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 ةالمقدم

 همية الموضوعأ -اولا 
تتمثؿ فػي ىامة،  قنيةاقتصادية وت وتكتالت شيد العالـ في اآلونة االخيرة تحوالت

انتقػػاؿ االمػػواؿ وبػػروز القػػوة التنافسػػية الواسػػعة و  ابػػراـ العقػػود التجاريػػة عاليػػة فػػيال السػػر ة
والنيػػوض بوسػػادؿ بديمػػة فػػي مجػػاؿ  ظيػػور الحاجػػةإلػػ   ة، ممػػا اد فػػي اال مػػاؿ التجاريػػ

لتػػػػوخي السػػػػر ة والمرونػػػػة وال عاليػػػػة  ( سػػػػعيا  التجاريػػػػة حسػػػػـ المناز ػػػػات مثػػػػؿ  الوسػػػػاطة
، وىػػي وسػػيمة عػػد مػػف اساسػػيات العمػػؿ التجػػار التػػي ت   واالقتصػػاد فػػي التكػػاليؼ والسػػرية

سػػاطة اداة اسػػتراتيجية ة ػػادة ا تبػػار الو   ػػف ف ػػال  مسػػاندة ومكممػػة لمجيػػاز الق ػػادي، 
بناء العالقات المتوترة بيف االطراؼ، واالبتعاد  ف شػكميات التقا ػي و النيتػو والح ػاظ 

التجػار ، الػذ   حقػؿتحقيػؽ السػمـ االقتصػاد  داخػؿ الإلػ    م  الروابط العقديػة اليادفػة
حػػػػة  ػػػػرورة ممو ، الوطنيػػػػةاصػػػػبم المحػػػػرؾ االقتصػػػػاد  والد امػػػػة ال ا مػػػػة فػػػػي التنميػػػػة 

  ت ر يا دوا ي النمو التجار .
 ة البحثاشكالي -ثانياا 

 تتمحور مشكمة البحث في االجابة  ف التساؤالت االتية:

mailto:ibrahemhazza@uruk.edu.iq
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 ىؿ يمكف حؿ المناز ات التجارية بيف االفراد والشركات  ف طريؽ الوساطة؟-1
العدالة المنشودة  ػف طريػؽ الوسػاطة التجاريػة دوف إل   ما ىي س بؿ الوصوؿ-2
  دالة الق اء؟إل   المجوء

 ما ىي اآلثار االيجابية والسمبية لموساطة التجارية  م  النشاط التجار  ؟-3
 اهداف البحث-ثالثاا 

 تحقيؽ االىداؼ االتية:إل   ييدؼ البحث
 التعريؼ بالوساطة التجارية وانوا يا ومميزاتيا.-1
 تسميط ال وء حوؿ اشا ة روح الت اوض بيف االطراؼ المتناز ة.-2
اىميػػة الوسػػاطة التجاريػػة فػػي تسػػوية المناز ػػات التجاريػػة وتحقيػػؽ التنميػػة بيػػاف -3
 الوطنية.

 فرضية البحث -رابعاا 
 نظرا  لتطور التبادؿ التجار  وظيور انواع حديثة مف العقود التجارية واالستثمارية
،االمر الذ  ي ترض وقوع نزا ات تجارية، مما يتطمػ  وجػود ن ظػـ وس ػبؿ بديمػة لحسػميا 

فػػػػي  الوسػػػػاطة التجاريػػػػة( ممػػػػا يختػػػػزؿ الوقػػػػت ويحػػػػافظ  مػػػػ  العالقػػػػات التجاريػػػػة تتمثػػػػؿ 
 ويساىـ في استمرارية المشاريع االنتاجية التي تنعكس ايجابا   م  التنمية الوطنية. 

 منهجية البحث -خامساا 
لغرض تحقيػؽ االىػداؼ المرجػوة مػف بحثنػا ىػذا واةجابػة  مػ  اشػكالية المو ػوع 

لتحميمػػي مػػف خػػالؿ جمػػع المػػادة العمميػػة وتحميميػػا مػػع بيػػاف موقػػؼ المػػنيا ا فقػػد ا تمػػدت
 القوانيف المتعمقة بالوساطة التجارية كأحد الحموؿ المتاحة لحسـ المناز ات التجارية. 

 خطة البحث -ساا ساد
إلػػ   تقسػػيـ الدراسػػةإلػػ   لغػػرض االجابػػة  مػػ  االشػػكالية المطروحػػة فقػػد ارتأيػػت 

 مبحثيف وكما يأتي:
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 انواعها ومراحمها –ل: ماهية الوساطة التجارية المبحث الو
 والوسيط التجاري المطمب الول: التعريف بالوساطة

 المطمب الثاني: انواع الوساطة التجارية
 المطمب الثالث: مراحل الوساطة التجارية

 عمى النشاط التجاري وانعكاسها الوساطة التجارية المبحث الثاني: آثار
 ساطة التجارية السمبية عمى النشاط التجاريالمطمب الول: آثار الو 

 المطمب الثاني: آثار الوساطة التجارية اليجابية عمى النشاط التجاري
 الخاتمة

 املبحث االول
  انىاعها ومراحهها– ماهٍة انىساطة انتجارٌة

ت عد الوساطة التجاريػة احػد الوسػادؿ البديمػة لحسػـ المناز ػات التجاريػة، والتػي ت عػد 
إلػػػ   سػػػتثناديا  يقػػػوـ  مػػػ  اسػػػاس الخػػػروج  ػػػف ط ػػػرؽ التقا ػػػي العاديػػػة، واليادفػػػةطريقػػػا  ا

الحمػوؿ العادلػة وتسػوية مالدمػة تحظػ  بػالقبوؿ والتأييػد مػف قبػػؿ إلػ   الوصػوؿ بالخصػوـ
االطػػػراؼ المتناز ػػػة، االمػػػر الػػػذ  يػػػنعكس ايجابػػػا   مػػػ  التنميػػػة االقتصػػػادية فػػػي الػػػبالد. 

 ولو بالمطمبيف اآلتييف:ولغرض االحاطة بالمو وع فسوؼ نتنا

 املطهب االول
 انتعرٌف بانىساطة وانىسٍط انتجاري

تأخذ حيػزا  واسػعا  فػي حسػـ مختمػؼ المناز ػات وخاصػة المناز ػات  بدأت الوساطة
وكأنما تبدو الصػورة االنسػ  لمعدالػة الحديثػة، فيػي الوسػيمة االكثػر شػيو ا  فػي ، التجارية

 مػػ  ازالػػة العقبػػات وتحديػػد النػػزاع بشػػكؿ دقيػػؽ، حسػػـ المناز ػػات التجاريػػة، الػػذ  تعتمػػد 
  العدالػة لتحقيػؽا  أساسػي مطمبػا   العػالـ حتػ  أصػبحت اىتمػاـ  مػ  اسػتحوذت يػاكمػا ان
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ولغػػػرض االحاطػػػة بالمو ػػػوع فسػػػوؼ نتنػػػاوؿ التعريػػػؼ بالوسػػػاطة التجاريػػػة فػػػي ال ػػػروع 
 االتية:

 مفهوم الوساطة: الفرع الول
يكػػف معروفػػا  فػػي السػػابؽ، وكػػاف ي طبػػؽ بشػػكؿ كم يػػـو قػػانوني لػػـ  (1 اف الوسػػاطة

تمقادي  رفي، اذ كانت مف الثقافات العرفية الراسخة في اغم  المجتمعات، واوؿ ظيور 
 ػف فػرص  لموساطة  ندما بدأ بعػض المحػاميف فػي الواليػات المتحػدة االمريكيػة بالبحػث

إلػ   ريػة، ممػا اد الوسادؿ البديمة ل ظ المناز ػات ومنيػا الوسػاطة التجاإل    مؿ فمجؤوا
 .( 2 ظيور العديد مف المؤسسات المعنية بحؿ المناز ات بالطرؽ السممية

اف المجػػػػػػوء لمق ػػػػػػاء لػػػػػػـ ي عػػػػػػد الطريػػػػػػؽ االوحػػػػػػد ل ػػػػػػظ المناز ػػػػػػات بػػػػػػيف االطػػػػػػراؼ 
المتخاصمة ،اذ اف المشرع تبن  وسادؿ بديمة لحسـ المناز ػات المختم ػة ومنيػا الوسػاطة 

ؿ متكاممػػة قادمػػة  مػػ  اسػػاس االحتػػراـ المتبػػادؿ و ػػدـ حمػػو إلػػ   التجاريػػة، بغيػػة الوصػػوؿ
 .( 3 التعد  وبموغ نتادا مر ية لجميع االطراؼ

ت عػػد الوسػػاطة فػػي الوقػػت الحا ػػر مػػف اف ػػؿ الوسػػادؿ المتعمقػػة بحػػؿ المناز ػػات و 
بػػػػالطرؽ السػػػػممية، وامتػػػػػد نطاقيػػػػا ليطػػػػػاؿ مختمػػػػؼ النزا ػػػػات وفػػػػػي مقػػػػدمتيا المناز ػػػػػات 

ا تقػػاد الػػبعض بػػاف  دالػػة القػػانوف تتحقػػؽ فػػي سػػير الػػد و  العكػػس مػػف   التجاريػػة.  مػػ
 .(4 الق ادية وتتويجيا بحكـ ق ادي ي صؿ بينيما

                                                           

( استتدمتٍا انّٗيتتدٞماه ٍ تتليس طاى٘ستت جا(  ىتتٚ   ّتتو ٍ تتليس طاىد٘رٞتتب(  يتتٚ ا د تت  ا   تت ُ (1

اىَ ليحِٞ ٍدمادرِٞ، ثٌ  عت ذىل قم   ىجْا ٕذا اىق ُّ٘ اىَْت٘ذ ٜ استدمتاً ٍ تليس اى٘ست جا 

د٘رٞب. ٗٝليب ٍ تليس طاىدجت  ٛ(  يتٚ  َٞتم اىَعت ٍت  اىدج  ٝتا ٗٝيتَو  َٞتم رقط  تنً  ِ اى

اىعتق   ذا  اىل  م اىدج  ٛ س٘اء م ّا تع قتٝا أٗ غٞم ذىتل، ٗىيَيٝتت اّ:تمل اىَت دو انٗىتٚ ٍتِ 

اى  ب انٗه ٍِ قت ُّ٘ انّٗيتدٞماه اىَْت٘ذ ٜ  يتلُ اى٘ست جا اىدج  ٝتا اىتٗىٞتا ٗاتل قت   اىديت٘ٝا 

 .8112َْ ثقا ٍِ اى٘س جا ىع ً اىتٗىٞا اى

(2)Galler Expert Determination, Sweet and Maxwell,3rd 

Edition,London,2001,P83. 

