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Rami Ahmed Al-Ghalbi  
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University (peace be upon him)  

 ةالمقدم

الحمدددد ا والحمددددد حقدددد  ممدددا يردددداحق حمدددددًا محيددددرًا دائمدددًا ا دددددا    احصددددي لدددد  
الخالئددق دددددا وصددالا  ورددالم  دلدد  خيددر خلقدد  احمدددا  ودلدد   لدد  ال ددر الميددامين 

 صالًة ورالمًا ررمدا أما  عد...
ازددددات القائمددة  دددين ا طدددرا  عددد الاحمددديم مددن أئددددم وردددائل الفصددل فدددي المنيُ  

إلد   من ال ير  عيدًا دن ئضاء الدولة  واعود نشدةة الاحمديم المعنية  وارطة شخصٍ 
ئدددم،ا  فقددد درفادد  ال شددرية ئ ددل أن اعددر  القضدداء العددام    دايددة ال شددرية  ودددو ئددديمٌ 

وادارفت    مافة ا نظمة ا رارية الاي ماندت ردائدة  ند،اك  مالحضدارات اليونانيدة 
أيضدددًا مدددن مافدددة ا نظمدددة  رومانيدددة واإلردددالمية و يرددددا  وددددو افن محدددل ادادددرا ٍ وال

ئددانون المرافعددات المدنيددة العرائددي ددد،ا الاشددريعات  ومددن  الاشددريعية الدوليددة والوطنيددة
 المعدل. ٜٜٙٔ( لرنة ٖٛرئم )

 فدي الم يدرة  دمياد  الحدديث العصدر مظدادر مدنمظ،درًا  الاحمديم أص ح فقد 
 لطرح الاحميم دل  ا افاقإل   دائماً  يددو العملي الوائعث أن حي المنازدات فض
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 المحدامم دلد  مدن طرح،دا  دد ً  الخصدوم حقدة محدل أشدخاصٍ  دلد  المنازددات
وافدادي   القضداء جلردات دالنيدة وافدادي الفنيدة خ را،م من اإلفادة  ،د  المخاصة

 .ا حوال جميع في والنفقات والج،د الوئت ضادةإ
حرددمٍ دددن طريددق الاحمدديم )المنازدددات إلدد   دددات الاددي احادداجومددن أدددم المنزا 

العمددددل فددددي  اصدددد ح نظددددام ٖٕٓٓاإلداريددددة( ف عددددد اإلحدددداالل اإلمريمددددي للعددددراق دددددام 
  و،لددك  رددد ب  دددرم  ددين الدولددة وطالددب الاعيدديناُ  دقددودٍ مؤررددات الدولددة دددن طريددق 

 ةداريددفضدداًل دددن محددرة المؤررددات اإل الفردداد اإلداري الدد،ي نخددر جرددد  لدددنا الح يددب
  وشدددددرمات اإلاصدددددا ت والجامعدددددات ا دليدددددة ضدددددمن القطددددداع الخددددداص  مالمددددددارس

ف دددددأت مددددن المؤررددددات ،ات الطددددا ع اإلداري  و يرددددداومنظمددددات المجامددددع المدددددني 
دددم أو   وامليفد  خدارج حددود دقدد العمدل الخالفات احدث حول  لية دمل الموظ 

ددن الاوصددي  الددوظيفي     ددالاملي  الُم درم ضددمن شدروط دقددد العمدل وخروجدد إلازامد
 . ل 

 مددام المحددامم اإلداريددة ومحددامم العمددل مطولددةٌ أولمددون أن إجددراءات الاقاضددي  
فقددد شددردنا  ماا ددة ددد،ا   الماددداديينمددال وج،ددد معنددوي دلدد   مدداديٌ  وفي،ددا حقددلٌ   جددداً 

ال حددددث لارددددليط ا ضددددواء دلدددد  الاحمدددديم فددددي المنازدددددات اإلداريددددة ل يددددان مشددددروديا  
إلددد     مقرددمين  ححندددا دددد،االم،نيدددة فدددي حرددم الندددزاع محدددل الاحمددديم القانونيددة وفائداددد 

 حالث: م احث
 للاعري   الاحميم. نااخصص الم حث ا ول

 ل يان انواع الاحميم. أفردناااما الم حث الحاني فقد 
الم حددث الحالددث إجدراءات الاحمدديم اإلداري و يدان احددرا القددانوني  اناولنددا فديوئدد 

 دل  طرفي النزاع.
ل  جلدددت ئدرادد  أن يوفقندددا لمددا فيدد  خيدددٌر وصددالح فدددي اقددديم الفائددددة ددد،ا ونرددة 

ماا دددة دددد،ا ال حدددث إنددد  ردددميٌع مجيدددب  و خدددر ددواندددا أن الحمدددد ا رب  المرجدددوة مدددن
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العالمين والصالة والرالم دل  خيدر د دادا أجمعدين أ دا الزددراء محمدٍد ا مدين ودلد  
  ل  ال ر الميامين ورلم ارليمًا محيرا.

 لادلبحث األو 
 التعرٌف بالتحكٍم

ل يددان الاعريدد   ددالاحميم يقاضددي ا مددر أن ُنعددّر  الاحمدديم ل ددًة وأصددطالحًا   
اللجددوء إلدد   و يددان أراردد  وشددروط   فضدداًل دددن المميددزات الاددي اددددو الماخاصددمين

 إلي   ود،ا ما رنوضح  في المطالب افاية: 

 ادلطلب األول
 تعرٌف التحكٍم لغة وأصطالحا  

أي   يدن،م)مَ َحَمد (ويقدال القضداء  معند  حمدموال حمدم  الفعدل مدن ل دة الاحمديم 
ا ويقدال ئض  م لد  مَحَمد  ايًضد ا والحمدم  دليد  وَحَمد  والحمديم  العلدم مدن مدةمْ الحِ  ايًضد
م مدةمْ الحِ  وصداحب العالم ا والَحِمد  حميمداً  صدار أي) مَحُمد ) وئدد  مدورلأل مداِقنال أيًضد

م(الو)) مَحممدا (ارصدأي  ممَ حأردا) مد أحمَ (و  يخادار مدن وددو الحداِمم  معند  َحَمد
  ينندا فيمدا فالنداً  َحمَّمندا ويقدال يحمدم نأ مدرواأ  يدن،م وَحمَّمدوا الماندازدين  ين للفصل

 .(ٔ) يننا م حمْ  أَجزناأي 
ملزم  المنازدات لفض )ارلوب اما إصطالحًا فقد ُدر   اعاريٍ  محيرة من،ا: 
 يحدور فيمدا للفصدل دداديين اافدرادً   دارادا،م الخصدوم اخايدار دلد  وين ندي  طراف،دا

إلد   الندزاع إحالدة) ند :ة  مد،لك ددر و   (ٕ)نزاع(   ين،م من يحور ان يحاملأو   ين،م
  ةند : )اافداق ممدا ددر  (ٖ))الندزاع لطرفدي ملدزم  قدرارٍ  فيد  للفصدل ديئدةأو  شدخصٍ 

                                                           

 احٛمب  داس ،٣ ط ،٢ ج انعمشة، نسمبٌ يعجمى . انعاليخ جًبل انذٍٚ اثٕ انفضم ثٍ يُظٕس األفشٚقٙ، 1

 عجمذ ثمٍ ثكمش اثمٙ ثمٍ ؛ ٔانعاليمخ يمًمذ٢٧٢ثذٌٔ سُخ انطجم    نجُبٌ، -ثٛشٔد انعشثٙ، انزشاس

 .1٤1،  1٦٦٧ نجُبٌ، -ثٛشٔد انعشثٙ، انكزبة داس ،1 ط انصمبح، انشاص٘ يخزبس انقبدس

 ،1٦٦٧ انقمبْشح، انعشثٛمخ، انُٓضمخ داس ،1ط االداسٚمخ، انعقمٕد فمٙ انزمكمٛى َصمبس، جمبد جمبثش .. د ٢

 ٦. 

 .٢٠٧،  1٦1٦ ثغذاد، ،٢ ط انعًم، قبٌَٕ انعبثذ، عذَبٌ .. د ٣
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 اجدراءات ددن  عيدًدا فيد  ليفصلوا محممين دل  ا فراد  ين ينشة ما حل اناطة دل 
 .(ٔ)ا دايادي القضاء

ن جاز لنا أن نقدم اعريفًا ددن الاحمديم فنقدول الاحمديم: ددو إافداٌق  دين ) دةن  وا 
أمحددر دلدد  إخايددار أشددخاٍص ماخصصددين لحددل المنازدددات الاددي نشددةت أو  شخصددين

 وئ ول ئراردم  شةن (. المحامل نشوئ،اأو   ين،م 
ددز مددن  لفدض النزاددات حيدث ئدال وئدد إدامدد الشدرع الحنيد  الاحمديم مم ددأٍ  

)َفاَل َوَر َِّك َ  ُيْؤِمُنوَن َحاَّٰ  ُيَحمُِّموَك ِفيَما َشَجَر َ ْيَنُ،ْم ُحمَّ َ  َيِجُدوا ِفي َأنُفِرِ،ْم  :ئال
ِليًما(  لُِّموا َاْردد ْيَت َوُيَردد ا َئَضدد دد مَّ ا مِّ ففددي ددد،ا المقددام أخددرج اا ردد حان  الدد،ين    (ٕ)َحَرًجدد

