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 تعـــــــريف التحكيـــم

 : ماهيتـــــــــــــه

 

وسانعر   يوأخيارا  الفق ا يفالقضاائ يثم القانون يتتعدد التعاريف بصورة عامة حيث تبدأ باللغو

 : لكل من ا بالتفصيل

 : يالتعريف اللغو: أوال  

أن كلمة تحكيم مأخوذة من مصدر الفعال حكام بتياديد ( المعاجم)يبين من مطالعة المراجع العربية 

قضا  ويقاال أيضاا  حكام لاه وحكام علياه وحكام أي  ُحكما   -حرف الكاف مع الفتح فيقال مثال  َحكـَم باألمر

رفعاا خصاومت ما أي  حاتكم الخصامان ىلا  التحكايما. واألمار جعلاه َحكماا  في الييء  فالنا  ( َحكـَم) -بين م

 .أمرهفي  ْحَتَكمَ ا مال فالن وفي  ْحَتَكمَ اواألمر تصرف فيه كما يياء ويقال أيضا   في الييء حتكما ىليه و

(1) 

   (2) .قض  وحكم له وحكم عليهأي  الَحْكَم هو مصدر قولك حكم بين م يحكم -ويذكر أيضا  أن حكم

في  فالنا  قض  ويذكر أن حكم له وحكم عليه وحكم بين م وحكم أي  ُحكما   -ويقال أيضا  َحَكم باألمر

 واألمرفي الييء  رفعا خصومت ما ىليه وحكمهُ : جعله حكما  وحكمه الخصمان ىل  الحكم: واألمرالييء 

   (3) .تصرف فيه كما يياءأي 

 : يالتعريف القانون: ثانيا  

أنه قد جاء خلاوا  مان بياان ماهياة التحكايم مماا  4991لسنة  72تظ ر دراستنا لقانون التحكيم رقم 

                                                           

(
1
 .   361، ص3991/3991الهيئة العامة للمطابع األميرية، ، مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز( 

(
2
 . 311، ص 3999دار القلم، بيروت، : احمختار الصح( 

(
3
 . 391، ص2بدون دار نشر، بدون تاريخ نشر، الطبعة الثانية، الجزء : المعجم الوسيط( 



 
 
 

- 2 - 
 

 . مام المحاكم والفق اء لبيان ذلكفتح الباب أ

 : يالتعريف القضائ: ثالثا  

تصدت المحاكم لوضع تعريف للتحكيم حيث عرفته المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة الانق  

 : يوسنتناول كل من ما عل  النحو التال

 : المحكمة الدستورية العليا -أ

بتفاوي  أو  ختيارهمااامن األغياار  يعاين بُمحَكم  عرفته بأنه عر  نزاع معين بين طرفين عل 

  النزاع بقرار يكاون نائياا  مان ياب ة الممااالةفي  عل  ضوء يروط يحددان ا ليفصل هذا الحكمأو  من ما

ا من التحامال اا لادابر الخصاومة مان جوانب اا  مجرد  كال  يأحال اا الطرفاان ىلياه  بعاد أن يادلالتاي  وقاطع 

   (4) .الرئيسية يضمانات التقاض من ما بوج ة نظره تفصيال  من خالل

 : محكمــة النقض -ب

العادياة التقاضاي  لفا  المنازعاات قواماه الخاروى علا  طارقاستثنائي  يعن  بالتحكيم أنه طريق

 ينبا ختصاص ج ات القضااء  ىال أناه استثناء سلب اأجاز  يوىن كان يرتكز أساسا  ىل  حكم القانون الذ

يتساام ب ااا ياارط التااي  تفاقيااةوهااذه الطبيعااة اال, الطاارفيناتفاااق  مباياارة وفاا  كاال حالااة علاا  حاادة علاا 

    (5)".التحكيم

 : المحكمة اإلدارية العليا -جـ

تفااق علا  طارل النازاع علا  ا: "أحاد أحكام اا ىلا  تعرياف التحكايم بأناهفاي  ذهبت تلاك المحكماة

                                                           

(
4
الجريةد  الرسةمية، فة   ، مةشةور39/32/3991مضةايية دسةتورية،  31لسةةة  31الةدوو  رمةم : حكم المحكمةة الدسةتورية العليةا( 

أصةةةدرتها التةة   األحكةةةا  مجمووةةة، 1/9/3999مضةةايية دسةةةتورية،  21لسةةةةة  311الةةةدوو  رمةةم  ؛32، ص3991ديسةةمبر 

 . 136، ص9المحكمة الدستورية العليا، الجزء 

(
5

، مجمووة األحكا  الصادر  من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية، السةة 36/32/3993جلسة ، ق16لسةة 291الطعن رمم (  

 . 399، ص3992، ، مطبعة دار القضاء العالى3993ارس ، العدد األول، من يةاير إلى م22



 
 
 

- 3 - 
 

     (6)".أيخاص معينيين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصةأو  يخص معين

تفااق علا  عار  ا: "الفتاو  والتياريع بمجلاس الدولاة بأناه يعرفته الجمعياة العمومياة لقسامكما 

     (7)".وذلك بحكم ملزم للخصوم -بدال  من المحكمة المختصة به -أكثر ليفصلوا فيهأو  ُمحَكم النزاع أمام

 : التعريــــــــــف الفق ــــــــــ : رابعا  

الفقه المقارن والفقه المصار  وسانعر  لكال من ماا في  لتحكيمنيير ىل  تعدد المفاهيم الخاصة با

 : يعل  النحو التال

 : الفقـــه المقـــارن -أ

أو  ت ادف ىلا  حال مساألة تتعلاق بالعالقاات باين يخصاينالتاي  الوسيلة الفنية"يقصد بالتحكيم تلك 

خااص اتفاق  لطات م منمون والذين يستمدون سحكَ المُ أو  الُمحَكم أكثر وهوأو  أكثر بواسطة يخص أخر

  (8) .دون أن يمنحوا هذه الم مة من قبل الدولةاالتفاق  ويفصلون بمقتض  هذا

ماين يعيناون م حكَ بمقتضاه يخول أطراف النزاع م مة الفصل فياه ىلا  مُ الذي  النظام"ويعرف بأنه 

  (9)".بمح  مييئت م

                                                           

(
6

مررتها المحكمةة ادداريةة العليةا الت   ، مجمووة المبادئ القانونية 31/3/3991مضايية وليا، جلسة  11لسةة  116الطعن رمم (   

إلةى أرةر سةبتمبر  3911 أربعةين وامةا ، مةن أول أبتةوبرفة   العقةود ادداريةةفة   والجمعية العمومية لقسمى الفتةو  والتشةريع

 . 311، طبعة المكتب الفةى لمجلس الدولة، ص3991

(
7

، ، ذات المرجةةع السةةاب 39/1/3919، جلسةةة 3/9/3919فةة   663فتةةو  الجمعيةةة العموميةةة لقسةةمى الفتةةو  والتشةةريع رمةةم (  

 . 311ص

(
8
 )   Rene David: "l'arbitrage dans le commerce international Economica, 1982, P.9, No2.  