، 1دىٞو  َيٜ نسدمتاً اى٘س جا رٜ حو اىَْ ز   ، ج -( د  ت   ت اىَْعٌ،  ْتٍ  ٝحدتً اى ماع(3

 .81، ص1333اىتا  اىتٗىٞا ىيْيم ٗاىد٘زٝم، اىق ٕمو، 

 .31، ص1331حَت س ٍٜ اىي٘ا، اى٘س جا ٗاىعتاىا اىجْ ئٞا، دا  اىْٖضا اىعم ٞا، اىق ٕمو، ( د. ٍ(4
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ونػػػػر  بػػػػاف الوسػػػػاطة التجاريػػػػة ىػػػػي  مميػػػػة تطو يػػػػة تقػػػػـو  مػػػػ  ارادة االطػػػػراؼ 
حػػػؿ مر ػػػي مػػػع إلػػػ   المتخاصػػػمة، ويعمػػػؿ المتخاصػػػموف الراغبػػػوف فعػػػال  فػػػي التوصػػػؿ

النزاىػة والحيػاد ةيجػاد حمػوؿ مقبولػة لجميػع االطػراؼ طرؼ آخر يسػم  الوسػيط يتمتػع ب
وتصمـ الوساطة  م  اساس ا طاء االطراؼ المتناز ة ادوارا  ومسؤوليات ، لينيي النزاع
 متساوية.

 التعريف بالوساطة لغة واصطالحاا : الفرع الثاني
ـ مف اجؿ االلماـ بتعريؼ الوساطة التجارية ال بد لنا بياف ما المقصػود بيػا لغػة ثػ

 اصطالحا  والتعريؼ بالوسيط في النقاط اآلتية:
 التعريف بالوساطة لغة:  -اولا 

الوسػػػػاطة فػػػػي المغػػػػة ىػػػػي مصػػػػد لم عػػػػؿ  وسػػػػط( وتػػػػدؿ  مػػػػ  الشػػػػيء الواقػػػػع بػػػػيف 
، والتوسػػػط ىػػػو اف يجعػػػؿ الشػػػيء فػػػي الوسػػػط، والوسػػػاطة ىػػػي  مػػػؿ الوسػػػيط، (1 طػػػرفيف

ا دلػو، ولموسػاطة معػاني  -ووسػط كػؿ شػيء، (2 والوسيط ىو المتوسط بيف المتخاصػميف
َوَكػػَذَلَؾ ﴿وقولػػو تعػػال  ، (3 مثػػؿ التوسػػط فػػي الحػػؽ والعػػدؿ والتوسػػط فػػي الحسػػ  والنسػػ 

ـْ أ مَّة  َوَسط ا﴾ َجَعْمَناك 
 4 ). 

 ثانياا التعريف الصطالحي لموساطة 
اكثػػر مػػف خػػالؿ طػػرؼ أو  الوسػػاطة ىػػي آليػػة لحػػؿ المناز ػػات وديػػا  بػػيف طػػرفيف

لم او ات ويصقميا وا طاء الحموؿ المناسػبة بغيػة الحصػوؿ  مػ  يسم  الوسيط يدير ا
 حؿ تقبؿ بو االطراؼ المتناز ة،إل   والوصوؿ، تسوية لمنزاع التجار  الناش  بينيما

                                                           

 .311، ص8113، دا  اىحتٝث، اىق ٕمو، 3( ا ِ ٍْ:٘  ،ىي ُ اىعمب، ج(1

، 1321( ٍحَتتت  تتِ ا تتٜ  نتتم  تتِ قتت د  اىتتمازٛ، ٍمدتت   اى تتح ب، دا  اىندتت ب اىعم تتٜ،  ٞتتمٗ ، (8

 .181ص

، دا  اشتت ٞيٞ ، 1انجتتمً، اى٘ستت جا اىدج  ٝتتا رتتٜ اىَعتت ٍت  اىَ ىٞتتا ،ج (   تتتاىمحَِ  تتِ  تت ىس(3

 .36، ص1335اىمٝ ض، 

 .143( س٘ و اى قمو، ٍِ اٟٝا (4
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 .( 1 مف خالؿ تقديـ الوسيط توصيات ومقترحات يتـ قبوليا مف قبؿ اطراؼ النزاع
 (2 صػمم"إلػ   دؼ الوصوؿوسيمة لمت ا ؿ بي" م  انيا  الوساطة التجارية وتعرؼ

مف خالؿ تدخؿ طرؼ ثالث حياد  ومستقؿ يعمػؿ  مػ  ازالػة الخػالؼ القػادـ مػف خػالؿ 
إلػػػ   تيػػػدؼ واسػػػتخداـ فنػػػوف مسػػػتحدثة فػػػي الم او ػػػات اقتػػػراح حمػػػوؿ منطقيػػػة و مميػػػة

تقريػػ  وجيػػات و ، (3 تسػػوية مر ػػية لجميػػع االطػػراؼ المتخاصمة الصػػمم(إلػػ   الوصػػوؿ
 حػال   تناز ة لغػرض ايجػاد صػيغة توافقيػة، دوف اف ي ػرض  مػييـالنظر بيف االطراؼ الم

، وت عػػػػد الوسػػػػاطة احػػػػد الوسػػػػادؿ السػػػػممية المتبعػػػػة لتسػػػػوية المناز ػػػػات .(4 قػػػػرارا  ممزمػػػػا  أو 
 .( 5 وتناولتيا القوانيف العراقية المتنو ة

أو  ( بػػيف طػػرفيف متنػػاز يف سػػمميا  ليػػة بديمػػة لحػػؿ المناز ػػات وديا  آ والوسػػاطة ىػػي
وتوجيػو الم او ػات وصػقميا  (الوسيط بمسا دة شخص ثالث محايد يمارس دور  اكثر،

والمسػػا دة  مػػ  تقريػػ  وجيػػات النظػػر المتنػػازع  مييػػا وا طػػاء الحمػػوؿ وت ريقيػػا بشػػكؿ 
 .(6  قود

ونػػػػر  بػػػػاف الوسػػػػاطة كأحػػػػد الحمػػػػوؿ البديمػػػػة لحسػػػػـ المناز ػػػػات ومنيػػػػا المناز ػػػػات 
لبيػة ال قيػاء، ويمكػف االسػتدالؿ  مػ  الوسػاطة لـ تحظ بتعريؼ ي جمػع  ميػو غا، التجارية

حػؿ المناز ػػات بػػيف االطػراؼ وتقيػػيـ المراكػز القانونيػػة  طػػراؼ إلػػ   كونيػا نظامػػا  ييػدؼ
                                                           

( اَِٝ ٍي  تو، اى٘س جا م٘سٞيا ىدي٘ٝا اىْيا    اىَتّٞتا رتٜ اىقت ُّ٘ ان دّتٜ،  حتث ٍْيت٘  رتٜ (1

 .5، ص8114ٍجيا ا ح ث اىٞمٍ٘ك، ا  ت، 

ش  و اىٞٔ ر ُ اى٘س جا ٕتٜ ٗستٞيا ى يت٘ص اى تيس، متُ٘ اى تيس ٗستٞيا ىحتو اىْتياع ( ٍَٗ  تجت  ان(8

 لمق سيَٞا  عٞتاً  ِ اىقض ء، ٕٗ٘  قت ٝحيٌ  ٔ اىلمر ُ ّياع ث    َْٖٞ ، أٗ حو ّيا  ً ٍحتدَتً 

ٍِ خته تْ زه مو ٍِ اجماف اىْياع  ِ مو أٗ  يء ٍِ ٍل ى تٔ. ٗىيَيٝتت اّ:تمل ٍحَت٘د اىيتٞت 

، 8116ى يس ٗاىدحنٌٞ رٜ اىَ٘اد اىَتّٞا ٗاىدج  ٝتا، دا  اىلنتم اىجت ٍعٜ، انستنْت ٝا،اىدحٞ٘ٛ، ا

 .141ص

اىْ رتذ اىَعتته ٗاىتذٛ ّتى  يتٚ  1351ىيتْا  41( ٍِ اىق ُّ٘ اىَتتّٜ اىعماقتٜ  قتٌ 632( اىَ دو ط(3

 أّ" اى يس  قت ٝمرم اىْياع ٗٝقلم اىم ٍ٘ا   ىدماضٜ".

 ،1332 ٞتتمٗ ، نتتٌٞ اىتتتٗىٜ، اىجتتيء اىثتت ّٜ، دا  اىَعتت  ف،(  تاىحَٞتتت انحتتتب، ٍ٘ستت٘ ا اىدح(4

 .86ص

اىَعتته. ٗاىَت دو  1311ىيتْا  83( ٍِ ق ُّ٘ ا ٘ه اىَح مَ   اىجيائٞتا اىعماقتٜ  قتٌ 3( اىَ دو ط(5

( ٍتِ 131اىَعتته، ٗاىَت دو ط 1353ىيتْا  122( ٍِ ق ُّ٘ انح٘اه اىيم ٞا اىعماقتٜ  قتٌ 41ط

 اىَيغٜ. 1321ْا ىي 121ق ُّ٘ اىعَو اىعماقٜ  قٌ 

 .58،ص 8114ُ(، ى ْ ُ،  ٞمٗ ،-د-( ٕ دٛ اىَْذ ، اىحي٘ه اى تٝيا ىيَْ ز    اىقض ئٞا، طب(6
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جان  الحؿ الق ادي االصمي والتركيز إل   النزاع تحت غطاء السرية كحؿ ات اقي بديؿ
 يسم  الوسيط.  م  المشتركات بيف الخصـو وتقويتيا وانياء النزاع مف قبؿ شخص

 الوسيط التجاري: الفرع الثالث
وتشػػػجيعيـ ، ىػػػو الشػػػخص الػػػذ  يسػػػا د  مػػػ  االتصػػػاؿ بػػػيف االطػػػراؼ المتناز ػػػة

ويسػػاىـ فػػي جعػػؿ ،  مػػ  الت ػػاىـ ويعمػػؿ  مػػ  تقػػار  وجيػػات النظػػر وتقريػػ  المسػػافات
 .( 1 االطراؼ اف تركز  م  المصالم ال ردية والمشتركة بينيـ

  ال تتجػػػػػاوز التقريػػػػػ  بػػػػػيف وجيػػػػػات النظػػػػػر و ػػػػػرض اف ميمػػػػػة الوسػػػػػيط التجػػػػػار 
المبػػػادرات ويخ ػػػؼ وطػػػأة الشػػػقاؽ بػػػيف االطػػػراؼ المتناز ػػػة واتخػػػاذ االجػػػراءات المختم ػػػة 

