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 السقدمة
 تسييد :

يخغغغالعقد اغغغرعقمكقناع بارغغغابعنغغغاناقبعلغغغوىعق ارغغغالعقداارير غغغ عقدبغغغ ع  تغغغ ع دو غغغاع
رمقهغغ عقمكقنةعدبحغغوومع مقها غغاعقد ا غغ عة رانطغغ عرخغغا  اعقمكقناعةسيادغغ ع حغغىعطغغومعقد

هغغ ع حغغوومعقدرمقهغغ عهغامععكةند غغاعع قمكقنيغغعهغغاد ايك،عقد ا غ عة ثاوغغ عقدردغغ ث عقد ا غ 
هاغغرع اغغممعع،سغغلعقد اغغيكعقدبغغ ع  ام  غغاعقمكقنةعدزنغغامعدغغارير عةق غغر جذغغ ععةال،ععقد ا غغ 
قد اغيكعةهاغابع طغ يلعقداغارينعقدجغغاىعة حغرًعااغيكقبعضا غ عة جذغ عدايقاغغرععن غ 

كقبعةهاغابع طغادواعقداغارينعقد غامعة حغرًعااغيكقبع كقنيغ عاغممعااغيعقداارينعقدجغاى،عةدغرع  ع
كقنةع ا  غ عقدزخغااعقدغتاع  رانطغغ عقمععقدبغ ع بيقهغ ع غ عة جذغ عدايقاغرعقداغارينعقد غام
 ثق اغغابعد ردغغ ث ععة ن غغمعه غغ عنرن غغمعقدحغغ ة عقد ا غغ عهب ضغغتعن طغغ يلعقداغغارينعقد غغام

 ب غغاعقدتق  غغ عقدرحغغبا  عقد ا غغ عة دغغ ث عقدرمهغغ عقد غغام،عةدغغتدهعيبغغينعد غغت عقد اغغيكع ا 
ربز غاع غىعي عع ت لعقدت  عقمكقني عه ع مسغ عدغارير ع بروغ عاىعقد ايكعقدجا  عقدب 

ق ب غااق عطغ ةا عةعهاغرع  زحثغاعقمكقنةع،عع كقنةعقدرمه عقد امعة ثاو عقدردغ ث عقد ا غ 
ج  غابعننعع وثعيارةعذدهع.عه ع يقج  عقدرب ادرع   اعالع ر ك اعه ع  ادرق  اعقدررر  

نعدغغاكقنةعقدرب ادغغرةع مسغغ قبع  بروغغ قبعاغغغىعقدرب ادغغرع   غغاعةذدغغهعنثبغغوع  ا  غغاعا غغغًعيبغغيع
 ثاو عقددغاد عقد غام،عة غىعفغوعه غ ع بربغ عنحغ ةا عقطغبةزاي  عالع ةوغلعد غاعناداغارينع
قدجغغغاى،عةذدغغغهعالن عغغغااعقد اغغغغيكعقمكقنيغغغ عقن عا غغغابعةف اغغغغابعنغغغادرمقه عقد ا غغغ عة غغغغمةنةع

ق غمقك،عة  غغهعقددغ  عهغغ عقدبغ ع  اغغمنعذق  غ عقد اغغرعقدرثاهنغ عا غغًعقطغبرمقنهاعناربنغغامعةع
ة غغمةنةعضذغغيا اعد اذغغارعقمكقناعةدغغ  عه رغغاعي م عغغ ع غغىعافغغانعةقدب ق غغا ععقمكقناع

قداذغغغارعقد غغغاكا،عةيجذغغغ عقد اغغغرعقمكقناعدزنغغغامعدذغغغاي عضغغغاىعيبيغغغ ع غغغ عقدةا  غغغ ع
عكع.قدجا  عدب هعقد ايع

نوغغمعد غغاعناداغغارينعنثاغغيالعالعرعيبربغغ عهغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ ععقدرب ادغغرعكرغغاعنن
قدجغاىعسثاغ عهغ ع اغاكةعقدبغيقانعقدرغاد عد  اغرعقمكقناعهغ ع ادغ عقضب دغ ،عة اغ عهغ ع
قدثدغغغغيلعا غغغغًع  ييذغغغغا ع غغغغىعقمكقنةعكةنعضةغغغغ ع غغغغىعجارا غغغغاع وغغغغثع رةغغغغلع  غغغغهع
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قال ب ااق عضمةجغابعا غًع اغرنعقد اغرعةغمي  عقدرب ادغريىعةذدغهعال دغالعقد اغرعنغادرمه ع
ة ىعع،ن عةقربنامعطوم عنراعي ثا عقدرد ث عقد ا  قد امعةةجيلعقدثمىعا ًعقطبرمق

،عةقدجانج غغغ عقدرخغغغملعا غغغًعجغغغتلعقالطغغغبةرانق عقدرقض  غغغ عدثغغغمىجارغغغاعاضغغغمعرنغغغمقبع
قدبغ ععةجتلعقدرب ادريىعد رضيلعه ع  ادرق ع  عقدرةد عدبزيوتعقدرخغمةاا عق طاطغ  

د بةغينق عهكغانعاللغرع غىع  حغايمةعقدرخغملعع،حاهوعه عكه عار   عقدبزر  عقالدبدغاكي   ع
قالدبدغغاكي عةجيتغغاكعةطغغو  عدذغغاي  عياا  غغاعقدرب ادغغرع غغ عقمكقنةعدبحغغيي ع زاااا غغ ع غغ ع

،عةضا غغغ عنرغغغ عدغغغ  عن ا غغغ علغغغريلعطغغغي عيغغغ  ىعا غغغًعقطغغغبةرانق  ع غغغىعض د غغغاقمكقنةعةع
قالطغغبرمقنعهغغ ع زيوغغتعقدب ق ا غغ عقدب ادريغغ ،عةدغغتدهعسغغانعكةنعقدبثبغغ وعقدغغرقض  عسيطغغو  ع

عدذاي  عط   عقمجمقرق ع ب حوعنحما عقدااعة حيي عقدز قلعة ت لعقدرب ادرعا غًع غر 
طيقرع  عقمكقنةعنفزارع حيي عقدز قلعن امعقدبثب وعقدي ز ع  اه عدراع برب عن عهوئا ع

ب تغغ عقمكقنةعمكنقشعةغغماعقدبثبغغ وع.عهيغغ عساه غغ عنةا  غغ عقد اغغرعقمكقناعقدبثبغغ وع غغىعكنق
ع.ابع ز اعدت اعقالطبةرانق عه عقد ايكعقمكقني عطيقرعقدرقض   عنةعقدرةد  ع م 

ه عةهعننع كنقشعةماعقدبثب وعه عقد ايكعقمكقني عي  رعن رعق  ينعقد ا  عع
دت غغغاعقالطغغغبةرانق عق جزا غغغ ععةجغغغتلعقدرب ادغغغريىعد غغغرضيلعهغغغ عا دغغغا عقدبدغغغاكي ع
ة تانيغغ ع غغ عقدغغرةلعةق ةغغجاىعقد ا غغ عهغغ عقدرةدغغ عقدزا  غغ عقدبغغ ع ثبغغاشعد طغغبةرانق ع

خغمةاا عقداز غ عقدبثب غ عةقداز غ عق طاطغ  ع رغاعيبغينعدغ عكةنقبعها غابعقدبغ ع حغاهوعهغ ع 
ةالةغغهعننع دغغمعطغغا   عهغغ عع،هغغ عقدرخغغانس عهغغ عقدبزر غغ عقالدبدغغاكي عهغغ ع  غغهعقدغغع ك

هغغت عقنةرغغ ع دغغًعقالطغغبةرانعةقدبزر غغ عةنهغغوعايق غغلعقدزتغغاطعة ثاوغغ عذدغغهعهغغيع ر رغغ ع
ماعقدبثبغغغ وعةطغغغو  ع وغغغثعيرةغغغلعةجغغغيكعةغغغع،قدرحغغغبةرميىعةقدرب ادغغغريىعا غغغًعااغغغيكهو

ق  انعةقدةر روز عد رحبةرميىعدكيرغ عيرةغلعةطغو  عطغمي  عةه ادغ عة  ثايغرةعدثحغوعهغ ع
ةدكىع ىعجاراعنضمعدرعيبينعمكنقشعةغماعقدبثبغ وعع، حوع زاااا عقد ايكعقمكقني 

هغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ عقدبغغ فومعا غغًع ا  غغ ع  غغهعقد اغغيكعدرغغاع بربغغ عنغغ عقدرةدغغ ع غغىعطغغ اكةع
برو عناابعانهغاعن غرعنةغجاىعقداغارينعقد غامعهغ ع يقج غ عقدرب ادغريىع  عة مس عدارير ع
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ة غغاعنفغغمعذدغغهعا غغًع ا  غغ عقد اغغيكعع،سغغانع ثبغغ وعكقض غغ عة ثبغغ وعضغغانج ع   غغاعطغغيقربع
عقمكقني ع.

 أىسية البحث :
ادغغ عع  غغ   عنهر غغ عقدعثغغثع غغىعنهر غغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ عذق  غغاعسيطغغو  عها غغ عةه  

قدرمقهغغ عقد ا غغ ،عهاغغرععغغر عقد اغغيكعقمكقنيغغ عقديطغغو  ععدب ا غغ عق ب اجغغا عقمكقنةعة حغغووم
قدي ادغغغغغغغ عدبزيوغغغغغغغتعقدكةوغغغغغغغمع غغغغغغغىعقدرخغغغغغغغمةاا عقدثوييغغغغغغغ عة خغغغغغغغمةاا عقداز غغغغغغغ عقدبثب غغغغغغغ ع
ةقدرخغغمةاا عقالدبدغغاكي ،عةدرغغاع بروغغ عنغغ ع  غغهعقد اغغيكع غغىع ا  غغ عذق  غغ ع  ربز غغاع غغىع

د بثبغغ وعهغغ ع  تغغابعقمكقنةععنيذغغابععبغغرقه عقدردغغ ث عقد ا غغ ةعقدق غغامعنادردغغ ث عقد ا غغ ،ع
ةدغغغتدهع اغغغماعنهر غغغ عع، حغغغوع زاااغغغا ع  غغغهعقد اغغغيكع م غغغابعا غغغًعجغغغتلعقدر حغغغبةرميى

قدعثغغثعهغغ ع حغغ  ءعقدذغغيرعا غغًعنهر غغ عقدبثبغغ وعنادزحغغع عد  اغغيكعقمكقنيغغ عةنفغغم عا غغًع
 ادغغرعباغغىعقدرعبروغغ قدبا وريغغ عةقدبغغ ع ت غغلعقمكقنةعهغغ ع مسغغ ع  عع كعقمكقنيغغيعرنميغغ عقد اغغ

  عقد ا  ع.   اعدببربىع ىع ثاو عقدرد ث
 أىداف البحث :

 برةغغلعنهغغرقبعقدعثغغثعهغغ ع داغغارعقدذغغيرعا غغًع ي غغيمعقدةا  غغ عقدتق  غغ عد  اغغيكع
ة ي غغغغيمعةنهر غغغغ عقدبثبغغغغ وعهغغغغ عقد اغغغغيكعع،قمكقنيغغغغ عةقدرمسغغغغ عقداغغغغارير عقدر بروغغغغ عدغغغغاكقنة

قمكقني عة ين عةنريقا ،عةنفمعس بع ىعقدبثب وعقدرقض  عةقدجانج عا ًع  هعقدةا   ع
اغغغيكعقمكقنيغغغ ععةذدغغغهعةهغغغ ع غغغيرعق  بغغغامعقداذغغغاي  عهغغغ عقداذغغغارعقمكقناعقدتق  غغغ عد  

عةدذارعقدبثب و.
 الدراسات الدابقة:

 ابذغغغغًعنكل غغغغا عقدعثغغغغثع غغغغمةنةعقدب غغغغميعد رنقطغغغغا عقدحغغغغانا عهغغغغ ع تغغغغالع
ةدا غغغانعنهر غغغ عة  رغغغ عقدعثغغغثعقدر ذغغغاه عع،قدعثغغغث،عةذدغغغهعد غغغرمع كغغغمقنع غغغاعطغغغا عنثةغغغ 

ةا  غغ عهاغغرع غغوعقدعثغغثعةقدبادغغ عهغغ عع، ر غغ عد عثغغثد رببعغغ عقداارير غغ عةب غغانعقدق رغغ عقد 
قد ريرع ىعقدرببعا عقداارير  عةدوعندفعا ًعنثثع  بجدصعنداًعقدذيرعا غًعنفغمع
قدبثب وعا ًعقدةا   عقدتق   عد  ايكعقمكقنا،عةهزاكعنثغثعدميغاع غىعهغتقعقدري غيلع
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دحغغ اكةعقدغغرسبين/ع غغاماعقدحزيطغغ ،عن زغغيقنععنفغغمعقدبثبغغ وعا غغًعقضبدغغاىعقداذغغارع
مكقنا،عكنقطغغغ ع اانرغغغ ،عنثغغغثع زخغغغينعنرت غغغ عق ثغغغاكعقدتا  غغغا عقد مب غغغ عد رنقطغغغا عق

ةقدعثغغغيلعقداارير غغغ عقددغغغاكنةعاغغغىعقدترل غغغ عقد  ر غغغ عدك  غغغا عقدثاغغغيالعقد مب غغغ عة امهغغغاع
ةر  لعننعيبينعهتقعقدعثغثعع،2001جا   عقدااهمة،عقد ركعقدةادثعاخمعةقدمقن عاخم

ع.ط اك  قطبكراالبعدراع ي لع د  ع

 وتداؤالت البحث : إشكالية
 برةغغلع ةغغباد  عقدعثغغثعهغغ عل غغانعنفغغمعقدبثبغغ وعا غغًعقدةا  غغ عقدتق  غغ عد  اغغيكع

قدرقض  غ عنةعقدرةد غ عنةا  ب غاعقدتق  غ عةقدر حغبا  ععقمكقنيغ قمكقني ،عه لع ثبيظعقد ايكع
طغيقرعهغ ع غينةعةغماعقدبثبغ وععن رعقال ياالعا ًعقدبثب وعنخ نع زاااا ع  هعقد ايك

؟عةهغغلع ااقدغغاعقدت غغ عقمكقنيغغ ع ثغغبيظعنرمس هغغاعقداغغارير عقدر بروغغ عثبونةع  خغغان  عقدغغب
ه غغغلعيغغغكفمعذدغغغهعا غغغًع مسغغغ عقمكقنةعقدر بروغغغ عهغغغ عقد اغغغرعع غغغ عةجغغغيكعةغغغماعقدبثبغغغ و؟

هغتقععقمكقناعنمعاقلعد  ارع ا  ب عقدتق   عة غاعاقدغاعقمكقنةع برحغهعنرمس هغاعقدربروغ ؟
عنعةارعهللا.ع اعطزثاةلعقمجان عا   ع ىعض لع يثا عقدعثثع 

 مشيجية البحث :
قدبث و غغغغغ علبث وغغغغغلعقالطغغغغغبامقي عةع  برغغغغغرعقدرنقطغغغغغ عنخغغغغغبلعنطاطغغغغغ عا غغغغغًعقدرغغغغغز  ع     

ةذدغهعهغ ع غيرعع،ةقننقرعقديا   عل تقعقدخغ نقدزديىعقداارير  ،عةق  بامعقداذاي  ع
عةدذارعقدبثب و.ق  بامعقداذاي  عقدثرية عقدداكنةع ىعقداذارعقمكقناعقدردماع

 :خظة البحث
 ابذغغغ ع ا  غغغ عقدعثغغغثعكنقطغغغب عهغغغ ع عثةغغغوىعيحغغغعا وع ة غغغاع ر وغغغراعةهاغغغابعع

عد باح وعقدباد :
عقدرمس عقداارير عقدر برو عداكقنةعةعدةا   عقدتق   عد  ايكعقمكقني عقدرة اعقدبر ورا:عق

عقدرعثثعق ةل:ع اه  عقدبثب وعه عقد ايكعقمكقني ع.
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ع.عة ا  ب عقداارير  قدرة اعق ةل:ع ي يمعقدبثب وع
عقديملعق ةل:ع ي يمعقدبثب وعةنطاط ع.

عاىععوم ع ىعقديطايلعقداارير  .عقدبثب و روو عقديملعقدةار :ع
عقدبثب وعه عقد ايكعقمكقني ع.عةمةاعةع ينقدرة اعقدةار :ع

عقدبثب و.عةنريقلعقديملعق ةل:ع ين
عقديملعقدةار :عةمةاعقدبثب وعه عقد ايكعقمكقني ع.

عا ًعذق   عقد ايكعقمكقني ع.ةنفمةعقدرعثثعقدةار :عقدبثب وع
ع.عقدتق   عقدرة اعق ةل:عنفمعقدبثب وعقدرقض  عا ًع ا   عقد ايكعقمكقني 
ع.عقدتق   عقدرة اعقدةار :عنفمعقدبثب وعقدرقض  عا ًع ا   عقد ايكعقمكقني 

عقديملعق ةل:عقضب انعقداارينعقديقجاعقدبةاو عا ًعقدبثب وعه عقد ايكعقمكقني 
عط ة عقدرثبوعه ع زاااا عقد ايكعقالكقني دةار :عقديملعق
ع:قدجا ر 
ععقدزباي 

ع:قدبي  ا 
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 السظمب التسييدي
 السركز القانهني الُستسيز لإلدارة و الظبيعة الذاتية لمعقهد اإلدارية  

قد ايكعقمكقني عه ع  هعقد اغيكعقدبغ ع  ام  غاعنةغجاىعقداغارينعقد غامعنادغرعع
اطغغع ع حغغووم عة ن غغمعه غغ عر غغ عقمكقنةعد ضغغتعن طغغ يلعقداغغارينع كقنةع مهغغ عاغغام،عنةعنرز

،عةذدهعلبذروىعقد ارعةمة ابععومع  ديه عه عاايكعقداارينعقدجاى،عةدتدهع(1)قد ام
عيبة اع يقهمعف لعازا معالابعانعقد ارع كقنيابعةه :

ععننع كينعقمكقنةع مهابعه عقد ار.ع-1
عق دالعقد ارعلزخااع مه عاام.ع-2
،ع(2)رىعقد اغغغرعةغغغمة ابعقطغغغبةزاي  ععنةععوغغغمع  ديهغغغ عهغغغ عقداغغغارينعقدجغغغاىننعيبذغغغع-3

ه كغ عيببحغاعقد اغرعقدحغر عقمكقنيغ عيتغغاعننعيبغينعن غرعن مقهغ عا غًعق دغلعةجدغغابع
،عه غيعةغماعالامعم غيارعقددغي عقمكقنيغ عا غًعقد اغر،ع(3) ىعنةجاىعقداارينعقد غام

اعقدرمه عاامع ىع وثعبد بعلزخاةيتاعهذ بعاىعذدهعننعيبينع ي يلعقد ارع  ع
،عهإذقعقراة اعقددغ  ع غاعلغوىع(4) زن ر عة حووم عنغ  عضر  عنعمق  عة ثاو عنهرقه 

سرغاعع،قد ارعةقدرمه عقد امعهارع غيب عقمكقنيغ عةسغانعااغرقبع غىعااغيكعقداغارينعقدجغاى
يتغغغغغاعننعيبذغغغغغرىعقد اغغغغغرعقمكقناعةغغغغغمة ابعقطغغغغغبةزاي  عععوغغغغغمع  ديهغغغغغ عهغغغغغ عقداغغغغغارينع

كر غغ عقدرثبرغغ عقمكقنيغغ عقد  وغغغغاع وغغثعدذغغاعا....عي باغغمعقد اغغرع،عةهغغيع غغاعن(5)قدجغغاى
 كقنيغغغغابع ذقعسغغغغانعن غغغغرع مه غغغغ عةجدغغغغابع  زييغغغغابعاا غغغغابعة بدغغغغ بعرخغغغغا  عنرمهغغغغ عاغغغغامع

                                                 
(1)

المؼاطالشا داس الىٍؼالق  الدالذٔغ الغالٕذا اوطالُإل امعالحلٕق لومالاوُن امداسْ د/دمحم طالح  ػدالذ 

 . 50ا ص 1999الؼشبٕقا ؽدؼق 
(
الدالالذٔغا عالالوإلق امداس  نالالٓ ئوٍالالاا الؼمالالذ امداسْا دساعالالق لماسوالالقا سعالالالق  د/ دمحم طالالح  ػدالالذ (2

 . 6ا  ص1993دكتُساي لمذلق لكوٕق الحمُق جالؼق الضلاصٔك 
الفشوغٓ َالمظالشْا ه ٕد/ ػدذالشؤَف ٌاشم بغُٕوٓا تإلُس لؼٕاس الؼمذ امداسْ نٓ المؼائٕ (3)

 . 7ا ص 2010دَن داس وششا ؽدؼق 
نٓ الماوُن المماسنا داس  .B.O.Tالمغتشاس الذكتُس / ػدذالفتا  بُٕلٓ حجاصْا ػمُد الدُت  (4)

 . 91ا ص 2008شتات لوىشش َالدشلجٕاتا ؽدؼق 
سنا نالٓ المالاوُن الممالالا .B.O.Tالمغتشالاس الالذكتُس / ػدالذالفتا  بٕالُلٓ حجالالاصْا ػمالُد الدالُت  (5)

 . 96لشجغ عابكا ص 
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ةببغيقهمع  غهعقدخغمةاعع،(1)ة بذرزابعةمة ابععومع  ديهغ عهغ عرةغاالعقداغارينعقدجغاىا
 غ عاغىعقد اغيكعقدررر غ عتبر  عيببحاعقد ارعقددي عقمكقني عةيبغينعدغ ع ا  بغ عقدتق   ع

قدب ع  ام  اعقمكقنةعدراعيبذرز عقداارينعقمكقناع ىعضمةشعا ًعقدايقارعقدر ديه عهغ ع
 جب غفعقدايقاغرعةق  بغامعقدبغ ع جذغ عد غاعقد اغيكعقمكقنيغ عع وثع،(2)قداارينعقدجاى

ععع(3)قضب هغغغابعةق غغغثابعاغغغىع  غغغهعقدايقاغغغرعةق  بغغغامعقدبغغغ ع جذغغغ عد غغغاعقد اغغغيكعقدجا غغغ 
ع ا غغغغغغ عةقن عا  غغغغغغاعنادردغغغغغغ ث عقد ا غغغغغغ عدغغغغغغهعال دغغغغغغاد اعقديفوغغغغغغ عنغغغغغغادرمقه عقدةيمجغغغغغغ عذ

قدرمسغ عةعع  غهعقدةا  غ عقدتق  غ هرابذ ا عطومعقدرمقه عقد ا  عه عة رهاعقدبغ ع  اغمنع
ع.عقدربرو عداكقنةعه ع  هعقد ايك

ةيحبررعقد ارعقمكقناع  هعقدةا   عقدتق   ع ىعقدزديىعقدبخميل  عةن بامعع
تاعيرغغاندعكةنقبعنغغاناقبعهغغغ عقلبغغرقلعةقطغغبج ىعقدرعغغاك عقداارير غغغ عقداذغغارعقمكقناعقدغغ

هزنميغ عقد اغيكعقمكقنيغ عع(2)قدب ع ثبوعهغت عقد اغيكعكةنعقدباوغرعن  بغامعقداغارينعقدرغرر 
 مةنةع اةارعقمكقنةع تريا ع ىعقدحغ ةا عع ىعقلبرقلعقداذارعقمكقناععقدتاعدمن

زنغ وعةجكقنةعقدرمقهغ عقد ا غ عنرغاعيبيغلعةقال ب ااق ع ربز غاع غىعقدق غامعنرحغئيدوب اعهغ ع 
ةدغغتدهع رب غغهعج غغ عقمكقنةع ايدغغابعةطغغ ةا عهغغ ع يقج غغ عع،(1)قطغغبرمقنعطغغومهاعناربنغغام

قدرب ادغغرع   غغاعدبثاوغغ عقدردغغ ث عقد ا غغ عة غغبربىع غغىعنكقرع حغغئيدوب اع تغغا عقدرمهغغغ ع
عة غغ ع  غغريلعقد اغغرعنإنقك  غغاع،ة برةغغلع  غغهعقدثاغغيالعهغغ ع غغ عقدمدانغغ عةقدبيج غغ ع،قد غغام

                                                 
ا  24/3/2007ق . ع ا جوغالق  48( لغالىق 2054ُحكم المحكمق امداسٔق الؼوٕا نٓ الإلؼه سلم ) (1)

ئلٍٕالالا ا الجالالضا ال الالاله ا ص  لجمُػالالق كىالالُص وحكالالاك المحكمالالق امداسٔالالق الؼوٕالالا ا عالالابك امشالالاس 

 14/4/2007ق ق . ع ا جوغ 49( لغىق 15819وفظ المؼىّ حكمٍا نٓ الإلؼه سلم ) ا  4967

 .  4967ا رات المجمُػق ا ص 
المُلّ ا الظشَف التٓ تإلشأ أثىالاا تىفٕالز الؼمالذ امداسْا دساعالق لماسوالقا  ذدد/ ػوٓ دمحم ػوٓ ػ (2)

  57ا ص  1991سعالق دكتُساي لمذلق لكوٕق الحمُق جالؼق ػٕه شمظ 
 .  60د/ عوٕمان الإلماَْا اوعظ الؼالق لوؼمُد امداسٔقا لشجغ عابكا ص  (3)
ساجالالغ د/ ثالالشَت بالالذَْ ا الىظشٔالالق الؼالالالق نالالٓ الؼمالالُد امداسٔالالق ا داس الىٍؼالالق الؼشبٕالالق ا ؽدؼالالق  (2)

 .  12ا ص  1991
الغٕذ ا دَس نكش  التُاصن المالٓ لوؼمذ نالٓ التُنٕالك بالٕه عالوإلق تؼالذٔ   ػدذ الدذٔغد/ دمحم طح   (1)

 . 6ا ص  2009ق الؼمذ َالحمُق المالٕق لومتؼالذ ا داس الىٍؼق الؼشبٕق ا ؽدؼ
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ةطيبعرب غميعع،ة  ع ي   عقدت قرق ،عة  ع ر ارعقد ارعنإنقك  اعقدرزيمكةع،قدرزيمكة
  ىعقدبيدولعه راعي  ع:عععر نخدك بع ز وع

 أواًل : سمظة الرقابة والتهجيو
 رب غغهعقمكقنةعطغغ ة ع مق عغغ ع زيوغغتعقدرب ادغغرعدازغغيكعقد اغغرعد بثاغغ ع غغىع  ةاناغغ عع

ع غىع قدزا  غ عقديز غ عنةع غىعقدزا  غ عقدراد غ ع غرارابعقدبزيوتعد خمةاعقدربي عا و اعطيقرب
دح   عقد ار،عسراع رب هعنيذابعط ة ع يج  عقدرب ادرعه ع زيوتعقد اغرعة يج غ عنارغالع

هاد ارعقمكقناعهيعةطو  عقمكقنةعه ع حوومعقدرمه عع،(2)قدبزيوتعةقضب انع ميا ع زيوتها
عاابعد رد ث عقد ا  ع.ه  و اعقدب كرع ىع زيوتعقد ارعةهاابعدخمة  عةةهع،قد ام

 ثانيًا : سمظة تعديل العقد بإرادتيا السشفردة

هغغ عيتغغياعع، جذغغ عااغغيكعقداغغارينعقدجغغاىعداااغغرةعقد اغغرعةغغمي  عقدرب ادغغريىع
هغغغ عيتغغغياعننعيزيغغغمكع غغغمبعلب غغغريلعةغغغمةاعع،  غغغري  اع العنا يغغغاالعق  غغغمقبعقدرب ادغغغرة

ةعه ت غغ عقمكقنةعهغغ عةا غغًعضغغ بع  غغهعقداااغغرع،قد اغغرع العن غغرع يقهاغغ عقدةغغمبعقنضغغم
قد اغغغرعقمكقناع غغغ ع  غغغريلعن غغغ عةغغغمةاعقد اغغغرعنإنقك  غغغاعقدرزيغغغمكةعكةنعقدثاجغغغ ع دغغغًع

ةدغغرعيغغزصعا غغًعهغغتقعقدثغغ عهغغ عةغغمةاعقد اغغرعناابعغغان ع غغىعع، يقهاغغ عقدةغغمبعقنضغغم
ة رانطغغغغ عقمكقنةعنريجغغغغاعطغغغغ ةب اعع،قدخغغغغمةاعقالطغغغغبةزاي  ععقدبغغغغ ع روغغغغ ع  غغغغهعقد اغغغغيك

هارع بة اعقدرد ث عقد ا  عقدب ريلعهغ عع،ىعقداارير  قداارير  عقدر حبررةع ىعقدزديع
،عه غغت عقدحغ ة ع رانطغغ اعقمكقنةع(1)ةغمةاعقد اغغرعد بغينعنكةغغمع ثق اغابعد ردغغ ث عقد ا غ 

طغغغيقرع غغغوعقدغغغزصعا  غغغ عهغغغ علزغغغيكعقد اغغغرعنمعدغغغوعيغغغبوعقدغغغزصعا  غغغ ع وغغغثعننعقدزدغغغيىع
عقداارير  ع بر  عدزديىعقد ارع.ع

                                                 
ا عالالوإلق امداس  نالالٓ ئوٍالالاا الؼمالالذ امداسْ ا دساعالالق لماسوالالق ا لشجالالغ  ػدالالذ الدالالذٔغد/ دمحم طالالح   (2)

 . 17عابك ا ص 
 .  262د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفق ا اوعظ الؼالق نٓ الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  (1)
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 جزاءات عمى الستعاقد :ثالثًا : سمظة اإلدارة في تهقيع ال
دغغاكقنةع غغ ع ي  غغ عجغغ قرق عا غغًعقدرب ادغغرع   غغاعقدغغتاعي جغغلعنادب ق ا غغ عطغغيقربع
 رةلعهتقعقمض لعه عقال بزالعاىعقدبزيوتعنةعقدب ضومعه  عنمعقدبزيوتعندغغينةعالع بي ع

ة  ربع  غهعقدتغ قرق ع دغًع غ  وىعطغومعقدرمهغ عقد غامعنذغرانع زيوغت عع،ةةمةاعقد اغغر
ة ي   عقدت قرق ع ىعدحاغلعع،رب ادرعا ًعقديهارعنادب ق ا  عا ًعقديج عق  ةلنإجعانعقد

قمكقنةع غغ ع ر كغغ عقمكقنةعسحغغ ة عاا غغ ع يد غغ علزيحغغ اعةهغغ عقديدغغاعقدرزاطغغاعقدغغتاع
 اغغمن عةكةنع اجغغ عددغغرةنع بغغوعدذغغاي عدبي   غغ عةغغمية عننعيغغبوع ضةغغانعقدرب ادغغرع

ةالع حغغغبزرعقمكقنةعهغغغ عع،قرع حغغغاعابعةيتغغغاعننعيبغغغينعدغغغمقنع ي  غغغ عقدتغغغ عع،(2)ةجرغغغتقن علغغغتده
 رانطغغ ع  غغهعقدحغغ ة عدزدغغيىعقد اغغرعلغغلع حغغبزرعدحغغ ةب اعقدذغغانة عد رمقهغغ عقد ا غغ ع

ع،ةقدبغغغ عنريجا غغغاعيربغغغىعدغغغاكقنةع ي  غغغ عقدتغغغ قرق علزيحغغغ اعكةنع اجغغغ عد تغغغيرعد اذغغغار
ة بزغيلعقدتغ قرق ع،(3)ةا  عذدهعننع  ضومعقدرب ادرعنةع ادوم عدرعيذمعنادرمه عقد غام

 ر غغغغهعقمكقنةع ي    غغغغاعا غغغغًعقدرب ادغغغغر،عة خغغغغرلعقدتغغغغ قرق عقدراد غغغغ عةقدتغغغغ قرق عقدبغغغغ ع
عقدذاعة عةقدت قرق عقدياطج عةهااعدراعي  ع:

 : ) أ ( الجزاءات السالية
ةهغغ ع  غغهعقدرعغغادلعقدراد غغ عقدرثغغركةعطغغ يابعناد اغغرعنةعهغغ عقدزدغغيىعقداارير غغ عع

ةهغغغغ ع جب غغغغفعاغغغغىعقدخغغغغماع,ع غغغغالع ض دغغغغ عنادب ق ا غغغغ عقدب ادريغغغغ عةي بغغغغ معل غغغغاعقدرب ادغغغغر
هغ عقداغارينعقدجغاىعننعقمكقنةع يد  غاعا غًعقدرب ادغرعع قدت قي عنةعقدب غيي عقال يغاد

ةباوغغمع اجغغ ع دغغًع فعغغا ع غغمنعنحغغااعقمضغغ لعنخغغمةاععع،كةنع غغرضلع غغىعقداذغغار
ة غىعقدتغ قرق عقدراد غ عقدبغ ع يد  غغاعقمكقنةعا غًعقدرب ادغرعهغ ع ادغ ع ض دغغ عع،(1)قد اغر

داكنةعقدب  وىعقدز اي عه ع اد عارمعقديهارعنادب ق ا غ عقدب ضوم،عة  ععنادب ق ا  ععمق ا 
                                                 

ؼمالذ التُسٔالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالق ا داس د/ ٌاوٓ ػدذالشحمه ئعالماػٕ  ا الىظالاك المالاوُوٓ ل (2)

 . 897ا ص  2012 بامعكىذسٔقالجالؼق الجذٔذ  
د/ بالالالحَْ ٔاعالالالٕه بالالالحَْ ا الجالالالضااات الؼالالالادإلق نالالالٓ الؼمالالالذ امداسْ ا داس شالالالتات لوىشالالالش  (3)

 .  37ا ص  2011َالدشلجٕات ا ؽدؼق 
تالا  ال الاوٓ ا الؼمالذ امداسْ ا لشجالغ د/ دمحم نإاد ػدذالداعالؾ ا اوػمالاإل امداسٔالق الماوُوٕالق ا الك (1)

 .  503عابك ا ص 
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ةقد غغربع غغىععمق غغ عقدبغغ ضومعهغغيع غغرانع زيوغغتعقد اغغرعقمكقناعهغغ عقدرياغغرعع،قدب ادريغغ 
ةدتدهعه  ع يد عع،قدرثركعقدربي عا   ع م ابعا ًع حىعطومعقدرمه عقد امعناربنام

