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: مقدمة  

تبرز أىمية التحكيـ عمى المستوى الدولى بعد الحرب العالميف الثانية حينما أدركت الدوؿ أف 

سياسية السوؽ المفتوح وىو ما يرتبط إلى حد كبير بنظاـ  القيمصالحيا تقتضى تالفى االصطداـ وت

الرسمية لمدولة خاصة لما يعانيو القضاء مف صعوبات كثيرة في مختمؼ  التحكيـ الذى يتحرر مف الصفة

دوؿ العالـ ، فظير التحكيـ بمثابة طوؽ النجاة المناسبة وليذه الظروؼ جميعا ، وقد أدت التطورات 

 االقتصادية المعاصرة إلى تزايد االتجاه نحو تشجيع االستثمارات األجنبية .

ت القانونية التي يثيرىا التحكيـ خاصة في مجاؿ المنازعات مف األىمية بمكاف معالجة المشكال

التي تثيرىا المعامالت الخاصة الدولية وذلؾ نظرا لتزايد أىمية التحكيـ في العقد الحالي خاصة في 

 المجاؿ الدولى .

ولـ يقتصر األمر عمى الدوؿ النامية فقط بؿ امتد إلى غيرىا مف الدوؿ المتقدمة وارتبط حؿ 

ت فيما بيف المستثمر األجنبي والدولة بنظاـ التحكيـ إلى حد اعتباره أكثر الوسائؿ ذيوعا لحؿ المنازعا

منازعات االستثمار ، فاتفاؽ التحكيـ ىو قمب وقالب عممية التحكيـ ، فيو منشؤىا )منشئيا( وراسـ 

 إلى مبحثيف : ىذا البحثخطاىا ومحدد منتياىا وعمى ذلؾ نقسـ 

 ل اتفاق التحكيم عن عقد التأمين الدولى .المبحث األول : استقل 

 المبحث الثانى : االعتراف بأحكام التحكيم الدولى الخاص وتنفيذها .
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 إشكالية البحث:-0
تكمف مشكمة البحث في فقداف ثقة المتعامميف في مجاؿ العقود الدولية بنظاـ التحكيـ كوسيمة لتوسية 

لجوئيـ إلي القضاء وتوسيتيا باعتبارىا مف أفضؿ المنازعات الناشئة عف عقود التأميف الدولية و 
الوسائؿ محؿ تمؾ المنازعات مف وجية نظرىـ ، بالرغـ مف طوؿ اجراءات التقاضي أماـ القضاء مما 
قد يصؿ بالمنازعة إلي تسوية غير عادلة ويتبمور ذلؾ التساؤؿ التالي عف الفاعمية الجزئية عف 

 التحكيـ في مجاؿ العقود الدولية؟
 البحث: منهج-6

ىو األداة التي يستخدميا الباحث عند فحص المشكمة القانونية مجؿ الدراسة وقد انتيجنا في بحثنا 
وذلؾ بدراسة المشكمة ووصفيا وصفا دقيقا  –ىذا منيجا غير أحادي وىو المنيج التحميمي المقارف 

لفقيية وموقؼ االتفاقيات وفقا لمقوانيف والقرارات والموائح التي تحكـ عممية التحكيـ وعرض األداء ا
الدولية وقواعد التحكيـ الدولي فضال عف أف التحكيـ الدولي قد أضحي نظاما قضائيا عالميا ، كأحد 
شطري الوسائؿ القضائية مع محكمة العدؿ الدولية لتسوية المنازعات الدولية بالطرؽ السممية ، وكاف 

لمقانوف الدولي العاـ التقميدي ويستجيب التساؽ  طبيعيا أف يواكب التحكيـ الدولي التطورات المتالحقة
القواعد القانونية التي تتولد عنو كقواعد القانوف الدولي اإلقتصادي ومف ىنا ظيرت أىمية التحكيـ في 

 عقود التاميف الدولي.
 أهمية البحث:-3

تحكـ سير تتناوؿ الدراسة مجاال ىاما في التحكيـ في عقود التأميف الدولية ودراسة القواعد التي 
اإلجراءات داخؿ جميورية مصر العربية وبياف ارتباط مسألة تسوية المنازعات الناشئة عف عقود 
التأميف الدولية داخميا وخارجيا مما يؤدي ذلؾ إلي تحديث القوانيف والموائح المنظمة لعممية تسوية تمؾ 

ف أف المجوء إلي التحكيـ المنازعات لكي تتواكب مع ما يتميز بو العصر الحالي مف تطور ثقيال م
كوسيمو لتسوية المنازعات الناشئة عمي عقود التأميف الدولية أصبح عقدا ممحا ىذا الوقت أكثر مما 
سبؽ ، لما يحقؽ المجوء إليو مف سرعة ومرونة مطموبة لتسوية تمؾ المنازعات خاصة وأف قضاء 

كمفا في نفقاتو غير مالئـ في حمولو ، الدولة متخـ بالقضايا وتكبمو قيود إجرائية بطيئا في أدائو م
في ىذه المنازعات إذا كاف أحد األطراؼ أجنبي والحاجة الماسة إلي استخداـ آلية التحكيـ اإللكتروني 

 ودوف الحاجة إلي وجود أطراؼ المنازعة في مكاف واحد.
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 .األوؿ : ماىية اتفاؽ التحكيـ المطمب 
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 لمبحث األولا

 استقلل اتفاق التحكيم عن عقد التأمين الدولى

 وؿ : ماىية اتفاؽ التحكيـ المطمب األ
 المطمب الثانى : اتفاؽ التحكيـ كوسيمة لتسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة

 انًطهب األول
 اتفبق انتحكيى

 متهيد وتقسيم :

االتفاؽ عمى التحكيـ الدولى أىمية خاصة حيث يعد ذلؾ االتفاؽ ىو قانوف األطراؼ وقانوف التحكيـ عمى 
ـ فإف العناية بتحميؿ ومناقشة األحكاـ القانونية لالتفاؽ عمى التحكيـ الدولى ، ومف ثـ فسوؼ حد سواء ، ومف ث

نولى ىذه األحكاـ عناية خاصة وذلؾ مف خالؿ بحث ودراسة أشكاؿ االتفاؽ عمى التحكيـ الدولى وأركانو ، 
 وذلؾ عمى النحو اآلتى :

 الفرع األول : مفهوم اتفاق التحكيم .

 إتفاق التحكيم كوسيمة لتسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة . الفرع الثانى :

 الفزع األول : مفهوم اتفاق التحليم 

 :(1)التعريف التشريعى  أواًل:

يميز الفقو والقضاء بيف ثالثة مراحؿ لمتحكيـ المرحمة األولى ىي االتفاؽ عمى التحكيـ أي اتجاه إرادة 
أو المحتممة لمفصؿ فييا عف طريؽ التحكيـ ، المرحمة الثانية المرحمة  األطراؼ في عرض منازعتيـ القائمة
 الوسطى مرحمة تشكيؿ ىيئة التحكيـ .

                                                           

 المتأمؿ في مختمؼ تشريعات التحكيـ الحديثة يدرؾ أنيا تكاد تتقارب فيما بينيا بشأف تعريؼ اتفاؽ التحكيـ . -1

لتحكيـ لتسوية في الفقرة األولى مف المادة العاشرة " ىو اتفاؽ الطرفيف عمى االلتجاء إلى ا 1994لسنة  27فقد عرفو قانوف التحكيـ المصرى 
 كؿ أو لفض المنازعات التي نشأت أو يمكف أف تنشأ بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .

ف شرط كما ورد بالفقرة الثالثة مف المادة األولى مف قانوف التحكيـ المصرى ويعتبر اتفاؽ عمى التحكيـ كؿ حالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضم
 كانت اإلحالة واضحة في اعتبار ىذا الشرط جزء مف العقد . التحكيـ إذا

فإف تعريؼ اتفاؽ  1985ر كثيرا بالقانوف النمطى لمجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجارى الدولى لعاـ كاف قانوف التحكيـ المصرى قد تأثولما 
األولى مف المادة السابقة ، وىو أف اتفاؽ التحكيـ ىو اتفاؽ بيف  التحكيـ يكاد يتطابؽ مع التعريؼ الذى أورده ىذا القانوف والذى ضمنتو الفقرة

ير الطرفيف عمى أف يحيال إلى التحكيـ جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينيما بشأف عالقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غ
 تعاقدية .
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 .  (1)المرحمة الثالثة واألخيرة مرحمة صدور قرار التحكيـ ومدى الطعف فيو وتنفيذه

حكيـ وأساس التزاـ ونحف بصدد دراستنا المرحمة األولى ، وىى مرحمة اتفاؽ التحكيـ حيث بداية مرحمة الت
طرفيو ، ذلؾ ألف التحكيـ طبيعة اتفاقية ، وبدوف ىذا االتفاؽ ال يكوف أماـ المتخاصميف إال المجوء إلى قضاء 
الدولة ، أما إذا اتفؽ طرفا النزاع عمى التحكيـ فيعنى أنيما تراضيا عمى تبنى وسيمة أخرى لفض النزاع بينيما 

 . (2)وىى التحكيـ

فاؽ التحكيـ سابقا عمى قياـ النزاع سواء قاـ مستقال بذاتو أو ورد في عقد معيف بشأف ويجوز أف يكوف ات
كؿ أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بيف الطرفيف ، ويجب أف يحدد موضوع النزاع في بياف الدعوى المشار 

 إلييا .

أماـ جية قضائية ، وفى كما يجوز أف يتـ االتفاؽ بعد قياـ النزاع ، ولو كانت قد أقيمت في شأنو دعوى 
ال كاف االتفاؽ باطال.  ىذه الحالة يجب أف يحدد االتفاؽ المسائؿ التي يشمميا التحكيـ وا 

وقد أكدت محكمة استئناؼ القاىرة عمى أف اتفاؽ التحكيـ ىو األساس القانوني لمتحكيـ ودستوره الذى 
صاحب الوالية العامة لمفصؿ في  يحدد نطاقو وبنائو ، ويخرج النزاع في موضوعو عف اختصاص القضاء

 . (3)المنازعات ومنو يستمد المحكموف سمطاتيـ لمفصؿ في النزاع

في الفقرة األولى مف المادة السادسة عمى أنو  1996كما أكد قانوف التحكيـ اإلنجميزى الصادر عاـ 
تنشأ بينيـ في شأف  االتفاؽ الذى يقرر فيو األطراؼ إخضاع كؿ أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكف أف

 رابطة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية لمتحكيـ .

ويستفاد مف ىذا التعريؼ إف اتفاؽ التحكيـ يمكف أف يأتي قبؿ نشوء النزاع أو بعده ، فإذا جاء قبؿ نشوء 
ي االتفاؽ النزاع سمى ذلؾ بشرط التحكيـ ، أما إذا جاء بعده فيطمؽ عميو مشارطة التحكيـ ، كذلؾ يمكف أف يأت

 مف خالؿ اإلحالة إلى عقد أو مستند يشتمؿ عمى شرط التحكيـ وىو ما يعرؼ باسـ شرط التحكيـ باإلحالة .

 طبيعة اتفاق التحكيم :ثانيًا 

يعد اتفاؽ التحكيـ بوابة مرحمة التحكيـ وأساس التزاـ طرفيو ، ذلؾ أف لمتحكيـ طبيعة اتفاقية ، وبدوف ىذا 
لمتخاصميف إال المجوء إلى قضاء الدولة ، ويقوـ اتفاؽ التحكيـ عمى أساس إرادة األطراؼ االتفاؽ ال يكوف أماـ ا

                                                           
1

 .  15، ص  1996، ؽ عٕخ  1994ٌغٕخ  22ْٛ ، ٔبس٠ّبْ ػجذ اٌمبدس : ارفبق اٌزؾى١ُ ٚفمب ألؽىبَ اٌمبٔ -
2

، ص  2005د/ ثغّخ ٌطفٝ ٠بع١ٓ : ششٚؽ ارفبق اٌزؾى١ُ ٚآصبسٖ ، سعبٌخ دوزٛساٖ ، و١ٍخ اٌؾمٛق ، عبِؼخ اٌمب٘شح ، عٕخ  -

362  . 
3

 . 2005/  4/  22لؼبئ١خ عٍغخ  12ٌغٕخ  95ؽىُ اعزئٕبف اٌمب٘شح اٌزغبسٜ سلُ  -
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حيث أنو لو طابعا تعاقديا ، فاألطراؼ باتفاقيـ عمى التحكيـ يتخموف عف بعض الضمانات القانونية واإلجرائية 
اع إجراءات سريعة وأقؿ رسمية التي يحققيا النظاـ القضائى بيؼ تحقيؽ مبادئ العدالة والعادات التجارية واتب

 . (1)مف إجراءات المحاكـ

اتفاؽ التحكيـ بيذا المعنى ىو تصرؼ قانونى إرادى بؿ ىو عقد حيث كسائر العقود المعروفة في القانوف ف
المدنى ، حيث يتوافر لو أركانو أطرافو محؿ ، بيت ، وىو عقد أيا كاف الوقت والشكؿ الذى يتـ فيو بحيث ال 

تصر عبارة ) عقد التحكيـ ( عمى االتفاؽ عمى التحكيـ الالحؽ عمى نشأة النزاع دوف ذلؾ الذى يتـ يصبح أف تق
قبؿ وقوع النزاع ، وليذا تحرص بعض القوانيف عمى النص صراحة عمى أف اتفاؽ التحكيـ يأخذ شكؿ شرط 

 . (2)التحكيـ أو مشاركة التحكيـ

ع ، ويأخذ صورة شرط التحكيـ أي بند وشرط مف بنود فاالتفاؽ عمى التحكيـ الذى يتـ قبؿ نشأة النزا
وشروط العقد فإنو يعد في ذاتو عقدا وىو عقد داخؿ في العقد األصمى لو شرائط وأركاف ىذا األخير والمستقمة 

 . (3)عنو ، إما أف ورد اتفاؽ التحكيـ في صورة مشارطة تحكيـ فيو مف باب أولى عقد حقيقى قائـ بذاتو

الفقو المعاصر نفى صفة العقد عف اتفاؽ التحكيـ عمى أساس أف اتفاؽ التحكيـ ىو  ويحاوؿ البعض مف
اتفاؽ يتـ بيف أطراؼ النزاع الذى نشأ أو الذى سينشأ مستقبال عمى تسويتو بطريؽ التحكيـ ، أما عقد التحكيـ 

تمؾ الييئة قبوليا ميمة  فيو يتـ بيف األطراؼ المتنازعة مف ناحية وىيئة التحكيـ مف ناحية أخرى تعمف بمقتضاىا
 التحكيـ وىو أكثر وضوحا في مجاؿ التحكيـ.

كما أكد المشرع المصرى عمى اف اتفاؽ التحكيـ " اتفاؽ الطرفيف عمى االلتجاء إلى التحكيـ لتسوية كؿ أو 
دية بعض المنازعات التي نشأت أو يمكف أف تنشأ بينيما بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عق

"(4) 

فالتحكيـ ما ىو إال نظاـ خاص لمتقاضى حيث يختار األطراؼ قضائيـ ، ويمزموف أنفسيـ بتنفيذ أحكاـ 
 ولكف البد مف أف ينص القانوف عمى التحكيـ .

 أساس اتفاق التحكيم :ثالثًا 

رامو ويتمثؿ بمجرد إبعة الخاصة التفاؽ التحكيـ أنو كأى اتفاؽ ممـز لمجانبيف تترتب آثاره يإف أساس الطب
االلتجاء لقضاء الدولة وطرح منازعتيـ عمى محكـ أو أكثر لمفصؿ فيو بحكـ ممـز فيو عقد أو  فيىذا األثر 

                                                           
1

 . 2001: ِغبئً فٟ اٌزؾى١ُ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، ؽجؼخ عٕخ  سػب اٌغ١ذ ػجذ اٌؾ١ّذ -
2

 .  1999ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ ا١ٌٛٔبٟٔ عٕخ  212، ٚاٌّبدح  2000عٕخ  6اٌّبدح اٌضبٌضخ ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّٛس٠زبٔٝ سلُ  -
3

 . 51، ص  2004اٌؼشث١خ ، عٕخ  د / أؽّذ عالِخ : لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌزغبسٜ اٌذٌٚٝ ٚاٌذاخٍٝ ، ؽجؼخ األٌٚٝ ، داس إٌٙؼخ -
4

 .  1994ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ ػبَ  10ساعغ اٌّبدح  -
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اتفاؽ أو التزاـ ذو طبيعة خاصة يتمثؿ في أمريف ، أحدىما سمبى باالمتناع عف االلتجاء لمقضاء ، واآلخر 
مسائؿ محؿ اتفاؽ التحكيـ وااللتزاـ بالحكـ الصادر في ىذه إيجابى بااللتجاء لمتحكيـ في حالة وجود نزاع بشأف ال

 الحالة .

 . (1)فإذا ما التجأ أحد األطراؼ لمتحكيـ تعيف عمى بقية األطراؼ االستمرار في التحكيـ

وقد نصت معظـ التشريعات القانونية عمى احتراـ إرادة األطراؼ في االلتجاء لمتحكيـ بشرط قابمية المنازعة 
 تعارضيا مع النظاـ العاـ .لمصمح وعدـ 

وباعتبار اتفاؽ التحكيـ تصرفا قانوييا أو عقد لو عدة أمور مف أىميا أنو اتفاؽ أو عقد قضائى البد مف 
توافؽ إرادة طرفيو بإيجاب وقبوؿ متطابقيف حوؿ إخضاع النزاع الناشئ أو الذى سينشأ عف عالقاتيما القانونية 

تراضى قد ال يكفى وحده لوجود اتفاؽ التحكيـ بؿ يمـز أف يتـ إفراغو في لمتسوية بطريؽ التحكيـ ، عمى اف ال
ال  شكؿ كتابى وىذا ما يستمزمو قانوف التحكيـ المصرى صراحة بقولو ويجب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبا وا 

 . (2)كاف باطال

مات عمى عاتؽ طرفيو ومف ناحية ثانية إف اتفاؽ التحكيـ ممـز لمجانبيف بمعنى أنو يفرض بالتقابؿ التزا
جوىرىا تزوؿ كؿ طرؼ في مواجية الطرؼ اآلخر عف حؽ االلتجاء إلى قضاء الدولة في حدود النزاع محؿ 

 . (3)اتفاؽ التحكيـ والتزامو في ذات الوقت بطرح النزاع أماـ ىيئة التحكيـ

رفات القانونية ومف ناحية أخرى أنو اتفاؽ ذو طبيعة ذاتية أو خاصة ليس كسائر االتفاقات أو التص
اإلرادية التي تنصب عادة عمى الحقوؽ والمراكز القانونية لألشخاص ، فيو ال يتصؿ بتمؾ الحقوؽ والمراكز 
القانونية ال بطريؽ غير مباشر حيث أف موضوعو المباشر نزع االختصاص بالفصؿ في النزاع مف قضايا الدولة 

عطائو لممحكمة وتمؾ مسألة إجرائية بالدرجة األو  لى وىذا يقودنا إلى القوؿ بأف الطبيعة اإلجرائية ال تعتبر عف وا 
 . (4)ىذا االتفاؽ بؿ تعمؿ جنبا إلى جنب مع الطبيعة العقدية لو

 وقت االتفاق عمى التحكيم : رابعا:

التحكيـ ىو باألصؿ نظاـ قضائى اتفاقى يتـ التراضى عميو مف قبؿ األطراؼ الراغبيف في تسوية 
فيـ المخاطبوف بالقواعد القانونية الواردة في قانوف التحكيـ، والتي تمنحيـ الحؽ في اتخاذ  منازعتيـ عف طريقو ،

التحكيـ سبيال لفض منازعتيـ ، وىـ يممكوف زماـ األمر في ىذا الشأف يمجأوف إلى التحكيـ برغبتيـ وال يساقوف 
                                                           

1
 . 182َ ، ص 2009د/ أؽّذ ئثشا١ُ٘ ػجذ اٌزٛاة ، ارفبق اٌزؾى١ُ ٚاٌذفٛع اٌّزؼٍمخ ثٗ ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ،  -

2
 .  1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  12اٌّبدح  -

3
 . 2سلُ  203ثٛ اٌٛفب : اٌزؾى١ُ االخز١بسٜ ٚاإلعجبسٜ ، داس اٌّطجٛػبد اٌؾذ٠ضخ ، ص د. / أؽّذ أ -

4
- I.E.VEI : a buruge international . Jayise Lasscur de drint fase . 282 , No . 165 .  
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التحكيـ لحظة إبراه تصرفاتيـ وبدء إليو إرغاما . وأنيـ يممكوف وحدىـ تحديد المحظة التي يمجأوف فييا إلى 
 التعامؿ بينيـ أو وقت أف يدير أحدىما وجيو عف اآلخر ، ويدؽ الشفاؼ بينيما .