(
9
 )  Boisseson (H) Juglart (M): le droit Française de Juridiction avies Joly, Paris, 1983, P.5;  

 : وفى تعريف التحكيم بشكل وا  انظر

Rene David: La technique de l'arbitrage, moyen de coopération pacifique entre nations de structure 

différente, Tokyo, 1962, P. 34,  

L'arbitage dans le commercial international. Economica, 1982, P. 9.  
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تفاق األطاراف اأكثار أو  صىل  أن التحكيم هو تسوية الخالف بقرار يصدر من يخ يويذهب رأ 

  (10)".عل  تنصيبه بين م

مناازعت م لياخص ثالاث محاياد ياتم فاي  وسيلة عن طريق ا يحيل األطاراف بارغبت م"كما قيل أنه 

 (11)".يتم تقديم ا ىل  محكمة التحكيمالتي  ليصدر حكما  قائما  عل  البراهين واألدلةالُمحَكم  اختياره  وهو

يحاول في ا يخص ما مساعدة طرفين متنازعين  للوصول ىلا  التي  ةالعملي"ويقصد به أيضا  تلك 

الاذي  (محَكاالمُ )حسام النازاع القاائم باين األطاراف عان  طرياق ياخص ثالاث : "كماا قيال أناه (12)".تفاقا

  (13)".المبرم بين األطراف والت  تكون قرارات ا ملزمة ل م( تفاق التحكيما)االتفاق  يستمد قوته من

أو  ولياةبه القوانين ساواء الدُ اعترفت  لتحكيم يعد نوعا  من العدالة الخاصة حيثوير  البع  أن ا

سامحت بإرادت اا التي  يفإن هذه القوانين ه يالوطنية  وقامت بتنظيمه والعمل عل  تنفيذ أحكامه  وبالتال

اساطة وىسنادها ىلا  أفاراد عااديين ياتم اختياارهم بو يبإخراى بع  المنازعات عن والية القضاء الوطن

  (14).الخصوم من أجل حسم هذه المنازعات

                                                                                                                                                                                                 

Fouchard (Ph), Gailard (E.) et Goldman (B.): Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, 

Litec, 1996, No7, P.11-12.  

Kassis: Problemes de base de l'arbitrage, L.G.D.J., 1987, P. 25.  

Gavalda (Ch.) et Deleyssas (C.l.): L'arbitrage, L.G.D.J., 1987, P. 12.  

Jean Robert: L'arbitrage civil et commercial, droit interne et droit international privé, Dalloz, 6
e
 éd, 

1993, P. 3.  

Motulsky (H.): Arbitrage, expertise, Transaction. Ecrits et notes sur l'arbitrage, Dalloz, 1974, P.6.  

(
10
 )  Le Petit Robert: Dictionnaire de langue francaise, Paris, 1973, P. 83.  

(
11
 )   M. Bamke: The law and practice of commercial. Arbitration Mundelein Callaghan,  Co 1968,  

No 1. P.1. 

(
12
 )   Longman active study dicitionary 2002,  P. 30.  

(
13
 )  THOMAS Schultz, Gabrille KAUFMANN. KOHLER, Dirk Langer and vincent Bonnet. 

Online Dispute Resolution: The state of the Art and the Issues, December 2001, P. 12.  

(
14
 )  ETHAN KATSH and Janet RIFKIN: "Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in 

cyberspace", San Francisco, Jossey- bass, 2001, P. 138.  
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 تفاقياة باين طارفيناتتكون بصفة خاصة وبموجاب التي  ويعرف أيضا  بأنه وسيلة ونظام لحل المنازعات

 (15) .طبقاا  للقاانونالُمحَكام  يصدر منالذي  وافق األطراف بناء علي ا أن يلتزموا بالقرار يأكثر  والتأو 

باه أيضاا   يويعنا (16) .ىل  حكم تحكيم قابل للتنفيذ يىجراءات قانونية تؤد وهناك من رأ  أن التحكيم هو

 .أكثر مختارين بواسطة أطاراف النازاعأو  تلك العملية  الخاصة  للحل الملزم لنزاع من خالل قرار فرد

(17)  

 : يالفقـــه المصــــر -ب

علا  طارل النازاع علا   تفااقاال"راء الفق اء بيأن بيان ماهية التحكايم حياث عارف بأناه آتختلف 

  (18)".أيخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة بهأو  يخص معين

 نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخصوم  أماا مبايارة"كما عرف بأنه  

أو  تفااق أطاراف عالقاة قانونياة  عقدياةا"ويقصاد باه أيضاا   (19)".عن طريق وسيلة أخر  يرتضون اأو 

يحتمال أن تثاور عان التاي أو  ثاأرت بيان م  بالفعالالتاي  المنازعااتفاي  غير عقدية  عل  أن يتم الفصال

  (20)".مينحكَ ختيارهم كمُ اطريق أيخاص يتم 

 بين طارفين  ينزاع قانونفي  يتم بواسطته الفصل بحكم ملزمالذي  يويقصد به ذلك النظام القانون

                                                           

(
15
 )  Ranbir Krishan, An Overview of the Arbitration and Conciliation Act 1996, Journal of 

International Arbitration (3): 263-278, 2004, Kluwer law International. Printed in  the 

Netherlands, P. 263.  

(
16
 )  Matti Kurkela: Due Process in Arbitration:  a finnish Perspective , Journal of International  

Arbitrations (2004) 21 (2),  P.  222.  

(
17
 )  Christian Buhring. UhIe, Arbitration and Mediatian in  International  Business, Kluwer Law 

International, 1996,  P. 39. 

