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ًًأهلًا ًًسادسالًصداراإلبكمًفي ًنشراتنا،عشر ًالنشرةًمن ًهذه ًباستعراضًوفي ًًسنقوم ًلأحكام ًكاللجوء ًالتقاضيًًطريقً لتحكيم ًعن بديل
ويشارًاليهًفيماًبعدً)2001ًوتعديلتةًلسنةًً(31رقمً)ًالتحكيمًاالردنيًيًقانوًنفانًأحكامًاللجوءًللتحكيمًقدًتمًالنصًعليهاًً،نظاميال
)وخاصةًتلكًالتيًتتميزًبقيمةًماليةًًالتجاريةًاإلتفاقاتًعنًالناشئةًالنزاعاتًوتسويةًلحلًاحدًاالساليبًهو.ًًنرىًانًالتحكيمً("قانوًنالبـ"

ً.وهذاًماًسوفًنستعرضهًفيًهذهًالنشرة؛ً(ًوذلكًبصورةًغيرًتقليديةًوباسرعًوقتًواقلًجهدًممكنمتعددةكبيرةًوالتزاماتً

ًفهرسًالمحتوياتًالواردةًفيًهذهًالنشرة:ً

2ًًالصفحةًًالتحكيم؟ًهوًماً .1

2ًالصفحةًً؟التحكيمًقواعدًعلىًأكثرًالتعرفًعليناًيجبًلماذاً .2

2ًحةًالصفً.التحكيمًوسلبياتًإيجابياتً .3

3ًالصفحةًًقرارًالتحكيم.فيًامكانيةًالطعنًً .4

4ًالصفحةًًللمحكمة؟ًماذاًيترتبًعلىًتقديمًطلبًبطلنًحكمًالتحكيمً .5

 4الصفحةًًتنفيذًقرارًالتحكيم.ً .6

4ًالصفحةًً.أفضلًلتحكيمًنصائحً .7

ًً

 نشرة  

 |2022لعام  ثانيلشهر كانون ال|عشر سادسالاإلصدار 

  

ًالقيمةًذاتًالنزاعاتًفيًوخاصةًوالمؤسساتًوالشركاتًاألفرادًبينًالمتشابكةًالنزاعاتًحلًعلىًقدرتهًودولياا؛ًمحلياًاًالتحكيمًأثبت "
ً".الكبيرةًالمالية
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وهيًباحكامًالتحكيمًًالمتعلقةتفاصيلًابرزًالًتشملًهذهًالنشرةًو
 كاآلتي:

 التحكيم؟ًهوًما .1

ًالتحكيم • ًفقهاًيعرف ًأنه ًالقضاء: ًعن ًبديل ًطريق
ًفردًو/اوًمحكمًهيئةًالتحكيملًعطيًالحقيًالنظامي

األطرافًالُمتنازعة،ًًفيًفصلًوحلًالنزاعاتًفيماًبين
 منًإرادةًطرفيًالنزاع.ًمنوحمًاًالحقوهذ

هوًاتفاقًبينً":ًالقانوًن"ًحكامألًوفقاتعريفًالتحكيمً •
أطرافًالنزاعًعلىًأنًيحالًالخلفًإلىًهيئةًتحكيم،ً

وأنًيتمًالدفعًبهًمنًقبلًًخطياًاعلىًأنًيكونًاإلتفاقً
ًوذلكً ًالدعوى ًأساس ًفي ًالدخول ًقبل ًاألطراف أحد

 ."قانوًن"الً(ًمن12(ًو)10وفقااًالحكامًالمادةً)

ًوالبروتوكوالتًالدوليةًاالتفاقياتًحسبًالتحكيمًيعرف •
ًحلًاخضاعًفيهًيقرانًطرفينًبينًاتفاق:ًبأنهًالدولية

ًاوًينكممحًاوًمحكمًسلطةًالىًبينهاًقائمًنزاع
 .ةًبحسبًواقعًالحالدوليًتحكيميةًمؤسسات

ًاالطرافً ًإليها ًيلجأ ًوسيلة ًهو ًالتحكيم ًفإن وبالتالي
ًنزاع ًالذيًالحل ًالتقليدي ًاالسلوب ًعن ًعوضا تهم

