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 دور التحكيم في فض منازعات النقل البحري للبضائع

 دإعدا

 ممدوح محمد حامد الشهوان 

 إشراف

 مهند أبو مغليالدكتور األستاذ  

 الملخص 

لالتفاقياتوالقوانينالتي منمعلوماتوعرضها يمكنأنتقدمه فيما الدراسة تبرزأهمية

البحريللبضائع فيمنازعاتالنقل التحكيم عملية الدراسة.تنظم الدراسة الباحثفيهذه واعتمد

التحليليوالمنهجالقانونيمنخاللالنصوصالقانونيةواالجتهاداتواآلراءوالمنهجالمنهجالوصفي

المقارنةإلىتجاربالباحثينالسابقينفيمجالالتشريعاتالباحثواستندالدراسةفيإعدادالقانوني

التقليدي الفقه البحرية.في البضائع نقل عقد الدراسة عرضت  لالنق عقود منازعاتوفضكما

وقد للبضائع البحرية النقل عقد منازعات فض في التحكيم أثروالتحكيم خالل من للبضائع البحرية

 من كان وتوصيات نتائج الى الباحث طريقعنالمنازعاتلتسويةآلياتانشاءاهمها:توصل

فيسيساهمكماالوطنياالقتصادعلىالقضائيالجهازتكلفةمنالحدالىسيؤديالتحكيم،

األردنيالبحريةالتجارةقانونيحـددلموكذلك.والجهدالوقتواستثمارالقضاءكاهلعنتخفيفال

إليهوالمرسلالناقلمعنىهامبورغقواعدحددتحينفيإليهوالمرسلالناقلبمصطلحالمقصود

ولحسابهميعملونالذينوالتابعينالوكالء،ليشمل الطعنالتحكيمقانونأجاز. حكمفياالردني

نصيردفلمالخصومةسيرأثناءالتحكيمهيئةتصدرهاالتياألحكامأماالنزاع،فيالفاصلالتحكيم
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مستقلبشكلفيهاالطعنيجيزالقانونهذافي بتوصياتمن الباحث مننأملاهمها:واصى

وذلكلتها،أغفالتيالطلباتفيفاصلإضافيحكمإصدارسلطةالتحكيمهيئةمنحاالردنيالمشرع

 .بالنزاعالمتعلقةالطلباتجميعفيبالفصلالتحكيمإلىاللجوءمنللغايةتحقيًقا

 .عقد النقل البحري البحري،  الناقل التحكيم،: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The importance of this study is highlighted in the information it can provide and its 

presentation of the conventions and laws regulating the arbitration process in maritime 

goods dispute disputes. In this study, the researcher adopted the analytical descriptive 

approach and the legal approach through the legal texts, jurisprudence, opinions and the 

legal approach in preparing the study. The researcher relied on the experiences of 

previous researchers in the area of comparative legislation in traditional jurisprudence. 

The study also presented the contract for the carriage of maritime goods and the 

settlement of disputes of contracts of maritime transport of goods through arbitration and 

the effect of arbitration in resolving the disputes of the contract of maritime transport of 

goods. The researcher reached the results of the most important: the establishment of 

mechanisms for the settlement of disputes through arbitration, On the national economy 

will also contribute to the mitigation of the judiciary and the investment of time and 

effort. And alsoThe Jordanian Maritime Trade Law did not specify the meaning of the 

term carrier and consignee, whereas the Hamburg Rules defined the meaning of the 

carrier and the consignee to include agents and self-employed persons. The Jordanian 

arbitration law allowed the appeal of the arbitral award to be settled in the dispute. The 
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judgments issued by the arbitral tribunal during the course of the dispute were not 

provided for in this law, which may be challenged independently. The researcher 

recommended the following: In the applications that have been omitted, so as to make it 

very possible to resort to arbitration by adjudicating all applications relating to the 

dispute. 

Keywords: Arbitration, the Maritime Carrier, Contract of Maritime Transport 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 تمهيد:

ييعدالتحكيممنأقدمالوسائلالتيابتكرهااإلنسانلفضماينشأبينهوبينأقرانهمننزاعات،وه

اإلنسانعلىاألرض،ومعتطورالمجتمع نشأتبدايةمعوجود وأتساعنطاقاالعمالاتفكرة وتطورها

حر،التجارية تزايد إلى والمشروعاتباإلضافة الدول بين وانتعاشاالستثماراتوالتعاقد رؤوساألموال كة

وفتحأبوابالبلدانالدوليةالعالقاتاالقتصاديةوتداخلاألجنبيةالخاصةجراءالمتغيراتالعالميةواقتراب

حكيم،زادتالمطالببالخروجمنإطارالقضاءإلىعالمأرحبوأسرعوهوعالمالتف،الخارجيلالستثمار

الذياحتلمكانةمتميزةكوسيلةخاصةلفضالمنازعاتالتجاريةبيناألفراد.

،التحكيميتنوعو إرادة الدوليةالمشتركيناألطرافبهدفإعطاء أو الداخلية سواء فيميدانالتجارة

ال والسلطات إليه اللجوء وإلزامية وطبيعته وتنظيمه عليه، االتفاق حرية حيث من واسعة تمنحإرادة تي

للمحكمينعندالفصلفيالنزاعوالذييثمرعنصدورقرارتحكيميحوزحجيةاألمرالمقضيبهويرفعيد

قدتعددتاآلراءحولالطبيعةالقانونيةللتحكيمفنجدأنجانبامنالفقهيرىأنومحكمةالتحكيمعنالنزاع.

طبي للتحكيم بان يرى آخر وفريق تعاقدية، طبيعة طبيعةللتحكيم للتحكيم أن يرى من ومنهم قضائية عة

اآلراء.مختلطةويمكنتفصيلتلك
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وقدُبذلتجهوددوليةلتوحيدالقواعدواألحكامالمتعلقةبالدعاويالناشئةعنعقدالنقلالبحريبين

لهذهوقدتمتعدي،كأولمحاولةفيهذاالمجال1924وجاءتاتفاقيةبروكسللسنةالمختلفة.دولالعالم

االتفاقية،1968االتفاقيةفيبرتوكولالحقفيعام تموضعاتفاقيةجديدةحلت،وبالرغممنهذه فقد

والمعروفةعالميًا31/3/1978محلهاوهياتفاقيةاألممالمتحدةلنقلالبضائعبطريقالبحروالتيُأقرتفي

إلىاتفاقيةه،باسمقواعدهامبورغ منامبورغوأصبحتنافذةبحقاألوقدانضماألردنرسميًا ردناعتبارًا

وأماماتساععملياتالنقلالبحريللبضائعوكثرةالمشتغلينفيهفقدأثيرتالعديدمن،1/6/2002تاريخ

البحري النقل بينأطرافعقد أ-الناقلوالشاحن–المنازعاتسواء وبالخصوصو وبينالغير، بينهما

ليةكيفيةتسويةهذهالنزاعات،هلتتبعفيذلكالقواعدالعامةحولااللتزاماتالمرسلإليهممايطرحإشكا

لقدأصبحالتحكيمالتجاريالدوليمنفالتعاقديةأمانهالبدمنمراعاةالطبيعةالخاصةلعقدالنقلالبحري؟

أنه يتمإدراجشرطأهمالطرقالمعتمدةلتسويةالمنازعاتالمتعلقةبالنقلالبحريالدولي،والسيما ما غالبا

 النقلالدولي، الشحنالتيتجمعبينطرفيعقد فيوثيقة مندورفعالفيالبالتحكيم لها لما تنظرا

بسرعةفيهذهالنزاعات،بهدفتسهيلالمعامالتالتجاريةالدولية،خاصةفيإطارعولمةاالقتصاد.

في البحري، النقل فيمجال التحكيم أهمية من بالرغم وتعقيدها، اإلجراءاتالقضائية أنتفاديبطء إال

لمتتعرضللتحكيمكوسيلةيمكناللجوءإليهامنأجلحلالمنازعاتالبحرية،1924اتفاقيةبروكسيللسنة

المتعلقةبنقلالبضائعبحرا،1968لميحاولبرتوكولوالشيءنفسه تداركه،إالأناتفاقيةاألممالمتحدة

ريحةبصددالمنازعاتالتيتنشأفيهذاالمجالعندهالكالبضائعأوتلفهاأوالتأخيرتضمنتأحكاماص

منهذهاالتفاقية.22فيتسليمهاوذلكوفقالمقتضياتالمادة
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النقل فضمنازعات في التحكيم دور موضوع لتبحثفي الحالية الدراسة جاءت ذلك فيضوء

 للبضائع.البحري

  :وأسئلتهامشكلة الدراسة 

فيأ الدراسة هذه عمليةتدورمشكلة تنصعلىتنظيم لم عام بوجه الدولية المعاهداتالبحرية ن

البحري ،التحكيم أناتفاقيةبروكسللعام البروتو1924فنجد سنةوكذا أغفل1968كولالمعدللها تاقد

ظيمهذهالمسألةللشروطالواردةتمامًادراسةالتحكيمفيالمنازعاتالناشئةعنعقدالنقلالبحريتاركينتن

مايتضمنسندالشحنشرطالتحكيم،فيحينيغلبصدورسندالشحنالشحن.فيسندات إالأنهنادرًا

نظمتو،وبهنصخاصيحيلأويشيرإلىنصوصمشارطةإيجارالسفينةوالتيمنبينهاشرطالتحكيم

أوردتهمنماعقدنقلالبضائعبالبحر،وكانتحريصةفياتفاقيةهامبورجالتحكيمفيالمنازعاتالناشئةعن

أحكامفيهذاالصدد،حتىاليكونالفصلفيمثلهذهالمنازعاتمنفذًالمخاطريتعرضلهاالشاحنأو

وهوالطرفالضعيفاقتصاديًافيعقدالنقلالبحري،اذامااشترطالناقل،منآلإليهالحقفيالبضاعة

للتحكيمأوأنيتمالفصلفيالمنازعةالمعروضةعلىوهوالطرفاألقو معينًا فيالعقدمكانًا ىاقتصاديًا

حماية من االتفاقية توفره ما اهدار يعني ذلك بحيثأن االتفاقية، أوردته لما مغايرة أحكام وفق التحكيم

االتفاقعلىالتحكيم22وقدأجازتاتفاقيةهامبورجفيالمادة،للشاحنأولمنآلإليهالحقفيالبضاعة

وكانتأحكامهافيهذاالخصوصمنالنظامالعام،وبيانمكانالتحكيموالقانونالذييحكممنازعةالتحكيم

لذافمنالطبيعيأنتقعخالفاتفي،وأجازتالمادةالمذكورةبعدذلكمخالفةهذهاألحكامبعدقيامالنزاع

وجود لعدم نتيجة  البضائع نقل البحريعملية النقل منازعات في التحكيم تنظم دولية قانونية تشريعات

 منهناتسعىالدراسةلالجابةعنالتساؤالتالتالية:للبضائع،
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ومتىتقوممسؤوليةالناقل،ماهوالنظامالقانونيلعقدالنقلالبحريللبضائعفياالتفاقياتالدولية −

البحريللبضائع؟

ريللبضائع؟وماهيالدعاويالناشئةعنهذهالمسؤولية؟مامفهومعقدالنقلالبح −

 مادورالتحكيمفيفضنزاعاتالنقلالبحريللبضائع؟ −

 أهمية الدراسة : 

أنشطتهمابسيكت تطّور ومع البحريين والنقل التجارة أهمية من أهميته البحرية المنازعات حسم

يمةوحتىالعصورالحديثةومعمااّتسمبهالقضاءمنوعملياتهمابيندولالعالمالمختلفةمنذالعصورالقد

البحريةإلىسرعةالبّتفيالمنازعاتالبحريةالتيقدالتجارةبطءفيإجراءاتهوإطالةأمدالتقاضيوحاجة

هذهفيلبتاتكونأحيانًاذاتِقَيمعاليةيجعلهذهالمنازعاتبحاجةإلىوسائلبديلةتقّدمالسرعةالالزمة

منازعاتلتقليلالخسائرفكانالتحكيمفيالمنازعاتالبحريةالتيتثوربصددتنفيذالعقودالبحريةبأنواعهاال

سلطة عن بعيدًا المنازعات هذه لتسوية المجال هذا في والعاملين الدولي المجتمع إرتضاها وسيلة كافة

المحاكمالعادية.

المناز البحريةمنطابعتجاريواكتسبالتحكيمأهميتهالقصوىفيحّل تتمّتعبهالعقود عاتمما

المسبق والرضا إجراءاته الفصلفيالمنازعاتوسهولة منسرعة التحكيم به يّتسم وإقتصاديودوليلما

،وتعنيهذهالدراسةأطرافعقدالنقلباإللتزامبحكمالتحكيممنقبلاألطرافالمتنازعينوالعملعلىتنفيذه

.األصلالناقلوالشاحن)الُمرسل(البحريوهمافي
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عملية تنظم التي والقوانين لالتفاقيات وعرضها معلومات من تقدمه أن يمكن فيما الدراسة أهمية وتبرز

التحكيمفيمنازعاتالنقلالبحريللبضائع،والتيستسهمفيرفدالمكتبةالقانونيةاالردنيةوالعربيةبدراسة

البحري.فيمجالالنقلوالدارسينوضوع،والتيسيستفيدمنهاالباحثينقانونيةمتعمقةحولهذاالم

 أهداف الدراسة: 

الى:هدفالدراسةت

 الدولية.النظامالقانونيلعقدالنقلالبحريللبضائعفياالتفاقياتبيانطبيعة −

.مسؤوليةالناقلالبحريللبضائعالتعريفب −

.عقدالنقلالبحريللبضائعبالتعريف −

 .التحكيمفيفضنزاعاتالنقلالبحريللبضائعياندورب −

  الدراسة:مصطلحات 

إنالتحكيمهورغبةالطرفينفيعدمعرضالنزاععلىالقضاءالمدنيفيالدولة،ورغبتهم تعريف التحكيم:

يرغ الذي والقانون النزاع موضوع لها ويحددون بأنفسهم، هم يختارونها بهم خاصة محكمة إقامة بونفي

بطريق هوقاضمختاربواسطتهم وإنما علىالطرفين، مفروضا ليسقاضيا فالمحكم بينهم، فيما تطبيقه

(1)مباشراوغيرمباشر.

                                                           

 .8ن ناشر، دون تاريخ نشر، صعلم الدين، محيي الدين، منصة التحكيم التجاري الدولي، الجزء األول، دو (1)
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وعرفبأنهالطريقةالتييختارهااألطرافلفضالمنازعاتالتيتنشأعنالعقدعنطريقطرحالنزاع

المح اسم شخصاوأكثريطلقعليه أمام إلىالقضاء.والبتفيه المحكميندوناللجوء او وعرفه(2)كم

البعضبأننظاملتسويةالمنازعاتعنطريقأفرادعاديينيختارهمالخصوممباشرةاوعنطريقوسيلة

أخرىيرتضونها،اوهومكنةأطرافالنزاعبإقصاءمنازعاتهممنالخضوعلقضاءالمحاكمالمخوللهاطبقا

.(3)ريقأشخاصيختارونهمللقانونكيماتحلعنط

يرادبالناقلهوكلشخصابرمعقدااوابرمباسمهعقدمعالشاحنلنقلالبضائعبحراوالناقلقدالناقل:
ويصدرسنداتشحن اوغيرمجهزة مجهزة لها يكونمستأجرا هواالصلوقد للسفينةوهذا يكونمالكا

رتبعقدالنقلالبحريالتزاماتمتعددةعلىعاتقالناقلوي،للشاحنينالذينينقلونبضائعهمعلىالسفينة
بدءامنالتزامهبأنيقدمسفينةصالحةللمالحةوااللتزامبشحنالبضائعورصهاوتحزيمها،وااللتزامبميعاد

.(4)النقلوالمحافظةعلىالبضاعةوااللتزامبتفريغالحمولةوتسليمالبضاعةالىالمرسلالية

"هوالعقدالذييتعهدفيهالناقلبأنينقلبحرًابضاعةالشاحنلقاءأجرمعلوم،وأنه"حري:عقد النقل الب
عقدبينطرفينهماالشاحنالذييقدمالبضاعةالمطلوبشحنهاويقومبدفعأجرةالشحنوالناقلالذييقوم

لهالشاحن قديكون،بنقلالبضائعالتيسلمها فيشكلمشارطاتفيوقديكونصورةسندالشحنكما
(5)تأجيرالسفن"

                                                           
 17دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص (.1992)سامي، فوزي محمد، التحكيم التجاري الدولي (2)

 .19األسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي ، ص (.1981)رضوان، أبو زيد (3)

 12وقضاياه، بال مكان, ص قانون النقل البحري  (.2003)عمر مشهور حديثة ،الجازي(4)

 2،ص7سند الشحن البحري في اطار االعتمادات المستندية، الطبعة  (.2000)أحمد  ،غنيم(5)
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 سابقةالدراسات الو  اإلطار النظري 

 النظري: اإلطار

يرىجانبمنالفقهبانالتحكيمأساسهاتفاقأطرافالخصومةسواءتمذلكبإدراجشرطفيالعقداو

أساسعدمقابليةباتفاقخاصمستقل،ويستمدقرارالتحكيمقوتهالتنفيذيةمنهذااالتفاقالخاص،ويكون

سلطاناإلرادةلألطرافهوالذيف(1)قراراتالتحكيمللطعنهوتوافقهامعإرادةاألطرافبااللتجاءللتحكيم.

واإلجراءات، النزاع على يجبتطبيقه الذي القانون واختيار شخصالمحكم واختيار المحكم سلطة يحدد

محكملحلالنزاعوغيرذلكممايتفقعليهاألطراف.وحريتهمفيتطبيققواعدالعدالة،وتحديدموعدلل

مقابلهذاالرأيأنالصفةالقضائيةهيالتيتغلبعلىالتحكيم،(2)يرىجانبآخرمنالفقهبينما

ويعللونهذاالرأيبأنهإذاكانالتحكيميبدأبعقد،فهوينتهيبحكم،وإذاكانيخضعلقواعدالقانونالمدني

،فإنهيخضعلقواعدقانونالمرافعاتمنحيثآثارهونفاذهوإجراءاته،وإذاكانيبطلبمامنحيثانعقاده

كمايطعنفياألحكامالقضائية،وينفذ-فيكثيرمنالتشريعات–تبطلبهالعقود،فإنحكمهيطعنفيه

كماينفذ.

للتحكيمهيط بيعةمختلطةيتمازجفيهافيمايرىجانبثالثمنالفقهأنالطبيعةالقانونيةالعائدة

العنصراالتفاقيمعالعنصرالقضائي،إذأنالتحكيميرتكزعلىعقداواتفاقيشكلالعنصراألساسي

والمهيمنفيه،وينتهيعلىقراريغلبفيهالطابعالقضائيلمايملكهمنحجيةالقضيةالمحكومبهاالتي

                                                           

 .52،ص1996،دارالنهضةالعربية،القاهرة،1عبدالقادر،ناريمان،اتفاقالتحكيموفقًالقانونالتحكيمفيالموادالمدنيةوالتجارية،ط(1)
 .18،ص2000د،التحكيمفيالقوانينالعربية،منشأةالمعارف،أبوالوفا،أحم(2)
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اناالتفاقيوالقضائييضفيانعلىالتحكيمطابعخاصفيتالزماألحكامالقضائيةالعادية.وهذانالعنصر

(1)مجملأجزائه،بحيثيتعذرإجراءتفريقبينهمااليكونمصطنعا.

أنالعنصراإلراديهوالجانبالسائدفيالمرحلةاألولىللتحكيم،وهي تقدم، ويستفادمنكلما

المنازعاتالناشئ كأسلوبلحل االتفاقعلىالتحكيم بينمرحلة تنشأ التيقد او هذاة يبدأ ثم األطراف،

العملدارالعنصراإل بها التداعيللخصائصالتييتسم بدءمرحلة منذ الغلبة تاركا يفياألفولتدريجيا

تلك عن وتمييزها التعاقدي، اإلرادي ذاتالطابع العناصر علىحصر تنصبأساسا فالمهمة القضائي،

حيثيمكنفيالنهايةتحديدمدىتداخلكلعنصرمنالعناصرالتعاقديةالعناصرذاتالطابعالقضائيب

.(2)والقضائيةفيتكويننظامالتحكيموإعطائهطبيعتهالذاتيةالمستقلة

مقدمةالدراسة.فيحينعرضالفصلالثانيعقدنقلالبضائعالبحرية.وذلكيتناولالفصلاألول

منخاللالثالثأركانة،ومسؤوليةالناقلالبحري.وتمتناولالفصلمنخاللالتعريفبعقدالنقلالبحريو

فضمنازعاتعقودالنقلالبحريةللبضائعمنخاللالتحكيم،ويعرضالفصلألساليبحلالمنازعاتالتي

وأخيراعرضالفصلالرابعأثرالتحكيمفيفضمنازعاتعقدالنقلالبحريةالبحرية.تقعنتيجةعقودالنقل

بضائع.ويعرضفيهالباحثاللجوءالىالتحكيمودورهفيحلالخالفاتوالمنازعاتفيعقدالنقلالبحريةلل

 للبضائع.ومنثمعرضأهمالنتائجوالتوصيات.

 

 

                                                           

.21موسوعةأصولالمحاكماتواإلثباتوالتنفيذ،الجزءالعاشر،التحكيم،،ص(.1988)عيد،إدوارد(1)
 .72-71،صة،دارالنهضةالعربية،القاهرةالتحكيمفيالعالقاتالدوليةالخاص(.1984)ساميةراشد،(2)
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 الدراسات السابقة:

  الصلة:من أهم الدراسات ذات 

وطرق بحري للبضائع (: بعنوان "المنازعات المتعلقة بعقد النقل ال2017فـاروق ) زايـدي،دراسة  -

"تسويتها لهذا دراستنا خالل تممن عقدالموضوع أنه على للبضائع البحري النقل تعريفعقد

بموجبهيلتزمالناقلبإيصالالبضاعةالعائدةللشاحنإلىميناءالوصولوتسليمهاللمرسلإليهبعد

رافوإخاللبإلتزاماتهفيثارنزاعلكنفيحالةتهاونأحداألط .تقديموثيقةالشحنمقابلأجرةحمولة

ومنأهمالتزاماتالشاحنهوتسليماألضرارحولهذاالعقدفتتولدمسؤوليةالطرفالمتسببفي

البضاعةوتقديمأجرة،أمافيالجهةالمقابلةفإنالناقليبذلكلمابوسعهإليصالالبضاعةبسالم

وهناكحاالتيمكنأنيعفىنالبحريالجزائري،القانوومايليهامن738وهذاطبقالنصالمادة

القانونالبحريمن804و803الناقلمنمسؤوليتهوهذهالحاالتذكرهاالمشرعفينصالمادة

إلرادةاألطرافيخضعالذيالتحكيمومنهاحالةوجودنزاعجديفهناكطرقلتسويتهافيالجزائري

 .ختيارالقانونالواجبالتطبيقفيا

مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري (. 2010عبيدات، الفي درادكـــة ومؤيــد )اسة در  -

محاوالتكشفالنقابعنمدىجوازإلىالدراسةهدفتهذهفي القانون األردني: "دراسة تحليلية" 

النقلالبحر فياموضوعهالدراسةتيفيالتشريعاألردني،ولقدعرضالتحكيمفيمنازعاتعقد

المبحثاألولمعاييرالقابليةللتحكيموموقفالتشريعوالقضاءاألردنيمنهابالنسبةتناول،مبحثين

تحليلموقفالتشريعقامبالدراسةفللتحكيمفيمنازعاتعقدالنقلالبحري.أماالمبحثالثانيمن

إلىضرورةالدراسةتذهبفقدوالقضاءاألردنيمنمسألةالتحكيمفيمنازعاتعقدالنقلالبحري.
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عنع فيالمنازعاتالناشئة بالتحكيم البحريالسماح النقل قد ماسةالدراسةرىتو، حاجة بوجود

  هامبورغ.لتوضيحتشريعيخاصةبعدانضماماألردنإلىاتفاقية

 ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 من بكونها الدراسة هذه الحديتتميز الدراسات في تبحث التي دورثة فضموضوع في التحكيم

المنازعاتالمتعلقةبيان(الى2017فـاروق)زايـدي،حيثهدفتدراسة،منازعاتالنقلالبحريللبضائع

إلى(2010عبيدات،الفيدرادكـــةومؤيــد)دراسةبينماهدفتبعقدالنقلالبحريللبضائعوطرقتسويتها"

  .مدىجوازالتحكيمفيمنازعاتعقدالنقلالبحريفيالتشريعاألردنيمحاوالتكشفالنقابعن

الدراسة يةمنهج

التحليليوالمنهجالقانونيمنخاللالباحثفيدراستهفيموضوعالبحثالمنهجالوصفيسيعتمد

الق والمنهج واآلراء واالجتهادات القانونية النصوص انوني إعداد تجاربإلىالباحثواستندالدراسةفي

البحثمن،فيالفقهالتقليديةالمقارنالتشريعاتالباحثينالسابقينفيمجال فصولخمسةيتألفهذا

:وهي

 مقدمةالدراسة.:الفصلاألول

الثاني:عقدنقلالبضائعالبحرية.الفصل

 .التحكيم خالل من للبضائع البحرية النقل عقود منازعات فض :الثالث الفصل

 .للبضائع البحرية النقل عقد منازعات فض في التحكيم أثر ع:الراب الفصل

.والتوصيات النتائج :الخامس الفصل
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 الثاني الفصل

 للبضائع البحري النقل عقد

 :تمهيد

 بها تقوم التي بالمالحةالبحرية الرتباطه نظراً الدولي الطابع ذات العقود من البحري النقل يعدعقد

.العقد بهذا المرتبطة القانونية بعضالقواعد لوضع الدولي بالمجتمع حدى مما السفن،

 االقتصادية قسمتالظروف حيث والشاحنين الناقلين بين بالصراع القدم منذ البحري النقل عقد ارتبط وقد

 سوى تملك ال شاحنة هائلةوكثرة بحرية وأساطيل ضخمة أموال رؤوس تملك ناقلة قلة إلى البحري العالم

 إمكانياتها لضعف نظرا والسفن هذهاألساطيل تملك ال أنها بيد آخر إلى ميناء من نقلها تريد التي بضائعها

االقتصادية.

