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المقدمة●

ً لحلبدیلةوسیلةباعتبارهالحاليعصرنافيالدوليالتجاريالتحكیمأھمیةتزدادیومبعدیوما

واسعاًحیزاًتأخذأصبحتالتيالمواضیعمنالتحكیمیعدحیثالدولیة،التجارةعقودمنازعات
التحكیمطرفيإرادةاحترامعلىیقوماتفاقفيیتبلوروھوالقانوني،المجالفيكبیراًواھتماماً

یرتكزماأھمھيالحریةأننجدوبذلكتناسبھما،التيبالكیفیةلتنظیمھلھماالحریةإلفساح

عنبعیداالمنازعاتفيالفصلسرعةیحققكونھفيبجالءذلكویظھرالتحكیم،نظامعلیھ

لتسویةوبدیلاستثنائيطریقأنھعلىالتحكیمویعرفاإلجرائيالھدرأشكالمختلف

التقاضيحسابعلىالمنازعاتلتسویةكوسیلةالدولیةالتجارةقانونفيویزدھرالمنازعات،

أمام المحاكم النظامیة.

بالتحكیماالھتمامحیثمنالعربیةاألقطارطلیعةفيیعداألردنأنإلیھ،اإلشارةتجدرماوأھم

قانونوھوبالتحكیمیعنىمستقلقانونيتشریعبإصداراألردنانفردفقدالتشریعیة،الناحیةمن

بالتحكیمخاصةفصوالًتفرداألخرىالعربیةاألقطاركانتحینفي،1953لسنة18رقم

وھوبالتحكیمخاصاًتشریعاًأفردالذيالفلسطینيالتشریعباستثناءالمدنیة،تشریعاتھاضمن

.1926لعامالتحكیمقانون

لسنة)18(رقمالقدیمالقانونمحللیحلوتعدیالتھ،2001لسنةالتحكیمقانونجاءوقد

منأساسيبشكلنصوصھومستمداًالتحكیم،مجالفيالحدیثةبالتوجھاتمتأثراً،1953

الدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألمملجنةوضعتھالذي)1985(لسنةالنموذجيالقانون

.1994لسنة)27(رقمالمصريالتحكیموقانون(الیونسترال)

:2001لسنةالتحكیمقانونعلى2018لسنةالتعدیالتأبرز●

صالحیاتلمنح،2001لسنةالتحكیمقانونعلى2018لسنةالجدیدةالتعدیالتجاءت

ھیئةبتشكیلالمتعلقةالمسائلتنظیمإعادةتمفقدالجدیدةللتعدیالتووفقاللمحكمین،أوسع

التيالحاالتتحدیدوتمالقانونیة،الثغراتسدیضمنبماالمتبعةواإلجراءاتالتحكیم

تدابیراتخاذصالحیةالتحكیمھیئةمنحالتعدیالتتضمنتكماالمحكم،ردفیھایجوز
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أطرافومنحجبره،یمكنالضررتوقيبقصدأوالنزاعطبیعةتقتضیھاتحفظیةأومؤقتة

التحكیم االتفاق على األصول وقواعد البینات او االثبات المتبعة في التحكیم.

بسحبقامتأنھا2001لسنةالتحكیمقانونعلىطرأتالتيالتعدیالتأبرزمنوایضاً

سبیلفعلىالتمییز،محكمةإلىوتحویلھااالستئنافلمحكمةالممنوحةالصالحیاتبعض

رفعفيالحقعلیھللمحكوممنحتقدالسابقالتحكیمقانونمن50المادةأننجدالمثال

قانونمن32المادةالجدیدللقانونووفقاأنھإالاالستئنافمحكمةأمامالبطالندعوى

ومنحھاالستئنافمحكمةمناالختصاصسحبتمفقد2018لسنةالمعدلالتحكیم

لمحكمة التمییز.

علىصراحةنصتحیث5المادة2018لسنةالتحكیمقانونتعدیالتأبرزإلىباإلضافة

آثارعلیھوتترتبالتبلیغفیھایصحوسیلةاإللكترونيوالتخاطبالتراسلأسلوباعتبار

لسنةالتحكیمقانونمن)10(المادة2018لسنةالمعدلالتحكیمقانونألغىوقدقانونیة.

األطرافاتفاقالجدیدالقانونمن)7(المادةأجازتحیثالتحكیمبشرطوالمتعلقة2001

التعاملألطرافتحفظانھاالتعدیلھذاأھمیةوتبرزالكترونیة.بطرقالتحكیمعلى

تالئمقواعدوھيبینھم،المنازعاتفضعلىوتعملعنھالناشئةحقوقھماإللكتروني

تتجاوزإلكترونیةبیئةأنھحیثمنفیھاإللكترونيالتعاملیتمالذيللوسطالخاصةالطبیعة

الحدود اإلقلیمیة للدول وغالبا ما یكون الطرفان موجودین في دولتین مختلفتین.

اتفاقحالفياالجراءاتانھاءالتحكیملھیئةتتیحنصوصاستحدثالمعدلالقانوناننجد

المحكمینأتعابمعالجةعلىالتعدیالتاشتملتكمابینھم،النزاعتسویةعلىاألطراف

واستحداثتدقیقاتنظربحیثالتحكیمبمجالباختصاصاتھالقضاءأماماإلجراءاتوتسریع

إالالمحكممساءلةبعدمیتعلقنصاستحداثتمكماالتحكیم،لغایاتمختصقاضي

بمجاالت محددة ومنھا ممارسة الغش أو التواطؤ أو اإلھمال الجسیم.
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حددوقدالسابق،التحكیمقانونمن)16(المادةنصالتحكیملقانونالمعدلالقانونألغي

إلىوباإلضافةاختیارھموكیفیةالمحكمینعلىباالتفاقاألطرافحقعلىالجدیدالنص

كیفیة اختیار المحكمین في حال عدم االتفاق.  وعلیھ أصبح  یتبع اإلجراءان التالیان:

بناءتعیینھالمختصالقاضيیتولىواحدمحكممنتتكونالتحكیمھیئةكانتإذا.1

على طلب أحد الطرفین.

