry Regulatory Authority- Dispute Resolution انظر:  . www.Finra.org 
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 الفصل الرابع

 التنظيم القانوني إلجراءات التحكيم في منازعات األوراق المالية

 ببدءبداية البد مف اإلشارة إلى أف خصكمة التحكيـ تبدأ مف قياـ طرؼ مف أطراؼ النزاع        

في  توجمس إدارة بكرصة عماف يعمف فيو عف رغبإجراءات التحكيـ عبر تقديـ طمب إلى أميف سر م

/أ( مف تعميمات المنازعات في البكرصة 7نصت عمى ذلؾ المادة ) كماالمجكء إلى التحكيـ، 

 العالمية.

كتعتبر ىذه النقطة ىي النقطة األكلى في مرحمة السير في خصكمة التحكيـ، سكاء إذا كاف  

فاقية التعامؿ باألكراؽ المالية المبرمة عمى أف يككف ىناؾ اتفاؽ مسبؽ بيف أطراؼ النزاع تضمنو ات

ىناؾ شرطان تحكيميان يمجأ إليو عند النزاع، أـ أف األطراؼ قد اتفقكا عمى إبراـ مشارطة تحكيـ بعد 

(1)نشكء النزاع، كعميو يمكف القكؿ بأف الكسيط كالعميؿ بإمكانيـ المجكء إلى التحكيـ
. 

( مف قانكف التحكيـ األردني عمى أنو: " تبدأ إجراءات 96كقد نص المشرع في المادة )

التحكيـ مف اليكـ الذم يكتمؿ فيو تشكيؿ ىيئة التحكيـ، ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ". 

قانكف التحكيـ األردني قد أخذ عف قانكف التحكيـ المصرم الذم أخذه بدكره عف فالبرغـ مف أف 

القانكف النمكذجي إال أف المشرع األردني قد خالؼ المشرع المصرم في صياغة المادة المذككرة، إذ 

اعتبر القانكف األردني أف بداية اإلجراءات تككف مف يكـ اكتماؿ تشكيؿ ىيئة التحكيـ، في حيف 

( مف قانكف التحكيـ أف بداية إجراءات التحكيـ تككف مف 97لمشرع المصرم كفي المادة )اعتبر ا

 يكـ تسمـ المدعى عميو طمب التحكيـ مف المدعي.

                                                 

، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، 3حكيـ في البمداف العربية. ط.(. الت2008( األحدب، عبد الحكيـ )1)
1/53 . 
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كقد عٌرؼ بعض الفقياء إجراءات التحكيـ بأنيا: "مجمكعة األعماؿ اإلجرائية المتتابعة التي 

نزاع القائـ بيف طرفي التحكيـ". كىك تستيدؼ الحصكؿ عمى حكـ مف ىيئة التحكيـ يفصؿ في ال

األمر الذم يستمـز تحقؽ عدة أمكر تسبؽ طرح النزاع عمى الييئة، يأتي في مقدمتيا اكتماؿ تعييف 

ىيئة التحكيـ كقبكؿ المحكميف لميمة التحكيـ كتابة كمف ثـ تعييف النزاع مكضكع العممية التحكيمية، 

لـ يقـ نزاع فعمي بيف طرفي العقد عمى مسألة مف ككنو ال يتصكر أف تبدأ خصكمة التحكيـ ما 

(1)المسائؿ المتفؽ عمى إحالتيا إلى التحكيـ في حاؿ نشكء خبلؼ أك نزاع حكليا
. 

كعمى ضكء ذلؾ كلبياف كيفية بدء إجراءات التحكيـ في بكرصة عماف مركران بنظر النزاع 

كاالنتياء بفصمو مف قبؿ ىيئة التحكيـ استنادان عمى تعميمات حؿ المنازعات في البكرصة، كبياف 

ثيف مدل تطابؽ العممية التحكيمية مع قانكف التحكيـ األردني، فإنني سأقسـ ىذا الفصؿ إلى مبح

في المبحث األكؿ منو سير خصكمة التحكيـ في بكرصة عماف، في حيف سيتناكؿ المبحث  تناكؿأ

 الثاني منو انتياء اإلجراءات التحكيمية في البكرصة.

 المبحث األول: سير خصومة التحكيم في بورصة عمان

 المبحث الثاني: انتياء اإلجراءات التحكيمية في بورصة عمان

 

  

 

                                                 

، 1(. التحكيـ في العبلقات الخاصة كالدكلية. ط.1998( مصطفى، محمد الجماؿ، كعكاشة، محمد عبد العاؿ )1)
 .211منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، ص 
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 المبحث األول

 سير خصومة التحكيم في بورصة عمان

عند فتنعقد خصكمة التحكيـ أطراؼ اتفاقية التعامؿ باألكراؽ المالية  بيفخصكمة  إذا كقعت

تقديـ لممحتكـ  كفي ىذه الحالة يحؽ، أطراؼ االتفاقيةمف حكيـ مف قبؿ أم طرؼ البدء بإجراءات الت

 رغبتو بالمجكء إلى التحكيـ.فيو مبينان طمبان إلى أميف سر مجمس إدارة بكرصة عماف 

ينبغي أف الرغبة تصرؼ إرادم تنشأ بو خصكمة التحكيـ، ك كينبغي التنكيو إلى أف ىذه 

تككف ىذه الخصكمة ضمف النطاؽ الذم حدده اتفاؽ التحكيـ )شرطان كاف أـ مشارطة( سكاء مف 

(1) حيث األطراؼ أك مف حيث المكضكع
. 

ارتكاب عمؿ مف األعماؿ التي تعد مخالفة ألحكاـ االتفاقية أقدـ الكسيط المالي عمى إذا 

قانكف األكراؽ المالية كاألنظمة  ارتكابو ما نص عميو، أك الخطية المبرمة بيف العميؿ كبينو

كالتعميمات الصادرة بمكجبو عمى اعتباره كذلؾ، فيستطيع العميؿ تقديـ طمب المجكء إلى التحكيـ 

فيستطيع الكسيط المالي المجكء إلى كفقا لما نصت عميو تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف. 

كاالمتناع أك عدـ دفع العمكلة المستحقة  التحكيـ، إذا ما أخؿ العميؿ بالتزاماتو اتجاه كسيطو

لمكسيط، أك كما في حاؿ أداء أية مبالغ ترتبت بذمة العميؿ نتيجة لمتعامؿ باألكراؽ المالية مف 

(2) خبلؿ الكسيط المالي
. 

                                                 

. مصطفى محمد الجماؿ كعكاشة  226تيارم كالتحكيـ اإلجبارم، ص ( انظر: احمد أبك الكفا، التحكيـ االخ1)
 .572محمد عبد العاؿ، التحكيـ في العبلقات الخاصة كالدكلية، ص

(، تداكؿ 2009. عبد الباسط كريـ مكلكد )2001لسنة  31مف قانكف التحكيـ األردني رقـ  11( انظر: المادة 2)
 .209المالية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، صاألكراؽ 
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مجكء إلى التحكيـ، فعميو تقديـ طمب قية التعامؿ باألكراؽ المالية البادر أحد أطراؼ اتفافإذا 

إلى أميف سر مجمس إدارة بكرصة عماف، ليقكـ بدكره برفع ممؼ النزاع، بعد تبادؿ الكثائؽ كتعييف 

 كيـ لمباشرة اإلجراءات.المحكميف برفعو إلى ىيئة التح

/أ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف كالتي 7كقد  نصت عمى ذلؾ المادة )

جاء فييا أنو: "عند االنتياء مف إجراءات تبادؿ الكثائؽ كتعييف المحكميف، يرفع أميف السر ممؼ 

 النزاع إلى ىيئة التحكيـ".

 تييف:في المطمبيف اآلسير خصكمة التحكيـ  كسيتـ بياف 

 المطمب األول 

 بدء إجراءات التحكيم في بورصة عمان

شأنيا شأف إجراءات التحكيـ  العديد مف اإلجراءات إجراءات التحكيـ في بكرصة عماف تتخذ

 اإلجراءات في الفركع اآلتية: كنتناكؿ ىذه، التجارم

 الفرع األول: تقديم طمب التحكيم:

أطراؼ اتفاقية التعامؿ باألكراؽ المالية احد يقصد بطمب التحكيـ ذلؾ الطمب الذم يكجيو 

المجكء إلى التحكيـ، عمى أف تتضمف االتفاقية الخطية المبرمة بينيما شرطان تحكيميان،  مف أجؿ

ينص عمى حؿ جميع الخبلفات الناشئة كالمتصمة بيا كفقا ألحكاـ تعميمات حؿ المنازعات في 

الطرفيف، أك إذا اتفؽ الطرفاف كبعد نشكء النزاع  البكرصة بكاسطة محكـ فرد أك أكثر كفقا التفاؽ

(1)عمى حمو كفقا ألحكاـ التعميمات في حاؿ عدـ كجكد شرط تحكيمي
. 

كبناءن عمى ما تقدـ إذا تكافرت إحدل ىاتيف الحالتيف فعمى الطرؼ الذم يرغب بالمبادرة 

ير بإجراءات التحكيـ، أف يقكـ بتقديـ طمب إلى أميف سر مجمس إدارة بكرصة عماف مبديان بو بالس
                                                 

 /أ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.3المادة ) ( انظر: 1)
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رغبتو بالسير بإجراءات التحكيـ، ليقكـ أميف السر بدكره بالسير كمباشرة اإلجراءات حسب ما نصت 

لنحك عميو التعميمات. كلمعرفة آلية بدء السير باإلجراءات فسيتـ بحث ىذا الفرع تباعان كعمى ا

 اآلتي:

 أوال: بدء إجراءات التحكيم:

 ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف عمى ما يمي:4تنص المادة ) 

عمى كؿ طرؼ يكد المجكء إلى التحكيـ كفقا ليذه التعميمات، أف يقدـ طمبان إلى أميف السر كيجب  -أ

 أف يشتمؿ الطمب عمى المعمكمات التالية:

 لمدعى عميو كعنكانو كامبل.. اسـ كؿ مف المدعي كا1

. االتفاقيات ذات العبلقة كخاصة المتعمقة باالتفاؽ عمى إحالة النزاع إلى التحكيـ كفقا ليذه 9

 التعميمات.

 . كصؼ لطبيعة كظركؼ النزاع الذم كاف سبب التقدـ بالطمب.3

 ئو.. إشارة إلى مكضكع الطمب كالمبالغ المطمكبة كاألدلة التي يستند إلييا في ادعا4

 ( مف ىذه التعميمات.6. مكقفو مف عدد المحكميف كاختيارىـ كفقا ألحكاـ المادة )5

 . أية معمكمات أخرل ذات صمة بمكضكع الطمب.6

فطمب التحكيـ ىك العمؿ الذم يبادر بو المحتكـ مبديان بو رغبتو بفصؿ النزاع القائـ مع 

ىذا الطمب إلى المحتكـ ضده ككف  المحتكـ ضده عف طريؽ التحكيـ، فاألصؿ أف يتـ تكجيو مثؿ

، إال أف تعميمات حؿ المنازعات في (1)أف التحكيـ ىنا يعتبر تحكيمان حران كليس تحكيمان مؤسسيان 

إلى أميف سر مجمس إدارة البكرصة، ليقـك  بكرصة عماف قد أكجبت أف يتـ تكجيو طمب التحكيـ

                                                 

 .318ص  (. قانكف التحكيـ في النظرية كالتطبيؽ. منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،2006فتحي كالي ) (1)
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األخير بتزكيد المحتكـ ضده بنسخة مف الطمب كالكثائؽ المرفقة بو ليقكـ بدكره بالرد عمى مطالبات 

(1)المحتكـ الكاردة بو
. 

قرة )ب( مف ذات المادة التي نصت عمى: "عند استكماؿ الكثائؽ كىذا ما نصت عميو الف

المشار إلييا في الفقرة )أ( مف ىذه المادة، يزكد أميف السر في اليكـ  التالي الستكماؿ الكثائؽ 

المدعى عميو بنسخة مف الطمب كالكثائؽ المرفقة بو ليرد عمييا". في حيف لـ ينص قانكف التحكيـ 

عينة أك محددة لطمب التحكيـ، تاركان أمر تحديدىا كبيانيا في الئحة الدعكل األردني عمى بيانات م

. أما في حاؿ أف كاف طمب (2)المقدمة مف المحتكـ إلى ىيئة التحكيـ في حالة كجكد شرط التحكيـ

ب كؿ أك بعض ما حددتو مشارطة التحكيـ مستندان عمى مشارطة التحكيـ، فيجب أف يتضمف الطم

(3)التحكيـ المبرمة بيف الكسيط المالي كالعميؿ مف مسائؿ اتفؽ عمى التحكيـ بشأنيا
. 

