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  اإلداريةالتحكيم كاجراء بديل في ظل المنازعات 



 االهداء
 

الحمد هلل الذي قدركل شيء فاحسن قدره و ابتلى االنسان بما يسيره و ما يسوؤه سبحانه و 

 تعالى واهب النعم و مقدر النقم .

 اما بعد 

اهدي هذا العمل المتواضع الى نور عيني و روحي و رفيقة دربي امي الغالية حفظها هللا 

الطاهرة التي ترافقني و تسكن جوارحي ال تفارقني ال تفارقني ابي رحمه هللا    الى الرو  

 و اسكنه فسيح جناته ..امين .

 الى ورود حياتي اخوتي و ازواجهن حفظهم هللا الى مالكي الصغيرتين مريم و ايناس .

 الى كل من ساعدني ووقف الى جانبي و شجعني .

  



  
 

 

 

 

د و على الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على سيد الخلق و المرسلين سيدنا محم

 اله و صحبه اجمعين .

 الحمد هلل الذي اعانني ووفقني التمام هذه الرسالة .

رفة رة دربي ..الى من امدني بالعلم الصادق و زودني بزاد المعالى استاذي الفاضل ومنا

.-محمد كريم –ولم يبخل علي بشئ األستاذ   

 الى كل اساتذتي الموقرين الذين درسوني طوال مشواري الجامعي ..

لى ما كما أتقدم بالشكر و التقدير لكل األساتذة أعضاء لجنة المناقشة جزاهم هللا خيرا ع

هم هللا للعلوم و لألجيال القادمة .قدموه لنا .وادام  

ا.دني و مدا لي يد العون محمد و منصور جزاهما هللا خيركما أتقدم بالشكر الى من ساع  
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   : المقدمة

 يتعلق معظمهاف، بالخصوصية تتسم فيها طرفا الدولة تكون التي المنازعات ان 

 ارةداال جهة فيها توجد التي المنازعات في الفصل المشرع جعل قد و اإلدارية بالعقود

 عمل على منصب النزاع موضوع كان سواء اإلداري القضاء اختصاص من عامة كسلطة

 القضاء اختصاص من اإلدارية العقود منازعات في الفصل جعل لهذا عقد او منفرد

 .اإلداري

و اللجوء الى جهات القضاء العادية لم يعد الوسيلة الفعالة القتضاء الحقوق للعديد من  

األسباب من بينها ان هذا الطريق له قواعده و اجراءاته و التي يشوبها في العديد من 

تعدد درجات التقاضي  مشاكل ،األحيان البطء و التعقيد و هذا لتراكم القضايا اما المحاكم 

 .1م القضائية و سوء استخدام الخصوم لوسائل التقاضيتنفيذ االحكا

لذلك اصبح الجميع يبحث عن الوسائل لحل تلك المنازعات بعيدا عن القيود التي  

تضعها األنظمة القانونية و استبدالها بوسائل جديدة تمنح لهم سلطات واسعة في اختيار بدائل 

 قات .لحل المنازعات الناشئة عن تنفيذ تلك العقود و الصف

 و ذلك كله هروبا من التعقيد و البطء في اإلجراءات التي تفرضها النظم القانونية .

بالرغم من ان القضاء اإلداري هو المختص بالنظر في منازعات العقود اإلدارية  

لكن مع تراكم القضايا امام القضاء و بطء اجراءاته كان من الضروري البحث عن وسيلة 

ات التي يتعين الفصل فيها في اقصر وقت ممكن حتى تستقر أخرى لحسم تلك المنازع

 بإجراءاتقدر ممكن من العالنية و النشر و  بأقلو  ،المراكز القانونية بين المتنازعين 

 مبسطة تتيح في مجملها احتواء النزاع في اضيق نطاق .

مرتبطة  فنشأتهالذي يعتبر ظاهرة قديمة 2و من هذا المنطلق ظهر نظام التحكيم 

          و التي كان مالها الطبيعي حدوث نزاعات . ،بالخالفات التي كانت بين بني البشر منذ القدم 

                                                           

  1الدكتور محسن شفيق .التحكيم التجاري الدولي .دار النهضة العربية .بند1 .ص4.
ه ليحسم عرف على انه قيام االطراف المتنازعة في مسالة معينة باالتفاق على اخضاع نزاعهم الى طرف ثالث يختارون

  2فيه عن طريق قرار ملزم لكال الطرفين .
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فمارسه  ،فقد كان سابقا لظهور اإلسالم بحيث ذكره القران في غير موضعه  

النظام من أهمية خاصة بالنسبة لبعض المسلمون االولون ثم ادرك العالم المعاصر ما لهذا 

 لنزاعات التي تطبع هذا العصر .األنواع من ا

فالتحكيم يحقق التوازن بين السلطة العامة المسؤولة عن تحقيق العدالة في المجتمع و  

بين إرادة االفراد و الشركات في اختيار محكم متخصص له خبرة فنية دقيقة في مجال 

و بذلك يفتح هذا النظام األبواب من اجل تهيئة مناخ صالح ،النشاط الذي يتعلق به النزاع 

و إعادة الثقة الى رجال االعمال و  ،لالستثمار و جذب رؤوس األموال المستثمرة 

ضع التنظيم وو ،فيقوم التحكيم على إرادة اطراف النزاع و إجازة المشرع له  ،المستثمرين 

 . القانوني الذي يحكمه

بارة عن اتفاق بين اطراف عالقة قانونية على اللجوء لحل التحكيم كنظام قانوني ع 

 ،كل او بعض المنازعات القائمة و التي ستنسب الى شخص او اشخاص يسمون المحكمين 

ومنه نجد ان التحكيم يقوم على أساس مبدا اإلرادة سواء في اختيار اللجوء او اختيار المحكم 

 3و كذلك تحديد مرجعيات الفصل فيه ،

فاللجوء للتحكيم يؤدي ،لتحكيم كذلك ببساطة اإلجراءات بالمقارنة مع القضاء يمتاز ا 

حيث يصدر حكم نهائي غير قابل الي طعن ،الى اقتصار درجات التقاضي و مراحله 

ومما ال شك فيه ان السرعة التي يحققها التحكيم في فض ،موضوعي و قابل للتنفيذ الفوري 

 دافع الختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاع . المنازعات يعد امرا ال يستهان به و

ومن المعلوم ان السرية في نطاق التجارة الدولية  ،4كما يتمتع التحكيم بالطابع السري 

مهنية  و اقتصادية قد يترتب على عالنيتها  بأسرارتعتبر بالغة األهمية الن االمر يتعلق 

 . االضرار بمراكز اطراف الخصومة

بصفة عامة فالهدف من اللجوء الى التحكيم هو السعي لضمان أسباب الحماية و  

تحقيق  األرباح و بحثا عن النزاهة و الشفافية و الحياد في محكمة التحكيم و ما يمكن ان 
                                                           

  3محمد فؤاد عبد الباسط .مدى امكانية التحكيم في منازعات القرارات االدارية .دار الجامعة الجديدة .مصر .1001 .ص3
عكس القضاء الذي تكون فيه العلنية قاعدة اساسية في جلساته ما لم تمس العلنية بالنظام العام و االداب العامة و حرمة 

  4االسرة .
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وخاصة التشريعات ذات ،من متغيرات تقتضيها السياسة االقتصادية للدولة  يطرأ 

ان خصوصية التحكيم في عقود الدولة ليست نابعة من تلك  إال،العالقة بالتنمية االقتصادية 

المزايا التي يحظى بها التحكيم بل في تلك الخصوصية النابعة من كون ان الدولة طرف 

عند حملة من الضوابط التي يفرزها وذلك من خالل الوقوف  ،متعاقد في مثل هذه العقود 

و مخالفتها  ،عض التصرفات من جهة التحكيم و التي يمكن ان تسلب الدولة حريتها في ب

 لسيادة الدولة وذلك الن القضاء يمثل مظهرا من مظاهر السيادة غير القابلة للتصرف .

و ال يجوز للدولة ان تتنازل عن مقومات السيادة لشخص من اشخاص القانون  

 الخاص .

الدولة و ان قيام هيئة تحكيم الدولة بالنظر في المنازعات بين المستثمر مثال و  

و في ذلك اعتداء  ،اعمال هذه الدولة المضيفة لالستثمار يستدعي بالضرورة مناقشة و تقييم 

  .جسيم

و بالرغم من كل المزايا التي يتميز بها نظام التحكيم اال انه ال يخلو من المخاطرالتي يمكن 

رها المشرع و التي منها التخلي عن بعض الضمانات الشكلية المحددة التي وف ،ان تحيط به 

 .5للخصوم

ل من اشخاص القانون ويفتح اللجوء الى الى الطرق البديلة و من بينها التحكيم امام ك 

العام و القانون الخاص على سواء و ان مان االمر بالنسبة لألشخاص العاديين ال يطرح أي 

العامة اشكال من هذا المجال .فان الصعوبة تنشا عندما يتعلق االمر بالشخاص المعنوية 

 .6نظرا للطابع االستثنائي الذي يشكله كل من النظام القانوني و القضائي الذي يحكمها

فمن جهة ان التحكيم في مجال العقود اإلدارية ال يكفل لها طابعها المميز و  

ئصها الذاتية التي تميزها عن العقد المدني ذلك ان احد طرفي الرابطة العقدية في خصا

مجال العقد اإلداري يستهدف المصلحة العامة .وهو ما يبرر ما تتميز به اإلدارة من سلطات 

                                                           

  5ااسعد فاضل منديل .احكام عقد التحكيم و اجراءاته .دراسة مقارنة .دار يتدور .1005.ص5
ير كلية زيري زهية .الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون االجراءات المدنية و االدارية .مذكرة لنيل شهادة الماجست

  6الحقوق .جامعة مولود معمري .تيزي وزو.1015.ص5.
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في مجال تنفيذ العقد اإلداري هذا في حين ان التحكيم على خالف القضاء اإلداري ال  

 الجوهرية بين العقود المدنية و العقود اإلدارية .التمييز  بأوجهيعتد 

و من جهة أخرى ان التحكيم هو تجسيد لمبدا سلطان اإلرادة في مجال تصفية  

و التعبير عن اإلرادة عند ابرام العقود اإلدارية ،المنازعات الناشئة عن الروابط العقدية 

ة الكاملة في ابرام تعاقداتها القانون العام ال تتمتع بالحري ،فأشخاصتحكمه قواعد أخرى 

حيث ان قانون الصفقات العمومية هو من يحدد الوسيلة للتعاقد وقد جسد القانون الوضعي و 

حيث احتل التحكيم فيه مكانا ثانويا و يتضح ذلك من ،هذه العالقة خاصة القانون الفرنسي 

جوء الى التحكيم اللخالل النصوص القانونية التي حظرت على األشخاص المعنوية العامة 

كما ان القضاء و خاصة القضاء اإلداري قد ،بصدد حل نزاعاتهم المتعلقة بالعقود اإلدارية 

 وقف موقفا صلبا إزاء لجوء هؤالء الى التحكيم.

لهذه األسباب ثار جدل فقهي و اسع بين مؤيد و معارض فيما يخص اللجوء الى  

سعيا من ،ر غياب نص تشريعي بشكل حاسم وذلك في اطا،التحكيم في اطار العقود اإلدارية

المتعلقة بمدى جواز لجوء  القانونيةو تجاوز المشاكل الدولة لمواكبة التطورات االقتصادية 

عملت مختلف المتعلقة التشريعات ،األشخاص االعتبارية العامة الى التحكيم لحل نزاعاتها

و ذلك من ،إيجاد وعاء قانوني ينظم المسالة و هو ما سار عليه المشرع الجزائري على على

خالل إصداره لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الذي حدد من خالله المجال الذي يمكن 

 لألشخاص االعتبارية اللجوء الى التحكيم .

دولة و الوالية و يجوز لكل من ال 7من قانون اإلجراءات المدنية 575طبقا للمادة  

المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية اللجوء الى التحكيم في االتفاقيات الدولية التي 

 1001وفي مادة الصفقات العمومية و هو ما يتفق مع نص المادة ،صادقت عليها الجزائر

لي " و ال من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية التي تنص في الفقرة الثالثة منها على ما ي

يجوز لألشخاص المعنوية العامة ان تطلب التحكيم .ما عدا في عالقتها االقتصادية الدولية 

 او في اطار الصفقات العمومية ".
                                                           

 11المتضمن قانون االجراءات المدنية و االدارية .الجريدة الرسمية .عدد 1000-04- 15مؤرخ في  05-00ون قان

  7الصادرة في 1000-04-11.
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و بالتالي قد حصر المشرع الجزائري إمكانية اللجوء الى التحكيم في العقود اإلدارية  

 في الصفقات العمومية على المستوى الداخلي و الدولي .

  : الضوء على الموضوع و ذلك باالجابة على االشكال التالي إللقاءقد جاءت هذه الدراسة ل

  ؟ماهي إجراءات خصومة التحكيم في منازعات العقود اإلدارية 

  تقسيم بحثنا الى فصلين  ارتأينالإلجابة على هذه اإلشكالية: 

ية و ذلك بالتطرق الى نتناول في الفصل األول مفهوم التحكيم في منازعات العقود اإلدار

و كذلك ،مفهوم التحكيم في التشريع و الفقه مبرزين أهميته و كذلك الطبيعة القانونية للتحكيم 

كما نبرز كذلك موقف التشريعات من اللجوء الى التحكيم  ،تمييزه عن األنظمة المشابهة له 

 في منازعات العقود اإلدارية .

لتحكيم في الخصومة اإلدارية حيث نستعرض فيه اما الفصل الثاني فخصصناه إلجراءات ا

 الشروط الالزمة الختيار المحكم و كذلك طرق تعيين المحكم .،كيفية تشكيل هيئة التحكيم 

كما نتطرق كذلك إلجراءات سير الخصومة التحكيمية و كيفية انقضائها في العقود اإلدارية 

 فيه و كيفية تنفيذ احكام التحكيم .و أخيرا نبرز كيفية صدور حكم التحكيم و كيفية الطعن 

البحث هو كون التحكيم من الموضوعات المستجدة موضوع من الدوافع التي دعتنا الختيار 

و المهمة كطريق بديل لحل المنازعات بدليل اتساعه و تطوره المستمر .و خاصة في اطار 

 .العقود اإلدارية 

 التحليلي المقارن .نعتمد في دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي و 



 الفصل األول

مفهوم التحكيم في 

منازعات العقود 

 اإلدارية
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 أٚ ٌفٗ إ١ٌٗ ٌعٛءٍا َرـــ١ ـــك١ٜهى اٌرؽى١ُ حـــ١ّ٘أ ـــهجألف١ا حـــ٢ٕٚا ٟـــف  اوقاقخ

حــ١ّاٌمك اٌّعر٥ّاخ ٟــف ــهف٤ ٚبٍــألٍا ــما٘ أْ ــهغ١  إٌّاو٤اخ١ح ـــٛرٍ
1

 ٠ٙٛن ــًلث  

 اٌٍٍٝح ٜــهف ــّٓ الإ نياــ١ّ الا١ٌٍاقج ٚ نا٠٘ــّ ــّٓ ــهّٙٞ ــك٥١ اٌمٞ اٌكٌٚح ءاــلٙ

 اــــثّ اــــّٕٙ االٌثاب ال ١ٌّا ِا ذ٥ٍك  ــــّٓ ٌعٍّح ّٗقارفــــٍا ناــــ٘اوق ٣ــعن١ٚ ،اــف١ٙ ا٥ٌاِح

 ـ٤ٓ اٌثؽس إٌٝ أقٜ اـّ ـٛ٘ٚ ،ر٥ّثٙاٚ ٜٛانخر ّْ اٌك١ٌٚح ١حقاللرٕاا ا٥ٌاللاخ ٝــــ٤ٍ ٜــــهء

 اـّ إٌٝ ـا١ٌٕهث ٣ـألٕعا١ٌٌٍٛح ا ٚ٘ اٌرؽى١ُ ْىاٚ خ٤اوّٕا ّْ ١ىرٕفٙا أْ ـ١ّٓى اـّ ٌؽً حـ١مٜه

  .                 ناءاخ إلعا فٟ حٚثٍاٚ ٤حـهٍ ـّٓ ٗـث ـ١ُرٍ

 اٌفًٕ حٍٚـٍ ٘اـكؽٚ ـهرؽرى ال اٌكٚي خثؽـٕأ اٌرؽى١ُ إٌٝ اٌٍعٛء خ٥١اـهرّ وجاـعإ ـكث٥ٚ  

 أْ حـّىا١ٕإ ٝـ٤ٍ ؽحـها ٕ ٙاـثٕٕ اٌغ١ه، ٚلٌه ٣ـّ ا٥ٌمك٠ح ٙاٚثنٚا ٤ْ رّٕأ إٌّاو٤اخ اٌرٟفٟ 

 ا٥ٌمك فٟ لٌه ٠هاقئـث خاـ٤وّٕا ـّٓ أـ١ّٕ أٚ أـّٕ اـّ ٌفٗ ـهٜفأ ١ٍحـٍٚى اٌرؽى١ُ إٌٝ اٌٍعٛء َرـ١

 َ،رؽى١ قرفاا أٚ ١َـرؽى ـهّٚ ْاـى ـٛاءٍ ٗـ٤ٕ رمٍحـٍّ حـص١مٚ ٟـف أٚ إ١ٌٗ قرٕـرٍ حـرفال١ا فٟ أٚ

 ْالفرٕاٚا ا٥ٌاِح اٌٛال٠ح بٕاؽ اٌكٌٚح ءلٙا إٌٝ اٌٍعٛء قْٚ انقجإلا ْاٍٍٚ ٌّثكء ٤ّاالإ

 .إٌّاو٤اخع٣١ّ  فٌٟفًٕ ثا

 ٤ٍٝ  ٚلٌه ٗـّٞرٕ اٌرٟ اٌمٛا٤ك إٌٝ ٜـهقٕرٚ اٌما١ٔٛٔح، ث٥١رٗٚ نوٕثٚ اٌرؽى١ُ َّٚفٙ ٚيٕرٕا ٚفٍ

 :       إٌؽٛ اٌراٌٟ 

                                                                          

 االدارٌح الؼقُد مىازػاخ فً التحكٍم مفٍُم : األَل المثحث 

 ٍح    دارإلا الؼقُد خػازمىا فً التحكٍم تمٍٍس: الثاوً  المثحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
٤هف ١ٔاَ اٌرؽى١ُ ٤ٕك لكِاء إٌّه١٠ٓ ؼ١س واْ ٌالفهاق ؼك اٌٍعٛء اٌٝ اٌرؽى١ُ ٌفٗ ِا ٠ّٕا ِٓ ِٕاو٤اخ ت١ُٕٙ ٚ ٤هف ٤ٕك  1

االغه٠ك ؼ١س واْ فٟ ا١ٌٛٔاْ ِعًٍ قائُ ٌٍرؽى١ُ ٠رٌٛٝ اٌفًٕ فٟ إٌّاو٤اخ ت١ٓ اٌّكْ ا١ٌٛٔا١ٔح اِا ا٥ٌهب فمك ٤هفٖٛ لثً 
 االٌالَ تمهْٚ ؼ١س واْ اـر١ان٠ا ٚ غ١ه ٍِىِا ٌٍفَٕٛ ٥ٌكَ ٚظٛق ٌٍٝح ٤اِح ذٍىَ االفهاق تٗ 
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  االدارٌح الؼقُد مىازػاخ فً التحكٍم مفٍُم : األولانمبحث 

 

 ْاــــف ــــك١ٜه ٗــــثإٔ حــــ١ٕٕٚاٌما ٌّــــؤْٚثا اٌّٙر١ّٓ ٠ــــ٥ُّ ٌكٜ اٌرؽى١ُ ــــهف ٥١

 أٜهاف أْ ٝـ٤ٍ اـٍاٍأ ـك٥١رّ إل ا٥ٌاق٠ح، اٌرماٟ٘ ٜـهق ٤ْ اٌفهٚض ّٗٚال خ٤اإٌّاو ٌؽــــً

 اٌرؽى١ُ أـ١ّٕ ـما٘ىٚ ،ئٟاٌمٙا اٌر١١ُٕ ٤ٍٝ قال٤رّاا ّْ قالث َلٙارٙ ن١ْٚفرا اٌم٠ٓ َ٘ إٌىا٢

 .                                                                                    ّحاٌفٕٛ فٟٜه إناقج ّْ قانٞإلاٌرؽى١ُ ا لٌه فٟ اـثّ

 ــما٘ ٗــ١ٚ١ؽر ٌّا ٠ــهإ ٖن١ٜــٛرٚ َاا١ٌٕــ ٘ـما اٌٝ حــ١ٕٕٚاٌما ا١ٌُٕ ــدرعٙا ــكل ٚ

 اٌّّه٢ ٗــث ــمفأ اٌمٞ ــهألّا ــٛ٘ٚ ــهاءاخ،إلعا ٟــف ٤حــهٍٚ ٌٚحٙــٍ ــّٓ ــهألف١ا

 اٌٍعٛء حـّىا١ٕإ ٝـ٤ٍ ـٕٓ ـسؽ١ ،حـ١قانإلٚا ١ٕحاٌّك ناءاخإلعا ٌْٕٚما ٖقانٕإ ــك٤ٕ ــهٞئاٌعىا

 ٝــ٤ٍ ــٛفلٌٍٛ اٌرؽى١ُ َا٠ـٕ ٌُاــ٥ّ ٣ـٕٙ ـٛفٍ  .١حقانإلا ا٥ٌمٛق خ٤اوّٕا ٟـف اٌرؽى١ُ إٌٝ

 .  اٌرؽى١ُ إٌٝ اٌٍعٛء ّْ ٚاٌّّه٢ اٌفمٗ فلّٚ نوٕث ــُص ٌٗ، حــ١ٕٕٚاٌما حـث٥١اٌٛ ــهاوثٚا  ٗـ١فنر٥

                                                                  

 ٍح                              دارإلالؼقُد ا خػازمىا فًَاٌمٍتً  التحكٍم فٍرتؼ: َل ألا ـــــــةلالمط

 يالـف ـّٓٚ ٌٗ، اٌفمٙاء ـف١نر٥ حـٕاؽ١ ـّٓٚ ١٥١حاٌرّه ؽ١حإٌا ّْ اٌرؽى١ُ ف١نر٥ ٚي ٕرٕا 

  ،حــ١ٕٕٚاٌما ٗــث٥١رٚ إٌٝ ــًٕٕ ف١اٌر٥ان ٖـم٘

أْ                                                                             ــكث٥ ــما٘ٚ ٌٗ ثٙحاٌّّا حــّٞألٕا ــٗث٥ ــ٤ٓ ٖــى١ّٕٚ 

   اٌراٌٟ إٌؽٛ ٤ٍٝ ٚلٌه ١ّ٘رٗأ نو ٕث:

  تؼرٌف التحكٍم فً التشرٌغ                                                                                       : َل ألا لفــــرعا

 ٖــه٤ٕإ ناوئثــث ٝــىرفا ــسؽ١ اٌرؽى١ُ، َا٠ــٕ ـــهٞئاٌعىا اٌّّه٢ ــهف٥١  ٌُ

 ١ْــث خاــ٤إٌّاو ــٗف يائــٍٚ ــّٓ ــهٜفأ ١ٍحــٍٚ حــ١أ ــ٤ٓ ٖــىر١ّ اٌرٟ حــر١اٌما ٗــفٕائٕٚ

                                                               .اٌّاْ لا٘ فٟ ٚاٌمٙاء اٌفمٗ قالعرٙا نألّا ىانرا حٍٚإٌٍػ ٚاٌٛىا ٜــهافألا

١ٕحاٌّك ناءاخإلعا ْٚلإ ْ 422ّالمادج ْرٕ إل 
2

 ــة١ٍٚأْ  ْفـّ ٌىً ـٛو١ع"ٗ ـٕأ ٝـ ٤ٍ

 ٟــف الٚ ٌٕفمحثا ٌرىاَالا ٟــف اٌرؽى١ُ ــٛو١ع الٚ ،اــف١ٙ اٌرٕهف ــكٍّٚ ٌٗ ــٛقؽم ٟــفاٌرؽى١ُ 

 َاا٥ٌــ َا١ٌٕــثا حاٌّر٥ٍمـ يائاٌٍّـ ٟــف الٚ يثٚاٌٍّــ ْىٌٍّــثا حاٌّر٥ٍمـ ٚاٌؽمٛق نزإلا ــٛقؽم

                                                                                                          ."١ٍَ٘رٙٚأ ْألّفاٌح اؽا فٟ أٚ

                                                             

.  ٚ اٌّرّٙٓ لأْٛ االظهاءاخ اٌّك١ٔح ا٥ٌّكي ٚ اٌّرُّ 1966 ١ٔٛ٠ٛ 8 اٌّؤنؾ فٟ 154-66االِه نلُ  2  
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093 /93 ـُلن ٥١ٟاٌرّه ـٍَٛاٌّه يالــف ـٓ 422ّالمادج ـٕٓ ي١ــكر٥ ــكث٥ٚ  
 خثؽــٕ أ

 الٚ اـف١ٙ اٌرٕهف ـكٍّٚ ٌٗ ـٛقؽم ٟـف اٌرؽى١ُ ب١ٍٚ أْ ّْف ٌىً ٚو١ع" ٕٗ أ ٤ٍْٝ رٕ

ال ٚ ٌٍّىٓ ٚاٌٍّثًثا اٌّر٥مٍح ٚاٌؽمٛق نزإلا ـٛقؽم ٟـف الٚ ٌٕفمحثااالٌرىاَ  فٟ اٌرؽى١ُ ٚو١ع

 ـــــٛو١ع الٚ َرٙـــــ١ٍ٘ٚأ ْفاـــــألّا حاٌــؽ أٚ ا٥ٌاَ َااٌّر٥ٍمح تإٌٟ يئاٌٍّا ٟـــــف

 ١حاٌرعان ٤َاللرٙ فٟ قاّا٤ اٌرؽى١ُ ٚاٍث١ٚ أْ ا٥ٌاَ ٌٍْٕٚما ْث١٥اٌرا ١١ْا٥ٌّٕٛ ْفاـــــٌّال

                                                                     ."اٌك١ٌٚح

ٗ                   ـٕأ ٝـ٤ٍ 09-08 ـُلن حـ١قانإلٚا حـ١ٕاٌّك ناءاخإلعا ْٚلإ ْ 1006ّالمادج  خٕٕٚ

 .                    ف١ٙا اٌرٕهف قٍّٚ ٌٗ اٌرٟ اٌؽمٛق فٟ اٌرؽى١ُ إٌٝ اٌٍعٛء ّْف ٌىً ١ّْى"

 الَ ١ٍ٘ٚرٙٚأ ْألّفاا ٌحؽا فٟ أٚ ا٥ٌاَ ١ٌٕاَثااٌّر٥ٍمح  يئاٌٍّا فٟ اٌرؽى١ُ ٚو١ع  ال

 فٟ اٌك١ٌٚح أٚ ١حقاـاللرٕا اـ٤اللرٙ ٟـف قاّا٤ اٌرؽى١ُ بٍٚر أْ ّحا٥ٌا ١حا٥ٌّٕٛ ّْفاٌال ٚو١ع

                                                                             ."١ّحا٥ٌّٛ إٌفماخ ناإٚ

 أْ إل نج،أفـّر حـؽٍنّ ٟـف ءعا اٌرؽى١ُ َإٌٟ نٞئٌعىاا ٥ٌٟٙٛا ٌْٕٚماا رثٕٟ أْ ْ ١رث١

 ـــما٘ ٖفـــه١ ـــة١نل ـــدلٚ إٌٝ ْاـــى 154-66 ـــُلن ـــهألّا حـــ١ٌّٕكا ءاخاـــهإلعا ْٚإـــل

                                                                                        .١ّحا٥ٌّٛ ْألّفاا ٤ٍٝ ّٗن١ؽٚ َاإٌٟ

094-٥١93ٟ اٌرّه ـٍَٛاٌّه ــةعٚثّ 442 قجٌّاا ـّٓ ــهجألف١ا نجٌفكا ي١ـكر٥ ـكث٥ٚ 
٤كي  

 ْث١٥اٌرا ١١ْا٥ٌّٕٛ ْفاــٌّال ؽحــهإ ــهف٤را ــسؽ١ ،ٗــلفّٚ ــ٤ٓ ــهٞئاٌعىا اٌّّه٢

 ـــكٚنٕ ـــكث٥ٚ.حـــ١اٌرعان َرٙـــ٤الل ٟـــف ٖـــهؽٕ ٌىٓ ١َاٌرؽىـ ـــٛاٍث١ٚ أْ ا٥ٌاَ   ٌٍْٕٚما

 ــٛاوع إٌٝ افحــثاإلٙ ا٥ٌاَ ٌٍمأْٛ حــث٥اٌرا حــ١ا٥ٌّٕٛ ْفاــّــهف ٌال٤را 09-08ْٚ ٕاٌما

 .                                                    ا١ِّٛ٥ٌح إٌفماخ قجّا فٟ اٌرؽى١ُ وعاأ ،١ٙااٌك١ٌٚح أ ١حاٌرعان ٤َاللارٙ ٟــف ٌٍرؽى١ُ َئٌٙعٛ

    

 

 

 

 

 

                                                             

  3 .154-66ا٥ٌّكي ٚ اٌّرُّ ٌالِه نلُ (ٍِغٝ) 09-93اٌّهٌَٛ اٌرّه٥٠ٟ نلُ 
 21اٌعه٠كج اٌه١ٌّح ٤كق . ٚ اٌّرّٙٓ لأْٛ االظهاءاخ اٌّك١ٔح ٚ االقان٠ح 2008 ف١فهٞ 25 اٌّؤنؾ فٟ 09-08اٌمأْٛ نلُ -

ْ90. 4  
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 التؼرٌف الفقًٍ : الفرع الثاوً    

 ٗـف١ ٖرف اٌث٥ٗ تأٗ ١ٔاَ ٌٍمٙاء اٌفاْٗ ـفنف٥ ١َـٌرؽها ـف١نر٥ ٟـف ٌفمٗا ففرٍا 

 ق١ٜه ْ ٤نْٚاـ١فر ْفاـّأ ٌٝإ اـثٙ ـك٥١ٙٚ ق٥ٌٞاا ءٌمٙاا ْاـفرٕا ـ٤ٓ حـ١٥ّٕ ّحـٛفٕ

٥ٌاَا اٌمٙاء
5

                                                                                          . 

ٌس صا إٌٝ ٜــــهف ٌرعاءالا"ٗ ــــثإٔ اٌفمٗ ــــّٓ ـــــهفآ ــــةعإ ٗـــــفن٥١ اــــ ىّ

"ٌى١ٍّٙا ٌىَّ يؽ نٖثف ١حإٌٙا فٟ َٚف١م ،فالفّٙا ّْٕااٌّرفا ْفااٌٝه ٗـــــ١ٍ٤ ـــــه٥١ٖ
6

                                  . 

 ـح١ٕٚلإ حـ١ٍّ٤ ٝـ٤ٍ ١ْـ٥ّ ـىا٢ٕ أٜـهاف قاـرفا ٝـ٤ٍ ـَٛرم حـىثنّ "ٗـٕأ ١ٙا٤ٍٝنف ا٥١ٚ

 اٌرٟ حـّا٥ٌا ٗـئقّثاٚ ْٕٚاٌما ـك٤ٚال ـٛءٙ ٟـف ٗـف١ٌٍفًٕ  ـهىصأ أٚ َّؽى ٤ٍٝ َفالفٙ ن٤ٖ

 ـكر٥ٙ ٣ـّ ق،الرفاا ١ٍ٤ٗ ١ٌّْٕا  فماٚ ا٥ٌكاٌح، ق٤ٚال ٚءٙ ٤ٍٝ أٚ ،ٟٙاٌرما ناءاخعإ َرؽى

 اٌّمٟٙ تٗ ـهألّا حـؽع١ ـٛو١ؽ ٚاٌمٞ اٌّؽى١ّٓ ٤ْتمثٛي اٌؽىُ اٌمٞ ٔكن إٌىا٢ أٜهاف

."ثٙا ٖلرٕف١ ناق١ اٌرٟ اٌكٌٚح فٟ اٌمٙائ١ح اٌٍٍٝح ّْ نّأ ٖلثرٕف١ قن١ٕٚ
7

                                                                                          

 ـــك٤َ حـــ١٥ّٕ أٜـــهاف ـــىَر٥ر ٗـــعثٚثّ اٌمٞ قاـــالرفا: "ـــٗثإٔ اٌرؽى١ُ ـــهف٤ ٚ

 ٟـف ٌفًٕ َٕٙنٚاـ١فر ١ْـّؽىّ أٚ ـكؽٚا َّؽى َّاأ ٚاٌّصٛي ٕٟاٌٛٚ ٟٙاٌٍعٛء اٌٝ اٌرما

 ــم١أف اٌمٞ اٌرؽى١ُ يّــرّ اٌرؽى١ُ قاــرفا نجاــ٤ثٚ َ،ٕٙــث١ ٜــأنر ــكل أٚ ٜــأنر اٌرٟ خاـ٤إٌّاو

..."ا٥ٌمٛق ـــّٓ ــك٤م ٟــف ٗــّىإ
8

          

 خاـــــ٤إٌّاو ٟـــــف ٜه٠ما ـأا ٌٍفًٕ "ٗـــــٕأ ٝـــــ٤ٍ ـــٗفن٥١ ـــــّٓ ناـــــٕ٘ ٚ

 خّٙإا ّْ رىفٍٗ ّاٚ ١حا٥ٌاق ٟٙاٌرما ٜهق ٤ٍٝ اٌفهٚض ّٗٚال خ،٤اـــــهاق ٚاٌعّاألفا ١ْـــــث

 نْٚاــ١فر ١ْاٌم ــُ٘اٌرؽى١ُ  ٝــ٤ٍ قاــالرفا ــ٢ّٛٙٚ إٌىا٢ أٜــهاف أْ ٝــ٤ٍ اـٍاٍأ ـك٥١رّٚ

 ١ْٚم١ّ اٌمٞ ٌٍثٍك ئٟاٌمٙا ١َاٌرٕٟ ٤ٍٝ قال٤رّاا ــّٓ الــكث َارٙــلٙ

  ."                                                                                           ف١ٗ

 أٜهاف ٥ٟٙاٌٛ ٕٟٕٚاٌما ا١ٌٕاَ إناقاخ إناقجصالصح  ّْ ىثانّ ١ْٚى ٕٟٚلإ ءثٕا ٚ٘ اٌرؽى١ُ َإٞٚ

 ١٘ئح اٌرؽى١ُ اٌّىٍفح تاٌفًٕ فٟ إٌىا٢ إناقج  اٌّؽرى١ّٓاألٜهاف إناقج االذفاق ٤ٍٝ اٌرؽى١ُ

 .٢ِٛ٘ٛ االذفاق ٤ٍٝ اٌرؽى١ُ

                                                             

    36ْ .2008.ِٕه.قان اٌىرة اٌما١ٔٛٔح .اٌرؽى١ُ فٟ إٌّاو٤اخ االقان٠ح .ؼٍٓ ِؽّك ٕ٘ك 
Zaki badaoui dictionary of management sciences .Dar El Kitab Almasri .cairo 1 edition p48 6  

. 14ْ  .2001.ِٕه .قان إٌٙٙح ا٥ٌهت١ح .اٌرؽى١ُ فٟ إٌّاو٤اخ االقان٠ح ا٥ٌمك٠ح ٚ غ١ه ا٥ٌمك٠ح .٠ٍهٞ ِؽّك ا٥ٌٝان  7  
ِعٍح .ِعٍح قناٌاخ لا١ٔٛٔح .ذهانٞ شأٟ ِٕٝفٝ اٌرمال١ٌح اذفاق اٌرؽى١ُ وّثكا ِٓ ِثاقٜء اٌرؽى١ُ اٌرعانٞ اٌكٌٟٚ ا٥ٌّأه 

افه٠ً .ا٥ٌكق اٌرا٣ٌ .اٌعىائه .اٌٛاقٞ .قان اٌمثح ٌٍّٕه ٚ اٌرٛو٣٠ .ِعٍح ِٙه٠ح ِرفٕٕح فٟ اٌكناٌاخ ٚ اٌثؽٛز اٌما١ٔٛٔح .

2003.ْ9 8  
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 َا٠ــٕ ــكقثٕ ــمئق٤ٕ ــْٕٛى ال اــفإٕٔ ناقاخإلا ٖـمـ٘ ــّٓ أٞ إٌٝ ٠ـــاَ اٌرؽى١ُٕ ـــهفرما ٚإلا

اٌرؽى١ُ
9

.   

: ــٕٗأ ٝــ٤ٍاٌرؽى١ُ ــهف٥١ ١ْــؽ ٌٍرؽى١ُ حــ١ّإٌفح ا١ٌٕا ــهٜفأ ف١ناــر٥ ــهورثٚ

 ا٥ٌاَ ْٕٚاٌما َاىـّؽ ٝـ٤ٍ ٜـهغر اٌرٟ خاـ٤إٌّاو ـًؽ َرـ١ ٍٙاـثفٙ حـفإ ّؽىّح ءاــّٕإ "

."ف١ٙا ٌٍفًٕ اٌؽاٌح ٜهغ ٤ٍٝ فٙاأٜها ـكرفا ٚاٌرٟ
10 

 : ٠ٍٟ ّا نفــٛار ٝــّر اٌرؽى١ُ ــكقثٕ ــْٕٛى ":ٌمٛياــث ٗــفٕائٕ إٌٝ قارٕاــٍا اٌرؽى١ُ ـــهف٤ٚ

 

 خ٤اإٌىا أٚ إٌىا٢ فٟ ن١ٌٍرمه اٌّؽىُ ٤ٝق١ اٌسص ٌّفٓ ٜهافألا نفر١اا . 

 ٕرمائٗا أٚ ٖنفر١اا ١محٜه أٚ اٌّؽىُ، ن١ْٚفرا ٜهافألا. 

 ٕف١ٍحاٌكا ئ١حاٌمٙا َألؽىاا نانغ ٤ٍٝ ٕٙائ١حٚ إٌىا١ِح ؽىاّاأ لهاناخ أٚ اٌّؽىُ قن١  .

 ٕٚقٚقّؽ اٌّؽىُ نانخل ع٥حناّ قا
11
.  

 ـــّٓ رٙاـــٌٍّّان حـــفإ ٟـــفٙ ،حـــ١قر٥الٚ حـــفإ قاٌح٤ ـــٛ٘ ـــاٌرؽى١ُف ـــُص ـــّٓ ٚ

 ـةعٚثّ اٌّؽىُ ـ١٥١ْٕٛ اٌم٠ٓ ـُ٘ إٌىا٢ أٜـهاف ْأل حـ١قر٥ال ٟـ٘ٚ ـٛاْ،ف ّْفاأ ٜـــهف

 .١َع٥ّٙ اٌمٞ قاـالرفا

 التحكٍم ٌمٍحأ: الفرع الثالث 

 حــــفن٥ّ ٟــــف حــــثفإ قانٞإلا ١َٚاٌرؽىــ حــــ٤اّ فحــــثٕاٌرؽى١ُ  حــــ١ّ٘أ ــــً ررّص

 حـ١ٕٕٚاٌما حـلا٥ٌال أٜـهاف حـغثن ٟـف اٌؽعح اٌّّصٍح ّرٙاـكّم فٟ رأرٟ ٚاٌرٟ إ١ٌٗ ١٤حاٌكا بثاــــألٍا

 ــٛءث ــّٓ ٟــٙاٌرما ــهاءاخعإ ٗــث ــُررٍ اــّ ٣ــّ اٌمٙاء، ٝــ٤ٍ َارٙــ٤وّٕا ٜــهغ قٞاـرف

 ا٥ٌٝٓ ِىا١ٔحأٟ ـٌٙرماا خاـعقن ـكقر٥ بثـثٍ ٢ٌٕىاا ـكّ ٌحاٚرـٍا يؽرّاا ٤ٍٝ ٚجالــ٤ ــك،ر٥م١ٚ

 اٌرٟ ّحاٌفٕٛ ٟـف حـٍاٌّّاٚ ناخاـ٤رثا اـرؽىّٙ ـكل اٌرٟ َ ٚذمك٠ُ اِىاالخ اٌرٕف١م،اـألؽىا ٟـف

.ا١ٌٍُ ّْ ن٢فا٥ٌكاٌح اٌث١ٝئح  ْثأ اٌمٛي ـكرؽم
12

                                                                                                           

 قانج،إلا ٣ـّ قلاٌّر٥ا ١ْف ٚيأل ا:ْعإث١ ّْ اٌرؽى١ُ ١ّ٘حأ إٌٝ ا١ٌٕه ١ّْى ّا٤ّٚ ٚ

 .  ا٥ٌاَ ا٥ٌّٕٛٞ اٌّفٓ أٚ ٣ٍاٌٛا ث٥ّٕا٘ااٌكٌٚح  ١َٙ ٚاٌصأٟ

                                                                   

                                                             

االٌىٕكن٠ح .ِّٕاج ا٥ٌّانف .اٌاي اٌرفهلح ت١ٓ اٌرؽى١ُ فٟ اٌّٛاق اٌّك١ٔح ٚ اٌرعان٠ح ٚ اٌٛواٌح االذفال١ح .ِؽّٛق ا١ٌٍك ٤ّه اٌرؽ١ٛٞ 

  349-32ْ .2001.ِٕه .
10 -Jean Robert .L’arbitrage-droit international prive 2 ed.1993.p03.  

11 -Jan R.McNeil .American Arbitration law .Oxford Univercity press .New York .1992.p7 . 
  3112 1991ْ.ِٕه .االٌىٕكن٠ح .قان اٌفىه اٌعا٥ِٟ .اٌٍّرؽكز فٟ اٌرؽى١ُ اٌرعانٞ اٌكٌٟٚ .٥ِٖٛ ٤ثك اٌرٛاب -



  مفهىم انتحكيم في منازعات انعقىد االدارية :                                              األول انفصم

 

 
11 

 دارجإلامغ د قللطرف المتؼا لىسثحثا التحكٍم ٌمٍحأ-ا

 حــــّىا١ٕإ ٕٟاٌٛٚ اٌمٙاء ْاــــفرٕا بٍــــٍ ــــهٚنجثٙ ْاؽص١ــــث ــــكج٤ قٜاــــ ٕ

 ـــٛ٘ ـــه٢فا ٚاٌٝهف اـــعٕث١أ ـــكاّر٥ال اـــفٙأٜان ـــكؽأ ـــ١ْٛى اٌرٟ خاـــ٤إٌىا ٟــــف ا١ٌٕـه

 اــ١ٕٙٚاّٚ ــّٓ اــ٥ّٙ ــكلاٌّر٥ا ــه٥١رث الاٌرٟ اٌكٌٚح ــًفقا ا٥ٌاَ ا٥ٌّٕـٛٞ ْفاٌّـ أٚ اٌكٌٚح

 أٚ ٌٍكٌٚح ا١ٕ٥ٌّح حـالعرّا١٤ا أٚ ١حقاـاللرٕا إٌّاٌػث ـًّرٕ قث٥م نألّا ــك١ر٥ٍ ّاــك٤ٕ حــفإ

  .ءاٌرؽى١ُلٙا ٚ٘ قّؽا١ ٌمٙاء خ٤اإٌّاو ٖل٘ يّص ثّٕػ قٚإا ـُص ـّٓٚ ،رٙاـ١ٍاٍ

 اٌرٟ خاـ٤إٌىا ٟـف ٌكٌٚرٗ ٕٟاٌٛٚ ٟـٙاٌما وٕؽ١اا ّْ ألعٕثٟا اٌٍّرصّه ٚفرف ٤ْ  فٙال

 ٕحٌؽٕاثا ٣ـــررّر ٖـــم٘ ٚاٌؽاٌح ـــهّ الٚ اـــفئٕٙ ؽٟإٌٛا ـــفّفرٍ ـــّٓ رٙاق١اـــٍ ـــًرّ ـــكل

 ــْٛرى اٌرٟ خاــ٤إٌىا ٟــف اٌثد ــهٜفأ قٌٚح ءاــلٙ ٝــ٤ٍ ٠ــه١ؽ اــعثٙٚثّاٌرٟ  ئ١حاٌمٙا

اف١ٙ اــفٜه
13

             . 

 حـثّصاث ـه٥١رث ـه،فآ ٜـهف ٚأٞ اٌكٌٚح ١ْـث اٌّثهَ ا٥ٌمك فٟ اٌرؽى١ُ نّٚ إقانض أْ  ىّا

 ٚاٌكٌٚح َ،١اٌرؽىــ حــ١٘ئ َاــّأ إرٙاــؽٕ أٚ رٙاق١اــثٍ اٌكٌٚح ــهرٍّ ــ٤ٓ ّاــكّم ّٕٟــٙ ــىٚيٕ

 ــّٓ ٌٙا ــٛو١ع الٚ ــه،٢فا اٌٝـهف ٣ــّ اٌٍّاٚاج ــكَل ٝــ٤ٍ ٙاــٕفٍ ٣ــرٙ اــفئٕٙ لٌه ــًرف٥ إل

اٌرؽى١ُ ١٘ئح َّاأ ا١ٌٍاقج أٚ ٕحٌؽٕاثا ف٣ــك اٌكث٥
14

  . 

