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 كلمة افتتاحية
 

 الرحمي الرحامن هللا بسم

و  بنجاح كبير ( الجزء الثاني – بالتحكيم ) الجزء الأول ينالخاص ينلقد حضي العدد

يه كبير من طرف الباحثين في المجال نظرا للقيمة العلمية لهذ . ونزولا  ينالعدد نيتنو

 الثثعند رغبة متتبعينا الأوفياء ارتأينا ان نعمل على عدد خاص بالتحكيم في جزء 

يحمل بين دفتيه مجموعة من الدراسات و الأبحاث في هذا المجال الخصب ,خصوصا 

ائل المشابهة لات الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن غيره من الوسفيما يتعلق باشكا

يق الية  مرورا بمبدأ استقلال شرط التحكيم و كذلك الرقابة على التحكيم عن طر

النظام العام ومواضيع أخرى تتعلق بالتحكيم في عقود الدولة و المعاملات المصرفية 

ال كتروني ثمار انتهاءا بالتحكيم الناهيك الى دور التحكيم في الحفاظ على الاست

 وبطلان احكام التحكيم 

 قراءة ممتعة  

 إدارة مجلة القانون والأعمال
 

 كلمة افتتاحية



  

 محور الدراسات واألبحاث باللغة العربية
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 الدور االيجابي للمحكم املفوض بالصلح في تسوية منازعات

 عقود التجارة الدولية

 موكه عبد الكريم 

 أستاذ محاضر )أ(

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الجزائر -جامعة  محمد الصديق بن يحي/جيجل

 

 

  التحكيم على في منازعات عقود التجارة الدولية املحالة الفصل يتم أن يقتض ي األصل كان إذا
ً
 ألحكام وفقا

 ويلتزم عليه املطروح النزاع على القانون  تطبيق أحكام في القاض ي سلطة بذلك املحكم ليمارس القانون،

 صالحية املحكم تخويل في الحق النزاع طرفي القانون  فقد فوض ذلك مع السلطة، لهذه املرسومة بالحدود

  النزاع في الفصل
ً
  يراه ملا وفقا

ً
 كان ولو مصالحهم بين التوازن  يحفظ حكم إلى للوصول  ذلك للعدالة محققا

 
ً
 واالتفاقيات الوطنية التشريعات خولت إذ ،1النزاع وقائع تحكم أن يفترض التي القانون  ألحكام مخالفا

  بالتحكيم الدولية التي أخذت
ً
  في النزاع الفصل سلطة املحكم منح حق األطراف للعدالة وفقا

ً
لقواعد  وفقا

بالعدالة واحتراما  شعور األطراف ذلك يتطلب ما بقدر القانونية القواعد واستبعاد واإلنصاف العدالة

 ملضمون شرطهم التحكيمي.

                                                           
1 Dans ce cas les parties dispensent les arbitres de l'obligation qui leur est faite de statuer en 

appliquant les règles du droit, ce qui revient à les autoriser à statuer en équité recherché en 

recherchant la solution la plus adéquate (CIV. 2. - 10 juillet 2003 BICC n°587 du 15 

novembre 2003). S'ils motivent leur sentence par l'application de la règle de droit, ils doivent 

alors préciser en quoi celle ci est conforme à l'équité (Cass. civ. 2e, 10 juillet 2003 ; P. / D. : 

Juris Data n°2003-019932) 
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يكون تدخل املحكم بموجب إرادة صريحة ألطراف العقد أو استنتاج ذلك من خالل االشتراطات العقدية  

ومضمونها، وفي هذه الحالة املحكم املفوض بالصلح يسعى إلى إمكانية دعوة األطراف إلى إتباع الحل 

ألمن القانوني للعقد الدولي، هذا األسلوب الودي الذي يلجأ إليه املحكم تواترت التفاوض ي حفاظا على ا

عليه العديد من قرارات التحكيم التجاري الدولي، وأصبح الحل التفاوض ي بعد قيام النزاع من األساليب 

لعقد الدولي ل التي عرفت نجاحا كبيرا في الحفاظ على املراكز القانونية لألطراف املتعاقدة واألمن القانوني

 )االستمرار في تنفيذ العقود الدولية(.

هذه الورقة البحثية سترتكز على دور االيجابي للمحكم املفوض بالصلح في تفعيل الحل التفاوض ي 

 العقد.ملنازعات العقود الدولية ومدى نجاعته؟ حفاظا على استمرار تنفيذ 

 دور املحكم املفوض بالصلح في الحفاظ على العقد بتفعيل الحل التفاوض ي أوال:

قبل الحديث عن دور املحكم في تفعيل الحل التفاوض ي ملنازعات عقود التجارة الدولية نتيجة تأثرها 

 بتغير الظروف، استوجب الوقوف أوال على مصطلح املحكم املفوض بالصلح.

  2/ تعريف املّحكم املفّوض بالصلح1

ذلك الذي يفصل في النزاع دون أن يلتزم بتطبيق  3يقصد باملحكم املفوض بالصلح أو املحكم بالعدالة

أحكام قانون معين، وذلك من خالل اعتماده على قواعد العدالة واإلنصاف التي من شأنها أن تحافظ 

                                                           

اختلف فقه قانون التجارة الدولية في إضفاء املصطلح الدقيق والتسمية الصحيحة للمحكم الذي يتمتع بسلطة الفصل في منازعات  -2 

ق عليم مصطلح املحكم بالصلح أو املحكم بالعدالة نظرا الستناده إلى قواعد عقود التجارة الدولية وفقا لقواعد العدالة، فالبعض يطل

 العدالة أثناء فصله في النزاع، أو املحكم املفوض بالصلح، ويطلق عليه البعض اآلخر من الفقه التحكيم الطليق على اعتبار أن املحكم ال 

 يتقيد بتطبيق أحكام قانون محدد.
3 - Amiable compositeur: Arbitre ou tribunal arbitral ayant reçu mission des parties de rendre 

sa décision sans être tenu au respect des règles juridiques et selon l'équité  (ex aequo et bono). 

Dictionnaire juridique, Lexinteur.net. http://www.lexinter.net/JF/amiable_compositeur.htm. 
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 عام وقواعد البوليسعلى استقرار العقد الدولي وأمنه في مواجهة تغير الظروف دون اإلخالل بالنظام ال

، كذلك يقول بعض الفقه أن املحكم املفوض بالصلح يحظى بسلطة تطبيق 4ذات التطبيق الضروري 

قواعد العدالة واإلنصاف من اجل الحفاظ على العقد في حالة غياب تحديد األطراف للقانون الذي 

 5نون ينظم العقد الدولي، فاملحكم في هذه الحالة يكون أمام عقد دولي بدون قا

لقد تواترت قرارات التحكيم التجاري الدولي على تعريف سلطة املحكم املفوض بالصلح بالطريقة 

السلبية التي يتبن من خاللها سلطة املحكم في استبعاد نصوص القانون املختص من اجل تطبيق أحكام 

حكيمية لغرفة قواعد العدالة واإلنصاف، وفي هذا الصدد يؤكد موقف القرار التحكيمي للمحكمة الت

أن التحكيم مع التفويض بالصلح يمنح للمحكم سلطة استبعاد النصوص التجارة الدولية على "

القانونية لصالح عوامل أخرى، كقواعد العدالة واإلنصاف، ويسمح له أن يأخذ بعين االعتبار ظروف 

 .6"اديةالواقع التي تكون محيطة بتنفيذ العقد التي قد تكون ذو طبيعة سياسية أو اقتص

بالتالي، فاملحكم وفقا لهذا النظام له من السلطة في الحفاظ على استمرار تنفيذ العقد وفقا للظروف 

الجديدة، واألصل من الناحية العملية املحكم ال يلجأ إلى تعديل بنود العقد وفقا للشرط التحكيمي إال 

                                                           
4 ACCAOUI LORFING Pascale, La renégociation des contrats internationaux, ed 2011, p 

266. voir aussi: "la jurisprudence retient que les arbitres ne pourront en aucun cas déroger 

aux règles d'ordre public, de procédure d'abord et ces principes directeurs, dont notamment 

le principe du contradictoire". ROUX & PEUCH- lESTRADE, " premières réflexions sur 

l'amiable composition en matière d'Arbitrage", publier in: http://www.avocat-

roux.com/actualites-detail.php?id=239. 

 

، وسائل معالجة اختالل توازن العقود الدولية في قانون التجارة الدولية، دون دار النشر، دون بلد النشر، سالمة فارس عرب -5 

 ، املنشور في:GANNAGE، أكثر تفصيل في موضوع العقد الدولي بدون قانون راجع تفاصيل مقال األستاذة 277، ص 9111

GANNAGE Léna, « Le contrat sans loi international en droit international privé », Electronic 

2007, Bas, -PaysJournal of Comparative Law (EJCL), vol 11, n°3, TILBOURG University, 

pp 1-32. 

 

 في القضايا التالية: DRAINSتحليل األستاذ  أكثر تفصيل في نقطة استبعاد القانون من اجل تطبيق قواعد العدالة واإلنصاف، راجع -6 

CCI sentence rendue dans l’affaire n°3327, Op cit, pp 971-972,  et la sentence rendue dans 

l’affaire n°4972 en 1989, JDI, n°4, Paris, 1989, p 1101-1102. 
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ة وفقا للتغير الظروف، بما فيها إذا استنفذ أطراف العقد كل االشتراطات العقدية الخاصة باملراجع

شرط إعادة التفاوض سواء نص األطراف عليه صراحة في العقد أو أن املحكم قبل لجوئه إلى تعديل 

العقد فرض على األطراف إعادة التفاوض للمرة الثانية، إال أن محاولتهم بإعادة التفاوض باءت بالفشل، 

 التعديل وفقا ملا تقرره إرادة األطراف.وفي هذه الحالة يكون للمحكم كامل السلطات في 

 / دعوة املحكم املفوض بالصلح األطراف إلى إعادة التفاوض على العقد2

، 7لقد ساهمت مواقف وقرارات التحكيم في تكريس فكرة مراجعة العقد بالرغم من غياب إرادة األطراف

عناصر العقد بتغير الظروف،  باإلضافة إلى  وقف تنفيذ العقد في حالة إعادة التفاوض نتيجة لتأثر 

 ، ويتحقق ذلك في حالة قيام األطراف بتنظيم 
ً
 وليس مقررا

ً
ويكون قرار املحكم بوقف تنفيذ العقد كاشفا

 وبنص صريح في العقد. شرط إعادة التفاوض وما ينجم عنه من وقف تنفيذ العقد بشكل واضح

 أساسيا في حالة نش 
ً
وب نزاع بين األطراف حول مدى تطابق كما يلعب للمحكم املفوض بالصلح دورا

شرط إعادة التفاوض والظروف املؤثرة على العقد ،أو في حالة طلب احد األطراف وقف التنفيذ واعتراض 

الطرف اآلخر عليه، وكذلك في حالة عدم طلب وقف التنفيذ من قبل الطرفين، إذ يستطيع املحكم في 

ء نفسه إنقاذا للعالقة التعاقدية وتطبيقا ملبدأ االلتزام الفروض املذكورة  إقرار وقف التنفيذ من تلقا

 .8بالتعاون وحسن النية في تنفيذ بنود العقد

                                                           
7 Il existe en droit commercial international, un principe qui autoriserait à défaut de 

dispositions contractuelles, la révision du contrat en cas de rupture imprévisible de cet 

équilibre contractuel, voir : FILALI Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria. 

Contribution à l’étude d’un ordre juridique anational, Ed, LGDJ, Paris, 1992. p 162. 

 

يمكن اإلستدالل في هذا املقام ببعض القضايا التي فصلت فيها املحكمة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية، من خالل القرارات  -8 

عن هيئة التحكيم في  7912ماال لشرط إعادة التفاوض القرار الصادر في القضية رقم التحكيمية التي تشير إلى وقف تنفيذ العقد إع

غرفة التجارة الدولية في باريس، إذ فرضت هيئة التحكيم وقف العقد من تلقاء نفسها، وكان أطراف النزاع قد ضمنوا عقدهم اإلشارة 

يشيروا بشكل صريح أو ضمني إلى وقف تنفيذ العقد خالل الفترة التي إلى إعادة التفاوض في العقد عند وقوع أحداث معينة، إال أنهم لم 
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 أ/ وقف تنفيذ العقد والدعوة إلى التفاوض 

إن وقف تنفيذ االلتزامات أثناء دعوة املحكم األطراف إلى إعادة التفاوض لتأثر هذا األخير بتغير الظروف 

التزامات جديدة تفرضها هذه املرحلة الحساسة، على اعتبار أن تكليف يضع على عاتق األطراف 

املتعاقدين بالتزامات معينة أثناء فترة الوقف أمر يتنافى مع طبيعة الوقف الذي يفرض على الطرفين 

 بالحفاظ 
ً
التوقف عن تنفيذ التزاماتهم، إذا أن بقاء العقد طيلة فترة الوقف يفرض على الطرفين التزاما

 بفاعليته وقوته بعد زوال الظرف املؤثر على العقد املبرر إلعادة التفاوض، على ا
ً
لعقد حتى يبقى محتفظا

 بالسعي الستئناف سريان العقد.
ً
 وكذلك التزاما

نظرا لقيمة وحجم املبالغ املالية التي تكون محال للوفاء  */ اإللتزام بالحفاظ على العقد أثناء الوقف:

واملدة التي تستغرقها في التنفيذ، يتوجب على أطراف العقد السعي إلى الحفاظ  في عقود التجارة الدولية

على العقد مهما كانت الظروف، بالتالي في فترة الوقف إلعادة التفاوض يجب على األطراف االلتزام وفقا 

مبدأ حسن ، أما إذا غاب هذا األمر فأنه يجد أساسه في 9ملا تم إقراره في العقد في حالة التعبير الصريح

النية واألمانة التعاقدية الذي يفرض على األطراف القيام بكل اإلجراءات التي من شأنها الحفاظ على 

. كما أن هذه الفترة تفرض على األطراف االلتزام 10العقد وعودة السريان العادي له بعد فترة التوقف

                                                           

إلى انه على األطراف االمتناع عن تنفيذ التزاماتهم إلى  7912يتم فيها إعادة املفاوضات. كما أشارت هيئة التحكيم ذاتها في القضية رقم  

لوضع  الجديد والظروف التي أثرت على العقد، اكثر تفصيل في حين االنتهاء من االتفاق على تعديل جميع بنود العقد وبما يتناسب مع ا

النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض )دراسة في عقود التجارة الدولية(، املحقق املحلي، مجلة : أسيل باقر جاسم، املسألة انظر

 .979، ص 7199جامعة بابل للعلوم القانونية، املجلد األول، العدد األول، العراق، 

 
9  -ROCHFELAIRE Ibara, L'aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de 

théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux 

de longue durée, Thèse Pour l'obtention du grade de DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE 

POITIERS, UFR de droit et sciences sociales, 2012, p 145. 

 

 يتجسد في قيام املتعاقدين بمجموعة من اإلجراءات التي تحقق الهدف من هذا  -10 
ً
 ايجابيا

ً
قد يتخذ االلتزام بالحفاظ على العقد مظهرا

 بالقيام بعمل ، ومثال ذلك
ً
أن يقوم املتعاقد بالحفاظ على الش يء محل العقد من التلف  االلتزام ، وعندئذ ، يكون االلتزام املذكور التزاما
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عاقدين عن القيام بعمل أو بالحفاظ على العقد قد يتجلى في صورة موقف سلبي مفاده امتناع املت

 على وجود العقد أو كيانه أو على التزامات األطراف.
ً
 تصرف أو إجراء من شأنه التأثير سلبا

يسعى املحكم املفوض بالصلح ويقع على */ السعي الستئناف العقد وفقا ملرحلة إعادة التفاوض: 

ض بوساطة من املحكم استئناف عاتق أطراف العقد التجاري الدولي بعد االنتهاء من إعادة التفاو 

، وهذا األمر متوقف أساسا على نجاح املناقشات واملفاوضات في مرحلة إعادة 11االلتزامات التعاقدية

التفاوض، وعلى هذا األساس يلتزم طرفي العقد بالقيام بكافة اإلعمال واإلجراءات الضرورية وبذل الجهود 

ذ العقد. ويتحقق ذلك في الواقع من خالل السعي للتخلص الالزمة التي تساعد على استئناف سريان وتنفي

 ألعمال شرط إعادة التفاوض. وقد يحدد األطراف في 
ً
من الحدث أو نتائج الحدث الذي كان مبررا

 لهذا االلتزام، 
ً
شروطهم التعاقدية نوع وطبيعة األعمال واإلجراءات التي يلتزم كل طرف بالقيام بها تنفيذا

تفاق على ذلك ، فأن كل متعاقد يلتزم على األرجح بمبدأ التعاون وببذل الجهود أما في حالة عدم اال

 . 12املعقولة واملناسبة للسعي الستئناف سريان العقد

 ب/ نجاح أو فشل الحل التفاوض ي 

                                                           

 بالح
ً
 بالحفاظ على البضاعة، وفي عقد نقل التكنولوجيا يكون مورد التكنولوجيا ملتزما

ً
اظ فأو الهالك . ففي عقد البيع يكون البائع ملتزما

 ا حتى ال تفقد قيمتها. كما يلتزم املتعاقدين بتقديم كافةعلى التكنولوجيا التي لم تسلم بعد ، والقيام بجميع األعمال الالزمة لتطويره

الطلبات الالزمة للحصول على املوافقات والتراخيص الالزمة للحفاظ على البضائع واملنتجات محل العقد ، وكذلك تقديم كل املعلومات 

أن يتحمل كل متعاقد املصاريف الالزمة الالزمة التي قد تساعد املدين على تخطي الحدث الذي أدى إلى وقف التنفيذ. واألصل هو 

 لتلك املسالة . فقد يتفق املتعاقدين على عدم 
ً
للحفاظ على العقد من جانبه،  إال ان الشروط التعاقدية قد تتضمن أحيانا  تنظيما

 صل في شأن تلكقيام أي منهما بتعويض األخر عما تكبده من نفقات ومصروفات للحفاظ على العقد. وقد يتفق األطراف على أن الف

النفقات واملصروفات يتم أثناء التفاوض ، كما قد يتم االتفاق على أن يتحمل الطرفين تلك املصروفات مناصفة، في تفصيل ذلك انظر، 

 .939-931املرجع السابق، ص اسيل باقر جاسم، 

 
11 - ROCHFELAIRE Ibara, Op cit, p 156 

 030-031المرجع السابق، ص اسيل باقر جاسم،  -12 
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تعتبر دعوة املحكم األطراف إلعادة النظر والتفاوض من بين النقاط التي يسعى أطراف العقد التجاري 

نجاحها من اجل االستمرار في تنفيذ العقد وتحقيق هدفه ومواجهة الظروف غير املستقرة الدولي إلى إ

التي أثرت على اقتصاديات العقد، إال انه قد يكون عكس ذلك كون أن املفاوضات فشلت بشأن مراجعة 

 العقد نتيجة عدم توصل طرفي العقد إلى حل يرض ي الطرفين.

ام أطراف العقد ملقتضيات واألسس التي تقوم عليها عملية في حالة احتر  */ نجاح الحل التفاوض ي:

إعادة التفاوض على العقد اخذين بعين االعتبار حسن النية والتعاون في مواجهة تغير الظروف املؤثرة 

على عناصر العقد، واالمتناع عن كل ما قد يؤدي إلى فشل املفاوضات فبالضرورة سيؤدي ذلك إلى نجاح 

لعقد وفقا للمتغيرات واالستمرار في تنفيذ االلتزامات التي يرتبها العقد وفقا للبنود املفاوضات ومراجعة ا

، إال أنه ما يمكن إثارته في هذه الحالة هو حول الطبيعة القانونية لالتفاق الجديد بالنسبة 13الجديدة

 للعقد األصلي؟.

إعادة التفاوض ليس بعقد ما يمكن استنتاجه في حالة نجاح إعادة التفاوض بدعوة من املحكم، أن 

جديد إنما هو أسلوب اتفاقي يسعى من خالله األطراف إلى الحفاظ على االستمرار في تنفيذ العقد الدولي 

وحماية الصفقة من الفسخ، باإلضافة إلى أن األطراف من خالل إعادة التفاوض إنما يسعون إلى تحقيق 

، وعادة 14 سن النية في تنفيذ االلتزامات التعاقديةاألهداف األساسية املسطرة وفقا ملبدأي التعاون وح

ما يتفق األطراف على هذه العناصر في االتفاقيات التمهيدية إلبرام العقد الدولي أين يقومون بتحديد 

 األهداف األساسية التي يحققها العقد ومدى اعتبار إعادة التفاوض عقدا جديدا.

عدم توصل أطراف العقد إلى حل يرض ي الطرفين، أثناء يكون ذلك في حالة   الحل التفاوض ي:*/  فشل 

املناقشات والتفاوض حول مواجهة تغير الظروف من اجل تعديل أو مالئمة العقد وفقا لها، وقد يكون 

                                                           
13 GIMENEZ Vincent, Le prix dans les contrats internationaux, Thèse de doctorat, 

Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice, 2000 , p 516 
14 « …le prix peut donc être renégocier, aux fins de permettre l’exécution du contrat, c’est-à-

dire la réalisation du but poursuivi par les parties… », in : GIMENEZ Vincent, Op cit, p 

518. 
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نتيجة ارتكاب احد األطراف خطأ أثناء إعادة التفاوض من خالل عدم التزامه بمبدأي حسن النية 

ر في مضمونها أنها تعبير عن تهرب ملراجعة عنصر الثمن بمعنى أنها ، أو تقديم اقتراحات تظه15والتعاون 

 .16اقتراحات غير مجدية وال تخدم مصلحة طرفي العقد

من خالل ما تقدم، يظهر جليا القصور الوارد على االشتراطات العقدية الخاصة بمراجعة العقد وإعادة  

نون بعض مواقف فقه قاي الدولي، ووفقا لالتفاوض عليه ملواجهة تغير الظروف املحيطة بالعقد التجار 

التجارة الدولية وكذلك تأسيسا على بعض مواقف التحكيم التجاري الدولي في مجال عقود التجارة 

الدولية، يظهر أن االشتراطات الخاصة بتعديل ومراجعة العقد أو إعادة التفاوض الخاصة به ليست 

راجعة وإعادة التفاوض على عناصر العقد(.بل أنها فعالة في جميع الحاالت )حالة فشل الوصول إلى م

اشتراطات خطيرة على أمن عقود التجارة الدولية باعتبار أن األطراف قد ال يتفقون على صيغة املراجعة 

أو أن نتائج املراجعة وإعادة التفاوض على الثمن تكون محل نزاع تؤدي إلى طلب تدخل القاض ي أو 

 مما يؤدي في بعض الحاالت إلى انهيار العقد وإقرار فسخه.املحكم ملواجهة الوضع القائم 

غير أن محكمي عقود التجارة الدولية يسعون إلى عدم إقرار فسخ العقد من خالل البحث عن حلول  

خاصة في املواثيق الدولية املنظمة لعقود التجارة الدولية التي تقرر الحفاظ على العقد من خالل تدخل 

من اجل تعديل االلتزامات العقدية من اجل إنقاذ العقد، فإنقاذ العقد من  املحكم املفوض بالصلح

انقضائه وفسخه لعدم الوفاء بالثمن بسبب تأثره بتغير الظروف أو لعدم كفاية وسائل مراجعته وأقلمته 

وفقا للظروف الجديدة، يعتبر من النتائج التي يسعى إلى تحقيقها محكمي عقود التجارة الدولية وإلى 

 ي مختلف القضايا املطروحة عليهم.ريسها فتك

 حفاظا على استمرار تنفيذه ثانيا: سلطة املّحكم املفّوض بالصلح في مراجعة بنود العقد

                                                           
15 MAZEAUD Denis, « Renégocier ne rime pas avec réviser ! », receu-Dal,2007, p 766 

التجارة الدولية، رسالة دكتوراه في مبدأ العقد شريعة املتعاقدين والقيود التي ترد عليه في قانون ، نرمين محمد محمود صبح -16 

 292، ص 7113القانون، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، 
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عند فشل الحل التفاوض ي من خالل تفعيله من طرف املحكم ودعوة األطراف إلى إعادة التفاوض على 

إمكانية قيامه بتعديل العقد وفقا لصفته محكما العقد، يسعى املحكم إلى عدم إقرار الفسخ وإنما 

بالصلح من اجل إنقاذ العقد واالستمرار في تنفيذ أحكامه ووفقا ملا تقرره إرادة األطراف في شرط 

 التحكيم.

 / أساس سلطة املحكم في مراجعة العقد1

  تدخل املحكم من اجل مراجعة العقد إذا كان 
ً
  يعني للعدالة وفقا

ً
 على قدرة املحكم قدماملت للمعنى وفقا

 على بالقواعد القانونية التقيد ومراجعة العقد دون  الوطنية أحكام القوانين تطبيق استبعاد
ً
 اتفاق بناءا

 من املتأتية القانونية الحماية تخليهم عن فكرة على ينطوي  الذي االتفاق هذا ،17أطراف العقد الدولي

وكفاية اتفاق األطراف،  إشكالية حول مدى إمكانية ما يثير  لدولة الوطنية القانونية تطبيق األحكام

 القانونية القواعد إلى الرجوع دون  أقلمة العقد وفقا للظروف الجديدة املحكم تخويل إلى إرادتهم وانصراف

الحكم؟، وهذا  هذا وصحة التحكيمي حكمه إصدار في املحكم لسلطة أساسا يكون  الوطنية، ويكفي الن

 ما أثار جدال فقهيا.

يرى جانب من الفقه أن تدخل املحكم أثناء نظره في الظروف التي أدت إلى  إرادة أطراف العقد:أ/ 

اختالل التوازن للعقد وفقا ملبادئ العدالة يكون مصدره األساس ي إرادة أطراف العقد عند اشتراط ذلك 

                                                           
17 « La clause d’amiable composition est une renonciation conventionnelle aux effets et au 

bénéfice de la règle de droit, les parties perdant la prérogative d’en exiger la stricte 

application et les arbitres recevant corrélativement le pouvoir de modifier ou de modérer les 

conséquences des stipulations contractuelles dès lors que l’équité ou l’intérêt commun bien 

compris des parties l’exige » (Cour d’appel de Paris, 28 novembre 1996, Rev. arb. 1997, p. 

381, note E. Loquin ; Cour d’appel de Paris, 4 novembre 1997, Rev. arb. 1998, p. 704, obs. 

Y. Derains. 

 



 

 

17 

  املحكم لسلطة أساسا تكون  ألن األطراف تكفي لوحدها على اعتبار أن إرادة 18صراحة في العقد
ً
 وفقا

  للعدالة
ً
، واالتفاقيات 19قانون وطني وهذا األخير أمر أقرته العديد من التشريعات الوطنية أي عن استقالال

، واالتفاقية األوربية 9129الدولية املرتبطة بالتحكيم التجاري الدولي على غرار اتفاقية نيويورك لسنة 

 إضافة إلى القانون النموذجي الذي وضعته لجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية  9199لعام 

20CNUDCI. 

 الصفة إلضفاء ال تكفي األطراف وحدها إرادة أن القول إلى  يذهب هذا الرأي الفقهي ب/ القانون املختص:

  املحكم سلطة الشرعية على
ً
مع االعتراف  تتوافق أن الصفة هذه حتى يكتسب يجب وإنما للعدالة، وفقا

 محل يكن لم االتجاه أصحاب هذا إليه خلص الذي هذا التوجه أن ، إال21ما لدولة وطني قانون  قبل من بها

  هناك أن اتفاق على اعتبار
ً
 بموجبه يتم الذي املختص تحديد القانون  في االتجاه هذا أصحاب بين خالفا

  سلطة املحكم يمنح الذي الشرط بصحة االعتراف
ً
 هذا أن إلى ذهب من فمنهم للعدالة، التحكيم وفقا

  التحكيم مقر قانون  هو القانون 
ً
 بطالن بمبدأ يأخذ كان والذي االنكليزي  القضاء درج عليه ما على بناءا

                                                           
18 RONTECHEVSKY Nicolas, « L'obligation pour l'arbitre amiable compositeur de statuer 

en équité », Rec-Dall, Paris,  2001 p, 2780. 

 

يجوز لهيئة التحكيم إذا إتفق طرفا التحكيم صراحة " :9112لسنـه  72من قانون التحكيم املصري رقم  31( من املادة 2تنص الفقرة ) -19 

وفي نفس السياق  .علي تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع علي مقتض ي قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون"

 ، والتي تنص:9222االجراءات املدنية الفرنس ي في مادته قانون 

 Article 1474 du Code des Procédures Civile  Français:  "L'arbitre tranche le litige 

conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne 

lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur". inséré par Décret nº 81-

500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981. 
20 - Art 35/2 du Règlement d'Arbitrage de la CNUDCI 'Version révisée en 2010: " Le 

tribunal arbitral ne statue en qualité d’amiable compositeur ou ex aequo et bono que s’il y a 

été expressément autorisé par les parties". voir aussi: Art 21/3 du Règlements D'Arbitrage 

et d'ADER de la CCI 2012: "Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur, ou décide 

ex aequo et bono, seulement si les parties sont convenues de l’investir de tels pouvoirs" 
21 - LOQUIN Eric, « Les pouvoirs des arbitres internationaux à la lumière de l'évolution 

récente du droit de l'arbitrage international », JDI, n°2, Paris, 1983, pp 293 
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  التحكيم شرط
ً
 الذي القانون  كان مهما االنكليزي  اإلقليم على يجري  التحكيم كل حكم على للعدالة وفقا

 .22بالعدالة التحكيم يجيز القانون  كان ذلك وان حتى التحكيم يحكم

  التحكيم شرط صحة تقدير إخضاع إلى آخرون ذهب بينما عكس ذلك
ً
 الذي إلى القانون  للعدالة وفقا

  بنظام التحكيم يعترف القانون  كان إذا فيما ملعرفة وذلك لتنظيم التحكيم األطراف يختاره
ً
 للعدالة وفقا

  شرط التحكيم صحة عليه أن حيث يؤاخذ أن هذا املوقف تعرض إلى النقد الشديد عدمه، إال من
ً
 وفقا

  بوصفه التحكيم النوع من ما، بهذا قانون  اعتراف على يتوقف للعدالة
ً
 منازعات تسوية أنظمةمن  نظاما

  يكون  ذلك وان الدولية، التجارة
ً
 تحديد محورها دائرة نزاع في إلى الوقوع يؤدي عام معيار له بموجب وفقا

 شرط صحة تقدير إسناد فأن أخرى  ناحية ومن التحكيم،  شرط فحص صحة بموجبه يتم الذي القانون 

 التحكيم اتفاق استقاللية يصطدم بفكرة التحكيم على اتفاق التطبيق الواجب بالعدالة للقانون  التحكيم

 صحة والقضاء الفقه بها التي اعترف
ً
 ألي قانون  العقد خضوع عن مستقل نحو على االتفاق ذلك متبنيا

 .23وطني

 كم املفّوض بالصلح في تعديل العقد/ حدود سلطة املّح 2

إذا كان أطراف العقد يمنحون بموجب الشرط التحكيمي للمحكم املفوض بالصلح تعديل العقد وفقا  

للعدالة هذا ال يعني أن له كامل السلطة، على اعتبار أن مهمة املحكم تخضع للرقابة يمكن الطعن فيها 

وف صابته نتيجة للظر في حالة مخالفة لقواعد العدالة واإلنصاف أثناء نظره في العقد واالختالل الذي أ

                                                           
22 KAHN- FREUND (Q) « La notion anglaise de la "proper law of contract" devant les juges 

et devant les arbitres, » RCDIP, n°3, Paris, 3791, p 607 

، ص 9112، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، فوزي محمد ساميفي استقاللية شرط التحكيم راجع:  -23 

 ، واكثر تفصيل في املوضوع راجع: 712

OUERGHI  Hamdi, L'autonomie de la clause compromissoire en matière d'arbitrage 

international, Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du 

grade de maîtrise en droit (LL.M) (Option: droit des affaires), Université de MONTRÉAL, 

2006, pp 13-15. 
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الجديدة، وعلى الرغم انه يمكن للمحكم وفقا للعدالة تعديل العقد واألثر املترتب عن الظروف التي أدت 

إلى اختالل التوازن االقتصادي للعقد الدولي خاصة في حالة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة فيجب 

 .عليه أن ال يخرج عن املبادئ التي يقرها النظام العام

: على املحكم بالعدالة والصلح أن يسعى إلى تعديل وأقلمة أ/ اإللتزام بمضمون الشرط التحكيمي

االلتزامات التعاقدية وفقا للظروف الجديدة في حدود السلطة التي يمنحه إياه األطراف بموجب شرط 

االختالل الذي أصاب ، وعادة ما يكون تدخل املحكم أثناء نظره في 24أو مشارطه التحكيم دون أن يتعداه

لعقد اللجوء إلى تعديل من أحكام املسؤولية لكن ليس إلى درجة اإلعفاء من الوفاء منها، أو قيامه بتوزيع 

املخاطر على الطرفين بالقدر الذي يكفل العدالة واإلنصاف بين الطرفين حفاظا على استقرار العقد 

 واستمراره.

لتأخر الحاصل في تنفيذ االلتزامات التي افرزها العقد إذا كما يمكن للمحكم أن يقض ي بالتعويض عن ا 

تبين أن املدين لم يتأثر حقيقة بالظروف غير املستقرة أو تأخر في ذلك، وللمحكم أن يلجأ إلى إنقاص 

الثمن مثال في حالة تأثر السلعة محل التعاقد بتغير الظروف سواء بنقص قيمتها في السوق لسبب ظهور 

املواصفات وبثمن اقل أو في حالة تدهور حالتها املادية أو التقنية لسبب خارج عن سلعة جديدة بنفس 

إرادة املدين بها، بالتالي كل هذه الحلول التي يلجأ إليها املحكم يجب أن تكون موافقة ومكرسة للعدالة 

 .25واإلنصاف بين أطراف العقد

أن سلطة املحكم في إعادة التوازن للعقد  سبق وان اشرنا إلى: ب/ إحترام املّحكم لقواعد النظام العام

الذي تأثر بتغير الظروف تكون نابعة من االشتراطات العقدية، فعلى املحكم االلتزام بحرفية االتفاق 

                                                           
24  -BRAMBAN Bernard, Op cit, p 439. Voir aussi,  Sentence CCI rendue dans l’affaire 

n°7986 en 1999, p 1075. 
25 CA Paris, 15 mars 1984, Rev-arb, n°1, Paris, 1985, p 285, et Cass, Grenoble, 15 déc 1999, 

Rev-arb, n°1, Paris, 2001, p 135,  cité par, RONTECHEVSKY Nicolas, « L'obligation pour 

l'arbitre amiable compositeur de statuer en équité », Recueil Dalloz,  Paris, 2001, p 2781. 
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، ونظرا للحرية التي يتمتع بها املحكم وفقا للعدالة نظرا ملنحه هذه السلطة من 26التحكيمي لألطراف

التزام باحترام مقتضيات النظام العام في قوانين الدول التي يتوقع أطراف العقد، فانه يقع على عاتقه 

، خاصة في حالة عدم رض ي احد 27أن يطلب من محاكمها االعتراف بحكم التحكيم أو األمر بتنفيذه

ولعل ما يؤكد هذا األمر أن أحكام اتفاقية  أطراف العقد بما توصل إليه املحكم من تعديل وأقلمة للعقد،

" يجوز للسلطة من مادتها الخامسة/البند الثاني/ فقرة ثانية تنص على انه  9129 نيويورك لسنة

املختصة في البلد املطلوب إليها االعتراف وتنفيذ حكم املحكمين أن ترفض االعتراف والتنفيذ إذا 

األمر ، وهو 28تبين لها أن في االعتراف بحكم املحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد"

 .929/ف9129الذي اقره املشرع الجزائري في أحكام املادة 

                                                           
26 Sentence CCI rendue dans l’affaire n°7986 en 1999,  p 1075 
27 BREDIN Jean-Denis, « L’amiable composition et le contrat », Rev-arb, n°1, Paris, 1984, p 

259. 
28 - Article 5/2-2 stipule que : « La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale 

pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance el 

l'exécution sont requises constate...Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait 

contraire à l'ordre public de ce pays », in, Convention des nations unies pour la 

reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, New York, 1958, in, 

http://www.uncitral.org/pdf/french/ 

 

إذا اثبت السالف الذكر:" يتم االعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر  19/11، من القانون رقم 9/ف9129تنص أحكام املادة 29 - 

 من تمسك بها وجودها، وكان هذا االعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي".

في بعض الحاالت يمكن أن يكون الحل الذي اتخذه املحكم وفقا للعدالة واإلنصاف موافقا ملا تقرره أحكام القانون املختص، لكن  -29 

 ، اكثر تفصيل أنظر: على املحكم في الحالة تسبيب حكمه وفقا للعدالة وليس القانون 

Parfois, sa décision rendue en équité pouvait aussi être conforme au droit, mais à condition 

que celle-ci « témoigne de la recherche de l’équité » (Cass. civ. II, 10 juillet 2003 n° 01-

16.964, 8 juillet 2004 n° 02-19.382). Ainsi, pour la Cour de cassation, le recours à l’équité 

devait être exprès.  
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إن تولى املحكم املفوض بالصلح مهمة الحفاظ على استمرار تنفيذ العقد ج/ تسبيب الحكم التحكيمي: 

، من اجل تعديل بنود العقد حفاظا 30التجاري الدولي من خالل اعتماده على قواعد العدالة واإلنصاف

املتنازعة وحفاظا على الصفقة الدولية، يستوجب عليه تعليل موقفه بما يحقق على مصالح األطراف 

 .31العدالة بين األطراف املتنازعة، مما يجعل من حكمه التحكيمي قبال لالعتراف والتنفيذ

 الخاتمة

إن عدم توصل األطراف إلى حل في أقلمة العقد ملواجهة تغير الظروف، يجعل من املحكم املفوض بالصلح 

عدل من االلتزامات العقدية من خالل اعتماده على قواعد العدالة واإلنصاف واملبادئ العامة أن ي

للقانون خاصة في حالة اتفاق األطراف على منحه هذه السلطة بموجب االشتراط العقدي، على اعتبار 

ى مواقف إل أن الخصوصيات التي تتميز بها عقود التجارة الدولية هي التي تفرض على األطراف االحتكام

 التحكيم للحفاظ على استقرار معامالتهم.

أضف إلى ذلك، أن عملية املراجعة واألقلمة التي يقوم بها املحكم حفاظا على استمرار تنفيذ العقد في  

هذه الحالة ال تقوم على اعتبارات قانونية أكثر مما تقوم على اعتبارات أساسها تعارض املصالح 

عين ملعقول للعقد، اخذين باالقتصادية بين األطراف املتعاقدة واتجاه إرادة األطراف إلى تحقيق التوازن ا

االعتبار الحقوق الخاصة لكل طرف من ناحية وطبيعة املتغيرات وتغير الظروف من ناحية أخرى، لكن 

                                                           

في بعض الحاالت يمكن أن يكون الحل الذي اتخذه املحكم وفقا للعدالة واإلنصاف موافقا ملا تقرره أحكام القانون املختص، لكن 30 

 على املحكم في الحالة تسبيب حكمه وفقا للعدالة وليس القانون، اكثر تفصيل أنظر: 

Parfois, sa décision rendue en équité pouvait aussi être conforme au droit, mais à condition 

que celle-ci « témoigne de la recherche de l’équité » (Cass. civ. II, 10 juillet 2003 n° 01-

16.964, 8 juillet 2004 n° 02-19.382). Ainsi, pour la Cour de cassation, le recours à l’équité 

devait être exprès. 
31 "On recherche donc une solution juste et équitable. Mais la limite est fragile. Car l'arbitre 

doit motiver sa décision. Il doit motiver sa décision prise en équité. L'ordre public s'impose à 

lui : motivation, procédure, exposé des prestations et moyens des parties. L'arbitre doit 

respecter les règles de fond touchant à l'ordre public fondamental". voir: ROUX & PEUCH- 

lESTRADE, op cit, p 1. 
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لجوء املحكم إلى تطبيق قواعد العدالة واإلنصاف بناًء على وجود اإلرادة الصريحة لألطراف التي تخول 

قود الدولية نظرا لعمومية وعدم التحديد الذي له كل الصالحيات يضفي نوع من الالأمن القانوني للع

. باإلضافة إلى إمكانية تعديل وأقلمة عناصر العقد من طرف املحكم بالعدالة، 32تنطوي عليه هذه املبادئ

يمكن للمحكم أن يلجأ إلى فرض التزامات أخرى على األطراف حفاظا على العقد، خاصة ما يتعلق 

تقدير التعويض والفوائد التأخيرية التي رتبتها تغير الظروف على  بااللتزام بتخفيف الضرر مع إمكانية

األطراف حتى يتوصل إلى تحكيم عادل بين أطراف العقد بما يضمن استمرار تنفيذ العقد، إال انه قد 

يلجأ املحكم إلى فسخ العقد نظرا لعدم احترام احد أطراف العقد اللتزاماته التعاقدية شريطة النص في 

 منحه هذه السلطة.العقد على 

  

                                                           

، التحكيم في عقود االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، رسالة لنيل درجة دكتوراه في قبايلي طيب32 

 .323.، ص 7197القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، العلوم، تخصص 
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  أثر اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في عقود الدولة   

 همام فتوح 

قسم القانون الدولي، كلّية الحقوق، جامعة حلبباحث   

 طالب دراسات عليا )دكتوراه(

 

 

 في االقتصاد القومي للدول وخاصة النامية 
ً
 هاما

ً
عدُّ عقود الدولة من العقود التي تؤدي دورا

ُ
ت

ْضفت على العقد خاصية تميزه عن بقية العقود 
َ
 ألهمية هذه العقود برزت فيها شروط أ

ً
منها, ونظرا

 حتى غدا من الدولية, ومن هذه الشروط برز شرط التحكيم التجاري الدولي الذي انتشر بشكل كبير,

 
ً
الشروط الرئيسة املألوفة في عقود الدولة. يعمل املستثمر األجنبي على إدراجه في عقوده مع الدولة نظرا

 منها في جذب االستثمار األجنبي 
ً
 ما ترض ى الدولة بالقبول بهذا الشرط رغبة

ً
للمزايا التي يحققها له, وغالبا

م تناول في هذا البحث اآلثار املترتبة على اللجوء للتحكيللمساهمة في التنمية االقتصادية في الدولة. سن

التجاري الدولي في عقود الدولة بالنظر إلى طبيعة هذه العقود من حيث االختالل في التوازن االقتصادي 

والقانوني بين طرفي العقد, بوجود الدول كشخص سيادي. فشرط التحكيم بالنسبة للطرف الخاص 

حقوقه في الدولة املضيفة من التصرفات اإلنفرادية للدولة املضيفة,  األجنبي يعتبر ضمانة تحمي

فاملستثمر هدفه تحقيق الربح وال يريد تعريض مشروعه ألي أخطار من قبل الدولة ذات السيادة, ومن 

ناحية أخرى إنَّ اللجوء للتحكيم من قبل الدولة املضيفة له انعكاساته اإليجابية و السلبية من حيث 

اشر على التنمية االقتصادية وكونه أداة جذب لالستثمار االجنبي, كذلك فإن شرط التحكيم أثره املب

يسلب الدولة اختصاصها القضائي بالنظر في النزاعات املتعلقة بعقود الدولة, كما ويفقد الدولة سلطتها 

 ضيفة. في الرقابة على النشاط االستثماري وما قد ينجم عنه من أثار بيئية ضارة بالدولة امل
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 عقود الدولة. -التحكيم التجاري الدولي –العقود الدولية  لكلمات املفتاحّية:ا

 املقّدمة

عدُّ عقود الدولة التي تبرمها الدولة مع األشخاص األجنبية من العقود الهامة للدول, وتستهدف 
ُ
ت

, وتتعدد أشكال 33للدولةهذه الطائفة من العقود بالدرجة األولى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

-اولةاملق-املشاركة–وأنواع هذه العقود التي من أبرزها عقود االستثمار, وعقود النفط بأنواعه)االمتياز

 عقود اقتسام االنتاج(, وعقود نقل التكنولوجيا. 

تتميز هذه العقود بعدد من الخصائص التي تميزها عن بقية العقود الدولية, منها لجوء األطراف 

 .34لتحكيم التجاري الدولي كوسيلة لفض املنازعات التي تثور بينهم في عقود الدولةإلى ا

أضحى ظاهرة من مظاهر العصر الحديث، وزاد اللجوء إليه كنظام لحسم املنازعات 35فالتحكيم

ملا يوفره من مزايا ال يحققها قضاء الدولة املثقل بالقضايا. ولقد أدى التطور الهائل الذي طرأ على 

رة واالستثمار إلى ذيوع التحكيم وانتشاره على الصعيد الخارجي مما يضاعف أهميته ويتوجب التجا

                                                           
ومن هذا المصطلح اإلنجليزي اشتق  State contractsيرجع مصطلح عقود الدولة إلى أصل إنجليزي ، فهو مأخوذ من 33

ولة مع األشخاص األجنبية وتعرف عقود الدولة على أنها العقود التي تبرمها الد Contrats d’Etatمن المصطلح الفرنسي 
النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول واالشخخخخاص االجنبية س رسخخخالة  - 0100-0101 ,. انظر عدلي محمد عبد الكريم

 .00ص ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,تلمسان  ,جامعة ابي بكر بلقايد  ,لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص
دات دول، وأسخخخخخاسخخخخخه اواعد وأحكام معاه فيهأطراف النزاع   يكونجاري الدولي عن التحكيم الدولي الذي التحكيم الت يختلف34

واتفاايات القانون الدولي العام المبرمة ببن هذه الدول ومثاله التحكيم في إطار محكمة العدل الدولية. أيضخخخخخخخخاا يختلف التحكيم 
عنصخخخخخر المتعلقة بعالاات غبر مشخخخخخوبة ب النزاعاتفي  ينظرلوطني إنما التجاري الدولي عن التحكيم الوطني في أن التحكيم ا

التحكيم التجاري دولباا متى ما كان النزاع موضخخخخخخخوع التحكيم ناشخخخخخخخن عن عالاة اانونية تثير تنازع القوانين  بينما يكونأجنبي, 
 -0112 د. جعفر كاظم جبر,بالنظر إلى جنسخخخخخخخخخخخخخية أو موطن األطراف أو محل إبرام العقد أو محل تنفيذه. راجع في ذل س 

ن, ص جامعة النهري, أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصخخخخخخة الدولية, بحر منشخخخخخخور في مجلة كلية الحقوق
 .002-002ص
, بتشديد الكاف مع الفتح وهو بمعنى التفويض في الحكم. نظر في ذل  القاموس م  ك  التحكيم في اللغة هو مصدر للفعل ح   35

 .22, ص4المحيط, ج
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 في عقود االستثمار األجنبية، والتي تكاد 
ً
 رئيسيا

ً
اإلحاطة به, إلى أن أصبح التحكيم التجاري الدولي عنصرا

 على إضجميعها تتضمن شرط إحالة جميع منازعاتهم إلى التحكيم. فاملستثمر األجنبي يعم
ً
افة ل دائما

 منها في 
ً
 ملزمة بقبول شرط التحكيم رغبة

ً
شرط التحكيم، والدولة املضيفة لالستثمار تجد نفسها دائما

 .36َدعم االقتصاد الوطني بعقود ضخمة ترتقي باالقتصاد القومي

 البحث: أهمية 

ال في الت ة نمية االقتصاديتبرز أهمية البحث من حيث أهمية عقود الدولة وما تلعبه من دور فعَّ

في الدول, وباعتبار أنَّ شرط التحكيم من الشروط املألوفة في عقود الدولة, وما يصاحبه من تأثيرات 

 هامة بالنسبة لطرفي النزاع كان من امللح اإلحاطة بكافة هذه الجوانب.

 أهداف الّدراسة:

التجاري الدولي في عقود َيكمن هدف البحث من خالل إبراز االثار الناجمة عن شرط التحكيم 

 الدولة, ومساهمة هذا الشرط في تسهيل عملية ابرام العقد.

 :منهج البحث

 على املذهب التحليلي بغية الوصول إلى أهداف البحث.
ً
 اعتمدنا في هذا البحث منهجيا

 إشكالّية البحث

                                                           
هنا  نوع ّاخر من التحكيم أطلق عليه بعض الفقه "بالتحكيم اإللزامي الدولي" ذل  الذي ال يسخخخخخختند إلى عقد تحكيم  سخخخخخخوا  36

شرط أو مشارطة تحكيم( إنما يستند إلى اتفااية دولية تكون الدولة المضيفة لالستثمار عضواا فيها, وتشير هذه االتفااية إلى 
لة لتسخخخوية النزاعات بين الدول المتعاادة واألشخخخخاص األجنبية, بالتالي يمكن للطرف األجنبي االسخخختناد إلى هذه التحكيم كوسخخخي

التحكيم اإللزامي  -0110 ,االتفااية دونما حاجة لعقد تحكيم خاص بين طرفي النزاع. انظر في ذل س د.  الحميد األحدب
 وما يليها. 63الدولي, مجلة التحكيم العربي, المجلد الخامس, ص



 

 

26 

الدولة  ي تسعىعقود الدولة تثير مشكلة أساسية أال وهي كيفية التوفيق بين األهداف العامة الت

املضيفة لتحقيقها والتي تحرص في أغلب األحيان على ممارسة حقوقها في السيادة والسلطة فيما يتعلق 

بمواردها الطبيعية، وبين األهداف الشخصية التي يسعى لتحقيقها الطرف الخاص األجنبي املتعاقد معها. 

 لحقيقة أنًّ الدولة تتمتع بسلطة ادخال تعديالت على 
ً
أي عقد يدخل ضمن النطاق اإلقليمي ونظرا

للدولة، ويخش ى أن يختل التوازن التعاقدي نتيجة تدخل الدولة كسلطة عامة في صورة إصدار قواعد 

 تشريعية جديدة دون أدنى احترام لحقوق الطرف األجنبي الخاص املستثمر. 

 بالتحكيم كوسيلة فاعلة وح
ً
 بالغا

ً
 يادية لتسويةلذلك يبدي املستثمرون األجانب اهتماما

منازعاتهم الناتجة عن استثماراتهم أو املرتبطة بها في الدول املضيفة. ومن جانب آخر تدرك الدولة 

املضيفة أهمية اللجوء للتحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات الناتجة عن عقود الدولة, ملا له من إسهام 

د ادي في الدولة املضيفة, رغم ما قفي خلق مناخ استثماري جيد يسهم بدوره في تحقيق التقدم االقتص

 على الدولة املضيفة سواء أكانت تتعلق بسلب 
ً
تلقاه الدولة من مصاعب وتحديات قد تؤثر سلبا

 اختصاصها القضائي لهيئة تحكيم أم بالضرر الذي سيلحق بيئتها.

قود الدولة عوعليه نطرح التساؤل التالي: ما هو تأثير اللجوء للتحكيم بالنسبة لطرفي النزاع في 

 التي تتميز بطبيعتها الخاصة؟.

 :خطة البحث

 وعليه تم تقسيم هذا البحث الى مبحثين وفق الشكل التالي:

 املبحث األول: التحكيم ضمانة إجرائية للمستثمر في الدولة املضيفة

 املبحث الثاني: أثر التحكيم املرتبط بعقود الدولة على الدولة املضيفة لالستثمار
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تلجأ الدول الجاذبة  37األول: التحكيم ضمانة إجرائية للمستثمر في الدولة املضيفةاملبحث 

لالستثمار إلى التحكيم لتشجيع االستثمارات على أراضيها, وهو األمر الذي دفع كثير من الدول ألن تعمل 

سعي , إضافة إلى 38على سن قوانين خاصة بالتحكيم كوسيلة لتسوية املنازعات مع املستثمر األجنبي

املستثمر األجنبي إلى ادراج شرط التحكيم في عقوده املبرمة مع الدول املضيفة للمشروع االستثماري, 

 ملا يتمتع به التحكيم من مزايا تجعله القضاء الطبيعي في عقود الدولة. ويستلزم لتحقيق فعالية 
ً
نظرا

رط ئ القانونية منها استقالل شالتحكيم كضمانة اجرائية لحسم منازعات االستثمار تبني عدد من املباد

 لذلك سنقوم بتقسيم املبحث األول إلى مطلبين:
ً
  التحكيم عن عقد الدولة. وفقا

 املطلب األول: مزايا التحكيم التجاري في عقود االستثمار األجنبي

عقود الدولة هي عقود طويلة األجل وترتبط بشكل وثيق بالدولة املضيفة لالستثمار,  يترتب على 

خشية املستثمر األجنبي على أمواله, وحاجته إلى ضمانات لتوفير األمان ملشروعه, وهو ما وجده ذلك 

 املستثمر بنظام التحكيم.

ن أطراف النزاع من تسوية منازعاتهم االستثمارية عن طريق محكمين يتمتعون  ِّ
ّ
إن التحكيم يمك

 اعله األمر الذي يوفر الوقت والجهدبخبرة وكفاءة تؤهلهم للفصل في هذا النوع من املنازعات بطريقة ف

 واملصاريف لدى الخصوم.

 ويمكن تلخيص بعض مزايا التحكيم في عدة نقاط أهمها:

                                                           
التحكيم "الخاص بالتحكيم فجا  فيهس  0112لعام/ 4عرف المشرع السوري التحكيم وذل  في المادة األولى من القانون رام 37

أسلوب اتفااي اانوني لحل النزاع بدالا من القضا  سوا  أكانت الجهة التي ستتولى إجرا ات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين 
 ."دائماا للتحكيم أم لم تكن كذل منظمة أو مركزاا 

مما ال شخخ  فيه أن الحكومة السخخورية تعمل على توفير الضخخمانات والبيئة المناسخخبة للمسخختثمر, وتعمل على إزالة الهواجس  38
ر ذل  ما دفع المشخخخخرع السخخخخوري إلى اصخخخخدا والمخاوف التي تنتاب المسخخخختثمر األجنبي بشخخخخأن االحتكام للمحاكم السخخخخورية, لعل  

 .0112عام  4خاص بالتحكيم رام  اانون
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مرونة التحكيم بالتناسب مع طبيعة املنازعات الناشئة عن عقود الدولة, حيث تتميز بأنها  -9

ل مختلفة, فالتحكيم يقوم ذات قيمة مالية عالية, يحتاج تنفيذها إلى فترة زمنية طويلة وعلى مراح

 على مبدأ سلطان اإلرادة بالتالي يتفق األطراف على تنظيم العملية التحكيمية بما يتناسب مع 
ً
أساسا

 ( . 9ظروفهم التجارية واالقتصادية وبما يتفق مع طبيعة عقود الدولة مصدر النزاع)

يذ الدولة تنطوي على تنف التحكيم يوفر السرية ألطراف النزاع في عقد الدولة, فطبيعة عقود-7

مشاريع ضخمة قد تكون ذات طابع علمي أو عسكري فيه من األسرار واألمور التي قد ال ترغب الدولة 

بإبرازها للعلن, بالتالي برز ضرورة األخذ بنظام قانوني يتيح السرية وهذا ما يتوافر بالتحكيم الذي يتسم 

 ( .  7اصة بالتحكيم)بالسرية و هو ما تنص عليه أغلبية القوانين الخ

تجنب العديد من املشاكل التي تثار في ميدان تنازع القوانين بالنسبة لعقود االستثمارات  -3

األجنبية, بالنظر ملا يوفره التحكيم لألطراف من إفساح املجال لإلرادة في تعيين القواعد اإلجرائية 

 ( .9واملوضوعية الواجبة التطبيق)

سم املنازعات التي تنشأ عن عقود االستثمار التي تبرمها الدولة اذ توفر عنصر السرعة في ح -2

تتسم هذه العقود بضخامة رأس املال املستثمر ووجود جداول زمنية لتنفيذها ، فإذا حصل بشأنها نزاع 

فان األمر يتطلب البت فيها في أسرع وقت ممكن الستئناف تنفيذ هذه العقود, والتحكيم التجاري يوفر 

ب ألن املحكمين يتفرغون عادة للبت في املنازعات األمر الذي يؤدي إلى الفصل فيها في وقت أقل هذا املطل

مما يلزم عادة في القضاء، وفي أحيان كثيرة ليس في التحكيم طرق للمراجعة مما يختصر كثيرا طريقه 
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املحكم أن يصدر (. باإلضافة إلى ذلك إن قوانين التحكيم قد حددت مدة يجب على 3إلى الحكم النهائي)

 . 39خاللها قرار التحكيم

 تتوفر فيها الخبرات والتسهيالت التي بروز مؤسسات تحكيمية على درجة متقدمة من التنظيم -2

تساعد في تسهيل وسرعة العملية التحكيمية, وهذا ما يبرر اتجاه األطراف إلى التحكيم املؤسس ي وتفضيله 

  40على التحكيم الحر أو الطليق.

ملا يتمتع به التحكيم من مزايا, كان ال بد لزيادة الضمانة اإلجرائية للمستثمر من النص  باإلضافة

في القوانين واملعاهدات الدولية التي تنص على التحكيم على مبادئ توفر الطمأنينة للمستثمر األجنبي 

 عن عقد من التصرفات االنفرادية للدولة الطرف ذات السيادة, فبرز مبدأ استقالل شرط التحكيم

 الدولة وهو ما سنتطرق له اآلن.

 املطلب الثاني: استقالل شرط التحكيم عن عقد الدولة 

ويقصد بذلك استقالل االتفاق املبرم على شكل شرط التحكيم واملدرج ضمن بنود عقد الدولة 

طال شرط إبعن هذا األخير ومن املؤثرات التي تؤثر بصحته, بمعنى اذا أبطل عقد االستثمار فهذا ال يعني 

 التحكيم املدرج ضمن بنود العقد.

                                                           
على أنه" على هيئة التحكيم إصخخخخخخخخخدار الحكم 0112من اانون التحكيم  33وعلى ذل  نص المشخخخخخخخخخرع السخخخخخخخخخوري في المادة  39

يوماا من  021الفاصل في النزاع خالل المدة التي اتفق عليها الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل مدة
يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصخخخخخل في النزاع ضخخخخخمن اوجال المذكورة في  -ل جلسخخخخخة لهيئة التحكيم.تاريخ انعقاد أو 

 يوماا ولمرة واحدة. 21الفقرة السابقة مد أجل التحكيم لمدة ال تزيد على
حكيم للندن للت لعل  من أهم هذه المؤسخخخخخخسخخخخخخات التحكيمية المركز الدولي لفض منازعات االسخخخخخختثمار   األكسخخخخخخيد(, ومحكمة 40

. انظر في اواعخخد واجرا ات التحكيم في غرفخخة التجخخارة الخخدوليخخة, متخخاحخخة على ICCوغرفخخة التجخخارة الخخدوليخخة في بخخاريس  ,الخخدولي
 .0106-2-0االنخخخخخخخخخخخخخخخختخخخخخخخخخخخخخخخخرنخخخخخخخخخخخخخخخخت عخخخخخخخخخخخخخخخخلخخخخخخخخخخخخخخخخى الخخخخخخخخخخخخخخخخرابخخخخخخخخخخخخخخخخط الخخخخخخخخخخخخخخخختخخخخخخخخخخخخخخخخالخخخخخخخخخخخخخخخخي, تخخخخخخخخخخخخخخخخاريخخخخخخخخخخخخخخخخخ الخخخخخخخخخخخخخخخخزيخخخخخخخخخخخخخخخخارة 

  t/book/index.php?action=view&id=1537http://t1t.ne . 

http://t1t.net/book/index.php?action=view&id=1537
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نص على هذا املبدأ في العديد من التشريعات، حيث نص القانون النموذجي للتحكيم التجاري 

إلى ضرورة النظر على شرط التحكيم  73في الفقرة األولى من املادة 7191الدولي)األونسترال( املنقح لعام 

 من العقد كما لو كان م
ً
 عن شروط العقد األخرى، كما جاء فيها أن أي قرار يصدر الذي يعد جزءا

ً
ستقال

 (.2عن هيئة التحكيم ببطالن العقد ال يترتب عليه بطالن شرط التحكيم)

من قانون التحكيم املصري: بأنه " يعتبر  73وعلى صعيد القوانين العربية، فقد جاء في املادة 

 عن شروط العقد األخ
ً
 مستقال

ً
رى، وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهاؤه شرط التحكيم اتفاقا

 في ذاته)
ً
 (". 2أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا

 على إتباع خطا املشرع املصري في النص على استقالل شرط 
ً
وحرص املشرع السوري أيضا

الخاص بالتحكيم على  7119لعام/ 2م من القانون رق 99التحكيم عن العقد بحد ذاته, فنص في املادة 

 عن شروط العقد األخرى وال يترتب على انتهاء العقد أو بطالنه 
ً
 مستقال

ً
أنه" يعتبر شرط التحكيم اتفاقا

 في ذاته ما لم يتفق الطرفان 
ً
أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان هذا الشرط صحيحا

 على غير ذلك".