(
18
سيد / ، الدبتور31، ص2119التحكيم االرتياري وادجبار ، دار المطبووات الجامعية، ادسكةدرية، : أحمد أبو الوفا/ الدبتور( 

، 2116الطبعةة  الثانيةة، مفهةو  التحكةيم وفقةا  لقةانون التحكةيم المصةر  والمرافعةات الكةويتى، بةدون دار نشةر، : أحمةد محمةود

  .1ص

(
19
 . 39، ص3913األسس العامة ف   التحكيم التجار  الدولى، دار الفكر العربى، : أبو زيد رضوان/ الدبتور( 

(
20
 . 1، ص3999التحكيم التجار  الدولى، دار الةهضة العربية، الطبعة الثانية، : محمود مختار أحمد برير / الدبتور( 
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  (21) .أطراف النزاعاتفاق  ر يستمدون م مت م منأيخاص من الغيأو  أكثر بواسطة يخصأو 

أو  ماان األغيااار يعااين باختيارهماااُمحَكاام  ويعناا  بااالتحكيم عاار  ناازاع معااين بااين طاارفين علاا 

النازاع بقارار يكاون نائيااُ عان فاي الُمحَكام  عل   ضوء ياروط يحاددان ا ليفصال هاذاأو   ما بتفوي  من

 (22).لدابر الخصومةيب ة المماالة  مجردا  من التحامل وقاطعا  

اختياار  علا  يىل   أنه أسلوب لحال المنازعاات باين الخصاوم ملازم ألطراف اا  وينبنا يوذهب رأ

كماا قيال  (23) .يحتمل أن يثور بين م من نازاعأو  الخصوم بإرادت م أفرادا  عاديين للفصل فيما يثور بين م

عان طرياق وسايلة أو  ىماا مبايارة أنه نظام لتسوية منازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخصوم

  (24) .أخر  يرتضون ا

وياار  أحااد الفقااه أن التحكاايم هااو وساايلة قانونيااة بمقتضاااها يجااوز ل طااراف الااذين يملكااون أهليااة 

التاي  يحتمل أن يثار بين م من نزاع  وف  المساائل أو  عل  عر  ما يثاراالتفاق  حقوق مفي  التصرف

ثار ليفصالوا فياه دون المحكماة المختصاة باه بحكام يحاوز علا  حجياة أكأو  ُمحَكام يجيزها القانون  علا 

  (25) .الدولة المراد تنفيذ الحكم في افي  به ويصدر أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة بذلك ياألمر المقض

تنيأ عن العقد عان التي  يختارها األطراف لف  المنازعاتالتي  ويعرف أيضا  بأنه تلك الطريقة 

ماون دون اللجاوء حكَ المُ أو  الُمحَكام أكثار يطلاق علياه اسامأو  ع والبت فيه أمام ياخصطريق طرل النزا

ناازاع ماان أنزعااة فااي  تساات دف الفصاالالتااي  العملياااتأو  وهااو أيضااا  مجماال األعمااال (26) .ىلاا  القضاااء

عان طرياق قضااة خاصاين  مختاارين مان قابل م  ال باين المعنياين  باه  اتفااق  القانون الخاص  بمقتض 

                                                           

(
21
  .31، ص2119مانون التحكيم ف  الةظرية والتطبي ، مةشأ  المعارف بادسكةدرية، الطبعة األولى، : ىفتحى وال/ الدبتور( 

(
22
دراسة تحليلية للمشكالت العمليةة والقانونيةةفى مجةال التحكةيم التجةار ، دار أبةو المجةد : أبو العال ولى أبو العال الةمر: الدبتور( 

 .161، ص2111للطباوة بالهر ، الطبعة األولى،  

(
23
التحكةيم التجةار  الةةدولى، دراسةة مةانون التجةار  الدوليةة، محاضةةر  ألقيةد ولةى طلبةة دبلةو  القةةانون : محسةن  فةفي : الةدبتور( 

  . 31،ص3991الخاص، بلية الحقوق، جامعة القاهر ، 

(
24
 .39، ص3913األسس العامة ف  التحكيم التجار  الدولى،  دار الفكر العربى، : أبو زيد رضوان: الدبتور( 

(
25
التحكيم ف   المةازوات اددارية  ذات الطبيعة التعامديةة، دراسةة مقارنةة،  رسةالة دبتةورا ، : وليد محمد وباس يوسف/ الدبتور( 

 . 312، ص2119حقوق وين فمس، 

(
26
  .  39، ص3992التحكيم التجار  الدولى، دار الثقافة  للةشر والتوزيع، : فوز  محمد سامى/ الدبتور( 
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اختياار  كما قيل أنه أسلوب لف  المنازعاات ملازم ألطراف اا ويرتكاز علا  (27) .ن من قبل القانونمعينيي

وياذهب  (28) .يحتمل أن يثاور بيان م مان نازاعأو  الخصوم بإرادت م أفرادا  عاديين للفصل فيما يثور بين م

المساتقبلية بصافة أو  ةبين األطراف لتسوية المنازعات الحالي يرضائاتفاق  أحد الفقه ىل  أن التحكيم هو

النازاع بادال  مان المحكماة  المختصاة  فاي  مين ل م  سلطة الحكمحكَ مُ أو  ُمحَكم ن ائية وملزمة عن طريق

ويعارف أحاد الفق ااء  (29).التحكيم وقواعادهاتفاق  ينص علي االتي  وذلك تحت رقابة القضاء وف  الحدود

يثور فعال   أو  أكثر يفصل فيما يثور مستقبال  أو  (محكَ مُ )يخص اختيار  األطراف عل اتفاق  التحكيم بأنه

فاالتحكيم وسايلة يلجاأ ىلي اا األطاراف لحسام  (30) .بين م من منازعات بحكم ملزم دون المحكمة المختصاة

ويعاد أيضاا   (31) .سوف تنيأ بين م  مساتقبال  بعيادا  عان سااحات القضااء يالتأو  المنازعات القائمة  بين م

الوطنياة  وقامات بتنظيماه والعمال أو  ولياةبه القاوانين ساواء الدُ اعترفت  خاصة  حيثنوعا  من العدالة ال

سمحت بإرادت ا بإخراى بع  المنازعات عان التي هي  فإن هذه التيريعات يعل  تنفيذ أحكامه  وبالتال

