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 اإلهداء
 حمًد صهى اَّلل عهٍه وسهى. حبٍبُاو ، زسىنُاُاقدوجو ئل يعهًُا

 ئل يٍ هى أكسو يُا مجٍعًا ... شهداؤَا اْلبساز.

 ئل انرٌٍ ضحىا حبسٌحهى وأمجم سُْي عًسهى ْلجم انىطٍ ... أسساَا انبىاسم.

 ئل يٍ أفُث حٍاجها ْلجهً ... ئل يٍ اجلُة َتث قديٍها ... أيً احلبٍبة.

 انٍىو ... واندي زمحك اَّلل وأسكُك فسٍح جُاجه. ئل يٍ متٍُث أٌ ٌكىٌ يعً

 يٍ صربت ْلجهً، وكاَث يل سُدًا وعىًَا ... شوجحً احلبٍبة.و ئل زفٍقة دزبً،

 وجانٍا. ... زُسٍَْهه ابُحًئيل فهرات قهبً، وَىز حٍاجً 

 ئل اْلعصاء عهى قهبً ... أخً وأخىاجً احلبٍبات.

 ئل أصدقائً وشيالئً اْلعصاء.

 ا اجلهد املحىاضعأهدي هر

 انباحث
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 الشكر والتقدير  

ًاحلًذ ًانشكش نو عض ًجم أٌ ًفقين ًّسش يل كم عسري ال متاو  ،ًكشيو فضهو ًعهَ ،َعًو عظْى عهَ ًأخرياً أًالً هلالج لجاحلًذ ًانشكش هلل 

ًانسالو عهَ أششف اخلهق أمجعني ًيا كند أٌ أىرذٍ نٌال أٌ ىذاَِ اهلل، ًانصالج  ،فانفضم نو ًحذه يف إجناص ىزا انعًم ،ىزه انشسانح

 .انذٍّ ٌّو إىل تئحساٌ ذثعيى ًيٍ ،أمجعني ًصحاترو ،انطاىشٍّ انطْثني تْرو لآ ًعهَ ملسو هيلع هللا ىلصحمًذ 

 ،ّسعذَِ يف ىزا ادلقاو أٌ أذقذو جبضّم انشكش نألسرار انذكرٌس/ سامل عثذاهلل حهس ًانزٍ ذفضم يشكٌساً تاإلششاف عهَ ىزا انثحث

 فهو ينَ جضّم انشكش ًانرقذّش. إال قذيو يل نرخشج ىزه انشسانح تصٌسهتا احلانْح، ًمل ّذخش عهًاً ًجيذاً

 ،اجلعْذُ  عًشًانذكرٌس / محذُ صعشب،  انذكرٌس/ ، األسراركًا ًّطْة يل أٌ أذقذو تانشكش ًانرقذّش إىل أعضاء جلنح ادلناقشح

 حظاهتى تانغ األثش يف إثشاء ىزه انشسانح.نركشييًا تادلٌافقح عهَ يناقشح ىزه انشسانح، ًكاٌ نرٌجْياهتى ًيال

كزنك أشكش انضيالء انقائًني عهَ َقاتح احملاسثْني ًادلذققني انفهسطْنْح، ًأخص ينيى تانشكش انسْذ/ إّاد أتٌىني َقْة احملاسثني، 

ًيا قذيٌه يل يٍ تْاَاخ سامهد  ،فْيا، ًرنك دلا خصصٌه يل يٍ ًقريى ادلايلأيني سش اننقاتح ًسئْس يشكض انرحكْى  ًانسْذ/ صّذ تسْسٌ

 يف إمتاو ىزه انذساسح.

 ًعهَ يا قذيٌه يٍ َصح ًذٌجْياخ. ،كزنك أشكش مجْع األساذزج انزٍّ ذكشيٌا ترحكْى اسرثاَح ىزه انذساسح

 يلقذو كم يٍ  إىلً ،متاو ىزه انذساسحإدلا قذيو يل يٍ َصح ًيسامهح يف  ،اننٌاجحوعثذاحلًْذ فؤاد  /إىل صذّقِ انعضّض ًانشكش يٌصٌل

 ًمل أركش امسو فجضاىى اهلل كم خري. ّذ انعٌٌ يف سثْم رنك

 ًخراياً إٌ أصثد فًٍ اهلل، ًإٌ أخطأخ فًٍ َفسِ.
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 ممخص الدراسة 

 واقع التحكيم المالي في فمسطين

 (ن الفمسطينيةوالمدققي )دراسة تطبيقية عمى المحكمين الماليين المدرجين في مركز التحكيم المالي بنقابة المحاسبين   

وقوؼ عمى واقع التحكيـ المالي في فمسطيف، وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى القوانيف ال ىدفت ىذه الدراسة
، كما عميوالتحكيـ المالي والمحكميف القائميف  عيوبليا ودورىا، ومعرفة مزايا و  واألنظمة والجيات المنظمة

ف يالتي يقـو بيا ىؤالا المحكم جراااتتعرض لئلد تـ القو  فرىا فييـ وتصنيفاتيـ،االواجب تو  تناولت المؤىبلت
وقد تـ اتباع المنيج الوصفي  واآلليات وطرؽ اإلثبات التي يتبعونيا في سبيل ذلؾ، ،لموصوؿ إلى قرارىـ

فقد اعتمدت عمى البيانات األولية ولتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة واختبار فرضياتيا  ،التحميمي في ىذه الدراسة
تـ تصميـ استبياف يتناسب مع ، وكذلؾ مف المقاببلت مع ذوؼ االختصاصعدد  أجريت وقد ،والثانوية

المدرجيف ضمف قائمة المحكميف  محكـ مالي (59)موضوع الدراسة ووزعت عمى مجتمع الدراسة المكوف مف 
المالي مف المعتمديف لدػ مركز التحكيـ المالي في نقابة المحاسبيف والحاصميف عمى رخصة مزاولة التحكيـ 

الذيف يعتبروف األكثر دراية وتجربة في ىذا المجاؿ ومبلمسة لواقعو في المجتمع و  ،وزارة العدؿ الفمسطينية
 .مف مجتمع الدراسة (%80)استبانة أؼ ما يمثل  (47)وقد تـ استرداد  ،الفمسطيني

زاؿ في مراحمة األولى، الي في فمسطيفالتحكيـ المالي  ف  إ :كاف منيانتائج عدد مف الوخمصت الدراسة إلى 
في تنظيمو واالىتماـ بو، كما وجد أف  برز واألىـالدور األ صاحبةنقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية  تعدو 

مع وجود ضعف كبير بالوعي بو لدػ المجتمع الفمسطيني، في فمسطيف ىناؾ حاجة ضرورية لمتحكيـ المالي 
أف الجيات والمؤسسات المعنية  ي تعنى بو، كما أشارت النتائجالتضرورة تطوير القوانيف واألنظمة  مع

أعداد  دتزايو  قصور في عدد ىذه المؤسسات وجودرغـ جيودىا لنشره وتطويره، قصارػ بالتحكيـ المالي تبذؿ 
  .)العادؼ( النزاعات التي يرغب أطرافيا بالمجوا لمتحكيـ المالي بداًل مف القضاا العاـ

ضرورة وجود تعاوف وتنسيق بيف المؤسسات والجيات  :موعة مف التوصيات أىمياوقد أوصت الدراسة بمج
المعنية بالتحكيـ عمى مستوػ الوطف مف أجل نشر الوعي لدػ المجتمع الفمسطيني بثقافة التحكيـ بشكل عاـ 

مع أىمية وجود جيات مستقمة تيتـ بالتحكيـ والمحكميف بصورة أساسية  ،وبالتحكيـ المالي بشكل خاص
كذلؾ العمل عمى التواصل والتعاوف مع الجيات المعنية بنفس المجاؿ مف خارج الوطف لنقل  ،منيوض بول

 وتبادؿ المعرفة.
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  Abstract 

The Reality of Financial Arbitration in Palestine 

(An applied study on the financial arbitrators listed in the Financial Arbitration 

Center in the Palestinian Accountants & Auditors Association)              

This study aimed to stand on the reality of the financial arbitration in Palestine, 

through knowing the laws, regulations, regulators and their roles, as well as, 

discussion of the advantages and problems of the financial arbitration and the 

arbitrators themselves,  It also tackled the qualifications necessary for the financial 

arbitrations and their classifications, Moreover, the research discussed the 

procedures and means of proof followed by the financial arbitrators in order to 

reach to their decision proper, the descriptive analytical approach was followed in 

this study, for achieving the objectives of this study and examining its hypotheses, 

it was based on the primary and secondary data, some interviews were held with 

professionals and workers in the Financial Arbitration, and also a questionnaire has 

been designed and distributed on study society, that consisted of all the financial 

arbitrators listed in the Financial Arbitration Center in the Palestinian Accountants 

& Auditors Association, who were certified by the Palestinian Ministry of Justice, 

and who were considered among the most acknowledged and experienced in the 

field, the distributed questionnaire were (59) but the recovered ones were (47), that 

means the rate of return was(%80).  

 This study led to set results, such as the financial arbitration was in its early 

stages, and that the Palestinian Accountants & Auditors Association had played the 

most crucial role in organizing and interesting of it, also study had found out that 

there was an urgent need for the utilization of the financial arbitration, while the 

awareness of such a need was limited in the Palestinian society, On the other hand, 

the study concluded that there was another necessity to develop the laws and 

regulations devoted to the financial arbitration, The results showed also that the 

concerned parties and institutions exert their efforts to spread and develop it, 

despite the lack in their number and the increased number of disputes that its parties 

want to depend on the financial arbitration instead of the regular judgment. 

  The study proposed some recommendations of which the most important were 

that: there was an urgent need for the cooperation and collaboration between the 

institutions concerned in the financial arbitration in the national level to circulate 

the knowledge of the arbitration culture in general and the financial arbitration in 

the Palestinian society in particular, with the attention that should be given to the 

necessity of the establishment of independent bodies basically interested in the 

arbitration and arbitrators to improve them, It is also important to contact and 

cooperate with abroad parties that are interested in the same field in order to 

exchange the knowledge and experience. 
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 :مقدمة 1.1

تيدداف العدالة، لذلؾ لـ التقاضي وعدـ فعالية تنفيذ األحكاـ ظاىرتاف  بطامف المتفق عميو أف 
نما أصبح لوسيمة فعالة  -في نظر البعض-يعد االلتجاا إلى القضاا  محصوؿ عمى الحقوؽ، وا 

مكانًا يجد فيو المماطل متسعًا لممراوغة والتعطيل، وعزػ البعض أسباب ذلؾ إلى تعقيدات 
ضي، لذلؾ رأػ التقا إجراااتالمحاميف عمى مد التقاضي، وقمة عدد القضاة، وقدرة  إجرااات

في يكمف بطا عممية التقاضي وتعقيداتيا وعدـ فعالية تنفيذ األحكاـ البعض أف حل مشكمة 
المجوا والركوف إلى وسائل أخرػ تساىـ في تخفيف العبا الممقى عمى عاتق قضاا الدولة، أؼ 

البديمة  إيجاد نوع مف العدالة الخاصة البعيدة عف القضاا العادؼ، ويأتي عمى رأس ىذه الوسائل
 أبوفضة،السيما في مجاؿ التجارة الدولية ) ،األكثر شيرة وشيوعاً  اوسيمة التحكيـ باعتبارى

 .(1، ص1031،درغاـ

، إذ يمكف المجوا فراددية بيف الشركات االستثمارية واألولمتحكيـ أىمية كبيرة في الحياة االقتصا
ة ناعي أو عقد مف العقود العقاريفي أؼ عقد تجارؼ أو ص قبل المجوا إلى القضاا العادؼ إليو

مثل البيع أو اإليجار أو الرىف، بما يضمف ألطرافو سرعة فض النزاع الدائر بينيما بأقل جيد 
 .(1، ص1031)العمرؼ، قت، وبما يحافع عمى أواصر المودة وأقصر و 

ت، وما ونظرًا لوجود الكثير مف المنازعات التجارية التي مازالت عالقة منذ العديد مف السنوا
يسببو ذلؾ مف تعريض السمـ االجتماعي في فمسطيف لمخطر، باإلضافة إلى التأثير السمبي عمى 

وخاصة فيما يتعمق بالتحكيـ في المنازعات "متحكيـ ل، يعتبر في فمسطيف التجارة واالستثمارات
حل مثل ىذه أىمية ودور ميـ يمكف أف يمعبو في  "المالية، أو مايسمى بالتحكيـ المالي

   .(1، ص1031، حمس) المنازعات

ونظرًا لما  تتناوؿ موضوع التحكيـ المالي في فمسطيف، والتيوبسبب ندرة الدراسات السابقة، 
تأتي يمكف أف يمثمو ىذا النوع مف التحكيـ مف أىمية، وما يوفره مف مزايا عديدة لجيات مختمفة، 

بجوانبو ومقوماتو وذلؾ ، التحكيـعمى واقع ىذا  لتسميط الضواىذه الدراسة في محاولة منيا 
  المختمفة.



3 
 

 :مشكمة الدراسة 1.2

وما فرضو مف  ،نظرًا لما تعانيو فمسطيف مف ظروؼ صعبة نتيجة لوجود االحتبلؿ اإلسرائيمي
ونظرًا لما يعانيو باألخص  ،ظروؼ سياسية واقتصادية قيدت الحركة التجارية الداخمية والخارجية

أدت في كثير مف األحياف  ،ممعابر وظروؼ اقتصادية صعبوقطاع غزة مف حصار وا غبلؽ ل
إلى تعثر العديد مف الشركات والمستثمريف والتجار في الوفاا بالتزاماتيـ وتعيداتيـ التجارية 

مما أدػ إلى حدوث العديد مف  ،والمالية سواا عمى المستوػ المحمي أو مع المستوػ الخارجي
ترة الزمنية لئلجرااات القضائية لحل مثل ىذا المنازعات المنازعات المالية، ونتيجة لطوؿ الف

وتعقدىا مف ناحية أخرػ، وعدـ وجود الخبرة الكافية لدػ الجيات القضائية في البت في 
المنازعات المالية وتحويميا لذوػ االختصاص إلبداا الرأؼ فييا، األمر الذػ يدفع نحو ضرورة 

سريعة وسميمة وقانونية وعادلة ألصحاب تمؾ  البحث عف بديل يمكف مف خبللو توفير حموؿ
النزاعات، وىذا البديل يمكف توفره في المجوا لمتحكيـ المالي كوسيمة بديمة لمجوا لمقضاا العادؼ 

المجوا لو، ولكف المشكمة التي تكمف ىنا والتي تعتبر مشكمة ىذه  ما يعيبوالذػ سبق وتـ ذكر 
التحكيم المالي في  ماىو واقع)ليذه الدراسة وىو: الدراسة، ويمكف صياغتيا بالسؤاؿ الرئيسي

 ؟(، ومف ىذا السؤاؿ تتفرع األسئمة الفرعية اآلتية:فمسطين

 ما مدػ توفر ثقافة التحكيـ المالي في فمسطيف؟  -

 ما مدػ توفر لوائح وأنظمة منظمة لضبط عمميات لمتحكيـ المالي في فمسطيف؟ -

 المالي في فمسطيف؟جيات ومؤسسات ُتعنى بالتحكيـ ما مدػ وجود  -

 لتحكيـ المالي لفض نزاعاتيـ؟إلى اما مدػ رغبة أطراؼ النزاعات بالمجوا  -

 طرؽ وقواعد اإلثبات واآلليات المستخدمة في التحكيـ المالي؟ توفرما مدػ  -

 ؟في فمسطيف ما مدػ وجود كوادر مؤىمو لمعمل في التحكيـ المالي -

 أىمية الدراسة: 1.3

مف الناحية العممية في كونيا مف الدراسات القميمة التي تتناوؿ موضوع تنبع أىمية ىذه الدراسة 
التي تتناوؿ ىذا العربية والمراجع  الدراساتالتحكيـ مف جانبو المالي، حيث يوجد ندرة في 

وليذا تظير  ،لتوفير مرجع ييتـ بذلؾالموضوع، وبذلؾ جاات ىذه الدراسة في محاولة منيا 
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مبلمستيا  ية فيرجع إلىممذه الدراسة، أما عف أىميتيا مف الناحية العوجود ىالعممية مف ىمية األ
التعرؼ عمى مدػ استخداـ ىذه الوسيمة في  يتـمف خبلليا  إذلواقع التحكيـ المالي في فمسطيف، 

فض المنازعات المالية في البيئة الفمسطينية، كما يحاوؿ مف خبلليا تسميط الضوا عمى 
المكونة لعممية التحكيـ، والتعرؼ عمى مشاكل ومتطمبات التحكيـ  الجوانب واألبعاد المختمفة

والمحكميف المالييف، بحيث يتـ الوصوؿ في نياية ىذا البحث إلي إيصاؿ صورة معبرة وشاممة 
ومدػ توفر المقومات األساسية البلزمة لنجاح عممية التحكيـ، األمر  ،عف واقع التحكيـ المالي

 لجيات ذات العبلقة.كافة ا تعـالذؼ يشكل فائدة 

 أىداف الدارسة:  1.4
 .التعرؼ عمى واقع التحكيـ المالي في فمسطيف .3

 .البيئة الفمسطينية يفالمالي ثقافة التحكيـ مدػ توفر  الوقوؼ عمى .1
 .فمسطيف تضبط عممية التحكيـ المالي في يالتعرؼ عمى الموائح واألنظمة الت .1
 وُتعنى بالتحكيـ المالي في فمسطيف. التي تيتـ الجيات والمؤسساتالتعرؼ عمى ماىي  .4
 في فمسطيف.بالمجوا إلى التحكيـ المالي  أطراؼ النزاعالوقوؼ عمى مدػ اىتماـ  .5
 .في فمسطيفلعمميات التحكيـ المالي  طرؽ وقواعد اإلثباتعمى  االطبلع .6
الذيف لدييـ المؤىبلت الكافية لمقياـ بالتحكيـ  المحكميف المالييفالوقوؼ عمى مدػ توفر  .7

         المالي في فمسطيف.
  

         متغيرات الدراسة: 1.5

يمكف "المتغير التابع" في فمسطيف  يمكف القوؿ بأف الحديث عف الواقع الخاص بالتحكيـ المالي
المتغيرات  عنيا مف خبلؿ تعبيرويمكف ال ،معرفتو مف خبلؿ العناصر المكونة لو والمؤثرة عميو

باإلضافة لمضوابط التي  لتي تتمثل بالثقافة الموجودة لدػ المجتمع،وا ،المستقمة في ىذه الدراسة
 اإلثبات اات الموضوعة والمتبعة فيوالمتمثمة بالموائح واألنظمة واإلجرا ،تحكـ ىذه العممية

بطاؿ ىذا التنفيذ تنفيذوال واألطراؼ المكونة لعممية  وكذلؾ الجيات الميتمة والراعية ليا، ،وا 
مةالتحكيـ سواا األطرا    .ؼ المتنازعة أو الجية المحك 

 
        *المتغير التابع:  
 التحكيـ المالي في فمسطيف.  
 



5 
 

 *المتغيرات المستقمة: 
 ثقافة التحكيـ. -1

 الموائح واألنظمة. -2

 الجيات ذات العبلقة . -3

 أطراؼ النزاع. -4

 طرؽ وقواعد اإلثبات. -5

 الخبراا والمؤىميف. -6

   

 المتغيرات المستقمة.و  متغير التابعالعالقة بين ال ويوضح الشكل التالي 

 (1.1شكل رقـ )                             
 في فمسطين والعوامل المؤثرة عميو المالي واقع التحكيم                

 
 :الدراسة فرضيات 1.6

 .في فمسطيف تتوفر ثقافة التحكيـ المالي .1
 يف.ضبط عممية التحكيـ المالي في فمسطتلوائح وأنظمة  وجدت .2
 التي تيتـ وُتعنى بالتحكيـ المالي في فمسطيف. تتوفر الجيات والمؤسسات .3
 في فمسطيف.بالمجوا إلى التحكيـ المالي  ييتـ أطراؼ النزاع .4
 .في فمسطيفلعمميات التحكيـ المالي  توفر طرؽ وقواعد اإلثباتت .5
لمالي في الذيف لدييـ المؤىبلت الكافية لمقياـ بالتحكيـ ا ف و ف الماليو توفر المحكمي .6

 فمسطيف.
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التحكيـ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع  .7
ُتعزػ لمبيانات الشخصية التالية: )الفئة العمرية، الدرجة العممية،  المالي في فمسطيف

الشيادة المينية، عدد سنوات الخبرة في مجاؿ المحاسبة والتدقيق، الخبرة في مجاؿ 
 تحكيـ المالي، الفئة التحكيمية التي ينتمي ليا المستجيب(.ال

 منيجية الدراسة: 1.7

تـ ياستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، والذؼ مف خبللو  تـ مف أجل تحقيق أىداؼ ىذه الدراسة
 وصفاً وىي) التحكيـ المالي في فمسطيف(، حيث يتـ وصفيا  وصف ظاىرة الدراسةمحاولة 
مف خبلؿ  ،اً رقمي بإعطائيا وصفاً  بوصفيا وبياف خصائصيا، وكمياً  نيا كيفياً ر عويعب   ،مبلئماً 

 .أرقاـ وجداوؿ توضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا أو درجة ارتباطيا مع الظواىر األخرػ 

 :استخداـ مصدريف أساسيف لممعمومات تـوقد  

 :مصادر البيانات باسة تـ االستعانة في إعداد االطار النظرؼ ليذه الدر  المصادر الثانوية
والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة، والدوريات والمجبلت  ،الثانوية

واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة،  ،العممية، والمقاالت والتقارير
 .والبحث في مواقع االنترنت المختمفة ذات الصمة بموضوع ىذه الدراسة

 :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة تـ المجوا إلى جمع البيانات  المصادر األولية
كما  ،الدراسةممت خصيصًا لغرض ىذه ُص  ،كأداة رئيسة لمدراسة االستبانةاألولية مف خبلؿ 

والذيف ليـ عبلقة مباشرة  ،القائميف والميتميف شخاصتـ إجراا مجموعة مف المقاببلت مع األ
 غير مباشرة مع موضوع ىذه الدراسة.أو 

 حدود الدراسة : 1.8

عمى يا نظرًا لعدـ إمكانية تطبيقوذلؾ الدراسة عمى محافظات قطاع غزة، ىذه تطبيق  اقتصر
 .ظات الوطف نتيجة لمظروؼ السياسيةكافة محاف
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 الدراسات السابقة: 1.9

المنازعات التجارية في  "دور وأىمية التحكيم المالي في حل بعنوان: (2013دراسة )حمس، -1
 ".قطاع غزة

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوا عمى دور وأىمية التحكيـ المالي في حل المنازعات التجارية 
 مجموعة وقد تمثل مجتمع الدراسة مففي قطاع غزة، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 

          .مختارة مف المحاسبيف
عة مف النتائج كاف مف أىميا أنو الزاؿ التقاضي والمجوا إلى وتوصمت الدراسة إلى مجمو 

تجار قطاع غزة، وكذلؾ عدـ  أماـالمحاكـ لحل المنازعات التجارية اآللية المفضمة المتاحة 
مسؾ دفاتر محاسبية منتظمة مف أىـ أسباب نشوا المنازعات التجارية، باإلضافة إلى إسناد 

   بيف مف أىـ مشاكل التحكيـ المالي.غير محاس أشخاصأعماؿ المحاسبة إلى 
وقد أوصت الدارسة الشركات والشركاا بتعييف محاسبيف مؤىميف ومسؾ دفاتر محاسبية منتظمة 

وأوصت الجمعيات المينية وعمى رأسيا جمعية المحاسبيف والمراجعيف  ،عمل الشركة بدايةمف 
يـ المالي بيف الشركات ودعـ الفمسطينية بتأىيل عدد مناسب مف أعضائيا لمقياـ بميمة التحك

 إجراااتالجانب الفني والقانوني لدييـ، كما أوصت الدراسة الحكومة بضرورة االىتماـ بتسيير 
المحاكـ مف خبلؿ إعطاا المنازعات التجارية والمالية األولوية أو إنشاا محاكـ خاصة بالقضايا 

 الية لمبت في المنازعات التجارية.التجارية، وكذلؾ تأىيل عدد كافي مف القضاة مف الناحية الم

التحكيم اإللكتروني كوسيمة لتسوية منازعات عقود التجارة " ( بعنوان:2012،كريمدراسة ) -2
 .اإللكترونية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المقصود بالتحكيـ االلكتروني كأسموب لحسـ المنازعات 
واتبعت الدراسة المنيج الوصفي  ،االلكترونيةالتي تنشأ نتيجة استخداـ االنترنت في المعامبلت 

التحميمي، وتـ إعداد ىذه الدراسة لنيل شيادة الماجستير في القانوف مف جامعة مولود معمرؼ في 
            .الجزائر

توصمت الدراسة أف التحكيـ اإللكتروني نظاـ قائـ فعاؿ يوفر العديد مف المزايا التي ال  قدو 
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تطوره وفعاليتو بصورة أكبر سوػ وجود إطار قانوني دولي  أماـيدؼ وال يقف يوفرىا التحكيـ التقم
خاص بو باإلضافة إلى إقرار التشريعات الوطنية بالمعامبلت اإللكترونية وباألخص 

        .بخصوصيات التحكيـ اإللكتروني
فيذ األحكاـ قد أوصت الدراسة بضرورة التوصل إلى إعادة النظر في أحكاـ اتفاقية االعتراؼ وتنو 

وتفعيميا لتواكب األحكاـ اإللكترونية، وكذلؾ ضرورة  1958األجنبية المبرمة في نيويورؾ سنة 
 التوصل إلى توفير األمف القانوني لممعامبلت اإللكترونية عف طريق االنترنت.

 ".)دراسة تحميمية مقارنة("بطالن حكم التحكيمبعنوان: ( 2010دراسة )منصور، -3

ـْ إلى البحث حوؿ إمكانية إبطاؿ حكـ  ىدفت ىذه الدراسة واألسباب التي تؤدؼ إلى ذلؾ،  الُمَحك 
والمصرؼ، وغيره  وقد ارتكز ىذا البحث عمى قانوف التحكيـ الفمسطيني، وقانوف التحكيـ األردني

وقد تـ إجراؤىا لمحصوؿ التحميمي المقارف،  ف األخرػ، وذلؾ بإتباع المنيج الوصفيمف القواني
      .ستير في القانوف مف جامعة األزىر بغزةعمى درجة الماج

إلى أف اختبلؼ طرؽ الطعف في أحكاـ التحكيـ يختمف باختبلؼ األنظمة وقد توصمت الدراسة 
          .القانونية المنظمة لو

وقد أوصت الدراسة بجعل مدة تقديـ الطمب بالطعف في قرار التحكيـ خمسة عشر يومًا بداًل مف 
فمدة الثبلثيف بومًا تعتبر طويمة نسبيًا، كما اوصت الدراسة بأف يجعل المشرع الثبلثيف يومًا، 

المصرؼ ميعاد رفع دعوػ البطبلف ثبلثيف يومًا بداًل مف مدة تسعوف يومًا، فيذا الميعاد المقرر 
 لرفع دعوػ بطبلف حكـ التحكيـ ال يتبلاـ مع ميزة السرعة التي يتسـ بيا نظاـ التحكيـ.

( بعنوان: "حجية أحكام التحكيم في المواد المدنية والتجارية وتنفيذىا 2009)الدن، دراسة -4
 وفقا لقانون التحكيم الفمسطيني ".

حجية أحكاـ التحكيـ وتنفيذىا وفق التشريع الفمسطيني والتشريع  ىذه الدراسة إلى إظيارىدفت 
إتباع المنيج وتـ وتناولت ماىية التحكيـ ومراحل تطور قانوف التحكيـ الفمسطيني،  المصرؼ،

وقد تـ إجراؤىا لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في  ،في ىذه الدراسة العممي التحميمي المقارف 
     .معيد البحوث والدراسات العربية في جميورية مصر العربيةالقانوف مف 
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 2000لسنة  3أف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ  ومف النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة،
بر أوؿ قانوف فمسطيني ينظـ التحكيـ بإرادة فمسطينية خالصة تعكس حالة المجتمع يعت

أف األمر  أيضاً ومف النتائج  ،الفمسطيني الحقيقية لنظاـ التحكيـ عمى الصعيديف الوطني والدولي
واف القوة التنفيذية لمحكـ التحكيمي  ،بالتنفيذ ىو الذؼ يسبغ القوة التنفيذية عمى حكـ التحكيـ

وجوب المترتبة أيضًا ومف النتائج  ،أخرػ  إجراااتتب فور صدور األمر بالتنفيذ دوف أؼ تتر 
ألنو يعتبر بمثابة أمر التنفيذ  ،القياـ بإجراا التصديق لتنفيذ حكـ التحكيـ في التشريع الفمسطيني

            .بالنسبة لحكـ التحكيـ
لتي تنظـ التحكيـ الوطني والتحكيـ أف يتـ الفصل بيف القواعد القانونية اأوصت الدراسة و 

األجنبي في القانوف الفمسطيني، ووضع قواعد خاصة لكل منيما تتفق وطبيعتو والغاية التي شرع 
مف أجميا، كما أوصت بضرورة العمل عمى تدريب كوادر قادرة عمى صياغة شرط التحكيـ في 

 .عقود التجارة الدولية والداخمية لمنيوض بالواقع الفمسطيني

 .إطار منيج التنازع" ي"التحكيم التجاري ف (:بعنوان:2009راسة )الخراز،د -5

ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة توحيد التشريعات في القانوف الواجب التطبيق عمى التحكيـ 
يجاد قواعد مشتركة تطبق عمى  التجارؼ الدولي، مف خبلؿ المقارنة بيف ىذه التشريعات وا 

تبني ىيئات التحكيـ الدولية آلليات مشتركة لتسييل ىذه الوسيمة المنازعات التجارية، وضرورة 
المنيج الوصفي التحميمي  دراسةال هـ في ىذواستخدِ بفض المنازعات التجارية الدولية،  التي تعنى

، وقد أجريت ىذه الدراسة لمحصوؿ عمى درجة لمعرفة مزايا القوانيف محل المقارنة ومعرفة عيوبو
 .مف جامعة النجاح في نابمس الماجستير في القانوف 

كاف مف أىـ ما توصمت لو ىذه الدراسة ىو أف المجوا لمتحكيـ التجارؼ الدولي يعد طريقًا وقد  
يمتاز باليسر والسرعة والمساىمة في حل كـ ىائل مف النزاعات التي تثور بصدد العبلقات 

          .%80بنسبة تصل إلى و التجارية الدولية 
عنى بمعالجة التحكيـ في التشريعات الوطنية نصوص تُ وضع ضرورة أف يتـ وأوصت الدراسة ب

لما ليذه الوسيمة مف أىمية بالغة عمى الصعيد الدولي والعبلقات  ،التجارؼ الدولي بشكل أوسع
التجارية واالقتصادية بيف الدوؿ، باإلضافة إلى محاولة إيجاد آلية مشتركة مف قبل الييئات 
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لحل  حتى تستطيع أف تكوف مرجعية يمجأ إلييا ،التحكيـ التجارؼ الدوليعنى بالدولية التي تُ 
 المنازعات التجارية الدولية.

النظام القانوني لممحكم طبقًا لقانون التحكيم الفمسطيني " ( بعنوان:2008،الحافيدراسة ) -6
 .")دراسة مقارنة( 0222لسنة  3رقم 

دراسة" لممركز القانوني شريعات "محل الىدفت ىذه الدراسة إلى االطبلع عمى مدػ معالجة الت
ومحاولة تبياف ما يجب أف  ،تبياف المكانة الحقيقية لممحكـ مف نظاـ التحكيـ أيضاً  لممحكـ،

إتباع المنيج العممي  وقد تـ، يترتب مف وضع قانوني لممحكـ خبلؿ حسمو لمخصومة التحكيمية
مف في القانوف مى درجة الدكتوراه في ىذه الدراسة التي أجريت لمحصوؿ ع التحميمي المقارف 

      .جميورية مصر العربيةمعيد البحوث والدراسات العميا في 
ـْ ولقد كاف مف أىـ النتائج الى توصمت ليا ىذه الدراسة أف  يحتل مركزًا قانونيًا متميزًا الُمَحك 

ف لـ يطابق المركز القانوني لمقاضي، و  لى يؤدييا ف الميمة اا  يتجاوز مركز المتعاقد ليقترب وا 
ـْ  ىي عبارة عف عمل ذىني يتسـ بالطابع القضائي وال جداؿ في ذلؾ، إال أنو يبقى ليا الُمَحك 

ـْ خصوصية، كذلؾ عدـ خضوع  لمنظاـ ذاتو الذػ يتمتع بو القاضي وعدـ امتبلكو سمطاتو الُمَحك 
ـْ نفسيا، وذلؾ يؤكد أف  تاج قاٍض خاص وألزمو بالمجوا إلى القضاا لبلستعانة بكل ما يحالُمَحك 

        .مف سمطة األمر والجبر التي يفتقدىا
ـْ المشرع النص وبشكل واضح عمى حقوؽ الدراسة ىذه وأوصت  إقرار يكوف  كذلؾ الُمَحك 
ـْ مسئولية  عف األخطاا المقترنة بغش أو تدليس، أما األخطاا البسيطة والتي ال تكوف الُمَحك 

ـْ سببًا إلبطاؿ الحكـ يفترض أال ُيسأؿ عنيا  وصت الدراسة بإجراا تعديل في بعض كما أ الُمَحك 
ضافة مواد مقترحة أخرػ في حاؿ تعديمو.2000لسنة  3مواد قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ   ، وا 

ره وطرق الطعن بو الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثا" ( بعنوان:2008،داوددراسة ) -7
 .")دراسة مقارنة(

والتي تعتبر محل خبلؼ  ،انونية لحكـ التحكيـعمى الطبيعة الق ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ
 ،والنظرية المختمطة ،والنظرية القضائية ،النظرية العقدية ،حيث قيل بشأنيا أربع نظريات ،فقيي
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والنظرية الخاصة أو المستقمة ولقد تـ تناوؿ ىذه النظريات وانعكاس ىذا الخبلؼ عمى موقف 
مكانية  ،ولت الدراسة الطعف في حكـ التحكيـكما تنا ،القضاا الفمسطيني واالردني والمصرؼ  وا 

إتباع المنيج  وقد تـ، ذلؾ وفق قانوف التحكيـ الفمسطيني بناا عمى أسباب حددىا حصرياً 
الماجستير في في ىذه الدراسة التي أجريت لمحصوؿ عمى درجة  العممي التحميمي المقارف 

        .القانوف مف جامعة النجاح في نابمس
دراسة أف حكـ التحكيـ يتسـ بالطبيعة الخاصة أو المستقمة ألنو يخضع لقواعد قد توصمت الو 

كما بينت أف قوانيف التحكيـ  ،قانونية تتضمف أحكامًا خاصة بو تميزه عف غيرىا مف النظريات
   .الفمسطيني واألردني والمصرؼ أجاز الطعف في حكـ التحكيـ الفاصل في النزاع

 ،2000لسنة  3قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ عمى تعديبلت وأوصت الدراسة بإدخاؿ بعض ال
وخمق قنوات اتصاؿ مع مراكز التحكيـ  ،مراكز تحكيـ تتولى حسـ النزاعات كما اوصت بإنشاا

 يفي الدوؿ المجاورة لبلستفادة مف تجاربيا في ىذا المجاؿ، والمشاركة في جميع المؤتمرات الت
أوصت بعقد الندوات وتوزيع النشرات بيدؼ توعية  كما ،تتناوؿ موضوعات تتعمق بالتحكيـ

وىذا بحد ذاتو يساعد في انجاح مراكز  ،المواطنيف بأىمية التحكيـ وما يتمتع بو مف مزايا
 التحكيـ والقياـ بدورىا عمى أكمل وجو.

والنظام  و"التحكيم في المنازعات المالية في الفق ( بعنوان:2008دراسة )الراجحي، -8
 .السعودي"

ىذه الدراسة إلى التعرؼ بالمقصود بالتحكيـ ومزاياه ومشروعيتو في كل مف الفقو والنظاـ ىدفت 
األحكاـ المتعمقة بالتحكيـ المالي في الفقو والنظاـ السعودؼ، وكذلؾ و  السعودؼ، ومعرفة الشروط

زعات معرفة المنازعات المالية القابمة لمتحكيـ في الفقو والنظاـ السعودؼ، ودور التحكيـ في منا
األسواؽ المالية عامة والسوؽ المالي السعودؼ خاصة، وعرض لعدد مف التطبيقات العممية 

في ىذه الدراسة التي لقضايا تحكيمية مالية، ولقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي المقارف 
الماجستير في القانوف مف جامعة نايف العربية في المممكة العربية أجريت لمحصوؿ عمى درجة 

ولقد كاف           .وديةالسع
أف التحكيـ في الفقو يجوز فيو ببل خبلؼ الحقوؽ المالية وكل ما يصح فيو مف أىـ النتائج 
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العفو واإلبراا، أما في النظاـ فيجوز في التحكيـ ما يجوز فيو الصمح، وماال يجوز التحكيـ فيو 
          .ال يجوز فيو الصمح

مف الدراسات والرسائل والبحوث العممية المتخصصة في  ضرورة إصدار العديد ،التوصياتمف و 
والشركات بشكل  ،وشتى صوره بشكل مركز، وتوعية جميور الناس بشكل عاـ ،التحكيـ وأنواعو

خاص بدور التحكيـ كوسيمة ميمة لفض المنازعات، وحث كافة المتعاقديف عمي إضافة شرط 
إلى التحكيـ، واألىمية البالغة إلصدار نظاـ  لدوره في إحالة النزاع الناشئ ،التحكيـ في عقودىـ

 خاص لمتحكيـ في منازعات السوؽ المالي السعودؼ.

 .ضوء الفقو اإلسالمي" مىعنظام السعودي "التحكيم في ال ( بعنوان:2004،الدخيلدراسة ) -9

 ، وأنواعو، واالتفاؽومزاياهىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ما ىو التحكيـ وبياف مشروعيتو، 
جوز كالة والخبرة والتوفيق، ومعرفة الحقوؽ التي يو عميو والفرؽ بينو وبيف القضاا والصمح وال

ـْ فييا التحكيـ، وشروط  ـْ وعزؿ  ،وتعدد المحكميف ،واألمور المتعمقة بتعيينو وأتعابو الُمَحك  الُمَحك 
 ،ض عميوواثاره ونقضو واالعترا ،ومعرفة األمور المتعمقة بصدور حكـ التحكيـ ،واعتزالو ورده

 الوصفي االستقرائيإتباع المنيج  تـولقد  ،والتعرؼ عمى تطبيقات عممية لقضايا تحكيمية
الماجستير في القانوف مف جامعة في ىذه الدراسة التي أجريت لمحصوؿ عمى درجة  يالتحميم

       .نايف العربية في المممكة العربية السعودية
، مع روعية التحكيـ في الشرع االسبلميا الدراسة مشوقد كاف مف أىـ النتائج التي توصمت اليي

مع اتفاقيـ عمى جوازه في األمواؿ وما و  ،اختبلؼ الفقياا في المسائل التي يجوز فييا التحكيـ
           .في معناىا

بإنشاا مركز متخصص لمتحكيـ في المممكة يخضع إلشراؼ وزارة العدؿ  وقد أوصت الدراسة
أف يكوف ضمف الشروط الواجب ب أوصت الدراسة االمؤىميف، كم يضـ مجموعة مف المحكميف

ـْ ا في توافرى قد يترتب عميو صدور  و بياإف عدـ إلمامحيث  ،بالقواعد الشرعيةإلمامو الُمَحك 
كثار مف عقد الندوات التي تركز اإلوكذلؾ أوصت بضرورة ، حكمو مخالفًا لمشريعة اإلسبلمية

 وتقديـ المقترحات والحموؿ لذلؾ. ،ات التي تواجو تطبيقوعمى تطوير التحكيـ والصعوبات والعقب
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 :ثانيًا: الدراسات األجنبية

        (، بعنوان:Ali,2012دراسة ) .1
"What Can the US System of Financial Arbitration Learn from 
Overseas Jurisdictions?"  

ن التشرٌعات األجنبٌة؟"م معرفتهماذا ٌمكن لنظام التحكٌم المالً للوالٌات المتحدة  " 
عممت ىذه الدراسة عمى إظيار مدػ االعتماد عمى التحكيـ باعتباره وسيمة لحل النزاعات المالية 
في الواليات المتحدة األمريكية، وىذه الدراسة اعتمدت عمى نتائج عينة استقصائية صغيرة 

عمميـ في التحكيـ  مف خبلؿ ،شممت ممارسي حل النزاعات المالية مف حوؿ العالـ ،مختارة
، وىدفت الى تقييـ فاعمية تمؾ الوسيمتيف المستخدمتيف في حل النزاعات المالية.مظالـوديواف ال
  

ولقد توصمت الدراسة بأنو ال يوجد دليل إحصائي واضح بأف أؼ وسيمة مف الوسيمتيف السابقتيف 
لنزاعات ومستوػ الرضا لو تأثير كبير عمى معدؿ حل ا مظالـسواا كانت التحكيـ، أو ديواف ال

واالستخداـ، ولقد كانت النتائج متقاربة لكل وسيمة منيما، كما اظيرت المعمومات المجمعة وجود 
، حيث أف نتيجة لفوائده مظالـارتفاع بسيط في مستويات حل النزاعات مف خبلؿ المجوا لديواف ال
خيرة لتسوية المنازعات المالية، ألأظير أفراد العينة بأف ىناؾ زيادة في المجوا إليو في السنوات ا

كما أوصت الدراسة بضرورة عدـ تعميـ ىذه النتيجة، وذلؾ لصغر عدد أفراد عينة الدراسة الذيف 
    تجاوبوا مع استقصاا ىذه الدراسة، حيث قد تكوف النتائج أفضل في عينة أخرػ.

المتحدة بشكل مستمر  وقد أشارت الدراسة أيضًا الى أف التحكيـ المالي ينتشر في الواليات
  وبمعدؿ معتدؿ، وعمى الرغـ مف فوائده العديدة، إال أف ىناؾ تحديات مازالت تواجيو. 

وقد أوصت الدراسة بتضميف العقود المبرمة بيف الشركاا بند المجوا الى التحكيـ عند وجود نزاع، 
ؾ العمل عمى كذلؾ أىمية تعييف متخصصيف في مجاؿ التحكيـ ممف ليـ خبرة محاسبية، وكذل

 نشر الوعي بالطرؽ البديمة لحل المنازعات لدؼ المجتمع األمريكي.

       (، بعنوان:Boban,2012دراسة ) .2
"International Arbitration and Technology Transfer Disputes" 

 "التحكيم الدولي ونزاعات نقل التكنولوجيا"
ل لمتقاضي، وناقشت المزايا والقيود التي التحكيـ الدولي كبدي التعرؼ عمىىدفت ىذه الدراسة 

يواجييا أطراؼ النزاعات المتعمقة بنقل التكنولوجيا والممكية الفكرية، وذلؾ عند لجوئيـ إلى 
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التحكيـ، باإلضافة لذلؾ بينت ىذه الدراسة أف القيود التحكيمية تؤخذ باالعتبار في النزاعات 
مى الدور المؤسسي لمركز المنظمة العالمية لمممكية المتعمقة بنقل التكنولوجيا، وقد تـ التركيز ع

كمركز تحكيـ مبلئـ لمتعامل مع النزاعات المعقدة في  "كدراسة حالة"، الفكرية لمتحكيـ والوساطة
 مجاؿ التكنولوجيا والممكية الفكرية.

المركز يبقي متأكدًا مف عدـ قياـ أؼ مف أطراؼ النزاع مف المجوا ولقد وجدت الدراسة أف 
     .قضاا بعد قياـ المركز بالتحكيـ في النزاع المعروض عميولم

نزاعات كما أوصت الدراسة بالمجوا لمتحكيـ مف خبلؿ مراكز ومؤسسات التحكيـ ذات الخبرة في 
التكنولوجيا عمى غرار المركز المذكور، حيث سيصبح حميا أسيل، ونتائجيا أسرع،  نقل

   وتكاليفيا أقل.

 بعنوان: (،SUSLER,2012دراسة ) .3
"Jurisdiction of Arbitration Tribunals: A Comparative Study" 

 "سلطة هيئبت التحكيم : دارسة مقبرنة"

جراا إالتحكيـ التجارؼ وذلؾ مف خبلؿ أىمية السمطات الممنوحة لييئات تناولت ىذه الدراسة 
كيـ، وىذه الدوؿ ىي تحميل مقارف لقوانيف ثبلثة مف الدوؿ التي تشرع قوانينيا الوطنية التح

 فرنسا، والمممكة المتحدة، والواليات المتحدة. 

ولقد توصمت ىذه الدراسة بأف القانوف الفرنسي يعتبر األفضل مقارنة بقانوف كل مف المممكة 
، حيث أنو يمنح سمطات التجارؼ  مجاؿ التحكيـ ما يخصالمتحدة والواليات المتحدة، وذلؾ في

يجعل الدوؿ التي تتبع نيج المشرع  حكيـ بشكل أوسع وأفضل، وىذاقضائية وقانونية لييئات الت
             .لمتحكيـ التجارؼ  الفرنسي المكاف األكثر جذباً 

إلعطاا صبلحيات قضائية  ،ولقد أوصت الدراسة بإعادة صياغة قوانيف التحكيـ التجارؼ الدولية
ف المممكة المتحدة والواليات وتحكيمية أكثر لييئات التحكيـ، كما أوصت ىذه الدراسة كل م

 المتحدة بضرورة تطوير قوانينيـ لتماثل القانوف الفرنسي.
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        (، بعنوان:Cole,2003دراسة ) .4
"Some Reflections on International Commercial Arbitration" 

 "بعض التأمالت عمى التحكيم التجاري الدولي"
يمة بديمة لتسوية النزاعات بداًل مف المجوا إلى القضاا، ناقشت ىذه الدراسة التحكيـ باعتباره وس

عتماد عميو لحل النزاعات، كما أظيرت المزايا والعيوب والصعوبات المتعمقة ومدػ امكانية اال
   بالتحكيـ التجارؼ الدولي، والجيود المبذولة لتخطييا، وتنفيذ القرارات التحكيمية.

الصادرة عف التحكيـ، يعتبر أكبر العقبات التي تعيق  وتوصمت الدراسة إلى أف تنفيذ القرارات
تطور التحكيـ التجارؼ الدولي، كما أظيرت الدراسة ضعف القوانيف واإلجرااات الدولية المتعمقة 

  .انتشار التحكيـ التجارؼ وبذلؾ يعتبر بمثابة حجر عثرة أيضًا في طريق  ،بتنفيذ ىذه القرارات
عمى  جيود مف أجل إيجاد تجانس في التحكيـ التجارؼ وقد أوصت الدراسة بضرورة بذؿ ال

 . بالتحكيـالدولي، وىذا يمكف وصولو مف خبلؿ الجمع بيف قانوف وطني ودولي يتعمق  المستوػ 

 
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة وما يميز ىذه الدراسة 1.10

ما يمثمو مف بيـ في تناوليا لموضوع التحكوذلؾ  الدراسات السابقة؛تتشابو ىذه الدراسة مع 
ما يتشابو مع ىذه الدراسة في إظيار دور التحكيـ في حل المنازعات  ومف ىذه الدراسات أىمية،

           ؼ.التجارية والمالية كبديل لمقضاا العاد
جل تركيزىا عمى كاف  ساتاالدر تمؾ معظـ أف  في ؛سابقةواختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات ال

والتي تـ  ،(2013)حمس،باستثناا دراسة  ،المتعمقة بيذا الموضوع فقييةوالالجوانب القانونية 
حل  ياىتمت بدور وأىمية التحكيـ المالي فو  إجراؤىا عمى مجموعة مختارة مف المحاسبيف،

، إال (2013)حمس،، وعمى الرغـ مف ىذا التوافق مع  دراسة زةغقطاع  يالمنازعات التجارية ف
ي تمؾ الدراسة يتمثل ويتمثل في أف مجتمع البحث ف ،سةأف ىناؾ اختبلؼ مع ىذه الدرا

تـ تطبيقيا عمى المحكميف المالييف ىذه الدراسة  بينما ،المحاسبيفبمجموعة مختارة مف 
            .الممارسيف لمينة التحكيـ المالي

التحكيـ المالي في الضوا عمى واقع  ياطيمتس، فيو ىذه الدراسةبو تميزت  أما بخصوص ما
وكذلؾ القائميف عمييا والمستفيديف منيا، كما  ،سواا مف القوانيف والجيات المنظمة ليا ،طيففمس



16 
 

تتناوؿ مشاكل و ، ماليالتحكيـ العة عند القياـ بعممية واآلليات المتب جراااتتمقى الضوا عمى اإل
ا وذلؾ مف خبلؿ القائميف عميي ،ومتطمبات المحكميف المالييف والتحكيـ المالي في فمسطيف

وكذلؾ تـ  مف المحكميف المالييف أنفسيـ، أو مف األطراؼ الميتمة بذلؾ، والمبلمسيف لواقعيا
وذلؾ ضمف مبلحق ىذه  ،إضافة حالة عممية كمثاؿ لعممية تحكيـ مالي بإجراااتيا المختمفة

وبذلؾ تكوف ىذه الدراسة  ،وىو ما لـ يتـ تناولو في أؼ دراسة مف الدراسات السابقة الدراسة،
لتكوف قد وفرت مرجعًا كافيًا  ،حاولت تغطية الموضوع مف جوانب مختمفة كونيايزت بتم

 لمميتميف. 
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ثاينامفصل ام   

 اتفاق امتحكمي وطبيعته امقانونية
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 المقدمة  2.1

تمعات يعتبر التحكيـ نظامًا قديمًا حديثًا، فيو قديـ النشأة التخاذه وسيمة لحل النزاعات في المج
 القديمة بحيث يحكمو العادات واألعراؼ المتبعة في تمؾ المجتمعات.