ع،نةعق جغغغغاذع جغغغغمقرع  غغغغوىعنةع رغغغغتقنع غغغغمنعدثغغغغرةلنرتغغغغمكعقدبغغغغ ضومعةكةنعقدثاجغغغغ ع
ةبجدغغيىعقدبغغ  وىعقدز غغاي عه ثغغ عدغغاكقنةع دغغاكنةعقدبغغ  وىعقدز غغاي عنةميغغ عقدبزيوغغتع

ع غغوعع،قدرعاةغغمعةكةنع اجغغ ع دغغًعقالدبتغغارع دغغًعقداذغغارعهغغ ع ادغغ عاغغرمعقدبزيوغغت ةطغغيقرب
ع.عع(2)قدزصعا ًعذدهعه علزيكعقد ارعنمعالع

 : )ب( الجزاءات الزاغظة
 ي    غغاعمجعغغانعقدرب ادغغرعا غغًعقديهغغارعنادب ق ا غغ عةهغغ عجغغ قرق ع ر غغهعقمكقنةعع

ة  يلعقمكقنةع ثغلعقدرب ادغرع   غاعع،قدب ادري عسادبزيوتعا ًع حالعقدرب ادرعقدرادم
ةقد غغغربع غغغىع  غغغهعقدتغغغ قرق عننعقد اغغغيكعع،هغغغ ع زيوغغغتعقدب ق ا غغغ عنةع ك  غغغ عقداوغغغمعلغغغتده

ةيخغغغبماعدبي  غغغ عع،طغغغومعقدرمقهغغغ عقد ا غغ عةازايغغغ ع م غغابعقمكقنيغغ عيتغغغاعننع  زيغغتعلردغغغ ع
قدتغغ قرق عقدذغغاعة عا غغًعقدرب ادغغرعننعيم كغغاعقدرب ادغغرعضةغغ ع  ادغغراعةيتغغاع رغغتقن ع

 ذغغغغاءعا غغغغًعقدرب ادغغغغرعقدر ادغغغغمعنةعدة  غغغغربع  غغغغهعقدتغغغغ قرق عع، غغغغ عقدتغغغغ قرداغغغغلع ي 
ع.ع(3)قدر بجاذلعدثة عد يهارعنادب ق ا  

 : )ج( فدخ العقد
يوغتعقدب ق ا غ عقدب ادريغ عةهيعج قرع يد  عقمكقنةعا ًعقدرب ادغرعقدر ادغمعهغ ع زع

ع،ا ًعرثيعيثرلعقمكقنةعمر غارعقدمقنةغ عقدب ادريغ عستغ قرعمضغ لعقدرب ادغرعنادب ق ا غ 
 عطغغبزيت عساهغغ عقديطغغايلعدثرغغلعقدرب ادغغرعا غغًع زيوغغتعقدب ق ا غغقةب غغرعننع كغغينعقمكقنةع

ةدغتدهعيتغاعع،ةهيع ىعنضةمعقدت قرق عقدب ع يد  اعقمكقنةعا ًعقدرب ادغرع،قدب ادري 

                                                 
ق . ع ا جوغالالالق  29( لغالالالىق 1772ساجالالالغ حكالالالم المحكمالالالق امداسٔالالالق الؼوٕالالالا نالالالٓ الإلؼالالاله سلالالالم ) (2)

ا لجمؼق المدادب الماوُوٕق التٓ لشستٍا المحكمق امداسٔق الؼوٕا ا الجضا اوَإلا بىذ  5/2/1985

 566ا ص  87
ا عالالوإلق امداس  نالالٓ ئوٍالالاا الؼمالالذ امداسْ ا دساعالالق لماسوالالق ا لشجالالغ  ػدالالذ الدالالذٔغد/ دمحم طالالح   (3)

 . 25عابك ا ص 
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هغغغإذقعسارغغغاعع،(1)ننعيابغغغمنع ي   غغغ عنجةغغغ عجحغغغ وعيم كعغغغ عقدرب ادغغغرعهغغغ ع زيوغغغتعقدب ق ا غغغ 
قمكقنةع ر هعهحخعقد ارعدرةقا عقدرد ث عقد ا  ع بًعةدغيعدغوعيم كغاعقدرب ادغرعضةغ ع

هرغغغغىعنغغغغالعنةدغغغغًع ر غغغغهعذدغغغغهعقدثغغغغ عهغغغغ ع ادغغغغ ع ضغغغغ لعقدرب ادغغغغرعنادب ق ا غغغغ عع،  ادغغغغريابع
ةضا  عع،اد ع ضةانعقدرب ادرعدالعهحخعقد ارقدب ادري ععةيحبيجاعق  معه عهت عقدث

ع ذقعرصعقد ارعا ًع    عقمضةانعدالع ر ارعقد ارع.ع
بدغلعناد اغرع بجغت عقمكقنةعلي غي اع مهغابعهغ عةدمقنعهحغخعقد اغرعهغيع جغمقرع  عع

ة غغىعفغغو عهغغ عيبغغينعد رب ادغغرعقدثغغ عنغغادة ىعنامداغغارع غغرعدغغمقنعهحغغخعقدب ادغغرعع،قدب ادغغر
ةجررغاعيجذغ عدياليغ عقداذغارعقدكا غلعع،زيد  عاغىعقد اغرنق عقدر ع عي  رع ىعداولعقدامقه

ةهغغ عذدغغهعدذغغاعقدرثبرغغ عقمكقنيغغ عقد   غغاعن رغغ عاع....عع،(2)ةيجغغمشعاغغىعةاليغغ عقمداغغار
ة غغغغىعقدراغغغغمنعننعقداغغغغمقنق عقدبغغغغ ع دغغغغرنهاعقدت غغغغ عقمكقنيغغغغ عقدرب ادغغغغرةعقطغغغغبزاكقع دغغغغًع

 وزرغاع كغينع  اوغمقبعاغىعرديىعقد ارعالع  غرعدغمقنق ع كقنيغ عنر زاهغاعقدرحغبامعا  غ ع
ةجررغغاعع،قمنقكةعقدرزيغمكةعد ت غ عقمكقنيغغ عنرغاعد غغاع غىعطغغ ة عنرابذغًعقداغغيقروىعةقد غيقي 

ع ىع جمقرق عقد ارع وثعقطبزر عةنار غاع غاع ذغرزب عردي غ عةبادبغاد ع   رع جمقرب
 كينع جا ر عهت عقمجمقرق عةجنعطر عدغمقنقبعلغراي عقداذغارعقدكا غلعن غامعدا غ ع

ع.ع(1)ا  عقمدااراقد ارعةد  عد

 : رابعًا : سمظة إنياء العقد اإلداري بإرادتيا السشفردة
دغغغاكقنةع غغغ ع ر غغغارعقد اغغغرعقمكقناعنإنقك  غغغغاعقدرزيغغغمكةعكةنعضةغغغ ع غغغىعجارغغغغاعع

ة ر غغهعقمكقنةعهغغتقعقدثغغ عةدغغيعدغغوعيغغزصعع،قدرب ادغغرع ذقعقدبذغغاعذدغغهعقدردغغ ث عقد ا غغ 
                                                 

د/ دمحم نإاد ػدذالداعالؾ ا اوػمالاإل امداسٔالق الماوُوٕالق ا الكتالا  ال الاوٓ ا الؼمالذ امداسْ ا لشجالغ  (1)

 .  551عابك ا ص 

 . 37بك ا ص د/ بحَْ ٔاعٕه بحَْ ا الجضااات الؼادإلق نٓ الؼمذ امداسْ ا لشجغ عا -  
ُد امداسٔالالق ا لشجالالغ عالالابك ا ص المالالىؼم خوٕفالالق ا اوعالالظ الؼالالالق نالالٓ الؼمالال ػدالالذ الؼضٔالالض د/ ػدالالذ (2)

308 . 
ق . ع ا جوغالالق  50( لغالالىق 13837حكالالم المحكمالالق امداسٔالالق الؼوٕالالا الظالالادس نالالٓ الإلؼالاله سلالالم ) (1)

داػق َالىششا ا المُعُػق الماعٕق وحكاك المحكمق امداسٔق الؼوٕا ششكق واط لوإل 15/4/2008

 . 52ا حكم سلم  201ا الكتا  اوَإل ا ص  2011ؽدؼق 
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ةياغ عنا غغغ بع زغاالعع، عنادزنغامعقد غامةالعيتغياعد غاعقدبزغاالعازغ عدب  اغع،ا   عه عقد اغر
ةيحبث عقدرب ادرع  ييذابعسا  بعه عهت عقدثاد عار اعها  ع غىعسحغاعع،(2)قمكقنةعاز 

 وغثعي غ معننعع،ةيجذغ عدغمقنعقمر غارعدمدانغ عقداذغارعقمكقناعع،ة اعدثاغ ع غىعضحغانة
ًعقدحغ ة ع بيقهمعدامقنعقمر ارعساه عقدخغمةاعقد ا غ عدرخغمة   عق ارغالعقدراز غ عا غ

ة  ت عقمكقنةعمر ارعقد اغرعقمكقناع ذقعقدبذغاعقدردغ ث عقد ا غ عع،(3)قدباريمي عداكقنة
ع.(4)ننع زيوتعقد ارعقمكقناعن ع ععومع مةناع

ةقدتريمعنادتسمعننعقدرب ادرعيحبث عقدب غيي عهغ ع ادغ عهحغخعقد اغرعدغرةقا عع
قج غغغابعمعيغغغالعقدردغغغ ث عقد ا غغغ ع بغغغًعةجنعسغغغانعاغغغرمعقال ب غغغااعد ردغغغ ث عقد ا غغغ عنع

ةي باغغمع غغ عقمر غغارعقالريغغمقكاع غغىعقدثاغغيالعع،قمكقنةعذدغغهعق  غغمعهغغ عةغغمةاعقدةغغمط
ة ىعض د ع ثمىعقمكقنةعا ًع ر ارعنقنة عااري عن عثاععومعذاعهايرةعع،قد ا  

ة زا  غغغاعهغغغ عذدغغغهعهغغغيعقدردغغغ ث عقد ا غغغ عد رمهغغغ عةالعيتغغغياعد رب ادغغغرعع،د رمهغغغ عقد غغغام
ع.(1)اعننع دادث عقدراد  ع دير علب ييذ قالابمقيعا ًع  هعقدح ة ع ادر

 
 
 
 
 
 

                                                 
ا عالالوإلق امداس  نالالٓ ئوٍالالاا الؼمالالذ امداسْ ا دساعالالق لماسوالالق ا لشجالالغ  ػدالالذ الدالالذٔغد/ دمحم طالالح   (2)

 452عابك ا ص
د/ سجب لحمُد ؽاجه ا ػمُد المشاسكق بٕه المإلاػٕه الؼاك َالخاص ا داس الىٍؼق الؼشبٕالق   (3)

 35ا ص 2010ا ؽدؼق 
ا لىشالُس نالٓ  15/5/2001ا جوغالق  3567ساجغ حكم المحكمق امداسٔق الؼوٕا نٓ الإلؼه سلالم  (4)

 531ص 2002لجوق المحالا  ا الؼذد ال اوٓ ػاك 
ا عالالوإلق امداس  نالالٓ ئوٍالالاا الؼمالالذ امداسْ ا دساعالالق لماسوالالق ا لشجالالغ  ػدالالذ الدالالذٔغد/ دمحم طالالح   (1)

 . 428عابك ا ص 
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 السبحث األول
 ةماهية التحكيم في العقهد اإلداري

نهر  ع روو عقد ارعةب انع اع ذقعسانع كقنيابعنمع رر ابع ارةع ىعنكةمععالةهعنن 
ةفار غغابعع،ه غغ عنةالبع حغغر علبثريغغرعقدت غغ عقداذغغاي  عقدرجبدغغ علزنغغمعقدزغغ قلع، غغىعاقةيغغ 

ع،ن اعاىعقدزاة عق ةدًع،قدرب  ا عن عا و عا ًعقدرزاااديقجاعقدبةا ثريرعقداارينعق
هغغ عةغغهعننعقدبثبغغ وعيحغغ اعقضبدغغاىعقداذغغارعقمكقناعقدرجغغبصعلزنغغمعقدرزاااغغا ع

ع،قمكقنيغ عقدرب  ا عناد ايكعقمكقنيغ عةهغيعقداذغارعقمكقناعقدرجغبصعلزنغمعقدرزاااغا 
يةاغ عداريرغابععوغمعقداغارينعع وغثعدغرع،كراعيكفمعنيذابعا غًعقداغارينعقديقجغاعقدبةاوغ 

حغما عهغ عنة اغرةعنهر غ عقدبثبغ وعهغ عقد اغيكعقمكقنيغ عع،قدرامنع ةا ا عا غًعقدرزاااغ 
ع.قدرزاااا عه عيدلعقد

 غغ ع ةغغينعة اوغغمعنررغغااعقد  دغغا عقدبتانيغغ عرب تغغ عد بثغغيال عقالدبدغغاكي عةعع
قدبغغغغ عيخغغغغ رهاعقد غغغغادوعب غغغغم ع دغغغغًعجارغغغغاعقداذغغغغارعةطغغغغايلعنضغغغغم عقضب انيغغغغ عديغغغغ ع

ة ن عقدبثب وعناهبرامعع،زاااا عسادبثب وعةقدردادث عةقدبيهو عةقديطا  عةعومهاقدر
نغغغادلعة بارغغغ عنغغغاناةعلغغغوىعقديطغغغايلعقداري غغغ عقدربا غغغ عدبحغغغيي عقدرزاااغغغا عناوغغغمعقدةميغغغ ع

،ع وثعيبوع حغيي عقدرزاااغا عنيد غ عيجبانهغاعق  غمقبع  حغعاابعدرغاعدغرعيزخغ ع(2)قداذاي 
ةدغغغيشعقدةميغغغغ عقداذغغغاي ع جا يغغغغابعاغغغىعساهغغغغلعع غغغىعضغغغ بعنةعن غغغغرعةدغغغيلعقدزغغغغ قلعكةنع

قداذغغارعةق بمق غغابعمنقكةعقدجدغغيمعقدغغتيىعييذغغ ينعقدبثبغغ وعدرغغاعي ثااغغ عد غغوع غغىع  قيغغاع
ةد غغ عقدبكغغاد  عةقدحغغمي عةقدجاغغمةعهغغ ع تغغالعع،(1)نهر غغاعطغغما عقديدغغلعهغغ عقدرزاااغغا 

ع.(2)قدرزاااا ع

                                                 
ه ُٔعالال، ا التحكالالٕم نالالٓ الؼمالالُد امداسٔالالق ا دساعالالق لماسوالالق ا سعالالالق دكتالالُساي د/ ػوالالٓ ػوالالٓ ألالالٕ (2)

 َلا بؼذٌا  .  198ا ص  2013لمذلق لكوٕق الحمُق جالؼق امعكىذسٔق ا 
د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفق ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا دساعق  (1)

 . 7ا ص  2011ا ؽدؼق  عكىذسٔق بامف تحوٕوٕق تإلدٕمٕق ا لىشأ  المؼاس
 .  286د/ لاجذ سادب الحوُ ا الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  (2)
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عقنيغغ قمكة غغ   عنهر غغ عقدب غغميعد بثبغغ وعةكةن عهغغ ع حغغوع زاااغغا عقد اغغيكعع
رنغمقبعدرغاع بربغ عنغ عقدرةدغ ع غىعطغ اكةعة مسغ عدغارير ع بروغ عناابعانهغاعن غرعنةغغجاىع

شعةغماعقدبثبغ وعهغ عقنعك ،عهغ عةغهعننع(3)قداارينعقد غامعهغ ع يقج غ عقدرب ادغريىع   غا
ة غغره عع،قد اغيكعقمكقنيغ عي  غرعن غغرعق  غينعقد ا غ عدت غاعةجغغتلعقالطغبةرانق عق جزا غ 

ا دا عقدبداكي عة تاني ع  عقدرةلعةق ةجاىعقد ا  عهغ عقدرب ادريىعد رضيلعه ع
قدرةدغغ عقدزا  غغ عقدبغغ ع ثبغغاشعد طغغبةرانق عقدبغغ ع حغغاهوعهغغ ع خغغمةاا عقداز غغ عقدبثب غغ ع
ةقداز غغ عق طاطغغ  ع رغغاعيبغغينعدغغ عكةنقبعها غغابعهغغ عقدرخغغانس عهغغ عقدبزر غغ عقالدبدغغاكي عهغغ ع

ع.  هعقدع كع
قدةر روزغغغ عد رحغغغبةرميىعدكيرغغغ عةيرةغغغلعةجغغغيكعةغغغماعقدبثبغغغ وعةطغغغو  عق  غغغانعةعع

ةدكىعهغلعيبغ فمعقد اغرعقمكقناعع،ثايرةعدثحوع زاااا  ويرةلعةطو  عطمي  عةه اد عة  ع
ع،شعةماعقدبثب وعنمعينلع ثبينابعنةا  ب عقدتق   عقدب ع  رو  عاىعقد ايكعقدررر  قنعكإن

ة نغغغلعقمكقنةعهغغغ ع مسغغغ ع  بروغغغ عاغغغىعقدرب ادغغغغرع   غغغاععهغغغتقع غغغاعطغغغيبعرب غغغميعدغغغغ ع
دري غغغغيمععةدا غغغغانع اه غغغغ عقدبثبغغغغ وعهغغغغ عقد اغغغغيكعقمكقنيغغغغ عيزعاغغغغ عقدب غغغغميعنةالبعع،اننادا غغغغ

ةرب ميعه عقدرة اعقدةغار عع،ةهتقع اعرجدصعد عقدرة اعق ةلع،ةنطاط عقدبثب و
فغغغوعل غغغانعنفغغغمعقدبثبغغغ وعقدغغغرقض  عةقدجغغغانج عا غغغًعع،ةب غغغانعذق وبغغغ عةقطغغغبا د عة غغغين 

عقدباد ع:عقدةا   عقدتق   عد  ايكعقمكقني عةهااعد باح وع

ع.ة ا  ب عقداارير  قدرة اعق ةلع:ع ي يمعقدبثب وع
عةمةاعقدبثب وعه عقد ايكعقمكقني ع. ينعةعقدرة اعقدةادثع:ع

ع

ع

                                                 
د/ نتحٓ ػإلٕق الغٕذ ا الحوالُإل الؼموٕالق لمشالكحت المىالظالات َالمضأالذات الىاشالتق ػاله تإلدٕالك  (3)

 753ا لشجغ عابك ص 1998( لغىق 89الماوُن سلم )
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 السظمب األول
 وطبيعتو القانهنيةمفيهم التحكيم 

طيبعرب ميعنةالبعدا انع ي يمعقدبثب وعفوعقدبروو علوز عةبوىعقديطغايلععوغمعع
ع:ي  عةهاابعدراقد اري عةذدهعه عهماوىع ببادووىعقداذاي  عدبحيي عقدرزاااا ع

ع
 مفيهم التحكيم وأساسو . الفرع األول :
 التسييز بين التحكيم وغيره من الهسائل السذابية .  الفرع الثاني :

 الفرع األول
 وأساسو مفيهم التحكيم

ه اغالعع،نةع يغيي عق  غمعد اوغمعر قدخغقدبثب وعدا بعي زغ ع  غ العقدوغرعهغ عععععععععع
غغوعقدجدغغرانعه رغغابع ذعج غغ عدغغ عقدزنغغمعهغغ ع زاااب رغغا ه غغيعقدبيغغيي عهغغ عقدثبغغوعع، ب 

ةهغتقعع،(1)ةهيع  اعقديدلعهغ عقدرزاااغ عاغىع ميغ عدذغارعضغاىعيم ذغ  عن مقه غا
وعغغغغغغغغغغالعقدكميغغغغغغغهيعقدر زًعقدراديكع ىعقدبثب وعقدغتاعةنكعهغ عقنيغ عقدكميرغ عهغ عقدكب

ر ة غىعي يغي يع د غ عقدزنغمعع،(2)يكعه راعةغتمعلوغز وااعه عةنبهعالعيك زينع بًعيثب 
عه عقدز قلعيحرًع َبرابعنةع ثب حرابعنةع ثبَكرابع د  ع.

ع،ن اعاىعقدر زًعقال ة   عهارع  رك عندغيقلعقديا غارعهغ ع  زغًعقدبثبغ و
هاغرعامهغغ عن غ عقدياغغ عن رغ عاعةطغغو  عع،ةجنعسارغاعس  غاع غغرةنعهغ عه غغهعقدر زغًعقد اغغياع

نرابذغاهاع ضغمقشعرغ قا وع غىعطغ ة عقدرثبرغ عقدرجبدغ عنغ ععه عيرعقدجدغيمعيربغز و
رغغوىعياي غغينعناضب غغانهوا هغغ عقدغغع  عق ضغغمعع،(1)د   غغرعناديدغغلعه غغ ع دغغًع ثب  سرغغاعام 

                                                 
(1)

ذ به المكشك أبٓ الحغه به أحمذ اووظاسْ المؼشَف بابه لىظالُس ا لغان الؼش  لؼدذهللا أحم 

 . 31ا ص  15ؽدؼق داس المؼاسف ا الماٌش  ا دَن عىق وشش ا الجضا 
(2)

 ( له عُس  الىغاا . 65أٖق سلم ) 
د/ أوالالظ جؼفالالش ا د/ أشالالشف أوالالظ جؼفالالش ا الؼمالالُد امداسٔالالق ا دساعالالق لماسوالالق لالالىظم المىالظالالات  (1)

 .  319جغ عابك ا ص َالمضأذات ا لش
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ن رغغغ عاعق يغغغاالععن غغغمقبعقدزغغغ قلعق يادغغغابعيتوغغغ  عقداغغغارينعا غغغًعقضب غغغانعن غغغ عق ةغغغجاىع
ضمةنعن ر عام ه عسراعاع،(2)د يدلعه  علرالبع ىعقداذارعقدرجبصعةدايلعدمقن عنخ ر ا

اعق ياالععا ًع مطعر قلعا غًعةغجصع  غوىعنةعنةغجاىع  وزغوىعد يدغ يقعه غ عكةنع
ه يعار   عدارير  ع مسعغ ع اغيمعا غًعق يغاالععن غمقبعرغ قلع  غوىعع،قدرثبر عقدرجبد 

ا غغًعاغغميعض ه غغوعا غغًع ثب حغغوعنةعنكةغغمعد يدغغلعه غغ عهغغ ع غغيرعقداغغارينعة عاكيغغ ع
نةعا غغًع غغيرعديقاغغرعقد رقدغغ عةهاغغابعدرغغاعيغغزصعع،قد ا غغ عقدبغغ ع ثبغغوع جغغمقرق عقدباا غغ 

ع.(3)ا   عقال ياالعع  ع   رعن غغغغغمقبعقدز قلعناايلعقدثبوعقدتاعيدرنعاىعقدرثبروىا
ةدرع  م اعقدرثبر عقمكقني عقد   اعدب مي عقدبثب وعه عن رعن با  اعن ر عع

نةعنةغغجاىع  وزغغوىعد يدغغ يقعه غغ عع،اعق يغغاالععا غغًع غغمطعقدزغغ قلعا غغًعةغغجصع  غغوى
ةدغرعامهبغ عقدترل غ عقد ري  غ عداحغر عقديبغي عةقدبخغمي عع،(4)ةنعقدرثبر عقدرجبدغ اك

نرت  عقدرةد عا ًعنر عاعق ياالععا ًعاميعقدز قلعن امع ثبوعنةعنكةمعد يد يقعه  ع
ةيبجتعهتقعقال يغاالعع  غر عع،ةذدهعنثبوع    معد جديمع،لرالبع ىعقدرثبر عقدرجبد 

ع،رعق  غغ  ع دغغرنعقدمقنةغغ عقداارير غغ  غغين وىعنةد رغغاعدغغرعيغغمكع غغرىعردغغيىعقد اغغ
ق غامعقدزغ قلعدعفارو راعننعالعيبي عقدةمهانعا غًعقدبثبغ وعهغ عقد اغرعق  غ  عةدكغىعن غر

ع.ع(1)لوز راعهوام انعق يادابعضا ابعد يدلعه عقدز قلعقدتاعرخ عن ط يلعقدبثب وا
نخ نعقدبثب وععدب مي عقدبثب وعع1994(عدحز ع27ةدرع  ميعقداارينعندوع)

اكةعقد اةمةع وثعرداعا ًعنر عاعق يغاالععقدبثبغ وعهغيعق يغاالععقدةغمهوىعا غًعه عقدر

                                                 
 . 285د/ لاجذ سادب الحوُ ا الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  (2)
د/ ٔغشْ دمحم الؼّظاس ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا دساعالق تحوٕوٕالق  (3)

 .  14ا ص  2010لماسوق ا داس الىٍؼق الؼشبٕق ا ؽدؼق 
ق . ع ا جوغالالالق  30( لغالالالىق 886ا الظالالالادس نالالالٓ الإلؼالالاله سلالالالم )حكالالالم المحكمالالالق امداسٔالالالق الؼوٕالالال (4)

ا الجالالضا اوَإل ا ص  39ا لجمُػالق أحكالاك المكتالالب الفىالٓ لمجوالظ الذَلالالق الغالىق  18/1/1994

691 . 
ا  1/7/1989( الظالادس  بتالاسٔ  661نتُِ الجمؼٕق الؼمُلٕق لمغالمٓ الفتالُِ َالتشالشٔغ سلالم ) (1)

ا لجمُػالالق المدالالادب الماوُوٕالالق التالالٓ  4سلالالم  لاػالالذ  54/1/265ا لوالال، سلالالم  17/5/1989جوغالق 

ألشتٍا الجمؼٕق الؼمُلٕق لمغمٓ الفتُِ َالتشالشٔغ نالٓ الؼمالُد امداسٔالق ا عالابك امشالاس  ئلٍٕالا ا 

 . 82الجضا اوَإل ص 
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 دًعقدبثب وعدبحيي عسلعنةعن  عقدرزاااا عقدب عرخ  عنةعيربغىعننع زخغ ععقالدبتار
ةي  غظعا غًعع،(2)لوز راعنرزاطع عا د عدارير  ع  وز عااري عسارغاعنةععوغمعااريغ ا

ة  غميع،ع(3)ااا عقد اري عةعوغمعقد اريغ قدب مي عقدحال عنر عنجااعقدبثب وعه عقدرزا
نجغغ بعقدرخغغملعقديمرحغغ عع،د بثبغغ وعندغغين  عقدحغغانا عةقد  اغغ عا غغًعرخغغيرعقدرزاااغغ 

قدتاعدوعيب ميع العد بثب وعقدحال ع)ةماعقدبثب و(ع بًع رةنعدارينعقدبثب وعه ع
ع.ع(4)خان  عقدبثب و  ععةقدتاعنجااع2011اامع

 اذغغغارعي تغغغ ع دو غغغاعن غغغمقبعد علري غغغ عةيربززغغغاع  ميغغغ عقدبثبغغغ وعن رغغغ عاعةطغغغو ع
قد  دغغ عنرثغغ ع نقك  غغوعدبحغغيي عرغغ قلعدغغايوعنادي غغلعنةعرغغ قلع ثبرغغلع رةفغغ عةذدغغهعاغغىع

ع،ينعدمقنهوع    معدةمه عقدزغ قلا مي عةجصعنةعنكةمعيحرًع ثب حوعنةع ثب حروىعةيب
ة غغىعضغغغ لعقدب مييغغغا عقدحغغانا عيباغغغوىعدزغغغاعننعنطغغغادعقدبثبغغ وعسيطغغغو  علري غغغ عداذغغغارع

د عدبحيي عقدرزاااغا عقدبغ عةد غاعنةعقدرثبر غ عهغيع نقكةع مهغ عقد  دغ عقداارير غ عقدرةع
ا ًع   لع ثبوعنةع ثبروىعد يدلعه ع زاااا  وعلرالبعاىعدذارعقدرةد عةبثوثع
ياغغيمع بغغوعقدرثبغغوع ثغغلع بغغوعقدرثبرغغ عقدرجبدغغ عة ثبغغغغغاشع  غغهعقمنقكةع دغغًع جغغااةع

لعقدبغغ عيتغغياعقال يغغاالععا غغًعقدبثبغغ وع خغغميل  ع ثغغركعرةغغاالعقدبثبغغ وعة ثريغغرعقدرحغغاي
هغغغغغادبثب وعياغغغغغيمعا غغغغغًعنطاطغغغغغوىعهرغغغغغاع نقكةعقدجدغغغغغيمعةجنقكةعع،نخغغغغغ ر اع غغغغغىع زاااغغغغغا 

ع.ع(1)قدرخمل
                                                 

 ك . 21/4/1994الظادس نٓ  16الجشٔذ  الشعمٕق ا الؼذد  (2)
المدالادب التالٓ تالىظم التحكالٕم  1968ق ( لغالى13تؼمه لاوُن المشانؼات المذوٕق َالتجاسٔق سلم ) (3)

( دَن التؼشع لتؼشٔ، التحكٕم حٕث وظال  ػوالّ : 513( َحتّ )501االختٕاسْ نٓ المُاد )

أَالً : ٔجُص االتفاق  ػوّ التحكٕم نٓ وضاع لؼٕه بُثٕمالق التحكالٕم  خاطالق ا كمالا ٔجالُص االتفالاق  

 ا َال ٔ دالال  التحكالالٕم ئالػوالالّ التحكالالٕم نالالٓ جمٕالالغ المىاصػالالات التالالٓ تىشالالأ لالاله تىفٕالالز ػمالالذ لؼالالٕه 

 .  "بالكتابق
د/ حمالالذْ ػوالالٓ ػمالالشا  التحكالالٕم نالالٓ ػمالالُد امداس  ا دساعالالق لماسوالالق ا داس الىٍؼالالق الؼشبٕالالق ا   (4)

 .  51ا ص 1997ؽدؼق 
د/ دمحم سنؼالال  ػدالالذالٌُا  ا التحكالالٕم نالالٓ الؼمالالُد امداسٔالالق ا بحالالث لىشالالُس نالالٓ لجوالالق الدحالالُ   (1)

ا  2010عالالكىذسٔق ا الؼالالذد ال الالاوٓ ق الحمالالُق جالؼالالق امالماوُوٕالالق َااللتظالالادٔق طالالادس  ػالاله كوٕالال

 . 466ص
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ععإرادة الخرهم: -1
ها  غغلعهغغ عقدبثبغغ وعنرغغ ع ميغغ عقضب غغاناعيغغبوعنرثغغ ع نقكةعن غغمقبعقدزغغ قلع

معا غًعقد تغيرعةاللغرعننعيبيغ عقدجدغيعع،ن رمعقد تيرعد اذارعددغرقبعهغ عقدزياغ عةقديدغا
 دًعقدبثب وعد يدغلعهغ ع زاااغا  وعلغرالبع غىعقداذغارعقدغتاع غيهم عقدرةدغ عاغىع ميغغغغغ ع

ةالعيتغغياعع، ثاكر غغا،عها  غغلعننعقداذغغارعهغغيعقدةميغغ عقدةا  غغ عديغغ عقدرزاااغغا 
قد تغغيرع دغغًعقدبثبغغ وعسيطغغو  علري غغ عد اذغغارع العلب دغغ ع نقكةعن غغمقبعقدرزاااغغ عا غغًع

 عق  غغغلع العا غغغًعقدم غغغاعةقالضب غغغانعنا يغغغاالععقدجدغغغيمعهغغغادبثب وعالعياغغغيمعهغغغع،ذدغغغه
 يغاالعن غمقبعالالعي زغ عقةعع،(2)نإنقك  وعقدثمةع اغريمقبع غز وعنرغ عنكةغمع ثق اغابعدردغادث و

قدرزااا عا ًعقد تيرعد بثب وع زاالعناع ز وعاىع ا عه عقد تغيرعد اذغارعه غيع غ ع
 وع ثغغلعقداذغغارعهغغ ع ب  غغ عنادزنغغامعقد غغامعةجررغغاعيابدغغمعق يغغاد وعا غغًع  غغ لعقدبثبغغ

هإذقعدغوعيزيغتعااغرعقدبثبغ وع اعطغااع غىعق طغعالعاغاك عطغ ة عع،(3) حيي عقدرزااا 
ع،قدثبغغغوعهغغغ عقدزغغغ قلعد اذغغغارع نعق يغغغاالععقدبثبغغغ وعالعيزغغغ لعقالضبدغغغاىع غغغىعقداذغغغار

ع.ع(1) ادراعننعةماعقدبثب وعدايرابع ىعناع مبعا ًع ر عرز عقد تيرعد اذارعةجرراعي ع
ع:ععإرادة السذرع  -2

 ذقعسارغغغغغاع نقكةعقدجدغغغغغيمعهغغغغغ عنطغغغغغادعقدبثبغغغغغ وع العنر غغغغغاعالع كيغغغغغ عة غغغغغرهاع
ه لرع ىع ي ولعق ياالععقدبثب وعع،(2)م بار  عقديدلعه عقدرزااا عاىع مي عقدبثب و

نإجغغغااةعقدرخغغغغغغغملعقد تغغغيرعد بثبغغغ وعة غغغمةنةعق بغغغمقمعق يغغغاالععقدبثبغغغ وعةهاغغغابعدرغغغاع غغغرك ع

                                                 
 .  286د/ لاجذ سادب الحوُ ا الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  (2)
د/ طدشْ الغىُعٓ ا أثش التحكالٕم ػوالّ اختظالاص المؼالاا امداسْ ا دساعالق لماسوالق ا بحالث  (3)

وُوٕالق ا طالالادس  ػالاله الجمؼٕالالق لىشالُس بمجوالالق اتحالالاد الجالؼالات الؼشبٕالالق لوذساعالالات َالدحالالُ  الما

الؼومٕق لكوٕالات الحمالُق الؼشبٕالق َلمشٌالا جالؼالق المالاٌش  ا الؼالذد ال الالث ػشالش َالشابالغ ػشالش ا 

 .  153ا ص  2001
ق . ع ا جوغالق  30لغالىق ( 886ٔشاجغ حكم المحكمق امداسٔق الؼوٕالا الظالادس نالٓ الإلؼاله سلالم ) (1)