والية القضاء الاوطن  وىسانادها ىلا  أفاراد عااديين ياتم اختياارهم بواساطة الخصاوم مان أجال حسام هاذه 

 (32) .لمنازعاتا

 أنـــواع التحكيـــم

 : تعدد صور التحكيم

فااي  يمكاان تقساايم  التحكاايم أليااكال كثياارة تختلااف حسااب الزاويااة محاال النظاار فوفقااا  لاادور ا رادة 

                                                           

(
27
التحكيم ف  العالمات الخاصة الدولية والدارلية، بدون  دار : وكافة محمد وبد العال/ مصطفى محمد الجمال، الدبتور/ بتورالد( 

 . 21، ص3991نشر،الطبعة األولى، 

(
28
 .113،  ص2111العقود اددارية، بدون دار نشر، : محمد سعيد حسين أمين/ الدبتور( 

(
29
الةظا  القانونى ومواود التحكيم دمامة المشةرووات االسةتثمارية بةظةا  البةةاء : وبد الرحمنمةصور  محمد وبد العظيم /الدبتور( 

 .119، ص2119، رسالة دبتورا ، حقوق وين  فمس، B.O.Tونقل الملكية 

(
30
يةة، الطبعةة وأنظمة التحكةيم الدوليةة، دار الةهضةة العرب 3991لسةة  29التحكيم طبقاٌ للقانون رمم : أحمد السيد صاوي/ الدبتور( 

 .32، ص2112الثانية، 

(
31
، 2119التحكةيم فةة  مةازوةةات التجةار  ادلكترونيةةة، رسةةالة دبتةورا ،  حقةةوق القةةاهر ، : محمةةد مةأمون أحمةةد سةةليمان/ الةدبتور( 

 .19ص

(
32
 . 33، ص3991مانون التحكيم الكويتى، مطبووات جامعة الكويد، الطبعة األولى،  : وزمى وبد الفتاح وطية/ الدبتور( 
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خار آ فيقسم ىل  تحكيم حار والُمحَكم  اختيار وأما عن طريقة يوا جبار يىنيائه ف ناك التحكيم االختيار

فااي الُمحَكام  لتحكايم بالقااانون والتحكايم الطليااق وترجاع تلاك التفرقااة ىلا  ساالطةوأخيارا  ف ناااك ا يمؤسسا 

وسانعر  لكال من اا باليارل علا  النحاو  يوالتحكايم الاوطنالاُدولي  النازاع وأخيارا  التحكايمفاي  الفصال

 : يالتال

 : والتحكيم ا جبار  يختيارالتحكيم اال: أوال  

 . ىنيائه وسندرس كل من مافي  ر ا رادةىل  دو يوىجبار ييرجع تقسيم التحكيم الختيار

 : يالتحكيم االختيار -أ

أو  (مياارطة)علا  عار  نازاع قاائم بيان م ( االعتبارياةأو  الطبيعياة)األياخاص اتفااق  يعن  باه

ماين وتنظايم حكَ األفراد المُ أو  هيئة الختيار الفردأو  دون عقد عل  فردأو  نايئ عن عقد( يرط)محتمل 

يبيناون طريقاة اختياارهم للفصال فياه  خاالل فتارة أو  فراد عاديين يختاارون م مبايارةأأو  عملية التحكيم

ووفقاا  لقواعاد ( تحكيم بالقضااء)وفقا  لقواعد القانون ( أو يتركون تحديدها للقانون)زمنية معينة يحددون ا 

ساتمرارية وذلك بقرار ملزم ل ام ويرما   ىلا  ا  دون عرضه عل  قضاء الدولة( تحكيم بالصلح)العدالة 

  (33) .العالقات االقتصادية واالجتماعية بين م

بعاد وقوعاه أو  أيضا  وجاوب ىتماماه باإرادة أطاراف النازاع ساواء قبال نياؤهاالختياري  ويقصد بالتحكيم

 4991لسانة  72مان قاانون التحكايم رقام  1وهذا  هو المعن  المراد من التحكيم والاذ  تضامنته الماادة 

طرفاا النازاع يتفاق علياه الذي  حكم هذا القانون ىل   التحكيمفي  لفظ التحكيمحيث ورد في ا أنه ينصرف 

أو  الطارفين منظماةاتفااق  تتاول  ىجاراءات التحكايم بمقتضا التاي  بإرادت ما الحارة  ساواء كانات الج اة

  (34).لم تكن كذلكأو  مركزا  دائما  للتحكيم

مساائل أو  أماورفاي  عار  نزاعاات م ي فا ويكون التحكيم اختياريا  مت  كاان ل ياخاص مطلاق الحرياة

                                                           

(
33
 .1مرجع ساب ، ص: سيد محمود/ الدبتور( 

(
34
مربز  الشروط األوسط للتحكيم الدولى، بدون تاريخ نشر، : التحكيم بين التةظيم المثالى والوامع العملى: أبو العال الةمر/الدبتور( 

 . 1ص
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تفاااق م كيفيااة قيااام التحكاايم افااي  علاا  عرضاا ا أمااام هيئااة التحكاايم  موضااحيناالتفاااق أو  أمااام المحاااكم

 (35) .مينحكَ وىجراءاته وكيفية تعيين المُ 

 : يالتحكيم اإلجبار -ب

للخصاوم  الميارع بغار  التحكايم ويتارك ييتخذ ذلك النوع صورة من صورتين أول ما أن يكتف 

وأماا عان الصاورة  (36) .التحكايمفاي  وتحدياد ا جاراءات المتبعاة( محَكاالمُ )القاائم باالتحكيم اختياار  حرية

لتزاميااا   جااراءات التحكاايم وال يكااون  رادة االثانيااة  فتتحقااق ماان خااالل قيااام المياارع بوضااع تنظيمااا  

  (37) .دور آنذاكأي  الخصوم

لتجااء ىلياه كطرياق لحال باالااللتازام  يانص الميارع علا  الاذي هاوا جباري  كما قيل أن التحكيم

النزاع وهو غالبا  ما تسبقه ىجراءات للتفاو  نص علي ا القانون حت   ىذا تعذرت التساوية الودياة تعاين 

ناص القاانون علا  تياكيل ا والتا  تصادر أحكاماا  يجار  تنفياذها الاذي  طرل النزاع عل  هيئاة  التحكايم

قدر استثنائي  الصيغة التنفيذية علي ا ف ذا النوع من التحكيم هو بمثابة  قضاء بالطرق الجبرية بعد وضع