بعد نشوا الدولة وتبمورىا بشكميا شاىدًا حيًا، السيما  لوقت الحاضرلكوف اويعد نظامًا حديثًا، 
الحالي وارتباطيا الوثيق مف منطمق المصمحة مع غيرىا مف الدوؿ، ونظرًا التساع رقعة 

الطبيعية واالعتبارية في دوؿ مختمفة، وارتفاع حجـ  شخاصلدولية بيف األالعبلقات التجارية ا
العقود التجارية الدولية، حيث يكاد ال يبـر اليوـ عقد تجارؼ دولي دوف أف يتضمف شرطًا 

 تحكيميًا.
والشؾ في أف ما يعيشو العالـ اآلف مف عولمة االقتصاد وتبنى سياسة السوؽ المفتوح دور في 

إلى التحكيـ باعتباره الوسيمة الطبيعية والمثمى لفض ما ينشأ عف ىذه العولمة تزايد الحاجة 
االقتصادية مف منازعات، حتى أمكف القوؿ مجازًا أف األصل في تسوية المنازعات الناشئة عف 

     .(1، ص2009)الخراز،  العقود الدولية ىو التحكيـ، وأف المجوا إلى القضاا ىو االستثناا

زاا ىذا الت ومف ضمنيا فمسطيف  ،وجو فقد قامت الغالبية مف الدوؿ بتشريع قوانيف تحكيـ حديثةوا 
، والذػ كاف اليدؼ مف ورائو 2000لسنة  3التي تمتمؾ قانونًا تحكيميًا حديثًا، وىو القانوف رقـ 

. (2، ص2008 )الحافي، جذب االستثمار لمبمد، وىي أحوج ما تكوف إليو في الوقت الراىف
ـ وجديد، قديـ في التاريخ، واألنظمة المختمفة، وجديد في طرحو واتساعو وتنظيمو، فالتحكيـ قدي

الجوانب النظرية  سيتطرؽ إلىىذا الفصل و  ،(174، ص1033)الزحيمي، وأىميتو، وميزتو
مفيوـ التحكيـ وتاريخو وأنواعو ومزاياه وعيوبو، وما يجوز وما ال والتي منيا لمتحكيـ بشكل عاـ، 

، باإلضافة لبلتفاقيات االقميمية والدولية والقوانيف المنظمة لمتحكيـ، والمنظمات فيوالتحكيـ يجوز 
  والمراكز المعنية بو كذلؾ. 
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 تعريف التحكيم 2.2

 التحكيم لغة:

إذا فوضت  ،مت فبلنًا في مالي تحكيماً يقاؿ حك   –ـ بتشديد الكاؼ مع الفتح التحكيـ مصدر حك  
موه ويقاؿ "حك   ،ـكْ فالتحكيـ معناه لغة التفويض في الحُ  ،في ذلؾ يَ كـ فيو فاحتكـ عمإليو الحُ 
مت ور: "حكِ ظ( وقاؿ العبلمة ابف من 83،ص1001 )القاضي، أؼ أمروه أف يحكـ بينيـ" ،بينيـ

ألنو يمنع الظالـ مف الظمـ  ،ـبمعنى منعت ورددت، ومف ىذا قيل لمحاكـ بيف الناس حاكِ 
 .(16ص ،2008،)الراجحي

 صطالح:في االالتحكيم 

" التحكيـ عبارة عف اتخاذ  :فعرفتو مجمة األحكاـ العدلية بقوليا ،تعددت تعريفات الفقياا لمتحكيـ
وعرفو  (167، ص1033)الزحيمي، الخصميف حاكمًا برضاىما لفصل خصومتيما ودعواىما"

 عقد بيف طرفيف متنازعيف يجعبلف فيو برضاىما شخصًا آخر حكماً بعض المعاصريف بأنو "
 .(15، ص2004)الدخيل،  بينيما لفصل خصومتيما"

 :التحكيم في االصطالح الفقيي

عرؼ بأنو "اتفاؽ طرفي الخصومة عمى تولية رجل أو أكثر أىبل ليفصل فيما تنازعاه بحكـ  
 :بأنو أيضاً وُعرؼ التحكيـ في الفقو ،(19، ص1998الشرع دوف القاضي المولى" )االسطل، 

ر عمى إخراج نزاع أو عدد مف النزاعات مف اختصاص القضاا العادؼ "اتفاؽ بيف طرفيف أو أكث
"  ،2005 )الصانورؼ، وأف يعيد بو إلى ىيئة تتكوف مف محكـ أو أكثر لمفصل فيو بقضاا ممـز

 .(33ص

 :التحكيم في االصطالح القانوني

، عرفت المحكمة الدستورية العميا المصرية 1994ديسمبر  17في حكميا الصادر بتاريخ 
مى محكـ مف األغيار يعيف باختيارىما، أو علتحكيـ بأنو "عرض لنزاع معيف بيف طرفيف ا

ـْ بتفويض منيما، عمى ضوا شروط يحددانيا، ليفصل ىذا  ار يكوف نائيًا في ذلؾ النزاع بقر الُمَحك 
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 يا، مجردًا مف التحامل، وقاطعًا لداا الخصومة في جوانبيا، التي أحالعف شبية المماالة
يو، بعد أف يدلي كل منيما بوجية نظره تفصيبًل مف خبلؿ ضمانات التقاضي الطرفاف إل
 .(2، ص2012)العمرؼ، الرئيسية" 

 :بأنو منوى األول المادة في التحكيـ َعّرؼ، ـ2000 لسنة 3 أما قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ
 "فيو مفصلل تحكيـ ىيئة أماـ النزاع موضوع بطرح وذلؾ أطرافو بيف قائـ نزاع لفض وسيمة"
 .(ـ2000 لسنة 3 قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ)

وسيمة لحل نزاع بيف طرفيف "ومف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف تعريف التحكيـ باختصار بأنو 
 "واعد يختارونيابغير طريق التقاضي مستعينيف بمحكـ يفصل بينيـ بق

 تاريخ التحكيم 2.3

ر الدولة الحديثة بمؤسساتيا المختمفة وسمطاتيا لقد عرؼ اإلنساف التحكيـ وألفو قبل ظيو 
األزؿ لدػ  إذ ُعرؼ منذالمتنوعة بما فييا السمطة القضائية التي أنيط إلييا القياـ بمينة العدالة، 

قدماا اإلغريق عمى شكل مجمس دائـ لحل المنازعات التي تحدث بيف دويبلت المدف اليونانية، 
بينما  ،لخاص وأِلفوا االلتجاا إليو بعد أف استقر في أذىانيـكما أف الروماف عرفوه في القانوف ا

        .(3، ص1998)مبروؾ،  أنكروه في المجاؿ الدولي بسبب إنكارىـ لمبدأ مساواة الدوؿ
المحاكـ التجأت إلى فكرة التحكيـ بعيدًا عف المحاكـ  أماـوبسبب كثرة القضايا  ،وفى أثينا

منفرد يعرض عميو النزاع ويدفع لو كل طرؼ متخاصـ أجرًا، القضائية، ويتـ ذلؾ بواسطة محكـ 
وكاف  ،عمى أال يتجاوز الستيف عامًا مف عمره ،ويتـ اختياره بالقرعة مف سجبلت المواطنيف

 .(24، ص2005)الصانورؼ،  المحاكـ لدػحكمو يقبل االستئناؼ 
بادغ التي نادػ بيا ولقد وجد التحكيـ في القروف الوسطى المناخ الصالح لمتطور في كنف الم

الذػ يجعل االرادة مصدر القوة الممزمة في العقد  ،والسيما مبدأ قدسية العقد ،فقياا الكنيسة
فأتيحت لممتعاقديف حرية االتفاؽ عمى التحكيـ مع االلتزاـ  ،وحسف النية قاعدة تفسيره وتنفيذه

ـْ باحتراـ قرار  مراكز التجارة الدولية وذاعت اتفاقيات التحكيـ عمى وجو الخصوص في  الُمَحك 
 ف التحكيـ ينطوؼ عمى معافٍ وباركت الكنيسة ىذا االتجاه أل ،مثل الجميوريات االيطالية ،الكبرػ 

 .(55ص ،1997)شفيق، سامح والصمح والتضحية المتبادلة أخبلقية سامية تتفق وتعاليميا كالت
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وعمى كل قبيمة رجل  ،قبائلفالعرب كانوا ينقسموف إلى  ،ؼ العرب التحكيـ قبل االسبلـقد عرِ و 
إما لمكانتو في  ،وكاف حكـ شيخ القبيمة ينفذ عمى أفراد قبيمتو ،يدعى سيد القبيمة أو شيخيا

 ،ومف صور التحكيـ قبل اإلسبلـ،(3، ص2012درغاـ،  )أبوفضة، أو خوفًا مف سطوتو ،القبيمة
ود حتى تواعدت لمقتاؿ ما تـ أثناا بناا الكعبة حيث اختمفت قبائل قريش في وضع الحجر األس

فجعموا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حكمًا بينيـ فأدػ حكمو  ،إذا أرادت كل قبيمة أف تستأثر برفع ىذا الحجر
 .(22، ص2005)الصانورؼ، إلى اتفاؽ ىذه القبائل

 
ولقػػػػػد عرفػػػػػت الشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمية نظػػػػػاـ التحكػػػػػيـ كبػػػػػديل عػػػػػف القتػػػػػاؿ والقػػػػػوة الغاشػػػػػمة لتسػػػػػوية 

وقػػػػد تعػػػػددت تعريفػػػػات المػػػػذاىب الفقييػػػػة لمعنػػػػى التحكػػػػيـ  ،ت بخػػػػبلؼ طريػػػػق القضػػػػااالمنازعػػػػا
وكميػػػػػا كانػػػػػت تػػػػػدور حػػػػػوؿ أف التحكػػػػػيـ ىػػػػػو عػػػػػرض النػػػػػزاع الػػػػػذػ قػػػػػد ينشػػػػػب بػػػػػيف طػػػػػرفيف أو 

وذلػػػػػؾ لػػػػػيحكـ فيػػػػػو  ،لػػػػػيس لػػػػو عبلقػػػػػة بػػػػػالنزاع ولػػػػػـ يكػػػػػف طرفػػػػًا فيػػػػػوو  كثػػػػر عمػػػػػى طػػػػػرؼ محايػػػػػدأ
إلسػػػػػػبلـ التحكػػػػػػيـ بنػػػػػػزوؿ اآليػػػػػػات المحكمػػػػػػات وقػػػػػػد شػػػػػػرع ا ،طبقػػػػػػًا ألحكػػػػػػاـ الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػبلمية

ف خفػػػػػػتـ شػػػػػػقاؽ بينيمػػػػػػا فػػػػػػابعثوا  :يقػػػػػػوؿ هللا تبػػػػػػارؾ وتعػػػػػػالى –التػػػػػػي نصػػػػػػت عميػػػػػػو وأوجبتػػػػػػو  "وا 
حكمػػػػػًا مػػػػػف أىمػػػػػو وحكمػػػػػًا مػػػػػف أىميػػػػػا إف يريػػػػػدا إصػػػػػبلحًا يوفػػػػػق هللا بينيمػػػػػا إف هللا كػػػػػاف عميمػػػػػًا 

ف حتػػػػػػى يحكمػػػػػػػوؾ فيمػػػػػػػا وقولػػػػػػػو سػػػػػػبحانو " فػػػػػػػبل وربػػػػػػؾ ال يؤمنػػػػػػػو ، "35خبيػػػػػػرًا" " النسػػػػػػػاا آيػػػػػػة 
 "65شػػػػجر بػػػػييـ ثػػػػـ ال يجػػػػدوا فػػػػي أنفسػػػػيـ حرجػػػػًا ممػػػػا قضػػػػيت ويسػػػػمموا تسػػػػميما" "النسػػػػاا آيػػػػة 

 .(91، ص2002)القاضي، 
 

أما في فمسطيف فقد كاف نظاـ التحكيـ سائدًا في المجتمع الفمسطيني مستمدًا احكامو مف 
التحكيـ ما ورد في مجمة وكاف أوؿ تقنيف قانوني فمسطيني في مجاؿ  ،الشريعة اإلسبلمية

حيث جاا ذلؾ في عشر  ،األحكاـ العدلية المأخوذة مف الشريعة اإلسبلمية عمى المذىب الحنفي
 16/03/1926ثـ صدر بتاريخ  ،مف الباب الرابع 1851إلى المادة  1841مواد مف المادة 

 ،1937نة وقانوف أصوؿ التحكيـ لس ،زمف االنتداب البريطاني 1926لسنة  16القانوف رقـ 
المعموؿ  2000" لسنة 3وظل ىذا القانوف سارؼ المفعوؿ في قطاع غزة حتى نفاذ القانوف رقـ "

 .(20، ص2002)أبو موسى، بو حاليًا 
 

 8الضػػػػػفة الغربيػػػػػة وبعبػػػػػور الجػػػػػيش العربػػػػػي األردنػػػػػي نيػػػػػر األردف إلػػػػػي فمسػػػػػطيف فػػػػػي فػػػػػي أمػػػػػا 
يػػػػػث عرفػػػػػت فيمػػػػػا بعػػػػػد ووقعػػػػػت تحػػػػػت سػػػػػيطرتو المنطقػػػػػة الشػػػػػرقية منيػػػػػا ح 1949سػػػػػنة  أيػػػػػار
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حيػػػػػػػث بػػػػػػػدأت  ،الدسػػػػػػػتور األردنػػػػػػػي الحػػػػػػػالي 1952فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ  فقػػػػػػػد صػػػػػػػدر ،بالضػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػة
مرحمػػػػػػة تشػػػػػػريعية جديػػػػػػدة ومغػػػػػػايرة فػػػػػػي الضػػػػػػفتاف الشػػػػػػرقية والغربيػػػػػػة عػػػػػػف التشػػػػػػريعات السػػػػػػارية 

والمطبػػػػػػق  1953لسػػػػػػنة  18نػػػػػػي رقػػػػػػـ المفعػػػػػػوؿ حينػػػػػػذاؾ وعميػػػػػػو صػػػػػػدر قػػػػػػانوف التحكػػػػػػيـ األرد
لكػػػػػػف فػػػػػػي قطػػػػػػاع غػػػػػػزة األمػػػػػر مختمػػػػػػف حيػػػػػػث بقػػػػػػي قػػػػػػانوف التحكػػػػػػيـ و  ،فػػػػػػي األردف ى اآلفحتػػػػػ

ألف الحػػػػػػاكـ اإلدارؼ المصػػػػػػرؼ أبقػػػػػػي عمػػػػػػي كافػػػػػػة القػػػػػػوانيف السػػػػػػارية  1926الفمسػػػػػػطيني لسػػػػػػنة 
وعميػػػػػػو أصػػػػػػبح شػػػػػػطرؼ  ،عمػػػػػػي الكيػػػػػػاف الفمسػػػػػػطيني القػػػػػػانوني حفاظػػػػػػاً  المفعػػػػػػوؿ بػػػػػػدوف تغييػػػػػػر

مختمفػػػػة أردنيػػػػة فػػػػي الضػػػػفة يطبقػػػػاف قػػػػوانيف  "الضػػػػفة الغربيػػػػة وقطػػػػاع غػػػػزة" الػػػػوطف الفمسػػػػطيني
نجميزيػػػػػة خػػػػػذ عمػػػػػي أو  ومػػػػػف ضػػػػػمنيا قػػػػػوانيف التحكػػػػػيـ المشػػػػػار إلييػػػػػا أعػػػػػبله ،فػػػػػي قطػػػػػاع غػػػػػزة وا 

 . عاتق المشرع الفمسطيني توحيد القوانيف في شطرؼ الوطف
 

 2000لسػػػػػنة  3اسػػػػػتجابة لػػػػػذلؾ أصػػػػػدر المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني قػػػػػانوف التحكػػػػػيـ الفمسػػػػػطيني رقػػػػػـ 
ويعتبػػػػر قػػػػانوف التحكػػػػيـ الفمسػػػػطيني مػػػػف أحػػػػدث  ،حكػػػػيـ السػػػػابقةوألغػػػػي بموجبػػػػو كافػػػػة قػػػػوانيف الت

وقػػػػد عػػػػالج ىػػػػذا القػػػػانوف التحكػػػػيـ المحمػػػػي والػػػػدولي واسػػػػتيدؼ فػػػػي  ،قػػػػوانيف التحكػػػػيـ فػػػػي العػػػػالـ
ذلػػػػػػػؾ بالقػػػػػػػانوف النمػػػػػػػػوذجي الصػػػػػػػادر مػػػػػػػف لجنػػػػػػػػة األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة وأنظمػػػػػػػػة التحكػػػػػػػيـ الدوليػػػػػػػػة 

وقػػػػػانوف التحكػػػػػيـ األردنػػػػػي لسػػػػػنة  ،1994وخاصػػػػػة قػػػػػانوف التحكػػػػػيـ المصػػػػػرؼ لسػػػػػنة  ،المختمفػػػػػة
حيػػػػػػػث شػػػػػػػجع األفػػػػػػػراد والمؤسسػػػػػػػات عمػػػػػػػي المجػػػػػػػوا لمتحكػػػػػػػيـ لمتخفيػػػػػػػف عمػػػػػػػي العػػػػػػػبا  ،1953

 وبمػػػػػػا ينسػػػػػػجـ مػػػػػػع حريػػػػػػة التجػػػػػػارة الدوليػػػػػػة وحركػػػػػػات التنميػػػػػػة ،الممقػػػػػػي عمػػػػػػي كاىػػػػػػل المحػػػػػػاكـ
(http://www.mohamah.net). 

ة وتعقدىا، وقدوـ رأس الماؿ، ومع ظيور الدولة وتشابؾ المعامبلت التجارية والعبلقات المدني
خاصة مع  ماـوحرص الدوؿ الدائـ عمى تنشيط اقتصادىا الوطني ودفع عممية التنمية الى األ

ظيور العولمة واتفاقية التجارة الدولية " الجات "، كاف البد لكل دولة أف تفكر بجدية إلى تحرير 
القضائية  جراااتلقاتل واإلفض المنازعات التجارية وخصوصًا الدولية منيا مف الروتيف ا

طالة ألمد المحاكمة  .الرسمية لما يشوبيا مف تعقيد وا 
فالتحكيـ نظاـ قديـ بدأ بسيطًا بساطة المجتمعات البدائية ثـ ظيرت لو صورة ازدادت تعقيدًا 

 .(17، ص2005)الصانورؼ،  فتحكيـ اليـو ليس ىو تحكيـ األمس ،بتعقد المجتمعات الحديثة
الدوؿ العربية بتنظيـ التحكيـ ضمف قانوف تحكيـ معاصر يستجيب ليذه  ولقد قامت معظـ

 ،التطورات، وقد عقدت عدة اتفاقيات جماعية وثنائية بيف الدوؿ لتعالج مسائل التحكيـ التجارية
  .(17، ص2009)الجغبير،  وكيفية تنفيذ القرارات التحكيمية
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  التحكيم والوسائل األخرى لحل المنازعات 2.4
فض النزاعات متعددة، فمنيا ما يتـ عبر القضاا ومنيا ما يتـ خارج إطار القضاا ويطمق  آليات

عمييا بالطرؽ البديمة لحل النزاعات، والتحكيـ مف الصيغ التي تتـ خارج القضاا مثل الصمح 
 والتوفيق والوساطة.

 
 تمييز التحكيم عن القضاء 

نازعات، ويتفق القضاا مع التحكيـ في القضاا ىو إلزاـ الحكومات وفصل الخصومات وقطع الم
أف كبًل منيما شرع لقطع المنازعات وفصل الخصومات بيف الناس ويختمف التحكيـ عف القضاا 

 :(11ص ،2008)الراجحي، في أمور أبرزىا
ف التحكيـ يختمف عف القضاا في الجية التي يستمد منيا السمطة وتقع منيا التولية، أما إ .1

ف الخصوـ الذيف حصل بينيـ النزاع، ليفصل بينيـ وأما القاضي يستمد السمطة مكـ الحَ 
 فيستمد سمطتو مف الدولة.

ليس لمحكـ أف يستوفي ما قضى بو مف العقوبة بخبلؼ القاضي فإنو يستوفي ذلؾ بمعنى أف  .2
 بل غايتو اإلثبات والحكـ. ،ليس لممحكـ أف يحبس

ـْ أف حكـ  .3 ـْ أدنى مف حكـ القاضي، فإف كاف حكـ الُمَحك  مخالفًا لمذىب القاضي الُمَحك 
فيبطمو القاضي بعكس حكـ القاضي فإنو إذا عرض عمى قاضي آخر فممقاضي اآلخر تنفيذه 

ف كاف مخالفًا لرأيو.           وا 
  :(173، ص1033)الزحيمي، وأضاؼ 

ال يشترط في القضاا رضا الخصميف في الخصومة والدعوػ، في حيف التحكيـ يعتمد عمى  .4
       .فالتراضي بيف الخصمي

إف والية القاضي عامة ومطمقة في الدعوػ جميعيا، ووالية التحكيـ خاصة عمى القضية  .5
 فيما عدا الحدود والقصاص غالبًا. ،المتنازع فييا

ـْ و  ،القاضي ال يمكف لؤلطراؼ عزلو .6 يمكف لطرفي الخصومة عزلو قبل الحكـ في الُمَحك 
 القضية.

ـْ القاضي أعمى مرتبة مف  .7 ارات التحكيـ إلى القضاا لتصديقيا ثـ لذلؾ ترفع قر  الُمَحك 
 لتنفيذىا.
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 تمييز التحكيم عن التوفيق والوساطة 
التوفيق أو الوساطة مؤداىا أف يقوـ فرد أو أكثر مف تمقاا نفسو أو بناا عمى طمب االطراؼ 

وذلؾ بتقديـ عرض او اقتراح لتسوية ما بينيـ مف خبلؼ  ،بالتوسط والتوفيق بينيـ المتخاصمة
وبالتالي فإف الموفق أو الوسيط ليس مف الضرورؼ أف ، لؤلطراؼ حرية األخذ بو او رفضو اً تارك

عمى  ودوره يقتصر ،بل قد يكوف تدخمو مف تمقاا نفسو، يكوف تدخمو بناا عمى اتفاؽ االطراؼ
نوع مف  يى ةوالوساط ،www.aifa-eg.com. تقديـ توصية لؤلطراؼ وىي غير ممزمة ليـ

 أماـحيث يتـ وضع كافة التسييبلت والحموؿ البديمة  ،التوفيق بيف الخصوـ لفض نزاع قائـ
برية في سبيل الوصوؿ إلى تسوية بداًل جطرفي النزاع وحثيـ عمى بحث وجيات نظرىـ بصورة 

ويطرح اقتراحات  ،طراؼ بعد أف يستمع إلييـقرب وجيات نظر األيكما  ،مف المجوا إلى القضاا
ف لـ  ،فإذا ما تحقق ذلؾ ينظـ في ذلؾ محضرًا موقعًا مف كافة األطراؼ ،وبدائل لمحموؿ وا 

 . (85، ص2006)الوحيدؼ،  يتوصموا لحل فإف األمر ينتيى عند ىذا الحد
 

التحكيـ في ومف خبلؿ التعريف السابق لمتوفيق والوساطة يتضح بجبلا أنيما يشتركاف في 
اليدؼ المتوخى وىو فض النزاع بيف األطراؼ بتدخل شخص أو أكثر مف الغير في عبلقة 

إال أنو مع ىذا التقارب يوجد تبايف بيف التحكيـ مف جية  ،الخصوـ العقدية أو غير العقدية
 :(30، ص2008)الضراسي، والتوفيق والوساطة مف جية أخرػ وىي كما يمي

فيق والوساطة مف جية وبيف التحكيـ مف جية أخرػ أف الموفق والوسيط ال أواًل: الفارؽ بيف التو 
مجرد اقتراحات أو حموؿ لتقريب وجيات النظر، فإذا يقدماف ا ميعد قرارىما ممزمًا لمخصوـ، ألني

أما التحكيـ فينتيي بقرار يحسـ بو النزاع  ،نجحت انتيت باتفاؽ منيي لمنزاع وموقع عميو الطرفاف
ؼ ويحوز حجية األمر المقضي بو ويكوف قاببًل لمتنفيذ بمجرد وضع الصيغة ويمـز األطرا

 التنفيذية مف قبل القضاا.
ف التوفيق والوساطة تتضمناف بعض التنازالت مف الطرفيف لكي يمكف التوصل إلى حل إثانيًا: 

ـْ وسط، بينما  يصدر حكمًا قد يجاب فيو لطمبات أحد األطراؼ ويرفض طمبات لطرؼ الُمَحك 
  .، فيو ال يبحث عف حل وسط أو حل توفيقيآخر
 تمييز التحكيم عن الصمح 

الصمح ىو " عقد يتـ بيف أطراؼ الخصومة أو مف يمثمونيـ لحسـ خبلفاتيـ عف طريق نزوؿ 
كل منيـ عف بعض ما يتمسؾ بو" فيو أداة لمتسوية الودية لحل النزاع حبًل رضائياً  يقوـ بو 

http://www.aifa-eg.com/arbitration-distinguish.html
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التحكيـ ال يبحث عف الحل الذػ يرضاه و  ،بواسطة الغير أما التحكيـ يتـ ،الخصوـ أنفسيـ
متى انتيى بحكـ  -ويتفق التحكيـ ، (31، ص2004)الدخيل،  إنما عف الحل العادؿ ،الطرفاف
مع الصمح مف حيث أف كبًل منيما ينيى نزاع قائـ بيف طرفيف أو أكثر، غير أف  –تحكيمي 

حق محل النزاع يقابل جزا مف الحق الذػ الصمح يقضى بتنازؿ كل مف الطرفيف عف جزا مف ال
ألف التحكيـ عمل تحكيمي قضائي متميز بذاتو  ،يدعيو اآلخر، وفى ذلؾ يختمف عف التحكيـ

وال تنشأ خصومة التحكيـ إال إذا ثار النزاع فعبًل، فإذا انتيت ىذه الخصومة بحكـ  ،واستقبللو
ضده ولو لـ يتنازؿ المحكـو لو عف  تحكيمي فإنو يكوف منييًا لنزاع بحل مفروض عمى المحكـو

 .(21، ص2006)المصرؼ، ادعائو ومف ثـ يناؿ حقو كامبًل  أؼ جزا مف
 
 أنواع التحكيم  2.5 

  :(5، ص2003)أحمد، لذلؾ فيو ينقسـ إلى ،يتمتع التحكيـ بأنواع متعددة
 إلى تحكيـ اختيارؼ وتحكيـ إجبارؼ  ،وفقًا لدور اإلرادة في إنشائو. 
 ـْ اختيار  وفقًا لطريقة  .إلى تحكيـ حر )خاص( وتحكيـ نظامي )مؤسسي( الُمَحك 
  ـْ وفقًا لسمطة  الصمح )مطمق(.بإلى تحكيـ بالقضاا )مقيد( وتحكيـ  ،المقيدة أو المطمقةالُمَحك 
 إلى تحكيـ وطني وتحكيـ أجنبي وتحكيـ دولي ،وفقًا لمكاف صدوره.  
 
 التحكيم االختياري والتحكيم اإلجباري  -1

: األصل في التحكيـ أف يكوف اختياريًا، أؼ يتـ االلتجاا إليو بإرادة ري التحكيم االختيا
أو  ،ويجوز في التحكيـ االختيارؼ أف يكوف اتفاؽ التحكيـ سابقًا عمى قياـ النزاع ،المتخاصميف

 .(46، ص2005بعد قياـ النزاع )الصانورؼ، 
ف التحكيـ إحيث  ،لتحكيـ: وفيو تنعدـ إرادة طرفي النزاع التي ىي جوىر االتحكيم اإلجباري 

والتحكيـ ال يتولد إال  ،مصدره االتفاؽ وىذا النوع مف التحكيـ "االجبارؼ" يعتبر منافيًا لؤلصل
 .(337، ص1001)القاضي،  ال يتصور إجراؤه تسمطًا أو كرىاً و  ،عف اإلرادة الحرة

وذلؾ  ،التحكيـحيث أنو وفي بعض األحياف قد ُيوجب القضاا العادؼ أطراؼ النزاع لمجوا إلى 
، ومف ىنا يكوف لزامًا إلى أشخاص ذو خبرة في مجاؿ النزاع جنظرًا لطبيعة النزاع، والتي قد تحتا

عمى أطراؼ النزاع وبناًا عمى إلزاـ المحكمة المجوا إلى التحكيـ، حيث يصبح التحكيـ إجباريًا 
  في ىذه الحالة عمى أطراؼ النزاع.
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 م المؤسسي "المنظم"التحكيم الحر "الخاص" والتحكي-2
ىو تحكيـ ال يجرػ ضمف إطار مؤسسة تحكيـ خاصة ألف المعيار  التحكيم الحر "الخاص":

)عويضة،  الجية المشرفة عمى إجراا التحكيـالفاصل بيف ىذا التحكيـ والتحكيـ المؤسسي ىو 
 .(24، ص2001

أو مؤسسات أو : فيقصد بو التحكيـ المنظـ عف طريق ىيئات التحكيم المؤسسي "النظامي"
جراااتتضطمع بالتحكيـ وفق قواعد و  ،مراكز وطنية أو دولية دائمة تتضمنيا لوائحيا، وتعد  ا 

 ، حيثقوائـ بأسماا المحكميف المعتمديف لدييا مف ذوؼ الخبرات والكفااات والسمعة الدولية
ة المتخصصة يختار األطراؼ مف بينيـ، وتوفر لمراغبيف في التحكيـ عف طريقيا األجيزة اإلداري

 .(13، ص2002)صاوؼ،  وإجراااتوالمدربة تيسيرًا لعممية التحكيـ وحسف سير 
 
 (أو غير مقيد التحكيم بالقضاء )مقيد( والتحكيم الصمح )مطمق-3

: األصل أف كل اتفاؽ تحكيـ ىو تحكيـ التحكيم بالقضاء )أو التحكيم بالقانون أو المقيد(
ويض ىيئة التحكيـ بالصمح بينيما، ويقصد بالتحكيـ مالـ يتفق الطرفاف عمى تف ،بالقانوف 

حسب القواعد الموضوعية في  ،بالقانوف أف ىيئة التحكيـ تنظر بالنزاع وتصدر حكميا فيو
 .(148، ص2010)حداد، القانوف الواجب التطبيق عمى النزاع

 غير مقيد(م بالصمح )أو التحكيم الطميق أو التحكي
ـْ  د فيوقيَ ىو التحكيـ الذؼ ال يُ  بتطبيق قواعد القانوف، خاصة )الموضوعي( عمى النزاع الُمَحك 

المفروض عميو بل يحكـ فيو وفقًا لقواعد العدالة، أؼ يبحث عف الحل الذؼ يراه أكثر مبلئمة 
ـْ لمصالح الطرفيف، ولكف حتى في ىذه الصورة فإف  يكوف دائمًا مقيدًا بتطبيق القواعد الُمَحك 

    .(18، ص2003ئية( المتعمق بالنظاـ العاـ )أحمد، القانونية )الموضوعية أو اإلجرا
يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار عند اجراا التحكيـ، وأيضًا تجدر اإلشارة بأف ىناؾ عادات وتقاليد 

وبالتالي يمكف القوؿ بأنو ال يوجد تحكيـ بغض النظر عف كوف التحكيـ مقيدًا كاف أو حرًا، 
ـْ جد قيود يجب عمى مطمق بالمعني المفظي لمكممة، ولكف يو  أف يأخذىا دومًا بعيف الُمَحك 

 عند القياـ بالتحكيـ.   االعتبار
 
 التحكيم المحمي والتحكيم الدولي واألجنبي.-4

في محاولة  ،التفرقة بيف التحكيـ الوطني والتحكيـ غير الوطني جداًل فقييًا وقضائيًا كبيراً أثارت 
 ف الوطنيةجارؼ الدولي عف سمطاف القوانيإلبعاد التحكيـ الت ،لوضع معيار ليذه التفرقة
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تحكيـ قانوف ال ولكف ىنا يظير الفرؽ بينيـ وفق ما حدده، (57، ص2012)مطموب، 
 .2000لعاـ  (3)الفمسطيني رقـ 

ـ في المادة الثانية  2000لسنة  (3)قد حدده قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ ل التحكيم المحمي:
قانوف يكوف التحكيـ" أواًل: محميًا إذا لـ يتعمق بالتجارة الدولية منو بقولو "لغايات تطبيق ىذا ال

يكوف المشروع الفمسطيني قد اعتمد عمى معيار ووفق ىذا النص ، وكاف يجرؼ في فمسطيف"
 ،محدد العتبار التحكيـ محميًا، وىو أف ال يتعمق بمسائل التجارة الدولية وأف يجرؼ في فمسطيف

 يًا إذا اتصمت جميع عناصره بدولة فمسطيف دوف غيرىايكوف التحكيـ محمآخر بمعنى 
((http://www.mohamah.net. 

 

ىو ذلؾ التحكيـ الذؼ يرتبط في أحد عناصره : (28، ص2005)الوحيدؼ،  التحكيم الدولي
بعوامل خارجية، وىناؾ عدة معايير لتمييز التحكيـ الدولي مثل موضوع النزاع، وجنسية 

فمثبًل كل ، طراؼ ومكاف التحكيـ، والقانوف المطبق لحسـ النزاعالمحكميف، ومحل إقامة األ
تحكيـ يتعمق بالتجارة الدولية ويجرؼ في فمسطيف ولو كانت عناصره األخرػ فمسطينية يعتبر 
تحكيمًا دوليًا حسب نص المادة الثالثة مف قانوف التحكيـ الفمسطيني سابق الذكر، والتي جاا 

وف يكوف التحكيـ... ثانيًا دوليًا إذا كاف موضوعو نزاعًا يتعمق فييا "لغايات تطبيق ىذا القان
 بمسألة مف المسائل االقتصادية أو التجارية أو المدنية وذلؾ في األحواؿ اآلتية:

 .إذا كانت المراكز الرئيسية ألطراؼ التحكيـ تقع في دوؿ مختمفة وقت إبراـ اتفاؽ التحكيـ 
 اؽ التحكيـ مرتبطًا بأكثر مف دولة.إذا كاف موضوع النزاع الذؼ يشممو اتف 
  إذا كاف المركز الرئيسي ألعماؿ كل طرؼ مف أطراؼ التحكيـ يقع في نفس الدولة وقت

 إبراـ اتفاؽ التحكيـ وكاف أحد األماكف اآلتية يقع في دولة اخرػ.
o .مكاف إجراا التحكيـ 
o ة أو التعاقدية بيف مكاف تنفيذ الجانب الجوىرؼ وااللتزامات الناشئة عف العبلقة التجاري

 األطراؼ.
o .المكاف األكثر ارتباطًا بموضوع النزاع  
 

: فقد اعتمد قانوف التحكيـ الفمسطيني عمى معيار واحد لتمييز التحكيـ األجنبي التحكيم األجنبي
أجنبيًا إذا جرػ  ثة عمى أف التحكيـ يكوف... ثالثاً فتنص المادة الثال ،محل التحكيـيتمثل في 

فالمعيار الوحيد الذؼ تبناه المشرع الفمسطيني إلسباغ صفة األجنبي عمى ، "خارج فمسطيف
فإذا كاف يجرػ خارج فمسطيف  ،التحكيـ ىو المعيار الجغرافي المنصب عمى مكاف إجراا التحكيـ
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إضافة إلى أف المشرع الفمسطيني قد وضع في النصوص البلحقة أصوؿ  ،يكوف تحكيمًا أجنبياً 
ذ قرار التحكيـ األجنبي تختمف عف تمؾ المتعمقة بالتحكيـ المحمي وضوابط خاصة في تنفي

 .(7، ص2012)العمرؼ،  والدولي
ولكف ليس كل تحكيـ  ،أف التحكيـ األجنبي يمكف أف يكوف تحكيمًا دولياً  يتبيفا ذكر سابقًا م  مو 

يـ دولي ىو تحكيـ أجنبي فمف الممكف أف يكوف ىناؾ تحكيـ أطرافو مف فمسطيف وجرػ التحك
يكوف تحكيمًا أجنبيًا وىو تحكيـ دولي، ولكف لو كاف التحكيـ  -عمى سبيل المثاؿ- في فرنسا

ألطراؼ مف فمسطيف وجرػ في فمسطيف ولكف يخص تجارة دولية فيو تحكيـ دولي وليس أجنبي 
 وذلؾ وفق وجية نظر المشرع الفمسطيني.

 
 أىمية التحكيم ومزاياه  2.6 

يحققيا المجوا إلى نظاـ التحكيـ كثيرة ومتعددة مما يساعد عمى انتشاره إف األىمية والمزايا التي 
 ىامة لمقضاا العادؼ. و  كوسيمة بديمة

 
 أىمية التحكيم 

نياا الخبلفاتإف التحكيـ إحدػ الوسائل التي يستطيع بيا القضا ، وتحقيق ا حل المنازعات، وا 
وتزداد أىمية التحكيـ  ،الجماعاتالصمح بيف األطراؼ سواا عمى مستوػ األفراد أو األسرة أو 

أصبح ىو القاعدة في مجاؿ التجارة الدولية وازداد اليوـ المجوا إليو مف بل  عندما يقع بيف الدوؿ
 قبل الييئات والوزارات والشركات المحمية والدولية، مما دعا لتنظيمو رسميًا وقانونيًا ونظامياً 

ذا كاف التحكيـ يتضم ،(170، ص1033)الزحيمي،  ،ف عناصر تفوقو عمى القضاا العاـوا 
فإف ىذا التفوؽ يبرز خصوصًا متى اتخذ التحكيـ وسيمة لفض  ،كوسيمة لفض المنازعات عموماً 

حاجة الحياة التجارية إلى السرعة والبساطة  يتمثل فيالمنازعات التجارية، وذلؾ لسبب بدييي 
والتراخي في ابراـ العقود والتصرفات  اسودىا البطوالثقة في التعامل بعكس الحياة المدنية التي ي
بصورة  ،ويؤدػ التحكيـ الى تنقية البيئة التجارية ،بحكـ قياميا عمى التروؼ والحذر الشديديف

ولقد  ،سريعة ومرنة مف ىذه المنازعات التي تعرقل صفو الحياة التجارية وتعرقل التعامل التجارؼ 
ر بشأنيا مف منازعات شرط يفيد طرح ما يثو  أصبح يندر أال تحتوػ عقود التجارة الدولية عمى

وبذلؾ يكوف التحكيـ خروجًا عف والية القضاا العادؼ ، (9، ص2006)المصرؼ، عمى التحكيـ 
، 2002بو موسى،أ)ولو أكبر األثر في حسـ المنازعات التجارية  ،إلى والية القضاا الخاص

 .(20ص
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 (8، ص1998)مبروؾ،  ومن أىميا ،أما مزايا التحكيم فيي عديدة: 

ـْ سرعة التصدؼ لممنازعات ووضع حد ليا في وقت مبلئـ، ف .1 يكوف عادة خبيرًا في الُمَحك 
موضوع النزاع ومتفرغًا لمفصل فيو مما يساعده عمى حسـ موضوعو في أقل وقت ممكف، 

التي ال تتحمل بطبيعتيا أؼ  ،ويعد ىذا أمرًا ضروريًا بالنسبة لمتجارة سواًا المحمية أو الدولية
ير، ويعتبر عامل السرعة مف العوامل اليامة في تنفيذ المعامبلت التجارية التي تتأثر تأخ

 بتقمبات أسعار المواد والصرؼ.
 

مما يتميز بو التحكيـ أف األطراؼ يرتضوف مقدمًا وعف طيب خاطر ما تنتيي إليو ىيئة  .2
ندوا إلييـ تمؾ وأس، فيـ الذيف اختاروىـ ووثقوا بيـ التحكيـ بشأف النزاع موضوع التحكيـ

مما يكوف لو عظيـ األثر في إشاعة السمـ االجتماعي واستقرار المعامبلت  ،الميمة
وازدىارىا، وذلؾ خبلفًا لمحكـ القضائي الذؼ يصدر في ظل العداا التاـ والكيد المطمق 
ومحاولة كل طرؼ الظفر بالحكـ ميما كاف مجافيًا لمحقيقة، لذا قيل أف األطراؼ يدخموف إلى 

 .ماـقضاا العادؼ وىـ ينظروف إلى الوراا، بينما يدخموف إلى التحكيـ وىـ ينظروف إلى األال
 
يعتبر التحكيـ المتنفس الوحيد لتحقيق رغبات األفراد في تطبيق شرع هللا عز وجل، بعد أف  .3

مسائل األحواؿ الميـ إال في بعض ما يتعمق ب ،عيعطمت أحكامو لصالح القانوف الوض
 الشخصية.

 
لمخطوات السريعة التي يمر بيا عالـ التحكيـ بصفة عامة والتجارؼ منو بصفة خاصة،  نظراً  .4

 أيضاً بل يصار إليو  ،فإنو ال يستخدـ فقط كوسيمة عبلجية لفض المنازعات بعد نشأتيا
 لتفادؼ قياميا ونشأتيا وىذا ما لـ تصل إليو بعد عدالة الدولة.

 
بطريقة مبسطو يختارونيا بعيدًا عف كمفة ومشقة ف أطراؼ النزاع يرغبوف في حسـ خبلفاتيـ إ .5

كما وأف تعدد درجات التقاضي بيف صمح  ،النظاـ القضائي التي تحتاج إلى وقت وجيد كبير
 .(21، ص2002)ابو موسى، وبداية واستئناؼ ونقض واعادة نظر تطيل أمد التقاضي 

 



31 
 

في النظاـ القضائي  عمى خبلؼ ما ىو العمل عميو ،أطراؼ النزاع باختيار قضائيـيقوـ  .6
 الرسمي.

لقانوني الوطني مع مف العقود التجارية تضـ أطرافًا أجنبية قد ال يتناسب النظاـ ا إف كثيراً  .7
كوف مف الضرورؼ المجوا إلى نظاـ التحكيـ حيث يمكف المجوا الى قواعد ىذه األطراؼ، في

        أكثر مرونة وأكثر مبلئمة. 
  

 بأنو: (44، ص2005)الصانورؼ، كذلؾ ذكر 
مف الشركات والمستثمريف في  المتخاصميفتعتبر السرية مف المزايا اليامة التي تجذب  .8

إال أنيا قد تنقمب  ،مبدأ العبلنية يعد مف أسس القضاا العادؼ إف  حيث  ،معامبلت التجارة
وبااًل عمى التجار إذا كاف مف شأنيا إذاعة أسرار صناعية أو تكنولوجية أو اتفاقات خاصة 

بعض الشركات قد تفضل خسارة دعواىا عمى كشف  بل إف   ،حرصوف عمى ابقائيا سراً ي
 أسرار تجارية تمثل في نظرىا قيمة أعمى مف قيمة الحق الذػ تخاصـ مف أجمو.

 
ولكنو في اغمب األحياف يكوف قميل الخبرة  ،إف القاضي قد يكوف بارعًا في مجاؿ اختصاصو .9

عذر معو الفصل في المنازعات المتعمقة بيا إال بعد بشئوف التجارة، األمر الذػ قد يت
رغـ ما يترتب  ،االستعانة بخبير فني يعينو في كشف ما كاف غامضًا عميو مف جوانب النزاع

عمى ذلؾ مف إضاعة لموقت في انتظار تقريره باإلضافة الى النفقات االضافية التي قد 
طراؼ النزاع المجوا الى الخبير أليكوف مف األجدػ  لذا ،تترتب عمى المجوا الى الخبرة

 .مباشرة واختياره محكمًا ليفصل في النزاع في وقت أقصر واحيانا بنفقات أقل
 
 

 عيوب التحكيم 2.7
ىناؾ بعض السمبيات التي  إال أف   ،عمى الرغـ مف اإليجابيات واألىمية التي يمتاز بيا التحكيـ

 :(19، ص2003)أحمد، تكتنفو وأىميا
  
وىذا يؤدؼ إلى احتماؿ حدوث بعض االنحرافات  ،بة كافية عمى أحكاـ المحكميفال توجد رقا .1

 التي يصعب اكتشافيا وترتيب الجزاا عمييا.
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ف التحكيـ قد يؤدؼ إلى إطالة أمد النزاع حيث يعمد المتخاصموف إلى الطعف في صحة إ .2
ـْ المُ التحكيـ أو في عمل  يؤدؼ إلى إطالة مما  ،أو لغير ذلؾ مف األسباب ،لتجاوز واليتوَحك 

مما يجعل مف االفضل طرح نزاعيـ عمى  ،أمد النزاع ويحمل الخصـو بمصروفات زائدة
 القضاا مف طرحو عمى التحكيـ.

 
إف التحكيـ يترتب عميو حرماف الخصوـ مف الضمانات التي يحاط بيا عمل القاضي مما  .3

 يؤدؼ إلى ضياع بعض حقوؽ األطراؼ.
 
ات التحكيـ مف أكثر السمبيات التي يعاني منيا التحكيـ الكثيرة إلجراا تكاليفتعتبر ال .4

(Lagerberg, Mistelis, 2006, p2)،  ف الخصوـ ىـ مف يتحمموف رسـو ايجار إحيث
قامو وغيرىا مف  ،والكاتب ،وأجور المحكميف ،قاعات التحكيـ ومصاريفيـ مف سفر وا 

 .(8ص ،2012،درغاـ ،)أبوفضة المصاريف اإلدارية
 ، تكمفة اجرااات التحكيـ الذػ جرػ بيف مجوىراتاؿ الرتفاع ىذه التكاليفوعمى سبيل المث

لصناعة الساعات، والمتعمق بنزاع حوؿ  Swatch تشاسو  وبيف شركة "Tiffanyتيفاني "
، حيث بمغت ىذه التكاليف ما Tiffanyلساعات لصالح مجوىرات  Swatchتطوير شركة 
يا أكثر بمرتيف مف متوسط مجموع التكاليف تبيف أن وقدمميوف دوالر،  449.5)يزيد عف )

  .(Kartuzov, 2015, p68) يمكف دفعيا في إجرااات التقاضي العادؼ يالت
 
لذلؾ يضطر الطرفاف إلى رفع الخبلؼ  ،عممياً  عدـ وجود القوة الممزمة في قرارات التحكيـ .5

 .(170، ص1033)الزحيمي،ومنحو قوة القضية المقضية ،لمقضاا لمتصديق عميو
 
ـْ توفر الخبرة الكافية في  ضعف .6  .والثقافة القانونية ،الضرورية جراااتوخاصة في اإل الُمَحك 
 
مشكمة عدـ تنفيذ حكـ التحكيـ حيث ال تظير ىذه المشكمة في حالة صدور حكـ التحكيـ  .7

إال أنو قد يصطدـ حكـ التحكيـ أحيانًا بعدـ تنفيذه، فالطرؼ  ،مف قبل أطرافواعية وتنفيذه طو 
ب الدعوػ ال تعنيو كسبيا لمجرد الكسب، بقدر ما يعنيو الحصوؿ عمى حقو، أؼ الذؼ كس

بما حكمت بو ىيئة التحكيـ لصالحو، وىذا يعني بالمقابل عودة أطراؼ النزاع إلى القضاا 
قضائية  إجرااات أماـلوضع الصيغة التنفيذية والتي تتطمب شروطًا لمتنفيذ، فيكوف األطراؼ 
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أما في حالة عدـ توافر الشروط التي اشترطيا  ،مييـ في النيايةتبلفوىا بداية وفرضت ع
القانوف لؤلمر بتنفيذ أحكاـ المحكميف فيعني رجوع األطراؼ إلى نقطة الصفر، وكأف التحكيـ 

  .(55، ص2008)الضراسي،  لـ يكف
 
نسبيًا  يعتبر حديثاً ف التحكيـ ألالدراسات واألطروحات الدولية التي تتناوؿ التحكيـ،  قمة توفر  .8

 .(Aleman, 2013, p11)عمى المستوػ العالمي كنظاـ لحل النزاعات 
 

لتسوية  وبناا عمى ما تقدـ مف استعراض لمزايا وعيوب التحكيـ، فإنو ما يزاؿ خيارًا مفضبلً 
المنازعات بيف األطراؼ، كما أف اختبلؼ المزايا والعيوب يحدد ما إذا كاف التحكيـ ىو الطريق 

مقارنة بالمجوا إلى التقاضي أو غيرة مف األساليب البديمة لتسوية المنازعات،  العممي واألنسب
وىي  عواملمف المجموعة وىذا سيعتمد إلى حٍد كبير عمى حيثيات كل نزاع، والتي تعتمد عمى 

(Kartuzov, 2015, p68): 
 نطاؽ سمطة القضاا التي تحكـ النزاع. 
 عدد أطراؼ النزاع. 
 مدػ تعقد النزاع. 
  النزاع نفسو وظروفوطبيعة. 
 حاجة النزاع لمخصوصية. 
 أماكف أطراؼ النزاع وممتمكاتيـ. 

 
 ،وأنيا أكثر واقعية وأىمية وقبواًل مف عيوبو ،يمكف القوؿ أف مزايا التحكيـ متعددة ،وفى النياية

شرافيو  ،التي يمكف تقميصيا والتخمص منيا بوضع حموؿ مناسبة ومنيا وضع جيات رقابية وا 
وتقـو  وتقمل مف تكاليفو، والمحكميف، تعمل عمى تنفيذ القرارات التحكيمية،التحكيـ  عمى عمميات

 ختصيف في مجاؿ التحكيـ.بتنمية قدرات وامكانيات المحكميف، وتوفر البيانات البلزمة لمم
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 اتفــــاق التحكــــيم 2.8
 

 ماىية اتفاق التحكيم 2.8.1
مى اتفاؽ بإرادة األطراؼ، وىذا االتفاؽ ىو المييمف تكمف أىمية نظاـ التحكيـ في كونو يقوـ ع
التحكيـ وصواًل إلى  إجراااتومرورًا ب -أؼ التحكيـ –عميو، بداًا مف االتفاؽ عمى المبدأ ذاتو 

 تنفيذ الحكـ، فاتفاؽ التحكيـ ىو دستور التحكيـ ومصدر سمطة المحكميف.
نًا خاصة فإذا اختل منو ركف ويتمتع ىذا االتفاؽ بخصوصيات، ومف خصوصياتو أف لو أركا
مما يعني العودة إلى القضاا  ،مف أركانو تكوف نتيجتو البطبلف ومف ثـ يعد التحكيـ كأف لـ يكف

 أصبل بنظر النزاع، وىذا يعني ضياع الوقت والجيد المبذوليف مما يفقد التحكيـ أىـ مزاياه.
ي يأتي في مقدمتيا ذلؾ األثر اإلجرائي وتزداد أىمية اتفاؽ التحكيـ نتيجة لآلثار التي يرتبيا والت

المتمثل في منع االلتجاا إلى القضاا العاـ صاحب الوالية األصمية في نظر المنازعة المتفق 
 .(9، ص2008)الضراسي،  بشأنيا

 
واتفاؽ التحكيـ ىو "عقد يتفق طرفاه عمى عرض النزاع الذؼ نشأ أو الذؼ قد ينشأ في المستقبل 

ينة عددىـ وترًا يسموف محكميف ليفصموا فيو دوف المحكمة مع أشخاصعمى شخص أو 
المختصة"، فيو عقد يتفق طرفاه بمقتضاه عمى عرض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينيما 

 .(3، ص2003عمى فرد أو أفراد متعدديف ليفصموا فيو بداًل مف المحكمة المختصة )أحمد، 

" ىو اتفاؽ بيف الطرفيف  لدولي " اليونستراؿ " بأنووقد عرفو القانوف النموذجي لمتحكيـ التجارؼ ا
عمى أف يحيبل إلى التحكيـ جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينيما 

يجوز أف يكوف اتفاؽ التحكيـ في و  تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ،بشأف عبلقة قانونية محددة
 ,UNCITRAL Law, 2006) تفاؽ منفصل"صورة شرط تحكيـ وارد في عقد أو في صورة ا

A7.1.) 