                                                                                          

   للذَلح لىسثحثا التحكٍم ٌمٍحأ-ب 

 اقان٠ح اٚ ٤اق٠ح فٟائ١ح اٌمٙــ خااٌعٙـ ــفثّفرٍ عٍحاٌٍّـ ١ااٌمٙا ــكق٤ ٢اــرفان  إْ

 ١حاٌثّــه اٌّـٛانق ــــكق٤ ٟــــف ٢اــــرفان ا١٘ٗــــ١ٙ ال ٢اــــرفان ــــٛ٘ٚ ِهان،رــــٍا

 ٟــف قجاــ١اٌى فاــ١مإ ــٛبعٚ ٤ٝقرــٍا اــّّ ١حاٌٙـهٚن اٌرع١ٙىاخ ٟــــف الٚ اٌّرفٕٕح،

 قاــثئ١ع ٚلٌه ،اــرٙنر١ٚ ــّٓ اٌرفف١ف ــًأللا ٝــ٤ٍأٚ َاىاٌّؽــ ٝــ٤ٍ حــٙا٥ٌّهٚ ا١ااٌمٙـ ــكق٤

   .اٌرؽى١ُ ث١ٕٙا ــّٓ خاــ٤إٌىا ٌفٗ حــ١ٍقث يائــٍٚ

 حـٍٛٚاث ـمرٕف اٌرٟ اٌكٚي ١ْـث ١حقاـاللرٕا خاـل٥ٌٍال ٚاٌىّٟ ٤ٟإٌٛ اٌرٝٛن ٤ْ  فٙال

 يائــــٍٚ ٜــــٛنر ــــًثفٙ اٌؽـكٚق نضاــــف ــــهرٍ أٚ حاٌكٌٚـ ٌٖٙــم حــــراث٥ خالٚاــــّم

 ١َاٌرؽىـ أْ ٟـف ،ٖـم٘ ٚاٌؽاٌح ـهّ الٚ ا٥ٌٌّٛح، حـٕر١ع إل٤ال١ّحا خم١ٕاٚاٌد ٣١اٌٍــه ياــــالرٕا

 نرصّاـــالٍا حـــفإٚ اٌكٌٚح ـــًفقا نرصّاـــٌٍال ع٥حاٌّّــ يائـــٍاٌٛ ـُ٘أ ١ْـث ـّٓ ـه٥١رث

 ّٙاــك١م اٌرٟ خّااٌفك ــًٕف ١َــكرم ٝــ٤ٍ قنجاــل ــهغ١ حــ١ٕاٌٛٚ َىاٌّؽا أْ ٚلٌه ،ٟـــألعٕثا

                                                             

قان .االذفاق ٤ٍٝ اٌرؽى١ُ ف١ٟ ٤مٛق اٌكٌٚح لاخ اٌٝث٥١ح االقان٠ح ٚ اشان٘ا ٤ٍٝ اٌمأْٛ اٌٛاظة اٌرٝث١ك .ؼف١١ح ا١ٌٍك اٌؽكاق -

  13 .8-7-6ْ .2001.االٌىٕكن٠ح .اٌّٝث٤ٛاخ اٌعا١٥ِح 
  14 .102ْ.2000.ِٕه .االٌىٕكن٠ح .ِّٕاج ا٥ٌّانف .االًٌ ا٥ٌاِح ٌٍرؽى١ُ اٌكٌٟٚ ٚ اٌكاـٍٟ .١ِٕه ٤ثك اٌّع١ك 



  مفهىم انتحكيم في منازعات انعقىد االدارية :                                              األول انفصم

 

 
12 

 َرفا٘ يٍائٚ ٕٙاأ ٤ٍٝ ٌٙا ٠ه١ٕ ٕثػأ اٌرٟ خ٤اإٌىا ٌفٗ حــ١ٍاٌثك يائــٍاٌٛ ــفّفرٍٚ اٌرؽى١ُ

١حنلٕ يٍائٚ ْٚرى أْ ـّٓ القث ٌٕاو٢ثا ا١١ٕ٥ٌّٓ ْث١
15

                     . 

 للتحكٍم حــىٍَىالقا حــثٍؼالط: ً ـــىالثا المطلة

 ق٤ٕ اٌرؽى١ُ ٌؽىُ ٕٟٕٚاٌما فٕاٌٛ ق١قرؽ فٟ قرٍا٤  ٌٍرؽى١ُ ١ٕحٕٚاٌما ث٥١حاٌٛ فحن٥ّ إْ  

اٌرؽى١ُ  ـهاءاخعإ ـٛبرّ أْ ـ١ّٓى اٌمٞ ْالاٌثٛ ناءاخعإ ق١قرؽ لٌه يّصاٚ ،ٖلرٕف١ إناقج

 َاــــــؽىأ قاــــــ٤رّا إٌٝ ـــــؤق١ٞ ٌٍرؽى١ُ حـــــ١قلاٌر٥ا اٌٝث٥١حث اٌمٛي إل اٌّؽىُ، ـــــُؽىٚ

 حــث٥١ٌٛثا اٌمٛي اــث١ّٕ ،حــ١ٕاٌّك ١ْٕاٌمٛا ٟــف اــ١ٍ٤ٙ إٌّْٕٛ حــ١ٕٕٚاٌما خفااٌرٕـه ٜـــــالْث

خف٥ااٌّها ١ْٕٚال فٟ ١ٍ٤ٙا إٌّْٕٛ اٌثٝالْ َؽىاأ تا٤رّاقؽٟ ٚر ؼى١ٌٍُد ئ١حاٌمٙا
16
. 

 ـّٓ اـاللٕٚا ئ١حاٌمٙا حـث٥١اٌٛ اٌث٥ٗ ٗـ١ٍ٤ فٝـفأٙ ٗـث٥١رٚ ـٛيؽ اٌفمٙاء ففرٍا قل ٚ

 قاـرفا إٌٝ قارٕاـٍا ٌٍرؽى١ُ حـ١ا٥ٌمك ث٥١حاٌٛ رثٕٟ إٌٝ اٌث٥ٗ ب٘ل ث١ّٕا اٌّؽىُ، ي٤ّ ث٥١حٚ

 ءاـلٙ الٚ اـّؽٙ اـرفالا ١ًٌ حٜـّفرٍ حـث٥١ٚ لٚ ٖناـ٤رثا اٌصاٌس إٌٝ اٌهاٞ ب٘ل ث١ّٕا ناق،ألفا

  َؽى ٖنفآ فٟٚ ناءعإ ٍٗٚٚ فٟٚ قرفاا أٌٚٗ فٟ ٚفٙ ،ّؽٙا

   ٍح       دقالىظرٌح التؼا: الفرع االَل 

 حـغثن حـرٍث١ ٌثاغا ٗـّٕ ٌٙكففا ،حـ١قر٥ال حـث٥١ٚ لٚ اٌرؽى١ُ أْ إٌٝ ا١ٌٕه٠ح ٖل٘ ـة٘ل ر

رٗ ـٛنٕ ٟـف َرـ١ٚ اٌرٕاٌػ، ٟـف ٜـهافألا إناقج ٗـٍاٍٚأ ،حـ١ٚق حـ١مٜهث ٤َارٙوا ٕ فٟ  ناقألفا

ْٕٚاٌما ق٤ٌمٛا فماٚ ءاٍرصٕاٚا ا٥ٌكاٌح ق٤ٌمٛا ١حا٥ٌاق
17

                                                                                    . 

 ـــٗث٥ ـــ٤ٓ ـــ١ْٛرفٍ اٌرؽى١ُ ٝـــ٤ٍ َالٙـــثارف ٜهافاألـــف ـــهٜ،فأ حـــعٙ ـــّٓ ٚ

 ــهاءاخعإ ٢اــرثإ ــكفثٙ ٚلٌه ،ئٟاٌمٙا َاإٌٟ اــ١ؽممٙ اٌرٟ حــئ١ناإلعٚا حــ١ٕاٌمأٛ خّإااٌٙــ

اٌمٙائ١ح ٚالا واْ فٟ ٘ما اٌرفٍٟ ت٥ٗ  َىاٌّؽا ــهاءاخعإ ــّٓ ١ّحــٍن ــًلٚأ ٥١حــهٍ

 ــما٘ ْاــى ــٛاءٍ اٌرؽى١ُ قاــرفا ــٛ٘ اٌصمً ــىىنفّ ،ثحــّٛؽٍ ٜهاــّف ــهّ اٌّفاٜهفٟٙ ال

فاناقج االٜهاف ٟ٘ ٟ ـــألٍاٍا ٤ٓ ا٥ٌمك يّٕفٕ ١َـــرؽى ـــك٤م أٚ ا٥ٌمك ــٛقثٕ ــّٓ ــكثٕ قاــالرفا

 حـ٤ّٚعّ ٗـٕأ ٝـ٤ٍ ٌَرؽىٟا ـمفؤ١ أْ ـة١ع ٌّفَٙٛ اٌٙما  اـرث٥ٚ ،ٌرؽى١ُا ١ٍّ٥ٌح اٌّهذىى االٌاٌٟ

 .        ٕحٌفاا ١حقلٌر٥اا خفاٌرٕها ـّٓ

                  

 ١ٍٟ                                                         ف١ّا ١حنٌٕٟا ٖل٘ قٍا١ٕأ ٌفمٗا ٖث٥ ع٣ّأ قلٚ

                                                             

ِعٍح اٌّؽىّح ا١ٍ٥ٌا .قٚن اٌرؽى١ُ فٟ ذ٠ٍٛح ِٕاو٤اخ ا٥ٌمٛق االقان٠ح اٌكاـ١ٍح فٟ ٘ٛء اٌمأْٛ اٌّغهتٟ ٚ اٌّمانْ .ِؽّك ِؽثٛتٟ 

  15 .395ْ .2009.لٍُ اٌٛشائك (اٌرؽى١ُ .اٌٌٛاٜح .إٌٍػ )اٌٝهق اٌثك٠ٍح ٌؽً إٌىا٤اخ  .2اٌعىء .٤كق ـاْ .
35ْ.2010.اٌعىائه .١٤ٓ ١ٍٍِح .قان اٌٙكٜ .اٌرؽى١ُ ٜه٠ك تك٠ً ٌؽً إٌىا٤اخ .ِٕأٟ فهاغ  16  

 2008.اٌعىائه .١٤ٓ ١ٍٍِح .قان اٌٙكٜ .اٌرؽى١ُ .اٌرٕف١م .ا١ٌٌٛٛ فٟ ِهغ لأْٛ االظهاءاخ اٌّك١ٔح ٚ االقان٠ح .ٔث١ً ٔمه 

ْ550 17  
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 اٌرماء ــٛ٘ ٖن٘ــٛع ٌرؽى١ُاــف ٜــهاف،ألا ج إنا ــ٤ٓ ــ١ًٕفٕ أْ ــ١ّٓى ال ١ْاٌّؽىِٛـ ــُؽى •

.اٌّؽىُ نانثم اٌّؽرى١ّٓ إناقج
18

                                                                                           

اٌرؽى١ُ قرفاا ٜهافأل ر١حاٌماا ناقجإلا ٘اقنّٕ اٌؽىُ  ٌٍٝح•
19
.                                                       

 أٚ لٟنر وّا اْ ا٥ٌك٠ك ِٓ اٌّؽاوُ لثً إٌٕا٤ح١٤ا ــّٛٙٚ إٌىا٢ ٌؽٍُ قْٚر٥ــٍّ اٌّؽىّْٛ• 

اٌرؽى١ُ ٤َق فٟ ا٥ٌاَ ْٕٚاٌما ق٤ٚال نٚضر
20

                                                                          .   

 أٜـهاف ٝـ٤ٍ اٌؽىُ ناـصأ ـهرمرٕ ـسؽ١ حـ٤اّ ـٛنجثٕ ث١حـٍٕ حـثؽع١ ٣ـ١رّر اٌرؽى١ُ ـُ ؽى•

 ٟـف ي١رّص ءٍرصٕاا ١ٍ٤ٙا نق١ ٤َا يىإٔ ئٟاٌمٙا اٌؽىُ ثٙا ١رّر٣ اٌرٟ إٌٍث١ح اٌؽع١ح ث١ّٕا إٌىا٢،

 لٙٝ اٌع٣١ّ إلا حـعٙٚاّ ٟـف ـهٞرٍ حـٍمّٚ حـثؽع١ ٣ـ١رّر ـٛفٙ ٌغاءإلا ـ٤ٜٛق ٟـف إٌاقن اٌؽىُ

 فٟ ٍٕث١ح ثؽع١ح ١رّر٣ ٗـفئٕ ٤ٜٚاٌك ٖـم٘ ٖفـهث لٙٝ إلا ّاأ ،ئٟاٌعى أٚ اٌىٍٟ ٌغاءثاإل ٚاءٍ

 .                                                                                                       ٢ٚٙٚاٌّٛ اٌفَٕٛ قجؽٚ قإٚ

 ـك١رم١ ال ٗـألٕ ٟـٙاٌما خاٍٚـٍ ـّٓ ٣ـٍأٚ خاٍٚـٍ ـه١ّرٍ إٌىا٢ ٟـف اٌفٕـً ـك٤ٕ اٌّؽىُ •

 ٟٙاٌما ـث١ّٕـح ّا٥ٌا قاب٢ٚا ا٥ٌاَ َإٌٟثا اٌّر٥ٍمح حـ١ٕٕٚاٌما ـك٤اٌمٛا ءرصٕاـثاٍ ْٕٚاٌما َاـثأؽى

ْٕٚاٌما ق٤ٚاثم قاّم١ إٌىا٢ فٟ ي١فٕ
21

                                                                                             . 

 :                                                    ٕٗ أ زؽ١ ث٥١حاٌٛ ٖل٘ ق١ؤ١ ٥ٟٙاٌٛ ْٕٚاٌما أْ إٌٝ ٙافحإ

 ٣ـــفن واـــعٚأ اـــعٕث١أ اٌّؽىُ ـــ١ْٛى أْ واـــعأ ـــكفم ،ائ١اـــلٙ الـــ٤ّ ١ًٌ اٌّؽىُ ـــً ٤ّ•

                                                                                       .ٖقن١ٕ اٌمٞ اٌمهان ْالٚثث ـــ٤ٜٛق

 ٘اــــه١ثاّ ال ئ١حاٌمٙا حــــ١فاٌٛٞ أْ ١ْــــؽ ٟــــف ،اـــــعٕث١أ أٚ اـــــ١ٕٚٚ ـــــ١ْٛى اٌّؽىُ  إْ •

  .                                                                                                          اٌٜٕٟٛ ــــٍٜٛ

                                               .ا٥ٌكاٌح نٕىاإ ق٤ٚال ١ٍ٤ٗ قثٚرٕ فال عثٗٚاث اٌّؽىُ ١َم ٌُ  إلا •

                                                          .ّٕحاٌّفا ق٤ٌمٛا ١ف٣ٙ ال فئٕٗ اٌّؽىُ أٚفأ  إلا •

م القضاءحكس بعكم المحكم حكن الطصلية ببوى أعدفع ن ر• يمك  
22
.    

 

                                                                              

                                                             

46ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ؼٍٓ ِؽّك ٕ٘ك 18  
قان اٌعا٥ِح اٌعك٠كج ٌٍّٕه .ِؽّٛق  ا١ٌٍك اٌرؽ١ٛٞ اٌرؽى١ُ فٟ اٌّٛاق اٌّك١ٔح ٚ اٌرعان٠ح ٚ ظٛاوٖ فٟ ِٕاو٤اخ ا٥ٌمٛق االقان٠ح 

25-24ْ.1999.االوان٠ٝح . 19  
20

 Georgios I .Zekos.international commercial and Marine arbitration .Rouledje.Cavendis Abingdon .2008.p13 . 
".اٌرؽى١ُ اٌرعانٞ اٌكٌٟٚ اُ٘ اٌؽٍٛي اٌثك٠ٍح ٌؽً إٌّاو٤اخ االلرٕاق٠ح ."ِؽّك ٌاِٟ اٌّٛا 

21
  

37ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ِٕأٟ فهاغ  22  
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 :                                                                                                          التجاي راٍدتق 

 : ّ٘ٙا أ قاخالٕرماا ّْ ٥ٌك٠كا ١ٌٕه٠حا ٌٙمٖ عٗٚ

 أْ ٣ــّ فاٜــهألا قجانإل ٟــألٍاٍا ٚنٌكا ءاٜـ٤إ ٟــف اــّغاالرٙ حــ١ا١ٌٕه ٖــم٘ ٝــ٤ٍ ــمفأ• 

ٚأّا اٌىّف ٤ٓ اناقج  ـُرٙإناق ـ٤ٓ اٌىّـف اٌّؽىُ ـّٓ ٍْٚث١ٚ ال نألّا ل٣ٚا فٟ  ءالــؤ٘

 ْٕٚاٌما إناقج ـكٜ٘ ٝـ٤ٍ إٌىا٢ ٟـف اٌفًٕ ققثٕ ٚ٘ٚ اٌّؽىُ أْ ؽرٝ اٌؽاٌح ا١ٕ٥ٌّح، فٟ اٌمأْٛ

إ١ٌٗ خرعٙا قل ٜهافألا إناقج ْٚرى قل ّااٌٝ  خ١ٍرف ال
23

                                                                                       . 

 ا١ٌٌٍٛح اٌف٥اٌح ٌرؽم١ك فا١ٍ٤ح اٌمٛا٤ك ا١٤ٌّٛ٘ٛح اٌرٟ ٟ٘ ناءاخفاإلع ،ئٟناعإ ق٤م قع١ٚ ال• 

 برنرر اٌرٟ ـهىرٍ ،حـئ١ناعإ ناـصآ ٌٚكر أْ اـ١ّىٕٙ ال ر١حاٌما ناقجإلا أْ ىّا ،١ٕحٕٚاٌما خلاا٥ٌال ٠ُرٕ

اٌّؽىُ ٤ٍٝ
24
. 

ا ــّ ــٛ٘ٚ اٌمٙاء، إٌٝ اٌٍعٛء ٟــف ٗــؽم ــ٤ٓ وياــ١رٕ ال ١َاٌرؽىـ ٝــ٤ٍ ــكفٚا١ اٌمٞ اٌّفٓ •

ٚنن١ٕٚ١ فٟ ا١ٍ٥ٌا َىاٌّؽا ثٗ خلٙ
25

                                                                                           

 • ْٕٚاٌما ـه١م أْ ١ْـ١ر٥ ٗـألٕ ،٘اـكؽٚ اٌرؽى١ُ ٝـ٤ٍ ٌٍعٛء قرفاٌال ىاف١ح نغ١ ٜهافألا  إناقج•

 اٌٍعٛء ياـٍأ اـئّقا ١ٌٍد ناقجإلا ٚأْ لٌه ٝـ٤ٍ ؽحـهإ ٗـٕٕ يالـف ـّٓ اٌٍعٛء ـما٘ حـثئّىا١ٕ

 .                                                                       نٞإلعثاا اٌرؽى١ُ فٟ اٌؽاي ٚ٘ ىّا إٌىا٢ ٌؽً اٌرؽى١ُ إٌٝ

 فٟ يٕاٌفا اٌؽىُ أْ فٟ اٌٛواٌح ٤ْ ف١فرٍ اٌرؽى١ُ قفارفا ٜهافألا ٤ْ ى١الٚ ١ًٌ اٌّؽىُ •  

 يىاٌّٛ إناقج نٖرف اٌٛواٌح ث١ّٕا إٌىا٢، لا٘ أٜهاف ٤ٍٝ ن١ٖف اٌّؽىُ ٤ْ ٚإٌاقن إٌىا٢

  ي          ى١اٌٛ ٤ٍٝ

 ٠ُٕـ١ اٌمٞ ٍٟـألٕا ا٥ٌمك ـ٤ٓ اٌرؽى١ُ قاـرفا يرمالـٍا ـكجلا٤ ٣ـّ ـكررف ال حـ١ا٥ٌمك ا١ٌٕه٠ح•  

 يٍرمالا نجثفى لألفا نرأف فٟ ف٥اال ٍٙاّاإ خٍّٙٚأ إٌىا٢، ٌٚٙاؽ قان اٌمٞ ٜهافألْ اث١ لحا٥ٌال

 .          قالرفاا لا٘

 قرفاا ْال ٚثـث اٌرٍّه ٚاوع ٥ٌكَ ٠هإ خ،الرفالاا يى ٤ْ ١ان٘ٚع فرالفاا ف١فرٍ اٌرؽى١ُ قرفاا • 

ٌٍرؽى١ُ إٌّٟٙ اٌؽىُ قٚنٕ يلث يٍّرم يثّى اٌرؽى١ُ
26

        . 

 

                                                                  

                                                             

554ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ٔث١ً ٌمه  23  
49ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ؼٍٓ ِؽّك ٕ٘ك  24  

25
Georgios I.Zeko.Op.cit.p14. 

  26 25ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ِؽّك ٌاِٟ ِٛا 
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 القضائٍح ٍحالىظر: الفرع الثاوً 

 ٟـف ـهيّىٚ ١فٟنرا ل٣ٚا اٌكٌٟٚ  ٌٍرؽى١ُ ئٟاٌمٙا ث٣اٌٝا أْ ١حا١ٌٕه ٖل٘ نٕٕاأ نٜ ١

  اـّٕٙ ـمٌهى رٍٗٚـٍ قرّـ١ٍ اٌّؽىُ ْاـف ا١ٌٍاقج ّْ رٍٍٗٚ ق١ٍرّ ٟٙاٌما فىّااٌكٌٟٚ  ْٕٚاٌما

ْف١اٌٝه قرفاا ٤ٍٝ فل١ٚر ّؽٗنر أْ نغ١ ـىٍَّ نٞاـعثإ ءاـلٙ اٌرؽى١ُ أْ إٌٝ ثاإلٙافح.
27
 

 ٚأْ ٘اــــكؽٚ اٌفٕـَٛ ناقجئــــث ــــ٥١ًّ ال اٌّؽىُ ٚأْ ،ٗــــ١ٍ٤ ــــٛارفما ٝــــّر ٌٍفَٕٛ

ٌٍكٌٚح ئ١حاٌمٙا اٌٍٍٝح ٤ْ إٌاقن ئٟاٌمٙا ا٥ًٌّ ّْأ ّإٔٗ لٙائٟــــً ٤ّ ٗــــ٤ٍّ
28

                                                                                   

 :                                                        اٌراٌٟ  إٌؽٛ ٤ٍٝ الرعاٖا لا٘ قٍا١ٕأ ّْ عٍّح ٚنقٕ

 ،حــــ١اٌّاق أٚ ١٤حــــٛٙاٌّٛ ن١١ا٥ٌّا ــــةرغ١ٍ ٟــــف ــــ١ٓىّ اٌرؽى١ُ حــــث٥١ٚ ٝــــ٤ٍ  اٌر٥ـهف•

 ــٛفلاٌٛ ــهقّع ١ًٌ ا١ٌٕاَ ــما٘ ــّٓ ٚاٌغهٖ اٌّؽىُ، إٌٝ ــًىٚر اٌرٟ اٌّّٙح ــةثرغ١ٍ  أٞ

 ١ْــث ا٥ٌكاٌح حـإللاّ اٌكٌٚح ناــؽرىا ءاــ٤اق اٌؽم١مٟ اــّصثرٙ ١حــ٤ٛٙ أٚ ى١ٍحــّ نا١١ـ٥ّ ــك٤ٕ

 ٟـ٘ اـؽٍٙ ى١ف١حٚ ٤حإٌّاو نجفى ْفئ لٌه ٤ٍٝٚ اٌمٙاء، ١ٍّْٚ ٌٙا ٚا٤ْأ ق١ٜه ٤ْ ــهاقألفا

 ٌمٛي ٜــهافألا ٖناــ١فر ١اــلاٙ ٖناــثا٤رث اٌّؽىُ ٗــث ــ١َٛماٌمٞ  ا٥ًٌّ حــث٥١ٚ ــكقرؽاٌرٟ 

َث١ٕٙ ْٕٚاٌما ١َؽىأٚ  اٌؽك
29

                           . 

 اٌرؽى١ُ َا٠ـٕ ٣ـٌٙٛ حـ١قاث ا٥ًٌّ لا٘ أْ الإ إناقٞ يث٥ّ قأ١ث اٌرؽى١ُ أْ ّْ اٌهغُ ٤ٍٝ • 

 إٌٝ اٌٍعٛء ـك٤ٕ اـ١ٙأ ـٛقجعّٚ ٜـهافألا ناقجئـف ،حـر١اٌما حـىاٌؽه ٣ـّٙٚ ئ١حاٌمٙا ث٥١رٗٚث

اٌكٌٚح ءلٙا
30

     . 

 ق١ٞع ال ٗـّٕ اٌرفٍٓ ٚأْ ،ٗـ١ٍ٤ ْف١اٌٝـه قاـرفا ـك٤ٕ ٌٍفَٕٛ ـىٍَّ نٞاـعثإ ءاـلٙ اٌرؽى١ُ •

 .                                                                                      نٞإلعثاا اٌكٌٚح ءلٙا يّؽ ي١ؽٚ

 ا١٥ٌّان ع١ػـهر ـة١ٍٚرٚ ،ٟـٙاٌما ٗـث ـ١َٛم اٌمٞ ا٥ًٌّ لاخ ـٛ٘ اٌّؽىُ ٗـث ـ١َٛم اٌمٞ ا٥ًٌّ •

 اـّٕٙ ـًفى ٌٍرؽى١ُ، ١ٕحٕٚاٌما ث٥١حاٌٛ ق١قرؽ فٟ ٚا٥ٌٙٛٞ اٌّىٍٟ ١ْا١٥ٌّان ٤ٍٝ ٤ٟٚٙاٌّٛ

 إٌاقن ٚاٌؽىُ إٌىا٢، ـما٘ ٟـف اٌفًٕ ـًعأ ـّٓ ا٥ٌكاٌح ـك٤ٚال أٚ ْٕٚاٌما ـك٤ٚال ـكث١ٚثر ـ١َٛم

 ق٥١ اٌرؽى١ُ َؽى ْح ثأـ١ا٥ٌمك حـ١ا١ٌٕه ناـٕٕأ ٗـث قٜاـٕ ٌّا اـفالف ٚلٌه لٙائ١ا ؽىّا ق٥١ ٤ٕٙا

قالرفاا نصاآ ّْ ناصأ
31

 . 

                                                                                                               

                                                             
27 Georgios I .Zekos.Op.cit.p3 

 األٌٚٝاٌٝث٥ح .ِّٕٛناخ و٠ٓ اٌؽمٛل١ح .(قناٌح ِمانٔح ) ٚ اٌّك١ٔح ٚ اٌرعان٠ح اإلقان٠حاٌرؽى١ُ فٟ ا٥ٌمٛق .ظ٥فه ١ُِّّ 

.2009.ْ69 28  
50ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ؼٍٓ ِؽّك ٕ٘ك  29  

23ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ِؽّك ٌاِٟ ِٛا  30  
70ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ظ٥فه ١ُِّّ  31  
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اي  ـالتجا ـرٍدتق  

 ١ٍ٤ٙا باـــف٥١ إٌمك، ـــّٓ ٍَـــرٍ ٌُ اـــٕٙأ الإ ٌٍرؽى١ُ، ئ١حاٌمٙا حـــث٥١اٌٛ ٜـــكّٕٚ الّحـــٍنغُ 

:                                                                                                      ١ٍٟ  ّا

                

 قاّاَ٘ ٌٍٝاخ اٌماٟ٘ ٟٚ٘ ٌٍٝح اٌعثه فال ٠ٍىَ أ٘ــث إٌىا٢ ٠ــهٕ ءاــصٕأ ٣ــ١رّر ال  أْ اٌّؽىُ•

ٖق١ خرؽ قاٍّرٕ ١َقرم ٤ٍٝ فّٕا أٚ ٌؽٙٛن،ثا
32

                                                              . 

الْ ٕ٘ان اـرالف ت١ٓ اٌّؽىُ ٚ  اٌمٙاء َاـــثأؽى اٌرؽى١ُ َاـــؽىأ ـــكٍٕؽ أْ ب٥ـــ١ٕ ٗـــٕ أ•

 ّْ ثٗ ـ١َٛم اـف١ّ ٕحٚاٌؽٕا نانرمـالٍٚا ٌكٚاَثا ٣ـ١رّرٚ حـ٤اّ حـ١فٚٞ ٌٗ ـهألف١ا لا٘ ْأل اٌماٟ٘،

 الٚ إٌىا٢، فٟ اٌفًٕ ـ٤ٓ ٣ـّرٕا إلا ٥ٌٍكاٌح ِٕىها ـك٥١ٚ ن،إلعثاٚا نألّا حٍٍٚ ٌٗ أْ ىّا ي،٤ّاأ

اٌّؽىُ يث٥ى ٖنفر١اا فٟ ٌٍفَٕٛ يفق
33

                                                                                          .

 ْأل الإ اٌرؽى١ُ ـىىٌّه ٗـ١ٚرم ـّٓ ٗـف١ ـك١ٚث قل ّا َغن ٚاٌمٙاء، اٌرؽى١ُ اّٟٕٞ ْث١  إْ اٌرّث١ٗ•

                                                                                           .اٌٛظٛق فٟ اٌمٙاء ّْ قٍثاٌرؽى١ُ أ

 ،ٖــهرٕى أٚ اٌرؽى١ُ ـك٤م ـةر١٥ خاالـثؽ اـ٤ّٙٚعّ ٟــف ـًررٕ اٌّؽىُ ـُؽى ْالٚثـث ٤ٜٚاٌك •

 ــفلٚ لٌه ــهن١ث اــّّٚ اٌرؽى١ُ، ٌؽىُّ ئ١حاٌمٙا فحإٌـ ٟــف اٌّه ــهرص١ ــفٕاٌٛ ــماثٙ ٟــ٘ٚ

 ٌٍر١ٍُ ١ٍحــٍٚى ٘اــكؽٚ ٟــرىف اٌّرمكَ ــفٕاٌٛث اــ١ٙأ ٟــ٘ٚ ،اــف٥ٙن ــك٤ٕ اٌّؽىُ ــُؽى ــمرٕف١

اٌؽىُ ـّٓ
34

          . 

     

  المختلطح الطثٍؼحٍح ظرى: الفرع الثالث 

 ْٕٚاٌما أْ ـه١ٜٚ ٌٍرؽى١ُ، ئ١حٚاٌمٙا ١حقلاٌر٥ا ث٥١حاٌٛ ّْ يى ٖفن إٌٝ الرعاٖا لا٘ ب٘ ل

 ٌثؽسثا اٌفَٕٛ ـّٓ ١ٖــٛثرف ـٛا١ٌّمٛ ئٟاٌمٙا اٌمهان ـكاقإل٤ ْفاــّأ ناـفر١ا ــهاقفٌال ـٛي١ف

 ،١ٗــه٤ٕٕ ـكؽأ ـ١ْٛى ٌٚىٕٗ ،ائ١اـلٙ الـ٤ّ اٌثؽس لا٘ ١ًٌٚ ا١ٌٕه، يّؽ اٌؽاٌح فٟ رٗإناق ٤ْ

 ْٕٚاٌما إناقج ــكثٚر ٗــث اٌمٞ ــهألّا ــه٤ٕٕ ــٛ٘ ٗــث الإ ــ١ًىرّ ال اٌمٞ اٌصأٟ ا٥ٌٕٕـه اــّأ

اٌّؽىُ نانل ١٤ٕٙاٚ ٤ٕٙا ز١ؽ اٌمٞ
35

 . 

 ناقجإلا ْاٍٚـــٍ ـــهاَؽرا خ١اـــّمرٙ ١ْـــث اٌٍّرّه نرٌٍرٛ حـــٕر١ع ـــٛ٘ اٌرؽى١ُ ْاـــى الا ٚ

 ١َــرم اٌرٟ اٌؽٍٛي ّْ ٢ٕٚ ىإٔٗٚ ق١ٚث فئٕٗ ٌٍّعر٣ّ، ٕٟٕٚاٌما اٌر١١ُٕ َألؽىا ٢ال١ٕٕاا خّمر١ٙاٚ

                                                             

556ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ٔث١ً ٔمه  32  
"اٌٝث٥١ح اٌما١ٔٛٔح الذفاق اٌرؽى١ُ ."وه٠ُ ا٠ٌٛٝعٟ  33  
1ْ.اٌّهظ٣ ٔفٍٗ .وه٠ُ ا٠ٌٛٝعٟ  34  

74ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ٔث١ً ٔمه  35  
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 ا٥ٌمك ــهجفى ٟــف حــٕاؽ١ ــّٓ ــ١ًرّص ا١ٌٕاَ ــما٘ ٟــف ٗــٕلٌه أ ْ،١ــلٙاٌرٕا ١ْــم٘ ١ْــث اٌرٛاوْ

 أٞ اٌمٙاء؛ ــهجفى ٟــف ــ١ًرّص ــهٜفأ حــٕاؽ١ ــّٓٚ ناقج،إلا ْاٍٚــٍ ٌّثكا ق١ــرعٍ ٟــ٘ اٌرٟ

  .                                      ٌحٚا٥ٌكا ٌْٕٚؽىُ اٌما ٢ال١ٕٕاا ق١ٜه ٤ْاٌؽك ءلرٙاا ــ١ْٛى

 :                                                       ٘ا  ّٕ قألٍا١ٕا ّْ عٍّح إٌٝ الرعاٖا لا٘ نٕٕاأ ق١ٍرٕٚ

اٌفاْ لا اٌاي اذفالٟ ذرٕاٚب ١ٍ٤ٗ ٜث٥١ح اٌراش١هاخ  اٌمٙاء ّْ ٤إٚ ن٥١رث اٌرؽى١ُ أْ  •  

 ـك اٌؽى٤ٌُمٛا ٥١ٟـٛور قث١ٚر الإ ٟ٘ ّا َاإٌٟ لا٘ ث٥١حٚ ٚأْ ،٥ّا ٚاٌمٙاء ٌفىهج ا٥ٌمك اٌّفرٍفح

 .         ئٟاٌمٙا

 ٝـ٤ٍ ق فٟ اٌّهؼٍح االٌٚٝ ٌٍرؽى١ُ ٟٚ٘ ِهؼٍح االذفاقئاٌٍا ـةٕاٌعا ٚ٘ ناقٞإلا ا٥ٌٕٕه •  

 ـــكأ١ث ـــُص ٜـــهاف،ألا ١ْـــث أـــرّٕ ـــكل اٌرٟ أٚ ئحـــّإٌا خاـــ٤إٌّاو ٌؽً ٚبٍـــىأٍ اٌرؽى١ُ

 اـثٙ ـ١ُرٍ اٌرٟ ْئٌٍفٕا ٤ٟاٌركاؽٍح نّ قءث لّٕا٥ٌٕٕه فٟ اٌىٚاي ذكن٠ع١ا ذانوا اٌغٍثح  ـــما٘

 .    ئٟاٌمٙا ا٥ًٌّ

ٚأّا ٘ٛ ١ٔاَ ٠ّه تّهاؼً ِر٥كقج ٠رفم فٟ وً  ٚال لٙاءا ِؽٙا ّؽٙاً ـارفالا ١ًٌ  اٌرؽى١ُ• 

وُؽ ٖنفأ فٟٚ ناءعإ ٍٗٚٚ فٝٚ قرفاا أٌٚٗ ّْ ٚفٙ ِٕٙا ٜات٥ا ِفرٍفا
36

                                                      . 

   اي ـالتجا ـرٍدتق

 ّْ ٍَــ١ٍ ٌُ ٗــٕأ الإ ْ،١١اٌها ١ْــث اٌع٣ّ ٌٚرّٗؽاٚ حــعا٘ٚ ــّٓ اٌهاٞ ــما٘ ّٕٗــ١رٙ اــّ ــُغن

    :                                                                                                        ١ٍٟ  ف١ّاإٌمك 

 ٚاٌمٛي اٌّّىٍح، ـّٓ اـثنٚ٘ ـك٥١ ـما٘ ٚأْ ءاـلٙ إٌٝ ق٤م ّْ ٌٍرؽى١ُ ١ٍ١حاٌرؽٛ ٌفىهجثا لفأ

اٌٝث٥١ح ٖل٘ ق١قرؽ ب١ع إل ٌٗ، ٥ّٕٝ ال تاٌٝث٥١ح اٌّفرٍٝح
37

 . 

                                                                     

 المستقلح ثٍؼحالط ٍحظرى: الفرع الراتغ 

  حـث٥١اٌٛ بٕؽاأ ْأل ٌٍرؽى١ُ، اٌٍّرمٍح ٕحاٌفا ث٥١حاٌٛث الرعاٖا لا٘ بٕؽاأ قٞ ١ٕا

 ا٥ٌاَ ْٕٚاٌما ـٛق٤م ـّٓ ـك٤م ـٛ٘ ـًفٙ ا٥ٌمك، لا٘ ث٥١حٚ ٤ٍٝ ٚا١رفم أْ ٚا١ٚ٥١ٍرٌُ  ا٥ٌمك٠ح ٌٍرؽى١ُ

 ١ْاٌم ٝـؽر ـ٢ٛ،ٙاٌّٛ ٠ُٕـ١ أَ اٌّىً ٠ُٕـ١ ـك٤م ـٛ٘ ـً٘ٚ اٌفاْ، ْٕٚاٌما ٚق٤م ّْ ق٤م أَ

 نجاــفرا٥ٌمك  لٌه حــّا١٘ ــك١قرؽ ٟــف ــٛافرٍفا اٌفاْ ْٕٚاٌما ــٛق٤م ــّٓ ــك٤م ٗــثإٔ ١ٌْٛٚم

 ٌُ ٌٍرؽى١ُ ئ١حاٌمٙا حــث٥١اٌٛ بؽاـــٕأ ــمٌهى ٌح،ىاٚ ــك٤م ١ٌْٛٚم نجاــرٚ ـــً،٤ّ ــك٤م ١ٌْٛٚم

 حـإٚث ـهقّع ٗـٕأ ـه١ٜ َٕٙـّ ٌث٥ٗاـف ،فٍٟاٌكا ئٟاٌمٙا ا١ٌٕاَ ناخ٤رثاا ّْ اٌفىان ٚا١ٚ٥١ٍر

                                                             

".اٌٝث٥١ح اٌما١ٔٛٔح الذفاق اٌرؽى١ُ ."اِهف ن٠ٚح - 36  
53ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ؼٍٓ ِؽّك ٕ٘ك - 37  
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 ا٥ٌكاٌح حــإللاّ ٌٍؽىُ اٌكٌٚح ــّٓ قناــٕ ١ٖــٛرف ٗــٕأ ــه١ٜ ــه٢فا ٚاٌث٥ٗ ،ٕٟاٌٛٚ ٌٍمٙاء

 ــّٓ ــ٢ٕٛ ـٗف١  ــُلفّٙٚ ْأــث اٌمٛي ٟـف١ىف ٌٍرؽى١ُ حاٌّفرٍٛ ث٥١حاٌٛ بٕؽاأ ّاأ اٌفَٕٛ، ْث١

ٌٍرؽى١ُ ١ٕحٕٚاٌما ث٥١حاٌٛ ق١قرؽ ٌّّىٍح اٌعكٞ ٌٍرٕكٞ اٌٙهٚب
38

       . 

 ــْٛثٕٕ ــك١رم١ الٟــرفا ءاــلٙ اٌرؽى١ُ أْ إٌٝ اٖــالرعا ــما٘ ناــٕٕأ ب٘ــم١ اــ ىّ

 قاـالثر٥ا ـة١ع ٌمٌه ،اـثٙ ٌرىاَالا اٌّؽىُ ٤ٍٝ ن١ٖفر اٌرٟ ١ٕحٕٚاٌما إٌٍْٕٛثٚ اٌرؽى١ُ قاــرفا

 ــٛق،عاٌٛ ٟــف اٌمٙاء خثمــٍٚاْ  نجا٠٘ــ ــٛفٙ اٌرؽى١ُ، حــث٥١ٚ ــك١ٌرؽك حــ١اٌرم١ٍك ـٓ  اٌمٛاٌة٤

 ــًى ٟـف ــٛو١ع ال ٗــٕأ اــىّ اٌمٙاء، ــًّص اٌكٌٚح ٟــف ا٥ٌاِح اٌٍٍٝاخ ــكؽأ ١ًٌ  ٗــٕأ الإ

 حــ١قرم١ٍ ــهجثفى اٌرؽى١ُ ٚثــهف ٌٍرؽى١ُ، حــلاثٍ حــ٤إٌّاو ــْٛرى أْ ــة١ع ــسؽ١ ،حــ٤وّٕا

 ٢ْا ـفرم ـكل اٌفىهج ـهرٍ ٌٚىٓ ،ٟـٙاٌّا ٟـف ـكجفائ لا لٌه ْىا ثّان ائ١حــلٙ أَ ــدىإ حــ١ق٤م

 ــــهٖرف ــــدثار اٌرٟ اٌرؽى١ُ نج١ٌ٘ا ؽحــــٙٚٚا اٍّحــــّ ٠ــــهجٕ إٌٝ ـًٕاٌرٛ َاـّأ اـ٤ائم

اٌك١ٌٚح اٌرعانج خاــــ٤وّٕا ٝــــ٤ٍ ٙاــــٕفٍ
39

 لٙائٟ َإٞ اٌرؽى١ُ أْ تاٌمٛي اٌٝ  ب٘لٕ ّٕٗٚ. 

 أْ اٌٍٍُّ ّْٚ ٌٗ، ٚاو٠اّٚ اٌمٙاء ٤ْ فّفرٍ ٌٚىٕٗ خ٤اإٌىا ٌف١ٍٍٗح ٚ فٙٛ  ،ٍرصٕائٟا

 ئٟناإلعا ا١ٌٕاَ فٟ اٌّفَٙٛ ١ٌٕٕة لا٘ ّْ نض١ف ٗـ١ٍ٤ قاـالرفا قث٥ ٌٚىٓ ا٥ٌمك، ٖقنّٕ اٌرؽى١ُ

 .                                                                                                خاـف٥اٌّها ـٌْٕٛما

 ٖناــثا٤رث اٌرؽى١ُ قاــرفا ٠ُٕــر ٟــفٙ ،اٖــالرعا ــما٘ ــّٓ خ٥١ااٌرّه ــةغٍأ ــهبرمر ٚ

 ا٥ٌمك ناَئثــث ٟــرٕرٙ اٌرٟ حــ١ا٥ٌمك ٗــث٥١رٚ ١ْــث ــٛرفٍ أْ قْٚ إٌىا٢ ٟــف ٌٍفًٕ ١ٍحــٍٚ

ٌرؽى١ُثا قاقثاال٤ر ف٣اٌك يفال ّْ ٚغٙٚث نٙٞر ئ١حناإلعا ٌٍّّٙح اٌّؽىُ ــٛيلثٚ
40
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1ْ.ِهظ٣ ٌاتك .اِهف ن٠ٚح  38  
48ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ِٕأٟ فهاغ  39  
  40 559.ِهظ٣ ٌاتك.ٔث١ً ٔمه 
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 لً َمُقف التشرٌؼاخ مىً ثٍحالمشا محظألىا نػ التحكٍم زتمٍٍ : المثحث الثاوً

 

  تمٍٍس التحكٍم : المطلة االَل 

 قْٚ رمثالـٍّ أـٍرّٕ أٚ أـرّٕ اٌرٟ خاـ٤إٌّاو ٟـف ٌٍفًٕ ١ٍحـٍٚ ـٛ٘ اٌرؽى١ُ ْاـى  إلا

ـهٖ ٤ ٝـ٤ٍ حـ٤اٌّرٕاو ٜـهافألا ٗـعثٚثّ ـى١ٍَر قاـرفا ـةعٚثّ اٌكٌٚح، ءاـلٙإٌٝ  اٌٍعٛء

 ٖـك٤ٚاثم ـىاّر١ّٚ اـفإ اـإّٞ ـك٥١ فئٕٗ ،ٕٙان١ٚفرا َرؽى١ ١٘ئح يلث ّْ ف١ٙا ٌٍفًٕ ٤َارٙوإ

 ـــكؽ١اٌٛ ا١ٌٕاَ ـــٛ٘ ١ًٌ ـــاٌرؽى١ُف خ،اـــ٤إٌىا ٌر٠ٍٛح حـــفا٥ٌّهٚ ـــهٜألفا يائـــٍاٌٛ ـــ٤ٓ

 اٌفَٕٛ حـ٤الل ٟـف يفـك١ر ـكل ٌغ١هاـف اٌفَٕٛ فحنث٥ّ نّفرا اٌغ١ه، ّْ ّْف ف١ٗ يفق١ر اٌمٞ

 ٌٗفال ـّٓ ـ١ّٓى اٌمٞ ا١٥ٌّان ـٛ٘ فّا َ،ىّؽى أٚ ١ٍٚٚى أٚ ي،ى١ٚ أٚ نىفث١ عٗٚ ّْ نىصأ ٤ٍٝ

 ٚاٌٛواٌح ــكف١ٚاٌرٛ إٌٍػ ــّٓ ــًى ١ْــثٚ خاــ٤إٌىا ٌفٗ ــك١ٜهى اٌرؽى١ُ ١ْــث اٌر١١ّى

ٚاٌمٙاء؟
41

                                                                                

  َالصلح التحكٍم: الفرع االَل 

 ِٓ اٌمأْٛ اٌّك459ٟٔالمادج فٟ إٌٍػ نٞئاٌعىا اٌّّه٢ نف ٤
42

ٗ ـث تأٗ ٤مك ٠ٕٟٙ 

 اـّّٕٙ ٜــهف ـًى وياـ١رٕ ْأــث ٚلٌه رّالــّؽ اـ٤وإ ٗـث ْاــل١ٚ١ر أٚ اـلائّ اــ٤وإ اٌٝهفاْ

  .                                                                                                ْ ؼم٤ٗ اٌرثاقي عٗٚ ٝــ٤ٍ

 ـكٕع إل ــك،١اٌعك ْٕٚاٌما قٚنٕ يلث نٞئاٌعىا ٣١اٌرُ ٖن١م ناءعإ إٌٍػ أْ ّْ َغاٌه ث

 ـهاءاخإلعا ْٚإـل ـةعٚثّ ٤ٗـٌّٛٙٛ اٌّّه٢ ـكٞرٕ أْ الإ إ١ٌٗ، ن١ـرّ إٌْٕٛ ّْ اٌىص١ه

 لٚ ٕٟاٌّك ْٕٚاٌما ٟــف اٌٛانق إٌٍػ ١ْــؽ ٟــف ،اــئ١ناعإ اــاث٥ٚ ــم١أف حــ١قانإلٚا حــ١ٕاٌّك

رٗنّثاّ ٌى١ف١اخ ١ٙػٚر أٞ نف١ٚ ال ٤ّٟٚٙٚ اث٣ٜــ
43

                                                                                              . 

  ن التحكٍم َالصلحثٍ الشثً جً أَ

 قان٠حإلا خ٤اإٌّاو ٌؽً اٌثك٠ٍح اٌٝهق ّْٙ ف١ٕٕ والّ٘ا  . 

 ّ٘ػ ـٍٕ الٚ َرؽى١ فال ناقجإلا ٖل٘ خّق٥ٕا لافئ ٜهاف،ألا إناقج ـكفٚار ٤ٍٝ ـىرىن١ اـىال. 

