
 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

1696 

 ودية  موجسة للتوفيق التجاري الدويل كوسيلة رةنظ
 حلل املنازعات

 

 عمي موسى عبد االمير 
 جامعة قم الحكومية / كمية القانون

journalofstudies2019@gmail.com  
 :الممخص

ية وغيرىا في العقود االستثمار التي تحصل بين االطراف المتنازعة عالجت اغمب الدول الخالفات 
عن  الخاص راس المال كات او االشخاص ذاتشر سواء اكانت وطنية او اجنبية االطراف مثل ال

التوصل الى اتفاق مبدئي  ر من الوسائل الودية الميمة فييعتبوىو  التوفيق التجاري الدوليطريق 
بعد عرضيا او القضاء العادي قبل التوجو الى التحكيم  نزاع القائم بينيم لتقريب وجيات النظر وحل ال

وحسب  عمى المراكز او الييئات التوفيقية المشكمة وفقا ليذا الغرض وىي تختمف من دولة الى اخرى
والية تنفيذ تمك االحكام والقرارات التوفيقية الصادرة تمك  بيذا الخصوصاالتفاقيات الدولية المبرمة 

وىذا جاء نتيجة لمتطور الحاصل في التعامل الدولي سواء في قطاع االستثمار او المراكز و الييئات 
وىو يؤدي الى استقرار في ىذه العالقات بعيدا عن االجراءات والشكميات التي التبادل التجاري الدولي 

 .لعادي او التحكيم التجاري الدوليفرضيا القضاء ا
  (.الكممات المفتاحية: )موجز التدفق، التجارة الدولية، حل المنازعات

A Brief View of International Commercial Conciliation as an Amicable 

Dispute Resolution 

Ali Musa Abdul Amir 

Qom State University / College of Law 

Abstract :                                                                                               

           Most countries dealt with the disputes that occur between the 

conflicting parties in investment contracts and others, whether national or 

foreign parties such as companies or persons with private capital through 

international commercial conciliation. Or the conciliation bodies formed 

according to this purpose, and they differ from one country to another, 

according to the international agreements concluded in this regard, and the 

mechanism for implementing those provisions and conciliation decisions 

issued by those centers and bodies. In these relations, far from the procedures 

and formalities imposed by the ordinary judiciary or international 

commercial arbitration. 
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 :المقدمة
 اوال: موضوع البحث

ادى التطور االقتصادي بين االفراد والدول والحركة االقتصادية الدؤوبة بين        
ل الثورة االلكترونية والتكنموجية في ظ الحصلوالتطور  بمدان العالم والمجتمع الدولي

مما سيمو عممية ابرام الصفقات وارتباطيا بالجانب االقتصادي والمعامالت التجارية 
 والتحويالت المصرفية والتبادل التجاري وارتباط البنوك والمصارف بالشبكة المعموماتية

التجاري  تمجاالبسيولة التعامل والتعاقد في الما ادى الى ثورة في التطور االقتصادي 
مع بعضيا البعض التجاري الى ظيور خالفات عند التعامل وىذه المعامالت ادت 

الترابط التجاري فيما بينيا وفي خضم ذلك ظيرت حالة جة ىذا يوصراعات نت وتشابك
وايجاد الية دولية لحل المنازعات بالطرق السممية بعيدا  المناسبة حمولالوجوب وضع 

بين  اصدار القرارات المناسبة يؤدي الى تأخر في حسم و ألنوعادي لقضاء العن ا
حسب  يةئلطول مدة التقاضي وتعدد طرق الطعن في االجراءات القضان المتقاضيي

وتباين واالجراءات القضائية من دولة الى اخرى مما حدى بالمجتمع  القوانين النافذة
ت عن طريق وسائل طرق الدولي الى ايجاد وسائل فعالة وسريعة لحل ىذه المنازعا

التحكيم التجاري ومن ىذه الوسائل المفاوضات والوساطة ولتوفيق والصمح واالستشارة 
عمى  عة والحفاظوغيرىا لما ليا من مزايا وخصائص تودي الى حل ىذه المنازعات بسر 

بين اطراف العالقة سواء اكانوا اشخاص  سرية المفاوضات والوضع المالي والتجاري
او شخصية اعتبارية  واما ان تكون من  فراد( او اشخاص معنويةطبيعيين )ا

االشخاص المعنوية االعتبارية العامة والتي تقوم بتحقيق مصالح العامة اي المجتمع 
, او  والمؤسساتالدولة والشركات والجمعيات  تمثل كمو عن طريق ادارة مرافق معينة

االشخاص اعتبارية الخاصة والمقصود بيا مجموعة من االشخاص او االموال لتحقق 
من مكالشركات الخاصة سواء كانت مدنية او تجارية   بأنفسيماغراض يقوم بيا االفراد 

العقود في حدود ما  بأبرامقاضي واىمية االداء تتوفر فييم االستقالل المالي ولو حق ال
   ية في الدول .عنين والتشريعات المر نصت عميو احكام القوا
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 ثانيا : اىمية البحث 
اساليب تسوية النزاعات التجارية وفق مبدأ ودية  بإحدىتقديم دراسة موضوعية       

ة من قبل القائمين بيذه االعمال التجارية لما توفره يحل ىذه المنازعات بالطرق السمم
من سرعة انجاز وتسوية لمخصومة فيما بينيم وسرية عرض المعمومات والمحافظة 

او الشركات  ألفرادعمييا لما ليذه المعمومات المالية من اىمية في تقرير المركز المالي 
) وىو يق ىذا االسموب والجمعيات في حالة لجوئيم لحل منازعتيم عن طر  والمؤسسات
لما لو من مزايا وتشابو واختالف بينو وبين االساليب االخرى لمتحكيم و  التوفيق (

 من الوساطة والصمح والتحكيم التجاري الدولي
 ثالثا : نطاق البحث 

سوية نطاق بحثنا ىذا ىو توضيح )التوفيق ( كأحد االساليب الودية في ت     
خالفات والقوانين والمعاىدات واالتفاقيات التي يذه الوكيفية معالجتو ل  المنازعات

 التحكيم التجاري  ق باعتباره احد الوسائل الميمة فيتعرضت ليذا الطري
 رابعا مشكمة البحث   

التجاري الدولي وبالخصوص ) التوفيق ( ان المشرع العراقي لم يعطي لوسائل التحكيم 
الية التزام وتنفيذ القرارات الصادرة وال  المنازعاتاىمية في التشريعات الوطنية لحل 

الميمة في اره احد اساليب التحكيم التجاري بحق اطراف النزاع عن طريق التوفيق باعتب
 حل ىذه النزاعات 

 المبحث االول
 كأسموب من اساليب الودية في حل المنازعاتالتوفيق واىميتو 

 : تعريف التوفيق واىميتو المطمب االول 
 تعريف التوفيق :الفرع االول 

لغة : التوفيق مصدر )وفق ( والتوفيق اسم , حاول التوفيق بين التوفيق ف تعري
الخصمين : اصالح ذات بينيم , التوفيق ) في القانون الدولي ( محاولة احدى الدول 
االصالح بين دولتين متنازعتين , التوفيق ) قانونا( رفع او ازالة الخالف بين المتنازعين 

ة الطالق , التوفيق ) اصطالحا( تسوية عمى يد القاضي لمتوفيق بين زوجين في قضي
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المنازعات العمالية وديا )قانونية( , وفق )فعل ( وفق يوفق توفيقا ,فيو موفق والمفعول 
لممعتدي , وفق الرجل بين القوم : اصمح بينيم , وفق الحكم بين المتخاصمين  –موفق 

 . 1وفق خالف بين شيئين : وافق الءم بينيم وجعميما منسجمين, 
ْن  } : قال ا عز وجل  الزوج والزوجة  بينالخصومة التوفيق شرعا : ىو اصالح   َواِ 

مَُّو ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِيَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْىِمِو َوَحَكًما ِمْن َأْىِمَيا ِإْن ُيِريَدا ِإْصاَلًحا ُيَوفِِّق ال
 -لمسيد الطباطبائي –في تفسير الميزان  جاءحيث  2{ يًراَبْيَنُيَما ِإنَّ المََّو َكاَن َعِميًما َخبِ 

ن خفتم شقاق بينيما فابعثوا }قولو تعالى ’’  4الجزء الشقاق البينونة والعداوة وقد { وا 
قرر ا سبحانو بعث الحكمين ليكون أبعد من الجور والتحكم وقولو إن يريدا إصالحا 

االصالح من غير عناد ولجاج في نوعا من  الزوجان يوفق ا بينيما أي إن يرد
لقاء زمام االمر إلى الف فإن سمب االختيار من أنفسيمااالخت الحكمين المرضيين  وا 

العادي الذي ىو إرادتيما  السبب واسند التوفيق إلى ا مع وجود .نبييوجب وفاق ال
يربط الحقيقي الذي  السبب االصالح والمطاوعة لما حكم بو الحكمان ألنو تعالى ىو

 كان األسباب بالمسببات وىو المعطي لكل ذي حق حقو ثم تمم الكالم بقولو إن ا
ونذكر كذلك السيرة النبوية الشريفة لمرسول محمد صمى 3.,,رعميما خبيرا ومناسبتو ظاى

ا عميو والو وسمم عندما اصبح موفقا في النزاع الحاصل بين قبائل قريش في وضع 
الحجر االسود  فاتفقوا المتنازعين عمى  ان يجعموا بينيم فيما ختمفوا فيو اول من يدخل 

ول محمد صمى ا عميو والو من باب الكعبة ليقضي بينيم فكان اول الداخمين الرس
وسمم ولما رأوه قالوا )ىذا االمين رضينا بو ( حيث وجد الرسول الكريم حال توافقيا 

 يتناسب مع مصالح جميع اطراف النزاع 
التوفيق اصطالحا )قانونا( اي عممية , سواء اثير الييا بتعبير التوفيق او الوساطة ابو  

فان الى شخص اخر او اشخاص اخرين ) بتعبير اخر ذي مدلول يطمب فيو الطر 
الموفق( مساعدتيما في سعييما الى التوصل الى تسوية ودية لنزاعيما الناشئ عن 
عالقة تعاقدية او قانونية اخرى او المتصل بتمك العالقة . وال يكون لمموفق الصالحية 

  4لفرض حل لمنزاع عمى الطرفين
 ئل حل لنزاعات  الفرع الثاني : التوفيق كوسيمة ودية من وسا
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اضحى التوفيق اىمية بارزة في حل المنازعات في اطار ودي ويتم المجوء اليو قبل 
عرض موضوع الخصومة عمى المحاكم االعتيادية لمنظر في الدعوى  وكذلك  تمجئ 
الييا المنظمات الدولية وفق مواثيقيا في حالة حصول نزاع بين الدول االعضاء وحفاظا 

الدوليين والعالقات بين اعضاء المنظمة ان يمتمسوا بحمو في اول عمى السمم واالمن 
وىذا ما ذىب اليو ميثاق  5االمر عن طريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق

من ميثاق االمم  3منو , نصت كذلك المادة االولى / 33االمم المتحدة في المادة 
تحقيق التعاون  -3’’مى اىمية  المتحدة في الفصل االول من مقاصد االمم المتحدة  ع

الدولي عمى حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واالنسانية وعمى اساس احترام حقوق االنسان والحريات االساسية لمناس جميعا 
والتشجيع عمى ذلك اطالقا بال تمييز بسبب الجنس او المغة او الدين وال تفريق بين 

ء والرجال ,, وتم تشكيل لجان التوفيق كأحد االدوات السممية لحل المنازعات النسا
الدولية وىي لجنة دولية الصفة وتم ذكر لجان التوفيق االول مرة في االتفاقية المبرمة 

, وألىمية الوسائل الودية في حل المشاكل الدولية  1512بين السويد والدنمارك سنة 
الدولية لتحقيق السمم االمن الدولي وبالخصوص في بطريق ودي بعيدا عن النزعات 

مجال القانون التجاري الخاص سنستعرض في بحثنا ىذا )التوفيق( باعتباره من اليات 
ى الميمة ووسيمة ودية في ايجاد الحمول المناسبة بين اطراف النزاع عن طريق المجوء ال

الطبيعية  او األشخاص  ن االشخاصموفق واحد او موفقان اثنان او اكثر سواء اكان م
المعنوية والمتمثمة بالمنظمات او الدول او الجمعيات ا والمؤسسات او الييئة التحكيمية 

وجمعية التحكيم  1923( والتي انشأت في عام ICCمثل غرفة التجارة الدولية )
تحت مسمى غرفة تحكيم  1892و محكمة لندن  1926االمريكية والتي تأسست عام 

والمعيد االلماني  1975لتحكيم الدولي بفيينا والذي تم تأسيسو عام لندن و مركز ا
وعمى 1974( والرابطة التحكيم السويسرية والتي تم تأسيسيا عام DASلمتحكيم )

مستوى الوطن العربي مركز القاىرة االقميمي لمتحكيم التجاري الدولي ومركز دبي 
وبيان اسباب النزاع بين  وتنظر في الخالفات الناشئة 6(DIACلمتحكيم الدولي )
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الطرفين وايجاد حمول والتوفيق بين االطراف بعد االطالع عمى كافة المعمومات 
 والبيانات التي التزم بيا الطرفان من اوراق ومستندات مالية وقانونية . 

حيث ان اسموب التوفيق يحدد االلية التي بواسطتيا حل النزاع عن طريق  الموفق     
طرفان وان الموفق عميو ان يكون محايد ويرعي الظروف القضائية لكل الذي يختاره ال

نزاع يعرض عميو وينظر بطمبات التي بدييا من قبل الطرفان وحسم النزاع سريعا بعيدا 
عن االىواء الشخصية لمموفق وألطراف العالقة ولو حرية  االتصال والقيام بعقد 

السموب المناسب اتجاه االطراف ولو اجتماعات مع كل طرف والموفق لو حرية اختيار ا
االستعانة بالشيود واراء الخبراء وفق ما تقتضيو القضية الموفق ألجميا  وضرورة 
اعطاءه السمطة والمرونة في ادارة النزاع والتنسيق بين االطراف بتزويده بكل ما يحتاج 

ى الموفق لالطالع عميو لموصول الى القرار المناسب في معالجة ىذا النزاع ويجب عم
ان يعامل طرفي النزاع بالمساواة واالنصاف وان يكون عمى دراية وخبرة قانونية وفنية  
كافية تؤىمو لمتوفيق واصدار القرار المناسب ولو استخدام كافة اساليب التحكيمية 
والقضائية واالستماع آلراء ومقترحات االطراف بشأن النزاع ولو مراجعة كافة المعمومات 

ورسائل اإللكترونية وحظر افشاء ىذه المعمومات لممحافظة عمى سرية من بيانات 
االتفاقيات التجارية بعد التحري من صحتيا ونبين بعض الشروط والمؤىالت الواجب 

 توفرىا في الموفق مثل : 
  من االتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن  1فقرة  14نصت المادة

’’ عمى  1965االستثمارات بين الدول ورعايا الدول االخرى في واشنطن لسنة 
يكون ألشخاص المعينون لمخدمة في الييئة عمى قدر عظيم من االخالق  -1

صناعة والمال بحيث وان يكون معترفا بكفاءتيم في مجال القانون والتجارة وال
يمكن االعتماد عمييم في ممارسة الحكم عمى االمور حكما مستقال وتشكل 
 كفاءتيم في مجال القانون اىمية خاصة في حالة االشخاص اعضاء التحكم ,, 

  من الفصل الثالث من مركز قطر الدولي لمتوفيق والتحكيم  16ونصت المادة
يجب عمى االطراف ’’ ادة الىعمى السرية من قبل الموفق حيث اشارة الم

والموفق المحافظة عمى سرية جميع االمور المتعمقة بإجراءات التوفيق وتشمل 
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ىذه السرية ايضا اتفاق التسوية اال عندما يكون االفصاح عنو ضروريا 
 ألغراض التطبيق واالنفاذ,,  

  شروط الموفق عمى  2222وبين مركز الكويت لمتوفيق والتحكيم التجاري لعام
 ان ال يقل عن خمسة وثالثون سنة ميالدية  -1ما يمي 

ان يكون قد مارس االعمال التجارية او القانونية او المينية او ادارة -2
االعمال لمدة ال تقل عن خمسة عشرة سنة وتخفض ىذه المدة لعشر سنوات 
 اذا كان حاصال عمى مؤىل عممي جامعي ال تقل الدراسة فيو عن ثالثة سنوات 

 يكون قد سبق الحكم عميو بعقوبة ماسة بالشرف واالمانة  اال -3
اال تحضر عميو القوانين واالنظمة التي يخضع ليا اكتساب ىذه الصفة  -4

 ويفقد عضو الجدول عضوية من تخمف من ىذه الشروط 
 ان يكون سابق الخبرة في مجال التوفيق -5
  7ان يجيد احدى المغات االجنبية عمى االقل-6

 الخاص بالئحة تنظيم امال  2221لسنة 39من القرار رقم  23دة ونصت الما
مركز الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية في االمارة عمى شروط شغل 

 وظيفة الموفق وىي كما يمي :
اال يكون فاقد االىمية , ولم يكن قد صدر ضده جريمة مخمة باألمانة  -1

 والشرف ولو رد ليو اعتباره
 سنة باستثناء الوكيل  62سنة وال يزيد عمى  32اال يقل عمره من  -2
 ام يكون من المشيود اليم بالحياد والخبرة والنزاىة  -3
  8وان يجتاز المقابمة الشخصية  -4

  من قانون التحكيم الميبي عمى ان ال يصمح المحكم ان  741وقد بينت المادة
مسا لم يكون قاصرا او محجور عميو او محكوم بعقوة جنائية وكذلك ان يكون مف

 يرد اليو اعتباره
  وفي بعض القوانين قد يشترط في الموفق ان يكون ذا صفة خاصة ومواصفات

فنية وقانونية يتمتع بيا كما في المادة الثانية من قانون  أنشاء لجان التوفيق 
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تشكل المجنة ’’ والتي جاء فييا  2222لسنة  7في المنازعات المصري المرقم 
برئاسة احد رجال القضاء او عضاء الييئات القضائية بقرار من وزير العدل , 

السابقين من درجة مستشار عمى االقل .........,, وجاء في المادة الثالثة منو 
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء او عضاء الييئات ’’ 

 القضائية السابقين والمقيدين في الجدول التي تعد ليذا الغرض........ ,,
ال يحق لمموفق ان يقوم بدور المحكم في نزاع خضع الجراء توفيق اوفي نزاع و 

اخر قد نشأ عن عقد ذاتو او عن عالقة قانونية عن عقد ذات صمة بالموضوع 
وان اىمية التوفيق  9الموفق ألجمو سابقا مالم يتفق االطراف خالف لذلك 