( بأنو "اتفاؽ بيف 5في المادة رقـ ) 2000لسنة  3وقد عرفو قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ 
طرفيف أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأف عبلقة 

ف اتفاؽ التحكيـ في صورة شرط كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أف يكو  قانونية معينة تعاقدية
 . تحكيـ وارد في عقد أو اتفاؽ مفصل"
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 أنواع اتفاق التحكيم  2.8.2

عرؼ أحد الفقياا شرط التحكيـ أو اتفاؽ التحكيـ بقولو "يقصد بشرط التحكيـ االتفاؽ بيف 
 المتعاقديف عمى إحالة كل خبلؼ ينشأ بينيـ مف تفسير العقد أو تنفيذه إلى التحكيـ، فشرط

 التحكيـ إنما يقصد منو تنازؿ المتعاقديف مسبقًا وقبل نشوا النزاع عف مراجعة المحاكـ.
ويرػ فقيو آخر أف االتفاؽ قد يكوف تبعًا لعقد معيف يذكر في صمبو ويسمى شرط التحكيـ، وقد 
 يكوف بمناسبة نزاع معيف قائـ بالفعل بيف الخصوـ، ويسمى في ىذه الحالة مشارطة التحكيـ أو

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف االتفاؽ عمى التحكيـ إذا كاف تبعًا لعقد معيف فتنفيذ  اؽ التحكيـ،اتف
الحتماؿ نشوا نزاع بيف الخصوـ عند تنفيذ العقد، أما مشارطة  ،شرط التحكيـ يكوف أمرًا احتمالياً 

  .www.olc-albaath.edu التحكيـ فيي ال تتـ إال بمناسبة نزاع نشأ بالفعل بيف الخصوـ

 :(365، ص1001)القاضي، ىماو  ،فاؽ التحكيـ نوعيف أو شكميفاتف
 
 :أو بنود تنظيـ عبلقة قانونية معينة ويقصد بو ذلؾ الشرط الذػ يرد ضمف شرط التحكيم ،

 –وبمقتضى ىذا الشرط يتفق أطراؼ العبلقة األصمية  ،رد ضمف نصوص عقد معيفتبعبارة 
وشرط  ،بينيـ مف منازعات بواسطة التحكيـعمى حسـ ما قد يثور  –قبل نشوب أؼ نزاع 

ما قد  ضالتحكيـ ىو نص وارد ضمف نصوص عقد معيف بموجبو يتـ المجوا إلى التحكيـ لف
 .بخصوصو يثور مف منازعات مستقببًل بيف أطراؼ ىذا العقد

 
 :كوف عندما يتفق األطراؼ بعد نشوب النزاع عمى عرضو عمى التحكيـت مشارطة التحكيم، 

يحدد فيو األطراؼ موضوع النزاع، وأسماا المحكميف، ومكاف  –فاؽ مكتوب طبقًا الت
جراااتو  التحكيـ،  التحكيـ. ا 

 
وتجدر اإلشارة أنو بالنسبة لمشارطة التحكيـ يجب لصحة ىذا االتفاؽ أف ينص في صمب 

( 4الفقرة ) 5وىذا ما أكدتو المادة  ،االتفاؽ عمى موضوع النزاع المراد حمو عف طريق التحكيـ
عمى التحكيـ بعد  االتفاؽإذا تـ والتي تنص عمى " 2000مف قانوف التحكيـ الفمسطيني لسنة 

ال كاف باطبلً  االتفاؽنشوا النزاع فيجب أف يتضمف   .(3، ص2012")المدىوف، موضوع النزاع وا 
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 أركان اتفاق التحكيم  2.8.3
نيا، ولكل واحد منيا شروط إف كل تحكيـ يقوـ عمى أربعة أركاف، أو مقومات أساسية ال بد م

 :(174، ص1033)الزحيمي،  خاصة لصحتيا أما بخصوص األركاف فيي
 

، ويتفقاف سمفًا، أو المتنازعاف: وىما الخصماف الركن األول / طرفا التحكيم أو العاقدان
وقد يكوف الخصماف اثناف أو أكثر مف  ،الحقًا عمى فض النزاع بينيما عف طريق التحكيـ

ومؤسستيف، شركتيف وقد يكوناف شخصييف اعتبارييف ك ،وناف شخصيف طبيعييفذلؾ، وقد يك
 قبيمتيف.ودولتيف وأسرتيف، و 

وىو الشخص الذؼ ُيحتكـ إليو، وقد يكوف متعددًا وىنا يشترط  :الركن الثاني / المحكم
أو قد يختار  اجتماعيما قطعًا، وال ينفرد واحد بالتحكيـ، وقد يتفق الطرفاف عمى محكـ واحد،

 وقد يختاره القاضي. ،كل منيما حكماً 
ـْ وىي االتفاؽ الذؼ يتـ بيف طرفي الخصومة و  الركن الثالث / الصيغة: ويسمى عادة  الُمَحك 

 عف طرفي الخصومة بالمجوا إلى التحكيـ. في العقد اإليجاب وىو المفع الذؼ يصدر
 فيو بيف طرفي الخصومة.ع المختمف وىو موضوع النزا  الركن الرابع / محل التحكيم:

 
 شروط صحة اتفاق التحكيم  2.8.4

 حتى يكوف اتفاؽ التحكيـ صحيحًا، وىذه الشروط يمكف وصفياال بد مف توفر عدة شروط 
 مت إلى شروط موضوعية وشروط شكمية:قسقد و  ،بأنيا شروط التكويف

 
 :(3، ص2012)المدىوف،  الشروط الموضوعيةأواًل: 
 .أىمية أطراؼ التحكيـ 
 .التراضي بيف أطراؼ التحكيـ 
 .أف يكوف محل االتفاؽ التحكيـ مشروعًا 
 

 شرط أىمية أطراف التحكيم:
ويقصد باألىمية ىنا أىمية األداا الكاممة والتي تتوفر في الشخص الطبيعي إذا كاف بالغًا سف 

حكيـ ( مف قانوف الت1فقرة ) 43الرشد وأف يكوف متمتعًا بقواه العقمية، وقد أجازت المادة 
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الفمسطيني الطعف في قرار التحكيـ، وذلؾ إذا كاف أحد أطراؼ التحكيـ فاقدًا لؤلىمية أو ناقصيا 
 .(13)الجمعية الفمسطينية لمعمـو القانونية، بدوف تاريخ اصدار، ص وفقًا لمقانوف الذػ يحكـ أىميتو

 
 شرط التراضي بين أطراف التحكيم:

تحكيـ أف تكوف إرادة األطراؼ قد صدرت سميمة يقصد بشرط التراضي "الرضا" في اتفاؽ ال
بمعنى تطابق إرادتيف واتجاىيما إلى ترتيب  ،اإلكراهو  خالية مف عيوب الرضا كالغمط والتدليس

فبلبد مف ايجاب وقبوؿ يتبلقياف عمى اختيار التحكيـ كوسيمة  ،آثار قانونية اتفق األطراؼ عمييا
ويشترط استدامة ، (142، ص2009)الجغبير،  يةلحسـ النزاع الذػ قد يثور بشأف عبلقة أصم

ولو رجع أحد طرفي الخصومة عف  ،خبلفًا لمقضاا ،الرضا مف ابتداا التحكيـ إلى نيايتو
 .(177، ص1033)الزحيمي،  التحكيـ "غير القضائي" قبل تماـ الحكـ انتيى التحكيـ

 
 شرط أن يكون محل اتفاق التحكيم مشروعًا:

بمعنى أف  ،ا يتطمب االتفاؽ عمى التحكيـ أف يكوف محمو مشروعاً إلى جانب األىمية والرض
يكوف موضوع المنازعات التي يشمميا اتفاؽ التحكيـ مما يجوز وفقًا لمقانوف تسويتيا عف طريق 

 .(52، ص2011)الشرايرؼ، التحكيـ
 
 الشروط الشكمية: ثانيًا:

 شرط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا:
ال كاف سواا ورد اتفاؽ التحكي ـ في شكل شرط أو مشارطة يتعيف أف يكوف االتفاؽ مكتوبًا وا 

وليس مجرد شرط إلثبات اتفاؽ  ،باطبًل، ومف ثـ فإف الكتابة شرط لصحة التحكيـ وسبلمة وجوده
التحكيـ، وتتحقق الكتابة بكافة وسائميا، فاتفاؽ التحكيـ يكوف مكتوبًا إذا تضمنو محرر وقعو 

 ات أو غيرىا مف الوسائل المكتوبةا تبادلو الطرفاف مف رسائل أو برقيأو إذا تضمف م ،الطرفاف
( مف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ 2( الفقرة )5نصت المادة )كما و ، (44، ص2002)صاوؼ، 

ويتبيف مف ذلؾ اف يكوف  ،عمى ما يمي "يجب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبًا " 2000لسنة  (3)
بطبلنو )المدىوف، لذلؾ يترتب عمى عدـ كتابتو  ،القانوف الفمسطيني اتفاؽ التحكيـ مكتوبًا وفق

 .(5، ص2012
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 ما يجوز وما ال يجوز التحكيم فيو 2.8.5
 
 :ما يجوز التحكيم فيو -1

يشترط في محل اتفاؽ التحكيـ أف يكوف مما يجوز فيو التحكيـ، فعندما أجاز المشرع حق المجوا 
نما اعترؼ بيذا الحق في منازعات إلى التحكيـ لـ يعط حق المجوا إل يو في كل المنازعات وا 

معينة فقط، وقد ربطت أغمب التشريعات في جواز التحكيـ أو عدـ جوازه بالنسبة لممنازعات 
وبيف قابمية ىذه المنازعات لمصمح أو عدـ قابميتيا لو، ومف ثـ فكل المنازعات التي يجوز 

ومف ىذه التشريعات  ـ جائزًا والعكس صحيح،طريق التحكيالصمح فييا يكوف الفصل فييا ب
( عمى أنو ال يجوز التحكيـ في المسائل 11القانوف المصرؼ لمتحكيـ الذؼ فرض في مادتو رقـ )

 .(130، ص2008)الضراسي،  التي ال يجوز فييا الصمح
اـ بينما نص قانوف التحكيـ الفمسطيني في المادة الرابعة منو عمى المسائل التي ال تخضع ألحك

قانوف التحكيـ والتي سيتـ ذكرىا الحقًا، فكبل القانونيف حدد محل التحكيـ بشكل واضح ال لبس 
لحاالت التي ال يجوز فييا المجوا إلى التحكيـ ا -عمى سبيل الحصر-فيو حيث أورد االستثناا 

زعات واتخاذه وسيمة لحل المنا ،وما عدا ىذه الحاالت يجوز فييا لؤلطراؼ المجوا إلى التحكيـ
 (14، ص2009التجارية التي تثور بينيـ.)الخراز، 

 
( 4"مع مراعاة أحكاـ المادة )أنو ( مف قانوف التحكيـ الفمسطيني عمى 2وقد نصت المادة رقـ )

 أشخاصتسرؼ أحكاـ ىذا القانوف عمى كل تحكيـ بيف  -التي تـ ذكر ما ال يجوز التحكيـ فيو-
ة القانونية لمتصرؼ بالحقوؽ أيًا كانت طبيعة العبلقة طبيعييف أو اعتبارييف يتمتعوف باألىمي

 القانونية التي يدور حوليا النزاع، مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي تكوف فمسطيف طرفًا فييا.
حيث أف عبارة "أيًا كانت طبيعة العبلقة القانونية التي يدور حوليا النزاع، جاات مطمقة لتشمل 

ىذه الشمولية و  إال إذا استثنى بنص خاص، ،ما فييا العقود اإلداريةكافة المعامبلت والعقود ب
إلى العبلقة أو المعاممة سواًا كانت تجارية أـ مدنية وسواا كاف التحكيـ محميًا أو  أيضاً تمتد 

دوليًا، فإطبلؽ وعدـ تحديد ىذه العبلقة جاا ليخدـ ىدؼ التحكيـ وتوسيع قاعدتو مما يزيد مف 
 مف حجـ االستثمار في فمسطيف أيضاً العامة ويزيد  شخاصميف مع األمساحة ثقة المتعام

 .(17، ص2001)عويضة، 
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 :ما ال يجوز التحكيم فيو -2
ألف الحدود  ،في الفقو اإلسبلمي ذىب الحنفية إلى أنو ال يجوز التحكيـ في الحدود والقصاص

ـْ ، وحكـ ماـحق هلل تعالى واستيفاؤىا خاص باإل فكل ما يجوز استحقاقو  ،بمنزلة الصمحالُمَحك 
والسبب مف عدـ ، القصاص ال يجوز استيفاؤىا بالصمحوالحدود و  ،بالصمح يجوز التحكيـ فيو

أنو ال يجوز التحكيـ فيما ىو حق خالص  ،جواز التحكيـ في المسائل التي ال يجوز فييا الصمح
مصمحة العامة ولحماية هلل كالعقوبات المقررة في جرائـ الحدود، ألف مثل تمؾ العقوبات ُأقرت لم

المجتمع وليست لمصمحة فرد، فبل يجوز التحكيـ في المسائل التي يجتمع فييا حق هللا سبحانو 
وتعالى وحق العبد مثل القصاص، وبالتالي يجب أال يحكـ فييا إال القاضي ألنو صاحب الوالية 

 (61، ص2004العامة .)الدخيل، 
 

عمى  2000لسنة  (3)رقـ  قانوف التحكيـ الفمسطينية مف أما في القانوف فقد نصت المادة الرابع
 سبيل الحصر عمى المسائل التي ال تخضع لمتحكيـ، وذلؾ حسب التالي:

 .المسائل المتعمقة بالنظاـ العاـ في فمسطيف 
 .المسائل التي ال يجوز فييا الصمح قانونيًا 
 .المسائل المتعمقة باألحواؿ الشخصية 

 
 :ى بعض النقاط وىيعم يمكن التأكيدمما سبق 

 
ف أؼ  ،أف المشرع الفمسطيني حدد عمى سبيل الحصر األمور التي ال يجوز التحكيـ فييا :أوالً  وا 

        تحكيـ فييا يعتبر تحكيمًا باطبًل.
   

وذلؾ لتوسيع قاعدة القضايا والمنازعات  ،أف ىذا الحصر جاا في مصمحة وفائدة التحكيـ :ثانياً 
مما أعطي التحكيـ القدرة والميزة عمى  ،ارية وغيرىا التي يجوز التحكيـ فيياسواا المالية أو التج

 االنتشار في استخدامو كوسيمة ىامة وفعالة في حل العديد مف المنازعات والقضايا المختمفة .
 

وماليا  ،نظرًا لما تمثمو الجرائـ الجنائية مف تأثير خطير عمى المجتمع مثل القتل والسرقة :ثالثاً 
وليس عمى فرد فقط بعينو لذلؾ أوجب إخراجيا  ،نعكاسات عامة تنعكس عمى المجتمع ككلمف ا

فاا ىيبة الدولة في إقامة ضمف نطاؽ القضاا الخاص والمتمثل بالتحكيـ إلى القضاا العاـ وا  
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فِي  َولَُكم  {وذلؾ كما يتضح مف قولو تعالى  ،لما لو مف تأثير عمى المجتمع ،الحدود في ذلؾ

ً  األَل بَاِب لَعَلَُّكم  تَتَّمُونَ  ال ِمَصاِص   )سورة البقرة(من ( 971)آية } َحٌَاةٌ ٌَا  أُوِل
 

 انتياء اتفاق التحكيم 2.8.6
 المعروضة عمى القضاا العادؼالتحكيـ شأنيا شأف الخصومة المعروضة عمى خصومة ال

لنتيجة الطبيعية تمامًا، قد تنتيي نياية طبيعية بصدور الحكـ الحاسـ لموضوعيا، وتمؾ ىي ا
المبتغاة مف المجوا إلى التحكيـ، إال أف األمور ال تسير دومًا كما ينبغي، فقد تنقضي خصومة 

وذلؾ بوضع حد ليا دوف الفصل في موضوعيا،  ،التحكيـ انقضاا غير طبيعي "انقضاا مبتسرًا"
 ونظرًا لتبايف ىذيف النوعيف وجب اإلشارة ليما وعرضيما كالتالي:

 
 الطبيعي لخصومة التحكيماالنقضاء  -1

إف صدور حكـ في موضوع النزاع يعد النياية الطبيعية لخصومة التحكيـ واليدؼ المقصود 
أصبًل مف نشأتيا، لذا يعبر عنو باالنقضاا الطبيعي لمخصومة، ويقصد بحكـ المحكميف " ذلؾ 

فاؽ التحكيـ عمى السمطة التي خوليا ليـ الخصوـ في ات القرار الذؼ يصدره المحكموف بنااً 
 .(401، ص1998" )مبروؾ، الدائرة بينيـلحسـ المنازعة 

 
 لخصومة التحكيم  غير الطبيعي"االنقضاء المبتسر " -2

 :وتأتي بأكثر مف حالة وىي
 
 :انقضاء اتفاق التحكيم باتفاق األطراف عمى وضع حد لخصومة التحكيم 

 ،االتفاؽ عمى وضع حد ليا نظرًا لمنشأة االتفاقية لخصومة التحكيـ، فإف بإمكاف أطرافيا
وفي تمؾ الحالة فإف ىيئة  ،أيًا كانت مبررات ذلؾ اإلنياا ،وبالتالي انقضاؤىا انقضاا مبتسراً 

طالما كاف ال يتضمف مخالفة لمنظاـ العاـ أو  ،التحكيـ ال تممؾ سوػ إجابتيـ إلى مطمبيـ
 (.129، ص2001)عويضة، اآلداب العامة

 
 نزاع الحق أمام قضاء الدولة مرتبط ارتباطًا وثيقًا ال يقبل  انقضاء اتفاق التحكيم بقيام

 التجزئة بنزاع معروض أمام ىيئة التحكيم.
التحكيـ في حالة استحالة تنفيذ اتفاؽ التحكيـ  إجراااتيحق ىنا لييئة التحكيـ أف تنيي 

أو  ،سواًا بسبب ارتباط النزاع المتفق عمى التحكيـ فيو بنزاع آخر خارج نطاؽ التحكيـ
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في ىذه و ارتباطو بنزاع ال يجوز فيو التحكيـ معروضًا عمى القضاا ارتباطًا ال يقبل التجزئة، 
الحالة ال يكوف مف المستطاع حسـ النزاع المتفق عمى التحكيـ فيو أماـ ىيئة التحكيـ، األمر 

مما يعني في النياية انقضاا اتفاؽ  ،الذؼ يوصل إلى ضرورة الفصل فيو أماـ القضاا
 (.196، ص2008كيـ)الضراسي، التح
 
 انقضاء التحكيم بوفاة أحد أطرافو. 

ينتيى التحكيـ بوفاة أحد أطرافو، وذلؾ في حاؿ كاف النزاع موضوع ىذا التحكيـ يتعمق 
)الوحيدؼ،  ميمة التحكيـمعيا تنتيى و  بشخص المتوفي، وبالتالي تنتيى ىذه الخصومة،

 (. 176، ص2006
 
 خصومة التحكيم انتياء اتفاق التحكيم بترك. 

يا، مع احتفاظو بأصل الحق إجراااتيقصد بترؾ الخصومة نزوؿ المدعي عنيا وعف كافة 
الذؼ يدعيو، والحكمة مف تنظيـ ترؾ الخصومة أف المدعي قد يرػ رغـ أنو ىو الذؼ بدأ 

 (.375، ص1998)مبروؾ، أف الوقت أو الظروؼ غير مناسبة لو ،الخصومة
 
 قوط خصومة التحكيمانقضاء اتفاق التحكيم بس. 

سقوط الخصومة القضائية ىو زواليا بسبب عدـ السير فييا بفعل المدعي، وىو عبارة عف 
ويرمي إلى حثو ، جزاا إجرائي يرتبو القانوف عمى إىماؿ المدعي في السير في الخصومة

عمى السير فييا حتى ال يبقى مجرد وسيمة تيديدية بغرض الكيد لخصمو، كما أنو يعد في 
 س الوقت وسيمة لمتخمص مف الخصومات التي ييمل أصحاب المصمحة في متابعتيا.نف
 
  التحكيم أو استحالتيا. إجراءاتانقضاء اتفاق التحكيم لعدم جدوى االستمرار في 

 إجراااتقد ترػ ىيئة التحكيـ أثناا تصدييا لمنزاع أنو ال فائدة وال جدوػ مف السير في 
قضائي نيائي في موضوع النزاع، أو لتعذر الحصوؿ  التحكيـ حتى نيايتيا لصدور حكـ

قد تصدره مف أحكاـ في  عمى المستندات الكافية لتبيف وجو الحقيقة أو الستحالة تنفيذ ما
 يا وفقًا لقانوف بمد التنفيذ ...إلخ.أمامالخصومة المعروضة 
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ب فإنو يترتب لذلؾ السب جراااتفإذا انتيت ىيئة التحكيـ فعبًل إلى إصدار قرار بإنياا اإل
عمى صدور ىذا القرار إنياا ميمة الييئة تمامًا كما لو أصدرت الحكـ الفاصل في موضوع 

 النزاع وبالتالي تتجرد مف السمطة والوالية التي كانت تحوزىا.
 
 تحكيم دون الفصل في موضوع النزاعانقضاء ميعاد ال. 

بل تتسـ  ،مة مثل محاكـ الدولةنظرًا لمنشأة االتفاقية لمحكمة التحكيـ فإنيا ال تكوف دائ
بالتوقيت، وذلؾ ألنيا تتكوف مف أجل حسـ موضوع معيف خبلؿ فترة محددة، وبالتالي فإف 

فإذا انقضى ىذا األجل دوف حسـ لموضوع النزاع، فإف  ،وجودىا يكوف مرىونًا بأجل التحكيـ
 .التحكيـ ينقضي ويعتبر كأف لـ يكف

 
 لمتحكيم الطبيعة القانونية  2.9

 مييد:ت
الحديث قد بدأ يأخذ منحى جديدًا، حيث أخذت الدولة تتولى تنظيـ إف التحكيـ في العصر 

شئونو وتشرؼ عميو وتتولى تنفيذ األحكاـ التي تصدر عف المحكميف بواسطة السمطة التي تتمتع 
بيا، بحيث أضحى التحكيـ قريبًا مف القضاا وال يختمف عنو إال مف حيث اختيار المحكميف 

 ة الفصل في النزاع.وسرع
فذىب اتجاه الى القوؿ بالطبيعة  ،اختمفت اآلراا حوؿ تحديد الطبيعة القانونية لمتحكيـولقد 

وقف اتجاه ثالث في حيف  ،ذىب اتجاه آخر إلى ترجيح الطبيعة القضائيةبينما  ،لو التعاقدية
عة مختمطة أو حيث يرػ أصحابو أف لمتحكيـ طبي ،موقفًا وسطًا بيف الطبيعتيف السابقتيف

مزدوجة، وباإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ اتجاه رابع يرػ أصحابو أف لمتحكيـ طبيعة خاصة ومستقمة 
ف ىذا الخبلؼ حوؿ الطبيعة القانونية لمتحكيـ ليس ،(www.olc-albaath.edu.sy)بو وا 

 خبلفًا نظريًا فحسب، فمة نتائج خطيرة ال سيما عند بحث القانوف الواجب التطبيق عمى موضوع
تى اآلراا اليمي  فيماو ، (22، ص2008)الضراسي،  وعند طمب تنفيذ حكـ التحكيـ ،النزاع

 :الطبيعة القانونية لمتحكيـتناولت 
 

  الطبيعة االتفاقية "التعاقدية" لميمة التحكيم 2.9.1
شاعت ىذه النظرية قديمًا، ووجدت ليا بعض األنصار في الفقو الغربي وتستند عمى أف التحكيـ 

، قاعدتو االتفاؽ وقمتو الحكـ الصادر عف  كنظاـ ـْ عبارة عف ىـر وأف ىذا الحكـ الذؼ  الُمَحك 
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ف عدـ  ،ىو نتاج طبيعي ليذا العمل االتفاقي النشأة إذ يعتبر عنصرًا تبعيًا في ىذه العممية، وا 
ـْ وجود اتفاؽ تحكيـ يعني عدـ وجود خصومة ومحكـ، كما يرػ جانب آخر مف الفقو أف  الُمَحك 

ولو كتابًة القياـ بميمة التحكيـ ما لـ يكف معينًا مف قبل المحكمة المختصة يعتبر داخبًل بمجرد قب
في العقد التحكيمي، ويقع عمى عاتقو التزامًا تعاقديًا بتحقيق غاية ىي السير بالتحكيـ حتى 

صدار حكمو المنيي لمخصومة ف أنصار ىذه النظرية رأوا أف التحكيـ ىو ذو طبيعة  ،نيايتو وا  وا 
تعاقدية، انطبلقًا مف فكرة مؤداىا أف مركز الثقل في نظاـ التحكيـ ىو اتفاؽ الخصوـ، وىذا 

 .(61، ص2008)الحافي،  االتفاؽ سوؼ يمقي بظبللو عمى كافة جوانب ىذا النظاـ
 

 التحكيم نظام ذو طبيعة قضائية 2.9.2
يف أطراؼ يذىب أنصار ىذا المذىب إلى اعتبار التحكيـ طريق قضائي لفض النزاع ب

الخصومة، وأف وظيفة الحكـ عبارة عف وظيفة قضائية، وأف جميع ما يصدر عنو مف أعماؿ 
التحكيـ تعتبر أعمااًل قضائية، فأنصار ىذا المذىب ال يعتمد كميًا عمى سند اتفاؽ  إجراااتأثناا 

نما بصورة أساسية  ؼ والذؼ مف خبللو يجر  ،بالغرض المقصود مف التحكيـ أيضاً التحكيـ وا 
 (89، ص2006تطبيق قواعد القانوف عمى واقعة النزاع المطروحة عمى التحكيـ. )الوحيدؼ، 

 
 النظرية المختمطة لمتحكيم 2.9.3

يذىب ىذا االتجاه إلى أف التحكيـ ذو طابع مختمط منذ بدايتو، وىو يتكوف مف عنصر اتفاقي 
وظيفيتو )وىي تظير في أصمو )تعاقدؼ أؼ إلرادة الخصوـ دور بشأنو( وعنصر قضائي في 

وآثار حكمو العديدة(، وفقًا لرأؼ البعض يعتبر التحكيـ في الحقيقة ليس  ـْ الُمَحك  في سمطات 
نما ىو نظاـ يمر في مراحل متعددة يمبس كل منيا لباسًا  اتفاقًا محضًا وال قضاًا محضًا، وا 

فيو ذو  ،خره حكـخاصًا، ويتخذ طابعًا مختمفًا، فيو في أولو اتفاؽ، وفي وسطو إجراا، وفي آ
قضائية، حيث يبدأ باتفاؽ الخصوـ وينتيي بحكـ قضائي  -طبيعة مختمطة أو مركبة عقدية 

يحوز حجية األمر المقضي بعد صدور األمر بالتنفيذ مف قضاا الدولة، ولذا تنطبق عميو قواعد 
ة بمعنى أف أنصار ىذه النظري ،(43، ص2003العقد وقواعد القضاا كل في مجالو )أحمد، 

يقفوف موقفًا وسطًا بخبلؼ النظريتيف السابقتيف المتيف تقفاف موقف المتشدد في تحديد طبيعة 
 (.25، ص2008التحكيـ)الضراسي، 

 
 



43 
 

 نظرية استقالل التحكيم "الطبيعة المستقمة لميمة التحكيم" 2.9.4
ال يمكف أف  الطبيعة القانونية لمتحكيـفإف مف الطبيعي أف ميمة التحكيـ و وفقًا ليذه النظرية 

تتحدد بمعزؿ عف ىدؼ التحكيـ ومنفعتو الواقعية، أؼ تمؾ الضمانات التي بموجبيا ال يتجو 
إضافة إلى ذلؾ  ،األطراؼ إلى المحكمة القضائية، ومفضميف عوضًا عنيا المجوا إلى التحكيـ

فييا تبياف طبيعة نشاطو الجوىرؼ وطبيعة أىدافو، وكذلؾ االستناد إلى الميزات التي يتمتع 
التحكيـ عف القضاا والتي منيا أف األطراؼ ييدفوف مف المجوا إلى التحكيـ الحصوؿ عمى نوع 
مف العدالة التي تتميز عف عدالة المحاكـ وتتصف بالمرونة وتسعى إلى مجاممة مصالحيـ قبل 
أف تطبق القواعد القانونية المحضة، إضافة إلى السرية التي قد ال تتوافر في نظاـ قضائي 

 (.85، ص2008خر)الحافي، آ
تميل إلى  النظرية القائمة بأف التحكيـ ذو طبيعة مختمطةوبناا عمى ما تقدـ، يمكف القوؿ بأف 

لطبيعة  وكذلؾعدـ إىماليا ألؼ مرحمة مف مراحل التحكيـ المختمفة، لؾ لوذ، المنطقية والواقعية
نصر القانوني الذؼ ينظميا والع ،التحكيـ بحد ذاتيا التي تجمع بيف العنصر القضائي الخاص

 ويدعمو ويعطيو القوة اإللزامية لتنفيذ ما يرشح عنو مف قرارات. ،ويتـ المجوا إليو عند الحاجو
 

 االتفاقيات الدولية واالقميمية والقوانين المنظمة لمتحكيم 2.10
ة واإلقميمية ىناؾ الكثير مف القوانيف واالتفاقيات الدولية التي تعقد بيف الدوؿ والمنظمات الدولي

العتماد التحكيـ أساسًا لفض المنازعات بيف الدوؿ، ويتـ النص في المعاىدات الدولية بالمجوا 
وىنا سيتـ تناوؿ أىـ ىذه المعاىدات  ،(171، ص1033)الزحيمي، إلى التحكيـ عند االختبلؼ 

 واالتفاقيات والقوانيف.

بشأف االعتراؼ  1923وؿ مف عاـ أيم 24في ظل عصبة األمـ تـ إبراـ بروتوكوؿ جنيف في ف 
بشأف  1927كانوف أوؿ مف عاـ  26بصحة شروط التحكيـ، كما تـ إبراـ اتفاقية جنيف في 

تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، كما تـ إبراـ االتفاقية األوروبية لمتحكيـ التجارؼ الدولي في جنيف 
وبية المنبثقة عف منظمة األمـ في إطار المجنة االقتصادية األور  1961نيساف مف عاـ  21في 

 18المتحدة، واتفاقية تسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ األعضاا ورعايا الدوؿ األخرػ في 
وذلؾ في إطار البنؾ الدولي لئلنشاا والتعمير أو ما يعرؼ باتفاقية  1965آذار مف عاـ 

كما أولت لجنة األمـ  ،واشنطف لتسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرػ 
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 1976المتحدة لمقانوف التجارؼ الدولي أىمية خاصة لمتحكيـ، فوضعت قواعد خاصة بو عاـ 
( والذؼ اليونستراؿ)قانوف  1985كما وضعت القانوف النموذجي عاـ  ،(اليونستراؿ)قواعد 

 .(www.olc-albaath.edu.sy) استرشدت بو معظـ دوؿ العالـ عند وضعيا قوانيف

 1927واتفاقية جنيف لسنة  1923بروتوكول جنيف لسنة  2.10.1
يمانًا منيا إ عصبة األمـ أولى الجيات التي اىتمت بموضوع توحيد التحكيـ التجارؼ الدولي تعد

لشعوب وخمق مناخ ودؼ إلزالة المنازعات في تقارب ا يساعد فيبأف تيسير التحكيـ التجارؼ 
بروتوكوؿ ىا عف إبراـ وثيقتيف دوليتيف، وثيقة عرفت بمعامبلت التجارة الدولية، وأسفرت جيود

 26اتفاقية جنيف بتاريخ بشأف شروط التحكيـ، وأخرػ ب 1923مبر لسنة سبت 24جنيف بتاريخ 
 ية.بشأف تنفيذ قرارات التحكيـ االجنب 1927سبتمبر لسنة 

الدوؿ المتعاقدة تركت لممتعاقديف حرية اختيار القانوف الواجب جنيف فإف  بروتوكوؿووفق 
التحكيـ، وكذلؾ تعيدت الدوؿ المتعاقدة بتنفيذ قرارات التحكيـ التي  إجراااتالتطبيق عمى 

ذلؾ يمـز ىذا بو  ،التي ينص عمييا قانونيا الوطني جراااتتصدر في اقميميا وذلؾ وفقًا لئل
ف أوجود شرط التحكيـ عدـ روتوكوؿ محاكـ كل دولة إذا رفع الييا النزاع عمى الرغـ مف الب

 ت موادىاصنمب منيا أحد الخصـو ذلؾ، أما االتفاقية فقد تقضي بإحالتو الى التحكيـ اذا ط
دولة متعاقدة أؼ اعتراؼ كل دولة متعاقدة بحجية قرار التحكيـ الذػ يصدر في اقميـ عمى 
وكذلؾ  ،حدػ الدوؿ المتعاقدةإيخضعوف لقضاا  أشخاصف يكوف النزاع دائرًا بيف بشرط أ ،أخرػ 

وطني وبما ال المنصوص عمييا في تشريعيا ال جراااتتعيد كل دولة بتنفيذ القرار وفقًا لئل
 . (102،ص1997)شفيق،  يخالف نظاميا العاـ

 

 1958اتفاقية نيويورك سنة  2.10.2
صة باالعتراؼ وتنفيذ أحكاـ المحكميف األجنبية مف قبل مؤتمر تـ اقرار اتفاقية نيويورؾ الخا

، 1958األمـ المتحدة الخاص بالتحكيـ التجارؼ الدولي الذؼ انعقد في مدينة نيويورؾ لسنة 
ما تـ التوصل إليو في نطاؽ االعتراؼ بأحكاـ المحكميف وتنفيذىا، ىذه االتفاقية أفضل وتعد 

لبروتوكوؿ و  1927عديل كبير بالنسبة التفاقية جنيف لعاـ تعتبر بمثابة تفيي ومف جانب آخر 
فت االتفاقية مف قبل بعض شراح التحكيـ التجارؼ الدولي بأنيا ِص وقد وُ ، 1923جنيف لعاـ 

وفي إعبلنيا االفتتاحي أخذت ، الركيزة األكثر أىمية التي يستند إلييا صرح التحكيـ الدولي
منت النص عمى أف الحكـ الصادر في دولة معينة حتى لو االتفاقية موقفًا ممفتًا لمنظر حيث تض

http://www.olc-albaath.edu.sy/Law/1/news/tah.doc?phpMyAdmin


45 
 

لـ تكف طرفًا في اتفاقية نيويورؾ، فإنو يكوف ممزمًا وواجب التنفيذ بواسطة أؼ دولة أخرػ تكوف 
نصوصًا تتناوؿ  2000لسنة  3وقد تضمف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ ، طرفًا في االتفاقية

تحكيـ التجارؼ الدولي والمتوافقة مع النصوص الواردة في العديد مف المواضيع ذات العبلقة بال
 .( www.qanon.ps) نيويورؾ اتفاقية

                    1961الدولي سنة  االتفاقية األوروبية لمتحكيم التجاري  2.10.3
ؼ وتنفيذ حذو اتفاقية نيويورؾ التي اقتصرت عمى معالجة مسألة االعترا االتفاقيةىذه  لـ تحذُ 

أحكاـ التحكيـ، بل جاات لتعالج كافة المسائل التي يثيرىا التحكيـ بداًا باالتفاؽ عمى المجوا إلى 
وتتسـ ىذه االتفاقية بإطبلؽ حرية األطراؼ في اختيار تحكيـ لحيف تنفيذ الحكـ أو رفضو، ال

لواجب التطبيق وكذلؾ حرية األطراؼ في اختيار القانوف ا ،المحكميف، وتنظيـ عممية التحكيـ
 جراااتعمى موضوع النزاع، وكذلؾ تعييف مكاف التحكيـ، وحرية األطراؼ في اختيار قواعد اإل

أف االنضماـ إلييا ال يقتصر عمى الدوؿ األوروبية  هجدير ذكر الالتي يتبعيا المحكموف، ومما ىو 
بية االنضماـ حيث ال يوجد بيا نص يحظر عمى غير الدوؿ األورو  ،فقط كما يبدو مف التسمية

كمفت لجنة تنمية العبلقات  فقدوعف تاريخ ىذه االتفاقية بأنو ، (315، ص1001)القاضي،إلييا 
فريقًا مف خبراا التحكيـ، إلعداد مشروع اتفاقية لتطوير قواعد  1955سنة االقتصادية األوروبية 

دوؿ الرأسمالية والدوؿ ف البيتسييل التبادؿ التجارؼ الدولي  يدؼالتحكيـ الدولي النافذة، وذلؾ ب
تحوؿ ىذا الفريق بعد إعداد المشروع إلى مؤتمر لممثميف مفوضيف ما ولقد االشتراكية في أوروبا، 

، وقد انتيى ىذا المؤتمر إلى إقرار االتفاقية األوروبية لمتحكيـ 1961مف أبريل  20و 10بيف 
 7والتي أصبحت نافذة مف  1961أبريل  21التجارؼ الدولي في 

 (.http://www.startimes.com)1964ريناي

حدػ أكثر ىذه االتفاقيات إ ولكف ،فيوجد أكثر مف اتفاقية ُتعنى بالتحكيـاالتفاقيات العربية  ماأ
 :يى اىتمامًا بالتحكيـ

 اتفاقية عمان العربية لمتحكيم التجاري  2.10.4

يجاد نظاـ عربي موحد لمتحكيـ التجارؼ يأخذ مكانو بيف انظمة إبأىمية  مف الدوؿ العربية فإيماناً 
في ميداف حل المنازعات  التحكيـ العالمية واالقميمية، وحرصًا منيا عمى تحقيق التوازف العادؿ،

قر مجمس وزراا العدؿ أ ،يمكف أف تتولد عف عقود التجارة الدولية وايجاد الحموؿ العادلة ليا التي
اتفاقية عماف العربية لمتحكيـ التجارؼ، ونصت  1987ابريل  14ورتو الخامسة في العرب في د

http://www.startimes.com/
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طبيعييف أو  شخاصأالمادة الثانية منيا عمى تطبيقيا عمى المنازعات التجارية الناشئة بيف 
حدػ الدوؿ العضو في ىذه االتفاقية أو إكانت جنسياتيـ يربطيـ تعامل تجارؼ مع  معنوييف أياً 

، وكاف لبلتفاقية دور ىاـ (20، ص2003)أحمد،  و تكوف مقار رئيسية فييايا أأشخاصحد أ
 مؤلفة المحكميف بأسماا قائمة سنوية بإعدادبتكميف مجمس إدارة المركز العربي لمتحكيـ تمثل 

مف رجاؿ القانوف المعروفيف والقضاا ومف ذوؼ الخبرة العالية والمعرفة التامة والواسعة في 
ولقد  ،لماؿ شريطة أف يكونوا مف ذوؼ االخبلؽ الحسنة والسمعة الطيبةالتجارة والصناعة وا

 عنومف ينوب  وأرئيس المركز  أماـف اليميف يالمحكم دااوىي أ ،جاات االتفاقية بإضافة أخرػ 
 .(388ص ،1998، الوحيدؼ ) بتأدية مياميـ المنوطة بيـ  يـقبل قيام

 قانوف قواعد و أىميا  فيعتبر الدوليالتجارؼ ـ القوانيف الدولية المنظمة لمتحكيفيما يتعمق ب و
 : وفيما يمي نبذة مختصرة عنيما، اليونستراؿ

 قواعد وقانون اليونسترال 2.10.5

تعتبر قواعد وقانوف اليونستراؿ مف أىـ القوانيف الدولية المنظمة لمتحكيـ التجارؼ الدولي، حيث 
تحدة أىمية خاصة لمتحكيـ التجارؼ الدولي، أولت لجنة القانوف التجارؼ الدولي التابعة لؤلمـ الم

وىي قواعد ، "UNCITRALقواعد التحكيـ المعروفة باسميا "يونستراؿ  1976وضعت عاـ ف
 كما ،الناشئة عف عقود التجارة الدولية (الخاصة)ييتدؼ بيا في حل منازعات التحكيـ  استرشاديو

التجارؼ الدولي مف قبل مجموعة عمل أف المجنة المذكورة قد أعدت قانونًا نموذجيًا لمتحكيـ 
 .21/6/1985، حيث أقرتو المجنة في 1985إلى  1981خبلؿ خمس دورات مف عاـ 

لما يزيد  ف شارؾ في تحضيره ممثمو  حيث ومف سمات ىذا القانوف النموذجي أنو عالمي النشأة،
نوف عالمي عف خمسيف دولة مف مختمف األنظمة القانونية واالقتصادية، مف جية أخرػ فيو قا

الغرض والقبوؿ، فيو لـ يخصص لدولة بعينيا، بل يعتبر بحق نموذجًا حقيقيًا لكافة دوؿ العالـ 
ولقد استقت معظـ الدوؿ التي سنت قوانيف جديدة لمعالجة التحكيـ معظـ أحكاميا  ،عمى السواا
ت كما أف كثيرًا مف المؤسسات والمنظمات والجمعيا ،ذلؾ القانوف النموذجي مف نصوص

رشاداتيا مف ىذا  والغرؼ الميتمة بشؤوف التحكيـ قد اشتقت ىي األخرػ معظـ أحكاـ لوائحيا وا 
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كذلؾ أخذت المجنة الخاصة بوضع قانوف ، (19، ص1998، )مبروؾ القانوف النموذجي
)عويضة،  بيذا القانوف ولكف ليس بصورة مطمقة 2000لسنة  3التحكيـ الفمسطيني رقـ 

 .(8، ص2001

 مات والمراكز المعنية بالتحكيمالمنظ 2.11

ىناؾ تنتشر وبشكل كبير في جميع أنحاا العالـ المنظمات المعنية بشئوف التحكيـ، حيث أف 
ولكل منظمة الئحة تحكيـ تشتمل عمى  ،منظمة تشتغل بالتحكيـ التجارؼ الدولي 127اكثر مف 
سير التحكيـ عمى يت ىيحدة تيدؼ الى تحقيق غاية واجميعيا و  ،تتبعيا في التحكيـ يالقواعد الت

إذ تضعيا كل منظمة عمى ضوا  ،تنظـ التحكيـ يالمنشآت التجارية رغـ اختبلؼ القواعد الت
، كما أف مف ىذه المنظمات ما ىو (97،ص1997)شفيق،  يوجد بيا مركزىا يقانوف الدولة الت

د فقط مف يتعامل مع أنواع مختمفة مف النزاعات، ومنيا ما يختص بالتعامل مع نوع محد
 .(Latham, Watkins, 2015, p15)النزاعات 

 :(349، ص1001)القاضي، ومن أمثمة ىذه المنظمات والمراكز التحكيمية 

 ."ICC"غرفة التجارة الدولية بباريس  -
 ."AAA"جمعية التحكيـ االمريكية  -
 .IACAC""لجنة التحكيـ التجارؼ االمريكي  -
 .ICSID""مركز تسوية منازعات االستثمار بواشنطف  -
 "."LCIAمحكمة لندف لمتحكيـ الدولي  -
 ."SCC"كيولـ لمتجارة و غرفة است -
 .CRCICA""مركز القاىرة االقميمي لمتحكيـ التجارؼ الدولي  -
 ."DSB"جياز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية  -

 :عمى النحو اآلتيىذه المنظمات والمراكز أىـ الضوا ببعض مف االيجاز عمى بعض سيسمط و 
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  المركز االقميمي لمتحكيم التجاري بالقاىرة 2.11.1

سيوية ، حيث كانت المجنة االستشارية القانونية اآل1978نشئ ىذا المركز بالقاىرة في عاـ أ
نشاا مراكز تحكيـ إتقريرًا حوؿ  1977عقدت في بغداد عاـ  التياالفريقية قد قدمت في دورتيا 

قميمييف إقررت إنشاا مركزييف  1978دة في الدوحة عاـ قميمية، وفى دورتيا التالية المنعقإ
إتاحة التحكيـ تحت ئو ىو اليدؼ مف إنشا، و والثاني بالقاىرة ،أحدىما في كوااللمبور "ماليزيا"

خمق مناخ مف الثقة واالستقرار في ، النيوض بالتحكيـ التجارؼ الدولي في المنطقةو ، أشرافو
الى التحكيـ كوسيمة فعالة لحل  تشجيع االلتجااكذلؾ  ،ميـباإلقالمعامبلت االقتصادية الدولية 

 (.37، ص1998)مبروؾ،  ممساعدة في تنفيذ أحكاـ التحكيـ، باإلضافة لالمنازعات

 "ICC"غرفة التجارة الدولية في باريس  2.11.2

لغرفة التجارة الدولية في باريس السبق في انشاا مركز دولي في التحكيـ يتمتع بالسمعة  كاف
نشاا محكمة التحكيـ التابعة لمغرفة عاـ إقانونية في حل المنازعات التجارية الدولية وذلؾ منذ ال

ذات العبلقة  المتخاصمةطراؼ المحكمة تعمل كمحكـ دولي بيف األ لقد ظمت ىذهو ، 1923
ونتج عف ممارسة غرفة ، الدولية وذات الجنسيات المختمفة في مجاؿ العبلقات التجارية الدولية

ارة الدولية بواسطة محكمة التحكيـ لقضايا التحكيـ الدولية أف أنشأت نظامًا موحدًا وقواعد التج
محددة لمتحكيـ ترشد بيا األطراؼ الذيف يرغبوف في المجوا إلى التحكيـ الدولي عف طريق 
الغرفة، كما وضعت العديد مف قواعد وأحكاـ وشروط التحكيـ التي يمكف ألطراؼ العقود الدولية 

 .(350، ص1001)القاضي، يا في صياغة عقودىـ الدولية وضع

 ""LCIAمحكمة لندن لمتحكيم الدولي  2.11.3

نتيجة لطوؿ الزمف الذػ كاف يأخذه الفصل في القضايا المعروضة أماـ المحاكـ القضائية، 
صدار ب 1883في عاـ ناقش عدد مف رجاؿ االعماؿ والتجار  مندف كيفية االسراع في الفصل وا 

ألصحاب  اً ضرر  سببي كافالفصل بيا  طوؿ مدةأف حيث  ،القضايا المعروضةىذه اـ في االحك
فكرة تأسيس محكمة لندف لمتحكيـ كبديل لحسـ  جااتومف ىنا  ،الحقوؽ مف المتقاضيف

صبحت محكمة لندف لمتحكيـ في أت ىذه الفكرة في تطور مستمر حتى المنازعات، ولقد ظم
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ىـ مراكز التحكيـ انًا مرموقًا عمى الصعيد العالمي كأحد أ وضعيا الحالي وىى تحتل األف مك
ونظرًا لتوسيع أعماؿ محكمة لندف لمتحكيـ الدولي مع شتى الجيات تـ إنشاا ، المؤسسي الدولي

حيث يتـ تطبيق قواعد المحكمة  ،مكاتب إقميمية في دبي واليند وغيرىا باالتفاؽ مع ىذه الدوؿ
 ىذه القواعد بأنيا متطورةوتتميز  ،كاتبفي التحكيـ الذؼ يتـ في ىذه الم

(http://www.uabonline.orge)،  ،وتعتبر محكمة لندف مف أقدـ ىيئات التحكيـ في العالـ
 1903سنة وقد تـ تغيير اسميا  ،1892تـ تدشينيا عاـ  التيوىى امتداد لغرفة لندف لمتحكيـ 

المتزايد  لبلىتماـنظرًا إذ  ،1981مت ىذا االسـ الى نياية ، وقد حمتحكيـ لندفلتصبح محكمة 
بالتحكيـ التجارؼ طرأ تعديل عمى قواعد المحكمة وعمى اسميا الذػ تعرؼ بو حاليًا "محكمة 

 .( (http://www.startimes.comلندف لمتحكيـ الدولي"
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 ْ جراءات وقرار امتحكميو املَُحَّكم اإ  
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          المقدمة 3.1
          

ـْ يعتبر  التحكيـ مف دقو  جراااتألنو ميما توفرت إل ،عممية التحكيـفي المحور األساسي الُمَحك 
ـْ وفعالية فإف العنصر الشخصي في التحكيـ يجعل نجاحو يتوقف عمى كفااة شخص   الُمَحك 

ـْ ضياتيا، وبقدر دقة ودرايتو بجوىر مينتو ومقت التحكيـ  إجراااتوميارتو تكوف سبلمة الُمَحك 
ـْ فحسف أداا  ،وصحة الحكـ الصادر عنو لميمتو يظل رىينو بشخصو وما يتمتع بو مف الُمَحك 
، (6)الجمعية الفمسطينية لمعموـ القانونية، بدوف تاريخ اصدار، صتميارات ومؤىبلت وخبرا

ـْ وألىمية الدور الذؼ يقوـ بو  نح سمطات واسعة تمكنو مف الفصل في موضوع النزاع مُ  فقد الُمَحك 
بإصدار حكـ ممـز لممحتكميف وىو يمارسيا مف المحظة األولى التي يصدر فييا موافقتو عمى 

الذيف يحددوف سمطاتو في صمب  المتخاصميفقبوؿ ميمة التحكيـ، كما يستمدىا مف اتفاؽ 
ركز أو قانوف تحكيـ في دولة ما، وبالتالي فإف اتفاقيـ، أو يحيموف األمر إلى نظاـ تحكيـ أو م

ـْ سمطات  ، (www.mohamah.net) يستمدىا بعد ذلؾ مف ىذا النظاـ أو ذلؾ القانوف الُمَحك 
ـْ وفى ىذا المبحث سيتـ التعرؼ عمى مف ىو  والشروط الواجب توافرىا فيو لكي يؤدؼ الُمَحك 

باإلضافة لمواجبات وااللتزامات  ،يفية تعييف جية التحكيـ وتشكيمياؾ كوكذل ،ىذه الميمة
وما ليا عند قياميا بالتحكيـ، وماىي األمور التي تؤدؼ إلى  ،والحقوؽ التي عمى جية التحكيـ

 .يانياا ميامإ
 

 ؟من ىو المحكم 3.2
 

ْم تعريف   :في المغةالُمَحكَّ
ـْ  ـُ الفاصل" بالفتح :الُمَحك  ـَ فيوو" تَحك   ،"الحَك وتصرؼ  ،وفصل برأؼ نفسو ،ـَ " في األمر حك 

ـْ و  ،فيو وفق مشيئتو  .(13، ص2008)الحافي،  رجل مجرب منسوب إلى الحكمةالُمَحك 
ـْ و   .(8، ص2006ىو" مف ُيفَوض إليو الحكـ" )الوحيدؼ،  أيضاً بتشديد الكاؼ مع الفتح  :الُمَحك 
 

ْم تعريف   :في االصطالحالُمَحكَّ
ـْ  ومف الممكف أف يكوف ل في النزاع المعروض عمى التحكيـ، د إليو بالفصىو مف يعيالُمَحك 
ـْ  أو يتـ اختياره عف  ،كما يمكف أف يتفق عمى تعيينو ،أشخاصشخصًا واحدًا أو مجموعة الُمَحك 

  .(57، ص2005)الصانورؼ،  طريق القضاا

http://www.mohamah.net/
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ْم تعريف   :في القانون الُمَحكَّ
ـْ عرؼ القانوف الفمسطيني     (1في مادتو رقـ ) 2000لسنة ( 3قـ )ر في قانوف التحكيـ الُمَحك 

ـْ والتي جاا فييا: "   ىو الشخص الطبيعي الذؼ يتولى ميمة التحكيـ"الُمَحك 
 

 الشروط الواجب توافرىا بالمحكم 3.3
ـْ نظرًا ألىمية الدور الذػ يقوـ بو  كاف البد مف قياـ التشريعات  ،في عممية التحكيـالُمَحك 

التحكيـ بوضع مجموعة مف الشروط التي ال بد مف توافرىا الراعية لعممية و  والمؤسسات القائمة
ـْ في  كما أف بعض قوانيف التحكيـ قد أعطت ألطراؼ التحكيـ الحرية في ، ليمارس مياموالُمَحك 

ـْ "كاالتفاؽ عمى أف يكوف –االتفاؽ عمى شروط خاصة فيمف يتولى ميمة التحكيـ  مف الُمَحك 
جعل بعض ىذه الشروط إلزامية قيد أطراؼ  والبعض اآلخر قد –أو ديانة معينة" ،جنس معيف

باإلضافة ، (135، ص2011)الشرايرؼ،  اتفاؽ التحكيـ عند اختيارىـ أعضاا ىيئة التحكيـ بيا
لما سبق فإف طبيعة التحكيـ ذاتيا قد تفرض شروطًا يجب توافرىا دوف النص عمييا ولكنيا مف 

 .(15، ص2006ضرورات عممية التحكيـ )الوحيدؼ، 
التي يجب أف تتوفر بلثة أنواع مف الشروط المطموبة و أف ىناؾ ث يمكف االستنتاج ومما سبق

ـْ بعضًا منيا أو جميعيا في  الشروط التي ، و الشروط االتفاقية، و الشروط القانونيةىي و الُمَحك 
 تتطمبيا طبيعة ميمة المحكـ.