 يئاٌٍّا ٟـف اٌرؽى١ُ ٚو١ع ال زؽ١ ٚإٌٍػ، اٌرؽى١ُ ّْ ٌىً ٤ٟٚٙاٌّٛ إٌٝاق قاثٚر 

 .                                                            ّْفاٌال اٌّف١ٕح ٌؽاٌحثا اٌّر٥ٍمح يئٌٍّاىا إٌٍػ ف١ٙاٚو١ع ال اٌرٟ

                                                             

32ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ِؽّك ٌاِٟ ِٛا - 41  
 13 اٌّؤنؾ فٟ 05.07ا٥ٌّكي ٚ اٌّرُّ تاٌمأْٛ نلُ . اٌّرّٙٓ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ 1975 ٌثرّثه 26 اٌّؤنؾ فٟ 75.58االِه نلُ -

.2007ِاٞ  42  
2009.اٌعىائه .ِّٕٛناخ تغكاقٞ .ِهغ لأْٛ االظهاءاخ اٌّك١ٔح ٚ االقان٠ح .٤ثك اٌهؼّاْ ته٠انج 

43
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  ق٤م ٚ٘ إٌٍػ لٌهىٚ ،رفالاا أٚ ْىا انّٚ ر١ٗٚنثٕ ٌرؽى١ُفا ق،٤م إٌٝ قا١ٍْرٕوالّ٘ا 

ْْٕٚ   اٌمإـث
44

              .                                                                                            

  التحكٍم نثٍ فالختالا جًأَ 

اٌمٞ ٠ٛظك تّأٗ اذفاق اٌرؽى١ُ ٤ٍٝ  ٜهغ إٌىا٢ ٤ٍٝ قَث٥ ٌرىاَالا ٚ٘ اٌرؽى١ُ فٟ ا٥ٌمك يّؽ - 1

 ـــٛ٘ إٌٍػ ٟـــف ا٥ٌمك ـــًّؽ اــّأ اٌّفران، ٌٍّؽىُ ٗــف١ اٌفًٕ ــهّأ ـــهن١ر ــسؽ١ اٌمٙاء،

 اـــّ ـــٗث٥ ـــ٤ٓ اٌّرٕاو١٤ٓ ـــّٓ ـــًى وياـــرٕ ـــك١ٜه ـــ٤ٓ ٌٍٕىا٢ ـــهجّثاّ ١حـــٛرٍ

 اٌث٥ٗ ٤ٍٝ ءإلثماا ـــًّماث ٗـــ١٤ق١

  .                                                                                                     ن٢فا

 ذُ ترٕاوي وً ٜهف ِٓ االٜهاف اٌّرٕاو٤ح ٤ٓ وً ا١ٚ إٌٍػ ق١ٜه ٤ْ إٌىا٢ حـ١ٚرٍ - 2 

١ٌٍٚح فؽٍة ٌؽً إٌىا٢ قْٚ اْ ٠رّٙٓ ذٕاوي  ٘ٛف اٌرؽى١ُ اـّأ ، ٖ ِا ٠رٍّىْٛ تٗث٥

إٌىا٢ يّؽ ٤ٟٚٙاٌّٛ اٌؽك ّْ وءع ٤ْ َٚيفٕا
45

                                                                                        . 

   ق      فٍَالتُ التحكٍم: الفرع الثاوً 

 ــٛنجثٕ ١٤ْاٌّرٕاو ١ْــث قاــرفا إٌٝ ــٛيٌٍٕٛ ا١ٌٕه خاــعٙٚ ــة١نرم ــٛ٘ ــكف١ اٌرٛ

 ــك،ف١اٌرٛ ٌعاْ ّٝــرٍ ٌعاْ حــٍٛتٛا َرــ١ إل اٌكٌٟٚ ْٕٚاٌما ٟــف ٌّٗعا ــه١ٞٙٚ ،حــ١ٚق

 ناــفر١ا َرــ١ ــكلٚ ٜــهاف،ألا ١ٗــرٙن١ ــًثؽ اٌىف١ٍح خاــؽاٌّمره ــكاءثإ ــكؽ ــكفٌٍّٚٛ

 اـّٕٙ بٍٚ رؽى١ّ١ح أٚ لٙائ١ح عٙح أٞ حٍٚٚاث أٚ ْف١اٌٝه ناقجئــث ْفم١اٌّٛ أٚ ــكفاٌّٛ

 ْف١اٌٝه اـٙنث الإ ـىٍَّ أٚ ائٟـٕٙ نغ١ قفاٌّٛ ّْ قن١ٕ اٌمٞ اٌمهان ٌىٓ لٌه، ٜـهافألا

 اٌمهان أْ ىّا ق،رفاا إٌٝ ٜهافإلا يإل١ٕا ٌٍّؽىُ نىث١قٚن ــكع١ٚ ال ـسؽ١ اٌرؽى١ُ ـًث٥ى

 ٥ُّ٠ ١ٍ٤ٗ خ٘ثل ّا بؽٍ ٌثٝالْثا ا٥ٌٝٓ ق١ٜه ٤ْ الإ  ـىٍَّٚ ائٟـٕٙ اٌّؽى١ّٓ ّْ إٌاقن

خالرفال١اٚا خ٥١ااٌرّه
46

                                                                       . 

 :١ٍٟ  ّا قف١ٚاٌرٛ اٌرؽى١ُ ْث١ اٌفالف عٗأٚ ّْٚ

 اٌمٙاء ٝـــ٤ٍ اٌرؽى١ُ ـــ٢ّٛٙٚ إٌىا٢ ـــٝ اٌرؽى١ُ ٣ِٕ ٤ـه٤ٍٖ قاـــالرفا ٝـــ٤ٍ ـــةرن١ر* 

 ـّٓ َغاٌه ٝـ٤ٍ اٌمٙاء إٌٝ اٌٍعٛء ّحاٌفٕٛ ٟـفٜه ـّٓ ٞأل ـكف١ؽ ـكف١اٌرٛ ّا،إٟٔاٌٛٚ

                                                                                 .قفّٚ ٤ٍٝ إٌىا٢ ن٤ٖ بع١ٚ قرفاا ّّٙاانثإ

 . اٌؽع١ح ٖـم٘ ـٛو١ؽ ال ـكفاٌّٛ إ١ٌٗ ٟـ١ٕرٙ اـّ اـث١ّٕ ،ٗـث اٌّمٟٙ اٌّٟء ؽع١ح اٌرؽى١ُ َؽى* 

                                                             

58.75 ِٓ االِه نلُ 459 ٚ اٌّاقج 09.08 ِٓ اٌمأْٛ 1011.1007اٌّاقج  44  
34ْ .2003.اٌٝث٥ح االٌٚٝ .قان إٌٙٙح ا٥ٌهت١ح .ِفَٙٛ اٌرؽى١ُ .١ٌك اؼّك ِؽّٛق  45  

. ٚ ِا ١ٍ٠ٙا 72ْ .1991.اٌما٘هج .قان اٌفىه ا٥ٌهتٟ .اٌرؽى١ُ اٌرعانٞ اٌكٌٟٚ .وّاي اتها١ُ٘  46  
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 ٟـــف اٌرٝث١ك ـــةعاٌٛا ْٕٚاٌما أْ ١ْـــؽ ٟـــف اٌكٌٟٚ، ْٕٚاٌما َاـــؽىأ ـــٛ٘ ـــكف١اٌرٛ ياـــّع*  

ٜهافألا يلث ّْ ن١فرا اٌرؽى١ُ
47

                                                                                          . 

   َالقضاء الفرع الثالث التحكٍم

 ياـٍأ ٟـف ـًررّص ّٟـٍاٌه اٌكٌٚح ءلٙا ٤ْ اٌرؽى١ُ ور١ّ اٌرٟ عٗٚألا ّْ ق١ا٥ٌك نٕ٘ا        

 ناــ٢صٚا اٌرؽى١ُ حــ١٘ئٚ اٌّؽىّح اــرٍّىٙ اٌرٟ خؽ١اإٌال إٌٝ افحــثاإلٙ اــّّٕٙ ــًى قاٜــٕٚ

 ا٥ًٌّ ــه٤ٕإ رع٣ّــ١ٍ ٗــٕا اٌرؽى١ُ ــف١نر٥ ــّٓ ػــ١رٙ ،اــّٕٙ ــًى ٝــ٤ٍ حــرثاٌّره

ٚاٌّؽىُ ٤حٚإٌّاو ء٤اقإلا فٟ يررّص ٚاٌرٟ ئٟاٌمٙا
48

                                                                                                 . 

 اث١ّٕٙ ففرالا ٚقعٚ ق٤َ ٥١ٕٟ ال ٚاٌمٙاء اٌرؽى١ُ ْث١ ااٌرمانب لا٘ أْ نغ١*  

 اــــّأ اٌّؽى١ّٓ، اــــٙن ٗــــؽىّ ٌٕؽح نٚرــــ١ّ ــــسؽ١ ،ٟــــٌٙماىا ١ًٌ اٌّؽىُ إْ* 

١ٍ٤َٙ ٤ٝاٌّك ٙان قْٚ ف١ٍٕػ ٟٙاٌما ــــُؽى
49

                                                                                    . 

 يئاٌٍّا ٖـــم٘ اـــّأ اٌّف١ٕح، ٌؽاٌحثا أٚ ا٥ٌاَ ١ٌٕاَثا اٌّر٥ٍمح يئاٌٍّا ٟـــف ـــٛواٌرؽى١ُ١ع ال* 

   .                          اٌمٙاء ف١ٙا ٚوف١ع

 ٝـ٤ٍٚ ،ٗـ١ٍ٤ ا٥ٌٝٓ ـك١٤ٚاّ ءاـٕمٙٚا ٖـكٚنٕ ـهقثّع اٌرٕف١م ـةعٚا ـ١ْٛى ئٟاٌمٙا اٌؽىُ*  

 حاٌٍٍٛ ــّٓ ــمٌهث ــهّأ ـــكٚنٕ ــّٓ ٘اٌرٕف١م ـــكالث اٌّؽى١ّٓ َاـــؽىأ ْئــف لٌه ــّٓ ا٥ٌىً

ئ١حاٌمٙا
50

         . 

   َالُكالح                      التحكٍم: الفرع الراتغ 

 اٌٛواٌح اٚ االٔاتح ٘ٛ ٤مك "571اٌّاقج ٟــف اٌٛواٌح ــهٞئاٌعىا ٕٟاٌّك ْٕٚاٌما ـــهف٤  

 يىاٌّٛ ٌؽٍاب ءّٟ يث٥ّ ٌٍم١اَ نفآ ّفٕا ّْف ١ٖٚف ثّمرٙاٖ

   ".                                                  ثاٍّٗٚ

 حـف١ٕ ١ٍحـٍٚ ـ٤ٓ ـه٥١ث ٕٟٚإـل َا٠ـٕ ":اـٕٙأ ٝـ٤ٍ اٌفمٗ ـًلث ـّٓ ـمٌهى حـإلٕاثا ـدفن٤ ٚ

 ـة،ئإٌا ـٛ٘ ١ٚـٍٚ ْفـثّ ر٥إحـثاالٍ اـ١انقٕفا فاـهرٕ أٚ ْاـى ـكٕٟ ٤مٕٚاٌما اٌرٕهف ءاـإلّٕ

 ب،ئإٌا   ٗـث ـ١َٛم ـكل ٌٚىٓ ،ٗـٕفٍ ـ٤ٓ ـاٌحثاألٕ اٌّفٓ ٗـث ـ١َٛم ال ـكل ـكلاٌر٥ا ياـٍأ ٝـ٤ٍ

يأل١ٕا اٌّاْ بٕاؽ ٤ْ ١ٕاثح
51 

                                                             

75-74ْ .ِهظ٣ ٌاتك .١ٌٚك ِؽّك ٤ثاي  47  
249ْ .2009.االٌىٕكن٠ح .اٌّىرة ا٥ٌهتٟ اٌؽك٠س .أٛا٢ اٌرؽى١ُ ٚ ذ١١ّىٖ ٤ٓ غ١هٖ .ِؽّٛق ا١ٌٍك ٤ّه اٌرؽ١ٛٞ  48  

75ْ.ِهظ٣ ٌاتك .وّاي اتها١ُ٘  49  
  50 .10ْ.ِهظ٣ ٌاتك .ؼٍٓ ِؽّك ٕ٘ك 

250ْ.ِهظ٣ ٌاتك .أٛا٢ اٌرؽى١ُ ٚ ذ١١ّىٖ ٤ٓ غ١هٖ .ِؽّٛق ا١ٌٍك ٤ّه اٌرؽ١ٛٞ  51  
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 ٖـٛقعٚ ٟـف ـك٥١رّ اـّّٕٙ ـًى أْ ـٛ٘ٚاٌٛواٌح  اٌرؽى١ُ ١ْـث ـكؽ١اٌٛ اٌّثٗ ٗـعٚ ْاـى  ٌّا

  :                   اٌراٌٟ  إٌؽٛ ٤ٍٝ ٚلٌه اٌٛواٌح ْث١ٚ ث١ٕٗ فالفرالا عٗأٚ ْثث١ا َٕٚمق، ٤م ٤ٍٝ

اٌّؽىُ  ـٛ٘ ٟـعٕثأ ْفـّ ناـفر١ا ـٛ٘ ٤ٗـّٛٙٚٚ إٌىا٢ اـفٜه اـّ٘ اٖـفٜه اٌرؽى١ُ ـك٤م - 1

 ي١ٚرف ٤ٙاـّٛٙٚٚ ـًى١ٚاٌٛ ـًىاٌّٛ اـّ٘ ْاـفاٌٝه ْئـف اٌٛواٌح ـك٤م ٟـف اـّأ إٌىا٢، ٟـف ٌٍفًٕ

 .                                                                   ١ٕحٕٚاٌما يأل٤ّاا ّْ ي٤ّ فٟ يىاٌّٛ ٤ْ ثحا١ٌٕا حٍٍٚ رٗلا يى١اٌٛ

 اٌٝهف، ـما٘ ٠ـهٕ حـعٙٚ ـ٤ٓ ـه٥١ث ال حـ٤اٌّرٕاو ٜـهافألا ـّٓ ـًى ٖناـ١فر اٌّؽىُ اٌمٞ - 2

 ألٕٗ ـهق،ّٕف ـهانل بٕاؽ ١ًٌ ٤حاٌّرٕاو ٜهافألا ّْ ٜهف أٞ يلث ـّٓ اٌّفران اٌّؽىُ ْأل

يأل١ٕا إناقج ٟ٘ٚ قجؽٚا إناقج ي١ّص بئإٌا أْ ْؽ١ فٟ ،ىحاٌّّره ناقجإلا ١ٌٚك
52

                                                      . 

3 53
 ـهضف إلا ـًى١اٌٛ ـ٤ًّ ـّٓ اٌرًٕٕ ـه١ٍّٚ ـًىاٌّٛ ـّٓ ارٍٗٚـٍ ق١ٍرّ يى١اٌٛ أْ قج٤اٌما  - 

 اٌرؽى١ُ حـ١٘ئ اـّأ ـً،ىاٌّٛ ٗـث ـ١َٛم أْ ـ١ّٓى اـثّ الإ ـ١َٛم ال ـًى١اٌٛ أْ اـىّ ٌرٗ،ىاٚ ـكٚقؽ ـ٤ٓ

 َفٙ َ،٤ٕٙ اـرّاّ اـ٤ٍّٙ أقاء ٟـف رمٍحـٍّ ـْٛرى ١ْـيّؽرىّا ٜـهافألا ـًلث ـّٓ اـ٘نفر١اا ـكث٥ٚ

 ٤ْ إٌاقن اٌؽىُ ـ١ْٛىٚ ،اـثٙ قررم١ خر١ٍ٥ّا إ١ٌٙا قنٚا١ٕ ْثأ ٤ٍّٙا فٟ يفاٌرك قؽ ١ٍّْٚى ال

ٌُٙ ّاوٍّ نجألف١ا ٖل٘
54
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35.ِهظ٣ ٌاتك .١ٌك اؼّك ِؽّٛق  52  
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         اإلدارٌحمُقف التشرٌؼاخ مه االجُء الى التحكٍم فً مىازػاخ الؼقُد : المطلة الثاوً 

مُقف  القاوُن المصري مه لجُء اشخاص القاوُن الؼام للتحكٍم فً مىازػاخ  : األَلالفرع 

                                                                                  الؼقُد االدارٌح 

 اٌمأْٛ إٌّهٞأظاو 
55

 ٚت٥ك ذهقق ٠ًٜٛ ٚ ٔماَ فمٟٙ ٚ لٙائٟ وث١ه اٌرؽى١ُ فٟ 

 فمهج شا١ٔح ٌٍّاقج إ٘افح ٚ اٌمٞ تّٛظثٗ ذّد 1997/9 ت٥ك ٔكٚن اٌمأْٛ نلُ اإلقان٠حإٌّاو٤اخ 

 ٚ اٌرٟ اِرهٜد ِٛافمح اٌٛو٠ه اٌّفرٓ ١ٌٕرط اذفاق اٌرؽى١ُ 1994/27 ِٓ اٌمأْٛ نلُ األٌٚٝ

 ٠ىْٛ االذفاق ٤ٍٝ اٌرؽى١ُ اإلقان٠حٚ تإٌٍثح ٌّٕاو٤اخ ا٥ٌمٛق "اشانٖ ٚلٌه ؼ١ٓ ٕٔد ٤ٍٝ أٗ 

 اال٤رثان٠ح ا٥ٌاِح ٚال ٠عٛو ٌألِفاْتّٛافمح اٌٛو٠ه اٌّفرٓ اٚ ِٓ ٠رٌٛٝ اـرٕأٗ تإٌٍثح 

 "                          اٌرف٠ٛٗ فٟ لٌه 

 اله اٌمٙاء إٌّهٞ لا٤كج ِفك٘ا اْ اٌٍعٛء ٌٍرؽى١ُ فٟ ِٕاو٤اخ ا٥ٌمٛق األٌاي ٤ٍٚٝ ٘ما 

 اال٤رثان٠ح ٌألِفاْ ِّهٚٚ تّٛافمح اٌٛو٠ه اٌّفرٓ اٚ ِٓ ٠رٌٛٝ اـرٕأٗ تإٌٍثح اإلقان٠ح

ا٥ٌاِح ٚأٗ ال ٠عٛو اٌرف٠ٛٗ فٟ لٌه ٚ اال ذهذة ١ٍ٤ٗ تٝالْ ِهٚ اٌرؽى١ُ ٚفٟ ٘ما االذعاٖ 

 ِٓ لأْٛ األٌِٚٝٓ ؼ١س اْ اٌّاقج " ا١ٍ٥ٌا تّٕه ظاء ف١ٗ اإلقان٠حٔكن لهان ٤ٓ اٌّؽىّح 

 ذٕٓ ٤ٍٝ أٗ 1997 ٌٍٕح 9 ٚ ا٥ٌّكٌح تاٌمأْٛ نلُ 1994 ٌٍٕح 27اٌرؽى١ُ إٌاقن تاٌمأْٛ نلُ 

٣ِ ٤كَ االـالي تاؼىاَ االذفال١اخ اٌك١ٌٚح ا٥ٌّّٛي تٙا فٟ اٌعّٙٛن٠ح إٌّه٠ح ا٥ٌهت١ح ذٍهٞ 

 ِٓ اِفاْ اٌمأْٛ ا٥ٌاَ اٚ اٌمأْٛ اٌفاْ األٜهافاؼىاَ ٘ما اٌمأْٛ ٤ٍٝ وً ذؽى١ُ ت١ٓ ذؽى١ُ 

 وأد ٜث٥١ح ا٥ٌاللاخ اٌما١ٔٛٔح اٌرٟ ٠كٚن ؼٌٛٙا إٌىا٢ الا واْ ٘ما اٌرؽى١ُ ٠عهٞ فٟ ِٕه اٚ أ٠ا

واْ ذؽى١ّا ق١ٌٚا ٠عهٞ فٟ اٌفانض ٚاذفك اٜهافٗ ٤ٍٝ اـٙا٤ٗ الؼىاَ ٘ما اٌمأْٛ ٚ تإٌٍثح اٌٝ 

 ٠ىْٛ اٌرؽى١ُ تّٛافمح اٌٛو٠ه اٌّفرٓ اٚ ِٓ ٠رٌٛٝ اـرٕأٗ تإٌٍثح اإلقان٠حِٕاو٤اخ ا٥ٌمٛق 

 ا٥ٌٝٓ لك ـٍد أٚناق اال٤رثان٠ح ا٥ٌاِح ٚال ٠عٛو اٌرف٠ٛٗ فٟ لٌه ِٚٓ ؼ١س اْ األِفاْاٌٝ 

 ٚ اٌّهافك ٚ اٌرع٥ّاخ ا٥ٌّها١ٔح اٌعك٠كج ٤ٍٝ اٌٍعٛء اٌٝ اٌرؽى١ُ اإلٌىاِّْا ٠ف١ك ِٛافمح ٚو٠ه 

اٌّثهَ ت١ّٕٙا ....فٟ إٌىا٢ اٌمائُ ت١ٓ اٌّهوح اٌٝا٤ٕح ٚ ا٥ٌّْٝٛ ٘كٖ اٌصأٟ تّاْ ذٕف١ك ا٥ٌمك نلُ

ِٚٓ شُ ٠ىْٛ ٍٜة اٌّهوح اٌٝا٤ٕح ذ١١٥ٓ ِؽىُ ٤ٓ ا٥ٌّْٝٛ ٘كٖ اٌصأٟ فٟ إٌىا٢ .../... فٟ 

 اٌمائُ ت١ّٕٙا غ١ه اٌمائُ ٤ٍٝ ٌٕك ِٓ اٌمأْٛ                                                 

 

 

 

                                                             

ِماي ِّٕٛن فٟ اٌرّاناخ لا١ٔٛٔح ِعا١ٔح .و١ف ٠رُ اٌٍعٛء اٌٝ اٌرؽى١ُ فٟ إٌّاو٤اخ االقان٠ح .٤ثك اٌىث١ه ا٥ٌٍٛٞ اٌٟٙٛٔ 
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 مُقف القاوُن الجسائري                                                               : الفرع الثاوً 

       اٌمأْٛ اٌعىائهٞ واْ اوصه ٚ٘ٛؼا فٟ ذ٥اٍِٗ ٣ِ ٌعٛء اِفاْ اٌمأْٛ ا٥ٌاَ ٌٍرؽى١ُ فٙٛ 

 اال فٟ اٜان ا٥ٌاللاخ االلرٕاق٠ح اٌك١ٌٚح اٚ فٟ اٜان األِفاٌُْ ٠ع١ى اٌرؽى١ُ تإٌٍثح ٌٙمٖ 

 ِٓ اٌمأْٛ 1006ا٥ٌاللاخ االلرٕاق٠ح اٌك١ٌٚح اٚ فٟ اٜان إٌفماخ ا١ِّٛ٥ٌح ؼ١س ٕٔد اٌّاقج 

08.0956
 21 إٌّّٛن تاٌعه٠كج اٌه١ٌّح ٌٍعّٙٛن٠ح اٌعىائه٠ح ٤كق 2008 فثها٠ه 25 اٌّؤنؾ فٟ 

٠ّىٓ ٌىً ِفٓ اٌٍعٛء اٌٝ اٌرؽى١ُ فٟ اٌؽمٛق اٌرٟ ٌٗ " ٤ٍٝ أٗ  2008 اته٠ً 23تران٠ؿ 

 ٚ األِفاٍِْٝك اٌرٕهف ف١ٙا ال ٠عٛو اٌرؽى١ُ فٟ اٌٍّائً اٌّر٥ٍمح تا١ٌٕاَ ا٥ٌاَ اٚ فٟ ؼاٌح 

 ا٠ٕٛ٥ٌّح ا٥ٌاِح اْ ذٍٝة اٌرؽى١ُ ِا ٤كا فٟ ٤اللاذٙا االلرٕاق٠ح ٌألِفاْا١ٍ٘رُٙ ٚال ٠عٛو 

 . اٌك١ٌٚح اٚ فٟ اٜان إٌفماخ ا١ِّٛ٥ٌح

 

 مُقف القاوُن المغرتً                                                            : الفرع الثالث 

 ٣ّٕ٠ اِفاْ اٌمأْٛ ا٥ٌاَ ِٓ اٌٍعٛء ٌٍرؽى1974ُ١        واْ لأْٛ اٌٍّٝهج اٌّك١ٔح ٌٍٕح 
57

 ٚ 

 اٌكٌٚح فٟ اٌٍعٛء ٌٍرؽى١ُ اال فٟ ل١ٙح ٚاؼكج أ١ٍ٘حواْ اٌمٙاء اٌّغهتٟ تكٚنٖ ٌُ ٠ر٥هٖ ٌٍّاٌح 

ٚؼ١س اْ لهان "  ظاء ف١ٙا 1923 ١ٌٛ٠ٛ 26ٔكن ف١ٙا لهان ٤ٓ ِؽىّح االٌرئٕاف تاٌهتاٚ تران٠ؿ 

٤اِا اٚ ـأا ٔاقنا ٤ٓ اٌٍٍٝح اٌهئ١ٍ١ح ٘ٛ ٚؼكٖ اٌمٞ ٠ّىٓ ِٓ ذ٣١ٌٛ ٌٍٝاخ اٌّّص١ٍٓ 

اٌما١١ٔٛٔٓ ٌٍكٌٚح تّا فٟ لٌه اٌرهـ١ٓ تاٌٍعٛء اٌٝ اٌرؽى١ُ ٚ ذفف١ٗ ل١ٛق اٌهلاتح اٌّفهٜح ِٓ 

 ا١ِّٛ٥ٌح ٌألِفاْا١ٌٕاتح ا٥ٌاِح ٚؼ١س ٠ٍرٕرط ِٓ لٌه اْ اذفاق اٌرؽى١ُ اٌمٞ اتهِٗ اٌّك٠ه ا٥ٌاَ 

 أٌاي٣ِ وً ؼانٌٟ ففٟ قْٚ اْ ٠هـٓ ٌٗ تٕٛنج لا١ٔٛٔح ٥٠ك تاٜال ٚال ٠ّىٓ اْ ٥٠رثه تّصاتح 

ٌمهان ذؽى١ّٟ ٔه٠ػ ٚتاٌراٌٟ وأد نلاتح نئ١ً اٌّؽىّح ٍِٝمح فٟ ٤كَ االِه ترٕف١م ؼىُ 

اٌّؽى١ّٓ وٍّا واْ ٤ِٛ٘ٛٗ ٠ُٙ ٔىا٢ تّاْ ٤مك اقانٞ اؼك اِفاْ اٌمأْٛ ا٥ٌاَ ٜهفا ف١ٗ اِا 

 اٌكٌٚح ٚ ِؤٌٍاذٙا اْ ذٍعا تئِىاْ فا٣ٌّٕ لك واي ٚتاٌراٌٟ أثػ 08.05ت٥ك ٔكٚن اٌمأْٛ نلُ 

 .اٌٝ اٌرؽى١ُ 

 تاٌرؽى١ُ فٟ ٤كج ِعاالخ واْ ٤ِّٕٛا 08.05      ٌىٓ ٣ِٚ ٌّاغ اٌّّه٢ اٌّغهتٟ فٟ اٌمأْٛ 

ف١ٙا اٌرؽى١ُ ورٍه اٌّهذثٝح تاِفاْ اٌمأْٛ ا٥ٌاَ فاْ ٘اُِ ٘مٖ اٌهلاتح اٌمٙائ١ح لك لٍٓ ِمانٔح 

 اال أٗ ٤ٍٝ اٌهغُ ِٓ ٘مٖ اٌر٥ك٠الخ 1974 ِٓ ق َ َ ٌٍٕح ٣ِ306 ِاواْ ٌائكا فٟ ٠ً اٌفًٕ 

اٌعك٠كج اال اْ لٌه ال ٥ّٕ٠ٕا ِٓ اتكاء اٌّالؼ١اخ اٌرا١ٌح
58
  

                                                             

  56لأْٛ االظهاءاخ اٌّك١ٔح ٚ االقان٠ح 
ِؽاِاج .ِماي ِّٕٛن فٟ اٌرّاناخ لا١ٔٛٔح ِعا١ٔح .و١ف ٠رُ اٌٍعٛء اٌٝ اٌرؽى١ُ فٟ إٌّاو٤اخ االقان٠ح .٤ثك اٌىث١ه ا٥ٌٍٟ اٌٟٙٛٔ 
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 ٤ٍٝ 08.05 ِٓ اٌمأْٛ 310 ِٓ اٌفًٕ األٌٚٝ      اْ اٌّّه٢ اٌّغهتٟ ؼ١ّٕا ٔٓ فٟ اٌفمهج 

 ٌٍكٌٚح اٚ اٌعّا٤اخ األؼاق٠حأٗ ال ٠عٛو اْ ذىْٛ ِؽً ذؽى١ُ إٌىا٤اخ اٌّر٥ٍمح تاٌرٕهفاخ 

اٌّؽ١ٍح اٚ غ١ه٘ا ِٓ ا١ٌٙئاخ اٌّرّر٥ح تاـرٕأاخ اٌٍٍٝح ا١ِّٛ٥ٌح غ١ه اْ إٌىا٤اخ اٌّا١ٌح 

إٌاذعح ٤ٕٙا ٠ّىٓ اْ ذىْٛ ِؽً ٤مك ذؽى١ُ ِا ٤كا اٌّر٥ٍمح ترٝث١ك اٌمأْٛ اٌعٕائٟ ٠ّىٓ تمٌه 

 ٘ٛ ٣ِٕ اٌكٌٚح ٚ اٌعّا٤اخ اٌّؽ١ٍح ِٓ اٌٍعٛء اٌٝ اٌرؽى١ُ فٟ اٌّعاالخ اٌرٟ األٌاٌٟظ٥ً اٌّثكا 

ذٕفهق تاٌرٕهف ف١ٙا ٘اذ١ٓ اٌعٙر١ٓ ٚ االٌرصٕاء ٘ٛ أٗ ٠ّىٓ اْ ٠كنض ِهٚ اٌرؽى١ُ فٟ ٤مك ١٥ِٓ 

ذىْٛ اٌكٌٚح اٚ اٌعّا٤ح اٌّؽ١ٍح ِٕفهقج تاٌرٕهف ف١ٗ ٌىٓ فٟ اٌّعاالخ اٌرٟ ذ٥رثه ِٓ اٌرٕهفاخ 

 إٌفماخ ا١ِّٛ٥ٌح اإلقان٠ح ٌٍكٌٚح اٚ اٌعّا٤اخ اٌّؽ١ٍح ٚ فٟ ٘ما ٠ٕكنض ٕٔف ا٥ٌمٛق األؼاق٠ح

 ٤ٍٝ أٗ تاٌهغُ ِٓ اؼىاَ اافمهج 310فاْ اٌّّه٢ اٌّغهتٟ ٔٓ فٟ اٌفمهج اٌصا١ٔح ِٓ اٌفًٕ 

 ٠ّىٓ اْ ذىْٛ إٌىا٤اخ اٌّر٥ٍمح تا٥ٌمٛق اٌرٟ ذثهِٙا اٌكٌٚح اٚ اٌعّا٤اخ 317اٌصا١ٔح ِٓ اٌفًٕ 

اٌّؽ١ٍح ِؽً اذفاق ذؽى١ُ فٟ قائهج اٌرم١ك تاٌّمر١ٙاخ اٌفأح تاٌّهالثح اٚ اٌٛٔا٠ح إٌّْٕٛ 

١ٍ٤ٙا فٟ إٌْٕٛ اٌرّه١٥٠ح اٚ اٌر١ّ١١ٕح اٌعانٞ تٙا ا٥ًٌّ ف١ّا ٠فٓ ا٥ٌمٛق اٌّك١ٔح اٚ ٌٛاء 

 اـرٕاْ ِهالثح ِكٜ ذم١ك اإلقانٞواْ لٌه لثً ّٔٛء إٌىا٢ اٚ ت٥كٖ ٚ تاٌراٌٟ ٠هظ٣ ٌٍمٙاء 

اٜهاف اٌرؽى١ُ تٙمٖ اٌّمر١ٙاخ اٌما١ٔٛٔح االِهج فٟ ؼ١ٓ ٠هظ٣ اـرٕاْ ا١ٌٕه فٟ ٍٜة ذم١٠ً 

 اٌرٟ ١ٌرُ ذٕف١م اٌؽىُ اٌرؽى١ّٟ اإلقان٠حاٌؽىُ اٌرؽى١ّٟ إٌاقن فٟ ٔٝاق ٘ما اٌفًٕ اٌٝ اٌّؽىّح 

 تاٌهتاٚ ٤ٕكِا ٠ىْٛ ذٕف١م اٌؽىُ اٌرؽى١ّٟ ٠ًّّ ِع٢ّٛ اإلقان٠حفٟ قائهذٙا اٚ اٌٝ اٌّؽىّح 

 .        اٌرهاب اٌٜٕٟٛ
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         ٚمصذ ببنًحبكًت انخحكًٛٛت أ خصٕيت انخحكٛى يجًٕػت االػًبل االجشائٛت انخٙ 

حبذا بطشح انُضاع ػهٗ انًحكى ٔ حسخٓذف انخحمٛك فّٛ ٔ حُخٓٙ ببصذاس انمشاس انخحكًٛٙ 

.انفبصم فّٛ   

ٔ ارا كبَج خصٕيت انخحكٛى بٓزا انًؼُٗ ال حخخهف فٙ جْٕشْب ػٍ انخصٕيت انمضبئٛت اال 

.اٌ ثًت فبسق اسبسٛب بًُٛٓب ٔٚشجغ انٗ يصذس انمٕاػذ انخٙ حُظى انخصٕيت  

 بًُٛب حجذ انمٕاػذ انخٙ حُظى انخصٕيت انمضبئٛت يصذسْب فٙ انُظبو انز٘ ٚشسًّ انمبٌَٕ 

اإلجشائٙ َفسّ فبٌ انمٕاػذ انخٙ حُظى انخصٕيت انخحكًٛٛت ٚجب اٌ حجذ يصذسْب كبصم  

اال اَّ حٕجذ يببدٖء اسبسٛت .ػبو فٙ انُظبو انز٘ ٚشسًّ احفبق انخحكٛى صشاحت أ ضًُٛب 

حٛث ال .حشكم لٕاػذ ايشة ال ٚجٕص انخشٔج ػهٛٓب الحصبنٓب انٕثٛك ببنُظبو انؼبو انمضبئٙ 

.ٚخصٕس ححمٛك انؼذانت دٌٔ االنخضاو بٓب يٍ طشف انٓٛئت انخحكًٛٛت   

ٔبؼذ سٛش ْٛئت انخحكٛى فٙ انذػٕٖ انخحكًٛٛت حصم اجشاءاث انخحكٛى فٙ انُٓبٚت نهغبٚت 

انًشجٕة ٔ انخٙ حكٌٕ االطشاف انًخُبصػت ببَخظبسْب ٔ ْٙ صذٔس انحكى انخحكًٛٙ خالل 

ٔ ال ٚبمٗ ْزا االخٛش فٙ .انفخشة انًحذدة يسخٕفٛب نكبفت انششٔط انمبََٕٛت انًخطهبت نصذٔسِ 

فببنُظش نهطبٛؼت انخبصت نهؼذانت انخٙ ٚمٕو بٓب لضبء انخحكٛى .يُبٖ ػٍ سلببت لضبء انذٔنت 

ٔ انًسخُذ فٙ اسبسّ السادة االطشاف ٚضفٙ ػهٗ طشق انطؼٍ فٙ انحكى انخحكًٛٙ راحٛت 

.خبصت   

ٔ كزا كٛفٛت اصذاس حكى .سُمٕو يُخالل ْزا انفصم ببٛبٌ اجشاءاث سٛش انذػٕٖ انخحكًٛٛت 

 انخحكٛى ٔ كٛفٛت انطؼٍ فّٛ ٔ رنك ػهٗ انُحٕ انخبنٙ 

.انًبحث االٔل  اجشاءاث سٛش خصٕيت انخحكٛى فٙ يُبصػبث انؼمٕد االداسٚت   

.انًبحث انثبَٙ  حكى انخحكٛى   
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  انتحكيى في يُبصػبد انؼقٕد االداسيخ إجشاءاد : األٔلانًجحث 

 

 ٢ٟ ٓجٚ اإلعشاءاد الثذ ٢ٟ ارجبم ٟغ٠٪هخ ٢ٟ اإلداسٯخ ٛغٰش ا٤٠ٛبصهخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ُٮ اٛؤ٪د 

اؿشاٍ ا٤ٛضام ثذاٯخ ٢ٟ رشٰ٘ٚ ا٨ٰٛئخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٩ ٟوشُخ اٛٔب٣٪١ اٛ٪اعت اٛزـجْٰ ه٬ٜ ٧ز٥ 

 ٢ٟ ٌٛخ ٩ اعبٙ اٛزؾٰ٘ٞ ٧٩زا اإلعشاءاداٛخظ٪ٟخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٟش٩سا ثـشّ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٘ٞ ٩ عٰش 

 .ٟب عٰزٞ اٛزـشّ ا٦ٰٛ ُٮ ا٠ٛـبٛت اٛزبٰٛخ 

 تشكيم ْيئخ انتحكيى   : األٔلانًطهت 

 اٛزؾٰ٘ٞ ئعشاءاد روذ ٟشؽٜخ رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ ا٧ٞ ٟشاؽٚ ه٠ٰٜخ اٛزؾٰ٘ٞ رٖٛ ا١ عٰش 

٩ طؾز٨ب طذ٩س ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ اخزٰبس ا٠ٛؾ٘ٞ ُج٠ٔذاس ٠ٰٓخ ا٠ٛؾ٘ٞ ر٘٪١ ٠ٰٓخ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٓذ 

 اٛؾشٯخ ُٮ اخزٰبس ٩ رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٟن ٟشاهبح عٜغٜخ ٢ٟ ٛؤلؿشاٍ ٗبُخ اٛزششٯوبد أهـذ

اٛٔ٪اهذ االٟشح ُٮ رٖٛ  ٩ ٠ٛب ٗب١ اٛزؾٰ٘ٞ ٗبٛٔؼبء ٯٔ٪ٝ ه٬ٜ روبسع ا٠ٛظبٛؼ ث٢ٰ اٛخظ٪ٝ ُب١ 

ٯب١األػ ه٬ٜ رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٓذ ٯ٘٪١ اٟشا طوجب ُٮ اٛ٘ضٰش ٢ٟ األؿشاٍارِبّ ٧إالء 
1

 . 

  ٩ ؽغٞ ا٤ٛضام    ئداسح ا٬ٛ اخزٰبس ا٠ٛؾ٘ٞ ٩ اٛشش٩ؽ اٛبلصٟخ ٦ُٰ ٛ٘ٮ ٯز٢٘٠ ٢ٟ ثبإلػبُخ

 انششٔط انالصيخ الختيبس انًحكى  : األٔلانفشع 

 ا٩ ٧ٰئخ رؾ٠ٰٰ٘خ ٯز٠زن ثضٔخ اٛخظ٪ٝ ا٩ال٥ ه٤بٯخ اِٛظٚ أشخبطب ٯ٘٪١ ا٠ٛؾ٘ٞ شخظب ا٩ 

 ؿشُٮ اٛو٠ٰٜخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ئداسحُٮ خظ٪ٟخ ٓبئ٠خ ث٨٤ٰٞ ٩ ٯٔظذ ث٨ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ اٛغ٨خ اٛزٮ رز٪٬ٛ 

ِٜٛظٚ ُٮ ا٤ٛضام اٛٔبئٞ ثشب٦٣ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ُٮ ٧زا ا٠ٛغبٙ ٯجشص اٛـبثن اٰٛٔبد٭ الرِبّ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ٟوـٰب الؿشاٍ اٛزؾٰ٘ٞ ٗبٟٚ اٛؾشٯخ ُٮ رؾذٯذ هذد ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ اٛزٯ٢ رزش٘ٚ ٨٤ٟٞ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ                                  

 ا٬ٛ اٜٛغ٪ء ا٬ٛ اٛزؾٰ٘ٞ األؿشاٍ ٩روذ ؽشٯخ اخزٰبس ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٢ٟ ا٧ٞ اٛؼ٠ب٣بد اٛزٮ رذُن 

ٛؾغٞ ٟب ٯض٪س ث٨٤ٰٞ ٢ٟ ٣ضام ٠ٗب ا١ ٗٚ ا٤ٛلٞ رغ٠ن ه٬ٜ ٟجذا ا٠ٛغب٩اح ث٢ٰ اٛخظ٪ٝ ثشب١ اخزٰبس 

ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٟن االخز ثبٛشش٩ؽ اٛٔب٣٪٣ٰخ اٛ٪اعت ر٪ُش٧ب ُٮ ا٨ٰٛئخ اٛز٤ِٰزٯخ ُٔذ اشزشؽ اٛٔب٣٪١ ُٮ 

 ٢ٟ ؽٰبد ٩ ٛئلعشاءاداٛؾ٘ٞ هذح شش٩ؽ ٠ٛجبششح اٛؾغٞ ُٮ ا٤ٛضام ٩ رٖٛ ٛؼ٠ب١ اٛغٰش اٛؾغ٢ 

اعزٔبلٰٛخ ا٠ٛؾ٘ٞ ا٬ٛ ؽ٢ٰ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ر٠زن ٧زا اٛؾ٘ٞ ثبٛز٤ِٰز ٩ ؽٰبصح اٛؾغٰخ ٩ ٟذ٫ ٓبثٰٜخ 

اٛـو٢ ٩ اٛذه٪٫ ثبٛجـبل١ ٠ٗب ٧٪ ٟو٠٪ٙ ث٦ ُٮ اٛذه٪٫ اٛٔؼبئٰخ ٛزٖٛ ٯغت ر٪ػٰؼ ٧ز٥ 

 *اال٧ٰٜخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩٩رشٯخ اٛوذد ثب٤ٛغجخ ٠ٜٛؾ٘ٞ اٛشش٩ؽ اٛ٪اعت ر٪اُش٧ب ُٮ ا٠ٛؾ٘ٞ

 

                                                             

. ٢ٟ ٓب٣٪١ االعشاءاد ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ االداسٯخ 1014اِٛٔشح اال٬ٛ٩ ٢ٟ ا٠ٛبدح  1  



  اإلدارية العقود منازعات في التحكيم خصومة إجراءات                                 :الثاني الفصل

 

 
28 

 ٯغت ا١ ٯ٘٪١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٗبٟٚ اال٧ٰٜخ ُٮ ٧زا اٛششؽ ا٤ٛزٰغخ ا٤٠ٛـٰٔخ ٛشًجخ ا٠ٛششم ُٮ ا١  

ه٠ٰٜخ اٛزؾٰ٘ٞ طؾٰؾخ ٩ ٣بعؾخ ٩ آشة ٟب ر٘٪١ ا٬ٛ ُغ ا٤ٛضام ٛزـجْٰ اٛوذاٛخ ٩ ثذ١٩ ٟخبِٛخ 

اٛٔب٣٪١  ٠ٟ٩ب ال شٖ ٦ُٰ ا١ ٯ٘٪١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٓبدسا ه٬ٜ اٛز٠ٰٰض ث٢ٰ اٛخـب ٩ اٛظ٪اة ٩ ؽغٞ ا٤ٛضام 

 ٤ٜٛلبٝ اٛٔب٣٪٣ٮ ٜٛزؾٰ٘ٞاألعبعٰخثبٓشة ُشطخ ٤٘٠ٟخ ٩ ٧ز٥ اٌٛبٯخ 
2

  

 ٧٩زا ٟب عبس ه٦ٰٜ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ه٬ٜ ا١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٯز٠زن ثؾٔ٪٦ٓ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ رٖٛ ُٮ ٣ض 

ال رغ٤ذ ٠٨ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ٛشخض " ه٬ٜ ا٦٣ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1014ا٠ٛبدح 

"ؿجٰوٮ اال ارا ٗب١ ٟز٠زوب ثؾٔ٪٦ٓ ا٠ٛذ٣ٰخ 
3

 اٟب ثب٤ٛغجخ ٠ٜٛششه٢ٰ اِٛش٣غٮ ٩ ر٘٪١ ا٠ٛظش٭ ُٔذ 

 ٢ٟ ٟشاُوبد 1451/1اشزشؿب ا١ ٯ٘٪١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٟز٠زوب ث٘بٟٚ ؽٔ٪٦ٓ ا٠ٛذ٣ٰخ ؽٰش ر٤ض ا٠ٛبدح 

"ال ٯغ٪ص رؾ٪ٯٚ ٠٨ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ اال ٛشخض ٯز٠زن ث٘بُخ ؽٔ٪٦ٓ ا٠ٛذ٣ٰخ" اِٛش٣غٮ اٛغذٯذ ه٬ٜ ا٦٣ 
4

 

ال ٯ٘٪١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٓبطشا ا٩ "  ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭ ٣ظذ ه٬ٜ ا16/1٦٣ ٩ ا٠ٛبدح 

ٟؾغ٪صا ه٦ٰٜ ا٩ ٟؾش٩ٟب ٢ٟ ؽٔ٪٦ٓ ا٠ٛذ٣ٰخ ثغجت اٛؾ٘ٞ ه٦ٰٜ ثغ٤بٯخ ا٩ ع٤ؾخ ٟخٜخ ثبٛششٍ ا٩ 

"ثغجت ش٨ش اُبلع٦ ٟب ٛٞ ٯشد ا٦ٰٛ اهزجبس٥
5

 

 ٠ٗب ٣غذ ا١ ٟولٞ اٛزششٯوبد ٣ظذ ه٬ٜ ٩رشٯخ ا٩ ُشدٯخ هذد ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ُٮ ؽبٛخ اٛزوذد ُٔذ 

 اٛغضائش٭ ه٬ٜ اشزشاؽ ا١ ٯ٘٪١ هذد ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ُشدٯباإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد٣ض ٓب٣٪١ 
6

 

رزش٘ٚ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ ٟؾ٘ٞ ا٩ هذح ٟؾ٢ٰ٠٘ ثوذد "  ٢ٟ ٣ِظ اٛٔب٣٪١ 1017ؿجٔب ٤ٛض ا٠ٛبدح .