أو  تعػػديؿ بعػػض الشػػروط كزيػػادةأو  واقتػػراح بعػػض الحمػػوؿ الوسػػطية، تتمثػػؿ فػػي الغػػاء
يػؿ التبا ػد االمػر الػذ  يز ، الخػدمات التجاريػةأو  تخ يض الثمف لػبعض السػمع والب ػادع

واقنػاع التجػار المتخاصػميف وانقػاذ  ويقر  المسافة باتجاه تسوية النزاع واحتػواء االسػبا 
واكػػػدت معظػػػـ القػػػوانيف الدوليػػػة والمنظمػػػات المعنيػػػة . (2 مػػػف االنييػػػارالعالقػػػة التجاريػػػة 

 :يأتيتوفر شروط معينة في الوسيط وكما إل   بالوساطة
اف يكػوف مػؤىال  مػف الناحيػة القانونيػة  التجػار  اف يكوف مؤىال : يتعػيف  مػ  الوسػيط-1

يتمتػع بال طنػة والػذكاء لكػي و ،  م  نحو يمكنو مف اداء الواج  الممقػ   مػ   اتقػو
قادر  م  تسيير اجراءات الوساطة التجارية بشكؿ يحقؽ االىػداؼ المتوخػاة يصبم 
نػزاع ويقع  م   اتؽ الوسيط التركيػز  مػ  خمػؽ و ػي حقيقػي لػد  اطػراؼ المنيا، 

رغبػػاتيـ وحاجػػاتيـ ومنػػافعيـ، ويجػ  اف يػػت يـ اسػػبا  النػػزاع إلػ   مػف خػػالؿ النظػػر
 .(3 وما ىي مواقؼ كؿ طرؼ؟ مف خالؿ اتخاذ خطوات  ممية جادة

 اديا  ومستقال  بشكؿ تاـ ونزييا  الحياد واالستقالؿ: يج  اف يكوف الوسيط التجار  حي-2

                                                           

( د. شمٗق    س ر ضو، اىْ: ً اىق ّّٜ٘ ىي٘س جا،  حث ٍْي٘  رٜ ٍجيا   ٍعا تنمٝتا ىيحقت٘ق، (1

 .33، ص8116، 1، اىيْا 8، ج8ع

اىتتتٗىٜ ٗتغٞتتم اىْ:تتمو اىيتت ئتو حتت٘ه ستت و تيتت٘ٝا  ( د. ٍحَتتت ا تتمإٌٞ ٍ٘ستتٚ، اىد٘رٞتتب اىدجتت  ٛ(8

 .45، ص8116ٍْ ز    اىدج  و اىتٗىٞا، دا  اىج ٍعا اىجتٝتو ،انسنْت ٝا، 

 .81( د  ت   ت اىَْعٌ، ٍ ت  س  ب، ص(3
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 مػؿ معيػا سػابقا  أو  لمتخاصػمةوال تربطو أ  مصمحة شخصية مع احد االطراؼ ا 
وفػي ، كمبدأ رد القا ي وتنحي القا ي و دـ صالحيتو لرد النػزاع ،(1 وال يتأثر بيا

  .( 2 حالة توفر ىذا الشرط يج   ميو رفض العمؿ كوسيط تجار 
ا الـ االطراؼ: وىو قياـ الوسيط التجار   ند وقوع االختيار  ميو بأ الـ االطراؼ -3

ظػروؼ مسػتجدة تخػص أو  ـ الجية التي  ينتو  ف ايو مالبسػاتا الأو  المتناز ة
مو وع النزاع، وا ادة توجيو االطراؼ كؿ منيـ نحو اآلخر  ف طريؽ مسا دتيما 

 .( 3 وشدىـ باتجاه فوادد الصمم، في احراز ادراؾ مشترؾ بينيـ
صػػػنع قػػػرار الوسػػػاطة: وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو فػػػاف المسػػػاحة المتروكػػػة لموسػػػيط تسػػػمم لػػػو -4

تسػػػع  الػػػذ  الوسػػػاطة التجاريػػػة لتحرؾ ولعػػػ  دور اكثػػػر فا ميػػػة فػػػي صػػػنع قػػػرار بػػػا
، وتبػدو المشػاركة فػي تسػوية النػزاع وا ػحة االطراؼ المتخاصمة مف الوصوؿ اليػو

وا ػػحة فػػي الميمػػة الموكمػػة اليػػو مػػف  مػػف خػػالؿ الػػدور الػػذ  يقػػوـ بػػو، فاةيجابيػػة
از ػػػة، االمػػػر الػػػذ  يكمػػػؿ خػػػالؿ مػػػا يقػػػوـ بػػػو بتسػػػييؿ االتصػػػاؿ بػػػيف االطػػػراؼ المتن

 .(4 مسا يو بالنجاح
الخبػػرة والك ػػاءة: مػػف ال ػػرور  اف يتمتػػع الوسػػيط بخبػػرة  اليػػة فػػي مجػػاؿ الوسػػاطة -5

فالوسػػػيط يتطمػػػ  ميػػػارات متخصصػػػة تسػػػا د ، اليػػػدؼإلػػػ   التجاريػػػة بغيػػػة الوصػػػؿ
بػػػراما إلػػػ   مػػػف خػػػالؿ اخ ػػػاع الوسػػػيط، االطػػػراؼ  مػػػ  التغمػػػ   مػػػ  خصػػػاميـ

    .( 5 مف قبؿ مدربيف اختصاص لتسييؿ  ممية الحوار تأىيميةودورات ادارية 

                                                           

د. ٍحَت خيٞو ٝ٘سف ا ٘  نم، اى٘س جا انتل قٞتا ق تو اىيجت٘ء  ىتٚ اىقضت ء رتٜ اىديتمٝم ان دّتٜ،  (1)

، 8113َيدقتتٚ اىتتتٗىٜ انٗه "اىعتاىتتا اى تٝيتتا مدتتت ٞم استتدثْ ئٜ ىيعَتتو اىقضتت ئٜ" حتتث ٍقتتتً  ىتتٚ اى

 .16ص

عِٞ رٜ د اسا اىدل ٞو اىقت ّّٜ٘ ىحتب انىدجت ء  ىتٚ اى٘ست جا اىقضت ئٞا (8 َُ ( د. اممً ر ضو ق ٞم، اى

 .58، 8116، دا  اىندو ٗاى٘ث ئب،  غتاد، 1محو  تٝو ىيْيا    اىدج  ٝا، ج

 .35ضو، ٍ ت  س  ب، ص( د. شمٗق    س ر (3

(3) Jarrosson Ch: Les modes alternatifs de reglement des conflits presention 

generale RID com 1997 p 325. 

 يٞم   ت اىٖ دٛ اى يٞ ٜ، اىحي٘ه اى تٝيا ىحي٘ه اىْيا    اىَتّٞا، اى٘س جا اىقضت ئٞا ٗاّ٘ا ٖت ، ( (5

 .65،ص8111، دا  ٗائو ىيْيم ٗاىد٘زٝم،  َ ُ، 1ج
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اف جيػػػود الوسػػػيط قػػػد تنتيػػػي دوف نتيجػػػة ايجابيػػػة، و نػػػدما تنتيػػػي ميمتػػػو يكػػػوف 
إلػ   احد الوسادؿ البديمػة االخػر ، وقػد يتوصػؿ الوسػيطأو  لألطراؼ حؽ المجوء لمق اء

كؿ نيػادي، فيحػرر الوسػيط تسوية وصمم يقبميا اطراؼ النزاع ويتـ حؿ النػزاع بينيمػا بشػ
ويػػتـ ، بػػيف االطػػراؼ الػػذ  تػػـ التوصػػؿ اليػػو ات ػػاؽ يثبػػت فيػػو م ػػموف الحػػؿأو  مح ػػر

اسػاس التػزاميـ بػو ىػو  قانونيػة ممزمػو وي عػد التوقيع  ميو، اذ بػدوف التوقيػع لػيس لػو قيمػو
 .(1 مبدأ القوة الممزمة لالت اؽ

عي بيف اطراؼ النزاع والبحث ونر  باف الوسيط التجار  يبذؿ جيدا  كبيرا  في الس
في الوقادع واالستماع  قواؿ وحجا كؿ طرؼ، والتعرؼ  م  اسػبا  الخػالؼ ومحاولػة 

تسػوية مناسػبة إلػ   الق اء  مييا والتعػرؼ  مػ  العوامػؿ المشػتركة وتعظيميػا والوصػوؿ
 تر ي الطرفيف المتخاصميف. 

 املطهب انثانً
 انىاع انىساطة

، كؿ جػػواز  مػػف خػػالؿ ارادة االطػػراؼ المتخاصػػمةاالصػػؿ تػػـ تنظػػيـ الوسػػاطة بشػػ
اال اف بعػػػض القػػػوانيف نظمػػػت احكػػػاـ الوسػػػاطة مػػػػف خػػػالؿ الػػػنص بػػػالمجوء الييػػػا  مػػػػ  
ا تبارىػػػا احػػػد الوسػػػادؿ البديمػػػة لحسػػػـ المناز ػػػات ومنيػػػا المناز ػػػات التجاريػػػة، ولغػػػرض 

 االحاطة بالمو وع فسوؼ نتناوؿ انواع الوساطة بالنقاط االتية: 
وفػػػي ىػػػذا النػػػوع مػػػف الوسػػػاطة يػػػتـ وتسػػػم   وسػػػاطة المحكمػػػة( ة الق ػػػادية: الوسػػػاط-1

بصػ تو الوظي يػة،  القا ي المكمؼ بالقيػاـ بميػاـ الوسػاطةإل   احالة النزاع التجار 
والصػػػمم يسػػػموف  لموسػػػاطة مػػػف  ػػػدد مػػػف ق ػػػاة البدايػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتحداث ادارة

، وسػػػػعت (2 يحػػػػددىا يختػػػػارىـ ردػػػػيس محكمػػػػة البدايػػػػة لممػػػػدة التػػػػي ق ػػػػاة الوسػػػػاطة

                                                           

،دا  اىْٖضتتا 1( د. احَتتت    تتتاىنمٌٝ ستتتٍا، اىْ:مٝتتا اىع ٍتتا ىيتتْ:ٌ اى٘دٝتتا ىديتت٘ٝا اىَْ ز تت  ،ج(1

 .142،ص8113اىعم ٞا، اىق ٕمو ،

( ٍ تتللٚ اىَدتت٘ىٜ قْتتتٝو، دٗ  انجتتماف رتتٜ تيتت٘ٝا اىَْ ز تت   اىعقتٝتتا، دا  اىْٖضتتا اىعم ٞتتا، (8