، وىذا ما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة العاشرة  (1)وىذا ما نصت عميو مختمؼ نظـ وقوانيف التحكيـ
نو يجوز أف يكوف اتفاؽ التحكيـ سابقا عمى ، حيث نصت إلى أ 1994لسنة  27مف قانوف التحكيـ المصرى 

قياـ النزاع سواء قاـ مستقال بذاتو أو ورد في عقد معيف بشأف كؿ أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بيف الطرفيف 
، كما يجوز أف يتـ االتفاؽ عمى التحكيـ بعد قياـ النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنو دعوى أماـ جية 

 . (2)قضائية

بعض لوائح ىيئات التحكيـ النظامية أو الدائمة عمى ذلؾ ، مف ذلؾ ما نصت عميو المادة  كما نصت
األولى مف الئحة إجراءات التحكيـ التجارى لدى مركز التحكيـ التجارى ، لدى مجمس التعاوف لدوؿ الخميج 

يـ سواء قبؿ نشوء ، التي نصت عمى أف يكوف اتفاؽ األطراؼ كتابة عمى االلتجاء لمتحك 1994العربية لعاـ 
 النزاع شرط التحكيـ أو بعد نشوء النزاع مشاركة التحكيـ .

والمبادئ أف التشريعات ولوائح ىيئات التحكيـ تأخذ مف ذلؾ المعيار الزمنى أي القائـ عمى لحظة ووقت 
 . (3)يـاالتفاؽ عمى التحكيـ بالنسبة لوقت نشوء النزاع لمتفرقة بيف ما يسمى شرط التحكيـ ومشارطة التحك

وبناء عمى ما سبؽ يتبيف لمباحث أف شرط التحكيـ يتـ االتفاؽ عميو قبؿ نشوء النزاع أما مشاركة التحكيـ فيتـ 
 االتفاؽ عميو بعد نشوء النزاع ، وىذا سنتناولو اآلف .

 وبناء عمى ذلؾ سوؼ نتناوؿ صور االتفاؽ عمى التحكيـ عمى النحو التالى :

 أوال: شرط التحكيـ .

 : مشارطة التحكيـ .ثانيا 

 ثالثا : شرط التحكيـ باإلحالة .

 رابعا : معاىدة التحكيـ .

 

                                                           
1

 .  244د / أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ : لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌزغبسٜ اٌذٌٚٝ ، ِشعغ عبثك ، ص  -
2

 ، اٌفزشح اٌضب١ٔخ .  1939ٌغٕخ  22ٌّبدح اٌؼبششح ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ ٔض ا -
3

 .  246د/ أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ ، ِشعغ عبثك ، ص  -
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 أوال : شزط التحليم 

يسمح المشرع المصرى باتفاؽ التحكيـ السابؽ عمى قياـ النزاع مستقال ماديا بذاتو عف العقد أو إذا ورد 
كؿ إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تضمف ىذا االتفاؽ في صمب العقد ذاتو ، وليذا يعتبر االتفاؽ عمى التحكيـ 

 . (1)شرط تحكيـ إذا كانت اإلحالة واضحة في اعتبار ىذا الشرط جزء مف العقد

ويتضح مف قانوف التحكيـ موقؼ المشرع نحو تشجيع المجوء لمتحكيـ حيث يسمح باعتبار اتفاؽ التحكيـ 
ـ أـ اكتفوا بإدماجو عف طريؽ اإلحالة إلى موجودا وصحيحا سواء أكاف األطراؼ قد حرروا االتفاؽ عمى عقدى

 . (2)وثيقة أخرى تتضمف شرط التحكيـ

يميز شرط التحكيـ أف االتفاؽ عميو دائما يأتي قبؿ نشوء النزاع بيف أطراؼ العالقة التعاقدية وذلؾ حسبما 
ذا كاف شرط التحكيـ يبـر  دائما قبؿ نشوء النزاع ىو مقرر بقانوف التحكيـ المصرى وبالقوانيف األجنبية أيضا ، وا 

مف طرفى العالقة القانونية فإنيما قد يررجانو في صمب العقد موضوع العالقة القانونية بحيث يأتي كأحد بنود 
ىذا العقد ، وقد يفضؿ األطراؼ إبراـ وثيقة مستقمة وممحقة بالعقد تتفقاف عمى منح االختصاص لمتحكيـ بما قد 

 ينشأ عف عقدىما مف نزاع .

إذف ىي بمحظة االتفاؽ عمى التحكيـ ، فإذا جاءت ىذه المحظة قبؿ ميالد النزاع فذلؾ ىو شرط  فالعبرة
 التحكيـ يستوى بعد ذلؾ أف يأتي في العقد نفسو أو مستقال عنو .

ورغـ أف قانوف التحكيـ المصرى لـ يبقى صراحة عمى تعريؼ شرط التحكيـ إال أف حمؿ ىذا المعنى في 
بقولو " يجوز أف يكوف اتفاؽ  1994لسنة  27مادة العاشرة مف قانوف التحكيـ المصرى الفقرة الثانية مف ال

 قال بذلؾ أو ورد في عقد معيف " .التحكيـ سابقا عمى قياـ النزاع سواء قاـ مست

 

 تطور شرط التحكيم : -0

ـ فيو لـ لـ يكف شرط التحكيف يوحى عند بداية ظيوره أنو لو نفس القوة اإللزامية التي لمشارطة التحكي
يكف يمثؿ سوى مجرد وعد بالمجوء إلى التحكيـ عمى حد تعبير محكمة النقض الفرنسية بحيث إذا ما وقع نزاع 

 . (1)بيف األطراؼ فإنو كاف يتعيف عمييـ رغـ وجود ىذا الشرط إبراـ مشارطة التحكيـ
                                                           

1
 . 31، ص  2002، ٚأٔظّخ اٌزؾى١ُ اٌذ١ٌٚخ ،  1994ٌغٕخ  22أؽّذ اٌغ١ذ اٌظبٜٚ : اٌزؾى١ُ ؽجمب ٌمبْٔٛ سلُ  -

تقبال فاؽ يمتـز بمقتضاه األطراؼ في عقد مف عقود التجارة الدولية عمى خضوع منازعتيـ التي قد تنشأ مسيمكف تعريؼ شرط التحكيـ بأنو ات -2
  191د / أحمد إبراهٌم عبد التواب : اتفاق التحكٌم ، ص  ،عف ذلؾ العقد إلى التحكيـ
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الضعيؼ الذى كاف عميو وىكذا استطاعت االتفاقيات األولية أف تخرج شرط التحكيـ مف المركز القانوني 
وتضعو عمى قدـ المساواة مع مشارطة التحكيـ بؿ وقد أصبح ىو الصورة الغالبة والمألوفة في  1923قبؿ عاـ 

 . (2)عقود التجارة الدولية عند المجوء إلى التحكيـ

 أشكال شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية : -6

تحكيـ الواردة بيا ليست عمى شكؿ نمط واحد ، فيناؾ المتأمؿ في عقود التجارة الدولية يجد أف شرط ال
 شروط نموذجية صادرة عف مؤسسات التحكيـ التجارى الدولى الدائمة منيا :

الذى ينص عمى ) جميع الخالفات التي تنشأ عف  1998شرط تحكيـ غرفة التجارة الدولية بباريس سنة  -
التحكيـ لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكـ أو  ىذا العقد أو في عالقة بو يتـ حسميا نيائيا وفقا لنظاـ

 عدة محكميف يتـ تعيينيـ وفقا لذلؾ النظاـ ( .
شرط تحكيـ محكمة لندف لمتحكيـ الدولى أي نزاع قد يثور أو يتعمؽ بيذا العقد بما في ذلؾ صحتو أو  -

الدولى السارية في ىذا  تفسيره أو تنفيذه يتـ الفصؿ فيو بالتحكيـ وذلؾ طبقا لقواعد محكمة لندف لمتحكيـ
 الوقت .

شرط تحكيـ جمعية التحكيـ األمريكية أي خالؼ أو مطالبة تنشأ عف ىذا العقد بما في ذلؾ صحتو أو  -
 تفسيره أو تنفيذه يتـ الفصؿ فيو بالتحكيـ طبقا لقواعد جمعية التحكيـ األمريكية .

راؼ سالفة الذكر تقديـ أي نزاع ينشأ شرط تحكيـ المركز الدولى لتسوية منازعات االستثمار يقبؿ األط -
عف ىذا االتفاؽ أو يتعمؽ بو لممركز طبقا التفاقية تسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ ومواطنى الدوؿ 

 األخرى .
شرط تحكيـ المركز اإلقميمى لمتحكيـ التجارى الدولى بالقاىرة أي نزاع أو خالؼ ينشأ أو يتعمؽ بيذا  -

 . (3)أو بطمب قسمة أو الشيادة أو إبطالو يتـ تسويتو عف طريؽ التحكيـ العقد أو بمخالفة أحكامو
 أقسام شرط التحكيم ) مجاالت شرط التحكيم ( : -3

 ينقسـ شرط التحكيـ مف حيث المجاؿ إلى شرط تحكيـ عاـ وشرط تحكيـ خاص .

 

                                                                                                                                                                                                 
1

، داس  2002اعخ لج١ٍخ ، ؽجؼخ عٕخ د / أؽّذ ِخٍٛف : ارفبق اٌزؾى١ُ وأعٍٛة ٌزغ٠ٛخ ِٕبصػبد ػمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ، دس -

 .  34إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، ص 
2

- S . Bond : How to drft on gribitration clause Re v . Hell de drint 1990 , P . 203 . 

 .  34د / أؽّذ أؽّذ ِخٍٛف : ارفبق اٌزؾى١ُ ، ِشعغ عبثك ، ص  -
3

 .  35د/ أؽّذ ِخٍٛف : ِشعغ عبثك ، ص  -
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 أوال : شرط التحكيم العام 

نزاع يتعمؽ بأى نقطة في العقد األصمى إلى  ىو النص الذى بموجبو تمتـز األطراؼ المتعاقدة بإحالة أي
التحكيـ اسثناء أو مع وجود استثناءات محدودة ، ويتفؽ عمييا صراحة أو بعبارة أخرى ىي أف كؿ الخالفات 

 الناجمة عف العقد والتي قد يثور مستقبال يكوف التحكيـ ىو المختص بنظرىا والفصؿ فييا .

ة التاسعة مف االتفاقية المعقودة بيف حكومتو الجميورية العربية ومثاؿ ذلؾ نص الفقرة الثالثة مف الماد
ـ والذى يقضى بأف أي خالؼ يقع بيف الحكومة والبرنامج 1963يوليو  6المتحدة وبرنامج الغذاء العالى في 

لى ناشئا عف ىذه االتفاقية أو متعمقاتيما وال يمكف تسويتو بالمفاوضات أو بأى وسيمة أخرى متفؽ عمييا يحاؿ إ
 التحكيـ بناء عمى طمب أي مف الطرفيف ويجرى ىذا التحكيـ في مدينة روما .

 . 1955إبريؿ سنة  16والمادة الرابعة مف معاىدة الصداقة بيف اليند ومصر في 

 ثانيا : شرط التحكيم الخاص 

إلى التحكيـ  ىو النص الوارد بالعقد األصمى الذى تمتـز بموجبو األطراؼ بإحالة أية خالفات تثور مستقبال
بشأف مسألة معينة أو مسائؿ محددة عمى سبيؿ الحصر ، وشرط التحكيـ في ىذه الحالة قد يكوف مشفوعا 
بوسائؿ سابقة عمى التحكيـ كالمفاوضات أو التفويض أو غير ذلؾ مف وسائؿ التسوية السممية وفى الغالب ما 

مى إحالتيا إلى التحكيـ تتعمؽ بتفسير العقد تكوف المسألة أو المسائؿ المحددة والتي ينص شرط التحكيـ ع
 األصمى ) المعاىدة ( أو تطبيقو .

مثاؿ ذلؾ : شرط التحكيـ الخاص المنصوص عميو في المادة السابعة مف معاىدة السالـ المصرية 
تطبيؽ ـ ، والتي تعنى بالمجوء إلى التحكيـ فقط بالنسبة لمخالقات التي قد تنشأ بشأف 1979اإلسرائيمية في عاـ 

 تمؾ المعاىدات أو تفسيرىا حيث جاء في نص تمؾ المادة:

 تحؿ الخالفات بشأف تطبيؽ أو تفسير تمؾ المعاىدة عف طريؽ التفاوض . - أ
 . (1)إذا لـ يتيسر حؿ أي مف ىذه الخالفات عف طريؽ المفاوضة لتحؿ بالتوفيؽ أو تحاؿ إلى التحكيـ - ب

مركز الشرؽ األوسط اإلقميمى لمنظائر المشعة لمدوؿ مف اتفاقية إنشاء  16مف المادة  38وكذا البند 
 . (2)العربية بالقاىرة

                                                           
1

، ص  1980ُ اٌؼٕبٔٝ : ِؼب٘ذح اٌغالَ اٌّظش٠خ اإلعشائ١ٍ١خ فٟ ػٛء لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ ، ثذْٚ داس ٔشش ، عٕخ د / ئثشا١٘ -

158  . 
2

 .  208َ ، ص 1994ِغّٛػخ اٌّؼب٘ذاد اٌزٟ رظذس٘ب ٚصاسح اٌخبسع١خ ٌٍغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ،  -
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 كما ينقسـ شرط التحكيـ مف حيث ترتيبو وتنظيمو لمتحكيـ إلى نوعيف :

 التحضيرى  دالتعهاألولى : 

وىو أف ينص شرط التحكيـ بإحالة ما قد يثور مف منازعات مستقبال بشأف العقد األصمى إلى التحكـ بدوف 
ظيـ أو ترتيب ، وىذا يعنى أنو بمجرد وقوع النزاع البد مف اتفاؽ ثاف بيف األطراؼ لوضع اتفاؽ تحكيـ خاص تن

 . (1)أو بعبارة أخرى إف مجرد وقوع النزاع البد مف تنظيـ لمتحكيـ متفؽ عميو

 ومف أمثمة ذلؾ أيضا :

ة والتي اكتفت بتسجيؿ تعيد الطرفيف الفقرة الثانية المادة السابعة مف معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمي
بالمجوء إلى التحكيـ لحؿ ما قد ينشأ بينيا مف خالؼ بشأف تطبيؽ المعاىدة أو تفسيرىا . ما لـ يتـ حؿ ىذه 

 . (2)الخالفات مف خالؿ المفاوضات

 الثانى : التعهد المنظم 

ور النزاع مستقبال بؿ يتضمف أي أف شرط التحكيـ ال ينص فقط عمى مجرد المجوء إلى التحكيـ عندما يث
التحكيـ نصوصا منظمة لمتحكيـ بشأف تشكيؿ المحكمة وعدد المحكميف والعدد الذى يقوـ كؿ طرؼ بتعيينو 
وكيفية اختيار رئيس المحكمة وجنسية المحكميف واإلجراءات الواجب اتباعيا في مادة عدـ اتفاؽ األطراؼ عمى 

 ف شرط التحكيـ :تشكيؿ المحكمة ، ومف أمثمة ىذا النوع م

 ولكف يالحظ عمى شرط التحكيـ عدة أمور فقد كانت في رسـ معالمو وماىيتو :

يسعى شرطا ألنو يدرج في صمب العقد أو المعاممة القانونية بيف األطراؼ ويكوف شرطا ضمف باقى  أوال :
 شروط أو بنود العقد .

وصياغتيا والتفاوض حوليا وأف كؿ عقد حيث تالحظ مف واقع العقود الدولية التي شاركنا في إعدادىا 
 منيا يحتوى في آخره شرطيف أساسييف :

                                                           

اء مركز الشرؽ األوسط اإلقميمى لمنظائر المشعة لمدوؿ العربية بالقاىرة عاـ مف اتفاقية إنش 160مف المادة  308مثاؿ ذلؾ نص البند  -1
ـ الذى يقضى بأف يتـ تسوية المنازعات بيف دولتيف أو أكثر مف أطراؼ االتفاقية المتعمقة بتفسير وتطبيؽ االتفاقية والتي البد مف 1964

فمو تأممنا في ىذا النص وجدناه يقتصر عمى وضع تعيد بالمجوء إلى  .تسويتيا بالمفاوضات أو بطرؽ أخرى متفؽ عمييا عف طريؽ التحكيـ
، د / خالد محمد القاضً : موسوعة التحكٌم التجارى النزاع إال بوضع تنظيـ التحكيـ التحكيـ ال يمكف وضعو موضع التنفيذ إذا ما رفع 

 .  174القضاء المصرى ، ص  الدولى فً منازعات المشروعات الدولٌة المشتركة مع إشارة خاصة ألحداث أحكام
2

 . 158د / ئثشا١ُ٘ اٌؼزبثٝ : ِؼب٘ذح اٌغالَ اٌّظش٠خ اإلعشائ١ٍ١خ فٟ ػٛء اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ ، ِشعغ عبثك ، ص  -
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شرط االختصاص في التشريع وبو يحدد األطراؼ القانوف واجب التطبيؽ عمى عقدىـ عمال بمبدأ  األول :
 اختصاص قانوف اإلرادة بشأف العقود الدولية .

ات بموجب ىذا الشرط أو كيفية تسوية شرط االختصاص القضائى أو كيفية تسوية المنازع الثانى :
المنازعات بموجب ىذا الشرط األخير قد يتخذ األطراؼ طريقة لتسوية منازعاتيـ، وىنا يسمى ىذا الشرط ، شرط 

 أو بندا أو مادة التحكيـ .

إنو إذا كاف األصؿ أف يتـ إدراج شرط أو بند أو مادة التحكيـ في صمب العقد بحسباف أنو يتـ  ثانيا :
تفاؽ عميو عند إبراـ العقد ، وقبؿ نشوء النزاع بيف األطراؼ ، إال أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف أف يرد االتفاؽ اال

عمى التحكيـ السابؽ عمى نشوء النزاع ، أي شرط التحكيـ في محرر مكتوب مستقؿ عف العقد األصمى ، وىذا 
نة األمـ المتحدة لمقانوف التجارى الدولى سنة مف القانوف النمطى لمج 7( مف المادة  1ما أشار إليو الفقرة ) 

 بقولو " ويحوز أف يكوف اتفاؽ التحكيـ في صورة شرط تحكيـ وارد في عقد أو صورة اتفاؽ مستقؿ " . 1985

والسؤاؿ ىنا لماذا يدرج االتفاؽ عمى التحكيـ السابؽ عمى قياـ النزاع ، أو ما يسمى بشرط التحكيـ في 
( ، 1أف السبب قد  يرجع إلى أف األطراؼ لـ يفطنا بسبب عدـ خيره الذى حرر العقد)وثيقة مستقمة ، البادئ 

لى مشكمة كيفية تسوية النمازعات التي قد تثور بينيـ مثال، ونعيب عنيـ بالتالى اإلشارة إلى التحكيـ وقد يرجع  وا 
لؾ عندما يواجيوف تمؾ السبب إلى تناسى األطراؼ مشكمة القضاء المختص بتسوية المنازعات فيما بينيـ وذ

المشكمة ، غير أنيـ اختمفوا حوليا وأثروا تركيا لوقت الحؽ ، ثـ يتوصموا فيما بعد إلى اتفاؽ حوليا وقبؿ نشوب 
 .(2)النزاع

 وعمى كؿ حاؿ فإف ورود شرط التحكيـ في محرر أو ورقة مستقمة يبدو مفيدا مف عدة وجوه :

عالف الرغبة في التحكيـ ، وكيفية تشكيؿ ىيئة التحكيـ أنو يأتي مفصال شامال كيفية بدء اإلجراءا ت وا 
واألوضاع اإلجرائية لعممية التحكيـ ومكاف التحكيـ ولغة التحكيـ والمرافعات والمدة التي سيصدر حكـ التحكيـ 

 خالليا .

ي ويالحظ أف قانوف التحكيـ المصرى يشترط في اتفاؽ التحكيـ عموما ، أف يتحدد بشأف موضوع النزاع ف
  (3)بياف الدعوى المشار إلييا

                                                           
1

اٌّغٍخ اٌّظش٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٚٝ ، أ١ّ٘خ اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌضمبف١خ اٌؼب١ٌّخ ٌّٓ ٠مَٛ ػٍٝ رؾش٠ش اٌؼمٛد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزفبٚع ثشأٔٙب  -

 ِٚب ثؼذ٘ب .  1، ص  2000ٌغٕخ  53ثؾش ثؼٕٛاْ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌّفبٚػبد اٌؼمٛد اٌذ١ٌٚخ ( اٌؼذد ) 
2

 . 249د . أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ ، ِشعغ عبثك ، ص  -
3

 اٌفمشح األٌٚٝ .  30، ِبدح  1994ٌغٕخ  22لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  -
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إف شرط التحكيـ صار ىو األكثر استخداما في العقود المعاصرة وال يوجد تناسب في المقارنة بيف  ثالثا :
 الحاالت التي يتفؽ فييا عمى شرط التحكيـ وتمؾ التي يبـر بشأنيا مشارطة التحكيـ .

