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  النطاق الشخصي التفاق التحكیم

   وامتداده إلى غیر اطرافـــھ

  .یجريصالح بن إبراھیم بن عبداهللا التو

  .المملكة العربیة السعودیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

S٤٠١١١٢@hotmail.com :البرید اإللكتروني          

  : ملخص البحث

تستلزم التطورات االقتصادیة والتجاریة والصناعیة التي ترتبط بأنشطة وأعمال المنشآت        

لشركات العاملة بالمملكة، وجود نظام تحكیم شامل متأقلم مع ھذه التطورات لیحقق لھ�ا        وا

عنصر األمان االستثماري بضمان السرعة ف�ي ح�سم المنازع�ات الت�ي تخلقھ�ا التع�امالت                 

التجاری��ة الدولی��ة ب��ین ال��شركات والمن��شآت المختلف��ة، ورأى الفق��ھ وق��ضاء التحك��یم تلبی��ة     

لمتطلبتین في مجال التجارة الدولیة مد اتفاق التحكیم إلى غیر لعنصري السرعة واألمان ا   

 الموقعین علیھ، وذلك في أحوال عدیدة یكون فیھا لھذا الغیر نشاط إیجابي ملحوظ      أطرافھ

  .في تكوین العقد أو تنفیذه أو إنھائھ أو االستفادة منھ

الق�وة الملزم�ة   وقد عرضت ھذه الدراسة للنطاق الشخصي التفاق التحكیم من خ�الل بی�ان       

التف��اق التحك��یم وم��دى انطب��اق مب��دأ ن��سبیة آث��ار العق��د ف��ي ض��وء م��ا یتمت��ع ب��ھ اتف��اق م��ن   

خصوصیة، وقامت ھذه الدراسة بتحدید مفھوم الطرف ف�ي اتف�اق التحك�یم وبی�ان مدلول�ھ،                

كذلك تحدید مفھوم الغیر وبیان المعاییر التي وضعھا الفقھ لتحدید من ھو الغیر ف�ي اتف�اق      

  .م، وتحیید ما ال یعتبر من الغیر بالنسبة التفاق التحكیمالتحكی

 اس�تبدال ط�رف متعاق�د ب�آخر              باعتب�اره كما عرض ھذه الدراسة لتحدید مفھوم انتقال العقد     

وانتق�ال اتف�اق    )  ال�دین، حوال�ة العق�د      حوال�ة وحوالة الح�ق،    (كما في حاالت الحوالة الثالثة      

 وفي حال�ة الحل�ول، وذل�ك تمی�زًا النتق�ال اتف�اق التحك�یم                التحكیم في حالة اندماج الشركات    

عن امتداد اتفاق التحكیم، وذلك تمھیدًا من الباحث لعرض الح�االت الت�ي یمت�د فیھ�ا اتف�اق                    

  .التحكیم دراًء ألي لبس حول انتقال العقد وامتداده إلى الغیر

ت الفقھیة القابلة كما عرضت ھذه الدراسة لمفھوم امتداد اتفاق التحكیم وعرضت لالتجاھا

لفكرة االمتداد إلى الغیر واالتجاھات الفقی�ھ ال�رافض لفك�رة االمت�داد إل�ى الغی�ر وس�ند ك�ل                  

  .فریق منھم وحججھ

mailto:S401112@hotmail.com
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كما عرضت ھذه الدراسة لحاالت امتداد اتفاق التحكیم مع تمییز الح�االت الت�ي یمت�د فیھ�ا                

ل بالن�سبة لالش�تراط لم�صلحة    اتفاق التحكیم إلى الغیر وفق�ًا للقواع�د العام�ة، كم�ا ھ�و الح�ا              

الغی��ر والتعھ��د ع��ن الغی��ر وح��التي ال��ضامن والكفی��ل، ع��ن الح��االت الت��ي یمت��د فیھ��ا اتف��اق  

 اتف�اق  المت�داد التحكیم وفقًا ألحدث االجتھادات الفقھیة والقضائیة، كم�ا ھ�و الح�ال بالن�سبة             

ق وفقًا لمبدأ المنافع التحكیم لمن شارك في تنفیذ العقد، وحالة الشركة الفرع، وامتداد االتفا

  .المباشرة ومبدأ مجموعة العقود، وكذلك مبدأ النشاط االقتصادي الواحد

كما عرضت ھذه الدراسة لإلجابة على الت�ساؤل بخ�صوص إمكانی�ة امت�داد اتف�اق التحك�یم        

الذي تبرمھ أحد الھیئات التابع�ة للدول�ة إل�ى الدول�ة وذل�ك بع�رض ح�التي یمت�د فیھ�ا اتف�اق                        

 الدولة في الحالة الت�ي یك�ون فیھ�ا للدول�ة ن�شاط ف�ي تك�وین العق�د ال�ذي تبرم�ھ                 التحكیم إلى 

 ھیئاتھا أو منشآتھا التي تتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة أو في حال�ة وج�ود اتفاقی�ة             إحدى

  .دولیة

وقد عرضت ھذه الدراسة إلى بیان اآلث�ار المترتب�ة عل�ى امت�داد اتف�اق التحك�یم إل�ى الغی�ر              

إلى نتیجتین ھامتین ھما عدم جواز لجوء الغیر ال�ذي امت�د إلیھ�ا اتف�اق                والذي خلصت فیھ    

التحكیم إلى ق�ضاء الدول�ة ف�ي ش�ان الن�زاع الم�شمول باتف�اق التحك�یم الممت�د إلی�ھ، وحری�ة                  

  .لجوء ھذا الغیر إلى التحكیم وإمكانیة تدخلھ فیھ

ة ح��رص واختتم��ت ھ��ذه الدراس��ة بالنت��ائج والتوص��یات والت��ي تتمث��ل أھمھ��ا ف��ي ض��رور     

 رغبة صراحة وإبداءاألطراف المتعاقدة على صیاغة اتفاقات التحكیم بشكل أكثر تفصیًال 

سواء في قب�ول امت�داد االتف�اق إل�ى الغی�ر أو ع�دم قب�ول ذل�ك حی�ث یمك�ن لألط�راف عل�ى                 

س��بیل المث��ال أن یتفق��وا عل��ى أن ال یمت��د اتف��اق التحك��یم ال��ذي أبرم��ھ ال��شركة الف��رع إل��ى      

 االش�تراط أن یتفقوا على عدم امتداد اتفاق التحكیم إلى المستفید ف�ي حال�ة       الشركة األم، أو    

لمصلحة الغیر، كم�ا أوص�ت ھ�ذه الدراس�ة الم�شرع ال�سعودي ب�ضرورة الت�دخل ت�شریعیًا                    

لتنظیم مسألة انتقال اتفاق التحكیم وامتداده إلى الغیر وأن ال یتركھا إلى القواعد العامة لما 

الس��تقرار نظ��ام التحك��یم ال��ذي ی��نعكس ب��دوره عل��ى سالس��ة  یمثل��ھ ذل��ك م��ن أھمی��ة خاص��ة 

العملی��ة التحك��یم بم��ا یجع��ل التحك��یم ی��ؤدي دوره المن��وط ب��ھ ف��ي تحقی��ق عن��صري األم��ان   

  . والسرعة في حسم المنازعات

، ش���رط التحك���یم، إج���راءات تف���اق التحك���یما ، النط���اق الشخ���صي :الكلم���ات المفتاحی���ة  

   .التحكیم، امتداد التحكیم 
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Abstract: 

Economic, Industrial and commercial developments that are 

related to the activities of companies and various economic 

facilities, Assume a comprehensive arbitration system that 

complies with these aforementioned development, to achieve 

investment safety by ensuring speed in resolving international 

trade disputes between different companies and 

establishments. 

The jurisprudence and the arbitration jurisdiction exist that 

achieving this safety and that speed in the field of 

international trade requires, extending the arbitration 

agreement to others. In the event that there is activity for this 

third party in Create, execute or terminate a contract that 

includes an arbitration agreement. 

This study discussed Personal domain of an arbitration 

clause, through Explaining the legal force of the arbitration 

agreement and the applicability of the principle of relativity of 

the contract’s effects in light of the specificity of the arbitration 

agreement, this study determined the concept of the party to 

the arbitration agreement, Also defining the concept of third 

parties and clarifying the criteria set by jurisprudence to 
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determine who is third in the arbitration agreement, and 

neutralizing what is not considered from others in relation to 

the arbitration agreement. 

This study also discussed the concept of contract 

transmission by replacing a contracting party with another, as 

in the three cases of assignment (transfer of rights, transfer of 

debt, transfer of contract) and transfer of the arbitration 

agreement in the case of merger of companies and in the 

case of solutions, This is in order to distinguish the transfer of 

the arbitration agreement from the extension of the arbitration 

agreement, in preparation for the researcher to present the 

cases in which the arbitration agreement extends to prevent 

any ambiguity about the transfer of the contract and its 

extension to others. 

This study also presented the concept of the extension of the 

arbitration agreement and presented the juristic trends that 

are subject to the idea of extending to others and the juristic 

trends rejecting the idea of extending to others and supporting 

each team and their arguments.  

This study has been presented to explain the implications of 

the extension of the arbitration agreement to others. 

 It concluded with two important results: the inadmissibility of 

others resorting to the jurisdiction of the state, the freedom of 

this third party to resort to arbitration and the possibility of 

interference in it. 