 تقديم طمب التحكيم: ثرثانيا: أ

عمى عكس اتفاؽ التحكيـ كالذم ال أثر لو عمى تقادـ الدعكل، فإف قياـ المحتكـ بتقديـ 

تحكيـ إلى أميف السر يترتب عميو قطع التقادـ لممطالبة بالحؽ مكضكع الطمب، خصكصان طمب ال

إذا نتج تقديـ الطمب عف مشارطة تحكيـ مبرمة بيف الطرفيف بعد قياـ النزاع، مما يعد مانعان قانكنيا 

، سٌيما كأف (4)يحكؿ دكف االلتجاء إلى القضاء كيعتبر بمثابة مطالبة بالحؽ بالنسبة إلى الدائف

، أما (5)مشارطة التحكيـ تكجب تحديد مقكمات كمكضكع النزاع تحديدان دقيقان أماـ ىيئة التحكيـ

التحكيـ الكارد بيف الطرفيف في االتفاقية الخطية المبرمة بينيما  بالنسبة إلى اتفاؽ التحكيـ أك شرط

كقبؿ نشكء النزاع، فإف األصؿ أف ال يتـ قطع التقادـ بمكجبو ما لـ يقـ نزاع فعمي بيف الطرفيف كال 
                                                 

 . 131دار الثقافة، عماف، ص التحكيـ في القكانيف العربية.  (. 2010حمزة أحمد حداد )(1)

 /أ( مف قانكف التحكيـ األردني.99( المادة )2)

 .319( فتحي كالي، مرجع سابؽ، ص 3)

 .145(. التحكيـ في القكانيف العربية. منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص 1990أبك الكفا )أحمد (4)

 ( مف قانكف التحكيـ األردني.11( المادة )5)
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يتصكر قطع التقادـ إال بإجراء يتمثؿ بتقديـ طمب التحكيـ مف قبؿ المحتكـ إلى أميف السر مما 

(1)حاؿ كذلؾ تحريكان لعممية التحكيـيعتبر معو كال
. 

كتجدر اإلشارة إلى أف تقديـ طمب التحكيـ يرتب أثره في قطع التقادـ كلك قضت  

نظر  ىيئة التحكيـ بعدـ اختصاصيا بنظر النزاع المعركض عمييا، كيظؿ التقادـ منقطعان طيمة فترة

(2)الدعكل التحكيمية لحيف صدكر حكـ منيي لمخصكمة مف الييئة
. 

 المدعى عميو:عمى طمب التحكيم من قبل رد الثالثا: 

عندما يقكـ المحتكـ بتقديـ طمب التحكيـ إلى أميف سر البكرصة ككفقان لما تضمنو مف 

كيد المدعى عميو بنسخة مف الطمب كمرفقاتو في اليـك التالي معمكمات كطمبات، يقكـ أميف السر بتز 

/ب( مف تعميمات حؿ 4مف استكماؿ الكثائؽ المقدمة مف قبؿ المدعي، كىذا ما أكدتو المادة )

المنازعات في بكرصة عماف كالتي نصت: "عند استكماؿ الكثائؽ المشار إلييا في الفقرة )أ( مف 

ليكـ التالي الستكماؿ الكثائؽ المدعى عميو بنسخة مف الطمب ىذه المادة، يزكد أميف السر في ا

 كالكثائؽ المرفقة ليرد عمييا".

فإذا تسمـ المدعى عميو طمب التحكيـ فيجب عميو الرد خبلؿ خمسة أياـ عمؿ مف تاري  

تسممو، ليبادر بتقديـ رده إلى أميف السر، كيجب أف يتضمف الرد رأم المدعى عميو حكؿ طبيعة 

جكابو عمى ما كرد مف طمبات لممدعي كبيناتو التي يستند عمييا في جكابو ككذلؾ بياف رأيو النزاع ك 

حكؿ مقترحات عدد المحكميف كاختيارىـ، باإلضافة إلى أية معمكمات تككف ذات صمة بمكضكع 

 النزاع.

  

                                                 

 .556( مصطفى محمد الجماؿ كعكاشة محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، ص 1)

 .399( فتحي كالي، مرجع سابؽ، ص 2)
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/أ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف مشتمبلت رد 5كقد حددت المادة )

، حيث نصت عمى: "يتعيف عمى المدعى عميو أف يرد عمى (1)عمى طمب التحكيـ المدعى عميو

مشتمبلن عمى  ( أياـ عمؿ مف تاري  تسممو لمطمب كيقدـ الرد إلى أميف السر5الطمب خبلؿ )

جكابو عمى طمبات المدعي كالكثائؽ  -9رأيو حكؿ طبيعة كظركؼ النزاع.  -1المعمكمات التالية: 

أية  -4رده عمى المقترحات المقدمة حكؿ عدد المحكميف كاختيارىـ.  -3كاألدلة التي يستند إلييا. 

 معمكمات أخرل ذات صمة بمكضكع النزاع".

في بكرصة عماف نيج قانكف التحكيـ األردني فيما كقد نيجت تعميمات حؿ المنازعات 

يتعمؽ بإمكانية تضميف المدعى عميو لرده عمى الئحة دعكل المدعي، أم طمبات أك ادعاء متقابؿ 

يا أك ، كما يجكز لممدعى عميو كفي حاؿ لـ تكف الكثائؽ التي يستند عمي(2)لو عمى طمب التحكيـ

التي أشار إلييا في رده تحت يده عند تقديـ الرد فعميو أف يشير إلييا، عمى أف يقدميا خبلؿ نظر 

(3)الدعكل
. 

 /ب( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف عمى ما يمي:5كقد نصت المادة )

ده عمى الطمب أم ادعاء متقابؿ لو عمى طمب التحكيـ، كيتضمف "يرفؽ المدعى عميو مع ر 

 االدعاء المتقابؿ بياف الكقائع التي أدت إلى نشكئو كالمبمغ المدعى بو بالتقابؿ".

كفي حاؿ قياـ المدعى عميو بإرفاؽ الئحة االدعاء المتقابؿ مع الئحة رده عمى طمب 

لكثائؽ المرفقة بو، ككذلؾ نسخة عف االدعاء التحكيـ فيقكـ أميف السر بإرساؿ نسخة مف الرد كا

                                                 

( كىذا االتجاه الذم تبنتو تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف ىك االتجاه الذم أخذ بو المشرع األردني في 1)
 /ب(.29المادة )

 /ب( مف قانكف التحكيـ األردني.29( المادة )2)

 .103( محمكد عمي الرشداف، شرح قانكف التحكيـ األردني، ص3)
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المتقابؿ إلى المدعي، ليبادر األخير بتقديـ رده عميو كذلؾ خبلؿ خمسة أياـ عمؿ مف تسممو 

(1)لبلدعاء المتقابؿ
. 

رصة عماف أنيا لـ تتناكؿ ذكر كجكب تزكيد عمى تعميمات حؿ المنازعات في بك  كيتخذ

الئحة الدعكل أك البلئحة الجكابية بنس  عنيما بعدد المحكميف كاألطراؼ مثمما نص قانكف التحكيـ 

( منو حيث نصت عمى "يرسؿ المدعي خبلؿ المكعد المتفؽ عميو بيف 99األردني في المادة )

لى كؿ كاحد مف المحكميف الئحة بدعكاه، الطرفيف أك الذم تعينو ىيئة التحكيـ إلى المدعى ع ميو كا 

تشتمؿ عمى اسمو كعنكانو كاسـ المدعى عميو كعنكانو كشرح لكقائع الدعكل..." كما نصت الفقرة 

)ب( مف ذات المادة عمى: "كيرسؿ المدعى عميو خبلؿ المكعد المتفؽ عميو بيف الطرفيف أك الذم 

، التي أكجبت تزكيد المدعى عميو (2)ف المحكميف...". تعينو ىيئة التحكيـ إلى المدعي كلكؿ كاحد م

ك / أك المدعي كلكؿ كاحد مف المحكميف ببلئحة دعكاه أك جكابو، بؿ اكتفت التعميمات بالنص عمى 

المدعى عميو  تزكيد أميف السر بنسخة مف البلئحة كمرفقاتيا، ليقـك األخير بتزكيد المدعي أك

بنسختو منيا كمف ثـ رفع ممؼ الدعكل إلى ىيئة التحكيـ. فإذا كانت التعميمات قد أكجبت قياـ كؿ 

مف المدعي كالمدعى عميو بتحديد مكقفيما مف عدد المحكميف كاختيارىـ، دكف أف نتطرؽ إلى 

ا عمى غرار قانكف تزكيد المحكميف بنس  مف الئحة الدعكل كمرفقاتيا كالبلئحة الجكابية كمرفقاتي

(3)التحكيـ األردني كالذم يعتبر الشريعة العامة إلجراءات التحكيـ الجارم في المممكة
. 

 الفرع الثاني: تشكيل ىيئة التحكيم:

كلـ تتطرؽ تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف إلى ذكر الشركط الكاجب تكفرىا في  

حكـ، أك تحديد األشخاص المذيف يمتنع عمييـ ممارسة دكر المحكـ اقتداء بقانكف التحكيـ الم

                                                 

 ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.5( الفقرتيف )ج ك د( مف المادة )1)

 /أ(  مف قانكف التحكيـ األردني.29( المادة )2)

 ( مف قانكف التحكيـ األردني . 3(المادة )3)
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/ب( منو، كلـ تحدد أية شركط أك تكجب تكفر خبرة كافية يستمـز تكفرىا في 15األردني في المادة )

تى كضع المحكـ الذم يتـ اختياره لنظر المنازعات المتعمقة في مجاؿ األكراؽ المالية كتداكليا، أك ح

قكاعد لمسمكؾ الميني لممحكميف بشكؿ خاص. مما يترؾ المجاؿ لتقدير رئيس مجمس إدارة البكرصة 

في اختيار المحكـ دكف بياف المعايير المكضكعية التي تـ عمى أساسيا ىذا االختيار، خصكصان إذا 

فيككف السعي إليو  ما أيقنا أف العمؿ التحكيمي يعتبر مف الناحية االقتصادية عمبلن مغريان لمغاية

(1)بكافة السبؿ أمران متكقعان 
. 

 كيفية اختيار المحكمين:

يعتبر اختيار المحكميف حقان مف حقكؽ أطراؼ التحكيـ، فميما االتفاؽ عمى االختيار كعمى 

طراؼ كحسب ما اعتمد عمييا المشرع األردني في تشكيؿ . فإرادة األ(2) كيفيتو كتاري  االختيار

الييئة ىي األساس المعتبر قانكنان في ىذا التشكيؿ، كبالرغـ مف اشتراط كجكب كترية عدد 

المحكميف إال أف المشرع لـ يحدد الحد األقصى لعدد المحكميف المتفؽ عمى اختيارىـ مف قبؿ 

فردا أك ثبلثة أك خمسة أك أكثر مف ذلؾ شريطة أف أطراؼ اتفاؽ التحكيـ، فميـ اختيار محكما من

ال كاف التحكيـ باطبل، كفي حاؿ عدـ اتفاؽ األطراؼ عمى  يككف عددىـ كترا تمشيان مع النص كا 

(3)عدد المحكميف أكجب المشرع أف يككف عددىـ ثبلثة محكميف
. 

                                                 

. 123(. ضمانات التقاضي في خصكمة التحكيـ. الدار الجامعية الجديدة، ص 1992( طمعت محمد دكيدار )1)
دراسة مقارنة ألحكاـ التحكيـ  –(. دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ الدكلي الخاص 2005ك ميند، الصانكرم، )

، دار الثقافة، عماف، 1بية التشريعات العربية كاألجنبية كاالتفاقيات كالمراكز العربية، ط.التجارم الدكلي في غال
 .57ص

( مف قانكف التحكيـ المصرم. كأنظر: ميند، 17يـ األردني كالتي تقابؿ المادة )/أ( مف قانكف التحك16( المادة )2)
دراسة مقارنة ألحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي في  –الصانكرم،  دكر المحكـ في خصكمة التحكيـ الدكلي الخاص 

 .77غالبية التشريعات العربية كاألجنبية كاالتفاقيات كالمراكز العربية، ص

(، قانكف التحكيـ كنظاـ 2010ي )/أ( مف قانكف التحكيـ األردني، كأنظر: محمد عبد الخالؽ الزعب14( المادة )3)
  قانكني قضائي إتفاقي مف نكع خاص ممحقا بو أىـ إتفاقيات كتشريعات التحكيـ الدكلية، منشأة المعارؼ،

 .135اإلسكندرية، ص
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 عمى النحكاختيار ىيئة التحكيـ في منازعات تداكؿ األكراؽ المالية في بكرصة عماف،  كيتـ 

 اآلتي:

 منفردًا لنظر النزاع: أوال: اختيار محكماً 

عمى منيج المشرع األردني في السير تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف  لـ تتفؽ 

/أ( مف التعميمات عمى ما يمي: "إذا اتفؽ المدعي 6في قانكف التحكيـ، حيث نصت المادة )

يبمغ إلى أميف كالمدعى عميو عمى أف ينظر النزاع مف قبؿ محكـ منفرد فميما تعيينو خطيان باتفاؽ 

ذا لـ يتفقا عمى ىذا التعييف خبلؿ ) ( أياـ مف تاري  إببلغ المدعى عميو طمب التحكيـ، 7السر، كا 

 يقـك رئيس مجمس اإلدارة بتعييف المحكـ المنفرد".

االتجاه الذم أخذ بو المشرع في قانكف التحكيـ األردني الذم اعتبر أف  أفمما تقدـ يتبيف  

مة في اختيار عدد المحكميف منذ البداية، سكاء تـ االتفاؽ عمى محكـ كاحد أك لؤلطراؼ الحرية الكام

ؤلكراؽ يبلحظ أنو قد انتيج نظاـ التحكيـ كفض المنازعات في سكؽ دمشؽ ل (1)أكثر لنظر النزاع

المالية الذم اعتبر أف تشكيؿ ىيئة التحكيـ يتـ باتفاؽ األطراؼ المتنازعة كيككف التشكيؿ مف محكـ 

(2)كاحد أك أكثر، كفي حاؿ تعدد المحكميف كجب أف يككف العدد كتران 
 . 