ویتفقمحكماطرفكلیعینمحكمینثالثةمنمشكلةالتحكیمھیئةكانتإذا.2

محكمھالطرفینأحدیعینلمفإذاالثالث،المحكمتعیینعلىالمعینانالمحكمان

یتفقلماذااواالخر،الطرفمنبذلكطلبالتسلمھالتالیةیوماعشرالخمسةخالل

لتاریخالتالیةیوماعشرالخمسةخاللالثالثالمحكماختیارعلىالمعینانالمحكمان

الطرفینمنأيطلبعلىبناءتعیینھالمختصالقاضيیتولىآخرھماتعیین

عینھالذيأوالمعینانالمحكماناختارهالذيللمحكمالتحكیمھیئةرئاسةوتكون

القاضي المختص.

حالوفياألطرافتعددحالفيالمحكمیناختیاركیفیةالجدیدالقانونيالتعدیلحددكما

اإلجراءاتتتبعذلكعلىیتفقوالمفإذاالمحكمین،تعیینعلىاالتفاقمنتمكنھمعدم

التالیة:

بینھممنالرئیستحدیدطریقةدونتعیینھموطریقةالمحكمینعددعلىاتفقواإذا.1

الحالـةھذهفيالرئیستحدیدتعذروإذاالتحكیمھیئةأعضاءبإجماعالرئیسفیحدد

فیتولى القاضي المختص تعیینھ بناء على طلب أطراف التحكیم.

القاضيفیعینھمتعیینھمكیفیةعلـىاالتفـاقدونالمحكمینعددعلىاالتفاقتمإذا.2

المختص بالعدد المتفق علیھ ویحدد من بینھم الرئیس.

عددفیكونتعیینھموطریقةالمحكمینعددعلىالتحكیمأطرافیتفقلمإذا.3

المحكمین ثالثة یعینھم القاضي المختص ویحدد من بینھم الرئیس.
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الطرفینأحدخالفإذاالمحكمیناختیارصالحیةالمختصالقاضيالمشرعمنحكما

بتلكالقیامكیفیةعلىیتفقالمإذااوعلیھا،اتفقاالتيالمحكمیناختیارإجراءات

تخلفاذاأوعلیھ،االتفاقیجبمماأمرعلىالمعینانالمحكمانیتفقلمأواإلجراءات،

الغیر عن أداء ما عھد بھ إلیھ في ھذا الشأن.

وبھذاالتحكیمھیئةتشكیلفيالقضاءبتدخلیتعلقفیمااألردنيالقانونأقرهماھذا

األصلمنكاستثناءالقضاءتدخلحاالتأوردقداألردنيالمشرعأننجدالخصوص

وأنالتحكیمأطرافخاللمنواختیارھمالتحكیمھیئةتعیینیتمأناألصلأنحیثالعام

علىبناًءالمحكماختیارأولتسمیةالمختصالقاضيتدخلھوالشأنھذافياالستثناء

وأحكامیتوافقبماالتحكیمھیئةتشكیلإجراءاتالستكمالالتحكیمأطرافأحدطلب

القانون.
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أوالً: مفھوم التحكیم التجاري●

تعریفھویمكنالمتنازعة،األطرافلھاتلجأالتيالنزاعلحلالبدیلةالوسائلمنالتحكیمیعتبر
سلفاًیحددونھامعینةمدةخاللمناألفرادبینوالتجاریةالمدنیةالمنازعاتلحلنظامأنھعلى
یلتزمونصلحاًأوحكماًیصدرحتىتطبیقھیرتضونوقانونیختارونھاإجراءاتخاللومن
بھ.

منالعدیدأبرمتالدولي،الجانبففيوفقھي،دوليباھتمامالتجـاريالتحـكیممـفـھـومیحظى
وجدالفقھيالجانبوفيالـدولـي،التجـاريالتحـكیمبموضوعتتعلقالتيالدولیةاالتفاقیات

موضوع التحكیم اھتمام الفقھاء والباحثین ولذا كثرت فیھ األبحاث والمؤلفات.

باإلجراءاتخاصةقواعدبوضعبالتحكیمالمعنیةوالمؤسساتالدولیة،المنظماتساھمت
التحكیممسائلتعالجحدیثةقوانیندولعدةأصدرتكماالتحكیمیة،العملیةسیرفيالمتعلقة

المجتمعفيالتحكیموألھمیةالداخلي،التحكیمقضایامعالجةعلىتقتصرقوانینھا،كانتأنبعد
الدولي وضعت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة، قواعد خاصة بالتحكیم.

من37المادةتضمنتھبماللتحكیمعرفتالدولیةللمنازعاتالسلمیةللتسویةالھاياتفاقیة
الثانيالدوليالسلممؤتمرإلیھاتوصلالتيالدولیةللمنازعاتالسلمیةللتسویةالھاياتفاقیة
ھوالتجاريالتحكیمموضوعأنالمادةھذهقررتحیث،1907عامالھايفيعقدالذي

وأنالقانوناحترامأساسوعلىاختیارھمامنقضاةبواسطةالدولبینالمنازعاتتسویة
اللجوء إلى التحكیم ینطوي على تعھد بالخضوع بحسن نیة للحكم.

