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مقدمـة

املوؤ�ض�ضات  اأو  الدول  بني  �ضواء  التحكيم  ايل  اللجوء  وازدياد جمال  لتنامي  نظرًا 
الدويل فقد  التحكيم  ومو�ضوعات  اإ�ضكالت  تعدد  وكذلك  والوطنية،  العاملية  وال�ضركات 
هو  ما  على  نطلع  وحتي  الدويل  التحكيم  ماهيه  وبيان  بقدر يف حتليل  ن�ضاهم  اأن  راأينا 
م�ضتقر كان من ال�ضروري ان نطلع على جذور عملية التحكيم والن�ضاأة الرتيخية للتحكيم 

وكذلك معرفة اأ�ضل التحكيم يف ال�ضريعة الإ�ضالمية.

اإتفاق  ماهيه  بيان  ثم  املختلفة،  التحكيم  واأمن��اط  �ضور  على  نطلع  ذلك  بعد  ثم 
التحكيم و�ضروطه.

ومن الواجب اأن ن�ضري ايل بع�ض قواعد موؤ�ض�ضات التحكيم وقوانني بع�ض الدول 
كاأمر مبدئي حتي ي�ضهل املقارنة واملقاربة بينهم.

وناأمل  اأويل  اإ�ضهام  هو  وهذا  التحكيمية  الق�ضايا  بع�ض  ايل  اأ�ضرنا  النهاية  ويف 
اأن ن�ضيف املزيد من اأطروحتنا يف هذا املجال حتي جنمع خمتلف م�ضائل ومو�ضوعات 
التحكيم املختلفة وحتى ن�ضتجمع خمتلف القواعد التي تطبقها املراكز التحكيمية وكذلك 

القوانني املختلفة وذلك يف مزيد من اإ�ضداراتنا املقبلة اأن �ضاء اهلل تعايل.

�ضائلني اهلل تعايل التوفيق وال�ضداد 

واهلل من وراء الق�ضد،،،

املوؤلـــــــف
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الباب الأول
التحكيم واأنواعه
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الف�صل الأول 
 املق�صود بالتحكيم ومتييزه عما ي�صتبه به

املبحث الأول 
 تعريف التحكيم

اأوًل:التعريف اللغوي
التحكيم يف اللَغة : من امل�شدر »حَكم من باب التفعيل بت�شديد الكاف مع الفتح 

وحكمه يف الأمر فو�ض اليه احلكم فيه. وحكموه بينهم اأي اأمروه اأن يحكم بينهم.«)))

ويعرفه ابن خلدون يف مقدمته باأنه “اتخاذ اخل�شمني حكما بر�شائهما للف�شل 
يف خ�شومتهما ودعواهما ’’ 

“واإن خفتم  اآيات كثرية قال تعاىل  الكرمي يف  القراآن  التحكيم يف  وقد ورد ذكر 
�شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من اأهله وحكمًا من اأهلها’’))).

وخال�شة القول :- اأن معنى التحكيم يف اللغة اإطالق اليد يف ال�شئ حمل التحكيم 
للغري وتفوي�شه بنظر النزاع وي�شمى حكمًا اأو حمكمًا.

ثانيًا :تعريف التحكيم يف ال�صطالح  
 يعرف فقهاء امل�شلمني التحكيم باأنه » تولية اخل�شمني َحكمًا يحكم بينهما«))).

 وقوله تعايل چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  
ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ))).

د/ عبد البا�شط حممد عبد ال�شرا�شي »النظام القانوين لتفاق التحكيم » الكتب اجلامعي ال�شكندريه الطبعه الويل   .(
005)�ض5). 

).  / الآية رقم 5) �شورة الن�شاء.

).  / �شرح الدر املختار – حممد عالء الدين احل�شفكي – مطبعة حممد على �شبيح – القاهرة – بدون رقم للطبعة �ض 
.(50-

).  / الآيه رقم 65 �شورة الن�شاء.
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مبعنى اأن التحكيم هو اإطالق من �شلطة الغري يف حمل التحكيم وتفوي�شه يف نظم 
وحل النزاع وي�شمي املفو�شون حمكمون وي�شمي اخل�شوم املحكمني.

فيه  تق�شى  اخلا�ض  للق�شاء  نظام  اأنه   »Robret« الأ�شتاذ  الغربي  الفقيه  ويعرفه 
خ�شومة معينة عن اخت�شا�ض الق�شاء العادي ويعهد بها اإىل اأ�شخا�ض يختارون للف�شل 

فيها))).

وملزم  املنازعات  لف�ض  طريق  باأنه  �شفيق  حم�شن  الدكتور  الأ�شتاذ  ويعرفه 
لأطرافه))).

ويعرفه الأ�شتاذ الدكتور اأبو زيد ر�شوان باأنه » نظام لت�شوية املنازعات عن طريق 
اأفراد عاديني يختارهم اخل�شوم اإما مبا�شرة اأو عن طريق اأ�شخا�ض يختارونهم«))).

 ثالثًا :املق�صود بالتحكيم يف فقه القانون الدويل
يعد التحكيم الدويل اأ�شلوبًا م�شروعا يف القانون الدويل العام حيث يجد مرجعه 

يف اإتفاقيه لهاي لعام 899)املتعلقه بحل النزاعات بالطرق ال�شلمية))).

تتكون  حيث  الدولية  للنزاعات  الق�شائية  الت�شوية  �شطري  اأح��د  التحكيم  ويعد 
الت�شوية الق�شائية من التحكيم الدويل والق�شاء الدويل.

اأن الت�شوية الق�شائية ل ت�شمل التحكيم باعتباره قد ن�ض  ولكن هناك من يقول 
عليه منف�شال عن الت�شوية الق�شائية يف املادة ))من اأحكام امليثاق ولكن هناك اإجماع 
والق�شاء  الدويل  التحكيم  ي�شمل  الق�شائية  الت�شوية  اأن مفهوم  اعتبار  الفقهاء على  بني 

الدويل الذي يغطي بدوره املحاكم الدولية )5).

) من�شور ببحث  رقم  الرابعة  ).  / الأ�شتاذ الفقهيه robert يف موؤلفه بعنوان “ arbitrage civil et commercid” الطبعة 
د. حم�شن �شفيق التحكيم التجاري الدويل ودرو�ض لطلبة الدكتوراة )97) �ض).

/ راجع د. حم�شن �شفيق درا�شة �شابق ال�شارة اليها �ض6).   .(

).  / راجع الأ�ش�ض العامة للتحكيم التجاري الدويل د.اأبوزيد ر�شوان )88�ض9).

/ اأنظر اأحمد بن على النزاع الربيطاين والرجنتني يف منطقه جزر الفولكالن يف �شوء القانون الدويل العام مذكرة   .(
دكتوراة يف القانون الدويل والعالقات الدوليه جامعه اجلزائر.

/ اأنظر د.احمد عبد الغفار ف�ض النزاعات يف الفكر واملمار�شة الغربية الكتاب الأول اجلزء الثالث دار هومة اجلزائر   .(
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فالتحكيم الدويل يطرح حاًل يفر�ض على طريف النزاع بحكم الرتا�شي امل�شبق فهو 
يقلل من م�شتوى م�شاركة طريف النزاع يف حله فالدور الرئي�شي للتحكيم الدويل يف حل 

النزاع يكون لوجهة نظر طرف ثالث ))).

ويعد اأف�شل تعريف للتحكيم الدويل هو الوارد يف املادة 7) من اتفاقية لهاي للعام 
907) اخلا�شة بت�شوية النزاعات الدولية �شلميا حيث عرفته باأنه “ ت�شوية النزاعات بني 

الدول واللجوء اإىل التحكيم ي�شتتبع اإلتزامًا بالر�شوخ بح�شن نية للقرار ال�شادر ’’)))

اأربع عنا�شر متيزه عن غريه من  الدويل  للتحكيم  اأن  التعريف  ويت�شح من هذا 
و�شائل حل النزاعات تتمثل يف:

اأوًل :- اأنه و�شيلة حلل النزاع على اأ�شا�ض القانون الدويل : اإذ اأنه يخ�شع للقواعد القانونية 
التي تقرر حقوقًا وتفر�ض اإلتزامات على الدول مبعنى اأن القانون الذي يبلور التزامات 
دولية منها اللجوء للتحكيم ولالإ�شارة اأن كلمه “احلق والقانون” املتداولة يف التعريفات 

ويف قرارات التحكيم يق�شد بها القانون الدويل ول تعني القانون الداخلي.

ثانيًا : اأنه يحل النزاع بوا�شطة ق�شاة من اإختيار الأطراف.

ثالثًا : اأنه يجري مبوجب اإتفاق اأو مبقت�شي معاهدة بني الأطراف تظهر فيها ارادة الدول 
والتزامها باأ�شلوب التحكيم ونتائجه ويتخذ هذا الإتفاق �شورة �شرط التحكيم اأو م�شارطة 

التحكيم.

رابعا : اأن احكامه ملزمه جلميع الأطراف وهو ما مييزه عن الو�شاطة والتفاو�ض.)))

)00)�ض 5)).

اجلامعية اجلزائر  املطبوعات  ديوان  املعا�شر  الدويل  القانون  �شوء  القليمية يف  النزاعات  مروة جعفر  نوري  اأنظر   /  .(
)99)�ض00).

).  / اأنظر د. عمر �شعد اهلل معجم يف القانون الدويل املعا�شر ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر الطبعه الأويل 005) 
�ض07). 

).  / اأنظر د. عمر �شعد عبد اهلل القانون الدويل للحدود اجلزء الول ديوان املطبوعات اجلامعيه اجلزائر )00)�ض6))
arbitration“as ilinsights Clifford Larsen“ international commercial l واأنظر كذلك
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له  الدويل لأن كالهما  الق�شاء  التحكيم ل يختلف عن  اأن  لنا  يت�شح  �شبق  ومما 
التقليدي  ال��دويل  القانون  اإح��رتام  اأ�شا�ض  على  الدولية  النزاعات  حلل  قانونية  طريقة 
�شكلي  فرق  الواقع  يف  هو  بينهما  الوحيد  والفرق   ، املعا�شر)))  الدويل  القانون  واإح��رتام 
يرجع اإىل اأن التحكيم طريق ق�شائي يعتمد يف وجوده ويف ت�شكيل الهيئة التحكمية التي 

تف�شل يف النزاع على اإرادة الأطراف املتنازعة.

بينما الق�شاء الدويل واإن اعتمد على اإرادة الدول الأطراف يف النزاع من حيث 
ولية القا�شي اإل اأن ت�شكيل املحكمة واإجراءاتها قبول قانون الدول التي حتدده قبل ن�شوء 

النزاع.

بعد  الثالثة  الدرجة  يف  ياأتي  التحكيم  اأن  على  احلديثة  اإلح�شائيات  وتدل  هذا 
عدد  بلغ  وقد  ال�شلمية  بالطرق  النزاعات  حل  و�شائل  من  كو�شيلة  والتوفيق  املفاو�شات 
الق�شايا التي ف�شل فيها عن طريق التحكيم اأكرث من مائة ق�شية منذ الن�شف الثاين من 

القرن التا�شع ع�شر))).

املبحث الثانى 
 متييز التحكيم عما ي�صتبه به

متهيد : 
التحكيم يعد اأحد الأنظمة التي تهدف اإىل ح�شم املنازعات، وهناك اأنظمة تت�شابه 
مع التحكيم ومن اأبرزها الق�شاء اإل اأن هناك فروق وا�شحة املعامل بني الق�شاء والتحكيم 

ول حتتاج منا اإىل مزيد من البيان.

بينما هناك اأنظمة اآخرى تت�شابه مع نظام التحكيم، حيث يتدخل اأحد الأ�شخا�ض 
مبعرفة اخل�شوم يف عالقاتهم القانونية، فيتدخل كمحكم فى نظام ال�شلح اأو كو�شيط 
بها بني  التمييز  التى ميكن  الفوارق  لإظهار  البيان  اإىل قدر من  منا  وهذا هو مايحتاج 

التحكيم وما ي�شتبه به فى ثالثة مطالب :
املطلب الأول :- متييز التحكيم عن ال�شلح.

).  / اأنظر د. عمر عبداهلل �شعد حل النزاعات الدوليه املرجع ال�شابق �ض))).

التحكيم  بلقا�شم  اأنظر احمد  للتحكيم  اللجوء  667)معاهدة دوليه تت�شمن �شرط  اأ�شل  5)/ تقريبا من  اأن  ).  / (حيث 
الدويل املرجع ال�شابق.
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املطلب الثاين :- متييز التحكيم عن التوفيق والو�شاطة.
املطلب الثالث :- متييز التحكيم عن اخلربة.

املطلب الأول 
 متييز التحكيم عن ال�صلح

يقومون  ممثليهم،  بني  اأو  اأنف�شهم،  ال��ن��زاع  اأط���راف  بني  يتم  عقد  هو  ال�شلح 
“ املادة  مبقت�شاه بح�شم خالفاتهم عن طريق نزول كل منهم عن بع�ض ما يتم�شك به 
9)5مدنى’’ ،اأما التحكيم فهو الإلتزام بعدم طرح النزاع على املحكمة املخت�شة بنظره 

واختيار حمكم للف�شل بينهما.

ويعد التحكيم اأ�شد خطورة نظرًا لأنه ل ميكن معرفة ما قد يحكم به املحكم.

طرح  على  اخل�شوم  اتفاق  ال�شلح،  ل  التحكيم  قبيل  من  يعترب  باأنه  ق�شي  ولذا 
النزاع على �شخ�ض يقوم بح�شمه ولو ا�شرتطوا اأن يكتب حكمه على �شورة اإتفاق ))).

وحكم باأنه يعد من قبيل ال�شلح ل التحكيم نزول جميع اخل�شوم باأنف�شهم عن 
بع�ض ما يدعونه مع تكليف اأحد اخلرباء بتقدير التعوي�ض على اأ�شا�ض مت حتديده بدقة 

من جانبهم.

وجند اأن وجه ال�شبه بني التحكيم وال�شلح يتمثل فى اأن كال منهما يجد اأ�شله يف 
اإتفاق يعرب عن رغبة اأطرافه يف حل النزاع بعيدًا عن ق�شاء الدولة واأن كال منهما يوؤدي 
دوره مبنا�شبة وجود منازعة وقعت اأو �شتن�شاأ يف امل�شتقبل))). كما ي�شرتك التحكيم وال�شلح 

يف كونهما بديلني عن الق�شاء العام �شاحب الإخت�شا�ض يف نطاق معني.

واأي�شا ي�شبه ال�شلح التحكيم باأن » ما ل يجوز فيه ال�شلح ل يجوز فيه التحكيم 
وي�شرتط اأن يكون اأطراف كال منهما اأهاًل للت�شرف يف احلقوق املتنازع عليها.)))

).  / حكم حمكمة بروك�شل التجارية يف 8) يونية ))9). 

).  / د. عزمى عبد الفتاح عطية – قانون التحكيم الكويتي �ض 6).

).  / راجع املادة )6( من قانون التحكيم اليمني. 
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ومع ذلك فاإن التحكيم يختلف عن ال�صلح يف عدة اأمور هى :
يقف  بينما  بينهم  مبا�شر  تفاو�ض  ثمرة  فهو  العقد  اأطراف  بعبئه  يقوم  ال�شلح  اأن  اأوًل: 
الباقي  ويرتكون  بحكم  النزاع  ح�شم  �شلطة  املحكم  اإعطاء  عند  التحكيم  يف  دوره��م 

للمحكم))).

ثانيًا : اأن جوهر ال�شلح يقوم على تقدمي تنازلت عن جزء من احلق املو�شوعى مقابل 
اجلزء الذي يتنازل عنه الطرف الآخر، اأما التحكيم فاإن اخل�شوم ل يقدمون مثل هذا 
التنازل واإمنا يفو�شون املحكم يف ف�ض النزاع مبا يراه عادًل ))). فال�شلح اأ�شا�شه تقدمي 
تنازلت من كل طرف ل�شالح الطرف الآخر اأما التحكيم فقد يق�شي املحكم بكل طلبات 

اأحد الأطراف دون الطرف الآخر.

بني  اتفاق  ال�شلح يظل جمرد  اأن  فى  يتمثل  وال�شلح  التحكيم  بني  الهام  الفارق   : ثالثًا 
اخل�شوم ول ينفذ اإل اإذا �شدر به حكم ق�شائي. ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن املقررة 
للعقود، اأما التحكيم فينتهي بحكم حا�شم للنزاع ويكون قابال للتنفيذ بعد الأمر بالتنفيذ.

املطلب الثاين 
 متييز التحكيم عن التوفيق والو�صاطة

حماولة اإجراء ت�شوية ودية  على  الأطراف  اتفاق  هو   -:”Conciliation “ التوفيق
عن طريق املوفق الذين يقع عليهم الإختيار من قبل الأطراف ))).

له  ووفقًا  اخل�شوم  بني  التوفيق  اأ�شكال  اأح��د  هي   :”Mediation“ الو�شاطة  اأم��ا 
يتدخل �شخ�ض ليقرب بني وجهات نظر اخل�شوم بعد �شماعها ويقرتح حلول واإذا وافق 
عليها الأطراف حرروا بها حم�شرًا ر�شميًا ويوقع عليه الأطراف واإن رف�شوا ينتهي الأمر 

وتتجرد هذه املقرتحات من كل قيمة))).

اأوجه التقارب بني التوفيق والو�شاطة والتحكيم يت�شح يف اأن الهدف النهائي هو 
).  / د. خمتار اأحمد بريري – التحكيم التجاري الدويل- دار النه�شة العربية 995)�ض7).

).  / د. علي رم�شان بركات – خ�شومة التحكيم – �ض)5.

).  / د. خمتار بريري – التحكيم التجاري الدويل – املرجع ال�شابق �ض 7).

).  / د. علي رم�شان بركات – خ�شومة التحكيم �ض56.
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ف�ض النزاع بني الأطراف بتدخل �شخ�ض اأو اأكرث من الغري يف عالقة اخل�شوم العقدية 
اأو غري العقدية.

اأوجه اخلالف بني التحكيم والتوفيق والو�صاطة :
اأول : الفارق بينهما يف الآلية املتبعة، فالتوفيق والو�شاطة كالهما يتم عن طريق تعيني 
�شخ�ض اأو اأكرث ملحاولة التوفيق بني الطرفني حتى يلتقي الطرفان عند حل توافقى بعد 

عقد اجتماعات خا�شة م�شرتكة بني جميع الأطراف للو�شول اإىل احلل.

اأن  اأطراف التحكيم جميعا وميكن  اأما يف التحكيم فاإن اجلل�شات تكون بح�شور 
يطلع كل طرف على ما يقدمة الطرف الآخر من حجج ودعاوي.

ل  والو�شيط  املوفق  اأن  التحكيم  وبني  والو�شاطة  التوفيق  بني  : اخلالف اجلوهرى  ثانيًا 
النظر،  وجهات  لتقريب  حلول  اأو  حم��اولت  جمرد  لأنها  للخ�شوم  ملزم  قرارهما  يعد 
ويحتفظ هذا الإتفاق بطبيعته التعاقدية. اأما التحكيم فينتهي بقرار يح�شم النزاع ويلتزم 
ال�شيغة  و�شع  للتنفيذ مبجرد  قابال  ويكون  به  املق�شي  الأمر  ويحوزحجية  الأط��راف  به 

التنفيذية عليه من قبل الق�شاء.

اإىل حل  التو�شل  التنازلت حتي ميكن  والو�شاطة كالهما يت�شمن بع�ض  التوفيق   : ثالثًا 
وقد  الأط��راف  اأح��د  ل�شالح  ي�شدر حكمًا  قد  فهو  املحكم  اأم��ا  الأط��راف  ير�شي  و�شط 

يرف�ض طلبات الطرف الآخر فاملحكم ل يبحث عن حلول و�شط تر�شي الطرفان.

املطلب الثالث 
 متييز التحكيم عن اخلربة

اإىل �شخ�ض ما  اأو املحكم  القا�شي  اخلربة :- هي الإجراء الذي مبقت�شاه يعهد 
مبهمة اإبداء الراأى يف م�شائل ذات طابع فني يكون على دراية بها دون اأن يلتزم القا�شي 

براأيه ))).

من  �شخ�ض  تدخل  يقت�شي  منهما  كال  اأن  هو  واخلربة  التحكيم  بني  ال�شبه  وجه 
الغري لأن كل من املحكم واخلبري لي�ض من اجلهاز الق�شائي داخل الدولة وتت�شابه اخلربة 

).  / د. عزمى عبد الفتاح عطية – قانون التحكيم الكويتي – �ض5).
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مع التحكيم يف اأن كال منهما قد يبدي راأيه يف نقطة قانونية اأو واقعة معينة مبنا�شبة نزاع 
معرو�ض على الق�شاء.

وكذلك كالهما يخ�شعان لنف�ض ال�شروط حيث ي�شرتط يف كال منهما املو�شوعية 
والإ�شتقاللية واحلياد.

اأوجه اخلالف بينهما :
ملزم  بحكم  عليه  املعرو�ض  النزاع  يف  والف�شل  الق�شاء  بوظيفة  يقوم  املحكم 
بينما اخلبري ل يقوم �شوى مبجرد اإبداء الراأي فيما يطرح عليه من م�شائل وراأيه ل يلزم 

القا�شى اأو املحكم. 

املحكم يتقيد فى اإ�شدار احلكم بالأو�شاع املقررة فى القانون الإجرائي الواجب 
التطبيق اأما اخلبري فيكتب تقريرًا ول يتقيد اإلبالإجراءات واملواعيد املقررة فى قانون 

الإثبات.

فاملحكم  اإليه،  املوكلة  للمهمة  منهما  كل  اأداء  بكيفية  يتعلق  بينهما  الهام  الفارق 
ي�شدر حكمه بناء على ما يقدم اإليه من م�شتندات ومرافعات من جانب اخل�شوم، اأما 

اخلبري فيعتمد على معلوماته وخرباتة الذاتية.

تعيني املحكم، ي�شرتط اأن ُيعني بال�شم فى اإتفاق التحكيم اأما اخلبري فال ي�شرتط 
اأن يعني بالإ�شم.

املبحث الثالث 
 ن�صاأة التحكيم وتطوره

ل يعد التحكيم ظاهرة م�شتحدثة يف الع�شراحلديث، واإمنا هو و�شيلة حلل نزاعات 
�شاربة بجذورها يف املا�شي البعيد، فقد كان التحكيم هو اأحد الو�شائل املهمة يف ت�شوية 
النزاعات بني الدول والأفراد واملتتبع جلذور التحكيم يجد اأن التحكيم كان موجود منذ 
القدم يف خمتلف الع�شور والعهود القدمية يف عهود الفراعنة والرومان واليونان وحتى 

يف الع�شر اجلاهلي.
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وهو  اأو م�شادفة  معينه  واقعة  اإىل  الإحتكام  بداأ يف �شورة  قد  التحكيم  كان  واإن 
ما كان ي�شمى بنظام املحنة كاإلقاء �شخ�ض يف نهر �شديد والعتقاد باأن احلكم يف هذه 

احلالة هو لالآلهة التي ت�شدر حكمها.

بداأ يف  الذي  التحكيم  اإىل نظام  فلجاأت  اأن تطورت  املجتمعات  لبثت هذه  ما  ثم 
اإجباري يف مرحلة  اإىل حتكيم  اأن حتول  باإرادة الأفراد، ثم ما لبث  اإختياري  اأول الأمر 

لحقة.)))

وجند اأن الكثريمن احل�شارات القدمية قد عرف التحكيم كو�شيلة حلل النزاعات 
بني الدول. فنجد اأن احل�شارة البابلية قد عرفت نظام التحكيم حيث عقدت معاهدة بني 
00) ق.م.  LAGASH ” العراقية حوايل عام  “ لجا�ض   مدينة “اأوما  UMMA” و مدينة 

وت�شمنت اللجوء اإىل التحكيم كو�شيلة حلل النزاعات التي قد تثور بني تلك املدينتني. )))

وقدميًا قال اأر�شطو فيل�شوف اليونان اأن اأطراف النزاع ي�شتطيعون تف�شيل التحكيم 
عن الق�شاء ذلك لأن املحكم يرى العدالة بينما ل يعتد القا�شي اإل بالت�شريع.

واليوم يردد الفقه املعا�شر ما اأنباأ به اأر�شطو حيث يقول اأن تطور التحكيم التجاري 
وات�شاع جماله هو مبثابة رد فعل م�شاد حلرفية قانون الق�شاة ويعرب عن رغبة اأطراف 

املنازعة يف التخل�ض منه.

وكذلك عرفه املجتمع القبلي واجلاهلي حيث كانت القبائل تختار �شيخ اأو رئي�ض 
القبيلة امل�شهود له بالأمانة لكي يقوم بالتحكيم فيما ن�شاأ من نزاعات ب�شبب التجارة اأو 

الثاأر بني الأفراد. ))) 

اأ�شا�شية  كو�شيلة  نزاع  حدوث  حالة  يف  الدويل  للتحكيم  مقرًا  الإ�شالم  جاء  وقد 
حلل هذا النزاع بني اأطراف النزاع ويت�شح هذا بجالء يف قوله تعاىل چڳ  ڱ   ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     
ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  

).  د. طه عو�ض غازي »فل�شفه تاريخ القانون«.

).  د.اأحمد بلقا�شم » التحكيم الدويل« دار هرمة اجلزائر 005) �ض5).

�شالح حممد حممود بدر الدين التحكيم يف نزاعات احلدود الدوليه دار الفكر العربي )99)�ض 88).  .(
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ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   )))

وقد كرر القراآن ذلك يف مو�شع اآخر چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ))). 

واملتتبع لهذه الآيات يجد اأنها لتقرر فقط مبداأ التحكيم كو�شيله حلل النزاع واإمنا 
يجد اأن الإ�شالم يقرر اآلية و�شوابط حل هذا النزاع با�شتخدام التحكيم وهو عن طريق 
العدل والق�شط بني اأطراف النزاع وا�شتخدامه �شد الطرف املعتدي حتي يعود اإىل ر�شده 

و�شوابه ويلتزم بتطبيق حكم التحكيم.

ومن اأ�شهر ق�شايا التحكيم يف الإ�شالم يف بداية عهده هو التحكيم بني الإمام على 
بن اأبي طالب ومعاويه بن اأبي �شفيان يف 6)/657/7هجريه ))).

الغربية  اأوروب���ا  يف  التحكيم  فكرة  تطورت  الو�شطي  الع�شور  خ��الل  اأن��ه  وجن��د 
امل�شيحية وذلك لأن الكني�شة الكاثوليكية والبابا كانت تتبع التحكيم كو�شيلة حلل النزاعات 
بني امل�شيحني وكذلك كان التحكيم يتم ممار�شته من اجلماعات الأوروبيه املحلية وداخل 

املجتمع الإقطاعي كذلك ظهرت فكرة التحكيم بني امللوك والبارونات))).

تراجعت  الع�شر  ال�شاد�ض  القرن  مطلع  يف  الدول  �شيادة  هاج�ض  ظهور  مع  ولكن 
فكرة التحكيم لأن الدول اعتربت اأن التحكيم هو اإجراء مي�ض ب�شيادة هذه الدول )5).

والتي  احلديث  الع�شر  يف  التحكيم  معاهدات  وتعترب معاهدة جاي “GAY” اأول 
ن�شت على اإحالة اإدعاءات احلدود بني بريطانيا والوليات املتحدة المريكية اإىل جلان 

حتكيمية م�شرتكة لها �شلطه اإتخاذ القرارات )6).
الآيه 0،9)�شورة احلجرات.  .(

الآيه 65�شورة الن�شاء.  .(

د. عامر علي رحيم » التحكيم بني ال�شريعه والقانون » ليبيا الطبعه الأويل 987)�ض9)).  .(

د.اإبراهيم حممد العناين » اللجوء اىل التحكيم الدويل « الطبعه الثانية 006)�ض0).  .(

د/ اأحمد بلقا�شم » التحكيم الدويل « املرجع ال�شابق �ض 7).   .5

6.  التفاقيه مربمة يف 9)/))/)79)ن�شبه ايل رئي�ض املحكمه العليا المريكيه »جون جاي « الذي كان له دور بارز يف ابرام 
املعاهدة .
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ثم ما لبث اأن تطور نظام التحكيم حتي اأ�شبح من امل�شلمات يف الع�شر احلديث 
ومت اإن�شاء حمكمة التحكيم الدائمة حتى ي�شهل على الدول الإلتجاء اإىل التحكيم يف �شاأن 
النزاعات التي تتو�شل اإىل ت�شويتها بالطريق الدبلوما�شي ولكن واجه اإن�شاء هذه املحكمة 

عقبات كثرية ))).

ويقول عنها الدكتور �شادق اأبوهيف اأنه لي�ض ملحكمة التحكيم الدائمة من �شفتي 
املحكمة والدوام �شوى الأ�شم لأن اإخت�شا�ض املحكمة اإختياري ولالأطراف الإلتجاء اإىل 
فهي  كاملحاكم  الدوام  �شبيل  لي�ض على  تكوينها  ولأن  املحكمة  دون  تختارها  اأخرى  جهه 
لي�شت مكونة من عدد من الق�شاة موجودين على الدوام واإمنا هي حتدد قائمة باأ�شماء 
عدد من الق�شاة يوجد با�شتمرار يف مقر املحكمة وتختار من بينهم الدولتان املتنازعتان 

اإذا رغبتا يف اللجو ء اإيل املحكمة ))).

هذا وقد اأ�شبح هناك اإقبال كبري على اإدراج ن�ض اللجوء للتحكيم كو�شيله قانونية 
املعاهدات  يف  وخا�شة  الأط��راف  املتعددة  الثنائية  املعاهدات  من  كثري  يف  النزاع  حلل 
اخلا�شة بالعالقات التجارية والقت�شادية لأنه مع تزايد حركة التجارة الدولية واإنتقال 
ت�شوية  و�شيلة  اإيل  احلاجة  بدت  ال�شتثمارية  الن�شاطات  ومنو  الأجنبية  الأم��وال  روؤو���ض 
التي  الو�شيله  تلك  هو  التحكيم  فكان  وامل�شتثمر  املال  راأ�ض  �شاحب  بثقة  حتطى  �شريعة 
حتظي بر�شاء الأطراف لطابعه الإختياري القانوين مما اأدى اإىل ظهور مراكز التحكيم 
التابعة لغرفه التجارة الدولية واعتماد التحكيم كو�شيلة حل رئي�شية يف اإتفاقية 965)ب�شاأن 

حل نزاعات ال�شتثمار التي تثور بني الدول ورعايا دولة اأجنبية. 

واعتمدت جلنة الأمم املتحدة لقانون التجارة الدولية قواعد التحكيم عام 976) 
واأ�شدرت العديد من دول العامل قوانني تنظم اإجراءات التحكيم يف النزاعات التجارية 
الدولية  التحكيم  مراكز  من  العديد  ون�شاأت  الدولية  اأو  الداخلية  �شواء  وال�شتثمارية 
التقا�شي  لأنها متلك حق  الدولية نظرًا  املنظمات  اأن  والوطنية وكذلك جند  والإقليمية 
يف  التحكيم  اإىل  اللجوء  �شرط  ت�شمني  على  ج��رت  فقد  الدولية  العدل  حمكمة  اأم��ام 

الإتفاقات التي تربمها فيما بينها اأو تربمها مع الدول ))). 

).  د- العناين اللجوء اإىل التحكيم الدويل �ض)).

).  د- علي �شادق اأبو هيف » القانون الدويل العام« من�شاأة املعارف ال�شكندريه 975)�ض5)7.

انظر د.ابراهيم حممد العناين »اللجوء ايل التحكيم » املرجع ال�شابق �ض5).  .(
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و لقد اأولت اليوم الدول النامية واملتقدمة على ال�شواء اإهتمامًا بالتحكيم – واإن 
اختلفت دوافعها- واأبرمت ب�شاأنه العديد من الإتفاقيات الدولية، وكان لإتفاقية نيويورك 
لعام 958) اخلا�شة بالإعرتاف باأحكام التحكيم وتنفيذها ال�شابق يف هذا،تتبعها الإتفاقية 
الأوربية ب�شاأن التحكيم التجاري الدويل يف جنيف عام )96) واإن مل حتظ مبا حظت به 
اإتفاقية نيويورك من �شهرة وتطبيق، والتفاقية اخلا�شة بت�شوية منازعات الإ�شتثمار بني 
965)، واتفاقية ت�شوية املنازعات بني الدول امل�شيفة  الدول ورعايا الدول الأخرى لعام 

لالإ�شتثمارات العربية وبني مواطني الدول العربية الأخرى عام )97). 

املبحث الرابع 
 تقدير نظام التحكيم

املطلب الأول 
 مزايا وفوائد التحكيم

يتوافر يف التحكيم مزايا ل تتوافر يف حالة الإلتجاء للق�شاء العادي وبيانها كما 
يلي :

اأوًل : ال�صرية 
املختارون  املحكمون  �شوى  عليها  يطلع  فال  الطرفني  اأ�شرار  يحفظ  التحكيم  اأن 
�شر  على  باملحافظة  ملتزمون  وهوؤلء  الطرفني  عن  املدافعون  واملحامون  الق�شية  لنظر 

املهنة، فال ميكن اإذاعة مو�شوع الق�شية وتفا�شيلها.

تكون  ’’ حيث  الدولة  “ ق�شاء  العادي  الق�شاء  اأم��ام  يح�شل  ما  بخالف  وه��ذا 
الإجراءات علنية ويتعذر اإخفاء نوع املعاملة بني الطرفني وحجم النزاع اأو مقدار الأموال 
التي يتعلق بها وكثريًا ما يكون يف ك�شف هذه الأمور �شرر على اأحد الطرفني اأو عليهما 
معًا خا�شة يف جمال التجارة الدولية حيث تكون قيمة العقود املتعلقة بها كبرية جدًا لذلك 
يحر�ض الأطراف يف امل�شائل التجارية على الإلتجاء اإىل مراكز التحكيم املتخ�ش�شة مثل 
لت�شكيل  املراكز  من  وغريهما  بلندن  التحكيم  وحمكمة  بباري�ض  الدولية  التجارة  غرفة 

هيئة تتوىل الف�شل يف الق�شية ب�شفة �شرية.
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ثانيًا :املحافظة على عالقات الطرفني
اإن التحكيم يحافظ على العالقات بني الطرفني فهو لي�ض طريقًا هجوميًا عنيفًا 
اأن فهمه اإىل العقد  اأقرب اإىل التفاهم بني الطرفني فكل من الطرفني يعتقد  واإمنا هو 
هو الفهم ال�شحيح اأو اأن ت�شرفه يف تنفيذ العقد �شليم، ولذلك يتفق مع الطرف الآخر 
على عر�ض موقف كل منهما على املحكم اأو املحكمني املختارين بوا�شطتهم، وبعد الف�شل 
فى املو�شوع ت�شتمر العالقات غالبًا بني الطرفني على الأ�شا�ض الذى قرره التحكيم بينما 
املالحظ اأن املنازعات املعرو�شة على الق�شاء العادى قد ي�شتعمل فيها كل من الطرفني 
اأ�شاليب الكيد للطرف الآخر وتنتهى امل�شاألة اإىل حد الالعودة للعالقات بينهما ولذلك 
بينما  الوراء  اإىل  ينظرون  العادى وهم  الق�شاء  اإىل  يدخلون  الأطراف  اأن  البع�ض  يقول 

يدخلون اإىل التحكيم وهم ينظرون اإىل الأمام.

ثالثًا :توفري الوقت
اإن التحكيم يوفر الوقت لذلك فاإن بع�ض ق�شايا التحكيم تنتهى فى ب�شعة اأ�شهر 

ورمبا فى ب�شعة اأ�شابيع بقرار بات و ملزم.

التى  التجارة  طبيعة  حتتمله  ل  مطوًل  جنده  الدولة  داخل  التقا�شى  نظام  اأما   
حت�شب ح�شابًا لثمن ال�شاعة والدقيقة والثانية فاإن الق�شية متر على مراحل متتالية بني 
حكم  بعد  ا�شتخدمت  ورمبا  النق�ض  وحمكمة  الإ�شتئنافية  واملحكمة  الإبتدائية  املحكمة 
النق�ض اإ�شكالت التنفيذ كو�شيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام وعلى خالف ذلك جند التحكيم 
وت�شرتط  التحكيم  العر�ض على هيئة  الدرجات وهى  واحدة من هذه  بدرجة  مير عادة 
غرفة التجارة الدولية بباري�ض على الطرفني اأن يتنازل مقدمًا عن كل طرق الطعن فى 
حكم التحكيم لذلك فاملادة )5 من قانون التحكيم امل�شرى رقم 7) ل�شنة )99) ن�شت 

على :

الطعن فيها  القانون  التى ت�شدر طبقًا لأحكام هذا  التحكيم  اأحكام  تقبل  اأنه ل 
باأي طريق من طرق الطعن املن�شو�ض عليها فى قانون املرافعات املدنية والتجارية كما 
تق�شى املادة 55 من ذات القانون باأن اأحكام املحكمني حتوز حجية الأمر املق�شي وتكون 

واجبة النفاذ.

 و ما يقابلها من قانون اإجراءات املحاكم املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة 
تن�ض املادة )7))( على اأن:
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اأحكام املحكمني ل تقبل الطعن فيها باأي طريق من طرق الطعن.  -(

اأو ببطالنه فيجوز الطعن فيه  اأما احلكم ال�شادر بامل�شادقة على حكم املحكمني   -(

بطرق الطعن املنا�شبة.
كان  اإذا  لالإ�شتئناف  قاباًل  احلكم  يكون  ل  ال�شابقة  الفقرة  حكم  من  واإ�شتثناء   -(

املحكمون مفو�شني بال�شلح اأو كان اخل�شوم قد تنازلوا.�شراحة عن حق الإ�شتئناف 
اأو كانت قيمة النزاع ل تزيد على ع�شرة اآلف درهم.

وم�ن املقرر اأن حلكم املحكمني حجية الأمر املق�شي مبجرد �شدوره فال يجوز لأي 
اأنه ميكن مع قيام هذه احلجية  اإل  اإىل الق�شاء بعد �شدوره -  اأن يلج�اأ  من اخل�شمني 
اأن ترفع ب�شاأنه دعوى بطالن اإذا توافرت �شروطها ) طعن رقم 79) ل�شنة )99) �شادر 

عن حمكمة متييز دبي بجل�شة )/999/6) (.

رابعًا :حرية اختيار املحكمني
التخ�ش�ض  اإختيار املحكمني درجة  اأنه يجوز لالأطراف  التحكيم  اأهم مزايا  من 
اأو  متخ�ش�شًا  يختاروا  اأن  ميكنهم  التاأمني  جم��ال  ففى  النزاع  مو�شوع  فى  املطلوبة 
اأو املقاولت وهذه  اأو النقل البحرى  التاأمني وكذلك فى جمال البنوك  متخ�ش�شني فى 
ميزة ل تتوافر فى الق�شاء العادى حيث ينظر القا�شى كل اأنواع املنازعات وذلك دون اأن 

يكون متخ�ش�شًا فى مو�شوع اأى منها. 

خام�صًا :توفري املال
من مزايا التحكيم اأي�شًا اأنه يوفر املال فاإذا نظرنا اإىل ما تتكلفه الق�شية الواحدة 
اإ�شكالت  ثم  والنق�ض،  والإ�شتئناف  الإبتدائي  املختلفة  بدرجاته  العادى  الق�شاء  اأمام 
التنفيذ كما هو ماألوف وفى كل درجة من هذه الدرجات، توؤدى م�شاريف ور�شوم واأتعاب 

حماماة بالإ�شافة اإىل طول الإنتظار وما ي�شحبه من تدهور وتناق�ض فى قيمة النقود.

�صاد�صًا :حرية املحكم
اأن املحكم يتمتع بحرية اأكرث من القا�شي وذلك فى حتديد القانون الذى يطبق 
على مو�شوع النزاع بل وعلى الإجراءات فاإنه ل يتقيد اإل بال�شمانات الأ�شا�شية للتقا�شى 

وبالقواعد الآمرة فى الدولة التى يجرى فيها التحكيم عادًة.

كذلك فاملحكم يقوم بنظر الق�شية على �شبيل التفرغ لها فى اجلل�شات التى يتفق 
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نظرهم  لوجهات  �شرح  لتقدمي  وا�شعة  فر�شة  للطرفني  تتاح  ولذلك  الأطراف  مع  عليها 
ومناق�شاتها مع املحكم ومع الطرف الآخربينما ل تتاح هذه الفر�شة اأمام الق�شاء العادى 
حيث ينظر القا�شى ع�شرات من الق�شايا ويعتمد على املذكرات اأكرث من اإعتماده على 

الإ�شتماع للطرفني.

املطلب الثاين 
 عيوب التحكيم 

اأوًل: من اآليات الدول املتقدمة اإقت�صاديا  
 لأن الدول املتقدمة اإقت�شاديا هى التي تعتمد عليه وتعتربة و�شيلة ل�شمان ريادتها 
فالتحكيم املق�شود به منع الق�شاء الوطني فى الدول النامية من نظر منازعات عقود 
القوانني  لتطبيق  العمالقة  وال�شركات  الأجنبي  امل�شتثمر  يتعر�ض  ل  حتى  الإ�شتثمار 
ال�شعيف  الطرف  بحقوق  املجحفة  ال�شروط  من  الكثري  فر�ض  وكذلك  عليها،  الوطنية 

ل�شالح الطرف القوى واأي�شا فر�ض القوانني التي يراها وت�شاهم فيها الدول املتقدمة.

ثانيًا: كرثة امل�صاريف  
يوؤخذ على التحكيم اأنه يكلف اأطراف النزاع م�شاريف اأكرث من الق�شاء العادى 
لأن الق�شاء العادي، الدولة هى التي تدفع للق�شاة و ل يدفع رافع الدعوى �شوى الر�شوم 

الق�شائية ))).

اأطراف  املحكمني واجتماعاتهم من قبل  اأتعاب  فيتم دفع  التحكيم  اأما يف نظام 
الق�شاء  من  اأكرث  تكون  التحكيم  فنفقات  الإداري��ة  وامل�شاريف  الر�شوم  وكذلك  النزاع 

العادي.