ًوالتقاضيً ًللمحاكم ًاللجوء ًوهو ًالناس ًعليه اعتاد
 .نظاميال

 التحكيم؟واعدًقًعلىًأكثرًالتعرفًعليناًيجبًلماذا .2

ً ًمحلياا ًالتحكيم ًالنزاعاتًأثبت ًحل ًعلى ًقدرته ودولياا؛
وخاصةًفيًًالمتشابكةًبينًاألفرادًوالشركاتًوالمؤسسات

الكبيرة وأثبتًأنهًيستطيعًالنزاعاتًذاتًالقيمةًالماليًة كمًا ،ً
ًتسيرً ًالتي ًالفترة ًتفوق ًقصيرة ًزمنية ًبفترة ًالنزاعات حل

،ًلذلكًكانًيجبًعليناًنظاميةفيهاًالدعوىًأمامًالمحاكمًال
ًاللجوءً ًفي ًميزة ًأهم ًولعل ًالتحكيم؛ ً ًعلى ًأكثر التعرف
ًالقانونيةً ًاالجراءات ًباختيار ًسواء ًالمرونة ًهي للتحكيم

ً ًالنزاع ًستحكم ًو/التي ًالمحكمين ًاختيار ًفيًو/أوًفي أو
ًاختيارًمكانًالتحكيم.

 :التحكيمًوسلبياتًإيجابيات .3

 ايجابياتًالتحكيم:ً (أ

ًيمكنًوالًسريةًالتحكيمًإجراءاتًجميعًنا •
ًعليها،ًاالطلعًواالطرافًالتحكيمًهيئةًلغير
العاديةًًالتقاضيًاجراءاتًفيًنجدهًالًوهذا

والتيًيسمحًاليًشخصًبحضورًجلساتً
ًقاعةً ًداخل ًيجري ًلما ًواالستماع التقاضي

ًبعًالمحاكمة ًالتيًًض)باستثناء الحاالت
ًجلسات ًالقانون ًفيها ًالمحاكمةًيعتبر

 .سرية(

ًالتيًالمدةًتحديدًلهمًيحقًاالطرافًنا •
ًأنًحالًوفيً،التحكيمًقرارًفيهاًسيصدر
ًيصدرًأنًوجبًعلىًذلكًيتفقواًلمًاالطراف

ًبدءًتاريخًمنًشهراًاًعشرًاثنىًخللًالحكم
ًفيًالتحكيمًهئيةًحقًمعً،التحكيمًاجراءات

ًعشرًلمدةًالتمديد ًيتفقًشهًرًاثنى ًلم ًما ا
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وفقًأحكامًًالطرفاتًعلىًمدةًتزيدًعلىًذلك
 ."القانون"

ًيأًتطبيقًعلىًاالتفاقًلألطرافًيجوز •
ًتحكيمًمركزًأوًمؤسسةًأيًفيًمتبعًإجراء
 .خارجفيًالًأوًاألردنًفيًسواء

ًمنًأنهًحيثًالتخصصًميزةبًيتسمًالتحكيم •
ًهيئةًاعضاءًبينًمنًيكوًنًانًالممكن
ًحرفةًاصحابًمنًمحكمينًالتحكيم

ًقرارًويثرًيًيساعدًماًوهوًمعينًوتخصص
ًبطابعًتمتازًالتيًالنزاعاتًفيًالتحكيمًهيئة

 .مهني

ًغيرًبجنسيةًمتمتعاًالمحكمًيكوًنًأنًيجوز •
ًاختيارًيتمًأنًيسمحًوهذاًاألردنيةًالجنسية

ًأنًدوًنًمعينًمجالًفيًوكفاءةًخبرةًاألكثر
 .اًاموجودًالجنسيةًعائقًيكوًن

 سلبياتًالتحكيم:ً (ب

ً/وًعامةًهيئاتًيوجدًال • ًفيًمؤسساتاو
ًرغمالًعلىًالتحكيم،ًفيًمتخصصةًاألردن

ًليستًأنهاًإالًتحكيمةًجمعياتًوجودًمن
ًلحلًكوسيلةًونشرهًبالتحكيمًللتعريفًكافية

ًبلًالًموازيةًتكوًنًقدًأهيمةًذاتًمنازعات
ً .الوقتًهذاًفيًنظاميالًالقضاءًمنًوأعلى

ًاألردنًفيًالتحكيمًتكاليفًتكوًنًماًعادة •
 .الثمنًباهظة

 