( مف قانكف التحكيـ األردني االختبلؼ بيف مكقؼ 6كقد أكدت الفقرة )ب( مف المادة ) 

قانكف التحكيـ األردني في اختيار عدد المحكميف كبيف مكقؼ تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة 

حاؿ النزاع لمنظر بو عماف، حيث نصت عمى: "إذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى تعييف محكـ منفرد، في

مف ثبلثة محكميف....". فإحالة النزاع لمنظر بو مف قبؿ ثبلثة محكميف يككف كجكبيان في حاؿ عدـ 

                                                 

( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف لسنة 6( مف قانكف التحكيـ األردني كالمادة )14( نص المادة )1)
2004. 

دة /أ( مف نظاـ التحكيـ كفض المنازعات في سكؽ دمشؽ لؤلكراؽ المالية الصادر بمكجب الما6( نصت المادة )2)
كتعديبلتو عمى أف:  2005( لعاـ 22( مف قانكف األكراؽ كاألسكاؽ المالية السكرية المحدثة بالقانكف رقـ )6/ب/10)

"تشكؿ ىيئة التحكيـ باتفاؽ الطرفيف المتنازعيف مف محكـ كاحد أك أكثر" كنصت الفقرة )ب( مف ذات المادة عمى 
ال كاف التحكيـ باطبلن".أف: "إذا تعدد المحكمكف كجب أف يككف عددىـ كترا ك   ا 
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اتفاؽ األطراؼ عمى نظر النزاع مف قبؿ محكـ منفرد عند تقديـ طمب التحكيـ بداية إلى أميف السر 

 بداية.كرد المدعى عميو عمى طمب التحكيـ كليس التفاؽ األطراؼ منذ ال

كقد قررت محكمة التمييز األردنية حالة تدخؿ رئيس مجمس إدارة البكرصة في تعييف  

المحكـ المنفرد ىي حالة كجكد اتفاؽ عمى نظر النزاع مف قبؿ محكـ منفرد كلكف يتـ االختبلؼ 

كحيث إف أكراؽ الدعكل جاءت خالية مف اتفاؽ  عمى تسميتو أك تعيينو حيث جاء في قرارىا: ".....

الطرفيف عمى تعييف محكـ منفرد، فبل يحؽ عندئذ لرئيس مجمس اإلدارة تعييف محكـ منفرد الذم 

( السابؽ اإلشارة إلييا فالثابت أنو ال يكجد اتفاؽ بيف الطرفيف 6( مف المادة )9يحيمنا إلى الفقرة )

ميف يقكـ كؿ عمى تعييف محكـ منفرد كبالتالي البد مف إحالة النزاع لمنظر بو مف قبؿ ثبلثة محك

طرؼ بتعييف محكـ عنو كمف ثـ يقكـ رئيس مجمس اإلدارة بتعييف المحكـ الثالث.... كحيث أف 

رئيس مجمس اإلدارة قاـ بتعييف المحامي فراس محكما منفردا لحؿ النزاع بيف الطرفيف عمى خبلؼ 

تحكيـ جاء مخالفا ما تقضي بو التعميمات، بالرغـ مف عدـ اتفاقيما فإف ذلؾ يعني أف تشكيؿ ىيئة ال

( مما يجعؿ ىذا السبب كاردان عمى 9884ألحكاـ تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف لسنة )

(1)القرار المطعكف فيو كيكجب نقضو"
. 

 ن:ثانيا: تشكيل ىيئة التحكيم من ثالثة محكمي

إذا لـ يتكصؿ أطراؼ التحكيـ إلى االتفاؽ عمى نظر النزاع مف قبؿ محكـ منفرد فقط، 

عندئذ يجب إحالة النزاع ليتـ نظره كجكبا مف قبؿ ثبلثة محكميف، جعمت تعميمات حؿ المنازعات 

في بكرصة عماف مف رئيس مجمس إدارة البكرصة ىك مف يتكلى تعييف المحكـ الثالث، في حاؿ 

األطراؼ عمى تحكيؿ المحكميف المعينيف منيا عمى اختياره، كىذا ما أخذت بو المادة  عدـ اتفاؽ

/ب( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف التي نصت عمى: "إذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى 6)

                                                 

 قمـ حقكؽ محكمة التمييز األردنية. – 18/3/2014تاري   2830/2013( تمييز حقكؽ رقـ 1)
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تعييف محكـ منفرد، فيحاؿ النزاع لمنظر بو مف ثبلثة محكميف كفي ىذه الحالة يقكـ كؿ طرؼ في 

يـ كفي الرد عميو بتعييف محكـ عنو كيقكـ رئيس مجمس اإلدارة بتعييف المحكـ الثالث، طمب التحك

ما لـ يكف الطرفاف قد خكال المحكميف المعينيف منيما اختيار المحكـ الثالث خبلؿ ثبلثة أياـ مف 

بلؿ تاري  تعييف المحكـ الثاني، فإذا لـ يتمكف المحكماف مف االتفاؽ عمى اختيار المحكـ الثالث خ

المدة المذككرة، يقكـ رئيس مجمس اإلدارة بتعيينو كيتكلى المحكـ الثالث في جميع األحكاؿ رئاسة 

 ىيئة التحكيـ".

كعميو فإنو في حاؿ عدـ اتفاؽ األطراؼ عمى نظر النزاع مف قبؿ محكـ منفرد، يصار 

ليتـ اختيار حينيا المجكء إلى التحكيـ مف قبؿ ثبلثة محكميف يقكـ كؿ طرؼ باختيار محكمو، 

المحكـ الثالث مف قبؿ المحكميف المعينيف مف قبؿ األطراؼ إف اتفؽ األطراؼ عمى تخكيميما ذلؾ، 

ف لـ يتفؽ األطراؼ عمى ىذا التخكيؿ فيتـ اختيار المحكـ الثالث مف قبؿ رئيس مجمس إدارة  كا 

 البكرصة.

ر المحكـ الثالث في حيف أف ما تضمنو قانكف التحكيـ األردني ىك إعطاء صبلحية اختيا

إلى المحكميف المعينيف دكف اتفاؽ صريح أك ضمني مف قبؿ األطراؼ، كفي حاؿ عدـ اتفاؽ 

( يكـ مف تاري  تعييف آخرىما يتـ تعيينو مف قبؿ 15المحكميف عمى المحكـ الثالث خبلؿ مدة )

(1)المحكمة المختصة بناء عمى طمب أم مف الطرفيف
. 

حظ بأنيا لـ تكافؽ إف المدقؽ في نصكص تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف، يبل

المشرع األردني، كلـ تتبنى نصان مطابقا لمنص الكارد في قانكف التحكيـ حكؿ بدء إجراءات التحكيـ، 

قديـ طمب التحكيـ كبياف مكضكع النزاع كقيمة المطالبات مع تحديد مكقؼ حيث قرنت التعميمات ت

                                                 

 ( مف قانكف التحكيـ المصرم.17يـ األردني، مرجع سابؽ كتقابؿ المادة )( مف قانكف التحك16/9( المادة )1)
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، ليقـك المحتكـ ضده بدكره بالرد عمى طمب التحكيـ (1)طالب التحكيـ مف عدد المحكميف كاختيارىـ

تند عمييا، كبياف مكقفو مف عدد المحكميف مع بياف جكابو عمى طمبات المحتكـ كاألدلة التي يس

. دكف األخذ بعيف االعتبار إلى ضركرة استمزاج رأم المحكـ في التعييف قبؿ اختياره (2)كاختيارىـ

 مف قبؿ أحد األطراؼ.

المحكـ راؼ كتبميغو بذلؾ أف يقـك ففي الكاقع العممي يتـ المكافقة عمى المحكـ مف قبؿ األط

برفض ىذا التعييف، مما يستدعي إعادة تعييف محكـ بديؿ كفقا لئلجراءات القانكنية كبذات الطريقة 

التي تـ تعييف المحكـ الذم رفض التعييف، مما يترتب معو إضاعة الجيد كالكقت، إذ يفضؿ تزكيد 

أطرافو قبؿ اتخاذ قراره النيائي حكؿ قبكلو المحكـ ببعض المعمكمات األكلية عف طبيعة النزاع ك 

. كىك ما يستفاد مف قانكف التحكيـ األردني الذم أشار إلى كجكب أف يككف قبكؿ المحكـ (3)لمميمة

شأنيا إثارة الشككؾ حكؿ لمقياـ بميمتو كتابة، كأف يفصح عند قبكلو لمميمة عف أم ظركؼ مف 

(4)حيدتو كاستقبللو
. 

إلى )..إذا اتفؽ  ( منيا6تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف في المادة )كقد أشارت 

المدعي كالمدعى عميو عمى أف ينظر النزاع مف قبؿ محكـ منفرد..( فاتفاؽ الطرفيف يككف مف 

خبلؿ تقديـ طمب التحكيـ المقدـ إلى أميف السر كالرد عميو بذات الطريقة، كمف ثـ يقكـ أميف السر 

و بيف األطراؼ مف بتزكيد كؿ طرؼ بما قدمو الطرؼ اآلخر، دكف اإلشارة إلى ما يمكف تبادل

(5)مراسبلت أك كثائؽ أك أية أكراؽ متعمقة بالنزاع القائـ بينيما
. 

                                                 

 ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.4( المادة )1)

 ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.5( المادة )2)

 .237( حمزة أحمد حداد، التحكيـ، التحكيـ في القكانيف العربية، ص 3)

( مف قانكف التحكيـ المصرم. كبيذا المعنى 16/ج( مف قانكف التحكيـ األردني، كالتي تقابؿ المادة )15( المادة )4)
 .226 - 225كاالتجاه فتحي كالي، مرجع سابؽ، ص 

 ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.5ك  4( كذلؾ حسب ما نصت عميو المادتيف )5)
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تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف آلية تعييف المحكـ الذم يمتنع أحد  بينتكقد 

يينو لنظر النزاع، إذ منحت صبلحية المحكمة المقررة لتعييف المحكـ بمكجب أطراؼ النزاع عف تع

إلى رئيس مجمس اإلدارة الذم يتكلى تعييف المحكـ حيث نصت المادة  (1)قانكف التحكيـ األردني

تنع أحد األطراؼ عف تعييف /ج( مف تعميمات حؿ المنازعات في البكرصة عمى أنو: "إذا ام6)

محكمو كما ىك مذككر في الفقرة )ب( مف ىذه المادة يقكـ رئيس مجمس اإلدارة بتعييف المحكـ بدال 

 عنو".

مما تقدـ يتبيف أف  تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف لـ تحدد شركطان معينة يجب 

مف قبؿ رئيس مجمس اإلدارة حسب  تكافرىا في المحكميف عمكما، أك المحكميف الذيف يتـ اختيارىـ

ما نصت عميو التعميمات في الحاالت التي يمكف لمرئيس مف ممارسة ىذا الحؽ بالتعييف، عمى 

. سيما كأف المنازعات الناشئة بيف الكسيط المالي (2)غرار ما نص عميو قانكف التحكيـ األردني

تعمقة بتداكؿ األكراؽ المالية ليا خصكصيتيا الفنية كالقانكنية، التي تتطمب بالشخص كالعميؿ كالم

المعركض عميو النزاع أف يككف صاحب خبرة كدراية بشؤكف البكرصة كعممياتيا، كىك ما يسعى 

(3)المتعاممكف في األسكاؽ المالية مف تكفره في المحكـ المعركض عميو النزاع
. 

 المطمب الثاني

 نظر الدعوى التحكيمية 

 يعتبر إعفاء التقيد مف األصكؿ كالقكاعد اإلجرائية التي تحكـ المنازعات القضائية مف أىـ

ما يميز أسباب المجكء إلى التحكيـ، فالقاضي ممـز بإتباع ما تفرضو القكاعد اإلجرائية الخاضع ليا 

                                                 

 ( مف قانكف التحكيـ األردني.16/2( المادة )1)

 /أ( مف قانكف التحكيـ األردني.15( المادة )2)

التحكيـ اإلجبارم ككسيمة لفض المنازعات في سكؽ األكراؽ المالية: دراسة  (. 2009( صالح راشد الحمراني )3)
 .88مقارنة حكؿ مدل دستكريتو. دار النيضة العربية، القاىرة، ص
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في ظؿ النظاـ القانكني التابع لو، في حيف تحدد إرادة األطراؼ في عممية التحكيـ مدل المركنة 

حكيـ بنظاـ إجرائي التي يتمتع بيا المحكمكف عند نظر النزاع، فقد يعمد األطراؼ إلى تقييد ىيئة الت

معيف يتـ تحديده مف قبميـ، كقد يترككا أمر تحديد النظاـ األجرائي لتقدير ىيئة التحكيـ كبما يتناسب 

(1)مع طبيعة مكضكع النزاع، كذلؾ تبعا إلرادتيـ التي تمثؿ جكىر فكرة التحكيـ
. 