18/1/1994  . 
ػمُد امداس  ا دساعق لماسوق ا داس الىٍؼق الؼشبٕق ا ؽدؼالق د/ حمذْ ػوٓ ػمش ا التحكٕم نٓ  (2)

 102ا ص 1997
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زًع زيوغغتعن بغغامعقدبثبغغ وعةج بار غغ عقدرخغغملع غغىع حغغايلعيتغغياعقدبثبغغ وعهو غغاع بغغًعيبحغغ
ةد غغلعقداغغارينعقدغغتاعيتوغغ عقدبثبغغ وعهغغيعة غغر عقدغغتاعيرةغغلعق طغغادعع،(3)قدة غغىعا و غغا

ة اع نقكةعقدجديمعنةعق ياد وعا ًعقالدبتارع دًعقدبثبغ وع العةغماعع،قداارير عد بثب و
قطغب    عقداغارينعدتغيقاعاغغميعقدزغ قلعا غًعقدبثبغ وعد يدغغلعه غ عقدرثبرغوىعلغرالبع غغىع

ع.(4)قدرثبر عقدرجبد 
ةا غغًعذدغغهعهغغ عيتغغياعقدبثبغغ وعهغغ عقدرحغغايلعقدبغغ عدغغوعيتغغ عقدرخغغملعقدبثبغغ وع

هرغغاعنجغغااعقدرخغغملعقدبثبغغ وعه غغ عيغغبوعقالابغغرقكعنا يغغاالععن غغمقبعقدرزاااغغ عنخغغ ر عع،هو غغا
ة غغاعاغغرقعذدغغهعهغغ عيزخغغ عقدبثبغغ وعنا يغغاالععق  غغمقبع ادرغغاعدغغوع  باغغ عنغغإنقكةعع،ةجارادغغ 
اع نقكةعقدجدغغغيمعةجنقكةعقدرخغغغملعنخغغغ نعق يغغغاالععقدبثبغغغ وعه  رزغغغ عن غغغاع ذقع  دغغغع،قدرخغغغمل

ع،اغميعقدزغغ قلعا غغًعقداا غغ عقدرجغغبصعلزنغم ع ادرغغاعننعةغغماعقدبثبغغ وع غغاعاقلعدايرغغابع
ةيتغغاعننعع،ةيثغغ عد رغغراًعا  غغ عقدغغره عن غغرمعداغغيلعقدغغراي عديجغغيكعق يغغاالععقدبثبغغ و

دبثبغغغ وع ببيبغغغابع ذقعةيبغغغينعق يغغغاالععقع،يبغغغينعق يغغغاالععقدبثبغغغ وع ببيبغغغابعةجالعسغغغانعنغغغا  بع
 ذرز ع ثمنعةد  عقدةمهانعنةع ذقع ذرز ع اع عاكد عقدةمهانع ىعنطايلعنةعلم  ا ع

ع.ع(1)نةععومهاع ىعةطايلعقال دالعقدرببيب 

ع

ع

ع

ع

                                                 
د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفق ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجالغ  (3)

 . 14عابك ا ص 
 .  288د/ لاجذ سادب الحوُ ا الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  (4)
د/ أشالالشف أوالالظ جؼفالالش ا الؼمالالُد امداسٔالالق ا دساعالالق لماسوالالق لالالىظم المىالظالالات  د/ أوالالظ جؼفالالش ا (1)

 .  355َالمضأذات ا لشجغ عابك ا ص 
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 الفرع الثاني
 القانهنيةالتسييز بين التحكيم وغيره من الهسائل 

روغ  عاغىعقدبثب وعسيطو  علري غ عديغ عة حغيي عقدرزاااغا عدغ عذق  غ عضا غ ع  عع
قدةغغمالععوغغمعقداذغغاي  عديغغ عقدرزاااغغا عساددغغ  عةقدبيهوغغ عةدتغغانعهغغ عقدرزاااغغا ع

ع،ةقدغغغمناعقدغغغتاع دغغغرن عقدترل غغغ عقد ري  غغغ عداحغغغر عقديبغغغي عةقدبخغغغمي عنرت غغغ عقدرةدغغغ 
ةقداغغغغميع غغغغىعقدبرووغغغغ علغغغغوىعقدبثبغغغغ وعةعوغغغغم ع غغغغىعقدغغغغزنوعقدرخغغغغال  عهغغغغيعل غغغغانعذق وبغغغغ ع

وعلتق غغ عالعيزغغرنشع ثغغاع  غغر عةطغغايلعقدرحغغبا  عهغغ ع حغغيي عقدرزاااغغا عه غغيعرنغغامعدغغاي
عةطيبعري  عقديمالعلوىعس بع ز وعه راعي  ع:ععع،ه عة حيي عقدرزاااا 

 أواًل : التحكيم والرمح : 
ثبرلع رةفغ عا غًعنطغادع زغاالعي ربعقدد  ع دًع ر ارعقدز قلعقداايوعنةعقدر ع
ةذدغهع غىعنجغلع حغوعقدرزاااغ عع،كلع مبع ىعن مقبعقدجدي  عاىعج رع غىع اغ 

هغغا  مقبعقدربزاااغغ عهغغ عقدبغغ ع يدغغلعهغغ عن مهغغاعنجغغ بعقدبثبغغ وعقدغغتاعع،رغغاعلوغغز وه 
ع،(2)يبوعقديدلعهغ ع زااابغ عاغىع ميغ ع ثب حغوعةدغ  ع غىعجارغاعق  غمقبعقدربزاااغ 

ةيب دغغغًعقدبثبغغغ وع غغغ عقددغغغ  عهغغغ عننعس و رغغغاعي غغغربعدبحغغغيي عرغغغ قلعدغغغايوعنادي غغغغلعنةع
ع،ناعنطاطغ ع نقكةع مهغ عقدزغ قلكراعننعسآلع ز وعرنغامعن غاي عةقضب غا، ثبرلعةديا 

هاددغ  عهغيعرنغامعق يغاد عع،ةنعوعذدهعيجب فعقدبثب وعاىعقدد  عه عن غينعجيهميغ 
ن غغاعقدبثبغغ وعه غغيعرنغغامعن غغاي عهاغغءعهغغ عع،ضغغادصع غغىعلرقيغغ ع جمقرق غغ ع دغغًعر ايب غغا

نطاطغغغغ ع غغغغىع وغغغغثعقد تغغغغيرع د غغغغ عنةعاغغغغرمعقد تغغغغيرع د غغغغ ،عة غغغغاعيدغغغغرنعاغغغغىعقدبثبغغغغ وع
   غغغ معد ةغغغمهوىةقدرثبرغغغوىعهغغغيع بغغغوعدذغغغاي ع

  غغغاه ع دغغغًعننعقددغغغ  عيابذغغغ عع،(1)
ن غغاعقدبثبغغ وعهغغغ عع،نةا  بغغ ع زغغااالبع غغىعقدجدغغيمعاغغىعجغغ رع غغىع اغغيد وع ثغغلعقدزغغ قل

وعننعياذ عنبا غلعقدثغ عددغاد ع يبذرىع ةلعذدهعقدبزاالع وثعيبينعليط عقدرثب 
                                                 

د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق  (2)

 .  499لماسوقا لشجغ عابك ا ص 
المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجالغ د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفق ا التحكٕم نٓ  (1)

 .  20عابك ا ص 
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سرغغاعننعااغغرعقددغغ  ع   غغ منعد ةغغمهوىعةعوغغمعدالغغلعد ة غغىعا  غغ عع،(2)ن غغرع مهغغ عقدزغغ قل
نةغغمالعقدة غغغىعقدراغغغمنةعنادزحغغع عد  بغغغامعةجنعسغغغانعدغغغان بعد يحغغخعةهاغغغابعدايقاغغغرعقداغغغارينع

لوزرغغغاعيربغغغىعقدة غغغىعا غغغًع بغغغوعقدبثبغغغ وعنةغغغمالعقدة غغغىعقدرجب يغغغ عنثحغغغاعع،قدرغغغرر 
ع.ع(3)قدايقارعقدرامنة

 ثانيًا : التحكيم والتهفيق :
عقدبيهو عهيعةطو  عةكي عدبحيي عقدرزاااا علبرضلعةجصعنةعج غ عهغ عرغ قلع

ة حغغغيي عقدزغغغ قلعاغغغىع ميغغغ ع غغغلعيحغغغبزرع دغغغًع نقكةعع،دغغغايوعلغغغوىع غغغمهوىعد باميغغغاعلوز رغغغا
نثوغغغثعالعيربغغغىع زيوغغغتعقدثغغغلعقدغغغتاعقدبم غغغ عقدخغغغجصعقدغغغتاع غغغيدًعار  غغغ عع،قدةغغغمهوى

ةدارعرنوعقدرخملعقدبيهو عسيطو  عد يدلعه عن غ عع،(4)قدبيهو ع العنا ياالععقدةمهوى
ةذدهعهغ عع، ةجاىعقالابعاني ع مهابعهو اقدرزاااا عقمكقني عقدب ع كينعقدياقنق عةق

 وغغثعرغغصعهغغ ع اك غغ عع،قدجغغاىعنإرخغغارعدتغغانعقدبيهوغغ ع2000دحغغز عع7قداغغارينعندغغوع
ق ةدغغغغًعا غغغغًعاعننعيزخغغغغ عهغغغغ عسغغغغلعةاقنةعنةعهوئغغغغ عاا غغغغ عنةععومهغغغغاع غغغغىعق ةغغغغجاىع
قالابعانيغغ عقد ا غغ عدتزغغ عنةعنكةغغمعد بيهوغغ عهغغ عقدرزاااغغا عقدررر غغ عةقدبتانيغغ عةقمكقنيغغ ع

 زخغغغ علغغغوىعهغغغت عقدت غغغا عةقد غغغا  وىعل غغغاعةبغغغوىعق هغغغمقكعةق ةغغغجاىعقالابعانيغغغ عقدبغغغ ع
 غغغرعةغغغم ابعنطاطغغغ ابعدااغغغيلعة تغغغرنعقمةغغغانةع دغغغًعننعقدباغغغرمعد تغغغانعقدبيهوغغغ عي عع،قدجا غغغ 

قدراي عن امعقداذارعه عيتياعد  مقبعقد تيرعد اذارعنةعد بثب وع العن رعقالرب ارع
ع.ع(1) ىعارلعدتز عقدبيهو 

                                                 
د/ ػضٔالالض  الشالالشٔ، ا التحكالالٕم نالالٓ المالالاوُن امداسْ المظالالشْ ا داس الىٍؼالالق الؼشبٕالالق ا ؽدؼالالق  (2)

 .  9ا ص  1993
د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق  (3)

 . 500بك ا ص لماسوقا لشجغ عا
د/ ٔغشْ دمحم الؼّظاس ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا دساعالق تحوٕوٕالق  (4)

 .  44لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفقا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕالش الؼمذٔالق ا لشجالغ  (1)

 .  21عابكا ص 
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ب بعلغغوىعقدبثبغغ وعةقدبيهوغغ عهغغ عننعقدبثبغغ وعقضب غغاناعنطاطغغ عهتغغيهمعقالضغغع
ن غغغغاعقدبيهوغغغغ عه غغغغيعةجغغغغيب عا غغغغًع مهغغغغ عع،ا  غغغغ نرتغغغغمكعقال يغغغغاالععيغغغغبو نقكةعقدةغغغغمهوىع

  غاه عع،قدرزااا عقدب ع كينعقدرةد عنةعن غرعق ةغجاىعقالابعانيغ عقد ا غ ع مهغابعهو غا
 عقدبيهوغ عهإر غاعالع دًع بوعقدبثب وع   معد ةمهوىعن ب عقدبي   عقدداكنةعاىعدتزغ

 دع ع     عد ةمهوىع الع ذقعةقه عا و اعقدةمهانعض لعضرح عاخمعيي غابعام غ اع
سراعننعقدبثب وعن و عرةادابع ىعقدبيهو عقدتاعيخرلعجر  عقدرزاااغا عقدبغ عع،ا و ا

 كغغينعقمكقنةع مهغغابعهو غغاع بغغًعةدغغيعسارغغاع ب  غغ عنادزنغغامعقد غغامعن غغاعقدبثبغغ وعه ابدغغمع
عب عيتياعقدد  عهو اع.ا ًعقدرحايلعقد

لجسعيااة العسهميااة لقدااسي الفتااه  االرااادر ماان رأي الااثالثااًا : التحكاايم و 
 ععوالتذريع بسجمس الدولة :

 م غغغابع غغغىعقدرخغغغملعا غغغًع حغغغيي عقدرزاااغغغا علغغغوىعق ةغغغجاىعقد ا غغغ عكةنع
قد تيرع دًعقداذارعةبيقطة عقدبثبغ وعهاغرعنرغااعن غمع حغيي ع  غهعقدرزاااغا عد ترل غ ع

 وغثعع،ر عقديبي عةقدبخمي عنرت  عقدرةدغ عنإ غرقنعنناع  غ معد تغاراوىقد ري   عداح
 غغركعقدرخغغملع مياغغابعضا غغابعد يدغغلعهغغ عقدرزاااغغا علغغوىعق ةغغجاىعقداارير غغ عقد ا غغ ع

ه رااعنادترل  عقد ري   عداحر عقديبغي عةقدبخغمي عنرت غ عع،كةنعقد تيرع دًعقداذار
ةدغغرعرغغصعع،  غغمقبعقدزغغ قلعقدرةدغغ ع  رغغ ع حغغوعهغغت عقدرزاااغغا عاغغىع ميغغ عنناع   غغ م

نخغغ نعع1972(عدحغغز ع47 غغىعقداغغارينعندغغوع)ع66ا غغًعهغغتقعقالضبدغغاىعهغغ عقدرغغاكةع
كرابعدذاي ابعسراعنة غثاع ثبرغ عقدغزا عهغ عع،(2) ت  عقدرةد  ةالعي رعهتقعقدمناع  

دذاي اع وثعدذاعاعن نعقدرخملعدوعيحغعلعا غًعقدترل غ عقد ري  غ عداحغر عقديبغي ع
يغغ عقداذغغارعهغغ عقدرزاااغغا عقدبغغ ع اغغيمعلغغوىعهغغمةلعقدحغغ ة عةقدبخغغمي عنرت غغ عقدرةدغغ عةال

ةذدغغهع نعهغغت عقدترل غغ عد حغغاع غغىعلغغوىع غغاعيبغغ دفع زغغ عقداحغغوعقداذغغاي عع،قدبزيوتيغغ 
ةالع بعغغ عازغغرع غغمطعقدرزاااغغ عا و غغاعقمجغغمقرق عقدبغغ عنطغغر اعدغغارينعع،نرت غغ عقدرةدغغ 

                                                 
شْ دمحم الؼّظالالاسا التحكالالٕم نالالٓ المىاصػالالات امداسٔالالق رات الإلدٕؼالالق الؼمذٔالالق َدٕالالش د/ ٔغالالساجالالغ  (2)

 .  35لشجغ عابك ا ص  الؼمذٔقا دساعق تحوٕوٕق لماسوقا
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ا ع جغغغمقرق عقدرمقه غغغا عنةعنيغغغ عديقاغغغرع جمقي غغغ عنضغغغم ع اغغغيمع اا  غغغاعة بغغغيقهمعل غغغاعطغغغر
ةهغغ عا غغًعهغغتقعقدزثغغيعالع  غغرع غغىعج غغا عقداذغغارعنةعقدت غغا عع،قدباا غغ عة غغرارا  

ةجرراع جبصعهاءعنر رغ عقمهبغارعهغ عقدرزاااغا عنإلغرقرعع،ذق عقالضبداىعقداذاي 
ع.ع(1)قدمناع َحاعاا

ةي غغرعهغغتقعق  غغمعهغغيعجغغيهمعقالضغغب بعلغغوىع غغاع اغغيمعنغغ عقدترل غغ عقد ري  غغ عع
ة غىعجارغاعاضغمعياغيمعع،(2)اغىعقدبثبغ وعهغيع بغوعدذغاي عةقدبثب وع ذعننع اعيدغرن

قدبثب وعا ًعنطادعق ياالععن مقبعر قلع  وىعا ًع  ادب ع دًعةجصعنةعنةغجاىع
،عن اع اع ايمعن عقدترل  عقد ري   ع(3)يجبانةر وعدبحيي عهتقعقدز قلعليقطة عدمقنع    م

ة حغغغييب عل غغغتقععهغغغ ع زغغغاىعن غغغا  وع العن غغغميعقدزغغغ قلع،دغغغ  عقضب غغغانقبع  غغغمقبعقدزغغغ قل
ه غوعيتغ عقدرخغملعد ةغجاىعقداارير غ عقد ا غ عنهغ عكاغاة عن غامعقداذغغارعنةعع،قدةميغ 

ةهتقع اعدمن  عقدترل  عقد ري   عداحر عقديبغي عع،(4) حوع زاااا  وعليقطة عقدبثب و
ةقدبخمي ع وثعداداعاعننعقضبدا  اعكةنععومهاعناديدلعه عقدرزاااا عقدب ع زخ ع

قدردغغغغاد عقد ا غغغغ عنةعلغغغغوىعقد وئغغغغا عقد ا غغغغ عنةعلغغغغوىعقد وئغغغغا علغغغغوىعقدغغغغياقنق عنةعلغغغغوىع
قدرث   عنةعلوىعهت عقدت ا عن ذ اعقدع  عهيعلريلعاىعقطب رالعقدراي عسيطو  ع

ع.ع(1)دثراي عقدثايالعةه عقدرزاااا ا
ع
ع

                                                 
ا لجمُػالالق أحكالالاك  20/3/1984بتالالاسٔ   1107حكالم لحكمالالق الالالىمغ الظالالادس نالالٓ الإلؼاله سلالالم  (1)

 .  758ا ص  35لحكمق الىمغ ا الغىق 
 .  303ا الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  د/ لاجذ سادب الحوُ (2)
(3)

د/ وظش الذٔه بشالٕش ا دشالالق التالأخٕش نالٓ الؼمالذ امداسْ َأثشٌالا ػوالّ تغالٕٕش المشنالك الؼالاك ا  

 . 230دساعق لماسوق الشجغ عابك ا ص 
د/ ٔغشْ دمحم الؼّظاس ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجغ عالابك ا  (4)

 .  36 ص
ا  3/2/1996الظالالادس  بتالالاسٔ   106نتالالُِ الجمؼٕالالق الؼمُلٕالالق لمغالالمٓ الفتالالُِ َالتشالالشٔغ سلالالم  (1)

لجمُػالالق المدالالادب الماوُوٕالالق لوجمؼٕالالق الؼمُلٕالالق لمغالالمٓ الفتالالُِ َالتشالالشٔغ ا الغالالىق الخمغالالُن ا 

 .  261ص
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 رابعًا : التحكيم ولجان فض السشازعات :
ا عقدجاىعلبزن وعدتانعهغ عقدرزاااغع2000(عدحز ع7 رنعقداارينعندوع)ع

ةج غغغلعقد تغغغيرع دغغغًع  غغغهعقد تغغغانع جعانيغغغابعداغغغلعنهغغغ عع،لغغغوىعق هغغغمقكعةقدت غغغا عقمكقنيغغغ 
ةقدر  غظعننع غاعيدغرنعاغىع  غهعقدت غا ع غىع ي غ ا عهغيعع،قدراي عن امعقداذغار

ةجدغًعع،ةب بغ ع غاعيدغرنعاغىعقدبثبغ وعه غيع  غ منعد ةغمهوىع،عومع  غ معدةمهغ عقدزغ قل
ن بغغغغغغ عقد تغغغغغغيرعد تغغغغغغانعهغغغغغغ ععجارغغغغغغاعذدغغغغغغهعهغغغغغغاد تيرع دغغغغغغًعقدبثبغغغغغغ وعهغغغغغغيعقضب انيغغغغغغابع

ةا غغغغًعهغغغغتقع  غغغغرعدتغغغغانعهغغغغ عقدرزاااغغغغا ع م  غغغغ ع غغغغىع مق غغغغلعهغغغغ عع،(2)قدرزاااغغغغا 
قدرزااا ع وثعيبوعقديدلعه عقدرزااا عاىع مي عقداذارعقدتاعالعياالعقدراي ع الع
ن غغغغرع م  غغغغ عهغغغغ عقدرزاااغغغغا عنجغغغغ بعقدبثبغغغغ وعقدغغغغتاعي غغغغرعةطغغغغو  ع حغغغغبا  عدبحغغغغيي ع

ععا عس عيعاةمعقدرثب حوعار  ع.ه عيثباشعدرم   ع حع،قدرزاااا 
غغالعة غغمالع ةيبذغغ ع رغغاعطغغا عقضغغب بعقدبثبغغ وعةقطغغبا د عارغغاعطغغيق ع غغىعط 
 حغيي عقدرزاااغا ،عةجنعسغانعيبخغان ع غ عن ذغغ اعهغ ع  غر عق ةجغ ع العننعدغ عذق وبغغ ع

ةبغغوىعع،ه غغيعةطغغو  علري غغ ع حغغبا  عيترغغ علغغوىعن غغ ع نغغاهمعدذغغارعقدرةدغغ ع،قدرحغغبا  
سرغغغاعننعقدبثبغغغ وعيغغغ   عهغغغ عقدرم عغغغ عع،ديكيغغغ عق ضغغغم عن غغغ ع نغغغاهمع غغغمالعقدبحغغغيي عق

قدةار غغ عن غغرعقداذغغارعهغغ عةغغ نع حغغيي عقدرزاااغغا عدرغغاعيار غغ ع غغىع بغغوع  غغ معد ةغغمهوىع
ة غغغاعيت  غغغ عيبروغغغ عنغغغ عاغغغىع ميغغغ عقداذغغغارعهغغغ ع حغغغيي عع،يبم غغغاعا  غغغ ع ر غغغارعقدزغغغ قل

ثاغ عةذدغهعازغر اع غم عنرغ عيع،قدرزاااا عةكةنع نقكةع مه عقدرزااا عهغ عقد تغيرع د غ 
دغغغغغ ع روغغغغغ ق عنهذغغغغغلعة حغغغغغيي عطغغغغغمي عةطغغغغغمي  ع غغغغغىعداغغغغغلعقدربجددغغغغغوىعهغغغغغ ع تغغغغغالع

ةالةغهعننع  غهعقمنقكةعهغ عقد تغيرعد بثبغ وع  غرعنهغوع رو ق غ ع  غاه ع دغًعع،(1)قدرزااا 
هغغادبثب وعل غغت عقددغغينةعدغغرعجرغغ علغغوىعع، غغاعيدغغرنعازغغ ع غغىع بغغوع  غغ معد ةغغمهوىننع

                                                 
ػاله تإلدٕالك د/ نتحٓ ػإلٕق الغٕذ ا الحوالُإل الؼموٕالق لمشالكحت المىالظالات َالمضأالذات الىاشالتق  (2)

 َلا بؼذٌا .754ا لشجغ عابك ا ص  1998لغىق  89الماوُن 
(1)

د/ وظش الذٔه بشالٕش ا دشالالق التالأخٕش نالٓ الؼمالذ امداسْ َأثشٌالا ػوالّ تغالٕٕش المشنالك الؼالاك ا  

 .  232دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
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ة  هغ عقد وغيلعقدريج غ عع، عة روغ ق ع غمالعقدبحغيي عقديكيغ عق ضغمعع، رو ق عقداذغار
ع ز راع. عدكل 

 السظمب الثاني
 العقهد اإلدارية التحكيم في مشازعات وشروط صهر

ع،طيبعرب ميعنةالبعدا انع ينعةنريقلعقدبثب وعةضددزاعدتدهعقديملعق ةل
فغغوعرب غغميعهغغ عقديغغملعقدةغغار عدا غغانعةغغمةاعقد تغغيرعد بثبغغ وعهغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ عه رغغاع

عي  ع:عع
 لالفرع األو

 التحكيموأنهاع  صهر

د بثب وع ين انعهارعيزصعا ًعق ياالععقدبثب وعه عقد اغرعق  غ  عةيحغرًعع
ةهغغغيعع،هغغغتقعقال يغغغاالععنخغغغماعقدبثبغغغ وع رغغغ عن غغغرعةغغغمةاعقد اغغغرعةيبدغغغلعنغغغ  معقدبثبغغغ و

 عانةعاىعةماعيمكع رىعرديىعقد ارعهوغزصعا غًعقد تغيرع دغًعقدبثبغ وعسيطغو  ع
ق  غمقبع غيلعقد اغرعنةع زيوغت عة غاعدغرعيةغانعدثحوعقدرزاااغا عقدبغ عطغيبع زخغ علغوىع

ةدغغغرعيغغغزصعا غغغًعق يغغغاالععقدبثبغغغ وعهغغغ عةف اغغغ ع زيدغغغ  عاغغغىعقد اغغغرعع،(2) غغغىع زاااغغغا 
ع،ق    ع درنعقدمقنة عقد اري عنثحوعقدز قلعقداايوعلوز راعه غ بعاغىع ميغ عقدبثبغ و

دغغرعها يغغاالععقدبثبغ وعيغغ   عن غغرعرخغغيرعرغ قلعةدغغ عه غغ بعةباع،ةيحغرًعنر خغغان  عقدبثبغغ و
ةدغغرعنضغغتعدغغارينعقدبثبغغ وعقدردغغماعقدتريغغرعندغغين  عقدبثبغغ وع)ةغغماعع، يتغغاكع غغلعدغغ 

ةستدهعنجااعقدرخغملعقديمرحغ ع غين  عقدغبثبوعقد  اغ عع،قدبثب وعة  خان  عقدبثب و(
ع.عع2011ةقدحانا عه عدارينعقدبثب وعقدتريرعقدداكنعه عاامع

                                                 
ا داس الىٍؼالالق  د/ ػظالالم  ػدالالذهللا الشالالٕ  ا التحكالالٕم نالالٓ الؼمالالُد امداسٔالالق رات الإلالالابغ الالالذَلٓ (2)

 . 26ا ص  2008الؼشبٕق ا الإلدؼق ال اوٕق 
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هاغغغغابعد  قةيغغغغ عن غغغغاعاغغغغىعنرغغغغيقلعقدبثبغغغغ وععهوزاحغغغغوعقدبثبغغغغ وع دغغغغًعنرغغغغيقلعاريغغغغرةعةعع
،عةدغغغغغرعكنشعقدياغغغغغ عا غغغغغًع احغغغغغ وعقدبثبغغغغغ وع(1)قدبغغغغغ عيزنغغغغغمع غغغغغىعض د غغغغغاع دغغغغغًعقدبثبغغغغغ و

ة غغغغغغىعع، غغغغغغىع وغغغغغغثعكةنع نقكةععقدجدغغغغغغيمع دغغغغغغًع ثبغغغغغغ وعقضب غغغغغغاناعة ثبغغغغغغ وع جعغغغغغغاناع
 وغغغغغغغغثعطغغغغغغغغ ة عقدر ثبرغغغغغغغغوىعيزاحغغغغغغغغوعقدبثبغغغغغغغغ وع دغغغغغغغغًع ثبغغغغغغغغ وعنحغغغغغغغغ ءعة ثبغغغغغغغغ وع غغغغغغغغ ع

كاعنةعقدبيغغغغغغيي عناددغغغغغغ  ،عة غغغغغغىع وغغغغغغثعهوئغغغغغغ عقدبثبغغغغغغ وعيزاحغغغغغغوع دغغغغغغًع ثبغغغغغغ وعهغغغغغغمع
ة غغغغغغغىع وغغغغغغغثعرةادغغغغغغغ عقدتامقهغغغغغغغ عيزاحغغغغغغغوع دغغغغغغغًع ثبغغغغغغغ وعع،ضغغغغغغاىعة ثبغغغغغغغ وع كطحغغغغغغغ 

ع ز وعه راعي  ع:ع،كقض  عة ثب وعضانج  عةطيبعرب ميعدا انعسل 

ع:أواًل : التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري 
ق  غغغغغغغغلعهغغغغغغغغ عقدبثبغغغغغغغغ وعنرغغغغغغغغ عقضب غغغغغغغغاناع نعع نقكةعق  غغغغغغغغمقبعهغغغغغغغغ عدغغغغغغغغيقمعع

خغغغغغبلع نقكةع مهغغغغغ عقد  دغغغغغ عقداارير غغغغغ ع ثغغغغغلع وغغغغغثع ع،(2)قدبثبغغغغغ وعةدازبغغغغغ عق طاطغغغغغ  
قدبثبغغغغ وعنطاطغغغغابعدق ا غغغغ عةذدغغغغهع غغغغىعضغغغغ لعق يغغغغاالععن غغغغمقبعقدرزاااغغغغ عا غغغغًع حغغغغيي ع

نةعقدثاد غغغغغغغ عقدجا غغغغغغغ علب غغغغغغغهعقد  دغغغغغغغ ع وغغغغغغغثع  ثغغغغغغغركع نقكةعع،قدرزاااغغغغغغغا عقدرحغغغغغغغباا   
غغغغغغغغغغوعةقداغغغغغغغغغغارينعقديقجغغغغغغغغغغاعقدبةاوغغغغغغغغغغ عةججغغغغغغغغغغمقرق عقدبثبغغغغغغغغغغ و ةد غغغغغغغغغغوعع،ق  غغغغغغغغغغمقبعقدرثب 

ع.ع(3)دبثب وعةقد تيرعدمه عق  معد اذارنإنقك  وعقد رةلعاىعق

ةدكىعدرعيبرضلعقدرخملعلزديىع     ع ت لعقدبثبغ وع جعانيغابعه رغاعيب  غ عع
ةبثوغغثعيدغغع عقدبثبغغ وع جعانيغغابعع،لغغع  ع غغينعقدرزاااغغا عرنغغمقبعدةا  ب غغاعقدجا غغ 

                                                 
د/ لظإلفّ ػدذالمحغه الحدشٓ ا التُاصن المالٓ نٓ ػمُد اموشااات الذَلٕق ا دساعق لماسوق  (1)

 .  506ا لشجغ عابك ا ص 
د/ صٔىالالق عالالالم دمحم الإلالالائٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓ ا  (2)

ق لماسوالالق ا سعالالالق دكتالالُساي لمذلالالق لمغالالم الدحالالُ  َالذساعالالات الماوُوٕالالق بمؼٍالالذ الدحالالُ  دساعالال

َالذساعات الؼشبٕق التالابغ لومىظمالق الؼشبٕالق لوتشبٕالق َال مانالق َالؼوالُك ا جالؼالق الالذَإل الؼشبٕالق ا 

 .  179ا ص  2012ػاك 
 30ا29عابك ا ص  د/ ػظم  ػدذهللا الشٕ  ا التحكٕم نٓ الؼمُد رات الإلابغ الذَلٓ ا لشجغ (3)

 . 
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ةدغغرعيببيغغ عقدرخغغملعنيم غغ عا غغًعقدجدغغيمعن غغمقبعقدرزاااغغ عع،(1)لغغري بعاغغىعقداذغغار
غغوعة  وغغوىع جغمقرق عقدبثبغغ و انسغابعد غغوع ةدغغرعع، ميغغ ع ثريغرع يا غغو  ع غغىعقضب غانعقدرثب 

ة غغغىعع،ةبثوغغثع ز غغرمع نقكةعق  غغمقبعهغغ عهغغتقعقدخغغ نع،يذغغ ع زن رغغابعسغغا  بعد بثبغغ و
ة روغغغلعقدرزاااغغغا عع،ن ة غغغ عقدبثبغغغ وعقمجعغغغاناعقدبثبغغغ وعهغغغ ع زاااغغغا عقداةغغغالعقد غغغام

ن غاعقدرزاااغا عقدبغ عع،وعقمجعغاناعقدزا ت عاىعقدر ا   عقدرقض   ع دًعق ضغتعنغادبثب 
ع زخ عرب ت عقدر ا   عقدرةد  عهبرولع دًعق ضتعنادبثب وعقالضب اناع.ع

خغغان  عقدبثبغغ وععةالةغغهعننعقدبثبغغ وعقالضب غغاناعهغغيعقدغغتاعيحغغبزرعدخغغماعنةع  عع
ةقدغغغغتاعيحغغغغبزرع دغغغغًعقدغغغغزصعع،هغغغغ ع غغغغوىعالعيبغغغغيقهمعناع ز رغغغغاعهغغغغ عقدبثبغغغغ وعقمجعغغغغاناع

قدثبرغغغ ع غغغىعج غغغلعقدرخغغغملعقدبثبغغغ وع جعانيغغغابعهغغغ عن غغغ عةعع،قداغغغارير عد ثغغغلع ث  رغغغا
ع،قديمةيع نع  هعقدرزاااا عنثحاع ا  ب اعالع  رع ىعداولعقدجدي ا عقدثق ق غ 

ةذدغغغهع نع ثدغغغ  عقدثبغغغوعقددغغغاكنعهغغغ ع  غغغهعقدرزاااغغغ عطغغغوكةلعهغغغ عقدز ايغغغ عد ج قرغغغ ع
 اذارعةيبم اعا ًعقدبثب وعقمجعاناعنر عالعيتياعد  مقبعقد تيرعدع،قد ا  عد رةد 

عد يدلعه ع  هعقدرزاااا عدب   عقدبثب وعنادزنامعقد ام.