 

 :ًالتحكيمقرارًامكانيةًالطعنًب .4

ًعلىًماًيلي:ًً"قانوًن"المنًً(48)ًالمادةًنصتًأحكام
الًتقبلًاحكامًالتحكيمًالتيًتصدرًطبقاًالحكامًهذاً"

القانونًالطعنًفيهاًبايًطريقًمنًطرقًالطعنً
المنصوصًعليهاًفيًقانونًاصولًالمحاكماتًالمدنيةً،ً
ولكنًيجوزًرفعًدعوىًبطلنًحكمًالتحكيمًوفقاًللحكامً

ً"نوًن(ًمنًهذاًالقا51(وً)50(ًو)49المواد)ًالمبينةًفي
سبق التحكيمًالًيقبلًالطعنًًرارفإنًقً؛وعليهًوبناءاًعلىًمًا

بأيًطريقةًمنًالطرقًالمنصوصًعليهاًفيًقانونًأصولً
وانماًيجوزًالحدًاالطرافًانًً،المحاكماتًالمدنيةًاالردني

منًأجلًطلبًبطلنًحكمًالتحكيمًًتمييزمًلمحكمةًاليتقد
التحكيمًًقرارًتبليغًلتاريخًالثلثينًيوماًالتاليةًوذلكًخلل

)يرجىًالعلمًانًحاالتًبطلنًالتحكيمًقدًوردتًعلىًسبيلً
ًوهيًعلىًالنحوًاآلتي:ًً(الحصرًالًالمثال

اذاًلمًيوجدًاتفاقًتحكيمًصحيحاًومكتوباًاوًكانًهذاً (أ
 .االتفاقًباطلًاوًسقطًبانتهاءًمدته

ً (ب ًالتحكيم ًاتفاق ًطرفي ًاحد ًكان ًفاقداًاذا ًابرامه وقت
 .هالذيًيحكمًاهليتًقانوًنالللهليةًاوًناقصهاًوفقاً

ًدفاعهًاذ (ج ًتقديم ًالتحكيم ًطرفي ًمن ًأي ًعلى ًتعذر ا
ًاوً ًمحكم ًبتعيين ًصحيحا ًتبليغا ًتبليغه ًعدم بسبب

 .باجراءاتًالتحكيمًاوًاليًسببًاخرًخارجًعنًارادته
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ًاستبعدًحكمًالتحكيمًتطبيقً  (د القانونًالذيًاتفقًاذا
 .االطرافًعلىًتطبيقهًعلىًموضوعًالنزاع

اذاًتمًتشكيلًهيئةًالتحكيمًاوًتعيينًالمحكمينًعلىً (ه
 .اوًالتفاقًالطرفينً"القانوًنلـ"وجهًمخالفً

ًاتفاقً  (و ًفصلًحكمًالتحكيمًفيًمسائلًالًيشملها اذا
 .التحكيمًاوًتجاوزًحدودًهذاًاالتفاق

فيًاذاًلمًتراعًهيئةًالتحكيمًالشروطًالواجبًتوافرهاً  (ز
الحكمًعلىًنحوًاثرًفيًمضمونهًاوًاستندًالحكمًعلىً

 .اجراءاتًتحكيمًباطلةًاثرتًفيه

 :للمحكمةًالتحكيمًحكمًبطلنًطلبًتقديمًعلىًيترتبًماذا .5

ألحكامًالمادةً) منً"القانون"،ًفإنه51ًنبينًلكمًانهًوسندًا )ً
إذاًتمًتقديمًطلبًبطلنًحكمًالتحكيمًإلىًمحكمةًالتمييز،ً

ً ًمحكمة ً)وبناءًافإن ًيلي ًمما ًبأي ًتحكم ًقد علىًًالتمييز
ً(:تشريعاتًالقانونيةًذاتًالصلةأحكامًال

ًالتحكيميبتأ (أ ًحكم ًيد ًتأمرً؛ ًأن ًعليها ًوجب وبالتالي
 اوًبتنفيذهًحسبًاالصول.