 9193مايو 2بدأ محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير الصادر في وقد أكدت على هذا امل

, حيث قالت املحكمة العليا الفرنسية أنه" في التحكيم الدولي فإن اتفاق التحكيم, سواء  Gossetفي نزاع

 فيما عدا الظروف االستثنائية 
ً
 أو كان يتضمنه التصرف القانوني مثار النزاع, يتمتع دائما

ً
أكان منفصال

ثار محتملة لعدم صحة التصرف القانوني")
ّ
 (.9باستقالل قانوني تام, ويكون بمنأى عن أية ا

وحسم املشرع الفرنس ي الخالف حول مبدأ استقالل شرط التحكيم,  حيث أكد على مبدأ 

من قانون املرافعات الفرنس ي حيث  9299استقاللية شرط التحكيم عن العقد األصلي, وذلك في املادة

 فإنه يعتبر غير مكتوب على نحو ال يترتب معه بطالن العقد نص على أن
ً
ه" إذا كان شرط التحكيم باطال

 (. 2األصلي")



 

 

31 

أما على صعيد القضايا التحكيمية ، فقد جاء حكم التحكيم الصادر في قضية  تكساكو ضد 

 النص على استقالل شرط التحكيم عن ال 9179نوفمبر عام  77الحكومة الليبية في 
ً
عقد متضمنا

 (. 9االصلي)

دفعت الحكومة اليوغسالفية أمام هيئة التحكيم بأن شرط التحكيم لم  losignerوفي قضية 

َض على أساس  يعد له وجود على إثر فسخ مجلس الوزراء اليوغسالفي للعقد األصلي, إال أنَّ هذا الدفع ُرفِّ

 من كل أثر على شرط التحكيم الذي 
ً
وجود قضاء مستقر يجعل من فسخ العقد باإلرادة املنفردة مجردا

 (.1, بمعنى استقالل شرط التحكيم عن العقد)يتضمنه

مما تقدم يخلص الباحث إلى أن مبدأ استقالل شرط التحكيم هو من املبادئ املهمة، والذي 

 للعقد األصلي، مما 
ً
يخلق نوع من الطمأنينة في نفوس املستثمرين من أي بطالن لشرط التحكيم تبعا

 أنَّ ذلك بحاجة ملزيد من الدراسة خاصة في التصرفات يجعل التحكيم األداة الفاعلة لحل النزاعات, إال 

 التي تجريها الدولة من تلقاء ذاتها وتهدف لتحقيق الصالح العام.

فالدولة حين توافق على التحكيم كضمانة اجرائية  لتشجيع االستثمار في أراضيها فإن عليها أن 

لتحكيم كوسيلة لتسوية تتخذ عدد من الخطوات وذلك بسن تشريعات تتضمن صراحة اللجوء ل

 املنازعات الناشئة بينها وبين الشخص األجنبي الخاص املستثمر. 

ففي سوريا شهدت السنوات األخيرة إلى ما قبل األزمة الحالية خطوات هامة في تشجيع االستثمار 

والعمل على جذب املستثمرين األجانب, ومن هذه الخطوات النص على التحكيم كوسيلة لتسوية 

 ات مع املستثمر األجنبي.النزاع

والذي يتضمن في  7112لتشجيع االستثمار في سوريا  9وهذا ما أكده املرسوم التشريعي رقم 

 املادة السابعة منه التالي:
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تتم تسوية نزاعات االستثمار بين املستثمر والجهات واملؤسسات العامة السورية عن طريق -

ودي خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي الحل الودي, وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل 

 للتسوية الودية من قبل طرفي الخالف يحق ألي منهما اللجوء إلى الطرق التالية:

 التحكيم .............إلخ.-9

وال شك أن انضمام سوريا إلى اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار يشكل خطوة هامة 

 .41سوريافي مجال تشجيع االستثمار في 

على عكس بعض التشريعات العربية التي قيدت الحكومة في اللجوء إلى التحكيم في العقود 

املبرمة مع األشخاص األجنبية من خالل اشتراط بعض املوافقات, التي لربما تعرقل عملية التفاوض بين 

زراء, مجلس الو الطرفين. ومن هذه التشريعات التشريع الخاص للتحكيم السعودي الذي اشترط موافقة 

إذ نصت املادة الثالثة من هذا القانون على أنه" ال يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض 

 (.91منازعاتها مع اآلخرين إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء")

 املبحث الثاني: أثر التحكيم املرتبط بعقود الدولة على الدولة املضيفة لالستثمار

ن آثار مهمة للدولة فيما يخص تشجيع االستثمار الذي بالنتيجة يساهم رغم ما للتحكيم م

بالنتيجة في تحقيق التقدم والتطور االقتصادي, إال أنه ال يخفى ما لهذا األمر من تبعات مضرة للدولة 

املضيفة, حيث يؤدي اللجوء للتحكيم إلى سلب االختصاص القضائي للدولة املضيفة في النظر في 

تي تقع على اقليمها, وما قد يصاحب ذلك من ضرر على بيئة الدولة املضيفة التي أصبحت املنازعات ال

                                                           
, انظر الجريدة الرسمية س الجز   0112لعام 22انضمت سوريا التفااية واشنطن بموجب تصديق المرسوم التشريعي  41

 .3022, ص0112لعام 42األول العدد 
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 لذلك 
ً
عاجزة عن اتخاذ االجراءات االنفرادية لحماية البيئة نتيجة تقيدها بشرط التحكيم في العقد. وفقا

 سنقوم بتقسيم املبحث إلى املطلبين التاليين:

 دولة املضيفة املطلب األول: سلب االختصاص القضائي لل

إنَّ اتفاق التحكيم في عقود الدولة يرتب نتائج هامة, لعلَّ من أهمها بالنسبة للدولة املضيفة نزع 

والية القضاء العادي عن النظر في النزاع املشتمل على شرط التحكيم, بشرط إبراز أحد األطراف الدفع 

  (.99بعدم االختصاص قبل الدخول في أساس الدعوى "دفع شكلي" )

ذهب جانب من الفقه إلى معارضة األخذ بنظام التحكيم كوسيلة قانونية لفض املنازعات التي 

تنشأ عن العقود التي تبرمها الدولة، بحجة مخالفته لسيادة الدولة، كما أنَّ قيام هيئة التحكيم الدولية 

الضرورة مناقشة سيستدعي ببالنظر في املنازعات بين الطرف األجنبي املستثمر والدولة املضيفة لالستثمار 

وتقييم األعمال في هذه الدولة وفي ذلك اعتداء جسيم على سيادتها الوطنية، إذ ال يحق ألية جهة دولية 

 (.3إصدار قرارات في أمور تعتبر من صميم الشؤون الداخلية للدولة)

ا ما القضائية إذبينما ذهب االتجاه الراجح في الفقه إلى أن الدولة ال يمكنها الدفع بحصانتها 

قبلت بشرط التحكيم, حيث أنَّ اتفاق الدولة على التحكيم مع الشخص األجنبي الخاص يعني تنازلها 

عن سيادتها بالنسبة للموضوع الذي جرى االتفاق بشأنه على التحكيم, فقضاء التحكيم قضاء خاص 

دولة الطرف في النزاع, والدولة ال ينتمي إلى سلطة أي دولة, ومن ثم فهو ال يمثل اعتداء على سيادة ال

حينما قبلت بشرط التحكيم كان برضائها التام دون إرغام من أي طرف, أضف لذلك تمسك الدولة 

بحصانتها القضائية أمام هيئات التحكيم بعد موافقتها عليه يعدُّ أمرُّ يتنافى مع مبدأ حسن النية في تنفيذ 

 (.97الدولة اللتزاماتها)
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املعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية وبعض أحكام التحكيم, فنجد ذلك  وهذا املوقف أكدته

منها  97/9التي نصت في املادة 9127عام E-I-Cفي االتفاقية األوربية الخاصة بحصانة الدول االجنبية 

 على إخضاع منازعة ما نشأت أو يمكن أن تنشأ عن عالقة 
ً
على أنه" إذا وافقت دولة متعاقدة كتابة

أو مدنية للتحكيم, فإن هذه الدولة ال يمكنها أن تتمسك بالحصانة القضائية أمام قضاء دولة تجارية 

َرت أمام محاكمها مسألة  ظِّ
ُ
متعاقدة أخرى يتم التحكيم على إقليمها أو بموجب قانونها الوطني أو إذا ن

لصادر في هذا إبطال الحكم ا -باإلجراءات التحكيمية, ج -صحة أو تفسير اتفاق تحكيم, ب-تتعلق: أ

 (.93التحكيم, مالم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك")

 9192واتفاقية واشنطن  الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى 

على أنه" متى أبدى طرفا النزاع موافقتهما املشتركة على  72التي أكدت بوضوح في الفقرة األولى من املادة

حكيم فإنه ال يجوز ألي منهما أن يسحبها بمفرده دون موافقة الطرف اآلخر". مما يدل على اللجوء للت

 (.92عدم جواز تمسك الدولة بأي دفع للتحلل عن شرط التحكيم ومنها الدفع بالحصانة القضائية)

وذلك في  9129ومن القوانين الوطنية للدول نجد ما نص عليه قانون الحصانة االنكليزي لعام 

 على إخضاع منازعة ما ناشئة الفق
ً
رة األولى من املادة التاسعة منه على أنه" عندما تتفق دولة ما كتابة

أو يمكن أن تنش ئ للتحكيم, فإن هذه الدولة ال يمكنها أن تدفع بحصانتها أمام املحاكم البريطانية املرتبطة 

 (.92بهذا التحكيم")

م liamcoوعلى ذلك ذهبت بعض هيئات التحكيم, ففي قضية  ِّ
ّ
َحك

ُ
ضد الحكومة الليبية, ذهب امل

 
ً
إلى رفض التذرع بأنَّ شرط التحكيم يعتبر ضد سيادة الدولة, وخلص إلى القول بأن الدولة يمكنها دائما

 (.99أن تتنازل عن حقوقها السيادية بتوقيعها على اتفاق التحكيم وتظل ملتزمة به)

حكيم غرفة التجارة الدولية الدفع الذي ولقد رفضت هيئة التحكيم املشكلة في إطار نظام ت

تقدمت به إحدى الدول االفريقية في نزاعها مع شركة فرنسية، على أساس أنَّ حصانتها تحول دون 
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خضوعها لقضاء أجنبي، غير أنَّ الهيئة رفضت هذا الدفع لكون الحكومة أبرمت اتفاق التحكيم بإرادتها 

 (.3وكان لها الرفض من البداية)

تقدم أن الدولة ال تستطيع التمسك بسيادتها للتحلل من اتفاق التحكيم الذي نخلص مما 

أبرمته مع املستثمر األجنبي, فالدولة عند إبرامها للعقد كان بوسعها عدم املوافقة على التحكيم, إال أنها 

التحلل  ةأرادت ذلك رغبة منها في تحقيق مصالح اقتصادية بتشجيع االستثمار. وإنَّ القول بإمكان الدول

من اتفاق التحكيم بالدفع بالحصانة القضائية قد يؤدي إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بالضمانة اإلجرائية 

 في دولة أجنبية تج املمنوحة للمستثمر األجنبي, األمر الذي قد يدفعه لتعديل موقفه باالستثمار
ً
نبا

 للمخاطر املترتبة على ذلك. 

 من دور الدولة بالحماية الالزمة للبيئة التحكيم كقيد يحداملطلب الثاني: 

كما أسلفنا القول فإن االستثمار األجنبي بالنسبة للدول يحظى بأهمية كبرى ملا تحققه الدولة 

من تطور وازدهار ينعكس على املجتمع ككل, كل ذلك يقتض ي من الدولة املضيفة أن تقوم ببعض 

ت الناشئة عن عقود الدولة مع الطرف األجنبي الخاص, التنازالت ومنها القبول بشرط التحكيم في املنازعا

رغم ما لذلك من مضار تتمثل في فقدان الدولة املضيفة الرقابة على النشاط البيئي, وترك االختصاص 

 بذلك لهيئة التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع.  

رين األجانب من أجل فالدولة أمام خيارين إما أن تتخلى عن العقود التي أبرمتها مع املستثم

املحافظة على البيئة مقابل دفع تعويض للمستثمر, من أمثلة ذلك ما قامت به الحكومة الكندية من 

 منع استخدام الجازولين السام من قبل أحد الشركات األمريكية مقابل دفع تعويض عادل لهذه الشركة.

ما  ل لحماية البيئة من التلوث, وهو وإما أن تختار االلتزام بتعهداتها السابقة فال تستطيع التدخ

مليون دوالر في حالة نقض العقد مع شركة  311التزمت به الحكومة التركية, حيث التزمت بدفع مبلغ 
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Euroglod فوجدت الحكومة نفسها مقيدة فال تستطيع التدخل لحماية بيئتها, محترمة بذلك التزاماتها ,

 (.92نزاعات مع الشركة األجنبية)السابقة باختيار التحكيم كوسيلة لتسوية ال

ومن األمثلة العملية على النزاعات التي تتعلق بحماية البيئة برزت عدة قضايا سنأتي على ذكرها 

.
ً
 تباعا

، غرمت محكمة إكوادورية شركة شيفرون ملا تسببت به أنشطتها من أضرار 7111في عام  -9

بيئية. ورفضت شيفرون دفع الغرامة ولجأت إلى التحكيم أمام املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار) 

ن)
ّ
 (. 99األكسيد( للمطالبة بتعويض عما خسرته من أرباح, وال تزال القضية عالقة حتى اال

 بين القرارات التي أصدرها املركز الدولي لتسوية منازعات  -7
ً
ومن أكثر قرارات التحكيم تأثيرا

ضد اإلكوادور تتعلق بإغالق موقع إلنتاج النفط في  Occidentalاالستثمار القضية التي رفعتها شركة 

م يقض ي دار قرار تحكياألمازون من قبل الحكومة اإلكوادورية يتسبب بتلوث البيئة, و انتهت القضية بإص

بليون دوالر إذا ما أضيفت إليها الفوائد(,  7.2) لتصبح  Occidentalبليون دوالر لشركة  9.29بدفع مبلغ 

واملالحظ هنا أنَّ القانون اإلكوادوري كان له الحق وفق القانون األكوادوري بإلغاء الرخصة, ومع ذلك 

 (.91غرمت هيئة التحكيم الحكومة اإلكوادورية)

ادعى فاتينفل بموجب  Vattenfall v. Germany، في القضية الحاصلة بين 7111وفي عام  -3

 بتعويض قدره 
ً
بليون يورو, بسبب ما اتخذته أملانيا من تدابير بيئية  9.2معاهدة ميثاق الطاقة مطالبا

انيا على فقة أملتقيد استخدام وتفريغ ماء التبريد في نهر إلبا, ولم يتم التوصل إلى تسوية إال بعد موا

 (.71خفض معاييرها البيئية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على النهر والحياة البرية)

عت الشركة على املكسيك لرفضها السماح لها ببناء  metalcladوفي قضية  -2 ضد املكسيك، ادَّ

ية, املياه املكسيك مكب للنفايات, رفضت الحكومة املكسيكية ذلك حيث أنَّ من شأنه أن يلوث إمدادات
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 عما تكبدت من خسائر بسبب  metalclad 16.79ومنحت هيئة التحكيم  
ً
مليون دوالر تعويضا

 (.79الحظر)

 الخاتمة  

أضحى التحكيم التجاري الدولي السمة البارزة واملألوفة في عقود الدولة, بحيث أصبحت أغلب 

 تمكن من العقود تحتوي على شرط التحكيم, وتحرص الدول على تضمين 
ً
تشريعاتها الوطنية نصوصا

 على 
ً
اللجوء للتحكيم في النزاعات التي تثور بينها وبين األشخاص األجنبية) املستثمرين( وتنص فيها أيضا

التسهيالت التي تشكل ضمانة اجرائية للمستثمر الذي يخش ى على مصالحه, لعلَّ كلَّ هذا له ما يبرره من 

تنموية في البالد بجذب االستثمار األجنبي الذي يعد العامل األهم في رغبة الدول في إطالق العملية ال

التنمية االقتصادية وخاصة للدول النامية منها, متحملة بذلك ما قد تعانيه من مخلفات االستثمار الدولي 

 كالضرر الذي يصيب البيئة.

 النتائج:

 ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج هي: 

 للدول وخاصة النامية منها, وهذا ما دفعها إلى العمل إنَّ االستثمارا-9 -
ً
 مهما

ً
ت األجنبية تمثل عصبا

على جذب هذه االستثمارات من خالل سن التشريعات املالئمة لذلك, واالنضمام للمعاهدات الدولية 

املتعلقة باالستثمار والتي نصت بشكل صريح على التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات بين املستثمر 

جنبي والدولة. وما قام به املشرع السوري بإصدار قانون خاص للتحكيم يعتبر خطوة جيدة في األ 

 سبيل جذب االستثمار األجنبي.

إنَّ أي عقد بين الدولة واألشخاص الخاصة األجنبية ال بد لنجاحه من تحقق التوازن العقدي بين -7 -

 حقوقه.الطرفين, وهذا ال يحدث إال بتنازل كل طرف عن بعض من 
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يرى الباحث أنَّ اتفاق التحكيم في هذا الصدد ال يعتبر من عقود اإلذعان على اعتبار وجود الدولة  -3 -

كطرف سيادي في العقد, بل على العكس الطرف األجنبي هو من يسعى للوصول للتحكيم, فقبول 

 كان بم
ً
ق قابل أال وهو تحقيالطرفان كان بناء على إرادة صحيحة ال لبس فيها, وإن رضاء الدولة أيضا

 عنها.
ً
 التنمية االقتصادية وليس رغما

إن مبدأ استقالل شرط التحكيم عن العقد أصبح من املبادئ القانونية املستقرة في التحكيم -2 -

التجاري الدولي, مما يوفر ضمانات للمستثمر األجنبي من ناحية عدم تأثر بند التحكيم ببطالن العقد 

 األصلي.

لدولة بسيادتها للتحلل من شرط التحكيم, وإال لكنا أمام إضعاف كبير للضمانة عدم جواز دفع ا-2 -

 اإلجرائية للمستثمر.

عقود الدولة تعتبر من العقود الضخمة والطويلة األجل, لذلك من املحتمل أن يصيب الدولة  -9 -

ن قدرة مضرر بيئي نتيجة للعمليات التي تقوم بها الشركات املستثمرة, ووجود شرط التحكيم يحد 

 الدولة على التدخل من أجل اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحماية البيئة في أراضيها.

 التوصيات: 

 وأما التوصيات التي يمكن اقتراحها فهي:

إعداد الكوادر الخاصة بالتحكيم من خالل العمل على اتباع الدورات الخاصة بالتحكيم وإنشاء -9 -

لوسيلة األفضل لتسوية منازعات االستثمار, مما يساهم ثقافة قانونية تحكيمية بوصف التحكيم ا

 في خلق بيئة مناسبة لالستثمار.

لفت نظر املفاوض السوري إلى توخي الحذر عند إبرام عقد استثمار مع شخص أجنبي إذا كان من -7 -

فائدة لاملتوقع حدوث نتائج مضرة بالبيئة من خالله, وذلك باملوازنة بين الضرر املتوقع للبيئة ومقدار ا

 املتوقعة للمشروع األجنبي.
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إذا كان من حق املستثمر أن يضع بعض الشروط في العقد التي تحقق له مصالحه, فإنه ال يوجد ما -3

يمنع من اشتراط الدولة املضيفة في العقد أية شروط تحفظ لها حقوقها, كأن تشترط تطبيق القانون 

 من جنسية معينة...إلخ.الوطني للدولة, أو أن يكون رئيس هيئة التحكيم 

 راجعامل -

أهمية التحكيم التجاري في ظل االتفاقيات والعقود االستثمارية ومخاطره على التنمية االقتصادية في   -7199الفي محمد درادكه,  ]9[

 دولة االمارات العربية املتحدة كإحدى الدول املضيفة لالستثمار األجنبي: دراسة في االتفاقيات والقواعد الدولية والعربية والتشريعات

طبيقاتها العملية. منشور في مؤتمر كلية القانون التاسع عشر" قواعد االستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية الداخلية وت

 .9329, ص9329-9322وأثرها في التنمية االقتصادية في دولة اإلمارات العربية املتحدة ", جامعة اإلمارات العربية املتحدة , ص

التحكيم تحت مظلة املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار. دار الجامعة الجديدة للنشر, االسكندرية,  د. محمدين جالل وفاء, ]7[

 .1ص

, التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود االستثمار التي تبرمها الدولة. مجلة رسالة 7192-األنباري وعود كاتب رشيد هاشم ايناس,   ]3[

 .729, ص729, ص722ألول, العراق, صالحقوق, السنة السابعة, العدد ا

itration/arbhttps://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arb-. 97/9/7192نص القانون متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة ]2[

a.pdf-revised-rules-revised/arb-rules   . 

  http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8334. 97/9/7192نص القانون متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة   ]2[

,  9الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي. مجلة الحقوق, الكويت, املجلد  -9122رار في بحث د. أبو زيد رضوان, ورد هذا الق  ]9[

 22, ص7العدد 

 .39, ص 2-3التحكيم في عقود االستثمار, بحث منشور في مجلة املحامون السورية, العددان  -7119د. منصور محمد وليد,  ]2[

[8] Texaco Overseas Petroleum Company Calefornia Asiatic oil Coompany, V. Libya case,1977,international legal materials, 

VOL(17),1978,PP.1-37 . 

د. القصبي عصام الدين, التحكيم الدولي والحفاظ على التوازن االقتصادي لعقود االستثمار. املؤتمر السنوي السادس عشر )  ]1[

 .722كلية القانون, ص-التحكيم التجاري الدولي(, جامعة اإلمارات العربية املتحدة

, ص 7, العدد2لقانونية واالقتصادية, جامعة عين شمس, املجلدالتحكيم والتنمية. مجلة العلوم ا -7119د. إبراهيم أحمد إبراهيم,  [10]

 .92-93ص

 .999,  ص92التحكيم في العقود التجارية الدولية. مجلة امللف, العدد-7111البختي طارق,  ]99[

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitra%20tion/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitra%20tion/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitra%20tion/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8334
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الحاكم لها(.  العقود املبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية )تحديد ماهيتها والنظام القانوني -9119د. السيد حداد حفيظة, ]97[

 .92الطبعة األولى, دار النهضة العربية, القاهرة ,ص

. 9/7192//97نص االتفاقية متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة  ]93[

.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800730b1https://rm  

. 97/9/7192نص االتفاقية متوفر على الرابط التالي: تاريخ الزيارة   ]92[

Convention.aspx-https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Pages/ICSID  

. 97/9/7192نص القانون متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة  ]92[

 .gov.uk/ukpga/1978/33/pdfs/ukpga_19780033_en.pdfhttp://www.legislation 

[16] Libyan American Oil Company (LIAMCO) V. Socialist People's Libyan Arab jamahairiya,1981,I.L.M,vol2 ,p.1-87.. 

ذنون يونس, إنعكاسات اللجوء الى التحكيم التجاري في منازعات العقود االستثمارية بين الشركات االجنبية  -أمير حسن جاسم ]92[

  .21, ص19,العدد 2, السنة 7والدولة املضيفة لالستثمار. مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية, املجلد 

  http://www.italaw.com/cases/257. 97/9/7192للمزيد حول هذه القضية متوفر على الرابط التالي, تاريخ الزيارة ]99[

ecuador-v-www.citizen.org/documents/oxy-. 92/9/7192للمزيد حول هذه القضية منشور على األنترنت, تاريخ الزيارة ]91[

memo.pd . 

تقرير الخبير املستقل املعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وثيقة صادرة عن الجمعية العامة لألمم  -7192موريس ألفريد,  ]71[

 .92-93الدورة الثالثون, ص ص, مجلس حقوق اإلنسان A/HRC/30/44املتحدة, 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-.  92/9/7192تفاصيل القضية متاحة على شبكة االنترنت, تاريخ الزيارة ]79[

documents/ita0510.pdf 

  

  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800730b1
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/icsiddocs/Pages/ICSID-Convention.aspx
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33/pdfs/ukpga_19780033_en.pdf
http://www.italaw.com/cases/257
http://www.citizen.org/documents/oxy-v-ecuador-memo.pd
http://www.citizen.org/documents/oxy-v-ecuador-memo.pd
http://www.citizen.org/documents/oxy-v-ecuador-memo.pd
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0510.pdf
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  تحكيم في العمليات املصرفية ال

 

 السالك كروم 

 دكتور في الحقوق 

 أستاذ باحث في مجال التحكيم وقانون األعمال

 

 مقدمة : 

ظهرت البنوك في القرون الوسطى وكانت وظيفتها في أول األمر قاصرة على تجارة النقود والقيام 

الضياع والسرقة مقابل شهادات بعمليات الصرف، ثم أخذ التجار يودعون نقودهم لديها خشية 

بودائعهم مع حقهم في سحبها في أي وقت، وملا تجمعت لدى البنوك ودائع نقدية طائلة، وتبين لها أن 

جملة الودائع التي تودع لديها تزيد دائما على جملة األموال التي تسحب منها. أخذت تقرض من هذه 

 .42كدت وظيفتها في توزيع االئتمانالودائع ملن يشاء، وهكذا نشأت البنوك الحديثة وتأ

وباملوازاة مع التطور الكبير الذي عرفته الحياة االقتصادية في عصرنا الحاضر كان معه  

املستثمرون، أشخاصا ذاتيين كانوا أو معنويين، يعجزون عن االعتماد على إمكانياتهم الذاتية لتحقيق 

كية لالستفادة من خدماتها بالخصوص لتمويل مشاريعهم، لذا فهم يفضلون اللجوء إلى املؤسسات البن

، 43مشاريعهم، ثم إن التعامل مع البنك يشكل بالنسبة إليهم وسيلة لالنضباط مع املقتضيات التشريعية

وهذه املعامالت صاحبها بروز صور وأنواع متعدد للعقود التي تربط املؤسسات البنكية مع عمالئها بحيث 

                                                           
 .111ص ،6002الطبعة األولى مصطفى كمال طهس "العقود التجارية وعمليات البنو "، منشورات الحلبي الحقواية  -42

منشخخخخخخورات عويدات بيروت،  1992الياس ناصخخخخخخيفس "الكامل في اانون التجارة وعمليات المصخخخخخخارف"، الطبعة الثانية  -
 .10الجز  الثالر، ص 

خالد ورديس "خصخخخخخوصخخخخخيات الصخخخخخلح والتسخخخخخوية الودية في العمل البنكي"، رسخخخخخالة دبلوم الدراسخخخخخات العليا المعقمة، كلية  -43 
 .12، ص 6001وق، الدار البيضا ، الحق
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بنودها إال ما استثناه املشرع بنص خاص، فاألصل إذن هو الحرية  تتسم بحرية املتعاقدين في تحديد

، ورغم ذلك تنشأ عنها نزاعات وخالفات قانونية ال ينحصر أثرها فيما بين 44وأما التقييد فهو استثناء

أطرافها فحسب، بل قد تؤثر على اقتصاديات وطنية، مما يفرض تسويتها وخاصة منها منازعات البنوك 

، في زمن العوملة ونهج غالبية الدول لنهج ليبرالي حر وما صاحب ذلك 45ى وجه السرعةواجبة الحسم عل

 ،46من انفتاح على األسواق الدولية

وهي تعتبر كذلك بالنسبة للبنك أما بالنسبة للعميل فتعد  47وتعد أعمال البنوك أعماال تجارية

 .48تجاريا بالتبعية مدنية ما لم يكن تاجرا وكان ألغراض تجارته، إذ تعتبر عندئذ عمال 

وملا كانت تحظى بهذه األهمية انصرف االهتمام الدولي نحو تقنين القواعد الخاصة بتنظيم 

العمليات املصرفية منذ فترة طويلة، خاصة على املستوى الدولي ملا تتميز به هذه املعامالت من طبيعة 

صرفية عامالت املدولية تسهم في ازدهار التجارة الدولية. مما دفع بأغلب التشريعات إلي تنظيم أحكام امل

رغم أنها تكاد تكون موحدة بالنظر إلى عملية التوحيد التي عرفتها هذه املعامالت على الصعيد الدولي:) 

، خطابات الضمان،  العادات واألعراف املنظمة لالعتماد 9131/9139اتفاقيات جنيف لألوراق التجارية

 9112ملستقلة وخطابات االعتماد الضامنة املستندي، اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت ا

(. ومع ذلك فإن حركة التشريع في العمليات 9117والقواعد املوحدة املتعلقة بالضمانات التعاقدية 

                                                           

 .13خالد ورديس المرجع السابق، ص  -44 
 .5، ص 6007، يناير 74محي الدين إسماعيل علم الدينس "التحكيم في المنازعات المصرفية"، مجلة التحكيم العدد  -45 
شخخخخخخورات تسخخخخخخوية المنازعات"، منس "بعض تجليات التسخخخخخخوية الودية في المادة التجارية"، الطرق البديلة لبنسخخخخخختيعز الدين  -46 

 .52، الطبعة األولى، ص 6007، 6جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد 
من مدونة التجارة علىس "...تكتسخخخب صخخخفة تاجر بالممارسخخخة االعتيادية أو االفتراضخخخية لةنشخخخطة التاليةس  2تنص المادة  -47

 المعامالت المالية.البن  والقرض و 
 .10، ص 1931"عمليات البنو  من الوجهة القانونية"، دار النهضة العربية  على جمال الدين عوض، -48
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، وتتميز العمليات املصرفية 49املصرفية ليست واسعة إذ ال تزال الغلبة لألعراف املصرفية وأحكام القضاء

 :50بمجموعة من الخصائص

قة، بحيث تقوم على الثقة وتتأثر بشخصية املتعاقدين، ولهذه الخاصية تأثير على خاصية الث -

 العالقات فيما بين البنك والزبون، وعلى استقرار العالقات التعاقدية بينهما.

خاصية التنظيم، حيث يالحظ أن هناك ندرة في النصوص القانونية الخاصة بها، إذ ال توجد  -

 شكل كامل وقطعي مما يجعلها تقوم على الحرية التعاقدية.عملية بنكية منظمة قانونا ب

خاصية التوحيد، وذلك بفعل التوسع الذي تعرفه املبادالت التجارية الدولية والذي يوازيه  -

توسع في تدخل البنوك فيها وكذا التوسع في استخدام املعلوميات الش يء الذي فرض توحيد اإلطار 

 القانوني للعمليات البنكية.

عوامل جعلت من التحكيم وسيلة أفضل من القضاء لفهم مكوناتها والحكم في منازعاتها،  كلها

من هنا يبرز كقضاء له مزاياه وخصوصياته التي تتناسب وطبيعة العمليات املصرفية )املطلب األول(، 

 رغم ما يتطلبه من شروط وإجراءات وآثار )املطلب الثاني(.

 

 

 

 

                                                           

الحسخخخخخخن محمد السخخخخخخعيدس "العقود المصخخخخخخرفية والطرق البديلة لحل المنازعات"، البيئة القانونية والمالية للقطاع المصخخخخخخرفي  -49 
 .517ص  ،6007ي للتوفيق والتحكيم، الطبعة األولى سلسلة إصدارات المركز اليمناليمني، 

، دار أبي راراق للطباعة والنشر، 6004عائشة الشرااوي المالقيس "الوجيز في القانون البنكي المغربي"، الطبعة الثانية  -50 
 .70-19ص 
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 التصميم املعتمد

 لب األول: مزايا وخصوصيات التحكيم املصرفياملط       

 الفقرة األولى: مزايا التحكيم في العمليات املصرفية:

 الفقرة الثانية: قابلية املنازعات املصرفية للتحكيم

 املطلب الثاني: اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية وأثره

 الفقرة األولى: شروط وإجراءات اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

 الفقرة الثانية: أثر اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

 

 املطلب األول: مزايا وخصوصيات التحكيم املصرفي

ال ريب أن التحكيم أضحى القضاء األصيل املفضل ألطراف التجارة الدولية، لشعورهم بأنه وليد 

إرادتهم وتجاوبه مع مصالحهم وكذا للمزايا التي يتسم بها عموما )الفقرة األولى( ولكونه ينسجم 

 وخصوصيات العمليات املصرفية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: مزايا التحكيم في العمليات املصرفية:

 أوال: االنتقادات
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لون عادة اللجوء إلى التحكيم، فإنه في إذا كان املتعاملون في مجال عقود التجارة الدولية يفض   

 52، على اعتبار أن املتعاملين يفضلون نهج مسطرة الوساطة51مجال املعامالت املصرفية يشكل استثناء

 .53والتوفيق بدال عن مسطرة التحكيم وذلك لعدة أسباب

o .الخشية من إصدار أحكام تحكيمية غير متوقعة أو قرارات مزعومة 

o ار قرارات قضائية قانونية صادرة عن املحاكم العادية في مجال رغبة األطراف في استصد

 تخصصها.

o .الخشية من عجز هيئات التحكيم عن اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية 

o .محدودية إمكانية استئناف األحكام الصادرة عن املحكمين مقارنة بالقضاء العادي 

o  فقط.أن اتفاق التحكيم ومسطرته تظل حكرا على األطراف 

o .في بعض األحيان تكون مسطرة التحكيم طويلة األجل وباهظة التكاليف 

 ثانيا: مزايا التحكيم في العمليات املصرفية:

يعتبر عادة التحكيم كآلية من آليات تسوية املنازعات والتي تخضع لرضا األطراف، لكن عندما 

يتعلق األمر بالتحكيم في العمليات املصرفية سواء التي تكون أطرافها مؤسسات بنكية أو األبناك 

                                                           
51 - Bruno Hug et Dr Macus C.Boeglin « arbitrage en matière Bancaire et financière Analyse  et 

perspectives », p. 8.  
Article publié au site : www. Lalive, ch/F/publications/detail.Php ? Id=526. 

رغم ما تتطلبه هذه المسخخخخطرة من إمكانيات بشخخخخرية، إال أن العمل المصخخخخرفي يتجه إلى سخخخخل  هذه المسخخخخطرة بما في ذل   -52 
 المغرب، وهكذا يرى البعضس لبنو المجموعة المهنية 

« La médiation n’a pas vocation a se substituer au méthodes classiques de résolution des 
litiges… La fonction de médiateur, pour être efficace, doit être exercée de façon 
pragmatique, avec le Souci de rendre service aussi au clients qu’a la banque, toute 
tendance centralisatrice serait néfaste a son action, car elle s’accompagnerait 
inévitablement d’une spirale administrative bureaucratiques ». 

Christiane scrivener, « La médiation, procédure d’exception » revue Banque magazine n°617 
septembre 2000. p.19-20. 

53- Bruno Hua et Dr Marcus C.Boeglin, Art.Cit. p. 8. 



 

 

46 

أعمال  اللجوء إلى التحكيم في منازعات روعمالءها يثور تساؤل محوري: هل هناك أسباب ودوافع تبر

 ؟.54البنوك؟ وملاذا اللجوء إلى التحكيم بدل القضاء

يخيل للبعض أن التحكيم في املادة املصرفية واملالية ش يء غير ممكن التصور ألنه كقاعدة عامة، 

البنوك تفضل تسوية منازعاتها باللجوء إلى قضاة بدل محكمين، ففي املاض ي كان ينذر أن يفصل في هذا 

كمين باستثناء تلك املتعلقة بالضمانات البنكية واالعتمادات املستندية وعمليات النوع من املنازعات مح

السندات، باإلضافة إلى انعدام املؤسسات املتخصصة التي تساعد الخصوم بوضع قواعد تسهل مسطرة 

 . 55التحكيم

قود إال أنه مع تزايد املعامالت التجارية الدولية وما واكبها من تزايد أنواع العمليات والع

املصرفية التي تعتمد أساسا على السرية والثقة واالئتمان، أضحى التحكيم ذلك القضاء والوسيلة 

 :56البديلة والفعالة لهذه التعامالت بالنظر إلى املزايا التي تطبعه

  يحفظ أسرار الطرفين فال يطلع عليها سوى املحكمين املختارين لنظر النزاع واملحامون املدافعون عن

 وهؤالء ملتزمون باملحافظة على سرية الجلسات.الطرفين 

 .التحكيم يحافظ على العالقات بين الطرفين فهو أقرب إلى التفاهم بين األطراف 

                                                           

نريمان عبد القادرس "اتفاق التحكيم والصخخخخخخخخخخخخخخيغة النموذجية له وأنواع عقود البنو  التي يمكن أن يدرج فيها"، األعمال  -54 
،    1993لى للقضخخخخخخا  تونس، أبريل اوالمعهد الع الكاملة للملتقي الدولي الذي نظمه مركز الدراسخخخخخخات القانونية والقضخخخخخخائية

 . 75ص 
55- William w. Park, « L’arbitrage en Matière financière », revue de jurisprudence commerciale 

40° Année N° 2 Févier 1996 p. 41.  
56- Dominique Brown – Berset : « Les modes Alternatifs de règlement des différends dans le 

domaine de la construction. JDC 2007, p.270. 
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  نظام التحكيم يوفر الجهد، نظرا لطول اإلجراءات أمام القضاء، ألن املحكم غير مقيد باملواعيد

ألن قواعد التحكيم تلزم بأن يحدد الزمن  57عامواألوضاع املقررة في القوانين عدا ما يتعلق بالنظام ال

الذي يجب أن يفصل فيه الخالف وال يجوز تعدي هذا الوقت إال لظروف استثنائية وبضوابط 

 .58معينة

  يعد أفضل وسيلة ملعالجة وملواجهة األحكام غير املتوقعة لكونه يتحدد من قبل محكمين متخصصين

قانون من اختيار األطراف، وفي حالة عدم تحديده من األطراف تم تعيينهم من قبل األطراف وبناء على 

 . 59تقوم املحكمة التحكيمية بتحديد القانون الواجب التطبيق بعد موافقة األطراف

  أن املحكم غالبا ما يطبق قواعد وأعراف مستقرة عادة ما تكون معروفة لديهم سلفا ويأتي الحل

ألغلب األعم على مستوى من الكفاءة العلمية والقانونية متفقا وتوقعاتهم، حيث يكون املحكمون في ا

للفصل في املنازعات املسندة إليهم فضال عن تمتعهم غالبا بالخبرة العلمية والعملية في املنازعات التي 

يتم اختيارهم للفصل فيها، وهذا من شأنه تحقيق رغبات األطراف ولعله مما يساعد على ذلك أن 

يختارون املحكمين، وهم بالتأكيد سيعمدون إلى اختيار أنسب املحكمين  األطراف عموما هم الذين

، وخاصة إذا تعلق األمر بنزاع ذو طبيعة خاصة 60الذين تحتاجهم خصوصية القضية محل النزاع

 كاملنازعات املصرفية.

                                                           

نجيب أحمد عبد اهللس "اتفاق التحكيم في المنازعات المصخخخخخخخخخخخخرفية"، البيئة القانونية والمالية للقطاع المصخخخخخخخخخخخخرفي اليمني"،  -57 
 .  506، ص 6007سلسلة إصدارات المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، الطبعة األولى، 

ين محمد سخخخخخخعيدس "العقود المصخخخخخخرفية والطرق البديلة لحل المنازعات"، البيئة القانونية والمالية للقطاع المصخخخخخخرفي الحسخخخخخخ -58 
 .  516اليمني"، المرجع السابق، ص 

59- Bruno Hug et Dr.Marcus C.Boeglin.Art.Cit. p.9. 

  ، الطبعة األولىالحلبي الحقواية"، منشخخخخخخخورات ةبشخخخخخخخار محمد األسخخخخخخخعدس "عقود االسخخخخخخختثمار في العالاات الدولية الخاصخخخخخخخ -60 
 .156، ص 6002
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وتطرح أيضا أهمية التحكيم بالنسبة للعمليات املصرفية عندما يتعلق األمر بتنفيذ حكم 

بلد املدين، والذي قد ال تربط دولته بالدولة مصدرة القرار أيه اتفاقية تتعلق بتنفيذ  قضائي في

املتعلقة باالعتراف وتنفيذ األحكام  9129األحكام القضائية أو غير موقعة على اتفاقية نيويورك 

 61األجنبية

 أنه ال  هم إذاقلة التكاليف: وهو تحقيق مصلحة األطراف في تحمل كلفة قليلة لحسم املنازعات بين

 .62تطلب رسوما أو أتعاب محامين كتلك التي تدفع عند التقاض ي

  األصل في حكم التحكيم أن يكون حكما نهائيا ال يجوز الطعن فيه إال إذا كان باطال بعكس األحكام

 القضائية التي يتم الطعن فيها على درجات.

  الدعوى في بلد املدعى عليه وتجنب جهلهأن التحكيم في املنازعات املصرفية يساعد على تجنب رفع 

 .63بقوانينها

   ه إذا تغيرت ظروف التعاقد، أما
َ
ل أن املحكم يستطيع أن يسد النقص املوجود في العقود وان ُيَعّدِّ

، أي أن هيئة التحكيم تتمتع بحرية أوسع من 64القاض ي فليست له هذه السلطة ما لم ينص عليها

جراءات التقاض ي مثل التبليغات وإدارة الجلسات وتنظيمها وتقديم القضاء الوطني في كل ما يتعلق بإ

البيانات واالتصال بأطراف النزاع وغير ذلك، وهي في كل األمور تبتعد ما أمكن عن اإلجراءات الشكلية 

                                                           
61- William.w.Park.art.cité. p. 42. 

 .60، ص 1992عبد الحميد الشواربيس "التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة"، منشأة المعارف اإلسكندرية  -62 
ن كان البعض يري أن البنكيين ال يثقون في التحكيم، وأن كل  -63  من عالم البنو  وعالم التحكيم هما عالمين وا 

 منفصلين.
Voir George Affaki « Le banquier et L’arbitrage » revue Banque et Droit  N 93 janvier-février 
2004. p 3. 

 .514الحسن محمد السعيدس مرجع سابق، ص  -64 
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التي تكون في كثير من األحيان أمام القضاء طويلة ومملة وال فائدة منها سوى التقيد بحرفية النصوص 

 . 65الخاصة باإلجراءات القانونية

وقد كان لهذه املزايا التي تقدم ذكرها أهمية كبرى في الرفع من شان التحكيم التجاري باملقارنة 

مع التقاض ي أمام املحاكم العادية حتى بالنسبة لألنظمة القضائية املعروفة بمصداقيتها وأدائها املتميز 

 . 66للمنازعات ذات الصبغة الدولية

 قابلية املنازعات املصرفية للتحكيم الفقرة الثانية:

تكاد أغلب التشريعات الوطنية تجمع على ربط قابلية النزاع للتحكيم من عدمه باملسائل املتعلقة 

 .67بالنظام العام، وقابليتها للصلح وبالتالي املسائل التي ال تقبل الصلح ال تقبل التحكيم

عالقاتها باالقتصاد الوطني وتأثيرها عليه ومادامت العمليات املصرفية تعتبر جد حساسة نظرا ل

سلبا أو إيجابيا، فإنها غالبا تظل خاضعة للتشريعات الداخلية ومراقبة القضاء الوطني، لذلك فهي تعتبر 

حسب البعض من املسائل املتعلقة بالنظام العام، والتي تتطلب عدم التساهل والتسامح بشأنها لذلك 

ظام العام؟ وما هي املنازعات القابلة للتحكيم وتلك غير القابلة نتساءل عن مدى تعلقها فعال بالن

 للتحكيم؟

 أوال: مدى تعلق العمليات املصرفية بالنظام العام 

النظام العام فكرة تستعص ي بطبيعتها على التحديد، ويمكن أن يقال في ش يء من التعميم 

م عليها كيان املجتمع، سواء كانت والتقريب أن النظام العام هو مجموع املصالح األساسية التي يقو 

                                                           

العربية " المجلة المغربية للتحكيم التجاري صخخخخخخخخخخخخادرة عن حمزة حدادس "تعريف التحكيم واواعده لدى اتحاد المصخخخخخخخخخخخخارف  -65 
 .13-14ص  6001/6الرباط السنة  -المركز الدولي للتوثيق والتحكيم

فضخخخخيلي أكدرس "اإلطار القانوني للتحكيم التجاري بالمغرب"، رسخخخخالة لنيل دبلوم الدراسخخخخات العليا، جامعة محمد الخامس  -66 
 .1، ص 6006-6001أكدال، 

 .506مد عبد اهللس مرجع سابق، ص نجيب أح -67
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سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، فقواعد النظام العام يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية، 

اجتماعية أو اقتصادية، ويراد باملصلحة العامة كل ما يتعلق بالنظام األساس ي للمجتمع بحيث يرجح على 

 .68كل مصلحة فردية

لتي ال يجوز فيها التحكيم في كثير من األنظمة القانونية في العالم ويتسم تحديد نطاق املسائل ا

بالغموض وعدم تحديد حدود ما يجوز فيه وما ال يجوز فيه، وإذا كان االتجاه العام لتشريعات دول 

العالم أن مسائل النظام العام تخرج من دائرة التحكيم فإن تحديد النظام العام كأمر يتسم في بعض 

بة بالغة خاصة مع اختالف نطاق النظام العام في كل دولة عن األخرى، وكذلك مع التغيير األحيان بصعو 

 .69املستمر للمفهوم في كل دولة وفقا لسرعة تغير املعايير التي تحدده وسرعة التطور فيها

وتختلف وظيفة النظام العام بين املنهج التشريعي عنه في منهج القواعد ذات التطبيق الضروري، 

هب البعض إلى بلورة هذا الدور في املنهجين بقوله "إن النظام العام في منهجية التنازع هو نظام حيث ذ

حمائي بينما في منهجية القواعد ذات التطبيق الضروري هو نظام وقائي، وإن تشابه الدور في الحالتين 

تقدمة اية في مرحلة مإال أنهما بالقطع غير متطابقين، فثمة بينهما اختالف مرحلي، فبينما تكون الوق

وبحيث تصبغ بعض القواعد بصبغة النظام العام بما يمنع دخولها في أية منازعة مع أية قوانين أخرى 

أجنبية لحكم العالقة املطروحة ذات الطبيعة الدولية، تعرض للحماية في مرحلة الحقة بوصفها عالجا 

 .70ملساوئ تطبيق منهجية التنازع"

                                                           
، مقال منشور 1ممدوح عبد المطلب عبد الحميدس "تأثير فكرة النظام العام على حكم التحكيم وتنفيذه دراسة مقارنة، ص  -68

 www.arablawinfo.comعلى مواعس الدليل اإللكتروني للقانون العربي. 

، مركز النشخخخخخر والتوثيق 6005، 2لسخخخخخلة دفاتر المجلس األعلى العدد محمد أبو العينينس "اابلية المنازعات للتحكيم"، سخخخخخ -69
 .34القضائي، ص 

حسخخخخام الدين فتحيس "مركز اانون القاضخخخخي في حكم المنازعات الخاصخخخخة الدولية"، دراسخخخخة مقارنة رسخخخخالة دكتوراه، حقوق  -70
 .56، ص 1990عين شمس، 
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يلعبه النظام العام في حماية االقتصاد الوطني والذي نعالج من خالله وانطالقا من الدور الذي 

العمليات املصرفية يمكن القول إن هذه العمليات ليست وحسب مجرد عقود عادية يقتصر أثرها على 

العالقة بين أطرافها، وإنما هي عمليات لها وظيفة اقتصادية ومالية غاية في األهمية داخل الدولة، مما 

تنظيم هذه العمليات بقواعد آمرة ال يمكن لألفراد االتفاق على مخالفتها مما يستتبع وصفها أدى إلى 

بأنها تتعلق بالنظام العام، والتي تهدف حماية الحرية االقتصادية من جانب، وحماية الطرف الضعيف 

لتي االت ااقتصاديا في بعض العالقات العقدية من جانب آخر، لذلك فالعمليات املصرفية هي من املج

شهدت تدخل واسعا من جانب الدولة نظرا ألهمية هذه الوظيفة التي تؤديها وارتباطها بمرفق حيوي هو 

يرى عدم الحاجة إلى فكرة النظام العام في مقام القابلية  72، وإن كان البعض71مرفق االقتصاد الوطني

 للتحكيم.

ملأذون به وهو العقد الذي يلزم رافق هذا التطور ظهور ما يسميه البعض بالعقد املصرح أو ا

النعقاده باإلضافة إلى تالقي إرادات أطرافه، الحصول على إذن اإلدارة التي تدخل في العقد كما لو كانت 

طرفا ثالثا. ويظهر ذلك بوضوح في املعامالت املصرفية الدولية والتي يلزم القيام بها الحصول على ترخيص 

غربي املتعلق بالتحكيم من بين التشريعات التي وضعت نصا متوازنا . وإن كان القانون امل73من اإلدارة

فيما يتعلق بالقابلية للتحكيم عندما استثنى النزاعات املالية الناتجة عن التصرفات األحادية للدولة أو 

                                                           
 .502نجيب أحمد عبد اهلل، مرجع سابق، ص  -71
، ىعبد العال مصخخخخخخطفى محمد الجمالس "التحكيم في العالاات الخاصخخخخخخة الدولية والداخلية"، الطبعة األول عكاشخخخخخخة محمد -72

 .129الجز  األول، ص 
 .607عكاشة محمد عبد العال ومصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص  -73
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الجماعات املحلية أو غيرها من الهيئات املتمتعة باختصاص السلطة العمومية من عدم القابلية 

 .74للتحكيم

ال أن هناك بعض العمليات املصرفية ال يمكن إحالة النزاعات الناشئة عنها على أنظار املحكمين إ

وخاصة املنازعات املتعلقة بتنظيم النقد األجنبي، حيث أنه من األمور املسلم بها أن استخدام النقود 

ت السلع والخدماعلى املستوى الوطني أو الدولي ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة لتسهيل تبادل 

واألصول املالية، وتتميز هذه الوسيلة بأنها ذات تأثير قوي في املتغيرات االقتصادية الدولية وبخاصة في 

، ويقوم البنك املركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد األجنبي التي تقوم بها 75مجال التمويل التجاري 

التعامل اآلجل في هذا النقد ووسائل الدفع  ، وتشمل تشغيل أرصدة املصارف املعتمدة وكيفية76املصارف

مع الخارج، والقواعد املنظمة للموضوعات املتعلقة بالتجارة الخارجية، وعلى ذلك ال يكون محال للتحكيم 

النزاع الناتج عن عملية مصرفية حول التعامل بالنقد األجنبي ومنها املنازعات الناشئة حول عقد مصرفي 

ون بالحصول على إذن أو ترخيص من جهة اإلدارة إلبرامه، وهذا إذن ال يمنح داخلي أو دولي ربطه القان

 إال إذا تأكدت هذه الجهة من أن مضمون العقد يتفق مع املصلحة العامة.

كما أن املنازعات الناشئة حول تنظيم العمليات املصرفية وشروط عمل املؤسسات املصرفية ال 

ئها املقيدة بقواعد آمرة )وبشروط البنك(، وهي القواعد التي تقبل التحكيم، فمعامالت البنوك مع عمال

تفرضها السلطة العامة في الدولة وغيرها من األحكام املتعلقة بالسياسة االقتصادية والنقدية التي 

                                                           
الباب الثامن من القسخخخخخخخم المتعلق بالتحكيم والوسخخخخخخخاطة القاضخخخخخخخي بنسخخخخخخخخ وتعويض  03.05من اانون رام  110الفصخخخخخخخل  -74

 10   1763ذي القعدة  19بتاريخ  129.04.1الخامس من اانون المسطرة المدنية، صادر بموجب ظهير شريف رام 
 .6004ديسمبر 2الصادرة بتاريخس  5537(،الجريدة الرسمية عدد 6004نوفمبر 

 .136االاتصادية"، ص عبد الواحد الفارس "أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية  -75
 -01-05-13من الظهير الشخخخخخخخخخخخخخخريف رامس  4، 2، 5وهو جانب من المهام التي يتوالها بن  المغرب بموجب المواد  -76

المتعلق بالقانون األسخخخخخخاسخخخخخخي لبن  المغرب. أنظر  42-01، القاضخخخخخخي بتنفيذ القانون رامس 6005نونبر  61صخخخخخخادر في 
 وما بعدها.  23عائشة الشرااوي المالقي، مرجع سابق، ص 
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يفرضها املشرع في هذا الشأن، فالتحكيم في جميع هذه املنازعات يتسرب إليه البطالن، بالنظر إلى ما 

لذلك يفصل القضاء في جميع املنازعات املتعلقة ، 77من آثار خاصة في مجال التنفيذيترتب على ذلك 

بالنظام العام وهي املنازعات الواجب فضها وفقا لقواعد النظام العام، ألن هذه القواعد مقررة ملصلحة 

يا أن لالبنك والعميل واملصلحة العامة املتمثلة في حماية املجتمع، رغم أن الواقع التحكيمي يظهر ج

التحكيم لم يتجاهل قط مفاهيم النظام العام بمختلف مفاهيمه الوطنية، حرصا منه على إعطاء نوع 

من الفاعلية لحكام التحكيم وغلق الباب أمام القضاء الوطني خالل بسطه لرقابته على أحكام التحكيم، 

 .78تجاهلهاوبالتالي تظل فكرة النظام العام حاضرة أمام املحكم كما القاض ي ال يمكن 

 ثانيا: العمليات املصرفية وقابليتها للتحكيم

العمليات املصرفية هي جميع الخدمات املصرفية أي األعمال التي تقوم بها البنوك عادة من صرف 

وائتمان وتسليف النقود بضمان أو بدون ضمان، وشراء وبيع األوراق املالية والتعامل باألوراق التجارية 

ا وفتح االعتمادات العادية أي املالية أو غير املستندية، واالعتمادات املستندية وخصمها أو إعادة خصمه

 .79 والحسابات الجارية، وقبول الودائع النقدية بفائدة أو بدون فائدة...

 ورغم تعدد وتنوع أعمال املصارف هل يمكن أن تكون قابلة للتحكيم؟

                                                           
، الطبعة 6005صخخخالح الدين جمال الدينس "التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية"، دار الفكر الجامعي،  -77

 .122، ص 1
 خ للمزيد حول إعمال المحكم لقواعد النظام  العام يمكن الرجوع إلىس78 

السال  كرومس "حدود استقالل شرط التحكيم" أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،وحدة التكوين والبحر      
 . 6015خ6017اانون األعمال، جامعة الحسن األول خ كلية العلوم القانونية واالاتصادية واالجتماعية سطات 

جنيف الموحدة والعمليات المصخخخخخخخخخخخخخخرفية وفقا لةعراف الدولية"، دار الثقافة أكرم ياملكيس "األوراق التجارية وفقا التفااية  -79
 .  634، ص 6001، ىوالنشر والتوزيع، عمان الطبعة األول
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، وكل ما هناك 80بين البنوك وعمالئهامن الصعب تحديد قائمة شاملة بالنزاعات التي قد تنشأ 

 تعداد يتزايد مع تطور العمليات التجارية والتي تلعب فيها البنوك دورا بارزا.

وباملقابل أكدت التشريعات على مفهوم واسع في العالقات التي يمكن أن تكون موضوعا للتحكيم، 

لعالقات ة باملعنى الدقيق والتحكيم في اتشمل العالقات القانونية أو األعمال التي تثبت لها الصفة التجاري

املالية املدنية على السواء، إذا كان كل منها له طابع اقتصادي وال يخرج منه بالتالي سوى املنازعات التي 

 والتي ال يحول النظام العام دون النظر فيها. 81تتعلق بخصومة مدنية غير مالية

بين العميل واملصرف بشأن عقود االستثمار وبناء على ذلك نقول إن جميع املنازعات الناشئة 

واملنازعات ذات الطابع التجاري، ونقل التكنولوجيا وتلك املتعلقة بالتعهدات الحاصلة بين املصرف 

 والعميل يجوز فيها التحكيم.

وما دمنا في صدد الحديث عن التحكيم في العمليات املصرفية الدولية وخاصة خطابات الضمان 

حيث كثرت الشكاوى من عدم قيام البنوك  9192ل تم في إطار اتحاد بنوك مصر عام الدولية، نسجل عم

بدفع مبالغ خطابات الضمان الصادرة منها إلى املستفيدين، وكثيرا ما يضطر هؤالء إلى االلتجاء إلى القضاء 

بلغ ل مييلنيل حقوقهم، ومن ناحية أخرى كان اآلمر بإصدار الضمان يلجأ بدوره إلى القضاء طالبا تس

 الخطاب.

وكان ذلك يتم أحيانا بأوامر على العرائض تصدر دون حضور البنك ويفاجأ البنك بإعالن من 

املستفيد أن قاضيا يأمره بدفع قيمة الخطاب، وإعالن آخر في نفس الوقت من اآلمر باإلصدار ينبه عليه 

 بنك؟ خطاب، فأي األمرين ينفذه البأنه طبقا لقرار قاض ي آخر يتعين عليه أال يدفع إلى املستفيد قيمة ال

                                                           

 .50نريمان عبد القادر، المرجع السابق، ص  -80 
 .141عكاشة محمد عبد العال ومصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص  -81 
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وتزداد حدة املشكلة عندما يكون كل من العميل واملستفيد أحدهما يقيم في دولة أخرى مختلفة، 

إذ تقدم للبنك أحكام أو أوامر متضاربة من دول مختلفة وقد يقوم املستفيد باتخاذ إجراءين آخرين: 

د البنك بعدم قبول خطابات الضمان التي تصدر منه أولهما الشكوى إلى البنك املركزي والثاني هو تهدي

 مستقبال ودعوة السلطات وقف نشاطه. 

وقد عهد البنك املركزي املصري إلى اتحاد بنوك مصر بدراسة هذه املشاكل لوضع حلول لها. وقد 

 شكلت لجنة باتحاد البنوك تتكون من مديره العام ومساعده ومستشار االتحاد وبعض األعضاء اآلخرين.

وقد وجدوا أن حل هذه املشاكل يستدعي وضع مجموعة أعراف محلية مستمدة من التقاليد املصرفية 

 السليمة.

ومن ناحية أخرى فإن سبب حيرة البنوك وارتباك عملها هو القرارات القضائية املتضاربة، وملنع 

املوضوع وأن يعهد هذا التضارب رأت اللجنة أن يتم نزع االختصاص من يد املحاكم القضائية في هذا 

به إلى هيئات تحكيم تشكل لفض منازعات األطراف مجتمعين وتصفي حقوقهم جميعا في وقت واحد 

دون أن يسمح ألحد منهم باستصدار قرارات بعيدا عن أعين املحكمين، ويتم االتفاق على التحكيم في 

وع د الخالف يقبل الخضوثيقتين: األولى هي طلب العميل الستصدار خطاب الضمان فينص على أنه عن

الختصاص هيئة التحكيم، والثانية هي صك خطاب الضمان نفسه ويدرج فيه البنك على ظهره صيغة 

األعراف املحلية التي أشرنا إليها ومعها صيغة شرط تحكيم مؤداه أن أي نزاع ينشأ بين املستفيد والعميل 

حاكم القضائية ويكتب على وجه والبنك يخضع للتحكيم. وهذا الشرط يسحب االختصاص من يد امل

خطاب الضمان أنه خاضع للقواعد املبينة بظهره. فإذا لم يتعرض املستفيد على ذلك اعتبر قابال لتطبيق 

 قواعد األعراف وشرط التحكيم.
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وعند حصول نزاع بشأن خطاب الضمان يقوم األطراف الثالثة باختيار املحكم أو اختيار هيئة 

كون هذا التحكيم حرا غير خاضع ألية منظمة تحكيم وقد يكون تحكيما نظاميا من ثالثة محكمين، وقد ي

 .82أمام مركز أو هيئة معينة مثال

ونفس الش يء بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، فبعد ما كانت هذه املنازعات ترفع أمام القضاء 

على إدراج شرط التحكيم العادي، والذي يوصف بأنه العدو لألبناك، أصبحت هذه املؤسسات تقدم 

املتعلق  19-12، أما بالنسبة باملغرب فقد نص القانون 83داخل العقود التي تبرمها مع عمالئها أو مع زبنائها

"يمكن بوجه عام أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة  84بالتحكيم والوساطة االتفاقية على أنه

القاض ي بإحداث املحاكم  23.12لخامسة من قانون رقم في اختصاص املحاكم التجارية عمال باملادة ا

 التجارية"، والتي تدخل من ضمنها العقود البنكية.