 ثانيًا : التحكيم البديط والتحكيم بالرمح :
ق  لعه عقدبثب وعننعيبغينع ثب رغابعنحغ ةابعناع ثبغ وعناداذغارعنغ نعي بغ معع

قدرثبغغوعنةعقدرثبرغغينعةغغ ر وعهغغ عذدغغهعةغغ نعقداا غغ عنإ غغرقنع بغغوعهغغ عقدزغغ قلعا غغًع
ةقدغغتاعيخغرلعقدايقاغغرعقداارير غغ عع، عقدجا غغ عنغغإجمقرق عقدباا غ  غيرعقدايقاغغرعقداارير غ

ن اعقدبثب وعناددغ  عنةعع،(2) ببيب عساراعنمععومع ببيب عسادرعاك عقداارير  عةقد مب
ع غغىعق  غغلعهغغ عقدبثبغغ وعنغغ نعيبغغينعقدرثبغغوع  ع جغغيالبعقدبيغغيي عناددغغ  عه غغيعقطغغبةزارب

ق  غغغغغمقبع غغغغغميث عيتغغغغغاعننع كغغغغغينع نقكةع غغغغغىعقدبثبغغغغغ وعةهغغغغغ عهغغغغغتقعقدزغغغغغيلعع،قددغغغغغ  

                                                 
د/ ٔغشْ دمحم الؼّظاس ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔالق ا لشجالغ عالابكا  (1)

 . 57ص 
د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق   (2)

 .  507لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
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ةةق ث عه راع ادر عةيتاعارمع يحومهاع الع يحومقبع  اابعةالعيبينعقدثبوعقددغاكنع
ع ىعريا عقدبثب وعهزصعا غًع.ع(1)ه  عدان بعد ة ى ،عةدرعنضتعقدرخملعقدردماعنبل 

هغ عقدياغمةعع1994دحغز عع27(ع ىعدارينعقدبثب وعندوع39قدبثب وعقدعح ءعه عقدراكةع)
ةمهغغ عقدزغغ قلعقضب غغانعقدايقاغغرعقداارير غغ عقدبغغ عيميغغرقنع ةا ا غغاعا غغًعق ةدغغًعةقدةار غغ عاعد

عسغغانع ثب رغغابعكقض  غغابعنةعكةد غغابع ةجذقعدغغوعيبيغغ عقدةمهغغانعع،قدزغغ قلعقدجغغاىعنغغادبثب وعطغغيقرب
ا ًعقدايقاغرعقداارير غ عةقجعغ عقدبةاوغ عا غًع ي غيلعقدزغ قلعهغإنعهوئغ عقدبثبغ وع ةاغ ع

االبعنغغادز قلع غغ ع مقاغغاةعةغغمةاعقد اغغرع ثغغلعقدايقاغغرعقداارير غغ عقدبغغ ع غغم عنر غغاعنكةغغمعق دغغ
عا غًعقدبثبغ وعناددغ  عهغ عذق عع،قدز قلعةق امقبعقدتانيغ عهغ عرغيلعقدر ا  غ عا ةر غص 

قدرغغغاكةعهغغغ عهام  غغغاعقدمقن غغغ عاعا غغغًعنرغغغ عيتغغغياعد وئغغغ عقدبثبغغغ وع ذقعق يغغغ ع مهغغغاعقدبثبغغغ وع
 غمق  عا غغًعقدبيغغيي عناددغ  عننع يدغغلعهغغ ع ي غغيلعقدزغ قلعا غغًع ابذغغًعديقاغغرع

ع رقد عةقمردابعكةنعقدباورعن  بامعدارينع  وىعاع.قد
غغوع  بغغ معنادايقاغغرعقداارير غغ عع ةقدج  غغ عنرغغ عهغغ عقدبثبغغ وعقدعحغغ ءعيبغغينعقدرثب 

ةا   عقالدب قمععلبةاو عقدايقارعقداارير غ عقدرزاطغع عا غًعع،قدب عق يااعا و اع مهاعقدز قل
ةيبغينعقدثبغوعقددغاكنعهغ ععقدز قلعه ع اد عارمعقال ياالععا ًع  هعقدايقارعقداارير غ ،

نجغغغ بعقدبثبغغغ وعناددغغغ  عقدغغغتاع ثبغغغوعه غغغ عهوئغغغ عع،هغغغتقعقدبثبغغغ وعدغغغان بعد ة غغغىعه غغغ 
قدبثب وعه ع يرعديقارعقد رلعةقمرداب،عةالعيبينعقدثبوعقدداكنعه عهتقعقدبثب وع

ةدتدهعيتاعننع كينع نقكةع مه عقدرزااا ع ميث عةق غث عهغ عع،دان بعد ة ىعا   
ع ىعقدبثب و.ق ضتعل تقعقدزيلع

 ثالثًا : التحكيم الخاص والتحكيم السؤسدي:
يزاحغغغوعقدبثبغغغ وع دغغغًع ثبغغغ وعضغغغاىعة ثبغغغ وع كطحغغغ عةية غغغ عا  غغغ عقديا غغغارعع

ةهيعذدهعقدبثب وعقدتاعي  رعه  عن غمقبعقد  دغ ع ثغلعقدزغ قلع دغًعع،قدبثب وعقدزنا  
ع،حغغ ا كطحغغ ع ثب ر غغ ع يدغغلعهغغ عقدزغغ قلعةهاغغابعداجغغمقرق عقدبغغ ع ذغغ  اعقدركطحغغ عري

                                                 
ٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓ ا د/ صٔىالالً عالالالم دمحم الإلالالائ (1)

 .  180دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
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ة عاغغًعقدركطحغغ عع،ة غىعضغغ لع ثبرغغوىعيجبغغانهوعن غغمقبعقد  دغغ عنةعقدركطحغغ عريحغغ ا
 حئيد عاىع زن وعقد ر   عقدبثب ر  عةقمةمقبعا و اع بًع رةنعقداغمقنعقدبثب رغ ع

هاد وئغا عنةعقدرزنرغا عقدرةد غ عنةعقدي ز غ ع اغيمعلبحغيي عقدزغ قلعع،(1) االلعنجمع  غوى
ةنع غاعقدرزاااغا عقدبغ ع زخغ عاغىعقدب ا غلعع،ر ابعةه ع جمقرق ع ثركةعة ي ي   ع اغ

قدبتاناععيبوع حييب اعاىع مي عقدبثب وعقدركطح ع وثع بذرىعاايكهاعردي غابع
ن غغاعقدبثبغغ وعع،(2) اذغغ عنثحغغوعقدزغغ قلعقدغغتاعدغغرعيزخغغ عاغغىع ميغغ عقدبثبغغ وعقدركطحغغ 

رغابعنة عقدجاىعه يعقدتاعيبيغ عقدةمهغانعه غ عا غًعننعيبغيدًعقدبثبغ وعه رغاعلوغز وع ثب 
نكةغغمعيذغغ عق  غغمقبعنةعقدرثبرغغوىعقدايقاغغرعةقمجغغمقرق عقدبغغ عطبحغغومعا و غغاعار  غغ ع

سراعياغيمعق  غمقبعلبثريغرع بغانعقدبثبغ وعةقداغارينعقديقجغاعع،(3)قدبثب وع بًعر ايب ا
ةنعوعننعقدبثب وعقدجاىعسغانعطغاناابعهغ عع،قدبةاو عا ًع جمقرق عة ي يلعقدبثب و
بثبغغ وعق ضوغغمعدغغرعن غغع عهغغيعقداااغغرةعهغغ عب غغين عا غغًعقدبثبغغ وعقدركطحغغ ع العننعقد

ة ي غغغفع مقكغغغ عقدبثبغغغ وعنادبجدغغغصع ر غغغاعالع اغغغفعازغغغرعع، تغغغالعقدبتغغغانةعقدرةد غغغ 
ع.(4)ار   ع ثب وعن وز اعللع نلعداير عندي ع حبرمةعدب اًع اعي  رع دو اع ىع ثب و

،ع(5)ةدغغغرعنضغغغتعقدرخغغغملعقدردغغغماعل غغغتيىعقدزغغغياوىعهغغغ عدغغغارينعقدبثبغغغ وعقدتريغغغرع
ثبغغ وعقدركطحغغ عنهذغغلع غغاالبع غغىعقدبثبغغ وعقدجغغاىعدبحغغيي عقدرزاااغغا عةالةغغهعننعقدب

قدبغغ ع  غغميعا  غغ عرنغغمقبعدرغغاعدريغغ ع غغىعديقاغغرعةججغغمقرق ع ةعا غغاعقد وئغغ عنةعقدرزنرغغ ع
                                                 

(1)
د/ ٔغشْ دمحم الؼّظاس ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجغ عابك ا  

 .  58ص 
(2)

  31ذَلٓ ا لشجغ عابك ا ص د/ ػظم  ػدذهللا الشٕ  ا التحكٕم نٓ الؼمُد رات الإلابغ ال 
(3)

د/ نتحٓ ػإلٕق الغٕذ ا الحوُإل الؼموٕق لمشكحت المىالظات َالمضأذات ا لشجغ عالابك ا ص  

757  . 
د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق  (4)

 .  508لماسوقا لشجغ عابك ا ص 
ػوالالّ أوالالً " تشالالك  ٌٕتالالق التحكالالٕم  1994لغالالىق  27التحكالالٕم سلالالم ( لالاله لالالاوُن 15تالالىض المالالاد  ) (5)

باتفاق الإلشنٕه له لحّكم َاحذ أَ أك ش ا نارا لما ٔتفما نٓ ػالذد المحكمالٕه كالان الؼالذد ثحثالق " ا 

( ػوّ أوً " لإلشنٓ التحكٕم االتفاق ػوالّ امجالشااات التالٓ تتدؼٍالا ٌٕتالق 120كما وظ  الماد  )

ؼاع ٌزي امجالشااات لومُاػالذ الىانالز  نالٓ أْ لىظمالق أَ لشكالض التحكٕم بما نٓ رلك حمٍا نٓ ئخ

 تؼوٕم نٓ جمٍُسٔق لظش الؼشبٕق أَ خاسجٍا " . 
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قدبثب ر غغ ع ذقعقن ذغغًعقدةمهغغانعذدغغهعنرغغاعيغغيهمعقديدغغاعهغغ ع زنغغ وعهغغت عقدرحغغ د عهغغ ع
مقرق غ عقدرزنرغ عهغ عه يعييقااعقداذارع ىع وثع زن رغ عةججع، اد عقدبثب وعقدجاى

هتقعقدخ نع  اه ع دًعطما عقدااعه عقدزغ قلعةقدحغمي عةقدجاغمةعقدربجددغ عهغ عةغ نع
عقدرزاااا ع ثلعقدبثب وع.ع

عع:عرابعًا : التحكيم الداخمي والتحكيم الدولي أو الخارجي
قدبثبغغ وعقدغغرقض  عهغغيعقدغغغتاعيتغغماعهغغ عكقضغغلعقدرةدغغغ عةيحغغماعا  غغ عقداغغغارينعع

ن غغاعقدبثبغغ وعقدغغرةد عه غغيعع،ق عقدبثبغغ وعةدغغ  ع ي غغيلعقدزغغ قلقدغغرقض  عنادزحغغع عمجغغمقر
قدبثبغغغغ وعقدغغغغتاعيبغغغغينعلغغغغوىع غغغغمهوىعقدرمسغغغغ عقدمي حغغغغ عدكغغغغلع ز رغغغغاعياغغغغ عهغغغغ عكةدبغغغغوىع

ةدغغغرعذهغغغاعقدياغغغ عع،(1)نةع ذقعسغغغانع ي غغغيلعقدزغغغ قلعيغغغم عءعنغغغ كةمع غغغىعكةدغغغ ع، جب يغغغوى
طغغغبزاكقبع دغغغًعقدبا وغغراعدي غغغ ع ل غغغانعقدرةد غغ عد بيمدغغغ علغغغوىعقدبثبغغغ وعقدغغرقض  عةقدغغغرةد عق

هغغإذقعسغغغانعقداغغارينعقمجمقيغغغ عهغغغيعع،قداغغارينعقديقجغغغاعقدبةاوغغ عا غغغًع جغغمقرق عقدبثبغغغ و
ن غغغاع ذقعسغغانعقداغغغغغارينعع،دغغارينعقدرةدغغغ عقدبغغ عيتغغغم عهو غغاعقدبثبغغغ وعسغغانع ثب رغغغابعكقض  غغابع

ةدغرعع،قمجمقي عنجزا ابعاىعدارينعقدرةد عقدب عيتغم عهو غاعقدبثبغ وعسغانعقدبثبغ وعكةد غابع
هغغإذقع ذغغرىعقدزغغغغ قلعازدغغمقبعيجغغمشعقدزغغ قلع غغىعع،ثغغريثعنادرل غغانعقدتامقهغغ نضغغتعقدياغغ عقد

قدزةغاالعقدغي ز عقدعثغاعسغاضب بعجزحغغ  عقدجدغيمعنةعقدرثبرغوىعنةعنجزا غ عقداغغارينع
قديقجغغغغاعقدبةاوغغغغ عا غغغغًع جغغغغغغمقرق عقدبثبغغغغ وعنةعا غغغغًع ي غغغغغيلعقدزغغغغ قلعسغغغغانعقدبثبوغغغغغوع

ع.ع(2)كةدوغغابع

ع

ع

                                                 
د/ نتحالالٓ ػإلٕالالق الغالالٕذ ا الحوالالُإل الؼموٕالالق لمشالالكحت المىالظالالات َالمضأالالذات ا لشجالالغ عالالابك ا  (1)

 . 757ص
ٓ ا لشجالالغ عالالابك ا د/ ػظالالم  ػدالالذهللا الشالالٕ  ا التحكالالٕم نالالٓ ػمالالُد امداس  رات الإلالالابغ الالالذَل (2)

 .  35ا  34ص
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 الفرع الثاني
 هد اإلداريةشروط التحكيم في العق

نجااعقدرخملعقدردماعقدبثب وعهغ عقد اغيكعقمكقنيغ عنضغتقبعنغادمناعقداادغاعهغ عع
ةنغعغغ بع زغغ عهغغ عجغغتلعقالطغغبةرانق عق جزا غغ عنإيتغغاكعةطغغو  عدبحغغيي عع،قدياغغ عةقداذغغار

ةسيطغغغو  عدتغغغتلعقدرب ادغغغريىعد غغغرضيلع غغغ عع،قدرزاااغغغا ع ثاغغغ ع دغغغ ث عقدرحغغغبةرميى
ه ع  ادرق عد رخغانس عهغ عقدرخغمةاا عقدكاغم ععقدرةد عةق ةجاىعقالابعاني عقد ا  
ةذدغغغهع م غغابع غغىعقدرخغغغملعد بةغغينعنرغغاعييقكغغغاعع،ةقدرحغغاهر عهغغ عكهغغغ عات غغ عقدبزر غغ 

ه  باغغمعقدبثبغغ وعن غغرعةطغغايلعهغغ عقدرزاااغغا عةهغغيعا غغًعع،ةيثاغغ عقدردغغ ث عقد ا غغ 
ة غغىعجارغغاعع،(1)نندعقدذغغرارا عقدبغغ ع يهمهغغاعقدرةدغغ عقدحغغا   عالطبذغغاه عقالطغغبةران

 غغغاعةغغغمة ابعيزعاغغغ عا غغغًعقمكقنةعقالدبغغغ قمععل غغغاعد تغغغيرعد بثبغغغ وعهغغغ ع حغغغيي عاضغغغمع ة
ةيربغغىع دغغمعع،قدرزاااغغا عقدزاةغغئ عاغغىع  ادغغرق  اعقمكقنيغغ ع ثق اغغابعد ردغغ ث عقد ا غغ 

ةقدثدغغيلعا غغًعع،هغغت عقدخغغمةاعهغغ ع غغمةنةعقدثدغغيلعا غغًعقمذنعنغغاد تيرعد بثبغغ و
رةد عدذرانع  يوعقدبثب وعنناعقدترل  عقد ري   عداحر عقديبي عةقدبخمي عنرت  عقد

عةستدهع مةنةعقالطبرمقنعه ع زيوتعقالدب ق ا عقدب ادري ع.ع،  عقدرد ث عقد ا  
الذاااارط األول : رأي الجسعيااااة العسهميااااة لقدااااسي الفتااااه  والتذااااريع 

 بسجمس الدولة : 
ع47(ع ىعدغارينع ت غ عقدرةدغ عندغوع58ةدرعرداعا ًعذدهعقدخماعقدراكةع)ع

دغغغياقنق عةقد وئغغغا عقد ا غغغ عنضغغغتعنناعقدترل غغغ عقد ري  غغغ عهاغغغرعند  غغغاعقع،1947دحغغغز ع
داحغغغر عقديبغغغي عةقدبخغغغمي عنرت غغغ عقدرةدغغغ عداغغغلع لغغغمقمعناعااغغغرع كقناعيبذغغغرىعةغغغم ابع

ةيب غغغوىعقطغغغبيبارعقمكقنةعع،د بثبغغغ وع ذقعسارغغغاع  رغغغ عقد اغغغرع بتغغغاةاعضرحغغغ عاالبعجز غغغ 
يععوغمع  غ معقدرجبد عه عذدهع العننعج  عقمكقنةععوغمع    غ عنإ عغالعهغتقعقدغمناعه غ

                                                 
ختحإل التالُاصن االلتظالادْ لؼمالُد االعالت ماس آ ػدذي ا دَس التحكٕم نٓ لؼالجق د/ ػحا التمٕم (1)

)دساعالالق حالالُإل أثالالش ال الالُسات الشالالؼدٕق ػوالالّ ػمالالُد االعالالت ماس ( بحالالث لىشالالُس نالالٓ لجوالالق الحمالالُق 

عالكىذسٔق ا ػالذد خالاص ا لودحُ  الماوُوٕق َااللتظادٔق ا طادس  ػاله كوٕالق الحمالُق جالؼالق اال

 . 2011ا دٔغمدش  22ا  21الؼذد 
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ةقد اغغغمةع غغغىعذدغغغهعقدخغغغماعهغغغيع غغغمةنةعقدب كغغغرع غغغىع  يغغغوعةغغغماعقدبثبغغغ وع غغغ عع،(1)د غغغا
ع.ع(2)ةهيعةبلعجيهماعةقجاعقال بمقمعددث عق ياالعععقدبثب وع،قدرد ث عقد ا  

(ع غغغغىعدغغغغارينع ت غغغغ عقدرةدغغغغ ع   غغغغ مع58ةا غغغغًعقدغغغغمعوع غغغغىعننعرغغغغصعقدرغغغغاكةع)ع
ةدغغوعع، العنرغغ عنناععوغغمع   غغ معد غغاقدت غغا عقمكقنيغغ عن ضغغتعنناع كقنةعقديبغغي عقدرجبدغغ ع

 وغغثعقطغغبزر عهغغ عذدغغهعع، م غغاعقدرثبرغغ عقمكقنيغغ عقد   غغاعقدغغعة نعا غغًع جاديغغ عذدغغه
 دغغًعننعقدرخغغغغغغملعدغغوعيم غغاعقدعةغغغ نع غغالعاغغرمعقطغغب يارعنناع كقنةعقديبغغي عقدرجبدغغ ع

ةنرغغ عالعنةغغ نع العلغغزصعضغغاىعسرغغاعننعهغغتقعقالدبغغ قمعع  بغغ معنغغ عقدت غغ عع،داغغلعق جغغاذ 
ةاغرمعقدب ق  غغاعلغتدهع نع م غاعا  غ ع حئيدوبغغغ اعقمكقنيغغ ع العع،قنيغ عةدغ  عقدرب ادغرقمك

ع.ع(3)نر عد  عطاعابعدعة نعقدبثب وعة اعيبم اعا   ع ىعقدب ق ا 
ةرم عننعق تا عقدرثبر عقمكقنيغ عقد   غاعهغ عهغتقعقدخغ نعق تغا ععوغمع ثرغيك،عع

 اع غغغالعاغغغرمعنضغغغتعنناع كقنةعةسغغغانعق ةدغغغًعننع   غغغ معقدت غغغ عقمكقنيغغغ عة م غغغاع حغغغئيدوب
قديبغغغي عقدرجبدغغغ عنرت غغغ عقدرةدغغغ عداغغغلعقال يغغغاالعا غغغًعقدبثبغغغ وعهغغغ ع زاااغغغا عقد اغغغيكع

هة غغاعنضغغتعنناع كقنةعقديبغغي عقدرجبدغغ عنرت غغ عقدرةدغغ عهغغيعةغغبلعجغغيهماعع،قمكقنيغغ 
ةسغغانعيب غغوىعا غغًعقدرثبرغغ عقمكقنيغغ عقد   غغاع م وغغاع حغغئيد  عقدت غغ عع،ةقجغغاعقال بغغمقم

قدب ق  غغاعل غغتقعقدخغغبلعقدتغغيهماع بغغًعيربغغىع ثاوغغ عقد غغربعقدغغتاعقمكقنيغغ ع غغالعاغغرمع
(ع غغىعدغغارينع ت غغ عقدرةدغغ عةهغغيع  يرغغ عق يغغاالععع58قلباغغا عقدرخغغملع غغىعرغغصعقدرغغاكةع)

ةجالعهرغاعقد اغمةع غىعةجغيكعهغتقعقدغزصعةهغتقعقالدبغ قمععا غًعع،قدبثب وعد ردغ ث عقد ا غ 
اد عارمعقدثديلعا ًعقدت  عقمكقني ع  عارمع م واعنة نعق ياالعععقدبثب وعه ع 

هغغغإذقعسغغغانعق يغغغاالعععقدبثبغغغ وع  يرغغغابعد ردغغغ ث عقد ا غغغ عع،نناع كقنةعقديبغغغي عقدرجبدغغغ 
ةهغغغ ع ادغغغ ع جاديبغغغ عد ردغغغ ث عقد ا غغغ عسغغغانعق ةدغغغًعع،نجاا غغغ ع كقنةعقديبغغغي عقدرجبدغغغ 

                                                 
 َلا بؼذٌا .  110د/ جابش جاد وظاس ا التحكٕم نٓ الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص ساجغ  (1)
د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفق ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجالغ  (2)

 . 128عابك ا ص 
ق . ع ا جوغالالالالق  48لغالالالالىق  3603كالالالالم المحكمالالالالق امداسٔالالالالق الؼوٕالالالالا نالالالٓ الإلؼالالالاله سلالالالالم ساجالالالغ ح (3)

ا  2008َحتالالّ ػالالاك  1965ا لجمُػالالق أحكالٍالالا الظالالادس  نالالٓ الفتالالش  لالاله ػالالاك  17/5/2005

 أعإلُاوق لذلجق ا ئػذاد المحالٓ عؼٕذ الذٔب ا وغخق خاطق بىادْ لجوظ الذَلق .
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ةسغغتدهعع،قدبثبغ وعنرغغاعيثاغغ عقدردغغ ث عقد ا غغ ع جغمقرعقدب غغري  عقدر يرغغ عا غغًعق يغغاال
عاعيثا عقدةا عه عقدت  عقمكقني ع. د ث عقدرب ادرعنر

 الذرط الثاني : مهافقة الهزير السختص :
ةبرغغاعيبم غغاعا  غغ ع غغىعع،رنغغمقبع هر غغ عةضةغغينةعقدبثبغغ وعهغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ ع

،عهاغغغغرع دغغغغمعقدرخغغغغملع(1)قرثدغغغغانعكةنعقداذغغغغارعقمكقناعةقطغغغغبع اكعقداغغغغارينعقدغغغغي ز 
نةع غىعيبغيدًعقضبدا غ عهاغرعقدرحئيد  عه عقدريقها عا غًعقدبثبغ وعد غيايمعقدرجغبصع

 ن رغغغغغغغغ ع1994دحغغغغغغغغز 27ندغغغغغغغغو غغغغغغغغىعدغغغغغغغغارينعقدبثبغغغغغغغغ وع(ع2هاغغغغغغغغمةع)(ع1قدرغغغغغغغغاكة)عردغغغغغغغغا
قهاغغ عقدغغيايمع يغغاالعا غغًعقدبثبغغ وعنريعال زاااغغا عقد اغغيكعقمكقنيغغ عيبغغينعقةبادزحغغع ع دغغًع"

ابعانيغ عقد ا غ عةالعيتغياعالضبدا غ عنادزحغع عد ةغجاىعقققدرجبصعنةع ىعيبغيدًع
ع عنادزحغغغغع يبغغغغيدًعقضبدا غغغغنةع غغغغىععقدغغغغيايميقهاغغغغ عه تغغغغاع ع(2)"قدبيغغغغيي عهغغغغ عذدغغغغه

ا غغًعق يغغاالعع،نةعقدرثغغاهظعنادزحغغع عد ةغغجاىعقدرث  غغ د ةغغجاىعقالابعانيغغ عقد ا غغ ع
ه وعيتوغ عدغ عقدبيغيي عهغ ع لغمقمعق يغاالعقدبثبغ وعهغ ع زاااغا عقد اغيكعع،قدبثب وعلزيح 

نعقدغيايمعها  لعنع،(3)ةجالعسانعقال ياالعنا  بعددرةن ع ىععومعذاع ي ع،قمكقني 
هغغيعقدغغمي  عقمكقناعق ا غغًعدياقن غغ عةهغغيعقدررةغغلعدياقن غغ عهغغ عسغغلع غغاعيب  غغ علياقن غغ ع

ةسغغغغتدهع غغغغىعياغغغغيمع اا غغغغ عنادزحغغغغع عد ةغغغغجاىعع،ن غغغغامعقداذغغغغارعةهغغغغ ع يقج غغغغ عقداوغغغغم
ه تقعقدث عيتغاعننعيعاةغم علزيحغ عةدغ  عدغ عننعييغييعذدغهع دغًعع،قالابعاني عقد ا  

ع.عع(4) امعوم عدجةين  عةالابعانق عقدداد عقد
ةقدرادغغغغغيكعنريقهاغغغغغ عقدغغغغغيايمعقدرجغغغغغبصعنةع غغغغغىعدغغغغغ عقضبدا غغغغغا  عنادزحغغغغغع عع

د ةغغغغغجاىعقالابعانيغغغغغ عقد ا غغغغغ عا غغغغغًعقدبثبغغغغغ وعسخغغغغغماعددغغغغغث عقد تغغغغغيرع د غغغغغ عهغغغغغيع
                                                 

(1)
 .  108داسٔق ا لشجغ عابك ا ص د/ جابش جاد وظاس ا التحكٕم نٓ الؼمُد ام 

بتؼالذٔ  بؼالغ أحكالاك لالاوُن  1997لغالىق  9مالاوُن سلالم تم ئػانق الفمالش  ال اوٕالق لومالاد  اوَلالّ ب (2)

َالظالالالالادس  1994لغالالالالىق27التحكالالالالٕم نالالالالٓ المالالالالُاد المذوٕالالالالق َالتجاسٔالالالالق الظالالالالادس بالمالالالالاوُن سلالالالالم

 . ك1997لأُ عىق13بتاسٔ 
 َلا بؼذٌا . 308ا لشجغ عابك ا ص د/ لاجذ سادب الحوُ ا الؼمُد امداسٔق  (3)
َلالا  138د/ حمذْ ػوٓ ػمش ا التحكٕم نٓ ػمُد امداس  ا دساعق لماسوق الشجغ عابك ا ص  (4)

 بؼذٌا . 
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هادريقهاغغغغ عا غغغغًعقضب غغغغانعهغغغغتقعقدةميغغغغ عع،قدريقهاغغغغ عا غغغغًع اغغغغرنع حغغغغيي عقدزغغغغ قلع ثب رغغغغابع
نغغغغ امعننعييدغغغغ عه غغغغ  عع، كيغغغغ عدبثاوغغغغ عددغغغغرعقدرخغغغغملع غغغغىعهغغغغتقعقمجغغغغمقرعقدتغغغغيهماع

خغغغغغان  عقدبثبغغغغغ وعناابعانهغغغغغاع حغغغغغبررعةغغغغغماوب اعن غغغغغ بعنةعييقهغغغغغ عن غغغغغرعذدغغغغغهعا غغغغغًع  ع
ع.ع(1) ىعقدريقها عقدحانا عد يايم

 دغغغغًعننعقةغغغغبمقاع يقهاغغغغ عقدغغغغيايمعنةع غغغغىعيبغغغغيدًعع(2)ةدغغغغرعذهغغغغاعن غغغغ عقدياغغغغ 
 العنرغغ عدغغرعياغغرةععوغغمعع،قضبدا غغ عدغغرعيبغغينعساه غغابعنادزحغغع عدغغع  عقد اغغيكعقمكقنيغغ 

ةقدبغغ ع بدغغلعناطغغبا لع غغيقنكعقدةغغمةةعع،ع عدغغع  عقد اغغيكعقمكقنيغغ عق ضغغم عكغابعنادزحغغ
ةعومهغغغاع غغغىعقد اغغغيكعقدرب  اغغغ عنادردغغغاد عع،قدةا ل غغغ عنةعااغغغيكعقال ب غغغااعقدرب  اغغغ عل غغغا

ةقدبغغغغ عيتغغغغاعننعيخغغغغبماعمكنقشعةغغغغماعقدبثبغغغغ وعهو غغغغاع يقهاغغغغ ع ت غغغغ عع،قد   غغغغاعد رةدغغغغ 
 وعهغغغغغ ع زاااغغغغا عقد اغغغغغيكعهغغغغغتدهعنكاغغغغًعد ث ةغغغغغ عة غغغغعةابعدررانطغغغغغ عقدبثبغغغغع،قدغغغغيانقر
نيذغغابعننع ة غغاع يقهاغغ عقدغغيايمعقدرجغغبصعم بار غغ عع(3)سرغغاعن غغابعقدغغع  ع،قمكقنيغغ 

قد تغغغغيرعد بثبغغغغ وعهغغغغ ع زاااغغغغا عقد اغغغغيكعقمكقنيغغغغ عيبذغغغغرىع غغغغمنقبعنادردغغغغ ث عقد ا غغغغ ع
ةبادثبي  عقدردغمي عهغ عقدرتغالعقدغرةد عةضا غ عن رغ عدغرعيبذغرىعقدبثبغ وعهغ ع ةغلع

 غغًعهوئغغ عضغغانشعقدرةدغغ عكةنعام غغ عا غغًعهوئغغ ع ثبغغ وعهغغت عقد اغغيكعاغغميعقدزغغ قلعا
عة ز  عنراعدرعيذمعنادرد ث عقد   اعد رةد عع.