This study ended with findings and recommendations, among 

the most important of these recommendations is the 

commitment of the contracting parties to conclude arbitration 

agreements in more detail and express an explicit desire, 

whether to accept the extension of the agreement to others or 
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not, for example, the parties can agree that the arbitration 

agreement concluded by the company does not extend to the 

parent company, or they agree that the arbitration agreement 

does not extend to the beneficiary in the case of stipulation in 

the interest of others, as this study recommended the Saudi 

legislator to intervene in a legislative manner to regulate the 

issue of the transfer of an agreement Arbitration and its 

extension to others, And not to leave it to the general rules 

because this represents a special importance for the stability 

of the arbitration system ,because it achieves the smoothness 

of the arbitration process and it follows that arbitration can 

play its role in achieving the elements of safety and speed in 

resolving disputes. 

Key words: personal scope, arbitration agreement, 

arbitration clause, arbitration procedures, extension of 

arbitration. 
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ً
  التمهيد: أوال

  : مشكلة البحث) ١(

تكمن مشكلة التي یحاول ھذا البحث إلقاء الضوء علیھا ومعالجتھا ھي أن تحدید النطاق 
الشخصي التفاق التحكیم مسألة ذات أھمیة في ھذا التخصص، فمعظم المؤلفات التي تناولت 

 التحكیم إلى الغیر ھذا الموضوع كانت من العمومیة بحیث أنھا تخلط بین فكرتي امتداد شرط
وانتقالھ إلى الغیر، بالرغم من الفرق الذي بین فكرتي االمتداد واالنتقال، والتي حاولنا في 
ھذا البحث التمییز بینھما بالنظر إلى ما یترتب على ھذه التفرقة من آثار قانونیة وإیضاح 

یم إلى الغیر في لغایة البحث، وكذلك تحدید الحاالت التي یمتد فیھا شرط أو اتفاق التحك
  . ضوء االتجاھات المعاصرة

  :أھداف البحث) ٢(

یسعى ھذا البحث إلى دراسة النطاق الشخصي التفاق التحكیم، وبیان النظام القانوني المتداد 
اتفاق التحكیم إلى الغیر، متناوًال مفھوم الغیر في اتفاق التحكیم، ومحددًا لحاالت امتداد اتفاق 

  .ضوء االتجاھات المعاصرةالتحكیم إلى الغیر في 

  

  أھمیة البحث) ٣(

أن اتفاق التحكیم، وإن كان من عقود القانون الخاص، وینطبق علیھ  تكمن أھمیة البحث في
من ثم أحكام النظریة العامة في العقود، إال أن لھ خصوصیة فرضت واقعًا قانونیًا على 

خرى، وھي مسألة أیضًا قلت امتداده إلى الغیر تختلف عن تلك التي تخضع لھا العقود األ
  .فیھا مصادر البحث

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صّل اهللا علیھ وسلم على آلھ وصحبھ أجمعین، 
  : ثم أما بعد

 
ً
  :املقدمة: ثانيا

  :التحكیم في المملكة العربیة السعودیة) ١

أوائل القرن العشرین،  بدأت ارھاصات العمل بالتحكم في المملكة العربیة السعودیة منذ -
وتقریبا في ثالثینیات ذلك القرن، وكانت الحاجة ملحة لوجود نظام التحكیم أسوة بما ھو 
موجود في أغلب دول العالم وخاصة بعد زیادة النشاط التجاري في المملكة مما یتطلب معھ 
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تي وجود نظام أو قضاء موازي یحقق المرونة والسرعة في حل المشكالت والمنازعات ال
  .١تنتج عن النشاط التجاري

ھــ ھو ١٣٥٠ ویعتبر نظام المحكمة التجاریة في المملكة العربیة السعودیة الصادر في عام -
اول تنظیم للتحكیم في المملكة والذي اشتمل على مواد تتعلق بالمسائل الخاصة بالشكل 

جراءات المتعلقة ومحتویات االتفاقیة التحكیمیة، وتعین المحكمین ومدة التحكیم وبعض اإل
  .بالعملیة التحكیمیة، وإمكانیة الطعن في حكم التحكیم

ھــ نظام الغرفة التجاریة الصناعیة ١٣٥٠ ثم تلى نظام المحكمة التجاریة الصادر عام -
ھــ ، والذي یمثل أول نظام للتحكیم المؤسسي في المملكة حیث أعطى ١٣٦٥الصادر عام 

اق على تكلیف الغرفة التجاریة الصناعیة لتكون حكمًا في ھذا النظام التجار الحق في االتف
فض المنازعات التي تنشب بینھم بمناسبة األعمال واألنشطة التجاریة، ولحق بھذا النظام 

ه والذي أجاز ألصحاب العمل والعمال إحالة ما ١٣٨٩نظام العمل والعمال الصادر عام 
ا عن طریق اللجنة االبتدائیة لتسویة ینشأ بینھم من نزاعات إلى التحكیم بدَال من حلھ

بتاریخ ) ٤٦/م(الخالفات، ثم صدر بعد ذلك نظام التحكیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
ھــ والذي یحتوي على خمسة وعشرون مادة نظمت العدید من المسائل ١٢/٧/١٤٠٦

النظام بموجب التحكیمیة التي غفلت عنھا األنظمة السابقة وقد صدرة الالئحة التنفیذیة لھذا 
ھـ  ثم نظام التحكیم الصادر ٨/٩/١٤٠٥بتاریخ ) ٧/٢٠٢١(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

ھــــ، والذي تضمن ثمانیة وخمسون ٢٤/٥/١٤٣٣بتاریخ ) ٣٤/م(بالمرسوم الملكي رقم 
  .مادة تناول فیھا العدید من المسائل التحكیمیة التي اغفلت عنھا أنظمة التحكیم السابقة

  :عیة التحكیم في الفقھ االسالميمشرو) ٢

 ومن أسباب العمل بالتحكیم في المملكة ھو مشروعیتھ اذ ال یوجد في العمل بنظام التحكیم -
 بل أن الشریعة االسالمیة أقرت التحكیم كنظام لحسم ٢ما یخالف الشریعة االسالمیة

: ب فقد قال الیعقوبي، فبدایة قد كان التحكیم معروفًا عند العر٣المنازعات بین المتخاصمین
كان للعرب حكام ترجع إلیھا في أمورھا وتتحاكم في مناظراتھا ومواریثھا ومیاھھا ودمائھا 
ألنھ لم یكن دین یرجع إلى شرائعھ فكانوا یحكمون أھل الشرف والصدق واألمانة والرئاسة 

  .والسن والمجد والتجربة

                                                           

حكیم بالدول العربیة والخلیجیة ودول أخرى، الدكتور فارس محمد عم�ران،   موسوعة قوانین ونظم الت   -١
 . المركز القومي لإلصدارات القانونیة٢٠١٥، ط ٢٤٩ص 

 .٢٤٩ موسوعة قوانین ونظم التحكیم في الدول العربیة والخلیجیة ودول أخرى، مرجع سابق، ص -٢
، من��شور عل��ى  ٨ الزی��د، ص��فحة رق��م   زی��د عب��د الك��ریم  .  م��شروعیة التحك��یم ف��ي الفق��ھ اإلس��المي، د   -٣

  :االنترنت على الرابط ادناه
 https:// almostsharaltahkemy.yoo.com/t٢٩-topic 
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العرب، سواء ما كان لھ صلة بمحاسن  ولما جاء اإلسالم كان یقر ما یراه حسنا من أمور -
األخالق أو المعامالت أو غیرھا فقد التحكیم محققًا لمقصدًا مھما من مقاصد التشریع 
اإلسالمي وھو إقامة العدل بین الناس، والناظر في النصوص الشرعیة والتطبیق العملي لھا 

ة والحنابلة إلى القول یجد مكانة خاصة للتحكیم حیث ذھب الحنفیة والمالكیة وأكثر الشافعی
  :بجواز التحكیم، ووافقھم على ذلك جمھور أھل العلم من الفقھاء

وإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكمًا [ وقد استدلوا إلى قولھ تعالى بسم اهللا الرحمن الرحیم 
) إن في ھذه اآلیة دلیل على إثبات التحكیم( وقد قال القرطبي ] من أھلھ وحكمًا من أھلھا

، واستدلوا ایضًا إلى قولھ تعالى بسم اهللا )فھذا أصل في جواز التحكیم( الرازي وقال 
یا أیھا الذین آمنوا ال تقتلوا الصید وأنتم حرم ومن قتلھ منكم متعمدًا فجزاء [ الرحمن الرحیم 

وقد احتج بھذه اآلیة ابن عباس رضي اهللا ] مثل ما قتل من النعم یحكم بھ ذوا عدل منكم 
ء مناقشتھ للخوارج في شأنھ التحكیم الذي اتفق علیھ على ومعاویة رضي اهللا عنھما أثنا

عنھما، واحتج بھا أیضا بعض الفقھاء على مشروعیة التحكیم ، فقد قال ابن العربي رحمھ 
، وقد جاء في الحدیث النبوي الشریف أنھ )وھذا دلیل على التحكیم( اهللا تعالى عند ھذه اآلیة 
ھ أنھ لما وفد إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم مع قومھ سمعھم عن ھاني رضي اهللا عن

إن اهللا ھو الحكم و إلیھ [ یكنونھ بأبي الحكم، فدعاه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقال 
إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بینھم : فقال] الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ 