ويتضح مما تقدم أن التحكيم أضحى آلية أساسية من آليات تسوية املنازعات املصرفية بالنظر 

 . 85إلى انسجام مزاياه مع األسس التي تقوم عليها العمليات البنكية بصفة عامة

ما ال يتم اللجوء إلى التحكيم في العمليات املصرفية إال بعد رضا األطراف واتفاقهم على وعمو 

سلك هذه املسطرة بدال من اللجوء إلى القضاء ويتطلب ذلك االتفاق مجموعة من الشروط واإلجراءات، 

 كما يترتب عليه مجموعة من اآلثار نعرض لها في املطلب املوالي. 

                                                           
س "التحكيم الدولي والمحلي ومدى تناسخخخخخخخخخخبه لحل منازعات المصخخخخخخخخخخارف"، مجلة التحكيم محي الدين اسخخخخخخخخخخماعيل علم الدين -82

 .14-12، ص 6000، دجنبر11تصدر عن المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، العدد 
83- William. W. Park : art. cité, p.42. 

 .03-05من القانون الفقرة الثانية  103الفصل  -84
 مية التحكيم في العمليات المصرفية يمكن الرجوع الىس خ لمزيد من التفصيل حول أه 85 

خ  السال  كروم س التحكيم في العمليات المصرفية الدولية، الضمانات البنكية المستقلة نموذجا" بحر لنيل دبلوم     
ادية ية واالاتصالدراسات العليا المعمقة وحدة التكوين والبحر أنظمة التحكيم، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانون

 .6003خ6004واالجتماعية السويسي خ سال 
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 لتحكيم في العمليات املصرفية وأثرهاملطلب الثاني: اتفاق ا

يعرف اتفاق التحكيم بأنه اتفاق بمقتضاه تتعهد األطراف بأن يتم الفصل في املنازعات الناشئة 

بينها أو املحتمل نشوئها بينها من خالل التحكيم، وذلك إذا كانت املنازعة أو املنازعات تتعلق بمصالح 

فاق التحكيم املصرفي هو ذلك االتفاق املبرم بين أطراف ، ومنه يمكن القول إن ات86التجارة الدولية

العمليات املصرفية بموجبه يتفقون على إحالة أي نزاع بينهم على هيئة تحكيمية خاصة أو مؤسساتية 

من القانون  312بدال عن القضاء الرسمي سواء كانت املعاملة ذات طبيعة داخلية أو دولية، وقد عرفه 

طراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشا أو قد ينشأ عن عالقة قانونية بأنه "التزام األ  12-19

 معينة تعاقدية أو غير تعاقدية"، 

وهو االتفاق على  Compromis: هما مشارطة التحكيم 87وينقسم اتفاق التحكيم إلى صورتين

وهو   Clause compromissoireاللجوء إلى التحكيم بشأن نزاع قائم بين الخصوم، وشرط التحكيم 

االتفاق السابق على وقوع النزاع وذلك بااللتجاء بخصوصه إلى التحكيم، ويعتبر كذلك اتفاق على 

 عتبار هذاا التحكيم كل حالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة في

 . 88الشرط جزءا من العقد وتسمى هذه اإلحالة بشرط التحكيم باإلحالة

                                                           
منشخخخخخورات الحلبي  6007حفيظة السخخخخخيد حدادس "الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي"، الطبعة األولى  -86

 .113الحقواية، ص 
عدو أن ع وعقد التحكيم الذي ال يهنا  من التشريعات من يميز بين شرط التحكيم وهو االتفاق السابق على حدور النزا -87

يكون اتفاق يبرمه األطراف بعد نشخخخوب النزاع. وفي ظل هذا الوضخخخع كان شخخخرط التحكيم ال يتمتع بذاته بأية اوة إلزامية، 
فهو مجرد وعخد بخاللجو  إلى التحكيم ويتطلخب األمر إلعمخالخه عنخد حخدور النزاع إبرام عقخد التحكيم، ولكن كثيرا مخا كخان 

 في هذا الشرط برفض أحد األطراف إبرام عقد التحكيم عند ايام النزاع. يتم التحلل
العليا في القانون  تلمزيد أنظرس فؤاد الصخخفريويس "نظام تنفيذ ارارات التحكيم األجنبية في المغرب"، رسخخالة لنيل دبلوم الدراسخخا

 .94، ص 1992-1995الدار البيضا ،  الخاص، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية واالاتصادية واالجتماعية
 .71نريمان عبد القادرس مرجع سابق، ص  -88
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ال يختلف اتفاق التحكيم في املعامالت التجارية عنه في العمليات املصرفية من حيث الشروط و 

 واإلجراءات )الفقرة األولى(، وكذا من حيث اآلثار )الفقرة الثاني(.

 

 الفقرة األولى: شروط وإجراءات اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

يعتبر اتفاق التحكيم بمثابة عقد حقيقي نابع من إرادة األطراف املعنية، لذا فحتى ينتج آثاره 

 صحيحة البد من توافر بعض الشروط) أوال( وإتباع بعض اإلجراءات ) ثانيا(     

 أوال: شروط اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية

ألطراف وبالتالي يشترط في من يريد اللجوء إن االتفاق على التحكيم يرتبط أساسا بإرادة حرة ل  

من ق.م.م امللغى، والتي يقصد بها عدم  319إلى التحكيم أن يتوفر على أهلية التصرف حسب الفصل 

قيام مانع يمنع الشخص من التصرف في حق من حقوقه أو حقوق غيره، وهذا املنع ليس راجعا لصغر 

رجع إلى وجود مصلحة تتعلق بحقوق الغير يتولى املشرع السن وال لعدم قابلية املال للتصرف فيه بل ي

يجوز لجميع «قد جاء بعبارة أكثر تطورا وشموال .... على أنه  19-12، وإن كان القانون رقم 89حمايتها

األشخاص من ذوي األهلية الكاملة كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق التحكيم في الحقوق التي 

 .90» فيها ضمن الحدود ووفق اإلجراءات واملساطر املنصوص عليها في هذا الباب... يملكون حرية التصرف

                                                           

ع القانون العلي فر  ترحال البوعنانيس "التحكيم االختياري في القانون المغربي الداخلي"، رسخخخخخخخخخخخخخخالة لنيل دبلوم الدارسخخخخخخخخخخخخخخا -89 
، ص 1934-1932الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالاتصخخخخخخخخخخخخخخادية واالجتماعية، أكدال الرباط، 

20 . 
 .03-05من  اانون  103الفصل  -90 
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لتحذو بذلك حذوا اتفاقية نيويورك   91وتشترط أغلب التشريعات أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا

 « املتعلقة باالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية التي نصت مادتها الثانية على أنه: 9129

ف كل دولة متعاقدة باالتفاق املكتوب الذي يتعهد األطراف بمقتضاه أن يخضعوا للتحكيم تعتر  -9

 كافة أو أية خالفات نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم.

وتعبير إتفاق مكتوب يشمل شرط التحكيم الوارد في عقد أو اتفاق تحكيم موقع عليه من  -7

 . » األطراف أو تضمن في تبادل للخطابات والبرقيات

ويتضح بذلك أن الكتابة تعد ركنا أساسيا يجب توافره إلمكان القول بوجود اتفاق التحكيم، 

فهذا النص قد قرر في الفقرة األولى قاعدة موحدة تقتض ي الكتابة كشرط صحة تتعلق بوجود االتفاق 

نا مطلقا ذاته وليس عنصرا خارجيا متطلبا لإلثبات فقط، ويترتب على تخلف الكتابة بطالن االتفاق بطال 

 متعلقا بالنظام العام.

 كما أن الفقرة الثانية من املادة الثانية قد أوردت صورتين لتحقيق االتفاق الكتابي.

 إخراج اتفاق التحكيم في وثيقة موقع عليها من األطراف. -أ

 .92أو وجود تبادل مستندات كتابية بين األطراف يفيد قبلوهم التحكيم -ب

                                                           

 .03-05من  اانون  114من ق.م.م المغربي وكذا الفصل  109الفصل  -91 
 المتعلق بالتحكيم المصري. 1997لسنة  64من القانون رام  16المادة  -
 من اانون المرافعات الفرنسي. 1771المادة  -
ة فقهية الخاصخخخخة الدولية"، دراسخخخخ تأشخخخخرف عبد العليم الرفاعيس "اتفاق التحكيم والمشخخخخكالت العملية والقانونية في العالاا -92

 .106، ص 6002اضائية مقارنة دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 
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في املعامالت املصرفية أن يتفق البنك مع عميله شفويا بل يجب أن يكون  وبناء عليه فإنه ال يجوز 

، وهي حالة غالبا ما تدرجها البنوك في عقودها كما هو الشأن بالنسبة لالعتمادات 93االتفاق بالكتابة

 املستندية وخطابات الضمان.

 اع واسمباإلضافة إلى ذلك يجب أن يتضمن سند التحكيم تحت طائلة البطالن موضوع النز 

املحكمين ويحدد األجل الذي يتعين على املحكم أو املحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي وكذا 

 األجل الذي يستنفذ فيه املحكمون صالحيتهم.

والبد من مراعاة القواعد املتعلقة بالنظام العام وبالتالي استبعاد كل نزاع يتعلق بالنظام العام 

، ألن النظر في هذه املسألة هو من اختصاص املحاكم الوطنية املقامة من عرضه على أنظار املحكمين

من طرف الدولة وقد أشرنا إلى ذلك في فقرة سابقة، وغاية املشرعين من هذا املنع هو تمكين القضاء 

من ممارسة وبسط رقابته على كل العالقات وإلى الرغبة في إيجاد قواعد موحدة لتطبق على كل املسائل 

بالنظام العام، ثم كونها قضايا من األمور الدقيقة، والخطيرة التي ال يعرفها إال القضاة الذين املتعلقة 

 .94يتوفرون على ثقافة قانونية

عالوة على ذلك ضرورة تضمين االتفاق على التحكيم تعين املحكم أو املحكمين وإما على طريقة 

 تعيينهم.

 ثانيا: إجراءات التحكيم في العمليات املصرفية

امللغى على إلزام املحكمين واألطراف باتباع  399إذا كان قانون املسطرة املدنية ينص في فصله 

اإلجراءات املقررة واملطبقة أمام املحاكم االبتدائية وذلك برفع طلب مكتوب إلى الهيئة التحكيمية حسب 

لتحكيمية تضبط أكد على أن الهيئة ا 19-12من ق.م.م، فإن قانون رقم  37ما هو مقرر في الفصل 

                                                           
 .16دينس مرجع سابق، ص محي الدين علم ال -93
 .32رحال البوعنانيس مرجع سابق، ص  -94
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مسطرة التحكيم دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد املتبعة لدى املحاكم ما لم يتفق األطراف على 

خالف ذلك في اتفاق التحكيم مما يعني ترك الحرية الكاملة للمحكمين في إدارة مسطرة التحكيم ووفق 

طرة الواجبة اتباعها خالل سير القواعد التي يرونها مالئمة. ويمكن التفاق التحكيم أن يحدد املس

التحكيم أو إخضاع التحكيم لقانون املسطرة املحددة فيه، وإال قامت الهيئة التحكيمية عند الحاجة 

 .95بتحديد القاعدة املسطرة الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين

ة التي يحددها األطراف، وفي حالة عدم اختيارهم وتفصل الهيئة التحكيمية وفق القواعد القانوني

وفقا للقواعد التي تراها الهيئة مالئمة، وفي جميع األحوال تأخذ الهيئة بعين االعتبار العادات واألعراف 

، لذلك البد من اإلشارة إلى ما يتميز به العمل املصرفي من أعراف خاصة به 96السائدة في ميدان التجارة

وضرورة حل ما يالقيه ذلك النشاط من عقبات قد تتمثل فيما يثار من نزاعات بين  معترف بها عامليا،

البنوك وعمالئها أو البنوك وبعضها البعض تتعلق بالعمل املصرفي تتطلب سرعة في حسمها حرصا على 

 يرى أنه وإن كان العرف في املجال البنكي ال  97استقرار األوضاع املصرفية واالقتصادية، رغم أن البعض

يثير أي مشكل عند االحتجاج به في عالقات البنوك فيما بينها، بينما ال يكتسب العرف قوة إلزامية 

لتنظيم عملية تجاه الزبون مبدئيا إال في الحدود التي يكون هذا األخير قد قبله فيها، أي أن الزبون كان 

فيما يخص وجود القاعدة على علم به، كما أن احتجاج الزبون بالعرف ضد البنك ال يثير جدال إال 

العرفية املحتج بها أصال. ولكن قد تثور صعوبة ما عند احتجاج البنك بالعرف ضد أشخاص غير منتمين 

للمهنة البنكية، والذين يرفضون الخضوع لعرف مهنة ليست مهنتهم، وهنا تكمن قوة موقف البنك في 

ت العرف ملبدأ الحرية أي بكل وسائل قيمة القاعدة العرفية ورسوخها في العمل البنكي ويخضع إثبا

 اإلثبات.

                                                           

 .03-05من اانون  164-10الفصل  -95 
 .03-05من  اانون  164-13الفصل  -96 
 .61عائشة الشرااوي المالقيس مرجع سابق، ص  -97 
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وتتخذ الهيئة التحكيمية كافة اإلجراءات القانونية التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة إما 

بمبادرة منها أو بناء على طلبات الخصوم، فيمكنها أن تلجأ إلى املعاينة واالستماع إلى الخصوم وأن تلجأ 

 ود دون توجيه أداء اليمين القانونية.إلى الخبرة واالستماع إلى الشه

ويمكنها اتخاذ وبطلب من أحد األطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه الزما في حدود مهمتها، وإن 

كان البعض يلحظ أن بعض لوائح التحكيم تذهب إلى إعطاء املحكمين مثل هذه السلطة على خالف 

طة وتبقيها للسلطات القضائية في دولة محكمة البعض األخرى التي تحجب عن املحكمين مثل هذه السل

، لكون هذه اإلجراءات التحفظية تتميز بأنها تساهم في التنفيذ الجبري ولها األثر الفوري 98التحكيم

والوقتي ونظرا ألن التنفيذ الجبري قاصر على الدولة الطالعها أكثر بعبء إقامة العدالة، فألجل هذا فإن 

حكم يملك سلطة اتخاذ التدابير التحفظية مسألة ال طائل من ورائها ألول مسألة معرفة ما إذا كان امل

 .99وهلة الفتقاره لسلطة اآلمر

وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الفرنس ي الجديد بشأن التحكيم لم يشتمل على أحكام صريحة 

شأنها على ق بتمنح للقضاء الفرنس ي سلطة إصدار األوامر الوقتية والتحفظية بخصوص املنازعات املتف

التحكيم مع أن القضاء الفرنس ي إتجه في هذا املنحى، إذ أن وجود اتفاق التحكيم ال يمنع املحاكم 

الفرنسية من اتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية، لهذا انقسم الشراح بهذا الشأن فاتجه فريق منهم 

في اتخاذ هذه اإلجراءات وبين  إلى القول إن مضمون النص يتراوح بين عدم االعتراف للحكم بالسلطة

االعتراف له به، ويرى البعض أن املحكمون غير معنيين وال مكلفين بتنفيذ أحكام التحكيم ويترتب عنه 

 استبعاد كل اختصاص للمحكمين بشأن اتخاذ تلك اإلجراءات.

                                                           

تشريعا وفقها واضا ا"،  1997لسنة  64عبد المنعم دسوايس "التحكيم التجاري الدولي والداخلي في القانون الجديد رام  -98 
 .140، ص 1995مكتبة مدبولي 

 .130، ص 1991محمد نور شحاتةس "النشأة االتفااية للسلطات القضائية للمحكمين"، درا النهضة العربية  -99 
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واتجه فريق آخر إلى القول أن اإلجراء التحفظي املطلوب يستوجب القيام بتقييم لحقوق  

لطرفين، اآلمر الذي يحمل في طياته مخاطر التأثير على الحكم التحكيمي املرتقب أنه ال وجود ملانع يحول ا

 .100دون اتخاذ املحكمين إلجراءات تحفظية عند إصدار أحكامهم

، قد أعطى للهيئة التحكيمية اختصاص اتخاذ اإلجراءات الوقتية 19101-12ويبدو أن القانون 

املشرع املغربي في إعطاء قدر من الفعالية لنظام التحكيم وكذا أعطى لألطراف  والتحفظية مما يؤكد رغبة

صالحية واسعة إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة في تضمين اتفاق التحكيم مقتض ى خاص يتيح للمحكم اتخاذ 

 .102اإلجراءات املذكورة

 بالغموض والتضاربكذلك الشأن بالنسبة للمشرع املصري رغم أن هذه اإلجراءات ال تزال تتسم 

أنه ملا كان البنك من الغير الذي  103في األحكام خاصة في مجال خطابات الضمان، حيث يرى بعض الفقه

ال شأن له بعقد األساس املتضمن شرط التحكيم وال باإلجراءات الوقتية والتحفظية املزمع اتخاذها، 

ي املادة التاسعة عن إصدار األمر الوقت فإنه والحال كذلك ينحسر اختصاص رئيس املحكمة املشار إليها في

والتحفظي بعدم تسييل خطاب الضمان وتجميد قيمته. جاء ذلك على خلفية حكم قضت فيه محكمة 

وهو حكم غير منشور، يرفض االعتراف للمحكمة املشار إليها  9119دجنبر  97النقض في حكم صادر في 

تجميد قيمة خطاب الضمان الش يء الذي يتناقض باتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي خاص ب 1في املادة 

مع ما ذهبت إليه محكمة االستئناف بالقاهرة في نزاع يتعلق بوضع قيمة خطاب الضمان إلى حين الفصل 

 .104في النزاع بين الشركتين بواسطة هيئة التحكيم

                                                           
لعدد اعبد اللطيف مشخخبالس "اإلجرا ات الواتية والتحفظية في التحكيم التجاري الدولي"، سخخلسخخلة دفاتر المجلس األعلى،  -100

 .121، مطبعة األمنية، ص 6005، 2
 .164-15الفصل  -101
 .127عبد اللطيف مشبالس المرجع السابق، ص  -102
 .713حفيظة السيد حدادس "شرط التحكيم في الضمانات البنكية المستقلة"، مرجع سابق، ص  -103
 .719حفيظة السيد حدادس المرجع السابق، ص  -104
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ضايا لقهيئات التحكيم في ا موحتى تتضح لنا الرؤيا أكثر حول الشروط واإلجراءات املتبعة أما

نظام مركز  9191الذي أقر في سنة  105املصرفية نلقى نظرة على التحكيم لدى اتحاد املصارف العربية

 الوساطة والتحكيم لدى االتحاد، بحيث يطبق إذا توافر شرطان: 

بعد أن يكتمل ملف التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم، تحيل األمانة العامة امللف للهيئة، وتطبق 

املتفق عليها بين الفريقين. وفي حال عدم اتفاقهما على ذلك، تطبق القواعد اإلجرائية  الهيئة اإلجراءات

املنصوص عليها في النظام، وإال تطبق الهيئة اإلجراءات التي تراها مناسبة. وإذا لم يتفق األطراف على 

كيم، ء بالتحمكان التحكيم، فتحدده الهيئة بعد األخذ باالعتبار لكافة الظروف املحيطة. وقبل البد

يتوجب على الهيئة إعداد وثيقة يمكن تسميتها "وثيقة مهمة هيئة التحكيم"، وذلك على أساس املستندات 

املقدمة أو بعد االستماع ألقوال الطرفين. واهم ما يجب ان تتضمنه الوثيقة، ملخصا الدعاءات الطرفين 

. وثيقة من طرفي النزاع ومن هيئة التحكيمودفوعهما ونقاط النزاع الواجب الفصل فيها. وبعد ذلك توقع ال

وإذا رفض أحد الطرفين التوقيع، تمنحه األمانة العامة مهلة لذلك. فإذا بقي مصرا على عدم التوقيع، 

 تستمر إجراءات التحكيم حتى دون توقيعه. 

احة ر وبالنسبة للقانون الواجب التطبيق على النزاع، فانه القانون الذي يتفق عليه طرفا النزاع ص

أو ضمنا، وإال تطبق الهيئة القانون الذي تشير إليه قواعد تنازع القوانين التي تراها مناسبة وفقا للظروف. 

وفي جميع األحوال، يتوجب على الهيئة أن تراعي أحكام العقد والعادات واألعراف التجارية بوجه عام، 

 واملصرفية بوجه خاص. 

ة كأي محكمة قضائية، من حيث تقديم البيانات وتباشر هيئة التحكيم العملية التحكيمي

واالستماع للشهود ولألطراف مباشرة وتعيين الخبراء وتقديم املذكرات. ويتم التحكيم باللغة العربية، إال 

                                                           

"تعريف التحكيم واواعده لدى اتحاد المصخخخخارف العربية " المجلة المغربية للتحكيم التجاري صخخخخادرة عن حمزة حدادس "   -105 
 .13ص . 6001/6الرباط السنة  -المركز الدولي للتوثيق والتحكيم
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إذا اتفق األطراف على لغة أخرى غيرها. وتكون جلسات التحكيم سرية بحيث ال يسمح ألحد بحضورها 

ستشاريهم. وإذا اتفق األطراف على تسوية ودية بينهما أثناء اإلجراءات، إال أطراف النزاع وممثليهم وم

 فيجب على الهيئة أن تثبت ذلك في املحضر، ويصدر قرار من الهيئة بالتسوية. 

وعلى هيئة التحكيم أن تصدر خالل ستة أشهر من توقيع "وثيقة مهمة هيئة التحكيم". ويجوز 

أو اللجنة بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم، أو من تلقاء تمديد هذه املدة من قبل مجلس اإلدارة 

   نفسها. ولكن ال يجوز أن يكون التمديد ألكثر من ثالث مرات.

 الفقرة الثانية: أثر اتفاق التحكيم في العمليات املصرفية 

إن اتفاق التحكيم طريق استثنائي لفض املنازعات خروجا على اختصاص الوالية العامة ملحاكم 

الدولة ومن ثم فإن اتفاق التحكيم يرتب أثار على االختصاص سالبا بالنسبة ملحاكم الدولة وجالبا 

 .106بالنسبة لهيئات التحكيم

 أوال: األثر السلبي:

متى تم االتفاق بين الخصوم على التحكيم بصورة صريحة أو ضمنية وجب عليهم تسوية النزاع  

حكيم برفع النزاع محل التحكيم إلى القضاء يجوز للطرف اآلخر بهذه الوسيلة لكن إذا بادر أحد طرفا الت

التمسك بالتحكيم في صورة دفع، ذلك أن موضوع اتفاق التحكيم هو الخضوع االختياري لفض النزاع 

بواسطة املحكم بعيدا عن والية القضاء وهذا الدفع يرمي إلى تعطيل نظر موضوع القضية أو منعه 

ة أو بإجراءات الخصومة ويجب التمسك به قبل سائر الدفوع وقبل بسبب يتعلق باختصاص املحكم

 .107التكلم في املوضوع

                                                           

 .111عبد المنعم دسوايس مرجع سابق، ص  -106 
 .511نجيب أحمد عبد اهلل مرجع سابق، ص  -107 
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وهذا يعني عدم اختصاص املحاكم الوطنية في نظر النزاع املتفق بشأنه على التحكيم وهو ما 

أكدت عليه مجموعة من االتفاقيات الدولية وكذا التشريعات، حيث نصت املادة السادسة من معاهدة 

على أنه: "في حالة عدم اإللتجاء السابق إلى أي قضاء وطني، والشروع في إتخاذ إجراءات  9199جنيف 

التحكيم فإن املحاكم القضائية في الدول املتعاقدة والتي عهد إليها باملنازعة املنصبة على ذات املوضوع 

صاص خاضع الختاملعروض على قضاء التحكيم، وبين ذات األطراف أن تتوقف عن الفصل في املوضوع ال

 املحاكم، إال ألسباب خطيرة وذلك حتى يتم صدور حكم التحكيم".   

وكذلك املادة الثامنة من القانون النموذجي الذي أعدته لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري 

 لاملحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحي « الدولي والتي تنص على أن

الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول في موضوع 

 النزاع، ما لم يتضح لها أن االتفاق باطل والغ أو عديم األثر وال يمكن تنفيذه. 

رار االستم إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في الفقرة األولى من هذه املادة فيجوز مع ذلك البدء أو  -

 .  » في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى ال تزال منظورة أمام املحكمة

تبنت نفس املبدأ وذلك  3في مادتها الثانية الفقرة  9129108من جهة ثانية، إتفاقية نيويورك 

ان محل إتفاق من على محكمة الدولة املتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع ك«بالنص على أنه 

األطراف باملعنى الوارد في هذه املادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم 

 .»يتبين أن هذا االتفاق باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق

                                                           
والتي دخلخخت حيز  10/2/1953نفيخخذ أحكخخام المحكمين األجنبيخخة المواعخخة في نيويور  بتخخاريخ المتعلقخخة بخخاالعتراف وت -108

 .1959يونيو  3التنفيذ بتاريخ 
مارس  13الصخخادرة بتاريخ  6741 الجريدة الرسخخمية عدد  1920فبراير  19واد صخخادق عليها المغرب بمقتضخخى ظهير 

 (. 952 ص، 1920
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حة صوالهدف األساس ي من املادة الثانية هو االعتراف باتفاقات التحكيم التي تتوافر لها شروط ال

الشكلية واملوضوعية وفقا للضوابط التي أوردتها، بحيث يتعين على القضاء الوطني أن يمتنع عن نظر 

املنازعات التي تقع على نطاق أحد اتفاقات التحكيم هذه، إذا ما بادر أحد األطراف وتمسك بوجود اتفاق 

لطرف اآلخر على نحو يخل بما التحكيم كحائل دون استمرار القضاء الوطني في نظر النزاع الذي أثاره ا

 .109لشرط التحكيم من قوة إلزامية

وهذا ما دفع أغلب التشريعات الوطنية الحديثة املعنية بتنظيم اتفاق التحكيم إلى األخذ بمبدأ 

 93، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 110عدم اختصاص القضاء التابع للدول بنظر املنازعة محل التحكيم

على املحكمة  « املتعلق باملواد املدنية والتجارية على أنه 9112لسنة  72ري رقم من قانون التحكيم املص

التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك 

 لقبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، وهو املوقف الذي تبناه املشرع الفرنس ي من خالل الفص

 .111من قانون املرافعات املدنية الجديد 9229

من  372-7ولم يكن املشرع املغربي ليشذ عن القاعدة بل سار على نحو سابقيه وأكد في الفصل 

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عمال باتفاق تحكيم على نظر  « على أنه 19-12القانون 

ع املدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، أن تصرح إحدى املحاكم وجب على هذه األخيرة إذا دف

 بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

إذ كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على املحكمة بطلب من املدعى 

 . » م واضحاعليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطالن اتفاق التحكي

                                                           
 .31، ص 1932مركز اإلاليمي بالقاهرة، ط سامية راشدس "التحكيم في إطار ال -109
 .636حفيظة السيد حدادس "الموجز في النظرية العامة..."، مرجع سابق، ص  -110

111- Stephanie Chatillion : « Droit des Affaires internationales », 3ème édition. Librairie Vuibert 
nov.2002- p.290.  
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  «، حيث جاء في حيثيات الحكم أنه112وهذا املوقف سبق للقضاء املغربي أن تبناه في حكم سابق

حيث أن االستئناف يهدف أساسا إلى إلغاء األمر القاض ي بمنح الصيغة التنفيذية لحكم املحكمين 

مطلقا، وأن االتفاق اعتمادا على عدم اتفاق الطرفين على شرط التحكيم  79/7/12الصادرة بتاريخ 

 .77/19/91الوحيد املبرم بين الطرفين هو عقد 

وحيث أن املستأنف )بنك الوفاء( أثار عدم توقيع النموذج املطبوع ال من طرفه وال من طرف 

 املستأنف عليه.

وحيث أن املستأنف عليه تمسك بما جاء في النموذج املطبوع املتعلق باتفاقية الحساب الجاري 

 حالة نشوب فصله التاسع على شرط التحكيم. الذي ينص في

وحيث أن بنك الوفاء بإعداده لذلك املطبوع ووضعه رهن إشارة زبنائه كانت رغبته منصرفة إلى 

 التقاض ي في حال نشوب نزاع مع زبنائه بواسطة التحكيم.

اقد عوحيث أن املطبوعات الصادرة عن البنك تعتبر إيجابا منه للزبناء، متى تضمنت عناصر الت

 تفصيال ويكون رضا الزبون غالبا بمجرد املوافقة على النموذج الذي يحرره البنك.

وحيث أن املستأنف عليه بسلوكه مسطرة التحكيم يكون قد استجاب إلرادة البنك وعبر عن 

 قبلوه الصريح بما جاء في املطبوع...

النظام العام... فإن محكمة وحيث أن الحكم التحكيمي قد صدر وفق القانون وليس به ما يخالف 

 األسباب تقض ي موضوعا برده وتأييد الحكم املتخذ..

 ثانيا: األثر اإليجابي: 

                                                           
 .1144/95ملف عدد  13/01/1992بتاريخ  154لبيضا  الغرفة التجارية ارار عدد ارار محكمة االستئناف بالدار ا -112
 .34، ص 1994يوليوز  -ماي 43مجلة المحاكم المغربية عدد  -
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يلزم اتفاق التحكيم األطراف بأن تعهد باملنازعة الناشئة بينهم واملتفق على حلها بواسطة  

يجد هذا ال تثير جدال، و التحكيم إلى املحكم، وهو التزام يجب تنفيذه عينا ومن املسائل املستقرة والتي 

 اإللتزام أساسه في مبدأ القوة امللزمة لهذا االتفاق.

إذ أنه من املعروف أن مبدأ القوة امللزمة للعقود أو أن العقد شريعة املتعاقدين من املبادئ 

 املستقرة في القانون الدولي للعقود.

ة صعوبة في االعتراف بمبدأ لذلك يذهب جانب الفقه إلى القول بأنه ال يوجد في اللحظة الراهن

القوة امللزمة التفاق التحكيم على اعتبار أنها قاعدة من قواعد القانون العابر للدول بشأن التحكيم 

 التجاري الدولي. 

ونتيجة هذه القوة امللزمة التفاق التحكيم هو ثبوت االختصاص للهيئة التحكيمية للبت في 

باإلختصاص وال يكون ألي دفع باتجاه اختصاص القضاء  صالحية اختصاصها وهذا هو مبدأ اإلختصاص

أي أثر. حيث أنه قد يثير أحد طرفي التحكيم الراغب في التنصل من التزاماته الناشئة عن اتفاق التحكيم 

وعرقلة اإلجراءات وعدم املشاركة فيها، مسألة بطالن اتفاق التحكيم، أو غموضه وتعذر إعماله، أو عدول 

 عنه صراحة أو ضمنا.أطرافه وتنازلهم 

وقد استقر الرأي في األعمال التشريعية والقضائية على أن هيئة التحكيم تختص بالبث في مسألة 

، 113اختصاصها، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع احد طرفي اتفاق التحكيم بعدم اختصاصها

اء الدولة من بحث ثبوت وليس لهيئة التحكيم أن توقف أو تعلق إجراءات التحكيم لحين انتهاء قض

                                                           
أحمد عبد الكريم سخخخخخخخخخخخخخخالمةس "التحكيم في المعامالت المالية الداخلية والدولية" المدنية والتجارية واإلدارية والجمركية  -113

 .697-691، ص 6002مقارنة"، الطبعة األولى، دار النهضة العربية والضريبية دراسة 
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االختصاص لها من عدمه إن كانت املسألة قد طرحت أمامه بل إنه ممنوع من بحث اختصاص هيئة 

 التحكيم، قبل أن تفصل تلك الهيئة في اختصاصها بنفسها.

وقد عمدت أغلب التشريعات الوطنية إلى تقنين هذه القاعدة أسوة بما جاء في بعض االتفاقيات 

 الدولية.

 على أن : 9112لعام  72من قانون التحكيم املصري رقم  77صت املادة حيث ن

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع املتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع املبنية على عدم ” 

 “.وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله ملوضوع النزاع 

من قانون املرافعات املدنية  9299حيث نصت املادة كما كرس القانون الفرنس ي مبدأ االختصاص 

الجديد على انه :" إذا أنكر أحد األطراف على املحكم سلطة في الفصل في املنازعة أو نازع قي نطاق هذه 

 السلطة فان املحكم يختص بالفصل في صحة وحدود واليته".

حيث نص  114والوساطة االتفاقيةاملتعلق بالتحكيم  19-12وهواملوقف الذي أخذ به القانون املغربي 

على أنه على الهيئة التحكيمية قبل النظر في املوضوع ان تبت إما في تلقائيا او بطلب من احد األطراف في 

 صحة أو حدود اختصاصها أو في صحة اتفاق التحكيم...

 على أنه "هيئة التحكيم هي صاخبة 79/9نصت قي مادتها  9129وكذلك قواعد اليونيسترال لعام 

االختصاص بالفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها وتدخل في ذلك الدفوع املتعلقة بوجود شرط 

 التحكيم أو االتفاق املنفصل عن التحكيم أو بصحة هدا الشرط أو هذا االتفاق ".

                                                           

  .164-9الفصل  -114 
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 النظام العام آلية لتحقيق الرقابة القضائية على قرار التحكيم

  أسامة الجواري 

 القانونيةباحث في العلوم 

 

 

 مقدمة:

عمل املشرع املغربي في اآلونة األخيرة إلى االنصراف نحو تعزيز مكانة التحكيم داخل املنظومة االجتماعية، 

باعتباره ظاهرة ذات أهمية بالغة، مستمدا سمعته من مبدأ السرعة التي يتم فيها حل النزاع بين األطراف 

ائي املغربي من تعثرات راجعة إلى كثرة القضايا املعروضة بواسطته، وخاصة أمام ما يعرفه الجهاز القض

 عليه.

من تم عمل املشرع على خلق نصوص قانونية تتماش ى وطبيعة الوضع الراهن، وخلق هيئة  

بمقومات حداثية مساعدة للقضاء، وتجنب االلتجاء إليه، وربح الوقت واالقتصاد في النفقات، ومنح 

ليفصل فيما يثور مستقبال أو يثور فعال بينهم من منازعات بحكم ملزم األطراف حرية اختيار املحكمين، 

 .115دون املحكمة املختصة

                                                           
و أنظمة التحكيم العربية، دار النهضة العربية،  الطبعة الثانية،  9112لسنة  72أحمد السيد الصاوي :  التحكيم طبقا للقانون رقم  -115

 .97، ص 7112
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غير أن هذه املزايا التي تطبع التحكيم، فإن الواقع العملي قد أبان على أن موضوع التحكيم قد  

ء الدولة إلى قضاتتفرع عنه نزاعات أكثر تعقيدا وتتولد عنه قضايا جانبية ال يمكن حلها إال بااللتجاء 

 .116للفصل فيها

وعليه، عمل املشرع على تقييد سلطة املحكمين، من خالل إخضاعها لرقابة القضاء املغربي،  

وبالتالي فإن بناء أي حكم أو قرار تحكيمي يجب أن يرتكن إلى األسس واملرتكزات التي حددها املشرع في 

راف عن هذه املرتكزات يعطي للمحكمة املختصة إطار النصوص القانونية الخاصة، على اعتبار أن االنح

 صالحية رفض ذلك املقرر عن طريق االمتناع عن االعتراف به، وتذيله بالصيغة التنفيذية .

على أساس ذلك، وقبل بت رئيس املحكمة في الطلب املعروض عليه، يعمل على مراقبة مدى  

كم الركيزة األساسية التي يجب أن يبنى وفقها الحاحترام الهيئة التحكيمية ملبادئ النظام العام باعتباره 

التحكيمي، دون التمييز في هذا الصدد بين األحكام الصادرة في إطار التحكيم الداخلي، أو تلك الصادرة 

ال تعترف بهذا املبدأ كما حدده املشرع  9129في إطار التحكيم الدولي، ولو  أن اتفاقية نيويورك لعام 

األخير قيد تنفيذها بضرورة مراقبة رئيس املحكمة ملدى ارتكازها على مبادئ النظام املغربي، إال أن هذا 

 العام وما يتطلبه هذا األخير من مقومات لضمان االستقرار وحماية األمن التعاقدي.

وبالتالي فإن األحكام ال تكتسب بذاتها القوة التنفيذية التي تخولها الحصول على الحماية  

لتنفيذ الجبري، إال بصدور أمر خاص من جهة القضاء املختص، وهو ما يميز أحكام القضائية بواسطة ا

التحكيم عن أحكام القضاء التي تنفذ إذا صارت انتهائية دون حاجة إلى صدور أمر بتنفيذها، وعلة ذلك 

                                                           
، منشور بدفاتر  19/  919في امللف اإلداري رقم  19/  2/  72الصادر عن غرفتين بتاريخ  239إدريس بلمحجوب : تعليق على قرار رقم  -116

 .931ص  7112السنة  2املجلس األعلى : العدد 
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أن حكم التحكيم ال يستمد أي قوة من السلطة العامة، فيحتاج إلى صدور مثل هذا األمر من القضاء 

 .117تى يصل إلى مرتبة الحكم القضائي ويمكن تنفيذه جبراح

هذا وتبرز أهمية املوضوع في التعرف على األسس التي ينبغي على الهيئة التحكيمية أن تحترمها 

عند إصدار األحكام أو القرارات التحكيمية، فعلى الرغم من كون هذه األحكام وكما هو معترف به دوليا 

كام التي تصدرها الهيئة القضائية، فإن املشرع ألزم أطراف النزاع وكذا تختلف في طبيعتها عن األح

 املحكمين بضرورة احترام املبادئ املسطرة في القانون الداخلي وكذا االتفاقيات الدولية.

بيد أن بناء أي حكم يجب أن تتوفر فيه مقومات وعوامل تتماش ى وما تتطلبه مبادئ النظام  

كام التحكيمية عن هذه املقومات كفيل بإبطالها، وإعادة النزاع للبت فيه العام، بحيث أن خروج األح

أمام الجهاز القضائي، ومن تم تتضح لنا األهمية النظرية والعملية التي تطبع األحكام التحكيمية، 

واملرتكزات التي ينبغي أن تتأسس عليها، دفعا لكل إشكال من شأنه أن يحول دون الوصول إلى الهدف 

 من رفع النزاع وحله بواسطة التحكيم أساسا. املتوخى

وعلى الرغم من املزايا التي يحملها التحكيم بصفة عامة، إال أنه يطرح إشكاالت عملية دفعت 

بالفقه والباحثين إلى التساؤل عن مدى مشروعية القرارات واألحكام التي تصدر عن هذه الهيئات، خاصة 

النظام العام، باعتباره أهم مرتكز يجب أن تؤسس عليه كافة في الحالة التي تتعارض فيها مع مفهوم 

األحكام سواء كانت تحكيمية، أو قضائية، لذلك فإن إشكالية املوضوع تتمحور حول حدود سلطة 

القضاء في بسط رقابته على القرارات التحكيمية، والبحث عن مدى مشروعيتها، واآلثار التي تخلفها في 

 تضيها قيام مبدأ املشروعية ؟حالة املس بمبادئ التي يق

                                                           
 .79خالد أحمد عبد الحميد : دور القضاء في األمر بتنفيذ أحكام التحكيم، مقال منشور بدفاتر املجلس األعلى : م.س  ص  -117
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إن اإلجابة على هذه التساؤالت تقتض ي منا االعتماد على املنهج الوصفي، ثم التحليلي بهدف 

الوقوف على النصوص القانونية وتحليلها، مع االعتماد كذلك على املنهج املقارن في مراحل متقطعة من 

 ا املوضوع، مع االعتماد على الخطة التالية :العرض بهدف الوصول إلى إجابة عن اإلشكالية التي يطرحه

 املبحث األول : النظام العام كمرتكز لبناء القرار التحكيمي 

 املبحث الثاني : آثار الدفع بالنظام العام على الحكم التحكيمي 
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 املبحث األول : النظام العام كمرتكز لبناء القرار التحكيمي 

التي يلجأ إليها املتقاضيين لفض املنازعات التجارية التي  أثبت التحكيم وجوده كأفضل الوسائل 

، اعتبار لكونه من أهم أنواع العدالة الخاصة املؤسسة على مبدأ 118تتطلب الكثير من الخبرة والسرعة

سلطان اإلرادة، لذلك فهو يسمح لألطراف باختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وكذا 

الواجب إتباعها أثناء سير مسطرة التحكيم، كما أن الهيئة التحكيمية تستمد القواعد اإلجرائية 

 اختصاصها من اتفاق التحكيم ذاته املبرم بين األطراف الذين يحددون بدقة النزاعات التي يبتون فيها.

غير أنه، ال يمكن تفسير هذه الحرية املمنوحة لألطراف بكونها مطلقة، فالهيئة التحكيمية ال  

بمهامها بمعزل عن الدولة، وإنما تخضع مقررات التحكيم لرقابة أجهزة الدولة القضائية لتنفيذها تقوم 

 .119واالعتراف بها

                                                           
بد الوهاب : تحديد مفهوم الدفع بالنظام العام في التحكيم التجاري الدولي وحدود الرقابة القضائية بين الواقع محمد صالح الدين ع -118

 .732، ص 7119واآلفاق، مجلة التحكيم العربي العدد التاسع، 
يد العقد، ذلك أن تحد في ضوء املفهوم التقليدي لإلرادة يصبح من غير املمكن تدخل أي شخص من غير املتعاقدين لتعديل مضمون  -119

هذا املضمون رهين بإرادة املتعاقدين كما أن العقد ال يمكن أن يكون عادال، حيث أن تحقيق هذه العدالة يرجع إلرادة املتعاقدين وال 

 يمكن تقييمه بمنظور موضوعي أو عن طريق أي شخص من غير أطراف العقد.

ناصرون لقدسية الفرد أهم املسلمات األساسية التي يرتكز عليها مبدأ سلطان اإلرادة هذا املفهوم الجديد هو الذي استقى منه الفقهاء امل

برم أ و التي تتخلص في أنه ال يلزم أخذ بغير إرادته، و أن كل التزام حر يعتبر عادال و بالتالي فإنه ال أحد يستطيع تعديل شروط و آثار عقد

 .على وجه صحيح دون الرضاء الجماعي لكل املتعاقدين 

 فمذهب اإلرادة يقض ي بأن العقد قانون منشئيه فال تجوز أن تمس الحقوق وااللتزامات التي اتفق عليها املتعاقدون بزيادة أو نقصان، وهذا

م دما يسمى بمبدأ القوة امللزمة للعقد، ولقد رأينا  في ظل النظرية الكالسيكية أن كل ما اتفق عليه املتعاقدين فهو عدل وحق ومخالفته ته

 كل بوادر االستقرار والثقة في املعامالت .

 فاإلرادة هي معيار العقد و جوهره، فهي تمر بأربعة مراحل  :

، حيث يعمد الشخص الذي يريد إبرام العقد إلى استحضار العمل القانوني تليها مرحلة التدبر  Conceptionتتجلى األولى في مرحلة التصور 

Délibérationلشخص مختلف اإلحتماالت و النتائج بصورة تستدعى التدبر، أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة التصميم ، و التي يزن خاللها ا

Volition حيث يقوم الشخص بالبث في األمر و تعد أهم مرحلة في العقد و بالتالي يمكن اعتبارها اإلرادة ذاتها، أما آخر مرحلة فهي مرحلة ،

 إلرادة من مكامن الشخص نفسه لتظهر إلى العالم الخارجي حيث تحدث أثرا قانونيا.و التي تنتقل فيها ا Exécutionالتنفيذ 

إال أنه في إطار التحكيم، فإن األمر يأخذ أبعادا أخرى، حين يتدخل القاض ي قصد االعتراف بمقرر التحكيم لرفض تنفيذه والقول بإبطاله 

األمن التعاقدي داخل البالد دون املس بمبادئ النظام العام، التي تفرض رغم اتفاق األطراف الصريح، ويرجع ذلك إلى الحفاظ على توازن 

 التدخل لتعديل أو إلغاء كل أمر يهدد هذا األخير .



 

 

76 

وبالتالي فإن خروج أي قرار عن األساس والضوابط التي يتطلبها قانون الدولة، يمنح للقضاء  

، والذي يعتبر 120ظام العامسلطة واسعة إلبطاله، كما هو الشأن في حالة مساس القرار التحكيمي بالن

 . 121رمزا للرقابة القضائية وأداة فعالة في يد القضاء ملراقبة أحكام التحكيم

وعلى أساس ذلك فإن املحكم ملزم بتطبيق قانون بلده، والقانون الذي اتفق عليه األطراف،  

د ن عليه قيو وإن كان ذلك ال يتيح للمحكم حرية واسعة بتطبيق القواعد القانونية، بقدر ما يفرضا

، ومن تم فإن االعتراف باألحكام الصادرة 122إضافية، ألنه بخالف القاض ي يهتم بإصدار قرار قابل للتنفيذ

، على اعتبار أن عدم 123في إطار التحكيم رهين بضرورة احترام األطراف واملحكمين لقواعد النظام العام

 يذه.لي عدم إمكانية االعتراف به واألمر بتنفاحترام هذه القوانين تجعل من التحكيم قابال للبطالن وبالتا

                                                           

امعة ج ـ انظر في هذا الشأن جميلة لعماري : أبعاد اإلرادة التعاقدية في التشريع املغربي واملقارن، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص،

 .9، ص 7119/  7111اني ـ عين الشق ـ كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية الحسن الث
ظهرت فكرة النظام العام كأداة لتثبيت االختصاص التشريعي لقانون القاض ي في إطار إيجاد حلول للنزاعات ذات العنصر األجنبي  -120

 الخاص.بموجب قواعد القانون الدولي 

 فالنظام العام يلعب دورا أساسيا في استبعاد تطبيق القوانين األجنبية في دولة القاض ي إذا ما خالفت القواعد العامة في دولة القاض ي. 
محمد العفس : التحكيم والنظام العام، رسالة لنيل دبلوم املاستر، جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  -121

 .22، ص 7191/  7111تماعية مراكش، السنة الجامعية واالج
 .299، ص  7112إياد محمود بردان : التحكيم والنظام العام، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة  -122
را لتغير ظام العام، نظبداية يجب اإلشارة إلى أن أغلب التشريعات العربية وعلى رأسها التشريع املغربي تحاشت إعطاء تعريف دقيق للن -123

هذا املفهوم من مكان إلى آخر، ولو أن هناك بعض اإلشارات البسيطة حول هذا املفهوم إلى أنها ال ترقى لتكوين مفهوم محدد ودقيق ونقصد 

ها أن الطعن بالبطالن من قانون املسطرة املدنية، حيث اعتبر في 372/ 39في هذا اإلطار ما جاء به املشرع في صلب الفقرة الثانية من املادة 

 ال يجوز إال في حالة صدور حكم تحكيمي مخالف لقاعدة من قواعد النظام العام .

بناء على ذلك يتبين جليا أن املشرع املغربي ترك مسألة تعريف النظام العام إلى الفقه و القضاء، حيث عرفه الفقيه جودوليوري بأنه " 

 عامة التي ال غنى عنها لقيام عالقات سليمة  بين املواطنين بما يناسب عالقاتهم االقتصادية ".مجموعة الشروط الالزمة لألمن واآلداب ال

هذا وقد ذهب بعض الفقه إلى إضفاء الطابع السلبي على مفهوم النظام العام، حيث عرفه الفقيه هوريو بأنه حالة واقعية تعارض حالة 

 واقعية أخرى هي الفوض ى. 

وحل محلها االتجاه اإليجابي في تحديد واجبات الدولة لتحقيق مصلحة الجماعة نتيجة اتساع سلطات ومجال  إال أن هذه الفكرة اختفت

تدخل الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي أدى إلى اتساع فكرة النظام العام واكتسابها طابعا ايجابيا وبذلك أصبحت 

 غاياته متنوعة. 

كتور محمد عصفور بقوله " ال يمكن أن يعرف النظام العام التقليدي تعريفا سلبيا وهو اختفاء اإلخالل وإنما يجب هذا املعنى أكده الد

أن ينطوي على معنى إنشائي يتجاوز النتيجة املباشرة ولهذا لم يعد الهدوء العام مثال يعني اختفاء الضجة واالضطرابات الخارجية وإنما 

 جانب السلبي لكي يحل محله سياسة عامة لتنظيم وتحقيق االنسجام في املجتمع ".راحة السكان بمعنى اختفاء ال
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األمر الذي يدفعنا، من خالل هذا املبحث إلى الحديث عن تطبيقات الدفع بالنظام العام في  

 التحكيم، وبيان الجهات التي يثار أمامها.

 املطلب األول : تطبيقات الدفع بالنظام العام في التحكيم 

تنفيذها يتوقف عن مدى مالئمتها وتوافقها مع مقتضيات إن االعتراف بالقرارات التحكيمية و  

النظام العام، من تم نصت التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية على إمكانية اللجوء إلى آلية الدفع 

 بالنظام العام بغية تحقيق الرقابة على التحكيم وعلى تنفيذ واالعتراف بالقرارات التحكيمية.

 النظام العام في االتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيمالفقرة األولى : الدفع ب

أجمعت مختلف التشريعات على أن االعتراف بالقرار التحكيمي ال يتم إال بعد التأكد من عدم  

مخالفته للنظام العام، سواء كان التحكيم دوليا أو داخليا، وهو ما أكدته مختلف االتفاقيات الدولية 

 وأنظمة التحكيم .

                                                           

وفي نفس السياق، اعتبرت محكمة االستئناف ببيروت أن القواعد القانونية التي يمكن اعتبارها من النظام العام هي تلك التي يقصد بها 

ق بنظام املجتمع األعلى، ومقومات وجوده تعلو عن مصلحة األفراد املشرع تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعل

 الخاصة التي يجب عليهم جميعا مراعاتها.

و عليه، يتضح بأن مدلول النظام العام ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور الدولة، فتطور بتطورها، كما يتضح أن النظام العام أشمل وأكثر من 

 نونية شاملة.أن يكون فكرة قانونية ألنه ظاهرة قا

 راجع بهذا الشأن : 

 .39ص  9111سكينة عزوز : عملية املوازنة بين أعمال الضبط اإلداري والحريات العامة، رسالة ماجستر جامعة الجزائر ـ 

 . 29ص  9122ـ عامر أحمد مختار : تنظيم سلطة الضبط اإلداري في العراق، رسالة ماجستر، جامعة بغداد 

 .71املدخل للعلوم القانونية ــ نظرية القانون ــ ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر ص ـ محمدي فريدة : 

-  Réné chapus : droit administratif général. Tom 1 édition 14. P 688.  
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 فع بالنظام العام في االتفاقيات الدولية أوال : الد

أكدت االتفاقيات الدولية، وبعض أنظمة التحكيم الدولي، مسألة الدفع بالنظام العام في  

التحكيم ملنع االعتراف بالقرارات التحكيمية، وسنحاول أن نتطرق في هذه النقطة التفاقية نيويورك 

 .9192125، ثم اتفاقية واشنطن لسنة 9129124لسنة 

 1598( ـ اتفاقية نيويورك لسنة  1

بالرجوع إلى الفقرة الثانية من املادة الخامسة نصت على أنه، يمكن أن يرفض اعتماد قرار  

 تحكيمي وتنفيذه إذا الحظت السلطة املختصة في البلد الذي طلب فيه االعتماد والتنفيذ ما يلي :

 يسوى بطريق التحكيم ؛ ـ إن موضوع الخالف حسب قانون هذا البلد ليس من شأنه أن

 ـ إن اعتماد القرار أو تنفيذه قد يخالف النظام العام في هذا البلد .

غير أنه، وبعد االطالع على هذه املادة، يجب أال يفهم أن النظام العام الذي أشارت له هو داخلي،  

اض ي املبنية على ، وإن كان هذا األخير بدوره يبقى خاضعا لفلسفة الق126بل قصدت النظام العام الدولي

 .127تشريعاته الداخلية واألهداف التي تتوخى حمايتها داخل بلده

                                                           
 اتفاقية خاصة باالعتراف بالقرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها. -124
 االستثمار.املتعلقة بتسوية منازعات  -125
 .719، ص 7113حفيظة السيد الحداد : الوجيز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، طبعة  -126
 .29محمد العفس : م.س ص  -127
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 1599( ـ اتفاقية واشنطن لسنة  2

أفردت هذه االتفاقية ملسألة االعتراف وتنفيذ األحكام التحكيمية حيزا كبيرا، وأعطت قانون  

أمام السلطة املختصة بإصدار دولة التنفيذ صالحية تحديد حكم تنفيذ هذه األحكام، وأجازت الدفع 

 في هذه الدولة. 128األمر بالتنفيذ بمخالفة القرار التحكيمي األجنبي للنظام العام

أنه لو صدر القرار التحكيمي طبقا للقانون  27ويبدو جليا من خالل الفقرة األولى من املادة  

مها، إليها بهذا القرار وتنفيذه في إقليالدولي، فإنه ال يجوز للمحكوم عليه أو الدولة الطرف طلب االعتراف 

، ويمكن 129رفض هذا االعتراف أو التنفيذ بدعوى تعارض القرار مع النظام العام الوطني في هذه الدولة

 .130ذلك في الحالة املعاكسة حينما يتعارض القرار التحكيمي مع مبادئ القانون الدولي املتعلق بالنزاع

                                                           
حكيمي ع االعتراف بالحكم التيجب اإلشارة أيضا إلى أن هناك العديد من االتفاقيات التي أشارت إلى الدفع بالنظام العام وتطبيقه ملن -128

 وتنفيذه، نجد منها : 

الخاصتين بتنفيذ القرارات التحكيمية بدول االتحاد األوربي، بحيث أجازت االتفاقية األولى  9199وسنة  9172ـ اتفاقيتي جنيف لسنة 

عتراف ولى منها حين نصت على أنه للحصول على االدفع بالنظام العام ملنع تنفيذ واالعتراف بالقرارات التحكيمية، وهو ما أكدته في املادة األ 

 وتنفيذ القرار التحكيمي يجب توفر مجموعة من الشروط تتعلق بعدم مخالفة النظام العام في دولة التنفيذ.

كيم بدءا حأما االتفاقية الثانية فقد عالجت لجانب مسألة االعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية، كافة املسائل األخرى التي يثيرها الت

 باالتفاق على اللجوء إلى مسطرة التحكيم، إلى حين تنفيذ القرار أو رفض تنفيذه.

 ةونصت املادة التاسعة من هذه االتفاقية على إمكانية بطالن القرار التحكيمي ألحد األسباب التي أشارت لها الفقرة األولى من نفس املاد

 وهي تعارض القرار التحكيمي مع النظام العام.

بشأن تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم في الدول األطراف، ويظهر هذا املبدأ فيها أيضا في املادة  9127اتفاقية جامعة الدول العربية لسنة  ـ

م االثالثة منها، حيث جاء فيها، أنه ال يجوز تنفيذ قرار املحكمين في أية دولة من الدول األعضاء إذا كان هذا القرار مخالفا للنظام الع

 اآلداب العامة في الدول املطلوب إليها التنفيذ ولها سلطة تقدير ذلك النظام العام وما إذا كان يتعارض معه أو ال.و 

، إذ أجازت هذه االتفاقية بدورها هي األخرى إمكانية رفض تنفيذ القرارات التحكيمية في حالة ما إذا 9192ـ اتفاقية عمان العربية لسنة 

 منها. 32ك في املادة خالفت النظام العام وذل

إال أن املالحظ، أن هذه االتفاقية لم تفرق بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي، وما يؤكد ذلك هو الصيغة التي جاءت بها 

 صياغة النظام العام، بحيث جاءت بشكل عام.

املطلوب له التنفيذ أن تمتنع عن االعتراف وتنفيذ األحكام  التي أجازت للقضاء الدولي 32، من خالل املادة 9193ـ اتفاقية الرياض لعام 

 الصادرة عن الهيئة التحكيمية إذا ما رأت فيها مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام.
 .21محمد العفس : م.س ص  -129
 .979ص  7119، 992دد عبد اللطيف أبو العلف : التحكيم في منازعات االستثمار، مجلة املحاكم املغربية الع -130
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 نظمة التحكيمثانيا : الدفع بالنظام العام في أ

أجازت أنظمة التحكيم الدولية الدفع بالنظام العام، في حالة مخالفته ناهجة بذلك ما سارت  

عليه االتفاقيات الدولية، وهذا ما سنعمل على بيانه في هذه النقطة من خالل التطرق إلى القانون 

 ال بإفريقيا.النموذجي للتحكيم الدولي، ثم نظام التحكيم ملنطقة التوفيق لقانون األعم

 ( ـ القانون النموذجي للتحكيم الدولي  1

منه، فقد أوردت مجموعة من  39بالرجوع إلى الفصل الثامن من هذا القانون خاصة املادة  

الحاالت التي يجوز في ثبوتها رفض االعتراف ونفي القرار التحكيمي، ولعل أبرزها مخالفة القرار التحكيمي 

 للنظام العام.

 التحكيم ملنظمة التوفيق لقانون األعمال بإفريقيا ( ـ نظام  2

عملت هذه املنظمة على تنظيم مجاالت متعددة من بينها مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث  

 .9111مارس  99أصدرت قانون موحد للتحكيم الدولي تمت املصادقة عليه بتاريخ 

ع بالنظام العام من أجل إبطال القرار منه، نجدها أجازت إمكانية الدف 71وبالرجوع إلى املادة  

 منه.  39التحكيمي، وعدم االعتراف به وتنفيذه من خالل الفقرة الرابعة من املادة 

 الفقرة الثانية : الدفع بالنظام العام في القانون املغربي

أجاز املشرع املغربي الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي إذا خرق الحكم قاعدة من قواعد  

، والذي خول للمحكمة إثارة هذا 372ـ  39ام العام، وهو ما أكدته الفقرة السادسة من الفصل النظ

الدفع املتعلق بخرق قواعد النظام العام تلقائيا إذا تبين لها ذلك، أو وجدت موضوع النزاع من املسائل 
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عليه مختلف ، ليكون املشرع املغربي سلك نفس االتجاه الذي سارت 131التي ال يجوز التحكيم فيها

 .132التشريعات العربية

كما خول املشرع املغربي لرئيس املحكمة املختصة عند االعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية  

للحكم التحكيمي، أن يرفض ذلك بناء على خرق النظام العام لهذا الحكم التحكيمي، سواء من خالل 

 طبقة على موضوع النزاع.عدم احترام حقوق الدفاع، أو خرق القواعد الجوهرية امل

                                                           
 على أنه :  372ـ  39تنص الفقرة السادسة من املادة  -131

 ـ ................... 9" 

 ـ إذا صدر الحكم التحكيمي خالفا لقاعدة من قواعد النظام العام .." 7  
هج الذي سارت عليه الدول العربية، املتعلق بالتحكيم، أن املشرع املغربي سلك نفس الن 19.12املالحظ من خالل االطالع على قانون  -132

خاصة ما ذهب إليه املشرع املصري، حين سمح لألطراف برفع دعوى ببطالن حكم التحكيم إذا توفرت الحاالت الالزمة لذلك، أي في حالة 

، ام العاممساس هذا الحكم ملبدأ أو مبادئ تصنف ضمن مفهوم النظام العام، ويمكن تصنيف أسباب مخالفة الحكم التحكيمي للنظ

 كما يلي : 9112من قانون التحكيم املصري لسنة  23حسب املادة 

 ـ االتفاق على مسألة ال تقبل التسوية بطريق التحكيم ؛

 ـ تجاوز املحكم لحدود االتفاق ؛

 ـ تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيينها على وجه مخالف التفاق األطراف ؛

 ـ عدم احترام حقوق الدفاع ؛

 القواعد اإلجرائية ؛ـ خرق 

 ـ انعدام االتفاق على التحكيم أو بطالنه ؛

 ـ استبعاد قانون اإلرادة .