ةضا غغغ عنادزحغغغع عد  اغغغيكعقمكقنيغغغ عع،ةرثغغغىعربيغغغ ع غغغ عةج غغغ عقدزنغغغمعقدحغغغانا ع
ةقدبغغ ععادعغغابع غغاعيبغغينع ث  غغاعيزدغغاعا غغًعقدرمقهغغ عقد ا غغ ععB.O.Tقدرةد غغ عس اغغيكع

هرةغغلعهغغت عقدرخغغمةاا عيتغغاعنالعع،طاطغغ  عهو غغاقدثوييغغ عد رةدغغ عة خغغمةاا عقداز غغ عق 
لغغغلعيحغغغب  معق  غغغمعع، كغغغينعقدريقهاغغغ عا غغغًعةغغغماعقدبثبغغغ وعهو غغغاعلوغغغرعقدغغغيايمعقدرجغغغبص

 غغغمةنةع يقهاغغغ ع ت غغغ عقدغغغيانقرعمكنقشعةغغغماعقدبثبغغغ وعهغغغ ع  غغغهعقد اغغغيكعةب غغغرع جغغغااةع
دغتدهعر وغاعنادرخغملعقدردغماع غمةنةعقدبغرضلعنت غلعع، ت  عقدرةد عدخغماعقدبثبغ و

                                                 
د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفق ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجالغ  (1)

 .  122عابك ا ص 
 .  108التحكٕم نٓ الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  د/ جابش جاد وظاس ا (2)
 . 100د/ وجحا حغه أحمذ خوٕ  ا التحكٕم نٓ لىاصػات الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  (3)



 - 36 - 

ع،ا ًع كنقشعةماعقدبثب وعلورع ت  عقديانقرعنادزحع عد  ايكعقمكقني عقدرةد  عقدريقها 
ةضا غ عدرغاعطغوبم اعا غًعقدبثبغ وع غىعع،ةذدهع يابابعا ًعقدردغ ث عقد ا غ عد رةدغ 

ةسيارغاع غاع غرلعةربغتةالع مقن غ ععع،ن عارع اد  ع جغغغغر ع بثر  اعقدج قر عقد ا  عد رةد 
ةجكنقشعل غغغاعةغغغماعقدبثبغغغ وعن غغغامعهغغغغغوئا عع،ا غغغ هغغغ عااغغغيكع دغغغريمعقداغغغااعد غغغرةلعق جز

غغغغاع غغغغم،ع    نجزا غغغغ ع ةاغغغغغغ عديقروغغغغغغىعنجزا غغغغ ع رغغغغاعج غغغغلعق  غغغغمعلغغغغوىعض غغغغانيىعس هرغغغغاع  
ارمع زيوتهاعةقدرضيلعه ع ثب وعكةد عدرعياذ ععنةع،قالطبرمقنعه ع زيوتعهت عقد ايك

ةغغهعنرغغ عهت غغلعقدريقهاغغغغغغ علوغغرع ت غغ عقدغغيانقرعالع،لب ييذغغا ع غغجر ع بثر  غغاعقدرةدغغ 
ع،نهذغغلعن ارغغابعة م غغابعا غغًعقدردغغ ث عقد ا غغ ع غغىعج غغلعق  غغمعهغغ عيغغرعقدغغيايمعة غغر 

ةدرعنضت ع خمي ا عن  عقدرةلعنذغمةنةع يقهاغ ع ت غ عقدغيانقرعا غًعقدبثبغ وعهغ ع
 تغغالعقد اغغيكعقمكقنيغغ ،عة غغىعذدغغهعقدبخغغمي عقميمقرغغ عةقدغغتاعييغغميعا غغًعق ةغغجاىع

 ت غ عقدغيانقرعةاغميعقال يغاالعا غًعقدر زيي عقد ا  ع مةنةعقدثديلعا ًع يقها ع
ةسغغغغتدهع غغغغاعجغغغغارعهغغغغ عقدبخغغغغمي عقدحغغغغ يكاعقدغغغغتاعيخغغغغبماعع،قدامدرغغغغانعد بدغغغغري عا  غغغغ 

ةدغغوعيغغزصعقداغغارينعع،(1)قدثدغغيلعا غغًع يقهاغغ ع ت غغ عقدغغيانقرعمكنقشعةغغماعقدبثبغغ و
ا غغًعجغغ قرع  غغوىعهغغ ع ادغغ ع جاديغغغ عن غغرعق ةغغجاىعقدر زييغغ عقد ا غغ عذدغغهعقداغغغارينع

هرغغاعنفغغمعاغغرمعقدبغغ قمعقدت غغ عقمكقنيغغ عع، عقدغغيايمعقدرجغغبصةاغغرمعقدثدغغيلعا غغًع يقهاغغ
عل تقعقدخماعا ًعقدبثب و؟

ذهغغغغاعن غغغغ عقدياغغغغ ع دغغغغًعننع ج غغغغفعقمذنعنغغغغادبثب وعنةع غغغغرةن ع غغغغىععوغغغغمع
ة نعهغ عع، جبصعن عهيع عيالعدخغبلعجغيهماعرغصعقداغارينعا غًع غمةنةعقطغب ياي 

ةةهاغغابعدغغوعنطغغبامعع،(2) عيادغغ عاغغرمع ثاوغغ عقداايغغ عقدبغغ عددغغرهاعقداغغارينعنغغادزصعا  غغ ع
هإنع ج فعقدخبلعقدتيهماعيككاع دًعنة نعةماعقدبثب وعع,عع،ا   عقديا عةقداذار

ةدرع  كرعذدهعقدعة نعه عدذغارعقدرثبرغ عقمكقنيغ عقد   غاع وغثعدذغاعن رغغغغ ا......ع

                                                 
(1)

د/ دَٔب حغٕه طالابش ػدالذالؼظٕم ا االتجاٌالات الحذٔ الق نالٓ ػمالُد االلتالضاك ا َتإلدٕماتٍالا ػوالّ  

 .  502ا ص  501"الدُت" ا لشجغ عابك ا ص  ػمُد الدىاا َالتشغٕ  َوم  الموكٕق
(2)

د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفق ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجغ  

 . 126ا  125عابك ا ص 
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ة وثعننعنةنقالعقدة اعض غاع رغاع يوغرع يقهاغ عةايغمعقمطغبانعةقدرمقهغ عةقدرتبر غا ع
ةعا غغغغًعقد تغغغغيرعد بثبغغغغ وعهغغغغ عقدزغغغغ قلعقداغغغغايوعلغغغغوىعقدخغغغغمس عقدةاازغغغغ عقد رمقر غغغغ عقدتريغغغغر

غغغوعاغغغىع ةقدرة غغغينع غغغر عقدةغغغار عهرغغغىعفغغغو عيبغغغينع  غغغاعقدخغغغمس عقدةاازغغغ ع  وغغغوىع ثب 
ع ىعقداارينا ع.ع(1)قدرة ينع ر عقدةار عه عقدز قلعقداايوعلوز راععومعدايوعا ًعطزر 
ع،قمكقنةعكرغغاعذهغغغاعن غغغ عقدياغغغ ع دغغغًعننعذدغغهعي  غغغرعضةغغغ بع مهق غغغابع غغغىعجارغغغا

ةي م اع حئيدوب اعدحَالعقدرب ادرع   غا
ة غىعجارازغاعرغم عنرغ عيتغاعا غًعقمكقنةعنالعع،(2)

العيثغغرلع غغمنقبععً باغغاا عنةع بمقضغغًعهغغ عقدثدغغيلعداغغلعقدريقهاغغ عا غغًعقدب ادغغرع بغغ
اباغغرةقعنخغغم   عةغغماعقدبثبغغ وعقعقدغغوىعد رب ادغغريىع   غغاعد ةغغجاىعق جزا غغ عقدجا غغ ع

ةبادبغاد عهغإنعهغت عقدخغمسا عق جزا غ عدغرع جخغًع غىعع،كقنةه عقد اغيكعقدبغ ع ام  غاعقم
ننعقمكقنةعدرع ثبر عةنقرعارمع ديد اعا ًعقدريقها عنةعقمذنعنادبثب وع ىعقديايمع
رغغوىع ذقع غغرن عهغغ ععوغغمع قدرجغغبصعنةع غغىعياغغيمع اا غغ عد غغبج صع غغىعن بغغامعقدرثب 

 عةدغغغتدهعسغغغانع غغغىعق هذغغغلعننعيغغغزصعقدرخغغغملعقدردغغغماعا غغغًع غغغرةع  وزغغغع، غغغادث ا
يب وىعا ًعج غ عقمكقنةعقدثدغيلعض د غاعا غًع يقهاغ ع غىعقدغيايمعقدرجغبصعنةع غىع

هغغإنعقرب غغاعهغغت عقدرغغرةعكةنع غغرةنعدغغمقنع غغمي عنادريقهاغغ عا غغًع كنقشعع،ياغغيمع اا غغ 
ةهغغغ عذدغغغهعع،ةغغغماعقدبثبغغغ وععه   باغغغمعذدغغغهعنرةانغغغ عدغغغمقنعلغغغمه ع كنقشعةغغغماعقدبثبغغغ و

سرغاعننعهغغتقعع، غوعداغلع لغمقمعقد اغر غرانعد ةغمهوىعقدرب ادغريىعدي غيطعق  غمعةب ارغ عد
 غغغغىعةغغغغ ر عننعيخغغغغت عقدرحغغغغبةرميىعق جارغغغغاعا غغغغًع لغغغغمقمعااغغغغيكعقالطغغغغبةرانعةجغغغغتلع

ع.عع(1)قالطبةرانق عقدب ع حاهوعه عكه عار   عقدبزر  

ع

                                                 
ق . ع ا جوغالالالق  46لغالالالىق  6368حكالالالم المحكمالالالق امداسٔالالالق الؼوٕالالالا الظالالالادس نالالالٓ الإلؼالالاله سلالالالم  (1)

ا عابك امشاس   2002َحتّ  1965ٍا الظادس  نٓ الفتش  له ا لجمُػق أحكال 31/5/2005

 ئلٍٕا
 105أحمذ خوٕال  ا التحكالٕم نالٓ المىاصػالات امداسٔالق ا لشجالغ عالابك ا ص  د/ وجحا حغه عٕذ (2)

 َلا بؼذٌا .
  139د/ حمذْ ػوٓ ػمش ا التحكٕم نٓ ػمُد امداس  ا دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص  (1)
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 الذرط الثالث : االستسرار في الهفاء بااللتزامات التعاقدية : 
عن ر عاعدثبي    ىعدارينعقدب ادرق عقع91قدراكةعرداعا ًعذدهعقدخماعع

يتياعدةمه عقد ارعهغ ع ادغ ع غرةلعضغ بعنفزغارع زيوغت ،عةداغلعقد تغيرع دغًعقداذغارع
نةعقدبثب وعنثحاعق  غيقل،عقال يغاالعا غًع حغييب عاغىع ميغ عقدبيهوغ عنةعقديطغا  ،ع
ةذدغغهع ذقع ذغغرزاعةغغمةاعقدةغغمطعنةعقد اغغرعجغغيقاعذدغغه،عةبريقهاغغ عقدحغغ ة عقدرجبدغغ ع

ععه ع زيوتعقدب ق ا  عقدزاةئ عاىعقد ار.  عقدب قمعسلع مبعناالطبرمقنع
كراعيتياعد رب ادرعقد تيرع دًعقداذارعد رةادع عنغادب يي عارغاعيبغينعدغرعدثاغ ع غىع
ن مقنعرب ت ع ض لعقدت  عقمكقني علبزيوتعقدب ق ا  اعقديقنكةعناد ارعنجة ع ز ا،ع اعدوع

بذغغرز عةغغمةاعييقهغغ عقدغغيايمعقدرجغغبصعنادت غغ عقمكقنيغغ عا غغًعقد تغغيرع دغغًعقدبثبغغ وعة 
قد اغغر،عةيبيغغ عا  غغ عقدةمهغغانعةهاغغاعد ايقاغغرعةقمجغغمقرق عقدرزدغغيىعا و غغاعهغغ عدغغارينع

عاع1994دحز عع27قدبثب وعه عقدريقكعقدررر  عةقدبتاني عقدداكنعناداارينعندوع
ةياغغغغمنعهغغغغتقعقدخغغغغماعقدةا  غغغغ عقدجا غغغغ عنغغغغاد ايكعقمكقنيغغغغ عقدرم عةغغغغ علبحغغغغوومعع

ع غغغىع،قدرمقهغغغ عقد ا غغغ   مهغغغ عقد اغغغرعقمكقناع ثغغغلعقدبثبغغغ وعاغغغىععةبغغغتدهعهبيدغغغفعني غغغ ن
قديهغارعنادب ق ا غ عيم غاع حغغئيدوب عقدب ادريغ عناابعغانعننع ةغلعذدغغهعقدبيدغفعي  غرعنرةانغغ ع
عاغغىع ضةغغ ع غغىعجارعغغ عيت غغلعد ةغغمبعقنضغغمعقدثغغ عهغغ عقدب غغيي ع ذقعن غغان ع غغمنن

عطغغبرمقنعهغغ عقدبزيوغغتعا غغًعقدبثبغغ وةدغغوعيثغغركعقداغغارينعقدرغغتسينعجغغ قرعاغغرمعقالع،(2)ذدغغه
  بغغ معناالطغغبرمقنعنادبزيوغغتع م غغابعا غغًع دغغ ث عكغغىعةهاغغابعدغغزصعقداغغارينعقدرب ادغغرعةد

قدرمه عقد ام،عةي  رعةغم ابعم بار غ ع دغيد عا غًعقدب غيي عقدغتاعيثاغ عدغ عقدبغيقانع
ةدغغتدهعيحغغبيجاعق  غغمعا غغًعقدرب ادغغرعقالطغغبرمقنعهغغ عقدبزيوغغتع نعذدغغهعي  غغرعع،قدرغغاد 

قداغغغارير عقدرغغغتسينعي  باغغغمع  ك رغغغ بعدزدغغغيىعع وغغغثعننععقدغغغزصع،قدب ق غغغابعدارير غغغابعا  غغغ 
ةدغرع غره عقمكقنةعع،ةجض لعقدرب ادرعل غتقعقالدبغ قمععيم غاع حغئيدوب ع تغا عقمكقنةع،قد ار

ع.عزيوتعة جاديب عد دب قمعقداارير ن امعهوئ عقدبثب وعلبيدفعقدرب ادرعاىعقدب

                                                 
ذالمىؼم خوٕفق ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجالغ د/ ػدذالؼضٔض ػد (2)

 .  130ا  129عابك ا ص 
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 السبحث الثاني
والسركز القانهني  ةريد اإلداه معقل الظبيعة الذاتيةالتحكيم وأثره عمى 

 لإلدارة
كقنيغغغغغ عقدرقض  غغغغغ عاغغغغغىعنفغغغغغمعقدبثبغغغغغ وعنفغغغغغمعقدبثبغغغغغ وعقدغغغغغرقض  عهغغغغغ عقد اغغغغغيكعقمعيجب غغغغغف

عةهتقع اعطزب ميعد عةهاابعدراعي  ع:ع،قدجانج عا ًعقد ايكعقمكقني 
ع.قدتق   قدرة اعق ةل:عنفمعقدبثب وعقدرقض  عا ًع ا   عقد ايكعقمكقني ع

ع.عقدتق   عقدجانج عا ًع ا   عقد ايكعقمكقني عقدرة اعقدةار :عنفمعقدبثب و
ع

 السظمب األول
 ةد اإلداريه معقل الظبيعة الذاتيةاخمي عمى أثر التحكيم الد

 والسركز القانهني لإلدارة
الةغغهعننعقدبثبغغغغغ وعهغغغغغ عقد اغغغغغيكعقمكقنيغغ عقدرقض  غغ عن غغامعهوئغغ ع ثبغغ وعكقض  غغ ع

اغيمعن رغلعقداا غ عقمكقناعقدغتاعسغانع يدغلعهغ عقدزغ قلعة دطبةا عقداارينعقدغرقض  ع
عهغغغغ ،عةةهاغغغغابعمجغغغغمقرق عطغغغغمي  ع ثاغغغغ عطغغغغما عقداغغغغاع(1) جبدغغغغابعناديدغغغغلعهغغغغ عقدزغغغغ قل

ىعقدرنقيغ عةقدجاغمةعبجددغوىعد غوع غ وثعيبيدًعن غمعقدبثبغ وع  ثبرغوىع  عع،قدرزاااا 
ةقد غربعقدغتاعيحغ ًععطوبثا عقداغميع غىعقدبثبغ وةبادباد عاد ايكعقمكقني عقدكاه  عن

ثا عقدبثبغ وعقدغرقض  عةبتدهعي عع،درب ادرعنثديد عا ًع ايد عه عةداعددومةنقي عق
عطغغغغيقر مكقناعققدبثبغغغغ وعهغغغغ عقد اغغغغرععه   غغغغرع، دغغغغ ث ع مهغغغغ عقد اغغغغرعقمكقناعا غغغغًع غغغغر 

هغغ عةغغهعننعداغغيلعقمكقنةعدخغغماعع،قدغغرقض  ع غغرار عهغغ ع غغرعذق غغ عد رب ادغغرع غغ عقمكقنة
 غغغغرةلعرغغغغ قلعط ثدغغغغلعةهغغغغ ع ادغغغغ عع،قدبثبغغغغ وعهغغغغيعضوغغغغمعكدوغغغغلعا غغغغًع غغغغمىعقمكقنة

بجددغ عا غًعكنقيغ عنةا  غ عقد اغرعقمكقناع ىعهوئغا ع  عقدز قلعقدرب ادرعا ًع حيي ع
عهذ بعهادبثب وعيبرو عنادحما عةددمعةداعقديدلعه عقدز قلعع،ةه عندلعةداع ربى

                                                 
 .  256د/ جابش جاد وّظاس ا الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  (1)
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ارمعجيقاعقدة ىعناالطبئزابعه عن با  عدراعهغ عذدغهع غىع  ادغ ع  غمعقديدغلعهغ ع
 ع  غ عقداايغ عقدبغ ع ج  غاعدتغ عن غمقبعقدرزاااغ عدبحغييب اعقدز قلعق  معقدتاعدرع ذغ 

ع.ع(1) ثب ر ابع
بةاوغ علة غىعجارغاعاضغمعي ثاغ عقدبثبغ وعقدغرقض  ع دغ ث عقمكقنةعقدرب ادغرةع

دغاكقنةعهغ ع تغالعةقدر روغ عقداارينعقدي ز عقدتاعيكسرعةي ثاهظعا ًعقدرمس عقدجغاىع
 وغغغثعع،مكقنةع غغغىع  غغغهعقد اغغغيك دو غغغاعقعقداايغغغ عقدبغغغ ع م غغغ  ثاوغغغ عةعع،اايكهغغغاعقمكقنيغغغ 

ة ةاوغغغ عقداغغغارينعقدغغغرقض  ع غغغىعدحاغغغلعهوئغغغ عع،بثاوغغغ عقدردغغغ ث عقد ا غغغ د  غغغربعقمكقنةع
بروغغغ ععةقدبثبغغغ وع ثبغغغ وعة ز غغغ عطغغغبمقا عقد غغغربع غغغىع  غغغهعقد اغغغيكعة مسغغغ عقمكقنةعقدر ع

قدغغغرقض  عةهاغغغابعد غغغت عقددغغغينةعالعيغغغكفمعا غغغًعقدةا  غغغ عقدتق  غغغ عد  اغغغيكعقالكقنيغغغ عع وغغغثع
هاغرع غلعع،ال داد اعقديفو عنادردغ ث عقد ا غ عةعه ع مس عدارير ع برو طبنلعقمكقنع

بةاوغغ علعثبغغوع ثغغلعقداا غغ عقمكقناعهغغ ع غغلعقدزغغ قلعنةمياغغ عنطغغملعةنكةغغمعهاا  غغ قدر ع
ع.برو عر عقدعهاقداارينعقدي ز عقدتاعيثيظعداكقنةع بارب اعة مس ع

 عا غغغًعقدةا  غغغع كسغغغرعقدثيغغغا هزغغغاكعقد ريغغغرع غغغىعن بغغغامعقدبثبغغغ وعقدغغغرقض  عةعع
 وثعدذاعهوئا عقدبثب وعقدرقض  عه عقد ريغرع غىعقداذغاياعع،قدتق   عد  ايكعقمكقني 

قدبثب ر غغ عناالطغغبزاكعدزنميغغا عقد اغغرعقالكقناعقدبغغ عنلبغغرا اعقداا غغ عقمكقناعد ثيغغا ع
ال دغغاد اعنغغادرمه عقد غغامعة ثق ا غغاعد دغغاد عقد غغامع وغغثععا غغًعذق  غغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ 

مقنعناغغارعقد اغغرع زغغياعناطغغبرمقنعقدثادغغ عقديقدل غغ عسرغغاعاع.......ع نعقطغغبرعدذغغاعن رغغ 
هغغإنع اوغغم عقدثادغغ عالعيبغغينعفرغغ ع غغاعييجغغاعقطغغبرمقنعع،كارغغاعا  غغ عةدغغاعرخغغيرعقد اغغر

تقع نعقد اغغيكعقدر    غغ ع ررغغاع اغغممع ابمرغغ عنخغغماعاغغرمع اووغغمعقدنغغمةبعةهغغع،ناغغارعقد اغغر
ع غغغىعقدراغغغرنعقدغغتاعنةنك عقدرخغغغملعهغغغ عقدرغغاكةعق قد اغغغرعةغغغمي  عنع،عةهغغغيعن147/1طغغبةزارب

طغغبةزارع ر  غغ عقد رقدغغ عةقدبذغغا ىعقالجبرغغاا عننقكعنغغ عقداغغارينعسغغع عقةهغغيعع،قدرب ادغغريى
جراطع ارنعط ةانعقمنقكةعقدغتاعيابذغ عن غرمعقدرحغادعناد اغرعقدغتاعنلغممعا غًعةجغ ع

                                                 
د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفق ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجالغ  (1)

 .  238ا ص  عابك
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عةهوغغغغغغمع  غغرعقدةغغمهوى ةةغغمع حبةوغغغغغغمعد ةغغغمبعع، غغث  ع  رغغاع م غغاعا  غغ ع غغىعضوغغم 
ع.عع(1)ننعيةمنع ىعبمةبعال ا عا ًعقر ااكعقد اراقنضمعا ًعنفمع اعيربىع

ةنيذابع اعذهااع د  عهوئ عقدبثب وعهغ عن غرعن با  غاعقدبثب ر غ ع وغثعدادغاع
ا....ع ةاو عن بامعقد ارعلي ي اعن با ابعيث ءعل اعقدزنغامعقدبخغمي  عةقديا غ عد  اغرع

نةعنادزحغغغع عقمكقناعالعييوغغغرعة غغغر عقالدبغغغ قمععنرغغغاعييوغغغرعقدحغغغ ةا عقدجا غغغ عدت غغغ عقمكق
د رب ادرع   اعنريجاع اعيحب    ع حوومعقدرمقه عقد ا  ع غىعةقجعغا عةنة غالع  بغ مع

دكزغغ عيحغغب  معع،ل غغاعقدحغغ ة عقد ا غغ ععة غغز ب عا غغًعدمقنق  غغاعنخغغ نع غغىعيب غغا  ينع   غغا
  عذدهعةجيلعقالدب قمععنراعندم عهاغ عقد اغيكعقمكقنيغ عة خغمي ا  اعةردغيىعاايكهغاع

ع،ةقدثا غلعننع اغرنعقدبغيقانعقدرغاد عد  اغيكع،نعقدرغاد عد  اغيك ىعةجيلع مقااةعقدبغيقاع
ةرنميغغ عقدنغغمةبعقدةانيغغ ع ررغغاع يدغغرقعهغغ ع تغغالعقد اغغرعقمكقناعدوبثاغغ عل رغغاعقدبغغيقانع
قديقجغغغغاعد رب ادغغغغريىع غغغغ عج غغغغ عقمكقنةعهغغغغ ع يقج غغغغ ع غغغغاع ر غغغغهعا غغغغو وع غغغغىعطغغغغ ةا ع

ع.ع(2)قطبةزاي  ا
 غغغغانع ي غغغغيمعرنميغغغغ عةهغغغغ عن غغغغرعن بغغغغامعقدبثبغغغغ وع  م غغغغاعهوئغغغغ عقدبثبغغغغ وعدا

قدنغغمةبعقدةانيغغ عةةغغمةاع ةا ا غغاعهغغ عقدياغغغغغ عةقداذغغغغغغارعقمكقناع وغغثعدادغغاعاعة غغىع
 وثعنر عاىعرنمي عقدنغغمةبعقدةاني عغعةقدب عهغ عةبثغ عارغاكعهغتقعقدبثبوغغغوعغغغعهغإنع
 ةا ا غغغاعهغغغ عقدياغغغ عةقداذغغغغغارعقمكقناعنهغوغغغغغىعنغغغ نع ةغغغغغمنعضغغغ لع زيوغغغتعقد اغغغرعقمكقناع

ةبع ا ل غغ عسارغاعنةعقدبدغغاكي عنةع غغىعارغغلعج غ ع كقنيغغ ععوغغمعقدت غغ ع غيقكلعةبغغمع
قمكقنيغغ عقدرب ادغغرةعنةع غغىعارغغلع رحغغانعاضغغمعدغغوع كغغىعهغغ ع حغغعانعقدرب ادغغرعازغغرع لغغمقمع

ة غغغغىعةغغغغ ر اعننع  زغغغغ لعنغغغغ عضحغغغغايمعهاك غغغغ ع جبغغغغلع   غغغغاعع،قد اغغغغرعةالعير غغغغهعد غغغغاعكه غغغغابع
ميغ عن غرع غيقهمعةغمة  اعة كك ع ةاوغ عهغت عقدزنع،قدبداكيا ععقد ارعقضب البعجح رابع
                                                 

ا أحكالالاك التحكالالٕم  14/7/1996ا حكالالم وٍالالائٓ طالالادس نالالٓ  97لغالالىق  77المؼالالٕق التحكٕمٕالالق سلالالم  (1)

الظادس  ػه لشكض الماٌش  املوٕمٓ لوتحكٕم التجاسْ الذَلٓ ا ئػذاد د/ لحٓ الذٔه ػوالم الالذٔه 

 . 297ا الجضا ال الث ا ص  2011ا ؽدؼق 
ا أحكالاك التحكالٕم  28/8/2005ا حكالم وٍالائٓ بتالاسٔ   2004لغالىق  394المؼٕق التحكٕمٕق سلالم  (2)

الظادس  ػه لشكض الماٌش  املوٕمٓ لوتحكٕم التجاسْ الالذَلٓ ا الجالضا ال الاوٓ ا عالابك امشالاس  

 .  399ئلًٕ ا ص 
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 دغغ قمعج غغ عقمكقنةعقدرب ادغغرةعنرخغغانس عقدرب ادغغرع   غغاعهغغ ع ثرغغلعردغغواع غغىعقدجحغغانةع
قدبغغ عدثاغغاعنغغ ع غغيقلعهبغغمةع  غغامعقدنغغمبعقدةغغان عةذدغغهع غغرارابعدبزيوغغتعقد اغغرعقمكقناع

ةيابدغمعكةنعقداا غ عع،ةقطبرق  عقدرمه عقد امعقدغتاعيجر غ عة مقاا غ عد دغاد عقد غام
هغغادنمةبعقدةانيغغ عةجنعسارغغاعالع غغككاع دغغًعع،.....دثبغغوعنغغادب يي عقمكقناعا غغًعق

ج غغلع زيوغغتعقد اغغرع حغغبث  بع العنر غغاع غغككاع دغغًعد غغاعقدبدغغاكيا ععقد اغغرعننطغغابعا غغًع
ةقدرب غغغادرعيتغغاعا  غغ عقالطغغبرمقنعهغغ ع زيوغغتعقدب ق ا غغ عقد اريغغ عا غغًعقدغغمعوع غغىعع،ااغغا

ع.ع(1)هت عقدنمةبعقالطبةزاي  عا
 عقدبثبغغ وعهغغ عن غغرعن با  غغاعنفغغانعرنميغغ عقدنغغمةبعهوئغغنيذغغابع  م غغاععكرغا

قدةاني عه عقداارينعقمكقناع وثعداداعاع....ع  ياكعرنمي عقدنغمةبعقدةانيغ عنرغ ع ذقع
 غغرلعنفزغغارع زيوغغتعقد اغغرعقمكقناعننع غغمن عبغغمةبعنةعن غغرقلعدغغوع كغغىع بيد غغ عازغغرع

رقلعنر غاعدغوعةجذقعسانع ىعةغ نعهغت عقدنغمةبعنةعق  غع، لمقمعقد ارعها ااعقدبداكيا  
ن عقدرب ادغرقنعقدباغغريمعع، ت غلع زيوغتعقد اغغرع حغبث  بع لغلعنفاغغلعاائغابعةنكةغغمعس  يغ ع رغاعدغغر 

ةجذقعساراعقدجحانةعقدزاةئ عاغىعذدغهع تغاةاعقدجحغانةعقدر ديهغ عقد اكيغ عقدبغ عع،قدر ايل
هإنع ىع  عقدرب ادغرعع،يثبر  اعناع ب ادرع دًعضحانةعهاك  عقطبةزاي  ععةعومعااكي 

ننعية غغغاع غغغىعقدت غغغ عقمكقنيغغغ عقدرب ادغغغرةع خغغغانسب عهغغغ عهغغغت عقدجحغغغانةعقدبغغغ عقدر ذغغغانع
ع.ع(2) ثر  اعهب ي  ع  ييذابعج ي ابع

 اغغغريمعهوئغغغا عقدبثبغغغ وعد ةا  غغغ عقدتق  غغغ عد  اغغغيكعة غغغىعضغغغ لع غغغاعطغغغا عيباغغغوىعع
ةجنعسغغانعهغغتقعق  غغمع  ريطغغابعهغغ عع،ةقدثيغغا عا غغًعقدرمسغغ عقدربروغغ عدغغاكقنةععقمكقنيغغ 

كعقمكقنيغغغغ عقدرقض  غغغغ عةقدبغغغغ ع  غغغغميعا غغغغًعهوئغغغغا ع ثب ر غغغغ عكقضغغغغلع زاااغغغغغغا عقد اغغغغغغيع
جددغ عذدغهع،عة غاعي عقمكقناعةذدغهع غ فمقبعنادزنغامعقداذغاي عع،جر يني ع دمعقد مب غ 

                                                 
(1)

ا أحكالاك التحكالٕم  17/7/1995ا حكالم وٍالائٓ بتالاسٔ   1994( لغىق 52المؼٕق التحكٕمٕق سلم ) 

املوٕمٓ لوتحكٕم التجالاسْ الالذَلٓ ا الجالضا اوَإل ا عالابك امشالاس   الظادس  ػه لشكض الماٌش 

 .  146ئلًٕ ا ص 
ا لىشالُس  نالٓ لجوالق التحكالٕم  7/8/2006ا جوغالق  2005( لغالىق 343المؼٕق التحكٕمٕالق سلالم ) (2)

 288ا ص  2006الؼشبٓ ا الؼذد التاعغ ا أدغإلظ 
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ع،قداذغارعد  اغيكعقمكقنيغ ع غىعرنميغا عضا غ عل غاعال دغاد اعقديفوغ عنغادرمقه عقد ا غغ 
يثيغغظعد  اغغرعقمكقناععادبثب وعقدغغرقض  هغغع،ة غاع  غغربع د غغ ع غغىععايغغ عقدردغ ث عقد ا غغ 

ة ىعفو عيحبدثاع   ع ةاو عقدايقارعقدري ي   عا ًعع،ضذيا عد زنامعقدردماع
ضدايصعقد ارعقمكقناع  عةجغيكعةغماعقدبثبغ وععالع ب فمقدرزااا ،عهي عهت عقدثاد ع

؛عهغغغادبثب وعقدغغغرقض  عهغغغ ععادغغغاعق   غغغانعيبغغغينعقداغغغميع زغغغ عقطغغغبع اكعقالضبدغغغاىع
لعقدرزاااا عكةنعننعيحببع عذدهعنادذمةنةعقطبع اكعقداذاي ع يض ابعد حما عه عهد

عع.عةا عا ًعقد ارقدايقارعقدري ي   عقدب ع  ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 السظمب الثاني
والسركز  ةد اإلداريه معقل الظبيعة الذاتيةأثر التحكيم الخارجي عمى 

 القانهني لإلدارة

عي ثاغغغ ةد غغغ ع بثبغغغ وعدثحغغغوعقدرزاااغغغا عهغغغ عقد  دغغغا عقدردعقد تغغغيرالعةغغغهعننعع
،عةدغرعيغ   ع(1)اغىععوغم ع غىعةطغايلع حغوعقدرزاااغا عاريغرةعيبربغ عل غاعقدبثبغ و  قياع

وعيزبر عدرةد عالع  ضتعلزنامعقداذارع قدبثب وعه ع تالعقد ايكعقمكقني عقدرةد  عنر ثب 
ةالع  بغغغمبعع،،عةقدبغغ عالع  بغغمبعلزنميغغا عقد اغغرعقمكقناع(2)قدرغغ كةشعسغغإرت بمقعةن ميبغغا

 رغاعدغرعيغكفمعنادحغ اعا غًعرنميغ ععةزاي  ععدغاكقنةعهغ ع يقج غ عقدرب ادغرنا ب ااق عقطب
غوعطغوب فمعنادزنغامعقداغارير عع،قد ارعقمكقناعةا غًعضدايدغ عقدتق  غ  ةذدغهع نعقدرثب 

ع،ازغر اعالعيتغرعلزغغرقبعهغ عقد اغرعيربغغىع ةا اغ عا غًعقدزغغ قلعةضا غغ بعع،ةقداذغاي عدرةدبغ 
كقنةعقدبغغ عالع  بغغمبعدغغاعرينعقدرغغرر هحغغيبعياغغيمعنةا  غغ عقدثغغالعلبةاوغغ عديقاغغرعقداغغا

عقال ب غغااق عقد اريغغ ع رغغاعطغغوكفمعنادحغغ اعا غغًعقد اغغرعقمكقناععنادخغغمةاعقالطغغبةزاي  عنة
،ع(3) رمعه ر عدةا   عقد ارعقمكقناعة كو غ عقد اغرعس اغرع غىعااغيكعقداغارينعقدجغاىد

عيبم غغاعا غغًعقدبثبغغ وعقدجغغانج عقطغغبع اكعقداغغارينعقدغغي ز عة ةاوغغ عدغغارينعنجزاغغ عكرغغا

                                                 
د اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُ (1)

 . 490لماسوقا لشجغ عابك ا ص 
الؼمالذ امداسْ الالالذَلٓ ٌالُ الؼمالالذ الالزْ تدشلالالً الذَلالق بُطالالفٍا عالوإلق ػالالالق ا أَ ٔدشلالً شالالخض  (2)

لؼىُْ لغ أحذ اوشخاص الإلدٕؼٕق أَ المؼىُٔق له سػأالا الالذَإل اوخالشِ ا َلاله أل وتالً ػمالُد 

تغالٕٕش ٌالزي المشانالك أَ ػمالُد شالشاا اوعالوحق لوحفالا  ػوالّ  ئلتٕاص المشانك الؼالق التالٓ ٔتإلودٍالا

اولاله الالذاخوٓ َالخالاسجٓ ا َلالذ ٔكالُن لُػالُػً اعالتغحإل ال الشَات الإلدٕؼٕالق لوذَلالق َبظالالفق 

خاطق التىمٕب ػه الدتشَإل ا لشاس لٍزا التؼشٔ، لذِ د/ ػوٓ ػوٓ ألٕه ُٔعال، ا التحكالٕم نالٓ 

 .  190ص  الؼمُد امداسٔق ا دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا
د/ ػحا التمٕمٓ ػدذي ا دَس التحكٕم نٓ لؼالجق اختحإل التُاصن االلتظادْ  لؼمالُد االعالت ماس  (3)

 . 447)دساعق حُإل أثش ال ُسات الشؼدٕق ػوّ ػمُد االعت ماس( لشجغ عابك ا ص 
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غغوعق جزاغغ عهغغ ع ادغغ عاغغرمعةجغغيكعرغغصع غغمي علبثريغغرعقداغغارينعقديقجغغاع يجبغغان عقدرثب 
ع.عع(4)قدبةاو عه عقد ار

عنفغغغغمةبغغغغتدهعهغغغغإنعقدبثبغغغغ وعقدجغغغغانج عهغغغغ عقد اغغغغيكعقمكقنيغغغغ عدغغغغرعيبم غغغغاعا  غغغغ عع
ع(1)حغغباالعرنميغغا عقد اغغرعقمكقناعقدبا وغغراقدبغغ فومعا غغًع  عةعناطغغبع اكعقداغغارينعقدغغي ز ع

قدجانج عا ًعقدةا   عقدتق   عد  ايكعقمكقني عيحبيجاعق  معةدبي   عنفمعقدبثب وع
 غغغًعقدبثبغغغ وعة ا  غغغ عقد اغغغرعقدب غغغميعدا غغغانعنفغغغمعقضب غغغانعقداغغغارينعقديقجغغغاعقدبةاوغغغ عا

عةهاابعدراعي  ع:عقمكقناع
 الفرع األول

 اختيار القانهن الهاجب التظبيق عمى التحكيم في العقهد اإلدارية

قديقجغغاعقدبةاوغ عا غغًعقدبثبغغ وعدغغوعيبغغىععالعةغهعننع ي غغيلعقضب غغانعقداغغارينعع
 ثغغغلعقهبرغغغامعقدياغغغ عةقداذغغغارع العن غغغرع جغغغااةعقدبثبغغغ وعهغغغ عقد اغغغيكعقمكقنيغغغ ع غغغىعداغغغلع

،ع(2)ةق بغغغلعقدبثبغغغ وع باربغغغ عديغغغ عقدرزاااغغغا عهغغغ ع تغغغالعقد اغغغيكعقمكقنيغغغ ع،قدرخغغغمل
ة م غغاعا غغًع جغغااةعقدرخغغملعد بثبغغ وعهغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ عقدرةد غغ ع فغغانةع خغغب  عقدعثغغثع

ة غاعع،ىعقداارينعقديقجاعقدبةاو عا ًعقدبثب وع غىعقدزا  غ عقمجمقي غ عةقدري غي   ا
 ةوغغم عهغغت عقدرحغغ د ع غغىع خغغاكلعار  غغ عهغغ ع ادغغ عاغغرمعق يغغاالعق  غغمقبعا غغًعقداغغارينع
قديقجغغاعقدبةاوغغ عنةعهغغ ع ادغغ عقال يغغاالعا غغًعدغغارينعالعي غغمبعقدبيمدغغ علغغوىعقدرزاااغغ ع

لع عغاك عقداغارينعقد غامعقدبغ ع ثبغوعرنميغا عقمكقني عةقدررر  ،عةبراعطوككاع دًع هرا

                                                 
ٔالالق ا د/ ػدالالذالؼضٔض ػدالالذالمىؼم خوٕفالالق ا التحكالالٕم نالالٓ المىاصػالالات امداسٔالالق الؼمذٔالالق َدٕالالش الؼمذ  (4)

