نشرة
اإلصدار السادس عشر|لشهر كانون الثاني لعام |2022
لا ًبكم ًفي ًاإلصدار ًالسادس ًعشر ًمن ًنشراتناً ،وفي ًهذه ًالنشرة ًسنقوم ًباستعراض ًأحكام ًاللجوء ًللتحكيم ًكطريقً ًبديل ًعن ًالتقاضيً
أه ً
النظاميً ،انًأحكامًاللجوءًللتحكيمًقدًتمًالنصًعليهاًفيًقانونً ًالتحكيمًاالردني ًرقمً(ً )31وتعديلتةًلسنةً(ً 2001ويشارًاليهًفيماًبعدً

بـ"القانونً")ًً.نرىًانًالتحكيمًهوًاحدًاالساليبًلحلًوتسويةًالنزاعاتًالناشئةًعنًاإلتفاقاتًالتجاريةً(وخاصةًتلكًالتيًتتميزًبقيمةًماليةً
كبيرةًوالتزاماتًمتعددة)ًوذلكًبصورةًغيرًتقليديةًوباسرعًوقتًواقلًجهدًممكن؛ًوهذاًماًسوفًنستعرضهًفيًهذهًالنشرةً.
فهرسًالمحتوياتًالواردةًفيًهذهًالنشرةًً:
 ً .1ماًهوًالتحكيم؟ً

الصفحةًًً2

 ً .2لماذاًيجبًعليناًالتعرفًأكثرًعلىًقواعدًالتحكيم؟ً

الصفحةًً2

 ً .3إيجابياتًوسلبياتًالتحكيمً.

الصفحةًً2

 ً .4امكانيةًالطعنًفيًقرارًالتحكيمً.

الصفحةًً3

 ً .5ماذاًيترتبًعلىًتقديمًطلبًبطلنًحكمًالتحكيمًللمحكمة؟ً

الصفحةًً4

 ً .6تنفيذًقرارًالتحكيمً.

الصفحةً4

 ً .7نصائحًلتحكيمًأفضلً.

الصفحةًً4

" أثبتًالتحكيمًمحليًاًودوليا؛ًقدرتهًعلىًحلًالنزاعاتًالمتشابكةًبينًاألفرادًوالشركاتًوالمؤسساتًوخاصةًفيًالنزاعاتًذاتًالقيمةً
الماليةًالكبيرةً".
ً

ً
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النزاعاتًذاتًالقيمةًالماليةًالكبيرةً،كماًوأثبتًأنهًيستطيعً

ًوتشملًهذهًالنشرةًابرزًالتفاصيلًالمتعلقةًباحكامًالتحكيمًوهيً

حل ًالنزاعات ًبفترة ًزمنية ًقصيرة ًتفوق ًالفترة ًالتي ًتسيرً

كاآلتي:

فيهاًالدعوىًأمامًالمحاكمًالنظاميةً،لذلكًكانًيجبًعليناً

 .1ماًهوًالتحكيم؟
•

يعرف ًالتحكيم ًفقهاً :أنه ًطريق ًبديل ًعن ًالقضاءً

للتحكيم ًهي ًالمرونة ًسواء ًباختيار ًاالجراءات ًالقانونيةً

النظامي ًيعطيًالحق ًلهيئةًالتحكيم ًو/اوًمحكم ًفردً

التي ًستحكم ًالنزاع ًو/أوًفي ًاختيار ًالمحكمين ًو/أو ًفيً

وهذاًالحقًممنوحًمنًإرادةًطرفيًالنزاع.

 .3إيجابياتًوسلبياتًالتحكيم:

افًالمتنازعةً،
فيًفصلًوحلًالنزاعاتًفيماًبينًاألطر
ُ

•

التعرف ًأكثر ًعلى ً ًالتحكيم؛ ًولعل ًأهم ًميزة ًفي ًاللجوءً

تعريفًالتحكيمًوفقاًألحكامً"القانونً"ً:هوًاتفاقًبينً

اختيارًمكانًالتحكيمً.