ورددلم( َحممددًا فيمددا وئددع  يددن،م مددن الخصددومة يجعلددون الررددول )صددل  اا دليدد  و لدد  
والمنازدة وما الاد س دلدي،م مدن أحمدام الشدريعة وأن ينقدادوا لحممد  )صدل  اا دليد  

 .(ٖ)و ل  ورلم( إ،دان  ل  وارليمًا  مرا 
نْ  وئولدد  اعددال :  دد ا مِّ ْن َأْدِلددِ  َوَحَمًمدد دد ا مِّ ا فَدداْ َعُحوا َحَمًمدد َقاَق َ ْيِنِ،َمدد ُاْم ِشدد ْن ِخْفدد  )َواِ 

ا  اَلًحا ُيَوفِّددِق اللَّددُ  َ ْيَنُ،َمدد انَ  اللَّدد َ  ِإنَّ  ۗ  َأْدِل،َددا ِإن ُيِريددَدا ِإْصدد ا َمدد ودنددا  (ٗ) يددًرا(َخ ِ  َدِليًمدد
إردايعاب إلد   ُيعالج القر ن المريم مشمالت العالئة الزوجية من مل جوان ،دا  فيدددو

العالئددددة  ئدردددديةإلدددد   المشددددملة  ددددين الددددزوجين  واإلردددداعانة  ددددالحممين ُاشددددير  وضددددوحٍ 
دلي،ددا مددن الصددراع واإلنفمدداك  ن،ددا  الزوجيددة  وحددرص اإلرددالم دلدد   قائ،ددا والحفدداظ

 .(٘)وحدة ال ناء ا رارية للمجامع 

                                                           

-٢٠11 -٣انقمبْشح، ط -انُبشمش انعبرمل نصمُبعخ انكزمت -انًشافعبد انًذَٛمخ -انُذأ٘ ْٔٛت آدو . د. 1

  ٢٧٥. 

 (.٦٥آٚخ ) -. سٕسح انُسب  ٢

 -ثغمذاد -داس اإلسمالو–أٚسمش انجٛمبٌ فمٙ رفسمٛش انقمشآٌ -بيٙ. سٛذَب األسمزبر انعاليمخ حسمٍٛ ثشامخ ان م ٣

 .1٦٢-1٦1 -٣ج-٢٠1٧ -1ط

 (٣٥آٚخ ) –. سٕسح انُسب  ٤

 .1٦1  -يصذس سبثق-. انعاليخ حسٍٛ ثشاخ ان بيٙ ٥
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ي  م إردددمٌ َمددد والحَ   ْ َاِ ددد َر اللَّدددِ  َأ مدددن أردددماء اا اعدددال  حيدددث يقدددول رددد حان  )َأَفَ ْيددد
ا(  َحَمًمد
م وددووا (ٔ) اإلل،يدة  الد،ات دلد  اطلدق الادي المشدارمة ا ردماء مدن ردم الَحَمد

 .المقدرة ودل  الع اد

 ادلطلب الثانً
 ضاش التحكٍم اإلداريأ

دد،ا اإلجدراء إلد   إن أراس الاحميم  شمٍل دام دو إرادة الخصدوم فدي اللجدوء 
الجددواز القددانوني لدد  مددن ئ ددل المشددرع  فضدداًل دددن (م دددأ )رددلطان اإلرادةإلدد   إردداناداً 

الاحمددديم إلددد   اللجدددوءلمدنيدددة  حيدددث أجددداز ائدددانون المرافعدددات ضدددمن العرائدددي المدددريم 
دون ما يشدير فدي  (ٕٙٚ -ٕٔ٘فرد ل  ال اب الحالث  نصوص المواد )أ شمٍل دام و 

إجدددازة اللجدددوء إليددد   شدددمٍل أو  الاحمددديم فدددي المنازددددات اإلداريدددةإلددد   أحمامددد  صدددراحةً 
 افدددداق دلدددد  الاحمدددديم فددددي نددددزاعٍ يجددددوز اإل( دلدددد : )ٕٔ٘فقددددد نصددددت المددددادة ) خدددداص

مددن انفيدد،  ةافدداق دلدد  الاحمدديم فددي جميددع المنازدددات الاددي انشددا يجددوز اإلممدد  نمعدديّ 
 (طالئد إالمطلدق يجدري دلد  )إن  :و ما أن القاددة القانونية انص دلد  (معين دقدٍ 

داريدددة ماندددت ام إفيمدددون الدددنص المطلدددق  دددالاحميم مطلقدددًا دلددد  مافدددة النزاددددات ردددواء 
 دادية .
الاحميم إل   أجاز ضمنًا اللجوء( ٕ) ٕٗٓٓمما أن ئانون العقود العامة لرنة  

)الارددوية  فددي المنازدددات اإلداريددة و،لددك فددي احمددام القرددم )الحدداني دشددر( مندد   قولدد :
رددواء امانددت اداراضددات أي  دنددد ارددوية جميددع النزادددات المماحلددة   –ال ديلددة للنددزاع

شددددماوي خددددالل ادارة العقددددود العامددددة   اردددداعمل م ددددادئ الارددددوية أو  دلدددد  المنائصددددة
مممددن   شددرط ان يافددق الطرفددان(  ومددن المعلددوم أن  ئصدد  حدددٍ أإلدد   ديلددة للنددزاعال 

الاحمديم ددو احدد الرد ل ال ديلدة لفدض المنازددات ويردالزم ادمالد  اافداق طرفدي العقددد 
 دل  ،لك.

                                                           

 (.11٤يٍ اٜٚخ ) -. سٕسح األَعبو 1

 .٢٠٠٤ُخ ( انعقٕد انعبيخ انًعذنخ نس1٧. صذس ْزا انقبٌَٕ ضًٍ أيش سهطخ اإلئزالف سقى ) ٢
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الاحمدديم يجددب أن   ُيف،ددم مندد  انددازل الخصددوم دددن حق،ددم إلدد   إ  أن اللجددوء 
القضاء ُيعد من النظام العام فال يجوز الانازل إل   القضاء   ن اللجوءإل    اللجوء

نما اقاصر إرادة الخصوم دلد  إحدالل المحمدم محدل المحممدة المخاصدة فدي  دن   وا 
افداق الاحمديم  ي رد ٍب مدن ا رد اب إنفد، فإ،ا لدم يُ   م،مة حرم النزاع  ين الطرفين

 .(ٔ)مم في النزاع للمحممة المخاصة دادت رلطة الحُ 
 مارس الاحميم اإلخاياري في جميعأن مجلس شورى الدولة يُ والجدير  ال،مر  
   وزارة المرا طة  ير الج،ات  ينو   ين،اأو   الوزارات دلي،ا  ين المخال  المرائل

امُ  المجلدس ويمدون ئدرار  المجلدسإلد   القضدية طدرا أ حداممإ ،اإ ل،دا و،لدك فدي  لزًمد
( ٘ٙدولدة العرائدي رئدم )( مدن ئدانون مجلدس شدورى الٙ( من المادة )ٖأحمام الفقرة )

 (ٕ)المعدل  ٜٜٚٔلرنة 

 ادلطلب الثالث
 شروط التحكٍم

ئردمين أرارديين )شدروٌط شدملية وأخدرى إلد   انقرم شروط الاحميم  شمٍل ددام
 موضودية(.

   :اوً : الشروط الشملية
  :الماا ة -ٔ
ويمددون اافدداق الاحمدديم  وا   مددان  دداطالً  افدداق الاحمدديم مماو دداً إيجددب أن يمددون  
افددداق الاحمددديم  ف،دددو إلصدددحة   زمٌ  رر ووئعددد  الطرفدددان  والماا دددة شدددرطٌ إ،ا ُحددد  اً مماو ددد

( مدددن ٕٕ٘ودددد،ا مدددا نصدددت دليددد  المدددادة )  ولددديس مجدددرد ورددديلة إح دددات شدددرط صدددحةٍ 

                                                           

 -٢٠٠٤-اإلسمكُذسٚخ -داس انجبيعخ انجذٚذح نهُ مش -انعقٕد اإلداسٚخ ٔانزمكٛى -يبجذ ساغت انمهٕ .. د 1

 1٦٣. 