ثالثًا: عدم تنفيذ حكم التحكيم 
ل توجد ثمة م�شكلة فى اإ�شدار حكم التحكيم ولكن ال�شعوبة تظهر يف عدم تنفيذ 
حكم التحكيم لأن الطرف الذي �شدر احلكم التحكيمي ل�شاحلة يعنية اأكرث من احلكم 
تنفيذ احلكم، فال يكون اأمامه �شوى اللجوء اإىل الق�شاء لتنفيذ احلكم فيلجاأ ملا جتنبة 

يف البداية واإذا مل تتوافر ال�شروط القانونية لتنفيذ حكم التحكيم يعود لنقطة ال�شفر.

).  / د. حمزة حداد – مبادئ التحكيم التجاري �ض 0).
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تقدير املزايا والعيوب : من خالل مقارنة مزايا وعيوب التحكيم نوؤكد اأن مزايا 
التحكيم تفوق عيوبه واأنها اأكرث واقعية وقبول من العيوب التي ميكن التخل�ض منها.

اأن هذه  اأحد  اآليات الدول املتقدمة فال يخفى على  اإحدى  اأنه  فالعيب املتمثل يف 
يعود  ول  نعرتف  مل  اأو  بذلك  اعرتافنا  �شواء  التحكيم  وج��ود  ب��دون  متقدمة  هي  ال��دول 

تقدمها اإىل التحكيم.

يف  و�شوحا  اأكرث  يكون  العيب  فهذا  امل�شاريف  كرثة  يف  املتمثل  للعيب  وبالن�شبة 
بلدان العامل العربي لأن امل�شاريف الق�شائية تكون اأقل اإذا ما قورنت بدول اأخرى.

وبالن�شبة لعيب تنفيذ حكم التحكيم فهذا اأمر بديهي لأنه لو ترك لالأطراف تنفيذ 
الأحكام ل�شادت الفو�شى وبالن�شبة لل�شروط القانونية لتنفيذ الأحكام فيمكن تفادي ذلك 

باتباع القواعد القانونية ال�شليمة منذ البداية.

وعلى هذا ميكن القول اأن عيوب التحكيم قليلة وميكن التغلب عليها وبذلك تتال�شى 
عيوب التحكيم اأمام املزايا التي يوفرها نظام التحكيم.
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الف�صل الثاين 
 اأنواع التحكيم ونطاقه

املطلب الأول
 التحكيم الوطني والتحكيم الدويل

بداية عندما اأخذ امل�شرع تنظيم التحكيم وو�شع قواعده كان اآخذًا يف اعتباره اأن 
رعايا  وبني  اأر�شه  التي جتري على  التحكيم  تطبق على خ�شومات  �شوف  القواعد  هذه 
تابعني لدولته، ولكن مع اإزدهار التجارة وتواتر العالقات ذات الطابع اخلارجي وجدت 
التي  القوانني  تتعدد  وبالتايل  عنا�شرها  تتحد  ل  حتكيمية  نزاعات  اأمام  نف�شها  الدول 
حتكم هذة اخل�شومات بتعدد واإختالف عنا�شرها فظهرت بذلك التفرقة بني التحكيم 

الوطني والتحكيم الدويل ))).

من  اأ�شبح  الوطني  والتحكيم  ال��دويل  التحكيم  �شورتي  بني  التمييز  اأن  وجن��د 
لتحديد  �شورها  مبختلف  والنزاعات  التجارية  العالقات  لتنامي  نظرًا  مبكان  الأهميه 

�شوابط واأحكام كل �شورة من �شور التحكيم.

ينتمون  اأطراف  يتم بني  الذي  التحكيم  الأجنبي هو  الدويل  بالتحكيم  واملق�شود 
لدول خمتلفة اأو ينتمون لدولة واحدة ولكن نزاعهم يتعلق باأموال اأو م�شروعات موجودة 

يف دولة اأخرى ))).

وقدعرفت الفقرة الرابعة من املادة ))( حتكيم ميني التحكيم الدويل باأنه »يعني 
اأن اأطراف التحكيم، اأ�شخا�ض من جن�شيات خمتلفه اأو يكون مواطنها اأو مقرها الرئي�شي 
يف بلدان خمتلفة، اأو اإذا مت التحكيم يف مركز دويل للتحكيم »فيكون التحكيم دويل وفقا 

ملا جاء به قانون التحكيم اليمني يف احلالت الآتية :

احلالة الأويل : اإذا كان اأطراف التحكيم من جن�شيات خمتلفة.

احلالة الثانية :اإذا كان موطن الأطراف اأو مركز اأعمالهم الرئي�شية يف دول 
).  د.علي رم�شان بركات –خ�شومه التحكيم يف القانون امل�شري والقانون املقارن �ض 8).

).  د. حم�شن �شفيق –التحكيم التجاري الدويل �ض)).
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خمتلفة.

احلالة الثالثة :اإذا مت التحكيم يف مركز دويل للتحكيم.

امل�شرع  فيها  وفق  قد  الأوىل  احلالة  اأن  جند  اليمني  امل�شرع  موقف  على  وتعليقًا 
اليمنى ولكن كان من الواجب اإ�شافة اأن يتعلق النزاع بالتجارة الدولية اأي باأكرث من دولة.

وبالن�شبه للحالة الثانية هي تثري الت�شاوؤل اأكرث منها حتدد النزاع الدويل حيث اأنها 
تثري ت�شاوؤًل عن ال�شركات متعددة القوميات اإذا كانت متار�ض ن�شاطا يف اليمن ومركزها 
الرئي�شي يف اخلارج وحدث نزاٍع بينها وبني �شركة اأخرى مينية وعر�ض النزاع على مركز 
حتكيم ميني فهذا النزاع وفقا لن�ض املادة ال�شابقة يكون حتكيما دوليا بينما هو حتكيم 

حملي.

اأما احلالة الثالثة : فيجب اأن ي�شاف اإليها اأن يكون املركز الدويل قد مت اإن�شاوؤة 
وفقا لتفاقية دولية ولي�ض اأي مركز))).

حددت  حيث  وال��دويل  الداخلي  التحكيم  نوعي  بني  امل�شري  امل�شرع  ف��رق  وق��د 
املادة))(من قانون التحكيم امل�شري رقم 7)ل�شنه )99)م اأنه :يكون التحكيم دوليا يف 
الأحوال  ؛وذلك يف  الدولية  بالتجارة  يتعلق  نزاعا  مو�شوعه  كان  اإذا  القانون  هذا  حكم 

الآتية:

اإذا كان املركز الرئي�شي لأعمال كل من طريف التحكيم يقع يف دولتني خمتلفتني   : اأوًل 
فالعربة  لالأعمال  مراكز  عدة  الطرفني  لأحد  كان  اإذا  اأما  التحكيم  اإتفاق  اإب��رام  وقت 
باملركز الأكرث ارتباطًا مبو�شوع اإتفاق التحكيم واإذا مل يكن لأحد طريف التحكيم مركز 

اأعمال فالعربة مبحل اإقامته املعتاد.

ثانيًا: اإذا اإتفق طرفا التحكيم على اللجوء اإىل منظمة حتكيم دائمة؛ اأو مركز للتحكيم 
يوجد مقره داخل جمهورية م�شر العربية اأو خارجها.

القانون  اإىل  الإ�شارة  التحكيم امل�شري اجلديد مع  لقانون  الدولية وفقًا  التجارة  –مفهوم  ال�شرقاوي  ).  د. حممد �شمري 
اليمني للتحكيم �ض9).
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ثالثًا: اإذا كان مو�شوع النزاع الذي ي�شمله اإتفاق التحكيم يرتبط باأكرث من دولة واحدة.

رابعًا: اإذا كان املركز الرئي�شي لأعمال كل طريف التحكيم يقع يف نف�ض الدولة وقت الإتفاق 
على التحكيم وكان اأحد الأماكن التالية واقعًا خارج هذة الدولة :

مكان اإجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم اأو اأ�شار اإىل كيفيه تعيينه. اأ - 
بني  التجارية  العالقة  عن  النا�شئة  الإلتزامات  من  جوهري  جانب  تنفيذ  مكان  ب -  

الأطراف. 
املكان الأكرث اإرتباطًا مبو�شوع النزاع. ج - 

ويالحظ مما �شبق اأن امل�شرع امل�شري قد اأخذ على عاتقه واأورد معيار مرن وكان 
الأجدر به اأن يكتفي بذكر املعيار نف�شه وحتديده تاركًا للفقه والق�شاء اأمر تف�شريه وو�شع 
ال�شوابط التي حتدده. لأنه لي�ض من ح�شن ال�شيا�شية الت�شريعية اأن يرد يف الت�شريع اأمثلة 

حتدد املبداأ الذي اأخذ به وارت�شاه امل�شرع امل�شري.

دائم  تطور  يف  التجارية  العالقات  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  �شبق  ما  اإىل  واإ�شافة 
وم�شطرد ومن الأف�شل عدم ذكر اأمثلة قد ل تفي بالغر�ض.

امل�شري  امل�شرع  عن  �شدر  ما  تدارك  اأنه  اليمني جند  امل�شرع  فعله  ومقارنة مبا 
حيث و�شع مبداأ عامًا لتعريف التحكيم الدويل.

املطلب الثاين 
 التحكيم الإختياري والتحكيم الإجباري

اأوًل :التحكيم الإختياري  
على  اخلروج  يعني  وهو  احلرة  باإرادتهم  الأط��راف  اإليه  يلجاأ  الذي  التحكيم  هو 
طرق التقا�شي العادية وتقت�شر ولية هيئة التحكيم على نظر النزاع الذي تن�شرف اإليه 

اإرادة املحتكمني ))) .

فاختيار  الق�شاء  اإىل  اللجوء  عن  بديل  نظام  ُيعد  الإختياري  التحكيم  اأن  مبعنى 

جمموعة القوانني واملبادئ القانونيه ال�شادرة عن املكتب الفني لهيئة ق�شايا الدولة 005) �ض )9) ) طعن رقم 86=   .(
=ل�شنه 70 ق (.



-  (8  -

بع�ض النزاعات مبعزل عن املحاكم هي اإ�شتثناء من الأ�شل العام ويف التحكيم الإختياري 
ي�شتمد املحكمني وليتهم عند الف�شل يف النزاع اإىل اتفاق اأطراف النزاع الذي قد يكون 
�شابق على قيام النزاع اأو لحقا لوجود النزاع )))، وبالتايل فاإن ق�شاء هيئة التحكيم يف 
اأي نزاع بني الأطراف دون اأن ي�شتند يف ذلك اإىل حتكيم يكون منطويًا بال�شرورة على 
اإخالل بحق التقا�شي وحرمان ذوي ال�شاأن من اللجوء اإىل القا�شي الطبيعي وكذلك يكون 
هذا التدخل بدون اإتفاق هو من قيبل الإفتئات على اإخت�شا�ض ال�شلطة الق�شائية �شاحبة 

الولية العامة يف نظر املنازعات بني الأطراف.

وبالرغم من اأن اأ�شا�ض التحكيم الإختياري هو الإرادة احلرة بني الطرفني اإل اأن 
الواقع العملي ي�شهد يف بع�ض الأحيان حتكيمًا اختياريا ي�شطر اأحد الطرفني اإىل قبوله)))، 
ب�شبب قوة اإقت�شادية للطرف الآخر وحاجة الطرف الأول اإىل اإبرام العقد وقد ي�شطر 
لي�ض فقط اإىل قبول اتفاق التحكيم واإمنا كذلك قد يلجاأ اإىل قبول �شروط غري مالئمة 
لهذا الطرف كاأن يقبل اإجراء التحكيم يف بلد اأجنبي اأو وفقا لنظام مركز حتكيم باهظ 

التكاليف وبالرغم من هذا ال�شطرار اإل اأن التحكيم يبقي حتكيم اإختياري.

ثانيًا :- التحكيم الإجباري  
على  ويجب  الق�شائي  التحكيم  اأو  الإلزامي  بالتحكيم  ال��دول  بع�ض  يف  وي�شمي   
الأطراف الإلتجاء اإليه دون غريه حلل املنازعات و تنطبق اأحكام التحكيم الإختياري على 
التحكيم الإجباري الذي يفر�شه امل�شرع ق�شرًا على الأطراف مبوجب ن�شو�ض اآمرة وهذا 
النوع من التحكيم الإجباري، كان هو املتبع يف الدول ال�شرتاكية وبع�ض دول العامل الثالث 
وعادة ما يرد هذا التنظيم يف قانون خا�ض ين�ض على هيئة التحكيم التي لها ولية النظر 
يف النزاعات النا�شئة عن تطبيق هذا القانون، ويحدد الإجراءات الواجبة الإتباع اأمامها.

 واملتتبع لالأمر يجد اأن التحكيم الإجباري اأو الق�شائي لي�ض فيه من التحكيم اإل 
حرية  اإىل  املحاكم  اإخت�شا�ض  نزع  حرية  من  حريات  جمموعة  هو  التحكيم  لأن  ا�شمة 
التحكيم.............. اإجراءات  واإختيار  املطبق  القانون  اإختيار  وحرية  املحكم  اإختيار 

الخ.

وهذه احلريات جميعها ل تتوافرفيما ي�شمي بالتحكيم الإجباري با�شتثناء حرية 
املحكمة الد�شتورية العليا – الطعن رقم 5)) ل�شنة 9) ق جل�شة 6/6 /998).  .(

فتحي وايل : قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق الطبعة الأويل من�شاأة املعارف007)�ض )).  .(
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كل طرف يف اإختيار حمكمًا عنه ويعني وزير العدل، رئي�ض هيئة التحكيم من الق�شاة وقد 
ا�شتقر ق�شاء املحكمة الد�شتورية العليا يف م�شر على عدم د�شتورية الن�شو�ض الت�شريعية 

التي تفر�ض التحكيم ق�شرا على اخل�شوم.

الإجباري وق�شاء  التحكيم  الأحيان قد يحدث خلط بني  اأنه يف كثريا من  وجند 
التفرقة  الواجب  من  اأن  �شك  ول  اإ�شتثنائية  ق�شائية  هيئات  من  ي�شدر  عندما  الدولة 
اأن الق�شاء الإ�شتثنائي فرع من ق�شاء الدولة، ولهذا فاإن احلكم ال�شادر  بينهما، ذلك 
اإلبعد  يحوز احلجية  فال  التحكيم  اأما حكم  التنفيذية  القوة  له  الق�شائية  الهيئات  من 
�شموله باأمر التنفيذ ولي�ض هناك معيار وا�شح للتمييز بني التحكيم الإجباري والق�شاء 

الإ�شتثنائي ))).

يف التحكيم الإجباري ت�شكل الهيئة بالنظر اإىل نزاع معني اأما يف الق�شاء ال�شتثنائي  اأ ( 
فاإن الهيئة الق�شائية ت�شكل من اأ�شخا�ض دائمني ولي�ض بالنظر لكل نزاع على حده.

ب (  اع�شاء هيئة التحكيم الإجباري يتم اختيارهم مبعرفة اخل�شوم عدا رئي�ض الهيئه 
بوا�شطة  اإختيارهم  يتم  ل  والق�شاة.  الق�شاة  من  العدل  وزير  مبعرفة  تعيينه  يتم 
من  الهيئة  تتكون  الإج��ب��اري  التحكيم  يف  اأم��ا  ال�شتثنائي،  الق�شاء  يف  الأط���راف 
اأما الق�شاء الهيئة  اإليهم  اإل بالن�شبة ملا يعهد به  اأ�شخا�ض خا�شني لي�ض لهم ولية 

الإ�شتثنائي فله ولية عامة.

املطلب الثالث 
 التحكيم احلر والتحكيم املوؤ�ص�صي 

اأوًل:- التحكيم احلر 
اأوًل: التفرقة بني التحكيم املوؤ�ص�صي والتحكيم الطليق

اإىل  الإ�شارة  دون  التحكيم فح�شب،  اإىل  نزاعهما  اإحالة  الطرفان على  يتفق   قد 
موؤ�ش�شة حتكيم. يف هذه احلالة، نكون اأمام ما ميكن ت�شميته بالتحكيم الطليق اأو احلر. 
فمعيار التفرقة بني نوعي التحكيم اإذن، �شكلي من حيث وجود اأو عدم وجود اإ�شارة يف 
اإتفاق التحكيم، لإحدى موؤ�ش�شات التحكيم. ففي احلالة الأوىل يكون التحكيم موؤ�ش�شيًا. 
ويف احلالة الثانية يكون طليقًا. وهذا يقودنا اإىل القول، باأن الأ�شل يف التحكيم اأنه طليق، 
ما مل يتبني من اإتفاق الطرفني غري ذلك، اأي اأنه موؤ�ش�شي. ويجوز للطرفني يف اأي وقت، 

د/ فتحي وايل قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق الطبعة الأويل من�شاأة املعارف 007) �ض )).  .(
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العدول عن التحكيم املوؤ�ش�شي للتحكيم الطليق اأو العك�ض. كما يجوز لهما ذلك �شواء قبل 
بدفع  التزامهم  �شوى  قيد،  اأي  دون  التحكيم  اإج��راءات  اأثناء  اأو  التحكيمية  العملية  بدء 

النفقات والأتعاب املرتتبة عليهم للموؤ�ش�شة التي مت العدول عنها.

ثانيًا: اإجراءات التحكيم الطليق )احلر(
لقواعد منظمة  الطليق  التحكيم  املوؤ�ش�شي، ل يخ�شع  التحكيم  العك�ض من  وعلى 
العملية  تتم  واإمنا  التحكيم،  موؤ�ش�شات  اإحدى  واإ�شراف  لإدارة  ول  موؤ�ش�شية،  ب�شورة  له 
فاإن  واإل،  وجدت.  اإن  اإجرائية  قواعد  من  الطرفان  عليه  اتفق  ملا  بال�شتناد  التحكيمية 
التحكيم، هو  قانون مكان  يكون  التحكيم، وهو غالبًا ما  اإج��راءات  املطبق على  القانون 
التحكيم،  هيئة  تعيني  كيفية  يبني  الذي  فهو  التحكيم.  من  النوع  هذا  على  ي�شري  الذي 
والإجراءات الواجبة الإتباع اأمامها، مبا يف ذلك القانون املو�شوعي الواجب التطبيق على 
والبينات،  احلكم،  اإ�شدار  خاللها  يتوجب  التي  واملدة  التحكيم،  حكم  و�شروط  النزاع، 

وغري ذلك من قواعد اإجرائية خمتلفة.

اتفاق  الإج��راءات يف حال عدم  قواعد  التحكيم  ت�شع هيئة  العملية،  ويف احلياة 
الأطراف عليها، وتعر�شها عليهم. وغالبًا ما يوافقون عليها، لأن ذلك يتم بالت�شاور معهم. 
حتى يف حالة رف�ض اأحد الطرفني لهذه الإجراءات اأو بع�شها، فاإن الهيئة ت�شتطيع فر�شها 
وال�شري يف التحكيم على نهجها. ولكن يف حال رف�ض الطرفني لإجراء معني والتفاق على 
غريه، يتوجب على الهيئة التقيد مبا اتفق عليه الطرفان ما دام ذلك لي�ض خمالفًا للنظام 
العام. ومثال ذلك، اأن ل يتفق الطرفان على مكان معني للتحكيم، اأو قانون معني ليطبق 
على النزاع، فتقرر هيئة التحكيم اأن هذا املكان هو دبي، والقانون هو القانون ال�شوري. 
يف هذا الفر�ض، ي�شتطيع الطرفان التفاق على العك�ض، اأي على �شوريا كمكان للتحكيم، 
اأن القانون الإماراتي هو الواجب التطبيق على مو�شوع النزاع، ويتعني على هيئة  وعلى 

التحكيم، كقاعدة عامة، المتثال لتفاق الطرفني.

ثالثًا: �صلطة التعيني
ومن جهة اأخرى، قد ين�ض اإتفاق التحكيم على اختيار اإحدى موؤ�ش�شات التحكيم، 
ك�شلطة تعيني لهيئة التحكيم يف حال عدم اإتفاق الطرفني على تعيني اأع�شاء هذه الهيئة اأو 
بع�شهم. واآية ذلك، اأن التحكيم قد يكون طليقًا، ويرتك لالأطراف تعيني هيئة التحكيم. 
ح�شب  اللبناين  التحكيم  مركز  مثاًل،  التعيني،  هذا  يتوىل  ذلك،  يف  اإخفاقهم  حال  ويف 
التفاق. يف هذه احلالة، يعترب مركز لبنان جمرد �شلطة تعيني لهيئة التحكيم، يف حني 
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يبقى التحكيم طليقًا من كافة النواحي الأخرى، ما دام اأن مركز لبنان ل يتوىل تنظيم 
العملية التحكيمية والإ�شراف عليها، واإمنا ينح�شر دوره يف تعيني هيئة التحكيم فقط، 
وبالتايل ل يكون التحكيم موؤ�ش�شيًا. ومثل هذا التفاق �شحيح وملزم لطرفيه، حتى لو كان 

مكان التحكيم يف دولة اأخرى غري الدولة التي توجد فيها موؤ�ش�شة التحكيم.

 ثانيًا : املق�صود بالتحكيم املوؤ�ص�صي 
فقد  الدولية،  التجارة  جمال  يف  خا�شة  اإنت�شاره  وتزايد  التحكيم  لأهمية  نظرًا 
قامت موؤ�ش�شات، غالبًا ما تكون من القطاع اخلا�ض، بو�شع قواعد خا�شة للتحكيم، تتعلق 
باإجراءات التحكيم مبا فيها تعيني هيئات التحكيم، وفق �شروط واأحكام معينة ن�شت عليها 
تلك القواعد. والهدف من ذلك، هو ت�شهيل العملية التحكيمية، وتي�شريها على الأطراف 
و�شبطها بطريقة اأ�شولية، بالإ�شافة ملراقبة واإدارة العملية التحكيمية من بدايتها وحتى 
وفق  التحكيم  اإىل  النزاع  اإحالة  متت  فاإذا  املعني�ّة.  التحكيم  موؤ�ش�شة  قبل  من  نهايتها، 
قواعد اإحدى هذه املوؤ�ش�شات، فاإن هذه القواعد تطبق على العملية التحكيمية، ويلتزم بها 
الطرفان حتى لو مل يطلعوا عليها م�شبقًا. كما تلتزم بها هيئة التحكيم بعد ت�شكيلها، بل 
وموؤ�ش�شة التحكيم اأي�شًا. وميكن القول يف هذه احلالة اأن قواعد التحكيم اأ�شبحت عقدًا، 
اأو جزءًا من عقد متعدد الأطراف يلتزم به كل من قبل التحكيم وفق هذه القواعد. ويف 
عالقة الطرفني ببع�شهما، فاإن جمرد الإحالة يف اتفاق التحكيم لقواعد موؤ�ش�شة معينة، 
فاإن هذه القواعد ت�شبح جزءًا من التفاق اأما دور موؤ�ش�شة التحكيم يف العملية التحكيمية، 
فهو دور تنظيمي لها، واإ�شرايف عليها ح�شب ما هو من�شو�ض عليه يف قواعدها، مقابل 
ر�شوم واأتعاب حمددة �شلفًا، يدفعها الطرفان لتلك املوؤ�ش�شة. ويطلق على التحكيم يف هذه 

احلالة، بالتحكيم املنظم اأو التحكيم املوؤ�ش�شي.

ثانيًا: اأمثلة على موؤ�ص�صات التحكيم
 ومن اأمثلة موؤ�ش�شات التحكيم ذائعة ال�شيت دوليًا، والتي يكرث اللجوء لها، غرفة 
التجارة الدولية )ICC ( ومقرها باري�ض، وحمكمة لندن للتحكيم الدويل )LCIA( ومقرها 

لندن، واملركز الدويل لت�شوية منازعات ال�شتثمار )ICSID( ومقره وا�شنطن. 

ثالثًا: قواعد التحكيم املوؤ�ص�صي
خا�شة  حتكيم  قواعد  املوؤ�ش�شات  هذه  من  حتكيم  موؤ�ش�شة  لكل  يكون  ما  وع��ادة 
ورد  التحكيم،  هيئة  وت�شكيل  عليه  وال��رد  التحكيم  طلب  على  تن�ض  عمومًا  وهي  بها، 
املحكم، وبع�ض القواعد اخلا�شة باإجراءات التحكيم وحكم التحكيم و�شروطه، ونفقاته. 
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اتفاق  باإدراجه يف  الأطراف  ين�شح  �شرط حتكيم منوذجي،  القواعد  تت�شمن هذه  كما 
يكون  الأغلب،  التحكيم. وعلى  موؤ�ش�شة  نزاعهم عن طريق  بت�شوية  اإذا رغبوا  التحكيم، 
مثل هذا ال�شرط جامعًا لأي منازعة تتعلق بالعقد اأو اأي بند من بنوده اأو تف�شريه، مبا يف 
ذلك انتهائه لأي �شبب مثل البطالن اأو الف�شخ، اأو اأي مطالبة نا�شئة عنه من اأي نوع كانت.

رابعًا: التحكيم املوؤ�ص�صي يف الدول العربية
ميكن تق�شيم قوانني الدول العربية يف هذا ال�شاأن اإىل ق�شمني: 

الأول – ي�شري �شراحة اإىل التحكيم املوؤ�ش�شي، مبا يعني الإعرتاف به وقبوله. ومثال ذلك 
قانون التحكيم امل�شري رقم 7) ل�شنة )99). فقد ن�ض هذا القانون يف املادة ))( املتعلقة 
بالتحكيم الدويل، على اأن من حالت التحكيم الدويل، اتفاق اأطراف التحكيم على اللجوء 
اإىل منظمة حتكيم دائمة، اأو مركز حتكيم يوجد مقره يف م�شر اأو خارجها. كما ن�شت 
املادة ))( منه على اأن لفظ “التحكيم” ين�شرف اإىل التحكيم الذي يتفق عليه طرفا 
التحكيم، مبقت�شى  اإج��راءات  تتوىل  التي  اجلهة  كانت  �شواء  احلرة،  باإراداتهما  النزاع 
املادة  واأخ��ريًا تق�شي  اأو مل يكن ذلك.  للتحكيم  اأو مركز دائم  الطرفني، منظمة  اتفاق 
)5( من القانون املذكور على اأنه يف الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطريف التحكيم 
اختيار الإجراء الواجب الإتباع يف م�شاألة معينة، ت�شمن ذلك حقهما يف الرتخي�ض للغري 
يف اختيار هذا الإجراء. ويعترب من الغري يف هذا ال�شاأن كل منظمة اأو مركز حتكيم يف 

م�شر اأو يف خارجها.

وهذا يعني بو�شوح قبول امل�شرع امل�شري �شراحة للتحكيم املوؤ�ش�شي، واأن اتفاق 
الطرفني على هذا النوع من التحكيم �شحيح ويعمل به قانونا. ومثال ذلك اأي�شا القانون 
اللبناين الذي اأقّر التحكيم املوؤ�ش�شي �شراحة، بالن�ض يف املادة )768( على اأنه ل توىل 
التحكيم، �شخ�شًا معنويًا، فتقت�شر  واإذا عني عقد  مهمة املحكم لغري �شخ�ض طبيعي، 
مهمته على تنظيم التحكيم. كما ي�شتدل على التحكيم املوؤ�ش�شي من املادة ))77( اأي�شًا، 

التي اأ�شارت لتنظيم التحكيم من قبل �شخ�ض معنوي.

والكويت.  والبحرين  الإمارات  قوانني  مثل  املوؤ�ش�شي  للتحكيم  اإ�شارة  يت�شمن  الثاين- ل 
ول يعني ذلك عدم اإعرتاف هذه القوانني به، بل على العك�ض، ما دام اأن التحكيم ي�شتند 
اأ�شا�شًا لإرادة الأطراف واتفاقهم، ومن �شمن ذلك، الإتفاق على اإحالة اخلالف ملوؤ�ش�شة 
حتكيم دائمة. ويوؤيد وجهة النظر هذه التطبيقات الق�شائية التي اأجازت، مثاًل، التحكيم 
وفق قواعد موؤ�ش�شة حتكيم اأجنبية اأو وطنيه. كما اأنه يف دبي ب�شكل خا�ض، �شدر مر�شوم 
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منه  يفهم  مما  م�شتقلة،  معنوية  �شخ�شية  الدويل  للتحكيم  دبي  مركز  باإعطاء  اأمريي 
عمومًا، اإقرار امل�شرع يف دبي واعرتافه بالتحكيم املوؤ�ش�شي.

ب�شاأن   (985 ل�شنة  نيويورك  اإتفاقية  من   )(/(( امل��ادة  تن�ض  اآخ��ر،  جانب  ومن 
التحكيم  ي�شمل  التحكيم  اأن حكم  وتنفيذها، على  الأجنبية  التحكيم  باأحكام  الإعرتاف 
الطليق والتحكيم املوؤ�ش�شي، اأي الأحكام التي ت�شدر عن موؤ�ش�شات حتكيم دائمة. ومن 
لتفاقية  من�شمة  الدرا�شة،  هذه  يف  املعنّية  العربية  ال��دول  غالبية  اأن  بالذكر  اجلدير 

نيويورك، مما يعني قبول هذه الدول للتحكيم املوؤ�ش�شي.

من  النوع  ه��ذا  ف��اإن  ين�ض،  مل  اأو  املوؤ�ش�شي  التحكيم  على  امل�شرع  ن�ض  و�شواء 
التحكيم، ما هو اإل �شورة من �شور التفاق على التحكيم اجلائز قانونًا يف خمتلف قوانني 
الدول العربية. وبالتايل، فاإنه، كمبداأ عام، �شحيح وملزم لأطرافه، كاأي اتفاق حتكيم 

اآخر، دون حاجة للن�ض عليه مبا�شرة.

خام�صًا: اآثار التحكيم املوؤ�ص�صي
النزاع  هذا  بنظر  النزاع  لها  املحال  املوؤ�ش�شة  تخت�ض  املوؤ�ش�شي،  التحكيم  ويف 
وت�شويته حتكيمًا دون غريها. فلو تقدم اأحد الطرفني بطلب حتكيم لدى موؤ�ش�شة اأخرى، 
فاإنه يجوز للطرف الآخر اأن يرد على ذلك الطلب بعدم الخت�شا�ض اأو حتى ل يرد مطلقًا. 
ومن الناحية العملية، فاإن تلك املوؤ�ش�شة الأخرى تغلق ملف التحكيم يف هذه احلالة، بل 
حكم  يكون  ذل��ك،  من  بالرغم  بالتحكيم  ا�شتمرت  اأنها  فر�شنا  ولو  ذل��ك.  عليها  يجب 
التحكيم عر�شة للطعن به اأمام الق�شاء، بالبطالن اأو ال�شتئناف اأو غري ذلك، ح�شب ما 
ين�ض عليه قانون الدولة. ويكون اأ�شا�ض الطعن هنا، اإما خمالفة احلكم لتفاق الأطراف، 
اأو ل�شدوره من حمكمني مل يعينوا تعيينًا �شحيحًا ح�شب احلالة املعرو�شة. ويطبق الأمر 
اأن اأحد الطرفني جلاأ لإحدى موؤ�ش�شات التحكيم  اإل  ذاته يف حال كون التحكيم طليقًا، 

لت�شوية النزاع، وقامت بت�شويته فعاًل بالرغم من اإعرتا�ض الطرف الآخر على ذلك.

واإذا كان التحكيم موؤ�ش�شيًا، فيجب التقيد بنظام التحكيم املطب�ّق لدى موؤ�ش�شة 
التحكيم، ول يجوز اخلروج على هذا النظام، اإل يف حدود ما هو م�شموح به يف النظام 
ذاته اإن �شمح بذلك. وهذه القاعدة ملزمة لالأطراف وملوؤ�ش�شة التحكيم ولهيئة التحكيم 
اأي�شًا. فالأطراف باتفاقهم على التحكيم وفق قواعد موؤ�ش�شة معينة، األزموا اأنف�شهم بهذا 
اأنه لي�ض لأحد الطرفني اخلروج  باإراداتهم، والقاعدة امل�شتقرة يف هذا ال�شاأن،  النظام 
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باإرادته املنفردة على اتفاق كان طرفًا فيه. وكذلك الأمر، فاإنه ل يجوز ملوؤ�ش�شة التحكيم، 
بالن�شبة  ذاته  وال�شيء  الطرفني.  موافقة  دون  املفعول  ال�شارية  قواعدها  على  اخل��روج 
للمحكم الذي قبل مهمة التحكيم وفق تلك القواعد. ومبعنى اأدق، فاإن قواعد التحكيم 

املعمول بها لدى موؤ�ش�شة ما، ملزمة، مبدئيًا، للطرفني ولتلك املوؤ�ش�شة ولهيئة التحكيم.

وعلى �شبيل املثال، تعطي املادة )8/)( من قواعد غرفة التجارة الدولية، احلق 
لطريف النزاع بالتفاق على عدد املحكمني. وتعطي املادة )7)( للطرفني احلق بالتفاق 
على القانون الواجب التطبيق على النزاع. وتق�شي املادة )8)( بواجب هيئة التحكيم، 
“مهمة هيئة التحكيم” Terms of Reference. يف هذه الأحوال،  اإعداد ما ي�شمى بوثيقة 
اإذا اتفق الطرفان على  لي�ض لغرفة التجارة الدولية فر�ض حمكم منفرد لنظر النزاع، 
غري  النزاع،  على  يطبق  مو�شوعي  قانون  اختيار  التحكيم  لهيئة  ولي�ض  حمكمني،  ثالثة 
القانون الذي اختاره الطرفان، كما لي�ض لها �شالحية عدم اإعداد وثيقة مهمة املحكم، 
واجب غرفة  ومن  الغرفة.  واإر�شالها ملحكمة  قبلهم  اإعدادها من  الأطراف  والطلب من 
التجارة الدولية من تلقاء نف�شها ت�شحيح اأي خمالفة لقواعدها، واإل كان حكم التحكيم 
الوطنية، ح�شب ما تن�ض عليه  تنفيذه من قبل املحاكم  اإىل عدم  يوؤدي  معيبًا، مما قد 

قوانينها.

لها  املحال  التحكيم  ملوؤ�ش�شة  يعطي  املوؤ�ش�شي  التحكيم  ف��اإن  اآخ��ر،  جانب  وم��ن 
النزاع، �شالحيات معينة قبل واأثناء نظر النزاع من قبل هيئة التحكيم، ح�شبما تن�ض 
عليه قواعدها. وتكون املوؤ�ش�شة عندئٍذ هي �شاحبة ال�شالحية يف حدود ما هو من�شو�ض 
بني  معينة  مل�شاألة  بالن�شبة  ال�شالحية  يف  نزاع  ح�شل  اإذا  ولكن  القواعد.  تلك  يف  عليه 
الق�شاء الوطني وموؤ�ش�شة التحكيم، وكانت تلك امل�شاألة من النظام العام، فال يجوز نزع 
ال�شالحية من الق�شاء الوطني، واإعطائها ملوؤ�ش�شة التحكيم، واأي اتفاق على غري ذلك 

يكون باطاًل. ويكون البطالن جزئيًا بالن�شبة لتلك امل�شاألة دون غريها.

ذلك،  على  الأط��راف  اتفاق  عدم  حال  يف  املحكمني  تعيني  اأن  ذلك،  على  ومثال 
فيجوز  العام،  النظام  من  لي�ض  الخت�شا�ض  هذا  ولكن  الق�شاء،  اخت�شا�ض  من  هو 
لالأطراف اأن يعهدوا بذلك لإحدى موؤ�ش�شات التحكيم. ومثال اآخر على هذه احلالة يتعلق 
برد املحكم. فالقوانني حمل البحث، تن�ض على اخت�شا�ض الق�شاء الوطني برد املحكم 
وفق اإجراءات معينة. ولكن يف التحكيم املوؤ�ش�شي، غالبًا ما تت�شمن قواعد التحكيم لدى 
موؤ�ش�شة التحكيم اإجراءات خا�شة بها لرد املحكم، مبا فيها اإعطاء �شالحية الرد لتلك 
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املوؤ�ش�شة. ونرى باأن اخت�شا�ض الق�شاء الوطني من هذه الناحية، لي�ض من النظام العام، 
وبالتايل فاإن اتفاق الأطراف على اإعطاء هذا الخت�شا�ض ملوؤ�ش�شة التحكيم جائز.

ويختلف الو�شع اإذا كان اخت�شا�ض الق�شاء الوطني من النظام العام، اإذ ل يجوز 
عندئذ نزع هذا الخت�شا�ض واإعطائه ملوؤ�ش�شة التحكيم. ومثال ذلك، اأن خمتلف القوانني 
العربية التي اأخذت بفكرة اإبطال حكم التحكيم، تن�ض على اخت�شا�ض الق�شاء الوطني 
يف نظر دعوى البطالن، وهي م�شاألة من النظام العام ل يجوز التفاق على خالفها. فاإذا 
اتفق الأطراف على التحكيم وفق قواعد اإحدى موؤ�ش�شات التحكيم، وكانت هذه القواعد 
تن�ض على اأن حكم التحكيم نهائي ل يجوز الطعن به، اأو يجوز الطعن به بالبطالن اأو غريه 
اأمام املوؤ�ش�شة ذاتها، فال يعمل بهذا احلكم ويبقى الخت�شا�ض للق�شاء الوطني.  ولكن 
ومثاله اأي�شًا اأن القوانني العربية عمومًا تعطي �شالحية احلجز التحفظي اأو الحتياطي 
موؤ�ش�شة  قواعد  كانت  اإذا  ذلك،  وعلى  العام  النظام  من  م�شاألة  وهي  الوطني،  للق�شاء 
التحكيم املحال لها النزاع تعطي للموؤ�ش�شة )اأو حتى لهيئة التحكيم( هذه ال�شالحية، 
فال يعتد باأي حجز حتفظي �شادر عنها لينفذ داخل الدولة، ويكون الإجراء باطاًل، ما 

دام القانون الوطني ل ي�شمح بذلك.

 املفا�صلة بني نوعي التحكيم ) احلر واملوؤ�ص�صي (
اأوًل: اللجوء للتحكيم الطليق

ويف جمال املفا�شلة بني نوعي التحكيم، املوؤ�ش�شي والطليق، ي�شعب تف�شيل اأحدهما 
على الآخر، اأو تف�شيل موؤ�ش�شة حتكيم على اأخرى. فامل�شاألة تتعلق بحرية الإرادة، وما يراه 
طرفا النزاع منا�شبًا لهما. لذلك، قد يرى طرفا عقد معني باأن من م�شلحتهما اللجوء 
اأن هذه امل�شلحة تقت�شي  للتحكيم املوؤ�ش�شي يف هذا العقد، يف حني من وجهة نظرهما 
اللجوء للتحكيم الطليق يف عقد اآخر م�شابه، بل مطابق لالأول، ول ترثيب عليهما يف ذلك. 
فالعقد مثاًل، قد يكون داخليًا ل يت�شمن اأي عن�شر اأجنبي، وتكون قيمة النزاع املايل فيه 
قليلة ن�شبيًا، اأو يكون مو�شوعه حمددًا بنقطة معينة، ي�شهل حلها من قبل �شخ�ض ثالث، 

حتى دون تقدمي مذكرات ولوائح تف�شيلية اأو بينات حولها، �شوى العقد حمل النزاع.

ومثال ذلك اأن ي�شرتي )اأ( من )ب( يف �شوريا �شيارة ل يتجاوز ثمنها خم�شة اآلف 
دولر اأمريكي، واجبة الت�شليم وواجب دفع ثمنها يف �شوريا ح�شب اأحكام القانون ال�شوري، 
ولكن دون التفاق علي حتديد الثمن. وين�ض العقد بينهما علي اإحالة خالفاتهما النا�شئة 
عن العقد، اأمام حمكم منفرد يتفقان علي تعيينه. واختلفا فعاًل علي حتديد الثمن. يف 
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التحكيم  مع  باملقارنة  للطرفني  مواءمة  اأكرث  الطليق  التحكيم  يكون  رمبا  كهذا،  فر�ض 
املوؤ�ش�شي، الذي قد ي�شتغرق اإجراءات طويلة ويتطلب نفقات كثرية ن�شبيًا.

ثانيًا: اللجوء للتحكيم املوؤ�ص�صي
وباملقابل، قد يكون العقد دوليًا بني �شركتني من دولتني خمتلفتني، ويكون طويل 
الأمد، وقيمته كبرية ن�شبيًا، مثل عقود املقاولت الإن�شائية، اأو عقود ال�شتثمار اأو المتياز. 
اإحدى  لدى  املنظم  للتحكيم  اللجوء  الطرفان  يف�شل  قد  العقود،  النوع من  يف مثل هذا 
جمال  يف  اجليدة  و�شمعتها  الطويلة  بخربتها  املعروفة  الدولية،  التحكيم  موؤ�ش�شات 
اأحيانًا، ما  الدولية. بل  العقود  اأغلب  اإن مل يكن يف  الواقع يف كثري،  التحكيم، وهذا هو 
تكون اإحدى ال�شركتني يف و�شع مايل اأو ا�شتثماري اأكرث قوة من ال�شركة الأخرى، بحيث 
 ،Franchising ت�شتطيع اأن تفر�ض �شروطها عليها، كاأن يكون العقد من عقود الرتخي�ض 
ل�شم جتاري م�شهور عامليًا وهناك طلب كبري عليه ل�شتثماره. ولي�ض غريبًا يف عقد كهذا، 
اأن تفر�ض ال�شركة �شاحبة ال�شم، على ال�شركة الأخرى م�شتثمرة ال�شم، �شرط التحكيم 
الذي تريد، والذي غالبًا ما يكون �شرط حتكيم موؤ�ش�شي، لدى اإحدى موؤ�ش�شات التحكيم 

الدولية بعينها دون غريها، ول تقبل التنازل عن ذلك.