 هذا، ألزم املحكمة بأن تقض ي من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام.

التحكيم الداخلي والدولي، وهو ما يستشف من خالل املادة وجاء خالفا للمشرع املغربي واملصري، املشرع الفرنس ي الذي ال يفرق بين أحكام 

، من قانون املسطرة املدنية والتي نص فيها على إمكانية الطعن بالبطالن في األحكام الصادرة في فرنسا بشأن التحكيم الدولي في 9212

ذكور، والحاالت املقصودة هنا هي تلك التي يجوز من نفس القانون امل 9217األحوال املنصوص عليها في األحوال املنصوص عليها في املادة 

 فيها استئناف القرار التحكيمي أو الطعن ببطالنه في القانون الفرنس ي.

 وضيق القانون البلجيكي من حاالت بطالن حكم التحكيم، سواء في قانون التحكيم القديم، وكذا الحالي .

 على أنه :  9292في الفقرة الرابعة من املادة  9192مارس  72بحيث كان ينص قانون التحكيم القديم والصادر بتاريخ 

" ال تختص املحاكم البلجيكية بنظر دعوى البطالن إال إذا كان أحد األطراف في املنازعة التي فصل فيها الحكم التحكيمي شخصا طبيعيا 

 طبيعته." كا أو له فرع أو مقر لألعمال فيها أيا كانتيتمتع بالشخصية البلجيكية أو له موطن ببلجيكا أو شخصا اعتباريا تم تكوينه في بلجي

 حيث جاء فيها :  9119ماي  99من القانون الجديد الصادر بتاريخ  9292وهو نفس النهج الذي سارت عليه الفقرة الرابعة من املادة 

 الن حكم التحكيم وذلك إذا لم يكن أي" لألطراف بموجب إعالن صريح اتفاق التحكيم ذاته أو في اتفاق الحق عليه استبعاد أي طعن ببط

منها شخصا طبيعيا يتمتع بالجنسية البلجيكية أو له إقامة معتادة أو شخص اعتباري تعد بلجيكا مقرا رئيسا ملؤسسته أو يوجد له فيها 

 أحد فروعها ."
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هذا عن الضوابط التي تحكم التحكيم الداخلي، أما بالنسبة لألحكام التحكيمية الدولية، فإنها  

، وتخضع أيضا لقانون املسطرة املدنية في كل 9129تخضع في املغرب ملقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة 

 ة التنفيذية.ما يعود لطرق الطعن، وأيضا االعتراف بها وتذييلها بالصيغ

 املطلب الثاني : الجهات التي يثار أمامها الدفع بالنظام العام في التحكيم 

على عكس املواد األخرى التي تتقيد بالنظام العام، والتي تثار أمام القضاء، فإن النظام العام في 

ثار لحاالت التي يعالقته بالتحكيم، يثار أمام جهتين، أمام الهيئة التحكيمية، وأمام القضاء، فما هي ا

 فيها الدفع بالنظام العام أمام كل جهة من الجهات املذكورة ؟

 الفقرة األولى : حاالت الدفع بالنظام العام في التحكيم أمام الهيئة التحكيمية

بالرجوع إلى االتفاقيات الدولية، والقوانين املقارنة ذات الصلة بتنظيم التحكيم، فإن الدفع  

 لتحكيم يثار أمام الهيئة التحكيمية في الحاالت التالية : بالنظام العام في ا

 أوال : املنازعة في مدى اختصاص الهيئة التحكيمية 

إن املقصود باملنازعة في مدى اختصاص الهيئة التحكيمية، هو منازعة األطراف أو أحدهما في  

ك العالقة التحكيم بما في ذلنطاق اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في كل االعتراضات املثارة بمناسبة 

، فهو دفع يلزم الهيئة التحكيمية بضرورة البت فيه، وهو ما يطلق 133بين العقد األصلي واتفاق التحكيم

عليه بمبدأ االختصاص باالختصاص الذي من خالله تقوم الهيئة التحكيمية بتحديد واليتها للبت في 

 .135كيم الذي يثار أمام القضاء، ويقابله الدفع بوجود اتفاق التح134النزاع من عدمه

                                                           
عالقات ذات العنصر األجنبي، دراسة أشرف عبد العليم الرفاعي : النظام والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في ال -133

 .91، ص 7113فقهية قضائية مقارنة، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، طبعة 
 .19محمد العفس : م.س ص  -134
 .227إبراهيم عبد التواب : اتفاق التحكيم والدفوع املتعلقة به، دار الجامعة الحديثة، القاهرة ) بدون سنة الطبع (، ص  -135
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من ق.م.م والذي نص على أنه : " على الهيئة  372ـ  1هذا املبدأ، كرسه املشرع املغربي في الفصل  

التحكيمية قبل النظر في موضوع النزاع أن تبت إما تلقائيا أو بطلب من أحد األطراف، في صحة وحدود 

غير قابل للطعن إال وفق نفس شروط النظر في موضوع اختصاصها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر 

 النزاع ."

وعلى أساس ذلك، نتساءل عن كيف يؤدي النظام العام إلى استبعاد اختصاص الهيئة  

 التحكيمية ؟

إن الهيئة التحكيمية لتبت في مدى اختصاصها يجب أن تنظر أوال في مدى صحة العقد املتضمن  

ه من ناحية مخالفته للنظام العام، وما إذا كانت املنازعة التي عرضت لشرط التحكيم وعقد التحكيم ذات

 .136عليه يجوز بشأنها التحكيم، ويدخل في النطاق الذي حدده األطراف في اتفاقهم

فالهيئة التحكيمية ملزمة بأن تثير مسألة النظام العام من تلقاء نفسها، على اعتبار أنها إذا لم  

للبطالن من طرف القضاء، وبالتالي فإنها ملزمة بالتصريح بعدم  تقم بذلك، فإنها تعرض حكمها

 .138، والتخلي عن مهمتها بعد التحقق من خرق النظام العام137االختصاص

 ثانيا : تطبيق الهيئة التحكيمية القواعد املتعلق باملسطرة

ن الهيئة من قانون املسطرة املدنية، فإ 372ـ  21و  372ـ  39و  372ـ  91بالرجوع إلى الفصول  

التحكيمية ملزمة بموجب هذه الفصول، بتطبيق قواعد النظام العام املتعلقة بالقواعد األساسية 

للمسطرة، سواء على مستوى التحكيم الداخلي أو التحكيم الدولي، وتتجلى هذه القواعد في ضرورة 

هو مبدأ الحياد، التقيد بنطاق النزاع، والتزام الحكم بمبدأ هام يضمن حقوق املتنازعين أمامه و 

                                                           
 .712، ص 7112/  2م : الرقابة القضائية قبل انطالق عملية التحكيم، دفاتر املجلس األعلى عدد الحسن الكاس -136
 .17محمد العفس : م.س ص  -137
 .92أشرف عبد العالي الرفاعي : م.س ص  -138
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فباإلضافة على مبدأ الوجاهية الالزم توافرها في الهيئة التحكيمية، فهي ملزمة باحترام أهم مبدأ، مبدأ 

، مع التزام الهيئة التحكيمية 139يضمن حقوق كل طرف، وهو املعروف بمبدأ احترام حقوق الدفاع

 بضرورة تعليل القرارات الصادرة عنها.

صدد، إلى أنه في حالة لحوق املستندات املعرضة على الهيئة التحكيمية، ويجب اإلشارة في هذا ال 

 تزوير، فإنه يمتنع عليها النظر في النزاع املعروض عليها، إلى حين البت في النزاع الزجري.

 ثالثا : تطبيق الهيئة التحكيمية للقواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع

لتحكيم، القانون الواجب التطبيق، يضع الهيئة التحكيمية إن عدم تحديد األطراف في اتفاق ا 

أمام إشكال حقيقي، بحيث تطرح أمامها مسألة النظام العام، عندما تقوم بالبحث عن القانون الواجب 

                                                           
ر حكم تحكيم التحكيم، رفض تنفيذ الحكم،  فإذا صد يترتب عن عدم إعالن  الخصم إعالنا صحيحا بتعيين املحكم، أو بإجراءات -139

فيمكن للمحكمة أن ترفض تنفيذ الحكم، ويمتد هذا الرفض إذا صـدر حكـم  بناء على إجراءات تحكيم يتم إخطار أحد األطـراف بها،

عدم كفالة  -ذلك. وهو ما يسمى  بالرغم من عدم تمكن أحد األطراف، من إبداء دفاعه أيا كان السبب الذي حال دون تمكنه من تحكيمـي

االستئناف الفيدرالية بالواليات املتحدة األمريكية؛ بصدد تنفيذ حكم تحكيم صدر  وقد أثير توافر هذه الحالـة أمـام محكمـة -ع حق الدفا

إلى مراعاة حق الدفاع ،  تحكيم ثالثية علما أن الغاية من عدم إهدار حق الدفاع ، أو حق األطراف أو أحدهما ، هو االطمئنان مـن محكمـة

فيتحقق القاض ي الوطني املقدم إليه طلب تذييل الحكم األجنبي  لذي صدر الحكم بحقه  يمكن من إبداء جميع دفوعهوأن الخصم ا

وحصول التبليغ  والتنفيذ، أوال مما إذا كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم األجنبي  قد بلغت إلى املحكوم عليه، التحكيمي  صيغة التنفيـذ

للقانون، ألنه بعدم حضوره بعد تبليغه تبليغا صحيحا،  حضور الخصم نفسه، ما دام التبليغ قد تم وفقـابصورة أصولية؛ و ال يشترط 

لقانون اإلجراءت  املدنية  إذا تخلف املدعى عليه عن حضور جلسات املحاكمة التحكيمية، رغـم تبليغـه وفقـا يكون قد فرط بحق نفسه

 اإلدعاء ومسلما باختصاص القضاء األجنبي التحكيمي. إنه يعتبـر مقـرا بصـحةالتابع لبلد مصدر الحكم األجنبي التحكيمي، ف

دون حضور املحكوم عليه إلى املحكمة التحكيمية  غير أنه إذا تبين رغم التبليغ الجاري بصورة أساسية ورسمية ، أن هناك ظروفا حالـت

حق الدفاع، و يقر االجتهاد الفرنس ي شرطا واسعا؛ بهذا الشأن مؤداه بالنظر لوجود إخالل ب ، فإنه يمتنع تنفيذ الحكم األجنبي التحكيمـي

ملبادئ األساسية  الفرنس ي أن يأمر بتنفيذ الحكم األجنبي التحكيمي، إال بعد التأكد من أنه قد روعيت عند إصداره أنـه ال يجـوز للقاضـي

 . هذا الشأن بي فيالواجب مراعاتها؛ تحقيقا للعدالة بغض النظر؛ عما يقرره القانون األجن

 أنظر بهذا الشأن : 

كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، السنة  9بن صر عبد السالم : ضوابط عدم قابلية تنفيذ حكم، جامعة الجزائر ـ 

 وما يليها. 922، ص 7197/  7199الجامعية : 
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التطبيق، ومراعاة النظام العام سواء تم الدفع به من قبل األطراف، أو أثارته هي تلقائيا لتفادي تعريض 

 قرارها لإلبطال.

فإذا تعلق موضوع النزاع بمسألة تتعلق بالنظام العام، فإن الهيئة التحكيمية في التحكيم  

الداخلي، تطبق مباشرة قانون الدولة التي يقع فيها التحكيم، وبالتالي ال تطرح في هذه الحالة هوية النظام 

 العام املطبق، إذ يبقى هو النظام العام للبلد الذي يكون التحكيم مقرا له.

وعلى أساس ذلك، تكون الهيئة التحكيمية ملزمة بتطبيق قواعد النظام العام املوجودة في 

 .140القانون الذي اختاره األطراف لحكم موضوع النزاع بينهما

أما إذا تعلق األمر بالتحكيم الدولي، فإن املحكم في هذه الحالة تعتبر بالنسبة إليه قواعد وأعراف 

بة قانونه الواجب التطبيق، والذي ال يجوز أن تخالف قواعده ذات الصلة وعادات التجارة الدولية بمثا

 .141بالنظام العام

وتبعا لذلك يكون املحكم، ملزما إما بأن يطبق قواعد النظام العام املتعلقة بالقانون الذي 

اعد و اختاره األطراف، وهو غالبا ما يكون النظام العام لبلد تنفيذ القرار التحكيمي، وإما أن يطبق ق

النظام العام الدولي، الناش ئ عن األوساط املهنية الدولية واملتمثل في األعراف اإللزامية املعمول بها في 

 .142مجال التجارة الدولية

غير أنه في األصل، فإن الهيئة التحكيمية أثناء النظر في النزاع املعروض عليها، يجب أن تنظر في 

 زاع سيشكل مسا بالنظام العام،    أم ال.بداية األمر في ما إذا كان البت في الن

                                                           
 .721مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال : ص  -140
 .922، ص 9199يد رضوان : األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة أبو ز  -141

142 - Nathalie Najjar : L’arbitrage dans les pays arabes face à l’exigence de commerce internationale, LGDJ et DETA, paris 2004 

p 130. 
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وعليه فإنه يتعين عليها أن تراعي مبدئيا وقبل النظر في النزاع، قواعد النظام العام، سواء طبقت 

 .143قواعد قانون وطني معين، أو طبقت عادات وأعراف التجارة الدولية

 ءالفقرة الثانية : حاالت الدفع بالنظام العام في التحكيم أمام القضا

يتم الدفع بالنظام العام أمام القضاء في مرحلتين، تتجلى األولى في ما قبل صدور القرار  

 التحكيمي، أما الثانية، هي مرحلة ما بعد صدور القرار التحكيمي.

 أوال : مرحلة ما قبل صدور القرار التحكيمي

فاق التحكيم باطال في حالة ما إذا تبين له أن ات 144خول املشرع للقضاء سلطة البت في النزاع 

 بطالنا واضحا، دون النظر في ما إذا تضمن النزاع اتفاق تم حله أمام الهيئة التحكيمية أم ال.

غير أن التساؤل املطروح في هذه الحالة، هو حول املقصود بالبطالن الواضح الواردة في الفصل  

بطالنا ال يدع مجاال للشك فيه، أم من ق.م.م، هل هو الحالة التي يكون فيها اتفاق التحكيم باطال  372

 أن األمر يتعلق بش يء آخر ؟

                                                           
 راجع في هذا الشأن : -143

 وما يليها. 921، ص 7112السنة  37نس قربي : عادات وأعراف التجارة الدولية أمام القضاء والتحكيم، مجلة اإلشعاع، العدد ـ يو 
 من ق.م.م على أنه :  372ينص الفصل  -144

 دفع املدعى عليه"عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عمال باتفاق تحكيم، على نظر إحدى املحاكم، وجب على هذه األخيرة إذا 

 بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على املحكمة بطلب من املدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن 

 حكيم واضحا.بطالن اتفاق الت

 يتعين على املدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع، وال يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.

يم أو التحكعندما ترفع أمام املحكمة الدعوى املشار إليها في الفقرتين األولى والثانية أعاله، يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة 

 متابعتها، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت املحكمة في ذلك.
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إن اإلجابة عن هذا التساؤل يفرض علينا أن نميز بين حالة، مخالفة النظام العام املتعلقة بعدم  

، إذ أنه في الحالة األولى، هي وحدها التي ينطبق عليها البطالن 145قابلية النزاع للتحكيم، وبين باقي الحاالت

 ح.الواض

غير أنه في الواقع فإن األمر يشمل الحالتين معا، على اعتبار أنه ملحكمة املوضوع كامل الصالحية  

في تقدير مخالفة اتفاق التحكيم للنظام العام، سواء كان ذلك بصفة واضحة أو في باقي الحاالت األخرى، 

ئة مي الذي قد يصدر عن الهيوتكون بذلك رقابة قابلية على اللجوء إلى التحكيم ووقاية للحكم التحكي

 .146التحكيمية، ويكون معرضا للطعن بالبطالن، وعدم االعتراف ورفض التذييل بالصيغة التنفيذية

 ثانيا : مرحلة ما بعد صدور القرار التحكيمي 

 يثار الدفع بالنظام العام أمام القضاء في ثالثة حاالت، يمكن تصنيفها على الشكل التالي :  

 ن بالبطالن في القرار التحكيمي الداخلي ملخالفة النظام العام( ـ عند الطع 1

من ق.م.م فقد أجاز للقضاء سلطة إبطال القرار التحكيمي إذا  372ـ  39بالرجوع إلى الفصل  

 كان مخالفا للنظام العام .

 غير أن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد، يتعلق بما املقصود بالنظام العام في هذه الحالة ؟ 

                                                           
يمكن لألطراف اللجوء إلى القضاء قبل صدور القرار التحكيمي في مجموعة من الحاالت األخرى غير السالف ذكرها في مثن العرض  -145

 وتتجل هذه الحاالت في : 

 من ق.م.م. 372ـ  3و  373ول ـ طلب تجريح الهيئة التحكيمية وفقا للفص

 من ق.م.م. 372ـ  2ـ اللجوء إلى قاض ي املستعجالت التخاذ أي إجراء وقتي طبقا للفصل 

 .372ـ  2و  372ـ طلب تعيين محكم تبعا ملقتضيات الفصلين 

 من ق.م.م. 372ـ  71ـ طلب تمديد مدة األجل االتفاقي أو القانوني إلصدار الهيئة التحكيمية للقرار التحكيمي طبقا للفصل 

 من ق.م.م. 372ـ  92ـ بت القضاء في دعوى الزور الفرعي املتعلق بورقة معروضة على الهيئة التحكيمية وهو ما جاء في الفصل 
 .12محمد العفس : م.س ص  -146
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إن النظام العام املقصود في هذا الفصل، هو ذاك املتعلق بقواعد املسطرة والقانون املطبق على 

 موضوع التحكيم، واتفاق التحكيم في حد ذاته كذلك.

واإلبطال في هذه الحالة يخص التحكيم الداخلي فقط، على اعتبار أن التحكيم الدولي ال يمكن 

 . 147ر الرافض لالعتراف أوالتذييل بالصيغة التنفيذيةالطعن فيه سوى عن طريق الطعن في األم

 ( ـ عند طلب االعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي  2

إن مسألة النظام العام، قد تطرح أمام القضاء عند النظر في طلبات االعتراف وتذييل القرار  

، فالقضاء يمارس هنا سلطة والئية 148العامبالصيغة التنفيذية إذا تبين له أنه مخالف لقواعد النظام 

وهو ينظر في طلب االعتراف أو التذييل بالصيغة التنفيذية، يباشرها في غياب املسطرة التواجهية للتحقق 

من أن املستند املقدم له حكم تحكيم باملعنى الصحيح، وليس عمال قانونيا آخر مما يتعين عليه فحص 

 طراف خولوا ملن وقع على الحكم التحكيمي والية الفصل في النزاع.اتفاق التحكيم للتأكد من كون األ 

فسلطته في هذه الحالة تكون محدودة إذ ال يتولى النظر في موضوع النزاع، بل يقتصر دوره على  

، ومن عدم خرقه للنظام العام، بحيث جاء في قرار للمجلس 149التأكد من املشروعية الظاهرة للحكم

حاليا (، ما يلي : حيث وضحت الطالبة بموجب مقالها االستئنافي بأنه ال وجود األعلى ) محكمة النقض 

ألية عالقة تعاقدية، وبالتالي ال وجود ألي شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم، مم يبقى معه تذييل 

                                                           
147 - Louis Christophe Delanoy : le contrôle de l’ordre public au fond par le juge de l’annulation, Rév arab , N2 ; p 177. 

 من ق.م.م على أنه :  372ـ  39ينص الفصل  -148

 " ال ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إال بمقتض ى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئس املحكمة الصادر الحكم في دائرتها ."

 من نفس القانون على أنه :  372ـ  29وينص الفصل 

لية في اململكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا االعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو " يعترف باألحكام التحكيمية الدو 

 الدولي.

يخول االعتراف والصيغة التنفيذية لهذه األحكام في املغرب وفق نفس الشروط لرئيس املحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس 

 ان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج."  املحكمة التجارية التابع لها مك
 .911محمد العفس : م.س ص  -149
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مي ياملقرر بالصيغة التنفيذية على غير أساس، ويتعين إلغاء الصيغة التنفيذية املذيل بها املقرر التحك

 150املطعون فيه بالبطالن."

 ( ـ عند الطعن باالستئناف في األمر برفض االعتراف أو التذييل بالصيغة التنفيذية  3

من ق.م.م الذي ينص على أن : " ... أن الطعن بالبطالن املنصوص  372ـ  37بالرجوع إلى الفصل  

املعروض على محكمة االستئناف، بعده يتضمن بقوة القانون، في حدود النزاع  372-39عليه في الفصل 

طعنا في األمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس املحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر 

 أمره بعد."

الذي جاء فيه : " ال يمكن الطعن باالستئناف في األمر القاض ي بتخويل  372ـ  21والفصل  

 الحاالت اآلتية :االعتراف أو الصيغة التنفيذية إال في 

ـ إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم  9

 ؛

 ـ إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين املحكم املنفرد بصفة غير قانونية ؛ 7

 ـ إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد باملهمة املسندة إليها ؛ 3

 ـ إذا لم تحترم حقوق الدفاع ؛ 2

 ـ إذا كان االعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني ." 2

                                                           
 .911أورده محمد العفس : م.س ص   7112/  9/  3/  91في امللف التجاري عدد   719قرار املجلس األعلى عدد  -150
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فإنها تجيز استئناف القرار الذي يرفض االعتراف أو التذييل الصيغة التنفيذية للقرار  

 ي أو الدولي.التحكيمي، شريطة أن يكون قد خرق قاعدة من قواعد النظام العام، سواء الداخل

 املبحث الثاني : آثار الدفع بالنظام العام على الحكم التحكيمي 

عمل املشرع املغربي، على منح األطراف كامل الحرية لوضع اتفاقاتهم بخصوص حل النزاعات  

الناشئة في بعض املجاالت التي حدد إمكانية اللجوء فيها إلى التحكيم في حاالت محددة حصرا، في الشكل 

 يحمي حقوق كل طرف.الذي 

من تم كان ملبدأ سلطان اإلرادة دور كبير في تحديد الشروط واإلجراءات الالزم إتباعها في حالة  

قيام نزاع بين األطراف وذلك باتفاق سابق عن نشوء هذا النزاع، وال يمكن في مقدور الهيئة التحكيمية 

 املعروض عليها، سوى االستجابة لطلبات األطراف.
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وضمانا لفاعلية القرارات التحكيمية، عمدت الدول إلى تقييد عمل الهيئة غير أنه  

، من خالل الدفع به في كل مرة اتضح فيها خرق القرار التحكيمي 152بمبدأ النظام العام 151التحكيمية

 .153لهذا املبدأ

                                                           
التحكيمية يتم اختيارها من بل األطراف تستقل الهيئة التحكيمية عن الهيئة القضائية في مجموعة من الخصائص، بيد أن الهيئة  -151

وهو أمر راجع إلى اتفاقهم، مع أن أداء عملهم وانتهاء البت في القضية تستحق أتعاب عن عملها تتضمن النفقات الالزمة ملسطرة التحكيم 

يم حرا،  كيم إذا كان التحكوأتعاب املحكمين حيث يرفق بكل طلب تحكيم رسوم الدعوى التي يقدرها مركز التحكيم مؤسساتيا وهيئة التح

 وتكون هذا املبالغ غير قابلة لالسترداد.

 ويجب اإلشارة إلى أنه ال ينبغي عادة أن تتجاوز القيمة األولية من مصاريف التحكيم مجموع النفقات اإلدارية والد األدنى لألتعاب الذي

 لة لالسترداد والناتجة هن إعداد وثيقة املهمة.يحتسب باالعتماد على قيمة الطلب ونفقات هيئة التحكيم املتوقعة القاب

وإذا تعذر احتساب هذا املبلغ تحدد بصورة تقديرية الدفعة على حساب املصاريف املبدئية ويعتبر ما يقدمه املدعي جزءا ال يتجزأ من 

 التجارة الدولية. حصته من الدفعة على حساب املصاريف التي تحددها هيئة التحكيم كما هو الحال في قواعد تحكيم غرفة

ـ انظر إسماعيل أبو ياسين : تسوية نزاعات عقد النقل البحري للبضائع عن طريق التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، 

 .311ص  7192/  7192جامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكادير، السنة الجامعية 
رة إلى أنه لم يعد ذلك الجمع قائم بين مفهوم النظام العام السياس ي والنظام العام االقتصادي، بل تم التفرقة بينهم في يجب اإلشا -152

وقت قريب، فهي تفرقة ذات بعد تاريخي للنظام العام، فالنظام العام السياس ي هو نظام عام تقليدي يسهر على عدم مساس العقد 

عمدة في الدولة واألسرة والفرد، فالنظام العام التقليدي يضم مجموعة قواعد لها صبغة السمو ألنها بمقومات الدولة، وتتمثل هذه األ 

 تهدف إلى حماية املبادئ األساسية التي يستمر عليها تنظيم املجتمع.

العكس حيث يوجد نظام عام أما النظام العام االقتصادي لم يظهر إال حديثا، وهذا ال يعني أن القانون املدني لم يعرف هذا املظهر بل ب

اقتصادي ذا توجه ليبرالي، أما القانون املدني املعاصر فيجسد نظاما عاما اقتصاديا مخالفا، بمعنى تدخلي، وهذا التدخل يختلف على 

ام عنوعين نظام عام حمائي يجد مصدره في املذهب الفردي بهدف فقط حماية الطرف الضعيف اقتصاديا، كالعامل واملستهلك، ونظام 

 توجيهي يقوم على أساس توجيه االقتصاد الوطني باستبعاد العقود التي تخالفه . 

 ـ راجع بهذا الشأن خالد مجاهدين : النظام العام في العقد، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم

  992القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء ص 
يلعب النظام العام دورا هاما في مجال التجارة الدولية، واملتمثل أساسا في الحفاظ على املبادئ واألسس الجوهرية فوق الدواية التي  -153

 من شأنها تحقيق مصالح التجارة الدولية .

ف مبادئه في التجارة الدولية، وهو ما يعر ففكرة النظام العام في التحكيم البحري تتجلى في استبعاد املحكم لكل قانون ال يتماش ى مع 

 بالوظيفة السلبية أو إبطال العملية التجارية.

ورغم إقرار الدول من حيث املبدأ لفكرة النظام العام إال أنها تتفاوت في مسألة التوسع أو التضييق في مفهومه، فبعضها يأخذ بفكرة 

فق وفلسفة هذا النظام، بينما العض األخر منها يأخذ بفكرة النظام العام الدولي النظام العام الداخلي فقط، لذا صيغت تشريعاتها بما يت

 ويقدمه على النظام العام الداخلي في العالقات الخاصة للنظام العام .

التي تأخذ  ةوتأسيسيا على ذلك فإن الدولة التي تأخذ بفكرة النظام العام الداخلي تحتكم إلى مفهومها الوطني الداخلي بينما تحتكم الدول

 بفكرة النظام العام الدولي إلى التعامل الدولي لتحديد جواز التحكيم أو عدمه في نزاعات النقل البحري للبضائع .

 .911و  919ـ إسماعيل أبو ياسين : م.س ص 
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على أساس ذلك، خول املشرع لألطراف إمكانية الطعن بالبطالن في القرار التحكيمي الداخلي  

ط، في حين أن الدولي غير قابل للطعن بالبطالن، وإنما قابل لطعن في األمر الرافض لطلب االعتراف فق

 بالصيغة التنفيذية.

 املطلب األول : آثار الدفع بالنظام العام عند الطعن ببطالن القرار التحكيمي

له، وكذا إبطا يترتب عن الطعن ببطالن القرار التحكيمي، وقف هذا األخير ) الفقرة األولى (، 

 أو رفض الطعن بالبطالن فيه ) الفقرة الثانية (.

 الفقرة األولى : وقف تنفيذ القرار التحكيمي 

إن الطعن في القرارات التحكيمية بالبطالن، يدفعنا للتساؤل عن مدى إمكانية وقف تنفيذه  

 طلب األطراف ؟ نتيجة الطعن املوجه ضدها، وهل يكون ذلك بقوة القانون، أم أن األمر يستوجب

 أوال : وقف تنفيذ القرار التحكيمي بقوة القانون 

من ق.م.م ينص على أن ممارسة الطعن بالبطالن يوقف تنفيذ  372ـ  39بالرجوع إلى الفصل  

 الحكم التحكيمي.

أن طلب التصحيح أو التأويل يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي وأجل  372ـ  31وجاء في الفصل  

 حين تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي. تقديم الطعون إلى

وبالتالي، يتضح لنا جليا أن املشرع املغربي رتب عن الطعن بالبطالن وكذا طلب تصحيح أو  

تأويل الحكم التحكيمي، وقف تنفيذ القرار التحكيمي، وإن كان قد أشار إلى تطبيق القواعد املتعلقة 

ال يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ بموجب وذلك بموجب  بالتنفيذ املعجل على األحكام التحكيمية التي

 .372ـ  79الفقرة األخيرة من الفصل 
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من قانون  9219وبذلك يكون املشرع املغربي سلك نفس االتجاه الذي سارت عليه املادة  

 ر املسطرة املدنية الفرنس ي، والتي تنص على أنه : " يوقف أجل ممارسة الطعن في القرار التحكيمي املشا

تنفيذ القرار التحكيمي وللطعن املقدم داخل األجل نفس األثر  9212و  9217و  9219إليه في الفصول 

". 

وبذلك يكون املشرع الفرنس ي، قد أكد على أن الطعن في القرار التحكيمي وآجال الطعن  

 يوقفان تنفيذه بقوة القانون.

خرى، والتي اتخذت اتجاها مغايرا، إال أن هذا الوضع غير قائم بالنسبة لبعض التشريعات األ  

واستوجبت لوقف التنفيذ أن يطلب ذلك الطرف املنازع في القضية املعروضة على الهيئة التحكيمية 

 .154واملعني باألمر

 

ولعل ما يبرر سلوك هذا االتجاه في نظر هذه التشريعات، هو أن فوقف التنفيذ كأثر للطعن  

ملتطلبات التحكيم وما يتميز به من سرعة وعدالة في إصدار القرار في القرار التحكيمي ال يستجيب 

 .155التحكيمي

 ثانيا : وقف تنفيذ القرار التحكيمي بطلب من الخصوم

اتخذت بعض التشريعات موقفا مغايرا لالتجاه الذي يرتب عن الطعن بالبطالن وقف تنفيذ  

أن الطعن بالبطالن ال يوقف تنفيذ الحكم القرار التحكيمي بقوة القانون، كالتشريع املصري الذي أكد 

                                                           
154 - Nathalie Najjar : op, cit , p 445. 

 .99ص  9119ف اإلسكندرية، طبعة أحمد أبو الوفا : التحكيم في القوانين العربية، نشأة املعار  -155
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التحكيمي إال إذا تقدم الطرف الذي يهمه األمر طلب بذلك إلى الجهة املختصة التي تبقى لها صالحية 

 قبول الطلب أو رفضه.

والتي جاء  9112من قانون التحكيم لسنة  22وقد أكد ذلك املشرع املصري بموجب املادة  

على رفع دعوى لبطالن وقف تنفيذ القرار التحكيمي، ومع ذلك يجوز للمحكمة فيها على أنه : " ال يترتب 

أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب املدعي ذلك وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية، وعلى املحكمة الفصل 

 في دعوى البطالن خالل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا األمر ."

طرف املعني باألمر يتوقف على ضرورة توفر غير أن قبول طلب وقف التنفيذ املقدم من  

 الشروط التالية : 

من قانون  22ـ تقديم دعوى الطعن بالبطالن في األجل القانوني ووفق إجراءات صحيحة طبقا للمادة 

 ؛ 9112التحكيم املصري لسنة 

مي من يـ تقديم طلب من طرف املعني باألمر، بحيث ال يكون للمحكمة صالحية وقف تنفيذ الحكم التحك

 من قانون التحكيم ؛ 23تلقاء نفسها بل يتوقف ذلك على ضرورة تقديم الطلب كما أكدت املادة 

ـ أن يكون طلب وقف التنفيذ مبنيا على أسباب جدية، بحيث يكون طالب وقف التنفيذ ملزما بتقديم 

 املبررات الكافية التي دفعته لطلب وقف التنفيذ.

هذا ويجب اإلشارة إلى أن تقديم طلب وقف التنفيذ للمحكمة فإن قرارها ال يخرج عن حالتين  

 : 
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: إذا استجابت املحكمة لطلب وقف تنفيذ القرار التحكيمي، فلها أن تأمر املحكوم له  ـ الحالة األولى

 .156بتقديم كفالة أو ضمان مالي

لقرار التحكيمي، فإنه ال يجوز الطعن في هذا األمر :  إذا رفضت املحكمة وقف تنفيذ ا ـ الحالة الثانية

 .157ألنه يعتبر بمثابة أمر بتنفيذ قرار التحكيم والذي ال يجوز فيه الطعن

وعليه، فإن املشرع املصري وإن قيد املحكمة بضرورة توفر طلب املعني باألمر لوقف تنفيذ  

قانون  التقيد بالشروط املنصوص عليها في الحكم التحكيمي، فإنه في املقابل ألزم املعني باألمر بضرورة

 التحكيم املصري تحت طائلة عدم القبول، وبالتالي رفض الطلب من طرف املحكمة.

 الفقرة الثانية : إبطال القرار التحكيمي أو رفض طلب الطعن بالبطالن

ها، تإذا تبين للمحكمة من خالل املستندات املقدمة أمامها وبعد تمحيص وتفسير دقيق ملعطيا 

فإن قرارها ال يخرج هن أمرين، إما أن تصدر قرار يقض ي ببطالن القرار التحكيمي ) أوال (، أو تقض ي 

 برفض الطلب بقرار نهائي وبمثابة أمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ) ثانيا (.

 أوال : إبطال القرار التحكيمي 

ون فإنها تقض ي ببطالنه، د بعد تأكد املحكمة من كون القرار التحكيمي مخالفا للنظام العام، 

حاجة إلى تمسك األطراف بالنظام العام، والذي يعتبر السبب الوحيد الذي يمكن للمحكمة من خالله 

 .158أن تقض ي بالبطالن دون حاجة إلى طلب األطراف

                                                           
 .912محمد العفس : م.س ص  -156
 .919املرجع السابق ص  -157
إن الحكم ببطالن حكم التحكيم  ــ وفقا ملعاهدة نيويورك ــ في الدولة التي صدر حكم التحكيم على إقليمها يؤدي إلـى فقدان هذا  -158

هذه القاعدة  أن معاهدة نيويورك ال تنطلق من فكرة عدم تركيز حكم  الحكم ، إلمكانية الخضوع ألحكام معاهدة نيويورك ، وتؤكد

التحكيم ، بل تعترف لقانون الدولة التي صدر التحكيم على إقليمها بأهمية بالغة، وتتضح تلك األهمية على وجه الخصوص بما تفرضه 
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وما يؤكد أن القرار التحكيمي مخالف للنظام العام ويستوجب البطالن، هو األمر الذي ينتج  

 .159رار التحكيمي من الوجود وفقدانه لقوة الش يء املقض ي بهعنه اختفاء الق

وتبعا لذلك فقد خول املشرع ملحكمة االستئناف التي أبطلت القرار التحكيمي أن تبت في  

جوهر النزاع في إطار املهمة املسندة للهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم باإلبطال لغياب اتفاق التحكيم 

من ق.م.م الذي ينص على أنه : " إذا أبطلت محكمة  372ـ  32اء في الفصل أو بطالنه وذلك طبقا ملا ج

االستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار املهمة املسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر 

 حكم باإلبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطالنه."

 كيمي ثانيا : رفض طلب الطعن بالبطالن في القرار التح

                                                           

محاكم الدولة التي عقدت جلسات التحكيم على  هذه املعاهدة من أن انعقاد االختصاص بنظر دعاوي البطالن ضد أحكام التحكيم إلى

 إقليمها أو ملحاكم الدولة الذي يسري قانونها على إجراءات التحكيم دون سواهما.

 ،واستنادا ملقتضيات هذه ملعاهدة، فإنه على جميع األنظمة القانونية األخرى أن ترفض االعتراف بأي أثر على حكم التحكيم الذي تم أبطاله

الحكم الصادر على القضاء بالبطالن والذي يؤدي إلـى عدم تمتع حكم التحكيم بالخضوع ملعاهدة نيويورك أن يكون هذا ويشترط في 

 يقض ي بإلغاء قرار التحكيم .
ً
 ببطالن القرار التحكيمي، وليس حكما

ً
 الحكم قاضيا

حة االتفاقـات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول وتنص املادة السابعة من االتفاقية على أنه : " ال تخل أحكام هذه االتفاقية بصـ

 املتعاقدة بشأن االعتراف بأحكام املحكمين وتنفيـذها وال تحرم أي طرف من حقه في االستفادة بحكم من أحكام املحكمين بالكيفية وبالقدر 

 " املقـرر في تشريع أو معاهدات البلد املطلوب إليها االعتراف وتنفيذه .

 مع أن  فمعاهدة
ً
نيويورك ال تضع إال حد أدنى من الشروط املتطلبة في حكـم التحكـيم مـن أجـل االعتراف به وتنفيذه وال تتعارض مطلقا

 ييكون قانون أي دولة متعاقدة يتمتع بقدر أكبر من الحرية واملبادرة عن ذلك الذي تضعه املعاهدة ، وينزل بذلك عن هذا الحد األدنى الـذ

 ة .تضعه املعاهد

فاتفاقية نيويورك ارتكزت على مبدأ يسمح للقضاء بوقف قرار التحكيم الذي يصدر عن السلطة املختصة في الدولة التي جرى بها صدور 

 حكم التحكيم أو في الدولة التي طبق قانونها بموافقة أطراف النزاع على إجراءات التحكيم، أو رفض إصدار األمر بتنفيذ قرار التحكيم .

النص وكما هو مطروح بصورته القائمة لم يحدد املقصود بوقف قرار التحكيم، األمر الذي يتيح للقاض ي أن يتوسع في مفهومه فعمومية 

ـل بويستند إلى أي عيب يراه في قرار التحكيم يكون من شأنه التأثير على القرار، وهذا ما يشكل عائقا أمام تنفيذه ما لم يتم الفصـل مـن ق

 ليه أمر بطالن قرار التحكيم .القضاء املطروح ع

 أن توقف الفصل في هذا 
ً
لذلك فاملادة السادسة من االتفاقية تنص على أنه : " للسلطة املختصة املطروح أمامها الحكم إذا رأت مبررا

 سابقة ".الحكم إذا كان قد طلب إلغاء الحكـم أو وقفـه أمـام السلطة املختصة املشار إليها في الفقرة ) ه ( من املادة ال

انظر بهذا الشأن، سالم توفيق حسين منصور : بطالن حكم التحكيم ـ دراسة تحليلية مقارنة ـ بحث لنيل شهادة املاجستر في القانون 

 وما يليها. 17، ص 7191الخاص، جامعة األزهر بغزة فلسطين، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
 .919املرجع السابق ص  -159



 

 

97 

إذا تأكدت املحكمة من خالل ظروف ووقائع القضية ووثائق امللف املعروضة عليها، أن القرار  

 التحكيمي ال يخالف النظام العام، فإنها تقض ي برفض طلب الطعن ببطالن القرار التحكيمي.

 ر ويترتب على رفض طلب الطعن بالبطالن ملخالفة القرار التحكيمي للنظام العام يؤدي إلى أم 

محكمة االستئناف بتنفيذ القرار التحكيمي، ويكون هذا القرار نهائيا ال يمكن الطعن فيه سوى بالنقض، 

من ق.م.م الذي جاء فيه ما يلي : " إذا قضت محكمة االستئناف برفض دعوى  372ـ  39طبقا للفصل 

 البطالن وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.

قرارات محكمة االستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد  تكون 

 العادية."

هذا، ويجب اإلشارة إلى أن تخويل املشرع ملحكمة االستئناف صالحية البت في موضوع النزاع في 

كل التحكيم يشحالة إبطال أو بطالن القرار التحكيمي، راجع إلى اعتقاده بأن سلوك األطراف ملسطرة 

، وتوجه بذلك 160درجة أولى في التقاض ي، وبالتالي ال داعي إلطالة النزاع بالرجوع إلى محكمة الدرجة األولى

 .161وفق الغاية التي قصدها األطراف ابتداء من لجوءهم إلى مسطرة التحكيم

  نفيذيةاملطلب الثاني : آثار الدفع بالنظام العام عند طلب االعتراف والتذييل بالصيغة الت

، بالرغم  من عدم 162بمجرد صدور القرارات التحكيمية فإنها تحوز حجية الش يء املقض ي به   

 قابليتها للتنفيذ الجبري إال بعد صدور أمر بتذييلها  بالصيغة التنفيذي  من    رئيس 

                                                           
160 - P.Fauchard, E.Gaillard, B.Goldman : traité de l’arbitrage commercial international, LITEC et DELTA, paris 2004, p 460. 

 .991محمد العفس : م.س ص  -161
رغم اعتماد املشرع الفرنس ي ملنهجية التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي إال أنه أنتهج طريقا آخر بالنسبة لحجية حكم  -162

التي تعطي الحجية لحكم  9229كيم إذ أحال األمر في نصه على ذلك في نظام التحكيم الدولي إلى التحكيم الداخلي و بالضبط املادة التح

 التحكيم منذ لحظة صدوره :

 " La sentence arbitrale a dés quelles est  rendu l'autorité de la chose jugée relativement a la contestation qu'elle  tranche." 
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 املحكمة املختصة، الصادر الحكم في دائرتها.

 بعد صدور أو بتذييلها بالصيغة التنفيذية، ال  فعدم قابلية القرارات التحكيمية للتنفيذ إال  

يفقدها حجيتها، وإنما فقط قوتها التنفيذية، على اعتبار أن هذه الحجية ال تزول إال في حالة صدور قرار 

 .163نهائي ببطالنها

وبالتالي فإن مسألة تذييل القرار بالصيغة التنفيذية يرجع إلى املحكمة، بعد دراسة كل  

ئق املعروضة أمامها، فيصدر قراراها إما بقبول طلب االعتراف، أو رفض االعتراف املقتضيات والوثا

 . 164والتذييل بالصيغة التنفيذية

 الفقرة األولى : قبول طلب االعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية 

إن تنفيذ األطراف للقرار التحكيمي بصفة حبية، يحول دون طلب تذييله بالصيغة التنفيذية،  

تبار أن اللجوء إلى التحكيم في ذاته هو عبارة عن حل للنزاع بين األطراف بطريق حبي، غير أن على اع

                                                           

يتعلق بالخالف الذي يحسمه ، و يفهم من ذلك أن القانون الفرنس ي  بمعنى للحكم التحكيمي منذ صدوره حجية الش يء املقض ي فيه فيما

  يسير في فلك الليبيرالية
ً
 كان القانون املطبق و أيا

ً
ان ك املطلقة فيما يخص أحكام التحكيم الدولي فتتوسع الحجية وسط هذه األحكام أيا

 املكان الذي صدر فيه الحكم.

و يالحظ أن املشرع الفرنس ي ركز في املادة السالفة الذكر على موضوع النزاع أي أن الحجية ال تتعدى املوضوع الذي فصل فيه الحكم ،مما 

ضال الفرنس ي يسمح ف سبق الحديث عنه حول تحديد نطاق حجية حكم التحكيم بالنسبة للموضوع وتجدر  اإلشارة إلى أن قانون التحكيم

عن حق االستئناف بالطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي الداخلي ، و يترتب على ذلك أن حكم التحكيم الداخلي يصدر و هو حائز لحجية 

فويض تالش يء املقض ي فيه دون قوة األمر املقض ي فيه إال إذا تنازل األطراف مسبقا عن الطعن باالستئناف ، أو كان التحكيم مقترنا بال

 دون تحفظ األطراف و إعالن تمسكهم بالحق في االستئناف.

و كما هو معلوم في جميع قوانين التحكيم الوطنية أن األصل في حجية الش يء املقض ي فيه للحكم التحكيمي هي حجية نسبية بالنسبة 

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، و ليس له  لألطراف فهي ال تمد إلى الغير .و إذا ما تضرر الغير من حكم التحكيم فله أن يرفع دعوى 

 الحق في رفع دعوى البطالن أو الطعن في حكم التحكيم لكونه أجنبي عنه و هو غير طرف في الخصومة .

ـ انظر سليم بشير : الحكم التحكيمي والرقابة القضائيةـ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية 

 وما يليها. 799، ص 7199/  7191الحقوق، السنة الجامعية 
 .222، ص 7117خالد محمد القاض ي : موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق مصر، الطبعة األولى،  -163
ا تعلق األمر االبتدائية إذاعتبرت محكمة االستئناف بالدار البيضاء أنه يتم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس املحكمة  -164

إلى  دبنزاع مدني، أو من قبل املحكمة التجارية إذا تعلق األمر بنزاع تجاري، في حين إذا تعلق األمر بنزاع إداري، فقد اعتبرت أن األمر يعو 

 املحكمة اإلدارية التي لها صالحية النظر في تذييل القرار بالصيغة التنفيذية وليس إلى رئيسها.

 .997، أورده محمد العفس : م.س ص 7119/  3/  2بتاريخ  291كمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم ـ قرار مح



 

 

99 

تعنت أحد الطرفين عن تنفيذ القرار، يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري الذي يحتاج إلى تذييل القرار 

يذية، ونميز فالتحكيمي بالصيغة التنفيذية، بعد سلوك مسطرة طلب االعتراف والتذييل بالصيغة التن

 في هذا اإلطار بين : 

 

 أوال : القرارات التحكيمية الوطنية 

على أنه : " ال ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إال بمقتض ى أمر بتخويل  372ـ  39تنص املادة  

 الصيغة التنفيذية يصدره رئيس املحكمة الصادر الحكم في دائرتها.

يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية  

لدى كتابة ضبط املحكمة من لدن أحد املحكمين أو الطرف األكثر استعجاال داخل أجل سبعة أيام 

 كاملة التالية لتاريخ صدوره .

دى كتابة ضبط محكمة إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي ل

 االستئناف وفقا ملقتضيات الفقرة السابقة.

 ويصدر األمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس األول لهذه املحكمة."

يستشف من خالل هذه املادة أن االختصاص بتذييل القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية  

 املراد تذييله بالصيغة التنفيذية. يكون لرئيس املحكمة املختصة التي صدر بدائرتها القرار 
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) محكمة النقض حاليا ( بقوله : " االختصاص باعطاء الصيغة  165وهو ما أكده املجلس األعلى 

التنفيذية ألحكام املحكمين يرجع إلى رئيس املحكمة االبتدائية التي صدر املقرر في دائرة نفوذها ) الدار 

تبرت أن صدور املقرر التحكيمي بمدينة الدار البيضاء كاف البيضاء أنفا (، ومحكمة االستئناف ملا  اع

إلعطاء االختصاص ألي محكمة من املحاكم االبتدائية املوجودة بالدار البيضاء، تكون قد فسرت البند 

 من قانون املسطرة املدنية." 371من العقد التحكيمي تفسيرا خاطئا وخرقت الفصل  99

فإن االختصاص بالتذييل بالصيغة التنفيذية ينعقد أما إذا تعلق األمر باستئناف حكم  

 للرئيس األول ملحكمة االستئناف.

وما يالحظ من خالل هذه املادة أن املشرع لم يشترط شكال معينا في طلب التذييل بالصيغة  

واتفاق التحكيم وترجمة لهذه الوثائق إلى  166التنفيذية، وإنما اشترط فقط إيداع أصل الحكم التحكيمي

                                                           
ص  7112السنة 2منشور بدفاتر املجلس األعلى عدد  11/  9/  3/   299ملف تجاري عدد  7117/  12/  99بتاريخ  9131قرار عدد  -165

993. 
 ملدنية الفرنس ي الجديد.من قانون اإلجراءات ا9222نصت املادة  -166

على ما يلي: " ال يكون الحكم التحكيمي قابال للتنفيذ اإلجباري إال بموجب صيغة تنفيذية يصدرها محكم البداية التي صدر في نطاقها 

 . الحكم التحكيمي

رفقا جلة أصل الحكم التحكيمي مويأمر بالصيغة التنفيذية قاض ي التنفيذ في الحكم، لهذه الغاية يودع أحد املحكمين أو الطرف األكثر ع

 بنسخة من العقد التحكيمي أمام املحكمة ".

ووسع العملية إلى أطراف الحكم وباألخص الطرف املستعجل،  أن املشرع الفرنس ي بقي على إلزام أحد املحكمين إيداع الحكم التحكيمي

 ولم يحدد أية مدة لإليداع .

على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو  على أن : " يجب9112نة  لس 72من قانون التحكيم رقم   22نصت املادة 

 صادرا بلغة أجنبية... صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمته باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة، إذا كان

 لحصول على صورة من هذا املحضر ."ا ويحرر كاتب املحكمة محضرا بهذا اإليداع، ويجوز لكل طرفي التحكيم طلب

يحدد مدة معينة لإليداع، وحصر األمر في من حكم لصالحه وليس  ويتبين وأن املشرع املصري هو اآلخر لم يكلف املحكمين باإليداع، ولم

 املستعجل. للطرف

لى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم على : "... وتتو  9113بريل أ 79املؤرخ في  9113لسنة  27من قانون التحكيم رقم  33نص املادة 

يوما من صدوره وتودع في نفس األجل أصل الحكم مرفوقا باتفاقية التحكيم بكتابة املحكمة املختصة في مقابل  92في ظرف   إلى األطراف

 أداء ". وصل، وال يخضع اإليداع ألي

التشريعات السابقة ، إذ حمل مسؤولية اإليداع للمحكمين ولم  ويتضح  من النص أن املشرع التونس ي انتهج مسلكا آخر غير الذي سلكته

 92ذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى وحتى ال تبقى األمور تتراوح دون فائدة ألزم هيئة التحكيم إيداع األصل خالل  يكلف األطراف عناء

 وهيئة التحكيم من مصاريف اإليداع . يوما، ثم لم يكتف بذلك بل أعفى األطراف

 وما يليها.  771أنظر بهذا الشأن : سليم بشير : م.س ص 
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ة العربية، بهدف تمكين رئيس املحكمة من بسط رقابته على مدى صحة القرار التحكيمي، وعدم اللغ

مخالفته للنظام العام، ليصدر بعد ذلك أمرا بتذييل القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وهو أمر نهائي 

 غير قابل ألي طعن كان.

 ثانيا : القرارات التحكيمية األجنبية 

من ق.م.م أنه : " يعترف باألحكام التحكيمية الدولية في اململكة إذا  372ـ  29جاء في الفصل  

 أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا االعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

يخول االعتراف والصيغة التنفيذية لهذه األحكام في املغرب وفق نفس الشروط لرئيس املحكمة 

رت في دائرتها أو رئيس املحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم التجارية التي صد

 بالخارج."

من خالل هذا الفصل يستشف أن املشرع املغربي، حافظ على مقتضيات املادة الثالثة من اتفاقية 

ن بأحكام املحكميوالتي جاء فيها، على أنه يتوجب على كل دولة متعاقدة أن تعترف  9129نيويورك لسنة 

 كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفق القواعد املسطرية املتبعة في الدولة التي يطلب تنفيذها فيها.

غير أن املشرع املغربي لم يأخذ بهذه املقتضيات بمفهومها العام، بل أوجب على كل من يطلب  

الحكم التحكيمي مرفق باتفاق  االعتراف بالحكم التحكيمي أن يتبث وجوده، عن طريق اإلدالء بأصل

التحكيم أو نسخة من هاتين الوثيقتين متوفر فيهما شروط الصحة املطلوبة، مع اإلدالء بترجمة عربية 

من  372ـ  39لهذه الوثائق إذا كانت محررة بلغة أجنبية، طبقا ملا جاء في الفقرة الثانية من الفصل 

 ق.م.م.

لتحكيمي الدولي بكتابة ضبط املحكمة املختصة إلزاميا ونتساءل عن ما إذا كان إيداع الحكم ا 

 أم ال، وهل يراعى في ذلك األجل املخصص إليداع الحكم التحكيمي الداخلي  ؟
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اعتبرت محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء، أن إيداع الحكم التحكيمي الدولي بكتابة  

قط الحكم التحكيمي الداخلي، أما الحكم ضبط املحكمة املختصة، غير إلزامي ألن اإليداع يخص ف

 .9129167التحكيمي الدولي، فطريقة تنفيذه منظمة بمقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة 

وجاء في قرار للمجلس األعلى ) محكمة النقض حاليا ( : " أن القرار التحكيمي موضوع النازلة  

كيمية األجنبية وتنفيذها الصادرة عن من االعتراف باملقررات التح 3مستدل به في املغرب، وأن الفصل 

يجعل  91/  7/  91املصادق عليها من طرف املغرب بمقتض ى ظهير  29/  9/  1األمم املتحدة بتاريخ 

تنفيذ املقرر التحكيمي األجنبي عن طريق قواعد املسطرة املتبعة في التراب املستدل فيه باملقرر دون أن 

راف باملقررات التحكيمية الوطنية أو بتنفيذها مما يدل على تفرض شروطا مشددة غير املفروضة لالعت

أن االختصاص مسند بمقتض ى االتفاقية التي تحيل على مقتضيات مسطرة التنفيذ في باب التحكيم 

من قانون املسطرة املدنية فال مبرر لالستدالل بمقتضيات  371للقانون الوطني موضوع الفصل 

ي يهم األحكام القضائية وأنه باإلضافة إلى طريقة رفع طلب االعتراف من القانون الذ 231و  99الفصلين 

والتنفيذ للمقرر التحكيمي األجنبي منظمة بمقتض ى الفصل الرابع من االتفاقية الذي ال يجعل أجال 

من ق.م.م يهم التحكيم الداخلي وال يترتب عن عدم مراعاته أي أثر على  371لإليداع، فإن أجل الفصل 

  168نفيذ فلم يخرق القرار أي مقتض ى ."األمر بالت

وتجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية، يختلف حسب ما  

إذا كان الحكم التحكيمي قد صدر في املغرب، فإنه في هذه الحالة ينعقد االختصاص بنفس الطريقة 

 كمة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها.التي يكون فيها لألحكام التحكيمية الوطنية لرئيس املح

                                                           
 .992أورده محمد العفس : م.س ص  7112/  9913ملف تجاري عدد  7119/  19/  79بتاريخ  7119/  3922قرار عدد  -167
 .999، منشور بدفاتر املجلس األعلى : م.س ص 19/   211ملف تجاري رقم  7111/  19/  91بتاريخ  91قرار رقم  -168
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أما إذا كان الحكم التحكيمي صدر بالخارج، فإن االختصاص ينعقد لرئيس املحكمة التابع لها  

 مكان التنفيذ.

، رهين 169وعلى الرغم من كل ما سبق فإن قبول تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي واالعتراف به 

 . 170والوطنيبضرورة احترامه للنظام العام الدولي 

 الفقرة الثانية : رفض االعتراف وتذييل القرار التحكميمي بالصيغة التنفيذية

                                                           
كما هو معلوم فإن الحكم التحكيمي يحوز حجية الش يء املقض ي فيه بمجرد صدوره في بلد املنشأ، لكن هذه الحجية موقوفة مؤقتا  -169

في مادتها  9129بالنسبة لألحكام التحكيمية الدولية إلى أن يتم االعتراف بها في بلد التنفيذ، وهذا ما قررته صراحة اتفاقية نيويورك سنة 

 الثالثة.

 ال أن التساؤل الذي يبقى مطروحا، هل أن األحكام التحكيمية الدولية حائزة لحجية الش يء املقض ي فيه ، قبل االعتراف بها ؟إ

إن الجواب على هذا اإلشكال يقتض ي التفرقة بين االعتراف بالحكم التحكيمي الدولي واألمر بتنفيذه، فمن املمكن جدا كما سبق الذكر أن 

االعتراف له بالحكم التحكيمي الدولي دون طلب األمر بالتنفيذ، أي االكتفاء باالعتراف دون التنفيذ، ولكن ال يتصور يطلب صاحب املصلحة 

 األمر بالتنفيذ دون أن يسبقه االعتراف.

ن القضاء مومفهوم االعتراف هو أن الحكم التحكيمي صدر بشكل صحيح وملزم لألطراف، أما التنفيذ فمعناه أن يطلب الخصم املحكوم له 

 إلزام املحكوم عليه بتنفيذ ما جاء بالحكم التحكيمي جبرا عنه، وذلك بموجب اإلجراءات التنفيذية قيد التنفيذ.

أن االعتراف بحكم التحكيم الدولي هو إجراء دفاعي يستغل عند طرح النزاع من جديد على  M.Hunterو   A.Red Fermو حسب الفقه  

محكمة التحكيم ، و على هذا األساس يمكن للطرف صاحب حكم التحكيم املعترف به تقديمه كحقه  القضاء بعد الحكم فيه من قبل

 على الطرف اآلخر ، و إن اإلعتراف هو إعطاء لحكم التحكيم حجية الش يء املقض ي فيه.

ة من أجل نفس النزاع الذي إن طلب االعتراف بالحكم التحكيمي إجراء دفاعي يلجأ إليه صاحب املصلحة عند مطالبته أمام قضاء الدول

سبق طرحه أمام التحكيم، فيدفع صاحب الحكم التحكيمي بحجية الش يء املقض ي فيه،وإلثبات ذلك يتقدم صاحب الحكم التحكيمي 

 بطلب االعتراف بحكمه هذا وصحته ثم يقدمه إلى العدالة للحكم بسبق الفصل.

 بالتنفيذ، وما يؤكد هذا املفهوم هو أن معظم التشريعات الوضعية أوردتمر تما األ وعليه، فإن االعتراف بالحكم التحكيمي الدولي ال يعني ح

تين  داالعتراف إما في مواد مختلفة عن املواد املتعلقة بالتنفيذ كما هو الحال بالنسبة  للمشرع الفرنس ي الذي أورد موضوع االعتراف في املا

من نفس القانون التي أحالت األمر على  9211 األحكام التحكيمية الدولية في املادةق.إ.م.إ..ف.ج بينما أورد موضوع تنفيذ   9211و  9219

 نفس القانون. من 9221إلى   9229املواد من 

األحكام التحكيمية الدولية وهي نتيجة للتطور اإلتفاقي  نموذج فريد من نوعه، بشأن االعتراف وتنفيـذ 9129هذا وتعتبر، اتفاقية نيورك  

 وتنفيذ األحكام التحكيمية الدولية. باالعتراف الدولي الخاص

التي يرجع إليها الفضل في السبق في محاولة إيجاد الحلول  وهي االتفاقية9172كانت اتفاقية جنيف سنة  9129فقبل اتفاقية نيورك سنة 

 األحكام التحكيمية الدولية. املناسبة ملشكلة تنفيـذ

 9172وى موضـوع االعتراف الدولي لشرط التحكيم أو مشارطته وبقيت اتفاقية جنيف سنة  لم يتناول سـ 9173ألن برتوكول جنيف لعام 

بدون تحقيـق األهداف األساسية التي كانت ترمي إليها، وجمعت بين األحكام التحكيمية األجنبية، واألحكام القضائية األجنبية بل أخضعت 

 لثانية.إجـراءات تنفيـذ األولـى علـى نفس اإلجراءات بالنسبة ل

 وما يليها.  732ـ راجع بهذا الشأن، سليم بشير : م.س ص 

 .72، ص 7113ـ أحمد هندي : تنفيذ أحكام املحكمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، طبعة 
 .992محمد العفس : م.س ص  -170
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خول املشرع املغربي لرئيس املحكمة املختصة رفض االعتراف وتذييل القرار التحكيمي  

 بالصيغة التنفيذية سواء كان هذا القرار داخليا أو دوليا، متى كان مخالفا للنظام العام.