. رى رجذٚم إسى يجهس شٕسٖ انذٔنخ ثإسى )يجهس انذٔنمخ( ٔفمل اسرجبطمّ ثمٕصاسح انعمذل ٔجعهمّ ْٛم ح  ٢

باى قضمب  انًمٕيفٍٛ ٔانًمكًمخ يسزقهخ رزًز  ثبن خصٛخ انًعُٕٚخ ٔانز٘ ٚضى انقضب االداس٘ ٔيم

، َٔ شِ فٙ جشٚذح انٕقبئ  ٢٠1٧( نسُخ ٧1االداسٚخ انعهٛب، ٔرنل ضًٍ قبٌَٕ يجهس انذٔنخ سقى )

 .٧/1/٢٠1٧( فٙ ر سٚخ ٤٤٥٦انعشاقٛخ ثبنعذد )
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افداق    الماا ة  ويجوز اإلإافاق دل  الاحميم )  يح ت اإل :ئانون المرافعات القائلة
ت ئدددرّ أ،ا إأو   الاحمددديم دلددد  افددداقٍ إوجدددود ،ا ح دددت للمحممدددة إفددد حنددداء المرافعدددة أدليددد  

ن يصدددر أإلدد   خرةةدا ددار الددددوى مردداإفاقددرر  حندداء المرافعددةأافدداق الطددرفين دليدد  إ
 اخل  شرط الماا ة ياراب دلي   طالن الاحميم.فإن  ئرار الاحميم( و الاالي

مما ياوجب دل  الموظ  دند اعييند  فدي إحددى المؤرردات اإلداريدة رردميًة  
حادد  مددن مؤررددات القطدداع الخدداص ،ات الطددا ع اإلداري أو  شدد   ررددمية أو  مانددت

مالمدددددارس والجامعددددات ا دليددددة أن يح ددددت شددددرط الاحمدددديم فددددي العقددددد  إحالددددة النددددزاع 
الاحميم لارويا   ويام اإلافاق دلد  إل   الماراب دل  ددم إلازام أحدى طرفي العقد

،،ا الموظ  أن يطلدب ددرض المحممين وارميا،م  عد حدوث النزاع  وا    ُيممن ل
اروية الخال  دلد  ديئدة احميميدة مدالم يمدن ،لدك  موافقدة الطدر  افخدر مدن العقدد 

 ودو الشخص المعنوي.
  :العدد الواري للمحممين -ٕ
فددال يجددوز أن امددون ال،يئددة الاحميميددة مددن ددددٍد زوجددي  إردداحناء الاحمدديم  ددين  

يجدب دندد ) :رافعات القائلة( من ئانون المٕٚ٘الزوجين ود،ا مانصت دلي  المادة )
 .(ن يمون ددددم وارا ددا حالة الاحميم  ين الزوجينأاعدد المحممين 

 حانيًا: الشروط الموضودية
   :الرضا  -ٔ

افددداق الاراضدددي   ادا دددارا رمدددٌن مدددن أرمدددان دقدددد العمدددل اإلداري  شدددمٍل ددددام  وا 
  إرادة ااجددد  دونددد   ومفدددادا أن ل،ددد،ا ا خيدددر ئائمدددةٌ  الاحمددديم  شدددمٍل خددداص فدددال اقدددوم
ال  دددد أن   فددد(ٔ)الاحمددديم م دددديٍل لقضددداء الدولدددةإلددد   ا طدددرا  الماطا قدددة فدددي اللجدددوء
دلدددد  إدراج شددددرط الاحمدددديم ضددددمن دقددددد العمددددل فددددي  ياددددوافر الاراضددددي  ددددين الطددددرفين

ويلددددزم اددددوافر ،لددددك أن يدددددرك الماعائدددددين معندددد  الاصددددر  الدددد،ي  المؤررددددة اإلداريددددة 
                                                           

داس انجبيعمخ ـ د. َجٛمم اسمًبعٛم عًمش، ل انزمكمٛى فمٙ انًمٕاد انًذَٛمخ ٔانزجبسٚمخ انٕطُٛمخ ٔانذٔنٛمخل،  1

 .٣٧. ،  ٢٠٠٥، ٢ح، اإلسكُذسٚخ، ط.انجذٚذ



  اإلدارية المنازعات في التحكيم 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

991 

 إنافددداء ا حدددرإلددد   يدددؤديفإنددد   و نددداء دلددد  ،لدددك إ،ا مدددان الرضدددا صدددورياً   يقصددددان 
 إدا ددار أن شددرط الاحمدديم جددزٌء مددن دقددد العمددل اإلداري  القددانوني الدد،ي يرا دد  العقددد

 مما أرلفنا.
 المحل: -ٕ

انفيدد،  نددود دقددد الناشددع دددن ددددم  يقصددد  محددل الاحمدديم موضددوع المنازدددات 
فدي  عدض ا حيدان   ادرد أو  احميمدي  والاي ينص دل  حل،ا  حمدمٍ  العمل اإلداري
شدمٍل أن النزاددات  دين الطدرفين  إلد   مدةن يشدار فقدط  افداق الاحمديمإ الافصديل فدي 

يامحددل فددي شدددرط أن افددداق إمددا وددد،ا اإل دددام وفيمددا ياعلددق  عمدددوم إلازامددات الطددرفين 
 فدددي وحيقدددةٍ أو   افدددق دليددد  ئ دددل نشدددوب الندددزاعاإلداري ويُ ضدددمن دقدددد العمدددل الاحمددديم 

محمدٍم إل   افاصيل د،ا النزاع واإلافاق دل  إحالا ااضمن   عد نشوب النزاع أخرى
 ديئٍة احميميٍة مخاصة .أو  مخاصٍ 
محلد  يجدب أن اادوفر فدإن  وطالما أن إافاق الاحميم ددو دقدٌد مردائر العقدود  

محددل اإللازامدات الاعائديددة  وجدٍ  دددام  حيدث يجددب فيد  الشددروط العامدة الماطل ددة فدي 
ئددا اًل للاعيددين  وأن يمددون أو  أن يمددون محددل إافدداق الاحمدديم  موجددودًا ومممنددًا ومعيندداً 

 مشرودًا. 
وئد ما ندص المشدرع العرائدي دلد  ضدوروة ادوافر رمدن المحدل فدي اإللازامدات  

( لردددنة ٓٗرئدددم )( مدددن القدددانون المددددني ٕٙٔ) الناشدددئة ددددن العقدددود و،لدددك فدددي المدددادة
   دددد لمدددل الادددزام نشدددة ددددن العقدددد مدددن محدددل ) :المعددددل الادددي ادددنص دلددد  أن ٜٔ٘ٔ

أو  دينداً أو  يضا  الي  يمون ئا اًل لحمم   ويصح ان يمون المحال ماً   دينًا مان
 (.امانادًا دن دملأو  ن يمون دمالً أحق مالي  خر مما يصح أي  أو منفعة 

ضافةً   د وأن ينصب محل إافاق الاحميم دلد  ندزاٍع الشروط الرا قة   إل   وا 
مالٍي في إطار القانون الخاص  ين طرفي العالئة القانونيدة  والد،ي يفادرض فيد  أند  

 يمون ئا اًل للصلح. 
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 :ا دلية -ٖ
افددداق دلددد  حردددم الندددزاع  دددالاحميم و  يقصدددد  ا دليدددة دندددا ا دليدددة الالزمدددة لإ

 إ،ا ماندددت لددد  أدليدددة الاصدددر  فدددي دلددد  ،لدددك  إ  افائددداً إجدددري يممدددن للشدددخص أن يُ 
 .الاحميم  وارطة راد حرم الحقوق الماعلقة  النزاع المُ 

صدعو ٍة أي  وا دلية  النرد ة للماحداممين ددن طريدق الاحمديم اإلداري   ُاحيدر
إطالئًا ففي د،ا النوع من النزاددات يمدون أحدد الماحداممين شدخص معندوي )مؤرردة 

الاعائددد معدد  إ  إ،ا مددان مامددل أو  ح اعييندد إداريددة(  وافخددر شددخص ط يعددي   يصدد
 ا دلية مما دو المعمول    ضمن الضوا ط القانونية.

   الر ب  -ٗ
وفق ما  إن إافاق الاحميم م يرا من ا افائات  يجب أن ياضمن رمن الر ب 

  :( القائلةٕٖٔنص دلي  المشرع العرائي في المادة )
ممنوع ئانونًا  لر بٍ أو  ن دون ر بلازم الماعائدو إ إ،ايمون العقد  اطاًل  –ٔ)

 لآلداب. أو  ومخال  للنظام العام
ويفارض في مل الازام ان ل  رد  ًا مشدرودًا ولدو لدم يد،مر دد،ا الرد ب فدي  –ٕ

 العقد ما لم يقم الدليل دل   ير ،لك. 
،ا ،مر ر ب في العقدد فيعا در اند  الرد ب الحقيقدي حاد  يقدوم الددليل إاما  –ٖ

 .  (دل  ما يخال  ،لك
ارددا عاد طددرح إلدد   ومفدداد الردد ب فددي اافدداق الاحمدديم  دددو إاجدداا إرادة ا طددرا 

ممددين  والردد ب دلدد  ددد،ا النحددو المحإلد   وافددويض ا مددر  دد،لك الندزاع دلدد  القضدداء
 مشرودًا دائمًا. يعد
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 ادلطلب الرابع
 ممٍسات التحكٍم

 لمميزات: إن للاحميم مميزات دديدة اجعل من  م ا   المانازدين ومن د،ا ا 
 مافدر ين وايموند مدا ددادةً  المحممدين  ن المنازددات حردم فدي الردردة :او ً 
 المنازددات فدي الفصدل دلد   القددرة ف،دو ياميدز واحددة  خصدومةٍ  فدي للفصدل

 القضدائية في ا نظمدة اإلجراءات ل طء االفياً  و،لك أئل  وئتٍ  في دلي  المعروضة
 نأ المممن من  حيث دارياإل العقد ازداتلمن  النر ة ازداد دميةا   ود،ا الررمية

 العقدود فدي الفصدل موضدوع خرةاد مدا ،اإ العامدة  المصدلحة م يدرة اارادب اضدراراً 
 . (ٔ)الم،مورة

 الامالي  الاي ياحمل،دا  يارم الاحميم دند ال عض  قلة الامالي  مقارنةً  :حانياً 
 خددرون خددال   ينمددا يددرى ( ٕ)الخصددوم دنددد لجددوئ،م للقضدداء  ندد  ياطلددب دفددع ررددوم

دددد،ا القدددول حيدددث يعددددون امدددالي  الاحمددديم أمحدددر  محيدددر مدددن امدددالي  الاقاضدددي أمدددام 
ونحددن نؤيددد   (ٖ)مرافعددة للمحممددين  القضدداء لمددا ينطددوي دليدد  دددادة مددن دفددٍع أجددورٍ 

افددددائي  يددددن،م و دددددين اللمحممددددين وفددددق دقددددٍد  اعددددابٍ أا ول إ،ا أندددد  ومددددع دفددددع الددددرأي 
 المحددامم مددامأصددر  مددن النفقددات الاددي اُ  يددرٍ ئددل  محأإ  أن،ددا ا قدد    الماخاصددمين

جدراءات اعدابأو  وأن النزاددات المعروضدة امدام المحممدة   رديماالانفيد،   المحامداة وا 
وادددةخر إصددددار القدددرارات الفاصدددلة فدددي  إجراءاا،ددداااردددم  طدددول  اإلداريدددة فدددي العدددراق

 ردددد ب محددددرة الدددددداوى اإلداريددددة ممددددا يجعددددل المحممددددة  أمام،ددددا  المعددددروض اتالنزاددددد
طويلدددة  دددين مرافعدددٍة وأخدددرى  ودددد،ا مدددا يدددؤحر دلددد  ااعددداب المحامددداة  عطدددي ادددةجيالتٍ ا

  و ،ات الوئت النفقات والمصروفات الخاصة  حرم د،ا النزاع.