ثالثًا: ميزات التحكيم املوؤ�ص�صي
 ومهما يكن من اأمر، فاإن الواقع ي�شري اإىل اأن التحكيم املوؤ�ش�شي فر�ض نف�شه يف 
املحلية  العقود  من  العديد  يف  حتى  بل  اأغلبها،  يف  يكن  مل  اإن  الدولية  العقود  من  كثري 
البحتة، حيث توجد موؤ�ش�شة اأو موؤ�ش�شات حتكيم معتربة. ويرجع ذلك اإىل اأن هذا النوع 
من التحكيم يريح، اإىل حد ما، الأطراف من بداية التحكيم وحتى نهايته، ويريح هيئة 
التحكيم بعد ت�شكيلها ما دام اأن له قواعد منظمة له، معروفة م�شبقًا لالأطراف ولهيئة 
اإذا تخلف  املثال،  �شبيل  تقدم. وعلى  ي�شري على هديها كما  اأن  التحكيم، وعلى اجلميع 
�شغر من�شب  اأو  املحكمني،  يتفقوا على عدد  اأو مل  ت�شمية حمك�ّمه،  الأط��راف عن  اأحد 
ر املحكم يف اأداء مهمته اأثناء اإجراءات  اأحد املحكمني ل�شبب اأو لآخر، مثل الوفاة، اأو ق�شّ
التحكيم، اأو رغب اأحد الأطراف برّده، اأو تخلف اأحدهم عن ال�شري يف التحكيم كما يجب، 
اأو مل يتفقوا على القانون املو�شوعي الواجب التطبيق على النزاع، فاإن قواعد التحكيم 
موؤ�ش�شات  لدى  يوجد  اأنه  اإىل  بالإ�شافة  هذا  الثغرات.  هذه  تغطي  ما  غالبًا  املوؤ�ش�شي 
وح�شن  التحكيم،  تنظيم  كيفية  على  اإداري مدرب جيدًا  يفرت�ض، طاقم  كما  التحكيم، 

�شريه ومتابعته من بدايته وحتى نهايته، ومدى مراعاة اجلميع لتطبيق قواعد التحكيم.
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معينة،  بحدود  ولو  تتدخل،  قد  التحكيم  موؤ�ش�شات  بع�ض  فاإن  ذلك،  من  واأبعد 
ال�شكل.  ولو من حيث  اأمكن،  ما  �شالمته،  ل�شمان  قبل �شدوره،  ذاته  التحكيم  يف حكم 
الغرفة  مراجعة  وج��وب  على  الدولية،  التجارة  غرفة  قواعد  تن�ض  املثال  �شبيل  وعلى 
حلكم التحكيم كم�شّودة قبل توقيع املحكمني عليه ب�شيغته النهائية. ومثل هذه املراجعة، 
الغرفة من  التقيد مبالحظات  التحكيم  ال�شكلية يف احلكم، وعلى هيئة  النواحي  ت�شمل 
انتباه هيئة  لفت  فللغرفة �شالحية  املو�شوعية،  وبالن�شبة جلوانب احلكم  الناحية.  هذه 
التحكيم  لهيئة  ال�شكلية،  للمالحظات  ولكن، خالفًا  لأي مالحظات حول ذلك  التحكيم 

�شالحية الأخذ بهذه املالحظات اأو بع�شها اأو رف�شها كليًا ح�شب ما تراه منا�شبًا.

رابعًا: من م�صاكل التحكيم املوؤ�ص�صي
هذه  مثل  كانت  اإذا  هامة  عملية  م�شكلة  تثري  املوؤ�ش�شي،  للتحكيم  الإحالة  اأن  اإل 
الإحالة قد متت يف �شيغة �شرط حتكيم.وتبدو خطورة ذلك اأحيانًا يف التحكيم املوؤ�ش�شي، 
حيث يتفق الطرفان على موؤ�ش�شة اأجنبية غريبة عنهما. وهذا قد يوؤدي اإىل تعيني هيئة 
التحكيم، اأو اأحد اأع�شائها، من اأ�شخا�ض غري ملم�نّي بالنظام القانوين الواجب التطبيق 

على النزاع. بل قد ل يكونون ملم�نّي حتى بلغة التحكيم.

اأملانية  اأن يحيل �شرط التحكيم ما بني �شركة بحرينية )اأ( و�شركة  ومثال ذلك، 
)ب( املنازعات الناجمة عن العقد الأ�شلي الوارد فيه �شرط التحكيم، وفق قواعد اإحدى 
موؤ�ش�شات التحكيم الدولية، ويقع النزاع بني الطرفني، ويكون القانون الواجب التطبيق 
على النزاع هو القانون البحريني. يعني )اأ( حمك�ّمه من البحرين، و)ب( حمك�ّمه من 
هولندا، وتقوم موؤ�ش�شة التحكيم بتعيني فرن�شي )ج( رئي�شًا لهيئة التحكيم. يف هذا املثال، 
اأغلبية  ي�شكالن  البحريني. ومع ذلك  القانوين  بالنظام  قد ل يكون )ب( و)ج( ملم�نّي 
الأمر  وي��زداد  التحكيم.  عملية  على  ذلك من خطورة  مع  يرتتب  ما  مع  التحكيم،  هيئة 
تعقيدًا اإذا افرت�شنا اأن لغة التحكيم هي العربية، وكان املحكمان املذكوران ل يعرفانها.

ويف �شوء ذلك، يجدر القول اأنه من الواجب الأدبي ملوؤ�ش�شة التحكيم املعني�ّة، اأن 
اإل وفقًا لكفاءات وموا�شفات معينة، من �شمنها معرفة غالبيتهم  ل تعني هيئة حتكيم 
اإل  التحكيم.  وبلغة  النزاع  على  التطبيق  الواجب  القانوين  بالنظام  اإجمايل،  ب�شكل  ولو 
اأن هذه املوؤ�ش�شة اأو تلك، قد جتتهد يف قرارها، مما يوؤدي اأحيانًا اإىل تلك النتيجة غري 
باأن تعطى �شياغة �شرط التحكيم يف مثل هذه الظروف الأهمية  املر�شية. لذلك، نرى 
النزاع  مع طبيعة  يتفق  معقوًل،  ت�شكياًل  التحكيم  هيئة  ت�شكيل  ي�شمن  لها، مبا  الالزمة 
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وظروفه املختلفة. وقد يكون من املهم اأي�شًا، اأن يبني �شرط التحكيم موا�شفات املحكم 
الذي �شينظر النزاع. ويف هذه احلالة، يجب على موؤ�ش�شة التحكيم املعني�ّة التقيد باإرادة 
التحكيم،  بحكم  الطعن  جواز  اإىل  يوؤدي  مما  معيبًا  الهيئة  ت�شكيل  كان  واإل  الأط��راف، 

وي�شكل ذلك �شببًاً �شحيحًا للطعن به.

املطلب الرابع 
 ما ليجوز التحكيم فيه 

متهيد:
 ميكن رد جميع امل�شائل التي ل يجوز التحكيم فيها اإىل خمالفتها للنظام العام 

والآداب العامة فيما عدا م�شائل الأحوال ال�شخ�شية، وهذا ما �شنتناولة فيما يلي. 

اأوًل: عدم جواز التحكيم يف م�صائل الأحوال ال�صخ�صية 
يق�شد مب�شائل الأحوال ال�شخ�شية تلك امل�شائل املتعلقة بنظام الأ�شرة، وخا�شة 
اخلطبة والزواج والواجبات املتبادلة، والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وانكارها ومواد 
الأحوال ال�شخ�شية البحتة التي لتقبل التحكيم اأما امل�شائل املالية املرتتبة على الأحوال 
ال�شخ�شية فهذة يجوز التحكيم فيها باتفاق الفقهاء وعلة منع التحكيم فيها هي رغبة 

امل�شرع يف ب�شط ولية الق�شاء العام عليها ))).

ويجوز التحكيم يف م�شائل النزاع وال�شقاق بني الزوجني ا�شتنادًا اإىل قوله تعايل 
:چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ ))).

اأما امل�شائل املالية فيجوز التحكيم فيها، فيجوز للمطلقة التحكيم على نفقة العدة 
اأو موؤخر ال�شداق، ويجوز التحكيم يف دعوى التعوي�ض عن ف�شخ اخلطبة.

ثانيًا: عدم جواز التحكيم يف امل�صائل املتعلقة بالنظام العام 
ي�شرتط األ يكون حمل التحكيم اأمر خمالف للنظام العام وتدق ال�شعوبة يف و�شع 
تعريف النظام العام وميكن اأن نطلق علية » جمموعة املبادئ والنظم ال�شائدة يف املجتمع 
والالزمة للحفاظ على امل�شلحة العامة يف الدولة و�شمان الأمن والأخالق يف املجتمع «. 

).  / د. فتحي وايل الو�شيط يف قانون الق�شاء املدين �ض 6)9.

).  / �شورة الن�شاء الآية 5).
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ومبعني اآخر »هو جمموعة املبادئ الأخالقية والإجتماعية والإقت�شادية التي يقوم 
عليها املجتمع «.

ويرتبط  املكملة  والقواعد  الآمرة  القواعد  بني  نفرق  العام  النظام  لفكرة  ووفقا 
بالنظام العام الآداب العام وهما فكرتان متطورتان وتختلفان باختالف الزمان واملكان 

ومعيار النظام العام والآداب هو معيار مو�شوعي ياأخذ به القا�شي.

القانون  يف  منها  نطاقا  اأ�شيق  الدويل  القانون  يف  العام  النظام  فكرة  اأن  وجند 
الداخلي :ومن هذه امل�شائل امل�شتبعدة من التحكيم.

املنازعات املتعلقة باإجراءات التنفيذ ورد الق�شاة وامل�شائل امل�شتعجلة : اأ ( 

فال يجوز التحكيم يف املنازعات املتعلقة باإجراءات التنفيذ لأن القاعدة اأن التنفيذ 
يجري حتت اإ�شراف ورقابة الق�شاء فال ميكن اأن يت�شور اأن يحكم حمكم يف �شحة اأو 
بطالن اإجراءات التنفيذ التي تتم بوا�شطة الق�شاء.وكذلك ل يجوز التحكيم يف امل�شائل 
بها  يلتزم  والتي  العدالة  الإجرائية ل�شالح  القوانني  امل�شرع و�شع  لأن  البحتة  الإجرائية 
اأيًا كانت طبيعة  اخل�شوم ويحرتمها الق�شاء وذلك بغر�ض الت�شوية بني كافة املواطنني 

النزاع فال ميلك اخل�شوم اأو املحكمة تغري الإجراءات التي ر�شمها القانون.

املنازعات املتعلقة مب�شائل احلالة والأهلية : ب ( 

للدولة  بالن�شبة  الفرد  و�شع  يحدد  الذي  لل�شخ�ض  املركزالقانوين  هي   : احلالة 
واملجتمع فال يجوز التحكيم يف م�شائل اجلن�شية اأو كون ال�شخ�ض ذكرا اأو اأنثى اأو التحكيم 
يف موطنة الإنتخابي اأو حقة يف الرت�شخ يف الإنتخابات فكل هذه امل�شائل تخرج من نطاق 
التحكيم  جاز  مالية  حقوق  للفرد  ال�شخ�شية  احلالة  على  ترتب  اإذا  ))).ولكن  التحكيم 
اأو تعديل  فيها واأي�شا ل يجوز التحكيم يف م�شائل الأهلية اخلا�شة بالتنازل عن الأهلية 

اأحكامها.

ج( عدم جواز التحكيم يف م�شائل الإفال�ض : 

).  / د. حممد جعفر قا�شم، الق�شاء والتحكيم يف اليمن �ض 8).
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فال  الإفال�ض،  م�شائل  يف  جائز  غري  التحكيم  اأن  على  الفقه  اإجماع  ينعقد  يكاد 
عدم  اأو  بطالن  تقرير  ب�شاأن  اأو  الدفع  عن  التوقف  ب�شاأن  التحكيم  على  الإتفاق  يجوز 
بطالن الت�شرف يف فرتة الريبة، اأو اأي نزاع اآخر يكون �شببه الإفال�ض وعلى العك�ض يجوز 
التحكيم ب�شاأن نزاع ليتعلق بحالة الأفال�ض كما لو تعلق الأمر بعقود �شابقة على الإفال�ض.

ه�( عدم جواز التحكيم يف م�شائل امللكية الفكرية :

ل يجوز التحكيم يف كافة م�شائل امللكية الفكرية �شواء كانت �شناعية، كالر�شوم 
والنماذج والعالمات التجارية اأو الأدبية كحق املوؤلف اأما املنازعات التي تدور حول تنفيذ 
العقود كالرتاخي�ض املتعلقة باإ�شتثمار حقوق براءة الإمتياز اأو غريها من امل�شائل املالية 

فيجوز فيها التحكيم ب�شرط عدم خمالفتها للنظام العام.
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الباب الثاين
تعريف اتفاق التحكيم واأنواعه
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الف�صل الأول 
 تعريف التحكيم واأنواعه 

املبحث الأول 
 معنى اتفاق التحكيم و�صوره 

معنى و اأهمية اإتفاق التحكيم
تعار�ض  يعتمد على عدم وجود  التجار وكان  ن�شاأ بني  الأوىل  التحكيم يف �شورته 
حقيقي يف امل�شالح بني التجار،اإذ تتوحد م�شاحلهم على املدى البعيد فيجرب كل طرف 
ك�شر الآخر،وخ�شارة اليوم يعو�شها مك�شب الغد،وخ�شوم اليوم هم اأ�شدقاء الغد،وهذا 
معنى ي�شعب ت�شوره يف بع�ض التعامالت الدولية وخا�شة عندما تكون الدولة طرفًا فيها 
األغته غالبية الأنظمة من هذا التوجه اإذ يفرت�ض يف  ويقرتب التحكيم الإجباري والذي 

املنازعات بني اجلهات احلكومية الداخلية عدم وجود تعار�ض حقيقي يف امل�شالح. 

تنفيذ  اأمكن  ما  املحكمني،واإل  اأم��ام  اإتباعها  اأوج��ب��ت  قواعد  الأنظمة  و�شعت 
اأحكامهم،واملالحظ عماًل اأن بع�ض هذه الن�شو�ض تثري من الإ�شكاليات العملية بدًل من 
تفاديها، الأمر الذي دفع العديد من اجلهات لتف�شيل املبادرة باللجوء للق�شاء بدًل من 
الإلتجاء اإليه بعد عر�ض النزاع على التحكيم لإبطال ما اأ�شدروه من اأحكام والف�شل يف 

النزاع من جديد.

لقد بداأ التحكيم منا�شبًا لحتياجات التجارة من �شرعة تداول راأ�ض املال واحلاجة 
ل�شتقرار احلقوق واملراكز القانونية لالأطرف ف�شاًل عن اإحاطتها بال�شرية،فكان التحكيم 

�شريعًا حمافظًا على عالقة اخل�شوم و�شريتها. وما اآل اإليه احلال اليوم عك�ض ما بداأ. 

و جناح التحكيم يف بدايته �شجع الكثريين على تبنيه حتى بلغ مداه فلم يعد يخلو 
عقد مدين اأو جتاري اأو حتى اإداري من �شرط حتكيم. 

وات�����ش��م��ت الآون������ة الأخ������رية ب��ت��زاي��د م��ل��ح��وظ يف امل���ع���ام���الت الإق��ت�����ش��ادي��ة 
والتجارية،ترجمت يف �شورة عقود بيع �شلع وب�شائع وخدمات ومعدات،وتت�شمن غالبية 
هذه العقود املدنية والتجارية ل�شرط حتكيم لت�شوية املنازعات واخلالفات التي تثور بني 
اأطراف العقد،ت�شتوي يف ذلك العقود التي تربم على امل�شتوى الداخلي اأو العقود الدولية 
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واإن كادت العقود الدولية ل تخلو من �شرط حتكيم،�شواء كان اأطرافها حكومات اأو هيئات 
عامة اأو �شركات قطاع خا�ض اأو عام مبا يف ذلك �شركات امل�شاهمة اأو الأفراد. 

يد  يروا  به  املحيطني  اأو  القانوين  بالعمل  امل�شتغلني  اأن  اأحد  على  بخاف  ولي�ض   
على  اإعتمادًا  التحكيم  ل�شاحات  بهم  ويقذفون  التحكيم  خ�شومات  عن  ترفع  الق�شاء 
جمرد وجود �شورة ل�شرط التحكيم متقاع�شني عن اأداء دورهم احلقيقي يف التحقق من 

�شحة هذا ال�شرط. 

املبحث الثاين 
 �صور اإتفاق التحكيم

التحكيم 
دون  فيه  ليف�شلوا  حمكمني  ي�شمون  اأ�شخا�ض  على  النزاع  طرح  على  الإتفاق  هو 
التحكيم،وقد  �شرط  في�شمى  معني  عقد  �شمن  الإتفاق  هذا  يرد  املخت�شة،وقد  املحكمة 

يكون مبنا�شبة نزاع معني قائم بالفعل بني اخل�شوم في�شمى م�شارطة حتكيم. 

�صرط وم�صارطة التحكيم: 
طبقًا للمادة 10 من قانون التحكيم امل�شري رقم 27 ل�شنة 1994 يجوز اأن يكون 
اإتفاق التحكيم �شابقًا على قيام النزاع �شواء قام م�شتقاًل بذاته اأو ورد يف عقد معني ب�شاأن 
كل اأو بع�ض املنازعات التي قد تن�شاأ بني الطرفني، ويف هذه احلالة يجب اأن يحدد مو�شوع 
النزاع يف بيان الدعوى امل�شار اإليه يف الفقرة الأويل من املادة )30( من هذا القانون كما 
يجوز اأن يتم اإتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اأقيمت يف �شاأنه دعوى اأمام جهة 
ق�شائية ويف هذه احلالة يجب اأن يحدد الإتفاق امل�شائل التي ي�شملها التحكيم واإل كان 
الإتفاق باطاًل. �شرط التحكيم الفارغ. ويت�شع معنى اإتفاق التحكيم لي�شمل �شرط التحكيم 

وم�شارطة التحكيم،ومع ذلك يختلف كل منهما يف توقيته و�شياغته واأحكامه.

املادة )203(: )1( يجوز للمتعاقدين ب�شفة عامة اأن ي�شرتطوا يف العقد الأ�شا�شي 
اأو باإتفاق لحق عر�ض ما قد ين�شاأ بينهم من النزاع يف تنفيذ عقد معني على حمكم اأو 

اأكرث كما يجوز الإتفاق على التحكيم يف نزاع معني ب�شروط خا�شة.
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النوع الأول: �صرط التحكيم:
هو اإتفاق بني الأطراف �شابق على وقوع النزاع،ل ي�شرتط اأن يكون مف�شاًل،وهذا 
يثور م�شتقباًل، ف�شاًل عما قد يحدثه  الذي قد  النزاع  توقع مو�شوع  منطقي،اإذ ي�شعب 
التوقع عند حدوثه من اإ�شكالية اإغفال مو�شوعات هامة اأو مرتبطة، قد ي�شعب الإتفاق 
يثري  مما  للق�شاء  وتخ�شع  التحكيم  نطاق  من  فتخرج  ذلك  بعد  للتحكيم  اإحالتها  على 
�شعوبات وقد يثري تعار�ض.يرد �شمن عقد اأو م�شتقل ولكن قبل ن�شوء النزاع و تتم �شياغته 
على نحو اأقل حتديدًا واأكرث �شموًل خا�شة اإذا كنت املدعي-“جميع – تن�شاأ – اأو تتعلق 
املنازعات - اخلالفات – عدم الإتفاق’’. و يجوز التنازل عنه �شمنًا بلجوء اأحد الأطراف 

للق�شاء دون اإعرتا�ض من الآخر. و ميكن التم�شك بها اأمام املحكم واأمام الق�شاء. 

 و مثال ذلك :

كل نزاع اأو خالف اأو مطالبة تن�شاأ عن هذا العقد اأو تتعلق به اأو بتف�شريه اأو بتنفيذه 
اأو ف�شخه اأو بطالنه يتم الف�شل فيه بطريق التحكيم وفقًا لقواعد املركز امل�شرى 
اأن  علي  حمكمني  ثالثة  من  مكونة  حتكيم  هيئة  اأمام  الدوىل  التجارى  للتحكيم 
يجرى التحكيم باللغة العربية و مبقر املركز امل�شرى للتحكيم التجارى الدوىل 
حدها  مدة  خالل  النهائى  حكمها  باإ�شدار  التحكيم  هيئة  تلتزم  و  بالقاهرة. 

الأق�شى ثالثة اأ�شهر من تاريخ بداأ اإجراءات التحكيم.

النوع الثانى: م�صارطة التحكيم:
اإىل  بينهما  بالفعل  ثار  معني  ن��زاع  اإحالة  �شروط  على  الأط��راف  بني  اإتفاق  هى 
التحكيم. وهي اخلطوة الأوىل لإنهاء النزاع اأو اخلالف الذي ن�شاأ بالفعل. و تكون لحقة 
فعال،ويجب  قائم  بنزاع  تتعلق  اأن  يجب  و  للنزاع  وا�شح  – تت�شمن حتديد  النزاع  على 
اأن ت�شتمل على حتديد وا�شح ودقيق للمو�شوعات حمل النزاع التي �شتح�شم عن طريق 

التحكيم،واإل كانت امل�شارطة باطلة. 

مبعني اأن اتفاق التحكيم اتفاق الطرفني على اللتجاء اإىل التحكيم لت�شوية كل اأو 
بع�ض املنازعات التي تن�شاأ اأو من املمكن اأن تن�شاأ بينهما مبنا�شبة عالقة عقدية اأو غري 

عقدية مبقت�شي حكم ملزم ونهائي بعيدا عن املحكمة املخت�شة بنظر النزاع.
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هذا ويجوز اأن يتم الإتفاق على التحكيم �شابقا على قيام النزاع �شواء ورد هذا 
تن�شاأ بني  التي  اأوبع�ض املنازعات  ب�شاأن كل  اأو ورد يف عقد معني  الإتفاق م�شتقال بذاتة 
النزاع  ن�شاأة  بعد  الإتفاق  يتم  قد  وكذلك  النزاع  مو�شوع  يحدد  اأن  يجب  وهنا  الطرفني 
حتى ولو اأقيمت يف �شاأن هذا النزاع دعوى ق�شائية ويف هذه احلالة يجب اأن يحدد الإتفاق 

امل�شائل التي ي�شملها التحكيم واإل كان باطال.

ويعترب اإتفاق التحكيم عقدًا مدنيا فهو ليعترب عقدًا جتاريا حتى ولو تعلق مبنازعات 
نا�شئة عن عقد من العقود التجارية، كما ل يعد اإداريا حتى ولو تعلق مبنازعات اإدارية 
بطبيعتة  يتاأثر  فال  الأ�شلي  العقد  عن  م�شتقال  �شرطا  يعترب  التحكيم  اإتفاق  لأن  وذلك 

جتاريا اأو اداريا.

برتا�شي  يثبت  لأنه  الدويل  التحكيم  الزاوية يف  هو حجر  التحكيم  عقد  ويعترب   
الأطراف على اإختيار التحكيم كو�شيلة لت�شوية كل اأو بع�ض املنازعات التي قد تثور بينهم.

والبع�ض من الفقهاء مييز بني الإتفاق والعقد.

فالإتفاق هو توافق اإرادتني اأو اأكرث على اإن�شاء التزام اأو نقله اأو تعديله فهو كعقد 
البيع ين�شئ اإلتزامات يف جانب كل طرف من اأطراف الإلتزام )1).

والعقد هو توافق اإرادتني على اإن�شاء التزام اأو نقله فالعقد اأخ�ض من الإتفاق.

مبعني اأن كل عقد يكون اإتفاق اأما الإتفاق فال يكون عقدًا اإذا كان من�شئًا لإلتزام 
اأو ناقاًل له وقد اأخذ القانون الفرن�شي بهذة التفرقة بني العقد والإتفاق.

وعقد التحكيم له �شورتان هما: ال�شرط وامل�شارطة، فعقد التحكيم التقليدي هو 
�شرط التحكيم الوارد يف عقد ما، كاأحد بنود العقد ويخ�شع كافه املنازعات امل�شتقبلية 
بني الأطراف للتحكيم. اأما م�شارطة التحكيم فهي التي تتم يف �شورة عقد حتكيم بني 

الأطراف يتم اإبرامة بعد وقوع النزاع ويتم التفاق مبقت�شاه على اللجوء اإىل التحكيم. 

ويختلف �شرط التحكيم عن م�شارطه التحكيم ف�شرط التحكيم الوارد يف العقد 

د/ عبد الرازق ال�شنهوري –الو�شيط يف �شرح القانون املدين – اجلزء الأول م�شادر الإلتزام 2003 �ض 117.   .1
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بالنزاع  تتعلق  تفا�شيل  اأي  يت�شمن  ل  خمت�شرًا  العقد  يف  بند  عن  عبارة  يكون  الأ�شلي 
فهي تتناول اأمر م�شتقبل قد يحدث اأو ل يحدث فهو ل يتناول كذلك الإ�شارة اإىل القانون 

الواجب التطبيق اأو املوؤ�ش�شة التي يتم التحكيم وفقًا لقواعدها.

وثيقة   “ عليها  يطلق  وقد  النزاع  وق��وع  على  الالحق  العقد  فهي  امل�شارطة  اأم��ا 
التحكيم اخلا�شة” وت�شح امل�شارطة حتى ولو اأقيمت دعوى ق�شائية اأمام اإحدى اجلهات 
الق�شائية واملميز مل�شارطة التحكيم هو اأن تتم بعد ن�شاأة النزاع فاإذا اأبرمت امل�شارطة قبل 
ن�شاأة النزاع فاإنها تكون باطلة)1)، ويجب اأن حتتوي امل�شارطة على حتديد العقد املو�شوعي 
منهم وطريقة  كل  وعنوان  واأطرافه  النزاع  نوع  وكذلك حتديد  النزاع  الرابطة حمل  اأو 
ت�شكيل هيئة التحكيم وعدد املحكمني ومكان التحكيم – لغة التحكيم – القانون الواجب 
التطبيق على  الواجب  – القانون  املحكمني  – �شلطه  التحكيم  اإج��راءات  التطبيق على 

مو�شوع النزاع. 

وعقد التحكيم ب�شورتيه يجب اأن تتوافر فيه �شروط �شحته وهي �شروط مو�شوعية 
و�شروط �شكلية و�شوف نتعر�ض لهذه ال�شروط ب�شئ من التف�شيل.

املبحث الثالث 
ال�صروط املو�صوعية ل�صحة اإتفاق التحكيم

متهيد:
 اإنعقاد العقد ليكون اإل باتفاق الطرفني ولذا يجب اأن يتوافر يف اإتفاق التحكيم 

ال�شروط املو�شوعية الالزمة لإنعقاده وهي الأهلية والر�شا واملحل وال�شبب.
الفرع الأول :- الر�شا.

الفرع الثاين :- الأهلية.
الفرع الثالث :- املحل.

د/ فتحي وايل املرجع ال�شابق �ض 103.   .1
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الفرع الأول
الر�صا 

عيوب  من  خاليتني  التحكيم  اإيل  اللجوء  على  اإرادت��ني  تالقت  اإذا  الر�شا  يتوافر 
كان عن  اإذا  اإل  بالرتا�شي  يعتد  ول  والإ�شتغالل)1)،  والإك��راة  والتدلي�ض  الغلط  و  الإرادة 
اإرادة �شحيحة مبعني اأنه ل يعتد بالإتفاق ال�شادر عن �شخ�ض معدوم الأهلية كال�شبي 
غري املميز واملجنون اأو من انعدمت اإراداته ويجب اأن يتم التعبري عن الإرادة وقد يكون 
التعبري �شريح فال توجد ثمة م�شكله لأنه ل  واإذا كان  التعبري �شريح وقد يكون �شمنيا 
 ،(2( التعبري عن الإرادة �شمنيًا  اأو غمو�ض واإمنا تظهر امل�شكلة حني يتم  اأي لب�ض  ي�شوبه 
ويعتد بالإرادة ال�شمنية كما لو درج الأطراف يف �شياق معامالتهم على التحكيم كو�شيلة 
لف�ض منازعاتهم فيما يربمانه من عقود ثم اغفلوا ذلك يف عقد من نف�ض النوع اأو اأغفلوا 
لعدم  ال�شرط  مثل هذا  اإ�شقاط  تعمدا  اأنهما  يتبني  ما مل  العقد  نف�ض  ذلك عند جتديد 

رغبتهم يف اللجوء ايل التحكيم.

تطابق الإراداتني.
عن�شري الرتا�شي هما التعبريين ال�شادرين من طريف العقد واإذا تطابقتا فلي�ض 
ثمه �شعوبه يف ذلك ولكن تثور ال�شعوبة اإذا ما اإقت�شر الأمر على املرا�شالت املتبادلة بني 
الطرفني عن طريق الربقيات اأو غريها من و�شائل الإت�شال احلديثة ويكون اإتفاق التحكيم 

وارد يف وثيقتني منف�شلتني تت�شمن اإحداهما عر�شًا ميثل اإيجاب والآخر يت�شمن قبوًل.

الإيجاب والقبول : 

الإيجاب هو ذلك العر�ض البات الدال على اإجتاة الطالب اإىل الإتفاق على التحكيم 
لف�ض النزاع بعيدًا عن املحكمة املخت�شة اأ�شال بحكم النزاع والأ�شل اأن �شاحب الر�شالة 
غري ملزم بالبقاء على اإيجابه فيجوز له الرجوع فيه مادام املوجه اإليه مل يقبله بعد ولكن 
اإذا حدد املوجب مدة معينة اأو كانت هذة املدة م�شتفادة من الظروف ففي هذه احلالة 

يكون ملزما بالبقاء على اإيجابه طوال هذه املدة ول ي�شتطيع الرجوع فيه.

والقبول الذي ينعقد به العقد هو القبول ال�شادر ممن وجه اإليه الإيجاب ويجب 
د/ اأحمد ال�شيد ال�شاوي التحكيم طبقا للقانون رقم27 ل�شنة1994 واأنظمته التحكيم الدولية �ض 34 .  .1

د / اأحمد ال�شيد ال�شاوي املرجع ال�شابق �ض 34وما بعدها.  .2



-  49  -

اأن يكون القبول متطابق مع الإيجاب ال�شادر من الطرف الأول فال يزيد اأو يقيد اأو يعدل 
من الإيجاب، وينعقد اإتفاق التحكيم يف اأي حال يف الزمان واملكان الذي يعلم فيه املوجب 

بالقبول.

اإىل  ذلك  بعد  الراف�ض  عاد  ما  واإذا  اإليه،  وجه  ممن  برف�شه  الإيجاب  وي�شقط 
املوافقة على التحكيم، عد ذلك اإيجابًا و يحتاج اإىل قبول من الطرف الآخر. كما ي�شقط 

الإيجاب مبوت �شاحبه.

الفرع الثاين
اأهلية العاقدان لإبرام الإتفاق على التحكيم

�شالحية  هي  الأداء  واأهلية  الأداء،  واأهلية  الوجوب  اأهلية  بني  الفقهاء  مييز 
ال�شخ�ض لكت�شاب احلقوق امل�شروعة له وعليه. اأما اأهلية الأداء فهي �شالحية ال�شخ�ض 

ل�شتعمال احلق.

اأثر الإتفاق على التحكيم الذي اأبرمه القا�شر ومن يف حكمه :  

الت�شرفات ال�شادرة من القا�شر ومن يف حكمه قد تكون ت�شرفات �شارة �شررا 
حم�شًا،وهي ت�شرفات تكون باطله بطالنا مطلقا وقد تكون ت�شرفات القا�شر نافعه نفعا 
حم�شًا، وهي ت�شرفات �شحيحة، اأما الت�شرفات الدائرة بني النفع وال�شرر فهي قابله 
بطالنا  باطله  تكون  فهنا  الأهلية  اأو  التمييز  عدمي  من  �شدرت  واإذا  مل�شلحته  لالإبطال 

مطلقا.

وجند اأن القوانني والإتفاقيات الدولية قد ح�شمت م�شاألة الأهلية املطلوبة يف اإتفاق 
التحكيم وهي اأهلية الت�شرف ويتعني ل�شحة اإتفاق التحكيم توافرها ؛ لأن اإتفاق التحكيم 
ما  هذا  ومثال  املحكمني  بحكم  بالإلتزام  الأط��راف  بني  متبادلة  التزامات  على  ينطوى 
ن�شت عليه اإتفاقية نيويورك يف املادة 1/15 )اأ( بقولها “ ليجوز رف�ض الإعرتاف وتنفيذ 
احلكم بناء على طلب اخل�شم الذي يحتج عليه باحلكم اإل اإذا قدم هذا اخل�شم لل�شلطة 
املخت�شة يف البلد املطلوب اإليها الإعرتاف والتنفيذ الدليل على اأن اأطراف الإتفاق كانوا 

طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عدميي الأهلية ’’)1).

د/ اأحمد ال�شيد ال�شاوي املرجع ال�شابق �ض 37 .  .1
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“ ل  اأن  بن�شها على  امل�شري  التحكيم  قانون  11 من  امل��ادة  اأك��دت  فقد  وكذلك 
يجوز الإتفاق على التحكيم اإل لل�شخ�ض الطبيعي اأو الإعتباري الذي ميلك الت�شرف يف 
حقوقه’’ولذلك ل يجوز لعدمي الأهلية اأو القا�شر ما مل يكن ماأذونا له بالإدارة ول يجوز 

ملن اأ�شهر اإفال�شه من حلظة �شهر اإفال�شه اأن يربم اإتفاق حتكيم.

وال�شخ�ض الإعتباري له احلق يف الإتفاق على التحكيم وفقا لن�ض املادة 11 من 
لل�شخ�ض  الإعتبارية  ال�شخ�شيه  توافر  من  التاأكد  يجب  ولكن  امل�شري  التحكيم  قانون 
الإعتباري واإذا كان هذا الإتفاق مربم من وكيل فيجب اأن تكون له وكالة خا�شة بالتحكيم 

ولي�ض جمرد الوكالة العامة وفقا لن�ض املادة 76 مرافعات )1).

اأهليه الدولة لإبرام اإتفاق حتكيم : )2)

يوليو   19 قانون  �شدور  حتى  الفرن�شية  الدولة  على  حمظورا  ظل  التحكيم  اإتفاق 
.1986

العقود  التحكيم يف  الإتفاق على  اأما يف م�شر فلم يوجد ثمة خالف على �شحة 
املدنية التي تربمها الدولة ولكن اخلالف ثار على التحكيم يف العقود الإدارية، وانق�شم 

اإىل راأيان : 

ذهب البع�ض اإىل عدم جواز التحكيم يف العقود الإدارية لأن كل نزاع ين�شاأ ب�شاأن 
العقود الإدارية يكون من اإخت�شا�ض الق�شاء الإداري ول ي�شح عر�شه على التحكيم )3).

ويدلل هذا الراأي اإىل اأن املادة )10( من قانون جمل�ض الدولة رقم 47 ل�شنه 1972 
تن�ض على اإخت�شا�ض حماكم الدولة دون غريها بالف�شل يف منازعات العقود الإدارية 
العقود  ومنازعات  املنازعات  بهذه  املحاكم  هذه  ولية  �شلب  اإىل  يوؤدي  التحكيم  واتفاق 
ليجوز  فيما  التحكيم  يجوز  ول  فيها  ال�شلح  يجوز  فال  العام  بالنظام  تتعلق  الإداري��ة 

ال�شلح فيه.

1.  » ل ي�شح بغري تفوي�ض خا�ض الإقرار باحلق املدعى به......... ول التحكيم«.

د/ فتحي وايل املرجع ال�شابق �ض114.   .2
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وذهب راأي اآخر اإىل جواز الإتفاق على التحكيم يف العقود الإدارية )1).

وي�شتند هذا الراأي اإىل اأن القانون مل مينع التحكيم اإل بالن�شبة ملا ل يجوز ال�شلح 
فيه والعقود الإدارية ل ميتنع ال�شلح فيها.

وجند اأن امل�شرع امل�شري قد ح�شم اخلالف ون�ض �شراحة على جواز الإتفاق على 
التحكيم يف عقود الدولة مع تقييد �شلطة جهة الإدارة يف الإتفاق على التحكيم باأن يكون 

مبوافقه الوزير املخت�ض.)2)

العقود  منازعات  اإىل  وبالن�شبة   “ ثانية  فقرة  التحكيم  قانون  من   )10( امل��ادة 
اخت�شا�شه  يتوىل  اأو من  املخت�ض  الوزير  التحكيم مبوافقة  الإتفاق على  يكون  الإداري��ة 

بالن�شبة لالأ�شخا�ض الإعتبارية العامة ول يجوز التفوي�ض يف ذلك”.

مبعني اأن امل�شرع بهذا الن�ض قد ح�شم اخلالف القائم ون�ض على جواز التحكيم 
الإدارة وهو �شرورة موافقة  �شلطه  قيدًا على  ولكنه و�شع  الإداري��ة  العقود  يف منازعات 
اأو من يقوم مقامه  اأو من يتوىل اخت�شا�شه، ول يجوز للوزير املخت�ض  الوزير املخت�ض 

تفوي�ض اأي �شخ�ض يف املوافقة على �شرط التحكيم.

 املبحث الثالث
النطاق املو�صوعي لإتفاق التحكيم 

) املحل(

متهيد : 
يولدها  التي  الإلتزامات  به  ويق�شد  الرئي�شية  اأركانه  اأحد  هو  العقد  حمل  يعد   
واأن  وم�شروع،  يكون حمله ممكن  اأن  يولده  الذي  العقد  وبالتايل  الإلتزام،  لن�شاأة  ويلزم 
يكون معينا اأو قابل للتعيني واتفاق التحكيم كغريه من العقود يجب اأن يكون له حمال يرد 

عليه وي�شرتط اأن يكون معينا وحمددا، واأن يكون م�شروعا.

فتوي اجلمعية العمومية لق�شمي الفتوى والت�شريع يف 1989/5/7ويف 1993/2/7 وكذلك حكم املحكمة الإدارية العليا   .1
يف 1994/1/18 يف الطعن 886 ل�شنة 30ق .

قانون التحكيم امل�شري رقم 9 ل�شنة 1997 ال�شادر يف 13 مايو 1997 .  .2
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اأوًل: املعني املو�صوعي ملحل التحكيم 
الإتفاق على التحكيم يت�شمن بالن�شبه ملحله معنى مزودجا مو�شوعيا و�شخ�شيا 

الذي  املحكم  وهو  و�شخ�شيا،  التحكيم،  على  عر�شها  املراد  املنازعات  وهو  مو�شوعيا، 
عر�ض عليه النزاع وذلك لأن م�شاألة تعيني املحكم قابلة للتعيني، وم�شاألة تعيني املحكمني 
هي ركن اأ�شا�شي من اأركان و�شروط �شحه اتفاق التحكيم.وبالن�شبة ملو�شوعات التحكيم 
اأن امل�شرع يف قانون التحكيم امل�شري قد تو�شع واأجاز يف املادة الثانية من قانون  جند 
اأكانت  �شواء  اقت�شادى  طابع  ذات  قانونية  عالقة  مبنا�شبة  تكون  اأن  امل�شري  التحكيم 

عقدية اأو غري عقدية)1).

ويكون حمل التحكيم هو مو�شوع املنازعة التي يطرحها الإتفاق على هيئة التحكيم 
وفقا  التحكيم  ت�شويتها عن طريق  التي يجوز  امل�شائل  املو�شوع من  يكون هذا  اأن  ويجب 

لتفاقية نيويورك )م 1/2(.

وجند اأن امل�شرع امل�شري يف املادة )11( و�شع قيدًا على حمل التحكيم وهو عدم 
جواز التحكيم فيما ليجوز ال�شلح فيه وهما جمالني الأول، هو عدم جواز التحكيم يف 
م�شائل الأحوال ال�شخ�شية والثاين، عدم جواز التحكيم يف امل�شائل املتعلقة بالنظام العام 
وفكرة النظام العام هي فكرة متغرية ومتطورة بتغري املجتمعات ول ميكن و�شع �شابط 

دقيق لها وهي تختلف من دولة اإىل اأخرى.

ثانيًا: قابلية النزاع للتحكيم
ي�شع  امل�شرع  اأن  يجد  املختلفة  ال��دول  يف  بالتحكيم  املتعلقة  للت�شريعات  املتتبع 
اأهمية خا�شة للم�شائل املتعلقة بامل�شلحة العليا للبالد كحقوق الإن�شان وامل�شائل املتعلقة 
العليا  امل�شلحة  بني  التوفيق  اإىل  امل�شرع  ومييل  ال�شخ�شية...........الخ،  ب��الأح��وال 
للمجتمع وامل�شلحة يف ت�شجيع االتحكيم حل�شم اخلالفات املتعلقة بالتجارة وخف�ض عدد 
املنازعات التي تثقل كاهل الق�شاء وت�شجيع الإ�شتثمار، واملالحظ اأن املنازعات املتعلقة 
بالتجارة والإ�شتثمار يف اأغلب البلدان تكون قابلة لإتفاق التحكيم مع وجود اإ�شتثناءات يف 
بع�ض البلدان كالقانون البلجيكي والقانون الإيطايل ل يجيز التحكيم يف منازعات العمل.

1.  د- اأحمد ال�شيد ال�شاوي املرجع ال�شابق �ض 41.
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املبحث الرابع
 اأثر الإتفاق على التحكيم 

اأوًل: الأثر ال�صلبي لتفاق التحكيم 
اإخت�شا�ض  عدم  يف  يتمثل  التحكيم  اإتفاق  على  املرتتب  والرئي�شي  الهام  الأث��ر 

الق�شاء بنظر النزاع.

مادة 13

 ) يجب على املحكمة التي يرفع اإليها نزاع يوجد ب�شاأنه اإتفاق حتكيمي اأن حتكم 
بعدم قبول الدعوى اإذا دفع املدعى عليه بذلك قبل اإبدائه اأي طلب للدفاع يف الدعوى ( 
ول يحول رفع الدعوى امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة دون البدء يف اإجراءات التحكيم اأو 

الإ�شتمرار فيها اأو اإ�شدار حكم التحكيم (. 