لنزاع المقام تظير بشكل جمي بما يكفمو الموفق بالمحافظة عمى خصوصية ا
بين الطرفين من سرية المعمومات وكذلك قمة التكاليف المارية المترتبة عمى 
النظر في موضوع النزاع مقارنة برسوم التقاضي منيا رسوم واجور المنتدبين 
من قبل المحكمة وغيرىا من المصاريف والرسوم المفروضة وفق القوانين 

قيق في االوراق والمستندات لعدم االجرائية , ومرونة في اجراء التحري والتح
وجود قواعد واجراء كما في القضاء العادي وتبقى العالقات الودية قائمة بين 
اطراف النزاع والتي يمكن ان تؤدي الى زيادة الضغائن حينما يتم عرض 
الموضوع عمى القاضي المختص وان اجراءات التوفيق تتسم باستغالل الوقت 

متوفيق بين الطرفين وان اجتماع الموفق مع االطراف وايجاد  الحمول السريعة ل
في جمسات ولقاءات مجتمعين ومنفردين تؤدي الى تجاوز العديد من العقبات 
وذلك بطرح اآلراء والنقاشات لغرض تقريب وجيات النظر لحل ىذا النزاع 
بطريق ودي خالي من الضغوطات  القانونية عمى االطراف في طرق االثبات 

يا في القوانين االجرائية لمنظام القضائي , وقد نصت بعض المنصوص عمي
قوانين عمى ان يتم عرض موضوع التنازع بين االفراد والشركات والمؤسسات 
التجارية عمى لجان التوفيق التجاري قبل عرضيا عمى المحاكم والقضاء 
العادي اال في حالة وجود نص خاص يجوز عرضيا عمى المحاكم العادية  

في جميورية مصر العربية وقد  2222لسنة  7نص عميو قانون رقم وىذا ما 
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 19282اخذت بو محكمة النقض المصرية في عدة قرارات منيا قرارىا المرقم 
العنوان : ’’  12/5/2229جمسة  –الدوائر التجارية  –قضائية  77لسنة 

اختصاص االختصاص الوالئي : اختصاص لجان التوفيق اشخاص اعتبارية 
ماىيتيا  2222لسنة  7لموجز : لجان التوفيق المنشأة بقانون رقم ..... ا

وسيمة لمتسوية الودية لممنازعات التي تكون الوزارات والييئات االعتبارية العامة 
طرفا فييا . عدم عرض ىذه المنازعات عمييا الزمة القضاء بعدم قبول الدعوى 

يا او تسويتيا عن شرطو اال تكون مستثناة بنص خاص او توجب القوانين فض
من القانون لجان التوفيق اعاله ....... اثره  11و4و1طريق اخر المواد 

 2225لسنة  9اختصاص لجان التوفيق من صدوره حتى صدور قانون رقم 
بإجراءات التوفيق بالنسبة ليا قبل االلتجاء لممحاكم . قضاء الحكم المطعون 

في  -.  القاعدة : المقرر فيو عمى خالف ىذا النظر خطاء ومخالف لمقانون
لسنة  7ان النص في المادة االولى من القانون رقم  –قضاء ىذه المحكمة 

بأنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات عمى ان ينشأ في كل وزارة  2222
او محافظة او ىيئة عامة وغيرىا من االشخاص االعتبارية العامة وغيرىا من 

او اكثر  لمتوفيق في المنازعات المدنية  االشخاص االعتبارية العامة لجنة
والتجارية واالدارية التي تنشأ بين ىذه الجيات وبين العاممين بيا او بينيا وبين 
االفراد واالشخاص االعتبارية الخاصة , ... عدا المنازعات التي تكون وزارة 

قة الدفاع واالنتاج الحربي او من اجيزتيا طرفا فييا وكذلك المنازعات المتعم
 . 12بالحقوق العينيو .... ,,  

بقانون   98/2225وكذلك وألىمية التوفيق صدر مرسوم سمطاني رقم         
’’ التوفيق والمصالحة في سمطنة عمان حيث جاء في المادة الثالثة منو عمى 

تتبع  –حسب الحاجة  –تنشأ بقرار من وزير العدل لجان لمتوفيق والمصمحة 
الوزارة ويكون المجوء الى ىذه الجان اختياريا لذي الشان . ويحدد القرار مقر 
كل لجنة , ونطاق اختصاصيا , ومواعيد انعقادىا دون التقييد بمواعيد العمل 
الرسمي ,, وقد اشارة المادة الرابعة من القانون اعاله باختصاص المجان بطريق 
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مدنيا او تجاريا او احوال الشخصية وان الصمح بين االطراف سواء كان النزاع 
منو يكون لو حجية االحكام القضائية الباتة ولسرعة  15القرار حسب المادة 

من القانون بان تتم الجنة اعماليا  13اجراءات انياء الخصومة نصت المادة 
يوما بناء  32يوما من تاريخ تقديم الطمب ويجوز تمديد لمدة  62خالل فترة 

 الطراف امام المجنة . عمى موافقة ا
حيث أبدت الدول اعطاء األولوية لموسائل الودية في حل المنازعات الدولية     

والداخمية لما ليا من اىمية ولكن ىنالك قصور في المشرع العراقي من حيث لم 
يشير لمتوفيق او اية وسيمة من وسائل الودية في حل المنازعات الدولية فقد 

لمتحكيم في  1969لسنة  83ن المرافعات المدنية رقم اشارة في مواد القانو 
( ولم يعالج النزاعات المتعمقة بالخصومات الدولية وانما 276-251المواد )

والذي  1951لسنة  42من القانون المدني العراقي رقم  16اشار في المادة 
ال تكون االحكام الصادرة من المحاكم االجنبية قابمة لمتنفيذ ’’ ينص عمى

راق اال اذا اعتبرت كذلك وفقا لمقواعد التي قررىا القانون الصادر بيذا بالع
الشأن ,, وىذا النص منفرد ال يسد النقص الحاصل في القانون العراقي وكذلك 

وىو قانون االنضمام العراق لبروتكول في امور  1928لسنة  34قانون رقم 
ن سوى مادة حيث لم يتضم  1923ايمول  24التحكيم الموقع في جنيف في 

واحدة وىي موافقة جاللة الممك اجراء ما يقتضي من ترتيبات عمى االنضمام 
الى بروتكول جنيف والخاص في امور التحكيم وكذلك المواد الخاصة 
بالبروتوكول ولمرور فترة زمنية طويمة عمى االنضمام لم يصدر قانون او 

عالمية واالقميمية ,اما تعميمات خاصة بالتحكيم التجاري الدولي لمجاراة دول ال
’’ /ف اوال  27فقد اشارة في المادة  2226لسنة  13قانون االستثمار رقم 

تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق ىذا القانون الى القانون العراقي ويجوز 
االتفاق مع المستثمر عمى المجوء الى التحكيم الوطني او الدولي وفق اتفاق 

بو اجراءات التحكيم وجيتو والقانون واجب مبرم بين الطرفين يحدد بموج
التطبيق ,, عمما ان قانون االستثمار من القوانين الميمة لجذب المستثمرين 
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االجانب من شركات عالمية او منظمات ومؤسسات  دولية  تجارية حيث يجب 
ايجاد القوانين الوطنية التي تحافظ عمى الحقوق المالية لمدولة والقطاع العام 

منيا قانون التحكيم التجاري الدولي بجميع فروعو حيث جاء في والخاص و 
الدليل القانوني لالستثمار في العراق القسم االول النظام القانوني والتقاضي في 
العراق حيث يشير الى االخذ بالقوانين العراقية النافذة عند حدوث نزاع القانون 

وانين من حيث الزمان من حيث تنازع الق 1951لسنة  42المدني العراقي رقم 
منيا اخضاع شكل العقود الى قانون الدولة التي  32- 12والمكان من المواد 

, وجاء في القسم 1969لسنة  83تم فييا , قواعد قانون المرافعات المدنية  
الثالث من الدليل القانوني لالستثمار سادسا : فض النزاعات وتسويتيا ففي 

ستثمار والقوانين تكون اولوية لقانون استثمار جالة وجود تناقض بين قانون اال
اشير الى المستثمر  3فاذا حصل نزاع في مشروع استثماري فيوجو انذار لمدة 

يوم  32يوم ويستبعد الطرف المخل بالتزاماتو خالل  32بتسوية الخالف 
وسحب اجارة االستثمار ويجوز لألطراف الخاضعين الحكام قانون استثمار 

مجوء لمتحكيم التجاري وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبو االتفاق عمى ال
 13/ اوال من قانون استثمار رقم 27القانون الواجب التطبيق استنادا لممادة 

, حيث ان المشرع العراقي في القوانين ولتعميمات لم  11المعدل 2226لسنة 
ي الدولي ,عدا يتطرق الى اسموب التوفيق من اساليب الودية في التحكيم التجار 

حيث جاء  2228لسنة  1ما نصت عميو تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
الية فض المنازعات بعد توقيع العقود بمختمف انواعيا ’’ حول  11في المادة 

التوفيق ويكون من خالل تشكيل لجنة  -باستخدام احدى االساليب التالية : أ 
التعاقد ) مقاولين , مجيزين , مشتركة بين طرفي النزاع متمثمين بجية 

 –استشاريين ( ومعالجة الموضوع حسب القوانين والتعميمات النافذة  . ب 
التحكيم ويكون باختيار كل طرف حكما يمثمو ويختار الحكمان شخص ثالث 
لرئاسة لجنة التحكيم وتنظر المجنة في النزاع ودراسة الموضوع بكل حيثياتو 

نزاع ويتحمل نفقات التحكيم الطرف الخاسر وتصدر الجنة قرارىا بحسم ال



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

1707 

 –ويكون ممزم بقرار الجنة بعد تصديقو من محكمة الموضوع وفقا لمقانون . ج 
احالة النزاع الى المحاكم المختصة إلصدار حكميا بموضوع النزاع مع االخذ 

لجية العاقر  -بنظر االعتبار القانون الواجب التطبيق لفض النازعات . د
كيم الدولي فض المنازعات بنص في العقد وعندا يكون احد طرفي اختيار التح

العقد أجنبيا وان يتم اختيار الييئات التحكيمية الدولية المعتمدة لحسم النزاع ,, 
الفصل  2214لسنة  2ضوابط تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم وقد صدرت 

لية تسوية ىذه فسرت ووضعت ا (8السابع والخاص بتسوية المنازعات المادة )
اوال : يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد ’’  النزاعات حيث جاء فييا 

بالتوافق ) وديا ( ويكون من خالل تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين وفق 
حكام القانون والتعميمات المعنية وبنود اعقد ويعد محضر بذلك االتفاق بين 

ثانيا: عند عدم توصل الى اتفاق  الطرفين يصادق عميو رئيس جية التعاقد .
ودي يتم المجوء الى احد االساليب التي ينص عمييا العقد وىي التحكيم الوطني 
وفق شروط المناقصة او المزايدة او بقانون المرافعات الوطني او التحكيم 
الدولي لجية التعاقد اختيار التحكيم الدولي لتسوية في حالت الضرورة 

قد اجنبيا ية الكبرى او الميمة  وعندما يكون احد طرفي العوالمشاريع االستراتيج
,,  

حيث  حصر المشرع العراقي تسوية المنازعات المحمية بالقانون المرافعات     
  1951لسنة  42والقانون المدني العراقي رقم  1969لسنة  83العراقي رقم 

ق ويحيل الييما حل النزاع بعد عدم التوصل الى حل الخصومة عن طري
تعميمات تنفيذ العقود الحكومية ضوابط التوفيق وقام المشرع العراقي بموجب 

بإحالة المشاريع الميمة والكبيرة الى التحكيم الوطني او التحكيم الدولي فعمى 
المشرع العراقي معالجة ىذا النقص التشريعي في التحكيم الدولي التجاري 

بموجب الييا  ةتي اشار ال  وفي لجان التوفيقوخصوصا التوفيق التجاري 
والية عمل ىذه  2214لسنة   2ضوابط تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

لمجان وكيفية الفصل في المنازعات وتسويتيا وماىية االلية في حالة رفض 
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االطراف حل الموفق وتسوية النزاع عن طريق التوفيق وذلك بإصدار قانون او 
 ء دولة اقتصادية قوية تحمي الميم في بناتعميمات تنظم ىذا الركن التشريعي 

لتجاري الدولي اقتصادىا واالنضمام الى المنظمات والمؤسسات واالتفاقات ا
الكتساب الخبرات القانونية في ىذا المجال كون العراق في ظل وجود قوانين 
تدفع عجمة الدولة اقتصاديا وتشجع عمى االستثمار الدولي  في كافة المجاالت 

ركات استثمارية دخول عدة شمجال انتاج الطاقة والنفط وخاصة  في وخصوصا
الستثمار نفط والغاز ومنيا عقود الخدمة جوالت التراخيص النفطية مثل شركة 
رويال دتش شل وبتروناس في حقل مجنون وشركة غاز بروم وتراو وكوغاز 
وبتروناس في حقل بدرة وشركة اكسون مبيل ولاير دتش شل في حقل غرب 

نة وغيرىا من جوالت التراخيص في الحقول النفطية العراقية , ىذا وقد القر 
سبقتنا الدول النفطية بيذا المجال ومنيا اتفاق الشركة )او كسيراب ( و 

وذلك باحالة اي خالف بينيما  4/4/1965الحكومة العربية السعودية بتاريخ 
اذا لم يتم االتفاق في البداية الى خبيرين تعين احدميا الحكومة وألخرى الشركة 

عمى حل النزاع وديا يحال النزاع الى )الييئة السعودية لمبت في المنازعات 
التعدينية (   وىي ىيئة تعين اعضاءىا الحكومة السعودية بغض النظر عن 

 . 12جنسيتيم ويقترب من القضاء الوطني 
 

 المطمب الثاني
 يقاالجراءات التوف                           

يتم االلتجاء الى التوفيق عند حدوث نزاع بين االطراف وذلك عن طريق 
االتفاق عميو في صمب العقد وضمن البنود االساسية في اتفاقيم عمى احالة 
النزاع بين الفرقاء عمى شخص ثالث وىو ) الموفق ( لتقريب وجيات النظر 

فق مناسبة في حل وان السير بإجراءات التوفيق يتم فقا لمطريقة التي يراىا المو 
النزاع مع مراعاة الظروف والمالبسات التي تحيط بيا او رغبة اطراف النزاع 
بتسوية الخالف القائم بينيا وفق الطريقة واالجراءات التي يتفقون عمييا مع 
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الموفق وبالسرعة المكنة لغرض حسم ىذه القضية بعد االتصال واالجتماع مع 
دة  لما تتطمبو  االعمال التجاري الدولية الطرفين او بكل واحد منيما عمى ح

من سرعة في انجاز الصفقات لموصول الى الربح المتأتي من ىذه العقود 
  13التجارية وفق نظم التجارة العالمية 

اما المشرع العراقي كما اشرنا سابقا لم يبين اجراءات التوفيق كوسيمة من     
المعدل وانما  2226لسنة  13 وسائل حل المنازعات في قانون االستثمار  رقم

/ اوال الى خضوع المنازعات الناشئة عن  تطبيق احكام  27اشر في المادة 
ىذا القانون  لوالية قانون القضاء العراقي بشأن حل النزاع ويجوز االتفاق عمى 
المجوء الى التحكيم التجاري الدولي او الوطني بشأن ذلك وقد اشار تعميمات 

لتسوية النزاع بالتوفيق وديا من خالل تشكيل  8لمادة ا 2214لسنة  12رقم 
لجنة من طرفي النزاع عمى ان يراعى عند النظر بالنزاع التحكيم وفق قانون 

. والتوفيق اما ان يكون توفيق دولي ىو  1969لسنة  83المرافعات العراقي 
التوفيق الذي تطبق بشأنو قواعد القانون الدولي الخاص,  واذا كان عمل 

اف النزاع يقع بين دولتين مختمفتين وقت ابرام العقد حيث يطبق عميو قانون اطر 
,  4فقرة  1ولي استنادا لنص المادة النموذجي لمتوفيق التجاري الداألونسترال 

اما التوفيق المحمي فان القانون النموذجي يجز االطراف النزاع الرجوع واالتفاق 
كان التوفيق في الخارج دون ان عمى القواعد التوفيق المحمية وعمى جعل م

 14 7فقرة 1يقصدا جعل التوفيق دوليا بناء عمى ما جاء بنص المادة 
 وتعيين الموفقين  لفرع االول : اتفاق عمى التوفيقا                       

تبدأ اجراءات التوفيق في لحمحمة النزاع الحاصل بين الطرفين عن طريق النوع االول 
لتسوية ما قد ينشأ بينيم من نزاعات مستقبال وىو شرط مستقل عن  )اشتراط التوفيق( 

العقد المدرج فيو او ممحق معو فال يبطل ببطالن العقد وال يمحق بو ما يؤدي الى 
تعطيمو والنوع الثاني        ) مشارطة التوفيق ( ىو بيان المشاكل والمسائل التي 

عتبر المشارطة نوع من انواع االتفاق بين سيتناوليا التوفيق وتحديد ما يريده الطرفان وت
االطراف وال يؤدي اتفاق المشارطة عمى الغاء شرط التوفيق او البطالن  والنوع الثالث 
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) التوفيق باإلحالة ( وىو تسوية نزاع في عقد عن طريق النص فيو عمى احالة 
عقد بندا النزاعات الحاصمة بين اطراف النزاع الى التوفيق مثال ان يضمن اطراف ال

عمى تسوية النزاع بان يحيل الى العقد األصمي كمن ينص في العقد المقاولة من 
وان   15الباطن عمى االحالة عمى العقد االصمي حول تسوية النزاع عن طريق التوفيق 

تتجو ارادة الطرفين وعزميما عمى التوصل الى التسوية الودية باي طريقة يرونيا 
اىم في  اختيار الموفق ويقوم الطرفين اما بالرجوع الى مناسبة ليما فيقومان بالتف

الييئات التحكيمية لمتوفيق بينيا او ىيئات حكومية مختصة لمنظر في النزاع ىذا من 
جية ومن جية اخرى قد يتفق االطراف باختيار موفق او اكثر من ذوي الخبرة 

وى الى الموفق واالختصاص في االمور القانونية والتجارية والفنية حيث توجو دع
من  3فقرة  5إليجاد الحل المناسب لمطرفين والتوفيق بينيما  حيث جاء في المادة 

يجوز لمطرفين ان يمتمسا  -3’’  2222قانون األونسترال النموذجي لمتحيكم التجاري 
المساعدة من مؤسسة اومن شخص فيما يتعمق بتعيين الموفقين ,, يعني يحق لألطراف 

ز التحكيمية بعد االتفاق فيما بينيم عمى تسوية نزاعيما الطرق الودية الرجوع الى المراك
استخدام التوفيق باعتباره من وسائل التحكيم التجارية وقد تكون ىذه المجان التوفيقية 
مشرعة بموجب قانون الدولة فيما اذا كانت مؤسسات او ىيئات تابعة لمدولة احد طرفي 