                                                           

-1٦٧1 –االسمكُذسٚخ –انًعمبسف يُ مبح –ٔاالججمبس٘ االخزٛمبس٘ انزمكمٛى –انٕفمب اثمٕ . د. احًمذ 1

 ٢٣. 

-انعشثٛمخ -داس انُٓضمخ -انزمكٛى فٙ انعقٕد اإلداسٚخ راد انطبث  انذٔنٙ –. د. عصًذ عجذ هللا ان ٛخ ٢

 .1٦٠  –يصذس سبثق –/ د. يبجذ ساغت انمه٤٢ٕ  -٢٠٠٣ -انقبْشح

 .1٤  -يصذس سبثق –. د. جبثش جبد َصبس ٣
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 دددالأل ا دميدددة  وددددو أمدددرٌ  (ٔ)يدددوفر الاحمددديم الردددرية فدددي حردددم المنازددددات حالحدددًا:
مية فددي الحفدداظ  النردد ة للنزادددات اإلداريددة إ، ارددع  المؤررددات الررددمية وشدد   الرردد

مدددام القضددداء  إدا دددار أن م ددددأ أعدددرض وددددو خدددال  لمدددا يُ   دلددد  أردددرارادا الوظيفيدددة
دالنية الاقاضي من النظام العام ال،ي يجعل للجم،ور حق اإلشدرا  دلد  إجدراءات 

 الاقاضي.
 الاحمديم ديئدةإلد   المااحدة والحريدة إجراءااد    رداطة الاحمديم يماداز را عدًا:

 الموضوع حرم  ما ينفع  إ مقيدة  ير ن ال،يئة الاحميمية  حيث امو الخال   حرم
 اط يدق لاضدمن الاحميم افاقإ في معينة شروطا اضع نأ دارةاإل دل  ين  ي  ودنا

 .(ٕ)المحممين ئ ل من ا داري العقد م ادئ واحمام
  حيدث طدرفينالمدال  مدن ادام  رضدا المحممدين إخايدار طريقدةامدون  :خامرداً 

 ودد،ا   يدن،م محّمد يُ  مدن  ن،دم اخاداروا  دإرادا،م ا طمئندان  مامدل مدن،م مدل يشدعر
 العقدد اإلداري منازددات لفدض المالئمدين المحممدين خايدارإ  لدإدارة اردمح الميدزة
 . (ٖ)العقود ل،،ا راحنائيةاإل  الط يعة إلمامٌ  ل،م يمون إن ين  ي  حيث

ضددداء فدددي الق ئدددرارات مدددن وددالدددةً  رادردددًا: امدددون ئدددرارات المحممدددين أمحدددر دئدددةً 
 عددض الحددا ت حيددث أن،ددا اصدددر مددن أصددحاب اإلخاصدداص الدددئيق مددن الم،نيددين 

  حرددددب إخاصاصددددد  مددددلٌ القدددددانونيين و يددددردم  محاردددد ينوال والم،ندرددددينمحددددامين مال
 ينمددددا يمددددون القاضددددي المخدددداص  نظددددر النددددزاع   وحرددددب نددددوع النددددزاع محددددل الاحمدددديم

حدددال الدددددوى المعدددروض امدددام المحممدددة ،و إخاصددداٍص ئدددانوني صدددر   حاددد  إ،ا ا
للخ دددراء القضدددائيين المردددجلين فدددي ردددجل خ دددراء المحممدددة النددداظرة للندددزاع فدددال امدددون 

لددد،لك ندددرى فدددي ا لدددب   للخ دددرة ،ات الدئدددة فدددي اقدددديم الحلدددول الحاردددمة ل،ددد،ا الندددزاع
  الدداوى يطلب صاحب الحق من المحممة اددار رأي الخ ير وادامداد حالحدة خ دراء

                                                           

 -عًمبٌ -داس انثقبفمخ نهزٕصٚم  ٔانُ مش –انُظمبو انقمبََٕٙ نهًُبقصمخ انعبيمخ -. د. خهف يمًذ انججمٕس٘ 1

1٦٦٦-  1٥٦. 

 .٢٣  ،يصذس سبثق -. د. احًذ اثٕ انٕفب ٢

 انًصذس انسبثق. . ٣
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المرجدددوة فدددي إردددارداد حقددد   النايجدددةإلددد   لحاددد  رددد عة ل دددرض الوصدددو أو  خمردددةأو 
 محل الاقاضي.

ممدددا أن الددددداوى الادددي اقدددام أمدددام المحدددامم المدنيدددة مدددن ئ دددل الموظددد  ضدددد  
دائراددد   رددد ب دددددم إلازام،دددا   ندددود العقدددد اإلداري  يمدددون اإلددددداء العدددام طرفدددًا في،دددا 

نصددت  لصددالح الدددائرة  إدا ددارا مرددؤوً  دددن حمايددة حقددوق مؤررددات الدولددة وددد،ا مددا
 :القائلددة ٕٚٔٓلرددنة  (ٜٗ)رئددم /رادرددًا( مددن ئددانون اإلدددداء العددام ٘دليدد  المددادة )

الحضددور فددي الدددداوى المدنيددة الاددي امددون  )ياددول  اإلدددداء العددام الم،ددام افايددة ....
ماعلقددة  حقددوق مدنيددة ناشددئة للدولددة دددن دددداوى جزائيددة و يددان أو  في،ددا الدولددة طرفدداً 

حمدددام الصدددادرة فدددي الدددك رق الطعدددن فدددي القدددرارات وا ائوالددد  ومطالعااددد  ومراجعدددة طددد
،لددك فددإن  (  و مددا أن اإلدددداء العددام جددزٌء مددن محممددة الموضددوع الدددداوى وماا عا،ددا

يجعدددل المدددددي يصددداب  دددالقلق حدددول نايجدددة دددددواا فدددي دددد،ا الظدددرو   ودددد،ا ا مدددر 
يجعددددل مددددن الاحمدددديم الوردددديلة ا محددددر إطمئنانددددًا لدددد  فددددي اقددددديم الحيدددداد  والحمددددم وفددددق 

 مرامزدم الوظيفية.أو  صفة الخصومإل   المعطيات القانونية دون اإلماراث

 ادلبحث الثانً
 نواع التحكٍمأ

ورنرددلط الضددوء دلدد   عددض ا نددواع المعامدددة دوليددا   للاحمدديم أنددواٌع دديدددة 
ومحليددًا فددي حرددم النزادددات  ددين الماحدداممين أمددام ال،يئددات الاحميمددة المعا ددرة  وفددق 

  :المطالب افاية

 دلطلب األولا

 (1)التحكٍم احلر والتحكٍم ادلؤضطً
 ي يعطي الحرية الماملة للخصوم فيدو ،لك الاحميم ال، :أوً : الاحميم الحر

                                                           

دساسممخ يقبسَممخ ٔفقممب ٜسا  انفقممّ ٔأحكممبو  -ٌَٕ انزمكممٛىشممشح قممب -. د. أحًممذ يمًممذ عجممذ انجممذٚ  شممزب 1

 .٥٥  -٢٠٠٥ -٣ط –ْٔٛئبد انزمكٛى انعشثٛخ ٔانذٔنٛخ داس انُٓضخ انعشثٛخ -انقضب 



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

919 

احديد القوادد واإلجراءات الاي يا ع،ا المحمم ال،ي يخاارون  لمي يفصل فدي الندزاع 
ي الممددان وفدد  موضددوديةأو  المطددروح دليدد  وفقددا ل،دد،ا القوادددد رددواء مانددت إجرائيددة

 النظام العام.أو  ال،ي يحددون   ما   ياعارض مع القوادد افمرة
عطددي حريددة وئددد ظ،ددر الاحمدديم الحددر ئ ددل ظ،ددور الاحمدديم المؤررددي  وفيدد  يُ  

خايدار المحممدين الد،ين يضدعون فدي،م حقدا،م ادامدادا دلد  خ درا،م إم يرة لألفدراد فدي 
  عدددة لحدددل الندددزاع أمحدددر مروندددةً فدددي حدددل الندددزاع  وئدددد امدددون القواددددد واإلجدددراءات الما

ووائعية دن،دا فدي ئواددد الاحمديم المؤرردي  ممدا أن دامدل الردرية والردردة فدي حدل 
 ديئددةٍ أو  دامدداد دلدد  مؤررددةٍ ممددا أن اإل النددزاع ئددد يمددون أمحددر مددا يميددز ددد،ا النظددام

