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 ةالمقـدم

 أواًل : التعريف بموضوع البحثأواًل : التعريف بموضوع البحث

عماى للا  عماى للا  و و   المرسامينالمرسامينو و   الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم األنبياا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم األنبياا   
 وصحب  أجمعين وبعد :وصحب  أجمعين وبعد :

ة مركااازًا حيوياااًا ميماااًا فاااص الااانظم ا  تصاااادية ة مركااازًا حيوياااًا ميماااًا فاااص الااانظم ا  تصاااادية فقاااد أصااابق ألساااواق األوراق الماليااافقاااد أصااابق ألساااواق األوراق الماليااا 
الحديثة بعد أن وجد بأنيا تؤثر بشكل فّعال فص ا تصاديات الدول المتقدمة إذ فييا تنتقل الحديثة بعد أن وجد بأنيا تؤثر بشكل فّعال فص ا تصاديات الدول المتقدمة إذ فييا تنتقل 
األماااااوال باااااين األفاااااراد والشاااااركات مااااادخرين ومساااااتثمرين باااااأدوات مالياااااة أ مياااااا األسااااايم األماااااوال باااااين األفاااااراد والشاااااركات مااااادخرين ومساااااتثمرين باااااأدوات مالياااااة أ مياااااا األسااااايم 

ت كبياارة وبخطااوات ت كبياارة وبخطااوات لااذا فقااد شاايدت سأي األسااواقس فااص اةونااة األخياارة تطااورالااذا فقااد شاايدت سأي األسااواقس فااص اةونااة األخياارة تطااورا، ، والساانداتوالسااندات
متسارعة عمى الصعيدين التقنص والتشريعص و ص أمر طبيعص نتج عن ا تماام الادول بياا متسارعة عمى الصعيدين التقنص والتشريعص و ص أمر طبيعص نتج عن ا تماام الادول بياا 
بوصااايا وساايمة جياادة تساايم فااص تحرياال رؤوس األمااوال بااين الشااركات المصاادرة لاا وراق بوصااايا وساايمة جياادة تساايم فااص تحرياال رؤوس األمااوال بااين الشااركات المصاادرة لاا وراق 
الماليااااة والمسااااتثمرين الااااذين يسااااتخدمون  ااااذت األسااااواق بجاااارا  عمميااااات التااااداول بااااالبي  الماليااااة والمسااااتثمرين الااااذين يسااااتخدمون  ااااذت األسااااواق بجاااارا  عمميااااات التااااداول بااااالبي  

 . .   وراقوراقوالشرا  ليذت األوالشرا  ليذت األ

فقد تثار بعض المشااكل فاص فقد تثار بعض المشااكل فاص ، ، وبعد أن يتم تداول األوراق المالية بين المستثمرينوبعد أن يتم تداول األوراق المالية بين المستثمرين  
فاال تقا  المنازعاات التاص تحادث بشاأن فاال تقا  المنازعاات التاص تحادث بشاأن ، ، إحدى المراحل ابجرائية لتساوية عممياات الساوقإحدى المراحل ابجرائية لتساوية عممياات الساوق
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، ، فبعضاايا ينشااب بااين  يئااة سااوق المااال والمتعاااممين معيااافبعضاايا ينشااب بااين  يئااة سااوق المااال والمتعاااممين معيااا، ، األوراق الماليااة تحاات حصااراألوراق الماليااة تحاات حصاار
وينادر أن وينادر أن ، ، أو بيانيم وباين المتعااممينأو بيانيم وباين المتعااممين، ، أعضاا  الساوق أناسايمأعضاا  الساوق أناسايم  يثور البعض اةخر بينيثور البعض اةخر بينو و 

فكااال مااانيم   يعااار  إ  فكااال مااانيم   يعااار  إ  ، ، تقااا  المنازعاااات باااين المتعااااممين بعضااايم مااا  الااابعض اةخااارتقااا  المنازعاااات باااين المتعااااممين بعضااايم مااا  الااابعض اةخااار
لااذا فاالن الناازاع الااذي يثااور حااول لااذا فاالن الناازاع الااذي يثااور حااول ، ، وساايط األوراق الماليااة الااذي كمااا  بعمميااة البياا  والشاارا وساايط األوراق الماليااة الااذي كمااا  بعمميااة البياا  والشاارا 

أو سااالمة األوراق الماليااة محاال الصاااقة أو سااالمة األوراق الماليااة محاال الصاااقة ، ، تسااميم األوراق الماليااة المبيعااة أو الوفااا  بثمنياااتسااميم األوراق الماليااة المبيعااة أو الوفااا  بثمنيااا
و اذت المنازعاات فاص صاور ا و اذت المنازعاات فاص صاور ا ، ، ((ٔ))يكون بين المستثمر والوسايط أو باين الوساطا  أناسايم يكون بين المستثمر والوسايط أو باين الوساطا  أناسايم 

كافة   باد مان تساويتيا ساوا  بالقضاا  أو بالوساائل البديماة لتساوية المنازعاات فاص ساوق كافة   باد مان تساويتيا ساوا  بالقضاا  أو بالوساائل البديماة لتساوية المنازعاات فاص ساوق 
 لمالية .لمالية .وصوً  لمتسوية النيائية لعمميات سوق األوراق اوصوً  لمتسوية النيائية لعمميات سوق األوراق ا، ، األوراق الماليةاألوراق المالية
   دراسةدراسةب اختيار موضوع الب اختيار موضوع الااسبسبثانيًا : اثانيًا : ا

تااااداول تااااداول   ببتعاااااظم ا  تمااااام بسااااوق األوراق الماليااااة وا تجااااات الااااى ا سااااتثمار فييااااا تعاااااظم ا  تمااااام بسااااوق األوراق الماليااااة وا تجااااات الااااى ا سااااتثمار فييااااا  -ٔٔ
أدواتيااااا أدواتيااااا   سااااتخدامسااااتخداممااااى امااااى اععوزيااااادة ا  بااااال وزيااااادة ا  بااااال ، ، األوراق الماليااااة المقياااادة فااااص  ااااذت السااااوقاألوراق الماليااااة المقياااادة فااااص  ااااذت السااااوق

   عمميات التداول .عمميات التداول .  فصفصالمحرل األمثل لرأس المال المحرل األمثل لرأس المال   بوصايابوصايا
و  و  قاااة فاااص عممياااات ساااوق األوراق المالياااة قاااة فاااص عممياااات ساااوق األوراق المالياااة والبحاااوث القانونياااة المعمّ والبحاااوث القانونياااة المعمّ    ماااة الدراساااات ماااة الدراساااات -ٕٕ

 ..سيما عممية التسوية سيما عممية التسوية 
التااص تحكاام تسااوية منازعااات سااوق األوراق الماليااة والتااص التااص تحكاام تسااوية منازعااات سااوق األوراق الماليااة والتااص القواعااد القانونيااة القواعااد القانونيااة   ايضاااحايضاااح -ٖٖ

 ..تيم كثير من المستثمرين فص السوق أو الراغبين فص ا ستثمار تيم كثير من المستثمرين فص السوق أو الراغبين فص ا ستثمار 
المالياااة التاااص مااان الممكااان أن تنشاااأ المالياااة التاااص مااان الممكااان أن تنشاااأ بياااان كياياااة تساااوية المنازعاااات ساااوق األوراق بياااان كياياااة تساااوية المنازعاااات ساااوق األوراق    -ٗٗ

 نتيجة لمتعامل فص  ذا السوق وبين األطرا  المتعاممة المختماة في  .نتيجة لمتعامل فص  ذا السوق وبين األطرا  المتعاممة المختماة في  .
 مشكمة الدراسة : مشكمة الدراسة : ثالثًا : ثالثًا : 

ا شاااكالية األساساااية التاااص جاااا ت  اااذت الدراساااة لمعالجتياااا فاااص بياااان كياياااة ا شاااكالية األساساااية التاااص جاااا ت  اااذت الدراساااة لمعالجتياااا فاااص بياااان كياياااة   تتمثااالتتمثااال
 ،،األوراق الماليةاألوراق المالية  فص سوقفص سوق  األوراق المالية بعد التداو ت التص تتماألوراق المالية بعد التداو ت التص تتم  منازعات سوقمنازعات سوقتسوية تسوية 

                                                           

ثعووغ ثعووغ ، ، ثعووغ اىا ووت اد اووبن اد ووب ى ٍ سعووىال س ط اد ووب ثعووغ اىا ووت اد اووبن اد ووب ى ٍ سعووىال س ط اد ووب ، ، ( د. عبشووىس عجووذ اد ووىاد عجووذ اد  ُووذ( د. عبشووىس عجووذ اد ووىاد عجووذ اد  ُووذ1))

ا هىسَووخ رظووش ا هىسَووخ رظووش ، ، اد ووبةشحاد ووبةشح، ، داس اد هؼووخ ادعشثُووخداس اد هؼووخ ادعشثُووخ، ، اىا ووت ادز اووُق اد ووب ى ٍ سعووىال س ط اد ووب اىا ووت ادز اووُق اد ووب ى ٍ سعووىال س ط اد ووب 

   ..  191191، ص، ص19911991  ،،ادعشثُخادعشثُخ
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 ..  لية فض  ذت النزاعات وصوً  إلى تسوية المراكز القانونيةلية فض  ذت النزاعات وصوً  إلى تسوية المراكز القانونيةوبيان لوبيان ل

 رابعًا : نطاق الدراسة : رابعًا : نطاق الدراسة : 

يتحدد نطاق البحث بالتركيز عمى الجوانب القانونية التص تتعماق بتساوية منازعاات يتحدد نطاق البحث بالتركيز عمى الجوانب القانونية التص تتعماق بتساوية منازعاات 
ما  ما  عمميات ساوق األوراق المالياة وماا يتصال بياا والتاص تتثاار نتيجاة لمتعاامالت باين مختعمميات ساوق األوراق المالياة وماا يتصال بياا والتاص تتثاار نتيجاة لمتعاامالت باين مخت

جيات السوق وصوً  إلى التسوية النيائية لممراكاز القانونياة ل طارا  المتعامماة فاص  اذت جيات السوق وصوً  إلى التسوية النيائية لممراكاز القانونياة ل طارا  المتعامماة فاص  اذت 
 السوق .السوق .

 الدراسة : الدراسة :   يةيةمنهجمنهجخامسًا : خامسًا : 

ة ة مقارناامقارنااببالتحميمااص التحميمااص و و ساانعتمد فااص  ااذت الدراسااة بلذناا  تعااالى عمااى الماانيج المقااارن ساانعتمد فااص  ااذت الدراسااة بلذناا  تعااالى عمااى الماانيج المقااارن  
و ص و ص يعات المقارنة يعات المقارنة من جية والتشر من جية والتشر القانون العرا ص القانون العرا ص بين بين فيما فيما   النصوص القانونية وتحميمياالنصوص القانونية وتحميميا

و اد اخترناا  اذت التشاريعات عماى و اد اخترناا  اذت التشاريعات عماى ، ، الارنسص وابماراتص مان جياة أخارىالارنسص وابماراتص مان جياة أخارىو و القانون المصري القانون المصري 
أسااااس أن التشاااري  المصاااري مااان أسااابق تشاااريعات الاااوطن العرباااص فاااص تنظيمااا  لساااوق أسااااس أن التشاااري  المصاااري مااان أسااابق تشاااريعات الاااوطن العرباااص فاااص تنظيمااا  لساااوق 

إذ يعااد التشااري  الارنسااص ماان اساابق التشااريعات فااص الاادول إذ يعااد التشااري  الارنسااص ماان اساابق التشااريعات فااص الاادول ، ، األوراق الماليااة واكثر ااا تقاادماً األوراق الماليااة واكثر ااا تقاادماً 
يماااًا ألساااواق األوراق المالياااة والتشاااري  ابمااااراتص بوصاااا  مااان انشاااط وأكثااار يماااًا ألساااواق األوراق المالياااة والتشاااري  ابمااااراتص بوصاااا  مااان انشاااط وأكثااار المتقدماااة تنظالمتقدماااة تنظ

غاارض معرفااة ماااواطن القصااور فااص التشاااري  العرا ااص الحاااالص غاارض معرفااة ماااواطن القصااور فااص التشاااري  العرا ااص الحاااالص ولول، ، أسااواق المنطقااة تنظيمااااً أسااواق المنطقااة تنظيمااااً 
  فااض منازعاااتفااض منازعاااتوالكشاا  عاان الغمااوض والاانقص فااص القواعااد القانونيااة التااص تحكاام سااير والكشاا  عاان الغمااوض والاانقص فااص القواعااد القانونيااة التااص تحكاام سااير 

عااال مجمااال عممياااات ساااوق األوراق عااال مجمااال عممياااات ساااوق األوراق الحماااول لجالحماااول لج  انجااا انجااا ألوراق المالياااة وصاااوً  إلاااى ألوراق المالياااة وصاااوً  إلاااى ااساااوق ساااوق 
المالية فص إطار تنظيم  انونص متكامل يتال م م  متطمبات سوق كااو ة لتحقياق أ ادافيا المالية فص إطار تنظيم  انونص متكامل يتال م م  متطمبات سوق كااو ة لتحقياق أ ادافيا 

 فص التنمية ا  تصادية .فص التنمية ا  تصادية .
 دراسة :دراسة :الال  خامسًا : هيكميةخامسًا : هيكمية

ثالثاااة مطالاااب نتنااااول فيياااا دور ثالثاااة مطالاااب نتنااااول فيياااا دور عماااى ماااا تقااادم سنقسااام  اااذت الدراساااة إلاااى عماااى ماااا تقااادم سنقسااام  اااذت الدراساااة إلاااى   بناااا ً بناااا ً  
ونخاص المطمااب ونخاص المطمااب ، ، وراق المالياة فااص المطماب األولوراق المالياة فااص المطماب األولالقضاا  فاص تساوية منازعااات ساوق األالقضاا  فاص تساوية منازعااات ساوق األ

، ، لمحاااديث عااان دور الوساااائل الودياااة فاااص تساااوية منازعاااات ساااوق األوراق المالياااةلمحاااديث عااان دور الوساااائل الودياااة فاااص تساااوية منازعاااات ساااوق األوراق المالياااة  الثاااانصالثاااانص
 ونتكمم فص المطمب الثالث عن دور التحكيم فص تسوية منازعات سوق األوراق المالية .ونتكمم فص المطمب الثالث عن دور التحكيم فص تسوية منازعات سوق األوراق المالية .
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 املطهب األول
 دور انقضاء يف تسوية منازعات سوق األوراق املانية

عد رف  الدعوى أمام القضا  الوسيمة األصمية لاض المنازعات بين المتخاصمين عد رف  الدعوى أمام القضا  الوسيمة األصمية لاض المنازعات بين المتخاصمين يي
التص تتمثل بالمحاكم العادياة )القضاا  العاادي( أو المحااكم ا  تصاادية )أو التجارياة فاص التص تتمثل بالمحاكم العادياة )القضاا  العاادي( أو المحااكم ا  تصاادية )أو التجارياة فاص 

وتميل كثير من تشاريعات أساواق األوراق وتميل كثير من تشاريعات أساواق األوراق ، ، ((ٔ))الدول التص تعتر  بيذا النوع من المحاكم(الدول التص تعتر  بيذا النوع من المحاكم(
 او الطرياق األمثال لتساوية المنازعاات المتعمقاة بتاداول األوراق  او الطرياق األمثال لتساوية المنازعاات المتعمقاة بتاداول األوراق المالية إلى جعل القضا  المالية إلى جعل القضا  

لذا فقد لثرنا بيان مو   التشريعات سموضوع المقارنة فص  ذت الدراسةس من لذا فقد لثرنا بيان مو   التشريعات سموضوع المقارنة فص  ذت الدراسةس من ، ، ((ٕ))المالية المالية 
مساااألة الااادور الاااذي اعطاااص لمقضاااا  فاااص تساااوية المنازعاااات التاااص تتعماااق بتاااداول األوراق مساااألة الااادور الاااذي اعطاااص لمقضاااا  فاااص تساااوية المنازعاااات التاااص تتعماااق بتاااداول األوراق 

 الية ومدات ضمن الاقرات اةتية :الية ومدات ضمن الاقرات اةتية :المالم
 موقف المشرع المصري موقف المشرع المصري   أواًل :أواًل :

أصااااابق لممحااااااكم ا  تصاااااادية فاااااص مصااااار بعاااااد صااااادور  اااااانون انشاااااا  المحااااااكم أصااااابق لممحااااااكم ا  تصاااااادية فاااااص مصااااار بعاااااد صااااادور  اااااانون انشاااااا  المحااااااكم 
التااص تنشااأ بمحاااكم ا سااتئنا  حااق النظاار ماان دون التااص تنشااأ بمحاااكم ا سااتئنا  حااق النظاار ماان دون   ٕٕٛٓٓٛٓٓلساانة لساانة   ٕٕٓٔٓٔا  تصااادية ر اام ا  تصااادية ر اام 

إذ مااانق  اااذا إذ مااانق  اااذا ، ، غير اااا فاااص المنازعاااات جميعياااا التاااص تتعماااق بساااوق رأس الماااال المصاااريغير اااا فاااص المنازعاااات جميعياااا التاااص تتعماااق بساااوق رأس الماااال المصاااري
اكم ا  تصادية الحاق بنظار المنازعاات والادعاوى التاص   اكم ا  تصادية الحاق بنظار المنازعاات والادعاوى التاص   القانون الدوائر ا بتدائية بالمحالقانون الدوائر ا بتدائية بالمح

تتجااااوز  يمتياااا خمساااة مالياااين جنيااا  مصاااري التاااص تنشاااأ عااان تطبياااق  اااانون ساااوق رأس تتجااااوز  يمتياااا خمساااة مالياااين جنيااا  مصاااري التاااص تنشاااأ عااان تطبياااق  اااانون ساااوق رأس 
فاااص حاااين اعطاااى الااادوائر ا ساااتئنافية فاااص المحااااكم ا  تصاااادية مااان دون غير اااا فاااص حاااين اعطاااى الااادوائر ا ساااتئنافية فاااص المحااااكم ا  تصاااادية مااان دون غير اااا ، ، الماااالالماااال

جنيا  مصاري أو جنيا  مصاري أو   النظر فص المنازعاات والادعاوى كافاة إذا جااوزت  يمتياا خمساة مالياينالنظر فص المنازعاات والادعاوى كافاة إذا جااوزت  يمتياا خمساة مالياين

                                                           

، ، فوٍ ثدوذادفوٍ ثدوذاد  12121212( ا شئذ  و  ر ك خ رزخّظظخ فٍ اد ؼبء ادز وبسٌ فوٍ ادعوشال فوٍ  هبَوخ عوبن ( ا شئذ  و  ر ك خ رزخّظظخ فٍ اد ؼبء ادز وبسٌ فوٍ ادعوشال فوٍ  هبَوخ عوبن 1))

إر رزىدً ةزه إر رزىدً ةزه ، ، وابء ا شبء ةزه اد  ك خ دزشعُخ ادزخظض اد ؼبئٍ ورش ُع االعزث بس فٍ ادعشالوابء ا شبء ةزه اد  ك خ دزشعُخ ادزخظض اد ؼبئٍ ورش ُع االعزث بس فٍ ادعشال

 اد  ك وخاد  ك وخ رعوذرعوذوو، ، اد  ك خ اد اش فٍ اد  بصعوبد ادز بسَوخ وادزوٍ فُهوب ع ظوش اا جوٍ اُوش عشا وٍ اد  ك خ اد اش فٍ اد  بصعوبد ادز بسَوخ وادزوٍ فُهوب ع ظوش اا جوٍ اُوش عشا وٍ 

 فوٍفوٍ ادز شثوخادز شثوخ اع وبن ةوزهاع وبن ةوزه فوٍفوٍ  ُوخ ُوخ وة وب وة وب ، ، واالعومنواالعومن اد شوشاد شوش  ؼوبَب ؼوبَب ر ك وخر ك وخ ثعوذثعوذ ادثب ُوخادثب ُوخ اد زخظظوخاد زخظظوخ

  د ضَذ حى  ةزه اد  ك خ َ اش رى ع ر لظ اد ؼبء اسعلً فٍ ادشاثؾ ادزبدٍ :د ضَذ حى  ةزه اد  ك خ َ اش رى ع ر لظ اد ؼبء اسعلً فٍ ادشاثؾ ادزبدٍ :، ، وادجظشحوادجظشح اد ىطلاد ىطل

http://www.iraqja.iq/view.617  ٍ12111211//33//1212ر ذ صَبسره فٍ ر ذ صَبسره ف   

رغوىَخ ر بصعوبد ع وذ ادىعوبؽخ فوٍ عوىل رغوىَخ ر بصعوبد ع وذ ادىعوبؽخ فوٍ عوىل ، ، حُذس فبػل ح ذ ادذةبنحُذس فبػل ح ذ ادذةبن، ، ( د. إثشاةُق إع بعُل إثشاةُق( د. إثشاةُق إع بعُل إثشاةُق1))

ابرعوخ ابرعوخ ، ، كلُوخ اد وب ىنكلُوخ اد وب ىن، ، ث و  ر شوىس فوٍ ر لوخ اد لوٍ دلعلوىن اد ب ى ُوخ وادغُبعوُخث و  ر شوىس فوٍ ر لوخ اد لوٍ دلعلوىن اد ب ى ُوخ وادغُبعوُخ، ، اسوسال اد بدُخاسوسال اد بدُخ

   ..  1111صص، ، ادغ خ ادشاثعخادغ خ ادشاثعخ، ، ادعذد ادثب ٍادعذد ادثب ٍ، ، ثبثلثبثل

http://www.iraqja.iq/view.617
http://www.iraqja.iq/view.617
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تخاااااتص الااااادوائر ا بتدائياااااة وا ساااااتئنافية بالمحااااااكم تخاااااتص الااااادوائر ا بتدائياااااة وا ساااااتئنافية بالمحااااااكم و و   ،،((ٔ))كانااااات غيااااار محااااادودة القيماااااة كانااااات غيااااار محااااادودة القيماااااة 
ا  تصااادية نوعيااًا ومكانيااًا بنظاار الاادعاوى الجنائيااة التااص تنشااأ عاان الجاارائم المنصااوص ا  تصااادية نوعيااًا ومكانيااًا بنظاار الاادعاوى الجنائيااة التااص تنشااأ عاان الجاارائم المنصااوص 

وتتشاكل المحااكم ا  تصاادية مان دوائار وتتشاكل المحااكم ا  تصاادية مان دوائار ، ، ((ٕ))عمييا فص  انون سوق رأس المال المصاري عمييا فص  انون سوق رأس المال المصاري 
ويصاادر بتعيااين مقااار  ااذت الاادوائر  اارار ماان وزياار العاادل بعااد ويصاادر بتعيااين مقااار  ااذت الاادوائر  اارار ماان وزياار العاادل بعااد ، ، ئاار اسااتئنافيةئاار اسااتئنافيةابتدائيااة ودواابتدائيااة ودوا

وتشاكل كاال دائاارة مان الاادوائر ا بتدائياة ليااذت المحاااكم وتشاكل كاال دائاارة مان الاادوائر ا بتدائياة ليااذت المحاااكم ، ، أخاذ رأي مجمااس القضاا  األعمااىأخاذ رأي مجمااس القضاا  األعمااى
وتشكل كل دائرة من الادوائر ا ساتئنافية مان ثالثاة وتشكل كل دائرة من الادوائر ا ساتئنافية مان ثالثاة ، ، من ثالثة رؤسا  بالمحاكم ا بتدائيةمن ثالثة رؤسا  بالمحاكم ا بتدائية
  ((ٖ))حاد م عماى األ ال بدرجاة رئايس محكماة ا ساتئنا  حاد م عماى األ ال بدرجاة رئايس محكماة ا ساتئنا   ضاة محااكم ا ساتئنا  ويكاون أ ضاة محااكم ا ساتئنا  ويكاون أ

و ااد أصاابق ماان الجااائز المجااو  الااى التحكاايم ا ختياااري لتسااوية منازعااات تااداول األوراق و ااد أصاابق ماان الجااائز المجااو  الااى التحكاايم ا ختياااري لتسااوية منازعااات تااداول األوراق 
ماان  ااانون تماال ماان  ااانون تماال   ((ٙٙ))الماليااة إمااام  يئااات التحكاايم فااص المحاااكم ا  تصااادية عمااالً بالمااادة الماليااة إمااام  يئااات التحكاايم فااص المحاااكم ا  تصااادية عمااالً بالمااادة 

خاتص وحاد ا مان دون غير اا خاتص وحاد ا مان دون غير اا فعمى وفق  ذت المادة فأن المحاكم ا  تصاادية تفعمى وفق  ذت المادة فأن المحاكم ا  تصاادية ت، ، المحاكمالمحاكم
أي تخااتص وحااد ا بالمسااائل التااص يحيميااا  ااانون أي تخااتص وحااد ا بالمسااائل التااص يحيميااا  ااانون ، ، بمسااائل التحكاايم فااص تماال المنازعاااتبمسااائل التحكاايم فااص تماال المنازعااات

وتخاااتص كااال محكماااة وتخاااتص كااال محكماااة ، ، الاااى القضاااا  المصاااريالاااى القضاااا  المصاااري  ٜٜٜٜٗٔٗٔلسااانة لسااانة   ٕٕٚٚالتحكااايم المصاااري ر ااام التحكااايم المصاااري ر ااام 
ا تصااادية فااص دائاارة اختصاصاايا بالمنازعااات والاادعاوي بالمسااائل التحكميااة ا  تصااادية ا تصااادية فااص دائاارة اختصاصاايا بالمنازعااات والاادعاوي بالمسااائل التحكميااة ا  تصااادية 

إذ نصت إذ نصت ، ، من من   ((ٔٔ/ /   ٜٜ انون التحكيم المصري عمى وفق نص المادة ) انون التحكيم المصري عمى وفق نص المادة )المحالة إلييا من المحالة إلييا من 
يكون ا ختصاص بنظر مسائل التحكيم التص يحيميا  ذا القانون الاى القضاا  يكون ا ختصاص بنظر مسائل التحكيم التص يحيميا  ذا القانون الاى القضاا  ))عمى ان  عمى ان  

مااااا لاااام يتاااااق الطرفااااان عماااااى مااااا لاااام يتاااااق الطرفااااان عماااااى   ......المصااااري لممحكمااااة المختصااااة أصااااالً  بنظاااار الناااازاع المصااااري لممحكمااااة المختصااااة أصااااالً  بنظاااار الناااازاع 
  تصاااادية بكااال   تصاااادية بكااال وتخاااتص المحكماااة اوتخاااتص المحكماااة ا(، (، مصااارمصااار  اختصااااص محكماااة ا تصاااادية أخااارى فاااصاختصااااص محكماااة ا تصاااادية أخااارى فاااص

مساائل التحكايم ا  تصاادي التااص يحيمياا إليياا  اانون التحكاايم المصاري وذلال وفقاًا لاانص مساائل التحكايم ا  تصاادي التااص يحيمياا إليياا  اانون التحكاايم المصاري وذلال وفقاًا لاانص 
وتضل المحكمة التص ينعقاد لياا ا ختصااص وتضل المحكمة التص ينعقاد لياا ا ختصااص ))التص تنص عمى ان  التص تنص عمى ان  ، ، من من   ((ٕٕ//  ٜٜبالمادة )بالمادة )

حتااااى انتيااااا  جمياااا  إجاااارا ات حتااااى انتيااااا  جمياااا  إجاااارا ات وفقاااااً  لماقاااارة السااااابقة دون غير ااااا صاااااحبة ا ختصاااااص وفقاااااً  لماقاااارة السااااابقة دون غير ااااا صاااااحبة ا ختصاااااص 
لتجاااا  الاااى  يئاااة التحكااايم باتاااااق الطااارفين لتساااوية كااال المنازعاااات او لتجاااا  الاااى  يئاااة التحكااايم باتاااااق الطااارفين لتساااوية كااال المنازعاااات او وياااتم ا وياااتم ا ، ، ((التحكااايمالتحكااايم

بعضيا التص نشأت او يمكن أن تنشأ بينيماا بمناسابة عال اة  انونياة معيناة عقدياة كانات بعضيا التص نشأت او يمكن أن تنشأ بينيماا بمناسابة عال اة  انونياة معيناة عقدياة كانات 

                                                           

   ..  12221222دغ خ دغ خ   112112( رن  ب ىن اد  بكق اال زظبدَخ اد ظشٌ س ق ( رن  ب ىن اد  بكق اال زظبدَخ اد ظشٌ س ق 22( اد بدح )( اد بدح )1))

   ..  12221222دغ خ دغ خ   112112( رن  ب ىن اد  بكق اال زظبدَخ اد ظشٌ س ق ( رن  ب ىن اد  بكق اال زظبدَخ اد ظشٌ س ق 11( اد بدح )( اد بدح )1))