( مف قانكف التحكيـ التي نصت عمى أف: 94كىذا ما أخذ بو المشرع األردني في المادة )

"لطرفي التحكيـ االتفاؽ عمى اإلجراءات التي تتبعيا ىيئة التحكيـ بما في ذلؾ حقيما في إخضاع 

متبعة في أم مؤسسة أك مركز تحكيـ في الممكة أك خارجيا فإذا لـ يكجد ىذه اإلجراءات لمقكاعد ال

مثؿ ىذا االتفاؽ كاف لييئة التحكيـ أف تختار إجراءات التحكيـ التي تراىا مناسبة كذلؾ مع مراعاة 

 أحكاـ ىذا القانكف"

كقد نصت تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف عمى خضكع اإلجراءات أماـ ىيئة 

/أ( منيا ذلؾ بقكليا: "تخضع اإلجراءات 13ألحكاميا الخاصة عندما قررت في المادة )التحكيـ 

أماـ ىيئة التحكيـ ألحكاـ ىذه التعميمات، كفي الحاالت التي لـ يرد بشأنيا نص في ىذه التعميمات 

يرجع إلى التشريعات األردنية ذات العبلقة". كما أكدت التعميمات كبمكجب الفقرة )ب( مف ذات 

مادة عمى كجكب تطبيؽ التشريعات األردنية ذات العبلقة عمى مكضكع النزاع عمى اعتبار أف ال

 عممية التحكيـ تجرم في المممكة كمتعمقة بنزاع قائـ بيا.

كيقكـ أميف السر برفع ممؼ النزاع إلى المحكـ أك ىيئة التحكيـ حسب مقتضى الحاؿ لنظر 

. ليقكـ المحكـ أك ىيئة (2)كالكثائؽ كتعييف المحكميف  النزاع، بعد أف يتـ استكماؿ تبادؿ المكائح

التحكيـ بتعييف كتاب لمجمسات بداية، كبدراسة القضية عمى ضكء المكائح كالمستندات المقدمة مف 

                                                 

أحمػد السػيد  تحكيـ الدكليػة، الناشػر:كأنظمة ال 1994لسنة  97( الصاكم، أحمد السيد،  التحكيـ طبقا لمقانكف رقـ 1)
 .187ص  ،9889صاكم، القاىرة، 

 /أ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.7( المادة )2)
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يما ذلؾ، كما يحؽ لييئة األطراؼ، كلمييئة حؽ سماع أقكاؿ األطراؼ حتى كلك لـ يطمب أم من

التحكيـ االستماع إلى شيادة أم شخص ترل مكجبان لسماعو، شريطة أف يككف ذلؾ بحضكر 

(1)الطرفيف أك بعد دعكتيما لذلؾ
. 

لتعميمات صحة كتجنبان لمتأخير في إجراء تبميغات أطراؼ الدعكل التحكيمية، فقد أجازت ا

إرساؿ اإلشعارات كاإلخطارات كالقرارات لذكم العبلقة إذا ما تـ إرساليا بالفاكس أك البريد السريع 

. كلـ تعتمد (2)كاعتبرت مثؿ ىذه اإلجراءات منتجة ألثارىا ما لـ يتفؽ أطراؼ العبلقة عمى غير ذلؾ

يمات حؿ المنازعات في البكرصة ما نص عميو قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية في كيفية كآلية تعم

(3)إجراء التبميغات كأكقاتيا كما يجب أف تشتمؿ عميو كرقة التبميغات
 . 

بكرصة عماف حالة التخمؼ عف حضكر الجمسات مف قبؿ أحد كقد راعت تعميمات 

األطراؼ تحقيقا لمبدأ العدالة كالمساكاة بينيـ، عمى الرغـ مف تبميغو المكعد حسب األصكؿ 

كاإلجراءات المتبعة إذا كاف تغييبو لعذر مقبكؿ، إذ أنو مفيكـ مخالؼ لنص الفقرة )ب( مف المادة 

"إذا تخمؼ أحد الطرفيف عف حضكر الجمسات رغـ دعكتو ( مف التعميمات كالتي نصت عمى: 8)

حسب األصكؿ، كاف لييئة التحكيـ بعد التأكد مف عدـ كجكد عذر مقبكؿ، أف تتابع ميمتيا كتعتبر 

اإلجراءات قد تمت في مكاجية الطرفيف". أف تعيد النظر في اإلجراءات التي تمت في غيبة الطرؼ 

ر الييئة كبعكس ذلؾ تعتبر كافة اإلجراءات التي تمت إجراءات الذم يممؾ عذران مقبكالن كفقا لتقدي

 صحيحة كتعد بأنيا إجراءات تمت في مكاجية الطرفيف.

( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف عمى 9كقد نصت الفقرة )أ( مف المادة )

جراءات مكاف التحكيـ فقد جاء فييا :" يككف مكاف التحكيـ في عماف كتككف البكرصة مقران إل

                                                 

 /ب( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.7( المادة )1)

 /أ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.8( المادة )2)

 كتعديبلتو. 1988( لسنة 24( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية رقـ )16-4( تنظر لممكاد مف )3)
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، كىي بذلؾ جعمت مدينة عماف مكانان لمتحكيـ في (1)التحكيـ ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ" 

منازعات األكراؽ المالية الناشئة بيف الكسيط المالي كالعميؿ، ما لـ يتفؽ األطراؼ عمى اختيار 

الفقرة )ب( مف المادة ذاتيا فقد اعتبرت المغة العربية ىي لغة التحكيـ حيث نصت  مكانا آخر، كأما

، أما (2)عمى:" تككف المغة العربية ىي لغة التحكيـ ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى اعتماد لغة أخرل"

حكيـ فقد نصت عميو الفقرة مف ذات المادة:" تككف ىيئة بالنسبة لسير اإلجراءات أماـ ىيئة الت

ال يسمح بحضكر أم شخص غير الطرفيف أك ممثمييـ ك  التحكيـ مسؤكلة عف سير الجمسات،

(3)إال بمكافقة ىيئة التحكيـ" )المحاميف( القانكنييف 
. 

التحكيـ ككاتب الجمسات عمى محاضر الدعكل التحكيمية فقد  تكقيع رئيس ىيئةكيجب 

"  عمى أنو ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف9)نصت عميو الفقرة )د( مف المادة 

كىي بذلؾ لـ تتطرؽ إلى ، (4)تكقع محاضر الجمسات مف قبؿ رئيس ىيئة التحكيـ ككاتب الجمسات"

تكقيع باقي أعضاء الييئة في حاؿ كانت الييئة مشكمة مف ثبلث محكميف، كعمى الرغـ مف أف 

قانكف التحكيـ األردني لـ يتطرؽ إلى كجكب تكقيع ىيئة التحكيـ عمى محاضر الجمسات في متف 

كاستنادان ألحكاـ نصكصو مكتفيان بالنص عمى كجكب تدكيف تمؾ المحاضر، إال أف ىيئة التحكيـ 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية ممزمة بتكقيع محاضر الجمسات، ليتـ التأكد 88/1المادة )

 مف سبلمة سير اإلجراءات كحضكر كامؿ أعضاء الييئة التي تنظر النزاع.

كمف المآخذ التي تتخذ عمى المشرع األردني في قانكف التحكيـ أنو لـ يتطرؽ إلى كجكب 

/ج( منو، مما يعتبر معو كالحالة تمؾ 39ب جمسات محاضر التحكيـ في نص المادة )تعييف كات

                                                 

 /أ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.9( المادة )1)

 /ب( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.9( المادة )2)

 /ج( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.9( المادة )3)

 /د( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.15( المادة )4)
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بأف تعييف كاتب لمجمسات ال يعد شرطان كاجبان مف شركط إجراءات العممية التحكيمية، كبالتالي ال 

 يمكف اعتبار حكـ التحكيـ باطبلن إف لـ يتـ تعييف كاتب لمجمسات.

( ىيئة 14ي البكرصة في الفقرة )أ( مف المادة )كقد ألزمت تعميمات حؿ المنازعات ف

( يكـ مف تاري  رفع الممؼ إلييا حيث 98التحكيـ بإصدار قرارىا المنيي لمخصكمة خبلؿ مدة )

( عشريف يكمان مف تاري  98نصت عمى " عمى ىيئة التحكيـ إصدار قرار التحكيـ النيائي خبلؿ )

، أما الفقرة )ب( مف ذات المادة فقد منحت مجمس اإلدارة إمكانية تمديد ىذه (1)رفع الممؼ إلييا" 

(2)( يكـ أيضان إذا اقتنع بناء عمى طمب مقنع يقدـ لممجمس مف قبؿ ىيئة التحكيـ98المدة إلى )
. 

كيرل الباحث أف مدة العشريف يكمان غير كافية حيث إف منازعات بكرصة عماف تككف في 

ممستثمر ان، فالتركم بالتداكؿ ليك متطمب لالغالب بمبالغ كبيرة ، كيمكف أف يككف أحد أطرافيا أجنبي

 .ففي بكرصة عما

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.14) ( الفقرة )أ( مف المادة1)

 في بكرصة عماف. ( مف تعميمات حؿ المنازعات14( الفقرة )ب( مف المادة )2)
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 المبحث الثاني

 البورصة انتياء اإلجراءات التحكيمية في

، كىك الحكـ الذم يطمح إليو لى حكـ نيائيالكصكؿ إإنياء الخصكمة ك  ىي أف الغاية

أطراؼ النزاع مف الكصكؿ إليو بغية حصكؿ كؿ طرؼ عمى ما ادعاه كقدـ بيناتو إلثبات حقو، مما 

يستكجب عمى ىيئة التحكيـ كككنيا كانت محؿ ثقة األطراؼ عند اختيارىـ ليا، أف تكصؿ كؿ ذم 

(1)حب حؽ إلى حقو ضمف المدة المحددة ليا اتفاقية كانت أك قانكنيةصا
. 

ـ كالتي تفصؿ بشكؿ كيمكف تعريؼ حكـ التحكيـ بأنو: "جميع القرارات الصادرة عف المحك

قطعي في المنازعة المعركضة عمى المحكـ سكاء كانت أحكامان كمية تفصؿ في مكضكع المنازعة 

ككؿ أـ أحكامان جزئية تفصؿ في شؽ منيا سكاء تعمقت ىذه القرارات بمكضكع المنازعة ذاتيا أك 

(2)صكمة" باالختصاص أك بمسألة تتعمؽ باإلجراءات أدت بالمحكـ إلى الحكـ بإنياء الخ
. 

ءن عمى ما تقدـ فإف حكـ التحكيـ يعد كالحكـ القضائي فيجب أف يككف كاضحان كحاسمان كبنا

في منطكقو، كبصكرة ال تدع مجاالن لمشؾ في تحديده لحقكؽ ككاجبات األطراؼ في الدعكل 

ال كاف  التحكيمية، بحيث يجب أف يرد الحكـ عمى كافة طمبات الخصكـ بالدعكل سمبا أك إيجابان كا 

 بحث إلى مطمبيف كما يأتي:م. كقد قسمت ىذا ال(3)بو بالنتيجةعرضة لمطعف 

  

                                                 

أحمد  الناشر: .كأنظمة التحكيـ الدكلية 1994لسنة  27التحكيـ طبقا لمقانكف رقـ  .(2002( أحمد السيد صاكم )1)
 .169السيد صاكم، القاىرة، ص 

، ص  2009(إبراىيـ رضكاف الجغيبر، بطبلف حكـ المحكـ، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، االردف، 2)
 .الطعف بالبطبلف عمى أحكاـ التحكيـ الصادرة في المنازعات الخاصة الدكلية .(2004حفيظة السيد حداد )ك  ،30

 .25دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ص 

 .383( حمزة أحمد حداد، التحكيـ البمداف العربية، ص 3)
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 المطمب األول

 إصدار حكم التحكيم 

بعد االنتياء مف جميع اإلجراءات الكاجب إتباعيا فإف المحكـ أك الييئة التحكيمية ممزمة 

فإنو سيتـ عرض ذلؾ كمف أجؿ الكصكؿ إلى  مدة المحددة ليا،بإصدار حكميا في النزاع خبلؿ ال

 أىـ ما تقكـ بو ىيئة التحكيـ إلصدار قرارىا عمى النحك التالي:

 أوال: المداولة:

المداكلة بيف أعضائيا في  كذلؾ مف خبلؿأكؿ اإلجراءات التي تقـك بيا ىيئة التحكيـ  كىي

تـ إصداره بالدعكل، كذلؾ خبلؿ مناقشات أعضاء حاؿ تعددىـ لبلتفاؽ عمى الحكـ النيائي الذم سي

ىيئة التحكيـ كتبادؿ آرائيـ في كافة البينات كالطمبات كالدفكع المقدمة مف أطراؼ الدعكل 

. (1)التحكيمية، كذلؾ لتككيف عقيدتيا في ظركؼ الدعكل قبؿ النطؽ بالحكـ النيائي في الدعكل

باإلضافة إلى تبادؿ الرأم في القكاعد القانكنية كاجبة التطبيؽ عمى النزاع المعركض عمى ىيئة 

(2)التحكيـ
. 

تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف لمسألة المداكلة بيف أعضاء ىيئة تشير كلـ 

/أ( مف التعميمات التي نصت عمى أنو: "إذا 15. إال أنو يفيـ مف مضمكف نص المادة )(3)التحكيـ

بكجكب المداكلة بيف أعضاء عيف ثبلثة محكميف يتخذ قرار التحكيـ باإلجماع أك باألغمبية...". 