لى اتفاقية نيويورك فقد حددت مجموعة من الحاالت التي يتم فيها رفض القرار وبالرجوع إ 

 التحكيمي وهي : 

ـ عدم صحة اتفاق التحكيم، بحيث أن اتفاق التحكيم ال يعدو أن يكون إال تعبيرا عن إرادتين تراضيا 

وعية تتوافر الشروط املوضعلى اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات ثارت أو قد تثور، و لذا يلزم أن 

الالزمة لصحة أي اتفاق، كما يلزم توافر الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون ليرتب بذلك كافة آثاره 

 القانونية.

في قضية هضبة األهرام  19/99/9192وفي قرارا صادرا عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 

" وبين شركة E.G.O.T.Hملصرية للسياحة والفنادق " املصرية، املتعلق باالتفاق املبرم بين الهيئة ا

، واملوقع عليه من لدن وزير السياحة املصرية، 73/97/9192"، بتاريخ: S.P.Pممتلكات جنوب الباسفيك "

أيدت محكمة النقض قرار محكمة االستئناف بباريس، حينما ألغت الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة 

، مستندة في ذلك إلى أن العقد قد خال من شرط التحكيم 99/12/9192:  التجارة الدولية بباريس بتاريخ

الذي نص على إحالة أي منازعة خاصة بهذا العقد إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، فانه ال 

يمكن افتراض توفر رضا الدولة املصرية بالتحكيم. وإذا كان العقد قد احتوى على شرط التحكيم، فان 

صرية لم تكن طرفا  فيه، حتى ولو تم توقيعه من طرف وزير السياحة، ألن توقيعه قد تم الحكومة امل

بما له من سلطة وصاية، ولم يكن ممثال للحكومة املصرية، والتي لم تنصرف إرادتها إلى االلتزام بشرط 

كما ال يمكن اعتبار  S.P.Pو شركة  E.G.O.T.Hالتحكيم، بل يقتصر هذا االلتزام بطرفيه فقط، شركة  

 توقيع مصر على مستند املهمة، بمثابة تراض على التحكيم
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ـ انتهاك حقوق الدفاع، بحيث أن املس بهذا الحق كفيل برفض االعتراف وتذييل القرار بالصيغة 

التفيذية، وبالتالي فإنه يتوجب مراعاة حقوق الدفاع في كل قضية معروضة أمام الهيئة حتى ال تعرض 

 للرفض .قرارها 

بحيث ال يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم ، 171ـ عدم قابلية النزاع للتحكيم

حالة األشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي ال تكون موضوع تجارة كما ال يجوز أن تكون محل 

تعة حلية أو غيرها من الهيئات املتمتحكيم النزاعات املتعلقة بالتصرفات األحادية للدولة أو الجماعات امل

باختصاصات السلطة العمومية، غير أن النزاعات املالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم 

 .172ما عدا املتعلقة بتطبيق قانون جبائي

ـ عدم احترام املحكم للمهمة املسندة إليه، والتي من شأنها أن تحول دون قبول طلب االعتراف وتذييل 

القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية، فخروج الهيئة التحكيمية عن هذا املبدأ يفرغ القرار الصادر عنها 

 من القيمة املتوخاة منه، خاصة وأنه يهدف إلى الوصول إلى حل رضائي من خالله يتم وضع حد للنزاع .

على مدى سالمة ـ عدم صحة إجراءات التحكيم، إذ يبسط القضاء في شخص رئيس الحكمة رقابته 

اإلجراءات التي استند عليها الحكم التحكيمي قبل إصداره، فإذا تبين له عد صحة ذلك فإنه يقض ي 

برفض طلب االعتراف وتذييل القرار بالصيغة التنفيذية، في حين إذا تبين له صحة اإلجراءات فإنه يقض ي 

 بالقبول .

                                                           
والدولية، املدنية والتجارية واإلدارية والجمركية والضريبية ـ أحمد عبد الكريم سالمة : التحكيم في املعامالت املالية الداخلية راجع  -171

 .772، ص 7119، 9دراسة مقارنة ـ  دار النهضة العربية، القاهرة، ط.
 من ق.م.م. 391و  311الفصل  -172
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م عليه املحكم الدولي باعتباره ليس له قانون ـ عدم مخالفة النظام العام، بحيث أن األساس الذي يقو 

اختصاص فإنه غير ملـزم باحترام املفاهيم الوطنية، بل  ملزم فقط باحترام املفاهيم الدولية، و لهذا فإن 

 النظام العـام الداخلي ال يطبق أمام املحاكم التحكيمية بل أمام محاكم الدول.

م ا به، و نافذا في القانون الوطني ينبغي على املحكوفي الواقع، لكي يكون الحكم التحكيمي معترف

أن يحترم القواعد اآلمرة و األساسية في قانون القاض ي، فامليل القوي لدى املحكـم لتطبيق النظام العام 

للدولة، املطلوب تنفيذ الحكم فيها؛ يرجع إلى رغبة املحكم فـي أن يـرى حكمه منفذا، حيث أن القاض ي 

 .173عطاء أمر التنفيذ، لحكم يخالف النظام العام في دولتهالوطني يمتنع عن إ

هذا، وتجدر اإلشارة، إلى أن رئيس املحكمة يكون ملزما بمراقبة مدى مخالفة القرار التحكيمي  

 للنظام العام، مع ضرورة تعليل األمر الصادر عنه والقاض ي برفض الصيغة التنفيذية معلال.

يوما من تاريخ تبليغه، بحيث تتولى  92ن فيه داخل أجل وال يوجد ما يمنع األطراف من الطع 

املحكمة النظر في األسباب التي كان بإمكان األطراف التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن 

 .174بالبطالن، وتبت في هذا االستئناف طبقا ملسطرة االستعجال

األسباب التي كان بإمكان األطراف  وقرارها ال يخرج عن أمرين، إما أن تؤيد قرار الرفض وتبت في 

التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطالن، فيكون قراراها نهائيا، وإما أن تلغي قرار 

 الرفض وحينئذ تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي مباشرة.

                                                           
 .29بن صر عبد السالم : م.س ص  -173
 من ق.م.م على أنه :  372،  33ينص الفصل  -174

 لصيغة التنفيذية معلال."يجب أن يكون األمر الذي يرفض ا

يوما من تاريخ تبليغه. وتنظر محكمة االستئناف، في هذه الحالة بناء على  92ويكون قابال للطعن باالستئناف وفق القواعد العادية داخل 

 طلب األطراف، في األسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطالن.

 ستئناف في هذا االستئناف طبقا ملسطرة االستعجال."تبت محكمة اال 



 

 

107 

 خاتمة : 

النظر في لم يكن من عمل القضاء يوما النظر في النوازل وحلها على وجه السرعة، بل إن  

الدعوى، والبحث في الوقائع عن حلول كافية للوصول إلى الحقيقة، رهين بتعميق البحث من خالل إطار 

زمني طويل تراعي فيه الهيئة القضائية حقوق األطراف، وواجباتهم وفق ما تقتضيه ضمانات املحاكمة 

 العادلة.

شرية، عجل باملشرع املغربي غير أن كثرة القضايا املعروضة على القضاء وضعف املوارد الب 

للبحث عن وسائل مسايرة للقضاء ومساعدة له من خالل تخفيف العبء عليه، وتحديد القضايا التي 

 أجاز له املشرع النظر فيها، والحديث هنا عن هيئات التحكيم الوطنية والدولية.

مل الهيئة وبالتالي أصبح عمل الهيئات التحكيمية عمال موازيا لعمل القاض ي، ولو أن ع 

التحكيمية يقوم على مبدأ الحرية في االختيار من قبل األطراف، إال أن املشرع أخضعه لرقابة القضاء، 

قصد النظر في ما إذا كانت القرارات واألحكام الصادرة عن هاته الهيئات قائمة على مرتكزات تتماش ى 

 م أال وهو مبدأ النظام العام.وما سطره املشرع في القوانين الداخلية، أم أن ذلك يمس بمبدأ ها

هذا املبدأ الذي يعتبر الركيزة األساسية للمحافظة على األمن الداخلي وخاصة االقتصادي،  

ومراعاة قواعد األمن التعاقدي، كل ذلك جعل املشرع املغربي يخضع القرارات التحكيمية لرقابة قضائية 

ة الصيغة التنفيذية، أو رفض منحها الصيغة النهائيتتمثل إما في مباركة هذه األحكام عن طريق تذييلها ب

ورفض االعتراف بها، ولو بالرغم من كون األحكام والقرارات الصادرة في إطار التحكيم الدولي ال تخضع 

، إال أن املشرع املغربي ال 9129لهذه الرقابة من حيث املبدأ، وفقا ملا صرحت به اتفاقية نيويورك لسنة 

 رقابة.يستثنيها من هذه ال
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ويمكن تبرير موقف املشرع املغربي في ها الصدد، بكونه راعى في صياغة مقتضيات القانون  

مبادئ النظام العام وما يقتضيه هذا األخير من ضرورة البحث عن كافة الوسائل الكفيلة بضمان  19.12

يا من إطار االستقرار االجتماعي والسياس ي واالقتصادي، وهو ما جعله يستبعد مجموعة من القضا

 املسائل املسموح بحلها عن طريق التحكيم.

  :الحظات نوردها على الشكل التاليويالحظ عن املشرع املغربي في هذا الصدد مجموعة من امل 

ـ الحد من مبدأ سلطان اإلرادة، من خالل جرد مجموعة من الحاالت التي تدخل في إطار مفهوم النظام 

 العام ؛

ـ عدم تحديد مفهوم ضيق وشامل للنظام العام يلتزم من خالله القاض ي للقول بمدى مخالفة القرار 

 التحكيمي له من عدمه ؛ 

ـ عدم تحديد األشخاص املؤهلين للبت في القضايا املعروضة في إطار التحكيم، بحيث أن املشرع املغربي 

ل جاء ذلك بصيغة الخيار، إذ يبقى لم يحدد حصرا األشخاص املخول لهم حمل صفة املحكمين، ب

 ألطراف النزاع حرية اختيار الهيئة التحكيمية والقانون الواجب التطبيق.

وعليه، فإنه يتعين على املشرع توحيد املرجعيات بين الهيئة القضائية واملحكمين في ما يخص  

ارات تحكيمية غير مفهوم النظام العام، وكيفية تطبيقه، وذلك بهدف العمل على إصدار أحكام وقر 

مخالفة ملبادئ النظام العام، خاصة وأن األسس التي تقوم عليها القضايا املعروضة أمام التحكيم 

واملتعلقة باألساس بالقضايا التجارية، يحكمها مبدأ هام وهو السرعة واالئتمان وحرية التعاقد وسرية 

 املعامالت. 
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 دور التحكيم الدولي في الحفاظ على االستثمار

 عبد العزيز مرزاق 

دكتور في القانون العام و العلوم السياسية                                              

 املدنية

 

 املقدمة

و مالذ عليه، فهيلعب التحكيم دورا هاما في الحفاظ على االستثمار من خالل القضايا التي تعرض 

آمن يلجأ إليه كل مستثمر عندما يتضرر من أي تعسف  يلحقه من طرف اآلخر، فالتحكيم يعتبر وسيلة 

لتسوية املنازعات االستثمارية الدولية، وهذا ما يلجأ إليه أحد األطراف لحسم منازعاتهم وحماية 

دول، ن االستثمار من األولويات لدى الاالستثمار من أي تأثير يجعل املستثمر في طريق اإلفالس، باعتبار أ

لذا فكل الدول لها رؤية استراتيجية اتجاه اقتصادها لحمايته وحماية مستثمريها داخل الدولة وخارجها، 

ألن املستثمر يوجد في وضعية مالية تجعله يقوم بكل اإلجراءات القانونية لحماية أمواله التي تم 

الدولي للحفاظ على املستثمر واالستثمارات التي ترفع من قوة استثمارها، وهذا ما يقوم به التحكيم 

االقتصاد في كل البالد، من هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية، إلى أي حد يمكن للتحكيم أن يحافظ على 

االستثمارات الدولية؟  ومن هنا سنعالج هذه اإلشكالية من خالل املبحث األول:  أهمية التحكيم في 

 ر، أما املبحث الثاني فسنقف فيه على دور التحكيم في الحفاظ على العقد االستثماري.حماية االستثما

 املبحث األول: أهمية التحكيم في حماية االستثمار

تتجلى أهمية التحكيم من خالل املزايا التي يتوفر عليها في فض املنازعات االستثمارية وكذلك 

ء ستثمارية الدولية لتشجيع االستثمار لدى املستثمرين سوااآلليات التي يتوفر عليها لحسم املنازعات اال 
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كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتبارين، لضمان حقوق األطراف في العقد، كما أن التحكيم يمثل الوسيلة 

األنجح في حسم املنازعات االستثمارية لدى الدول، وتتجلى أهميته في النمو االقتصادي والرفع من فرص 

الة ونجاح االستثمار لدى دول العالم، وكذا الفعالية من خالل اإلجراءات لضمان الشغل وتخفيف البط

طلب املاالستثمار وحماية املستثمر، من هنا سنقف على أهمية التحكيم في مجال االستثمار من خالل 

 فعالية التحكيم كضمانة إجرائية للمستثمر. املطلب الثاني: مزايا التحكيم في االستثمار، أما األول 

 املطلب األول: مزايا التحكيم في االستثمار

يتميز التحكيم بعدة مزايا لحماية املستثمر بخصوص القضايا التي تعرض عليه، وأهم هذه املزايا 

تتجلى في سرعة اإلجراءات وكذا سرية التحكيم إضافة إلى التخصص في القضايا االستثمارية، سنتطرق 

 لها على الشكل التالي:

 والسرعة في اإلجراءات االستثماريةأوال: التحكيم 

يتميز التحكيم بالسرعة في اإلجراءات الالزمة للفصل في النزاع في أقل وقت إذ أن مرونة إجراءات 

التحكيم تؤدي إلى توفير الكثير من الوقت تلك السرعة التي ال تتوافر عادة في النظم القضائية التقليدية 

قة للفصل السريع في النزاع، حيث تكون هناك استثمارات ومبالغ املقيدة ببعض النصوص القانونية املعي

، مما يجعل التحكيم يتوفر على السرعة الالزمة في 175نقدية كبيرة مجمدة في انتظار صدور حكم القضاء

فض النزاع بين املستثمرين بدال من القضاء، املتسم بالبطء والتعقيد مما يلحق خسارة محققة لدى 

 املستثمرين.

اف املتعاقدة في عقود االستثمار تفضل اللجوء إلى التحكيم لفض املنازعات االستثمارية، فاألطر 

ملا يتوفر عليه من آليات وما يقدمه من عدالة سريعة تتمثل في إلزام املحكمة بالفصل في املنازعة 

                                                           
 .32، ص7192عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، مطبعة األمنية الرباط، طبعة  -175
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، مما هاملعروضة عليه في زمن معين ومحدد من قبل األطراف طبقا لقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيق

يلزم املحكم عند إصدار قراره إلحترامها، وكذلك يمكن لألطراف من تعديل بنود العقد غاية اتفاقهم على 

 . 176التحكيم، وإمكانية تمديد املدة الزمنية من طرف هيئة التحكيم وفق قوانين التحكيم

 ثانيا: التحكيم والسرية في القرارات

يزات الكبرى على عكس ما يحدث بالنسبة للقرارات إن عدم نشر قرارات التحكيم تعتبر من املم

القضائية، حيث تظل األسرار املرتبطة بالعقد واملخترعات سرية واألصل أن أحكام التحكيم ال يجوز 

نشرها إال بموافقة أطراف التحكيم، ألن األطراف في عقود االستثمار ترغب في عدم معرفة املنازعات 

وهذا ما  177ا مما قد يؤدي إلى املساس بمراكزهم املالية أو االقتصادية،الناشئة بينهم وأسبابها ودوافعه

يميز التحكيم عن القضاء من ناحية عدالة سريعة، التي تتمثل في إلزام املحكم بالفصل في املنازعات 

 .178االستثمارية بين األطراف كأصل عام

 ثالثا: التحكيم قضاء متخصص في مجال االستثمار

بأن القاض ي في محاكم الدولة يكون فقيها بارعا ولكنه قليل الخبرة بشؤون  179يرى بعض الباحثين

التجارة الدولية، ألن التحكيم يكون أساسه إرادة األطراف باختيار الذين يسند إليهم مهمة التحكيم ممن 

                                                           
 انظر: -176

، 7112شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى، حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، من  -

 .71ص

إبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، مجلة الدراسات القانونية جامعة  -

 .91، ص7119بيروت، العربية، العدد السابع، يوليوز 
 .32زن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، م.س، صعبد الخالق الدحماني: ضمان التوا -177
 .79إبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، م.س، ص -178
 .3-7، ص9112محسن شفيق: التحكيم التجاري، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، طبعة  -179

 .91الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،م.س، صحفيظة السيد  -
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 ، كما أن املركز الدولي لتسوية املنازعات180تتوفر فيهم نوعية التعامل التجاري املتعلق باالستثمار

االستثمارية، هو الذي يقوم بتعيين املحكمين بحيث يمكنهم أن يراعوا في اختيار املحكمين درجة 

، فهذا 181التخصص املطلوب في موضوع النزاع الذي يوجد بين أطراف املستثمرين لحماية االستثمار

ة بين األطراف دالاالختيار يكون بناء على الخبرة والتكوين املنهي الذي يتوفر عليه املحكمين لتحقيق الع

 في النزاع االستثماري.

ألن املحكم املتخصص والذي تكون له القدرة على استيعاب موضوع النزاع وتفاصيله وتعقيداته  

الذي ينظر في جميع قضايا النزاع بغض النظر لكونه متخصصا في مجال النزاع من  182بخالف القاض ي،

عات االستثمارية أكثر من التقاض ي، ملا يتميز به فالتحكيم يكون دوره جد هام في فض املناز  183عدمه،

 التحكيم من خبرة وكفاءة ودراية خاصة باملجاالت االستثمارية املتعلقة بالنزاع.

 املطلب الثاني: فعالية التحكيم كضمانة إجرائية لتشجيع االستثمار

جرائية نة إلتحقيق فعالية التحكيم في تشجيع االستثمار، البد من أخذ فعالية التحكيم كضما

أساسية لحماية أطراف املستثمرين لضمان النجاح االقتصادي للدولة، وجذب االستثمارات الكبرى 

، وهكذا فالبد من توفير الضمانات 184الالزمة لتحقيق التنمية ملوارد الدولة املستقبلية لالستثمار

حيث نجد أن املستثمر دائما ، ب185القانونية الالزمة لتأمين استثمار الطرف األجنبي داخل الدول املضيفة

يسعى إلى االطمئنان على االستثمارات التي ينجزها في دول غير دولته، كما أن الدولة املضيفة لالستثمار 

                                                           
 .97، ص9117فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طبعة  -180
 .93م.س، ص،فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري  -181
لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول األخذة في النمو، دار النهضة العربية القاهرة، عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني  -182

 .999، ص9129طبعة 
 .991عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول األخذة في النمو، م.س، ص -183

184 -BENNARDINI (P) : The renegotation of the inversement contracts. I.CSID ? Rev FIL J vol 13 N° 2, 1998, p411. 
185 -BENNARDINI (P) : : The renegotation of the inversement contracts.  Op.cit, p 412. 
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يجب عليها أخذ كل االحتياطات اتجاه املستثمر كتشجيع االستثمارات األجنبية والرفع من االقتصاد 

 وخفض الفقر والبطالة.

سائل لجذب االستثمار، مما يجعل املستثمر يطمئن إلى قضاء التحكيم فأصبح التحكيم إحدى الو 

للرفع من كفاءة اقتصاد الدولة يكون املستثمر األجنبي 186الذي أصبح هو القضاء الطبيعي في هذا املجال،

، لهذا نجد تمسك 187أمام قضاء محكم لحماية استثماراته، ملا يوفره من ضمانات عكس القضاء العادي

األجنبي بشرط التحكيم بحيث ال يوجد هناك قانون خاص في الكثير من الدول ملقاضاة املستثمر 

، فاملستثمر األجنبي يحرص على إدراج شرط التحكيم في عقود االستثمار، 188الحكومات بشأن االستثمار

وألن  189للحرص على أمواله داخل الدولة املضيفة له ألن التحكيم هو الضامن الستثمارات املستثمر،

 190قود االستثمار تبرم بين طرفين الدولة ذات السيادة من ناحية، واملستثمر األجنبي من ناحية أخرى ع

فقضاء محاكم الدولة املضيفة ال يقابل برضا املستثمر األجنبي بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا األخير 

 .191أمام القضاء العادي الذي قد تكون أحكامه غير حيادية في النزاع

                                                           
لذي أصبح امن أهم هذه الضمانات، توفر ضمانات قضائية لحماية استثمارات املستثمر، بحيث ما يرتاح املستثمر إلى قضاء التحكيم  -186

هو القضاء الطبيعي في هذا املجال، خصوصا وأن التحكيم هو من يبدد مخاوف املستثمرين األجانب، بشأن خضوع منازعاتهم لقضاء 

الدولة العادي الذي كلما يكون مصدر ترحيب بالنسبة للمستثمرين األجانب، ويبرز ذاك التفاعل بين التحكيم وتدفقات رؤوس األموال 

 وتنوعها 

 :انظر

 -عكاشة محمد عبد العال: الضمانات القانونية لحماية االستثمارات األجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات االستثمارات العربية -

، منشور ضمن مؤلف بعنوان آفاق وضمانات االستثمارات العربية األوروبية، مركز الدراسات 92/7/7119إلى  93األوروبية في بيروت من 

 .91-21، ص7119ألوروبية، الطبعة األولى، العربية ا
الضمانات القانونية لحماية االستثمارات األجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات االستثمارات عكاشة محمد عبد العال:  -187

 .92م.س، ص، 92/7/7119إلى  93األوروبية في بيروت من  -العربية
ودور التحكيم في تسوية املنازعات التي قد تثور بسببها، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة غسان علي علي: االستثمارات األجنبية  -188

 .791، ص7112-7112عين شمس، السنة الجامعية 
 .797غسان علي علي: االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية املنازعات التي قد تثور بسببها، م.س، ص -189

190 -Bouchez (c.j): the prospects for international arbitration disputes between  states and private entreprises ; J , I, A, VOL ; 

1991 ;P.80 
191 -Bouchez (L.J): the prospects for international arbitration disputes between  states and private entreprises ; op.cit p84 
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يجعل املستثمر املتعاقد مع الدولة يهتم بإدراج شرط التحكيم لحل املنازعات التي تثيرها  وهذا ما

عقود االستثمار للتصدي ألي مشاكل بينه وبين الدولة املضيفة لالستثمار، والتي تنبع أساسا من كون 

 أحد أطراف هذه العقود يمثل شخصا عاما يتمتع بالسيادة يتعامل مع شخص خاص، إذ أن وجود

 .192الدولة كأحد أطراف النزاع يعطي لعملية التحكيم صبغة خاصة

فبالرغم من أن االتجاه الحديث يميل نحو األخذ بالحصانة املقيدة للدولة، ومفادها عدم 

االستفادة من حصانتها إال بصدد أعمالها السيادية دون التصرفات األخرى املتعلقة بممارستها ألنشطتها 

ة العادية، فإن ذلك ال يعني التمتع بالحصانة كمبدأ عام، إذ يظل األصل هو التجارية وأعمال اإلدار 

التمتع بها، وهنا تظهر صعوبة الفصل في املنازعات عندما تتعارض الحصانات القضائية للدولة مع قيام 

، فبالنسبة للحكومات ال يوجد نظام 193محاكم دول أخرى بحل املنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها

، مما قد يؤدي إلى إهدار الحقوق الخاصة 194يحدد كيفية مقاضاتها طبقا للقانون في أغلب الدول خاص 

للمستثمر األجنبي، الذي قد يتعرض لقرارات مفاجئة يمكن أن تصدرها الدولة بما لها من سيادة لتحقيق 

 تثماراته التيوهذا ما يسعى إليه املستثمر للحفاظ على اس 195اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية،

ينشاها في الدول األخرى، مما يوجب على الدولة املضيفة لالستثمار حماية املستثمر للرفع من االقتصاد 

 الوطني.

                                                           
حمد األسعد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات بشار م -192

 .92، ص7111بيروت، الطبعة األولى، -الدولية والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية
االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية  بشار محمد األسد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود -193

 .79والتشريعات الوطنية، م.س، ص
 .797غسان علي علي: االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية املنازعات التي قد تثور بسببها، م.س، ص -194
قود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية بشار محمد األسد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات ع -195

 .77والتشريعات الوطنية، م.س، ص
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 املبحث الثاني: دور التحكيم في الحفاظ على العقد االستثماري 

قد، بين عبما أن التحكيم يلعب دورا في فض النزاعات االستثمارية، فإنه يحمي مبدأ التوازن في ال

األطراف لحماية االستثمار من أي تأثير قد يلحق املستثمر من طرف الدولة املضيفة لالستثمار أو من أي 

طرف آخر، خاصة عندما تحدث آثار خارجة عن إرادة الطرفين متمثلة في القوة القاهرة، أو الحادث 

ة لتحديد آثار الظروف الطارئ الفجائي لذا يجب التوافق في العقد االستثماري من خالل هيئة التحكيم

على العقد االستثماري، مما يلزم املستثمر أن يدرج هذه الشروط ضمن العقد، مما يجعل هيئة التحكيم 

ملزمة باتخاذ اإلجراءات القانونية للحفاظ على استمرارية العمل االقتصادي، وهذا ما سنتطرق إليه من 

منازعة العقد االستثماري بسبب القوة القاهرة، أما دور هيئة التحكيم في فض  املطلب األول:خالل 

 : دور هيئة التحكيم في الحفاظ على استمرارية العقد االستثماري.املطلب الثاني

 املطلب األول: دور هيئة التحكيم في فض نزاع العقد االستثماري بسبب القوة القاهرة

، ليطرح سؤال 196القوة القاهرةتلعب هيئة التحكيم دورا مهما في فض النزاعات التي تحدثها 

مؤسس ي هل تم إدراج شرط القوة القاهرة في العقد أم ال، باعتبار أن القوة القاهرة تكون خارجة عن 

، مما يبرز للقاض ي املحكم أن القوة القاهرة تعتبر مانعا من 197إرادة الطرفين، لذا ال يمكن التحكم فيها

دة اإلنسان ال يمكن توقعها وغير قابلة للمقاومة، فهي موانع املسؤولية، فهي تظهر كحدث خارج عن إرا

                                                           
القوة القاهرة: ''إذا كانت نظرية القوة القاهرة تشترك مع نظرية الظروف الطارئة في استنادهما لقاعدة ومقتضاها إن العقد يقوم على  -196

 بقاء الظروف التي تبرم في ظلها، فان الفارق بين النظريتين يظل قائما''.شرط مضمر بين املتعاقدين يجعل ب

فالقوة القاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال أما الحادث الطارئ فيجعل تنفيذ مرهقا ال مستحيال، ويترتب على ذلك فرق في األثر إذ أن 

دم تنفيذه، أما الحادث الطارئ فال ينقض ي االلتزام به بل يرتد إلى الحد القوة القاهرة تؤدي إلى انقضاء االلتزام فال يتحمل املدين تبعة ع

 املعقول فتوزع الخسارة بين املدين والدائن ويتحمل املدين شيئا من تبعة الحادث".

 انظر:

لتزام"، بيروت، دار _ عبد الرزاق أحمد السنهوري: "الوسيط في شرح القانون املدني، نظرية االلتزام بوجه عام، الجزء األول، مصادر اال

 .922، ص 9127إحياء التراث العربي، طبعة 
 .372، ص7111، دار الثقافة، بيروت، طبعة 9زهدي يكن: شرح قانون املوجبات والعقود اللبناني، الجزء  -197
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تشكل قوة قاهرة أيضا فيما يمكن توقعه ويستحيل رده إذا لم يكن باإلمكان دفعه للتصدي لهذه القوة 

 198التي تنتج عنها أضرارا بين الطرفين.

ر التي ائكما يمكن لهيئة التحكيم أن تعتمد على القانون الذي تحدده األطراف لتسوية كل الخس 

تسببت فيها القوة القاهرة لالستثمار، وأما في حالة عدم االتفاق بين الطرفين يمكن االستناد إلى اتفاقية 

وتكون هذه  ،199واشنطن التي تنص على أنه في هذه الحالة يتم تطبيق قانون الدولة املضيفة لالستثمار

ين ا يميز التحكيم هو أنه يمنح الحق للطرفاالتفاقية مماثلة للقواعد القانونية التي يطبقها القاض ي، وم

باالتفاق على قواعد قانونية تحكم النزاع بينهما، أي قد يتفقان على قانون أكثر من دولة مما يعطي 

املحكم سلطات أكبر في تطبيق القانون والقواعد العرفية وقواعد العدل واإلنصاف إذا سمح له األطراف 

نص قانوني كالقاض ي الوطني وإنما اتفاق األطراف يعطيه صالحية القيام بذلك، أي أنه ليس محددا ب

 .200أوسع

فهيئة التحكيم تكمن قوتها في فض كل النزاعات التي تنشأ بين طرفين أو أكثر طبقا للقانون املطبق 

في البلد املضيف، ألن التحكيم يرفع من القوة االقتصادية للبالد في تلك الحاالت التي تتعلق بالقوة 

ة التي تكون خارج إرادة الطرفين نظرا لخصوصيات عقود االستثمار في الحياة االقتصادية القاهر 

واالجتماعية والسياسية لألطراف سواء املستثمر أو البالد املضيفة لالستثمار، فكل منهما يسلك الطريق 

 التي يمكن أن تحمي النشاط االقتصادي.

                                                           
 .372زهدي يكن: شرح قانون املوجبات والعقود اللبناني، م.س، ص -198
 .9192مارس  99اتفاقية واشنطن  -199
 .911لخالق الدحماني: ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، م.س، صعبد ا -200
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 العقد االستثماري  املطلب الثاني: دور هيئة التحكيم في استمرارية

تقوم هيئة التحكيم من خالل القواعد التي تتخذها في الحفاظ على استمرارية العقد االستثماري 

من أي إفالس لدى الطرفين املستثمر أو البلد املضيف لالستثمار، مما يخول لهذه الهيئة الحفاظ على 

ة التوازن العقدي في مجال روابط قدر من املساواة بين الطرفين، ألن مكانة هيئة التحكيم في إعاد

، باعتبار أن إدراج شرط القوة القاهرة في عقد االستثمار 201االستثمار محدودة من الناحية القانونية

موجه إلى األطراف املتعاقدة إلعادة التوازن املالي، وأن اللجوء إلى التحكيم يكون عادة في املراحل األخيرة 

 .202البالد املضيفة قد وصال إلى وجوب إنهاء العقدالتي يكون فيها الطرف املستثمر و 

مما يجعل هيئة التحكيم تقوم بالحفاظ على استمرارية العقد فتختص بإعادة ضبط العالقة  

، فهيئة التحكيم تسعى دائما إلى 203القانونية التي تربط املستثمر والبلد املضيف للحفاظ على االستثمار

ضرر الذي قد يلحق املستثمر أو البالد املضيفة لالستثمار،  التوفيق بين األطراف لحمايتهم من أي

لتشجيع كل املستثمرين إلنجاز مشاريع اقتصادية لتنمية بلدان العالم الثالث، وهذا ما أثبتته هيئات 

، من خالل 204التحكيم عبر الزمن في فض املنازعات التجارية الدولية عامة واملنازعات االستثمارية خاصة

 .205الطبيعة الفنية التي تضاعف من صعوبة املهام امللقاة على عاتق هيئات التحكيم اإلشكاالت ذات

                                                           
201 -PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays 

producteurs ; paris 1979 p481. 
202 -PH. KAHN : étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays 

producteurs،op.cit, p482. 
203 -PH. KAHN : étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays 

producteurs،op.cit, p483. 
، 9113مصر، طبعة  -عصام الدين القصبي: خصوصية التحكيم في مجال منازعات عقود االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة -204

 .939ص
 .939عصام الدين القصبي: خصوصية التحكيم في مجال منازعات عقود االستثمار، م.س، ص -205
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هنا تبرز بامللموس قوة هيئة التحكيم في فض كل النزاعات التي تكون خارج عن إرادة الطرفين 

لحماية االستثمار من خالل تعيينها خبراء من ذوي االختصاص في مثل هذه الحاالت التي تكون القوة 

رة طرفا فيها، للحفاظ على استمرارية العقد االستثماري الذي يكون متعلقا برؤوس األموال الالزمة القاه

 للمشروعات االستثمارية للدولة املضيفة من جهة وللمستثمر من جهة أخرى.

وأخيرا، يمكن القول بأن التحكيم يعتبر العنصر األساس ي في حماية االستثمار، مما يلزم املستثمر 

ه الطريقة التي تعطي األمان واستكمال القوة في الرفع من الجودة في فض املنازعات املتعلقة إتباع هذ

باالستثمار، مما يعطي الحق في استمرار النشاط االقتصادي لدى الدولة ملحاربة الفقر والهشاشة 

يئة ، فهاالجتماعية، بحيث أن االستثمار أصبح اليوم يكرس مفهوم الحكامة والديمقراطية واملواطنة

 التحكيم ال تتخذ اإلجراءات بدون االستماع لألطراف املتضررة من اآلثار الذي يلحقها من طرف األخر,

وعليه، فالتحكيم هو الوسيلة التي يتبعها جل املستثمرين لحماية األموال التي تم استثمارها في 

بلدهم أو في غير بالدهم، وبالتالي فالتحكيم يبقى من بين الوسائل ذات الطابع الديمقراطي في فض 

ل الحاالت مرين في جالنزاعات التي تعيب االستثمار وتجعله في طريق اإلفالس، وهذا ما يلجأ إليه املستث

 للحفاظ على االستثمار.  

 الئحة املراجع :

 .7192عبد الخالق الدحماني: ضمان التوازن املالي لعقود االستثمار في إطار التحكيم الدولي، مطبعة األمنية الرباط، طبعة  -

_ عبد الرزاق أحمد السنهوري: "الوسيط في شرح القانون املدني، نظرية االلتزام بوجه عام، الجزء األول، مصادر االلتزام"، بيروت، دار  

 .9127إحياء التراث العربي، طبعة 

 . 7111، دار الثقافة، بيروت، طبعة 9زهدي يكن: شرح قانون املوجبات والعقود اللبناني، الجزء  -

 .9117حمد سامي: التحكيم التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طبعة فوزي م -

 .9112محسن شفيق: التحكيم التجاري، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، طبعة  -

 .9113مصر، طبعة  -عصام الدين القصبي: خصوصية التحكيم في مجال منازعات عقود االستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة -
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 .7112حفيظة السيد الحداد: املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى،   -

ة جامع إبراهيم أحمد إبراهيم: اختيار طريق التحكيم، ومفهومه في إطار مركز حقوق عين شمس للتحكيم، مجلة الدراسات القانونية -

 .7119بيروت، العربية، العدد السابع، يوليوز 

عصام الدين مصطفى بسيم: النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول األخذة في النمو، دار النهضة العربية القاهرة،  -1

 .9129طبعة 

 -بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق وضمانات االستثمارات العربية عكاشة محمد عبد العال: الضمانات القانونية لحماية االستثمارات األجنبية، -

، منشور ضمن مؤلف بعنوان آفاق وضمانات االستثمارات العربية األوروبية، مركز الدراسات 92/7/7119إلى  93األوروبية في بيروت من 

  .7119العربية األوروبية، الطبعة األولى، 

كيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات الدولية بشار محمد األسعد: الفعالية الدولية للتح -

 .7111بيروت، الطبعة األولى، -والتشريعات الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية

معة عين دكتوراه في القانون، جاغسان علي علي: االستثمارات األجنبية ودور التحكيم في تسوية املنازعات التي قد تثور بسببها، أطروحة  -

 .7112-7112شمس، السنة الجامعية 

 .9192مارس  99اتفاقية واشنطن  -

- BENNARDINI (P) : The renegotation of the inversement contracts. I.CSID ? Rev FIL J vol 13 N° 2, 1998. 

- Bouchez (c.j): the prospects for international arbitration disputes between  states and private entreprises ; J , I, A, VOL ; 1991 . 

- PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays 

producteurs ; paris 1979 . 
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 التجارة الدوليةالتحكيم االلكتروني في منازعات 

 دراسة في إطار القانون التجاري الدولي والقانون السوري

  .حسين شحادة الحسيند 

 أستاذ القانون التجاري املشارك،

 كلية الحقوق، جامعة دار العلوم، السعودية،  

 وكلية الحقوق بجامعة حلب.

 

 

 ملخص البحث

التجارية باستخدام وسائل االتصال االلكترونية يتناول هذا البحث دراسة موضوع تسوية منازعات    

نظرا ألهمية هذا املوضوع في ظل ازدياد وانتشار التجارة االلكترونية، ورغبة املتعاملين بها باستخدام 

 لسرعة االجراءات وتوفيرا للوقت والجهد واملال، 
ً
وسائل االتصال الحديثة لتسوية نزاعاتهم التجارية طلبا

التي تعتري فض نزاعات التجارة اإللكترونية أمام القضاء العادي وخاصة مشكلة  وتجاوزا لإلشكاليات

 تنازع القوانين، وتنازع االختصاص القضائي والبطئ في اصدار األحكام.

ونتناول في هذا البحث موضوع تسوية املنازعات التجارية بواسطة التحكيم االلكتروني وذلك من 

الوسائل، والتنظيم القانوني لهذه الوسائل في الجانب الدولي حيث مدى وجود تطبيقات عملية لهذه 

والتشريع السوري، باإلضافة الى بيان حجية اتفاق التحكيم وقرارات التحكيم الصادرة باستخدام وسائل 

 االتصال اإللكتروني، لنرى مدى قبول الوسائل االلكترونية أو مكافئتها للوسائل التقليدية.

  املقدمة:
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التجارة بمفهومها التقليدي تقوم على أساس تبادل السلع أو الخدمات بصورة مادية، ويتم تقوم   

 ذلك بالتعاقد بين أطراف العقد من خالل وجودهما أو وجود وكالئهما في مجلس واحد.

التعاقد، أدى لتطوير  إال أن التطور في مفهوم التجارة نتيجة الستخدام الوسائل االلكترونية في

ة املنازعات املتعلقة بالتجارة بما يتناسب مع طبيعة التجارة اإللكترونية، فانتقل العالم الى وسائل تسوي

، بسبب طبيعة شبكة األنترنت التي فرضت 206مرحلة يتم فيها فض املنازعات التجارية بطريقة الكترونية

 للتحكيم يختلف عن اآلليات التقليدية في فض املنازعات ويتم هذا الش
ً
 جديدا

ً
شاشة  كل من خاللشكال

 .207الحاسوب وبشكل يتالئم مع طبيعة التجارة االلكترونية التي التعترف بالحدود املكانية

أهمية في تسوية املنازعات التجارية  208ويكتسب التحكيم باستخدام وسائل االتصال اإللكترونية  

 ألن هذه األسلوب متاح لكافة مستخدمي وسائل االتصال االلكترونية، وين
ً
سجم مع التجارة نظرا

اإللكترونية التي تقوم على فكرة استخدام الوسائل التكنولوجية في ابرام عقودها، لنكون بصدد شكل 

 آخر للتجارة قائم على دمج وسائل االتصال التكنولوجية بالتجارة. 

                                                           
منازعات التجارة اإللكترونية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، كلية الحقوق، محمد محمود جبران، التحكيم كوسيلة لحل   - 206

 http://www.meu.edu.jo/images. منشور عبر املوقع: 3م، ص.7111األردن، 
فاوضات امل -التحكيم -الوساطة والتوفيق -الوسائل االلكترونية لفض املنازعات -انظر: د. محمد أبو الهيجاء، التحكيم االلكتروني، - 207

 .19، ص.7191املباشرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
من تسميات هذا التحكيم ايضا التحكيم الشبكي او التحكيم على الخط وان مايميز التحكيم االلكتروني انه يتم باستخدام وسائل  - 208

اق ملتمثلة بشبكة االنترنيت بشكل خاص.)آالء النعيمي، االطار القانوني التفاالتصال الحديثة التي تعتمد على تقنية املعلومات واالتصاالت ا

( ، املجلد الثالث، جامعة اإلمارات، كلية القانون، 7119التحكيم االلكتروني، املؤتمر السنوي السادس عشر)التحكيم التجاري االلكتروني، 

 .191ص 

ومصطلح الوسائل االلكترونية يشمل الفصل في املنازعات من خالل شبكات الحاسب وينصرف لكافة املنازعات سواء وقعت الكترونيا أو 

 -التحكيم -الوساطة والتوفيق -الوسائل االلكترونية لفض املنازعات -املنازعات التقليدية )د. محمد أبو الهيجاء، التحكيم االلكتروني،

 (. 93، ص.7191باشرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، املفاوضات امل
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وتعددت تعريفات التحكيم االلكتروني. عرفه البعض بأنه" اتفاق أطراف عالقة قانونية على 

 من عالقات تجارية الكترونية كانت أم عادية إلى محكمين إخضاع 
ً
املنازعة التي نشأت أو ستنشأ مستقبال

 .209لها"للفصل في النزاع بإجراءات الكترونية وإصدار حكم ملزم 

 منازعات لفض أخرى  الكترونية وسيلة أي أو االنترنت عبر يتم وعرفه آخرون بأنه " تحكيم

 .210الكترونية" بطريقة وتبليغه القرار وإصدار إجراءاته في والسير النزاع يتم عرض بحيث الكترونية

واذا كان "التحكيم" بمعناه التقليدي يعني إتفاق األطراف على طرح النزاع على شخص أو أشخاص 

معينين لتسويته خارج إطار املحكمة املختصة، فإن مصطلح "اإللكتروني" يعني اإلعتماد على تقنيات 

ما هو كهربي أو رقمي أو مغناطيس ي أو السلكي أو بصري أو كهرومغناطيس ي أو غيرها من  تحتوي على كل

الوسائل املتشابهة، بهدف إجراء التحكيم بإستخدام الوسائط واألساليب والشبكات اإللكترونية ومنها 

 . 211شبكة اإلنترنت

 أن يتم ب 
ً
ائل أكمله عبر الوسونؤيد االتجاه الفقهي الذي يشترط العتبار التحكيم الكترونيا

 . 212اإللكترونية، سواء لجهة ابرام اتفاق التحكيم أو في مرحلة خصومة التحكيم أو صدور الحكم

                                                           
دور التحكيم االلكتروني في حل منازعات التجارة االلكترونية، املؤتمر املغاربي األول حول: املعلوماتية هند عبد القادر سليمان،  - 209

 .2، ص، يا، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليب7111أكتوبر  71-79والقانون، 
، 7111رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  -دراسة مقارنة -رجاء نظام حافظ بني شمسة، االطار القانوني للتحكيم االلكتروني - 210

 .http://scholar.najah.edu/sites/scholar.منشور عبر املوقع:97ص.
الـدراسة النظـريـة لـمقيـاس: التحكيـم الدولـي، كلية الحقوق والعلوم يتوجي سامية، التحكيم االلكتروني، عـرض مقدم في إطـار  - 211

 .2، ص. 7111بسكرة،  -السياسية، جامعة محمد خيضر

، املجلد 7119د.آالء النعيمي، االطار القانوني التفاق التحكيم اإللكتروني، املؤتمر السنوي السادس عشر)التحكيم التجاري الدولي،  - 212

 .122المارات، كلية القانون، ص.الثالث، ، جامعة ا
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سنحاول في هذا البحث التعرف على مشروعية تسوية املنازعات التجارية بواسطة التحكيم الذي يتم     

ق تروني وذلك بتناول املوضوع وفباستخدام وسائل االتصال التكنولوجية أو ما نسميه التحكيم االلك

 مايلي:

: الجهود الدولية لتسوية املنازعات التجارية بواسطة التحكيم االلكتروني في جوانبها املبحث األول 

 القانونية والعملية

 : االطار القانوني لتسوية املنازعات التجارية بواسطة التحكيم االلكتروني.املطلب األول 

 ملي لتسوية املنازعات التجارية بواسطة التحكيم االلكتروني.: االطار العاملطلب الثاني

 : حجية استخدام وسائل االتصال االلكترونية في تسوية املنازعات التجاريةاملبحث الثاني

 : حجية اتفاق التحكيم املبرم باستخدام وسائل االتصال االلكترونيةاملطلب األول 

 : حجية قرارات التحكيم الصادرة باستخدام وسائل االتصال االلكترونية. املطلب الثاني 

لعام  2وستكون الدراسة بصورة اساسية ضمن اطار نصوص قانون التحكيم السوري رقم 

، مع االهتمام بالقوانين النموذجية 7111لعام  2وقانون التوقيع االلكتروني وخدمات الشبكة رقم  7119

 املتعلقة بفض املنازعات التجارية باستخدام وسائل االتصال التكنولوجية.واالتفاقيات الدولية 
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الجهود الدولية لتسوية املنازعات التجارية بواسطة التحكيم االلكتروني في جوانبها : املبحث األول 

 القانونية والعملية

ة بواسطة ود التجاريان الفكرة األساسية التي تقوم عليها التجارة اإللكترونية تتمثل بإبرام العق

شبكات االتصال االلكترونية دون الحاجة لوجود املتعاقدين في مكان واحد مما يؤدي لتجاوز أية عقبات 

 مكانية أو جغرافية من شأنها أن تحول دون ابرام الصفقات التجارية باملرونة املعهودة في العمل التجاري.

تماد فإنه سيكون من املناسب االع ائل االلكترونيةوطاملا أن التجارة االلكترونية تعتمد على الوس  

على وسائل االتصال االلكترونية الحديثة املستخدمة في ابرام الصفقات من أجل فض منازعات هذه 

التي يوفرها نظام التحكيم بشكل عام، والتحكيم باستخدام هذه الوسائل  امليزاتالتجارة لالستفادة من 

 .214تفوق العيوب أو املساوئ التي تعتري هذا النوع من التحكيم ، والتي213االلكترونية بشكل خاص

وبناء عليه سوف نقسم هذا املبحث إلى مطلبين نعالج في أولهما االطار القانوني أو النظري لتسوية 

املنازعات التجارية بواسطة وسائل االتصال االلكترونية، ونعالج في املطلب الثاني االطار العملي لتسوية 

 التجارية بواسطة وسائل االتصال االلكترونية وذلك على التفصيل التالي. املنازعات

 

                                                           
ملزيد من االطالع حول مزايا التحكيم انظر: د.حسين شحادة الحسين، التحكيم في منازعات العمليات املصرفية، مجلة القضائية،  - 213

 م.7197هـ ، 9233رجب/ وزارة العدل السعودية، العدد الرابع،

 - من هذه العيوب: الخشية من عدم تطبيق املحكم للقواعد اآلمرة في القانون الوطني، وعدم الثقة في التعامالت االلكترونية، والتشكيك 214

في تنفيذ حكم التحكيم االلكتروني، والخشية من عدم توفر سرية  التحكيم، ومشكلة التوثيق، والفجوة الرقمية، وعدم مالئمة القوانين. 

، 7197م االلكتروني، املركز القومي لالصدارات القانونية، الطبعة األولى، ابراهيم عبد ربه ابراهيم، التحكي -للمزيد انظر: د. هشام بشير

: رجاء نظام حافظ بني شمسه، مرجع سابق، ص.22-22ص، 
ً
ومابعدها. 99. أيضا  
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 املطلب األول 

 اإلطار القانوني لتسوية املنازعات التجارية بواسطة التحكيم االلكتروني 

 

من اإلشارة إلى الستخدام وسائل االتصال  -ومنها التشريع السوري –خلو أغلب القوانين ت   

نازعات التجارة اإللكترونية، وربما يرجع ذلك لحداثة هذا املوضوع، الذي ظهرت االلكترونية في حل م

بداياته وسوابقه في الدول املتقدمة، وإن عدم انتشار وازدهار التجارة االلكترونية، قدال يطرح مشكلة 

 بشكل عاجل
ً
قانونا  7119وقد صدر في سورية في العام  .215تتعلق بتسوية منازعات التجارة إلكترونيا

للتحكيم في املنازعات املدنية واالقتصادية وسمح صراحة بإبرام اتفاق التحكيم باستخدام الوسائل 

االلكترونية، لكنه لم يكن بمثل هذه الصراحة لجهة اكساب الحكم الصادر بهذه الوسائل الحجية 

  7111لعام  2لك صدر قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة رقم كذ القانونية.
ً
ولم يتضمن نصوصا

 تسمح باالعتراف بالحجية للحكم الصادر باستخدام الوسائل االلكترونية. 

                                                           

ترونية تريليون دوالرعلى مستوى العالم. ويقصد بالتجارة االلك 92حوالي  7199بلغ حجم التجارة عن طريق التجارة االلكترونية لعام  - 215

واحتلت النرويج  .""عمليات البيع والشراء عن طريق االنترنت والصفقات التجارية بين الشركات والتحويالت املصرفية عن طريق االنترنت

ع من مجمو  %92املرتبة األولى في العالم والتي تعامل مواطنيها في مجال التجارة االلكترونية حيث يبلغ عدد مستخدمي اإلنترنت فيها حوالي 

. أما بالنسبة للدول العربية فقد احتلت اإلمارات العربية املتحدة % 29السكان وتلتها الدانمارك في املرتبة الثانية بعدد مستخدمين وصل إلى 

(. وانهت مجموعة http://www.aliqtisadi.com/indexمن عدد مستخدمي اإلنترنت )  %3وتلتها مصر بنسبة  %92املرتبة األولى بنسبة 

الدراسة ان   . بينت7191اغسطس/ اب ( دراسة مسحية كبيرة ملستخدمي االنترنت في االردن فيArabAdvisors Groupاملرشدين العرب )

در مجموعة املرشدين العرب من مستخدمي االنترنت في االردن قاموا بمعامالت تجارية عبر االنترنت. وتق  )خمسة عشر باملئة( 92%

من اجمالي عدد السكان  %3مستخدم، أي ما يعادل  999111مستخدمي االنترنت الذين يستخدمون التجارة االلكترونية بأكثر من  أعداد

ل االثني عشر امريكي خال مليون دوالر 917 كما تقدر مجموعة املرشدين العرب مقدار االنفاق على التجارة االلكترونية بمقدار في اململكة.

حيث تشمل هذه التجارة شراء املنتجات والدفع مقابل الخدمات و دفع الفواتير عبر االنترنت  شهرا املاضية،

(http://www.arabadvisors.com/arabicr وفي سورية ذكرت صحيفة تشرين الرسمية أن حجم التجارة االلكترونية املتوقع في عام .)

7112  
ً
 (.http://www.levantnews.com/archivesرة سورية)مليون لي 721كان مقدرا

 

http://www.aliqtisadi.com/index
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ونتيجة ألهمية فض املنازعات التجارية بواسطة وسائل االتصال التكنولوجية فقد حثت العديد 

صال تمن املؤسسات الدولية املعنية بالتجارة اإللكترونية دول العالم على تشجيع استخدام وسائل اال

 التكنولوجية في فض املنازعات التجارية.

ونعرض لبعض هذه الجهود من خالل توجيهات أو توصيات االتحاد األوربي، ونصوص االتفاقيات 

 أو القوانين النموذجية.

 جهود االتحاد األوربي : الفرع األول 

 يؤكد االتحاد األوربي على أهمية حل منازعات التجارة االلكترونية من خالل التحكيم.   

الخاص  39/7111من التوجيه األوروبي رقم  األوروبي التوجيه من ( 17 ) من ذلك ما أكدت عليه املادة 

 :"أنه ببعض املظاهر القانونية لخدمة مجتمع املعلومات والتجارة اإللكترونية على

 من املعلومات واملستفيدين خدمة مقدمي بين النزاع حالة في تكفل أن األعضاء الدول  على يجب -9

 الوسائل في ذلك بما املحكمة خارج املنازعات تسوية تعيق ال التشريعات أن الخدمة، هذه

 املناسبة. االلكترونية

 وال املحاكم،خارج  املنازعات تسوية عن املسئولة الهيئات تشجع أن األعضاء الدول  على يجب -7

 لألطراف اإلجرائية من الضمانات توفر مايكفي بطريقة العمل على املستهلكين بين املنازعات سيما

 .216."املعنية

                                                           
-http://eur  -  راجع في االشارة الى ذلك: رجاء نظام حافظ بني شمسه، مرجع سابق، ص. 23. وتشير للموقع:216

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 
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باإلضافة الى ذلك قامت اللجنة األوروبية املعنية بتسوية املنازعات وخاصة التي تتم بين املستهلكين  

باعتماد سلسلة من التوصيات املتعلقة بتسوية املنازعات التجارية اإللكترونية بواسطة وسائل االتصال 

 االلكترونية ومن ضمن هذه التوصيات:

م واملتضمنة الحث على تسوية منازعات 9119مارس  31خ والصادرة بتاري 722/19التوصية رقم  -0

 ارشادية لتوفير أفضل حماية ممكنة 
ً
املستهلكين بعيدا عن القضاء، وتضع هذه التوصية خطوطا

 للمستهلك األوربي في معامالته عبر االنترنيت.

ات م بخصوص تأسيس شبكة أوروبية لتسوية املنازع7111/ مايو /72التوصية الصادرة بتاريخ   -0

على الخط مباشرة لتغطية كافة املنازعات املتعلقة باملستهلك األوروبي، خاصة في قطاع األموال 

 والخدمات وتيسير تبادل املعلومات واالتصاالت بين املشروعات واملستهلكين.

م واملتضمنة تحديد املبادئ التي ينبغي 7119/ أبريل /2والصادرة بتاريخ  391/7119التوصية رقم   -3

ها بين األعضاء عند تسوية منازعاتهم عبر اإلنترنت، وهذه التوصية تم اعتمادها بهدف اكمال مراعات

 ارشادية لتوفر أفضل حماية ممكنة للمستهلك  722/19النقص في التوصية 
ً
وهي تضع خطوطا

األوربي في معامالته االلكترونية وتوص ي املشروعات كنتيجة لذلك بضرورة اعالم املستهلكين بوجود 

  .217نة لتسوية املنازعات عبر شبكة االنترنيتلج

 االتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية: الفرع الثاني

                                                           
 - انظر في االشارة الى ذلك: د. صالح جاد املنزالوي، تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات االتصال االلكترونية، مجلة املحامين العرب، 217

.7، ص،7111العدد الثالث،   

 http://www.mohamoon.comمنشور على املوقع 
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وكذلك ظهر االهتمام بهذا املوضوع من خالل التوصيات املتعلقة بتفسير بعض مواد االتفاقات 

الخطابات ، أو وضع اتفاقيات جديدة كاتفاقية األمم املتحدة بشأن 218الدولية كاتفاقية نيويورك

االلكترونية في العقود الدولية، حيث ستكون جزءا من القانون الوطني بمجرد التصديق عليها. وقد 

أنه تنطبق أحكام االتفاقية على استخدام الخطابات االلكترونية في سياق تكوين  71/9219نصت املادة 

ولة املتعاقدة في هذه وتنفيذ عقد تسري عليه أي من االتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الد

 االتفاقية، أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها:

 .9129حزيران  -91اتفاقية االعتراف بتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية وانفاذها نيويورك  -9

7- ..... 

بعد  9192وكذلك فإن القانون الخاص بالتحكيم التجاري الدولي الصادر عن األونسترال سنة 

على أنه "يستوفى اشتراط أن يكون التحكيم مكتوبا بواسطة خطاب  2/2ادةنص في امل 7119تعديله عام 

الكتروني اذا كانت املعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع اليها الحقا. ويقصد بتعبير الخطاب 

االلكتروني أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات". ويقصد بتعبير رسالة البيانات" املعلومات 

نشأة أو املرسلة أو املتلقاة أو املخزنة بواسطة رسائل الكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل امل

مشابهة تشمل على سبيل املثال ال الحصر التبادل االلكتروني للبيانات والبريد االلكتروني والبرق 

 .220والتلكس، والنسخ البرقي"

 

                                                           
 - انظر التوصية املتعلقة بتفسير املادة 7/7 واملادة 9/2 من اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، قرار الجمعية 218

، لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي.7119ديسمبر  2تاريخ  99/33العامة   

.9/9/9121أصبحت االتفاقية نافذة في سورية اعتبارا من تاريخ   
 - وائل حمدي أحمد، التقاض ي االلكتروني في العقود االلكترونية، دار الفكر والقانون، 7191، ص.9. انظر نص االتفاقية على موقع 219

 http://www.uncitral.orgاألونسترال: 
 - املادة 2/2. قانون األونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، لعام 9192 مع التعديالت التي اعتمدت في عام 7119، لجنة 220

مم املتحدة. األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، األ  http://www.uncitral.org 
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 املنازعات التجارية بواسطة التحكيم االلكترونياالطار العملي لتسوية : املطلب الثاني

 ،
ً
لم تنشأ مراكز مهتمة بتسوية هذا النوع من املنازعات في سورية، واليوجد سوابق قضائية أيضا

 لحداثة انتشار التجارة االلكترونية وحداثة موضوع تسوية منازعات التجارة بالوسائل اإللكترونية. 
ً
نظرا

 كز العاملية، واحدى القضايا الصادرة في هذا الخصوص.لذا فإننا سنعرض لبعض املرا

 أهم هيئات تسوية منازعات التجارية باستخدام الوسائل االلكترونية: الفرع األول 

تنتشر بعض املراكز في الدول االوربية لتسوية منازعات التجارية باستخدام الوسائل التكنولوجية 

 ومن أهمها:

 
ً
 Arbitration and Mediation Centreمركز الوساطة والتحكيم  -أوال

، وهو يعمل شأنه شأن 221ان هذا املركز يعد مركزا تابعا للمنظمة العاملية للملكية الفكرية)الويبو(    

املحكمة االفتراضية ويتم من خالله فض املنازعات بواسطة التحكيم اإللكتروني أو ما يعرف بتسوية 

 املنازعات على الخط.

( بدور كبير في تفعيل نظام التحكيم الخاص باملنازعات wipoالعاملية للملكية الفكرية)وتقوم املنظمة 

الخاصة باالنترنيت وبشكل خاص فيما يتعلق بامللكية الفكرية وأسماء الدومين والعالمات التجارية وقد 

ية الفكرية من أجل تشجيع تسوية منازعات امللك 9112تم انشاء مركز الويبو للتحكيم والوساطة في عام 

بواسطة الطرق البديلة ومقره في جنيف، وهو الهيئة الوحيدة التي تقدم طرقا بديلة لتسوية املنازعات 

شخص من املتخصصين البارزين  9111املتعلقة بامللكية الفكرية وفقا لنظام الويبو ويضم اكثر من 

 .222املؤهلين في امللكية الفكرية والطرق البديلة لتسوية املنازعات 

                                                           
 http://www.iris.sgdg.org/mediationراجع املوقع اإللكتروني الخاص باملركز :  - 221

 .http://www.arbiter.wipo.int انظر موقع مركز تحكيم الويبو  - 222

http://www.arbiter.wipo.int/
http://www.arbiter.wipo.int/
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 ث
ً
 Online Ombuds Officeط : مكتب الوساطة على الخ -انيا

ان هذا املكتب يعتبر تطبيقا عمليا لفض املنازعات التجارية بواسطة وسائل االتصال التكنولوجية،     

م بفضل املركز الوطني ألبحاث املعلومات ، وقد 9119وخاصة في مجال الخدمات، وقد تأسس في عام 

 . 223م9112اعلن عنه رسميا في عام 

 
ً
 Cyber Tribunalمحكمة الفضاء  -ثالثا

 لنظام  9119نشأت هذه املحكمة في كلية الحقوق بجامعة  مونتريال بكندا في سبتمبر     
ً
. ووفقا

 من طلب التسوية ، 
ً
 على موقع املحكمة اإللكتروني ، بدءا

ً
هذه املحكمة ، تتم كافة اإلجراءات إلكترونيا

 باإلجراءات وإنتها
ً
 بإصدار الحكم وتسجيله على املوقع اإللكتروني للمحكمة. وينطبق نظام ومرورا

ً
ءا

املحكمة سواًء بالنسبة للتحكيم اإللكتروني أو الوساطة اإللكترونية على قطاعات األعمال اإللكترونية 

والتجارة اإللكترونية. ورغبة من املحكمة ببث الثقة في نظامها فقد أصدرت شهادات مصادقة على 

 املواق
ً
ع اإللكترونية التي تتعامل بالتجارة اإللكترونية والتي تستوفي شروط املحكمة املطلوبة وذلك تعبيرا

 لنظام وإجراءات هذه 
ً
عن التزام هذه املواقع أو املسئولين عنها بتسوية منازعاتهم مع املستخدمين وفقا

 املحكمة.