   ..  12221222دغ خ دغ خ   112112( رن  ب ىن اد  بكق اال زظبدَخ اد ظشٌ س ق ( رن  ب ىن اد  بكق اال زظبدَخ اد ظشٌ س ق 11))وو  ((11( اد بدح )( اد بدح )3))



 (مقارنة دراسة)المالية األوراق سوق منازعات تسوية 
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وتشااكل  يئااة التحكاايم باتااااق الطاارفين ماان محكاام واحااد او أكثاار فاالذا لاام وتشااكل  يئااة التحكاايم باتااااق الطاارفين ماان محكاام واحااد او أكثاار فاالذا لاام ، ، او غياار عقديااةاو غياار عقديااة
مان  اانون التحكايم مان  اانون التحكايم   ((٘ٔ٘ٔ))حسب نص الماادة حسب نص الماادة يتاقا عمى عدد المحكمين كان العدد ثالثة بيتاقا عمى عدد المحكمين كان العدد ثالثة ب

ومن ثم فان  فيما عدا ما يختص ب  مجمس الدولة من مسائل التحكيم ابداري ومن ثم فان  فيما عدا ما يختص ب  مجمس الدولة من مسائل التحكيم ابداري ، ، المصريالمصري
ا  تصااااااادي فااااااأن المحاااااااكم ا  تصااااااادية تخااااااتص وظياياااااااً  ونوعياااااااً  بمسااااااائل التحكاااااايم ا  تصااااااادي فااااااأن المحاااااااكم ا  تصااااااادية تخااااااتص وظياياااااااً  ونوعياااااااً  بمسااااااائل التحكاااااايم 

و ااااو و ااااو   ا  تصااااادي كافااااة التااااص يحيميااااا  ااااانون التحكاااايم المصااااري الااااى القضااااا  المصااااريا  تصااااادي كافااااة التااااص يحيميااااا  ااااانون التحكاااايم المصااااري الااااى القضااااا  المصااااري
 ..  ((ٔ))  تصاص نوعصتصاص نوعصاخاخ

 ثانيًا : موقف المشرع الفرنسيثانيًا : موقف المشرع الفرنسي

أمااا فااص فرنسااا فاالن المنازعااات التااص تحاادث بااين المتعاااممين فااص السااوق أو بياانيم أمااا فااص فرنسااا فاالن المنازعااات التااص تحاادث بااين المتعاااممين فااص السااوق أو بياانيم   
وبااين الوسااطا  أو بااين  ااؤ   وبعضاايم ماا  الاابعض اةخاار فتخضاا  لمقواعااد العامااة فااص وبااين الوسااطا  أو بااين  ااؤ   وبعضاايم ماا  الاابعض اةخاار فتخضاا  لمقواعااد العامااة فااص 

نازعااات نازعااات أمااا المأمااا الم، ، التقاضااص فااص المحاااكم العاديااة التااص تشااكل فااص محكمااة اسااتئنا  باااريسالتقاضااص فااص المحاااكم العاديااة التااص تشااكل فااص محكمااة اسااتئنا  باااريس
م  جيات ابدارة فص السوق التص يكون مصدر ا القرارات الصادرة من تمال الجياات فقاد م  جيات ابدارة فص السوق التص يكون مصدر ا القرارات الصادرة من تمال الجياات فقاد 
أجاااز المشاارع الارنسااص الطعاان فييااا سااوا  كاناات صااادرة عاان لجنااة عمميااات البورصااة أو أجاااز المشاارع الارنسااص الطعاان فييااا سااوا  كاناات صااادرة عاان لجنااة عمميااات البورصااة أو 
 رارات مجمس بورصات األوراق المالية والقرارات التص تتخذ ا شركة البورصات الارنسية  رارات مجمس بورصات األوراق المالية والقرارات التص تتخذ ا شركة البورصات الارنسية 

ن بحساااب طبيعاااة القااارار المطعاااون ن بحساااب طبيعاااة القااارار المطعاااون وتتحااادد جياااة الطعاااوتتحااادد جياااة الطعااا، ، اةجماااةاةجماااةو ااارارات مجماااس الساااوق و ااارارات مجماااس الساااوق 
أما القرارات ذات الطاب  التنظيمص أو التأديبص فيخاتص القضاا  ابداري بالاصال أما القرارات ذات الطاب  التنظيمص أو التأديبص فيخاتص القضاا  ابداري بالاصال ، ، ((ٕ))في في 
أماااا عااان أماااا عااان ، ، ((ٖ))وتكاااون القااارارات األخااارى مااان اختصااااص محكماااة اساااتئنا  بااااريس وتكاااون القااارارات األخااارى مااان اختصااااص محكماااة اساااتئنا  بااااريس ، ، فيياااافيياااا

الموافقاة والتارخيص لشاركات الموافقاة والتارخيص لشاركات مواعيد الطعن فص تمل القرارات فيص شير إذا تعماق القارار بمواعيد الطعن فص تمل القرارات فيص شير إذا تعماق القارار ب
أو  ياد وشاطب العقاود أو  ياد وشاطب العقاود ، ، أو  يد األوراق المالية فاص جاداول البورصاة أو شاطبياأو  يد األوراق المالية فاص جاداول البورصاة أو شاطبيا، ، البورصةالبورصة

، ، أمااا عاان القاارارات األخاارى فاالن مواعيااد الطعاان بيااا عشاارة أياااامأمااا عاان القاارارات األخاارى فاالن مواعيااد الطعاان بيااا عشاارة أياااام، ، اةجمااة القابمااة لمتااداولاةجمااة القابمااة لمتااداول
إذا إذا ومن تاريخ صدورت ومن تاريخ صدورت ، ، وتحسب  ذت المواعيد من تاريخ تبميغ القرار إلى أصحاب الشأنوتحسب  ذت المواعيد من تاريخ تبميغ القرار إلى أصحاب الشأن

                                                           

 ..1212-1111، ص، صرظذس عبثقرظذس عبثق، ، بنبنحُذس فبػل ح ذ ادذةحُذس فبػل ح ذ ادذة، ، ( د. إثشاةُق اع بعُل إثشاةُق( د. إثشاةُق اع بعُل إثشاةُق1))

   ..  191191-193193، ص، صرظذس عبثقرظذس عبثق، ، ( د. عبشىس عجذ اد ىاد عجذ اد  ُذ( د. عبشىس عجذ اد ىاد عجذ اد  ُذ1))

كوب ىن اسو  كوب ىن اسو    1111( رون  وب ىن ( رون  وب ىن 11//11واد وبدح )واد وبدح )، ، ( رن  ب ىن ا شوبء د  وخ ع لُوبد ادجىسطوخ( رن  ب ىن ا شوبء د  وخ ع لُوبد ادجىسطوخ11( اد بدح )( اد بدح )3))

ادخووبص ثز ذَووذ ادخووبص ثز ذَووذ ، ، 19221922 َووبس  َووبس   77فووٍ فووٍ   223223-3232روون اد شعووىن س ووق روون اد شعووىن س ووق   ((11))وو  ((11واد بدرووبن )واد بدرووبن )، ، 19221922

 ك خ اعزئ بف ثبسَظ . ك خ اعزئ بف ثبسَظ . اخزظبص ر اخزظبص ر 
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ومن تاريخ نشرت بالنسبة ألي شخص ل  مصمحة فص ومن تاريخ نشرت بالنسبة ألي شخص ل  مصمحة فص ، ، كان الطاعن  و مندوب الحكومةكان الطاعن  و مندوب الحكومة
 ..  ((ٔ))الطعن الطعن 

 ثالثًا : موقف المشرع اإلماراتي ثالثًا : موقف المشرع اإلماراتي 

أماااا فاااص التشاااري  ابمااااراتص فياااتم الاصااال مااان  يئاااة الساااوق فاااص منازعاااات ساااوق أماااا فاااص التشاااري  ابمااااراتص فياااتم الاصااال مااان  يئاااة الساااوق فاااص منازعاااات ساااوق  
وق وق الاصاااال فااااص شااااكاوى المسااااتثمرين وشااااركات الوساااااطة ماااان السااااالاصاااال فااااص شااااكاوى المسااااتثمرين وشااااركات الوساااااطة ماااان الساااااألوراق الماليااااة أوً  باألوراق الماليااااة أوً  ب

  تص تتعماقتص تتعماقأو الييئة بالنسبة لمشكاوى الأو الييئة بالنسبة لمشكاوى ال، ، المعنص المدرجة ب  األوراق المالية محل الشكوىالمعنص المدرجة ب  األوراق المالية محل الشكوى
بأوراق مالية مدرجاة فاص الساو ين معاًا، كماا أن الييئاة تاصال فاص التظمماات المقدماة مان بأوراق مالية مدرجاة فاص الساو ين معاًا، كماا أن الييئاة تاصال فاص التظمماات المقدماة مان 

  أمامااا أمامااا   متقاضاااصمتقاضاااصوأيضاااًا يمكااان المجاااو  إلاااى القضاااا  لوأيضاااًا يمكااان المجاااو  إلاااى القضاااا  لأطااارا  الشاااكوى ضاااد  ااارار الساااوق، أطااارا  الشاااكوى ضاااد  ااارار الساااوق، 
المنازعات فص حالة ما إذا رغب أحد أطرا  النزاع فص الوصول المنازعات فص حالة ما إذا رغب أحد أطرا  النزاع فص الوصول كوسيمة لماصل فص  ذت كوسيمة لماصل فص  ذت 

بالمنازعاااة لمرحماااة التقاضاااص، وساااوا  كانااات  اااذت المنازعاااات باااين المساااتثمرين وشاااركات بالمنازعاااة لمرحماااة التقاضاااص، وساااوا  كانااات  اااذت المنازعاااات باااين المساااتثمرين وشاااركات 
الوساااطة بشااأن تااداو تيم أو كاناات طعنااًا عمااى  اارار إداري ماان الييئااة بتو ياا  جاازا  عمااى الوساااطة بشااأن تااداو تيم أو كاناات طعنااًا عمااى  اارار إداري ماان الييئااة بتو ياا  جاازا  عمااى 

اكم، ساااوا  كانااات اتحادياااة أو اكم، ساااوا  كانااات اتحادياااة أو  اااؤ   لمخاااالاتيم  اااانون أو أنظماااة الييئاااة، وتخاااتص المحااا اااؤ   لمخاااالاتيم  اااانون أو أنظماااة الييئاااة، وتخاااتص المحااا
 اااانون  اااانون عماااى وفاااق عماااى وفاااق موضاااوع المنازعاااة بالاصااال فاااص  اااذت المنازعاااات موضاااوع المنازعاااة بالاصااال فاااص  اااذت المنازعاااات عماااى وفاااق عماااى وفاااق محمياااة، محمياااة، 

 .  ((ٕ))  ابجرا ات المدنيةابجرا ات المدنية
 رابعًا : موقف المشرع العراقي رابعًا : موقف المشرع العراقي 

  ٗٚٗٚأ ر المشرع العرا ص فص القانون المؤ ت ألسواق األوراق المالية العرا اص ر ام أ ر المشرع العرا ص فص القانون المؤ ت ألسواق األوراق المالية العرا اص ر ام  
( ( ٔٔلجنااة إدارة األعمااال فعمااى وفااق نااص المااادة )لجنااة إدارة األعمااال فعمااى وفااق نااص المااادة )إنشااا  لجنااة أطمااق عمييااا إنشااا  لجنااة أطمااق عمييااا   ٕٕٗٓٓٗٓٓلساانة لساانة 

يكااون لسااوق ا وراق الماليااة يكااون لسااوق ا وراق الماليااة ))( ماان  ااذا القااانون والتااص نصاات عمااى أناا  ( ماان  ااذا القااانون والتااص نصاات عمااى أناا  ٔٔٔٔماان القساام )ماان القساام )
لجنة ادارة ا عمال وبموجب القوانين الداخمية لمسوق تقيم عال ات م  وساطا  الشاركات لجنة ادارة ا عمال وبموجب القوانين الداخمية لمسوق تقيم عال ات م  وساطا  الشاركات 

بياذا بياذا   باابخاللباابخاللماق ماق الذين يحممون سندات مصرح بيا لمتعامل التجاري فص السوق فيما يتعالذين يحممون سندات مصرح بيا لمتعامل التجاري فص السوق فيما يتع
                                                           

، ، ( رن ةزا اد شعىن إاوشاءاد ادععون( رن ةزا اد شعىن إاوشاءاد ادععون1212-11ور ذد اد ىاد )ور ذد اد ىاد )، ، 19221922 َبس  َبس   77( رن رشعىن ( رن رشعىن 33( اد بدح )( اد بدح )1))

   وكُفُخ إعذاد ط ُفزه وادجُب بد ادزٍ رزؼ  هب وإثمغ ادععن إدً اد هخ ادزٍ  طذسد  شاسه .وكُفُخ إعذاد ط ُفزه وادجُب بد ادزٍ رزؼ  هب وإثمغ ادععن إدً اد هخ ادزٍ  طذسد  شاسه .

فوغ اد  بصعوبد فوٍ فوغ اد  بصعوبد فوٍ   آدُوبدآدُوبدن ن ( ر بدخ ر شىسح علً رى ع اشَذح االر بد حى  اد وذوح ادزوٍ ع وذد عو( ر بدخ ر شىسح علً رى ع اشَذح االر بد حى  اد وذوح ادزوٍ ع وذد عو1))

 ر ب  اسوسال اد بدُخ ثبدشاثؾ ادزبدٍ : ر ب  اسوسال اد بدُخ ثبدشاثؾ ادزبدٍ : 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=38678&y=2011 

 . .   12111211//33//1717ر ذ صَبسره فٍ ر ذ صَبسره فٍ 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=38678&y=2011
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وتطباااااق القاااااوانين او التعميماااااات الخاصاااااة بالساااااوق او الييئاااااة عماااااى نشااااااطات وتطباااااق القاااااوانين او التعميماااااات الخاصاااااة بالساااااوق او الييئاااااة عماااااى نشااااااطات ، ، القاااااانونالقاااااانون
ممااا يعنااص بااأن المجنااة المااذكورة  ااص التااص تخااتص ممااا يعنااص بااأن المجنااة المااذكورة  ااص التااص تخااتص ، ، ((الوسااطا  فااص سااوق ا وراق الماليااةالوسااطا  فااص سااوق ا وراق الماليااة

( من القسام ( من القسام ٖٖبدليل أن المادة )بدليل أن المادة )، ، بالنظر فص المنازعات التص تنشأ عن التداول فص السوقبالنظر فص المنازعات التص تنشأ عن التداول فص السوق
اسااااتنادا الااااى  واعااااد السااااوق ، فااااان لجنااااة ادارة ا عمااااال  ااااد تاااااوض اسااااتنادا الااااى  واعااااد السااااوق ، فااااان لجنااااة ادارة ا عمااااال  ااااد تاااااوض ناااا  )ناااا  )( أ اااارت بأ( أ اااارت بأٔٔٔٔ))

ين او اعضااا  فااص السااوق صااالحيات تسااوية الخالفااات فااص السااوق الناجمااة عاان ين او اعضااا  فااص السااوق صااالحيات تسااوية الخالفااات فااص السااوق الناجمااة عاان ضااضااماو ماو 
اجرا ات العمل ا عتيادية بشرط ان يتماشى التاويض م   واعد السوق فاص تساوية مثال اجرا ات العمل ا عتيادية بشرط ان يتماشى التاويض م   واعد السوق فاص تساوية مثال 

 ( .( .تمل الخالفاتتمل الخالفات

فيكاون فاص الطعان فاص القارارات الصاادرة فيكاون فاص الطعان فاص القارارات الصاادرة أما عن دور القضا  فاص  اذت المنازعاات أما عن دور القضا  فاص  اذت المنازعاات 
عن لجنة إدارة ا عمال والمصادق عميياا مان الييئاة العرا ياة المؤ تاة لمساندات إذ نصات عن لجنة إدارة ا عمال والمصادق عميياا مان الييئاة العرا ياة المؤ تاة لمساندات إذ نصات 

يتم استئنا   رارات الييئة المتعمقة باستئنا   رار يتم استئنا   رارات الييئة المتعمقة باستئنا   رار ( عمى أن  )( عمى أن  )ٖٖٔٔ( من القسم )( من القسم )ٕٕالمادة )المادة )
ياا فاص القسام ياا فاص القسام مجمس المحافظين والذي يارض عقوباة او غراماة مان تمال المنصاوص عميمجمس المحافظين والذي يارض عقوباة او غراماة مان تمال المنصاوص عمي

يوماا مان القارار النياائص يوماا مان القارار النياائص   ٖٖٓٓمن  ذا القانون ، لدى محكماة ا ساتئنا  خاالل من  ذا القانون ، لدى محكماة ا ساتئنا  خاالل   ((٘٘//  ٔٔٔٔ))
ان استئنا  مثل  ذا القرار سو  لن يو   او يعمق فرض اي عقوبة او غراماة ان استئنا  مثل  ذا القرار سو  لن يو   او يعمق فرض اي عقوبة او غراماة ، ، لمييئةلمييئة

او ايقااا  او ايقااا    ببقااا ببقااا ماان  باال الييئااة مااا لاام تتخااذ الييئااة او محكمااة ا سااتئنا   اارارا ايجابيااا ماان  باال الييئااة مااا لاام تتخااذ الييئااة او محكمااة ا سااتئنا   اارارا ايجابيااا 
 ( . ( . الغرامةالغرامةالعقوبة او العقوبة او 

يتضااق ممااا ساابق أن المشاارعين المصااري والارنسااص وابماااراتص  ااد جعمااوا القضااا  يتضااق ممااا ساابق أن المشاارعين المصااري والارنسااص وابماااراتص  ااد جعمااوا القضااا  
صاااحب ا ختصاااص األصاايل فااص النظاار فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول األوراق صاااحب ا ختصاااص األصاايل فااص النظاار فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول األوراق 
المالية فص سوق األوراق المالية م  امكانية المجو  إلى الوسائل البديمة األخرى لحل  ذت المالية فص سوق األوراق المالية م  امكانية المجو  إلى الوسائل البديمة األخرى لحل  ذت 

شرع العرا ص واضحًا فص إناطاة أمار الاصال فاص المنازعاات التاص شرع العرا ص واضحًا فص إناطاة أمار الاصال فاص المنازعاات التاص المالم  ولم يكنولم يكن، ، المنازعاتالمنازعات
تنشأ عان التاداول فاص الساوق لمقضاا  إنماا اعطاى ا ختصااص لمجناة إدارة األعماال فاص تنشأ عان التاداول فاص الساوق لمقضاا  إنماا اعطاى ا ختصااص لمجناة إدارة األعماال فاص 
السااوق التااص تتااولى الاصاال فاااص  ااذت المنازعااات وأ اار إمكانياااة الطعاان فااص  راراتيااا لااادى السااوق التااص تتااولى الاصاال فاااص  ااذت المنازعااات وأ اار إمكانياااة الطعاان فااص  راراتيااا لااادى 

العرا ااص أن يحااذو حااذو المشاارع العرا ااص أن يحااذو حااذو المشاارع ونقتاارح باادورنا عمااى المشاارع ونقتاارح باادورنا عمااى المشاارع ، ، محاااكم ا سااتئنا  العرا يااةمحاااكم ا سااتئنا  العرا يااة
المصااري فااص انشااا  محاااكم ا تصااادية متخصصااة لمنظاار فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان المصااري فااص انشااا  محاااكم ا تصااادية متخصصااة لمنظاار فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان 
التداول فص سوق األوراق المالية وفص المنازعات ا ستثمارية األخرى لمدور الذي تقوم ب  التداول فص سوق األوراق المالية وفص المنازعات ا ستثمارية األخرى لمدور الذي تقوم ب  
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ولضاارورة النظاار فااص مثاال  كااذا  ضااايا ماان ولضاارورة النظاار فااص مثاال  كااذا  ضااايا ماان ، ، فااص التخاياا  عاان كا اال المحاااكم العاديااةفااص التخاياا  عاان كا اال المحاااكم العاديااة
 متخصص مراعاة لخصوصيتيا .متخصص مراعاة لخصوصيتيا . ضا   ضا  

 املطهب انثاني
 دور انوسائم انبديهة يف تسوية منازعات سوق األوراق املانية

أصاابق المجااو  إلااى الوسااائل البديمااة لحاال المنازعااات أماارًا ممحااًا فااص و تنااا الحااالص أصاابق المجااو  إلااى الوسااائل البديمااة لحاال المنازعااات أماارًا ممحااًا فااص و تنااا الحااالص 
التص لم تعد المحاكم  ادرة عمى التصدي لياا بشاكل التص لم تعد المحاكم  ادرة عمى التصدي لياا بشاكل ، ، تمبية لمتطمبات األعمال المستحدثةتمبية لمتطمبات األعمال المستحدثة

فماا  التطااور المسااتمر فااص التجااارة والخاادمات ومااا نااتج عاان ذلاال ماان تعقيااد فااص فماا  التطااور المسااتمر فااص التجااارة والخاادمات ومااا نااتج عاان ذلاال ماان تعقيااد فااص   ،،مناااردمنااارد
وتخصصااية مااان وتخصصااية مااان ، ، والحاجااة إلااى الساارعة والااعميااة فااص الباات فااص الخالفاااتوالحاجااة إلااى الساارعة والااعميااة فااص الباات فااص الخالفااات، ، المعااامالتالمعااامالت

 انونياة يمكان ل طارا  فيياا  انونياة يمكان ل طارا  فيياا   لليااتلليااتظيارت الحاجاة إلاى وجاود ظيارت الحاجاة إلاى وجاود ، ، ينظر فص  ذت الخالفااتينظر فص  ذت الخالفاات
ماانحيم حريااة   تتااوفر عااادة فااص ماانحيم حريااة   تتااوفر عااادة فااص   حاال خالفاااتيم بشااكل سااري  وعااادل وفعااال وسااّري ماا حاال خالفاااتيم بشااكل سااري  وعااادل وفعااال وسااّري ماا 

 ..  ((ٔ))المحاكم المحاكم 

وتياااد   اااذت الوساااائل إلاااى حاااال منازعاااات األوراق المالياااة مااان دون المجاااو  إلااااى وتياااد   اااذت الوساااائل إلاااى حاااال منازعاااات األوراق المالياااة مااان دون المجاااو  إلااااى 
المحاكم بحسميا بالتااوض أو الوساطة أو التوفياق فضااًل عان طرائاق أخارى أ ال أ مياة المحاكم بحسميا بالتااوض أو الوساطة أو التوفياق فضااًل عان طرائاق أخارى أ ال أ مياة 

يتعاد التحكايم يتعاد التحكايم و و ، ، ((ٕ))ماة ا ساتعمال مان الناحياة العممياةماة ا ساتعمال مان الناحياة العممياةمن الطرق سالاة الذكر ذلال أنياا  ميمن الطرق سالاة الذكر ذلال أنياا  مي
إ  أن بعااض إ  أن بعااض ، ، ((ٖ))لمنازعااات فاص سااوق األوراق المالياةلمنازعااات فاص سااوق األوراق المالياةأيضاًا ماان الوساائل البديمااة لتساوية اأيضاًا ماان الوساائل البديمااة لتساوية ا

التشريعات  صرت حسم النزاع عمي  وجعمتا  وسايمة اجبارياة لااض المنازعاات التاص تنشاأ التشريعات  صرت حسم النزاع عمي  وجعمتا  وسايمة اجبارياة لااض المنازعاات التاص تنشاأ 
وماان أمثمااة المنازعااات التااص يقباال فييااا التصااالق وماان أمثمااة المنازعااات التااص يقباال فييااا التصااالق ، ، عاان التااداول فااص سااوق األوراق الماليااةعاان التااداول فااص سااوق األوراق الماليااة

والتوفيااااق والوساااااطة كافااااة الجاااارائم التااااص تضاااامنيا  ااااانون سااااوق رأس المااااال والتوفيااااق والوساااااطة كافااااة الجاااارائم التااااص تضاااامنيا  ااااانون سااااوق رأس المااااال   بالمااوضااااةبالمااوضااااة
، و د أشار ، و د أشار ، ، ((ٗ))مكرر( من  مكرر( من    ٜٜٙٙوذلل عمى وفق المادة )وذلل عمى وفق المادة )  ٕٜٜٕٜٜٔٔلسنة لسنة   ٜٜ٘٘المصري ر م المصري ر م 

                                                           

  ، ر بدوخ، ر بدوخ11صص، ، ذَلخ د ل اد  بصعبد وعم زهب ثبد ؼبءذَلخ د ل اد  بصعبد وعم زهب ثبد ؼبءرذي فبعلُخ ادىعبئل ادجرذي فبعلُخ ادىعبئل ادج، ، ( د.  ح ذ   ىاس  باٍ( د.  ح ذ   ىاس  با1ٍ))

ر ووذ ر ووذ  www.lawjo.net/vb/showthread.php?2808ر شووىسح علووً اد ى ووع االدكزشو ووٍ: ر شووىسح علووً اد ى ووع االدكزشو ووٍ: 

 ..12111211//33//1919صَبسره فٍ صَبسره فٍ 

 اعزئ بس  بِع .اعزئ بس  بِع .، ، اد  ك خ اد ظدشحاد  ك خ اد ظدشح، ، ور هب ادخجشحور هب ادخجشح( ( 1))

 . .   11صص، ، رظذس عبثقرظذس عبثق، ، ح ذ   ىاس  باٍح ذ   ىاس  باٍ(د.  (د.  3))

علً   ه )ال علً   ه )ال   19911991دغ خ دغ خ   9191ركشس( رن  ب ىن عىل س ط اد ب  اد ظشٌ س ق ركشس( رن  ب ىن عىل س ط اد ب  اد ظشٌ س ق   2929 ظذ اد بدح ) ظذ اد بدح )  ((1))

  ==إال ث وبء  علوً ؽلوتإال ث وبء  علوً ؽلوت، ، َ ىص ر شَك ادذعىي اد  بئُخ فٍ اد شائق اد  ظىص علُهب فٍ ةزا اد ب ىنَ ىص ر شَك ادذعىي اد  بئُخ فٍ اد شائق اد  ظىص علُهب فٍ ةزا اد ب ىن

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?2808
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المشرع العرا ص إلى إمكان األخذ بيذت الطرائق لتسوية المنازعات التص تنشأ عن التعامل المشرع العرا ص إلى إمكان األخذ بيذت الطرائق لتسوية المنازعات التص تنشأ عن التعامل 
( ماان القساام التاساا  ماان القااانون المؤ اات ( ماان القساام التاساا  ماان القااانون المؤ اات ٖٖدة )دة )فقااد نصاات المااافقااد نصاات المااا، ، فااص سااوق األوراق الماليااةفااص سااوق األوراق الماليااة

اساااتنادا الاااى  واعااااد اساااتنادا الاااى  واعااااد عماااى أنااا  )عماااى أنااا  )  ٕٕٗٓٓٗٓٓلسااانة لسااانة   ٗٚٗٚألساااواق األوراق المالياااة العرا اااص ر ااام ألساااواق األوراق المالياااة العرا اااص ر ااام 
ين او اعضاا  فاص الساوق صاالحيات ين او اعضاا  فاص الساوق صاالحيات ضضالسوق ، فان لجنة ادارة ا عمال  د تاوض ماو السوق ، فان لجنة ادارة ا عمال  د تاوض ماو 

يتماشااى يتماشااى تسااوية الخالفااات فااص السااوق الناجمااة عاان اجاارا ات العماال ا عتياديااة بشاارط ان تسااوية الخالفااات فااص السااوق الناجمااة عاان اجاارا ات العماال ا عتياديااة بشاارط ان 
لذا سنحاول فص  ذا المطمب لذا سنحاول فص  ذا المطمب ، ، ((التاويض م   واعد السوق فص تسوية مثل تمل الخالفاتالتاويض م   واعد السوق فص تسوية مثل تمل الخالفات

التركياااز عماااى الوساااائل البديماااة لحااال منازعاااات ساااوق األوراق المالياااة ونخاااص المقاصاااد التركياااز عماااى الوساااائل البديماااة لحااال منازعاااات ساااوق األوراق المالياااة ونخاااص المقاصاااد 
الثالثاااة التالياااة لمحاااديث عااان كااال مااان التاااااوض والوسااااطة والتوفياااق بوصاااايا ابااارز تمااال الثالثاااة التالياااة لمحاااديث عااان كااال مااان التاااااوض والوسااااطة والتوفياااق بوصاااايا ابااارز تمااال 

لتحكاايم فااص المطمااب الثالااث أل ميتاا  بوصااا  وساايمة لاااض لتحكاايم فااص المطمااب الثالااث أل ميتاا  بوصااا  وساايمة لاااض ونرجااا الكااالم عاان اونرجااا الكااالم عاان ا، ، الوسااائلالوسااائل
 منازعات سوق األوراق المالية .منازعات سوق األوراق المالية .