 وأساليب .فوسائلالمالحة)(يحكمه الذي الوسط بتطور تطورالقانونالبحري األخرى القوانين من وكغيره

 تتواءم تشريعية التطورنهضة مواكبةهذا ضرورة يتطلب لذيا األمر ،التقدمو التطور دائمة البحرية التجارة

 بوجه البضائع نقل ويعد البحرية، للبيئة االستغاللالتجاري صور طليعة في النقل يأتي حيث التقدم، وهذا

.)(الثروات تداول حركة عصب عام

 أن الطبيعي وكانمن ائفتينالط بين إختالل إلى والشاحنين الناقلين بين االقتصادي التكافؤ انعدام أدى وقد

 إدراج في االقتصادي هذاالتفوق استغلوا الذين الناقلين طائفة وهي اقتصاديا األقوى الطائفة ناحية الدفة تميل

أدرجوا الشحن سندات في تحفظات اإلهمال شرط مثل المسئولية من الناقل عفيت شروطا و

                                                           
)(،17ص ،  األولى الطبعة باإلسكندرية، المعارف دار البحري، القانون أصول ،(1954)علييونس 
)(تلمسان، جامعة المناجمنت، و االقتصاد مجلة االقتصادية، التنمية دفع في قطاعالنقل أهمية (،2007رشيد) بلقريصات،و، سيدي،محمدخطيب 

 126 ،ص6 عدد
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(NEGLIGENCE CLAUSE) درجة إلى الخطأ هذا وصل ولو الطاقم دوأفرا الربان أخطاء عنوسواء 

(NAVIGA TIVNAL FAULT) وسواءكانهذاالخطأمالحياً(FRAUDE) الغش

.ETIUOF(COMMERCIAL (1)(مالحيا الخطأ هذا تجارياأكان أم

النقلعقدتعريفوفيالمطلباالولالبحريالنقلعقدوعليهسيعرضالباحثفيالمبحثاالولماهية

اماالفرعالبحريالنقلعقدخصائص،اماالفرعاالولفيهذاالمطلبسيعرضاالردنيالقانونفيبحريال

البحريالنقلعقداطرافالثاني للبضائعالبحريالناقلوفيالمبحثالثانيمسؤولية المسؤوليهو طبيعة

.فيالمطلباالولوالثانياالشياءنقلفيالبحريالناقلمسؤوليةنطاقو

 ماهية عقد النقل البحري المبحث االول: 

 في تلتقي اغلبالتعاريف أن من بالرغم(2) للبضائع البحري النقل عقدل تعريفال توحيد في الفقهاء اختلف لقد

 يوصل بان الناقل فيه الذييتعهد العقد" أنه على الفقه بعض عرفه فقد ، ومميزاته خصائصه من جملة

 الناقل التزام " أنه اآلخر البعض عرفه و"بهاالشاحن يتعهد أجرة لقاء أخر إلى ميناء من معينة بضاعة

 ويبدأ ، الحمولة أجرة بتسديد إليه المرسل أو التزامالشاحن مقابل أخر إلى ميناء من معينة بضاعة بإيصال

 االختالف يهوإل المرسل إلى تسليمها غاية إلى عاتقه على بأخذالبضاعة الناقل تكلف منذ العقد هذا سريان

 أو الداخلي سواء التشريع فيمجال حتى بل فقط الفقه على مقصورا ليس البحري النقل عقد تعريف توحيد في

.الدولية المعاهدات

                                                           

لتزامبتسليمالبضائعالمنقولةبحرافيالقانونالسوداني,رسالةماجستيرغيرمنشوره,االكاديميةالعربيةللعلوم(.اال2003خليفة،محمدعلي)(1)
والتكنولوجياوالنقلالبحري.

95 الصفحة البحري،الدارالجامعية,االسكندريه. القانون مبادئ (،1992) كمال مصطفى طه،(2)
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 تعريف عقد النقل البحري في القانون االردني المطلب االول: 

لسنة35لمعدلبالقانونرقموا1972لسنة12(منقانونالتجارةالبحرياالردنيرقم177للمادة) وفقا

علىانه"عقديتعهدفيهالناقللقاءاجرةأنيوصلالىمكانمعينامتعهاوبضائععلىانينقلها1983

.(1)بطريقالبحرفيكلمدةالسفراوفيبعضها"

لبموجبهبأنبأنه"عقديتعهدالناق6فقرة1فيحينعرفتإتفاقيةهامبورغعقدالنقلالبحريفيالمادة

ينقلبضائعبطريقالبحريمنميناءإلىآخرلقاءأجرإالأنهألغراضهذهاالتفاقيةاليعتبرالعقديشمل

البحر، بطريق بالنقل تعلقه حدود في إال بحري نقل عقد آخرى بوسيلة نقاًل وكذلك البحر بطريق نقاًل

يطريًقامشابًها،وقدعرفجانبمنالفقهعقدالنقلوبالرجوعالىالقانوناالردنيبإنهسلكالمشرعاالردن

وبنفسالوقتنجد(2)البحريبأنهالعقدالذييتعهدفيهالناقلبأنينقلبحرابضاعهللشاحنلقاءأجرمعلوم

وعليه يرى الباحث (3)بتعريفسندالشحن أنبعضالفقهاءلميتعرضوالتعريفعقدالنقلالبحريواكتفوا

بتعريفشاملووافيلعقدالنقلالبحريوذلكإلحتوائهعلىعناصرجوهريةلعقدة هامبورغ جاءت أن إتفاقي

تحديد إلى باإلضافة األجرة وتحديد الرحلة من جزء أو كامل في بحرًا البضائع نقل البحريوهم النقل

.أطرافعقدالنقلالبحري

االردنيلميتعرضلخصائصعقدالنقلالبحريوكذلكنجدأنجانبمنالفقهالذيعالجالقانونالبحري

جدبأنهمنالضرورةنو(4)كونهيبحثفيهمنمنطلقكونهسندشحنواتبعالشرحالفنيالمباشرلهذاالسند

                                                           
 لسنة12رقمهةالبحرياالردني(منقانونالتجار177المادة)(1)
 199طهمصطفىكمال،مرجعسابق،ص(2)
 257(،الوجيزفيمبادئالقانونالبحري،دارالمهدللنشروالتوزيع،عمان،ص1982الناهي،صالحالدينعبداللطيف)(3)
 91توزيع،عمان،ص(،مسؤوليةالناقلالبحري،دارالثقافةللنشروال1998الكوماني،عبداللطيف)(4)
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التيتنطبقالتعرضلخصائصعقد العامة واألحكام العقد هذا لطبيعة التام التفهم البحريلضمان النقل

.عليه

 :(1)ص عقد النقل البحري خصائالفرع االول :

 عقد رضائي: -1
المتعاقدين،وبتطبيقهذا يرىالدكتورعبدالرزاقالسنهوريأنالعقدالرضائيهومايكفيانعقادهتراضي

نجدأنعقدالنقلالبحريهوعقدرضائيطبًقاالتفاقيةاألردنيمنالقانونالمدني95الرأيونصالمادة

ا في الحال هو كما أنهامبورغ نجد ولكن االيجابوالقبول توافق انعقاده البحرياالردنيويكفي لقانون

 الينزعصفة198القانوناالردنياشترطفيالمادة البحريةالكتابةكشرطإثباتوهذا منقانونالتجارة

 .الرضائيةعنعقدالنقلالبحري

 عقد إذعان: -2

الىسندشحن مطبوعمسبًقامنقبلالناقلالبحريومتضمنهللشروطيبرمعقدالنقلالبحريغالًباطبًقا

والتييراهامناسبةواليقبلالتنازلعنهاوالتعديلهاطبًقاللموقفالقويالذييفاوضمنهالناقلوتبًعالذلك

هذااالتجاه،ويترتبعلىهذهالخاصية اعتبرالفقهأنعقدالنقلالبحرييهوعقدإذعانولميخالفأحد

تفس المادة أن كما الناقل الطرفالمذعنوهو الشكلمصلحة عند العقد بنود المدني254ير قانون من

االردنيتمنحسلطةتقديريةلقاضيالموضوعلتعديلالشروطالتعسفيةفيالعقدأوإعفاءالطرفالمذعن

لالبحريهيالتيكانتوراءمنهاطبًقالقواعدالعدالة.والبدالىاالشارةإلىأنهذهالصفةفيعقدالنق

 .براماالتفاقياتالدوليةلتنظيممسؤوليةالناقلالبحريلحمايةالطرفالمذعنوهوالشاحنىاالسعيالدائمإل
                                                           

،حاالت مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في التشريع االردني ، رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعة الشرق (2017)كاتيا عصام  ،الصمادي (1)

 .االوسط
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 عقد ملزم لجانبين : -3

طرفيه عاتق على ينشأ إذ لجانبين، الملزمة العقود من للبضائع البحري النقل عقد يعد

تزمأساسابنقلالبضاعةوتسليمهاإلىالمرسلإليه،أماالشاحنالتزاماتمتقابلة،فالناقليل

النقلعليها أجرة دفع و بشحنالبضاعة ليسمجاني.فيلتزم تبادليو بذلكفهوعقد و

 .يخضعألحكامالعقودالملزمةلجانبين

نتائجمهمةنجدأنعقدالنقلالبحرييرتبالتزاماتعلىكلمنطرفيه،ويترتبعلىهذهالخاصية حيث

 .فيحالعدمانطباققواعداالتفاقيةممايبرزأهميةهذهالخاصية

 عقد تجاري : -4

منقانونالتجارةالبحريةاالردني7والمادة6أنعقدالنقلالبحريعقدتجاريبطبيعتهحيثأوردتالمادة

والتزام السفن إجارة " ج الفقرة وجاءت بطبيعتها تجارية تعتبر التي واالقراضاالعمال عليها النقل

واالستقراضالبحري"وهذابالطبعبالنسبةللناقلأمابالنسبةللشاحنفأنالعقداليكونتجارًيااالبالتبعية،

أيتبعيتهلعملتجاريللشاحن،ويترتبعلىذلكخضوععقدالنقلالبحريللنظامالذيتتميزبهالعقود

 .االثباتوالتضامنالتجاريةمنحيثالتقادمواالفالسو

 عقد فوري  -5

يرىالدكتورالسنهوريأنعقدالنقلالفوريهوالعقدالذياليكونالزمنعنصراجوهريًافيهولوتراخى

،وعليهنجدبتطبيقهذاالتعريفعلىعقدالنقلالبحريبأنهعقد التنفيذإلىأجلأوإلىآجالمتتابعة

.الزمنيةفوريوأنهيتمتعببعضميزاتالعقود
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 :(1)اطراف عقد النقل البحري الفرع الثاني: 

:carrierالناقل-1

فيالفقرةوهوكلشخصأبرمعقداأوأبرمبأسمهعقدمعالشاحنلنقلالبضائعبحراوقدوردهذاالتعريف

ردفيمعاهدةالوااألولىمنالمادةاألولىألتفاقيةهامبورجوهويعدأكثرعموميةوأوسعشموالمنالتعريف

مالك يشمل الناقل بأن منها األولى المادة من الثانية الفقرة في الناقل عرفت التي أوسالبروكسل فينة

التعريفوالشكضيقمنمفهوم المرتبطمعالشاحنبعقدنقلوهذا الناقلوجعلهقاصراعلىمستأجرها

وفيظلمعاهدةهامبورجفإناعتبارالشخص.مالكالسفينةأومستأجرهاالذييبرمعقدالنقلمعالشاحن

ناقالمرهونبمجردالتعاقدمعالشاحنلنقلالبضائعبحراومنثمفإنمصطلحالناقليمكنأنيشملمقدم

.(2)البضائعأومتعهدالوسائطالذييتعاقدمنالباطنمعناقلبحريإلنجازمرحلةالنقلالبحري

 Actual Carrierالناقلالفعلي-2

لحالناقلالفعليكلشخصطتنصالفقرةالثانيةمنالمادةاألولىمناتفاقيةهامبورجعلىأنهيرادبمص

يكونالناقلقدعهدإليهبتنفيذنقلالبضائعأوجزءمنهذاالنقلكمايشملكلشخصآخريكونقدعهد

مسألةالناقلالفعليالذييعهدإليهالناقلبنقلإليهبهذاالتنفيذ.وبالرجوعالتفاقيةبروكسلنجدأنهالمتنظم

الناقلالفعليفاتسمتبذلك مسئولية لتنظيم منها العاشرة هامبورجالمادة البضائعفيحينأفردتاتفاقية

بالوضوحوالدقةفيتحديدمسئوليةكلمنيقومبدورفيعمليةالنقلالبحري.

Shipper(3)الشاحن-3

                                                           
 www.eastelaes.comصالح، فهر عبدالعظيم . (1)

 لعربيهللعلوموالتكنولوجيا(،النقلمتعددالوسائط،االكاديميها1996ملش،فاروق)(2)
.248(.اصولالقانونالبحري،الطبعهاالولى،دارالقضاءللنشر،ص1952طه،مصطفىكمال)(3)
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فيهاتفاقيةبروكسلمنوضعتعريفللشاحنفقدوردبأتفاقيةهامبورجفيالفقرةالثانيهفيالوقتالذيخلت

منالمادةاألولىتعريفالشاحنأنه)كلشخصأبرمأوأبرمبأسمهأونيابةعنهعقدنقلللبضائعبحرا

لتعريفواسعالمدلولمعالناقلأوأيشخصقامبتسليمالبضائعتتعلقبعقدالنقلالبحريولقدجاءهذاا

منأجلحمايةحقوقالناقل.

Consignee(1)المرسلإليه-4

المرسلإليهوكماعرفتهالفقرةالرابعةمنالمادةاألولىمناتفاقيةهامبورغهوذلكالشخصالذيلهالحق

شخصا إليه المرسل كان إذا أنه على وقضاء فقها اإلجماع انعقد وقد . البضائع استالم غيرفي آخر

الشاحنفإنالمرسلإليهعندمايطالببإستالمالبضاعةاليعدمستعمالحقالشاحنأوبوضعهوكيالعنه

.بلأنلهحقامباشرا"أصالقبلالناقلويستطيعأنيطالببوفائهباسمهالخاص

مسؤولية الناقل البحري للبضائع: الثانيالمبحث 

 : (2)طبيعة المسؤوليهاالول:  المطلب

مسؤوليهعقديه: -1

خاللالناقلبالتزامهالتعاقدياتجاهالمتعاقدمعهسواءاكانالشاحنامالراكبفالتزامالناقلاوتنشأمنجراء

على فما وقوعضرر وفيحالة ، الغايه تحققهذه عدم بمجرد مسؤوليته فتنعقد بتحقيقغايه التزام هو

الضرر وتقدير الشحن سند ابراز اال هذهالمدعي التخلصمن عليه المدعى الناقل يستطيع وال الواقع

مناتفاقيةبروكسلوالتيلميتمتعديلهافي1/3المسؤوليهاالباثباتحالهمنحاالتالقوهالقاهرهفالماده

                                                           
 16(.الوسيطفيالقانونالتجاريالمصري،دارنشرالثقافه،القاهره،ص1952شفيق،محسن)(1)

 162لنشروالتوزيع،عمان،االردنص(.القانونالبحري،دارالثقافهل2012موسى،طالبحسن)(2)
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مناجلاعداد برتوكولالهايتنصعلىانالناقلملزمببذلالعنايهالمعقولهقبلبدءالرحلهاماثنائها

ينهللمالحهالسف

 : (1)اساس المسؤوليه في اتفاقية هامبورغ -2

تقومعلىمبدأ بانهمنالمفهومعموماانمسؤوليةالناقلبموجبها وجاءفيالمرفقالثانيمناالتفاقيه"

ـقاعدةعامه،ولكنهاخرجتعنهافيحاالتاخرىفميزتاالتفاقيهبيناالضراروتبعاكالخطأالمفترض

يزيختلفاساسالمسؤوليه،فبالنسبهلألضرارالناتجهعنهالكالبضائعاوتلفهااوالتاخيرتقوملهذاالتمي

مسؤوليتهعلىاساسالخطأالمفترضولكنهاتختلفعناتفاقيةبروكسلفيحكمهاعلىالناقلالذياثبت

ررفبموجباتفاقيةهامبورغهعليهاومعذلكحصلالضظانهبذلالعنايهالمعقولهفينقلالبضائعوالمحاف

المقارنهيبدواناتفاقيةبروكسل ولوظلسببالضررمجهوالونتيجةهذه الناقلمنالمسؤوليههنا يبرأ

كانتنسبيااكثررعايهلمصلحةالشاحنيينوالمرسلاليهممناتفاقيةهامبورغ.

المسؤوليهمنالنظامالعام: -3

ماكانيعرفلمتكنمسؤوليةالناقلالبحريم لهاشتراطعدممسؤوليتهوهذا نالنظامالعامفكانجائزا

بشرطاالهمالالذييبيحللناقلاالعفاءمنالمسؤوليهولوعناالخطاءالعمديهلتابعيه،وكانالتبريرلهذا

يمثللتلغ1924شرافهعلىالتابعينفجاءتاتفاقيةبروكسللسنةاالشرطهوعدمتمكنالناقلمنتحقيق

هذاالشرط.

                                                           
مالمتضمنالموافقةعلىانضماماألردنإلى20/2/2002(بتاريخ2141صدرتاإلرادةالملكيةالساميةبالموافقةعلىقرارمجلسالوزراءرقم)(1)

 .1/6/2002اتفاقيةهامبورغوأصبحتنافذةاعتبارامنتاريخ:
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قانونالتجارةالبحريةاالردني:

"يعتبرملغيوالمفعوللهكلشرطادرجفيوثيقةالشحنأوأيوثيقةللنقل(1)(على215تنصمادته)

براء إ  أوغيرالمباشره وكانتغايتهالمباشرة فيالمملكةاالردنيهالهاشميةأوفيخارجها البحريتنشأ

بعهالتييلقيهاعليهالقانونالعامأوهذاالقانونأوتحويلعبءاالثباتعمنتعنيهالقوانينالناقلمنالت

المرعيةاالءجراءأوهذاالقانونأومخالفةقواعداالختصاص،ويعدشرطابراءكلشرطيتركللناقلمنفعة

اتعلىهذاالنص:التأمينعنالبضائعأوأيشرطاخرمنالنوعنفسه"حيثتتولدعدةمالحظ

انتقدشراحهذاالقانونمصطلح"القانونالعام"الواردفيالمادهالمذكورهسابقاوهنايؤديذلكالى -1

ليسكذلكبلهو وانالمقصود للقانونالخاص المقابل القانونالعام هو المقصود بانه االعتقاد

والمتعلق فيالقانونالمدني الوارده العامه القانونالقواعد بمثابة والقانونالمدنيهو , بالمسؤوليه ه

.(2)البحري

بطالنأيشرطيؤديالىقلبعبءاالثباتوحسبالتفسيربأنهكلشرطيؤديالىاعفاءالناقل -2

منعبءاالثباتوتكليفالمتعاقدمعهباثباتهيكونمثلهذاالشرطباطالوالسببمنتاييدهذا

.إعفاءنفسهمنالمسؤوليهنجاءتلتمنعالناقلمالتفسيرهوانالماده

كلشرطيؤديالىالنزولعنالحداالقصىلمسؤوليةالناقليعدباطال,ولكنيجوزاالتفاقعلى -3

اكثرمنذلكفبإمكانالناقلالتنازلعنهذااالمتيازكونهالطرفالقوي.

                                                           
 1972 لسنة 13 رقم ردنياال بحريةال التجارة قانون 215 المادة (1)

 .مصطفىكمالمرجعسابق،طه (2)



20 
 

 

 

مينالذييعقدهالمتعاقديعتبرمثلذلكباطالالنهالشرطالذييتنازلفيهالمتعاقدمعالناقلعنالتأ -4

مانصتعليه وهذا ارتكبه فيخطأ الناقل عنمسؤولية التعويضالذينشأ اخذ من الناقل يمكن

(ومنخاللماسبقنستخلصمايلي:23/1اتفاقيةهامبورغفيمادتها)

ثالذلك:تنازلالناقلعنامتيازكلشرطيلزمالناقلبمسؤوليتهوعدمتخفيفهايعتبرصحيحا,وم  -1

تحديدمسؤوليتهوهذايعنيانيتحملالناقلالمسؤوليهكاملة.

 الشرطالخاصبالخسائرالمشتركه,حيثيجوزاالتفاقعلىتسويتهاوفقاسسوقواعدمعينه. -2

 نطاق مسؤولية الناقل البحري في نقل االشياء الثاني:  المطلب

 سؤولية الناقل البحري  بداية سريان م اوال :

("يغطينقلالبضائعالمدةمنوقتتحميلالبضاعهe/1فيالماده)1924اتفاقيةبروكسللسنةتنص

علىالسفينه,الىالوقتالذيينتهيفيهتفريغهامنها"وهذايعنياننظامالتحديدلهسريانزمانيمحدد،

لتضعنظامواحدنصتعليهفيالمادهالرابعه1978لسنةرغفلهبدايهونهايه.وعندمجيءاتفاقيةهامبو

وتنصعلىمايلي:

الناقلفيميناء -1 البضائعفيعهدة التيتكونفيها تحديدمسؤوليةالناقلعنالبضائعفيالمدة

الشحنوأثناءالنقلوفيميناءالتفريغ.

عهدةالناقلالبحرياعتبارمن:(تعتبرالبضائعفيe/1(منالماده)1ولتوضيحهذهالفقره)

وحتىالوقتالذييقومفيهبتسليممنالوقتالذييتلقىفيهالبضائعمنالشاحنأوشخصينوبعنه

البضائعالىالمرسلاليهاوبتسليمهالىسلطةاوطرفثالثاخرتوجبالقوانيناواللوائحالساريةفي
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تحتتصرفالمرسلاليهوفقًاللعقداوالقانوناوالعرفالمتبعفيميناءالتفريغتسليمالبضائعلهبوضعها

التجارةالمعينةفيميناءالتفريغوذلكفيالحاالتالتياليتسلمفيهالمرسلاليهالبضائعمنالناقل.

قانونالتجارةالبحريهاالردني:

القانونمطبقاالحكاماتفاقيةبروكسلفينصالمادة) علىأن"التطبقاحكامهذا(1)(121جاءهذا

الجزءاالعلىالنقلالبحريالقاضيبتسليموثائقشحنومنحينشحنالبضائععلىمتنالسفينهحتى

تفريغهافيالمحلالمقصود,وهيالتطبقكذلكعلىسنداتايجارالسفينه,امااذااستؤجرتالسفينهبسند

قشحنواليمكنتطبيقهذهاالحكامعلىالبضائعالمشحونهعلىايجارفإنهاتطبقعلىمايسلممنوثائ

امابالنسبهالىالنطاقالزمنيفيبتدىءمنوقتتسلمسطحالسفينهبموجبعقدنقلوالعلىالبهائمالحيه"

امالناقلللشيءمنالمرسلوخزنهالديهولحينبدايةالشحنوكذلكالعملياتالتاليهللتفريغفإنهاتخضعلنظ

المسؤوليهغيرالمحدودة,ومستثناهمننظامالمسؤوليهالمحدوده,فيحقللناقلأنينظممسؤوليتهبشروط

.(2)خاصه

انواعالنقلالبحريالمستبعدهمنالنظامالخاصبالمسؤوليه:ثانيا :

االحكام القانونالبحرياالردنيالنقلبواسطةمشارطةايجارالسفينهمنهذه حيثاقتصرهاعلىاستبعد

والتعديلفيالماده1924النقلالذييؤديالىاصدارسنداتشحنوهذانفسحكماتفاقيةبروكسللسنة

االتفاقيهاالانهفيحالةصدورسندشحنبناءعلىوجودمشارطاتايجار,فإنتلك الخامسهمنهذه

هامبو ابقتاتفاقية السنداتوقد علىهذه الثانيه/االحكامتسريحينئذ  فيمادتها 3رغعلىذاتالحكم
                                                           

 1972 لسنة 13 رقم ردنياال البحرية التجارة قانون 211 المادة (1)

 262طه،مصطفىكمال،مرجعسابق،ص(2)
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والجديرذكرهانمشارطةايجارالسفينهيختلفعنعقدالنقلبإصدارسندشحن,فاألوليردعلىالسفينه

.(1)ذاتها,بينمايردالثانيعلىالبضاعةذاتها

البضائعالمستبعدهمنالنظامالخاصبالمسؤوليه:ثالثا :

والقانونالبحرياالردنيالحيواناتالحيهفمسؤوليةالناقلعننقلهاتخضعلنظاماستبعدتاتفاقيةبروكسل

هذه ان ذلك في والسبب , المحدودة المسؤوليه لنظام التخضع فهي العامه القواعد بموجب المسؤوليه

فين,ولكنالحيواناتلهااخطارهاالخاصهبها.ممايسمحتركتنظيمنقلهاالىاالتفاقالذييبرمبينالطر

اتفاقيةهامبورغنصتفيمادتهااالولىالفقرهالخامسهعلىانيقصدبمصطلح"البضائع"الحيواناتالحيه

.(2)وبذلكيكوننظامالمسؤوليهالمحدودةمنطبقاعليها

البضائعالتيتشحنعلىسطحالسفينة: •

نظامالمسؤوليهالمحدودة,كونهااستبعدالقانوناالردنيالبضائعالمشحونهعلىسطحالسفينهمن

تتعرضعلىسطحالسفينهالىمخاطرمتعددةمثلالبللبمياهالبحراومناالمطارأوللسقوط

اباح مما السفينه فيعنابر المشحونة البضائع اكثرمن تتعرضلمخاطر فيالبحربمعنىانها

هوحكماتفاقيةبروكسلايضا.القانونتركتنظيمالمسؤوليهعنهاالىاتفاقالطرفينوهذا

                                                           

)1(Michel Pourcelet: letransport matitme sous connaissement,les presses de luniversite de Montereal 
 Canada,1972,p10. 

يسالالناقلعنالخسارةالناتجةعنهالكالبضائعاوتلفها،وكذلكالناتجةعنالتاخر»(مناتفاقيةهامبورغنصتعلىانه:1(فقرة)5المادة)(2)
(،مالميثبت4علىالوجهالمبينفيالمادة)فيالتسليماذاوقعالحادثالذيتسببفيالهالكاوالتلفاوالتاخيراثناءوجودالبضائعفيعهدته

 «.الناقلانهقداتخذهوومستخدموهووكالؤهجميعماكانيلزماتخاذهبشكلمعقولمنتدابيرلتجنبالحادثوتبعاته
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استبعادالنقلذيالطابعاالستثنائي:رابعا :

اذااقتضتطبيعةالبضائعهعلىأن(1)(منقانونالتجارةالبحريهاالردني209لقدنصتالماده)

والمتعلقهبحقوقالناقلوالتزا فأنكلالشروطالمتفقعليها اتفاقياتخاصهبها عقد ماتهأوشروطنقلها

يعملبهامادامتغيرمخالفةللنظامالعامبشرطاناليسلموثيقةشحنقابلةللتداولوأنيدرجاالتفاقفي

النصقدجاءفياتفاقيةبروكسلالمادة) "غيرقابلللتداول"وانهذا (حيثاجازت6سنديتضمنعبارة

ابالبضائعالخاصة.ولكناالتفاقيهلمتفسرللناقلإبرامشروطخاصهبالنسبهلنوعمعينمنالبضائعأسمته

بأنهذهالبضائعقدتكونمنالبضائعالخطرةمثلالرأيذلكبتعريفواضحيحددهذهالبضائع,ويذهب

اوالموادالكيميائيهالسامة.اواالسلحةالمتفجرات

بالبضائعغيرخطرةكأنتنقلالبضاعهفيظروفجويهسيئةاوفيفو صلالشتاءتعنيايضا

االاناالتفاقيهاكتفتبتقديممعاييرماديةلتطبيقهذهالمادهوقداستعملتتعابيرتفسيريةمثل,التطبق

.(2)هذهالمادةإذاكانتالبضائععاديهوتنقلفيظروفعاديه

ضمانالناقلهالكالبضاعةواألضرارالتييسألعنها:خامسا :

( المادة ذلكفيمقدمة البحرياالردني213جاء التجارة قانون من مايلحق(3)( كل الناقل يضمن "

البضاعةمنهالكوتعيبأضرارمالميثبتانهذاالهالكوهذاالتعيبوهذهاالضرارناتجهعماياتي:

عنخطأفيالمالحةيعزىللرباناوللمالحيناوللسواقيناولغيرهممنالعمال. -1
                                                           

 1972لسنة13قانونالتجارةالبحريةاالردنيرقم209المادة(1)

)2(Michel Pourcelet: letransport matitme sous connaissement, les presses de luniversite de Montereal, 
Canada,1972,p17. 