المقصودھومالتحدیدللتحكیمالمنظمةالتشریعاتتلكتنصفلمالحدیثة،التشریعاتفيأما
قانونفيالتحكیمتعریفإلىیتطرقلماألردنيالمشرعأننجدكمامباشر،بشكلبالتحكیم
نفسمنالثانیةالمادةفيالتحكیمھیئةاألردنيالمشرععرفبل،2001لسنةالجدیدالتحكیم
وفقاالتحكیمالىالمحالالنزاعفيللفصلأكثرأوواحدمحكممنالمشكلةالھیئةبأنھاالقانون

ألحكام ھذا القانون.

"طریقبأنھبقولھاوعرفتھالتحكیم،لتعریفتعرضتاألردنیةالتمییزمحكمةنجدكذلك
ضمانات،منتكفلھوماالعادیةالتقاضيطریقعنالخروجقوامھالخصوماتلفضاستثنائي

المحكمةوعرفت"المحكمعلىعرضھإلىالفریقینإرادةإلیھتنصرفماإلىمقصوروھو
باختیارھماالتعیینیكونطرفینبینمعیننزاععرضبأنھالتحكیممصرفيالعلیاالدستوریة

قاطعبقرارالنزاعذلكفيالمحكمھذالیفصلیحددانھاشروطضوءعلىأومنھمابتفویضأو
نظرهبوجھةمنھماكلیدليانبعدالیھالطرفینأحالھاالتيجوانبھافيالخصومةلدابر

تفصیلیاً من خالل ضمانات التقاضي الرئیسیة.
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توضیح بعض المالبسات في مصطلحات التحكیم●

:أ) شرط التحكیم

عقداأومدنیاعقداًكانسواءالقانونیة،الرابطـةمصــدراألصليالعقدنفسفيالتحكیمیردقد
عنیحلتنفیذهأوالعقدھذاتفسیرحولنزاعمنینشـأمـاأنعلىالعقدطرفافیتفقتجاریا.
نزاععلىینصبفالالمستقبل،فيیحدثنزاعأيعلىالتحكیمیردوعندئذالتحكیم،طریق
عادةالتحكیمشرطویردالتحكیم"،شرط"التحكیمفقـھعلیھدرجكمااالتفاقھذاویسمىمعین.

عقدفيأیضاالشرطھذاورودمنیمنعمایوجدالأنھعلىالطرفین،بیناألصليالعقدفي
ورودهھولیسالتحكیملشرطالممیزفیكوننزاع،أينشوءقبلالتحكیم-بوثیقة-یعرفالحق

بعد،تنشألممنازعاتھيالتحكیمعلیھاینصبالتيالمنازعاتكونولكناألصلي،العقدفي
أي منازعات محتملة وغیر محددة.

:ب) مشارطة التحكیم

اتفاقاًیبرمانبینھماالنزاعقیامبعدولكناألصلي،العقـدفيالتحكیمعلىالطرفانیتفقالقد
"،التحكیممشارطة"االتفاقھذاویسمىأكثرأومحكمعلـىالمعـینالنـزاعھذالعرضخاصاً
النزاعاتطرحوقوامھاألطـرافعلیھیتفقشرطھوالتحكیمشرطمضمونأنیتضح

األولأنفىالمشارطةعـنالتحكـیمشـرطیختلفوبھذافیھاللفصلالمحكمأمامالمحتملة
یتعلق بنزاع محتمل الوقوع مستقبال، أما الثاني فإنھ یتعلق بنزاع وقـع فعال.
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ثانیاً: مزایا التحكیم التجاري●

التجاریةبالمعامالتوخصوصاًاألطرافمنالكثیرتدعومزایاعدةلُھالتجاريالتحكیمنظام
الى تفضیلھ عن القضاء الوطني، والتي یمكن إیجازھا بما یلي:

ألنالتجاریةالمعامالتأطرافبینتنشأالتيالنزاعاتحسمفيالعالیةالسرعة.1
تمتازالتيالتحكیمبإجراءاتمباشرةویتمعلیھمالمعروضللنزاعمتفرغینالمحكمین
قرارھمبإصدارالمحكمینویلتزمالتحكیمیة.العملیةسیرفيالتعقیدوعدمبالبساطة

خالل موعد یعین من قبل أطراف النزاع في اتفاق التحكیم.
وفقاًالنزاعفيللفصلالتحكیمھیئةتكلیفعلىاالتفاقالتحكیمفيالخصومةألطراف.2

فيتفصلبلالقانونبتطبیقالتحكیمھیئةتلتزمالوھناواألنصاف،العدالةلقواعد
ویدیمالطرفین،یرضىحكمإصدارمنیمكنھاوھذاللعدالةمحققاًتراهلماالنزاع

األعمالورجالالصناعییناوالتجاربینمھمأمروھذابینھم،فیماالطیبةالعالقات
الذین یھمھم االبقاء على عالقات حسنة في العمل.

األطرافإالیحضرھاالسراًتجريالتحكیموجلساتعالنیة،دونیجريالتحكیم.3
ماسریةعلىللمحافظةاألطرافبموافقةإالنشرهیجوزالالتحكیموحكموممثلیھم،

التحكیمإنیقالولھذایضرھم،قدلمنافسیھمعنھاوالكشفعقود،اوتعامالتمنبینھم
أمامالمرھقالقضائيبالنزاعیستبدلھوإذالنزاعحدةتخفیفنحوخطوةیمثل

بینھما،الودیةالعملعالقةاستمرارعلىالطرفانفیھیحرصشكلیاًنزاعاًالمحاكم
على عكس القضاء الذي یتسم بالعالنیة باإلجراءات وعالنیة الحكم وأجازه نشره.