التي  املتعاقدة  الدول  ‘‘على حمكمة  نيويورك وعربت مب�شطلح  اإتفاقية  م2/2 من  	•
يطرح اأمامها نزاع حول مو�شوع كان حمل اإتفاق بني الأطراف اأن حتيل اخل�شوم 

بناء على طلب اأحدهم للتحكيم’’. 
القانون  من  املادة“10’’  من  الأوىل  امل��ادة  معها  واتفقت   ’’13“ امل��ادة  اأوجبت  	•
ب�شاأنه  يوجد  الذي  النزاع  اإليها  يرفع  التي  املحكمة  على  اأوجب  اأنه  يف  النموذجي 
اإتفاق حتكيم اأن حتكم بعدم قبول الدعوى اإذا دفع املدعى عليه بذلك قبل اإبدائه اأي 

طلب اأو دفاع يف الدعوى. 
اأحد  منها ذلك  اإذا طلب  للتحكيم  الطرفني  اأن حتيل  للمحكمة  القانون،  اأ�شاف  و 

الطرفني يف موعد اأق�شاه تاريخ تقدمي بيانه الأول يف مو�شوع الدعوى. 

احلكم بعدم القبول لوجود �شرط حتكيم، اإذا مت�شك اخل�شم بذلك قبل اإبدائه 
اأي دفع يف مو�شوع الدعوى. 

الإتفاق على التحكيم ل ينفي اإخت�شا�ض الق�شاء امل�شتعجل.
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مادة 14  

)يجوز للمحكمة امل�شار اإليها يف املادة )9( من هذا القانون اأن تاأمر بناء على طلب 
طريف التحكيم باإتخاذ تدابري موؤقتة اأو حتفظية �شواء قبل البدء يف اإجراءات التحكيم اأو 

اأثناء �شريها(.

مبعني اأن اإتفاق التحكيم يخرج النزاع من اإخت�شا�ض الق�شاء العادي ويجب على 
املحكمة اإذا رفع اأمامها دعوى متعلق بها اإتفاق حتكيمي اأن تق�ض بعدم قبول النزاع وحتى 
اإذا قام اأحد الأطراف برفع الدعوى اأمام الق�شاء فذلك لمينع هيئة التحكيم من نظر 

النزاع اأو الإ�شتمرار يف اإجراءات التحكيم. 

وجند اأن �شرط التحكيم ل ينفي اإخت�شا�ض الق�شاء امل�شتعجل يف اتخاذ اإجراءات 
اإج��راءات  �شريان  اأثناء  اأو  قبل  الإج��راءات  تلك  كانت  �شواء  موؤقتة  تدابري حتفيظية  اأو 
التحكيم ول يجوز للمحكم اأن يق�شي يف مو�شوع الدعوى نظرا لوجود اإتفاق حتكيم بني 

الأطراف.

قبيل  من  يعد  اأنه  على  الفرن�شي)1)،  والق�شاء  الفقه  ال�شائد يف  ال��راأى  وقد ذهب 
وكان  حتكيم  اإتفاق  وجد  اإذا  اأنه  ال��راأى  هذا  اأن�شار  وحجة  الإخت�شا�ض،  بعدم  الدفع 
النزاع  مو�شوع  يخرج  التحكيم  ق�شاء  هو  واحد  ق�شاء  �شوى  يوجد  ل  فعندئذ  �شحيحا 
التحكيم  اإخت�شا�ض  اإىل  العام  الق�شاء  اإخت�شا�ض  ب�شاأنه من  التحكيم  اتفق على  الذي 

تطبيقا لدور الإرادة يف تعديل اإخت�شا�ض الق�شاء العام.

وقد ذهب الراأي ال�شائد )2)، يف الفقه امل�شري والبع�ض من اأحكام حمكمة النق�ض 
امل�شرية )3)، اإىل اأن طبيعة الدفع يعد من قبيل ) الدفع بعدم القبول( وحجتهم يف ذلك اأن 
اإتفاق التحكيم )�شرط اأو م�شارطة( م�شمونه تنازل اخل�شوم عن الإلتجاء اإىل الق�شاء، 
ومتى تنازل اخل�شوم عن �شلطة الإلتجاء اإىل الق�شاء تكون الدعوى قد فقدت �شرطا من 
�شروط قبولها. وهناك راأي حديث، يذهب اإىل اأنه دفع اإجرائي يتعلق ببطالن املطالبة 

1.  /اأنظر د. عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي �ض 148،د. فتحي وايل، الو�شيط يف قانون الق�شاء املدين 
�ض 943 ،د. حفيظة ال�شيد احلداد، الإجتاهات املعا�شرة ب�شاأن اإتفاق التحكيم �ض 173.

2.  / د.اأحمد اأبو الوفا “ التحكيم الإختياري والإجباري” بند 45 �ض 122. 

3.  /اأنظر نق�ض مدي م�شري قي 1976/1/16م �ض 27.
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ب�شبب عيب مو�شوعي واأنه دفع موجه اإىل اإجراءات اخل�شومة.

ثانيًا :الأثر الإيجابي لتفاق التحكيم 
 يتمثل الأثر الإيجابي لتفاق التحكيم يف التزام اأطراف التحكيم بعر�ض املنازعة 
على التحكيم فمتى �شلك اخل�شوم طريق التحكيم وجب عليهم ت�شوية النزاع بالتحكيم 

والإعتداد باحلكم ال�شادر من املحكمني طاملا ا�شتويف ال�شروط القانونية)1).

1.  / د. عزمي عبد الفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي.
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الف�صل الثاين 
 نطاق اإتفاق التحكيم 

متهيد : 
 يثري مو�شوع نطاق اإتفاق التحكيم عدة ت�شاوؤلت ت�شمل ما يلي.

هل ي�شمل : كافة املنازعات اأم بع�ض املنازعات؟  -
هل تنطبق قاعدة قا�شي الأ�شل هو قا�شي الفرع يف التحكيم ؟  -

�شلطة املحكم ونطاق اإتفاق التحكيم ؟  -
�شلطة املحكم يف قبول طلبات عار�شة والدفوع باملقا�شة اأثناء نظر الإجراءات م30،   -

32. م46 من اإتفاقية نيويورك. ؟

اأول: النطاق املو�صوعي لإتفاق التحكيم : يتحدد مو�صوعيًا مبا اتفق على 
اإحالته للتحكيم

املبحث الأول
اأحكام عامة

)L.I.C.A (: اأوًل: حمكمة لندن للتحكيم الدويل 
اإخت�صا�ص هيئة التحكيم

1- يكون لهيئة التحكيم ال�شالحية يف اإتخاذ قرار بناء على اخت�شا�شها، مبا يف ذلك اأي 

اعرتا�ض متعلق بالوجود املبدئي اأو امل�شتمر اأو �شحة اأو نفاذ اتفاق التحكيم. لذلك 
من  جزءا  ي�شكل  اأن  منه  الق�شد  كان  اأو  ي�شكل  الذي  التحكيم  �شرط  فاإن  الغر�ض 
اتفاق اآخر �شوف يعترب على اأنه اتفاق حتكيم م�شتقل عن ذلك الإتفاق الآخر. القرار 
ال�شادر من هيئة التحكيم بعدم وجود مثل ذلك التفاق، عدم �شحته اأو عدم نفاذه 

ل يعني حكما بعدم وجود اأو عدم �شحة اأو عدم نفاذ �شرط التحكيم.
2- اأي لئحة من املدعي عليه للطعن يف اخت�شا�ض هيئة التحكيم �شوف تعامل على اأنها 

وباملثل  الدفاع،  يتعدى مذكرة  ل  موعد  تقدم يف  ما مل  نهائيا  عنها  التنازل  قد مت 
�شيتم معاملة الدعوى امل�شادة من املدعى عليه ما مل يتم تقدميها يف موعد ل يتعدى 
مذكرة الدفاع على الدعوى امل�شادة. لئحة الإدعاء املتعلقة بتجاوز هيئة التحكيم 
لنطاق �شلطاتها يتم تقدميها فورا عقب تو�شيح هيئة التحكيم نيتها يف اتخاذ قرار 
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يف  الف�شل  وعند  اخت�شا�شها،  خارج  باأنه  طرف  اأي  به  يدعى  الذي  املو�شوع  حول 
مراعاة ما ذكر فاإن الالئحة املقدمة �شوف تعامل اأي�شا على اأنها قد مت التنازل عنها 
نهائيا. على اأية حال يجوز لهيئة التحكيم بالرغم من ذلك اأن تقبل بتلك الالئحة 

املقدمة موؤخرًا اإذا راأت اأن ذلك التاأخري له مربر يف تلك الظروف.
وذلك  اأو �شالحياتها  اخت�شا�شاتها  وفق  الالئحة  تقرر يف  اأن  التحكيم  لهيئة  يجوز   -3

يف قرار متعلق بالخت�شا�ض اأو لحقًا يف قرار يتعلق باأ�شا�ض النزاع، وذلك بال�شكل 
الذي تراه منا�شبًا يف تلك الظروف.

4- بالتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد، يعترب الأطراف على اأنهم قد اتفقوا على 

عدم اللجوء اإىل حماكم الدولة اأو �شلطات ق�شائية اأخرى ب�شدد اأي تعوي�ض مرتبط 
جميع  اإتفاق  حالة  يف  ماعدا  وذل��ك  �شالحياتها،  اأو  التحكيم  هيئة  باخت�شا�ض 
الأطراف كتابة على التحكيم اأو على التفوي�ض امل�شبق لهيئة التحكيم اأو عقب قرار 

هيئة التحكيم ال�شادر يف مو�شوع الإعرتا�ض على اخت�شا�شها اأو �شالحياتها.

املتعلق  املدنية  الإج���راءات  من قانون  الإم��ارات��ي  التحكيم  ثانيًا:قانون 
بالتحكيم بالإمارات العربية املتحدة 

)الباب الثالث( املتعلق بالتحكيم

املادة )203(

لحق  باإتفاق  اأو  الأ�شا�شي  العقد  يف  ي�شرتطوا  اأن  عامة  ب�شفة  للمتعاقدين  يجوز   -1

اأكرث كما  اأو  النزاع يف تنفيذ عقد معني على حمكم  ين�شاأ بينهم من  عر�ض ما قد 
يجوز الإتفاق على التحكيم يف نزاع معني ب�شروط خا�شة. 

ول يثبت الإتفاق على التحكيم اإل بالكتابة.  -2

كان  ولو  الدعوى  نظر  اأثناء  اأو  التحكيم  وثيقة  يف  النزاع  مو�شوع  يحدد  اأن  ويجب   -3

املحكمون مفو�شني بال�شلح واإل كان التحكيم باطاًل.
على  الإتفاق  ي�شح  ول  ال�شلح  فيها  يجوز  ل  التي  امل�شائل  يف  التحكيم  يجوز  ول   -4

التحكيم اإل ممن له اأهلية الت�شرف يف احلق حمل النزاع.
واإذا اتفق اخل�شوم على التحكيم يف نزاع ما فال يجوز رفع الدعوى به اأمام الق�شاء   -5

ومع ذلك اإذا جلاأ اأحد الطرفني اإىل رفع الدعوى دون اإعتداد ب�شرط التحكيم ومل 
يعرت�ض الطرف الآخر يف اجلل�شة الأوىل جاز نظر الدعوى واعترب �شرط التحكيم لغيًا.
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ثالثًا:القانون النموذجي » الأوني�صرتال« 
)ب�صيغتها املنّقحة يف عام 2010(

الباب الأول
 قواعد متهيدية

نطاق النطباق

املادة 1

قانونية  عالقة  ب�شاأن  منازعات  من  بينهم  ين�شاأ  ما  اإحالة  على  الأط��راف  اتفق  اإذا   -1

حمددة، تعاقدية كانت اأم غري تعاقدية، اإىل التحكيم مبقت�شى قواعد الأون�شيرتال 
للتحكيم، �شويت تلك املنازعات عندئذ وفقا لهذه القواعد، رهنا مبا قد يتفق عليه 

الأطراف من تعديالت.

2010 قد  اأغ�شط�ض  15 اآب/  اأن الأطراف يف اتفاقات التحكيم املربمة بعد  2- يفرت�ض 

اأ�شاروا اإىل القواعد ب�شيغتها ال�شارية يف تاريخ بدء التحكيم، ما مل يكن الأطراف 
قد اتفقوا على تطبيق �شيغة معينة للقواعد. ول ينطبق هذا الفرتا�ض عندما يكون 
اتفاق التحكيم قد اأبرم بقبول الأطراف بعد 15 اآب/اأغ�شط�ض 2010 عر�شا قدم قبل 

ذلك التاريخ.

3- ينظم هذه القواعد عملية التحكيم. ولكن، اإذا تعار�ض اأي منها مع حكم يف القانون 

املنطبق على التحكيم ل ميكن لالأطراف اأن يخرجوا عنه، كانت الغلبة عندئذ لذلك 
احلكم. 

رابعًا: قانون التحكيم امل�صري. )قانون رقم 27 ل�صنة 1994(
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الباب الثاين
اتفاق التحكيم

) مادة 10 (

بع�ض  اأو  كل  لت�شوية  التحكيم  اإىل  الإلتجاء  على  الطرفني  اتفاق  هو  التحكيم  اتفاق   -1

املنازعات التي ن�شاأت اأو ميكن اأن تن�شاأ بينهما مبنا�شبة عالقة قانونية معينة عقدية 
كانت اأو غري عقدية.

2- يجوز اأن يكون اتفاق التحكيم �شابقًا على قيام النزاع �شواء قام م�شتقاًل بذاته اأو ورد 

ويف هذه  الطرفني،  بني  تن�شاأ  قد  التي  املنازعات  بع�ض  اأو  كل  ب�شاأن  يف عقد معني 
احلالة يجب اأن يحدد مو�شوع النزاع يف بيان الدعوى امل�شار اإليه يف الفقرة الأوىل 
)من املادة30( من هذا القانون، اإما يجوز اأن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع 
ولو كانت قد اأقيمت يف �شاأنه دعوى امام جهة ق�شائية ويف هذه احلالة يجب اأن يحدد 

الإتفاق امل�شائل التي ي�شملها التحكيم واإل كان الإتفاق باطاًل.

3- ويعترب اتفاقًا على التحكيم كل اإحالة ترد يف العقد اإىل وثيقة تت�شمن �شرط حتكيم 

اإذا كانت الإحالة وا�شحة يف اعتبار هذا ال�شرط جزءًا من العقد.

املبحث الثاين
نطاق التحكيم

 اأوًل: النطاق املو�صوعي للتحكيم  
اأطراف  يتفق  للتحكيم حيث  املو�شوعي  للنطاق  املحدد  هو  التحكيم  اإتفاق  يكون 
النزاع على اإحالة نزاع اأو منازعات بني الأطراف ب�شدد تنفيذ عقد معني �شواء كان يف 
اإتفاق  اأو يف  العقد  الإتفاق يف ذات  اأو م�شارطة حتكيم و�شواء كان  �شورة �شرط حتكيم 
م�شتقل ويجب اأن يكون اإتفاق التحكيم كتابة ول ي�شح التحكيم فيما ل يجوز فيه التحكيم 
الأطراف  بني  النزاع  التحكيم عدم خ�شوع  اإتفاق  ويقت�شي  ال�شلح  فيه  ليجوز  فيما  اأو 
الإخت�شا�ض من  �شلب  يقت�شي  التحكيم  اإتفاق  لأن  العادي  الق�شاء  اأمام حماكم  للنظر 
التي  امل�شائل  جمموع  اأو  امل�شاألة  كذلك  التحكيم  اإتفاق  ويحدد  العادي،  الق�شاء  حماكم 
تدخل يف اإخت�شا�ض املحكمة ويحدد اإتفاق التحكيم املحكم اأو املحكمني القائمني بنظر 



-  60  -

النزاع اأمام املحكمة، ول يجوز لهيئة التحكيم اأن تنظر خالف امل�شائل التي اتفق عليها 
الأطراف.

 ثالثًا: النطاق الزمني  
 يتحدد النطاق الزمني للتحكيم مبدة العقد التي اتفق عليها الأطراف ول يجوز اأن 

ميتد اإخت�شا�ض هيئة التحكيم خارج النطاق الزمني املحدد حلل النزاع بني الأطراف.

رابعًا: النطاق ال�صخ�صي :- يتحدد بالأطراف املوقعني عليه 
 مفهوم الطرف :- هو من ي�شدر عنه التعبري عن اإرادة ما مت الإلتزام به حيث 
ت�شارك اإرادته يف اإبرامه �شواء بذاته اأو من ميثله )1)، في�شرتط اأن ت�شاهم اإرادة الطرف 
اأخرى غري هذه  اأن يوقع عليه ب�شفة  اأو  اأن يرد ذكره فيه  يف تكوين الإتفاق، فال يكفي 
اإتفاق  ال�شخ�ض �شفة الطرف يف  اإكت�شاب  اأن   : اإيل نتيجة مفادها  ال�شفة، ويوؤدي هذا 
التحكيم ت�شتلزم التوقيع عليه بهذه ال�شفة )2)، على اأن املفهوم القانوين لتعبري الطرف 
يف اإتفاق التحكيم يت�شع لي�شمل اخللف العام كالورثة واخللف اخلا�ض )3)، وهذا ما�شوف 

نتناوله فيما يلي.

اإنتقال اأثر اتفاق التحكيم ايل اخللف :
 القاعدة اأن اإتفاق التحكيم ت�شري اآثارة يف مواجهة اخللف العام لأطرافه طبقا 
للقواعد املقررة يف القانون )4)، م )206 ( مدين، وم )145( مدين م�شري ؛حيث يتقيد 
الذي  التاجر  فورثة   ،(5( غ�ض  هناك  ولي�ض  را�شدين  كانوا  طاملا  الورثة  العام  اخللف  به 
اأبرم اتفاق التحكيم يلتزمون بهذا الإتفاق وي�شتطيعون التم�شك به جتاه الطرف الآخر 
ال�شخ�ض من حقوق،  اإىل  اآل  العام يف حدود ما  بالن�شبة للخلف  اأثر اللتزامات  وينتقل 
وب�شدد اتفاق التحكيم هي اآثار مو�شوعية واأخرى اإجرائية، وكذلك ين�شرف اأثر العقد 

/ اأنظر د. م�شطفي اجلمال، د. عكا�شة عبد العال، التحكيم يف العالقات اخلا�شة الدولية والداخلية �ض449 .  .1

ال�شياحة امل�شري على  توقيع وزير  “ باأن  الأهرام  الفرن�شية يف ق�شية ه�شبة  النق�ض  2.  / تطبيقا لذلك ق�شت حمكمة 
عقد بني م�شتثمر واإحدى هيئات القطاع العام يف ذيل العقد بعد و�شعه عبارة نظر ويعتمد لجتعل من احلكومة امل�شرية 
طرفا يف العقد، اإذ اأن هذا الإعتماد ل يفيد اجتاه نية احلكومة امل�شرية اإىل اأن تكون طرفا يف العقد، واإمنا يعد نوعا من 

الو�شاية والرقابة التي متار�شها على الأن�شطة التي تتم يف املناطق التاريخية والأثرية ’’. 

3.  / د. �شامية را�شد – التحكيم يف العالقات اخلا�شة �ض 343 .

4.  / اأنظر د. اأحمد اأبو الوفا، التحكيم الإختياري والإجباري �ض136.

5.  / د.عزمي عبد الفتاح عطية قانون التحكيم الكويتي �ض 144.
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اإىل ال�شركة التي اآلت اإليها الذمة املالية ل�شركة اأخرى نتيجة الندماج فتن�شرف اإليها 
اآثار اتفاق التحكيم املربم من قبل ال�شركة التي زالت من الوجود القانوين بالإندماج )1)، 
�شيتم  ما  وهذا  ال�شعوبة  نوعا من  يثري  املت�شامن  ال�شريك  اإىل  التحكيم  اتفاق  واإنتقال 

تناولة.

1- اأثر اتفاق التحكيم الذي يربمه ال�صريك املت�صامن 
 بالن�شبة ل�شركات الت�شامن يعد اتفاق التحكيم املربم با�شم ال�شركة ملزما لكل 
اإجراءات  باأ�شمائهم  اأى منهم  اأو �شد  اأن تقام �شدهم جمتمعني  ؛ بحيث ميكن  �شريك 
�شد  التحكيم  اإج��راءات  باأ�شمائهم  منهم  دعوى  يحركوا  اأن  ي�شتطيعون  كما  التحكيم، 
اأوىل  باب  ومن  التحكيم،  اتفاق  يت�شمن  بعقد  ال�شركة  مع  تعاقد  قد  كان  الذى  الطرف 
اأ�شخا�ض  فاإن هذه النتيجة ب�شقيها تنطبق يف حالت املوؤولية الت�شامنية التي تن�شاأ بني 
ل ي�شمهم تنظيم يف �شورة �شركة تتمتع بال�شخ�شية املعنوية،واإمنا ياأخذ تعاونهم �شورة 

)�شركة حما�شة (.

وقد ذهب الق�شاء الفرن�شي اإىل اأنه اإذا ا�شرتكت عدة �شركات يف ن�شاط اقت�شادي 
واحد اأو كونت بينها احتاد ) كون�شورتيوم( ملبا�شرة هذاالن�شاط في�شري اتفاق التحكيم 
الذي تربمه اإحدى هذه ال�شركات مع الغري يف مواجهة باقي ال�شركات، وي�شتند يف ذلك 
التي  الإتفاقات  جميع  يف  الإ�شرتاك  يف  تتمثل  ال�شركات  لهذه  امل�شرتكة  الإرادة  اأن  اإىل 

توقعها احداها ولو مل يقم بع�شها بالتوقيع.

1.  / د. �شامية را�شد، التحكيم يف العالقات اخلا�شة �ض 236.
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الباب الثالث
هيئه التحكيم
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الف�صل الأول 
 املحكم 

املبحث الأول
�صروط ومهارات املحكم 

املبحث الثاين 
 �صروط اختيار املحكم 

�صروط اإختيار املحكم
1- احليدة - الإ�صتقالل

تن�ض املادة 16 من قانون التحكيم امل�شري رقم 27 ل�شنة 1994، على بع�ض ال�شروط  	•
التي يلزم توافرها يف املحكم.واأ�شا�ض هذه ال�شروط اأن املحكم يقوم بالق�شاء رغم 
اأن  اأنه يالحظ  لأي �شخ�ض.على  املحكم  تعطى مهمة  األ  اأنه ق�شاء خا�ض، فيجب 
اإىل بطالن  اأدى  اإن  املحكم  توافرها يف  الالزم  ال�شروط  اأي �شرط من  توافر  عدم 
حكم التحكيم فاإنه ل يوؤدي اإىل بطالن اإتفاق التحكيم، فهيئة التحكيم لي�شت طرفًا 
اإتفاق التحكيم و �شالمة تكوينها لي�ض �شرطا ل�شحة هذا الإتفاق. وي�شرتط يف  يف 
واأن يعمل م�شتقال  ثاأثريات  اأى  اأن يتوافر فيه احليدة والنزاهة والبعد عن  املحكم 
عن اأطراف النزاع وهذا الأمر هو اأحد املثالب التي توجه اإىل نظام التحكيم لأنه قد 

ي�شوب عملية التحكيم قدرا من عدم احلياد.
امل�شري ل يرتتب عليه بطالن  القانون  التي ن�ض عليها  ال�شروط  اأن تخلف  وجند 
حكم التحكيم لأن هيئه التحكيم لي�شت طرفا يف اإتفاق التحكيم و مل يربط القانون 
امل�شري بني جن�شية املحكم واحلياد ومل يتطلب جن�شية معينة، ما مل يقدر الأطراف 
جن�شية  اأن  مبعني  الأط��راف.  عليها  اتفق  التي  املوؤ�ش�شية  القواعد  تتطلبه  اأو  ذلك 
املحكم لي�شت هي اأ�شا�ض احلياد.واإن كان من الأف�شل اأن تكون جن�شية املحكم غري 

جن�شية اأطراف النزاع.

امل�شتح�شن اأن تكون جن�شية  من  الإقليمي  للتحكيم  القاهرة  مركز  لقواعد  وطبقًا  	•
املحكم غري جن�شية الأطراف“م6/ 4،7 /3 ’’.

لندن  حمكمة  ولئحة  م38،  وا�شنطن  واتفاقية  م6،7  اليون�شرتال  قواعد  وكذلك  	•
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ولئحة اجلمعية الأمريكية للتحكيم، ولئحة غرفة التجارة الدولية بباري�ض م9 /5.

�شاأنه  يكون  اأن  الأطراف  ثقة  ويحوز  الق�شائية  مبهمته  املحكم  يقوم  لكي  ويلزم  	•
اإ�شتقالله من ال�شمانات  و  القا�شي حمايدًا و م�شتقاًل. وتعترب حيدة املحكم  �شاأن 
اأن ق�شاءه  اإىل  و  اإىل قا�شيه  املتقا�شي  التقا�شي.وذلك حتى يطمئن  الأ�شا�شية يف 
الوظيفة  ملبا�شرة  �شرطان  فهما  هوي.  اأو  حتيز  دون  وحده  احلق  عن  اإل  ي�شدر  ل 

الق�شائية اأيًا كان القائم بها قا�شيًا اأو حمكمًا.

هذا تقول حمكمة اإ�شتئناف القاهرة _91 جتاري اأن مبداأ حيادة املحكم  ويف   ( 	•
اأمام  للتقا�شي  الأ�شا�شية  ال�شمانات  من  هو  خ�شومة  يف  يف�شل  قا�شيًا  باعتباره 
اإىل  املتقا�شني  اإطمئنان  وج��وب  قوامها  اأ�شولية  قاعدة  على  يتاأ�ش�ض  و  املحكمني 

قا�شيهما واأن ق�شاءه ل ي�شدر اإل عن احلق وحده دون حتيز اأو هوى )1).

فعدم  طرف.  جانب  اإىل  اأو  طرف  �شد  املحكم  اإنحياز  عدم  باحليدة  واملق�شود  	•
اأو  مودة  �شلة  اأو  �شخ�شية  )م�شلحة  بالعاطفة  اأ�شا�شًا  تتعلق  نف�شية  حالة  احليدة 

عداوة باأحد اخل�شوم ( يرجح معهما عدم اإ�شتطاعة املحكم احلكم بغري حتيز.

ذهني  اأو  نف�شي  ))ميل  باأنه  احليدة  عدم  القاهرة  اإ�شتئناف  حمكمة  وعرفت 
اإ�شتطاعته احلكم  معه عدم  يرجح  بحيث  النزاع  اأطراف  اأحد  اأو �شد  ل�شالح  للمحكم 
بغري ميل اأو هوى لأحد )اأطراف النزاع (�شده(( ، بيد اأنه يجب اأن تكون العداوة اأو املودة 
�شخ�شية ومن القوة بحيث ي�شتنتج منها قيام خطر عدم احليدة عند اإ�شدار احلكم )2)، 
ول يكفي لإثبات هذا اخلطر جمرد اإح�شا�ض �شخ�شي )غري مو�شوعي (لدى طالب الرد 
ل ي�شتند اإيل وقائع حمددة وحقيقية يراها ال�شخ�ض املعتاد �شاحلة عقاًل لتربير ال�شك 

يف حيدة املحكم.)3)

واحليدة التي هي جوهر مبداأ اإ�شتقالل الق�شاء لي�شت حكرًا على العمل الق�شائي  	•
القا�شي  واإن كان ي�شرتك مع  التحكيمي لأن املحكم  العمل  بل هي لزمة كذلك يف 

1.  /))جل�شة 2005/2/27 يف الدعوى 445 ل�شنة 121ق.حتكيم ((

2.  /)اإ�شتئناف القاهرة _دائرة 91 _2004/3/30 ق يف الق�شية 78 ل�شنة 120 ق.حتكيم (

3.  /)اإ�شتئناف القاهرة _دائرة 91 جتاري _2003/11/22 يف الدعوى 324 ل�شنة 124 ق. حتكيم (.
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الق�شائي  املنهج  يتبع  اأي�شًا  فاإنه  املنازعات  املتمثلة يف ح�شم  الأ�شا�شية  يف وظيفته 
الطلبات  و نظر  الإدعاءات  للتقا�شي عند حتقيق  الأ�شا�شية  ال�شمانات  يف مراعاة 
واأ�شلوب ف�ض املنازعة �شواء بهدف اإنزال حكم القانون عليها اأو اإجراء ت�شوية وفقًا 
لقواعد العدالة و الإن�شاف فطبيعة مهمة املحكم ذات طابع مو�شوعي غري �شخ�شي.

اإطالع املحكم على ملف النزاع لإبداء راأيه حول قبول مهمة التحكيم من عدمه ل 
يعترب اإبداء لراأي يخل بحياده )1)،كما اأن جمرد قيام املحكم بزيارة م�شنع اأحد الطرفني 
للتعرف على معدات حمل النزاع قبل قبوله مهمة التحكيم ل يخل بحياده)2). ويقت�شي حياد 
املحكم اإلتزامه بالإمتناع عن الإت�شال باأحد طريف التحكيم بعد الإجراءات ملناق�شته يف 
النزاع حمل التحكيم ، و لو كان هذا الطرف هو الذي قام باإختياره حمكمًا.على اأن جمرد 
تالقي املحكم مع اأحد طريف التحكيم بطريق ال�شدفة دون مناق�شة النزاع حمل التحكيم 

ل يثري ال�شك يف حيدة املحكم.

يف  ع�شو  باأنه  القول  املحكم  حيدة  لعدم  �شببًا  يعترب  ل  باأنه  م�شر  يف  حكم  كما 
هيئه حتكيم اأخرى تنظر نزاعًا نا�شئًا عن نف�ض عقد املقاولة حمل التحكيم املطلوب رده 
عن نظره، واإن ذلك اأتاح له الإطالع على معلومات ووثائق ووجهات نظر لي�شت يف حوزة 
املحكمني الآخرين يف الهيئة التي تنظر النزاع، الأمر الذي ل يتحقق معه مبداأ املواجهة 
بني اخل�شوم و�شرورة األ يت�شل بعلم املحكمني اأية معلومات عن م�شدر اآخر �شوى ما 
نظر  يف  املحكم  اإ�شرتاك  جمرد  اأن  اأمامهم.ذلك  املاثل  التحكيم  يف  اخل�شوم  يقدمه 
والأمر غري ذلك،  الت�شكيك يف حيدته،  �شاأنه  لي�ض من  الأطراف  نف�ض  اآخر بني  حتكيم 
اإذا كانت الهيئة التي تنظر النزاع الآخر قد اأ�شدرت فيه حكمها، وبالتايل يكون املحكم 
قد اأبدى راأيًا م�شبقًا يف مو�شوع النزاع املطلوب رده عن نظره.فاإختيار حمكم من اأحد 
الأطراف يف حتكيم قائم، ثم اإختيار هذا الطرف لنف�ض املحكم يف التحكيم اجلديد ل 
يعترب يف حد ذاته دلياًل على اإنحياز املحكم لهذا الطرف و ل ي�شكك يف حيدته اأو قدرته 

على احلكم دون ميل يف النزاع اجلديد )3).

كما حكم باأن قيام املحكم بال�شماح لأحد الطرفني بتقدمي م�شتندات بعد امليعاد 

1.  /)د.هدي عبد الرحمن - دور املحكم - بند 133�ض 173 (.

2.  /)د.اأحمد عبد الكرمي �شالمة - بند 205 �ض 719.

3.  /)اإ�شتئناف القاهرة - 91 جتاري - 2003/11/22 يف الدعوى 324 ل�شنة 120ق حتكيم (.
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الذي حدده لذلك، اأو رف�ض املحكم طلب وقف نظر الدعوى لإعطاء فر�شة العودة اإىل 
التوفيق بني اخل�شوم، ل يدل على عدم حيدة املحكم )1).

ول يكفي لإثبات عدم احلياد جمرد وجود �شكوك لدى الطرف ب�شاأن حيادة املحكم 
اإح�شا�ض �شخ�شي غري مو�شوعي ل ي�شتند اإيل وقائع حمددة وحقيقة  تقوم على جمرد 

ت�شلح لأن تربر لدى ال�شخ�ض املعتاد عدم حياد املحكم. 

وتطبيقًا لهذا حكم باأن جمرد القول ب�شعور املمثل القانوين لل�شركة الطرف باأن 
بيان  دون  �شنوات  عدة  منذ  م�شئوليته  اإث��ارة  يف  لت�شببه  جتاهه  مب��رارة  يحتفظ  املحكم 
لوقائع اأو ظروف حمددة لها �شند يف الأوراق ت�شلح مربرًا لل�شك يف حيدة املحكم ل تكفي 

للقول بعدم حياده.

اإرتباطه  ))ع��دم  باأنه  املحكم  اإ�شتقالل  القاهرة  اإ�شتئناف  حمكمة  عرفت  وقد 
باأي رابطة تبعية خ�شو�شًا باأطراف النزاع اأو الدولة اأو الغري و عدم وجود روابط مادية 
اأطراف  اأحد  اإيل جانب  للميل  ت�شكل خطرًا موؤكدًا  اإ�شتقالله بحيث  تتنايف مع  و ذهنية 
التحكيم(( ومن هنا فاإنه يتنايف مع اإ�شتقالل املحكم اأن تكون له م�شالح مادية اأو �شراكة 
اأو اإرتباطات مالية مع اأي من طريف اخل�شومة املعرو�شة عليه، اأو اأن يكون خا�شعًا لتاأثريه 
اإ�شت�شارات وم�شاعدة  يبا�شر تقدمي  كاأن  اأو وعيد منه  لتاأثري وعد  اأو خا�شعًا  اأو توجيهه 
اأو يعمل م�شت�شارًا  اإجراءات التحكيم،  اأثناء �شري  اأجر  اأطراف النزاع مقابل  فنية لأحد 
مبقابل ل�شركة تابعة لل�شركة القاب�شة التي يتبعها اأحد اأطراف التحكيم،اأو اإذا مت تعيينه 

كم�شتخدم لدي اأحد اأطراف النزاع يف اليوم التايل لإ�شداره حكم التحكيم )2).

2- قبول املحكم للمهمة
يكون قبول املحكم القيام مبهمته كتابة ويجب عليه اأن يف�شح عند قبوله عن اأية 
ظروف من �شاأنها اإثارة �شكوك اإ�شتقالله اأو حيدته.م16من قانون التحكيم امل�شري رقم 
27 ل�شنة 1994، وما يقابلها من قانون اإجراءات املحاكم املدنية لدولة الإمارات العربية 

املتحدة املادة )207(1- يجب اأن يكون قبول احلكم بالكتابة اأو باإثبات قبوله يف حم�شر 
اجلل�شة،/م9 من قواعد اليون�شرتال،م19 من لئحة جمعية املحكمني الأمريكية، م 10 من 

1.  /)اإ�شتئناف القاهرة 2003/4/29 دائرة 91 جتاري يف الدعوى 1 ل�شنة 120 ق (.

2.  /)اإ�شتئناف القاهرة دائرة 91 جتاري جل�شة 2003/4/29 يف الق�شية رقم 78 ل�شنة 120 ق.حتكيم (.
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لئحة حمكمة لندن للتحكيم. 

توجد  ل  التحكيم.فالهيئة  هيئة  تكوين  يف  الأخرية  اخلطوة  املحكم  قبول  ويعترب 
قانونًا بغري هذا القبول. ولهذا فاإنه رغم اأن القانون ين�ض يف املادة 27 من قانون التحكيم 
امل�شري رقم 27 ل�شنة 1994 على بدء اإجراءات التحكيم من اليوم الذي ي�شتلم فيه املدعي 
عليه طلب التحكيم، فاإن ح�شاب ميعاد التحكيم ل يبداأ اإل منذ قبول املحكم اأو قبول اآخر 

املحكمني.

اأو مت�شمنًا حق املحكم يف  القبول قاطعًا غري معلق على �شرط،  اأن يكون  ويجب 
الرجوع يف قبوله، اأو قبوله حمل ال�شك.ولهذا،فاإنه ل يكفي لتوافر القبول اأن يكون املحكم 

قد اتفق ب�شفة مبدئية مع املحكمني الآخرين على قبول املهمة ما دام مل يقبلها بالفعل.

على اإنه يجوز للمحكم اأن يعطي قبوًل مبدئيًا قبل القبول النهائي الذي ل ي�شدره 
اإل بعد معرفة اأ�شماء باقي املحكمني املكونني معه لهيئة التحكيم.

اأو �شمنًا.ومن �شور القبول ال�شمني  اأن يتم قبول املحكم ملهمته �شراحة  وميكن 
قيام املحكم مببا�شرة اأعمال تدخل يف مهمته كمحكم كدعوة اخل�شوم اإىل احل�شور يف 
تاريخ حمدد لتقدمي ما لديهم من طلبات اأو دفاع.على اأنه يجب اأن ي�شل قبول املحكمني 

�شواء كان �شريحًا اأو �شمنيًا اإىل علم الأطراف ب�شكل وا�شح ل غمو�ض فيه.

�شرط موافقة املحكم “على قبول املهمة ’’ كتابة ل يتعلق بالنظام العام.موافقة 
املحكم الكتابية لي�شت �شرطًا متعلقًا بالنظام العام )1)، واإمنا هو اإجراء تنظيمي ويكفي 

ح�شور املر�شح للجل�شات لتكون موافقة �شمنية منه على الرت�شيح.

1.  /)اإ�شتئناف القاهرة - د91 جتاري - دعوى رقم 63 ل�شنة 122ق - جل�شة 2006/5/30(
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الف�صل الثاين 
 ت�صكيل هيئة التحكيم 

املبحث الأول 
 طرق ت�صكيل هيئة التحكيم 

املبحث الثاين 
 اختيار هيئة التحكيم 

املطلب الأول
اأحكام عامة

 اأوًل:القانون امل�صري 
مادة )17(

لطريف التحكيم الإتفاق على اإختيار املحكمني وعلى كيفية ووقت اإختيارهم فاإذا مل   -1

يتفقا اتبع ما ياأتي:-
اإليها يف  اإذا كانت هيئة التحكيم م�شكلة من حمكم واحد تولت املحكمة امل�شار  )اأ( 

املادة )9( من هذا القانون اإختياره بناًء على طلب اأحد الطرفني.
اختار كل طرف حمكمًا  التحكيم م�شكلة من ثالث حمكمني  فاإذا كانت هيئة  )ب( 
ثم يتفق املحكمان على اإختيار املحكم الثالث فاإذا مل يعني اأحد الطرفني حمكمه 
خالل الثالثني يومًا التالية لت�شلمه طلبًا بذلك من الطرف الآخر اأو اإذا مل يتفق 
لتاريخ  التالية  الثالث خالل الثالثني يومًا  اإختيار املحكم  املحكمان املعينان على 
تعيني اآخرهما تولت املحكمة امل�شار اإليها يف املادة )9( من هذا القانون اإختياره 
اأو  املعينان  املحكمان  اختاره  الذي  للمحكم  ويكون  الطرفني  اأحد  بناًء على طلب 
الذي اإختارته املحكمة رئا�شة هيئة التحكيم وت�شري هذه الأحكام يف حالة ت�شكيل 

هيئة التحكيم من اأكرث هيئة من ثالثة حمكمني.
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ثانيًا :قواعد حمكمة لندن للتحكيم الدويل

املادة اخلام�صة )1)

اأن لفظ “هيئة التحكيم’’ يف هذه القواعد ي�شمل املحكم الفرد اأو جميع املحكمني   -1

املوؤنث  اأو  املذكر  ت�شمل  املحكم  ’’ اإىل  ال�شارات  “جميع  واحد  من  اأكرث  كانوا  اإذا 
الدويل،  للتحكيم  لندن  واأع�شاء حمكمة  الرئي�ض،  نائب  اأو  الرئي�ض  اإىل  الإ�شارة   (
يتم فيهما جميعا  �شاهد، طرف وممثل قانوين  امل�شجل، خبري،  نائب  اأو  وامل�شجل، 

املثل (.
جميع املحكمني الذين يبا�شرون اإجراءات التحكيم وفق هذه القواعد اأن يظلوا يف   -2

جميع الأوقات حمايدين و م�شتقلني عن الأطراف و اأن ل يقوم اأي منهم بالت�شرف 
يف التحكيم كمحام عن اأي طرف، يحظر على اأي حمكم �شواء قبل اأو بعد تعيينه اأن 

يقدم الن�شح لأي طرف حول مو�شوع اأو نتيجة النزاع.
يقوم كل حمكم قبل تعيينه بوا�شطة حمكمة لندن للتحكيم الدويل بتزويد امل�شجل   -3

كتابة مبلخ�ض عن و�شعه املهني يف ال�شابق واحلا�شر، واأن يوافق كتابة على معدل 
الأتعاب ويوؤكد على جدول الر�شوم، واأن يوقع على اإقرار مفاده اأنه لتوجد ظروف 
معروفه له يحتمل معها اأن ين�شاأ اأي �شك مربر يتعلق بحيادته اأو ا�شتقالله، خالفا 
لأي ظروف يكون قد اأف�شح عنها يف ذلك الإقرار. كما ي�شتمر كل حمكم يف حتمل 
م�شئولية الإف�شاح الفوري لأي من تلك الظروف ملحكمة لندن للتحكيم الدويل واإىل 
اأي من تلك الظروف ملحكمة لندن للتحكيم الدويل واإىل اأي اأع�شاء اآخرين يف هيئة 
التحكيم واإىل كافة الأطراف اإذا ن�شاأت تلك الظروف عقب تاريخ ذلك الإقرار وقبل 

اإنتهاء اإجراءات التحكيم.
تقوم حمكمة لندن للتحكيم الدويل بتعيني هيئة التحكيم يف اأ�شرع وقت ممكن عقب   -4

التحكيم  طلب  بتبليغ  القيام  بعد  يوما   20 اإنتهاء  عقب  اأو  للدفاع  امل�شجل  ا�شتالم 
يوما   20 اإنتهاء  اأو عقب  للدفاع  امل�شجل  اإىل  الدفاع  ي�شل  اإذا مل  عليه  املدعى  اإىل 
بعد القيام بتبيلغ طلب التحكيم اإىل املدعى عليه اإذا مل ي�شل الدفاع اإىل امل�شجل 
(.يجوز  الدويل  للتحكيم  لندن  قبل حمكمة  يتم حتديدها من  اأق�شر  اأي مدة  )اأو 
الرغم من  التحكيم على  ت�شكيل هيئة  تبا�شر يف  اأن  الدويل  للتحكيم  لندن  ملحكمة 
تعيني  يتم  اإكتماله  اأو عدم  تاأخره  اأو  الدفاع  فقدان  اأو  التحكيم  اإكتمال طلب  عدم 
اإذا قررت  اأو  كتابة على خالف ذلك  اتفقوا  الأط��راف قد  اإذا كان  اإل  حمكم فرد 

1.  قواعد حتكيم حمكمة لندن للتحكيم الدويل .
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حمكمة لندن للتحكيم الدويل مع الو�شع يف الإعتبار جميع الظروف باأن تعيني ثالثة 
حمكمني �شيكون مالئما.