"ُشد٭
7

 ٟشاُوبد ه٬ٜ ا٦٣ ُٮ ؽبٛخ 1453 ٩ ٓذ هبٛظ ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ رٖٛ طشاؽخ ٤ُظذ ا٠ٛبدح 

 ه٬ٜ رٖٛ ا٩ ٯز٪٬ٛ األؿشاٍرؾذٯذ هذد ص٩عٮ ُو٬ٜ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ا١ رخزبس ٟؾ٠٘ب ع٪اء ارِْ 

 .                                                                  االٟش ا٠ٛؾ٠٘٪١ اٛزٯ٢ رٞ اخزٰبس٧ٞ ٩ ارا اخزِٜ٪ا ُٰز٪٬ٛ رٖٛ سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ االثزذائٰخ  

رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ثبرِبّ "  ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭ ه٬ٜ ا٦٣ 15 ٩ ٣ظذ ا٠ٛبدح 

اٛـش٢ُٰ ٢ٟ ٟؾ٘ٞ ٩اؽذ ا٩ اٗضش ُبرا ٛٞ ٯزِٔب ه٬ٜ هذد ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٗب١ اٛوذد صبلصخ ارا روذد 

 ا٠ٛؾ٠٘٪١ ٩عت ا١ ٯ٘٪١ ه٤ذ٧ٞ ٩رشا ٩ اال ٗب١ اٛزؾٰ٘ٞ ثبؿبل                         

 ُب٠ٛششم ا٠ٛظش٭ طشػ ارا ٗب١ اٛوذد اٗضش ٢ٟ صبلصخ ُب٦٣ ا٩عت ٩رشٯخ اٛوذد ٩اال ٗب١ 

 رظؾٰؼ االٟش ٩ روذٯٚ اٛزشٰٜ٘خ ه٬ٜ ٣ؾ٪ ٯزبلءٝ األؿشاٍاٛزؾٰ٘ٞ ثبؿبل ٩ ثـجٰوخ اٛؾبٙ ٯغزـٰن 

٩ ٣ظ٪ص اٛٔب٣٪١
8

.  
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. ٢ٟ ٓب٣٪١ االعشاءاد ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ االداسٯخ اٛغضائش٭ 1017ا٠ٛبدح  7  

  8 125ص .2008ٟظش .داس اٛ٘زت اٛٔب٣٪٣ٰخ .اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ا٤ٛضاهبد االداسٯخ .ؽغ٢ ٟؾ٠ذ ٤٧ذ 
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االعزٔبلٰٛخ ٩ اٛؾٰبد اٛؾٰبد ٟغبٛخ  شخظٰخ رو٤ٮ هذٝ اٛزؾٰض ال٭ ٢ٟ اٛخظ٪ٝ ا٩ اٛزوبؿَ  *

 ٩ ٛؼ٠ب١ هذاٛخ ٟشع٪ح ث٪اعـخ ٟن ٩ع٨خ ٣لش اؽذ٧ٞ ٩ٯ٨ِٞ ٧زا ػ٢٠ ا٠ٛجبدب اٛٔب٣٪٣ٰخ اٛوبٟخ

 ا٠ٛز٤بصهخ رـ٠ئ٢ ا٦ٰٛ األؿشاٍاٛزؾٰ٘ٞ ٯ٤جٌٮ ه٬ٜ اٛشخض اٛٔبئٞ ه٨ٰٜب ا١ رز٪ُش ٦ُٰ طِبد رغوٚ 

ُب٠ٛؾ٘ٞ اٛز٭ .٩ ا٬ٛ هذاٛز٦ ٩ ثبٛزخض اعزٔبلٰٛخ ا٠ٛؾ٘ٞ ٩ ؽٰبد٥ ُٮ ه٦ٜ٠ اص٤بء ٟجبششح اٛزؾٰ٘ٞ 

 ثوذح ه٪اٟٚ ٓذ رإصش ُٮ ٟزأصشا ٓذ ٯ٘٪١ اإلداس٭ٯز٪٬ٛ ا٤ٛلش ُٮ ا٤٠ٛبصهخ اٛخبطخ ثبٛؤذ 

اعزٔبلٰٛز٦ ٩ ؽٰبد٥ ٩ رشعن ٧ز٥ اٛو٪اٟٚ ٠ٗب ٯٔشس ثوغ ا٨ِٔٛبء ا٬ٛ اٛجٰئخ االٓزظبدٯخ ٩ االعز٠بهٰخ 

٩ اٛضٔبُٰخ اٛزٮ ٯ٤ز٠ٮ ا٨ٰٛب ا٠ٛؾ٘ٞ ٩ اٟب ا٬ٛ ٧٪ٯخ اٛخظ٪ٝ ٩ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام ٛزا ُٔذ اؽغ٤ذ 

اٛزششٯوبد ط٤وب ؽٰش ٣ظذ ه٬ٜ اٛضاٰٟخ ر٪اُش طِزٮ اٛؾٰبد ٩ االعزٔبلٙ ٩ٓذ عوٚ ا٠ٛششم 

 ه٬ٜ ٗٚ اٛلش٩ٍ اٛزٮ ٢ٟ األؿشاٍاٛغضائش٭ ه٬ٜ هبرْ ا٠ٛؾ٘ٞ اٛزضاٟب ٠٨ٟب اال ٧٩٪ اخـبس 

شب٨٣ب ا١ رضٰش اٛش٘٪ٕ ؽ٪ٙ ؽٰبد٥ ٩ اعزٔبلٰٛز٦ ٢ٟ رٜٔبء ٣ِغ٦ ثؾٰش ال ٯ٦٤٘٠ ٟجبششح ٨ٟب٦ٟ اال ثوذ 

 1015 طشاؽخ ٰٓب٦ٟ ثب٠٨٠ٛخ ٧٩زا ٟب ٣ظذ ه٦ٰٜ ا٠ٛبدح األؿشاٍاثبل٨ًٞ ث٨ز٥ اٛلش٩ٍ ٩ ٓج٪ٙ 

 األؿشاٍارا هٜٞ ا٠ٛؾ٘ٞ ا٦٣ ٓبثٚ ٜٛشد ٯخجش " اٛغضائش٭ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد٢ٟ ٓب٣٪١ 

 " ثزٖٛ ٩ال ٯغ٪ص ٦ٛ اٰٛٔبٝ ثب٠٨٠ٛخ اال ثوذ ٟ٪أُز٨ٞ

ع٤غٰخ ا٠ٛؾ٘ٞ ٩ خجشر٦ ٛٞ ٯشزشؽ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ا١ ٯ٘٪١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٢ٟ ع٤ظ ا٩ ع٤غٰخ  *

 اٛخظ٪ٟخ االرِبّ ه٬ٜ ا١ ٯ٘٪١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٢ٟ رٗش ا٩ ا٣ض٬ ا٩ ٢ٟ ع٤غٰخ ألؿشاٍٟو٤ٰخ ٠ُٰب ا١ 

 ٠ٗب ر٧ت اًٜت ا٨ِٔٛبء ا٬ٛ ا٦٣ ٰٛظ ٤٧بٕ ٟب ٯؾ٪ٙ ر٪ٛٮ األؿشاٍٟؾذدح ٨ُ٪ ٟزش٩ٕ ٛؾشٯخ 

ا٠ٛشاح ٠٨٠ٛخ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ٛ٪ ٛٞ ٯ٤ض اٛٔب٣٪١ ه٬ٜ ع٪اص رٖٛ ُِٜغِخ اٛزؾٰ٘ٞ رٔ٪ٝ ه٬ٜ صٔخ اٛخظ٪ٝ ُٮ 

شخظٰخ ا٠ٛؾ٘ٞ ُبًٜت ٓ٪ا٢ٰ٣ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛخزِٜخ ٛٞ رز٤ب٩ٙ ع٤غٰخ ا٠ٛؾ٘ٞ ٩رشٗذ رٖٛ الرِبّ 

 اال ارا ارِٔب ه٬ٜ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٢٠ٟ ٯ٤ز٠٪١ ا٬ٛ ع٤غٰخ ٟو٤ٰخ ُب٦٣ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ٯغت األؿشاٍ

 .ر٤ِٰز ٟب رٞ االرِبّ ه٦ٰٜ 

 ثبهزجبس٥ آذس ٢ٟ ًٰش٥ األؿشاٍ ًٰش ا٦٣ ٢ٟ ا٠ٛغزؾغ٢ ا١ ٯ٘٪١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٢ٟ ٣ِظ ع٤غٰخ 

 ا٬ٛ ثبإلػبُخ ٩ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام اإلعشاءاده٬ٜ اٛوٜٞ ثٌٜخ اٛخظ٪ٝ ٩ اؽ٘بٝ اٛٔب٣٪١ ا٠ٛخزبس ه٬ٜ 

 .٩ُشح اٛز٘بَٰٛ 

ٛٔ٪ا٢ٰ٣ ع٘زذ ه٢ ششؽ اٛخجشح ٩ اِٛ٘بءح اٛ٪عت ر٪اُش٧ب ُٮ ا٠ٛؾ٘ٞ ا ٠ٗب ٣غذ اًٜت 

٩رشٗذ االٟش ا٬ٛ رٔذٯش ؿشُٮ ا٤ٛضام ه٤ذ االرِبّ ه٬ٜ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ٓذ ٯ٘٪١ ٢ٟ االؽغ٢ ا١ ٯخزبس 

 .اٛـشُب١ ٟؾ٠٘ب ر٩ خجشح ٩ ِٗبءح ُٮ ٟغبٙ ا٤ٛضام ؽٰش ا١ خجشح ا٠ٛؾ٘ٞ روزجش ٟجوش صٔخ 
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 طشق تؼييٍ انًحكى : انفشع انثبَي 

 ٛـشُٮ ا٤ٛضام ث٠و٬٤ ٯشاهٮ اإلسادح ُٮ اخزٰبس ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٧٪ اه٠بٙ عٜـب١ األطٚ ا١ 

ُٮ ؿشٯٔخ رشٰ٘ٚ ا٨ٰٛئخ اٛشػبئٰخ ُبٛـشُب١ ثبسادر٠٨ب ٯخزبسا١ ٟؾ٠٨ٰ٠٘ب ٩ال ٯ٪عذ ٟب ٯؾذ ٢ٟ ٧ز٥ 

 ٰٓذ ٟب داٝ االرِبّ ٯٔؼٮ ثزٖٛ ُٮ ؽبٛخ ٟب ارا ٩عذ هبئْ ؽبٙ د١٩ رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ أ٭ اإلسادح

 ثبٛـشٯٔخ اٛشػبئٰخ ٯذخٚ اٛٔؼبء ثب٠ٛغبهذ ٢ٟ اعٚ رؾْٰٔ رٖٛ ٩ هٜج٦ ع٤ؾب٩ٙ ششػ رٖٛ ٠ُٰب ٯٜٮ 

 ٛؤلؿشاٍاٛـشٯٔخ اٛشػبئٰخ ُٮ رو٢ٰٰ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٧ز٥ اٛـشٯٔخ ٧ٮ ا٠ٛجذا اٛوبٝ رٖٛ ا١  *

اٛؾشٯخ ُٮ اخزٰبس ٟؾ٨ٰ٠٘ٞ ٩ رٖٛ ال١ ٟجوش االرِبّ ه٬ٜ اٛزؾٰ٘ٞ عبء ٢ٟ اٛضٔخ ُٮ ؽغ٢ رٔذٯش 

 ٜٛـش٢ُٰ ٧٩ٮ ِٟ٘٪ٛخ ٠٨ٛب ٓب٣٪٣ب األعبعٰخا٠ٛؾ٘ٞ ٩ؽغ٢ هذاٛز٦ ٩ ؽشٯخ االخزٰبس ٧ز٥ ٢ٟ اٛؾٔ٪ّ 

ع٪اء ٓجٚ ثذاٯخ خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ارا ٟب ؽذس ٟب ٯغ٪عت ا٣ز٨بء ٠٨ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ثشد٥ ا٩ هض٦ٛ ا٩ 

 ٧٪ ا٠ٛشعن ُٮ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ع٪اء روْٜ االٟش ثبٛزؾٰ٘ٞ اإلسادحر٤ؾٰز٦ ا٩ ثب٭ عجت اخش ُغٜـب١ 

اٛذاخٜٮ ا٩ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذ٩ٛٮ
9

 ا٬ٛ ٩ع٪ة ا١ ٯزؼ٢٠ ششؽ اٛزؾٰ٘ٞ رؾذ ؿبئٜخ اإلشبسح٩ رغذس 

اٛجـبل١ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٘ٞ ا٩ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٩ رؾذٯذ ِٰٰٗخ رو٨٤ٰٰٞ ٩ ثبٛزبٛٮ ُب١ رؾذٯذ ِٰٰٗخ اٛزو٢ٰٰ روزجش 

اٟب اٛؾبٙ ثب٤ٛغجخ ٠ٜٛششم اِٛش٣غٮ ُب٦٣ ٗشط ٟجذا اٛشػبئٰخ ُٮ رو٢ٰٰ ٧ٰئخ .ششؿب ٛظؾخ اٛزؾٰ٘ٞ 

ٯو٢ٰ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛؾ٘ٞ "  ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ اٛغذٯذ ه٬ٜ ا٦٣ 1444اٛزؾٰ٘ٞ ؽٰش ر٤ض ا٠ٛبدح  

ا٩ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٩ ٯج٢ٰ ؿشٯٔخ رو٨٤ٰٰٞ ٩ ٯ٢٘٠ ا١ ٯ٘٪١ رٖٛ ثبٛؾبٛخ ه٬ٜ ٣لبٝ رؾ٠ٰ٘ٮ ارا خبل ارِبّ 

 ٩ 1451 ا٬ٛ ٧زا االٟش ٯزٞ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٘ٞ ا٩ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٩ُٔب الؽ٘بٝ ا٠ٛ٪اد  اإلشبسحاٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ 

145410
 

"  اٟب ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭ ٨ُ٪ االخش ٗشط اٛشػبئٰخ ُٮ رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ث٤ظ٦ 

٩ اخزٰبس ا٠ٛؾ٘ٞ ٓذ ٯزٞ ُٮ ارِبّ ..." رش٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ثبرِبّ اٛـش٢ُٰ ٢ٟ ٟؾ٘ٞ ٩اؽذ ا٩ اٗضش 

اٛزؾٰ٘ٞ ٟجبششح ع٪اء ُٮ اٛششؽ اٛ٪ ا٠ٛشبؿشح ٩ ه٬ٜ رٖٛ ٛٞ ٯغوٚ ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ ُٮ اٛٔب٣٪١ 

 .اٛغذٯذ ٢ٟ رو٢ٰٰ اشخبص ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ششؿب ٛظؾخ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ 

اٛـشٯٔخ اٛٔؼبئٰخ ُٮ اخزٰبس ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٓذ ٯؾذس اش٘بٙ ُٮ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٩ هبدح ٟب  *

ٯزٞ ٩ع٪د طو٪ثخ ُٮ رؾذٯذ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ثبٛـشٯٔخ اٛغبِٛخ اٛزٗش ٩ ٧ٮ اخزٰبس اٛخظ٪ٝ ٠ٛؾ٨ٰ٠٘ٞ 

 ثبٛوذد اِٛشد٭ ا٩ ا٨ٰٛئخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٧زا ٣برظ ه٢ هذح اهزجبساد أشخبطبع٪اء ٗشخض ٩اؽذ ا٩ 

ر٠غٖ ٗٚ ؿشٍ ث٠ؾ٘ٞ ٟو٢ٰ ٩ ٯؾذس ا١ ٯ٘٪١ ٤٧بٕ طو٪ثخ ٩ُٮ ٧زا ا٠ٛغبٙ اهـ٬ ا٠ٛششم 

"  ؽٰش ر٤ض ه٬ٜ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1009اٛغضائش٭ ٢ٟ خبلٙ ٣ض ا٠ٛبدح 

 رو٢ٰٰ ئعشاءاد ا٩ ث٤٠بعجخ ر٤ِٰز األؿشاٍارا اهزشػذ طو٪ثخ رشٰ٘ٚ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ثِوٚ اؽذ 

                                                             
9
٢ٟ ٓب٣٪١ االعشاءاد ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ االداسٯخ اٛغضائش٭ 1041ا٠ٛبدح    

10
 ART 1444 de la convenction d’arbitraze desigre de la echeant par reference a un reglenert d’rbitraze,le on les arbitres 

ou prevoit les modalikes et lan desizmeatio, a defant …att 1451 a 1454. 
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ا٠ٛؾ٘ٞ ا٩ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٯو٢ٰ ا٠ٛؾ٘ٞ ا٩ ا٠ٛؾ٠٘٪١ ٢ٟ ٓجٚ سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛ٪آن ُٮ دائشح 

..."اخزظبط٨ب 
11

 ُبٛٔؼبء ٯٔذٝ ٟغبهذح ٜٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٜٮ ٛزشٰ٘ٚ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ 
12
 

 ٠ٛب ٗب١ ؿشٯْ رذخٚ اٛٔؼبء ثب٠ٛغبهذح ُٮ رشٰ٘ٚ  ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٯوزجش ٟغٜ٘ب اعزض٤بئٰب ا٩ 

اؽزٰبؿٰب ُب٦٣ ٯشزشؽ  ٛ٪ع٪د ٧زا ا٠ٛغٜٖ ششؿب١ اعبعٰب١ ٠٧ب ٩ ع٪د ٣ضام ٩٩ع٪د طو٪ثبد ُٮ 

 .رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ 

 طشاؽخ ٢ٟ خبلٙ أشبس ه٬ٜ ه٘ظ ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ ٩ اٛغضائش٭ ُب١ ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ 

ارا ؽظٜذ ثوذ "  ٢ٟ ٓب٣٪١ ا٠ٛشاُوبد ا٠ٛذ٣ٰخ اٛغبثْ ا٦٣ األ٬ٛ٩ ٢ٟ اِٛٔشح ٣1444ض ا٠ٛبدح 

٣ش٪ة ا٤ٛضام طو٪ثخ ُٮ رشٰ٘ٚ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ثِوٚ اؽذ االُشاد ا٩ ُٮ ر٤ِٰز ؿشٍ رو٨٤ٰٰٞ ه٢ٰ 

 ٯ٤بٯش 13 ٢ٟ ٟشع٪ٝ 1453 رٔبث٨ٜب ا٠ٛبدح أخش٢ٟ٩٫ ع٨خ " سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ ا٠ٛؾ٘ٞ ا٩ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ 

 ٢ٟ األؿشاٍارا ٗب١ ا٤ٛضام ٓبئ٠ب ث٢ٰ اٗضش٢ٟ ؿش٢ُٰ  ٩ٛٞ رز٢٘٠ ٧ز٥ "  اٛزٮ ر٤ض ه٬ٜ ا٦٣ 2011

االرِبّ ه٬ٜ ؿشٯٔخ رشٰ٘ٚ ا٨ٰٛئخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٯو٢ٰ ه٤ذ٧ب ا٠ٛؾ٘ٞ ا٩ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ اٟب اٛشخض ا٤٠ٛ٪ؽ ث٦ 

ر٤لٰٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ اٟب اٛٔبػٮ ا٠ٛغبهذ ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ر٤لٰٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٤ٟ٪ؿب ثشخض ٟو٢ٰ ٩اهزجشد 

 ا١ اٛـٜت ا٠ٛٔذٝ ٢ٟ اؽذ 1981 ٯ٪ٰٛ٪ 9ٟؾ٠٘خ اعزئ٤بٍ ثبسٯظ ُٮ ؽ٨٠٘ب اٛظبدس ثزبسٯخ 

 ٩ اٛز٭ ٯٜز٠ظ ٦ُٰ ثزو٢ٰٰ ٟؾ٘ٞ ٓجٚ ٩ع٪د ا٤ٛضام ٯوذ ؿٜجب خبٰٛب ٢ٟ ٗٚ ٟظٜؾخ ٩ األؿشاٍ

 األؿشاٍع٘٪د ا٠ٛششه٢ٰ ا٠ٛظش٭ ٩ اٛغضائش٭ ه٬ٜ ششؽ ا٤ٛضام ال ٯو٤ٮ ُزؼ اٛجبة اٟبٝ 

ٜٛز٧بة ا٬ٛ اٛٔؼبء ٛزو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٘ٞ ٓجٚ ٣ش٪ة ا٤ٛضام ٢٠ُ ع٨خ رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ال ٯزٞ ًبٛجب اال 

 ث٠٪عج٦ هشع ٣ضام عجْ ٣ش٪ؤ٥ األؿشاٍثوذ ٣ش٪ة ٣ضام ثبِٛوٚ ال١ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ اٛز٭ ٯٔجٚ 

ه٬ٜ اٛزؾٰ٘ٞ
13

 ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٩ ِٰٰٗخ أع٠بء ٯغت ا١ ٯزؼ٢٠ ؿبئٜخ اٛجـبل١ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام ٩ 

رو٨٤ٰٰٞ
14

.  

 ا٣ِغ٨ٞ اٜٛغ٪ء ا٬ٛ اٛٔؼبء ٛزشٰ٘ٚ األؿشاٍ ٯغز٤زظ ٢ٟ رٖٛ ا٦٣ ٢ٟ ًٰش ا٠ٛؤ٪ٙ ا١ ٯَٜ٘ 

 ٢ٟ٩ ع٨خ صب٣ٰخ ُب١ اٛذه٪٫ ال رٔجٚ  ارا ا٣ز٬ِ ششؽ أطبل٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ د١٩ ٩ع٪د ٣ضام 

 ا٬ٛ اٛٔؼبء ٢ٟ اعٚ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٓجٚ ٣ش٪ة ا٤ٛضام األؿشاٍا٠ٛظٜؾخ ٩ ثب٤ٛزٰغخ ارا ٛغب اؽذ 

٧٪ هذٝ ٓج٪ٙ ده٪ا٥ ال٣زِبء ششؽ ا٠ٛظٜؾخ ٨ُٰب
15

.  

ٯٜضٝ  " اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1018  ٢ٟ٩ ع٨خ صبٛضخ ٓذ اشزشؿذ ا٠ٛبدح 

 اش٨ش رجذا ٢ٟ ربسٯخ رو٨٤ٰٰٞ ا٩ ٢ٟ ربسٯخ اخـبس ٟؾ٠٘خ أسثوخا٠ٛؾ٠٘٪١ ثبر٠بٝ ٠٨ٟز٨ٞ ُٮ كشٍ 

                                                             
1111

  09.08 اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب١٩ 1009ا٠ٛبدح  
12

92ص.2009ٛج٤ب١   .٤ٟ3ش٪ساد اٛؾٜجٮ اٛؾٔ٪ٰٓخ ؽ.اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ اٛجٜذا١ اٛوشثٰخ .هجذ اٛؾ٠ٰذ االؽذة    
13

  اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1011ا٠ٛبدح  
14

  ٢ٟ ٣ِظ اٛٔب٣٪١ 1012ا٠ٛبدح  
15

97 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ اٛذ٩ٛٮ ا٠ٛظش٭ سٓٞ األ٬ٛ٩ ُٔشح 12ا٠ٛبدح    
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 ٯشاد ؽغ٦٠ ه٢ ؿشٯْ اٛزؾٰ٘ٞ األؿشاٍاٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٧ز٥ اٛوجبسح رذٙ ه٬ٜ ا١ ٤٧بٕ ٣ضاهب ٓبئ٠ب ث٢ٰ 

 .٩ اٛظو٪ثخ اٛ٪ؽٰذح ُٮ رٖٛ ٧ٮ هذٝ اٗز٠بٙ رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ

 ٛزذخٚ اٛٔؼبء ٠ٜٛغبهذح ُٮ رشٰ٘ٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ع٪د طو٪ثخ ُٮ رشٰ٘ٚ أٯؼب ٠ٗب ٯشزشؽ 

ارا اهزشػذ " ه٬ٜ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1009ا٨ٰٛئخ ٩ ه٦ٰٜ ُٔذ ٣ظذ ا٠ٛبدح 

 رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٘ٞ ا٩ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ئعشاءاد ا٩ ث٤٠بعجخ ر٤ِٰز األؿشاٍطو٪ثخ رشٰ٘ٚ اٛزؾٰ٘ٞ ثِوٚ اؽذ 

 " .٢ٟ ٓجٚ سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛ٪آن ُٮ دائشح اخزظبط٨ب ٟؾٚ اثشاٝ اٛؤذ ا٩ ٟؾٚ ر٤ِٰز٥

 اٟب األطٚ ٩ ٠ٗب ع٤ِٜب اٛزٗش ُب١ ٩ع٪د طو٪ثبد ٧ٮ اعزض٤بء ٜٛز٧بة ا٬ٛ اٛٔؼبء ٩ ٰٛظ 

 ٩ اإلسادح ُبل ٯغ٪ص ٜٛٔؼبء اٛزذخٚ اؽزشاٟب ٛغٜـب١ اٛشأ١ طو٪ثخ ُٮ ٧زا األؿشاٍارا ٛٞ ٯوزشع 

 اٛٔؼبء ال ٯو٪د ٦ٛ د٩س ُٮ ٟغبهذح ا٠ٛؾ٠٘خ ٛغ٠بم اٛش٨٪د ارا اٟز٤ن شب٧ذ ه٢ اٛؾؼ٪س ا٩ أٯؼب

ُٮ اٛضاٝ اشخبص ثزٔذٯٞ ٩صبئْ ٩ ٟغز٤ذاد رغبهذ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ٗشَ اٛؾٰٔٔخ اال ُٮ رؾذٯذ ا٨٠ٜٛخ 

 .ارا روزس ٩ط٪ٙ اٛـش٢ُٰ ا٬ٛ ارِبّ ه٬ٜ اٛز٠ذٯذ

 

  سيش خصٕيخ انتحكيى ٔ كيفيخ اَقضبءْب في انؼقٕد االداسيخإجشاءاد: انًطهت انثبَي 

 ئعشاءاد ثوذ ٓج٪ٙ ا٠ٛؾ٘ٞ ا٠٨٠ٛخ ا٠ٛغ٤ذح ا٦ٰٛ ٩ رشٰ٘ٚ ا٨ٰٛئخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٯ٢٘٠ اٛٔ٪ٙ ا١ 

 ه٪اسع ٓجٚ اإلعشاءاد ٓذ ثذاد اال ارا اهزشػذ ٧ز٥ اإلداسٯخاٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ٤ٟبصهبد اٛؤ٪د 

 ٩ال ٯؾذ ٢ٟ ٧ز٥ اٛؾشٯخ اال اٛٔ٪اهذ األؿشاٍ ئسادح ه٬ٜ اإلعشاءادطذ٩س اٛزؾٰ٘ٞ ٠ٗب رشر٘ض ٧ز٥ 

 اإلعشاءاد اٛزؾٰ٘ٞ ٯزـٜت شٰٜ٘بد ٗجٰشح ُٮ ئعشاءاد ٗـشٍ ُٮ اإلداسحاالٟشح ؽٰش ا١ ؽؼ٪س 

 اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ اِٛشم ئعشاءاداٛزٮ رؾ٘ٞ عٰش ا٤٠ٛبصهخ ٟؾٚ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ُٮ ٧زا ا٠ٛـٜت ع٤ز٤ب٩ٙ عٰش 

 . ُٮ اِٛشم اٛضب٣ٮ اإلداسٯخ صٞ ا٣ٔؼبء خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ٤ٟبصهبد اٛؤ٪د األ٩ٙ

  انتحكيى إجشاءادثذء سيش  : األٔلانفشع 

 رخؼن ٗبطٚ هبٝ اإلداسٯخ ا٤٠ٛبصهخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ُٮ اٛؤ٪د ئعشاءاد ٠ٗب اع٤ِٜب اٛزٗش ُب١ 

 ٢ٟ ربسٯخ اإلعشاءاد اال ارا٤٧بٕ ٗب٣ذ ه٪اسع ُٮ اٛٔ٪اهذ االٟشح ٩ رجذا ٧ز٥ األؿشاٍالداسح 

 .رجٰٜي ا٠ٛذهٮ ه٦ٰٜ ثبٛخظ٪ٟخ ٩ ٧٪ ُٮ ؽذ رار٦ ربسٯخ ا٣ؤبد اٛخظ٪ٟخ 

ؿٜت اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٧٪ رٖٛ اٛـٜت اٛز٭ ٯ٪ع٦٨ اؽذ ؿشُٮ اٛزؾٰ٘ٞ ا٬ٛ ٟشٗض اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛزِْ ه٦ٰٜ 

 اٛبلصٟخ ٛزؾشٯ٦٘ ٩اعز٠٘ب٦ٛاإلعشاءادٯخـش ٦ُٰ ه٢ سًجز٦ ُٮ سُن ده٪٫ ا٬ٛ ا٠ٛؾ٘ٞ ٩ ارخبر 
16
 

 اٛغضائش٭ ا١ ا٤ٛضام ٯوشع اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1010ؽٰش رٔؼٮ ا٠ٛبدح 

 .  ٟوب ا٩ ٢ٟ اٛـشٍ اٛز٭ ٯ٦٠٨ اٛزوغٰٚاألؿشاٍه٬ٜ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ ٓجٚ 

                                                             
16

ٟزٗشح ٤ٰٛٚ ش٨بدح ٟبعزٰش عبٟوخ اٛؾٔ٪ّ ٟ٪ٛ٪د ٟو٠ش٭ .  اٛغضائش٭ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاداٛـشّ اٛجذٯٜخ ٛؾٚ ا٤ٛضاهبد ؿجٔب ٛٔب٣٪١ .صٯش٭ ص٧ٰخ  

113ص.2015.رٰض٭ ٩ص٩  



  اإلدارية العقود منازعات في التحكيم خصومة إجراءات                                 :الثاني الفصل

 

 
33 

 ث٠٪عت األؿشاٍ اال ا١ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٛٞ ٯزـشّ ا٬ٛ اعشاء ؿٜت اٛزؾٰ٘ٞ ربسٗب االٟش ٛؾشٯخ 

 ٦٤ٟ ٢٘ٛ ارا ر٪ٛذ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٠٨ٟز٨ب ُب١ الئؾز٨ب هبدح ٟب رش٠ٚ ٓ٪اهذ 1043 ٩ 1019ا٠ٛبدر٢ٰ 

 .ِٟظٜخ رزوْٜ ثِٰٰ٘خ رٔذٯٞ ؿٜت اٛزؾٰ٘ٞ 

ُـٜت اٛزؾٰ٘ٞ ٯ٪ع٦٨ اؽذ اٛـش٢ُٰ ا٬ٛ االخش ا٩ ا٬ٛ ٟشٗض اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛزِْ ه٦ٰٜ ٰٛخـش٥   

ثشًجز٦ ُٮ ؽٚ ا٤ٛضام ث٪اعـخ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٰٛظ ٛزجٰٜي ٧زا اٛـٜت ش٘ٚ ٟو٢ٰ ٟب٨٠ٛٞ ا١ ٯ٘٪١ ٗبُٰب ٩ 

ٟغزغ٠وب ٜٛجٰب٣بد اٛبلصٟخ ٗبعٞ ٩ ه٤٪ا١ ٗٚ ٢ٟ ؿبٛت اٛزؾٰ٘ٞ ٩ اٛخظٞ ٩ ٟ٪عض ه٢ ٩ٓبئن 

اٛذه٪٫ ٩ اٛـٜجبد ٩ ٯشُْ ٧زا اٛـٜت ثبٛ٪صبئْ ا٠ٛضجزخ ٛظؾخ اٛ٪صبئْ ٩ ٧٪ ٟب ٯش٘ٚ َٟٜ 

ٟ٪ػ٪م ده٪٫ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ اٛز٭ ٯ٘٪١ ه٬ٜ ٣غخ ثوذد اؿشاٍ ا٤ٛضام
17
  

 نغخ انتحكيى  - 1

 ُٮ ٟ٪اد٥ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛزؾٰ٘ٞ ا١ ا٠ٛششم اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٣غذ ُٮ ٓب٣٪١ 

 ُٮ رؾذٯذ اٌٜٛخ ا٠ٛغزو٠ٜخ ُٮ اٛزؾٰ٘ٞ ثٚ ُشع ٧زا األؿشاٍاٛغضائش٭ ٛٞ ٯ٤ض ٩ ٛٞ ٯؾظش 

  .اإلسادح ؽٰش ٦ٛ ؽشٯخ اخزٰبس اٌٜٛخ ه٠بل ث٠جذا عٜـب١ ٛؤلؿشاٍاالٟش 

 ٩ ر٧ت ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ ا٬ٛ ٣ِظ ٟب ارغ٦ ا٦ٰٛ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ار ٛٞ ٯ٤ض ه٬ٜ اٌٜٛخ ٩ 

ٯغش٭ اٛزؾٰ٘ٞ "  ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭ ثب٤ٛض اٛزبٛٮ األ٬ٛ٩ اِٛٔشح 29ٓذ هبٛغذ ا٠ٛبدح 

 ٩ ٯغش٭ ؽ٘ٞ االرِبّ أخش٫ثبٌٜٛخ اٛوشثٰخ ٟب ٛٞ ٯزِْ اٛـشُب١ ا٩ رؾذد ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٌٛخ ا٩ ٌٛبد 

ا٩ اٛٔشاس ه٬ٜ ٌٛخ اٛجٰب٣بد ٩ ا٠ٛزٗشاد ا٠ٛ٘ز٪ثخ ٩ ه٬ٜ ا٠ٛشاُوبد اٛش٨ِٰخ ٩ ٗزٖٛ ٗٚ ٓشاس رزخز٥ 

٧ز٥ ا٨ٰٛئخ ا٩ سعبٛخ ر٪ع٨٨ب ا٩ ؽ٘ٞ رظذس٥ ٟب ٛٞ ٯ٤ض ارِبّ اٛـش٢ُٰ ا٩ ٓشاس ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ 

"ًٰش رٖٛ
18
 

 يكبٌ انتحكيى  - 2

 ٛـشُٮ اٛزؾٰ٘ٞ االرِبّ ه٬ٜ ٟ٘ب١ اٛزؾٰ٘ٞ
19
 ا٠ٛزخبط٠خ ثبالرِبّ ه٬ٜ األؿشا٧٩ٍ٪ ٰٓبٝ  

رؾذٯذ ا٠ٛ٘ب١ ا٤٠ٛبعت ٤ٛلش اٛخظ٪ٟخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٢٘ٛ ارا ٯ٤٠ؼ خبل ارِب٨ٓٞ ٢ٟ رؾذٯذ ٟ٘ب١ اٛزؾٰ٘ٞ 

 هذٯذح ُبٛٔؼبء ُٮ اٛذ٩ٛخ ئعشائٰخ٩اخزٰبس ٟ٘ب١ اٛزؾٰ٘ٞ ٯزشرت ه٦ٰٜ اصبس .ٯ٘٪١ ٨ٰٛئخ اٛزؾٰ٘ٞ رٖٛ 

اٛزٮ اٛزؾٰ٘ٞ ٨ُٰب ٦ٛ عٜـبد ٩اعوخ ُٮ دهٞ عٰش اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ اُغبد ُبهٰٜز٦ ُٔب٣٪١ ٟ٘ب١ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ٩ٓذ ٯ٤٠ؼ ٧ٰئبد اٛزؾٰ٘ٞ عٜـبد ٩اعوخ ا٩ ٯؼن ٰٓ٪دا ه٬ٜ اخزٰبس اإلعشاءادٯِشع سٓبثخ ه٬ٜ 

 اإلعشاءادا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٩ ثظِخ خبطخ ٟب ٯزوْٜ ث٠إ٧بلد ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٩ شش٩ؽ رو٨٤ٰٰٞ ٩ رش٘ٚ 

ُؼبل ه٢ اٛذ٩س اٛز٭ ٯٜوج٦ اخزٰبس ٟ٘ب١ اٛزؾٰ٘ٞ ٠ٗإشش ٛزؾذٯذ اٛٔب٣٪١ االعشائٮ اٛ٪اعت اٛزـجْٰ 

                                                             
17

اٛشَٜ .ٰٜٗخ اٛؾٔ٪ّ عبٟوخ ؽغٰجخ ث٢ ث٪هٜٮ .ش٨بدح ٟبعزٰش .دساعخ ٟٔبس٣خ . اٛذ٩ٰٛخ اإلداسٯخاٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ٤ٟبصهبد اٛؤ٪د .خش٩ثٮ ٯغ٤ٰ٠خ .خ٤٪عخ ع٨بٝ  

69ص.2016.  
18

133ص .2008.ٟظش .داس اٛ٘زت اٛٔب٣٪٣ٰخ  .اإلداسٯخاٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ا٤ٛبصهبد .ؽغ٢ ٟؾ٠ذ ٤٧ذ    
19

  294ص.2006ٟظش .داس اٛ٘زت اٛٔب٣٪٣ٰخ .اٛزؾٰ٘ٞ اٛزغبس٭ .ؽغ٤ٮ  ا٠ٛظش٭  
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٩ ر٪عذ ثوغ اٛؼ٪اثؾ اٛزٮ ٯ٢٘٠ ه٬ٜ ػ٪ء٧ب ٨ٰٜٛئخ اخزٰبس ٟ٘ب١ اٛزؾٰ٘ٞ رزوْٜ ثبٛـش٢ُٰ ٩ 

 كش٩ٍ اٛٔؼٰخ ٩ُٔب ٛـجٰوخ ٩ كش٩ٍ ا٤ٛضام

 اجبل انتحكيى  - 3

 ه٠ٰٜخ اٛزؾٰ٘ٞ ُب١ رؾذٯذ ئعشاءاد ارا ٗب١ رؾذٯذ ٟ٘ب١ اٛزؾٰ٘ٞ ٯجذ٩ ٠٨ٟب ؽٰش ر٤ـْٜ ٦٤ٟ 

 ٯو٤ٮ اإلعشاءاد ؽٰش ا١ رؾذٯذ ٩ٓذ ثذء األ٠٧ٰخ ٓذ ٯِ٪٦ٓ ٢ٟ ؽٰش اإلعشاءادصٟب١ ثذا رٜٖ 

رؾذٯذ اٛ٪ٓذ اٛز٭ روزجش ٓذ سُوذ ٦ُٰ اٛذه٪٫ اٟبٝ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٩رٖٛ ثزٔذٯٞ ا٠ٛذهٮ ؿٜت اٛزؾٰ٘ٞ 

 اخـبس ا٠ٛـٜ٪ة ٜٛزؾٰ٘ٞ ػذ٥ ُٮ ًؼ٪١ ٟذح ص٤ٰٟخ األخٰشا٬ٛ رٜٖ ا٨ٰٛئخ ٩ٓذ ٯزو٢ٰ ه٬ٜ ٧زا 

ٟؾذدح ٢ٟ رٖٛ اٛ٪ٓذ
20

 ال١ اٛؤذ ٯج٬ٔ األؿشاٍ ٧٪ ارِبّ أعبعٮ رخؼن ٨ٟٜخ اٛزؾٰ٘ٞ ا٬ٛ ٟجذا 

 اش٨ش رجذا ٢ٟ ربسٯخ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٩ اخـبس أسثوخطؾٰؾب ٩ ا١ ٛٞ ٯزِٔب ه٬ٜ ا٨٠ٜٛخ ٩ ٧ٮ 

  .اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1018ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٧زا اعز٤بدا ا٬ٛ ٣ض ا٠ٛبدح 

 ٩ ارا ٛٞ ٯ٢٘ ٤٧بٕ ارِبّ ٯ٘٪١ اٛز٠ذٯذ األؿشاٍ ٯ٢٘٠ ر٠ذٯذ ٧زا االعٚ ارِبٓب ث٠٪عت ٟ٪أُخ 

٩ُٔب ٤ٛلبٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ُٮ ًٰبة رٖٛ ٯ٘٪١ اٛز٠ذٯذ ٓؼبئٰب ٢ٟ ؿشٍ سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ ا٠ٛخزظخ
21
 

 ارا ٗب٣ذ االرِبٰٓخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ال رؾذد ا٨٠ٜٛخ ُب١ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ُب١ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٜٮ 

اِٛش٣غٮ ٯوزجش ا١ ٨ٟٜخ اٛزؾٰ٘ٞ ٧ٮ عزخ اش٨ش اهزجبسا ٢ٟ ٯ٪ٝ ٓج٪ٙ اخش ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٠ٛو٢ٰٰ٤ ٠٨٠ٛز٦ 

٩ ٯ٢٘٠ ر٠ذٯذ ا٨٠ٜٛخ اٛٔب٣٪٣ٰخ ا٩ االرِبٰٓخ اٟب ثبرِبّ اِٛشٓبء ا٩ ثـٜت ٟٔذٝ ٢ٟ اؽذ٧ٞ ا٩ ٢ٟ 

 .ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ا٬ٛ سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛوٰٜب ا٩ ا٬ٛ سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزغبسٯخ 

 ٩ٰٛظ ٠ٜٛؾ٠٘خ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ طبلؽٰخ اٛز٠ذٯذ اال ارا ٗب١ اِٛشٓبء ٓذ ُشػ٪ا ه٬ٜ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ 

ثزٖٛ ثظ٪سح ٩اػؾخ ٩ٯٔزؼٮ ا١ ٯ٘٪١ اٛزِ٪ٯغ ثبٛز٠ذٯذ ٟؾذدا ٩٩اػؾب ار ا١ ٠٨ٟخ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ 

ال رزؼ٢٠ ثؾذ رار٨ب طبلؽٰخ اٛز٠ذٯذ
22
 

 ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ األسثو٢ٰ اٟب ثب٤ٛغجخ ٠ٜٛششم ا٠ٛظش٭ ُٔذ ٣ض ُٮ ا٠ٛبدح اٛخبٟغخ ٩ 

ا٠ٛظش٭ ه٬ٜ ِٰٰٗخ اؽزغبة ٰٟوبد اٛزؾٰ٘ٞ ؽٰش ؽذدد ا٠ٛبدح اٛغبِٛخ اٛزٗش ا٠ٛذح اٛزٮ ٯغت ا٨٣بء 

 اٛزؾٰ٘ٞ خبل٨ٛب ٤ٟز االرِبّ ه٦ٰٜ ٩ ؽز٬ طذ٩س ؽ٘ٞ ثشب٦٣ ٢ٟ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ا٤ٛؾ٪ ئعشاءاد

 :اٛزبٛٮ 

 اٛزؾٰ٘ٞ ٩ طذ٩س ؽ٘ٞ ٨ُٰب ئعشاءادارا ارِْ ؿشُٮ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ٟذح ٟو٤ٰخ ٯزٞ خبل٨ٛب ا٨٣بء  - 1

 .ُب٦٣ ٯغت ه٬ٜ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ االٛزضاٝ ث٨ز٥ ا٠ٛذح ٩ اطذاس ؽ٨٠٘ب خبل٨ٛب 

                                                             
20

268ص .2012.اٛغضائش .داس ٧٪ٟخ .اٛزؾٰ٘ٞ اٛزغبس٭ اٛذ٩ٛٮ .ٛض٧ش ث٢ عوٰذ    
21

58ص.2014.عبٟوخ اٛغضائش .ٰٜٗخ اٛؾٔ٪ّ .ٟزٗشح ٟبعغزٰش  .اإلداس٭ اٛزؾٰ٘ٞ اإلداسٯخاٛـشّ اٛ٪دٯخ ٛؾٚ ا٤ٛضاهبد .ُشؿبط اٛض٧شح    
22

72ص.اٛٔب٧شح.داس ا٠ٛوبسٍ.اٛزؾٰ٘ٞ اٛذ٩ٛٮ.1998ؿجوخ.اٛغضء اٛضب٣ٮ.ٟ٪ع٪هخ اٛزؾٰ٘ٞ .هجذ اٛؾ٠ٰذ االؽذة    
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ارا ٛٞ ٯزِْ اٛـشُب١ ه٬ٜ ٟذح ٟؾذدح ُب٦٣ ٯغت ه٬ٜ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ا١ رظذس ؽ٨٠٘ب ثظذد  - 2

 اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛوش٩ع ه٨ٰٜب خبلٙ ٟذح اص٤ٮ هشش ش٨شا ٢ٟ ربسٯخ ثذء اعشاءار٦

 ع٪اء ارِْ اٛـش٢ُٰ ه٬ٜ ٟذح ٟو٤ٰخ ه٬ٜ اطذاس ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ ٛٞ ٯزِٔب األؽ٪اُٙٮ ع٠ٰن  - 3

ٯغ٪ص ٨ٰٛئخ اٛزؾٰ٘ٞ ر٠ذٯذ ا٠ٰٛوبد ٠ٛذح ال رضٯذ ه٢ عزخ اش٨ش ٟب ٛٞ ٯزِْ اٛـشُب١ ه٬ٜ ٟذر٨ب ٠ٛذح 

اصٯذ ٢ٟ رٖٛ
23
 ثظذ٩س ٟ٪أُخ اخش اإلعشاءاد٩ٓذ اؽغ٢ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ه٤ذٟب سثؾ ثذء  

ٟؾ٘ٞ ارا ٗب٣ذ ا٨ٰٛئخ ا٠ٛشٜ٘خ ٢ٟ اٗضش ٢ٟ ٟؾ٘ٞ ٩ ٓج٪ٙ ا٠ٛؾ٘ٞ اِٛشد ٠٨٠ٛز٦ ٩ ٧زا ٟب ر٧ت ا٦ٰٛ 

ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ اٛز٭ ٯوزجش اٗضش دٓخ ٩ ٟبلءٟخ ٠ٟب ٣ض ه٦ٰٜ ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ ؽٰش ٯجذا ٰٟوبد 

 .اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ ربسٯخ اخش ٓج٪ٙ ٢ٟ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٠٨٠ٛز٨ٞ ار ر٘٪١ ا٨ٰٛئخ ٓذ رشٜ٘ذ ٓب٣٪٣ب

 ئعشاءاد  ٩ اٛغذٯش ثبٛزٗش ا١ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ اٛغضائش ٛٞ ٯزؼ٢٠ ٣ظب طشٯؾب ؽ٪ٙ ثذء 

 ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ اٛغضائش٭ ُب٠ٛبدح 1009/1019اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ا٠٣ب ٯغز٤زظ رٖٛ ػ٤٠ٰب ٢ٟ ا٠ٛ٪اد 

 ٛزؾذٯذ ٟذح اإلسادح ٟظذ ه٬ٜ ٨ٟٜخ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٜٮ اٛزٮ رشٕ ٨ُٰب االٟش ا٬ٛ عٜـب١ 1018

اٛزؾٰ٘ٞ ٩ اهزجش اٛؤذ طؾٰؾب ؽز٬ ٩ ٛ٪ ٛٞ ٯؾذد ٨ٟٜخ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٦٤٘ٛ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ر٘٪١ ٨ٟٜخ 