كلیسعىمختلفتینجنسیتینمنطرفینبینبالغالبیكونالدولي،التجاريالتحكیم.4
وھيالموضوعیةالقانونیةالقواعدوتطبیقبلدةمحكمةالىالمنازعةجلبالىمنھما
القاضياالتفاقطرفایختارخاللھمنالذيالتحكیم،علىاالتفاقسوىیحلھاالمشكلة

بینالعدالةیحققوھذایطبقھاالتيالموضوعیةوالقواعدیتبعھاالتيواإلجراءات
التجارةواقعیفرضھاضرورةالدوليالتجاريالتحكیمأصبحولھذاالنزاع،أطراف
الدولیة.

وقتمنالقضاءإلىاللجوءیستغرقھمامعمقارنتھاتمإذاالمصاریففيقلة.5
ومصاریف كثیرة.

التجاريالتعاملعنالناشئةالمنازعاتفيللنظرواحدةقضائیةجھةوجودعدم.6
یوفرأنھكماالمعامالت،تلكلھاتخضعموحدةقانونیةقواعدوجودوعدمالدولي

الوالتيالدولیةالتجارةفيالمتعاملینالجنسیاتمتعددةالتجاریةللشركاتالطمأنینة
التطبیقالواجبالقانونتحدیدفیتممعروف،غیرأجنبيقانونإلىبالخضوعترغب

من خالل اتفاقیة التحكیم أو العقد القائم بینھما.
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محاكمبینماقاضيلیكونثقةمحلشخصاختیارمنالخصومةطرفيالتحكیمیمكن.7
فيسینظرالذيالقاضيمسبقایعرفونأندونالخصومةطرفيإلیھایلجأالدولة

القضیة.

ثالثاً: شروط صحة اتفاق التحكیم :●

حجرھوالتحكیماتفاقفإنلذلكالوطني،القضاءاختصاصینزعالصحیحالتحكیمإتفاقإن

االتفاقھذافيمعینةشروطتوافرمنبدفالبالتاليالنزاع،طرفيإرادةیمثلالذياألساس

شروطإلىتنقسمالشروطھذهالمطلوبالقانونياألثرلھیكونحتىالقانوننصوصحسب

موضوعیة وشروط شكلیة نتناولھا على النحو اآلتي:

الموضوعیة:الشروط-1

تخضعالتيالموضوعیةالشروطلنفسیخضعبذلكوھوعقدعنعبارةھوالتحكیماتفاقإن

لھا باقي العقود وھي كالتالي:

أ- أھلیة أطراف اتفاق التحكیم:

یكونواأنأيالتعاقد،بأھلیةاإلتفاقأطرافیتمتعأنالتحكیماتفاقلصحةالقانونیشترط

یكونواوأنالعیوبمناإلرادةوسالمةالرضافیھیشترطعقدالتحكیمإتفاقألناألھلیةكاملي
علىالمقدرةلدیھلمنإالالتحكیمعلىاإلتفاقیجوزالبحیثالقانونیةالتصرفاتإلبرامأھالً

واألشخاصالطبیعیةاألشخاصأھلیةبینالتفرقةمنھنابدوالالحقوقفيالتصرف

الخاصة،االعتباریةواألشخاصالعامةاالعتباریةاألشخاصبینالتفرقةوكذلكاالعتباریة

وبالنتیجةإبرامھ،عندالقانونیةاألھلیةفاقداًطرفیھأحدكانحالفيالتحكیمإتفاقیبطلحیث

األردني،التحكیمقانونمن)2/أ/49(و)9(المادتینلمنطوقوفقاًالصادرالتحكیمحكمیبطل

المادةفياألجنبیةالتحكیمأحكاموتنفیذالعترافنیویوركاتفاقیةأنبالذكرالجدیرومن

وقدالمعنيالتحكیمأطرافلھیخضعالذيالقانونحسباألھلیةبتوافراكتفتقد/أ)5/1(
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علىالتطبیقالواجبالقانونأوالتحكیمطرفیتبعھاالتيالدولةقانونھوالقانونھذایكون

العقد الذي یشتمل على شرط التحكیم.

مثارةمشكلةھيالتحكیماتفاقإبرامعلىمقدرتھمشكلةفإنالعاماالعتباريللشخصبالنسبة

لألشخاصاإلجازةبعدمالسابقفيالدولبعضقضتحیثالقانونیة،األنظمةمنالعدیدفي

االعتباریة العامة بأن تكون طرفاً في إتفاق تحكیم .

العامةاالعتباریةلألشخاصاألحقیةتامةوبصراحةالجدیداألردنيالتحكیمقانونأعطىوقد

أحكامبأنتقضيالتيالقانونمن)3(المادةفيوذلكتحكیمإتفاقفيأطرافاًیكونوابأن

أوالعامالقانونأشخاصمنأطرافبینكانسواءاتفاقيتحكیمكلعلىتسريالقانون

لألشخاصالسماحأنالسیاسیةالناحیةمنیرىجانبھناكأنیمنعالھذا.الخاصالقانون

القومیةوالثرواتالعامةاألموالیعّرضقدالتحكیماتفاقیاتفيبالدخولالعامةاالعتباریة

وغالباًاألجنبیةاألطرافأنالجانبھذاوحجةللضیاعمنھاالنامیةوخصوصاًالدولومقدرات

لنومزایامكتسباتعلىالحصولالتحكیمخاللمنلھمیمكنأجانبمستثمرینیكونواما

یستطیعوا الحصول علیھا إذا ما أحیل النزاع الى القضاء الوطني لھذه الدول .