الذى كاف ينظر إلى شروط التحكيـ عمى أنو عقد  وبتمؾ المثابة ، فقد أضحى في ذمة التاريخ ذلؾ االتجاه
تمييدى أو مقدمة عقد أو وعد التحكيـ ال ينتج أثرا إال إذا تـ اتفاؽ أو إبراـ عقود تحكيـ بعد ذلؾ عند نشوب 
النزاع بيف األطراؼ يحدد فيو كؿ شيء مف ناحية موضوع النزاع أساس المحكميف وسمطاتيـ ، إجراءات 

 . (1)التحكيـ

قد يمـز لوضع شرط التحكيـ موضع التنفيذ إعداد وتوقيع ما يسمى محرر أو مستند المينة بيف  رابعا :
  .(2)أطراؼ النزاع والمحكميف ، قبيؿ بدء إجراءات التحكيـ وتمييدا لبدء تمؾ اإلجراءات 

فيو اتفاؽ عمى أف ضرورة ذكر المحرر أو مستند الميمة ال تعنى الحط أو التنزيؿ مف فيو شرط أو سند لمحكـ 
تحكيـ كامؿ وحقيقى ، وليس وعدا بالتعاقد ، ال يمزمو أي عمؿ آخر ، تحرر أو مستند الميمة كى يتيح آثاره وال 
يمكف أف ال يغنى ىذا األخير مطمقا عند شرط التحكيـ ، فإذا انعدـ شرط أو اتفاؽ التحكيـ امتنع عمى المحكـ أو 

ـ إال إذا كانت تمؾ اإلجراءات ، والقرار التحكيمى والذى سيصدر ىيئة التحكيـ واالستمرار في إجراءات التحكي
 في نيايتيا باطمة كؿ ذلؾ حتى ولو وجد محرر أو مستند أو وثيقة الميمة .

فشرط التحكيـ ىو األصؿ ، وىذا األخير أي مستند المينة نابع ، وحتى يؤكد ما سبؽ أنو إذا كاف مف 
تند مف قبؿ المحكميف واألطراؼ إال أف امتناع أحد األطراؼ عف الواجب التوقيع عمى ذلؾ المحرر أو المس

التويع ال يحوؿ دوف االستمرار في إجراءات التحكيـ حتى إصدار الحكـ ماداـ االتفاؽ عمى التحكيـ ثابت لوجود 
 .(3)شروط التحكيـ في العقد أو في محرر مستقؿ

 صمى ؟والسؤاؿ ىنا ىو يجوز أف شرط التحكيـ كأحد بنود العقد األ

                                                           
1

 .  250د/ أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ : ِشعغ عبثك ، ص  -
2

ويشمؿ ذلؾ المحرر أو المستند عمى عدة بيانات منيا ، تحديد موضوع النزاع والمسائؿ المطموب الفصؿ فييا ، خصوصا  -
بعد أف اتضحت معالـ النزاع وحدوده واسس وأتعاب المحكميف وصفو وعناويف األطراؼ التي يمكف أف توجو إلييـ فييا ، بطريقة 

سير التحكيـ ، وعرض يوجز الدعاءات األطراؼ واسـ ولقب وضعو وعنواف المحكميف صحيحة واإلعالنات واإلخطارات أثناء 
ومكاف التحكيـ والقواعد واجبة التطبيؽ عمى اإلجراءات ، وذلؾ في وثيقة وتشتمؿ الوثيقة عمى أسماء وألقاب األطراؼ وعناوينيـ 

سير التحكيـ وعرض موجز الدعاء األطراؼ  التي يجوز أف توجو إلييـ بصورة صحيحة جميع التبميغات واإلعالنات أثناء
والنقاط الواجب الفصؿ فييا ، واسـ المحكـ ولقبو وصفتو وعنوانو ومكاف التحكيـ واإليضاحات المتعمقة بالقواعد الواجبة التطبيؽ 

ساعغ اٌّبدح ـ مفيدة .عمى اإلجراءات وأى بيانات أخرى مطموبة ليصبح الحكـ قابال لمتنفيذ قانوف أو تراىا ىيئة التحكيـ أو المحك

 .  1998ِٓ ٔظبَ اٌّظبٌؾخ ٚاٌزؾى١ُ ٌغشفخ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ثجبس٠ظ أٚي ٠ٕب٠ش عٕخ 
3

 .  288َ ، ص 1992د / ِؾغٓ : شؼجخ اٌؾىُ اٌزغبسٜ اٌذٌٚٝ ، دساعخ فٟ لبْٔٛ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ، اٌمب٘شح ، داس إٌٙؼخ ،  -
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أقوؿ أنو قد يأتي شرط التحكيـ كأحد بنود العقد األصمى الذى يربط بيف المديف والدائف وقد يأخذ شكؿ 
 اتفاؽ مستقؿ عف ىذا العقد ، وكذلؾ بياف االتفاؽ عمى التحكيـ قد يكوف سابقا عمى نشوء النزاع أو الحقا عميو .

ى اتفؽ عميو فيو ، فإف وجود يثير التساؤؿ حوؿ وأيا كاف الشكؿ الذى يتخذه اتفاؽ التحكيـ أو الوقت الذ
 أثره بالنسبة لمنبؾ الكفيؿ مف حيث مدى جواز االحتجاج بو في مواجيتو أومدى إمكاف البنؾ التمسؾ بو :

 أوال : مدى إمكانية تمسك الدائن بشرط التحكيم عمى الكفيل 

لمدنى ووفقا ألحكاـ العالقة بيف مف القانوف ا 801إلى  772يسرى عمى عقد الكفالة أحكاـ المواد مف 
الدائف والكفيؿ " يجوز لمدائف أف يرجع عمى الكفيؿ بعد رجوعو عمى المديف وتجريده مف أموالو إذا كانت كمؼ لو 

 . (1)عادية وليس تظامية

وكذلؾ يجوز لمدائف أف يرجع عمى المديف والكفيؿ في وقت واحد ، وفى جميع األحواؿ فإف رجوع الدائف 
فيؿ الستيفاء الديف المكفوؿ " يقتضى أف يرفع الدائف دعوى عمى الكفيؿ ليحصؿ عمى سند تنفيذى فال عمى الك

 . (2)يكفى ثبوت الديف بسند تنفيذى صادر ضد المديف

فالكفيؿ المتضامف ال يعد مدينا متضامنا ومف ثـ فال يطبؽ مبدأ النيابة التبادلية بينيما األمر الذى يترتب 
تمسؾ بشرط التحكيـ الوارد في عقد األساس في مواجية الكفيؿ استنادا عمى أف النيابة التبادلية عميو عدـ جواز ال

إذا كانت ال يطبؽ بيف الكفيؿ المتضامف والمديف المتضامف فإنيا تطبؽ فيما بيف الكفالء المتضامف بعض 
استنادا عمى ىذا المبدأ ، ببعض فال يجوز التمسؾ بشرط التحكيـ الوارد في عقد األساس في مواجية الكفيؿ 

فالكفيؿ سواء كاف عاديا أو متضامنا فال يزاؿ مف الغير بالنسبة لعقد األساس ، والتضامف في الكفالة ال ينزع 
 عف الكفيؿ تمؾ الصفة .

 الحالة الثانية : مشارطة التحكيم 

ة عمى تسوية نزاع قد نشأ يمكف تعريؼ مشارطة التحكيـ بأنيا اتفاؽ يتـ بيف المتعامميف في التجارة الدولي
 . (3)بينيـ بالفعؿ ، وذلؾ عف طريؽ التحكيـ

                                                           
1

، اٌؼمٛد اٌّغّبح  3، ٚع١ٍّبْ ِشرؼٝ : اٌٛافٝ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ عـ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ اٌّظشٜ 285ساعغ اٌّبدح  -

 .  83اٌّغٍخ اٌمب١ٔٛٔخ ، ػمذ اٌىفبٌخ ، ص 
2

 .  14د / سػب اٌغ١ذ ػجذ اٌؾ١ّذ : ِغبئً اٌزؾى١ُ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، ص  -
3

 اٌّذ١ٔخ ثمٌٛٗ : ِٓ لبْٔٛ اإلعشاءاد 1442ػشف اٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟ ِشبسؽخ اٌزؾى١ُ فٟ اٌّبدح  -

Lecompromis est la cinvention par laquelle les parties a un litige ne soumettent cetui-ci a 

l'arbirage d'une ou plusieurs personnes . 
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نما عبر عف معناىا فقط في  أما قانوف التحكيـ المصرى فمـ يستثير إلى تعريؼ مشارطة التحكيـ ، وا 
 بقولو " كما يجوز أف يتـ اتفاؽ التحكيـ بعد قياـ النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنو دعوى أماـ 10/2المادة 

 . (2)، كما تعد مشاركة التحكيـ معاىدة دولية (1)جية قضائية

وتختمؼ المشارطة بيذا المعنى عف شرط التحكيـ فإذا كاف األخير مكا أوضحنا يتـ االتفاؽ عميو قبؿ 
نشوء النزاع ويأتي في الغالب كبند مف بنود العؽ ، فإف المشارطة يتـ االتفاؽ عمييا بعد نشوء النزاع وفى اتفاؽ 

 حؽ ومستقؿ عف العقد األصمى .ال

 ولكف متى يتـ تحديدا المجوء إلى مشارطة التحكيـ ؟

ال يتـ المجوء إلى مشارطة التحكيـ إال إذا خال العقد الذى تـ إبرامو بيف األطراؼ مف شرط التحكيـ فإذا 
 وجد األخير فإنو يغنى عف تحرير تمؾ المشارطة .

مف يونيو  8في حكـ أصدرتو محكمة استئناؼ باريس في وقد عبر القضاء الفرنسي عف ىذا المعنى 
 جاء فيو ؾ 1972

L'etalissement d'un compromise m'est pas indispen sable loraque . L'arbitrage est 

prevu par una accord compromissoire 
(3) . 

 ولكف السؤاؿ ىنا ىؿ وثيقة التفويض مشارطة تحكيـ ؟

ـ ىيئات التحكيـ الدولية وعمى األخص غرفة التجارة الدولية بباريس عمى اف يقدـ أقوؿ لقد جرى العمؿ أما
أطراؼ النزاع والمحكميف عند بدء إجراءات التحكيـ بتحرير وثيقة يطمؽ عمييا أـ وثيقة التفويض يكوف اليدؼ 

تشتمؿ عمييا  منيا تيسير ميمة المحكـ ) المحكميف ( عند الفصؿ في الخصومة وذلؾ مف خالؿ بيانات معينة
 . (4)تمؾ الوثيقة

وقد ذىبت محكمة استئناؼ باريس في أحد أحكاميا إلى اعتبار وثيقة التفويض التي يتـ التوقيع عمييا مف 
 قبؿ األطراؼ والمحكميف عند غياب شرط التحكيـ بمثابة مشارطة التحكيـ .

                                                           
1

 ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ . 1/2اٌّبدح  -
2

 ِٚب ثؼذ٘ب .  151، ص  1986ٕٙؼخ اٌؼشث١خ ، د/ ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ عشؽبْ : ِجبدئ اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ اٌؼبَ ، داس اٌ -
3

- Dcour d'app.de paris , Irech .supp;.Juin 1972 , Societe wolzc/ ste sodipar . Jcp . 1973 , 11.P 

17382 . note p . Level . 
4

 .  40د / أؽّذ ِخٍٛف : ِشعغ عبثك ، ص  -
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 :(1)يقوؿ الحكـ 

" Qu' enl'absence de clause compromssoire La soumission . des parries a'inprocedure 

.concrtisee notamment . parla signature , d'un acte de mission peut . valoir 

compromise " 

ومما سبؽ يتبيف لمباحث أف وثيقة التفويض ال تعتبر في حكـ مشارطة التحكيـ حتى ولو لـ ينازع أي مف 
تحكيـ وذلؾ أف الحكـ الذى سيصدر في ىذه الحالة يعتبر مفرضا األطراؼ بعد توقيعيا في اختصاص ىيئة ال

لمدوؿ إذ يمكف أف يتمسؾ الطرؼ إذ يكفى العراؼ الذى خسر الحكـ أف يتمسؾ بعدـ وجود اتفاؽ تحكيـ حتى 
 يقضى ببطالنو أو عدـ تنفيذه .

أف مشارطة التحكيـ ال وأخيرا السؤاؿ ىنا ىؿ مشارطة التحكيـ تأتى قبؿ نشوء النزاع أـ بعده ، مف ناحية 
يتـ االتفاؽ عمييا إال بعد نشوء النزاع ، ووقوع الخالؼ بيف أطراؼ العالقة القانونية وال يتصور إبراز مشارطة 

ال كنا بصدد شرط أو بند أو مادة التحكيـ والنصوص القانونية أوضحت ذلؾ .  التحكيـ قبؿ نشوء النزاع ، وا 

ة قاطعة في تمؾ التفرقة في أف مشارطة التحكيـ ال يمكف أف تتـ إال ولقد وردت النصوص القانونية المقارن
 . (2)بعد وقوع النزاع

ورغـ ذلؾ فإف ىناؾ رأى منعزؿ غابت عنو صراحة تمؾ النصوص يقوؿ أف مشارطة التحكيـ يمكف 
 . (3)إبراميا قبؿ إثارة النزاع كما يمكف إبراميا بعد ذلؾ

ـ في أنيا تحتوى عمى الكثير مف التفصيالت التي ال يمكف أف فمشارطة التحكيـ تتميز عف شرط التحكي
 .(4)يشتمؿ عمييا شرط التحكيـ الذى ال يعدو أف يكوف بندا مف بنود العقد 

                                                           

ـ المصرية إلى القوؿ بأف اتفاؽ التحكيـ ال يمكف توافره مف خالؿ وقد ذىبت محكمة النقض الفرنسية في قضية ىضبة األىرا -1
ف قياـ الدولة المصرية بتحرير وثيقة التفويض وتمسكيا بيا بعدـ وجود  نما مف شرط التحكيـ الوارد في العقد ، وا  وثيقة التفويض وا 

 اتفاؽ تحكيـ ال يجعميا تحؿ محؿ ىذا االتفاؽ .
 
2

ِٓ لبْٔٛ اإلعشاءاد اٌّذ١ٔخ اٌفشٔغٟ ،  1442،  8442، ٚاٌّبدربْ  2000اٌّٛس٠زبٔٝ ٌؼبَ  ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ 524اٌّبدح  -

 ٚاٌّبدح األٌٚٝ ِٓ الئؾخ ئعشاءاد اٌزؾى١ُ ٌذٜ ِشوض اٌزؾى١ُ اٌزغبسٜ اٌذٌٚٝ ٌذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ ٌذٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشث١خ . 
3

 .  86د/ ئثشا١ُ٘ أؽّذ ئثشا١ُ٘ ، ص  -

كثيرا عف الحقيقة الواقعية فيناؾ الكثير مف العقود الدولية تحتوى عمى شرط أو بند التحكيـ الذى يستغرؽ  ف ىذا االدعاء يبتعدإ -4
صفحتيف أو ثالث صفحات مف العقد تتضمف كؿ التفصيالت الالزمة لبياف طريقة التحكيـ بيث ال يبقى أماـ األطراؼ عند وقوع 

 كيـ .النزاع إال إبالغ أحدىا اآلخر ببدء إجراءات التح
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ومف ناحية ثالثة : فإف مشارطة التحكيـ تقترب مف عريضة الدعوى بالنظر إلى أنيا تتـ بعد نشأة النزاع 
ولذلؾ يجب أف تحتوى عمى بياف واؼ عف موضوع النزاع . كما  واتضاح معالـ نقاط الخالؼ بيف األطراؼ

تحدده ادعاءات الخصوـ وطمباتيـ اإلضافية والمقابمة وأية مشاركة تحكيـ تخمو مف بياف لموضوع النزاع تكوف 
باطمة عديمة األثر وال تحـر األطراؼ مف المجوء إلى قضاء الدولة الفصؿ في نزاعيـ ، وجزاء البطالف ىنا في 

 . (1)ه الحالة لعدـ تحديد موضوع النزاع في مشارطة التحكيـىذ

ومما سبؽ يتبيف لمباحث أف مشارطة التحكيـ تعد معاىدة دولية تخضع في إبراميا لمقواعد العامة في إبراـ 
اع المعاىدات الدولية ، وفقا ألحكاـ ومبادئ القانوف الدولى العاـ ، االتفاؽ الذى تبرمو دولتاف أو أكثر بشأف نز 

وقع بينيـ ىو مف قبيؿ المعاىدة الدولية التي يطمؽ عمييا مشارطة التحكيـ ، فيى معاىدة دولية يمتـز األطراؼ 
بضرورة تطبيقيا وتنفيذىا وفقا لمبدأ حسف النية كما يمتـز األطراؼ بالخضوع لما يصدر مف أحكاـ فييا عمال 

ومف ثـ فيى معاىدة دولية بالمعنى القانوني الدولى العاـ بالمبدأ القانوني المستقر ) العقد شريطة المتعاقديف ( 
ومف ثـ يجب أف يراعى عند إبراميا ما يجب أف يراعى في إبراـ المعاىدات الدولية مف كيفية التمرير ومراحؿ 

نياء المعاىدة وبطالنيا  .(2)اإلبراـ وكيفية التيسير ، واألثر النسبى لممعاىدة وا 

 حكيم باإلحالة الحالة الثالثة : شرط الت

يعتبر شرط التحكيـ باإلحالة مف الصور المعاصرة التفاؽ التحكيـ بعد الصورتيف التقميدييف ) شرط 
 .(3)التحكيـ ومشارطة التحكيـ ( 

                                                           
1

 . 10/2، اٌّبدح  1992ِٓ اٌمبْٔٛ اإلعشاءاد اٌّذ١ٔخ اٌفشٔغٟ ، لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌؼشالٝ  1448اٌّبدح  -
2

 ِٚب ثؼذ٘ب . 68، ِإعغخ اٌط٠ٛؾٝ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، ص  1999د/ ػجذ هللا أشؼً : اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ اٌّؼبطش  -

 ِٚب ثؼذ٘ب . 522ثك ، ص د / ػٍٝ طبدق أثٛ ١٘ذ : اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ اٌؼبَ ، ِشعغ عب

 

يقصد بشرط التحكيـ باإلحالة إشارة المتعاقديف في عقد مف عقود التجارة الدولية إلى وثيقة تتضمف شرط التحكيـ واعتبارىا جزء  -3
 ال يتجزأ مف العقد المبـر بيف الطرفيف وىذه الصورة أو عادة في عقود النقؿ البحرى لمبضائع حيث يمكف أف ترد في سند شحف
البضاعة إحالة إلى الشروط الواردة في مشارطة إيجار السفينة ، وبالتالي حرر سند شحف تنفيذ ليا ، فإذا تضمنت المشارطة شرط 
التحكيـ وأحاؿ سند الشحف إلييا بالنص عمى تطبيؽ شروطيا التي ال تتعارض مع السند ، فإف العالقة الناشئة مف الناقؿ وحامؿ 

بقا لمشروط الواردة في ىذا الشأف في مشارطة اإليجار حتى لو كاف حامؿ السند عمى عمـ بوجود ىذه سند الشحف تخضع لمتحكيـ ط
 اإلحالة أو كاف عميو أف يعمـ بيا.

ويؤكد بعض الفقو المصرى أف نصوص قانوف التحكيـ تتفؽ مع ما تسير عميو محكمة النقض المصرية مف أنو إذا كانت اإلحالة 
تحكيـ الموجود في مشارطة إبحار السفينة ، فإف ىذا الشرط يسرى عمى سند الشحف وبالتالي فإتجاه واضحة وصريحة عمى شرط ال

محكمة النقض المصرية ىي اعتبار اإلحالة إلى مستند أو وثيقة تتضمف شرط التحكيـ اتفاقا عمى التحكيـ لكف بشرط أف تكوف ىذه 
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قد يفضؿ األطراؼ عند ارتضاء التحكيـ سبيال لمتقاضى أف يحيموا في تفاصيؿ اتفاؽ التحكيـ عمى وثيقة 
لـ بيذه الجوانب حتى ال يتكبدوا عناء ذكر كؿ ىذه التفاصيؿ ، وأنيـ إذ يحيموف معينة أو عقد محدد يكوف قد أ

عمى اتفاؽ التحكيـ الوارد في وثيقة معينة انفعاليا ما تكوف إلحالة عمى عقد مف العقود النموذجية أو النمطية 
 . (1)والتي تعد شائعة االستخداـ عمى الصعيد الدولى

االتفاؽ عمى أف ما نشأ بينيـ مف نزاع أو ما قد ينشأ بينيـ في المستقبؿ ومف ثـ فاألطراؼ قد ال يكتفوف ب
بنص ذات الوسيمة المتفؽ عمييا في وثيقة معينة أو عقد معيف ، وفى ىذه الصورة ينسحب أثر اتفاؽ التحكيـ 

 حالة والجدير المحاؿ إليو أيا كانت الوثيقة التي تضمنو عمى العالقة المبرمة مف األطراؼ الذيف ارتضوا ىذه اإل

 طبيعة شرط التحكيم باإلحالة :

بالذكر بأف صورة اتفاؽ التحكيـ باإلحالة أكثر ما تجدىا شائعة في عقود النقؿ البحرى لمبضائع وعقود 
 . (2)التأميف الدولية

يفترض شرط التحكيـ باإلحالة أف العقد األصمى الذى ورد بيف المتعامميف في التجارة الدولية ، قد جاء 
مف شرط التحكيـ العادى وتتجو إرادة المتعاقديف إلى األخذ بالشروط العامة أو العقود النموذجية أو لتكممة  خموا

ما ورد بالعقد مف أحكاـ ، وألف ىذه الشروط أو تمؾ العقود تتضمف شرط التحكيـ ، فإف اإلحالة إلييا ىي التي 
 . (3)تسميتو بشرط التحكيـ باإلحالة تجعمنا أماـ ىذا النوع مف اتفاؽ التحكيـ والذى اصطمح عمي

نما  سواء جاءت اإلحالة إلى الشروط العامة أو العقود النموذجية أو أية وثيقة أخرى ، فيى ال تأتى عبثا وا 
 .(4)يحتميا وجود صمة أو ارتباطا بيف العقد المتضمف اإلحالة والوثيقة المحاؿ إلييا 

                                                                                                                                                                                                 

ا إذا كانت اإلحالة مجيولة غير واضحة عمى اعتبار ىذا الشرط جزء اإلحالة واضحة عمى اعتبار ىذا الشرط جزء مف العقد ، أم
مف العقد ، أما إذا كانت اإلحالة مجيولة غير واضحة فإف محكمة النقض ال تعتد بيذه اإلحالة وال تنتج آثارىا ، وعمى ذلؾ لكى 

بحيث تكوف واضحة ال ليس فييا عمى اعتبار  تعتبر اإلحالة التي ترد في العقد إلى وثيقة تتضمف شرط التحكيـ اتفاقا عمى التحكيـ
ىذا الشرط جزءا مف العقد ولكف تقدير ذلؾ يكوف متروكا كالمحكمة الموضوع إذا دفع أماميا بعدـ قبوؿ الدعوى لوجود شرط 

 التحكيـ.
1

 .  149، ص  2004د/ أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ : اٌزؾى١ُ فٟ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،  -
2

 .  42، ص  2002د / ٔج١ً ئعّبػ١ً ػّش : اٌزؾى١ُ فٟ اٌّٛاد اٌّذ١ٔخ اٌزغبس٠خ اٌٛؽ١ٕخ اٌذ١ٌٚخ ، ؽجؼخ عٕخ  -
3

 .  2،  ص  1992د / أؽّذ ششف اٌذ٠ٓ : رغ٠ٛخ ِٕبصػبد ػمٛد اإلٔشبءاد اٌذ١ٌٚخ ّٔبرط ػمٛد ) اٌف١ذ٠ه ( ، اٌمب٘شح ،  -

الدولية ، ففي عقود األشغاؿ العامة أو عقود المقاوالت الدولية نجد أف المتعاقديف  واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة في عقود التجارة -4
( وىذه الشروط فيما تنظمو مف أحكاـ لمعالقات التعاقدية بيف رب العمؿ والمقاوؿ  FDICيمجأوف إلى الشروط العامة لمفيدؾ ) 

 منيا. 67والميندس المدنى تتضمف شرط التحكيـ في المادة 
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 ي تسوية منازعات المشروعات الدولية المشتركة :معاهدة التحكيم الدائمة ف -الحالة الرابعة :

معاىدة التحكيـ الدائمة ىي معاىدة بيف دولتيف أو أكثر تعالج موضوعا واحدا وىو تسوية المنازعات بيف 
 األطراؼ الموقعة عمى ىذه المعاىدة .