الميرع أنه األجدر واألقدر عل  حل بعا  أناواع مان المنازعاات ل اا طبيعاة خاصاة وذلاك كمنازعاات 

ال تكااون هيئااة التحكاايم ميااكلة بكاماال ا جباااري  العماال ومنازعااات الضاارائب والجمااارك وفاا  التحكاايم

ن القضاااة وىنمااا يكااون ب ااا أعضاااء يمثلااون أطااراف المنازعااة وأعضاااء يمثلااون الج ااات  أعضااائ ا  ماا

  (38) .ا دارية

صاور معيناة مان المنازعاات ومن اا  ماا فاي ا جباري  نظام التحكيم يوقد فر  الميرع المصر

 وأيضاا  القاانون رقام 4926لسنة 88المعدل بالقانون رقم  4961لسنة 66قانون الجمارك رقم في  ورد

 44والقاانون رقام  يالخاص بإنياء  بنك فيصل ا سالم 4922لسنة 18والقانون رقم  4981لسنة 27

. بيأن سوق رأس الماال 4997لسنة  97بيأن الضريبة العامة عل  المبيعات والقانون رقم 4994لسنة

                                                           

(
35
  . 11، ص2111فرح مانون التحكيم المصر ، دار الةهضة العربية، : أحمد محمد وبد البديع فتا/ الدبتور( 

(
36
 .36،ص33، البةد رمم 3999التحكيم التجار  الدولى، دار الةهضة العربية ،: محسن ففي / الدبتور( 

(
37
 . 13، ص2133التحكيم ف  مةازوات البةوك، رسالة دبتورا ، حقوق وين فمس، : بهاء الدين رمضان محمد بطيخ/ الدبتور( 

(
38
  .2مرجع ساب ، ص: أبو العال الةمر/الدبتور( 
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ة البياان ساالفا جبااري  نت ت المحكماة الدساتورية ىلا  عادم دساتورية الصاور األربعاة للتحكايماوقد  (39)

حق  يالتقاض: "والت  ورد في ا أن 4924من الدستور المصر  الصادر عام  68وذلك لمخالفت ا للمادة 

  وتكفاال الدولااة تقريااب يمصااون ومكفااول للناااس كافااة  ولكاال مااواطن حااق االلتجاااء ىلاا  قاضاايه الطبيعاا

 (40) .القضايافي  ج ات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل

 : ير والتحكيم المؤسسالتحكيم الح: ثانيا  

 . ينقسم  التحكيم وفقا  لطريقته ىل  حر ومؤسس وسنعر  لكل من ما باليرل

 : التحكيـم الحــر -أ

 نعقاد هيئة التحكيم لحسم نازاع معايناحيث يتم فيه  (41) .يعد ذلك النوع من التحكيم هو األصل فيه

نت ائ اا ويكاون ذلاك اناذ ميالدهاا وحتا  حاالت فردية ويقوم أطاراف النازاع بتنظايم عملياة التحكايم مأي 

بعااده ويختااارون أعضاااء هيئااة أو  التحكاايم قباال باادء الناازاعاتفاااق  بصاادور حكاام التحكاايم حيااث يااتم ىباارام

التحكاايم ويحااددون تااارين ومكااان انعقاااده واللغااة المسااتخدمة فيااه والقواعااد ا جرائيااة المنظمااة لخصااومة 

 النزاع ويتم ذلك دون الخضوع ىل  ىياراف مركاز دائام التحكيم والقانون الواجب التطبيق عل  موضوع

  (42) .مؤسسة دائمة للتحكيمأو 

بااأن األيااخاص قااد اعتااادوا فيااه منااذ زماان بعيااد بيااان ( الحاار)ويتميااز التحكاايم موضااوع الدراسااة 

حالاة قياام نازاع فيماا فاي  المحكمة بمعارفت ماختيار  تفاق م ويتمستنادا  الامنازعات م في  ىجراءات الفصل

                                                           

(
39
 . 399مرجع ساب ، ص: وليد محمد وباس يوسف/ الدبتور( 

(
40
مضةايية دسةتورية، جلسةة  31لسةةة 31حكم بعد  دستورية  التحكةيم ادجبةاري فة  مةانون بةةل فيصةل ادسةالمى، الةدوو  رمةم ( 

دسةتورية،  مضةايية 21لسةةة 311الةدوو  رمةم . ؛ حكم بعد  دسةتورية التحكةيم ادجبةاري فة   مةانون الجمةارك39/32/3991

 31لسةةة  61؛ حكم بعد  دستورية التحكيم ادجباري ف  مانون الضريبة العامة ولى المبيعات، الدوو  رمةم 1/9/3999جلسة 

 21لسةةة  11؛ حكم بعد  دستورية التحكيم ادجباري ف  مانون رأس المال، الةدوو  رمةم 6/3/2113مضايية دستورية، جلسة 

 . 31/3/2112مضايية، جلسة 

(
41
 .  31، ص9مرجع ساب ، البةد رمم : أحمد السيد الصاو / لدبتورا( 

(
42
 . 12مرجع ساب ، ص: بهاء الدين رمضان محمد بطيخ/ الدبتور( 
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  (43) .ين مب

 فاي مركز مباير بواسطة األطارافأو  ُمحَكم يختار فيهالذي  ويعرفه أحد الفق اء بأنه ذلك التحكيم

  (44) .منظمة دائمة للتحكيمأو  التحكيم دون أن يحيلوا هذا األمر ىل  هيئةاتفاق 

 : التحكيم المؤسسى -ب

التحكايم ىلا  مركاز اد مساألة األطراف يتفقون عل  ىسانأن في  عن الحر ييختلف التحكيم المؤسس

ولية  وتتخذ ىجاراءات التحكايم آناذاك دُ أو  أن تكون وطنية يمؤسسة تحكيم دائمة  ويستوأو  دائم للتحكيم

  (45) .وفقا  لنظام ذلك المركز

تفااق الطارفين ويقاوم بمراجعاة وفقاا  الأو  أحدهم بمعرفة المركزأو  مينحكَ ويمكن أن يتم تعيين المُ 

  (46) .ا  لنصوص الئحتهحكم التحكيم وفق

الئحاة التحكايم وج اة خاصاة يوكال ىلي اا هي  عل  عناصر ثالثة( المقيد) يويقوم التحكيم المؤسس

ماين وتاذليل الصاعوبات الخاصاة باا جراءات وساكرتارية تضاطلع بالتنسايق باين األطاراف حكَ تعيين المُ 

  (47) .مين والخبراءحكَ والمُ 

 حياث يلجاأ ىلياه الكثيارونالاُدولي  يمجال التحكيم التجارفي  (يالمؤسس)نتير التحكيم المقيد اوقد 

اآلونة األخيرة ألسباب حاصل ا مالئمة مكان التحكيم مع تبسيط ا جاراءات ا دارياة والفنياة وتمتعاه في 

  (48) .بالثقة المؤسسة عل  تارين وأهمية المركز

 : التحكيم بالقانون والتحكيم الطليق: ثالثا  

                                                           

(
43
)  CHRISTIAN BUHRING- UHIE: Arabitration and Mediation in Enternational Business, 

Kluwer Law Enternational,  1996, P. 45. 