 .قدًتصدرًمحكمةًالتمييزًقراراًببطلنًحكمًالتحكيم (ب

يدًحكمًالتحكيمًاوًبطلنهًفإنًيوبالحالتينًسواءًقضتًبتأً
غيرًقابلًللطعنًبأيًطريقةًمنًطرقًًًاًاقرارهاًيكونًقطعي

علماًانهًالًيترتبًعلىًبطلنًحكمًالتحكيمًسقوطًالطعن،ً
 بذاته.ًاتفاقًالتحكيمًماًلمًيكنًاتفاقًالتحكيمًباطل

 تنفيذًقرارًالتحكيم: .6

( المادًة احكام53تضمنتًأحكاًم منً"القانونً" تنفيذًًتنظيمًً(
ًطلبًيقبلًاالشارةًإلىًانهًالًجدرتاالًانهً)التحكيم،ًًحكم

ًحكمًبطلنًدعوًىًرفعًموعدًيكنًلمًاذاًالتحكيمًحكمًتنفيذ
ضىً)وهوًخللًمدةًثلثينًيوماًمنًاليومًانقًقدًالتحكيم

ًمحكمةًالىًالتنفيذًطلبًيقدمً،(التاليًلتبلغًقرارًالتحكيم(
ًيلي:ًبماًمرفقاًالتمييز

ً. التحكيمًاتفاقًعنًصورة (أ
ً.عنهًموقعةًصورةًاوًالحكمًاصل (ب
ًجهةًمنًعليهاًاًامصدقًالتحكيمًلحكمًترجمة (ج

ًالحكمًذلكًيكنًلمًاذاًالعربيةًاللغةًالىًمعتمدة
 .بهاًصادرا

 

 نصائحًلتحكيمًافضل:ً .7

ًالتحكيمًهيئةًضمنًمنًيكوًنًأنًيفضل •
ًالقائمًالخلفًموضوعًفيًمتخصصًمحكم

ًلمراعاةًوذلكًالقانوًنًفيًومتخصص
ًنرًىًونحنًالقانونية،ًوالقواعدًاالجراءات

ًوجودًأجلًمنًسعىتًأنًهناكًقطاعاتًاآلن
ًلمواكبةًوذلكًللتحكيمًمتخصصةًمراكز
 .الدوليةًالمجتمعاتًفيًالقانونيًالتقدم

ًأنًمراعاةًيجبًالتحكيمًشرطًبطلنًلتجنب •
ًالخلفاتًمنًمجموعةًهناك ًالًالقانونيةً
ًذلكًعلىًومثالًالتحكيم،ًإلىًتحالًأنًيجوز

ًحيثًالحقًبذلكًاتصلًماًوكلًالعمالًحقوًق
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ًعلىًاألردنيةًالتمييزًمحكمةًقراراتًقرتتاس
ًبعقودًيتعلقًفيماًالتحكيمًشرطًبطلن
 .العمال

ًالعقدًاالطرافًأحدًخالفًحالًفي • ًشرط،
ًفيجبً،نظاميالًالقضاءًنحوًواتجهًالتحكيم

ًًيتعلقًفيماًحذراًاًيكوًنًأنًاآلخرًالطرفًعلى
ًأصولًقانوًنًحددهاًالتيًالقانونيةًبالمدة

ًشرطًبوجودًدفعًلتقديمًالمدنيةًالمحاكمات
ًالتعرضًقبلًالدفعًيكوًنًأنًالبدًإذًالتحكيم،
ًالدفعًيقدمًلمًإذاًحيثًالدعوًىًلموضوع
ًدوًنًذلكًيحولًالقانونيةًالمدةًوانقضت

 .للتحكيمًاللجوء

ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
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ًالًًبالنقاشفيًحالًرغبتمًًأوو/ًاالردنيًالقانوًنًبموجبًالتحكيمأحكامًًعنًالمزيدًبمعرفةًرغبتمًحالًفي أكثرًحولًجوانبًهذهًالنشرة،ًفرجاءا
ً.أدناهًالمساهمينًقسمفيًًةلًالموجودمعلوماتًاالتصاتتردواًفيًالتواصلًمعًأيًمنًمحامييناًباستخدامً

اًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاص ًهتمينًبقراءتها.ًقدًيكونواًمًوالًتتردواًأيضا