العامةاالعتباریةاألشخاصدخولعنتنتجقدسلبیةآثارأيومنالتخوفاتھذهمنللتقلیلو
تشملالتيالعقودھذهكتابةتتمأنینصحفإنھأجنبیةأطرافمعتحكیمإتفاقیاتفيأطرافاً

مقدراتھاوالقومیةوثرواتھاالدولةتحميوبطریقةشدیدینوحرصبدقةالتحكیماتفاقیات

سیادةانتقاصمنیعتبرالذلكفإنللتحكیمشروطاًالعقودھذهتضمنتإذاحینئذ،الوطنیة

الدولة أو مكانتھا .

الخاصةلألشخاصاألھلیةتوافرمنبدالفانھالخاصاالعتباريللشخصبالنسبةأما

أماأردنیین،التحكیمإتفاقأطرافكانإذااألردنيللقانونوفقاًوذلكطبیعیةامكانتاعتباریة

بالنسبة لألجانب فتخضع أھلیتھم لقانونھم الشخصي .

ب- الرضا بین أطراف اتفاق التحكیم:
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الرضاواألطرافإرادةاتجاهعلىإالیقومالفإنھباتفاق،تسمیتھحیثمنالتحكیمإتفاقإن

خالیةحرةإرادةتوافریقتضيوھذاالقائم،النزاعلفضبدیلةكوسیلةالتحكیماختیارفيبینھما

أنالقولنافلةومنوالغلط،اإلكراهمثلإجماالًالعقودتشوبالتيالعیوبمنعیبأيمن

البطالن یكون دائماً لمصلحة من تقرر البطالن لمصلحتھ فال یستفید منھ غیره.

ج- أن یكون محل اإلتفاق مشروعاً وغیر مخالف للنظام العام أو اآلداب:

إذاباطالًاإلتفاقیكونحیثمشروعاً،التحكیمموضوعأياإلتفاقمحلیكونأنقانوناًیشترط

یجبالتحكیمياإلتفاقفإنأخرىناحیةومنناحیة،منھذامشروعةغیربتجارةمتعلقاًكان

أال یخالف النظام العام أو اآلداب وإال كان اإلتفاق باطالً.

بطریقتسویتھایجوزالتيالمسائلمنیكونأنیجبالنزاعموضوعأنإلىباإلضافةھذا

علىالجزائیةالمسائلفإنتباعاًتحكیماً،تسویتھیجوزصلحاًتسویتھیجوزمافكلالتحكیم،

سبیل المثال تخرج عن نطاق التحكیم.

الشكلیة:الشروط-2

كانوإالالتحكیمإتفاقفيموضوعیةشروطتوفرضرورةحیثمنسابقاًذكرماإلىإضافة

ومنتجاًصحیحاً،یكونحتىالتحكیمإتفاقبشكلتتعلقشكلیةشروطتوافرمنبدالفإنھباطالً،

آلثاره القانونیة نوردھا كاآلتي:

الكتابة،شرطتخلفحالفيالبطالنویترتبالتحكیم،اتفاقلصحةالكتابةالقانونیشترطأ-

یجب"أ .یلي:ماعلى2018لسنةالمعدلاألردنيالتحكیمقانونمنالسابعةالمادةنصتفقد

موقعةوثیقةفيوردإذامكتوباالتحكیماتفاقویكونباطال،كانوإالمكتوباالتحكیماتفاقیكونأن
االتصالوسائلمنغیرھاأوالكترونیةأوورقیةمراسالتأومخاطباتصورةفيأواألطراف،من

إتفاقفیكونمتعددةأشكاالًالكتابةتأخذولالتفاق." جلس بمثابةتعدوالتيتسلمھاالثابتالمكتوبة

أورسائلمنالطرفانتبادلھماتضمنھإذاأوالطرفان،وقعھمستندتضمنھإذامكتوباًالتحكیم

تعدوالتيالمكتوبةاالتصالوسائلمنغیرھاأوالتلكسأوالفاكسطریقعنأوبرقیات

یجببأنھقضىالذي1985لعامالنموذجيالقانونأنإلىكذلكونشیرلالتفاق.سجلبمثابة
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أوالطرفینمنموقعةوثیقةفىوردإذامكتوبااالتفاقویعتبرـمكتوباالتحكیماتفاقیكونأن

تكونوالالسلكيالسلكياالتصالوسائلمنغیرھاأوبرقیاتأوتلكساتأورسائلتبادلفى

اتفاقبوجودالطرفینأحدفیھیقولوالدفاعاالدعاءالبیاناتتبادلفىأولالتفاقسجلبمثابة

بمثابةللتحكیمشرطعلىیشتملمستندإلىماعقدفىاالشارةوتعتبراآلخرالطرفینكرهوال

جزءاًالشرطذلكتجعلبحیثوردتقداالشارةتكونوأنالعقدیكونأنشریطةتحكیماتفاق

من العقد.

بھذااألردنيالتشریعقضى،1985لعامالنموذجي"األونسیترال"القانونأحكاممعاتساقاو

بطالنالشرطھذاتخلفعلىیترتبواألردني،التحكیمقانونمن10المادةخاللمنالشرط

یجوزالبحیثلإلثباتشرطاًولیستلالنعقادشرطاًھيالكتابةفإنوبذلكالتحكیم،اتفاق

االلتجاء إلى وسائل اإلثبات األخرى غیر الكتابة مثل شھادة الشھود مثال.

ب- شرط اإلحالة:

أودولیةاتفاقیةأونموذجيعقدأحكامإلىإحالةالعقدتضمنإذاالمكتوباإلتفاقحكمفيیعد

علىوصریحةواضحةاإلحالةھذهتكونأنیشترطوھناتحكیم،شرطتتضمنأخرىوثیقةأي

كذلكاألطراف)بینفیمااألصليالشرطھنا(والمقصودالعقدمنجزءاًالتحكیمشرطاعتبار

ال بد أن یكون شرط اإلحالة المتعلق بالتحكیم كافیاً من الناحیة القانونیة العتباره إتفاقاً صحیحاً.