   ((1))التفاوضالتفاوض: : المقصد األولالمقصد األول

)للياااة لتساااوية النااازاع القاااائم عماااى الحاااوار المباشااار باااين )للياااة لتساااوية النااازاع القاااائم عماااى الحاااوار المباشااار باااين   ::ويعاااّر  التاااااوض بأنااا ويعاااّر  التاااااوض بأنااا 
و  يحتااج التاااوض إلاى طار  ثالاث بال يعتماد و  يحتااج التاااوض إلاى طار  ثالاث بال يعتماد ، ، الطرفين المتنازعين سعيًا لحل الخال الطرفين المتنازعين سعيًا لحل الخال 

و  يوجاااد مااا يمناا  مااان تمثياال المتنااازعين بواساااطة و  يوجاااد مااا يمناا  مااان تمثياال المتنااازعين بواساااطة ، ، الحااوار باااين الطاارفين مباشاارة(الحااوار باااين الطاارفين مباشاارة(عمااى عمااى 
حيث   يغير ذلل من طبيعة التااوض ماادام الاوكال  يممكاون حيث   يغير ذلل من طبيعة التااوض ماادام الاوكال  يممكاون ، ، محامين أو وكال  عنيممحامين أو وكال  عنيم

 ..  ((ٕ))سمطة اتخاذ القرار عن موكمييم سمطة اتخاذ القرار عن موكمييم 

صرار  وتعد المااوضات عممية معقدة لما تحتوي وتعد المااوضات عممية معقدة لما تحتوي   دبار وا  صرارمن محاورة وا  بال وا  دبار وا   من محاورة وا  بال وا 

                                                                                                                                                      

ئق فووٍ  ٌ حبدووخ كب ووذ علُهووب ئق فووٍ  ٌ حبدووخ كب ووذ علُهووب اد ووشااد ووشاوَ ووىص دووشئُظ ادهُئووخ ادزظووبد  عوون ةووزه وَ ووىص دووشئُظ ادهُئووخ ادزظووبد  عوون ةووزه ، ، روون سئووُظ ادهُئووخروون سئووُظ ادهُئووخ= = 

دل شَ ووخ ادزووٍ رووق ادزظووبد  دل شَ ووخ ادزووٍ رووق ادزظووبد    وَزشرووت علووً ادزظووبد  ا  ؼووبء ادووذعىي اد  بئُووخ ثبد غووجخوَزشرووت علووً ادزظووبد  ا  ؼووبء ادووذعىي اد  بئُووخ ثبد غووجخ  ......ادووذعىيادووذعىي

 (.(.......ثشأ هبثشأ هب

فُ وب  فُ وب  ، ، رع ٍ اد فبوػخ فٍ ادلدخ رجبد  ادش ٌ ثُن روٌ ادشأن ثدُوخ ادىطوى  إدوً رغوىَخ  و ارفوبلرع ٍ اد فبوػخ فٍ ادلدخ رجبد  ادش ٌ ثُن روٌ ادشأن ثدُوخ ادىطوى  إدوً رغوىَخ  و ارفوبل  ((1))  

وةووٍ وةووٍ ، ، فووٍ اسرووش  ٌ فووبوع فُووه ثعؼووهق ثعؼووب  فووٍ اسرووش  ٌ فووبوع فُووه ثعؼووهق ثعؼووب  ورفووبوع اد ووىن ورفووبوع اد ووىن ، ، رفبوػووب  ٌ فووبوع كوول طووبحجهرفبوػووب  ٌ فووبوع كوول طووبحجه

ر  ووع ادلدووخ ادعشثُووخ، ادعجعووخ ر  ووع ادلدووخ ادعشثُووخ، ادعجعووخ ، ، اد ع ووق ادووىاُضاد ع ووق ادووىاُض، ، ر عووىٌ علووً اد غووبواح واد شووبسكخ ثووُن اسؽووشافر عووىٌ علووً اد غووبواح واد شووبسكخ ثووُن اسؽووشاف

، ، دغبن ادعوشةدغبن ادعوشة، ، ،  ثن ر اىس،  ثن ر اىس121121صص  ن،ن،19911991، ، وصاسح ادزشثُخ وادزعلُق اد ظشَخوصاسح ادزشثُخ وادزعلُق اد ظشَخ، ، اد بةشحاد بةشح، ، االودًاالودً

 . .   112112، ص، صاد ضء ادغبثعاد ضء ادغبثع  ،،12231223ةـ / ةـ / 11131113، ، اد بةشحاد بةشح، ، داس اد ذَ داس اد ذَ ، ، اد ضء ادشاثعاد ضء ادشاثع

سعوبدخ سعوبدخ ، ، ارفوبل ادز كوُق كأعولىة دزغوىَخ ر بصعوبد ع وىد ادز وبسح ادذودُوخارفوبل ادز كوُق كأعولىة دزغوىَخ ر بصعوبد ع وىد ادز وبسح ادذودُوخ، ، ( د.  ح ذ طبد  رخلىف( د.  ح ذ طبد  رخلىف1))

   ..  1212، ص، ص12221222، ، ا هىسَخ رظش ادعشثٍا هىسَخ رظش ادعشثٍ، ، ابرعخ اد بةشحابرعخ اد بةشح، ، دكزىساه ر ذرخ إدً كلُخ اد  ىلدكزىساه ر ذرخ إدً كلُخ اد  ىل



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمم
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عمى أكبر  ادر مان المزاياا والاتخمص عمى أكبر  ادر مان المزاياا والاتخمص حيث يحاول كل متااوض الحصول حيث يحاول كل متااوض الحصول ، ، إلاى ذللإلاى ذلل  وماوما
وتمعاااب  اااذت المااوضاااات دورًا مزدوجاااًا فمياااا دور وتمعاااب  اااذت المااوضاااات دورًا مزدوجاااًا فمياااا دور ، ، مااان أكبااار  ااادر ممكااان مااان ا لتزامااااتمااان أكبااار  ااادر ممكااان مااان ا لتزاماااات
ودور عالجااص يتمثاال فااص التخاياا  ماان حاادة التااوتر ودور عالجااص يتمثاال فااص التخاياا  ماان حاادة التااوتر ، ، و ااائص يتمثاال فااص مناا  تطااور الناازاعو ااائص يتمثاال فااص مناا  تطااور الناازاع

وتتمياز المااوضاات بأنياا   وتتمياز المااوضاات بأنياا   ، ، ينيماا وتساويت ينيماا وتساويت بين الطرفين نتيجة لتضييق شقة الخاال  ببين الطرفين نتيجة لتضييق شقة الخاال  ب
و د و د ، ، تتقيد بأي نوع من الشكميات أو القواعد الموضوعية التص تتقيد بيا الوسائل األخرىتتقيد بأي نوع من الشكميات أو القواعد الموضوعية التص تتقيد بيا الوسائل األخرى

ويترتااب عمااى الاادخول فااص المااوضااات أسااموبًا ويترتااب عمااى الاادخول فااص المااوضااات أسااموبًا ، ، تااتم بصااورة شاااوية أو فااص صااورة مكتوبااةتااتم بصااورة شاااوية أو فااص صااورة مكتوبااة
زامات جميعيا عان مبادأ زامات جميعيا عان مبادأ تتارع  ذت ا لتتتارع  ذت ا لت، ، لتسوية المنازعات التزامات عمى عاتق الطرفينلتسوية المنازعات التزامات عمى عاتق الطرفين

حسااان النياااة فاااص المعاااامالت وتتمثااال تمااال ا لتزاماااات با ساااتمرار فاااص التاااااوض وا لتااازام حسااان النياااة فاااص المعاااامالت وتتمثااال تمااال ا لتزاماااات با ساااتمرار فاااص التاااااوض وا لتااازام 
والنتيجااة المنطقيااة ليااذت المااوضااات  ااص إمااا توصاال الطرفااان إلااى حاال لمناازاع والنتيجااة المنطقيااة ليااذت المااوضااات  ااص إمااا توصاال الطرفااان إلااى حاال لمناازاع ، ، بااابعالمبااابعالم

ولكن يجب إثبات ولكن يجب إثبات ، ، ومن ثم فض النزاع و  حاجة بعد ذلل لمجو  إلى القضا  أو التحكيمومن ثم فض النزاع و  حاجة بعد ذلل لمجو  إلى القضا  أو التحكيم
ما أن ياشل المتااوضون فص ، ، ا تااق فص محرر مكتوب منعًا لقيام النزاع مستقبالً ا تااق فص محرر مكتوب منعًا لقيام النزاع مستقبالً    ذا ذا ما أن ياشل المتااوضون فص وا  وا 

وفص  ذت الحالة ل طرا  المجو  إلاى الوساائل األخارى لحال النازاع وفص  ذت الحالة ل طرا  المجو  إلاى الوساائل األخارى لحال النازاع ، ، التوصل لحل لمنزاعالتوصل لحل لمنزاع
 ..  ((ٔ))أو المجو  إلى القضا  أو التحكيم أو المجو  إلى القضا  أو التحكيم 

، ، راق الماليااةراق الماليااةوتعااد المااوضااة إجاارا  ودي أولااص متاااح أمااام المتنااازعين بشااأن األو وتعااد المااوضااة إجاارا  ودي أولااص متاااح أمااام المتنااازعين بشااأن األو  
و  يتبا  و  يتبا  ، ، عمى أساس أنيا وسيمة لمقضا  عماى اطالاة أماد التقاضاصعمى أساس أنيا وسيمة لمقضا  عماى اطالاة أماد التقاضاص، ، ويتعين عدم إغاال ويتعين عدم إغاال 

و سايما اذا و سايما اذا ، ، ويمكان فيياا انياا  الخالفاات بسايولة ويسارويمكان فيياا انياا  الخالفاات بسايولة ويسار، ، بشأنيا اجرا ات  انونية معيناةبشأنيا اجرا ات  انونية معيناة
يستمزم مصروفات يستمزم مصروفات   وفضيا بالقضا  أو التحكيموفضيا بالقضا  أو التحكيم، ، كانت القيمة المالية محل التنازع ضئيمةكانت القيمة المالية محل التنازع ضئيمة

 ..  ((ٕ))وق بكثير القيمة المالية لمحل النزاع وق بكثير القيمة المالية لمحل النزاع  د تا د تا

فااالذا فااالذا ، ، ويشاااترط فاااص المااوضاااات أن تاااتم بحسااان نياااة و  تنطاااوي عماااى ساااو  نياااةويشاااترط فاااص المااوضاااات أن تاااتم بحسااان نياااة و  تنطاااوي عماااى ساااو  نياااة 
انطوت المااوضات عماى ساو  نياة فيتحمال الماااوض نتيجاة تصارفات  إذا لحاق باالطر  انطوت المااوضات عماى ساو  نياة فيتحمال الماااوض نتيجاة تصارفات  إذا لحاق باالطر  

  Uni( من مبادئ معيد اليونيدروا )( من مبادئ معيد اليونيدروا )ٕٕ//٘ٔ٘ٔو ذا ما تقرت المادة )و ذا ما تقرت المادة )، ، اةخر خسائر جرا  ذللاةخر خسائر جرا  ذلل

                                                           

 ؽشوحوخ دكزوىساه ر ذروخ  ؽشوحوخ دكزوىساه ر ذروخ ، ، ا جوٍا جوٍاد ابن اد ب ى ٍ دمعوزث بس اساد ابن اد ب ى ٍ دمعوزث بس اس، ، ( سواء َى ظ ر  ىد عجذ هللا اد  بس( سواء َى ظ ر  ىد عجذ هللا اد  بس1))

   ..  197197-192192، ص، ص12121212، ، ابرعخ اد ىطلابرعخ اد ىطل، ، إدً كلُخ اد  ىلإدً كلُخ اد  ىل

ركزجخ اال زظبد ركزجخ اال زظبد ، ، ادعجعخ اسودًادعجعخ اسودً، ، رغىَخ ر بصعبد اسوسال اد بدُخرغىَخ ر بصعبد اسوسال اد بدُخ، ، ( علعبن ثن فشاج سشُذ ادغجُعٍ( علعبن ثن فشاج سشُذ ادغجُع1ٍ))

   ..  112112صص، ، 12111211، ، اد  لكخ ادعشثُخ ادغعىدَخاد  لكخ ادعشثُخ ادغعىدَخ، ، ادشَبعادشَبع، ، واد ب ىنواد ب ىن
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Droit التص تنص عمى ما يأتص :التص تنص عمى ما يأتص :  ٕٕٗٓٓٗٓٓ( الموحدة لعام ( الموحدة لعام 

لكاال طاار  الحريااة فااص التااااوض و  يساائل عاان الاشاال فااص حالااة عاادم التوصاال إلااى لكاال طاار  الحريااة فااص التااااوض و  يساائل عاان الاشاال فااص حالااة عاادم التوصاال إلااى  -ٔٔ
 ذلل .ذلل .

وماا  ذلاال يساائل الطاار  الااذي يتااااوض أو يقطاا  المااوضااات بسااو  نيااة عّمااا لحااق وماا  ذلاال يساائل الطاار  الااذي يتااااوض أو يقطاا  المااوضااات بسااو  نيااة عّمااا لحااق  -ٕٕ
 الطر  اةخر من خسائر .الطر  اةخر من خسائر .

فااص التااااوض أو اسااتمرارت فااص التااااوض أو اسااتمرارت ويعااد عمااى وجاا  الخصااوص ماان سااو  النيااة دخااول طاار  ويعااد عمااى وجاا  الخصااوص ماان سااو  النيااة دخااول طاار   -ٖٖ
 . .   ((ٔ))فييا عمى الرغم من نيت  عدم الوصول إلى اتااق م  الطر  اةخر فييا عمى الرغم من نيت  عدم الوصول إلى اتااق م  الطر  اةخر 

   ((2))الوساطة الوساطة : : المقصد الثانيالمقصد الثاني

احدى الوسائل البديمة لاض المنازعات التاص ياتم مان خاللياا اجارا  احدى الوسائل البديمة لاض المنازعات التاص ياتم مان خاللياا اجارا  ))الوساطة  ص الوساطة  ص 
، ، التااااااوض بااااين الار ااااا  ماااان خااااالل تاااادخل طاااار  ثالااااث محايااااد يطمااااق عمياااا  الوساااايط(التااااااوض بااااين الار ااااا  ماااان خااااالل تاااادخل طاااار  ثالااااث محايااااد يطمااااق عمياااا  الوساااايط(

فالوساااطة عمميااة تااااوض مرنااة ياادير ا الوساايط بيجاااد حاال لمناازاع ويسااتخدم ماان خالليااا فالوساااطة عمميااة تااااوض مرنااة ياادير ا الوساايط بيجاااد حاال لمناازاع ويسااتخدم ماان خالليااا 
ولايس مان سامطة الوسايط اصادار ولايس مان سامطة الوسايط اصادار ، ، مجموعة متنوعة من الميارات لتقريب وجيات النظرمجموعة متنوعة من الميارات لتقريب وجيات النظر

ويقوم الوسيط ويقوم الوسيط ، ،  رار ممزم فاصل لمنزاع بل يعد ذلل من الحقوق المتروكة ألطرا  النزاع رار ممزم فاصل لمنزاع بل يعد ذلل من الحقوق المتروكة ألطرا  النزاع
، ، ان نقاااط الضااع  والقااوة لمحجااج التااص يسااتندون إليياااان نقاااط الضااع  والقااوة لمحجااج التااص يسااتندون إليياااكااذلل بمساااعدة أطاارا  الناازاع ببيااكااذلل بمساااعدة أطاارا  الناازاع ببياا

وتكاون جمساات التاااوض وتكاون جمساات التاااوض ، ، ويبحث ليم عن خيارات متعددة لتسويتيا والتقرياب فيماا بينيااويبحث ليم عن خيارات متعددة لتسويتيا والتقرياب فيماا بينياا
ويحق ل طرا  وض  شارط مسابق يمنا  فيا  أي طار  مان األطارا  ويحق ل طرا  وض  شارط مسابق يمنا  فيا  أي طار  مان األطارا  ، ، سرية بشكل عامسرية بشكل عام

النازاع الثاائر بينيماا النازاع الثاائر بينيماا   المجو  بابرادة المناردة إلى أي مان الوساائل البديماة األخارى لتساويةالمجو  بابرادة المناردة إلى أي مان الوساائل البديماة األخارى لتساوية
فالوسااااطة مرحماااة متقدماااة مااان التاااااوض تاااتم بمشااااركة فالوسااااطة مرحماااة متقدماااة مااان التاااااوض تاااتم بمشااااركة ، ، ((ٖ))مثااال عباااور مرحماااة الوسااااطة مثااال عباااور مرحماااة الوسااااطة 

طاار  ثالااث يعماال عمااى تسااييل الحااوار بااين الطاارفين المتنااازعين ومساااعدتيما لموصااول طاار  ثالااث يعماال عمااى تسااييل الحااوار بااين الطاارفين المتنااازعين ومساااعدتيما لموصااول 

                                                           

داس داس ، ، ادعجعوخ ادثب ُوخادعجعوخ ادثب ُوخ، ، ع وىد ادز وبسح ادذودُوخع وىد ادز وبسح ادذودُوخ، ، د. ر  وذ ثه وذ  بَوذد. ر  وذ ثه وذ  بَوذ  ::شش( د ضَذ حى  رلك اد ىاعوذ َ او( د ضَذ حى  رلك اد ىاعوذ َ او1))

   ..  123123، ص، صدون ع خ  ششدون ع خ  شش، ، ا هىسَخ رظش ادعشثُخا هىسَخ رظش ادعشثُخ، ، اد بةشحاد بةشح، ، اد هؼخ ادعشثُخاد هؼخ ادعشثُخ

وَ ظووذ ثبدىعووُؾ ادشووخض اد زىعووؾ ثووُن وَ ظووذ ثبدىعووُؾ ادشووخض اد زىعووؾ ثووُن ، ، ادىعووبؽخ فووٍ ادلدووخ : ادزىعووؾ ثووُن  رووشَن  و شخظووُنادىعووبؽخ فووٍ ادلدووخ : ادزىعووؾ ثووُن  رووشَن  و شخظووُن( ( 1))

، ، اثون ر اوىساثون ر اوىس، ، 222222، ص، صرظوذس عوبثقرظوذس عوبثق، ، ع وق ادوىاُضع وق ادوىاُضاد اد ، ، اد زخبط ُن  و اد زجبَعُن  و اد زعوبرلُناد زخبط ُن  و اد زجبَعُن  و اد زعوبرلُن

   ..  13221322صص، ، اد  لذ ادغبدطاد  لذ ادغبدط، ، رظذس عبثقرظذس عبثق، ، دغبن ادعشةدغبن ادعشة

داس داس ، ، ادز كُق االاجبسٌ كىعُلخ دفغ ر بصعبد فوٍ عوىل اسوسال اد بدُوخادز كُق االاجبسٌ كىعُلخ دفغ ر بصعبد فوٍ عوىل اسوسال اد بدُوخ، ، ( طبد  ساشذ اد  شا ٍ( طبد  ساشذ اد  شا 3ٍ))

   ..  22صص، ، 11ةبرشةبرش، ، 12291229، ، ا هىسَخ رظش ادعشثُخا هىسَخ رظش ادعشثُخ، ، اد بةشحاد بةشح، ، اد هؼخ ادعشثُخاد هؼخ ادعشثُخ



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمم
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عمااااى أساااااس تاااادخل شااااخص ثالااااث محايااااد فااااص عمااااى أساااااس تاااادخل شااااخص ثالااااث محايااااد فااااص إذا فيااااص لليااااة تقااااوم إذا فيااااص لليااااة تقااااوم ، ، لتسااااوية الخااااال لتسااااوية الخااااال 
إذ يعماال  اذا الوساايط عماى تقريااب وجياات النظاار إذ يعماال  اذا الوساايط عماى تقريااب وجياات النظاار ، ، صامينصامينالمااوضاات باين طاارفين متخاالمااوضاات باين طاارفين متخا

اد تساااوية مناسااابة اد تساااوية مناسااابة باااين الطااارفين وتساااييل التواصااال بينيماااا ومااان ثااام مسااااعدتيما فاااص ايجاااباااين الطااارفين وتساااييل التواصااال بينيماااا ومااان ثااام مسااااعدتيما فاااص ايجااا
 ..  ((ٔ))زاع زاع لماصل فص النلماصل فص الن

ويعااد اتااااق الطاارفين عمااى ا لتجااا  إلااى الوساااطة لحاال الناازاع الثااائر بينيمااا نقطااة ويعااد اتااااق الطاارفين عمااى ا لتجااا  إلااى الوساااطة لحاال الناازاع الثااائر بينيمااا نقطااة 
شاكل شارط مادرج فاص العقاد األصامص الاذي شاكل شارط مادرج فاص العقاد األصامص الاذي   الاذي  اد يأخاذالاذي  اد يأخاذ، ، البداية فص إجرا ات الوسااطةالبداية فص إجرا ات الوسااطة

حيااث يااتم ا تااااق بااين حيااث يااتم ا تااااق بااين ، ، أو  ااد يأخااذ شااكل مشااارطةأو  ااد يأخااذ شااكل مشااارطة، ، ثااار الناازاع بشااأن  أو بشااأن تنايااذتثااار الناازاع بشااأن  أو بشااأن تنايااذت
، ، الطاارفين فااص المجااو  إلااى الوساااطة لماصاال فااص الناازاع بعااد أن يثااور الناازاع فيمااا بينيماااالطاارفين فااص المجااو  إلااى الوساااطة لماصاال فااص الناازاع بعااد أن يثااور الناازاع فيمااا بينيمااا
، ، للويشااترط فااص الوساايط أن يتصاا  بجممااة ماان الصاااات ولعاال أ ميااا الحياااد وا سااتقالويشااترط فااص الوساايط أن يتصاا  بجممااة ماان الصاااات ولعاال أ ميااا الحياااد وا سااتقال

، ، وأن تكون ل  الخبرة الكافية فص موضوع النزاعوأن تكون ل  الخبرة الكافية فص موضوع النزاع، ، فضاًل عن مقدرت  عمى الحوار واب ناعفضاًل عن مقدرت  عمى الحوار واب ناع
ومحااااااورة األطااااارا  بشاااااأن تمااااال ومحااااااورة األطااااارا  بشاااااأن تمااااال ، ، ويعمااااال عماااااى جمااااا  المعموماااااات الالزماااااة عااااان النااااازاعويعمااااال عماااااى جمااااا  المعموماااااات الالزماااااة عااااان النااااازاع

لتقريااب وجيااات النظاار ومساااعدة األطاارا  عمااى تاياام بعااض الموا اا  فيمااا لتقريااب وجيااات النظاار ومساااعدة األطاارا  عمااى تاياام بعااض الموا اا  فيمااا ، ، المعموماااتالمعمومااات
عتباااارات البيرو راطياااة والتاااص كثيااارًا ماااا تكاااون السااابب عتباااارات البيرو راطياااة والتاااص كثيااارًا ماااا تكاااون السااابب ودفااا  الحاااواجز الناساااية وا ودفااا  الحاااواجز الناساااية وا ، ، بيااانيمبيااانيم

 ..  ((ٕ))المباشر فص النزاع المباشر فص النزاع 

ويمكاان لموساايط بناااً  عمااى مااا يحصاال عمياا  ماان معمومااات ماان أطاارا  الناازاع أن ويمكاان لموساايط بناااً  عمااى مااا يحصاال عمياا  ماان معمومااات ماان أطاارا  الناازاع أن 
 يحقق ما يأتص : يحقق ما يأتص : 

بااأن ينقاال إلااى أطاارا  المنازعااة كميااا بااأن ينقاال إلااى أطاارا  المنازعااة كميااا ، ، ان يخااا  ماان حاادة الخصااومة بااين الطاارفينان يخااا  ماان حاادة الخصااومة بااين الطاارفين -ٔٔ
 ما إلى أرضية مشتركة .ما إلى أرضية مشتركة .وجية نظر الطر  األخر حتى يصل معيوجية نظر الطر  األخر حتى يصل معي

ان يااتق ما  األطارا  كميااا أو بعضايم منا شاات فاص موضااوعات تتصال باالنزاع لاام ان يااتق ما  األطارا  كميااا أو بعضايم منا شاات فاص موضااوعات تتصال باالنزاع لاام  -ٕٕ
 تكن  د أثيرت فص التااوض بينيم من  بل .تكن  د أثيرت فص التااوض بينيم من  بل .

ان ينقااال إلاااى كااال طااار  عماااى حااادة ا تراحاااات وموا ااا  الطااار  اةخااار فاااص صاااورة ان ينقااال إلاااى كااال طااار  عماااى حااادة ا تراحاااات وموا ااا  الطااار  اةخااار فاااص صاااورة  -ٖٖ
 يم اتجا ات كل طر  من دون ان يخليم اتجا ات كل طر  من دون ان يخلويساعدت عمى فويساعدت عمى ف، ، بسيطة واضحة ومبررةبسيطة واضحة ومبررة

                                                           

 . .   77، ص، صرظذس عبثقرظذس عبثق، ، س  باٍس  باٍ( د.  ح ذ   ىا( د.  ح ذ   ىا1))

   ..  192192، ص، صرظذس عبثقرظذس عبثق، ، ( سواء َى ظ ر  ىد عجذ هللا اد  بس( سواء َى ظ ر  ىد عجذ هللا اد  بس1))
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 بثقة األطرا  في  .بثقة األطرا  في  .
 ان يحاول تقميل  وة الخال  بين األطرا  المتنازعة .ان يحاول تقميل  وة الخال  بين األطرا  المتنازعة . -ٗٗ
ان يحااااول إيجااااد حماااول تحقاااق أ ااادا  األطااارا  المتنازعاااة مااا  عااارض ماااا يمكااان ان يحااااول إيجااااد حماااول تحقاااق أ ااادا  األطااارا  المتنازعاااة مااا  عااارض ماااا يمكااان  -٘٘

 عرض  من بدائل .عرض  من بدائل .
ان يض  مشروع تسوية متكاممة لمخالفات التص تقوم م  محاولة مواجية احتياجاات ان يض  مشروع تسوية متكاممة لمخالفات التص تقوم م  محاولة مواجية احتياجاات  -ٙٙ

 ..((ٔ))األطرا  فص المستقبل األطرا  فص المستقبل 
أشكال عديدة فينال الوساطة البسيطة و ص تقتارب مان نظاام التوفياق أشكال عديدة فينال الوساطة البسيطة و ص تقتارب مان نظاام التوفياق   ولموساطةولموساطة 

و نااال الوساااطة تحاات و نااال الوساااطة تحاات ، ، فااص وجااود شااخص يسااعى لمتقريااب بااين وجيااات نظاار المتنااازعينفااص وجااود شااخص يسااعى لمتقريااب بااين وجيااات نظاار المتنااازعين
شكل  ضا  صوري و ص التص يتم فيياا تشاكيل  يئاة يترأسايا الوسايط وتضام وكاال  عان شكل  ضا  صوري و ص التص يتم فيياا تشاكيل  يئاة يترأسايا الوسايط وتضام وكاال  عان 

و اص و اص ، ، سااطة ا ستشااريةسااطة ا ستشااريةو ناال الو و ناال الو ، ، أطرا  النزاع لموصول إلى حاد مقباول مان الطارفينأطرا  النزاع لموصول إلى حاد مقباول مان الطارفين
الوسااطة التاص يطماب فيياا أطارا  الناازاع مان محاام أو خبيار استشاارت  أوً  فاص موضااوع الوسااطة التاص يطماب فيياا أطارا  الناازاع مان محاام أو خبيار استشاارت  أوً  فاص موضااوع 

و نال وساطة التحكيم و نال وساطة التحكيم ، ، النزاع ثم يطمبون من  بعد ذلل تدخم  بوصا  وسيطًا لحل النزاعالنزاع ثم يطمبون من  بعد ذلل تدخم  بوصا  وسيطًا لحل النزاع
، ، وفييااا يتاااق ا طاارا  عمااى  يااام الوساايط بميمااة التحكاايم إذا فشاامت ميمتاا  فااص الوساااطةوفييااا يتاااق ا طاارا  عمااى  يااام الوساايط بميمااة التحكاايم إذا فشاامت ميمتاا  فااص الوساااطة

إذ تقوم المحاكم إذ تقوم المحاكم ، ، ال أخيرًا الوساطة القضائية ومعمول بيا فص النظم ا نكموسكسونيةال أخيرًا الوساطة القضائية ومعمول بيا فص النظم ا نكموسكسونيةو نو ن
 باال الاصاال فااص الناازاع بعاارض ا تااراح عمااى األطاارا  لمجااو  بدايااة إلااى الوساااطة إذ يقااوم  باال الاصاال فااص الناازاع بعاارض ا تااراح عمااى األطاارا  لمجااو  بدايااة إلااى الوساااطة إذ يقااوم 
، ، المحم  المدنص  بل الجمسة الرسمية بشرح مختصر ل طرا  عن المو ا  فاص الادعوىالمحم  المدنص  بل الجمسة الرسمية بشرح مختصر ل طرا  عن المو ا  فاص الادعوى

شااكل رأي يكااون بمثابااة األساااس الااذي تقااوم عمياا  شااكل رأي يكااون بمثابااة األساااس الااذي تقااوم عمياا    ويتوصاال معياام إلااى إصاادار حكاام فااصويتوصاال معياام إلااى إصاادار حكاام فااص
 ..  ((ٕ))المااوضات فص الوساطة المااوضات فص الوساطة 

   ((3))التوفيق التوفيق : : المقصد الثالثالمقصد الثالث
 اجرا  تسوية ودية عن طريق الموفقاجرا  تسوية ودية عن طريق الموفقالتوفيق  و )اتااق األطرا  عمى محاولة التوفيق  و )اتااق األطرا  عمى محاولة 

                                                           

( رن  ىاعذ ادىعبؽخ ادخبطخ ث شكض ادىعبؽخ واد ظبد خ ادزبثع د شكض اد بةشح اال لُ ٍ ( رن  ىاعذ ادىعبؽخ ادخبطخ ث شكض ادىعبؽخ واد ظبد خ ادزبثع د شكض اد بةشح اال لُ ٍ 11( اد بدح )( اد بدح )1))

 ادز بسٌ ادذودٍ . ادز بسٌ ادذودٍ . 