 الشروط القانونية  .1
ـْ  مارس ميمة قضائية خاصة، وبالتالي ي يصبح قاضيًا خاصاً  بمجرد قبولو لميمة التحكيـالُمَحك 

ـْ سيفصل في نزاع ىو أصبل مف اختصاص قضاا الدولة، لذلؾ ينبغي أف يكوف ىذا  الُمَحك 
والقانونية، كما  مؤىبًل قانونيًا لتولي منصة التحكيـ، إضافة إلى وجوب توافر األىمية المدنية

في كل مف يمارس ميمة يجب أف يتوفر فيو الحياد واالستقبلؿ كمبدأ قضائي راسخ ومفترض و 
أف يكوف مف يمارس ميمة التحكيـ فعميًا ىو شخص طبيعي،  قضائية، إضافة الى ذلؾ يجب

ـْ أف المحكمة المختصة تممؾ تنحية ف الفقو حيث يرػ جانب م عف نظر الخصومة إذا الُمَحك 
 .(272، ص2008)الحافي،  كاف ال يممؾ المؤىبلت والشروط القانونية لمتحكيـ
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 :روط القانونية ىيوىذه الش
 
 شرط األىمية في المحكم: 

ـْ ُتجمع األنظمة القانونية الخاصة بالتحكيـ بصفة عامة عمى اشتراط أف يكوف  كامل الُمَحك 
ـْ األىمية المدنية، وال يمكف أف تعيد ميمة  إال لمشخص الطبيعي، ويجب عمى ىذا األخير الُمَحك 

لمدنية، فبل يتصور أف يتولى الشخص أف يتمتع باألىمية التي تخولو ممارسة كافة حقوقو ا
صدار حكـ في المنازعة ف كاف ذلؾ ال يمنع مف قيامو بتنظيـ عممية  ،المعنوؼ مياـ التحكيـ وا  وا 

، 2005)الصانورؼ،  التحكيـ عند المجوا إليو ليذه الميمة إذا كاف مركزًا أو مؤسسة تحكيمية
ذه المنازعات ألؼ شخص قد القصد مف توفر األىمية عدـ ترؾ الفصل في مثل ىو  ،(65ص

ولكي تتوفر األىمية وفق القانوف يجب توافر عدد  ،يؤدؼ الى اإلسااة لمبدأ المجوا إلى التحكيـ
 :(17، ص2006)الوحيدؼ،  مف الشروط ىي

 اال يكوف محجورًا عميو ال يممؾ أمر نفسو. 
 أال يكوف قد صدر حكمًا عميو مثل خيانة االمانة او بجنحة مخمة بالشرؼ. 
 ـْ  يكوف اال  .قاصراً الُمَحك 
  ـْ يجب أف يكوف  متمتعا بالحقوؽ السياسية الوطنية.الُمَحك 
  ـْ يجب أال يكوف  .قد أشير إفبلسوالُمَحك 
 

 شرط الحيدة واالستقالل:                  
قد حرصت التشريعات المختمفة عمى تنظيـ العديد مف الضمانات لمخصوـ في مواجية 

د أدنى مف حيادىـ واستقبلليـ عف طرفي النزاع. ويجب محكمييـ، في محاولة لضماف توفير ح
ـْ التمييز بيف استقبلؿ  ـْ وبيف حياده، فاالستقبلؿ يعني بالمعنى الواسع عدـ تبعية الُمَحك  الُمَحك 

أما الحياد فيعني عدـ  ،ألؼ مف طرفي النزاع، حتى ال يتوجو في عممو بتوجييات أؼ منيـ
كما أوجبت التشريعات ضرورة ، (94، ص2002 )صاوؼ، الميل أو الحكـ باليوػ لصالح أييما

ـْ إفصاح  عف أية ظروؼ أو وقائع قد تثير شكوكًا حوؿ حيادتو واستقبللو متى توافرت الُمَحك 
وتزامنت مع اختياره لتكوف معمومة لؤلطراؼ، حتى لو ارتبط بصمة قرابة أو صداقة مع أحد 

 .(335، ص2008)الحافي، الخصـو أو كمييما 
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 :يةالشروط االتفاق .2
ىذه الشروط ترؾ أمر تقديرىا وتطمب توافرىا في شخص مف يتولى ميمة التحكيـ إلرادة 

ـْ جنسية  ىذه الشروط، ومف (141، ص2011)الشرايرؼ، األطراؼ "ذكر أو  ره، جنسوُعمْ  الُمَحك 
جادتو لمغة معينة، و خبرتو العممية، مؤىبلتو العممية، أنثى" ومثل ىذه الشروط، إذ أنيا ال ، ا 

تكوف صحيحة وممزمة لؤلطراؼ، بل وممزمة لمؤسسة التحكيـ، أو القاضي  ،لنظاـ العاـتخالف ا
ـْ المُ الذػ يتولى تعييف  في حاؿ عدـ االتفاؽ عميو، وماداـ أنيا شروط تعاقدية، ال تعتبر مف َحك 

النظاـ العاـ، وبالتالي ال يجوز لممحكمة إثارتيا مف تمقاا نفسيا، ويجوز لكل مف الطرفيف التنازؿ 
ـْ ف حقو بالتمسؾ بيا، بخبلؼ الشروط القانونية الواجب توافرىا في ع حيث ال يجوز  الُمَحك 

 .( 217، ص 2010)حداد،  االتفاؽ عمى خبلفيا، أو التنازؿ عنيا
  
 الشروط التي تتطمبيا طبيعة ميمة المحكم: .3

ـْ يجب توافر شروط جوىرية في  لما وذلؾ  ،عند ترشيحو كمحكـ لمفصل في موضوع النزاعالُمَحك 
وىذه الشروط الجوىرية نتناوؿ منيا شرطيف  ،تقتضيو الطبيعة القضائية لميمتو المكمف بيا

 :(31، ص2006)الوحيدؼ، ىاميف وىما
ـْ أف يكوف أواًل:  أف ميمة التحكيـ ال تسند إال لشخص  ، أؼشخصًا طبيعيًا بنص القانوف الُمَحك 
وذلؾ بالقياـ  ،دورًا إدارياً يكوف أف  دوره ال يعدواف فمو كمف بيا شخص اعتبارؼ لكا ،طبيعي

 .ولكف الذؼ يقوـ بالتحكيـ ىو شخص طبيعي ،بتنظيـ عممية التحكيـ
 .يكوف لممحكـ مصمحة في موضوع التحكيـ أف الثانيًا: 

 
، خاصة في كـ آلخرمح يكوف توفرىا بصورة متفاوتة مفوتجدر اإلشارة بأف الصفات السابقة 

حكيـ ومؤسساتو، وفى المقابل قد يتوافر الجزا األكبر مف ىذه تـ خارج مراكز التالذؼ ي التحكيـ
ولكف مراكز ومؤسسات التحكيـ الدائمة،  الشروط في المحكميف الدولييف، أو المعتمديف لدػ

ـْ يجب االىتماـ بيذه الشروط، ألف  بقدر ما يمتمؾ مف قدرات ومواصفات قيادية وفنية الُمَحك 
ولكف ليس  ،مة إلى المبتغى االساسي بسيولة ويسربقدر ما يمكنو الوصوؿ بالخصو  ،ومينية

مف الضرورؼ التقيد ببعض الصفات والشروط األخرػ مثل األصل العرقي، الوضع االجتماعي، 
ـْ أو جنسو وجنسيتو عند اختيار وتعييف  ألف التقيد بيا قد ينعكس سمبًا عمى نظاـ التحكيـ  الُمَحك 

ـْ و   . (308، ص2008)الحافي، الُمَحك 
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ـْ مف ىو بعد توضيح   وجب اإلشارة إلى نقطة ىامة وىي:والشروط الواجب توفرىا بو،  الُمَحك 
 
ْم يميز  ما  عن الخبير:الُمَحكَّ

الخبير ىو شخص مف ذوؼ الكفااة الفنية والمينية في تخصص معيف ويعيد إليو بناًا عمى 
 طمب مف جية ما إلبداا رأؼ فني أو ميني في مسألة معينة أو محددة.

ـْ ويتشابو  لخبير في أف كبًل منيما ليس عضوًا مف أعضاا الجياز القضائي، كذلؾ واالُمَحك 
يتفقاف في خضوعيما خبلؿ أدائميا لعمميما لمشروط ذاتيا، وىي التقيد بالموضوعية وااللتزاـ 

 باالستقبلؿ والحياد وأيضًا المجوا ليما يكوف اختياريًا بإرادة األطراؼ.
نيما وىي أف الخبير يبدػ رأيًا استشاريًا، أو يقدـ ولكف مع ذلؾ ىناؾ بعض الفروؽ الجوىرية بي

تقريرًا في مسألة أو نقاط معينة وغالبًا ما تكوف ذات طابع فني، فقد تكوف خبرة ىندسية أو طبية 
أو محاسبية ...إلخ، وىذا الرأؼ أو التقرير ال يعتبر ممزمًا لؤلطراؼ والقاضي، ألف ىذا التقرير 

 وف فنية تساعد القاضي في ترجيح رأؼ أو موقف معيف.عبارة عف مشورة غالبًا ما تك
ـْ أما  فإنو ينظر نزاعًا حقيقيًا بيف أطرافو، ويتناولو مف كافة زواياه القانونية والواقعية الُمَحك 

 (.47، ص2008وكذلؾ الفنية، فيو يصدر قرارًا يحسـ بو النزاع، ويمـز بو األطراؼ )الحافي، 
ـْ كذلؾ فإف  إجرااات التحكيـ، سواا عمى المستوػ المحمي أو  يخضع لقانوف ينظـالُمَحك 

 . (Latham, Watkins, 2015,p2)الدولي، بينما ال يوجد مثل ىذا القانوف يتعمق بالخبير
 

 تشكيل "تعيين" ىيئة التحكيم  3.4
عدد المحكميف الذيف تتكوف منيـ محكمة التحكيـ، فيي ركف  ،يقصد بتشكيل ىيئة التحكيـ

يتصور قيامو بدونو، ومف الممكف أف تشكل ىيئة التحكيـ مف محكـ واحد  جوىرؼ في التحكيـ ال
 واتفاقيـ يتـ بإحدػ طريقيف: ،المتخاصميفويرجع ىذا الى اتفاؽ  ،أو أكثر

 
 فميـ الحرية في ىذا  ،سواا بشكل مباشر أو غير مباشر المتخاصميفعف طريق  :األوؿ

التحكيـ الخاص، أـ بترؾ ىذا األمر  سواا كاف بأنفسيـ كما ىو الشأف في حالة ،االختيار
 (.77، ص2005لمركز التحكيـ كما ىو الشأف في حالة التحكيـ المؤسسي )الصانورؼ، 

 إذا اختمفوا عمى التعييف، فإنو يتـ تعيينيـ بقرار مف المحكمة المختصة في التحكيـ  :الثاني
فقًا لمعدد والطريقة و  ،وبقرار مف الجية الدولية التحكيمية في التحكيـ الدولي ،الوطني
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ال فوفقًا لن ،المذكوريف في االتفاؽ ، 2012)العمرؼ، ظاـ المؤسسة المشرفة عمى التحكيـوا 
 .(8ص

وبذلؾ فإف تشكيل ىيئة التحكيـ يرجع في األصل إلى إرادة األطراؼ واتفاقيـ، ولقد ترؾ القانوف 
خر، حيث اشترط في لكنو تدخل بنص آ المصرؼ لؤلطراؼ الحرية في تشكيل ىيئة المحكميف،

في حيف نص قانوف التحكيـ ، حاؿ تعدد المحكميف دوف تحديد لمعدد أف يكوف العدد ثبلثة
الفمسطيني في المادة الثانية منو عمى أنو تشكل ىيئة التحكيـ باتفاؽ األطراؼ مف محكـ أو أكثر 

ذا لـ يتفق عمى تشكيل ىيئة التحكيـ يختار كل طرؼ محكـ ويختار المحكموف م رجحًا إال إذا وا 
 .(17، ص2009)الخراز،  اتفق األطراؼ عمى خبلؼ ذلؾ

 
ْم واجبات والتزامات   3.5  الُمَحكَّ

ـْ يجب أف يمتـز ويقوـ بيا  نظميا المشرع ىناؾ واجبات والتزامات قبل  أو جية التحكيـالُمَحك 
 ة اآلمرةفمنيا ما ينص عمييا القانوف مثل التقيد باألحكاـ اإلجرائي ،وخبلؿ سير العممية التحكيمية

الواردة في باب التحكيـ، ومنيا ما اتفق عمييا األطراؼ والمتمثل في شروط اتفاؽ  جراااتأو اإل
التحكيـ، كذلؾ ىناؾ بعض االلتزامات أو المتطمبات المينية تفرضيا الطبيعة القضائية لمميمة 

ـْ التحكيمية يقع عمى عاتق   (.100، ص2008االلتزاـ بيا)الحافي، الُمَحك 
 

ـْ فإف واجبات والتزامات  سبق ح ممايتض ،إذف  تتمثل في ثبلث نقاط رئيسية وىي:الُمَحك 
 .واجبات نص عمييا القانوف 
 .واجبات خاصة باحتراـ شروط اتفاؽ التحكيـ 
 .واجبات تفرضيا الطبيعة القضائية لمميمة التحكيمية 
 ي: يا عمى النحو اآلتأعبله يمكف توضيحىذه الواجبات و 
 
 :(175، ص2009)الجغبير،  ا القانون نص عمييالتي واجبات ال
 احتراـ وضماف حق الدفاع لكل طرؼ مف أطراؼ النزاع. 
 أف تكوف معاممة األطراؼ النزاع معاممة متساوية دوف تفريق أو تمييز بينيـ. 
 االلتزاـ بمبدأ المواجية بيف الخصوـ. 

 :(21، ص2006)المصرؼ، وكذلؾ مف الواجبات التي نص عمييا القانوف أيضًا 
 حتراـ القواعد المتعمقة بالنظاـ العاـا.  
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ْم واجبة عمى الواجبات ال ، 2003)أحمد،  ىيو والخاصة باحترام شروط اتفاق التحكيم الُمَحكَّ
 :(66ص
  ـْ التزاـ  بالفصل بالنزاع الذػ وافق عميو وال يستطع العدوؿ عنو إال بسبب جدؼ.الُمَحك 
  ـْ التزاـ ال عد خارجًا و  عميو مع الخصوـ بالفصل في موضوع النزاع الذػ تـ االتفاؽالُمَحك  ا 

 عف موضوع االتفاؽ.
  ـْ عمى  .الفصل في النزاع خبلؿ ميمة التحكيـالُمَحك 
 التي حددىا الخصوـ جراااتالفصل في النزاع وفقًا لئل. 
 
ْم ميمة التحكيمية عمى عاتق تفرضيا الطبيعة القضائية لمالتي واجبات ال )الحافي،  ىيو الُمَحكَّ

 :(100، ص2008
  ـْ قياـ  بميمة التحكيـ حتى نيايتيا مالـ يوجد سبب جدؼ يمنعو مف ذلؾ.الُمَحك 
  المحافظة عمى سرية المستندات وموضوع النزاع والجمسات والمداوالت التي تجرػ أثناا

 نظر النزاع.
  ـْ وجوب تعاوف مع أعضاا ىيئة التحكيـ، وىذا ال يعنى ضرورة موافقة العضو عمى الُمَحك 

كذلؾ مف       .لو الحق بالتمسؾ برأيوبل  ،جميع آراا أو قرارات زمبلئو
)الجمعية الفمسطينية لمعمـو ضمف الواجبات التى تفرضيا الطبيعة القضائية لممحكـ 

  (:8القانونية، بدوف تاريخ اصدار، ص
  إعطاا الوقت والعناية البلزميف لمقياـ بميمة التحكيـ واإلعبلف كتابة عف قبولو ميمة     

 .التحكيـ
 د الخصـو أو االنفراد بو أو التحدث إليو في موضوع النزاع.عدـ االتصاؿ بأح 
 .التأكد مف سبلمة اتفاؽ التحكيـ الموقع مف الخصوـ 
  الحرص عمى تحقيق مبدأ المواجية القضائية ومبدأ الحيدة بيف الخصوـ ومراعاة الشفافية

 التحكيـ. إجراااتأثناا 
 عة القضائية إذا تممؾ المحكمة أف يعمـ الخصوـ بأف قراره مف الممكف أف يخضع لممراج

 المختصة فسخ القرار أو إعادتو إليو إف كاف ىناؾ موجب لذلؾ.
 .التصديق عمى التسوية التي تمت بيف الخصوـ أثناا نظر النزاع واعتبارىا قرارًا صادرًا عنو 
 .عدـ إصدار قرار التحكيـ بناًا عمى معموماتو الشخصية في وقائع النزاع أو أحد الخصوـ 
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  يكوف قراره النيائي فاصبًل في موضوع النزاع المنصوص عميو في اتفاؽ التحكيـ، وأف أف
 يبتعد عف تنازؿ أية مسائل خارجة عف ىذا االتفاؽ.

  عدـ ارتكاب أؼ خطأ متعمد وتجنب الخطأ غير المتعمد مف خبلؿ التزامو بالحرص
  .والتبصر

 تحكيـ بنسخو عف القرار حسب تبميغ الطرؼ الغائب خطيًا عف حضور جمسة تبلوة قرار ال
 األصوؿ.

 .تسميـ كل خصـ نسخة أصمية عف قرار التحكيـ وصورة مف ممف التحكيـ 
  عدـ نشر قرار التحكيـ أو أجزاا منو ما لـ يوافق الخصوـ عمى ذلؾ خطيًا أو بقرار مف

 المحكمة المختصة، 
 خاصة لو أو  عدـ استخداـ المعمومات التي حصل عمييا أثناا التحكيـ لتحقيق مصالح

 لمغير.
  أف يوفر لمخصوـ وكل مف لو عبلقة بالتحكيـ الظروؼ المبلئمة لمفصل في النزاع بدوف

 تمييز أو تأثير لضغوط خارجية.
 .عدـ التعامل بالماؿ المتنازع فيو وعدـ تفويض سمطاتو لمغير 
 .االحتفاظ بممف التحكيـ لمدة خمس سنوات عمى األقل بعد انتياا عممية التحكيـ 
 دـ إصدار قرار التحكيـ ضد شخص لـ يكف طرفًا في اتفاؽ التحكيـ.ع 
  اإلعبلف خبلؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ تبميغو عف رفض قبوؿ ميمة التحكيـ خبلؿ

 .ع تحقيق الواجبات المذكورة أعبلهالمدة القانونية إف َوَجد إنو لف يستطي
 
 حقوق المحكم 3.6 

ـْ يتمتع  ـ الواجبات التي تبحقوؽ لما عميو مف االلتزامات و  ىاومتى قبل الميمة وباشر الُمَحك 
  :(100، ص2008)الحافي، وىذه الحقوؽ يمكف أف تقسـ عمى النحو التالي  ،عنيا آنفاً  الحديث
 .حقوؽ مالية 
 .حقوؽ قانونية 
  .حقوؽ أدبية 
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  :ىذه الحقوؽ كما يمىويمكف توضيح 
 (90، ص2004)الدخيل،  الحقوق المالية: 

 :تعويضو  إلى أتعاب ومصاريفْم الُمَحكَّ الحقوق المالية التي يستحقيا  يمكن تقسم  
 الوقت الذػ بذلو عند النظر في النزاع، ويكوف و  فيي تعويض مقابل العناا والجيد :األتعاب

ـْ والعناا الذػ بذلو  ،والصعوبات ،تقديره عمى أساس مدة التحكيـ في نظر الدعوػ الُمَحك 
 الجارؼ إذا كاف ثمة عرؼ بيذا الصدد. وقيمة الدعوػ، مع االعتداد بالعرؼ

ْم ويتم تحديد أتعاب   بأي طريقة من الطرق الثالثة التالية:الُمَحكَّ
o :بتحديد نسبة معينة مف المبمغ االجمالي لمنزاع . الطريقة االولى 
o :بتحديد مبمغ يومي يدفع لممحكـ مقابل العمل الذػ يقوـ بو . الطريقة الثانية 
o :ـْ بيف اطراؼ النزاع و  باالتفاؽ الطريقة الثالثة  تحديده وفقاً  عمى مبمغ معيف ويتـالُمَحك 

 لطبيعة النزاع والوقت الذػ يحتاجو لمفصل فيو.
 وىي التي يحق لممحكـ المطالبة بيا مف أطراؼ النزاع، فيي تشمل نفقات  : :المصاريف

 السفر واإلقامة الكاممة والتنقل، وغيرىا مف المصاريف التي تدفع في سبيل الفصل في
 النزاع.

 ـْ إف القانوف لـ يتعرض لموضوع تعويض  :الحصول عمى تعويض باعتباره قاضيًا الُمَحك 
ـْ خاصًا في عممية التحكيـ في حالة سموؾ أحد أطراؼ النزاع سموكًا مشينًا بحق  الُمَحك 

وكاف طمبو منصبًا عمى التشيير بو  ،كطمب رده بدوف سبب قانوني ،ترتب عميو ضرر
ـْ فميس ىناؾ مانع يمنع ىذا  ،متعمدةمعتو بسوا نية سااة إلى ساإل بحيث يتـ مف الُمَحك 

طمب تعويض وفقًا لمقواعد العامة عما أصابو مف ضرر أدبي ومادؼ نتيجة سموؾ ذلؾ 
 .(121، ص2006)الوحيدؼ،  الطرؼ المخطئ بحقو

 
 الحقوق القانونية لممحكم: 

 :لتي كفميا القانوف لممحكـ ومنياوىى الحقوؽ ا
  ْم حق ف قبولو قبل فمو أف يعدؿ ع ،وىو حق مكفوؿ لممحكـ بنص القانوف  :تنحيفي الالُمَحكَّ

طالما كاف  ،التحكيـ إجراااتحتى بعد البدا في  أيضاً ، كما لو التنحي التحكيـ إجراااتبدا 
ـْ وتكوف كذلؾ إذا قامت ظروؼ أو عمـ  ،التنحي لو ما يبرره مف أسباب جديو بظروؼ الُمَحك 
أو أف تؤدؼ  ،أو حتى االستمرار فييا ،رج في القياـ بميمتومف شأنيا أف تجعمو يستشعر الح

لممحكـ الحق في التنحي إذا قاـ بو مانع مادؼ يمنعو مف  أيضاً ، إلى عدـ استقبللو أو حيدتو
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مزاولة ميمتو كما لو أصابو مرض صعب، أو اضطر الى سفر طويل يحوؿ دوف أداا 
 ميمتو خبلؿ الميعاد المحدد.

  ْم حق أو عينتو المحكمة  ،طالما اختاره اطراؼ النزاع محكميـ :يمتو كاممةفي أداء مالُمَحكَّ
ـْ ضمف الشروط المطموب توفرىا في  في مباشرة ميمتو  فإنو يتعيف عميو البدا فوراً  الُمَحك 

ـْ دوف تقاعص حتى نيايتيا، فإف قاـ بذلؾ فبل يوجد مبرر لمنع  ة، مف أداا ميمتو كاممالُمَحك 
 ، أو أحدىـ بوالمتخاصميفحاطو بالضمانات خوفًا مف تعسف أوىذا الحق كفمو القانوف لو، و 

  .(196، ص2008)الحافي، 
 
  ْم حقوق  األدبية:الُمَحكَّ

ـْ يتمتع  بحقوؽ أدبية نظرًا لمركزه القانوني كمحكـ في مواجية أطراؼ النزاع، ومف ىذه الُمَحك 
 :الحقوؽ 

  ًـْ يجب أف يحتـر ويعتد بإرادة  :عنو قبول الميمة باختياره وليس جبرا في قبوؿ الميمة الُمَحك 
وحتى  ،لكي ُيسأؿ عف ذلؾ في مواجية المتعاقديف أو أطراؼ اتفاؽ التحكيـ ،أو عدـ قبوليا

 ويجب أف يكوف القبوؿ صريحًا أو ضمنيًا ثابتًا بالكتابة . ،في مواجية الغير
 ـْ ف مف حق إ :االحترام من قبل اطراف النزاع  أف يخاطبو الخصوـ بالتوقير وباالحتراـالُمَحك 

، وأف يتحفظوا في حديثيـ معو)أحمد،   .(61، ص2003البلـز
 

 عزل المحكم 3.7
وكذلؾ لوائح ومراكز  -"ومف بينيما التشريع الفمسطيني"-قد حرصت التشريعات المختمفة

ومؤسسات وغرؼ التجارة عمى تنظيـ العديد مف الضمانات لمخصوـ في مواجية محكمييـ، في 
، 2002)صاوؼ،  حيادىـ واستقبلليـ عف طرفي النزاعمحاولة لضماف توفير حد أدنى مف 

 .(94ص
 

 أسباب عزل المحكم 3.7.1
ـْ لتنظيـ أسباب رد  إيمانًا منيا بضرورة خمق نوع بوضع ضوابط معينة التشريعات  اىتمتالُمَحك 

ـْ مف التوازف القانوني والتوازف الميني فيما بيف  واألطراؼ، فؤلطراؼ الخصومة الحق في الُمَحك 
كما لممحكـ الحق في الحفاظ عمى صفتو المينية  ،ـ محكـ محايد ونزيو أو مستقلالمثوؿ أما
ف كاف القانوف لـ يجز رد  ،(336، ص2008)الحافي،  ووضعو ـْ وا  مف قبل أحد الُمَحك 
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ظروؼ تثير شكوكًا حوؿ حيدتو واستقبللو  األطراؼ النزاع لمجرد الرد ولكنو أجازىا إذا ما ظيرت
" مف قانوف التحكيـ مف 1فقرة " (13)قد جاا في نص المادة ول، (40، ص2006)الوحيدؼ، 

ـْ أنو "ال يجوز طمب رد  2000( لسنة 3قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ ) إال إذا وجدت الُمَحك 
ظروؼ تثير شكوكًا ليا ما يبررىا حوؿ حيادتو أو استقبللو، وال يجوز ألؼ مف أطراؼ التحكيـ 

 إال ألسباب اكتشفيا بعد أف تـ تعييف ىذا المحكـ.  رد محكـ عَينو ىو أو اشترؾ في تعيينو
 

ـْ ولقد جاا في شرح ىذه المادة أف لمطرفيف عزؿ  ولو ُشرط عدـ عزلو واتفقا عمى ذلؾ، إذ الُمَحك 
ـْ ليس ليذا الشرط حكـ، وخمص الشرح في أف عزؿ  يتـ بإحدػ صور ثبلث الُمَحك 

 (:52، ص2001)عويضة، وىي
   .2000لسنة  3ف التحكيـ الفمسطيني رقـ مف قانو  13وفقًا ألحكاـ المادة  .1
 بانتياا مأموريتو وذلؾ إذا كاف التحكيـ محددًا بوقت ومر ذلؾ الوقت. .2
 بسقوط أىمية المحكـ. .3

 ألـز المشرع عمى طالب الرد ثبلثة شروط لمبت في طمب العزؿ وىي:كذلؾ و 
ـْ وجود الظروؼ التي تثير الشؾ حوؿ حيدة  .1  أو استقبللو.الُمَحك 
ـْ لب الرد ىو الذؼ اشترؾ في تعييف إذا كاف طا .2 فيجب أف تكوف األسباب التي  الُمَحك 

 أدت إلى طمب الرد اكتشفت بعد تعييف المحكـ.
 في كل األحواؿ ال يجوز تقديـ الطمب بعد اختتاـ المرافعات وحجز القضية لمحكـ. .3

 
ذاو  ديرىا الى مر تقأإال أف ىذه المسالة متروؾ  ،كاف ال يحوز لممحكـ التنحي عف التحكيـ ا 

ـْ  حد الخصـو أف يكوف ىناؾ عذر يجيز لو التنحي، كما ال يجوز رده مف أنفسو، عمى الُمَحك 
كما ذكر سابقا في المادة رقـ  –تؤثر عمى حيدتو واستقبللو  إال إذا وجدت ظروؼ تثير شكوكاً 

ـْ فإذا لـ يقـ  -(13) ذا لـ يطمب أحد الخصوـ رد و  مف تمقاا نفسو بالتنحيالُمَحك  ـْ ا  لعممو الُمَحك 
ـْ بقياـ أحد األسباب المتقدـ ذكرىا فإف الحكـ الصادر عف  يعتبر حكمًا سميمًا وصحيحًا ما الُمَحك 

ـْ أما إذا رفض ، لـ يطعف بو ألسباب أخرػ  أو ىيئة التحكيـ طمب الرد فإنو يحق لطالبو الُمَحك 
الطعف في قرار الرفض إلى المحكمة المختصة خبلؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ صدوره، 

ـْ ويقصد بذلؾ عدـ تنحي  ،يكوف قرار المحكمة بيذا الشأف غير قابل لمطعفو  مطمقًا عمى الُمَحك 
ـْ رغبتو، لئبل تظل مسألة التنحي وسيمة ليرب  ـْ مف أداا ميمتو أو يكوف رد الُمَحك  مف قبل الُمَحك 
 .(44، ص2006التقاضي )الوحيدؼ،  إجراااتالخصـو ذريعة لرد محكـ معيف أو لتعطيل 
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 التحكيم اءاتإجر السير في  3.8
السير في التحكيـ ىو البدا في إجرااات التحكيـ الخاصة بيف أطراؼ اتفاؽ التحكيـ حتى 

ـْ صدور القرار الفاصل في موضوع النزاع، االمر الذػ يترتب عمى  بيذه الحالة القياـ الُمَحك 
ـْ بالميمة ودعوة الخصوـ لتقديـ ادعاااتيـ ودفوعيـ ومستنداتيـ وشيودىـ، ويتوجب عمى  الُمَحك 

 20أو ىيئة التحكيـ مباشرة ميمة التحكيـ بمجرد إحالة موضوع النزاع إلييما طبقًا لنص المادة 
، والتي تنص عمى أنو )تباشر ىيئة التحكيـ 2000لسنة  3مف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ 

، 2006عمميا فور إحالة النزاع إلييا بعد قبوليا ميمة التحكيـ بيف األطراؼ( )الوحيدؼ، 
ـْ يمتـز  وال، (179ص المطموبة مف القضاة، ولو حرية  جراااتعند نظر القضية باإلالُمَحك 

التحرؾ والتصرؼ في الزماف والمكاف والعمل، ويستثني بعض األمور الضرورية التي يجب 
ـْ معينة ليسير عمييا  إجراااتااللتزاـ بيا لتيسير العمل، ويجوز لمخصوـ االتفاؽ عمى  الُمَحك 

التحكيـ تمؾ القواعد االجرائية الواجب اتباعيا  إجراااتويقصد ب، (178، ص1033)الزحيمي، 
أطراؼ النزاع، مثل تحديد مكاف ولغة التحكيـ، و  بعد تشكيل ىيئة التحكيـ مف قبل الييئة نفسيا

بوجو عاـ  جراااتوتقديـ الموائح والبينات، والجمسات، والحضور والغياب، وتنتيى ىذه اإل
 .(308، ص 2010)حداد،  النيائي بإصدار حكـ التحكيـ

 
ْم ويتبع   التحكيم إجراءاتالخطوات اآلتية في الُمَحكَّ

 
  مرحمة إعالم الخصوم 3.8.1

 وتتضمف التالي:
  بتحديد تاريخ ومكاف جمسات التحكيـ عمى أف يتـ اببلغ تقوـ ىيئة التحكيـ

فترة كافية ، أو ممثمييـ بيذه المواعيد قبل انعقاد الجمسة أو االجتماع بالمتخاصميف
بيا، وىى تقـو بذلؾ مف  المتخاصميفأف تتأكد مف إعبلـ و  حسب ظروؼ كل نزاع،

، 2005)الصانورؼ، تمقاا نفسيا دوف حاجو إلى طمب مف المحتكـ صاحب المصمحة 
 .(98ص

  ،تتـ دعوة الخصوـ في المكاف الذؼ تـ تحديده في اتفاؽ التحكيـ كأف يكوف بمد محايد
ـْ و لـ يتفق األطراؼ عمى تحديد المكاف، فإف وفي حالة عدـ تحديده أ يقـو الُمَحك 

ؼ النزاع ومبلئمة التحكيـ مراعيًا بذلؾ ظرو  إجراااتبتحديد المكاف الذؼ سيباشر فيو 
 المكاف ألطرافو.
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 التحكيـ، إعمااًل  جراااتيحق لممحكـ عقد جمسة أو أكثر في أؼ مكاف يراه مناسبًا إل
 .ـ الفمسطينيمف قانوف التحكي (21)لنص المادة 

  ـْ التحكيـ، تمر ميمة  إجراااتبعد تحديد مكاف التحكيـ كخطوة تمييدية لبدا الُمَحك 
وخطوات أخرػ مرتبة لحسف سير التحكيـ، وحماية لمصالح المتقاضيف،  إجراااتب

ـْ حيث حدد القانوف سمطة  ، 2006)الوحيدؼ، جراااتفي اتباع ىذه اإلالُمَحك 
 .(180ص

 
      دات وسماع البينات مرحمة تقديم المستن 3.8.2

 وتتضمف التالي: 
 فإف تخمف أحدىـ  ،والنظر بيا بعد تقديميا ،تقديـ المستندات مع وثيقة التحكيـ والدفوع

عف التقديـ في الموعد المحدد، وتقدـ اآلخر لذلؾ، جاز النظر فيما قدمو جانب واحد، 
)الزحيمي،  ستندات والدفوعالعتبار األوؿ مقصرًا، أو عاجزًا عف التقديـ، أو فاقدًا لمم

 .  (179، ص1033
فإنو  )1( فقرة )23في مادتو رقـ ) 2000لسنة  (3)وحسب قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ 

يجب عمى المدعي خبلؿ المدة التي تحددىا ىيئة التحكيـ أف يرسل إلى المدعى عميو "
النزاع وطمباتو مرفقًا بو  وتحديد المسائل محل ادعاااتووىيئة التحكيـ بيانًا خطيًا شامبًل 

 ".نسخًا عف المستندات التي يستند إلييا
يجب عمى المدعى عميو خبلؿ مف نفس المادة السابقة بأنو " (2) وبحسب الفقرة رقـ

ثبلثيف يومًا مف تاريخ استبلمو بياف المدعي ومشتمبلتو أف يتقدـ بمذكرة جوابية وافية 
ستند إلييا ويرسل نسخًا مف المذكرة والمستندات مرفقًا معيا نسخًا عف المستندات التي ي

، كما يجوز لييئة التحكيـ تمديد المدة عف المذكورة وفق ما تراه إلى المدعي وىيئة التحكيـ
 مناسبًا".

إذا لـ يقدـ المدعي دوف عذر مقبوؿ بيانًا "مف القانوف السابق فإنو ( 26)ووفق المادة 
يجب عمى ىيئة التحكيـ بناا عمى طمب  السابقة( 23( مف المادة)1خطيًا وفقًا لمفقرة )

إذا لـ يقدـ المدعى عميو دوف عذر مقبوؿ أما  ،المدعيادعاا المدعى عميو أف تقرر رد 
( المذكورة أعبله فيجب عمى ىيئة التحكيـ 23( مف المادة )2مذكرتو الجوابية وفقًا لمفقرة )

يعتبر ذلؾ إقرارًا مف المدعى  يا دوف أفإجراااتأف تستمر في  بناا عمى طمب المدعي
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المدعي، وحينئذ لييئة التحكيـ أف تصدر قرارىا غيابيًا استنادًا إلى عناصر  عميو بادعاا
 ."ياأماماإلثبات المقدمة 

  عمى ىيئة التحكيـ مراعاة أصوؿ التقاضي بحيث تضمف المواجية في يتوجب
ـْ كما يقتضى احتراـ حق الدفاع مف  جراااتاإل ستماع لكل طرؼ مف عدـ االالُمَحك 

ـْ إذا قاـ  أيضاً عمى حدة،  المتخاصميف ضمف سمطاتو بتأجيل سماع أحد الُمَحك 
 ,Drahozal, 2006)األطراؼ في أمور معينة ال يبلـ مالـ يفسر عمى أنو سوا نية 

P240). 
 الدعوػ واالطبلع عمى أوراقيا ومستنداتيا في  إجراااتتمكيف كل طرؼ مف العمـ ب

 منحو الفرصة الكافية لتقديـ مستنداتو ودفوعو وحججو كتابة أو شفاىاً اآلجاؿ المناسبة، و 
 .في الجمسة مع اثباتيا في المحضر

  ُقرر ىيئة التحكيـ قفل المرافعة ورفع القضية لمتدقيق متى تييأت الدعوػ لمفصل فييا، ت
والمداولة التي تتـ بصفة سرية وال يحضرىا سوػ ىيئة التحكيـ التي سمعت المرافعة 

 . (105، ص2004)الدخيل،  تمعةمج
 

    :ىيئة التحكيم أماممرحمة اختتام الدعوى وانتياء المرافعات  3.8.3
إجرااات التقاضي أماـ ىيئة التحكيـ،  2000لسنة  3لقد نظـ قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ 

ير إقفاؿ ولكف لـ يحدد نصًا يبيف متى تنتيى ىذه اإلجرااات، ولكف يرجع لييئة التحكيـ حق تقر 
 ، وتتضمف ىذه المرحمة التالي:باب المرافعات أماميا طبقًا لطبيعة القضية المعروضة

  اقفاؿ باب المرافعة أماـ ىيئة التحكيـ بعد أف يكوف أطراؼ الخصومة قد قدموا
 .ادعاااتيـ وبِيناتيـ سواا كانت شفيية أو كتابية

  الى قياـ ىيئة التحكيـ بدراسة بإقفاؿ باب المرافعة وتأجيل القضية لمحكـ ينصرؼ ىذا
ممف موضوع النزاع وتقييمو تمييدًا إلصدار الحكـ فيو دوف حضور أطراؼ الخصومة، 

 .(12، ص2005وذلؾ بالتداوؿ فيما بيف أعضائيا)الوحيدؼ، 
وتجدر اإلشارة ىنا أنو ال يوجد ما يمنع ىيئة التحكيـ إذا اتفق األطراؼ مقدمًا أف تكتفي الييئة 

فإف ليا  ،التي يقدميا كل طرؼ دوف الحاجة إلى سماع شيود أو حتى إلى مرافعو بالمستندات
  .(104، ص2001)عويضة،  أف تطبق ذلؾ
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 :مرحمة المداولة 3.8.4
المقصود "بالمداولة " في مجاؿ التحكيـ تبادؿ اآلراا بيف أعضاا ىيئة التحكيـ المعينة لمفصل 

ف المقصود مف القائـ بيف أطرافو وذلؾ فيما يكوف عم في النزاع يو القرار في موضوع النزاع، وا 
وعند إجراا المداولة  المداولة معرفة آراا أعضاا ىيئة التحكيـ المكمفة بإصدار حكـ التحكيـ،

 يجب مراعاة األمور التالية:
  التحكيـ  إجراااتال يشترؾ في المداولة سوػ أعضاا ىيئة التحكيـ الذيف عايشوا

غرباا عف ىيئة التحكيـ في المداولة  أشخاصوجود  وسمعوا كل المرافعات، حيث أف
 .يجعل قرار التحكيـ قاببًل لئلبطاؿ

  أما فيما يتعمق بسرية المداولة فيجب عمى كل عضو مف أعضاا ىيئة التحكيـ عدـ
البوح بما يجرػ مف مناقشات وعدـ الكشف عف اآلراا التي تطرح في جمسات المداولة 

 .موضوع النزاعرأؼ كل عضو فييا في احترامًا ل
مع ذلؾ فميس في قانوف التحكيـ نص يستوجب سرية المداولة، ولكف يستوجب األخذ بيا في 
التحكيـ لما تقتضيو قواعد العدالة، حيث يؤدػ افشاا أسرار المداولة قبل صدور الحكـ إلى 

 .(14، ص2005بطبلف الحكـ، وذلؾ لمعرفتو قبل صدوره )الوحيدؼ، 
 

 :يممرحمة صدور قرار التحك 3.8.5
ي يصدر فييا قرار جية التحكيـ في توىى المرحمة األخيرة مف مراحل العممية التحكيمية وال

 ، ويتـ مراعاة النقاط التالية خبلؿ ىذه المرحمة:موضوع النزاع
  عمى  2000لسنة  3( مف قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ 4فقرة ) (38)تنص المادة رقـ

إذا كانت ىيئة  ،بأكثرية اآلراا بعد المداولة أنو "يصدر قرار التحكيـ باإلجماع أو
أو بقرار مف المرجح عند تعذر الحصوؿ عمى  ،التحكيـ مشكمة مف أكثر مف محكـ واحد

 األكثرية".
  ـْ في حاؿ أنو إذا كاف فردًا واحدًا فقط فإنو يقوـ بإصدار قراره الفاصل في النزاع الُمَحك 

ـْ موضوع التحكيـ، ويصدر  لقناعة التي توصل إلييا مف خبلؿ عمى ضوا ا هقرار الُمَحك 
ـْ وال يجوز في ىذه الحالة أف يشرؾ  ،األدلة والقرائف التي تحسـ النزاع غيره في الُمَحك 

 .(107، ص2004إصدار الحكـ)الدخيل، 



66 
 

 فبلبد في ىذه الحالة مف إجراا  "اف التحكيـ يقوـ بو ىيئة تحكيـ "عدة محكميفأما إذا ك
)الوحيدؼ،  صدار القرار إما باإلجماع أو باألكثريةالمداولة بيف المحكميف، ومف ثـ إ

  .(191، ص2006
  البعض أنو إذا لـ تتمكف ىيئة التحكيـ مف الوصوؿ إلى قرار يحظى بموافقة يرػ و

وعرض األمر عمييـ  ،فإنو يجوز أف ترجع الييئة إلى طرفي التحكيـ ،األغمبية
مف و ، ػ يرجحو رئيس الييئةوالحصوؿ عمى موافقتيـ بأف يصدر الحكـ وفقًا لمرأؼ الذ

إذ ذىبت إلى  ،في ىذا السياؽ أف بعض القوانيف قد عالجت ىذه المسألة المبلحع
ومنيـ مف  ،ومثاؿ ذلؾ قانوف التحكيـ اليمني ،ترجيح الرأؼ الذػ فيو رئيس ىيئة التحكيـ

 وذلؾ في قانوف التحكيـ التونسي ،غمبيةإذا لـ تتكوف األ ،اكتفى برأؼ رئيس الييئة
 .(163، ص2011الشرايرؼ،)

 
في مثل ىذه الحالة األخذ بما أخذ بو المشرع اليمني في ترجيح  مف المبلئـمما سبق يبدو و  

طيل أمد الحكـ وبالتالي يالرأؼ الذػ فيو رئيس الييئة، حيث أف إعادة المداولة كما ذكر سابقًا قد 
إلى طريق مسدود ينيى عممية  الوصوؿ جراااتكما أنو ليس مف السيل بعد كل ىذه اإل ،النزاع

كما أف الرجوع إلى أطراؼ النزاع وعرض األمر عمييـ  ،د النزاع إلى مربعو األوؿيعاالتحكيـ و 
لمحصوؿ عمى موافقتيـ بأف يصدر الحكـ وفقًا لمرأؼ الذػ يرجحو رئيس الييئة قد يولد شعورًا 

عمى أحقية كل طرؼ مف أطراؼ لدػ أطراؼ النزاع بأف أفراد ىيئة التحكيـ منقسموف فيما بينيـ 
النزاع، مما يدفع كل طرؼ مف أطراؼ النزاع بالتمسؾ بموقفو باعتباره أحق في مطمبو الذػ 
انقسموا عميو ىيئة التحكيـ، وبالتالي فإنو مف األجدر في مثل ىذه الحاالت أف يكوف رأؼ رئيس 

ة وخمق وحنكو جعمتو رئيسًا خبرة ونزاىو  الييئة ىو المرجح وذلؾ لما عادة ما يتمتع بو مف عمـ
 لييئة التحكيـ. 

 
 قــــرار التحكيم 3.9

 
 مدة إصدار القرار التحكيمي  3.9.1

ـْ المُ إف قانوف التحكيـ قد حدد مدة معينة يوجب عمى  أو ىيئة التحكيـ أف يصدر قراره َحك 
ـْ الفاصل في النزاع خبلليا، وأف القصد مف تحديد المدة ىو الخشية مف تراخي  نظر  فيالُمَحك 

موضوع النزاع، فيفقد التحكيـ ميزة السرعة التي يقوـ عمييا التحكيـ وينشدىا أطراؼ الخصومة، 
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والمدة مف المسائل الجوىرية وتخضع في تحديدىا ألطراؼ الخصومة حتى تنتيي بانتيائيا 
ـْ ميمة   .(194، ص2006)الوحيدؼ، الُمَحك 

 (3)قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ  مف/أ 38/1وقد أعطى القانوف الخصوـ الحق وفق المادة  
المدة التي يجب عمى ىيئة التحكيـ إصدار القرار المنيي  عمى تحديد في االتفاؽ 2000لسنة 

لمخصومة خبلليا، وحسب نفس المادة فقرة )ب( منيا بأنو في حاؿ لـ يتفقوا يصير تطبيق نص 
ويجوز تمديد المدة لستة  ،القانوف الذؼ نص عمى أف تكوف خبلؿ اثنا عشر شيرًا كحٍد أقصى

انجًعٛت انفهعطُٛٛت نهعهٕو انقإََٛت، بدٌٔ حازٚخ اصداز، ) أشير أخرػ إذا دعت الحاجة لذلؾ

  .(55ص
ـْ قانوف ألـز الولقد  وجوب إصدار القرار الفاصل في موضوع النزاع ب أو ىيئة التحكيـالُمَحك 

زىا لمحكـ، ولكف القانوف فوض التحكيـ وحج إجراااتخبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ االنتياا مف 
ـْ  أو ىيئة التحكيـ تمديد ىذه المدة إذا كاف ضروريًا، كمزيد مف الدراسة والبحث لموصوؿ الُمَحك 

 ( .3( فقرة )38إلى قرار نيائي طبقًا لما نصت عميو الفقرة الثالثة مف المادة )
وؿ دومًا دفع عجمة وبالرغـ مف أف التشريعات المنظمة لمتحكيـ، عالمية كانت أـ محمية، تحا

وتسييل ميمة ىيئة التحكيـ في الوقوؼ عمى حقيقة النزاع وانياا ميمتيا  ماـالتحكيـ إلى األ
خبلؿ األجل المحدد ليا، إال أنيا لـ تطمق العناف لكل مف ىيئة التحكيـ والخصوـ في مجاؿ 

س الجدية إحاطتو بقدر مف الضمانات لكي تكفل لمقرار الصادر فيو نف تحقيق النزاع، بل
 . (286، ص1998)مبروؾ،  واالحتراـ المذيف يحظى بيا الحكـ القضائي

 
 محتويات وبيانات قرار التحكيم  3.9.2

( مف قانوف التحكيـ الفمسطيني نصت وبصورة عامة عمى أف 22إف الفقرة األولى مف المادة )
 أف تكوف التي ينبغي امة كقاعدة ع وبذلؾ حدد المشرع لغة التحكيـ ،يكوف التحكيـ بالمغة العربية

كما أف النص المذكور أعطى  ،المغة العربية ىي السائدة حتى صدور الحكـ موضوع النزاعب
حيث سمحت نفس المادة لمخصوـ باختيار المغة  ،ألطراؼ النزاع الحق في اختيار لغة أخرػ 

نوف ىذا الحق كما جعل القا ،التحكيـ وقرار الحكـ حسب طبيعة النزاع إجراااتالتي تستعمل في 
مقررًا إلى ىيئة التحكيـ في حالة تعدد لغات أطراؼ النزاع، فمييئة التحكيـ أف تختار المغة أو 

 .(34، ص2005)الوحيدؼ،  المغات التي تستعمل في التحكيـ
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الحاصل عميو مف إيداعو لدػ المحكمة  كفويجب أف يكوف قرار التحكيـ مكتوبًا لكي يتم
اإللزامية التي تتمتع بيا قرارات المحاكـ، وذلؾ إعمااًل لنص المادة  المختصة حتى يتمتع بالقوة

 .(192، ص2006)الوحيدؼ،  ( مف قانوف التحكيـ الفمسطيني47)
ومراجعة  ،ويصدر القرار في موضوع التحكيـ بعد االطبلع عمى ممف التحكيـ، وتدقيق المبرزات

ـْ المذكرات الختامية مف قبل  عى الخصـو لحضور جمسة محددة، وُيدْ وذلؾ خبلؿ المدة ال الُمَحك 
انجًعٛت انفهعطُٛٛت نهعهٕو انقإََٛت، بدٌٔ )تبلوة القرار والذػ يكوف جاىزًا ومطبوعًا ويشتمل عمى

  :(55حازٚخ اصداز، ص
 أطرافو وموضوع النزاع. و  ممخص التفاؽ التحكيـ 
  ـْ اسـ  الذؼ أصدره أو أسماا أعضاا الييئة إف كانوا أكثر مف محكـ.الُمَحك 
 .أسماا أطراؼ وألقابيـ وصفاتيـ وجنسياتيـ وخبلصة موجزة لدفوعيـ 
 .البينات المستمعة والمبرزة وطمبات الخصوـ 
 .أسباب القرار ومنطوقو 
 .  تاريخ ومكاف صدوره، وأسماا الحضور مف الخصـو
 "كل ما يتعمق بالرسوـ والمصاريف واألتعاب وكيفية دفعيا "إف لـ يكف قد دفعيا سمفًا 
 ئة التحكيـ عمى القرار وتسميـ كل خصـ لنسخة أصمية وتبميغيا لمغائب مف توقيع ىي

بالبريد أو   الخصوـ بكتاب موصى عميو ويوقع الخصـ الغائب عميو لدػ استبلمو سوااً 
 باليد.

 :إلى ما يمي عند إصدار قرار التحكيـيشار  باإلضافة لما سبق فإنو
  ـْ يصحح قرار ره سواا كاف التصحيح مف الييئة ذاتيا خبلؿ الثبلثيف يومًا مف صدو الُمَحك 

ـْ أو  أو بناا عمى طمب أحد الخصوـ، ويشترط في التصحيح أف يكوف قاصرًا عمى الُمَحك 
 أخطاا حسابية أو مادية أو كتابية عمى أف يعمـ الخصـ اآلخر بذلؾ التصحيح.

  ًمف  بناا عمى طمب أحد الخصوـ تممؾ ىيئة التحكيـ تفسير قرار الحكـ خبلؿ ثبلثيف يوما
 تاريخ تسمـ طمب التفسير، ويجب أف يعمـ الخصـ اآلخر بذلؾ الطمب.

 .يكوف قرار التفسير أو التصحيح مكمبًل لقرار الحكـ أو موضحًا لو 
  ـْ يكوف قرار المحكمة المختصة خبلؿ مدة أقصاىا  أماـخاضعًا لممراجعة القضائية الُمَحك 

ال فمف اليوـ التالي لتاريخ تبميغ ثبلثوف يومًا مف اليوـ التالي لصدوره إذا كاف وجاىي ًا وا 
 الخصـ الغائب بو. 
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 إلزامية تنفيذ حكم التحكيم 3.9.3
األصل أف يتـ تنفيذ حكـ التحكيـ تنفيذًا اختيارًا وديًا، نظرًا لمطابع االختيارؼ في المجوا إلى 

كـ، وىذا التحكيـ بوصفو وسيمة لحل النزاع، ويتطمب مف ىذا التنفيذ قبوؿ المحكوـ عميو لمح
القبوؿ قد يكوف صريحًا كإرساؿ خطاب مف المحكـو عميو إلى المحكوـ لو يعممو بالقبوؿ 

أما إذا تعذر ىذا  ،واالستعداد لمتنفيذ، وقد يكوف ضمنيًا كأف يقوـ المحكوـ عميو بتنفيذ الحكـ
لو إلى  التنفيذ بامتناع المحكوـ عميو أو مماطمتو أو رفضو القياـ بذلؾ، يقتضي لجوا المحكـو

واالمتناع يأخذ شكل امتناع عف التنفيذ دوف الطعف في الحكـ أو قد يأخذ  طمب التنفيذ الجبرؼ،
 .(89، ص2008)داود،  شكل الطعف في ىذا الحكـ وفقًا لمطرؽ القانونية

 
 وتقضي القاعدة العامة التحكيمية بأف الحكـ الصادر يكتسب حجتو بيف األطراؼ ِبشأف النزاع

ويكتسب الحكـ قوتو  ،ويعد صادرًا منذ كتابتو وتوقيعو"ـ مف تاريخ صدوره "موضوع التحكي
 التنفيذية بعد أف تمنحو المحكمة المختصة صيغة التنفيذ وتعمف أنو أصبح قاببًل لمتنفيذ.