فیماخاصةالقضاء،أمامبتفسیرھامتعلقةإشكاالتتثیرقداإلحالةأنإلىھنااإلشارةمنبدال

نموذجيعقدإلىالعقدفيإحالةنصإیرادعندالتحكیمإلىالنزاعبإحالةالمتعاقدینبعلمیتعلق

ابتداًءتتحققفإنھاالعقدفيإحالةلنصتفسیرھاعندالمحكمةفإنبالنتیجةدولیة.إتفاقیةو/أو

مناإلحالةنصلتفعیلوذلكإلیھ،المحالالنصفيتحكیمنصبوجودالمتعاقدینعلممن

عدمھ، وبالتالي إحالة النزاع إلى التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة النزاع.
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رابعاً: القیود التي ترد على التحكیم التجاري :

الىتقسمحیثاالتفاق،لطرفيالملزمةقوتھافيالتجاريالتحكیمعلىالواردةالقیودتتفاوت

نشاطأيتنظیمالىیھدفالذيالقانونالىالتقسیمھذاویرجعاتفاقیةوقیودقانونیةقیود

احترامھاعلىتجبرھمالتحكیمیةالعملیةطرفيعلىقانونیةقیودبوضعقامحیثتجاري

منقدرالتحكیمیةالعملیةلطرفيفیھاتركاتفاقیةقیودلھموضعالوقتنفسوفيبھاوااللتزام

الحریة في تنظیم لمصالحھم اتفاق التحكیم وفق ما یرونھ محققا

القیود القانونیة الواردة على التحكیم التجاري:➢

إتباعھاعلىالتحكیمیةالعملیةفياالتفاقطرفيتجبرالتياآلمرةالقواعدھيالقانونیةالقیود

یعتبرأحكامھامخالفةعلىاتفاقوكلحكمھایخالفماعلىیتفقواأنلھمیجوزوالواحترامھا

بالنظامتتعلقمسائلتنظیمھایتولىالقانونیةالقواعدمنالنوعھذاألنبھیعتدالباطالًاتفاقا

مثلباطالً،اتفاقكلیكونالتجاريالتحكیمعلىالواردةالقانونیةالقیودمخالفةحالوفيالعام،

العامةاالموالاوالوطنیةالخدمةبأداءتأمرالتيتلكأوالضرائببأداءتأمرالتيالقواعد

وكذلك والقواعد التي ال تجیز للفرد التنازل عن حریتھ أو أھلیتھ.

القیود االتفاقیة الواردة على التحكیم التجاري :➢

تتصلالألنھامخالفتھاعلىاالتفاقلألفرادیجوزالتيالقواعدتلكھياالتفاقیةالقیود
یتركأنالمشرعآثرلذلكلألفرادالخاصةبالمصالحتتعلقبلللجماعةالعامةبالمصلحة
التيالمكملةالقاعدةبھتقتضيلمامخالفنحوعلىولومصالحھمتدبیرفيالحریةللمحتكمین

إلىاالتفاقطرفيینتبھالكثیراًإذعلیھاتطبقالتيھيالحالةھذهلمواجھةالمشرعوضعھا
علىاالتفاقیةالقیودأنالقولإلىونخلصالخاصةاتفاقاتھمفيالتفصیلیةالمسائلبعضتنظیم
ھيكماتطبیقھافيالحریةلھمتتركبلاألفرادحریةعلىاًقیدتمثلالالقانونیةالقیودعكس

الثمنیكونأنتقررالتيالقاعدةمثلاتفاقیةقیودھذهاعتبرتولھذاعلیھاتفقواماتطبیقأو
یقضيعرفأواتفاقیوجدلمماالمبیعفیھیسلمالذيالوقتوفيالمكانفيالوفاءمستحق

بغیر ذلك.

لرغبةوذلكمخالفتھاعلىاالتفاقلألفرادیجوزالتيالقیودمناالتفاقیةالقیودجعلمنالغایة
عالقاتھم،تنظمالتيالتفصیلیةالمسائلفيالبحثعنیستغنوناألفرادجعلفيالمشرع
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بعضتنظیمإلىینتبھونالأوالمسائلببعضخبرةغیراألفرادیكونقدماكثیراًالىباإلضافة
االتفاق،سوىعلیھمفماالتفصیالتھذهمثلعنللبحثلدیھموقتالانھأوالتفصیلیةالمسائل

المشتريتلزمالتيوالقواعدالبیععقدفيالتسلیموزمانمكانتحددالتيالقواعدذلكمثال
تسلیم الثمن أوالً قبل تسلیم المبیع .

خامساً: انعكاس أزمة فیروس كورونا المستجد على التحكیم واجراءاتھ :

أواالنتشار،أوالطبیعةحیثمنمثیللھایسبقلمعالمیةأزمةاآلونةھذهفيالعالمیشھد
لھاوكانإالمجاالًتتركلموالتي)،COVID-19المستجد(كورونافیروسأزمةوھياآلثار،

الوجدانفيوالمستقرةالثابتةالمفاھیممنكثیرفيجذریةتغیراتوأحدثتعلیھ،سلبیةآثار
حصره؛یصعبماالتجاريالمجالعلىاآلثارمناألزمةلھذهیزالوالكانوقدالدولي.