المؤسسات والمراكز لغرض ترشيح وانتخاب النزاع او يمتجئ االشخاص الى ىذه 
الموفقين من ذوي الخبرة والنزاىة لحسم النزاع وفق القوانين والقواعد االجرائية المتفق 
عمييا , وقد يتفق االطراف عمى انتخابيم من تتوفر فيو شروط  الموفق  ونوضح االتي 

:-  
 المؤسسي( ) التوفيقالييئات التحكيمية  المراكز او التوفيق عن طريق  .1

يمجئ اطراف النزاع حينما يحدث خالف في ما بينيم الى احدى المراكز         
المتخصصة او الييئات الدولية إليجاد الحمول والتوفيق بينيما فعمى سبيل المثال مركز 

التابع  1993ابو ظبي لمتوفيق والتحكيم التجاري حيث تم انشاء ىذا المركز في عام 
وينظم ىذا المركز تشكيل ىيئات التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة وصناعة ابو ظبي 

التجارية  ألطراف المتنازعة حيث يقوم بتعيين افراد الييئات التي قد تكون من محكم 
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واحد او اكثر من محكم مع مراعاة ان يكون عدد المحكمين وترا ويتم عرضيم عمى 
ينيم من قبل االطراف لالتفاق عمييم وفي حالة اختالفيم عمى المحكمين يتم تعي

المركز , ويحق لألطراف تشكيل لجنة من ثالثة محكمين وعمى كل طرف تسمية 
ويحق لألطراف رد الموفقين واالعتراض عمييم  خالل مدة اسبوع من تاريخ  16محكم  

نشر االعالن , وفي حال موافقتيم عمى الجنة المشكمة من قبل رئاسة المركز يكون 
لتي تنتج من ىيئة لتوفيق والتحكيم .  وقد تنشأ الدول االطراف ممزمين بقبول الحمول ا

لجان التوفيق في الوزارات والييئات التابعة لمدولة في حالة وجود منازعات بينيا وبين 
االفراد او شخصيات معنوية فتمجأ الدولة لحل ىذا النزاع عن طريق ىذه المجان في 

وفيق في بعض المنازعات التي الوزارات او المحافظات كما في قانون انشاء لجان الت
في مصر  2222لسنة  7تكون الوزارات واالشخاص االعتبارية العامة طرفا فييا  رقم 

وتنظر ىذه لجان جميع المنازعات المدنية والتجارية واالدارية عدا التي تكون وزارة 
لدفاع واالنتاج الحربي طرفا فييا وكذلك قانون المنطقة االقتصادية ذات الطبيعة 

وذلك بأنشاء مركز خاص  51الفصل الرابع منو المادة  2222لسنة  83لخاصة رقم ا
يسمى بمركز تسوية المنازعات وىو يختص بتسوية المنازعات بطريق التوفيق وحدد 
القانون المنازعات عمى التي تخضع لمنظر من قبل المركز عمى سبيل الحصر ضمن 

والعمل الفردية والجماعية والتأمينات  وىي المنازعات الضريبية والجمركية 53المادة 
االجتماعية والمنازعات المتعمقة  بتنفيذ العقود بين اطراف ليم نشاط اقتصادي 
والمنازعات التي تكون الييئة والشركة طرفا فييا وتكون قرارات المركز ممزمة وواجبت 

لعدل ويخضع اداء اعمال المركز لقرارات وزير ا 57التنفيذ استنادا نص المادة 
والخاصة بأداء اعمال المركز ونظام تحصيل مصروفاتو وكيفية اصدار قراراتو وتعيين 
مستشارين حاليين او سابقين بطريق الندب ويقوم رئيس المجمس بترتيب جميع 
االجراءات لتوفير التسييالت والمساعدات التي تمكن ىيئة التوفيق من اداء اعماليا 

لنزاع بالمجوء الى مركز تسويتو وفق القواعد وىذا يتم عن طريق اتفاق اطراف ا
واإلجراءات المنصوصة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 

الصادرة من المركز االقميمي  1994لسنة  27التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 
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من القانون المنطقة  52بناء عمى ما  جاء بنص المادة 17لمتحكيم التجاري الدولي 
 .222218لسنة  83االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 

وقد تقييد الدول اي اتفاق  يصدر من قبل اطراف النزاع في مجال التوفيق     
التجاري الدولي  كما في عقود االستثمار حفاظا عمى الحالو المتمثمة في سيادة الدولة 

ستثمارية والتجارية واالدارية والمدني لما لمدولة عمى عقود المبرمة معيا من الناحية اال
من حصانة في قوانينيا الداخمية لغرض التحقيق االستقرار في معامالتيا المنعقدة 
بموجب ىذه العقود والتفاقيات االستثمارية المنعقدة مع االطراف سواء اكان من االفراد 

 2226لسنة  13العراقي  في قانون االستثمارالحال كما ىو اوالشركات والمؤسسات 
لسنة  83المعدل حيث يرجع النزاع الى القواعد العامة في قانون المرافعات العراقي 

ويخضع النزاع لمقانون العراقي ووالية   1951لسنة  42والقانون المدني  1969
القضاء العراقي او االتفاق مع المستثمر الرجوع لمتحكيم التجاري) الوطني او الدولي(  

حيث لم يبين القانون الجية الخاصة من اتفاقيات او مراكز او ىيئات  , التحكيموجية 
النضمام الييا او التعاون معيا لمتخصصة بالتحكيم والتوفيق الدولي بحل النزاعات 

 في مجال تسوية المنازعات الدولية  . 
 االتفاق بين االطراف عمى تعيين الموفق ) التوفيق الحر( -2

 1التوفيق في المادة  2222سترال النموذجي  لمتوفيق التجاري لسنة عرف قانون االون
اي عممية سواء اشير الييا بتعبير التوفيق او الوساطة او بتعبير اخر ذي ’’  3فقرة 

مدلول مشابو , يطمب فييا الطرفان الى شخص اخر او اشخاص اخرين ) الموفق( 
نزاعيما الناشئ عن عالقة مساعدتيما في سعييما الى التوصل الى تسوية ودية ل

تعاقدية او عالقة قانونية اخرى او المتصل بتمك العالقة وال يكون لمموفق الصالحية 
لفرض حل لمنزاع عمى الطرفين ,, بمعنى ان عمى الطرفين في حالة حدوث انزاع 
بينيما االتفاق عمى حل ىذا النزاع عن طريق احد طرف ثالث من االشخاص الذين 

يادية والنزاىة والخبرة العممية والفنية والميارة لتقريب وجيات النظر ذات تتوفر فيو الح
الطابع الفني والتعجيل بعممية التسوية والتوفيق بين االطراف  والوصول الى الحل 
الناجع واالثر المتوخى من ىذا االنتخاب من شأنو يعزز الثقة في قرار التوفيق , 
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من  1فقرة  5و اكثر وىو ما نصت عميو المادة واألطراف النزاع اختيار موفق واحد ا
, وقد جاء في مبادئ االساسية لمركز 19قانون االونسترال النوذجي لمتوفيق التجاري 

راس الخيمة لمتوفيق والتحكيم التجاري عمى حرية االطراف باختيار ىيئات التوفيق 
ار محكمين والتحكيم وحيث يستند عمى حرية االطراف بتشكيل ىذه الييئات في اختي

متخصصين في الجوانب الفنية والمينية والقانونية وفقا لطبيعة النزاع وتعتبر احكام 
الييئة ممزمة وحائزة لمقوة التنفيذية التي ينص عمييا القانون واالحكام القضائية مما 
يحصنيا من الطعن باي طريق من طرق الطعن ما عدا الطعن بالبطالن ويؤمن 

قين والمحكمين والخبراء من كافة الجنسيات ومن ذوي الخبرة مما المركز قوائم من الموف
يتيح من ذوي اطراف النزاع الرجوع ليذه القوائم اختيار ممن يتناسب مع موضوع النزاع 

, وفي حالة لم يتفق االطراف عمى اختيار الموفق وعدد الموفقين يقوم كل طرف  22
لمجنة باالتفاق بين طرفي النزاع وان بتعيين موفق ويتم تعيين الموفق الثالث لرئاسة ا

يكون عدد المجنة التوفيقية وترا اي اما ان يكون موفق واحد او ثالث موفقين يتم تعينيم 
 1971لسنة  92من قانون رقم  2فقرة  29استنادا لنص  المادة  21بموافقة االطراف 

وية والخاصة بالموافقة عمى انضمام جميورية مصر الى االتفاقية الخاصة بتس
المنازعات الناشئة عن االستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول االخرى , واشارة 

ان طمب التوفيق ICSID 22من قواعد التحكيم  29و 28الفصل الثالث التوفيق المادة 
يجب ان يقدم من قبل الدول المتعاقدة او اي مواطن في الدول المتعاقدة الى االمين 

ى التوفيق وفقا لمنظام الداخمي لمؤسسة التوفيق والتحكيم العام يطمب فيو موافقتو عم
ويسجل الطمب من قبل االمين العام ويبمغ الطرفين بالتسجل او رفض التسجيل عمى 
اساس المعمومات الواردة في الطمب وعميو يقوم عند قبول التسجيل بتشكيل لجنة 

اب كل من طرفي النزاع التوفيق والمكونة من موفق واحد او من ثالثة موفقين يتم انتخ
 والثالث يعين باتفاق الطرفين ,    

 اجراءات رد الموفق  -الفرع الثاني :
اشترطت االتفاقيات والييئات والمراكز الدولية لمتوفيق التجاري ان يتوفر في      

الموفق الشروط القانونية والفنية والخبرات االدارية في مجال التجاري الدولي لحمحمة 
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زاع ولتقريب وجيات النظر بين اطراف النزاع وكذلك السرية والحيادية في موضوع الن
العمل والمعاممة بأنصاف والمساواة بين اطراف العالقة من خالل االستماع الييم 
وآلرائيم في حالة اخالل الموفق ليذه الشروط يؤدي الى ان يقدم االطراف طمبا الى 

باخر , وقد اخذت بيذا االجراءات مركز ابو الييئة او المركز برد الموفق و استبدالو 
منو حيث اشار يجوز رد ىيئات 23 11ظبي لتوفيق والتحكيم التجاري وفق المادة 

التوفيق او التحكيم بعد التوقيع عمى مباشرتيا مياميا اذا ظير ما يثبت عدم صالحية 
طراف النزاع او حيادية اي من اطراف الييئة التوفيقية كاالرتباط في المصالح مع احد ا

او سبق لمموفق ان نظر بالنزاع سابقا او وجود صمة قرابة بين الموفق واحد اطراف 
النزاع ويتم تبميغ الييئة وذلك بتقديم طمبا مكتوبا مشفوعا بما يؤيد ما جاء في الطمب 
من مستندات او االدلة المؤيدة ويترتب عمى تقديم الطمب النظر فيو وايقاف إلجراءات 

ن النزاع حتى صدور قرار من المركز بإعادة تعيين اخرين بيدف ضمان الخاصة بشأ
نشر الثقة والعدالة في القرارات التي تصدر من الييئة التوفيقية لما لو من اىمية في 
انجاح عممية التوفيق التجاري وزيادة الثقة والحيادية في المركز التجاري , وان عمى 

طراف النزاع لحل المشكمة القائمة بينيما الموفق ان يبذل جيود في سبيل ارضاء ا
بطريق يضمن سرية حفظ المعمومات وسرعة الحسم النزاع العقدي بين الطرفين لما 
يؤدي الى التنفيذ االلتزامات المترتبة عمى طراف التعاقد ويضمن الحفاظ عمى االستقرار 

و لمجوء الى في المعامالت التجارية الدولية بعيدا عن اجراءات التقاضي العادية ا
 المحاكم التجارية الدولية  . 

 الفرع الثالث :ـ اجراءات الموفق 
يبدأ الموفق او الييئة المختصة بالتوفيق النظر بالخصومة المكمف بيا من اليوم     

الذي اتفق فيو طرفان عمى اجراءات التوفيق حيث يتم تحديد االجراءات والقواعد 
ع النزاع وفي حالة عدم اتفاقيم يعتمد الموفق تسير القانونية واجبة التطبيق عمى موضو 

االجراءات وفق الطريقة التي يراىا مناسبة مع مراعاة ظروف كل قضية , يقوم الموفق  
بتوجيو دعوى لمطرفين لغرض تسوية النزاع وعمى الطرفين المشاركة وفي حالة اذا ما 

وفيق ويتم تحديد فترة تخمف احد االطراف بالحضور او قبول الدعوى يعتبر رفضا لمت
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زمنية لمحضور امام الموفق او ىيئات التوفيقية وفي حالة مدت الفترة ولم يحضر 
الطرف االخر يعتبر رفضا لدعوة التوفيق وعمى اطراف العالقة الحضور امام الموفق 
عند طمبيم الجتماع مجتمعان او كل واحد عمى انفراد لالطالع عمى المعمومات 

طرفين وان يسمع اقتراحاتيما وما يبديان من راء بشأن التسوية المقدمة من قبل ال
الممكنة لمنزاع وتشجيعيما عمى اجراء المناقشات الصريحة والمخمصة وان يتعامل 
بحيادية ومساواة بالمعمومات المقدمة من قبل الطرفين . ويمكن ان تتخذ المعمومات كل 

ة وتشمل كل المستندات الرسمية شكل مستند كتابي او بيان شفوي او رسائل الكتروني
وكذلك بيانات الشيود والخبراء ويحظر عمى الموفق افشاء ىذه االدلة والمعمومات 
والمستندات و يجب عمى اطراف النزاع االتفاق عمى المغة الواجبة الفصل بيا وفي 
 ترجمة الوثائق والمستندات واالدلة المقدمة من قبميا وكذلك تحديد مكان الذي يتم فيو
التوفيق مع مراعاة ظروف الطرفين وعمى الطرفان بااللتزام بشروط التوفيق القانونية وما 
يطمب الموفق من جميع رسائل المرسمة بينيما والمذكرات والمستندات وتخضع ىذه 
االجراءات لتقدير الموفق في سبيل ايجاد الحل الودي المناسب لتقريب وجيات النظر 

ة تعاقدية او العالقة قانونية ويعتبر ىو الطريق االنسب لنزاعيما الناشئ عن العالق
لمتوصل الى تسوية وتنتيي اجراءات التوفيق بإصدار الموفق اتفاق التسوية ويتم اعالم 
اطراف النزاع بو ونستعرض اجراءات مراكز قطر لمتوفيق والتحكيم واتفاقية النبك الدولي 

 لتسوية المنازعات وكما يمي: 
حيث تنص القواعد التوفيق  QICCAقطر الدولي لمتوفيق والتحكم اجراءات مركز -1

يطمب الموفق بعد  -1 ’’والتي جاء بيا  8التوفيق المادة الفصل الثاني عمى اجراءات 
تعيينو من كل طرف ان يقدم اليو مذكرة كتابية موجزة يعرض فييا طبيعة النزاع ونقاط 

ا بعد ان يقدم اليو مذكرة كتابية يجوز لمموفق ان يطمب من كل طرف فيم -2الخالف 
مستند وادلة  يبين فييا موقفو وكذلك الوقائع واالسباب التي يستند الييا , مشفوعة باي

يجوز لمموفق  -1 ’’التوفيق  سير اجراءات 9وجاء في المادة  اخرى يراىا مناسبة ,,
النزاع  السير باإلجراءات التي يراىا مناسبة مع مراعات الظروف المحيطة  لموضوع

ل االطراف عمى يسترشد الموفق بمبادئ الموضوعية واالنصاف والعدل ويعام -2.....
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عمى التعاون واالتصال بين ىيئة التوفيق 12نصت المادة قدم المساواة ....,, . وكذلك 
واالطراف لحضور االجتماعات وتوفير االدلة وتحديد مكان االجتماع . وعمى الموفق 

لتوصل لتسوية النزاع خالل مدة اقصاىا ثالثة اشير استنادا بذل الجيود في سبيل ا
, وتنتيي اجراءات التوفيق في حاالت حالة التوقيع عمى اتفاق التسوية  12لنص المادة 

وكذلك اصدار تصريح كتابي يبين انتياء التوفيق وان التوقيع عمى اتفاق التسوية يعتبر 
 .  24 3 الفقرة 15ممزما وواجب النفاذ حسب نص المادة 

اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول  -2
 االخرى / الباب الثالث / التوفيق وقد تم تقسيم الباب الثالث لمتوفيق الى ثالثة اقسام 

  والتي جاء فييا لمدول المتعاقدة  28المادة  : ونصت طمب التوفيق  1القسم
او رعايا  الدول المتعاقدة توجيو طمب كتابي الى السكرتير العام ويشمل عمى 

بشخصية اطرافو والموافقة الى لمجوء الى التوفيق ول  موضوع النزاع والتعريف
و بإتمام التسجيل اتحكيم التجاري طبقا لمقواعد المتبعة ويقوم السكرتير العام 

 برفضو . 
  تتكون لجنة  و 29القسم الثاني : تكوين لجنة التوفيق: ونصت عمييا المادة

التوفيق عقب التسجيل طمب التوفيق والموافقة عميو وتبميغ الطرفين بذلك وفقا 
من شخص اوحد او من عدة موفقين عمى شطر ان   28اجراءات المادة 

ى حالة عدم اتفاق الطرفين ال 32يكون العدد ترا اي فردي وقد اشارة المادة 
يعين كل طرف واحد منيم والثالث الذي يكون باتفاق االطراف ويتم تكوين 

يوما وبخالف ذلك يقوم الرئيس بتعيين الموفقين وبعد  92لجنة خالل فترة 
اطالعيم ومشاورتيم قدر المستطاع ويجوز تعيين موفقين من خارج القوائم 

 1فقرة  14ادة رقم ووفق الشروط المنصوص عمييا في الم
  اجراءات التوفيق : حيث تجري اجراءات التوفيق وفقا ألحكام والقواعد  3القسم

التوفيق اال اذا اتفقا عمى غير ذلك حيث تقوم الجنة بالبت وفقا لما متفق عميو 
. ويكون واجب المجنة ان تسع بكل جيودىا  33حسب ما جاء في المادة 

ن ويجوز لمجنة ان تقترح تسوية بين الطرفان لموصول الى اتفاق مقبول لمجانبي
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بين فترة واخرى وان يتعاونوا مع لمجنة بحسن نية كي تتمكن من اداء واجبيا 
والتوصل الى اتفاق التسوية بين الطرفين واذا لم يصل الطرفين الى الحل تقوم 
المجنة بغمق باب االجراءات ووضع تقرير مبينة عرض الخصومة وسجمة 

ن لتوصل الى اتفاق عادل يحق أىدافيما في ايجاد حل مناسب اخفاق الطرفي
لمنزاع اذا تخمف احد الطرفين المشاركة في الحضور او المشاركة في 
االجراءات تقوم الجنة بوضع ذلك في التقرير مثبت فيو عدم المشاركة وىذا ما 