 1972لسنة13قانونالتجارةالبحريةاالردنيرقم2013المادة(3)
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تيفيالسفينة.عنالعيوبالخفيةال -2

عناالفعالالتيتشكلحادثاعرضيااوقوةقاهرة. -3

عناالضراباومايقابلبهمنايصادابوابالعملاومايعترضالعملكليااوجزئيااوايسبب -4

كانمنوقفاوعائق)قوةقاهرة,فعلعدو,حجزقضائي,حجزحكومي,اوصحي(.

يحزمهااوتعليمها)تمريكها(اوعنالنقصاناثناءعنعيبفيالبضاعهخاصاوعيبف -5

السفربقدرالحجموالوزناللذينتجيزهماالعادةفيالمرافيءالمقصودة.

عنالقيامبمساعدةاواسعافبحرياوبمحاولةترميالىذلكاواذاحدثانتاهتسفينةوهي -6

تقومبهذاالعمل.

الناقلاوولكنللشاحنفيكلالحاالتالمست انيثبتانالخسائرواالضرارناجمهعنخطأ اعاله ثناة

اعمالهاذالميستفدهؤالءمنالفقرةاالولىمنهذهالمادة."

ويمكنناالقولبأنهذهالصيغةتشملاألضرارالمتمثلةبالهالكالكليوالجزئيوالتلفيقابلالعيبحيث

تالمتفقعليهاوفيالوقتالذيكانيجبفيهالوصول.انالناقلملزمبإيصالالشيءفيالوق

:(1)الحاالتالتيتنشأفيهامسؤوليةالناقل

                                                           
 128،دار الثقافه للنشر والتوزيع ،عمان،االردن ص5(.القانون البحري ط2011عادل علي ) ،المقدادي (1)
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تبدأمسؤوليةالناقلتجاهالشاحن,أذالمينقلالبضاعةاصال,وهواأللتزامالرئيسيالذييرتبةعقدالنقل

اوعندتلفهاويعدمسؤوالامامالشاحنأذاالبحريفيذمةالناقل،ويسالالناقلفيحالةهالكالبضاعة,

تأخرفيايصالالبضاعةالىميناءالوصول

 وسنقوم بتبيان هذه الحاالت :

عدمتنفيذعقدالنقل: -1
أنالتزامالناقلبعقدالنقلالبحريبتسليمالبضاعهعنداستالمهامنالشاحنيقععليهبعدذلكاأللتزامبنقلها

لىميناءالوصولفأذاامتنععننقلهادونانيكونهنالكسببمشروععنهذااالمتناعمنميناءالشحنا

فأنهيعدناكالعنتنفيذالتزامهالجوهري.

:(1)الهالك -2

ويسألالناقلعنهالكالبضاعهحسبنص , اوجزئيا يكونكليا منالمعروفانهالكالبضاعهقد

حريهاالردنيه"يضمنالناقلكلمايلحقالبضاعةمنهالك".وتنعقد(منقانونالتجارةالب213المادة)

مسؤوليةالناقلفيحالةالوصولالىالميناءالمتفقايصالالبضاعهاليهولميسلمالبضاعةالىالشاحناو

فتترتبعن الهالكالجزئي عن الناقل مسؤولية .اما غيرها او السرقه تعرضتالى لو كما أليه المرسل

وصولالبضاعةالىميناءالوصولوكانتقدتعرضتالىنقصفيوزنهااومقدارهااوعددها,ومعذلك

اوالىعمليةالنقلوهومايعرفبنقصاو الناقلاليسألعنالنقصالمعتاد.بسببيعودالىطبيعتها

للتبخربسبب قابله تكونسوائل قد الطريقالنالبضاعه منالعواملالجويهعجز كانتالبضاعة او ,

تقديرالهالكالجزئييعودفيهاالىمقارنةالحبوبوسقطتكميةصغيرهااثناءعمليةالشحن.وأنمسالة

وزناوحجمالبضاعةاوعددهاالمذكورفيسندالشحن.

                                                           
 72، منشأة المعارف االسكندريه ،صالبحري النقل في التفريغ و الشحن عقد (.8519حمدي، محمد كمال ) (1)
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 التلف : -3

معيبه,كمالوكانتوالمقصودبتلفالبضاعةانهاقدتصلكاملةمنحيثالوزنوالمقداراالانهاتالفهاو

اجهزةووصلتمحطمةأوفاكهةوتضررتاوزجاجومراياوصلتمهشمة,ويسألالناقلفيهذهالحالة

عنالتلفوالعيوبالتياصابتالبضاعةولكنهاليسألعنالعيبالذييوجدفيالبضاعة,إذاكانهذا

العيبقدثبتهالناقلفيسندالشحن.

التاخير: -4

أوفيالميعاد،تمكنالناقلمنتسليمالبضاعةفيالميعادالمتفقعليهفيعقدالنقلالبحريهوعدم

منقانونالتجارةالبحرية213انالمادة(1)المحددبنهايةالوقتالذييستغرقهالناقلالعاديلمثلهذاالنقل

الناتجة االقتصادية إلىاألضرار وال التأخير، إلى تتطرق لم التيتصيباألردني كاألضرار ذلك، عن

القوانين من الكثير فعلت كما تداركه، يجب التشريع نقصفي وهذا التلف. أو الهالك بسبب البضاعة

(منقانونالتجارةالبرية72إالأنالمادة)(2)العربية،كالقانونالمصري،والقانونالكويتيللتجارةالبحرية

تجارةالبحريةاألردنيتنصعلىأنالناقليضمنكلمايلحقالبضاعةمنقانونال213األردني،والمادة

األضرارناتجةعنأحد التعيبوهذه أو الهالك، يثبتأنهذا لم ما أوأضرار، أوتعيب، منهالك،

ألنمسؤوليةالناقلفي(3)،وهوماأخذبهالقضاءاألردني213حاالتاإلعفاءالتينصتعليهاالمادة

.(4)نقلالبحريهيمسؤوليةعقدية،فهيالتزامبتحقيقنتيجة،وهوماأخذبهالقضاءاألردنيعقدال


                                                           

 .141(.القانونالبحري،دارالثقافةللنشروالتوزيع.الطبعةاألولى،عمان،ص2004موسى،طالبحسن)(1)
الناقلكلمايلحقالبضاعةمنهالك،أوعلىمايلي)يضمن1972لسنة12منقانونالتجارةالبحرياألردنيرقم213نصتالمادة(2)

منقانونالتجارةالبحري240/2تعيبوأضرارماليثبتأنهذاالهالك،وهذاالتعيبوهذهاألضرارناتجةعمايأتي...........(وهذاخالفللمادة
 هامبورغ.منقواعداتفاقية5/2منقانونالتجارةالبحريالكويتيوالمادة192المصريوالمادة

 248ص1983مجلةنقابةالمحاميناألردنيينعام675/82انظرتمييزحقوقأردنيرقم(3)
 .997ص1984مجلةنقابةالمحاميناألردنيينعام610/82انظرتمييزحقوقأردنيرقم(4)
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 الثالث الفصل
 منازعات عقود النقل البحري من خالل التحكيم  فض

 اساليب حل المنازعات التي تقع نتيجة عقود النقل البحري و 
 

:تمهيد
حرىوعملياتالتجارةالبحريةبيندولالعالمالمختلفةمنذالعصورشهدانتشارأنشطةالنقلالب

الوسطىوحتىالعصورالحديثة,كانالتحكيمفىالمنازعاتالبحريةالتىتثوربصددتنفيذهذهالعقودبكافة

عيدًاعنأنواعهاهوالوسيلةالتىارتضاهاالمجتمعالدولىوالعاملينفىهذاالمجاللتسويةهذهالمنازعاتب

سلطةالمحاكم.

وفيالمطلباالولمنالبحريالتحكيمماهيةسيعرضالباحثفيالمبحثاالولوفيهذاالفصل

المبحث المطلبالثانيالبحريالتحكيمتعريفهذا طبيعةوفيالمبحثالثانيالبحريالتحكيماهميةاما

أسبابفيالمطلباالولوالبحريةالعقودعناشئةالنالمنازعاتوالبحريالتحكيميتناولهاالتيالمنازعات

فيالمطلبالثاني.البحريللتحكيماللجوء

.ماهية التحكيم البحري المبحث االول :
 البحرية العقود بتتمتع , ودولى واقتصادى تجارى حللماطابع فى قصوى أهمية البحرى للتحكيم

رأنالتحكيمالبحرىفرعمنفروعالتحكيمالتجارىالدولى،حيثالمنازعاتالناشئةعنتلكالعقود،باعتبا

يتميزعنقضاءالدولةالداخليبسرعةالفصلبالمنازعاتالبحريةوسهولةاجراءاتالتحكيموالرضاالمسبق

مناالطرافبااللتزامبحكمالتحكيمالصادرفيموضوعالنزاع.
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الحقلعلىالحفاظعلىعنصرالسريةفىهذافضاًلعنكونالتحكيميساعدا لمتعاملينفىهذا

معامالتهمخشيةالمنافسةأوالمضاربةأوتأثيرالغيرمنالمتعاملينمعهمأوالموانىأوالوكاالتالبحرية،

إذاماتماإلعالنعنهذهالمنازعاتعلىالمألفىحالةاللجوءللقضاءالعادى,هذافضاًلعمايتميزبه

تحكيمفىالعقودالبحريةمنأنهلهخصوصيةفنيةوتقنيةخاصةتتعلقبطبيعةالمسائلوالموضوعاتالتىال

يثارفيهاالنزاعفىالعالقاتالبحريةالتىتبنىأساسًاعلىاألعرافالبحريةالمستقرة،سواءفىمجالالنقل

أوفىمجالالتأمينالبحرىوبناءالبحرىوالشحنوالتخزينوالتفريغ،وعقوداإلنقاذوالمساعدة البحرية,

السفنوإصالحهاوحجزالسفنوعقودالتجارةواإلرشادوالمالحةالبحريةوضمانالبضائع,والتعويضعن

اإلتالفوالهالكأوالتأخيرعننقلالبضائعوكيفةإثباتالغشبمفهومهالحديثالذىيصدرعنالناقل

ومحا محكمون يتطلب ذلك البحريةفكل بالمسائل التام واإللمام العالية الفنية الخبرة فيهم تتوافر مون

العدالة وقواعد البحرية التجارة أعراف فيها بما البحرية بالعقود الخاصة الدولية والمعاهدات واالتفاقيات

(1)واإلنصافالمتعارفعليها.

عنطريويتماللجوءإلىالتحكيمفىالعقودالبحرية إما أنيكوناالتفاقعلى, وإما قاتفاقمسبق,

التحكيمبعدحدوثالنزاعوهومايسمىبمشارطةالتحكيم,ومثالهاالتحكيماتالتىتتمبناءعلىالحوادث

البحرية.وعادةمايكونالتحكيمفىمنازعاتالعقودالبحريةتحكيمًامؤسسيًا,كجمعيةالمحكمينالبحريين

ا الدوليةبنيويوركأوجمعية المنظمة البحرىفىباريسأو التحكيم لمحكمينالبحريينفىلندنأوغرفة

للتحكيمالبحرى.



                                                           
  (1) مركز االسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات،2013             
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 تعريف التحكيم البحري .: االول المطلب

:اللغويالتعريف:أوال

ه،عليوحكم،لهحكميقال،قضىحكمآباألمر(الميموفتحالمفتوحةالكافبتشديد)حكم:لغةالتحكيم

.(1)(حكماأبتغيهللاأفغير)الكريمالقرانفيجاءتعالىهللاأسماءمنوالحكم،حكمه،بينهموحكم

والعربتقولحكمتبمعنىمنعتوردتومنهقيلسميالحاكمبينالناسحاكماألنهيمنعالظالممن

.(2)بيننا أي أجزنا حكمه وحكموه بينهم أمروه أن يحكم ويقال حكمنا فالنا فيما بيننا  الظلم.

اماتعريـفالبحرلغـةفيقال)البحر(ضدالبـرقيـلسميبهلعمقهوأتساعهوالجمع)أبحر(و)بحار(و

.(3))بحور(وكلنهرعظيمبحر

:ثانيا:التعريفاالصطالحي    

أوأكثرلحسمهدونالتحكيمقانوًناهواتفاقطرفينفينزاعمعينعلىإحالتهإلىشخصثالث

قبلنشوءالنزاعسميذلكشرطالتحكيمواذااناالتفاقكاللجوءالىالقضاءقبلنشوءالنزاعأوبعدهفاذا

(4)مشارطةالتحكيمنبعدهسمياتفاقالتحكيمأوكا

                                                           

 (.١١٤سورة)األنعام(اآلية)(1)
 ٦٨٨،دارلسانالعرب،بيروت،ص٢انظرفيذلكابنمنظور،لسانالعرب،ج(2)
 41الرازي،محمدبنأبيبكربنعبدالقادر،مختارالصـحاح،دارالكتـابالعربـيبيروت،ص(3)
 .٣٥٠المدنية،دارالكتـبللطباعـةوالنشر،الموصل،ص(شرحأحكامقانونالمرافعات2000العبودي،عباس)(4)
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لعقدعنبإنهالطريقةالتييختارهاالطرافلفضالمنازعاتالتيتنشأعناهجانبمنالفقه"وعرف

الى اللجوء المحكميندون او المحكم اسم يطلقعليه اكثر شخصاو امام النزاعوالبتبه طريقطرح

(1)"القضاء

 يشترطوا أن عامة بصفة "يجوزللمتعاقدين:بقوله عرفه فقد(2)اإلماراتي. المدنية اإلجراءات قانون أما

 أو محكم على معين عقد تنفيذ في النزاع من همبين ينشأ ماقد عرض الحق باتفاق أو األساسي العقد في

االتفاقعلىالتحكيمفينزاعمعينبشروطخاصه". يجوز كما أكثر

 إلى يحيال أن على بينالطرفين بأنه"اتفاق.(3)الدولي التجاري للتحكيم النموذجي القانون عرفه وقد

 تعاقدية محددة قانونية عالقة بشان بينهما تنشأ قد نشأتأو التي المحددة المنازعات بعض أو جميع التحكيم

اتفاق صورة في أو عقد في وارد تحكيم شرط صورة في التحكيم اتفاق يكون ويجوزأن تعاقدية غير أم آانت

 منفصل".

 بين بالعالقات تهتم معينة لمسألة أعطاءحل الى تهدف معينة ويرىالدكتورعليالبياتيبإنه"تقنية

 خاص اتفاق من سلطتهم محكمين(يأخذون - عدةأشخاص)محكم شخصأو سطةبوا أوأكثر طرفين

(4).للدولة" المهمة تلك األطراف يولي أن عليهدون ويستندون



                                                           

 17(.التحكيمالتجاريالدولي،دارالثقافهللنشروالتوزيع،عمان،ص1992سامي،فوزيمحمد)(1)
(203(،المادة)1999(لسنة)11قانوناالجراءاتالمدنيةاالماراتيرقم) (2)
 1985حزيران//21(الذياعتمدتهلجنةاالممالمتحدةللقانونالتجاريالدوليفي7جاريالدوليالمادة)القانونالنموذجيللتحكيمالت(3)
 58،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،ص1(.التحكيمالتجاريالبحري،ط2005البياتي،عليطاهر)(4)
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 اهمية التحكيم البحري  :الثانيالمطلب 

 وفقا العقد برما إذا التحكيم الى اللجوء يتم ما وكثيراً(1) الدولية التجارة في كبيرا دورآ اليوم التحكيم يؤدي

ليس والتحكيم ، منازعات من تفسيرها بشان يثور قد ما لفض التحكيم الى عادةاإلحالة تقضي عامة لشروط

 التحكيم نظم قد المشرع نجدأن البحرية البالد ففيكل ذلك عكس هو وانما المنازعات في للفصل خفياً طريقاً

 التجارية المسائل في بالتحكيم العمل تطوير على الدوليالمشرع عمل إذ . المحكمين أحكام تنفيذ وإجراءات

 (من٣٣٩،٣٢٥ ) المادتين في التحكيم الى اإلماراتي المشرع أشار المتحدة األماراتالعربية ففي ، الدولية

(٢٧رقم) المصري التحكيم ٠قانون في المصري المشرع فعل ذلككو ، االماراتي البحري التجاري القانون

.1994 لسنه

 قد ثقيل وزن من البحرية المسائلفي واألعراف للعادات ما مردهالى التحكيم الى األطراف اتجاه ان

 المثال وعلىسبيل ، العرف بهذا ملمين أشخاص في يرغبون األطراف فان وعليه ، للقانونالمكتوب ما يفوق

 بالنسبة ذلكك والحال الروافع عتحتالبضائ تسلمه منذ إال تبدأ ال البحري الناقل مسؤولية أن المعروف من

 فان وعليه بالرافعة المقصود يعرف قانوني نص يوجد ال ومعذلك الروافع تحت إليه للمرسل البضائع لتسليم

 ذلك أخرعلى ومثال ، المختلفة الموانئ في األعراف الى بالرجوع يكون االصطالح معنىهذا الى االهتداء

 نص أي أو قانوني نص يوجد وال للمستأجروكيل يتواجد ما غالبا زمنية ةبمشارط المستأجرة السفن على أن

 الى يصل ربما مهماً دوراً يؤديالوكيل هذا فان ذلك ومع ،الوكيل دورهذا يحدد إيجار مشارطة نموذج في

.(2)الدولية األعراف الى فيه يرجعالوكيل هذا دور فتحديد ، الشحن سندات .توقيع

                                                           

 .14اليجار،الثقافةالقانونية،بغداد،ص(.صيغالتحكيمفيسنداتالشحنومشارطاتا1992العلواني،فؤاد) (1)
 (.االتجاهاتالكبرىفيامتدادشرطالتحكيم،بحثمنشورفيمجلةالعلومالقانونيةواالقتصادية،العددالثاني2000عبدالمؤمن،ناجي،)(2)
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 بعض وجد فقد بالقضاءمقارنة بسرعة النزاعات حسم الى يؤدي ونهك من أهمية التحكيم يكتسب ماك

 القضاء بإجراءات قورنت ما إذا جدأ قليلة فترة وهي لحلهايومَا90–60 من تحتاج النزاعات هذه أن الفقهاء

بها يتقدم التي يرالتأخ طلبات يقرون ال المحكمين أن ذلك في والسبب أحيانا سنينبضع تستغرق قد التي

 مثل بإعطاء احيانآ القاضييلزم الذي القضاء في الحال عكس على التجارة لظروف منهم تقديراً األطراف

.(1)التأجيالت هذه

 بالتجارة المتعلقة النزاعات في بالنظر المختص فالقضاء فيالنفقات االقتصاد في ذلككأهميته وتبرز

 في بيرةكمبالغ صرف ليهماك أو الطرفين احد على يوجب الذي األمر أجنبي بلد في ونمايك ثيراًك الدولية

 الذي البلد ذلك قانون أحكام معرفة البلدأو ذلك في القانون إجراءات لمعرفة محامين أو قانونيين خبراء يلكتو

 االختصاص تنازع يثيره ما الى عن فضال هذا باهظة حلالنزاع تكاليف يجعل مما فيه النزاع ذلك يحكم

.(2)تطول قد لكمشا من وتنازعالقوانين القضائي

 الك عليها يتفق معينه إلجراءات تبعاً النزاع لحل ثركأ خبيرأو تعيين يتم آذ التحكيم في مختلف األمر أن إال

 دونقفهمو لشرح المحكمين هيئة أمام المثول على قادراً األطراف من أيا يجعل األمرالذي مسبقًا، الطرفين

.(3)قانونيين خبراء الى الحاجة

من القضائي القرار في الطعن يتم ذلككو   يسلكها وقد مختلفة قضائية درجات وعلى الطعن طرق بعدد

 الذي األطرافبالقرار ثقة عدم هو ذلك وسبب يطول قد وقتا يستغرق الذي األمر النزاعجميعها أطراف

 يعين من هم فاإلطراف فيالتحكيم نسبياً مستبعد األمر هذا أن أال األسباب من لسبب المحكمة تصدره

                                                           

 59البياتي،عليطاهر،مرجعسابق،ص(1)
 190جبالتطبيقعلىعقودالتجارةالدولية،منشاةالمعارف،االسكندرية،ص(.القانونالوا1995صادق،هشامعلي)(2)
 77العلواني،فؤاد،مرجعسابق،ص(3)
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 واستكمال(1)صدوره حال القرار ينفذ لذا التحكيم إليهنتيجة ستؤول بما ثقتهم ذلك ويفترض ابتداء المحكم

.(2)األسباب من لسبب البطالن استحق اذ إال فيه دونالطعنالقانون إجراءات

 الدولة تقف ال التي األنشطةاالقتصادية أهم من جعله وازدهاره البحري النشاط ازدياد أن أخرى ناحية ومن

 والدولة الناقلة الدولة أصبحت ونهاك فيه وتتدخل اصبحتتمارسه وإنما ، فقط القاضي أو الحارس موقف فيه

 (3)ايدمتز بشكل العامة المعنوية وأشخاصها وتمارسه تتدخل الدولة أصبحت وهكذا  المجهزة، والدولة الشاحنة

 لدولة الوطني القضاء بالوقوفأمام الدول رغبة ولعدم السبب ولهذا التجارية البحرية األنشطة الزدياد نظراً

 هو البحري التحكيم أصبح سيادية أو سياسية لوجوداعتبارات ونظراً ، معين نزاع حدوث حالة في أخرى

 ٠ أخرى لدولة الوطني القضاء أمام فالوقو من العامة المعنوية يعفيهاوأشخاصها سوف الذي الملجأ

 السلطة على بناءً يكون عنهسوف يصدر سوف الذي الحكم فان ، ما دولة في انعقد لو البحري فالتحكيم

 أرضها على يكون التي الدولة باسم قضائه على بناءًوليس التحكيمي االتفاق أطراف قبل من له المخولة

 .التحكيم

 الطريق هو بل ينافسالقضاء االن أصبح الذي البحري التحكيم أهميةثيرىالباحتقدم ما خالل ومن 

.التجارية الحياة في النزاعات لحل األفضل





                                                           

 .59البياتي،علي،مرجعسابق،ص(1)
 (منقانونالتحكيمالمصري56(منقانوناإلجراءاتالمدنيةاإلماراتيوالمادة)98المادة)(2)

  49(التحكيمالبحري،دارالجامعةالجديدة،االسكندرية،ص2007يدمحمد)الحوسني،عبدالحم(3)
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 ناولها التحكيم البحري ت: طبيعة المنازعات التي يالمبحث الثاني

إطا في الناشئة المنازعات كافة تشمل بحيث البحري التحكيم على المعروضة المنازعات رتتعدد

المعامالتالبحريةسواءأكانتبيناالشخاصالخاصةاوبينهموبيناحداالشخاصالمعنويةالعامةوتلك

وكذلك إيجار بمشارطة تم ام شحن بسند النقل هذا تم البحريسواء النقل عنعقود تنشأ المنازعاتقد

بالتصاد  الخاصه والمنازعات البحري التأمين عقود عن الناشئة البحريهالمنازعات والمساعدة البحري م

التعامالتالبحريه عن المنازعاتالناشئه كافة عامه وبصفة المشتركة الخسائر ومنازعاتتسوية واالنقاذ

(1)الخاصه.

واليمكنحصرالعالقاتالبحريهالتيتكونمنازعاتهامحالللتحكيمالبحريأوالتمثيللهاسوىماوردفي

فيالمادهاالولىالتيعرفتالمنازعاتالبحريهالتيتحلمنازعاتها1925االمريكيقانونالتحكيمالفيدرالي

واالتفاقيات شحن سند بموجب البحري النقل وعمليات السفن ايجار مشارطات : بأنها القانون لهذا وفقا

جارةالخاصهباستعمالالرصيفالبحريللسفنواصالحهاوالتصادمالبحريوأيموضوعمنموضوعاتالت

(2)الدوليهالتيتدخلعنداالقتضاءفياختصاصالقضاءالبحري.

هذاوقداجتهدتبعضمراكزالتحكيمالبحريفيلوائحهاالىتحديدالعالقاتالبحريهالتيتعرضمنازعاتها

ومتنوعهعلىالتحكيمالبحريوهكذافأنالمنازعاتالبحريهالتيتعرضعلىالتحكيمالبحريمنازعاتكثيره

وبعيدهعنالحصر.

ويمكنتحديدماهيةالمنازعاتالبحريهالمعروضهعلىالتحكيمالبحريبأنهاالمنازعاتالناشئهعنالعقود

وبص البحريه الحوادث عن الناشئه وتلك البحريهفةالبحريه التعامالت عن الناشئه المنازعات كافة عامه

                                                           

 (.التحكيمفيالعالقاتالخاصةالدوليةوالداخلية،منشوراتالحلبيالحقوقية.1998الجمال،مصطفىمحمد،وعبدالعال،عكاشةمحمد) (1)
  63منشأةالمعارف،ص(.التحكيماالختياريواالجباري،2001ابوالوفا،احمد)(2)
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قائم المنازعات تلك كانت سواء اغلبالخاصه .وتتم ومحتملة مستقبليه منازعات كانت أو حالة او ه

التحكيماتالبحريهالمتعلقهبالنقلالبحريبخصوصالمنازعاتالمتعلقةبهسواءتمهذاالنقلبموجبسند

االيجارالتيصدر بمشارطة الوراد أوأحالالىشرطالتحكيم بيننصوصه شحنتّضمنشرطالتحكيم

(1)السندبموجبه.

ويمكنالقولبأنالمنازعاتالمعروضةعلىالتحكيمالبحريهيالمنازعاتالناشئةعنالنشاطالبحريبوجه

منالمتفقعليهتقسيمامورالمالحهالبحريهالىامورجافهوامورغيرجافهوالمقصودبأمور.ومن(2)عام

فيحينانالمقصودبأمورالمالحهغيرالمالحهالجافههوكلمايتعلقباالستخداماتالتجاريه,للسفن

وعليهفأنأمورالمالحهالجافههيغالباماتتعلقبالعقوداماالجافههوكلمايتعلقبالحوادثالبحرية.

ال في فمنازعاتها الجافه غير المالحه المور أيغبالنسبه العقديه غير المسؤوليه اساس على تقوم الب

(3).لتصادمبينالسفنالتقصيريهومثالذلكحاالتا

وتحديد والمصادره واالنقاذ البحريه المساعدة التصادم هي اساسيه اقسام اربعة جافه الغير للمالحه أن

بموجب مسؤوليته سقف تحديد له يحق السفينه مالك فأن المسؤوليه تحديد الى وبالنسبه , المسؤوليه

يكونمسؤوالعنهحتىحدودمبلغمعينيحسبحسبالدوليهتجاهالخسارهاوالضررالذيقدتالمعاهدا

حمولةالسفينهذاتها.