، فمالك من !ما أحسن ھذا: [هللا صلى اهللا علیھ وسلمفقال رسول ا. فرضى كال الفریقین
فأنت أبو : [قال. شریح: قلت] فمن أكبرھم؟: [قال. لي شریح ومسلم وعبد اهللا: قال] الولد؟
  ].شریح

  :اتفاق التحكیم والقوة الملزمة لھذا االتفاق) ٣

ار ألحكام التحكیم نظام شرعي وقانوني لتسویة المنازعات تعترف بھ الدولة من خالل اإلقر
التحكیم بذات األثار القانونیة التي تثبت إلى الحكام الصادرة من محاكم الدولة وأقضیتھا 
المختلفة، ومصدر التحكیم یكمن في اتفاق األطراف علیھ، وھذا االتفاق ھو من یحدد نطاقھ 

  .ومداه، ومنھ یستمد المحكمون سلطاتھم للفصل في النزاع

عقود القانون الخاص ولكنھ ذو طبیعة خاصة ونظرًا إلى ھذه واتفاق التحكیم یعتبر عقد من 
الطبیعة الخاصة فإن للتحكیم خصوصیات یتمیز بھا عن غیره من العقود، سواء فیما یتعلق 
بطبیعتھ القانونیة، أو بشروط صحة انعقاده، أو بالصورة التي یتخذھا ھذا االتفاق، أو بطبیعة 

  .االلتزام الناشئ عنھ

یة أثر العقد تساؤًال عن إمكانیة امتداد آثار اتفاق التحكیم إلى غیر من وقع ویثیر مبدأ نسب
علیھ، ویقصد باالمتداد ھنا إمكانیة إضافة شخص آخر إلى اتفاق التحكیم لم یكن قد وقع علیھ 

  . لیكون ملزمًا بھ مع أطراف العقد الذین وقعوا علیھ في البدایة
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دولي ظھرت اجتھادات فقھیھ وقضائیة حدیثة تتجھ إلى والحقیقة أنھ مجال التحكیم التجاري ال
مد آثار اتفاق التحكیم إلى غیر الموقعین علیھ، ومن ذلك على سبیل المثال ـــــ وعلى ما 
سنرى من خالل ھذا البحث ـــــ مد أثر اتفاق التحكیم الذي تبرمھ شركة إلى الشركات أخرى 

جموعة شركات واحدة، وذلك على الرغم التي تشترك معھا في نشاط اقتصادي واحد تحت م
من أن ھذه الشركات األخرى، والتي لكن منھا شخصیة اعتباریة مستقلة وممثل یعبر عن 

  .ارادتھا لم تكن موقعة على اتفاق التحكیم

ومن االتجاھات المعاصرة أیضًا مد أثر اتفاق التحكیم الى الغیر الذي لم یوقع على العقد 
، ولكنھ تدّخل فیھ وساھم في تنفیذه على نحو حقق لھ استفاد من المتضمن الشرط التحكیمي

ذلك العقد، فكان الزما أن یتحّمل تبعة تدخل في ھذا العقد ومساھمتھ في تنفیذه، بأن یمتد إلیھ 
  .الشرط التحكیمي
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  املبحث األول

  )النطاق الشخصي لشرط التحكيم(

  د وم

دد العاقدان أو األطراف المتعاقدة الذین تنصرف النطاق الشخصي للعقود بصفة عامة یتح
إلیھم األثار الشرعیة للعقد، ویخضعون لقوتھ الملزمة، فالقاعدة الشرعیة ھي أن العقد ال یلزم 

  .إال أطرافھ فقط دون غیرھم، وھو ما یطلق علیھ مبدأ نسبیة أثر العقد

لعقد ومفاده أن الحقوق ولكن ھناك مبدأ مقابل لمبدأ نسبیة أثر العقد، ھو مبدأ حجیة ا
  وااللتزامات المترتبة على العقد یحتج بھا من وعلى الغیر

وعلى ضوء ما تقدم فإن النطاق الشخص للعقود یتأثر بانتقال العقد أو امتداده من أطرافھ إلى 
الغیر وھو ما سوف نتناولھ بإذن اهللا في ھذا المبحث حیث سوف نبین النطاق الشخص 

ن مدى خضوعھ من عدمھ للقواعد العامة التي تحكم العقد وذلك في ضوء التفاق التحكیم لبیا
  .الخصوصیة التي یتمتع بھا االتفاق

  اطب اول

    أر اق ام

  :تمھید وتقسیم

عرفنا أن ھذا المبدأ مقتضاه أن العاقدان أو األطراف المتعاقدة ھم فقط دون غیرھم الذین 
ت التي تنشأ عن العقد، وأن اتفاق التحكیم عقد یخضع بحسب یتلقفوا الحقوق وااللتزاما

األصل لمبدأ النسبیة سالف اإلشارة إال أننا علینا مالحظة الطبیعة الخاصة لھذا االتفاق عند 
إعمال مبدأ نسبیة العقد وبصفة خاصة فیما یتعلق بتحدید مفھوم الطرف والغیر في ھذا 

الطرف في : لذلك سنتناول في ھذا المطلب مفھوم كًالاالتفاق وبنسبیة األثر المترتب علیھ، و
    .اتفاق التحكیم، وكذلك الغیر في شرط التحكیم
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  الفرع األول

  الطرف في اتفاق التحكیم

المنشآن للعقد والشارع " العاقد أو األطراف المتعاقدة وفقًا لفقھاء الشریعة اإلسالمیة ھما 
بأنھ النتیجة أو ھو الحاصل من " ھ الجرجاني وأثر العقد كما عرف" ١یرتب علیھ آثار العقد

ویعرف الطرف في النظم المقارنة بأنھ ھو كل من اتجھت ارادتھ على إنشاء التزام ." الشيء
أو نقلھ أو تعدیلھ أو زوالھ، وتشترط الشریعة اإلسالمیة في الطرف المتعاقد أنھ تتوافر لدیھ 

ھي صالحیة الشخص " فقھاء الشریعة  عند واألھلیةاألھلیة الالزم إلبرام التصرفات، 
لاللتزام؛ وااللتزام بمعنى أن یكون الشخص صالحًا ألن یلزمھ حقوق تجاه غیره وتثبت لھ 

الطرف بالوصف السابق إذن ال ینطبق إال على كل من یفصح عن إرادة ." ٢حقوق قبل غیره
فقھ یتوسع في حرة متطابقة مع إرادة أخرى نحو إحداث أثر یقره الشرع، إال أن بعض ال

مفھوم الطرف في العقد لتشمل الخلف العام والخلف الخاص لألشخاص المتعاقدة، بل أن 
جانب منھم یعتبر أن الدائنین طرف في العقد بالنظر إلى أن آثاره تؤثر بطریق غیر مباشر 

 .في حقوقھم

ي شأن التساؤل عما إذا كان اتفاق التحكیم، في ضوء، خصوصیتھ، یخضع للقواعد العامة ف
  تحدید مفھوم الطرف في العقد، أم أن تلك الخصوصیة تحول دون إنزال ھذه القواعد علیھ؟

  : وھو ما سنحاول اإلجابة عنھ فیما یلي

  الغصن األول

  الطرف المتعاقد باألصالة

  :اتفاق التحكیم في الشریعة اإلسالمیة ونظام التحكیم السعودي -

." تولیة خصمین حكمًا یحكم بینھم" یة على أنھ یعرف اتفاق التحكیم في الشریعة اإلسالم
اتفاق طرفي خصومة معینة على تولیة من یفصل في " ویعرفھ مجمع الفقھ اإلسالمي بأنھ 

من المادة ) ١( وقد عرفت الفقرة رقم ٣."منازعة بینھما بحكم ملزم یطبق الشریعة اإلسالمیة
) ٣٤/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم األولى من نظام التحكیم في المملكة العربیة السعودیة

اتفاق بین طرفین أو أكثر على أن ُیحیال إلى " ه اتفاق التحكیم على أنھ ٢٤/٥/١٤٣٣بتاریخ 
التحكیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بینھا في شأن عالقة 

                                                           

، ١٩٩٦ الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة، اإلم�ام محم�د أب�و زھ�رة، دار الفك�ر العرب�ي ط               -١
 .٩١ص 

 .٩٢ابق، ص  الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة، مرجع س-٢
 الع�دد الث�اني الع�شرون،    – أثر التحكیم في الفقھ اإلسالمي، بحث منشور ف�ي مجل�ة ال�شریعة والق�انون        -٣

 . ١٠٢ ھــ، ص ١٤٢٥عبد المجید محمد، ذو القعدة /اعداد الدكتور
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التحكیم في ضوء شرط نظامیة محددة، تعاقدیة كانت ام غیر تعاقدیة، سواء أكان اتفاق 
  ." تحكیم وارد في عقد أم في صورة مشارطة تحكیم مستقلة

  :اشتراط الكتابة النعقاد اتفاق وفقًا لنظام التحكیم السعودي -

 وكما سبق – وفي ضوء ما تقدم، وعلى ھدى القواعد العامة، فإن الطرف في اتفاق التحكیم 
م باآلثار الناشئة عن ھذا االتفاق، ویشترط أن  ھو كل من اتجھت إرادتھ إلى االلتزا–أن بینًا 

من المادة التاسعة من ) ٢(تفرغ ھذه اإلرادة في شكل مكتوب على النحو الورد في الفقرة 
یجب أن یكون " ھــ ١٤٣٣في ) ٣٤/م(نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي 