أما إذا رفضت ىذه المحكمة منحو صيغة التنفيذ، فبل يفقد الحكـ حجتو إذ يجيزه االجتياد قرينو 
 .(9، ص2012)العمرؼ، تحكيـ جديد أماـالقضاا و  أماـزاع إلثبات موضوع الن

 
ـْ ونظرًا لما لوظيفة  مف أىمية في الحفاظ عمى العبلقات االجتماعية ذاتيا، حيث يراعي الُمَحك 

ـْ  اعتبارات المبلئمة والعدالة بما يستجيب الستمرارية العبلقات االجتماعية بيف األفراد الُمَحك 
ـْ وتحقيق مصالحيـ لذلؾ فإف حكـ  يخضع لرقابة القضاا، ولما كاف حكـ القاضي يتمتع الُمَحك 

ـْ بقوة تنفيذية ذاتية فإف حكـ  ال ينفذ جبرًا إال عند صدور أمر بتنفيذه مف القضاا بعد الُمَحك 
ولـ تتبع القوانيف أسموبًا واحدًا ، (58، ص2003التحقق مف عدـ وجود ما يمنع تنفيذه )أحمد، 

منيا ما يعد ىذا الحكـ واجب التنفيذ فورًا دوف حاجة إلى بل  ،بشأف التنفيذ الجبرؼ لحكـ التحكيـ
 .أؼ إجراا إدارؼ بالتأشير عمى الحكـ مف قبل موظف إدارؼ مثل القانوف السويدؼ والفنمندؼ

 
أما األسموب الشائع والذؼ أخذت بو أغمب القوانيف العربية فيو أف التنفيذ الجبرؼ لحكـ التحكيـ 

التحكيـ الفمسطيني  انوف جية قضائية، وىذا ما أخذ بو كل مف قيتطمب صدور أمر بذلؾ مف 
"يكوف لقرار التحكيـ بعد تصديقو  عمى أنو واألردني والمصرؼ، حيث نص المشرع الفمسطيني

مف المحكمة المختصة القوة والمفعوؿ التي لقرارات المحاكـ، ويتـ تنفيذه بالصورة التي ينفذ فييا 
مع مبلحظة أف المحكمة التي  ة وفقًا لؤلصوؿ المرعية".أؼ حكـ أو قرار صادر عف محكم
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تصدر قرار التصديق واألمر بالتنفيذ، غير ممزمة بذكر عبارة أف الحكـ أصبح متمتعًا بالقوة 
نما تكتفي بتصديقو، ويتـ تنفيذه الحكـ تنفيذًا جبريًا بناًا عمى  التنفيذية أو أؼ عبارة مشابية، وا 

تنفيذ االختيارؼ دوف الحصوؿ عمى أمر بتصديقو أو بتنفيذه مف ىذا التصديق، بينما يجوز ال
 .(89، ص2008)داود،  المحكمة المختصة، ألف التنفيذ مف شأف المحكوـ عميو

 
 عممية التحكيم إجراءاتأدلة ووسائل اإلثبات المستخدمة خالل  3.10

شأنيا شأف أؼ مسألة مسألة البينات في التحكيـ تركت عمومًا التفاؽ األطراؼ ولييئة التحكيـ، 
إجرائية أخرػ، ولكف ذلؾ محكوـ بقاعدة أساسية وىي المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بيف 
، وىي مف النظاـ العاـ الذػ ال يجوز مخالفتو ال باالتفاؽ وال بقرار مف ىيئة التحكيـ  ،الخصـو

ليا ممارسة  ومف ىذه الناحية عمى الييئة أف تتصرؼ وكأنيا محكمة رسمية وبالتالي فإف
والطمب مف أحد الخصـو  ،مثل رفض قبوؿ بينو إذا كانت غير ُمجدية ،صبلحيات المحكمة

وعميو أف يستجيب ليذا الطمب، وال يقتصر ىذا الواجب عمى تقديـ المذكرات  ،تقديـ مستند ما
بل يشمل كل أمر آخر، مثل تحديد موعد لتقديـ مذكرة أو مستند معيف أو لحضور  ،والمستندات

 .(343، ص 2010جمسة التحكيـ )حداد، 
 

 :وسائل االثبات التي قد تستخدميا جية التحكيم لموصول إلى حكميا ما يميو  ومن األدلة
 أصوليا والتي تـ تقديميا مف قبل طرفي النزاع )الصانورؼ، و  االطبلع عمى المستندات

وذلؾ لقمة  ( وىي مف أكثر وسائل اإلثبات استخدامًا في مجاؿ التحكيـ،109، ص2005
  .تكاليف إعدادىا وسيولة تقديميا

 ف كانت نادرة االستعماؿ مف حيث الواقع، ألف  :االستجواب يعتبر االستجواب وسيمة إثبات وا 
إال أف ىذا ال يحوؿ  ،ىيئة التحكيـ بالغالب طواعية واختياراً  أماـالخصوـ يمثموف بأنفسيـ 

 استدعت الظروؼ ذلؾ.دوف الييئة واإلصرار عمى استجواب بعضيـ إذا ما 
 تعتبر اليميف الحاسمة مف أقل وسائل اإلثبات استخدامًا في العممية  :اليميف الحاسمة

 التحكيمية.
 بإمكاف ىيئة التحكيـ أف تقرر سواا مف تمقاا نفسيا أو بنااًا عمى طمب أحد  :المعاينة

 ينتيا بنفسيا.االنتقاؿ إلى مكاف معيف لمشاىدة بعض الوقائع عمى الطبيعة ومعا -الخصـو
 إذا كاف كل مف االستجواب واليميف أقل وسائل اإلثبات استخدامًا في مجاؿ التحكيـ،  :الخبرة

ذا كاف  فاألمر عمى العكس تمامًا بالنسبة لمخبرة التي تعتبر مف أكثرىا شيوعًا واستخدامًا، وا 



71 
 

ـْ اختيار  كانت أـ فنية،  يتـ في الغالب بسبب ما يتوافر لديو مف خبرة معينة قانونيةالُمَحك 
وبالتالي فيو في غنى عف المجوا إلى أىل الخبرة، ولكف ىناؾ حاالت يتعذر فييا تحقيق ذلؾ 

ـْ الغرض، كأف يتـ تحديد   -مف قائمة معدة سمفًا، كما في حاالت التحكيـ المؤسسيالُمَحك 
تالي وقد ال يتوافر في مف وقع عميو الدور الخبرة البلزمة لموقوؼ عمى حقيقة النزاع، وبال

 .(305، ص1998)مبروؾ،  يتعيف المجوا إلى أىل الخبرة
 أو أكثر  ،األصل أنو يحق لكل طرؼ مف أطراؼ النزاع أف يدعوا شاىداً  :استدعاا الشيود

وكذلؾ يحق لممحكـ أو ىيئة التحكيـ استدعاا أؼ شاىد لممثوؿ  ،لمحضور إلى جمسة التحكيـ
بناا عمى طمب أؼ طرؼ مف أطراؼ النزاع، يا ألداا الشيادة أو إلبراز مستند معيف أمام

ويحق لممحكـ أو ىيئة التحكيـ الطمب مف المحكمة المختصة إصدار أمر بتأميف حضور 
في حاؿ تعذر الشاىد  ابةالشاىد الذػ رفض الحضور، كما يجوز سماع أقواؿ شاىد باإلن

 .(185، ص2006)الوحيدؼ،  ياأماماألساسي مف المثوؿ 
 
ـْ أنو ال يختص  إلىينبغي التنويو و  أو ىيئة التحكيـ إصدار أوامر إلحضار الشيود جبرًا الُمَحك 

ياؿ ذلؾ ىو أو مجازاتيـ عند امتناعيـ عف الحضور أو االدالا بشياداتيـ، وكل ما يممكو ح
ـْ ال يممؾ المجوا إلى القضاا، و  جبار أحد الشيود عمى اإلجابة عمى كافة األسئمة إالُمَحك 

االثبات التي تتطمب سمطة األمر، كما ال  إجراااتصاصو اتخاذ الموجية إليو، فميس مف اخت
ـْ يممؾ  االمتناع عف سماع الشيود الذؼ يتفق المحتكموف عمى االستعانة بيـ، إال أف لو الُمَحك 

، المتخاصميفسمطة تقديرية في عدـ األخذ بشيادة الشيود كميا أو بعضيا في حالة عدـ اتفاؽ 
رأػ أف ما توفر لديو مف أدلة واثباتات كافية إلصدار الحكـ  أو في حالة طمب أحدىـ، وذلؾ إذا

 .(112، ص2005)الصانورؼ، 

 

 الطــعن في قــــرار التحكيم 3.11
 

 أسباب الطعن في قرار التحكيم 3.11.1
الطعف في قرار التحكيـ دور عبلجي يقـو بو القضاا بعد صدور قرار التحكيـ، ويتمثل في فسخ 

ـْ حكـ  دـ تنفيذه، وذلؾ عند تحقق أوجو الطعف المنصوص عمييا في القانوف وبالتالي عالُمَحك 
يمثل الطعف في قرار التحكيـ صورة مف صور الرقابة القضائية (، و 1، ص2012)األسطل، 
ـْ عمى حكـ  مف ِقبل المحكمة المختصة أصبًل بنظر موضوع النزاع، وذلؾ مف حيث الُمَحك 
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ؽ التحكيـ، وجعل القانوف الفمسطيني لمتحكيـ حق تطبيق القانوف الواجب التطبيق تنفيذًا التفا
محكمة الالطعف لكل طرؼ مف أطراؼ النزاع أصابو ظمـ مف القرار، وعميو أف يمجأ إلى 

المختصة بموضوع النزاع طعنًا في الحكـ وفقًا لمشروط التي أوردىا القانوف كسبب لمطعف، سواًا 
قانوف الفمسطيني لكل طرؼ مف أطراؼ ، ولقد أعطى الكاف قرار الحكـ محميًا أو أجنبياً 

الخصومة الحق في تقديـ طعف في قرار التحكيـ إلى المحكمة المختصة طبقًا لتحقق أؼ شرط 
)الوحيدؼ،  ( مف قانوف التحكيـ43مف الشروط التي وردت عمى سبيل الحصر في المادة )

  ،(213، ص2006
 

  عمى أنو 2000لسنة  3لفمسطيني رقـ مف قانوف التحكيـ االمذكورة أعبله ( 43)وتنص المادة 
"يجوز لكل طرؼ مف أطراؼ التحكيـ الطعف في قرار التحكيـ لدػ المحكمة المختصة بناًا عمى 

 أحد األسباب اآلتية:
إذا كاف أحد أطراؼ التحكيـ فاقدًا األىمية أو ناقصيا وفقًا لمقانوف الذؼ يحكـ أىميتو ما لـ  .1

 حًا.بًل تمثيبًل قانونيًا صحييكف ممث
 إذا كاف قد أصاب ىيئة التحكيـ أو أحد أعضائيا عارض مف عوارض األىمية قبل صدور .2

 قرار التحكيـ.
 لفتو لمنظاـ العاـ في فمسطيف.مخا .3
 تحكيـ أو سقوطو بانتياا مدتو.بطبلف اتفاؽ ال .4
قواعد طبيق إسااة السموؾ مف قبل ىيئة التحكيـ أو مخالفتيا لما اتفق عميو األطراؼ مف ت .5

 عف اتفاؽ التحكيـ أو موضوعو. ية عمى موضوع النزاع أو خروجياقانون
 باطمة بطبلنًا أثر في الحكـ. وإجراااتإذا وقع بطبلف في قرار التحكيـ أو كانت  .6
قبل ع ما لـ يكف قد تـ تنفيذ القرار إذا استحصل عمى قرار التحكيـ بطريق الغش أو الخدا  .7

  "اكتشاؼ الغش أو الخداع.
 

 ن في قرار التحكيم وموعد تقديموطمب الطع 3.11.2
يقدـ طمب الطعف مرفق بو نسخة عف الحكـ موقعة مف ىيئة التحكيـ ومبينًا فيو االسباب التي 
يستند إلييا مف طمب الفسخ، ويقع عمى عاتقو إثبات ما يدعيو ويقتصر دور المحكمة عمى 

فرقابة  ،خ الحكـ أـ الفحص األسباب التي يستند إلييا الطاعف فيما إذا كانت مؤديو إلى فس
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المحكمة تقتصر عمى رقابة المشروعية والصحة وليس عمى مضموف حكـ التحكيـ وما قضي 
 .(8، ص2012مع األخذ بعيف االعتبار عدـ مخالفتو النظاـ العاـ )األسطل،  ،بو
" مف قانوف التحكيـ 1( فقرة "44أما بخصوص موعد تقديمو فمقد نصت المادة حسب المادة ) 

عمى أنو " يقدـ طمب الطعف في قرار التحكيـ إلى المحكمة المختصة  2000طيني لسنة الفمس
ال ف مف اليـو خبلؿ ثبلثيف يومًا مف اليـو التالي لتاريخ صدور قرار التحكيـ، إف كاف وجاىيًا وا 

بأنو " إذا بني الطعف في قرار  "2فقرة " أيضاً ولقد نصت المادة السابقة التالي لتاريخ تبميغو". 
( مف ىذا القانوف، فيبدأ ميعاد الطعف 43( مف المادة )7التحكيـ عمى ما ذكر في الفقرة رقـ )
حيث أف مقصد المشرع مف ىذا النص تحديد مدة الطعف  مف تاريخ اكتشاؼ الغش أو الخداع".

 .(43، ص2010)منصور،  باعتبارىا مف النظاـ العاـ، وال يجوز لؤلطراؼ االتفاؽ عل خبلفيا
 

أما إذا انتيت الميمة القانونية دوف أف يطعف في قرار التحكيـ، فيصدؽ الحكـ مف المحكمة 
كسابو الصيغة التنفيذية، ويكوف القرار بذلؾ قد أصبح  المختصة بنااً  عمى طمب أحد األطراؼ وا 

حكمة فسخ قرار ، ولكف إذا قررت المرفضت المحكمة المختصة طمب الطعف كما لو ،نيائياً 
التحكيـ، فإنو يجوز ليا إذا رأت ذلؾ مبلئمًا أف تعيد موضوع النزاع إلى ىيئة التحكيـ إلعادة 

ومف ثـ إعادة موضوع النزاع إلى  ،النظر في نقطة أو نقاط تحددىا المحكمة لييئة التحكيـ
كسابو المحكمة المختصة لنظره مرة أخرػ، فإذا كاف قرارىا برفض الفسخ فيصار إلى تصد يقو وا 

ف كاف بفسخ القرار ورفض التصديق فيعتبر منييًا  ،الصيغة التنفيذية التحكيـ وال يحق  إجراااتوا 
ف كاف القانوف قد قرر لمف ال يكوف القرار لصالحو أف  ألؼ طرؼ المجوا إلى المحاكـ العادية، وا 

وذلؾ وفق نص  ،فيةالمحكمة االستئنا أماـالمعموؿ بيا  جراااتيمجأ إلى االستئناؼ بنفس اإل
 .(236، ص2006)الوحيدؼ،  2000( مف قانوف التحكيـ الفمسطيني لسنة 46المادة )
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 المقدمة  4.1

تعريف المشرع الفمسطيني و  ،تناوؿ الفصميف السابقيف التحكيـ بإطاره العاـ وجوانبو المختمفة
وىذا التعريف  (1في مادتو رقـ ) 2000لسنة  (3)ود بالتحكيـ في قانوف التحكيـ رقـ لممقص

ولـ  ،ف قانوف التحكيـ لـ يتناوؿ أشكاؿ التحكيـإحيث  ،ينطبق عمى جميع أشكاؿ التحكيـ
ف  تناولو مف قبل القائميف عمى مينة المحاسبة  ،يتعرض ألؼ شكل مف أشكالو كبًل عمى حدة وا 

ت تحت مسمى التحكيـ المالي عمى الرغـ مف اعتباره أحد أشكاؿ التحكيـ في وتدقيق الحسابا
جميع بمداف العالـ وذلؾ لجذب االنتباه لذلؾ الشكل الذػ يمثل موضوع التخصص، ومف الواجب 

القانونية مف األىمية لمدرجة  جرااات، حيث أف ىذه اإلأيضاً أف يتـ تناولو مع الجانب القانوني 
)فروانو،  لقرار التحكيمي بغض النظر عف شكمو في حاؿ لـ يتـ مراعاتياالتي يبطل فييا ا

 .(44، ص2014

 ،مما سبق أف التحكيـ المالي ىو شكل مف أشكاؿ التحكيـ الذػ يقوـ عمى أسس قانونية يتضح 
كما ىو الحاؿ بالتحكيـ الذؼ  ،ولكنو يتعمق بالتحكيـ الذػ يختص بفض المنازعات المالية

عات التجارية واإلنشائية وغيرىا مف المنازعات التي يتـ استخداـ التحكيـ يختص بفض المناز 
وفي ىذا  ،لما لو مف ميزات سبق وتـ ذكرىا وذلؾ ،)www.pcu.ps)افييا كوسيمة بديمة لمقضا

لمالي وما يتعمق الفصل سيتـ تناوؿ التحكيـ الخاص بالفصل في المنازعات المالية أو التحكيـ ا
بو وذلؾ في الواقع الفمسطيني مف حيث القوانيف واألنظمة المنظمة لو، والجيات المشرفة 
والقائمة عميو والدور الذػ تقوـ بو ىذه الجيات، باإلضافة لمشروط والمؤىبلت المطموب توفرىا 

وكذلؾ سيتـ ومتطمبات ومشاكل ومعيقات عمميـ،  ،القائميف بعممية التحكيـ المالي شخاصباأل
سباب المنازعات المالية التي تحدث واالسباب التي تدفع أصحابيا لمجوا إلى التحكيـ أل التطرؽ 

 يـالتي يقوـ بيا المحكموف لموصوؿ إلى حكم جراااتوما ىي اإل ،المالي لحل ىذه المنازعات
 .يـ بذلؾوماىي األتعاب التي يحصمون يا في مقابل قيام ،لمتنفيذ ىذا الحكـومدػ إلزامية 

 

http://www.pcu.ps/
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مقابلة مع نقيب المحاسبين ) القوانين واألنظمة المنظمة لمتحكيم المالي في فمسطين 4.2

 .(والمدققين الفلسطينيين

  2000لسنة  (3)قانوف التحكيـ رقـ 
 التي تـ اقرارىا في مجمس الوزراا رقـ  2000لسنة  (3)لقانوف التحكيـ رقـ  البلئحة التنفيذية

  2004لسنة  39
  العممية والمينية واألصوؿ القانونية التي تتعمق بالعمل المالي. المبادغ 

 2000لسنة  (3)قانون التحكيم رقم  4.2.1

مف ِقبل  6/3/1926تعود بداية نشأة ىذا القانوف إلى القانوف الذػ صدر في فمسطيف بتاريخ 
ىذا ، وقد كاف يقضى مف قبل المندوب السامي البريطانيقاضى القضاة وصبلحيات معطاه 

 ،التي تتبع في التحكيـ وتنفيذ قراراتو جراااتالقانوف بإحالة الخبلؼ إلى التحكيـ مع تعييف اإل
ف المنازعات يتبيف أ ،وبالرجوع إلى واقع فمسطيف في ذلؾ الوقت وحتى مع وجود القانوف القديـ

يعة العامة ، كما تجدر اإلشارة إلى أف الشر بيف األطراؼ لـ تكف نزاعات جدية التي كانت قائمة
لممجتمع الفمسطيني في ذلؾ الوقت كاف يغمب عمييا الطابع العشائرؼ، ولـ يكف التحكيـ منظمًا 

 .2000لسنة  3 رقـ بشكل دقيق بالطريقة المموسة في القانوف الحديث

وما تبع ذلؾ مف ضرورة التعامل مع العديد  ـ،1994سمطة الفمسطينية في العاـ بعد دخوؿ ال
واصبحت العقود المبرمة بيف  ،ية مثل االتحاد االوروبي والبنؾ الدوليمف الجيات الدول

المؤسسات والشركات ذات صيغة دولية، وقد كاف ليذه الطفرة في نوعية المشاريع المنفذة أثر 
وبناًا عميو فقد رأت السمطة الوطنية  ،واضح في تطور فيـ موضوع التحكيـ واستيعاب مفرداتو

معات فمسطيف ألف تصبح يومًا ما مركزًا لمتحكيـ التجارؼ والدولي بما أف تضع قانونًا يواكب تط
 ،تممكو مف كفااات في ىذا المضمار، ويوحد القوانيف السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 (.3، ص2002)الوزير، 5/4/2000وف في مدينة غزة بتاريخ ولقد تـ صدور ىذا القان

 خبلؿ الجدوؿ التالي:مف بيف القانونيف مقارنة ويمكف عقد  
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 (4.1جدول رقم )

 .2000لعام  3القانون الجديد رقم و  ،م 1926مقارنة بين قانون التحكيم القديم لعام 

 2000لسنة  3القانوف الجديد رقـ  1926القانوف القديـ  البند

 مادة 58 مادة فقط 20 عدد المواد
مف ناحية التحكيـ 

 الدولي
يتعامل فقط مع بروتوكوؿ 

جنيف  –يـ الدولي التحك
24/9/1923 

 يتعامل مع معظـ القوانيف الدولية السارية

شرح واؼ ومفصل لمييئة وتشكيميا  ال توجد بنود محددة ليا ىيئة التحكيـ
 واختصاصيا

الواجب عمى ىيئة  جراااتتضمف القانوف اإل غير واضحة التحكيـ إجرااات
التحكيـ القياـ بيا وصواًل إلى إصدار قرار 

 يـ.التحك
الطعف في قرار 

 التحكيـ
لـ يحدد مدة الطعف وفتح 
المجاؿ لممارسة ىذا الحق 
 عمى مدار سنوات طويمة

أوجب عمى مف يرغب في الطعف في قرار 
التحكيـ أف يقدـ طمبو خبلؿ ثبلثيف يومًا مف 
ف لـ يقدف الطعف خبلؿ  صدور القرار، وا 
ىذه الفترة يستطيع الطرؼ اآلخر طمب 

ـْ تصديق حكـ  واعتباره حكمًا صادرًا الُمَحك 
 مف المحكمة واجب النفاذ

صدور قرار 
 التحكيـ

مالـ يتفق الطرفاف عمى خبلؼ ذلؾ يجب  لـ تحدد مدة واضحة
 ،أف يصدر القرار خبلؿ اثنى عشر شيراً 

 ويجور مد الميعاد ستة أشير أخرػ 
حكيـ ( ال مانع أف تكوف ىيئة الت10مادة ) لـ يتـ التطرؽ إلييا مؤسسات التحكيـ

ىي مؤسسة تحكيـ إذا تضمف اتفاؽ التحكيـ 
ذلؾ، ويتـ في إطار ىذه المؤسسة تنظيـ 

التحكيـ بما فييا صبلحية تعييف  إجرااات
 ىيئة التحكيـ .

 .(3، ص2002)الوزير، المصدر: 
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ىو القانوف المنظـ لعممية التحكيـ المالي  2000( لسنة 3ويعتبر قانوف التحكيـ الفمسطيني رقـ )
ف عد ـ االلتزاـ بنصوصو وباإلجرااات التي نص عمييا ىذا القانوف يعرض أؼ عممية تحكيـ وا 

مالي أو غيرىا مف أنواع عمميات التحكيـ األخرػ لمبطبلف، فيو األساس القانوني لمقياـ بالعممية 
التحكيمية بغض النظر عف مجاليا سواا كاف نزاعًا تجاريًا أو في مجاؿ المقاوالت أو ماليًا أو 

 رىا مف النزاعات التي أجاز القانوف التحكيـ فييا.غي

التي تم اقرارىا في مجمس  2000لسنة  (3)لقانون التحكيم رقم  الالئحة التنفيذية 4.2.2
 .2004لسنة  39الوزراء رقم 

ىناؾ بعض نصوص المواد في ىذه القوانيف ينتابيا الجمود أو  ،في العديد مف القوانيف الصادرة
فيي تحتاج الى بذلؾ في تفسيرىا، أو قد تكوف غير واضحة بالشكل المبلئـ، قد تكوف فضفاضة 

معينة، فيتـ إصدار الئحة تنفيذية تابعة ليذا القانوف تقـو  جراااتتوضيح وتفسير أو شرح إل
بتوضيح ما يحتاج إلى توضيح، وىذا ما يتعمق بالبلئحة التنفيذية الصادرة في جمسة مجمس 

حيث جاات ىذه البلئحة لتكوف موضحة ومفسرة لقانوف التحكيـ  2004لسنة (39)الوزراا رقـ 
 2000لسنة  3رقـ 

وتتكوف ىذه  ،(يقابهت يع زئٛط يسكص انخحكٛى بُقابت انًحايٍٛ انفهعطُٛٛت)
انالئحت انخُفٛرٚت ) 12/04/2004( مادة، وقد صدرت في مدينة راـ هللا بتاريخ 79البلئحة مف )

 .(5555نعُت  5نقإٌَ انخحكٛى زقى 

 المبادئ العممية والمينية المحاسبية واألصول القانونية. 4.2.3

واألصوؿ القانونية  جراااتوىى جميع المبادؼ والمعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا وكذلؾ اإل
مالـ تتعارض ىذه المبادغ واألصوؿ مع  ،التي تتعمق بتنظيـ وترتيب واثبات العمميات المالية

مقابلة مع نقيب المحاسبين والمدققين ) 2000لسنة  3سطيني رقـ قانوف التحكيـ الفم

  (.الفلسطينيين
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 :الجيات المنظمة والتي تعنى بالتحكيم المالي ودورىا 4.3

 وزارة العدل الفمسطينية 4.3.1

بعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية تمبية لحاجات  1994تأسست وزارة العدؿ الفمسطينية عاـ 
سطيني واستقرار المجتمع وتحقيقًا لحمـ بناا الدولة الفمسطينية المبنية عمى إرساا المجتمع الفم

 .قواعد العدؿ والمساوة والنظاـ 

 .  في مجال التحكيم وزارة العدلدور 
يوجد لدػ وزارة العدؿ ما يعرؼ باإلدارة العامة لمشؤوف المينية والوسائل البديمة لحل النزاعات 

 مل عمى إرساا األنظمة الخاصة بتييئة الوسائل البديمة لحل المنازعاتوتتولى ىذه اإلدارة الع
، ويتبع ىذه اإلدارة عدة 2000اختصاص ىذه اإلدارة يستند أساسا إلى قانوف التحكيـ لسنة و 

  : http://www.moj.pna.psالتي تعمل عمىدوائر مف ضمنيا دائرة التحكيـ وفض المنازعات 

 يف إلى جانب العمل عمى تطوير التشريعات ذات العبلقة، تنظيـ عمل المّحكميف في فمسط
 . ومحاولة تشجيع الجميور لفض منازعاتو بواسطة التحكيـ لمزاياه الكثيرة

 إعداد األنظمة الخاصة باعتماد المحكميف.             
  إجراا دراسات حوؿ وضع التحكيـ ومدػ الحاجة إلى تحديث النظاـ والتعميمات الخاصة

 .مّحكميفباعتماد ال
  ـْ الُمَحك  الرقابة عمى سموؾ المحكميف المعتمديف والتزاميـ بأصوؿ التحكيـ والعمل عمى شطب

 .الذؼ يخالف النظاـ والتعميمات مف قائمة المحكميف المعتمديف
  إنشاا سجل لممحكميف المعتمديف لدػ الوزارة الذيف يتـ اعتمادىـ مف قبل الوزارة وفقا لمقرارات

 ظمة الخاصة بقوائـ المحكميف المعتمديف.والتعميمات واألن
  ًتزويد المحاكـ بقوائـ المحكميف المعتمديف لدػ الوزارة، حيث تعيف المحكمة المختصة محكما 

مف وزارة العدؿ في الحاالت التي نص  المعتمديف مف ضمف قائمة المحكميف أو مرجحاً 
 عمييا قانوف التحكيـ.

 ح التراخيص".من" إعداد شيادات المّحكميف المعتمديف 
 التنسيق والمتابعة وبناا الشراكة مع المؤسسات ذات العبلقة، في الوطف والخارج. 
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 العمل عمى تطوير التشريعات ذات العبلقة بالتحكيـ. 
 اإلشراؼ عمى البحوث الخاصة لتطوير مينة التحكيـ والنيوض بأداا المحكميف. 
 

جراءاتشروط و   (. (http://www.moj.pna.psلدى وزارة العدل اعتماد المّحكمين ا 
 تقديـ استدعاا يحتوؼ عمى تعريف شخصي وفني لممتقدـ. 
 إرفاؽ الشيادات العممية المطموبة في كل مجاؿ. 
 إرفاؽ الخبرات والدورات العممية والعممية المطموبة في كل مجاؿ. 
  2000لسنة  3الشروط المنصوص عمييا في قانوف التحكيـ رقـ أف تتوافر في المتقدميف. 
 فع الرسوـ المقدرة والبالغة عشرة دنانير عند تقديـ االستدعااد. 
 

 :(يقابهت يع َقٛب انًحاظبٍٛ ٔانًدققٍٛ انفهعطٍُٛٛٛ) دور وزارة العدل فيما يخص التحكيم المالي

باإلضافة إلى دورىا األساسي كما ذكر سابقًا فيما يخص مجاؿ التحكيـ بوجو عاـ، فإف وزارة 
 :مع نقابة المحاسبيف تقوـ بما يميالعدؿ ووفق التفاىمات 

 .حصرت منح رخصة محكـ مالي في شريحة المحاسبيف فقط              

بحيث يمنع منحيا ألؼ شخص ال يحمل شيادة جامعية في تخصص المحاسبة، ىذا باإلضافة 
 .لمشروط التي تـ التوافق عمييا مع نقابة المحاسبيف والشروط القانونية العامة الواجب توفرىا

  تقوـ وزارة العدؿ بتزويد المحكميف المالييف بالخبرة القانونية البلزمة لقياميـ بالعمل التحكيمي
وذلؾ مف خبلؿ الدورات والورشات التي قامت وتقوـ بتنفيذىا بالتعاوف مع نقابة المحاسبيف 

 في ىذا المجاؿ.
 ضايا النزاعات المالية تقوـ وزارة العدؿ مف خبلليا ومف خبلؿ المحاكـ التابعة ليا بتحويل ق

وبذلؾ  لمفصل فييا مف خبلؿ المحكميف المالييف أو جيات التحكيـ المالي المعتمدة لدييا
 . تحفز وتشجع المجوا إلى التحكيـ المالي
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  والمدققين الفمسطينية نقابة المحاسبين 4.3.2

المحاسػب والمراجػع،  مينية فمسطينية تيتـ بشؤوف  نقابةالمحاسبيف والمراجعيف الفمسطينية  نقابة
فػػػي مدينػػػة غػػػزة، ومقرىػػػا  1979فػػػي آذار مػػػارس عػػػاـ  ومينتػػػي المحاسػػػبة والمراجعػػػة، تأسسػػػت

مسػػجمة لػػدػ وزارة الداخميػػة و  خػػذ مػػف مدينػػة غػػزة مقػػر مؤقتػػًا ليػػاالػػرئيس فػػي مدينػػة القػػدس، وتت
بتاريخ  ـ2000( لسنة 1، وأُعيد توفيق أوضاعيا وفقًا لقانوف رقـ )1974الفمسطينية تحت رقـ 

محاسب  7000 فما يزيد ع 2015حتى بدايات عاـ  ئيابمغ عدد أعضا ولقد ،ـ30/5/2001
 . (http://www.paaa.ps) ومحاسبة

 

 األسباب التي دفعت نقابة المحاسبين والمدققين الفمسطينية الى االىتمام بالتحكيم المالي

 : (ٍٛ ٔانًدققٍٛ انفهعطٍُٛٛٛيقابهت يع َقٛب انًحاظب)

  ُسمط عمييا األضواا في مجتمعنا، وتعتبر مينة التحكيـ مينة لـ تكف مينة التحكيـ م
مستحدثة عمى المجتمع الفمسطيني، وىناؾ كـ كبير مف المختصيف والعامميف في المجاؿ 

 المالي لـ يكونوا عمى معرفة بيذه المينة، وال بالقانوف الذػ ينظميا.
 الكثير مف القضايا والمنازعات المالية المعروضة عمى القضاا، بحاجو الى وجود  كاف ىناؾ

 مختصيف وخبراا مالييف لمنظر والبت فييا.
  جميـ مف تخصصات غير ماليو، مثل:  يفالمحكموف الماليوف المرخصوف مف وزارة العدؿ

 تخصص المحاماة واليندسة وعمـ النفس والجغرافيا وغيرىا.
  ة عف ىؤالا المحكميف الغير مختصيف في تمؾ القضايا، ىي أحكاـ تؤدؼ األحكاـ الصادر

إلى زيادة النزاع بداًل مف حمو، حيث قد ال يقتنع طرفي النزاع أو أحدىما بالحكـ، ويعود النزاع 
 إلى مربعة األوؿ. 

  مزايا التحكيـ المالي المختمفة مف سرعة البت في النزاع، والحفاظ عمى سرية النزاعات
 افظة عمى العبلقات الودية بيف المتخاصميف وغيرىا مف مزايا التحكيـ.والمح

 

 

http://www.paaa.ps/
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 :وتنظيميا لمتحكيم المالي نقابة المحاسبين والمدققين الفمسطينية

لقد شكمت جمعية المحاسبيف والمراجعيف الفمسطينية "نقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية 
ولقد قامت ىذه المجنة  ،2010لي خبلؿ عاـ حاليًا" بغزة لجنة خاصة بمشروع التحكيـ الما

ىذا المشروع ىو  بدراسة إمكانية اعتماد شيادة محكـ مالي معتمد مف وزارة العدؿ، ولقد كاف
األوؿ مف نوعو تنتيجو الجمعية لتعزيز قدرات المحاسبيف وأصحاب مكاتب المراجعة في مجاؿ 

ي الجمعية الحثيث لتنمية قدرات تحكيـ النزاعات المالية، وكاف ىذا المشروع في إطار سع
وكاف المشروع يتكوف مف دورات محاسبية لتعزيز القدرات في  المحاسبيف المينية والعممية،

الجانب المالي وجانب الرقابة والتدقيق، باإلضافة إلى دورات في الجانب القانوني تنظميا وزارة 
العدؿ، ليصبح محكمًا معتمدًا  العدؿ، حتى يتمكف المشارؾ بعد ذلؾ مف اجتياز امتحاف وزارة

  .(www.paaa.ps)لدػ جمعية المحاسبيف ووزارة العدؿ لتحكيـ النزاعات المالية

وقعت وزارة العدؿ برتوكوؿ تعاوف مشترؾ بيف الوزارة وجمعية المحاسبيف  2011وفى عاـ 
ـْ ذا البرتوكوؿ منح شيادة والمراجعيف الفمسطينييف بحيث يتـ مف خبلؿ ى المالي الُمَحك 

 وتقضي مواد البروتوكوؿ الموقع والذؼ يغطي دائرة التحكيـ ،لممحاسبيف والمراجعيف الفمسطينييف
يقوـ  والوزارة بالوزارة وجمعية المحاسبيف والمراجعيف الفمسطينييف إلى أف التعاوف بيف الجمعية

وصواًل إلى  ،تمع في مجاؿ المحكميف المالييفعمى أساس تكاممي وفقًا لمتطمبات وحاجة المج
لى جانب إعداد  االرتقاا بمستوػ المحكميف المالييف المحمفيف وا عداد وتأىيل ىذه الشريحة، وا 

 دورات في التحكيـ المالي يتـ عقدىا مرة واحدة في العاـ باالتفاؽ بيف الوزارة والجمعية .

خصوصًا وأف ىناؾ الكثير مف المشاكل التي تؤرؽ  وتعتبر ىذه االتفاقية بادرة لئلصبلح والتغيير
والتي مف خبلليا يتـ االتفاؽ عمى تخريج جيل متخصص في حل المشاكل  ،المحاكـ والمحكميف

ولقد أثمر ىذا التعاوف إلى تخريج ، )http://alray.ps/ar) والمنازعات المالية بطريقة مينية
المحكميف المالييف الذيف تـ حصوليـ عمى الدورات التأىيمية البلزمة واجتيازىـ  دفعتيف مف

، ولقد بمغ 2013، واألخرػ خبلؿ عاـ 2012إحداىا خبلؿ عاـ  ،لبلمتحاف الخاص بذلؾ
محكـ مالي  (59) إلى مجموع ىؤالا المحكموف الماليوف والذيف تـ اعتمادىـ مف قبل وزارة العدؿ

يقابهت يع زئٛط يسكص انخحكٛى انًانٙ ) في مجاؿ التحكيـ المالي سة عمميـلممار  مؤىميف مينياً 

 .(بُقابت انًحاظبٍٛ ٔانًدققٍٛ انفهعطُٛٛت

http://www.paaa.ps/
http://alray.ps/ar
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حيث كاف  ،تعتبر نقابة المحاسبيف ليا الدور والفضل األوؿ في تنظيـ عمل التحكيـ الماليوليذا 
قابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية التأثير الكبير والدافع وراا اىتماـ ن تـ ذكرىا سابقاً لؤلسباب 

لتنظيـ مينة التحكيـ المالي وحصر القياـ بيذه الميمة فيمف ىـ مف ذوػ التخصص في المجاؿ 
يقابهت يع َقٛب انًحاظبٍٛ ) ةالتالي النقاطفي  بو قامت النقابةما  إيجازوبذلؾ يمكف  ،المالي

 :(ٔانًدققٍٛ انفهعطٍُٛٛٛ

عداد محكميف مالييف مؤىميف قانونيًا وماليًا لمقياـ بميمة عدؿ إلتوقيع اتفاقية مع وزارة ال .1
وقادريف عمى حسـ الخبلفات والمنازعات المالية عمى أسس عممية وقانونية  ،التحكيـ المالي

 سميمة.
رخصة قانونية لمزاولة مينة ىؤالا المحكميف المالييف  االتفاؽ مع وزارة العدؿ عمى منح .2

 .، وذلؾ بعد توافر الشروط المطموبةضاا الفمسطينيالق أماـالتحكيـ المالي 
التفاىـ مع وزارة العدؿ عمى حصر التحكيـ في المنازعات المالية لممحكميف المالييف  .3

صحاب التخصصات القانونية أو اليندسية في المجاؿ المالي، وليس لممحكميف أالمختصيف 
 أو غيرىـ.

عنى بحل النزاعات لمتحكيـ المالي تابع لمنقابة يُ قياـ نقابة المحاسبيف والمدققيف بإنشاا مركز  .4
 وييتـ بالمجاالت المختمفة لمتحكيـ المالي.  ،المالية مف خبلؿ التحكيـ المالي

براز أىمية التحكيـ المالي، وذلؾ في سبيل نشر ندوات ومحاضرات تثقيفية لتوضيح وا  القياـ ب .5
 الوعي بالخصوص.

مكانيات المحكميف المال .6 مف خبلؿ دورات متخصصة في سبيل  ،ييف أنفسيـتنمية قدرات وا 
 تطوير قدراتيـ وأدائيـ.

والمحكميف المالييف مف  ة،عقد المؤتمرات واالجتماعات بيف رجاؿ القضاا ومسئوليو مف جي .7
والتعرؼ عمى المشاكل التي تواجو التحكيـ المالي وسبل  ،لتبادؿ وجيات النظر ،أخرػ  ةجي

 عبلجيا.
قميمية التي تعنى بالتحكيـ وذلؾ الكتساب الخبرات المؤسسات اإل مى االنفتاح عمىالعمل ع .8

 وتبادليا وخمق سبل التعاوف. 
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عقد االجتماعات والمقااات مع مسئولي وزارة العدؿ والمجمس األعمى لمقضاا لتفادؼ  .9
التي قد تحدث خبلؿ عمل المحكميف المباشر مع ىذه  جراااتاألخطاا والتضارب في اإل

 عقبات. الجيات وتذليل أؼ

مركز التحكيـ في نقابة المحاميف الفمسطينييف بتحويل  قياـإلى  شارةفى ىذا السياؽ وجب اإلو 
لى مركز التحكيـ ، ومنيا إالنزاعات التي تحاؿ لو وتكوف ذات طبيعة مالية إلى نقابة المحاسبيف

عمى أف  في النقابة، أو قد يقوـ باالستعانة بمحكميف مف ذوؼ التخصص المالي "محكـ مالي"
يكوف رئيس الييئة محكـ ذو تخصص قانوني وذلؾ لكي يجمع بيف الشقيف، وذلؾ لعدـ توفر 

والتي يجب أف يقوـ بدراستيا أىل  ،المعرفة لدػ رجاؿ التحكيـ القانوني بالمسائل المالية البحتة
حايٍٛ يقابهت يع زئٛط يسكص انخحكٛى بُقابت انً) االختصاص المالي إلبداا الحكـ السميـ فييا

إنما يدؿ عمى أىمية توفر وجود محكميف مالييف مف ذوؼ ف ،وىذا إف دؿ عمى شيا ،(انفهعطُٛٛت
 صدار األحكاـ في ىذه النزاعات بصورة سميمة وصحيحة.، والقادريف عمى إالتخصص المالي

 المحكمون الماليون في فمسطين 4.4

ْم شروط وصفات وتصنيفات  4.4.1  :الماليالُمَحكَّ

ْم الواجب توفرىا في الشروط  :أوالً             : في فمسطين الماليالُمَحكَّ
يمكف تقسيـ ىذه الشروط إلى شروط عامة يجب أف تتوفر في أؼ محكـ بغض النظر عف 

ـْ طبيعة تخصصو، وشروط خاصة يجب أف تتوفر في   المالي .الُمَحك 

 .الشروط العامة 
فبل داعي  ،ويمكف الرجوع ليا ،(3.3)الشروط التي تـ تناوليا في الفصل الثالث في الفقرة  ىي

 (3)مف قانوف التحكيـ رقـ  (9)ومف ضمف ىذه الشروط ما نصت عميو المادة رقـ  ،لتكرارىا
ـْ "يجب أف يكوف وجاا فييا  2000لسنة  أىبًل لمتصرفات القانونية، ومتمتعًا بحقوقو الُمَحك 

ما لـ يرد إليو  ،مفمساً و المدنية غير محكوـ عميو في جناية أو جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة أ
  .اعتباره
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 .الشروط الخاصة 
وىى الشروط الخاصة والتي تـ التوافق بيف نقابة المحاسبيف ووزارة العدؿ عمى وجودىا في 

ـْ  يقابهت يع زئٛط يسكص انخحكٛى انًانٙ بُقابت انًحاظبٍٛ ٔانًدققٍٛ ) لكي يحوز رخصة محكـ مالي وىيالُمَحك 

 :(انفهعطُٛٛت
 في مجاؿ المحاسبة لجامعيةشيادة التخصص ا. 
  خمس سنوات لحممة لحممة البكالوريوس، و  سنوات 10الخبرة العممية والتي ال تقل عف

 لحممة الدكتوراه .وسنتاف ، الماجستير
 التي تعدىا النقابة  الحصوؿ عمى العديد مف الدورات التدريبية في المجاؿ القانوني والمالي

 ى النقابة الشق المالي ووزارة العدؿ الشق القانوني.حيث تتول ،بالتعاوف مع وزارة العدؿ
 ـْ الخاص بدورة  اجتياز االمتحاف والمقابمة الشخصية   المالي.الُمَحك 

ْم صفات  :ثانياً   :الماليالُمَحكَّ

ـْ ىناؾ ثبلث صفات أساسية يراىا العامموف في مجاؿ التحكيـ المالي يجب أف تتوفر في  الُمَحك 
 :(15، ص2015)بسيسو،  المالي وىذه الصفات ىي

ـْ أف يكوف  .1  .في المجاؿ المالي مف ذوؼ الخبرة المينية العاليةالُمَحك 
ـْ أف يكوف  .2  ذو شخصية قوية.الُمَحك 
ـْ أف يكوف  .3  قادرًا عمى اتخاذًا القرارات.الُمَحك 

  

ْم تصنيفات "فئات"  :ثالثاً   :الماليالُمَحكَّ

بلئحة التنفيذية بالوالخاص  ـ2004( لسنة 39قرار مجمس الوزراا رقـ ) مف (8)وفق المادة رقـ 
 وبشكل عاـ دوف تحديد مجاؿ التحكيـ يصنف المحكموف  ـ2000( لسنة 3لقانوف التحكيـ رقـ )

 إلى فئات ثبلث عمى النحو التالي: 
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تختص ىذه الفئة بالتحكيـ في المنازعات التي تزيد قيمتيا عمى مائة ألف  . الفئة األولى:1
لة قانونا، ويشترط فيمف يصنف ضمف ىذه الفئة أف أو ما يعادليا بالعممة المتداو  ،دينار أردني

 يتوافر لديو أحد الشروط اآلتية: 

 باإلضافة إلى خبرة عممية ال تقل عف خمس سنوات.  الدكتوراهعمى شيادة  ف يكوف حاصبلً أ أ.
 عمى شيادة الماجستير باإلضافة إلى خبرة عممية ال تقل عف ثماني  ب. أف يكوف حاصبلً 

 سنوات. 
 عمى الشيادة الجامعية األولى أو ما يعادليا باإلضافة إلى خبرة عممية ال  وف حاصبلً أف يك .ت

 تقل عف عشر سنوات.
أف تتوافر لديو خبرة نادرة أو متخصصة في أؼ مف المجاالت الفنية والعممية المطموبة ال  .ث

 تقل عف خمس عشرة سنة. 

( 50000عات التي ال تقل قيمتيا عف )ناز تختص ىذه الفئة بالتحكيـ في الم . الفئة الثانية:2
( مائة ألف دينار أردني أو ما يعادليا 100000وال تزيد عمى ) ،خمسيف ألف دينار أردني

بالعممة المتداولة قانونا، ويشترط فيمف يصنف ضمف ىذه الفئة أف يتوافر لديو أحد الشروط 
 التالية:

 لى خبرة عممية ال تقل عف ثبلث سنوات. باإلضافة إ ،الدكتوراهعمى شيادة  أف يكوف حاصبلً  أ. 
عمى شيادة الماجستير باإلضافة إلى خبرة عممية ال تقل عف خمس  أف يكوف حاصبلً  .ب

 سنوات. 
باإلضافة إلى خبرة عممية ال  ،عمى الشيادة الجامعية األولى أو ما يعادليا ت. أف يكوف حاصبلً 

 تقل عف ثماني سنوات.
ة أو متخصصة في المجاالت الفنية والعممية المطموبة ال تقل عف ث. أف تتوافر لديو خبرة نادر 

 عشر سنوات. 
خمسيف  (50000)تختص ىذه الفئة بالتحكيـ في المنازعات التي تقل عف  . الفئة الثالثة:3

الف دينار أردني أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانونا، ويشترط فيمف يصنف ضمف ىذه الفئة 
 د الشروط اآلتية: أف يتوافر لديو أح

 . الدكتوراهعمى شيادة  أف يكوف حاصبلً  أ.
 عمى شيادة الماجستير باإلضافة إلى خبرة عممية ال تقل عف سنتيف.  أف يكوف حاصبلً  .ب
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عمى الشيادة الجامعية األولى أو ما يعادليا باإلضافة إلى خبرة عممية ال  أف يكوف حاصبلً  .ت
 تقل عف ست سنوات. 

لديو خبرة نادرة أو متخصصة في أؼ مف المجاالت الفنية والعممية المطموبة ال أف تتوافر  .ث
 تقل عف خمس سنوات. 

 
ْم متطمبات واحتياجات  4.4.2  المالي الُمَحكَّ

متطمبات التي تـ توزيعيا والتي تتعمق بموضوع ىذه الدراسة تبيف أف أىـ  االستبانةمف خبلؿ 
ـْ  واحتياجات  :مكف تقسيميا إلىيالفمسطيني التي المالي الُمَحك 

 :متطمبات تتعمق بثقافة التحكيم 

 مف قبل الجيات الحكومية  عمى نشر الوعي بالتحكيـ المالي لدػ المجتمع الفمسطيني العمل
 والجمعيات االىمية والنقابية مف خبلؿ الورشات والندوات والمقااات.

  ف خبلؿ التحكيـ عمى حل خبلفيـ المالي م ةلمتنازعلؤلطراؼ اتشجيع القضاا الفمسطيني
 .المالي

 :متطمبات تتعمق بالجيات والمؤسسات المعنية

 منح التراخيص مف قبل وزارة العدؿ إلنشاا مراكز لمتحكيـ المالي. 
  إلزامية الشركات عمى وضع بند خاص في عقودىا التأسيسية تنص عمى المجوا إلى

 التحكيـ في حاؿ نشوا نزاعات مالية "شرط التحكيـ".
 ـْ لقضاا الفمسطيني لعمل دعـ وتسييل ا والعمل عمى تنفيذ قراراتو التحكيمية  ،الماليالُمَحك 

 بشكل يكسبو ثقو واحتراـ المجتمع بو وبمينتو.
  ـْ العمل عمى توفير ىيئة إشرافيو واستشارية لمرجوع إلييا مف قبل وتقـو  ،الماليالُمَحك 

 .ناحية المينية والفنيةبمراجعة القرارات التحكيمية قبل اصدارىا لمتأكد مف سبلمتيا مف ال
 وغير تابعة لنقابة أو  ،العمل عمى توفير مركز أو جية مستقمة بذاتيا تعنى فقط بالتحكيـ

ـْ جية أخرػ ليكوف جل اىتماميا ينصب عمى تطوير التحكيـ و  عمى أف تضـ محكميف الُمَحك 
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ـْ وذلؾ لحماية  ،مف كافة التخصصات ونقل والرقي بميمة التحكيـ  ،وتوفير متطمباتوالُمَحك 
 .المعرفة المختمفة فيما بيف المحكميف

 عمى المستوػ المحمي بينيا  ،ضرورة اجراا تنسيق بيف المؤسسات المعنية بالتحكيـ المالي
  .المعرفةو  وبينيا وبيف المؤسسات الدولية مف أجل نقل الخبرة ،وبيف بعضيا

 سرعة البت مف قبل القضاا في قرار الطعف في حالة تقديـ طمب الطعف لو. 

ْم متطمبات تتعمق ب  :المالي ذاتوالُمَحكَّ

  خضاعيـ لحاالت وبشكل مستمر لممحكميف المالييف وا   ،ورش عملضرورة توفير دورات و
وذلؾ لثقل مياراتيـ وقدراتيـ التحكيمية سواا في المجاؿ القانوني  ،واختبارات عممية مختمفة

 أو المجاؿ المالي.
  ـْ ضرورة إعبلـ  .تحدثة في المحاكـ المحميةالمس جراااتالمالي باإلالُمَحك 
  ـْ مساىمة المؤسسات المعنية في تأىيل وتطوير لجعمة قادرًا عمى التحكيـ في  ،الماليالُمَحك 

 المنازعات المالية الدولية.
 وذلؾ لضماف قرار سميـ. ،إلزامية قياـ أكثر مف محكـ مالي في النظر بالنزاع المعروض 
 ناسب مع مشاكل ومتطمبات التحكيـ المالي ليت ،عمل تعديبلت عمى قانوف التحكيـ الحالي

 ويتناسب مع التغيرات المستجدة.
  ُطراؼ ، وتمـز األتعاب المستحقة لممحكـ الماليـ األيِ قَ العمل عمى توفير جية مستقمة ت

ـْ بدفعيا، وذلؾ لتجنب  طراؼ النزاع في دفع ىذه االتعاب ومصاريف ابتزاز ومماطمة أالُمَحك 
 عممية التحكيـ.

ْم ل ومعيقات عمل مشاك 4.4.3  المالي الُمَحكَّ

ـْ أىـ المشاكل والمعيقات التي تواجو عمل مف تبيف أف  أيضاً  االستبانةومف خبلؿ  المالي الُمَحك 
 :ويمكف تقسيميا إلى

 :مشاكل تتعمق بالجيات والمؤسسات المعنية

 ـْ وتساند وتيتـ ب ،ندرة وجود مراكز ومؤسسات متخصصة بالتحكيـ المالي  .الماليالُمَحك 
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 ـْ الخمط بيف  حالة  .مف قبل القضاا المالي والخبير الماليالُمَحك 
  بأىمية التحكيـ المالي القائميف عمى الجياز القضائيضعف وعي.  
 ـْ حياف مع ـ تعاوف ىيئات المحكمة في بعض األعد  في توضيح بعض األمورالُمَحك 

ـْ صدار القانونية قبل إ  لقراره. الُمَحك 
 ة المحاسبيف والمراجعيف عمى القضايا التي تحوليا ارتفاع نسبة العمولة التي تحصميا نقاب

تعاب التي % مف قيمة األ35ىذه النسبة بمغت  فمحكميف المالييف مف خبلليا، حيث إلم
ـْ يتقاضاىا  المالي عف القضية، مما يدفعو لزيادة أجره لكي يتبقى لو ما يبلئـ مجيوده الُمَحك 

 ووقتو.