فتقوم  املحكمني.  بتعيني  املخولة  وحدها  هي  ال��دويل  للتحكيم  لندن  حمكمة  اأن   -5

حمكمة لندن للتحكيم الدويل بتعيني املحكمني فيما يتعلق باأي طريقة معينة اأو منط 
لالإختيار يتفق عليه الأطراف كتابة.عند اختيار املحكمني يو�شع يف الإعتبار طبيعة 
العملية، طبيعه وظروف النزاع، واجلن�شيه، واملوقع واللغات املتعلقه بالأطراف )اإذا 

كانوا اأكرث من اثنيني (عدد الأطراف.

املحكمني  من  يكون  )لن  الرئي�ض  فاإن  حمكمني  ثالثة  من  التحكيم  هيئة  حالة  يف   -6

الذين قام الأطراف بت�شميتهم ( تقوم بتعيينه حمكمة لندن للتحكيم الدويل.

املادة ال�صاد�صة

اإذا كان الأطراف من جن�شيات متعددة فاإن املحكم الفرد اأو رئي�ض هيئة التحكيم   -1

يجب األ يكون حامال جلن�شية مماثلة لأي من الأطراف ما مل يوافق الأطراف الذين 
يحملون جن�شية تختلف عن ذلك املحكم كتابة على خالف ذلك.

اأن جن�شيه الأطراف تفهم على اأنها ت�شمل تلك اجلن�شية لأغلبيه ال�شركاء اأو اأ�شحاب   -2

امل�شالح.
لأغرا�ض هذه املادة فاإن ال�شخ�ض الذي يحمل جن�شية دولتني و�شوف يعامل مواطنو   -3

دول الحتاد الأوربي على اأنهم مواطنون للدول الأع�شاء بها ول يعاملون على اأنهم 
يحملون نف�ض اجلن�شيه.

ICSID ثالثا: املركز الدويل لت�صوية منازعات الإ�صتثمار
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املادة العا�صرة
عدد املحكمني

للطرفني حرية حتديد عدد املحكمني.  -1

فاإن مل يفعال ذلك كان عدد املحكمني ثالثة.  -2

املادة احلادية ع�صرة 
 تعيني املحكمني

على  الطرفان  يتفق  مل  ما  كمحكم،  العمل  من  جن�شيتة  ب�شبب  �شخ�ض  اأي  لمينع   -1

خالف ذلك.

اأو املحكمني  اإتباعة يف تعيني املحكم  للطرفان حرية التفاق على الإجراء الواجب   -2

دون الإخالل باأحكام الفقرتني 5،4 من هذه املادة.

فاإن مل يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التايل :   -3

اأ( يف حاله التحكيم بثالثة حمكمني يعني كل من الطرفني حمكما ويقوم املحكمان 
املعينان على هذا النحو بتعيني املحكم الثالث واإذا مل يقم اأحد الطرفني بتعيني 
اإذا مل  اأو  الآخ��ر.  الطرف  بذلك من  ت�شلمه طلبا  يومًا من  املحكم خالل ثالثني 
اأحد  على طلب  بناء  بتعيينه،  يقوم  اأن  وجب  الثالث  املحكم  على  املحكمان  يتفق 

الطرفني،اأو املحكمة اأو ال�شلطة امل�شماة يف املادة 6.
اإذا كان التحكيم مبحكم فرد، ومل ي�شتطع الطرفان التفاق على املحكم وجب  ب( 
اأو ال�شلطه امل�شماة يف  اأو املحكمة  اأحد الطرفني  اأن تقوم بتعيينه بناء على طلب 

املادة6.
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املطلب الثاين
ت�صكيل هيئة التحكيم 

من تتبع جممل القوانني التي �شبق ا�شتعرا�شها يت�شح لنا اأن ت�شكيل هيئة التحكيم 
يتم وفقا لإرادة اخل�شوم اأو عن طريق غريهم فنجد اأن اإرادة الأطراف هي التي متثل 
د�شتور عملية التحكيم مبعنى اأنهم هم الذين يختارون املحكمني ب�شرط اأن يكون العدد 

وترا واإل كان التحكيم باطال )1).

ويرجع �شرط الوترية اإىل جتنب فكرة اإنكار العدالة )2)، وذلك اإذا ت�شاوت الأ�شوات 
فاإذا انق�شمت الآراء تكون هناك اأغلبية ت�شمح باإ�شدار القرار التحكيمي لأن القرارات 
ت�شدر بالأغلبية فنجد اأن هيئة التحكيم ت�شكل باإرادة املحتكمون باتفاقهم �شواء يف وثيقة 
اأن ت�شكل هيئة التحكيم حمكم  اأو يف �شرط التحكيم فقد يتفق الأطراف على  التحكيم 
الأط��راف على ذلك  اتفق  املحكمني طاملا  لعدد  اأق�شى  ولي�ض هناك حدا  اأكرث  اأو  واحد 

وطاملا كان العدد وترا.

املادة  ن�ض  ب�شريح  ثالثة  عددهم  يكون  املحكمني  على  الأط��راف  يتفق  مل  واإذا 
ول  وا�شنطن  اتفاقية  املادة )37( من  لن�ض  املطابق  امل�شري  التحكيم  قانون  )15(من 

جند هذا النظام موجود يف القانون ال�شعودي. 

ويالحظ اأن هيئة التحكيم خا�شة يف التحكيم احلر ل املوؤ�ش�شي لأن هيئة التحكيم 
احلر هي هيئة خا�شة موؤقته تنتهي مهمتها بالف�شل يف النزاع ويتم اإختيار هيئة التحكيم 
من قبل الأطراف مبا�شرة ولهم ال�شتعانة بخربة غريهم ويقوم هذا الإختيار على اأ�شا�ض 

الثقة والنزاهة واخلربة وعدم اإف�شاء الأ�شرار.

ول يلتزم الأطراف باختيار هيئة التحكيم يف اتفاق التحكيم فعدم تعيني املحكم 
يف اإتفاق التحكيم ل يوؤدي اإىل عدم �شحته ولالأطراف اإختيار هيئة املحكمني يف اإتفاق 
التحكيم اأو يف وقت النزاع ويكون الإختيار بتحديد الأ�شماء وذكر ال�شفات واإذا مل يذكر 
الأطراف اأ�شماء املحكمني اأو يبينوا الطريقة التي يتم على اأ�شا�شها تعينهم كانت م�شارطة 

املادة 2/15 من قانون التحكيم امل�شري رقم 27ل�شنه 1994.  .1

2.  مبعني ال ي�شدر حكم نظرا لت�شاوي عدد املحكمني فمن الواجب اأن يكون هناك جانب مرجح.
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التحكيم باطلة.)1)

واإذا كانت هيئة التحكيم م�شكلة من ثالثة حمكمني، اإختار كل طرف حمكمًا ثم 
حمكمًا  املحكمني  يختار  مل  واإذا  )املرجح(  الثالث  املحكم  اإختيار  على  املحكمان  يتفق 
النزاع خالل  لت�شليمه طلبًا بذلك من طرفا  التالية  يوما  الثالثني  لت�شليمها خالل  ثالثًا 
النزاع  اأ�شاًل بنظر  تولت املحكمة املخت�شة  اأحدهما  لتاريخ تعيني  التالية  يوما  الثالثني 
)يف التحكيم الداخلي ( اأو حمكمة اإ�شتئناف القاهرة ما مل يتفق الطرفان على حمكمة 

اإ�شتئناف اأخرى.

)يف التحكيم التجاري الدويل( اختياره بناء على طلب اأحد الطرفني.

ويكون للمحكم الذي اختارة املحكمان املعينان الذي اإختارته املحكمة رئا�شة هيئة 
التحكيم وذلك وفقا لقانون التحكيم امل�شري.

وجند اأن قانون التحكيم امل�شري قد اتبع يف ذلك نظاما منطقيا يتفق والجتاهات 
احلديثة يف التحكيم حيث يختار كل طرف حمكما واملحكم املرجح يتم اختيارة من قبل 
بنظر  اأ�شال  املخت�شة  املحكمة  اختارتة  بينهما  اختالف  حدث  واإذا  املعينان  املحكمان 
التحكيم  رئي�ض هيئة  املرجح هو  املحكم  ويكون  التفاقية،  ال�شتئناف  اأو حمكمة  النزاع 
العمل مل�شلحة هذا  له  ينبغي  ول  اختارة  الذي  للطرف  لي�ض ممثال  املحكم  اأن  ويراعي 
ويف  فيه  يثق  �شخ�شا  يختار  فاملحكم  الأط��راف  با�شتقالل جتاه  يتمتع  فاملحكم  الطرف 
خربته وكفاءته وحيدته ولكنه ل يتمتع باأي �شلطان عليه فاملحكم قا�ض يجب اأن يحكم 
بني املحتكمني بالعدل ول ينحاز اإىل اأحد الطرفني وهو ل يعمل مل�شلحة من اختاره  ول 
باأي حال من الأحوال وكذلك  اأتعابه واإمنا هو حكم واحلكم لي�ض خ�شما  يتقا�شى منه 

الأمر بالن�شبة للمحكم املرجح هو حكم حمايد.

الذي  للطرف  املحكم  بانحياز  ي�شهد  العمل  اأن  يجد  العملي  للواقع  املتتبع  ولكن 
اختاره وهو ما يهدد عدالة التحكيم.

وجند اأن قانون التحكيم الإماراتي ن�ض يف الفقرة )2( من املادة 206 من قانون 
الإجراءات املدنية لدولة الإمارت العربية على اأنه يف حالة تعدد املحكمون يجب يف جميع 

املادة 1/4448 من قانون املرافعات الفرن�شي.  .1
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الأحوال اأن يكون عددهم وترا ثالثة ،خم�شة، �شبعة،،،،،الخ، فاإذا اتفق اأطراف النزاع 
على عدد زوجي كاأثنني اأو اأربعة اأو �شتة كان التحكيم باطال )1) .

ويف حالة اإختيار املحكم وقبوله لذلك الإختيار يجب اأن يكون قبول املحكم كتابة 
اأو باإثبات قبوله يف حم�شر اجلل�شة )ف 1من املادة 207( من قانون الإجراءات املدنية 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.

رقم  امل�شري  التحكيم  قانون  من   16 امل��ادة  من   )3( للفقرة  وفقا  اأنه  ونالحظ 
17ل�شنة 1994، املعدل بالقانون رقم 9 ل�شنة 1997يكون قبول املحكم ملهمتة كتابة.

فنجد اأنه بتتبع قواعد القانون املقارن جند اأن اأغلب الدول تن�ض على اأن يكون 
قبول التحكيم كتابة واأن يكون عدد املحكمني وترا وهذا مذهب منطقي وحممود وذلك 

حتى يكون هناك راأي راجح.

قانون الإجراءات املدنية لدولة الإمارات.  .1
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الف�صل الثالث
 اإجراءات �صريان الدعوي التحكيمية

املبحث الأول
 اإجراءات املرافعات و�صماع ال�صهود ومدى �صلطة الهيئة التحكيمية يف ذلك

اأوًل: قانون التحكيم امل�صري 

مادة )25(

لطريف التحكيم الإتفاق على الإج��راءات التي تتبعها هيئة التحكيم مبا يف ذلك 
اأو مركز حتكيم يف  اأي منظمة  النافذة يف  للقواعد  الإج��راءات  اإخ�شاع هذه  حقهما يف 
جمهورية م�شر العربية اأو خارجها فاإذا مل يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع 

مراعاة اأحكام هذا القانون اأن تختار اإجراءات التحكيم التي تراها منا�شبة.

مادة )26(

يعامل طرفا التحكيم على قدم امل�شاواة وتهياأ لكل منهما فر�شة متكافئة وكاملة 
لعر�ض دعواه.

مادة )27(

تبداأ اإجراءات التحكيم من اليوم الذي يت�شلم فيه املدعى عليه طلب التحكيم من 
املدعي ما مل يتفق الطرفان على موعد اآخر.

مادة )28(

اأو خارجها فاإذا مل يوجد  لطريف التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم يف م�شر 
املكان  ومالئمة  الدعوى  ظروف  مراعاة  مع  التحكيم  مكان  التحكيم  هيئة  عينت  اإتفاق 
لأطرافها ول يخل ذلك ب�شلطة هيئة التحكيم يف اأن جتتمع يف اأي مكان تراه منا�شبا للقيام 
باإجراء من اإجراءات التحكيم ك�شماع اأطراف النزاع اأو ال�شهود اأو اخلرباء اأو الإطالع 
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على م�شتندات اأو معاينة ب�شاعة اأو اأموال اأو اإجراء مداولة بني اأع�شائها اأو غري ذلك.

مادة )29(

1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما مل يتفق الطرفان اأو حتدد هيئة التحكيم لغة اأو لغات 

وعلى  املكتوبة  واملذكرات  البيانات  لغة  على  القرار  اأو  الإتفاق  وي�شري حكم  اأخرى 
املرافعات ال�شفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة اأو ر�شالة توجهها اأو حكم 

ت�شدره ما مل ين�ض اتفاق الطرفني اأو قرار هيئة التحكيم على غري ذلك.
ولهيئة التحكيم اأن تقرر اأن يرفق بكل اأو بع�ض الوثائق املكتوبة التي تقدم يف الدعوى   -2

ترجمة اإىل اللغة اأو اللغات امل�شتعملة يف التحكيم ويف حالة تعدد هذه اللغات يجوز 
ق�شر الرتجمة على بع�شها.

مادة )30(

اأو الذي تعينه هيئة التحكيم  ير�شل املدعي خالل امليعاد املتفق عليه بني الطرفني   -1

اإىل املدعى عليه واإىل كل واحد من املحكمني بيانًا مكتوبًا بدعواه ي�شتمل على ا�شمه 
للم�شائل حمل  الدعوى وحتديد  لوقائع  املدعى عليه وعنوانه و�شرح  وا�شم  وعنوانه 

النزاع وطلباته وكل اأمر اآخر يوجب اتفاق الطرفني ذكره يف هذا البيان.
هيئة  تعينه  الذي  اأو  الطرفني  بني  عليه  املتفق  امليعاد  خالل  عليه  املدعى  وير�شل   -2

التحكيم اإىل املدعى وكل واحد من املحكمني مذكرة مكتوبة بدفاعه ردًا على ما جاء 
ببيان الدعوى وله اأن ي�شمن هذه املذكرة اأية طلبات عار�شة مت�شلة مبو�شوع النزاع 
اأو اأن يتم�شك بحق نا�شئ عنه بق�شد الدفع باملقا�شة وله ذلك ولو يف مرحلة لحقه 

من الإجراءات اإذا راأت هيئة التحكيم اأن الظروف تربر الأخري.
يجوز لكل من الطرفني اأن يرفق ببيان الدعوى اأو مبذكرة الدفاع على ح�شب الأحوال   -3

�شورًا من الوثائق التي ي�شتند اإليها واأن ي�شري اإىل كل اأو بع�ض الوثائق واأدلة الإثبات 
عليها  كانت  مرحلة  اأي  يف  التحكيم  هيئة  بحق  هذا  يخل  ول  تقدميها  يعتزم  التي 
الدعوى يف طلب تقدمي اأ�شول امل�شتندات اأو الوثائق التي ي�شتند اإليها اأي من طريف 

الدعوى.
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مادة )31(

تر�شل �شورة مما يقدمه اأحد الطرفني اإىل هيئة التحكيم من مذكرات اأو م�شتندات 
اأو اأوراق اأخرى اإىل الطرف الآخر وكذلك تر�شل اإىل كل من الطرفني �شورة من كل ما 

يقدم اإىل الهيئة املذكورة من تقارير اخلرباء وامل�شتندات وغريها من الأدلة.

مادة )32(

لكل من طريف التحكيم تعديل طلباته اأو اأوجه دفاعه اأو ا�شتكمالها خالل اإجراءات 
التحكيم ما مل تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعًا من تعطيل الف�شل يف النزاع.

مادة)33(

مو�شوع  �شرح  من  الطرفني  من  كل  لتمكني  مرافعة  جل�شات  التحكيم  هيئة  تعقد   -1

الدعوى وعر�ض حججه واأدلته ولها الإكتفاء بتقدمي املذكرات والوثائق املكتوبة ما 
مل يتفق الطرفان على غري ذلك.

هيئة  تقرر  التي  والإجتماعات  اجلل�شات  مبواعيد  التحكيم  طريف  اإخطار  ويجب   -2

التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة ح�شب 
الظروف.

وتدون خال�شة وقائع كل جل�شة تعقدها هيئة التحكيم يف حم�شر ت�شلم �شورة منه   -3

اإىل كل من الطرفني ما مل يتفقا على غري ذلك.
4- ويكون �شماع ال�شهود واخلرباء بدون اأداء ميني.

مادة )34(

الأوىل من  للفقرة  وفقا  بدعواه  بيانًا مكتوبًا  املدعي دون عذر مقبول  يقدم  اإذا مل   -1

يتفق  مل  ما  التحكيم  اإج���راءات  باإنهاء  التحكيم  هيئة  تاأمر  اأن  وجب  امل���ادة)30( 
الطرفان على غري ذلك.

واإذا مل يقدم املدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقًا للفقرة الثانية من املادة)30( من   -2

هذا القانون وجب اأن ت�شتمر هيئة التحكيم يف اإجراءات التحكيم دون اأن يعترب ذلك 
بذاته اإقرارا من املدعى عليه بدعوى املدعي ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.
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مادة )35(

اإذا تخلف اأحد الطرفني عن ح�شور اإحدى اجلل�شات اأو عن تقدمي ما طلب منه من 
م�شتندات جاز لهيئة التحكيم الإ�شتمرار يف اإجراءات التحكيم واإ�شدار حكم يف النزاع 

اإ�شتنادًا اإىل عنا�شر الإثبات املوجودة اأمامها.

مادة )36(

لهيئة التحكيم تعيني خبريًا اأو اأكرث لتقدمي تقرير مكتوب اأو �شفهي يثبت يف حم�شر   -1

اجلل�شة ب�شاأن م�شائل معينة حتددها وتر�شل اإىل كل من الطرفني من قرارها بتحديد 
املهمة امل�شندة اإىل اخلبري.

 2- وعلى كل من الطرفني اأن يقدم اإىل اخلبري املعلومات املتعلقة بالنزاع واأن ميكنه من 
معاينة وفح�ض ما يطلبه من وثائق اأو ب�شائع اأو اأموال اأخرى متعلقة بالنزاع وتف�شل 

هيئة التحكيم يف كل نزاع يقوم بني اخلبري واأحد الطرفني يف هذا ال�شاأن.
 3- وتر�شل هيئة التحكيم �شورة من تقرير اخلبري مبجرد اإيداعه اإىل كل من الطرفني مع 
اإتاحة الفر�شة له لإبداء راأيه فيه ولكل من الطرفني احلق يف الإطالع على الوثائق 

التي اأ�شتند اإليها اخلبري يف تقريره وفح�شها.
 4- ولهيئة التحكيم بعد تقدمي تقرير اخلبري اأن تقرر من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب 
للطرفني  الفر�شة  اإتاحة  مع  اأقوال اخلبري  ل�شماع  التحكيم عقد جل�شة  اأحد طريف 
هذه  يف  يقدم  اأن  الطرفني  من  ولكل  تقريره  يف  ورد  ما  ب�شاأن  ومناق�شته  ل�شماعه 
اجلل�شة خبريًا اأو اأكرث من طرفه لإبداء الراأي يف امل�شائل التي تناولها تقرير اخلبري 

الذي عينته هيئة التحكيم ما مل يتفق طرفا التحكيم على غري ذلك.

مادة )37(

يخت�ض رئي�ض املحكمة امل�شار اإليها يف املادة)9( من هذا القانون بناًء على طلب 
هيئة التحكيم مبا ياأتي:

اأو ميتنع عن الإجابة باجلزاءات  )اأ( احلكم على من يتخلف من ال�شهود عن احل�شور 
املن�شو�ض عليها يف املادتني78و80 من قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية.

)ب( الأمر بالإنابة الق�شائية.
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مادة )38(

املقررة  لل�شروط  ووفقًا  الأح��وال  يف  التحكيم  هيئة  اأمام  اخل�شومة  �شري  ينقطع 
اإنقطاع �شري اخل�شومة الآثار  لذلك يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ويرتتب على 

املقررة يف القانون املذكور.

ثانيًا:التحكيم وفقا لغرفة التجارة 

املادة 18 

اأن يعامل الأطراف على قدم امل�شاواة،  امل�شاواة يف املعاملة بني الأطراف، يجب 
وكل طرف من الأطراف يعطى الفر�شة كاملة لعر�ض ق�شيته.

املادة 19 
تقرير من النظام الداخلي

)1( مع مراعاة اأحكام هذا القانون، يكون للطرفني حرية الإتفاق على الإجراءات الواجب 
اتباعها من قبل هيئة التحكيم يف ت�شيري الإجراءات.

)2( حالة عدم اتفاق الطرفني، يجوز لهيئة التحكيم، مع مراعاة اأحكام هذا القانون، 
لهيئة  املخولة  ال�شلطة  منا�شبة.  تراها  التي  الطريقة  هذه  مثل  يف  التحكيم  اإجراء 
اأي  من  وال��وزن  والن�شبية  واأهميته  مقبولية،  حتديد  على  القدرة  يت�شمن  التحكيم 

دليل.

املادة 20 
مكان التحكيم

)1( للطرفني حرية التفاق على مكان التحكيم. عدم وجود مثل، ويحدد التفاق، مكان 
راحة  ذلك  يف  مبا  الق�شية،  ظ��روف  مراعاة  مع  التحكيم  هيئة  قبل  من  التحكيم 

الأطراف.
)2( بالرغم من اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة، والتحكيم قبل املحكمة، ما مل يتفق 
الطرفان على خالف ذلك، يجتمع يف اأي مكان تراه منا�شبا للمداولة بني اأع�شائها، 
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الب�شائع  على  للتفتي�ض  اأو  الأط��راف،  اأو  اأو اخلرباء  ال�شهود  ا�شتماع  جل�شات  لعقد 
واملمتلكات الأخرى اأو وثائق.

املادة 21 
بدء اإجراءات التحكيم

ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك، اإجراءات التحكيم فيما يتعلق بنزاع معني 
على التاريخ الذي طلب ا�شتالم النزاع يحال اإىل التحكيم من قبل املدعى عليه.

جزء واحد. قانون الأون�شيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل 15

املادة 22 
لغة

اإج��راءات  يف  اإ�شتخدامها  الواجب  اللغات  اأو  اللغة  على  الإتفاق  حرية  للطرفني   )1(
التحكيم واإذا ف�شل مثل هذا الإتفاق، يتعني على هيئة التحكيم حتديد اللغة اأو اللغات 
التي ت�شتخدم يف الإجراءات، ما مل يتفق الطرفني على خالف ذلك، وت�شري هذه 
اللغة على اأي بيان مكتوب من اأحد الطرفني، وعلى الت�شالت الأخرى من قبل هيئة 

التحكيم.
)2( يجوز لهيئة التحكيم اأن تاأمر اأي دليل وثائقي يكون م�شحوبة برتجمته اإىل اللغة اأو 

اللغات التي اأتفق عليها من قبل الأطراف اأو عينتها هيئة التحكيم.

املادة 23 
بيانات الإدعاء والدفاع

يجوز  التحكيم،  اأو حتدده هيئة  الأط��راف  قبل  )1( خالل فرتة زمنية متفق عليها من 
للمدعي اإبداء الوقائع املوؤيدة لإدعائه، والنقاط املختلف عليها ويقوم املدعى عليه 
على  اإتفقا  قد  الطرفان  يكون  ما مل  بهذه اخل�شو�شيات،  يتعلق  فيما  دفاعه  بذكر 
تنظر  التي  الوثائق  جميع  بياناتهم  مع  يقدموا  اأن  لالأطراف  ويجوز  ذلك.  خالف 

والتى تكون ذات �شلة باملو�شوع اأو اأن ي�شري اإىل وثائق اأو اأدلة اأخرى �شوف تقدم.
)2( ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك، يجوز لأي من الطرفني تعديل تكملة دعواه اأو 
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الدفاع خالل �شري اإجراءات التحكيم، اإل اإذا راأت هيئة التحكيم اأن من غري املنا�شب 
ال�شماح لهوؤلء التعديل بالنظر اإىل التاأخري يف �شنع ذلك. 

املادة 24 
اجلل�صات واملرافعات اخلطية

)1( مع مراعاة اأي اتفاق خمالف من الطرفني، هيئة التحكيم تقرر ما اإذا كانت �شتعقد 
يجب  كان  اإذا  ما  اأو  ال�شفوية،  املرافعات  ل�شماع  اأو  الأدل��ة  لعر�ض  ا�شتماع  جل�شات 
اإذا كان  اإل  املواد. ومع ذلك،  الوثائق وغريها من  اأ�شا�ض  الإج��راءات على  تتم  اأن 
الطرفان قد اتفقا على اأن ل تعقد جل�شات ال�شتماع، يتعني على هيئة التحكيم عقد 
مثل هذه اجلل�شات يف مرحلة منا�شبة من الإجراءات، اإذا طلب ذلك من قبل طرف 

من الأطراف.
2( يجب اأن يعطى الأطراف اإ�شعار م�شبق فيما �شمع اأو اأي اإجتماع لهيئة التحكيم لأغرا�ض 

التفتي�ض عن الب�شائع اأو املمتلكات اأو غريها من الوثائق.
)3( جميع البيانات اأو امل�شتندات اأو املعلومات الأخرى املقدمة اإىل التحكيم والتي تر�شل 
للمحكمة من طرف واحد اإىل الطرف الآخر. اأي�شا اأي تقرير خلبري اأو وثيقة لإثبات 

يجوز لهيئة التحكيم اأن تعتمد عليها يف �شنع قرار وتر�شل قرارها اإىل الأطراف.

املادة 25

اإذا تخلف اأحد الطرفني ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك، دون اأن تظهر اأو 
ت�شبب،

)اأ( اإذا تخلف املدعى عن تقدمي بيان دعواه وفقا للمادة 23 )1(، يجوز لهيئة التحكيم 
اإنهاء الإجراءات.

)ب( اإذا ف�شل املدعى عليه عن تقدمي بيان دفاعه يف وفقا للمادة 23 )1(، يجوز لهيئة 
قبول من  ذاته  الف�شل يف حد  بدون عالج هذا  الإج��راءات  الإ�شتمرار يف  التحكيم 

�شاحب املطالبة بالإدعاءات.
)ج( اإذا ف�شل اأي طرف اأن يظهر يف جل�شة ا�شتماع اأو لإنتاج وثائقي الأدلة، يجوز لهيئة 

التحكيم الإ�شتمرار يف الإجراءات بناء على الأدلة املعرو�شة عليها.
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العربية  الإم���ارات  لدولة  الحت��ادي��ة  املدنية  الإج���راءات  قانون  ثالثًا: 
املتحدة 

على املحكمني اأن يحلفوا ال�شهود اليمني وكل من اأدى �شهادة كاذبة اأمام املحكمني 
يعترب مرتكبًا جلرمية �شهادة الزور.

املادة )212(

ي�شدر املحكم حكمه غري مقيد باإجراءات املرافعات عدا ما ن�ض عليه يف هذا الباب   -1

اأوجه دفاعهم ومتكينهم من تقدمي  والإج��راءات اخلا�شة بدعوة اخل�شوم و�شماع 
عليها  ي�شري  معينة  اإج��راءات  على  الإتفاق  للخ�شوم  يجوز  ذلك  ومع  م�شتنداتهم 

املحكم.
بال�شلح فال  اإذا كان مفو�شًا  اإل  القانون  قواعد  املحكم على مقت�شى  ويكون حكم   -2

يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
وتطبق القواعد اخلا�شة بالنفاذ املعجل على اأحكام املحكمني.  -3

ويجب اأن ي�شدر حكم املحكم يف دولة الإمارات العربية املتحدة واإل اتبعت يف �شاأنه   -4

القواعد املقررة لأحكام املحكمني ال�شادرة يف بلد اأجنبي.
اأن  ويجب  املخالف  الراأي  مع  كتابته  وجتب  الآراء  باأغلبية  املحكمني  حكم  وي�شدر   -5

اأق��وال  ملخ�ض  وعلى  التحكيم  على  الإتفاق  من  �شورة  على  خا�ض  بوجه  ي�شتمل 
اخل�شوم وم�شتنداتهم واأ�شباب احلكم ومنطوقه وتاريخ �شدوره واملكان الذي �شدر 
اأكرث من املحكمني توقيع احلكم ذكر  اأو  واإذا رف�ض واحد  فيه وتوقيعات املحكمني 

ذلك فيه ويكون احلكم �شحيحًا اإذا وقعته اأغلبية املحكمني.
ويحرر احلكم باللغة العربية ما مل يتفق اخل�شوم على غري ذلك وعندئذ يتعني اأن   -6

ترفق به عند اإيداعه ترجمة ر�شمية.
ويعترب احلكم �شادرًا من تاريخ توقيع املحكمني عليه بعد كتابته.  -7

املادة )213(

يف التحكيم الذي يتم عن طريق املحكمة يجب على املحكمني اإيداع احلكم مع اأ�شل   -1

بنظر  اأ�شاًل  املخت�شة  املحكمة  كتاب  قلم  وامل�شتندات  واملحا�شر  التحكيم  وثيقة 
ايداع  عليهم  يجب  كما  احلكم  ل�شدور  التالية  يومًا  ع�شر  اخلم�شة  خالل  الدعوى 
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�شورة من احلكم قلم كتاب املحكمة لت�شليمها اإىل كل طرف وذلك خالل خم�شة اأيام 
من ايداع الأ�شل ويحرر كاتب املحكمة حم�شرا بهذا الإيداع يعر�شه على القا�شى اأو 
رئي�ض الدائرة ح�شب الأحوال لتحديد جل�شة خالل خم�شة ع�شر يومًا للت�شديق على 

احلكم ويعلن الطرفان بها.
املحكمة  كتاب  قلم  يف  الإي��داع  كان  اإ�شتئناف  ق�شية  على  واردًا  التحكيم  كان  واإذا   -2

املخت�شة اأ�شاًل بنظر الإ�شتئناف.
اأن  املحكمني  على  فيجب  املحكمة  خارج  اخل�شوم  بني  يتم  الذي  التحكيم  يف  اأما   -3

ي�شلموا �شورة من احلكم اإىل كل طرف خالل خم�شة اأيام من �شدور قرار التحكيم 
وتنظر املحكمة يف ت�شديق اأو اإبطال القرار بناًء على طلب اأحد اخل�شوم بالإجراءات 

املعتادة لرفع الدعوى.

املادة )214(

اإليهم  تعيده  اأن  املحكمني  حكم  ت�شديق  طلب  يف  النظر  اأثناء  للمحكمة  يجوز 
غري  كان  اإذا  احلكم  لتو�شيح  اأو  التحكيم  م�شائل  من  فيه  الف�شل  اأغفلوا  فيما  للنظر 
حمدد بالدرجة التي ميكن معها تنفيذه وعلى املحكمني يف هاتني احلالتني اأن ي�شدروا 
 قرارهم خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ابالغهم بالقرار اإل اإذا قررت املحكمة خالف ذلك.

ول يجوز الطعن يف قرارها اإل مع احلكم النهائي ال�شادر بت�شديق احلكم اأو ابطاله.

رابعًا: قواعد حمكمة لندن للتحكيم الدويل 
اإدارة اإجراءات التحكيم

وي�شجعون على فعل ذلك،  بل  التحكيم،  اإج��راءات  يتفقوا على  اأن  يجوز لالأطراف   -1

بالتم�شي مع الواجبات العامة لهيئة التحكيم يف كل الأوقات:
الفر�شة  منهم  كل  ومنح  الأط��راف،  جميع  بني  وحمايد  عادل  ب�شكل  بالت�شرف   اأ- 

املعقولة لعر�ض ق�شيته واأن يعامل كذلك يف مواجهة خ�شمه.
اتخاذ الإجراءات املنا�شبة لظروف التحكيم، وحتا�شي التاأخري غري ال�شروري   ب- 
وامل�شروفات، وذلك من اأجل توفري و�شائل عادلة وكافية لإ�شدار القرار النهائي 

يف النزاع بني الأطراف.

تكون تلك التفاقات كتابة بني الأطراف اأو اأن يتم ت�شجيلها كتابة بوا�شطة هيئة 
التحكيم بناء على طلب وتفوي�ض من الأطراف.
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ما مل يتفق الأطراف على خالف ذلك وفق املادة 1/14، فاإن هيئة التحكيم تكون لها   -2

اأو�شع ال�شالحيات يف التنازل عن واجباتها املمنوحة وفق ذلك القانون/القوانني اأو 
القواعد القانونية بال�شكل الذي قد تراه هيئة التحكيم عمليا، ويلتزم الأطراف يف 
جميع الأوقات بالقيام بكل ما هو �شروري من اأجل اإجراءات حتكيم عادلة، وكافية 

وعاجلة.

اإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثالثة اأع�شاء، يجوز للرئي�ض بعد موافقة ع�شوي   -3

هيئة التحكيم الآخرين اأن ي�شع القواعد الإجرائية مبفرده.

املادة اخلام�صة ع�صر
تقدمي املذكرات الكتابية وامل�صتندات

تكون هيئة  اأن  اأو   ،1/14 امل��ادة  اتفقوا بخالف ذلك وفق  الأط��راف قد  ما مل يكن   -1

التحكيم قد قررت خالف ذلك، فاإن مرحلة اإجراءات التحكيم املكتوبة �شوف تكون 
كما هو وارد اأدناه.

خالل )30( يوما من ا�شتالم الإخطار من امل�شجل عن ت�شكيل هيئة التحكيم، يقوم   -2

واأي  الكايف  بالتف�شيل  الوقائع  مبينا  امل�شجل  اإىل  الدعوى  مذكرة  باإر�شال  املدعي 
مربرات قانونية تعتمد عليها، مع ذكر التعوي�ض املطالب به من الأطراف الأخرى، 

مع مراعاة كون تلك الأمور مل يتم اإدراجها يف طلب التحكيم.
من  ال�شادر  الكتابي  الإخطار  اأو  الدعوى  مذكرة  ا�شتالم  من  يوما   )30( خالل   -3

املدعي الذي يفيد باأنه يعترب طلب اللجوء للتحكيم على اأنه مذكرة الدعوى، يقوم 
املدعى عليه باإر�شال دفاعه اإىل امل�شجل مبينا فيه بالتف�شيل الكايف اأي من الوقائع 
واملربرات القانونية الواردة يف مذكرة الدعوى اأو الطلب )كيفما يكون احلال( التي 
يقر ب�شحتها اأو ينكرها، وعلى اأي اأ�شا�ض اأو وقائع اأخرى واأي مربرات قانونية يعتمد 
عليها. اأي دعاوى م�شادة يتم تقدميها مع مذكرة الدفاع بنف�ض الطريقة التي تعد 

بها املطالبات �شمن مذكرة الدعوى.
خالل )30( يوما من ا�شتالم مذكرة الدفاع، يقوم املدعي باإر�شال مذكرة التعقيب   -4

على الدفاع اإىل امل�شجل، واإذا كانت هنالك دعاوى م�شادة، اأن يقدم دفاعه عليها 
بنف�ض الطريقة التي يعد بها الدفاع يف مذكرة الدفاع.

فاإن على  امل�شادة،  الدعوى  الدفاع على دفع �شد  التعقيب على  اإذا ت�شمن مذكرة   -5

املدعى عليه اأن ير�شل اإىل امل�شجل خالل )30( يوم من ا�شتالم تلك املذكرة مذكرة 
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بالتعقيب على التعقيب على الدعوى امل�شادة.
كانت  اإذا  اأو،   ( بن�شخ  م�شحوبة  تكون  املادة  هذه  يف  اإليها  امل�شار  املذكرات  جميع   -6

عليها  يعتمد  التي  ال�شرورية  امل�شتندات  جميع  من   ) قوائم  خا�ض،  ب�شكل  �شخمة 
الطرف املعني بحيث ل تكون قد �شبق اإرفاقها من اأي طرف، و) عندما يكون ذلك 

منا�شبا ( اأن يرفق اأي عينات اأو معرو�شات ذات �شلة.
تقوم  املادة،  املذكورة يف هذه  املذكرات  ا�شتالم  اأ�شرع وقت عملي ممكن عقب  يف   -7

هيئة التحكيم مببا�شرة عملها بالطريقة التي يكون الأطراف قد اتفقوا عليها كتابة 
اأو طبقا ل�شالحيات هيئة التحكيم املن�شو�ض عليها يف هذه القواعد.

اإذا ف�شل املدعى عليه يف تقدمي مذكرة الدفاع، اأو ف�شل املدعي يف تقدمي مذكرة دفاع   -8

�شد الدعوى امل�شادة، اأو اإذا ف�شل اأي طرف يف اأي مرحلة من ال�شتفادة من الفر�شة 
اأو التي وجهت بها   6/15 2/15 اىل  يف تقدمي ق�شيته بالطريقة املقررة وفق املادة 
هيئة التحكيم، فاإنه يجوز لهيئة التحكيم برغم ذلك اأن ت�شتمر يف التحكيم وت�شدر 

قرارها. 

خام�صًا : اإجراءات التحكيم وفقا لقواعد الأون�صيرتال 
ورد الن�ض على اإجراءات التحكيم يف الباب الثالث من قواعد الأون�شيرتال 

 اأحكام عامة
املادة 17

مع مراعاة هذه القواعد، يجوز لهيئة التحكيم اأن ت�شري التحكيم على النحو الذي تراه   -1

منا�شبًا، �شريطة اأن يعامل الأطراف على قدم امل�شاواة واأن تتاح لكل طرف، يف مرحلة 
لدى  التحكيم،  هيئة  وت�شري  ق�شيته.  لعر�ض  معقولة  فر�شة  الإج��راءات،  من  منا�شبة 
ممار�شتها �شالحيتها التقديرية، الإجراءات على نحو يتفادى الإبطاء والإنفاق بال داع،

ويكفل الإن�شاف والكفاءة يف ت�شوية املنازعات بني الأطراف.
ت�شع هيئة التحكيم اجلدول الزمني املوؤقت للتحكيم يف اأقرب وقت ممكن عمليا بعد   -2

ت�شكيلها وبعد دعوة الأطراف اإىل اإبداء اآرائهم. ويجوز لهيئة التحكيم يف اأِي وقت، 
بعد دعوة الأطراف اإىل اإبداء اآرائهم، اأن متدد اأو تق�شر اأي مدة زمنية تنق�ض عليها 

القواعد اأو يتفق عليها الأطراف.
تعقد هيئة التحكيم جل�شات ا�شتماع لأقوال ال�شهود، مبن فيهم ال�شهود اخلرباء، اأو   -3

للمرافعات ال�شفوية، اإذا طلب ذلك اأي طرف يف مرحلة منا�شبة من الإجراءات. فاإن 
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مل يطلب ذلك، قررت هيئة التحكيم ما اإذا كان من الأوفق عقد جل�شات ا�شتماع من 
هذا القبيل اأو ال�شري يف الإجراءات على اأ�شا�ض الوثائق وغريها من امل�شتندات.

على الطرف الذي ير�شل خطابات اإىل هيئة التحكيم اأن ير�شل كل تلك اخلطابات    -4

واحد ما مل  وتر�شل جميع هذه اخلطابات يف وقت  الآخرين.  الأط��راف  اإىل جميع 
ت�شمح هيئة التحكيم بخالف ذلك، اإن كان القانون املنطبق يجيز لها هذا.

يجوز لهيئة التحكيم، بناًء على طلب اأي طرف، اأن ت�شمح ب�شم �شخ�ض ثالث واحد   -5

اأو اأكرث كطرف يف عملية التحكيم، �شريطة اأن يكون ذلك ال�شخ�ض طرفا يف اتفاق 
التحكيم، ما مل تر هيئة التحكيم، بعد اإعطاء جميع الأطراف، مبن فيهم ال�شخ�ض 
اأو الأ�شخا�ض املراد �شمهم، فر�شة ل�شماع اأقوالهم، اأنه ينبغي عدم ال�شماح بذلك 
ال�شم لأنه يلحق �شررًا باأي من اأولئك الأطراف. ويجوز لهيئة التحكيم اأن ت�شدر 
قرار حتكيم واحدًا اأو عدة قرارات حتكيم ب�شاأن كل الأطراف امل�شاركني على هذا 

النحو يف عملية التحكيم.

املبحث الثاين
اإجراءات التحكيم 

بني  التحكيم  اتفاق  يف  الأط��راف  لتفاق  وفقا  تتم  التحكيم  اإج���راءات  اأن  جند 
العملية  اإج��راءات  تنفيذ  اأثناء  واملكتوبة  ال�شفوية  الإج���راءات  وحتديد  النزاع  اأط��راف 
التحكيمية ويجب اأن يتم معاملة اأطراف التحكيم على قدم امل�شاواة وت�شمح لكل منهما 
بقدر من امل�شاواة وحتديد اجلدول الزمني لعملية التحكيم ويكون اإ�شدار قرار التحكيم 

باأغلبيه الأ�شوات وعند ت�شاوى الأ�شوات يرجح القرار املحكم الرئي�شي.

اأما اإذا كان التحكيم موؤ�ش�شي فنجد اأن مراكز التحكيم هي التي حتدد الإجراءات 
التي يتبعها املركز فنجد اأن قواعد الأون�شيرتال اأن هيئة التحكيم هي التي ت�شري التحكيم 
وفقا ملا تراه ب�شرط اأن يعامل كال منهما على قدم امل�شاواة وتتاح لكل منهما فر�شة منا�شبة 
الإج��راءات مبا مينع تعطيل  التحكيم  وت�شري هيئة  الإج��راءات حتي يعر�ض ق�شيته  من 
الإجراءات ويكفل الإن�شاف والكفاءة يف ت�شوية الفر�شة بني الأطراف وهيئة التحكيم هى 
التي تعقد جل�شات التحكيم ال�شفوى اإذا طلب ذلك اأي طرف يف اأي مرحلة من املراحل 
اأن ت�شمح ب�شم �شخ�ض  اأي طرف ميكن  اأن هيئة التحكيم بناء على طلب  وكذلك جند 
ثالث واحد اأو اأكرث كطرف فى عملية التحكيم ب�شرط اأن يكون ذلك ال�شخ�ض طرفا فى 
اإتفاق التحكيم ما مل ترى هيئة التحكيم اأنه ينبغي عدم ال�شماح بال�شم لأن ال�شم يلحق 
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�شرر باأى طرف من الأطراف.