من االتفاقية  واذا لم يتوصل االطراف عمى ايجاد الل  34نصت عمية المادة 
الودي عن طريق التوفيق التجاري فال يحق الي طرف ان يحتج او يستند الى 
اي وجية نظر او تقريرات او اعترافات  او اعترافات او عروض تسوية ابداىا 
الطرف االخر اثناء االجراءات سواء امام المحكين او في المحاكم او غير 

  25ذلك 
 المبحث الثاني

 النتائج التوفيق  
 المطمب االول : النتائج المترتبة عمى التوفيق 

 يترتب عمى التوفيق نتائج تنقسم الى اقسام وسنتناول ىذا المطمب في فرعين :
 الفرع االول : النتائج المترتبة عمى نجاح عممية التوفيق 

ان اىم نتيجة ييدف االطراف لموصول الييا ىو تحقيق تصالح وتسوية ودية      
بينيم بعيدا عن الصراعات القضائية وقطع دابر الخالف الناشئ عن لمنزاع الدائر 

عرقمة العالقة التعاقدية القائمة بين االطراف وتسويتيا مما يحقق اليدف المنشود منيا 
عن طريق تنفيذ ىذه التسوية الودية بطريق التوفيق حيث يسعى الموفق في ان يكمل 

نيم ويعيد الود والوئام بين اطراف العالقة سعيو بالنجاح وحسم وتسوية الخالف القائم بي
وحيث يقوم الموفق عند الوصول الى النتيجة المنشودة من التوفيق يقوم بتحرير اتفاق 
التسوية  بين الطرفين كتابيا ويشتمل عمى موضوع النزاع واسماء وصفات االطراف 

ن التسوية واالجراءات التي قام بيا الموفق من طمبات االطراف وادعاءاتيم ومضمو 
والطريقة التي تم فييا التوصل الى التسوية ومن ذلك التنازل عن بعض الشروط 
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والطمبات المتبادلة بينيما وتضحية كال الخصمين عن جزء من ادعاءاتيم او تنازل احد 
الخصوم ويثبت ذلك جميعو في اتفاق مكتوب وموقع من قبميم ويصير ممزم وواجب 

 .  26التنفيذ ليم
مى الموفق تسبيب قراره والحيثيات واالدلة التي اعتمد عمييا وبعد اكمال ويجب ع     

اجراءات التوفيق يقوم الموفق بإيداع قرار التوفيق لدى رئاسة المركز او الييئة التوفيقية 
لغرض نشره بموافقة االطراف وابالغيم بالقرار وتزويدىم بنسخة منو وان يسدد االطراف 

ذمتيم بعد ان يتم تحديد ىذه المصاريف من االتعاب ورسوم كافة المصاريف المترتبة ب
من قبل لجنة التوفيق وتقرر كيفية دفعيا ومن يقوم بدفعيا وىذا ما ذىبت اليو مراكز 

 28التوفيق والتحكيم التجاري الدولي منيا مركز ابو ظبي تجاري الدولي المادة 
يئة احكام في بعض يجوز ان تصدر الي -1’’ والخاصة بإصدار الحكم التوفيقي 

يصدر  -2الطمبات او في جزء منيا وذلك قبل اصدار الحكم المنيي لمخصومة كميا 
حكم التحكيم في ىذه الحالة ما اذا كانت الييئة مشكمة من اكثر من محكم واحد بأغمبية 
آلراء ويجوز ان تصدر القرارات في المسائل اإلجرائية من رئيس ىيئة التحكيم اذا اذن 

يجب كتابة حكم التحكيم مع الرأي  – 4اف او جميع االعضاء الييئة ذلك لو االطر 
المخالف واذا رفض واحد او اكثر من المحكمين تويع الحكم كر ذلك فيو ويكتفي بتوقيع 

يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا ما لم يتفق االطراف عمى -5اغمبية المحكمين ......
لتطبيق عمى اجراءات التحكيم ال يشترط ذكر عدم التسبيب او يكون القانون الواجب ا

تودع  -7ال يجوز نشر حكم التحكيم اال بموافقة كل االطراف -6اسباب الحكم ......  
الييئة لدى المركز في عدد من النسخ اصمية الكافية لتزويد كل طرف وجميع اعضاء 

م بعد ان يسدد الييئة والمراكز بنسخة منو ويقوم المركز بأخطار االطراف بحكم التحكي
  االطراف او احدىم كامل تكاليف التحكيم الى المركز ,, . 

 النتائج المترتبة عمى عدم نجاح عممية التوفيق   الفرع الثاني :
ان االخفاق في المساعي الودية التي يتجو الييا اطراف النزاع بالتوجو الى التوفيق 

اع قائم بينيم وال تتأثر مراكزىم كوسيمة ودية لحل نزاعيم ليا اثار من حيث بيقى النز 
القانونية فميم حق االلتجاء الى المحاكم ومراكز التحكيم الدولية ليتم الفصل بو بشكل 
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’’   8المادة  2214لسنة  2الزامي حيث جاء في تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
عند عدم  –. ثانيا يتم تسوية النزاعات بعد توقيع العقد بالتوفيق ) وديا ( ...... -اوال 

التوصل الى اتفاق ودي يتم المجوء الى احد االساليب التي يجوز ان ينص عمييا في 
 -2التحكيم الوطني .....  -1التحكيم ويكون وفقا لما يأتي  -العقد وىي كالتالي أ

احالة النزاع الى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمو  –التحكيم الدولي .... ب 
..... ,, كذلك يترتب عمى االطراف ان يسددوا االتعاب الخاصة بالموفق تبقى قائمة 
لحين السداد من قبميم حتى في حالة لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن حل المسائل 

ي اتفاقية البنك الدولي العالقة بينيم وىذا ما تنص عميو اغمب مراكز التوفيق وجاء ف
عمى  62بشأن تسوية منازعات االستثمار بين الدول وماطني الدول االخرى في المادة 

في حالة اجراءات التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي اتعاب ومصاريف اعضاء لجن ’’ 
التوفيق وكذلك رسوم استخدام تسييالت المركز ويتحمل كل طرف اي مصاريف اخرى 

 باإلجراءات ....,,. ينفقيا تتعمق
واذا فشل التوفيق في حسم النزاع فان الموفق يحظر عميو ان يصبح قاضيا او محكما  

من قانون  12او وسيطا  او مستشارا ألي من الطرفين وىذا ما نصت عميو المادة 
ال يجوز لمموفق ان يقوم بدور ’’  2222االونسترال النموذجي لمتوفيق التجاري الدولي 

زاع شكل او يشكل موضوع اجراءات التوفيق او في نزاع اخر كان قد نشأ محكم في ن
عن عقد ذاتو او عن عالقة قانونية ذاتيا او عالقة ذات صمة بو مالم يتفق الطرفان 
عمى خالف ذلك ,, وفي حال فشل التوفيق وتوجو اطراف العالقة الى التحكيم اسواء 

والمستندات والشيادات التي تم تداوليا  اكان تحكيما وطنيا او دوليا عدم عرض الوثائق
من قبل الموفق حيث ال يجوز تقديميا كدليل عند النظر في الخصومة بشأن اجراءات 
التحكيمية او قضائية باعتبارىا ادلة قضائية  واشار قانون االونسترال النموذجي لمتوفيق 

راءات اليجوز لطرف في اج-1’’ منو عمى  12في المادة  2222التجاري لعام 
التوفيق وال لمموفق وال ألي شخص اخر بمن فييم القائمون بإدارة اجراءات التوفيق 
االعتماد عمى اي مما يمي تقديمو كدليل او االدالء بشيادة او اعطاء دليل بشأنو في 
اجراءات تحكيمية او قضائية او اجراءات مماثمو ... ,, وتشمل كذلك اآلراء او 
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طرفين والبيانات وإلقرارات وال يجوز لمييئة التحكيمية ان تأمر االقتراحات التي قدميا ال
 بإفشاء اي من المعمومات استنادا لما ذكر اعاله .  

 الفرع الثالث : تنفيذ الحكم التوفيقي 
ان االحكام التوفيقية تيدف بالدرجة االساس الى رفع الضرر الناتج من احد االطراف 

ر واعادة التوازن الى العالقة التعاقدية وتسوية اتجاه الطرف المتضرر بجبر ىذا الضر 
النزاع عن طريق التوفيق كوسيمة ودي لتسوية ما قد نتج من ضرر واعادتو الى نصابو 
القانوني بتوفيق اراء االطراف وتقريب وجيات النظر بينيم مما يؤدي الى الحفاظ عمى 

نموجية او الصناعية والتي المعامالت التجارية  والحفاظ عمى االسرار التجارية او التك
تحرص جل الشركات في القطاع التجاري والصناعي عمى الحفاظ عمييا من الكشف 
النيا تعتبر من اسباب التي تؤدي الى نجاح عمل الشركات في القطاع التجاري 
الخاص والعام الن القضاء العادي من اىم مقوماتو ىو عالنية الجمسات فيو يعتبر من 

ة في القضاء العادي وعند صدور الحكم التوفيقي يكون ممزما لمطرفين المبادئ االساسي
بناء عمى الشرط التوفيقي الذي ابرمو الطرفين والذي تم تضمينو ضمن البنود االساسية 
في العقد لتسوية النزاع عن طريق التوفيق فيمتزم االطراف بو او االلتزام يكون بموجب 

المسائل والموضوع التي يدور حوليا التوفيق مشارطة التوفيق وذلك عن طريق تحديد 
ويكون ممزم لمجانيبن او التوفيق باإلحالة في احالة العقد الثانوي عمى العقد االصمي 

 حول تفسير او تنفيذ العقد . 
حيث ان القوة االلزامية لمحكم التوفيقي يعتبر بمثابة الحكم المقضي في حالة        

يعيا من قبل طرفي النزاع حيث جاء في قانون توقيعو من القاضي المختص وتوق
اذا ’’ التي تنص عمى  14المادة  2222االونسترال النموذجي لمتوفيق التجاري لعام 

يجوز لمدولة  [ابرم الطرفان اتفاقا يسوي النزاع , كان كذلك االتفاق ممزما وواجب النفاذ 
التسوية , او تشير الى المشرعة ان تدرج وصفا لمطريقة التي تنفذ بموجبيا اتفاقات 

. ,, . اما في التشريع العراقي فمم يصدر قانون لتنفيذ  ]االحكام التي تنظم ذلك النفاذ 
االحكام الصادرة بموجب التوفيق او اية احكام اخرى سوى قانون تنفيذ االحكام االجنبية 

بانو   1والذي عرف )االحكام االجنبية( موجب المادة  1928لسنة  32في العراق رقم 
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الحكم الصادر من محكمة مؤلفة خارج العراق ,, ولكي ينفذ ىذا الحكم ان يقدم ’’ 
اطراف النزاع طمبا الى محكمة عراقية لغرض اصدار ما يسمى  ) قرار تنفيذي ( وذلك 
بإقامة دعوى امام محكمة البداءة إلصدار القرار التنفيذي ولتطبيق االحكام االجنبية 

يطبق ىذا القانون عمى االحكام الصادرة من محاكم اجنبية ’’ عمى  11جاء في المادة 
تعين بأنظمة خاصة تصدر من وقت االخر كمما صارت احكام المحاكم العراقية قابمة 
لمتنفيذ في البالد االجنبية بمقتضى اتفاق خاص من الدولة العراقية او بمقتضى القوانين 

ار التنفيذ او بإجراءات اخرى تماثمو المرعية في تمك البالد سواء كان ذلك بإصدار قر 
من حيث النتيجة ,, حيث ان المشرع العراقي حصر تنفيذ االحكام االجنبية بمبدأ 
المعاممة بالمثل ووجود اتفاقية دولية خاصة وىذا يعتبر من القوانين التي تحتاج الى 

دول في تعديل في ظل التطور االقتصادي والتجاري في العالم وتسييل التعامل بين ال
حالة االختالفات الناتجة عن النزاعات التي تحصل بين اطراف العالقة التعاقدية او 
غير التعاقدية ,  ومن بينيا اذا كان احد اطراف النزاع مؤسسات حكومية عراقية او 
قطاع الخاص العراقي مع مستثمرين اجانب مما يتطمب اصدار قرار من قبل مركز او 

يقية وىذا ما يعيب عمى المشرع العراقي من جمود في التشريع  ىيئات تحكيمية دولية توف
وعدم مواكبة التشريعات الدولية التجارية في المعالجة النزاعات التجارية الدولية عن 
طريق التوفيق التجاري الدولي وعدم االنضمام الى المراكز والييئات التحكيمية الدولية . 

المجال منيا غرفة تجارة وصناعة عمان وان بعض لدول قطعت اشواط ميمة في ىذا 
بإصدار نظام عمل مركز عمان لمتحكيم التجاري حيث  2219/ 37القرار رقم ’’ في 

جاء فيو استنادا الى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم 
ان بأنشاء مركز عم 26/2218والى المرسوم السمطاني رقم  47/97السمطاني رقم 

لمتحكيم لتجاري  وبناء عمى ما تقتضيو المصمحة العامة تقرر , المادة االولى يعمل 
بأحكام نظام عمل مركز عمان لتحكيم التجاري , المادة الثانية يصدر رئيس مجمس 

قواعد التحكيم وغيرىا من  –بعد موافقة المجمس  –ادارة مركز عمان لمتحكيم التجاري 
ان   27الموائح والقرارات الالزمة لتنفيذ احكام النظام المرفق ,, قواعد الوسائل البديمة , و 
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الحكم التوفيقي الصادر من مركز عمان لمتحكيم التجاري يكون لو حجية االحكام الباتة 
 واجبة النفاذ وفق احكام المركز في عمان لمتحكيم التجاري .

االعتراف القسم السادس من  1965مارس سنة  18وجاء في اتفاقية واشنطن في 
يكون الحكم ممزما لمطرفين وال يمكن ’’ عمى ان  1فقرة  53بالحكم وتنفيذه المادة 

استئنافو باي طريقة اال في الحاالت الواردة في ىذه االتفاقية وكل طرف ممزم بتنفيذ 
الحكم طبقا لشروطو اال في حالة تأجيل التنفيذ  طبقا ألحكام ىذه االتفاقية ,, حيث 

يوما من  92اشنطن ألطراف النزاع استئناف الحكم الصادر خالل فترة اعطت اتفاقية و 
تاريخ ان الحكم بني عمى الجيل في الحقيقة وبني عمى اساسو الحكم  الصادر من 

, ويجوز ألطراف النزاع ان  51الجنة التحكيمية او المجنة التوفقية استنادا لنص المادة
شكيل المحكمة او استعمال المحكمة يقدما طمبا بإلغاء الحكم اذا ظير خطا في  ت

سمطة الزائدة عن اختصاصيا او اىمال خطير ألجراء اساسي في المحكمة ويجب ان 
يوما وفي حالة الغاء الحكم يعرض مرة اخرى عمى محكمة  122يقدم الطمب خالل 

, وتعترف الدول بناء عمى ىذه االتفاقية ان تمزم  52جديدة او لجنة استنادا لنص المادة 
لمحاكم بمعاممة ىذا الحكم كحكم نيائي صادر من محاكم الدول وينفذ الحكم الصادر ا

,  54كاألحكام القضائية في الدولة التي ينفذ فييا الحكم بناء عمى ما جاء بنص المادة 
وال تفسر ىذه االحكام بانيا ماسة بالقانون المعمول في الدولة او بحصانتيا بناء عمى 

, وفي خطوة متأخرة انظم العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات 28 55ما جاء في المادة 
/ 12/ 14االستثمار بين الدول ومواطني  دول اخرى التي دخمت حيز النفاذ في 

 2212لسنة  64وذلك بتصويت مجمس النواب العراقي بموجب القانون رقم  1966
وعمى  29 7/2213/ 29في  4283والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

 1928لسنة  32المشرع العراقي تعديل قانون تنفيذ االحكام االجنبية في العراق رقم
وذلك لمرور فترة طويمة عمى تشريع ىذا القانون وقد تطرق القضاء العراقي في قرار 

تاريخ  2217/ الييئة الموسعة المدنية / 286رقم محكمة تمييز االتحادية بالقرار 
محكمة البداءة ىي التي تقام لدييا الدعوى الحكم  مى مبدأع 2217/ 12/ 17االصدار 

بشان طمب تنفيذ الحكم االجنبي حتى وان كان صادرا في قضايا االحوال الشخصية ، 
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( من قانون تنفيذ 6عمى ان تراعي محكمة البداءة الشروط التي نصت عمييا المادة )
بطمب قبول تنفيذ الحكم  عند النظر 1928لسنة  32االحكام االجنبية في العراق رقم 

لدى التدقيق والمداولة من الييئة الموسعة المدنية ’’ نص الحكم و تنفيذه , المطموب 
وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدتو القانونية والشتمالو عمى اسبابو قرر قبولو شكاًل 
وعند عطف النظر عمى الحكم المميز تبين بانو مخالف لألصول واحكام القانون وذلك 

في  7225/2216رار المرقم الن المدعية )المميزة( تطمب بعريضة دعواىا تنفيذ الق
الصادر من محكمة الشارقة االبتدائية في االمارات العربية المتحدة  17/12/2216

والمتضمن تسميميا الطفل )عمي محمد رمضان( باالستناد إلى اتفاقية الرياض العربية 
ذ ان المادة ) 1983لسنة  112لمتعاون القضائي المصدقة بالقانون رقم  ( من قانون 3وا 

أوجبت عمى من يريد  1928لسنة  32يذ احكام المحاكم االجنبية في العراق رقم تنف
ذ أن  إلصدارتنفيذ حكم اجنبي ان يقيم الدعوى لدى محكمة البداءة  )قرار التنفيذ( وا 

( منيا بأن االجراءات الخاصة باالعتراف بالحكم أو 31اتفاقية الرياض قضت بالمادة )
عاقد المطموب إليو االعتراف بالحكم في الحدود التي تنفيذه تخضع لقانون الطرف المت

ذ أن االتفاقية لم تنص عمى نوع المحكمة التي  ال تقضي فييا االتفاقية بغير ذلك وا 
تتولى اصدار القرار بالتنفيذ واحالت ىذه المسألة إلى القانون العراقي وىو قانون تنفيذ 

القرار بالتنفيذ  بإصداراءة األحكام االجنبية والذي نص عمى اختصاص محكمة البد
فيكون كمبدأ عام ان محكمة البداءة ىي التي تقام لدييا الدعوى بشأن طمب تنفيذ الحكم 
االجنبي حتى وان كان صادرًا في قضايا االحوال الشخصية عمى ان تراعي محكمة 

( من القانون المذكور عند النظر بطمب 6البداءة الشروط التي نصت عمييا المادة )
ل تنفيذ الحكم المطموب تنفيذه من عدمو وكذلك ما نصت عميو االتفاقية من شروط قبو 