وتتميز هذه املحكمة بتقديم خدمات تسوية املنازعات باللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وذلك 

لوجودها في مقاطعة ذات طبيعة لغوية مختلطة من هاتين اللغتين، وكذلك فهي تجمع بين النظام 

نية و الالتيني واألنجلوسكسوني ، مما يؤدي إلى توحيد القواعد القانونية بين أنظمة ذات ثقافات قان

متباينة فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية وسبل فض النزاعات املتعلقة بها. ولم تغفل هذه املحكمة بذل 

عناية خاصة فيما يتعلق باملنازعات التي يكون أحد أطرافها من املستهلكين، فهي تجتهد من أجل تفسير 

                                                           
    http://www.ombuds.orgراجع املوقع اإللكتروني الخاص باملكتب  - 223
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كم انون املستهلك، ويستطيع املحالعقود محل النزاع لصالح املستهلك. والقانون الواجب التطبيق هو ق

 .224أن يجتهد لتقديم حماية أفضل للمستهلك ، وذلك من خالل معلومات تكميلية وأدلة إثبات

 
ً
 Virtual Magistrate Projectمشروع القاض ي االفتراض ي :  -رابعا

يعد مشروع القاض ي االفتراض ي من املشروعات اإللكترونية التي تقوم بعمل املحكمة ولكن 

 افتراضية بواسطة شبكة اإلنترنت.  بصورة

 في فيالنوفا للمعلومات مركز من كال باشتراك 1996 سنة املتحدة الواليات في املشروع هذا نشأ

 للمحكمين األمريكية الجمعية من النزاعات وبتعاون  بحل الخاص القانون  ومعهد والسياسة، القانون 

(Cyber space Law Institute)  االلكترونية.American Arbitration Association (AAA) 

ويعنى هذا املشروع بالقيام بالفصل في النزاعات التي تتعلق بشبكة اإلنترنت واألعمال التي تتم 

عليها ومن ضمنها األعمال التجارية اإللكترونية وذلك بواسطة وسيط معتمد من املركز تكون له خبرة 

للتجارة االلكترونية وعقودها وقانون االنترنت ومنازعات العالمات  قانونية في التحكيم والقوانين الناظمة

التجارية وامللكية الفكرية وغيرها من املواضيع املتصلة بالتجارة. ويقوم القاض ي االفتراض ي املتخصص 

، وقوة القرار الذي يصدره القاض ي  27بالتحاور مع أطراف النزاع ويفصل في النزاع خالل 
ً
ساعة ومجانا

 .225على قبول األطرافيعتمد 

                                                           

 http://cybertribunal.org/fag/defult.asp.لإلطالع على إختصاصات املحكمة راجع العنوان التالي  -224 

. منشور عبر 92حكيم االلكتروني في حل منازعات التجارة االلكترونية، مرجع سابق، صانظر في ذلك: هند عبد القادر سليمان ، دور الت

 http://iefpedia.com/arabاملوقع: 

 
. راجع في االشارة الى ذلك: رجاء نظام حافظ بني شمسه، مرجع  http://vmag.law.vill.eduراجع املوقع اإللكتروني الخاص باملشروع :  - 225

 .21سابق، ص. 

http://cybertribunal.org/fag/defult.asp
http://cybertribunal.org/fag/defult.asp
http://iefpedia.com/arab
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ويهدف الى استخدام  Net case: أنشأت غرفة التجارة الدولية نظام غرفة التجارة الدولية -خامسا

القواعد والخدمات املقررة من غرفة التجارة الدولية بشأن التحكيم التجاري الدولي. ويؤدي لتسهيل 

االتصاالت وتقليل االجراءات بين كل األطراف املشتركين في التحكيم، حيث يخصص موقع على االنترنيت 

ي عليه تلك العملية ويمكن من خالله لكل قضية ويكون لكل طرف كلمة مرور خاصة باملوقع الذي تجر 

ارسال وتسلم املستندات الخاصة بعملية التحكيم وإذا رفض االطراف االستمرار بهذا النظام يستمر 

 التحكيم وفقا للنمط التقليدي.

وإن قيمة الحكم التحكيمي تتقرر بقبول األطراف له واستالم نسخة منه حيث التوجد اتفاقية دولية 

  226تحكيم االلكترونية بشكل صريح.تعترف بأحكام ال

التطبيقات القضائية لتسوية املنازعات التجارية باستخدام الوسائل : الفرع الثاني

 االلكترونية

يتميز موضوع تسوية املنازعات التجارية بالوسائل االلكترونية بأنه محدود النطاق، لذا تندر 

القرارات الصادرة بهذا االسلوب. وسنعرض فيما يلي الحكم الصادر عن قضاء التحكيم اإللكتروني في 

 . Tierney and Email Americaقضية 

بإلغاء إعالن ُعرض بواسطة   Games E. Tierney في هذه القضية، طالب مقدم الشكوى وهو

. ووفقا ملقدم الشكوى فإن موضوع اإلعالن كان بيع قائمة  Email قد تم إرساله عن طريق AOL شركة

بعناوين البريد اإللكتروني التي تبيع اإلعالنات اإللكترونية، وهذا قد يؤثر على مصالح مستخدمي اإلنترنت 

                                                           
 . 77وائل حمدي أحمد، التقاض ي االلكتروني في العقود االلكترونية، ص  - 226

كيم ال يغني عن جلسات التح Net caseويرى بعض الفقه ان هذا النوع من التحكيم يبقى تحكيما تقليديا وليس الكترونيا الن استخدام 

كيم حاملادية التقليدية وإتباع االجراءات التقليدية وهو ما ينفي عده تحكيما الكترونيا )آالء يعقوب النعيمي، االطار القانوني التفاق الت

 .129االلكتروني، مرجع سابق، ص.
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. باإلضافة Par la Communauté cybernétiqueجماعة اإلنترنتألن اإلعالن أقنعهم بأنه مقدم بواسطة 

 إلى ذلك فإن طريقة عرض اإلعالن مضللة وتشجع على التعدي على الحياة الخاصة.

 في ذلك إلى الحجج التي سبق  Aol وبناًء على ذلك، طلب القاض ي من شركة 
ً
سحب اإلعالن مستندا

 أن قدمها مقدم الشكوى.

جود قواعد مادية تصدر داخل مجتمع اإلنترنت وهى حظر أو منع اإلعالنات ويشير هذا الحكم إلى و 

" . واألكثر من ذلك أنه يشير إلى مصالح bulk e-maitingاإللكترونية غير املشروعة أو التي يقال عنها "

 . electronica داخل مجتمع الـ les intérêts des internautes مستخدمي اإلنترنت

ادات أو القواعد تحتاج إلى مرور وقت طويل كي يتم تكوينها واالعتراف بها، السيما والحقيقة أن هذه الع

مع وجود التغيرات الحديثة التي يشهدها القضاء اإللكتروني واإلنجازات غير العادية التي تقتض ي من 

و إنشاء أ أنظمة العدالة عبر الشبكة الدولية أن تتحلى بقدر كبير من املرونة واإلبداع كي تتمكن من خلق

 قواعد جديدة تالئم هذا املجال الجديد.

إن املستقبل سوف يكشف عن مزايا هذه املؤسسات اإللكترونية التي تصدر عنها قرارات  

 من القضاء الخاص يمتلك القدرة على إنشاء العادات التي تحكم املعامالت 
ً
التحكيم باعتبارها نوعا

 .227اإللكترونية

 استخدام وسائل االتصال االلكترونية في تسوية املنازعات التجاريةحجية : املبحث الثاني

                                                           
 .2د. صالح جاد املنزالوي، مرجع سابق، ص. - 227
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نظرا الن دراستنا تتناول موضوع فض املنازعات التجارية بواسطة وسائل االتصال االلكترونية    

فإننا سوف نعالج في هذا املبحث امكانية ابرام اتفاق التحكيم باستخدام وسائل االتصال اإللكترونية، 

 ما يتمخض عنه التحكيم من قرارات في منازعات التجارة االلكترونية.وكذلك حجية 

وبناء عليه فإننا قسمنا هذا املبحث إلى مطلبين. أولهما حجية اتفاق التحكيم املبرم باستخدام  

وسائل االتصال اإللكترونية، وثانيهما حجية قرارات التحكيم التجاري الصادرة باستخدام وسائل 

 ية.االتصال االلكترون

 حجية اتفاق التحكيم املبرم باستخدام وسائل االتصال التكنولوجية : املطلب األول 

بين املشرع السوري في قانون التحكيم امكانية ابرام اتفاق التحكيم باستخدام وسائل االتصال    

 التكنولوجية. 

انب في الجسوف نبحث فيما يلي حجية اتفاق التحكيم في القانون السوري بعد أن نبحث حجيته 

 .التجاري الدولي

 حجية اتفاق التحكيم املبرم بوسائل االتصال االلكترونية في القانون التجاري الدولي: الفرع األول 

نصت املادة السابعة من قانون األونسيترال النموذجي للتحكيم الدولي وفق الصيغة املعدلة عام 

 على مايلي: 7119

9- ... 

 وبايتعين ان يكون اتفاق التحكيم مكت -7

يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا كان محتواه مدونا في أي شكل سواء أكان أم لم يكن اتفاق  -3

 التحكيم او العقد قد أبرم شفويا أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى.

يستوفى أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا بواسطة خطاب الكتروني اذا كانت املعلومات الواردة  -2

، ويقصد بالخطاب االلكتروني أي خطاب يوجهه 
ً
فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع اليها الحقا



 

 

137 

الطرف بواسطة رسالة بيانات، ويقصد بتعبير رسالة البيانات املعلومات املنشأة أو املرسلة أو 

قاة أو املخزنة بوسائل الكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل على املتل

سبيل املثال ال الحصر التبادل االلكتروني للبيانات والبريد االلكتروني والبرق والتلكس والنسخ 

 البرقي.

املادة الثانية من  7وأكدت توصية لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي على تطبيق الفقرة 

من اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها مع ادراك أن الحاالت املذكورة فيها ليست 

 .228حصرية

وهذه التوصية تتفق مع ماجاء في قانون األونسترال النموذجي وتسمح بإبرام اتفاق التحكيم  

 بالوسائل التكنولوجية.

من املادة  9للقانون التجاري الدولي على تطبيق الفقرة كما أكدت توصية لجنة األمم املتحدة 

من املادة السابعة من اتفاقية االعتراف  9السابعة من اتفاقية نيويورك التي تنص:" تطبق الفقرة 

بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها كي يتسنى ألي طرف ذي مصلحة أن يستفيد مما قد يتمتع به 

الذي يلتمس فيه االعتماد على اتفاق التحكيم من حقوق في التماس  بمقتض ى قانون أو معاهدة البلد

 .229االعتراف بصحة ذلك االتفاق

ونصت املادة الثامنة من اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باستخدام الخطابات االلكترونية في 

 ه في شكل خطابالعقود الدولية أنه" اليجوز انكار صحة الخطاب أو العقد أو امكانية انفاذه ملجرد كون

                                                           
من اتفاقية  7/7وقد نصت املادة  7119كانون االول /ديسمبر  2املؤرخ في  99/33التوصية املتعلقة بقرار الجمعية العامة رقم  - 228

املقصود بتعبير "اتفاق مكتوب" شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد أو صك التحكيم، إذا كانا موقعين من قبل الطرفين أو إذا  نيويورك"

 تضمنها تبادل مراسالت أو برقيات".
 .7119ديسمبر/ 2تاريخ  99/33قرار الجمعية العامة رقم - 229



 

 

138 

 أنه "ليس في هذه االتفاقية مايلزم أي طرف باستعمال الخطابات االلكترونية أو 230الكتروني"
ً
. علما

 .231قبولها ولكن يجوز االستدالل على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف"

ل كوليس في هذه االتفاقية ما يشترط انشاء الخطاب أو تكوين العقد أو اثباتهما في أي ش

 أو ينص على عواقب لعدم وجود 232معين
ً
". وحيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا

كتابة، يعد ذلك االشتراط قد استوفي بالخطاب االلكتروني اذا كان الوصول الى املعلومات الواردة فيه 

"
ً
 على نحو يتيح استخدامها في الرجوع اليها الحقا

ً
 .233متيسرا

( فقد نصت 9129قية لالعتراف بقرارات التحكيم االجنبية وإنفاذها )نيويورك وبالنسبة التفا

"تعترف كل دولة متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيال الى التحكيم جميع الخالفات 

ل صأو أية خالفات نشأت أو قد تنشأ بينهما بالنسبة لعالقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، تت

 .234بموضوع  يمكن تسويته عن طريق التحكيم"

. وقد تباينت مواقف الدول 
ً
ويتضح من نص االتفاقية اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا

من هذا النص في اطار اشتراط التوقيع ألن الدليل الكتابي اليكتمل اال بالتوقيع. فبعض الدول لم توافق 

 عليه من الطرفين على انفاذ قرارات التحكيم اال عندما 
ً
 اتفاق التحكيم موقعا

ً
يكون العقد متضمنا

، بينما ذهبت محاكم أخرى النفاذ شرط التحكيم بالرغم من 235استنادا للتفسير الحرفي للمادة الثانية

                                                           
 .7112من االتفاقية الصادرة عن األمم املتحدة  9/9املادة  - 230
 من االتفاقية 9/7املادة  - 231
 من االتفاقية 1/9املادة  - 232
 من االتفاقية 1/7املادة  - 233
 .7/9املادة  - 234
. مشار 979،رقم 7، املجلد، 9111، تقرير استوكهولم للتحكيم لسنة 9111/أغسطس آب 99النرويج، محكمة استئناف هالوغاالند،  - 235

اليه لدى: بوديسة كريم، التحكيم االلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة االلكترونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم 

 91، ص.7197تيزي وزو، -السياسية، جامعة مولود معمري 

 http://www.ummto.dz/IMG/pdf/boudissa_karim_final.pdfاملوقع: منشور عبر 
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 أنه اليوجد اجماع على اشتراط أن يكون التوقيع 236عدم توقيع أحد الطرفين على اتفاق التحكيم
ً
. علما

أن يتم بطرق الكترونية اعتمدتها العديد من القوانين بما يضمن وجود عالقة بين بخط اليد بل يمكن 

 .237التوقيع والوثيقة املوقع عليها

 حجية اتفاق التحكيم املبرم بوسائل االتصال االلكترونية في القانون السوري: الفرع الثاني

على اللجوء للتحكيم اتفاق التحكيم هو اتفاق طرفي النزاع أن  238بين قانون التحكيم السوري

بينهما بشأن عالقة قانونية معينة عقدية  للفصل في كل أو بعض املنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ

 .239كانت أم غير عقدية

 في تحديد مفهوم الكتابة في 
ً
 موسعا

ً
وحول شكل هذا االتفاق فقد ذهب املشرع السوري مذهبا

لتخلف الكتابة حيث إنه" يجب أن يكون اتفاق التحكيم اتفاق التحكيم بعد ان حدد البطالن كجزاء 

 إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر 
ً
، ويكون االتفاق مكتوبا

ً
 وإال كان باطال

ً
مكتوبا

عادية كانت أو مرسلة بوسائل  محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها أو في أية رسائل متبادلة

إذا كانت تثبت تالقي إرادة مرسليها على اختيار  (لبريد اإللكتروني، الفاكس، التلكسااالتصال املكتوب، ) 

 .240التحكيم وسيلة لفض النزاع"

                                                           
 marine towing.inc 73ضد شركة  sphere drake insurance plcقضية  –الواليات املتحدة، محكمة االستئناف الدورية الخامسة  - 236

يه لدى: بوديسة كريم، املرجع السابق، ، مشار ال132، الصفحة9112حولية التحكيم التجاري العشرون، d،f3،99، 999، 9112آذار/

 .99ص.
أنه" للتوقيع االلكتروني املصدق، املدرج على  7111لعام  2من قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة السوري رقم  7نصت املادة  - 237

وعي في ر وثيقة الكترونية في نطاق املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية ذات الحجية املقررة لألدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، اذا 

انشائه وإتمامه األحكام املنصوص في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس ادارة الهيئة 

 املنصوص على احداثها في الفصل الثالث من هذا القانون.
 ادية.الخاص بالتحكيم في املنازعات املدنية واالقتص 7119لعام  2قانون التحكيم السوري رقم  - 238
 املادة االولى من قانون التحكيم السوري. - 239
 املادة الثامنة من قانون التحكيم. 240
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ويتميز اتفاق التحكيم على الصعيد االلكتروني أنه ال يتم بالصيغة املحددة فيما سبق فهو اتفاق 

 إلكتروني وهذا ما يطرح أسئلة حول مدى جوازه. 

 باالتفاق الشفوي رغم ما يظهر من اعتبار الكتابة شرطا ويظهر أن املشرع 
ً
السوري يقبل ضمنيا

لالنعقاد ألن القبول باملحضر املحرر لدى هيئة التحكيم يعني أن الهيئة بدأت بمهمتها دون ان يكون لديها 

اتفاق مسبق، كما ان املشرع السوري يقبل باتفاق التحكيم املبرم بواسطة وسائل االتصال 

 ، إال ان قبوله بذلك اليعني أنه يمنح الحجية لحكم التحكيم االلكتروني.241ونيةااللكتر

 حجية قرارات التحكيم الصادرة باستخدام وسائل االتصال االلكترونية: املطلب الثاني

ال يختلف التعريف االلكتروني في تعريفه عن التحكيم التقليدي إال من خالل الوسيلة التي تتم 

التحكيم في العالم اإلفتراض ي، فال وجود للورق أو الكتابة التقليدية أو الحضور املادي بها إجراءات 

 لألشخاص، وحتى األحكام  يحصل عليها األطراف موقعة بطريق إلكتروني باستخدام التوقيع اإللكتروني.

سوف نبحث فيما يلي امكانية االعتراف بحكم التحكيم الصادر باستخدام وسائل االتصال 

 كترونية من خالل دراسة هذا املوضوع في االتفاقيات الدولية، وفي التشريع السوري.االل

حجية قرارات التحكيم الصادرة باستخدام الوسائل االلكترونية في القانون التجاري : لفرع األول ا

 الدولي

 

                                                           
عادية كانت أو مرسلة بوسائل االتصال املكتوب،  حسب نص املادة الثامنة يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا ورد في أية رسائل متبادلة - 241

ثبت تالقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع، وهذه الوسائل وردت إذا كانت ت ) البريد اإللكتروني، الفاكس، التلكس(

 على سبيل املثال. 

وحسب قانون التوقيع االلكتروني فإن الصورة املنسوخة على الورق من الوثيقة االلكترونية لها ذات الحجية في االثبات املقررة 

لألصل ما دامت الوثيقة اإللكترونية والتوقيع االلكتروني املصدق املدرج عليها موجودة على لهذه الوثيقة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة 

 .7111لعام  2من قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة رقم  7الحامل االلكتروني الذي أخذت عنه الصورة املنسوخة)املادة 
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منحت االتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية قرارات هيئات التحكيم الحجية التي تتمتع بها 

 األحكام الصادرة عن القضاء. 

إال أن األمر ال يكون بهذه البساطة بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة باستخدام الوسائل 

 االلكترونية.

باالعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية  م  والخاصة9129فمثال نصت اتفاقية نيويورك لعام 

، 242في املادة الثالثة منها على أنه "على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة ..."

وهذا النص قد يفهم منه االعتراف بالحجية ألحكام التحكيم االلكتروني. إال ان املادة الرابعة من 

لحصول واالعتراف والتنفيذ املذكورين في املادة السابقة يجب على الطرف االتفاقية تنص على أنه " ل

 الذي يطلب مثل ذلك االعتراف والتنفيذ أن يقدم مايلي عند تقديمه الطلب:

 عليه حسب االصول املتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب  -أ
ً
قرار التحكيم االصلي مصدقا

 االصول.

 لثانية أو صورة معتمدة حسب االصول.االتفاق األصلي املشار اليه في املادة ا  -ب

متى كان الحكم املذكور او االتفاق املذكور بلغة خالف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج   -ت

فيه بالقرار، وجب على الطرف الذي يطلب االعتراف بالقرار أو تنفيذه أن يقدم ترجمة 

أو  ن موظف رسميلهاتين الوثيقتين بهذه اللغة، ويجب أن تكون تلك الترجمة معتمدة م

 مترجم محلف أو ممثل قنصلي أو دبلوماس ي.

 
ً
 وموقعا

ً
 أنه قد يكون مطلب املادة كون حكم التحكيم مكتوبا

ً
 قويا

ً
ومثل هذا النص يعطي تصورا

عليه، وإذا كان الحال كذلك فإن حكم التحكيم االلكتروني لن يعتد به، يضاف الى ذلك أن املادة الرابعة 

 من تلك االتفاقية بشأن شرط التحكيم. 7هو الحال بالنسبة للمادة لم يتم تعديلها كما 

                                                           
 ذ قرارات التحكيم األجنبية.م  والخاصة باالعتراف وتنفي9129اتفاقية نيويورك لعام  - 242
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حيث  7191من قانون األونسترال للتحكيم بصيغتها املنقحة عام  32كذلك لم يتم تعديل املادة  

 .9192من اتفاقية نيويورك لعام  2إن صياغتها أقرب ماتكون لنص املادة 

صَدرأنه"  7191( من قانون األونسترال للتحكيم بصيغتها املنقحة عام  32جاء في املادة )
ُ
لُّ  ت

ُ
 ك

، التحكيم اراتر ق
ً
  وتكون  كتابة

ً
ذ لألطراف. وُملزِّمة نهائية  .243"إبطاء دون  التحكيم قرارات كلَّ  األطراف وينّفِّ

  التحكيم قرار يكون و" 
ً
مين، بتوقيع ممهورا

َّ
ر املحك

َ
صدر الذي التاريخ فيه وُيذك

ُ
 ومكان فيه أ

م من أكثر وجود حال وفي التحكيم،
َّ
ر أحدهم، توقيع وعدم واحد محك

َ
ذك

ُ
 عدم أسباب القرار في ت

 .244التوقيع"

رسل
ُ
  األطراف إلى التحكيم هيئة وت

ً
سخا

ُ
  التحكيم قرار من ن

ً
مين بتوقيع ممهورة

َّ
 .245املحك

 الصعب تنفيذ حكم التحكيم.وهذه االشتراطات بالنسبة لحكم التحكيم تجعل من 

من اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول املضيفة لالستثمارات  72وقد نصت املادة 

م على أن "أحكام محاكم التحكيم نهائية ال يجوز 9122العربية ورعايا الدول العربية األخرى لسنة 

الحكم وتنفيذه، ويشمل لفظ الحكم  الطعن فيها بأي وجه، وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما احترام

 ملا ورد في أحكام هذه 
ً
فيما يتعلق بهذا الفصل أي قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال الحكم وفقا

 .246االتفاقية"

وأصدرت االمم املتحدة عن طريق لجنة األونسترال االتفاقية املتعلقة باستخدام الخطابات 

على  71مرجعا مهما في التحكيم وقد نصت االتفاقية في املادة  االلكترونية في العقود الدولية التي ستعد

في االثبات. كما نصت في  مساواة الكتابة والرسائل االلكترونية بالكتابة العادية وإعطاءها نفس الحجية

                                                           
، لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري  7191قانون األونسيترال للتحكيم بالصيغة املنقحة عام من  32الفقرة الثانية من املادة  - 243

 الدولي.
 من قانون األونسترال للتحكيم 32/2ملادة  - 244
 من قانون األونسترال للتحكيم. 32/9املادة  - 245
، والتي وضعت 9122اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول املضيفة لالستثمارات العربية ورعايا الدول العربية األخرى لعام  - 246

 .97/9/9129موضع التنفيذ في 
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، او ينص على عواقب لعدم وجود  1/7املادة 
ً
" حيثما يشترط القانون ان يكون الخطاب او العقد كتابيا

تبر ذلك االشتراط قد استوفي بالخطاب اإللكتروني اذا كان الوصول الى املعلومات الواردة فيه كتابة، يع

 .247متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع اليها الحقا"

 حجية قرارات التحكيم الصادرة باستخدام الوسائل االلكترونية في القانون السوري : الفرع الثاني

رغم أن القانون السوري يقبل اتفاق التحكيم باستخدام وسائل االتصال املكتوب إال أن الوضع 

 يختلف بالنسبة ملنح حكم التحكيم الحجية للتنفيذ. 

وحتى يمنح الحكم حجية بالنسبة لتنفيذه فإنه يجب ان يكون مكتوبا وموقعا عليه من 

حكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع وتسلم هيئة التحكيم الى كل من طرفي الت 248املحكمين

. وحتى يتم اكساء حكم املحكمين صيغة التنفيذ يجب 249يوما من تاريخ صدوره 92أعضاءها خالل مدة 

وصورة عن اتفاق التحكيم،  250ان يرفق طلب اكساء صيغة التنفيذ بأصل الحكم أو صورة مصدقة منه

ن املحضر الدال على ايداع الحكم ديوان وصورة ع251أو صورة عن العقد املتضمن شرط التحكيم،

 بترجمة محلفة الى اللغة 252محكمة االستئناف
ً
 ومرفقا

ً
 وموقعا

ً
. وهذا يستلزم ان يكون الحكم مكتوبا

. والبد ان يكون الحكم قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا 253العربية في حال صدوره بلغة أخرى 

 . 254صحيحا

                                                           
 www.cyberlawnet.netنصوص االتفاقية موجودة على موقع الجمعية العربية لقانون االنترنيت  -247
 .29/9املادة  - 248
 27/2ملادة ا - 249
  9/ب/22املادة  - 250
 7/ب/22املادة  - 251
 2/ب/22املادة  - 252
 3/ب/22املادة  - 253
/ج والتبليغ الصحيح حسب املادة الرابعة يتم للمرسل اليه شخصيا او الى مقر عمله او محل اقامته املعتاد او عنوانه 29/7املادة  - 254

قد ويتم ذلك عن طريق دائرة املحضرين في املنطقة االستئنافية ملحكمة االستئناف البريدي املعروف او املحدد في اتفاق التحكيم او الع

 فان تعذرت معرفة العناوين املشار اليها سابقا فيعتبر املخاطب مبلغا اذا تم االجراء بكتاب مسجل الى آخر مقر عمل او محل اقامة معتاد

 أو عنوان بريدي معروف له.
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املقصود هنا ليس تبليغا بوسائل إلكترونية وبالتالي فإن وواضح من نصوص القانون ان التبليغ 

التبليغ بهذه الوسائل لن يعد تبليغا صحيحا وسيكون سببا للطعن بالحكم. وهذا يعني عدم اكساءه 

 صيغة التنفيذ وفقا للقانون السوري.

ترونيا أعطى امكانية لتوقيع املستندات الك 255ورغم ان قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكات

ومنح للتوقيع املصدق املدرج على وثيقة الكترونية في نطاق املعامالت املدنية والتجارية واإلدارية ذات 

الحجية املقررة لألدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، اذا روعي في انشاءه وإتمامه االحكام املنصوص 

وزير، بناء على قرار من مجلس ادارة الهيئة عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها ال

، وللصورة املنسوخة على الورق من الوثيقة االلكترونية ذات الحجية في 256الوطنية لخدمات الشبكة

االثبات املقررة لهذه الوثيقة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لألصل، مادامت الوثيقة االلكترونية 

يها موجودة على الحامل االلكتروني الذي أخذت عنه الصورة والتوقيع االلكتروني املصدق املدرج عل

بينت عدم سريان أحكام هذا القانون على لوائح الدعاوى  93اال أن املادة  رغم هذا، 257املنسوخة

واملرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات املحاكم. وهذا يؤكد ما اوردناه من أن نصوص قانون 

ن اتفاق وبالتالي فإ امكانية اكساء حكم التحكيم االلكتروني صيغة التنفيذ التحكيم الحالية ال تقدم

 هو السبيل األسلم لتنفيذ هذا الحكم
ً
 من 258األطراف وديا

ً
.ألن الجهات الرسمية املنوط بها التنفيذ بدءا

املحكمة املختصة باصدار الصيغة التنفيذية، وكذلك رجال التنفيذ لن يقبلوا بسهولة تنفيذ حكم 

                                                           
 7111لعام  2رقم  - 255
 /أ من قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة.7 املادة - 256
 /ب من قانون التوقيع االلكتروني وخدمة الشبكة7املادة  - 257
 دون تدخل القضاء وهذا ما يسمى التنفيذ الذاتي. اال أنه يوجد وسئل  - 258

ً
 طوعا

ً
يجدر الذكر أن أحكام هيئات التحكيم تنفذ أحيانا

 مباشرة أو غير مباشرة للتنفيذ.

 بالوسائل املباشرة ايداع ضمان مالي، والتحكم في بطاقات االئتمان والتنفيذ الذاتي اإللكتروني. ومن الوسائل غير املباشرة التهديد بسحمن 

 لالعالمة، ونظام ادارة السمعة، والطرد من األسواق اإللكترونية، والغرامة التهديدية ونظام القائمة السوداء.)  للمزيد حول هذه الوسائ

 وما بعدها(. 993ظر: بوديسة كريم، مرجع سابق، ص. أن
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التحكيم االلكتروني مالم يوجد قانون وطني أو اتفاقية دولية تلزم السلطات الوطنية بقبول وتنفيذ 

 .259األحكام االلكترونية

 الخاتمة

 مع انتشار التجارة 
ً
تبين لنا فيما سبق أن تسوية املنازعات التجارية بالوسائل االلكترونية ظهر متزامنا

 لحديثة كوسيلة إلبرام عقود هذه التجارة وفض منازعاتها.االلكترونية واستخدام تقنيات االتصال ا

وإذا كان التحكيم يقدم مزايا عديدة لألطراف تدفعهم الختيار هذا الطريق، فان هذه املزايا تظهر 

 بوضوح أكثر عند تسوية منازعات املعامالت التي تبرم بوسائل االتصال التكنولوجية الحديثة.

فإن استخدامه في فض منازعات التجارة الزال في اطار ضيق، ويعود  ومع وجود مزايا عديدة للتحكيم

ذلك لحداثة نشأة التجارة اإللكترونية، وحداثة استخدام التحكيم اإللكتروني في فض املنازعات 

التجارية، عالوة على اإلشكاليات القانونية التي يثيرها تنفيذ أحكام هيئات التحكيم اإللكترونية في ظل  

 يم التشريعي للتحكيم االلكتروني.غياب التنظ

وتظهر أهمية اختيار التحكيم في منازعات  التجارة اإللكترونية، في ظل غياب التنظيم التشريعي في 

أن املبادئ  املستخلصة من قرارات هذا النوع من التحكيم ستعد من املصادر التي يمكن االعتماد عليها 

 خلق قواعد تنظم عملية فض عند إعداد التشريعات الناظمة للجوانب اال
ً
لكترونية، ومن شأنها أيضا

 رونيا.النزاعات إلكت

 

 

                                                           
  - د. هشام بشير- ابراهيم عبد ربه ابراهيم، التحكيم االلكتروني، املركز القومي لالصدارات القانونية، الطبعة األولى، 7197، ص، 973. 259
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  في نهاية البحث نخلص إلى عدد من النتائج والتوصيات كما يلي.

 النتائج

 
ً
: هناك عددا من املؤسسات الدولية للقيام تنهض بمهمة تسوية النزاعات التجارية بواسطة وسائل أوال

ملساعدة األطراف في فض نزاعاتهم التجارية باستخدام تلك الوسائل الحديثة بعيدا االتصال االلكترونية 

 عن قضاء الدولة.

  
ً
 لضيق نطاق استخدام وسائل االتصال االلكترونية في مجال فض املنازعات التجارية، فإن ثانيا

ً
: نظرا

ت مستخلصة تعالج املشكال قرارات التحكيم الزالت نادرة في مجال التجارة اإللكترونية، ولم نجد مبادئ 

  التي تطرحها املعامالت التجارية اإللكترونية.

 
ً
: يطرح موضوع تسوية املنازعات اإللكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية صعوبات عديدة، ثالثا

بعضها يدور حول مدى جواز اتفاق التحكيم الذي يتم بالطريق االلكتروني، والبعض اآلخر يتعلق بمدى 

 تنفيذ قرار التحكيم الصادر باستخدام هذه الوسائل. امكانية

  
ً
: أغلب االتفاقيات الدولية واألنظمة الوطنية لم تأخذ في اعتبارها هذا الواقع الذي فرضته رابعا

 املعامالت اإللكترونية، وبالتالي لم تعترف بالحجية ملخرجات هذه الوسائل التكنولوجية.

 
ً
جود تنظيم قانوني صريح ملدى مشروعية فض املنازعات التجارية : لم يتضمن التشريع السوري و خامسا

بواسطة وسائل االتصال االلكترونية. اال أن البحث في النصوص ذات الصلة بين امكانية اعتماد اتفاق 

التحكيم املعد بوسائل االتصال االلكترونية، بينما يصعب منح الحكم الذي يصدر باستخدام هذه 

  الوسائل صيغة التنفيذ.

 
ً
: يعد التحكيم املبرم بالوسائل التكنولوجية تحكيما إلكترونيا إذا تمت كل اجراءاته باستخدام سادسا

 الوسائل االلكترونية.
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ً
ومنازعات التجارة  امللكية الفكرية مناسبة بشكل خاص ملنازعات وسيلة االلكتروني : يعد التحكيمسابعا

 االلكترونية.

 
ً
التي عرضنا لها بتوفير ممارسة عملية للتحكيم  االلكتروني التحكيم : ساهمت بعض مراكزثامنا

 االلكتروني.

 املقترحات

نقترح على املشرع السوري أن ينظم ما يتصل بالتحكيم اإللكتروني وبشكل يضمن وجود تنظيم  -9

 قانوني شامال ملوضوع تسوية النزاعات التجارية بواسطة وسائل االتصال االلكترونية.

السوري اجراء تعديالت على قانون االثبات لتوسيع مفهوم الكتابة والتوقيع نقترح على املشرع  -7

بحيث يشمل اعتماد املستندات الصادرة بالوسائل االلكترونية وفق ضوابط محددة تكفل 

 سالمة املستندات االلكترونية.

 ملوضوع تسوية  -3
ً
ات النزاعابرام اتفاقية دولية بواسطة األمم املتحدة تتضمن تنظيما شامال

 لتشتت النصوص املتعلقة باستخدام وسائل 
ً
التجارية بواسطة وسائل االتصال االلكترونية نظرا

 االتصال االلكترونية في أكثر من اتفاقية.

املتعلقة بحكم التحكيم، على غرار ما  9129تعديل املادة الرابعة من اتفاقية نيويورك لعام  -2

املادة الثانية من االتفاقية املرتبطة بشرط حصل بالنسبة للتوصية التي تمت بما يخص 

 التحكيم.

، واملتعلقة بشكل قرار 7191من قانون األونسترال للتحكيم بصيغتها املنقحة  32تعديل املادة  -2

 التحكيم.

التي تتم  للمعامالت القانوني توفير شبكة اتصاالت وتعزيزها لتكون قادرة على الحفاظ على األمن -9

  عبر االنترنت.
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 املتحدة للقانون التجاري الدولي، األمم املتحدة. 

 ، لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي. 7191قانون األونسيترال للتحكيم بالصيغة املنقحة عام  -2

 راف وتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية.م  والخاصة باالعت9129اتفاقية نيويورك لعام  -2

اتفاقية تسوية منازعات االستثمار بين الدول املضيفة                        لالستثمارات العربية ورعايا الدول العربية األخرى  -9

 م.9122لسنة 

 والتجارة اإللكترونية .الخاص ببعض املظاهر القانونية لخدمة مجتمع املعلومات  39/7111التوجيه األوروبي رقم  -7

 
ً
 املواقع اإللكترونية: -رابعا

9-  http://www.cybertribunal.org 

7- http://www.aliqtisadi.com/index 

3- http://www.arabadvisors.com/arabicr 

2- http://www.levantnews.com/archives 

2- http://www.mohamoon.com 

9- http://www.uncitral.org 

2- http://www.iris.sgdg.org/mediation 

9- http://www.arbiter.wipo.int 

1- http://iefpedia.com/arab 

91- http://vmag.law.vill.edu 

99- www.cyberlawnet.net 

97- http://www.aliqtisadi.com/index 

93- http://www.ombuds.org 

92- http://www.iris.sgdg.org/mediation 
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 التمويل بين السياسة التقليدية والحديثة

 مبدأ استقالل شرط التحكيم

 

 محمد الحبيب بداع 

 طالب باحث في سلك الدكتوراه

 

بارزا في الفكر القانوني واالقتصادي على املستوى يعد التحكيم من املوضوعات التي تشغل مكانا 

العالمي، ولقد شهدت اآلونة األخيرة حركة تشريعية وفقهية نشيطة في مختلف الدول، فالتحكيم يتميز 

بأنه من أقدم الوسائل السلمية التي لجأ إليها األشخاص لحل خالفاتهم، فقد كان التحكيم قائما من 

 راءات واألساليب.سالف العصور وإن اختلفت اإلج

 ولعلى أهم األسباب التي أدت إلى ظهور فكرة التحكيم على الوجه الذي عليه اآلن:

  مطالبة التجار بوضع نظام خاص في النزاعات التجارية) الدولية والداخلية(  لسرعة

 الفصل في القضايا الناشئة بينهم.

 قاض ي وتعقيداتها.تفعيل العدالة والحد من اآلثار السلبية الناجمة عن بطء الت 

  حرية إرادة ألطراف في تحديد القواعد اإلجرائية واملوضوعية املطبقة لحل نزاعهم بواسطة

 املحكم.
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بمناسبة نزاع معين قائم  260وعليه فإن اللجوء إلى التحكيم قد يرد في صورة اتفاق على التحكيم

على التحكيم تبعا لعقد معين  . كما قد يكون االتفاق261بالفعل، ويسمى هذا االتفاق بمشارطة التحكيم

يذكر في صلبه ويتضمن إحالة ما قد ينشأ من منازعات في املستقبل إلى التحكيم، والذي يسمى شرط 

 التحكيم، وهذه الصورة الغالبة في تنظيم التحكيم هي التي يثار بشأنها مبدأ االستقاللية.

تميزة ومستقلة عن العقد األصلي، رغم أن شرط التحكيم يرد في العقد األصلي إال أن له ذاتية م

واملقصود من االستقاللية املعنى القانوني وليس املعنى املادي، فهو ال يعني أن شرط التحكيم يجب ان 

، وإنما بقصد بمبدأ االستقاللية 262يكون محال لرضا وقبول مستقل عن الرضاء والقبول في العقد األصلي

أو بطالنه أو فسخه ال يؤثر على شرط التحكيم سواء  أن عدم مشروعية العقد األصلي أو عدم صحته

كان هذا الشرط مدرجا في العقد األصلي أم كان مستقال عنه في صورة اتفاق منفصل على العقد إال في 

 حالتين:

 :أن يكون اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم نفسه غير صحيح. األولى 

 :ط التحكيم جزءا ال يتجزأ من العقد أن يكون األطراف قد اتفقوا على أن يكون شر  الثانية

 األصلي يرتبط مصيره بمصير العقد األصلي وجودا وعدما.

إذا فأهمية استقالل شرط التحكيم في العقد األصلي الوارد فيه تكمن في الرغبة في تحقيق 

االقتصاد في الوقت واإلجراءات. إذ إن ارتباط شرط التحكيم وجودا أو عدما بالعقد األصلي الذي 

ضمنه يرتب عليه عدم إمكانية السير في إجراءات التحكيم، حتى يفصل القضاء الوطني في املنازعات يت

                                                           

األطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ من قانون املسطرة املدنية املغربي: " اتفاق التحكيم هو التزام  312ينص الفصل  -260 

 أو قد ينشأ عن عالقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية.

 يكتس ي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم ".
هيئة  هذا النزاع على من قانون املسطرة املدنية:" عقد التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض 392الفصل  -261

 تحكيمية...".
 .79، ص:7119حفيظة السيد الحداد، االتجاهات املعاصرة بشأن اتفاق الحكيم، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، طبعة  -262
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املتصلة باختصاص هيئة التحكيم، او بانعدام واليتها. بمجرد أن يطرح أي طرف عدم صحة العقد 

 األساس ي.

 عالقة؟ى تلك الوعليه ما عالقة شرط التحكيم بالعقد األصلي الذي يتضمنه و األتار املترتبة عل

 لبسط القول حول هذا املوضوع ارتأينا وضع التقسيم التالي:

 املبحث األول: موقف املشرع املغربي وقضاء التحكيم من مبدأ استقالل شرط التحكيم 

 .املبحث الثاني: تكريس مبدأ في االتفاقيات الدولية، لوائح التحكيم ونتائجه 

 وال بأس من تحليل كل مبحث على حدى.

 

 املبحث األول: موقف املشرع املغربي وقضاء التحكيم من مبدأ استقالل شرط التحكيم.

كرست معظم التشريعات الحديثة املتعلقة بالتحكيم صراحة مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم، 

منها املشرع املغربي )املطلب األول( وكذا العديد من أحكام قضاء التحكيم )املطلب الثاني(، على اعتبار 

 أن هذا األمر يتعلق بمبدأ عام من مبادئ لقانون التجاري الدولي.

 املطلب األول: موقف املشرع املغربي.

 9122عرف االعتراف شرط التحكيم باالستقاللية جدال إذ لم يتضمن قانون املسطرة املدنية سنة 

 263مات والعقودمن ظهير االلتزا 311احكام صريحة تكرس هذا املبدأ، مما جعل الفقه يأخذ بالفصل 

 أي أخذ بنظرية انتقاص العقد لتكريس املبدأ.

                                                           

 التوسع حول عالقة نظرية انتقاص العقد ومبدأ استقالل شرط التحكيم أنظر: -263

، 7197دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي،  -

 .719ص:
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، أظفى املشرع هذه االستقاللية في النص الخاص 264وفي إطار تعديل قانون املسطرة املدنية

الذي ينص على أنه: " يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد  399بموجب الفصل 

سخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان األخرى، وال يترتب على بطالن العقد أو ف

 هذا الشرط صحيحا في ذاته".

ويعتبر إصباغ املشرع لهذه االستقاللية على شرط التحكيم عند إبرامه صحيحا، أمرا إيجابيا بالنظر 

ة املحتملإلى أن شرط التحكيم هو مناط التحكيم وقوامه إرادة األطراف باللجوء إليه لفض النزاعات 

 265بينهم بشأن االلتزامات موضع االتفاق.

 9112لسنة  72ومن بين التشريعات التي تأخذ باملبدأ نجد التشريع املصري في قانون التحكيم رقم 

منه على إنه: " يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى، وال  73إذ نصت املادة 

و إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا يترتب على بطالن العقد أو فسخه أ

 الشرط صحيحا في ذاته ".

مما يظهر جليا تأثر املشرع املصري في إقرار هذا املبدأ بالقانون النموذجي الصادر عن لجنة األمم 

 مع بعض التغيير في الصياغة. 9192املتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 

من أكثر التشريعات صراحة ووضوحا بتبنيه  9192لي الخاص السويسري لسنة أما القانون الدو 

على أنه: " ال يمكن الطعن  929املبدأ بموجب نص قانوني صريح حيث نص في الفقرة الثالثة من املادة 

                                                           

نوفمبر  31) 9279ذي القعدة  91بتريخ  9.12.991الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  19-12بمقتض ى املادة األولى من قانون رقم  -264

قانون املسطرة املدنية املصادق عليه بالظهير الشريف املعتبر بمثابة قانون رقم ( نسخت أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من 7112

 ( وحلت محلها أحكام هذا الباب.9122سبتمبر  79) 9312من رمضان  99بتاريخ  9.22.222

امعة اه في الحقوق، جحسن أمرير، دور التحكيم التجاري الدولي في تسوية املنازعات التجارية املغرب نموذجا، أطروحة لنيل الدكتور  -265

 .992، ص:9193/7192محمد الخامس السويس ي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، سال، 
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في صحة تفاق التحكيم بسبب عدم صحة العقد األصلي أو أن اتفاق التحكيم يتعلق بنزاع لم ينشأ بعد 

."266 

 لب الثاني: موقف القضاء التحكيم.املط

يعود الفضل إلى االجتهاد القضائي في بروز مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم وتطور نظامه القانوني، 

بأن القضاء الفرنس ي هو الذي أصل هذا املبدأ، ويرى جانب آخر بأن لفضل  267في حين يرى بعض الفقه

 268اتفاق التحكيم عن العقد األصلي.يعود للقضاء الهولندي في بروز قاعدة استقاللية 

يتبين بأن االجتهاد  270وبعده األملاني 269من خالل دراسة أحكام الصادرة من قبل القضاء الهولندي

القضائي في هذه الدول كان سباقا في بروز فكرة فصل اتفاق التحكيم عن العقد، وعدم تأثر الشرط 

سواء بانقضاءه أو بطالنه، إال أنه لم يأت بعبارات التحكيمي املوجود في العقد الدولي بمصير هذا العقد 

صريحة ومباشرة تقرر هذه االستقاللية، لهذا يمكن القول أن الفضل يعود للقضاء الفرنس ي في تأصيل 

 مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم عن طريق تأثره بهذه األحكام.

                                                           
السالك كروم، حدود استقالل شرط التحكيم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن األول، كلية العلوم القانونية  -266

 .37، ص:7193/7192سطات، واالقتصادية واالجتماعية، 
267-Philippe, Fourchard, Emanuel Gaillard, Berton Robert, Martin, Arbitrage commercial international, Dalloz, Paris, 1986 

Golden, traité de l’arbitrage commercial international. 
ت عقود التجارة الدولية، أطروحة لنيل الدكتوراه في لحقوق، أحمد صلح علي مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعا -268

 وما يليها. 999، ص:7119/7111جامعة القاهرة، كلية الحقوق، القاهرة، 
القاض ي بأنه في حالة تنازع األطراف حول صحة أو بطالن العقد، فإن ذلك ال يمنع  9132ديسمبر  72حكم املحكمة الهولندية، بتاريخ  -269

 حكم بالفصل في النزاع رغم احتمال عدا صحة العقد الذي ورد به شرط التحكيم.من اختصاص امل

 .999حكم أورده: أحمد صالح علي مخلوف، مرجع سابق، ص: -
يقض ي بان مصير شرط التحكيم ينفصل تماما عن مصير العقد الذي يتضمنه، وهو ما قرره القضاء  9127ماي  92حكم بتاريخ  -270

 الصادر عن محكمة النقض اإليطالية. أوردهم: 9121يناير  97اإليطالي كذلك بتاريخ

 .991أحمد علي مخلوف، مرجع سابق، ص: -
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، القاض ي 9193مارس  12ريخ هذا التأثر نتج عنه إصدار قرار هام عن محكمة النقض الفرنسية بتا

إذ جاء فيه: " في مجال التحكيم  Gosset 271باستقالل شرط التحكيم عن العقد األصلي في قضية 

الدولي، فإن اتفاق التحكيم سواء ورد مستقال أو مندمجا في تصرف قانوني له استقالل كامل مما يستبعد 

 272االت استثنائية".أثره بما قد يطرأ على التصرف من بطالن، وذلك فيما عدا ح

ذهبت محكمة النقض إلى   275Menicucciوقضية  274Hechtوقضية  Impex 273أما في قضية 

 تأكيد املبدأ دون أدنى قيود.

                                                           

 الحكم مع التعليق في: -271 

- Revue Gitique de droit international privé 1963, p :615. II, 13405, note Goldmen.Journal de droit international, 1964, p :82 , 

note Berdn. 
 .999-992، ص: 7117خالد محمد القاض ي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق، الطبعة األولى، القاهرة،  -272
ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى تأييد قاض ي املوضوع، فيما ذهب إليه من اعتبار التحكيم، اتفاقا مستقال من الناحية القانونية،  -273

س ي، بالعقد الوارد على تصدير الحبوب، إلى إيطاليا الذي صور على أنها عملية بيع إلى البرتغال وفق للقانون الدولي الخاص الفرن

وسويسرا، ومنها إلى إيطاليا لالستفادة من القواعد واملزايا املقررة في داخل السوق األوربية املشتركة، بهدف التصدير للدول أخرى 

 ية تراخيص التصدير بسبب الغش.خارج السوق، ولقد رفضت السلطات الجمركية الفرنس

وعندما أثيرت مسألة بطالن العقود، نظرا لعدم مشروعية السبب، ومدى تأثر شرط التحكيم بهذا البطالن انتهى القضاء الفرنس ي إلى 

لية التي الأن بطالن العقود األصلية بسبب عدم مشروعية سببها لتوافر الغش، ال يؤثر على صحة شرط التحكيم، نزوال عن مبدأ االستق

 يتمتع بها هذا الشرط بالنسبة للعقد األصلي.

- C.Cass, 17 Mai 1971, Revue Gitique de droit international privé 1972, p :124 note Mezger, journal de droit international 

1972, p :62. 
274  - arrêt Hecht du 4 Juillet 1972, La cour de cassation décida : « qu’ayant rappelé le caractère international du contrat liant 

les partier et rappelé qu’en matière d’arbitrage international l’accord compromissoire présente une complète autonomie, 

l’arrêt attaqué en a justement déduit que le clause (compromissoire) litigieuse devait recevoir application ». 

-C.Cass, 7 Juillet 1972, journal du droit international 1972, p :842, Revue Gitique 1974, p :82. 

قرار محكمة االستئناف باريس:" يتصف العقد في القضية املعروضة أمامنا بالصفة الدولية،... ويتعلق بمصالح التجارة الدولية...  -275 

ودون حاجة لبحث القانون الواجب التطبيق على موضوع العقد، فغنه يكفي... التأكيد مع األخذ بعين االعتبار استقاللية شرط التحكيم 

املنش ئ للتحكيم في العقد الدولي، بان هذا الشرط يكون صحيحا ومستقال دون رجوع لقانون أية دولة " وهذا بعد أن ذكرت بأن هذا 

 تحكيم الدولي يشكل استقاللية تامة.االتفاق في مجال ال

« En matière d’arbitrage international, l’accord compromissoire présente une complète autonomie ». 

- Journal du droit international 1977, p :107, note Loquin, Revue Gitique 1976, p :506. 
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حيث أن القضاء لم  Zanzi 276إن تطور مبدأ االستقاللية في التطبيق الفرنس ي تأكد في قضية 

يكثف بتكريس املبدأ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قرر صحة هذا االتفاق دون أي تحفظ متعلق 

 بالتجارية ".

مارس  71ومن بين القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية قرار بتاريخ 

 األساس ي املدرج فيه استقالال قانونيا عن ورد فيه: " بأن شرط التحكيم يشكل بالنسبة لالتفاق 7113

 .277أي آفة قد تطرأ على هذا العقد إال إذا اتفق األطراف على خالف ذلك "

وهو ما كرسه كذلك القضاء املغربي الحديث كالقرار الذي نص على أن:" ... املتفق عليه في الفقه 

 حة وفعالية مستقلين تقضيانوالقضاء املقارن أن شرط التحكيم املضمن في العقد دولي يتمتع بص

تمديد تفعيله إلى كل األطراف املعنية مباشرة بتنفيذ العقد وبخصوص كل النزاعات املترتبة عن هذا 

 278العقد ولو لم يرد قبولها لصريح في لعقد...".

نرى من خالل هذا التطور في االجتهاد القضائي املضطرد، بان لقضاء حاول بكل قوة أن يجعل 

يم اتفاقا صحيحا وفعاال، ال يخضع ال ملؤثرات العقد األصلي وال للقوانين التي من شأنها من شرط التحك

 أن تتسبب في عدم صحته أو بطالنه.

 املبحث الثاني: تكريس املبدأ في االتفاقيات الدولية، لوائح ونتائجه.

                                                           
276- C.Cass, 5 Janvier 1999, Revue de l’arbitrage, 1999, p :260. 

 قرار أورده :277 

  .36السالك كروم، مرجع سابق، ص  
 ، غير منشور .4/13/2015، ملف عدد 2014/2049، رقم 2014يوليوز  22قرار محكمة االستئناف التجارية بالدارالبيضاء، بتاريخ  -278
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)املطلب  اإن أهمية املبدأ جعلت مختلف االتفاقيات ولوائح التحكيم تتبناه وتكرسه في نصوصه

األول( باعتباره من أهم ضمانات اللجوء إلى التحكيم، فليست فكرة االستقاللية مقصودة لذاتها، وإنما 

 ملا تحققه من نتائج )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: تكريس املبدأ في االتفاقيات الدولية ولوائح التحكيم.

ن اتفاقية إلى اخرى، حيث أن بعض يختلف موقف االتفاقيات الدولية من مبدأ االستقاللية م

االتفاقيات لم تشر إلى هذا املبدأ، كنتيجة لتطور االجتهاد القضائي، في حين أقرت بعض االتفاقيات 

 ضمنيا باملبدأ، باالعتراف ببعض اآلثار التي رتبها.

تي لم ال 9129نبدأ باتفاقية نيو يورك املتعلقة باالعتراف وتنفيذ احكام التحكيم األجنبية لسنة 

 279تتناول أي نص يشير صراحة إلى املبدأ، إذا اكتفت في الفقرة األولى من املادة الخامسة باإلشارة إليه.

من هذا النص بأنه يمكن إخضاع اتفاق التحكيم لقانون  Schlosser 280يستخلص الفقه األملاني 

مختلف عن الذي ينظم العقد األصلي، ويصل في استنتاجه إلى أن اتفاقية نيويورك قد أقرت مبدأ 

االستقاللية ضمنيا، في حين يرد على هذا التفسير بعض الفقه ووصفه بالجرأة، فالواقع على ما يبدو أن 

 .281قوانين املمكنة التطبيق الحرية في الفصل في مدى صحة االتفاقاملعاهدة قد تركت لكل من ال

                                                           
يحتج عليه بالحكم إال إذا قدم هذا الخصم للسلطة املختصة " ال يجوز رفض االعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي  -279

 في البلد املطلوب إليها االعتراف والتنفيذ الدليل على:

 ر أن األطراف االتفاق املنصوص عليه في املادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي األهلية، أو أن االتفاق املذكور غي -أ-

 الذي أخضعه له األطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم ".صحيح وفقا للقانون 

رأي أوردته: حفيظة السيدة الحداد، املوجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -280 

 .972، ص:7112الطبعة األولى 
281-Fourchard Philippe, Goldman Berthold, Gaillard Emmanuel, traité de l’Arbitrage commercial international, Editeur, Lexis 

Nexis, 1996, p :558. 
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لم يجانب الصواب، باعتبار أن االتفاقية أقرت بإعمال  Schlosserفي اعتقادنا، أن رأي الفقيه 

 282أحد أهم آثار مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم.

راحة في أحكامهم أشارتا ص 284 9192واتفاقية واشنطن لسنة  283 9199أما اتفاقية جنيف لسنة 

إلى اختصاص املحكم بالنظر في اختصاصه )اختصاص باالختصاص(، والذي يتصل بشكل ويثق بموضوع 

استقاللية شرط التحكيم، على اعتبار أن مبدأ اختصاص املحكم بالنظر في اختصاصه يعتبر من أهم 

 آثار مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم.

ة بالقانون الواجب التطبيق على االلتزامات التعاقدية، الخاص 9191بخصوص اتفاقية روما لسنة 

فقد استبعدت من مجال تطبيقها شرط التحكيم باعتباره جزءا متميزا عن بقية االلتزامات الواردة 

 .285بالعقد، وأجازت للمتعاقدين وللقضاء أن يخضعوه لقانون مختلف عن ذلك الذي يحكم العقد

رادة األطراف التي تشير إليها واملتضمنة مبدأ استقاللية إن لوائح التحكيم تستمد سلطتها من إ

شرط التحكيم مما يؤكد على أن إرادة األطراف قد اتجهت إلى أن يعامل اتفاق التحكيم بصفة منفصلة 

 عن املعاملة التي يلقاها العقد.

س لسنة يمن أهم اللوائح التي نصت صراحة باملبدأ نجد الئحة التحكيم غرفة التجارة الدولية ببار 

لتي تؤكد املبدأ ليس في حالة بطالن لعقد األصلي فقط ولكن  286من الفقرة الرابعة 9في املادة  9119

 287أيضا في حالة االدعاء لعدم وجود هذا العقد من أساسه.

                                                           
 وهو خضوع اتفاق التحكيم لقانون مختلف عن القانون املنظم للعقد األصلي. -282
 الفقرة الثالثة من املادة الرابعة. -283
 .29الفقرة األولى من املادة  -284
حرث عبد العالي، شرط التحكيم في املادة التجارية على ضوء العقود النموذجية واالتفاقيات الدولية، أطروحة لنيل الدكتوراه في  -285

 .29، ص:7112/7119الحقوق، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، 
على خالف ذلك فإن االدعاء ببطالن العقد أو الزعم بانعدامه ال يترتب عليه عدم اختصاص املحكم إذا ارتأت صحة " ما لم يتفق -286

 اتفاق التحكيم، وحتى في حالة انعدام العقد أو بطالنه يستمر اختصاص املحكم لتحديد حقوق األطراف والبث فيما يدعونه".
 .939العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص:حفيظة السيد الحداد، املوجز في النظرية  -287
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أحكاما  288 9129أبريل  79تضمنت الئحة التحكيم التي أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

وهو نفس املوقف الذي  289ة واختصاص املحكم بالفصل في مسألة اختصاصهتكرس مبدأ استقاللي

، والذي اعتمدته العديد 99في الفقرة األولى من املادة  290أكده القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

 من الدول في تشريعاتها.

 املطلب الثاني: نتائج مبدأ استقالل شرط التحكيم.

 نجمل هذه النتائج في:

o  ارتباط مصير شرط التحكيم بمصير العقد األصلي:عدم 

 حيث أنه إذ بطل العقد أو ثم فسخه أو إنهاؤه مثال فال يمتد ذلك بالضرورة إلى اتفاق التحكيم. 

إال أنه ببطالن شرط الحكيم والعقد األصلي معا إذ كان البطالن يشملهما معا كأن يكون الذي 

فان على اعتبار شرط التحكيم شرطا جوهريا لرضاهم بباقي بنود أبرمهما فاقد األهلية، أو إذا اتفق الطر 

 .291العقد، وأن بطالن شرط التحكيم يؤدي إلى بطالن العقد األصلي

نتيجة لعدم االرتباط فإذا لحق بالتزامات العقد األصلي وصف من أوصاف االلتزام كالشرط أو 

 حكيم.األجل، فإن ذلك ال يلحق بالضرورة اتفاق التحكيم أو شرط الت

                                                           
التي أعدتها لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، وأوصت الجمعية العامة بتطبيق أحكامها في مجال املنازعات التي تثور عنها  -288

 العالقات التجارية الدولية.
هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءا  على أنه: " تختص 79تنص الفقرة الثانية من املادة  -289

، ويعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد وينص على أجزاء التحكيم وفقا لهذا النظام بوصفه اتفاقا 79منه، وفي حكم املادة 

قد ال يترتب عليه بحكم القانون بطالن شروط مستقال عن شروط العقد األخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطالن الع

 التحكيم".
 .9192اللجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي الصادر بتاريخ  -290
 .19، ص:7112فتحي والي، قانون التجاري النظرية والتطبيق، منشاة املعارف، االسكندرية، طبعة األولى،  -291
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نفس األمر إذا انتهت مدة العقد األصلي فإن اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم ال ينتهي بل يظل 

قائما إلمكان استخدامه في تسوية حقوق األطراف بعد انتهاء. وقد تكون التفاق التحكيم مدة محددة 

 .292ينتهي بانتهائها وال تكون للعقد األصلي مدة

o :أحقية املحكم النظر في اختصاصه 

ما يعرف بقاعدة اختصاص االختصاص أي صالحية النظر في كل الدفوع املتعلقة باختصاص 

 هيئة التحكيم كالدفع بعدم االختصاص لبطالن العقد األصلي أو شرط التحكيم أو عدم وجوده.

o  :عدم تالزم بين العقد األصلي وشرط التحكيم في الخضوع للقانون لواجب التطبيق 

األطراف أن يختاروا نظاما قانونيا معينا، ليتم تطبيقه على العقد األصلي، وبالتالي يكون من حق 

كما أن لهم الحق في أن يختاروا قانونا آخر ليطبق على شرط التحكيم، وفي حالة غياب تحديد صريح 

للقانون الذي يخضع له شرط التحكيم فإنه يتم االعتداد بقانون اإلرادة الضمنية لألطراف أو الخضوع 

 .293د موضوعية تجنبا لسلبيات املنهج التنازعيلقواع

هذا األثر األخير يحقق الفاعلية في مجال استقالل اتفاق التحكيم، فلو اقتصر أثر االستقاللية 

فقط على ما قد يصيب العقد األصلي من بطالن، لكان مصير اتفاقية التحكيم مرتبطا بمصير العقد 

وفي بعض األحيان قد يكون القانون الواجب التطبيق يحضر  األصلي من ناحية القانون الواجب التطبيق،

شرط التحكيم وهذا يؤدي إلى بطالن اتفاقية التحكيم، وذلك بموجب املنع الوارد في القانون املطبق 

                                                           
، 7191، ملحق عدد الثامن، أكتوبر 9استقالله وصياغته، مجلة التحكيم العاملية، عدد محيي الدين علم الدين، اتفاق التحكيم:  -292

 .339ص:
 للتوسع أنظر: -293

فاضل حاضري، تقص ي املحكم إرادة األطراف الصريحة والضمنية في خصوص اختيارهم للقانون الواجب التطبيق على النزاع في العقد  -

 .792، ص:7199، يوليو وأكتوبر 37و 39الدولي، مجلة التحكيم العاملية، عدد 
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على العقد األصلي، فكان لزاما تكملة هذا الفصل وامتداده من االستقاللية املادية إلى االستقاللية 

 القانونية.