 .11،ص8114اىق ٕمو ،



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/اعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون لل

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

059 

تقػػديـ بعػػض التسػػييالت الماليػػة واالداريػػة يتمثػػؿ فػػي تخ ػػيض الرسػػـو إلػػ   المحكمػػة
  ( .1 الق ادية، وتثبيت الصمم الحاصؿ بيف المتخاصميف بمح ر الجمسة

وت ػمف التشػريع العراقػي نصوصػا  تمػـز صػاح  العمػؿ واالجيػزة النقابيػة ذات العالقػػة   
يػػػػة بحالػػػػة حصػػػػوؿ نػػػػزاع معػػػػيف، وتقػػػػديـ جتما االبأخطػػػػار وزيػػػػر العمػػػػؿ والشػػػػؤوف 

خالصػػػػة بأسػػػػبابو واالجػػػػراءات االـز اتخاذىػػػػا لمعالجتػػػػو ،والتػػػػي تمحػػػػؽ  ػػػػررا  فػػػػي 
واف المسػػا ي المتخػػذة لتسػػوية النػػزاع ، المصػػمحة المشػػتركة لمعمػػاؿ وصػػاح  العمػػؿ

 .( 2 تتجو في محاولة التقري  فيما بيف االطراؼ المتناز ة
 : وفػػي ىػػذا النػػوع مػػف الوسػػاطة يقػػوـ طرفػػا النػػزاع باالت ػػاؽالحػػرة( االت اقيػػة الوسػػاطة -2

المت ػؽ  لموسػيط باالت اؽ واحالة النزاع بتسميتو وسيط يقوموفإل    م  احالة النزاع
أو  ، اذ يكػػػػوف لألطػػػػراؼ المتناز ػػػػة حريػػػػة رد الحمػػػػوؿ ميػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ طرفػػػػي النػػػػزاع

 .(3 محكمةالإل   قبوليا، ويكوف اختيارىـ اراد  بحت دوف المجوء
وسػػػيط إلػػػ   الوسػػػاطة الخصوصػػػية: وفػػػي ىػػػذا النػػػوع مػػػف الوسػػػاطة يػػػتـ احالػػػة النػػػزاع-3

 تسػػمية ويػػتـ الخصوصػػييف  ػػمف جػػدوؿ الوسػػطاء مػػفيػػتـ اختيػػاره  ،(4 خصوصػػي
 -المحػػػاميف -المتقا ػػػديف -الق ػػػاة مػػػف بػػػيف  يػػػتـ اختيػػػارىـ وسػػػطاء خصوصػػػييف

شيود ليـ بالحياد والنزاىة  مف الم االدارييف...( -ال نييف -المحاسبيف-يندسيفالم
 .(5 مناسبة ومعايير شروط

طريقػػة  ال تػػدور حػػوؿ دفػػاع قػػانوني صػػم ، بػػؿ ىػػي ونػػر  بػػاف الوسػػاطة التجاريػػة
وىػػػي وسػػػيمة اختياريػػػة، اذ تركػػػز االطػػػراؼ  سػػػيمة ومجديػػػة فػػػي حػػػؿ المناز ػػػات التجاريػػػة

                                                           

اىَعته  يٚ أّ" اذا اّدٖٚ  1344ىيْا  31اىمسً٘ اىقض ئٞا اىَ مٛ  قٌ ( ٍِ ق ُّ٘ 81اىَ دوط (1)

 يح ً  ِٞ ٗاث دا اىَحنَا ٍ  اتلق   يٞتٔ اىلمرت ُ رتٜ ٍحضتم اىجييتا ٗاٍتم  اىَحنَتا  ت ىَح:م 

اىَذم٘  ...ق و  تٗ  اىحنٌ اىقلعٜ رٜ ٍيلىا رم ٞتا رتٜ حنتٌ تَٖتتٛ رتٜ اىَ٘ضت٘ع ن ٝيتدحب 

  ِ اىت ٘ٙ ان ّ ف اىمسٌ".

 اىَيغٜ. 1321ىيْا  11( ٍِ ق ُّ٘ اىعَو اىعماقٜ  قٌ 131-131( اىَ دت ُ ط(8

 .46( ٍحَ٘د سٞت اىدحٞ٘ٛ، ٍ ت  س  ب، (3

( ش دٛ زِٝ اىتِٝ، ان دُ ...تجم ا ٍَٞيو رٜ اى٘س جا، ٍقت ه ٍْيت٘  رتٜ ٍجيتا اىيت  ب اى٘ستٞط، (4

 .4، ص 8113، 8اىعتد 

 .8116ىيْا  18ىدي٘ٝا اىْيا    اىَتّٞا ان دّٜ  قٌ  ( اىلقمو ج ٍِ ق ُّ٘ اى٘س جا8اىَ دوط((5
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يا، وايجػاد حػال  مميػا المتناز ة  م  المسادؿ الجوىرية والمؤثرة في الق ية المتنازع  مي
 لنزا يـ يساىـ في التسوية المنشودة الذ  يرغباف لوصوليما.

 املطهب انثانث
 مراحم انىساطة انتجارٌة

اف ات ػػػاؽ االطػػػراؼ المتناز ػػػة  مػػػ  اختيػػػار الوسػػػاطة التجاريػػػة كحػػػؿ بػػػديؿ  ػػػف 
الق ػػػػاء ي عػػػػد نقطػػػػة االنطػػػػالؽ فػػػػي اجػػػػراءات الوسػػػػاطة، اال اف الوسػػػػاطة التجاريػػػػة  نػػػػد 

 نطالقيا تمر بعدة مراحؿ متالحقة وكما يأتي:ا
افتتاح الوساطة:  بارة  ف البياف االستيالكي التقميد  الذ  يقدمػو الوسػيط  طػراؼ -1

، وي عػػد مػػف الخطػػوات االساسػػية فػػي  مميػػة الوسػػاطة وبمثابػػة النػػزاع فػػي المقػػاء االوؿ
يط بتقػديـ سػيرتو االتصاؿ االوؿ بيف الوسيط واالطراؼ المتناز ة سػوية، ويبػدأ الوسػ

الذاتية والترحي  بأطراؼ التنازع ويشكر توجياتيـ وتشجيعيـ  م  اختيار الوسػاطة 
التجاريػة لحسػػـ نػزا يـ، واسػػتقباؿ طمبػات االطػػراؼ المتناز ػة والشػػروع ال عمػي فييػػا، 
والتذكير  م  االلتزاـ بالوساطة التجارية وافتتاح مو ػو يا وو ػع تسػاؤالت معينػو 

زاع، وو ػػػػع القوا ػػػػد االجراديػػػػة المتعمقػػػػة بسػػػػير  مػػػػؿ الوسػػػػاطة تخػػػػدـ مو ػػػػوع النػػػػ
 .( 1 التجارية، ومحاولة تحديد الوقت الكافي لبدأ وانتياء الوساطة

ويؤكػػػد الوسػػػيط  مػػػ  حيػػػاده وسػػػرية البيانػػػات مو ػػػوع النػػػزاع وانػػػو يقػػػؼ  مػػػ    
س المسػػافة ن سػػيا مػػف كافػػة االطػػراؼ المتناز ػػة كمػػي يكسػػ  ثقػػتيـ، ويؤكػػد ليػػـ بانػػو لػػي

ىو صاح  الحؿ، وجوىر  ممية الوساطة ينبػع مػف ارادة االطػراؼ أو  محكما  أو  قا يا  
ولػػيس منػػو، كونػػو مسػػا د وميسػػر وال يممػػؾ زمػػاـ االمػػور، ويجػػ   مػػ  الوسػػيط مرا ػػاة 

حػػديث أو  العػػادات والتقاليػػد ومػػد  مسػػتو  ثقافػػة الخصػػوـ، وي  ػػؿ اف يبػػدأ ب يػػة قرآنيػػة
 د  م  الصمم ونبذ الخالفات ويد ـمف الشعر تؤكبيت أو  مثؿ شعبيأو  نبو  شريؼ

                                                           

، دا  اىقيتٌ، اىم ت ج، 1(  ِ س ىٌ اٗدٝج ، اى٘س جا م٘سٞيا ٍِ اى٘ست ئو اى تٝيتا ىلتل اىَْ ز ت  ، ج(1

 .115، ص8113
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  .( 1 ات اؽإل   توجيات االطراؼ في الوصوؿ
حجػػا االطػػراؼ: فػػي ىػػذه المرحمػػة يطمػػ  الوسػػيط مػػف الطػػرؼ االوؿ إلػػ   االسػػتماع-2

 المػػػد ي( بعػػػػرض اد ػػػاءه وبيػػػػاف الحجػػػػا التػػػي يسػػػػتند  مييػػػػا، ومػػػا ىػػػػي مطالبػػػػو؟ 
المتػػوفرة  ثبػػاتبعػػرض دفا ػػو وحجػػا اة  ميػػو( ويطمػػ  مػػف الطػػرؼ الثػػاني  المػػد  

لديو، وفي ىذه المرحمػة يبػدأ الوسػيط بتقيػيـ المراكػز القانونيػة لطرفػي النػزاع و ػرض 
القانونية في االدلة المقدمة مف قبميـ ومد  مطابقتيا لمواقػع وآثارىػا فػي وجية نظره 

والبحػث  المناز ة، ويحػؽ لموسػيط توجيػو االسػدمة واالسػت ياـ    مػف اطػراؼ النػزاع
 .( 2 وحس  مقت يات ومصمحة سير الوساطة التجارية في احتماالت التسوية

 تقديـ التنازالت: يتـ في ىذه المرحمة تنازؿ كؿ مف االطراؼ المتخاصػمة  ػف حقوقػو-3
جزء منيا لمطرؼ اآلخر بغية ايجاد حؿ مناس  لممناز ة المطروحة، وفػي كثيػر أو 

اء الوسػػػاطة لػػػدييـ شػػػعور باةحبػػػاط وفقػػػداف مػػػف االحيػػػاف يكػػػوف اطػػػراؼ النػػػزاع واثنػػػ
االمػػؿ ويكونػػػوا مشػػػحونيف باالن عػػػاالت وقػػػد يتم ظػػػوا بعبػػػارات غيػػػر الدقػػػة ومرفو ػػػة 

معالجػة مػف قبػؿ إلػ   حػد االسػاءة واالىانػة لمطػرؼ اآلخػر فيحتػاج االمػرإل   تصؿ
الػػذ   باسػػتخداـ اسػمو  ا ػػادة صػياغة الكػػالـ الوسػيط التجػػار  والتخ يػؼ مػػف حدتػو