امابالنسبهالىاقسامالمالحهالجافةفأنلهاعدةانواعتتباينمابينسفنالركابوسفنالحمولهالسائبهمنها

االستخداماتهذهوالجافهمرورابناقالتالمواشي.ومنالناحيهالعلميهفأنمعظمالمنازعاتالتيتنتجعن

                                                           

 529،الجالءالجديده،المنصورةص1(.النظاماالجرائيلخصومةالتحكيم،ط1996مبروك،عاشور) (1)
،مجلةاالنبارللعلوماالقتصادية1978(.التحكيمالدوليالتجاريفيالنقلالبحريواثراتفاقيةهامبورجلسنة2015الدوسري،مروانعبدالهادي) (2) 

 ،13عدد7الداريةمجلدوا
  الجازي،عمرمشهورحديثه,التحكيمفيالمنازعاتالبحريهمرجعسابق(3)
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التجاريهتكونمحكومهبعقودوهيفيالغالبأماانتكونعقودمشارطةايجارالسفنسواءاكانتلرحلهاو

.(1)لمدهمعينهمنالزمناوسنداتالشحناوقدتكونعقودبيعوشراءاوحتىصيانةالسفن

لخطوطبحريهمنظمهكماانهنالكنسبهعاليهأكثرامورالتحكيمالبحريتتعلقبالسفنالجوالهغيرالتابعه

.(2)منتحكيمالمنازعاتالبحريهالتخضعللتحكيمالمؤسسيوأنمايتمعنطريقالتحكيمغيرالمؤسسي

 المنازعات الناشئة عن العقود البحرية :االول:  المطلب

عقودمشارطةايجارالسفنلمدةمعينه:-1

ماتثورحو لمسؤوليةمالكالسفينهاوالمستأجرعنخسارهمعينهتحققتخاللمدةهذهالمنازعاتغالبا

المستاجرعنطريقضررلحق مسؤولية مثالعلىذلكالنزاعالذييثورحولتحديد , المشارطه عقد

بالسفينةالمستاجره.

عقودمشارطةايجارالسفينهلرحلهمعينه:-2

مست مسؤولية لتحديد المنازعات هذه تثور بالنسبهقد او معينه بخصوصخساره مالكها او السفيه اجر

الموانيءوالمراسيللشحنوالتفريغاوحولح الىالمستأجراوالمنازعاتسالمة تسليمها السفينهعند لة

.(3)المنازعاتالمتعلقهبغراماتالتاخير

                                                           

  89(. القانون البحري ، دارالثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ص2004موسى، طالب حسن ) (1)

  54ندرية، ص(. التحكيم البحري، دار الجامعة الجديدة ، االسك2007الحوسني، عبدالحميد محمد ) (2)

  2002،بيتالحكمة.بغداد،١مجيدحميد،القانونالبحريالعراقي،ط،العنبكي (3)
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عقودالنقل:-3

هواحدهاواكثرخاللمدهنسفيالعلىبموجبعقدالنقليتعهدالناقلبتنفيذهعدةارسالياتبحريه

.والجدير(1)زمنيهمتفقعليهاومنثمقديثورنزاعحولسلسلهمنعقودمشارطةايجارةالسفنلرحلهمعينه

بالذكراننسبهعاليهمنالتحكيماتالبحريهالتيتقعفيلندنتتعلقبعملياتالنقلالبحريبسفنشحناو

.(2)صلبعمليةالنقلالبحريبمشارطةايجاروكلمايت

سنداتالشحن:-4

ويعدسندالشحناحدىوسائلاثباتعقدالنقلذاته,بينالناقلوصاحبالبضاعهومنثمفان

بالخسائرواالضرارالتيتلحقبالبضاعهخالل الشحنوهيتلكالمتعلقه اكثرالنزاعاتتدورتحتسند

هذاوقدتثورفي(3)موصولالبضاعهاوالتسليمالخاطىءللبضاعةالرحلهاوالتاخيرفيوصولهااوعد

والمت االيجارالصادربموجبها الشحنالىمشارطة احالةسند مشكلة اذاضالصدد وما منهشرطالتحكيم

الخاصه اإلحاله تلزم أم المشارطة في السند تكفيالندماج الىنصوصالمشارطة العامه كانتاالحاله

مالواردبها؟لشرطالتحكي

ولإلجابهعنهذاالتساؤلنقولانهاذاكانتاإلحالهواضحهوصريحةالىالوثيقةالمتضمنةلشرط

التحكيم،فأنشرطالتحكيمالموجودفيمشارطةإيجارالسفينةيسريعلىسندالشحن

                                                           

 47عقدالنقلالبحري،دارالجامعةالجديده،االسكندرية،ص(.2006عدليامير)،خالد(1)
 24سابق،صرجععمرمشهور،مالجازي،(2)
 166سابق،صرجعمالعنبكي،مجيدحميد،(3)
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توافرنصيشيروبموجبهذهاإلحالهيعدسندالشحنمتضمنااتفاقالتحكيم،فالقاعدةهيضرورة

.(1)إشارهواضحهوصريحةالىاإلحالة

 بيوع السفن المستعمله : -5

النرويجيه العقود مثل البيوع من النوع هذا اجل من تستخدم نموذجية عقود هنالك ماتكون كثيرا

(Norwegian saleformالى تسليمها عند السفينة حالة حول تدور الحالة هذه في النزاعات وأكثر )

.(2)يالمشتر

 عقود بناء السفينة وإصالحها :-6

وتثورالنزاعاتهناحولمدىمطابقةالسفينةعنداالنتهاءمنبنائهالمواصفاتالعقدالمتفقعليها

.(3)مسبقابينطرفيه

 إعادة التامين : و عقود التامين-7

ي والذين المؤمنين بين السيما بالجوانبالتأمينيه منازعاتمتعلقة تثور المستفيدينقد محل حلون

.(4)األصليينعمالبمبدأالحلولفيالتأمين

                                                           
 مرجعسابقالعلوانيفؤاد، (1)

سابقرجععمرمشهور،مالجازي،(2)
 47صسابقرجعمخالد،عدليأمير،(3)
 165طالبحسن،مرجعسابق،ص،موسى(4)
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 المساعدة البحرية واإلنقاذ :-8

اغلبعملياتالمساعدةواالنقاذالبحريتتممنخاللعقودنموذجيةمخصصةلذلكإذيعدتوقيع

االتفاقدونتحديدقيمةهذهربانالسفينةعلىهذاالنموذجاقرارابمسؤوليةمالكالسفينةعندفعنفقاتهذا

.(1)النفقاتالتيغالبامايتمتحديدهاعنطريقالتحكيم

 منازعات مالحية أخرى : -9

قدتثورمنازعاتترتبطباألمورالمالحيةمثلالدعاوىضدمزوديالسفينةأوالمنازعاتمع

.(2)سلطاتالمواني

أسباب اللجوء للتحكيم البحري  :الثانيالمطلب 

يعتبرالتحكيمالبحرينظامقانونيأساسيالغنىعنهفيتسويةالمنازعاتالبحريةوقدتمتطويرهمن

عصرنا في البحرية العالقات واإلزدهار.إن التقدم من مزيد إلى الدولية البحرية التجارة عجلة دفع أجل

عنها،حيثيتفقأطرافهذهالحاضريسودهارغبةطاغيةفيجعلالتحكيمهوالحلللمنازعاتالناشئة

من وهم إلىمحكمينيختارونهم عنها الناشئة المستقبلية أو بالمنازعاتالحالية العالقاتعلىأنيعهدوا

بأحكأصحابالخبرات فيها بالفصل البحريليقوموا وذلكفيالمجال والعلم والدراية تحكيميةاوالكفاءة م

ملزمة.

                                                           
 319،ص االسكندرية ، الجديده الجامعة دار ، البحري التجاري القانون اساسيات (.2008) باهلل المعتصم، الغرياني و السيد محمد، الفقي (1)

 165موسى،طالبحسن،مرجعسابقص(2)
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أن في الدول استقبلتمعظم وقد التحكيم القانونية األطرافلحلكظمتها يطلبها فعالة وسيلة ونه

فياطارالعالقاتالتجاريةواإلقتصادية،سواءأ فقدكالخالفاتالتيقدتنشأ انتداخليةأمخارجية.لذا

ة،ربان،أمينحمولة،كسارعأطرافالعالقاتالبحريةمنالمتعاملينفيالمجالالبحري)شاحن،ناقل،شر

بندفيكةضمانوغيرهم(إلىتضمينعقودهمالبحريةالمختلفةشرطالتحكيمكمسار،صانعسفن،شرس

:(1)العقد،لعدةاعتباراتنوردهاعلىالنحوالتالي

 .األسباب المتعلقة بالطابع البحري اواًل: 

بخصو البري المجال يضاهي كبير عالم كونه التخصصوالتعقيد، البحري المجال صيتهيغلبعلى

وأسراره،هذهالمعطياتوالوقائعكلماتنوعتواختصتطولبالقانونبمواكبتهاإلضفاءقواعدقانونيةتحكم

هذهالوقائعالجديدةالغارقةفيالفنيةوالتعقيد،منهناكاندأباطرافالعالقاتالبحريةاتهامرجالالقانون

حروخصوصيته،ممادفعهمللجوءإلىنظامالتحكيملفضبسموثقافتهمالقانونيةعنإدراكحقائقوعوالمالب

نزاعاتهمالتجاريةالبحريةوتفضيلهعلىالقضاءالوطنيفيالدولالمختلفةفيوقتناالحاضرعدةاعتبارات

 :(2)منها

رغبةالممارسينلألنشطةالبحريةالمختلفةفيحلالمنازعاتالناشئةعنعالقاتهمالبحريةالتعاقدية -1

عاداًل،ينبعمنواقعالمجالالمهنيالمتخصصالذييعملونفيهوهووغي رالتعاقديةحاًلبحريًا

مجالالتجارةالبحرية،الذييتميزباإلفراطفيالخصوصيةوالتعقيد،منحيثخصوصيةأنشطته

                                                           
( . التحكيم في المنازعات التجارية البحرية ،رسالة ماجستير غير منشوره ، الجامعه اللبنانية ،كلية الحقوق والعلوم 2016دياب،حمزه محمد ) (1)

 السياسية واالدارية .

 2النهضةالعربية،الطبعةاألولى،القاهرة،ص(التحكيمفيالمنازعاتالبحرية،دار1997الفقي،،عاطفمحمد)(2)
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القدي وأعرافها وعاداتها تتهددها، التي الكبرى واألخطار فيها ممارستها تتم التي مةوالظروف

 .والحديثة

شخص -2 قبل من عنها، الناشئة المنازعات حل في المختلفة البحرية لألنشطة الممارسين رغبة

متخصصفيالمجالالبحريوالذييخرجعننطاقتخصصالقاضيالوطنيفيالدولالمختلفة.

فتدخلفياختصاصشخصأوأشخاصمتخصصينفيهذاالنوعمنالنشاطالمهنيالمغرقفي

مجهزيالتخ من يمارسونها مازالوا أو المختلفة البحرية األنشطة أشخاصمارسوا صصوالتعقيد،

الءهؤالءوأوالئككالسفنوبنائيهاومالكيهاومستأجريها،والشاحنينعليهاوالمؤمنينعلىتجارتها،وو

وأعرافها،عاداتهاسبتهمممارستهملهذهاألنشطةالمختلفةالخبرةبقواعدهاوظروفها،اإللمامبكالذينأ

 .(1)ومنثممكنتهممنالعلمببواطنأمورهاوالقدرةعلىالفصلالمهنيالعادلفيمنازعاتها

شخص -3 قبل من عنها، الناشئة المنازعات حل في المختلفة البحرية لألنشطة الممارسين رغبة

 بينأطرافهذه البحريبهدفالحفاظعلىالعالقاتالبحرية فيمتخصصفيالمجال العالقة

البحرية التجارية العالقات شبكة وتنمية العالقات على الحفاظ مفهوم أن ذلك ، البحري المجال

 .أضحىاليوممنأهمالمعطياتالتيتبرزقوةالتاجرفيميدانتجارته

                                                           

)1(R.P.BISHOP,the Role of Commercial people as opposed to Lawyers as Arbitrators in maritimeArbitration, the 
v11 th I.C.M.A, Casablanca, 1985, P56 



42 
 

 

 

 .المتعلقة بالطابع التجاري ثانيا:االسباب

التحكيمجاءتللتنسيقم   تجارية فيتوسيع الفكرة العالقاتولعل دائرة االنمنتوسيع السائدة اللغة ع

لذلكفقدالمتصفةبالطابعالتجاريالدوليلتشملغالبيةالعالقاتالبحريةالمعروضةنزاعاتهاعلىالتحكيم

:سارعأطرافالعالقاتالبحريةللجوءإلىالتحكيمالبحريلعدةاعتبارات

منازعاتهم -1 فيحل اطرافالعالقاتالبحرية المحارغبة توفرها ال هذهكفيسرية في القضائية م

الصادرعنها،حيثيرغب الحكم الدولةأوتلكسواءبالنسبةلسريةاإلجراءاتأوبالنسبةلسرية

التجارالبحريونأطرافالمنازعاتالبحريةفيأنتتمإجراءاتالتحكيمالبحريبأقلقدرممكنمن

وبأ كالعالنية السرية من ممكن قدر حيثحصربر من أو جلساتها، عقد حيثسرية من سواء

ةفيهالغيرهم،وحيثكينفيهافيهموفيمستشاريهمفقطدوناعطاءحقالمشاركاألشخاصالمشار

ذلكفيسريةحكمالتحكيمالمنتظرإصدارهوعدمنشرهللكافةوذلكللمحافظةعلىسريةكيرغبون

است على وحرصًا أموالهم، ورؤوس باقيمعامالتهم وبين بينهم التجاري والتعاون الود روح مرار

انواأطرافًافيالعمليةالتحكيميةأمال،حتىالتتأثرعالقاتهمكالعاملينفيالمجالالبحريسواءأ

 .(1)البحريةفيالمستقبل

المحا -2 في لهم التتوفر بسرعة منازعاتهم فيحل اطرافالعالقاتالبحرية فيكرغبة القضائية م

بيرةمنالقضاياالتيقديتأخرالفصلفيهاإلىكدولالمختلفةالتيتكتظجداولجلساتهابأعدادال

سنواتمعمايترتبعلىهذاالتأخيرمنتعطيلاألموالالمتنازععليها،وفقدانالكثيرمناالموال،

                                                           

(1) R.J.Merlin. L’Arbitrage Maritime, etudes offertes a Rene Rodiere 1982,P 401 .  
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زعاتهمفيشهورقليلةوبالتاليفقدوجدالتجارالبحريونفيالتحكيمالبحرينظامًايكفللهمحلمنا

فضاًلعن-أوربماأسابيع.وهذهالسرعةفيحلالمنازعاتالبحريةبواسطةالتحكيمالبحريتكمن

فيمرونةاإلجراءاتالتحكيميةالتيتتمغالبًافيصورةتحكيم-تخصصالمحكمالبحريومهارته

علىالمستنداتوالوثائقفقط،أو بناًء بعقدجلساتشفويةقليلةالعددالبحريعلىدرجةواحدة

فياطارمناتفاق-يتقيدالمحكمونالبحريونفيتسييرهاباإلجراءاتالقضائيةالطويلةوالمعقدة

-االطراف بحرية يؤديإلىكفيتسييرها مما التسيير هذا روتينية وعدم المرونة لهم تكفل بيرة

 الفصلالسريعفيالمنازعات.
يالمجالالبحريبحلمنازعاتهمبحريةالتتحققلهمفيظلقضاءالدولة،حيثرغبةالمتعاملينف -3

 حر( مؤسسيوإما )إما التحكيم األطرافنوع التحكيمكيختار األطرافنوعآخرمن ذلكيختار

مايحدداالطرافمكانانعقادالتحكيموزمانهوالقانونالذيك)التحكيمالمطلقأمالتحكيمبالقانون(

يطبق التييجبعلىالمحكمحلالنزاعضمنها اجراءاتالتحكيمكعلىالنزاعوالمدة ذلكيحددوا

 . التحكيم محل المنازعة بحريةكوموضوع للتحكيم المعاصرة القانونية تعترفبعضاألنظمة ما

وذلكعلىالرغممنوجودحالةمنحاالتالطعن التحكيم، الطعنعلىحكم االطراففيعدم

التحكيم،وذلكإذااتفقتاألطرافصراحةعلىالتنازلعنهذاالطريقمنطرقالرجوععلىحكم

 .(1)القانونالبلجيكيوالقانونالسويسريك

                                                           

 28(.الموجزفيالنظريةالعامةفيالتحكيمالتجاريالدولي،منشوراتالحلبيالحقوقية،ص2010الحداد،حفيظةالسيد)(1)
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 األسباب المتعلقة بالطابع الدولي ثالثًا:

نةالمالحةالبحريةتنتقلبينالعديدمكتتميزالمنازعاتالتجاريةالبحريةبالطابعالدولي،ذلكأنحر

ماتنقلالبضائعواألموالوالقيمبينحدودتلكالدول،تنقلاألشخاصمنجنسياتكموانىءالدولالمختلفة

ماتعتبرعمليةالمالحةالبحريةدوليةبذاتهاإذغالبًاماتختلفجنسيةالشاحنعنجنسيةالناقلكمختلفة

الب بالتجارة المتعاملون فإن لذا . ..إلخ السفينة جنسية منازعاتهمعن لحل البحري للتحكيم يلجؤون حرية

 البحريةلعدةاعتباراتمنها:

ةمدكنظرًاالرتباطاالنشطةالبحريةبانتقالاالموالوالبضائعوالخدماتمندولةإلىأخرىفيحر -1

قانونالشاحن وجزرمثيرةالقتصادياتهذهالدولجعلتالناقليجهلاألحكامالقانونيةالواردةفي

اليثقبهاوجعلتالشاحنيجهلاألحكامالقانونيةالواردةفيقانونالناقلأويخشىتطبيقهاأو

منالهيمنهاالقتصاديةللناقلعلىالعالقةالبحرية،وجعلت الهمايجهلاالحكامالقانونيةكخوفًا

مثالب قعفيالواردةفيقانوندولةأخرىوبالتالياليريدونتطبيقها،وجعلتالمحكمالبحريي

منهجتنازعالقوانينالمقررفيالقانونالدوليالخاصبتعقيداتهومصاعبهفضاًلعنعدمتمتع

يستهديبهافيتحديدالقانونالوطني"Lex Fori"القاضيكالمحكمالبحريبقانوناختصاص

فيالبعدعنلهذهاالعتباراتدفعتاالطرافوالمحكمالبحريإلىالرغبةكالواجبالتطبيق.

منهجتنازعالقوانينالمقررفيالقانونالدوليالخاصبلوالرغبةفيالبعدعنتطبيقالقوانيين

 الوطنيةأصاًل.
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تطبيق -2 إلى للتوصل الهادفة الصريحة غير األقل على أو الملتوية األساليب أن إلى باإلضافة

أدتإلىدخولأطرافالعالقات قد الدوليفيمتاهات،القانونالوطنيللقاضي، ذاتالطابع

  (1)ازعينتنءالعقدالجاريبينالطرفينالملصالحإعمالمبادىءالتحكيموفيضو انذلكأيضاكو

أهما -3 من بوصفها البحرية االنشطة ممارسة في العامة المعنوية وأشخاصها الدولة تدخل زدياد

ا،حيثلمتعدالدولةفيهذاالعصراألنشطةاإلقتصاديةالتيقررتالدولالمختلفةالتدخلفيه

الدولةالحارسةأوالدولةالقاضيةفقطبلأصبحتالدولةالناقلةوالدولةالشاحنةوالدولةالمجهزة

علىغرار العامة المعنوية وأشخاصها الدولة تمارسها التي البحرية االنشطة ذلكمن إلىغير

الد من التدخل هذا ازدياد ومع البحرية،االشخاصالخاصة، المعامالتالتجارية فيمجال ولة

منالدولةعلىعدمالوقوفأمامالقضاءالوطنيفيدولةأخرىبصددحلالمنازعات وحرصًا

التيتثورحتمًاعنهذهالعالقاتنظرًاالعتباراتسياسيةأوسيادية،فقدوجدتالدولةوأشخاصها

من مهربًا البحري التحكيم في العامة لحلالمعنوية وملجأ االخرى، الدول في الوطني القضاء

المحكماليصدرقضاءه إذ فيها التيتكونطرفًا الناشئةعنالعالقاتالبحرية المنازعاتالبحرية

على بناء النزاع في الفصل بمهمة يضطلع ولكنه التحكيم إقليمها على ينعقد التي الدولة باسم

 لتحكيمي.السلطةالمعهودةإليهمنأطرافاالتفاقا

 

                                                           

 3(التحكيمالتجاريالبحري،منشوراتالحلبيالحقوقية،الطبعةاالولى،ص2016غسان،رباح)(1)
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 .األسباب المتعلقة بشخص اطراف العالقة البحريةرابعًا: 

إلىاألسبابالتيذ السبابكباإلضافة البحري، للتحكيم البحرية أطرافالعالقة يلجأ أن يمكن رناها

خاصةبهمالعتباراتتخصهموحدهمدونغيرهمفمثاًليمكنأنتكونهذهاألسباب)علىسبيلالمثال(ما

 :يأتي

رغبةأطرافالعالقاتالبحريةفيتنفيذاألحكامالتحكيميةالتيتصدرفاصلةفيمنازعاتهمبسهولة -1

وإبرامويسر بالتحكيم الدولي لالهتمام نظرًا األجنبية القضائية األحكام لتنفيذ بالنسبة يتوفران ال

باحت الدول تلزم التي والجماعية الثنائية الدولية التحكيمية الدولي،المعاهدات التحكيم اتفاقات رام

وباالعترافباألحكامالتحكيميةالصادرةعنهاوتنفيذها،وعلىرأسهذهاالتفاقياتالجماعيةاتفاقية

الموقعة1958نيويورك الدول عدد التيوصل األجنبية المحكمين أحكام االعترافوتنفيذ بشأن

اال عن فضاًل دولة، مائة يقربمن ما اآلن حتى الدوليعليها التجاري للتحكيم األوروبية  تفاقية
 .(1)بينالدولاألوروبيةالمختلفة1961

2-  أقل في البحري النزاع حل البحرية العالقة أطراف التحكيمكرغبة أهمية تبرز حيث ممكنة، لفة
الدولية بالتجارة فيالنزاعاتالمتعلقة المختصبالنظر فيالنفقاتفالقضاء البحريفياالقتصاد

بيرةفيكليهماصرفمبالغكيرًامايكونفيبلداجنبياالمرالذييوجبعلىاحداالطرافاوثك
 لخبراءقانونيينأومحامينلمعرفةاجراءاتالقانونفيذلكالبلدأومعرفةاحكامقانونالبلدكيتو

مختلففيالتحكيمإالاناالمر.(2)الذييحكمالنزاعفيهممايجعلتكاليفحلالنزاعباهظةالثمن
كيتمتعيينخبيرواحدأوأ إذ الجراءاتمعينةيتفقعليها الالطرفينمسبقًاكثرلحلالنزاعتبعًا

االمرالذييجعلأيًامناالطرافقادرًاعلىالمثولأمامهيئةالمحكمينلشرحموقفهدونالحاجة
                                                           

(1) W.tetley , Arbitration clauses in ocean bills of Lading , YB.mar.L.1985,P.53. 

 59البياتي،عليطاهر،مرجعسابقص(2)
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لفةمناللجوءتكيعنيأنالتحكيمأقلأنالتوفيرفيالرسومالحيثلخبراءقانونيينلشرحموقفه،
محا الدعاوىكمإلى في خاصة المحكمون، يتقاضاها التي األتعاب المعروفأن من إذ الدولة،

تدخل يقولفيهذاالمجالأنالتحكيمهوعدالةGuyon(1)الهامة،مرتفعةجدًا،حتىأناالستاذ
ألسباباليفصحونفياطارالكماليات،محفوظةللمتقاضيناألثرياء عنها الذينيفضلونأحيانًا

 . (2)مايفضلبعضالمرضىالعياداتالخاصةبداًلمنالمستشفياتالعامةكاللجوءإلىالتحكيم،

من -3 حذرًا أو والتيتخفيخوفًا بينهم فيما اطرافالعالقة أخرىيضعها ألسبابعديدة باإلضافة

 اللجوءإلىالقضاءالوطني.













                                                           

)1(Fadi, Nammour, De l’arbitrage interne et international en droit compare, ed.sader, 2000, P.25. 
 345،المجلدالثاني،الطبعةالرابعة،صمروان،كركبي،أصولالمحاكماتالمدنيةوالتحكيم،منشوراتصادرالحقوقية(2)
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 ل الرابعالفص

 .للبضائع البحري  النقل فض منازعات عقد في التحكيم اثر اتفاق 

 تمهيد.  