  . " اتفاق التحكیم مكتوبًا، وإال كان باطًال

أنھ یكون اتفاق التحكیم مكتوبًا إذا تضمنھ محرر : " من ذات المادة) ٣(ة واردفت الفقر
صادر من طرفي التحكیم أو إذا تضمنھ ما تباداله من مراسالت موثقة، أو برقیات، أو 
غیرھا من وسائل االتصال اإللكترونیة، أو المكتوبة، وتعد اإلشارة في عقد ما، أو اإلحالة 

ط تحكیم، بمثابة اتفاق تحكیم، كما یعد في اتفاق التحكیم فیھ إلى مستند یشتمل على شر
المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقیة دولیة، او أي وثیقة أخرى 

  ." تتضمن شرط تحكیم إذا كانت اإلحالة واضحة في اعتبار ھذا الشرط جزءًا من العقد

ى كل من ورد ذكره فیھ، ولو كان موقعًا وعلى ما تقدم فإن الطرف في العقد ال ینصرف إل
علیھ، فالفیصل في تحدید الطرف أن إرادة الموقع على العقد قد انصرفت إلى ترتیب األثر 

  .القانوني لھذا االتفاق

  :معیار اإلرادة إلسباغ وصف الطرف في اتفاق التحكیم -

م ولحساب شخص آخر ولذلك، كما سوف یبین الحقًا، فإن من یقوم بإبرام اتفاق التحكیم باس
فإنھ ال یكون طرفًا في اتفاق التحكیم، ألن إرادتھ لم تتجھ إلى ذلك، بل أنھ ابرم ھذا االتفاق 

  .بالنیابة عن شخص أخر ولحسابھ

  : الشاھد على العقد ال یعتبر طرفًا في اتفاق التحكیم-

م تتجھ إلى االلتزام  ال یعتبر طرفًا في اتفاق التحكیم من وقع علیھ بوصفھ شاھد ألن ارادتھ ل 
بما یرتبھ العقد من أثار، وقد یظن البعض ان عدم اعتبار الشاھد على عقد اشتمل على اتفاق 
التحكیم، طرفًا في ھذا االتفاق، مسألة بدیھیة وال یمكن أن یثور بسببھا خالف عملي، 

  ر الشاھد فالحقیقة أنھ مخطئ ألن الواقع العملي یدعوا إلى ضرورة التأكید على عدم اعتبا
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 تدور ١على عقد اشتمل على اتفاق تحكیم طرفًا فیھ، ففي تطبیق عملي في الدعاوى التحكیمیة
وقائعھا في أن إحدى شركات اإلنتاج اإلعالمي كانت قد تعاقدت مع أحد مقدمي البرامج 
التلیفزیونیة بغرض إنتاج برنامج ساخر تتحمل الشركة كافة نفقاتھ على أن تحوز كافة حقوق 

ستغاللھ المالیة، وتضمن ھذا العقد النص على اختصاص القضاء بنظر أي منازعات تنشأ ا
عن تنفیذ ھذا العقد، والحقًا أبرمت الشركة المنتجة للبرنامج عقدًا آخر مع إحدى المحطات 
التلیفزیونیة الفضائیة الستغالل حقوق بث البرنامج على ھذه القناة الفضائیة، وقد تضمن 

شرط تحكیم، وقد تضمن العقد األخیر بین الشركة المنتجة والقناة التلیفزیونیة العقد األخیر 
  .الفضائیة توقیع مقدم البرنامج على ھذا العقد بصفتھ شاھدًا على العقد

وقد قع الخالف بین الشركة المنتجة والمحطة الفضائیة قامت على إثره الشركة المنتجة 
حكیمیة ضدھا تطالبھا فیھا بالتعویض عن بفسخ التعاقد مع المحطة، وأقامت دعوى ت

األضرار التي أصابتھا من جراء اإلخالل ببنود العقد، وفي المقابل أقامت المحطة الفضائیة 
دعوى مقابلھ بالتعویض عن األضرار المادیة واألدبیة التي أصابتھا من جراء إخالل 

                                                           

 مرك�ز الق�اھرة اإلقلیم�ي    ٢٠١٣ ل�سنة  ٩٤١ـ أنظ�ر الحك�م التحكیم�ي ال�صادر ف�ي ال�دعوى التحكیمی�ة رق�م                ١
حكیم التجاري الدولي، وأنظر أیضًا الحكم الصادر من محكمة استئناف القاھرة في دعاوى بط�الن الحك�م       للت

 ق اس��تئناف الق��اھرة، وأنظ��ر أی��ضًا حك��م محكم��ة   ١٣٢ ل��سنة ١٤، ١٢، ١١التحكیم��ي س��الف البی��ان أرق��ام  
  ١٣/٣/٢٠١٨ ق الصادر بجلسة ٨٦، لسنة ٣٢٩٩، ٣١٠٠، ٢٦٩٨النقض في الطعون أرقام 

أن الط��اعن عن��دما وق��ع كط��رف ف��ي عق��د    : " ق��د أوردت محكم��ة ال��نقض الم��صریة ف��ي حیثی��ات حكمھ��ا     و
 مع المطعون ض�دھا األول�ى اتف�ق معھ�ا عل�ى ح�سم خالفاتھم�ا ع�ن طری�ق اللج�وء إل�ى محكم�ة              ١/٧/٢٠١٢

ط  المبرم بین ط�رفین فق�   ٢٥/٧/٢٠١٢الجیزة بعیدا عن التحكیم الدولي، وأنھ عندما وضع توقیعھ على عقد            
  .ھما الطاعنة والمطعون ضدھا األولى كان جلیا أن اسمھ لم یرد في دیباجة ھذا العقد كأحد أطرافھ

وأوضحت الحیثیات أن ھذا العق�د ل�م یك�سبھ أي ح�ق م�ن الحق�وق وإنم�ا وق�ع علی�ھ ب�صفتھ ش�اھدا وم�صادقا                           
قی�ع عل�ى بع�ض بن�ود العق�د      وضامنا لتنفیذ التزاماتھ ھو، والتوقیع بھ�ذه ال�صفة یقط�ع باتج�اه إرادت�ھ إل�ى التو                

 .وھي تلك المتعلقة بتنفیذ التزاماتھ ھو دون غیرھا من البنود األخرى
 ١/٧/٢٠١٢وأوردت المحكمة أن القول بضمانھ لتنفیذ التزاماتھ المنصوص علیھا ف�ي العق�د األول الم�ؤرخ      

عل�ى ن�سختین    ٢٥/٧/٢٠١٧ھو في واقع األمر ذكر لمفھوم وتحصیل لحاصل، واقت�صر تحری�ر ھ�ذا العق�د             
أصلیتین فقط لطرفیھ الحقیقیین وكل ذلك یفسر سبب تراض�ى األط�راف ف�ي مجل�س العق�د عل�ى ع�دم وض�ع                
اسمھ في دیباجة العقد كطرف ثالث ووقع علیھ بھذه الصفة، فإن ھذا االتفاق ل�م یت�ضمن اإلش�ارة إل�ى ش�رط       

 .بصیرةالتحكیم بما یقطع بأنھ كان یستخدم إرادتھ عند توقیع العقود عن بصر و
 المتعل�ق بتوس�یع نط�اق الح�ق     ٢٤/٢/٢٠١٣وتابعت المحكمة في حیثیاتھ�ا أن االتف�اق التكمیل�ي الم�ؤرخ ف�ي         

الحصري لعدد مرات عرض البرنامج والنطاق الجغرافي لھ والموقع علیھ م�ن طرفی�ھ وح�دھما حاس�ما ف�ي        
 العقد وملحقھ األول لتأكید  مالحقة، وإنما كان وجوده في ھذا      ٢٥/٧/٢٠١٢أنھ لم یكن طرفا معھما في عقد        

 ث��م لتأكی��د  ١/٧/٢٠١٧التزامات��ھ تج��اه المطع��ون ض��دھا األول��ى باعتبارھ��ا المتعاق��د الوحی��د مع��ھ ف��ي عق��د       
 إذ ل��و ك��ان طرف��ا حقیقی��ا ف��ي عق��د  ٩/١٢/٢٠١٢م��سئولیتھ القانونی��ة وح��ده ع��ن محت��وى البرن��امج ف��ي عق��د   

 . كذلك٢٣/٢/٢٠١٣ لوجب حتما توقیعھ على العقد المؤرخ في ٢٥/٧/٢٠١٢
وتابعت الحیثیات، أن المطعون ض�دھا لج�أت إل�ى التحك�یم إعم�اال ل�شرط التحك�یم فل�م یك�ن م�دعًیا معھ�ا ف�ي                
القضیة التحكیمیة وعندما قامت باختصامھ الطاعنة ھ�و والمطع�ون ض�دھا األول�ى ف�ي التحك�یم المقاب�ل دف�ع                 

نھ طرفا في شرط التوقیع وأن توقیع�ھ ك�شاھد   بعدم اختصاص ھیئة التحكیم بنظر النزاع بالنسبة لھ باعتبار أ    
وضامن لتنفیذ التزاماتھ، وھو ما ال یشیر من قری�ب أو م�ن بعی�د إل�ى ان�صراف إرادت�ھ إل�ى االلت�زام ب�شرط                