 . (1)ويطمؽ بعض الفقو عمييا تعبير معاىدة التحكيـ اإلجبارى

تضع تنظيما شامال لمتحكيـ يحدد كيفية تشكيؿ المحكمة وسمطاتيا واإلجراءات ومعاىدة التحكيـ الدائمة 
الواجبة عند نظر أي نزاع وال تمنع مف أف يحرر اتفاؽ تحكيـ خاص )مشارطة تحكيـ( عند كؿ خالؼ ينشأ عمى 

والتي  ICSIDومف معاىدات التحكيـ الدائمة الحديثة اتفاقية تسوية منازعات االستثمار المعروفة باسـ .(2)حدة
 .(3)ـ 1971وقعت عمييا جميورية مصر العربية في ديسمبر سنة 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 

يؿ األطراؼ عند االتفاؽ عمى بناء منشأة صناعية ونقؿ تكنولوجيا إلى الشروط العامة الواردة في العقد النمطى رقـ وكذا أف يم
عمى شرط تحكيـ لصالح  1/  28حيث يحتوى ذلؾ العقد في المادة  1957الذى أعدتو المجنة االقتصادية ألوربا عاـ  1/  188

/ أ الذى أعدتو ذات المجنة  574ؤالء إلى الشروط العامة الواردة في العقد النمطى رقـ غرفة التجارة الدولية بباريس أو اف يحيؿ ى
الذى يجعؿ تسوية أية منازعات تنشأ عف العقد  28/1الخاص بتوريد وتركيب المصانع حيث احتوت تمؾ الشروط العامة عمى البند 

ومنزلية ، إلى الشروط العامة الواردة في العقد النمطى الذى  بطريؽ التحكيـ أو أف يحيؿ األطراؼ في عقد استيراد أدوات كيربائية
بشاف بيع السمع االستيالكية المعمرة ومنتجات الصناعات الناشئة عف العقد أو أف تحيؿ  1961أعدتو المجنة المشار إلييا عاـ 

الذى يتخذ التحكيـ  167الشرط رقـ عقود المقاوالت الدولية في مجاؿ البناء والتشييد عمى شروط عامة لمفيديؾ الذى مف بينيا 
 طريقا لتسوية المنازعات بيف رب العمؿ والمقاوؿ والميندس .

1
 .  80،ص  1963ِذاَ ثبعز١ذ : لبْٔٛ األصِبد اٌذ١ٌٚخ ،  -

رت والتي سا 1903أكتوبر  24ومف أشير المعاىدات الميمة في ىذا الصدد اتفاقية التحكيـ التي وقعتيا بريطانيا وفرنسا في   -2
عمى نيجيا الكثير مف الدوؿ بعد ذلؾ وىذه المعادات الدائمة ال تعتبر التحكيـ وسيمة وحيدة لتسوية الخالفات القانونية بؿ إنيا 

 تتعرض كذلؾ لوسائؿ تسوية تكوف قابمة لمتطبيؽ في حالة الخالفات السياسية خاصة إجراءات التوثيؽ.

ـ ، والتي تـ 1928سبتمبر  26ت الدولية التي أقرتو عصبة األمـ في جنيؼ في وكذلؾ الميثاؽ العاـ لمتسوية السممية لمخالفا
 ( .2ـ)1949أبريؿ سنة  28تعديمو بواسطة الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 

3
- El. Kosheri . Ahmed Sadek : ICSID Arbitration Developing Countries . op . cit . 
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 المطمب الثاني

 التحكيم كوسيمة لتسوية منازعات عقد التأمين الدولي

يرجػػػػػع إلػػػػػي أف الحكػػػػػـ " إذا كػػػػػاف يفضػػػػػؿ أطػػػػػراؼ النػػػػػزاع التحكػػػػػيـ عػػػػػف القضػػػػػاء كمػػػػػا يقػػػػػوؿ أرسػػػػػطو 

أنػػػػو يمكػػػػف إجمػػػػاؿ أىػػػػـ األسػػػػباب التػػػػى دعػػػػت إلػػػػي األخػػػػذ بنظػػػػاـ  إال (1)" يػػػػري العدالػػػػة بينمػػػػا ال يعتقػػػػد بالتشػػػػريع
 -فيما يمي :الدولي منازعات التأميف ومنيا التأميف  يالحكـ ف

 السرعة في اإلجراءات. (1

أف التحكػػػػػػػػيـ يتميػػػػػػػػز ببسػػػػػػػػاطة إجراءاتػػػػػػػػو وسػػػػػػػػرعتيا وذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي مواجيػػػػػػػػة الػػػػػػػػبطء الشػػػػػػػػديد  (2)يقػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػبعض
 ط دائمًا بإجراءات طويمة ومتعددة الدرجات .إلجراءات التفاوض أماـ الحكـ ، فالقضاء يحا

 -السرية : (2
إذا كانػػػػت العالنيػػػػة تعػػػػد مػػػػف الضػػػػمانات الجوىريػػػػة التػػػػى ينفػػػػرد بيػػػػا القضػػػػاء العػػػػادي فػػػػإف األمػػػػر عمػػػػى عكػػػػس 
ذلػػػػؾ فػػػػي مجػػػػاؿ االسػػػػتثمار )ومنيػػػػا التػػػػأميف( حيػػػػث لغيػػػػر السػػػػرية أصػػػػرا ر بػػػػال  األىميػػػػة ألف األمػػػػر قػػػػد يتعمػػػػؽ 

دية يترتػػػػب عمػػػػى عالنيتيػػػػا االضػػػػرار بمراكػػػػز أطػػػػراؼ العالقػػػػة ، كمػػػػا أف ىػػػػذه السػػػػرية بأسػػػػرار مينيػػػػة أو اقتصػػػػا
قػػػػد تػػػػؤدي إلػػػػي الحػػػػد مػػػػف تضػػػػخيـ النػػػػزاع ، وقػػػػد تػػػػؤدي أيضػػػػًا إلػػػػي التسػػػػوية الوديػػػػة ومػػػػف ثػػػػـ إسػػػػتقرار العالقػػػػة 

 .(3)مف األطراؼ المتنازعة 

 الفصؿ في المنازعات الناشئة عف االستثمارات األجنبية . (3
الت عمميػػػػة وفنيػػػػة خاصػػػػة لتعمقيػػػػا بمسػػػػائؿ قضػػػػائية فنيػػػػة بحتػػػػة ليػػػػذا فػػػػأف أطػػػػراؼ المنازعػػػػة يحتػػػػاج إلػػػػي مػػػػؤى

يفضػػػػػموف أسػػػػػموب التحكػػػػػيـ ، ألنػػػػػو بخػػػػػالؼ القضػػػػػاء يمكػػػػػف االسػػػػػتعانة بخبػػػػػراء أكفػػػػػاء لتسػػػػػوية ىػػػػػذه المنازعػػػػػات 
ويمكػػػػػػػف القػػػػػػػوؿ بػػػػػػػأف التحكػػػػػػػيـ أقػػػػػػػرب إلػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػة ألف الخبيػػػػػػػر المتخصػػػػػػػص أقػػػػػػػدر عمػػػػػػػي اسػػػػػػػتيعاب 

                                                           
لدولي ودوره في فض المنازعات التجارة واالستثمار بحث مقدم إلي مؤتتمر الكويؤت لحتحكؤيم التجؤارد الؤدولي التحكيم ا –د/ محمد أبو العنين (1)

 .وما بعدها 771ص  7222إبريل سنة  72حتى  72الكويت من 

 7222رة طبعة أولي سنة د/ أحمد عبد الكريم سالمة قانون التحكيم التجارد الدولي والداخحي يتطرق تطبيق مقارن دار النهضة العربية القاه(2)

 .772ص 

مدد جدود تطبيق القانون الوطني في التحكيم لشأن تغيير العقود الدولية لنقل التكنولوجيا دورة تمهيدية  –د/ سميحة القحيوبي(3)

 .17ص  7221/ 1/  72:  72مركز تحكيم المحاميين العرب  –ألعداد المحكم 
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النػػػػزاع ، وتعقيداتػػػػو مػػػػف القاضػػػػي الػػػػذي ينظػػػػر إلػػػػي كػػػػؿ أنػػػػواع المنازعػػػػات دوف أف يكػػػػوف متخصصػػػػًا  تفاصػػػػيؿ

 .(1)في مجاؿ النزاع
بقػػػػػػي أف نشػػػػػػير أف التحكػػػػػػيـ يعتبػػػػػػر بمثابػػػػػػة تػػػػػػأميف لمشػػػػػػركات األجنبيػػػػػػة المتعاقػػػػػػدة ضػػػػػػد التعػػػػػػديالت التشػػػػػػريعية 

مػػػػف قبػػػػؿ األطػػػػراؼ لمفصػػػػؿ فػػػػي  التػػػػي قػػػػد تحػػػػؿ بػػػػالتوازف االقتصػػػػادي لمعقػػػػد ، وخاصػػػػة عنػػػػدما يكػػػػوف مفوضػػػػاً 

 .(2)النزاع وفقًا لقواعد العدالة واالنصاؼ ألف الحكـ في ىذه الحالة ال يمتـز بتطبيؽ قانوف دولة معينة 
 

ذلػػػػػؾ أف نظػػػػػاـ التحكػػػػػيـ مػػػػػف شػػػػػأنو أف يتػػػػػيح السػػػػػبؿ إلػػػػػي سػػػػػرعة الفصػػػػػؿ فػػػػػي المنازعػػػػػات التػػػػػي تنشػػػػػأ 
مأنينػػػػة والثقػػػػة لممسػػػػتثمريف حيػػػػث أنػػػػو يتسػػػػؽ مػػػػع عػػػػف العالقػػػػات التجاريػػػػة الدوليػػػػة فضػػػػاًل عمػػػػي أنػػػػو يعطػػػػي الط

القواعػػػػػد الدوليػػػػػة السػػػػػارية فػػػػػي ىػػػػػذا الخصػػػػػوص ، كمػػػػػا يسػػػػػتيدؼ التغمػػػػػب عمػػػػػي بطػػػػػئ إجػػػػػراءات الفصػػػػػؿ فػػػػػي 
الػػػػػدعوي التػػػػػي تعرقػػػػػؿ العمػػػػػؿ التجػػػػػاري بصػػػػػفة عامػػػػػة ، مػػػػػع مالحظػػػػػة أف قواعػػػػػد التحكػػػػػيـ المنصػػػػػوص عمييػػػػػا 

يػػػػػدؼ المنشػػػػػود باعتبارىػػػػػا وضػػػػػعت لمتحكػػػػػيـ الػػػػػداخمي . فػػػػػي قػػػػػانوف المرافعػػػػػات المدنيػػػػػة والتجاريػػػػػة ال يحقػػػػػؽ ال

 .(3)ومف ثـ فإنيا ال تفي بالنسبة لمتحكيـ التجاري الدولي لما ليا مف طبقة خاصة
 

ذا كانػػػػػػت تمػػػػػػؾ المبػػػػػػررات تمثػػػػػػؿ مزايػػػػػػا يتمتػػػػػػع بيػػػػػػا التحكػػػػػػيـ وكانػػػػػػت السػػػػػػبب الرئيسػػػػػػي فػػػػػػي تفضػػػػػػيمو  وا 
تغفػػػػؿ أف التحكػػػػيـ  التػػػػأميف (إلػػػػي أنػػػػو يجػػػػب اال عمػػػػى القضػػػػاء والمجػػػػوء إليػػػػة فػػػػي منازعػػػػات االسػػػػتثمار ) ومنيػػػػا

 عيوبة إذا اساء الخصوـ استخداـ الحرية المخولة ليـ لالتفاؽ عمي التحكيـ .
وتظيػػػػػػر ىػػػػػػػذه العيػػػػػػػوب فػػػػػػػي حالػػػػػػػة إذا اسػػػػػػػتغؿ أحػػػػػػد الخصػػػػػػػـو الحريػػػػػػػة المسػػػػػػػموحة لػػػػػػػو لفػػػػػػػرد شػػػػػػػروط 

غيػػػػػر مرغػػػػػوب فيػػػػػو أو باىظػػػػػة عمػػػػػي الطػػػػػرؼ األخػػػػػر مثػػػػػؿ إجػػػػػراء التحكػػػػػيـ فػػػػػي مكػػػػػاف بعيػػػػػد أو اختيػػػػػار محكػػػػػـ 
تجريػػػػػػػد التحكػػػػػػػيـ مػػػػػػػف الضػػػػػػػمانات التػػػػػػػي تكفػػػػػػػؿ حسػػػػػػػف سػػػػػػػير العدالػػػػػػػة كػػػػػػػإعالف الخصػػػػػػػـو ومػػػػػػػف الػػػػػػػدفاع ورد 

 .(4)المحكميف ، وغير ذلؾ مف القواعد التى تعتبر حد األدني ألدوات التفاوض
 

                                                           
 .731مكين التجارد الدولي والداخحي    مرجع سابق ص د/ أحمد عبد الكريم سالمة فأن قانون الت(1)

 .2ص  7293محيي الدين عحم الدين منظمة التحكيم التجارد الدولي الجزء األول دار النهضة العربية  (2)

مهيدية مدد جدود تطبيق القانون الوطني في التحكيم لشأن تغيير العقود الدولية لنقل التكنولوجيا دورة ت –د/ سميحة القحيوبي(3)

 .17ص  7221/ 1/  72:  72مركز تحكيم المحاميين العرب  –ألعداد المحكم 

مركز تحكيم اتحاد المحامين  –د/ إبراهيم أحمد عبد المنعم اختيار طرق التحكيم ومفهومة ورشة عمل الدورة التمهيدية إلعداد التحكيم الدولي (4)

 .ص 7227 2/  72:  72الدول في القاهرة من 
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واتسػػػػاع اغراضػػػػة خصوصػػػػًا فػػػػي  رواجػػػػوورغػػػػـ مػػػػا يوجػػػػو لمتحكػػػػيـ مػػػػف عيػػػػوب إال انيػػػػا لػػػػـ تحػػػػؿ دوف 
تجػػػػػػارة الدوليػػػػػػة واالسػػػػػػتثمار، بػػػػػػؿ أف معظػػػػػػـ القػػػػػػوانيف قػػػػػػد عكفػػػػػػت عمػػػػػػى تنظيمػػػػػػو ضػػػػػػمف نصوصػػػػػػيا، مجػػػػػػاؿ ال

وجعمػػػػػػو األداة الرئيسػػػػػػية لتسػػػػػػوية منازعػػػػػػات االسػػػػػػتثمار ، ويرجػػػػػػع ذلػػػػػػؾ لمػػػػػػا يقدمػػػػػػة مػػػػػػف قواعػػػػػػد لألطػػػػػػراؼ فػػػػػػي 

 والسبب الحقيقي لمجوء إلي التحكيـ في منازعات االستثمار االجنبية . .(1)حاؿ لجوئيـ إلية
 ال ما هو السبب الحقيقي لمجوء لمتحكيم لتسوية منازعات عقد التأمين الدولي .والسؤ 

بعيػػػػػدًا عػػػػػف المزايػػػػػا النظريػػػػػة المعمقػػػػػػة لمتحكػػػػػيـ فػػػػػإف السػػػػػبب الحقيقػػػػػي فػػػػػػي المجػػػػػوء إليػػػػػة والػػػػػذي عمػػػػػػؿ 
أقصػػػػػػػػر مػػػػػػػػف غيػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػي ذيوعػػػػػػػػو وانتشػػػػػػػػاره فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ منازعػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتثمار االجنبيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػو انعػػػػػػػػداـ ثقػػػػػػػػة 

ب بالمحػػػػاكـ الوطنيػػػػػة فػػػػػي الػػػػدوؿ المضػػػػػيفة بصػػػػفة عامػػػػػة والناميػػػػػة بصػػػػفة خاصػػػػػة ، وعػػػػػدـ المسػػػػتثمريف األجانػػػػػ

 .(2)قبوليـ الخضوع بسيولة لقضاء دولة أجنبية والنظاـ مختمؼ عف ذلؾ السائد في دوليـ
 

فيػػػػػػـ يخشػػػػػػوف مػػػػػػف ميػػػػػػؿ القاضػػػػػػي إلػػػػػػي تفيػػػػػػـ وجيػػػػػػة نظػػػػػػر دولتػػػػػػو ومواطنيػػػػػػو منػػػػػػو لمواجيػػػػػػة نظػػػػػػر 
ي أنػػػػػػو فػػػػػػي كثيػػػػػػر مػػػػػػف الػػػػػػدوؿ ال يوجػػػػػػد ىنػػػػػػاؾ نظػػػػػػاـ خػػػػػػاص بمقاضػػػػػػاة المسػػػػػػتثمر األجنبػػػػػػي، ىػػػػػػذا فضػػػػػػاًل عمػػػػػػ

الحكومػػػػػػػػات، كمػػػػػػػػا يشػػػػػػػػير المسػػػػػػػػتثمر األجنبػػػػػػػػي التفاوضػػػػػػػػية تتنػػػػػػػػاقص لمجػػػػػػػػرد دخػػػػػػػػوؿ رأس المػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي البمػػػػػػػػد 
األجنبػػػػػي، ليػػػػػذا فيػػػػػو يحػػػػػرص عمػػػػػي تضػػػػػميف عقػػػػػد االسػػػػػتثمار نصػػػػػوص تضػػػػػمف لػػػػػو حمايػػػػػة أكثػػػػػر ممػػػػػا يمكػػػػػف 

ال شػػػػؾ فػػػػي أف التحكػػػػيـ يحقػػػػؽ لػػػػو ىػػػػذه الحمايػػػػة التػػػػي ينشػػػػدىا إذ أف يوفرىػػػػا لػػػػو القضػػػػاء والقػػػػانوف الػػػػوطنيف ، و 
أنػػػو يػػػوفر لػػػو ىيئػػػة محايػػػدة ىػػػو فػػػي حاجػػػة إلييػػػا لسػػػبب ضػػػعؼ مركػػػزة القػػػانوني فػػػي مواجيػػػة الدولػػػة المضػػػيفة 
لالسػػػػػتثمار كمػػػػػا أنػػػػػو يعتػػػػػرؼ ليػػػػػـ بحريػػػػػة كاممػػػػػة فػػػػػي اختيػػػػػار محكميػػػػػـ الػػػػػذيف سػػػػػيعيدوف إليػػػػػو بميمػػػػػة الفصػػػػػؿ 

بب الرئيسػػػػي لحػػػػرص ىػػػػؤالء المسػػػػتثمريف عمػػػػي االلتجػػػػاء إلػػػػي التحكػػػػيـ فػػػػي عقػػػػود فػػػػي النػػػػزاع . وىػػػػذا ىػػػػو السػػػػ

 .(3)االستثمار التي يبرمونيا مع الدوؿ المضيفة ليـ
  

                                                           

 .1ص  0991سن شفيق التحكيم التجاري الدولى دار النهضة القاهرة د / مح(1)

الؤبالد العربيؤة بحؤث مقؤدم  د/ محمد أمين الدعواق التحكيم وأثرة في تشجيع االسؤتثمار وجؤ ب رتوا األمؤوال مؤع التركيؤز عحؤي أوضؤاعة فؤي (2)

 . 272ص  7222ابريل سنة  72حتى  72لمتتمر الكويت لحمحكم التجارد الدولي من 

بروتر لو رست أثر التحكيم الدولي عحي االستثمار وتدفقات رتوا األموال األجنبية بحث مقدم لمؤتتمر الكويؤت لحتحكؤيم التجؤارد الؤدولي مؤن (3)

 . 373ص  7222إبريل سنة  72حتى  72
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 -نف القضاء التقميدي إلي نوعين :ص
 

  -التحكيم الدولي العام : -النوع األول :
دوؿ ذات السػػػػيادة بشػػػػأف أمػػػػواؿ تيػػػػتـ ييػػػػدؼ ىػػػػذا التحكػػػػيـ إلػػػػي تسػػػػوية المنازعػػػػات الدوليػػػػة التػػػػى تػػػػدور بػػػػيف الػػػػ

 ويخضع ىذا التحكيـ قواعدة وأحكاـ القانوف الدولي العاـ 
 

  -التحكيم الوطني : -النوع الثاني :
وييػػػػػػدؼ ىػػػػػػذا التحكػػػػػػيـ إلػػػػػػي تسػػػػػػوية المنازعػػػػػػات المتعمقػػػػػػة بعالقػػػػػػات غيػػػػػػر مشػػػػػػبوىة لعنصػػػػػػر أجنبػػػػػػي وتحكمػػػػػػو 

   -:(1)قواعد القانوف الوطني مف انتقادات أىميا
 ثقة المستثمريف األجانب فيو وشكوكيـ مف تدخؿ الدولة بنفوذىا والتأثير في عدالة التحكيـ . عدـ -1
 القمؽ مف قياـ الدولة بأحداث تغيرات تشريعية مفاجئة تؤثر في مجريات التحقيؽ . -2

لػػػػػذا يفضػػػػػؿ التحكػػػػػيـ الػػػػػدولي الػػػػػذي يقػػػػػوـ بػػػػػو محكمػػػػػوف يختػػػػػارىـ أطػػػػػراؼ النػػػػػزاع مػػػػػف األشػػػػػخاص الػػػػػذيف ليػػػػػـ 
عة ويتمتعػػػػػوف بػػػػػالخبرة فضػػػػػاًل عمػػػػػا يػػػػػوفره التحكػػػػػيـ الػػػػػدولي مػػػػػف طمأنينػػػػػة النعقػػػػػاد جمسػػػػػاتو فػػػػػي بمػػػػػد خبػػػػػرة واسػػػػػ

 أجنبي ومثوؿ الدوؿ المتعاقد معيا أماـ مجمس التحكيـ عمي قدـ المساواة .