وهيئة التحكيم متار�ض �شلطاتها التقديرية يف اإجراءات التحكيم على نحو يكفل 
جتنب اأى تاأخري اأو نفقات غري �شرورية توؤدي اإىل زيادة م�شاريف التحكيم بدون مربر.

واملوؤ�ش�شات  املراكز  كافة  يف  مت�شابه  تكون  تكاد  التحكيم  اإج���راءات  اأن  وجن��د 
التحكيمية يف حتديد املدد والإجراءات وكذلك �شماع ال�شهود واخلرباء.
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ملحق وثائقي
ن�صو�ص التحكيم يف القوانني املقارنة
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االحتادي  املدنية  االإج��راءات  يف قانون  ال��واردة  التحكيم  ن�صو�ص  اأواًل: 
لدولة االإمارات العربية املتحدة 

)الباب الثالث (
املادة )203(

الحق  باتفاق  �أو  �الأ�سا�سي  �لعقد  يف  ي�سرتطو�  �أن  عامة  ب�سفة  للمتعاقدين  يجوز   -1

�أكرث كما  �أو  �لنز�ع يف تنفيذ عقد معني على حمكم  ين�ساأ بينهم من  عر�ض ما قد 
يجوز �الإتفاق على �لتحكيم يف نز�ع معني ب�سروط خا�سة. 

وال يثبت �الإتفاق على �لتحكيم �إال بالكتابة.  -2

كان  ولو  �لدعوى  نظر  �أثناء  �أو  �لتحكيم  وثيقة  يف  �لنز�ع  مو�سوع  يحدد  �أن  ويجب   -3

�ملحكمون مفو�سني بال�سلح و�إال كان �لتحكيم باطاًل.
على  �الإتفاق  ي�سح  وال  �ل�سلح  فيها  يجوز  ال  �لتي  �مل�سائل  يف  �لتحكيم  يجوز  وال   -4

�لتحكيم �إال ممن له �أهلية �لت�سرف يف �حلق حمل �لنز�ع.
و�إذ� �تفق �خل�سوم على �لتحكيم يف نز�ع ما فال يجوز رفع �لدعوى به �أمام �لق�ساء   -5

ومع ذلك �إذ� جلاأ �أحد �لطرفني �إىل رفع �لدعوى دون �إعتد�د ب�سرط �لتحكيم ومل 
يعرت�ض �لطرف �الآخر يف �جلل�سة �الأوىل جاز نظر �لدعوى و�عترب �سرط �لتحكيم 

الغيًا.

املادة )204(

�أكرث  �أو  �أو �متنع و�حد  �إذ� وقع �لنز�ع ومل يكن �خل�سوم قد �تفقو� على �ملحكمني   -1

�أو قام  �أو حكم برده  �أو عزل عنه  �إعتزله  �أو  من �ملحكمني �ملتفق عليهم عن �لعمل 
عينت  �خل�سوم  بني  �ل�ساأن  هذ�  يف  �تفاق  هناك  يكن  ومل  له  مبا�سرته  من  مانع 
�ملحكمة �ملخت�سة �أ�ساًل بنظر �لنز�ع من يلزم من �ملحكمني وذلك بناًء على طلب 
�أن يكون عدد من تعينهم  �أحد �خل�سوم باالإجر�ء�ت �ملعتادة لرفع �لدعوى ويجب 

�ملحكمة م�ساويا للعدد �ملتفق عليه بني �خل�سوم �أو مكمال له.
وال يجوز �لطعن يف �حلكم �ل�سادر بذلك باأي طريق من طرق �لطعن.  -2

املادة )205(

�الإتفاق  باأ�سمائهم يف  �إذ� كانو� مذكورين  �إال  بال�سلح  ال يجوز تفوي�ض �ملحكمني 
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على �لتحكيم �أو يف وثيقة الحقة.

املادة )206(

�ملدنية  حقوقه  من  حمرومًا  �أو  عليه  حمجوزً�  �أو  قا�سرً�  �ملحكم  يكون  �أن  يجوز  ال   -1

ب�سبب عقوبة جنائية �أو مفل�سًا ما مل يرد �إليه �عتباره.
و�إذ� تعدد �ملحكمون وجب يف جميع �الأحو�ل �أن يكون عددهم وتر�.  -2

املادة )207(

يجب �أن يكون قبول �حلكم بالكتابة �أو باإثبات قبوله يف حم�سر �جلل�سة.  -1

و�إذ� تنحى �ملحكم بغري �سبب جدي عن �لقيام بعمله بعد قبوله �لتحكيم جاز �حلكم   -2

عليه بالتعوي�سات.
وال يجوز عزله �إال مبو�فقة �خل�سوم جميعًا غري �أنه يجوز للمحكمة �ملخت�سة �أ�ساًل   -3

�إقالة �ملحكم و�الأمر بتعيني بديل عنه  بنظر �لنز�ع وبناًء على طلب �أحد �خل�سوم 
بالطريقة �لتي جرى تعيينه بها �إبتد�ء وذلك يف حالة ثبوت �أن �ملحكم �أهمل ق�سد� 

�لعمل مبقت�سى �إتفاق �لتحكيم رغم لفت نظره خطيًا بذلك.
ويطلب  �سخ�سه  تعيني  بعد  تظهر  �أو  حتدث  الأ�سباب  �إال  �حلكم  عن  رده  يجوز  وال   -4

�لرد لذ�ت �الأ�سباب �لتي يرد بها �لقا�سي �أو يعترب ب�سببها غري �سالح للحكم ويرفع 
طلب �لرد �إىل �ملحكمة �ملخت�سة �أ�ساًل بنظر �لدعوى خالل خم�سة �أيام من �إخبار 
تاليًا  كان  �إذ�  به  علمه  �أو  �لرد  �سبب  حدوث  تاريخ  من  �أو  �ملحكم  بتعيني  �خل�سم 
الإخباره بتعيني �ملحكم وفى جميع �الأحو�ل ال يقبل طلب �لرد �إذ� �سدر حكم �ملحكمة 

�أو �أقفل باب �ملر�فعة يف �لق�سية.

املادة )208(

�خل�سوم  باإخطار  �لتحكيم  قبول  من  �الأكرث  على  يومًا  ثالثني  خالل  �ملحكم  يقوم   -1

بالقو�عد  تقيد  دون  وذلك  �إنعقادها  �لنز�ع ومبكان  لنظر  �أول جل�سة حتدد  بتاريخ 
�ملقررة يف هذ� �لقانون لالإعالن ويحدد لهم موعد� لتقدمي م�ستند�تهم ومذكر�تهم 

و�أوجه دفاعهم.
ويجوز �حلكم بناًء على ما يقدمه جانب و�حد �إذ� تخلف �الآخر عن ذلك يف �ملوعد   -2
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�ملحدد.
و�إذ� تعدد �ملحكمون وجب �أن يتولو� جمتمعني �إجر�ء�ت �لتحقيق و�أن يوقع كل منهم   -3

على �ملحا�سر.

املادة )209(

تنقطع �خل�سومة �أمام �ملحكم �إذ� قام �سبب من �أ�سباب �إنقطاع �خل�سومة �ملقررة   -1

�لدعوى قد  تكن  قانونًا ما مل  �ملقررة  �آثاره  �الإنقطاع  �لقانون ويرتتب على  يف هذ� 
حجزت للحكم.

بتزوير  �أو طعن  �أولية تخرج عن والية �ملحكم  �لتحكيم م�ساألة  و�إذ� عر�ست خالل   -2

�أوقف  �آخر  جنائي  حادث  عن  �أو  تزويرها  عن  جنائية  �إج��ر�ء�ت  �تخذت  �أو  ورقة 
�إىل  للرجوع  �ملحكم عمله  يوقف  كما  �إنتهائي  فيها حكم  ي�سدر  �ملحكم عمله حتى 

رئي�ض �ملحكمة �ملخت�سة الإجر�ء ما ياأتي :-
�أو ميتنع  �أ( �حلكم باجلز�ء �ملقرر قانونًا على من يتخلف من �ل�سهود عن �حل�سور 

عن �الإجابة.
ب( �حلكم بتكليف �لغري �إبر�ز م�ستند� يف حوزته �سروري للحكم يف �لتحكيم.

ج( �لتقرير باالإنابة �لق�سائية.

املادة )210(

�ملحكم  على  كان  للحكم  �أجال  �لتحكيم  على  �التفاق  يف  �خل�سوم  ي�سرتط  مل  �إذ�   -1

�أ�سهر من تاريخ جل�سة �لتحكيم �الأوىل و�إال جاز ملن �ساء من  �أن يحكم خالل �ستة 
�خل�سوم رفع �لنز�ع �إىل �ملحكمة �أو �مل�سى فيه �أمامها �إذ� كان مرفوعا من قبل.

وللخ�سوم �الإتفاق - �سر�حة �أو �سمنا على مد �مليعاد �ملحدد �إتفاقا �أو قانونا ولهم   -2

تفوي�ض �حلكم يف مدة �إىل �أجل معني ويجوز للمحكمة بناء على طلب �حلكم �أو �أحد 
�خل�سوم مد �الأجل �ملحدد بالفقرة �ل�سابقة للمدة �لتي تر�ها منا�سبة للف�سل يف 

�لنز�ع.
ويوقف �مليعاد كلما �أوقفت �خل�سومة �أو �إنقطعت �أمام �ملحكم وي�ستاأنف �سريه من   -3

تاريخ علم �ملحكم بزو�ل �سبب �لوقف �أو �الإنقطاع و�إذ� كان �لباقي من �مليعاد �أقل 
من �سهر �إمتد �إىل �سهر.
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املادة )211(

على �ملحكمني �أن يحلفو� �ل�سهود �ليمني وكل من �أدى �سهادة كاذبة �أمام �ملحكمني 
يعترب مرتكبًا جلرمية �سهادة �لزور.

املادة )212(

ي�سدر �ملحكم حكمه غري مقيد باإجر�ء�ت �ملر�فعات عد� ما ن�ض عليه يف هذ� �لباب   -1

�أوجه دفاعهم ومتكينهم من تقدمي  و�الإج��ر�ء�ت �خلا�سة بدعوة �خل�سوم و�سماع 
عليها  ي�سري  معينة  �إج��ر�ء�ت  على  �الإتفاق  للخ�سوم  يجوز  ذلك  ومع  م�ستند�تهم 

�ملحكم.
بال�سلح فال  �إذ� كان مفو�سًا  �إال  �لقانون  قو�عد  �ملحكم على مقت�سى  ويكون حكم   -2

يتقيد بهذه �لقو�عد عد� ما تعلق منها بالنظام �لعام.
وتطبق �لقو�عد �خلا�سة بالنفاذ �ملعجل على �أحكام �ملحكمني.  -3

ويجب �أن ي�سدر حكم �ملحكم يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�إال �تبعت يف �ساأنه   -4

�لقو�عد �ملقررة الأحكام �ملحكمني �ل�سادرة يف بلد �أجنبي.
�أن  ويجب  �ملخالف  �لر�أي  مع  كتابته  وجتب  �الآر�ء  باأغلبية  �ملحكمني  حكم  وي�سدر   -5

�أق��و�ل  ملخ�ض  وعلى  �لتحكيم  على  �الإتفاق  من  �سورة  على  خا�ض  بوجه  ي�ستمل 
�خل�سوم وم�ستند�تهم و�أ�سباب �حلكم ومنطوقه وتاريخ �سدوره و�ملكان �لذي �سدر 
�أكرث من �ملحكمني توقيع �حلكم ذكر  �أو  و�إذ� رف�ض و�حد  فيه وتوقيعات �ملحكمني 

ذلك فيه ويكون �حلكم �سحيحًا �إذ� وقعته �أغلبية �ملحكمني.
ويحرر �حلكم باللغة �لعربية ما مل يتفق �خل�سوم على غري ذلك وعندئذ يتعني �أن   -6

ترفق به عند �إيد�عه ترجمة ر�سمية.
ويعترب �حلكم �سادرً� من تاريخ توقيع �ملحكمني عليه بعد كتابته.  -7
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املادة )213(

يف �لتحكيم �لذي يتم عن طريق �ملحكمة يجب على �ملحكمني �إيد�ع �حلكم مع �أ�سل   -1

بنظر  �أ�ساًل  �ملخت�سة  �ملحكمة  كتاب  قلم  و�مل�ستند�ت  و�ملحا�سر  �لتحكيم  وثيقة 
�يد�ع  عليهم  يجب  كما  �حلكم  ل�سدور  �لتالية  يومًا  ع�سر  �خلم�سة  خالل  �لدعوى 
�سورة من �حلكم قلم كتاب �ملحكمة لت�سليمها �إىل كل طرف وذلك خالل خم�سة �أيام 
من �إيد�ع �الأ�سل ويحرر كاتب �ملحكمة حم�سر� بهذ� �الإيد�ع يعر�سه على �لقا�سى �أو 
رئي�ض �لد�ئرة ح�سب �الأحو�ل لتحديد جل�سة خالل خم�سة ع�سر يومًا للت�سديق على 

�حلكم ويعلن �لطرفان بها.
�ملحكمة  كتاب  قلم  يف  �الإي��د�ع  كان  �إ�ستئناف  ق�سية  على  و�ردً�  �لتحكيم  كان  و�إذ�   -2

�ملخت�سة �أ�ساًل بنظر �الإ�ستئناف.
�أن  �ملحكمني  على  فيجب  �ملحكمة  خارج  �خل�سوم  بني  يتم  �لذي  �لتحكيم  يف  �أما   -3

ي�سلمو� �سورة من �حلكم �إىل كل طرف خالل خم�سة �أيام من �سدور قر�ر �لتحكيم 
وتنظر �ملحكمة يف ت�سديق �أو �إبطال �لقر�ر بناًء على طلب �أحد �خل�سوم باالإجر�ء�ت 

�ملعتادة لرفع �لدعوى.

املادة )214(

يجوز للمحكمة �أثناء �لنظر يف طلب ت�سديق حكم �ملحكمني �أن تعيده �إليهم للنظر 
حمدد  غري  كان  �إذ�  �حلكم  لتو�سيح  �أو  �لتحكيم  م�سائل  من  فيه  �لف�سل  �أغفلو�  فيما 
بالدرجة �لتي ميكن معها تنفيذه وعلى �ملحكمني يف هاتني �حلالتني �أن ي�سدرو� قر�رهم 

خالل ثالثة �أ�سهر من تاريخ �إبالغهم بالقر�ر �إال �إذ� قررت �ملحكمة خالف ذلك.

�أو  �حلكم  بت�سديق  �ل�سادر  �لنهائي  �حلكم  مع  �إال  قر�رها  يف  �لطعن  يجوز  وال 
�إبطاله.

املادة )215(

�أودع �حلكم قلم كتابها  �إذ� �سادقت عليه �ملحكمة �لتي  �إال  ال ينفذ حكم �ملحكمني   -1

�أنه ال يوجد مانع من  وذلك بعد �الإطالع على �حلكم ووثيقة �لتحكيم و�لتثبت من 
تنفيذه وتخت�ض هذه �ملحكمة بت�سحيح �الأخطاء �ملادية يف حكم �ملحكمني بناًء على 
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طلب ذوي �ل�ساأن بالطرق �ملقررة لت�سحيح �الأحكام.
ويخت�ض قا�سي �لتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم �ملحكمني.  -2

املادة )216(

يجوز للخ�سوم طلب بطالن حكم �ملحكمني عندما تنظر �ملحكمة يف �مل�سادقة عليه   -1

وذلك يف �الأحو�ل �الآتية:
�أو �سقطت بتجاوز  �أو بناًء على وثيقة باطلة  �إذ� كان قد �سدر بغري وثيقة حتكيم  �أ( 

�مليعاد �أو �إذ� خرج �حلكم عن حدود �لوثيقة.
ب( �إذ� �سدر �حلكم من حمكمني مل يعينو� طبقًا للقانون �أو �سدر من بع�سهم دون �أن 
يكونو� ماأذونني باحلكم يف غيبة �الآخرين �أو �سدر بناًء على وثيقة حتكيم مل يحدد 
فيها مو�سوع �لنز�ع �أو �سدر من �سخ�ض لي�ست له �أهلية �الإتفاق على �لتحكيم �أو 

من حمكم ال تتوفر فيه �ل�سر�ئط �لقانونية.
ج( �إذ� وقع بطالن يف �حلكم �أو بطالن يف �الإجر�ء�ت �أثر يف �حلكم.

وال مينع من قبول �لبطالن تنازل �خل�سم عن حقه فيه قبل �سدور حكم �ملحكمني.  -2

املادة )217(
�أحكام �ملحكمني ال تقبل �لطعن فيها باأي طريق من طرق �لطعن.  -1

�أو ببطالنه فيجوز �لطعن فيه  �أما �حلكم �ل�سادر بامل�سادقة على حكم �ملحكمني   -2

بطرق �لطعن �ملنا�سبة.
كان  �إذ�  لال�ستئناف  قاباًل  �حلكم  يكون  ال  �ل�سابقة  �لفقرة  حكم  من  و��ستثناء   -3

�ملحكمون مفو�سني بال�سلح �أو كان �خل�سوم قد نزلو� �سر�حة عن حق �ال�ستئناف 
�أو كانت قيمة �لنز�ع ال تزيد على ع�سرة �آالف درهم.
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املادة )218(

يرتك للمحكمني تقدير �أتعابهم وم�ساريف �لتحكيم ولهم �أن يحكمو� بها كلها �أو 
بع�سها على �لطرف �خلا�سر وللمحكمة بناًء على طلب �أحد �خل�سوم تعديل هذ� �لتقدير 

مبا ينا�سب �جلهد �ملبذول وطبيعة �لنز�ع.
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ثانيًا:قانون التحكيم امل�صري

قانون رقم 27 ل�صنة 1994
باإ�صدار قانون يف �صاأن التحكيم يف املواد املدنية والتجارية

با�صم ال�صعب
رئي�ص اجلمهورية

قرر جمل�ص ال�صعب القانون االآتي ن�صه وقد اأ�صدرناه:

)املادة االأوىل(

يعمل باأحكام �لقانون �ملر�فق على كل حتكيم قائم وقت نفاذه �أو يبد�أ بعد نفاذه 
ولو �أ�ستند �إىل �إتفاق حتكيم �سبق �إبر�مه قبل نفاذ هذ� �لقانون.

)املادة الثانية(

قو�ئم  وي�سع  �لقانون  هذ�  �أحكام  لتنفيذ  �لالزمة  �لقر�ر�ت  �لعدل  وزير  ي�سدر 
�ملحكمني �لذين يجرى �الختيار من بينهم وفقًا حلكم �ملادة 17 من هذ� �لقانون.

)املادة الثالثة(

قانون  باإ�سد�ر   1968 ل�سنة   13 رقم  �لقانون  من   513 �إىل   501 من  �مل��و�د  تلغى 
�ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية كما يلغى �أي حكم خمالف الأحكام هذ� �لقانون.

) املادة الرابعة(

ين�سر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�سمية ويعمل به بعد �سهر من �ليوم �لتايل لتاريخ 
ن�سره.

يب�سم هذ� �لقانون بخامت �لدولة وينفذ كقانون من قو�نينها.
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�سنة  �أبريل   18 �ملو�فق  ه�   1414 �سنة  �لقعدة  7 ذي  برئا�سة �جلمهورية يف  �سدر 
1994 م.

و�لتجارية”. �ملدنية  �ملو�د  يف  �لتحكيم  �ساأن  يف  “قانون 

الباب االأول
اأحكام عامة

)مادة 1(

مع عدم �الإخالل باأحكام �الإتفاقيات �لدولية �ملعمول بها يف جمهورية م�سر �لعربية 
ت�سري �أحكام هذ� �لقانون على كل �لتحكيم بني �أطر�ف من �أ�سخا�ض �لقانون �لعام �أو 
�لقانون �خلا�ض �أيًا كانت طبيعة �لعالقة �لقانونية �لتي يدور حولها �لنز�ع �إذ� كان هذ� 
�لتحكيم يجرى يف م�سر �أو �إذ� كان حتكيمًا جتاريًا دوليًا يجري يف �خلارج و�تفق �أطر�فه 
على �إخ�ساعه الأحكام هذ� �لقانون. وبالن�سبة �إىل منازعات �لعقود �الإد�رية يكون �التفاق 
لالأ�سخا�ض  بالن�سبة  �خت�سا�سه  يتوىل  من  �أو  �ملخت�ض  �لوزير  مبو�فقة  �لتحكيم  على 

�العتبارية �لعامة، واليجوز �لتفوي�ض يف ذلك. 

)مادة 2(

�لنز�ع حول عالقة قانونية  ن�ساأ  �إذ�  �لقانون  �لتحكيم جتاريًا يف حكم هذ�  يكون 
توريد  �ملثال  �سبيل  وي�سمل ذلك على  �أو غري عقدية  كانت  �إقت�سادي عقدية  ذ�ت طابع 
�ل�سلع �أو �خلدمات و�لوكاالت �لتجارية وعقود �لت�سييد و�خلربة �لهند�سية �أو �لفنية ومنح 
�لتنمية  �لتكنولوجيا و�ال�ستثمار وعقود  و�ل�سياحية وغريها ونقل  �ل�سناعية  �لرت�خي�ض 
وعمليات �لبنوك و�لتاأمني و�لنقل وعمليات تنقيب و��ستخر�ج �لرثو�ت �لطبيعية وتوريد 
�لطاقة ومد �أنابيب �لغاز �أو �لنفط و�سق �لطرق و�الأنفاق و��ست�سالح �الأر��سي �لزر�عية 

وحماية �لبيئة و�إقامة �ملفاعالت �لنووية.

9 ل�سنة 1997 بتعديل بع�ض �أحكام  رقم  �لقانون  مبوجب  �لفقرة  هذه  “ �أ�سيفت 
قانون �لتحكيم يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية �ل�سادر بالقانون رقم 27 ل�سنة 1994”.
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)مادة 3(

يكون �لتحكيم دوليًا يف حكم هذ� �لقانون �إذ� كان مو�سوعه نز�عًا يتعلق بالتجارة 
�لدولية وذلك يف �الأحو�ل �الآتية:

دولتني خمتلفتني  يقع يف  �لتحكيم  �أي من طريف  الأعمال  �لرئي�سي  �ملركز  كان  �إذ�  �أواًل: 
وقت �إبر�م �تفاق �لتحكيم فاإذ� كان الأحد �لطرفني عدة مر�كز لالأعمال فالعربة باملركز 
�الأكرث �رتباطًا مبو�سوع �تفاق �لتحكيم و�إذ� مل يكن الأحد طريف �لتحكيم مر�كز �أعمال 

فالعربة مبحل �قامته �ملعتاد.

ثانيًا: �إذ� �تفق طرفا �لتحكيم على �للجوء �إىل منظمة حتكيم د�ئمة �أو مر�كز للتحكيم 
يوجد مقره د�خل جمهورية م�سر �لعربية �أو خارجها.

ثالثًا: �إذ� كان مو�سوع �لنز�ع �لذي ي�سمله �تفاق �لتحكيم يرتبط باأكرث من دولة و�حدة.

ر�بعًا: �إذ� كان �ملركز �لرئي�سي الأعمال كل من طريف �لتحكيم يقع يف نف�ض �لدولة وقت 
�بر�م �تفاق �لتحكيم كان �أحد �الأماكن �لتالية و�قعًا خارج هذه �لدولة:

�أ( مكان �إجر�ء �لتحكيم كما عينه �تفاق �لتحكيم �أو �أ�سار �إىل كيفية تعيينه.
بني  �لتجارية  �لعالقة  عن  �لنا�سئة  �الإل��ت��ز�م��ات  من  جوهري  جانب  تنفيذ  مكان  ب( 

�لطرفني.
ج( �ملكان �الأكرث �رتباطًا مبو�سوع �لنز�ع.

) مادة 4(

1-  ين�سرف لفظ “�لتحكيم” يف حكم هذ� �لقانون �إىل �لتحكيم �لذي يتفق عليه طرفا 

�لنز�ع باإر�دتهما �حلرة �سو�ء كانت �جلهة �لتي تتوىل �إجر�ء�ت �لتحكيم، مبقت�سى 
�تفاق �لطرفني، منظمة �أو مركز د�ئم للتحكيم �أو مل يكن كذلك.

�أكرث  �أو  و�ح��د  حمكم  من  �مل�سكلة  �لهيئة  �إىل  �لتحكيم”  “هيئة  عبارة  وتن�سرف   -2

للف�سل يف �لنز�ع �ملحال �إىل �لتحكيم �أما لفظ “�ملحكمة” فين�سرف �إىل �ملحكمة 
�لتابعة للنظام �لق�سائي يف �لدولة.

وتن�سرف عبارة “طريف �لتحكيم” يف هذ� �لقانون �إىل �أطر�ف �لتحكيم ولو تعددو�.  -3
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)مادة 5(

يف �الأحو�ل �لتي يجيز فيها هذ� �لقانون لطريف �لتحكيم �ختيار �الإجر�ء �لو�جب 
�الإتباع يف م�ساألة معينة ت�سمن ذلك حقهما يف �لرتخي�ض للغري يف �ختيار هذ� �الإجر�ء، 
ويعترب من �لغري يف هذ� �ل�ساأن كل منظمة �أو مركز للتحكيم يف جمهورية م�سر �لعربية 

�أو يف خارجها.

)مادة 6(

عقد  الأحكام  بينهما  �لقانونية  �لعالقة  �إخ�ساع  على  �لتحكيم  طرفا  �تفق  �إذ� 
منوذجي �أو �تفاقية دولية �أو �أية وثيقة �أخرى وجب �لعمل باأحكام هذه �لوثيقة مبا ت�سمله 

من �أحكام خا�سة بالتحكيم.

)مادة 7(

�إىل  �إعالن  �أو  ر�سالة  �أي  ت�سليم  يتم  �لتحكيم  طريف  بني  خا�ض  �تفاق  يوجد  مل  ما    -1

�ملر�سل �إليه �سخ�سيًا �أو يف مقر عمله �أو يف حمل �إقامته �ملعتاد �أو يف عنو�نه �لربيدي 
�ملعروف للطرفني �أو �ملحدد يف م�سارطة �لتحكيم �أو يف �لوثيقة �ملنظمة للعالقة �لتي 

يتناولها �لتحكيم.
و�إذ� تعذر معرفة �أحد هذه �لعناوين بعد �إجر�ء �لتحريات �لالزمة يعترب �لت�سليم قد   -2

مت �إذ� كان �الإعالن بكتاب م�سجل �إىل �آخر مقر عمل �أو حمل �إقامة معتاد �أوعنو�ن 
بريدي معروف للمر�سل �إليه.

ال ت�سري �أحكام هذه �ملادة على �الإعالنات �لق�سائية �أمام �ملحاكم.  -3

) مادة 8(

�إذ� ��ستمر �أحد طريف �لنز�ع يف �إجر�ء�ت �لتحكيم مع علمه بوقوع خمالفة ل�سرط 
يف �تفاق �لتحكيم �أو حلكم من �أحكام هذ� �لقانون مما يجوز �الإتفاق على خمالفته ومل 
عدم  عند  معقول  وقت  يف  �أو  عليه  �ملتفق  �مليعاد  يف  �ملخالفة  هذه  على  �إعرت��سًا  يقدم 

�الإتفاق �عترب ذلك نزواًل منه عن حقه يف �الإعرت��ض.
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) مادة 9(

�لق�ساء  �إىل  �لقانون  هذ�  يحيلها  �لتي  �لتحكيم  م�سائل  بنظر  �الإخت�سا�ض  يكون   -1

�أما �إذ� كان �لتحكيم جتاريًا دوليًا  �مل�سري للمحكمة �ملخت�سة �أ�ساًل بنظر �لنز�ع 
�سو�ء جرى يف م�سر �أو يف �خلارج فيكون �الإخت�سا�ض ملحكمة ��ستئناف �لقاهرة ما 

مل يتفق �لطرفان على �خت�سا�ض حمكمة ��ستئناف �أخرى يف م�سر.
وتظل �ملحكمة �لتي ينعقد لها �الإخت�سا�ض وفقًا للفقرة �ل�سابقة دون غريها �ساحبة   -2

�الإخت�سا�ض حتى �نتهاء جميع �إجر�ء�ت �لتحكيم.

الباب الثاين
اتفاق التحكيم

) مادة 10 (

�أو بع�ض  لت�سوية كل  �لتحكيم  �إىل  �الإلتجاء  �تفاق �لطرفني على  �لتحكيم هو  �تفاق   -1

�ملنازعات �لتي ن�ساأت �أو ميكن �أن تن�ساأ بينهما مبنا�سبة عالقة قانونية معينة عقدية 
كانت �أو غري عقدية.

�أو  �لنز�ع �سو�ء قام م�ستقاًل بذ�ته  �أن يكون �تفاق �لتحكيم �سابقًا على قيام  يجوز   -2

ورد يف عقد معني ب�ساأن كل �أو بع�ض �ملنازعات �لتي قد تن�ساأ بني �لطرفني، ويف هذه 
�حلالة يجب �أن يحدد مو�سوع �لنز�ع يف بيان �لدعوى �مل�سار �إليه يف �لفقرة �الأوىل 
من �ملادة)30( من هذ� �لقانون، كما يجوز �أن يتم �تفاق �لتحكيم بعد قيام �لنز�ع 
ولو كانت قد �أقيمت يف �ساأنه دعوى �أمام جهة ق�سائية ويف هذه �حلالة يجب �أن يحدد 

�الإتفاق �مل�سائل �لتي ي�سملها �لتحكيم و�إال كان �الإتفاق باطاًل.
ويعترب �تفاقًا على �لتحكيم كل �إحالة ترد يف �لعقد �إىل وثيقة تت�سمن �سرط حتكيم   -3

�إذ� كانت �الإحالة و��سحة يف �عتبار هذ� �ل�سرط جزءً� من �لعقد.

) مادة 11(

ميلك  �لذي  �الإعتباري  �أو  �لطبيعي  لل�سخ�ض  �إال  �لتحكيم  على  �الإتفاق  يجوز  ال 
�لت�سرف يف حقوقه، وال يجوز �لتحكيم يف �مل�سائل �لتي ال يجوز فيها �ل�سلح.
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) مادة 12(

يجب �أن يكون �إتفاق �لتحكيم مكتوبًا و�إال كان باطاًل. ويكون �إتفاق �لتحكيم مكتوبًا 
�إذ� ت�سمنه حمرر وقعه �لطرفان �أو �إذ� ت�سمنه ما تبادله �لطرفان من ر�سائل �أو برقيات 

�أو غريها من و�سائل �الإت�سال �ملكتوبة.

) مادة 13(

يجب على �ملحكمة �لتي يرفع �إليها نز�ع يوجد ب�ساأنه �إتفاق حتكيم �أن حتكم بعدم   -1

قبول �لدعوى �إذ� دفع �ملدعى عليه بذلك قبل �إبد�ئه �أي طلب �أو دفاع يف �لدعوى.
�إج��ر�ء�ت  يف  �لبدء  دون  �ل�سابقة  �لفقرة  يف  �إليها  �مل�سار  �لدعوى  رفع  يحول  وال   -2

�لتحكيم �أو �الإ�ستمر�ر فيها �أو �إ�سد�ر حكم �لتحكيم.

) مادة 14(

على  بناًء  تاأمر،  �أن  �لقانون  هذ�  من   )9( �ملادة  يف  �إليها  �مل�سار  للمحكمة  يجوز 
طلب �أحد طريف �لتحكيم، باتخاذ تد�بري موؤقتة �أو حتفظية �سو�ًء قبل �لبدء يف �إجر�ء�ت 

�لتحكيم �أو �أثناء �سريها.

الباب الثالث
هيئة التحكيم

) مادة 15(

ت�سكل هيئة �لتحكيم باتفاق �لطرفني من حمكم و�حد �أو �أكرث، فاإذ� مل يتفقا على   -1

عدد �ملحكمني كان �لعدد ثالثة.
�إذ� تعدد �ملحكمون وجب �أن يكون عددهم وترً�، و�إال كان �لتحكيم باطاًل.  -2

) مادة 16(

�ملدنية  حقوقه  من  حمرومًا  �أو  عليه  حمجورً�  �أو  قا�سرً�  �ملحكم  يكون  �أن  يجوز  ال   -1
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ب�سبب �حلكم عليه يف جناية �أو جنحة خملة بال�سرف �أو ب�سبب �سهر �إفال�سه ما مل 
يرد �إليه �إعتباره.

ال ي�سرتط �أن يكون �ملحكم من جن�ض �أو جن�سية معينة �إال �إذ� �تفق طرفا �لتحكيم �أو   -2

ن�ض �لقانون على غري ذلك.
�أية  �أن يف�سح عند قبوله عن  �لقيام مبهمته كتابة ويجب عليه  يكون قبول �ملحكم   -3

ظروف من �ساأنها �إثارة �سكوك حول �إ�ستقالله �أو حيدته.

) مادة 17(

لطريف �لتحكيم �الإتفاق على �إختيار �ملحكمني وعلى كيفية ووقت �إختيارهم فاإذ� مل   -1

يتفقا �تبع ما ياأتي:
�إليها يف  �ملحكمة�مل�سار  تولت  و�حد  م�سكلة من حمكم  �لتحكيم  كانت هيئة  �إذ�  )�أ( 

�ملادة )9( من هذ� �لقانون �إختياره بناًء على طلب �أحد �لطرفني.
)ب( فاإذ� كانت هيئة �لتحكيم م�سكلة من ثالثة حمكمني �ختار كل طرف حمكمًا ثم 
�لطرفني حمكمه  �أحد  يعني  فاإذ� مل  �لثالث،  �ملحكم  �إختيار  �ملحكمان على  يتفق 
خالل �لثالثني يومًا �لتالية لت�سلمه طلبًا بذلك من �لطرف �الآخر، �أو �إذ� مل يتفق 
لتاريخ  �لتالية  �لثالث خالل �لثالثني يومًا  �إختيار �ملحكم  �ملحكمان �ملعينان على 
تعيني �آخرهما، تولت �ملحكمة �مل�سار �إليها يف �ملادة)9( من هذ� �لقانون �إختياره 
�أو  بناًء على طلب �أحد �لطرفني. ويكون للمحكم �لذي �ختاره �ملحكمان �ملعينان 
�لذي �إختارته �ملحكمة رئا�سة هيئة �لتحكيم، وت�سري هذه �الأحكام يف حالة ت�سكيل 

هيئة �لتحكيم من �أكرث من ثالثة حمكمني.

�أو مل يتفق  �لتي �تفقا عليها  �إختيار �ملحكمني  �إج��ر�ء�ت  �أحد �لطرفني  و�إذ� خالف   -2

�أد�ء  �إذ� تخلف �لغري عن  �أو  �أمر مما يلزم �تفاقهما عليه،  �ملحكمان �ملعينان على 
�مل��ادة)9( من هذ�  �إليها يف  �مل�سار  �ملحكمة  تولت  �ل�ساأن،  �إليه يف هذ�  به  ما عهد 
ما مل  �ملطلوب  بالعمل  �أو  باالإجر�ء  �لقيام  �لطرفني،  �أحد  بناًء على طلب  �لقانون، 

ين�ض يف �الإتفاق على كيفية �أخرى الإمتام هذ� �الإجر�ء �أو �لعمل.

وتر�عي �ملحكمة يف �ملحكم �لذي تختاره �ل�سروط �لتي يتطلبها هذ� �لقانون وتلك   -3

�لتي �تفق عليها �لطرفان، وت�سدر قر�رها باإختيار�ملحكم على وجه �ل�سرعة، ومع 
عدم �الإخالل باأحكام �ملادتني 18 و 19 من هذ� �لقانون. ال يقبل هذ� �لقر�ر �لطعن 
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فيه باأي طريق من طرق �لطعن.

) مادة 18 (

ال يجوز رد �ملحكم �إال �إذ� قامت ظروف تثري �سكوك جدية حول حيدته �أو �إ�ستقالله.  -1

وال يجوز الأي من طريف �لتحكيم رد �ملحكم �لذي عينه �أو��سرتك يف تعيينه �إال ل�سبب   -2

تبينه بعد �أن مت هذ� �لتعيني.

 ) مادة 19 (

1-  يقدم طلب �لرد كتابًة �إىل هيئة �لتحكيم مبينًا فيه �أ�سباب �لرد خالل خم�سة ع�سر 

يومًا من تاريخ علم طالب �لرد بت�سكيل هذه �لهيئة �أوبالظروف �ملربرة للرد، فاإذ� مل 
يتنحى �ملحكم �ملطلوب رده خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ تقدمي �لطلب، يحال 
فيه  للف�سل  �لقانون  هذ�  من   )9( �ملادة  يف  �إليها  �مل�سار  �ملحكمة  �إىل  ر�سوم  بغري 

بحكم غري قابل للطعن.
2- ال يقبل طلب �لرد ممن �سبق له تقدمي طلب برد �ملحكم نف�سه يف ذ�ت �لتحكيم.

3- ال يرتتب على تقدمي طلب �لرد وقف �إجر�ء�ت �لتحكيم. و�إذ� حكم برد �ملحكم ترتب 

على ذلك �إعتبار ما يكون قد مت من �إجر�ء�ت �لتحكيم، مبا يف ذلك حكم �ملحكمني، 
كاأن مل يكن.

4- مت تعديل هذه �ملادة مبوجب �لقانون رقم 8 ل�سنة 2000 بتعديل �ملادة 19 من قانون 

�لتحكيم يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية، وذلك نتيجة �سدور حكم �ملحكمة �لد�ستورية 
�لعليا يف �لطعن رقم 84 ل�سنة 19 ق بجل�سة 6 نوفمرب 1999 بعدم د�ستورية �لفقرة 
�أحد  �لتحكيم �لف�سل يف طلب رد  لهيئة  و�لتي كانت جتيز  �ملادة )19(  �الأوىل من 

�أع�سائها. وكان ن�ض �ملادة )19 ( قبل تعديله:
يقدم طلب �لرد كتابة �إىل هيئة �لتحكيم مبينًا فيه �أ�سباب �لرد خالل خم�سة ع�سر   -1

يومًا من تاريخ علم طالب �لرد بت�سكيل هذه �لهيئة �أو بالظرو ف �ملربرة للرد، فاإذ� 
مل يتنحى �ملحكم �ملطلوب رده ف�سلت هيئة �لتحكيم يف �لطلب.

وال يقبل طلب �لرد ممن �سبق له تقدمي طلب برد �ملحكم نف�سه يف ذ�ت �لتحكيم.  -2

لطالب �لرد �أن يطعن يف �حلكم برف�ض طلبه خالل ثالثني يومًا من تاريخ �إعالنه   -3

به �أمام �ملحكمة �مل�سار �إليها يف �ملادة)9( من هذ� �لقانون ويكون حكمها غري قابل 
للطعن باأي طريق.
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ال يرتتب على تقدمي طلب �لرد �أو على �لطعن يف حكم �لتحكيم �ل�سادر برف�سه وقف   -4

�إجر�ء�ت �لتحكيم. و�إذ� حكم برد �ملحكم، �سو�ء من هيئة �لتحكيم �أو من �ملحكمة 
عند نظر �لطعن، ترتب على ذلك �إعتبار ما يكون قد مت من �جر�ء�ت �لتحكيم، مبا يف 

ذلك حكم �ملحكمني، كاأن مل يكن.

) مادة 20(

�إذ� تعذر على �ملحكم �أد�ء مهمته �أو مل يبا�سرها �أو �نقطع عن �أد�ئها مبا يوؤدي �إىل 
تاأخري ال مربر له يف �إجر�ء�ت �لتحكيم ومل يتنحى ومل يتفق �لطرفان على عزله، جاز 
للمحكمة �مل�سار �إليها يف �ملادة ) 9(من هذ� �لقانون �الأمر باإنهاء مهمته بناًء على طلب 

�أي من �لطرفني.

) مادة 21(

�إذ� �نتهت مهمة �ملحكم باحلكم برده �أو عزله �أو تنحيه �أو باأي �سبب �آخر، وجب 
تعيني بديل له طبقا لالإجر�ء�ت �لتي تتبع يف �إختيار �ملحكم �لذي �نتهت مهمته.

) مادة 22(

تف�سل هيئة �لتحكيم يف �لدفوع �ملتعلقة بعدم �إخت�سا�سها مبا يف ذلك �لدفوع �ملبنية   -1

على عدم وجود �تفاق حتكيم �أو �سقوطه �أو بطالنه �أو عدم �سموله ملو�سوع �لنز�ع.
2-  يجب �لتم�سك بهذه �لدفوع يف ميعاد ال يجاوز ميعاد تقدمي دفاع �ملدعى عليه �مل�سار 

�أحد  �لثانية من �ملادة )30( من هذ� �لقانون وال يرتتب على قيام  �إليه يف �لفقرة 
طريف �لتحكيم بتعيني حمكم �أو �الإ�سرت�ك يف تعيينه �سقوط حقه يف تقدمي �أي من 
من  �الآخ��ر  �لطرف  يثريه  ملا  �لتحكيم  �إتفاق  �سمول  بعدم  �لدفع  �أم��ا  �لدفوع.  هذه 
�أثناء نظر �لنز�ع فيجب �لتم�سك به فورً� و�إال �سقط �حلق فيه. ويجوز، يف  م�سائل 
جميع �الأحو�ل �أن تقبل هيئة �لتحكيم �لدفع �ملتاأخر �إذ� ر�أت �أن �لتاأخري كان ل�سبب 

مقبول.
3-  تف�سل هيئة �لتحكيم يف �لدفوع �مل�سار �إليها يف �لفقرة �الأوىل من هذه �ملادة قبل 

�لف�سل يف �ملو�سوع �أو �أن ت�سمها �إىل �ملو�سوع لتف�سل فيهما معًا. فاإذ� ق�ست برف�ض 
�ملنهي  �لتحكيم  حكم  بطالن  دعوى  رفع  بطريق  �إال  به  �لتم�سك  يجوز  فال  �لدفع، 
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للخ�سومة كلها وفقا للمادة )53( من هذ� �لقانون.