بػػػو الطػػػرؼ اآلخػػػر واسػػػتخداـ الوسػػػيط لكممػػػات و بػػػارات محايػػػدة ال تثيػػػر احػػػد  تم ػػػظ
االطراؼ لمنع تطور المو وع ويطم  منيـ تقديـ تنازالت لمطرؼ اآلخػر، ويتطمػ  
االمر في بعػض االحيػاف تقػديـ ا تػذار مػف الطػرؼ المسػيء الف االن عػاؿ واالىانػة 

الوسيط  م  االىتماـ بالجان   واالساءة تقؼ حجر  ثرة اماـ التسوية الودية ويؤكد
 .( 3 االخالقي

                                                           

( ٕتت ّٜ ستتَٞما ، خلتت٘و اٗىتتٚ رتتٜ  َيٞتتا اى٘ستت جا، ٍقتت ه ٍْيتت٘  رتتٜ ٍجيتتا اىيتت  ب اى٘ستتٞط، (1

 .5، ص8،8113ع

، ٍْيت٘ ا  اىحي تٜ 1اىيٞت اىحتاد، اى٘ ٞي رٜ اىْ:مٝا اىع ٍا ىيدحنٌٞ اىدج  ٛ اىتتٗىٜ، ج ( حلٞ:ا(8

 .44،ص8114اىحق٘قٞا،  ٞمٗ ، 

( ٍحَتتت حيتت ً ٍحَتت٘د ىللتتٜ، اىدحنتتٌٞ رتتٜ اجتت   ٍممتتي اىَْ:َتتا اىع ىَٞتتا ىيلنمٝتتا اىَينٞتتاطد.د.ُ( (3

 .118، ص8111،اىق ٕمو، 
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ات السػػػرية والعمنيػػػة جتما ػػػات العمنيػػػة والسػػػرية: تبػػػدأ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة االجتما ػػػاال-4
االفكػار، ويقػوـ الوسػيط التجػار  بحػث االطػراؼ  مػ  تػرؾ  والنقاش والت اىـ وتبادؿ

خػػػروج مػػػف الما ػػػي وتنحيػػػة الخػػػالؼ جانبػػػا ، وخمػػػؽ منػػػاخ مػػػف الثقػػػة المتبادلػػػة، وال
القوالػػ  التقميديػػة فػػي حػػؿ الخالفػػات، ويجػػوز لموسػػيط االسػػتعانة بشػػخص آخػػر قبػػؿ 

اثنػػاء سػػريانيا بشػػرط قبولػػو مػػف الطػػرفيف، كمػػا لػػو كػػاف صػػديقا  مشػػتركا  أو  الوسػػاطة
 .( 1 لمطرفيف وىذا يعطي د ما  ا افيا  لموسيط 

ولػة الحصػوؿ بأحد االطراؼ بشكؿ سر  ومحاأو  وقد ين رد الوسيط بطرفي النزاع
 مػػ  المزيػػد مػػف البيانػػاف والمعمومػػات حػػوؿ النػػزاع والتػػي يوظ يػػا فػػي ايجػػاد المقترحػػات 

 .( 2 المناسبة لحؿ النزاع
تسػػػويو إلػػػ   الوصػػػوؿ لتسػػػوية النػػػزاع: فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة يخمػػػص االطػػػراؼ المتناز ػػػة-5

طة لمنػػزاع تتمثػػؿ فػػي النتيجػػة الوديػػة بػػيف االطػػراؼ المتناز ػػة فػػي حالػػة نجػػاح الوسػػا
االت اؽ النيادي المتعمؽ بالصمم، وتصميـ النتيجة أو  التجارية، ومف ثـ ا داد العقد

وتحديد معالميا، وقد تشػمؿ التسػوية تسػويو لمنزا ػات اخػر  مرتبطػة بػالنزاع الحػالي 
 . الذ  تـ تسويتو فتتعاظـ مصالم الطرفيف المتصالحيف

بعػػػد اف قػػػاـ الوسػػػيط  تسػػػوية النػػػزاعإلػػػ   وفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة يخمػػػص طرفػػػا النػػػزاع
وقػػد تشػػمؿ تمػػؾ التسػػوية تسػػوية نزا ػػات  ،بتقريػػ  وجيػػات نظػػرىـ حػػوؿ مو ػػوع النػػزاع

 . (3 وتحقؽ ىذه التسوية مصالم طرفي النزاع ،اخر  مرتبطة بالنزاع مو وع الد و 
الوسػػاطة التجاريػػة تمكػػف االطػػراؼ المتخاصػػمة فػػي الػػتحكـ إلػػ   ونػػر  بػػاف المجػػوء

واسػػػع مػػف الخيػػارات واالنطػػػالؽ مػػف شػػػعار " التسػػوية السػػػيدة  بالنتيجػػة مػػع وجػػػود نطػػاؽ
اف ػػؿ مػػف الق ػػية الجيػػدة". و مػػ  الوسػػيط اختيػػار المغػػة المناسػػبة لألطػػراؼ المتناز ػػة، 

                                                           

 .45( حلٞ:ا اىيٞت اىحتاد، ٍ ت  س  ب، ص(1

 .113( ٍحَت حي ً ٍحَ٘د ىللٜ، ٍ ت  س  ب، ص(8

خ ىتتتت اىيتتتيق ّٜ، اى٘ستتت جا ملستتتي٘ب ىديتتت٘ٝا اىَْ ز تتت   اىدج  ٝتتتا، ٍقتتت ه ٍْيتتت٘   يتتتٚ اىَ٘قتتتم  (3)

 www.gafi.gov.eg، 81/5/8113ٜ، ٗاخم زٝ  و ىٔ رٜ ىندمّٗاإل
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واال تماد  م  نقاط القوه وتقويتيا وتذليؿ نقاط ال عؼ في الخصومة واستد اء الحموؿ 
 الممكنة واستبعاد الحموؿ العقيمة.

 املبحث انثانً
اثار انىساطة انتجارٌة وانتهاءها وانعكاسها عهى اننشاط 

 انتجاري
بعػػػد نجػػػاح نظػػػاـ الوسػػػاطة التجاريػػػة فأنيػػػا سػػػاىمت بتخ يػػػؼ العػػػ ء  ػػػف النظػػػاـ 

ات ػػاؽ فػػي الوسػػاطة فػػاف ىػػذا التصػػرؼ ينػػتا  نػػو آثػػار إلػػ   و نػػد الوصػػوؿ، (1 الق ػػادي
االحاطػػػة بالمو ػػػوع  ولغػػػرض، انيػػػاء الوسػػػاطةإلػػػ   قانونيػػػة ايجابيػػػة وسػػػمبية قػػػد تػػػؤد 
 فسوؼ نتناولو بالمطال  اآلتية: 

 املطهب االول
 آثار انىساطة انتجارٌة االجيابٍة عهى اننشاط انتجاري

مف التي تتسـ بيا  الخالقة الحموؿلموساطة التجارية آثار ايجابية تتمثؿ في ايجاد 
والوقػػادع  ةقادمػػة  مػػ  اسػػاس الحقػػوؽ القانونيػػ حمػػوؿ غيػػر ا تياديػػوإلػػ   لوصػػوؿخػػالؿ ا

تعتمػػد  التػػي ةالقانونيػػ  مػػ  الحقػػوؽ دوف االقتصػػار الطػػرؼ النػػزاع والمصػػالم المشػػتركة
االمػػػػػر الػػػػػذ  يػػػػػنعكس ايجابػػػػػا  مػػػػػ  المشػػػػػاريع التجاريػػػػػة ، (2 ةالق ػػػػػادي  مييػػػػػا االحكػػػػػاـ

ونالػػػػت الوسػػػػاطة التجاريػػػػة بريقيػػػػا فػػػػي واالسػػػػتثمارية المسػػػػاىمة فػػػػي التنميػػػػة المسػػػػتدامة، 
ؼ التجار  نظرا  آلثارىا االيجابية والتي تمقي بظالليا  م  التنمية الساحة التجارية والعر 

 المستدامة لما تتمتع بو مف خصادص وكما يأتي:

                                                           

اىتذٛ ّتى  يتٚ ، 8115ٗىيتْا  31( ٍِ قت ُّ٘ اىعَتو اىعماقتٜ اىْ رتذ  قت161ٌٗ 153/1( اىَ٘ادط(1

 اى٘س جا ىحو ّيا    اىعَو ٗ عو انتل ق   ت ً ٍٗييٍ ً ىيلمرِٞ.

( ٍَ  تجت  انش  و اىٞٔ   ُ اى٘س جا ٕٜ ط يس( ٗاى يس ن ٝج٘ز رٜ ٍ  ٝدعيتب   ىَيت ئو اىَدعيقتا (8

، ٍتتِ اىقتت ُّ٘ اىَتتتّٜ اىعماقٜ...اىتتذٛ ّ تتا  يتتٚ اّتتٔ" ن ٝجتت٘ز 114  ىْ:تت ً اىعتت ًل اّ:تتم اىَتت دوط

 رٜ اىَي ئو اىَدعيقا   ىْ: ً اىع ً ٗاٟداب". اى يس
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خػػالؿ مػػف  تسػػوية النػػزاعإلػػ   االت ػػاؽ المتػػيف  طػػراؼ النػػزاع: اف االت ػػاؽ والتوصػػؿ-1
وبمسػػا دة الوسػػيط ومػػف ثػػـ فػػاف متانػػة  يكػػوف مػػف صػػنع الخصػػوـ التجاريػػة الوسػػاطة

 مػػػ   كػػػس االحكػػػاـ  سػػػر ة تن يػػػذهإلػػػ   وطبيعػػػة التوصػػػؿ اليػػػو تػػػؤد  االت ػػػاؽ ىػػػذا
، ةالمختصػ لػد  الجيػات معينػة وقتػا  زمنيػا  واجػراءات تن يػذىا التي يتطم  الق ادية

 .(1 خمؽ الياس في ن وس المتخاصميفواصبم ما يسم  باالن جار الق ادي الذ  ي
 بتسوية النزاع ال يستطيع الزاـ ال رقاء فالوسيط :االطراؼ المتناز ة حرية االنسحا -2 

وأف يسػػػتخدـ اسػػػالي   بطريػػػؽ الوسػػػاطة ولكػػػف يتعػػػيف  ميػػػو اف يبػػػذؿ قصػػػار  جيػػػده
، حسػػػ  مقت ػػ  الحػػػاؿ جزديػػاأو  النػػػزاع كميػػا تسػػويةإلػػ   وصػػػوال ال عالػػة االتصػػاؿ

 الق ػاءإلػ   وبإمكاف المتخاصميف االنسحا  مف  ممية الوساطة التجاريػة والمجػوء
 .(2 يمة اخر  لحسـ المناز ةأ  وسأو 