ومثػػػػار ىنػػػػا سػػػػؤاؿ أي نػػػػوع مػػػػف ىػػػػذه األنػػػػواع يتػػػػدرج التحكػػػػيـ الػػػػذي يػػػػتـ بػػػػيف الدولػػػػة المضػػػػيفة ورعايػػػػا 
 أجنبية ؟ دولة أخري أو شركة

ذىػػػػػب اتجػػػػػاة فػػػػػي الفقػػػػػة إلػػػػػي القػػػػػوؿ بػػػػػأف ىػػػػػذا التحكػػػػػيـ يعػػػػػد تحكيمػػػػػًا دوليػػػػػًا يخضػػػػػع لقواعػػػػػد القػػػػػانوف 

 .(2)الدولي العاـ 
فػػػػػي الواقػػػػػع أف ىػػػػػذا االتجػػػػػاه ال يمكػػػػػف األخػػػػػذ بػػػػػو فػػػػػي مجػػػػػاؿ التحكػػػػػيـ فػػػػػي منازعػػػػػات االسػػػػػتثمار ، فػػػػػإذا كػػػػػاف 

 صحيحًا أف ىناؾ تشابو .
فػػػػي أف الدولػػػػة قػػػػد تكػػػػوف طرفػػػػًا فيػػػػو كمػػػػا أف األطػػػػراؼ قػػػػد يتفقػػػػػوا مػػػػف ىػػػػذا التحكػػػػيـ والتحكػػػػيـ الػػػػدولي 

عمػػػػػى أف يػػػػػتـ تعيػػػػػيف المحكمػػػػػيف بواسػػػػػطة جيػػػػػة دوليػػػػػة غيػػػػػر أف ىػػػػػذا اليكفػػػػػي العتبػػػػػار ىػػػػػذا التحكػػػػػيـ تحكيمػػػػػًا 
 -دوليًا يخضع لقواعد القانوف الدولي العاـ وذلؾ لسببيف :

يـ بػػػػيف أشػػػػخاص القػػػػانوف الػػػػدولي العػػػػػاـ ىػػػػو أف التحكػػػػيـ الػػػػدولي العػػػػاـ قاصػػػػر عمػػػػػي التحكػػػػ -السبببببب األول :
وال يغيػػػػر مػػػػف ىػػػػذه الحقيقػػػػة مجػػػػرد كػػػػوف أحػػػػد طرفػػػػي ىػػػػذا التحكػػػػيـ دولػػػػة ذات سػػػػيادة فعنػػػػدما تكػػػػوف الدولػػػػة أحػػػػد 

                                                           
 .72ص  7222د/ أحمد التحكيم كوسيحة لفض المنازعات في مجال االستثمار متسسة بالجامعة (1)

 . 732نشر ص ت رخا دور القانون الدولي في حل مشكالت استهالك الثورة البترولية دار النهضة العربية القاهرة بدون طارق عز(2)



26 
 

طرفػػػػػي النػػػػػزاع فإنيػػػػػا تكػػػػػوف بصػػػػػفتيا شخصػػػػػًا مػػػػػف أشػػػػػخاص القػػػػػانوف المػػػػػدني التجػػػػػاري ولػػػػػيس بصػػػػػفتيا حامػػػػػؿ 

 .(1)لمسيادة وشخصا مف أشخاص القانوف الدولي 
فيتمثػػػػؿ فػػػػي أف اعتبػػػػار التحكػػػػيـ فػػػػي منازعػػػػات االسػػػػتثمار تحكيمػػػػًا دوليػػػػًا عامػػػػًا يػػػػؤدي إلػػػػي  -سبببببب الثبببباني :ال

نتػػػػػائج غيػػػػػػر مقبولػػػػػػة فمػػػػػف الصػػػػػػعوبة االعتػػػػػػراؼ لمحػػػػػػاكـ التحكػػػػػيـ التػػػػػػي تشػػػػػػكؿ الفصػػػػػؿ فػػػػػػي ىػػػػػػذه المنازعػػػػػػات 
نيػػػػػا بوصػػػػػفيا بصػػػػػفتيا محػػػػػاكـ دوليػػػػػة بػػػػػالمعني الػػػػػدقيؽ وأيضػػػػػًا مػػػػػف الصػػػػػعب االعتػػػػػراؼ باألحكػػػػػاـ الصػػػػػادرة ع

 .(2)أحكاـ دولية 
 1965مػػػػػػف اتفاقيػػػػػػة التسػػػػػػوية السػػػػػػممية لمنازعػػػػػػات الدوليػػػػػػة لسػػػػػػنة  37وىػػػػػػذا مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػو المػػػػػػادة 

حيػػػػػث نصػػػػػت عمػػػػػي أف " موضػػػػػوع التحكػػػػػيـ الػػػػػدولي ىػػػػػو تسػػػػػوية المنازعػػػػػات بػػػػػيف الػػػػػدوؿ بواسػػػػػطة قضػػػػػاه مػػػػػف 
يػػػػػدًا بالخضػػػػػوع لمحكػػػػػـ بحسػػػػػف اختيارىػػػػػا وعمػػػػػي أسػػػػػاس احتػػػػػراـ القػػػػػانوف وأف الرجػػػػػوع إلػػػػػي التحكػػػػػيـ يتضػػػػػمف تع

 نية .
يػػػػري الباحػػػػث أف التحكػػػػيـ فػػػػي منازعػػػػا االسػػػػتثمار ىػػػػو تحكػػػػيـ ذو طبيعػػػػة خاصػػػػة وذلػػػػؾ عمػػػػي اعتبػػػػار 
أف التحكػػػػػػيـ محػػػػػػؿ البحػػػػػػث يجمػػػػػػع بػػػػػػيف نػػػػػػوعى التحكػػػػػػيـ التقميػػػػػػد بػػػػػػيف ) الػػػػػػوطني والػػػػػػدولي ( وأف التحكػػػػػػيـ فػػػػػػي 

الػػػػػدولي الخػػػػػاص المتعمقػػػػػة بػػػػػالتحكيـ منازعػػػػػات االسػػػػػتثمار ىػػػػػو تحكػػػػػيـ دولػػػػػي خػػػػػاص يخضػػػػػع لقواعػػػػػد القػػػػػانوف 

 .(3)سواء في ذلؾ القواعد الموضوعية أو قواعد تنازع القوانيف
 
 

  

                                                           

 66/9/6110د / سراج أبو زيد التحكيم في عقود البترول ورق عمل إلعداد المحكم مركز عين شمس لمتحكيم في الفترة من (1)
 .8ص  6/01/6110حتى 
 . 691ص  0986النظام القانوني الستغلل النفط األحكام العربية جامعة الكويت سنة  د/ محمد يوسف عمون(2)

 .16ص  0911د / إبراهيم العناني المجوء إلي التحكيم الدولي رسالة دكتوراه حقوق عين شمس سنة (3)
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 نًبحث انثبَى ا

 االعتساف بأحكبو انتحكيى اندونى انخبص وتُفيرهب

 متهيد :

لقد كاف مف نتائج إطالة إجراءات التقاضى والبطء الشديد في الفصؿ في المنازعات المعروضة عمى 
لقضاء ، أف أصبح التحكيـ في الوقت الحاضر ، وأكثر مف أي وقت مضى ضرورة ممحة كوسيمة لفض ا

المنازعات ، خصوصا التجارية منيا لما يتسـ بو مف سرعة وسيولة في اإلجراءات تتمشى مع الطبيعة الخاصة 
 لألعماؿ التجارية .

ي تحكـ الشركات التجارية نصوصا وتقديرا مف المشرع لتمؾ الضرورة فقد ضمف معظـ التشريعات الت
تنظيـ التحكيـ ، إال أف ىذه النصوص قد تباينت أحكاميا مف قانوف إلى آخر ولـ يربط بينيا ثمة فمسفة مشتركة 
لى النظرة  ، فجاءت معالجة المشرع لموضوع التحكيـ في الشركات التجارية ، مفتقرة إلى األسس العامة وا 

حاالت التي لجأ إلييا المشرع مف قانوف إلى آخر في خصوص التحكيـ ، الشمولية ، ىذا فضال عف كثرة اإل
 األمر الذى أدى في كثير مف األحياف إلى التداخؿ بيف النصوص والمبس والغموض في تحديد نطاؽ تطبيقيا .

ومف القوانيف المتعمقة بالشركات التجارية والتي ضمنيا المشرع نصوصا بشأف التحكيـ نذكر منيا : 
 . (1)بإصدار قانوف ىيئات القطاع العاـ وشركاتو 1983لسنة  97ف رقـ القانو 

بأف تختص ىيئات التحكيـ المنصوص عمييا  1983لسنة  97مف القانوف رقـ  56فقد قضى في المادة 
في ىذا القانوف دوف غيرىا بنظر المنازعات التي تنشأ بيف شركات القطاع العاـ بعضيا وبعض ، أو بيف شركة 

مف ناحية وبيف الوحيدة نقض المنازعات الناشئة عف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف فيما بيف المتعامميف  قطاع عاـ
 باألوراؽ المالية .

وتناوؿ تحديد  1994/  7/  2في  1994( لسنة 1وقد صدر مؤخرا حكـ تحكيـ ىيئة سوؽ الماؿ رقـ )
 95مف القانوف رقـ  52عميو في المادة نطاؽ المنازعات التي يجب عرضيا عمى التحكيـ اإلجبارى المنصوص 

 بشأف سوؽ رأس الماؿ . 1992لسنة 

إال أف المشرع لـ يكتؼ بتمؾ المعالجة الجزئية لمتحكيـ في القوانيف المختمفة ، ولكنو اختص شركات 
 التأميف بتحكيـ خاص وقرر لو أحكاما تختمؼ عف أحكاـ التحكيـ اإلجبارى في شركات القطاع العاـ بالرغـ مف

 1981لسنة  10مف القانوف رقـ  84أف شركات التأميف تعتبر مف شركات القطاع العاـ ، فقد أعطت المادة 
                                                           

1
 َ . 1983/  8/  14، ربثغ أ فٟ  31اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ ، اٌؼذد  -
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بشأف الرقابة واإلشراؼ عمى التأميف في مصر ، ألطراؼ النزاع حرية المجوء لمتحكيـ ، ولكف إذا اتفؽ األطراؼ 
وء إلى التحكيـ وفقا لنص المادة المذكورة عمى عمى المجوء إلى التحكيـ بعد وقوع النزاع فإنيـ يجبروف عمى المج

 . (1)1971لسنة  10طرح ىذا النزاع عمى ىيئات التحكيـ المنصوص عمييا في القانوف رقـ 

 حيث أحالت ىذه المادة عمى القانوف األخير فيما يتعمؽ باختصاص تمؾ الييئات .

 -:تشريع المصرى ومف استعراض أحكاـ التحكيـ يتبيف أف ىناؾ نوعيف لمتحكيـ في ال

 النوع األول : التحكيم اإلجبارى  

ـ ، وىذا النوع مف 1992لسنة  95،  1983لسنة  97وىو التحكيـ المنصوص عميو في القانونيف رقـ 
 . (2)التحكيـ تنعدـ إرادة أطراؼ النزاع سواء فيما يتعمؽ بالمجوء إليو أو فيما يتعمؽ باختيار الجية المختصة

مف النظاـ العاـ وال يجوز لألطراؼ االتفاؽ عمى مخالفتيا ، فال يجوز ألطراؼ النزاع وتعد تمؾ األحكاـ 
في المنازعات التي يخضع ليذا النوع مف التحكيـ االتفاؽ عمى عدـ المجوء إليو وكذلؾ ال يستطيعوف االتفاؽ 

ؾ إذف مف تفسير عمى ىيئة أخرى بخالؼ المنصوص عمييا في أي مف ىذيف القانونيف لنظر النزاع وليس ىنا
لمتحكيـ اإلجبارى الوارد في القانوف األخير سوى رغبة المشرع في سرعة الفصؿ في المنازعات المتعمقة باألوراؽ 

 . (3)المالية لما ينطوى ذلؾ مف التشجيع عمى التعامؿ في ىذه األوراؽ

 النوع الثانى : التحكيم االختيارى 

ة التي ينظر النزاع مرىوف بإرادة األطراؼ ، ويختص ىذا النوع يكوف المجوء إليو واختيار الييئة أو الجي
،  1983لسنة  97مف التحكيـ بنظر كافة المنازعات فيما عدا المنازعات المنصوص عمييا في القانونية رقـ 

 . 1992لسنة  95

وألغى بشأف التحكيـ في المواد المدنية والتجارية  1994لسنة  27وقد صدر في مصر مؤخرا القانوف رقـ 
 . 513إلى  501أحكاـ التحكيـ المنصوص عمييا في قانوف المرافعات مف المواد 

ىنا ىو ىؿ ألغى القانوف المذكور كافة النصوص المتعمقة بالتحكيـ الواردة في القوانيف المختمفة  والسؤاؿ
 السالؼ ذكرىا ؟

 عمى أف : 1991لسنة  27مف القانوف رقـ  1فقرة  4تنص المادة 

                                                           
1

 ( . 31َ ، اٌؼذد )1921زّجش عج 30اٌغش٠ذح اٌشع١ّخ فٟ  -
2

 .  29َ ، ص ١ٔٛ٠1992ٗ عٕخ  21إٌّؼمذح ٠َٛ  93ِؼجطخ ِغٍظ اٌشؼت اٌغٍغخ  -
3

 َ . 1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  3اٌّبدح  -
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التحكيـ في حكـ ىذا القانوف إلى التحكيـ الذى يتفؽ عميو طرفا النزاع بإرادتيما الحرة سواء كاف  يتصرؼ لفظ
 الجية التي تتولى إجراءات التحكيـ بمقتضى اتفاؽ الطرفيف منظمة أو مركز لمتحكيـ أو لـ يكف كذلؾ .

ىو التحكيـ االختيارى ،  1994لسنة  27ومؤدى ىذه المادة أف التحكيـ الذى تسرى عميو أحكاـ القانوف رقـ 
أي التحكيـ الذى يتـ المجوء إليو باتفاؽ األطراؼ ، ويتـ تحديد الجية أو الييئة التي تتولى إجراءات التحكيـ باتفاؽ 
األطراؼ أيضا ، فالتحكيـ يجب أف يكوف اختياريا سواء مف حيث المجوء إليو أو مف حيث تحديد الجية أو الييئة 

 التي تنظر النزاع .

وعمى ذلؾ فإنو يخرج مف نطاؽ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف كمية التحكيـ اإلجبارى المنصوص عميو في 
، حيث إف إرادة األطراؼ في ىذا التحكيـ منعدمة ، سواء مف  1992لسنة  95،  1982لسنة  97القانونيف رقمى 

لنزاع مجبريف إلى ىذا التحكيـ ، كما أف حيث المجوء إليو أو اختيار الجية التي تتولى إجراءات التحكيـ ، فأطراؼ ا
 الجية التي تتولى إجراءاتو منصوص عمييا في ىذيف القانونيف ومفروضة عمى أطراؼ النزاع .

يستمـز  1994لسنة  27أما التحكيـ في منازعات شركات التأميف فإف مدى خضوعو ألحكاـ القانوف رقـ 
 التفرقة بيف فرضيف :

طراؼ إلى المجوء إلى التحكيـ قبؿ وقوع النزاع في ىذا الفرض يخضع التحكيـ الفرض األوؿ : إذا اتفؽ األ -1
باعتبار أنو تحكيما اختياريا في كؿ جوانبو ، سواء مف حيث حرية المجوء إلى  1994لسنة  27لمقانوف رقـ 

 التحكيـ أو مف حيث تحديد الجية أو الييئة التي تتولى إجراءات التحكيـ .
تفؽ أطراؼ النزاع بعد وقوعو عمى إحالتو لمتحكيـ ، ففي ىذا الفرض قد أعطت المادة الفرض الثانى : إذا ا -2

االختصاص بنظر تمؾ المنازعات لمييئات المنصوص عمييا في  1981لسنة  15مف القانوف رقـ  84
 وعمى ذلؾ فإف التحكيـ في ىذا الفرض ليس اختياريا أو إجباريا في كؿ جوانبو 1971لسنة  60القانوف رقـ 

جبارى مف  1994لسنة  27، فيو اختيارى مف حيث لجوء األطراؼ إليو ويخضع في ذلؾ القانوف رقـ  ، وا 
حيث الييئة التي تنظر النزاع ويخرج بالتالى في ىذا الخصوص مف الخضوع ألحكاـ ىذا القانوف ويخضع 

 . 1971لسنة  60ألحكاـ القانوف رقـ 

 60بشأف ىيئات القطاع العاـ وشركاتو قد ألغى القانوف رقـ  1983لسنة  97وجدير بالذكر أف القانوف رقـ 
مف القانوف  55، ويسرى ذات الحكـ عمى التحكيـ في منازعات االستثمار المنصوص عميو في المادة  1971لسنة 
في ىذا الخصوص  1994لسنة  27، حيث أف المجوء في ذاتو اختيارى فيخضع القانوف رقـ  1989لسنة  230رقـ 

لجية التي تنظر النزاع فمـ يتركيا المرع التفاؽ األطراؼ ولكنو حدد المركز اإلقميمى لمتحكيـ التجارى الدولى ، أما ا
لسنة  27بالقاىرة لكى يتولى الفصؿ في ىذه المنازعات ، فيخرج التحكيـ في ىذا الشأف مف أحكاـ القانوف رقـ 

1994 . 
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 انًطهب األول

 حكى انتحكيى وتُفيرِ

 متهيد :

والقواعد القانونية واألركاف األساسية  األصوؿصياغة حكـ التحكيـ قدرات قانونية وكفاءة معرفة  تتطمب
لصياغة الحكـ النيائي سواء ألصحاب القانوف والقضاء بصفة خاصة ) أو لممصمحيف بصفة عامة ( وذلؾ 

أال ينفذ الحكـ عف األمور التي لخطورة اآلثار القانونية المترتبة عمييا فالبد أف يكوف الحكـ ذا منيجية وسببا و 
 عيد بيا إلى المحكـ في طمبات التحكيـ .