   ..  1111، ص، صرظذس عبثقرظذس عبثق، ، ( د.  ح ذ طبد  رخلىف( د.  ح ذ طبد  رخلىف1))

وواف وذ فم وب  وواف وذ فم وب  ، ، واالرفوبلواالرفوبل، ، وادزىافقوادزىافق، ، رن فعل وفق وةى َع ٍ : ادىفبل واد ىاف خرن فعل وفق وةى َع ٍ : ادىفبل واد ىاف خ  ادزىفُق فٍ ادلدخ :ادزىفُق فٍ ادلدخ :  ((3))

اثن اثن ، ، وادزىفُق ةى ر بودخ  حذ اسشخبص االطمح ثُن رز بصعُنوادزىفُق ةى ر بودخ  حذ اسشخبص االطمح ثُن رز بصعُن، ، علً  رش كزا  ٌ ارف  ب علُه رعب  علً  رش كزا  ٌ ارف  ب علُه رعب  

، ، رظوذس عوبثقرظوذس عوبثق، ، اد ع ق ادوىاُضاد ع ق ادوىاُض، ، 12211221، ص، صاد  لذ ادغبدطاد  لذ ادغبدط، ، رظذس عبثقرظذس عبثق، ، دغبن ادعشةدغبن ادعشة، ، ر اىسر اىس

 . .   272272صص
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ويتااولى الموفااق تحديااد مواضاا  الناازاع ويتااولى الموفااق تحديااد مواضاا  الناازاع ، ، أو المااوفقين الااذين يقاا  عمااييم اختيااار األطاارا أو المااوفقين الااذين يقاا  عمااييم اختيااار األطاارا 
فيااو   يصاادر فيااو   يصاادر ، ، تاا  التااص  ااد تحظااى بقبااول األطاارا  أو   تمقااى ماانيم  بااو ً تاا  التااص  ااد تحظااى بقبااول األطاارا  أو   تمقااى ماانيم  بااو ً ويقاادم مقترحاويقاادم مقترحا

نماااا يقااادم مقترحاااات يضااال أمر اااا معمقاااًا عماااى  باااول األطااارا ، ،  ااارارات ااارارات نماااا يقااادم مقترحاااات يضااال أمر اااا معمقاااًا عماااى  باااول األطااارا وا  فااالذا لااام تاماااق فااالذا لااام تاماااق ، ، وا 
فااالتوفيق ماان الوسااائل الوديااة فااالتوفيق ماان الوسااائل الوديااة ، ، ((ٔ))المحاولااة كااان باااب التقاضااص متاحااًا ألطاارا  الناازاع( المحاولااة كااان باااب التقاضااص متاحااًا ألطاارا  الناازاع( 

أ بين األطرا  المتنازعة  وام  تدخل أحد األغيار أ بين األطرا  المتنازعة  وام  تدخل أحد األغيار ا ختيارية لتسوية المنازعات التص تنشا ختيارية لتسوية المنازعات التص تنش
وماااا يصااادر مااان لجاااان التوفياااق   يمثااال ساااوى توصااايات غيااار ممزماااة وماااا يصااادر مااان لجاااان التوفياااق   يمثااال ساااوى توصااايات غيااار ممزماااة ، ، )طااار  ثالاااث()طااار  ثالاااث(
فيقتصر دور لجان التوفيق عمى إصدار  رارات وتوصايات  اد يمتازم بياا فيقتصر دور لجان التوفيق عمى إصدار  رارات وتوصايات  اد يمتازم بياا ، ، ألطرا  النزاعألطرا  النزاع

د   يمتاازم بيااا د   يمتاازم بيااا و ااو اا، ، أطاارا  الناازاع إذا رأوا أن  ااذت التسااوية تمثاال نقطااة التقااا  يرتضااونياأطاارا  الناازاع إذا رأوا أن  ااذت التسااوية تمثاال نقطااة التقااا  يرتضااونيا
وماان وماان ، ، أطاارا  الناازاع إذا شااعروا أن  ااذت التوصاايات   تحقااق الحااد األدنااى ماان مطااالبيمأطاارا  الناازاع إذا شااعروا أن  ااذت التوصاايات   تحقااق الحااد األدنااى ماان مطااالبيم

حيث ا جرا ات فلن اتااق األطرا  عمى المجو  إلى التوفيق وسيمة لتسوية النزاع القائم حيث ا جرا ات فلن اتااق األطرا  عمى المجو  إلى التوفيق وسيمة لتسوية النزاع القائم 
أو عماى شاكل مشاارطة أو عماى شاكل مشاارطة ، ، بينيم  د يكون عمى شاكل شارط يادرج فاص العقاد المتناازع بشاأن بينيم  د يكون عمى شاكل شارط يادرج فاص العقاد المتناازع بشاأن 

ا تاااااق عميااا  بعاااد نشاااو  النااازاع ساااوا  كاااان ذلااال ا تاااااق صاااريحًا أو ضااامنيًا ا تاااااق عميااا  بعاااد نشاااو  النااازاع ساااوا  كاااان ذلااال ا تاااااق صاااريحًا أو ضااامنيًا   ياااتم  حقااااً ياااتم  حقااااً 
بااااالمجو  إلااااى أحاااادى المؤسسااااات المتخصصااااة بااااالتوفيق لحاااال الناااازاع الااااذي يقااااوم بااااين بااااالمجو  إلااااى أحاااادى المؤسسااااات المتخصصااااة بااااالتوفيق لحاااال الناااازاع الااااذي يقااااوم بااااين 

و بااااد أن يتضاااامن طمااااب التوفيااااق المقاااادم ماااان  باااال األطاااارا  وصاااااًا لمناااازاع و بااااد أن يتضاااامن طمااااب التوفيااااق المقاااادم ماااان  باااال األطاااارا  وصاااااًا لمناااازاع ، ، األطاااارا األطاااارا 
ف اااق ف اااقومطالباااات األطااارا  عاااالوة عماااى تضااامن  ألسااام المتو  الاااذي اختاااارت األطااارا  وتحدياااد الاااذي اختاااارت األطااارا  وتحدياااد   ومطالباااات األطااارا  عاااالوة عماااى تضااامن  ألسااام المتو 

ويمكن التمييز فص صدد اجرا ات التوفيق بين نوعين أساسيين و ما ويمكن التمييز فص صدد اجرا ات التوفيق بين نوعين أساسيين و ما ، ، األتعاب المقررة ل األتعاب المقررة ل 
دارتا  عمااى وفااق ، ، : التوفياق الخاااص والتوفياق المؤسسااص: التوفياق الخاااص والتوفياق المؤسسااص دارتا  عمااى وفااق فاالتوفيق الخاااص ياتم تنظيماا  وا  فاالتوفيق الخاااص ياتم تنظيماا  وا 

ويمكاااان ويمكاااان ، ، مااااا يحااااددت أطاااارا  الناااازاع أناساااايم ماااان دون مساااااعدة ماااان أيااااة مؤسسااااة أخاااارىمااااا يحااااددت أطاااارا  الناااازاع أناساااايم ماااان دون مساااااعدة ماااان أيااااة مؤسسااااة أخاااارى
ا  النااازاع ا  تااادا  بقواعاااد التوفياااق التاااص اعتمااادتيا لجناااة األمااام المتحااادة لمقاااانون ا  النااازاع ا  تااادا  بقواعاااد التوفياااق التاااص اعتمااادتيا لجناااة األمااام المتحااادة لمقاااانون ألطااار ألطااار 

أما التوفيق المؤسسص فيتم تنظيم إجرا ات  أما التوفيق المؤسسص فيتم تنظيم إجرا ات  ، ، ((ٕ))  ٜٜٓٛٔٓٛٔالتجاري الدولص )اليونسترال( عام التجاري الدولص )اليونسترال( عام 
دارتا  بلحاادى المؤسسااات أو المراكااز المتخص صااة دارتا  بلحاادى المؤسسااات أو المراكااز المتخص صااةوا  والتااص غالبااًا مااا تكااون مؤسسااات أو والتااص غالبااًا مااا تكااون مؤسسااات أو ، ، وا 

                                                           

، ، داس اد هؼوخ ادعشثُوخداس اد هؼوخ ادعشثُوخ، ، ادعجعوخ ادثبدثوخادعجعوخ ادثبدثوخ، ، ادز كوُق ادز وبسٌ ادوذودٍادز كوُق ادز وبسٌ ادوذودٍ، ، . ر  وىد رخزوبس  ح وذ ثشَوشٌ. ر  وىد رخزوبس  ح وذ ثشَوشٌ( د( د1))

   ..1919، ص، ص12271227، ، ا هىسَخ رظش ادعشثُخا هىسَخ رظش ادعشثُخ، ، اد بةشحاد بةشح

 ::  19221922( َ كن صَبسح اد ى ع االدكزشو ٍ ادزبدٍ دمؽمع علً  ىاعذ ادُى غزشا  دلزىفُق دلعبن ( َ كن صَبسح اد ى ع االدكزشو ٍ ادزبدٍ دمؽمع علً  ىاعذ ادُى غزشا  دلزىفُق دلعبن 1))

http://www.jus.uio.no/lm/un.conciliation.rules.1980/doc ..  ٍر ووووذ صَبسرووووه فووووٍ ر ووووذ صَبسرووووه فوووو

3232//33//12111211  

http://www.jus.uio.no/lm/un.conciliation.rules.1980/doc
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، ، ((ٔ))مى سبيل المثال المركز الدولص لتسوية منازعات ا ستثمار مى سبيل المثال المركز الدولص لتسوية منازعات ا ستثمار ومنيا عومنيا ع، ، مراكز تحكيميةمراكز تحكيمية
، ، ويقااوم الموفااق بااأدا  ميمتاا  بلباادا  المقترحااات وصااوً  إلااى حاال يرضااص أطاارا  الناازاعويقااوم الموفااق بااأدا  ميمتاا  بلباادا  المقترحااات وصااوً  إلااى حاال يرضااص أطاارا  الناازاع

ويجاااب عمااااى أطاااارا  الناااازاع تزويااااد الموفاااق بالبيانااااات والوثااااائق التااااص تساااااعدت فااااص أدا  ويجاااب عمااااى أطاااارا  الناااازاع تزويااااد الموفاااق بالبيانااااات والوثااااائق التااااص تساااااعدت فااااص أدا  
دة ألوجا  الخاال  والمقترحاات دة ألوجا  الخاال  والمقترحاات وينتيص بلصدار تقرير يتضمن نتاائج ميمتا  محادوينتيص بلصدار تقرير يتضمن نتاائج ميمتا  محاد، ، ميمت ميمت 

فلما أن تاؤدي اجارا ات التوفياق إلاى حال فلما أن تاؤدي اجارا ات التوفياق إلاى حال ، ، التص  د تكون احدى صورتينالتص  د تكون احدى صورتين، ، بشأن تسويتيابشأن تسويتيا
وفص  ذت الحالة يحرر محضرًا بما تم التوصل إلي  ويو   عمي  الطرفين والموفق وفص  ذت الحالة يحرر محضرًا بما تم التوصل إلي  ويو   عمي  الطرفين والموفق ، ، النزاعالنزاع

، ، ععأو أن ياشاال فااص حاال الناازاأو أن ياشاال فااص حاال الناازا، ، تجنبااًا لحصااول ناازاع مسااتقبمص فااص موضااوع الناازاع المثااارتجنبااًا لحصااول ناازاع مسااتقبمص فااص موضااوع الناازاع المثااار
ويمكااان ألطااارا  النااازاع المجاااو  إلاااى الوساااائل األخااارى لحااال النااازاع ويمكااان ألطااارا  النااازاع المجاااو  إلاااى الوساااائل األخااارى لحااال النااازاع ، ، ويبقاااى النااازاع  ائمااااً ويبقاااى النااازاع  ائمااااً 

 . .   ((ٕ))كالتحكيم مثاًل كالتحكيم مثاًل 

أن  يمكن ألطارا  النازاع فاص ساوق األوراق المالياة المجاو  إلاى أن  يمكن ألطارا  النازاع فاص ساوق األوراق المالياة المجاو  إلاى ، ، يتبين مما سبقيتبين مما سبق 
أي وسيمة من الوساائل البديماة الساال  ذكر اا لحال المنازعاات التاص تقاوم فيماا بيانيم  بال أي وسيمة من الوساائل البديماة الساال  ذكر اا لحال المنازعاات التاص تقاوم فيماا بيانيم  بال 
المجاااو  إلاااى القضاااا  با تاااااق باااين األطااارا  لماااا تتمياااز بااا   اااذت الوساااائل مااان سااايطرة المجاااو  إلاااى القضاااا  با تاااااق باااين األطااارا  لماااا تتمياااز بااا   اااذت الوساااائل مااان سااايطرة 

ولماا تتمياز با  ولماا تتمياز با  ، ، األطرا  عمى ا جرا ات ذلل أنيم غيار ممازمين باتبااع اجارا ات معيناةاألطرا  عمى ا جرا ات ذلل أنيم غيار ممازمين باتبااع اجارا ات معيناة
ولممحافظاااة عماااى سااارية النااازاع القاااائم باااين ولممحافظاااة عماااى سااارية النااازاع القاااائم باااين ، ، كاااذلل مااان سااارعة فاااص حسااام موضاااوع النااازاعكاااذلل مااان سااارعة فاااص حسااام موضاااوع النااازاع

غياار بااا طالع عمااى تااصاايميا بعياادًا عاان اجاارا ات غياار بااا طالع عمااى تااصاايميا بعياادًا عاان اجاارا ات إذ   تتاايق  ااذت الوسااائل لمإذ   تتاايق  ااذت الوسااائل لم، ، األطاارا األطاارا 
و اااد تكاااون تكاااالي   اااذت الوساااائل  ميماااة إذا ماااا  ورنااات بوساااائل فاااض النااازاع و اااد تكاااون تكاااالي   اااذت الوساااائل  ميماااة إذا ماااا  ورنااات بوساااائل فاااض النااازاع ، ، التقاضاااصالتقاضاااص
نماااا تياااد  إلاااى ايجااااد حااال لااادى ، ، إذ انياااا   تياااد  إلاااى تساااوية النااازاع فقاااطإذ انياااا   تياااد  إلاااى تساااوية النااازاع فقاااط، ، األخااارىاألخااارى نماااا تياااد  إلاااى ايجااااد حااال لااادى وا  وا 

ياا أنياا غيار ممزماة ياا أنياا غيار ممزماة إ  أنا  يعااب عميإ  أنا  يعااب عمي، ، األطرا  المتنازعة يمنا  مان إثاارة النازاع مساتقبالً األطرا  المتنازعة يمنا  مان إثاارة النازاع مساتقبالً 
 فاص حال فشميا فسيعود أطرا  النزاع إلى نقطة البداية .فاص حال فشميا فسيعود أطرا  النزاع إلى نقطة البداية .، ، ل طرا ل طرا 

 

 
                                                           

(  ا ذ ارفب ُوخ إ شوبء اد شكوض ادوذودٍ دزغوىَخ ر بصعوبد االعوزث بس احكوبن ادزىفُوق فوٍ   وب ٍ روىاد (  ا ذ ارفب ُوخ إ شوبء اد شكوض ادوذودٍ دزغوىَخ ر بصعوبد االعوزث بس احكوبن ادزىفُوق فوٍ   وب ٍ روىاد 1))

 -ال زش ذ :ال زش ذ :د ضَذ ا اش  ض االرفب ُخ ر شىسح علً شجكخ اد ضَذ ا اش  ض االرفب ُخ ر شىسح علً شجكخ ا، ، ((1212-3131))

http://www.arab-arbitration.com/showthread.php?51  ٍ12111211//33//3232ر ذ صَبسره فٍ ر ذ صَبسره ف  ..   

 . .   121121-199199، ص، صرظذس عبثقرظذس عبثق، ، ( سواء َى ظ ر  ىد عجذ هللا اد  بس( سواء َى ظ ر  ىد عجذ هللا اد  بس1))

http://www.arab-arbitration.com/showthread.php?51
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 املطهب انثانث
 انتحكيم بوصفه أسهوبا  نتسوية منازعات سوق األوراق املانية

تبنااات معظااام التشاااريعات المنظماااة ألساااواق األوراق المالياااة نظاااام التحكااايم بوصاااا  تبنااات معظااام التشاااريعات المنظماااة ألساااواق األوراق المالياااة نظاااام التحكااايم بوصاااا  
وتعااد الو يااات المتحاادة األمريكيااة أولااى الاادول وتعااد الو يااات المتحاادة األمريكيااة أولااى الاادول ، ، فييااافيياااوساايمة لتسااوية المنازعااات التااص تنشااأ وساايمة لتسااوية المنازعااات التااص تنشااأ 

م م ٔٚٛٔٔٚٛٔإذ يعاود ذلال إلاى العاام إذ يعاود ذلال إلاى العاام ، ، التص أدخمت نظام التحكيم لاض منازعات سوق الماالالتص أدخمت نظام التحكيم لاض منازعات سوق الماال
بعااد أن ادخماات بورصااة نيويااورل نظااام التحكاايم بشااكل كالساايكص لاااض المنازعااات التااص بعااد أن ادخماات بورصااة نيويااورل نظااام التحكاايم بشااكل كالساايكص لاااض المنازعااات التااص 

صااااايا لحااااال صااااايا لحااااال لتاااااوفير أسااااارع السااااابل وأرخلتاااااوفير أسااااارع السااااابل وأرخ، ، تنشاااااأ باااااين األعضاااااا  المقيااااادين لااااادييا فحسااااابتنشاااااأ باااااين األعضاااااا  المقيااااادين لااااادييا فحساااااب
م وسااعت بورصااة نيويااورل نطاااق التحكااايم م وسااعت بورصااة نيويااورل نطاااق التحكااايم ٕٕٚٛٔٚٛٔوفااص عااام وفااص عااام ، ، المنازعااات بااين أعضااائياالمنازعااات بااين أعضااائيا

ليشاامل فااض منازعااات المسااتثمرين كافااة ماان غياار األعضااا  بمااا فااص ذلاال العاااممين فااص ليشاامل فااض منازعااات المسااتثمرين كافااة ماان غياار األعضااا  بمااا فااص ذلاال العاااممين فااص 
 ..  ((ٔ)) طاع األوراق المالية وغير م من المستثمرين  طاع األوراق المالية وغير م من المستثمرين 

المباااد ت المباااد ت و ااد ازد اار التحكاايم فااص العصاار الحااالص بوصااا  نتيجااة منطقيااة لتزايااد و ااد ازد اار التحكاايم فااص العصاار الحااالص بوصااا  نتيجااة منطقيااة لتزايااد 
فمااا  تشاااابل العال اااات فمااا  تشاااابل العال اااات ، ، والمعاااامالت ألنااا  يتناساااب طردياااًا مااا  رواج المبااااد ت التجارياااةوالمعاااامالت ألنااا  يتناساااب طردياااًا مااا  رواج المبااااد ت التجارياااة

التجارية وا  تصادية فص العصر الحديث والتطور الكبير والمتسارع والتناوع الواضاق فاص التجارية وا  تصادية فص العصر الحديث والتطور الكبير والمتسارع والتناوع الواضاق فاص 
فقااد ا تماات فقااد ا تماات ، ، وانتقااال األمااوال وا سااتثمارات ا  تصااادية بااين دول العااالموانتقااال األمااوال وا سااتثمارات ا  تصااادية بااين دول العااالم، ،  ااذت العال ااات ااذت العال ااات

الحديثااااة بااااالتحكيم بوصااااا  نظامااااًا خاصااااًا لحاااال المنازعااااات التااااص تنشااااأ بااااين الحديثااااة بااااالتحكيم بوصااااا  نظامااااًا خاصااااًا لحاااال المنازعااااات التااااص تنشااااأ بااااين   التشااااريعاتالتشااااريعات
 ..  ((ٕ))المتعاممين نتيجة ليذت التعامالت المتعاممين نتيجة ليذت التعامالت 

فسارعت التشاريعات فسارعت التشاريعات ، ، ولم تكن أسواق األوراق المالية فص منأى عن  ذت التطوراتولم تكن أسواق األوراق المالية فص منأى عن  ذت التطورات
المنظمااة ألسااواق األوراق المالياااة بدراج التحكاايم بوصااا  وسااايمة لاااض المنازعااات التاااص المنظمااة ألسااواق األوراق المالياااة بدراج التحكاايم بوصااا  وسااايمة لاااض المنازعااات التاااص 

لاذا ارتأيناا التعارض إلاى لاذا ارتأيناا التعارض إلاى ، ، فييا ومنيا ماا جعمتا  إجبارياًا عماى المتعااممين فاص الساوقفييا ومنيا ماا جعمتا  إجبارياًا عماى المتعااممين فاص الساوق  تنشأتنشأ
 التحكيم اسموبًا لتسوية منازعات سوق األوراق المالية فص المقصدين اةتيين : التحكيم اسموبًا لتسوية منازعات سوق األوراق المالية فص المقصدين اةتيين : 

                                                           

داس داس ، ، ىعُلخ دفغ ر بصعبد فوٍ عوىل اسوسال اد بدُوخىعُلخ دفغ ر بصعبد فوٍ عوىل اسوسال اد بدُوخادز كُق االاجبسٌ كادز كُق االاجبسٌ ك، ، ( طبد  ساشذ اد  شا ٍ( طبد  ساشذ اد  شا 1ٍ))

   ..  1212، ص، ص12291229، ، ا هىسَخ رظش ادعشثُخا هىسَخ رظش ادعشثُخ، ، اد بةشحاد بةشح، ، اد هؼخ ادعشثُخاد هؼخ ادعشثُخ

رذاخلوخ ر ذروخ رذاخلوخ ر ذروخ ، ، وادىعوبئل ادجذَلوخ د غوق ر بصعوبد ادع وىد ادز بسَوخوادىعوبئل ادجذَلوخ د غوق ر بصعوبد ادع وىد ادز بسَوخ  دُوبددُوبداِاِ، ، ( ةب ٍ ر  ذ ادجىكب ٍ( ةب ٍ ر  ذ ادجىكب 1ٍ))

، ، خووبص ثئ فووبر ادع ووىد ادز بسَووخخووبص ثئ فووبر ادع ووىد ادز بسَووخدىسشووخ ادع وول ادىؽ ُووخ ادثب ُووخ د  ب شووخ رغووىدح ادز شَووش ادووىؽ ٍ اددىسشووخ ادع وول ادىؽ ُووخ ادثب ُووخ د  ب شووخ رغووىدح ادز شَووش ادووىؽ ٍ اد

 . .   11صص، ، 12291229، ، ادُ نادُ ن، ، ط عبءط عبء



 (مقارنة دراسة)المالية األوراق سوق منازعات تسوية 
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 تعريف التحكيم وأهميتهتعريف التحكيم وأهميته: : المقصد األولالمقصد األول

بيااان بيااان سيتضاامن  ااذا المقصااد تحديااد المقصااود بااالتحكيم وطبيعتاا  القانونيااة أوً  ثاام سيتضاامن  ااذا المقصااد تحديااد المقصااود بااالتحكيم وطبيعتاا  القانونيااة أوً  ثاام 
 أ ميت  فص منازعات سوق األوراق المالية ثانيًا :أ ميت  فص منازعات سوق األوراق المالية ثانيًا :

 أواًل : تعريف التحكيم وبيان طبيعته القانونية أواًل : تعريف التحكيم وبيان طبيعته القانونية 

ك م  بينيم كَّم ( ح  ك م  بينيمالتحكيم فص المغة : مصدر من الاعل )ح  كَّم ( ح  ْكم ، ، أي  ضى بينيمأي  ضى بينيم، ، التحكيم فص المغة : مصدر من الاعل )ح  ْكم والحت والحت
كَّماااوتت بيااانيم، ، القضاااا  بالعااادلالقضاااا  بالعااادل كَّماااوتت بيااانيموح  كَّمناااا فالناااًا بينناااا، ، أماااروت أن يحكااامأماااروت أن يحكااام، ، وح  كَّمناااا فالناااًا بيننااااويقاااال ح  ي أجزناااا ي أجزناااا أأ، ، ويقاااال ح 

ك م  باألمر حكماً ، ، ((ٔ))حكم  بينناحكم  بيننا ك م  باألمر حكماً وح  ك م  ل ، ،  ضى ضى، ، وح  ك م  ل فيقال ح  ك م  عمي ، ، فيقال ح  ك م  عمي ح  ك م  بينيم ، و ، و ح  ك م  بينيم ح  ح 
((ٕ))  .. 