اذ تمػنم الوسػاطة  المحافظة  م  العالقات التجارية والمصػالم المشػتركة لألطػراؼ: -3
بإمكػػاف اذ االطػػراؼ المتناز ػػة فرصػػة المقػػاء بشػػكؿ ود  بعيػػدا   ػػف الػػروح العداديػػة، 

التوصػػؿ لحمػػوؿ مر ػػية و الوسػػاطة   ػػف طريػػؽ بػػيف الخصػػوـ تسػػوية النػػزاع الوسػػيط
فػػي اسػػتمرار  وابقػػاء المجػاؿ م توحػػا   ومحققػػا  لمصػالحيما المشػػتركة (3 زاع طػراؼ النػػ
المتبادلػػػة و  الوديػػػة والصػػػالت القادمػػػة العالقػػػات التجاريػػػةوالمحافظػػػة  مػػػ   وتطػػػوير
 ت  ػي في حيف اف نتيجة الخصومة المعرو ة  م  السػمطات الق ػادية، (4 بينيما

فػػي حػػؿ  ايجابيػػا   وسػػاطة دورا  تمعػػ  ال اذ .قطػػع مثػػؿ تمػػؾ العالقػػاتإلػػ   فػػي الغالػػ 
إلػ   المناز ات التجارية مف خالؿ ت يـ االطراؼ المتناز ة نقاط الخػالؼ والوصػوؿ

االسػػتمرارية ،واقتػػراح بعػػض الحمػػوؿ  مػػ  إلػػ   نقطػػة التقػػاء تصػػؿ بالعالقػػة القانونيػػة
أو  زيػػػادة فػػػي االسػػػعارأو  بعػػػض النقػػػاط والشػػػروط محػػػؿ الخػػػالؼ كإلغػػػاءاالطػػػراؼ 

                                                           

 .68(  يٞم   ت اىٖ دٛ اى يٞ ٜ، ٍ ت  س  ب، ص (1

 .43( د. ٍحَت ا مإٌٞ ٍ٘سٚ ،ٍ ت  س  ب،ص(8

 ( ٍِ ق ُّ٘ اىَمارع   اىعماقٜ......31( اىَ دو ط(3

اىم تتٍ٘ا ( ٍحَتت٘د ٍحَتتت ٕ شتتٌ، قتت ُّ٘ اىقضتت ء اىَتتتّٜ، اىدق ضتتٜ اٍتت ً اىقضتت ء اىَتتتّٜ، د تت٘ٙ (4

 .485ُ، ص-س-، دا  اىلنم اىج ٍعٜ، ب1اىقض ئٞا، انحن ً ٗجمق اىلعِ رٖٞ ،ج
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االمر الذ  يزيؿ التبا د واالختالؿ بااللتزامات، ويتجسد ىػذا النجػاح خ  يا مثال، 
 .(1 الوا م  م  التنمية المستدامة بأثره

اطػراؼ النػزاع  محافظػةالسػرية و و  تك ػؿ الوسػاطة الخصوصػية :الخصوصية والسرية -4
 ػػػف اجػػػراءات التقا ػػػي التػػػي  بعيػػػدا    مػػػ  خصوصػػػية النػػػزاع القػػػادـ بينيمػػػا وسػػػريتو

ممػا يشػجع االطػراؼ  ،(2 الق ػادية المحاكمػة  التي تتسـ بيا إجراءات ةنيالعم تتطم 
جػراءات اليامػة الوسػاطة، كػوف السػرية مػف اال نظػاـ ذلػؾإل    م  المجوء ةالمتناز 

مف خالؿ تعيد االطراؼ المتناز ػة  مػ  خصوصػية ويتـ ذلؾ  .في النشاط التجار 
والحرص  م   دـ تسر  كؿ ، االجراءات والمعمومات التي تتعمؽ بالطرؼ الخصـ

رؽ وقتػا  غ، وتمتػاز بسػر ة حسػـ النػزاع وال تسػت(3 ما يتعمػؽ بػالنزاع بالسػرية والكتمػاف
 .(4 اشير 6إل   فأطوؿ الوساطات التجارية تستمر مدة تتراوح مف شير طويال  

كم ة  الوساطة بانيا ذات تتسـ :المحاكمة تكاليؼ الوساطة مقارنو بتكاليؼ محدودية -5
 بجمسػة في الغال  يمكف تسويتو الوساطة في حسـ النزاع اقؿ، كوف اجراءات مادية
اكثػر مػػف ذلػػؾ ومػػا  زمنيػػا   المحاكمػة تتطمػػ  وقتػػا   فػػي حػػيف اف اجػػراءات بجمسػتيفأو 

 نظػػػػاـإلػػػػ   رسػػػػـو ومصػػػػاريؼ ون قػػػػات وجيػػػػد يمكػػػػف ت اديػػػػو بػػػػالمجوءيسػػػػتتبعو مػػػػف 
يقػػدـ أذ ، (5 ريؼ والن قػػاتوالمصػػا فالوسػػاطة تػػوفر الوقػػت والجيػػد والرسػػوـ، الوسػػاطة

النػػزاع بشػكؿ يعتمػد  مػػ  اقػؿ التكػػاليؼ  لألطػراؼالوسػيط التجػار  الحمػػوؿ المناسػبة 
الق اء مف خالؿ كثرة االجراءات الق ػادية إل   التي قد يتكبدونيا في حاؿ لجوديـ

وجمػػع االدلػػة واتعػػا   ثبػػاتالتػػي تػػدور اثنػػاء سػػير الػػد و  وجمػػ  الشػػيود وطػػرؽ اة
 .(6 المحاميف

                                                           

 .44( د. ٍحَت ا مإٌٞ ٍ٘سٚ ،ٍ ت  س  ب، ص(1

 اىَعته. 1363ىيْا  23( ٍِ ق ُّ٘ اىَمارع   اىَتّٞا اىعماقٜ  قٌ 54( اىَ دو ط(8

ٍْي٘  رٜ ٍجيا ٍ تم اىَع  تمو،  ( د. احَت  ش د ٍحَ٘د ستً، اى ْٞ ُ اىلْٜ ىحنٌ اىدحنٌٞ،  حث(3

 .315،ص432،8111اىعتد 

 .63(  تء ا   ٝ ُ، ٍ ت  س  ب، ص(4

 .54( د اممً ر ضو ق ٞم، ٍ ت  س  ب، ص(5

(6 ط  SAUNIER-RIGOUXB: La conciliation,these,Metz 1998,p38 
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سيولة االجراءات: لعدـ وجود قوا د شػكمية مرسػومة ومحػددة يجػ  اتبا يػا مػف قبػؿ -6
، خالفػػػا  لسػػػاحات الق ػػػاء المتخمػػػة بالػػػد او  (1 الوسػػػيطأو  االطػػػراؼ المتخاصػػػمة

وايجػػػاد الحمػػػوؿ وصػػػدور االحكػػػاـ المناسػػػبة  التجاريػػػة والتػػػي تبحػػػث  ػػػف النظػػػر فييػػػا
القانونيػػة التػػي يتطمبيػػا القػػانوف ةصػػدار  بسػػب  االجػػراءات الروتينيػػة المعقػػدة والمػػدد

االمػػػػر الػػػػذ  يخمػػػػؽ االلتبػػػػاس فػػػػي االنجػػػػاز ، االحكػػػػاـ واكتسػػػػابيا الدرجػػػػة القطعيػػػػة
الق ػػادي و جػػزه  ػػف مسػػايرة الػػد او  التجاريػػة ،والػػذ  يػػنعكس سػػمبا   مػػ  التنميػػة 

سػـ س ػيؿ بديمػة لحإلػ   المجػوءإلػ   المستدامة في البمد، مما يقود االطػراؼ المتناز ػة
 .(2 نزا يـ تتمثؿ في الوساطة التجارية

ونظػػرا  ليػػذه المزايػػا لموسػػاطة التجاريػػة ومػػا تحمػػؿ مػػف مرتكػػزات واحكػػاـ ،يظيػػر لنػػا 
كػوف ، ات ػاؽ مػرضب بيػنيـإلػ   باف باف االطراؼ المتخاصمة ليس مػف السػيولة التوصػؿ

ة والوسػػػاط، ذلػػػؾ ينبػػػع مػػػف مصػػػالم متقاطعػػػة والصػػػمم ي صػػػنع مػػػف رغبػػػة اطػػػراؼ النػػػزاع
ا  شػخص  يتمحػور مو ػو و حػوؿ اختيػار وسػيط،مػف العقػود االجراديػة الػذ   التجارية

لػػػو ميػػػارات وخبػػػرات فػػػي مجػػػاؿ الت ػػػاوض والتوفيػػػؽ فػػػي ، ثالػػػث مػػػف غيػػػر اطػػػراؼ النػػػزاع
 ويسػػع ، ويمتػػاز بالحيػػاد وحسػػف الت ػػاوض واقنػػاع االطػػراؼ المناز ػػات التجاريػػة وغيرىػػا

الوسػادؿ البديمػة االخػر  ل ػض أو  المحاكـإل   ءجن  االطراؼ المتناز ة مف المجو تإل  
ومف خالؿ ىذه الخصادص نالحظ باف لموساطة دورا  ايجابيا  وىاما  تنعكس آثاره  النزاع.

  م  التنمية المستدامة.