 . 268لشجغ عابك ا ص 
 . 508د/ دَٔب حغٕه طابش ا امتجاٌات الحذٔ ق نٓ ػمذ املتضاك ا لشجغ عابك ا ص  (1)
د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغّ الجشٔغات ا وظشٔالق التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالق ا  (2)

 . 239لشجغ عابك ا ص 
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ةقدبغغغ ع بربغغغغ عقدرةدغغغ عنرابذغغغغاهاعنا ب غغغااق عةطغغغغ ةا عضا غغغ عهغغغغ عع،قداغغغارينعقمكقناع
ع.ع(3)قد ايكعقمكقني ،ع راعطوكفمعط عابعا ًعقدرداد عقدب ع م  عهت عقد ايكعدبثق ا ا

ة ي غغيلع ثريغغرعقداغغارينعقديقجغغاعقدبةاوغغ عهغغ عقدبثبغغ وعهغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ عع
ةذدغغغغغهع نع دغغغغغاد ع مهغغغغغ عقد اغغغغغرعكقيرغغغغغابع كغغغغغينعع،دغغغغغ  عنادرحغغغغغ د عقدعحغغغغغ ة عةقد و زغغغغغ 

يثاةلعسلع مبع ىعن مقبعقد ارعهغ ع ادغ عقالضب غانعقددغمي عد اغارينعةعع، ب ان  
قديقجغغاعقدبةاوغغ عا غغًعااغغرهوعقضب غغانعقداغغارينعقدغغتاعيكيغغرعةيثاغغ عنغعا غغ عة دغغادث ع

ز عالابعغانق ع ب  اغ عنادحغ اكة،عهرد ث عقدرةد عه ع ةاو عدارير اعقدي ع،(1)قدجا  
ةا ر اعن نعقداارينعقدي ز ع غوعة غ  عماغ رعقدردغ ث عقد ا غ عقدبغ ع رة  غاعقدرةدغ ع

ة غغغىعجارغغغاعاضغغغمعع،كت غغغ ع كقنيغغغ عا غغغًعقدردغغغ ث عقدجا غغغ عد رب ادغغغريىع غغغ عقمكقنة
ةدغغرعيبغغينع بةغغينقبعاغغىعدغغارينعع، دغغ ث عقدرب ادغغرعقدغغتاعيحغغ ًعدبةاوغغ عدغغارينع ثايغغر

قدرةدغ عنرغغاعيثاغغ عدغغ ع دغغ ثب ،عةقضب غغانعق  غغمقبعهغغ عقد اغغرعقدغغرةد عد اغغارينعقديقجغغاع
ع.ع(2)قدبةاو ع  اعننعيبينع ميثابعنةع رز ابع

ةيبغغينعقالضب غغانع غغميثابعنإهدغغاطعق  غغمقبعهغغ عقد اغغرعقدغغرةد عاغغىع نقك  غغوعع
ق  عنغغغادزصعا غغغًعذدغغغهعهغغغ عهغغغ ع ثريغغغغغغغرعقداغغغارينعقديقجغغغاعقدبةاوغغغ عا غغغًعقد اغغغرع غغغمع

ةيبغغغغينعع،اغغغممعقدةمهغغغانعق يادغغغغابع حغغغبا بعاغغغىعقد اغغغرعق  غغغ  نةعننعي عع،ردغغغيىعقد اغغغر
قضب انعقداارينعقديقجاعقدبةاو عا ًعقد ارع رز ابع ذقعق ي عق  مقبعه عقد ارعا غًع
 ثريرعقداارينعقديقجاعقدبةاو عا ًعقد ارعندينةع رز  عس نعيبذغ ع غىعقدنغمةبع

ع.ع(3) وى ةاو عدارينعل رع 

                                                 
إلدٕك نٓ دػُِ التحكٕم ا داس الىٍؼق الؼشبٕالق ا د/ جماإل لحمُد الكشدْ ا الماوُن الُاجب الت (3)

 .  9ا ص  2005ؽدؼق 
د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق  (1)

 .  530لماسوقا لشجغ عابك ا ص 
َامجدالالاسْ نالالٓ المىاصػالالات امداسٔالالق ا داس الفكالالش  االختٕالالاسْد/ ػوالالٓ ػالالُع حغالاله ا التحكالالٕم  (2)

 .  62ا ص  2004ا ؽدؼق   بامعكىذسٔقالجالؼٓ 
د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق  (3)

 .  538لماسوقا لشجغ عابك ا ص 
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ةقضب غغانع مهغغ عقد اغغرعد اغغارينعقديقجغغاعقدبةاوغغ عهغغ عقدبثبغغ وعهغغ ع زاااغغا عع
قد ايكعقمكقني ع  اعيزداعا ًع جمقرق عقدبثب وعنةعا ًع ي يلعقدز قلعه عقد اغيكع

عقمكقني ،عةطيبعربزاةلعس بع ز وعنادا انع:

 أواًل : اختيار القانهن الهاجب التظبيق عمى إجراءات التحكيم :
نغغغغغإجمقرق عقدبثبغغغغغ وع  غغغغغهعقدايقاغغغغغرعقمجمقي غغغغغ عقدبغغغغغ ع غغغغغزنوع جغغغغغمقرق ععيادغغغغغرع

روىع بًعيبوع حيي عقدز قلعنإ رقنع بوع قدباا  عة ثبوعطومعقدجدي  عن امعقدر ثب 
ة رةغغغغغلع جغغغغغمقرق عقدبثبغغغغغ وعنهر غغغغغ عناداغغغغغ ع وغغغغغثعننعقدايقاغغغغغرعقمجمقي غغغغغ عع،(1)قدبثبغغغغغ و

 ث  عبوع ثب وعقددث ث عقدب عطبثبوعطومعقدجدي  ع ىعة ر اعننع ككاع دًع 
ةا غغًعقد بغغ عهرجاديغغ ع  غغهعقدايقاغغرع يغغب عقدعغغالعد ة غغىعع،  بغغمبعنغغ عةدالغغلعد بزيوغغتةع

ةيبربغغ عن غغمقبعع،(2)ا غغًعدغغمقنعقدبثبغغ وعنغغادعة نعةنهغغ عقالابغغمقبعنغغ عةاغغرمع زيوغغت 
قدرزاااغ عقدبثب ر غ عنحغ ةا عةقطغغ  عهغ عقضب غانعقداغارينعقدغغتاعيةاغ عا غًع جغغمقرق ع

غغوعهغغ ع غغانعق  غغمقبعد غغتقعقداغغارينعهغغقضبةهغغ ع ادغغ عاغغرمعع،قدبثبغغ و ا  مع بغغمةكعد ر ثب 
ةدغوعيغزصعقدرخغملعع،ةا عا ًع جغمقرق عطغومعار  غ عقدبثبغ وقضب انعقدايقارعقدب عطب ع

قدردغغماع غغمق  عا غغًع اغغرنع ميغغ عق  غغمقبعهغغ عقضب غغانعقداغغارينعقديقجغغاعقدبةاوغغ ع
عا غًع جغمقرق عقدبثبغ وعع العنرغ عيربغىعقطغغبج ىعذدغهع غىع ترغيلعردغيىعدغغارينع

(ع زغغ عا غغًع اغغرنع ميغغ عن غغمقبعقدبثبغغ وعهغغ عقضب غغانع25هاغغرعردغغاعقدرغغاكةع)ع،قدبثبغغ و
فغغوعردغغاعع،ةجنعدغغوع خغغمع غغمق  عا غغًع ا غغوعهغغ ع ضذغغاا عداغغارينع  غغوىع، جمقرق غغ 
(عا غغغًع غغغ عق  غغغمقبعهغغغ عقال يغغغاالعا غغغًع بغغغانعقدبثبغغغ وعهغغغ ع دغغغمعنةع28قدرغغغاكةع)

                                                 
د/ صٔىالالق عالالالم دمحم الإلالالائٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓ ا  (1)

 . 201لشجغ عابك ا ص دساعق لماسوق ا 
د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغّ الجشٔغات ا وظشٔالق التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالق ا  (2)

 .  241لشجغ عابك ا ص 
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 ياالعا ًعقضب غانعي حبج صع ىع  هعقدزديىع  ع مه عقدز قلعه عقالعةع،ضانج ا
ع.ع(3) جمقرق  عةقضب انعقداارينعقدتاعيجذ عقدبثب وعدايقار 

هغغ عقدجغغانش،عع عتغغمعةدغغرعذهغغاعن غغ عقدياغغ ع دغغًعنرغغ عنادزحغغع عد بثبغغ وعقدغغتاعي ع
ةقضب انعن مقه عرديىعقداارينعقدردماععه ربىعد  مقبعقضب انعقدزدغيىعقدبغ ع

هغ عذدغهع العقدزنغامعقد غامعةالعيثغرع غىع غميب وعع، ب رمع  ع ابذ ا عة ا  غ عقدزغ قل
ع.ع(4)قدرةد 

ة تغرنعقمةغانةع دغًعننعق يغغاالعن غمقبعقدزغ قلعا غًع طغغزاكعقدبثبغ وع دغًع مسغغ عع
 غغغرز ابعقال يغغغاالعا غغغًعقدجذغغغيلعد ايقاغغغرعقدرب  اغغغ عق يغغغاد وع ثب رغغغ عكقيغغغوعي زغغغ عذدغغغهع

نامجمقرق عه عاليث عهتقعقدرمس ،عةدرعيايمعن مقبعقدز قلعلي غ ع جغمقرق عقدبثبغ وع
غغغمةهغغغيع غغغاعي عع، ون ريحغغغ ةهغغغيع  غغغامعن غغغمقبعقدرزاااغغغ علي غغغ عع،ة غغغ عا  غغغ عقدبثبغغغ وعقدث 

غمقبع رغ عي برغرعع،قدايقارعقمجمقي  عقدب ع ثبوعطومعقدرزااا عن ريح و ةيحرًع ثب رابع  
ا غغًع جغغمقرق عيذغغ  اعن غغمقبعقدزغغ قلعنريحغغ وعةيحغغبزرع دغغًعلزغغيكعقدبثبغغ وعذق  غغاعقدبغغ ع

ع.ع(1)    حبررع ىعااكق عةنامقبعقدبتانةعقدرةد
ةهغغغ ع ادغغغ عاغغغرمعقضب غغغانعن غغغمقبعقدزغغغ قلعد ايقاغغغرعقمجمقي غغغ عقدبغغغ ع ثبغغغوعطغغغومعع

غغوعالضب غغانعقدايقاغغرعقدبغغ عطغغب عع،ار  غغ عقدبثبغغ و ةا عا غغًعه بغغينعق  غغمع بمةسغغابعد ر ثب 
ةنيغابعسغانعع،ةد عقضب انعقدايقارعقمجمقي  عقدب ع بزاطاع  ع ي غيلعقدزغ قلع،قمجمقرق 

 جمقرق عقدبثب وعهيعقدتاعيي  عقمجمقرق عقدخب   ععق  معهإنعقداارينعقدتاعيثبو
ةبادبغغغاد عهغغغ عيبغغغينعد غغغتقعقداغغغارينع غغغ فومعا غغغًعع،قديقجغغغاع  عاا غغغاعد يدغغغلعهغغغ عقدزغغغ قل

 ي غيلعقدزغ قلعنةعقدبغرضلععًةاغ عن با غ عا غ  ععه غىع،قدةا   عقدتق  غ عد  اغيكعقمكقنيغ 
ع.ععهاءقدخب   عد يدلعه عقدز قلععقمجمقرق ه عقد ارعةجرراعي ثركع

                                                 
د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغالّ الجشٔغالات ا وظشٔالق التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالقا  (3)

 .  245لشجغ عابك ا ص 
 .  505وٕ  ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص د/ وجحا حغه أحمذ خ (4)
د/ صٔىالالق عالالالم دمحم الإلالالائٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓا  (1)

 .  205دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
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 ثانيًا : اختيار القانهن الهاجب التظبيق عمى مهضهع الشزاع في العقهد اإلدارية
ةيادرعن عقدايقاغرعقدري غي   عقديقجعغ عقدبةاوغ عا غًع ي غيلعقدزغ قل،عه غ عع

ةقدبغغ ع بتحغغغغرعهغغ عع،  غغهعقدزدغغيىعقدبغغ ع ثبغغغغوعن غغلعقدزغغ قلعلغغوىع مهغغ عقدجدغغي  
ةغمهوىعةا غغًع غيي عي يحغمعقد اغرعةقنفغغانعقدايقاغرعقداارير غ عقدبغ ع ثبغغوعقد  دغ علغوىعقد

ه يعق طادعه ع  رقنع بوعقدبثبغ وعع،قدربم ع عا   عه ع ثريرعقدثايالعةقالدب ق ا 
ع.ع(2)ة حوعقدز قلعةجر اي 

ه ةغغغهعننعقضب غغغانعدغغغارينعي ةاغغغ عا غغغًع ي غغغيلعقدزغغغ قلععوغغغمعدغغغارينعقدرةدغغغ ع
رمعق جزاغغ ع رغغ عقدرب ادغغرةعهغغ ع غغرعذق غغ عهغغيع غغرار عد رب ادغغرع غغ عقدرةدغغ عناعقدرحغغبة

 غغرعدميزغغ عدا  غغ عقدرالدغغ عا غغًع غغمىعقدرةدغغ عةي عع،ي باغغمعداريرغغابع  ثايغغرقبعلغغوىعقدةغغمهوى
ة غغتدولعساهغغ عقددغغ يبا ع،ع(1)كت غغ ع كقنيغغ ع ب ادغغرةعا غغًع زيوغغتعقد اغغرعقمكقناعقدغغرةد 

ةقدر يدا عقدب عدغرع  بم غ ع بغًعالع دغلعهغ عقدز ايغ ع دغًعقدبثبغ وعة ةاوغ عدغارينع
د بثبغ وعع  تغ عقدرةدغ عسةغمبعهغ عااغرع كقناعكةدغ عهغإذقعسارغاع، ز عومعدارير غاعقدغيع

حغغغاهر عقدرحغغغبةرميىعهغغغ عةكهغغغ عات غغغ عقدبزر غغغ عنر عع،(2)تغغغتلعن ةدعق  غغغيقلعق جزا غغغ د
قدرخغغغمةاا عقدكاغغغم عقدبغغغ عالع حغغغبة  عقدرةدغغغ عقدق غغغامعل غغغاعنريمكهغغغاع العنر غغغاعهغغغ عذق ع

ةقدي غغغيلع دغغغًععقديدغغغاعالع معغغغاعةبدغغغينةعدا  غغغ ع غغغرةلع زاااغغغا عهغغغ عذدغغغهعقد اغغغر
نةعدبةاوغغغ عق اغغغمقبعقدرةد غغغ عةديقاغغغرعقداغغغارينعع،قدبثبغغغ وعة ةاوغغغ عدغغغارينعكةدغغغ عنضغغغم ع

ع.(3)قدرةد عةقدب عدرع     اعن  عارع اد  ع جر 

                                                 
عالق لماسوالق ا د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغّ الجشٔغات ا وظشٔالق التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ ا دسا (2)

 .  571لشجغ عابك ا ص 
د/ ػحا التمٕمٓ ػدذي ا دَس التحكٕم نٓ لؼالجق التُاصن االلتظادْ لؼمُد االعت ماس ا دساعالق  (1)

حالالُإل أثالالش ال الالُسات الشالالؼدٕق ػوالالّ ػمالالُد االعالالت ماس ا بحالالث لىشالالُس بمجوالالق الحمالالُق لودحالالُ  

ا 2011دٔغالمدش  22ا  21اص ا الماوُوٕق َااللتظادٔق ا كوٕق الحمُق جالؼق الماٌش  ا ػالذد خال

 . 404ص 
د/ ػدذالؼضٔض ػدذالمىؼم خوٕفق ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق الؼمذٔق َدٕش الؼمذٔق ا لشجالغ  (2)

 .  155عابك ا ص 
د/ أششف دمحم خوٕ  حماد ا التحكٕم نٓ لىاصػات الؼمُد امداسٔالق ا ثثالاسي الماوُوٕالق ا داس الفكالش  (3)

 .  8ا ص  2010ا ؽدؼق   عكىذسٔقبامالجالؼٓ 
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ةعا غغاعقدايقاغغرعقدري غغي   عقدبغغ عي ععقضب غغانعكا  غغ عةيبربغغ ع مهغغ عقد اغغرعنثميغغ 
وعا ًعقدز قلعقدر مةي هاغرعيبيغ عن غمقبعع،(4)طغيقرع غمق  بعنةعنخغبلع غرز عقدر ثب 

ةهغغغ عهغغغت عقدثادغغغ عي بغغغ معع،قدزغغغ قلع غغغمق  عهغغغ عقد اغغغرعا غغغًعقداغغغارينعقديقجغغغاعقدبةاوغغغ 
غوعلبةاوغ عقداغارينعقدغغتاعقضبغان عق  غمقبعةالعير غهعننعيةاغغ عداريرغابعاضغم،عةدغغرع قدر ثب 
العي غزصعا  غ ع غمق  بعةيبغينعق تغا ع مهغغ عقدزغ قلعدبةاوغ عدغارينعا غًعقدزغ قلعنخغغبلع

غغ وع غغىعضغغ لعقد اغغرعةقدنغغمةبعقدرث ةغغ عنغغ عالضب غغانعقداغغارينع غغرز عيحغغبزعة عقدر ثب 
وعهغ عهغت عقدثادغ عةقطغ  عع،(1)قديقجاعقدبةاو عا ًعقدز قلع رز ابع ة كينعط ة عقدر ثب 

ةطغيبعري غ عسغ بعع،ه عقطبزعااعقدايقارععقدري غي   عقديقجعغ عقدبةاوغ عا غًعقدزغ قل
ع ىعقددين وىعةهاابعدراعي  ع:

 الهاجب التظبيق من ِقبل طرفي الشزاع االختيار الرريح لمقانهن  -1
ةي زغغغغ عذدغغغغهع هدغغغغاطعق  غغغغمقبعاغغغغىع نقك  غغغغوعهغغغغ ع ثريغغغغرعقداغغغغارينعقديقجغغغغاعع

ةيربىعننععيغمكعةغماعقضب غانعقداغارينعقديقجغاعقدبةاوغ عع،قدبةاو عا ًعقد ارع مق  
ةدغغرعي اغغممعقدةمهغغانعااغغرقبع حغغبا بعاغغىعقد اغغرعق  غغ  ،عناعق يادغغابعع،هغغ عردغغيىعقد اغغر

ةعادعغابعع،نريجع عيجبانعقدرب ادرةنعقداارينعقديقجاعقدبةاو عا غًعااغرهوال ااعد  ارع
ع اعيجبانعق  مقبعقداارينعقدتاعيثا ع دادث وع.ع

ةقالضب انعقددمي عنإنقك  وعد اارينعقديقجاعقدبةاو عا ًعقدز قلعيبينع     ابعع
غغغو غغغوعيع،(2)ةالعيتغغغياعدغغغ عننعيةاغغغ عداريرغغغابععوغغغم ع،د ر ثب  حغغغبررعةنطغغغادعذدغغغهعننعقدر ثب 

اغغغممعلغغغوىع مهغغغ عقدزغغغ قل هاغغغرع بتغغغ ع نقكةعق  غغغمقبعع،طغغغ ةا  ع غغغىعق يغغغاالعععقدبثبغغغ وعقدر 
هغ عهغيعدغارينع بغانعقالر اغاكعةالعهغيعدغارينعع،الضب انعدارينعل غرعالعا دغ عدغ عناد اغر

                                                 
د/ ػوٓ ػوٓ ألٕه ُٔع، ا التحكٕم نٓ الؼمُد امداسٔالق ا دساعالق لماسوالق ا لشجالغ عالابك ا ص  (4)

337 . 
د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق  (1)

 . 490لماسوقا لشجغ عابك ا ص 
م نالالٓ الؼمالالُد امداسٔالالق ا دساعالالق لماسوالالق ا لشجالالغ عالالابك ا د/ ػوالالٓ ػوالالٓ ألالالٕه ُٔعالال، ا التحكالالٕ (2)

 .  337ص
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ع،(3)بةغغينعدبةا اغغ عدثحغغوعقدزغغ قلثايغغرعنةع  ع بغغانعقدبزيوغغتع وغغثع بتغغ ع نقك  غغوعداغغارينع  ع
(ع غىعدغارينعقدبثبغ وع39قدردماع وثعرصعه عقدراكةع)عةهيع اعرصعا   عقدرخمل

ةا عهوئ عقدبثب وعقدااارةعقدب عيبي عا و اعن نعاع  عع1994(عد امع27قدردماعندوع)
ةجذقعدغغوعيبيغغ عقدةمهغغانعا غغًعقدايقاغغرعقديقجعغغ عقدبةاوغغ عا غغًع ي غغيلعع،قدةمهغغانع.....

مق عنرغغ عق كةغغمعقدزغغ قلع عاغغاعهوئغغ عقدبثبغغ وعقدايقاغغرعقدري غغي   عهغغ عقداغغارينعقدغغتاع غغ
 ع تغغالعهغغع،ة باوغغرعطغغ ة عقدرثبغغوعهغغ عهغغت عقدثادغغ ع،(4)ق دغغاالعة  يرغغ عنادري غغيلعا

ةالعيتغغغياعدغغغ عع،ةاوغغغ عة زيوغغغتع نقكةع مهغغ عقدزغغغ قلبلعمارغغالعطغغغ ةب علغغغلعا  غغ عقالدبغغغ قم
قد رةلعاىع ةا ا ع العه راعيب انيع  عقدزنامعقد غامعقدغرةد عةيبم غاعا غًعقطغبع اكع

ةهغغيع غغاعدغغمن عع،نةغغ نع بغغوعقدبثبغغ وعقدر ثبغغوبيغغ عا  غغ ع غغىعدحاغغلعقديقجغغاعقدبةاوغغ عقدر
دحغغغغز عع47نعقدبثبغغغغ وعندغغغغوع(ع غغغغىعدغغغغاريع1(عهاغغغغمةع)53قدرخغغغغملعقدردغغغغماعهغغغغ عقدرغغغغاكةع)

قداذغغارعقدردغغماع وغغثعدذغغاع ثبرغغ عقطغغبئزابعقداغغاهمةعهغغ ععنيذغغابعع از غغا ،عةع1994
لغغغعة نع بغغغوعقدبثبغغغ وعهغغغ عقدغغغراي عقدراا غغغ ع غغغىعع7/9/1999 بر غغغاعقددغغغاكنعهغغغ ع

وئ عقدزالعقد امعةقدب ع ادااعهو اعلعة نع بغوعقدبثبغ وعقددغاكنع غرهاع غىععمهغ عه
قدبتانةعقدرةد  علعغاني عقطغبزاكقبع دغًعننعهوئغ عقدبثبغ وعدغوع ةاغ عقداغارينعقدربيغ عا  غ ع

هاغغرعقطغغبع رعقدثبغغوعقدبثب رغغ عقداغغارينعقديقجغغاعقدبةاوغغ عةهغغيعع، غغ عقدخغغمس عقميةاد غغ 
ع.(1)قداارينعقمكقناعقدردمااع

 االختيار الزسشي لمقانهن الهاجب التظبيق عمى مهضهع الشزاع -2
 ةغغغغغغينع خغغغغغغب  ع ثريغغغغغغرعقداغغغغغغارينعقديقجغغغغغغاعقدبةاوغغغغغغ عا غغغغغغًع ي غغغغغغيلعقدزغغغغغغ قلع

ةدغغغ  ع  زغغغغًعاغغغغرمعقدغغغغزصعع،هغغغ ع ادغغغغ عاغغغغرمعقدغغغزصعا  غغغغ ع غغغغمق  عهغغغ علزغغغغيكعقد اغغغغر
ا  غغغغغغغ عقرب غغغغغغغارعكةنع نقكةعق  غغغغغغغمقبعقدربزاااغغغغغغغ عهغغغغغغغ عقضب غغغغغغغانعقدايقاغغغغغغغرعقدري غغغغغغغي   ع

                                                 
 . 485د/ وجحا حغه عٕذ أحمذ خوٕ  ا التحكٕم نٓ المىاصػات امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  (3)
د/ صٔىالالق عالالالم دمحم الإلالالائٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓ ا  (4)

 .  212ص  دساعق لماسوق الشجغ عابك ا
(1)

ق  115لغالىق  8( دػُِ بإلحن حكم التحكالٕم سلالم 17حكم لحكمق اعتتىاف الماٌش  ا الذائش  ) 

 .  7/9/1999. ا جوغق 
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لغغغغغغغلعيب غغغغغغغوىعقدكخغغغغغغغفعةقدبثغغغغغغغماعاغغغغغغغىع نقك  غغغغغغغوعع،(2)ةاوغغغغغغغ عا غغغغغغغًعقدزغغغغغغغ قلقديقجعغغغغغغ عقدب
ةذدغغغغهع غغغغىعضغغغغ لعبغغغغمةبعقدزغغغغ قلعع،قدذغغغغرز  عهغغغغ ع ثريغغغغرعقداغغغغارينعقديقجغغغغاعقدبةاوغغغغ 

غغغغوعهغغغغ عقدكخغغغغفعاغغغغىعع(3)ةبغغغغمةبعقدب ادغغغغر ةهزغغغغاكعقد ريغغغغرع غغغغىعقداغغغغمقيىع حغغغغاارعقدر ثب 
عقمنقكةعقدذغغغغغرز  عد  غغغغغمقبعنخغغغغغ نعقضب غغغغغانعقداغغغغغارينعقديقجغغغغغاعقدبةاوغغغغغ عا غغغغغًعقد اغغغغغر

 وغغغغثعيغغغغرلعذدغغغغهعا غغغغًعننعقدةغغغغمبعق جزاغغغغ عدغغغغرعع،كغغغغإكنقشعةغغغغماعقدةعغغغغا عقدبخغغغغمي  
غغغغغغوعةقطغغغغغغبرلعا غغغغغغًعقداغغغغغغارينعع.(1)قن ذغغغغغغًعدغغغغغغارينعقدرةدغغغغغغ عقدرب ادغغغغغغرة ةجذقع اغغغغغغوىعد ر ثب 

عع.كةنععوم عقديقجاعقدبةاو عا ًع ي يلعقدز قلعقدب معن عة عا 
ثبغغوعطغغ ة عةقطغغ  عهغغ عقدبثغغماعةقدكخغغفعاغغىع نقكةع مهغغ عقد اغغرعيبغغينعد ر عةع
ة  نحا عقدب ادرعدبثريرعق تا ع نقك  وعه ع ةاو عقداغارينعقدرزاطغاعا غًعع،قدذرز  
غغغوعهغغغ عهغغغت عقدثادغغغ ع،قدرزاااغغغ  غغغوعهغغغ ع ادغغغ عاغغغرمعع،ة غغغ كقكعطغغغ ة عقدر ثب  ةا غغغًعقدر ثب 

قالطبراللعاىع  هعقمنقكةعقدذرز  عقدعثثعاىعقداارينعقدري غيا عقدر يغوعدةا  غ ع
ع،ندغينةع بيغ عة ا  غ عقدرزاااغ عة ا  غ عقدب ادغرقدب ادرعدبةا ا عدي عة حيي عقدز قلع

ةهغيع غاعع،ة ثا عقدرد ث عةقد ربع ىعقد تيرعد بثب وعه ع زاااا عقد اغيكعقمكقنيغ 
رغغغصعا  غغغ عقدرخغغغملعقدردغغغماعهاغغغرعرغغغصعا غغغًع ةاوغغغ عقداغغغارينعذق عقددغغغ  عقديف اغغغ ع

عناابعانق عقدر يرغ عهغ ع ثريغرعقداغارينعقديقجغاعقدبةاوغع،نري يلعقدز قل ع، ه وعيببفح
ةالعةغغهعننع يدغغفعقدرخغغملعقدردغغماعهغغ ع  غغهعقدثادغغ عيرةغغلعضةغغينةعناداغغ ع وغغثعدغغرع

ع،(2)يدلعق  معدبةاو عدارينعالعي مبعقدبيمدغ علغوىعقد اغيكعقمكقنيغ عةقد اغيكعقدررر غ 
ة ىعفو عسانعنةدغًعنادرخغملعننعيغزصعا غًع ةاوغ عن بغامعقداغارينعقدغي ز عقدردغماع

                                                 
د/ جماإل لحمُد الكشدْ ا المالاوُن الُاجالب التإلدٕالك نالٓ دػالُِ التحكالٕم ا لشجالغ عالابك ا ص  (2)

161  . 
الٓ لوؼمالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالق ا د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغّ الجشٔغات ا وظشٔالق التالُاصن المال (3)

 . 253لشجغ عابك ا ص 
د/ ػوالالٓ ػوالالٓ ألالالٕه ُٔعالال، ا التحكالالٕم نالالٓ الؼمالالُد امداسٔالالق ا دساعالالق لماسوالالق ا لشجالالغ عالالابك ا  (1)

 .  346ص
د/ طالالدشْ الغىُعالالٓ ا أثالالش التحكالالٕم نالالٓ الؼمالالُد امداسٔالالق ػوالالّ اختظالالاص المؼالالاا امداسْ ا  (2)

 .  146دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
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نةعقضب انعدغارينعي ضغتعلزنغامعع،د تقعقداارينعنةعقديمرح ع العقر رقمعقضب انعق  مقبع
قداذارعقدر كةشعةقدزنمي عقدرحبا  عد  ايكعقمكقني عةذدهع يابابعا ًعقدةا   عقدتق   ع

ع.ع(3)دب هعقد ايكعة راي عد رداد عقدثويي عقدب ع ثرو اعهت عقد ايك
ةيبم غغغاعا غغغًع ثريغغغرعقداغغغارينعقديقجغغغاعقدبةاوغغغ عهغغغ عقد اغغغيكعقمكقنيغغغ عهغغغ ععع

هاداغغارينعع،عنفغغانعقدربم عغغ عا و غغاعنرغغاعيبيقهغغ ع غغ عضدي غغ  عقد اغغيكعقمكقنيغغ  ثريغغرعق
ةا عا ًع ي يلعقدز قلعي ة عهوئ عقدبثب وع ثاةدغ ع اغاكةعقد  دغ عقد اريغ علغوىعقدر ع

ةيبيدفعذدهعن عةهعا ًع ا   عقدزنامعقداارير عقدتاعيزبر ع د  عقداغارينعع،ن مقه ا
ع،اغارينعقديقجغاعقدبةاوغ عا غًع ي غيلعقدزغ قلكرغاعيبم غاعا غًعقضب غانعقدع،(1)قدرةا 

ةقدتاع وعقدبيقه عا   عنإنقكةعق  مقبعج لعن مقبعقدرزااا عيثبم ينعةي ب  ينعنراع
ع غغز و   غغاه بع دغغًعذدغغهعيرةغغلع غغرار ع زيوغغتعدثبغغوعع،دغغرعييم غغ عهغغتقعقداغغارينعا غغًعسغغل 

بامقنعهغا بمقمعق  غمقبعد اغارينعقدجغاىعقديقجغاعقدبةاوغ عطغوبم اعا  غ عقطغع،قدبثب و
ع.ععع(2)قدر ا   عةفا عقدرحبةرميىعه عقدب ا لع  عقدرةد 

عا  غ عهغإنعقضب غانعقداغارينعقديقجغاعقدبةاوغ عدثحغوعقدرزاااغا عقمكقنيغ عع ةبزارب
ةهغغيع غغاعي  غغ اع بارغغ عع، كرغىعنهروبغغ عهغغ ع اغغرقنع غغاعي ثااغغ ع غغىعنفغانعقيتال غغ عد ةغغمهوى

قدرزاااغ عقمكقنيغ ع غىع  غيلعقدبثب وعناغرنع غاعي  ة غ عقداغارينعقديقجغاعقدبةاوغ عا غًع
ةباغغرنعه غغوعع،(3)د ي غغيلع دغغًع حغغيي عد رزاااغغ ع ثاغغ ع دغغاد ع مهغغ عقد  دغغ عقد اريغغ 

ة اع م عءعن ع ىع ثاو ع د ث عاا  عع،ذدهعقداارينعد ةا   عقدتق   عد  ايكعقمكقني 
ضا غ عةيجب فعذدغهعنثحغاعنضغتعقدزنغامعقداغارير عقدر ةاغ عنايقاغرعع،داكقنةعقدرب ادرة

                                                 
د/ نالالإاد الالالذٔب ا المحّكالالم الالالذَلٓ َوظالالم تىالالاصع المالالُاوٕه الُؽىٕالالق ا بحالالث لىشالالُس بمجوالالق دلشالالك  (3)

 .  41ا ص  2008لوؼوُك االلتظادٔق َالماوُوٕق ا المجوذ الشابغ ا الؼذد ال اوٓ ا 
ا د/ صٔىالالق عالالالم دمحم الإلالالائٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓ  (1)

 .  216دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص
د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغالّ الجشٔغالات ا وظشٔالق التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالقا  (2)

 .  257لشجغ عابك ا ص 
د/ صٔىالالق عالالالم دمحم الإلالالائٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓا  (3)

 .  219ص  دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا
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ةاغغ عا غغًعقدزغغ قلعإذقع غغوعقال يغغاالعا غغًعقضب غغانعدغغارينعي عهغغع،يكعقمكقنيغغ ع غغىعار غغ نغغاد ا
ةسغانعهغتقعقداغارينعي ضغغتعلزنميغ عقد اغرعقمكقناعةيكسغرعا غغًعذق  غ عةقطغبا د  عدةا  غغ ع

ا غغغًع  غغغهعقدةا  غغغ عقدتق  غغغ عد  اغغغيكععهغغغ عيبغغغينعهزغغغاكع غغغ فومع،قدتق  غغغ عد  اغغغيكعقمكقنيغغغ 
هيغ عهغت عقدثادغ عع،العي ضتعلزنمي عقد ايكعقمكقنيغ عقمكقني عن ب ع اع ذقعسانعقداارينع

ع.برافلع  عقدرب ادرع   ا ب فمع  هعقدةا   عقدتق   عة كينعقمكقنةعه ع مس ع  ع
ةذدغغهع نعقمكقنةعع،ةدغغرعيبغغينعذدغغهعهغغيع ثغغلعقددغغ يب عهغغ عقضب غغانعقداغغارينع

ةا ًعع،رغير ايزبر عدتق عقدزنغغغغامعقداارير عقدتاعيزبر ع د  عداعطبح ًعدبةاو عداريرابع
ةي ثغغاهظعا غغًعع،قد بغغ عيحغغ ًعقدرب ادغغرعدبةاوغغ عداريرغغابعي ثاغغ عدغغ عقدةر روزغغ عةق  غغان

ةستدهعيح ًعدبةاو عدارينعي ثرع ىعط ةا عقمكقنةعع، ايد عقدراد  ع ىعةنقرعقدب ادر
عع.يرةعقدرب ادرةعدرنعقدرحبةالعنراعط  يكعا   عناديا
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 الفرع الثاني
 مشازعات العقهد اإلداريةي الُسحّكم ف سمظة

وعنثحاعقضب ان عقداارينعقديقجاعقدبةاو عا غًعقدزغ قلع  جب فعط ةا عقدر ثب 
ع غغغغىعقدزا  غغغغ عقمجمقي غغغغ عنةعقدري غغغغي   ع غغغغىعار غغغغ  ةدغغغغتدهعيحغغغغبيجاعق  غغغغمعع،طغغغغيقرب

غغغوعهغغغ عقدثغغغادبوىعفغغغوعربةغغغمبعدا غغغانعنفغغغمعذدغغغهعا غغغًع قدب غغغميعدزةغغغاالعطغغغ ةا عقدر ثب 
عقني ع.عقدةا   عقدتق   عد  ايكعقمك

 أواًل : سمظة الُسحّكم في اإلجراءات التحكيسية
غغوعا غغًع ةاوغغ عقدايقاغغرعقداارير غغ عقدبغغ عقضبانهغغاعق  غغمقبعع يابدغغمعكةنعقدر ثب 

ن غاعهغ ع ادغ عاغرمعع،ةالعيتياعد عقد رةلعاغىع  غهعقدايقاغرع،دبثبوعقدراي عقدبثب ر  
رغوىعيرب كغينععهغإنع،  امعق  مقبعلبثريغرعقدايقاغرعقمجمقي غ عد غراي عقدبثب ر غ  قدر ثب 
ه غغغ عطغغغ ة ع مرغغغ عهغغغ عع،(1)طغغغ ةا عساوغغغمةعةةقطغغغ  ععهغغغ ع زنغغغ وعقمجغغغمقرق عقدبثب ر غغغ 

ةدكغغىعهغغت عقدحغغ ة عد حغغاعطغغ ة عع، ثريغغرعقمجغغمقرق عقدر يرغغ عدكغغلعرغغ قلعا غغًع غغرة
غغوعيتغغاعا  غغ عقالدبغغ قمععع، ة اغغ ع غغىعسغغلعدوغغر ه زغغاكعدوغغيكع م عةغغ عنةا  غغ عارغغلعقدر ثب 

وعذق ع ا   عدذاي  عه ع لعقدز قلةذدهع نع  ر عقدر عع،ل ا ةدتدهعيتغاعا غًعع،ثب 
وع مقااةعقداويكعقن    ع:(2)قدر ثب 

ةهغغ عق بغغمقمع اغغرنعقدرحغغاةقةعع،ةجغغيلعق بغغمقمعقدذغغرارا عق طاطغغ  عدثغغ عقدباا غغ ع-1
ة اغيالعع،ةق بغمقمع اغرنعقدريقج غ ع،ةق بمقمع غ عقدغرهالعدكغلع غمبع،لوىعقدجديم

ة زادخ عازا غمعقديقدغ عع،قدر ثب رينععكلعضدوع ىعقدجديمعه عننعيحبر ع د  
عةقداارين.