فضال عف أف األحكاـ الصادرة مف المحكـ ممزمة لمطرفيف وتعتبرىا مما يوجب األحكاـ بصياغتيا وفؽ 
مكانية تنفيذىا صياغة لمحقوؽ .  األصوؿ القانونية لضماف سالمتيا ووضوح منطوقيا وا 

 ذا المطمب عف حكـ التحكيـ عمى النحو التالى :وعمى ذلؾ سنتناوؿ في ى

 الفرع األوؿ : تعريؼ حكـ التحكيـ .

 الفرع الثانى : تنفيذ حكـ التحكيـ .

 الفرع األول : تعريف حكم التحكيم 

لـ يضع المشرع في التشريعات محؿ المقارنة تعريؼ محدد لحكـ التحكيـ حيث ترؾ المسألة لمفقو والقضاء 
فقو حكـ التحكيـ بأنو القرار الصادر عف ىيئة التحكيـ في الخصومة المنعقدة أماميا سواء . فقد عرؼ بعض ال

 . (1)كاف صادر في موضوع ىذه الخصومة كمو أو في جزء منو أو في مسألة مف المسائؿ اإلجرائية

ئيا وقيؿ بأف الحكـ الذى يفصؿ في حؿ النزاع أو في نقطة أو مطمب مف نقاط ومطالب النزاع فصال نيا
 . (2)ويكوف إلزاميا عمى أطراؼ النزاع

كما يشمؿ بأنو الحكـ النيائي الصادر بأغمبية مف ىيئة التحكيـ المستوفى بياناتو في منازعة بيف أطراؼ 
 . (3)المنازعة والذى يفصؿ بشكؿ كمى أو جزئى في المسائؿ المتنازع عمييا في مدة زمنية محددة

 
                                                           

1
١خ ، د / ػ١ذ ِؾّذ اٌمظبص : ؽىُ اٌزؾى١ُ ، دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ فٟ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ ٚاٌّمبسْ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث -

 .  20، ص  2004/  2003اٌمب٘شح ،
2

 .  30َ ، ص 1998د / ػجذ اٌؾ١ّذ األؽذة : ِٛعٛػخ اٌزؾى١ُ اٌذٌٚٝ ، اٌّغٍذ اٌضبٔٝ ، داس اٌّؼبسف ، اإلعىٕذس٠خ ،  -
3

 .  413َ ، ص 2010د/ ِؾّذ طبٌؼ ػٍٝ اٌؼذاٜٚ : اٌزؾى١ُ فٟ اٌّؼبِالد اٌّظشف١خ ، سعبٌخ دوزٛساٖ ٌغٕخ  -
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 الفرع الثانى : تنفيذ حكم التحكيم 

يكتسب حكـ التحكيـ حجية الشئ المقضى كالحكـ الصادر مف القضاء العادى غير أف الحكـ الصادر 
مف القضاء العادى يكوف قابال لمتنفيذ ، ألنو يصدر مف جية رسمية القضاء مذيال بالصيغة التنفيذية بينما حكـ 

ف األمر يقتضى االستعانة بسمطة التحكيـ يصدر مف جية عرفية ال تممؾ وضع صيغة التنفيذ عميو ، ومف ثـ فإ
 . (1)رسمية لتأمر بتنفيذه

وتذىب تشريعات الدوؿ إلى تعييف الضابط الواجب اتباعو لمتفرقة بيف حكـ التحكيـ الوطنى وحكـ التحكيـ 
األجنبي وكذلؾ االتفاقات الدولية ، وفى حالة عدـ تحديد ىذا الضابط بموجب تشريعات الدوؿ أو ىذه االتفاقيات 

لية فإف الفقو تأرجح بيف ضوابط رئيسية وىى جنسية الخصوـ أو محؿ اإلقامة أو المكاف الذى يصدر فيو الدو 
 الحكـ أو القانوف الواجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ .

فإف حكـ التحكيـ يعد اختيارا إذا صدر في تحكيـ يجرى وفؽ إجراءات أجنبية بغض النظر عف المكاف 
 . (2)تحكيـالذى يصدر فيو حكـ ال

في المادة األولى منو فطبقا  1994لسنة  27وقد حسـ المشرع المصرى في قانوف التحكيـ المصرى رقـ 
نما يتطمب األمر شرطا  ألحكاـ ىذه المادة لـ يعد يكفى العتبار حكـ التحكيـ أجنبيا مجرد صدوره خارج مصر وا 

األطراؼ عمى إخضاع التحكيـ لقانوف التحكيـ  آخر ، وىو أف يطبؽ عمى النزاع قانوف أجنبى ، أما إذا اتفؽ
 . (3)المصرى فال يمكف اعتبار حكـ التحكيـ أجنبيا سواء صدر في مصر أو خارج مصر

ال تسرى إال عمى أحكاـ التحكيـ الصادرة  1994لسنة  27ومف ثـ فإف أحكاـ قانوف التحكيـ المصرى رقـ 
رافو عمى خضوعو لمقانوف المصرى ومف ثـ فإف في مصر ، وعمى كؿ تحكيـ يجرى خارج مصر واتفقت أط

المشرع المصرى قد أخذ بضابط المكاف والقانوف الواجب التطبيؽ والتمييز بيف الحكـ الوطنى والحكـ األجنبي ، 
وعمى ذلؾ فإف أحكاـ التحكيـ التي تصدر خارج مصر دوف اتفاؽ األطراؼ عمى سرياف قانوف التحكيـ المصرى 

، كما سنوضح ذلؾ كما   (4)القانونية التي ينص عمييا ىذا القانوف بشأف تنفيذ أحكاـ التحكيـفي تنفيذىا لمقواعد 
 -يمي:

 
                                                           

1
 . 429َ ، ص 2002ِؾّذ اٌمبػٟ : ِٛعٛػخ اٌزؾى١ُ اٌزغبسٜ ، داس اٌششٚق ، د / خبٌذ  -

2
د / فٛصٜ ِؾّذ عبِٝ : اٌزؾى١ُ اٌزغبسٜ اٌذٌٚٝ ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ، ِىزجخ داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ ، األسدْ ،  -

 .  100َ ، ص 1995
3

 َ . 1994غٕخ ٌ 22ساعغ اٌّبدح األٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ سلُ  -
4

َ ، ص 1996د/ سأفذ ِؾّذ سش١ذ : رٕف١ز أؽىبَ اٌّؾى١ّٓ اٌٛؽ١ٕخ ، دساعخ ِمبسٔخ ، سعبٌخ دوزٛساٖ ؽمٛق ، اٌمب٘شح ،  -

83  . 
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 إجزاءات تهفيذ حلم التحليم : -أواًل:

فور صدوره ويكوف واجب النفاذ غير أنو ال يكوف مشموال  بو األمر المقضى لقوةحكـ التحكيـ يكوف جائز 
 ء الدولة المراد تنفيذ الحكـ فييا .بالنفاذ لذلؾ يتعيف صدور أمر مف قضا

وىذا األمر و الذى يعطى حكـ التحكيـ صفة السند التنفيذي وطمب تنفيذ حكـ التحكيـ يقوـ بإجراءات 
 (1)مف قانوف المرافعات المدنية التجارية المصرية 200 – 194األوامر عمى عرائض النصوص عمييا في المواد 

. 

مف القانوف لسنة  9ـ كتاب المحكمة المختصة والمشار إلييا في المادة ويعتبر إيداع حكـ التحكيـ في قم
لسنة  27ـ إجراءا أوليا وضروريا تمييدا إلسباغ األمر بالتنفيذ عميو ، ويوجب قانوف التحكيـ المصرى رقـ 1994
منو  عمى المحكـو لصالحو في حكـ التحكيـ أف يودع أصؿ حكـ التحكيـ أو صورة موقعو 47في المادة  1994

وذلؾ بالمغة التي صدر بيا أو ترجمة بالمغة العربية مصدقا عمييا مف جية معتمدة إذا كاف حكـ التحكيـ صادر 
لسنة  27مف قانوف التحكيـ المصرى  9بمغة أجنبية وذلؾ في قمـ كتاب المحكمة المشار إلييا في المادة 

1994(2) . 

ثـ يقوـ كاتب المحكمة بتحرير بيذا اإليداع ويجوز لكؿ مف طرفى التحكيـ أف يحصؿ عمى صورة مف ىذا 
 . (3)المحضر

 والسؤاؿ ىنا : ما ىي الحكمة مف ىذا اإليداع ؟

تكمف الحكمة ىي كوف اإليداع يمكف قضاء الدولة المراد تنفيذ الحكـ فييا مف فرض واليتو عمى حكـ 
توافر شروط تنفيذه بعدـ معارضة الحكـ قضائى سابؽ صدوره مف المحاكـ المصرية في التحكيـ والتأكد مف 

موضوع النزاع وأنو ال يمثؿ مخالفة لمنظاـ العاـ في مصر وأنو قد تـ إعالنو لممحكوـ عميو إعالنا قانونيا 
 . (4)1994لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصرى  2/ 58صحيحا وذلؾ عمال بالمادة ) 

عض الشراح أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف أف يتولى إيداع حكـ التحكيـ المحكـ الذى فصؿ في النزاع ويرى ب
ف كاف األصؿ أف يقوـ باإليداع مف صدر لصالحو حكـ التحكيـ والذى يسعى بالتالى إلى تنفيذه  . (5)وا 

                                                           
1

 .  216َ ، ص 1991د / ئثشا١ُ٘ أؽّذ ئثشا١ُ٘ : اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ ،  -
2

 . 1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  9ساعغ ٔض اٌّبدح  -
3

 .  358/ ِؾّذ ٔٛس شؾبرٗ : اٌشلبثخ ػٍٝ أػّبي اٌّؾى١ّٓ ، ص  د -
4

 .  289، ص  1982د / أ١ِٕخ ِظطفٝ إٌّش : لٛا١ٔٓ اٌّشافؼبد ، ِٕشأح اٌّؼبسف ، اإلعىٕذس٠خ ،  -
5

 . 1994/  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  2/ 58ساعغ ٔض اٌّبدح  -

Bertin Le Ro\le du judge dams l'execution de la sentemce arbitrale . Rev . arb 1983 , P . 285 . 
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كـ أصؿ ويجب عمى مف صدر لصالحو حكـ التحكيـ ويرغب في تنفيذه أف يرفؽ مع طالب تنفيذه الح
الحكـ أو صورة موقعو منو وصورة مف اتفاؽ التحكيـ وترجمة مصدؽ عمييا مف جية معتمدة إلى المغة العربية 
لحكـ التحكيـ إذا لـ يكف صادرا بالمغة العربية وصورة مف المحضر الداؿ عمى إيداع الحكـ قمـ كتاب المحكمة 

 . (1)1994لسنة  27رى مف قانوف التحكيـ المص 56،  47المختصة عمال بالمادتيف 

 58/1وقد وضع المشرع المصرى ميعاد ال يجوز أف يقدـ خاللو طمب تنفيذ حكـ التحكيـ حيث أف المادة 
ينص عمى أف ال يقبؿ طمب تنفيذ حكـ المحكميف إذا لـ يكف ميعاد  1994لسنة  27مف قانوف التحكيـ المصرى 

وف يوما مف تاريخ إعالف حكـ التحكيـ لممحكوـ عميو رفع دعوى بطالف الحكـ قد اقتضى ، وىذا الميعاد تسع
 . (2)1994لسنة  27مف قانوف التحكيـ المصرى  54عمال بنص المادة 

وبناء عمي ذلؾ يرى الباحيث أنو لكى يتـ قبوؿ طمب تنفيذ حكـ التحكيـ إذا قدـ يعد القضاء الميعاد 
 . (3)السابؽ وىو التسعوف يوما وال يقبؿ إذا ما قدـ قبؿ انقضائو

وىذا الميعاد يقتضى مف طالب تنفيذ الحكـ أف يرفؽ الطمب بتنفيذ الحكـ أثناء طمب تنفيذه صورة مف إعالف 
المحكوـ عميو بحكـ التحكيـ حتى يتحقؽ القاضي المختص بالنظر في طمب التنفيذ مف توافر شروط قبوؿ 

 . (4)الطمب

فيذ حكـ التحكيـ يعتبر عمال والئيا ال يأخذ طابع والرأى الغالب فقيا وقضاء في مصر وفرنسا أف األمر بتن
الخصومة القضائية ، فيو يعد مف قبيؿ األوامر عمى العرائض ألف اليدؼ ىو إضفاء القوة التنفيذية عمى حكـ 

مف قانوف المرافعات الخاصة باألوامر عمى  300 – 194التحكيـ ، ومف ثـ نطمؽ عميو أحكاـ المواد 
 . (5)العريضة

ذا كاف  الرأي الغالب في الفقو والقضاء يرى أف األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ يعد مف قبيؿ األوامر عمى وا 
 العرائض إال أف ىناؾ فروقا بينيما فيما يخص بالتظمـ مف ىذا األمر .

 

 

                                                           
1

 َ .1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  56،  42ساعغ ٔض اٌّبدر١ٓ  -
2

 َ .1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  54،  1/ 58ساعغ ٔض اٌّبدر١ٓ  -
3

 .  239َ ، ص 1996وزٛساٖ ؽمٛق إٌّٛف١خ ، أظش د / ػبؽف ِؾّذ اٌفمٝ : اٌزؾى١ُ فٟ إٌّبصػبد اٌجؾش٠خ ، سعبٌخ د -
4

د / أؽّذ ِب٘ش صغٍٛي : أطٛي اٌزٕف١ز ٚفمب ٌّغّٛػخ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌّشرجطخ ثٙب ، اٌطجؼخ  -

 .  232، ص  1990اٌشاثؼخ ، داس       ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، اٌمب٘شح ، 
5

 .13، ص  1986ٌٕٙؼخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ، د / فزؾٝ ٚاٌٝ : اٌزٕف١ز اٌغجشٜ ، داس ا -
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 وبناء عمى ما سبؽ يتبيف لمباحث أنو إذا كاف :

مف قانوف  199، 197 بالمواد يجوز التظمـ مف األمر عمى عريضة سواء في حالة قبولو أو رفضو عمال
ذا كاف يجوز  المرافعات فإنو ال يجوز التظمـ مف األمر الصادر بتنفيذ حكـ التحكيـ إال في حالة األمر برفضو وا 
التظمـ مف األمر عمى عريضة أماـ القاضي األمر أو المحكمة المختصة التي يتبعيا القاضي فإف التظمـ مف 

مف قانوف التحكيـ  9يكوف إال أماـ المحكمة المختصة المشار إلييا في المادة أمر رفض تنفيذ حكـ التحكيـ ال 
 . (1)1994لسنة  27المصرى رقـ 

 الثانىاملطلب 

 تهفيذ أحلام التحليم الدوىل يف مهاسعات املشزوعات املشرتكة 

ـ عمى كيؼ يمكف تنفيذ حكـ التحكيـ وما ىي إجراءاتو وكيؼ يمكف المنازعة واإلشكاؿ في تنفيذه ، والطع
 حكـ التحكيـ بالبطالف وأثرىا عمى تنفيذ حكـ التحكيـ وسوؼ نوضح ذلؾ عمى النحو التالى :

 مدى قابمية حكم التحكيم لمتنفيذ  -0 

األحكاـ الصادرة مف القضاء العادى تصبح سندات تنفيذية تقبؿ التنفيذ الجبرى إذا ما صدرت غير قابمة 
انت انتيائية حكـ القانوف أو بفوات ميعاد الطعـ أو بتأييد محكمة ثانى لمطعف بناء عمى اتفاؽ الخصوـ أما إذا ك

 . (2)درجة لمحكـ الذى أصدرتو محكمة أوؿ درجة

أما أحكاـ المحكميف فيى تخضع لرقابة قضاء الدولة قبؿ أف يدخؿ حيز التنفيذ بأمر يصدره القاضي 
 . (3)المختص بالمحكمة التي أودع أصؿ الحكـ قمـ كتابيا

حكمة النقض ذىبت إلى أف المقصود مف األمر تنفيذ حكـ المحكميف وجود مشارطة التحكيـ وأف أما م
المحكـ قد راعى الشكؿ الذى يتطمب القانوف سواء عند الفصؿ في النزاع أو عند كتابة الحكـ دوف أف يخوؿ 

 . (4)لمقاضى الفصؿ في الحكـ مف الناحية الموضوعية ومدى مطابقتو لمقانوف

حكيـ يجوز حجية األمر المقضى بمجرد صدوره رغـ أف يكوف غير قابؿ لمتنفيذ الجبرى إال بعد وحكـ الت
صدور األمر بتنفيذه مف رئيس المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع وعدـ قابمية حكـ التحكيـ لمتنفيذ الجبرى إال 

 بعد صدور أمر التنفيذ ال ييدـ حجية ىذا الحكـ .
                                                           

1
 َ . 1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ سلُ  9ساعغ ٔض اٌّبدح  -

2
 . 134د / ػضِٝ ػجذ اٌفزبػ : لٛاػذ اٌزٕف١ز اٌغجشٜ فٟ لبْٔٛ اٌّشافؼبد ، داس اٌفىش اٌؼشثٝ ، اٌمب٘شح ، ص  -

3
 .  356َ ،ص 1993ػٍٝ أػّبي اٌّؾى١ّٓ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،  د / ِؾّذ ٔٛس شؾبرٗ : اٌشلبثخ -

4
 .  422، ص  9ِغّٛػخ أؽىبَ اٌزٕف١ز ط  1928/  2/  15ٔمغ ِذٔٝ عٍغخ  -
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نفيذ يفقد الحكـ قوتو التنفيذية دوف أف يفقد حجيتو إذا تستمر ىذه الحجية وال تزوؿ فإذا لـ يصدر األمر بالت
 . (1)عنو إال في حالة صدور حكـ ببطالنو

ووفقا لقواعد القانوف الدولى فإف نيائية الحكـ الصادر في الحكـ يرتبط بما يقرره قانوف الدولة التي صدر 
 فييا ىذا الحكـ .

الفرنسي والتشريع الكويتى ينظر إلى خصومة التحكيـ عمى أنيا خصومة أوؿ  فبعض التشريعات كالتشريع
درجة مف درجات التقاضى ومف ثـ فإنو يجوز الطعف في الحكـ الصادر فييا باالستئناؼ ،فالتشريع الفرنسي 

عات مف قانوف المراف 1482يجيز الطعف في الحكـ الصادر في التحكيـ ما لـ يتفؽ الخصوـ عمى ذلؾ ) المادة 
 . (2) المدنية الفرنسي (

أما في نظر المشرع المصرى فإف أحكاـ التحكيـ تسمى عمى أحكاـ القضاء العادى فيى غير قابمة 
 لممراجعة شكال وموضوعا .

عمى أف " ال يقبؿ أحكاـ التحكيـ  1994لسنة  27مف قانوف التحكيـ المصرى رقـ  1/  52تنص المادة 
قانوف الطعف فييا بأى طريؽ مف طرؽ الطعف المنصوص عمييا في قانوف التي تصدر طبقا ألحكاـ ىذا ال

 . (3)المرافعات المدنية والتجارية "

 والسؤال هنا : ما الحكم إذا تطرقت الصفة األجنبية إلى الحكم ؟

 أنو ال تبدو ثمة مشكمة في تنفيذ األحكاـ أو األوامر الوظيفية إذ أف سمطة القضاء وسمطة التنفيذب اإلجابة
 تخضعاف لذات السيادة ، فإذا تطرقت الصفة األجنبية إلى الحكـ فإنو يجب التفرقة بيف فرضيف :

إذا أريد التنفيذ في الدولة التي صدر فييا الحكـ أو األمر ففي ىذا الفرض يجرى تنفيذ  الفرض األول :
 اـ الوطنية التي تصدرىا .الحكـ في تمؾ الدولة بمقتضى قواعد التنفيذ الجدى شأنو في ذلؾ شأف سائر األحك

إذا أريد التنفيذ في دولة أخرى غير تمؾ التي صدر فييا الحكـ أو األمر ففي ىذا الفرض  الفرض الثانى :
يصدر الحكـ أو األمر باسـ سيادة دولة أجنبية وتعمؿ سمطة التنفيذ باسـ سيادة دولة أخرى ، فانفصاؿ سمطة 

خضاع كؿ منيم ا لسيادة دولة غير التي تخضع ليا األخرى مدعاة لمتساؤؿ عف القضاء عف سمطة التنفيذ وا 
 مدى ضرورة االعتراؼ باألحكاـ واألوامر األجنبية وعف مدى إمكانية تنفيذىا .