األثر يرتب فإنه ، شروطه و ألركانه مكتمال صحيحا البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق أبرم عند 

نقلعقدال نزاع موضوع في الفصل عن دولة أية قضاء سلطة حجب جوهره و ، إليه يهدف الذي القانوني

المباشر اإلجرائي األثر هو هذا و ، التحكيم قضاء هو و خاص ذاتي قضاء إلى األمر ويلحت و البحري

 . سلبيا أو ايجابيا أثرا كان سواء التحكيم إلتفاق

أطراف عاتق على كذلك بل ، طرفيه عاتق على فقط ليس التزامات يولد المباشر األثر هذا أن كما

على النزاع عرض وجوب في ملزمة قوة البحري النقل عقد في التحكيم فاقالت يكون طرفيه فبين . أخرى

 األخرأن للطرف جاز إال و ، المنفردة بإرادته مقتضاه يعطل أو ، عنه يتخلى أن ألحد ليس و ، التحكيم

.(1)التحكيم اتفاق لتنفيذ األول الطرف دعوة بطلب ، العامة واليته إلى إستنادا ، القضاء إلى يلجاء

 محاكم على يحضر ، قضائيا مانعا البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق يعتبر الغير مواجهة في و

 النزاع بذلك الدعوى رفعت وإن ، التحكيم اتفاق بخصوصه يوجد بحري نقل عقد حول نزاع في أنتنظر الدولة

 – . باإلختصاص تصاصاالخ مبدأ مطبقا فيها لينظر التحكيم قضاء إلى لتعرض ، قبولها بعدم تعينالحكم

المرسل لمركز باالنابه خاصة مفهومه تحديد في مشكلة يطرح البحري النقل لعقد باالنابه الغير شأن أن إال

 التحكيمبسند أثرشرط حول ، دوما االول يطرح و محله يحلون الذين األشخاص كذا و ، العقد هذا في اليه

 الشحنفكيف سند دون ، السفينه ايجار عقد في التحكيم طشر أيضا ورد إذا و . لحامله باالنابه ، الشحن

                                                           
  132ص ، قانونالتحكيمالتجاريالدوليوالداخليدارالنهضةالعربيةالطبعهاالولى (.2006) الكريم عبد أحمد ،سالمة(1)
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 األثار تلك في المتأمل ؟إن الحامل مواجهة في نافذا يكون حتى الشحن سند في اليه االحالة تكون أن يجب

 . الخاصة أحكامه و لكلقواعده و إجرائية طبيعة ذو األخر البعض و موضوعية طبيعة له بعضها أن يدرك

النقل عقد في التحكيم إلتفاق الموضوعية و اإلجرائية األثار هي ما : يطرح الذي الالسؤ بالتالي و

؟ البحري

التفاق االجرائية األثار عن هو األول المبحث : مبحثين الى الفصل هذا قسمنا التساؤل هذا على لإلجابة
النقل عقد في التحكيم التفاق الموضوعية األثار عن فهو الثاني المبحث أما ، البحري النقل عقد في التحكيم
.البحري

  .االول : أثر اتفاق التحكيم بالنسبة للمتعاقدين المبحث
( المادة بموجب المتعاقدين الى العقد أثر انصراف االردني المشرع قّنن القانون206لقد من )

المدني،إذتنصبأن:"ينصرفأثرالعقدإلىالمتعاقدين.....".
اتفاقالتحكيم:"األطرافالتيأبرمتاالتفاق"،ولذلكتنصرفآثارهذااالتفاقإليهم،يقصدبالمتعاقدينفي

،والمتعاقدفي(1)وتنصرفهذهآالثارإلىأطرافاتفاقالتحكيمسواءتمالتعاقدأصالةأوعنطريقالنيابة
صفةالمتعاقد،البداتفاقالتحكيم"هوالشخصالذييبرماالتفاقباسمهولحسابه"،وحتىيكتسبالشخص

،أمامنلميساهمفيإبراماتفاق(2)مناتجاهنيةالمتعاقدينالىالمساهمةفيإبرامالعقدوانصرافآثارهإليه
أحكامهذااالتفاقعليه.–بحسباألصل–التحكيم،فيعتبرمنالغير،وبالتاليالتسري

فيمفهومالمتعاقد،فلميقصروهعلىمنساهمفيإبرامالعقدولكناتجهقسممنالفقهالقانونينحوالتوسع
منهولولميساهمفيإبرامه،ويهدفهذا العقدباعتبارهمستفيدًا إلىكلمنساهمفيتنفيذ وانمابسطوه
االتجاهلتوسيعدائرةالمسؤوليةالعقديةبعدمحصرهابطرفيالعقدومدهاالىكلمتضرريرتبطبأحدأطراف

(3)العقدية.بالمجموعةقدبرابطةعقدية،وذلكخاللمايسمىالع
                                                           

-7نعقدفيالفترةمن(.النظامالقانونيألساسياتالتحكيم،دورةتدريبيةتخصصيةفياساسياتالتحكيمالم2012الصرايرة،منصور)(1)
 بتنظيمأزاليالالستشاراتالمهنيةبالتعاونمعنقابةالمحاميناألردنيين،عمان.9/7/2012
 .183،ص1(،النظريةالعامةلاللتزامات،مصادرااللتزام،دارالثقافة،عمان،ط2007منصور،أمجدمحمد)(2)
التحكيمإلىالغير"دراسةفيالتشريعاألردني"،رسالةماجستيربكليةالحقوق،جامعةالشرق(،امتدادأثراتفاق2013الخواجا،مهاعبدالرحمن)(3)

 79األوسط،ص
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العقديةمجموعةاألشخاصالذينيساهمونفيتكوينتصرفاتقانونيةمتعاقبةبالمجموعةويقصد

العقديةلمجموعةعلىمالواحد،أومترابطةبقصدتحقيقهدفمشترك،فيتبينمنالتعريفأنالعقودفيا

صورتين:الواحدةتتخذأحدى
األولى:صورةمجموعةالتصرفاتالقانونيةالتيتتعاقبعلىمالواحد،وبالتاليفإنمحلااللتزاميكون-

هوالقاسمالمشتركبينتلكالتصرفات،وتدورجميعهاحوله.
الثانية:صورةمجموعةالتصرفاتالقانونيةالتيتترابطبقصدتحقيقهدفاقتصاديمشتركيجمعبين-

 (1)التصرفات.تلك
العقدية:المجموعةويكوننطاقتطبيقالدعوىالمباشرةداخلفكرة

ـمدينالمديناليسألإالفيحدودبنودالعقدالذيساهمفيتكوينه:فالطرفاليتحملبالتزاماتلمترد1

إلىالمجموعةفيبنودالعقدالذيساهمفيتكوينه،ومفترض بحالـ استخدامالدعوىالعقديةاليؤديـ

االلتزامات تحدد التي هي التعاقدية العالقة أن إذ النطاق، هذا خارج المدين مدين مواجهة في المباشرة

تكوينه في الطرفالمسئول الذيشارك التصرفالقانوني ان إذا " المثال: فعلىسبيل . عنها المنبثقة

وجو حالة في الواجبالتطبيق القانون يحدد بندًا أويتضمن األخير، بهذا المختصة المحكمة أو نزاع، د

يقضيبوجوباللجوءإلىالتحكيم،أوباإلعفاء،أوالتخفيفمنالمسئولية،فالطرفالمسئوليمكنهالتمسك

بذلكفيمواجهةالمتضرر"

ذلكأنـالدائناليكونلهمنالحقوقنحومدينمدينهإالفيحدودبنودالعقدالذيساهمفيتكوينه:2

وبالتاليفاليجوزأنيجنيالطرف الطرفينإليها –البنودالتيتحكمالعقدهيفقطالتيانصرفتإرادة
                                                           

قسم-كليةالحقوق-العقدية،اطروحةدكتوراه،جامعةعينشمسالمجموعةالمسئوليةالمدنيةفينطاق(،2000)خليفة،هناءخيريأحمد(1)
 القانونالمدني
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نفعًاإالفيإطارتلكالبنود."فمثاللوانعقدالمقاولةمنالباطنيتضمن-باستخدامهللدعوىالمباشرة

تخفيفمنهانحوالمقاولاألصلي،فالقولبحرمانبندايقضيبإعفاءالمقاولمنالباطنمنمسئوليته،أوال

األخيرعن البندفيمواجهةربالعمل،معناهوجوبتعويضهلهذا المقاولمنالباطنمنالتمسكبهذا

المقاول تجاه الباطن من المقاول مساءلة عدم البند مقتضى ألن نظرا ولكن به. لحقت التي األضرار

داءليسمستحقافيذمته.ومنثميكونلهوفقًاللمنطقالقانونيالحقفياألصلي،فإنهيكونقدالتزمبأ

 (1)مطالبةالمقاولاألصلي،بمادفعهلربالعمل".

 آثار اتفاق التحكيم نسبية: الثاني المبحث

نبــينالمطلــبتعـدقاعــدةنســبيةاتفــاقالتحكــيممــنالقواعــداألساســيةفــيأينظــامللتحكــيم،وفــيهــذا

.سبيةاالتفاقونطاقتطبيقهالمقصودبن

 مفهوم نسبية آثار اتفاق التحكيم :األول المطلب

لمبدأسلطاناإلرادة،وأيعقديرتبآثارا تفاقالتحكيممنالتصرفاتاإلرادية،وهوعقديلزمطرفيهوفقًا

relativitéتنصرفإلىطرفياالتفاقدونأنيستفيدمنهالغيرأويضيره،وذلكمايسمىبقاعدةنسبية

ومقتضىنسبيةآثاراتفاقالتحكيمأنيتمتعاالتفاقبالقوةالملزمةلطرفيهوتفرضعلىكلمنهما،(2)العقد

فهو آلثاره، الملزمةالتخصسوىطرفيالتحكيمويصبحمنتجًا القوة االلتزاماتالناشئةعنه،وهذه تنفيذ

                                                           
،بحثمنشورعلىالموقعااللكتروني:8مطهمحمود،الدعوىالمباشرةبينالمفهومالتقليديوالحديثلمبدأنسبيةاثرالعقد،صسليم،هشا(1)
(www.policemc.gov.bh) 
 ،مرجعسابقالخواجا،مهاعبدالرحمن(2)
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فيه جاء ما بكل انصرا لكن، (1)ملزم يقرر دائنيالقانون اما ، معينه الخلفبشروط الى العقد فآثار

 بالعقدلكنالينتتقلإليهمآثاره.المتعاقدينفهميتأثرون

الخلف"هوحلولشخصمحلاخرفيعالقهقانونيهتبقىعناصرهاالموضوعيةعلىماكانتقبل 

(2)االنتقالوهونوعان:عاموخاص"

 بية اتفاق التحكيمنطاق تطبيق نس :المطلب الثاني

تطبقققسبيةقققباقباتتقققم باد ابألقققا باقققوعب وذقققمم بوا نوقققنأكبو دققق ب قققمب قققن بينوقققاب ب   ققق ب ب
ب:ادنقمطباد مداق

 أواًل: نطاق نسبية التحكيم بالنسبة لألشخاص:

طبقـــًالمبـــدأنســـبيةاتفـــاقالتحكـــيمتنصـــرفآثـــاراالتفـــاقلطرفيـــهدونأنيســـتفيدمنـــهالغيـــرأويضـــيره،
يمقدتكـونأطـرافمباشـرةوأطـرافغيـرمباشـرة،وتلـكاألطـرافتشـملطرفـياالتفـاقوالخلـفوأطرافالتحك

:(3)العاموالخلفالخاص

طرفياالتفاق:يقصدبهمكلمناشتركفيإبرامالعقدسواءتمالتعاقدأصالةأوعنطريقالنيابـة، -1
حســابهم،ويجــبأنتنصــرفنيــةوطرفــياالتفــاقهــمالمتعاقــدينالــذينيبرمــوناالتفــاقبأســمائهمول

المتعاقدينإلىالمساهمةفيإبراماتفاقالتحكيموانصرافآثارهإليهم،ومنلـميسـاهمفـياإلبـراميعـد
 .منالغيروبالتاليالتسريبحسباألصلأحكامهذااالتفاقعليه

                                                           
 .blogspot.comaleyarbitration،متاحعلىالموقع2010القليوبي،سميحة:اتفاقالتحكيم،سنة(1)
دراسةمقارنةبالفقهاالسالميمطبوعاتالجامعهاالردنيهالطبعهاالولى–(مصادرااللتزامفيالقانونالمدنياالردني2002سلطان،انور) (2)

 اإلصداراالول.
 الخواجا، مها ) مرجع سابق( (3)
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يترتــبالخلــفالعــام:هــوكــلشــخصيخلــفأخــرفــيكامــلذمتــهالماليــةأوفــيبعــضمنهــا،بمــا -2
عليهامنحقوقوالتزاماتمثلالوارثلكـلالتركـةأوالـوارثمـعآخـرينللتركـة،وكـذلكالموصـىلـه

بويـــتمذلـــكفـــيحالـــةالوفـــاةفيخلـــفالمتـــوفيورثتـــه،فيكـــونلهـــمحقوقـــهوعلـــيهمبحصـــةفـــيالتركـــة،
ىورثتـهوالموصـيالتزاماته،فإذاأبرمشخصاتفـاقتحكـيموتـوفيانتقلـتحقـوقالتحكـيموالتزاماتـهإلـ

 .له

فالخلفالعامهوكلمنتنصرفإليهآثـاركـلعقـدأبرمـهالسـلففينتقـلإلـىخلفـه،وهنـاك

حــاالتالتنتقــلفيهــاآثــارالعقــودإلــىالخلــفالعــام،مثــلعقــدالعمــلوعقــدالوكالــةفتنقضــيالعالقــة

هــابوفــاةأحــدالشــركاء،وأيضــًاالعقديــةبوفــاةأحــدأطرافهــا،وكــذاعقــدالشــركةإذاتــمالــنصعلــىانتهائ

عقــودأصــحابالمهــنالحــرةمثــلالمحــامينوالمهندســينتنقضــيبوفــاةصــاحبالمهنــةوالترتــبآثــار

الخلفالعام،وحالةاالتفاقعلىعدمانتقالالحقوقوااللتزاماتإلىالخلفالعامباعتبارأنهاليست

.(1)منالنظامالعامفيجوزاالتفاقعلىمخالفتها

الخلــفالخــاص:هــوكــلشــخصيخلــفأخــرفــيحــقعينــيعلــىشــيءمعــينأوفــيملكيــةشــيء -3
معــــين،مثــــلالمشــــتريلشــــيءمــــاديكالعقــــار،أوشــــيءمعنــــويكحوالــــةالحــــق،وكــــذاالموهــــوبلــــه
والموصيلـهبعـينمعينـةبالـذات،ويترتـبعلـىذلـكانتقـالآثـارالتصـرفإلـىمـنيتلقـاهمـنسـلفه،

 :لةشروطثالثةويشترطفيهذهالحا

 إبرامالعقدسابقعلىانتقالالشيءإلىالخلف. -أ

 أنيكونالحقأوااللتزاممنمستلزماتالشيء. -ب

علمالخلفوقتانتقالالشيءبالحقأوااللتزام.-ج

                                                           
 القليوبي ، سميحه )مرجع سابق( (1)
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 (1)ثانيًا: نطاق تطبيق نسبية التحكيم بالنسبة للموضوع:

ــــثالموضــــوعيتحــــددبــــالنزاعالمــــرا ــــواردةباالتفــــاقفنطــــاقالتحكــــيممــــنحي ــــقالشــــروطال دفضــــهوف

متــىاتفــقالمحتكمــانعلــىالموضــوعمحــلالنــزاعتعــينعلــىهيئــةالتحكــيمأنوواإلجــراءاتالمتفــقعليهــا،

تطبقعليهالقواعدالقانونيةالتياتفقعليها،فإذااتفقـاأنيطبـقعلـىالنـزاعقـانوندولـةمعينـةالتزمـتهيئـة

التحكيمبذلك

 . البحري  النقل عقد في التحكيم التفاق اإلجرائية األثار : ثالثال المبحث
 

 يخول اإليجابية الناحية من فهو . والسلبي اإليجابي : المزدوج بنطاقه التحكيم في الحق انمايميز

 من يخول كما ، األخر الطرف مع ثار الذي النزاع في للفصل التحكيم إجراءات الى اإللتجاءسلطة صاحب

 القضاء إلى اإللتجاء من " التحكيم على االتفاق في الطرف " المحتكم الطرف منع سلطة بيهالسلالناحية

 ، أخرى بعبارة و . مشارطة أو كان شرطا التحكيم على اإلتفاق موضوع النزاع في للفصل ، الدولةفي العام

 العام القضاء استبدالأو ، التحكيم بإجراءات التقاضى إجراءات استبدال في الحق هو التحكيم في الحق فإن

 .(2)مشارطة أو كان شرطاالتحكيم على االتفاق النزاعموضوع في بالفصل المكلفة التحكيم بهيئة الدولة في

يتم أن فيه األطراف تتعهد الذي العقد بوصفه البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق على يترتب هكذاو

الدولة قضاء بواسطة ليس و ، المحكمين بواسطة بينهم تنشأ قد التي أو بينهم الناشئة المنازعات في الفصل

                                                           
 القليوبي، سميحه) مرجع سابق( (1)

   138ص ، الجامعية المطبوعات دار ، التحكيم على لالتفاق السلبي األثر (.مفهوم2003) عمر السيد محمود التحيوي،(2)
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المحاكم إلىااللتجاء األطراف على يمتنع له ووفقا السلبي باألثر يعرف ما فهو األول األثر : مختلفان أثران

. (1)التحكيم بواسطة حلها على المتفق المنازعات في الفصل أجل من الوطنية

 األطراف على يتعين له ووفقا ايجابي البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق يرتبه الذي الثاني األثر أما

 المنازعات إن. المحكم إلى التحكيم على بشأنها المتفق بالمنازعات وتعهد ، عنها الصادر التعهد تحترمأن

 إذ التحكيم مبحكليس والتحكيم باتفاق منها الكثير يتعلق الوطنية المحاكم أمام التحكيم بشأن حدوثا األكثر

 في راغبا االتفاق هذاإلزامية من التخلص البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق أطراف أحد يحاول ما غالبا

 القضاء إلى النزاع توجيهفي راغبا التحكيم باتفاق األخر الطرف يتمسك حين في العادية المحكمة الى اللجوء

 .(2) التحكيمي

 :التفصيل من بشيء ألهميتهما نظرا و اإلجرائيين ألثرينا من لكل المبحث هذا في سنتعرض و

األثر عن فهو الثاني المطلب أما ، األول المطلب في البحري النقل عقد في التحكيم التفاق السلبي األثر

 البحري النقل عقد في التحكيم التفاق االيجابي

 : البحري  النقل عقد في التحكيم التفاق السلبي األثر : األول المطلب
 هذا أطراف احترام ضرورة جانب إلى أنه إذ، البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق احترام يقتضي

 يسمى ما هذا و التحكيم هيئة إلى التحكيم على بشأنها المتفق المنازعة عرض ضرورة و لتعهداتهمالعقد

 و االتفاق لهذا السلبي ثراأل ايضا احترام ضرورة ، البحري النقل عقد في التحكيم التفاق االيجابيباألثر

.(3)التحكيم اتفاق محل المنازعة في الفصل لطلب الوطني القضاء الى االلتجاء األطراف يحرمعلى الذي

                                                           
  114،دارالفكرالجامعي،ص التحكيم اتفاق بشأن المعاصرة االتجاهات (.1996السيد) الحداد،حفيظة(1)
  2ص دارالفكرالجامعي، ، ية(.قانونالتجارهالبحر2007) محمد الفقي،عاطف(2)
173السيد،مرجعسابق،ص الحداد،حفيظة(3)
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 الوطنيةالمحاكم اختصاص استبعاد في يتمثل البحري النقل عقد في التحكيم التفاق السلبي األثر مضمون إن

ينبغي ال حيث تحكيميا حلها على المتفق و البحريللبضائع النقل بعقد المتعلقة المنازعات أو النزاع بنظر

إحتراما و اإلتفاق لهذا احتراما البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق محل النزاع في النظر الوطنية للمحاكم

 .(1)أطرافه إلرادة

 هو مشارطة وأ كان شرطا البحريللبضائع النقل عقد في التحكيم على االتفاق بوجود الدفع أن كما

 علىالوضعية القانونية األنظمة تخولها التي الوسيلة فهو ، التحكيم في للحق السلبي بالجانب التمسك أداة

 في حقه ثم من و التحكيم على االتفاق بوجود للتمسك ، الدولة في العام القضاء أمام عليه للمدعى اختالفها

 في القضاءالعام منع بغرض ، التحكيم على االتفاق عموضو النزاع في للفصل التحكيم نظام الى االلتجاء

 منازعات بنظر الوطنية المحاكم اختصاص عدم مبدأ علىالواردةفيه الفصل اجراءات في السير من الدولة

  .(2)التحكيم على بشأنها المتفق البحري النقل عقد

 .البحري  النقل ازعاتمن في بالنظر التحكيم الى الوطني القضاء من االختصاص نقل:األول الفرع

 عليها يمنع الوطنية المحاكم البحريللبضائعفإن النقل عقد منازعات لتسوية التحكيم إتفاق أبرام إن

 التحكيمية المحكمة إختصاص من ألنه أصال النزاعهذا في النظر

 .البحري  النقل عقد في التحكيم التفاق السلبي األثر طبيعة و مضمون  اواًل:
الدولة محاكم حرمان و الوطني القضاء من اإلختصاص نزع هو التحكيم إلتفاق السلبي راألث أساس إن

.(3)كبير وقضائي فقهي جدل محل كانت فقد طبيعته عن أما التحكيم على بشأنه اتفق نزاع أي نظر من

                                                           
  224ص ، البحرية المنازعات في التحكيم (.1994محمد) الفقي،عاطف(1)

 .131(.مفهوماألثرالسلبيلالتفاقعلىالتحكيمدارالمطبوعاتالجامعية،االسكندريه،ص2003التحيوي،محمودالسيدعمر)(2)
   282،ص  ،أكتوبر الثامن التحكيم،العدد ،مجلة)السودان (قضائي قرار على التعليق (.2010) الحليم عبد حسن الصحابي(3)
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 :المبدأ مضمون  -1
على االتفاق موضوع النزاع عرض منع في البحريللبضائع النقل عقد في التحكيم التفاق السلبي األثر يتمثل

 فاالتفاق. فيه الفصل من القضاء هذا ومنع ، الدولة في العام القضاء على مشارطة أو كان شرطا التحكيم

نظر من الدولة في العام القضاء يمنع مشارطة أم كان شرطا البحريللبضائع النقل عقد في التحكيم على

أصال المختصة المحكمة من بدال ، بذلك المكلفة التحكيم هيئة طريق عن فيه الفصل على المتفق النزاع

االتفاق بوجود بالدفع يسمى ما وهو ، بذلك دفعا عليه المدعى يخول و ، موضوعه في الفصل و بتحقيقه

 .(1)علىالتحكيم

 :اإلختصاص نقل مبدأ من الدولي القانون  موقف -أ
قاعدة وضعت إذ ، الدولي التجاري لتحكيما مجال في الدولية اإلتفاقات من وجوده المبدأ هذا يستمد

1958لسنة نيويورك اتفاقية استبعدت فقد ، للدول الداخلية التشريعات على تسمو موحدة موضوعية
 ، مشارطة أو كان شرطا التحكيم اتفاق بشأنه أبرم الذي النزاع نظر في الوطني القضاء اختصاص(2)

 في محكمة على النزاع عرض إذا ": أنه على تفاقيةاإل هذه من 3 الفقرة الثانية المادة نصتحيث

 بالمعنى ، التحكيم على عرضه على الطرفان اتفاق بموضوع يتعلق كان و المتعاقدةالدول إحدى

 إال ذلك الطرفين أحد طلب إذا التحكيم على النزاع تحيل أن المحكمة على المادة هذه في المقصود

للتطبيق". صالح غير أو مفعول ذي غير أو ملغى االتفاق أن المحكمة رأت إذا

 تلتزمالتحكيم،حيث بواسطة فضها على المتفق الدعوى نظر في الدول محاكم على حظر فرض النص فبهذا

 المكانأو ، التحكيم اتفاق في األطراف نزاعكان ما أيا لإلتفاقية المنضمة األعضاء الدول كل محاكم بها

                                                           
  133ص ،مرجعسابق، عمر السيد محمود التحيوي(1)
 1958مناتفاقيةنيويوركلسنة3(فقره2الماده)(2)
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 مع مباشر،بأثر تسري فهي دولية طبيعة ذات القاعدة هذه أن دامت اوم . للتحكيم مقرا جعله على المتفق

 أصبح بحيثالخاصة الدولية العالقات صدد في تماما زالت قد التي و للقاضي تقديرية سلطة كل استبعاد

 .((1)به األطرافأحد اكمست فور وجوبا المانع أثره التحكيم إتفاق على ترتب أن المحاكم على المتعين من

 .البحري للبضائع النقل عقد في التحكيم التفاق السلبي األثر مبدأ على الواردة االستثناءات: ع الثانيالفر 
علىالرغممنأنالقاعدةالعامةالتيتحكممالكالقضاءالوطنيفيمايتعلقبالمنازعاتالخاصةالدولية

بالفصلفيعدماختصاصهذاالقضاء.المتعلقةبعقدالنقلالبحريوالمتفقبشأنهاعلىالتحكيم،تتلخص

 .(2)فيهذهالمنازعاتإالأنهذهالقاعدةالعامةتردعليهابعضالقيودواالستثناءات

 في دور لها يبقى بحيث نهائي استبعاد ليس التحكيم مجال من الوطنية المحاكم اختصاص استبعاد أنكما

التحفظية و الوقتية اإلجراءات اتخاذ بشأن نيةالوط للمحاكم االختصاص انعقاد أبرزها الحاالت بعض

حالة في التحكيم محكمة تكوين أجل من القضاء تدخل ، التحكيم على بشأنها المتفق بالمنازعات المتصلة

 الرقابةهذه كانت سواء التحكيم حكم على الرقابة مباشرة أجل من التدخل للقضاء يمكن كما ، تشكيلها عدم

.التحكيمي الحكم في بالبطالن الطعن خالل من أو التحكيمي الحكم نفيذبت األمر دعوى إطار في

 االتفاق: هذا عن البحري  النقل عقد في التحكيم اتفاق أطراف نزول جوازاواًل: 

بالتالياليجوز و أطرافه فيمواجهة ونافذا النقلالبحرييصيرنهائيا فيعقد اتفاقالتحكيم إنابرام

المنفردةألحداألطراف.الرجوعفيهباالرادة

                                                           
 435 ، 436صدارالنهضةالعربية.القاهرة،، الدولية خاصةال العالقات في (.التحكيم1984) راشد سامية( (1)
 173، مرجع سابق ، ص السيد حفيظة الحداد ، (2)
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ويجوزالتنازلالصريحعنهذااالتفاقالتحكيميبموافقةطرفيهوذلكبتصريحهماأمامالمحكمةالقضائية

فينظر ورغبتهما ابرامه، االتفاقبعد عنهذا النزاعمحلاتفاقالتحكيمعنتنازلهما أمامها التيرفع

متعلقبنقلبحريدوليتقولAixملمحكمةاستئناف"وفيحكبالدعوىمنطرفالقضاءالوطني. ب"

المحكمة:"إذاكانعدماختصاصالمحاكمالوطنيةلوجودشرطالتحكيميجبأنيندرجتحتطائفةعدم

حيثإنهمقررلمصلحةاألطراف،ولهذافإننسبياالختصاصالنوعي،فإنهلنيكوناالعدماختصاص

للتق منتلقاءالمحكمةاليمكنها اختصاصها بعدم للقضاء بشرطالتحكيم االستشهاد اختصاصها ريربعدم

 .(1)تأجروحده"سها،فهذامنشأنالمسنف

منهذاالقراريظهربأناألطرافلوحدهملهمالحقبالتنازلعناتفاقالتحكيمواليمكنللقضاءالوطني

ه.ساثارةالدفعمنتلقاءنف

أيضاالتنازلصراحةعنالدفعبعدماختصاصالمحاكمالوطنيةبعدأنكاندفعكمايمكنللمدعيعليه

،االانالخالفقدنشأبينالقوانينالمقارنهفيالتنازلالضمنيعناتفاقالتحكيمفاذا(2)بعدماختصاصها

تنازلضمنيلميدفعالمدعىعليهبعدماختصاصالمحكمةالوطنيةفإنهذااالمتناعوالسكوتيفسربإنه

عناتفاقالتحكيم،وهذاالنزوليكونضمنيًاوناتجايضًاعنحضوراالطرافامامالمحاكمالوطنيهوعدم

(3)تمسكهمباتفاقالتحكيمقبلاتخاذاياجراءاتفيالموضوع.

                                                           

(1) Aix , 19 Mars 1964 , D.M.F . 1965 ,P 220 
)2(paris ,7juin 1984 Rev .Arbitrage,1984, P 504 ,note E.Mezger 

 لنقل البحري ، اطروحة دكتوراه ،غير منشوره ،جامعة ابو بكر بلقايد ، كلية الحقوق ، الجزائر( اتفاق التحكيم في عقد ا2015بودلي، خديجه ) (3)
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 ثانيًا: حاالت انعقاد االختصاص للمحاكم الوطنية.

جالالتحكيمي،ليساستبعادنهائي،ولكنهاستبعاديتحدداناستبعاداختصاصالمحاكمالوطنيةمنالم

التحكيمية دورفيالعملية الوطنية حيثيبقىللمحاكم اتفاقالتحكيم محل بالمنازعاتالموضوعية نطاقه

بدايةمنالمساعدةفيتعيينالمحكمينحتىالمساعدةفيتنفيذحكمالتحكيم،مروراباالشرافوالرقابة

أوعلىاالجر االجراءاتالوقتية إلتخاذ الوطنية للمحاكم التقدم علىذلكإمكانية زيادة ، اءاتالتحكيمية

التحفظية.