 اش٨ش رجذا ٢ٟ ربسٯخ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٩ اخش ٩اؽذ ٨٤ٟٞ ٠ٟب ٯ٨ِٞ ا١ ثذء خظ٪ٟخ أسثوخاٛزؾٰ٘ٞ 

 .األؿشاٍاٛزؾٰ٘ٞ رجذا ٢ٟ ربسٯخ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٩ اخش ارا ه٤ٰ٪ا ٢ٟ 

 ٣ظذ ه٬ٜ رذخٚ اٛٔؼبء ثب٠ٛغبهذح ٛزشٰ٘ٚ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٠ٟب ٯذٙ 1009 اٟب ا٠ٛبدح 

ه٬ٜ ا١ ثذء خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ رجذا ٢ٟ طذ٩س ٓشاس ٓؼبئٮ ٯٔؼٮ ثزو٢ٰٰ ٟؾ٘ٞ اخش ٩اؽذ ٢ٟ 

 ثٰ٪ٝ اهبل١ ا٠ٛذهٮ ه٦ٰٜ ثـٜت اٛزؾٰ٘ٞ ٟن ٟب ٣ظذ ه٦ٰٜ اإلعشاءادا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٩ ٯزِْ رؾذٯذ ثذء 

 ٢ٟ ٓ٪اهذ اٛج٪٣غزشاٙ اٛزٮ طبدٓذ ه٨ٰٜب 3 ٩ 2 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ ا٠٤ٛ٪رعٮ ٩ ٣ض ا٠ٛبدح 21ا٠ٛبدح 

 .اٛغضائش

 اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ؽٰش ٣ظذ اإلعشاءاد اٟب اٛٔب٣٪١ اِٛش٣غٮ ٨ُ٪ االخش ٛٞ ٯٔشس ث٤ض طشٯؼ ثذء 

 ٢ٟ ٓب٣٪١ ٟشاُوبد اِٛش٣غٮ اٛ٪اسدح ثخظ٪ص اٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٜٮ ه٬ٜ ا١ ٠٨ٟخ 1456ا٠ٛبدح 

ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ر٤ز٨ٮ ث٠ؼٮ عزخ اش٨ش ٢ٟ اٰٛ٪ٝ اٛز٭ اه٢ٜ ٦ُٰ اخش ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٓج٪٦ٛ ٠٨٠ٛز٦ ٩ ٯجذ٩ ٤٧ب 

 اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٩ ٯو٤ٮ ا١ اإلعشاءادث٪ػ٪ػ ربصش ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ثب٠ٛششم اِٛش٣غٮ ثخظ٪ص ثذء 

ا٠ٛذح رؾغت ه٠بل ٢ٟ ا٩ٙ اعشاء رزخز٥ ا٨ٰٛئخ ٩ ٧زا ٟب عوٚ اٛجوغ ٯش٫ ا١ اصجبد ٓج٪ٙ 

ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٓذ ٯضٰش ثوغ اٛظو٪ثبد ٢ٟ ا٤ٛبؽٰخ اٛو٠ٰٜخ
24

 ٩ 1456 ٩ ٧زا ٟب عبء ُٮ ا٠ٛبدر٢ٰ 

 اٟب ارا ؽؼش اٛخظ٪ٝ ا٩ ٢ٟ ٯ٠ض٨ٜٞ ٛؾغبة ا٠ٛؾب٠ٗخ 2011 عب٣ِٮ 3 ٢ٟ ٟشع٪ٝ 1463/1

 اٛذُبم ا٬ٛ أ٩ع٦اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ثب٣زلبٝ ٩ اه٤ٜ٪ا ه٢ اٛزضاٟبر٨ٞ ثبعشاءاد ا٠ٛؾب٠ٗخ ٢ٟ رٔذٯٞ ٜٛـٜجبد ٩ 

ا١ ٯزٞ ِٓٚ ثبة ا٠ٛشاُوخ ُز٘٪١ اٛخظ٪ٟخ ٓذ عبسد عٰشا هبدٯب اٟب ارا اهزشػ٨ب هبسع ٗبٛ٪َٓ 

                                                             
23

143ص.2007.داس اٛغبٟوخ اٛغذٯذح .رششٯوبد اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ٟظش ٩ اٛذ٩ٙ اٛوشثٰخ.ٟؾ٠ذ هٜٮ ع٘غ٘ش    
24

109ص.اٛزؾٰ٘ٞ اٛزغبس٭ .اٛذٗز٪س ٟؾ٠٪د ٟخزبس اؽ٠ذ ثشثش٭    
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ا٩ اال٣ٔـبم ُز٘٪١ اٟبٝ عٰش ًٰش هبد٭ ٜٛخظ٪ٟخ ؽٰش ٯ٢٘٠ ا١ ر٘٪١ ٤٧بٕ ه٪اسع روزشع 

 اٛخبطخ ثبٛزؾٰ٘ٞ ُٰإد٭ رٖٛ ا٬ٛ ٨ِٓ٩ب ٩ ا٣ٔـبه٨ب ٩ ٛٞ ٯوبٛظ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ُٮ اإلعشاءاد

 رٖٛ ا٬ٛ االعبٙ ٩ أؽبٙ اٛخظ٪ٟخ ث٤ظ٪ص خبطخ ٩ ئعشاءادٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ اٟش ا٣ٔـبم 

  .اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ا٠ٛـجٔخ ُٮ ٓب٣٪١ األ٩ػبم

 . اٛزؾٰ٘ٞ ئعشاءاد االرِبّ ه٬ٜ ٩َٓ ٛؤلؿشا٩ٍ اٛغإاٙ اٛز٭ ٯـشػ ٤٧ب ٧٪ ٧ٚ ٯ٢٘٠ 

 اٛزؾٰ٘ٞ ئعشاءاد ه٬ٜ ٩َٓ األؿشاٍ ُٔب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ اٛغضائش٭ ٛٞ ٯزـشّ الٟ٘ب٣ٰخ ارِبّ 

 ه٬ٜ روذٯٚ األؿشا٩ٍال ٯزشرت ه٬ٜ اٛ٪َٓ االرِبٓٮ ٩َٓ عشٯب١ ٰٟوبد اطذاس اٛؾ٘ٞ اال ارا ارِْ 

 ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد اٛزؾٰ٘ٞ ٩ اصبس٥ ٣ظ٪ص ٓب٣٪١ ئعشاءاد٧زا ا٠ٰٛوبد رغش٭ ه٬ٜ ا٣ٔـبم 

 .832 ث٤ض ا٠ٛبدح اإلداسٯخ

  اإلداسيخاَقضبء خصٕيخ انتحكيى في يُبصػبد انؼقٕد : انفشع انثبَي 

 ٨٣بٯخ ؿجٰوٰخ ثظذ٩س ؽ٘ٞ اإلداسٯخ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ا٤٠ٛبصهخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٜٛؤ٪د ئعشاءاد ر٤ز٨ٮ 

 ؽبٛخ اٛ٪َٓ ا٩ اإلعشاءاد روزشع ٧ز٥ أؽٰب٣ب ثٌٜذ ٨٣بٯز٨ب ٩ اإلعشاءاداٛزؾٰ٘ٞ ٩ ر٘٪١ ٧ز٥ 

اال٣ٔـبم ٓجٚ طذ٩س ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُٔذ ر٤ٔؼٮ ٧ز٥ اٛخظ٪ٟخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ا٣ٔؼبء ٟخزظشا ا٩ ٟجغزشا 

 ٓجٚ اِٛظٚ ُٮ ا٠ٛ٪ػ٪م 

  االَقضبء انًختصش نخصٕيخ انتحكيى 

 ئسادحر٤ٔؼٮ خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ا٣ٔؼبءا ٟخزظشا ا٩ ٟجغزشا ثغجت ٟ٪ػ٪هٮ ٓذ ٯشعن ا٬ٛ 

 . اٛخظ٪ٝئسادحاٛخظ٪ٝ ٩ ٓذ ٯشعن ا٬ٛ عجت ال ٯغز٤ذ ا٬ٛ 

 اإلداسح ا٠ٛ٪ػ٪هٰخ االسادٯخ اٛزٮ رإد٭ ا٬ٛ ا٣ٔؼبء اٛخظ٪ٟخ ا٣ٔؼبء ٟجغزشا رٜوت األعجبة - 1

د٩سا ٧بٟب ُٮ ٟغبٙ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ثبٛزبٛٮ ُـبٛٞ ٣غزـٰن ا٣شبء ٣لبٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٨ُٮ ثذ٩س٧ب رغزـٰن 

 .ا٨٣بء٥ ٩ رٖٛ ثغجت اٛظٜؼ ث٢ٰ ؿشُٮ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ًٰش ٟغٜظ اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ اٟب٦ٟ

 اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ رغ٪ٯخ ر٨٤ٮ ا٤ٛضام ٠٨ُٜب ا١ ٯـٜجب اصجبد ئعشاءادا٩ ارا ارِْ اٛـشُب١ خبلٙ  - 2

شش٩ؽ اٛزغ٪ٯخ اٟبٝ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ اٛزٮ ٯغت ه٨ٰٜب ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ا١ رظذس ٓشاس ٯزؼ٢٠ شش٩ؽ 

  .اإلعشاءاداٛزغ٪ٯخ ٩ ثبٛزبٛٮ ر٤ٔؼٮ خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ر٤ز٨ٮ 

٠ٗب ٓذ ٯزِْ ؿشُب اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ٩ػن ؽذ ٛخظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ُو٬ٜ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ اٛزٰٔذ ثزٖٛ ؿبٛٞ  - 3

 اٛوبٟخ ٩ ثبٛزبٛٮ ُٔذ ٛآلداةر٪اُشد اال٧ٰٜخ اٛبلصٟخ ٨ٛزا االرِبّ ٩ ٛٞ ٯ٢٘ ٟخبِٛب ٤ٜٛلبٝ اٛوبٝ ا٩ 

ٯزشاءا الؿشاٍ اٛزؾٰ٘ٞ ا١ ٟظٜؾز٨ٞ ع٠ٰوب ُٮ االٛزغبء ا٬ٛ ٓؼبء اٛذ٩ٛخ ثذال ٢ٟ اٛغٰش ُٮ 

 . اٛزؾٰ٘ٞ ُو٤ذئذ ٯغت اؽزشاٝ سًجز٨ٞ ُٮ رٖٛئعشاءاد
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 ا٠ٛ٪ػ٪هٰخ ًٰش االسادٯخ ٛبل٣ٔؼبء ا٠ٛجغزش ٜٛخظ٪ٟخ ٓذ ر٤ٔؼٮ خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ األعجبة - 3

ثغجت ٟ٪ػ٪هٮ ًٰش اساد٭ ٟضٚ ٩ُبح اؽذ ؿشُٮ اٛؤذ
25

 ُز٤ٔؼٮ خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ٓجٚ اِٛظٚ 

ُٮ ٟ٪ػ٪ه٨ب ٩ ٗزٖٛ ُٮ ؽبٛخ ارخبر اٛزٟخ ث٢ٰ ٗٚ ٢ٟ ا٠ٛذهٮ ٩ ا٠ٛذه٬ ه٦ٰٜ ثب١ ٯظجؼ ا٠ٛذهٮ 

٩اسصب ٠ٜٛذهٮ ه٦ٰٜ ا٩ اٛو٘ظ ٤٨ُب ٯ٤ٔؼٮ ٟ٪ػ٪م اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ثبٛزبٛٮ ر٤ز٨ٮ خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ثغجت 

 .ٟ٪ػ٪م ال اساد٭

 اٛزٮ رإد٭ ا٬ٛ اإلعشائٰخ األعجبة ٛبل٣ٔؼبء ا٠ٛخزظش ٜٛخظ٪ٟخ روذدد اإلعشائٰخاالعجبة  - 4

 اؽذ ؿشُٮ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ا٤ٛؾ٪ ئسادح ٩ ٨٤ٟب ٟب ٯشعن ا٬ٛ ٛئلداسحا٣ٔؼبء ٟخزظش ٨٤ٟب ٟب ٯشعن 

 :اٛزبٛٮ 

  

رشٕ اٛخظ٪ٟخ ٛٞ ٯزؼ٢٠ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ اٛغضائش٭ ٣ظب طشٯؾب ٯ٤لٞ ؽبالد رشٕ  *

 ا٠ٛٔشسح اٟبٝ اٛغ٨بد اٛٔؼبئٰخاأل٩ػبماٛخظ٪ٟخ ٩ ثزٖٛ ٯو٠ٚ ثبالعبٙ ٩ 
26

 األؿشاٍ ٟبٛٞ ٯزِْ 

 ٟخ٪ٛخ ٠ٜٛذهٮ ال٨٣بء اٛخظ٪ٟخئٟ٘ب٣ٰخه٬ٜ خبلٍ رٖٛ ُبٛز٤بصٙ ٧٪ 
27

 ارا ُخظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ارا رشٕ ا٠ٛذهٮ خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ٟب ٛٞ اإلعشاءادر٤ز٨ٮ ثظذ٩س ٓشاس ٢ٟ ا٨ٰٛئخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ثب٨٣بء 

 أعبطرٔشس ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ث٤بءا ه٬ٜ ؿٜت ا٠ٛذهٮ ه٦ٰٜ ثششؽ ا١ ٯإعظ ؿٜت ا٠ٛذهٮ ه٦ٰٜ ه٬ٜ 

ٟشش٩ه٦
28

 ٩ثبٛزبٛٮ ٯغزـٰن ا٠ٛذهٮ اٛز٤بصٙ ه٢ ده٪ا٥ طشاؽخ ٩ ث٪ػ٪ػ ؿب٠ٛب اخـش ا٠ٛذهٮ 

ه٦ٰٜ ث٦ ثب٭ ٩عٰٜخ ٩ ٛٞ ٯوزشع ٟوبسػخ عذٯخ ٩ رٔذس ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٟظٜؾخ ا٠ٛذهٮ ه٦ٰٜ اٛغذٯخ 

 . ٢ٟ هذ٨ٟب اإلعشاءادُٮ اعز٠شاس 

 ٤ِٟشدح ٛزٖٛ ٯغ٪ص اٛشع٪م ه٦٤ طشاؽخ ا٩ ثاسادحا١ اٛزشٕ ٯوزجش رظشُب ٓب٣٪٣ٰب اعشائٰب   *

ػ٤٠ب ٗب١ ٯو٢ٜ اٛزشٕ خظ٦٠ اٛخجٰش ا٠ٛٔذٝ ُٮ اٛذه٪٫ ٩ ا١ ٯ٪ع٦ ا٦ٰٛ ؿٜجبر٦ اٛخزبٰٟخ ٩رٖٛ 

ششٯـخ ا١ ٯزٞ ٓجٚ ٓج٪ٙ اٛـشٍ االخش ٜٛزشٕ اٛؾ٘ٞ ث٦ ٢ٟ ٓجٚ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ُبرا ٗب١ اٛـشٍ 

 .االخش ٓذ ٓجٚ اٛزشٕ رو٢ٰ اٛٔؼبء ثبصجبر٦ د١٩ االهزذاٙ ثشع٪م اٛزبسٕ ه٦٤ 

 اٛزؾٰ٘ٞ ث٠ب ٨ُٰب ؿٜت اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ئعشاءاد٩ٯزشرت ه٬ٜ ٓج٪ٙ ؿٜت اٛزشٕ اٌٛبء ع٠ٰن  *

ثبٛزبٛٮ ا٣ٔؼبء اٛخظ٪ٟخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٩ اهزجبس٧ب ٗب١ ٛٞ ر٢٘ ٩ ٢ٟ صٞ ه٪دح اٛخظ٪ٝ ا٬ٛ اٛؾبٛخ اٛزٮ 

ٗب٣٪ا ه٨ٰٜب ٓجٚ ثذء اٛخظ٪ٟخ ٩ ٢٘ٛ ٯج٬ٔ اٛؾْ ا٠ٛ٪ػ٪هٮ ٩ اٛؾْ ُٮ اٛذه٪٫ ٓبئ٠ب سًٞ ا٣ز٨بء 

 اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ عذٯذئعشاءاداٛخظ٪ٟخ ٩ ث٨زا ُب١ ؿٜت اٛزشٕ ٯغزـٰن ا١ ٯؾشٕ 
29

 ثـٜت عذٯذ 

 .ؿب٠ٛب ٢ٟ ؽ٦ٔ ُٮ اٛذه٪٫ ٛٞ ٯ٤ٔغ ثبٛزٔبدٝ ا٩ ثغجت اخش ٗب٣ٔؼبء اٟذ اٛزؾٰ٘ٞ 

   

                                                             
25

  اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1024ا٠ٛبدح  
26

  اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1019ا٠ٛبدح  
27

  اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٩٪١ 231ا٠ٛبدح  
28

  ٢ٟ ٣ِظ اٛٔب٣٪١ 233ا٠ٛبدح  
29

  اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 235ا٠ٛبدح  
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ا٣ٔؼبء ٰٟوبد اٛزؾٰ٘ٞ االرِبٓٮ د١٩ اِٛظٚ ُٮ ا٤ٛضام ارا ا٣ٔؼ٬ ٰٟوبد اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛؾذد  *

ارِبٓب د١٩ اِٛظٚ ُٮ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام ُب١ اٛزؾٰ٘ٞ ٯ٤ٔؼٮ ٩ ٯوزجش ٗب١ ٛٞ ٯ٢٘
30

 ٩ ثبٛزبٛٮ ٯ٘٪١ 

 أخش٫ٜٛخظ٪ٝ ؿشػ ٣ضاه٨ٞ ٢ٟ عذٯذ اٟبٝ اٛٔؼبء ٟب ٛٞ ٯزِٔ٪ا ه٬ٜ اؽبٛز٦ ه٬ٜ اٛزؾٰ٘ٞ ٟشح 

 . ثبعشاءاد عذٯذح 

٩ ارا ٛٞ ٯزِْ ؿشُب اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ اعٚ ٟؾذد الطذاس اٛؾ٘ٞ ا٩ ٩ٓن ارِب٨ٓٞ ثشب٦٣ ثبؿبل ُب١  *

 . ٩ؽذ اخش أ٭ اش٨ش رجذا ٢ٟ ربسٯخ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ أسثوخ٨ٟٜخ اٛزؾٰ٘ٞ ٧ٮ 

 ُب١ روزس ُٰو٪د االٟش ٤ٜٛلبٝ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ا٠ٛـْٜاإلسادح٩ اٛز٠ذٯذ عبئض ٩ ٧٪ عٜـب١  *
31

 ُبرا 

ا٣ٔؼذ ٩ ٛٞ ٯز٪طٚ اٛـشُب١ ا٬ٛ ارِبّ ه٬ٜ اٛز٠ذٯذ ٯو٪د االٟش ا٬ٛ اٛٔؼبء ا٠ٛخزض ٧زا ٠ُٰب 

 .ٯزوْٜ ثبٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٜٮ

رض٩ٙ عٜـخ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ارا ا٣ٔؼ٬ االعٚ د١٩ اِٛظٚ ُٮ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام ٠ٟب ٯوـٮ        *

 اٛزٮ اإلعشاءاداٛؾْ ٜٛخظ٪ٝ ُت سُن ده٪ا٧ٞ ٩ ٟزبثوز٨ب اٟبٝ اٛٔؼبء ٩ ٢٘ٛ ال رغٔؾ االؽ٘بٝ ا٩ 

ارخزد اص٤بء االعٚ ؿب٠ٛب ا١ ٟ٪ػ٪م اٛزؾٰ٘ٞ ٯٔجٚ اٛزغضئخ اٟب ارا ٗب١ ال ٯٔجٚ اٛزغضئخ ُب١ االؽ٘بٝ 

 . اٛزٮ ارخزد رغٔؾ ثذ٩س٧ب اإلعشاءاداٛزٰٮ طذسد ا٩ 

  اإلًْبل انتحكيى ثسجت انتقصيش أ إجشاءادآَبء 

      ارا ٟب رج٢ٰ ٨ٰٛئخ اٛزؾٰ٘ٞ ثب١ ا٠ٛذهٮ ٓذ صجذ ا٠٧ب٦ٛ ا٩ رٔظٰش٥ ٗب١ ٛٞ ٯٔذٝ د١٩ هزس ٟٔج٪ٙ 

 ٢ٟ٩ صٞ ا٣ٔؼبء اٛخظ٪ٟخ ٩ اهزجبس٧ب اإلعشاءادثٰب٣ب ٟ٘ز٪ثب ثذه٪ا٥ ٤٨ُب ٨ٰٜٛئخ ا١ ربٟش ثب٨٣بء 

 ا٬ٛ اٛؾبٛخ اٛزٮ ٗب٣٪ا ه٨ٰٜب ٓجٚ ثذء اٛخظ٪ٟخ ٩ ٢٘ٛ د١٩ األؿشاٍٗب١ ٛٞ ر٢٘ ٩ ثبٛزبٛٮ ه٪دح 

ربصٰش ه٬ٜ اٛؾْ ا٠ٛ٪ػ٪هٮ ٩ ال ه٬ٜ اٛؾْ ُٮ اٛذه٪٫ ٩ ثبٛزبٛٮ ال٭ ؿشٍ اٛؾْ ُٮ رؾشٯٖ 

 . اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ عذٯذ ئعشاءاد

 انُقضبء انطجيؼي نخصٕيخ انتحكيى 

 اٛخظ٪ٟخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ارا ٟب هشع ٨ٛب ٟب ٯغو٨ٜب رز٪َٓ ا٩ رزٔـن ئعشاءاد      رٗش٣ب عبثٔب ثب١ 

 ع٠ٰٜخ ُب١ اٛخظ٪ٟخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ر٘٪١ ٓذ اإلعشاءادُب٨٣ب ر٤ز٨ٮ ا٣ز٨بءا ٟجغزشا اٟب ارا ٟشد رٜٖ 

 .ا٣ز٨ذ ٨٣بٯخ ؿجٰوٰخ ٩ ٯظذس ثشب٨٣ب ؽ٘ٞ ٦٤ٟ ٤ٜٛضام اٛٔبئٞ ث٢ٰ اٛـش٢ُٰ

 

 

 

                                                             
30

  ٢ٟ ٣ِظ اٛٔب١٩ 1024ا٠ٛبدح  
31

  اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1018 ٢ٟ ا٠ٛبدح األ٬ٛ٩اِٛٔشح  
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 حكى انتحكيى: انًجحث انثبَي 

 ٩ ٧ٮ ٟشؽٜخ اهذاد اٛؾ٘ٞ األخٰشح اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ربرٮ ا٠ٛشؽٜخ اإلعشاءادثوذ اال٣ز٨بء ٢ٟ ٗٚ    

اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ر٨٠ٰذا الطذاس٥ ٟؾ٢ٰٔٔ ثزٖٛ اٌٛبٯخ ٢ٟ اٛو٠ٰٜخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٩ ٧ٮ اِٛظٚ ُٮ ٟ٪ػ٪م 

ا٤ٛضام اال ا١ ٧زا االعشاء ٯ٘٪١ ثبرجبم ٟشاؽٚ ٟو٤ٰخ ٩ ثشش٩ؽ خبطخ ٜٛوذاٛخ اٛزٮ ٯٔ٪ٝ ث٨ب ٓؼبء 

 ٯؼِٮ ه٬ٜ ؿشّ اٛـو٢ ُٮ اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ رارٰز٦ األؿشاٍ السادح أعبع٦اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ا٠ٛغز٤ذ ُٰٮ 

 .اٛخبطخ 

 اٛؾْ ٩ رؾ٦ٰٔٔ اال ا٦٣ شخض هبد٭ ال ٯ٠ٜٖ عٜـخ االٟش ا٩ ئٓشاس ٩ ارا ٗب١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٯ٠ٜٖ 

اٛغجش اٛزٮ ٯ٨ٜ٘٠ب اٛٔبػٮ ٛ٘ٮ ٯظج٨ٌب ه٬ٜ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ  ُِبهٰٜخ اٛزؾٰ٘ٞ ٗ٪عٰٜخ ٛؾٚ ٣ضاهبد 

 ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اٛٔ٪ح اٛز٤ِٰزٯخ اٛزٮ ٯؾبُق ٟو٨ب ه٬ٜ ششهٰخ ؽٔ٪ّ ٩ ئهـبء رغزٜضٝ اإلداسٯخاٛؤ٪د 

 ٧ز٥ ا٠ٛشؽٜخ  اٛزٮ رزو٘ظ ال ٟؾبٛخ هٚ أل٠٧ٰخٟظبٛؼ ٢ٟ طذس اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ٛظبٛؾ٦ ٩ ٣لشا 

 .ٟظذآٰخ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ٜٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ٩ ِٰٰٗخ اٛـو٢ ٦ُٰ ٩ ر٤ِٰز٥ ٩ رٖٛ ه٬ٜ األعبعٰخ ع٤زـشّ ا٬ٛ اٛغ٪ا٣ت 

 : ا٤ٛؾ٪ اٛزبٛٮ 

  انطؼٍ فيّ إيكبَيخصذٔس حكى انتحكيى ٔ  : األٔلانًطهت 

 اٛزٮ األعبعٰخ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٧٪ اٛخبر٠خ اٛـجٰوٰخ ٩ ا٨٤ٛبئٰخ ٜٛخظ٪ٟخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٩ اٌٛبٯخ 

ٯغو٬ اؿشاٍ ا٤ٛضام ٜٛ٪ط٪ٙ ا٨ٰٛب ٢ٟ خبلٙ ٛغ٪ء٧ٞ ا٬ٛ ٣لبٝ اٛزؾٰ٘ٞ ُب٨ٛذٍ اٛشئٰغٮ ٜٛؾ٘ٞ ٧٪ 

 ٨٣بئٰب ٩ ٟٜضٟب ثشب١ اٛٔؼٰخ ٟؾٚ ا٤ٛضاماألخٰشعوٚ ٧زا 
32

 ٩ ٓذ اٛضٟذ ٟولٞ اٛزششٯوبد ٧ٰئخ 

 ا١ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٯخؼن ٛشٓبثخ ٢ٟ عب٣ت األطٚاٛزؾٰ٘ٞ ا١ رظذس ؽ٨٠٘ب ٩ُٔب ٛشش٩ؽ ٟو٤ٰخ ٩ 

 ا٬ٛ اإلداسحاٛٔؼبء اٛ٪ؿ٤ٮ ٨ُز٥ اٛشٓبثخ ٧ٮ اٛزٮ رٜٔٚ ثبل شٖ ٢ٟ دسعخاٛخ٪ٍ اٛ٘بئ٢ ثغجت ٛغ٪ء 

 .اٛزؾٰ٘ٞ 

 ع٤ز٤ب٩ٙ ِٰٰٗخ طذ٩س ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ شش٩ؿ٦ ٟجشصٯ٢ ٟخزَٜ ا٠ٛشاؽٚ اٛزٮ ٯ٠ش ث٨ب ٧زا 

 .  اٛـو٢ ُٮ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞئٟ٘ب٣ٰخ ٩ ٟذ٫ األخٰش

 

 

 

 

                                                             
32

60ٟشعن عبثْ ص.ُشربط اٛض٧شح    
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 صذٔس حكى انتحكيى  : األٔلانفشع 

 ٯٰوشٍ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ا٦٣ اٛؾ٘ٞ اٛظبدس ه٢ ا٠ٛؾ٘ٞ اٛز٭ ٯِظٚ ثش٘ٚ ٓـوٮ ه٬ٜ 

٠ٛوش٩ػخ ه٦ٰٜ ع٪اء روْٜ ٧زا اٛٔشاس ث٠٪ػ٪م ا٤٠ٛبصهخ رار٨ب ا٣ؾ٪ ٜٗٮ ا٩ عضئٮ ُٮ ا٤٠ٛبصهخ 

 ثبٛؾ٘ٞ ا٬ٛ ا٨٣بء اٛخظ٪ٟخأددا٩ ثبالخزظبص ا٩ ث٠غبٛخ رزوْٜ ثبعشاءاد 
33
 

 ٩ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ًشاس اٛؾ٘ٞ اٛٔؼبئٮ ٯغت ا١ ٯ٘٪١ ٩اػؾب ٩ ؽبع٠ب خبطخ ُٮ 

٤ٟـ٪٦ٓ ثؾٰش ٯج٢ٰ ثظ٪سح ال رذم ٟغبال ٜٛشٖ اٛ٪اعجبد ا٠ِٛش٩ػخ ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ اٛـش٢ُٰ ٩ 

 ٩ اال ٗب١ ئٯغبثباٛؾٔ٪ّ ا٠ٛوـبح ٦ٛ ٩ ا١ ٯشد اٛؾ٘ٞ ه٬ٜ ٗبُخ ؿٜجبر٠٨ب ا٠ٛ٪ػ٪هٰخ عٜجب ا٩ 

 .هشػ٦ ٜٛـو٢

 

 شكم حكى انتحكيى ٔ يحتٕاِ  - أ

 رٔ٪ٝ ا٨ٰٛئخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ثزؾشٯش اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ع٪اء ٗب٣ذ ٟشٜ٘خ ٢ٟ ؽ٘ٞ ٩اؽذ ا٩ صبلصخ 

ٟؾ٢ٰ٠٘ ثوذ ا٠ٛذا٩الد اٛزٮ رٔ٪ٝ ث٨ب ؽٰش ٯ٤ض ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ؽغت ٟب عبء ُٮ ا٠ٛبدح 

102534
ر٘٪١ ٟذا٩الد ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ عشٯخ ٧زا ٩ ٯزو٢ٰ ه٬ٜ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ اطذاس اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ 

 ثزؾذٯذ ٧زا ا٠ٰٛوبد ٟجبششح ُٮ األؿشاٍا٨٤٠ٛٮ ٤ٜٛضام خبلٙ ا٠ٛذح ا٠ٛؾذدح الطذاس٥ ٩ ٓذ ٯٔ٪ٝ 

ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ ثـشٯٔخ ًٰش ٟجبششح ٗبالؽبٛخ ا٬ٛ الئؾخ ٟشٗض اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٧زا  ٢ٟ اعٚ ا١ ٯزؾْٔ 

ٟب دُن ثبالؿشاٍ ا٠ٛزوبٓذح ٜٛغ٪ء ا٬ٛ اٛزؾٰ٘ٞ ِٛغ ا٤ٛضاهبد اٛزٮ ٓذ ر٤شب ه٢ اٛؤذ ٩ ٧ٮ اٛغشهخ 

 اٛزٔبػٮ اٟبٝ اٛغ٨بد ئعشاءادٛ٘٪١ ٧زا ا٤ٛ٪م ٢ٟ ا٤٠ٛبصهبد ٯزوْٜ ث٠جبٛي ٗجٰشح عذا ٩ ؿ٪ٙ 

 .اٛٔؼبئٰخ ا٠ٛخزظخ ٢ٟ شب٦٣ ا١ ٯٜؾْ ث٘بل اٛـش٢ُٰ خغبئش ٗجٰشح 

 ٢ٟ 1018 ٓذ ٣ض ا٠ٛششم اٛغضائش٭ طشاؽخ ه٢ ٰٟوبد اطذاس ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ا٠ٛبدح 

 ٟذ٥ ثبرِبّ ئٟ٘ب٣ٰخ اش٨ش ٟن أسثوخ ؽٰش رٜضٝ ا٠ٛبدح ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ثب٨٣بء ٠٨ٟز٨ٞ خبلٙ 09.08اٛٔب٣٪١ 

 ٩ ٯجذا عشٯب١ ا٠ٰٛوبد ٢ٟ ربسٯخ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٩ ٢ٟ ربسٯخ اخـبس ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ًٰش األؿشاٍ

 .ا٦٣ ٛٞ ٯ٤ض ه٬ٜ رؾذٯذ اعٚ ٟو٢ٰ ٜٛز٠ذٯذ 

 ثغ٤خ ٟب ٛٞ ٯزِْ 1 ُٔشح 45 ثخبلٍ ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ اٛز٭ ؽذد ٧ز٥ ا٠ٛذح ُٮ ٣ض ا٠ٛبدح 

اٛـشُب١ ه٬ٜ ٟذح رضٯذ ه٬ٜ رٖٛ
35
 

                                                             
25 24٩داس اِٛ٘ش اٛوشثٮ ص.اٛـو٢ ثبٛجـبل١ ه٬ٜ اؽ٘بٝ اٛزؾ٘ٞ اٛظبدسح ُٮ ا٤٠ٛبصهبد اٛخبطخ اٛذ٩ٰٛخ .ؽِٰلخ اٛغٰذ اٛؾذاد  33  

  ٢ٟ  ّ ا ٝ ا 1025ا٠ٛبدح  34
٣146ظ٪ص ٩ ارِبٰٓبد اٛزؾٰ٘ٞ ٩ؿ٤ٰب ٩ ا٠ٰٜٓب ٩ د٩ٰٛب ص.اعشح اٛزؾشٯش  35  
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 عزخ اش٨ش ه٬ٜ األؿشاٍاٟب ثب٤ٛغجخ ٠ٜٛششم اِٛش٣غٮ ُٔذ عوٚ ٰٟوبد اطذاس اٛزؾٰ٘ٞ ارا ٛٞ ٯؾذد٥ 

 ٢ٟ ٓج٪ٙ اخش ٟؾ٘ٞ ٠٨٠ٛز٦ ُٮ ؽ٢ٰ عو٦ٜ ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ ٟؾذدا ثبص٤ٮ هشش ش٨شا ٢ٟ األٗضش

 اٛزؾٰ٘ٞئعشاءادربسٯخ ثذء 
36
. 

 ٣بلؽق ُٮ ٧زا اٛظذد اِٛشّ ُٮ ا٠ٛذح اٛزٮ ا٩عت ٨ُٰب اِٛظٚ ُٮ ا٤ٛضام ٩ اٛزٮ ٯجذ٩ ٨ُٰب 

 رغغٰذ اٛغشهخ ُٮ اِٛظٚ ُٮ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ خبلٙ عوٚ ٟذح اٛزؾٰ٘ٞ أسادا١ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ 

 اش٨ش ثو٘ظ ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ  ٩ ا٠ٛظش٭ ًٰش ا١ ٧زا ا٤ٛض ٓذ ٯؼ٢٠ اٛغشهخ ُٮ اِٛظٚ أسثوخ

 ُغ٪اء ثـشٯٔخ ٟجبششح ا٩ ًٰش ٟجبششح ه٬ٜ اعٚ الر٠بٝ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٠٨٠ٜٛخ األؿشاٍُٮ ؽبٛخ ارِبّ 

اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٩ اٛزٮ ٓذ رضٯذ ه٬ٜ اسثن اش٨ش ٩ ٯشعن هذٝ رؾذٯذ ٧ز٥ ا٠ٛذح اثزذاءا ٩ رؾذٯذ٧ب ُٮ ؽبٛخ 

 ٩ ٗزٖٛ ٤ٛزسح ٩ع٪د ارِبّ رؾ٠ٰ٘ٮ ٯؾ٪٭ ه٬ٜ األؿشاٍ ر٘شٯغب ٠ٛجذا ؽشٯخ األؿشاٍهذٝ ارِبّ 

ٰٟوبد الطذاسؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ
37 

 ثوذ ا١ آش األؿشاٍ ا٠ٛششم ُٮ عو٦ٜ رٔشٯش ٟذ اعٚ اٛزؾٰ٘ٞ ٟشرجـب ث٠٪أُخ أطبة ٩ٓذ 

 ثزؾذٯذ ٧زا االعٚ ٩ ٧٪ ٟب ٯغز٤زظ ث٨ِ٠٪ٝ ا٠ٛخبِٛخ الؽ٘بٝ ا٠ٛبدح األؿشاٍ ٰٓبٝ ئٟ٘ب٣ٰخاثزذاء 

 ًٰش ا١ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭ عوٚ ر٠ذٯذ اعٚ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1018

 .اٛزؾٰ٘ٞ ٯزٞ ٢ٟ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ 

 تسهيى حكى انتحكيى  - ة

 اًٜجٰخ أ٭ 1026 ٠ٗب عبء ُٮ ا٠ٛبدح األًٜجٰخ ٯ٘٪١ اطذاس ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ا٣ـبلٓب ٢ٟ ؽ٘ٞ 

 ثوذ ا٠ٛذا٩ٛخ  ٩ ٦٤ٟ ال ٯوذ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ؽ٠٘ب ثب٠ٛو٬٤ ا٤ِٛٮ اال ٢ٟ اٛزبسٯخ اٛز٭ ٯخشط األط٪اد

٦ُٰ ه٢ ٩الٯخ ا٨ٰٛئخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٩ ٓجٚ ٧زا اٛزبسٯخ ٯوذ ث٠ضبثخ ٟشش٩م ؽ٘ٞ رزذخٚ ٦ُٰ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ 

  .اإلػبُخثبٛؾزٍ ا٩ اٛزوذٯٚ ا٩ 

 ه٬ٜ رٗش٧ب ٟخزَٜ أرذ ٩ ٯغت ا١ ٯش٠ٚ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ٟغ٠٪هخ ٢ٟ اٛجٰب٣بد 

اٛزششٯوبد
38

 . ٟ٪ػ٪هٰخأخش٫ ٩ اٛزٮ ر٤ٔغٞ ثذ٩س٧ب ا٬ٛ ٣٪ه٢ٰ ثٰب٣بد شٰٜ٘خ ٩ 

 ٠ُِٰب ٯزوْٜ ثبٛجٰب٣بد اٛشٰٜ٘خ ٯغت ا١ ٯؾز٪٭ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ اٛذٯجبعخ ٩ ربسٯخ طذ٩س 

 اٛخظ٪ٝ ٩ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٩ ه٤٪ا٨٣ٞ ٩ ٯؼَٰ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٩ أع٠بءؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٟ٘ب٦٣ ٩ رٗش 

 ارا آزؼ٬ االٟش رٖٛ اٟب ٠ُٰب األؿشاٍ ا٠ٛؾب٢ٰٟ ا٩ ٢ٟ ٟضٚ ا٩ عبهذ أع٠بءاِٛش٣غٮ ٩ع٪ة رٗش 

ٯخض اٛجٰب٣بد ا٠ٛ٪ػ٪هٰخ ُب٦٣ ٯغت ا١ ٯش٠ٚ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ٟٜخض الٓ٪اٙ اٛخظ٪ٝ ٩ 

 . اٛؾ٘ٞ ٩ ٤ٟـ٪٦ٓ أعجبةٟغز٤ذار٨ٞ ٩رٗش 

                                                             
  ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭45 ا٠ٛذ٣ٰخ اِٛش٣غٮ ٩ ا٠ٛبدح اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1456ا٠ٛبدح  36

ٟظش .االع٤٘ذسٯخ .اٛذاس اٛغبٟوٰخ اٛغذٯذح . اٛذ٩ٰٛخ اإلداسٯخاٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ٤ٟبصهبد اٛؤ٪د . اؽ٠ذأث٪هبلء ٟؾٮ اٛذٯ٢ ٟظـ٬ِ  37

386ص .2008.  
  ٢ٟ ّ ا ٝ اٛغضائش٭1028 ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭ ٩ ا٠ٛبدح 43 ٢ٟ ّ ا ٝ اِٛش٣غٮ ٩ ا٠ٛبدح 1473 ا٬ٛ 1471ا٠ٛ٪اد ٢ٟ  38



  اإلدارية العقود منازعات في التحكيم خصومة إجراءات                                 :الثاني الفصل

 

 
42 

 ششٔط حكى انتحكيى - ج

 ارا ٗب٣ذ اٛٔبهذح اٛوبٟخ ٧ٮ هذٝ اٛزضاٝ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ثبرجبم اٛٔ٪اهذ ا٠ٛٔشسح ثب٤ٛغجخ 

 ؽ٨٠٘ب ُٮ ثاطذاس٠ٜٛؾبٗٞ ُب٦٣ ٯزشرت ه٬ٜ رٖٛ ٣زٰغخ ٤ٟـٰٔخ ِٟبد٧ب هذٝ اٛزضاٝ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ 

اٛش٘ٚ ا٠ٛٔشس ٛبلؽ٘بٝ اٛٔؼبئٰخ ٩ ٢٘ٛ ال ٯو٤ٮ ا١ رظذس ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ؽ٨٠٘ب ٩ُٔب ٜٛش٘ٚ اٛز٭ 

 .رؾذد٥ ثٚ اٛضٝ ه٨ٰٜب ا٠ٛششم اٛزٰٔذ ثجوغ اٛشش٩ؽ اٛشٰٜ٘خ 

 ششط انكتبثخ  - د

ٯظذس ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ًبٛجب ُٮ ش٘ٚ ٟ٘ز٪ة شب٦٣ شب١ االؽ٘بٝ اٛظبدسح ه٢ ٓؼبء اٛذ٩ٛخ ؽز٬ 

 ٢ٟ طؾز٦ ٓجٚ ا١ ٯظذس اٛزأٗذٯز٢٘٠ اٛخظ٪ٝ ٢ٟ االؿبلم ه٦ٰٜ ٩ ٯز٢٘٠ اٛٔبػٮ اٛ٪ؿ٤ٮ ٢ٟ 

اٟشا ثز٤ِٰز٥
39

 ٩ٗزبثخ اٛؾ٘ٞ ششؽ ع٪٧ش٭ ٛٔب٦ٟ ثؾٰش ٯإد٭ رخ٨ِٜب ا٬ٛ اٛزبصٰش ُٮ ٟؼ٠٪١ اٛؾ٘ٞ 

 .ُؾغت ثٚ ا٬ٛ هذٝ ٟوشُخ ٧زا ا٠ٛؼ٠٪١ ٛذسعخ ا٣وذاٝ اٛؾ٘ٞ 

 ه٬ٜ ٩ع٪ة ا١ ٯزٞ اطذاس 1976 ٩ٓذ ٣ظذ ا٠ٛبدح اٛضب٣ٰخ ٢ٟ اٛبلئؾخ اٛج٪٣غزشاٙ ٛغ٤خ 

ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٗزبثخ
40

 ٠ٗب ا١ ارِبٰٓخ اٛج٤ٖ اٛذ٩ٛٮ ثشب١ رغ٪ٯخ ٤ٟبصهبد االعزض٠بس ث٢ٰ اٛذ٩ٙ ٩ 

 ه٬ٜ ٩ع٪ة ا١ ٯ٘٪١ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٟ٘ز٪ثب48 ٣ظذ ُٮ ا٠ٛبدح األخش٫ٟ٪اؿ٤ٮ اٛذ٩ٙ 
41 

 . ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭ ٣٩143/1ِظ االٟش ر٧ت ا٦ٰٛ ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ ٢ٟ خبلٙ ا٠ٛبدح 

اٟب ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ُب٦٣ ٛٞ ٯزـشّ ٨ٛزا اٛششؽ ثظ٪سح طشٯؾخ ٩ ٢٘ٛ ٢ٟ اعزٔشائ٤ب ٠ٛ٪اد٥
42 

 ٣غز٤زظ ٩ع٪ثب اُشاى ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ شٰٜ٘خ ٟ٘ز٪ثخ ؽٰش ا١  ششؽ اٛ٘زبثخ ثذٯ٨ٮ ٛز٤ِٰز 

 ُٮ ؽ٘ٞ ًٰش اإلعشاءاد ُبل ٯزظ٪س ارخبر ٧ز٥ ئعشاءاداٛؾ٘ٞ ٟب داٝ اٛز٤ِٰز ٯؾزبط ا٬ٛ هذح 

ٟ٘ز٪ة ٩ ثبٛزبٛٮ ًٰش ٟ٪ع٪د
43 

 ه٬ٜ األؿشاٍ ٩ اٛٔبهذح اٛوبٟخ ٧ٮ ا١ ٯؾشس ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ثبٌٜٛخ اٛوشثٰخ اال ارا ارِْ 

 رشع٠خ سع٠ٰخ ٦ٛ ثٜٔٞ ئٯذام ٩ ٯزو٢ٰ ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ه٬ٜ ٢ٟ طذس اٛؾ٘ٞ ٛظبٛؾ٦ أخش٫ٗزبثز٦ ثٌٜخ 

 ٢ٟ ٟشآجخ اٛؾ٘ٞ ٓجٚ اطذاس اٟش ثز٤ِٰز٥األخٰشحٗزبثخ ا٠ٛؾ٠٘خ ا٠ٛخزظخ ٩ رٖٛ ؽز٬ رز٢٘٠ ٧ز٥ 
44 

 

 

                                                             
6ص.ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ شش٩ؽ طؾز٦ .ؽ٠ضح اؽ٠ذ ؽذاد  39  

387ص. اؽ٠ذ أث٪هبلء ٟؾٮ اٛذٯ٢ ٟظـ٬ِ  40  
192ٟشعن عبثْ ص. ٩ د٩ٰٛب ئ٠ٰٰٜٓب٣ظ٪ص ٩ ٓ٪ا٢ٰ٣ ٩ ارِبٰٓبد اٛزؾٰ٘ٞ ٩ؿ٤ٰب ٩ .اعشح اٛزؾشٯش  41  

09.08 ٢ٟ ّ ا سٓٞ 1027.1028.1029.1035ا٠ٛ٪اد  42  
2008.اٛغضائش .٤ٟش٪ساد ثٌذاد٭ .رـ٪ٯش اٛزؾٰ٘ٞ اٛزغبس٭ اٛذ٩ٛٮ ُٮ اٛٔب٣٪١ اٛغضائش٭ .ٟؾ٠ذ ٗ٪ال  43  

526ص.2010.االع٤٘ذسٯخ .اٛذاس اٛغبٟوٰخ اٛغذٯذح . راد اٛـجٰوخ اٛزوبٓذٯخ اإلداسٯخاٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ا٤٠ٛبصهبد .٩ٰٛذ ٟؾ٠ذ هجبط  44  
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 ششط انتسجيت - ْــ 

 ٢ٟ خظبئض اٛو٠ٚ اٛٔؼبئٮ ٩ ٯٜزضٝ ث٦ ٗٚ ٢ٟ أعبعٰخ ا١ االٛزضاٝ ثبٛزغجٰت ٯوذ خبطٰخ 

 اٛزٮ دُوز٦ ا٬ٛ اطذاس ؽ٦٠٘ األعجبةٯ٠بسط رٜٖ اٛ٪كِٰخ ٩ ثبٛزبٛٮ ٯ٤جٌٮ ه٬ٜ ا٠ٛؾ٘ٞ ا١ ٯزٗش 