 .التحكیم
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منتجة ومقدم البرنامج واثناء الشركة المنتجة بالتزاماتھا التعاقدیة، اختصمت فیھا الشركة ال
بعدم اختصاص ) الذي وقع على العقد كشاھد(انعقاد خصومة التحكیم دفع مقدم البرنامج 

ھیئة التحكیم بنظر الدعوى التحكیمیة بالنسبة لھ لكونھ لم یوقع على العقد المبرم بین الشركة 
ھ إلى االلتزام باتفاق والمحطة والمتضمن شرط التحكیم، إال بوصفھ شاھد وأن إرادتھ لم تتج

  .التحكیم

إال أن رفضت ھیئة التحكیم الدفع وحكمت بأغلبیة أعضائھا بإلزام شركة اإلنتاج بمبلغ 
خمسون ملیون جنیھ مصري كتعویض عن األضرار التي أصابتھا، وبإلزام مقدم البرنامج 

ة كتعویض عن األضرار التي أصابت المحط) خمسون ملیون جنیھ مصري(بمبلغ مماثل 
الفضائیة، لم ترتض شركة اإلنتاج ومقدم البرنامج الحكم التحكیمي فطعنا علیھ بالبطالن أمام 
محكمة استئناف القاھرة التي قضت ببطالن حكم التحكیم، فطعنت المحطة الفضائیة على 
حكم محكمة استئناف القاھرة بالبطالن بطریق النقض، فقضت محكمة النقض المصریة 

 حكم التحكیم باطًال فقط بالنسبة لمقدم البرنامج وصحیحًا اعتبرت أنبإلغاء ھذا الحكم و
بالنسبة لشركة اإلنتاج اإلعالمي وارست مبدأ ھام مفاده أن اتفاق التحكیم ال یصح، إال إذا 
ثبت أن األطراف اتجھوا إلیھ بإرادة واضحة ویقین قاطع، وأن توقیع أحد األطراف على 

رط التحكیم الموجود فیھ طالما أن إرادتھ لم تتجھ لقبول العقد بصفتھ شاھدًا ال یلزمھ ش
  .الشرط

  الغصن الثاني

  الطرف المتعاقد بالنیابة

  : النیابة في الشریعة اإلسالمیة وآثارھا-

بإبرام االتفاق باسم ولحسابھ شخص آخر ) الوكیل(النیابة في العقود ھي قیام شخص یسمى 
الحقوق (قد انصرف اثار العقد الشرعیة ویترتب على ذلك انعقاد الع) الموكل(یسمى 

  .إلى الموكل دون وكیلھ) وااللتزامات

والنیابة في الشریعة اإلسالمیة تكون كافة حقوق اآلدمیین المتعلقة بالمال أو ما یجري مجراه 
فتتم في جمیع البیوع، والفسوخ من البیوع واإلجارة والقرض والرھن والكفالة والحوالة 

إلعارة والصلح والوكالة والوقف والوصایة والمجاعلة والمساقة والودیعة والھبة وا
والمزارعة والنكاح والخلع وغیرھا وفي العتق والكتابة والطالق واإلقرار والدعاوى 

 ى واإلجابة عنھا وفي طلب األیمانوالخصومات ودعاوى الحقوق وفي سماع الدعاو



 - ٣٨٠٣ -

ق بالموكل مطلقًا سواء كان العقد مما أن حقوق العقد تتعل" ویترتب علیھا شرعًا .  ١الواجبة
  ." ٢یصح اضافتھ إلى الوكیل او ال یصح إضافتھ إال إلى الموكل كالنكاح

  : النیابة عن الشخص الطبیعي في ابرام اتفاق التحكیم-

انھ قد ال یكون ممكنًا في بعض األحیان، : والفرض في حالة النیابة في ابرام اتفاق التحكیم
 التحكیم بین األطراف باألصالة عن أنفسھم فإن الشخص یمكنھ إبرام اتفاق أن یتم إبرام اتفاق

التحكیم بواسطة الممثل أو الوكیل أو النائب عنھ، الذي یتولى إبرام العقد باسم ولحساب 
ویصح أن ینعقد اتفاق التحكیم وفقًا لنظام . موكلھ بحیث تنصرف إلیھ وحده آثار ھذا االتفاق

ابة أو الوكالة عن األصیل، فقد نصت الفقرة األولى من المادة العاشرة التحكیم السعودي بالنی
ال یصح اتفاق "  ھــــ ١٤٣٣من نظام التحكیم في المملكة العربیة السعودیة الصادر في عام 

التحكیم إال ممكن یملك التصرف في حقوقھ سواء كان شخصًا طبیعیًا أو من یمثلھ أو شخصًا 
  ."  اعتباریًا

میزة للنیابة أن التعبیر الذي یصدر من النائب، إنما ھو تعبیر عن إرادتھ ھو ولیس والسمة الم
  .عن إرادة األصیل

ویشترط إلبرام اتفاق تحكیم، باعتباره تصرفًا قانونیًا، من خالل النائب عن شخص األصیل 
 وإن كان ال یجوز للوكیل تضمین العقد الموكل في: "وجود وكالة خاصة لذلك فقد قضي بأنھ

إبرامھ شرطًا للتحكیم إال بناء على توكیل خاص من الموكل یخولھ ذلك، إال أنھ متى أجازه 
الموكل، فإنھ یتعین علیھ التقید بھذا الشرط، فاإلجازة الالحقة لشرط التحكیم تعبر كالوكالة 

  ). ٣(السابقة حال تحریر العقد المتضمن شرط التحكیم 

نظام المرافعات المدنیة والتجاریة المصري بأنھ  من ٧٦وقد نصت على ذلك أیضًا المادة 
وھو ویعتبر ھذا " ال یصح بغیر تفویض خاص اإلقرار بالحق المدعى بھ وال التحكیم "

 من النظام المدني ٧٢٠/١النص في النظام المصري مماثًال ایضًا لما تضمنتھ المادة 
اإلدارة وبوجھ خاص البد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال : "المصري من أنھ

  "في التحكیم،

                                                           

 مجلة األحكام الشرعیة على مذھب اإلمام أحمد بن حنب�ل، دراس�ة وتحقی�ق عب�د الوھ�اب إب�راھیم أب�و                    -١
 ص ١٩٨١ج�دة المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة طبع�ة      ) تھام�ة (م�د عل�ي، دار ن�شر   سلیمان ومحمد إب�راھیم أح  

٣٤٧ 
 .٣٥٠ مجلة األحكام الشرعیة على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ص -٢
، والحك�م من�شور عل��ى موق�ع المعھ��د    ٢٠١٦، ل��سنة ٥٤٦ـ� حك�م محكم��ة تمیی�ز أب�و ظب��ي، الطع�ن رق�م       ٣

 http://www.aifica.comالعربي األمریكي، 
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  : النیابة عن الشخص االعتباري في ابرام اتفاق التحكیم-

أما الشخص االعتباري، فإن اتفاق التحكیم یتم إبرامھ عن طریق من یمثلھ قانونًا شریطة أن 
یكون للشخص االعتباري وجود قانوني وأن تكون صفة الممثل القانوني عنھ قد تم اكتسابھا 

و صحیح القانون، وأن یتم التصرف باسم ولحساب الشخص االعتباري، وعلى ذلك، على نح
فال ینصرف أثر اتفاق التحكیم إلى الشخص االعتباري، وإنما إلى ممثلھ، إذا كان ال وجود لھ 

  .١بأن كان شركة أو مجموعة شركات وھمیة

نما یباشر ویرى جانب الفقھ في جمھوریة مصر العربیة أن ممثل الشخص االعتباري إ
، ولذلك فإن التعاقدات التي ٢مھامھ باعتباره عضو في الشخص االعتباري ولیس نائبًا عنھ

یجریھا تعتبر صادرة من الشخص االعتباري ذاتھ، ومن ثم فال یعتبر الممثل القانوني 
للشخص االعتباري طرفًا بشخصھ في التعاقدات التي یجریھا نیابة عن الشخص االعتباري، 

ال صفتھ في تمثیل الشخص االعتباري ال یؤثر على صحة التعاقدات التي أجراھا كما أن وز
  .قبل زوال صفتھ

وعلى ھدى ما تقدم فإنھ یثور التساؤل حول ما إذا كان یلزم أن وجود نص خاص في عقد 
  الشركة، أو نظامھا األساسي یخولھ للمثل القانوني لھا الحق في عقد اتفاق التحكیم، أم ال؟ 

ل الشخص االعتباري في حالة شركات التضامن أو شركة التوصیة البسیطة أو إن لممث
التوصیة باألسھم أو شركة المساھمة او الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو الشركة ذات 
رأس المال القابل للتغیر أو الشركة التعاونیة سلطة واسعة في إدارة الشركة في حدود ما 

في عقد انشاءھا أو نظامھا األساسي وبما تستلزمھ یسمح بھ غرضھا المنصوص علیھ 
مصلحة الشركة، ولھذا فإن لممثل الشخص االعتباري أن یبرم اتفاق التحكیم نیابة عن 
الشركة، ولو لم یفوض في ذلك صراحة، ما لم یمنعھ في ذلك عقد الشركة أو نظامھا 

  .األساسي

حكیم السعودي الصادر ومع أنھ یالحظ أنھ في خصوص شركة التضامن أن نظام الت
 ھــ قد تناول بشكل صریح سلطة ١٣٨٥ مارس عام ٢٢بتاریخ ) ٦/م(بالمرسوم الملكي 