 :مشاكل تتعمق بثقافة التحكيم

  التحكيـ الماليبرجاؿ األعماؿ خاصة والمجتمع عامة محدودية وعي 

 :مشاكل تتعمق بالمحكم

 ضعف وقمة الخبرة في المجاؿ العممي لدػ بعض المحكميف المالييف. 
 عدـ وجود عدالة في توزيع القضايا عمى المحكميف مف جيات االختصاص. 
 صعوبة تحصيل األتعاب الخاصة بالعممية التحكيمية.  
 عند تحويل النزاعات فيما بينيـ لبعضيـ البعض ا بيف المحكميف المالييففيمحتراـ اال نقص 

 .وتقميل كل منيـ لشأف اآلخر

 :مشاكل تتعمق بأطراف النزاع

  لمقضاا بداًل مف التحكيـالمجوا تفضيل أطراؼ النزاع.  
 التزاـ أطراؼ النزاع بالقرار التحكيمي ضعف. 
 ـْ بمتطمبات  عدـ التزاـ أطراؼ النزاع  المماطمة في توفيرىا أو إخفائيا. لمالي أواالُمَحك 
 .تياوف أطراؼ النزاع بالمواعيد المتفق عمييا 
 كذلؾ خبلؿ العممية التحكيمية في بعض األحياف ،ضعف مصداقية أطراؼ النزاع والشيود. 
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  جزا كبير مف أضاؼ بأف  (يقابهت يع َقٛب انًحاظبٍٛ ٔانًدققٍٛ انفهعطٍُٛٛٛ)ومف خبلؿ
متمكوف نظاـ محاسبي أو حسابات منظمة ودورة مستنديو سميمة، وىذا مف ال ي المتخاصميف

فيتـ المجوا إلى االجتياد الشخصي في البحث عف  ،األسباب الرئيسة لمنزاعات المالية القائمة
وقد يتـ بناا الحسابات مف جديد بيدؼ اتخاذ القرار  مثل القياـ بعمميات تحميل مالي، ،األدلة

 .جيد ووقت أكبرالسميـ وىذا يستنفذ 

 :مشاكل تتعمق بعوامل أخرى 

 حيث يصعب النظر فييا نظرًا لمحصار ،بعض الحاالت يكوف مكاف النزاع خارج الببلد. 
 وجود تدخل وضغوطات خارجية في أثناا العممية التحكيمية وفى القرار التحكيمي. 
 نو يتـ حيث إ ،عدـ كفاية االتعاب في بعض الحاالت لمجيد والتكاليف المبذولة والمدفوعة

مبالغ لكف عند انتياا العممية التحكيمية تكوف ال ،تقدير األتعاب قبل البدا في عممية التحكيـ
 .كبر مما تـ تقديره في البدايةوالمصاريف والجيد المدفوع أ

 مر الذػ يتطمب وقت في الحصوؿ عمى األدلة أو صعوبة ، األقدـ زمف بعض النزاعات
 ترة الزمنية بيف حدوث النزاع واإلحالة لمتحكيـ.الحصوؿ عمييا بسبب طوؿ الف

 تكوف ناتجو عف عدـ توثيق بعض االتفاقيات  ،في أغمب الحاالت التي تحوؿ لمتحكيـ المالي
 األمر الذؼ يتطمب الحصوؿ عمى أدلة بديمة لئلثبات. ،والمعامبلت المالية

 مشاكل التحكٌم المالً فً فلسطٌن 4.5

ـْ ييا باإلضافة لممشاكل التي يواج كما ذكر آنفًا، ىناؾ مشاكل  ،المالي بشكل خاصالُمَحك 
 :(6ص ،2012 )حمس،تواجو التحكيـ المالي في فمسطيف بشكل عاـ ومنيا

ـْ لماـ إعدـ  -1 وقد تـ البدا  ،إجراااتوما يتطمبو التحكيـ مف  ،المالي بالنواحي القانونيةالُمَحك 
ا وزارة العدؿ الفمسطينية مع جمعية بمعالجة ىذه المشكمة مف خبلؿ االتفاقية التي ابرمتي

والتي بموجبيا تـ عقد دورة تدريبية مكثفة في التحكيـ  ،المحاسبيف والمراجعيف الفمسطينية
وقد حضرىا مجموعة  ،المالي شارؾ فييا خبراا متخصصيف في النواحي القانونية والمالية

 منتقاة مف المحاسبيف مما يؤىميـ لحمل لقب محكـ مالي .
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ـْ توفر االستقبللية والحياد في عدـ  -2 ـْ حيث يقـو  الُمَحك  في العادة تبني وجية نظر الُمَحك 
ويفقد النزاىة والموضوعية والمينية  ،مف اختاره مف طرفي النزاع وبذلؾ يمارس عممو كخصـ

 في عممو. 

 ،اىاوىو الذػ يفقد البيانات المالية المقدمة مف أىـ مزاي :افتقار البيانات المالية لممصداقية -3
ويرجع ذلؾ إلى عدة أسباب  ،باعتبارىا المستند الذػ يستند عميو المدعى في دعواه

 :(46،ص2014)فروانة،منيا

حيث ال تتعدػ حسب  ،قصور نظرة معظـ القائميف عمى إدارة الشركات لمينة المحاسبة - أ
يتـ عادة  ، والتيرأييـ إعداد بيانات لغرض الحصوؿ عمى خمو طرؼ مف دوائر الضريبة

وىى لؤلسف يتـ تقديميا غالبًا لممحكـ المالي  ،دادىا وتقديميا لغرض التيرب الضريبيإع
 .أو الخبير عند نشوا خبلؼ بيف الشركاا

إعداد وتدقيق البيانات المالية حيث تمجأ إدارة الشركات تخفيضًا  فيتدني المستوػ الميني   - ب
ويقوموف باستخداـ برامج  ،الكافية لمنفقات إلسناد أعماؿ المحاسبة ألفراد ال يتمتعوف بالخبرة

 محاسبة آلية تتيح ليـ الحذؼ واإلضافة والتعديل دوف تقييد.
كذلؾ عادة ما يكوف المدقق ىو نفس المحاسب الذػ أعد البيانات أو ساىـ بالجزا األكبر   - ت

 منو. 

لجوا المحكمة المختصة لطمب انتداب خبير أو أكثر عوضًا عف اختيار محكـ أو ىيئة  -4
 كيـ، وىذا قد يؤدػ إلى الحد مف عدد المحكميف بسبب:تح

ـْ عدـ الثقة في قياـ الخبير بعمل  - أ ـْ مما يجعميا تقوـ بدور الُمَحك  حالة النزاع الُمَحك  بنفسيا وا 
 المالي لخبير أو أكثر يقدـ تقريره ليا.

تقار أو أف النزاع التجارؼ أو المالي قد امتد لعممية المحاسبة بأكمميا بيف طرفي الدعوة الف  - ب
المجوا لمتحكيـ في حل  أماـالبيانات والمستندات المقدمة ليا لمموضوعية، وىذا يشكل عائقًا 

 .المنازعات ويقمل مف أىميتو
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وقصور أعماليا التجارية ونشاطيا  ،صغر حجـ الشركات التجارية الموجودة في فمسطيف -5
ار وتطور التحكيـ أدػ بالتالي لضعف انتش ،التجارؼ في الغالب عمى المستوؼ المحمي

يقابهت يع َقٛب انًحاظبٍٛ ٔانًدققٍٛ ) الدوليوباألخص عمى المستوػ  ،المالي في فمسطيف

  .(انفهعطٍُٛٛٛ

 المنازعات المالٌة فً فلسطٌن أسبابها والتحكٌم فٌها  4.6

 أسباب المنازعات المالٌة  4.6.1

لنزاع في فمسطيف والتي تدفع تعود أىـ أسباب وجود النزاعات المالية بيف الشركاا وأطراؼ ا
 :(15، ص2015)بسيسو،  صحابيا إلى المجوا إلى التحكيـ إلى ما يميا

 عدـ مسؾ دفاتر محاسبية منتظمة. 
 عدـ تعييف محاسب مختص ومؤىل. 
 عدـ توزيع المياـ االدارية. 
 .تداخل الصبلحيات 
 (.19، ص 2013 ،) حمس انعداـ الثقة  
 طمع الشركاا أو أحدىـ. 
 شل المشروعنجاح أو ف . 
 عدـ وجود عقد تأسيس لمشركة يحدد الحقوؽ والواجبات لمشركاا.  

عدـ  تؤدػ إلى نشوا النزاعات المالية ىو والتي ،السابقةب اسباألأىـ  مف أنو وجد أف يشار إلى
 مسؾ دفاتر حسابات منتظمة 

 أسباب اللجوء إلى التحكٌم لحل المنازعات المالٌة  4.6.2

إلى المزايا التي تتوفر بالتحكيـ وتميزه عف الوسائل  ،جوا إلى التحكيـ المالييرجع السبب في الم
 :ومنيا أنو ،والتي سبق ذكرىا ،األخرػ لحل المنازعات سواا كاف القضاا أو الوسائل البديمة لو
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حيث يصعب عمى  ،يصدر عف خبراا متخصصيف ومؤىميف في قضايا المنازعات المالية - أ
( مف البلئحة التنفيذية لقانوف التحكيـ عمى 8+7نصت المواد )حيث  ،غيرىـ القياـ بذلؾ

مما يكسب القرار صفة  ،شرط توافر الخبرات العممية والعممية فيمف يقيد بقوائـ المحكميف
 الحـز . 

وىو ما يتطمبة طبيعة النشاط المالي والتجارؼ  ،وسيمة سريعة نسبيًا لحل المنازعات المالية - ب
 المتخاصميفويجنب  ،في أسعار العمبلت والسمع والخدماتفي ظل التغيرات السريعة 

( مف 1( فقرة )38حيث نصت المادة ) ،الموجودة في القضاا العادؼ جراااتالبطا في اإل
أنو عمى ىيئة التحكيـ إصدار القرار المنيي لمخصومة عمى قانوف التحكيـ الفمسطيني 

ة عمى وجوب أف يصدر القرار كما نصت الفقر  ،خبلؿ الميعاد الذػ اتفق عميو الطرفاف
التحكيـ وفى جميع األحواؿ يجوز أف تقرر  إجراااتخبلؿ اثنى عشر شيرًا مف تاريخ بدا 

 ىيئة التحكيـ مد الميعاد لمدة ال تزيد عمى ستة أشير.
( مف القانوف عمى جواز االتفاؽ بيف أطراؼ النزاع عمى 19حيث نصت المادة ) :المرونة - ت

وبالتالي لـ يمزميـ بقانوف بعينو يتـ التحكيـ  ،عمى موضوع النزاع القانوف الواجب التطبيق
مما يدفع أصحاب المصالح والشركاا إلى االطمئناف لوسيمة البت في نزاعيـ في حاؿ  ،بو

 .(44، ص2014نشوئو )فروانو، 
ىـ األسباب التي تدفع أ وىو أحد  ،االحتفاظ بالخصوصية والسرية الخاصة بأطراؼ النزاع - ث

مف أطراؼ النزاع ال يرغب  اً ف كثير إحيث  ،وف مف المجوا إلى التحكيـ الماليالمتخاصم
أو شركتو بشكل عمني، حيث أف ىذه العمنية غير  ،باإلفصاح عف بيانات وأسرار تجارتو

نما تقتصر طبيعة النزاع ومتطمبات حمو عمى أطراؼ النزاع وىيئة ا  و  ،موجوده في التحكيـ
 التحكيـ.

المتعددة الموجودة في  جراااتاصة بالتحكيـ، وذلؾ مقارنة باإلالخ جراااتسيولة اإل - ج
  .(19، ص 2013)حمس،  ضاا العادؼ ومتطمباتو والتزاماتوالق
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 واآلليات وطرق االثبات المتبعة في عممية التحكيم المالي جراءاتاإل 4.6.3

بما  ،اليـ التجاريةإمساؾ دفاتر معينة لقيد العمميات المالية الخاصة بأعميمـز القانوف التجارؼ 
إال أف القانوف التجارؼ لـ يعرؼ الدفاتر  ،يضمف بياف مراكزىـ المالية وفق األصوؿ المحاسبية

)ابوشعباف،  المنتظمة ولـ يبيف الشروط الواجب توافرىا في الدفاتر لكي تكوف حجة في االثبات
 .(3، ص2012

لية ىي عدـ وجود حسابات منتظمة لنشوا النزاعات الما ، فإف السبب الرئيسوكما ذكر سابقاً 
ـْ بيف الشركاا، وىذا بحد ذاتو يعتبر مشكمة وعائق كبير في عمل  المالي وخاصة إذا كاف الُمَحك 

ـْ ويمجأ  ،سبب النزاع يعود لسنوات قديمة واآلليات وطرؽ  جراااتالمالي لمجموعة مف اإلالُمَحك 
األدلة ووسائل اإلثبات التي يمكف  ولقد تـ ذكر ،االثبات لكي يصدر قراره بصورة قانونية وسميمة

بغض النظر عف مجاؿ تخصصو استخداميا لموصوؿ إلى قرارة السميـ في الفصل  ،ألؼ محكـ
 :يمكف تقسيميا إلى قسميف جراااتوبخصوص اإل ،ه الدراسةالثالث مف ىذ

        .2000لسنة  (3)ما نص عمييا قانوف التحكيـ رقـ  :األول
ـْ ما يقوـ بيا  :الثاني وتحميل مالي ومعاينة  ،لي مف أعماؿ مراجعة وتدقيق محاسبيالماالُمَحك 

 تختمف وفق طبيعة كل نزاع . جرااات، وىذه اإلواالستعانة بخبير

 المنصوص عمييا بالقانون  جراءاتاإل :أوالً 

يتبعيا  جرااات( مف ىذا البحث وىذه اإل3.8تـ توضيحيا في الفصل الثالث ) جراااتوىذه اإل
طمبات قانوف التحكيـ بغض النظر عف نوع ىذا التحكيـ سواا كاف مالي أؼ محكـ وذلؾ وفق مت

  ،وذلؾ حتى ال يكوف قراره عرضة لمفسخ أو البطبلف ،أو ىندسي أو طبي أو قانوني ... إلخ

 :القانونية بالشكل التالي جراااتويمكف تمخيص ىذه اإل
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 (45، ص2014)فروانو، مصدر: ال

 مالية وفق طبيعة النزاع  إجراءات :ثانياً 

ـْ المالية التي يقوـ بيا  جراااتىناؾ مجموعة مف اإل المالي عند وجود نزاع مالي الُمَحك 
ـْ القانونية أعبله، حيث يقوـ  جراااتباإلضافة لئل فروانو، ) المالي بمراجعة وفحص التاليالُمَحك 

 :(45، ص2014

 لدفترية لمتأكد مف أف ىناؾ حسابات وسجبلت ودورة مستنديو منتظمةالمجموعة ا. 
 التأكد مف مبلئمة القواعد واألسس المحاسبية المتبعة لطبيعة النشاط. 
  وجود نظاـ محاسبي ورقابة داخمية يحدداف القواعد والسياسات المحاسبية وعبلقات

 منظمة لمرقابة عمى العمميات والموارد تمنع الغش والخطأ
  جراااتاعاة تقيد إدارة الشركة وموظفييا بالنظـ والقواعد السميمة في ممارساتيـ و مر يـ ا 

 المالية واإلدارية .

            تحضير الدعوى: -1

 طمب التحكيم•

 تقديم كافة الوثائق•

 والبيانات وتسمية المحكم    

 اخطار المدعي عميو •

 بطمب التحكيم مع طمب     

 تقديم مذكرة جوابية     

 وتسمية المحكم    

 فً الدعوى:النظر  -2
 تكلٌف طرفً النزاع •

 بإٌداع مبلغ متساوي    

 لنفمات التحكٌم  كممدم    

 وتشكٌل هٌئة التحكٌم    
 إحالة ملف المضٌة إلى •

 هٌئة التحكٌم    
 عمد جلسات مرافعة شفوٌة •

 وسماع الشهود والخبراء      

 وتمدٌم المذكرات والوثائك    

 والمستندات     

 الفصل في الدعوى: -3

 المداولة والحكم•

 ل الحكمايداع وتسجي•

 بموجب قانون الدولة    

 التي ينفذ فييا الحكم    

تنفيذ الحكم من قبل •
 الجية القضائية المختصة

 اجراءات التحكٌم
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حيث ال يمكف  ،أو ما يستجد خبلؿ الفحص ،مسبقاً  جراااتومف البدييي أف يتـ تنفيذ ىذه اإل
 تنفيذ أغمبو في جمسات التحكيـ. 

ـْ وعادة ما يبحث  أو خمل في جزئية معينة  ،فقودة في الحساباتالمالي عف حمقة تكوف مالُمَحك 
عدـ وجود عند و  ،وأدت في الغالب إلى نشوا النزاع ،مف الحسابات خبلؿ فترات زمنية مختمفة

ـْ المُ يمجأ  ،منتظمةالمحاسبية السجبلت الدفاتر و ال واعتمادًا عمى الخبرة الشخصية إلى عدة َحك 
يقابهت يع زئٛط ) والطرؽ  جراااتىذه اإلوآليات وطرؽ لتدعيـ قراره التحكيمي ومف  إجرااات

 :(يسكص انخحكٛى انًانٙ بُقابت انًحاظبٍٛ ٔانًدققٍٛ انفهعطُٛٛت

إعادة بناا حسابات جديدة اعتمادًا عمى ما يتوفر لديو مف بيانات استطاع تحصيميا مف  -1
 .شيادات شيود أو بعض المستندات التي َتحصل عمييا

  .القياـ بعمميات تحميل مالي -2
  .المعاينات والتخمينات جرااإ -3
 .عمى قيـ أخرػ أو فترات سابقة جراا تقديرات لبعض القيـ اعتماداً إ -4
  .االستعانة بخبراا في مجاالت معينة مثل اليندسة والحقوؽ  -5

حاؿ عدـ وجود أو التوصل إلى أدلة أو مستندات يتـ مف خبلليا  يفوتجدر اإلشارة أنو 
يتـ في ىذه الحالة رد القضية وعدـ  ع أحد طرفي النزاعأو التواصل م الوصوؿ لمقرار التحكيمي،

 البت فييا.

ْم  مدى إلزامية قرار 4.6.4 مكانية الطعن الُمَحكَّ  وفيالمالي والقدرة عمى تنفيذه وا 

األصل أف يتـ تنفيذ حكـ التحكيـ سواا كاف  ( بأن1.9) كما ذكر سابقاً في الفصل الثالث فقرة
التحكيـ تنفيذًا اختيارًا وديًا، نظرًا لمطابع االختيارؼ في المجوا  تحكيمًا ماليًا أو غيره مف مجاالت

إلى التحكيـ بوصفو وسيمة لحل النزاع، ويتطمب مف ىذا التنفيذ قبوؿ المحكوـ عميو لمحكـ، وليذا 
ـْ ال يعتبر قرار  وفي حاؿ عدـ تقديـ طمب طعف لممحكمة مف قبل أحد  ،المالي قرارًا إلزامياً الُمَحك 
ع بخصوص قرار التحكيـ خبلؿ مدة ثبلثيف يوـ مف تاريخ صدور القرار التحكيمي أطراؼ النزا 

يعتبر ىذا القرار واجب التنفيذ ويكتسب الحكـ قوتو التنفيذية بعد أف تمنحو المحكمة المختصة 
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صيغة التنفيذ " تصديقو بناا عمى أحد أطراؼ النزاع " وتعمف أنو أصبح قاببًل لمتنفيذ ويكوف قرار 
 (45)وذلؾ وفق المادة رقـ  ،قرارًا نيائيًا وينفذ بالطريقة التي تنفذ بيا قرارات المحاكـ المحكمة

 .1000لسنة  (1)رقم  مف قانوف التحكيـ الفمسطيني

ف ىناؾ ضعف بااللتزاـ إولكف تجدر اإلشارة إلى أف الواقع مغاير لما نص عميو القانوف، حيث 
المطموب احتراـ القرار الصادر مف ىيئة التحكيـ مف و  ،بتنفيذ القرار التحكيمي بالشكل الكافي

لعدـ وجود ىذا الضعف ويعزػ  ،وأطراؼ النزاع قبل القضاا الفمسطيني والجيات ذات العبلقة
مقابمة مع رئيس مركز التحكيـ المالي ) الجيات بالتحكيـ المالي وأىميتو الثقافة الكافية لدػ تمؾ

  .(يةبنقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطين

وجب عميو أف يقدـ طمب طعف خبلؿ المدة  ،في حاؿ رفض المحكوـ عميو قرار التحكيـو 
 (3)الفقرة )أ( مف قانوف التحكيـ رقـ  44المذكورة أعبله والمنصوص عمييا في نص المادة رقـ 

يقدـ طمب الطعف في قرار التحكيـ إلى المحكمة المختصة خبلؿ  والتي تنص عمى " 2000لسنة 
ال فمف اليـو التالي  ،يومًا مف اليـو التالي لتاريخ صدور قرار التحكيـ إف كاف وجاىياً ثبلثيف  وا 

وتجدر اإلشارة إلى أف نظر المحكمة  (،2000لسنة  3تحكيـ الفمسطيني رقـ قانوف ال) لتاريخ تبميغو"
أف ىناؾ خمل ىل ىي سميمة أـ  االقانونية التي تـ اتباعي جراااتفي الطعف المقدـ يتـ بناا عمى اإل

مف قانوف التحكيـ وقد سبق ذكرىا سابقَا  43وبناا عمى األسباب التي تـ ذكرىا في المادة رقـ  ،بيا
( ومدػ قناعة القاضي بمدػ صدؽ وأحقية األسباب التي يقدميا 3.11.1الفصل الثالث فقرة ) في

 الطاعف بالقرار التحكيمي.

ْم أتعاب  4.6.5  :المالًالُمَحكَّ

ـْ تتمحور ميمة  و، لذلؾ فمف الطبيعي أف ىذه أمامفي حسـ المنازعة المعروضة الُمَحك 
ـْ المنازعات تحتاج إلى وقت معيف، وجيد كاٍؼ مف  وذلؾ حسب نوع وطبيعة المنازعة،  الُمَحك 

ـْ  لاألساسية مف قب جراااتإضافة التخاذ بعض اإل أو الييئة لتتمكف مف الوقوؼ عمى  الُمَحك 
ص ـْ دار حكميا المنيي لمخصومة، وكوف ىذه المنازعة بكافة مستمزماتيا، وا  قاضيًا خاصًا الُمَحك 

بل وفقًا لنظاـ التحكيـ فإف أجر أو  ،فيو ال يتقاضى أجرًا مف الدولة مثل القاضي الطبيعي
ـْ أتعاب  وكافة المصاريف يتحمميا األطراؼ المتخاصمة، أو أحدىـ، وىذا يعتبر حقًا الُمَحك 
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ف سداد االلتزامات المالية يعتبر مف أولى االلتزامات وفى المقابل فإ ،طبيعيًا لممحكـ نظير عممو
 .المتخاصميفتقع عمى كاىل األطراؼ  يالت

ـْ وطالما اختار األطراؼ محكمًا ليفصل في الخصومة أو النزاع القائـ بينيـ وقبل  القياـ الُمَحك 
 وىذا المقابل الذػ يطمق عميو مصطمح ،فمف الطبيعي أف يثبت لو حقوؽ مالية ،بيذا الدور

 " يكوف نظير الجيد والعناا الذػ يبذلو في سبيل حسـ الخصومة، فمف النادر أف يقـواألتعاب"
ـْ   بميمتو عمى سبيل التبرع.الُمَحك 

ـْ وأتعاب   ـْ يتـ تقديرىا باتفاؽ فيما بيف الُمَحك  أو الييئة واألطراؼ معًا، وقد يتـ النص الُمَحك 
ال يعنى أف االتفاؽ ثابت، بل قد  ولكف ذلؾ ،ذلؾ في اتفاؽ التحكيـ، أو باتفاؽ مستقلعمى 

ـْ الُمحَ يخضع لمتعديل فيما بعد سواا مف  أو األطراؼ كأف يكوف النزاع أو الحكـ استنفذ جيدًا  ك 
 . (261، ص2014) الحافي، لـ يكف متوقعًا بأؼ حاؿ مف األحواؿ وقت تحديد األتعاب

      

وبخصوص األتعاب التي التي تتعمق بموضوع ىذا البحث - االستبانةلقد وجد مف خبلؿ و 
األمور التي ذكرت عتمد في الغالب عمى نفس النقاط و أنيا ت -يتقاضاىا المحكموف الماليوف 

 :سابقًا وىي 

 المبمغ المتنازع عميو. 
 طبيعة النزاع ومدػ توفر األدلة والمستندات.  
 المدة المتوقع أف يستغرقيا النظر في ىذا النزاع. 

عاب بنااَا المالي دور في تقدير ىذه األت ي مجاؿ التحكيـف وجد أف لمخبرة الشخصيةكذلؾ و 
  .عمى العناصر السابقة

أف النزاعات المالية التي يتـ تحويميا مف خبلؿ  االستبانةوتجدر اإلشارة ىنا بأنو وجد مف خبلؿ 
مركز التحكيـ التابع لنقابة المحاسبيف إلى المحكميف المالييف أف مركز التحكيـ يتقاضى نسبة 

ـْ مف قيمة ما يحصمو  35% ، ممحكـمف أتعاب في حل النزاع المحوؿ مف قبل المركز لالُمَحك 
ـْ مما يدفع  إلى زيادة قيمة األتعاب المقدرة لمنزاع بيذه النسبة لكي يتحصل عمى المبمغ الُمَحك 
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 النسبة"ولقد تـ التأكد مف ىذه لما بذلو مف جيد وعناا ووقت  الذػ يراه مبلئماً 
يقابهت يع زئٛط )

 . (كص انخحكٛى انًانٙ بُقابت انًحاظبٍٛ ٔانًدققٍٛ انفهعطُٛٛتيس

مة ىذه تفصل وتحدد قي مستقمة وجود جية، يمكف القوؿ بأنو مف المفترض ما سبقبناا عمى و 
 ،تعاب لتجنب أؼ اشكاليات بيف أطراؼ النزاع وجية التحكيـ بخصوص ىذه األتعاباأل

ـْ ولضماف استيفاا  وكذلؾ ضماف  ،المتفق عمييا دوف أؼ مماطبلت المالي لكامل أتعابوالُمَحك 
ـْ تقديـ  يرػ و كما  ،وبذؿ العناية المينية البلزمة ،ولخدماتو لممتنازعيف عمى أكمل وجالُمَحك 

 ،الباحث أف النسبة التي يتقاضيا مركز التحكيـ التابع لنقابة المحاسبيف ىي نسبة مرتفعة جداً 
ـْ قوـ بو دور الذػ يقوـ بو المركز مقابل ما يمنظرًا ل مف  ارتفاع ىذه النسبةو  ،في النزاعالُمَحك 

ـْ  أاشر عمى انتشار التحكيـ حيث يمجيؤثر بشكل غير مب شأنو أف المالي وكما ذكر سابقًا الُمَحك 
% مف ىذه األتعاب 35إلى زيادة قيمة األتعاب لكي يتبقى لو ما يبلئـ عممو بعد خصـ قيمة 

ى عزوؼ المتخاصميف إلى المجوا إلى التحكيـ وىذا يؤدؼ بالنياية إل ،لصالح مركز التحكيـ
 المالي الرتفاع قيمة األتعاب التي قد يدفعونيا.

 نقابة المحاسبين والمدققين الفمسطينيةفي مركز التحكيم المالي  4.7

 نشأة المركز  4.7.1

بلؿ وذلؾ خ ،والمدققيف الفمسطينيةمركز التحكيـ المالي بنقابة المحاسبيف  تأسستـ الموافقة عمى 
 ،بصبلحيات إدارية محددة المركز ويتمتع ،14/9/2013الجمعية العمومية لمنقابة بتاريخ 

ويسمى مركز التحكيـ بنقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية وفق  ،ويعمل تحت مظمة النقابة
  مقره في المركز الرئيسي لمنقابة.الصبلحيات الواردة في نظامو األساسي ويكوف 

ف عمى بعض يسيس المركز بسبب ورود العديد مف الشكاوؼ مف قبل المتخاصمتعود فكرة تأو 
كبًل مف يعود  حيث ،المحكميف المالييف بخصوص القرارات التحكيمية الصادرة عنيـ

وكذلؾ المحاكـ الفمسطينية إلى نقابة المحاسبيف باعتبارىا جية مينية ومختصة  فيالمتخاصم
 ،يؤالا المحكموف ل التحكيمي قرارالصل مف مدػ سبلمة وذلؾ لمتأكد والف ،بالمجاؿ المحاسبي

خمل كبير ومشاكل جوىرية  كاف يوجد بياوىذه القرارات  ،وعند تحقق النقابة في ىذه الشكاوؼ 
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التي اتبعيا وقاـ بيا ىؤالا المحكموف، والسبب في ذلؾ  جراااتتتعمق باإلعداد والحسابات واإل
حيث أف منيـ مف يكوف تخصصو  ،فيالمحكم يعود إلى طبيعة التخصص الجامعي ليؤالا

وبالتالي تكوف  ،االقتصاد أو المغة العربية أو اإلنجميزية وغيرىا مف التخصصات غير المحاسبية
ومف ىنا جاات الفكرة مف إنشاا مركز  ،مقدرتيـ ضعيفة وسطحية عمى حل قضايا مالية معقدة

ناقشتيا مف قبل مجمس إدارة النقابة وتـ تداوليا وم ،تحكيـ متخصص في حل النزاعات المالية
  ئيا مف قبل الجمعية العمومية لمنقابة.والموافقة عمى إنشا

ويقوـ مركز التحكيـ حاليًا بنقابة المحاسبيف بمراجعة القرارات التي توصل ليا المحكموف قبل 
اؾ وىن ،وتقديـ المشورة بالخصوص ،وذلؾ لمتأكد مف سبلمتيا مف الجوانب المختمفة ،صدورىا

ف وجود إحيث  ،نوايا حاليو لدػ الجيات القائمة عمى المركز في جعل ىذه المراجعة إلزامية
غير سميمة ستنعكس بصورة سمبية عمى سمعة  إجراااتقرارات تحكيمية غير صحيحة أو 

يقابهت يع زئٛط يسكص انخحكٛى انًانٙ بُقابت ) المركز ومكانتو لدػ الجيات ذات العبلقة

المكتب ، و س إدارة المركزمجم مف زمركىيكل اليتكوف و ، (ققٍٛ انفهعطُٛٛتانًحاظبٍٛ ٔانًد
لمركز التحكيـ بنقابة المحاسبيف  النظاـ األساسي) المعتمديف، باإلضافة لممحكميف اإلدارؼ 

  .والمدققيف الفمسطينية(

 لمركز التحكيـ بنقابة المحاسبيف والمدققيف النظاـ األساسي) أىداف مركز التحكيم 4.7.2
  :الفمسطينية(

  تعرض عمى المركز عف طريق التحكيـ وبدائمو لحسـ جميع  يالت الماليةفض النزاعات
 .النزاعات وفقًا لممعايير المحمية واإلقميمية والدولية وطبقًا لؤلصوؿ المرعية

  التعاوف مع القضاا الفمسطيني لتخفيف العبا وتسريع حل النزاعات والدعاوؼ بالطرؽ
  .البديمة

 عي وثقافة التحكيـ والوسائل البديمة األخرػ مف خبلؿ الندوات والمؤتمرات والدورات و  نشر
  .التدريبية المتخصصة

 تقديـ االستشارات المالية والقانونية. 
 .إعداد قوائـ متكاممة ومتجددة لممحكميف والخبراا المعتمديف مف المركز 
 تدريب وا عداد المحكميف لصقل خبراتيـ وتطوير قدراتيـ. 
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 العضوية في قوائم المحكمين المعتمدين لدى المركز 4.7.3
النظاـ ) يسجل بقوائـ المحكميف المعتمديف لدػ المركز مف تنطبق عميو الشروط التالية

 :لمركز التحكيـ بنقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية( األساسي
  رسوـ عضوية النقابة أف يكوف عضوًا في نقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية، ومسددًا

 .حتى سنة طمب تسجيمو بقوائـ المحكميف المعتمديف
 أف يكوف ضمف قوائـ المحكميف المعتمديف بوزارة العدؿ. 
 أف يسدد رسـ التسجيل واالشتراؾ السنوؼ لممركز. 
 

)مقابلة مع رئيس مركز  الجيات التي تحول النزاعات المالية إلى مركز التحكيممن  4.7.4

 (لي بنقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينيةالتحكيم الما

 النيابة العامة. 
 شرطة جرائـ األمواؿ. 
 المحاكـ الفمسطينية. 
 رابطة عمماا فمسطيف. 
 أطراؼ النزاع أنفسيـ. 
 

)مقابلة مع رئيس  المالية يامركز بالتحكيم بنزاعاتالمجال عمل الشركات التي قام  4.7.5

 (ين والمدققين الفلسطينيةمركز التحكيم المالي بنقابة المحاسب

 شركات تجارية. 
 شركات عقاريو. 
 شركات صرافة.  
 شركات صناعية. 
 

  لمتحكيمالتي يقوم بيا مركز التحكيم عند ورود نزاع مالي  جراءاتاإل 4.7.6
المتخاصمة، مع األطراؼ في البداية يتـ الجموس التحكيـ الرسمية،  إجراااتقبل الشروع في 

والتعرؼ عمى المدِعي والمدَعى  ،ومبمغ النزاع ،طبيعة النزاع لمعرفة وفيـ ،ةغير رسمي بصورةو 
 .عميو وبعض التفاصيل األخرػ 

)مقابلة مع رئيس مركز التحكيم المالي  التحكيـ وىي إجراااتبعد معرفة السابق يتـ الشروع في 

 :(بنقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية
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وىو االتفاؽ إلى المجوا إلى التحكيـ مف قبل أطراؼ النزاع  يتـ توقيع اتفاؽ مشارطة التحكيـ " .1
ويتـ فيو تحديد موضوع  ،بمحض إرادتيـ " والذػ يعتبر أىـ إجراا قانوني في عممية التحكيـ

 جراااتوتكوف اإل ،النزاع بشكل واضح ودقيق لمنع حدوث أؼ تشعبات خبلؿ عممية التحكيـ
أؼ منذ تأسيسو رد إلى مركز التحكيـ ينا أنو لـ تتركز عمى ىذا الموضوع، وتجدر اإلشارة ى

نزاع كاف العقد األساسي بيف أطرافو ينص عمى التحكيـ في حاؿ حدوث أؼ نزاع بيف الشركاا 
 "شرط التحكيـ" 

 
ويتـ الطمب مف المدِعي بكتابة  ،يتـ ارساؿ مذكرة أو دعوػ حضور لكل مف طرفي النزاع .2

ويتـ وضع جميع متطمباتو فييا  ،ه البلئحة واضحةالئحة دعوػ بادعاااتو عمى أف تكوف ىذ
والتي بدورىا تقوـ بتسميميا إلى  ،مف المدَعى عميو ويتـ تسميـ ىذه الدعوػ لييئة التحكيـ

 ،يوماً  30المدَعى عميو وتطمب منو الرد عمييا خبلؿ المدة التي حددىا القانوف وأقصاىا 
  .بسرعة البت في القضية ةً ولكف يتـ الطمب منو أف يردىا خبلؿ فترة أقل رغب

 
رد مف قبل المدَعى عميو يتـ إطبلع المدِعي )المشتِكى( عمى ىذا الرد إلبداا أؼ البعد  .3

        .مبلحظات بالخصوص
  

تقوـ ىيئة التحكيـ بعدىا باالستماع ألقواؿ المشتكي جميعيا ويتـ توثيق ىذه األقواؿ ضمف  .4
كتابتو ليا في الئحة الدعوػ المقدمة مف عمى الرغـ مف  ،محضر جمسات وتوقيعو عمييا

 .ويتـ كذلؾ القياـ بنفس اإلجراا مع المدَعى عميو ،طرفو
 

ما لدييـ مف مستندات وأدلة وشيادات  النزاع بإبراز ييتـ الطمب مف قبل ىيئة التحكيـ لطرف .5
 اً تؤكد صحة ادعاا كل طرؼ منيـ، وتجدر اإلشارة بأف استماع أقواؿ الشيود يعود وفق

وليس وفقًا لرغبة أطراؼ  ،جة لجنة التحكيـ وما ترتئيو مف أىمية ليذه الشيادة مف عدميالحا
  ويمكف األخذ بيا مف عدمو. النزاع

 
مف تقديـ بينات كل طرؼ  بعد ذلؾ يتـ عمل جمسة ختامية لختـ البينات، يتـ فييا االنتياا .6

مداولة ومف ثـ الحكـ ويتـ مف أطراؼ النزاع ألدلتو ومستنداتو، ومف ثـ يتـ حجز القضية لم
 .بناا عمى تقدير ىيئة التحكيـأف تستنفذىا ىذه المرحمة  إببلغ طرفي النزاع بالمدة المتوقع
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عمى ىيئة التحكيـ إصدار القرار المنيى  "وتجدر اإلشارة بأف وحسب قانوف التحكيـ فإنو

ف المدة الكمية مف تاريخ حجز القضية لمحكـ عمى أف تكو  لمخصومة خبلؿ مدة ثبلثة أشير
األطراؼ، وفى حاؿ عدـ االتفاؽ يصدر  مف فق عميومتال وعدالتحكيـ بناا عمى الم جراااتإل

لمدة لمدة ال التحكيـ ويجوز مد ىذه ا إجراااتالقرار خبلؿ اثنى عشر شيرًا مف تاريخ بدا 
 .تزيد عمى ستة أشير"

 
 نزاع خبلؿ ىذه المرحمة يتـخبلؿ فترة المداولة بيف ىيئة التحكيـ وبدوف وجود أطراؼ ال .7

وحصر نقاط االتفاؽ ونقاط االختبلؼ لكي يتـ أخذ جميع  تحويل محاضر الجمسات إلى نقاط
ويتـ كذلؾ تفنيد الحسابات  حتى ال يتـ غفبلف أؼ معمومة ،األقواؿ في عيف االعتبار

يتـ حل كل و  ،والمستندات واألدلة واألقواؿ المختمفة والمقدمة مف أطراؼ النزاع ومراجعتيا
ومف ثـ يتـ تجميعيـ  ،خذ قرار بيا واالنتقاؿ إلى نقطة أخرػ أو  ،نقطة مف نقاط االختبلؼ

صدار القرار النيائي الخاص بموضوع النزاع  .وا 
 
القرار  وذلؾ بمجرد صدور ،جية التحكيـ بمركز التحكيـبىنا ينتيى الدور الخاص  .8

 مف قياـ التأكدال يتـ و  ،و رقابيةف مركز التحكيـ ليست جية تنفيذية أإحيث  ،التحكيمي
فبل يوجد متابعة مف قبل مركز  ،أطراؼ النزاع بالفعل بتنفيذ ىذا القرار أـ تـ الطعف بو الحقاً 

 التحكيـ لمرحمة ما بعد صدور القرار.
إلى إمكانية عرض الصمح عمى أطراؼ النزاع بشكل ودؼ مف قبل  أيضاً وتجدر اإلشارة ىنا 

ولقد  ،مع إعطاا كل ذؼ حق حقو بل اطبلعيـ عمى قرارىا التحكيميوذلؾ ق ،ىيئة التحكيـ
حيث في حاؿ صدور الحكـ لف يكوف ىناؾ  ،أجاز قانوف التحكيـ الفمسطيني ىذا اإلجراا

  رجوع في ىذا الحكـ ويعتبر نافذ بمجرد تصديقو مف المحكمة.
 

 في مركز التحكيم  أتعاب ىيئة التحكيم 4.7.7

 ى أساس قيمة المبمغ المتنازع عميو مف خبلؿ ىيئة التحكيـتقدر أتعاب التحكيـ عم، 
"مثل حجـ العمل أو وبمصادقة مجمس إدارة المركز مع مراعاة كافة الظروؼ ذات الصمة 

ذا ر الدورة المستندية والمستندات"، الفترة التي تتطمب إجراا المحاسبة عمييا ومدػ توف وا 
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ل مؤكد يتولى المركز تحديد أتعاب ىيئة تعذر تحديد قيمة المبمغ المتنازع عميو بشك
 التحكيـ.

  ًتقوـ ىيئة التحكيـ بتحديد الطرؼ الذػ يتحمل المصاريف واألتعاب كميًا أو جزئيا. 
 .يجوز إعادة النظر في أتعاب ىيئة التحكيـ في حالة اختبلؼ ظروؼ ىيئة التحكيـ 
  إجراااتوقبل البدا في  ،عد تقديـ طمب التحكيـبفي حالة قياـ األطراؼ بالتسوية الودية 

% 1التحكيـ، يتقاضى المركز رسـو إدارية لقاا ما قدمو مف خدمات لؤلطراؼ ال تتعدػ 
البلئحة الداخمية لمركز التحكيـ بنقابة ) مف قيمة النزاع ويكوف تحديدىا بقرار مف الرئيس

  .(المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية

 في مركز التحكيم مصاريف التحكيم 4.7.8

 نفقات ىيئة  :إلضافة إلى أتعاب ىيئة التحكيـ، يتحمل أطراؼ النزاع تغطية المصاريف مثلبا
التحكيـ، ونفقات تقارير الخبراا أو أؼ نفقات أخرػ، ويتـ تقدير ىذه النفقات مف خبلؿ ىيئة 

 التحكيـ.
  يتوجب عمى طرؼ النزاع دفع تكمفة المصاريف المقررة في الفقرة السابقة بالتساوؼ فيما

ينيما، فإذا لـ يقـ أحدىما بدفع نصيبو مف السمفة خبلؿ الميمة المحددة، عندئذ يقـو ب
التحكيـ أو  إجراااتالطرؼ اآلخر ليدفع السمفة، فإذا لـ يدفعيا جاز وقف  بإببلغالرئيس 
  .(البلئحة الداخمية لمركز التحكيـ بنقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية) إنياؤىا

 
 ــــــة مــــركــز التحكيم المالي المستقبميةرؤيــ 4.7.9

بل توسيع مجاؿ  ،ليس فقط عمى مستوػ قطاع غزة والمركز إلى توسيع عممالقائموف عمى  أملي
وكذلؾ إلى وجود تعاوف مع مؤسسات التحكيـ اإلقميمي والدولي لنقل  ،عممو في الضفة الغربية

لمعمل في مجاؿ التحكيـ الدولي في المنازعات  تمييداً  ،وتبادؿ الخبرة والميارات في ىذا المجاؿ
  .)مقابمة مع رئيس مركز التحكيـ المالي بنقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية( المالية
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ىناؾ زيادة ممحوظة في عدد قضايا التحكيـ المالي المحولة  وجب اإلشارة إلى أفوفى النياية 
دوؿ أدناه حتى ، وذلؾ كما ىو ظاىر في الجإلى مركز التحكيـ المالي في نقابة المحاسبيف

مع العمـ بأف عدد  ،والمقدـ مف طرؼ المركز لغرض ىذه الدراسة، 30/04/2015تاريخ 
، وحتى التاريخ السابق بمغ 2015القضايا أو النزاعات المالية المحولة لمتحكيـ منذ بداية عاـ 

ضايا التي تـ المجوا فييا لمركز ( قضية مف الق1( قضايا تحكيـ مالي، وذلؾ مقارنة بعدد )4)
وصمت اليو نتائج تحميل توىذا يؤكد عمى ما  التحكيـ لتقديـ رأيو كخبير لنفس الفترة الزمنية،

، كما وجب التنبيو إلى أف استبانة الدراسة بوجود إقباؿ متزايد عمى التحكيـ المالي في فمسطيف
يتـ إعداد وتأىيل  خبللياكاف  يوالت يعتبراف الفترة التمييدية ،2013عاـ كذلؾ ، و 2012عاـ 

، 2012خبلؿ عاـ  ر سابقًا تـ تخريج الدفعة األولى منيـكِ المالييف، حيث وكما ذُ  المحكميف
عدـ وجود قضايا تحكيمية في عاـ  أدناه ، لذلؾ يبلحع مف الجدوؿ2013عاـ والثانية خبلؿ 

 . 2013، وانخفاضيا في عاـ 2012

 (4.2جدول رقم )

 القضايا المحولة إلى مركز التحكيم المالي في نقابة المحاسبين تطور       

 قضايا تصفية قضايا تحكيـ قضايا خبير السنة
2012 9 0 0 
2013 17 3 1 
2014 6 10 0 

 (الي بنقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينية)إحصائية مقدمة مف مركز التحكيـ الم  
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اس امفصل اخل  

جــراءاتطريــــقة والإ ام  
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 مقدمةال 5.1
 

جراااتتعتبػػػر منيجيػػػة الدراسػػػة و  يػػػتـ مػػػف خبللػػػو انجػػػاز الجانػػػب التطبيقػػػي مػػػف  رئيسػػػاً  يػػػا محػػػوراً ا 
وعف طريقيا يػتـ الحصػوؿ عمػى البيانػات المطموبػة إلجػراا التحميػل اإلحصػائي لمتوصػل  ،الدراسة

وبالتػالي تحقػق  ،موضوع الدراسػةإلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوا أدبيات الدراسة المتعمقة ب
 متبػػػعنيج اللممػػػتنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػل وصػػػفا عمػػػى ذلػػػؾ  وبنػػػااً  ،األىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى إلػػػى تحقيقيػػػا

 ،وكيفيػة بنائيػا وتطويرىػاإعػدادىا الدراسة وكػذلؾ أداة الدراسػة المسػتخدمة وطريقػة وعينة ومجتمع 
ي اسػػػػتخدمت فػػػػي تحميػػػػل وينتيػػػػي الفصػػػػل بالمعالجػػػػات اإلحصػػػػائية التػػػػ ،ومػػػػدػ صػػػػدقيا وثباتيػػػػا

 .جراااتيمي وصف ليذه اإل اوفيم ،واستخبلص النتائجلبيانات ا

 منيج الدارسة 5.2

 وصفيتـ   خبللو مف الذؼو  التحميمي الوصفي المنيج استخداـ تـ الدراسة أىداؼ تحقيق أجل مف

 حوليا حتطر  التي مكوناتيا واآلراا بيف بياناتيا، والعبلقة وتحميل الدراسة، موضوع الظاىرة

 م مصدرين أساسين لممعمومات:ااستخدتم وقد  ،تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات

ـــة .3 فػػػي معالجػػػة اإلطػػػار النظػػػرؼ لمدراسػػػة إلػػػى مصػػػادر  تػػػـ االتجػػػاه: حيػػػث المصـــادر الثانوي
البيانات الثانوية والتي تتمثػل فػي الكتػب والمراجػع العربيػة واألجنبيػة ذات العبلقػة، والػدوريات 
والمقػػاالت والتقػػػارير، واألبحػػػاث والدراسػػات السػػػابقة التػػػي تناولػػت موضػػػوع الدارسػػػة، والبحػػػث 

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

مقاببلت مع أصحاب المجاؿ  وفى سبيل الحصوؿ عمى البيانات تـ إجراا: المصادر األولية .2
لمعالجة الجوانب و  ف،وذلؾ نظرًا لعدـ وجود مراجع تتناوؿ التحكيـ المالي في فمسطي

كأداة  االستبانةإلى جمع البيانات األولية مف خبلؿ  تـ المجوا ،التحميمية لموضوع الدراسة
 رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض.
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 مجتمع وعينة الدراسة  5.3

عمػػػى مشػػػكمة  مجتمػػػع الدراسػػػة يعػػػرؼ بأنػػػو جميػػػع مفػػػردات الظػػػاىرة التػػػي يدرسػػػيا الباحػػػث وبنػػػااً 
المحكمػيف يتكػوف مػف والػذيف تػـ توزيػع االسػتبانة عمػييـ سة وأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ الدرا

البػػػالغ عػػػددىـ و المػػػدرجيف فػػػي مركػػػز التحكػػػيـ بنقابػػػة المحاسػػػبيف والمػػػدققيف الفمسػػػطينية،  المػػػالييف
عمػى أفػراد  االسػتبانةاستخداـ طريقة الحصر الشػامل، حيػث تػـ توزيػع تـ وقد  ،( محكـ مالي59)

  %.80( استبانة بنسبة 47( محكـ، وقد تـ استرداد )59تمع الدراسة )مج

 أداة الدراسة 5.4

)دراسة تطبيقية عمى المحكمين  واقع التحكيم المالي في فمسطين "حوؿ  استبانةتـ إعداد 
 ("والمدققين الفمسطينية الماليين المدرجين في مركز التحكيم المالي بنقابة المحاسبين

 الدارسة من قسمين رئيسين: ةاستبانتتكون و  

 ،الدرجة العممية ،الفئة العمريةوىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )القسم األول: 
الخبرة في مجاؿ التحكيـ  ،عدد سنوات الخبرة في مجاؿ المحاسبة والتدقيق ،الشيادة المينية

 (.الفئة التحكيمية التي ينتمي ليا المستجيب ،المالي

 مجاالت: 7موزع عمى  ،فقرة 41ويتكوف مف  ،مجاالت الدراسةوىو عبارة عف  ثاني:القسم ال

 ( فقرات.7ويتكوف مف ) ،ثقافة التحكيمالمجال األول: 

 ( فقرات.1ويتكوف مف ) ،الموائح واألنظمةالمجال الثاني: 

 ( فقرات.5ويتكوف مف ) ،الجيات والمؤسسات المعنيةالمجال الثالث: 

 ( فقرات.6ويتكوف مف ) ،راف النزاعأطالمجال الرابع: 

 ( فقرات.6ويتكوف مف ) ،طرق وقواعد اإلثباتالمجال الخامس: 

ْم المجال السادس:   ( فقرات.30ويتكوف مف ) ،الماليالُمَحكَّ
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 ( فقرات.5ويتكوف مف ) ،عالقة التحكيم المالي بالمتغيرات المؤثرة عميوالمجال السابع: 

ي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب وقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماس
 (:5.1جدوؿ )

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي5.1جدول )

 موافق بشدة موافق متوسط غير موافق غير موافق بشدة االستجابة
 5 4 1 1 3 الدرجة

 

 ةصدق االستبان 5.5

د بالصدؽ "شموؿ يعني "أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو، كما يقص االستبانةصدؽ  
االستقصاا لكل العناصر التي يجب أف تدخل في التحميل مف ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا 

 االستبانةمف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكل مف يستخدميا"، وقد تـ التأكد مف صدؽ 
 بطريقتيف:

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -3

متخصصيف في المحاسبة  (7)كميف تألفت مف عمى مجموعة مف المح االستبانةتـ عرض 
(، وقد استجاب الباحث آلراا المحكميف وقاـ 3بالممحق رقـ ) ؤىـوأسما واالحصاا واإلدارة

بإجراا ما يمـز مف حذؼ وتعديل في ضوا المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج االستبياف في 
 (.4انظر الممحق رقـ ) -صورتو النيائية 

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityوال: االتساق الداخمي أ

مع المجاؿ الذؼ تنتمي  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات 
وذلؾ مف خبلؿ حساب  لبلستبانةإلية ىذه الفقرة، وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

 والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. انةاالستبمعامبلت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاالت 
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" والدرجة  ثقافة التحكيـ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 5.2جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ  α ≤0.05 الكمية لممجاؿ، والذؼ يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.

 (5.2جدول )
 " والدرجة الكمية لممجال " ثقافة التحكيماالرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال معامل 

 الفقرة م

باط
الرت

ن ل
سو

بير
مل 

معا
 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال
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ig

). 

 0.027* 282. ىناؾ حاجة لمتحكيـ المالي في المجتمع الفمسطيني  .3

 0.000* 649. ىناؾ وعي بالتحكيـ المالي لدػ المجتمع الفمسطيني  .1

 0.000* 611. بالتحكيـ المالي في فمسطيف جد لدػ رجاؿ األعماؿ الوعييو   .1

 0.000* 738. ىناؾ إقباؿ متزايد عمى فض النزاعات مف خبلؿ التحكيـ المالي في فمسطيف  .4

 0.000* 843. ىناؾ انتشار واسع لفض النزاعات مف خبلؿ التحكيـ المالي في فمسطيف  .5

 0.000* 683. اشر وسمبي عمى انتشار التحكيـ الماليبشكل غير مب يؤثر االحتبلؿ وحصاره  .6

 0.000* 712. ىناؾ رضا بشكل عاـ عمى وضع التحكيـ المالي في فمسطيف  .7

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة *

" والدرجة الموائح واألنظمة ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 5.1جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ  α ≤0.05 لممجاؿ، والذؼ يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية الكمية

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.

 (5.1جدول )
 " والدرجة الكمية لممجال الموائح واألنظمةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 الفقرة م

باط
الرت

ن ل
سو

بير
مل 

معا
 

الحت
ة ا

قيم
ال

ة )
مالي

S
ig

). 
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 0.000* 510. تعتبر القوانيف واألنظمة الفمسطينية المنظمة لمتحكيـ كافية ومبلئمة لمتحكيـ المالي   .3

 0.000* 610. ىناؾ حاجو ضرورية لتطوير القوانيف واألنظمة التي تعنى بالتحكيـ المالي  .1

ـْ ىناؾ التزاـ بالقوانيف واألنظمة التي تعنى بالتحكيـ المالي مف قبل   .1  0.000* 792. الماليالُمَحك 

 .α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة *

" الجيات والمؤسسات المعنية"( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ 5.4جدوؿ )يوضح 
 α≤ 0.05 والدرجة الكمية لممجاؿ، والذؼ يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية

 ؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.وبذل

 (5.4جدول )
" والدرجة الكمية  الجيات والمؤسسات المعنيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 "لممجال

 الفقرة م

باط
الرت

ن ل
سو

بير
مل 

معا
 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
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 0.000* 722. يف ىناؾ كفاية بعدد المؤسسات التي تعنى بالتحكيـ المالي في فمسط  .3

 0.000* 827. يوجد دعـ مف قبل الجيات الحكومية والرسمية الفمسطينية لممؤسسات المعنية بالتحكيـ المالي   .1

 0.000* 748. تبذؿ المؤسسات المعنية بالتحكيـ المالي جيودىا لنشر وتطوير التحكيـ المالي في فمسطيف   .1

 0.000* 857. لممحكـ المالي لضماف قرار تحكيمي عادؿ ونزيوتتوفر الجيات الفمسطينية الداعمة والحامية   .4

5.  
تتوفر الجيات الفمسطينية الداعمة والحامية لممحكـ المالي في حاؿ تعرضو ألؼ ضرر نتيجة 

 0.000* 834. لتحكيمو

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة *

" والدرجة أطراؼ النزاع فقرات مجاؿ " ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف 5.5جدوؿ )يوضح 
وبذلؾ  α ≤0.05 الكمية لممجاؿ، والذؼ يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
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 (5.5جدول )
 " والدرجة الكمية لممجال أطراف النزاعمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 لفقرةا م

باط
الرت

ن ل
سو

بير
مل 

معا
 

ة )
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الحت
ة ا

قيم
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). 