 ه٬ٜ اإلعبثخ ٩ ٯوـ٨ٰٞ األؿشاٍؽز٬ ٯ٘٪١ ٤ٟٔوب ٩ ٯضجذ ٢ٟ خبل٦ٛ ا٦٣ ٓبٝ ثِؾض ادهبءاد 

٣٩لشا ٛبل٠٧ٰخ اٛخبطخ ٛزغجٰت االؽ٘بٝ ُٔذ اشزشؽ ٓب٣٪١ .رغبؤالد ٠ٛبرا ٗغج٪ا ا٩ خغش٩ا ده٪ا٧ٞ 

  .1027/2 ا١ ٯ٘٪١ اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ٟغججب ٩ ٧زا ُٮ ٟبدر٦ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد

 ا٠ٛذ٣ٰخ ه٬ٜ ٩ع٪ة اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1047 اٟب ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ ُٔذ اٗذ ُٮ ٟبدر٦ 

ا١ ٯظذس ا٠ٛؾ٘ٞ ؽ٠٘ب ٩ُٔب الش٘بٙ ٟو٤ٰخ ٩ ٢ٟ ث٢ٰ ٧ز٥ اٛشٰٜ٘بد ػش٩سح رغجٰت ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ 

 ٢ٟ راد اٛٔب٣٪١ اٛجـبل١ ه٬ٜ هذٝ رغجٰت ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اٟب ثب٤ٛغجخ ٠ٛ٪َٓ 1480سرجذ ا٠ٛبدح 

ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ ُٔذ عبء ٟخبِٛب ٜٛزششٯن اٛغضائش٭ ٩ اِٛش٣غٮ ؽٰش ا٣ز٨غذ ٣ٰز٦ ا٬ٛ هذٝ اهزجبس 

 ئٟ٘ب٣ٰخ ٛـشُٮ اٛزؾٰ٘ٞ ٯ٠٘ب اهـ٬ ٨ٰٛئخ اٛزؾٰ٘ٞ أعبصٟغبٛخ رغجٰت االؽ٘بٝ ٢ٟ ا٤ٛلبٝ اٛوبٝ ار ا٦٣ 

اطذاس اؽ٘بٝ ًٰش ٟغججخ
45
 

 ٩ٓذ ر٧ت ثوغ ا٨ِٔٛبء
46

 األؿشاٍ ا٬ٛ اٛٔ٪ٙ ثب١ اٛٔ٪ٙ ثب١ اٛزغجٰت ٧٪ ػ٠ب٣خ ٛؾٔ٪ّ 

٩ ٣ب داٝ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ اشزشؽ اٛزغجٰت ُٮ االؽ٘بٝ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٯو٤ٮ ا٦٣ ثٰب١ ع٪٧ش٭ ًٰبث٦ ٓذ 

 ٢ٟ أٗذ٥ٯإد٭ ا٬ٛ ثـبل١ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ هذٝ ر٤ِٰز٥ ٯِزؼ ا٠ٛغبٙ ٜٛـو٢ ٦ُٰ ثبالعزئ٤بٍ ٩ ٧زا ٟب 

ال ٯغ٪ص اعزئ٤بٍ االٟش اٛٔبػٮ ثبالهزشاٍ ا٩ " ؽٰش عبء ٨ُٰب 09.08 ٓب٣٪١ 1034خبلٙ ا٠ٛبدح 

ارا ٛٞ رغجت ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ؽ٨٠٘ب ا٩ ارا ٩عذ ر٤بٓغ ُٮ ....ثبٛز٤ِٰز اال ُٮ اٛؾبالد اٛزبٰٛخ 

  .."األعجبة

 رغجٰت االؽ٘بٝ ُٮ ػ٠ب١ ؽٔ٪ّ االؿشاٍ ُب٦٣ ٯغت ا١ ٯ٘٪١ ٟزـٜجب ثٔ٪ح ُٮ أل٠٧ٰخ ٩ 

 اٛزؾٰ٘ٞ ع٪اء ٗب٣ذ ٨٤ٰٟخ ٜٛخظ٪ٟخ ٨ٜٗب ا٩ ثوؼ٨ب أ٣٪ام ٩ ٯغش٭ ه٬ٜ ٗٚ اإلداس٭اؿبس اٛزؾٰ٘ٞ 

 ُٮ ٟ٪اع٨خ ٗٚ روغَ ا٩ اعزجذاد ٓذ ٯظذس ه٢ ٛئلداسح٠ٛب ٯش٘ٚ رٖٛ ٢ٟ ػ٠ب٣خ ٧بٟخ ثب٤ٛغجخ 

 ثب١ اإلداس٭ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ػذ٧ب ػَ ا٬ٛ رٖٛ ا١ رغجٰت ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٯزٰؼ اِٛشطخ اٛ٘بٟٜخ ٜٛٔؼبء 

 ا٬ٛ اٛزؾٰ٘ٞ اإلداسحٯ٠بسط سٓبثخ ُوبٛخ ه٦ٰٜ ثبالػبُخ ا٬ٛ ا٦٣ ٯٜٔٚ ٢ٟ اٛخـش ٩ اٛزخ٪ٍ ٢ٟ ٛغ٪ء 

 ُٮ ٟغبٙ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذ٩ٛٮاألخض٩ ه٬ٜ 
47
 

 

                                                             
  ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭43/2ا٠ٛبدح  45

 
ثؾش ٟٔذٝ ٛذ٩سح اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ اٛؤ٪د ا٤٨ٛذعٰخ ٩ اال٣شبئٰخ ٩ اهذاد ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ .ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ شش٩ؽ طؾز٦ .ؽ٠ضح اؽ٠ذ ؽذاد  46

13ص.2008.االسد١ .ه٠ب١ .  
2010.االع٤٘ذسٯخ .داس اٛغبٟوخ اٛغذٯذح .اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ا٤٠ٛبصهبد االداسٯخ راد اٛـجٰوخ اٛؤذٯخ .٩ٰٛذ ٟؾ٠ذ هجبط  47  
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 ششط انتٕقيغ ػهٗ انحكى انتحكيًي  - ٭

 ٢ٟ ا١ اٛؾ٘ٞ طذس ه٢ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٠ٛزٗ٪سٯ٢ ث٦ ُب٦٣ ٯشزشؽ ر٪ٰٓو٨ٞ اٛزأٗذ ؽز٬ ٯزغ٬٤ 

 اٛؾ٘ٞ ٟظذآٰخ ٩ عذٯخ ُبل ٯزظ٪س طذ٩س ؽ٘ٞ ئهـبءع٠ٰوب ه٬ٜ اٛٔشاس ُبٛز٪ٰٓن ٢ٟ شب٦٣ 

 ثبألًٜجٰخ ُٰغت اٛز٪ٰٓن األهؼبءاٛزؾ٠ٰ٘ٮ ًٰش ٟ٪ٓن ه٦ٰٜ ارا ٛٞ ٯزٞ ر٪ٰٓن اٛؾ٘ٞ ٢ٟ ع٠ٰن 

 اٟب ا٠ٛؾ٘ٞ اٛز٭ ٯوبسع ٟ٪َٓ ا٨ٰٛئخ ٢٘٠ُٰ ا١ ال ٯ٪ٓن ٩ ٯشبسٕ ُٮ اٛؾ٘ٞ ا٬ٛ رٖٛ ا٩ ٯذسط 

ساٯ٦ اٛخبص ثظذد ا٤ٛضام
48

 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1029 ٓذ اٗذ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ه٬ٜ رٖٛ ُٮ ا٠ٛبدح 

 األٰٜٓخر٪ٓن اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ ٓجٚ ع٠ٰن ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٩ ُٮ ؽبٛخ اٟز٤بم " ؽٰش ٣ض ه٬ٜ ا٦٣ 09.08

 "ه٢ اٛز٪ٰٓن ٯشٰش ثٰٔخ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ا٬ٛ رٖٛ ٩ ٯشرت اٛؾ٘ٞ اصش٥ ثبهزجبس٥ ٟ٪ٓوب ٢ٟ ع٠ٰن ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ 

 ا٠ٛذ٣ٰخ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ ٩1473ٓذ اخز ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ ٩ اِٛش٣غٮ ث٤ِظ االرغب٥ ُٮ ا٠ٛ٪اد 

 . ٢ٟ اٛٔب٣٪١ ا٠ٛظش٭43/1اِٛش٣غٮ ٩ ٗزا ا٠ٛبدح 

 انطؼٍ في حكى انتحكيى : انفشع انثبَي 

 ه٬ٜ اٛزؾٰ٘ٞ ه٢ ارغب٥ اسادر٨ٞ ا٬ٛ اعزجوبد ٗٚ اش٘بٙ رذخٚ اٛٔؼبء األؿشاٍ ٯوجش ارِبّ 

اٛ٪ؿ٤ٮ ثظذد ا٤ٛضام ا٠ٛضبس ث٨٤ٰٞ ٩ ا٠ٛزِْ ه٬ٜ ؽ٦ٜ ثـشٯٔخ اٛزؾٰ٘ٞ ًٰش ا١ رٖٛ ال ٯو٤ٮ اٛزخٜٮ 

 ُؾغ٢ أخـبءه٢ ؽ٨ٔٞ ُٮ اٛشع٪م ا٬ٛ ٓؼبء اٛذ٩ٛخ ٢ٟ اعٚ اطبلػ ٟب شبة ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ 

عٰش اٛوذاٛخ ُٮ ا٠ٛغز٠ن ٯزـٜت دائ٠ب ا١ رزبػ اِٛشطخ ٗبٟٜخ اٟبٝ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ه٦ٰٜ ُٮ اٜٛغ٪ء ا٬ٛ 

 ٛزا ُٔذ ا٧زٞ ا٠ٛششه٪١ ٗبُخ ٩ ا٠ٛششم أخـبءٓؼبء اٛذ٩ٛخ ٛزذاسٕ ٟب ٩ٓن ُٮ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ 

اٛغضائش٭ خبطخ ثز٤لٰٞ ؿشّ اٛـو٢ ا٠ٛزبؽخ ٠ٛشاعوخ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اٟبٝ اٛٔؼبء اٛ٪ؿ٤ٮ
49
  

 اإلداسٯخ ٠ٛ٩ب ٗب١ ٟ٪ػ٪م اٛذساعخ ٤ٟظت ه٬ٜ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ اٛظبدسح ُٮ ا٤٠ٛبصهبد 

 اٛزوشع ٛـشّ اٛـو٢ اٛزٮ ٓشسر٨ب اٛششٯوخ اٛوبٟخ ٜٛزؾٰ٘ٞ األ٠٧ٰخراد اٛـجٰوخ اٛزوبٓذٯخ ُب٦٣ ٢ٟ 

ٛجٰب١ ٟذ٫ ر٪ا٨ُٔب ٟن ؿجٰٰوخ رٜٖ ا٤٠ٛبصهبد ٢ٟ ع٨خ ٩ ٟن اٛـجٰوخ اٛخبطخ ٤ٛلبٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ 

 .أخش٫ ٢ٟ ع٨خ األؿشاٍ الداسح أعبع٨با٠ٛغز٤ذح ُٮ 

 ا١ اٛـو٢ ثظِخ هبٟخ ٧٪ ٩عٰٜخ ٓب٣٪٣ٰخ ٛؾ٠بٯخ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ه٦ٰٜ ٢ٟ خـب اٛٔبػٮ رغ٠ؼ 

  ا٤ٛلش ٨ُٰب ٓؼ٬ ث٦ ه٦ٰٜ ثٌشع اعزظذاس ؽ٘ٞ عذٯذ ثاهبدح٢٠ٛ طذس اٛؾ٘ٞ ػذ٥ ثب١ ٯـبٛت 

ُٮ طبٛؾ٦ ع٪اء ه٢ ؿشٯْ روذٯٚ اٛؾ٘ٞ اٛظبدس ػذ٥ ا٩ اٌٛبء٥ ٰٜٗب ا٩ عضئٰب
50 
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 ث٠ب ا١ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٌٰٗش٥ ٢ٟ االؽ٘بٝ اٛٔؼبئٰخ ثغجت رارٰخ ٧زا ا٤ٛلبٝ ٛزا ُب٦٣ ٢ٟ 

ا٠ٛزو٢ٰ اٛزوشع ٠ٛخزَٜ ؿشّ اٛـو٢ اٛزٮ ٓشسر٨ب اٛششٯوخ اٛوبٟخ ٜٛزؾٰ٘ٞ ُٮ اٛغضائش ؽز٬ 

 راد اإلداسٯخرز٢٘٠ ٢ٟ رؾذٯذ اٛـشّ ا٠ٛض٬ٜ ٜٛـو٢ ُٮ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ اٛظبدسح ُٮ ا٤٠ٛبصهبد 

 .اٛـجٰوخ اٛزوبٓذٯخ

 انطؼٍ ثبنستئُبف  - أ

 ا١ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ اعزض٬٤ طشاؽخ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ اٛـو٢ ثب٠ٛوبسػخ ٩ ٛٞ ٯزـشّ 

 اٛـو٢ ٨ُٰب ه٢ ؿشٯْ أعبص ا٤ٛلش ُٮ ؽ٢ٰ ئهبدح اٛـو٢ ٨ُٰب ٗزٖٛ ثـشٯْ اٛز٠بط ئٟ٘ب٣ٰخا٬ٛ 

 .اهزشاع اٌٰٛش اٛخشط ه٢ اٛخظ٪ٟخ اٟبٝ ٣ِظ ا٠ٛؾ٠٘خ ا٠ٛخزظخ ٓجٚ هشع ا٤ٛضام ه٬ٜ اٛزؾٰ٘ٞ

 ث٠٤ٰب اخز ا٠ٛششم اٛغضائش٭ اع٪ح ثب٠ٛششم اِٛش٣غٮ ث٤لبٝ االعزئ٤بٍ ُٮ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٜٮ 

٠ٗب ُٮ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذ٩ٛٮ اٟب ثب٤ٛغجخ ٜٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٜٮ اشزشؽ ا٠ٛششم هذٝ ر٤ب٩ٙ ؿشُٮ اٛزؾٰ٘ٞ ه٢ 

عٜ٪ٕ ٧زا اٛـشٯْ ُٮ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٯخزض ث٤لش٥ ا٠ٛغٜظ اٛٔؼبئٮ اٛز٭ طذسُٮ دائشح 

اخزظبط٦ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ا١ ٯٔذٝ خبلٙ ٟذح ش٨ش ٩اؽذ ٢ٟ ربسٯخ ا٤ٛـْ ث٦ ٩ ٧زا ٟب عبء ُٮ 

ٯشُن االعزئ٤بٍ ُٮ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ اعٚ ش٨ش ٩اؽذ ٢ٟ ربسٯخ  "09.08 ٢ٟ اٛٔب٣٪١ 1033ا٠ٛبدح 

ا٤ٛـْ ث٨ب اٟبٝ ا٠ٛغٜظ اٛٔؼبئٮ اٛز٭ طذس ُٮ دائشح اخزظبط٦ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٟب ٛٞ ٯز٤بصٙ 

ٟبٯ٢٘٠ ٟبلؽلز٦ ثشب١ االرغب٥ اٛز٭ اخزد ث٦ "  ه٢ ؽْ االعزئ٤بٍ ُٮ ارِبٰٓخ اٛزؾٰ٘ٞاألؿشاٍ

 ه٬ٜ اعزجوبد اٛـو٢ ثبالعزئ٤بٍ ُٮ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ُٔذ سُؼ٦ األؿشاٍا٠ٛبدح ثشب١ ع٪اص ارِبّ 

اٛجوغ
51

 ٓ٪ا٨ٟب ا١ اٛـو٢ ثبالعزئ٤بٍ ُٮ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اٟبٝ اإلداس٭ ُبٛٔبهذح اٛوبٟخ ُٮ اٛٔؼبء 

اٛٔبػٮ اٛ٪ؿ٤ٮ ٯوزجش اٟشا ٟزبؽب دائ٠ب ؽز٬ ٩ ٛ٪ ٛٞ ٯغذ ٣ض ٓب٣٪٣ٮ ٯٔش رٖٛ ا٩عذ ٣ض ٓب٣٪٣ٮ 

 االرِبّ ه٬ٜ اٛز٤بصٙ ه٢ ٧زا اٛـشٯْ ٢ٟ ؿشّ اٛـو٢ٛؤلؿشاٍٯغٰض 
52

.  

 ٯغزِبد ٢ٟ ٧زا اٛشا٭ ا١ ٟجذا اٛزٔبػٮ ه٬ٜ دسعز٢ٰ ٯوذ ٢ٟ اؽذ ا٠ٛجبدب ا٨ٛبٟخ ُٮ 

 ٠ٛظٜؾخ ا٠ٛزٔبػ٢ٰ ٩ ٟظٜؾخ أعبعٰخ ٩ ال ٯ٢٘٠ اًِب٦ٛ ٩ ٯش٘ٚ ث٨ز٥ ا٠ٛضبثخ ػ٠ب٣خ اإلعشاءاد

 اإلداس٭عٰش اٛوذاٛخ ؿب٠ٛب ال ٯ٪عذ ٣ض رششٯوٮ طشٯؼ ٯ٤ض ه٬ٜ اعزجوبد٥ ُٮ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ؽز٬ ٩ ٛ٪ ارِٔ٪ا ه٬ٜ خبلٍ رٖٛ ٩ ا١ ٛؤلؿشاٍُب١ ٧زا اٛـشٯْ ٢ٟ ؿشّ اٛـو٢ ٯوذ دائ٠ب ٟزبؽب 

ا٠ٛششم ٧٪ اٛ٪ؽٰذ اٛز٭ ٯ٠ٜٖ اٛخش٩ط ه٢ ٧ز٥ اٛٔبهذح ث٠٪عت ٣ض ٓب٣٪٣ٮ طشٯؼ ٩ ارا ٗب١ 

 اعجوبد رـجْٰ ٣لبٝ اٛـو٢ ثبالعزئ٤بٍ ُٮ ئٟ٘ب٣ٰخاالٟش ٗزٖٛ ُب١ ٧زا ٯٔ٪د٣ب ا٬ٛ اٛزغبؤٙ ه٢ ٟذ٫ 

  .اإلداس٭اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ 
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 ُٮ اٛ٪آن ا٦٣ ثبٛشًٞ ٢ٟ ا١ اٛـو٢ ثبالعزئ٤بٍ ٯ٠ضٚ ػ٠ب٣خ ٧بٟخ ٠ٜٛزٔبػ٢ٰ ٩ ٯزٰؼ 

ٜٛٔؼبء اعشاء سٓبثخ ُوبٛخ ه٬ٜ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اال ا٦٣ ٯ٤جٌٮ اعزجوبد٥ ه٬ٜ اٛشًٞ ٢ٟ رٖٛ ٗٔبهذح 

 ع٪اء روْٜ االٟش ثزؾٰ٘ٞ ٩ؿ٤ٮ ا٩ د٩ٛٮ ٩ اإلداس٭هبٟخ ٢ٟ ؿشّ اٛـو٢ ا٠ٛٔشسح الؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ٣٪سد ٨٤ٟب ٟب ٯٜٮأعجبةرٖٛ ٛوذح 
53
  

 ٩ ٨٤ٟب راد اٛـجٰوخ اإلداسٯخ ا١ اٛذ٩س اٛز٭ ٯٜوج٦ اٛـو٢ ثبالعزئ٤بٍ ُٮ ا٤٠ٛبصهبد 

 اإلداس٭اٛؤذٯخ ٯجذ٩ ػئٰبل ٩ ٯؾزٚ ٟ٘ب٣خ ٟز٪اػوخ ُٰٜظ ٤٧بٕ ٟجذا ا٩ ٓبهذح هبٟخ ُٮ اٛٔب٣٪١ 

ر٘شط ٟجذا اٛزٔبػٮ ه٬ٜ دسعز٢ٰ ٩ روـ٦ٰ ه٤بٯخ خبطخ ُبالعزئ٤بٍ ال ٯش٘ٚ ع٪٫ ٩عٰٜخ ٤ُٰخ 

 .ٜٛـو٢ ُٮ االؽ٘بٝ اٛٔؼبئٰخ 

 ا١ ٟجذا اٛزٔبػٮ ه٬ٜ دسعز٢ٰ ٦ٛ ٠ٰٓخ رششٯوٰخ ٩ ٰٛغذ دعز٪سٯخ ٩ ثبٛزبٛٮ ال ر٪عذ 

هٔجبد رؾ٪ٙ ث٢ٰ عٜـخ ا٠ٛششم اٛوبد٭ ُٮ اعزجوبد٥ ٢ٟ ثوغ ا٤٠ٛبصهبد ٩ االهزشاٍ ٛجوغ 

 .االش٘بٙ ٢ٟ اٛٔؼبء اٛخبص ثغٜـخ اِٛظٚ ُٮ ا٤ٛضام اٛٔبئٞ اٟب٦ٟ ٠ٗؾ٠٘خ ا٩ٙ ٩ اخش دسعخ 

 ر٤ـ٪٭ ه٬ٜ عٜجٰبد ر٤و٘ظ ثش٘ٚ ٟجبشش ه٬ٜ ا٨ٛذٍ اإلداس٭ ا١ اعزئ٤بٍ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ 

اٛشئٰغٮ اٛز٭ ٯغو٬ اٛزؾٰ٘ٞ ا٬ٛ رؾ٦ٰٔٔ ٩ ٧٪ عشهخ اِٛظٚ ُٮ ا٤٠ٛبصهبد ٠ٗب ا١ ٢ٟ شب١ رـجْٰ 

 ا١ ٯإد٭ ثبٙ شٖ ا٬ٛ اإلداس٭٧زا اٛـشٯْ ٢ٟ ؿشّ اٛـو٢ ه٬ٜ االؽ٘بٝ اٛظبدسح ُٮ كٚ اٛزؾٰ٘ٞ 

 األؿشاٍ ئسادح ا٬ٛ دسعبد ا٠ٛؾبٗٞ ا٠ٛخزِٜخ ٩ ٧زا ٟب ٯزوبسع ٟن أخش٫ ٟشح اإلعشاءاد٣ٔٚ 

ا٠ٛز٠ضٜخ ُٮ اعزجوبد اٛٔؼبء اٛشع٠ٮ ٜٛذ٩ٛخ ٢ٟ ٣لش ا٤٠ٛبصهبد ا٠ٛضبسح ث٨٤ٰٞ
54 

 ؽبالد سُن االعزئ٤بٍ ُٮ االٟش اٛخبص 09.08 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1056 ٩ ٓذ هذدد ا٠ٛبدح 

ثبالهزشاٍ ا٩ ثبٛز٤ِٰز ٩ ٧٪ ٟب ٯضٰش اٛزغبؤٙ ثذاٯخ ٧ٚ ٯؾ٘ٞ اٛٔبػٮ ه٤ذ هذٝ ر٪اُش ٧ز٥ اٛؾبٛخ ثوذٝ 

 :٩ ٧ز٥ اٛؾبالد ٧ٮ " ال ٯغض٩"اٛٔج٪ٙ ا٩ اٛشُغ ٟ٪ػ٪هب ار ا١ ا٤ٛض طشٯؼ 

 

  ارا ُظٜذ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ثذ١٩ ارِبٰٓخ رؾٰ٘ٞ ا٩ ث٤بء ه٬ٜ ارِبٰٓخ ثبؿٜخ ا٩ ا٣ٔؼبء ٟذح

 . االرِبٰٓخ

  ارا ٗب١ رشٰ٘ٚ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٘ٞ اٛ٪ؽٰذ ٟخبِٛب ٜٛٔب٣٪١. 

  ارا ُظٜذ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ث٠ب ٯخبَٛ ا٠٨٠ٛخ ا٠ٛغ٤ذح ا٦ٰٛ. 

  ارا ٛٞ ٯشام ٟجذا اٛ٪عب٧ٰخ. 

  األعجبةارا ٛٞ رضجذ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ؽ٨٠٘ب ا٩ ارا ٩عذ ر٤بٓغ ُٮ.  

 ارا ٗب١ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٟخبَٛ ٤ٜٛلبٝ اٛوبٝ اٛذ٩ٛٮ
55
. 

                                                             
53 555ص .ٟشعن عبثْ.٩ٰٛذ هجبط    

170ص.ٟشعن عبثْ .ث٢ ه٠شا١ ع٨ٰٜخ  54  
264ص.2008.اٛغضائش .٤ٟش٪ساد ثٌذاد٭ .رـ٪ٯش اٛزؾٰ٘ٞ اٛزغبس٭ اٛذ٩ٛٮ ُٮ اٛٔب٣٪١ اٛغضائش٭ .ٟؾ٠ذ ٗ٪ال  55  
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 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1057 اٟب ه٢ اٛغ٨خ ا٠ٛخزظخ ث٤لش اٛـو٢ ثبالعزئئ٤بٍ ُٔذ ٣ظذ ا٠ٛبدح 

اٟب ُٮ ُش٣غب ..." ٯشُن االعزئ٤بٍ اٟبٝ ا٠ٛغٜظ اٛٔؼبئٮ " ه٬ٜ ا٦٣ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد

 االٟش أطذسدُب١ االعزئ٤بٍ ٯشُن اٟبٝ ٟؾ٠٘خ االعزئ٤بٍ اٛزٮ ٯ٠زذ اخزظبط٨ب ا٬ٛ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزٮ 

 ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ أؽبٙ ا٠ٛذ٣ٰخ اِٛش٣غٮ ٧زا ٩ ٓذ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ ٩1503 ٧زا ؿجٔب ٠ٜٛبدح 

 ُٮ االرِبّ ؽٰش ٯ٤لش ٓبػٮ األؿشاٍا٬ٛ اٛـو٢ ثبالعزئ٤بٍ ٩ؽذ٥ ُٮ ؽبٛخ ا٤ٛض ه٦ٰٜ ث٢ٰ 

 1483ٟؾ٠٘خ االعزئ٤بٍ ٠ِٗ٪ع ثبٛظٜؼ ارا ٗب٣ذ ٧ز٥ ا٠٨٠ٛخ ٟخ٪ٛخ ٠ٜٛؾ٢ٰ٠٘ ٩ُٔب ٤ٛض ا٠ٛبدح 

 ا٠ٛذ٣ٰخ اِٛش٣غٮ ٩ ٧زا ٟ٪َٓ ا٣ِشد ث٦ ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ د١٩ ًٰش٥ ٠ٟب ٯغوٚ اإلعشاءاد٢ٟ ٓب٣٪١ 

 .اٛزؾٰ٘ٞ اٗضش ُوبٰٛخ 

 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1057 ٩ ثب٤ٛغجخ ٠ٰٛوبد سُن اٛـو٢ ُٔذ عو٦ٜ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ثؾغت ا٠ٛبدح 

 ٟؾذد ثش٨ش ٩اؽذ اثزذاءا ٢ٟ ربسٯخ اٛزجٰٜي اٛشع٠ٮ الٟش سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ ٩ ه٤ذ سُن اٛـو٢ 09.08

 ٩ 09.08 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1060ثبٛغزئ٤بٍ ُب١ ٢ٟ اصبس٥ ٩َٓ ر٤ِٰز اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ؿجٔب ٤ٛض ا٠ٛبدح 

ٯ٪َٓ رٔذٯٞ اٛـو٪١ ٩ اعٚ ٠ٟبسعز٨ب ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛ٪اد " اٛزٮ عبء ٨ُٰب 

 ". ر٤ِٰز اؽ٘بٝ اٛزؾ1055.1056.1058ٰٞ٘

 االعزئ٤بٍ ُٮ اٛزؾٰ٘ٞ ُب٦٣ ٗب١ ٟٔزظشا أعبص ٠ٟب عجْ ٣ش٫ ا١ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ه٤ذٟب 

ه٬ٜ االؽ٘بٝ اٛذاخٰٜخ ال ًٰش اٟب االؽ٘بٝ اٛذ٩ٰٛخ ُٔذ خظض ٨ٛب ٣لبٝ خبص ٨ُٮ ًٰش ٓبثٜخ 

ٛبلعزئ٤بٍ ال٦٣ ال ٯغ٪ص ٜٛٔؼبء اٛ٪ؿ٤ٮ ٤ٟبٓشخ ٧ز٥ االؽ٘بٝ ٩ رشٕ االٟش ا٬ٛ ٟشؽٜخ اٛز٤ِٰز ٩ 

 . ثظذد االعزئ٤بٍ 1056 ٟن ا٠ٛبدح 1055 ادٟبط ا٠ٛبدح ثاٟ٘ب١االهزشاٍ ٩ ُٮ رٔذٯش٣ب ا٦٣ ٗب١ 

 

 دػٕٖ انجطالٌ  - ة

 ا١ ده٪٫ اٛجـبل١ ٰٛغذ ُٮ اٛؾٰٔٔخ ؿشٯٔخ ٢ٟ ؿشّ اٛـو٢ ال اٛوبدٯخ ٩ ال ًٰش اٛوبدٯخ 

 اإلداس٭٩ ٢٘ٛ ٧ٮ ؿشٯٔخ خبطخ رز٠ضٚ ُٮ سُن ده٪٫ عذٯذح اٟبٝ اٛٔؼبء الثـبٙ اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ 

 اإلداسٯخ٩ ٧ٮ اٛـشٯْ اٛ٪ؽٰذ اٛز٭ ٓشس٥ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٜٛـو٢ ُٮ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ اٛؤ٪د 

 اٛٔب٣٪٣ٰخ ُٮ شب١ ٣ـبّ اٛجـبل١ ا٬ٛ ارغب٢ٰ٧ االرغب٥ األ٣ل٠خراد اٛـبثن اٛذ٩ٛٮ ٩ ٓذ ا٣ٔغ٠ذ 

 ٩ ٧٪ االرغب٥ ا٠ٛ٪عن ٤ٛـبّ اٛجـبل١ ٩ ثوذ ٗٚ ٢ٟ اٛٔب٣٪٢ٰ٣ اٛغضائش٭ ٩ ا٠ٛظش٭ ٢ٟ ٓجٰٚ األ٩ٙ

 ُٔذ ٤ٟؼ ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ ٛٔؼبئ٦ االخزظبص ث٤لش دهب٫٩ اٛجـبل١ ارا ٗب١ اٛزؾٰ٘ٞ األ٣ل٠خ٧ز٥ 

ٓذ عش٫ ُٮ ٟظش ثظذد ٤ٟبصهخ د٩ٰٛخ ا٩ ٗب١ ٓذ عش٫ ُٮ اٛخبسط ٩ ٗب١ اٛٔب٣٪١ ا٠ٛظش٭ ٧٪ 

 اٛزؾٰ٘ٞ ث٤بء ه٬ٜ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞئعشاءادا٠ٛـجْ ه٬ٜ 
56 

                                                             
داس . ٩ اصبس٧ب ه٬ٜ اٛٔب٣٪١ اٛ٪اعت اٛزـجْٰ اإلداسٯخاالرِبّ ه٬ٜ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ هٔ٪د اٛذ٩ٛخ راد اٛـجٰوخ .ؽِٰلخ اٛغٰذ اٛؾذاد  56

  2001.االع٤٘ذسٯخ .ا٠ٛـج٪هبد اٛغبٟوٰخ 
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 ؽٰش ٣ظذ ا٠ٛبدح 1058 ٩ ٧٪ٟب اخز ث٦ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٢ٟ خبلٙ اعزٔشاء ا٠ٛبدح 

 ا١ ٯ٘٪١ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذ٩ٛٮ اٛظبدس ُٮ اٛغضائش ٟ٪ػ٪م ؿو٢ ثبٛجـبل١ ُٮ ٣ِظ ئٟ٘ب٣ٰخه٬ٜ 

 اٛٔبػٰخ ثبالهزشاٍ ا٩ ثز٤ِٰز اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذ٩ٰٛخ ٓبثٜخ ٛبلعزئ٤بٍ األ٩اٟشاٛؾبالد اٛزٮ ر٘٪١ ٨ُٰب 

 طشاؽخ ه٢ ؽْ اٛـو٢ األؿشا٧٩ٍ٪ ٣ِغ٦ اٛ٪ػن ا٠ٛٔشس ُٮ اٛزششٯن اِٛش٣غٮ ؽٰش ارا ر٤بصٙ 

ثبالعزئ٤بٍ ٩ ارا ٛٞ ٯزِٔ٪ا ُٮ ؽبٛخ اٛزؾٰ٘ٞ اٛـْٰٜ ه٬ٜ االؽزِبف ث٨زا اٛؾْ ُٮ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ 

ٯ٤ٌْٜ اٟب٨ٟٞ ؿشٯْ االعزئ٤بٍ ٩ ٯج٬ٔ ٨ٛٞ ُٔؾ ؿشٯْ اٛـو٢ ثبٛجـبل١.
57
  

 ًٰش ا١ ٤٧بٕ ارغب٥ ػْٰ ُٮ ٣ـبّ اٛجـبل١ ه٬ٜ عجٰٚ ا٠ٛضبٙ اٛٔب٣٪١ اٛجٜغٰ٘ٮ اٛز٭ 

 ُٮ األؿشاٍٯ٤ض ه٬ٜ هذٝ اخزظبص ا٠ٛؾبٗٞ اٛجٜغٰٰ٘خ ث٤لش دهب٫٩ اٛجـبل١ اال ارا ٗب١ اؽذ 

ا٤٠ٛبصهخ اٛزٮ ُظٚ ٨ُٰب اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ شخض ؿجٰوٮ ٯز٠زن ثبٛغ٤غٰخ اٛجٜغٰٰ٘خ ا٩ ٦ٛ ٟ٪ؿ٢ ُٮ 

ثٜغٰ٘ب ا٩ شخض اهزجبس٭ رٞ ر٘٪ٯ٦٤ ُٮ ثٜغٰ٘ب ا٩ ٦ٛ ُشم ا٩ ٟٔش اه٠بٙ ٨ُٰب ٠٨ٟب ٗب٣ذ ؿجٰوز٦
58 

رشُن دهب٫٩ اٛجـبل١ اٟبٝ ا٠ٛغٜظ اٛٔؼبئٮ اٛز٭ طذس ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ دائشح اخزظبط٦
59 

 ٢ٟ٩ ٤٧ب ٯزج٢ٰ ا١ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٤ٟؼ االخزظبص ا٬ٛ ٧ٰئخ اه٬ٜ ٢ٟ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ث٠و٬٤ ا٦٣ عوٚ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ٣ِظ ا٠ٛغز٪٫ أ٭٩ ٛٞ ٯوؾ االخزظبص ا٬ٛ ا٠ٛؾ٠٘خ االثزذائٰخ 

 اٟبٝ اٛٔؼبء ٧زا ٢ٟ ع٨خ ٩ ٢ٟ ع٨خ ٛؤلؿشا٠ٍٜٛؾ٠٘خ االثزذائٰخ اٛٔؼبئٰخ ُبهـ٬ ػ٠ب٣بد اٗضش 

 ٣لشا ٛ٘٪١ اٛزؾٰ٘ٞ رٞ اٜٛغ٪ء ا٦ٰٛ ثٌشع اٛغشهخ ُب١ ده٪٫ اٛجـبل١ اٟبٝ ا٠ٛغٜظ أخش٫

اٛٔؼبئٮ ر٘٪١ ٓذ اخزظشد ٟشؽٜخ ٧بٟخ ٢ٟ اٛٔؼبء ٩٩ُشد ٩ٓزب ٟوزجشا ٜٛـشٍ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ٦ٛ 

ُب٠ٛذح اٛزٮ رغزٌش٨ٓب اٛذه٪٫ اٟبٝ ا٠ٛؾ٠٘خ رٔؼ٨ٰب ثذال ٢ٟ رٖٛ اٟبٝ ا٠ٛغٜظ ٩ ث٨زا رز٪ُش اٛغشهخ 

 . اِٛوبٰٛخ اٛبلصٟخ ٜٛزؾٰ٘ٞ ؽز٬ ال ٯِٔذ اٛزؾٰ٘ٞ ٌٟضا٥ ئهـبءاٛبلصٟخ ٛؾٚ ا٤ٛضام ٩ 

 اٛزٮ رزخز ثشب١ ده٪٫ اٛجـبل١ ٧ٚ ٤٧بٕ اإلعشاءاد ٩ ٯج٬ٔ اٛغإاٙ ا٠ٛـش٩ػ ٤٧ب ؽ٪ٙ 

 . اٛوبدٯخ ٛبلعزئ٤بٍاإلعشاءاد خبطخ ا٩ رزجن ئعشاءاد

 اٛزٮ رؾ٘ٞ ده٪٫ اإلعشائٰخ اٟبٝ ع٘٪د ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ُب٤٣ب ٣ش٫ ا١ اٛٔ٪اهذ 

 .االعزئ٤بٍ اٟبٝ ا٠ٛغٜظ اٛٔؼبئٰخ ٧ٮ رار٨ب ا٠ٛٔشسح ٜٛـو٢ اٛجـبل١ 

 ثش٨ش 09.08 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1059/2 اٟب ٢ٟ ؽٰش ا٠ٛ٪اهٰذ ا٠ٛٔشسح ٛزٖٛ ُٔذ ؽذدر٨ب ا٠ٛبدح 

٢ٟ ربسٯخ اٛزجٰٜي اٛشع٠ٮ ٛبلٟش اٛٔبػٮ ثبٛز٤ِٰز ٩ ٯل٨ش ا١ ٧ز٥ ا٠ٛذح عبءد ه٬ٜ ًشاساٛش٨ش 

ا٠ٛخظض ٛبلعزئ٤بٍ ٩ ٢ٟ صٞ ُب١ ده٪٫ اٛجـبل١ اٛزٮ ربرٮ خبسط اٛش٨ش ٧ٮ ده٪٫ ٟشُ٪ػخ 

                                                             

  57 ٢ٟ ٓب٣٪١ االعشاءاد ا٠ٛذ٣ٰخ اِٛش٣غٮ 1475 ٩ 1474ا٠ٛبدح 
107ٟشعن عبثْ ص.ؽِٰلخ اٛغٰذ اٛؾذاد  58  

  59 ٢ٟ ٓب٣٪١ االعشاءاد ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ االداسٯخ1059ا٠ٛبدح 
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ال ٯٔجٚ ٧زا اٛـو٢ ثوذ اعٚ ش٨ش ٩اؽذ ٢ٟ ربسٯخ " ش٘بل ال١ ا٠ٛبدح عبءد ثظِخ ا٨٤ٛٮ 

"اٛزجٰٜي اٛشع٠ٮ ٛبلٟش اٛٔبػٮ ثبٛز٤ِٰز
60
. 

 ٩ٓذ ؽذد ا٠ٛششم ا٠ٛظش٭ ٧ز٥ ا٠ٛذح ثزغو٢ٰ ٯ٪ٟب اٛزبٰٛخ ٛزبسٯخ اهبل١ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٠ٜٛؾ٘٪ٝ 

اٟب ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ ُٔذ ؽذد٧ب ه٬ٜ ًشاس ٟششه٤ب ثبٛش٨ش. ه٦ٰٜ
61

 ٩ ال١ ده٪٫ اٛجـبل١ ٰٛغذ 

ؿشٯٔب ٢ٟ ؿشّ اٛـو٢ ا٠ٛٔشسح ُٮ االؽ٘بٝ اٛٔؼبئٰخ ٛزٖٛ ُب٨٣ب ال رش٘ٚ عضءا ٢ٟ ٧ٰ٘ٚ خظ٪ٟخ 

 ٩ شش٩ؽ أعجبةاٛزؾٰ٘ٞ ا٩ ٟشؽٜخ ٢ٟ ٟشاؽ٨ٜب ٩ ٢ٟ صٞ ٨ُٮ ؿشٯْ اعزض٤بئٮ ٯغت ٓظش٥ ه٬ٜ 

 ٢ٟ٩ اٛؾبالد ا٠ٛؾذدح 09.08 ٢ٟ اٛٔب٣٪١  1056ٟؾذدح ٛزا ُٔذ ؽظش ا٠ٛششم اؽ٪ا٨ٛب ُٮ ا٠ٛبدح 

 .ُٮ ٧ز٥ ا٠ٛبدح ٯغزذهٮ االٟش ششؽ٨ب 

 ارا ُظٜذ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ثذ١٩ ارِبٰٓخ رؾٰ٘ٞ ا٩ ث٤بء ه٬ٜ ارِبٰٓخ ثبؿٜخ ا٩ ا٣ٔؼبء 

 اٛز٭ ٯغز٠ذ ٦٤ٟ ا٠ٛؾ٘ٞ عٜـز٦ ُٮ اِٛظٚ ُٮ ا٤ٛضام األعبطٟذحاالرِبٰٓخ ٯوذ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ُب١ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ٯ٘٪١ ثبؿبل ال٣وذاٝ ٟظذس األخٰشا٠ٛوش٩ع ه٦ٰٜ ٩ ٟز٬ ٛٞ ٯز٪اُش ٧زا 

االٛزضاٝ
62

 ا٠ٛغبئٚ اٛزٰٮ ال ٯغ٪ص اٛزؾٰ٘ٞ ٨ُٰب ٩ ٓذ ثأؽذ ٩ر٘٪١ ارِبٰٓخ اٛزؾٰ٘ٞ ثبؿٜخ ٟز٬ رؤٜذ 

 ٩ ا٧ٰٜز٨ٞ ٠ٗب األشخبصؽذد٧ب ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٩ ٧ٮ ا٠ٛغبئٚ ا٠ٛزؤٜخ ثب٤ٛلبٝ اٛوبٝ ا٩ ؽبٛخ 

 اٛوبٟخ ٜٛزؾٰ٘ٞ اال ُٮ ؽبٛز٢ٰ ٠٧ب ثظذد هبلٓز٠٨ب االٓزظبدٯخ األشخبص٣ض ه٬ٜ هذٝ ع٪اص ٛغ٪ء 

اٛذ٩ٰٛخ ا٩ ُٮ اؿبس اٛظِٔبد اٛو٠٪ٰٟخ
63
  

 ٩ر٘٪١ ارِبٰٓخ اٛزؾٰ٘ٞ ٗزٖٛ ثبؿٜخ ُٮ ؽبٙ هذٝ ٩ع٪ة سػب ُظؾخ اٛزؾٰ٘ٞ ٟشرجـخ 

 هٰ٪ة اٛشػبأ٣٪ام اٛزٮ ٯزو٢ٰ ا١ ر٘٪١ ع٠ٰٜخ ٢ٟ ٗٚ األؿشاٍ ثاسادح
64

 ٩ ا٠ٛٔظ٪د ثب٣ٔؼبء ٟذح 

االرِبٰٓخ ا٣ز٨بء االعٚ ا٠ٛؾذد الطذاس ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ اٛزٮ ر٤ز٨ٮ ثب٣ز٨بء خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ُٜ٪ طذس 

اٛؾ٘ٞ خبسط االعٚ ٗب١ ٜٛـشٍ ا٠ٛزؼشس ا١ ٯـو٢ ٦ُٰ ثبٛجـبل١ ٩ ٓذ ؽذد ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٟذح 

 . ه٬ٜ اعٚ ا٨٣بئ٨ب األؿشاٍ اش٨ش ارا ٛٞ ٯزِْ ثأسثوخاٛزؾٰ٘ٞ 

 ارا ٗب١ رشٰ٘ٚ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ رز٘٪١ ٢ٟ ٟؾ٘ٞ ٩اؽذ ا٩ هذد ٢ٟ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ثوذد ُشد٭
65 

٩ ٟز٬ خ٪ِٛذ ٓبهذح اٛ٪رشٯخ ُب١ اٛزشٰٜ٘خ ر٘٪١ ثبؿٜخ ثـبل٣ب ٟـٜٔب ٩ ٯ٘٪١ رو٢ٰٰ ا٠ٛؾ٘ٞ اٛ٪ؽٰذ 

 ٠٨ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ ٛشخض ؿجٰوٮ ال ٯز٠زن ثؾٔ٪٦ٓ ا٠ٛذ٣ٰخ ٠ٗب ا١ رشٰ٘ٚ أع٤ذدٟخبِٛب ٜٛٔب٣٪١ ارا 

                                                             

  60 ٢ٟ ٓب٣٪١ االعشاءاد ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ االداسٯخ 1059ا٠ٛبدح 
  61 ٢ٟ ٓب٣٪١ االعشاءاد اِٛش٣غٮ1504 ٢ٟ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭ ٩ ا٠ٛبدح 54ا٠ٛبدح 

ثبر٤خ .عبٟوخ اٛؾبط ٛخؼش .سعبٛخ ٟبعغزٰش .اٛـشّ اٛجذٯٜخ ٛؾٚ ٤ٟبصهبد اٛؤ٪د االداسٯخ راد اٛـبثن اٛذ٩ٛٮ .ث٪ٛٔ٪اط ع٤بء 

142ص.2010.اٛغضائش . 62  
  63 ٢ٟ ٓب٣٪١ االعشاءاد ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ االداسٯخ 1006/2ا٠ٛبدح 

771ص.ٟشعن عبثْ .ثـبل١ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ .اؽ٠ذ اٛغٰذ طب٩٭  64  
  65 ٢ٟ ٓب٣٪١ االعشاءاد ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ االداسٯخ1017ا٠ٛبدح 
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ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ال ٯ٘٪١ طؾٰؾب ارا ٛٞ ٯٔجٚ ا٠ٛؾ٘ٞ ا٩ ا٠ٛؾ٠٘٪١ ا٠٨٠ٛخ ا٠ٛغ٤ذح ا٨ٰٛٞ ا٩ ا١ 

 . ٛ٘ٮ ٯ٪أُ٪ا ه٬ٜ ثٔبء٥األؿشاٍا٠ٛؾ٘ٞ هٜٞ ا٦٣ ٓبثٚ ٜٛشد ٩ ٛٞ ٯخجش 

 ٟن ا٠ٛبلؽلخ ا٦٣ ٯغت ه٬ٜ ا٠ٛو٤ٮ ثبالٟش ارا سا٫ ا١ رشٰٜ٘خ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ خبلُب ٠ٛب 

 ا١ ٯضٰش ٟوبسػخ رٖٛ ه٤ذ رشٰ٘ٚ ا٨ٰٛئخ ٩ ه٦ٰٜ اٛز٠غٖ ث٨ز٥ ا٠ٛخبِٛخ اٟبٝ األؿشاٍارِْ ه٦ٰٜ 

ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٩ ا١ ا٣زلبس٥ ا٬ٛ ًبٯخ طذ٩ساٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ٨ُزا دٰٛٚ ه٬ٜ ٓج٪٦ٛ اٛزشٰٜ٘خ ٩ ُٮ ٧ز٥ 