ذ أن محكمة األحوال  فيما يتعمق بتنفيذ االحكام الصادرة من الدول المصادقة عمييا وا 
الشخصية في بغداد الجديدة نظرت الدعوى وفصمت في موضوعيا عمى خالف قواعد 

ام مما يجعل حكميا واجب النقض من ىذه االختصاص النوعي المتعمق بالنظام الع
مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز  212/1و 212/3الجية لذا واستنادًا لممادتين 

حالة الدعوى إلى محكمة بداءة بغداد الجديدة إلكمال النظر فييا حسب االختصاص  وا 
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لجديدة وحسميا عمى وفق أحكام القانون واشعار محكمة األحوال الشخصية في بغداد ا
, حيث  32م,, 17/12/2217 ىـ1439/محرم/27في  باألكثريةبذلك وصدر القرار 

اشار القرار الى اتفاقية الرياض العربية لمتعاون القضائي وانضم العراق بالقانون رقم 
حيث جاء في الباب الخامس من االتفاقية االعتراف باالحكام  1983لسنة  112

ارية واالدارية وقضايا االحوال الشخصية ونصت الصادرة في القضايا المدنية والتج
’’ منو عمى قوة االمر المقضي بو حيث حاء في الفقرة ب من نفس المادة  25المادة 

من ىذه االتفاقية يعترف كل من االطراف المتعاقدة باألحكام  32مع مراعاة نص المادة 
في ذلك االحكام  الصادرة عن المحاكم اي طرف متعاقد اخر في القضايا المدنية بما

المتعمقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم الجزائية وفي القضايا التجارية ......,, 
المقصود من الحكم في  –أ ’’ فقرة  52وقد عرفت االتفاقية االحكام بموجب المادة 

يصدر بناء عمى اجراءات  –ايا كانت تسميتو  –معرض تطبيق ىذا الباب كل قرار 
ئية من المحاكم او اية جية مختصة لدى احدى االطراف المتعاقدة ,, اي قضائية او وال

ان تنفيذ االحكام االجنبية في العراق يخضع الى االتفاقيات المبرمة منيا ىذه االتفاقية 
فيجب عمى المشرع العراقي مواكبة التطور االقتصادي وما يرافقو من مشكالت وإليجاد 

من تشريعات واالنضمام لالتفاقيات التحكيم الدولي حمول لمنزاعات بناء عمى ما يصدر 
وتشكيل لجان من الموفقين مدربين وفق النظريات االقتصادية والتجارية الدولية في 
المنازعات لمحفاظ عمى اموال القطاعين الخاص والعام في حالة حدوث نزاع بين 

وتعميمات تنفيذ  2226لسنة  13المستثمرين او المتعاقدين وفقا لقانون االستثمار رقم 
 المعدل .  2228لسنة  1العقود الحكومية رقم 

 المطمب الثاني
 وتميزه عن التحكيم التجاري الدولي BOTالتوفيق وعقود 

  BOT: التوفيق وعقود الفرع االول 
كونيا تعتبر من العقود االستثمارية ويمكن تعريف عقود  BOTان لمتوفيق عالقة بعقود 

BOT  بانيا قيام الدولة بإحالة عمل الى احدى شركات القطاع الخاص إلقامة
مشروعات اساسية والمرافق العامة وفق المواصفات المعدة من قبل الدولة ويقوم 
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المستثمر بالبناء ويتحمل المستثمر كافة أعباء البناء وتكاليف التشغيل ويكون لممستثمر 
اء عمى اتفاق مسبق بين الدولة وصاحب الحق في الحصول عمى ايرادات المشروع بن

رأس المال في القطاع الخاص ولمدة محددة وفق عقد وشروط يمتزم بيا الطرفين 
فكمما ازدادت تكاليف الخاصة بالبناء ومصاريف التشغيل كمما  BOTويسمى عقد 

ق زادت مدة االنتفاع من ىذه االيرادات وكمما قمت تكاليف االنشاء كمما قمت المدة  المتف
عمييا وذلك حسب الجدوى االقتصادية من تنفيذ المشروع وااليرادات المتأتية منو وقد 
اتجيت كثير من الدول ليذه العقود بغية تنفيذ مشاريع تكمف الدولة مبالغ فتقوم الدولة 
بعرض قطعة ارض لألصحاب رأس المال في القطاع الخاص لغرض االستثمار 

بين طرفين الطرف االول جية االدارة المتمثمة في وحقيقة عقد البوت عقد يتم ابرامو 
الييئات العامة والوزارات و مصالح الدولة واالشخاص المعنوية والمتمثمة بالدولة او 
المحافظات والشخص المعنوية االخرى النقابات والجمعيات مع شركة او مستثمر  

 عمى انواع نذكر منيا : BOTوعقود 
 (  (BOO عقود البناء والتممك والتشغيل -1

 Ownوتعني يبني او يشيد وكممة  Buildوىو اختصار يتكون من عدة كممات 
وتعني تشغيل وىو قيام الدولة بعرض قطعة   Operateوتعني التممك وكممة 

ارض ويقوم المستثمر بتشغيل وتممك المشروع بأكممو ويكون لممستثمر كذلك 
المشروع وجزء من حق التصرف فيو وفي المقابل تكون لمدولة حصة في ىذا 

وارداتو ويتم تحديد مدة لممستثمر االنتفاع بو وبعد انتياء المدة المتفق عمييا  
يتم تحديد االمتياز او تعويض الدولة عن حصص الممكية وفق لتقييم اصول 

 المشروع. 
 ( D.B.F.Oالتشغيل ) –البناء ـــ التمويل  –عقود التصميم  -2

وتعني البناء والتشييد  Bulidيم و تعني تصم Designوىو اختصار لكممات 
وتعني التشغيل وىو عقد يتم  Operateوتعني التمويل  و  Financeو

بموجبو تصميم معين لممشروع وفق مواصفات مثل جسر او نفق او مطار 
بحيث ان ىذا المشروع يكون ذو طبيعة خاصة فيتكفل المستثمر في التصميم 
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مر يحصل عمى فائدتو من المشروع عن والبناء والتمويل والتشغيل وان المستث
طريق تشغيل المشروع والحصول عمى ما انفقو اضافة الى ارباحو منيا خالل 
فترة التشغيل وغالبا ما تقوم الدولة في ايجاد التمويل االزم من قبل احد البنوك 
الداخمية او الخارجية في حالة عجز الدولة عن تمويميا وعجز ميزانية الدولة 

بو ويتم التعاقد وفق شروط وضوابط تضعيا الدولة حماية المصالح  عن الوفاء
 العامة من الناس . 

 (  L.T.Tعقود التأجير والتدريب والتحويل ) -3
Lease-Training-Transfer  وىو عقد يقوم المستثمر او الشركة بتدريب

 العاممين ثم يقوم بتأجير المشروع لمحكومة التي تقوم بتشغيمو خالل فترة زمنية 
 ( B.Tعقود البناء والتمويل ) -4

Build-and Transfer  وىو من العقود التي يتم االتفاق بين الدولة والشركة
 بنقل ممكية المشروع لمدولة  عمى بناء وتشييد المشروع وبعد ذلك تقوم الشركة

 ( M.O.OTعقود التحديث والتممك والتشغيل والتمويل)  -5
-OWNوتعني تحديث و   Modernizeوىي اختصار لكممات 

OPERATE-TRANSPFE  وىو نوع من العقود  الخاصة التي تتفق الدولة
مع المستمر عمى تطوير وتحديث مشروع في مقابل يبقى فترة من الزمن بيد 

مر يحصل فيو عمى ايرادات المشروع من خالل تشغيمو اي ان االتفاق المستث
 ينصب عمى تحديث المشروع مقابل مدة من الزمن يستفاد منو المستثمر . 

 ( L.R.O.Tعقود االيجار والتجديد والتشغيل وتحويل الممكية ) -6
Lease-Renwal-Operate-Transfer  والمقصود بيذه العقود تقوم الدولة

بتأجير المشروع مدة محددة من الزمن لممستثمر يقوم بتجديد وتحديث وتشغيل 
 المشروع وبدون مقابل وتظل الممكية لمدولة او لجية االدارية المالكة لممشروع . 

 (( B.O.Rعقود البناء والتشغيل وتجديد االمتياز  -7
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Build-Operate –Renewal aconesseion  وىو عقد يتم من خاللو
بناء المشروع وتشغميو لفترة زمنية محددة ويترتب عمى ذلك منافع من المشروع 

 وتدخل الدولة مجددا في مفاوضات لغرض تجديد عقد االمتياز  ,
مسؤولية عقدية مما يترتب عميو   BOTحيث يترتب عمى االخالل باي من عقود  

تنفيذ التزامو حسب االتفاق المبرم وان ىذا لحوق ضرر بأحد اطراف العالقة لعدم ب
االخالل يؤدي الى لمطرف المتضرر المجوء الى اما الى القضاء العادي او التحكيم 
التجاري الدولي او احدى الوسائل الودية لحل النزاع عن طريق التوفيق او الوساطة او 

ية يكون في الغالب يكون عقدا دوليا حيث ان احد طرف BOTالصمح حيث ان عقد 
الدولة او احد الييئات العامة ذات السيادة والطرف االخر ىو شخص اجنبي خاص 
حيث ان ىدف الطرف الخاص ىو تحقيق الربح المالي بينما الدولة ىدف الى تحقيق 
التطور والنمو االقتصادي لمبمد حيث يخضع ىذا العقد لشرط التحكيم او مشارطة 

العقد االصمي في شرط االحالة في حالة  التحكيم او امكانية ان يخضع لموضوع
تضمين احد صور الوسائل الودية كبند اساسي في العقد عند حدوث نزاع بين اطراف 

 العقد . 
باتفاقيم  BOTوان التوفيق يعتبر من الوسائل الميمة عند قيام خالف بين اطراف عقد 

زالة الخالف عمى اختيار موفق او لجنة توفيق  لمساعدة االطراف فيما بينيم إل
وتسويتو وديا وبذل مساعي حميدة بعيدا عن فكرة المجوء الى القضاء والخصومة وىو 
محاولة الوساطة الجراء تسوية ودية عن طريق تضييق مساحات الخالف والحفظ عمى 
العالقات بين االطراف وقد اشار قانون االونسترال النموذجي لمتوفيق التجاري الدولي 

منو الى ان) ..... , يطمب فييا الطرفان  3ة االولى الفقرة في الماد 2222لعام 
شخص اخر او اشخاص اخرين ) الموفق( مساعدتيما في سعييما الى التوصل الى 
تسوية ودية لنزاعيما الناشئ عن عالقة تعاقدية او عالقة قانونية اخرى او المتصل 

الطرفين ( . ويجب  بتمك العالقة وال يكون لمموفق الصالحية لفرض حل لمنزاع عمى
حتى يصبح اكثر فاعمية في  BOTان يكون الموفق متخصصا في نزاعات عقود 

اقناع الطراف وحسم المنازعة فاذا نجح الموفق في التوصل الى حل وذلك بإقناع 
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الخصوم بالحل يحررون محضر رسميا موقع من قبميم والشخص الموفق ,ويصبح 
من قانون االونسترال لمتوفيق  14المادة  الحكم التوفيق ممزما وباتا بموجب نص 

اذا ابرم الطرفان يسوي النزاع , كان ذلك االتفاق ممزم ’’   2222التجاري الدولي لعام 
وواجب النفاذ...,, وقد يصدر التوفيق من ىيئة تحكيمية تصدر قرار التوفيق مكتوبا 

تفاق اطراف النزاع بعد ولو الحجية القانونية ويصبح ىذا القرار واجب النفاذ بناء عمى ا
التوقيع عميو من قبل طرفان والييئة التوفيقية ويكون ممزما ونيائيا ولو مفعول كما لو 

 1996كان قرارا تحكيميا كما في اليند  استنادا الى مرسوم التحكيم والتوفيق عام 
عندما يظير لمموفق ان ىناك عناصر لمتسوية ’’والتي جاء فييا  74و73لممادتين 

تكون مقبولة لألطراف يجب عميو صياغة شروط التسوية المحتممة وتقديميا الى  والتي
االطراف لمالحظاتيم . بعد تمقي مالحظات الطرفين يجوز لمموفق اعادة صياغة 
شروط تسوية محتممة في ضوء ىذه المالحظات .  اذا توصل الطرفان الى اتفاق 

مكتوبة والتوقيع عمييا . اذا طمب  بشأن تسوية النزاع فيجوز ليما وضع اتفاقية تسوية
االطراف يجوز لمموفق صياغة اتفاق التسوية عندما يوقع الطرفان التسوية فأنيا تكون 
نيائية وممزمة وألشخاص الذين يدعون بموجبيا عمى التوالي . يقوم الموفق بتوثيق 

يرىا . يجب اتفاقية التسوية وتقديم نسخو منيا لكل الطرفين . وضع اتفاقية التسوية تأث
ان يكون التفاق التسوية نفس الوضع والتأثير كما لو كان القرارا تحكيميا وفق لشروط 

. 31,,  32متفق عمييا بشأن جوىر النزاع الذي اصدرتو ىيئة التحكيم بموجب القسم 
من العقود القانون الخاص وىي عقود مدنية تنطبق عمييا احكام  BOTوبما ان عقود 

وقواعد القانون المدني وان طبيعة ىذه العقود تنفذ عن طريق اتفاق بين اطراف العالقة 
وفقا لمقانون المدني والقانون التجاري الدولي فيخضع الى احكام تسوية المنازعات 

راقي ىذه العقود وكفل تشجيع ىذا النوع وقد عالج القانون الع  الدولية بطريق ودي . 
من العقود عن طريق التشجيع عمى االستثمار وذلك بالنيوض بالقطاع العام عبر 
تطويره بالسماح لمقطاع الخاص بالمشاركة في كافة القطاعات الدولة من تطوير البنى 

التي  التحتية والخدمات الضرورية التي تدعم القطاع العام وتسير الخدمات الضرورية
يحتاجيا الناس في تدبير اموىم اليومية والتي يتطمب دعم الدولة ليذه المشاريع حيث 
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’’ الفقرة سادسا عمى  1في المادة  2226لسنة  13نص قانون االستثمار رقم 
االستثمار توظيف رأس المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة عمى 

انون ,, حيث ييدف ىذا القانون الى تشجيع االقتصاد الوطني وفق الحكام ىذا الق
القطاع الخاص العراقي وألجنبي الدخول والمشاركة في المشاريع االستثمارية والسوق 
المحمية واالجنبية لتوفير فرص عمل وارفد القطاع العام بما يحتاجو من متطمبات في 

المال االجنبي  ادامة المرافق لعامة وتحسين الواقع التجاري العراقي عبر اشراك رأس
 2228لسنة  1في السوق العراقية . وكذلك تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

والتي عمجت ايضا الية ابرام الكثير من عقود  2214لسنة  12المعدلة بالتعميمات رقم 
المرافق العامة عبر صيانتيا وحمايتيا حيث تركت تنظيميا عن طريق فتح العطاءات 

لشفافية والعدالة في التنافس لتنفيذ المشاريع العامة لمدولة او عقود ورسوىا بما يحقق ا
التجييز بالسمع والخدمات المختمفة عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص وراس المال 
االجنبي بما يحقق اىداف الدولة , وان الفصل بالنزاعات وتسويتيا في القانون العراقي 

التي جاء في الفقرة اوال منو  2214لسنة  2م من تعميمات رق 8يتم عن طريق المادة 
عمى ان يتم تسوية النزاع بعد تويع العقد وديا , وفي حالة عدم التوصل لحل يتم 

او   1969لسنة  83المجوء الى التحكيم الوطني وفقا لقانون المرافعات المدنية رقم 
دما يكون احد لمجوء لمتحكيم الدولي في المشاريع الميمة واالستراتيجية الكبرى عن

طرفي العقد اجنبيا , اما بالنسبة لقانون االستثمار وبعد ان تم االنضمام الى اتفاقية 
لسنة  64تسوية نزاعات االستثمار بين الدول ومواطني  دول اخرى  بموجب قانون 

يتم تسوية جميع النزاعات وفقا ليذا القانون لمتحكيم التجاري الدولي  وفقا  2212
لمعالجة النزاعات التي تحدث بين الدولة واالطراف االجنبية  1965طن االتفاقية واشن

بتسويتيا وديا وفق الطريق المرسوم لو قانونا وحسب االتفاقية اعاله واتفاق االطراف 
. حيث   BOTالعقد عمى المجوء ليذا الطريق الودي في حل نزاعيم الناشئ عن عقد 

ة والغرض منيا اشباع حاجة الدولة من العقود االدارية الجديد  BOTيعتبر عقد 
والقطاع العام في ظل التوجو االقتصادي الذي تحتاجو لدولة لتقميل من االنفاق عمى 
ادامة القطاع العام من ميزانيتيا وتحريك رأس المال الخاص في السوق المحمية مما 
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ا يؤدي الى انتعاش في سوق العمل التجاري سواء اكان رأس المال وطنيا او اجنبي
حيث يساعد تحرك عجمة االستثمار داخل الدول وىو ما دفع الدول الى االتجاه 
بمشاركة المشاريع باالستثمار في جميع قطاعات الدولة وتنظيم ىذه العقود ومعالجة 
النزاعات التي تحدث نتيجة البرام ىذه العقود عن طريق وسائل التحكيم والتوفيق 

 التجاري العراقي والدولي .  
 الثانيالفرع 

 اوجو التشابو واالختالف بين التوفيق والتحكيم التجاري الدولي
سنبحث في ىذا الفرع عن التحكيم الدولي التجاري لما لو من ارتباط وثيق مع التوفيق 
باعتبارىما من الوسائل الدولية الميمة في حل المنازعات تجارية الدولية بين االطراف 

يما في التعامل مع المتخاصمين ألطراف العالقة المتنازعة والتشابو واالختالف بين
التعاقدية ونستعرض التحكيم وفقا لقانون األونسترال النموذجي لمتحكيم التجاري الدولي 

والقوانين واالتفاقيات التحكيم  2226مع التعديالت التي اعتمدت في عام  1985لعام 
 التجاري الدولي . 

 التجاري الدولي التحكيم  اوال:
التحكيم في المغة من مصدر حكم من باب التفعيل بتشديد الكاف مع الفتح وحكمو في 

﴿َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى وقال ا عز وجل االمر اي فوض اليو الحكم فيو , 
ْيَت َوُيَسمُِّموْا ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُيْم ثُمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِيْم َحَرًجا مِّمَّا َقضَ 

الزبير ورجل من  أنيا نزلت في أحدىما:: وقيل في سبب نزول ىذه اآلية قوالن َتْسِميًما﴾
األنصار تخاصما إلى النبي صمى ا عميو وآلو في سراح من الحرة كانا يسقيان منو 

اسق يا زبير ثم ارسل إلى جارك، فغضب  نخال ليما، فقال النبي صمى ا عميو وآلو
األنصاري، وقال: يا رسول ا إن كان ابن عمتك ؟! فتمون وجو رسول ا حتى عرف 

أو إلى الكعبين، ثم خل سبيل   ان قد ساءه، ثم قال يا زبير احبس الماء إلى الجدد
بن أبي  الماء، فنزلت اآلية. وقال أبو جعفر )ع( كانت الخصومة بين الزبير، وحاطب

وقال قوم  .  وذىب إليو عمر بن شبو، والواقدي ,روي ذلك عن الزبير وأم سممة بمتعة
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وىو اختيار الطبري: إنيا نزلت في المنافق والييودي المذين احتكما إلى الطاغوت. 
 32قال: الن سياق الكالم بيذا أشبو.