لحل النزاع القائم  ئد يةاي  محير من القوادد واإلجراءات الاي ئدد امدون دلد  دمدس 
دلد  إطالدة زمدن الاحمديم لادةخر ف،دم الخصدوم ل،دا ومدا  ا فدراد والادي اردادد اوئعات

 .اراطيع الرد دل  د،ا القوادد واإلجراءات   ودفوعٍ يا ع،ا من احضير مرانداتٍ 
 ف،و ،لك الاحميم ال،ي ااو ا ديئدات ومنظمدات دوليدة :أما الاحميم المؤرري 

جدراءاتٍ  وفق ئواددٍ  وطنيةأو   افائيدات الدوليدة  احددددا اإللفاً موضدودة ومحدددة رد وا 
 عددد  القددرارات المنشددئة ل،دد،ا ال،يئددات  وئددد شدداع اناشددار مرامددز الاحمدديم  و خاصددةٍ أو 

ئاصدداد الحددر والاجددارة الحددرب العالميددة الحانيددة  وئددد دظمددت أدميا،ددا  عددد اناشددار اإل
أو  ماجدددارة القطدددن معدددينٍ  الدوليدددة  ومدددن دددد،ا المرامدددز مدددا ددددو ماخصدددص فدددي مجدددالٍ 

يادول  الاحمديم فدي مخالد  أوجد  النشداط الاجداري     ومن،ا ما ددو ددامٌ ب محالً الح و 
م رفدة الاجدارة  محدل  رفدة الاحمديم   داريس  ومن،دا مدا ددو دولديٌ  ومن،ا ما دو وطنديٌ 

 .ومرمز القادرة اإلئليمي للاحميم الاجاري (CCI) الدولية   اريس
ام  ن الاحمديم ومل د،ا المؤررات الردالفة الد،مر اوصد   الاخصدص والددو  

 ن،دا   اقد  دندد دمليدة احمديم  عين،دا  دل  دو وظيفا،دا الوحيددة  وددي أيضدا دائمدةً 
 .احميمية لالقي ما يع،د إلي،ا من دملياتٍ  دي مرامرةٌ 

ئددددد أصدددد ح الاحمدددديم المؤررددددي دددددو ا ردددداس فددددي مجددددال الاجددددارة الدوليدددددة  و  
ردددي لمدددا املفددد  مدددن رددداعانة  ةنظمدددة الاحمددديم المؤرفدددا طرا  ددددادة مدددا يفضدددلون اإل
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مردد ق ومفصددل لمعظددم مرددائل الاحمدديم  ممددا يممددن،م مددن افددادي مرددةلة ددددم  انظدديمٍ 
جددراءات الاحمدديم وارددا،الك مزيددداً  افدداق مددن الوئددت فددي اإل الخ ددرة فددي وضددع ئوادددد وا 

ددن اإلممانيدات  دل  د،ا القوادد مما دو الحال في نظام الاحميم الحر  د،ا فضالً 
في،يدة الادي اامادع  ،دا الدك ال،يئدات واضدع،ا  دين أيددي ا فدراد  اإلدارية والمالية والان

لوجدددود ئواددددد دمليدددة ووائعيدددة حدددم  الخ دددرة الادددي اامادددع  ،دددا الدددك ال،يئددات نظدددراً  لكومدد،
 اجر ا،ا وح ت نجاح،ا في العديد من المنازدات الاي فصلت في،ا.

 ادلطلب الثانً
 التحكٍم االختٍاري والتحكٍم اإلجباري.

مادد  مدان لألفدراد حريدة ماملدة فددي  يمدون الاحمديم اخاياريداً  :يداريالاحمديم ا خا
افدداق دلدد  درضدد،ا أمددام ديئددة اإلأو  طددرح نزاددداا،م فددي مرددةلة معينددة أمددام القضدداء

جراءاا  وميفية اعيين المحممين.  الاحميم موضحين في اافائ،م ميفية ئيام الاحميم وا 
ج داري ودد،ا مدادو واضدح والمشرع العرائدي يعامدد الاحمديم اإلخايداري دون اإل 

( مدن ئدانون المرافعدات العرائدي النافد، حيدث جميع،دا ٕٙٚ -ٕٔ٘مدن احمدام المدواد )
 .الوجوب مطلقاً إل   انص دل  الجواز في الاحميم ولم ااطرق في الفاظ،ا

فيمددا ياعلددق  دداللجوء  ففيدد  انعدددم إرادة ا طددرا  رددواءٌ  :أمددا الاحمدديم اإلج دداري 
 مفروضددداً  ار الج،دددة الادددي ا اشدددرا ويصددد ح الاحمددديم نظامددداً خايدددإفيمدددا ياعلدددق  أو  إليددد 

دلددي،م  وفددي معظددم ا حيددان يط ددق الاحمدديم اإلج دداري  ندداء دلدد  ئاددددة  مددرة ااعلددق 
  . النظام العام  والاي   يجوز ا افاق دل  مخالفا،ا

والاحمددديم اإلج ددداري ئدددد يةخددد، صدددوراين  ف،دددو إمدددا أن يمافدددي المشدددرع  فدددرض  
مدددا أن الاحمدديم ويادددرك للخصددد وم حريدددة اخايدددار المحمدددم واعيدددين إجدددراءات الاحمددديم  وا 

يادددددخل المشددددرع فيضددددع انظيمددددًا إلزاميددددا إلجددددراءات الاحمدددديم ممددددل  فددددال يمددددون إلرادة 
 .(ٔ) دور في الاحميمأي  الخصوم

                                                           

 .ٔيب ثعذْب ٥٧  -يصذس سبثق -. د. أحًذ يمًذ عجذ انجذٚ  شزب 1
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 ادلطلب الثالث
 التحكٍم الداخلً والتحكٍم الدويل

 
 يد  جميدع دناصدرا  دولدةٍ دو ،لك النوع من الاحميم ال،ي ااصل ف :الاحميم الداخلي 

واحدددددة دون  يردددددا  و،لددددك مددددن حيددددث موضددددوع النددددزاع  جنرددددية الخصددددوم  جنرددددية 
المحممددين  القددانون الواجددب الاط يددق  الممددان الدد،ي يجددري فيدد  الاحمدديم  ودنددا يط ددق 

ميفية انفي، ا حمام أو  القانون الوطني و  احار مشملة  النر ة لقوادد انازع القوانين
 .(ٔ)و الحال  النر ة للاحميم ا جن يا جن ية مما د

يمدددون الاحمددديم دوليدددًا إ،ا مدددان موضدددود  نزاددددًا ياعلدددق  :الاحمددديم الددددولي امدددا 
مقدر  الخدارج  ودد،ا أو   مصالح الدولية وال،ي يمون  حد أطراف  دل  ا ئدل مدوطن

النوع من الاحمديم يمحدر  شدةن النزاددات الاجاريدة  دين الشدرمات الدوليدة  والمحممدون 
 وجودا يرامد وانما  ال،ات معين وطني ئانون يط قون ي د،ا النوع من الاحميم  ف

 رلطان نطاق من الدولي العقد في الاحميم يخرج و ،لك ا طرا  انفر،م اافاق من
 فدي نشدةت الادي الدوليدة للاجدارة للقواددد الموضدودية اخضدع مدي الوطنيدة القدوانين
 فعال  دورٍ  نفر  رادم الاحميم والاي دمالا  ورجال للاجارة الدولي المجامع رحاب

 . (ٕ)خلق،ا  في

 ادلطلب الرابع 
 (3)التحكٍم الكلً والتحكٍم اجلسئً

افردير أو  ينشدة ددن اط يدق العقدد يشدمل مدل ندزاعٍ  احمديمٌ ددو  :الاحميم الملدي 
 شددةن  خددال ٍ أو  ن الاحمدديم يمددون شدداماًل لمددل مددا ينشددة مددن نددزاعٍ أأي  احددد شددروط 

                                                           

 .٦٦. د. أحًذ يمًذ عجذ انجذٚ  شزب، يشج  سبثق،   1

 -ٔانزطجٛمق انُظشٚمخ ثمٍٛ انمذٔنٙ انعقمذ قمبٌَٕ اخزٛمبس فمٙ انًزعبقذٍٚ حشٚخ -ٚبقٕد يمًذ يمًٕد .. د ٢

 .٣٤٤  -٢٠٠٤ -ثبالسكُذسٚخ داس انًعبسف

 . يٕق  اإلرمبد انذٔنٙ انعشثٙ نهزمكٛى انذٔنٙ ٣

 http://www.aifa-eg.com/arbitration-types.html. 

http://www.aifa-eg.com/arbitration-types.html
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 فدددي  نددددٍ  ين   وددددو مدددا يع دددر دنددد   شدددرط الاحمددديم والددد،ي يدددرد ددددادةً معددد اط يدددق دقددددٍ 
أو   حددل مافددة الخالفددات الناشددئة دددن انفيدد، ددد،ا العقدددإلدد   فددي العقددد يشددير مردداقلٍ 

معينددة  وئددد يمددون ددد،ا الشددرط مماو ددًا  صدديا ةٍ   افردديرا  طريددق الاحمدديم دون القضدداء
 . ودو يرم   شرط الاحميم النمو،جي  معدة ل،،ا ال اية

معين مدن الندزاع   يجدوز  احميم يقاصر دل  جزءٍ ف،و  :الاحميم الجزئيأما  
 قدرارٍ لن ياقيد دندد اصددارا أن دل  المحمم أأي    يفرخ الحمم الاحميمي ا  اجاوزا و 