غغوع حغغاواع برغغ ع،ق بغغمقمع اغغرنعقدبحغغاواع-2 ةهغغت عدااغغرةعيتغغاعع،ه تغغاعا غغًعقدر ثب 
غغوع غغىع حغغاواع ا  غ عقالدبغغ قمععل غغاع ال عهغغ ع غغادبوىعهرغغاع ادغ ع ايغغارعق  غغمقبعقدر ثب 

                                                 
د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق  (1)

 . 576لماسوقا لشجغ عابك ا ص 
د/ صٔىالالق عالالالم دمحم الإلالالائٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓ ا  (2)

 . 221دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
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ةق ضغغغغم ع ذقعسغغغغانعقداغغغغارينعقدرةاغغغغ عا غغغغًع جغغغغمقرق عقدبثبغغغغ وعالعيخغغغغبماعع، برغغغغ 
عاواعقدثبوعقدبثب ر ع. ح

ةجغغيلعق بغغمقمعقدايقاغغرعقن غغمةعهغغ عدغغارينعكةدغغ عقدبثبغغ وعةقدبغغ ع  باغغمع غغىعقدزنغغامعع-3
غغوعطغغ ة عةقطغغ  عة مرغغ عهغغ عطغغومع جغغمقرق عع،ةبجغغ بعهغغت عقداوغغيكع،(1)قد غغام ه  ر ثب 

عقدراي عقدبثب ر  عةهاابععدكلعر قلعا ًع رةعةةهاابعدةا   عقد  د عقدب ادري .ع

 لُسحّكم في مهضهع الشزاعثانيًا : سمظة ا
غغغوعهغغغ ع ي غغغيلعقدزغغغ قلعهغغغ ع غغغيرعقداغغغارينعقدغغغتاعقضبغغغان عع  بثغغغركعطغغغ ة عقدر ثب 

غوعلبةاوغ عع،ق  مقبعقدربزااا عد يدلعه ع زاااا  و ةه ع اد عقالضب انعي ب معقدر ثب 
قدايقارعقدري ي   عقدرثركةع ىعدحالع مهغ عقدزغ قلع ارغاالبعدراغرنعطغ ةانعقمنقكة،عةدغرع

ةدغغرعيبياغغغغغينعهغغ عقداغغغغاداعع،غغغغغمقبعدغغارينعكةدغغ ع  وزغغ عد  ةاغغغغغ عا غغًعقدزغغ قليجبغغانعق  غ
ةذدغغهعالدبزغغالعق  غغمقبعنغغ نعقدايقاغغرعقدرةد غغ عع،مضذغغالع ي غغيلعقدزغغ قلعدايقاغغرعكةد غغ 

غغغوعطغغغ ةا ع غغغ ا عهغغغ ع ةاوغغغ عهغغغت عقدايقاغغغر(2)نكةغغغمع  ر غغغ   وغغغثعع،،عةطغغغ ة عقدر ثب 
وع غىع  اغارعع،انعن   ايابدمعكةن عا ًعق بمقمعهت عقدايقارعني ابعس ه عيحبة  عقدر ثب 

ريح عننعي زخئعديقارعجريرةعدبةا عا ًعقدرزااا عةجالعسانع بر ع  م ابعد عة ن،ع
وع مقج  عةمةاعقد اغرع بغًعدغيع غرلع اووغمعهغ عقدنغمةبعقدجانج غ ع ةالعير هعقدر ثب 

ع.ع(1)ت عد عقداارينعذده ادراعدوعي ععقدرث ة عناد ار
ق  غغمقبعلبثريغغرعقداغغارينعقديقجغغاعقدبةاوغغ عة حغغوععن غغاعهغغ ع ادغغ عاغغرمع  غغامع

هي عهت عقدثادغ ع كغينعطغ ة عقدعثغثعاغىعدااغرةع طغزاكع  يرغ عدةا  غ عقدزغ قلعع،قدز قل
ع،ةدغغغغ عقدعثغغغغثعهغغغغ عقدايقاغغغغرعقدري غغغغي   عقدرةد غغغغ ع،دبثريغغغغرعقداغغغغارينعقديقجغغغغاعقدبةاوغغغغ 

                                                 
(1)

ٕاط ػٕغّ الجشٔغالات ا وظشٔالق التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالقا د/ سٔاع ئل 

 لشجغ عابك ا ص 
د/ صٔىالالق عالالالم دمحم الإلالالائٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓ ا  (2)

 . 223دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا دساعالالق د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ  (1)

 َلا بؼذٌا .  581لماسوقا لشجغ عابك ا ص 
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هغغ عهغغتقععكغغ امقبعةاغغاكق عقدبتغغانةعقدرةد غغ عد ةعا غغاعا غغًعقدزغغ قلعةدغغ عطغغ ةب عقديقطغغ  
ه تاعننع كينعقدايقارعقدري ي   عقدرةعا عع،قدخ نع الع اع  انيع  عقدزنامعقد ام

ةسغغتدهع غغمةنةعننع كغغينع  غغهعقدايقاغغرعقداارير غغ ع  يرغغ عع،عوغغمع جاديغغ عد زنغغامعقد غغام
ةجذقع غغغوع ثريغغغرعقداغغغارينعقديقجغغغاعقدبةاوغغغ عا غغغًع ي غغغيلعقدزغغغ قلعع،(2)دري غغغيلعقدزغغغ قل

غغوعلبةاوغغ ع  غغهعقدايقاغغرعة غغيالبعم غغرقنعيع،قدر غغمةيعا غغًعهوئغغ عقدبثبغغ و اغغيمعقدر ثب 
ع بوع ثب ر عااكلعدثحوعقدز قلع.عع

ةقدرب ادغغغرع   غغغاع برةغغغلعهغغغ عع،ة رغغاعالةغغغهعه غغغ عننع دغغغ ث عقمكقنةعقدرب ادغغغرةع
ع، غغلع غغاعدغغرعيةغغينعلوز رغغاع غغىع زاااغغا عن طغغملعةدغغاع ربغغىع ثق اغغابعد ردغغ ث عقد ا غغ 

وعن ع ىعطما عة مةر عه عقديدلعه عةهتقعهيعقد ربعقدرزخيكع ىعقدبثب وعدراعيبح
قدرزاااغغغا عنجغغغ بعقداذغغغارعقمكقناعقدغغغتاعدغغغرعي ضغغغتع غغغىعقديدغغغاع غغغاعالعيبزاطغغغاع غغغ ع

ةدغغتدهع كرغغىعهزغغاعة بت غغًعنهر غغ عقدبثبغغ وعدواغغرةعقديطغغو  عقداذغغاي  عع،(3) ا  غغ عقد اغغر
ةضا غغغغغغ عقد اغغغغغغيكعقدرةد غغغغغغ عقدرم عةغغغغغغ عع،قدرزاطغغغغغغع عديغغغغغغ ع زاااغغغغغغا عقد اغغغغغغيكعقمكقنيغغغغغغ 

،عة غغ كقكعنهر غغ عقدبثبغغ وع(4)ةقدبغغ ع بة غغاعطغغما عقديدغغلعهغغ عقدرزاااغغا عناالطغغبةرانق 
لبثق اغغغ عد بغغغيقانعقدرغغغاد عد  اغغغرعقمكقناعهغغغ ع ادغغغ ع  غغغميعقد اغغغرعدرجغغغا مع كقنيغغغ عنةع

ذدغغغهعقدبغغغيقانعقالدبدغغغاكاعقدغغغتاعيرةغغغلعع،قدبدغغغاكي عنةع غغغ يبا ع اكيغغغ ععوغغغمع بيد غغغ 
دذغغغغغغجر عقدرب  اغغغغغغ عنهر غغغغغغ عددغغغغغغي عد رب ادغغغغغغرعنةعقدرحغغغغغغبةرمعهغغغغغغ عقد اغغغغغغيكعقمكقنيغغغغغغ عق

ع.ع(1)نادرخمةاا عقالدبداكي 

                                                 
د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغّ الجشٔغات ا وظشٔالق التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالق ا  (2)

 .  265لشجغ عابك ا ص 
ساعالالق د/ لظالالإلفّ ػدذالمحغالاله الحدشالالٓ ا التالالُاصن المالالالٓ نالالٓ ػمالالُد اموشالالااات الذَلٕالالق ا د (3)

 .  583لماسوقا لشجغ عابك ا ص 
د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغالّ الجشٔغالات ا وظشٔالق التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالقا  (4)

 271لشجغ عابك ا ص 
د/ ػحا التمٕمٓ ػدذي ا دَس التحكٕم نٓ لؼالجق اختحإل التالُاصن االلتظالادْ لؼمالُد االعالت ماس  (1)

ق ػوالالّ ػمالالُد االعالالت ماس( لجوالالق الحمالالُق لودحالالُ  الماوُوٕالالق )دساعالالق حالالُإل أثالالش ال الالُسات الشالالؼدٕ

 . 433َااللتظادٔق ا عابك امشاس  ئلٍٕا ا ص 
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وع  بغ مع وعناضب بعقداارينعقدرةا عا ًعقدز قلعهادر ثب  ة جب فعط ة عقدر ثب 
ةالعير غغغغهع يحغغغغومع  غغغغهعقدايقاغغغغرعع،لبةاوغغغغ عقدايقاغغغغرعقداارير غغغغ عقدبغغغغ عقضبانهغغغغاعق  غغغغمقب

ق  غمقبعا غًععاغايمقبعد بيحغومعقدحغايرعهغ عدذغارعقدرةدغ ع الع ذقعق يغ قداارير  ع يحومقبع  ع
غغغوع يغغغي يعناددغغغ  عه بغغغينعدغغغ عطغغغ ة ع غغغلعقدزغغغ قلعةهاغغغابعدايقاغغغرعع،ذدغغغه ةجذقعسغغغانعقدر ثب 

ةيبم اعا ًعذدغهع ايغا  ع غىع ةاوغ عديقاغرعقداغارينعقدري غيا عع،قد رقد عةقمرداب
ع الع اعسانع ز اع ب  اابعنادزنامعقد امع.ع

عسغغغغانع     غغغغابعلبةاوغغغغ عدغغغغارينع نقكةع مهغغغغ ع غغغغوعطغغغغيقرب نةعع،قدزغغغغ قلةطغغغغ ة عقدر ثب 
ع،(2) ةاو عديقارعقد رقد عةقمردابعلوىعقدةمهوىعه عذق عط ةا عقداا  عقمكقناع

غغوعطغغ ة عقدثبغغوعنادب ييذغغا عقدرزاطغغع عةهحغغخعقد اغغرعقطغغبزاكقبع دغغًعهكغغمةعقدبغغيقانع ه  ر ثب 
ثغغغ عهغغغ عق بغغغمقمع ايدغغغغغ عةقدغغغتاعا غغغًعنطاطغغغ اعيبغغغينعد رب ادغغغرع غغغ عقمكقنةعقدع،قدرغغغاد 
غغوعع،قدرادوغغغغ  نيذغغابعقدثبغغوعنغغادب يي عقدكا غغلعقطغغبزاكقبعدزنميغغ عارغغلعق  وغغمع ذقعةد ر ثب 

ه وئغغا عقدبثبغغ وعع،(3) م غغاعا غغًع دغغمها عقمكقنةعسحغغ ة عاا غغ عايغغاكةعن عايغغ عقدراد غغ 
قدرةد  ع العرنمهاع زااا عن غرعن مقه غاعقدرةدغ عنةعن غرعنةجا غ اعقد ا غ ع غ ع غمبع

ةد عةقدبغ عيحغبامالع زيوغتهاع غرةعننعقد ايكعقمكقني عذق عقدةان عقدغرع  خومع دًنجزا ع
ةسةوغغمقبع غغاع ثغغرلع اووغغمق عع، يي غغ ع زخغغ عهغغ علوئغغ عط اطغغ  عةقدبدغغاكي ع بحغغوعنغغادبةين

ةهغ عقداادغغاعع،قطغبةزاي  ععهغ عنفزغارع زيوغتعقد اغيكع رغاعيةوغمعقدرزاااغ علغوىع مهغ عقد اغر
عةينةعنةسغغغاديبيغغ عق  غغمقبعهغغ عقد اغغغيكعقمكقنيغغ عقدرةد غغ عا غغغًعننعقدباوغغمق عقدح اطغغ  ع

عثملع  رع اوومق عنطاط  عه عقد ارع.عقد
غغغغوعهغغغغ عهغغغغت عقدثادغغغغ ع يحغغغغومعقدخغغغغمةاعقدب ادريغغغغ عةهاغغغغابعد اغغغغارينع ةيتغغغغياعد ر ثب 

ةدغغرعع،ةجذقعدغغ معق  غغمع غغىعرا  غغ عقد غغاكق عقدرةد غغ ع،قديقجغغاعقدبةاوغغ عا غغًعقدري غغيل
كنجاعهوئا عقدبثبغ وعقدرةد غ عا غًع ةاوغ ع اغرنع عغاكلعق  بغامعلباوغمعقدنغمةبعناع

                                                 
د/ صٔىالالق عالالالم دمحم الإلالالائٓ ا وظشٔالالق الظالالؼُبات المادٔالالق دٕالالش المتُلؼالالق نالالٓ التشالالشٔغ الؼشالالالٓا  (2)

 .  223دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ ا دساعالق لماسوالقا  د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغالّ الجشٔغالات ا وظشٔالق (3)

 .  272لشجغ عابك ا ص 
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ة  رعقدةينةعنةعقدثملعن غرقلعدغاكنةعا غًع  غرقلعع،(1)اومعقدنمةبعقدح اط  رنمي ع 
عقدرقض   عنةعقدرةد غ  ةدغرع غككاع دغًعهحغخعقد اغرعع، اومعه ع  انعقد ايكعقمكقني عطيقرب

ة غغغىعنهغغغوعع،نةع اغغغاكةع يه اغغغ عنإاغغغاكةعقدبغغغيقانعقدرغغغاد علغغغوىع اغغغيالعقدرب ادغغغرعةقدب ق ا غغغ 
 بغغوع غغاكنعاغغىععمهغغ عقدبتغغغغانةعقدرةد غغ علعغغاني ععقدبةا اغغا عقد ر  غغ عهغغ عهغغتقعقدخغغغغغغ ن

 وثعذهااع دًعننعقدباومعقدتاع رلعنفغمعفغينةعع،(7365(عه عقداذ  عندوع)221)
ةقال تغغغا عقدرجب غغغفعد ثبي غغغ عقدتريغغغرةعةقدح اطغغغ عقدتريغغغرةعد رةدغغغ عهغغغ ع تغغغالعقدح اطغغغ ع

اعهغ عقدرةد  عيرةلع اوومق عنطاط  ع تو عد ةغمبعقدرب ادغرعهحغخعقد اغرعقدربزغاالع يد غ
غغوعطغغ ة عةقطغغ  عهغغ ع غغلعقدزغغ قلعع، غغالعاغغرمع يهاو غغاعضغغ لع غغرةع  ايدغغ  ةيبغغينعد ر ثب 

،عةةهاغغابعد غغت عقددغغينةعهغغلعيبغغينعد بثبغغ وعقدجغغانج ع(2)ةهاغغابعدايقاغغرعقد رقدغغ عةقمردغغاب
ع؟ع عةقدرمس عقداارير عداكقنةكعقمكقنييع  ادعقدةا   عقدتق   نفمعا ًع
 وعدغغغ عنفغغغمعا غغغًعقدةا  غغغ عقدتق  غغغ ع دغغغًعننعقدبثبغغغع(3)ذهغغغاعجارغغغاع غغغىعقدياغغغ عع

هجذغغغيلعقد اغغغرعقمكقناعد بثبغغغ وعيغغغكفمعا غغغًع ل غغغانع رووغغغ  عةا غغغًعع،د  اغغغيكعقمكقنيغغغ 
هجذغغغغيلعقد اغغغغرعقمكقناعد بثبغغغغ وعيدغغغغ اع  غغغغ عع،ضدغغغغايصعقد اغغغغرعقمكقناعقدتق  غغغغ 
ةياغرةعذدغهعع،روغ عقد اغرعقمكقناعاغىعقد اغرعقدرغرر قدبح  وعنجذيا عدزنغامعدذغاي عي ع

هخغغغماعقدبثبغغغ وعيغغغكفمعا غغغًعضدغغغايصعقد اغغغرعقمكقناعع،بغغغ وعقدجغغغانج ج   غغغابعهغغغ عقدبث
ةضذغغغيلعقمكقنةعد بثبغغغ وعيغغغكفمعا غغغًع ل غغغانع رووغغغ عقد اغغغرعقمكقناع غغغىع وغغغثع غغغر ع

ع،ق داد عنادرمه عقد امعة ىع وثعدرنةعقمكقنةعا ًع ذروىعقد ارعةمة ابعقطبةزاي  ع
وغغ علغغوىعقد اغغرعةضا غغ ع غغالعضذغغيلعقدبثبغغ وعدزنغغامعدغغارير عةدذغغاي عالعي غغمبعقدبرو

هجذغيلعقد اغرعقمكقناعع،ةييارعقد ارعةم ابع ىعقدخمةاعقدب ع روغ  ع،قمكقناعةقدررر 

                                                 
(1)

د/ ػوالالٓ عالالوٕمان الإلمالالاَْ ا لالالذِ تالالأثش وظشٔالالق الؼمالالذ امداسْ بالتُعالالغ نالالٓ الوجالالُا لوتحكالالٕم ا  

 .  920دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
ا دساعالق لماسوالق ا  د/ سٔاع ئلٕاط ػٕغّ الجشٔغات ا وظشٔالق التالُاصن المالالٓ لوؼمالذ امداسْ (2)

 .  272لشجغ عابك ا ص 
 .  258حتّ  256ساجغ د/ جابش جاد وّظاس ا الؼمُد امداسٔق ا لشجغ عابك ا ص  (3)
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قدبغ عننفاهغاعاعد بثب وعل ت عقددينةعيككاع دًعهرمع هوعازا معرنمي عقد ارعقمكقنع
ع.عقداذارعقمكقناع

هتقعقدمناعةذهاع دغًعننع كنقشعةغماعقدبثبغ وع(1)ةدرعضادفعجاراع ىعقديا عع
ةجررغاعيب  غ عع،ذق  عالعيكفمعا ًعقدةا  غغغغ عقدتق  غ عةقدجا غ عناد اغغغغيكعقمكقنيغ ه ع رع

ق  غمعنرغر ع ذغروىعقد اغرعد خغمةاعقالطغبةزاي  عععوغمعقدر ديهغ عهغ عقداغارينعقدجغاىع
هغغإذقعةجغغر عقدخغغمةاعقالطغغبةزاي  ععسغغانعقد اغغرعع،روغغ عقد اغغرعقمكقناعاغغىععوغغم ةقدبغغ ع  ع

ع.رر ابعةجنعدوعييجرعسانعاارقبع ع كقنيابع
 وغثعذهغاعع،ثايرقبع ىع  هعقدرح د ق جتع يديابع  عع(2)ةهزاكعجاراع ىعقديا عع

 دغغًعننعنفغغمعةغغماعقدبثبغغ وعا غغًع ي غغيمعة ل غغانعقد اغغرعقمكقناع ررغغاعيب  غغ عنا طغغادع
ن غغغاعقد اغغغيكعقمكقنيغغغ عقدرحغغغغراةع ةغغغلعااغغغيكعقالدبغغغغ قمععع،نغغغاد ايكعقمكقنيغغغ ععوغغغمعقدرحغغغغراة

ها  لعهو اعقضبدغاىعع،اايكقبع كقني علزصعقداارينععةقدبينيرعةق ةاالعقد ا  عه  
ة غىعع،قداذارعقمكقناعلزنمعقدرزاااا عقدرب  ا عل اعة ةاو عن بامعقداغارينعقمكقناع

ع،جغغلعنبير غغاعااغغيكقبع كقنيغغ عهغغ عق  غغلفغغو عهغغإكنقشعةغغماعقدبثبغغ وعهغغ عهغغت عقد اغغيكعالعي ع
قمكقناعةيةاغغ ع زغغ عطغغرالعقدغغراي عن غغامعقداذغغارعةيبم غغاعا غغًعةغغماعقدبثبغغ وعهو غغاع

حرا عه  عقدبغ عيغكفمعهو غاع  ععن اعقد ايكعقداومع،ن مقبعقدز قلقداارينعقدتاعق ي عا   ع
 غغىع ا  غغ حعقد اغغرعق  غغمعيبيدغغفععاوغغمةدغغرعي عع، كنقشعةغغماعقدبثبغغ وعهغغ عقد اغغرعقمكقناع

هغغإذقعع،عوغغمعقدر ديهغغ عهغغ عهغغتقعقد اغغرع غغىعار غغ ًع غغر ع غغيقهمعقدخغغمةاعقالطغغبةزاي  عا غغ
ةجنعدوع بيقهمعسانعقد ارع رر ابع  ع   ن عننعقد ايكعقدب عع،رع كقنيابع يقهم عسانعقد ا

ا غًع اغيالعةةقجعغا عسغلع غمبعهو غاعقال يغاالعيغرنشعل غاعةغماعقدبثبغ وععادعغابع غاعيغبوع
ا ًع نقكةعقدةمهوى،عةعقمكقنةعنح ةا  اعقالطبةزاي  علرد ،عةيبيدفع ر ع رب عقدرةد عن
                                                 

(1)
د/ ػظم  ػدذهللا الشالٕ  ا التحكالٕم نالٓ الؼمالُد امداسٔالق رات الإلالابغ الالذَلٓ ا لشجالغ عالابك ا  

 . 239ص 

مداسٔق ا دساعالق لماسوالق ا لشجالغ عالابك ا ص د/ ػوٓ ػوٓ ألٕه ُٔع، ا التحكٕم نٓ الؼمُد ا -  

338  . 
(2)

د/ طالالدشْ الغىُعالالٓ ا أثالالش التحكالالٕم نالالٓ الؼمالالُد امداسٔالالق ػوالالّ اختظالالاص المؼالالاا امداسْ ا  

 . 142ا  141دساعق لماسوق ا لشجغ عابك ا ص 
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دبثبغغ وعةقدبغغ عيغغبوعهو غغاعقال يغغاالعخغغان  عقكرغغاعننعقال يغغاالعا غغًعقدبثبغغ وع غغىعضغغ لع  ع
اغغممعلغغوىع ا غغًعقدبثبغغ وعن غغرع لغغمقمعقد اغغرعق  غغ  عالعيغغكفمعلتق غغ عا غغًع ا  غغ عقد اغغرعقدر 

حغغبالعاغغىعقد اغغرعق  غغ  ،عةبادبغغاد عالعيغغكفمعا غغًع ا  غغ عه غغيعق يغغاالععع  عع،قدةغغمهوى
عقد ارعة ل انع رو  عع.

ا ًعقدةا  غ عقدتق  غ ع راعطا عننعقدمناعقدحال عيت لعنفمعقدبثب وععةيبذ ع
سرغاعننعهغتقعع،د  ايكعقمكقنيغ عدا غمقبعا غًعةغماعقدبثبغ وعهاغءعكةنع خغان  عقدبثبغ و

 وثع ب فمع ا  غ ع  غهعع،ق فمعيزثدمعنيذابعه ع اد عقد ايكعقمكقني ععومعقدرحراة
ع.قد ايكعليجيكعةماعقدبثب وعة ر ع يقهمعةمة ابعقطبةزاي  ععناد ارع ىعار  ع

 رأي وُنزيف إلى ما أستشد إليو من مبررات ما يمي :ونحن نؤيد ىذا ال
قد اغغغرعقمكقناعقدغغغرةد عدغغغ ع ا  بغغغ عقدجا غغغ عةقدبغغغ عيتغغغاع مقاا  غغغاعازغغغرع لمق غغغ ،عع-1

 وغغغغثع ب ادغغغغرعقدرةدغغغغ عنةعج غغغغ عقمكقنةع غغغغ ع حغغغغبةرمعيزبرغغغغ عدرةدغغغغ عنجزا غغغغ عةالعيثرغغغغلع
داغيلع ثينغا عةرنمقبعال ب اشعقدرةد عملمقمع ةلع  هعقد ايكعسانعاللغرع غىعع،جزحوب ا

هادرحغبةرمع نعدغوعع،قدرب ادرعق جزا عةقدب ع برةلعه عةماعقدبثب وع رايغ عدردغ ثب 
تغغاابعن  يقدغغ عة دغادث عةيرضغغغلعهغ عا دغ ع  ادريغ عيترع زغغاضغغابع  يرابعةا زابعه ىعي ع

ه غغتدهعه غغيعيتغغرعهغغ عةغغماعقدبثبغغ وعقدذغغرار عةقدةاغغ عهغغ عقد تغغيرعع،دغغرع ذغغمعنردغغادث 
عي ع اعدرعيةمنع ىع زاااا ع.عدت  ع ثايرةعد

 ذقع ذغغرىعةغغماعقدبثبغغ وع ةاوغغ عدغغارينعنجزاغغ ععوغغمعقداغغارينعقدغغي ز عالعي ضغغتعع-2
لزنغغامعقداذغغغارعقدرغغ كةشعةالعي غغغمبعقدبيمدغغغ علغغوىعقد اغغغرعقمكقناعةقدرغغرر عهغغغ عةغغغهعننع

بروغغ عهغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ عةيثم  غغاع غغىعذدغغهعيياغغرعقدرةدغغ عنةعج غغ عقمكقنةع مس هغغاعقدر ع
ةي ا   غاعا غًعدغرمعقدرحغاةقةع غ عقدةغمبعع،ق عقدراغمنةعد غاعهغ عقد اغيكعقمكقنيغ قال ب غااع

ق جزاغغغ ع رغغغاعدغغغرعيذغغغمعنادردغغغاد عقدثوييغغغ عةقالدبدغغغاكي عقدبغغغ ع حغغغ ًع  غغغهعقد اغغغيكع
ن غغغاع ذقع ذغغغرىعةغغغماعقدبثبغغغ وع ةاوغغغ عدغغغارينعي ضغغغتعنادبيمدغغغ علغغغوىعرغغغيا عع،دبثق او غغغا

 عا غًع ا  غ عقد اغرعن عهغ عهغت عقدثادغه ىعيكفمعقدبثبغ وعلغرةعع،قد ايكعقمكقني عةقدررر  
ةدغغغتدهعنةدغغغًعنادرخغغغملعقدردغغغماعقدبغغغرضلعةقدغغغزصعا غغغًع غغغمةنةعننعع،ة ل غغغانع روغغغ  
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يجبغغانع مهغغ عقد  دغغ عقدب ادريغغ عهغغ ع ادغغ عاغغرمع ةاوغغ عقداغغارينعقدغغي ز عداريرغغابعي ضغغتع
ةقدبيمد علوز غاعةبغوىعقد اغيكعع،نادزنامعقدر كةشعد باا  عةي مبعرنمي عقد ايكعقمكقني 

ثاغغ ع رايغغ ع دغغ ث عي عنرغغاعًعقدةا  غغ عقدتق  غغ عدب غغهعقد اغغيكعررر غغ عةذدغغهع يابغغابعا غغقد
ه رغغغ بعنيذغغغابعناااغغغرةعالعع،قدرةدغغغ عهغغغ عقدثيغغغا عا غغغًع دغغغادث اعقالدبدغغغاكي عةقدثوييغغغ 

هإرغغ ع ذقعسغغغانع غغىعقدذغغغمةناعننع  تغغ عقدرةدغغغ ع دغغًعقدبثبغغغ وع بغغغًعع، غغمنعةالع غغغمقن
جغغتلعن ةدعق  غغيقلعق جزا غغ عهغغ عةعع،يربز غغاع لغغمقمعهغغت عقد اغغيكعم غغ طعقدبدغغاكها

 ال عننعذدهعيتاعنال عيبينعا غًعع،بلعقدب قيرعقدكاومعه ع توعقدرعاكال عقالدبداكي 
رمسغغغ  عن حغغغالعقدردغغغاد عقدثوييغغغ عد غغغع كعلبةاوغغغ عدغغغارينعالعي بغغغمبعد خغغغجصعقد غغغامع

قدغغتاع اغغمن ع عغغاك عقداغغارينعقد غغامعةقدبغغ ع حغغب ربع ثاوغغ عقدردغغاد ععقدر بروغغ عقداغغارير 
ةهغغ عهغغت عع، عةييذغغ  اعا غغًعقدردغغاد عقدخجدغغ  عد ةغغمبعقدرب ادغغرع غغ عقمكقنةقد ا غغ

ع،قدثادغغ ع ثاغغ عقد غغربعقدرزخغغيكع غغىعقدبثبغغ وعهغغ ع رايغغ ع دغغ ث عقدرحغغبةرمعق جزاغغ 
عة راي ع داد عقدرةد عقدرب ادرةع.ع

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 الخاتــــــــمة:

ىعقد اغيكع ا  ب غاعقدتق  غ عقدرحغبا  عاغكقنيغ عقم اغيكعنغ نعد  وخوض لمالا عالدك
ع جذ ع وثع،قدجا  عقدب ع  ربز اع ىع كقنةعقدرمه عقد امعة ثاو عقدرد ث عقد ا  

  غغغهعقد اغغغيكعدزنغغغامعدغغغارير عةدذغغغاي عيجب غغغفعاغغغىعقدزنغغغامعقدغغغتاع جذغغغ عدغغغ عقد اغغغيكع
هاغغرع  زحثغغاعقمكقنةعق ب غغااق عهغغ ع يقج غغ عع،قدررر غغ عدرغغاعد غغاع غغىع ا  غغ عذق  غغ عضا غغ 

ةقدب عنرابذاهاع رب هعقمكقنةعط ةا ععرق  اعقدررر  قدرب ادرع   اعالع ر ك اعه ع  اد
بربغغ عقدرب ادغغرع   غغاعنثاغغيالعالعرنوغغمعد غغاعيةق ب غغااق عهغغ ع يقج غغ عقدرب ادغغر،عةسغغتدهع

ةذدهعال دالعقد ارعنادرمه عقد امعةةجيلعقدثمىعا ًعقطبرمقن عع،ناداارينعقدجاى
 وعهغغ عقد اغغيكعقدبثبغغعقدرخغغملعةدغغرعنجغغااع،ةقربنغغامعطغغوم عنرغغاعي ثاغغ عقدردغغ ث عقد ا غغ 

هغ عةغهعننع كنقشعةغماعقدبثبغ وعع،كهغ عار  غ عقدبزر غ ةعتتلعقالطغبةرانق عدعقمكقني ع
هغغ عقد اغغغيكعقمكقنيغغغ عي  غغغرعن غغغرعق  غغغينعقد ا غغغ عدت غغغاعقالطغغغبةرانق عق جزا غغغ ععةجغغغتلع

ع،ةق ةغغجاىعقد ا غغ ع قدرب ادغغريىعد غغرضيلعهغغ عا دغغا عقدبدغغاكي عة تانيغغ ع غغ عقدرةدغغ
ثبغغ وعةطغغو  عق  غغانعةقدةر روزغغ عد رحغغبةرميىعدكيرغغ عيرةغغلعرةغغلعةجغغيكعةغغماعقدب وغغثعي ع