 خاتمة

نختم بالقول أن مبدأ استقاللية شرط التحكيم يحكمه نظام منطقي يشبه إلى حد بعيد معادلة 

رياضية منطقية تصب في نتيجة واحدة وهي إقرار صحة اتفاق التحكيم ، فنقول إذا كان اتفاق التحكيم 

صلي ، و إذا اال مستقال عن العقد األصلي ، و اذا كان مصير اتفاق التحكيم غير مرتبط بتاتا بمصير العقد 

كان القانون الذي يسري على اتفاق التحكيم مستقال عن قانون العقد  و أن هذا االتفاق يمكن أن 

يستقل بقانون يحكمه ، و هذا القانون غير مرتبط بأي قاعدة وطنية أو قاعدة تنازع. وبما أن املحكم هو 

حا ،فإن هذا االتفاق يكون صحي املختص بالنظر في اختصاصه وفي صحة العقد و صحة اتفاق التحكيم

 في كل األحوال.
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 الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن غيره من الوسائل املشابهة له

 ياسمين زرزور 

 باحثة في القانون الخاص 

  

 

 مقدمة:

يعتبر التحكيم التجاري إحدى أهم الوسائل البديلة السلمية لحل املنازعات الدولية التي تنشأ 

بين األطراف في العالقات التجارية، وقد فرضته الزيادة الغير مسبوقة في حركة التجارة الدولية كما أن 

التقدم الهائل في عملية االتصاالت أدى بدوره إلى ظهور نظام فعال وسريع وأرخص وأكفأ لتسوية 

بية، خاصة في الدول املنازعات، ويلعب التحكيم دورا هاما في جذب رؤوس األموال واالستثمارات األجن

النامية التي يعتمد إقتصادها على هذه االستثمارات، حيث يتم اللجوء إلى التحكيم بوصفه وسيلة 

ومنازعات االستثمار بين الدول املضيفة واملستثمرين األجانب  فعالة وسلمية لفض املنازعات عموما،

ثمارات في هذا العصر العنصر خصوصا، بعد فشل املفاوضات بين األطراف املتنازعة، لكون االست

 الرئيس ي التي ترتكز عليه الخطط االقتصادية العامة في معظم البلدان.

ويعد إنتشار التحكيم كوسيلة لفض املنازعات قد واكب التطور الذي عرفته وظائف الدولة 

ة أداالحديثة، فاللجوء إلى التحكيم كآلية لحل املنازعات عرفته املجتمعات القديمة وإتخذت منه 

لحسم املنازعات بين أفرادها. ولقد ساهمت بشكل فعال الثورة العلمية والتكنولوجية في توسع 

مجاالت التحكيم حيث ظهرت أنماط مختلفة كالتحكيم في املنازعات التجارية، والتحكيم في عقود 

 االستثمار، والتحكيم في املنازعات البنكية وغيرها.
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ولقد إختلف الفقه والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم، وتعددت النظريات في هذا  

، ويرجع هذا التعدد 294الخصوص بين النظرية العقدية والنظرية القضائية ونظرية الطبيعة املختلطة

يها املحكم، لإلى األساس اإلتفاقي الذي يقوم عليه التحكيم والنتيجة ذات الصفة القضائية التي ينتهي إ

أال وهي الحكم التحكيمي، فالتحكيم يتكون من عمليتن، األولى تتجلى في االتفاق الذي يبرمه طرفا 

، وهنا يطرح التساؤل حول أي العمليتن 295النزاع، والثانية هو الحكم الصادر عن هيئة التحكيم

 التحكيم؟تستوعب األخرى حتى يتسنى إتخاذها مبدأ للتفسير في كل ما يتعلق بمعطيات 

لكن يبقى التحكيم من الناحية العملية يهدف إلى تسوية املنازعات والفصل بين األطراف 

وحسم النزاع ويعد هذا األخير عامال أساسيا يساعد على التمييز بين التحكيم وغيره من  296املتنازعة

داء مهمة من الغير أل  األنظمة القانونية التي قد تتشابه معه، والتي تتفق معه في إحالة النزاع إلى شخص

معينة تختلف عن مهمة التحكيم، وسنتناول أهم هذه األنظمة القانونية التي قد تتشابه مع التحكيم 

 من هذه الناحية.

وعليه سنقسم هذا املوضوع إلى فقرتين، سنخصص الفقرة األولى للحديث عن الطبيعة 

ي ه عن غيره من الوسائل املشابهة له فالقانونية للتحكيم، فيما سنتطرق للحديث عن التحكيم وتمييز 

 الفقرة الثانية.

 

                                                           

، ص : 9199راجع الجدل الفقهي في هذا الشأن في : أبو زيد رضوان، "األسس العامة للتحكيم التجاري الدولي". دار الفكر العربي،   - 1

73. 

-221، ص : 7119ة، طبعة طه أحمد علي قاسم، "تسوية املنازعات الدولية اإلقتصادية". دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندري  - 2

229. 

التحكيم في املنازعات الدولية، التحكيم في التجارة  –جهاد هواش، "التحكيم اإلختياري والتحكيم اإللزامي  -عبد الهادي عباس  - 3

 .273، ص :  9112الدولية". الطبعة الثانية 
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 الفقرة األولى : الطبيعة القانونية للتحكيم

، فإتجه البعض إلى ترجيح 297تعددت آراء الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لنظام التحكيم

للتحكيم"، وحاول "الطبيعة القضائية"، في حين رجح البعض اآلخر "الطبيعة العقدية أو التعاقدية 

البعض اآلخر األخذ بموقف وسط، عن طريق تبني حل توافقي مقتضاه إعتبار نظام التحكيم في 

 .298مجموعة مزيجا بين العنصرين، ومن تم فإنه يتسم "بطبيعة مختلطة"

وعليه سنقوم بإستعراض مختلف اآلراء الفقهية، وإنعكاساتها على تحديد الطبيعة القانونية 

 للتحكيم.

 : النظرية التعاقدية أو )العقدية( أوال 

يرى أنصار "النظرية التعاقدية" لنظام التحكيم أن نظام التحكيم ذو طبيعة تعاقدية، وليست 

قضائية، ذلك أن أعضاء هيئة التحكيم ليسوا قضاة، وليس لهم والية الحكم، وأنهم مجرد أفراد 

ادرة في املنازعات التي تدخل أصال في عاديين، أو أشخاص غير قضائية، كما أن أحكام التحكيم الص

الوالية القضائية املقررة للقضاء العام في الدولة ليست أحكاما قضائيا، وإنما تستعير هذه األحكام 

. ويتضح من هذا أن جوهر 299آثارها من إرادة األطراف املحتكمين الذين حكموهم للفصل في املنازعات

لى أن التحكيم هو من عمل األطراف، فهو تراض ي أو النظرية العقدية لطبيعة التحكيم يتأسس ع

إتفاق أو عقد ينشأ عنه نظام التحكيم وهذا هو دور اإلرادة الفردية، وعمل صادر من املحكم إال أنه 

 .300يرتد إلى االتفاق ويقوم عليه ويلتزم بمضمونه

                                                           

 ومابعدها. 92اإلسكندرية،  ص : أحمد أبو الوفا، "التحكيم اإلختياري واإلجباري". منشأة املعارف،   - 2

 .77، ص :  7113محمود السيد عمر التحيوي، "الطبيعة القانونية لنظام التحكيم". منشأة املعارف، اإلسكندرية،   - 9

 .72-79محمود السيد عمر التحيوي، "الطبيعة القانونية لنظام...". ص :   - 7

 .229طه أحمد علي قاسم، مرجع سابق، ص :   - 3
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ن تستعير آثارها مويرى أنصار هذه النظرية كذلك، أنه بما أن هذه األحكام الصادرة في املنازعات 

إرادة األطراف املحكمين، فإنه يلزم أن تستمد هذه األحكام التحكيمية قوتها التنفيذية من سلطات 

الدولة، وذلك بعد التحقق من إنتفاء ما يمنع تنفيذها، حيث تصبح بذلك واجبة التنفيذ، فاألمر 

 تنفيذية.بالتنفيذ الذي ُيصدره القضاء العام هو الذي يمنح القرار القوة ال

وقد وجد هذا اإلتجاه صدى لدى "محكمة النقض الفرنسية" حيث أيدت الطبيعة التعاقدية 

للتحكيم وإنسحاب هذه الطبيعة إلى كل من إتفاق التحكيم، وحكم التحكيم، وذلك في حكمها الصادر 

 والذي جاء فيه : "قرارات التحكيم الصادرة على أساس مشارطة تحكيم 9132301يوليوز سنة  72

 .302تكون وحدة واحدة مع هذه املشارطة، وتنسحب عليها صغتها التعاقدية"

وبالنسبة ملوقف القضاء في مصر من هذه النظرية، يتضح من عدة أحكام أصدرتها محكمة 

النقض املصرية، بيانها بحيث أنها ترجع الطابع اإلتفاقي لنظام التحكيم، فهي تركز على األساس 

 .303قطة اإلنطالق، واملميز الجوهري للنشاط التحكيمي في مختلف مراحلهالتعاقدي له، والذي يمثل ن

وقد إستند أنصار "النظرية العقدية" على أسانيد متعددة في تدعيم الطبيعة العقدية لحكم 

التحكيم، تعتمد على الدور الجوهري الذي تمثله إرادة األفراد في التحكيم، وعلى الفرق بين هذا 

 .304تأسيسا على أن "املحكم ال يتمتع بسلطات القاض ي"الحكم والحكم القضائي 

                                                           

 .997، ص :  7117الد محمد القاض ي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي". دار الشروق، القاهرة، الطبعة األولى خ  -9
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وإستند "أنصار هذه النظرية العقدية" كذلك على أن هناك إختالف في الهدف بين "نظام 

التحكيم"، وبين نظام القضاء العام في الدولة، إذ بينما يرمي نظام التحكيم إلى تحقيق "مصالح 

 .305العام في الدولة يرمي إلى تحقيق "مصلحة عامة"خاصة" لألطراف املحتكمين، فإن نظام القضاء 

وقد تعرضت هذه النظرية العقدية لطبيعة التحكيم لبعض اإلنتقادات منها، أن هذه النظرية 

 .306أبرزت دور اإلرادة في االتفاق على التحكيم وأهملت الوظيفة القضائية للمحكم

 ثانيا : النظرية القضائية

يز النظر واإلعتماد على " طبيعة املهمة" التي يؤديها املحكم، تقوم هذه النظرية على أساس ترك

فهو يفصل في نزاع شأنه القاض ي، ويجوز حكمه حجية األمر املقض ي، بل يتميز حكم التحكيم بعدم 

قابليته للطعن فيه في ظل معظم التشريعات واإلتفاقيات الدولية، في حين أن حكم "القاض ي" قابل 

وظيفة "القاض ي"، أنه قاض "خاص" يقابل قاض ي "الدولة"، وسند قيام  للطعن فيه. فاملحكم يؤدي

املحكم بوظيفة القاض ي، هو قانون الدولة التي سمحت بالتحكيم كوسيلة لحسم املنازعات يمكن 

. كما أن حكم املحكم يتشابه مع حكم القضاء من حيث الشكل واملضمون 307لألفراد اإللتجاء إليها

 .308كز القانوني للمحكم مع املركز القانوني للقاض يواآلثار، ويتشابه مع املر 

ويرى أنصار هذه "النظرية القضائية" أن التحكيم نوع من أنواع القضاء، إلى جانب القضاء 

العام للدولة، فهذه األخيرة لم تحتكر وحدها سلطة الفصل في املنازعات التي تنشأ بين األفراد، 

ى نظام التحكيم للفصل في املنازعات القائمة بينهم، كذلك والجماعات ولكنها سمحت لهم باإللتجاء إل
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يرى أنصار هذه النظرية أن ما يصدر عن هيئة التحكيم في النزاع موضوع اإلتفاق على التحكيم يعتبر 

. ويرى األستاذ "أحمد 309حكما باملعنى الفني الدقيق بمعنى أن حكم "هيئة التحكيم" يعتبر عمال قضائيا

لصفة القضائية هي التي تغلب على التحكيم، وأن حكم املحكم هو عمل قضائي شأنه ا»أبو الوفا" أن : 

. أو كما قضت "املحاكم" على كون 310«شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية في الدولة

"التحكيم طريق قضائي يتمتع فيه املحكم بسلطات ذاتية ومستقلة للفصل في الخصومات التي 

وم"، فالتحكيم طريق مواز تعترف به الدولة ألداء العدالة وحماية الحقوق واملراكز يطرحها عليه الخص

 .311القانونية

ويبدوا أن نظرية "الطبيعة القضائية" للتحكيم تحظى األن بتأييد واسع في أحكام القضاء في 

تحكيم" ال فرنسا، فموقف أحكام القضاء في فرنسا منذ نهاية القرن املاض ي كان يتجه إلى إعتبار "نظام

 وما يصدر عنه من قرارات من "طبيعة قضائية".

"ومن املستقر عليه األن في الفقه والقضاء الفرنس ي أن املحكم قاض ي ويعد ما يصدره حكما 

حقيقيا، أي عمال قضائيا، وهذا الحكم يقف من الخصومة موقف أحكام القضاء بمجرد صدوره 

األحكام التي تصدر من القضاء العادي وتكون له قوة والتوقيع عليه، ويعتبر ورقة رسمية شأنه شأن 

 .312ملزمة"

للتحكيم إختلفوا حول أساس الوظيفة القضائية التي  313غير أن أنصار الطبيعة القضائية

يباشرها املحكم، فمنهم من إعتقد بأن أساس سلطة املحكم في تسوية النزاع بين الخصوم هو تفويض 
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خصوم إستنادا إلى النظام القانوني للدولة التي سمحت بالتحكيم الدولة للمحكم بإقامة العدل بين ال

كوسيلة يمكن لألطراف اإلتجاه إليها للفصل في املنازعات، في حين إعتقد آخرون بأن أساس سلطة 

القاض ي في الدولة هي ذاتها التي يتمتع بها املحكم، بل ألن هذا األخير فضال عن سبق ظهوره على قضاء 

إلى جانب قضاء الدولة العام قضاء خاص حيث يتمتع بأصالة وتنظيم خاص مما  الدولة فإنه يشكل

 .314ساهم فعال في إنتشار مراكزه في جميع أنحاء املعمورة

 ثالثا : النظرية املختلطة

يرى أنصار هذه النظرية أن تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم يتم من خالل تحديد التأثيرات 

، فالطبيعة العقدية تجد أساسها في إتفاق األطراف 315قضاء في هذا النظاماملزدوجة لفكرتي العقد وال

على اللجوء إلى التحكيم للفصل بالنزاع القائم بينهم، وهذا يتطلب إحترام هذا االتفاق إنطالقا من 

إحترام "مبدأ سلطان اإلرادة"، والطبيعة القضائية تجد أساسها في الفصل في هذا النوع وفقا إلجراءات 

ية يصدر بناءا عليها حكم قضائي. وتعتمد أسانيد هذه النظرية على الدور الجوهري الذي تمثله قضائ

 إرادة أطراف النزاع وعلى املهمة القضائية التي يقوم بها املحكم.

والطبيعة املختلطة هي التي تفسر األحكام التي تبدو متعارضة في داخل نظام التحكيم، مثل 

لتزام بتوضيح أسباب الحكم، إمكانية رده، سلطة محكمة التحكيم في إدارة إحترام مبدأ املواجهة، واإل

القضية والبحث عن أدلة اإلثبات وهذا ال يفسره إال الطبيعة القضائية، أما جواز الطعن على حكم 

املحكم بدعوى بطالن وقدرة الخصوم على تحديد إجراءات التحكيم وإختيار القانون واجب التطبيق، 
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ال التأثير التعاقدي على طبيعة هذا النظام، واإلختالف داخل هذه النظرية بدور حول فال يفسره إ

 .316تحديد اللحظة التي يتحول فيها التحكيم من الطبيعة التعاقدية إلى الطبيعة القضائية

ويرى البعض من أنصار هذه النظرية أن التحكيم ليس إتفاقا محضا وليس قضاء محضا وإنما 

 .317احل متعددة فهو في أوله إتفاق، وفي وسطه إجراء، وفي آخره حكمهو نظام يمر في مر 

والتحكيم يبدو في رأي أنصار نظرية الطبيعة املختلطة للتحكيم، من طبيعة مختلطة، أو 

، على أساس أن كال من النظريتين التعاقدية والقضائية قد أصابتا Hybride Mixteمزدوجة "هجينة" 

ق األخذ بأحدهم، دون األخر يثير كثيرا من املصاعب، ولهذا كان من جزء من الحقيقة، إال أن إطال 

 .318عقدية، وقضائية-األحسن الجمع بينهما، وإعتبار نظام التحكيم له طبيعة مزدوجة

وما يؤخذ على هذه النظرية أنها أخدت الحل السهل أو األسهل، ولم تواجه مشكلة التكييف 

رة تحويلية للتحكيم من عقد إلى قضاء، وأن هذا يعد هروبا القانوني لطبيعة التحكيم، وتوجهت إلى فك

 .319من املشكلة، إذ أن القول بالطبيعة املختلطة ال يحل مسألة تحديد "الطبيعة القانونية للتحكيم"

 رابعا : النظرية املستقلة

وفقا لهذه النظرية فإن التحكيم يعتبر عمال مستقال له طبيعة متميزة خاصة به، فهذه النظرية 

ال تعتبر التحكيم عمال إراديا كالصلح، كما ال تعتبره عمال قضائيا كالقضاء الذي ينزل حكم القانون على 
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ارات نه ينطلق من إعتبالنزاع بحكم مفروض على األطراف، وإنما تعتبر التحكيم عمال ذا تيا مستقال، أل 

خاصة يجب مراعاتها بقدر املستطاع لتحقيق مصالح الخصوم. والتحكيم وفقا لهذه النظرية هو نظام 

أصيل متحرر من العناصر التعاقدية والقضائية، ويضمن السرعة الضرورية في نظر القضايا وتقول 

اس نظام التحكيم، إال أنها ال تفس هذه النظرية بأن إرادة األطراف املتفقة على التحكيم وإن كانت أس

شموله وتطوراته، فالعقد ليس هو جوهر نظام التحكيم، بدليل عدم وجوده في نظام التحكيم 

 .320اإلجباري 

كما أن هيئة التحكيم التي ستتولى الفصل في النزاع املطروح عليها ال يتم تعيينها دوما عن طريق 

مكن أن يتم تعيينها بواسطة القضاء العام في الدولة األطراف املتفقة على التحكيم، إذ أنه من امل

 أحيانا.

ووفقا ملا يقوله أنصار هذه النظرية فإن إتفاق التحكيم يعد أداة إجرائية بموجبه يستبدل 

األطراف على وجه التقابل بالدعوى القضائية، دعوى تحكيمية في شأن نزاع محتمل حول مسألة مما 

 يجوز فيها الصلح والتحكيم.

لنظام التحكيم تتداخل في النظرية املختلطة لنظام  321تضح مما سبق أن النظرية املستقلةوي

التحكيم. وأهم اإلنتقادات التي وجهت لهذه النظرية أنه ال يمكن التسليم بأن نظام التحكيم يحقق 

تم ي نوعا من العدالة تختلف عن تلك التي يقدمها القضاء العام في الدولة ألن طبيعة نظام التحكيم

تحديده من خالل رده إلى األصل الذي ينتمي إليه، وليس من خالل األثر الذي يرتبه، فإذا كان هذا 

األصل هو "سلطان اإلرادة الذاتية" لألطراف املتفقة على التحكيم كان نظام التحكيم ذا طبيعة 
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يعة قضائية، أما عقدية، وإن كان األصل الذي ينتمي إليه نظام التحكيم هو سلطة القضاء كان ذا طب

 إذا كان غير ذلك فإنه يكون ذا طبيعة مستقلة يتعين تأصيلها.

غير أن كل ما يستند إليه أنصار هذه النظرية ال يؤكد على إستقالل نظام التحكيم عن نظام 

 القضاء العام في الدولة وإنما يؤكد على خصوصية نظام التحكيم.

 الوسائل املشابهة له الفقرة الثانية : تمييز التحكيم عن غيره من

تعتبر فكرة حسم النزاع املعروض على املحكمين من قبل األطراف املتنازعة املتفقة على 

التحكيم، عمال أساسيا يساعد على التمييز بين التحكيم وغيره من األنظمة القانونية التي قد تتشابه 

ة معينة تختلف عن "مهمة معه، والتي تتفق معه في إحالة النزاع إلى شخص من الغير ألداء مهم

 املحكم".

ومن أهم األنظمة القانونية التي قد تتشابه مع التحكيم من هذه الناحية، نظام القضاء، 

 والصلح، والتوفيق والخبرة، وسنتناول هذه األنظمة كاآلتي :

 أوال : التحكيم والقضاء

موظفا عاما له والية القضاء هو إحدى السلطات العامة للدولة، وبالتالي فإن القاض ي يعتبر 

قضائية، ويصدر أحكاما قضائية ويتقاض ى أجره من الدولة وال يتقاض ى أجرا أو أتعابا على عمله من 

قبل املتقاضين وال يمكن عزله إال تأذيبيا. أما في التحكيم فينشأ نظام إجرائي مؤقت قاصر على نزاع 

ي له والية إلزامية مؤقتة، ومهمة معين، وبنطاق محدد ويتولى هذه العملية التحكيمية شخص عاد

مؤقتة تنتهي بإصداره للحكم التحكيمي املخول بإصداره، تم يعود هذا املحكم فردا عاديا، كما يمكن 

 عزله بإتفاق الخصوم في أي وقت.
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إضافة إلى ذلك فإن سلطات القاض ي بشأن النزاع املعروض عليه، ورغم واليته العامة، تكون 

لتي يختص بها املحكم الذي تم إختياره باإلرادة الخاصة، أي "بإتفاق أضيق من تلك السلطات ا

الخصوم". حيث أن املحكم قد يفوض بالصلح من قبل الخصوم وبالتالي فهو يمكنه أن يتوجه إلى 

تطبيق قواعد العدالة وال يلزم بتطبيق قواعد القانون وذلك بإستثناء القواعد املتعلقة بالنظام العام 

إتفاق الخصوم بالطبع بينما نجد أن القاض ي يكون ملزما بتطبيق قواعد القانون على  فال يسري عليه

 .322الوقائع، إال كان حكمه معيبا

كذلك فإن املحكم ال يستطيع توقيع العقوبات أو الجزاءات على الشهود أو إلزام الغير بتقديم 

ل ذلك، كما يلزم املحكم مستند معين، وذلك بعكس القاض ي الذي تخوله وظيفته القضائية إجراء ك

باملدة املحددة إتفاقا أو قانونا إلصدار الحكم التحكيمي، بينما القاض ي لم يحدد له القانون مدة معينة 

إلصدار حكمه القضائي، كما أن إجراءات التقاض ي املتبعة أمام القاض ي تتسم بأنها معقدة وبطيئة، 

سرعة، هذا فضال عن أن جلسات التقاض ي أمام على خالف إجراءات التحكيم التي تتسم باملرونة وال

 .323القضاء تكون علنية بعكس جلسات التحكيم التي تكون سرية، ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك

باإلضافة إلى ذلك فإن حكم القاض ي يكون واجب التنفيذ بمجرد صدوره، وانقضاء مواعيد 

بينما حكم التحكيم البد من صدور أمر الطعن في هذا الحكم ما لم يكن قد قض ي بوقف تنفيذه، 

 .324لتنفيذه صادر من السلطة القضائية للدولة
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 ثانيا : التحكيم والصلح

الصلح عقد يحسم به األطراف نزاعا ثار بينهما فعال أو يتوقيان به نزاعا محتمال، مستقبال، وقد 

عقد يحسم به املتعاقدان : »من التقنين املدني الفرنس ي بأنه  7122عرفه املشرع الفرنس ي في املادة 

، ويتأتى ذلك بتنازل إرادي من كل طرف عن بعض مطالبه، 325«نزاعا قائما أو يتقيان به نزاعا محتمال

. ويتشابه الصلح والتحكيم في 326وغاية ما هنالك أن الصلح يتم بحوار مباشر بين األطراف أو ممثليهم

يه الصلح يمتنع فيه التحكيم على أساس ما يعرف أن كليهما ينحسم به النزاع عالوة على أن ما يمتنع ف

بعدم قابلية املوضوع للتحكيم. ويشبه الصلح شكل التحكيم إذا كان وقائيا أي سابقا للنزاع، كما 

 .327يقترب من مشارطة التحكيم إذا كان الحقا على نشوء النزاع

يتوقيان به نزاعا  ويمكن التفرقة بينهما في أن الصلح عقد يحسم به أطرافه نزاعا قائما، أو 

محتمال كما سبق الذكر، وذلك بأن يتناول كل واحد منهما عن جزء من إدعاءاته، فهو أداة للتسوية 

الودية لحل النزاع حال رضائيا، بينما نجد أن التحكيم يتوجه إلى الحل العادل بحكم تحكيمي له صفة 

دعاءات كحالة الصلح، بل إعطاء الحق اإلجبار واإللتزام دون أن يعني بالضرورة تنازل عن جزء من اإل 

بأكمله ألحد الخصوم أو تعديله لصالح أحدهما، ويحتاج الصلح كذلك إلى توثيق أو حكم قضائي 

. أما 328بشأنه ليتمتع بالقوة التنفيذية إال إذا كان الصلح قد ثبت في محرر موثق أو في محضر الجلسة

اشرة بعد وضع الصيغة التنفيذية دون أن تمتد حكم التحكيم فينتهي بقرار حاسم قابل للتنفيذ مب

 .329سلطة قاض ي التنفيذ للنظر في املوضوع

                                                           

3 -  Robert (J), Arbitrage civil et commercial, Troisième édition 1961 no, 4 et 5 P. 
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لكن يظل صحيحا أن الصلح ينهض بعبئه أطراف العقد فهو ثمرة تفاوض مباشر بينهما، بينما 

يقف دورهم في التحكيم عند تخويل املحكم سلطة حسم النزاع بحكم قد يقض لطرف بكامل 

 .330طلباته

 تحكيم والتوفيقثالثا : ال

يعتبر التوفيق هو إتفاق األطراف على محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق "املوافق" أو املرفقين  

الذين يقع عليهم إختيار األطراف أوال تلقى منهم قبوال، فهو ال يصدر قرارات، وإنما يقدم مقترحات يظل 

ن باب التقاض ي متاحا ألطراف النزاع، غير أمرها معلقا على قبول األطراف، فإذا لم تفلح املحاولة، كا

 .331أن التحكيم هو إختيار نهائي لطريق "التحكيم" كبديل عن اإللتجاء للقضاء

وإذا كان التحكيم والتوفيق يتشابهان في أنهما يحسمان النزاع، إال أنهما يختلفان في أن التحكيم 

 الجبري إذا ما توافرت شروطه، وهو ملزمتنظيم ينتهي بحكم له آثار األحكام القضائية وقابل للتنفيذ 

للمتنازعين وله آثار محددة ويعتبر سند تنفيذي، أما التوفيق فإنه ال ينتهي بحكم، بل بتوصيات 

 كما سبق الذكر. 332ومقترحات

كذلك يختلف نظام التحكيم عن التوفيق في أنه يتم إختيار املحكمين بإتفاق األطراف املتنازعة، 

 للجنة أو لجنة التوفيق والصالحة فإنها تتم بقرار من وزير العدل.أما إختيار أعضاء ا

كما ال يخفى الفارق الجوهري بين التحكيم والتوفيق، في كون التوفيق يتضمن على سبيل 

الحتم، تنازالت من الطرفين لكي يمكن التوصل إلى حل بسيط، بينما "املحكم" ال يسعى إلى البحث عن 
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ى إلى إصدار حكم حاسم للنزاع يلبي فيه طلبات أحد الطرفين. أما حل وسط أو توفيقي، بل يسع

املوقف فال يملك إال إنهاء اإلجراءات، وتعود لألطراف حريتهم في اإللتجاء للقضاء على العكس في إتفاق 

 القائم. 333التحكيم حيث ينتهي بإصدار حكم تحكيم حاسم للنزاع

 رابعا : التحكيم والخبرة

اإلستعانة بخبير أو أكثر إلبداء الرأي، وكذا تقديم تقاريرهم عن قد يتفق األطراف على 

املوضوعات التي ثار بشأنها نزاع أو إختالف، وغالبا ما تكون مسائل ذات طابع فني تحتاج لخبرة تختلف 

 حسب نوع النزاع، فقد تكون خبرة هندسية، وقد تكون محاسبية أو زراعية.

ن كالزراعة مثال أو الطب أو الصيدلة أو التجارة أو والخبير هو املتخصص في علم أو فن معي

 .334الهندسة أو الضرائب أو الحاسب اآللي بتقنياته الهندسية والبرمجية

باإلضافة إلى ذلك ال يجب أن يختلط اإلتفاق على اإلستعانة بالخبرة باإلتفاق على التحكيم، 

ف حق قبوله أو املنازعة فيه، والعودة فالخبير ال يصدر قرارت، وإنما هو يبدي رأيا فنيا يظل لألطرا

لطلب تقارير خبرة أخرى من خبراء أخرين. أما فيما يخص التحكيم فالحكم يصدر قرارا يحسم النزاع 

ويلزم األطراف ويحوز حجية الش يء املقض ي به، فاألطراف ال يملكون العودة لطرح النزاع على محكمين 

 اخرين أو رفع دعوى قضائية بشأنه.

وبالرغم من تقارب املحكم والخبير في أن كال منهما يصدر أيا فنيا في قضية معينة ويتمتع كال 

منهما باإلستقاللية ويتصفان بالحياد، إال أنه يمكن التفرقة بينهما في أن الخبير في الدعوى القضائية 

                                                           

 .71محمود مختار أحمد بريري، مرجع سابق، ص :   - 9

؛ أنظر كذلك : عبد الرحمان املصباحي، "املبادئ الضرورية لضمان فعالية 79مختار أحمد بريري، نفس املرجع السابق، ص :  محمود  - 7

 .912، ص: 7111، مطبعة األمنية، الرباط، يناير 29التحكيم". مجلة القضاء والقانون، العدد 



 

 

176 

تعرض للمسائل يبدي رأيه في املسائل الواقعية فقط، أي الفنية أو العملية، فال يجوز له أن ي

، بمعنى أن الخبير يعتمد على "معلوماته وخبراته" فضال عن ما يقدمه له لألطراف من 335القانونية

معلومات، فالخبير له التصدي وإبداء رأيه دون الحاجة للرجوع لألطراف. وهو ما ال يتسنى للمحكم 

 ي اإلطالع على ما يقدمهالذي يتحتم عليه تخويل األطراف إمكانية تقديم مستنداتهم وحق كل طرف ف

. فاملحكم على عكس الخبير فهو ملزم بإبداء رأيه في 336اآلخر، فهو يقوم بدور مشابه لدور القاض ي

النزاع بأكمله، أي في الوقائع والقانون مع أنه ليس بالضرورة أن يكون املحكم قانونيا. كما ال يكفي 

فهو خبرة، إذ أنه من املمكن أن يتفق طرفان القول أن القرار إذا كان ملزم فهو تحكيم و إن لم يكن 

خارج القضاء على إختيار شخص لبدي لهما رأيا ملزما لهما في مسألة فنية بحثة ويكون قراره نهائيا 

. إذ أن مهمة هذا 337ملزما لهما وهو ما يقرب من املحكم ومع ذلك ال يعتبر ما يصدره حكم تحكيم

 قانونيا.الشخص كانت مسألة فنية بحثة وليس نزاعا 

إال أنه يمكن القول أن التحكيم والخبرة متجاوران ومتساندان في العديد من الحاالت، فالخبير 

، حينما يطلب منه الرأي الفني في املوضوع محل النزاع وبالتالي يساهم 338من أعوان هيئة التحكيم

نا هيئة التحكيم وهبشكل كبير في عملية اإلثبات، إضافة إلى ذلك يمكن أن يكون الخبير أحد أعضاء 

 يساهم بشكل كبير في صنع القرار الحاسم والفاصل في النزاع.
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 خاتمة:

مما ال شك فيه أن التحكيم التجاري أثبت عبر تطبيقه أنه يعتبر وسيلة فعالة لحل املنازعات، وعلى 

زات من ممي األخص منازعات االستثمار بين الدول املضيفة ومواطني الدول املتعاقدة، وذلك ملا يقدمه

لكل املتعاقدين املستثمرين األجانب والدول املضيفة لالستثمار. وعليه يمكن القول أن التحكيم هو 

الوسيلة املثلى لفض منازعات عقود االستثمار في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متتابعة في وقتنا 

ة البيئة يوفر للشركات املتعددة الجنسي الحالي وكذلك في ظل االتجاه املتزايد واملتسارع نحو العوملة والذي

االقتصادية املثلى لجعل العالم سوقا موحدة حرة تحكمها قواعد املنافسة املطلقة اال انه البد من اصدار 

املنظم للتحكيم  باملسطرة املدنية اذ أصبح  19 -12مدونة خاصة بالتحكيم وعدم االكتفاء بالقانون 

 ة ملحة .اصدار مدونة خاصة بالتحكيم ضرور 
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  لقانون االجراءات املدنية االماراتي بطالن 
ً
 احكام التحكيم  وفقا

 "دراسة مقارنة " 

 

 ناصر الشرمان  

 القانون الخاصدكتور في 

استاذ القانون التجاري 

املساعد بالجامعة االمريكية في 

 االمارات

 

 

ء على  ويسلط الضويتناول موضوع البحث بطالن احكام التحكيم في قانون االجراءات املدنية االماراتي   

دعوى بطالن حكم التحكيم ومناقشة أسباب بطالن حكم التحكيم  في قانون االجراءات املدنية االماراتي 

وقانون التحكيم املصري الن املشرع في كل من القانونين  رسم  سبيل إصالح الخطأ الذي بصدر عن 

الن حكم التحكيم  بيل الحصر املحكمين وحصرها في دعوى البطالن بناء علي أسباب حددها على س

يعتبر عمال قضائيا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون في التشريع االماراتي  ، وقد أعطى املشرع  

في قانون االجراءات املدنية االماراتي الحكم الصادر عن املحكمين حجية األمر املقض ي به وعامله بالنتيجة 

 من معاملة الحكم الصادر عن السلطة الق
ً
ضائية وهذه األحكام ذات صفة ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائيا

 . وقدها صيغة التنفيذببعد إكسا فبل األطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض املحكوم عليه تنفيذها طوعا

حدد املشرع االماراتي اسباب بطالن حكم التحكيم على سبيل الحصر في قانون االجراءات املدنية االماراتي 

املشرع االمارتي  اغفل النص على بعض اسباب البطالن التى تطرقت اليها العديد من القوانين اال ان 

 .واعتبرتها من ضمن اسباب بطالن حكم التحكيم  وهو ما اشرنا اليه في هذا البحث
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 مقدمة

إذا كان حكم التحكيم هو القرار الصادر من املحكمين بناء علي السلطة املخولة لهم من الخصوم في 

 من أعمال الخصومة التحكيمية، إ
ً
تفاق التحكيم لحسم املنازعة املطروحة عليهم ، وهو بذلك يعد عمال

بل هو العمل الختامي لها فإنه قد يثور التساؤل وذلك في املرحلة التي تلي صدور هذا الحكم التحكيمي 

لعل من املسلم به و ل ، وقبل تنفيذه حول ما إذا كان من املمكن تصور وجود حماية وقتية في هذا املجا

أن نظام التحكيم كنوع من القضاء الخاص في الفصل باملنازعات يحقق مزايا عديدة ملموسة ألطراف 

النزاع ، ومن هذه املزايا احترام إرادة أطراف النزاع في أختيار الطرق التى يرونها مناسبة في الفصل في 

 عن إجراءات التقاض ي أمام ا
ً
ملحاكم العادية وتفادي الطعون ضد األحكام النزاع بالسرعة وبعيدا

التحكيم قضاء مرن القضائية كما أن من شأن التحكيم أن يخفف العبء على كاهل القضاء العادي ، و 

 على صعيد التجارة الداخلية والخارجية بمساهمته في خلق وتكوين نظام قانوني خاص 
ً
 هاما

ً
يلعب دورا

لي وذلك بفضل املزايا التي يتمتع بها من سرعة وسهولة في حل يلقى التأييد على الصعيد الوطني والدو 

 املنازعات ومن سرية جلسات املحاكمة واملحافظة على أسرار التجار.

تصاد في كافة املجاالت والسيما في مجال االق االمارات العربية املتحدة وأمام التطور التشريعي املتسارع في 

والتجارة الداخلية والخارجية واالستثمار بكافة أنواعه ، كان البد من مراعاة ذلك من خالل الجزء 

  الخاص  بالتحكيم  في قانون االجراءات املدنية وبشكل يواكب هذا التطور ويحقق مستلزماته  .

 في نزاع ما ، سواء أكان وفي الحقيقة أن  حكم التحكيم يعتبر  
ً
 فاصال

ً
 قضائيا

ً
 يتضمن عمال

ً
 تنفيذيا

ً
سندا

 التحكيم وطنيا أو أجنبيا أو دوليا .
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املنهي ملوضوع النزاع هو الثمرة الحقيقية التي يتوق إليها أطراف الخصومة، لكنها  (339)حكم التحكيمو 

 ثمرة تحتاج إلى بعض الوقت، إذ يعتبر حكم التحكيم من أهم املراحل ا
ً
 لتي يمر بها نظام التحكيم، بدءا

 من اتفاق األطراف، وحتى إنهاء النزاع وتنفيذه.

هو قرار يصدره املحكمون كتابة، ويوقعه املحكمون الذين اتفق املتنازعون على  (340)وحكم التحكيم

اختصاصهم بحل نزاعهم. وعلى هيئة التحكيم )بغية وصولها إلى الحكم( أن تفك هذه الشبكة من 

َو األخرى بأحكام صغيرة تصدرها أثناء سير خصومة التحكيم. وبالتالي يجب عدم املنازع
ْ
ل ات، عقدة تِّ

الخلط بين: حكم التحكيم وما تبديه هيئة التحكيم من مقترحات، وما تصدره من أحكام تكون الزمة 

 .(341)لحسن سير العملية التحكيمية

إلجراءات التحكيم، وفي هذه املرحلة تقوم هيئة التحكيم وتعتبر مرحلة إصدار الحكم هي املرحلة النهائية 

بالتحقق من اكتمال كافة الشروط الشكلية واملوضوعية الواجب توافرها في الحكم. وهذا الحكم الصادر 

 في موضوع النزاع
ً
، وفي الحدود التي حددها األطراف، (342)عن هيئة التحكيم هو الحكم الذي يكون فاصال

ما كيم الفصل فيما لم يعرض عليها ولم يطلب منها؛ وإال تعرض حكمها للبطالن.فال تملك هيئة التحك

يعد حكم التحكيم عمال قضائيا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون ، ذلك أن الغاية من التحكيم 

                                                           
(339) Garnier Nathalie , interpréter rectifiér et compléter les sentences arbitrales international , revue de l'arbitrage, 1995. 

P.565. 

. أحمد أبو الوفا، دراســــــات قانونية في التحكيم التجاري الدولي، أعمال مهداة إلى روح األســــــتاذ الدكتور/ محســــــن شــــــفيق، دوراجع كذلك 

 ،. 7117إعداد د. أحمد مخلوف، دار النهضة العربية، 
اري التي نظمتهـــا د. إبراهيم أحمـــد إبراهيم، حكم التحكيم في القـــانون الوضــــــــــــعي، ورقـــة عمـــل مقـــدمـــة إلى ورش عمـــل التحكيم التجـــ (340)

 . منشورة على املوقع االلكتروني :3املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ص

-http :// unpanl. Un. Org / intradoc / groups / public/ documents/ arado/ unpano23996.pdf. 

 
 للقانون االماراتي واال(341)

ً
تفاقيات الدولية دراســـة مقارنه ، دارالنهضـــة العربية د إيمان يونس محمد ، تنفيذ احكام التحكيم االجنبية وفقا

 .712-711، ص 7192،
 .311-792ص،،7112د. حفيظة السيد حداد، الوجيز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية(342)
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هي التوصل إلى فض النزاع حيث يقض ي بموضوع النزاع بحكم يختم ذلك النزاع ويمنع عرضه على 

 ى من جديد طاملا أنه صدر وفق أحكام القانون .محكمة أخر 

ومن هنا فقد أعطى املشرع  في قانون االجراءات املدنية االماراتي الحكم الصادر عن املحكمين حجية 

األمر املقض ي به وعامله بالنتيجة معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية وهذه األحكام ذات صفة 

 
ً
من فبل األطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض املحكوم عليه تنفيذها طوعا  ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائيا

بعد إكسائها صيغة التنفيذ. وقد أراد املشرع  االماراتي من خالل إعطاء أحكام املحكمين حجية األمر 

: تفادي  : وضع حد نهائي للنزاع حتى ال يتكرر إلى ماال نهاية.وثانيهما املقتض ى به ، وتحقيق اعتبارين  :أولهما

 صدور أحكام متعارضة .

وبناء على ذلك نستطيع القول أن حكم التحكيم املبرم يحمل في ذاته قرينة الصحة ،واألصل انه ال يجوز 

السعي إلى إلغاء العمل القضائي أو إبطاله أو املناقشة في صحة الحكم الذي صدر بدعوى بطالن أصلية 

جية األمر املقض ي به ،كما أن الحكم ملزم للمحكمة التي صدر ، وهذا يعد من ابرز اآلثار املترتبة على ح

عنها وملزم لكافة املحاكم األخرى .وهذه الصفة واآلثار للحكم القضائي تنسحب أيضا على أحكام 

املحكمين ، رغم عدم صدورها عن قضاء رسمي ، لطاملا أنها تتمتع بحجية األمر املقض ي به وألنها تفصل 

تمتع أحكام املحكمين بحجية األمر املقض ي به وصدورها مبرمة ، فقد أجاز املشرع في نزاع .وبالرغم من 

 من قانون االجراءات املدنية رفع دعوى بطالن حكم التحكيم . 799االماراتي بموجب املادة املادة 

 هدف البحث  :

كم يهدف  هذه البحث الى تسليط الضوء على  بطالن احكام التحكيم  ومناقشة اسباب بطالن ح

التحكيم  في قانون االجراءات املدنية االماراتي وقانون التحكيم املصري الن املشرع في كل من القانونين  

بين كيفية سبيل إصالح الخطأ الذي بصدر عن املحكمين وحصرها في دعوى البطالن بناء علي أسباب 

الفه في النظام القضائي الخت حددها وبالتالي ، فإنه يتعين عدم مقارنة هذه الوسيلة بسبل إصالح الخطأ



 

 

182 

عن نظام التحكيم من حيث أداة الحكم ودور اإلرادة والقانون الذي علي أساسه تصدر األحكام والهدف 

من سبل اإلصالح ، فبينما في النظام القضائي يقوم التقاض ي علي درجتين تعلوهما محكمة النقض 

طبق التقاض ي في التحكيم ال تعدد درجاته وتويطبق القضاء نصوص التشريع التي تسري علي الكافة فإن 

هيئة التحكيم القانون الذي اختاره األطراف ، وبينما تسعي طرق الطعن في األحكام الي توحيد أحكام 

 ملبدأ املساواة أمام 
ُ
القضاء بجمع كلمة القضاء علي كلمة سواء حيال تطبيق القانون وتفسيره تحقيقا

 بالن
ً
سبة لدعوى بطالن حكم التحكيم التي تهدف الي إبطال الحكم إذا ما قام القانون يختلف األمر تماما

 لغريزة العدالة في نفس الخصوم وليس لتوحيد أحكام القضاء بشأن التحكيم 
ً
ما يدعوا إليه إشباعا

الذي يختلف بإخالف القانون الذي اختاره األطراف ، ومن ثم فإنه يتعين تفسير األسباب التي تقوم عليها 

 ، كما ال يجوز تفسير دعوى ا
ً
 واسعا

ً
لبطالن باعتبارها السبيل الوحيد ملراجعة حكم التحكيم تفسيرا

أسباب هذا البطالن علي ضوء أسباب طرق الطعن في األحكام وقياسها عليها أو تخصيصها وتقيدها بغير 

 نص فهي أسباب جامعة يمكن أن تتسع ملا تصور الفقه أنها ال تتسع له

 أهمية   البحث  :

يستمد موضوع بطالن احكام التحكيم  اهمية من كونه يتعرض ملوضوع من أهم املوضوعات القانونية 

 
ً
 ، وقد جاء اختياري لهذا املوضوع نظرا

ً
التى تهم جميع املشرعين وجميع املشتغلين بالتحكيم خضوصا

ما نتج ة املتحدة و لالهمية املتزايدة للتحكيم وانتشارة بشكل واسع على املستوى داخل االمارات العربي

عن ذلك من مشاكل عملية تتعلق في بطالن احكام التحكيم نتيجة خطا معين ، النه وبتعبير بسيط اذا 

كان التحكيم قضاء خاص ، فأن ذلك ال يعني أن كل مايصدره املحكم من أحكام صحيحة فقد يشوب 

 للبطالن ووتطلب العدالة وجود نوع من الرق
ً
ابة على ذلك وفي حدود معينه ذلك الحكم ما يجعله محال

 ومن هذا املنطق تبرز أهمية موضوع بطالن حكم التحكيم . 
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 مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث  في القصور التشريعي في االسباب الحصرية التى تجيز بطالن حكم التحكيم في 

تي  من النص على بعض قانون االجراءات املدنية االماراتي حيث خال قانون االجراءات املدنية االمارا

حاالت بطالن حكم التحكيم واخذ في اتجاه ضيق في اسباب البطالن على خالف الوضع في  قانون 

التحكيم املصري الذي الشار بشكل موسع السباب بطالن حكم التحكيم . ومن املشكالت التى تعتري 

 الختالف الدول في تنظيمها القانوني لهذه امل
ً
 ألة وهو ما قد يؤدي الى حدوثموضوع البحث تتأتى نظرا

 لبطالن 
ً
 تفصيال

ً
 قانونيا

ً
 عن أن املشرع االماراتي لم يضع تنضيما

ً
أزدواجية في املعايير املتبعة ، فضال

احكام التحكيم وبالذات االحكام االجنبية ، مما قد يؤدي الى تنفيذ احكام التحكيم الباطلة داخل 

تض ي من املشرع االماراتي وضع تنظيم قانوني دقيق وخاص بذلك االمارات العربية املتحدة وهو ما كان يق

، لذا سوف نحاول من خالل هذا البحث أن تكون دراسة تفصيلة معمقة نستخدم فيهخغا أسلوب 

 املقارنه مع االعتماد أهم املراجع وامهات املراجع الفقهية . 

 منههج البحث :

واملنهج املقارن ، من خالل االشارة الى  سوف نستعرض موضوعات البحث من خالل املنهج الوصفي

النصوص القانونية في التشريع االماراتي والتشريع املصري والتشريعات االجنبية ذات الصلة مع تدعيم 

 الدراسة في االحكام القضائية املتعلقة بموضوع البحث . 
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 خطة البحث :

 تنقسم هذه الدراسة إلى ما يلي : 

 بطالن على أحكام املحكمين في ظل قانون االجراءات املدنية االماراتي .املبحث االول : الطعن بال

 املطلب االول : حاالت بطالن حكم التحكيم .

 اسباب بطالن حكم التحكيم  التى ترجع الى اتفاق التحكيم .املطلب الثاني :

 املطلب الثالت :اسباب بطالن حكم التحكيم التى ترجع الى خصومة التحكيم .

 الثالت :اسباب بطالن حكم التحكيم التى ترجع الى خصومة التحكيم .املطلب 

 املبحث الثاني :دعوى بطالن حكم التحكيم، واألثر املترتب على ذلك .

 في قانون االجراءات املدنية االماراتي . دعوى بطالن حكم التحكيماالختصاص باملطلب االول :

 في قانون التحكيم املصري . التحكيماالختصاص بدعوى بطالن حكم املطلب الثاني :

 . املطلب الثالث :األثر املترتب على دعوى بطالن حكم التحكيم

 خاتمة 

 نتائج وتوصيات 

 

 الطعن بالبطالن على أحكام املحكمين في ظل قانون االجراءات املدنية االماراتي : املبحث االول 

 تمهيد 

التي تبين مدي القوة التي تتمتع بها أحكام التحكيم، إذا كان الطعن في حكم التحكيم يعد من املسائل 

وكذلك مدي السلطات التي يبيحها القانون للقضاء الوطني للرقابة علي أحكام التحكيم ، والتي تؤثر 

بشكل كبير ومباشر علي فاعلية نظام التحكيم ذاته ومدي إقبال املتقاضين عليه ومن املسلم به 
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 لرقابة القضاء  على التحكيم يجيز املشرع االماراتي  التحكيم إن
ً
ينتهي  بصدور الحكم  اال انه وفقا

محددة على سبيل   والغلبية العضمى من املشرعين  لإلطراف طلب بطالن حكم املحكمين في حاالت

 لبطالن هو جزاءالب فيها بطالن حكم املحكمين . وفي الحقيقة أن الحصر عن طريق دعوى مبتدأه يط

يرتبه املشرع أو تقض ي به املحكمة بغير نص، إذا افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلية 

، ويؤدي هذا الجزاء إلى عدم فعالية العمل القانوني وفقده لقيمته 
ً
واملوضوعية املطلوبة لصحته قانونا

.ويعتبر الطعن بالبطالن على أحكام املحكمين خط الدفاع (343)ضه له في حال صحته القانونية املفتر 

األخير للمحتكمين في مواجهة محكميهم؛ لتدارك ما لم يتبين لهم من أسباب الحوار التي تؤثر على سالمة 

ه حيث أن (344)التحكيم إال بعد صدور الحكم، فلم يكن في وسعهم رد املحكم أو عزله أو إنهاء مهمته،

: ألول ابصدور حكم التحكيم املنهي للخصومة ينتهي عمل املحكم أو هيئة التحكيم، ونكون أمام أمرين 

قبول املحتكمين الحكم، سواء من صدر ملصلحته الحكم أو من صدر ضده، وتقديم طلب إضفاء الصيغة 

َبلِّ الطرف الذي صدر الحكم لصالحه،  (345)التنفيذية لطرف الذي صدر : عدم قبول اوالثانيعليه من قِّ

ضده الحكم، فيلجأ للطعن فيه بدعوى البطالن في حين يلجأ الطرف املحكوم لصالحه لتقديم طلب 

 إضفاء الصيغة التنفيذية عليه.

واألمران السابقان يمثالن إحدى صور الضمانات املقررة في نظام التحكيم، سواء الصورة األولى بإضفاء 

أو الصورة الثانية بحق من صدر الحكم ضده باللجوء إلى دعوى  الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر،

 للقانون االجراءات 
ً
 للطعن في حكم التحكيم، طبقا

ً
البطالن؛ والتي تعتبر الطريق الوحيد املقرر قانونا

 املدنية االماراتي .

                                                           
 972، ،ص9113املطبوعات الجامعية،  د. عبد الحكيم فوده، البطالن في قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار  (343)
 للقانون رقم  (344)

ً
وأنظمة التحكيم الدولية، املؤســــســــة الفنية للطباعة والنشــــر  9112لســــنة  72د. أحمد الســــيد الصــــاوي، التحكيم طبقا

 .919، ص 7112،
 انظر املوقع اإللكتروني:( 345)

-http ://WWW. Jus. Uio.no/ un. Arbitration – recognition. And Enforcement. Convention. York. 

http://www.theuaelaw.com/vb/t710.html
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على أن  792في املادة  كما أن الوضع في ظل قانون االجراءات املدنية االماراتي فقد نص املشرع االماراتي 

أما الحكم الصادر باملصادقة -7أحكام املحكمين ال تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. -9: ً 

واستثناء من حكم الفقرة -3على حكم املحكمين أو ببطالنه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن املناسبة. 

 لالستئناف إذا كان املحك
ً
مون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا السابقة ال يكون الحكم قابال

وقد نظم  املشرع  صراحة عن حق االستئناف أو كانت قيمة النزاع ال تزيد على عشرة آالف درهم . ً

االماراتي دعوى البطالن في صورة اعتراض على االمر بالتنفيذ وليس في صورة دعوى أصلية ، وقد اجازت 

دنية االماراتي للخصوم طلب بطالن حكم املحكمين عندما تنظرة من قانون االجراءات امل 799املادة 

إذا كـان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على  -9 -املحكمة في املصادقة عليه وذلك في االحوال التاليه :

اذا صـدر الحكم  -7وثيقة تحكيم باطلة أو سقطت بتجاوز امليعاد أو إذا خرج املحكم عن حدود الوثيقة .

كمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صـدر مـن بعضهم دون أن يكونـوا مأذونين بالحكم في غيبة من مح

اآلخرين أو صـدر بنـاء علـى وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع او صدر من شخص ليست له أهلية 

 فيه الشرائط القانونية  من محكم ال يتوافرأو   التحكيم االتفاق علـى

 أثر في الحكم .  اإلجراءات ذا وقع بطالن في الحكم أو في -3

وبهذا يكون املشرع االماراتي  في قانون االجراءات املدنية االماراتي قد أقر االختصاص للقضاء االماراتي      

 في حالة 
ً
بنظر دعوى البطالن ليس فقط في حالة صدور حكم في االمارات العربية املتحدة ، ولكن أيضا

بشرط أن يكون القانون الذي اتفق على أن يحكم إجراءات التحكيم هو  (346)صدور هذا الحكم بالخارج

 القانون االماراتي .

                                                           
د. خالد أحمد حســــن، بطالن حكم التحكيم، دراســــة مقارنة بين قانون التحكيم املصــــري واإلنجليزي وقواعد الشــــريعة اإلســــالمية، دار (346)

 .979، ص7119النهضة العربية ،
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 ينص على وجود تنازع إيجابي 
ً
بين الحكم الذي سوف يصدر في هذا الشأن، وهذا يؤدي الى  تأثير سلبيا

والحكم الصادر عن القضاء األجنبي بخصوص نفس التحكيم، وقد كان من األفضل أن لو اقتصر املشرع 

 االماراتي  على تنظيم طرق الطعن في أحكام التحكيم الصادرة في فقط في االمارات العربية املتحدة .

في فرنسا وكان القانون املطبق على إجراءاته هو القانون  حكم تحكيم -على سبيل املثال -فإذا صدر 

االماراتي ، فإن القانون الفرنس ي يقرر اختصاص قضائه بنظر دعوى البطالن الخاصة بالحكم، فلو أن 

الشخص الذي صدر ضده هذا الحكم قد طعن فيه بالبطالن في االمارات ، بينما تقدم الطرف الثاني 

في فرنسا، وأصدر القضاء االماراتي  حكمه ببطالنه، فإن هذا الحكم ال تأثير بطلب إصدار األمر بتنفيذه 

 أن ال تعارض في ذلك مع أحكام اتفاقية 
ً
له على إمكانية تنفيذ هذا الحكم في فرنسا، خصوصا

 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية. (347)نيويورك

ام التحكيم التي يمكن رفعها أمام املحاكم وقد حدد قانون املرافعات الفرنس ي دعوى البطالن على أحك

(، التي جاء فيها أنه: "يمكن الطعن على أحكام التحكيم الصادرة 9212/9الفرنسية من خالل نص املادة )

(".فمجرد صدور حكم 9217في فرنسا بشأن التحكيم الدولي في األحوال املنصوص عليها في املادة )

ختصاص بدعوى بطالن حكم التحكيم للقضاء الفرنس ي ضد في فرنسا يكفي النعقاد اال  (348)التحكيم

الحكم املطعون فيه، حتي وإن صدر الحكم في منازعة دولية ال تتصل بالقانون الفرنس ي إال كون مقر 

 للمادة )
ً
(، فيما لم يعترف بمثل هذا االختصاص للقضاء الفرنس ي املطبق 9217التحكيم في فرنسا طبقا

رنسا، فاختيار القانون الفرنس ي ليطبق على إجراءات التحكيم ال يعني في دعوى تحكيم يجري خارج ف

 إخضاع حكمه للقضاء الفرنس ي، والسيما فيما يتعلق بدعوى البطالن . 

                                                           
نبيــة، نصـــــــــــــت على أنــه: "ال يجوز رفض االعتراف ( من اتفــاقيــة نيويورك بشـــــــــــــأن االعتراف وتنفيــذ أحكــام املحكمين األج2/9/2املــادة ) (347)

وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصــــــــــــم الذي يحتج عليه بالحكم، إال إذا قدم هذا الخصــــــــــــم للســــــــــــلطة املختصــــــــــــة في البلد املطلوب إليها 

 االعتراف والتنفيذ..".
 .19د. حفيظة السيد حداد، مرجع سابق، ص  (348)
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وفي ظل القانون املصري فقد نظم املشرع املصري في قوانين املرافعات املتعاقبة نظام التحكيم والطعن  

ن املرافعات املختلط الصادر ومن بعده قانون املرافعات األهلي ، في الحكم الصادر فيه. فقد أجاز قانو 

 .الطعن في أحكام التحكيم بطريق اإلستئناف ما لم يتفق الخصوم علي إستبعاده 

أجاز الطعن في حكم التحكيم باإلستئناف )م  9121كما أن قانون املرافعات السابق الصادر في عام 

 رفع دعوي أصلية ببطالن حكم 929/9م ( وكذلك بإلتماس إعادة النظر )922/9
ً
( ، بل أجاز أيضا

 (.921التحكيم في حالة عدم جـواز اإلستئناف )م 

فقد ألغي طريق الطعن باإلستئناف في حكم التحكيم  9199لسنه  93أما قانون املرافعات الحالي رقم 

 للقواعد املقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام املحاكم 291)م 
ً
( ، إال أنه أبقي علي إلتماس إعادة النظر  طبقا

منه،  297التها في املادة (. بل إن هذا القانون أبقي علي دعوي بطالن حكم التحكيم وحدد حا299)م 

ورتب علي مجرد رفعها وقف تنفيذ حكم التحكيم ما لم تقض ي املحكمة التي تنظر هذه الدعوي بإستمرار 

 التنفيذ. 