 املطهب انثانً
 آثار انىساطة انتجارٌة انسهبٍة عهى اننشاط انتجاري

لموساطة التجارية آثار سمبية  مػ  المناز ػات التجاريػة سػواء مػف قبػؿ االطػراؼ   
 غرقيا حؿ النزاع ،مما يؤد  ب ثارالمدة الزمنية التي يستأو  الوسيط ذاتوأو  المتخاصمة

                                                           

ا اىعم ٞتتا، دا  اىْٖضتت-د استتا ٍق  ّتتا-( د. ستتحم   تاىيتتد   اٍتت ً ٝ٘ستتف، اىَممتتي اىقتت ّّٜ٘ ىيَحنتتٌ(1

 .48،  ص8116اىق ٕمو، 

، دا  اىْٖضتا اىعم ٞتا، 8( اسد ذّ  اىتمد٘  ٍحَ٘د ٍمد   احَت  مٝمٛ، اىدحنٌٞ اىدجت  ٛ اىتتٗىٜ،ج(8

 .18، ص1333اىق ٕمو ،
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 سمبية تنعكس  م  التنمية المستدامة في البالد وىذا ما سوؼ نتناولو بالنقاط االتية:
 في حالة  دـ توصؿ محاولة التقري  بػيف االطػراؼ طراؼ:لأل ةالوساطة غير ممزم -1

حػػؿ بػػػيف اطػػػراؼ إلػػػ   نتػػػادا ايجابيػػػة واتجاىيػػا بطريػػػؽ مسػػػدود و ػػدـ التوصػػػؿإلػػ  
االسػػػػػتمرار فػػػػػي ا مػػػػػاؿ أو  فػػػػػاف الوسػػػػػيط ال يمكػػػػػف الػػػػػزاميـ بقبػػػػػوؿ الحػػػػػؿ، النػػػػػزاع

 إلػػػػ  كمييمػػػػا االنسػػػػحا  والمجػػػػوءأو  ؼ المناز ػػػػةرافػػػػيمكف الحػػػػد اطػػػػ، ( 1 الوسػػػػاطة
 مػ  التنميػة  ا  وسيمة اخر  لحؿ المناز ات، االمر الذ  يػنعكس سػمبا  أو  الق اء

وقػػرار الوسػػاطة ال يمكػػف اف يمبػػي طمبػػات احػػد االطػػراؼ دوف الطػػرؼ  .(2 المسػتدامة
تتمثػؿ فػي حػث التػي تتجسد سػمطة الوسػاطة التجاريػة بالسػمطة االدبيػة ، اذ (3 االخر

 مػػػػػػ  قبػػػػػوؿ جممػػػػػػة مػػػػػف االقتراحػػػػػػات  المتنػػػػػاز يف وتقريػػػػػػ  وجيػػػػػات النظػػػػػػر بيػػػػػنيـ
لحؿ النػزاع القػادـ، ومػف ىنػا تظيػر شخصػية  ومدخال والتوصيات التي تشكؿ سبيال

 .(4 فشؿ الوساطة التجاريةأو  واىمية الوسيط التي يتوقؼ  مييا نجاح
الوسػػػػيط المتخصػػػػص: الػػػػذ  يتمثػػػػؿ بصػػػػعوبة الحصػػػػوؿ  مػػػػ  الوسػػػػيط  وجػػػػود ػػػػدـ -2

اذا كػػاف الوسػػيط ذو اختصػػاص نػػادر  ، خصوصػػا  ريػػةلمقيػػاـ بالوسػػاطة التجا المت ػػرؽ
وقد ، خبرة محاماةأو  فنيةأو  خبرة محاسبيةإل   والذ  قد تحتاج، يتعمؽ بالخصومة

 مػ  ان ػراد أو  سػويتا   بػا طراؼ المتناز ػة جتمػاعلال ال يتوفر لموسيط الوقت الكافي
طة التجاريػػة الوسػػاإلػػ   ويكػػوف المجػػوء، والنظػػر فػػي الق ػػية المطروحػػة محػػؿ النػػزاع

 .(5 حسـ النزاع لتأخرة وطني م  التنمية ال االمر الذ  ينعكس سمبا   غير منتا،

                                                           

، 1323، ٍْيتت و اىَعتت  ف، انستتنْت ٝا، 4د احَتتت ا تت٘ اى٘رتت ، اىدحنتتٌٞ انخدٞتت  ٛ ٗان  تت  ٛ،ج (1)

 .38ص

د استا ٍق  ّتا، اجمٗحتا – جا ىدي٘ٝا اىَْ ز    اىَتّٞا رٜ اىق ُّ٘ ان دّتٜ (  ٗن انحَت، اى٘س(8

 .14، ص8112دمد٘ آ،   ٍعا  َ ُ اىعم ٞا  ىيت اس   اىعيٞ ، ان دُ،  َ ُ،

( د. شٖ ب ر  ٗق   تاىحٜ  ي ، اىدحنٌٞ رٜ ٍْ ز ت   اىَيتمٗ    اىَق ٍتا  ْ:ت ً اىيتماما  تِٞ (3

 .163ا اىعم ٞا، اىق ٕمو، صاىقل ع اىع ً ٗاىم ص، دا  اىْٖض

، ٍْيتت٘ ا  اىحي تتتٜ اىحق٘قٞتتتا، 8(  تتتء ا   ٝتتت ُ، اى٘ستت ئو اى تٝيتتتا ىحتتتو اىَْ ز تت   اىدج  ٝتتتا،ج(4

 .66، ص8118 ٞمٗ ،

( ٍحَت اىقل ّٗٔ، اى٘س جا  رٜ تي٘ٝا اىْيا ت   اىَتّٞتا،  ست ىا ٍ  يتدٞم،   ٍعتا ٍاتتٔ، ان دُ، (5

 .34،ص8112اىنمك ،
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: ربما ال ينجمع اطراؼ النزاع التجار  في والوسيط صعوبة جمع االطراؼ المتناز ة-3
فػػػػي المناز ػػػػات  خصوصػػػػا  ، النػػػػزاع والوسػػػػيط كػػػػأطراؼمكػػػػاف قريػػػػ   ػػػػف بع ػػػػيـ 

 فيػػؤثر سػػمبا  بأ مػػاؿ الوسػػاطة التجاريػػة صػػعبة جػػدا  ،فيكػػوف القيػػاـ  التجاريػػة الدوليػػة،
شخصػي  مػػ   تػػأثير مػ   مػؿ الوسػػيط ويجػد صػػعوبة فػي المقػػاء ،بمػا لموسػػيط مػف 

 تػػأخر مػػ  التنميػػة المسػػتدامة مػػف خػػالؿ  اطػػراؼ النػػزاع، االمػػر الػػذ  يػػنعكس سػػمبا  
ال صػػػػػػؿ فػػػػػػي المناز ػػػػػػات التجاريػػػػػػة وتوقػػػػػػؼ المشػػػػػػاريع االنتاجيػػػػػػة بانتظػػػػػػار حسػػػػػػـ 

 .(1 ةالخصوم
المناز ػػػػات التػػػػي وىػػػػي  تجاريػػػػة: ػػػػدـ رغبػػػػة االطػػػػراؼ المتناز ػػػػة بػػػػالمجوء لموسػػػػاطة  -4

 التػػي يرغبػػوف بالحصػػوؿ  مػػ  حكػػـأو  ،اطػػراؼ النػػزاع مبػػدأ الم او ػػة فييػػا يػػرفض
وقػػػػرار ق ػػػػادي فاصػػػػؿ وممػػػػـز فػػػػي الػػػػد و   ػػػػف طريػػػػؽ طػػػػرؼ ثالػػػػث ىػػػػي الجيػػػػة 

ه سابقة ق ادية ،يمكف المجوء الق ادية، وا  اء طابع الرسمية  م  النزاع ،وا تبار 
طمػ   ةمكانيػةالمناز ات التي يرغ  احد اطرافيا اطالػة امػد النػزاع أو  الييا الحقا ،

 .(2 موا يد المرافعات واصدار الحكـ تأجيؿ
ونػػر  بػػاف نجػػاح  مميػػة الوسػػاطة التجاريػػة ال بػػد بالبحػػث اوال  ػػف مػػد  مالدمتيػػا 

 وتحديػد نػوع العالقػات التجاريػة، الوسػاطةلػ  إ لمنزاع المعروض ورغبة االطراؼ بػالمجوء
حمػػػوؿ مقنعػػػة إلػػػ   يػػػة بػػػيف االطػػػراؼ، وبيػػػاف مػػػد  قػػػدرة الوسػػػيط بالتوصػػػؿجتما االأو 

 لألطراؼ مف خالؿ ما يتمتع بو مف قدرات ت او ية .

 املطهب انثانث
 انتهاء انىساطة انتجارٌة

اف ىػػذا السػػبيؿ قػػػد  ت عػػد الوسػػاطة التجاريػػة طريقػػا  ىامػػا  لحػػؿ النػػزاع التجػػار ، اال
حؿ ينيي النزاع إل   ي ثمر مف خالؿ نجاح الوسيط التجار  ووصوؿ االطراؼ المتناز ة

                                                           

 .14  س  ب، ص(  ٗن انحَت، ٍ ت(1

 .35، ٍ ت  س  ب،صد احَت ا ٘ اى٘ر  ((8
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يتكمؿ بال شؿ وتبدأ االطراؼ المتناز ػة بالبحػث  ػف وسػيمة اخػر  لحػؿ ، أو بشكؿ نيادي
 الق اء وىذا ما نتناولو بالنقطتيف االتيتيف:إل   المجوءأو  نزا يـ

نػػزاع: فػػي حػػاؿ نجػػاح الوسػػيط التجػػار  فػػي ميمتػػو، مػػف خػػالؿ التوصػػؿ لحػػؿ ينيػػي لم-1
أو  تسويو نيادية لمنزاع المعروض امامو فتنتيي الخصومة بشػكؿ كمػيإل   التوصؿ
الصمم فػي خػارج إل   فيتـ توقيع ات اؽ التسوية، وقد يمتد ات اؽ الوساطة، ( 1 جزدي

ـ تقريػره النيػادي لػد  . ويقػـو الوسػيط بتقػدي(2 النزاع المطروح أ  فػي نزا ػات سػابقة
القا ي لممصادقة  ميػة، وال يمكػف لمقا ػي رفػض الطمػ  اال اذا تعمػؽ الصػمم فػي 

مسالة لـ تر ا   فييا حقوؽ الق صر، وىػذه المصػادقة أو  بمسالة تتعمؽ بالنظاـ العاـ
بمثابة الحكػـ القطعػي غيػر القابػؿ لمطعػف، وتبػدأ  مميػة التن يػذ ودفػع الرسػـو واجػور 

 .( 3 الوسيط
 ػػدـ التوصػػؿ لحػػؿ ينيػػي النػػزاع: تنتيػػي اجػػراءات الوسػػاطة فػػي حالػػة  ػػدـ التوصػػؿ -2

أو  كمييما لجمسػات الوسػاطةأو  لحمي ينيي النزاع سواء بعدـ ح ور احد االطراؼ
 .( 4  دـ جديتيـ في اتباع نظاـ الوساطة التجارية

نتيػػي وفػػؽ امػػا فػػي انتيػػاء النػػزاع وفػػؽ احكػػاـ القػػانوف النمػػوذجي  االونسػػتيراؿ( في 
 الحاالت االتية:

الحالة االول :  ند ا الف الوسيط ب شؿ الوساطة بعد التشػاور مػع اطػراؼ النػزاع 
طريػػػؽ إلػػ   بانػػو ال مسػػوغ مػػف القيػػاـ بمزيػػد مػػف الجيػػود واف مسػػا ي الوسػػاطة وصػػمت

 .( 5 مسدود

                                                           

رٜ ح ه م ّا اىدي٘ٝا  يئٞا رٞدٌ اىدقتتً ىيقضت ء ىيل تو رتٜ ٍت  ت قتٚ ٍتِ ّقت ج اىمتتف. ٗىيَيٝتت  (1)