 0.000* 822. يفضل أطراؼ النزاع عرض نزاعيـ عمى التحكيـ المالي بداًل مف عرضو عمى القضاا  .3

 0.000* 782. توجد ثقة بحل النزاع مف خبلؿ التحكيـ المالي مف قبل أطراؼ النزاع   .1

ـْ يتعاوف طرفي النزاع مع   .1  0.000* 781. ومتطمباتوالمالي الُمَحك 

ـْ يمتـز أطراؼ النزاع بالقرار التحكيمي الذػ يصدر مف   .4  0.000* 763. الماليالُمَحك 

 0.000* 596. يمتـز أطراؼ النزاع بدفع أتعاب ومصاريف عممية التحكيـ المالي  .5

6.  
ىناؾ تزايد في أعداد النزاعات التي يرغب أطرافيا بالتوصل لحميا مف خبلؿ التحكيـ 

 0.000* 561. ي بداًل مف القضااالمال

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة *

"  طرؽ وقواعد اإلثبات( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 5.6جدوؿ )يوضح 
 α ≤0.05 والدرجة الكمية لممجاؿ، والذؼ يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية

 عتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.لؾ يوبذ

 (5.6جدول )
 " والدرجة الكمية لممجال طرق وقواعد اإلثباتمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

ن  الفقرة م و
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
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3.  
بالتحكيـ في نزاع  المنصوص عمييا بقانوف التحكيـ أثناا قيامو جراااتباإلـْ الُمَحك  يمتـز 
 0.000* 598. مالي

ـْ تتوفر طرؽ وآليات إثبات متعددة يستخدميا   .1  0.000* 749. المالي في اتخاذ قراره التحكيميالُمَحك 

ـْ يمتـز   .1  0.000* 516. المالي بطرؽ وآليات اإلثبات القانونية والمحاسبية عند قيامو بالتحكيـ الماليالُمَحك 

ـْ المالية في قضايا النزاعات المالية عند حاجة يتـ توفير الدورة المستندية   .4  0.000* 779.ألؼ جزا الُمَحك 
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 منيا 
 0.000* 666. تتوفر الدورة المستندية المالية الصحيحة في النزاعات التي تحاؿ لمتحكيـ المالي  .5

6.  
وقواعد االثبات المستخدمة في التحكيـ المالي كافية ومبلئمة  جراااتتعتبر الطرؽ واإل

 0.000* 685. لتحكيـ الماليلعممية ا

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة *

ـْ ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " 5.7جدوؿ )يوضح  " والدرجة  الماليالُمَحك 
 α ≤0.05 الكمية لممجاؿ، والذؼ يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوػ معنوية

 المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.وبذلؾ يعتبر 

 (5.7جدول )
ْم معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "   " والدرجة الكمية لممجالالمالي الُمَحكَّ

 الفقرة م

باط
الرت
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ـْ قدرات يوجد مف يقدـ المساعدة لتطوير   .3  0.000* 485. المالي الفمسطينيالُمَحك 

1.  
ـْ لدػ  المالي الفمسطيني المعرفة القانونية الكافية لمقياـ بميمة التحكيـ تمنع مف تعرض الُمَحك 
 0.000* 518. لمطعف  قراره

 0.019* 304. بعتبر الحصوؿ عمى رخصة محكـ مالي كافية لمقياـ بميمة التحكيـ المالي عمى أكمل وجو  .1

ـْ   .4 لمقياـ بميمة التحكيـ في النزاعات المالي في فمسطيف مؤىل ولديو الخبرة بشكٍل كاٍؼ الُمَحك 
 0.000* 697. المالية بشكل صحيح

ـْ لدؼ   .5  0.000* 710. المالي الفمسطيني المؤىبلت التي تؤىمو لمتحكيـ في المنازعات المالية الدوليةالُمَحك 

ـْ لدؼ   .6  0.000* 606. المالي الفمسطيني المعرفة بالمؤسسات التي تعنى بالتحكيـ اإلقميمي والدوليالُمَحك 

ـْ تعتبر األتعاب التي يتقاضاىا   .7  0.000* 489. المالي كافية ومبلئمة لما يبذلو مف جيد ووقت في التحكيـ الُمَحك 

ـْ يتـ المجوا في الغالب إلى   .8 كخبير يقدـ رأؼ مالي أكثر مف أف يكوف محكـ مالي يفصل الُمَحك 
 0.026* 285. في النزاع 

 0.004* 382. مينة التحكيـ المالي يعانييا المحكـ ىناؾ العديد مف الصعوبات والمشاكل في مجاؿ  .9

 0.009* 343.  يوجد كفاية بأعداد المحكميف المالييف في الوقت الحالي  .30

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة *
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عبلقة التحكيـ المالي "( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ 5.8جدوؿ )يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذؼ يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة المؤثرة عميوبالمتغيرات 

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو. α ≤0.05 عند مستوػ معنوية

 (5.8جدول )
 عالقة التحكيم المالي بالمتغيرات المؤثرة عميومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 
 لكمية لممجال" والدرجة ا

 الفقرة م
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3.  
 الموجودة حاليًا والتي تنظـ التحكيـ المالي كافية جراااتالموائح واإلو  تعتبر األنظمة

 0.000* 724. مبلئمةو 

1.  
ىناؾ عدد كاٍؼ مف المحكميف المالييف ذوؼ الخبرة والتأىيل تساعد عمى نجاح 

 0.000* 767. حكيـ المالي وانتشار الت

 0.000* 780. لدػ المجتمع الفمسطيني الثقافة الكافية عف التحكيـ المالي   .1

 تعمل الجيات والمؤسسات التي تعنى بالتحكيـ المالي بشكل كافي لممساىمة في دعمو  .4
 0.000* 736. انتشارهو 

 0.000* 670.  الجيات ذات العبلقة بويوجد إلزامية بتنفيذ القرار التحكيمي في المنازعات المالية مف   .5

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة *

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداؼ التي تريد األداة 
االت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات الوصوؿ إلييا، ويبيف مدػ ارتباط كل مجاؿ مف مج

 .االستبانة

عند دالة إحصائيًا  االستبانة( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت 5.9يبيف جدوؿ )
 صادقو لما وضعت لقياسو. االستبانةوبذلؾ تعتبر جميع مجاالت  α ≤0.05 مستوػ معنوية
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 (5.9جدول )
 والدرجة الكمية لالستبانة االستبانةاالت معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مج

 معامل بيرسون  المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 788. .ثقافة التحكيـ

 0.000* 533. .الموائح واألنظمة

 0.000* 728. .الجيات والمؤسسات المعنية

 0.000* 765. .أطراؼ النزاع

 0.000* 597. .طرؽ وقواعد اإلثبات

ـْ   0.000* 775. .الماليالُمَحك 

 0.000* 738. عبلقة التحكيـ المالي بالمتغيرات المؤثرة عميو.

 . α ≤0.05 االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة*     

  :Reliability االستبانةثبات  

، متتالية مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنهو  االستبانةيقصد بثبات 
أو ما  ،قرااات متقاربة عند كل مرة يستخدـ فييا االستبيانإلى أؼ درجة يعطي  أيضاً ويقصد بو 

 ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة.

 Cronbach's الدراسة مف خبلؿ معامل ألفا كرونباخ استبانةوقد تحقق الباحث مف ثبات 

Alpha Coefficient ،( 5.30وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ.) 
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 (5.30جدول )

 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.885 0.783 7 .ثقافة التحكيـ

 0.909 0.827 3 .الموائح واألنظمة

 0.920 0.847 5 .الجيات والمؤسسات المعنية

 0.902 0.814 6 .راؼ النزاعأط

 0.840 0.705 6 .طرؽ وقواعد اإلثبات

ـْ   0.793 0.628 10 .الماليالُمَحك 

 0.885 0.783 5 عبلقة التحكيـ المالي بالمتغيرات المؤثرة عميو.

 0.949 0.901 42 جميع المجاالت معا

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*

( أف قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكػل مجػاؿ 5.30نتائج الموضحة في جدوؿ )واضح مف ال
(. وكػػػذلؾ قيمػػػة 0.901) االسػػػتبانة( بينمػػػا بمغػػػت لجميػػػع فقػػػرات 0.628،0.847حيػػػث تتػػػراوح بػػػيف )

بينمػػا بمغػػت لجميػػع فقػػرات  (0.793،0.920الصػػدؽ الػػذاتي مرتفعػػة لكػػل مجػػاؿ حيػػث تتػػراوح بػػيف )
 ا يعنى أف معامل الثبات مرتفع وداؿ إحصائيا.( وىذ0.949) االستبانة

تأكػػد مػػف تػـ ال(. ويكػوف قػػد 4فػػي صػػورتيا النيائيػة كمػػا ىػي فػػي الممحػػق ) االسػتبانةوبػذلؾ تكػػوف 
وصػػبلحيتيا لتحميػػل  االسػػتبانةممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة  ،الدراسػػة اسػػتبانةصػػدؽ وثبػػات 

 اتيا.النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضي
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 5.6

 Statistical Package forمػف خػبلؿ برنػامج التحميػل اإلحصػائي  االسػتبانةتـ تفريغ وتحميػل 

the Social Sciences (SPSS). 

 :Normality Distribution Test  اختبار التوزيع الطبيعي

الختبار  K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ تـ استخداـ
فػي جػدوؿ ، وكانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مػف عدمػو

(5.33.) 

 (5.33جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

قيمة  المجال
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 0.406 0.891 .ثقافة التحكيـ

 0.301 0.972 .مةالموائح واألنظ

 0.647 0.738 .الجيات والمؤسسات المعنية

 0.707 0.703 .أطراؼ النزاع

 0.074 1.284 .طرؽ وقواعد اإلثبات

ـْ   0.747 0.678 .الماليالُمَحك 

 0.202 1.070 عبلقة التحكيـ المالي بالمتغيرات المؤثرة عميو.

 0.531 0.808 معا االستبانةجميع مجاالت 

ت مجػػاالجميػػع ل (.Sig)( أف القيمػػة االحتماليػػة 5.33ج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ )واضػػح مػػف النتػػائ
يػػذه المجػػاالت يتبػػع التوزيػػع وبػػذلؾ فػػإف توزيػػع البيانػػات ل ،0.05 مسػػتوػ الداللػػةمػػف  أكبػػرالدراسػػة 
 تـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيث ،الطبيعي
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 التالية: تم استخدام األدوات اإلحصائية

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -5

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي -5

 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات  ،(Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -1
مػػا إذا  لمعرفػػةK-S) ) :Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنوؼ - اختبػػار كولمجػػوروؼ -4

 .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

( لقيػػاس درجػػة االرتبػػاط: Pearson Correlation Coefficientمعامػػل ارتبػػاط بيرسػػوف ) -5
. وقػػػد تػػػـ اسػػػتخدامو لحسػػػاب االتسػػػاؽ يقػػػـو ىػػػذا االختبػػػار عمػػػى دراسػػػة العبلقػػػة بػػػيف متغيػػػريف

 الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبانة.

( لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد T-Test) عينػػة واحػػدةفػػي حالػػة  Tاختبػػار  -6
أـ زادت أو قمػت عػف ذلػؾ. ولقػد تػـ اسػتخدامو  3وىػي  ،درجة الموافقػة المتوسػطة ىوصمت إل

 .االستبانةلمتأكد مف داللة المتوسط لكل فقرة مف فقرات 

ا إذا كػاف ىنػاؾ ( لمعرفة مػIndependent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  -7
 ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.  تفروقا

( لمعرفػة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػل التبػايف األحػادؼ  -8
 ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات.

 

 تحميل البيانات  5.7

، وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة ميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةتح ويتـ
والوقوؼ عمى  ،والتي تـ التوصل إلييا مف خبلؿ تحميل فقراتيا ،االستبانةواستعراض أبرز نتائج 

عدد  ،الشيادة المينية ،الدرجة العممية ،الفئة العمرية)التي اشتممت عمى  البيانات الشخصية
الفئة التحكيمية  ،الخبرة في مجاؿ التحكيـ المالي ،لخبرة في مجاؿ المحاسبة والتدقيقسنوات ا

 استبانةلذا تـ إجراا المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف  ،(التي ينتمي ليا المستجيب
لمحصوؿ عمى  (SPSS)إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  ،الدراسة

 ج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل. نتائ
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 البيانات الشخصية الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي 

 البيانات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب الفئة العمريةتوزيع  :أوالً 

 عينة الدراسة حسب الفئة العمرية(: توزيع  5.12جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمريةالفئة 
 12.8 6 سنة 35أقل مف 

 48.9 23 44-35مف 

 27.7 13 54-45مف 

 10.6 5 سنة فأكثر 55

 100.0 47 المجموع

 ،سػػنة 35أقػػل مػػف أعمػػارىـ  الدراسػػة مػػف عينػػة% 12.8( أف مػػا نسػػبتو 5.12)يتضػػح مػػف جػػدوؿ 
بينمػػػا  ،سػػػنة 54-45مػػػف مػػػارىـ % تتػػػراوح أع27.7 ،سػػػنة 44-35مػػػف تتػػػراوح أعمػػػارىـ  48.9%
 . سنة فأكثر 55أعمارىـ  10.6%

 سػػػنة 44-35مػػػف ويبلحػػػع ىنػػػا أف النسػػػبة األعمػػػى مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة ىػػػـ فػػػي الفئػػػة العمريػػػة 
(48.9)% 

ـْ حيػػث يتطمػػب الحصػػوؿ عمػػى رخصػػة  ،ذلػػؾ لطبيعػػة مجتمػػع الدراسػػة عػػزػ ويُ  ػػ  30المػػالي الُمَحك 
أف الفئتػػػيف العمػػػريتيف  أيضػػػاً ويبلحػػػع ىنػػػا  ،بةسػػػنوات كحػػػد أدنػػػى مػػػف الخبػػػرة فػػػي مجػػػاؿ المحاسػػػ

ييمنػػة العناصػػر يفسػػر ذلػػؾ بو  ،سػػنة فػػأكثر ىمػػا األقػػل نسػػبة 55واألخيػػرة  ،15األولػػى أفػػل مػػف 
والمقػدرة التػي  ،الشابة المتمتعة بالرغبة والتفاعل مع متغيرات البيئة المعاصرة المسػتمرة والمتطػورة

  لدييـ عمى التعمـ والعطاا لسنوات عديدة.
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 عينة الدراسة حسب الدرجة العمميةتوزيع : ثانياً 

 عينة الدراسة حسب الدرجة العممية(: توزيع  5.13جدول )

 النسبة المئوية % العدد الدرجة العممية
 57.4 27 بكالوريوس

 42.6 20 ماجستير فأعمى

 100.0 47 المجموع

 

 ،رجتيـ العممية بكالوريوسد الدراسة مف عينة% 57.4( أف ما نسبتو 5.13)يتضح مف جدوؿ 
ويبلحع ىنا أف النسبة األعمى ىي لحممة درجة . درجتيـ العممية ماجستير فأعمى %42.6بينما 

  .البكالوريوس

ـْ اىتماـ ىذه الفئة بالحصوؿ عمى رخصة ب ويفسر ذلؾ وىذه الزيادة تتناسب  ،الماليالُمَحك 
 44 – 15ألعمى ىي لمفئة العمرية مف والتي وجد فييا أف النسبة ا ،منطقيًا مع النقطة السابقة

ـْ حيث كما ذكر سابقًا أف مف شروط الحصوؿ عمى رخصة  المالي ىي بكالوريوس الُمَحك 
ىذه  صحةوبالتالي  ،سنوات في مجاؿ المحاسبة 30باإلضافة لخبرة ال تقل عف  ،محاسبة

 النتيجة وارتباطيا بنتيجة الفقرة السابقة.

درجتيـ العممية  الدراسة مف عينة% 57.4بيف النسبيتيف ) كما يبلحع وجود تقارب الى حٍد ما
درجتيـ العممية ماجستير فأعمى( وىذا إف دؿ عمى شيا فإنما يدؿ  %42.6بينما  ،بكالوريوس

عمى اىتماـ أصحاب الشيادات العميا كالماجستير والدكتوراه بيذا المجاؿ لما لو مف أىمية 
 يرونيا.
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 سب الشيادات المينيةعينة الدراسة حتوزيع : ثالثاً 

 عينة الدراسة حسب الشيادات المينيةتوزيع  (:5.14جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد الشيادات المينية
 36.8 14 مدقق حسابات مرخص

 23.7 9 فاحص حسابات

 23.7 9 محاسب قانوني عربي

 15.8 6 أخرػ 

 100.0 38* المجموع

 مى السؤاؿلـ يجيبوا ع أشخاص 9*يوجد             

مدقق حسابات  يحمموف شيادة الدراسة مف عينة% 36.8( أف ما نسبتو 5.14)يتضح مف جدوؿ 
% 15.8بينمػػػػا  ،محاسػػػػب قػػػػانوني عربػػػػيو فػػػػاحص حسػػػػابات  يحممػػػػوف شػػػػيادة %23.7 ،مػػػػرخص

 .يحمموف شيادة غير ذلؾ

ارتفػػاع نسػػبة مػػف يحممػػوف شػػيادة مػػدقق حسػػابات مػػرخص عػػف بػػاقي الشػػيادات ويمكػػف تفسػػير  
ـْ لمينية األخرػ إلى اىتماـ ىذه الفئة في الحصوؿ عمى رخصة ا لما لػو مػف تػأثير  ،الماليالُمَحك 

وكػذلؾ  ،خػر بجانػب مجػاؿ عمميػـ األساسػيليػـ مجػاؿ عمػل آ يضػيفحيػث  ،عمى مجاؿ عمميـ
خاصػػػة أف طبيعػػػة عمميػػػـ و  مجػػػاؿ العمػػػل فػػػي التحكػػػيـ المػػػاليمعػػػرفتيـ بمػػػدػ األىميػػػة المتزايػػػدة ل

فػاحص  ىػذا باإلضػافة إلػى أف أصػحاب شػيادة ،مسػة لمواقػع ومعرفػة باحتياجاتػويجعميـ أكثر مبل
وىػػى تػػدؿ عمػػى  %23.7حيػػث بمغػػت  ،تتسػػاوػ عنػػدىـ النسػػبة محاسػػب قػػانوني عربػػيو حسػػابات 

ـْ اىتماـ أصحاب ىذه الشيادات بتخصص   المالي بنفس الدرجة . الُمَحك 
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 جال المحاسبة والتدقيقعينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في متوزيع : رابعاً 

 
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة والتدقيقتوزيع  (: 5.15جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق
 4.3 2 أقل مف عشر سنوات

 34.0 16 سنة 10-15

 31.9 15 سنة 16-20

 29.8 14 سنة 20أكثر مف 

 100.0 47 المجموع

 

أقل مف عشر سنوات خبرتيـ  مف عينة الدراسة% 4.3ما نسبتو ( أف 5.15يتضح مف جدوؿ )
% تتراوح سنوات خبرتيـ مف 31.9 ،سنة 15-11تتراوح سنوات خبرتيـ مف  %34.0، سنوات

  .سنة 20أكثر مف % سنوات خبرتيـ 29.8بينما  ،سنة 16-21

عف  سنة 15-11مف ة مف لدييـ خبرة في مجاؿ المحاسبة ارتفاع نسب يالسبب فر يفسيمكف تو 
فيما يخص الفئة  أيضاً وذلؾ لما تـ ذكره  %34.0 غيرىـ في مجتمع الدراسة حيث وصمت إلى

باإلضافة أنو مف المبلحع وجود تقارب في النسب بيف الفئات التي  ،الدرجة العمميةو  العمرية
تتراوح سنوات خبرتيـ مف مف عينة الدراسة % 31.9 حيث أف ،تخص الخبرة في مجاؿ المحاسبة

وىذا يدؿ عمى اىتماـ  ،سنة 20أكثر مف سنوات خبرتيـ منيـ % 29.8بينما  ،سنة 16-21
ف دؿ عمى شي فإنما يدؿ عمى أىمية ىذه  اأصحاب الخبرة بشكل عاـ وواسع بالتحكيـ المالي وا 

 ،في مجاؿ المحاسبةأما بخصوص انخفاض نسبة مف خبرتيـ أقل مف عشر سنوات  ،المجاؿ
وىي نسبة متدنية بشكل ممحوظ عف باقي  ،مف عينة الدراسة% 4.3والتي وصمت إلى نسبة 

ـْ خصة يمكف أف يعزػ ذلؾ الى طبيعة متطمبات الحصوؿ عمى ر فالنسب   .الماليالُمَحك 
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 عينة الدراسة حسب الخبرة في مجال التحكيم الماليتوزيع  :خامساً 

 لدراسة حسب الخبرة في مجال التحكيم الماليعينة اتوزيع  (:5.16جدول )

 النسبة المئوية % العدد الخبرة في مجال التحكيم المالي
 4.3 2 لـ أمارس التحكيـ بعد

 59.6 28 مرات 5أقل مف 

 21.3 10 مرات 10إلى  5مف 

 14.9 7 مرات 10أكثر مف 

 100.0 47 المجموع

 

 ،لػػػـ يمارسػػػوا التحكػػػيـ بعػػػد الدراسػػػة ينػػػةمػػػف ع% 4.3( أف مػػػا نسػػػبتو 5.16)يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ 
% تتػػراوح خبػػرتيـ فػػي مجػػاؿ 21.3 ،مػػرات 5خبػػرتيـ فػػي مجػػاؿ التحكػػيـ المػػالي أقػػل مػػف  59.6%

خبػرتيـ فػي مجػاؿ التحكػيـ المػالي أكثػر مػف  %14.9بينمػا  ،مػرات 30إلى  5التحكيـ المالي مف 
 .  مرات 30

%، 59.6لنسػػػبة األعمػػػى حيػػػث بمغػػػت مػػػرات ىػػػي ا 5يبلحػػػع أف الػػػذيف مارسػػػوا التحكػػػيـ أقػػػل مػػػف 
ـْ حداثػػػة الحصػػوؿ عمػػػى رخصػػة يعػػود لالسػػػبب فػػي ذلػػػؾ و  وبفػػارؽ كبيػػػر عػػف بػػػاقي النسػػب ػػػ الُمَحك 

 ،04/09/1031األولػى مػػنيـ قػد اعتمػػدت بتػػاريخ ف الدفعػػة إحيػث  ،المػالي مػػف طػرؼ المحكمػػيف
نخفػاض الكبيػر كمػا يبلحػع االوكذلؾ أف التحكيـ المالي مازاؿ جديػدًا عمػى المجتمػع الفمسػطيني، 

إلى أف بعض المحكميف قد تمػنعيـ طبيعػة عمميػـ  ػ عز ت قد ،سبة مف لـ يمارس التحكيـ الماليبن
 . وأماكف عمميـ الحكومية في مؤسساتيـ مف القياـ بأؼ أعماؿ أخرػ باستثناا عمميـ
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 عينة الدراسة حسب الفئة التحكيمية التي ينتمي ليا المستجيبتوزيع  :سادساً 

 عينة الدراسة حسب الفئة التحكيمية التي ينتمي ليا المستجيبتوزيع  (: 5.17جدول )

 النسبة المئوية % العدد الفئة التحكيمية التي ينتمي ليا المستجيب
 17.0 8 األولى " أ"

 10.6 5 الثانية "ب"

 72.3 34 الثالثة "ج"

 100.0 47 المجموع

 

األولى ينتموف لمفئة التحكيمية  الدراسة مف عينة% 17.0( أف ما نسبتو 5.17)يتضح مف جدوؿ 
الثالثػػة ينتمػػوف لمفئػػة التحكيميػػة  %72.3بينمػػا  ،الثانيػػة "ب"ينتمػػوف لمفئػػة التحكيميػػة  %10.6 ،" أ"
 . "ج"

ويظيػػػر مػػػف ىػػػذه النتيجػػػة ارتفػػػاع نسػػػبة المحكمػػػيف المػػػالييف مػػػف أصػػػحاب الفئػػػة الثالثػػػة ج حيػػػث 
ومػف ثػـ الفئػة الثانيػة بفػارؽ كبيػر فػي النسػبة  ،ولػى% تمتيا الفئػة األ72.3وصمت ىذه النسبة إلى 

 ."ج"عف الفئة 

إلػى أف الشػروط الموضػوعة لمحصػوؿ  "ج"السػبب وراا ارتفػاع عػدد أصػحاب الفئػة الثالثػة يفسر و 
عمػػى ىػػذا التصػػنيف أقػػل مقارنػػة بالشػػروط الموضػػوعة لمحصػػوؿ عمػػى التصػػنيف األوؿ والثػػاني، 

 . 1000لسنة  (1)رقـ الفمسطيني يـ قانوف التحكالبلئحة التنفيذية لوفق 

 اختبار فرضيات الدراسة

لمعرفة ما إذا كانت لعينة واحدة  Tتـ استخداـ اختبارالختبار فرضيات الدراسة وتحميل الفقرات 
  أـ ال. 1متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي 

حػػوؿ الظػػاىرة موضػػع  األفػػرادمتوسػػط آراا  فػػإف (0.05أكبػػر مػػف  Sig) Sig > 0.05إذا كانػػت 
 Sig < 0.05أمػػا إذا كانػػت  ،1وىػػي درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة الدراسػػة ال يختمػػف جوىريػػًا عػػف 

(Sig  0.05أقل مف )وىػي درجة الموافقة المتوسطة عف يختمف جوىريًا  األفرادآراا ف متوسط فا
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يزيػػد أو يػػنقص بصػػورة جوىريػػة  وفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف تحديػػد مػػا إذا كػػاف متوسػػط اإلجابػػة ،1
قيمػػػة االختبػػػار وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ قيمػػػة االختبػػػار فػػػإذا كانػػػت  .1وىػػػي درجػػػة الموافقػػػة المتوسػػػطة 

والعكػػػػس درجػػػػة الموافقػػػػة المتوسػػػػطة فمعنػػػػاه أف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لئلجابػػػػة يزيػػػػد عػػػػف  ،موجبػػػػة
 صحيح.

 المالي في فمسطين. ثقافة التحكيم تتوفرالفرضية األولى: 
درجة الموافقػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tـ اختبار تـ استخدا
 (.5.38النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 1وىي المتوسطة 

 (5.38جدول )
 " ثقافة التحكيملكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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 1 0.000* 46.54 98.30 0.28 4.91 ىناؾ حاجة لمتحكيـ المالي في المجتمع الفمسطيني  .3

 7 0.113 1.23- 57.02 0.83 2.85 ىناؾ وعي بالتحكيـ المالي لدػ المجتمع الفمسطيني  .1

 3 0.002* 2.96 65.96 0.69 3.30 اؿ الوعي بالتحكيـ المالي في فمسطيفيوجد لدػ رجاؿ األعم  .1

4.  
ىناؾ إقباؿ متزايد عمى فض النزاعات مف خبلؿ التحكيـ 

 2 0.000* 6.42 74.04 0.75 3.70 المالي في فمسطيف

5.  
ىناؾ انتشار واسع لفض النزاعات مف خبلؿ التحكيـ المالي 

 6 0.360 0.36 60.87 0.82 3.04 في فمسطيف

6.  
يؤثر االحتبلؿ وحصاره بشكل غير مباشر وسمبي عمى 

 5 0.196 0.87 62.98 1.18 3.15 انتشار التحكيـ المالي

7.  
ىناؾ رضا بشكل عاـ عمى وضع التحكيـ المالي في 

 4 0.093 1.35 63.48 0.88 3.17 فمسطيف

  0.000* 5.81 68.94 0.53 3.45 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللةالمتوسط الحسابي * 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:5.38مف جدوؿ )

ساوؼ ي "ىناؾ حاجة لمتحكيـ المالي في المجتمع الفمسطينياألولى "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
 46.54 ختباراال، قيمة %98.30 ( أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  4.91
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ  0.000تساوؼ  (Sig).حتمالية القيمة االوأف 
درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف  ،α ≤0.05 داللة

 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بشدة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة ،1وىي المتوسطة 

 " ىناؾ وعي بالتحكيـ المالي لدػ المجتمع الفمسطيني الثانية " لمفقرةحسابي المتوسط ال -
القيمة وأف  ،1.23-، قيمة االختبار %57.02أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي  2.85ساوؼ ي

 دالة إحصائيًا عند مستوػ داللةغير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.113تساوؼ  (Sig).االحتمالية 
0.05≥ α، درجة عف  ال يختمف جوىريامى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة مما يدؿ ع

مف قبل أفراد العينة عمى ىذه  متوسطةموافقة  وىذا يعني أف ىناؾ ،1وىي الموافقة المتوسطة 
 الفقرة. 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.45بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ  -
لذلؾ يعتبر  0.000تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،5.81 االختبار %، قيمة68.94يساوؼ 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة  ،α ≤0.05 " داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة ثقافة التحكيـ" مجاؿ

وىذا يعني أف ىناؾ  1وىي درجة الموافقة المتوسطة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريًا عف 
عمى  دوربمعنى أف لمثقافة التحكيـ المالي  ،راد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿموافقة مف قبل أف

 المتوسط الحسابيكما وجب التنبيو إلى  ،فاعمية وانتشار التحكيـ المالي في المجتمع الفمسطيني
المتوسط الحسابي المرتفع  بيف حيث ،(5.38لكل مف الفقرة األولى والفقرة الثانية مف الجدوؿ )

بيف وفى نفس الوقت  ،مدػ وجود حاجة لمتحكيـ المالي في المجتمع الفمسطيني ألولىلمفقرة ا
إلى وجود  ،االنخفاض في المتوسط الحسابي لمفقرة الثانية مقارنة بمتوسطات بقية فقرات المجاؿ

بما يؤثر  ،بالتحكيـ الماليالفمسطيني الوعي لدػ المجتمع  رفعل بذؿ الجيدو حاجة ىامة لمعمل 
 ير عمى انتشار التحكيـ المالي كأحد الوسائل البديمة لحل النزاعات المالية.وبشكل كب

التحكيـ المالي لدػ المجتمػع الفمسػطيني بثقافة الىمية وتأثير وجود ألنتيجة ىذه الفرضية  عزػ تو 
  .انتشار وفاعمية ىذه األداة واستخداميا كوسيمة بديمة وفاعمة في حل النزاعات الماليةواقع و عمى 
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 ضبط عممية التحكيم المالي في فمسطين.تلوائح وأنظمة  وجدت :رضية الثانيةالف

درجػػة الموافقػػة لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.5.39النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 1وىي المتوسطة 

 (5.39جدول )
 الموائح واألنظمة "فقرة من فقرات مجال "  لكل (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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3.  
تعتبر القوانيف واألنظمة الفمسطينية المنظمة لمتحكيـ كافية 

 3 0.000* 5.30 71.91 0.77 3.60 ومبلئمة لمتحكيـ المالي 

1.  
ىناؾ حاجو ضرورية لتطوير القوانيف واألنظمة التي تعنى 

 1 0.000* 9.32 82.13 0.81 4.11 بالتحكيـ المالي

1.  
ىناؾ التزاـ بالقوانيف واألنظمة التي تعنى بالتحكيـ المالي 

ـْ مف قبل   2 0.000* 8.86 77.02 0.66 3.85 الماليالُمَحك 

  0.000* 12.40 77.02 0.47 3.85 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة* 

 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:5.39مف جدوؿ )

ىناؾ حاجو ضرورية لتطوير القوانيف واألنظمة التي تعنى  الثانية "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
 لمتوسط الحسابي النسبي( أؼ أف ا5)الدرجة الكمية مف  4.11ساوؼ ي " بالتحكيـ المالي

لذلؾ تعتبر  0.000تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،9.32االختبار  ، قيمة82.13%
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة  ،α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة

 وىذا يعني أف ىناؾ 1وىي درجة الموافقة المتوسطة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بشدةموافقة 
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تعتبر القوانيف واألنظمة الفمسطينية المنظمة لمتحكيـ كافية  األولى " لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
، قيمة %71.91 ؼ أف المتوسط الحسابي النسبيأ 3.60 ساوؼ ي"  ومبلئمة لمتحكيـ المالي

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،5.30االختبار 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة  ،α ≤ 0.05  إحصائيًا عند مستوػ داللة

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبل أفراد العينة  1وىي درجة الموافقة المتوسطة قد زاد عف 
 عمى ىذه الفقرة. 

 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.85لمتوسط الحسابي يساوؼ بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف ا 
لذلؾ  0.000تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،12.40االختبار %، قيمة 77.02يساوؼ 

مما يدؿ عمى أف  ،α ≤0.05 " داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة الموائح واألنظمة"  يعتبر مجاؿ
وىذا  1وىي درجة الموافقة المتوسطة مف جوىريًا عف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يخت

 يعني أف ىناؾ موافقة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

بمعنى أف لموائح واألنظمة الموجودة تأثير عمى فاعمية وانتشار التحكيـ المالي في المجتمع 
ىناؾ حاجو  الثانية "لمفقرة سبي كما تجدر اإلشارة وحسب النتائج أعبله بأف الوزف الن ،الفمسطيني

يعتبر األعمى درجة وفى المقابل  " ضرورية لتطوير القوانيف واألنظمة التي تعنى بالتحكيـ المالي
تعتبر القوانيف واألنظمة الفمسطينية المنظمة لمتحكيـ كافية األولى "يبلحع أف الوزف النسبي لمفقرة 

مما يؤكد عمى أىمية تطوير القوانيف ىذا المحور ىو األقل درجة في  "ومبلئمة لمتحكيـ المالي
 .حيث وحسب النتائج بأف ىذه القوانيف بحاجة لتطوير ،واألنظمة الخاصة بالتحكيـ المالي

(، حيث أوصت ىذه الورقة 2009، )محاميدويبلحع بأف ىذه النتيجة تنسجـ مع ورقة عمل  
منح شيادة التحكيـ  تي تتعمق بشروطوال ،(8)،(9)بضرورة تعديل قانوف التحكيـ وخاصة المواد 

بما يؤثر وبشكل  وكذلؾ فتح الباب إلنشاا مركز تحكيـ ذات مواصفات دولية عالية، ،لممتقدميف
 عمى انتشار التحكيـ المالي كأحد الوسائل البديمة لحل النزاعات المالية.كبير 
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فية يؤدؼ بشكل مباشر ف وجود لوائح وأنظمو مبلئمة وكانتيجة ىذه الفرضية بأ ريفستيمكف و 
كما أف لمتطوير المستمر ليذه األنظمة والموائح يؤدػ  ،نتشار وفاعمية استخداـ التحكيـ الماليال

 إلى مبلئمة التحكيـ المالي لمواقع المعاصر ومستجداتو. 

 تتوفر الجيات والمؤسسات التي تيتم وُتعنى بالتحكيم المالي في فمسطين.: الفرضية الثالثة

درجة الموافقػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tـ اختبار تـ استخدا
 (.5.10النتائج موضحة في جدوؿ ) .1وىي المتوسطة 

 
 (5.10جدول )

 "المعنية  الجيات والمؤسسات لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال "
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 4 0.236 0.73- 57.87 1.01 2.89 ىناؾ كفاية بعدد المؤسسات التي تعنى بالتحكيـ المالي في فمسطيف   .3

1.  
يوجد دعـ مف قبل الجيات الحكومية والرسمية الفمسطينية لممؤسسات 

 3 0.398 0.26- 59.15 1.12 2.96 ـ المالي المعنية بالتحكي

1.  
تبذؿ المؤسسات المعنية بالتحكيـ المالي جيودىا لنشر وتطوير 

 1 0.000* 4.21 70.21 0.83 3.51 التحكيـ المالي في فمسطيف 

4.  
تتوفر الجيات الفمسطينية الداعمة والحامية لممحكـ المالي لضماف 

 2 0.226 0.76 62.13 0.96 3.11 قرار تحكيمي عادؿ ونزيو

5.  
تتوفر الجيات الفمسطينية الداعمة والحامية لممحكـ المالي في حاؿ 

 5 0.127 1.16- 56.09 1.15 2.80 تعرضو ألؼ ضرر نتيجة لتحكيمو

  0.303 0.52 61.23 0.82 3.06 جميع فقرات المجاؿ معاً  
 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة* 
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:5.10)مف جدوؿ 

تبذؿ المؤسسات المعنية بالتحكيـ المالي جيودىا لنشر  الثالثة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أؼ أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  3.51ساوؼ ي "وتطوير التحكيـ المالي في فمسطيف

 0.000تساوؼ  (Sig). القيمة االحتماليةوأف  ،4.21 ، قيمة االختبار%70.21 الحسابي النسبي
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة  ،α ≤0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة  ،1وىي عف درجة الموافقة المتوسطة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 
 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

تتوفر الجيات الفمسطينية الداعمة والحامية لممحكـ المالي  الخامسة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي  2.80 ساوؼ ي " في حاؿ تعرضو ألؼ ضرر نتيجة لتحكيمو

لذلؾ تعتبر ىذه  0.127تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،1.16-، قيمة االختبار56.09%
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة  ،α ≤0.05 ستوػ داللةدالة إحصائيًا عند مغير الفقرة 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 1وىي  ،عف درجة الموافقة المتوسطة ال يختمف جوىرياً ليذه الفقرة 
 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  متوسطة

سابي النسبي ، وأف المتوسط الح3.06بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ  -
لذلؾ يعتبر  0.303تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،0.52 %، قيمة االختبار61.23يساوؼ 
مما يدؿ  ،α ≤0.05 عند مستوػ داللة إحصائياً  داؿغير "  الجيات والمؤسسات المعنية "مجاؿ 

المتوسطة عف درجة الموافقة يختمف جوىريًا ال المجاؿ  عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا
 المجاؿ. مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا متوسطةوىذا يعني أف ىناؾ موافقة  1وىي 

مف نتائج ىذا االختبار يتضح أف عينة الدراسة ترػ أف الجيات والمؤسسات سواا حكومية أو  
ماـ تيتـ بالتحكيـ غير كافية وال تقدـ الدعـ واالىتتعنى و  التيغير حكومية الموجودة حاليًا و 

ـْ بالدرجة الكافية والمبلئمة لدعـ وتطوير وحماية التحكيـ و  ويبلحع  ،المالي عمى حٍد سوااالُمَحك 
حيث أظيرت بغياب اإلرادة واإللزامية  ،(2009، )محاميدبأف ىذه النتيجة تنسجـ مع ورقة عمل 

ضاة وكذلؾ عدـ ثقة الق ،مف قبل السمطة العميا لمقضاا بضرورة تفعيل وتطوير ىذه الوسيمة
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بخبرات وكفااات العامميف بيذا المجاؿ لضعف الشروط واآللية التي يحصموف مف خبلليا عمى 
 رخص التحكيـ.

االىتماـ مف ىذه الجيات إف رغبت بدور مستقبمي توفر ىذا الدعـ و ضرورة وأىمية تبيف وىنا ي 
 لمتحكيـ المالي في المجتمع الفمسطيني. 

 
عمى نجاح وانتشار أف لمجيات والمؤسسات دور كبير وواسع  إلى نتيجة ىذه الفرضية يمكف تفسيرو 

كما تعمل ىذه  ،، فمف خبلؿ ىذه المؤسسات يتـ تخريج المحكميف المالييف وتأىيميـالتحكيـ المالي
ف وتعمل عمى تطويرىـ وتوفر الحماية البلزمة لممحكمي ،الجيات عمى نشر الوعي بالتحكيـ المالي

ور مؤثر وفعاؿ عمى انتشار ونجاح التحكيـ المالي كوسيمة بديمة ، لذلؾ فيي ليا دوحل مشاكميـ
 لحل النزاعات.

 في فمسطين.ييتم أطراف النزاع بالمجوء إلى التحكيم المالي  :الفرضية الرابعة

درجػػة الموافقػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػى Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.5.13نتائج موضحة في جدوؿ )ال أـ ال. 1وىي المتوسطة 

 
 (5.13جدول )

 " أطراف النزاع لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
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3.  
نزاعيـ عمى التحكيـ المالي بداًل مف يفضل أطراؼ النزاع عرض 

 4 0.002* 3.08 68.94 1.00 3.45 عرضو عمى القضاا

1.  
توجد ثقة بحل النزاع مف خبلؿ التحكيـ المالي مف قبل أطراؼ 

 2 0.000* 4.68 72.17 0.88 3.61 النزاع 

ـْ يتعاوف طرفي النزاع مع   .1  3 0.000* 4.92 71.49 0.80 3.57 المالي ومتطمباتوالُمَحك 

ـْ يمتـز أطراؼ النزاع بالقرار التحكيمي الذػ يصدر مف   .4  6 0.028* 1.95 65.22 0.91 3.26الُمَحك 
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 المالي
 5 0.001* 3.30 67.66 0.80 3.38 يمتـز أطراؼ النزاع بدفع أتعاب ومصاريف عممية التحكيـ المالي  .5

6.  
ىناؾ تزايد في أعداد النزاعات التي يرغب أطرافيا بالتوصل 

 1 0.000* 5.07 73.19 0.89 3.66 التحكيـ المالي بداًل مف القضاالحميا مف خبلؿ 

  0.000* 5.34 69.86 0.63 3.49 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة* 
 ( يمكف استخبلص ما يمي:5.13مف جدوؿ )

أعداد النزاعات التي يرغب أطرافيا بالتوصل ىناؾ تزايد في السادسة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أؼ أف 5)الدرجة الكمية مف  3.66ساوؼ ي "لحميا مف خبلؿ التحكيـ المالي بداًل مف القضاا

 تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  5.07 ، قيمة االختبار%73.19 المتوسط الحسابي النسبي
مما يدؿ عمى أف  ،α ≤0.05 مستوػ داللةلذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.000

وىذا يعني أف  1وىي درجة الموافقة المتوسطة متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 ىناؾ موافقة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

ـْ يمتـز أطراؼ النزاع بالقرار التحكيمي الذػ يصدر مف ة الرابعة "لمفقر المتوسط الحسابي  - الُمَحك 
وأف  1.95، قيمة االختبار %65.22أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي  3.26ساوؼ ي" المالي

 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة 0.028 تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05≥ α،  درجة الموافقة عف  زادمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 1وىي وسطة المت

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.49 بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ  -
لذلؾ يعتبر  0.000 تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  5.34 %، قيمة االختبار69.86يساوؼ 
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة  ،α ≤0.05 " داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة أطراؼ النزاع" مجاؿ

وىذا يعني أف ىناؾ  1وىي درجة الموافقة المتوسطة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريًا عف 
 موافقة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

لمالييف تجد بأف ىناؾ تجاوب يتضح مف النتائج السابقة بأف عينة البحث مف المحكميف ا و
ـْ وتعاوف مف أطراؼ النزاع مع التحكيـ المالي كما أف ىناؾ ثقة ب المالي والتزاـ بقرارة الُمَحك 
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ىناؾ تزايد في أعداد  السادسة وىي بأف"لمفقرة المتوسط الحسابي  كما يبلحع بأف ،التحكيمي
" قد كاف  لمالي بداًل مف القضااالنزاعات التي يرغب أطرافيا بالتوصل لحميا مف خبلؿ التحكيـ ا

األعمى بيف فقرات ىذا المحور، مما يدلل عمى أف ىناؾ نجاح لمتحكيـ المالي، ووجود ثقة لدػ 
 وأف ىناؾ مستقبل مبشر لو. ،اطراؼ النزاع فيو كوسيمة بديمة لحل النزاع

الي يجعميـ يجدوف أف ثقة أطراؼ النزاع وايمانيـ بمزايا التحكيـ المب نتيجة ىذه الفرضية فسرويُ 
مما يدفع إلى انتشار استخدامو في  ،فيو السبيل األمثل لمجوا إليو في حل نزاعاتيـ المالية

 المجتمع الفمسطيني.
 

 .في فمسطينلعمميات التحكيم المالي  توفر طرق وقواعد اإلثباتت: الفرضية الخامسة

 
درجة الموافقة بة قد وصمت إلى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجا Tتـ استخداـ اختبار 

 (.5.11النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 1وىي المتوسطة 
 (5.22جدول )

 " طرق وقواعد اإلثبات لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

ي  ر
عيا
الم
ف 

حرا
االن

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
لترت

ا
 

3.  
ـْ يمتـز  المنصوص عمييا بقانوف التحكيـ أثناا  جراااتباإلالُمَحك 

 1 0.000* 14.17 83.83 0.50 4.19 قيامو بالتحكيـ في نزاع مالي

1.  
ـْ تتوفر طرؽ وآليات إثبات متعددة يستخدميا  المالي في الُمَحك 

 3 0.000* 14.49 81.74 0.51 4.09 اتخاذ قراره التحكيمي

1.  
ـْ يمتـز  المالي بطرؽ وآليات اإلثبات القانونية والمحاسبية الُمَحك 

 2 0.000* 14.17 83.83 0.58 4.19 عند قيامو بالتحكيـ المالي

4.  
يتـ توفير الدورة المستندية المالية في قضايا النزاعات المالية عند 

ـْ حاجة   5 0.000* 3.99 69.36 0.80 3.47 ألؼ جزا منيا الُمَحك 

 6 0.151 1.04- 57.02 0.98 2.85فر الدورة المستندية المالية الصحيحة في النزاعات التي تحاؿ تتو   .5
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 لمتحكيـ المالي

6.  
وقواعد االثبات المستخدمة في التحكيـ  جراااتتعتبر الطرؽ واإل

 4 0.000* 7.42 73.62 0.63 3.68 المالي كافية ومبلئمة لعممية التحكيـ المالي

  0.000* 11.22 74.95 0.46 3.75 معاً  جميع فقرات المجال 

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة* 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:5.11مف جدوؿ )

ـْ يمتـز  األولى" لمفقرةالمتوسط الحسابي  - المنصوص عمييا بقانوف التحكيـ  جراااتباإلالُمَحك 
( أؼ أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  4.19 ساوؼ ي " أثناا قيامو بالتحكيـ في نزاع مالي

 0.000تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،14.17 ، قيمة االختبار%83.83 الحسابي النسبي
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة  ،α ≤0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة  1وىي قة المتوسطة درجة الموافعف االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 
 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  بشدة

تتوفر الدورة المستندية المالية الصحيحة في النزاعات التي  الخامسة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
- بار، قيمة االخت%57.02أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي  2.85 ساوؼ ي " تحاؿ لمتحكيـ المالي

دالة إحصائيًا غير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.151تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،1.04
ال تختمف مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ، α ≤0.05 عند مستوػ داللة

راد مف قبل أفمتوسطة  وىذا يعني أف ىناؾ موافقة ،1وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  جوىرياً 
 العينة عمى ىذه الفقرة. 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.75 بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ  -
لذلؾ  0.000تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،11.22 %، قيمة االختبار74.95يساوؼ 

مما يدؿ عمى  ،α ≤0.05 عند مستوػ داللة إحصائياً  " داؿ طرؽ وقواعد اإلثبات "يعتبر مجاؿ 
 1وىي درجة الموافقة المتوسطة المجاؿ يختمف جوىريًا عف  أف متوسط درجة االستجابة ليذا

 .المجاؿ وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا
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 ،بمعنى أف لطرؽ وقواعد االثبات ومدػ توفرىا تأثيره عمى نجاح التحكيـ المالي وانتشاره 
ـْ يمتـز " األولى لمفقرةالمتوسط الحسابي مف خبلؿ نتائج ىذا المحور أف  ويبلحع الُمَحك 

" قد حصل المنصوص عمييا بقانوف التحكيـ أثناا قيامو بالتحكيـ في نزاع مالي جراااتباإل
المنصوص عمييا  جراااتعمى أعمى رتبة، وىذا يدلل عمى مدػ التزاـ المحكموف الماليوف باإل

حتى ولو  ،يجعل التحكيـ باطبلً  جراااتث تبيف أف عدـ االلتزاـ بيذه اإلحي ،بقانوف التحكيـ
 أيضاً كما يبلحع مف النتائج  ،المحاسبية جراااتاألخرػ سميمة كاإل جراااتكانت باقي اإل

تتوفر الدورة المستندية المالية الصحيحة في النزاعات  الخامسة "لمفقرة المتوسط الحسابي بأف 
  دالة إحصائيًا عند مستوػ داللةغير  ىذه الفقرة تعتبر" بأف لماليالتي تحاؿ لمتحكيـ ا

0.05≥α، المتوسط ولقد كاف  ،مما يعنى عدـ موافقة عينة الدراسة وتجاوبيـ عمى ىذه الفقرة
 .األقل مرتبة مقارنة مع غيره مف فقرات ىذا المحور لفقرةيذه الالحسابي 

بع بأف أحد أىـ األسباب لمنشوا النزاعات المالية الفصل الرا يوىذا يؤكد عمى ما ذكر سابقًا ف 
ـْ أكثر ما يعانيو  أيضاً وىو  ،توفر الدورة المستندية المالية الصحيحةىو عدـ  المالي الُمَحك 

وكذلؾ  ،(2013وىو متوافق مع ما توصمت لو دراسة )حمس، مف مشاكل عند قيامو بالتحكيـ
د أىـ أسباب النزاعات المالية التي تحاؿ ما أجمع عميو المختصوف الذيف تـ مقابمتيـ بأف أح
ـْ وىو كذلؾ أكثر ما يعانيو  ،لمتحكيـ المالي ىي عدـ وجود دورة مستنديو سميمة خبلؿ الُمَحك 

 .عممية التحكيـ

أف لتوفر طرؽ وقواعد االثبات الصحيحة والسميمة إلى نتيجة ىذه الفرضية فسر تمكف أف ي
ـْ مينة والتزاـ وتوفر قوانيف ولوائح تنظيمية تنظـ ىذه ال المالي بيا القدرة في الوصوؿ إلى الُمَحك 

مما يزيد مف ثقة المتخاصميف بصحة ىذا القرار وبمدػ  ،قرار تحكيمي سميـ يصعب الطعف فيو
مما يدفع الى زيادة المجوا إلى التحكيـ كوسيمة موثوقة لحل النزاعات  ،سبلمة العممية التحكيمية

 المالية.
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ن الذين لدييم المؤىالت الكافية لمقيام بالتحكيم ون الماليوالمحكم توفري :الفرضية السادسة
 المالي في فمسطين.