المدیر المسؤول عن شركة التضامن في طلب التحكیم وقید سلطتھ في اللجوء إلى التحكیم، 
   وھو ماان یكون ذلك في مصلحة للشركة،وبداللة االقتضاء سلطتھ في ابرام اتفاق التحكیم، 

للمدیر ان یباشر جمیع " من مواد اصدار نظام الشركات السعودي ) ٢٩(نصت المادة 
أعمال اإلدارة العادیة التي تدخل في غرض الشركة ما لم ینص عقد الشركة على تقیید 

یطلب التحكیم اذا كان أن سلطتھ في ھذا الخصوص، ولھ أن یتصالح على حقوق الشركة أو 
  " ،،، في ذلك مصلحة للشركة

                                                           

١- -Sentence  C.C.I.n’ ٤٩٢٢/١٩٨٩. cIunet – ١٩٨٩ obs – Abarez .  مشار إلیھ في
 .٤٨محمد نور شحاتھ، مرجع سابق، ھامش ص / د
 .٥٦٦، ص ١٩٩٩مبادئ القضاء المدني، دار الثقافة الجامعیة، طبعة " وجدي راغب /  ـ د٢
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اما في خصوص شركة المساھمة، فالوضع بالنسبة لھا یختلف عن شركة التضامن، حیث ان 
نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، قد خول مجلس إدارة الشركات المساھمة أوسع 
السلطات في إدارة الشركة وال یوجد ما یقید ھذه السلطة إال ما ورد النص علیھ في المادة 

مع مراعاة االختصاصات المقررة " لشركات في المملكة العربیة السعودیة من نظام ا) ٧٣(
للجمعیة العامة یكون لمجلس اإلدارة أو سع السلطات في إدارة الشركة كما یكون لھ في 
حدود اختصاصھ أن یفوض واحدًا أو أكثر من أعضائھ أو من الغیر في مباشرة عمل أو 

دارة عقد القروض التي تجاوز اجالھا ثالث على أن ال یجوز لمجلس اإل. اعمال معینھ
سنوات أو بیع عقارات الشركة أو رھنھا أو بیع متجر الشركة أو رھنھ أو ابراء مدیني 
. الشركة من التزاماتھم إال إذا كان مصرحًا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فیھ

لمجلس القیام بالتصرفات وإذا لم یتضمن نظام الشركة أحكام في ھذا الخصوص فال یجوز ل
المذكورة إال بإذن من الجمعیة العامة العادیة وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبیعتھا 

  ."في أغراض الشركة

من نظام الشركات السعودي، أن المشرع حظر على مجلس ) ٧٣(ویالحظ في نص المادة 
 العملیات، على نحو ما تقدم، إدارة الشركة المساھمة القیام بمناسبة ادارتھ للشركة ببعض

لیس من بینھا ابرام اتفاق التحكیم، مما یعني وفقًا للقاعدة الشرعیة أن األصل في األشیاء 
اإلباحة واالستثناء ھو الحظر، أن مجلس إدارة الشركات المساھمة لھ ابرام اتفاق التحكیم 

حاجة ألن یكون مصرح بالنیابة عن الشركة دون حاجة إلذن من الجمعیة العمومیة او دون 
لھ بذلك في نظامھا األساسي، ھذا بحسب األصل ما لم یكن قد ورد في نظام الشركة النص 

  . على خالف ھذا األصل

ونشیر في ھذا الصدد أن الفقھ الفرنسي یرى أن طبیعة اتفاق التحكیم في مجال التجار 
اق التحكیم باعتبار أن الدولیة ال تتفق مع ضرورة استلزام وجود وكالة خاصة في عقد اتف

ھذا االتفاق من التصرفات المعتادة للشركات التجاریة على الصعید الدولي، ومن ثم فإن 
) ٢(، وتطبیقًا لذلك فإن محكمة النقض الفرنسیة )١(الوكالة العامة تكفي لصحة إبرامھ 

ة بأنھ یجوز لمدیر الشركة الذي یمنحھ مجلس اإلدارة بعبارة عامة سلطة إدار" قضت 
الشركة أن یقوم بإبرام اتفاق التحكیم نیاب عن الشركة، ولو لم یوكل في ھذا العمل على وجھ 

  . "التعیین

                                                           

  .٤٦٨ .no .٢٧٢ .Ph. Fauchard. E. Gaillard. B. Goldman., op. cit. P ـ ١
مح�سن ش�فیق، التحك�یم التج�اري ال�دولي، ص      / ، مشار إلی�ھ ف�ي مؤل�ف د      ٢٥/٥/١٩٥٩ـ نقض فرنسي    ٢

   -١١٤ بند ١٠٣
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  الغصن الثالث

  أطراف أخرى في اتفاق التحكیم

 :الخلف العام لألطراف المتعاقدة في اتفاق التحكیم: أوًال

ریعة اإلسالمیة مصطلح الخلف العام ھو مصطلح حقوقي معاصر، ولم یستخدمھ فقھاء الش
القدامى، وإنما كانوا یستخدمون لفظ مرادف لھ ھو الوارث أو الموصى لھ بجزء من مجموع 

بأنھ الشخص الذي یقوم مقام مورثھ : ویعرف فقھاء الشریعة اإلسالمیة الخلف العام ١التركة
 او  وھناك قاعدة فقھیة مفادھا أن كل ما كان ماًال٢في كل أموره وتركتھ بأمر من الشارع

متعلقًا بمال انتقل إلى الورثة، وألن المال یورث فإن ما یتعلق بالمال من خیار وعمل یورث 
ایضًا، ویجمع الفقھاء ان الحقوق الشخصیة أو الذاتیة للمورث ال تنتقل إلى الورثة إال أنھم 

كن اختلفوا في وضع ضوابط لتحدید تلك الحقوق، فیرى الحنابلة والحنفیة كل الحقوق إذا لم ت
ماًال فھي حقوق شخصیة تتعلق بمشیئة وارداتھ الوارث، وألن مشیئتھ صفة ال یحتمل أن 

  .٣تنتقل إلى غیره، وإنما یورث ما یحتمل االنتقال إلى الورثة

یعتبر الخلف العام بأنھ كل من یخلف الشخص في كامل ذمتھ المالیة : وفي النظم الوضعیة
.  المتعلقة بالمیراث والتي تنظمھا الشریعة اإلسالمیةبحقوقھا والتزاماتھا مع مراعاة القواعد

ویثور التساؤل ھل یمكن اعتبار الخلف العام طرفًا في اتفاق التحكیم؟ ولعل السبب الذي یثیر 
ھذا التساؤل ھو ما تنص علیھ المادة الحادیة واألربعون من نظام التحكیم السعودي الصادر 

حكیم بموت أحد طرفي التحكیم أو فقد أھلیتھ ما لم ال تنتھي إجراءات الت"  ھـــ ١٤٣٣عام 
یتفق من لھ صفة في النزاع مع الطرف اآلخر على انتھائھ، ولكن یمتد المیعاد المحدد 
للتحكیم ثالثین یومًا، ما لم تقرر ھیئة التحكیم تجدید المدة مدد مماثلة أو یتفق طرفا التحكیم 

  ."  على غیر ذلك

م ینتقل إلى ورثتھ الذین ھم خلف عام لسلفھم وھو العاقد أو ومعنى ذلك أن اتفاق التحكی
الطرف في اتفاق التحكیم، لكن علینا مالحظة ما تنص علیھ المادة العاشرة من نظام التحكیم 

ال یصح االتفاق على التحكیم إال ممن یملك التصرف -١" بالمملكة العربیة السعودیة من أنھ 
وھو األمر الذي ."    أم شخصًا اعتباریًا– أو من یمثلھ في حقوقھ سواء أكان شخصًا طبیعیًا

  ماذا إن كان ورثة أحد العاقدین غیر راشدین؟ : یثیر تساؤل آخر ھام وھو

                                                           

 حق��وق الغی��ر ف��ي العق��ود المالی��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي والق��انون الم��دني، ح��سن محم��د، دار الجامع��ة       -١
 .٢١ ص ٢٠٠٤الحدیثة، ط 

دار الكت�ب  - أثر الوفاة على عقد الوكالة في الفقھ اإلسالمي والقانوني المدني، دراسة مقارنة، بیروت             ٢-
:   من������������������شور عل������������������ى اإلنترن�����������������ت عل������������������ى ال������������������رابط ٢١، ص ٢٠١٧العلمی�����������������ة  

https://books.google.dz/books?isbn=٢٧٤٥١٨٨٣٩٩ 
 مشار إلیھ ف�ي  ١٤ -١٣، ص ١٩٩٣وت  السرخسي ، شمس الدین المبسوط، دار الكتب العلمیة ـ بیر ٣-

 .٢٨ ص ١اثار العقد بالنسبة إلى الخلف العام والخاص، مرجع سابق، ھامش رقم 
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 قد تناول ھذا الفرض ١٩٩٢ لسنة ٢٢والحقیقة أن نظام التحكیم الیمني الصادر برقم 
ي التحكیم بوفاة أحد ال ینقض: " منھ على أنھ١٢بالمعالجة على النحو الذي نصت المادة 

الخصوم، وإذا كان في الورثة ناقص أھلیة، فإن التحكیم ینقضي، إال إذا استمر فیھا ولیھ أو 
وصیھ أو أذنت فیھ المحكمة للمنوب عنھ باالستمرار فیھ، ویتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم 