 تعطيلاألثرالسلبيالتفاقالتحكيمفيحالةاالجراءاتالوقتيةوالتحفظية. -1

واتجاهاتهاصورمنالحمايةالقض القانونيةالوضعيةوعلىاختالفمذاهبها ايةتنظماألنظمة

للحقوقوالمراكزالقانونيةومنهاالحمايةالقضائيةالمستعجلة.فقدرأتاألنظمةالقانونيةالمختلفة

القضاء جانبه الى فأنشأت ، وبطيئة كثيرة اجراءاته تكون التي و العادي القضاء كفاية عدم

.المستعجل

 والوقتيةفيالمعاهداتالدولية.تعطيلاألثرالسلبيالتفاقالتحكيمبالنسبةلالجراءاتالتحفظية -2

ابعةر،والتيتقررفيمادتهاال1952لسبةللمعاهداتالدوليةنجدفيالبدايةمعاهدةبروكسبالن

تهاغيرمختصةئرفنفيدالساذاكانتالمحكمةالتيوقعالحجزعلىا"الفقرةالثانيةوالثالثةأنه

الضما أو كلبالفصلفيالموضوعفإنالكفالة الحجزيجبأنيتضمنتنفيذ لرفع نالذييقدم

،وتحددالمحكمةالتي(1)"األحكامالالحقةالتيتصدرهاالمحكمةالمختصةبالفصلفيالموضوع

المحكمة أمام دعوىالموضوع المدعيرفع على الذييجبفيه الميعاد دائرتها في الحجز وقع

اصلمحكمةقضائيةأخرىأوعلىعرضالنزاعالمختصة،وإذااتفقالخصومعلىعقداالختص
                                                           

 (1952اتفاقيةبروكسيللسنة)2،3(فقره7الماده)(1)
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علىالتحكيمجازللمحكمةأنتحددميعادايجبفيهعلىالحاجزرفعدعواهالقضائيةأوالتحكيمية

حولالموضوع.

تقررالمعاهدةسلطةهيئةالقضاءفيتوقيعالحجزالتحفظيعلىال نواستمرارهذاسفوبهذا

التح على االتفاق رغم الدعوىالحجز لرفع ميعادا التحكيمي االتفاق لطرفي تحديدها رغم و كيم

الضمان أو بالكفالة الوطني القضاء احتفاظ مع يتناقضهذا الموضوعحيثال حول التحكيمية

المقدملرفعالحجزلضمانتنفيذالحكمالتحكيميالمنتظر

 .(1)اصداره

 .ءاتالتحفظيةوالوقتيةفيلوائحالتحكيمتعطيلاألثرالسلبيالتفاقالتحكيمبالنسبةلالجرا -3

يراها التي التحفظية و الوقتية األوامر اصدار من القضاء منع يعني ال التحكيم اتفاق وجود إن

مناسبةوهذاماأقرتهبعضلوائحالتحكيم،فقدنصتالمادةالرابعةمنالئحةجمعيةالمحكمين

األطراف أحد تقدم بجواز بلندن التحكيمالبحريين محكمة من بدال االنجليزية العليا المحكمة الى

بخصوصأيمنالموضوعاتالتمهيديةأوالمؤقتةمماتدخلفياختصاصها.كمانصتالئحة

علىأنه:"اليعتبرمتعارضامعاالتفاقالتحكيمي3فقرة26فيالمادة1976اليونستراللسنة

تدابيرأوتنازالعنذلكاالتفاققيامأيم نالطرفينبتقديمطلبالىهيئةقضائيةبشاناتخاذ

 .(2)وقتيةأووقائية"

                                                           
 244الفقي،عاطف،التحكيمفيالمنازعاتالبحرية،مرجعسابق،ص(1)
 (للتحكيمالتجاريالدولي1985لسنة)،قانوناليونسترالالنموذجي3(فقره29المادة)(2)
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 ثالثًا: موانع األثر السلبي التفاق التحكيم في عقد النقل البحري 

بحيثأجمعتالمعاهداتالدوليةالمتعلقة،التحكيميةغيرمختصةرغموجوداتفاقالتحكيمالهيئةقدتكون

وانينالوطنيةالمقارنةعلىوجودبعضالموانعتحولدونتطبيقاألثرالسلبيالتفاقبالتحكيموبعضالق

 التحكيمباستبعادواليةالمحاكمالوطنيةبنظرالنزاعمحلاتفاقالتحكيم:

فيمادتهالثانيةالفقرةاألولىوجوباالحالةللتحكيممالميتضحللمحكمة1985فقدقررالقانونالنموذجي

.(1)اقالتحكيمباطلأوعديماألثرأواليمكنتنفيذهأناتف

أنفيمادتهاالثانيةالفقرةالثالثةوجوبوقفالدعوىمالمتتبينالمحكمة1958كماقررتاتفاقيةنيويورك

 ."أوغيرقابلللتطبيقinopérante"غيرذيمفعول"أوcaduqueاتفاقالتحكيمباطل"

انضمتالىاتفاقيةنيويوركمنهافرنساواالردنومصروالجزائروانجلتراوالوالياتوألنأغلبالدول

أسمىمنالنصوصالقانونيةالخاصةلهذهالدول.وبالتاليفإنه(2)2/3...الخفيكوننصالمادةالمتحدة

.باتجاهكلدولةمنضمةلهذهاالتفاقيةسكبهذهالحاالتحسيمكناالحتجاجوالتم

 
 البحري النقل عقد في التحكيم التفاق االيجابي األثرالمطلب الثاني : 

 
 منقضاء االختصاص نقل يتم فبموجبه ، اإلجرائية الناحية من أثر أهم هو التحكيم التفاق االيجابي األثر إن

 اتفاق مبشأنهالمبر تسويةالنزاع في الوالية صاحبة هي التحكيم هيئة تصبح بحيث ، التحكيم قضاء الى الدولة

 .(3)التحكيم

                                                           
 (للتحكيمالتجاريالدولي1985،قانوناليونسترالالنموذجيلسنة)1(فقره2المادة)(1)
 (1958،اتفاقيةنيويوركلسنة)3(فقره2المادة)(2)
 516مرجعسابقص ، الكريم عبد أحمد سالمة،(3)
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 ذلكفراغ عن ينشأ ال فإنه ، الدولة قضاء من االختصاص يسلب التحكيم التفاق السلبي األثر كان فإذا

 هواختيار و األطراف أراده الذي االتفاقي القضاء محله يجعل التحكيم التفاق االيجابي األثر ألن قضائي،

 . منازعاتهم لحل بديل كطريق التحكيم

 فيالمحتكمون األطراف بالتزام إال يكون ال ، التحكيم لقضاء النزاع في الفصل سلطة ثبوت مقتضى أن غير

 منالتحكيم طلب أو اخطار عليه المدعى يتسلمفيه الذي اليوم من تبدأ التيو ، التحكيم اجراءات اتخاذ

 بالبتالهيئة تلك وبدأ ، تتبعها يالت االجراءات على االتفاق و ، التحكيم هيئة بتشكيل قيامهم ثم ، المدعي

 االجراءاتمن ذلك غير الى ، النزاع بنظر اختصاصها مسألة في ثم ، التحكيم اتفاق وصحة وجود في

 . الخ...

اهذ تقسيم يتطلب وافية، وقانونية علمية بصورة التفاقالتحكيم اإليجابية اآلثار عن الحديث فإن عليه، وبناء

األطراف :األول الفرع :هي ،فروع ثالثة إلى ،المطلب بواسطة التحكيم اتفاق موضوع نزاعهم بحل التزام

.باالختصاص االختصاص مبدأ :الثالثالفرع م،يالتحك اتفاق استقاللية مبدأ :الثاني لفرعا .التحكيم

 (1)الفرع االول: التزام األطراف بحل نزاعهم موضوع اتفاق التحكيم بواسطة التحكيم

تتمثلبالنسبةلألطراففيوجوبيترتبعلىاتفاق التزاماتعلىأطرافهوأخرىعلىالقضاء، التحكيم،

تحتطائلة عنذلكمنفرًدا، العودة واليجوزأليمنهم التحكيم. محلاالتفاقعلىهيئة عرضنزاعهم

قضائ بالنسبةللقضاء،فإناالتفاقيشكلمانًعا أما العينيبتدخلالمحكمةالرسمية. ًيا،يحظرمعهالتنفيذ

                                                           

اإليجابيةالتفاقالتحكيمالتجاريوفقأحكامالقانوناألردنيوالمقارن،مجلةدراسات،علومالشريعةوالقانون،(.اآلثار2011عبيدات،رضوان)(1)
 كليةالحقوق،الجامعةاألردنية،عمان،األردن2،العدد38المّجلد
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علىالمحاكمالرسميةالتدخلوالتصديللنزاع،ولورفعأحداألطرافدعوىبذلكأمامها.بلعليهااالعتذار

 عنالنظربها،باعتبارهامناختصاصهيئةالتحكيم.

وكأنهفإذاالتزمأطرافاالتفاقبالتحكيموجبعليهمفضنزاعهمبهذهالوسيلة،والتقيدبالحكمالصادرفيه،

قدصدرعنالمحكمةالرسميةكحكمقطعياليجوزالطعنفيه،وتنفيذهكأيحكمقضائي.وقداليقتصر

اتفاقاألطرافعلىمجردالتحكيم،وإنماقديتضمنأيًضا،اعتبارالحكمالتحكيمينهائًياوقطعًيافيجميع

 (1)األحوال،أوتفويضالمحكمبتسويةالنزاعبالصلح.

علىمدىالتزاماألطرافباتفاقالتحكيموتنفيذه،فإنهالبدمنالحديثعنالتنفيذالعينيلالتفاق،وللوقوف

القضاء أمام وليس التحكيم هيئة خالل من وتنفيذه االلتزام بهذا والدولي الوطني حرصالمشرع وبيان

لىدرجةكبيرةمناألهمية،يجبالرسمي.كماأنبيانالقانونالواجبالتطبيقالذييحكماتفاقالتحكيم،ع

التأكيدعليه.اضافةإلىأنهالبدمنمعرفةأنالنزاعموضوعاتفاقالتحكيممنالمسائلالتييجوزالتحكيم

:(2)فيها،وعدمنفاذأياتفاقللتحكيمخارجهذاالنطاق،وذلككماهومبينفيالبنودالتالية

                                                           
 443سالمه،احمدعبدالكريم،مرجعسابق،ص(1)

 649عبيدات،رضوان،مرجعسابقص(2)
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 راف بتنفيذ أتفاق التحكيمأواًل: التنفيذ العيني اللتزام األط

ويتمثلهذاااللتزامفيتنفيذاألطرافتعهدهمبإحالةنزاعهماآلنيأوالمستقبلي،للفصلفيهمنقبلمحكمة

تنفيذ في النية حسن بمبدأ إخالال يعتبر االلتزام هذا مخالفة وان الدولة. محاكم وليسبواسطة التحكيم،

أيطرفالتحللمنهأونقضهبإرادتهالمنفردة.أماإذاحاولذلك،فإنهااللتزاماتالعقدية،كمااليستطيع

م،فإنامتنع،تقومإجراءاتالتحكيالتزامهعيًنا،كتعيينمحكم،أوتقديممستنداته،أوبدءيجبرعلىتنفيذ

 طلببنا-المحكمة على اآلخرء مقام-الطرف المحكمة عمل ويقوم اإلجراءات، الخصمبتلك عمل

يتطلبالتنفيذالعينيلاللتزامبتنفيذاتفاقالتحكيم.فهذاااللتزاممتقاعسبهذاالخصوص،وهذاهومقتضىال

أطرافاالتفاقعنالقيامبهذاااللتزام،مقترًنابإمكانمنأجلضمانتنفيذه،أنيكونعدولأوتراجعأحد

العينيلاللتزام علىالتنفيذ التستطيع.(1)إجباره التحكيمفالدولة الواجبالقانونيفيدعم بهذا القيام إال

.(2)التجاري،حتىلوكانتالدولةأوإحدىأجهزتهاطرًفاباتفاقالتحكيم

 جاوزلتتركزالتوجهالقانونيوالفقهيالحديثعلىضمانالتنفيذالعينيالتفاقالتحكيم،وقد

سويفيةتهدفإلىتعطيلالسيربإجراءاتالتحكيم،محاوالتالتهربمنتنفيذهذاااللتزاممنخاللأعمالت

بعدمالسماحلهذهالتجاوزاتبالوصولإلىأهدافها.فقدتضمنتمعظمالتشريعاتنصوًصاتفصيليةللتنفيذ

العينيلالتفاق،إالأنهابالمقابللمتتضمنأيحكمعنعقوبةالطرفالمتراجععنتنفيذاالتفاقمنخالل

                                                           
 .المؤسسةالفنيةللطباعة،مصروأنظمةالتحكيمالدولية،1994لسنة27(.التحكيمطبًقاللقانونرقم2004صاوي،أحمدالسيد)(1)
تنصعلى"تسرياحكامهذاالقانونعلىكلتحكيماتفاقييجريفيالمملكةويتعلق2001(لعام31(منقانونالتحكيماالردنيرقم)3المادة)(2)

ديةكانتاوعمدنياوتجاريبيناطرافمناشخاصالقانونالعاماوالقانونالخاصاياكانتطبيعةالعالقةالقانونيةالتييدورحولهاالنزاع،عقبنزا
 .غيرعقديه"
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خرالمتضررمنتلكالمخالفة.وقدتركالحكمبهذهالمسائللسلطةالمحكمةالتقديرية،تعويضالطرفاآل

 .(1)وفقأحكامالقواعدالعامة

التحكيمويعتبرقانون المادة التوجهمنخاللأحكام (16)األردنيمنالتشريعاتالتيتبنتهذا

فيأداءمهامه،-غيرالملتزمباالتفاق-محلالطرفالتيأعطتالمحكمةالمختصةالحقفيالحلول،منه

التفاق العيني التنفيذ على المشرع من إصراًرا وذلك بتعيينه، الطرف ذاك يقم لم الذي المحكم كتعيين

بين(2)التحكيم الفني والتعاون المساعدة أشكال أحد التحكيم، إجراءات في القضائي التدخل هذا ويعتبر .

الرسميوالخاص،لإلبقاءعلىاحتراماإلرادةالمشتركةألطرافاالتفاقفيحلنزاعاتهمالنظامينالقضائيين

التحكيم (3)بواسطة ( رد 12فالمشرعاألردنيبينبشكلواضحفيالمادة يتوجبعلىالمحكمة أنه ،)

فيالنزاعيجبالدعوىالمقامةأمامها،إذاتبينلهاأنهذهالدعوىهيموضوعاتفاقتحكيم،ألنالفصل

 .(4)المقررةأنيتممنخاللقضاءالتحكيم،إذاطعنالمدعىعليهبذلك،خاللالمدةالقانونية

العقد النابعةمنمبدأ للعقود اإللزامية القوة ولقاعدة العامة، القواعد باتفاقالتحكيميخضعألحكام فااللتزام
ادئالمستقرةفيالقانونوبذلكالتختلفالقوةوهومنالمبPacta Sunt Servanda شريعةالتعاقدين

 .(5)الملزمةالتفاقالتحكيمعنمثيالتهافيالعقودبشكلعام

                                                           
 ،بيروت.لبنانللطباعةوالنشردارالنهضةالعربية،،التحكيم.اتفاق.(1996عبدالقادر،نريمان)(1)
 (قانونالتحكيماألردني،مرجعسابق16ه)الماد(2)
 650عبيدات،رضوان،مرجعسابقص(3)
 (قانونالتحكيماألردني،مرجعسابق12المادة)(4)
 ابوالوفا،احمد،مرجعسابقوحفيظهالسيد،مرجعسابق(5)
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 (1)ثانًيا: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم
تلعبإرادةالمتعاقديندورامحوريافيمجالالقانونالدوليالخاصامابوصفهاوسيلةلنزعالرابطةالعقدية

بالعقود الخاصة التنازع قاعدة في االسناد ضابط بذلك وهي لسلطانه الخضاعها او القانون حكم من

.(2)الدولية

بمعنىاخر،خضوعالتحكـيملمبـدأقـانوناإلرادةتطبيقـالحريـةاالطـراففـياختيـارالقـانونالواجـب

مبهافقهاوقضاًءوفيغالبيةالتشريعاتالتطبيقعلىموضوعالنزاع،وذلكباعتبارقانوناإلرادةقاعدةمسل

بصـيغتهالمعتمـدةاليونسـترالالنمـوذجي(قـانون28ومنالتشريعاتالدوليةنـصالمـادة).(3)الوطنيةوالدولية

.حيـث(5)1987مناتفاقيةعمانللتحكيمالتجاريلعام(21/1وكذلكنصالمادة).(4)1985/آب/21في

النزاعوفقاللعقدالمبرمبينالطرفين،واحكامالقانونالذياتفقعليهالطرفاننصتعلى)تفصلالهيئةفي

.(6)صراحةاوضمنا،انوجد...(

                                                           
ءه يتم حسم النزاع المثار أمام هيئة التحكيم (، يقصد بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو: )ذلك القانون الذي على ضو (1)

الجارحي، عامر )بدون سنة طبع(. الوجيز في شرح أحكام الدعوى التحكيمية للمنازعات المدنية والتجارية، الجامعة العمالية،كفر الشيخ 
 99،مصر ص 

طبعة االولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، (. التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ،ال2010المواجده، مراد محمود ) (2)

 182االردن.ص
(. دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص ،الطبعة االولى   ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2001الصانوري، مهند احمد ) (3)

 133عمان ، االردن . ص
 اليونسترال ، مرجع سابق قانون (28المادة ) (4)
المتضمن28/11/1987تاريخ6644رقمالوزراءمجلسقرارعلىبالموافقةالساميةالملكيةاإلرادةصدرتالتجاريللتحكيمالعربيةانعماتفاقية (5)

خاللعمانفيعقدتالتيالعربالعدلوزراءلمجلسالخامسةالدورةخاللعليهاالتوقيعتموالتيالتجاريللتحكيمالعربيةعماناتفاقيةعلىالموافقة
1986نيسان30بتاريخالصادر3394رقمالرسميةالجريدةعددفيالمنشورةاالتفاقيةمحللتحلالمرفقبشكلها14/4/1987-11منالفترة
جيبوتيجمهورية-ةالشعبيالديمقراطيةالجزائرجمهورية-التونسيةالجمهورية-الهاشميةاألردنيةالتجاري)المملكةللتحكيمالعربيةعماناتفاقية

السودانجمهورية- السوريةالعربيةالجمهورية- العراقيةالجمهورية- اللبنانيةالجمهورية-فلسطين- الشعبيةالليبيةالعربيةالجماهير-
 الشعبية(الديمقراطيةاليمنجمهورية-اليمنيةالعربيةالجمهورية-الموريتانيةاإلسالميةالجمهورية-المغربيةالمملكة-االشتراكية

 1987اتفاقيةعمانللتحكيمالتجاريلعام1فقره(21المادة)(6)



68 
 

 

 

هياألساسفيكاملعملية باعتبارأنتلكاإلرادة المشتركةهوالواجبالتطبيق، ويعتبرقانوناإلرادة

الو القانون اختيار فيها بما مفرداتها، بكل أعطيتللمحكمالتحكيم وقد التحكيم. اجبالتطبيقعلىعملية

 األولويةالثانيةقياختيارالقانوناألنسبواألكثراتصااًلبموضوعالنزاع،

تطبقهيئة-:"أ(1)(منالقانونعلىأنه36عندتخلفاختياراألطرافلهذاالقانون.فقدنصتالمادة)

ونيةالتياتفقعليهاالطرفانوإذااتفقاعلىتطبيققانوندولةمعينةالتحكيمعلىموضوعالنزاعالقواعدالقان

لميتفقالطرفانعلىالقواعد-اتبعتالقواعدالموضوعيةفيهدونالقواعدالخاصةبتنازعالقوانين.ب إذا

ذيترىأنهالقانونيةواجبةالتطبيقعلىموضوعالنزاعطبقتهيئةالتحكيمالقواعدالموضوعيةفيالقانونال

د بالصالحأن-األكثراتصاالبالنزاع. التحكيمصراحةعلىتفويضها اتفقطرفا إذا التحكيم يجوزلهيئة

تفصلفيموضوعالنزاععلىمقتضىقواعدالعدالةواإلنصافدونالتقيدبأحكامالقانون"

فقدجاءقانون(3)28وذجيفيالمادة،والقانونالنم(2)37وهذاماأخذبهأيًضاالقانونالمصريفيالمادة

التحكيماألردنيالجديدمتضمًناكافةالقواعدوالنصوصالتيتحكماتفاقالتحكيم،بمافيهاالقانونالواجب

الخصوصداعمةالتفاقالتحكيمبإرساءقواعد التطبيقعلىالنزاعمحلاالتفاق.كماجاءتأحكامهبهذا

مته،بهدفالوصولإلىحكمالتحكيمبالطريقةالمرجوةالتييتوقعهااألطرافآمرةتحكمهذااالتفاقوخصو

عندتوقيعهمعلىاالتفاقلحلنزاعهمفالمحكميستمدسلطاتهوفيحدودونطاقاختصاصهفيحلالنزاعات

باطالً يعتبرالحكم فينزاعاليدخلفينطاقاختصاصه، حكم فإذا مناتفاقالتحكيم. إليه اوالمحالة

التيأتفق تبيناختصاصالمحكم،بتحديدموضوعاتالنزاع، المشتركة فاإلرادة وغيرملزمألطرفه. الغًيا

                                                           
 (قانونالتحكيماالردني،مرجعسابق36الماده)(1)
 (قانونالتحكيمالمصري37المادة)(2)
 (قانوناليونسترال،مرجعسابق28المادة)(3)
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القانونالواجبالتطبيقعلىعمليةالتحكيم،فهوالذييرسمحدودسلطات علىإحالتهاإلىالتحكيم.أما

 (1)المحكم،ويبينمايجوزومااليجوزالتحكيمفيه.

.نين االلتزام بالتنفيذ العينيثالًثا: تق
 
بااللتزام أهمية على والوطنية الدولية التشريعات أكدت وقد  المنازعات بإحالة وتنفيذه التحكيم باتفاق التقيد

 باتفاق باالعتراف الرسمي، القضاء علىعاتق التزام فرض إلى إضافة التحكيم، محكمة إلى موضوعاالتفاق

 .(2)قانونية آثار من ذلك يترتبعلى وما التحكيم،

على-(منقانونالتحكيماألردني،ليبينهذاااللتزام،حيثنصتعلىأنه:"أ 12وقدجاءحكمالمادة)

المحكمةالتييرفعإليهانزاعيوجدبشأنهاتفاقتحكيمأنتحكمبردالدعوىإذادفعالمدعىعليهبذلكقبل

الدعوىالمشارإليهافيالفقرة)أ(منهذهالمادةدونالبدءواليحولرفع-الدخولفيأساسالدعوى.ب

.(3)إجراءاتالتحكيمأواالستمرارفيهاأوإصدارحكمالتحكيممالميتفقالطرفانعلىغيرذلك"في

اتفاقيةنيويوركبشاناالعترافوتنفيذأحكام الثانية1958المحكميناألجنبيةلعامأما ،فقدبينتالمادة

(منالقانونالنمطيأنالتقيدبإلزاميةاتفاقالتحكيميقعفي8التيتعتبراألصلواألساسللمادة)-امنه

-Model Lawأطرافاالتفاق–األساس حيثيجبعليها-بعد المعاهدة، على الموقعة الدولة على

امهادعاوىفينزاعاتاتفقاالعترافباتفاقالتحكيمالمكتوب،كمايترتبعلىمحاكمالدولةالتيترفعأم

وقد التحكيم. إلى أطرافها تحيل وان االختصاص، لعدم تردها أن التحكيم، بواسطة فضها على أطرافها

اشترطتاالتفاقيةللتقيدبهذاااللتزام،توافرعدةشروطأهمها:
                                                           

 651صعبيدات،رضوان،مرجعسابق(1)
(.موسوعةالتحكيموثائقتحكيميه،طبعهثالثه،منشوراتالحلبي،بيروت،2008واألحدب،عبدالحميد)217الحداد،حفيظه،مرجعسابقص(2)

 243لبنان،ص
 (قانونالتحكيماألردني،مرجعسابق12الماده)(3)
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حالتهمإلىالتحكيمبطلبإلىالمحكمةإل-وهوالمدعىعليه–:أنيتقدمأحدأطرافالنزاعالشرط األول

 تنفيًذاالتفاقهمعلىذلك.

 ،ويتعلقبضرورةوجوداتفاقتحكيمصحيحومستوفلشروطهالقانونية.الشرط الثاني

 :أنيكوناالتفاقمكتوًبا.الشرط الثالث 

 .(1):أنيكونموضوعالنزاعمنالمسائلالتييجوزالتحكيمفيهاالشرط الرابع

بأن يمكنالقول، مشارطة-اتفاقالتحكيموعليه كانأم يرتبعلى-شرًطا فإنه بشكلصحيح، أبرم إذا

اإلجراءاتالالزمة اتخاذ بليجبعليهم منفردة، باحترامه،وعدماإلخاللبهبصورة قانونًيا التزاًما أطرافه

نصتعليهالمادةلتنفيذه.فاتفاقالتحكيمواإلجراءاتالخاصةبه،اليجوزاالنتهاءمنها،إالفيحدودما

،وماتماالتفاقعليهفقًهاوقضاء.كمايمكنالقولبانإنقضاءاتفاقالتحكيمتحتاي(2)(منالقانون 44)

دام ما ذلك، من طائل ال ألنه التحكيم، عملية في االستمرار أو الدخول يعنيعدم وأليسبب، عنوان

ا هيئة به تقوم إجراء كل ونهاية مصير هو اإلجراءاتالبطالن بانتهاء المتعلق قرارها باستثناء لتحكيم،

 .(3)وانقضاءاتفاقالتحكيم

                                                           
ولة متعاقدة باالتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه األطراف بأن تعترف كل د -1( من االتفاقية على أنه: " 2فقد نصت المادة )  (1)

يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية 
التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق على محكمة الدولة المتعاقدة  -3المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم. 

من األطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة، أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا 
 االتفاق باطل وال أثر له أو غير قابل للتطبيق".

&Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards, New York, June 10,1958 ,

330 U.N.T.S. 38 (1959; reprinted in 1 W.A.R. 31, also in Smit’s Guides, International.Conventions.art.2 
 )2(الماده)44(قانونالتحكيماألردني،مرجعسابق

 652عبيدات،رضوان،مرجعسابقص(3)



71 
 

 

 

 .(1)ميالتحك اتفاق استقاللية مبدأ :الثاني الفرع
يقصدمناستقالليةشرطالتحكيمعنالقانونالذييحكمالعقداألصلي:أنهإذاكانقانونالعقديبطلشرط

تالفصفةاألطراف،أولطبيعةااللتزاماتالتعاقديةالواردبشأنها،أوالتحكيملعيبفيالرضامثاًل،أوالخ

 (2)صحةالشرطالمذكوريمنعهفيبعضالعقود،إلىغيرذلكفإنذلكالأثرلهذاكلهعلى

 كل قانون عن التحكيم شرط استقالل فهو :الوطنية القوانين سائر عن التحكيم شرط استقاللية من ويقصد

 .(3)التجارة الدولية وعادات مبادئ من مستمدة قانونية قواعد عليه وتسري ه،بطالن إلى يؤدي

 .األصلي العقد عن التحكيم شرط استقاللية أهميةاواًل: 
إناالرتباطبينشرطالتحكيمبالعقداألصليالذيتضمنهذاالشرطيترتبعليهعدمالسيرفيإجراءات

،(4)ازعاتالمتعلقةباختصاصهيئةالتحكيم،أوانعدامواليتهاالتحكيمحتىتفصلالجهةالقضائيةفيالمن
وبصورةأخرىيمكنالقولبأنارتباطشرطالتحكيمبالعقداألصلييؤديإلىرفعيدالمحكمعنالتحكيم،

(5)بمجردأنيطرحأيطرفعدمصحةالعقداألصليويصبحالمحكمعندئذملزمًابإعالنعدمصالحيته
أح قام باالرتباطبينشرطفإذا فإناألخذ البطالن، أوجه األصليبأحد بالطعنفيالعقد أطرافالعقد د

التحكيموالعقداألصلييؤديإلىجعلالمحكمغيرآهللنظرالمنازعاتالمتعلقةبالعقداألصلي،ألنهال

فيصحة الطعن تم إذا ذلك وعلى سلطاته، مصدر هو عقد فيصحة يفصل أن للمحكم العقديمكن

ويمكنهمنخاللالنظرفيصحةالعقداألصلي المسألة، األصليفإنالقضاءهوالذيسيتصديلهذه

 (6)التصديألساسالنزاع

                                                           
(.رسالةماجستيرغيرمنشورهبعنوانمدىاستقالليةشرطالتحكيمعنالعقداالصلي،كليةالحقوق،قسمالقانون2010سامهاحمدحسين)ابوالقمصان،ا(1)

 الخاص،جامعةاالزهر،غزه،فلسطين.
 231جاريالدولي،دارالنهضةالعربية،صدراسةقانونيةفيالتحكيمالت-(مفهوماستقاللشرطالتحكيمفيعقودالتجارةالدولية2002مخلوف،أحمد)(2)
 235مخلوف،أحمد،مرجعسابق،ص(3)
 214العدداألول،ص-جامعةبيروت-بحثمنشورفيالدراساتالقانونيةالصادرةعنكليةالحقوق-(.أضواءعلىعقدالتحكيم1998الجمال،مصطفىمحمد)(4)
 310مرجعسابق،ص-عبدالقادر،ناريمان(5)
 310مرجعسابق،ص-عبدالقادر،ناريمان(6)
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شرط تأثر عدم إلى يؤدي ذلك فإن األصلي، العقد موضوع عن التحكيم شرط استقالل بمبدأ األخذ أما

يممستقاًلعنالعقداألصلي،وسيكونللمحكمفيالتحكيمببطالنالعقداألصلي،بحيثيعتبرشرطالتحك

حالةاستقالليةشرطالتحكيمالنظرفيالمنازعاتالمتعلقةببطالنالعقداألصلي،ألنهاليستمدواليتهمنه

،وبذلكيعتبرالتحكيمملزمًاومرتبًاآلثارهمنحيثعدماختصاص(1)وإنمامناتفاقالتحكيمالمستقلعنه

 ة.محاكمالدول

والخارجيةعلى األصليفيالمعامالتالداخلية ويحققاالعترافباستقالليةشرطالتحكيمعنالعقد

السواءاقتصادًافيالوقتواإلجراءات،بداًلمنأنيوقفالمحكمنظرالنزاعحتىيفصلالقضاءفيصحة

.(2)العقد،فيتولىالمحكمبنفسهالفصلفيهذهالمسألة

بأنالحكمةمناستقالليةشرطالتحكيمتكمنفيأناتفاقالتحكيمسواءكانشرطًا(3)أحدالفقهاءويرى

أومشارطة،فإنهليسعقدًاموضوعيًامنعقودالقانونالخاصالذييؤمهالقانونالمدني،إنماهواتفاق

فإناتفاقالتحكيماليرتبطوجودًاإجرائيمناتفاقاتالقانوناإلجرائي،الذييؤمهقانونالمرافعات،ولذلك

وعدمًابأيعقدموضوعيحتىولوكانهذااالتفاققدنشأبمناسبةعقدموضوعي،فاستقاللاتفاقالتحكيم

يعتبرمحضًاالستقاللاالتفاقياتاإلجرائيةعناالتفاقياتالموضوعية،وبذلكفإناالستقاللليسحكرًاعلى

يسريعلىكلاالتفاقياتاإلجرائيةفاالتفاقعلىاختصاصمحكمةالمدعياتفاقالتحكيموصوره،وإن ما

 مثاًلبشأنالمنازعاتالناشئةعنعقدإيجارهواتفاقإجرائيمستقلعنالعقدالموضوعي.

                                                           
195دارالنهضةالعربية،مصرص-دراسةفيقانونالتجارةالدولية-(التحكيمالتجاريالدولي1997شفيق،محسن)(1)
 311مرجعسابق،ص-عبدالقادر،ناريمان(2)
 215دارالفكرالجامعي،ص-للطباعةشركةالجالل-مةالتحكيميةه(.طبيعةالم2000حشيش،أحمدمحمد)(3)
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 ثالثًا: مبررات استقالل شرط التحكيم

 مكنإيرادهذهيحظىمبدأاستقاللشرطالتحكيمعنالعقداألصليبعدةمبرراتفقهيةوي

المبرراتعلىالنحواآلتي:

احترام إرادة األطراف: -1

النزاعاتالمتعلقةحول بينهمعلىإحالة االتفاقفيما يقوماألطرافبإبرامعقدمعين،ويتم عندما

تنفيذأوتفسيرهذاالعقدإلىالتحكيم،ويأتيهذااالتفاقفيصورةشرطالتحكيمالواردضمنبنود

لي،والذييتماالتفاقبمقتضاهبإحالةالمنازعاتالتيمنالممكنأنتنشأحولتنفيذأوالعقداألص

كافة عرض بذلك قصدوا األطراف أن ذلك معنى التحكيم، بواسطة بينهم المبرم العقد تفسير

المنازعاتالتيمنالممكنأنتنشأحولهذاالعقدبطريقواسعليشملأيضًاالنظرفيصحةأو

العقداألصلي،ولذلكفإنعدمإجازةاستقاللشرطالتحكيمعنالعقداألصلي،معناهعدمبطالن

العقد حول تثور أن الممكن من التي المنازعات عرضكافة قصدت التي اإلرادة هذه احترام

.(1)األصلي،ولوأراداألفرادالتضييقمننطاقهذهاإلرادةلعبرواعنذلكصراحة

 ضوع العقد األصلي وشرط التحكيم المدرج فيه:اختالف كاًل من مو  -2

التحكيموالعقدمنمبرراتاستقاللشرطالتحكيمعنالعقداألصلي،اختالفكلمنموضوعشرط،

طالماأنهذا(2)األصلي،فالعقداألصليقديتعلقببيعأوشراءأوتوريدأوأيعملمناألعمال

العامة،أماشرطالتحكيمفموضوعهحلالمنازعاتالتيمنالعقداليخالفالنظامالعامأواآلداب

الممكنأنتثورحولتنفيذأوتفسيرالعقداألصليمستقباًل،وبذلكيكونموضوعالعقداألصلي

                                                           
 125ص ،مرجع سابق -عاطف  ،الفقي (1)
 102،صالحديث الجامعي المكتب-التجارية العقود في التحكيم شرط(.2008)جمعان محمد ناجي ناصر (2)
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،وسبب(1)مختلفًاعنموضوعشرطالتحكيم،وإنكانهذااألخيرمدرجًاضمنبنودالعقداألصلي

يالشرطهوتعهدكلطرفبعدماللجوءإلىالقضاءبالنسبةلماكلمنهمامختلفأيضًافالسببف

.(2)يثوربينهمامننزاعحولعقدمعين،أماالسببفيالعقداألصليفهوأمرمختلفتماماً

 فيه تشترط قد الذي األصلي العقد بخالف التحكيم شرط صحة شروط من شرط الكتابة -3

 :عدمها من الكتابة

ال شرطًا الكتابة إلثباتاتفاقالتحكيم،تعتبر شرطًا وليسمجرد وجوده، وسالمة شرطالتحكيم، نعقاد

فاالتفاقعلىالتحكيماتفاقشكليالينعقدإالبالكتابة،فإذالمتوجدالكتابةفاليجوزإثباتانعقادهولو

فتحالبابباإلقرارأواليمين،وعلةاشتراطالكتابةلصحةاتفاقالتحكيمهوالحرصعلىعدموجوده

لمنازعاتفرعيةحولوجودأومضموناالتفاق،ويكفيالتوقيعمنالطرفينعلىالعقدولوكانشرط

التحكيمواردًاضمنالشروطالعامةالمطبوعةللعقدولميوقعالطرفانبصفةخاصةعلىشرطالتحكيم

،علىأنهيجدرالتنويه(3)لحقذاتهمادامهذاالشرطملحقًابالعقداألصلي،وكانيشيرإلىوجودهكم

من الذيأدرجشرطالتحكيم األصلي، التوقيعمنالطرفينعلىالعقد يستثنىمنحالة إلىأنه هنا

ضمنبنوده،الحالةالتييردفيهاشرطالتحكيمويكونواردًاضمنالشروطالمطبوعةفيوثيقةالتأمين،

.(4)الشروطالعامةوإالكانالشرطباطالًإذيجبأنتردفيصورةاتفاقمستقلمنفصلعن
                                                           

  56، صدار الجامعة الجديدة -لىالطبعة األو -التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية (.2004)نبيل إسماعيل،عمر  (1)

 95،صمرجع سابق -قانون التحكيم ،فتحي ،والي (2)
 136مرجعسابق،ص-والي،فتحي،قانونالتحكيم(3)
ينمنيقعباطالكلمايردفيوثيقةالتام):منالقانونالمدنياألردني924المادةالتحكيمالتجاريالبحري،مرجعسابقو-رهالبياتي،علىطا(4)

 .الشرطالذييقضيبسقوطالحقفيالتامينبسببمخالفةالقوانيناالاذاانطوتالمخالفةعلىجنايةاوجنحةقصدية1الشروطالتالية:
اتاذاتبين.الشرطالذييقضيبسقوطحقالمؤمنلهبسببتاخرهفياعالنالحادثالمؤمنمنهالىالجهاتالمطلوبةاخبارهااوفيتقديمالمستند2

 انالتاخيركانلعذرمقبول.
 .كلشرطمطبوعلميبرزبشكلظاهراذاكانمتعلقابحالةمناالحوالالتيتؤديالىبطالنالعقداوسقوطحقالمؤمنله.3
 .شرطالتحكيماذالميردفياتفاقخاصمنفصلعنالشروطالعامةالمطبوعةفيوثيقةالتامين.4
 (عسفييتبينانهلميكنلمخالفتهاثرفيوقوعالحادثالمؤمنمنه..كلشرطت5
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 عدم إجازة استقاللية شرط التحكيم عن العقد األصلي سيؤدي إلى رفع يد المحكم عن -4
أي طرف في صحة العقد األصلي: طعنالتحكيم بمجرد أن ي

إلىعدمصالحيةالمحكمللنظ رإنالقولبعدماستقالليةشرطالتحكيمعنالعقداألصليسيؤديحتمًا

الحالة دفعأحداألطرافببطالنالعقدألنالمحكمفيهذه فيالمنازعاتالمتعلقةبالعقداألصلي،إذا

سينظرفيآنواحدفيصحةالعقداألصلي،وفيصحةشرطالتحكيمومنغيرالمستساغأنينظر

.(1)المحكمفيعقدهومصدرسلطته

 تفريق بين شرط التحكيم ومشارطته:عدم إجازة استقاللية شرط التحكيم سيؤدي إلى ال -5

التفريقبينصورتياتفاق فإنهسيتم األصلي، استقالليةشرطالتحكيمعنالعقد إجازة يتم لم إذا

التحكيم)شرطالتحكيمومشارطته(،ألنالمحكمفيحالةإبراممشارطةالتحكيمسيتمكنمنإصدار

 بعكس األصلي، العقد صحة أو بطالن حول نهائي حيثحكم التحكيم شرط حالة في الحال

التحكيم، شرط بين تفرقة وهذه تلغيحكمه قد الحقة قضائية رقابة إلى المحكم سيتعرضفصل

 .(2)ومشارطتهغيرمبررة

                                                           
 310مرجع سابق،ص  -عبد القادر، ناريمان  (1)
 125مرجع سابق،ص -الفقي، عاطف  (2)
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 رابعًا: موقف المعاهدات الدولية من مبدأ استقاللية شرط التحكيم

 صريح بشكل اليستخلص يتضمنه الذي ياألصل العقد عن التحكيم شرط استقاللية بمبدأ االعتراف مسألة إن

 من المعاهدات هذه على فإن التصديق المنطلق هذا ومن للتحكيم، المنظمة الرئيسية(1)الدولية المعاهدات من

 االختصاص مبدأ إلى المعاهدات غالبية المبدأ واستندت هذا تبني في السبب هو ليس فيها األطراف الدول قبل

 .(2)األصلي العقد عن التحكيم شرط استقالل مبدأ المبدأ يعكس هذا أن فقهال بعض يرى والذي باالختصاص

 

 النقل  عقد  في التحكيم اتفاق محل المنازعات في بالفصل التحكيم محكمة اختصاصالفرع الثالث: 
 للبضائع  البحري 

 اصاالختص اعطاء هو البحريللبضائع النقل عقد في التحكيم التفاق الثاني االيجابي األثر إن

 ما الموجودة العالقة أن شك بدون و ، التحكيم اتفاق محل المنازعات أو النزاع في للفصلالتحكيم لمحكمة

 المحكمين قبول طريق عن ، منهم كل تراضي من تنبع عالقة هي التحكيم هيئة والنزاع أطراف بين

 سوف و(3) التحكيم التفاق امهمابر طريق عن بها تكليفهم في األطراف ارادة من أصالتنبع التي و لمهمتهم،

 في الفرعفيكذلكو اختصاصها في الفصل في التحكيم محكمة اختصاص الى المطلب هذا في التطرق يتم

 . التحكيم اتفاق محل النزاع موضوع

                                                           
تزامات بين أطرافها، االتفاقية الدولية )المعاهدة(: هي اتفاق ذو طبيعة تعاقدية بين دول ومنظمات مكونة من دول تخلق مجموعة من الحقوق واالل (1)

مثل هذه االتفاقيات وقد اعتادت الدول إبرام االتفاقيات أو المعاهدات الدولية فيما بينها منذ العهود القديمة، وقبل نشأة القانون الدولي الحديث، وكانت 
دولة سلطة إنشاء االتفاقية الدولية وذلك ما دامت تتسم باإللزام ولكن على أساس ديني أو أخالقي، وليس على أساس قانوني كما هو الحال اآلن، وتملك ال

ية إبرام مثل هذه هذه األخيرة متمتعة بسيادتها، أما الدول التي ال تملك سيادة كاملة، فيمكنها أن تكون طرفاً في اتفاقية معينة شريطة أن تكون لها أهل
المعنية بالتحكيم قامت بإنشاء مراكز تحكيم نظامية، بحيث تقوم هذه األخيرة  االتفاقية، وتجدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أن بعض االتفاقيات الدولية

، والخاصة بتسوية منازعات االستثمار، فهذه االتفاقية  1965بإدارة العملية التحكيمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومثال ذلك اتفاقية واشنطن لعام 

التحكيم في حدود ما قررته االتفاقية المذكورة، وعلى العكس مما تقدم فإن اتفاقية موسكو لعام قامت بإنشاء مركز متخصص يقوم بعدة مهام ومنها 
هذه  والموقعة بين دول مجلس التعاون االقتصادي المتبادل، فهذه االتفاقية لم تنشئ محكمة تحكيم دولية نظامية فقد أحالت هذه االتفاقية مثل 1972

الخاصة بالدول األعضاء، وال شك أن إنشاء مراكز تحكمية أو محاكم تحكمية بحيث يعهد إليها بتطبيق أحكام  المهمة إلى محاكم التحكيم الداخلية
ناحية أخرى فإن هذا االتفاقية الدولية، هو أمر جدير بالتأييد، حيث ستكون هذه المراكز أو المحاكم الدائمة أكثر قدرة على فهم االتفاقيات وتطبيقها، ومن 

ى م السوابق التحكيمية في هذا الشأن، وهذا يترتب عليه إثراء للنظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي، واألعراف التجارية الدولية، علسيعمل على تراك

 223-192منشاة المعارف باإلسكندرية ، ص  -دراسة مقارنة -(.معيار دولية التحكيم التجاري2006هشام خالد) -حد سواء انظر:د
 126،مرجع سابق، ص  الحداد حفيظة (2)

 )3(Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 407 
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 . اختصاصها في بالفصل التحكيم محكمة اختصاص : اوالً 

عقد في التحكيم التفاق االيجابي األثر جنتائ من نتيجة اختصاصه مسألة في المحكم اختصاص مبدأ يعتبر

 و، الوقت ذات في أدقها من و الدولي التحكيم اطار في المبادئ أهم من المبدأ هذا يعد و البحري النقل

 هي التحكيمهيئة أن مفاده و . " باالختصاص االختصاص" مبدأ التحكيم في األساسي المبدأ هذا على يطلق

(1)الفرنسيةالنقض محكمة أرست قد و ، عليها المعروض بالنزاع مختصة كانت اذا فيما بالنظر تختص التي

 سلطةفي يدخل ، استثنائية كانت لو و ، قضائية جهة كأي " : أنه فيه جاء شهير بحكم المبدأ هذا

 المصلحةوذو به كسيتم الذي التحكيم اتفاق لنصوص طبقا كانوا اذا مما التحقق وواجبهم المحكمين

 دفع ولو االختصاص، هذا التحكيم لهيئة يكون و(2)عليهم المطروح النزاع موضوع في النظرب مختصين

 من عليه يعرض ما ينظر لكي المحكم أن ذلكبسقوطهدون أو ببطالنه، أو التحكيم اتفاق بإنعدام أمامها

 اتفاق نفاذ و اءبق و صحة و وجود في البحثهذا اقتضى ولو ، بنظره اختصاصه أوال يقرر أن له البد نزاع

 . (3)التحكيم اتفاق من أي ، الطرفين ارادة منيستمدواليته اذ ، التحكيم طالب اليه يستند الذي التحكيم

 فقد اختصاصه، مسألة في المحكم فصل مبدأ الدول من كثير في المعاصرة الوضعية القوانين كرستكما

 المتعلقة نيويورك اتفاقية عن أما. التحكيم لوائح يةأغلبكذلكو بالتحكيم المتصلة الدولية المعاهدات كرسته

 اختصاص لمسألة تتعرض لم ، 1958أكتوبر 10 في الموقعة األجنبية التحكيم أحكام تنفيذ و باالعتراف

 المباشر الهدف أن مبعثه المسألة جانبهالهذه من االغفال هذا أن لعل و ، اختصاصه في بالفصل المحكم

 .(4)التحكيم حكم تنفيذ و االعتراف شروط يدتحد هو المعاهدة لهذه

                                                           
   1949فبراير  22، التجارية الدائرة ، يسفرن نقض (1)
 75والي، فتحي، مرجع سابق، ص (2)
 255المرجع السابق ذكره ،ص (3)

 )4(Philippe, Fouchard E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 411. 
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 وضعتها1976منقواعداليونستراللعام21/1الماده(1)باالختصاص االختصاص مبدأ على تنص كما

أن تنصعلى والتي االقليمي القاهرة مركز بها يعمل التي و الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة

 و بوجود الدفوعالمتعلقة ذلك في يدخل و اختصاصها بعدم الخاصة لدفوعا في بالفصل المختصة هي الهيئة

 جاءت حيث 1994 لعام دبي صناعة و تجارة لغرفة التجاري التحكيم و التوفيقونظام  التحكيم اتفاق صحة

  (2) :منه ب/ /5المادة

عدم على المبنية الدفوع ذلك ويشمل ، اختصاصها بعدم المتعلقة الدفوع في بالفصل التحكيم هيئة تختص

 المعنى نفس تبنت و." النزاع موضوع شموله عدم أو انقضائه أو االتفاق هذا بطالن أو تحكيم اتفاق وجود

 العربية الخليج لدول مجلسالتعاون لدول التجاري التحكيم مركز لدى التحكيم اجراءات الئحة من 19 المادة

 ، اختصاصها بعدم الدفوعالمتعلقة في بالفصل مالتحكي هيئة تختص" : على نصت التي و 1994 لعام

 شموله عدم أو انقضائه االتفاقأو هذا بطالن أو تحكيم اتفاق وجود عدم على المبنية الدفوع ذلك ويشمل

".فيالموضوع الدخول قبل األولى الجلسة في الدفوع هذه ابداء يجب و ، النزاع موضوع

 . اختصاصه مسألة في فصلبال المحكم اختصاص مبدأ أساس : انيً ثا
 الوطنيةولوائح التشريعات ،و الدولية االتفاقيات مختلف في باالختصاص االختصاص مبدأ رسوخ الى بالنظر

 ، التحكيمالدولي نطاق في األقل على أساسه يجد المبدأ هذا فإن ، التحكيم قضاء و التحكيم هيئات نظم و

 من فيكال تطبق قانونية قاعدة يصير أن قبل ، الدولية رةالتجا منازعات بتحكيم خاصة عرفية قاعدة في

 Regle أومادية موضوعية قاعدة يعد المبدأ ذلك أن التقرير يمكن بل . الدولي التحكيم و الدخلي التحكيم

matérielle التجاري التحكيم قواعد من . 

                                                           

 ،مرجعسابق1976منقانوناليونستراللعام1(فقره21اده)الم(1)
 1994 لعام دبي صناعة و تجارة لغرفة التجاري التحكيم و التحكيمونظامالتوفيق (فقرهباتفاق5المادة)(2)
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 أو األصلي، العقد صحة أو دوجو عن النظر بغض االعمال واجب يكون المبدأ ذلك أن التحليل هذا يدعم و

 يعترف يقرهأو معينة دولة قانون الى الرجوع ضرورة عن النظر بغض و بل ، ذاته التحكيم اتفاق صحة

  (1).به

 لمبدأالحقيقي األساس هو التحكيم اتفاق استقالل مبدأ أن يعتبر الذي الرأي صحيحا يكون ال ذلك وعلى

 اال يلتقياال المبدأين هذين بأن إيضاح علىالفرنسي الفقه من جانب حرص قد و ، باالختصاص االختصاص

 مبدأ التحكيم اتفاق استقالل فمبدأ(2) شديدة بعناية بينهما الفصل ضرورة الى يدعو ما هو و جزئي بشكل

 وتمتد األصلي بالعقد تعلق قد شائبة أية منعليه الحفاظ و عقد وهو ، التحكيم اتفاق بوجود يتعلق موضوعي

 هذا أن كما. األطراف لرغبة تحقيقا فعاليته كفالةيتعين بالتالي ،و الفسخ أو االنعدام أو البطالن يصيبهف إليه

 بإتفاق المتعلقة البطالن أسباب حالة في مهمتهأداء في المحكم إستمرار تفسير كيفية عن يعجز المبدأ

 في بالفصل المحكم اختصاص مبدأ على يترتبخاص أثر هي األخيرة النتيجة هذه أن إذ . ذاته التحكيم

 في البت في المحكم بسلطة يتعلق اجرائي مبدأباالختصاص االختصاص مبدأ أن كما ، اختصاصه مسألة

 بطالن في الفصل إقتضاء عند حتى االختصاص،بعدم الدفع سبب كان أيا ، عدمه من اختصاصه مسألة

 اتفاق الى ردهما يمكن ال األثرين هذين من كل أن الواقع(3)اختصاصه بعدم قرار ويصدر التحكيم اتفاق

 يعترف حتى أو باطل االتفاق هذا أن يقرر أن التحكيم علىاتفاق فقط باالستناد للمحكم كيف إذ ، التحكيم

؟(4)البطالن مالحظةهذا الى يؤدي أن يمكن الذي بالسبب

                                                           
526سالمه،احمدعبدالكريم،مرجعسابق،ص(1)

)2(Philippe, Fouchard E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 413. 
 131الحدادحفيظة،مرجعسابق،ص (3)

(4) .4Philippe, Fouchard E.Gaiyard.B.Goldman., op cit, p 41 



80 
 

 

 

 قانونالتحكيم من إنما و التحكيم اتفاق من مصدره يستمد ال باالختصاص االختصاص مبدأ فإن بالتالي و

 في المحكمبالفصل من الصادر التحكيم حكم عرض المحتمل األخرى، الدول قوانين في و المقر دولة في

. محاكمها أمام به لإلعتراف اختصاصه مسألة

 نزاع لحل انجلترا أو كفرنسا الدول من ما دولة في المنعقدة و تحكيم هيئة قررت إذا ، المثال سبيل فعلى

النقل عقد في صحيح تحكيم اتفاق وجود لعدم نظرا اختصاصها بعدم حكم إصدار ، بحري نقل متعلقبعقد

 علىاتفاق يستند وال ، األحوال حسب على االنجليزي أو الفرنسي القانون الى يستند القرار هذا فإن ، البحري

 مبدأ فإن ، تقدم ما ضوء في و. باطل أو معدوم بأنه قضى الذي و البحري النقل عقد في التحكيم

. اختصاصه الرقابةعلى موضوع للمحكم يترك أن مطلقا يعني ال باالختصاص االختصاص

 الطعن الدولبمناسبة في القضائية الجهات بواسطة مراقبته تتم االختصاص هذا فإن ، العكس على بل

 هو ايجابي أثر باالختصاص تصاصاالخ فلمبدأ. بتنفيذه األمر إصدار أو التحكيم حكم في بالبطالن

اختصاصهم في بأنفسهم يفصلوا بأن للمحكمين السماح  التشريعات كل إجماع محل األثر هذا و مسألة

 في الفصل فقط ليس للمحكمين يسمح إذ سلبي أثر المهم المبدأ لهذا كماالدولية واالتفاقيات الحديثة الوطنية

 .(1)جهة أى قبل و أوال فيها بالفصل وإنما ، اختصاصهم مسألة

 .عليها المتفق البحري  النقل عقد منازعات في بالفصل للتحكيم االختصاص انعقادثالثًا: 

على تنصب البحري النقل عقد في التحكيم التفاق االيجابي األثر على المترتبة و المهمة الثانية النتيجة

في المحددة و الطريق بهذا حلها على قالمتف المنازعات في بالفصل التحكيم لمحكمة باالختصاص االعتراف

 هو ما والتحكيم محكمة اختصاص ينعقد فمتى . تحكيم مشارطة أو للتحكيم شرطا أكان سواء التحكيم اتفاق

 ؟ االختصاص هذا نطاق
                                                           

 133الحدادحفيظة،مرجعسابق،ص (1)
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 التحكيم على االتفاق موضوع منازعات في للفصل التحكيم محكمة اختصاص تقرير :  -1

 في التحكيم اتفاق بموجب المحدد و النزاع موضوع نظر في المختصة هي التحكيم محكمة تصبح

 النقل عقد عن الناشئة و كلها أو منازعاتهم ببعض بالعهدة اتفاقهم طريق عن ، النقلالبحري عقد