ويعر  التحكيم فص ا صاطالح القاانونص بشاكل عاام بأنا  )اتاااق أطارا  عال اة ويعر  التحكيم فص ا صاطالح القاانونص بشاكل عاام بأنا  )اتاااق أطارا  عال اة  
عمى أن يتم الاصل فص المنازعة التص ثارت بيانيم عمى أن يتم الاصل فص المنازعة التص ثارت بيانيم ، ، عقدية أو غير عقديةعقدية أو غير عقدية، ،  انونية معينة انونية معينة

ويتااولى ويتااولى ، ، أو التااص يحتماال أن تثااار عاان طريااق أشااخاص يااتم اختيااار م كمحكمااينأو التااص يحتماال أن تثااار عاان طريااق أشااخاص يااتم اختيااار م كمحكمااينبالاعاال بالاعاال 
األطرا  تحديد أشاخاص المحكماين أو عماى األ ال يضامنون اتااا يم عماى التحكايم بياناًا األطرا  تحديد أشاخاص المحكماين أو عماى األ ال يضامنون اتااا يم عماى التحكايم بياناًا 

أو أن يعياادوا لييئااة أو مركااز ماان الييئااات أو مراكااز التحكاايم أو أن يعياادوا لييئااة أو مركااز ماان الييئااات أو مراكااز التحكاايم ، ، لكيايااة اختيااار المحكمااينلكيايااة اختيااار المحكمااين
مى وفاق القواعاد أو الماوائق الخاصاة بياذت الييئاات مى وفاق القواعاد أو الماوائق الخاصاة بياذت الييئاات الدائمة لتتولى تنظيم عممية التحكيم عالدائمة لتتولى تنظيم عممية التحكيم ع

 ..  ((ٖ))أو المراكز( أو المراكز( 

أّمااا عمااى صااعيد سااوق األوراق الماليااة فيعاار  التحكاايم بأناا  )المجااو  إلااى جيااة أّمااا عمااى صااعيد سااوق األوراق الماليااة فيعاار  التحكاايم بأناا  )المجااو  إلااى جيااة  
مختصاااة لااااض المنازعاااات التاااص تتعماااق بالتعامااال فاااص ساااوق األوراق المالياااة مااان األفاااراد مختصاااة لااااض المنازعاااات التاااص تتعماااق بالتعامااال فاااص ساااوق األوراق المالياااة مااان األفاااراد 

انااات الجياااة القائماااة عماااى فاااض انااات الجياااة القائماااة عماااى فاااض ساااوا  كساااوا  ك، ، والمؤسساااات ا ساااتثمارية المتعامماااة فاااص الساااوقوالمؤسساااات ا ساااتثمارية المتعامماااة فاااص الساااوق
ع أم تاااااام ا تااااااااق عمييااااااا ماااااان  باااااال األطاااااارا  ع أم تاااااام ا تااااااااق عمييااااااا ماااااان  باااااال األطاااااارا  ر ر المنازعااااااات ماروضااااااة ماااااان  باااااال المشااااااالمنازعااااااات ماروضااااااة ماااااان  باااااال المشاااااا

وعّر  بأن  )للية اختيارياة متاحاة أماام العماال  وشاركات سمسارة األوراق وعّر  بأن  )للية اختيارياة متاحاة أماام العماال  وشاركات سمسارة األوراق ، ، ((ٗ))المتنازعين(المتنازعين(

                                                           

   ..  911911، ص، صربثع اد ضء ادزبععربثع اد ضء ادزبعع، ، اد  لذ ادثب ٍاد  لذ ادثب ٍ، ، رظذس عبثقرظذس عبثق، ، دغبن ادعشةدغبن ادعشة، ، ( اثن ر اىس( اثن ر اىس1))

   ..  192192صص، ، رظذس عبثقرظذس عبثق، ، ( اد ع ق ادىعُؾ( اد ع ق ادىعُؾ1))

   11صص، ، رظذس عبثقرظذس عبثق، ، ( د. ر  ىد رخزبس  ح ذ ثشَشٌ( د. ر  ىد رخزبس  ح ذ ثشَش3ٌ))

   ..  3232، ص، صرظذس عبثقرظذس عبثق، ، ( طبد  ساشذ اد  شا ٍ( طبد  ساشذ اد  شا 1ٍ))
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المالياااة با تاااااق عماااى المجاااو  إليياااا لااااض المنازعاااات التاااص تنشاااأ بيااانيم ساااوا  كاااان ذلااال المالياااة با تاااااق عماااى المجاااو  إليياااا لااااض المنازعاااات التاااص تنشاااأ بيااانيم ساااوا  كاااان ذلااال 
 ..  ((ٔ))ق سابقًا أو  حقًا عمى نشو  النزاع(ق سابقًا أو  حقًا عمى نشو  النزاع(ا تااا تاا

وبعد استقرا   ذت التعرياات يتبين بأن المنازعاات فاص ساوق األوراق المالياة تتمياز وبعد استقرا   ذت التعرياات يتبين بأن المنازعاات فاص ساوق األوراق المالياة تتمياز 
أن أن ، ، وثانييااوثانيياا، ، أوليا أن التعامل  د و   فاص ساوق األوراق المالياةأوليا أن التعامل  د و   فاص ساوق األوراق المالياة، ، بأربعة عناصر أساسيةبأربعة عناصر أساسية

أن الناااازاع يتعمااااق أن الناااازاع يتعمااااق وثالثيااااا وثالثيااااا ، ، األطاااارا  المتنااااازعين  اااام ماااان المسااااتثمرين فااااص  ااااذت السااااوقاألطاااارا  المتنااااازعين  اااام ماااان المسااااتثمرين فااااص  ااااذت السااااوق
وأخياارًا أن احااد المحكمااين يااتم اختيااارت ماان العاااممين فااص مجااال أسااواق وأخياارًا أن احااد المحكمااين يااتم اختيااارت ماان العاااممين فااص مجااال أسااواق ، ، باااألوراق الماليااةباااألوراق الماليااة
 ..  ((ٕ))األوراق المالية األوراق المالية 

ذا مااا نظرنااا إلااى التشااريعات المنظمااة ألسااواق األوراق الماليااة سمحاال المقارنااةس  ذا مااا نظرنااا إلااى التشااريعات المنظمااة ألسااواق األوراق الماليااة سمحاال المقارنااةس وا  وا 
 ااد يكااون  ااد يكااون   نجااد أن المجااو  إلااى التحكاايم بوصااا  وساايمة لاااض المنازعااات فااص  ااذت السااوقنجااد أن المجااو  إلااى التحكاايم بوصااا  وساايمة لاااض المنازعااات فااص  ااذت السااوق

اختياريًا و د يكون إجباريًا استنادًا إلاى حرياة األطارا  فاص التناازل عان حقيام فاص المجاو  اختياريًا و د يكون إجباريًا استنادًا إلاى حرياة األطارا  فاص التناازل عان حقيام فاص المجاو  
 ..  ((ٖ))إلى القضا  إلى القضا  

ويتعد التحكيم اختياريًا إذا كان األطرا  أصحاب العال ة غير ممزمين أو مجبارين ويتعد التحكيم اختياريًا إذا كان األطرا  أصحاب العال ة غير ممزمين أو مجبارين 
م عمااى م عمااى أي   يوجااد  ااانون أو تنظاايم يجباار أي   يوجااد  ااانون أو تنظاايم يجباار ، ، عمااى المجااو  إلياا  لاااض الناازاع القااائم بياانيمعمااى المجااو  إلياا  لاااض الناازاع القااائم بياانيم

و ذا  و األصل فص التحكيم التجاري المعرو  كوسيمة لاض النزاعات بين و ذا  و األصل فص التحكيم التجاري المعرو  كوسيمة لاض النزاعات بين ، ، المجو  إلي المجو  إلي 
أي أي ، ، وفص المقابل فلن التحكيم غير المبنص عمى إرادة أطراف  يعد تحكيماًا إجباريااً وفص المقابل فلن التحكيم غير المبنص عمى إرادة أطراف  يعد تحكيماًا إجباريااً ، ، األفراداألفراد

وأن التحكايم وأن التحكايم ، ، لم يكن ل طرا  المتنازعة أي دور فص اختيار التحكيم وسيمًة لاض النزاعلم يكن ل طرا  المتنازعة أي دور فص اختيار التحكيم وسيمًة لاض النزاع
فااااص خالفياااام بموجااااب القواعااااد التشااااريعية واألنظمااااة فااااص خالفياااام بموجااااب القواعااااد التشااااريعية واألنظمااااة    ااااو الطريااااق الوحيااااد لمنظاااار ااااو الطريااااق الوحيااااد لمنظاااارأصاااابق أصاااابق 

 ..  ((ٗ))الصادرة من احدى مؤسسات الدولة الصادرة من احدى مؤسسات الدولة 

                                                           

اؽشوحوخ اؽشوحوخ ، ، ادز كوُق فوٍ ر بصعوبد ع غوشح اسوسال اد بدُوخ روع ادع ومءادز كوُق فوٍ ر بصعوبد ع غوشح اسوسال اد بدُوخ روع ادع ومء، ، علوٍعلوٍ  ( إثشاةُق ر  ذ شبكش( إثشاةُق ر  ذ شبكش1))

، ، 12131213، ، ا هىسَخ رظش ادعشثُخا هىسَخ رظش ادعشثُخ، ، اد  ظىسحاد  ظىسح، ، ابرعخ اد  ظىسحابرعخ اد  ظىسح، ، دكزىساه ر ذرخ إدً كلُخ اد  ىلدكزىساه ر ذرخ إدً كلُخ اد  ىل

 . .   121121صص

 . . 3131صص، ، رظذس عبثقرظذس عبثق، ، ( طبد  ساشذ اد  شا ٍ( طبد  ساشذ اد  شا 1ٍ))

ا هىسَوخ رظوش ا هىسَوخ رظوش ، ، اد وبةشحاد وبةشح، ، داس اد هؼخ ادعشثُخداس اد هؼخ ادعشثُخ، ، دز كُق االخزُبسٌدز كُق االخزُبسٌةُئخ اةُئخ ا، ، ( د.  ح ذ شى ٍ اد لُ ٍ( د.  ح ذ شى ٍ اد لُ 3ٍ))

 . .   1111صص، ، 12211221، ، ادعشثُخادعشثُخ

 . .   3333صص، ، رظذس عبثقرظذس عبثق، ، ( طبد  ساشذ اد  شا ٍ( طبد  ساشذ اد  شا 1ٍ))



 (مقارنة دراسة)المالية األوراق سوق منازعات تسوية 
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إلااى تاارجيق إلااى تاارجيق   ((ٔ))فااذ ب الاابعض فااذ ب الاابعض ، ، و ااد اختماا  الاقاا  حااول الطبيعااة القانونيااة لمتحكاايمو ااد اختماا  الاقاا  حااول الطبيعااة القانونيااة لمتحكاايم
الطبيعة التعا دية لمتحكيم مستندًا إلاى أن أسااس التحكايم  او إرادة األطارا  إذ   يجاري الطبيعة التعا دية لمتحكيم مستندًا إلاى أن أسااس التحكايم  او إرادة األطارا  إذ   يجاري 
التحكاايم بااين األطاارا  دون أن تظياار إرادة األطاارا  بشااكل صااريق عمااى ا تااااق عمااى التحكاايم بااين األطاارا  دون أن تظياار إرادة األطاارا  بشااكل صااريق عمااى ا تااااق عمااى 
توليااة شااخص لماصاال فااص الناازاع القااائم بااين األطاارا  ورضااائيم بمااا سيصاادر مناا  ماان توليااة شااخص لماصاال فااص الناازاع القااائم بااين األطاارا  ورضااائيم بمااا سيصاادر مناا  ماان 

و د تعرض  ذا ا تجات من الاق  إلى النقد ذلل أن   د غالى فص إعطا  دور كبير و د تعرض  ذا ا تجات من الاق  إلى النقد ذلل أن   د غالى فص إعطا  دور كبير ، ، حكمحكم
لاذا لاذا ، ، لقضاائية لممحكام ولمحكام الصاادر فاص المنازعاةلقضاائية لممحكام ولمحكام الصاادر فاص المنازعاةوأ مل الوظياة اوأ مل الوظياة ا، ، لإلرادة فص التحكيملإلرادة فص التحكيم

إلى ترجيق الطبيعة القضاائية لمتحكايم إذ يختاار األطارا  إلى ترجيق الطبيعة القضاائية لمتحكايم إذ يختاار األطارا    ((ٕ))يذ ب جانب ثاِن من الاق  يذ ب جانب ثاِن من الاق  
ويعيدون إلييم بمقتضى اتااق أو شرط خاص مكتوب فص العقد بميماة تساوية ويعيدون إلييم بمقتضى اتااق أو شرط خاص مكتوب فص العقد بميماة تساوية ، ،  ضاتيم ضاتيم

نيم  حقًا بخصوص عال تيم نيم  حقًا بخصوص عال تيم النزاعات التص  د تنشأ أو بالمشارطة إذا نشأ النزاع فيما بيالنزاعات التص  د تنشأ أو بالمشارطة إذا نشأ النزاع فيما بي
ويااذ ب ويااذ ب ، ، بعياادًا عاان ساااحات القضااا  العاااديبعياادًا عاان ساااحات القضااا  العااادي  التعا ديااة بصاادار حكاام  ضااائص مماازم ليماااالتعا ديااة بصاادار حكاام  ضااائص مماازم ليمااا

، ، أنصار  ذا ا تجات إلى القول بأن أكثر النظم القانونية تشاابيًا ما  التحكايم  او القضاا أنصار  ذا ا تجات إلى القول بأن أكثر النظم القانونية تشاابيًا ما  التحكايم  او القضاا 
و اااو ا دعااااا  و اااو ا دعااااا    إذ يساااتجم  الحكااام الصااااادر مااان المحكااام كاااال عناصااار العمااال القضااااائصإذ يساااتجم  الحكااام الصااااادر مااان المحكااام كاااال عناصااار العمااال القضااااائص

فاص حاين ياذ ب فاص حاين ياذ ب ، ، زعة وسمطة الاصل فص النزاع مما يؤكد الصاة القضائية لمتحكيمزعة وسمطة الاصل فص النزاع مما يؤكد الصاة القضائية لمتحكيموالمناوالمنا
فيااذ ب أنصااار  ااذا فيااذ ب أنصااار  ااذا ، ، إلااى اضاااا  الطبيعااة المزدوجااة عمااى التحكاايمإلااى اضاااا  الطبيعااة المزدوجااة عمااى التحكاايم  ((ٖ))اتجااات فقيااص ثالااث اتجااات فقيااص ثالااث 

فيااو عقادي باالنظر إلااى فيااو عقادي باالنظر إلااى ، ، ا تجاات إلاى القاول بااأن التحكايم لا  طبيعااة مزدوجاة أو مختمطاةا تجاات إلاى القاول بااأن التحكايم لا  طبيعااة مزدوجاة أو مختمطاة
و ااو عماال  ضااائص و ااو عماال  ضااائص ، ، عمااى العماال ابرادي ل طاارا عمااى العماال ابرادي ل طاارا   الوجااود المنشااا لمتحكاايم والااذي يقااومالوجااود المنشااا لمتحكاايم والااذي يقااوم

بالنظر إلى كاون الحكام الاذي ينتياص إليا  يمازم األطارا  جميعياا بقاوة تختما  عان مجارد بالنظر إلى كاون الحكام الاذي ينتياص إليا  يمازم األطارا  جميعياا بقاوة تختما  عان مجارد 
فص حين يذ ب اتجات فص حين يذ ب اتجات ، ، فالتحكيم أول  اتااق ووسط  إجرا  ولخرت حكمفالتحكيم أول  اتااق ووسط  إجرا  ولخرت حكم، ، القوة الممزمة لمعقدالقوة الممزمة لمعقد

                                                           

، ، اد وبةشحاد وبةشح، ، داس اد هؼوخ ادعشثُوخداس اد هؼوخ ادعشثُوخ، ، ادعجعوخ ادثبدثوخادعجعوخ ادثبدثوخ، ، ادز كُق ادوذودٍ ادخوبصادز كُق ادوذودٍ ادخوبص، ، ( د. إثشاةُق  ح ذ إثشاةُق( د. إثشاةُق  ح ذ إثشاةُق1))

، ، 22صص، ، رظوذس عوبثقرظوذس عوبثق، ،  ىد رخزوبس  ح وذ ثشَوشٌ ىد رخزوبس  ح وذ ثشَوشٌد. ر د. ر ، ، 1212صص، ، 12221222، ، ا هىسَخ رظش ادعشثُخا هىسَخ رظش ادعشثُخ

ا هىسَووخ رظووش ا هىسَووخ رظووش ، ، االعووك ذسَخاالعووك ذسَخ، ، ر شووأح اد عووبسفر شووأح اد عووبسف، ، ادز كووُق ثبد ؼووبء وثبدظوول ادز كووُق ثبد ؼووبء وثبدظوول ، ، د.  ح ووذ  ثووى ادىفووبد.  ح ووذ  ثووى ادىفووب

   ..  111111صص، ، 19211921، ، ادعشثُخادعشثُخ

ا هىسَوخ رظوش ا هىسَوخ رظوش ، ، اد وبةشحاد وبةشح، ، دون داس  شوشدون داس  شوش، ، اد فبر ادذودٍ سحكوبن ادز كوُقاد فبر ادذودٍ سحكوبن ادز كوُق، ، ( د. عظبن ادذَن اد ظجٍ( د. عظبن ادذَن اد ظج1ٍ))

داس ادفكوش داس ادفكوش ، ، اسعظ ادعبرخ دلز كُق ادز وبسٌ ادوذودٍاسعظ ادعبرخ دلز كُق ادز وبسٌ ادوذودٍ، ،  ثى صَذ سػىان ثى صَذ سػىاند. د. ، ، 1212صص، ، 19931993، ، ادعشثُخادعشثُخ

 . .   1111صص، ، 19211921، ، ا هىسَخ رظش ادعشثُخا هىسَخ رظش ادعشثُخ، ، اد بةشحاد بةشح، ، ادعشثٍادعشثٍ

حكوق ادز كوُق ادز وبسٌ حكوق ادز كوُق ادز وبسٌ ، ، ، عوىع خلوا اد كوبصٌ، عوىع خلوا اد كوبص121121ٌصص، ، رظذس عوبثقرظذس عوبثق، ، ( طبد  ساشذ اد  شا ٍ( طبد  ساشذ اد  شا 3ٍ))

، ، ابرعووخ اد ىطوولابرعووخ اد ىطوول، ،  ووىل ووىلاؽشوحووخ دكزووىساه ر ذرووخ إدووً كلُووخ اد اؽشوحووخ دكزووىساه ر ذرووخ إدووً كلُووخ اد ، ، ادووذودٍ ورووذي ادضارُزووه اد ب ى ُووخادووذودٍ ورووذي ادضارُزووه اد ب ى ُووخ

   ..  1111صص، ، 12211221



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمم

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

951 

أن يتعااد عقاادًا و   ضاااً  أن يتعااد عقاادًا و   ضاااً    إلااى اضاااا  الطبيعااة المسااتقمة عمااى التحكاايم فااال يمكاانإلااى اضاااا  الطبيعااة المسااتقمة عمااى التحكاايم فااال يمكاان  ((ٔ))راباا  راباا  
فياااو نظاااام  اااانونص فياااو نظاااام  اااانونص ، ، عماااى إطال ااا  بااال و  يمكااان إطاااالق الصااااة المزدوجاااة أو المختمطاااةعماااى إطال ااا  بااال و  يمكااان إطاااالق الصااااة المزدوجاااة أو المختمطاااة

    و و   فيااو لاايس ذو طبيعااة عقديااة فااالتحكيم ا جباااري   يعااد العقااد مصاادر إنشااائ فيااو لاايس ذو طبيعااة عقديااة فااالتحكيم ا جباااري   يعااد العقااد مصاادر إنشااائ ، ، مسااتقلمسااتقل
يااتم اختيااار المحكمااين ماان  باال األطاارا  فااص التحكاايم القضااائص باال أن القاضااص  ااو ماان يااتم اختيااار المحكمااين ماان  باال األطاارا  فااص التحكاايم القضااائص باال أن القاضااص  ااو ماان 

و و األمر ناس  فص التحكيم المؤسساص فياتم اختياار المحكماين مان  بال و و األمر ناس  فص التحكيم المؤسساص فياتم اختياار المحكماين مان  بال ، ، تيار متيار ميتولى اخيتولى اخ
و  تساااااري الطبيعاااااة التعا دياااااة لمتحكااااايم عماااااى الحكااااام الصاااااادر مااااان و  تساااااري الطبيعاااااة التعا دياااااة لمتحكااااايم عماااااى الحكااااام الصاااااادر مااااان ، ، إدارة تمااااال المراكااااازإدارة تمااااال المراكاااااز

لذا يعاد التحكايم نظاماًا مساتقاًل و  لذا يعاد التحكايم نظاماًا مساتقاًل و  ، ، المحكمين الذي يمزم  التدخل القضائص لالعترا  ب المحكمين الذي يمزم  التدخل القضائص لالعترا  ب 
وبباراز  اذت الطبيعاة المساتقمة ياذ ب أصاحاب  اذا وبباراز  اذت الطبيعاة المساتقمة ياذ ب أصاحاب  اذا   ،،يمكن إضاا  أياة صااة أخارى عميا يمكن إضاا  أياة صااة أخارى عميا 

الرأي و و ا  رب إلى الصواب مان وجياة نظرناا إذ يعمال نظاماا التحكايم والقضاا  جنباًا الرأي و و ا  رب إلى الصواب مان وجياة نظرناا إذ يعمال نظاماا التحكايم والقضاا  جنباًا 
ودليال ذلال أن ودليال ذلال أن ، ، إلى جنب و  يمكن مزجيما فمكل اصول  و واعدت التص تميزت عن اةخارإلى جنب و  يمكن مزجيما فمكل اصول  و واعدت التص تميزت عن اةخار

وانين خاصااة بااالتحكيم وانين خاصااة بااالتحكيم أغمااب تشااريعات الاادول أ اارت النظااام القااانونص لمتحكاايم بلصاادار  ااأغمااب تشااريعات الاادول أ اارت النظااام القااانونص لمتحكاايم بلصاادار  اا
والقاااانون الارنساااص لمتحكااايم والقاااانون الارنساااص لمتحكااايم ، ، ٜٜٜٜٗٔٗٔلسااانة لسااانة   ٕٕٚٚالتجااااري كقاااانون التحكااايم المصاااري ر ااام التجااااري كقاااانون التحكااايم المصاااري ر ااام 

 ..ٜٜٔٛٔٔٛٔالدولص لعام الدولص لعام 
   ثانيًا : أهمية التحكيمثانيًا : أهمية التحكيم

فمقااد حظااص فمقااد حظااص ، ، ولمتحكاايم أ ميتاا  خاصااة فااص تسااوية منازعااات أسااواق األوراق الماليااةولمتحكاايم أ ميتاا  خاصااة فااص تسااوية منازعااات أسااواق األوراق الماليااة
ا يتمتا  با  مان مزاياا يوفر اا ا يتمتا  با  مان مزاياا يوفر اا التحكيم فص المعامالت التجارية بشكل عام بصادى واسا  لماالتحكيم فص المعامالت التجارية بشكل عام بصادى واسا  لما

فم طااااارا  فم طااااارا  ، ، فيبااااارز دور ارادة األطااااارا  فاااااص اختياااااار المحكماااااينفيبااااارز دور ارادة األطااااارا  فاااااص اختياااااار المحكماااااين، ، ل طااااارا  المتنازعاااااةل طااااارا  المتنازعاااااة
المتنازعة الحق فاص اختياار المحكام أو  يئاة التحكايم مان دون أن يكاون  نالال الازام مان المتنازعة الحق فاص اختياار المحكام أو  يئاة التحكايم مان دون أن يكاون  نالال الازام مان 

بابضااافة إلااى اختيااار القااانون الواجااب التطبيااق عمااى المنازعااة عمااى بابضااافة إلااى اختيااار القااانون الواجااب التطبيااق عمااى المنازعااة عمااى ، ،  باال الغياار عمااييم باال الغياار عمااييم
كمااا يتمتاا  التحكااايم كمااا يتمتاا  التحكااايم ، ، ق برادة األطاارا  بعياادًا عاان ا جاارا ات الشاااكمية أمااام المحاااكمق برادة األطاارا  بعياادًا عاان ا جاارا ات الشاااكمية أمااام المحاااكموفااوفاا

و ااو ماان أ اام الاادواف  التااص تااؤدي باااألطرا  إلااى اختيااار و ااو ماان أ اام الاادواف  التااص تااؤدي باااألطرا  إلااى اختيااار ، ، بساارعة الاصاال فااص المنازعاااتبساارعة الاصاال فااص المنازعااات

                                                           

ا هىسَوخ رظوش ا هىسَوخ رظوش ، ، اد وبةشحاد وبةشح، ، داس اد هؼوخ ادعشثُوخداس اد هؼوخ ادعشثُوخ، ، ؽجُعخ اد ه خ ادز كُ ُوخؽجُعخ اد ه خ ادز كُ ُوخ، ، ( د.  ح ذ ر  ذ حشُش( د.  ح ذ ر  ذ حشُش1))

، ، ، د. واووذٌ سااووت، د. واووذٌ سااووت3131، ص، صرظووذس عوبثقرظووذس عوبثق، ، د. إثووشاةُق  ح وذ إثووشاةُقد. إثووشاةُق  ح وذ إثووشاةُق، ، 123123، ص، ص12221222، ، ادعشثُوخادعشثُوخ

ا هىسَووخ ا هىسَووخ ، ، اد ووبةشحاد ووبةشح، ، خ ادعشثُووخخ ادعشثُووخداس اد هؼووداس اد هؼوو، ، اد اشَووخ ادعبرووخ دلز فُووز اد ؼووبئٍ فووٍ  ووب ىن اد شافعووبداد اشَووخ ادعبرووخ دلز فُووز اد ؼووبئٍ فووٍ  ووب ىن اد شافعووبد

   ..321321، ص، ص19711971رظش ادعشثُخ ،رظش ادعشثُخ ،
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التحكاايم بعيااادًا عاان أشاااد العيااوب التاااص يعااانص منياااا القضااا  و اااو البطااص  فاااص إجااارا ات التحكاايم بعيااادًا عاان أشاااد العيااوب التاااص يعااانص منياااا القضااا  و اااو البطااص  فاااص إجااارا ات 
ويحقاااق ويحقاااق ، ، وطاااول ا جااارا ات المتبعاااة أماااام المحااااكموطاااول ا جااارا ات المتبعاااة أماااام المحااااكمالااادعوى النااااجم عااان كثااارة الااادعاوى الااادعوى النااااجم عااان كثااارة الااادعاوى 
إذ يصل التقاضص أماام القضاا  مادى الاصال فاص إذ يصل التقاضص أماام القضاا  مادى الاصال فاص ، ، التحكيم الوصول إلى العدالة السريعةالتحكيم الوصول إلى العدالة السريعة

ن حقاااق القضاااا  العدالاااة فياااص عدالاااة بطيئاااة  اااد   يحصااال  ن حقاااق القضاااا  العدالاااة فياااص عدالاااة بطيئاااة  اااد   يحصااال النااازاع إلاااى سااانوات عديااادة وا  النااازاع إلاااى سااانوات عديااادة وا 
وتتعاااد سااارعة وتتعاااد سااارعة   ،،فالعدالااة البطيئاااة ناااوع ماان الظمااامفالعدالااة البطيئاااة ناااوع ماان الظمااام، ، المضاارور عماااى حقااا  إ  بعااد أماااد بعيااادالمضاارور عماااى حقااا  إ  بعااد أماااد بعياااد

اجرا ات التحكيم مناذًا يمكن لممستثمرين من حسم  ضايا م في  بعد أن أصبحت أغماب اجرا ات التحكيم مناذًا يمكن لممستثمرين من حسم  ضايا م في  بعد أن أصبحت أغماب 
 واعد واجرا ات التحكيم تتحدد بمدة يجب أ  يتجاوز ا المحكم بصدار حكم  و اص فاص  واعد واجرا ات التحكيم تتحدد بمدة يجب أ  يتجاوز ا المحكم بصدار حكم  و اص فاص 

فضااااًل عااان أن التحكااايم يتمياااز بالسااايولة والبسااااطة والاااتخمص مااان فضااااًل عااان أن التحكااايم يتمياااز بالسااايولة والبسااااطة والاااتخمص مااان ، ، الغالاااب ساااتة أشااايرالغالاااب ساااتة أشاااير
ذ يتااادى الطرفاان طاول المادة التاص يحصال خاللياا عماى حقا  عبار ذ يتااادى الطرفاان طاول المادة التاص يحصال خاللياا عماى حقا  عبار الشكميات القضائية إالشكميات القضائية إ
ويسااااعد التحكااايم فاااص منازعاااات ساااوق األوراق المالياااة عماااى انتعااااش ويسااااعد التحكااايم فاااص منازعاااات ساااوق األوراق المالياااة عماااى انتعااااش ، ، درجاااات التقاضاااصدرجاااات التقاضاااص

الحياااة التجاريااة وتشااجي  المسااتثمرين عمااى الاادخول إلااى األسااواق الماليااة وباارؤوس أمااوال الحياااة التجاريااة وتشااجي  المسااتثمرين عمااى الاادخول إلااى األسااواق الماليااة وباارؤوس أمااوال 
طالااة أمااد ضااخمة فااص ا سااتثمار الغياار مباشاار ماان دون التخااو  ماان ضااياضااخمة فااص ا سااتثمار الغياار مباشاار ماان دون التخااو  ماان ضاايا طالااة أمااد ع الحقااوق وا  ع الحقااوق وا 

ويمكان ويمكان ، ، التقاضص عند الدخول فص نزاع بشأن صااقة مان الصااقات عماى األوراق المالياةالتقاضص عند الدخول فص نزاع بشأن صااقة مان الصااقات عماى األوراق المالياة
المسااتثمرين ماان الحصااول عمااى الحكاام ماان محكمااين يتمتعااون بخباارة واسااعة فااص مجااال المسااتثمرين ماان الحصااول عمااى الحكاام ماان محكمااين يتمتعااون بخباارة واسااعة فااص مجااال 

ويتعد  ميل التكماة مقارنة بالقضاا  ويتعد  ميل التكماة مقارنة بالقضاا  ، ، التعامل عمى األوراق المالية ويحقق الخصوصية ليمالتعامل عمى األوراق المالية ويحقق الخصوصية ليم
إذ تتمتاا  اجاارا ات إذ تتمتاا  اجاارا ات ، ، اًل عاان الساارعة فااص إصاادار الحكاام لماصاال فااص الناازاعاًل عاان الساارعة فااص إصاادار الحكاام لماصاال فااص الناازاعفضاافضاا، ، العاااديالعااادي

فاااالمحكمين غيااار ممااازمين فاااالمحكمين غيااار ممااازمين ، ، التحكااايم فاااص أساااواق الماااال بالمروناااة بعيااادًا عااان البيرو راطياااةالتحكااايم فاااص أساااواق الماااال بالمروناااة بعيااادًا عااان البيرو راطياااة
فمياام ا سااتد ل بااالطرائق القانونيااة كافااة لموصااول إلااى فمياام ا سااتد ل بااالطرائق القانونيااة كافااة لموصااول إلااى ، ، بالتقيااد بقواعااد ا ثبااات التقميديااةبالتقيااد بقواعااد ا ثبااات التقميديااة

وأخيارًا يتمياز حكام التحكايم بأنا  حكام نياائص غيار وأخيارًا يتمياز حكام التحكايم بأنا  حكام نياائص غيار ، ، الاصل فاص النازاع المعاروض أمااميمالاصل فاص النازاع المعاروض أمااميم
ولااذا كماا  يمكاان القااول بااأن ولااذا كماا  يمكاان القااول بااأن ، ، ((ٔ))   اباال لمطعاان فياا  بأيااة ماان طرائااق الطعاان عاادا الاابطالن اباال لمطعاان فياا  بأيااة ماان طرائااق الطعاان عاادا الاابطالن