لما لو من اىميو في  والتحكيم الدولي احد األساليب التي نصت الييا االتفاقيات الدولية
وبضرورة تأسيس محكمة  1899حل المنازعات بالطرق السممية منيا اتفاقية الىاي 

دولية لفض المنازعات ذات احكام وقرارات الزامية ولمتسوية السممية لمنزاعات بين الدول 
المتنازعة , وشددت االمم المتحدة عمى حل المنازعات عن طريق التسوية القضائية 

الميثاق , وتم بموجبو تشكيل  33لحفظ السمم واالمن الدوليين وفق المادة  والتحكيم
عضوا من القضاة المستقمين ومن ذوي  15محكمة العدل الدولية التي تتكون من 

االخالق الرفيعة ويمتمكون من المؤىالت العالية في مجال القانون الدولي استنادا لنص 
تنشأ محكمة العدل الدولية ’’ دل الدولية من النظام االساسي لمحكمة الع 1المادة 

بموجب ميثاق االمم المتحدة لتكون الجياز القضائي الرئيسي لألمم المتحدة وتعمل وفقا 
ألحكام ىذا النظام االساسي ,, , وألىمية التحكيم في كافة المجاالت سواء اكانت 

التجارية بين  سياسي دولية او تجارية دولية او وطنية داخمية ومع تنامي العالقات
الدول وازدىارىا وتوسع المشروعات االستثمارية اتجيت الدول الى حل النزاعات 
الحاصمة بينيا عن طريق التحكيم التجاري الدولي وىو تسوية النزاع بين طرفين في 
سياق العالقات التجارية بناء عمى اتفاق اطراف النزاع عمى حمو وفق التسوية الودية 

الى مركز او ىيئة لمتحكيم الدولي التجاري بناء عمى اتفاق تحكيم بينيما من الرجوع 
من قانون مركز القاىرة االقميمي لمتحكيم  1مكتوب وقد نصت المادة الرابعة الفقرة 

ينصرف لفظ التحكيم في حكم ’’ والتي جاء فييا  1994لسنة  27التجاري الدولي رقم 
النزاع بإرادتيما الحرة سواء كانت الجية  ىذا القانون الى التحكيم الذي يتفق عميو طرفا

التي تتولى اجراءات التحكيم , بمقتضى اتفاق الطرفين , منظمة او مركز دائم لمتحكيم 
او لم يكن كذلك ,,  . وحيث يعتبر التحكيم وسيمة مستقمة بنظاميا القانوني عن القضاء 

عمى العالقة القانونية العادي ويختمف في إجراءاتو اال انو لو ىدف واحد وىو الحفاظ 
القائمة بينيم وحميا بطريق بعيدا عن اجراءات القضاء العادي رغبة من االطراف في 
حل النزاع القائم بينيم بطريقة توافقية ترضي اطراف النزاع وال تفسد تعامالتيم التجارية 
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بعيدا عن المشاحنات والخصومات التي تؤدي الى تصفية حساباتيم او فسخ تمك 
الت المالية التجارية مما يؤدي الى االضرار بسمعتيم كشركات او تجار او العام

اصحاب رأس مال الخاص فينا تظير اىمية التحكيم كوسيمة ودية وقانونية يدور حوليا 
النزاع وذلك باتفاق اطراف العالقة عمى اخضاعو لمتحكيم التجاري الدولي سواء اكانت 

ريق ىيئة تحكيمية او محكم تتوفر فيو شروط عالقات تعاقدية او غير تعاقدية عن ط
 التحكيم  التجاري الدولي .

 ثانيا : انواع التحكيم 
اصبح التحكيم الوسيمة المثمى في حل المنازعات في مجال المعامالت التجارية الدولية 
ونظرا ليذا التشعب والتشابك فيو اصبح التحكيم ضرورة قانونية إليجاد الحمول بين 

التي تنجم عن ىذه العالقات  بأنواعيا سواء اكانت استثمارات دولية اي المتخاصمين  
يكون كال الطرفين اجنبي بجنسيتو عن االخر او استثمارات داخمية وطنية حيث يتفق 
االطراف بينيما عند حدوث نزاع لتوجو الى طرف الثالث يختارونو لغرض حل النزاع 

كيمية التجارية الدولية وعميو يقسم التحكيم او التوجو الى احد المراكز او الييئات التح
 الى تحكيم خاص )حر ( و تحكيم مؤسسي وتحكيم داخمي وتحكيم الدولي   

 التحكيم الخاص )الحر(  –أ 
وىو اتجاه ارادة االطراف الى اختيار محكم من قبميم بمحض ارادتيم وفق القواعد 
واالجراءات يتم االتفاق عمييا مع المحكم او لجنة التحكيم لكي يفصل في النزاع 
المعروض عميو من قبل االطراف عمى ان ال يتعارض مع القواعد العامة لمنظام العام 

’’   1فقرة  4المادة  1994لسنة  27صري رقم وىو ما نص عميو قانون التحكيم الم
ينصرف لفظ التحكيم في حكم ىذا القانون الى التحكيم الذي يتفق عميو طرفا النزاع 
بإرادتيما الحرة سواء كانت الجية التي تتولى اجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين 

في االحوال ’’ عاله من القانون ا 5منظمة او مركز لمتحكيم او لم يكن ,, , والمادة 
التي يجيز فييا ىذا القانون لطرفي التحكيم اختيار االجراءات الواجب االتباع في مسألة 
معينة تضمن ذلك حقيما في الترخيص لمغير في اختيار االجراء ويعتبر من الغير في 

 ىذا الشأن كل منظمة او مركز لمتحكيم في جميورية مصر العربية او خارجيا ,,   
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 تحكيم المؤسسي ال –ب 
وىو النزاع الذي يفصل فيو مركز او ىيئو او منظمات دولية وفق اجراءات محددة 
ولوائح موضوعة سمفا من قبل اتفاقيات دولية وتكون ىذه الييئات مدربة وذو خبره عالي 
في مجال القانون التجاري الدولي مثل المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

(ICSIDوالخاص ب ) تسوية عقود االستثمار القائم بناء عمى االتفاقية لموقعة عمييا في
حيث  1958( واتفاقية نيويورك لسنة ICCوغرفة التجارة الدولية في باريس ) 1965

يتميز التحكيم المؤسسي بمساعدة الخصوم عمى حسن اختيار الخبراء والمحكمين 
دولية وىذا ما نصت عميو  باإلضافة لوجود قواعد واجراءات محددة بموجب اتفاقيات

 37( الفصل الرابع التحكيم الجزء الثاني دستور المحكمة المادة ICSIDقواعد التحكيم )
ىيئة التحكيم يتم تشكيميا في اقرب وقت ممكن بعد تسجيل الطمب -1’’ والتي تنص
)أ( تتكون المحكمة من محكم واحد او اي عدد متكافئ من  -2.  36عمال بالمادة
المعينين كما يتفق الطرفان )ب( حيث ال يتفق الطرفان عمى عدد  المحكمين المحكمين 

وطريقة تعينيم وتتكون المحكمة من ثالثة محكمين , حكم واحد يعينو كل طرف والثالث 
رئيس المحكمة يعين باالتفاق ,, . وان القواعد واالجراءات يتم تطبيق ما تم االتفاق 

ة قانون الدولة المتعاقد معيا طرف النزاع وقواعد عميو من قبل االطراف وتطبق المحكم
 (  ICSIDمن قواعد التحكيم الدولي) 42القانون الدولي وىو ما نصت عميو في المادة 

 التحكيم الداخمي  –ج 
وىو التحكيم الذي يتم وفق قانون الوطني ألطراف النزاع فالقانون الوطني ىو الذي 

يق وان اطراف النزاع من نفس جنسية الدولة يحدد القواعد واالجراءات واجبة التطب
لسنة  83المبرم فييا العقد وىو ما نص عميو قانون المرافعات المدني العراقي رقم 

يجوز االتفاق عمى التحكيم في نزاع معين كما يجوز ’’ عمى  251في المادة  1969
اجاز المجوء  االتفاق عمى التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد ,, حيث

الى التحكيم في المنازعات المتعمقة بتنفيذ عقد معين وىو التحكيم الوطني والذي ينتمي 
والذي اوجب ان يكون عدد  257بجميع عناصره الى الدولة المعينة  ونص المادة 

المحكمين وترا اي فردي,  وال يجوز النظر في  النزاع امام القضاء في حالة اشتراط 
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 42من القانون المدني العراقي رقم  25حكيم  . وكذلك نص المادة الخصوم عمى الت
عمى انو تسري االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فييا الموطن  1951لسنة 

المشترك لممتعاقدين واتحاد موطن اطراف العالقة وكذلك قانون االستثمار العراقي رقم 
كان اطراف النزاع خاضعين ألحكام ىذا اذا ’’ 4الفقرة  27المادة  2226لسنة  13

القانون يجوز ليم عند التعاقد االتفاق عمى الية حل النزاع بما فييا االلتجاء الى التحكيم 
 وفقا لمقانون العراقي  او اي جية اخرى معترف فييا دوليا ,, . 

 التحكيم الدولي  -د
ى احالة نزاع عمى ىو اتفاق اطراف العقد المبرم بين اشخاص  القانون الدولي عم

مجموعة من المحكمين لفض النزاع والخصومة بينيما بحكم ممزم وفقا االتفاقيات دولية 
او اقميمية حيث  ال ينظر اطراف النزاع الى المحاكم الوطنية عمى انيا تمتزم بالحيادية 
والمساواة عند الفصل في ىذه النزاعات فتتجو االطراف الى المراكز الدولية لمتحكيم 

وجاء في المادة  1961لتجاري مثل االتفاقية االوربية بالتحكيم التجاري في جنيف سنة ا
عمى اتفاقيات التحكيم المعقودة بيدف فض النزاعات الناشئة او التي  -أ’’ االولى منيا 

قد تنشأ نتيجة لعمميات التجارة الدولية ما بين اشخاص عاديين او معنويين عمى ان 
تفاقية محل اقامة معتاد او مركز او مركز عمل في دولة يكون ليم عند نشاء اال

مختمفة مرتبطة تعاقديا بيذه االتفاقية ,,  وقد اصبح التحكيم ضرورة في العالقات 
الدولية الن كل طرف ال يريد الخضوع لمقضاء الوطني لمطرف الخصم وليذا اضحى 

ولية وىذا ما ذىب اليو التحكيم الدولي وسيمة مرغوبة لفض المنازعات بين االطراف الد
قانون االونسترال النموذجي لمتحكيم التجاري الدولي  وقد نص عمى اعتبار التحكيم 
دوليا اذا كانت مقررات العمل ألطراف اتفاق التحكيم وقت عقد ىذا االتفاق تقع في دول 

 مختمفة
 ثالثا : شكل اتفاق التحكيم 

تجاه ارادة الطرفين لحل نزاعيما عن لالتفاق التحكيمي اشكل ترد في االتفاق وذلك با
طريق التحكيم ضمن بنود العقد االصمي او قد ترد في عقد منفصل عن العقد االصمي 

 او في شكل احالة عمى العقد االصمي وىو عمى ثالثة اشكال وذلك فيما يمي : 
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 شرط التحكيمأ : 
واء اكان تجاري او وىو البند الذي يتم تثبيتو من قبل المتعاقدين في عقد من العقود س

مدني او اداري يتفق بموجبو الطرفين عند حصول نزاع حل صحة العقد او تنفيذه او 
تفسيره او عدم تنفيذ اي من الطرفين االلتزام الترتب عميو الرجوع الى التحكيم وال يشترط 
تسميت المحكمين في االتفاق كما قد يشير التحكيم لدى احدى المؤسسات التحكيمية 

ممك جياز يختص باختيار المحكمين وفق قوائم المحكمين المتوفرة لدييم ويتم التي ت
تسميتيم باتفاق االطراف عمييم وان شرط التحكيم يوقف النظر بالنزاع امام المحاكم 
)القضاء العادي( لحين الفصل في النزاع من قبل المحكم او الييئة التحكيمية في حال 

/استئنافية منقول 1494ارة محكمة التمييز بالعدد / اشتراط التحكيم في العقد, وقد اش
ال يجوز رفع الدعوى ’’ حيث جاء في المبدأ القانوني  6/8/2214التاريخ  2214/

امام القضاء اال بعد استنفاذ طريق التحكيم لذا يكون اعترض المدعي عميو في الجمسة 
كمة باستئخار الدعوى االولى لحضوره القانوني واعتراضو عمى اقامة الدعوى يمزم المح

 .    33لحين صدور قرار المحكمين . .....,,
 ب : مشارطة التحكيم

وىو وقوع نزاع فعمي بين الطرفين يمتجئ بموجبو الطرفين الى ايجاد حل ليذا النزاع 
عن طريق التحكم حسب اتفاقيم عند ابرام العقد  فالمشارطة تتعمق بنزاع اكيد وقع فعال 

ذي يجب تضمينو في احد بنود العقد وان المشارطة تتعمق بنزاع بخالف شرط التحكيم ال
 مستقبمي بالعالقة التعاقدية القائمة بين الطرفين 

 ج : التحكيم باإلحالة
وىو مختص بإحالة كل اتفاق في عقد من عقود التجارة الدولية الى عقد يتضمن 
االتفاق عمى شرط التحكيم في حالة حدوث خالف بين اطراف العقد قد يثور مستقبال  
اذ قد ال يتضمن العقد  المبرم بين االطراف شرطا صريحا لمتحكيم بل يكتفي باالشارة 

ن ذلك العقد يتضمن عمى شرط يقضي بتسوية او االحالة الى عقد سابق بينيم وكا
النزاعات التي تنشأ عن االخالل بالعقد المبرم  بينيم الى التحكيم التجاري الدولي . 
مثال في مجال النقل البحري ان يرد في مشارطة ايجار سفينو لنقل البضائع شرط 
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لتحكيم ثم تحكيم بتسوية النزاعات المحتمل نشؤىا مستقبال عن ىذه العالقة بطريق ا
يحرر سند الشحن الذي غالبا ما يحيل الى شرط التحكيم الوارد بمشارطة االيجار التي 

  34صدر بموجبيا 
 رابعا: مزايا التحكيم الدولي

ان لمتحكيم مزايا في فض المنازعات التجارية لما تتطمبو من سرعة في ىذه المعامالت 
ري بين األشخاص اوبين المؤسسات  وثقة التجار ورغبتيم في االستمرار بالتعامل التجا

بما تتطمبو التجارة من سرعة في الحسم واقتصاد في النفقات وتقميل لإلجراءات التي 
نجدىا عند اقامة الدعوى امام القضاء العادي حتى صدور الحكم  القضائي المكتسب 

ري بما الدرجة القطعية من مرور المدة القانونية لمطعن  ونبين اىم مميزات لتحكيم لتجا
 يمي  :  

سرعة حسم النزاع : ان اتجاه اطراف النزاع الى التحكيم ىو الحصول عمى قرار  –أ 
تحكيمي واجب النفاذ خالل مدة زمنية ليست بطويمة حيث يتميز التحكيم بسرعة اصدار 
الحكم مقرنة بالتحكيم العادي وان اجراءات الفصل فيو اكثر بساطة وال يحتاجون الى 

عض المراكز والييئات تحدد اصدار القرار خالل فترة محددة  مثل مركز وقت غير ان ب
تصدر الييئة حكم ’’  1فقرة  27ابو ظبي لمتوفيق والتحكيم التجاري الدولي المادة 

اشير من تاريخ استالم الممف من قبل المحكم  6التحكيم النيائي خالل مدة اقصاىا 
 الفرد او من رئيس الييئة ,,

تسم التحكيم بالسرية والحفاظ عمى المعمومات المتحصمة من اطراف السرية : ي –ب 
النزاع وذلك بحصوليم عمى الوثائق والمستندات واالوراق والحسابات ذات الطابع المالي 
التجاري  عن طريق ما يقدمو االطراف الى المحكم او الييئة التحكيمية لغرض الفصل 

حافظة عمى ىذه االسرار من االفشاء في النزاع المعروض اماميا وعمى المحكم الم
وبوجو عام وان التحكيم التجاري الدولي مغمق الجمسات اي غير عمنية عمى العكس من 

من قواعد  7القضاء العادي الذي يشترط العالنية في الجمسات وىذا ما نصت المادة 
د التحكيم األونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعيدي بين المستثمرين والدول وقواع

’’ والتي جاء بيا االستثناء من الشفافية المعمومات السرية او المحمية  2212في عام 
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تتالف المعمومات السرية او  -2ال يجوز اتاحة المعمومات السرية او المحمية...  -1
المعمومات المحمية من اطالع  –المعمومات التجارية السرية .ب  -المحمية مما يمي أ

المعمومات المحمية من اطالع الناس عمييا  -ييا بمقتضى المعاىدة .جعامة الناس عم
 -بمقتضى قانون الدولة المدعى عمييا فيما يخص معمومات تمك الدولة .... د

تتخذ ىيئة -3المعمومات التي يكون من شأن الكشف عنيا عرقمة انفاذ القوانين ......
ات من اجل منع اطالع عمى اية التحكيم بعد التشاور مع الطرفين المتنازعين ترتيب

اتخاذ اجراءات لعقد  -معمومات سرية او محمية تشمل عند ما يمي .........ج
 ...... ,,  6من المادة  2الجمسات استماع مغمقة بالقدر الذي تقتضيو الفقرة 

بساطة االجراءات التحكيمية : تتمتع الييئة التحكيمية والمحكم بحرية واسعة اكثر  -ج
مما يتمتع بيا القضاء العادي ومرونة في اجراءات التقاضي والشكمية الواجب توفرىا 
من ادارة الجمسات وتبميغات القضائية والمدد القانونية الواجب التقيد بيا من حيث 

ام القضائية الصادرة من القضاء العادي والذي يتسم بالتعقيد الطعن في القرارات وألحك
وااللتزام بما ينص عمييا القانون االجرائي والقواعد القانونية التي رسميا المشرع في 
تنظيم احكام سير القضاء ,  و البطء في اجراءات التقاضي من قبل القضاء ولما 

ت بغية الحصول عمى الربح تحتاجو الحركة االقتصادية من سرعة في حسم الصفقا
المتأتي من ىذه العقود التجارية لذلك من المميزات التحكيم سرعة االنجاز في حسم 
النزاع وفق اجراءات يتفق عمييا االطراف او اتباع اجراءات التحكيمية المنصوص 
عمييا في اتفاقية التحكيم لممركز او المنظمة التجارية الدولية عن طريق الييئة 