التحكيم البحري وعليه للفصل لهيئة  بنظر أصال هيالمختصة التحكيمية المحكمة تصبح فيها

.ىاختصاصهامد في ذلك قبل النظر وكذا ،(1)النزاع

 . التحكيم محكمة اختصاص نطاق -2

 أطراف بين المبرم االتفاق من التحكيم على بشأنها المتفق المنازعة في بالفصل اليته و المحكميستمد

(2)العقد هذا بسبب بينهم الناشئة المنازعات في للفصل كوسيلة التحكيم اختيار على البحري النقلعقد

 النزاعبموضوع محدادا يكون اختصاصها تقرير بعد التحكيمية حكمةالم اختصاص بأن القول يمكن و

 الهيئة دور يمتد أن يمكن ال و ، البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق أو التحكيم شرطفي الوارد

 الحكم في للطعن دعوى و الختصاصها تجاوزا كان إال و ، الخصوم يطلبه لمما الى التحكيمية

  إن(3) الدولي العام النظام مراعاة الى باإلضافة ، البطالن بدعوى أو، افباالستئن سواء التحكيمي

                                                           
 136كوال ، محمد ، مرجع سابق ص (1)
 135الحدادحفيظة،مرجعسابق،ص (2)
 137كوال ، محمد ، مرجع سابق ص (3)
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تم كما االتفاق لهذا محل اال هو ما البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق في المحدد النزاع موضوع

 ، التحكيم التفاق موضوعيركن كونه على زيادة و . التحكيم اتفاق محل في سابقا اليه التطرق

 المنازعات في للفصل التحكيم هيئة اختصاص نطاق يحدد كونه المقام هذا في تحديدهيةأهم تظهر

 .التحديد لهذا العملية و القانونية األهمية لنا تظهر هنا و البحري النقل عقد فيالتحكيم اتفاق محل
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  الفصل الخامس: الخاتمه والنتائج والتوصيات

 .الخاتمةاواًل: 

 ، عنإجابات لها تبحث ، جديدة إشكاليات عن يوم كل يكشف موضوع في اتمةخ إلى الوصول الصعب من

 أهم من أفاقهأضحت واتساع للبضائع البحرية النقل عقود في التحكيم على االنفتاح ظاهرة أن و خاصة

 . الموضوعي المستوى أو االقليمي المستوى على سواء المعاصرة القانونية الظواهر

 الدوليةعلى الجماعة أفراد كافة المنازعات لفض بديل كنظام بالتحكيم االعتراف شمل االقليمي المستوى فعلى

اختالف من بالرغم و العالم دول كافة أن نجد بل . االقتصادية أوضاعها و القانونية أنظمتها اختالف

 . ةالعدال يحقق الذي النظام التحكيم في رأت قد االقتصادية و االجتماعية و السياسية أنظمتها

أو الناقلة أو الشاحنة الدولة أصبحت والتي الدولة دور تغيير بعد أنه فنجد الموضوعي المستوى على أما

 البحري الدولي والنقل البحرية التجارة مجال في المعنوية أشخاصها و الدولة تدخل ازداد فقد المجهزة،

 كل من حرصا و . البحري النقل مجال في المنازعات من العديد و الكثير نشأة الى أدى الذي للبضائعاألمر

هو البحري التحكيم كان فقد ، سيادية و سياسية العتبارات نظرا األجنبي القضاء أمام مثولها عدم دولةعلى

 الدولي االقتصادي التحكيم في موجودة الدولة ارادة أن من بالرغم المنازعاتو هذه مثل لحل البديل القضاء

 على انعكس الذي األمر ، المجال هذا في الدولة ارادة حساب على ارادةاألطراف رةسيط يؤكد الواقع أن اال

 . الموضوعية أو االجرائية الناحية من سواء التطبيق الواجبة القانونية تحديدالقواعد في أالطراف حرية

 للعمليات ونظرا ، للبضائع البحري للنقل القانوني النظام تطور و الدولية التجارة الىتوسعوأزدهار نظرا و

 كبيرة مكانة البحري للتحكيم أصبح أنه نجد فإننا ، معالغير أطرافه بين و فيه تتم التي المعقدة المتشابكةو
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 هذا في متخصصة للتحكيم مراكز إنشاء في أكثر ذلك تجلى وقد الدولية البحرية المنازعات كوسيلةلحل

. العالم أقطار عبركل المجال

 ماهيةعقد نحدد أن البديهي فمن النقل وثائق تعدد و البحري النقل مجال في الحاصل طورللت ونظرا إنه

 للبضائع النقلالبحري عقد فيكون ، عليه التطبيق الواجبة القواعد تحديد أجل من ذلك و نوعه و البحري النقل

 غالب في النقلالبحري لعقد ةالدولي الصفة تأتي وقد ، الغالب هو هذا و وطنياأوعقدادوليا داخليا عقدا إما

 الواجب مسألةالقانون تطرح عندها و ، مختلفتين دولتين في التفريغ و الشحن مينائي وقوع من األحيان

 أن نجد لهذا و. القاضي دولة في االسناد قواعد الى الرجوع بشأنها يجب التي و ، العقد هذا على التطبيق

 هي األطراف ألنارادة و القوانين لتنازع تجنبا ذلك و للتحكيم اتفاقات تحمل الدولية البحرية النقل عقود أغلب

 . المنازعات لفض الوسيلة هذه في تطبق التي

 منحيث تطبيقها نطاق سلفا حددت قد للبضائع البحري بالنقل عنيت التي الدولية االتفاقيات إن

 ميناء يكون بالتحديدعندما و ، الدولي نقلال على اال تطبقا ال هامبورغ و بروكسل فاتفاقية . العقود دولية

 وبذلك ، السفينة أوجنسية العقد أطراف جنسية عن النظر بغض مختلفتين دولتين في يقعان والشحن التفريغ

 النقل منازعات حل لصعوبات نظرا و. للبضائع الدولية البحرية النقل عقود على للتطبيق موحدة قواعد تكون

 ادراج المجال هذا في المتعاملين يفضلأغلب ، القوانين تنازع منهج يحكمه الذي و عللبضائ الدولي البحري

 لهم اشخاص يد على وسريعة فعالة التحكيمبطريقة على العقد هذا عن الناشئة المنازعات لفض تحكيم اتفاق

 على ريالبح النقل عقد أطراف يتفق قد و. مؤسسي أو حر تحكيم طريق عن سواء كبيرة خبرة و كفاءة

 ينظم الذي العقد بنود من بند أو شرط شكل اتفاقهمفي يرد ثم ومن ، بينهم خالف أي حدوث قبل التحكيم

 الى الشحن سند إحالة طريق عن أو سندالشحن في أو السفينة ايجار مشارطة في إما ( األصلية عالقتهم
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 يضمنونه ، مستقال يحرروناتفاق قد أو ، ) أوباالشارة باالحالة التحكيم شرط( السفينة ايجار مشارطة بنود

البحري عقد بمناسبة بينهم يثور قد ما احالة على  أو تحكيم عقد ابرام يمكنهم كما. التحكيم على النقل

 بكل البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق هو هذا و النقلالبحري عقد بمناسبة النزاع نشأة بعد تحكيم مشارطة

 اإلتفاق " : أنه البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق ماهية لنا إتضحت سبق ما خالل من. صورهالممكنة

 بمناسبة مستقبال ستنشأ أو نشأت التي المنازعات عرض على البحرية العالقة أطراف بمقتضاه يتعهد الذي

 النقل عقد يف التحكيم اتفاق أن أولها نتائج عدة التعريف هذا على يترتب و" التحكيم على البحري النقل عقد

 يتأثر ال بحيث ) البحري النقل عقد( األصلي العقد عن مستقل هو أممشارطة شرطا كان سواء البحري

 .فعاليته و ذاتيته مصدر يشكل مما ، وطني قانون عنكل استقالله وكذلك ببطالنه،

 عقدكباقي يعتبر و ائيةاجر طبيعة ذو اتفاق هو البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق فكون الثانية النقطة أما

 حسبالنطام تختلف األخيرة هذه شكلية، شروط وكذلك موضوعية شروط لصحته تتوفر أن يلزم بحيث العقود

 .دولة كل به تأخذ الذي القانوني

 عقدالنقل في التحكيم اتفاق وجود على تأثيره ومدى الرضى بركن أساسا فتتحدد الموضوعية شروطه عن أما

أن اذ ، الموضوع هذا مع القضائية األحكام أشهر وكذلك المقارنة القانونية النظم ملتتعا وكيف البحري

 شرط كان اذا خاصة كان بما الصعوبة من الركن هذا إثبات من تجعل البحرية المعامالت خصوصية

 هذه ي،فف الشرط بهذا عالما إليه المرسل يكن ولم السفينة إيجار بمشارطة أو الشحن سند في التحكيموارد

 هذه ،ففي الشرط بهذا عالما إليه المرسل يكن ولم السفينة إيجار بمشارطة أو الشحن سند في الحالةوارد

 وألزمت البحري التحكيم لشرط الضمني بالقبول منها البعض اكتفت بحيث القضائية األراء الحالةتنوعت
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 بالقبول منها البعض اكتفت بحيث ضائيةالق األراء الشرطتنوعت بهذا اليقيني والعلم الصريح أخرىالقبول

 أخرى. وألزمت البحري التحكيم لشرط الضمني

 أخرى وألزمت البحري التحكيم لشرط الضمني بالقبول منها البعض اكتفت بحيث القضائية األراء تنوعت

 الضمني ولبالقب منها البعض اكتفت بحيث القضائية األراء الشرطتنوعت بهذا اليقيني والعلم الصريح القبول

القبول وألزمت البحري التحكيم لشرط وارد بهذا اليقيني والعلم الصريح أخرى أو الشحن سند في الشرط

 القضائية األراء الحالةتنوعت هذه ،ففي الشرط بهذا عالما إليه المرسل يكن ولم السفينة إيجار بمشارطة

 اليقيني والعلم الصريح أخرىالقبول وألزمت البحري التحكيم لشرط الضمني بالقبول منها البعض اكتفت بحيث

 .الشرط بهذا

موضوع يكون أن هو و األول : الشأن هذا في مبدأين تفرض المقارنة فالقوانين االتفاق هذا محل عن أما

عقد في التحكيم اتفاق محل قابلية هو الثاني و الكفاية فيه بما محددا البحري النقل عقد في التحكيم اتفاق

 عقد في التحكيم التفاق يكون أن أيضا ويجب. العام للنظام موضوعه مخالفة عدم أي للتحكيم بحريال النقل

القانون يتطلبها التي الموضوعية الشروط فيهكل اكتملت قد يكون بذلك مشروعا سببا البحري النقل

 .النتائج  :ثانياً 

تحكيمالطريقعنالمنازعاتلتسويةآلياتانشاءانفيهالشكمما-1 تكلفةمنالحدالىسيؤدي,

 .والجهدالوقتواستثمارالقضاءكاهلعنالتخفيففيسيساهمكماالوطنياالقتصادعلىالقضائيالجهاز

مسؤوليةانإذ،البحريالناقلمسؤوليةموضوعفيالغموضاالردنيالبحريةالتجارهقانونشاب-2

 .تفريغهاولحينالبضائعشحنتوقعلىتقتصرالنقلعقدفيالبحريالناقل
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األردنيالبحريةالتجارةقانون-3 حددتحينفيإليهوالمرسلالناقلبمصطلحالمقصوديحـددلم

 .لحسابهميعملونالذينوالتابعينالوكالء،ليشملإليهوالمرسلالناقلمعنىهامبورغقواعد

تصدرهاالتياألحكامأماالنزاع،فيلفاصلاالتحكيمحكمفيالطعناالردنيالتحكيمقانونأجاز -4

مستقلبشكلفيهاالطعنيجيزالقانونهذافينصيردفلمالخصومةسيرأثناءالتحكيمهيئة

جميعفيالقضاءرقابةعنبعيداالحكمهذايكونأنتعنيالالتحكيملحكمالخاصةالطبيعة -5

للتأكدجبرياتنفيذاالحكمهذاتنفيذبهدفالمختصةمحكمةالإلىاللجوءعندالرقابةهذهتظهرفقداألحوال،

مدىمنللتأكدالحكمفيالطعنبهدفأوالتنفيذ،بهذاأمرإلصدارالقانونحددهاالتيالشروطمراعاةمن

يدعممماصدوره،وإجراءاتالتحكيمبحكمأمالتحكيمباتفاقمتعلقةكانتسواءالقانونية،القواعداحترام

بعيداالنزاعحسمبهدفالتحكيمإلىاللجوءألنوالقضاءالتحكيمبينمنقطعةليستفالعالقةالتحكيم،يةفاعل

تستدعيالتياألحوالجميعفيإليهاللجوءيتمإنماالقضاء،هذاعنالكاملاالستغناءيعنيالالقضاءعن

أمرإصداركطلبالنزاعفيالفاصلالحكمإصداريكفلبماالتحكيمإجراءاتاستمراربهدفسواءذلك،

فيالطعنبهدفأماالختياري،التنفيذتعذرحالفيجبرًياتنفيًذاالحكمتنفيذبهدفأمشاهد،بإحضار

.ذلكأسبابتوافرتإذاالحكم

 ثالثًا: التوصيات  

الناقلبهااستلمالتياللحظهمنوذلكالزمنيالنطاقبتوسيعأيخللمعالجةاالردنيالمشرعنأملمن-1

البضائععنهينوبمناواليهالمرسليستلمانالىالشحنميناءفيمسؤوليتهتحتواصبحتالبضائع

الناقللمسؤوليةالزمنيالنطاقبتوسيعالمسألههذههامبرغاتفاقيةعالجتحيثالوصولميناءفيفعليا
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هذامعالجةالواجبمناصبحاالتفاقيههذهلىاانظمتقدالهاشميهاالردنيةالمملكهانوحيثالبحري

 .التشريعيالخلل

متخصصهدوراتواقامةللتحكيممراكزفتحوالخبرهاالختصاصذويالمختصه،الجهاتتشجيع-2

وسائلمنوسيلةبوصفهبهالتاموااللماملتثقيفهملالفرادالمجالفسحيتسنىحتىالتحكيمموضوعحول

 .المنازعاتفض

التيالطلباتفيفاصلإضافيحكمإصدارسلطةالتحكيمهيئةمنحاالردنيالمشرعمننأمل-3

 بالنزاعالمتعلقةالطلباتجميعفيبالفصلالتحكيمإلىاللجوءمنللغايةتحقيًقاوذلكأغفلتها،

المجال،هذافيتجاربهامنلالستفادةالمجاورةالدولفيالتحكيممراكزمعاتصالقنواتخلق-4

اتفاقيةبنودمعليتوائمإليهوالمرسلالناقلمصطلحمنالمقصودتحديداالردنالمشرعنأملمن-5

هامبروغ
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 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المراجع العربيه :

 اوال: القرآن الكريم 

 : الكتب القانونية ثانياً 

 .منشأةالمعارف،االسكندرية، ي التحكيم االختياري واالجبار (.2001ابوالوفا،احمد)

 ،منشأةالمعارفاالسكندرية،التحكيم في القوانين العربية(.2000)أبوالوفا،أحمد

دارالفكرالعربيالقاهرة،،األسس العامة للتحكيم التجاري الدولي(.1981)أبوزيد،رضوان

 .لثقافةللنشروالتوزيع،عمان،داراالتحكيم التجاري البحري (.2005البياتي،عليطاهر)

دار،،االسكندريهمفهوم األثر السلبي  لالتفاق على التحكيم(.2003التحيوي،محمودالسيدعمر)

 المطبوعاتالجامعية

التحكيم في العالقات الخاصة الدولية (.1998الجمال،مصطفىمحمد،وعبدالعال،عكاشةمحمد)

 .وقية،منشوراتالحلبيالحقبيروت،والداخلية

المكتبالجامعي،االسكندرية،شرط التحكيم في العقود التجارية(.2008ناصرناجيمحمد)،جمعان

 الحديث

،منشوراتالحلبيالموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي(.2010الحداد،حفيظةالسيد)

 بيروت،لبنان.الحقوقية،

،دارالفكر ،االسكندريةالتحكيم اتفاق بشأن المعاصرة االتجاهات (.1996السيد) الحداد،حفيظة

 .الجامعي
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،طبعهثالثه،بيروت،موسوعة التحكيم وثائق تحكيميه(.2008الحداد،حفيظه،واألحدب،عبدالحميد)

 .منشوراتالحلبي

 .دارالفكرالجامعي،،االسكندريةالتحكيميةالمهمة طبيعة (.2000حشيش،أحمدمحمد)

 .االسكندريه،منشأةالمعارف،عقد الشحن و التفريغ في النقل البحري (.1985محمدكمال)حمدي،

 .دارالجامعةالجديدة،،االسكندريةالتحكيم البحري (2007الحوسني،عبدالحميدمحمد)

.الجديدهالجامعةداراالسكندرية،،البحري  النقل عقد(2006)اميرعدليخالد

 .دارالكتـابالعربـي،،بيروتمختار الصـحاحأبيبكربنعبدالقادر،الرازي،محمدبن

،القاهرة،دارالنهضةالعربيةالتحكيم في العالقات الدولية الخاصة(.1984)ساميةراشد،

 .،عمان،دارالثقافهللنشروالتوزيعالتحكيم التجاري الدولي (.1992سامي،فوزيمحمد)

دارالنهضة،القاهرة،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي (.2006) ريمالك عبد أحمد ،سالمة

.العربية

دراسة مقارنة بالفقه االسالمي –مصادر االلتزام في القانون المدني االردني (2002سلطان،انور)
 مطبوعاتالجامعهاالردنيهالطبعهاالولىاإلصداراالول.

دارالنهضة،مصر،دراسة في قانون التجارة الدولية -تجاري الدوليالتحكيم ال.(1997شفيق،محسن)

.العربية،

 .،القاهره،دارنشرالثقافهالوسيط في القانون التجاري المصري (.1952شفيق،محسن)

،االسكندرية،منشاةالقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية(.1995صادق،هشامعلي)

 .المعارف
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،،مصروأنظمة التحكيم الدولية 1994لسنة 27التحكيم طبًقا للقانون رقم (.2004،أحمدالسيد)صاوي

 .المؤسسةالفنيةللطباعة

 .والتوزيع،دارالقضاءللنشر،القاهرةاصول القانون البحري (.1952طه،مصطفىكمال)

.الجامعيةالدار، ,االسكندريهالبحري  القانون  مبادئ (،1992) كمال مصطفى طه،

،القاهرة،اتفاق التحكيم وفقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية(.1996)عبدالقادر،ناريمان

.دارالنهضةالعربية

.،الموصل،دارالكتـبللطباعـةوالنشرشرح أحكام قانون المرافعات المدنية(2000العبودي،عباس)

،القاهره،النسرالذهبي،الجزءاألولمنصة التحكيم التجاري الدولي(.1986)علمالدين،محييالدين

للطباعه

 ،بغداد،الثقافةالقانونيةصيغ التحكيم في سندات الشحن ومشارطات االيجار(.1992العلواني،فؤاد)

دار،يهاالسكندر، والدوليةالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية(.2004نبيلإسماعيل)عمر،

 الجامعةالجديدة

.الحكمةبيتبغداد،،العراقي البحري  القانون (.2002)حميدمجيدالعنبكي،

،بيروت،،الجزءالعاشر،التحكيمموسوعة أصول المحاكمات واإلثبات والتنفيذ(.1988)عيد،إدوارد

مكتبةصادردارالمنشوراتالحقوقية.

 .،منشوراتالحلبيالحقوقيةبيروت، جاري البحري التحكيم الت.(2016)غسان،رباح

بورسعيد،غنيم،7،الطبعةسند الشحن البحري في اطار االعتمادات المستندية(2000)أحمد،،غنيم
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،االسكندرية،البحري  التجاري  القانون  اساسيات(.2008)باهلل،المعتصمالغريانيوالسيد،محمدالفقي

الجديدهالجامعةدار

 دارالفكرالجامعي ، القاهرة، قانون التجاره البحرية (.2007) محمد فقي،عاطفال

 .،القاهرة،دارالنهضةالعربيةالتحكيم في المنازعات البحرية(1997الفقي،عاطفمحمد)

منشوراتصادرالحقوقية،المجلدبيروت،،أصول المحاكمات المدنية والتحكيم(.2006)كركبي،مروان

 ،الطبعةالرابعةالثاني

 ،عمان،دارالثقافةللنشروالتوزيع، مسؤولية الناقل البحري (1998الكوماني،عبداللطيف)

 ،المنصورة،الجالءالجديدهالنظام االجرائي لخصومة التحكيم(.1996مبروك،عاشور)

دراسة قانونية في  -مفهوم استقالل شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية(2002مخلوف،أحمد)

 دارالنهضةالعربيةالقاهرة،،التحكيم التجاري الدولي

 .،عمان،دارالثقافهللنشروالتوزيع5ط،القانون البحري (.2011المقدادي،عادلعلي)

 ،عمان،دارالثقافةالنظرية العامة لاللتزامات ، مصادر االلتزام(،2007منصور،أمجدمحمد)

دارالثقافةللنشرعمان،،التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي(.2010ود)المواجده،مرادمحم

 .والتوزيع

 .،عمان،دارالثقافهللنشروالتوزيعالقانون البحري (.2012موسى،طالبحسن)

ر،عمان،دارالمهدللنشالوجيز في مبادئ القانون البحري .(1982الناهي،صالحالدينعبداللطيف)

 .والتوزيع

 .المعارف دار ،االسكندريه، البحري  القانون  أصول .(1954)يونس،علي
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 : الرسائل الجامعية ثالثاً 

(.رسالةماجستيرغيرمنشورهبعنوانمدىاستقالليةشرطالتحكيم2010ابوالقمصان،اسامهاحمدحسين)

 ،غزه،فلسطين.عنالعقداالصلي،كليةالحقوق،قسمالقانونالخاص،جامعةاالزهر

،اطروحةدكتوراه،غيرمنشوره،جامعةابواتفاق التحكيم في عقد النقل البحري (2015بودلي،خديجه)

 بكربلقايد،كليةالحقوق،الجزائر
بحثمنشورفيالدراساتالقانونيةالصادرة-أضواء على عقد التحكيم(.1998الجمال،مصطفىمحمد)

 العدداألول-يروتجامعةب-عنكليةالحقوق

,رسالةماجستيرااللتزام بتسليم البضائع المنقولة بحرا في القانون السوداني(.2003خليفة،محمدعلي)

 غيرمنشوره,االكاديميةالعربيةللعلوموالتكنولوجياوالنقلالبحري.

،جامعةوحة دكتوراهالعقدية ،اطر  االسرةالمسئولية المدنية في نطاق (،2000)خليفة،هناءخيريأحمد

 قسمالقانونالمدني-كليةالحقوق-عينشمس

،رسالةامتداد أثر اتفاق التحكيم إلى الغير "دراسة في التشريع األردني"(،2013الخواجا،مهاعبدالرحمن)

ماجستيربكليةالحقوق،جامعةالشرقاألوسط

ري في النقل البحري واثر اتفاقية هامبورج التحكيم الدولي التجا(.2015الدوسري،مروانعبدالهادي)

 ،13عدد7،مجلةاالنبارللعلوماالقتصاديةواالداريةمجلد1978لسنة

،رسالةماجستيرغيرمنشوره،التحكيم في المنازعات التجارية البحرية(.2016دياب،حمزهمحمد)

 الجامعهاللبنانية،كليةالحقوقوالعلومالسياسيةواالدارية
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،حاالت مسؤولية الناقل البحري عن البضائع في التشريع االردني.(2017لصمادي،كاتياعصام)ا

 رسالةماجستيرغيرمنشوره،جامعةالشرقاالوسط.

مجلةكليةالحقوق،جامعةعين،االتجاهات الكبرى في امتداد شرط التحكيم(.2000عبدالمؤمن،ناجي،)

 .(،القاهره،مصر2)48 شمس

اآلثار اإليجابية التفاق التحكيم التجاري وفق أحكام القانون األردني والمقارن (.2011ت،رضوان)عبيدا

 .عمان،األردن(،2)38،،مجلةدراسات،علومالشريعةوالقانون،كليةالحقوق،الجامعةاألردنية

  : االبحاثرابعاً 

،لتحكيمية للمنازعات المدنية والتجاريةالوجيز في شرح أحكام الدعوى االجارحي،عامر)بدونسنةطبع(.

 الجامعةالعمالية،كفرالشيخ،مصر

،بالمكانسنةقانون النقل البحري وقضاياه(.2003)الجازيعمرمشهورحديثة

 ،االقتصادية التنمية دفع في قطاع النقل أهمية (،2007رشيد) بلقريصات،و، سيدي،محمدخطيب

 نتلمسا جامعة االقتصاد، مجلة

 الثامن التحكيم،العدد ،مجلة)السودان( قضائي قرار على التعليق (.2010) الحليم عبد حسن الصحابي

   ،أكتوبر

،دورةتدريبيةتخصصيةفياساسياتالنظام القانوني ألساسيات التحكيم(.2012الصرايرة،منصور)

المهنيةبالتعاونمعنقابةبتنظيمأزاليالالستشارات9/7/2012-7التحكيمالمنعقدفيالفترةمن

 المحاميناألردنيين،عمان.

 2013مركزاالسكندريةللتحكيمالدوليوالوسائلالبديلةلحلالمنازعات،
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،االكاديميهالعربيهللعلوموالتكنولوجياالنقل متعدد الوسائط(،1996ملش،فاروق)

 المراجع االلكترونية 

،بحثباشرة بين المفهوم التقليدي والحديث لمبدأ نسبية اثر العقدالدعوى المسليم،هشامطهمحمود،

 (www.policemc.gov.bh)منشورعلىالموقعااللكتروني:

 www.eastelaes.comصالح،فهرعبدالعظيم.

 aleyarbitration.blogspot.com،متاحعلىالموقعاتفاق التحكيم(.2010)القليوبي،سميحة

(http://www.jba.org.jo/Library/Magazine.aspx)1983مجلةنقابةالمحاميناألردنيينعام

 (http://www.jba.org.jo/Library/Magazine.aspx )1984مجلةنقابةالمحاميناألردنيينعام

 

 المراجع االجنبية 

Aix , 19 Mars 1964 , D.M.F . 1965 

Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards, 

New York, June10,1958 330 U.N.T.S. 38 (1959; reprinted in 1 W.A.R. 31, 

also in Smit’s Guides, International.Conventions.art.2 

Fadi, Nammour, 2000,De l’arbitrage interne et international en droit compare, 

ed.sader,  

Michel Pourcelet: letransport matitme sous connaissement,les presses de 

luniversite de Montereal, Canada,1972,. 

http://www.policemc.gov.bh/
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paris ,7juin 1984 Rev .Arbitrage,1984, ,note E.Mezger P 504 

Philippe Fouchard, E.Gaiyard.B.Goldman., op cit 

R.J.Merlin. L’Arbitrage Maritime, etudes offertes a Rene Rodiere 1982 

R.P.BISHOP,the Role of Commercial people as opposed to Lawyers as 

Arbitrators in maritimeArbitration, the v11 th I.C.M.A, Casablanca, 1985, P56 

W.tetley , Arbitration clauses in ocean bills of Lading , YB.mar.L.1985 
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