التحكاايم فااص منازعااات أسااواق األوراق الماليااة لاا  ماان الخصوصااية التااص تاادف  المتنااازعين التحكاايم فااص منازعااات أسااواق األوراق الماليااة لاا  ماان الخصوصااية التااص تاادف  المتنااازعين 
 قائمة بينيام . قائمة بينيام . فص أسواق المال إلى المجو  إلي  بوصا  وسيمة لاض النزاعات الفص أسواق المال إلى المجو  إلي  بوصا  وسيمة لاض النزاعات ال

                                                           

، ، 1212-1919، ص، ص19911991، ، ثدووذادثدووذاد، ، دون داس  شووشدون داس  شووش، ، ادز كووُق ادز ووبسٌ ادووذودٍادز كووُق ادز ووبسٌ ادووذودٍ، ، ( د. فووىصٌ ر  ووذ عووبرٍ( د. فووىصٌ ر  ووذ عووبر1ٍ))

   ..  9292-7171صص، ، رظذس عبثقرظذس عبثق، ، طبد  ساشذ اد  شا ٍطبد  ساشذ اد  شا ٍ
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موقــف التشــريعام المقارنــة مــن التحكــيم فــي مناز ــام ســوق موقــف التشــريعام المقارنــة مــن التحكــيم فــي مناز ــام ســوق : : المقصــد الثــانيالمقصــد الثــاني
 األوراق الماليةاألوراق المالية

تتاااق أغمااب تشااريعات أسااواق األوراق الماليااة عمااى األخااذ بنظااام التحكاايم بوصااا  تتاااق أغمااب تشااريعات أسااواق األوراق الماليااة عمااى األخااذ بنظااام التحكاايم بوصااا  
ولكنيااا ولكنيااا ، ، أسااموبًا لتسااوية المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول األوراق الماليااة فااص  ااذت السااوقأسااموبًا لتسااوية المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول األوراق الماليااة فااص  ااذت السااوق

ص مدى الزام المتعاممين فاص الساوق بالخضاوع لياذا األساموب لتساوية المنازعاات ص مدى الزام المتعاممين فاص الساوق بالخضاوع لياذا األساموب لتساوية المنازعاات تباينت فتباينت ف
 من عدم  عمى وفق التاصيل اةتص : من عدم  عمى وفق التاصيل اةتص : 

 أواًل : موقف التشريع المصري من التحكيم في مناز ام سوق األوراق المالية أواًل : موقف التشريع المصري من التحكيم في مناز ام سوق األوراق المالية 

س الاذي نظام س الاذي نظام   ٕٜٜٕٜٜٔٔلسانة لسانة   ٜٜ٘٘فبعد صدور  انون سوق رأس المال المصري ر م فبعد صدور  انون سوق رأس المال المصري ر م 
كشااااات نصوصاااا  عاااان كشااااات نصوصاااا  عاااان   المشاااارع ماااان خاللاااا  ا حكااااام الخاصااااة بسااااوق األوراق الماليااااةسالمشاااارع ماااان خاللاااا  ا حكااااام الخاصااااة بسااااوق األوراق الماليااااةس

فقااد أجباار فقااد أجباار ، ، اسااتحداث وساايمة جدياادة ميمااة عمااى سااوق المااال المصااري باااض المنازعاااتاسااتحداث وساايمة جدياادة ميمااة عمااى سااوق المااال المصااري باااض المنازعااات
سااوا يا فااض منازعاااتيم سااوا يا فااض منازعاااتيم المشاارع المصااري المتعاااممين فااص السااوق وألول ماارة ماان تأساايس أالمشاارع المصااري المتعاااممين فااص السااوق وألول ماارة ماان تأساايس أ

( مااان  اااذا القاااانون عماااى أنااا  )ياااتم ( مااان  اااذا القاااانون عماااى أنااا  )ياااتم ٕٕ٘٘إذ نصااات الماااادة )إذ نصااات الماااادة )، ، مااان خاااالل التحكااايم ا جبااااريمااان خاااالل التحكااايم ا جبااااري
الاصل فص المنازعات التص تنشأ عن تطبيق أحكام  ذا القاانون فيماا باين المتعااممين فاص الاصل فص المنازعات التص تنشأ عن تطبيق أحكام  ذا القاانون فيماا باين المتعااممين فاص 
مجاااال األوراق المالياااة عاااان طرياااق التحكاااايم دون غيااارت(، و ااااد نظااام  ااااانون ساااوق المااااال مجاااال األوراق المالياااة عاااان طرياااق التحكاااايم دون غيااارت(، و ااااد نظااام  ااااانون ساااوق المااااال 

المجو  إلى التحكيم كطرياق وحياد لماصال فاص المنازعاات التاص تنشاأ عان المجو  إلى التحكيم كطرياق وحياد لماصال فاص المنازعاات التاص تنشاأ عان   المصري أحكامالمصري أحكام
إ  أن المحكمااة الدسااتورية إ  أن المحكمااة الدسااتورية ، ، ((ٕٕٙٙ-ٗ٘ٗ٘تطبيااق أحكااام  ااذا القااانون فااص عشاار مااواد و ااص )تطبيااق أحكااام  ااذا القااانون فااص عشاار مااواد و ااص )

وترتااب عماااى ذلاال سااقوط  اااذت وترتااب عماااى ذلاال سااقوط  اااذت ، ، ((ٔ))العميااا فااص مصاار حكمااات بعاادم دسااتورية  اااذت المااواد العميااا فااص مصاار حكمااات بعاادم دسااتورية  اااذت المااواد 
ا فااص ذلاال  ااو أن المشاارع  ااد جعاال ا فااص ذلاال  ااو أن المشاارع  ااد جعاال وكااان سااند المحكمااة الدسااتورية العميااوكااان سااند المحكمااة الدسااتورية العمياا، ، المااواد بأجمعياااالمااواد بأجمعيااا

التحكااايم اجبارياااًا لماصااال فاااص المنازعاااات التاااص تنشاااأ باااين المتعااااممين فاااص مجاااال األوراق التحكااايم اجبارياااًا لماصااال فاااص المنازعاااات التاااص تنشاااأ باااين المتعااااممين فاااص مجاااال األوراق 
وتخل  ذت وتخل  ذت ، ، واألصل فص التحكيم أن  نظام اختياري يمجأ الي  المتنازعين بلرادتيمواألصل فص التحكيم أن  نظام اختياري يمجأ الي  المتنازعين بلرادتيم، ، الماليةالمالية

، ، ( مااان الدساااتور المصاااري( مااان الدساااتور المصاااريٛٙٛٙالنصاااوص بحاااق التقاضاااص المنصاااوص عميااا  فاااص الماااادة )النصاااوص بحاااق التقاضاااص المنصاااوص عميااا  فاااص الماااادة )
وجا  فص  ذا الحكم )أن المشرع أنشأ نظامًا لمتحكيم ا جباري كجياة بديماة عان القضاا  وجا  فص  ذا الحكم )أن المشرع أنشأ نظامًا لمتحكيم ا جباري كجياة بديماة عان القضاا  
لاااض المنازعااات بااين المتعاااممين فااص مجااال األوراق الماليااة وأساابغ عمااى القاارارات التااص لاااض المنازعااات بااين المتعاااممين فااص مجااال األوراق الماليااة وأساابغ عمااى القاارارات التااص 

                                                           

 . .   12211221//11//1313ل وادظبدس ث لغخ ل وادظبدس ث لغخ   1313دغ خ دغ خ   1111( ث ىات حك هب ادظبدس فٍ ادذعىي س ق ( ث ىات حك هب ادظبدس فٍ ادذعىي س ق 1))
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فص حين أن المقرر  او أن التحكايم   فص حين أن المقرر  او أن التحكايم   ، ، تصدر ا لجنة التحكيم فص  ذا الشأن  وة تنايذيةتصدر ا لجنة التحكيم فص  ذا الشأن  وة تنايذية
  فااص الاصاال فااص كافااة المنازعااات ابتاادا  إ  إذا كااان متولاادًا عاان   فااص الاصاال فااص كافااة المنازعااات ابتاادا  إ  إذا كااان متولاادًا عاان يناازع عاان القضااا  و يتاايناازع عاان القضااا  و يتاا
بمااا مااؤدات أن اختصاااص  يئااة التحكاايم يكااون منطويااًا بالضاارورة بمااا مااؤدات أن اختصاااص  يئااة التحكاايم يكااون منطويااًا بالضاارورة ، ، ابرادة الحاارة ألطرافاا ابرادة الحاارة ألطرافاا 

عمى إخالل بحق التقاضاص بحرماان ذوي الشاأن مان المجاو  إلاى  اضاييم الطبيعاص بغيار عمى إخالل بحق التقاضاص بحرماان ذوي الشاأن مان المجاو  إلاى  اضاييم الطبيعاص بغيار 
والوا ا  أنا  عماى والوا ا  أنا  عماى ، ، ( مان الدساتور(( مان الدساتور(ٛٙٛٙو و ما يخال  المادة )و و ما يخال  المادة )، ، ا تااق ابرادي عمى ذللا تااق ابرادي عمى ذلل

الرغم من إلغا   ذت المواد فلن ذلل   يعنص أن التحكيم غيار جاائز فاص المنازعاات التاص الرغم من إلغا   ذت المواد فلن ذلل   يعنص أن التحكيم غيار جاائز فاص المنازعاات التاص 
تنشاااأ عااان التعامااال فاااص ساااوق األوراق المالياااة بااال عماااى العكاااس مااان ذلااال فاااالتحكيم  اااو تنشاااأ عااان التعامااال فاااص ساااوق األوراق المالياااة بااال عماااى العكاااس مااان ذلااال فاااالتحكيم  اااو 

، ، الساوقالساوق  جل األمار يتعماق باللزام المتعااممين فاصجل األمار يتعماق باللزام المتعااممين فاص، ، األسموب األمثل لتسوية  ذت المنازعاتاألسموب األمثل لتسوية  ذت المنازعات
فحكم المحكمة جعم  طريقًا اختياريًا فص حين أن النص المحكوم بعادم دساتوريت  كاان  اد فحكم المحكمة جعم  طريقًا اختياريًا فص حين أن النص المحكوم بعادم دساتوريت  كاان  اد 

لاااذا أصااابق المتعااااممين لاااذا أصااابق المتعااااممين ، ، جعااال المجاااو  إلاااى التحكااايم فاااص منازعاااات ساااوق الماااال اجباريااااجعااال المجاااو  إلاااى التحكااايم فاااص منازعاااات ساااوق الماااال اجبارياااا
وياااتم الاصاال فاااص وياااتم الاصاال فاااص ، ، بالخيااار باااين المجااو  إلاااى القضااا  أو التحكااايم لماصاال فاااص منازعاااتيمبالخيااار باااين المجااو  إلاااى القضااا  أو التحكااايم لماصاال فاااص منازعاااتيم

لمالية فص الو ت الحالص عمى وفاق  اانون التحكايم المصاري ر ام لمالية فص الو ت الحالص عمى وفاق  اانون التحكايم المصاري ر ام منازعات سوق األوراق امنازعات سوق األوراق ا
 ..  ((ٔ))ما لم يتاق األطرا  عمى ذلل ما لم يتاق األطرا  عمى ذلل ، ، ٜٜٜٜٗٔٗٔلسنة لسنة   ٕٕٚٚ

 ثانيًا : موقف المشرع الفرنسي من التحكيم في مناز ام سوق األوراق المالية ثانيًا : موقف المشرع الفرنسي من التحكيم في مناز ام سوق األوراق المالية 

فقااد أجاااز المشاارع الارنسااص ل طاارا  المتنازعااة فااص سااوق األوراق فقااد أجاااز المشاارع الارنسااص ل طاارا  المتنازعااة فااص سااوق األوراق ، ، أمااا فااص فرنساااأمااا فااص فرنسااا
إذ وضااا  المشااارع الارنساااص تنظيماااًا لمتحكااايم إذ وضااا  المشااارع الارنساااص تنظيماااًا لمتحكااايم ، ، نزاعااااتيم عااان طرياااق التحكااايمنزاعااااتيم عااان طرياااق التحكااايم  المالياااة حااالالمالياااة حااال

-ٕٕٗٗٔٗٗٔفااص المااواد )فااص المااواد )ٜٜٔٛٔٔٛٔلساانة لساانة   ٓٓ٘ٓٓ٘الااداخمص فااص مجموعااة المرافعااات الارنسااية ر اام الااداخمص فااص مجموعااة المرافعااات الارنسااية ر اام 
جرا ات  وصاوً  بصادار حكام التحكايمٚٓ٘ٔٚٓ٘ٔ جرا ات  وصاوً  بصادار حكام التحكايم( التص تنظم التحكيم وكياية المجو  إلي  وا  ، ، ( التص تنظم التحكيم وكياية المجو  إلي  وا 

إلاى التحكايم بوصاا  أساموبًا لماصال فاص إلاى التحكايم بوصاا  أساموبًا لماصال فاص   مما يعنص أن المشرع الارنساص  اد سامق باالمجو مما يعنص أن المشرع الارنساص  اد سامق باالمجو 
المنازعات مادام التحكيم يرد عمى احدى المنازعات الجاائزة الاصال فيياا باالتحكيم ومنياا المنازعات مادام التحكيم يرد عمى احدى المنازعات الجاائزة الاصال فيياا باالتحكيم ومنياا 

 ..((ٕ))منازعات األوراق المالية منازعات األوراق المالية 

                                                           

ا هىسَوخ رظوش ا هىسَوخ رظوش ، ، اد وبةشحاد وبةشح، ، دون داس  شوشدون داس  شوش، ، د.  ح ذ خلىف ،احكبن ادزعبرل فٍ ادجىسطخ اد ظشَخد.  ح ذ خلىف ،احكبن ادزعبرل فٍ ادجىسطخ اد ظشَخ  ((1))

   ..  113113صص، ، 12221222، ، ادعشثُخادعشثُخ

ادز كووُق ػوو ب خ ااشائُووخ ادز كووُق ػوو ب خ ااشائُووخ ، ، رووبةش ر غوون عجووىد ادخُكووب ٍرووبةش ر غوون عجووىد ادخُكووب ٍ، ، ( د. إثووشاةُق اعوو بعُل إثووشاةُق ادشثُعووٍ( د. إثووشاةُق اعوو بعُل إثووشاةُق ادشثُعوو1ٍ))

، ، اد   وق اد لوٍاد   وق اد لوٍ  –د ب ى ُوخ د ب ى ُوخ ث   ر شىس فٍ ر لخ ابرعخ ثبثول دلعلوىن اث   ر شىس فٍ ر لخ ابرعخ ثبثول دلعلوىن ا، ، دزغىَخ ر بصعبد االعزث بسدزغىَخ ر بصعبد االعزث بس
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 ثالثًا : موقف المشرع اإلماراتي من التحكيم في مناز ام سوق األوراق الماليةثالثًا : موقف المشرع اإلماراتي من التحكيم في مناز ام سوق األوراق المالية
ساااة بصااادار نظاااام خااااص باااالتحكيم فاااص ساااة بصااادار نظاااام خااااص باااالتحكيم فاااص تنبااا  المشااارع ابمااااراتص إلاااى الحاجاااة الماتنبااا  المشااارع ابمااااراتص إلاااى الحاجاااة الما

 يئة األوراق  يئة األوراق   ٕٕٓٓٓٓٓٓلسنة لسنة   ٗٗفخول بموجب القانون ا تحادي ر م فخول بموجب القانون ا تحادي ر م ، ، سوق األوراق الماليةسوق األوراق المالية
المالية والسم  إصدار نظام خاص بالتحكيم لماصل فص المنازعات التص تنشاأ عان تاداول المالية والسم  إصدار نظام خاص بالتحكيم لماصل فص المنازعات التص تنشاأ عان تاداول 

سبيل تحقياق سبيل تحقياق /و( والتص نصت عمى أن  )لمييئة سفص /و( والتص نصت عمى أن  )لمييئة سفص ٕٕ/أوً //أوً /ٗٗاألوراق المالية فص المادة )األوراق المالية فص المادة )
. وض  األنظمة التالية بالتشاور والتنسيق ما  . وض  األنظمة التالية بالتشاور والتنسيق ما  ٕٕأغراضياس ممارسة الصالحيات اةتية :أغراضياس ممارسة الصالحيات اةتية :

األسااواق المرخصااة فااص الدولاااة : و. نظااام التحكاايم فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول األسااواق المرخصااة فااص الدولاااة : و. نظااام التحكاايم فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول 
  ٚٚوبناً  عماى ذلال صادر  ارار  يئاة األوراق المالياة والسام  ر ام وبناً  عماى ذلال صادر  ارار  يئاة األوراق المالياة والسام  ر ام ، ، األوراق المالية والسم (األوراق المالية والسم (

بشااأن نظااام التحكاايم فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول األوراق الماليااة بشااأن نظااام التحكاايم فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول األوراق الماليااة   ٕٕٓٓٓٓٓٓلساانة لساانة 
( من  ذا القرار عماى أنا  )ياتم الاصال فاص المنازعاات التاص ( من  ذا القرار عماى أنا  )ياتم الاصال فاص المنازعاات التاص ٕٕو د نصت المادة )و د نصت المادة )، ، والسم والسم 

تنشأ عن تطبيق أحكام القانون فيما بين المتعاممين فص مجال األوراق المالية والسم  عن تنشأ عن تطبيق أحكام القانون فيما بين المتعاممين فص مجال األوراق المالية والسم  عن 
التعاماال فااص التعاماال فااص   يعااديعاادو و ، ، ق فااص  ااذا الشااأن أحكااام  ااذا النظااامق فااص  ااذا الشااأن أحكااام  ااذا النظاااموتطبااوتطباا، ، طريااق التحكاايم دون غياارتطريااق التحكاايم دون غياارت

السوق إ ارارًا بقباول التحكايم والتزاماًا بتناياذ حكام المحكماين وتناازً  عان طارق الطعان فيا  السوق إ ارارًا بقباول التحكايم والتزاماًا بتناياذ حكام المحكماين وتناازً  عان طارق الطعان فيا  
وعماى ضاو  ذلال فالن التحكايم المشاار إليا  فاص  اذا وعماى ضاو  ذلال فالن التحكايم المشاار إليا  فاص  اذا ، ، عدا ماا  او مقارر فاص  اذا النظاام(عدا ماا  او مقارر فاص  اذا النظاام(

ر  مااان المتعااااممين فاااص أساااواق ر  مااان المتعااااممين فاااص أساااواق لاااذا فلنااا    يحاااق ألي طااالاااذا فلنااا    يحاااق ألي طااا، ، الااانص يعاااد تحكيماااًا إجباريااااً الااانص يعاااد تحكيماااًا إجباريااااً 
األوراق المالية فص ابمارات ا تااق عمى حل نزاعاتيم من خالل إحادى الوساائل البديماة األوراق المالية فص ابمارات ا تااق عمى حل نزاعاتيم من خالل إحادى الوساائل البديماة 
المشااار إلييااا سااابقًا لاااض المنازعااات كالوساااطة والتوفيااق والتااااوض وغير ااا ماان وسااائل المشااار إلييااا سااابقًا لاااض المنازعااات كالوساااطة والتوفيااق والتااااوض وغير ااا ماان وسااائل 

وعماااى الااارغم مااان أن التحكااايم يحقاااق مصاااالق األطااارا  المتنازعاااة فاااص وعماااى الااارغم مااان أن التحكااايم يحقاااق مصاااالق األطااارا  المتنازعاااة فاااص ، ، فاااض المنازعااااتفاااض المنازعاااات
المتنازعين مان المجاو  إلاى  اضاييم المتنازعين مان المجاو  إلاى  اضاييم   فلن  ذا النص  د حرمفلن  ذا النص  د حرم، ، ختزال الو ت وتوفير المالختزال الو ت وتوفير المالاا

وفص حقيقة األمر لم يكن المشارع ابمااراتص موفقاًا فاص تبناص التحكايم ابجبااري وفص حقيقة األمر لم يكن المشارع ابمااراتص موفقاًا فاص تبناص التحكايم ابجبااري ، ، الطبيعصالطبيعص
و اد أخاذ بياذا ا تجاات معظام دول و اد أخاذ بياذا ا تجاات معظام دول ، ، لاض المنازعات التص تنشاأ فاص ساوق األوراق المالياةلاض المنازعات التص تنشاأ فاص ساوق األوراق المالياة

وتابعيم فاص وتابعيم فاص ، ، ((ٕ))والقطاري والقطاري ، ، ((ٔ))والبحريناص والبحريناص ، ، ((ٔ))ص كالمشرع الكاويتص ص كالمشرع الكاويتص مجمس التعاون الخميجمجمس التعاون الخميج
                                                                                                                                                      

، ، رظوذس عوبثقرظوذس عوبثق، ، حُذس فبػل ادذةبنحُذس فبػل ادذةبن، ، د. إثشاةُق اع بعُل إثشاةُقد. إثشاةُق اع بعُل إثشاةُق، ، 173173صص، ، 12111211، ، ادعذد ادشاثعادعذد ادشاثع

 . .   1717صص

ثئ شوبء د  وخ ر كوُق فوٍ ادغوىل رشوكل ثئ شوبء د  وخ ر كوُق فوٍ ادغوىل رشوكل   19231923(  ؼً اد شعىن اسرُوشٌ ادكوىَزٍ ادظوبدس فوٍ عوبن (  ؼً اد شعىن اسرُوشٌ ادكوىَزٍ ادظوبدس فوٍ عوبن 1))

  ==ركوىن ره زهوب ادفظولركوىن ره زهوب ادفظول، ، ؼوبءؼوبءث شاس رن د  خ ادغىل ثشئبعخ  حذ ساب  اد ؼوبء َخزوبسه ر لوظ اد ث شاس رن د  خ ادغىل ثشئبعخ  حذ ساب  اد ؼوبء َخزوبسه ر لوظ اد 
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إ  أن األخير تنب  إلى التعاارض الاذي يقتضاي  وجاود تحكايم إ  أن األخير تنب  إلى التعاارض الاذي يقتضاي  وجاود تحكايم ، ، ((ٖ))ذلل المشرع ابماراتص ذلل المشرع ابماراتص 
إجباري فص سوق األوراق المالية عمى أساس أن نظام التحكايم يقاوم عماى إرادة األطارا  إجباري فص سوق األوراق المالية عمى أساس أن نظام التحكايم يقاوم عماى إرادة األطارا  

ووجاااود اتاااااق ووجاااود اتاااااق ، ، نظااار فاااص المنازعااااتنظااار فاااص المنازعااااتوأن القضاااا   اااو صااااحب ا ختصااااص األصااايل لموأن القضاااا   اااو صااااحب ا ختصااااص األصااايل لم
  أن يكاون   أن يكاون ، ، التحكيم  اائم عماى ارادة األطارا   او مان يسامب ا ختصااص مان القضاا التحكيم  اائم عماى ارادة األطارا   او مان يسامب ا ختصااص مان القضاا 

لاذا  اام المشارع ابمااراتص بتعاديل لاذا  اام المشارع ابمااراتص بتعاديل ، ، التحكيم  او السابيل األول واألخيار لماصال فاص النازاعالتحكيم  او السابيل األول واألخيار لماصال فاص النازاع
  بشااأن نظااام التحكاايم فااص المنازعاااتبشااأن نظااام التحكاايم فااص المنازعااات  ٕٕٓٓٓٓٓٓ( لساانة ( لساانة ٚٚ( ماان القاارار ر اام )( ماان القاارار ر اام )ٕٕنااص المااادة )نااص المااادة )

بموجب  رار رئايس مجماس إدارة الييئاة ر ام بموجب  رار رئايس مجماس إدارة الييئاة ر ام ، ، التص تنشأ عن تداول األوراق المالية والسم التص تنشأ عن تداول األوراق المالية والسم 
والااااذي أعاااااد األمااااور إلااااى نصااااابيا والااااذي أعاااااد األمااااور إلااااى نصااااابيا ، ، ٕٕٛٓٓٛٓٓ//ٜٜ//ٔٔوالصااااادر فااااص والصااااادر فااااص   ٕٕٛٓٓٛٓٓ/ر( لساااانة /ر( لساااانة ٖٖ٘٘))

وأصاابق المجااو  إلااى التحكاايم فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول األوراق الماليااة أماارًا وأصاابق المجااو  إلااى التحكاايم فااص المنازعااات التااص تنشااأ عاان تااداول األوراق الماليااة أماارًا 
بعد التعديل عمى أن  )يتم الاصل فص المنازعات التص تنشاأ بعد التعديل عمى أن  )يتم الاصل فص المنازعات التص تنشاأ اختياريًا إذ نصت  ذت المادة اختياريًا إذ نصت  ذت المادة 

عان تااداول األوراق المالياة والساام  عان طريااق التحكايم فااص الحاا ت التااص يتااق األطاارا  عان تااداول األوراق المالياة والساام  عان طريااق التحكايم فااص الحاا ت التااص يتااق األطاارا  
لذا يكون المشرع ابماراتص  د لذا يكون المشرع ابماراتص  د ، ، ويطبق فص  ذا الشأن أحكام  ذا النظام(ويطبق فص  ذا الشأن أحكام  ذا النظام(، ، فييا عمى ذللفييا عمى ذلل

  إلى نظام التحكيم لماصل فص المنازعاات   إلى نظام التحكيم لماصل فص المنازعاات ساير التشريعات المقارنة وأ ر باختيارية المجو ساير التشريعات المقارنة وأ ر باختيارية المجو 
ذا ماا اتااق الطرفاان المتنازعاان عماى المجاو  إلاى ، ، التص تنشأ عن تداول األوراق الماليةالتص تنشأ عن تداول األوراق المالية ذا ماا اتااق الطرفاان المتنازعاان عماى المجاو  إلاى وا  وا 

التحكاايم بوصااا  وساايمة لماصاال فااص المنازعااات التااص تنشااأ فيمااا بياانيم يااتم تطبيااق أحكااام التحكاايم بوصااا  وساايمة لماصاال فااص المنازعااات التااص تنشااأ فيمااا بياانيم يااتم تطبيااق أحكااام 
( ماادة بااين ( ماادة بااين ٘٘٘٘فاص )فاص )  والااذي نظام كياياة المجاو  إلااى التحكايموالااذي نظام كياياة المجاو  إلااى التحكايم  ٕٕٓٓٓٓٓٓ( لسانة ( لسانة ٚٚالقارار ر ام )القارار ر ام )

                                                                                                                                                      

وَُعووذ ادزعبروول فووٍ ادغووىل وَُعووذ ادزعبروول فووٍ ادغووىل ، ، ثبد عووبرمد ادزووٍ رووزق فووٍ ادغووىلثبد عووبرمد ادزووٍ رووزق فووٍ ادغووىل  فووٍ اد  بصعووبد ا ُعهووب ادزووٍ رزعلووقفووٍ اد  بصعووبد ا ُعهووب ادزووٍ رزعلووق==

 وَثجذ ردك فٍ  وسال اد عبرمد.وَثجذ ردك فٍ  وسال اد عبرمد.، ، إ شاسا  ث جى  ادز كُقإ شاسا  ث جى  ادز كُق

ادخبص ثئ شبء ور اُق عىل ادج شَن دألوسال اد بدُخ علً ا شبء ادخبص ثئ شبء ور اُق عىل ادج شَن دألوسال اد بدُخ علً ا شبء   19271927دغ خ دغ خ   11(  ض اد ب ىن س ق (  ض اد ب ىن س ق 1))

ر كُق داخل ادغىل رشكل ث شاس رن ر لظ إداسح ادغوىل ثشئبعوخ  حوذ ساوب  اد ؼوبء َششو ه ر كُق داخل ادغىل رشكل ث شاس رن ر لظ إداسح ادغوىل ثشئبعوخ  حوذ ساوب  اد ؼوبء َششو ه د  خ د  خ 

وصَش ادعذ  وادشؤون االعمرُخ وعؼىَخ ا  ُن احذة ب رن اعؼبء اد  لظ ركىن ره زهوب ادفظول وصَش ادعذ  وادشؤون االعمرُخ وعؼىَخ ا  ُن احذة ب رن اعؼبء اد  لظ ركىن ره زهوب ادفظول 

وَُعذ ادزعبرل فوٍ ادغوىل إ وشاسا  وَُعذ ادزعبرل فوٍ ادغوىل إ وشاسا  ، ، فٍ اد  بصعبد ا ُعهب ادزٍ رزعلق ثبد عبرمد ادزٍ رزق فٍ ادغىلفٍ اد  بصعبد ا ُعهب ادزٍ رزعلق ثبد عبرمد ادزٍ رزق فٍ ادغىل

وَثجذ ردك فٍ  وسال ةزه اد عبرمد وركىن اد شاساد ادظبدسح عون ادل  وخ رلضروخ وَثجذ ردك فٍ  وسال ةزه اد عبرمد وركىن اد شاساد ادظبدسح عون ادل  وخ رلضروخ ، ،   ادز كُق  ادز كُقث جىث جى

 دعشفٍ اد ضاع.دعشفٍ اد ضاع.