 ة وباالتفاق مع اطراف النزاع  .التحكيمي
حرية اختيار المحكمين والييئة التحكيمية : ان لألطراف النزاع الحرية في اختيار  -د

ممن تتوفر فييم الخبرة والكفاءة في ادارة النزاع و في الجوانب الفنية والقانونية والفقيية 
حالة اختيار في مجال موضوع النزاع ولما لو من اطمئنان و راحة في النفس في 

المحكم من قبميم عمى عكس قاضي الموضوع في المحكمة المختصة حيث عميو 
انتداب الخبير لممحكمة في االمور الفنية والقانونية مما يؤدي الى تأخر الدعوى بعد 
مفاتحة الجية الفنية المختصة من نقابات مينية او جمعيات تخصصية في موضوع 
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ر تقديم تقرير الى القاي المختص بنظر النزاع وىو النزاع وعرض النزاع عميو وانتظا
يؤدي الى اطالة امد النزاع وكذلك كثرة المصاريف الخاصة بانتداب خبير او اكثر 
واعتراض االطراف عمى الخبير االول فان المراكز والييئات التحكيمية تحتوي عمى 

تحكمي ويحق محكمين ليم خبرة فنية وقانونية وفق قوائم معدة من قبل المركز ال
ألطراف النزاع اختيار ممن توفر فييم الشروط التي يبتغون توفرىا في المحكم او الييئة 

 .   35التحكيمية
 خامسا: الية تعين المحكم والشروط الواجب توفرىا فيو

ان اختيار المحكم وعددىم يخضع ألحكام التشريعات المختمفة لمتحكيم وحسب المراكز 
لية اختيار المحكم المنفرد و الييئة تحكيمية , اذ تنص المادة التحكيمية فقد تنص عمى ا

 -1’’ من نظام التحكيم لممركز السعودي لمتحكيم التجاري الدولي والذي جاء فييا  15
اذا كانت  -لطرفي التحكيم االتفاق عمى اختيار المحكمين فاذا لم يتفقا اتبع ما يأتي أ

اذا كانت  –لمحكمة المختصة اختياره . ب ىيئة التحكيم مشكمة من محكم واحد تولت ا
فق المحكمان مين اختار كل طرف محكما عنو ثم يتىيئة التحكيم مشكمة من ثالثة محك

عمى اختيار المحكم الثالث او اذا لم يتفق المحكمان المعينان عمى اختيار المحكم 
مى طمب من يوما لتاريخ تعيين اخرىما تولت المحكمة اختياره بناء ع 15الثالث خالل 

لمحكمين او ااذا لم يتفق طرفا التحكيم عمى اجراءات اختيار  -2ييمو التعجيل ....  
خالفيا احد الطرفين او لم يتفق المحكمان المعينان عمى امر مما يمزم اتفاقيما عميو او 
 –اذا تخمف الغير عن اداء ما عيد بو اليو في ىذا الشأن تولت المحكمة المختصة 

القيام باألجراء او بالعمل المطموب مالم ينص في  –من ييمو التعجيل  بناء عمى طمب
االتفاق عمى كيفية اخرى إلتمام ىذا االجراء ....... ,, وان اختيار المحكمين وتعينيم 
يتم بتراضي الطرفين بالمجوء لمتحكيم بصدد نزاع ينشأ مستقبال عن تفسير العقد او 

التنفيذ شروط التعاقد المترتب عميو وبحرص من تنفيذه او عدم التزام احد االطراف ب
االطراف عمى ان يحل النزاع من قبل اشخاص ذوي خبر ومحل ثقة ومؤىمين لمتحكيم 
بينيم في النزاع المستقبمي يتم االتفاق فيما بينيم عمى طريقة اختيار المحكم او الييئة 

عميو وحسب الشرط التحكيمية وبمساعدة المركز التحكيم التجاري الدولي المتفقين 
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التحكيم او مشارطة التحكيم او االحالة وفي حالة ان تشكيل الييئة التحكيمية دون 
موافقة اطراف النزاع او عدم الموافقة عمى االجراءات المتبعة من قبل المجنة يجوز ليم 
رفض االعتراف بالقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء عمى طمب المدعى عميو وىذا ما 

 .   1958/ د من اتفاقية نيويورك لعام 1يو المادة الخامسة الفقرة اشارة ال
 الشروط الواجب توفرىا في المحكم 

المحكم ىو الشخص الذي يتمتع بثقة خصوم و يعيد لو الفصل فض النزاع بين طرفين 
او اكثر و االشتراك في المداوالت وفي اصدار الحكم وذلك بموجب اتفاق التحكيم وان 

طبيعي ال معنوي خول من قبل االطراف لموصول الى النتيجة االيجابية المحكم شخص 
لحل الخصومة بين المتنازعين بطريق ودي وفقا لمصالح الطرفين بعيدا عن اجراءات 
القضاء العادي ورغبة الخصوم بتقميل الوقت وبدون اي تعقيدات وتقييد القوانين 

حاكم و لتحديد كون المحكم محكما والتعميمات واالوامر الخاصة بقانون االجرائي لمم
دوليا ادى الى ظيور عدة معايير لتحديد ىذا المحكم منيا المعيار اإلجرائي يعد المحكم 
دوليا بناء عمى القانون واجب التطبيق عمى اجراءات التحكيم  مأخوذة من قانون اجنبي 

صوم غير وطني وقد ظيرت معاير اخرى عمى اساس جنسية المحكمين او جنسية الخ
او معيار موضوعي يتعمق بموضوع النزاع المعروض عمى التحكيم ويجب ان تتوفر في 

 المحكم الشروط التالية :
  تجنب الدخول في المصالح المالية ألطراف النزاع او العائمية وعدم ارتباطو

 باي مصالح معيم وفي حالة وجود مصالح يجب عميو التصريح بيا  . 
  بذل المحكم اقصى جيده لمفصل في النزاع مع معاممة الخصومة عمى قدر

 واحد من المساواة والعدالة  . 
  الحيادية والعدالة واحقاق الحق بين طراف النزاع وعدم التحيز والتأثر بالظروف

 الخارجية او تحقيق وساطة عن طريق المجامالت لممحتكمين
 محكم واطراف انزاع . عدم وجود عالقة قرابة او مصاىرة بين ال 
  لم يحكم سابق في موضوع التحكيم او يبدي رايو بشأن النزاع ولم يكن طرفا

 فيو مع التزامو بالتصريح بذلك في حالة تعينو من قبل المركز التحكيم
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   يجب ان يكون المحكم محل ثقة وامانو وان ال يستغل المعمومات التي تتوفر
 لديو ضد اطراف النزاع 

  السير بإجراءات عممية التحكيم وان ال يسيئ الى االطراف او ان ال يؤخر
 الشيود وعدم ميمو الى احدىم 

  ان ال يكون قاصر او محجورا او مفمسا او محكوم عميو بجناية او جنحة مخمة
 36بالشرف 

 قرار التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم سادسا: 
ضرورة ان يكون القرار التحكيم عمى شكمية معينة نصت عمييا اغمب القواعد التحكيمية 
منيا )الكتابـــة(لكي يتسنى لممركز التحكيمي لإلضفاء الصفة التنفيذية لمقرار وان يحتوي 
عمى اسماء اطراف النزاع واسماء المحكمين وموضوع النزاع واالجراءات التي تم 

ن فقد اشارة القواعد العامة لقانون اونسترال النموذجي لمتحكيم اتخاذىا من قبل المحكمي
والتي تنص عمى شكل قرار التحكيم ومحتوياتو   31المادة   1985التجاري الدولي لعام 

يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعو المحكم او المحكمون .....,, وقد اشار قرار  -1’’ 
 2228/ استئنافية منقول /1131ذو العدد / محكمة التمييز العراق االتحادية في قرارىا

يجب كتابة قرار التحكيم من ’’ حيث جاء في المبدأ القانون  21/12/2228التاريخ 
( 272قبل ىيئة التحكيم بالطريقة التي يكتب بيا الحكم من قبل المحكمة عمال بالمادة )

جب تحديد . ......,, وكذلك ي1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية رقم  37
)المغــة(التي يحرر بيا القرار التحكيمي فاذا اتفق االطراف عمى استعمال لغة معينة 
فعند اذن يتم استعماليا وفق ما تم االتفاق عميو اما اذا لم يتفقا فيتم الرجوع الى الواعد 
االجرائية لمتحكيم بالنسبة لمعرفة المغة التي تستخدم في التحكيم وىذا ما نصت عمية 

لمطرفين حرية االتفاق عمى المغة او المغات التي تستخدم في ’’  1الفقرة  22ادة الم
اجراءات التحكيم ....,, . وان يتضمن القرار المدة التي خالليا تم اصدار القرار وتاريخ 
اصدار القرار والمكان الذي صدر فيو ويبين اسباب القرار وطمبات الخصوم ودفوعيم 

من قانون االونسترال  2الفقرة  31وقد اشارة اليو المادة  والرد عمييم بصورة موجزة
يبين في قرار التحكيم االسباب التي بني عمييا ’’ النموذجي لمتحكيم التجاري الدولي  
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القرار ....,, . وان يعالج القرار النزاع المعروض عمى المحكم ويجد لو حال ممزما 
 لألطراف المتنازعة 

 تنفيذ القرار التحكيمي
قرار التحكيم ىو نتيجة التفاق تم بين طرفي النزاع اي التزام قانوني يوجب عمى  ان 

االطراف احترامو فيو وليد ىذا االتفاق التحكيمي بناء عمى تطابق ارادتين فال تحمو 
ارادة واحدة ويصبح بمثابة عقد يمزم طرفيو باحترام اتفاق التحكيم وىو تطبيق لقاعدة 

تفاقيات والمعاىدات المبرمة بين الطرفين ويؤدي الى دخول القوة الممزمة لمعقود واال
القرار الناتج عن ىذا االتفاق حيز التنفيذ عن تنفيذه ويكون لو قوة االحكام القضائية 

 1فقرة  53ويعد قرار التحكيم نيائيا غير قابل لالستئناف وىو ما نصت عميو المادة 
االستثمار بين الدول ومواطني الدول من اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات 

 -1’’والتي جاء فييا  1965مارس سنة  18ألخرى المنعقد في مدينة واشنطن في 
يكون الحكم ممزم لمطرفين وال يكون قابال لالستئناف او ألي طعن اخر فيما عدا ما 
 نص عميو في ىذه االتفاقية ويجب عمى كل طرف ان يحترم الحكم وتنفيذه اال اذا اوقف
تنفيذه طبقا ألحكام ىذه االتفاقية . ,, وان تنفيذ قرار التحكيم البد ان يحوز قوة االمر 
المقضي حتى يصبح القرارات واجبة التنفيذ وذلك عن طريق صدور قرار من القضاء 
لممصادقة عميو ويقضي بالتنفيذ الجبري لقرار الحكم وىذا ما نص عميو  قانون تنفيذ 

عمى من يريد تنفيذ ’’ 3المادة  1928لسنة  32في العراق رقم  احكام المحاكم االجنبية
حكم اجنبي ان)أ( يقيم الدعوى لدى محكمة البداءة إلصدار )قرار تنفيذ( . )ب( تكون 
المراجعة الى المحكمة المختصة الكائنة في المحل الذي يقيم فيو المحكوم عميو . )ج( 

نفيذه مصدقة وفقا لألصول مع يصحب الطمب بنسخة من الحكم االجنبي المطموب ت
بيان اسبابو ,, . واالصل ان تنفيذ قرار التنفيذ  يكون اختياريا وذلك كون االتفاق 
التحكيمي يكون ذا طابع اختياري لمجوء الى حل النزاع والوصول الى النتيجة المرجوة 

ك من قرار التحكيم وىو حسم الخالف بين االطراف وتنفيذه حيث نصت اتفاقية نيويور 
عمى ضرورة تنفيذ االحكام كما لو كان حكما نيائيا صادرا من المحاكم  1958لعام 

’’ 1فقرة 53الوطنية واحترام القوانين الخاصة بتنفيذ لدولة مقر االعتراف والتنفيذ المادة 
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يكون لحكم ممزم عمى اطراف وال يخضع الي التماس او الى اي معالجة اخرى عدا 
فاق وعمى كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة تمك المشروطة في ىذا االت

يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا وينسجم والمبادئ ذات العالقة بيذه االتفاقية ,, 
 .   2212لسنة  64وقد انضم العراق ليذه االتفاقية بموجب القانون رقم 

ونية الحد اطراف ويجوز طمب ابطال قرار التحكيم اذا انتفت عنو الشروط القان     
النزاع كونو فاقد االىمية وال يترتب عمى رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ الحكم التنفيذي 

لسنة  27من قانون التحكيم  المصري رقم  57لمتحكيم وىذا ما نصت عمى المادة 
’’ منو الى  273. واشار قانون المرافعات العراقي في المادة  38 58والمادة  1994

ندما يطرح قرار المحكمين عمى لمحكمة المختصة ان يتمسكوا يجوز لمخصوم ع
اذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية -1ببطالنو ولممحكمة ان تبطمو في االحوال التالية 

اذا خالف القرار قاعدة من  -2او بناء عمى اتفاق باطل او كان خارج حدود االتفاق 
اذا تحقق سبب -3المبينة في القانون قواعد النظام العام او اآلداب او قواعد التحكيم 

اذا وقع خطا جوىري في القرار او في  -4من اسباب التي يجوز فييا اعادة المحاكم 
االجراءات التي تؤثر في صحة القرار ,,  وان اجراءات التنفيذ تتم وفق االتفاقية 

د بين المنضم الييا اطراف النزاع وكذلك البمد الذي يعتبر محل او موطن ابرام العق
االطراف حيث ال توجد قواعد موحدة لمتنفيذ قرار المحكم واجراءات التحكمية فمكل دولو 
نظاميا القانوني الخاص بيا واالتفاقيات المنضمة الييا وعميو يكون االطراف ىم من 

 يقررون الية لتنفيذ وفي حسم النزاع بينيم. 
ية في تسوية المنازعات سابعا: اوجو االختالف بين التحكيم والتوفيق كوسائل ود

 التجارية الدولية :
ان القرار التوفيقي ال يكون ممزما لطرفي النزاع ولكن عمى االطراف احترامو  -أ 

اما  غط واالكراه االدبي لغرض التنفيذ .والقبول بو وبخالف ذلك يتعرض الطرف لمض
التحكيم  نفيذ قرارتقرار التحكيم يكون ممزم وان امتناع اي طرف من االطراف عن 

بإمكان الطرف االخر المجوء الى الجيات القضائية المختصة لمحصول عمى الصيغة 
 39التنفيذية ازمة إلجبار الطرف الممتنع عن التنفيذ 
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الموفق  لمتنازعة عن طريق الموفق ويعجزعند عدم حسم النزاع بين االطراف ا -ب 
لرجوع الى الوسائل االخرى لحل اعن انياء النزاع بالطريق الودي يستطيع اطرف النزاع 
 التحكيم فيصدر قرار موجب التنفيذالنزاع كالوساطة والصمح والتحكيم والخبرة الفنية اما 

يخضع لمطعن وال يستطيع االطراف لرجوع الى الطرق ألخرى لحل النزاع حيث ال 
 يحوز حجية االحكام القضائية. 

من اطراف النزاع عن بعض التوفيق طريق لتقريب وجيات النظر والتنازل  -ج 
اما التحكيم فيو اصدار قرار بناء جبات لإليجاد حل ودي ينيي النزاع . الحقوق والوا

عمى االدلة والمستندات و شيادات الشيود ولو اجراءات شبيو بالقضاء العادي من 
حيث التبميغات والطعن وغيرىا وال يبحث عن ايجاد حمول وسطية ودية ترضي 

 ر قرار حاسم لصالح احد االطراف االطراف بل اصدا
 

 الخاتمة
تطرقنا في بحثنا ىذا عن الوفيق كوسيمة ودية ميمة في حل المنازعات بين اطراق 
العالقة التعاقدية لمعقود المدنية واالستثمارية وقد تم بحث موضوع التوفيق بإيجاز عن 

لجتيا لمخصومة طريق عرض بعض االتفاقيات والمراكز و الييئات التوفيقة وكيفية معا
بين االطراف واالجراءات التي تتم في ىذه المراكز والييئات والشابة واالختالف مع 

وفي النياية كوسيمة من وسائل لحل المنازعات التجارية الدولة التحكيم التجاري الدولي  
 تم التوصل الى النتائج والتوصيات 

 اوال : النتائج 
حل المنازعات وتقريب وجيات النظر بين يعتبر التوفيق وسيمة ميمة من وسائل 

والحفاظ عمى العالقات  لممتخاصمين وايجاد الحمول الناجحة بالسير بالعممية التجارية
 والمركز المالي لممتنازعين .  راف والسرية في حل النزاع القائم بينيمالودية بين االط

 التوصيات ثانيا :
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ان تيميش ىذه الوسيمة الميمة يؤدي الى تفاقم الخالفات بين الدول واالشخاص في 
من شأنو توقف العجمة نجم عن العقود المدنية والتجارية واالدارية تحل المنازعات التي 

 ث يوصي باالتي :حاالقتصادية والتعامالت المالية بين الدول واالشخاص لذا فان البا
 عمى المستوى الدولي -1

 ين الدول والمراكز بوفيق تتوحيد االجراءات واالسس الخاصة بالوصي الباحث ي
والييئات عن طريق عقد المؤتمرات وتنظيم الورشات الفنية والقانونية والتجارية 

قطاع التجاري الدولي وابرام االتفاقيات والمعاىدات الجماعية وذلك لحماية 
قطاعين العام عمى اموال ال ظوتشجيع المجوء لالستثمار والمستثمرين والحفا

 تي تصدر من االمم المتحدة فين االعتبار التوصيات الوالخاص مع االخذ بعي
التعامالت التجارية الدولية وبالخصوص قانون النموذجي لمتوفيق التجاري 

 وبالتعاون مع المنظمات االقميمية .  2222الدولي لعام 
  تسييل اجراءات عممية تنفيذ القرار التوفيقي من قبل الدول في يوصي الباحث

حالة صدوره من مؤسسة او مركز او ىيئة دولية متخصصة في مجال حل 
 النزاعات عن طريق التوفيق التجاري الدولي . 