)مادة 23(

على  يرتتب  وال  �الأخرى  �لعقد  �سروط  عن  م�ستقاًل  �تفاقًا  �لتحكيم  �سرط  يعترب 
بطالن �لعقد �أوف�سخه �أو �إنهائه �أي �أثر على �سرط �لتحكيم �لذي يت�سمنه، �إذ� كان هذ� 

�ل�سرط �سحيحًا يف ذ�ته.

) مادة 24(

يجوز لطريف �لتحكيم �الإتفاق على �أن يكون لهيئة �لتحكيم، بناًء على طلب �أحدهما،   -1

طبيعة  تقت�سيها  حتفظية  �أو  موؤقتة  تد�بري  من  تر�ه  ما  باتخاذ  منهما  �أيًا  تاأمر  �أن 
�لنز�ع، و�أن تطلب تقدمي �سمان كاف لتغطية نفقات �لتدبري �لذي تاأمر به.

طلب  على  �لتحكيم،بناًء  لهيئة  جاز  تنفيذه،  عن  �الأمر  �إليه  �سدر  من  تخلف  و�إذ�   -2

�لطرف �الآخر، �أن تاأذن لهذ� �لطرف يف �إتخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذه، وذلك 
دون �إخالل بحق هذ� �لطرف يف �أن يطلب من رئي�ض �ملحكمة �مل�سار �إليها يف �ملادة 

)9( من هذ� �لقانون �الأمر بالتنفيذ.
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ثالثًا: القانون النموذجي “ االأوني�صرتال”)ب�صيغتها املنّقحة يف عام 2010(

متهيد : نبذة عن االأون�صيرتال
�ملتحدة يف  �الأمم  �لتابعة ملنظومة  �لرئي�سية  �لقانونية  �لهيئة  �الأوني�سرت�ل  تعترب   
عاملية متخ�س�سة يف  قانونية ذ�ت ع�سوية  هيئة  وهي  �لدويل.  �لتجاري  �لقانون  جمال 
40 �سنة. وتتمثل مهمة  �لقانون �لتجاري على �لنطاق �لعاملي منذ ما يزيد على  �إ�سالح 

�الأون�سيرت�ل يف ع�سرنة ومو�ءمة �لقو�عد �ملتعلقة باالأعمال �لتجارية �لدولية.

فر�ض  و�إتاحة  �أعلى  معي�سة  وم�ستويات  �أ�سرع  منو  حتقيق  يعني  �لتجاري  �لتبادل 
جديدة من خالل �لتجارة. وبغية زيادة هذه �لفر�ض على نطاق عاملي، تعمل �الأون�سيرت�ل 
على �سوغ قو�عد ع�سرية وعادلة ومتو�ئمة ب�ساأن �ملعامالت �لتجارية. وهي ت�سمل ما يلي:

عامليا. مقبولة  وقو�عد  منوذجية  وقو�نني  �تفاقيات  	•
وتو�سيات ذ�ت قيمة عملية كبرية. وت�سريعية  قانونية  �أدلة  	•

�ل�سو�بق �لق�سائية و�سن قو�نني جتارية موحدة. عن  حمّدثة  معلومات  	•
��سالح �لقو�نني. م�ساريع  يف  تقنية  م�ساعدة  	•

�لتجارية �ملوحدة. �لقو�نني  جمال  يف  ووطنية  �إقليمية  در��سية  حلقات  	•

من�صاأ االأون�صيرتال وواليتها وت�صكيلها

املن�صاأ
�أن�ساأت �جلمعية �لعامة جلنة �الأمم �ملتحدة للقانون �لتجاري �لدويل )�الأون�سيرت�ل( 
يف عام 1966 ) �لقر�ر 2205 )د21-(�ملوؤرخ 17 كانون �الأول/دي�سمرب 1966(.ولدى �ن�ساء 
�لتجارة  تنّظم  �لتي  �لوطنية  �لقو�نني  �لتفاوتات يف  باأن  �لعامة  �سّلمت �جلمعية  �للجنة، 
�لدولية ت�سع عو�ئق �أمام تدفق �لتجارة، و�عتربت �أن �للجنة هي �لو�سيلة �لتي ت�ستطيع 

بها �الأمم �ملتحدة �لقيام بدور �أن�سط يف تقليل هذه �لعو�ئق و�إز�لتها.

�لوثائق �ملحفوظة �لتي �سبقت �إن�ساء �الأون�سيرت�ل

الوالية
منحت �جلمعية �لعامة �للجنة �لوالية �لعامة لتعزيز �ملو�ءمة و�لتوحيد �لتدريجيني 
�الأ�سا�سية  �لقانونية  �لهيئة  �إن�سائها  منذ  �للجنة  و�أ�سبحت  �لدولية.  �لتجارة  لقانون 
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مبنظومة �الأمم �ملتحدة يف جمال �لقانون �لتجاري �لدويل.

الت�صكيل
تتكّون �للجنة من �ستني دولة ع�سو� تنتخبها �جلمعية �لعامة. وقد نّظمت �لع�سوية 
بحيث تكون ممّثلة لالأقاليم �جلغر�فية �ملختلفة يف �لعامل ونظمه �القت�سادية و�لقانونية 
والية  فرتة  وتنتهي  �سنو�ت،  �ست  مدتها  والية  لفرتة  �للجنة  �أع�ساء  وينتخب  �لرئي�سية 

ن�سف �الأع�ساء كل ثالث �سنو�ت.

الباب االأول- قواعد متهيدية
نطاق االنطباق

املادة 1

قانونية  ب�ساأن عالقة  منازعات  بينهم من  ين�ساأ  ما  �إحالة  على  �الأط��ر�ف  �تفق  �إذ�   -1

حمددة، تعاقدية كانت �أم غري تعاقدية، �إىل �لتحكيم مبقت�سى قو�عد �الأون�سيرت�ل 
للتحكيم، �سويت تلك �ملنازعات عندئذ وفقًا لهذه �لقو�عد، رهنا مبا قد يتفق عليه 

�الأطر�ف من تعديالت.
يفرت�ض �أن �الأطر�ف يف �تفاقات �لتحكيم �ملربمة بعد 15 �آب/ �أغ�سط�ض 2010 قد   -2

�أ�سارو� �إىل �لقو�عد ب�سيغتها �ل�سارية يف تاريخ بدء �لتحكيم، ما مل يكن �الأطر�ف 
قد �تفقو� على تطبيق �سيغة معينة للقو�عد. وال ينطبق هذ� �الفرت��ض عندما يكون 
�تفاق �لتحكيم قد�أبرم بقبول �الأطر�ف بعد 15 �آب/�أغ�سط�ض 2010 عر�سا قدم قبل 

ذلك �لتاريخ.
ينظم هذه �لقو�عد عملية �لتحكيم. ولكن، �إذ� تعار�ض �أي منها مع حكم يف �لقانون   -3

�ملنطبق على �لتحكيم ال ميكن لالأطر�ف �أن يخرجو� عنه، كانت �لغلبة عندئذ لذلك 
�حلكم. 

االإ�صعار وح�صاب املدد
املادة 2

و�سيلة  باأي  �الق��رت�ح،  �أو  �خلطاب  �أو  �لبالغ  ذلك  يف  مبا  �الإ�سعار،  �إر�سال  يجوز 
�ت�سال توفر �سجال باإر�ساله �أو تتيح �إمكانية توفري ذلك �ل�سجل.
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�إذ� عني طرف عنو�نًا لهذ� �لغر�ض حتديدً� �أو �أذنت بهذ� �لعنو�ن هيئة �لتحكيم، 
�سلم  �إذ�  ت�سلم  قد  �الإ�سعار  ويعترب  �لعنو�ن،  ذلك  يف  �لطرف  ذلك  �إىل  �إ�سعار  �أي  �سلم 
على هذ� �لنحو. وال يجوز ت�سليم �الإ�سعار بالو�سائل �الإلكرتونية، مثل �لفاك�ض �أو �لربيد 

�الإلكرتوين، �إىل عنو�ن معني �أو ماأذون به على �لنحو �الآنف �لذكر.

�إذ� مل يعني ذلك �لعنو�ن �أو يوؤذن به، �عترب �أي �إ�سعار:
)�أ( قد ت�سلم �إذ� �سلم �إىل �ملر�سل �إليه �سخ�سيا؛

)ب( يف حكم �ملت�سلم  �إذ��سلم يف مقر عمل �ملر�سل �إليه �أو حمل �إقامته �ملعتاد �أو عنو�نه 
�لربيدي.

�أنه  بعد بذل جهود معقولة، �عترب   3 �أو   2 �لفقرة  �الإ�سعار وفق  ت�سليم  تعذر  �إذ�   
قد ت�سلم �إذ� �أر�سل، بر�سالة م�سجلة �أو �أي و�سيلة �أخرى توفر �سجال بالت�سليم �أو حماولة 
�لت�سليم، �إىل �آخر مقر عمل �أو حمل �إقامه معتاد �أو عنو�ن بريدي معروف للمر�سل �إليه.

يعترب �الإ�سعار قد ت�سلم يوم ت�سليمه وفق �لفقرة 2 �أو 3 �أو 4، �أو يوم حماولة ت�سليمه 
وفق �لفقرة 4. ويعترب �الإ�سعار �ملر�سل بالو�سائل �الإلكرتونية قد ت�سلم يوم �إر�ساله، �إال �أن 
�الإ�سعار بالتحكيم �ملر�سل على هذ� �لنحو اليعترب  قد ت�سلم  �إال يف يوم و�سوله �إىل �لعنو�ن 

�الإلكرتوين للمر�سل �إليه.

لغر�ض ح�ساب �أي مدة مبقت�سى هذه �لقو�عد، يبد�أ �سريان تلك �ملدة يف �ليوم �لتايل   -6

لت�سلم �الإ�سعار. و�إذ� كان �ليوم �الأخري من تلك �ملدة عطلة ر�سمية �أو عطلة جتارية 
�أول يوم عمل يلي  �أو مقر عمله، مددت تلك �ملدة حتى  �إليه  �إقامة �ملر�سل  يف حمل 
�نتهاء �لعطلة. وتدخل يف ح�ساب تلك �ملدة �أيام �لعطلة �لر�سمية �أو �لعطلة �لتجارية 

�لتي تتخللها.

االإ�صعار بالتحكيم
املادة 3

ير�سل �لطرف �لذي يبادر باللجوء �إىل �لتحكيم ي�سمى فيما يلي »�ملدعى«، �سو�ء 
�إىل �لطرف �الآخر (ي�سمى فيما يلي »�ملدعى عليه«، �سو�ء  �أكرث)  �أم  �أكان طرفًا و�حد� 

�أكان طرفًا و�حدً� �أم �أكرث.
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اإ�صعارا بالتحكيم.
تعترب �إجر�ء�ت �لتحكيم قد بد�أت يف �لتاريخ �لذي يت�سلم فيه �ملدعى عليه �الإ�سعار 

بالتحكيم.

3- ي�سمن �الإ�سعار بالتحكيم ما يلي:

)�أ( مطالبة باإحالة �ملنازعة �إىل �لتحكيم؛
)ب( �أ�سماء �الأطر�ف وبيانات �الت�سال بهم؛

)ج( حتديدً� التفاق �لتحكيم �مل�ستظهر به؛
�أو و�سفًا  ب�ساأنه،  �أو  �ملنازعة عنه  ن�ساأت  �آخر  �أو �سك قانوين  )د( حتديدً� الأي عقد 

موجز� للعالقة ذ�ت �ل�سلة يف حال عدم وجود عقد �أو �سك من ذلك �لقبيل؛
)ه(و�سفًا موجزً� للدعوى وبيانًا بقيمة �ملبلغ �ملطالب به، �إن وجد؛

)و( �لتدبري �النت�سايف �أو �لت�سحيحي �مللتم�ض؛
�الأطر�ف قد  يكن  �إذ� مل  ومكانه،  �لتحكيم  ولغة  �ملحكمني  ب�ساأن عدد  �قرت�حًا  )ز( 

�تفقو� على ذلك من قبل.

يجوز �أن ي�سمن �الإ�سعار بالتحكيم �أي�سا ما يلي:   -4

)�أ( �قرت�حًا بت�سمية �سلطة �لتعيني �لتي ت�سري �إليها �لفقرة 1 من �ملادة 6.
)ب( �قرت�حًا بتعيني �ملحكم �لوحيد �لذي ت�سري �إليه �لفقرة 1من �ملادة 8.

)ج( بالغًا بتعيني �ملحكم �مل�سار �إليه يف �ملادة 9 �أو �ملادة 10.

ال يحول دون ت�سكيل هيئة �لتحكيم �أي خالف يتعلق مبدى كفاية �الإ�سعار بالتحكيم،   -5

�إذ تتوىل �لهيئة ح�سم ذلك �خلالف يف �لنهاية.

الرد على االإ�صعار بالتحكيم
املادة 4

ير�ِسل �ملدعى عليه �إىل �ملدعى، يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ ت�سلم �الإ�سعاربالتحكيم،   -1

رد� على ذلك �الإ�سعار يت�سمن ما يلي:
)�أ( ��سم كل مدعى عليه وبيانات �الت�سال به؛

)ب( رد� على �ملعلومات �لو�ردة يف �الإ�سعار بالتحكيم، عمال بالفقرة 3 )ج( �إىل )ز( 
من �ملادة3.
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يجوز �أن يت�سمن �لرد على �الإ�سعار بالتحكيم �أي�سا ما يلي:  -2

)�أ( �أي دفٍع بعدم �خت�سا�ض هيئة �لتحكيم �لتي �ست�سكل مبقت�سى هذه �لقو�عد؛
)ب( �قرت�حًا بت�سمية �سلطة �لتعيني �مل�سار �إليها يف �لفقرة 1 من �ملادة 6؛

)ج( �قرت�حًا بتعيني �ملحكم �لوحيد �مل�سار �إليه يف �لفقرة 1 من �ملادة 8؛
)د( بالغًا بتعيني �ملحكم �مل�سار �إليه يف �ملادة 9 �أو �ملادة 10 ؛

باملقا�سة،  �لدفع  بغر�ض  �ملقدمة  �لطلبات  �أو  �مل�سادة  للدعاوى  موجزً�  و�سفًا  )ه( 
و�لتدبري  �ل�سلة  ذ�ت  باملبالغ  بيانًا  �حلال،  مقت�سى  ح�سب  يت�سمن،  وجدت،  �إن 

�النت�سايف �مللتم�ض.
)و( �إ�سعارً� بالتحكيم وفقا للمادة 3 �إذ� ما �أقام �ملدعى عليه دعوى على طرف �آخر 

يف �تفاق �لتحكيم غري �ملدعى.

3-  ال يحول دون ت�سكيل هيئة �لتحكيم �أي خالف ب�ساأن عدم �إر�سال �ملدعى عليه رد� 

على �الإ�سعار بالتحكيم �أو �إر�ساله رد� ناق�سًا �أو تاأخره يف �لرد عليه، �إذ تتوىل �لهيئة 
ح�سم ذلك �خلالف يف �لنهاية.

التمثيل وامل�صاعدة
املادة 5

يجوز لكل طرف �أن ميثله �أو ي�ساعده �أ�سخا�ض من �ختياره. وتر�سل �أ�سماء �أولئك 
�الأ�سخا�ض وعناوينهم �إىل جميع �الأطر�ف و�إىل هيئة �لتحكيم.ويحدد يف تلك �لر�سالة 
ما �إذ� كان تعيينهم هو لغر�ض �لتمثيل �أو�مل�ساعدة. وعندما يعني �ل�سخ�ض ليكون ممثال 
�أي من  �أو بناًء على طلب  الأحد �الأطر�ف، يجوز لهيئة �لتحكيم، �سو�ء من تلقاء نف�سها 
بال�سكل  �ملمثل  �ملمنوح لذلك  �لتفوي�ض  يثبت  �أي وقت تقدمي ما  �الأط��ر�ف،�أن تطلب يف 

�لذي تقرره �لهيئة.

�صلطة الت�صمية و�صلطة التعيني
املادة 6

�إذ� مل يكن �الأطر�ف قد �تفقو� على �ختيار �سلطة �لتعيني، جاز الأي طرف �أن يقرتح   -1

�لعام  كاالأمني  �أكرث،  �أو  و�حد  �سخ�ض  �أو  �أكرث  �أو  و�حدة  موؤ�س�سة  ��سم  وقت  �أي  يف 
ملحكمة �لتحكيم �لد�ئمة يف الهاي )�لتي ي�سار �إليها فيما يلي ب »حمكمة �لتحكيم 
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�لد�ئمة «(، لتويل مهام �سلطة �لتعيني.

�إذ� �نق�سى 30 يومًا على ت�سلم جميع �الأطر�ف �الآخرين �قرت�حا مقدما وفقا للفقرة   -2

1 دون �أن يتفق كل �الأطر�ف على �ختيار �سلطة تعيني، جاز الأي طرف �أن يطلب �إىل 
�الأمني �لعام ملحكمة �لتحكيم �لد�ئمة �أن ي�سمي �سلطة �لتعيني.

�إذ� كانت هذه �لقو�عد تن�ض على مهلة زمنية يجب على �أحد �الأطر�ف �أن يحيل يف   -3

غ�سونها م�ساألة ما �إىل �سلطة تعيني، ومل تكن تلك �ل�سلطة قد �تفق عليها �أو �سميت 
بعد، �أوقف �سريان هذه �ملهلة �عتبارً� من تاريخ �سروع ذلك �لطرف يف �الإجر�ء�ت 
تلك  �أو  �التفاق  تاريخ ذلك  ت�سميتها حتى  �أو  �لتعيني  �سلطة  على  باالتفاق  �خلا�سة 

�لت�سمية.
�أن  �لتعيني  �سلطة  رف�ست  �إذ�   ،41 �مل��ادة  من   4 �لفقرة  يف  �إليه  �أ�سري  ما  با�ستثناء   -4

�أحد  ت�سلمها طلبا من  تاريخ  يوما من   30 تعني حمكما يف غ�سون  �أو مل  تت�سرف، 
�الأطر�ف بالقيام بذلك، �أو مل تت�سرف يف غ�سون �أي مدة زمنية �أخرى تن�ض عليها 
هذه �لقو�عد، �أو مل تبت يف �عرت��ض على �أحد �ملحكمني يف غ�سون مدة معقولة بعد 
ت�سلمها طلبا من �أحد �الأطر�ف بالقيام بذلك، جاز الأي طرف �أن يطلب �إىل �الأمني 

�لعام ملحكمة �لتحكيم �لد�ئمة �أن ي�سمي �سلطة تعيني بديلة.
5-  يجوز ل�سلطة �لتعيني ولالأمني �لعام ملحكمة �لتحكيم �لد�ئمة،لدى ممار�سة وظائفهما 

مقت�سى هذه �لقو�عد، �أن يطلبا من �أي طرف ومن �ملحكمني ما يريانه �سروريا من 
�القت�ساء، فر�سة  للمحكمني عند  لالأطر�ف، وكذلك  يتيحا  �أن  وعليهما  معلومات، 
جلميع  �أي�سا  �ملر�سلة  �جلهة  وتوفر  منا�سبا.  يريانه  نحو  �أي  على  �آر�ئهم  لعر�ض 
�لعام  �الأمني  وعن  �لتعيني  �سلطة  �ل�سادرة عن  �ملر��سالت  كل  �الآخرين  �الأط��ر�ف 

ملحكمة �لتحكيم �لد�ئمة و�ملوجهة �إليهما.
عندما يطلب �إىل �سلطة �لتعيني �أن تعني حمكما مبقت�سى �ملادة 8 �أو 9 �أو 10 �أو 14،   -6

بالتحكيم  �الإ�سعار  ن�سخا من  �لتعيني  �سلطة  �إىل  �لطلب  �لذي يقدم  �لطرف  ير�سل 
و�أي رد على ذلك �الإ�سعار،�إن وجد.

م�ستقل  حمكم  تعيني  تكفل  �أن  يرجح  �لتي  �العتبار�ت  �لتعيني  �سلطة  تر�عي   
وحمايد، وتاأخذ يف �عتبارها مدى ��ست�سو�ب تعيني حمكم ذي جن�سية مغايرة جلن�سيات 

�الأطر�ف.
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الباب الثاين- ت�صكيل هيئة التحكيم
مني عدد املحكَّ

املادة 7

�إذ� مل يكن �الأطر�ف قد �تفقو� م�سبقا على عدد �ملحكمني،ثم مل يتفقو� يف غ�سون   -1

30 يوما من تاريخ ت�سلم �ملدعى عليه �الإ�سعار بالتحكيم على �أن يكون هناك حمكم 

و�حد فقط، عني ثالثة حمكمني.
على �لرغم من �لفقرة 1، �إذ� �قرتح �أحد �الأطر�ف تعيني حمكم وحيٍد يف غ�سون   -2

�ملدة �ملن�سو�ض عليها يف �لفقرة 1، ومل يرد �أي طرف �آخر على ذلك �القرت�ح، ومل 
 ،10 �أو �ملادة   9 �أو �الأطر�ف �ملعنيون حمكما ثانيًا وفقا للمادة  يعنِي �لطرف �ملعني 
جاز ل�سلطة �لتعيني، بناء على طلب �أحد �الأطر�ف، �أن تعني حمكما وحيدً� مبقت�سى 
ظروف  �سوء  يف  ر�أت،  ما  �إذ�   8 �مل��ادة  من   2 �لفقرة  يف  عليه  �ملن�سو�ض  �الإج��ر�ء 

�لق�سية، �أن هذ� هو �الأن�سب.

مني )املواد 8 اإىل 10( تعيني املحكَّ
املادة 8

30 يومًا على ت�سلم جميع  �نق�سى  �تفق �الأطر�ف على تعيني حمكم وحيد، ثم  �إذ�   -1

بهذ�  �تفاق  �إىل  يتو�سلو�  �أن  دون  وحيد  بتعيني حمكم  �قرت�حا  �الآخرين  �الأط��ر�ف 
�ل�ساأن، تولت �سلطة �لتعيني تعيني ذلك �ملحكم بناًء على طلب �أحد �الأطر�ف.

�لتعيني طريقة  باأ�سرع ما ميكن. وتتبع يف هذ�  �لوحيد  �لتعيني �ملحكم  تعني �سلطة   -2

�أو ما مل تقرر  �لقائمة �لتالية، ما مل يتفق �الأطر�ف على عدم �تباع تلك �لطريقة 
ينا�سب  ال  �لقائمة  �تباع طريقة  �أن  تقديرية،  لها من �سالحية  �لتعيني، مبا  �سلطة 

ظروف �لق�سية:
تر�سل �سلطة �لتعيني �إىل كل و�حد من �الأطر�ف ن�سخًا متطابقة لقائمة تت�سمن  )�أ( 

ثالثة �أ�سماء على �الأقل؛
)ب( يجوز لكل طرف، يف غ�سون 15 يومًا من تاريخ ت�سلم هذه �لقائمة، �أن يعيدها 
�إىل �سلطة �لتعيني بعد �سطب �ال�سم �أو �الأ�سماء �لتي يعرت�ض عليها وترقيم �الأ�سماء 

�ملتبقية يف �لقائمة مرتَبة بح�سب �أف�سليتها لديه؛
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�لوحيد من بني  �لتعيني �ملحكم  �أعاله، تعني �سلطة  �ملدة �ملذكورة  �نق�ساء  بعد  )ج( 
ووفقًا لرتتيب  �إليها  �أُعيدت  �لتي  �لقو�ئم  �الأطر�ف يف  عليها  و�فق  �لتي  �الأ�سماء 

�الأف�سلية �لذي بينه �الأطر�ف؛
جاز  �لطريقة،  هذه  باتباع  �ملحكم  تعيني  �الأ�سباب،  من  �سبب  الأي  تعذر،  �إذ�  )د( 

ل�سلطة �لتعيني �أن متار�ض �سالحيتها �لتقديرية يف تعيني �ملحكم �لوحيد.

املادة 9

�إذ� �أريد تعيني ثالثة حمكمني، فيعني كل طرف حمكما و�حدً�،ثم يختار �ملحكمان   -1

�ملعينان على هذ� �لنحو �ملحكم �لثالث، �لذي يتوىل رئا�سة هيئة �لتحكيم.
�إذ� �أبلغ طرف طرفا �آخر بتعيني حمكم، ثم مل يقم هذ� �الأخري، خالل 30 يومًا من   -2

للطرف  جاز  عينه،  �لذي  باملحكم  �الأول  �لطرف  بتبليغ  �لبالغ،  هذ�  ت�سلمه  تاريخ 
�الأول �أن يطلب من �سلطة �لتعيني �أن تعني �ملحكم �لثاين.

 �إذ� �نق�سى 30 يومًا على تعيني �ملحكم �لثاين دون �أن يتفق �ملحكمان على �ختيار 
�لرئي�ض بالطريقة نف�سها �ملتبعة يف  �لتعيني تعيني �ملحكم  �لرئي�ض، تولت �سلطة  �ملحكم 

تعيني �ملحكم �لوحيد مبقت�سى �ملادة 8.

املادة 10

الأغر��ض �لفقرة 1 من �ملادة 9، عندما ير�د تعيني ثالثة حمكمني مع تعدد �الأطر�ف   -1

�سو�ء ب�سفة مدع �أو مدعى عليه، وعدم �تفاق �الأطر�ف على طريقة �أخرى لتعيني 
�ملحكمني، يقوم �الأطر�ف �ملتعددون معا، �سو�ء ب�سفة مدع �أو مدعى عليه، بتعيني 

حمكم.
�إذ� �تفق �الأطر�ف على �أن ت�سكل هيئة �لتحكيم من عدد من �ملحكمني لي�ض و�حد� �أو   -2

ثالثة، وجب تعيني هوؤالء �ملحكمني وفقا للطريقة �لتي يتفق عليها �الأطر�ف.
يف حال عدم �لتمكن من ت�سكيل هيئة �لتحكيم مبقت�سى هذه �لقو�عد، تتوىل �سلطة   -3

�لقيام  �أي طرف، ت�سكيل هيئة �لتحكيم، ويجوز لها، لدى  بناًء على طلب  �لتعيني، 
بذلك، �أن تلغي �أي تعيني �سبق �إجر�وؤه و�أن تعني كال من �ملحكمني �أو تعيد تعيني كل 

منهم، و�أن ت�سمي �أحدهم حمكمًا رئي�سًا. 
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مني و�العرت��ض عليهم )�ملو�د 11 �إىل 13(.  �إف�ساحات �ملحكَّ

املادة 11

عند مفاحتة �سخ�ض ما ب�ساأن �حتمال تعيينه حمكما، يف�سح ذلك �ل�سخ�ض عن 
ويف�سح  ��ستقالليته.  �أو  حياده  ب�ساأن  يربرها  ما  لها  �سكوكًا  تثري  �أن  يحتمل  �أي ظروف 
دون  �ملحكمني  ول�سائر  لالأطر�ف  �لتحكيم،  �إج��ر�ء�ت  وطو�ل  تعيينه  وقت  منذ  �ملحكم، 

�إبطاء عن �أي ظروف من هذ� �لقبيل ما مل يكن قد �أعلمهم بها من قبل.

املادة 12

يجوز �العرت��ض على �أي حمكم �إذ� وجدت ظروف تثري �سكوكًا لها ما يربرها ب�ساأن   -1

حياده �أو ��ستقالليته.
ال يجوز الأي طرف �أن يعرت�ض على �ملحكم �لذي عينه �إال الأ�سباب �أ�سبح على علم بها   -2

بعد تعيينه.
يحول  و�قعي  �أو  قانوين  مانع  وجود  �أو يف حال  �ملحكم مبهامه،  قيام  يف حال عدم   -3

دون �أد�ئه تلك �ملهام، ت�سري �الإجر�ء�ت �ملتعلقة باالعرت��ض على �ملحكم �ملن�سو�ض 
عليها يف �ملادة 13.

املادة 13

1-ير�سل �لطرف �لذي يعتزم �العرت��ض على �أي حمكم �إ�سعارً� باعرت��سه يف غ�سون 15 

يومًا من تبليغه بتعيني �ملحكم �ملعرت�ض عليه، �أويف غ�سون 15 يومًا من �لتاريخ �لذي 
�أ�سبح فيه ذلك �لطرف على علم بالظروف �ملذكورة يف �ملادتني 11 و 12.

و�إىل �ملحكم �ملعرت�ض عليه  �الآخرين  �الأطر�ف  �إىل كل  �الإ�سعار باالعرت��ض  ير�سل   -2

و�إىل �سائر �ملحكمني. وتبني يف ذلك �الإ�سعار �أ�سباب �العرت��ض.
�إذ� �عرت�ض �أحد �الأطر�ف على �أي حمكم، جاز لكل �الأطر�ف �أن يو�فقو� على ذلك   -3

�لنظر يف  يتنحى عن  �أن  عليه،  �العرت��ض  بعد  للمحكم،  �أي�سا  ويجوز  �العرت��ض. 
�لدعوى. وال تعترب تلك �ملو�فقة وال ذلك �لتنحي �إقر�رً� �سمنيا ب�سحة �الأ�سباب �لتي 

ي�ستند �إليها �العرت��ض.
�إذ� مل يو�فق جميع �الأطر�ف على �العرت��ض، �أو مل يتنحى �ملحكم �ملعرت�ض عليه،   -4
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يف غ�سون 15 يومًا من تاريخ �الإ�سعار باالعرت��ض، جاز للطرف �ملعرت�ض �أن يو��سل 
�إجر�ء�ت �العرت��ض. وعليه يف تلك �حلالة، ويف غ�سون 30 يومًا من تاريخ �الإ�سعار 

باالعرت��ض، �أن يلتم�ض من �سلطة �لتعيني �لبت يف �العرت��ض.

تبديل اأحد املحكَّمني
املادة 14

�أحد  تبديل  لزم  متى  بديل،  حمكم  يختار  �أو  يعني   ،2 �لفقرة  �أحكام  مر�عاة  مع   -1

�ملحكمني �أثناء �سري �إجر�ء�ت �لتحكيم، وفقا لالإجر�ء �ملن�سو�ض عليه يف �ملو�د 8 
�إىل 11 و�ل�ساري على تعيني �أو �ختيار �ملحكم �جلاري تبديله. وي�سري هذ� �الإجر�ء 
م �ملر�د تبديله، مبمار�سة  حتى و�إن مل يقم �أحد �الأطر�ف، �أثناء عملية تعيني �ملحكَّ

حقه يف �لتعيني �أو يف �مل�ساركة يف �لتعيني.

�إذ� ر�أت �سلطة �لتعيني، بناًء على طلب �أحد �الأطر�ف، �أن هناك م�سوغا حلرمان �أحد   -2

�الأطر�ف من حقه يف تعيني حمكم بديل، نظرً� للطابع �ال�ستثنائى لظروف �لق�سية، 
مني �ملتبّقني فر�سًة الإبد�ء �آر�ئهم:-  جاز ل�سلطة �لتعيني، بعد �إعطاء �الأطر�ف و�ملحكَّ

مني  �أن تعني �ملحكم �لبديل؛ �أو )ب( بعد �ختتام جل�سات �الإ�ستماع،�أن تاأذن للمحكَّ )�أ( 
�الآخرين باأن يو��سلو� عملية �لتحكيم ويتخذو� �أي قر�ر حتكيمي �أو غري حتكيمي.

تكرار جل�صات اال�صتماع يف حال تبديل اأحد املحكَّمني
املادة 15

يف حال تبديل �أحد �ملحكمني، ت�ستاأنف �الإجر�ء�ت عند �ملرحلة �لتي توقف فيها 
�ملحكم �لذي جرى تبديله عن �أد�ء مهامه، ما مل تقرر هيئة �لتحكيم خالف ذلك.

ا�صتبعاد امل�صوؤولية
املادة 16

�لقانون  به  ي�سمح  مدى  �أق�سى  �إىل  �الأط��ر�ف،  يتنازل  �ملعتمد،  �خلطاأ  با�ستثناء 
�ملنطبق، عن �أي �دعاء على �ملحكمني �أو �سلطة �لتعيني و�أي �سخ�ض تعينه هيئة �لتحكيم 

ب�سبب �أي فعل �أو تق�سري متعلق بالتحكيم.
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الباب الثالث- اإجراءات التحكيم
اأحكام عامة

املادة 17

مع مر�عاة هذه �لقو�عد، يجوز لهيئة �لتحكيم �أن ت�سري �لتحكيم على �لنحو �لذي   -1

تر�ه منا�سبا، �سريطة �أن يعامل �الأطر�ف على قدم �مل�ساو�ة و�أن تتاح لكل طرف، يف 
مرحلة منا�سبة من �الإجر�ء�ت، فر�سة معقولة لعر�ض ق�سيته. وت�سري هيئة �لتحكيم، 
لدى ممار�ستها �سالحيتها �لتقديرية، �الإجر�ء�ت على نحو يتفادى �الإبطاء و�الإنفاق 

بال د�ع، ويكفل �الإن�ساف و�لكفاءة يف ت�سوية �ملنازعات بني �الأطر�ف.
ت�سع هيئة �لتحكيم �جلدول �لزمني �ملوؤقت للتحكيم يف �أقرب وقت ممكن عمليا بعد   -2

ت�سكيلها وبعد دعوة �الأطر�ف �إىل �إبد�ء �آر�ئهم. ويجوز لهيئة �لتحكيم يف �أي وقت، 
بعد دعوة �الأطر�ف �إىل �إبد�ء �آر�ئهم، �أن متدد �أوتق�سر �أي مدة زمنية تن�ض عليها 

�لقو�عد �أو يتفق عليها �الأطر�ف.
تعقد هيئة �لتحكيم جل�سات ��ستماع الأقو�ل �ل�سهود، مبن فيهم �ل�سهود �خلرب�ء، �أو   -3

للمر�فعات �ل�سفوية، �إذ� طلب ذلك �أي طرف يف مرحلة منا�سبة من �الإجر�ء�ت. فاإن 
مل يطلب ذلك، قررت هيئة �لتحكيم ما �إذ� كان من �الأوفق عقد جل�سات ��ستماع من 

هذ� �لقبيل �أو �ل�سري يف �الإجر�ء�ت على �أ�سا�ض �لوثائق وغريها من �مل�ستند�ت.
على �لطرف �لذي ير�سل خطابات �إىل هيئة �لتحكيم �أن ير�سل كل تلك �خلطابات   -4

و�حد ما مل  وتر�سل جميع هذه �خلطابات يف وقت  �الآخرين.  �الأط��ر�ف  �إىل جميع 
ت�سمح هيئة �لتحكيم بخالف ذلك، �إن كان �لقانون �ملنطبق يجيز لها هذ�.

يجوز لهيئة �لتحكيم، بناء على طلب �أي طرف، �أن ت�سمح ب�سم �سخ�ض ثالث و�حد   -5

�أو �أكرث كطرف يف عملية �لتحكيم، �سريطة �أن يكون ذلك �ل�سخ�ض طرفًا يف �تفاق 
�لتحكيم، ما مل تر هيئة �لتحكيم، بعد �إعطاء جميع �الأطر�ف، مبن فيهم �ل�سخ�ض 
�أو �الأ�سخا�ض �ملر�د �سمهم، فر�سة ل�سماع �أقو�لهم، �أنه ينبغي عدم �ل�سماح بذلك 
�ل�سم الأنه يلحق �سررً� باأي من �أولئك �الأطر�ف. ويجوز لهيئة �لتحكيم �أن ت�سدر 
قر�ر حتكيم و�حدً� �أو عدة قر�ر�ت حتكيم ب�ساأن كل �الأطر�ف �مل�ساركني على هذ� 

�لنحو يف عملية �لتحكيم.



-  121  -

مكان التحكيم
املادة 18

�لتحكيم  هيئة  تولت  �لتحكيم،  مكان  م�سبقا على  �تفقو�  قد  �الأط��ر�ف  يكن  �إذ� مل   -1

تعيني مكان �لتحكيم �آخذة ظروف �لق�سية يف �العتبار. ويعترب قر�ر �لتحكيم �سادرً� 
يف مكان �لتحكيم.

لهيئة  ويجوز  منا�سبًا.  تر�ه  مكان  �أي  يف  للمد�ولة  جتتمع  �أن  �لتحكيم  لهيئة  يجوز   -2

�لتحكيم �أي�سا �أن جتتمع يف �أي مكان تر�ه منا�سبًا الأي غر�ض �آخر، مبا يف ذلك عقد 
جل�سات ��ستماع، ما مل يتفق �الأطر�ف على خالف ذلك.

اللغة
املادة 19

�إىل  ت�سكيلها  عقب  �لتحكيم  هيئة  ت�سارع  �الأط��ر�ف،  عليه  يتفق  قد  ما  مر�عاة  مع   -1

على  �لتحديد  هذ�  �الإجر�ء�ت.وي�سري  يف  �ست�ستخدم  �لتي  �للغات  �أو  �للغة  حتديد 
�للغات  �أو  �للغة  �أخرى، وكذلك على  بيانات كتابية  و�أي  �لدفاع  بيان �لدعوى وبيان 
�لتي �ست�ستخدم يف جل�سات �ال�ستماع �ل�سفوية، �إذ� عقدت جل�سات من هذ� �لقبيل. 

بيان  �أو  �لدعوى  ببيان  مرفقة  وثائق  �أي  تكون  باأن  تاأمر  �أن  �لتحكيم  لهيئة  يجوز   -2

�لدفاع، و�أي وثائق �أو م�ستند�ت تكميلية تعر�ض يف �سياق �الإجر�ء�ت، مقدمة بلغتها 
�الأ�سلية، م�سفوعة برتجمة �إىل �للغة �أو �للغات �لتي �تفق عليها �الأطر�ف �أو حددتها 

هيئة �لتحكيم.

بيان الدعوى
املادة 20

ير�سل �ملدعي بيان دعو�ه كتابة �إىل �ملدعى عليه و�إىل كل من �ملحكمني يف غ�سون   -1

بالتحكيم  �إ�سعاره  يعترب  �أن  للمدعي  ويجوز  �لتحكيم.  هيئة  حتددها  زمنية  فرتة 
�مل�سار �إليه يف �ملادة 3 مبثابة بيان دعوى، �سريطة �أن يفي �الإ�سعار بالتحكيم �أي�سًا 

مبقت�سيات �لفقر�ت 2 �إىل 4 من هذه �ملادة.
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تدرج يف بيان �لدعوى �لتفا�سيل �لتالية:   -2

)�أ( ��سما �لطرفني و�لبيانات �لالزمة لالت�سال بهما؛
)ب( بيان بالوقائع �ملوؤيدة للدعوى؛

)ج( نقاط �خلالف؛
)د( �لتدبري �ملطلوب لالإن�ساف �أو لت�سحيح �لو�سع؛

)ه�( �الأ�س�ض �أو �حلجج �لقانونية �ملوؤيدة للدعوى.

ترفق ببيان �لدعوى ن�سخة من �أي عقد �أو �سك قانوين �آخر ن�ساأت �ملنازعة عنه �أو   -3

ب�ساأنه، ون�سخة من �تفاق �لتحكيم.

�لتي  �الأخرى  و�الأدلة  �مل�ستند�ت  بكل  �لدعوى  بيان  ي�سفع  �أن  �الإمكان،  قدر  ينبغي،   -4

ي�ستند �إليها �ملدعي، �أو �أن يت�سمن �إ�سار�ت �إليها.

بيان الدفاع
املادة 21

ير�سل �ملدعى عليه بيان دفاعه كتابة �إىل �ملدعي و�إىل كل من �ملحكمني يف غ�سون   -1

مدة حتددها هيئة �لتحكيم. ويجوز للمدعى عليه �أن يعترب رده على �الإ�سعار بالتحكيم 
�مل�سار �إليه يف �لفقرة 4 مبثابة بيان دفاع، �سريطة �أن يفي �لرد على �الإ�سعار بالتحكيم 

�أي�سا مبقت�سيات �لفقرة 2 من هذه �ملادة.
يدرج يف بيان �لدفاع رد على �مل�سائل �ملذكورة يف �لبنود )ب( �إىل )ه�( من بيان   -2

�لدعوى (�لفقرة 2 من �ملادة 20 ). وينبغي، قدر�الإمكان، �أن ي�سفع بيان �لدفاع بكل 
�إ�سار�ت  يت�سمن  �أن  �أو  عليه،  �ملدعى  �إليها  ي�ستند  �لتي  �الأخرى  و�الأدلة  �مل�ستند�ت 

�إليها.
�إج��ر�ء�ت  من  الحقة  مرحلة  يف  �أو  دفاعه،  بيان  يف  يقدم  �أن  عليه  للمدعى  يجوز   -3

�لتحكيم �إذ� ر�أت هيئة �لتحكيم �أن �لظروف ت�سوغ هذ� �لتاأخري، دعوى م�سادة �أو 
�أن ي�ستند �إىل دعوى مقامة لغر�ض �لدفع باملقا�سة، �سريطة �أن تكون هيئة �لتحكيم 

خمت�سة بذلك.

 ت�سري �أحكام �لفقر�ت 2 �إىل 4 من �ملادة 20 على �لدعوى �مل�سادة و�لدعوى �مل�سار 
�إليها يف �لفقرة 2 )و( من �ملادة 4 و�لدعوى �مل�ستند �إليها لغر�ض �لدفع باملقا�سة. 
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تعديل الدعوى اأو الدفاع
املادة 22

�أو دفاعه،  ي�ستكمل دعو�ه  �أو  �أن يعدل  �لتحكيم  �إج��ر�ء�ت  �أثناء  يجوز الأي طرف 
ة، �إال �إذ� ر�أت هيئة  مبا يف ذلك �لدعوى �مل�سادة �أو �لدعوى �ملقامة لغر�ض �لدفع باملقا�سّ
�لتحكيم �أن �ل�سماح بذلك �لتعديل �أو �ال�ستكمال لي�ض منا�سبًا ب�سبب �لتاأخر يف تقدميه 
�أو ما ين�ساأ عنه من �سرر لالأطر�ف �الآخرين �أو ب�سبب �أي ظروف �أخرى. ولكن ال يجوز 
�أو �لدعوى �ملقامة  �لدفاع، مبا يف ذلك �لدعوى �مل�سادة  �أو  ��ستكمال �لدعوى  �أو  تعديل 
�أو  �أو �لدفاع �ملعدل  �أو �مل�ستكملة،  لغر�ض �لدفع باملقا�سة، بحيث تخرج �لدعوى �ملعدلة 

�مل�ستكمل،عن نطاق �خت�سا�ض هيئة �لتحكيم.