ىًإنًكنتمًالًتريدونًالحصولًعلىًنشراتناًالقادمةًأوًأردتمًتعديلًمعلوماتًاالتصال،ًفأرجوًإعلمناًبذلكًمنًخللًإرسالًرسالةًبريديةًإل
info@hammourilaw.comًً."عنوانهاً"عدمًاالشتراك"ًو/أوً"تعديلًمعلوماتًاالتصال 

ًات،ًأطيبًالتحي

ًواالستشاراتًالقانونيةمكتبًالحموريًومشاركوهًللمحاماةًً

ً
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً

ًفيًإعدادًهذهًالنشرةًالمساهمونً
 

 حموري الطارق محمد د. 
 شريك إداري  

tariq@hammourilaw.com 
 

                                              

                                                                  عمر سوادحة             
             محامي، رئيس قسم التقاضي                     

omar.s@hammourilaw.com 
 

  
                                                لونا زيود      

 محامية      
luna.z@hammourilaw.com            

                                                                    

  

 احمد خليفة
 الشركات قسم محامي، رئيس

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

األستاذ الدكتور محمد الحموري رئيس هيئة المديرين للحموري ومشاركوه، وهو محاٍم ومحكم ووزير الثقافة والتراث القومي ( من قبل 1994)في عام 
السابق، له مؤلفات عديدة ركزت بشكل أساسي على الحقوق الدستورية، وكما أنه أول من أسس كلية حقوق في المملكة  ليووزير التعليم العا

اعة األردنية الهاشمية في الجامعة األردنية وكان أول عميد لها. وُيدار المكتب اليوم من قبل د. طارق الحموري أكاديمي ومحامي ووزير الصن
األسبق، ود. حموري هو محاِم ومحكم متمرس في قطاع الشركات والمعامالت التجارية واألسواق المالية ومتخصص في القانون والتجارة والتموين 

والدكتور الحموري هو أيًضا عضو معين  الجامعة األردنية وقد كان عميًدا لها.-المصرفي وفي التجارة الدولية، وهو أستاذ مشارك في كلية الحقوق 
( بناًء على تعيينه من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية، ICSIDالتحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ) رسمًيا في لجنة

 .2026إلى  2020للفترة من 
ية للموكلين على خرين يعملون في أقسام متخصصة لتوفير خدمات قانوناآلخبراء عدد من المحاٍم و  25فريق مكتب الحموري ومشاركوه من  يتألف

 مستوى محلي وإقليمي ودولي.
ود، تغطي خدمات المكتب القانونية مجاالت عدة من بينها: القانون التجاري والشركات؛ سواء من حيث تسجيل الشركات أو صياغة كافة أنواع العق

دولية في كل ما يتعلق بالمعامالت المصرفية واالمتثال ذ يقوم المكتب بنصح بنوك محلية و إ وقانون الملكية الفكرية وكذلك القانون المالي والمصرفي
عقيًدا لما للقوانين واألنظمة، كما أن قسم التقاضي والتحكيم لدى المكتب على قدرة وكفاءة بتمثيل األطراف في المسائل القانونية األكثر حداثة وت

المحاكم أو هيئات التحكيم، كما أن مكتب الحموري ومشاركوه كان من ، سواء أمام القانونية يشتمله هذا القسم من خبرات في العديد من المجاالت
لتلبية احتياجات وشروط  الموكلين الدوليين بشأن مجموعة من المهام ذات العنصر الدولي  دولًيا مختًصاأوائل المكاتب في األردن الذي أنشأ قسًما 

 لمشاريع وإبرام العقود، وغيرها من المهام. التجارية الثنائية والدولية، وا وتحديًدا المتعلقة بالمفاوضات
أمين والطاقة، باإلضافة إلى ما سبق، يقدم مكتب الحموري ومشاركوه النصح واالستشارة القانونية في قطاعات متنوعة كالمقاوالت، الهندسة، التجارة، الت

 واالتصاالت السلكية والالسلكية.  فهو وكيل للعديد من الشركات الكبرى كشركات الطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات

قة يقدم مكتب الحموري ومشاركوه خدماته الواسعة في أرجاء العالم وذلك من خالل شراكاته وعالقاته الوطيدة مع مكاتب محاماة مرموقة في منط
ي ومشاركوه صيًتا محلًيا وعالمًيا واسعين، الشرق األوسط وجنوب أفريقيا وفي أوروبا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. وقد اكتسب مكتب الحمور 

 :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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