والذي ألغي النصوص املتعلقة بالتحكيم في  9112لسنه  72غير أنه بصدور قانون التحكيم الحالي رقم 

دم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي طريق من طرق قانون املرافعات الحالي ، فقد أقر مبدأ ع

 من قانون التحكيم سالف اإلشارة. 27/9الطعن املنصوص عليها في قانون املرافعات وذلك في املادة 

وإذا كان قانون التحكيم الحالي قد أقر مبدأ عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها ، إال أنه أجاز 

تحكيم مصري( بل  27/7يق وحيد وهو رفع دعوي بطالن هذا الحكم )م مراجعة حكم التحكيم بطر 

وحدد حاالتها علي سبيل الحصر.وقد نص  قانون التحكيم املصري  على أنه ال يجوز الطعن في حكم 

التحكيم إال عن طريق دعوى البطالن فقط، دون باقي طرق الطعن املنصوص عليها في قانون املرافعات 

( 23وهي: املعارضة واالستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. ولقد حددت املادة )املدنية والتجارية، 

 األسباب التي يمكن أن تبنى عليها دعوى البطالن. وقد ألغى 
ً
 حصريا

ً
من قانون التحكيم املصري تحديدا

ك اقانون التحكيم املصري الطعن بالتماس إعادة النظر الذي كان موجود بالسابق ، وبهذا لم يعد هن
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قبول الطعن بأحكام التحكيم بأي طريق منصوص عليه في قانون املرافعات املدنية والتجارية. لكنَّ هناك 

 من الفقه
ً
يرى أن إلغاء هذا الطريق غير العادي من طرق الطعن في األحكام أمر غير مستحب،  (349)جانبا

اء على مستندات أو وقائع غير ويتعارض مع مفاهيم العدالة؛ حيث أنه يؤدي إلى إمكانية صدور أحكام بن

سليمة، وبالرغم من ذلك تتحصن وال يمكن رفع دعوى بطالن في شأنها أو الطعن عليها بالتماس إعادة 

 . (350)النظر

 حاالت بطالن حكم التحكيم : املطلب االول 

ي عادية(  فأغلق املشرع  االماراتي في قانون االجراءات املدنية االماراتي  كل طرق الطعن )عادية أو غير 

للخصوم  -من قانون االجراءات املدنية االماراتي على أنه : 799وجه حكم التحكيم، حيث نصت املادة  

إذا  -9 -طلب بطالن حكم املحكمين عندما تنظرة املحكمة في املصادقة عليه وذلك في االحوال التاليه :

أو سقطت بتجاوز امليعاد أو إذا خرج كـان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة تحكيم باطلة 

 املحكم عن حدود الوثيقة .

اذا صـدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صـدر مـن بعضهم دون أن يكونـوا مأذونين  -7

بالحكم في غيبة اآلخرين أو صـدر بنـاء علـى وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع او صدر من شخص 

 فيه الشرائط القانونية  أو من محكم ال يتوافر  التحكيم ية االتفاق علـىليست له أهل

 أثر في الحكم .  اإلجراءات ا ذا وقع بطالن في الحكم أو في -3

ضا قانون التحكيم املصري ولكن بشكل اوسع نطاق من قانون االجراءات املدنية وهذا ما اشار اليه اي

من قانون التحكيم املصري على انه :" التقبل أحكام التحكيم التي تصدر  23االمارتي حيث نصت املادة 

 ألحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن املنصوص عليها في قانون املرافعات 
ً
طبقا

                                                           
 .991، ص7119لقضاء املدني، دار النهضة العربية، د. فتحي والي ، الوسيط في قانون ا (349)

(350) Peter.&. Caldwell. The training  of srbitrators  and  quality  assurance  of  arbitration  journal  of international  

Arbitration , 1992 
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ْز الطعن فيها إال بدعوى البطالن األصلية، إذا توافر سببب من األسباب التي  املدنية والتجارية ". ولم ُيجِّ

 ضد أي 
ً
أوردها املشرع على سبيل الحصر. وفيما عدا هذه األسباب فإن حكم التحكيم يظل محصنا

 آلثاره مهما شابه من عيوب وطعون 
ً
 منتجا

ً
، وبصرف النظر عن طعن، ويبقى في نظر القانون صحيحا

مدى الخطأ الذي وقع فيه املحكم عند نظر الدعوى وتطبيق القانون، طاملا كان هذا العيب أو ذاك 

( من قانون التحكيم املصري 23الخطأ اليندرج ضمن األسباب التي تجيز الطعن فيها. وقد حددت املادة )

 صت على أنه: "ال تقبل دعوى بطالناألسباب التي يمكن أن تبنى عليها دعوى بطالن حكم التحكيم، فن

 حكم التحكيم إال في االحوال اآلتية:

 لإلبطال، أو سقط بانتهاء مدته.  -9
ً
، أو قابال

ً
 إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا االتفاق باطال

 للقانون الذي يحكم أهليته.  -7
ً
 إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها، وفقا

 بتعيين محكم،   -3
ً
 صحيحا

ً
إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالنا

 أو بإجراءات التحكيم، أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته.

 إذا استبعد محكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.  -2

 عيين املحكمين على وجه مخالف للقانون أو التفاق الطرفين.إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو ت  -2

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا االتفاق. ومع ذلك   -9

فإذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة باملسائل غير الخاضعة له، 

 اء األخيرة وحدها.ال يقع البطالن إال على األجز 

 أثر في الحكم.  -2
ً
 إذا وقع بطالن في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالنا

 مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر.  -9

من قانون االجراءات املدنية االمارتي  219وفيما يلي شرح  تفصيلي لهذه الحاالت  التى وردت في املادة 

 ن التحكيم املصري  : من قانو  93واملادة 

 اسباب بطالن حكم التحكيم  التى ترجع الى اتفاق التحكيم: املطلب الثاني
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إذا كان اللجوء إلي قضاء الدولة لفض املنازعات هو األصل ، وأنه ال يمكن اللجوء إلي التحكيم إال إذا 

م ه يشترط لصحة حكأن -وبحكم اللزوم املنطقي-إتفق أطراف النزاع علي ذلك، فإنه يترتب علي ذلك 

التحكيم وأن يكون هذا اإلتفاق مازال قائم ومن اسباب  ىالتحكيم أن يصدر بناء علي إتفاق صحيح عل

 لتى ترجع الى اتفاق التحكيم هي :البطالن ا

، أو قابال لإلبطال، أو سقط بانتهاء مدته:
ً
: إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا االتفاق باطال

ً
 أوال

اتفاق التحكيم هو حجر الزاوية في عملية التحكيم، فأساس التحكيم اتفاق الطرفين، سواء ورد يعتبر 

في صورة مشارطة، أو صورة شرط. ويتعين أن يتوافر في اتفاق التحكيم الشروط املوضوعية الالزمة 

ته وهي: ة لصحالنعقاده، وهي: الرضا واألهلية واملحل. كما يتعين أن تتوافر فيه الشروط الشكلية الالزم

الكتابة، وتعيين موضوع النزاع إذا تعلق األمر بمشارطة تحكيم، وتحقق التراض ي بتالقي إرادة الطرفين 

.فإذا ما صدر حكم التحكيم وغاب (351)على التحكيم إرادة حرة، خالية من الغلط والتدليس واإلكراه

ميعاد ال يجاوز ميعاده تقديم  االتفاق، أو فقد أحد الشروط املتقدمة والالزمة لوجوده وصحته، في

يجوز لهيئة التحكيم قبول الدفع ببطالن حكم التحكيم؛ لعدم وجود اتفاق،  (352)املدعى عليه لدفاعه،

 عن ميعاد تقديم املدعى عليه لدفاعه، 
ً
أو لعدم صحته، أو سقوط مدته في أي وقت، ولو كان متأخرا

 إذا كان هذا التأخير لسبب مقبول. ذلك أن اال
ً
ال يعتبر من النظام العام فال يجوز  (353)تفاقخصوصا

للمحكمة أن تقض ي بوجوده، أو عدم وجوده من تلقاء نفسها، وإنما يجب التمسك بالدفع بعدم وجود 

َبلِّ الطاعن. ويجوز  ثير من قِّ
ُ
التنازل عن  (354)اتفاق تحكيم أو عدم صحته، أو أنه سقط النتهاء مدته، وأ

                                                           
 للقانون رقم  (351)

ً
 .739 – 731التحكيم الدولية، مرجع سابق، ص  وأنظمة 9112لسنة  72د. أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقا

، أمام مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري 97/2/9111، جلســـــــــــة 9119( لســـــــــــنة 999حكم التحكيم الصـــــــــــادر في القضـــــــــــية رقم ) (352)

 .779، ص 7111الدولي، مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني، يناير 
، مجلة التحكيم العربي، العدد 79/97/9119( قضــــــــــــائية، جلســــــــــــة 29( لســــــــــــنة )3919)حكم محكمة النقض املصــــــــــــرية، الطعن رقم  (353)

 .919، ص 7117الخامس، سبتمبر 
، مجلة التحكيم العربي، العدد 31/99/7119( قضــــــــــــائية، جلســــــــــــة 21( لســــــــــــنة )9299حكم محكمة النقض املصــــــــــــرية، الطعن رقم ) (354)

 .911، ص 7117الخامس، سبتمبر 
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 لو أثير في مرحلة متأخرة بعد الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم ص
ً
راحة، كما يجوز أن يكون ضمنيا

 الدخول في املوضوع.

والرضا املفترض لصحة اتفاقهما يرجع إلى عقد نموذجي، دون أن يعلم أحد الطرفين أن هذا العقد 

ينطوي على شرط تحكيم، أو أن يدعي أحد الطرفين أن االتفاق املبرم مع الطرف اآلخر ليس اتفاق 

 .تحكيم

وفي بعض األحيان قد يتمسك أحد األطراف في مواجهة الطرف اآلخر باتفاق تحكيم، على الرغم من عدم 

توقيع هذا الطرف على هذا االتفاق، كأن يقوم هذا الطرف بالتوقيع على وثيقة املهمة التي يتم توقيعها 

َبلِّ كل من األطراف واملحكمين، وفي حالة عدم اتفاق األطراف، يتم  التوقيع من املحكمين أو مركز من قِّ

 التحكيم، وتحدد فيها املسائل التي يتعين على هيئة التحكيم الفصل فيها.

وتشير الفقرة األولى من املادة الخامسة من اتفاقية نيويورك بشأن اإلعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم 

ة ا قدم الخصم لتلك السلطإلى أنه: يجوز للدولة رفض اإلعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي إذ 9129لسنة 

 للقانون الذي ينطبق عليه( 
ً
الدليل على أن أطراف االتفاق املنصوص عليه في املادة الثانية كانوا )طبقا

 لقانون 
ً
 للقانون الذي أخضع له األطراف، أو طبقا

ً
عديمي األهلية، أو أن االتفاق املذكور غير صحيح وفقا

 .(355)النص على ذلك البلد الذي صدر فيه الحكم، في حالة عدم

 للقانون الذي يحكم 
ً
: إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها وفقا

ً
ثانيا

 أهليته:

                                                           
 انظر: (355)

-Rena Rico، Searching for standards : suspension of enforcement proceedings under articled VI of the new York convention 

، Asian international Arbitration journal ، sample articles from، volume 1، Number 1، 2005.P.7. 

 



 

 

193 

املشرع االماراتي واملشرع املصري قد اختار منهج تنازع القوانين للفصل في مسألة تحديد القانون الواجب 

 التطبيق على أهلية أطراف التحكيم، ويختلف 
ً
، أو شخصا

ً
 لكون الطرف املعني طبيعيا

ً
هذا التحديد تبعا

.
ً
 اعتباريا

وبالرجوع إلى القانون املدني االماراتي والقانون املدني املصري نجد أن املشرع  االماراتي و املصري قد وضع 

، وهو خضوع أهلية الشخص الطبيعي واالعتباري لقانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص 
ً
 عاما

ً
نصا

 
ً
 آلثاره، إذا كان طرفاه )طبقا

ً
 ومنتجا

ً
بجنسيته وقت التصرف، وبذلك يكون اتفاق التحكيم صحيحا

 لقانون( جنسيته فاقد األهلية، فإن 
ً
لقانون جنسيتهما( كاملي األهلية. أما إذا كان أحدهما يعد )وفقا

 للطعن فيه بالبطالن.ويعتب
ً
و نقصها ر انعدام األهلية أالتحكيم الصادر بناء على هذا االتفاق يكون قابال

 في عدم تنفيذ حكم التحكيم
ً
 التفاقية نيويورك سببا

ً
 .(356)طبقا

 اسباب بطالن حكم التحكيم التى ترجع الى خصومة التحكيم: املطلب الثالت

وهذه االسباب  تشمل العديد من االسباب التى  ترجع الى كل ما يتعلق في خصوصة التحكيم وسوف 

 تالي :نعرضها على النحو ال

: 
ً
 بتعيين  اوال

ً
 صحيحا

ً
إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه؛ بسبب عدم إعالنه إعالنا

 محكم، أو بإجراءات التحكيم، أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته:

حقوق الدفاع تعتبر حقوق إجرائية أصيلة، تتمثل  في مجموعة من الضمانات اإلجرائية التي تتيح للخصم 

 فيها ، فقد حث املشرع االماراتي على ضرورة أن يقدم 
ً
وجهة نظره في الخصومة القضائية التي يكون طرفا

 إحترام الحق في الدفاع أمام قضاء التحكيم مثلما هو الحال بالنسبة لقضاء الدولة

                                                           
/أ( من اتفاقية نيويورك بشـــــأن االعتراف وتنفيذ أحكام املحكمين األجنبية  نصـــــت على أنه: "أن أطراف االتفاق عليه في املادة 2املادة )(356)

 للقــانون الــذي أخضــــــــــــعــه لــه 
ً
 للقــانون الــذي ينطبق عليهم( عــديمي األهليــة، أو أن االتفــاق املــذكور غير صــــــــــــحيح وفقــا

ً
الثــانيــة كــانوا )طبقــا

 لقانون البلد الذي صـــــدر فيه الحكم". وهذا دليل على أن انعدام األهلية أو نقصـــــها ســـــبب في  األطراف، أو 
ً
عند عدم النص على ذلك طبقا
 التفاقية نيويورك. 

ً
 عدم تنفيذ الحكم طبقا
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وهذا السبب منطقي النه يتفق مع اجراءات التقاض ي املنصوص عليها في قانون االجراءات املدنية وهو 

  ما
ً
 يعني أنه إذا تعذر على أحد الطرفين تقديم دفاعه، وذلك لعدم تبليغه تبليغا

 بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو إذا
ً
 ولم يتمكن الخصم  (357)صحيحا

ً
كان هذا التبليغ صحيحا

 امن إبداء دفاعه لسبب ال يرجع إلى فعله وإهماله، وإنما ألمر خارج عن إرادته، تحقق سبب البطالن، مل

. ويعتبر هذا السبب من أكثر أسباب بطالن (358)ينطوي عليه ذلك من إخالل بحق الدفاع ومبدأ املواجهة

، وقد قضت محكمة النقض املصرية
ً
ببطالن حكم التحكيم إذا لم تراع فيه  (359)حكم التحكيم شيوعا

 املواعيد.

 

  : استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على 
ً
 زاع:تطبيقه على موضوع النثانيا

لم يتطرق قانون االجراءات االماراتي لهذا السبب اال انه بالرجوع الى القواعد العامة  فأنها تستلزم ذلك  

،وهذا السبب  يتعلق خروج هيئة التحكيم على اتفاق أطراف التحكيم، باستبعادها للقانون الذي اتفق 

 للقانون الذي أسفرت عنه قواعد األطراف على تطبيقه )صراحة( على موضوع الن
ً
زاع، أو باستبعاده ضمنا

تنازع القوانين كما اتفق األطراف، وتطبيقها لقانون آخر، األمر الذي يبطل حكمها؛ لكونه بني على قانون 

( قوامه اتفاق الطرفين
ً
 .(360)مخالف إلرادة الطرفين، ألن التحكيم )كما أشرنا سابقا

حكم املحكم لخروجه بصدد منازعة فصل فيها عن حدود ومن  املقرر أن بطالن شق من 

ا ال املتعلق باملنازعات األخرى التي ترتبط باألولى ارتباطـ  يقتض ي حتما بطالن شقه اآلخر التحكيم وثيقة

 يقبل التجزئة

                                                           
 .937د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص  (357)
والتي أشـــارت إلى أنه : " يعامل طرفا التحكيم على قدم املســـاواة، وتهيأ ( من قانون التحكيم املصـــري 79هذا املبدأ نصـــت عليه املادة ) (358)

 لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه".
(، الجزء األول، من يناير إلى 71، املكتب الفني، الســــــــنة )92/7/9127( قضــــــــائية، جلســــــــة 22( لســــــــنة )279نقض مدني، الطعن رقم ) (359)

 .227، ص9191، 9129يونيو 
 .732أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، ص  د. (360)

http://www.theuaelaw.com/vb/t710.html
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اده القانون املتفق علي تطبيقه علي موضوع النزاع وفي تصوري  أن حالة بطالن حكم التحكيم إلستبع

ال تتسع لتشمل حالة الخطأ في تطبيق القانون وذلك الن حاالت دعوي بطالن حكم التحكيم قد جاءت 

علي سبيل الحصر وبالتالي فإنه يجب  عدم  في تفسيرها. وهذا ما  إستقر عليه  قضاء محكمة إستئناف 

بيق القانون أو تفسيره ال يدخل في إختصاص قاض ي البطالن . وفي علي أن الخطأ في تط  (361)القاهرة

 عليه باإلستئناف ، فال يتسع املجال فيها إلعادة 
ً
ذلك تقول هذه املحكمة "دعوي البطالن ليست طعنا

النظر في موضوع النزاع أو تعييب قضاء الحكم فيه ، وأنه ليس لقاض ي البطالن مراجعة حكم التحكيم 

أو مراقبة حسن تقدير املحكمين أو خطأ إجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير لتقرير مالئمته 

 .(362)القانون وتطبيقه ألن ذلك كله من اختصاص قاض ي االستئناف ال قاض ي البطالن"

  : تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين املحكمين على وجه مخالف للقانون أو التفاق الطرفين:
ً
 ثالثا

اتفق الطرفان على تشكيل هيئة التحكيم  (363)بل دعوى بطالن حكم التحكيم، إذاوفي  هذا السبب  تق

 ملا نصت عليه املادة )
ً
، خالفا

ً
( من قانون  799من محكمين اثنين أو أكثر كأن يكون عدد املحكمين زوجيا

 أو ( من قانون التحكيم املصري، أو إذا كان أحدهم قاصر 92/7االجراءات املدنية االماراتي واملادة )
ً
ا

 من حقوقه املدنية؛ بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو 
ً
 عليه أو محروما

ً
محجورا

 ملا نص عليه القانون 
ً
 .(364)بسبب شهر إفالسه، وتم هذا التعيين خالفا

 التفاقية نيويورك( إذا أثبت الطرف الذي 
ً
، يجوز رفض االعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه )وفقا

ً
أيضا

صدر القرار ضده أن تشكيل هيئة التحكيم مخالف ملا اتفق عليه األطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه 

                                                           
، و راجع كذلك: 922، ص 7199د. محمود ســمير الشــرقاوي، التحكيم التجاري الدولي دارســات قانونية مقارنة ، دار النهضــة العربية ، (361)

 للقانون رقم 
ً
 .992، ص7191ية ، دار النهضة العرب9112لسنة  72د. سميحة القليوبي، األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا

 .922د. محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  (362)
، وراجع كذلك: د. ســـــــــميحة القليوبي، األســـــــــس 923-927د. محمود ســـــــــمير الشـــــــــرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع ســـــــــابق، ص  (363)

 للقانون رقم 
ً
 .992-993جع سابق، ص ، مر 9112لسنة  72القانونية للتحكيم التجاري وفقا

بطالن حكم التحكيم الصـــــادر من هيئة شـــــكلت أو عينت على وجه مخالف التفاق األطراف  <<محكمة النقض املصـــــرية قضـــــت بأن  : (364)

، مجلة القضـــاة ، الســـنة الثالثون ، العدد األول والثاني ، 71/9/9119( قضـــائية، جلســـة 92( لســـنة )222. نقض مدني ، الطعن، رقم )>>

 .397، ص9119ديسمبر  – يناير
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ى عدم التدليل عليها أن يترتب عل (365)التحكيم، في حالة عدم االتفاق. ويتعلق األمر هنا بشروط سلبية

 
ً
 ونافذا

ً
 يصبح الحكم صحيحا

  : فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدود هذا االتفاق، ومع 
ً
رابعا

ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة باملسائل غير الخاضعة له فال يقع البطالن إال على األجزاء 

 األخيرة وحدها: 

 

قوامه إرادة الطرفين التي انصرفت إلى فض نزاعهم بالتحكيم وليس بالقضاء ويجب أن تلتزم  لتحكيما

 ملا اتفق عليه الطرفين،  (366)هيئة التحكيم
ً
بما جاء في اتفاق الطرفان، فإذا صدر حكم التحكيم متجاوزا

 ن ذلك سكأن قد يفصل في مسألة ال يشملها اتفاق التحكيم، أو حكم بما ال يطلبه املحتكمون كا
ً
ببا

الذي يتمثل في عدم تقيده بعبارات  (368). وهذه الحالة تفترض خطأ املحكم(367)لرفع دعوى ببطالنه

  (369)التحكيم املحددة ملهمته، وتتحدد
ً
 للقانون الواجب التطبيق عليها، أو وفقا

ً
إجراءات التحكيم طبقا

 إلبطاله، وهذا ما قضت محكمة التفاق األطراف، وال يعد عدم ورود بنود اتفاق التحكيم في الحكم سب
ً
با

،التي أشارت إلى: "بطالن حكم التحكيم الصادر من هيئة شكلت أو عينت على وجه (370)النقض املصرية

مخالف التفاق الطرفين". وقد بررت املحكمة ذلك بأن هيئة التحكيم تستمد واليتها من الفصل في النزاع 

 أعضائها.محل التحكيم في اتفاق الخصوم على اختيار 

                                                           

 
، وملزيد من التفاصـــيل راجع : د. ســـميحة القليوبي 923-927د. محمود ســـمير الشـــرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع ســـابق، ص  (366)

 .992-993األسس القانونية للتحكيم التجاري، مرجع سابق، ص 
الطعن بالبطالن إذا فصــــــــــل املحكم في موضــــــــــوع النزاع على خالف  ( من قانون املرافعات الفرنســــــــــ ي نصــــــــــت على جواز 9292/7املادة )  (367)

 املهمة التي خولها له الطرفان.
 .212، ص7119د. حسني املصري، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الكتب العربية، (368)
 .722، ص 9112د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، در النهضة العربية ، (369)
 .229، مجموعة أحكام النقض، السنة التاسعة، ص 2/3/9129( قضائية، جلسة 33( لسنة )719نقض مدني الطعن رقم ) (370)
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و يالحظ أنه متى أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة باملسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة 

 يجوز رفض االعتراف 
ً
باملسائل غير الخاضعة له، فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها. أيضا

 التفاقية نيويورك إذا أثبت املحكوم عليه أن
ً
  وتنفيذ حكم املحكم طبقا

ً
 حكم التحكيم قد عالج نزاعا

غير وارد في مشارطة التحكيم أو في اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدوده فيما تم القضاء فيه، بمعنى أن 

املحكم يجب أن يلتزم بنطاق الخصومة املعروضة عليه، ومع ذلك يجوز األعتراف أو تنفيذ جزء من 

 للتسوية بطريق التحكيم، إذا أم
ً
كن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير املتفق على الحكم، الخاضع أصال

 .(371)حلها بهذه الطريقة، ومدى إمكانية هذا الفصل خاضع لتقدير سلطة التنفيذ

 

 أثر في الحكم:
ً
  : إذا وقع بطالن في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالنا

ً
 خامسا

ذاته، أو اإلجراءات التي بنيت عليها أوجه البطالن. وهذا السبب يتسع ليشمل كل ما يشوب حكم التحكيم 

 لبطالن حكم التحكيم صدوره شفاهة: أو دون توفر األغلبية، أو دون مداولة. كذلك حكم 
ً
فيعد سببا

التحكيم الذي بني على إجراءات باطلة، أو لعدم تعيين موضوع النزاع، أو لم يعلن أحد الخصوم بطلبات 

 خصمه أو مستنداته أو بإجرا
ً
ء من إجراءات اإلثبات، إلى غير ذلك من أوجه مخالفة اإلجراءات. أيضا

 التفاقية نيويورك( يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا قدم الخصم للسلطة املختصة في البلد 
ً
)طبقا

 لألطراف، أو أنه قد 
ً
املطلوب إليها االعتراف أو التنفيذ، الدليل على أن حكم التحكيم لم يصبح ملزما

أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة املختصة في البلد التي فيها، أو بموجب قانونها، صدر هذا ألغى 

 .(372)الحكم

                                                           
 .329، ص7112د. منير عبد املجيد ، األسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، مطبعة الشرطة ،  (371)
 انظر: (372)

-Rena Rico، Searching for standards : suspension of enforcement proceedings under articled VI of the new York convention 

، Asian international Arbitration journal ، sample articles from، volume 1، Number 1، 2005.P.5. 
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ومن  املقرر أن بطالن شق من حكم املحكم لخروجه بصدد منازعة فصل فيها عن حدود 

ا ال املتعلق باملنازعات األخرى التي ترتبط باألولى ارتباطـ  اآلخريقتض ي حتما بطالن شقه  التحكيم وثيقة

 يقبل التجزئة

 

 : مخالفة حكم التحكيم للنظام العام:
ً
 سادسا

على بالرغم من صعوبة وضع تعريف جامع مانع لفكرة النظام العام  ،اال انه يمكن القول  أن النظام 

العام هو ذلك الذي يتعلق بمجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلي املحافظة علي الكيان السياس ي 

أن  صلحة الفردية دون واإلقتصادي واألخالقي للدولة ، وتضع في اإلعتبار سمو املصلحة العامة علي امل

تغفل أو تتجاهل كلية املصلحة الفردية. وإن احترام حكم التحكيم للنظام العام في االمارات العربية 

، هو اإلطار القانوني الذي يحمي الصالح العام االقتصادي واالجتماعي والديني للمجتمع  (373)املتحدة 

يكون من حقها اختيار القانون الواجب التطبيق االماراتي من االتفاق أو تجاوز هيئة التحكيم، عندما 

 على سلطان 
ً
على النزاع، سواء تعلق األمر بمخالفة قاعدة موضوعية أو إجرائية، فالنظام العام يعد قيدا

؛ لذا فإن وقعت مخالفة من هذا النوع؛ فإن املحكمة التي تنظر دعوى البطالن تحكم من (374)اإلرادة

 رافع الدعوى( ببطالن حكم املحكم. تلقاء نفسها )ودون حاجة لتمسك

 

وبالتالي فأي  مخالفة للنظام العام في  االمارات العربية املتحدة وفي جمهورية مصر  العربية يؤدي إلى 

يرى أن عند عدم وجود إشارة واضحة إلى  (375)بطالن حكم التحكيم، وهناك اتجاه من الفقه املصري 

إلى قانون التحكيم املصري ألنه ال يعالج فقط التحكيم التجاري النظام العام الدولي أوالداخلي ُيْرَجع 

                                                           
 للقانون رقم  (373)

ً
 .722مرجع سابق، ص وأنظمة التحكيم الدولية،  9112لسنة  72د. أحمد السيد صاوي،  التحكيم طبقا

 .772د. أحمد عبد الكريم سالمة ، املختصر في قانون العالقات الخاصة الدولية، دار النهضة العربية، دون تاريخ نشر، ص (374)
د. أحمد شـــــــرف الدين، دعوى بطالن حكم التحكيم، مقال منشـــــــور في مجلة القضـــــــاة، الصـــــــادرة عن نادي القضـــــــاة املصـــــــري، العدد  (375)

 .911(، ص71، السنة )9112األول، يناير 

http://www.theuaelaw.com/vb/t710.html
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 من هذين 
ً
 على التحكيم الداخلي، دون تفرقة بين النصوص التي تخص كال

ً
الدولي، ولكنه يسري أيضا

النوعين من أنواع التحكيم، ويرى هذا االتجاه أن االنتقادات التي يمكن أن توجه  لقانون التحكيم 

 ر لكل من النوعين )التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي( القواعد الذاتية الخاصة به.املصري أنه لم يقر 

(، هو النظام العام الدولي والداخلي، 23يرى أن النظام العام في املادة ) (376)وهناك اتجاه آخر من الفقه

 للنظام العام، هو مفهوم يتعلق بالعالقات ذات الطابع ا
ً
 دوليا

ً
أنه  لدولي، ويرى وذلك أن في مصر مفهوما

من الصعب حصر فكرة النظام العام، وتحديد الحاالت التي يحدث فيها التعارض معها؛ ألنها فكرة 

متطورة ومرنة تتغير من زمان إلى زمان وتختلف من مكان إلى آخر. أذن املقصود هو النظام العام في 

 في دعوى 
ً
ي البطالن، واملقصود بالنظام العام فاالمارات العربية املتحدة  ومخالفته هي التي تكون سببا

 للقانون الدولي الخاص، 
ً
اتفاقية نيويورك هو النظام العام في الدولة التي ينفذ فيها حكم التحكيم، وفقا

الذي يختلف مفهومه للنظام العام عن القانون الوطني؛ إذ يفترض القانون الدولي الخاص أن املعامالت 

حقيق التوازن بين األنظمة الوطنية من جهة، ومتطلبات املعامالت تقوم على التضامن الدولي بهدف ت

 على االعتقاد بوجود حد أدني من القواعد املشتركة بين تلك 
ً
الدولية من جهة أخرى، وذلك اعتمادا

. وقد جرى العمل في إطار اتفاقية نيويورك على أن التمسك ببطالن (377)القوانين، اليجب املساس به

محاولة منع تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية اليجوز خارج نطاق االتفاقية، وهو مايمنع  اتفاق التحكيم، أو 

 .(378)من االحتجاج بالنصوص الوطنية، حتى لو كانت خارج نطاق االتفاقية

 دعوى بطالن حكم التحكيم، واألثر املترتب على ذلك: املبحث الثاني

إلي القضاء وسوف نعرض فيما يلي لالختصاص دعوي بطالن حكم التحكيم ـ شأنها شأن أي دعوي ترفع 

ن االختصاص بدعوى بطال  القضائي لدعوى بطالن حكم التحكيم قي القانون االماراتي ) املطلب االول (و

                                                           
 .727د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، مرجع سابق، ص  (376)
 .999، ص9113د. عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي ألحكام التحكيم ، دار النهضة العربية ،  (377)
 .73، ص 9112الدولية، دار النهضة العربية د. أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام والتحكيم في العالقت الخاصة  (378)
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واالثر املترتب على رفع دعوى البطالن )  ) املطلب الثاني (  في قانون التحكيم املصري  حكم التحكيم

 املطلب الثالث ( .

 في قانون االجراءات املدنية االماراتي دعوى بطالن حكم التحكيماالختصاص ب: املطلب االول 

  
ً
فأنه جراءات املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحـدة اإل من قانون  216بنص الفقرة األولى من املادة عمال

ة ديجوز للخصوم طلب بطالن حكم املحكمين عندما تنظر املحكمة في املصادقة عليه  وحسب نص املا

قأن املحكمة املختصة بالتصديق على الحكم هي املحكمة التى أودع الحكم قلم كتابها اال أنه 792/9

يجب علينا التفرقة عند تحديد املحكمة املختصة بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم بين حاليتن وهما : 

ها هي املحكمة الحالة االولى حالة رفع دعوى مبتدأة بالبطالت حيث تكون املحكمة املختصة بنظر 

 للقواعد العامة وباالجراءات املعتادة لرفع الدعوى ، والحالة الثانية هي حالة رفع دعوى 
ً
املختصة طبقا

البطالن بطريق الطلب العارض اثناء طلب التصديق على حكم التحكيم حيث تكون املحكمة املختصة 

ة م قلم كتابها وهي املحكمة املختصهي املحكمة التى تنظر طلب التصديق وهي املحكمة التى اودع الحك

 بنظر الدعوى في التحكيم الذي يتم عن طريق املحكمة ) م 
ً
اجراءات مدنية (، وهي املحكمة  793/9أصال

 على قضية إستئناف )م 
ً
 بنظر االستئناف إذا كان التحكيم واردا

ً
( إجراءات مدنية 793/7املختصة أصال

ج املحكمة فتنظر املحكمة في تصديق أو ابطال الحكم ، اما التحكيم الذي يتم بين الخصوم خار 

 إجراءات مدنية ( . 793/3التحكيمي بناء على طلب أحد الخصوم باالجراءات املعتادة لرفع الدعوى ) م 

متعلق بإجراءات التقاض ي املتصلة بالنظام العام -أن طلب بطالن حكم املحكمين -هنا-والبد من االشارة 

 حكمة مخالفتها.وال يجوز للخصوم أو امل
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والطعن قاصر على املصادقة على حكم املحكمين أو ببطالنه ويكون الطعن فيه بطرق الطعـن املناسبة ) 

من قانون إجراءات املحاكم املدنية لدولة اإلمـارات العربية ( واستثناء من حكم  792من املادة  7ف 

املحكمـون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم الفقرة السابقة ال يكون الحكم قابـال لالستئناف إذا كـان 

من املادة  3قد نزلوا صراحة عن حق االستئناف أو كانت قيمة النزاع ال تزيد على عشرة آالف درهم ) ف 

على انه في  وقد اشارت املادة -1ًً  من قانون إجراءات املحاكم املدنية لدولة اإلمارات العربية ( . 792

في التحكيم الذي يتم عن طريق املحكمة يجب -9املدنية االماراتي على انه :  من قانون االجراءات  793

على املحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم واملحاضر واملستندات قلم كتاب املحكمة املختصة 

 بنظر الدعوى خالل الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من 
ً
أصال

لم كتاب املحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خالل خمسة أيام من إيداع األصل ويحرر كاتب الحكم ق

 بهذا اإليداع يعرضه على القاض ي أو رئيس الدائرة حسب األحوال لتحديد جلسة خالل 
ً
املحكمة محضرا

 للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها. 
ً
ة وإذا كان التحكيم واردا على قضي-7خمسة عشر يوما

 بنظر االستئناف. 
ً
أما في التحكيم الذي يتم -3استئناف كان اإليداع في قلم كتاب املحكمة املختصة أصال

بين الخصوم خارج املحكمة فيجب على املحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خالل 

على طلب أحد خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر املحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناًء 

 .الخصوم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى 

 

ويثور التساؤل حول ما إذا كان يجوز إلطراف التحكيم االتفاق على جواز استئناف حكم املحكمين 

والواقع أن مثل هذا التفاق ال يعتد به ألنه من القواعد األساسية في التشريع أنه ال يجوز ولوج طرق 

 ي األحوال التي نص عليها املشرع وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام .الطعن في األحكام إال ف
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ومـن املقرر أن لحكم املحكمين حجية األمر املقض ي بمجرد صدوره فال يجوز ألي من الخصمين أن يلجـأ 

إلى القضاء بعد صدوره إال أنه يمكن مع قيام هذه الحجية أن ترفع بشأنه دعوى بطالن إذا توافرت 

 ( 2/9/9111صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة  9113لسنة  721طعن رقم  شروطها )

من قانون اإلجراءات املدنية يدل على أن املقصود بالحكم الذي ال  712ومن املقرر أن النص في املادة 

يجوز الطعن فيه هو الحكم الصادر بتعيين املحكم في الحاالت املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه 

دة وهو استثناء من القاعدة العامة التي تجيز الطعن في األحكام بطرق الطعن املقررة قانونا فال يمتد املا

 هذا االستثناء إلى الحكم الصادر برفض طلـب تعيين محكم .

ال   من قانون إجراءات املحاكم املدنية اإلمارات العربية 792وقضـي بأن أحكـام املحكمين طبقا لنص املادة 

بلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أما األحكام باملصادقة على حكم املحكمين أو ببطالنه تكون قا

فإنه يجوز الطعن فيها بطرق الطعن املناسبة واستثناء من ذلك ال تكون األحكام الصادرة باملصادقة على 

وم قد لخصحكم املحكمين أو ببطالنه قابلة لالستئناف إذا كان املحكمون مفوضون بالصلح أو كان ا

نزلوا صراحة عن حق االستئناف أو كانت قيمة النزاع ال تزيد على عشرة آالف درهـم وأنه في التحكيم 

على اعتبار أن املحكم املفوض بالصلح ال يتقيد بقواعد  -بالصلح ونظرا ألنه أخطر من التحكيم بالقضاء 

الصادر من املحكمة بالتصديق على القانون عدا ما تعلق منها بالنظام العام وعلى اعتبار أن الحكم 

ال يقبل الطعن فيه باالستئناف فإنه ال يصح اعتبار املحكم مفوضا بالصلح إال إذا  -حكمه أو ببطالنه 

وضحت إرادة الخصوم في التعبير عن ذلك وضوحا تاما صريحا وال يكفي العتبار املحكم مفوضا بالصلح 

على جعل حكمه باتا ونهائيا وعلى إعفائه من التقيد  -مجرد االتفاق بشرط التحكيم أو مشارطته  -

بمجردة عن اتجاه نية  -ألن هذا وذاك نتيجة من نتائج التحكيم وال يكشف  -بإحكام قانون املرافعات 

 واملقصود بالتنازل عن الحق في االستئناف -الخصوم في اعتبار املحكم مفوضـا بالصلح الذي ينفرد به 

هو التنازل  -والذي ال يقبل بتحققه االستئناف  -ما سلف الذكر  792مـن املادة  3املشار إليه في البند 
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الصريح عن الحق في استئناف الحكم الصادر من املحكمة باملصادقة على حكم املحكمين أو ببطالنـه 

في  -ألن حكم املحكمين ال يقبل  -في حد ذاته  -وليس التنازل عن الحق في استئناف حكم املحكمين 

من  9حسبما أشار إلى ذلك البنـد  -ومنها االستئناف  -الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن  -صل األ 

 ( 79/99/9112صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة  9112لسنة  712املادة آنفة البيان ) الطعن رقم 

مة در عن محكومـن املقرر أن الحكم الصادر بتعيين املحكمين ال يجوز الطعن فيه بالتمييز أما ما يص

االستئناف من أحكام يتعلق بشكل االستئناف فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق ألنها ال تدخل في نطـاق 

األحكام الصادرة في موضوع الخصومة بتعيين املحكم إذ هي وحدها التي ال يجوز استثناء الطعن فيهـا 

حقوق صادر عن  9113لسنة  939رقم بأي طريق من طـرق الطعـن واالستثناء ال يقاس عليه ) الطعن 

    ( . 2/2/9113محكمة تمييز دبي بجلسة 

 في قانون التحكيم املصري  االختصاص بدعوى بطالن حكم التحكيم: املطلب الثاني

( من قانون التحكيم املصري نصت على أنه :" يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم التي 1/9املادة )

 يحيلها هذا القانون إلى 
ً
 بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريا

ً
القضاء املصري للمحكمة املختصة أصال

 )سواء جرى في مصر أو في الخارج( فيكون االختصاص ملحكمة استئناف القاهرة، مالم يتفق 
ً
دوليا

الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر". ومن هنا نستطيع القول بأن املحكمة 

 من محاكم الدرجة الثانية، واختصاصها في هذه  املختصة بنظر 
ً
دعوى بطالن حكم التحكيم هي دائما

 بالنظام العام، فاليجوز رفع دعوى البطالن في هذا املقام أمام أي 
ً
 متعلقا

ً
 نوعيا

ً
الحالة يكون اختصاصا

الدرجة محكمة من محاكم الدرجة األولى، جزئية كانت أم إبتدائية، فإذا حصل ذلك تعين على محكمة 

األولى أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم االختصاص، واإلحالة إلى محاكم االستئناف املحددة في املادة 

 ( من قانون التحكيم املصري.22/9)
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( من قانون التحكيم املصري  التى نصت  على أنه: " تختص بدعوى البطالن في 22/7وحسب املادة )

من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري  (1إليها في املادة)التحكيم التجاري الدولي املحكمة املشار 

 بنظر النزاع ".
ً
 الدولي يكون االختصاص ملحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها املحكمة املختصة أصال

ونشير هنا  الى  أن شرط اختصاص املحاكم املصرية بنظر دعوى البطالن، أن يكون القانون املصري هو 

، وكون أن دعوى بطالن حكم التحكيم ترفع أمام محكمة االستئناف مباشرة، إال أنها الواجب التطبيق

تأخذ نفس إجراءات رفع الدعوى املعتادة، واملشرع املصري لم يفرق بين وقت سريان ميعاد رفع الدعوى 

.
ً
، عنه في حالة صدوره غيابيا

ً
ويتعين أن ترفع الدعوى خالل  (379)في حالة كون الحكم صدر حضوريا

 لطرق اإلعالن التي بينتها املادة 
ً
 من تاريخ إعالن حكم التحكيم للمحكوم عليه وذلك طبقا

ً
تسعين يوما

، مع مالحظة أنه عند رفع الدعوى أمام املحكمة املختصة )وأثناء (380)( من قانون التحكيم املصري 2)

 لقانون ا (381)سيرها(
ً
 لقواعد قانون املرافعات، وليس طبقا

ً
ة لتحكيم؛ حيث نصت الفقر يتم اإلعالن طبقا

( من قانون التحكيم املصري على أن قواعد اإلعالن التي نص عليها هذا القانون، في 2الثالثة في املادة)

 (، ال تسري أحكامها على اإلعالنات القضائية أمام املحاكم.2الفقرتين األولى والثانية في املادة )

 لقواعد قانون ا
ً
ملرافعات، من اليوم التالي لتاريخ اإلعالن، ويمتد بسبب ويبدأ حساب هذا امليعاد، طبقا

 للقواعد العامة املقررة في هذا الشأن في قانون املرافعات.
ً
 املسافة أو العطلة الرسمية، ويوقف طبقا

                                                           
 .732، ص7112د. محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية ، (379)
 ( من قانون التحكيم املصري نصت على أنه: "2املادة ) (380)

، أو في مقر عمله، أو في محلمالم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو إعالن إلى املرسل إلي -9
ً
 ه شخصيا

إقامته املعتاد، أو في عنوانه البريدي املعروف، للطرفين أو املحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة املنظمة للعالقة التي 

 يتناولها التحكيم.

ان اإلعالن بكتاب مسجل إلى آخر مقر وإذا تعذر معرفة أحد العناوين بعد إجراء )التحريات الالزمة( يعتبر التسليم قد تم، إذا ك -7

 عمل أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

 ال تسري أحكام هذه املادة على اإلعالنات القضائية أمام املحاكم". -3
(381) édition dalloz, edition 2002, p. 370 eJean michel Jacquet ,droit du commerece international, 3  
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ويترتب على فوات امليعاد سقوط الحق في رفع الدعوى، كما يسقط الحق في رفع الدعوى بقبول مدعي 

 بإقدامه على تنفيذ الحكم.البطالن لحكم التحكيم
ً
 أو ضمنيا

ً
 صريحا

ً
 ، سواء كان قبوال

وفي اعتقادي أن هذا امليعاد املقرر لرفع دعوى بطالن حكم التحكيم اليتالءم مع ميزة السرعة التي يتسم 

بها نظام التحكيم، واليتماش ى مع متطلبات التجارة الدولية، وخاصة أن هذا امليعاد يبدأ من تاريخ إعالن 

 وخاصة في املنازعات التجارية ، فهذه املدة طويلة  حكم
ً
 طويال

ً
التحكيم. وقد يتطلب تمام اإلعالن وقتا

 إذا ما قورنت باملواعيد التي حددتها بعض التشريعات، مثل املشرع األردني الذي حدد مدة رفع 
ً
نسبيا

، تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم للمحكموم عليه، ه
ً
ادة ذا باإلضافه إلى أن املدعوى البطالن بثالثين يوما

( من قانون التحكيم املصري قد أقرت أنه اليقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع 29/9)

 دعوى البطالن قد أنقض ى.

 

 األثر املترتب على دعوى بطالن حكم التحكيم: املطلب الثالث

أن حكم التحكيم بمجرد صدورة له حجية بين الخصوم إال أن هذه الحجية تقف عندما يطعن عليه 

 على ما يقض ي به هذا الطعن وتجدر االشارة أن مشروع قانون التحكيم 
ً
بالبطالن ويكون الحكم معلقا

ز يجو  الجديد نصت على انه ال يترتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ الحكم اال انهاالماراتي 

 على 
ً
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ غذا طلب املدعى ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا

(من قانون االجرات املدنية االماراتي على أنه يجب أن يصدر 797/2اسباب جدية ، وقد نصت املادة)

ين قررة ألحكام املحكمحكم التحكيم في دولة االمارات العربية املتحدة وإال أتبعت في شأنه القواعد امل

الصادرة في بلد اجنبي ، وهذا يدل على أن القواعد التى نص عليها املشرع االماراتي في قانون قانون 

 تقتصر 
َ
االجراءات املدنية بما فيها دعوى بطالن حكم التحكيم كما هي في الحاالت التى اشرنا اليها سابقا

تحكيم صادر في غير دولة االمارات العربية املتحدة اتبع على حكم التحكيم الداخلي ، أما إذا كان حكم ال

( من 739و732في شأنه القواعد املقررة ألحكام املحكمين الصادرة في بلد اجنبي والتى نصت عليها املادة )
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قانون االجراءات املدنية والتى توجب على املحكمة االبتدائية التى يطلب  منها االمر بتنفيذ حكم التحكيم 

(بموجب االحالة املنصوص عليها 732في دائرتها التحقق من الجاالت املنصوص عليها في املادة ) االجنبي

( من ذات القانون  والبد من االشارة الى ان انظمام االمارات العربية املتحدة الى اتفاقية 739في املادة )

ض ي على عاتقها إلتزام القاالخاصة باالعتراف وتنفيذ احكام التحكيم االجنبية ترتب 9129نيويورك لعام 

  على طلب املحتج ضده بحكم التحكيم وبعد أن 
ً
االماراتي بعدم  جواز رفض االعتراف والتنفيذ إال بناءا

 يقدم ما يثبت توافر احد الحاالت التى تمنع االعتراف وتنفيذ حكم التحكيم االجنبي .

ال ينفذ -9 االماراتي والتى نصت  على انه : ً من قانون االجراءات املدنية 792وهذا ما أشارت اليه املادة  

حكم املحكمين إال إذا صادقت عليه املحكمة التـي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد االطالع على الحكم 

ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه ال يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه املحكمة بتصحيح األخطاء املادية 

ويختص قاض ي التنفيذ -7ى طلب ذوي الشأن بالطرق املقررة لتصحيح األحكام. في حكم املحكمين بناء عل

 .بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم املحكمين

( من قانون التحكيم املصري على أنه: "ال يترتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ 22بينما  املادة )

ب املدعي ذلك في صحيفة حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طل

 على أسباب جدية. وعلى املحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خالل ستين 
ً
الدعوى، وكان الطلب مبينا

يوم من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو 

ى البطالن خالل ستة أشهر من تاريخ صدور ضمان مالي، وعليها )إذا أمرت بوقف التنفيذ( الفصل في دعو 

هذا األمر". ويتضح من هذا النص أن األصل هو االستمرار في تنفيذ التحكيم بالرغم من رفع دعوى 

مصلحة ملن صدر الحكم لصالحه، إال أن ذلك قد يحمل بعض املخاطرة،  (382)البطالن، وإذا كان في ذلك

في حالة كون أسباب رفع الدعوى تنطوي على ش يء من الجدية يحتمل معها إبطاله، في حين أن هذا األثر 

                                                           
 ..722د. حفيظة السيد حداد، مرجع سابق، ص  (382)
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 لنص املادة )
ً
( من نفس القانون، إذا لم ترفع دعوى 29)أي وقف التنفيذ( يترتب بقوة القانون وفقا

( من قانون التحكيم املصري على أنه : " اليقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا 29د نصت املادة )البطالن، فق

لم يكن ميعاد رفع دعوى بطالن الحكم قد أنقض ى". فليس مجرد التقدم بطلب األمر بالتنفيذ إلى املحكمة 

 جميع املستندات معناه إمكانية إصدار األمر فور تقديمة بتنفيذ الح
ً
قد قيد كم، فاملختصة مستوفيا

املشرع املصري املحكمة املختصة بإصدار األمر بمدة زمنية؛ فأوجب على القاض ي عدم إصدار األمر 

؛ ولعل الهدف من 
ً
بالتنفيذ إال بعد فوات ميعاد رفع دعوى بطالن حكم التحكيم، وهو تسعين يوما

م دم التسرع في تنفيذ حكاالنتظار هو فوات ميعاد رفع دعوى بطالن حكم التحكيم قبل إصدار األمر، وع

 بين نص املادة 
ً
من املمكن أن تقض ي املحكمة ببطالنه فيصبح التنفيذ المحل له. ولعل هناك تناقضا

( تجيز قبول طلب التنفيذ إذا لم يكن ميعاد 29( من قانون التحكيم املصري، فاملادة )29( واملادة )22)

تنص على أنه :" اليترتب على رفع الدعوى وقف ( 22رفع دعوى البطالن قد انقض ى في حين أن املادة )

التنفيذ ". األمر الذي يثير التساؤل، فكيف يسوغ النص عدم جواز تنفيذ الحكم إذا لم يكن ميعاد رفع 

دعوى البطالن قد انقض ى؟ مع النص على أن رفع الدعوى اليترتب عليه وقف التنفيذ، فمن هنا نجد 

وحاول التخفيف من ذلك ونص على أنه يجوز للمحكمة التي  أن املشرع املصري استدرك هذا األمر،

تنظر دعوى البطالن أن تأمر بوقف الحكم )وهي سلطة تقديرية( في ذلك إذا توافر شرطان أساسيان هما 

: 

 أن يطلب املدعي في صحيفة دعواه وقف التنفيذ من املحكمة التي تنظر دعوى البطالن. الشرط األول:

 على أسباب جدية، تقدرها املحكمة املختصة بنظر الدعوى. أن يكون  الشرط الثاني:
ً
 طلب املدعي مبينا

وعلى ضوء ذلك فإنه يتعين أن تتضمن صحيفة الدعوى طلب وقف التنفيذ، فإذا قدم هذا الطلب 

 فال يلتفت إليه، كما أن مجرد تقديمه اليرتب وقف التنفيذ، وإنما هي مسألة تقديرية وجوازية 
ً
مستقال

 أن املشرع املصري تعود للمح
ً
كمة )إذا رأت على ضوء أسباب البطالن( احتمال الحكم به، و نجد أيضا
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 من تاريخ أول جلسة محددة لنظره
ً
، وذلك (383)قيد املحكمة في الفصل في طلب وقف التنفيذ بستين يوما

ها أن تأمر ل حتى التطول الفترة التي تفصل فيها املحكمة في ذلك فإذا أمرت املحكمة بوقف التنفيذ، جاز 

املدعي بتقديم كفالة أو ضمان مالي تحدد قيمته املحكمة؛ وذلك كتأمين لصالح املحكوم له إذا ماحكمت 

املحكمة برفض طلب التنفيذ. وعلى الرغم من أن املشرع املصري لم يهتم بتحديد ميعاد يتعين على 

حالة إذا ما أمرت املحكمة  املحكمة فيه أن تفصل في دعوى البطالن بصفة عامة، إال أنه حرص )في

بوقف تنفيذ الحكم( على النص على ضرورة  أن تصدر املحكمة حكمها خالل ستة أشهر من تاريخ األمر 

 .(384)بوقف التنفيذ

 الخاتمة

أن اإلحكام القضائية والتحكيمة مهما  بلغت دقتها هي أعمال بشرية وليس من الصعب إن يعتريها الخطا 

ت من الخطا فأنها لن تكون بمنأى عن االتهام من قبل من صدرت ضده ، وعدم الدقة وحتى وأن سلم

والبد من التوفيق بين ضرورة أحترام ما لالحكام القضائية من حجية وبين الرغبة في السماح بمراجعة 

هذه االحكام الصالح ما أحتمل إن يصيبها من عوار ، وهذا االمر اقتض ى تقرير اتباع طرق معينه للطعن 

الحكام . وعلى الرغم من أن االصل أن هذه االحكام بمجرد صدورها تعتبر عنوان للحقيقة اال في هذه ا

 أن من صدر الحكم ضدة سيحاول إثارة العقبات في طريق تنفيذ الحكم ، عن طريق الطعن فيه .

ا هوال نستطيع اال القول انه قد يحدث خطا في حكم التحكيم ، وقد يتعلق الخطا باإلجراءات التى علي

الحكم واالوضاع التى البست صدوره ، وغيرها من حاالت البطالن التى أشرنا اليها في هذا البحث والتى 

عددها املشرع االماراتي على سبيل الحصر والتى يموجب يمكن رفع دعوى بطالن حكم التحكيم . ومن 

 العدل في مثل هذه الحاالت إتاحة الفرصة أمام املحكوم الصالح هذا الخطا .

                                                           
 ( من قانون التحكيم املصري.22راجع املادة ) (383)
 .739د. حفيظة السيد حداد ، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة في املنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق، ص (384)
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لم يغيب عن املشرع االماراتي في قانون االجراءات املدنية االماراتي ضرورة معالجة ما يقع في حكم و 

 
ً
التحكيم من أخطاء ء على ضوء أختالف التشريعات وأنظمة التحكيم ومؤسساتها املختلفة ، نظرا

املحكمين  ا النزاعلطبيعة التحكيم الخاصة ؛ في كونه يقوم بالدرجة االولى على أتفاق يختار بموجبة طرف

والقانون الذي يحكم االجراءات والقانون الذي يحكم موضوع النزاع ولغة التحكيم ومكان التحكيم ، 

 بل وقابلية الحكم للطعن فيه من عدمه وغيرها من التفاصيل التى يجوز االتفاق عليها .

 بين طبيعة التحكيم الخاصة و 
ً
ما تقتضية من سرعة ومن خالل هذا البحث وبناء على ذلك وتوفيقا

الفصل في النزاع واستقرار للحقوق وبين ضرورة إصالح الخطا الذي يصيب الحكم التحكيمي ، اقتض ى 

 االمر من املشرع االماراتي تنظيم السبيل الوحيد الكفيل بتحقيق هذا التوازن .

ر العادية وغي واخيًر ومن خالل هذا البحث نستخلص إلى إن حكم التحكيم ال يقبل الطعن بطرق الطعن

العادية وال يجوز الطعن فيه بشكل مباشر أو غير مباشر ، او حتى بطرق الطعن غير العادية ، وهذا يعني 

أن أحكام التحكيم الصادر من املحكمين لن تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية . 

عين هو رفع دعوى بطالن حكم التحكيم والسبيل الوحيد الذي نظمه املشرع االماراتي شأن غالبية املشر 

، وقد حصر املشرع االمارتي هذا الطعن املباشر هذا الطعن املباشر ضد حكم التحكيم في هذا الطريق 

الوحيد فقط دون غيره وحدد إسباب البطالن على سبيل الحصر . وهذه الدعوى ضد حكم التحكيم 

عوى البطالن التى أشرنا إليها من خالل هذا غير متوقف على صدور االمر بتنفيذ حكم التحكيم ، ود

البحث والتى اجازها املشرع االماراتي واملشرع املصري تقبل اذا توافرت شروطها العامة والخاصة وهو 

توافر أحد الحاالت التى أشرنا اليها من خالل هذا البحث املتواضع ، ومن خالل هذا البحث حاولنا 

لقن في بطالن أحكام التحكيم والطعن عليها في القانون االماراتي التناول بش ي من التفصيل كل ما يتع

 والقانون املصري .

 ولقد أسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج والتوصيات وهي :
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ً
: أن احكام التحكيم ال تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية  وغير العادية والسبيل اوال

 بطالن حكم التحكيم .الوحيد هة ورفع دعوى 

: أن املشرع االماراتي في قانون االجراءات املدنية االماراتي واملشرع املصري في قانون التحكيم املصري ثانيا ً

  حدد حاالت البطالن على سبيل الحصر  ومنح القضاء الوطني سلطة الرقابة على قرارات التحكيم .

 

 
ً
الى أشار اليها املشرع االماراتي ال تتضمن حالة الحصول   : إن الحصر لحاالت قبول دعوى البطالن ثالثا

على حكم تحكيمي بالغش أو التحايل أو بناء على أستخدام طرق أحتييالية ، وهذا يؤدي الى صعوبة 

إلغاء الحكم التحكيمي املبني على الغش وهو ما يحتاج من املشرع االماراتي مواجهة هذه الحالة بنص 

 ى املشرع االماراتي عند إصدار قانون التحكيم الجديد .صريح وهو ما نتمناه عل

 

 
ً
أن حكم التحكيم بمجرد صدورة له حجية بين الخصوم إال أن هذه الحجية تقف عندما يطعن :  رابعا

 على ما يقض ي به هذا الطعن .
ً
 عليه بالبطالن ويكون الحكم معلقا

 

 
ً
ترفع إلي القضاء في حال توافر اسبابها :  أن دعوي بطالن حكم التحكيم شأنها شأن أي دعوي  خامسا

التى نص عليها املشرع وحددها على سبيل الحصر وأن  الطعن في حكم التحكيم يعد من املسائل التي 

تبين مدي القوة التي تتمتع بها أحكام التحكيم، وكذلك مدي السلطات التي يبيحها القانون للقضاء 

 الوطني للرقابة علي أحكام التحكيم

 ملراجع :قائمة ا

 : املراجع العربية : 
ً
 اوال

أحمد أبو الوفا، دراسات قانونية في التحكيم التجاري الدولي، أعمال مهداة إلى روح األستاذ الدكتور/ محسن شفيق، إعداد د. أحمد  -

 . 7117مخلوف، دار النهضة العربية، 
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 .7192الجامعة الجديدة د. أحمد هندي ، تنفيذ أحكام املحكمين الوطنية واالجنبية ، دار -

 للقانون االماراتي واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنه ، دارالنهضة العربية  -
ً
إيمان يونس محمد ، تنفيذ احكام التحكيم االجنبية وفقا

،7192. 

 للقانون رقم  -
ً
 . 7112طباعة والنشر ،وأنظمة التحكيم الدولية، املؤسسة الفنية لل 9112لسنة  72أحمد السيد الصاوي، التحكيم طبقا

 . 9112د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، در النهضة العربية ، -

 د. أحمد عبد الكريم سالمة ، املختصر في قانون العالقات الخاصة الدولية، دار النهضة العربية، دون تاريخ نشر، -

 .9112العالقت الخاصة الدولية، دار النهضة العربية،  د. أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام والتحكيم في -

 . 7112د. حفيظة السيد حداد، الوجيز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحلبي الحقوقية ، -

 .9113،د. عبد الحكيم فوده، البطالن في قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار املطبوعات الجامعية  -

 للقانون رقم  -
ً
 .7191، دار النهضة العربية 9112لسنة  72د. سميحة القليوبي، األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا

 . 7119د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء املدني، دار النهضة العربية،  -

 ،7119ب العربية، د. حسني املصري، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الكت -

 .7112. محمود مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية ، -

 .7199د. محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي دارسات قانونية مقارنة ، دار النهضة العربية ،-

 ،9113ربية ، د. عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي ألحكام التحكيم ، دار النهضة الع-

د. خالد أحمد حسن، بطالن حكم التحكيم، دراسة مقارنة بين قانون التحكيم املصري واإلنجليزي وقواعد الشريعة اإلسالمية، دار النهضة -

 .7119العربية ،

 ثانيا : املراجع االجنبية :

Garnier Nathalie , interpréter rectifiér et compléter les sentences arbitrales international , revue 

de l'arbitrage, 1995 

 

-Rena Rico, Searching for standards : suspension of enforcement proceedings under articled VI of the new York convention , 

Asian international Arbitration journal , sample articles from, volume 1, Number 1, 2005. 

- Peter.&. Caldwell. The training  of srbitrators  and  quality  assurance  of  arbitration  journal  of international  Arbitration , 

1992 . 

-édition dalloz, edition 2002,  eJean michel Jacquet ,droit du commerece international, 3 . 
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 : قوانين 
ً
 وانظمة التحكيم : ثالثا

 قانون االجراءات املدنية االماراتي . -

 وتعديالته9112لسنة 72قانون التحكيم املصري رقم 

 .9119لسنة 99قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم -

 قانون املرافعات الفرنس ي .-

 . 7191واملعدل عام 9192قانون اليونسترال لسنة -

 بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم االجنبية . 9129اتفاقية نيويورك لعام -

 

  



  

 

 