                                                           
1

 .139َ ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ ، ص 1928د / ِؾّذ ػجذ اٌخبٌك ػّش : ِجبدئ اٌزٕف١ز ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،  -
2

 اٌّشافؼبد اٌفشٔغٟ .ِٓ لبْٔٛ  1482ساعغ ٔض اٌّبدح  -

 .  255د / ِؾّذ ٔٛس شؾبرٗ : اٌشلبثخ ػٍٝ أػّبي اٌّؾى١ّٓ ، ص 
3

 .  1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  1152ساعغ ٔض اٌّبدح  -
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والحقيقة أف االعتراؼ غير المشروط باألحكاـ واألوامر األجنبية لدوؿ ما ومعاممتيا معاممة األحكاـ 
لسيادة الدولة التي صدر ىذا الحكـ عف محاكميا . وىو ما يتنافى مع واألوامر الوطنية يتضمف معنى الخضوع 

اعتبارات السيادة ذلؾ أف تنفيذ ىذه األحكاـ أو األوامر يقتضى أف يقوـ مجاؿ السمطة العامة بوضع الحكـ أو 
 . (1)األمر األجنبي موضع التنفيذ بما ينطوى عميو ذلؾ مف انصياعيـ ألوامر تأمف الخارج

قت عدـ االعتراؼ بآثار األحكاـ أو األوامر األجنبية ورفض تنفيذىا بصورة مطمقة يتعارض وفى ذات الو 
مع حاجة المعامالت الدولية والمحافظة عمى مصالح األفراد عبر الحدود يؤدى إلى نتائج غير مقبولة في محيط 

 . (2)المعامالت الخاصة الدولية

 كترونى ؟والسؤال هنا : ما الحكم إذا كان حكم التحكيم إل

حكـ التحكيـ حتى يمكف تنفيذه البد أف يتوافر فيو شروط معينة حتى يتمتع بالصالحية و االجابة بأف 
القانونية وىذه الشروط تنحصر أف يكوف حكـ التحكيـ مكتوب وأف يكوف موقع مف قبؿ المحكميف وأف يكوف 

وىنا تثار مشكمة الكتابة في حكـ التحكيـ  مستوفيا جميع البيانات الضرورية الخاصة بعممية التحكيـ بأكمميا ،
اإللكترونى حيث أنو كما يتطمب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبا البد أيضا أف يكوف حكـ التحكيـ مكتوبا وىذا ما 

مف التقنيف الجديد لإلجراءات المدنية الفرنسي والذى حدد أف حكـ التحكيـ الدولى البد أف  1473أكدتو المادة 
 . (3)يكوف مكتوبا

وتنفيذ حكـ التحكيـ اإللكترونى الطميؽ في الدوؿ التي تعترؼ بأحكاـ التحكيـ الطميؽ ال توجد فيو أدنى 
مشكمة مثؿ فرنسا حيث تعترؼ بالنفاذ الدولى ألحكاـ التحكيـ الطميؽ ، ولكف المشكمة تدؽ في الدوؿ التفاقيات 

ى ألحكاـ التحكيـ الطميؽ حيث لـ يمقى ىذا الحكـ أي الدوؿ مثؿ اتفاقية نيويورؾ التي ال تعترؼ بالنفاذ الدول
 صدى قانونى في ىذه الدوؿ.

وبذلؾ يرى الباحث أنو البد مف وجود اتفاقيات دولية تتضمف في الئحتيا إلزاـ الدوؿ في ىذه االتفاقية 
وانيف ىذه الدوؿ قبوؿ وتنفيذ أحكاـ التحكيـ في ىذه الحالة يمكف تنفيذ ىذه األحكاـ ولكف ذلؾ مشروط أف تكوف ق

ال تتعارض مع ىذه االتفاقية ، ولكف ما ىي إجراءات إصدار األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ اإللكترونى ، األحكاـ 

                                                           
1

 .  129د / طبٌؼ عبد إٌّضالٜٚ : االخزظبص اٌمؼبئٝ ، ص  -
2

 أظش اٌفمٗ اٌفشٔغٟ : -

MAYER . op . cit ., P . 257 . 

 . 180طبٌؼ عبد إٌّضالٜٚ : االخزظبص اٌمؼبئٝ ، ص د / 

Article 1973 of the new civil procedures coode . 

 . 456د / طفبء فزٛػ عّؼخ : ِٕبصػبد ػمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ، ص 
3

داس اٌغبِؼخ  د / طفبء فزٛػ عّؼخ : ِٕبصػبد ػمٛد اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌمؼبء ٚاٌزؾى١ُ ، آ١ٌبد فغ إٌّبصػبد ، -

 .  429َ ، ص 2013اٌغذ٠ذح ، 
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التحكيمية ينقصيا القوة التنفيذية التي ال تكوف ليا إال بأمر مف قضاء الدولة الكتساب عنصر األمر والحد عمى 
 . (1)الرغـ مف ليا مف قيمة قانونية ذاتية

تختمؼ إجراءات التنفيذ حسب ما إذا كاف حكـ التحكيـ الدولى األجنبي يخضع لقانوف التحكيـ المصرى 
ـ في المواد المدنية والتجارية وذلؾ بتوافر المعايير المنصوص عمييا في ىذا القانوف 1994لسنة  27رقـ 

ـ في المواد المدنية والتجارية أو 1994لسنة  27العتبار التحكيـ أجنبيا وخاصعا لقانوف التحكيـ المصرى رقـ 
كوف التحكيـ األجنبي الصادر في الخارج غير خاضع ليذا القانوف ومف ثـ يخضع التفاقية نيويورؾ بتوافر 

 . (2)شروط االتفاقية

 وبناء عمى ما سبؽ يرى الباحث أنو :

تتبع فيو  1994لسنة  27إذا كاف حكـ التحكيـ الدولى الخاص يخضع لقانوف التحكيـ المصرى 
اإلجراءات الخاصة بالتحكيـ المصرى السابؽ بيانيا . أما إذا كاف الحكـ صادر في الخارج وغير خاضع لقانوف 
التحكيـ المصرى يخضع التفاقية نيويورؾ بتوافر شروط االتفاقية مع مالحظة أنو يوجد أحكاـ ال تخضع ليذه 

 صدر فييا الحكـ ال تكوف منظمة التفاقية نيويورؾ .االتفاقية إذا صدرت في الخارج وال تكوف الدولة التي 

وأخيرا البد مف وجود ضمانات لتنفيذ حكـ التحكيـ اإللكترونى وذلؾ بإيداع ضماف مالى بقياـ األطراؼ 
قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ بتحويؿ مبم  نقدى إلى حساب مركز التحكيـ اإللكترونى ويظؿ ىذا المبم  مغمقا 

ؼ التصرؼ فيو إال بعد فوات مدة محددة مسبقا في اتفاؽ التحكيـ وتمؾ المثابة يستطيع مركز ال يمكف لألطرا
التحكيـ أف ينفذ حكمو بسيولة عمى األطراؼ وذلؾ بأف يجعؿ النتيجة المترتبة عمى عدـ تنفيذ حكـ التحكيـ 

إللكترونية الدولية التي تتـ بيف اإللكترونى المنصرؼ في ىذا المبم  ، ويتـ تطبيؽ ىذه الوسيمة في عقود التجارة ا
 . (3)الجيتيف أو مؤسسة أعماؿ ومؤسسة أعماؿ ) تاجر وتاجر ( وعقود االستيالؾ اإللكترونية

مع التحفظ عمى بطاقات االئتماف وذلؾ عمى مف يتفؽ أحد أطراؼ النزاع مع مركز التحكيـ اإللكترونى 
 . (4)ئتمافعمى أف يكوف ليذا األخير سمطة التحفظ عمى بطاقة اال

                                                           
1

َ 2008د / ؽبصَ ؽغٓ عّؼخ : ارفبق اٌزؾى١ُ ٚؽشق االرفبق ػجش ٚعبئً االرظبي اٌؾذ٠ضخ ، دساعخ ؽبٌخ ، سؤ٠خ شخظ١خ ،  -

 .  21، ص 
2

 .  429د / طفبء فزٛػ عّؼخ : ِٕبصػبد ػمٛد اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ، ِشعغ عبثك ، ص  -
3

 ٕٝ :أظش ٘زا اٌّؼ -

Schultz (TH ( Bay , Unsystem juridique en formtuon , op . cit , P . 12 . 
4

 أظش فٟ ٘زا اٌّؼٕٝ :-

chultz (TH ( Bay , Unsystem juridique en formtuon , op . cit , P . 13 . 
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مع التنفيذ الذاتي اإللكترونى بأف يكوف لمركز التحكيـ القدرة عمى تنفيذ قراره أو حكمو مباشرة عمى شبكة 
اإلنترنت ويتـ ىذا األمر في ىيئات مختصة بتسوية المنازعات التي تنشأ بيف العناويف اإللكترونية والعالمات 

 . (1)التجارية

 يم مصرفى ؟ولكن ما الحكم إذا كان حكم التحك

الحكـ النيائي يقصد بو الصادر بأغمبية مف ىيئة التحكيـ والمستوفى بياناتو في منازعة بيف أطراؼ 
المنازعة المصرفية ) بينؾ وبينؾ أو عميؿ وبينؾ ( والذى يفصؿ بشكؿ كمى أو جزئى في المسائؿ المتنازع 

 . (2)عمييا في مدة زمنية محددة

الحرية لألطراؼ تحديد المدة المحددة لمفصؿ في النزاع ، وفى حالة  إذا كاف المشرع المصرى قد أعطى
عمى أنو " عمى  45/1إذا لـ يتـ اتفاؽ بينيـ عمى المدة فقد حددىا المشرع باثنى عشر شيرا حيث نصت المادة 

تفاؽ ىيئة التحكيـ إصدار الحكـ المنيى لمخصومة كميا خالؿ الميعاد الذى اتفؽ عميو الطرفاف بأف لـ يوجد ا
 . (3)وجب أف يصدر الحكـ خالؿ اثنى عشر شيرا مف تاريخ بدء إجراءات التحكيـ "

ىذا وقد حددت الئحة اتحاد المصارؼ العربية الجوانب الشكمية التي يجب أف يتضمنيا حكـ التحكيـ 
ب تتجسد في المصرفي وىو إجراء ال يختمؼ كثيرا عما وصفتو التشريعات المقارنة في ىذا الجانب ، وىذه الجوان

 كتابة الحكـ وآلية صدوره مف قبؿ الييئة المدة والمدة الزمنية وتسبب الحكـ .

مف الالئحة عمى أنو " إذا عيف ثالثة محكميف صدر الحكـ باإلجماع أو  23وقد جاء في نص المادة 
ر حكـ التحكيـ كتابة باألغمبية فإذا لـ تتوافر ىاتاف الحالتاف أصدر رئيس المجنة التحكيمية الحكـ بمفرده ويصد

ومسببا وموقعا عميو مف المحكميف ومتضمنا تاريخ ومكاف صدوره وفى حالة اختالؼ رأى أو أكثر عمى مضموف 
 . (4)الحكـ دونت األسباب المبررة لممخالفة ويودع أصمو لدى األمانة العامة

 والسؤاؿ ىنا : ىؿ يجوز إصدار حكـ تحكيـ إضافى ؟

تحكيـ مصري والتي نصت عمى  51تحكيـ اإلضافى مف خالؿ نص المادة نظـ المشرع المصرى حكـ ال
أنو يجوز لكى مف طرفى التحكيـ ولو بعد انتياء ميعاد التحكيـ أف يطمب مف ىيئة التحكيـ خالؿ الثالثيف يوما 
يـ التالية لتسممو حكـ التحكيـ إصدار حكـ تحكيـ إضافى في طمبات قدمت خالؿ اإلجراءات وأغمقيا حكـ التحك

                                                           
1

 .  491د / طفبء فزٛػ عّؼخ : ِشعغ عبثك ، ص  -
2

 .  413َ ،ص  2010فٟ اٌّؼبِالد اٌّظشف١خ ، سعبٌخ دوزٛساٖ ،  د / ِؾّذ طبٌؼ ػٍٝ اٌؼٛادٜ : اٌزؾى١ُ -
3

 .  1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  1/  45ساعغ ٔض اٌّبدح  -
4

 .  43أظش د / ِؾّذ طبٌؼ ػٍٝ اٌؼٛادٌٝ : ِشعغ عبثك ، ص  -
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ويجب إعالف ىذا الطمب إلى الطرؼ اآلخر قبؿ تقديمو وتصدر ىيئة التحكيـ حكميا خالؿ ستيف يوما مف تاريخ 
 . (1)تقديـ الطمب ، ويجوز ليا مف ىذا الميعاد ثالثيف يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلؾ

التحكيـ أوردت  ليذا النص في الئحة اتحاد المصارؼ العربية برغـ أف بعض مراكز مشابووال يوجد نص 
مف الئحة مركز القاىرة اإلقميمى حيث جاء منيا  37نصوصا مشابية ليذا النص حيث نصت عمى ذلؾ ـ 

ويجوز لكؿ مف الطرفيف اف يطمب مف ىيئة التحكيـ خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ تسممو حكـ التحكيـ وبشرط 
بة بالطمبات كانت قد قدمت خالؿ إخطار الطرؼ اآلخر بيذا الطمب أف يصدر حكـ تحكيـ إضافى استجا

ذا رأت ىيئة التحكيـ دوف حاجة إلى مرافعات جديدة وجب أف  إجراءات التحكيـ ، ولكف حكـ التحكيـ أغفميا . وا 
 . (2)تكمؿ حكميا خالؿ ستيف يوما مف تاريخ تقديـ الطمب

ت تنفيذ حكـ التحكيـ ويجب أف نشير أخيرا إلى إجراءات تنفيذ أحكاـ التحكيـ المصرفي ال تختمؼ إجراءا
المصرفي عف غيرىا مف باقى أحكاـ التحكيـ والتي تختمؼ إجراءات تنفيذىا في مصر بحسب ما إذا كاف 
التحكيـ الصادر حكما داخميا أو حكما دوليا فإذا كاف حكـ التحكيـ داخميا فإنو ينفذ وفقا لقانوف التحكيـ المصرى 

 13تحكيـ دولية فإنيا تنفذ وفقا لقانوف المرافعات المصرى رقـ ، أما إذا كانت أحكاـ ال 1994لسنة  27رقـ 
عمى أف يختص رئيس  1994لسنة  27إال إذا اتفؽ عمى الخضوع لقانوف التحكيـ المصرى رقـ  1968لسنة 

مف ىذا القانوف أو مف يبديو مف قضائيا بإصدار األمر بتنفيذ حكـ المحكميف  9المحكمة المشار إلييا في المادة 
ـ طمب تنفيذ الحكـ مرفقا بو ما يمى ) اصؿ الحكـ ، صورة موسعة منو ، صورة مف اتفاؽ التحكيـ ، ترجمة ومقد

مصدؽ عمييا مف جية معتمدة في المغة العربية لحكـ التحكيـ إذا لـ يكف صادر بيا ، صورة مف المحضر الداؿ 
 . (3) مف ىذا القانوف ( 47عمى إيداع الحكـ وفقا لنص المادة 

ر خمو حكـ التحكيـ مف مستند مف ىذه المستندات سببا في بطالف الحكـ ومف ثـ عدـ صدور أمر ويعتب
تنفيذ حكـ التحكيـ وىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرى في حكـ ليا بوجوب أشكاؿ حكـ التحكيـ عمى 

 . (4)صورة اتفاؽ التحكيـ ويؤدى خمو ىذا البياف إلى بطالنو

ال يعد كافيا لتنفيذ حكـ التحكيـ فالمشرع باإلضافة إلى ىذه المستندات قاـ  إال أف وجود ىذه المستندات
مف قانوف التحكيـ المعنى سالؼ الذكر والتي يستمـز  58بوضع حزمة مف الشروط التي نصت عمييا المادة 

 توافرىا إلصدار األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ وىى :
                                                           

1
 .  1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  51ساعغ ٔض اٌّبدح  -

2
 .  455ؼ ػٍٝ اٌؼٛادٌٝ : ِشعغ عبثك ، ص د / ِؾّذ طبٌ -

3
 .  1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  56ساعغ ٔض اٌّبدح  -

4
، ِغٍخ اٌزؾى١ُ اٌؼشثٝ ، اٌؼذد اٌؾبدٜ ػشش ، ١ٔٛ٠ٛ  2002/  2/  22لؼبئ١خ عٍغخ  1926ٌغٕخ  10635اٌمؼ١خ سلُ  -

 .  221، ص  2008
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شرع المصرى المحكمة المختصة بإصدار األمر ضرورة انقضاء ميعاد رفع دعوى البطالف ، تعد الم -1
بتنفيذ حكـ التحكيـ بقيد زمنى وىو عدـ إجراء األمر بالتنفيذ إال بعد فوات ميعاد دعوى بطالف الحكـ 

مف  54( مف المادة 1وىو تسعوف يوما مف تاريخ إعالف حكـ التحكيـ لممحكوـ عميو طبقا لمفقرة رقـ )
لسنة  27( مف قانوف التحكيـ المصرى رقـ 1( مف المادة )1قرة )تطبيقا لنص الف (1)قانوف التحكيـ

عمى أف ترفع دعوى بطالف حكـ التحكيـ خالؿ التسعيف يوما التالية لتاريخ إعالف حكـ التحكيـ  1994
لممحكوـ عميو وال يحوؿ دوف قبوؿ دعوى البطالف نزوؿ مدعى البطالف مف حقو في رفعيا قبؿ صدور 

 . (2)حكـ التحكيـ
يتعارض حكـ التحكيـ المراد تنفيذه مع حكـ سبؽ صدوره مف المحاكـ المصرية تطبيقا لنص الفقرة  أال -2

مف قانوف التحكيـ سالؼ الذكر عمى عدـ جواز األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ وفقا  58( مف المادة 2رقـ )
صرية في لذلؾ القانوف إال بعد التحقؽ مف أنو ال يتعارض مع حكـ سبؽ صدوره مف المحاكـ الم

 موضوع النزاع .
فمع الرغبة عمى تشجيع المجوء إلى التحكيـ إال أف المشرع أراد بيذه المادة إعالء حمية أحكاـ القضاء 

 . (3)وأال تكوف أحكاـ التحكيـ سببا في إىدار قيمة وحمية األحكاـ القضائية
مف  58مف المادة  2الفقرة  أال يتضمف حكـ التحكيـ المراد تنفيذه ما يخالؼ النظاـ العاـ تطيقا لنص -3

مف أنو ) ال يتضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ في جميورية  1994لسنة  27قانوف التحكيـ المصرى 
إال بعد  1994لسنة  27مصر العربية ( أي أنو عدـ جواز األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ وفقا لمقانوف رقـ 

 . (4)التحقؽ مف أنو ال يتضمف ما يخالؼ النظاـ في مصر

ذا يجوز لممحكمة أف تقضى مف تمقاء نفسيا بإلغاء حكـ التحكيـ إذا كاف في الحكـ ما يخالؼ النظاـ ل
 العاـ في مصر .

ولكف يجب التفرقة بيف ما يعتبر مف النظاـ العاـ في مصر وبيف ما يعتبر مف النظاـ العاـ عمى المستوى 
 لمنظاـ العاـ الدولى .الدولى فال يعتبر كؿ ما يخالؼ النظاـ العاـ في مصر مخالؼ 

                                                           
1

 .  1994ٌغٕخ  22ُ اٌّظشٜ ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ 54ساعغ ٔض اٌّبدح  -
2

 .  1994ٌغٕخ  22( ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ 1( ِٓ اٌّبدح )1ساعغ ٔض اٌفمشح ) -
3

 .  1994ٌغٕخ  22( ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ 58( ِٓ اٌّبدح )2ساعغ ٔض اٌفمشح ) -
4

 . 1994ٌغٕخ  22( ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ 58( ِٓ اٌّبدح )2ساعغ ٔض اٌفمشح ) -
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وقد قضى بأف تعارض حكـ التحكيـ مع أحد القواعد اآلمرة في قانوف الدولة محؿ التنفيذ ال يعنى تعارضو 
نما العبرة ىي بتوافؽ أو تعارض الحكـ مع المبادئ واألسس األخالقية ليذا البمد مع جوىر  مع النظاـ العاـ وا 

 ( .1فكرة النظاـ العاـ)

مف  58( مف المادة 2عالف المحكـو عميو بالحكـ إعالنا صحيحا تطبيقا لنص الفقرة )أف يكوف قد تـ إ
عمى عدـ جواز األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ وفقا ليذا القانوف إال بعد  1994لسنة  27قانوف التحكيـ المصرى رقـ 

ـ وفقا لمقواعد الوارد التحقؽ مف أنو قد تـ إعالنو لممحكوـ عميو إعالنا صحيحا ويكوف اإلعالف صحيحا إذا ت
 ( .2مف قانوف المرافعات المصرى) 163حتى المادة  6بالمواد مف المادة 

والسؤاؿ ىنا : ما ىي اإلجراءات الواجبة عمى المحكمة المختصة بإصدار األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ 
 خاصة الحكـ األجنبي ؟

األمر بالتنفيذ إلى المحكمة  مف قانوف المرافعات المصرى عمى أنو يقدـ طمب 297نصت المادة 
 االبتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتيا باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

 فاالختصاص بنظر ىذا األمر ينعقد لممحكمة االبتدائية التي يقع المكاف المراد تنفيذ الحكـ في دائرتيا .