افدداق الم ددرم   و  ياندداول فددي ئددرارا مرددائل لددم فددي النددزاع المعددروض دليدد   حدددود اإل
،ا إن الاحمديم دوليدًا أالم دادئ المافدق دلي،دا مدن فطرا  دل  حل،ا  دالاحميم يافق ا 

طدرا  وظ،در مدن ناحيدة ا أو  مدن حيدث الموضدوع مان يق ل الاجزئة  ط يعا  ردواءٌ 
 . خرالشق افإل   ال طالن ينحصر في د،ا الشق و  يمادفإن   من   اطل ن شقاً أ

 ادلطلب اخلامص
 التحكٍم البطٍط والتحكٍم مع التفوٌض بالصلح

 لقوادد ط ًقا النزاع في حمم صدارإ  المحممون يقوم نأ دو ريط:الاحميم ال  
وددو يمدون فدي ا  لدب خاصدة  النزاددات   درفيدة ام مماو دة ماندتأ ردواء القدانون

 اخايدار الدوليدة  الاجدارة ياعلدق الد،ي الندزاع لطرفدي الاجاريدة الدوليدة  حيدث يجدوز
 فدي الحدق الاحمديم ديئدة نحومد الندزاع  دلد  اط يق،دا يريددان الادي القانونيدة القواددد
 .(ٔ)الاجارية درا ا  مراداة مع منار ة ارادا الاي القوادد اخايار
 لقوادد وفًقا النزاع في المحمم يفصل ففي  اما الاحميم مع الافويض  الصلح 
المشدرع العرائدي  ،د،ا الندوع مدن  اخد، وئدد  ئدانون ية د الاقيدد دون وا نصدا  العددل

-ٔ) :( من ئانون المرافعات المدنية القائلةٕ٘ٙالمادة ) الاحميم وئنن  ضمن احمام
يجب دلد  المحممدين اا داع ا وضداع وا جدراءات المقدررة فدي ئدانون المرافعدات ا   

                                                           

 -داس انُٓضمخ انعشثٛمخ–انزمكمٛى فمٙ انًُبصعمبد انعقذٚمخ ٔغٛمش انعقذٚمخ -انعصمبس يمًمذ ٚسمشٖ . . د 1

 .٣٣1  -يصذس سبثق -ٚبقٕد يمًذ يمًٕد.ٔد / ٥1  -٢٠٠1 -انقبْشح



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

911 

اافددداق  حدددق دليددد  ادفددداء المحممدددين من،دددا أي  أو ا،ا اضدددمن ا افددداق دلددد  الاحمددديم
 وضع اجراءات معينة يرير دلي،ا المحممون. أو  صراحة
ن المحممددددددون مفوضددددددين  الصددددددلح يعفددددددون مددددددن الاقيددددددد  دددددداجراءات ا،ا مددددددا -ٕ

 .(المرافعات وئوادد القانون ا  ما اعلق من،ا  النظام العام

 ادلبحث الثالث
إجراءات التحكٍم اإلداري وبٍان اثره القانونً على طريف 

 النساع
إن إجدددراءات الاحمددديم  شدددمٍل ددددام اعامدددد دلددد  مدددا ألزمددد  المشدددرع للمحممدددين  

قددددددًا ومن،جددددددًا لحردددددددم النددددددزاع محددددددل الاحمددددددديم  ممددددددا أن أحددددددرا   ياعددددددددى وجعلدددددد  طري
شدرط الاحمديم ضدمن دقدد العمدل اإلداري  أو  دقد الاحمديمإل   الماخاصمين إراناداً 

 ود،ا ما رن ين  مفصاًل ضمن المطل ين افايين: 

 ادلطلب األول 
 إجراءات التحكٍم اإلداري

إجدراءات الاحمديم  شدمٍل ددام ودد،ا  لقد  ّين ئدانون المرافعدات المدنيدة العرائدي 
 اإلجراءات اامحل  افاي:

يجدب دلد  ) :( مدن ئدانون المرافعدات دلد ٕ٘ٙ)المدادة نصت الفقرة ا ول  مدن  .ٔ
،ا إ  إ  جددددراءات المقددددررة فددددي ئددددانون المرافعدددداتوضدددداع واإلا دددداع ا إالمحممددددين 
ن،ددا اافدداق  حددق دليدد  ادفدداء المحممددين مأي  أو افدداق دلدد  الاحمدديماضددمن اإل

 . (وضع اجراءات معينة يرير دلي،ا المحممونأو  صراحة
يجددب دلدد  المحممددين إدامدداد إجددراءات المحممددة مددن ا ليددأل الماحدداممين أي  

ائدوال،م واقييددددا  محضدٍر خاصددة إلدد    عدد احديددد موددٍد للاحمدديم  ومدن حددم اإلرداماع
ف،ددام خاددام المرافعددة الاحميميددة واحديددد مأو   المحممددة ودددٍد إلصدددار ديئددة الاحمدديم وا 

 ا دلة الماحصلة من مال الطرفين.إل   القرار الاحميمي إراناداً 
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أما إ،ا مان دقد الاحميم ينص دل  إدفاء المحممين مدن إجدراءات الاقاضدي  
فال يلازم المحممون  ،،ا اإلجراءات و ا عون النظام العام في الاحميم إلحقاق الحق 

 واحقيق العدالة لمال الطرفين.
يفصدددل المحممدددون فدددي ( مدددن ئدددانون المرافعدددات دلددد  أن: )ٕٙٙة )نصدددت المددداد .ٕ

شددرط  والمردداندات ومددا يقدمدد  الخصددوم ل،ددم أو  الندزاع دلدد  اردداس دقددد الاحمدديم
ن يحدددددوا ل،دددم مددددة لاقدددديم لدددوائح،م ومردددانداا،م ويجدددوز ل،دددم أودلددد  المحممدددين 

ا الفصددل فددي النددزاع  ندداء دلدد  الطل ددات والمردداندات المقدمددة مددن جانددب واحددد ا،
  (اخلدد  الطددر  ا خددر دددن اقددديم مددا لديدد  مددن اوجدد  الدددفاع فددي المدددة المحددددة

شرط الاحميم ال،ي يلزم أن يدام ردقٌ  زمندي ئصدير  أو  فةراس دليل العمل دقد
ودل  المحممين إااحة الفرصة لطرفي الاحميم لاقديم ما يؤيد ويددم وج،ة نظدر 

مدددد في،ددددا دلددد  مشدددديئة مدددل مدددن،م  شددددرط أن يدددام ،لددددك خدددالل فادددرة محددددددة   يعا
 . (ٔ)ا طرا  

ياددول  المحممددون مجامعددين اجددراءات الاحقيددق ) :( دلدد  أنٕٚٙنصددت المددادة ) .ٖ
ويوئددع مددل مددن،م دلدد  المحاضددر مددا لددم يمونددوا ئددد نددد وا واحدددا مددن،م  جددراءات 

 (.معينة واح اوا ،لك في المحضر
 (ٕ)حميميدددةممددا يدددل دلدد  وجددوب اإللاددزام  الشددملية القانونيددة لعمددل ال،يئددة الا 

مجامعين  إجراء الاحقيدق وأن يوئدع مدل مدن،م دلد  المحاضدر الاحقيقيدة مدالم يموندوا 
 .(ٖ) ئد ند وا واحدًا من،م إلجراءاٍت معينة وأح اوا ،لك في المحضر

،ا درضددت خددالل الاحمدديم )إ :( مددن ئددانون المرافعددات دلدد ٕٛٙنصددت المددادة ) .ٗ
ااخدد،ت أو  لازوير فددي ورئددةطعددن  دداأو  مرددالة اوليددة اخددرج دددن و يددة المحممددين

دددددن حددددادث جزائددددي اخددددر يوئدددد  المحممددددون أو  اجددددراءات جزائيددددة دددددن ازويردددددا
المحممددة المخاصددة وفددي إلدد   دمل،ددم  ويصدددرون ئددرارا للخصددوم  اقددديم طل دداا،م

                                                           

 .٣٠1  -يصذس سبثق –. د.آدو ْٔٛت انُذأ٘ 1

 نجمش.. اًب ثُٛبِ سبثقبً فٙ انًطهت انثبنش يٍ انًجمش األٔل يٍ ْزا ا ٢

 ٣٠٣. د. آدو ْٔٛت انُذأ٘، انًصذس انسبثق،   ٣
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ان يصدددددر حمددددم  ددددات فددددي ددددد،ا إلدددد   ددددد،ا الحالددددة يقدددد  رددددريان المدددددة المحددددددة
 .(المرالة

  القضددائي للمرافعددة دندددما ياوئدد  حرددم حددٍد مددا الوئددإلدد   وددد،ا ا مددر يشدد   
( مدن ٖٛالددوى دل  ال ت في مرةلٍة أخدرى والمنصدوص دلي،دا فدي أحمدام المدادة )

 .(ٔ)ئانون المرافعات 
أما  النر ة للاحميم في النزاع اإلداري فإ،ا ما ُدرضت خدالل الاحمديم مردةلة  

 عدد إجدراء الاحقيدق إ   الج،دات المخاصدةإلد   اخص الازوير محاًل فال ُيحال المدا،م
ئيددام الج،ددات الررددمية )القاضددي  ددد  اإلداري إرددانادًا إلدمددام مجلددس القضدداء ا دلدد 