(
44
 . 31مرجع ساب ،  ص: محمود سيد/ الدبتور( 

(
45
 . 11، ص31مرجع ساب ، البةد رمم : فتحى والى/الدبتور( 

(
46
 )  Jacques Béguin: l'arbitrage commercial international,  Montrical, 1987, P. 165, No.  149.  

(
47
 .11مرجع ساب ،  ص: بهاء الدين رمضان محمد بطيخ/ الدبتور( 

(
48
 س.13، ص3991التحكيم ف  العقود الدولية لإلنشاءات، دار الةهضة العربية، : ن الغةدورأحمد حسا/  الدبتور( 
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فاي  الفصالفاي الُمحَكام  م ىلا  تحكايم بالقاانون وأخار طلياق تأسيساا  علا  سالطةيمكن تقسيم التحكي

 . وسندرس كل من ما بالتفصيل. النزاع

 

 : التحكيم بالقانون -أ

 بتطبياق قاانون معاين تامالُمحَكام  ويلتازم فياهالقضاائي  يطلق أحد الفق ااء علا  ذلاك الناوع التحكايم

ديده بمبادرة من هيئة التحكيم باعتبار أناه القاانون األكثار تم تحأو  الخصومة يعليه من قبل طرفاالتفاق 

  (49) .األطرافاتفاق  حالة غيابفي  مالئمة 

فاي  ال يكون فياه للمحكماة ىال سالطة القضااءالذي  ذلك التحكيم( بالقانون)بالتحكيم بالقضاء  يويعن

  (50) .يحكمه بقواعد القانون الموضوعفي  المنازعة المعروضة عليه مستفيدا  

التحكيم وف  حالة ذكر كلمة التحكايم فيقصاد في  األصل العامأو  ويعد التحكيم بالقانون هو األساس

 .ويتعين عل  هيئة التحكيم البحث عن قواعد القانون واجبة التطبيق( بالقانون)القضائي  به آنذاك التحكيم

(51)  

 (: بالصلح)التحكيم الطليق  -ب

لطة هيئة التحكيم أوساع  بحياث أن اا تساع  الستياراف رول تكون فيه سالذي  يعرف بأنه التحكيم

  (52) .النزاع  بعيدا  عن التطبيق الجامد لنصوص القانونفي  العدالة أثناء نظرها

غيار المتعلقاة بالنظاام  يبقواعاد القاانون الموضاوعالُمحَكام  ال يتقياد فياهالاذي  كما قيل بأنه التحكيم

                                                           

(
49
 . 1مرجع ساب ،  ص: أبوالعال الةمر/ الدبتور( 

(
50
،  البةةد 3991الةظرية العامة للتحكيم فة  المةواد المدنيةة والتجاريةة، اتفةاق التحكةيم،دار الفكةر العربةى، : محمود هافم/ الدبتور( 

 .19ص ، 31رمم 

(
51
التحكيم ف  المعةامالت الماليةة الدارليةة  والدوليةة، المدنيةة والتجاريةة، دار الةهضةة العربيةة، : أحمد وبد الكريم سالمة/ الدبتور( 

 . 61، ص21، البةد رمم 2116الطبعة األولى، 

(
52
 . 12مرجع ساب ، ص: محمد صالح ولى العوار / الدبتور( 
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مالئما  لمصالحة الخصامين أو  وفقا  لما يراه هو عادال  أو  ا نصافأو  العام  بل يحكم وفقا  لقواعد العدالة

  (53) .عدم موافقتهأو  يبغ  النظر عن موافقة رأيه لقواعد القانون الموضوع

المرافعاات مان قاانون  4121الماادة فاي  (بالصالح)التحكايم الطلياق  يعتناق الميارع الفرنسااوقد 

التحكايم اتفااق  فاي تضا  قواعاد القاانون  ىال ىذا خولاه األطارافبمقالُمحَكام  يفصل: "والت  ورد في ا أنه

  (54)".م مصالححكَ م مة الفصل كمُ 

من قانون التحكايم رقام  19/1المادة في  فقد نص الميرع  يالتيريع المصرفي  وأما عن الوضع

ىذا ىتفااق طرفااا التحكاايم صااراحة علاا  تفويضاا ما  -يجااوز ل يئااة التحكاايم: "علاا  أنااه 4991لساانة  72

موضااوع الناازاع علاا  مقتضاا  قواعااد العدالااة وا نصاااف دون التقييااد بأحكااام فااي  أن تفصاال -الصاالحب

 ".  القانون

مااع )التحكاايم أنااه تحكيمااا  بالقااانون   فااال يعااد تحكيمااا  طليقااا  فااي  والمسااتفاد ماان ذلااك أن  األصاال

 حة ىلا  تفاوي علا  التحكايم صارااالتفااق  فاي علان األطاراف عان رغبات مأىال ىذا ( التفوي  بالصالح

  (55) .التطبيقأو  ىل  ىعفائه من التقييد بالقانون الواجب األعمالأو  بالصلحالُمحَكم 

 :  والتحكيم الوطن الُدولي  التحكيم: رابعا  

أو  التحكايماتفااق  محل ىقامة طرفيهي  ىل  معايير يوطن و يوليمكن ىرجاع تقسيم التحكيم ىل  دُ 

 . طبيعة النزاعأو  مكان التحكيم

 

 

                                                           

(
53
 . 11مرجع ساب ، ص: أحمد حسان الغةدور/ الدبتور( 

(
54
 : جاءت صياغة  الماد  ولى  الةحو التالى( 

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit,  à mains que, dont la convention 

d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur".   