                                                 

 .171كأنظمة التحكيـ الدكلية، ص  1994لسنة  27 ( أحمد السيد صاكم، التحكيـ طبقا لمقانكف رقـ1)

( محمد عبد الخالؽ الزعبي، قانكف التحكيـ كنظاـ قانكني قضائي إتفاقي مف نكع خاص ممحقا بو أىـ إتفاقيات 2)
 .251لتحكيـ الدكلية، ص كتشريعات ا

( 38( ككذلؾ قانكف التحكيـ األردني لـ يتطرؽ بدكره إلى مسألة المداكلة بيف أعضاء ىيئة التحكيـ في المادة )3)
سكؽ دمشؽ لؤلكراؽ المالية حذك تعميمات حؿ المنازعات في  منو. كقد حذا نظاـ التحكيـ كفض المنازعات في

 بكرصة عماف بعدـ تطرقو لمسألة المداكلة بيف أعضاء ىيئة التحكيـ.
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/أ( مف تعميمات 15ىيئة التحكيـ لمكصكؿ إلى حكـ نيائي منيي لمخصكمة كفقا لما بينتو المادة )

 حؿ المنازعات في بكرصة عماف.

كال تكجد أية شكميات معينة في عممية المداكلة بيف األعضاء، كلكف مف الكاجب أف تككف 

دـ كجكد نص يقضي بذلؾ، ككف أف سرية المداكلة يعتبر مداكلة أعضاء ىيئة التحكيـ سرية رغـ ع

كلذلؾ يتكجب أف تككف المداكلة سرية بيف أعضاء ىيئة التحكيـ  لمتحكيـ،مف المبادئ األساسية 

. كيجب أف تتـ المداكلة بيف جميع أعضاء ىيئة (1)لمكصكؿ إلى الحكـ النيائي في الخصكمة

التحكيـ، فبل يتصكر أف تتـ بيف رئيس الييئة مع أحد األعضاء بمعزؿ عف العضك الثالث إذا كانت 

الييئة مشكمة مف ثبلثة محكميف، فمف الممكف أف تتـ المداكلة بيف أعضاء ىيئة التحكيـ بكاسطة 

الفاكس مف دكف اجتماعيـ بمكاف كاحد، كما مف الممكف أف تتـ البريد اإللكتركني أك الياتؼ أك 

(2)المداكلة شفكيان أك كتابة عند اجتماعيـ بمكاف كاحد
. 

عمى القرار الذم يتعيف إصداره في  أعضاء ىيئة التحكيـ بيف عممية المداكلة فإذا تمت

ما قررتو المادة  ىذاالتصكيت ، ك فؽ الييئة عمى رأم كاحد بشأنو فعندىا يتـ المجكء إلى حاؿ كلـ تت

ي ني/أ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف، التي بينت طريقة اتخاذ القرار الم15)

لمخصكمة مف قبؿ الييئة المشكمة مف ثبلثة محكميف عندما تبنت حالتي اإلجماع أك األغمبية بيف 

الييئة، أما في حاؿ عدـ تكافر أم مف الحالتيف فقد أخذت التعميمات بحالة قياـ رئيس ىيئة  أعضاء

 التحكيـ بإصدار القرار بمفرده مخالفة بذلؾ ما أخذ بو قانكف التحكيـ األردني.

كيعتبر تكقيع جميع أعضاء ىيئة التحكيـ عمى القرار دليبلن عمى حصكؿ المداكلة بينيـ 

ي المداكلة، كما يعتبر امتناع تكقيع أحد أعضاء ىيئة التحكيـ عمى القرار كاشتراكيـ جميعان ف

                                                 

 .173 كأنظمة التحكيـ الدكلية، ص 1994لسنة  27( أحمد السيد صاكم، التحكيـ طبقا لمقانكف رقـ 1)

 .429( فتحي كالي، قانكف التحكيـ في النظرية ك التطبيؽ، ص 2)
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لمخالفتو رأم األغمبية أك قيامو بتثبيت مخالفتو بمذكرة مرفقة مع القرار كمكقعة منو دليبل عمى 

حصكؿ المداكلة بيف أعضاء ىيئة التحكيـ، كعميو فبل يجكز الطعف بعدـ إجراء المداكلة إال بالطعف 

ر ككف أف قرار التحكيـ يعد مف قبيؿ األكراؽ الرسمية التي ال يجكز إثبات ما كرد بمحتكاىا بالتزكي

(1)إال مف خبلؿ الطعف بالتزكير
. 

 ثانيا: تسبيب القرار:

صة عماف ىيئة ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكر 15ألزمت الفقرة )ب( مف المادة )

التحكيـ بتسبيب القرار الصادر عنيا، حيث نصت عمى أنو: "يجب أف يككف القرار مسببا". ككف أف 

تسبيب القرار يعتبر مف ضمانات التقاضي أماـ المحكميف، فيك يضمف مدل استيعابيـ لكقائع 

يمتيا التي قامت النزاع كطمبات كدفكع أطراؼ الدعكل التحكيمية، كبياف حسف أداء ىيئة التحكيـ لم

، ككذلؾ يعتبر تسبيب (2)بيا مف خبلؿ بياف األسباب الكاقعية كالقانكنية التي أدت إلى صدكر الحكـ

الحكـ الضمانة األكفى لمخصكـ في مكاجية ىيئة التحكيـ كحثيـ عمى بذؿ العناية كتكخي الدقة عند 

(3)إصدارىـ القرار المنيي لمنزاع مف جية ثانية
. 

كلييئة التحكيـ مطمؽ الصبلحية في تسبيب قرارىا دكف التزاميا باألخذ بما طرحو األطراؼ 

مف أسباب مف خبلؿ طمباتيـ كدفكعيـ في الدعكل، فميا أف تأخذ باألسباب التي تراىا ىي مناسبة 

عقكال مف ممؼ شريطة أف يبني التسبيب عمى كقائع ثابتة في ممؼ الدعكل كمستخمصة استخبلصان م

                                                 

 .431( فتحي كالي، قانكف التحكيـ في النظرية ك التطبيؽ، ص1)

(، المسمؾ السميـ إلصدار كتنفيذ حكـ التحكيـ : دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، 2013( محمد عمي بني مقداد )2)
 .86ردف : عماف، األردف صمؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع، دار اليازكرم، إربد، األ

 .185لية، ص كأنظمة التحكيـ الدك  1994لسنة  27( أحمد السيد صاكم، التحكيـ طبقا لمقانكف رقـ 3)
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الدعكل التحكيمية، كأف يؤدم التسبيب إلى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في القرار النيائي مف قبؿ 

(1)ىيئة التحكيـ
. 

 ثالثا: مكان صدور القرار وتاريخو:

( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف 15) نصت الفقرة )ج( مف المادةكىذا ما 

عمى أنو: "يعتبر قرار التحكيـ صادران مف مكاف التحكيـ كفي التاري  الذم صدر منو". فاألصؿ 

كتبعان لتعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف ىك ما يختاره األطراؼ مكانان لمتحكيـ، فإذا اتفؽ 

ك مكاف التحكيـ، فإف مثؿ ىذا االتفاؽ يككف ممزمان األطراؼ عمى تحديد مكاف معيف كجعبله ى

لؤلطراؼ كلييئة التحكيـ، أما في حاؿ غياب اتفاؽ األطراؼ فيككف مكاف التحكيـ ىك مدينة عماف، 

 كتككف بكرصة عماف ىي مقران إلجراءات العممية التحكيمية.

/أ( 9لمادة )كىذا ما أخذت بو تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف عندما قررت في ا

منيا عمى أنو: "يككف مكاف التحكيـ في عماف كتككف البكرصة مقران إلجراءات التحكيـ ما لـ يتفؽ 

الطرفاف عمى غير ذلؾ". فالعبرة إذف في اتفاؽ األطراؼ عمى تحديد مكاف التحكيـ كحريتيـ في 

مثؿ ىذا االتفاؽ فتمـز االختيار كضركرة احتراـ ىيئة التحكيـ التفاقيـ عمى ذلؾ. أما في حاؿ غياب 

تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف، عمى جعؿ مدينة عماف ىي مكانا لمتحكيـ كجعؿ 

البكرصة مقران إلجراءاتو مما يرتب عمى ىيئة التحكيـ ضركرة إتباع ما كرد عميو النص كاعتبار 

تحكيـ المشكمة مف ثبلثة البكرصة مقران لمتحكيـ، كبيذا االتجاه كلغياب اتفاؽ األطراؼ أخذت ىيئة ال

محكميف في قرارىا التحكيمي الصادر عنيا في النزاع الناشئ بيف األطراؼ نتيجة التعامؿ ببيع 

                                                 

 .402( حمزة أحمد حداد، التحكيـ، التحكيـ في البمداف العربية، ص 1)
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كشراء األسيـ، حيث كرد في قرارىا بأف مكاف التحكيـ يككف في بكرصة عماف سندان ألحكاـ المادة 

(1)/أ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف9)
. 

كاعتبرت محكمة استئناؼ حقكؽ عماف بأف قياـ المحكـ المنفرد بعقد جمسات التحكيـ في 

في  مكتبو الخاص الكاقع في مدينة عماف، يككف متكافقان مع ما نصت عميو تعميمات حؿ المنازعات

بكرصة عماف، لتعذر القياـ بإجراءات التحكيـ في مقر البكرصة لمصادفة اعتصاـ مكظفي السكؽ 

في تمؾ الفترة، سٌيما كأف النظاـ ىك الذم سرل عمى إجراءات العممية التحكيمية كأف المحكـ قد 

كف طبؽ أحكاـ قانكف التحكيـ األردني لسد النقص في نظاـ حؿ المنازعات في بكرصة عماف فيك

(2)قراره متكافقان مع القانكف
. 

تحديد تاري  صدكر الحكـ ىك تحديد الكقت الذم تسرم فيو آثار الحكـ  مفأما العبرة 

نصت عميو تعميمات حؿ المنازعات  كلمعرفة فيما إذا كاف الحكـ قد صدر في الميعاد المحدد الذم

/أ( مف التعميمات عمى أنو: "عمى ىيئة التحكيـ إصدار 14في بكرصة عماف، فقد نصت المادة )

( عشريف يكمان مف تاري  رفع الممؼ إلييا"، كمنحت الفقرة )ب( مف 98قرار التحكيـ النيائي خبلؿ )

ى مجمس إدارة البكرصة بناء عمى طمب مقنع ذات المادة صبلحية تمديد المدة الكاردة لمدة مماثمة إل

( مف 14مع ىيئة التحكيـ. فإذا ما صدر قرار ىيئة التحكيـ بعد انقضاء المدد المحددة في المادة )

، مما يمكف أحد أطراؼ النزاع (3)التعميمات، فيككف قد صدر بعد زكاؿ سمطة المحكميف في إصداره

مف المجكء إلى القضاء العادم في ىذه الحالة لممطالبة بمكضكع الحؽ  الذم صدر الحكـ ضده

 مكضكع الدعكل التحكيمية.

                                                 

، بكرصة 8/6/2009حكيمي الصادر باألكثرية عف ىيئة التحكيـ المشكمة مف ثبلثة محكميف بتاري  ( القرار الت1)
 عماف.

 ، قمـ محكمة استئناؼ حقكؽ عماف.22/5/2013/ طمب تاري  43/2012( قرار استئناؼ حقكؽ عماف رقـ 2)

 .100سة نظرية تطبيقية مقارنة، ص ( محمد عمي بني مقداد، المسمؾ السميـ إلصدار كتنفيذ حكـ التحكيـ : درا3)



113 
 

 

 

كيعتبر تاري  الحكـ النيائي المثبت مف قبؿ المحكـ الذم أصدر الحكـ حجة عمى الخصـك  

، باإلضافة إلى تحديد بدء سرياف (1)ألم منيـ إنكاره إال عف طريؽ الطعف بو بالتزكيرفبل يمكف 

مدة إقامة دعكل بطبلف حكـ التحكيـ الصادر عف ىيئة التحكيـ لدل المحكمة المختصة، فقد 

( مف قانكف التحكيـ األردني عمى أف: "ترفع دعكل بطبلف حكـ التحكيـ خبلؿ 58مادة )نصت ال

الثبلثيف يكمان التالية لتاري  تبميغ حكـ التحكيـ لممحكـك عميو كال يحكؿ دكف قبكؿ دعكل البطبلف 

 نزكؿ مدعي البطبلف عف حقو في رفعيا قبؿ صدكر حكـ التحكيـ".

 رابعا: توقيع ىيئة التحكيم:

صؿ أف يككف تكقيع المحكميف عمى القرار بذات التاري  كلكف ألسباب قد تطرأ مف األ

الناحية العممية، قد يختمؼ تاري  تكقيع بعض المحكميف عف البعض اآلخر، إذ يعتبر كالحالة تمؾ 

أف العبرة في تاري  الحكـ ىك لمتاري  الذم تتحقؽ فيو األغمبية في حالة أف صدر القرار باألغمبية 

قبؿ ىيئة التحكيـ، أما في حاؿ أف صدر القرار باإلجماع أك أف يككف مف الكاجب صدكر مف 

القرار باإلجماع، فالعبرة في ىذه الحالة يككف بتاري  تكقيع آخر محكـ مف ىيئة التحكيـ عمى الحكـ 

(2)الصادر عنيـ باإلجماع
. 

د( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف عمى أنو:  /15المادة ) نصتحيث 

"يصدر قرار التحكيـ كتابة كيكقع عميو مف قبؿ ىيئة التحكيـ". فيجب أف يصدر القرار المنيي 

لمخصكمة كتابة مف قبؿ ىيئة التحكيـ، فبل يتصكر عند تنفيذ القرار لدل المحكمة المختصة أف 

يان الستحالة تنفيذه في مثؿ ىذه الحالة، حتى كلك اتفؽ أطراؼ الدعكل يككف مثؿ ىذا القرار شفك 

                                                 

 .184كأنظمة التحكيـ الدكلية، ص  1994لسنة  27( أحمد السيد صاكم، التحكيـ طبقا لمقانكف رقـ 1)

 .410( حمزة أحمد حداد، التحكيـ في البمداف العربية، ص2)
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في  أعضاء ىيئة التحكيـ التكقيع عميو . كيتعيف عمى(1)التحكيمية عمى عدـ صدكر القرار كتابة

دكر القرار باإلجماع، كيكتفي بتكقيع أغمبية المحكميف إذ صدر القرار بأغمبية أعضاء ىيئة حاؿ ص

(2)التحكيـ مع ذكر سبب امتناع األقمية عف التكقيع عمى القرار
. 

المحكميف مف بياف سبب المخالفة إما في الحكـ ذاتو أك في كرقة كال يمنع مف قياـ أقمية 

مستقمة لبياف سبب الرفض الذم لـ يتماشى مع رأم األغمبية كبياف رأيو القانكني المخالؼ لرأم 

(3)األغمبية مع بياف أسباب ىذا الرأم
. 

لحكـ المكقع مف أغمبية أعضاء ىيئة التحكيـ ىك القرار الذم يعتد بو عند كمع ذلؾ يبقى ا 

تنفيذ القرار، حتى كلك لـ يرفؽ معو قرار المخالفة الصادر عف أقمية المحكميف المخالفيف. كباكتماؿ 

تكقيع القرار سكاء مف كافة المحكميف أك مف أغمبية المحكميف يعتبر الحكـ مستكفيان لركنو الشكمي، 

(4)ذم يترتب عمى تخمفو بطبلف حكـ التحكيـكال
. 

/ىػ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف مصاريؼ 15كقد اعتبرت المادة )

التحكيـ مف مشتمبلت قرار التحكيـ النيائي، حيث نصت عمى أنو: "يجب أف يتضمف قرار التحكيـ 

ائي حكمان بشأف مصاريؼ كأتعاب المحكميف كالطرؼ الذم يتحمميا أك نسبة ما يتحممو كؿ الني

طرؼ". متماشية بذلؾ مع ما نص عميو قانكف التحكيـ األردني مف كجكب أف يتضمف حكـ التحكيـ 

. حتى لك تـ تحديد مقدار ىذه (5)تحديد أتعاب المحكميف كنفقات التحكيـ كتكزيعيا بيف األطراؼ

األتعاب باالتفاؽ بيف ىيئة التحكيـ كأطراؼ الدعكل التحكيمية عند بدء نظر النزاع مف قبؿ ىيئة 

التحكيـ، كفي حاؿ عدـ االتفاؽ عمى مقدار األتعاب فتقكـ ىيئة التحكيـ بتحديد قيمة األتعاب بقرار 
                                                 

 .112( محمد عمي بني مقداد، المسمؾ السميـ إلصدار كتنفيذ حكـ التحكيـ : دراسة نظرية تطبيقية مقارنة، ص1)

 .269(، التحكيـ في القكانيف العربية، نشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص 1990( أحمد أبك الكفا )2)

 .442( فتحي كالي، قانكف التحكيـ في النظرية ك التطبيؽ، ص 3)

 .412( حمزة أحمد حداد، التحكيـ في البمداف العربية، ص 4)

 األردني./ج( مف قانكف التحكيـ 41( المادة )5)
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لمطعف أماـ المحكمة المختصة كيككف قرار المحكمة في  تصدره ليذه الغاية، كيككف قرارىا قاببلن 

(1)ىذه الحالة نيائيان 
. 

يستفاد  -1كبيذا االتجاه أخذت محكمة التمييز األردنية عندما قررت في أحد قراراتيا بأنو: "

ف القرار الصادر عف ىيئة التحكيـ أ 9881( لسنة 31( مف قانكف التحكيـ رقـ )41مف المادة )

بتقدير أتعابيا يقبؿ الطعف أماـ المحكمة المختصة كيككف قرار المحكمة نيائيا كمؤدل ذلؾ أف 

القرار الصادر عف محكمة االستئناؼ في استدعاء الطعف بتقدير أتعاب ىيئة التحكيـ ال يقبؿ 

(2)الطعف تمييزان 
. 

كبمجرد صدكر القرار التحكيمي مف قبؿ ىيئة التحكيـ مشتمبلن عمى كافة بياناتو التي نصت 

عمييا تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف، كالبيانات التي نص عميو قانكف التحكيـ األردني 

يـ قرارىا النيائي كالذم يعتبر التي لـ يرد بشأنيا نص في تعميمات البكرصة، تصدر ىيئة التحك

كتتكلى ىيئة التحكيـ مف تمقاء نفسيا التي فصمت  (3)نيائيان كنافذا بحؽ أطراؼ الدعكل التحكيمية

ض انطكل عميو القرار أك تصحيح أم خطأ كتابي أك حسابي أك النزاع ميمة تفسير أم غمك 

صدر . كي(5)، كيعتبر قرار التفسير أك التصحيح جزءان ال يتجزء مف قرار التحكيـ(4)مطبعي في القرار

صدر قرار التحكيـ النيائي في الدعكل بنسخة أصمية يقكـ ىيئة التحكيـ بإيداعيا لدل أميف سر كي

، كيقـك أميف السر بدعكة أطراؼ الدعكل التحكيمية الستبلـ القرار حاؿ (6)مجمس إدارة البكرصة

نسخة مصدقة عف القرار ألم طرؼ يطمب استبلمو شريطة التأكد مف  كركده إليو كيقـك بتسميـ كؿ
                                                 

 /د( مف قانكف التحكيـ األردني.41( المادة )1)

 ، منشكرات مركز عدالة.25/5/2009تاري   2871/2008( تمييز حقكؽ رقـ 2)

/ ك( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف عمى أنو: "تككف قرارات ىيئة التحكيـ 15( نصت المادة )3)
 نيائية كنافذة".

 /ب( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.16( المادة )4)

 /ج( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.16( المادة )5)

 /أ( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.17( المادة )6)
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. ليصار بعد ذلؾ إلى تنفيذ قرار ىيئة (1)قياـ األطراؼ أك أحدىـ بدفع مصاريؼ التحكيـ كاممة

 القانكف عمى ما سنرل في الفرع التالي.التحكيـ بعد استنفاذ مدة رفع دعكل البطبلف حسب أحكاـ 

 المطمب الثاني 

 حجية الحكم وتنفيذه

بالحجية "بأف ما سبؽ عرضو عمى القضاء كتـ الفصؿ فيو ال ينبغي أف يطرح مرة  كيقصد

 أخرل لمنقاش أماـ نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ، أك أماـ أم محكمة أخرل، ليفصؿ فيو مف 

(2)د التي حددىا القانكف " جديد إال بالطرؽ كالمكاعي
. 

 ر القابمة لممنازعة كالثابتة بكاسطة القانكف لمضمكف الحكـ، كيراد بيا أيضان "الصفة غي

(3)كعميو فإف الشيء الذم نكزع فيو كصدر بشأنو حكـ، ال يككف قاببل لممنازعة فيما بعد" 
. 

لتحكيـ األردني عمى أف: "تحكز أحكاـ المحكميف ( مف قانكف ا59فقد نصت المادة )

الصادرة طبقٌا ليذا القانكف حجية األمر المقضي بو كتككف كاجبة النفاذ بمراعاة األحكاـ المنصكص 

عمييا فيو". كعميو كطبقا ليذا النص يحكز حكـ التحكيـ بمجرد صدكره حجية األمر المقضي بو كلك 

(4)ىذه الحجية ما بقي الحكـ قائمان  لـ يكف قد صدر األمر بتنفيذه كتبقى
. 

                                                 

 /ب، ج( مف تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف.17( المادة )1)

. كالسيد 783(، أصكؿ المحاكمات المدنية، الجزء الثاني، دار كائؿ لمنشر، ص2003(الزعبي، عكض أحمد، )2)
. بدكف طبعة عماف، المؤسسة الفنية لمطباعة 1997لسنو  27(. التحكيـ طبقا لمقانكف 2002أحمد صاكم )
 .266كالنشر، ص 

 .181، ص، القاىرة، دار الفكر العربي1(، مبادئ الخصكمة المدنية، ط.1997( راغب، كجدم )3)

(. التحكيـ: التحكيـ االختيارم، التحكيـ اإللزامي، التحكيـ في 1982عبد اليادم عباس كجياد ىكاش )( 4)
 .239المنازعات الدكلية، التحكيـ في التجارة الدكلية، الفكر القضائي، دمشؽ، ص 
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التي ال تعني قابمية األمر لمتنفيذ ك حجية األمر المقضي بو كككف أف حكـ المحكميف يحكز  

(1)كأف تعيف تحقؽ الحسـ بالنزاع
 كيككف قرار التنفيذ غير لمطعف لؤلسباب اآلتية:. 

 قرار قضائي بتصديؽ حكـ التحكيـ. إذا صدر -1

 ( يـك مف تاري  التبميغ بالحكـ التحكيمي.38فكات مدة الطعف بالبطبلف كىي ) -9

( مف قانكف التحكيـ األردني، يرل الباحث بأنو يحؽ 59كعمى الرغـ مما قضت بو المادة ) 

لمالية كتحقيقان لمصالحيـ ألطراؼ الدعكل التحكيمية في النزاع المتعمؽ باتفاقية التعامؿ باألكراؽ ا

الخاصة، االلتجاء إلى القضاء أك تقديـ طمب تحكيـ مرة أخرل لدل أميف سر مجمس إدارة 

البكرصة، كفقا لئلجراءات التي نصت عمييا تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف، في ذات 

عادة تشكيؿ ىيئة التحكيـ التي أصد رت حكـ التحكيـ مكضكع ما قضى بو حكـ التحكيـ السابؽ، كا 

السابؽ أك ىيئة مختمفة دكف أم قيد طالما كاف ذلؾ باتفاقيـ، كال تممؾ ىيئة التحكيـ المشكمة أك 

حتى المحكمة التي رفع أماميا مكضكعا التحكيـ السابؽ، أف تقضي مف تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ 

تحكيـ يتـ عمى الدعكل لسبؽ الفصؿ في مكضكع النزاع، ككف أف الفصؿ في النزاع بكاسطة ال

(2)أساس ما اتفؽ عميو األطراؼ دكف التقيد بأحكاـ القانكف
. 

فإذا ما أصدرت ىيئة التحكيـ حكميا في الدعكل التحكيمية، كلـ يقـ األطراؼ باالتفاؽ  

ضاء أك أماـ ىيئة التحكيـ، فمف المفترض أف يتـ تنفيذ عمى إعادة طرح النزاع مرة أخرل أماـ الق

 أالتفاقيىذا الحكـ طكاعية مف قبؿ المحككـ عميو عمى أساس ارتباط نظاـ التحكيـ بالطابع 

قد يتعذر تنفيذ مضمكف حكـ ( مف قانكف التحكيـ األردني، إال أنو 59كفقان المادة ) االختيارم،

صادر عف ىيئة التحكيـ في النزاع المعركض عمييا، مما التحكيـ لرفض المحككـ عميو لمحكـ ال

                                                 

محمد عبد الخالؽ الزعبي،، قانكف التحكيـ كنظاـ قانكني قضائي إتفػاقي مػف نػكع خػاص ممحقػا بػو أىػـ إتفاقيػات ( 1)
 .294كتشريعات التحكيـ الدكلية، ص 

 .461، ك فتحي كالي، مرجع سابؽ، ص 987( أحمد أبك الكفا، مرجع سابؽ، ص2)
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يضطر المحككـ لو تنفيذه جبران مف خبلؿ إصدار األمر مف القضاء بتنفيذ الحكـ لفرض الرقابة 

القضائية عمى الحكـ الصادر كالتثبت مف خمك حكـ ىيئة التحكيـ مف العيكب الجكىرية التي قد 

(1)تنفيذ الحكـ الصادر تمحؽ بو، كلمتحقؽ مف عدـ كجكد ما يمنع
. 

حكيـ األردني تنفيذ قرار التحكيـ الصادر عف ىيئة التحكيـ مف خبلؿ كقد منع قانكف الت 

. (2)الطمب المقدـ إلى المحكمة المختصة، ما لـ يكف مكعد رفع دعكل البطبلف قد انقضت مدتو

يستفاد مف  -1سارت محكمة التمييز األردنية عندما قررت في أحد قراراتيا بأف: "كبيذا االتجاه 

أف طمب تنفيذ حكـ التحكيـ ال يقبؿ إذا لـ يكف  9881لسنة  31/أ مف قانكف التحكيـ رقـ 53المادة 

مكعد رفع دعكل بطبلف الحكـ قد انقضى، كفي الحالة المعركضة فقد فصمت محكمة االستئناؼ 

مكضكعان قبؿ التحقؽ مما إذا كانت أحكاـ المادة سالفة الذكر قد ركعيت خاصة كأف بيذا الطمب 

الممؼ قد خبل مف تبميغ حكـ التحكيـ لطرفيو حتى إذا ما تبيف ليا أف ىذا الطمب مقدـ قبؿ انقضاء 

ذا كاف مقدمان بعد انقضاء المكعد المذككر يككف  مكعد رفع دعكل البطبلف قضت برده شكبلن، كا 

عي )المميز( محقان في طمبو كمستحقان لمرسكـ كالمصاريؼ كأتعاب المحاماة مما يجعؿ القرار المستد

(3)المميز سابقان ألكانو كمستكجبان لمنقض"
. 

