
 

 

 قضية حتكيم

 

سبانية عقد إنشاء مصنع اسمنت بمدنية بني سويف كمقاول أصلي لشركة مصررية أأبرمت شركة مقاوالت 

 إلر كرب عمل واتفق في هذا العقد علر  أ  تترول  الشرركة االسربانية  ميرع ا عمرال الميكانيكيرة والمدنيرة 

 .ط  يوميًا  ألف( 04) إنتا يةيتم تشغيل المصنع بقوة  أ 

شررركة مصرررية كمقرراول برراط  فقررام المقرراول مرر   إلرر الكهربائيررة والصرر ية  ا عمررال بإسررنادشررركة قامررت ال

نتا يًا  وعند الر وع عل  المقراول وتم تسليم المصنع واختبرت قوته إ الباط  بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية

قاته مر  رب العمرل مست بقيمة المستخلصات رفض الدفع مستندًا عل  انه لم ي صل عل  باقي  ا صلي

المقراول ) ومقراول البراط  فل رات الشرركة  ا صرليونظرًا لو ود شرط ت كيم في العقد المبرم بري  المقراول 

للت كريم الت رار   اإلقليمريالمنصوص عليها في نظام مركز القاهرة  لإل راءاتالت كيم وفقًا  إل ( الباط  

 .الدولي 

 إلرر لررم يقررم بتعيرري  م كمررة فل ررات الشررركة الم تكمررة  صررليا المقرراول  أ  إالوتقرردمت بم موعررة طلبررات 

 كم ولك  لم مم كمة استئناف القاهرة لتعيي  م كم ع  الشركة الم تكم ضدها وصدر أمرًا بتعيي  هذا ال



فقررام مركررز القرراهرة بتعيينرره وبرردأت (  كررم المررر  مال)اختيررار رئرريئ هيئررة الت كرريم  إلرر يتوصررل الم كمررا  

 . اإل راءات

 :  لسة دفعت الشركة الم تكم ضدها بما ياتي  أولوفي 

 التامينرراتالشرركة الم تكمررة تطالرب باسررترداد مرا دفعترره لمصرل ة الضرررائب علر  المبيعررات وهيئرة  أ  – 1

 .اال تماعية م  مبالغ وتلك مسالة ال تخضع للت كيم 

بتعيينره مر   أمررور القرانو   يرك كرا  يتعري  صرد   كرام كرم المرر   قرد  راء مخالفرًا متعيي  ال أ  – 2

 ( .11م)الم كمة المختصة 

رب العمرررل فررري الت كررريم لو رررود شررررط ت كررريم فررري العقرررد المبررررم بررري  المقررراول  إدخرررالانررره كرررا  يتعررري   – 3

 .ورب العمل  ا صلي

الشرركة  أ انه كا  يتعي  ال صول علر  موافقرة وزيرر الصرناعة االسرباني علر  شررط الت كريم  يرك  – 0

 .ة له ضدها تابع الم تكم

انعقاد لهيئة الت كريم قرد ترم بعرد  أول أ م  سنة م  تاريخ تقديم طلب الت كيم  يك  أكثرانه قد مر  – 5

 .فوات تلك المدة انتهاء اتفاق الت كيم بمضي مدته 

 بماذا تقضي في هذه الدفوع لو كنت م كمًا ؟ 

 



 (2)قضيه ت كيم 

 .رية وشركة رينو الفرنسية عقد مبرم لتوريد قطع غيار  رارات رينو بي  شركة مص

 : ل  الن و التالي هذا العقد عل  شرط الت كيم  اء عنص في 

  متعلررق بهررذا العقررد والررذ  ال يمكرر  تسررويته وديررًا برري  طرفرري العقررد يررتم  أوخرر ف نررات   أوأ  نررزاع

ئرة والت كريم الخاصرة بغرفرة الت رارة الدوليرة بمصرر بواسرطة هي اإللغاءتسويته نهائيًا بمو ب قواعد 

م كمرري  يقرروم كررل طرررف بترشرري  م كمررة والمررر   يرشرر  بواسررطة غرفررة ( 3)ت كرريم مكونررة مرر  

الت ارة الدولية بمصر وفي  الة عدم ترشري  أ  مر  الطررفي  للم كرم الرذ  يمثلره يرتم ترشري  هرذا 

 .الكائ  بالقاهرة الم كم بمعرفة رئيئ المركز الدولي للت كيم 

 دة المقررررة للت كريم شرهري  تبرردأ مر  تراريخ قبررول الم كرم المررر   ت تمرع هيئرة الت كرريم بالقراهرة والمر

النظر فري النرزاع وفري  الرة عردم اتفراق طرفري العقرد علر  القرانو  الوا رب السرريا  علر  موضروع 

فرري اعتبارهررا شررروط العقررد والع رررف  ا خررذالنررزاع تقرروم هيئررة الت كرريم بتطبيررق القررانو  المصررر  مررع 

 .ال ار  

 .هائي وال ي وز استثنائه ويكو   كم الت كيم ن

  في  الة و ود التبائ أو اخت ف بي  النص العربي واالن ليز  يعوَّل عل  النص العربي. 

 

 ماهو تعليقك عل  ذلك ؟