 توجيو الدول بالعمل عمى انشاء منظمات ومراكز وىيئات باحث ليوصي ا
ييا في حل منازعاتيم بعيدا عن التحكيم لمتوفيق التجاري الدولي والمجوء ال

 . لمتوفيق بين االطراف اولى كخطوة 
 عمى المستوى الوطني  -2

  يوصي الباحث المشرع العراقي بإصدار قانون او قرار خاص بالتوفيق التجاري
الدولي بعيدا عن القوانين االخرى يختص بالنظر بالمنازعات التجارية الدولية 

 بعيدا عن القواعد واالجراءات العامة لمقضاء العادي 
  يوصي الباحث بأنشاء مركز وىيئات متخصصة بالتوفيق التجاري الدولي

ير التطور االقميمي والدولي في معالجة النزاعات التي تحدث بين اطراف تسا
 العقود بكافة انواعيا 
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  يوصي الباحث باالنضمام الى االتفاقيات الدولية لمتوفيق التجاري لغرض حل
قبل الدخول في نزاع امام القضاء  الودي عن طريق ىذه الوسيمةنزاعاتيا 

بالخصوص في العقود االستثمارية والجارية و التجاري الدولي او القضاء العادي 
الدول االخرى والشركات واشخاص القطاع الخاص من لدولة مع اتبرميا التي 

 .ذوي راس المال  
 اليوامش:

                                                           
  www,almaany.comمعجم عربي عربي موقع االنترنيت  –معجم المعاني الجامع   1
 35النساء : السورة ورقم اآلية  2
 346ص-4ج –السيد الطباطبائي  –تفسير الميزان  3
 1( ص2002الجزء االول قانون االونسترال النوذجي لمتوفيق الجاري الدولي ) 4
) يجب عمى اطراف النزاع من شان استمراره ان يعرض حفظ السمم 33ميثاق االمم المتحدة المادة  5

لمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق واالمن الدوليين لمخطر ان يمتمسوا حمو بادئ بددء بطريق ا
والتحكيم والتسوية القضائية او ان يمجأوا الى الوكاالت والتنظيمات االقميمية او غيرىا من الوسائل 

السممية التي تقع عمييا االختيار ويدعو مجمس االمن اطراف النزاع الى ان يسووا ما بينيم من نزاع 
 ب تمك الطرق اذا راى ذلك ضروريا ( 

 اشير مر 6
 www.iamaeg.netاكز ومؤسسات التحكيم 

 –التوفيق كوسيمة فعالة لتسوية المنازعات التجارية واالستثمار / دكتورة مروة محمد محمد العيسوي  7
 338ص–جامعة القصيم 

التنظيمية العمال مركز الوساطة والتوفيق في امارة ابو ظبي  لالئحة  88
www.hhslawyers.com 

 من الفصل الثالث من مركز قطر لمتوفيق والتحكيم   19المادة  9
 www.cc.gov.eg.comقضائية   77لسنة  19282محمة النقض المصرية الطعن  12
 www.ivestromo.gov.iq.com –-الدليل القانوني لالستثمار في العراق 11  

 ولي ) نموذج العقد النفطي ( الوجيز في العقد التجاري الد –نظرا: القاضي الدكتور غسان رباح  12
لمطرفين  -1والتي تنص )  6(  المادة 2222قانون اونسترال النموذجي لمتوفيق التجاري الدولي ) 13

الحرية في ان يتفقا , بالرجوع الى مجموعة قواعد او بطريقة اخرى , عمى الطريقة التي يجري بيا 
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بيا التوفيق يجوز لمموفق تسيير اجراءات في حالة عدم االتفاق عمى طريقة التي جري  -2التوفيق 
التوفيق التي يراىا مناسبة مع مراعاة ظروف القضية واي رغبات قد يبدييا الطرفان والحاجة الى 

عمى اية حال يسعى الموفق في تسيير االجراءات الى معاممة الطرفين بأنصاف  -3تسوية النزاع . 
جوز لمموفق ان يقدم باي مرحمة من مراحل ي -4عميو ان يراعي الظروف المحيطة بالقضية . 
 اجراءات التوفيق اقتراحات لتسوية النزاع ( 

أ( إذا كـان مقـرا عمـل طرفي اتفاق التوفيق، وقت إبرام ذلك ) :يكون التوفيق دوليا- 4) 1المادة  14
لطرفين ب( إذا كانت الدولة التي يقع فييا مقرا عمل ا)االتفاق، واقعين في دولتين مختمفتين؛ أو 

أ( إذا كان لمطرف أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل ىو ) :ألغراض ىذه المادة- 5مختمفة 
ب( إذا لم يكن لمطرف مقر عمل، ُأخذ مرجعيا بمحل )المقر الذي لـو أوثق صمة باتفاق التوفيق؛ 

يتفق الطرفان عمى أن  ُيطـبَّق ىـذا القـانون أيضـا عـمى التوفـيق الـتجاري عندما- 6 .إقامتو المعتاد
الدولة التي ينفذ فييا جزء ‘ 1’ :عن.التوفيق دولي أو عندما يتفقان عمى قابمية انطباق ىذا القانون

- 7 .الدولة التي يكون لموضوع النـزاع أوثق صمة ىبا‘ 2’جوىري من التزامات العالقة التجارية؛ أو 
 (ق ىذا القانونلمطرفين الحرية في االتفاق عمى استبعاد قابمية انطبا

  www.bibiotdroit.comعبد الرحمن محم المالكي  –حل المنزعات التجارية عن طريق التوفيق  15
يتم تعين المحكمين بأتفاق ألطراف , واذا لم -1) 9مركز ابو ظبي لمتوفيق والتحكيم الجاري المادة  16

واذا اتفق االطراف عمى تشكيل  – 3مين يتم تعينيم وفق قواعد المركز , يتفق عمى عتيين المحك
يوما من تاريخ  14الييئة من ثالثة محكمين تعين عمى كل طرف تسمية محكم من جانبو خالل 

واذا اخفق اي منيم في ذلك يتولى ذلك المدير  4/4االخطار المحتكم ضده بالطمب وفقا لممادة 
 لييئة القواعد .....(وتطبق عمى التعيين رئيس ا

-www.africaبشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية  1994لسنة  27قانون رقم  17
law.org.com 

 2222لسنة  83قانون المنطقة االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم  18
www.site.eastlaw.com 

عمى ان يكون ىناك موفقان  ) ان كون ىناك موفق واحد , مالم تفق الطرفان1فقرة  5نص المادة  19
 او اكثر (

  www.rakchamber.ae.comمركز راس الخيمة لمتوفيق والتحكيم التجاري  22
تشكل المجنة من محكم واحد لمتوفيق او  –)أ 2فقرة  29نص المادة  1971لسنة  92قانون رقم  21

اذا لم يتفق الطرفان عمى  –تم تعينيم بموفقة الطراف المتنازعة . ب اي عدد فردي من الموفقين ي

http://www.bibiotdroit.com/
http://www.rakchamber.ae.com/
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عدد الموفقين وعمى طريقة تعيينيم تشكل لجنة من ثالثة موفقين يقوم كل طرف بتعيين واحد ويتم 
تعييم الموفق الثالث يتولى في ىذه حالة رئاسة الجنة بااتفاق بين طرفي النزاع (          

eg.com-www.aifa  
Aceris Law LLC    -www.interationalالتحكيم الدولي  معمومات التحكيم لدولي من قبل  22

attorney.com-arbitration  
ال يجوز رد المحكم اال اذا قامت ظروف  -1) 11مركز ابو ظبي التوفيق والتحكيم التجاري المادة  23

تثير شكوكا ليا ما يبرر حول حيدتو او استقاللو او ثبت افتقاره لمؤىالت سبق ان اتفق طرفا التحكيم 
اال لسبب تبينو  ال يجوز الي طرف رد المحكم الذي عينو او الذي اشترك في تعيينو -2عمى التزاميا 

  www.adccac.ae.comبعد تمام التعيين.....(
يتعاون الطرفان مع الموفق بحسن نية واالمتثال  -1)  10مركز قطر لمتوفيق والتحكيم المادة  24

و ان يتصل بيم يجوز لممفق دعوة االطراف الى اجتماع بو ا -2لحضور االجتماع وتوفير االدلة 
مالم يتفق االطراف  – 3شفاىة او كتابة ويجوز لو ان يجتمع او يتصل بيم مجتمعين او منفردين 

االطراف مع ىيئة التوفيق عمى مكان االجتماع يتولى الموفق بعد التشاور مع االطراف تحديد 
ى الموفق ان يبذل يتوجب عم 12المكان مراعيا بذلك الظروف المحيطة باجراءات التوفيق ( المادة )

قصارى جيده لمتوصل لتسوية النزاع خالل المدة المتفق عمييا وفي حالة عدم تحديد مدة معينة 
يقوم الموفق بميمتو خالل مدة اقصاىا ثالثة اشير مام يوافق االطراف عمى تمديد المدة ( المادة 

طراف االخرى يقوم عندما يطير لمموفق انو توجد عناصر تسوية يمكن ان يقبميا اال -1)  15
بصياغة شروط التسوية الممكنة ويقدميا الى االطراف االبداء مالحظاتيم عميا ويجوز لمموفق بعد 

اذا  -2استالمو مالحظات االطراف ان يعيد صياغة شروط التسوية عمى ضوء تمك المالحظات 
بالتوقيع  -3ذلك توصل االطراف الى اتفاق التسوية او يساعد االطراف عمى صياغتو اذا طمب منو 

 عمى اتفاق التسوية ينيي االطراف النزاع ويصبح االتفاق ممزم وواجب ( 
 القسماتفاقية البنك الدولي  بشأن تسوية منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول االخرى 25

متعاقدة أي دولة متعاقدة أو أي مواطن لدولة 28المادة :: طمب التوفيق1 الباب الثالث التوفيق 
يرغب في تحريك إجراءات التوفيق يوجو طمًبا كتابيًا بذلك إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة من 

يجب أن يشمل الطمب عمى معمومات عن المسائل موضع النزاع وعمى  الطمب إلى الطرف اآلخر
إجراءات  تعريف بشخصية أطرافو وعمى موافقتيم عمى االلتجاء إلى التوفيق طبقًا لقواعد تحريك

وم السكرتير العام بتسجيل الطمب إال إذا تبين لو عمى أساس المعمومات التي يق التوفيق والتحكيم

http://www.aifa-eg.com/
http://www.aifa-eg.com/
http://www.interational-arbitration-attorney.com/
http://www.interational-arbitration-attorney.com/
http://www.interational-arbitration-attorney.com/
http://www.adccac.ae.com/
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يتضمنيا الطمب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاىر ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام 
 التسجيل أو برفضو.

التوفيق )وتسمى فيما يمي المجنة( يجرى تكوين لجنة 29لمادة : ا: تكوين لجنة التوفيق 2القسم 
)أ( تتكون المجنة من شخص واحد أو من 28في أقرب وقت ممكن عقب تسجيل الطمب وفًقا لممادة 

وفى حالة عدم اتفاق الطرفين عمى  عدد فردي من الموفقين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين
يعين كل طرف واحد منيم والثالث عدد الموفقين وطريقة تعيينيم تتكون المجنة من ثالثة موفقين، 

 الذي يكون رئيسًا لمجنة يعين باتفاق الطرفين.
يوم من إرسال السكرتير العام إخطارًا بتسجيل  90إذا لم يتم تكوين المجنة في ظرف  30المادة 

أو في خالل مدة أخرى يتفق عمييا الطرفان يقوم الرئيس  28( من المادة 3الطمب طبقًا لمفقرة )
وفقين الذين لم يتم تعيينيم بعد بناء عمى طمب أي من الطرفين وبعد مشاورتيما قدر بتعيين م
 المستطاع
جوز تعيين الموفقين من خارج القوائم إال في حالة تعيينيم بمعرفة الرئيس طبقًا لممادة 31المادة 

الفقرة جب أن تتوفر في الموفقين الذين يعينون من خارج القوائم الشروط المنصوص عمييا في 30
 14( من المادة 1)

ي اعتراض أو أ تكون المجنة ىي ىى الحكم في اختصاصيا32لمادة : ا: إجراءات التوفيق3القسم 
دفع يبديو أحد الطرفين بأن النزاع ال يدخل في اختصاص المركز أو المجنة، تنظر فيو المجنة التي 

 موضوع النزاع.تقرر ما إذا كانت تبت فيو باعتباره مسألة أولية أو تضمو إلى 
تجري إجراءات التوفيق وفًقا ألحكام ىذا القسم ووفًقا لقواعد التوفيق السارية في تاريخ  33المادة 

ذا ثارت مسألة من مسائل اإلجراءات  اتفاق الطرفين عمى التوفيق إال إذا اتفقا عمى غير ذلك. وا 
عمييا بن الطرفين تقوم المجنة  التي تشمميا أحكام ىذا القسم أو قواعد التوفيق أو أي قواعد متفق

 بالبت في المسألة.
يكون واجب المجنة أن توضح المسائل المتنازع عمييا بين الطرفين وأن تسع جيدىا 34المادة 

لموصول إلى اتفاق منيما بشروط مقبولة لمجانبين. ويجوز لمجنة في سبيل ذلك أن تقترح من وقت 
ءات شروطًا لمتسوية. ويجب أن يتعاون الطرفان آلخر عمى الطرفين وفي أي مرحمة من اإلجرا

بحسن نية مع المجنة وذلك لتمكنيا من أداء ميمتيا بأن يعطوا توصياتيم كل التقدير.إذا وصل 
الطرفان إلى اتفاق تقوم المجنة بوضع التقرير مبينة المسائل المتنازع عمييا ومسجمة أن الطرفين 

ذا تبين لمجنة في أي  مرحمة من اإلجراءات أنو ال يحتمل وصول الطرفين تقوم توصال إلى اتفاق وا 
بقفل باب اإلجراءات ووضع تقرير مبينة عرض النزاع ومسجمة إخفاق الطرفين في الوصول إلى 
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ذا تخمف أحد الطرفين عن الحضور أو لم يشارك في اإلجراءات تقوم المجنة بقفل باب  اتفاق وا 
 رف عن الحضور أو عن المشاركة في اإلجراءات.اإلجراءات ووضع تقارير مثبتة تخمف ذلك الط

إذا لم يتفق طرًفا النزاع عمى غير ذلك ال يحق ألي طرف في إجراءات التوفيق أن يحتج  35المادة 
أو يستند إلى أي وجية نظر أو تقريرات أو اعترافات أو عروض تسوية أبداىا الطرف اآلخر أثناء 

ياتيا وذلك سواء أمام المحكمين أو في المحاكم أو غير إجراءات التوفيق أو تقرير المجنة أو توص
 ذلك.

 
) اذا ابرم 2002من قانون  االونسترال الموذجي لمتوفيق التجاري الدولي لسنة  14المادة  26

 (  ن ذلك االتفاق ممزم وواجب النفاذ الطرفان اتفاقا يسوي النزاع كا
  www.qanoon.om.comغرفة تجارة وصناعة عمان  27
 ويمكن ألي من الطرفين تقديم طمب كتابي الى السكرتير العام إلعادة النظر فى1- 51مادة  28

الحكم عمى أساس اكتشاف حقيقة تؤثر عمى الحكم بشرط أن تكون ىذه الحقيقة غائبة عن عمم 
 .المحكمة عند إصدارىا لمحكم أو أن جيل الطالب بيذه الحقيقة لم يكن نتيجة إلىمالو

يوما من اكتشاف ىذه الحقيقة وعمى أى حال خالل الثالث  90يجب أن يقدم الطمب فى خالل 2- 
 .ى صدور الحكمسنوات التى تم

ويقدم الطمب إن أمكن ذلك الى المحكمة التى أصدرت الحكم وفى حالة االستحالة تشكل محكمة 3- 
 .جديدة طبقا لمقسم الثانى من ىذا الباب

ذا 4-  وتستطيع المحكمة أن تؤجل تنفيذ الحكم إن رأت أن ذلك ضروريا لحين صدور قرارىا وا 
  .قرار المحكمةأجيل يكون مؤقتا لحين صدور تضمن الطمب تأجيل تنفيذ الحكم فان الت

يجوز ألي طرف من الطرفين أن يقدم طمبا كتابيا إلى السكرتير العام إللغاء  -1 - 52المادة 
 :الحكم ألي سبب من األسباب اآلتية

 .أ( خطأ فى تشكيل المحكمة)
 .ب( استعمال المحكمة سمطة زائدة عن اختصاصاتيا)
  .أعضاء المحكمةج( عدم صالحية عضو من (
  .د( إىمال خطير إلجراء أساسي من إجراءات المحكمة(
 .ىـ( فشل المحكمة فى ذكر األسباب التى بنى عمييا(
يوما من تاريخ النطق بالحكم إال إذا كان طمب إلغاء  120ويجب أن يقدم الطمب فى خالل 2- 

http://www.qanoon.om.com/
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يوما من  120ب فى خالل الحكم قائما عمى عدم الصالحية ، ففي ىذه الحالة يجب تقديم الطم
  .اكتشاف عدم الصالحية أو خالل الثالث سنوات التى تمى صدور الحكم

 54مادة 
تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذى صدر بناء عمى أحكام ىذه االتفاقية وتضمن تنفيذ 1- 

يفرضيا الحكم كما لو كان حكما نيائيا صادرا من محكمة محمية , وعمى  االلتزامات المالية التى
الدولة المتعاقدة التى تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكميا الفيدرالية وأن 

  .تمزم ىذه المحاكم بمعاممة ىذا الحكم كحكم نيائي صادر من محاكم أحد الدول الفيدرالية
ى يرغب فى الحصول عمى االعتراف بالحكم وتنفيذه عمى أرض الدولة عمى الطرف الذ2- 

المتعاقدة أن يقدم صورة طبق األصل معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو 
إلى سمطة أخرى تحددىا الدولة المذكورة ليذا الغرض وعمى كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير 

ة أو الجيات التى تحددىا ليذا الغرض وبكل التغييرات التى تطرأ فى ىذا العام بالمحكمة المختص
 .الشأن

ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ األحكام القضائية فى الدولة التى ينفذ فييا 3 
  .الحكم
 55مادة 

مقو بحصانة عمى أنيا مساس بالقانون المعمول بو فى أية دولة لتع 54ال تفسر أحكام المادة 
 (.الدولة أو أية دولة أجنبية
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–القضاء العراقي في قرارات محكمة التمييز االتحادية  –القاضي جبار جمعة الالمي  37
 295و294ص
ال يترتب عمى رفع دعوى بطالن وفق تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز لممحكمة ان ’’ 57المادة  38

ة تأمر بوقف التنفيذ اذا طمب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطمب مبنيا عمى اسباب جدي
 ,, .... 

ال يقبل طمب التنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن رفع دعوى بطالن الحكم قد انقضى  -1’’ 58المادة  
ال يجوز االمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا ليذا القانون اال بعد التحقق مما يأتي : أ انو ال يتعارض  -2

انو قد تم اعالنو لممحكوم عميو  –ال يترتب عمو مخالفة النظام العام ... ج  -مع حكم سابق ....ب
 وال يجوز التظمم من االمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم .......,,   -3اعالنا صحيحا .  

 التحكيم في منازعات عقود االستثمار . –نظرا: الدكتور عصام احمد البيجي  39
 
 