ر طمب تنفيذ حكـ التحكيـ الصادر في النزاع كتقكـ محكمة االستئناؼ المختصة بنظ 

مكضكع الدعكل التحكيمية بيف الكسيط المالي كالعميؿ تدقيقان كتأمر بتنفيذه، إال إذا تبيف ليا أف 

                                                 

(، التنظيـ القانكني لمتحكيـ الدكلي كالداخمي في ضكء الفقو كقضػاء التحكػيـ : القػانكف 1997منير عبد المجيد ) (1)
المخػػتص بحكػػـ عناصػػر عبلقػػة التحكػػيـ الدكليػػة مػػػف حيػػث اإلجػػراءات ك المكضػػكع، منشػػأة المعػػارؼ، اإلسػػػكندرية، 

 ..484مصر، ص 

( مف قانكف التحكيـ األردني عمػى أف: "ترفػع دعػكل بطػبلف حكػـ التحكػيـ خػبلؿ الثبلثػيف يكمػان 58( نصت المادة )2)
اري  تبميغ حكـ التحكيـ لممحكػـك عميػو كال يحػكؿ دكف قبػكؿ دعػكل الػبطبلف نػزكؿ مػدعي الػبطبلف عػف حقػو التالية لت

/أ( مػف ذات القػانكف عمػى أنػو: "ال يقبػؿ طمػب تنفيػذ حكػـ التحكػيـ 53في رفعيا قبؿ صػدكر حكػـ التحكػيـ". كنصػت )
 إذا لـ يكف مكعد رفع دعكل بطبلف الحكـ قد انقضى".

 ، منشكرات قسطاس.4/3/9887تاري   3599/9886( القرار الصادر عف محكمة التمييز األردنية )حقكؽ( رقـ 3)
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(1)الحكـ مخالفا لمنظاـ العاـ، أك في حاؿ عدـ تبميغ الحكـ لممحككـ عميو تبميغان صحيحا
مع حؽ  .

المحكمة برفض تنفيذ حكـ التحكيـ إذا ما تكافرت أسباب البطبلف التي نص عمييا المشرع 

، ككف أف المحكمة المختصة ال تأمر بتنفيذ قرار التحكيـ ما لـ تتأكد مف تكافر الشكؿ (2)األردني

التحكيـ حكمان صحيحان مف حيث التطبيؽ كاإلجراءات التي  الذم أكجبو القانكف، كبأف حكـ ىيئة

(3)اتخذت عند إصداره
. 

/ب( مف قانكف التحكيـ األردني التي 54كتجدر اإلشارة أخيرا إلى ما نصت عميو المادة ) 

قرار المحكمة الصادر باألمر بتنفيذ حكـ التنفيذ، أما الحكـ الصادر  جاء فييا: "ال يجكز الطعف في

برفض التنفيذ فيجكز الطعف فيو أماـ محكمة التمييز خبلؿ ثبلثيف يكمان مف اليكـ التالي لمتبميغ 

 كيترتب عمى تصديؽ القرار الصادر برفض األمر بالتنفيذ سقكط اتفاؽ التحكيـ".

رار الصادر باألمر بالتنفيذ قرارا قطعيان ال يجكز الطعف بو كقد تضمف ىذا النص اعتبار الق 

لقانكف التحكيـ بأم طريؽ مف طرؽ الطعف، عمى عكس القرار الصادر برفض التنفيذ الذم أجاز 

، كىك رفض التنفيذ سقكط اتفاؽ التحكيـ الطعف بو لدل محكمة التمييز، كرتب عمى تصديؽ قرار

األردنية في حكـ حديث ليا في النزاع المعركض عمييا كالمتعمؽ  االتجاه الذم تبنتو محكمة التمييز

بالنزاع القائـ بيف أحد الكسطاء المالييف كأحد عمبلئو، عندما اعتبرت أف الدفع المقدـ مف قبؿ 

( يعتبر دفعان جديا كقررت إحالتو إلى المحكمة 54ك  59العميؿ حكؿ عدـ دستكرية نص المادتيف )

ا في ذلؾ، فقد جاء في قرار محكمة التمييز األردنية بأنو: "كحيث تجد الدستكرية إلبداء رأيي

ىك القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع  9881( لسنة 31محكمتنا أف قانكف التحكيـ رقـ )

ف ما أثاره ككيؿ المستدعية حكؿ عدـ دستكرية المادتيف ) ( مف قانكف التحكيـ 54ك  59الدعكل كا 

                                                 

 ./أ( مف قانكف التحكيـ األردني54( المادة )1)

 ( مف قانكف التحكيـ األردني.49( المادة )2)

 .977، ك أحمد السيد صاكم، مرجع سابؽ، ص 995( أحمد أبك الكفا، مرجع سابؽ، ص3)
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ث أف محكمتنا صاحبة الكالية إلحالة الطعف إلى المحكمة الدستكرية أك يعتبر دفعان جديان... كحي

رفضو كحيث نرل أف مف شركط إحالة الطعف لممحكمة الدستكرية أف يككف لمطاعف مصمحة في 

طعنو كأف تككف أسباب الطعف جدية كمؤدل ذلؾ أف تمؾ األسباب ظاىرىا يكحي بكجكد شبية 

(1)تكرية رأييا فيو"دستكرية تقضي أف تبدم المحكمة الدس
. 

(2)( مف قانكف التحكيـ54ك  59كقد قضت المحكمة الدستكرية بعدـ دستكرية المادتيف )
 . 

فإذا تـ إتباع اإلجراءات الكاردة في قانكف التحكيـ كتحققت شركط كصحة تنفيذ قرار  

التحكيـ دكف أف يتـ التقدـ بدعكل الطعف ببطبلف حكـ التحكيـ، يصبح ىذا الحكـ سندان تنفيذيان 

لعميؿ صالحان لمتنفيذ، كينتيي بو آخر إجراء مف إجراءات الدعكل التحكيمية بيف الكسيط المالي كا

 محققان بذلؾ الغاية التي اتفؽ األطراؼ عمييا مف الناحيتيف القانكنية كالكاقعية.

 

  

                                                 

 ، قمـ محكمة التمييز األردنية.18/1/9815تاري   1681/9814( قرار محكمة التمييز األردنية )حقكؽ( رقـ 1)

 .الصادر عف المحكمة الدستكرية 9815( لسنة 9( انظر: الحكـ رقـ )2)
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 الفصل الخامس

  خاتمةال والتوصيات والنتائج الخاتمة

 كقد تضمنت النتائج كالتكصيات، كىي:

 أواًل: النتائج:

 عميو االتفاؽ حاؿ يف كاحد محكـ مف عماف بكرصة في التحكيـ ىيئة تشكيؿ يتـ بأنو لمباحث تبيف -1

 حؿ تعميمات مف( 15) المادة مف( أ) الفقرة منطكؽ حسب قرارىـ ليتخذكا محكميف ثبلثة أك

 . عماف بكرصة في المنازعات

 .عمبلئو حساب لتداكؿ باإلضافة لحسابو الكسيط تداكؿ إمكانية لمباحث تبيف  -2

 قرار بجكاز لذلؾ المحددة المدة بلؿخ بدعكاه الئحة المدعي تقديـ عدـ حاؿ في نوأ لمباحث تبيف -3

 .ذلؾ غير عمى الطرفاف يتفؽ لـ ما التحكيـ إجراءات إنياء التحكيـ ىيئة

 بكرصة في المنازعات حؿ تعميمات إلى أك التحكيـ إلى تشير منفصمة بنكد كجكد عدـ لمباحث تبيف -4

 .كعمبلئيـ عماف بكرصة كسطاء بيف المبرمة العقكد مف الكثير في عماف

 عمى محددات يكجد كال المحكـ، في المطمكبة السابقة لمخبرات محددات أية كجكد عدـ لمباحث تبيف -5

 .عماف بكرصة في التحكيـ كمفة

 أك البيع أف عمى نصت 2117 لسنة المالية األكراؽ قانكف مف( 63) المادة بأف لمباحث تبيف -6

 . الحتياؿا أك بالتزكير اتفاقية كجكد دكف الكسيط قبؿ مف التصرؼ
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 ثانيًا: التوصيات:

 خمصت ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات، كىي: 

( مف تعميمات حؿ المنازعات 15تعديؿ الفقرة )أ( مف المادة ) يأمؿ الباحث مف المشرع األردني -1

-كالتي تنص عمى:" أ 2004في بكرصة عماف لعاـ  إذا عيف ثبلثة محكميف، يتخذ قرار 

ماع أك باألغمبية، فإذا لـ تتكافر ىاتاف الحالتاف، أصدر رئيس ىيئة التحكيـ التحكيـ باإلج

، لتصبح " ..... فإذا لـ تتكافر ىاتاف الحالتاف، يحؿ رئيس مجمس اإلدارة ىيئة "القرار بمفرده

 .   التحكيـ كيعاد تشكيميا مرة أخرل" 

السماح لمكسيط بالتداكؿ أتمنى عمى المشرع األردني أف يحذك حذك المشرع المصرم بعدـ  -2

لحسابو الطبلع الكسيط بمعمكمات عف عمبلئو مف شأنيا التأثير المباشر عمى سعر الكرقة 

 المالية قيد التداكؿ، عمبلن بأحكاـ القكاعد العامة في القانكف األردني.

قـ ( مف قانكف التحكيـ األردني ر 33بتعديؿ الفقرة )أ( مف المادة ) أكصي المشرع األردني     

 إذا لـ يقدـ المدعي دكف عذر مقبكؿ الئحة بدعكاه  كالتي تنص عمى:"  2001( لسنة 31)

إجراءات  تقرر إنياء ( مف ىذا القانكف يجكز لييئة التحكيـ أف29لمفقرة)أ( مف المادة )  كفقا -3

تقرر  التحكيـ ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ بحيث تصبح " يتكجب عمى ىيئة التحكيـ أف

إجراءات التحكيـ ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى غير ذلؾ"، حيث ال مجاؿ لمسير باإلجراءات  ياءإن

 . دكف مسكغ قانكني إلنشاء النزاع

التحكيـ كشرط أساس التفاقيات التعامؿ باألكراؽ المالية حيث  عقد إضافة إلزام الباحث يتمني -4

لتحكيـ، بينما نجد أف بعضيا تشير تشير بعض االتفاقيات المعمكؿ بيا حاليا إلى القضاء أك ا

إلى القضاء فقط، فيتمنى الباحث إدراج بند التحكيـ كشرط إضافي منفصؿ لبلتفاقيات أسكة بما 

 .األخرى المهنية ىك معمكؿ بو بالقطاعات االقتصادية
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يكصي الباحث بضركرة االتفاؽ المسبؽ عمى عدد المحكميف كالخبرة المطمكبة لممحكميف  -5

( مف تعميمات حؿ المنازعات 15صر كمفة التحكيـ كذلؾ خبلؿ إضافة بند لممادة )كتحديد عنا

 .2004في بكرصة عماف لعاـ 

( مف 63يتمنى الباحث عمى المشرع األردني إضافة إساءة األمانة لمتزكير كاالحتياؿ في المادة ) -6

تبر مرتكبا لجـر التزكير يعالبند )ج( كالتي تنص عمى:"  2017قانكف األكراؽ المالية لسنة 

كاالحتياؿ كؿ مرخص لو أك معتمد يبيع أك يتصرؼ بأكراؽ مالية دكف تفكيض مف مالكيا أك 

 دكف كجكد اتفاقية خطية تخكلو ذلؾ كفقان ألحكاـ التعميمات التي يصدرىا المجمس.
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 (1ممحق رقم )

 ( 2001)تعميمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 

 (:1المادة )

( كيعمؿ بيا اعتباران  2004تسمى ىذه التعميمات )تعميمات حؿ المنازعات في بكرصة عماف لسنة 

 .1/9/2004مف 

 (:2المادة )

 :لمعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾيككف لمكممات كالعبارات التالية ا

 : الػبػكرصػػػػػػة  .بكرصة عماف 

 مجمس اإلدارة  .مجمس إدارة البكرصة

  : رئيس مجمػس اإلدارة  .رئيس مجمس إدارة البكرصة

 : العضك  .عضك البكرصة

 : ىيئة التحكيـ  .المحكـ الفرد أك ىيئة مؤلفة مف ثبلثة محكميف

 : أمػيػػف السػػػر  .أميف سر مجمس اإلدارة

 (:3المادة )

يحؿ أم نزاع ينشأ بيف األعضاء كعمبلئيـ عف طريؽ إجراءات التحكيـ في البكرصة في أم   -أ

  -:مف الحاالت التالية

. إذا تضمنت االتفاقية المبرمة بيف الطرفيف شرطان تحكيميان ينص عمى أف جميع الخبلفات 1