ألجنبية مراعاتو بحمية مف الشروط ويجب عمى المحكمة المختصة بإصدار األمر بتنفيذ حكـ التحكيـ ا
 استمـز المشرع المصرى توافرىا في الحكـ حتى يمكف تنفيذه وىى :

 .(3)عدـ اختصاص المحاكـ المصرية  -1
 . (4)تكميؼ الخصوـ تكميفا صحيحا -2

مرافعات مصري عمى أنو ال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد  298( مف المادة  1تطبيقا لنص الفقرة ) 
ف محاكـ جميورية مصر العربية غير مختصة بالمنازعة التي صدر منيا الحكـ أو األمر وأف التحقؽ مف أ

 .لقواعد االختصاص القضائى الدولى المحاكـ األجنبية مختصة بيا طبقا

مرافعات عمى أنو ال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقؽ مف أف  298( مف المادة  2كما نصت الفقرة ) 
 التي صدر فييا الحكـ قد كمفوا بالحضور ومثموا تمثيال صحيحا . الخصـو في الدعوى

 
                                                           

1
ٌّؾبوُ اٌذٚي اٌزٟ اػزجشد لبْٔٛ اٌزؾى١ُ إٌّٛرعٝ ١ٌٍٛٔغزشاي ِغ اٌّمبسٔخ ثبٌمبْٔٛ اٌّظشٜ ، ِغٍخ  32اٌمؼ١خ سلُ  -

 .  182، ص  2001اٌزؾى١ُ اٌؼشثٝ ، اٌؼذد اٌشاثغ ، أغغطظ 
2

 .  1994ٌغٕخ  22ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّظشٜ  58ساعغ ٔض اٌفمشح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌّبدح  -
3

 ِشافؼبد ِظشٞ .  298بدح ساعغ ٔض اٌّ -
4

 ِشافؼبد ِظشٞ . 298( ِٓ اٌّبدح 1ساعغ ٔض اٌفمشح ) -
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 . (1)حجية حكـ التحكيـ األجنبي -3
مرافعات مصري عمى أنو ال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد  298( مف المادة  3تطبيقا لنص الفقرة ) 

 التحقؽ مف أف الحكـ حاز قوة األمر المقضى طبقا لقانوف المحكمة التي أصدرتو .
 . (2)ـ تعارض حكـ التحكيـ مع حكـ آخرعد -4

مرافعات مصري عمى أنو ال يجوز األـ بالتنفيذ إال بعد التحقؽ مف أف  298( مف المادة  4تطبيقا لنص الفقرة ) 
الحكـ ال يتعارض مع حكـ أو أمر سبؽ صدوره مف محاكـ الجميوية واشترط المشرع ذلؾ األمر حتى ال يتـ 

 ة مف المحاكـ المصرية .إصدار حجية األحكاـ الصادر 

وبناء عمى ما سبؽ يرى الباحث أنو يتعيف عمى القاضي قبؿ أف يصدر أمر بتنفيذ الحكـ األجنبي أف ينظر في 
حاالت االختصاص القضائى الدولى المقررة في القانوف المصرى فإذا تبيف لو أف النزاع الذى صدر فيو الحكـ 

ـ المصرية وجب عميو رفض إصدار األمر بتنفيذ الحكـ األجنبي ، يدخؿ في الحاالت المقررة الختصاص المحاك
وكذا يتأكد مف أف تكميؼ وتمثيؿ الخصوـ تـ بطريقة صحيحة وأف الحكـ المراد تنفيذه حكما نيائيا حاز حجية 

 األمر المقضى بو حفاظا عمى استقرار الحقوؽ .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 ِشافؼبد ِظشٞ . 298( ِٓ اٌّبدح 3ساعغ ٔض اٌفمشح ) -
2

 ِشافؼبد ِظشٞ . 298( ِٓ اٌّبدح 4ساعغ ٔض اٌفمشح ) -
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 النتائج

ئٌسٌاً لجدٌة االستثمار للدول المضٌفة لكافة فروعه مما ٌعمل علً ٌعتبر التؤمٌن حافزاً ر -أوال :

 االقتصادٌة االستثمارٌة . المنشآتاستمرارٌة تلك 

ٌعتبر رضاء طرفً عقد التؤمٌن الدولً ركٌزة من الركائز االساسٌة البرام عقود التؤمٌن  -ثانٌاً :

 الدولٌة.

ٌة المإمن له كطرف ضعٌف فً العقد و لحماٌة تنظٌم عقد التؤمٌن بشكل ٌتربت علٌة حما -ثالثاً :

 االسس االقتصادٌة و االجتماعٌة للمجتمع.

ان عقد اعادة التؤمٌن ٌقوم علً اساس توزٌع عبء الخطر عند وقوع الكارثة علً أكبر  -رابعا :

 عدد من المإمنٌن بما ٌكفل حماٌة شركات التؤمٌن من الخسائر المحتملة

قد التؤمٌن الدولً بالكارثة صحٌحاً البد أن تتحقق الكارثة التً ٌلتزم لكً ٌكون انهاء عخامساً : 

 المإمن له باخطار المإمن بها عند وقوعها.

االسترشاد بقواعد االختصاص القضائً فً المجال الداخلً و الدولً عند النظر فً  -سادساً :

 تنازع عقود التؤمٌن الدولٌة .

لموطن و االقامة فً عقد االختصاص فً المحاكم لقد سوي المشرع المصري بٌن ا -سابعا :

 المصرٌة فً منازعات عقود التؤمٌن التً ترفع علً االجنبً .

التزام الدول بتنفٌذ احكام التحكٌم فً منازعات عقود التؤمٌن الدولٌة اذا قدم طلب تنفٌذه فً  -ثامنا:

 المٌعاد القانونً .

مصرفً ال تختلف فً االجراءات عن تنفٌذ حكم إن إجراءات تنفٌذ أحكام التحكٌم ال -تاسعاً:

 التحكٌم المصرفً الدولً حتً ولو كان التحكٌم الصادر حكماً داخلٌاً أو حكماً دولٌاً.

ضمنت عقود التؤمٌن الدولٌة حماٌة المستهلك متمثلة فً عدة صور بعضها ٌتصل  -عاشراً :

 لشروط التعسفٌة الواردة فً العقد.بتفسٌر بنود عقد التؤمٌن و البعض االخر ٌتعلق بتصدي ضد ا
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  التوصيات 

عمل تعدٌالت تشرٌعٌة تتناسب مع التطورات الحدٌثة بما ٌكفل حماٌة اطراف عقود التؤمٌن  -:اوالً 

 الدولً.

: ان ٌتضمن عقد التؤمٌن الدولً الرضائٌة بما ٌتفق و ٌتناسب مع اطراف التعاقد و ٌشمله  ثانٌا

جال التجارة الدولٌة لما ٌمثله من ضرورة ملحة فً هذا المجال و بشئ من المرونة و خاصة فً م

 خاصة فً هذه اآلونة.

ثالثاً : حٌادٌة التقاضً سواء فً مجال التحكٌم أو القضاء العادي و ذلك لضمان استمرارٌة عقود 

 التؤمٌن الدولٌة

ثر من لغة وبصفة تلتزم الدول أثناء قٌامها بتحرٌر العقود الدولٌة علً ان تتضمن أك -:رابعاً 

 خاصة لغة االطراف المتعاقدة و ذلك لمرونة التعاقد و استمرارٌتها.

وجوب تنازل القانون الوطنً عن حكم العالقات ذات الطابع الدولً و اخضاع العقد  -:خامساً 

التجاري الدولً للقانون الذي ٌتفق علٌة جمٌع االطراف علً أال ٌكون علً حساب المبادئ 

تمع الوطنً.األساسٌة للمج  

فرض رقابة علً شركات التؤمٌن و غل ٌدها عن تحدٌد القانون الواجب التطبٌق من  -:سادساً 

 خالل النصوص التشرٌعٌة و ان تتضمن قواعد تطبٌقه مباشرة و بصفه آمره علً العقد.

ٌة سابعاً : للقضاء حق االستعانة بقواعد االختصاص الداخلً عند نظر منازعة عقود التؤمٌن الدول

و خاصة فً الدول التً ال تتضمن تشرٌعاتها نصوص قانونٌة تفً بتحدٌد االختصاص الدولً 

 لظبط أحكام االختصاص الدولً .

توحٌد االختصاص القضاء الدولً للمحاكم الوطنٌة فً منازعات عقود التؤمٌن الدولٌة و  -ثامناً :

ر بقوانٌن الدولة ذاتها أو أي دولة تستقل هذه االختصاصات عن قوانٌن الدولة ذاتها دون ان تؤتم

 أخري بما ال ٌمس سٌادة هذه الدولة الداخلٌة .

تلتزم الدول بحماٌة المستهلك فً منازعات العقود الدولٌة خاصة المنتجات التً تقوم  -: تاسعاً 

بتصنٌعها مع حفظ حق المستهلك فً منازعة الشركة المنتجة للمنتج خاصة اذا كان اجنبٌاً بما 

ه من اضرار و ان تكون محكمة النزاع هً ذات دولة المستهلك.لحق ب  

سرعة الفصل فً منازعات عقود التؤمٌن الدولٌة و من ثم تنفٌذها بما ٌضمن الطمؤنٌنة  -:عاشراً 

 لألطراف.

الحادي عشر: أن حكم التحكٌم حائزاً لقوة األمر المقضً به فور صدوره و ٌكون واجب النفاذ 

.ٌذهحتً تلتزم الدول بتنف  
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 يساجع انبحث
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 .1980داس ٔشش ، عٕخ 

 .1920ئثشا١ُ٘ اٌؼٕبٟٔ اٌٍغٛء ئٌٟ اٌزؾى١ُ اٌذٌٟٚ سعبٌخ دوزٛساٖ ؽمٛق ػ١ٓ شّظ عٕخ  .2

 َ.2009ٍمخ ثٗ ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ، أؽّذ ئثشا١ُ٘ ػجذ اٌزٛاة ، ارفبق اٌزؾى١ُ ٚاٌذفٛع اٌّزؼ .3

 أؽّذ أثٛ اٌٛفب : اٌزؾى١ُ االخز١بسٞ ٚاإلعجبسٞ ، داس اٌّطجٛػبد اٌؾذ٠ضخ. .4

 .1980، ِٕشأح اٌّؼبسف ، اإلعىٕذس٠خ ،  13أؽّذ أثٛ اٌٛفب : اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ اٌزغبس٠خ ، ؽ .5

 .1994ٌغٕخ  22أؽّذ اٌغ١ذ اٌظبٜٚ : ارفبق اٌزؾى١ُ ؽجمب ٌٍزؾى١ُ اٌّظشٞ سلُ  .6

 .1985أؽّذ عبد ػجذ اٌشؽّٓ : اٌّجبدئ األعبع١خ ٌٍزأ١ِٓ ٚئػبدح اٌزأ١ِٓ ، ٔٙؼخ ِظش ،  .2

 .1991أؽّذ ؽغ١ٓ أثٛ إٌظش : اٌزأ١ِٓ ػٍٝ اٌّّزٍىبد ِٓ إٌبؽ١خ اٌزطج١م١خ ، اٌمب٘شح ،  .8

أؽّذ ؽشّذ اٌغذاٚٞ، ٔظش٠خ اٌمٛاػذ راد اٌزطج١ك اٌؼشٚسٞ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ  .9

 .1983زظبد٠خ، اٌؼذد األٚي، عٕخ ٚاالل

 أؽّذ عالِخ :  .10

أؽّذ ششف اٌذ٠ٓ : أؽىبَ اٌزأ١ِٓ فٟ اٌمبْٔٛ ٚاٌمؼبء ، دساعخ ِمبسٔخ ، ِطجٛػبد عبِؼخ  .11

.،رغ٠ٛخ ِٕبصػبد ػمٛد اإلٔشبءاد اٌذ١ٌٚخ ّٔبرط ػمٛد ) 1983اٌى٠ٛذ ، اٌى٠ٛذ ، عٕخ 

ْٛ ٚاٌمؼبء، دساعخ ِمبسٔخ، ٔشش ػبَ ، أؽىبَ اٌزأ١ِٓ فٟ اٌمبٔ. 1992اٌف١ذ٠ه ( ، اٌمب٘شح ، 

1982. 

أؽّذ طبدق اٌؼششٞ، االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠ّىٓ اٌؼمٛد اٌذ١ٌٚخ، اٌّغٍخ  .12

 .1989اٌّظش٠خ ٌٍمبْٔٛ، 

أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ : اٌزؾى١ُ فٟ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،  .13

اٌذاخٍٝ ، ؽجؼخ األٌٚٝ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، . لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌزغبسٜ اٌذٌٚٝ ٚ 2004

،أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ : اٌمٛاػذ راد اٌزطج١ك اٌؼشٚسٜ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ  2004عٕخ 

.،ِخزظش لبْٔٛ 1984، عٕخ  4اٌخبص )اٌّغٍخ اٌّظش٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٚٝ (، اٌؼذد 

ْ اٌزؾى١ُ اٌزغبسٞ اٌذٌٟٚ اٌؼاللبد اٌخبص اٌذ١ٌٚخ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، ثذْٚ عٕخ  لبٔٛ

.،ػٍُ 2000ٚاٌذاخٍٟ ٠زطشق رطج١ك ِمبسْ داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ اٌمب٘شح ؽجؼخ أٌٟٚ عٕخ 

 .1996لبػذح اٌزٕبصع ٚاالخز١بس ث١ٓ اٌششائغ، ِىزجخ اٌغالء، إٌّظٛسح 

أؽّذ لغّذ اٌغذاٜٚ : ٔظش٠خ اٌمٛاػذ راد اٌزطج١ك اٌؼشٚسٜ ِٕٚٙغ١خ رٕبصع اٌمٛا١ٔٓ  .14

 . 1982َٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ ، اٌؼذد األٚي ، عٕخ ،ِغٍخ اٌؼٍ

أؽّذ ِب٘ش صغٍٛي : أطٛي اٌزٕف١ز ٚفمب ٌّغّٛػخ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ ٚاٌزشش٠ؼبد  .15

 .1990اٌّشرجطخ ثٙب ، داس ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ ، اٌمب٘شح ، 

د اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ، دساعخ لج١ٍخ أؽّذ ِخٍٛف : ارفبق اٌزؾى١ُ وأعٍٛة ٌزغ٠ٛخ ِٕبصػبد ػمٛ .16

، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ .ارفبق اٌزؾى١ُ وأعٍٛة ٌزغ٠ٛخ ِٕبصػبد ػمٛد  2002، ؽجؼخ عٕخ 

 .2001اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ، داس إٌٙؼخ، 
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 1989أ١ِٕخ إٌّش : لٛا١ٔٓ اٌّشافؼبد ، اٌىزبة األٚي ، داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ ،  .12
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 َ.1920اٌضبٌضخ ، 
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 َ .2002ِغٍخ اٌزؾى١ُ اٌؼشثٝ ، اٌؼذد اٌضبٔٝ ، ٠ٕب٠ش 

د سؤٚط األِٛاي األعٕج١خ ثشٚرش ٌٛ سعذ ، أصش اٌزؾى١ُ اٌذٌٟٚ ػٍٟ االعزضّبس ٚرذفمب .20
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1958. 

ذ٠ضخ ، دساعخ ؽبصَ ؽغٓ عّؼخ : ارفبق اٌزؾى١ُ ٚؽشق االرفبق ػجش ٚعبئً االرظبي اٌؾ .28

 َ .2008ؽبٌخ، سؤ٠خ شخظ١خ ، 
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، اٌؼمٛد اٌّغّبح اٌّغٍخ اٌمب١ٔٛٔخ ،  3ٝ عـع١ٍّبْ ِشرؼٝ : اٌٛافٝ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٔ .42

 ػمذ اٌىفبٌخ . 

ِذٞ عذٚٞ رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌٛؽٕٟ فٟ اٌزؾى١ُ ٌشأْ رغ١١ش اٌؼمٛد اٌذ١ٌٚخ  –ع١ّؾخ اٌم١ٍٛثٟ .43

:  25ِشوض رؾى١ُ اٌّؾب١١ِٓ اٌؼشة  –ٌٕمً اٌزىٌٕٛٛع١ب دٚسح ر١ّٙذ٠خ ألػذاد اٌّؾىُ 

29/4/2004 . 

ٟ اٌشش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، داس اٌششق، اٌش٠بع، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، شٛوذ ِؾّذ ػ١ٍبْ، اٌزأ١ِٓ ف .44

1999 . 

طبٌؼ عبد إٌّضالٜٚ : االخزظبص اٌمؼبئٝ ثبٌّٕبصػبد اٌخبطخ اٌذ١ٌٚخ ٚاالػزشاف  .45

 َ.2008ٚاٌزٕف١ز اٌذٌٚٝ ٌألؽىبَ األعٕج١خ ، ٔشش عٕخ 

، آ١ٌبد فغ طفبء فزٛػ عّؼخ : ِٕبصػبد ػمٛد اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ اٌمؼبء ٚاٌزؾى١ُ  .46

 َ.2013إٌّبصػبد ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ، 

ؽبسق ػضد سخب دٚس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ فٟ ؽً ِشىالد اعزٙالن اٌضٛسح اٌجزش١ٌٚخ داس  .42

 ٔشش .إٌٙؼخ اٌؼشث١خ اٌمب٘شح ثذْٚ 

ػبشٛس ِجٛسن : اٌٛع١ؾ فٟ اٌمؼبء اٌّظشٜ ، اٌىزبة األٚي ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ثذْٚ عٕخ  .48

 ٔشش . 

اٌفمٝ : اٌزؾى١ُ فٟ إٌّبصػبد اٌجؾش٠خ ، سعبٌخ دوزٛساٖ ؽمٛق إٌّٛف١خ ،  ػبؽف ِؾّذ .49

1996. َ 

، اٌّغٍذ اٌضبٔٝ ، ػمٛد  2ػجذ اٌشاصق اٌغٕٙٛسٜ : اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ ، عـ  .50

 .1946اٌؼشس ، داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٝ ، ث١شٚد ، 

  1986َ ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ عشؽبْ : ِجبدئ اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ اٌؼب .51

ػجذ اٌٍط١ف اٌزٙبِٟ، اٌز٠ًّٛ اٌزأ١ِٓ ِٓ ِٕظٛس ئعالِٟ، ثؾش ِٕشٛس ػٓ أػّبي إٌذٚح  .52

 .2003اٌشٙش٠خ اٌضب١ٔخ، ث١ذ اٌز٠ًّٛ اٌى٠ٛزٟ، 
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ػجذ هللا ِؾّذ اٌزشث١ذٜ : دٚس ئػبدح اٌزأ١ِٓ فٟ دػُ طٕبػخ اٌزأ١ِٓ األسد١ٔخ ، ِغٍخ عٍغٍخ  .53

، اٌؼذد  18ٚاالعزّبػ١خ ، ِإرّش اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد ، عبِؼخ ِإرخ ، اٌّغٍذ  اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ

2  ،2003 . 

ػض اٌذ٠ٓ ػجذ هللا : دساعبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ اٌخبص اٌى٠ٛزٝ " رٕبصع اٌمٛا١ٔٓ فٟ اٌؼمذ  .54

 .1923، عٕخ  352"، ِغٍخ ِظش اٌّؼبطشح ، اٌؼذد 

ػً اٌؼشس"، ِغٍخ اٌّؾبِبح اٌغٕخ ػٍٝ عّبي اٌذ٠ٓ ػٛع "سعٛع اٌّإِٓ ػٍٝ اٌغ١ش فب .55

 ، اٌؼذد اٌضبٌش،.44

فزؾٝ ػجذ اٌشؽ١ُ ػجذ هللا : اٌزأ١ِٓ لٛاػذٖ أعغٗ اٌف١ٕخ ٚاٌّجبدئ ٌؼمذ اٌزأ١ِٓ ، ِىزجخ  .56

 . 1998اٌغالء، إٌّظٛسح ، عٕخ 

 

ِؾّذ ؽغبَ ِؾّذ ٌطفٟ، األؽىبَ اٌؼبِخ ٌٍزأ١ِٓ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ  .52

 .2006اٌضب١ٔخ، 

 َ. 2005ِؾّذ ؽغٓ لغبَ : ئٔٙبء ػمذ اٌزأ١ِٓ ثؼذ ٚلٛع اٌىبسصخ ، داس اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ ،  .58

ِؾّذ ؽغٓ وبظُ : ئٔٙبء ػمذ اٌزأ١ِٓ ثؼذ ٚلٛع اٌىبسصخ ثؼشٚسح ؽّب٠خ اٌّإِٓ ٌٗ ، عٕخ  .59

2005 . 

، َ ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ 1928ِؾّذ ػجذ اٌخبٌك ػّش : ِجبدئ اٌزٕف١ز ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ،  .60
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 َ.1994ِؾّذ ػجذ اٌظب٘ش ؽغ١ٓ : اٌزأ١ِٓ اإلعجبسٞ ِٓ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ ا١ٌّٕٙخ ،  .61

ِؾّذ وبًِ ِشعٝ ، ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغذ٠ذ اٌؼمٛد اٌّغّبح ػمذ اٌزأ١ِٓ ، اٌغضء اٌضبٌش  .62

 . 1952، اٌّطجؼخ اٌؼب١ٌّخ ، 

ِالد اإلِبسارٟ ، عبِؼخ ِظطفٝ اٌغّبي : اٌٛع١ؾ فٟ اٌزأ١ِٓ ٚفمب ألؽىبَ لبْٔٛ اٌّؼب .63

 اإلِبساد اٌؼشث١خ.

 .1996، ؽ عٕخ  1994ٌغٕخ  22ٔبس٠ّبْ ػجذ اٌمبدس : ارفبق اٌزؾى١ُ ٚفمب ألؽىبَ اٌمبْٔٛ ،  .64

٘شبَ أؽّذ ِؾّذ ػجذ اٌؼبي، ػمذ اٌزأ١ِٓ فٟ ئؽبس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبص، داس إٌٙؼخ  .65

 . 2004اٌؼشث١خ، 

 .2008خبص، داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ٘شبَ طبدق، دسٚط فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌ .66

 

 