  .أھلیتھ قبل صدور حكم التحكیم

 ھــــ تنص على ١٤٣٣في ) ٣٤/م(م السعودي من نظام التحكی) ٢١(وأنھ لما كانت المادة 
 عن شروط العقد األخرى، وال اتفاقا مستقَالیعد شرط التحكیم الوارد في أحد العقود " انھ 

 أو فسخھ أو انھائھ بطالن شرط – الذي یتضمن شرط التحكیم –یترتب على بطالن العقد 
ولما كان ذلك وكان اتفاق ."  التحكیم الذي یتضمنھ إذا كان ھذا الشرط صحیحًا في ذاتھ

التحكیم مناطھ حسم مشكلة أو نزاع بین أطرافھ، فإن االلتزام الذي یترتب على ھذا االتفاق 
یتمثل في االلتزام باالمتناع عن اللجوء إلى المحاكم الوطنیة واللجوء إلى التحكیم بالكیفیة 

امة في شأن انتقال آثار المتفق علیھا، فإنھ ال مانع من إمضاء ما یسري على العقود بصفة ع
ھذا االتفاق إلى الخلف العام للعاقدین، ویلتزم ورثة طرفي اتفاق التحكیم باتفاق سلفھم، ولھم 
أن یتمسكوا بالدفع بعدم االختصاص القضاء الوطني لوجود شرط أو اتفاق التحكیم كًال في 

  .مواجھة

  :الخلف الخاص للطرف المتعاقد في اتفاق التحكیم: ثانیًا

صل في الفقھ اإلسالمي أن أثر العقد ینصرف إلى العاقد نفسھ وال یجوز أن یرتب العقد األ
اثاره الشرعیة في مواجھة غیر عاقدیھ، فالعاقد إذا باشر العقد لنفسھ انصرف علیھ وحده أثر 

انھ یجوز للحر العاقل  " ١ في مرشد الحیران٢٨٧العقد من حكم وحقوق، فقد ورد في المادة 
 المحجور علیھ أن یباشر أي عقد كان لنفسھ أو یوكل غیره، فمن یباشر العقد البالغ غیر

وجاء في المادة ." بنفسھ لنفسھ فھو الملزم دون غیره مما یترتب علیھ من حقوق وأحكام
  ." إنما تجري أحكام العقود في حق العاقدین وال یلتزم بھا غیرھما"  أنھ ٣٠٦

 مصطلح الخلف الخاص الذي یعرفھ الفقھ الغربي ونشیر إلى أن الفقھ اإلسالمي لم یعرف
فتحدد مركز الخلف الخاص بالنسبة . ولم یعالج الخالفة الخاصة في العقد في نظریة العامة

  .للعقد الذي أبرمھ سلفھ لم یكن محل للمعالجة في الفقھ اإلسالمي بصورة مستقلة

 " ٢ عبد الرزاق السنھوريولكن جاء في مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي للعالمة رحمھ اهللا
 – على التحدید الذي عرفنا في الفقھ الغربي –ان الخلف الخاص في الفقھ اإلسالمي 

ینصرف بوجھ عام أثر العقد الذي یبرمھ سلفھ من حیث الحقوق المكملة للشيء ومن حیث 
ة تماثل االلتزامات المحددة للشيء كما ھو الحكم في الفقھ الغربي ویمك القول في ھذه المسأل

  .في مجموعھا ألحكام الفقھ الغربي

                                                           

 .٥٢، ص ١٨٣٨ مصر ١ مرشد الحیران إلى معرفة أحوال اإلنسان، محمد قدري باشا، ط -١
 .٤٥٨ ، ص ١ نظریة االلتزام بوجھ عام، السنھوري، مصر ، ط ٢-
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وعلى ھدى ما قد سبق، فإننا یمكن القول بأن الخلف الخاص ھو كل من یؤول إلى من سلفھ 
  .حق عین ما، كالذي یلتقي من آخر عین أو شيء على سبیل الھبة

  :وقد وضع الفقھ اإلسالمي شرطین النصراف آثار العقد إلى الخلف الخاص نجملھا فیما یلي

وقد وضع . یجب أن تكون آثار العقد تابعة للشيء المنتقل إلى الخلف الخاص: الشرط األول
الفقھ اإلسالمي أربعة معاییر للتعرف على األثار التابعة للشيء المنتقل إلى الخلف الخاص 

  :ھي

 وقد وفقًا لھذا المعیار فإن ما كان متصًال بالشيء المنتقل فإنھ ینتقل معھ،:  ـــــــ االتصال١
  .فرق المالكیة بین ما ھو ثابت فینتقل مع المعقود علیھ، وما كان منقوًال فال ینتقل

یعتبر العرف معیار لمعرفة الحقوق وااللتزامات، ألن تنزیل العقود المطلقة :  ـــــــ العرف٢
على العوائد المتعارف علیھا أصل من أصول الشریعة، ومثال ذلك الحكم في أرض بیعت 

 للغیر حیث سئل عن رجل باع قطعة ارض وعلیھا طریق الغیر فوقع النزاع في وبھا طریق
ان الحكم أن یحد : الطریق وفي مقدار اتساع ھذا الطریق ألنھ للبھائم وألشیاء غیرھا، فأجاب

بقدر ممشاه بذاتھ وبقدر ممشى بھائمھ، ألنھ یعمل بالعادة في مثل ) من الغیر(لصالح الطریق 
  .١ذلك

وھو أن تكون الحقوق وااللتزامات المستخلف فیھا من : ات الشيء المنقولــــــ ضرور٣
ضرورات الحقوق وااللتزامات المنقولة من ذمة السلف إلى ذمة الخف الخاص طبقًا للقاعدة 

والحقوق الضروریة للحق ." من ملك شيء ملك ما ھو من ضرورتھ: " الشریعة التي تقول
لى الخلف الخاص مناھا ما یكون تابعة للحق المنقول المستخلف فیھ والتي یتم انتقالھا إ

وتكون مكملة لھذا الحق، ومنھا ما یكون مقیدًا أو محددًا لھ، ویكون ذلك في االلتزامات كما 
  :یلي

ھي التي تضیف إلى عناصر الذمة المالیة لصالح الحق :  الحقوق الضروریة المكلمة١/٣
 االرتفاق اإلیجابیة التي یتم تقریرھا لعقار على مثال حقوق. المنقول فتحسنھ وتزید من قیمتھ

  .آخر كحق المرور من أرض معینة للوصل إلى األرض المنقولة

ھي تلك االلتزامات التي تنتقص : ٢ االلتزامات الضروریة المقیدة للحق المستخلف فیھ٢/٣
  .ر آخرمن قیمتھ المالیة، ومثال ذلك حقوق االرتفاق السلبیة التي یتم تقریرھا على عقا

فإنھ إذا اشترط أحد المتعاقدین على انتقال بعض الحقوق أو االلتزامات : ـــــ االشتراط٤  
  .مع الشيء المنتقل فإنھا تنتقل معھ في العقد

                                                           

 . ٣٩-٣٧، ص ٦حمد بن یحي الونشریسي، ط الغرب اإلسالمي، بیروت، ج  المعیار المعرب، أ١-
 – ١٧٥ دار اإلس�كندریة، ص  ٢٠٠١ رضا متولي وھدان، انتقال آثار العقود إلى الخلف الخ�اص، ط    ٢-

١٧٦. 
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  :أن یعلم الخلف الخاص بوجود تلك اآلثار: الشرط الثاني

اص، وذلك والمقصود بالعلم ھنا أن تكون الحقوق المستخلف فیھا معلومة لدى الخلف الخ
یأتي اذا نص على تلك الحقوق في العقد المبرم بین السلف وخلفھ الخاص، ومعلوم أنھ 
یشترط في العقود الناقلة للملكیة رضاء العاقدین على ما اشتمل علیھ العقد، ویتحقق ھذا 
الرضا بعلم الخلف الخاص بالحق المنقول إلیھ وإال أدى غیر ذلك إلى الجھالة التي تفضي 

زاع ومن المعروف أن الشریعة اإلسالمیة تحرص على سد منافذ النزاع وأسبابھ بین إلى الن
المتعاقدین، ولھذا فھي تشترط علم الخلف الخاص بالحقوق المنقولة إلیھ، ویتحقق ھذا العلم 

  .ببیان جنس ھذه الحقوق ونوعھا ألن ھذه الحقوق تزید من ذمة الخلف الخاص المالیة

النظر إلى الطبیعة الخاصة التفاق التحكیم، فیثور التساؤل فھل وعلى ھدى ما قد سلف، وب
  اتفاق التحكیم من مستلزمات الشيء أو الحق ومن ثم ینتقل إلى الخلف الخاص أم ال؟

یذھب فقھ شراح التحكیم أن اتفاق التحكیم یعتبر من مستلزمات الشيء وتوابعھ، ومن ثم فإنھ 
إذا : "ًء فإن إحدى ھیئات التحكیم قضت بأنھوقضا. ینتقل إلى الخلف الخاص ویلتزم بھ

تضمن عقد اإلیجار شرط تحكیم، فإن ھذا الشرط ینتقل إلى الخلف الخاص ألي من 
، كما وتطبیق )١"(الطرفین، إذا تنازل أحدھما عن ھذا العقد إلى شخص آخر من الغیر