أحددد مناردد ي،ا مددن مخالفدداٍت أرام ددت خددالل إلدد    ددإجراء الاحقيددق اإلداري فيمددا ينرددب
إرامدداب ددد،ا المخالفددة يددام إشددعار إلدد   مماررددة م،امدد  الوظيفيددة وفددي حددال وصددول،ا

ئة النزادة  ،لك إلاخا، اإلجراءات وفقًا للقانون  دلد  أن ادر ط الج،ات القضائية ودي
ا دلة الماحصلة الاي اددم إراماب المخالفة ودل  أن  ااخ، اإلجراءات من الرادة 
ئضدداة الاحقيددق ئ ددل إممددال الاحقيددق اإلداري ور ددط ا دلددة الاددي اددددم وجددود المخالفددة 

 .(ٕ)دمام( القانونية من ددم،ا إلجراء ما يلزم وفق د،ا اإل
المحممدددددة إلددددد   يجدددددب دلددددد  المحممدددددين الرجدددددوع) :دلددددد  (ٜٕٙنصدددددت المدددددادة ) .٘

المخاصدددة اصدددال  نظدددر الندددزاع  صددددار ئرارددددا فدددي ا نا دددات القضدددائية الادددي ئدددد 
ا،ا ائاض  ا مر ااخا، اجراء ماراب دل  اخلد  أو  يقاضي،ا الفصل في النزاع

 (.جا ةا ماناع دن اإلأو  الش،ود
الشددد،ود ضدددمن أو  ر فدددي حالدددة مدددا إ،ا مدددان احدددد الخصدددومويحددددث دددد،ا ا مددد 

المحممدة المخاصدة إلد   اإلخاصاص المماني لمحممدة الموضدوع  فيرجدع المحممدون
ررددال،ا ال،يئددة الاحميميددة  وفددي حددال إلدد    طلددب اإلنا ددة فددي ادددوين شدد،ادة الشددادد وا 

نصدوص للمحممدة إاخدا، اإلجدراءات القانونيدة المفإن  اخل  الشادد دن أداء ش،ادا 
  :القائلة ٜٜٚٔ( لرنة ٚٓٔرئم ) ( من ئانون اإلح اتٖٜدلي،ا في المادة )

                                                           

 . انًصذس انسبثق. 1

 .٢٦/1٢/٢٠1٥( ثز سٚخ ٢٠1٥/يكزت/1٦٦. إعًبو يجهس انقضب  األعهٗ رٔ انعذد ) ٢
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ا،ا  لدددأل الشدددادد  الحضدددور واخلددد   ددددون دددد،ر مشدددروع  يحمدددم دليددد   :او ً ) 
  رامدددة   اقدددل ددددن خمردددة دندددانير و  ازيدددد دلددد  دشدددرين ديندددارا  وادددامر المحممدددة 

  احضارا ج را  وارطة الشرطة. 
 . (دد  عد ا ريم  وئدم د،را مشرودا ادفي من ال رامةا،ا حضر الشا :حانياً 

 ادلطلب الثانً 
 أثر التحكٍم على طريف النساع

 الحمدم مدةحر الاحمديم  شدمٍل ددام لد  أحدرٌ  نأإل   ي،دب ال عض من ال اححين 
 الندزاع اطدرا  لادزامإ دو ل  أحرٍ  ولأفإن  و الاالي  النزاع طرا    النر ة القضائي

 لم نإ الدولة امالم،ا ئررية ورائل انفي،ا في يجد القضائي الحمم نما ،اا  و   ا انفي،
 . (ٔ)نالطرفي رادةإ دو الزاميا  راسأ الاحميمي القرارفإن اًء رض ينف،

 مدن القضدائية حمدام ا ئدوة المحممدين لقدرارات يعدطِ  فلدم العرائدي المشدرع امدا 
 المخاصدة المحممدة إلد  طلدبٍ   اقدديم الندزاع اطدرا  احدد ئدام ،اإ  إ الانفيد، حيدث
 ويمدون ئانونداً  المقدررة الرردوم دفدع  عدد و،لدك الاحمديم ئدرار لاصدديق الندزاع  نظدر

أن موئ  المحممة من اصدديق أي    من ددم الاصديق في الحرية مطلق للمحممة
( من ئدانون ٕٗٚالقرار الاحميمي جوازي وليس وجو ي ود،ا ما نصت دلي  المادة )

 عضدا أو  ا طلد  مدالأو  للمحممدة ان اصددق ئدرار الاحمديميجوز ) :المرافعات القائلة
المحممدين  صدالح إل    عضا ان اعيد القضيةأو  ويجوز ل،ا في حالة ا  طال مال

افصل في النزاع  نفر،ا ا،ا مانت القضدية صدالحة للفصدل أو  ما شاب ئرار الاحميم
اجدددوز للخصدددوم وئدددد حددددد ئدددانون المرافعدددات المدنيدددة العرائدددي الحدددا ت الادددي   (في،دددا

الامرك   طالن القرار الاحميم ممدا أجداز للمحممدة أن ا طدل القدرار مدن القداء نفرد،ا 
يجوز للخصددوم دندددما يطددرح ئددرار المحممددين دلدد  ( القائلددة:)ٖٕٚ)المددادة و،لددك فددي 

                                                           

 طجم ، سمُخ دٌٔ -االسمكُذسٚخ -انًعمبسف يُ م ح -انعشثٛمخ انقمٕاٍَٛ فمٙ انزمكمٛى -انٕفمب اثمٕ احًذ. . د 1

 ٢٤. 
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المحممددة المخاصددة ان يامرددموا   طالندد  وللمحممددة مددن القدداء نفردد،ا ان ا طلدد  فددي 
 :ا حوال ا اية

ا،ا مدان القدرار أو   ناء دل  اافاق  اطلأو  صدر   ير  ينة احريرية ا،ا مان ئد .ٔ
 ئد خرج دن حدود ا افاق . 

ئاددددة مددن ئوادددد أو  ا دابأو  ا،ا خددال  القددرار ئاددددة مددن ئوادددد النظددام العددام .ٕ
 الاحميم الم ينة في د،ا القانون . 

 ا،ا احقق ر ب من ا ر اب الاي يجوز من اجل،ا ادادة المحاممة .  .ٖ
 .(في ا جراءات الاي اؤحر في صحة القرارأو  ا،ا وئع خطا جودري في القرار .ٗ

رض القدددددرار حقيقيدددددًا لعدالدددددة الاحمددددديم فعددددد و الادددددالي يعدددددد دددددد،ا الدددددنص ضدددددماناً  
أن  ممددددا  دا دددارا الرئيددددب دلددد  شدددردية القدددرار الاحميمددديالاحميمدددي دلددد  القضددداء  ا

ر مددن مخالفددات لقاددددٍة للقاضددي مددن القدداء نفردد  أن ياعددرض لمددا ينطددوي دليدد  القددرا
ئادددددة مدددن أو  افدابأو  إجرائيدددة مدددن القواددددد الماعلقدددة  النظدددام العدددامأو  موضدددودية

فدي اإلجدراءات أو  لقيدام خطدة جدودري فدي القدرارأو  القوادد الم ينة في  داب الاحمديم
لقيددام ردد ٍب مدن أردد اب إدددادة المحاممدة ودددي اقددوم أصدداًل أو  الادي  نددي دلي،ددا القدرار

 (ٔ)والمخاالة مما يفرد ،لك القراردل  ال ش 
يمدددون  اادددًا و  يق دددل فإنددد   امدددا إ،ا ئدددررت المحممدددة اصدددديق القدددرار الاحميمدددي 

نما يق ل الطعن  د   دالطرق الادي أشدارت إلي،دا المدادة ) ( مدن ٕ٘ٚاإلداراض دلي  وا 
الحمددم الدد،ي اصدددرا المحممددة المخاصددة وفقددا ) :حيددث نصددت دلدد   ئدانون المرافعددات

 قة  يددر ئا دل لالداددراض وانمدا يق دل الطعددن  دالطرق ا خددرى المقدررة فددي للمدادة الردا
 .(القانون

                                                           

 .٣٠٧  -يصذس سبثق -نُذأ٘. د.آدو ْٔٛت ا 1
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 الخاتمة
  :في خاام د،ا ال حث نراناج ما يلي 
الاحمددديم دلددد  اإلرادة ال،اايدددة  طدددرا  العالئدددة العقديدددة   ن دددد،ا  دقدددديقدددوم  -ٔ

م ددددأ إلددد   إرددداناداً  الفصدددل فدددي منازددددات الاحمددديم  دامددداً  خيدددرة العدددب دوراً ا 
مددن ئ دددل  لاحمدديم  شددمٍل دددامالجددواز القدددانوني ل فضدداًل دددن)رددلطان اإلرادة( 

 ٜٜٙٔ( لرددنة ٖٛ)المدنيددة ئددانون المرافعددات ضددمن المشددرع العرائددي المددريم 
 المعدل.