 .اٛؾبٛخ ٯشُغ ؿٜج٦ 

 .ارا ُظٜذ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ث٠ب ٯخبَٛ ا٠٨٠ٛخ ا٠ٛغ٤ذح ٨ٛب 

 ُب٦٣ ٢ٟ األؿشاٍ ئداسح ٠ٛب ٗب١ ا٠ٛؾ٘ٞ ٯغز٠ذ عٜـز٦ ُٮ اِٛظٚ ُٮ ا٤٠ٛبصهخ ٢ٟ 

 ٰٟٔذا ه٤ذ اِٛظٚ ُٮ ا٤٠ٛبصهخ ثؾذ٩د ا٠٨٠ٛخ ا٠ٛخ٪ٛخ ٦ٛ ٢ٟ ٓجٚ األخٰشا٤٠ٛـٔٮ ا١ ٯ٘٪١ ٧زا 

 .اؿشاٍ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٢ٟ صٞ ُب١ رغب٩ص٥ ٨ٛز٥ اٛؾذ٩د ٯ٘٪١ اٛؾ٘ٞ ٟؾبل ٜٛـو٢ ثبٛجـبل١ 

 ر٪عن ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ثٔذس ٗجٰش ُٮ ٧زا اٛغجت ؽٰش ٯوبٛظ ٗٚ األعبط ٩ ه٬ٜ ٧زا 

 ا٠ٛ٪ع٨خ ٜٛذه٪٫ ٩ اؽزشاٝ ؽٔ٪ّ اٛذُبم ُبٛضٝ ا٠ٛؾ٘ٞ اِٛظٚ ُٮ ا٠ٛجبدبا٠ٛغبئٚ اٛخبطخ ث٠خبِٛخ 

 دُبم ُٮ ا٠ٛ٪ػ٪م أ٭اؿبس االخزظبص اٛخبص ث٦ ٟن ٩ع٪ة اصبسح اٛذُن ثوذٝ االخزظبص ٓجٚ 

١ ٯ٘٪١ اِٛظٚ ثؾ٘ٞ ا٩ٛٮ اال ارا ٗب١ اٛذُن ثوذٝ االخزظبص ٟشرجـب ث٠٪ػ٪م ا٤ٛضامأ٩ 
66
 

األؿشاٍ ا٬ٛ ٩ع٪ة ا١ رِظٚ ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ُٔب ٛٔ٪اهذ اٛٔب٣٪١ اٛزٯٮ اخزبس٥ ثبإلػبُخ
67
 

 ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ ٩1027 ػ٠ب٣ب ٛزؾذٯذ اخزظبص ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ُٔذ ٣ظذ ا٠ٛبدح 

 ه٬ٜ ػش٩سح رؾذٯذ ٟ٪ػ٪م اٛخبلٍ ٩ كش٦ُ٩ ٟن ادّ رِبط٦ٰٜ ُب١ صجذ ا١ ٟؾ٠٘خ اإلداسٯخ

اٛزؾٰ٘ٞ ُظٜذ ٠ُٰب ٛٞ ٯ٢٘ ٟـش٩ؽب ه٨ٰٜب ا٩ رغب٩صد ؽذ٩د ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ٯؾْ ٜٛـشٍ طبؽت 

 .ا٠ٛظٜؾخ سُن ده٪٫ ثـبل١ ربعٰغب ه٬ٜ رغب٩ص ٟؾ٠٘خ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ٛؾذ٩د٧ب 

 ارا نى يشاع يجذا انٕجبْيخ - ج 

 ٯ٠بسط اٛٔؼبء سٓبثز٦ ه٬ٜ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ اٛذاخٰٜخ ٩ اٛذ٩ٰٛخ ثزب٢ٰٟ ا٠ٛغب٩اح 

ٜٛـش٢ُٰ ٩ رٖٛ ُٮ ؽ٨ٔٞ ُٮ اٛذُبم ه٢ ٓؼٰز٨ٞ ُٮ ا٠ٛؾب٠ٗخ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ثبؽزشاٝ ٟجذا اٛ٪عب٧ٰخ ٨ُ٪ 

 ٓؼبء ع٪اء ٗب١ خبطب ا٩ سع٠ٰب ٩ ا١ هذٝ رؾْٰٔ ا٠ٛغب٩اح ث٢ٰ أ٭ٟجذا ع٪٧ش٭ ٯٜضٝ ُٮ 

 . ُٮ ا٠ٛؾب٠ٗخ ٯغت ا١ ٯإد٭ ا٬ٛ عٔ٪ؿ٨ب األؿشاٍ

 ؽٰش ا١ اٛزضاٝ اٛٔبػٮ ا٩ ا٠ٛؾ٘ٞ ثبؽبؿخ اٛخظ٪ٝ ه٠ٜب ث٠ب ٯز٪طٚ ا٦ٰٛ ٢ٟ ه٤بطش ٯوذ 

 ٩آن أعبطػ٠ب٣خ ٜٛخظ٪ٝ ٢ٟ ا٠ِٛبعبح ٩ رٖٛ ال١ اٛخظٞ اٛز٭ ٯ٘٪١ دُبه٦ ا٩ اعب٣ٰذ٥ ه٬ٜ 

ٟو٢ٰ صٞ ٯِبعب ثؾٰش ا٠ٛؾ٘ٞ ٤ٜٛضام ٢ٟ ص٩اٯب ٟخزِٜخ ر٠بٟب ع٪ٍ ٯِٔذ اٛٔذسح ٢ٟ االعزِبدح ٢ٟ ؽ٦ٔ 

                                                             

  66 ٢ٟ ّ ا ٝ ا1044ا٠ٛبدح 
67
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 ا٠ٛغب٩اح ث٢ٰ اٛخظ٪ٝ ه٤ذٟب ٯزوْٜ االٟش ثِشع اٛزضاٟبد ئٓبٟخُٮ اٛذُبم ال١ ٟجذا اٛ٪عب٧ٰخ ٧٪ 

ٟزجبدٛخ ه٨ٰٜٞ ٩ اؽبؿز٨ٞ ه٠ٜب ث٘ٚ ٟب ٯذخ٦ٜ ا٠ٛؾ٘ٞ ُٮ اٛخظ٪ٟخ ه٢ ًٰش ؿشٯ٨ٔٞ ٢ٟ ه٤بطش 

 ٩٩ٓبئن 

  األسجبةارا نى تسجت يحكًخ انتحكيى حكًٓب أ ارا ٔجذ تُبقض في 

 ٣غذ ا١ ا٠ٛششم ٣ض اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ ٢ٟ1027 خبلٙ اعزٔشائ٤ب ٠ٜٛبدح 

ه٬ٜ ٩ع٪ة رغجٰت ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ثبٛزبٛٮ ارا ٛٞ ر٢٘ االؽ٘بٝ ٟغججخ روشع اٛؾ٘ٞ اٛظبدس ا٬ٛ 

اٛجـبل١ ٩ ٛٞ ٯٔظش ا٠ٛششم اٛجـبل١ ه٬ٜ ؽبٛخ هذٝ رغجٰت ٟؾ٠٘خ اٛزؾٰ٘ٞ ؽ٨٠٘ب ٩ ا٠٣ب سرج٦ 

 . ا٬ٛ ٰٓبٝ ا٤ٛضام أدد اٛزٮ األعجبةٗزٖٛ ُٮ ؽبٛخ ٩ع٪ة ر٤بٓغ ُٮ 

 ارا كبٌ حكى انتحكيى يخبنفب نهُظبو انؼبو انذٔني 

 ا١ ا٤ٛلبٝ اٛوبٝ ٧٪ ُ٘شح ٟش٣خ ٩ طوجخ اٛزؾذٯذ ٩ ٧ٮ ٩اعوخ ا٠ٛغبٙ ٩ رٜوت د٩سا ٧بٟب 

 ا٩ ُٮ ٟغبٙ ر٤ِٰز االؽ٘بٝ ٩ ٯٔظذ ث٨ب ؽ٠بٯخ األع٤جٮع٪اء ٗب١ رٖٛ ُٮ ٟغبٙ رـجْٰ اٛٔب٣٪١ 

 ر٨ذٯذ ٯ٠غ٦ ا٩ ٯضهضم اسٗب٦٣أ٭ا٤ٛلبٝ اٛذاخٜٮ ٢ٟ 
68 

 ٩ ثبٛشًٞ ٠ٟب رزغٞ ث٦ ُ٘شح ا٤ٛلبٝ اٛوبٝ ٢ٟ رشوت ٩ ٟش٣٩خ ُب٨٣ب رزغٞ ٗزٖٛ ثبٛخـ٪سح 

ال١ اٛز٪عن ٨ُٰب ٯٔؼٮ ه٬ٜ ُبهٰٜخ ٣لبٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٯوشٓٚ ر٤ِٰز هذد ٗجٰش ٢ٟ االؽ٘بٝ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ 

 .اٛذ٩ٰٛخ 

أ٩ ٩ ٓذ 
69

 ٗجٰشح ٛبلؽ٘بٝ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ اٛذ٩ٰٛخ ٩ ٨ِٟ٪ٝ ا٤ٛلبٝ أ٠٧ٰخ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٬ٛ

اٛوبٝ اٛذ٩ٛٮ ٩ عوٚ ٢ٟ ا٤ٛلبٝ اٛوبٝ اٛذاخٜٮ ال رشثـ٦ هبلٓخ ثب٤ٛلبٝ اٛوبٝ اٛذ٩ٛٮ ُب١ ٗب١ ٟضبل 

اٛؾ٘ٞ اٛذ٩ٛٮ ٟخبِٛب ٤ٜٛلبٝ اٛوبٝ اٛذاخٜٮ ٩ ٯز٠بش٬ ٟن ا٤ٛلبٝ اٛوبٝ اٛذ٩ٛٮ ُب١ اٛٔبػٮ ا٠ٛخزض 

ه٦ٰٜ ا١ ٯٔؼٮ ثبالهزشاٍ ٩ اٛز٤ِٰز ٩ اٛو٘ظ طؾٰؼ
70 . 

 ه٬ٜ ا٦٣ 09.08 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1060 ٩ ثب٤ٛغجخ الصبس اٛـو٢ ثبٛجـبل١ ُٔذ ٣ظذ ا٠ٛبدح 

 ر٤ِٰز 1058 1056٩ ٩ 1055ٯ٪َٓ رٔذٯٞ اٛـو٪١ ٩ اعٚ ٠ٟبسعز٨ب ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛ٪اد "

 .٢ٟ خبلٙ ٧زا ا٤ٛض ٣غز٤زظ االصبس اٛزبٰٛخ ٜٛجـبل١ " اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ 

ال ر٤ِز االؽ٘بٝ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ اال ثوذ ا٣ٔؼبء ا٠ٛذح ا٠ٛؾذدح ٜٛـو٢ ثبٛجـبل١ ػذ اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ا٩ * 

اٛـو٢ ثبالعزئ٤بٍ ػذ اٟش اٛز٤ِٰز ا٩ اٟش سُغ اٛز٤ِٰز ٩ ثب٣ٔؼبء ٧ز٥ ا٨٠ٜٛخ د١٩ رؾشٯٖ اٛـو٢ 

 .ٯظجؼ اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ عبئض اٛٔ٪ح اٛش٬ء ا٠ٛٔؼٮ ث٦ 

 .ارا سُن اٛـو٢ ثبالعزئ٤بٍ ٩ سُغ ٯظجؼ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ؽبئضا ٜٛٔ٪ح اٛز٤ِٰزٯخ * 
                                                             

70ص.2010.اٛٔب٧شح .ٟو٨ذ اٛجؾ٪س ٩ اٛذساعبد اٛوشثٰخ .سعبٛخ ٟبعغزٰش .ر٤ِٰز االؽ٘بٝ االع٤جٰخ .عبٰٟخ هجذ اٛبل٩٭  68  
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ه٤ذ سُن ده٪٫ اٛجـبل١ ُب١ ٧زا اٛـو٢ ث٪َٓ ر٤ِٰز اٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ا٬ٛ ؽ٢ٰ طذ٩س ٓشاس * 

 .ا٠ٛغٜظ ٛزبٯٰذ اٛـو٢ ا٩ سُِؼ٦ 

 انطؼٍ ثبنُقض - د

 ثٜذ ٗب١ رخؼن ٜٛشٓبثخ اٛٔؼبئٰخ اٛوٰٜب ُٮ اٛذ٩ٛخ ٩ أ٭ ا١ ع٠ٰن االه٠بٙ اٛٔؼبئٰخ ُٮ 

اٛغضائش ٗجٰٔخ اٛذ٩ٙ ٨ٛب ع٨بص ٓؼبئٮ اه٬ٜ ٯٔ٪ٝ ث٨زا اٛذ٩س خبطخ ٢ٟ اٛغب٣ت اٛٔب٣٪٣ٮ اٛجؾذ ٩ 

ا٠ٛغ٬٠ ُٮ ا٤ٛلبٝ اٛٔؼبئٮ ثب٠ٛؾ٠٘خ اٛوٰٜب ٩ ٓذ اعزجوذ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٧زا اٛـشٯْ ٢ٟ اٛـو٢ 

ُٮ االؽ٘بٝ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ اٛذاخٰٜخ ٩ اٛذ٩ٰٛخ ٩ٓظش٥ ُٔؾ ه٬ٜ اٛـو٢ ه٬ٜ اٛٔشاساد اِٛبطٜخ ُٮ 

 األ٩اٟش اٛٔبػٰخ ثبالهزشاٍ ا٩ اٛز٤ِٰز ا٩ األ٩اٟشاالعزئ٤بٍ ٩ اٛٔشاساد اٛٔؼبئٰخ اٛزٮ ُظٜذ ُٮ 

اٛٔبػٰخ ثشُغ االهزشاٍ ا٩ اٛز٤ِٰز ٩ ٗزٖٛ اٛٔشاساد اِٛبطٜخ ُٮ دهب٫٩ ثـبل١ اٛٔشاساد 

 ر٘٪١ اٛٔشاساد اِٛبطٜخ ُٮ 09.08 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1034اٛزؾ٠ٰٰ٘خ اٛذ٩ٰٛخ ٧٩زا ثذٰٛٚ ٣ض ا٠ٛبدح 

االعزئ٤بٍ ٩ؽذ٧ب ٓبثٜخ ٜٛـو٢ ثب٤ٛٔغ ؿجٔب ٛبلؽ٘بٝ ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ ٧زا اٛٔب٣٪١ ٩ ا٠ٛبدح 

 ٓبثٜخ أهبل٥ 1058 ٩ 1056 ٩ 1055ر٘٪١ اٛٔشاساد اٛظبدسح ٠ٜٛ٪اد "  ٢ٟ ٣ِظ اٛٔب٣٪١ 1061

 " .ٜٛـو٢ ثب٤ٛٔغ 

  ٩ ٢ٟ ا٠ٛزوبسٍ ه٦ٰٜ ا١ اٛجش ُٮ اٛٔشاساد اٛٔؼبئٰخ ٛغ٨خ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛوٰٜب ٯزـٜت ٩ٓزب 

 اٛز٭ ٢ٟ اع٦ٜ اخزٰش اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٧٪ اٛغشهخ ُٮ ؽٚ ا٤ٛضام األعبعٮٟوزجشا ٩ ثب٤ٛلش ا٬ٛ ا٨ٛذٍ 

ُب١ اٛـو٢ ثب٤ٛٔغ عٰؾ٪ٙ د١٩ اٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ ٧زا ا٨ٛذٍ
71
. 

 ٯ٢٘٠ اٛٔ٪ٙ ا١ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ارغ٦ ٣ؾ٪ ٟغٜٖ شبر ُٮ ثبة األعبط ٩ ه٬ٜ ٧زا 

اٛـو٢ ثب٤ٛٔغ ٩ ا٣ِشد ث٨زا االرغب٥ ه٠ٜب ا١ ال اٛششم اِٛش٣غٮ ٩ ال ا٠ٛظش٭ رـشٓب ا٦ٰٛ ٩ ال ٣غذ 

 اٛزٮ ٯخؼن اإلعشاءادٟجشسا ُٮ ادساع٦ ال٦٣ ال ٯخذٝ ٣لبٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٠ٗب ٯج٬ٔ اٛزغبؤٙ ٓبئ٠ب ؽ٪ٙ 

 .٨ٛب اٛـو٢ 

 تُفيز احكبو انتحكيى : انًطهت انثبَي 

 ٯغ٪ص ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ث٠غشد طذ٩س٥ ه٬ٜ ؽغٰخ اٛشٮء ا٠ٛٔؼٮ ث٦ ٩ ٢٘ٛ ٧ز٥ اٛؾغٰخ 

ٰٛغذ ٗبُٰخ ث٠ِشد٧ب ٛ٘ٮ ٯ٢٘٠ ر٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ار ا١ اٛـجٰوخ اٛخبطخ ٛٔؼبء اٛزؾٰ٘ٞ رزـٜت 

ػش٩سح رذخٚ اٛٔبػٮ اٛ٪ؿ٤ٮ الهـبء اٛٔ٪ح اٛز٤ِٰزٯخ ٛبلؽ٘بٝ اٛظبدسح ه٦٤ ُبٛؾ٘ٞ ٩ ا١ ٗب١ ٯ٠ٜٖ 

 اٛؾْ ٩ رٔشٯش٥ اال ا٦٣ شخض هبد٭ ال ٯ٠ٜٖ عٜـخ ال٠ٛش ا٩ اٛغجش اٛزٮ ٯ٨ٜ٘٠ب اٛٔبػٮ ئٓشاس

اٛ٪ؿ٤ٮ ٛ٘ٮ ٯظج٨ٌب ه٬ٜ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُظذ٩س االٟش ثبٛز٤ِٰز ٧٪ اٛز٭ ٯوـٮ ٛؾ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اٛٔ٪ح 

 .اٛز٤ِٰزٯخ ٩ ٯغ٠ؼ ثز٤ِٰز٥ عجشا ُٮ ؽبٙ هذٝ اٟزضبٙ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ػذ٥ ٛز٤ِٰز٥ ؿ٪هب ٩ اخزٰبسا 
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 هذٝ اٟزضبٙ اٛؾ٘٪ٝ ػذ٥ ٛز٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٓذ رجذ٩ ٟؾذ٩دح االثوبد ئش٘بٰٛخ ٩ ارا ٗب٣ذ 

ارا ٟب كٜذ ُٮ اؿبس ا٤ٛلبٝ اٛٔب٣٪٣ٮ اٛذاخٜٮ ُب١ ع٪ا٣ج٨ب ٓذ رزوبكٞ ارا ٟب روْٜ االٟش ثز٤ِٰز اؽ٘بٝ 

 ٩ ؿجٔذ أخش٫ ٩ ٟشعن رٖٛ ا١ ٧ز٥ االؽ٘بٝ رظذس ه٢ اشخبص ربثو٢ٰ ٛذ٩ٙ األع٤جٰخاٛزؾٰ٘ٞ 

 .ثشب٨٣ب ٓ٪اهذ ٓذ رٌبٯش رٖٛ ٩ اٛزٮ ٯـج٨ٔب اٛٔبػٮ اٛ٪ؿ٤ٮ 

 حجيخ احكبو انتحكيى  : األٔلانفشع 

 ٢ٟ ا٠ٛوش٩ٍ ٩ ا٠ٛزِْ ه٦ٜ ا١ ه٠ٚ ا٠ٛؾ٘ٞ ٧٪ ٣ِظ اٛو٠ٚ اٛز٭ ٯٔ٪ٝ ث٦ اٛٔبػٮ اال ٩ 

٧٪ اِٛظٚ ُٮ ا٤ٛضاهبد ٩ ا١ اٛؾ٘ٞ اٛظبدس ٢ٟ ا٠ٛؾ٘ٞ ٯوذ ٢ٟ االه٠بٙ اٛٔؼبئٰخ ٟض٦ٜ ٟضٚ اٛؾ٘ٞ 

 .اٛٔؼبئٮ 

 ٩ ه٦ٰٜ ُب١ ا٧ٞ االصبس ا٤ٛبرغخ ه٢ اٛٔشاس اٛزؾ٠ٰ٘ٮ ٧ٮ ٣ِغغ٨ب ا٠ٛزشرجخ ه٢ اٛؾ٘ٞ 

اٛٔؼبئٮ ع٪اء ٢ٟ ؽٰش اٛؾغٰخ ا٩ ٓ٪ح االصجبد
72
. 

 ؽٰش ٯز٠زن ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ثؾغٰخ االٟش ا٠ٛٔؼٮ ث٦ ث٠غشد طذ٩س االٟش ثز٤ِٰز٥ ؽز٬ ٛ٪ 

٩ ٯزشرت ه٬ٜ ٧ز٥ اٛؾغٰخ . ٗب١ ٓبثبل ٜٛـو٢ ٦ُٰ ٩ رج٬ٔ ٧ز٥ اٛؾغٰخ ثجٔبء اٛؾ٘ٞ ٩ رض٩ٙ ثض٩ا٦ٛ 

٤ٟن اٛخظ٪ٝ ٢ٟ هشع رٖٛ ا٤ٛضام اٛز٭ ُظٜذ ٦ُٰ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ه٬ٜ اٛٔؼبء ا٩ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٤ٟو٨ٞ 

٢ٟ ٤ٟبٓشخ ٟب ٓؼذ ث٦ ٧ز٥ ا٨ٰٛئخ اال ثبٛـشّ اٛزٮ ؽذد٧ب اٛٔب٣٪١
73
  

 ٩ ٢ٟ ا٧ٞ االهزجبساد اٛزٮ رٔ٪ٝ ه٨ٰٜب اٛؾغٰخ ٩ اٛزٮ روذ ٢ٟ ا٧ٞ خظبئض اٛؾ٘ٞ 

اٛٔـوٮ ٩ػن ؽذ ٤ٜٛبصهبد ث٤٠ن رغذد٧ب ٩ ٧ز٥ االهزجبساد رزـٜج٨ب ا٠ٛظٜؾخ اٛخبطخ ٩ اٛوبٟخ ال١ 

اعز٠شاس ا٤٠ٛبصهبد ٯإد٭ ا٬ٛ هذٝ اعزٔشاساٛؾٔ٪ّ ٩ ا٠ٛشاٗض اٛٔب٣٪٣ٰخ ٩ روـٰٚ ا٠ٛوبٟبلد ث٢ٰ 

 .ا٤ٛبط ٩ ٯإد٭ ا٬ٛ ر٤بٓغ االؽ٘بٝ ُٮ اٛخظ٪ٟخ اٛ٪اؽذح 

 ٩ ٧ز٥ االهزجبساد ال رزؾْٔ اال ارا رؤٜذ ؽغٰخ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ثب٤ٛلبٝ اٛوبٝ ٢٘ٛ ٛٞ ٯ٤ض 

 ٢ٟ ٓ٪ا٢ٰ٣ اٛزؾٰ٘ٞ اٛغضائش٭ ٩ اِٛش٣غٮ ٩ ا٠ٛظش٭ ه٬ٜ ٟذ٫ رو٨ٜٔب ثب٤ٛلبٝ اٛوبٝ ثبٛشًٞ ٢ٟ أ٭

ا١ اهزجبس٧ب ٢ٟ ا٤ٛلبٝ اٛوبٝ ٢ٟ شب٦٣ ٤ٟن ارِبّ اٛخظ٪ٝ ه٬ٜ ٟخبِٛز٨ب ٩ رخ٪ٯٚ ا٠ٛؾ٠٘خ ا٩ ٧ٰئخ 

اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛوش٩ع ه٨ٰٜب ٣ضام عجْ اِٛظٚ ٦ُٰ ا١ ٯٔؼٰب ٢ٟ رٜٔبء ٣ِغ٠٨ٰب ثوذٝ ع٪اص ا٤ٛلش ُٮ 

ده٪٫ عجْ اِٛظٚ ٨ُٰب اٟب هذٝ اهزجبس٧ب ٢ٟ ا٤ٛلبٝ اٛوبٝ ٯغٰض ٜٛخظ٪ٝ اٜٛغ٪ء ا٬ٛ اٛٔؼبء ا٩ 

 ا٤ٛلش ُٮ ا٤ٛضام اٛز٭ عجْ اِٛظٚ ٦ُٰ ٩ الٯغ٪ص ئهبدحاالرِبّ ه٬ٜ اٜٛغ٪ء ا٬ٛ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ث٨ذٍ 

ٜٛٔبػٮ ا٩ ٨ٛز٥ ا٨ٰٛئخ ا١ ٯٔؼٰب ٢ٟ رٜٔبء ٣ِغ٠٨ٰب ثشد اٛذه٪٫ اعز٤بدا ا٬ٛ ؽغٰخ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠٣ب 

ٯغت ا١ ٯز٠غٖ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ٛظبٛؾ٦ ثؾغٰخ ؽ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘٪ اٛغجت ُٮ رٖٛ ٯشعن ا٬ٛ ا١ ٓب٣٪١ اٛزؾٰ٘ٞ 
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81ص. 2008.ُٜغـ٢ٰ .٣بثٜظ . 72  
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 ٯ٤٠ؼ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اٛؾغٰخ ؽ٠بٯخ ٠ٜٛظبٛؼ اٛخبطخ ٜٛخظ٪ٝ ٩ ٰٛظ ؽ٠بٯخ ٠ٜٛظٜؾخ 

اٛوبٟخ ا٠ٛشرجـخ ثؾغٰخ االؽ٘بٝ اٛٔؼبئٰخ اٛظبدسح ه٢ اؽذ٫ عٜـبد اٛذ٩ٛخ ث٠٤ٰب ؽغٰخ اؽ٘بٝ 

اٛزؾٰ٘ٞ ال هبلٓخ ٨ٛب ثبٛذ٩ٛخ ٣لشا ٛوذٝ طذ٩س٧ب ه٢ اؽذ٫ ٧ز٥ اٛغٜـبد
74

.  

 ال١ ٧ز٥ األ٠٧ٰخ ٣ش٫ ا١ ا٤ٛض ه٬ٜ ؽغٰخ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ رزوْٜ ثب٤ٛلبٝ اٛوبٝ اٟش ثبٛي 

االؽ٘بٝ ال رخزَٜ ه٢ اؽ٘بٝ اٛٔؼبء ٢ٟ ؽٰش االهزجبساد اٛزٮ رٔ٪ٝ ه٨ٰٜب اٛؾغٰخ ُوذٝ اؽزشاٝ 

ؽغٰخ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ٯإد٭ ا٬ٛ اعز٠شاس ا٤٠ٛبصهبد ٩ هذٝ اعزٔشاس اٛؾٔ٪ّ ٩ ا٠ٛشاٗض اٛٔب٣٪٣ٰخ 

الطؾبث٨ب ٩ ٯإد٭ ا٬ٛ اؽز٠بٙ ر٤بٓغ االؽ٘بٝ ٩ ٧زا ٯز٤ب٬ُ ٩ ا٨ٛذٍ ٢ٟ اٜٛغ٪ء ا٬ٛ ٣لبٝ اٛزؾٰ٘ٞ 

 اٛٔب٣٪١ ٨ٛزا ئٓشاسث٪ط٦ِ ٩عٰٜخ ِٜٛظٚ ُٮ ا٤ٛضام ث٠ب ٯؾ٦ٔٔ ٢ٟ ٟضاٯب ٩ ٯز٤ب٬ُ ٟن ا٨ٛذٍ ٢ٟ 

 .ا٤ٛلبٝ كب٠ٛب ا٦٣ ال ٯؾْٔ ا٨ٛذٍ ا٠ٛشع٪ ٦٤ٟ 

 ا١ ؽغٰخ اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ال رزوْٜ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٩ ٯغزِبد ٢ٟ ٓب٣٪١ 

ثب٤ٛلبٝ اٛوبٝ ال١ اٛؾ٘ٞ ثوذٝ ٓج٪ٙ ٣لش اٛذه٪٫ ثشب١ ٣ضام ٟزِْ ه٬ٜ اؽبٛز٦ ا٬ٛ اٛزؾٰ٘ٞ اٟش 

 ؽٰش 1045ٟٔشس ٠ٛظٜؾخ اٛخظ٪ٝ ال رٔؼٮ ث٦ ا٠ٛؾ٠٘خ ٢ٟ رٜٔبء ٣ِغ٨ب ٩ ٧زا ثذٰٛٚ ٣ض ا٠ٛبدح 

ٯ٘٪١ اٛٔبػٮ ًٰش ٟخزض ثبِٛظٚ ُٮ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام ارا ٗب٣زبٛخظ٪ٟخ " ر٤ض ه٬ٜ ا٦٣ 

  .األؿشاٍاٛزؾ٠ٰٰ٘خ ٓبئ٠خ ا٩ ارا رج٢ٰ ٦ٛ ٩ع٪د ارِبٰٓخ رؾٰ٘ٞ ه٬ٜ ا١ رضبس ٢ٟ اؽذ 

 ٩ ٜٛؾغٰخ ٟوب٣ٮ ٗضٰشح ٛذ٫ ا٨ِٔٛبء ُٔذ هش٨ُب اٛجوغ ه٬ٜ ا٨٣ب ٓشٯ٤خ ٓب٣٪٣ٰخ ال رٔجٚ 

اصجبد اٛو٘ظ رش٨ذ ه٬ٜ ا١ اٛؾ٘ٞ طذس طؾٰؾب ش٘بل ٩ ٟ٪ػ٪هب ٩ الٯغ٪ص ا٧ذاس ٧ز٥ اٛؾغٰخ اال 

ه٢ ؿشٯْ اٛـو٢ ا٠ٛٔشس ُٮ ٟضٚ ٧زا اٛؾ٘ٞ
75
. 

 ٩ هش٨ُب ارغب٥ اخش ا٨٣ب ٩طَ ٯٜؾْ ٟؼ٠٪١ اٛؾ٘ٞ ٩ ٯذٙ ه٬ٜ ر٤ِٰز اٛخظ٪ٝ اٛٔؼبء 

٩روشٍ ه٬ٜ ا٨٣ب ه٤٪ا١ ٜٛؾٰٔٔخ .  اٛخظ٪ٟخ اٛزٮ طذس ٦ُٰ اٛؾ٘ٞ ئعشاءادث٨زا ا٠ٛؼ٠٪١ خبسط 

 ال١ ٧زا أخش٫ اِٛظٚ ُٮ ا٤ٛضام اٛز٭ طذس ٦ُٰ اٛؾ٘ٞ ٢ٟ عذٯذ اٟبٝ ع٨خ ٓؼبئٰخ ئهبدحُبل ٯغ٪ص 

اٛؾ٘ٞ اٛٔـوٮ ُٮ ؽذ رار٦ ٯؾ٠ٚ ٓشٯ٤ٰخ اٛؾٰٔٔخ اٛٔب٣٪٣ٰخ ٩ ُٮ اٛ٪ٓذ رار٦ ٯؾ٠ٚ ٓشٯ٤ٰخ اٛظؾخ
76
 

 ٩ ٯز٠ضٚ ُٮ ئٯغبثٮ األ٩ٙ ٯزؼؼ ٢ٟ ٧ز٥ اٛزوشٯِبد ا١ ٛؾغٰخ اٛزؾٰ٘ٞ اصشٯ٢ ٟز٘ب٢ٰٜٟ 

 ر٠غٖ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ٦ٛ ثبٛؾْ اٛز٭ ٯٔؼٮ ث٦ اٛؾ٘ٞ ا٬ٛ اصجبد ٩ ع٪د ٧زا اٛؾْ ٢ٟ عذٯذ ٩ ئٟ٘ب٣ٰخ

  اِٛظٚ ُٮ ا٤ٛضام ئهبدح ده٪٫ عذٯٰذح ث٨ذٍ ئٓبٟخاٛضب٣ٮ عٜجٮ ٩ ٯز٠ضٚ ُٮ ٤ٟن ا٠ٛؾ٘٪ٝ ه٦ٰٜ ٢ٟ 

 اٛؾغٰخ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ ٩1013 ٓذ اػ٬ِ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ُٮ ا٠ٛبدح 

رؾ٪ص اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ؽغٰخ اٛشٮء ا٠ٛٔؼٮ ٦ُٰ " ه٬ٜ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٛؾلخ طذ٩س٥ ار ر٤ض ه٬ٜ ا٦٣ 

                                                             

  74اشغب١ ُٰظٚ ش٘ش٭
اٛـوخ اال٬ٛ٩ .ٟظش .االع٤٘ذسٯخ .داس اٛغبٟوخ اٛغذٯذح ٤ٜٛشش .اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ا٠ٛ٪اد ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اٛ٪ؿ٤ٰخ ٩ اٛذ٩ٰٛخ .٣جٰٚ اع٠بهٰٚ ه٠ش 
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ث٠غشد طذ٩س٧ب ٠ُٰب ٯخض ا٤ٛضام ا٠ِٛظ٪ٙ ٦ُٰ ٩ ٯ٤ـجْ رٖٛ ه٬ٜ ٓ٪ا٢ٰ٣ اٛزؾٰ٘ٞ اِٛش٣غٮ ٩ 

 ٢ٟ ٓب٣٪١ 55 ا٠ٛذ٣ٰخ اِٛش٣غٮ ٩ ا٠ٛبدح اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1486ا٠ٛظش٭ ٢ٟ خبلٙ ا٠ٛبدح 

 .اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛظش٭ 

 ٧زا ٩ رخزَٜ ؽغٰخ االٟش ا٠ٛٔؼٮ ه٢ ٓ٪ح االٟش ا٨٤٠ٛٮ ُٮ ا١ اٛؾغٰخ ر٠ضٚ طِخ ٛبلٟش 

ا٠ٛٔؼٮ ث٦ ُٮ اٛؾ٘ٞ ٩ رجذ٩ ُبهٰٜز٨ب خبسط ٣ـبّ اٛخظ٪ٟخ ٩ رضجذ ٦ٛ ث٠غشد طذ٩س٥ ؽز٬ ٩ ٛ٪ 

ٗب١ ٓبثبل ٜٛـو٢ ث٠٤ٰب ٓ٪ح االٟش ا٤ٛٔؼٮ رجذ٩ ُبهٰٜز٨ب داخٚ اٛخظ٪ٟخ اٛزٮ طذس ٨ُٰب اٛؾ٘ٞ 

 اٛـو٢ ٦ُٰ ثب٭ ؿشٯْ ٢ٟ ؿشّ ئٟ٘ب٣ٰخ ا٩ هذٝ ئٟ٘ب٣ٰخٜٛذالٛخ ه٬ٜ ٟذ٫ ٟب ٯز٠زن ث٦ ٧زا اٛؾ٘ٞ ٢ٟ 

اٛـو٢ ا٠ٛٔشسح ٓب٣٪٣ب ث٠و٬٤ ال ٯ٢٘٠ ر٤ِٰز٧ب عجشا اال ثوذ طذ٩س اٟش ثز٤ِٰز٥ ٢ٟ اٛغٜـخ اٛٔؼبئٰخ 

ا٠ٛخزظخ
77
 

 ٩ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ال ٯز٠زن ثؾغٰخ ٟـٜٔخ ٩ ه٦ٰٜ ُب١ ٣ـبّ ؽغٰخ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٓبطش ه٬ٜ 

 .ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام اٛز٭ ُظٚ ٦ُٰ ا٠ٛؾ٘ٞ ٩ ه٬ٜ اؿشاٍ ا٤ٛضام 

 انُطبق انًٕضٕػي نحجيخ انتحكيى  - أ

ٯشرجؾ رؾذٯذ ا٤ٛـبّ ا٠ٛ٪ػ٪هٮ ٛؾغٰٰخ اٛزؾٰ٘ٞ ثزؾذٯذ ٣ـبّ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ اٛز٭ ٯزؼ٢٠ ا٤ٛضام 

ا٠ٛزِْ ه٬ٜ اؽبٛز٦ ا٬ٛ اٛزؾٰ٘ٞ
78
. 

 ؽٰش ٣ض ٗٚ ٢ٟ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٩ ا٠ٛظش٭ ه٬ٜ ٩ع٪ة رؾذٯذ ٧زا ا٠ٛ٪ػ٪م 

ع٪اء رٞ االرِبّ ه٬ٜ اٛزؾٰ٘ٞ ٓجٚ ؽذ٩س ا٤ٛضام ا٩ ثوذ٥
79
 

 ٩ رٖٛ ؽز٬ ٯ٘٪١ اخزظبص ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ٣ـبّ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام اٛز٭ رٞ رؾذٯذ٥ ٢ٟ 

 ؽ٠٘ب ُبطبل ُٮ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام ُب١ ٧زا اٛؾ٘ٞ ٯز٠زن ثبٛؾغٰخ أطذسدٓجٚ اؿشاٍ ٧زا ا٤ٛضام ُبرا 

ُٮ ؽذ٩د ٟب ُظٚ ٦ُٰ اٟب اٛـٜجبد اٛزٮ هشػذ ه٬ٜ ٧ز٥ ا٨ٰٛئخ ٩ اًِٜذ اِٛظٚ ٨ُٰب ُب١ اٛؾ٘ٞ ال 

ٯؾ٪ص اٛؾغٰخ ٨ٛب ال١ اٛوجشح ُٮ رؾذٯذ ا٤ٛـبّ ا٠ٛ٪ػ٪هٮ ٜٛؾغٰخ ٯ٘٪١ ثب٤ٛضام ا٠ٛزِْ ه٬ٜ 

اِٛظٚ ٦ُٰ ثبٛزؾٰ٘ٞ ٩ ثبٛـٜجبد اٛزٮ رٞ ٤ٟبٓشز٨ب ٩ ثؾض٨ب ُوبل ث٢ٰ اٛخظ٪ٝ ؽٰش ٯغ٠ؼ ٨ٛٞ رٔذٯٞ 

ا٭ رظؾٰؼ االًِبالد اٛزٮ ٗب٣ذ . رز٤ب٩ٙ ٟب اًِٜز٦ ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ئػبُٰخؿٜججبد الطذاس اؽ٘بٝ 

 ٩ ثبٛزبٛٮ ر٠زذ اٛؾغٰخ األطٜٮ ُٰظجؼ ٧زا اٛؾ٘ٞ عضء ٢ٟ اٛؾ٘ٞ اإلػبُٮرش٪ث٦ ٰٛظذس اٛؾ٘ٞ 

٠٨ٰٜ٘ٛب
80
 

 ٩ال ؽغٰخ ٜٛؾ٘ٞ اٛظبدس ُٮ ٟغبئٚ ٛٞ ٯـٜج٨ب اٛخظ٪ٝ ال١ اٛؾ٘ٞ ٯ٘٪١ ثبؿبل ارا ُظٚ 

 .ُٮ ٟغبٛخ ال ٯش٨ٜ٠ب ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ رغب٩ص ؽذ٩د االرِبّ ٠ُٰب ٯوشػ٦ ه٦ٰٜ اٛخظ٪ٝ 

                                                             
430ص.ٟشعن عبثْ .ٟؾ٠ذ اٛغٰذ ه٠ش اٛزؾٰ٪٭ 
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 انُطبق اانشخصي نحجيخ حكى انتحكيى  - ة

 ا١ ؽغٰخ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ رٔزظش ه٬ٜ اؿشاٍ اٛخظ٪ٟخ اٛزٮ طذس ٨ُٰب اٛؾ٘ٞ ٩ اٛزٯ٢ 

 اٛزؾٰ٘ٞ  ٨ُزا اٛؾ٘ٞ ال ٯغزِٰذ ٦٤ٟ اال ٢ٟ طذس ئعشاءاداه٤ٜ٪ا ث٨ب ٩ ر٤٘٠٪ا ٢ٟ ا٠ٛشبسٗخ ُٮ 

ٛظبٛؾ٦  ٩ ال ٯؾزظ ث٦ اال ٢ٟ طذس ه٦ٰٜ ٩ ث٤بءا ه٦ٰٜ ال ؽغٰخ الؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ٟ٪اع٨خ اٌٰٛش 

ا٠٣ب اٛز٠غٖ ث٨ب ٯ٘٪١ ث٢ٰ اؿشاٍ اٛؾ٘ٞ ٩ ٧ٞ ٟؾ٘٪ٝ ٦ٛ ٩ ٟؾ٘٪ٝ ه٦ٰٜ ٩ اٛزٯ٢ ٧ٞ اؿشاٍ ُٮ 

 ثأ٣ِغ٨ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ئعشاءاد رزظشٍ ا٨ٰٛٞ اٛؾغٰخ ع٪اء شبسٗ٪ا ُٮ األؿشاٍارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٧إالء 

ا٩ ث٪اعـخ ٠ٟض٢ٰٜ ه٨٤ٞ
81
. 

ال ٯؾزظ  "09.08 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1088 ٩ٓذ اٗذ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٧زا ٢ٟ خبلٙ ٣ض ا٠ٛبدح 

٧ز٥ ا٠ٛبدح رضٰش اٛزغبؤٙ ه٢ اٌٰٛش اٛزٯ٢ ٰٛغ٪ا اؿشاٍ ُٰٮ ارِبّ ..." ثبؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ رغب٥ اٌٰٛش

 اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٯإصش ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ٟشٗض٧ٞ اٛٔب٣٪٣ٮ ئعشاءاداٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٛٞ ٯز٤٘٠٪ا ٢ٟ ا٠ٛشبسٗخ ُٮ 

 اؿشاٍ ٧زا االرِبّ ٗبٛ٪سصخ ا٩ اِٛ٘بلء ا٩ ًٰش٧ب ٢ٟ اٛوبلٓبد ثأؽذ٣لشا ٛظٜز٨ٞ اٛٔب٣٪٣ٰخ 

 .اٛٔب٣٪٣ٰٰخ اٛزٮ ٯشرجؾ ث٨ب االُشاد 

 ا١ ؽغٰخ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ر٠زذ ا٬ٛ اٌٰٛش ارا ٗب١ ٟشٗض٥ ٯوز٠ذ ا٬ٛ ا٠ٛشٗض اٛٔب٣٪٣ٮ اٛز٭ 

ٯٔشس٥ اٛؾ٘ٞ ٢٘ٛ ٧زا اٛشا٭ ٤ٟزٔذ ال١ اٛٔ٪ٙ ثزٖٛ ٯو٤ٮ ا١ ٌٰٜٛش اٛؾْ ُٮ اٛـو٢ ُٮ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ 

 اٛـو٢ ثبالعزئ٤بٍ ٩ اٛجـبل١ اٛزٮ ؽذد٧ب ا٠ٛششم ُٮ أعجبة٧٩زا ًٰش ٟزظ٪س ال٦٣ ثب٤ٛلش ا٬ٛ 

 ٯزج٢ٰ ا١ ثوؼ٨ب ٟزوْٜ ثبرِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ اٛجوغ االخش ثؾ٘ٞ 09.08 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1056ا٠ٛبدح 

 رزـٜت ا١ ٯ٘٪١ ٟٔذٝ اٛـو٢ ؿشُب ُٮ ارِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ األعجبة طذ٩س٥ ٩ ٧ز٥ ئعشاءاداٛزؾٰ٘ٞ ٩ 

 .ُٮ خظ٪ٟخ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ؽغٰخ ؽ٘ٞ أعبع٦ ٩ ه٦ٰٜ ُب١ اٟزذاد اصش اٛؾ٘ٞ ٌٰٜٛش ع٪اء ٗب١ خِٜب هبٟب ا٩ خبطب ٰٛظ 

 اٛزٯ٢ طذس اٛؾ٘ٞ ُٮ ٟ٪اع٨ز٨ٞ د١٩ ًٰش٧ٞ ٩ ا٠٣ب اٛٔ٪اهذ اٛزٮ األؿشاٍاٛزؾٰ٘ٞ اٛٔبطشح ه٬ٜ 

رؾ٘ٞ ٗٚ ؽبٛخ ه٬ٜ ؽذا ٟضبل اِٰٛ٘ٚ ال ٯٜزضٝ ث٠٪ػ٪م ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ال ٯ٢٘٠ هذ ٧زا اٛزؾٰ٘ٞ ع٤ذا 

ر٤ِٰزٯب ُٮ ٟ٪اع٨ز٦ ٩ ال ٯغزـٰن اٛذائ٢ ا١ ٯـٜت اٟشا ثز٤ِٰز٥ ُٮ ٟ٪اع٨خ ٧زا اِٰٛ٘ٚ ٩ ا٠٣ب ٯز٪عت 

ه٦ٰٜ اٜٛغ٪ء ا٬ٛ اٛٔؼبء ٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ دٯ٦٤ ث٠٪عت هٔذ اِٛ٘بٛخ ث٠و٬٤ ا١ اصش ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ 

 اؿشاٍ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٰٛظ ٣زٰغخ ثأؽذٯ٤ظشٍ ا٬ٛ اٌٰٛش ؽغت ؿجٰوخ اٛوبلٓخ اٛٔب٣٪٣ٰخ اٛزٮ رشثـ٦ 

 .ٛؾغٰخ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ 
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 تُفيز حكى انتحكيى : انفشع انثبَي 

 ا١ اٜٛغ٪ء ا٬ٛ اٛزؾٰ٘ٞ اٟش ٟٔشس ُٮ رششٯوبد اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٯ٤ج٤ٮ ه٬ٜ ٟشش٩هٰخ اٛزؾٰ٘ٞ 

ٗٚ ه٠ٚ ا٩ اعشاء ٯإد٭ ا٬ٛ رؾْٰٔ ٟب ٯؼ٦٤٠ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ث٠ب ُٮ رٖٛ اٛ٪ط٪ٙ ثزٖٛ اٛؾ٘ٞ ا٬ٛ 

دسعخ ٢ٟ اٛٔ٪ح ٩ االٛضاٝ الؽ٘بٝ اٛٔؼبء اٛزٮ رِ٘ٚ هذٝ اٛزبصٰش ه٬ٜ ٓ٪ر٦ اٛز٤ِٰزٯخ ٩ ٣ِبر٥ خظ٪طب 

ه٤ذ االخزبلٍ ُؾ٘ٞ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٯؾ٪ص ؽغٰخ االٟش ا٠ٛٔؼٮ ث٦ ث٠غشد طذ٩س٥ ٩ ٯ٘٪١ ٩اعت ا٤ِٛبر 

٩ ٰٛظ ُٮ ؽذ رار٦ ٓ٪ح ر٤ِٰزٯخ ر٢٘٠ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ٦ٛ ٢ٟ آزؼبء ؽ٦ٔ عجشا ُبٛٔ٪ح اٛز٤ِٰزٯخ ال رٜؾْ ؽ٘ٞ 

ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ اال ثظذ٩س اٟش خبص ٢ٟ ٓؼبء اٛذ٩ٛخ ٩ُْ شش٩ؽ ٟو٤ٰخ
82
. 