هغغادبثب وعع،ةطغغو  عطغغمي  عةه ادغغ عة  ثايغغرةعدثحغغوعهغغ ع حغغوع زاااغغا عقد اغغيكعقمكقنيغغ 
طغغغ   عقمجغغغمقرق ع بحغغغوعنحغغغما عقداغغغاعة حغغغيي عقدزغغغ قلعدرغغغاع بربغغغ عنغغغ عهوئغغغا ععةطغغغو  

إل ٌالزي الذساعالق َلذ تُطوىا لاله خالح اي عساه  عنةا   عقد اغرعقمكقناعقدبثب وع ىعكنق

 لؼذد له االعتىتاجات َالتُطٕات كالتالٓ : 

 أوالً: االستىتاجات:

د غغغغاع ا  ب غغغغاعقدتق  غغغغ عاغغغغىعقد اغغغغيكعقدجا غغغغ عالن عا  غغغغاعقديفوغغغغ ععقمكقنيغغغغ قد اغغغغيكعع-1
ةالع كبحغغاع  غغهعقدةا  غغ عقدتق  غغ ع العع،نغغادرمقه عقد ا غغ عة ثاوغغ عقدردغغ ث عقد ا غغ 

عانعقد ارع كقنيابعةه عننع كغينعقمكقنةع مهغابعلبيقهمعقدخمةاعقدة ف ع  تبر  عالاب
ه عقد اغرعةننعيبغينع بدغ بعلزخغااعقدرمهغ عقد غامعةننعيبذغرىعةغمةاعقطغبةزاي  ع

عالع ةولعه عقداارينع.
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 ت غغغلعقمكقنةعهغغغ ع مسغغغ عدغغغارير ع  بروغغغ عاغغغىععقمكقنيغغغ قدةا  غغغ عقدتق  غغغ عد  اغغغيكعع-2
ينعد غاع غىعقدحغ ةا عقدرب ادرع   اعدثم  اعا غًع ثاوغ عقدردغ ث عقد ا غ عه بغ

ةهغغغغت عقدحغغغغ ةا عد حغغغغاعع،قالطغغغغبةزاي  عقدبغغغغ عالع ةوغغغغلعد غغغغاعهغغغغ عقداغغغغارينعقدجغغغغاى
عداارير  عقدرامنةع.ط ةا ع ة ا عللع رانط اعقمكقنةعه ع يرعقدذيقنءعق

  ت عقمكقنةعد بثب وعدرغاعي ثااغ ع غىع  قيغاعاريغرةعة ثاوغ عقدردغ ث عقد ا غ عقدبغ عع-3
طبةرانق عة ثعق همقكعةقدخغمسا عد ب ادغرع   غاع ح ًعقمكقنةعدبثق ا اعدتتلعقال

عر قلعنجديىع  هعقدب ادرق ع.علديجيكع رار عه اد ع الع رةع
قدبثب وعةطو  عدارير  ع حبا  عاىعناد عقديطايلعقداارير  عد يدلعه عقدرزااغا عع-4

عةهيعدايوعنخبلعنطاط عا ًع نقكةعق  مقبعةب رع جااةعقدرخملعقد تيرعد بثب و.ع
قدبثبغغغغ وعع وغغغغثعي  غغغغرقدغغغغرقض  عي ثاغغغغ ع دغغغغ ث عقمكقنةعةقدرب ادغغغغرع   غغغغاععقدبثبغغغغ وع-5

ع،سراعنر عةطو  عه اد عد ثديلعا ًع ايد د رب ادرع  عقمكقنةعقدرقض  ع رار ع
بةاوغغ عقداغغارينعقدغغي ز علي ثاغغ عقدبثبغغ وعقدغغرقض  ع دغغ ث عقمكقنةعقدرب ادغغرةعكرغغاع

هغغ ع تغغالعاايكهغغاععدغغاكقنةةقدر روغغ عقدغغتاعيكسغغرعةي ثغغاهظعا غغًعقدرمسغغ عقدجغغاىع
ع. دو اعقمكقنةع ىع  هعقد ايكععقدااي عقدب ع م   ثاو عةعع،قمكقني 

قدبثبغغغ وعقدجغغغانج عي ثاغغغ ع دغغغ ث عقمكقنةعةقدرب ادغغغرع   غغغاعسرغغغاعهغغغيعقدثغغغالعهغغغ عع-6
نادةا  غ عقدتق  غ عد  اغغيكعقدبثبغ وعقدغرقض  ع غالع ةاوغ عدغغارينع ي غيا عي بغمبع

عقدر برو ع.ععقمكقنةة مس ععقمكقني 
بةاوغغ عقداغغارينعلعقدبثبغ وعقدغغرقض  عالعيغغكفمعا غغًعقدةا  غغ عقدتق  غ عد  اغغيكعقمكقنيغغ ع-7

هغغ ع تغغالععدغغاكقنةةقدر روغغ عقدغغي ز عقدغغتاعيكسغغرعةي ثغغاهظعا غغًعقدرمسغغ عقدجغغاىع
ع.عاايكهاعقمكقني 

ةي بغمبعلزنميغغ ععي ضغغتعلزنغامعقداذغارعقدرغ كةشدغارينعبةاوغ عقدبثبغ وعقدجغانج علع-8
عةهاابعد ت عقددينةعا ًعقدةا   عقدتق   عد  ايكعقمكقني ع.عالعيكفمعقد ايكعقمكقني 
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دغغارينعنجزاغغ ععوغغمعقداغغارينعقدغغي ز عالعي ضغغتعلزنغغامعبةاوغغ عقدبثبغغ وعقدجغغانج علع-9
العي بمبعلزنمي عةعقداذارعقدر كةشعةالعي مبعقدبيمد علوىعقد ارعقمكقناعةقدررر ع

عتق   عد  ايكعقمكقني ع.يكفمعةهاابعد ت عقددينةعا ًعقدةا   عقدعقد ايكعقمكقني 
نفمعقدبثب وعا ًعقدةا   عقدتق  غ عد  اغيكعقمكقنيغ ع غم عءعنادايقاغرعقدري غي   عع-10

د يدغغلعهغغ عقدرزااغغا عقدزاةغغئ عاغغىع  غغهعقد اغغيكعهغغإذقعسارغغاعقدايقاغغرعقدري غغي   ع
ع.ه عنفمعد بثب وعةقد ب ع ث  ععلزنامعقداذارعقدر كةشقدر ةعا ع  ضتع

 ثاوياً: التىصيات:

ةغغغغماعقدبثبغغغغ وعهغغغغ عقد اغغغغيكعقمكقنيغغغغ عةقد تغغغغيرعع كنقشاغغغغرمعقدبيطغغغغ عهغغغغ عمةنةع غغغغع-1
نا يغغغغاالع  حغغغغبالعا غغغغًعقد اغغغرعطغغغغيقرعهغغغغ عقدبثبغغغغ وعقدغغغغرقض  عنةععخغغغان  عقدبثبغغغغ ودر ع

 هذلع.ن وثعيبينع مس عقالكقنةعقدبثب وعقدجانج ع
قدردماع  ريلعقدزديىعقدر ب  ا عنادبثب وعهغ عقد اغيكعقمكقنيغ عادرخملعنعر واع-2

هغغ ع ادغغ عنعاب غغاعهغغ عقد تغغيرعد بثبغغغغغ وعننعيبغغينعقدت غغا عقمكقنيغغ عدغغ قمعةع نذغغمةنع
ن غغامعهوئغغا عقداغغارينعقديقجغغاعقدبةاوغغ عهغغيعقداارغغغغغينعقدردغغماعةننعيغغبوعقدبثبغغغغغ وع

ةهغغ ع  غغهعقدثادغغ ع بثاغغ عقد رقدغغ عةقديدغغلعهغغ عقدزغغ قلعنادحغغما عع،قدبثبغغ وعقدي ز غغ 
اذغغارعةقدبثبغ وعهغ عذق عقديدغغاعهاغرع غوعقدترغغ علغوىع روغ ق عقد تغيرعد ع،قدرة يبغ 

نج عيتغاع دغ قمع مهغ عقدزغ قلعقضب غانعقدبثبغ وعقدجغاعةبجدغيىع،ه ع  غهعقدثادغ 
حغغغبا  عقداغغغارينعقدردغغغماعنةعناعدغغغارينعي ضغغغتعلزنميغغغ عقد اغغغيكعقمكقنيغغغ عسزنميغغغ ع  ع

ناعقضب انعداريرابعي ضتعلزنامعقداذارعقدرغ كةشعةقدزنميغ عقدرحغبا  عع،ةداير علتق  ا
ع. يابابعا ًعقدةا   عقدتق   عدب هعقد ايكعد  ايكعقمكقني 

دحغغغغز عع47نع ت غغغغ عقدرةدغغغغ عندغغغغوع(ع غغغغىعدغغغغاريع58رغغغغصعقدرغغغغاكةع)  غغغغريلع غغغغمةنةعع-3
 م واعقدعة نعا ًعقد ايكعقدبغ ع  غرنشعةغماعقدبثبغ وعكةنعنادزصعا ًعع1972

قدثدغغيلعنناعقدترل غغ عقد ري  غغ عداحغغر عقديبغغي عةقدبخغغمي عنرت غغ عقدرةدغغ عداغغلع
يبذرىعةم ابعد بثب وع ذقعساراع  ر عقد اغرع بتغاةاعضرحغ عع لمقمعناعاارع كقناع

عةغغماةهغغيعع،ةغغماعقدبثبغغ وع غغ عقدردغغ ث عقد ا غغ ع  يرغغ  ب كغغرع غغىعداالبعجز غغ ع
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 غغىعةجغغيكعهغغتقعةجالعهرغغاعقد اغغمةع،عقدبثبغغ وعالجغغيهماعةقجغغاعقال بغغمقمعددغغث عق يغغا
وعقدبثبغ قنيغ ع غ عاغرمع م وغاعنةغ نعق يغاالعا غًعقدت غ عقمكقدزصعةهتقعقالدب قمع

عةقدب كغغرع غغىع  يرغغ عهغغ ع ادغغ عاغغرمعقدثدغغيلعا غغًعنناع كقنةعقديبغغي عقدرجبدغغ 
 .عةماعقدبثب وع  عقدرد ث عقد ا  

ةقدغغتاعنجغغااعقدبثبغغ وعع1997(عدحغغز عع9قدبي غغ  عنذغغمةنةع  غغريلعقداغغارينعندغغوع)ع-4
عهغغغغ عقد اغغغغيكعقمكقنيغغغغ عةنةسغغغغلعقالضبدغغغغاىعنرغغغغز ع ذنعقد تغغغغيرعد بثبغغغغ وعد غغغغيايم

ع،وىعقد اغغيكعقمكقنيغغ عقدرقض  غغ عةقد اغغيكعقمكقنيغغ عقدرةد غغ كةنعقدبيمدغغ علغغعقدرجغغبصع
ه تغغاعننعيبغغينعقمذنعنغغاد تيرعد بثبغغ وعهغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ عقدرةد غغ علوغغرع ت غغ ع

ةذدغغغهعدرغغغغاعدغغغغرعع،خغغغغان  عقدبثبغغغغ و ت غغغغ عقدرةدغغغغ عدخغغغماعنةع  عنعقدغغغيانقرعن غغغغرع دغغغمق
دغ عيبذرىعقدبثب وعه ع ةلعهت عقد اغيكع غىعاغميعقدزغ قلعا غًعهوئغ عضغانشعقدرةع

ة ثروغلعع،قد ا غ كةنعام  عا ًعهوئ ع ثب وعة ز  عنرغاعدغرعيذغمعنادردغ ث ع
تدهعنكاغًعد ث ةغ عهع،جمقرعهتقعقدبثب و قدثبي  عقدردمي عن  عارع اد  ع جر 

ة عةابعدررانط عقدبثب وعهغ ع زاااغا عقد اغيكعقمكقنيغ عنالعيبغينعقمذنعنغاد تيرع
ع. بثب وعلورعقديايمعقدرجبصعة ر د

قدبغغغغ ع بيغغغغ ع غغغغ عقدزنغغغغامعقداغغغغارير ععق رنرغغغغ عقداارير غغغغ اغغغغركع غغغغىعع غغغغمةنةع ثريغغغغرع-5
قدردغماعة  ضغتعلزنغامعقداذغارعقدرغ كةشعةرنميغ عقد اغيكعقمكقنيغ عةج غا ع ثبغغ وع
  وز عن رعكنقط عقدرمع ىعدالع جبدوىعن رمع  فومع  هعقدايقروىعا غًعقدةا  غ ع

د بثبغ وعد غت عنادزصعا غًعقد تغيرععقمكقني قدتق   عد  ايكعقمكقني عة ثعقدت ا ع
عقدت ا عة ةاو عن رعهت عقدايقروىع العقد تيرع دًعقدبثب وع

 " وآخر دعىاهم أن الحمذ هلل رب العالميه "
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 قائمة المراجع
 أوالً: الكتة والمؤلفات:

دحغانعع،قلىع زنينع)عاارهللاعن ررعلىعقدربغممعنلغ عقدثحغىعلغىعن رغرعق ردغانا( -1
عكةنعطز عرخمع.ع،قدااهمةع، ع  عكقنعقدر انبع،قد ملعاللىع زنين

 زخغغ ةعقدر غغانبعع،ن بامعقدرعغغاك عهغغ عقداذغغارعقمكقناعقديمرحغغ ،ك/عن رغغرعيحغغماعع-2
عمع.1991قدةع  عقدباط  عع،نامطبزرني 

ع، زخ ةعقدر انبعنامطبزرني ع،قدبثب وعقالضب اناعةقمجعاناعع،قديهاعك/عن ررعنليع-3
ع2001 ع  ع

كقنعقدز ذغغغ عع،عB.O.Tقداغغغي عع عةااغغغيكقد اغغغيكعقمكقنيغغغع،ك/عن رغغغرعطغغغ   علغغغرنع-4
ع2010قدةع  عقدةار  عع،قد مب  

كقنعقدز ذغ عع، ناهمعقدح ة عقد ا  عه عقد ايكعقمكقني ع،ك/عن ررعاةرانع  اكع-5
ع1973 ع  عع،قد مب  

كقنعقديكغغمعع،قدبثبغغ وعهغغ ع زاااغغا عقد اغغيكعقمكقنيغغ ع،ك/عنةغغمبعخعض وغغلع رغغاكع-6
ع2010 ع  عع،قدتا   عنامطبزرني 

كقنعةغغغبا عع،قدتغغغ قرق عقدذغغغاعة عهغغغ عقد اغغغرعقمكقناعع،ك.عنغغغ ةاعياطغغغوىعنغغغ ةاعع-7
ع2011 ع  عع،د زخمعةقدام ت ا 

كقنعقدز ذغغ عع،كنقطغغ ع اانرغغ ع،قدبثبغغ وعهغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ ع،ك/عجغغالمعجغغاكعردغغمع-8
ع.ع2005 ع  عع،قد مب  

كقنعع،وقداغغغارينعقديقجغغغاعقدبةاوغغغ عهغغغ عكاغغغي عقدبثبغغغ ع،ك/عجرغغغالع ثرغغغيكعقدكغغغمكاع-9
ع2005قدز ذ عقد مب  ع ع  ع

ع،قدةع غ عق ةدغًع،قدتغ رعق ةلع،قداغارينعقمكقناعع،ل انعكدييد ا غ ع،جينشعهيكقلع-10
ع،قدركطحغغغغغ عقدتا ل غغغغغ عد رنقطغغغغغا عةقدزخغغغغغمعةقدبيايغغغغغ ع، مجرغغغغغ ع زدغغغغغينعقداا غغغغغ 

ع2004 ع  عع،لومة 
عك/عجغغينج عةغغيو عطغغانا،عقدبثبغغ وعة غغر عجغغيقاعقد تغغيرع د غغ عديغغ عقدرزاااغغا ع-11

ع2005كقنعقدز ذ عقد مب  ع ع  عع،ه ع تالعقد ايكعقمكقني 
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قدبيقانعهغغ عقد اغغرعقمكقناعقدغغرةد ع،قدرحبخغغانعقدغغرسبين/ع غغاامعلوغغي  عقدردغغماعع-12
ع.ع2010 ع  عع،كقنعقدز ذ عقد مب  ع،)قديوريهعغعقدويرحبمقل(

دغغغغارينعقدبثبغغغغ وعع،ك/ع حغغغغوىع لغغغغمقه وعض وغغغغلع،ك/ع حغغغغامعن رغغغغرعهغغغغ لع زدغغغغينع-13
ع،كقنعقدز ذغغغغ عقد مب غغغغ ع،2011دحغغغغز عع84قدر غغغغرلعنريجغغغغاعقدرمطغغغغيمعقديمرحغغغغ ع

ع.ع2013 ع  ع
كقنعع،ق ب ااق عقدح ة عقد ا  عهغ عقد اغيكعقمكقنيغ ع،ك/ع ررعخع ررعقدخ رار ع-14

ع2007 ع  عع،قدرةاياا عقدتا ل  عنامطبزرني 
 عكقنعقدز ذغع،كنقط ع اانرغ ع،ك/ع رراعا  عارم،ععقدبثب وعه عاايكعقمكقنةع-15

ع1997 ع  عع،قد مب  
قدخغغغا لعهغغغ عقد اغغغيكعقمكقنيغغغ عهغغغ عع،قدرحبخغغغانعقدغغغرسبينع/عضادغغغرعااغغغرقديباطعخع-16

قدرمسغغغغغ عقداغغغغغي  عع،2008 غغغغغيرعن بغغغغغامعقدرثبرغغغغغ عقمكقنيغغغغغ عقد   غغغغغاع بغغغغغًعاغغغغغامع
ع.ع2009قدةع  عق ةدًعع،دا رقنق عقداارير  

كعقالدبغغ قمععقال تاهغغا عقدثريةغغ عهغغ عااغغيعع،ك/عكةيغغاع حغغوىع غغالمعااغغرعقد نغغ وع-17
كقنعقدز ذغغغ عع،ة ةا اا  غغغاعا غغغًعااغغغيكعقدازغغغارعةقدبخغغغاولعةراغغغلعقدر ك غغغ عاقداغغغي ا

ع2010قد مب  ع ع  ع
ع،قد ايكعقمكقني عةق  يقلعقد ا  عع،ك/عننهاعهيك ،ععكنةدعه عقداارينعقمكقناعع-18

ع.ع1994 ع  عع،كقنعقدز ذ عقد مب  
كقنعع،وىعقد غامعةقدجغاىااغيكعقدرخغانس علغوىعقداةغااع،ك/عنجاع ثريكع غاجىع-19

ع.ع2010 ع  عع،قدز ذ عقد مب  
كنقطغغ ع ةا ق غغ عا غغًعن بغغامعع،ك/عطغغ ورعقدحغغورعا غغ ،عع اغغرنعقدغغره عن غغرمعقدبزيوغغتع-20

ع2006 ع  عع،كقنعنليقدرترعد ةعاا ع،قداذارعقمكقناعه ع دم
(عدحغغغغغز ع89دغغغغغارينعقدرزاددغغغغغا عةقدر قيغغغغغرق عندغغغغغوع)ع،ك/ع غغغغغ طعقدغغغغغريىعهغغغغغيااعع-21

كنقطغغغ ع ث و  غغغ ع   غغغو   ع اانرغغغ عع،قد ر  غغغ عةقدث غغغيلعقداارير غغغ قدرخغغغاكلعع،1998
ع2012 ع  عع،كقنعقدز ذ عقد مب  ع،د  ايكعقمكقني 
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ع،ك/عفغغمة علغغرةا،عقدزنميغغ عقد ا غغ عهغغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ عكقنعقدز ذغغ عقد مب غغغ عع-22
ع.1991 ع  ع

رعدذغاع، حئيد  عقدرةد عاىعناراد غاععوغمعقدب ادريغ ع،ك/ع تراع ر اعقدز ماعع-23
ع.ع1997قدةع  عقدةار  عع،كقنعقدز ذ عقد مب  ع،قدب يي 

كقنعع،قدتغغ رعق ةلع،قديطغغ ءعهغغ عقداغغارينعقمكقناعع،ك/عخع غغ طعااغغرعقداغغري عع-24
ع2003 ع  عع،قدز ذ عقد مب  

ع2004 ع  ع،كقنعقدز ذ عقد مب  ع،قدت رعقدةار ع،قديط ءعه عقداارينعقمكقناعع-ععع
ععععععع،كقنعقدز ذغغغغغغغغ عقد مب غغغغغغغغ ع،نعقمكقناعقدر ا غغغغغغغغمق  غغغغغغغغيلعقمطغغغغغغغغ    عد اغغغغغغغغاريعع-ععع

ع.ع1999 ع  
قدبثبغغ وعهغغ عقدرزاااغغا عقمكقنيغغ عقد اريغغ ععع،نع.عك/عااغرقد  ي عااغغرقدرز وعض  يغغ ع-25

عع2011 ع  عع،نامطبزرني  زخ ةعقدر انبعع،ةعومعقد اري 
هغغ عع.B.O.Tااغغيكعقداغغي عع،قدرحبخغغانعقدغغرسبينع/عااغغرقديباطعلوغغي  ع تغغاااعع-26

ع.2008 ع  عع،كقنعةبا عد زخمعةقدام ت ا ع،رينعقدرااننعقداا
كقنعقدز ذغغغغغ عع،قدبثبغغغغغ وعهغغغغغ عقداغغغغغارينعقمكقناعقدردغغغغغماعع،ك/عا يغغغغغ ةعقدخغغغغغمي ع-27

ع1993 ع  عع،قد مب  
ع،قدبثبغغ وعهغغ عقد اغغيكعقمكقنيغغ عذق عقدةغغان عقدغغرةد ع،ك/عادغغراعااغغرهللاعقدخغغ خع-28

ع2008قدةع  عقدةار  عع،كقنعقدز ذ عقد مب  
دريطغغغغغغيا عقدخغغغغغغا   عهغغغغغغ عع،نع/عخعقدحغغغغغغورع،رحبخغغغغغغانع/عا غغغغغغ عقدغغغغغغريىعايغغغغغغرقنقدع-29

ع،قدرمسغغغغغغغ عقداغغغغغغغي  عدا غغغغغغغرقنق عقداارير غغغغغغغغ ع،قدتغغغغغغغ رعقدمقنغغغغغغغ ع،قداذغغغغغغغارعقمكقناع
ع.كةنعطز عرخم

ع،قدبثب وعقالضب اناعةقمجعاناعه عقدرزاااغا عقمكقنيغ ع،ك/عا  عاييع حىع-30
ع2004 ع  عع،كقنعقديكمعقدتا   عنامطبزرني 

قدزنغغغامعقداغغغارير عدامق غغغ عقدبغغغ ضومعهغغغ عقد اغغغيكعع،/ع غغغر اعن رغغغرعييطغغغفععزغغغايوكع-31
عع2010 ع  عع،كقنعقدز ذ عقد مب  ع،قمكقني 
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قداا غغ عقمكقناعة ةاوغغ عدغغيقروىعع،قدرحبخغغانعقدغغرسبينع/عخع غغاهمعنلغغيعقد زغغوىع-32
قدر قيغغرق عةقدرزاددغغا عا غغًعقد اغغيكعقمكقنيغغ عةهاغغابع  بغغامع ت غغ عقدرةدغغ ع بغغًع

ع2011 ع  عع،قدرترعد ةعاا عكقنعنليع،قدكبالعقدةار عةقدةادثع،2011اامع
قدبتغغارعقدت غغا عقمكقنيغغ عد بثبغغ وعهغغ عقد اغغيكعع،ك/ع ثرغغيكعقدحغغورعارغغمعقدبثوغغياعع-33

ع2003عنامطبزرني كقنعقدرةاياا عقدتا ل  عع،قمكقني 
كقنعع،.B.O.Tقدغغيجو عهغغ عااغغيكعقداغغي عع،ك/ع دغغةيًعاارقدرثحغغىعقدثعخغغ ع-34

ع.ع2008 ع  عع،معةقدام ت ا ةبا عد زخ
كقنعع،قدبثبغغغغ وعهغغغغ ع زاااغغغغا عقد اغغغغيكعقمكقنيغغغغ ع،ك/عرتغغغغ رع حغغغغىعن رغغغغرعض وغغغغلع-35

ع2004ع،2003قدةع  عقدةار  عع،قدز ذ عقد مب  
عمق غغغ عقدبغغغ ضومعهغغغ عقد اغغغرعقمكقناعةنفمهغغغاعهغغغ ع حغغغوومعع،ك/عردغغغمعقدغغغريىعنخغغغومع-36

ع2007 ع  عع،طبزرني نامكقنعقديكمعقدتا   عع،كنقط ع اانر ع،قدرمه عقد ام
عB.O.Tقدرخغب  عقداارير غ عقدبغ ع ةومهغاعااغغيكعع،ك/عةقيغلعخعقدحغورع طغرااولع-37

ع2011 ع  ع،نامطبزرني كقنعقدتا   عقدتريرةعع،كنقط ع اانر ع،ة اعيراف  ا
ع،قدبثب وعه عقدرزاااا عقمكقني عقد اري عةعومعقد اري ع،ك/عيحماعخعقد دانع-38

ع2010 ع  عع،كقنعقدز ذ عقد مب  ع،نر كنقط ع ث و   ع اا
 : الرسائل العمسيةثانًيا

ع،كنقطغغغ ع اانرغغغ ع،ااغغغرعق ب غغغااعقدرمقهغغغ عقد ا غغغ ع،ك/ع لغغغمقه وعقدرطغغغيد عااغغغرقد ة  ع-1
ع.ع2003ك   عقدثايالعجا   عاوىعةر ع

ع،افانعاارعق ةاالعقد ا  علوىعقدرب ادغريىع،قدرحبخانعقدرسبين/عنيرىعخعجر  ع-2
عجا   عقد دااي ع،س   عقدثايالعع،كنقط ع اانر 

قدبةغغغينق عقالدبدغغغاكي عقدثريةغغغ عةنفمهغغغاعا غغغًع مسغغغ عع،ك/ع غغغاامعلوغغغي  عقدردغغغماعع-3
ع.ع2008س   عقدثايالععجا   عقدااهمةعع،كنقط ع اانر ع،قدرب ادريى

ع،كنقطغغ ع اانرغغ ع،رنميغغ عقدبغغيقانعقدرغغاد عد  اغغرعقمكقناعع،ك/عنيغغايع د غغادع  حغغًع-4
ع.ع2007 عك   عقدثايالععجا   عاوىعةر
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رنمي عقدد يبا عقدراكي ععومعقدربيد  عهغ عقدبخغمي عع،ك/عايز عطادوعخعقدةاي ع-5
دحغغغغوعقدعثغغغغيلعةقدرنقطغغغغا عقداارير غغغغ عنر  غغغغرعقدعثغغغغيلعع،كنقطغغغغ ع اانرغغغغ ع،قد مقدغغغغ 

جا  غ عقدغرةلعع،ةقدرنقطا عقد مب  عقدبان عد رزنر عقد مب غ عد بمب غ عةقدةااهغ عةقد  غيم
ع.ع2012ع،قد مب  

 غر ع غ فمعرنميغ عقد اغرعقمكقناعنادبيطغ عهغ عقد تغيرعع،ط  رانعقدةراةاععك/عا  ع-6
ع.ع2012س   عقدثايالععجا   عقدااهمةعع،كنقط ع اانر ع،د بثب و

س  غ عع،كنقطغ ع اانرغ ع،قدبثبغ وعهغ عقد اغيكعقمكقنيغ ع،عك/عا غ عا غ عن غوىعييطغفع-7
ع.ع2013قدثايالععجا   عقمطبزرني ع

ع،قدنمةبعقدب ع ةمنعنفزارع زيوتعقد ارعقمكقناعع،دًنع.عك/عا  عخعا  عاارقدريعع-8
ع.ع1991س   عقدثايالععجا   عاوىعةر عع،كنقط ع اانر 

 :: السقاالت واألبحاث ثالثاً 
ع،     عه عقضبداىعقدبثب وعنرزاااغا عااغيكعقدرةدغ ع،ك/ع لمقه وعا  ع حىع-1

 لميغلعغع غاييعع،قد غركعقدةغار ع،قدحغز عقدثاكيغ عةق نب غينعع، ت  عهوئ عدذاياعقدرةد 
ع.ع1997

كنقطغغغ عع،نفغغمعقدبثبغغغ وعا غغًعقضبدغغاىعقداذغغارعقمكقناعع،ك/ع غغاماععقدحزيطغغ ع-5
 اكنةعاغىعع، ت  عق ثاكعقدتا  ا عقد مب  عد رنقطا عةقدعثيلعقداارير  ع، اانر 

قد غغركعقدةادغغثعع،قدترل غغ عقد  ر غغ عنب  غغا عقدثاغغيالعقد مب غغ عة امهغغاعجا  غغ عقداغغاهمة
ع2001ةقدمقن عاخمعع،اخم

ك/عاغغ رعقدبر رغغ عااغغر ،عكةنعقدبثبغغ وعهغغ ع  ادتغغ عقضغغب لعقدبغغيقانعقالدبدغغاكاعع-8
 ت غ عع،د ايكعقالطبةران)كنقط ع يلعنفمعقدةينق عقدخ ا  عا ًعاايكعقالطبةران(

 غغغغاكنةعاغغغغىعس  غغغغ عقدثاغغغغيالعجا  غغغغ عع،قدثاغغغغيالعد عثغغغغيلعقداارير غغغغ عةقالدبدغغغغاكي 
عع2011كيحرامعع22ع،21قد ركعع،اركعضاىع،قمطبزرني 

 ت غغغ عقدعثغغغيلعع،قدبثبغغغ وعهغغغ عقد اغغغيكعقمكقنيغغغ ع،نع.عك/عخعنه غغغاعااغغغرقديهالع-11
ع2010قد ركعقدةار عع،س   عقدثايالعجا   عقمطبزرني ع،قداارير  عةقالدبداكي 
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جغغيقاعقال يغغاالععا غغًعقدبثبغغ وعهغغ ع زاااغغا عقد اغغيكعقمكقنيغغ عع،ك/ع غغ  كعطغغورهوع-12
ع، ت غغ عدذغغاياعقدرةدغغ ،1997ع(عدحغغز 9ةقدرجغغبصعنغغ عن غغرعقد رغغلعناداغغارينعندغغوع)

عغعكيحغغرامعع،قدحغغز عقدحغغان  عةق نب غغوىع،قد غغركعقدمقنغغ  قد غغركعندغغوعع،2003نكبغغيبم
ع(ع.188)
 : مجسهعات األحكام والفتاو  رابعاً 

 قدريطيا عقدراط  ع  بامعقدرثبر عقمكقني عقد   اعع -1
ع ارقكعن/ع،2010 بًع اندعع2009ع،2008امعقدرثبر عه عق ايقمعغغغن ب

 ع غغ عع،ةغغمس عرغغادعد ةعااغغ عةقدزخغغمعناداغغاهمةع،قدكبغغالعق ةلع،يو ةجغغراعةغغ
ع2011

ن بغغامعقدرثبرغغ عقمكقنيغغ عع، ترياغغ عسزغغياع  بغغامعقدرثبرغغ عقمكقنيغغ عقد   غغا -2
 اغغرقكعك/ع تغغراع ثرغغيكع ثغغاعع،2010 بغغًعاغغامعع1955قد   غغاع غغىعاغغامع

ع2010 ع  عع،كقنع ثريكعد زخمعةقدبياي ع، اهظ
 عاك عةن بامعقدرثبر عقمكقني عقد   غاعةهبغاة عع، قدريطيا عقمكقني عقدثريةع-3

قدتغغغ رعع1997 بغغغًعاغغغامعع1993قدترل غغغ عقد ري  غغغ عدرت غغغ عقدرةدغغغ ع زغغغتعاغغغامع
ةق طغغباذع/عرلغغ وعاة غغ عقدغغرقنعقد مب غغ عع،(ع اغغرقكعق طغغباذع/ع حغغىعقديك غغار ع49)

ع1999 ع  عع،د ريطياا عنادااهمة
قدترل  عقد ري  غ عداحغر عع تريا عقدرعاك عقداارير  عقدب ع ذرزب اعهباة عع-4

ع2006قدحغغز عقدثاكيغغ عةقدحغغبينع غغىعنكبغغيبمعع،قدرببغغاعقديزغغ ع،قديبغغي عةقدبخغغمي 
عكةنعطز عرخمع.ع، ةان عقدخم  عد ةعاا عةقدزخمع،2007ة بًعطابرامع

ع،دريطغغيا عقدتها غغ عد ايقاغغرعقداارير غغ عقدبغغ عندم  غغاع ثبرغغ عقدغغزاصعقدردغغمي ع-5
ع.عع1984 ع  عع،قدرقنعقد مب  عد ريطياا 

ن بغامعع،قدخغا لعهغ عن بغامعقدرثبرغ عقمكقنيغ عقد   غاع،قدريطيا عقالدكبمةر  ع-6
عنطةيقر ع ر ت ع اكنةعاىعكقنعقد رقد عنادااهمةع.ع،2012قدرثبر ع بًعاامع
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 ترياغغغغ عن بغغغغامعقدبثبغغغغ وعقددغغغغاكنةعاغغغغىع مسغغغغ عقداغغغغاهمةعقمد  رغغغغ عد بثبغغغغ وعع-7
كةنعع، ثغ عقدغريىعا غوعقدغريىع اغرقكعك/ع،قدتغ رعقدةغار عةقدةادغثع،قدبتاناعقدرةد 

ع.ععع2011 ع  عع،كقنعرخم
 : السجاااااالتخامًدا
ع ت  عقدعثيلعقداارير  عةقالدبداكي عغعس   عقدثايالعجا   عقمطبزرني ع. -1
 غغغاكنةعاغغغىعع، ت غغ عق ثغغغاكعقدتا  غغغا عقد مب غغغ عد رنقطغغا عةقدعثغغغيلعقداارير غغغ  -2

 قدترل  عقد  ر  عنب  ا عقدثايالعة امهاعجا   عقدااهمة.
   عهوئ عدذاياعقدرةد ع درنهاعهوئ عدذاياعقدرةد ع. ت -3
 ع2002الؼذد ال اوٓ ػاك  الجوق المحالا  -4

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

 الفهــرس:
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