(
55
 .19مرجع ساب ،  ص: بهاء الدين رمضان محمد بطيخ/ دبتورال( 
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 : يوسندرس كل من ما باليرل عل  النحو التال

 : التحكيم الدولى -أ

يارتبط الاذي  ولياا  التحكايميعتبار دُ : "ون المرافعاات الفرنسا  علا  أناهمن قاان 4197نصت المادة 

  (56)".وليةبمصالح التجارة الدُ 

ولياا  حياث نصات المااادة دُ اعتباار التحكايم فاي  االقتصاادي  عتناق الميارع المصار  المعيااراوقاد 

يكاون : "ت المدنياة  والتجارياة علا  أناهبياأن المنازعاا 4991لسانة  72الثالثة من قاانون التحكايم رقام 

األحاوال فاي  ولياة وذلاكحكم هاذا القاانون ىذا كاان موضاوعه نزاعاا  يتعلاق بالتجاارة الدُ في  وليا  التحكيم دُ 

 : اآلتية

اتفاااق  دولتاين مختلفتااين وقات ىباارامفااي  كال ماان طرفاا  التحكايم ألعمااال يىذا كاان المركااز الرئيسا: أوال  

 . التحكيم  فإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز أعمال فالعبرة بمحل ىقامته المعتاد

مركاز للتحكايم يوجاد مقاره داخال أو  تفق طرفاا التحكايم علا  اللجاوء ىلا  منظماة تحكايم دائماةاىذا : ثانيا  

  .خارج اأو  جم ورية مصر العربية

 . التحكيم يرتبط بأكثر من دولةاتفاق  ييملهالذي  ىذا كان الموضوع: ثالثا  

 اتفااق  نفاس الدولاة وقات ىبارامفاي  التحكايم يقاع يألعماال كال مان طرفا يىذا كان المركز الرئيسا: رابعا  

 . التحكيم وكان أحد األماكن التالية واقعا  خارى هذه الدولة

 . أيار ىل  كيفية تعينهأو  تفاقاال مكان ىجراء التحكيم كما عينه -أ

 .  لتزامات النايئة عن العالقة التجارية بين الطرفينوهو من اال يمكان التنفيذ مكان جوهر -ب

 . رتباطا  بموضوع النزاعاالمكان األكثر  -ى

                                                           

(
56
 : جاءت صياغة الماد  ولى الةحو التالى( 

"Est international l'arbitrage qui net en cause de intérets du commerce international"   
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وليااا  أول مااا تعلااق الناازاع ويسااتفاد ماان الاانص سااالف الااذكر أن هناااك ياارطان العتبااار التحكاايم دُ 

المادة آنفة البيان  وال عبارة آناذاك بجنساية في  ولية وثاني ما توافر حالة من الحاالت الواردة لدُ بالتجارة ا

أو  العقااد موضااوع التحكاايمأو  وقااع في ااا التصاارفالتااي  الدولااةأو  مااينحكَ جنسااية المُ أو  أطااراف التحكاايم

  (57) .ظم الموضوعينأو  يحكم ىجراءات التحكيمالذي  القانون أو يجر  في ا التحكيمالتي  الدولة

 (: الداخلى)التحكيم الوطنى  -ب

القاانون الخااص أياا كانات طبيعاة أو  يقصد به كل تحكايم باين أطاراف مان أياخاص القاانون العاام

كاان تحكيماا  تجارياا  أو  مصرفي  يدور حول ا النزاع ىذا كان هذا التحكيم يجر  التي  العالقات القانونية

  (58) .يأطرافه عل  ىخضاعه ألحكام القانون السار تفقا الخارى وفي  وليا  يجر دُ 

أو  وذلاك ساواء كاان النازاع مادنيا   كايم يتعلاق بنازاع يماس دولاة واحادة ويعرف أيضا  بأناه كال تح

  (59) .تجاريا  

جنساية  -موضوع النازاع)تصلت جميع عناصره بدولة معينة دون غيرها اويعد التحكيم داخليا  ىذا 

  (60) (.يجر  فيه التحكيمالذي  المكان -القانون الواجب التطبيق – مينحكَ جنسية المُ  -الخصوم

 تفاق التحكيم ا

. التحكيم حيث يتفق األطراف عل  اللجوء ىل  التحكيم قبل حادوث النازاعاتفاق  تتعدد آليات انعقاد

كما يمكن أن يكاون ىتفااق م عقاب نياوء خاالف بيان م ويتصاور أيضاا  أن يتخاذ صاوره ىحالاة ىلا  وثيقاة 

 .  تضمن يرط التحكيمت

 : التحكيماتفاق  ماهية

التحكايم كوسايلة لتساوية اختياار  التحكيم بأنه تعبير عن ىرادتين تراضايتا علا اتفاق  يمكن تعريف
                                                           

(
57
   .39، ص2119مواود التحكيم، دار الةهضة العربية، : أحمد فرف الدين /الدبتور( 

(
58
 . 1المرجع الساب ، ص: أبو العال الةمر/الدبتور( 

(
59
 . 13، ص36مرجع ساب ،  البةد رمم : فتحى والى/ الدبتور( 

(
60
 .11مرجع ساب ، ص:  أحمد حسان الغةدور/ الدبتور( 
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  (61) .تثور بين مأو  منازعات ثارت

التحكايم يعاد حجار الزاوياة للتحكايم ذاتاه لكوناه يعاد كايافا   رادة اتفااق  وترتيبا  عل  ما سلف فاإن

صفة خاصة علياه ويعاد ذلاك الركيازة ل يئاة التحكايم حاال  يطريق التحكيم مما يضفاختيار  في طرفينال

  (62) .أدائ ا لعمل ا ويسبغ ا باليرعية المتطلبة لذلك

ويقومااوا ( ىقامااة دعاااو  أمااام المحاااكم)القضااائي  متناااع عاان ساالوك الطريااقويلتاازم األطااراف باال

   (63) .ل فيه بحكم ملزم ل مأكثر للفصأو  ُمحَكم بطرل نزاع م عل 

 -4: التحكيم حيث ورد في اا أناتفاق  4991لسنة 72من قانون التحكيم رقم 41وقد نظمت المادة 