علوً ا شوبء د  وخ داخلُوخ علوً ا شوبء د  وخ داخلُوخ   19911991دغو خ دغو خ   1111 وض  وب ىن ا شوبء عوىل ادذوحوخ دوألوسال اد بدُوخ س وق  وض  وب ىن ا شوبء عوىل ادذوحوخ دوألوسال اد بدُوخ س وق   ((1))

ا  ووُن ا  ووُن   ثشئبعووخ  ووبِع َخزووبسه وصَووش ادعووذ  ث ووبء  علووً ا زووشاح سئووُظ اد  ووبكق ادعذدُووخ وعؼووىَنثشئبعووخ  ووبِع َخزووبسه وصَووش ادعووذ  ث ووبء  علووً ا زووشاح سئووُظ اد  ووبكق ادعذدُووخ وعؼووىَن

رخزبسة ب ادل  خ احذة ب رون اُوش اعؼوبئهب ورخوزض ثبدفظول فوٍ اد  بصعوبد ا ُعهوب ادزوٍ رزعلوق رخزبسة ب ادل  خ احذة ب رون اُوش اعؼوبئهب ورخوزض ثبدفظول فوٍ اد  بصعوبد ا ُعهوب ادزوٍ رزعلوق 

 وَُعذ ادزعبرل فٍ ادغىل إ شاسا  ث جى  ادز كُق. وَُعذ ادزعبرل فٍ ادغىل إ شاسا  ث جى  ادز كُق. ، ، ثبد عبرمد ادزٍ رزق فٍ ادغىلثبد عبرمد ادزٍ رزق فٍ ادغىل

 . . 113113-111111، ص، صثقثقعبعبرظذس رظذس ، ، ( د. طبد  ساشذ اد  شا ٍ( د. طبد  ساشذ اد  شا 3ٍ))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمم
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، ، ((ٔ))والاذي يجاب تقديما  إلاى  يئاة ساوق األوراق المالياة والاذي يجاب تقديما  إلاى  يئاة ساوق األوراق المالياة ، ، فييا كياية تقديم طمب التحكايمفييا كياية تقديم طمب التحكايم
وحادد كياياة ساير وحادد كياياة ساير ، ، ((ٖ))وباين اختصاصاات  اذت المجناة وباين اختصاصاات  اذت المجناة ، ، ((ٕ))ومن ثم تشاكيل لجناة التحكايم ومن ثم تشاكيل لجناة التحكايم 

حادد كياياة انتياا  اجارا ات حادد كياياة انتياا  اجارا ات ، و ، و ((٘))بين كياية صدور  ارار التحكايم بين كياية صدور  ارار التحكايم ، و ، و ((ٗ))إجرا ات التحكيم إجرا ات التحكيم 
وأشااار أيضااًا إلااى كيايااة اسااتياا  وأشااار أيضااًا إلااى كيايااة اسااتياا  ، ، ((ٚ))وبااين طرائااق الطعاان فااص  اارار التحكاايم وبااين طرائااق الطعاان فااص  اارار التحكاايم ، ، ((ٙ))التحكاايم التحكاايم 

 ..  ((ٛ))مصار  التحكيم ومقدار ا مصار  التحكيم ومقدار ا 
 رابعًا : موقف المشرع العراقي من التحكيم في مناز ام سوق األوراق الماليةرابعًا : موقف المشرع العراقي من التحكيم في مناز ام سوق األوراق المالية

لساانة لساانة   ٗٚٗٚنااص المشاارع العرا ااص فااص القااانون المؤ اات ألسااواق األوراق الماليااة ر اام نااص المشاارع العرا ااص فااص القااانون المؤ اات ألسااواق األوراق الماليااة ر اام   
عماى أن يتعاد التحكاايم وسايمة لاااض المنازعاات باين المتعاااممين فاص سااوق األوراق عماى أن يتعاد التحكاايم وسايمة لاااض المنازعاات باين المتعاااممين فاص سااوق األوراق   ٕٕٗٗٓٓٓٓ
 اد تتخاذ  اد تتخاذ ( من القسم الراب  عشار مان  اذا القاانون عماى أنا  )( من القسم الراب  عشار مان  اذا القاانون عماى أنا  )ٔٔإذ نصت المادة )إذ نصت المادة )، ، الماليةالمالية

السااوق ضااوابط تخااص الييئااة فااص تاويضاايا الساامطة لمقيااام بااالتحكيم فااص الخالفااات بااين السااوق ضااوابط تخااص الييئااة فااص تاويضاايا الساامطة لمقيااام بااالتحكيم فااص الخالفااات بااين 
ذين يقبماااون باااالتحكيم و اااد يااااوض ساااوق ا وراق ذين يقبماااون باااالتحكيم و اااد يااااوض ساااوق ا وراق ا عضاااا  وباااين ا عضاااا  وزباااائنيم الاااا عضاااا  وباااين ا عضاااا  وزباااائنيم الااا

المالياااة سااامطة التحكااايم لمؤسساااة مخولاااة مااان  بااال الييئاااة ، شاااريطة ان تكاااون كااال  واعاااد المالياااة سااامطة التحكااايم لمؤسساااة مخولاااة مااان  بااال الييئاااة ، شاااريطة ان تكاااون كااال  واعاااد 
فعماى وفاق  اذا الانص فعماى وفاق  اذا الانص ، ، ((التحكيم خاضعة لممصااد ة ، ا ضاافة وا لغاا  مان  بال الييئاةالتحكيم خاضعة لممصااد ة ، ا ضاافة وا لغاا  مان  بال الييئاة

خالفااات خالفااات فقااد أعطااى المشاارع العرا ااص لمسااوق الخيااار فااص إصاادار ضااوابط لمتحكاايم لحاال الفقااد أعطااى المشاارع العرا ااص لمسااوق الخيااار فااص إصاادار ضااوابط لمتحكاايم لحاال ال
التااص ماان الممكاان أن تنشااأ فااص سااوق األوراق الماليااة بااين أعضااا  السااوق اناساايم وبااين التااص ماان الممكاان أن تنشااأ فااص سااوق األوراق الماليااة بااين أعضااا  السااوق اناساايم وبااين 

و اااد ياااااوض و اااد ياااااوض ، ، ا عضاااا  والمساااتثمرين الاااذين يقبماااون باااالتحكيم وسااايمة لااااض المنازعااااتا عضاااا  والمساااتثمرين الاااذين يقبماااون باااالتحكيم وسااايمة لااااض المنازعاااات
بااين المشاارع بااين المشاارع ، و ، و السااوق ماان خااالل  ااذت الضااوابط مؤسسااة معينااة لماصاال فااص المنازعاااتالسااوق ماان خااالل  ااذت الضااوابط مؤسسااة معينااة لماصاال فااص المنازعااات

القواعاااد الموجاااودة فاااص ساااوق األوراق المالياااة القواعاااد الموجاااودة فاااص ساااوق األوراق المالياااة وجاااوب أن تكاااون اجااارا ات التحكااايم ضااامن وجاااوب أن تكاااون اجااارا ات التحكااايم ضااامن 
وناااص أيضاااًا عماااى الزامياااة  ااارارات لجناااة وناااص أيضاااًا عماااى الزامياااة  ااارارات لجناااة ، ، والمقاااررة مااان مجماااس المحاااافظين فاااص الساااوقوالمقاااررة مااان مجماااس المحاااافظين فاااص الساااوق

                                                           

ثشوأن  اوبن ادز كوُق فوٍ اد  بصعوبد اد بشوئخ عون ثشوأن  اوبن ادز كوُق فوٍ اد  بصعوبد اد بشوئخ عون   11222222دغو خ دغو خ   ((77))( رون اد وشاس س وق ( رون اد وشاس س وق 99-22( اد وىاد )( اد وىاد )1))

 رذاو  اسوسال اد بدُخ . رذاو  اسوسال اد بدُخ . 

 . .  فغه  فغه ( رن اد شاس ( رن اد شاس 1111-1212( اد ىاد )( اد ىاد )1))

 . .    فغه فغه( رن اد شاس ( رن اد شاس 1212-1212( اد ىاد )( اد ىاد )3))

 . .    فغه فغه( رن اد شاس ( رن اد شاس 3737-1111( اد ىاد )( اد ىاد )1))

 . .    فغه فغه( رن اد شاس ( رن اد شاس 1313-3232( اد ىاد )( اد ىاد )1))

 ..   فغه فغه( رن اد شاس ( رن اد شاس 1212-1111(اد ىاد )(اد ىاد )2))

 ..   فغه فغه( رن اد شاس ( رن اد شاس 1212-1717( اد ىاد )( اد ىاد )7))

 ..   فغه فغه( رن اد شاس ( رن اد شاس 1111-1111( اد ىاد )( اد ىاد )2))



 (مقارنة دراسة)المالية األوراق سوق منازعات تسوية 
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مكانيااااة اسااااتئنا  القاااارارات الصااااادرة ماااان لجنااااة  مكانيااااة اسااااتئنا  القاااارارات الصااااادرة ماااان لجنااااة التحكاااايم لجمياااا  األطاااارا  فااااص السااااوق وا  التحكاااايم لجمياااا  األطاااارا  فااااص السااااوق وا 
لن لن أمااا الخالفااات بااين الوسااطا  والمسااتثمرين فااأمااا الخالفااات بااين الوسااطا  والمسااتثمرين فاا، ، التحكاايم لاادى الييئااة فااص  ااذا الخصااوصالتحكاايم لاادى الييئااة فااص  ااذا الخصااوص

القرارات الصادرة بشأنيا مان لجناة التحكايم  ابماة لالساتئنا  لادى مجماس المحاافظين فاص القرارات الصادرة بشأنيا مان لجناة التحكايم  ابماة لالساتئنا  لادى مجماس المحاافظين فاص 
ذا لم يقتنا  األطارا  باالقرار فبابمكاان اساتئناف  لادى  يئاة الساوق و رار اا فاص ، ، السوقالسوق ذا لم يقتنا  األطارا  باالقرار فبابمكاان اساتئناف  لادى  يئاة الساوق و رار اا فاص وا  وا 

   ..((ٔ)) ذا الصدد يكون ممزم لمجمي  ذا الصدد يكون ممزم لمجمي 
لماادة حاول لماادة حاول وحقيقة األمر  و أن مو   المشرع العرا ص لم يكان واضاحًا فاص  اذت اوحقيقة األمر  و أن مو   المشرع العرا ص لم يكان واضاحًا فاص  اذت ا

فيذت القواعد التاص نصات الماادة فيذت القواعد التاص نصات الماادة ، ، التحكيم كأسموب لتسوية منازعات سوق األوراق الماليةالتحكيم كأسموب لتسوية منازعات سوق األوراق المالية
فيناااال  صاااور فيناااال  صاااور ، ، الماااذكورة ساااابقًا عماااى إ رار اااا مااان مجماااس المحاااافظين لااام تقااار لحاااد اةنالماااذكورة ساااابقًا عماااى إ رار اااا مااان مجماااس المحاااافظين لااام تقااار لحاااد اةن

، ، تشاااريعص فاااص بياااان اجااارا ات تقاااديم طماااب التحكااايم وساااير اجااارا ات التحكااايم والخصاااومةتشاااريعص فاااص بياااان اجااارا ات تقاااديم طماااب التحكااايم وساااير اجااارا ات التحكااايم والخصاااومة
ا تشااكيل لجنااة التحكاايم وصااوً  إلااى إصاادار حكاام التحكاايم وطرائااق ا تشااكيل لجنااة التحكاايم وصااوً  إلااى إصاادار حكاام التحكاايم وطرائااق والكيايااة التااص يااتم بيااوالكيايااة التااص يااتم بياا

لساانة لساانة   ٖٖٛٛلاذا يرجا  فاص  اذت الحالاة إلاى  واعاد  اانون المرافعاات المدنياة ر ام لاذا يرجا  فاص  اذت الحالاة إلاى  واعاد  اانون المرافعاات المدنياة ر ام ، ، الطعان با الطعان با 
المعدل والتص نظمت  واعد المجو  إلى التحكيم بوصا  أسموبًا لتسوية المنازعات المعدل والتص نظمت  واعد المجو  إلى التحكيم بوصا  أسموبًا لتسوية المنازعات   ٜٜٜٜٙٔٙٔ

( وحااددت  ااذت المااواد ( وحااددت  ااذت المااواد ٕٕٙٚٙٚ-ٕٕٔ٘ٔ٘مااواد )مااواد )( مااادة و ااص ال( مااادة و ااص الٕٕٙٙإذ اشااتمل  ااذا القااانون عمااى )إذ اشااتمل  ااذا القااانون عمااى )
كياياااة ا تاااااق عماااى المجاااو  إلاااى التحكااايم وكياياااة اختياااار المحكماااين واجااارا ات التحكااايم كياياااة ا تاااااق عماااى المجاااو  إلاااى التحكااايم وكياياااة اختياااار المحكماااين واجااارا ات التحكااايم 

ونص مشروع  انون األوراق المالية العرا ص فص المادة ونص مشروع  انون األوراق المالية العرا ص فص المادة ، ، وصوً  إلى إصدار حكم التحكيموصوً  إلى إصدار حكم التحكيم
تاانظم تاانظم   أن تتضاامن  واعااد السااوق أحكاماااً أن تتضاامن  واعااد السااوق أحكاماااً ، ، (عمااى أناا  )إذا مااا طمباات الييئااة ذلاال(عمااى أناا  )إذا مااا طمباات الييئااة ذلاالٖٖٔٔ//ٜٖٜٖ))

أحكااام التحكاايم فااص النزاعااات التااص تنشااأ فيمااا بااين أي ماان األعضااا  أو المشاااركين فااص أحكااام التحكاايم فااص النزاعااات التااص تنشااأ فيمااا بااين أي ماان األعضااا  أو المشاااركين فااص 
نصاات المااادة نصاات المااادة ، و ، و السااوق أو األشااخاص المنتساابين أو بااين أي ماان المااذكورين وعمالئياام(السااوق أو األشااخاص المنتساابين أو بااين أي ماان المااذكورين وعمالئياام(

/ب( عماااى أنااا  )يكاااون  ااارار التحكااايم الصاااادر عااان ساااوق األوراق المالياااة المااارخص /ب( عماااى أنااا  )يكاااون  ااارار التحكااايم الصاااادر عااان ساااوق األوراق المالياااة المااارخص ٔٗٔٗ))
إ  إذا أثباات إ  إذا أثباات ، ، و  يحااق ألي طاار  اسااتئنا  ذلاال القاارارو  يحااق ألي طاار  اسااتئنا  ذلاال القاارار  ،،نيائيااًا وممزمااًا لكافااة األطاارا نيائيااًا وممزمااًا لكافااة األطاارا 

ذلاال الطاار  أن القاارار تاام الحصااول عمياا  بطريااق ا حتيااال أو أن محكمااًا أو أكثاار كااان ذلاال الطاار  أن القاارار تاام الحصااول عمياا  بطريااق ا حتيااال أو أن محكمااًا أو أكثاار كااان 
وتتساام  ااذت وتتساام  ااذت ، ، لدياا  تضااارب مصااالق جااو ري وكااان ينبغااص أّ  يشااترل فااص  يئااة التحكاايم(لدياا  تضااارب مصااالق جااو ري وكااان ينبغااص أّ  يشااترل فااص  يئااة التحكاايم(

ويااوحص نااص  ااذت ويااوحص نااص  ااذت   ،،المااواد فااص مشااروع  ااانون األوراق الماليااة بااالغموض وعاادم الوضااوحالمااواد فااص مشااروع  ااانون األوراق الماليااة بااالغموض وعاادم الوضااوح
                                                           

/ة( رن اد غق ادشاثع عشش رن اد ب ىن اد ؤ ذ سعوىال اسوسال اد وبدٍ ادعشا وٍ /ة( رن اد غق ادشاثع عشش رن اد ب ىن اد ؤ ذ سعوىال اسوسال اد وبدٍ ادعشا وٍ 11))وو  / (/ (11اد بدح )اد بدح )( ( 1))

 . .   12211221دغ خ دغ خ   7171اد ؤ ذ س ق اد ؤ ذ س ق 
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المادة بصدور  رار التحكيم من سوق األوراق المالياة وفاص الحقيقاة أنا  يصادر مان لجناة المادة بصدور  رار التحكيم من سوق األوراق المالياة وفاص الحقيقاة أنا  يصادر مان لجناة 
لاااذا نتمناااى عماااى المشااارع العرا اااص أن يتالفاااى  اااذا القصاااور لاااذا نتمناااى عماااى المشااارع العرا اااص أن يتالفاااى  اااذا القصاااور ، ، التحكااايم ولااايس مااان الساااوقالتحكااايم ولااايس مااان الساااوق

ويرجااا  اليااا  فاااص المساااائل ويرجااا  اليااا  فاااص المساااائل ، ، ويعماااد إلاااى إصااادار  اااانون خااااص باااالتحكيم يااانظم احكامااا ويعماااد إلاااى إصااادار  اااانون خااااص باااالتحكيم يااانظم احكامااا 
ار مااا فعماات التشااريعات المقارنااة كالتشااري  المصااري لمااا يساايم ار مااا فعماات التشااريعات المقارنااة كالتشااري  المصااري لمااا يساايم التحكيميااة كافااة عمااى غاار التحكيميااة كافااة عمااى غاار 

أو إصااادار  واعاااد أو إصااادار  واعاااد ، ، ذلااال فاااص تنشااايط  طااااع ا ساااتثمار ا جنباااص المباشااار وغيااار المباشااارذلااال فاااص تنشااايط  طااااع ا ساااتثمار ا جنباااص المباشااار وغيااار المباشااار
خاصة بالتحكيم فاص ساوق األوراق المالياة العرا اص عماى غارار ماا فعال المشارع ابمااراتص خاصة بالتحكيم فاص ساوق األوراق المالياة العرا اص عماى غارار ماا فعال المشارع ابمااراتص 

عاااد فاااص حاااال حصاااول نااازاع عاااد فاااص حاااال حصاااول نااازاع لكااص يساااتطي  أطااارا  المنازعاااات مااان المجاااو  إلااى  اااذت القوالكااص يساااتطي  أطااارا  المنازعاااات مااان المجاااو  إلااى  اااذت القوا
 لماصل في  .لماصل في  .

يتبين مما سبق لنا أن المشرعين المصاري وابمااراتص  اد أخاذا باالتحكيم ابجبااري يتبين مما سبق لنا أن المشرعين المصاري وابمااراتص  اد أخاذا باالتحكيم ابجبااري 
إ  أنيماااا إ  أنيماااا ، ، كوساايمة لااااض المنازعاااات التاااص تنشاااأ عاان التعامااال فاااص ساااوق األوراق المالياااةكوساايمة لااااض المنازعاااات التاااص تنشاااأ عاان التعامااال فاااص ساااوق األوراق المالياااة

ادة ادة عد  بعد ذلل عن التحكيم ابجباري لما في  من تنا ض م  مبدأ خضاوع التحكايم بر عد  بعد ذلل عن التحكيم ابجباري لما في  من تنا ض م  مبدأ خضاوع التحكايم بر 
وأصااابق اةن وأصااابق اةن ، ، األطاارا  و  يمكااان فرضااا  جباارًا لماااا فاااص ذلاال مااان تعاااارض ماا  الدساااتوراألطاارا  و  يمكااان فرضااا  جباارًا لماااا فاااص ذلاال مااان تعاااارض ماا  الدساااتور

التحكيم فص التشريعين المصري وابماراتص اختياريًا فيكون ل طرا  المتنازعة الخيار فص التحكيم فص التشريعين المصري وابماراتص اختياريًا فيكون ل طرا  المتنازعة الخيار فص 
كماااا أن التحكااايم فاااص التشاااري  الارنساااص اختيارياااًا كماااا أن التحكااايم فاااص التشاااري  الارنساااص اختيارياااًا ، ، المجاااو  إليااا  لحااال نزاعااااتيم مااان عدمااا المجاااو  إليااا  لحااال نزاعااااتيم مااان عدمااا 

ص سوق األوراق المالية مطمق الحرية فاص اختياارت لحال نزاعااتيم أم ص سوق األوراق المالية مطمق الحرية فاص اختياارت لحال نزاعااتيم أم فم طرا  المتنازعة ففم طرا  المتنازعة ف
أماااا المشااارع أماااا المشااارع ، ، اختياااار اي طرياااق لخااار لماصااال فاااص المنازعاااات المثاااارة فاااص  اااذت الساااوقاختياااار اي طرياااق لخااار لماصااال فاااص المنازعاااات المثاااارة فاااص  اااذت الساااوق

العرا ص فكان القانون المؤ ت ألسواق األوراق المالية وكاذا مشاروع  اانون األوراق المالياة العرا ص فكان القانون المؤ ت ألسواق األوراق المالية وكاذا مشاروع  اانون األوراق المالياة 
ا ترحنااا عمااى المشاارع العرا ااص إزالااة  ااذا ا ترحنااا عمااى المشاارع العرا ااص إزالااة  ااذا لااذا لااذا ، ، العرا ااص يتساامان بااالغموض وعاادم الوضااوحالعرا ااص يتساامان بااالغموض وعاادم الوضااوح

الغموض بلصدار  انون خاص باالتحكيم يانظم احكاما  عماى غارار ماا فعمات التشاريعات الغموض بلصدار  انون خاص باالتحكيم يانظم احكاما  عماى غارار ماا فعمات التشاريعات 
المقارنااة أو إصاادار  واعااد خاصااة بااالتحكيم ماان  يئااة األوراق الماليااة فااص سااوق األوراق المقارنااة أو إصاادار  واعااد خاصااة بااالتحكيم ماان  يئااة األوراق الماليااة فااص سااوق األوراق 

 المالية عمى غرار ما فعل المشرع ابماراتص . المالية عمى غرار ما فعل المشرع ابماراتص . 



 (مقارنة دراسة)المالية األوراق سوق منازعات تسوية 
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 الخاتمة
موضاوع موضاوع وشكرت عمى ما تاضل ب  عماص مان إتماام البحاث فاص وشكرت عمى ما تاضل ب  عماص مان إتماام البحاث فاص ى ى تعالتعالبعد حمد اهلل بعد حمد اهلل 

اساتطعنا اساتطعنا ، ، ماا تضامنت  دراساتنا مان ماادة عممياةماا تضامنت  دراساتنا مان ماادة عممياةو و ، ، ساوق األوراق المالياة ساوق األوراق المالياة منازعات منازعات تسوية تسوية 
مااااا احتوتاااا  الخطااااة التااااص اعتماااادنا ا بالبحااااث اكتشااااا  جزئيااااات الموضااااوع بتأماااال مااااا احتوتاااا  الخطااااة التااااص اعتماااادنا ا بالبحااااث اكتشااااا  جزئيااااات الموضااااوع بتأماااال   بعاااادبعااااد

 اذت  اذت   فاصفاصئج والتوصايات ئج والتوصايات األمر الذي  ادنا إلى التوصال إلاى أبارز النتاااألمر الذي  ادنا إلى التوصال إلاى أبارز النتاا، ، وتمحيص د يقينوتمحيص د يقين
ناادرجيا ناادرجيا و و الدراسااة، ناااأمل أن تنتااا  بيااا المكتبااة القانونيااة وتسااد ثغاارة فااص موضااوع الدراسااة الدراسااة، ناااأمل أن تنتااا  بيااا المكتبااة القانونيااة وتسااد ثغاارة فااص موضااوع الدراسااة 

 عمى وفق التاصيل اةتص :عمى وفق التاصيل اةتص :
 أواًل : النتائج أواًل : النتائج 

ترتبط تسوية عمميات سوق األوراق المالية بتسوية المنازعات التص  د تنشاأ فاص  اذت ترتبط تسوية عمميات سوق األوراق المالية بتسوية المنازعات التص  د تنشاأ فاص  اذت  -ٔٔ
ر بعااااض ر بعااااض ااثااااثاااافقااااد تت فقااااد تت ، ، يااااة بااااين المسااااتثمرينيااااة بااااين المسااااتثمرينفبعااااد أن يااااتم تااااداول األوراق المالفبعااااد أن يااااتم تااااداول األوراق المال، ، السااااوقالسااااوق

فالمنازعاااات التاااص فالمنازعاااات التاااص ، ، المشااااكل فاااص إحااادى المراحااال ابجرائياااة لتساااوية عممياااات الساااوقالمشااااكل فاااص إحااادى المراحااال ابجرائياااة لتساااوية عممياااات الساااوق
فبعضااايا ينشاااب باااين  يئاااة ساااوق فبعضااايا ينشاااب باااين  يئاااة ساااوق ، ، تثااار بشاااأن األوراق المالياااة   تقااا  تحااات حصااارتثااار بشاااأن األوراق المالياااة   تقااا  تحااات حصااار

أو بيانيم أو بيانيم ، ، البعض اةخر بين أعضا  السوق أناسيمالبعض اةخر بين أعضا  السوق أناسيميتثار يتثار و و ، ، المال والمتعاممين معياالمال والمتعاممين معيا
فكاال فكاال ، ، ويناادر أن تقاا  المنازعااات بااين المتعاااممين بعضاايم الاابعضويناادر أن تقاا  المنازعااات بااين المتعاااممين بعضاايم الاابعض، ، عاااممينعاااممينوبااين المتوبااين المت

 ..منيم   يعر  إ  وسيط األوراق المالية الذي كما  بعممية البي  والشرا  منيم   يعر  إ  وسيط األوراق المالية الذي كما  بعممية البي  والشرا  
يعد رف  الدعوى أماام القضاا  الوسايمة األصامية لااض المنازعاات باين المتخاصامين يعد رف  الدعوى أماام القضاا  الوسايمة األصامية لااض المنازعاات باين المتخاصامين  -ٕٕ

م ا  تصاادية )أو التجارياة فاص م ا  تصاادية )أو التجارياة فاص متمثاًل بالمحاكم العادية )القضاا  العاادي( أو المحااكمتمثاًل بالمحاكم العادية )القضاا  العاادي( أو المحااك
وتميااال كثيااار مااان تشاااريعات أساااواق وتميااال كثيااار مااان تشاااريعات أساااواق ، ، الااادول التاااص تعتااار  بياااذا الناااوع مااان المحااااكم(الااادول التاااص تعتااار  بياااذا الناااوع مااان المحااااكم(

تاص تتعماق تاص تتعماق األوراق المالية إلى جعل القضا   و الطريق األمثال لتساوية المنازعاات الاألوراق المالية إلى جعل القضا   و الطريق األمثال لتساوية المنازعاات ال
 ة . ة . اابتداول األوراق الماليبتداول األوراق المالي

مبياة مبياة تتًا فاص و تناا الحاالص ًا فاص و تناا الحاالص أصبق المجو  إلى الوسائل البديمة لحل المنازعاات أمارًا ممحاأصبق المجو  إلى الوسائل البديمة لحل المنازعاات أمارًا ممحا -ٖٖ
لمتطمبااات األعمااال الحديثااة التااص لاام تعاااد المحاااكم  ااادرة عمااى التصاادي ليااا بشاااكل لمتطمبااات األعمااال الحديثااة التااص لاام تعاااد المحاااكم  ااادرة عمااى التصاادي ليااا بشاااكل 

فم  التطور المستمر فص التجارة والخدمات وما ناتج عان ذلال مان تعقياد فاص فم  التطور المستمر فص التجارة والخدمات وما ناتج عان ذلال مان تعقياد فاص ، ، مناردمنارد
وتخصصية مان وتخصصية مان ، ، والحاجة إلى السرعة والااعمية فص البت فص الخالفاتوالحاجة إلى السرعة والااعمية فص البت فص الخالفات، ، المعامالتالمعامالت
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     انونياة يمكان ل طارا انونياة يمكان ل طارا  لليااتلليااتظيارت الحاجاة إلاى وجاود ظيارت الحاجاة إلاى وجاود ، ، الفااتالفااتينظر فاص  اذت الخينظر فاص  اذت الخ
حل خالفاتيم بشكل سري  وعادل وفعال وسّري م  منحيم حرية   تتوفر عادة حل خالفاتيم بشكل سري  وعادل وفعال وسّري م  منحيم حرية   تتوفر عادة   فييافييا

ويمكن ألطرا  النزاع فص سوق األوراق المالية المجاو  إلاى أياة وسايمة ويمكن ألطرا  النزاع فص سوق األوراق المالية المجاو  إلاى أياة وسايمة ، ، فص المحاكمفص المحاكم
ائمااة فيمااا بياانيم  باال المجااو  ائمااة فيمااا بياانيم  باال المجااو  ماان الوسااائل البديمااة المااذكورة سااابقًا لحاال المنازعااات القماان الوسااائل البديمااة المااذكورة سااابقًا لحاال المنازعااات الق