والطبیعةتتفقتسویةتتطلبالتيالتجاریةالمنازعاتمنالعدیدحدوثذلكنتاجمنوكان
اتفاقیةتكونأنإماالتسویةوھذهواالئتمان.السرعةعلىتقومالتيالمعامالتلھذهالخاصة

الرسميالقضاءبھایضطلعقضائیةتكونأنوإماالمنازعة؛أطرافعلیھایتفقوسائلعبر
في الدولة.

ومنعالنقل،حركةوتوقفاإلغالقحاالتمنالعالمشھدهمااألزمةآثارأشدمنأنشكوال
بالوسائلالتجاریةالمنازعاتتسویةصعوبةإلىبذاتھأدىماوھوالدول،بیناالنتقالأوالسفر

التقنیةبالوسائلاالستعانةتمثمومنالمنازعة،ألطرافالماديالحضورتوجبالتيالتقلیدیة
الحدیثة في تسویة ھذه المنازعات عن بعد أو بوسائل إلكترونیة.

التكنولوجیادورتعظیممنكوروناجائحةبسبباآلونةفيكلھالعالمیعیشھاالتياألزمةزادت
توقفدوناألنشطةكافةاستمرارفيرغبةواستخداماتھ،االصطناعيالذكاءخوارزمیاتو

الصحیةالحلولوجودفيالتكنولوجیامناالستفادةإلىالحدیثالعلمفلجأاألزمة؛ھذهبسبب
اإللكترونیةالتجارةحركةوزادتاألنشطة,وكافةالدولكافةعلىسلباأثرالذيالوباءلھذا
كافةعلىالتعلیمفيالتكنولوجیاأدواتاستخداموعظموالدولي،الوطنيالمستویینعلى

لھكانوإنمایحدث؛عمابمعزلالرسمي)أو(االتفاقيالقضاءیكنولموأنظمتھ،مستویاتھ
كانتوإنالتكنولوجیا؛تقنیاتاستخدامعبرالعالمیعیشھالذيالتكنولوجيالتقدمھذامننصیب
إلىالدولدفعوجودھاأنإالاألزمة؛ھذهعلىسابقةالقضاءأنظمةفيالتقنيالتحولبدایات

السعي الجدي نحو التحول التقني في أنظمة العدالة وإجراءات التقاضي وتسویة المنازعات.

منكثیراأنذلكالتجاریة؛المنازعاتھيالحالیةاآلونةفيتثورالتيالمنازعاتأھمومن
الذياالقتصاديالركودبسببإمابالتزاماتھا،الوفاءعنعجزتالتجاریةوالمؤسساتاألنشطة

ظلفيالعملعلىالتجاریةوالمؤسساتالشركاتمنكثیرقدرةعدمبسببأواألزمةسببتھ
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منذلكغیرأووالتصدیر،واالستیرادوالشحنالنقلحركةتوقفأوإغالقبسببالوباء،ھذا
األسباب.

تسویتھایتمأنواالئتمانیة؛التجاریةطبیعتھاتقتضيمتنوعةتجاریةمنازعاتذلكعنونتج
للمنازعاتاالتفاقیةالتسویةدورتعاظمھناومنالمعامالت،ھذهطبیعةمعیتفقسریعبشكل

المنازعةألطراففعلیاحضوراأوانتقاالًتتطلبالوالتياإللكترونیة،الوسائلعبرالتجاریة
فيیوفرحیثاإللكترونيالتجاريالتحكیماالتفاقیةالوسائلھذهأھمومنممثلیھم،أو

وخفضالمتحاكمین،بینالمسافاتتقریبأھمھا:المزایا؛منجملةالتجاریةالمنازعات
فضالًالتشریعي،االختصاصقضایاوتجنبالتجاریة،المنازعةحسمفيوالسرعةالتكالیف،

ھذهمجالفيخبرةمنالتحكیمأشخاصبھیتمتعوماالتجاریة،المنازعاتلطبیعةمالئمتھعن
المنازعات.

علىالتحكیمطلبیقدمثمإلكتروني،تحكیماتفاقبموجبالتحكیمھیئةعلىالنزاعإحالةویتم
الطلبمعوترفقدولیا،أمكانوطنیاالتحكیم،مركزموقععلىلذلكمعدإلكترونينموذج

إلكترونیاالتحكیمیةالدعوىبطرفياالتصالویتمتؤیده،التياإللكترونیةوالوثائقالمستندات
جمیعوتباشرالحدیثة،التقنیةاالتصالوسائلمنأخرىوسیلةأواإللكترونيالبریدعبر

وسائلاستخدامعبرإلكترونیةبصورةالتحكیمیةالتجاریةالمنازعةنظرفياإلجراءات
نھایةفيالتحكیميالحكملیصدرالمرئي،االتصالوسائلخاللمنالجلساتكعقدتكنولوجیة،

التحكیمنزاعوألطرافإلكترونیا.المنازعةلطرفيإعالنھویتمإلكترونیة،بصورةالنزاع
لمركزاإللكترونيالموقعأوالبریدعبرللنزاعالمؤیدةاإللكترونیةالمحرراتتبادلالتجاري
المحرراتشأنذلكفيشأنھاالكاملةالقانونیةحجیتھاالمحرراتلھذهویكونالتحكیم،
التقلیدیة.

منوذلكالحكملھذاالوصولكیفیةحیثمنالقضائیةاألحكاماإللكترونيالتحكیمحكمیماثلو
منإلیھتوصلواماعلىوالتصویتالتحكیمھیئةأعضاءبین(اإلكترونیة)المداولةإجراءخالل
إلكترونیا،وتوقیعھمإلكترونیامكتوبشكلفيالرأيھذاوصیاغةاألغلبیة،رأيوترجیحآراء
الخاصةوالبیاناتالتحكیمحكمصدورومكانتاریخمثلالشكلیةللبیاناتشمولھحیثمنوكذا
أقوالمثلالموضوعیةالبیاناتوأیضاالتحكیماتفاقمنوصورةوالحضورالتحكیمبھیئة

إعالنھحیثمنوكذلكومنطوقھالتحكیمحكمعلیھابنيالتيواألسبابومستنداتھمالخصوم
إلكترونیا ألطراف المنازعة التحكیمیة.