  ا١ ٯزٞ ر٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ر٤ِٰزا اخزٰبسٯب ٩دٯب ٣لشا ٜٛـبثن االخزٰبس٭ ُٮ اٜٛغ٪ء األطٚ ٩ 

ا٬ٛ اٛزؾٰ٘ٞ ث٪ط٦ِ ٩عٰٜخ ٛؾٚ ا٤ٛضام ٩ ٯزـٜت ٧زا اٛز٤ِٰز ٓج٪ٙ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ه٦ٰٜ ٜٛؾ٘ٞ ٩ ٧زا اٛٔج٪ٙ 

ٓذ ٯ٘٪١ طشٯؾب ٗبسعبٙ خـبة ٢ٟ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ه٦ٰٜ ا٬ٛ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ٦ٛ ٯو٦٠ٜ ثبٛٔ٪ٙ ٩ االعزوذاد ٜٛز٤ِٰز 

٩ ٓذ ٯ٘٪١ ػ٤٠ٰب ٗب١ ٯٔ٪ٝ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ه٦ٰٜ ثز٤ِٰز اٛؾ٘ٞ
83

اٟب ارا روزس ٧زا اٛز٤ِٰز ثبٟز٤بم ا٠ٛؾ٘٪ٝ 

ه٦ٰٜ ا٩ ٠ٟبؿٜز٦ ا٩ سُؼ٦ اٰٛٔبٝ ثزٖٛ ٩ ٯٔزؼٮ ٛغ٪ء ا٠ٛؾ٘٪ٝ ٦ٛ ا٬ٛ ؿٜت اٛز٤ِٰز اٛغجش٭ ٩ 

 ش٘ٚ اٛـو٢ ُٮ ٧زا ٯأخز ش٘ٚ اٟز٤بم ه٢ اٛز٤ِٰز د١٩ اٛـو٢ ُٮ اٛؾ٘ٞ ا٩ ٓذ ٯأخزاالٟز٤بم ٓذ 

اٛؾ٘ٞ ٩ُٔب ٜٛـشّ اٛٔب٣٪٣ٰخ ٩ ٧زا اٛز٤ِٰز اٛغجش٭ ٛؾ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٯزـٜت طذ٩س اٟش ٢ٟ ٓجٚ ٓؼبء 

 ٜٛز٤ِٰز ُبٛؾ٘ٞ ال ٯ٘٪١ ٣بُزا اال ثوذ طذ٩س االٟش ثبٛز٤ِٰز ٩ ٧زا ٯجشس أعبعٮاٛذ٩ٛخ ا٠ٛخزض ٗششؽ 

عٜـز٦ اٛشٓبثٰخ ٜٛٔؼبء ه٬ٜ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ اٛزٮ رإد٭ ُٮ ٣زٰغز٨ب ا٬ٛ اطذاس اٟش ثز٤ِٰز ؽ٘ٞ 

اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ اٛؾ٘ٞ ثجـبل٦٣ ؽز٬ ٛ٪ ٛٞ ٯـٜت اٛٔؼبء ا٠ٛخزض رٖٛ االثـبٙ ارا ٗب١ اٛؾ٘ٞ ٓذ طذس 

ُٮ ٟغبٛخ ال رٔجٚ اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ ارا رؼ٢٠ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٟب ٯخبَٛ ا٤ٛلبٝ اٛوبٝ ٩ ٧٪ ٟب اخز ث٦ ا٠ٛششم 

ٯ٘٪١ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ا٨٤ٛبئٮ ا٩ اٛغضئٮ ا٩  "09.08 ٢ٟ ٓب٣٪١ 1035اٛغضائش٭ ؽٰش ٣ض ُٮ ا٠ٛبدح 

 ..."اٛزؾؼٰش٭ ٓبثبل ٜٛز٤ِٰز ثبٟش ٢ٟ ٓجٚ سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزٮ طذس ُٮ دائشح اخزظبط٨ب 

ال ٯ٘٪١ "  ا٠ٛذ٣ٰخ اإلعشاءاد ٢ٟ ٓب٣٪١ 1477 ٩ ا٠ٛششم اِٛش٣غٮ ٢ٟ خبلٙ ٣ض ا٠ٛبدح 

ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٓبثبل ٜٛز٤ِٰز اٛغجش٭ اال ث٠٪عت طٌٰخ ر٤ِٰٰزٯخ رظذس٧ب ا٠ٛؾ٠٘خ االثزذائٰخ اٛزٮ طذس 

 ".ُٮ دائشر٨ب ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ٩ ثـجٰوخ اٛؾبٙ ٧زا اٛز٤ِٰز ٯ٤ـجْ ه٬ٜ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٜٮ ا٩ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذ٩ٛٮ اٛز٭ ارِْ ه٬ٜ 

االعشاء اٛز٭ ٯظذس ٢ٟ " اخؼبه٦ ٜٛٔب٣٪١ اٛغضائش٭ ٩ ٯ٢٘٠ ا١ ٣وشٍ االٟش ثبٛز٤ِٰز ه٬ٜ ا٦٣ 

اٛٔبػٮ ا٠ٛخزض ٓب٣٪٣ب ٩ ٯبٟش ث٠ٔزؼب٥ ثز٠زن ؽ٘ٞ ا٠ٛؾ٘ٞ ثبٛٔ٪ح اٛز٤ِٰزٯخ ٨ُ٪ ٣ٔـخ االٛزٔبء ث٢ٰ 

                                                             

257ص .2010.االع٤٘ذسٯخ .داس اِٛ٘ش اٛغبٟوٮ .اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ا٤٠ٛبصهبد االداسٯخ ٩ اصبس٥ اٛٔب٣٪٣ٰخ .اششٍ ٟؾ٠ذ خٰٜٚ ؽ٠بد  82  
91ص.ٟشعن عبثْ .اشغب١ ُٰظٚ ش٘ش٭ دا٩د  83  
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 ٓؼبء اٛذ٩ٛخ ٩ اٛزؾٰ٘ٞ ٟن ٟبلؽلخ ا١ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزٮ رظذس ٓشاس اٛزظذٯْ ٩ االٟش 

ثبٛز٤ِٰز اٛؾ٘ٞ ر٤ِٰزا عجشٯب ث٤بء ه٬ٜ ٧زا اٛزظذٯْ
84
. 

 ٩ اٛز٤ِٰز اٛغجش٭ ٓذ ٯ٘٪١ ر٤ِٰزا هبدٯب ا٩ ٟوغبل ٩ ٧زا ٟب ٣ض ه٦ٰٜ ا٠ٛششم ُٮ ا٠ٛبدح 

 . اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ا٠ٛش٠٪ٛخ ثب٤ِٛبر ا٠ٛوغٚ ا٬ٛ اٛٔ٪اهذ ا٠ٛزؤٜخ ثب٤ِٛبر ا٠ٛوغٚثاؽبٛخ 1037

  االيش ثبنتُفيز ثإصذاساالختصبص  - أ

 اٟش ر٤ِٰز اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ ع٪اء اٛزؾٰ٘ٞ ثاطذاس ٯؤذ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ االخزظبص 

اٛذاخٜٮ ا٩ اٛذ٩ٛٮ ٛشئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزٮ طذس ُٮ دائشح اخزظبط٨ب ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ
85
 

 ٩ ٯشبس ٤٧ب ا٬ٛ ا١ ٟغبٛزٮ االخزظبص ا٤ٛ٪هٮ ٩ ا٠ٛؾٜٮ ٛشئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ ا٠ٛخزظخ 

 االٟش ثبٛز٤ِٰز روذ ٢ٟ ا٤ٛلبٝ اٛوبٝ ٩ ثبٛزبٛٮ ال ٯغ٪ص ٟخبِٛز٨ب ُٔذ رٞ ر٪صٯن االخزظبص ثاطذاس

 : ا٤ٛ٪هٮ ٩ ا٠ٛؾٜٮ ٗبٛزبٛٮ 

  االخزظبص ا٤ٛ٪هٮ ؿٜجبد ر٤ِٰز اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٰٜخ ٩ اٛذ٩ٰٛخ ٩ االهزشاٍ ث٨ب ٧ٮ ٢ٟ 

 .اخزظبص سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ 

  االخزظبص ا٠ٛؾٜٮ  ُجب٤ٛغجخ ٜٛزؾٰ٘ٞ اٛذاخٜٮ ٯإ٩ٙ االخزظبص ا٬ٛ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزٮ طذس 

اٟب ثب٤ٛغجخ ٜٛزؾٰ٘ٞ اٛذ٩ٛٮ ُب٦٣ ٯِشّ ث٢ٰ ؽبٛز٢ٰ اٛؾبٛخ .ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ دائشح اخزظبط٨ب 

٤٧ب االخزظبص ٯإ٩ٙ ا٬ٛ ا٠ٛؾ٠٘خ . ارا ٗب١ ٟٔشس ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ ٟز٪اعذا ثبٛغضائش األ٬ٛ٩

اٟب اٛؾبٛخ اٛضب٣ٰخ ارا ٗب١ ٟٔش ٧ٰئخ اٛزؾٰ٘ٞ .اٛزٮ طذس ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ دائشح اخزظبط٨ب 

ٟز٪اعذا خبسط اٛغضائش ٩ ٤٧ب االخزظبص ٧٪ ٠ٛؾ٠٘خ ٟؾٚ اٛز٤ِٰز
86
. 

  اٟش اٛز٤ِٰز ثب٤ٛغجخ الؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ اٛظبدسح ُٮ ثاطذاس ٦٤ٟ٩ ُب١ اٛغ٨خ اٛٔؼبئٰخ ا٠ٛخزظخ 

 اٛزٮ طذس ُٮ دائشح اخزظبط٨ب ؽ٘ٞ اإلداسٯخ ٧ٮ سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ اإلداسٯخا٤٠ٛبصهبد 

 .اٛزؾٰ٘ٞ 

 

 

 

 

 
                                                             

188ص.ٟشعن عبثْ .ث٢ ه٠شا١ ع٨ٰٜخ  84  
ا . ٝ . ا.  ٢ٟ 1035ّا٠ٛبدح 

85
  

دساعبد ٓب٣٪٣ٰخ .االهزشاٍ ثبؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ اٛذ٩ٰٛخ ٩ ر٤ِٰز٧ب ُٮ كٚ ٓب٣٪١ االعشاءاد ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ االداسٯخ اٛغذٯذ .ع٠بٙ ث٢ هظ٠ب١ 

65ص .2010.ا٩د  .08اٛوذد .اٛغضائش .د٩سٯخ ُظٰٜخ رظذس ه٢ ٟشٗض اٛجظٰشح ٜٛجؾ٪س ٩ االعزشبساد ٩ اٛخذٟبد اٛزو٠ٰٰٜخ  86  
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 ششٔط اصذاس االيش ثبنتُفيز - ة

ٯخزض سئٰظ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزٮ طذس ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ دائشح اخزظبط٨ب ا٩ سئٰظ ٟؾ٠٘خ اٛز٤ِٰز ارا 

 االٟش ثبٛز٤ِٰز ثوذ اٛزؾْٔ ٢ٟ ر٪اُش اٛشش٩ؽ ثاطذاس اٛ٪ؿ٤ٮ اإلٰٜٓٞٗب١ ٟٔش اٛزؾٰ٘ٞ ٩ٓن خبسط 

 :اٛزبٰٛخ 

  ا١ ٯٔذٝ ؿٜجب ٟشُٔب ثب٠ٛغز٤ذاد اٛبلصٟخ. 

  ٰٞ٘ا١ ؿبٛت اٛز٤ِٰز ٓبٝ ثبٯذام اطٚ ا٩ ٣غخخ ٢ٟ ؽ٘ٞ اٛزؾ. 

 حذٔد سهطبد انقبضي في اصذاس ايش انتُفيز- 1

 اٛظٌٰخ اٛز٤ِٰزٯخ ه٬ٜ ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ئػِبء ٯ٠بسط اٛٔؼبء اٛشٓبثخ اٛٔؼبئٰخ ٢ٟ خبلٙ 

 .ٯضبس ُٮ ٧زا اٛظذد رغبؤٙ ؽ٪ٙ اهزجبس ٧ز٥ اٛشٓبثخ شٰٜ٘خ ا٩ ٟ٪ػ٪هٰخ 

 ٢ٟ ا٠ٛشش٩هٰخ اٛلب٧شح اٛزأٗذ ا١ سٓبثخ اٛٔؼبء رٔزظش ه٬ٜ اٛشٓبثخ اٛشٰٜ٘خ ٢ٟ ؽٰش 

 اٛلب٧شح ٩ اٛزظذ٭ ٜٛذُ٪م اٛزٮ ٯضٰش٧ب اٛخظ٪ٝ ٠ُٰب اإلعشائٰخٛؾ٘ٞ اٛزؾٰٰ٘ٞ ٩ خٜ٪٥ ٢ٟ اٛوٰ٪ة 

ٯزوْٜ ثبرِبّ اٛزؾٰ٘ٞ ٩طؾخ ر٠ضٰٚ اٛخظ٪ٝ ٩ ٟذ٫ ٓبثٰٜخ ا٤ٛضام ٜٛزؾٰ٘ٞ ٢ٟ هذ٦ٟ ٩ اؽزشاٝ ؽٔ٪ّ 

ال١ ٧زا اٛٔؼبء ال .ُبل ر٠زذ عٜـخ ا٬ٛ عبلٟخ ٩ طؾخ ٓؼبء ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ُٮ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛضام .اٛذُبم 

 . اٟش اٛز٤ِٰز ه٠بل ٩الئٰب ٩ ٰٛظ ٓؼبئٰب ئطذاس٥ٯوذ ٧ٰئخ اعزئ٤بُٰخ ؽٰش ٯ٠بسط اٛٔؼبء ه٤ذ 

 االٟش ثبٛز٤ِٰز ا٩ اٛشُغ د١٩ ا١ ٯزغب٩ص رٖٛ ثاطذاس ار١ ُب١ عٜـبد اٛٔبػٮ ر٤ؾظش 

ا٠ٛغبط ثؾ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ ا١ ٯٔ٪ٝ ثزوذٯ٦ٜ ًٰش ا٦٣ ٯغ٪ص ٦ٛ ا١ ٯظذس االٟش ثز٤ِٰز شْ ٢ٟ ؽ٘ٞ 

اٛزؾٰ٘ٞ د١٩ اٛشْ االخش ٩ رشرٰجب ه٬ٜ رٖٛ ُب٦٣ ال ٯغ٪ص ر٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اال ث٠٪عت االٟش 

ثبٛز٤ِٰز
87
 

 سفض تُفيز احكبو انتحكيى - 2

 اٛزٮ رؾ٪ٙ د١٩ ر٤ِٰز االؽ٘بٝ اٛزؾ٠ٰٰ٘خ ُٮ ؽ٢ٰ األعجبة ا٬ٛ 09.08 ٛٞ ٯزـشّ ٓب٣٪١ 

ؽذدر٨ب ارِبٰٓخ ٣ٰ٪ٯ٪سٕ اٛزٮ رغٰض ٜٛٔؼبء اٛ٪ؿ٤ٮ سُغ االهزشاٍ ثؾ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ا٩ ؿٜت ر٤ِٰز٥ ٩ 

 ٢ٟ ارِبٰٓخ 6 ٣٪د ا١ ٣شٰش ا٬ٛ ؽبٛخ ٩َٓ اٛز٤ِٰز اٛزٮ رؾذصذ ه٨٤ب ا٠ٛبدح األعجبةٓجٚ اٛزـشّ ٨ٛز٥ 

 ر٤ِٰز٥ ٢ٟ اٛغٜـخ ا٠ٛـٜ٪ة ٨٤ٟب ئٯٔبٍارا ؿٜت اثـبٙ اٛؾ٘ٞ ا٩ "٣ٰ٪ٯ٪سٕ اٛزٮ ر٤ض ه٬ٜ ا٦٣ 

 ر٤ِٰز اٛؾ٘ٞ ارا ٩عذد رٖٛ ٟبلئ٠ب ٠ٗب ٯ٨٤٘٠ب ث٤بء ه٬ٜ ؿٜت ؿبٛت اٛز٤ِٰز ا١ ئٯٔبٍر٤ِٰز٥ ٨٤٘٠ُٰب 

ٯزؼؼ ٢ٟ خبلٙ ٧ز٥ ا٠ٛبدح ا١ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛزٮ ٯـٜت .رَٜ٘ اٛـشٍ االخش ثزٔذٯٞ ػ٠ب٣بد ٤ٟبعجخ 

 . ٨٤ٟب ر٤ِٰز اٛؾ٘ٞ ا١ رٔشس ٩ُْ ٧زا اٛز٤ِٰز ث٤بء ه٬ٜ ؿٜت اٛـشٍ االخش 

                                                             

هذد خبص ثبٛـشّ اٛجذٯٜخ ٛؾٚ ا٤ٛضاهبد اٛ٪عبؿخ اٛظٜؼ .ٟغٜخ ا٠ٛؾ٠٘خ اٛوٰٜب .اعشاءاد ر٤ِٰز اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ االع٤جٰخ .ه٠ش ص٩دح 

225ص .2009.اٛغضء اال٩ٙ .اٛزؾٰ٘ٞ  87  
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 ر٤ِٰز٥ ٩٩َٓ اٛز٤ِٰز ال ٯو٤ٮ سُغ ٧زا ئٯٔبٍ ٩ االرِبٰٓخ ال رِشّ ث٢ٰ اثـبٙ اٛؾ٘ٞ ٩ 

 سُغ أعجبةاٛز٤ِٰز ٩ ا٠٣ب ٓذ ربٟش ث٦ ا٠ٛؾ٠٘خ ارا ٩عذد ٟجشساد ٟؤ٪ٛخ رإٯذ اؽز٠بٙ ٩ع٪د اؽذ 

 ٢ٟ طذس اٛؾ٘ٞ ػذ٥ ٨ٟٜخ الصجبد ٩ع٪د ئهـبء٩ٯِٰذ ٩َٓ اٛز٤ِٰز ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ .ر٤ِٰز اٛؾ٘ٞ 

 ُشطخ ُٮ اصجبد اؽذ٫ ئػبُخاؽذ٫ ؽبالد سُغ ر٤ِٰز اٛؾ٘ٞ ٟز٬ ٗب١ شب١ االٟش ثز٤ِٰز اٛؾ٘ٞ 

 .٧ز٥ اٛؾبالد 

 ؽٔ٪ّ ؿبٛت اٛز٤ِٰز ٛزا ئػبهخ ٩ٛٔذ اؽزبؿذ االرِبٰٓخ الؽز٠بٙ ا١ ٯإد٭ ٩َٓ اٛز٤ِٰز ا٬ٛ 

ٓشسد االرِبٰٓخ ُٮ ٨٣بٯخ ا٠ٛبدح اٛغبدعخ ٠ٜٛؾ٠٘خ ا١ رَٜ٘ اٛـشٍ اٛز٭ طذس اٛؾ٘ٞ ػذ٥ ثزٔذٯٞ 

ػ٠ب٣بد ٤ٟبعجخ ٛؼ٠ب١ ؽٔ٪ّ ؿبٛت اٛز٤ِٰز ٩رٖٛ ٟز٬ ر٠غٖ ؿبٛت اٛز٤ِٰز ثزٖٛ
88
 

 سُغ االهزشاٍ ا٩ اٛز٤ِٰز ٜٛؾ٘ٞ اٛزؾ٠ٰ٘ٮ أعجبة ٢ٟ ارِبٰٓخ ٣ٰ٪ٯ٪سٕ 5 ٓذ ؽذدد ا٠ٛبدح 

 اٛزٮ األعجبة ٩ ث٢ٰ األؿشاٍ اٛزٮ ٯز٠غٖ ث٨ب األعجبة٢ٟ ٓجٚ اٛٔبػٮ ا٠ٛخزض ٩ ُشٓذ ث٢ٰ 

ٯ٠ٜٖ ٓؼبء اٛذ٩ٛخ ا٠ٛخزض ٢ٟ رٜٔبء ٣ِغ٦ ٛشُغ اٛز٤ِٰز ث٤بءا ه٨ٰٜب
89
. 

  اإلداسحتُفيز احكبو انتحكيى انصبدسح ضذ - 3

 ارا ٗب١ االٟش اٛظبدس ٢ٟ اٛٔؼبء ثز٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٧٪ اٛز٭ ٯغ٠ؼ ٜٛـشٍ اٛظبدس 

ٛظبٛؾ٦ اٛؾ٘ٞ ا١ ٯٜغب ا٬ٛ ٩عبئٚ اٛز٤ِٰز ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اٛٔب٣٪١ اٛخبص ٢ٟ اعٚ اعجبس 

اٛـشٍ ا٠٠ٛز٤ن ه٢ اٛز٤ِٰز ثبؽزشاٝ اٛؾ٘ٞ اٛظبدس ه٢ ٓؼبء اٛزؾٰ٘ٞ ُب١ اٛزغبؤٙ اٛز٭ ٯضبس ُٮ ٧زا 

 ه٬ٜ ر٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اٛز٭ اإلداسحاٛظذد ٧ٚ ٯغ٪ص اٜٛغ٪ء ا٬ٛ رٜٖ اٛ٪عبئٚ ٢ٟ اعٚ اعجبس 

 .سُؼذ ا٩ رشاخذ ُٮ ر٤ِٰز٥ 

 ث٨ذٍ ر٤ِٰز اإلداسح ا١ رـجْٰ ٩عبئٚ االعجبس ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اٛٔب٣٪١ اٛخبص ه٬ٜ 

 ٢ٟ اإلداسحرٖٛ ا١ اعزخذاٝ رٜٖ اٛ٪عبئٚ ػذ .ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ اٛظبدس ػذ٧ب ٧٪ اٟش ال ٯ٢٘٠ رظ٪س٥ 

 اٛزٮ ٯٔ٪ٝ ه٨ٰٜب اٛٔب٣٪١ اٛوبٝ ٩ ثبٛخبطخ ؽظب٣خ اٛذ٩ٙ ػذ األعبعٰخشب٨٣ب االطـذاٝ ثب٠ٛجبد٫ء 

اٛز٤ِٰز
90
 

 رذخٚ ُٮ اؿبس اإلداسح ر٤ِٰٰز اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ اٛظبدسح ػذ ئش٘بٰٛخ ٩ ٢ٟ اٛغذٯش ثبٛزٗش ا١ 

 ٧ز٥ ا٠ٛشٜ٘خ اٛزٮ اعزؾ٪رد ه٬ٜ ا٧ز٠بٝ ٦ُٔ اإلداسٯخ اٗضش ه٠٪ٰٟخ ٧٩ٮ ر٤ِٰز االؽ٘بٝ أخش٫ٟشٜ٘خ 

 . ؽٚ ٨ٛب ئٯغبداٛٔب٣٪١ اٛوبٝ ٩ هٔذد ثشب٨٣ب اٛ٘ضٰش ٢ٟ اٛذساعبد اٛزٮ ٧ذُذ ا٬ٛ 

 اٟش ال ٯزوْٜ ُٔؾ ثب٠ٛغبٙ اٛذ٩ٛٮ ٩ ٢٘ٛ ٠ٜ٣ظ اصش٥ ٗزٖٛ اإلداسٯخ ا١ هذٝ ر٤ِٰز االؽ٘بٝ 

ُٮ ا٠ٛغبٙ اٛذاخٜٮ ُبالشخبص ا٠ٛو٤٪ٯخ اٛوبٟخ رغزـٰن ا١ رشُغ ر٤ِٰز االؽ٘بٝ اٛظبدسح ػذ٧ب ٩ 

                                                             

  88 38ص .1998اٛ٘٪ٯذ .ٟغٜخ اٛؾٔ٪ّ .ر٤ِٰز اؽ٘بٝ ا٠ٛؾ٢ٰ٠٘ ٩ُٔب ٜٛٔب٣٪١ اٛ٘٪ٯزٮ .اؽ٠ذ ػبه٢ اٛغ٠ذا١ 
 2010.االع٤٘ذسٯخ .داس اِٛ٘ش اٛغبٟوٮ .اٛزؾٰ٘ٞ ُٮ ا٤٠ٛبصهبد االداسٯخ ٩ اصبس٥ اٛٔب٣٪٣ٰخ .اششٍ ٟؾ٠ذ خٰٜٚ ؽ٠بد 
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اٛؾبئضح ه٬ٜ ؽغٰخ اٛشٮء ا٠ٛٔؼٮ ث٦ د١٩ ا١ ٯغزـٰن ا٠ٛؾ٘٪ٝ ٦ٛ ثبعزخذاٝ ؿشّ اٛز٤ِٰز 

 اٛزؾِلٰخ ٩ اٛز٤ِٰزٯخ ع٪اء أ٣٪اه٨ب ا٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜب ُٮ اٛٔب٣٪١ اٛخبص ٗبٛؾغ٪ص ث٘بُخ 

ٗب٣ذ ه٬ٜ ا٤٠ٛٔ٪ٙ ا٩ ه٬ٜ اٛؤبس
91

٧زا اٛ٪ػن اٛز٭ ٩ط٦ِ عب٣ت ٢ٟ ا٦ِٔٛ اِٛش٣غٮ ثب٦٣ ًٰش 

 ثش٘ٚ ِٟٜذ ٤ٜٛلش ٩ آشر٨ب ُٮ رٖٛ االؽ٘بٝ اٛظبدسح ه٢ اإلداسحهبد٭ ٓذ ر٪ارشد ه٦ٰٜ ع٨خ 

ع٨بد اٛٔؼبء اِٛش٣غٮ
92
. 

 ر٤ب٩ٛذ ٦ُٰ ا٠ٛششم اٛغضائش٭ ٟغبٛخ اإلداسٯخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٩ اإلعشاءاد ثوذ طذ٩س ٓب٣٪١ 

 ثب١ اإلداس٭ ٜٛٔبػٮ أعبص ه٬ٜ ر٤ِٰز االؽ٘بٝ اٛٔؼبئٰخ ٩ اإلداسحاٌٛشاٟخ اٛز٨ذٯذٯخ ٗ٪عٰٜخ العجبس 

 ٟشُْ ثاداسح اٛخبطخ ا٠ِٜٛ٘خ األشخبص ا٠ٛو٤٪ٯخ اٛوبٟخ ا٩ األشخبصٯٔؼٮ ثٌشاٟبد ر٨ذٯذٯخ ػذ 

 .هبٝ ٩ رٖٛ ُٮ ؽبٛخ ر٤ِٰز االؽ٘بٝ اٛٔؼبئٰخ 

 ٦٤ٟ اٛزٮ رٔؼٮ ا٦٣ ٯغ٪ص ٜٛغ٨خ اٛٔؼبئٰخ 480 ا٩ اٛزبخٰش ُٮ ر٤ِٰز٧ب ٩ رٖٛ ث٤ض ا٠ٛبدح 

 ا١ ربٟش ثٌشاٟخ ر٨ذٯذٯخ ٟن أهبل٥ 979 ٩ 978ا٠ٛـٜ٪ة ٨٤ٟب ارخبر اٟش ثبٛز٤ِٰز ٩ُٔب ٠ٜٛبدر٢ٰ 

 ٛئلداسح أ٩اٟش ثز٪ع٦ٰ اإلداس٭رؾذٯذ ربسٯخ عشٯب١ ِٟو٪٨ٛب ٩ ثبٛزبٛٮ ُٔذ آش ا٠ٛششم اٛؾْ ٜٛٔؼبء 

ٛز٤ِٰز االؽ٘بٝ اٛظبدسح ػذ٧ب ٩ ٧٪ ٟب ٯ٢٘٠ رـج٦ٰٔ ه٬ٜ ٗبُخ االؽ٘بٝ ٩ ٨٤ٟب اؽ٘بٝ اٛزؾٰ٘ٞ 

 ٢ٟ اعٚ اعجبس اإلٌٛبء ا٬ٛ رٖٛ ُب١ ا٠ٛؾ٘٪ٝ ٦ٛ ٯغزـٰن ا١ ٯٜغب ا٬ٛ ٓبػٮ ثبإلػبُخ اإلداس٭

 . ه٢ اسادر٨ب اٛظشٯؾخ ثوذٝ ر٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞاإلداسح ه٬ٜ ر٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ُبرا اُظؾذ اإلداسح

  ٩ٯ٠ضٚ ٧زا االٟز٤بم ثش٘ٚ ػ٤٠ٮ ُب١ ٢ٟ ٩عن ا٠ٛؾ٘٪ٝ ٦ٛ ا١ ٯـو٢ ثبالٌٛبء ُٮ ٓشاس 

 ا٩ اٛغٜجٮ ثوذٝ ر٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ ٯغزِٰذ ثبٛزبٛٮ ٢ٟ عٜـخ اٛٔبػٮ ُٮ ر٪ع٦ٰ اإلٯغبثٮ اإلداسح

 ُٮ ٧ز٥ اٛؾبٛخ ٗبٟزذاد اإلداس٭ ٛز٤ِٰز ؽ٘ٞ اٛزؾٰ٘ٞ ٩ رجذ٩ ٟشش٩هٰخ رذخٚ اٛٔبػٮ اإلداسح أ٩اٟش

 اإلداس٭ اٛوذاٛخ ُٮ ا٠ٛغز٠ن ٩ ا١ رٖٛ ال ٯزغ٬٤ اال ارا ا٩ٗٚ ٜٛٔبػٮ ئسعبءؿجٰوٮ ٠٨٠ٛز٦ ُٮ 

 ع٪اء ٗب١ رؾ٠ٰ٘ب ٩ؿ٤ٰب ا٩ د٩ٰٛباإلداس٭٠٨ٟخ اٛشٓبثخ ه٬ٜ ٗبُخ ا٠ٛغبئٚ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛزؾٰ٘ٞ 
93
. 

 

                                                             

"ال ٯغ٪ص اٛزظشٍ ُٮ اٟ٪اٙ اٛذ٩ٛخ ا٩ ؽغض٧ب ا٩ ر٨ٜ٘٠ب ثبٛزٔبدٝ" ٢ٟ ٓب٣٪١ ا٠ٛذ٣ٮ اٛغضائش٭ ٣ظذ ه٬ٜ 689ا٠ٛبدح  91  
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 :الخاتمة 

 

تعرضنا في هذا البحث لدراسة موضوع إجراءات التحكيم في منازعات العقود  

اإلدارية حيث قسمنا هذه الدراسة الى فصلين .عالجنا في الفصل األول مفهوم التحكيم في 

.اما الفصل الثاني تطرقنا فيه الى إجراءات التحكيم في منازعات منازعات العقود اإلدارية 

 العقود اإلدارية .

و بناءا على هذه الدراسة سجلنا النتائج و االقتراحات التي من شانها ان تجعل التحكيم اكثر 

 .فعالية و عدالة في تسوية المنازعات التي قد تنشا بين األطراف المتعاقدة 

 :لي نعرضها على النحو التا

 : النتائج -أ 

الجزائري لم يجز التحكيم ال يمارس اال من طرف السلطة العامة في الدولة .و المشرع  -

القانون العام اال في اطار العالقات االقتصادية او في اطار الصفقات  ألشخاصالتحكيم 

 العمومية .

خصومة التحكيم ليست في مناى عن والية القضاء و نالحظ ذلك من خالل الطعن و  -

 .التنفيذ 

ليس هناك أي مانع قانوني او دستوري يحول دون لجوء جهة اإلدارة الى التحكيم كطريق  -

بديل لحل منازعات العقود اإلدارية ال سيما حين اقره المشرع الجزائري صراحة في نص 

نون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .و بالتالي يكون المشرع الجزائري قد من قا 0101المادة 

 واكب التطورات االقتصادية الحديثة .

ان التحكيم في مجال منازعات العقود اإلدارية يفتقد الى التشريع المستقل الذي ينظم  -

اردة في الجانب االجرائي و الموضوعي له .مما أدى الى سيطرة قواعد القانون الخاص الو

 الشريعة العامة للتحكيم .

يعتبر التحكيم عقد في أساسه و قضاء في وظيفته .اي نظام مركب من عناصر عقدية و  -

عناصر قضائية .حيث تتمثل  العناصر العقدية في اتفاق التحكيم .اما العناصر القضائية فهي 

 الطبيعة القضائية لمهمة التحكيم و ما يصدر عنه من احكام .

 :تقتاااا  اال - ب

 :من خالل ما الحظناه في هذه الدراسة يمكن ان نقدم االقتراحات التالية 

 عل المشرع ان ينظم التحكيم في مجال العقود اإلدارية تنظيما دقيقا و مدروسا و مستقال . -
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نرى ضرورة اصدار تشريع مستقل ينظم عملية التحكيم في منازعات العقود اإلدارية  -

فيها إضافة بعض المواد التي تخص اإلجراءات خاصة إجراءات رد على ان يراعى 

 المحكمين و اإلجراءات التي تتبعها الهيئة التحكيمية لحل النزاع .

االستغناء عن طعن بالنقذ الذي انفرد به المشرع الجزائري على غيره من القانون  -

 الفرنسي و المصري .

 و خاصة قبل صدور حكم التحكيم .ضرورة إيجاد مواد قانونية تسمح بالرقابة  -

ان القضاء اإلداري هو األمين على تعاقدات جهة اإلدارة .لذلك يجب تكوين قضاة  -

متخصصين في نظام التحكيم من اجل االطالع على الطبيعة الخاصة لنظام التحكيم في 

 العقود اإلدارية .
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 قائمة المزاجع 

 

 أوال النصوص الزسمية 

القوانين -ا  

 ٔ انًرضًٍ لإٌَ اإلجشاءاخ انًذَٛح ٔ 2008 فٛفش٘ 25 انًؤسر فٙ 09.08انمإٌَ سلى -

.90ص.21ػذد.انجشٚذج انشعًٛح .اإلداسٚح   

األوامز -ب  

 ٔ انًرضًٍ لإٌَ اإلجشاءاخ انًذَٛح ٔ 1966 َٕٕٚٛ 8 انًؤسر فٙ 145.66االيش سلى -

 انًؼذل ٔ انًرًى ناليش سلى 09.39انًؼذل ٔ انًرًى تانًشعٕو انرششٚؼٙ سلى .اإلداسٚح 

145.66.  

انًؼذل ٔ انرًى . انًرضًٍ انمإٌَ انًذَٙ 1975 عثرًثش 26 انًؤسر فٙ 75.58االيش سلى -

  .13ػذد .انجشٚذج انشعًٛح  .2007 يا٘ 13 انًؤسر فٙ 05.07تانمإٌَ سلى 

المزاسيم -ج  

.145.66 انًؼذل ٔ انًرًى ناليش سلى 09.93انًشعٕو انرششٚؼٙ سلى   

 ثانيا المزاجع 

المزاجع باللغة العزبية -ا  

.تغالٌ دكى انرذكٛى .ادًذ انغٛذ صأ٘ -  

.انغثٛؼح انمإََٛح الذفاق انرذكٛى . اششف سٔٚح -  

داس انفكش .انرذكٛى فٙ انًُاصػاخ اإلداسٚح ٔ اشاسِ انمإََٛح .اششف يذًذ خهٛم دًاد -

.257ص.2010.االعكُذسٚح.انجايؼٙ   

  .2006.يصش .داس انكرة انمإََٛح .انرذكٛى انرجاس٘ .دغُٙ انًصش٘ -

انغؼٍ تانثغالٌ ػهٗ ادكاو انرذكٛى انصادسج فٙ انًُاصػاخ انخاصح .دفٛظح انغٛذ انذذاد -

.25.24ص.داس انفكش انؼشتٙ .انذٔنٛح   

.6ص.دكى انرذكٛى ٔ ششٔط صذرّ .دًضج ادًذ دذاد -  

يصش .داس انكرة انمإََٛح .انرذكٛى فٙ انًُاصػاخ اإلداسٚح .دغٍ يذًذ ُْذ -

.36ص.2008.  
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االذفاق ػهٗ انرذكٛى فٙ انؼمٕد انذٔنٛح راخ انغثٛؼح اإلداسٚح ٔ اشاسْا .دفٛظح انغٛذ انذذاد -

.8.7.6ص .2001.االعكُذسٚح .داس انًغثٕػاخ انجايؼٛح .ػهٗ انمإٌَ انٕاجة انرغثٛك   

.34ص.2003.انغثؼح األٔنٗ .داس انُٓضح انؼشتٛح .يفٕٓو انرذكٛى .عٛذ ادًذ يذًٕد -  

داس .انرذكٛى انذٔنٙ .1998عثؼح .يٕعٕػح انرذكٛى انجضء انصاَٙ .ػثذ انذًٛذ االدذب -

.72ص.انماْشج .انًؼاسف   

داس انجايؼح .انرذكٛى فٙ يُاصػاخ انؼمٕد اإلداسٚح .يصغفٗ أتٕ ادًذ .ػالء يذٙ انذٍٚ -

.386ص.2008.االعكُذسٚح .انجذٚذج   

.انغثٛؼح انمإََٛح الذفاق انرذكٛى .كشٚى انغٕجٙ -  

 ٔ يا 72ص .1991.انماْشج .داس انفكش انؼشتٙ .كًال إتشاْٛى انرذكٛى انرجاس٘ انذٔنٙ -

.ٚهٛٓا   

.268ص.2012.انجضائش .داس انٕٓيح .انرذكٛى انرجاس٘ انذٔنٙ .نضْش تٍ عؼٛذ-  

اعاط انرفشلح تٍٛ انرذكٛى فٙ انًٕاد انًذَٛح ٔ انرجاسٚح ٔ .يذًٕد انغٛذ ػًش انرذٕٛ٘ -

.34.32ص.2001.يصش .االعكُذسٚح .يُشاج انًؼاسف .انٕكانح االذفالٛح   

داس انفكش انجايؼٙ .انًغرذذز فٙ انرذكٛى انرجاس٘ انذٔنٙ .يؼٕض ػثذ انرٕاب -

.31ص.1991.يصش.االعكُذسٚح .  

االعكُذسٚح .يُشاج انًؼاسف .يُٛش ػثذ انًجٛذ األعظ انؼايح نهرذكٛى انذٔنٙ ٔ انذاخهٙ -

.102ص.2000.يصش .  

انجضائش .ػٍٛ يهٛهح .داس انٓذٖ .انرذكٛى عشٚك تذٚم نذم انُضاػاخ .يُاَٙ فشاح -

.35ص.2010.  

انرذكٛى انرجاس٘ انذٔنٙ اْى انذهٕل انثذٚهح نذم انًُاصػاخ .يذًٕد عايٙ انشٕا -

.االلرصادٚح   

انًكرة انؼشتٙ .إَاع انرذكٛى ٔ ذًٛٛضِ ػٍ غٛشِ .يذًٕد انغٛذ ػًش انرذٕٛ٘ -

.249ص.2009.االعكُذسٚح .انذذٚس  

داس انجايؼح انجذٚذج .ذششٚؼاخ انرذكٛى فٙ يصش ٔ انذٔل انؼشتٛح .يذًذ ػهٙ عكغكش -

.143ص.2007.  

.109ص.انرذكٛى انرجاس٘.يذًٕد يخراس ادًذ تشتش٘ -  

ػٍٛ .ذُفٛز انذكٛى .انٕعٛظ فٙ ششح لإٌَ اإلجشاءاخ انًذَٛح ٔ اإلداسٚح.َثٛم صمش -

.56ص.2008.انجضائش .يهٛهح  
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داس انجايؼح انجذٚذج .انرذكٛى فٙ انًٕاد انًذَٛح ٔ انٕعُٛح ٔ انذٔنٛح .َثٛم إعًاػٛم ػًش-

.27ص.2004.انغثؼح األٔنٗ .يصش.االعكُذسٚح.نهُشش  

داس انجايؼح .انرذكٛى فٙ انًُاصػاخ اإلداسٚح راخ انغثٛؼح انرؼالذٚح .ٔنٛذ يذًذ ػثاط-

.526ص.2010.االعكُذسٚح .انجذٚذج   

داس انُٓضح .انرذكٛى فٙ انًُاصػاخ اإلداسٚح انؼمذٚح ٔ غٛش انؼمذٚح .ٚغش٘ يذًذ انؼغاس-  

. 14ص.2001.يصش .انؼشتٛح   

المزاجع باللغة األجنبية -ب-  

-Geogios I.Zekos .international commercial and marine 

arbitration.Roulrdje Abingdom.2008.p13. 

-Jan R.McNeil .American Arbitration low .oxford university press.New 

York .1992.p07. 

-Jan Robert .l’arbitrage.droit international prive 2 ed .1993.p03. 

-Zaki badaoui .dictionary of management sciences .dar el kitab 

almasri.cairo.1edition .p48. 

 ثالثا الزسائل و المذكزات الجامعية 

مذكزات الماجستيز -ا  

انغثٛؼح انمإََٛح نذكى انرذكٛى ٔ اشاسِ ٔ عشق انغؼٍ .اشجاٌ فٛصم شكش٘ دأد -

.81ص.2008.فهغغٍٛ.َاتهظ.جايؼح انُجاح انٕعُٛح .سعانح ياجغرٛش .تّ  

جايؼح انذاض .سعانح ياجغرٛش.انذػٕٖ انرذكًٛٛح .اتٍ انُصٛة ػثذ انشدًاٌ -

.164.93ص.2005.انجضائش.تاذُح.نخضش  

سعانح .انشلاتح انمضائٛح ػهٗ انرذكٛى فٙ يُاصػاخ انؼمٕد اإلداسٚح .تٍ ػًشاٌ عٓٛهح -

.164ص.2010.ػُاتح .جايؼح تاجٙ انًخراس .ياجغرٛش   

سعانح .تٕنمٕاط عُاء انغشق انثذٚهح نذم يُاصػاخ انؼمٕد اإلداسٚح راخ انغاتغ انذٔنٙ -

.142ص.2010.انجضائش .تاذُح .جايؼح انذاض نخضش .ياجغرٛش   

يؼٓذ انثذٕز ٔانذساعاخ .سعانح ياجغرٛش.ذُفٛز االدكاو األجُثٛح .عايٛح ػثذ انالٔ٘ -

.70ص.2010.انماْشج.انؼشتٛح   
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يزكشج .انرذكٛى اإلداس٘.انغشق انٕدٚح نذم انُضاػاخ اإلداسٚح .فشعاط انضْشج -

.58ص.2014.جايؼح انجضائش.كهٛح انذمٕق .ياجغرٛش  

مذكزات الماستيز-ب-  

دساعح .انرذكٛى فٙ يُاصػاخ انؼمٕد اإلداسٚح انذٔنٛح .خشٔتٙ ٚغًُٛح . خُٕعح عٓاو-

.69ص.2016.انشهف.جايؼح دغٛثح تٍ تٕ ػهٙ .كهٛح انذمٕق .شٓادج ياعرٛش.يماسَح  

انغشق انثذٚهح نذم انُضاػاخ عثما نمإٌَ اإلجشاءاخ انًذَٛح ٔ اإلداسٚح .صٚش٘ صْٛح -

.69ص.2016.انشهف.انشهف.يٕنٕد يؼًش٘. جايؼح انذمٕق.يزكشج ياعرٛش.انجضائش٘  

 رابعا المقاالت و المجالت 

يجهح .ذُفٛز ادكاو انًذكًٍٛ ٔفما نهمإٌَ انكٕٚرٙ .ادًذ ضاػٍ انغًذاٌ -

.38ص.1998.انكٕٚد.انذمٕق  

يُشٕساخ صٍٚ .(دساعح يماسَح)ادكاو ػمذ انرذكٛى ٔ اجشاءاذّ .اعؼذ فاضم يُذٚم -

.تذٌٔ ركش انغُح.داس شٛثٕس.انذمٕلٛح  

يجهح .اعرمالنٛح اذفاق انرذكٛى كًثذا يٍ يثادئ انرذكٛى انًؼاصش.ذشاس٘ شاَٙ يصغفٗ -

داسانمثح نهُشش .يجهح شٓشٚح يرخصصح فٙ انذساعاخ ٔ انثذٕز انمإََٛح .دساعاخ لإََٛح 

.9ص.2003.افشٚم.انؼذد انراعغ.انجضائش.انٕاد٘.ٔ انرٕصٚغ  

االػرشاف تادكاو انرذكٛى انذٔنٛح ٔ ذُفٛزْا فٙ ظم لإٌَ اإلجشاءاخ .جًال تٍ ػصًاٌ -

دساعاخ لإََٛح دٔسٚح فصهٛح ذصذس ػٍ يشكض انثصٛشج نهثذٕز .انًذَٛح ٔ اإلداسٚح انجذٚذ

.65ص.2010أخ .08انؼذد.انجضائش.ٔ االعرشاساخ ٔ انخذياخ انرؼهًٛٛح   

يُشٕساخ .(دساعح يماسَح).انرذكٛى فٙ انؼمٕد اإلداسٚح ٔ انًذَٛح ٔ انرجاسٚح.جؼفش يشًٛش -

.69ص.2009.انغثؼح االٔاٖ.صٍٚ انذمٕلٛح  

يُشٕساخ .ػثذ انشدًاٌ تشٚاسج ششح لإٌَ اإلجشاءاخ انًذَٛح ٔ اإلداسٚح -

.2009.انجضائش.تغذاد٘  

ػذد خاص تانغشق .يجهح انًذكًح انؼهٛا.اجشاءاخ ذُفٛز ادكاو انرذكٛى األجُثٛح.ػًش صٔدج -

.225ص.2009.انجضء األٔل.انرذكٛى.انصهخ.انثذٚهح نذم انُضاػاخ انٕعاعح  

يمال .كٛف ٚرى انهجٕء انٗ انرذكٛى فٙ انًُاصػاخ اإلداسٚح.ػثذ انكثٛش انؼهٕ٘ انٕٓصٙ-

.2016.دٚغًثش.18.يذاياج َد.يُشٕس فٙ اعرشاساخ لإََٛح   

دٔس انرذكٛى فٙ ذغٕٚح يُاصػاخ انؼمٕد اإلداسٚح انذاخهٛح فٙ ضٕء انمإٌَ .يذًذ يذثٕتٙ-

انغشق انثذٚهح نذم .2انجضء.ػذد خاص.يجهح انًذكًح انؼهٛا.انًغشتٕٛ انًماسٌ

.395ص.2009.لغى انٕشائك.(انرذكٛى.انٕعاعح.انصهخ)انُضاػاخ  
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