أطرافًالنزاعًعلىًأنًيحالًالخلفًإلىًهيئةًتحكيمً،

أ)

ايجابياتًالتحكيمً:
•

علىًأنًيكونًاإلتفاقًخطيًاًوأنًيتمًالدفعًبهًمنًقبلً

لغيرًهيئةًالتحكيمًواالطرافًاالطلعًعليهاً،

أحد ًاألطراف ًقبل ًالدخول ًفي ًأساس ًالدعوى ًوذلكً

وهذا ًال ًنجده ًفي ًاجراءات ًالتقاضي ًالعاديةً

وفقاًالحكامًالمادةً(ً)10و(ً)12منً"القانونً".
•

والتيًيسمحًاليًشخصًبحضورًجلساتً

يعرفًالتحكيمًحسبًاالتفاقياتًالدوليةًوالبروتوكوالتً

التقاضي ًواالستماع ًلما ًيجري ًداخل ًقاعةً

الدوليةًبأنهً:اتفاقًبينًطرفينًيقرانًفيهًاخضاعًحلً

المحاكمة ً(باستثناء ًبعض ًالحاالت ًالتيً

نزاع ًقائم ًبينها ًالى ًسلطة ًمحكم ًاو ًمحكمين ًاوً

يعتبر ًفيها ًالقانون ًجلسات ًالمحاكمةً

مؤسساتًتحكيميةًدوليةًبحسبًواقعًالحال.
وبالتالي ًفإن ًالتحكيم ًهو ًوسيلة ًيلجأ ًإليها ًاالطرافً
لحل ًنزاعاتهم ًعوضا ًعن ًاالسلوب ًالتقليدي ًالذيً
اعتاد ًعليه ًالناس ًوهو ًاللجوء ًللمحاكم ًوالتقاضيً
النظامي.

ان ًجميع ًإجراءات ًالتحكيم ًسرية ًوال ًيمكنً

سرية).
•

ان ًاالطراف ًيحق ًلهم ًتحديد ًالمدة ًالتيً
سيصدر ًفيها ًقرار ًالتحكيمً ،وفي ًحال ًأنً
االطرافًلمًيتفقواًعلىًذلكًوجبًأنًيصدرً
الحكمًخللًاثنىًعشرًشه ًارًمنًتاريخًبدءً

 .2لماذاًيجبًعليناًالتعرفًأكثرًعلىًقواعدًالتحكيم؟

اجراءاتًالتحكيمً،معًحقًهئيةًالتحكيمًفيً

شهر ًما ًلم ًيتفقً
التمديد ًلمدة ًاثنى ًعشر ً ًا

أثبت ًالتحكيم ًمحليا ًودوليا؛ ًقدرته ًعلى ًحل ًالنزاعاتً
المتشابكةًبينًاألفرادًوالشركاتًوالمؤسسات ًوخاصةًفيً
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الطرفاتًعلىًمدةًتزيدًعلىًذلكًوفقًأحكامً
"القانون".
•

يجوز ًلألطراف ًاالتفاق ًعلى ًتطبيق ًأيً

 .4امكانيةًالطعنًبقرارًالتحكيمً:
نصتًأحكامًالمادةً(ً)48منً"القانونً"ًعلىًماًيليًً:

إجراءًمتبعًفيًأيًمؤسسةًأوًمركزًتحكيمً

"الًتقبلًاحكامًالتحكيمًالتيًتصدرًطبقاًالحكامًهذاً

التحكيمًيتسمًبميزةًالتخصصًحيثًأنهًمنً

المنصوصًعليهاًفيًقانونًاصولًالمحاكماتًالمدنيةًً،

التحكيم ًمحكمين ًمن ًاصحاب ًحرفةً

المبينةًفيًالمواد(ً)49و()50وً(ً)51منًهذاًالقانونً"ً

سواءًفيًاألردنًأوًفيًالخارج.
•

الممكن ًان ًيكونً ًمن ًبين ًاعضاء ًهيئةً
وتخصص ًمعين ًوهو ًما ًيساعد ًويثريً ًقرارً
هيئةًالتحكيمًفيًالنزاعاتًالتيًتمتازًبطابعً
مهني.
•

يجوزًأنًيكونًًالمحكمًمتمتعاًبجنسيةًغيرً
الجنسيةًاألردنيةًوهذاًيسمحًأنًيتمًاختيارً
األكثرًخبرةًوكفاءةًفيًمجالًمعينًدونًًأنً
يكونًًعائقًالجنسيةًموجودًا.
ال ًيوجد ًهيئات ًعامة ًو/او ًمؤسسات ًفيً
األردن ًمتخصصة ًفي ًالتحكيمً ،على ًالرغمً
من ًوجود ًجمعيات ًتحكيمة ًإال ًأنها ًليستً
كافيةًللتعريفًبالتحكيمًونشرهًكوسيلةًلحلً
ن ًموازية ًال ًبلً
منازعات ًذات ًأهيمة ًقد ًتكو ً
وأعلىًمنًالقضاءًالنظاميًفيًهذاًالوقت ً.