الدفع بعدم اخت�صا�ص هيئة التحكيم
املادة 23

�عرت��سات  �أي  ذلك  يف  مبا  �خت�سا�سها،  يف  �لبت  �سالحية  �لتحكيم  لهيئة  تكون   -1

تتعلق بوجود �تفاق �لتحكيم �أو �سحته. ولهذ� �لغر�ض، ينظر �إىل بند �لتحكيم �لذي 
�الأخ��رى. وال يرتتب  �لعقد  بنود  �تفاق م�ستقل عن  �أنه  �لعقد على  ي�سكل جزءً� من 

تلقائيًا على �أي قر�ر لهيئة �لتحكيم ببطالن �لعقد �أو بطالن بند �لتحكيم. 
يقدم �لدفع بعدم �خت�سا�ض هيئة �لتحكيم يف موعد �أق�ساه وقت ت�سمينه يف بيان   -2

�لدفاع �أو فيما يتعلق بالدعوى �مل�سادة �أو �لدعوى �ملقامة بغر�ض �لدفع باملقا�سة، يف 
�لرد على تلك �لدعوى. وال مينع �لطرف من تقدمي ذلك �لدفع لكونه عني حمكما �أو 
�سارك يف تعيينه. �أما �لدفع باأن هيئة �لتحكيم تتجاوز نطاق �سلطتها، فيجب تقدميه 
حاملا تطرح �مل�ساألة �لتي يزعم �أنها تتجاوز نطاق �سلطتها �أثناء �إجر�ء�ت �لتحكيم. 
ويجوز لهيئة �لتحكيم، يف كلتا �حلالتني، �أن تقبل دفعًا يقدم بعد هذ� �ملوعد �إذ� ر�أت 

�أن �لتاأخر له ما ي�سوغه. 
يجوز لهيئة �لتحكيم �أن تف�سل يف �أي دفع من �لدفوع �مل�سار �إليها يف �لفقرة  2 �إما   -3

�إج��ر�ء�ت  تو��سل  �أن  �لتحكيم  لهيئة  ويجوز  وجاهته.  يف  بالبت  و�إم��ا  �أولية  كم�ساألة 
�لتحكيم و�أن ت�سدر قر�رً�، ب�سرف �لنظر عن �أي طعن يف �خت�سا�سها مل تف�سل فيه 

�ملحكمة بعد.
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البيانات املكتوبة االأخرى
املادة 24

�لدعوى  بيان  جانب  �إىل  �الأخ��رى،  �ملكتوبة  �لبيانات  ماهية  �لتحكيم  هيئة  تقرر 
�ملهل  تقدميها، وحتدد  لهم  يجوز  �أو  تقدميها  �الأط��ر�ف  على  يتعني  �لتي  �لدفاع،  وبيان 

�ملتاحة لتقدمي تلك �لبيانات.

املدد
املادة 25

ينبغي �أال تتجاوز �ملهل �لتي حتددها هيئة �لتحكيم لتقدمي �لبيانات �ملكتوبة )مبا 
فيها بيان �لدعوى وبيان �لدفاع( خم�سة و�أربعني يومًا. ولكن يجوز لهيئة �لتحكيم �أن متدد 

�حلدود �لزمنية �إذ� ر�أت م�سوغًا لذلك.

التدابري املوؤقتة
املادة 26

يجوز لهيئة �لتحكيم �أن ت�سدر تد�بري موؤقتة بناء على طلب �أحد �الأطر�ف.  -1

�لتدبري �ملوؤقت هو �أي تدبري وقتي تاأمر مبقت�ساه هيئة �لتحكيم �أحد �الأطر�ف، يف   -2

�أي وقت ي�سبق �إ�سد�ر قر�ر �لتحكيم �لذي يف�سل يف �ملنازعة نهائيا، �أن يقوم، على 
�سبيل �ملثال ال �حل�سر، باأي مما يلي:

�أن يبقي �حلال على ما هو عليه، �أو �أن يعيده �إىل ما كان عليه �إىل حني �لف�سل  )�أ( 
يف �ملنازعة.

�أن يتخذ �إجر�ء مينع حدوث )1( �سرر حايل �أو و�سيك �أو )2( م�سا�ض بعملية  )ب( 
�لتحكيم نف�سها، �أو �أن ميتنع عن �تخاذ �إجر�ء يحتمل �أن ي�سبب ذلك �ل�سرر .
�أن يوفر و�سيلة ل�سون �ملوجود�ت �لتي ميكن �أن ت�ستخدم لتنفيذ قر�ر الحق. )ج( 

�أن يحافظ على �الأدلة �لتي قد تكون مهمة وجوهرية يف ح�سم �ملنازعة. )د( 

يقدم �لطرف �لذي يطلب �لتدبري �ملوؤقت مبقت�سى �لفقرة 2 )�أ( �إىل )ج( ما يقنع   -3

هيئة �لتحكيم مبا يلي:
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�أن عدم �تخاذ �لتدبري يرجح �أن يحدث �سرر� ال ميكن جربه على نحو و�ف مبنح  )�أ( 
�أن يلحق بالطرف  تعوي�سات، و�أن ذلك �ل�سرر يفوق بكثري �ل�سرر �لذي يحتمل 

�مل�ستهدف بذلك �لتدبري �إذ� ما �تخذ.
�أن هناك �حتماال معقوال �أن يف�سل  يف مو�سوع �ملنازعة ل�سالح �لطرف �لطالب  )ب( 
بناء على وجاهة دعو�ه. على �أن �لبت يف هذ� �الحتمال ال مي�ض مبا تتمتع به هيئة 

�لتحكيم من �سالحية تقديرية يف �تخاذ �أي قر�ر الحق. 

فيما يتعلق بطلب �تخاذ تدبري موؤقت مبقت�سى �لفقرة 2 )د(، ال ت�سري �ملتطلبات   -4

�لو�ردة يف �لفقرة 3 )�أ( و)ب( �إال متى ر�أت هيئة �لتحكيم ذلك منا�سبا.

�تخذته،  �أي تدبري موؤقت كانت قد  تنهي  �أو  تعلق  �أو  �أن تعدل  �لتحكيم  لهيئة  يجوز   -5

وذلك بناء على طلب �أي طرف �أو  يف ظروف ��ستثنائية وبعد �إ�سعار �الأطر�ف م�سبقا  
مببادرة من هيئة �لتحكيم ذ�تها.

�سمانة  بتقدمي  موؤقتا  تدبريً�  يطلب  �لذي  �لطرف  تلزم  �أن  �لتحكيم  لهيئة  يجوز   -6

منا�سبة فيما يخ�ض ذلك �لتدبري. 

يجوز لهيئة �لتحكيم �أن تلزم �أي طرف باأن ي�سارع باالإف�ساح عن �أي تغري جوهري يف   -7

�لظروف �لتي ��ستند �إليها يف طلب �لتدبري �ملوؤقت �أو �تخاذه. 

يت�سبب  و�أ�سر�ر  تكاليف  �أي  تبعة  موؤقتا  تدبريً�  يطلب  �لذي  �لطرف  حتميل  يجوز   -8

يف  �لتدبري  ذلك  �أن  الحقا  �لتحكيم  هيئة  ر�أت  �إذ�  طرف،  الأي  �لتدبري  ذلك  فيها 
ت�سدر  �أن  �لتحكيم  لهيئة  ويجوز  �تخاذه.  ينبغي  كان  ما  �آنذ�ك  �ل�سائدة  �لظروف 

قر�رً� بالتعوي�ض عن تلك �لتكاليف و�الأ�سر�ر يف �أي وقت �أثناء �الإجر�ء�ت.

�أي طرف من �ل�سلطة �لق�سائية �تخاذ تد�بري موؤقتة عماًل مناق�سًا  ال يعترب طلب   -9

التفاق �لتحكيم �أو نزواًل عن ذلك �التفاق.
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االأدلة
املادة 27

�أو  تاأييد دعو�ه  �إليها يف  ي�ستند  �لتي  �لوقائع  �إثبات  يقع على عاتق كل طرف عبء   -1

دفاعه.
يجوز الأي فرد، حتى و�إن كان طرفًا يف �لتحكيم �أو تربطه �سلة ما باأحد �الأطر�ف،   -2

�أن يكون من �ل�سهود، مبن فيهم �ل�سهود �خلرب�ء، �لذين يقدمهم �الأطر�ف لالإدالء 
ب�سهادة �أمام هيئة �لتحكيم يف �أي م�ساألة تت�سل بالوقائع �أو باخلربة �لفنية. ويجوز 
لل�سهود، مبن فيهم �ل�سهود �خلرب�ء، �أن يدلو� باأقو�لهم، مكتوبة وممهورة بتو�قيعهم، 

ما مل توعز هيئة �لتحكيم بخالف ذلك.
يجوز لهيئة �لتحكيم �أن تطلب من �الأطر�ف يف �أي وقت �أثناء �إجر�ء�ت �لتحكيم �أن   -3

يقدمو�، يف غ�سون مدة حتددها �لهيئة، وثائق �أو م�ستند�ت �أو �أي �أدلة �أخرى. 
تقرر هيئة �لتحكيم مدى مقبولية �الأدلة �ملقدمة و�سلتها بالدعوى وطابعها �جلوهري   -4

ووزنها.

جل�صات اال�صتماع
املادة 28

�إىل �الأط��ر�ف، قبل وقت  �لتحكيم  ��ستماع �سفوية، توجه هيئة  يف حال عقد جل�سة   -1

كاف، �إ�سعارً� بتاريخ �نعقادها وموعدها ومكانها.
�لتي حتددها  بال�سروط  �ل�سهود �خلرب�ء،  فيهم  �ل�سهود، مبن  �إىل  �ال�ستماع  يجوز   -2

هيئة �لتحكيم و�أن ي�ستجوبو� بالطريقة �لتي تقررها.
تكون جل�سات �ال�ستماع مغلقة، ما مل يتفق �الأطر�ف على خالف ذلك. ويجوز لهيئة   -3

�لتحكيم �أن تطلب من �أي �ساهد �أو من �ل�سهود، مبن فيهم �ل�سهود �خلرب�ء، مغادرة 
�جلل�سة �أثناء �إدالء �ل�سهود �الآخرين ب�سهاد�تهم. ولكن، ال يجوز من حيث �ملبد�أ �أن 
يطلب من �ل�سهود، مبن فيهم �ل�سهود �خلرب�ء، �لذين هم �أطر�ف يف �لتحكيم، �أن 

يغادرو� �جلل�سة.
يجوز لهيئة �لتحكيم �أن توعز با�ستجو�ب �ل�سهود، مبن فيهم �ل�سهود �خلرب�ء، من   -4

خالل و�سائل �ت�سال ال تتطلب ح�سورهم �سخ�سيا يف جل�سة �ال�ستماع )مثل �لتد�ول 
باالت�ساالت �ملرئية(.
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اخلرباء الذين تعينهم هيئة التحكيم
املادة 29

�أكرث  �أو  م�ستقال  تعني خبريً�  �أن  �الأط��ر�ف،  مع  �لت�ساور  بعد  �لتحكيم،  لهيئة  يجوز   -1

لتقدمي تقرير كتابي �إليها ب�ساأن م�سائل معينة حتددها هيئة �لتحكيم. وتر�سل �إىل 
�الأطر�ف ن�سخة من �ل�سالحيات �لتي حددتها هيئة �لتحكيم لذلك �خلبري.

يقدم �خلبري، قبل قبول تعيينه، �إىل هيئة �لتحكيم و�إىل �الأطر�ف بيانًا مبوؤهالته   -2

�لوقت  غ�سون  يف  �لتحكيم،  هيئة  �الأط��ر�ف  ويبلغ  و��ستقالليته.  بحياده  و�إق���ر�رً� 
موؤهالت  على  �عرت��سات  �أي  لديهم  كانت  �إذ�  مبا  �لتحكيم  هيئة  حت��دده  �ل��ذي 
من  �أي  مقبولية  بالبت يف  �لتحكيم  هيئة  وت�سارع  ��ستقالليته.  �أو  حياده  �أو  �خلبري 
تلك �العرت��سات. وبعد تعيني �خلبري، ال يجوز الأي طرف �أن يعرت�ض على موؤهالت 
�أ�سبح  �أ�سباب  على  قائمًا  �العرت��ض  كان  �إذ�  �إال  ��ستقالليته  �أو  حياده  �أو  �خلبري 
ذلك �لطرف على علم بها بعد �أن مت �لتعيني. وت�سارع هيئة �لتحكيم �إىل حتديد ما 

�ستتخذه من �إجر�ء�ت �إن لزم ذلك.
قد  ما  له  ويوفرون  باملنازعة،  �سلة  ذ�ت  معلومات  �أي  �خلبري  �إىل  �الأط��ر�ف  يقدم   -3

يطلب فح�سه �أو تفقده من وثائق �أو ب�سائع ذ�ت �سلة. ويحال �أي خالف بني �أحد 
�أو �لب�سائع �ملطلوب  �أو �لوثائق  �الأطر�ف وذلك �خلبري ب�ساأن مدى �سلة �ملعلومات 

توفريها باملنازعة �إىل هيئة �لتحكيم لكي تبت فيه.
تر�سل هيئة �لتحكيم �إىل �الأطر�ف ن�سخة من تقرير �خلبري �إثر ت�سلمها �إياه، وتتاح   -4

وثيقة  �أي  يفح�ض  �أن  للطرف  ويحق  كتابة.  �لتقرير  ر�أيهم يف  الإبد�ء  �لفر�سة  لهم 
��ستند �إليها �خلبري يف تقريره.

�أقو�ل �خلبري  �إىل  �أي طرف، يجوز �ال�ستماع  �لتقرير، وبناء على طلب  ت�سليم  بعد   -5

يف جل�سة تتاح لالأطر�ف فر�سة ح�سورها و��ستجو�ب �خلبري. ويجوز الأي طرف �أن 
يقدم يف هذه �جلل�سة �سهودً� خرب�َء ليدلو� ب�سهاد�تهم ب�ساأن نقاط �خلالف. وت�سري 

على تلك �الإجر�ء�ت �أحكام �ملادة 28.

التق�صري
املادة 30

)�أ( �إذ� ق�سر �ملدعي، دون �إبد�ء عذر مقبول، يف تقدمي بيان دعو�ه، خالل �ملدة   -1

�أمرً�  �لهيئة  �أ�سدرت  �لتحكيم،  هيئة  حتددها  �لتي  �أو  �لقو�عد  هذه  يف  �ملحددة 
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باإنهاء �إجر�ء�ت �لتحكيم، ما مل تكن هناك م�سائل متبقية قد يلزم �لف�سل فيها 
ور�أت هيئة �لتحكيم �أن من �ملنا�سب فعل ذلك؛

�إ�سعار  على  �ل��رد  تقدمي  يف  مقبول،  عذر  �إب��د�ء  دون  عليه،  �ملدعى  ق�سر  �إذ�  )ب( 
�لتحكيم �أو بيان دفاعه، خالل �ملدة �ملحددة يف هذه �لقو�عد �أو �لتي حتددها هيئة 
�أن تعترب هذ�  �لتحكيم، دون  �إجر�ء�ت  �أمرً� با�ستمر�ر  �أ�سدرت �لهيئة  �لتحكيم، 
�لتق�سري يف حد ذ�ته قبوال مز�عم �ملدعي؛ وت�سري �أحكام هذه �لفقرة �لفرعية 
�أي�سا على تق�سري �ملدعي يف تقدمي دفاعه رد� على دعوى م�سادة �أو دعوى مقامة 

لغر�ض �لدفع باملقا�سة.

�إذ� ق�سر �أحد �الأطر�ف، بعد �إبالغه ح�سب �الأ�سول وفقا لهذه �لقو�عد، يف ح�سور   -2

�إج��ر�ء�ت  تو��سل  �أن  �لتحكيم  لهيئة  جاز  مقبول،  عذر  �إب��د�ء  دون  ��ستماع  جل�سة 
�لتحكيم.

�إذ� دعت هيئة �لتحكيم �أحد �الأطر�ف ح�سب �الأ�سول �إىل تقدمي وثائق �أو م�ستند�ت   -3

�أو �أدلة �أخرى وق�سر يف تقدميها خالل �ملدة �ملحددة، دون �إبد�ء عذر مقبول، جاز 
لهيئة �لتحكيم �أن ت�سدر قر�ر �لتحكيم بناء على �الأدلة �ملوجودة �أمامها.

اختتام جل�صات اال�صتماع
املادة 31

�أخرى  �أدلة  لديهم  كانت  �إذ�  عما  �الأط��ر�ف  من  ت�ستف�سر  �أن  �لتحكيم  لهيئة  يجوز   -1

لتقدميها �أو �سهود �آخرون ل�سماعهم �أو �أقو�ل �أخرى لالإدالء بها. فاإذ� مل يكن لديهم 
�سيء من ذلك، جاز لهيئة �لتحكيم �أن تعلن �ختتام جل�سات �ال�ستماع.

يجوز لهيئة �لتحكيم �أن تقرر، مببادرة منها �أو بناًء على طلب �أحد �الأطر�ف، �إعادة   -2

فتح جل�سات �ال�ستماع يف �أي وقت قبل �سدور قر�ر �لتحكيم، �إذ� ر�أت �سرورة لذلك 
ب�سبب وجود ظروف ��ستثنائية.

التنازل عن حق االعرتا�ص
املادة 32

يعترب تق�سري �أي طرف يف �مل�سارعة �إىل �العرت��ض على �أي خمالفة لهذه �لقو�عد 
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�أو الأي �سرط يف �تفاق �لتحكيم تنازال عن حق ذلك �لطرف يف تقدمي ذلك �العرت��ض، 
ما مل يكن مبقدور ذلك �لطرف �أن يثبت �أن تخلفه عن �العرت��ض يف �لظروف �لقائمة، 

كان له ما يربره.

الباب الرابع- قرار التحكيم

القرارات
املادة 33

يف حال وجود �أكرث من حمكم و�حد، ت�سدر هيئة �لتحكيم �أي قر�ر حتكيم �أو قر�ر   -1

�آخر باأغلبية �ملحكمني.
وحده يف  ي�سدر�لقر�ر  �أن  �ملحكمني  لرئي�ض  يجوز  �الإجر�ئية،  بامل�سائل  يتعلق  فيما   -2

�لقر�ر  هذ�  ويكون  بذلك،  �لتحكيم  هيئة  ت��اأذن  عندما  �أو  �أغلبية  وجود  عدم  حال 
خا�سعًا للمر�جعة من قبل هيئة �لتحكيم، �إذ� ما لزم �الأمر.

�صكل قرار التحكيم واأثره
املادة 34

ب�ساأن م�سائل خمتلفة يف  �أن ت�سدر قر�ر�ت حتكيم منف�سلة  �لتحكيم  لهيئة  يجوز   -1

�أوقات خمتلفة.
ت�سدر كل قر�ر�ت �لتحكيم كتابة، وتكون نهائية وملزمة لالأطر�ف. وينفذ �الأطر�ف   -2

كل قر�ر�ت �لتحكيم دون �إبطاء.
على هيئة �لتحكيم �أن تبني �الأ�سباب �لتي ��ستند �إليها �لقر�ر، ما مل يكن �الأطر�ف   -3

قد �تفقو� على عدم بيان �الأ�سباب.
�أ�سدر فيه  يكون قر�ر �لتحكيم ممهورً� بتوقيع �ملحكمني، ويذكر فيه �لتاريخ �لذي   -4

ومكان �لتحكيم. ويف حال وجود �أكرث من حمكم و�حد وعدم توقيع �أحدهم، تذكر يف 
�لقر�ر �أ�سباب عدم �لتوقيع.

يجوز ن�سر قر�ر �لتحكيم علنًا مبو�فقة كل �الأطر�ف �أو متى كان �أحد �الأطر�ف ملزما   -5

قانونا باأن يف�سح عن ذلك �لقر�ر من �أجل حماية حق قانوين �أو �ملطالبة به �أو يف 
�سياق �إجر�ء�ت قانونية �أمام حمكمة �أو هيئة خمت�سة �أخرى.

تر�سل هيئة �لتحكيم �إىل �الأطر�ف ن�سخا من قر�ر �لتحكيم ممهورة بتوقيع �ملحكمني.  -6
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القانون املنطبق، واحلكم غري املقيد
املادة 35

تطبق هيئة �لتحكيم قو�عد �لقانون �لتي يعينها �الأطر�ف باعتبارها منطبقة على   -1

مو�سوع �ملنازعة. فاإذ� مل يعني �الأطر�ف تلك �لقو�عد، طبقت هيئة �لتحكيم �لقانون 
�لذي تر�ه منا�سبا.

ال يجوز لهيئة �لتحكيم �أن تف�سل يف �ملنازعة كحكم غري مقيد بن�ض �أحكام �لقانون   -2

�أو وفقًا ملبادئ �لعدل و�الإن�ساف �إال �إذ� �أذن �الأطر�ف لها بذلك �سر�حة.
يف جميع �الأحو�ل، تف�سل هيئة �لتحكيم يف �ملنازعة وفقًا ل�سروط �لعقد �إن وجدت،   -3

وتر�عى يف ذلك �أي �أعر�ف جتارية �سارية على �ملعاملة.

الت�صوية وغريها من اأ�صباب االإنهاء
املادة 36

�إذ� �تفق �الأطر�ف، قبل �سدور قر�ر �لتحكيم، على ت�سوية تنهي �ملنازعة، كان على   -1

هيئة �لتحكيم �إما �أن ت�سدر �أمر� باإنهاء �إجر�ء�ت �لتحكيم، و�إما �أن تثبت �لت�سوية، 
بناًء على طلب �الأطر�ف ومو�فقة �لهيئة على ذلك، يف �سكل قر�ر حتكيم متفق عليه. 

وال تكون هيئة �لتحكيم ملزمة بت�سبيب هذ� �لقر�ر.
عدمي  �لتحكيم،  ق��ر�ر  �سدور  قبل  �لتحكيم،  �إج���ر�ء�ت  يف  �ال�ستمر�ر  �أ�سبح  �إذ�   -2

�لتحكيم  هيئة  �أبلغت   ،1 �لفقرة  يف  مذكور  غري  �سبب  الأي  م�ستحيال  �أو  �جل��دوى 
�الأطر�ف بعزمها على �إ�سد�ر �أمر باإنهاء �الإجر�ء�ت. وتكون لهيئة �لتحكيم �سالحية 
�إ�سد�ر ذلك �الأمر، ما مل تكن هناك م�سائل متبقية قد يلزم �لف�سل فيها وترى هيئة 

�لتحكيم �أن من �ملنا�سب �لف�سل فيها.
تر�سل هيئة �لتحكيم �إىل �الأطر�ف ن�سخًا ممهورة بتوقيع �ملحكمني من �الأمر باإنهاء   -3

�إجر�ء�ت �لتحكيم �أو من قر�ر �لتحكيم �ملتفق عليه. ويف حال �إ�سد�ر قر�ر حتكيم 
متفق عليه، ت�سري عليه �الأحكام �لو�ردة يف �لفقر�ت 2 و 4 و 5 من �ملادة 34.

تف�صري قرار التحكيم
املادة 37

يجوز الأي طرف �أن يطلب من هيئة �لتحكيم، يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ ت�سلمه   -1
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قر�ر �لتحكيم و�سريطة �إ�سعار �الأطر�ف �الآخرين بهذ� �لطلب، �إعطاء تف�سري لقر�ر 
�لتحكيم.

�لتف�سري  وي�سكل  �لطلب.  ت�سلم  تاريخ  يوما من   45 �لتف�سري كتابة يف غ�سون  يعطى   -2

جزء� من قر�ر �لتحكيم وت�سري عليه �أحكام �لفقر�ت 2 �إىل 6 من �ملادة 34. 

ت�صحيح قرار التحكيم
املادة 38

يجوز الأي طرف �أن يطلب من هيئة �لتحكيم، يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ ت�سلمه   -1

قر�ر �لتحكيم و�سريطة �إ�سعار �الأطر�ف �الآخرين بهذ� �لطلب، ت�سحيح ما يكون قد 
وقع يف �لقر�ر من �أخطاء ح�سابية �أو كتابية �أو مطبعية �أو �أي �أخطاء �أخرى �أو �أي �سهو 
ذي طابع م�سابه. و�إذ� ما ر�أت هيئة �لتحكيم �أن هذ� �لطلب م�سوغ، �أجرت �لت�سحيح 

يف غ�سون 45 يومًا من تاريخ ت�سلم �لطلب.
يجوز لهيئة �لتحكيم �أن جتري تلك �لت�سحيحات من تلقاء نف�سها يف غ�سون 30 يومًا   -2

من تاريخ �إر�سال قر�ر �لتحكيم.
عليها  وت�سري  �لتحكيم.  قر�ر  من  ج��زءً�  وت�سكل  كتابة،  �لت�سحيحات  تلك  جترى   -3

�أحكام �لفقر�ت 2 �إىل 6 من �ملادة 34. 

قرار التحكيم االإ�صايف
املادة 39

يجوز الأي طر ف �أن يطلب من هيئة �لتحكيم، يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ ت�سلمه   -1

بهذ�  �الآخرين  �الأطر�ف  �إ�سعار  وب�سرط  �لتحكيم  �أو قر�ر  �الإج��ر�ء�ت  باإنهاء  �الأمر 
�لطلب، �أن ت�سدر قر�ر حتكيم، �أو قر�ر حتكيم �إ�سايف ب�ساأن ما مل تف�سل فيه من 

طلبات قدمت �أثناء �إجر�ء�ت �لتحكيم.
�إذ� ر�أت هيئة �لتحكيم �أن طلب �إ�سد�ر قر�ر حتكيم، �أو قر�ر حتكيم �إ�سايف، له ما   -2

ي�سوغه، �أ�سدرت قر�رها �أو �أكملته يف غ�سون 60 يومًا من تاريخ ت�سلم �لطلب. ويجوز 
لهيئة �لتحكيم، عند �ل�سرورة، �أن متدد �ملهلة �لتي يجب �أن ت�سدر ذلك �لقر�ر يف 

غ�سونها. 
يف حال �إ�سد�ر قر�ر حتكيم، �أو قر�ر حتكيم �إ�سايف، من هذ� �لقبيل، ت�سري �أحكام   -3

�لفقر�ت 2 �إىل 6 من �ملادة 34.
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حتديد التكاليف
املادة 40

قر�ر  وكذلك يف  �لنهائي،  �لتحكيم  قر�ر  �لتحكيم يف  تكاليف  �لتحكيم  حتدد هيئة   -1

�آخر �إذ� ما ر�أت ذلك منا�سبًا. 

ال ي�سمل تعبري “�لتكاليف” �إال ما يلي:  -2

حده  على  حمكم  كل  يخ�ض  فيما  �الأت��ع��اب  تلك  وتبني  �لتحكيم،  هيئة  �أتعاب  )�أ( 
وحتددها �لهيئة بنف�سها وفقا للمادة 41 . 

)ب( ما يتكبده �ملحكمون من نفقات �سفر ونفقات �أخرى معقولة.
ما تتطلبه م�سورة �خلرب�ء وغريها من �مل�ساعد�ت �لالزمة لهيئة �لتحكيم من  )ج( 

تكاليف معقولة.
ما يتكبده �ل�سهود من نفقات �سفر ونفقات �أخرى معقولة، ما د�مت هيئة �لتحكيم  )د( 

تو�فق على تلك �لنفقات.
ما  بالتحكيم،  تتعلق  �أخرى  وتكاليف  قانونية  تكاليف  من  �الأط��ر�ف  يتكبده  ما  )ه( 

د�مت هيئة �لتحكيم ترى �أن مبلغ تلك �لتكاليف معقول.
�لعام ملحكمة  �الأمني  �أتعاب ونفقات  �لتعيني، وكذلك  ل�سلطة  �أتعاب ونفقات  �أي  )و( 

�لتحكيم �لد�ئمة.

فيما يتعلق بتف�سري �أي قر�ر حتكيم �أو ت�سحيحه �أو تكميله مبقت�سى �ملو�د 37 �إىل 39،   -3

يجوز لهيئة �لتحكيم �أن تطالب بالتكاليف �مل�سار �إليها يف �لفقر�ت 2 )ب( �إىل )و(، 
ولكن بدون �أتعاب �إ�سافية.

مني ونفقاتهم اأتعاب املحكَّ
املادة 41

يقدر مبلغ �أتعاب �ملحكمني ونفقاتهم تقدير� معقوال، وير�عى يف تقديره حجم �ملبلغ   -1

وما  �ملحكمون،  �أنفقه  �لذي  و�لوقت  �ملنازعة،  مو�سوع  تعقد  ومدى  عليه،  �ملتنازع 
يحيط بالق�سية من ظروف �أخرى ذ�ت �سلة.

�أنها �ستطبق، جدوال �أو طريقة  �أو �أعلنت  �إذ� ما وجدت �سلطة تعيني وكانت تطبق،   -2

لدى  �لتحكيم،  هيئة  �أخذت  �لدولية،  �لق�سايا  يف  �ملحكمني  �أتعاب  لتحديد  معينة 
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حتديد �أتعابها، ذلك �جلدول �أو تلك �لطريقة بعني �العتبار، متى ر�أت ذلك منا�سبا 
يف ظروف �لق�سية.

تقرتحها  �لتي  بالكيفية  �الأط��ر�ف  �إب��الغ  �إىل  ت�سكيلها  بعد  �لتحكيم،  هيئة  ت�سارع   -3

الأي  ويجوز  �أ�سعار.  من  تطبيقه  تعتزم  ما  ذلك  يف  مبا  ونفقاتها،  �أتعابها  لتحديد 
�إىل  �أن يحيل �القرت�ح  15 يومًا من تاريخ ت�سلم ذلك �الق��رت�ح،  طرف، يف غ�سون 
تاريخ  يومًا من   45 �لتعيني يف غ�سون  �سلطة  و�إذ� وجدت  �لتعيني ملر�جعته.  �سلطة 
�أي  �أدخلت   ،1 �لفقرة  يت�سارب مع  �لتحكيم  �قرت�ح هيئة  �أن  �الإحالة،  تلك  ت�سلمها 

تعديالت الزمة عليه، وتكون تلك �لتعديالت ملزمة لهيئة �لتحكيم. 

)�أ( عند �إبالغ �الأطر�ف باأتعاب �ملحكمني ونفقاتهم �لتي حددت مبقت�سى �لفقرة 2   -4

)�أ( و)ب( من �ملادة 40، تو�سح هيئة �لتحكيم �أي�سا �لكيفية �لتي ح�سبت بها تلك 
�ملبالغ.

15 يومًا من تاريخ ت�سلمه بيان �الأتعاب و�لنفقات  )ب( يجوز الأي طرف، يف غ�سون 
�لتعيني ملر�جعته.  �إىل �سلطة  �لبيان  �أن يحيل ذلك  �لتحكيم،  �لتي حددتها هيئة 
ويف حال عدم �الإتفاق على �سلطة تعيني �أو عدم ت�سميتها، �أو �إذ� مل تت�سرف �سلطة 
عندئذ  �ملر�جعة  هذه  �أجرى  �لقو�عد،  هذه  يف  �ملحددة  �ملدة  غ�سون  يف  �لتعيني 

�الأمني �لعام ملحكمة �لتحكيم �لد�ئمة. 
�الأتعاب  �أن  �لد�ئمة  �لتحكيم  ملحكمة  �لعام  �الأم��ني  �أو  �لتعيني  �سلطة  ر�أت  �إذ�  )ج( 
و�لنفقات �لتي حددتها هيئة �لتحكيم مت�ساربة مع �قرت�ح هيئة �لتحكيم مبقت�سى 
ب�سكل و��سح،  �أنها مفرطة  ر�أت، بخالف ذلك،  �أو  3 )و�أي تعديل عليه(  �لفقرة 
�أدخلت �لتعديالت �لالزمة للوفاء باملعايري �ملن�سو�ض عليها يف �لفقرة 1 على ما 
حددته هيئة �لتحكيم من �أتعاب ونفقات يف غ�سون 45 يومًا من تاريخ ت�سلم تلك 

�الإحالة. وتكون تلك �لتعديالت ملزمة لهيئة �لتحكيم؛

على هيئة �لتحكيم �إما �أن تدرج �أي تعديالت من هذ� �لقبيل يف قر�رها، و�إما �أن  )د( 
�سمنها يف ت�سحيح لقر�ر �لتحكيم ي�سري عليه �الإجر�ء �ملحدد يف �لفقرة 3 من 

�ملادة 38، �إذ� كان قر�ر �لتحكيم قد �سدر.

17 طو�ل  �ملادة  1من  �لفقرة  �لتحكيم وفقا الأحكام  �إج��ر�ء�ت  �لتحكيم  ت�سري هيئة   -5

�خلطو�ت ��ملتخذة  مبقت�سى �لفقرتني 3 و 4. 
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ال يجوز الأي �إحالة مبقت�سى �لفقرة )4( �أن مت�ض باأي قر�ر و�رد يف قر�ر �لتحكيم �إال   -6

فيما يخ�ض �أتعاب هيئة �لتحكيم ونفقاتها، وال �أن توؤخر�الإعرت�ف بجميع �أجز�ء قر�ر 
�لتحكيم و�إنفاذها خالف ما يت�سل منها بتحديد �أتعاب هيئة �لتحكيم ونفقاتها.

توزيع التكاليف
املادة 42

يتحمل تكاليف �لتحكيم، من حيث �ملبد�أ، �لطرف �خلا�سر �أو �الأطر�ف �خلا�سرون.   -1

�إذ� ر�أت  ولكن يجوز لهيئة �لتحكيم �أن تق�سم كال من تلك �لتكاليف بني �الأطر�ف 
ذلك �لتق�سيم معقوال، �آخذة ظروف �لق�سية يف �العتبار.

حتدد هيئة �لتحكيم، يف قر�ر �لتحكيم �لنهائي، �أو يف �أي قر�ر حتكيم �آخر �إذ� ر�أت   -2

�آخر  �إىل طرف  �أن يدفعه  �الأط��ر�ف  �أحد  يتعني على  �لذي قد  �ملبلغ  ذلك منا�سبا، 
نتيجة لقر�ر توزيع �لتكاليف.

اإيداع التكاليف
املادة 43

مت�ساوية  مبالغ  �إيد�ع  �الأط��ر�ف  من  تطلب  �أن  ت�سكيلها،  �إثر  �لتحكيم،  لهيئة  يجوز   -1

ك�سلفة لتغطية �لتكاليف �مل�سار �إليها يف �لفقر�ت 2 )�أ( �إىل )ج( من �ملادة 40.
يجوز لهيئة �لتحكيم �أن تطلب من �الأطر�ف، �أثناء �إجر�ء�ت �لتحكيم، تقدمي ود�ئع   -2

تكميلية.
�أن حتدد  �لتحكيم  لهيئة  يجوز  ال  ت�سميتها،  �أو  �لتعيني  �سلطة  �التفاق على  يف حال   -3

مبالغ �لود�ئع �أو �لود�ئع �لتكميلية �إال بعد �لت�ساور مع �سلطة �لتعيني، �إذ� طلب �أحد 
ل�سلطة  ويجوز  �لوظيفة.  بتلك  �لقيام  على  �لتعيني  �سلطة  وو�فقت  ذلك  �الأط��ر�ف 
ب�ساأن مقد�ر  تعليقات  منا�سبا من  تر�ه  ما  �لتحكيم  لهيئة  تبدي  �أن  �لتعيني عندئذ 

تلك �لود�ئع و�لود�ئع �لتكميلية.
�إذ� مل ت�سدد مبالغ �لود�ئع �لالزمة كاملة يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ ت�سلم �لطلب،   -4

�أبلغت هيئة �لتحكيم �الأطر�ف بذلك ليقوم و�حد منهم �أو �أكرث بت�سديد �ملبلغ �ملطلوب، 
فاإذ� مل ي�سدد ذلك �ملبلغ جاز لهيئة �لتحكيم �أن تاأمر بوقف �إجر�ء�ت �لتحكيم �أو �إنهائها.
بعد �إ�سد�ر �أمر �إنهاء �الإجر�ء�ت �أو قر�ر �لتحكيم �لنهائي، تقدم هيئة �لتحكيم �إىل   -5

�أي ر�سيد مل ينفق منها.  �إليهم  تلقتها وترد  �لتي  بالود�ئع  �الأطر�ف ك�سف ح�ساب 
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خامتة 
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خامتة

تناولنا يف هذه الدرا�ضة مو�ضوع ))التحكيم كاآلية لف�ض املنازعات(( . وقد ات�ضح 
بالنظر  وذلك  املو�ضوع،  بها  يحظى  التى  الأهمية  مدى  البحث  هذا  �ضفحات  عرب  لنا 
وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  اأو  الدول  بني  �ضواء  التحكيم،  اإىل  اللجوء  جمال  وازدي��اد  لتنامي 
العاملية والوطنية، وكذلك تعدد اإ�ضكالت التحكيم. كما تبني لنا من خالل الدرا�ضة تعدد 

الإ�ضكالت وال�ضعوبات التى تك�ضف درا�ضة نظام التحكيم

واأنواعه،  التحكيم  ماهية  لبيان  الدرا�ضة  هذه  من  الأول  الباب  فى  تعر�ضنا  وقد 
وذلك من خالل حتديد املق�ضود بالتحكيم ومتييزه مما ي�ضتبه به، وبيان ن�ضاأة التحكيم 
عيوبه  كذلك  و  التحكيم  وفوائد  مزايا  بيان  خالل  من  التحكيم  نظام  وتقدير  وتطوره 
التحكيم  التحكيم، حيث ميزنا بني  اأنواع  لبيان  الباب  اأي�ضًا يف هذا  وتعر�ضنا  ومثاليه. 
الإجباري، والتمييز بني التحكيم احلر والتحكيم املوؤ�ض�ض. كذلك، حاولنا يف هذا الباب 
نطاق  ببيان  ي�ضمح  الذي  الأمر  فيها،  التحكيم  يجوز  ل  التى  امل�ضائل  على  ال�ضوء  اإلغاء 

تطبيق هذا النظام.

اأما فى الباب الثاين من الدرا�ضة، فقد مت تخ�ضي�ضه للحديث عن تعريف اتفاق 
التحكيم واأنواعه وال�ضروط املو�ضوعة ل�ضحة اتفاق التحكيم، واأثر التفاق على التحكيم.

واأخريًا، وفى الباب الثالث من الدرا�ضة، ثم احلديث فى عن هيئة التحكيم، وذلك 
باإلغاء ال�ضوء على احلكم وت�ضكيل هيئة التحكيم.
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فهر�س املحتويات

5مقدمة

7الباب الأول: التحكيم واأنواعه

9الف�صل الأول: املق�شود بالتحكيم ومتيزه عما ي�شبه به

9املبحث الأول: تعريف التحكيم

12املبحث الثاين: متييز التحكيم عما ي�شتبه به

13املطلب الأول: متييز التحكيم عن ال�شلح

14املطلب الثاين: متييز التحكيم عن التوفيق والو�شاطة

15املطلب الثالث: متييز التحكيم عن اخلربة

16املبحث الثالث: ن�شاأة التحكيم وتطوره

20املبحث الرابع: تقدير نظام التحكيم

20املطلب الأول: مزايا وفوائد التحكيم

23املطلب الثاين: عيوب التحكيم

25الف�صل الثاين: اأنواع التحكيم ونطاقه

25املطلب الأول: التحكيم الوطني والتحكيم الدويل

27املطلب الثاين: التحكيم الإختياري والتحكيم الإجباري

29املطلب الثالث: التحكيم احلر والتحكيم املوؤ�ش�شي

38املطلب الرابع: ما ل يجوز التحكيم فيه

41الباب الثاين: تعريف اإتفاق التحكيم واأنواعه

43الف�صل الأول: معنى اإتفاق التحكيم و�شوره

43املبحث الأول: معنى اإتفاق التحكيم

44املبحث الثاين: �شور اإتفاق التحكيم

47املبحث الثالث: ال�شروط املو�شوعية ل�شحة اإتفاق التحكيم
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48الفرع الأول: الر�شا

49الفرع الثاين: اأهلية العاقدين لإبرام الإتفاق على التحكيم

51املبحث الثالث: النطاق املو�شوعي لإتفاق التحكيم )املحل(

53املبحث الرابع: اأثر الإتفاق على التحكيم

56الف�صل الثاين: نطاق اإتفاق التحكيم

56املبحث الأول: اأحكام عامة

59املبحث الثاين: نطاق التحكيم

63الباب الثالث: هيئة التحكيم

65الف�صل الأول: املحكم

65املبحث الأول: �شروط ومهارات املحكم

65املبحث الثاين: �شروط اختيار املحكم

70الف�صل الثاين: ت�شكيل هيئة التحكيم

70املبحث الأول: طرق ت�شكيل هيئة التحكيم

70املبحث الثاين: اختيار هيئة التحكيم

70املطلب الأول: اأحكام عامة

74املطلب الثاين: ت�شكيل هيئة التحكيم

77الف�صل الثالث: اإجراءات �شريان الدعوى التحكيمية

74املطلب الثاين: ت�شكيل هيئة التحكيم

77الف�صل الثالث: اإجراءات �شريان الدعوى التحكيمية

املبحث الأول: اإجراءات املرافعات و�شماع ال�شهود ومدى �شلطة الهيئة التحكيمية 
77يف ذلك

88املبحث الثاين: اإجراءات التحكيم
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91ملحق وثائقي: ن�صو�س التحكيم يف القوانني املقارنة

93اأوًل: ن�شو�ص التحكيم الإماراتي الواردة يف قانون الإجراءات املدنية الحتادى

100ثانيًا: قانون التحكيم امل�شري

110ثالثًا: القانون النموذجي ‘‘الأوني�شرتال’’ )ب�شيغتها املنقحة يف عام 2010(

135خامتة

139املراجع
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