فاقية أك التي تتعمؽ بيا تحؿ نيائيان كفقان ألحكاـ تعميمات حؿ المنازعات في البكرصة المتصمة باالت

  .بكاسطة محكـ فرد أك أكثر كفقان التفاؽ الطرفيف
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إذا اتفؽ الطرفاف بعد نشكء النزاع عمى أف يتـ حمو نيائيان كفقان ألحكاـ تعميمات حؿ المنازعات  .2

  .تحكيمي في البكرصة كذلؾ في حاؿ عدـ كجكد شرط

تحؿ النزاعات التي تنشأ بيف األعضاء بخصكص نشاطات الكساطة المالية كفقان ألحكاـ ىذه  -ب

التعميمات إذا اتفؽ الطرفاف عمى حؿ النزاع نيائيان عف طريؽ إجراءات التحكيـ كفقان ألحكاـ ليذه 

  .التعميمات

لتحكيـ كفقان ألحكاـ ىذه ال تخضع النزاعات التي تككف البكرصة طرفان فييا إلجراءات ا -ج

 .التعميمات

 (:4المادة )

عمى كؿ طرؼ يكد المجكء إلى التحكيـ كفقان ليذه التعميمات، أف يقدـ طمبان إلى أميف السر، كيجب 

  :أف يشتمؿ الطمب عمى المعمكمات التالية

  .اسـ كؿ مف المدعي كالمدعى عميو كعنكانو كامبلن  .1

المتعمقة باالتفاؽ عمى إحالة النزاع إلى التحكيـ كفقان ليذه  االتفاقات ذات العبلقة كخاصة .2

  .التعميمات

  .كصؼ لطبيعة كظركؼ النزاع الذم كاف سبب التقدـ بالطمب .3

  .إشارة إلى مكضكع الطمب كالمبالغ المطمكبة كاألدلة التي يستند إلييا في ادعائو . 4

  .( مف ىذه التعميمات6المادة ) مكقفو حكؿ عدد المحكميف كاختيارىـ كفقان ألحكاـ .5

  ..أية معمكمات أخرل ذات صمة بمكضكع الطمب6

عند استكماؿ الكثائؽ المشار إلييا في الفقرة )أ ( مف ىذه المادة، يزكد أميف السر في اليكـ  -ب

 .التالي الستكماؿ الكثائؽ المدعى عميو بنسخة مف الطمب كالكثائؽ المرفقة بو ليرد عمييا
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 (:5المادة )

( خمسة أياـ عمؿ مف تاري  تسممو 5يتعيف عمى المدعى عميو أف يرد عمى الطمب خبلؿ )- أ

  :لمطمب، كيقدـ الرد إلى أميف السر مشتمبل عمى المعمكمات التالية

  .رأيو حكؿ طبيعة كظركؼ النزاع .1

  .جكابو عمى طمبات المدعي كالكثائؽ كاألدلة التي يستند إلييا .2

  .قترحات المقدمة حكؿ عدد المحكميف كاختيارىـرده عمى الم .3

  .أية معمكمات أخرل ذات صمة بمكضكع النزاع .4

يرفؽ المدعى عميو مع رده عمى الطمب أم إدعاء متقابؿ لو عمى طمب التحكيـ،  -ب

  .كيتضمف اإلدعاء المتقابؿ بياف الكقائع التي أدت إلى نشكئو كالمبمغ المدعى بو بالتقابؿ

يف السر نسخة مف الرد كالكثائؽ المرفقة بو إلى المدعي في اليـك التالي يرسؿ أم -ج

  .لتاري  تسممو لمرد

(:6المادة )  

إذا اتفؽ المدعي كالمدعى عميو عمى أف ينظر النزاع مف قبؿ محكـ منفرد، فميما تعيينو - أ

ذا لـ يتفقا عمى ىذا التعييف خبلؿ ) سبعة أياـ مف  (7خطيان، باتفاؽ يبمغ إلى أميف السر، كا 

  .تاري  إببلغ المدعى عميو طمب التحكيـ، يقـك رئيس مجمس اإلدارة بتعييف المحكـ الفرد

إذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى تعييف محكـ منفرد، فيحاؿ النزاع لمنظر بو مف قبؿ ثبلثة   -ب

محكميف، كفي ىذه الحالة، يقكـ كؿ طرؼ في طمب التحكيـ كفي الرد عميو بتعييف محكـ 

و، كيقـك رئيس مجمس اإلدارة بتعييف المحكـ الثالث، ما لـ يكف الطرفاف قد خكال عن

المحكميف المعينيف منيما اختيار المحكـ الثالث خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاري  تعييف المحكـ 

الثاني، فإذا لـ يتمكف المحكماف مف االتفاؽ عمى اختيار المحكـ الثالث خبلؿ المدة 
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مجمس اإلدارة بتعيينو، كيتكلى المحكـ الثالث في جميع األحكاؿ رئاسة المذككرة، يقـك رئيس 

  .ىيئة التحكيـ

إذا امتنع أحد الطرفيف عف تعييف محكمو كما ىك مذككر في الفقرة )ب( مف ىذه  -ج

  .المادة، يقكـ رئيس مجمس اإلدارة بتعييف المحكـ بدالن عنو

  .لتحكيـيتـ تبميغ الطرفيف بالتشكيؿ النيائي لييئة ا -د

يحؽ ألم طرؼ أف يطمب رد أم محكـ يرل عدـ استقبلليتو أك ارتباطو بأم شكؿ   -ق

بمكضكع النزاع، كيقدـ طمب الرد إلى أميف السر خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاري  تبميغو بقرار 

  .تعييف المحكـ،ك يعكد لمجمس اإلدارة حؽ الفصؿ في ىذا الطمب حسب تقديره

أك يعتزؿ ميمتو ألم سبب كاف، يستبدؿ بمحكـ آخر تعينو  إف المحكـ الذم ينقطع -ك

  .نفس الجية التي عينت المحكـ السابؽ

 .يعمؿ المحكمكف بصفتيـ الشخصية كليس بصفتيـ ممثميف ألية جية -م

 (:7المادة )

عند االنتياء مف إجراءات تبادؿ الكثائؽ كتعييف المحكميف، يرفع أميف السر ممؼ النزاع - أ

  .لتحكيـإلى ىيئة ا

تقكـ ىيئة التحكيـ بتعييف كاتب لمجمسات كبدراسة القضية في ضكء المستندات كالمكائح  - ب

المقدمة مف الطرفيف، كتقكـ بناء عمى طمب أحدىما بسماع أقكاليما بصكرة كجاىية، كما 

تستطيع مف تمقاء نفسيا أف تقرر سماعيما دكف طمب منيما، كلييئة التحكيـ الحؽ بأف 

 .ستماع إلى أم شخص آخر بحضكر الطرفيف أك بعد دعكتيما حسب األصكؿتقرر اال

 

 

 (: 8المادة )
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ترسؿ اإلشعارات كاإلخطارات كالقرارات لذكم العبلقة بالفاكس أك بالبريد السريع ما لـ يتفؽ - أ

  .الطرفاف عمى خبلؼ ذلؾ

اف لييئة إذا تخمؼ أحد الطرفيف عف حضكر الجمسات رغـ دعكتو حسب األصكؿ، ك - ب

التحكيـ بعد التأكد مف عدـ كجكد عذر مقبكؿ، أف تتابع ميمتيا كتعتبر اإلجراءات قد تمت 

 .في مكاجية الطرفيف

 (:9المادة )

ككف مكاف التحكيـ في عماف كتككف البكرصة مقران إلجراءات التحكيـ ما لـ يتفؽ الطرفاف - أ

  .عمى غير ذلؾ

  .كيـ ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى اعتماد لغة أخرلتككف المغة العربية ىي لغة التح - ب

تككف ىيئة التحكيـ مسؤكلة عف سير الجمسات،ك ال يسمح بحضكر أم شخص غير  - ج

  .الطرفيف أك ممثمييـ القانكنييف إال بمكافقة ىيئة التحكيـ

  .تكقع محاضر الجمسات مف قبؿ رئيس ىيئة التحكيـ ككاتب الجمسات- د

 .كيـ مف التقيد بما ىك مف حقكؽ الخصـك في قكانيف األصكؿ كاإلجراءاتتعفى ىيئة التح  -ق

 (:10المادة )

تفصؿ ىيئة التحكيـ في اختصاصيا في نظر النزاع كفقان ألحكاـ ىذه التعميمات عمى الرغـ مف 

 .إدعاء أحد الطرفيف بطبلف أك عدـ كجكد عقد بيف الطرفيف

 

 (:11المادة )

لى أية سمطة قضائية اتخاذ تدابير مؤقتة أك تحفظية طبقان ألحكاـ يجكز ألحد الطرفيف أف يطمب إ

القانكف قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ دكف أف يشكؿ ىذا الطمب مخالفة التفاؽ التحكيـ كدكف 
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المساس بسمطة ىيئة التحكيـ كيجب دكف إبطاء إببلغ مثؿ ىذا الطمب كاإلجراءات التي اتخذتيا 

السر كعمى ىذا األخير إعبلـ ىيئة التحكيـ بيا. كعمى ىيئة التحكيـ  السمطة القضائية إلى أميف

 .طمب إلغاء أك تثبيت تمؾ التدابير المؤقتة كالتحفظية في ضكء قرار التحكيـ النيائي

 (:12المادة )

إذا تكصؿ الطرفاف إلى تسكية لمنزاع بعد تحكيؿ الممؼ إلى ىيئة التحكيـ ، يجب تثبيت التسكية 

 .كيـ صادر بتراضي الطرفيفبصيغة قرار تح

 (:13المادة )

تخضع اإلجراءات أماـ ىيئة التحكيـ ألحكاـ ىذه التعميمات، كفي الحاالت التي لـ يرد  - أ

 . بشأنيا نص في ىذه التعميمات يرجع إلى التشريعات األردنية ذات العبلقة

 .نزاعتطبؽ ىيئة التحكيـ التشريعات األردنية ذات العبلقة عمى مكضكع ال- ب

 (:14المادة )

( عشريف يكمان مف تاري  رفع 20عمى ىيئة التحكيـ إصدار قرار التحكيـ النيائي خبلؿ )- أ

  .الممؼ إلييا

يجكز لمجمس اإلدارة تمديد المدة المقررة في الفقرة )أ( مف ىذه المادة بناءن عمى طمب مقنع  - ب

 .( عشريف يكمان 20مف ىيئة التحكيـ لمدة أقصاىا )

 (:15ادة )الم

إذا عيف ثبلثة محكميف، يتخذ قرار التحكيـ باإلجماع أك باألغمبية ،فإذا لـ تتكافر ىاتاف  - أ

  .الحالتاف، أصدر رئيس ىيئة التحكيـ القرار بمفرده

  .يجب أف يككف قرار التحكيـ مسببان  -ب

  .يعتبر قرار التحكيـ صادران في مكاف التحكيـ كفي التاري  الذم صدر فيو -ج
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  .يصدر قرار التحكيـ كتابة كيكقع عميو مف قبؿ ىيئة التحكيـ -د

يجب أف يتضمف قرار التحكيـ النيائي حكمان بشأف مصاريؼ كأتعاب المحكميف  -ق

  .كالطرؼ الذم يتحمميا أك نسبة ما يتحممو كؿ طرؼ

 .تككف قرارات ىيئة التحكيـ نيائية كنافذة  -ك

 (:16المادة )

ة التحكيـ أحكامان كقتية في جزء مف الطمبات كذلؾ قبؿ إصدار الحكـ يجكز أف تصدر ىيئ- أ

  .المنيي لمخصكمة كميا

تتكلى ىيئة التحكيـ التي فصمت في النزاع ميمة تفسير أم غمكض انطكل عميو القرار أك  - ب

  .تصحيح أم خطأ كتابي أك حسابي أك مطبعي في القرار

 .ال يتجزأ مف قرار التحكيـ يعتبر قرار التفسير أك التصحيح جزءان - ج

 (:17المادة )

  .يصدر قرار التحكيـ في نسخة أصمية تكدعيا ىيئة التحكيـ لدل أميف السر- أ

  . يدعك أميف السر الطرفيف الستبلـ قرار التحكيـ حاؿ كركده إليو - ب

طة أف يسمـ أميف السر نسخة مصدقة مف قرار التحكيـ ألم طرؼ يطمب استبلـ القرار شري- ج

  .يككف الطرفاف أك أحدىما قد دفع مصاريؼ التحكيـ كاممة

يجكز في أم كقت ألم مف الطرفيف أف يطمب مف أميف السر صكران إضافية طبؽ األصؿ  -د

 .عف الحكـ الصادر

 (:18المادة )
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 يبدأ سرياف الميؿ المذككرة في ىذه التعميمات ابتداءن مف اليكـ التالي لميكـ الذم يعتبر فيو أف

ذا كاف ىذا اليكـ عطمة رسمية فإف سرياف الميمة يبدأ مف أكؿ  التبميغ قد تـ حسب األصكؿ، كا 

 .يكـ عمؿ يميو كال تدخؿ أياـ العطؿ الرسمية في حساب الميؿ

 (:19المادة )

 .2000يمغى النظاـ الداخمي لحؿ المنازعات في بكرصة عماف/ سكؽ األكراؽ المالية لسنة 

 

 