اّ:مل  َ   اىيإٜ، اىلمق اى تٝيا ىحو اىْيا ت  ،  حتث ٍْيت٘  رتٜ ٍجيتا اىَحنَتا اىعيٞت ،  تتد 

 .535، ص8خ ص، ج

اى٘س جا ىدي٘ٝا اىْيا ت   اىَتّٞتا ٗرقت ً ىيقت ُّ٘ ان دّتٜ،  حتث ٍْيت٘  رتٜ ٍجيتا  (   ده اىي٘زٛ،(8

 .815، ص 8116، 81، 8ًٍاتا ىي ح٘ث ٗاىت اس  ، ع

 .116( شمٗق    س ر ضو، ٍ ت  س  ب، ص(3

 .536 َ   اىيإٜ، ٍ ت  س  ب، ص (4)

 .8112ٜ ىع ً ( اّٖ ء ا ماءا  اى٘س جا، ٍِ ق ُّ٘ انّٗيدٞماه اىَْ٘ذ 18( اىَ دوط(5
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الوسػػيط ي يػػد بأنيػػاء إلػػ   الحالػػة الثانيػػة: اصػػدار االطػػراؼ المتناز ػػة ا ػػالف موجػػو
 .( 1 مف تاريخ صدور اال الف راءات الوساطة ابتداءاج

أو  الحالة الثالثة: اصدار احد االطراؼ ا الف موجو الة الطرؼ اآلخر  الخصػـ(
الوسػػػػػيط ذاتػػػػػو ي يػػػػػد بأنيػػػػػاء الوسػػػػػاطة ومػػػػػف تػػػػػاريخ صػػػػػدور أو إلػػػػػ   االطػػػػػراؼ االخػػػػػر 

 .( 2 اال الف
 مػػ   ػػاتؽ الوسػػيط  وبعػػد انتيػػاء اجػػراءات الوسػػاطة بأحػػد االسػػبا  المػػذكورة فيقػػع

احػد مراكػز الوسػاطة المعتمػد أو  ا داد تقرير ختامي يت ػمف اخطػار القا ػي المخػتص
اسػػػبا   حمػػػوؿ التسػػػوية مػػػع ذكػػػرإلػػػ   بانتيػػػاء ا مػػػاؿ الوسػػػاطة التجاريػػػة دوف الوصػػػوؿ

االطػػػراؼ إلػػػ   االنتيػػػاء والتػػػاريخ، ويػػػتـ ارسػػػاؿ نسػػػخة مػػػف تقريػػػر الوسػػػيطإلػػػ   المؤديػػػة
الوسيط ا ػادة كافػة الوثػادؽ والمسػتندات التػي بحوزتػو والمحافظػة  المتناز ة، ويج   م 

 .  م  سريتيا

                                                           

 .8112( اّٖ ء ا ماءا  اى٘س جا، ٍِ ق ُّ٘ انّٗيدٞماه اىَْ٘ذ ٜ ىع ً 18( ىَ دوط(1

 . 8112( اّٖ ء ا ماءا  اى٘س جا، ٍِ ق ُّ٘ انّٗيدٞماه اىَْ٘ذ ٜ ىع ً 18( ىَ دوط(8
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 الخاتمة
في نياية بحثنا ات م لنا اىمية الوسادؿ البديمة فػي حسػـ المناز ػات التجاريػة وال 
سيما الوساطة التجارية لما تتمتع بو مف مزايا ومواص ات تساىـ في التنمية االقتصػادية 

 جممة مف االستنتاجات والتوصيات وكما يأتي:إل   صمتوقد تو ، في البالد
 الستنتاجات: اول

الوساطة التجارية احد الوسادؿ البديمة اليامة في حسـ المناز ات التجارية، تخمو مف -1
ا  طػرؼ مػف اطػراؼ النػزاع االنسػحا  فػي ا  وقػت يشػاء،  بإمكػافاذ ، المخػاطرة 

قتصػػػاد فػػػي التكػػػاليؼ والمحافظػػػة  مػػػ  وتك ػػػؿ قػػػدرا  اليػػػا مػػػف السػػػرية والسػػػر ة واال
االمر الذ  ينعكس ايجابػا  مػ  ، استمرارية العالقة التجارية بيف االطراؼ المتناز ة

 ة في البالد.الوطنيالتنمية 
يساىـ في حػؿ المناز ػات التجاريػة ، ي طو ياجتما الوساطة نظاـ شعبي ق ادي و -2

، جوء االطراؼ المتناز ة اليومف خالؿ ل، ويخ ؼ التوتر ويقمؿ اال باء  ف الق اء
يتمتػػػػع بػػػػو مػػػػف خصػػػػادص ومميػػػػزات تسػػػػاىـ بشػػػػكؿ فعػػػػاؿ فػػػػي الق ػػػػاء  مػػػػ   لمػػػػا

 الخصومة بشكؿ نيادي وتد ـ التنمية الوطنية.
فشػػػؿ أو  ي عػػػد الوسػػػيط ىػػػو محػػػور  مػػػؿ الوسػػػاطة، اذ يتوقػػػؼ  مػػػ  اختيػػػاره نجػػػاح -3

اص والنزاىػة والحيػاد فػالخبرة واالختصػ، حؿ المناز ػة التجاريػةإل   المسا ي الرامية
 واداء الميمة الموكمة اليو مف مقومات اختيار الوسيط التجار .

اف إلػػ   الوسػػاطة التجاريػػة يطمػػدف اطػراؼ الخصػػومة التجاريػػةإلػ   مػف خػػالؿ المجػػوء-4
خصػػومتيـ يمكػػف حميػػا كونيػػا ت عػػرض  مػػ  شػػخص يتمتػػع بخبػػرة كافيػػة فػػي مجػػاؿ 

 سبؽ واف تـ حميا بسيولة.المناز ات التجارية، وقد مرت  ميو ق ايا 
 التوصيات-ياا نثا

العمػػؿ  مػػػ  ايجػػاد اطػػػار قػػػانوني لموسػػاطة التجاريػػػة ي ػػػمف تقنينيػػا وتطبيقيػػػا لكػػػي  -1
جانػػ  الق ػػاء، انسػػجاما  مػػع خطػػط التنميػػة بػػالبالد ونظػػرا  إلػػ   تكػػوف وسػػيمة فعالػػة
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يػة ومػا ليػا مػف لكترونالزدياد العقود التجارية واالستثمارية واالقتصػادية التقميديػة واة
 دور فعاؿ في تحقيؽ التنمية المستدامة في البالد.

 قػػد المزيػػد مػػف االت اقيػػات العربيػػة واالقميميػػة والدوليػػة التػػي مػػف شػػانيا المسػػاىمة فػػي -2
تت ػػػػمف العمػػػػؿ  مػػػػ  خمػػػػؽ التػػػػوازف والتكػػػػافؤ بػػػػيف احتياجػػػػات  التنميػػػػة المسػػػػتدامة.

البػػػدادؿ المناسػػػبة السػػػتغالؿ  االجيػػػاؿ الحا ػػػرة واالجيػػػاؿ القادمػػػة مػػػف خػػػالؿ تػػػوفر
 الموارد الطبيعية القابمة لمن و .

تشػػجيع دور القطػػاع الخػػاص لممسػػاىمة فػػي التنميػػة المسػػتدامة وت عيػػؿ مشػػاركتو مػػع -3
 المجػػوءإلػػ   تسػػييؿ االجػػراءات االداريػػة مػػف المػػوارد البشػػرية اليادفػػةو القطػػاع العػػاـ 

يػا الوسػاطة التجاريػة كسػبيؿ نػاجم الوسادؿ البديمة لحؿ المناز ات التجاريػة ومنإل  
لتسػػػػػوية الخالفػػػػػات والمحافظػػػػػة  مػػػػػ  ديمومػػػػػة العالقػػػػػات التجاريػػػػػة بػػػػػيف االطػػػػػراؼ 

 المتناز ة.
ويػػة بػػيف افػػراد المجتمػػع والمحافظػػة  مػػ  المػػوروث الثقػػافي وتنميػػة منشػػر الثقافػػة التن-4

 يػػػة وتحديػػػد االسػػػتيالؾ العػػػاـ مػػػف الثػػػروات الطبيعيػػػة سػػػواء فػػػيجتما الخػػػدمات اال
والتوجو صػو  التنميػة المسػتدامة  ت عيؿ السياسة االقتصاديةو  التصدير.أو  االنتاج

وتحسيف المستو  المعيشي والتوجو نحو الطاقة البديمة والتوسع  والق اء  م  ال قر
 في استخداميا.
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 :الممخص
الوسػػاطة التجاريػػة ىػػي وسػػيمة بديمػػة  ػػف الق ػػاء لحػػؿ المناز ػػات التجاريػػة،  إف  

تعتمػػػد  مػػػ  خمػػػؽ منػػػاخ تعػػػاوني بػػػيف االطػػػراؼ المتناز ػػػة والتحػػػاور وتبػػػادؿ اآلراء بغيػػػة 
حػػؿ  ػػادؿ ومناسػػ ، يبنػػ   مػػ  تػػاميف ات ػػاؽ متبػػادؿ قػػادـ  مػػ  حاجػػات إلػػ   التوصػػؿ

لتنػػازالت فػػي مرحمػػة الم او ػػات االطػػراؼ ومصػػالحيـ، واسػػتعداد كػػؿ طػػرؼ  ػػف تقػػديـ ا
اليػػدؼ  الصػػمم(، إلػػ   التػػي تتخمػػؿ  مميػػة الوسػػاطة  ػػف بعػػض الحقػػوؽ لغػػرض الوصػػؿ

واصػػػبحت لموسػػػاطة التجاريػػػة مكانػػػة بػػػارزة فػػػي الحقػػػؿ القػػػانوني  مػػػ  المسػػػتو  المحمػػػي 
والػػدولي، لمػػا تتمتػػع بػػو مػػف مميػػزات وصػػ ات ايجابيػػة مػػف مرونػػة وسػػرية وسػػر ة، الػػذ  

   م  التنمية االقتصادية الوطنية. ينعكس ايجابا  
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ABSTRACT: 

Commercial mediation is an alternative method for the 

judiciary to resolve trade disputes, based on creating a cooperative 

atmosphere between the conflicting parties and dialogue and 

exchange of views in order to reach a fair and appropriate 

solution, , Based on securing a mutual agreement based on the 

needs and interests of the parties, and the willingness of each party 

to make concessions at the stage of negotiations that permeate the 

process of mediation of some rights for the purpose of reaching 

the goal (reconciliation). Commercial mediation has become a 

prominent place in the legal field at the local and international 

level, because of the advantages and qualities of positive 

flexibility, confidentiality and speed, which is reflected positively 

on national economic development.  

 