•

ولكنًيجوزًرفعًدعوىًبطلنًحكمًالتحكيمًوفقاًللحكامً

وعليهًوبناءًعلىًماًسبق؛ًفإنًقرارًالتحكيمًالًيقبلًالطعنً
ا

بأيًطريقةًمنًالطرقًالمنصوصًعليهاًفيًقانونًأصولً
المحاكماتًالمدنيةًاالردنيً ،وانماًيجوزًالحدًاالطرافًانً

يتقدمًلمحكمةًالتمييز ًمنًأجلًطلبًبطلنًحكمًالتحكيمً
وذلكًخللًالثلثينًيوماًالتاليةًلتاريخًتبليغًقرارًالتحكيمً
(يرجىًالعلمًانًحاالتًبطلنًالتحكيمًقدًوردتًعلىًسبيلً
الحصرًالًالمثال)ًوهيًعلىًالنحوًاآلتيًً:

ب) سلبياتًالتحكيمً:
•

القانونًالطعنًفيهاًبايًطريقًمنًطرقًالطعنً

عادة ًما ًتكونً ًتكاليف ًالتحكيم ًفي ًاألردنً

أ)

اذاًلمًيوجدًاتفاقًتحكيمًصحيحاًومكتوباًاوًكانًهذاً
االتفاقًباطلًاوًسقطًبانتهاءًمدته.

ب) اذا ًكان ًاحد ًطرفي ًاتفاق ًالتحكيم ًوقت ًابرامه ًفاقداً
للهليةًاوًناقصهاًوفقاًالقانونًًالذيًيحكمًاهليته.
ج) اذا ًتعذر ًعلى ًأي ًمن ًطرفي ًالتحكيم ًتقديم ًدفاعهً
بسبب ًعدم ًتبليغه ًتبليغا ًصحيحا ًبتعيين ًمحكم ًاوً
باجراءاتًالتحكيمًاوًاليًسببًاخرًخارجًعنًارادته.

باهظةًالثمن.
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د)

اذاًاستبعدًحكمًالتحكيمًتطبيقًالقانون ًالذيًاتفقً
االطرافًعلىًتطبيقهًعلىًموضوعًالنزاع.

ه) اذاًتمًتشكيلًهيئةًالتحكيمًاوًتعيينًالمحكمينًعلىً
وجهًمخالفًلـ"القانونً"ًاوًالتفاقًالطرفين.
و)

اذاًفصلًحكمًالتحكيمًفيًمسائلًالًيشملهاًاتفاقً
التحكيمًاوًتجاوزًحدودًهذاًاالتفاق.

ز)

تضمنتًأحكامًالمادةً(ً)53منً"القانون"ًاحكامًتنظيمًتنفيذً

حكم ًالتحكيم(ً،االًانهًتجدر ًاالشارةًإلىًانهًال ًيقبل ًطلبً
تنفيذًحكمًالتحكيمًاذاًلمًيكنًموعدًرفعًدعوىًًبطلنًحكمً
التحكيم ًقد ًانقضىً(وهوًخللًمدةًثلثينًيوماًمنًاليومً

التاليًلتبلغًقرارًالتحكيم))ً،يقدمًطلبًالتنفيذًالىًمحكمةً

التمييزًمرفقاًبماًيليً:

اذاًلمًتراعًهيئةًالتحكيمًالشروطًالواجبًتوافرهاًفيً

أ)

الحكمًعلىًنحوًاثرًفيًمضمونهًاوًاستندًالحكمًعلىً

ب) اصلًالحكمًاوًصورةًموقعةًعنهً.

اجراءاتًتحكيمًباطلةًاثرتًفيه.