 حردمفدي  الاحمديم ديئةإل   المااحة والحرية إجراءاا    راطة الاحميم يمااز -ٕ
وئلة املفة مما يجعل  مظ،رًا نزاع  دئٍة م،نية  ورريٍة اامة  ورردٍة فائقة  ال

 اإلدارية. المنازدات فض في الحديث العصر مظادر من
إن إلافددداق الاحمددديم اإلداري شدددروٌط شدددملية وأخدددرى موضدددودية يارادددب دلددد   -ٖ

فضداًل ددن  طدالن دقدد العمدل   دددم ا خد،  ،دا  طدالن الاحمديمأو  مخالفا،ا
د ددد،ا العقددد   إدا ددار أن شددرط الاحمدديم ياوجددب أن يمددون مماو ددًا ضددمن  نددو 

ن اإلخالل    إخالٌل في دقد العمل  رما .  وا 
إن للاحمدددديم أنددددواع دديديددددة من،ددددا الاحمدددديم اإلخايدددداري واإلج دددداري وئددددد أخدددد،  -ٗ

 مجلدس الدولدةالمشرع العرائي  الاحميم اإلخاياري دون اإلج اري  حيث أخ، 
دلي،ددا  المخالدد  المرددائل الاحمدديم اإلخايدداري فددي جميددع دلدد  دااقدد  مماررددة

 . وزارة المرا طة  ير الج،ات  ينو   ين،اأو  الوزارات  ين
 وفي ضوء د،ا الناائج نوصي  ما يةاي:  

دلددد  الماخصصدددين مدددن الم،نيدددين مالمحدددامين والم،ندردددين والمحارددد ين  -ٔ
 القانونيين و يدردم اةرديس مرامدز للاحمديم اخداص فدي النزاددات اإلداريدة

ئمدددة  دددين المؤرردددات لامدددون مرجعدددًا احميميدددًا للفصدددل فدددي المنازددددات القا
  ين،ا و ين العاملين في،ا.أو  اإلدارية
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اعددديل نصددوص ئددانون المرافعددات العرائددي فيمددا يخددص المددواد الماعلقددة   -ٕ
ضددددافة مددددواٍد ئانونيددددة اددددنص صددددراحة دلدددد  الاحمدددديم اإلداري   ددددالاحميم وا 

 و يان شروط  و لية العمل   .
ت الدولدة إداماد شرط الاحمديم فدي جميدع دقدود العمدل ردواٌء فدي مؤرردا -ٖ

المؤررددات اإلداريددة ضددمن القطدداع الخدداص أو  الررددمية وشدد   الررددمية 
ليمون الضمانة القانونية لِمال الطرفين في حل النزاع الناشع  ين،م وفدق 

 المميزات الاي يقدم،ا الاحميم.
ن أخط  أص نا فمن دند اا دز وجلفإن  و عد  نا فمن نفرنا ودجزندا ددن ةوا 
رشدداد     وحددداالممددال افددإن  الممددال  و  نفقددد ا مددل فددي اإلرددافادة مددن مددل نصددٍح وا 

الحمددددددد ا رب أن وئ ددددددل أن يجدددددد  ريددددددق القلددددددم نقددددددول   واا نردددددةل ال،دددددددى والرددددددداد
  وصدل  اا دلد  خيددر خلقد  أجمعدين أ دا الزدددراء محمدٍد ا مدين  ودلد   لدد  العدالمين

 ال ر الميامين ورلم ارليمًا محيرا.
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 المصادر
 يم.القرآن الكر ** 

   :اواًل: المعاجم المغوية والتفاسير
 الماداب دار  ٔ ط الصدحاح  مخادار الدرازي القدادر د دد  ن  مر  يأ  ن العالمة محمد -ٔ

 . ٜٚٙٔ ل نان  - يروت العر ي 
العالمة جمدال الددين أ دو الفضدل محمدد  دن ممدرم  دن دلدي  دن أحمدد  دن أ دي القاردم  دن  -ٕ

 ل ندان   يدروت العر دي  الادراث حيداءا دار -ٖ ط -ٕ ج -العرب لران معجم -منظور
 .رنة الط ع دون

 -  دددداد -دار اإلردددالم–أيردددر ال يدددان فدددي افردددير القدددر ن -العالمدددة حردددين  رمدددة الشدددامي -ٖ
 .ٕٚٔٓ -ٔط

 ثانيًا: المؤلفات:
القدادرة   -الناشدر العاادك لصدنادة المادب -المرافعدات المدنيدة -الندداوي وديدب  دم د.  -ٔ

 .ٕٔٔٓ -ٖط
 –ا ردمندرية –المعدار  منشداة –وا ج داري ا خايداري الاحمديم –الوفدا ا دو احمدد د. -ٕ

ٜٔٚٛ . 
دددددد دددد ددددد ددددد  .ط ع رنة دون -ا رمندرية -المعار  منشةة -العر ية القوانين في الاحميم دددددددددددددددددددددددد

درارددة مقارنددة وفقددا فراء الفقدد   -شددرح ئددانون الاحمدديم -د. أحمددد محمددد د ددد ال ددديع شدداا -ٖ
 . ٕ٘ٓٓ -ٖط –وديئات الاحميم العر ية والدولية دار الن،ضة العر ية -وأحمام القضاء

 القدادرة  العر ية  الن،ضة دار  ٔط ا دارية  العقود في الاحميم نصار  جاد جا ر . د -ٗ
ٜٜٔٚ. 

دار الن،ضدة –الاحمديم فدي المنازددات العقديدة و يدر العقديدة -رالعصدا محمدد ىيردر  . د -٘
 . ٕٔٓٓ -القادرة -العر ية

 -دار الجامعدددددة الجديدددددددة للنشددددددر -العقدددددود اإلداريددددددة والاحمدددددديم -اجدددددد را ددددددب الحلددددددو.مد -ٙ
 .ٕٗٓٓ-اإلرمندرية

 النظريدة  دين الددولي العقدد ئانون اخايار في الماعائدين حرية -يائوت محمد محمود .د -ٚ
 .ٕٗٓٓ - ا رمندرية المعار  دار -والاط يق
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دار  -لمدنيددة والاجاريددة الوطنيددة والدوليددةالاحمدديم فددي المددواد ا -ن يددل ارددماديل دمددر د. -ٛ
 .ٕ٘ٓٓ  ٕط.  الجامعة الجديدة  اإلرمندرية

 . ٜٜٛٔ   داد   ٕ ط العمل  ئانون العا د  ددنان .د -ٜ
دار  -الاحمددديم فدددي العقدددود اإلداريدددة ،ات الطدددا ع الددددولي –د. دصدددمت د دددد اا الشددديخ -ٓٔ

 .ٖٕٓٓ -القادرة-العر ية -الن،ضة
دار الحقافددددة للاوزيددددع  –نظددددام القددددانوني للمنائصددددة العامددددةال -د. خلدددد  محمددددد الج ددددوري -ٔٔ

 .ٜٜٜٔ -دمان -والنشر
  :ثالثًا: القوانين واألوامر

 المعدل ٜٔ٘ٔ( لرنة ٓٗالقانون المدني رئم ) -ٔ
 المعدل. ٜٜٙٔ( لرنة ٖٛئانون المرافعات المدنية العرائي رئم ) -ٕ
 .المعدل ٜٜٚٔ( لرنة ٘ٙئانون مجلس شورى الدولة العرائي رئم ) -ٖ
 .ٕٗٓٓ( العقود العامة المعدلة لرنة ٚٛأمر رلطة اإلئاال  رئم ) -ٗ
 .ٕٗٓٓئانون العقود العامة لرنة   -٘
 .ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٜٕ(  اةريخ ٕ٘ٔٓ/مماب/ٜٜٛإدمام مجلس القضاء ا دل  ،و العدد ) -ٙ
 .ٕٚٔٓ( لرنة ٔٚئانون مجلس الدولة رئم ) -ٚ

 :رابعًا: المواقع اإللكترونية
 :ي للاحميم الدوليموئع اإلاحاد الدولي العر  -

types.html-eg.com/arbitration-http://www.aifa   

  

http://www.aifa-eg.com/arbitration-types.html
http://www.aifa-eg.com/arbitration-types.html
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 :الممخص
اإلداري وريلًة حضاريًة من ورائل فض المنازادات  ين ا شدخاص  ُيعد الاحميم 
  لخددروج دلدد  طددرق الاقاضددي العاديددةا الاحمدديم يندددرج فددي ئددوامو   المعنويددةأو  الط يعيددة

دامداد دلد  الانظديم ئضاا،م  دً  من اإل  إخايارأطرا  النزاع  إافاق دل  ويعامد أراراً 
 (.)ديئة الاحميم د القضائي لل لد الاي يقيمون  ،ا وارم 

يدام  الادي الوردائل ضدمن مدن وئدد دأ دت الاشدريعات دلد  اقندين الاحمديم ليمدون 
فدات  ومدن دد،ا الاشدريعات ئدانون المرافعدات المدنيدة العرائدي رئدم لحدل الخال إلي،دا اللجدوء

الاحمديم  شدمٍل مطلدٍق إل   المعدل  حيث أجاز المشرع المريم اللجوء ٜٜٙٔ( لرنة ٖٛ)
المحممددين لفددض النددزاع  ددين الماحدداممين  شددمٍل يضددمن إلدد   م ينددًا إجراءاادد  و ليددة الاوجدد 

  الحياد  و  ُيخال  النظام العام.
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ABSTRACT: 

 Administrative arbitration is a civilized means of settling 

conflicts between natural or moral persons. The arbitration is an 

exception to ordinary litigation. It relies mainly on the agreement 

of the parties to the dispute to choose their cases rather than 

relying on the judicial organization of the country in which they 

reside. 

 Legislation has codified arbitration as one of the means used 

to resolve disputes. Among these is the amended Iraqi Civil 

Procedure Act No. (83) of 1969. The legislator allowed arbitration 

to be exercised in absolute terms indicating its procedures and 

mechanism for reaching arbitration. Who are tried in a manner 

that ensures impartiality, with no violation to public order. 

 