درجػة الموافقػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.5.11النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 1وىي المتوسطة 

 (5.23جدول )

ْم  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)حتمال المتوسط الحسابي وقيمة اال  " الماليالُمَحكَّ
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3.  
ـْ قدرات يوجد مف يقدـ المساعدة لتطوير  المالي الُمَحك 

 5 0.000* 5.96 73.62 0.78 3.68 الفمسطيني

1.  
ـْ لدػ  المالي الفمسطيني المعرفة القانونية الكافية لمقياـ الُمَحك 

 6 0.000* 6.19 73.19 0.73 3.66 لمطعف  بميمة التحكيـ تمنع مف تعرض قراره

1.  
بعتبر الحصوؿ عمى رخصة محكـ مالي كافية لمقياـ بميمة 

 8 0.019* 2.13 65.11 0.82 3.26 التحكيـ المالي عمى أكمل وجو

4.  
ـْ  المالي في فمسطيف مؤىل ولديو الخبرة بشكٍل كاٍؼ الُمَحك 

 4 0.000* 8.30 75.32 0.63 3.77 لمقياـ بميمة التحكيـ في النزاعات المالية بشكل صحيح

5.  
ـْ لدؼ  المالي الفمسطيني المؤىبلت التي تؤىمو لمتحكيـ الُمَحك 

 9 0.139 1.10 62.98 0.93 3.15 في المنازعات المالية الدولية

6.  
ـْ لدؼ  المالي الفمسطيني المعرفة بالمؤسسات التي تعنى الُمَحك 

 10 0.360 0.36 60.85 0.81 3.04 بالتحكيـ اإلقميمي والدولي

7.  
ـْ تعتبر األتعاب التي يتقاضاىا  المالي كافية ومبلئمة لما الُمَحك 

 7 0.001* 3.30 67.66 0.80 3.38 يبذلو مف جيد ووقت في التحكيـ 

8.  
ـْ يتـ المجوا في الغالب إلى  كخبير يقدـ رأؼ مالي أكثر الُمَحك 

 2 0.000* 9.12 80.00 0.75 4.00 مف أف يكوف محكـ مالي يفصل في النزاع 

9.  
ىناؾ العديد مف الصعوبات والمشاكل في مجاؿ مينة التحكيـ 

 1 0.000* 10.86 80.85 0.66 4.04 المالي يعانييا المحكـ
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 3 0.000* 6.79 77.02 0.86 3.85  يوجد كفاية بأعداد المحكميف المالييف في الوقت الحالي  .30

  0.000* 10.66 71.66 0.37 3.58 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة* 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:5.11مف جدوؿ )

نة ىناؾ العديد مف الصعوبات والمشاكل في مجاؿ ميالتاسعة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أؼ أف المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكمية مف  4.04ساوؼ ي" التحكيـ المالي يعانييا المحكـ

لذلؾ تعتبر  0.000 تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 10.86 ، قيمة االختبار%80.85 النسبي
ابة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستج ،α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة

مف قبل بشدة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة  1وىي درجة الموافقة المتوسطة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

ـْ لدؼ السادسة " لمفقرةالمتوسط الحسابي  - المالي الفمسطيني المعرفة بالمؤسسات التي الُمَحك 
، قيمة %60.85لمتوسط الحسابي النسبي أؼ أف ا 3.04ساوؼ ي "تعنى بالتحكيـ اإلقميمي والدولي

دالة غير لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.360 تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  0.36االختبار 
ال مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة  ،α ≤ 0.05 إحصائيًا عند مستوػ داللة

مف  متوسطة موافقة يعني أف ىناؾ وىذا 1وىي درجة الموافقة المتوسطة عف  يختمف جوىريا
 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.58 بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ  -
لذلؾ يعتبر  0.000 تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  10.66 %، قيمة االختبار71.66يساوؼ 
ـْ  "مجاؿ  مما يدؿ عمى أف متوسط  ،α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوػ داللة داؿ" الماليالُمَحك 

وىذا يعني  ،1وىي درجة الموافقة المتوسطة درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريًا عف 
 .أف ىناؾ موافقة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ

ىناؾ العديد مف تاسعة "اللمفقرة المتوسط الحسابي مف خبلؿ النتائج السابقة يتضح أف و  
" قد وقع في المرتبة األولي الصعوبات والمشاكل في مجاؿ مينة التحكيـ المالي يعانييا المحكـ

وىذا يدلل عمى وجود أىمية مرتفعة لوجود العديد مف المشاكل  ،فيما يخص ىذا المحور
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ـْ والصعوبات التي يواجييا  بنود ىذا  مقارنو بباقي ،المالي وتؤثر عمى مجاؿ عمموالُمَحك 
الحموؿ ليا لتسييل عممو والعمل عمى توسيع انتشار مينة  دالتي ىي بحاجة ال يجاالمحور، و 

ـْ لدؼ  السادسة " لمفقرةالمتوسط الحسابي كما يبلحع أف  ،التحكيـ المالي المالي الفمسطيني الُمَحك 
، كما يبلحع ت المحور" األدنى لبقية فقرا المعرفة بالمؤسسات التي تعنى بالتحكيـ اإلقميمي والدولي

ـْ وبالتالي يبيف أف ىناؾ ضعف في معرفة  دالة إحصائياً غير ىذه الفقرة  أف المالي الفمسطيني الُمَحك 
 وىذا يعتبر أمرًا طبيعيًا نظرًا لعدة أسباب . ،بالمؤسسات التي تعنى بالتحكيـ االقميمي والدولي

ـْ أف إلى  نتيجة ىذه الفرضية مكف تفسيري مية والذؼ بيده حور العممية التحكيالمالي ىو مالُمَحك 
، ومف الطبيعي أنو كمما زاد االىتماـ بتطوير وتأىيل وتقديـ العوف والمساعدة مفاتيح حل النزاع

كما أف لتبادؿ الخبرات مع الجيات الميتمة بيذا  ،لممحكـ المالي سينعكس عمى أداؤه وكفااتو
ي في تعزيز وثقل ىذه الكفااة والمقدرة المجاؿ سواا عمى الصعيد المحمي أو الخارجي دور إضاف

 ،مما يؤدؼ إلى سرعة ودقة الحصوؿ عمى قرارات تحكيمية سميمة وعادلة في النزاعات المالية
 وبالتالي فإف نجاح التحكيـ المالي مف نجاح المحكـ.

 
 " عالقة التحكيم المالي بالمتغيرات المؤثرة عميو تحميل فقرات مجال " -

درجػة الموافقػة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.5.14النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 1وىي المتوسطة 

 
 (5.24جدول )

عالقة التحكيم المالي  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " بالمتغيرات المؤثرة عميو

 الفقرة م

وس
لمت

ا
بي
سا
الح

ط 
 

ي  ر
عيا
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الخت

ة ا
قيم

 

ة )
مالي

الحت
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S
ig

).
 

يب
لترت

ا
 

3.  
الموجودة حاليًا والتي تنظـ  جراااتتعتبر األنظمة والموائح واإل

 1 0.000* 6.95 74.47 0.71 3.72 مبلئمةو  التحكيـ المالي كافية
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1.  
ذوؼ الخبرة والتأىيل تساعد  ىناؾ عدد كاٍؼ مف المحكميف المالييف

 2 0.000* 5.09 71.49 0.77 3.57 عمى نجاح وانتشار التحكيـ المالي 

 5 0.019* 2.13- 54.89 0.82 2.74 لدػ المجتمع الفمسطيني الثقافة الكافية عف التحكيـ المالي   .1

4.  
تعمل الجيات والمؤسسات التي تعنى بالتحكيـ المالي بشكل كافي 

 4 0.042* 1.77 63.83 0.74 3.19 انتشارهو  لممساىمة في دعمو

5.  
يوجد إلزامية بتنفيذ القرار التحكيمي في المنازعات المالية مف 

 3 0.004* 2.77 67.23 0.90 3.36  الجيات ذات العبلقة بو

  0.000* 3.78 66.38 0.58 3.32 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة* 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:5.14مف جدوؿ )

الموجودة حاليًا والتي  جراااتتعتبر األنظمة والموائح واإل األولى "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أؼ أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  3.72ساوؼ ي"  مبلئمةو  تنظـ التحكيـ المالي كافية

 0.000 تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 6.95  ، قيمة االختبار%74.47 الحسابي النسبي
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة  ،α ≤0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف  1وىي درجة الموافقة المتوسطة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 " لدػ المجتمع الفمسطيني الثقافة الكافية عف التحكيـ المالي الثالثة " لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
القيمة وأف  2.13-، قيمة االختبار %54.89أؼ أف المتوسط الحسابي النسبي  2.74ساوؼ ي

 ≤0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوػ داللة 0.019 تساوؼ  (Sig).االحتمالية 

α،  درجة الموافقة عف  انخفضمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
 مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. موافقةغير  وىذا يعني أف ىناؾ 1وىي المتوسطة 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.32 بشكل عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوؼ  -
لذلؾ يعتبر  0.000 تساوؼ  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  3.78 مة االختبار%، قي66.38يساوؼ 
 ≤0.05 داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة"  عبلقة التحكيـ المالي بالمتغيرات المؤثرة عميو "مجاؿ 
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α،  درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمف جوىريًا عف
 ىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.و  1وىي المتوسطة 

المتوسط كما يظير بأف  ،وىذا يعنى أف جميع الفرضيات التي تـ وضعيا ذات داللة احصائية 
الموجودة حاليًا والتي تنظـ التحكيـ  جراااتتعتبر األنظمة والموائح واإل األولى "لمفقرة الحسابي 

 جراااتاألنظمة والموائح واإل" قد كاف في المرتبة األولى مما يدلل عمى أف بلئمةالمالي كافية وم
تعتبر األكثر مناسبة إلى حٍد ما مقارنة بباقي العوامل األخرػ المؤثرة عمى واقع  الموجودة حالياً 
 التحكيـ المالي.

قافة الكافية عف لدػ المجتمع الفمسطيني الث الثالثة " لمفقرةالمتوسط الحسابي كما يبلحع بأف 
 موافقةغير  أف ىناؾكما لوحع  ،" ىي األدنى مقارنة بباقي متوسطات المحورالتحكيـ المالي

مما يبيف أف مازاؿ ىناؾ ضعف لدػ المجتمع الفمسطيني  ،مف قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
 بثقافة التحكيـ المالي

تأثير عمى واقع التحكيـ المالي  اور ليأف جميع فقرات ىذا المح ذلؾ إلى سبب فىتفسير اليمكف 
مما يدؿ عمى أف ليذه  ،كاف أكثر ىذه العناصر تأثيراً  جراااتإال أف وجود الموائح واألنظمة واإل

فموال وجود قانوف يبيح  ،القوانيف األىمية الكبيرة في وجود التحكيـ المالي في فمسطيف مف عدمو
وغيرىا مف النزاعات سواا في  ،حل النزاعات الماليةالتحكيـ لبقي القضاا ىو الوسيمة الوحيدة ل

 .الت أو الطب أو التأميف أو غيرىامجاؿ المقاو 

كما أف القيمة المنخفضة لممتوسط الحسابي والخاص بفقرة وجود الثقافة الكافية لمتحكيـ المالي 
 ـ في المجتمعيعزػ ىذا بأف التحكيو  لدػ المجتمع الفمسطيني يبيف أف ىناؾ قصور بيذه الثقافة

 مازاؿ في بداياتو األولى وىو بحاجة لمف يرعاه ويعمل عمى نشرة وتوعية الناس بو.

 الفرضية السابعة:

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ال 
شخصية ُتعزى لمبيانات ال التحكيم المالي في فمسطيناستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع 

عدد سنوات الخبرة في مجال  ،الشيادة المينية ،الدرجة العممية ،التالية: )الفئة العمرية
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الفئة التحكيمية التي ينتمي ليا  ،الخبرة في مجال التحكيم المالي ،المحاسبة والتدقيق
 المستجيب(.

لػػة إحصػػائية " لمعرفػػة مػػا إذا كػاف ىنػػاؾ فػروؽ ذات داللعينتػػيف مسػتقمتيف T تػـ اسػػتخداـ اختبػار "
وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانػات. كػذلؾ تػـ اسػتخداـ اختبػار" 

لمعرفػػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية وىػػػذا االختبػػػار معممػػػي  التبػػػايف األحػػػادؼ"
 متوسطات أو أكثر. 1يصمح لمقارنة 

 ويشتق مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
ُتعزى إلى الفئة  التحكيم المالي في فمسطيناستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع 

  العمرية.

 يمكف استنتاج ما يمي:(  5.15الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م

أقػػل مػػف مسػػتوػ الداللػػة " ختبػػار" التبػػايف األحػػادؼ المقابمػػة ال (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 
0.05 ≥ α " وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات  ثقافة التحكيـ، الموائح واألنظمة " لممجاليف

داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ ىػػػذيف المجػػػاليف تعػػػزػ إلػػػى الفئػػػة 
 حيػػػث يبػػػدو أف ىػػػذه الفئػػػة أكثػػػر تجربػػػة ،ة فػػػأكثرسػػػن 55العمريػػػة وذلػػػؾ لصػػػالح الػػػذيف أعمػػػارىـ 

كػػذلؾ  ،معرفػػة بثقافػػة التحكػػيـ لػػدػ المجتمػػع لمػػا ليػػـ مػػف تجربػػة خػػبلؿ سػػنوات عمػػرىـ وعمميػػـو 
 .معرفة نقاط القوة والضعف في الموائح واألنظمة المعموؿ بيا في مجاؿ التحكيـ المالي 

أكبػر مػف  (.Sig)ف أف القيمػة االحتماليػة فقػد تبػي ،أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعػة
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات  0.05مستوػ الداللة 

وذلؾ ، الفئة العمريةتقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزػ إلى 
ميػػع الفئػػات العمريػػة التػػي تعمػػل فػػي التحكػػيـ يواجييػػا بشػػكل عػػاـ جو  ألف بقيػػة المجػػاالت يعايشػػيا

 أعمارىـ. عفالمالي في عينة الدراسة وتؤثر عمييـ بنفس الطريقة بغض النظر 
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 الفئة العمرية – "التباين األحادي اختبار" نتائج  (:8..8جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
سنة  55 54-45من  44-35من  35أقل من  

 فأكثر
 0.006* 4.678 3.86 3.09 3.60 3.31 .ثقافة التحكيـ

 0.004* 5.203 4.07 3.59 4.04 3.50 .الموائح واألنظمة

 0.785 0.356 3.24 2.99 3.13 2.80 .الجيات والمؤسسات المعنية

 0.816 0.312 3.67 3.37 3.50 3.58 .أطراؼ النزاع

 0.580 0.662 3.99 3.65 3.74 3.78 .طرؽ وقواعد اإلثبات

ـْ   0.259 1.389 3.76 3.56 3.62 3.33 .الماليالُمَحك 

 0.180 1.708 3.00 3.32 3.47 3.00 .عبلقة التحكيـ المالي بالمتغيرات المؤثرة عميو

 0.249 1.424 3.66 3.37 3.57 3.34 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة  * 

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
ُتعزى إلى الدرجة  التحكيم المالي في فمسطيناستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع 

 .العممية

 يمكف استنتاج ما يمي:(  5.16الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م

أقػل مػف مسػتوػ الداللػة " لعينتػيف مسػتقمتيفT مػة الختبػار"المقاب (.Sig)تبػيف أف القيمػة االحتماليػة 
0.05 ≥ α " وبػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتنتاج أنػػػو توجػػػد فػػػروؽ ذات  الجيػػػات والمؤسسػػػات المعنيػػػة " لمجػػػاؿ

داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات تقػػػديرات عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ ىػػػذا المجػػػاؿ تعػػػزػ إلػػػى الدرجػػػة 
 وريوس.وذلؾ لصالح الذيف درجتيـ العممية بكال ،العممية

، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ قيػػػاـ ىػػػذه الجيػػػات والمؤسسػػػات المعنيػػػة بػػػالتحكيـضػػػرورة اىتمػػػاـ  يبػػػيفوىػػػذا  
المحكميف  المعرفة في مجاؿ التحكيـ المالي لدػو  ةمقدر ال الجيات والمؤسسات بالعمل عمى تنمية
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مػػػة لكػػػي يكونػػوا عمػػػى درجػػة مبلئ وذلػػؾ ،الدرجػػػة العمميػػة " البكػػػالوريوس" المػػالييف، ممػػػف يحممػػوف 
 .لمقياـ بيذا الدور ومؤىمة بالشكل الكافي

أكبػر مػف  (.Sig)فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة  ،أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعػة
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات  0.05مستوػ الداللة 

 .الدرجػػة العمميػػةوالمجػػاالت مجتمعػػة معػػا تعػػزػ إلػػى تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذه المجػػاالت 
ويعزػ ذلؾ إلى أف بقية المتغيرات يبلمسيا ويعايشيا بنفس الدرجة كبًل مف حممة البكػالوريوس أو 

 .مف حممة الماجستير فأعمي 

 الدرجة العممية – " لعينتين مستقمتينT  اختبار"نتائج  (:5..8جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
ماجستير  بكالوريوس 

 فأعمى

 0.606 0.520 3.40 3.48 .ثقافة التحكيـ

 3.92 3.80 .الموائح واألنظمة
-

0.820 
0.417 

 0.022* 2.365 2.75 3.29 .الجيات والمؤسسات المعنية

 0.243 1.183 3.37 3.59 .أطراؼ النزاع

 3.78 3.73 .طرؽ وقواعد اإلثبات
-

0.352 
0.727 

ـْ   0.505 0.672 3.54 3.61 .الماليالُمَحك 

 0.927 0.092 3.31 3.33 .عبلقة التحكيـ المالي بالمتغيرات المؤثرة عميو

 0.326 0.993 3.43 3.54 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة  *      

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)مستوى معنوية  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -
الشيادة ُتعزى إلى  التحكيم المالي في فمسطيناستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع 

 .المينية
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المقابمة الختبار  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية  5.17الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة، وبذلؾ  0.05أكبر مف مستوػ الداللة " التبايف األحادؼ"

يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ 
 ىذه المجاالت تعزػ إلى الشيادة المينية. 

 الشيادة المينية – "التباين األحادي اختبار" نتائج  (:7..8جدول )

 المجال

 المتوسطات

ختبا
 اال

مة
قي

ية  ر
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

مدقق 
حسابات 
 مرخص

فاحص 
 حسابات

محاسب 
قانوني 
 عربي

 أخرى 

 0.882 0.220 3.47 3.65 3.46 3.50 .ثقافة التحكيـ

 0.807 0.326 3.89 4.00 4.00 3.83 .الموائح واألنظمة

 0.367 1.089 3.53 3.20 3.34 2.91 .الجيات والمؤسسات المعنية

 0.994 0.026 3.56 3.50 3.50 3.56 .أطراؼ النزاع

 0.901 0.193 3.81 3.89 3.76 3.75 .طرؽ وقواعد اإلثبات

ـْ   0.313 1.233 3.82 3.64 3.69 3.51 .الماليالُمَحك 

 0.448 0.908 3.17 3.58 3.44 3.21 .عبلقة التحكيـ المالي بالمتغيرات المؤثرة عميو

 0.714 0.456 3.62 3.62 3.58 3.47 جميع المجاالت معا

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
عدد ُتعزى إلى  التحكيم المالي في فمسطيناستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع 

 .سنوات الخبرة

 المقابمة الختبار (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.18الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة، وبذلؾ  0.05أكبر مف مستوػ الداللة " يف األحادؼالتبا"

يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ 
، وقد يكوف السبب في ىذه المجاالت تعزػ إلى عدد سنوات الخبرة في مجاؿ المحاسبة والتدقيق
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وجود ىذه الفروؽ، لطبيعة التحكيـ الذػ مازاؿ يعتبر مجااًل ومينًة جديدة وحديثة عمى وراا عدـ 
الواقع الفمسطيني، وبالتالي لف يكوف ىناؾ فرقًا وتأثيرًا لعدد سنوات الخبرة في مجاؿ المحاسبة 

 لدػ أفراد العينة، فالتحكيـ يعتبر جديدًا عمى الجميع بغض النظر عف خبرتو في مجاؿوالتدقيق 
 المحاسبة والتدقيق.

مجال المحاسبة  عدد سنوات الخبرة – "التباين األحادي اختبار" نتائج  (:5..8جدول )
 والتدقيق

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 16أقل من 
 سنة

16-20 
 سنة

أكثر من 
 سنة 20

 0.434 0.850 3.35 3.39 3.57 .ثقافة التحكيـ

 0.687 0.378 3.76 3.91 3.87 .ح واألنظمةالموائ

 0.823 0.196 3.14 3.11 2.97 .الجيات والمؤسسات المعنية

 0.536 0.633 3.45 3.38 3.62 .أطراؼ النزاع

 0.636 0.458 3.77 3.66 3.81 .طرؽ وقواعد اإلثبات

ـْ   0.319 1.172 3.64 3.66 3.48 .الماليالُمَحك 

 0.526 0.653 3.17 3.40 3.37 .ات المؤثرة عميوعبلقة التحكيـ المالي بالمتغير 

 0.957 0.044 3.47 3.50 3.51 جميع المجاالت معا

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
الخبرة في ُتعزى إلى  التحكيم المالي في فمسطيناستجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع 

 .ماليمجال التحكيم ال

 

 



146 
 

 يمكف استنتاج ما يمي:( 5.19الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م

أقػػل مػػف مسػػتوػ الداللػػة " المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػادؼ  (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 
0.05 ≥ α " وبذلؾ يمكف استنتاج أنػو توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية  الموائح واألنظمة " لمجاؿ

ت عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػػذا المجػػاؿ تعػػزػ إلػػى الخبػػرة فػػي مجػػاؿ التحكػػػيـ بػػيف متوسػػطات تقػػديرا
حيػث أف أصػحاب  ،مػرات 10أكثر مف  المالي وذلؾ لصالح الذيف لدييـ خبرة في مجاؿ التحكيـ

الخبػرة األكثػر فػي مجػاؿ التحكػيـ ىػـ مػف واجيػوا وعممػوا بشػكل أفضػل مػف غيػرىـ نقػاط الضػػعف 
 .وتؤثر عمى فاعميتو  ،مة الي تنظـ عممية التحكيـ الماليوالقوة والثغرات في الموائح واألنظ

أكبػر مػف  (.Sig)فقػد تبػيف أف القيمػة االحتماليػة  ،أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعػة
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات  0.05مستوػ الداللة 

ه المجػػاالت والمجػػاالت مجتمعػػة معػػا تعػػزػ إلػػى الخبػػرة فػػي مجػػاؿ تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ ىػػذ
يواجييػا بشػكل عػاـ كػل مػف يعمػل فػي مجػاؿ و  التحكيـ المالي، وذلؾ ألف بقية المجاالت يعايشيا

التحكػػػيـ المػػػالي فػػػي المجتمػػػع الفمسػػػطيني بغػػػض النظػػػر عػػػف مػػػدػ الخبػػػرة التػػػي لديػػػو فػػػي مجػػػاؿ 
  التحكيـ.

 الخبرة في مجال التحكيم المالي – "لتباين األحادي ااختبار" نتائج  (:1..8جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

لم أمارس 
 التحكيم بعد

أقل من 
 مرات 5

إلى  5من 
 مرات 10

أكثر من 
 مرات 10

 0.493 0.814 3.33 3.67 3.40 3.43 .ثقافة التحكيـ

 0.035* 3.136 3.95 3.73 3.93 3.00 .الموائح واألنظمة

 0.992 0.031 3.09 2.99 3.08 3.10 .الجيات والمؤسسات المعنية

 0.413 0.976 3.67 3.70 3.36 3.67 .أطراؼ النزاع

 0.410 0.983 3.98 3.70 3.73 3.42 .طرؽ وقواعد اإلثبات

ـْ   0.742 0.416 3.73 3.57 3.56 3.50 .الماليالُمَحك 
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 0.352 1.120 3.46 3.10 3.39 2.90 .يرات المؤثرة عميوعبلقة التحكيـ المالي بالمتغ

 0.849 0.267 3.60 3.51 3.48 3.35 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوػ داللة  * 

بين متوسطات  (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -
الفئة ُتعزى إلى  التحكيم المالي في فمسطينراسة حول واقع استجابات أفراد عينة الد

 .التحكيمية

 المقابمة الختبار (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.10الموضحة في جدوؿ )ف النتائج م
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة، وبذلؾ  0.05أكبر مف مستوػ الداللة " "التبايف األحادؼ

جد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ يمكف استنتاج أنو ال تو 
 ىذه المجاالت تعزػ إلى الفئة التحكيمية. 

 الفئة التحكيمية  – "التباين األحادي اختبار" نتائج  (:5.35جدول )  

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 الثالثة ج الثانية ب األولى أ 

 0.232 1.509 3.42 3.20 3.70 .ثقافة التحكيـ

 0.929 0.074 3.86 3.87 3.79 .الموائح واألنظمة

 0.726 0.322 3.04 3.34 3.00 .الجيات والمؤسسات المعنية

 0.551 0.605 3.52 3.20 3.56 .أطراؼ النزاع

 0.960 0.041 3.76 3.73 3.71 .طرؽ وقواعد اإلثبات

ـْ   0.428 0.866 3.57 3.46 3.73 .الماليالُمَحك 

 0.913 0.091 3.34 3.24 3.28 .عبلقة التحكيـ المالي بالمتغيرات المؤثرة عميو

 0.784 0.245 3.50 3.40 3.56 جميع المجاالت معا
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  :جـــــائــالنت 6.1

ـ التحكيـ سبيف والمدققيف الفمسطينية لعبت الدور األىـ في تنظينقابة المحاأظيرت الدراسة أف 
 يالتاألخرػ يمكف تقسيـ النتائج وىى مازالت تقوـ بيذا الدور، ىذا و  واالىتماـ بو، المالي

  .عمى الفرضيات التي تـ وضعيا ليذه الدراسة وذلؾ بنااً  ،إلى عدة محاورالدراسة توصمت إلييا 

 ة التحكيم المالي في المجتمع الفمسطينيفيما يتعمق بثقاف :أوالً 

، وىذا ما بينتو النسبة المرتفعة ليذه كيـ المالي في المجتمع الفمسطينيوجد أف ىناؾ حاجة لمتح
ى مما يدلل عم ،%، مف قبل أفراد العينة98.30الفقرة حيث بمغ المتوسط الحسابي النسبي ليا 

بأف  االستبانةفي المجتمع، كما تظير نتائج  عمى وجود حاجة لمتحكيـ الماليالموافقة الشديدة 
بالوعي بالتحكيـ المالي وانتشاره لدػ المجتمع الفمسطيني، ويمكف أف يعزػ ذلؾ  ىناؾ ضعف

 لعدة أمور منيا: 

 .عدـ كفاية المؤسسات التي تعنى بالتحكيـ المالي 
  مما  ،الخارجي العالـ وبيفاالحتبلؿ اإلسرائيمي وحصاره وتقطيعو ألوصاؿ الوطف فيما بينو

 يمنع ويعيق نقل المعرفة والخبرة في مجاؿ التحكيـ المالي.
  عدـ بذؿ الجيات الرسمية جيودىا الكافية لتوسيع انتشار التحكيـ المالي، سواا مف خبلؿ

 المتخاصمةالجياز القضائي لؤلطراؼ تشجيع و تطوير القوانيف، منح التراخيص لممراكز، 
 بالمجوا لمتحكيـ ... إلخ

ف ىناؾ إقباؿ متزايد عمى فض النزاعات مف خبلؿ التحكيـ المالي فإ ،عمى الرغـ مف ذلؾ ولكف
 ليذه الفقرة. %74.04في فمسطيف وىو ما بينو المتوسط الحسابي النسبي بنسبة 

  فيما يخص الموائح واألنظمة :ثانياً 

ف إحيث  ،ماليوجد أف ىناؾ حاجو ضرورية لتطوير القوانيف واألنظمة التي تعنى بالتحكيـ ال
التي كانت في ، و % ليذه الفقرة82.13ىو  االستبانةالمتوسط الحسابي النسبي وحسب تحميل 

  .األولى مقارنة ببقية الفقرات في نفس المجاؿ مرتبةال
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 جيات والمؤسسات المعنية بالتحكيمفيما يتعمق بال :ثالثا

كيـ المالي حاليًا تبذؿ جيودىا تبيف أف أفراد عينة الدراسة يروف أف المؤسسات المعنية بالتح
كما يرػ  ،%70.21وذلؾ بمتوسط حسابي نسبي  ،لنشر وتطوير التحكيـ المالي في فمسطيف

كذلؾ القصور بالنسبة لوجود الجيات  ،أفراد العينة بوجود قصور بكفاية عدد ىذه المؤسسات
 .الداعمة والحامية لممحكـ المالي في حاؿ تعرضو ألؼ ضرر بسبب طبيعة عممو

الخاصة بيذا البحث  االستبانةتجميعيا مف األسئمة المفتوحة بتـ وجد مف خبلؿ اإلجابات التي و 
 :ما يمي

 عدـ وجود عدالة في توزيع القضايا عمى المحكميف مف الجيات والمؤسسات المعنية. 
  مالي والمساىمة في دعمو وانتشاره.بأىمية التحكيـ ال الجياز القضائي عميوضعف وعي 
  نسبة العمولة التي تحصميا نقابة المحاسبيف والمراجعيف عمى القضايا التي تحوليا ارتفاع

% مف قيمة االتعاب التي 35ف ىذه النسبة بمغت إلممحكميف المالييف مف خبلليا، حيث 
ـْ يتقاضاىا  المالي عف القضية، مما يدفعو لزيادة أجره لكي يتبقى لو ما يبلئـ مجيوده الُمَحك 

 الرتفاع أتعابو.المالي عزوؼ المتخاصميف مف المجوا لمتحكيـ ل ؤدؼسيوبالتالي  ،ووقتو

 فيما يخص أطراف النزاع :رابعاً 

% 73.19يظير أف أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي نسبي  االستبانةمف خبلؿ نتائج تحميل 
كيـ بأف ىناؾ تزايد في أعداد النزاعات التي يرغب أطرافيا بالتوصل لحميا مف خبلؿ التحيروف 

وىذا يؤكد عمى ما  ،وقد كانت األعمى نسبة مف باقي فقرات ىذا المجاؿ ،المالي بداًل مف القضاا
جاا في محور ثقافة التحكيـ مف وجود حاجو لمتحكيـ المالي كما ذكر سابقًا، كما وجد بأف ىناؾ 

ة عمى وجود ثقمف عينة الدراسة، وىو يدلل %  72.17موافقة بمتوسط حسابي نسبي بمقدار 
% بوجود 71.49وكذلؾ بمقدار  ،مف قبل أطراؼ النزاع بحل خبلفيـ مف خبلؿ التحكيـ المالي

ـْ نزاع مع تعاوف مف طرفي ال  المتخاصميف، وىي تدلل عمى اقتناع المالي ومتطمباتوالُمَحك 
  بالتحكيـ المالي كوسيمة مبلئمة لحل نزاعيـ .
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 فيما يخص طرق وقواعد اإلثبات :خامساً 

المنصوص عمييا بقانوف  جراااتج التحميل بأف ىناؾ التزاـ بدرجة كبيرة باإليظير مف نتائ
ف المتوسط الحسابي النسبي ليذه الفقرة بمغت إالتحكيـ أثناا القياـ بالتحكيـ، حيث 

المنصوص عمييا بقانوف  جراااتف عدـ االلتزاـ بيذه اإلإحيث  ،وىذا أمر طبيعي،83.83%
 بغض النظر عف مجاؿ التحكيـالتحكيـ يبطل القرار التحكيمي 

كما وجد أف ىناؾ قصور في توفر الدورة المستندية المالية الصحيحة في النزاعات التي تحاؿ 
% وتعتبر األقل قيمة 57.02ف المتوسط الحسابي النسبي ليذه الفقرة ىو إحيث  ،لمتحكيـ المالي

  .مف ضمف فقرات مجاليا

ْم فيما يخص  :سادساً   الماليالُمَحكَّ

ىناؾ موافقة وبشدة مف قبل أفراد العينة عمى الفقرة التي تتعمق بوجود العديد مف وجد أف 
ـْ الصعوبات والمشاكل التي يعانييا  حيث بمغ متوسط الوزف  ،في مجاؿ مينة التحكيـالُمَحك 

ـْ وفى المقابل ىناؾ قصور في معرفة  ،%80.85النسبي ليذه الفقرة  المالي الفمسطيني الُمَحك 
حيث بمغ متوسط الوزف النسبي ليذه الفقرة  ،ة والدولية التي تعنى بالتحكيـقميميبالمؤسسات اإل

60.85.% 

وىو بحاجة  ،في فمسطيففي النياية يمكف القوؿ بأف التحكيـ المالي مازاؿ في بداياتو األولى 
 لمجيات الراعية والداعمة والميتمة لموصوؿ لما وصل لو عمى األقل مف حولنا .
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 :تالتوصــــيا 6.2

وجوب وجود تعاوف بيف المؤسسات والجيات المعنية بالتحكيـ عمى مستوػ الوطف مف أجل  .1
 نشر الوعي لدػ المجتمع بثقافة التحكيـ المالي وأىميتو .

ضرورة اىتماـ المؤسسات التعميمية مثل الجامعات والكميات مثل كمية التجارة عمى طرح  .2
القانوف التجارؼ، مف أجل إعداد وتأىيل عنى بالتحكيـ المالي عمى غرار مساؽ مساقات تُ 

 الطبلب ليكونوا عمى معرفة كافية ومبلئمة بالتحكيـ المالي وجوانبو .
يجاد جية مستقمة تيتـ بصورة أساسية بالتحكيـ والمحكميف بغض النظر عف إالعمل عمى  .3

 :مجاؿ تحكيميـ وتعمل عمى
 اإلشراؼ عمى عمميـ ومراجعة قراراتيـ التحكيمية. 
 عرفة والخبرة فيما بينيـ. نقل الم 
 عمل عمى تأىيميـ وتطوير قدراتيـال. 
 تذليل المشاكل والعقبات التي يقابموىا وتوفير متطمباتيـ. 
 ,المحافظة عمى حقوقيـ، وضماف حصوليـ عمى أتعابيـ العادلة 
 الدوليةو  تمثيميـ لدػ المحافل اإلقميمية. 
 توفير الحماية والدعـ ليـ.  
  لدػ المجتمعنشر الوعي بالتحكيـ. 
 مصدر لممعمومات لمباحثيف والميتميف في الموضوع. 

والجمعيات بوضع بنود في  وجود إلزامية مف قبل الجيات التي تقـو بالترخيص لمشركات .4
بالمجوا إلى التحكيـ المالي في حاؿ نشأ أؼ نزاع  تمؾ الشركات والجمعيات تأسيسعقود 
 . مع الغيرمالي 

 مالي.لمحصوؿ عمى رخصة محكـ  وط حازمةطيني، بوضع شر تطوير قانوف التحكيـ الفمس .5
تخفيض نسبة ما يتقاضاه مركز التحكيـ بنقابة المحاسبيف مف أتعاب القضايا التي يحيميا  .6

ـْ % مف قيمة ما يحصمو 35لممحكميف، حيث تبمغ ىذه النسبة  مف أتعاب في ىذه الُمَحك 
  القضايا، وىي نسبة مرتفعة جدًا مقابل ما يقدمو المركز.
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مع  ،ضرورة إلزاـ الشركات والشركاا عمى وجود نظاـ محاسبي ودورة مستنديو مالية صحيحة .7
  ذات العبلقة عمى ذلؾ. جياتوجود نظاـ رقابي ومحاسبي فعاؿ مف قبل ال

وجود قاعدة بيانات لدػ الجيات الرسمية مثل وزارة العدؿ بكل ما يتعمق بالمحكميف وقضايا  .8
مت فييا، يا أو النزاعات التي تـ الفصل بيا، والجيات التي حك  وبطبيعة ىذه القضا ،التحكيـ

كذلؾ القضايا المصدقة والمطعوف بيا، وذلؾ لموقوؼ عمى ما نحف عميو ومد الميتميف و 
حيث تبيف لمباحث عدـ وجود  ،والباحثيف والجيات المعنية بالمعمومات واإلحصااات الصحيحة

   مثل ىذه القاعدة.
 

 : المقترحةتقبمية المسالدراسات  6.3
 مكانية استخدامو في البيئة الفمسطينية.وا  لكتروني التحكيـ المالي اإل 
 .التحكيـ المالي في المنازعات المالية لدػ المصارؼ العاممة في فمسطيف 
 .استخداـ التحكيـ المالي في منازعات سوؽ الماؿ الفمسطيني 
 ميف العاممة في فمسطيف.التحكيـ المالي في المنازعات المالية لدػ شركات التأ 
  الفمسطينية والقائميف عمييا.والمؤسسات التحكيـ المالي مف وجية نظر أصحاب الشركات 
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www.pcu.ps/Default.aspx?tabid 
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 http://www.aifa-eg.com/Home/arbitration_distinguish  ،ية"القانون
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http://www.pcu.ps/Default.aspx?tabid
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 (1ملحك )

 االستبانةمحكمً لائمة بأسماء 

 

 عًميكاٌ ان اندزجت انعهًٛت اإلظى #

 أظخاذ انًحاظبت أ.د. عهٙ عبدهللا شاٍْٛ 5
انجايعت 

 اإلظاليٛت

 أظخاذ انًحاظبت انًشازك أ.د. جبس ابساْٛى انداعٕز 5
جايعت 

 األشْس

 أظخاذ انًحاظبت انًعاعد ًد يشخٓٗـد. صبس٘ يح 5
جايعت انقدض 

 انًفخٕحت

 أظخاذ انًحاظبت انًعاعد ًد انباشـد. عًاد يح 5
جايعت 

 األشْس

 أظخاذ اإلدازة انًعاعد د. ٔائم حًد٘ انداٚت 1
انجايعت 

 اإلظاليٛت

 أظخاذ االقخصاد ٔانعهٕو انعٛاظٛت انًعاعد د. ظٛف اندٍٚ ٕٚظف عٕدة 5
انجايعت 

 االظاليٛت

 أظخاذ اإلحصاء ٔانسٚاضٛاث انًعاعد ًد بسكاثـد. َافر يح 5
انجايعت 

 االظاليٛت
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 (2ملحك رلم )

 االستبانة

 

 غـــزة-ـة اإلسـالميةالجامعـ

 عمــادة الدراســات العــميـا

 كمــيـة التـجــــــــارة

 ماجستيـر المحاسبــة والتمويـل

 األخ/ ت الفاضل/ة...

 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو...

 الموضوع/ استبانة

 ،،،تحية طيبو وبعد

           :المحاسبة والتمويل بعنواف يقـو الباحث بإعداد دراسة كمتطمب تكميمي لنيل درجة الماجستير في
 (حاالت عممية –التحكيم المالي في فمسطين )

 أرائكـ ووجيات نظركـ كمحكميف مالييف عمى التعرؼ يدؼ إلىتأحد الجوانب الميمة في البحث، و  االستبانة همثل ىذت
المجاؿ والذػ يعتبر في  السباقوف في ىذا معتمديف مف وزارة العدؿ ومبلمسيف لواقع التحكيـ المالي في فمسطيف، وباعتباركـ

حيث آلرائكـ ووجيات نظركـ أىمية كبيرة في ، و بداية خطواتو األولى في فمسطيف وما يمثمو مف أىمية عمى أصعدة مختمفة
كما أف حرصكـ عمى اعطاا المعمومات الكافية بدقة  في فمسطيف المساىمة في التعرؼ عمى واقع التحكيـ المالي الموجود

لذػ  ،ما سيعود بالنفع والخبرة عمى األطراؼ المعنيةبتقييـ افضل لموضوع الدراسة إلى وضوعية سيؤدؼ بدوف شؾ وم
  ،االستبانةسئمة ىذه أيرجى تكرمكـ باإلجابة وبعناية عمى 

ة واستخداميا العممية بما يكفل عدـ الكشف عف آرائكـ المسجم واألمانةبمبادغ السرية  التزاموو يوجو الباحث عنايتكـ إلى 
 حصرًا في نطاؽ البحث العممي.

 ،،،وتفضموا بقبوؿ فائق االحتراـ والتقدير

 د مازن أبورمضانـالباحث/ محم
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ٔزقت االظخباَت 

 

 أواًل : البيانات الشخصية:

 

 سنة فأكثر. 55         54 – 45 مف     44 – 35 مف           35 أقل مف  الفئة العمرية:   

فأعمى  ماجستير        بكالوريوس      الدرجة العممية:  

 أخرػ حدد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   محاسب قانوني عربي  فاحص حسابات   مدقق حسابات مرخصالشيادة المينية: 

:  والتدقيقعدد سنوات الخبرة في مجاؿ المحاسبة
  سنة20أكثر مف          سنة20 – 16    سنة 15 – 10    أقل مف عشر سنوات                
 :التحكيـ الماليالخبرة في مجاؿ 
  مرات 10 أكثر مف   مرات 10 إلى 5 مف    مرات 5 أقل مف  لـ أمارس التحكيـ بعد                 

الفئة التحكيمية التي تنتمى ليا: 
  الثالثة " ج "      الثانية " ب "          األولى " أ "                   

 
 

 

 بنيب  : محب ر ال راسة: 

 

 

 ي  م ا   مت س  م ا   م ا        الفئة # 
 ي  م ا   

     

 ال ح ر ا    -  قب ة التحكيم 

      ُْاك حاجت نهخحكٛى انًانٙ فٙ انًجخًع انفهعطُٛٙ 1

     ُْاك ٔعٙ بانخحكٛى انًانٙ ندٖ انًجخًع انفهعطُٛٙ  2

3 
ٕٚجد ندٖ زجال األعًال انٕعٙ  بانخحكٛى انًانٙ فٙ 

 فهعطٍٛ
     

4 
ُْاك إقبال يخصاٚد عهٗ ف  انُصاعاث يٍ  الل انخحكٛى 

 انًانٙ فٙ فهعطٍٛ
     

5 
ُْاك اَخشاز ٔاظع نف  انُصاعاث يٍ  الل انخحكٛى 

 انًانٙ فٙ فهعطٍٛ
     

6 
ٚ  س االحخالل ٔحصازِ  بشكم  ٛس يباشس ٔظهبٙ عهٗ 

اَخشاز انخحكٛى انًانٙ 
     

7 
ُْاك زضا بشكم عاو عهٗ ٔضع انخحكٛى انًانٙ فٙ 

 فهعطٍٛ
     

 ال ح ر ال بن  - الل ا    ا ن  ة 

1 
حعخبس انقٕاٍَٛ ٔاألَظًت انفهعطُٛٛت انًُظًت نهخحكٛى كافٛت 

 ٔيالئًت نهخحكٛى انًانٙ 
     

2 
ُْاك حاجّ ضسٔزٚت نخطٕٚس انقٕاٍَٛ ٔاألَظًت انخٙ 

 حعُٗ بانخحكٛى انًانٙ
     

3 
ُْاك انخصاو بانقٕاٍَٛ ٔاألَظًت انخٙ حعُٗ بانخحكٛى انًانٙ 

 يٍ قبم انًحكى انًانٙ
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 ي  م ا   مت س  م ا   م ا        الفئة # 
 ي  م ا   

     

 ال ح ر ال بل  - ال  بت  ال  س بت ال   ية  

1 
ُْاك كفاٚت بعدد انً ظعاث انخٙ حعُٗ بانخحكٛى انًانٙ فٙ 

 فهعطٍٛ 
     

2 
ٕٚجد دعى يٍ قبم انجٓاث انحكٕيٛت ٔانسظًٛت انفهعطُٛٛت 

 نهً ظعاث انًعُٛت بانخحكٛى انًانٙ 
     

3 
حبرل انً ظعاث انًعُٛت بانخحكٛى انًانٙ جٕٓدْا نُشس 

 ٔحطٕٚس انخحكٛى انًانٙ فٙ فهعطٍٛ 
     

4 
حخٕفس انجٓاث انفهعطُٛٛت انداعًت ٔانحايٛت نهًحكى انًانٙ 

 ن ًاٌ قساز ححكًٛٙ عادل َٔصّٚ
     

5 
حخٕفس انجٓاث انفهعطُٛٛت انداعًت ٔانحايٛت نهًحكى انًانٙ 

 فٙ حال حعسضّ أل٘ ضسز َخٛجت نخحكًّٛ
     

 ال ح ر ال ا   -    ا  ال  ا  

1 
ٚف م أ سا  انُصا  عس  َصاعٓى عهٗ انخحكٛى انًانٙ 

 بدال  يٍ عسضّ عهٗ انق اء
     

2 
حٕجد  قت بحم انُصا  يٍ  الل انخحكٛى انًانٙ يٍ قبم 

 أ سا  انُصا  
     

      ٚخعأٌ  سفٙ انُصا  يع انًحكى انًانٙ ٔيخطهباحّ 3

4 
ٚهخصو أ سا  انُصا  بانقساز انخحكًٛٙ انرٖ ٚصدز يٍ 

 انًحكى انًانٙ
     

5 
ٚهخصو أ سا  انُصا  بدفع أحعا  ٔيصازٚف عًهٛت 

انخحكٛى انًانٙ 
     

6 
ُْاك حصاٚد فٙ أعداد انُصاعاث انخٙ ٚس ب أ سافٓا 

بانخٕصم نحهٓا يٍ  الل انخحكٛى انًانٙ بدال  يٍ انق اء 
     

       ق ا   ا   بت–ال ح ر ال بم   

1 
ٚهخصو انًحكى باإلجساءاث انًُصٕص عهٛٓا بقإٌَ انخحكٛى 

 أ ُاء قٛايّ بانخحكٛى فٙ َصا  يانٙ
     

2 
حخٕفس  س  ٔ نٛاث إ باث يخعددة ٚعخ ديٓا انًحكى انًانٙ 

فٙ اح اذ قسازِ انخحكًٛٙ 
     

3 
ٚهخصو انًحكى انًانٙ بطس  ٔ نٛاث اإل باث انقإََٛت 

 ٔانًحاظبٛت عُد قٛايّ بانخحكٛى انًانٙ
     

4 
ٚخى حٕفٛس اندٔزة انًعخُدٚت انًانٛت فٙ ق اٚا انُصاعاث 

 انًانٛت عُد حاجت انًحكى أل٘ جصء يُٓا 
     

5 
حخٕفس اندٔزة انًعخُدٚت انًانٛت انصحٛحت فٙ انُصاعاث 

انخٙ ححال نهخحكٛى انًانٙ 
     

6 
حعخبس انطس  ٔاإلجساءاث ٔقٕاعد اال باث انًعخ ديت فٙ 

انخحكٛى انًانٙ كافٛت ٔيالئًت نعًهٛت انخحكٛى انًانٙ 
     

 ال ح ر ال بد  - ال حكم ال بل  

1 
 انًانٙ قدزاث انًحكىٕٚجد يٍ ٚقدو انًعاعدة نخطٕٚس 

 انفهعطُٛٙ
     

2 
ندٖ انًحكى انًانٙ انفهعطُٛٙ انًعسفت انقإََٛت انكافٛت 

 نهقٛاو بًًٓت انخحكٛى حًُع يٍ حعس  قسازِ  نهطعٍ 
     

3 
بعخبس انحصٕل عهٗ ز صت يحكى يانٙ كافٛت نهقٛاو بًًٓت 

 انخحكٛى انًانٙ عهٗ أكًم ٔجّ
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 المشاكل التي تواجهها كمحكم مالي ؟و ماهي الصعوبات -3

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ماهي المتطلبات التي تحتاجها وترى ضرورة وجودها كمحكم مالي ؟ -1

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي  م ا   مت س  م ا   م ا        الفئة # 
 ي  م ا   

     

4 
انًحكى انًانٙ فٙ فهعطٍٛ ي ْم ٔندّٚ ان بسة بشكم  كا   

 نهقٛاو بًًٓت انخحكٛى فٙ انُصاعاث انًانٛت بشكم صحٛ 
     

5 
ند٘ انًحكى انًانٙ انفهعطُٛٙ انً ْالث انخٙ ح ْهّ 

نهخحكٛى فٙ انًُاشعاث انًانٛت اندٔنٛت 
     

6 
ند٘ انًحكى انًانٙ انفهعطُٛٙ انًعسفت بانً ظعاث انخٙ 

 حعُٗ بانخحكٛى اإلقهًٛٙ ٔاندٔنٙ
     

7 
حعخبس األحعا  انخٙ ٚخقاضاْا انًحكى انًانٙ كافٛت ٔيالئًت 

 نًا ٚبرنّ يٍ جٓد ٔٔقج فٙ انخحكٛى 
     

8 
ٚخى انهجٕء فٙ انغانب إنٗ انًحكى ك بٛس ٚقدو زأ٘ يانٙ 

أك س يٍ أٌ ٚكٌٕ يحكى يانٙ ٚفصم فٙ انُصا   
     

9 
ُْاك انعدٚد يٍ انصعٕباث ٔانًشاكم فٙ يجال يُٓت 

انخحكٛى انًانٙ ٚعاَٛٓا انًحكى 
     

      ٕٚجد كفاٚت ب عداد انًحكًٍٛ انًانٍٛٛ فٙ انٕقج انحانٙ   10

    قة التحكيم ال بل   بل ت ي ات ال       لي –ال ح ر ال ب    

1 
حعخبس األَظًت ٔ انهٕائ  ٔاالجساءاث انًٕجٕدة حانٛا  

ٔانخٙ حُظى انخحكٛى انًانٙ كافٛت ٔ يالئًت 
     

2 
ُْاك عدد كا   يٍ انًحكًٍٛ انًانٍٛٛ ذٔ٘ ان بسة 

ٔانخ ْٛم حعاعد عهٗ َجا  ٔاَخشاز انخحكٛى انًانٙ  
     

     ندٖ انًجخًع انفهعطُٛٙ ان قافت انكافٛت عٍ انخحكٛى انًانٙ   3

4 
حعًم انجٓاث ٔانً ظعاث انخٙ حعُٗ بانخحكٛى انًانٙ 

بشكم كافٙ نهًعاًْت فٙ دعًّ ٔ اَخشازِ 
     

5 
ٕٚجد إنصايٛت بخُفٛر انقساز انخحكًٛٙ فٙ انًُاشعاث انًانٛت 

يٍ انجٓاث ذاث انعالقت بّ   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م أ –أم مبلغ ثابت  –في حال قمت بالتحكيم المالي مسبقاً كيف يتم احتساب أتعابك ؟ هل هي )نسبة من قيمة النزاع  -1

 ( ؟ يرجى التوضيح . حسب المدة التي تستغرقها في النظر في حل هذا النزاع والتحكيم فيه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لها وترغب بإضافتها ؟ االستبانةهل هناك أمور أخرى ترغب بإضافتها لم تتطرق  -4
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ،،،شاكراً لكم حسن تعاونكم
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 (3ملحك رلم )                                    

 

 

 

 

 

 

 

قائمة بأسماء المحكمين الماليين المدرجين بمركز       

 التحكيم بنقابة المحاسبين الفلسطينيين

 



رقم القيداالسم رباعي#

236إياد حسن أبو هين 1

237خليل إبراهيم عبد اهلل شقفة 2

238عبد الرزاق حسن عبد الرزاق الشيخ3

239عوني راغب الباشا 4

240إياد منصور مرتجى5

241منذر صبحي السقا6

242رائد عمر أبو علي 7

243محمود محمد سمير المصري 8

244نائل أحمد حمادة 9

245حمدي عطية المزيني 10

267عدنان رشيد عوض 11

246فوزي جمعة الخولي 12

247غسان حمادة الترك 13

248إياد عيسى محمد كريزم14

249غالب كامل صقر15

250سفيان حمادة الترك16

251محمد عبد الفتاح حسين صالح17

252عبد القادر علي الشيخ خليل 18

253نعيم سليمان سليم الرمالوي 19

254إيهاب أنور الترك 20

266ناهض محمود أبو وردة 21

255منير أحمد أحمد 22

256محمد نبيل الريس 23

257نهاد إسحاق أبو هويدي 24

قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل



265شحادة مصطفى بدر الدين 25

264مظفر مصطفى بدر الدين26

258سالمة عبد الغفور القيشاوي27

259حازم ياسر عبد العال 28

260تمارا محمد عدنان إبراهيم لولو 29

261وائل شعبان عودة 30

262خالد عمر الكحلوت31

263ضياء الدين مصباح عزات سكيك32

184أحمد محمد عبد الحميد صالح33

185أنور عدنان محمد نجم34

186ماهر محمود محمد البدري35

187خالد صقر راغب الزطمة36

188حازم فؤاد عرفات عليان37

189حسني حسن محمد الهجين38

190زياد سليم علي الخطيب39

191يوسف حسن حامد عياش40

192زيد محمد زياد بسيسو41

193أمير إبراهيم عبد الرحمن المسحال42

194يحيي علي محمد أبو عيطة43

195أحمد عمر شفيق القيشاوي44

196رائد عبد الهادي حلمي رجب45

197هاني محمد أحمد خليل46

198محمد فكري محمد السراج47

199سعيد محمد أحمد بركه48

200أشرف غازي محمد عرار49

201حسام سعيد حسين أبو وطفة50

202الحسن محمد حسن زعرب51



203رامي حسن أحمد الغزالي52

204سعيد فتحي مصطفى مقداد53

205عبد اهلل عبد القادر محمد الجحجوح54

206نادر عدنان محمد سكيك55

207أبراهيم محمد مروان لولو56

208عدلي محمد سالمة شبالق57

209محمد مصطفى غانم58

210محمد رامي أبو شعبان59
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 (4ملحق رقم )                                    

 

 

 حالة عملية
 


































