المستجدكورونافیروسأزمةجراءالتحكیمإجراءاتعلىالتكنولوجيالطابعإضفاءبفعل
االستراتیجیةفإنوالمزایاالمساوىءبعضعلىالنھجھذاتطبیقانطوى)19(كوفید-

الطویل،المدىعلىاستخدامھاحیالمخاوفتثیرللفیروسنتیجةالمعتمدةالبدیلةالتكنولوجیة

15



األزمةتخّطیتمإنماالمستقبلفيشخصیةاستماعجلساتعقدیفضلونالكثیرونیزالالإذ
اللفظيالتواصلوأشكالنفسھابالطریقةالجسدلغةتفسیرتتیحالالتكنولوجیاألنالراھنة،

الشخصیةالجلساتفيالحالھيكمااألشخاصبینالتفاعلعلىوالقدرةاللفظيوغیر
أنننسىوالالرسمیةاالجتماعاتبعدتعقدأنالممكنمنوالتيرسمیةالغیرواالجتماعات

ینقطعأنالممكنمناألحیانبعضففيكامل؛بشكلعلیھااالعتمادیمكنالالتكنولوجیا
فقدكثیرةومزایاھاایجابیاتھاولكنذلكشابھماو/أوتقنیةمشاكلبسببالجلسةخاللاالتصال

تقدیمھافيالمستجدّالفیروسساھمرئیسیةمزایایليماوفيالتحكیم.علىإیجابیاأثراتركت
لھذا المجال:

الكفاءةمستوىرفعإلىالحاسوبيباالتصالالمعقودةاالفتراضیةالتحكیمجلساتأدت➢
علىاالعتمادیمیزماھذاكانولطالمالإلجراءات،الزمنیةوالفترةالتكلفةحیثمن

التحكیم بدالً من التقاضي،
الخطواتمنیحدإذباإلجراءاتالتقدمإسراعإلىالتحكیمفيالتكنولوجیااعتمادأدى➢

غیر الضروریة،
إنكبیرحدإلىالورقاستخداممنالحدفيإلىالتحكیمفيالتكنولوجیااستخدامساھم➢

لم یكن بشكل نھائي، وإلى التقلیل من انبعاثات الكربون،
أمامالسبیلتمھیدفيالحاسوبيباالتصالاالفتراضیةاالستماعجلساتعقدساھم➢

وفيالخارج،فيالموجودینوالخبراءالمستشارینمعللتواصلالفرصمنالمزید
الحد من الحاجة إلى السفر، مما یؤدي بالتأكید إلى تطویر القدرة التنافسیة.

التكالیفبتخفیضایضاًالحاسوبيباالتصالاالفتراضیةاالستماعجلساتعقدساھم➢
التأشیراتتكالیفمثلباإلدارة،یتعلقمافيعادًةتكبدھایتمكانالتيالكبیرة

یعدلماالجتماع.بأماكنالخاصةالتكالیفوحتىواإلقامةالمؤقتةالعملوتصاریح
باالتصالالمعقودةاالفتراضیةاالستماعجلساتاعتمادمعالتكالیفھذهلتكبدالحاجة

الحاسوبي في ظّل أزمة فیروس كورونا المستجد أو في مرحلة ما بعد األزمة.

تعدیالتبرزتفقد،2001لسنةاألردنيالتحكیمقانونعلى2018سنةتعدیالتوحسب
لتوفیرالتعدیالتھذهوتھدفالحالیة،المستجدكورونافیروسأزمةخاللخاصبشكلتفیدنا

وتوفیرالشھودومناقشةاإلفاداتعرضخاللمنالتحكیمھیئةأمامالعادلةالمحاكمةضمانات
التحكیمإجراءاتتسریعالتعدیلھذاشأنمنالكترونیة.وسائلخاللمنالشھودسماع

تكنولوجیافيھائالتطوراسریعوبشكلالعالمشھدحیثالتكنولوجيللتطورومواكبة
تكنولوجیاثورةبیناالندماجثمارھيوالتياالنترنتشبكةرأسھاوعلىاالتصاالت
المشرعأننجدوبالتاليالدولبینالحدودأزالتوالتيالرقمیة،واالتصاالتالمعلومات
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الشھودسماعفياالنترنتالىباللجوءلألطرافوسمحالتكنولوجيالتطورراعىقداألردني
ومناقشتھم.

التجاريالتحكیمموضوعبأنالقولنخلصالمتواضعة،الورقةھذهخاللومنالختاموفي
المنازعاتلفضالبدیلةالسبلتفعیلأھمیةتبرزحیثالحاليالعصرفيالمواضیعأھممنھو
ھذافيالتوعیةنشرعلىالعملأھمیةإلىاإلشارةوتجدرالدولیة،التجاریةالعقودمجالفي

أجلمنالدولمختلففيتفعیلھاعلىوالعملالمالئمةوالتشریعاتالقوانینوإیجادالمجال
ضخمةمالیةاستثماراتتمثلبالنھایةألنھاالعقودھذهلحمایةمناسبةبیئةإلىالوصول

وحمایتھا یعمل على تشجیع االستثمار في البلدان المختلفة.

شاكراً لكم حسن استماعكم متمنیاً للجمیع النجاح و التوفیق،،،

و السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ

oaljazy@aljazylaw.com:االلكترونيالبرید
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