أو  نيأتالتي  بع  المنازعاتأو  لتجاء ىل  التحكيم لتسوية كلالطرفين عل  االاتفاق  التحكيم هواتفاق 

 . غير عقديةأو  عقدية يمكن أن تنيأ بين ما بمناسبة عالقة قانونية معينة 

عقاد فاي  وردأو  التحكيم سابقا  علا  قياام النازاع ساواء قاام مساتقال  بذاتاهاتفاق  يجوز أن يكون -7

قد تنيأ بين الطرفين وف  هاذه الحالاة يجاب أن يحادد موضاوع التي  بع  المنازعاتأو  معين بيأن كل

 من هذا القانون  كما يجوز أن يتم( 11)مادة الفقرة األول  من الفي  بيان الدعو  الميار ىليهفي  النزاع

ياأنه دعاو  أماام ج اة قضاائية وفا  هاذه الحالاة فاي  التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانات قاد أقيماتاتفاق 

 . باطال  االتفاق  ييمل ا التحكيم وىال كانالتي  المسائلاالتفاق  يجب أن يحدد

قاد ىلا  وثيقاة تتضامن يارط تحكايم ىذا كانات العفاي  عل  التحكيم كل ىحالاة تارداتفاق  ويعتبر -1

 ". اعتبار هذا اليرط جزء من العقدفي  ا حالة واضحة

                                                           

(
61
 . 11مرجع ساب ، ص: محمد مختار برير / الدبتور( 

(
62
، دار الةهضةة 3991لسةةة 21ا  لقانون التحكيم ف  المواد المدنيةة والتجةار  رمةم اتفاق التحكيم وفق: ناريمان وبد القادر/ الدبتور ( 

 . 11، ص3996العربية، الطبعة األولى، 

(
63
 .12، 2111اتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به، دار الةهضة العربية، : إبراهيم وبد التواب/ الدبتور( 
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 التحكيم اتفاق  صـور

 : التحكيماتفاق  نعقاداآلية 

التحكيم وه  ثالثة أول ا يرط التحكيم وثاني ا المياارطة وثالث اا يارط التحكايم اتفاق  تتعدد صور

 : ياليرل عل  النحو التالبا حالة وسوف نتناول كل من ا ب

 : يرط التحكيم: أوال  

مساتقال  أو  صالب العقادفاي  يعرف يرط التحكيم بأنه ذلك اليرط الساابق لقياام النازاع ساواء أكاان

فترة زمنياة الحقاة  يعل  التحكيم بعد مضاالتفاق  الحالتين حت  ولو تمفي  يثر القانوناآل يبذاته ويستو

عل  التحكايم ساابق علا  نياوء النازاع ف ناا االتفاق  ذلك وجوب أن يكونفي  واألساس. عل  ىبرام العقد

 (64) .نحن بصدد يرط تحكيم

مناا  فاي  فترة زمنية سابقة عل  المنازعاة باين األطاراففي  ونظرا  ألن اليرط سالف الذكر يتم 

فاي  معاهيساتحيل الاذي  تبرم بعد وقوع النزاع األمارالتي  يسوده الود وذلك عل  عكس ميارطة التحكيم

  (65) .التحكيم بين الطرفيناتفاق  ىبراماألحيان  أغلب

يجاوز ": يرط التحكيم حيث ورد في اا أناه يمن قانون التحكيم المصر 41/7وقد تضمنت المادة  

أو  عقاد معاين بياأن كالفي  وردأو  التحكيم سابقا  عل  قيام النزاع سواء قام مستقال  بذاتهاتفاق  أن يكون

بياان فاي  قد تنيأ بين الطرفين  وفا  هاذه الحالاة يجاب أن يحادد موضاوع النازاعي الت بع  المنازعات

 . من هذا القانون( 11)الفقرة األول  من المادة في  الدعو  الميار ىليه

 : ميارطة التحكيم: ثانيا  

أياة مرحلاة فاي  فيماا بيان م ووضاع مياارطة تحكايماالتفااق  العقد بعد حدوث نازاع يقد ير  طرف

                                                           

(
64
 . 211مرجع ساب ، ص: ناريمان وبد القادر/ الدبتور ( 

(
65
)  schmitthoffs Export Tarde the law and practice of international trade ed sweet and maxwell, 

London, P. 658.  
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والفرق بين ميارطة التحكيم ويرط التحكيم هو أن  (66) .قبل ذلك وفقا  لمصالح كل من ماأو  ءأمام القضا

ماع . مياارطة التحكايم بعاد حادوث النازاع يحاين تاأتفي  يكون قبل نيوء النزاع( يرط التحكيم)األخير 

تحكايم من قاانون ال 41/7تخضع للتحكيم كما نصت المادة التي  وجوب تضمن ميارطة التحكيم المسائل

ياأنه دعاو  فاي  التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيماتاتفاق  كما يجوز أن يتم"عل  أنه  يالمصر

االتفااق  ييامل ا التحكايم وىال كاانالتاي  المساائلاالتفااق  هذه الحالة يجب أن يحدد يأمام ج ة قضائية وف

 . باطال  

قيام نزاع محتمل أماا مياارطة التحكايم  وترتيبا  عل  ما سلف فإنه يلزم للقول بوجود يرط تحكيم 

 . فتكون أمام نزاع قائم وواقع بالفعل

 : يرط التحكيم با حالة: ثالثا  

هذا العقد عل  ا حالة ىل  في  بالنصي بل يكتف يالعقد األصلفي  يعن  به أال يرد يرط التحكيم بنصه

الوثيقة المحال في  التحكيم الواردوىعماال  لذلك فإن أثر يرط  (67) .وثيقة أخر  تتضمن يرط التحكيم

 المحيل من حيث التزام أطرافه ب ذا اليرط وتعد ا حالة آنذاك بمثابة يىلي ا ينسحب ىل  العقد األصل

 (68) .عل  التحكيماتفاق 

 

                                                           

(
66
 . 312، ص2111التحكيم التجار  الدولى، دار الةهضة العربية، : إبراهيم أحمد إبراهيم/ الدبتور( 

(
67
لقانون الواجب التطبي  ولى اتفاق التحكيم، رسالة دبتةورا ، حقةوق وةين فةمس، ا: هشا  محمد إبراهيم السيد الرفاوى/ الدبتور( 

 . 29، ص2119

(
68
 . 91مرجع ساب ، ص: فتحى والى/ الدبتور( 