 إلى القضا  با تااق بين األطرا  .إلى القضا  با تااق بين األطرا  .
بوصااااا  بوصااااا  تبناااات معظاااام التشااااريعات المنظمااااة ألسااااواق األوراق الماليااااة نظااااام التحكاااايم تبناااات معظاااام التشااااريعات المنظمااااة ألسااااواق األوراق الماليااااة نظااااام التحكاااايم  -ٗٗ

وتعااد الو يااات المتحاادة األمريكيااة أولااى وتعااد الو يااات المتحاادة األمريكيااة أولااى ، ، وساايمة لتسااوية المنازعااات التااص تنشااأ فيياااوساايمة لتسااوية المنازعااات التااص تنشااأ فييااا
  ينينأن المشاارعأن المشاارعكمااا كمااا ، ، الالالاادول التااص أدخماات نظااام التحكاايم لاااض منازعااات سااوق المااالاادول التااص أدخماات نظااام التحكاايم لاااض منازعااات سااوق الماا

وسااايمة لااااض المنازعاااات وسااايمة لااااض المنازعاااات بوصاااا  بوصاااا  المصاااري وابمااااراتص  اااد أخاااذا باااالتحكيم ابجبااااري المصاااري وابمااااراتص  اااد أخاااذا باااالتحكيم ابجبااااري 
إ  أنيما عد  بعد ذلال عان التحكايم إ  أنيما عد  بعد ذلال عان التحكايم ، ، سوق األوراق الماليةسوق األوراق الماليةفص فص الناشئة عن التعامل الناشئة عن التعامل 

برادة األطارا  و  يمكان برادة األطارا  و  يمكان يخضا  يخضا  أن التحكيم أن التحكيم   مبدأمبدأ  ابجباري لما في  من تنا ض م ابجباري لما في  من تنا ض م 
وأصبق اةن التحكيم فص كل من وأصبق اةن التحكيم فص كل من ، ، فص ذلل من تعارض م  الدستورفص ذلل من تعارض م  الدستورفرض  جبرًا لما فرض  جبرًا لما 

التشاري  المصااري وابمااراتص اختياريااًا فيكاون ل طاارا  المتنازعاة الخيااار فاص المجااو  التشاري  المصااري وابمااراتص اختياريااًا فيكاون ل طاارا  المتنازعاة الخيااار فاص المجااو  
التحكايم فاص التشاري  الارنساص اختيارياًا التحكايم فاص التشاري  الارنساص اختيارياًا   فاص حاين بقاصفاص حاين بقاص، ، إلي  لحل نزاعاتيم مان عدما إلي  لحل نزاعاتيم مان عدما 

لحريااااة فااااص اختيااااارت لحاااال لحريااااة فااااص اختيااااارت لحاااال فم طاااارا  المتنازعااااة فااااص سااااوق األوراق الماليااااة مطمااااق افم طاااارا  المتنازعااااة فااااص سااااوق األوراق الماليااااة مطمااااق ا
، ، اختياار اي طرياق لخاار لماصال فاص المنازعاات المثااارة فاص  اذت السااوقاختياار اي طرياق لخاار لماصال فاص المنازعاات المثااارة فاص  اذت السااوق  وونزاعااتيم أنزاعااتيم أ

فااص  ااذا الشااأن فااص  ااذا الشااأن   أمااا المشاارع العرا ااص فكااان القااانون المؤ اات ألسااواق األوراق الماليااةأمااا المشاارع العرا ااص فكااان القااانون المؤ اات ألسااواق األوراق الماليااة
 ..  وكذا مشروع  انون األوراق المالية العرا ص يتسمان بالغموض وعدم الوضوحوكذا مشروع  انون األوراق المالية العرا ص يتسمان بالغموض وعدم الوضوح



 (مقارنة دراسة)المالية األوراق سوق منازعات تسوية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

911 

 : التوصيام: التوصيام  ثانياً ثانياً 

نقتااارح عماااى المشااارع العرا اااص أن يحاااذو حاااذو المشااارع المصاااري فاااص انشاااا  محااااكم نقتااارح عماااى المشااارع العرا اااص أن يحاااذو حاااذو المشااارع المصاااري فاااص انشاااا  محااااكم  -ٔٔ
ا تصادية متخصصة لمنظر فص المنازعات التص تنشأ عن التداول فص ساوق األوراق ا تصادية متخصصة لمنظر فص المنازعات التص تنشأ عن التداول فص ساوق األوراق 

 المالية وفص المنازعات ا ستثمارية األخرى .المالية وفص المنازعات ا ستثمارية األخرى .
نتمناااى عماااى المشااارع العرا اااص أن يتالفاااى القصاااور الحاصااال فاااص التنظااايم القاااانونص نتمناااى عماااى المشااارع العرا اااص أن يتالفاااى القصاااور الحاصااال فاااص التنظااايم القاااانونص  -ٕٕ

صااادار  اااانون ، ، بالمنازعاااات فااص ساااوق األوراق المالياااة ماان خاااالل التحكاايمبالمنازعاااات فااص ساااوق األوراق المالياااة ماان خاااالل التحكاايملماصاال لماصاال  صااادار  اااانون وا  وا 
ويرجا  اليا  فاص المساائل التحكيمياة كافاة عماى غارار ويرجا  اليا  فاص المساائل التحكيمياة كافاة عماى غارار ، ، خاص بالتحكيم ينظم احكام خاص بالتحكيم ينظم احكام 

مااا فعماات التشااريعات المقارنااة كالتشااري  المصااري لمااا يساايم ذلاال فااص تنشاايط  طاااع مااا فعماات التشااريعات المقارنااة كالتشااري  المصااري لمااا يساايم ذلاال فااص تنشاايط  طاااع 
واعااد خاصااة بااالتحكيم فااص واعااد خاصااة بااالتحكيم فااص أو إصاادار  أو إصاادار  ، ، ا سااتثمار ا جنبااص المباشاار والغياار مباشاارا سااتثمار ا جنبااص المباشاار والغياار مباشاار

سااوق األوراق الماليااة العرا ااص عمااى غاارار مااا فعاال المشاارع ابماااراتص لكااص يسااتطي  سااوق األوراق الماليااة العرا ااص عمااى غاارار مااا فعاال المشاارع ابماااراتص لكااص يسااتطي  
 أطرا  المنازعات من المجو  إلى  ذت القواعد فص حال حصول نزاع لماصل في  .أطرا  المنازعات من المجو  إلى  ذت القواعد فص حال حصول نزاع لماصل في  .
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 المصادر
 أواًل : الكتب القانونية أواًل : الكتب القانونية 

، ، القااا رةالقااا رة، ، دار النيضاة العربياةدار النيضاة العربياة، ، الثاةالثاةالطبعاة الثالطبعاة الث، ، التحكايم الادولص الخاااصالتحكايم الادولص الخاااص، ، د. إبارا يم أحماد إبارا يمد. إبارا يم أحماد إبارا يم -ٔٔ
 ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، ، جميورية مصر العربيةجميورية مصر العربية

جميورياة جميورياة ، ، القا رةالقا رة، ، دار الاكر العربصدار الاكر العربص، ، األسس العامة لمتحكيم التجاري الدولصاألسس العامة لمتحكيم التجاري الدولص، ، د. أبو زيد رضواند. أبو زيد رضوان -ٕٕ
 ..ٜٜٔٛٔٔٛٔ، ، مصر العربيةمصر العربية

جميوريااة مصاار جميوريااة مصاار ، ، ا سااكندريةا سااكندرية، ، منشااأة المعااار منشااأة المعااار ، ، التحكاايم بالقضااا  وبالصاامقالتحكاايم بالقضااا  وبالصاامق، ، د. أحمااد أبااو الوفاااد. أحمااد أبااو الوفااا -ٖٖ
 ..ٜٜ٘ٙٔ٘ٙٔ، ، عربيةعربيةالال

جميورياة مصار جميورياة مصار ، ، القاا رةالقاا رة، ، دون دار نشاردون دار نشار، ، د. أحمد خمو  ،احكام التعامل فص البورصاة المصاريةد. أحمد خمو  ،احكام التعامل فص البورصاة المصارية -ٗٗ
 ..ٕٕٛٓٓٛٓٓ، ، العربيةالعربية

جميورياة مصار جميورياة مصار ، ، القاا رةالقاا رة، ، دار النيضة العربيةدار النيضة العربية، ،  يئة التحكيم ا ختياري يئة التحكيم ا ختياري، ، د. أحمد شو ص المميجصد. أحمد شو ص المميجص -٘٘
 ..ٕٕٗٓٓٗٓٓ، ، العربيةالعربية

جميورياة مصار جميورياة مصار ، ، القاا رةالقاا رة، ، ار النيضاة العربياةار النيضاة العربياةدد، ، طبيعة الميمة التحكيميةطبيعة الميمة التحكيمية، ، د. أحمد محمد حشيشد. أحمد محمد حشيش -ٙٙ
 . . ٕٕٓٓٓٓٓٓ، ، العربيةالعربية

بعااض بعااض ، ، بعااض جوانااب النظااام القااانونص ألسااواق رأس المااالبعااض جوانااب النظااام القااانونص ألسااواق رأس المااال، ، د. عاشااور عبااد الجااواد عبااد الحمياادد. عاشااور عبااد الجااواد عبااد الحميااد -ٚٚ
جميوريااااة مصاااار جميوريااااة مصاااار ، ، القااااا رةالقااااا رة، ، دار النيضااااة العربيااااةدار النيضااااة العربيااااة، ، جواناااب التنظاااايم القااااانونص ألسااااواق رأس المااااالجواناااب التنظاااايم القااااانونص ألسااااواق رأس المااااال

 ..ٜٜٜٜ٘ٔ٘ٔ، ، العربيةالعربية
 ..ٕٜٜٕٜٜٔٔ، ، بغدادبغداد، ، دون دار نشردون دار نشر، ، كيم التجاري الدولصكيم التجاري الدولصالتحالتح، ، د. فوزي محمد سامصد. فوزي محمد سامص -ٛٛ
، ، القااااا رةالقااااا رة، ، دار النيضااااة العربيااااةدار النيضااااة العربيااااة، ، الطبعااااة الثانيااااةالطبعااااة الثانيااااة، ، عقااااود التجااااارة الدوليااااةعقااااود التجااااارة الدوليااااة، ، د. محمااااد بيجاااات  اياااادد. محمااااد بيجاااات  ايااااد -ٜٜ

 ..دون سنة نشردون سنة نشر، ، جميورية مصر العربيةجميورية مصر العربية
، ، دار النيضاة العربياةدار النيضاة العربياة، ، الطبعاة الثالثاةالطبعاة الثالثاة، ، التحكايم التجااري الادولصالتحكايم التجااري الادولص، ، د. محمود مختار أحماد برياريد. محمود مختار أحماد برياري -ٓٔٓٔ

 ..ٕٕٚٓٓٚٓٓ، ، جميورية مصر العربيةجميورية مصر العربية، ، ا رةا رةالقالق
، ، دار النيضااة العربيااةدار النيضااة العربيااة، ، النظريااة العامااة لمتنايااذ القضااائص فااص  ااانون المرافعاااتالنظريااة العامااة لمتنايااذ القضااائص فااص  ااانون المرافعااات، ، د. وجاادي راغاابد. وجاادي راغااب -ٔٔٔٔ

 ..ٜٜٔٚٔٔٚٔجميورية مصر العربية ،جميورية مصر العربية ،، ، القا رةالقا رة
مكتبااااة مكتبااااة ، ، الطبعااااة األولااااىالطبعااااة األولااااى، ، تسااااوية منازعااااات األوراق الماليااااةتسااااوية منازعااااات األوراق الماليااااة، ، ساااامطان باااان فااااراج رشاااايد الساااابيعصساااامطان باااان فااااراج رشاااايد الساااابيعص -ٕٕٔٔ

 ..  ٕٕٔٔٓٔٔٓ، ، المممكة العربية السعوديةالمممكة العربية السعودية، ، ياضياضالر الر ، ، ا  تصاد والقانونا  تصاد والقانون
دار دار ، ، التحكيم ا جباري كوسيمة لاض منازعات فاص ساوق األوراق المالياةالتحكيم ا جباري كوسيمة لاض منازعات فاص ساوق األوراق المالياة، ، صالق راشد الحمرانصصالق راشد الحمرانص -ٖٖٔٔ

 ..ٜٕٜٕٓٓٓٓ، ، جميورية مصر العربيةجميورية مصر العربية، ، القا رةالقا رة، ، النيضة العربيةالنيضة العربية
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  جميورياة مصارجميورياة مصار، ، القاا رةالقاا رة، ، دون دار نشاردون دار نشار، ، الناااذ الادولص ألحكاام التحكايمالناااذ الادولص ألحكاام التحكايم، ، عصام الدين القصابصعصام الدين القصابص -ٗٔٗٔ
 ..ٖٜٜٖٜٜٔٔ، ، العربيةالعربية

 ثانيًا : الرسائلثانيًا : الرسائل
طروحااة طروحااة أأ، ، التحكاايم فااص منازعااات سمساارة األوراق الماليااة ماا  العمااال التحكاايم فااص منازعااات سمساارة األوراق الماليااة ماا  العمااال ، ، عمااصعمااص  إباارا يم محمااد شاااكرإباارا يم محمااد شاااكر -ٔٔ

 ..  ٖٕٖٕٔٓٔٓ، ، جميورية مصر العربيةجميورية مصر العربية، ، المنصورةالمنصورة، ، جامعة المنصورةجامعة المنصورة، ، كمية الحقوقكمية الحقوق، ، دكتوراتدكتورات
رسااالة رسااالة ، ، جااارة الدوليااةجااارة الدوليااةاتااااق التحكاايم كأسااموب لتسااوية منازعااات عقااود التاتااااق التحكاايم كأسااموب لتسااوية منازعااات عقااود الت، ، د. أحمااد صااالق مخمااو د. أحمااد صااالق مخمااو  -ٕٕ

 ..ٕٕٓٓٓٓٓٓ، ، جميورية مصر العربصجميورية مصر العربص، ، جامعة القا رةجامعة القا رة، ، كمية الحقوقكمية الحقوق، ، دكتوراتدكتورات
كميااة كميااة ، ، أطروحاة دكتاوراتأطروحاة دكتاورات، ، النظاام القاانونص لالساتثمار األجنبااصالنظاام القاانونص لالساتثمار األجنبااص، ، روا  ياونس محماود عباد اهلل النجااارروا  ياونس محماود عباد اهلل النجااار -ٖٖ

 ..ٕٕٓٔٓٓٔٓ، ، جامعة الموصلجامعة الموصل، ، الحقوقالحقوق
، ، اطروحاة دكتااوراتاطروحاة دكتااورات، ،   القانونياة  القانونياةحكام التحكايم التجااري الادولص ومادى الزاميتاحكام التحكايم التجااري الادولص ومادى الزاميتا، ، عاوض خما  المكاازيعاوض خما  المكاازي -ٗٗ

 ..ٕٕٕٕٓٓٓٓ، ، جامعة الموصلجامعة الموصل، ، كمية الحقوقكمية الحقوق
 ثالثًا : البحوث ثالثًا : البحوث 

د. إبااارا يم اساااماعيل إبااارا يم الربيعاااص، ماااا ر محسااان عباااود الخيكاااانص، التحكااايم ضااامانة اجرائياااة د. إبااارا يم اساااماعيل إبااارا يم الربيعاااص، ماااا ر محسااان عباااود الخيكاااانص، التحكااايم ضااامانة اجرائياااة  -ٔٔ
المحقاااق المحقاااق   –لتساااوية منازعاااات ا ساااتثمار، بحاااث منشاااور فاااص مجماااة جامعاااة بابااال لمعماااوم القانونياااة لتساااوية منازعاااات ا ساااتثمار، بحاااث منشاااور فاااص مجماااة جامعاااة بابااال لمعماااوم القانونياااة 

 الراب . الراب . الحمص، العدد الحمص، العدد 
تسااااوية منازعااااات عقااااد تسااااوية منازعااااات عقااااد ، ، حياااادر فاضاااال حمااااد الااااد انحياااادر فاضاااال حمااااد الااااد ان، ، د. إباااارا يم إسااااماعيل إباااارا يمد. إباااارا يم إسااااماعيل إباااارا يم -ٕٕ

بحااث منشااور فااص مجمااة الحمااص لمعمااوم القانونيااة بحااث منشااور فااص مجمااة الحمااص لمعمااوم القانونيااة ، ، الوساااطة فااص سااوق األوراق الماليااةالوساااطة فااص سااوق األوراق الماليااة
 ..السنة الرابعةالسنة الرابعة، ، العدد الثانصالعدد الثانص، ، جامعة بابلجامعة بابل، ، كمية القانونكمية القانون، ، والسياسيةوالسياسية

مداخمااة مقدمااة مداخمااة مقدمااة ، ، ديمااة لحساام منازعااات العقااود التجاريااةديمااة لحساام منازعااات العقااود التجاريااةوالوسااائل البوالوسااائل الب  لياااتلياااتاةاة، ،  ااانص محمااد البوكااانص ااانص محمااد البوكااانص -ٖٖ
، ، لورشاااة العمااال الوطنياااة الثانياااة لمنا شاااة مساااودة التقريااار الاااوطنص الخااااص بلناااااذ العقاااود التجارياااةلورشاااة العمااال الوطنياااة الثانياااة لمنا شاااة مساااودة التقريااار الاااوطنص الخااااص بلناااااذ العقاااود التجارياااة

 ..  ٜٕٜٕٓٓٓٓ، ، اليمناليمن، ، صنعا صنعا 
 رابعًا : القوانين والقرارام واالنظمةرابعًا : القوانين والقرارام واالنظمة

 المالية.المالية.  الخاص بلنشا  وتنظيم سوق البحرين ل وراقالخاص بلنشا  وتنظيم سوق البحرين ل وراق  ٜٜٚٛٔٚٛٔلسنة لسنة   ٕٕالقانون ر م القانون ر م  -ٔٔ
 ..حديد اختصاص محكمة استئنا  باريسحديد اختصاص محكمة استئنا  باريسالخاص بتالخاص بت، ، ٜٜٛٛٔٛٛٔأيار أيار   ٚٚفص فص   ٖٖٓٙٓٙ-ٖٖٛٛالمرسوم ر م المرسوم ر م  -ٕٕ
 ..ٜٜٛٛٔٛٛٔكانون األول كانون األول   ٕٕٕٕ( من  انون ( من  انون ٘٘//٘٘نشا  لجنة عمميات البورصة، والمادة )نشا  لجنة عمميات البورصة، والمادة )إإ انون  انون  -ٖٖ
 ..ٕٜٜٕٜٜٔٔلسنة لسنة   ٜٜ٘٘ انون سوق رأس المال المصري ر م  انون سوق رأس المال المصري ر م  -ٗٗ
 ٜٜٜٜ٘ٔٓ٘ٔٓنة نة لسلس  ٗٔٗٔ انون انشا  سوق الدوحة ل وراق المالية ر م  انون انشا  سوق الدوحة ل وراق المالية ر م  -٘٘
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بشاأن نظاام التحكايم فاص المنازعاات الناشائة عان تاداول األوراق المالياة بشاأن نظاام التحكايم فاص المنازعاات الناشائة عان تاداول األوراق المالياة   ٕٕٓٓٓٓٓٓلسانة لسانة   ٚٚالقرار ر ام القرار ر ام  -ٙٙ
 فص سوق ا وراق المالية العرا ص .فص سوق ا وراق المالية العرا ص .

 ..  ٕٕٗٓٓٗٓٓلسنة لسنة   ٗٚٗٚعرا ص المؤ ت ر م عرا ص المؤ ت ر م القانون المؤ ت ألسواق األوراق المالص الالقانون المؤ ت ألسواق األوراق المالص ال -ٚٚ
   ..  ٕٕٛٓٓٛٓٓلسنة لسنة   ٕٕٓٔٓٔ انون المحاكم ا  تصادية المصري ر م  انون المحاكم ا  تصادية المصري ر م  -ٛٛ
عاااد الوسااااطة الخاصاااة بمركاااز الوسااااطة والمصاااالحة التااااب  لمركاااز القاااا رة ا  ميماااص التجااااري عاااد الوسااااطة الخاصاااة بمركاااز الوسااااطة والمصاااالحة التااااب  لمركاااز القاااا رة ا  ميماااص التجااااري  وا وا -ٜٜ

 الدولص.الدولص.
 خامسًا : المعاجم المغويةخامسًا : المعاجم المغوية

، الجااااز  ، الجااااز  ٖٖٕٕٓٓٓٓ ااااا /  ااااا / ٖٕٖٕٗٔٗٔ، ، القااااا رةالقااااا رة، ، دار الحااااديثدار الحااااديث، ، الجااااز  الراباااا الجااااز  الراباااا ، ، لسااااان العااااربلسااااان العاااارب، ، باااان منظااااورباااان منظااااوراا -ٔٔ
 ..الساب الساب 

، ، وزارة التربيااة والتعماايم المصااريةوزارة التربيااة والتعماايم المصاارية، ، ةةالقااا ر القااا ر ، ، مجماا  المغااة العربيااة، الطبعااة ا ولااىمجماا  المغااة العربيااة، الطبعااة ا ولااى، ، المعجاام الااوجيزالمعجاام الااوجيز -ٕٕ
 ..ممٜٜٜٜٗٔٗٔ

 سادسًا : المواقع االلكترونيةسادسًا : المواقع االلكترونية
 http://www.iraqja.iq/view.617مو   مجمس القضا  األعمى فص الرابط التالص : مو   مجمس القضا  األعمى فص الرابط التالص :  -ٔٔ
فاض المنازعاات فاص فاض المنازعاات فاص   لليااتلليااتمقالة منشورة عماى مو ا  جريادة ا تحااد حاول النادوة التاص عقادت عان مقالة منشورة عماى مو ا  جريادة ا تحااد حاول النادوة التاص عقادت عان  -ٕٕ

   ::مجال األوراق المالية بالرابط التالصمجال األوراق المالية بالرابط التالص
http://www.alittihad.ae/details.php?id=38678&y=2011 

  ٔٔص، ص، ، ، ماادى فاعميااة الوسااائل البديمااة لحاال المنازعااات وعال تيااا بالقضااا ماادى فاعميااة الوسااائل البديمااة لحاال المنازعااات وعال تيااا بالقضااا ، ، د. أحمااد أنااوار ناااجصد. أحمااد أنااوار ناااجص -ٖٖ
  www.lawjo.net/vb/showthread.php?2808  ::لة منشورة عمى المو   ا لكترونصلة منشورة عمى المو   ا لكترونصمقامقا

 ::  ٜٜٓٛٔٓٛٔاليونسترال لمتوفيق لمعام اليونسترال لمتوفيق لمعام  واعد  واعد  -ٗٗ
http://www.jus.uio.no/lm/un.conciliation.rules.1980/doc 

-ٕٕٛٛاتاا يااة إنشااا  المركااز الاادولص لتسااوية منازعااات ا سااتثمار احكااام التوفيااق فااص ثمااانص مااواد )اتاا يااة إنشااا  المركااز الاادولص لتسااوية منازعااات ا سااتثمار احكااام التوفيااق فااص ثمااانص مااواد ) -٘٘
 ا ية منشورة عمى شبكة ا نترنت :ا ية منشورة عمى شبكة ا نترنت :لمزيد انظر نص ا تالمزيد انظر نص ا تا، ، ((ٖٖ٘٘

http://www.arab-arbitration.com/showthread.php?51 
 

http://www.iraqja.iq/view.617
http://www.alittihad.ae/details.php?id=38678&y=2011
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?2808
http://www.jus.uio.no/lm/un.conciliation.rules.1980/doc
http://www.arab-arbitration.com/showthread.php?51
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 :الممخص
تااااداول األوراق الماليااااة بااااين المسااااتثمرين  ااااد تثااااار بعااااض تااااداول األوراق الماليااااة بااااين المسااااتثمرين  ااااد تثااااار بعااااض فااااص المرحاااال النيائيااااة لفااااص المرحاااال النيائيااااة ل

فاال تقا  المنازعاات التاص فاال تقا  المنازعاات التاص ، ، المشاكل فاص إحادى المراحال ابجرائياة لتساوية عممياات الساوقالمشاكل فاص إحادى المراحال ابجرائياة لتساوية عممياات الساوق
يئااااة سااااوق المااااال يئااااة سااااوق المااااال فبعضاااايا ينشااااب بااااين  فبعضاااايا ينشااااب بااااين  ، ، تحاااادث بشااااأن األوراق الماليااااة تحاااات حصاااارتحاااادث بشااااأن األوراق الماليااااة تحاااات حصاااار

أو بيااانيم وباااين أو بيااانيم وباااين ، ، يثاااور الااابعض اةخااار باااين أعضاااا  الساااوق أناسااايميثاااور الااابعض اةخااار باااين أعضاااا  الساااوق أناسااايم، و ، و والمتعااااممين معيااااوالمتعااااممين معياااا
فكاال فكاال ، ، ويناادر أن تقاا  المنازعااات بااين المتعاااممين بعضاايم ماا  الاابعض اةخاارويناادر أن تقاا  المنازعااات بااين المتعاااممين بعضاايم ماا  الاابعض اةخاار، ، المتعاااممينالمتعاااممين

لاذا فالن النازاع لاذا فالن النازاع ، ، منيم   يعر  إ  وسيط األوراق المالية الذي كماا  بعممياة البيا  والشارا منيم   يعر  إ  وسيط األوراق المالية الذي كماا  بعممياة البيا  والشارا 
أو سالمة األوراق المالية أو سالمة األوراق المالية ، ، ور حول تسميم األوراق المالية المبيعة أو الوفا  بثمنياور حول تسميم األوراق المالية المبيعة أو الوفا  بثمنياالذي يثالذي يث

و ذت المنازعات فص و ذت المنازعات فص ، ، محل الصاقة يكون بين المستثمر والوسيط أو بين الوسطا  أناسيممحل الصاقة يكون بين المستثمر والوسيط أو بين الوسطا  أناسيم
صور ا كافة   بد من تسويتيا سوا  بالقضا  أو بالوسائل البديمة لتساوية المنازعاات فاص صور ا كافة   بد من تسويتيا سوا  بالقضا  أو بالوسائل البديمة لتساوية المنازعاات فاص 

لاااااذا لاااااذا ، ، وصاااااوً  لمتساااااوية النيائياااااة لعممياااااات ساااااوق األوراق المالياااااةوصاااااوً  لمتساااااوية النيائياااااة لعممياااااات ساااااوق األوراق المالياااااة، ، ياااااةياااااةساااااوق األوراق المالساااااوق األوراق المال
سااانحاول فاااص  اااذا البحاااث القاااا  الضاااو  عماااى دور القضاااا  فاااص تساااوية منازعاااات ساااوق سااانحاول فاااص  اااذا البحاااث القاااا  الضاااو  عماااى دور القضاااا  فاااص تساااوية منازعاااات ساااوق 

لمحاااديث عااان دور الوساااائل لمحاااديث عااان دور الوساااائل   األوراق المالياااة فاااص المطماااب األول ونخاااص المطماااب الثاااانصاألوراق المالياااة فاااص المطماااب األول ونخاااص المطماااب الثاااانص
المطماااب الثالاااث عااان دور المطماااب الثالاااث عااان دور وناااتكمم فااص وناااتكمم فااص   الوديااة فاااص تساااوية منازعااات ساااوق األوراق المالياااةالوديااة فاااص تساااوية منازعااات ساااوق األوراق المالياااة
 التحكيم فص تسوية منازعات سوق األوراق المالية .التحكيم فص تسوية منازعات سوق األوراق المالية .
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ABSTRACT : 

In the final stage of trading stocks between investors, some 

problems may arise at one of the procedural stages to settle market 

operations, disputes that occur regarding stocks do not fall under 

an inventory, some arise between the Capital Market Authority 

and its dealers, others erupt among the members of the market 

themselves, or between them and the dealers, it is rare for disputes 

between dealers to occur with each other, each one of them knows 

only the stock broker who assigned him the process of buying and 

selling, so the dispute that arises about the delivery of sold stocks 

or the fulfillment of their price, or the integrity of the stocks 

subject to the deal between the investor and the broker or 

intermediaries between themselves. These disputes in all of their 

forms must be settled either by the judiciary or by alternative 

means to settle disputes in the stock market, up to the final 

settlement of the stock market operations, so we will try in this 

research to shed light on the role of judiciary in settling the stock 

market disputes in the first demand while The second is to talk 

about the role of friendly means in settling stock market disputes. 

Finally we will talk in the third request about the role of 

arbitration in settling stock market disputes. 