ج) ترجمة ًلحكم ًالتحكيم ًمصدقًا ًعليها ًمن ًجهةً

 .5ماذاًيترتبًعلىًتقديمًطلبًبطلنًحكمًالتحكيمًللمحكمة:

معتمدة ًالى ًاللغة ًالعربية ًاذا ًلم ًيكن ًذلك ًالحكمً

نبينًلكمًانهًوسنداًألحكامًالمادةً(ً)51منً"القانون"ً،فإنهً
إذاًتمًتقديمًطلبًبطلنًحكمًالتحكيمًإلىًمحكمةًالتمييزً،
ً(وبناء ًعلىً
اً
فإن ًمحكمة ًالتمييز ًقد ًتحكم ًبأي ًمما ًيلي

صاد ارًبها.
 .7نصائحًلتحكيمًافضلً:

أحكامًالتشريعاتًالقانونيةًذاتًالصلة)ً:

أ)

صورةًعنًاتفاقًالتحكيمً .

•

محكمًمتخصصًفيًموضوعًالخلفًالقائمً

بتأييد ًحكم ًالتحكيم؛ ًوبالتالي ًوجب ًعليها ًأن ًتأمرً

ن ًوذلك ًلمراعاةً
ومتخصص ًفي ًالقانو ً

بتنفيذهًحسبًاالصولً.او

االجراءات ًوالقواعد ًالقانونيةً ،ونحن ًنرىًً

ب) قدًتصدرًمحكمةًالتمييزًق ارراًببطلنًحكمًالتحكيم.

اآلنًأنًهناكًقطاعاتًتسعىًمنًأجلًوجودً

ًوبالحالتينًسواءًقضتًبتأييدًحكمًالتحكيمًاوًبطلنهًفإنً

مراكز ًمتخصصة ًللتحكيم ًوذلك ًلمواكبةً

قرارهاًيكونًقطعيًاًغيرًقابلًللطعنًبأيًطريقةًمنًطرقًً
الطعنً،علماًانهًالًيترتبًعلىًبطلنًحكمًالتحكيمًسقوطً
اتفاقًالتحكيمًماًلمًيكنًاتفاقًالتحكيمًباطلًبذاته.

يفضل ًأن ًيكونً ًمن ًضمن ًهيئة ًالتحكيمً

التقدمًالقانونيًفيًالمجتمعاتًالدولية.
•

لتجنبًبطلنًشرطًالتحكيمًيجبًمراعاةًأنً
هناك ًمجموعة ًمن ًالخلفات ً ًالقانونية ًالً

 .6تنفيذًقرارًالتحكيم:

يجوزًأنًتحالًإلىًالتحكيمً،ومثالًعلىًذلكً
حقوقًًالعمالًوكلًماًاتصلًبذلكًالحقًحيثً
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•

استقرتًق ارراتًمحكمةًالتمييزًاألردنيةًعلىً

ً

بطلن ًشرط ًالتحكيم ًفيما ًيتعلق ًبعقودً

ً

العمال.

ً

في ًحال ًخالف ًأحد ًاالطراف ًالعقدً ،شرطً

ً

التحكيمًواتجهًنحوًالقضاءًالنظاميً،فيجبً

ً

علىًالطرفًاآلخرًأنًيكونًًحذ ًارًفيماًيتعلقًً

ً

بالمدة ًالقانونية ًالتي ًحددها ًقانونً ًأصولً

ً

المحاكمات ًالمدنية ًلتقديم ًدفع ًبوجود ًشرطً

ً

التحكيمً،إذًالبدًأنًيكونًًالدفعًقبلًالتعرضً

ً

لموضوع ًالدعوىً ًحيث ًإذا ًلم ًيقدم ًالدفعً

ً

وانقضت ًالمدة ًالقانونية ًيحول ًذلك ًدونًً

ً

اللجوءًللتحكيم.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ةً،فرجاء ًالً
فيًحالًرغبتمًبمعرفةًالمزيدًعنًأحكامًالتحكيمًبموجبًالقانونًًاالردنيًو/أوًفيًحالًرغبتمًبالنقاشًأكثرًحولًجوانبًهذهًالنشر
ا
تتردواًفيًالتواصلًمعًأيًمنًمحامييناًباستخدامًمعلوماتًاالتصالًالموجودةًفيًقسمًالمساهمينًأدناهً.

اًأيضاًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاصًقدًيكونواًمهتمينًبقراءتهاًً.
والًتتردو ا
إنًكنتمًالًتريدون ًالحصولًعلىًنشراتناًالقادمةًأوًأردتمًتعديلًمعلوماتًاالتصالً،فأرجوًإعلمناًبذلكًمنًخللًإرسالًرسالةًبريديةًإلىً
ًinfo@hammourilaw.comعنوانهاً"عدمًاالشتراك"ًو/أوً"تعديلًمعلوماتًاالتصال"ً.
أطيبًالتحياتًً،
ًمكتبًالحموريًومشاركوهًللمحاماةًواالستشاراتًالقانونيةً
ً
ً
ً
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د .طارق محمد الحموري

شريك إداري
tariq@hammourilaw.com

عمر سوادحة

محامي ،رئيس قسم التقاضي
omar.s@hammourilaw.com

احمد خليفة

محامي ،رئيس قسم الشركات
ahmed.k@hammourilaw.com

لونا زيود
محامية

luna.z@hammourilaw.com
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الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية ،هو مكتب أردني متخصص في الخدمات القانونية ،وضع حجر أساسه قبل أكثر من عقدين

(في عام  )1994من قبل األستاذ الدكتور محمد الحموري رئيس هيئة المديرين للحموري ومشاركوه ،وهو محا ٍم ومحكم ووزير الثقافة والتراث القومي

ووزير التعليم العالي السابق ،له مؤلفات عديدة ركزت بشكل أساسي على الحقوق الدستورية ،وكما أنه أول من أسس كلية حقوق في المملكة

ويدار المكتب اليوم من قبل د .طارق الحموري أكاديمي ومحامي ووزير الصناعة
األردنية الهاشمية في الجامعة األردنية وكان أول عميد لهاُ .
والتجارة والتموين األسبق ،ود .حموري هو محا ِم ومحكم متمرس في قطاع الشركات والمعامالت التجارية واألسواق المالية ومتخصص في القانون

أيضا عضو معين
المصرفي وفي التجارة الدولية ،وهو أستاذ مشارك في كلية الحقوق-الجامعة األردنية وقد كان
ً
عميدا لها .والدكتور الحموري هو ً
بناء على تعيينه من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية،
ً
رسميا في لجنة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار (ً )ICSID
للفترة من  2020إلى .2026

يتألف فريق مكتب الحموري ومشاركوه من  25محا ٍم وعدد من الخبراء اآلخرين يعملون في أقسام متخصصة لتوفير خدمات قانونية للموكلين على
مستوى محلي وإقليمي ودولي.

تغطي خدمات المكتب القانونية مجاالت عدة من بينها :القانون التجاري والشركات؛ سواء من حيث تسجيل الشركات أو صياغة كافة أنواع العقود،

وقانون الملكية الفكرية وكذلك القانون المالي والمصرفي إذ يقوم المكتب بنصح بنوك محلية ودولية في كل ما يتعلق بالمعامالت المصرفية واالمتثال
عقيدا لما
للقوانين واألنظمة ،كما أن قسم التقاضي والتحكيم لدى المكتب على قدرة وكفاءة بتمثيل األطراف في المسائل القانونية األكثر حداثة وت ً
يشتمله هذا القسم من خبرات في العديد من المجاالت القانونية ،سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم ،كما أن مكتب الحموري ومشاركوه كان من

مختصا لتلبية احتياجات وشروط الموكلين الدوليين بشأن مجموعة من المهام ذات العنصر الدولي
دوليا
قسما ً
ً
أوائل المكاتب في األردن الذي أنشأ ً
وتحديدا المتعلقة بالمفاوضات التجارية الثنائية والدولية ،والمشاريع وإبرام العقود ،وغيرها من المهام.
ً

باإلضافة إلى ما سبق ،يقدم مكتب الحموري ومشاركوه النصح واالستشارة القانونية في قطاعات متنوعة كالمقاوالت ،الهندسة ،التجارة ،التأمين والطاقة،
فهو وكيل للعديد من الشركات الكبرى كشركات الطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية.

يقدم مكتب الحموري ومشاركوه خدماته الواسعة في أرجاء العالم وذلك من خالل شراكاته وعالقاته الوطيدة مع مكاتب محاماة مرموقة في منطقة
وعالميا واسعين،
محليا
الشرق األوسط وجنوب أفريقيا وفي أوروبا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة .وقد اكتسب مكتب الحموري ومشاركوه صيتًا
ً
ً
وقد أشادت بذلك أشهر الجهات القانونية المرموقة من ذلك:
The Chambers and Partners Global
The International Financial Law Review (IFLR 1000).
The Legal 500
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