كة لصاحبھا، إذا كان الطرف الذي وقع اتفاق التحكیم ھو مؤسسة فردیة مملو: "قضائي أخر
ثم تحولت ھذه المؤسسة إلى شركة ذات مسئولیة محدودة واستمرت في تنفیذ العقد المتضمن 
شرط التحكیم، فإنھا تكون قد حلت محل المؤسسة وأصبحت خلفًا لھا فیھ، وتحاج بكل ما 

  ).٢(ورد فیھ من شروط ومنھا شرط التحكیم 

  : حكیمالدائنین لألطراف المتعاقدة في اتفاق الت: ثالثًا

یعتبر من اطراف العقد طائفة الدائنون الشخصیون باعتبارھم ممن ینطبق علیھم في بعض 
الحاالت مفھوم المتعاقد أو الطرف في العقود التي یبرمھا مدینھم، فتنصرف إلیھم آثارھا 
بھذا الوصف، وذلك استنادًا لما للدائن من حق الضمان العام على أموال مدینھ، والتي تتمثل 

جموعة الوسائل التي تكفل للدائن بموجبھا حمایتھ من التصرفات التي یقوم بھا مدینھ في م
ویكون من شأنھا إضعاف ھذا الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدینھ، ومن ذلك 
الدعوى المباشرة التي یقیمھا الدائن مباشرة باسمھ ولحسابھ ضد مدین مدینھ یطالبھ فیھا بما 

دینھ نتیجة عقد أو تصرف قانوني نشأ بینھما، وكذلك الدعوى غیر في ذمتھ لصالح م
المباشرة التي یقیمھا الدائن باسم مدینھ ولحسابھ للمطالبة بحق لھ في ذمة الغیر، وذلك في 

                                                           

 مرك���ز الق���اھرة اإلقلیم���ي بت���اریخ   ٢٠٠٧ ل���سنة ٥٠٧ـ��� حك���م التحك���یم ال���صادر ف���ي ال���دعوى رق���م      ١
 .٢٢٧، ص ٢٠٠٨، یولیو ١١جلھ التحكیم العربي العدد  مشار إلیھ بم٢٠/١١/٢٠٠٧
ــ مجلة التحكیم ـ�ـ الع�دد ال�سادس،    ١٩٩٩ لسنة ٥٣٧ في الطعن رقم ٢٣/٤/٢٠٠٠ـ محكمة تمییز دبي   ٢

التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجارة الدولیة، مرجع      " فتحي والي   /  مشار إلیھ في مؤلف د     ٢٧٦ص  
 مرك��ز الق��اھرة ٢٠٠٧ ل��سنة ٥٠٧م ال��صادر ف��ي ال��دعوى رق��م   ـ حك��م التحك��ی    ١٨٢س��ابق، ھ��امش ص 

 .٢٢٧، ص ٢٠٠٨، یولیو ١١ مشار إلیھ بمجلھ التحكیم العربي العدد ٢٠/١١/٢٠٠٧اإلقلیمي بتاریخ 
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الفرض الذي یھمل فیھ المدین في المطالبة بھذا الحق، والدعوى البولیصیة أو عدم نفاذ 
 فیھا بعدم نفاذ التصرف أو التصرفات التي أجراھا التصرف التي یقیمھا الدائن ویطالب

مدینھ، ویكون من شأنھا إلحاق الضرر بھ، ومن الوسائل التي منحھا المشرع أیضًا للدائن 
دعوى الصوریة التي یقیمھا الدائن لیثبت من خاللھا صوریة العقد الذي أبرمھ مدینھ على 

  .عامنحو الغش إلخراج بعض أموالھ أو كلھا من الضمان ال

التساؤل یثور في الفرض الذي یكون التصرف الذي أبرمھ المدین قد تضمن اتفاقًا على 
التحكیم؟ الحقیقة أن اإلجابة على التساؤل السابق یقتضي التمییز بین الوسیلة التي یلجأ إلیھا 

، الدائن لحمایة الضمان العام المقر على أموال مدینھ، فإذا كان سیلتجأ إلى الدعوى المباشرة
أو الدعوى غیر المباشرة، فإن علیھ أن اللجوء للتحكیم، ألن الدائن في كال الحالتین یستعمل 
حقوق مدینھ الناشئة عن العقد، ومن ثم فإنھ في كال الحالتین لیس لھ أكثر مما لمدینھ، فیتقید 

رى بالطریق الذي اتفق علیھ مدینھ لحل النزاع الناشئ عن العقد الذي أبرمھ، ومن ناحیة أخ
فلیس للدائن أن یتمسك بالتصرف الذي أجراه مدینھ ویطالب بحقوقھ الناشئة عنھ ثم ینكر 

  ). ١(اتفاق التحكیم الوارد بھ أو یتجاھلھ

أما إذا كان الدائن سیلجأ إلى الدعوى البولیصیة أو دعوى الصوریة، فإنھ ال یتقید باتفاق 
ائن یھاجم التصرف أي أنھ ال یقره سواء التحكیم الوارد في العقد الذي أبرمھ مدینھ، ألن الد

بعدم نفاذه في مواجھتھ أو بصوریتھ بما في ذلك اتفاق التحكیم الذي تضمنھ، ومن ثم فإنھ 
  .یعتبر من الغیر في اتفاق التحكیم الذي أبرمھ مدینھ، فال تمتد إلیھ آثاره

  الفرع الثاني

  الغیر عن اتفاق التحكیم

  : اق التحكیم مفھوم الغیر بالنسبة ألثر اتف-

لما كانت القاعدة، وعلى نحو ما سلف البیان، أن آثار اتفاق التحكیم باعتباره عقدًا مثلھ مثل 
  .سائر العقود ال تنصرف إال إلى عاقدیھ وال ترتب التزامات في مواجھة الغیر

وبحكم اللزوم العقلي فإن الغیر المقصود ھنا ھم شخص غیر عاقدي اتفاق التحكیم األصلین، 
 خلفھم العام أو الخاص وال دائني ھؤالء العاقدین، فالغیر ھنا شخص ال یلزمھ اتفاق وال

  .التحكیم وال یحاج بھ قبلھ

                                                           

ـ ویمیز جانب من الفقھ بین الدعوى غی�ر المباش�رة، وال�دعوى المباش�رة وی�رى أن�ھ ف�ي الحال�ة األول�ى                   ١
ال�دعوى  (لتحكیم، وال یجوز لھ اللجوء إلى القضاء، أم�ا ف�ي الحال�ة الثانی�ة     یجب على الدائن أن یلجأ إلى ا   

/ فیج��وز ل��ھ أن یرفعھ��ا أم��ام الق��ضاء وال یلت��زم ب��شرط التحك��یم ال��ذي أبرم��ھ الم��دین أنظ��ر د       ) المباش��رة
 ٤٨٨مرج�ع س�ابق، ص   " مصطفي الجمال، وعكاشة عبد العال، التحكیم في العالق�ات الخاص�ة الدولی�ة             

 .وما بعدھا



 - ٣٨١١ -

والسؤال الذي یطرح األن من ھو الشخص الذي یعتبر غیرًا عن اتفاق التحكیم وال یلزمھ ھذا 
  االتفاق وال یحاج بھ في مواجھتھ؟ 

الفقھ نظرًا لصعوبة وضع تعریفًا لھ یحدد مفھومھ، ولذلك قد أثار معنى الغیر جدًال كبیرًا في 
 أن تحدید مفھوم الغیر یتوقف على تحدید مفھوم الطرف فیھ، لذلك البد ١فقد رأى بعض الفقھ

من بیان مفھوم الطرف في اتفاق التحكیم فالغیر في موضع معین یختلف عما یراد بھ في 
 فعلى ٢نھ في ظل نظام او قانون آخرموضع آخر كذلك فإنھ یختلف في ظل نظام معین ع

سبیل المثال فإن مفھوم العیر بالنسبة إلى مبدأ نسبیة آثار العقد یختلف عن مفھوم الغیر 
بالنسبة للتصرف الصوري، حیث یعتبر الغیر في التصرف الصوري على كل من اكتسب 

العقد ھو كل من حقًا یغایر التصرف الصوري بینما مفھوم الغیر بالنسبة لمبدأ نسبیة آثار 
  .لیس طرفًا في العقد

  : وفقًا لما یلي٣وقد وضع الفقھ معاییر ثالثة لتحدید مفھوم الغیر عن اتفاق التحكیم وذلك

  :  المعیار الشكلي:أوًال

وفقًا لھذا المعیار یعتبر طرفًا في اتفاق التحكیم كل من اتجھت إرادتھ إلى االلتزام بھ شریطة 
ة، فالكتابة ركن في اتفاق التحكیم ولیست وسیلة إلثباتھ، بینما أن تكون إرادتھ ھذه مكتوب

  .یعتبر من الغیر من لم تثبت إرادتھ في االلتزام باتفاق التحكیم كتابة

  :المعیار الموضوعي: ثانیًا

نظرًا لعدم دقة المعیار الشكلي للتمییز بین الطرف والغیر في اتفاق التحكیم اتجھ الفقھ إلى 
یر موضوعیة ال تستند على الشكل، وإنما تستند إلى أسس موضوعیة منھا محاولة تبني معای

  :معیار اإلرادة، ومعیار أثر االتفاق، المعیار المختلط، على التفصیل التالي

  .معیار اإلرادة) أ(

یقوم ھذا المعیار على أن صفة الطرف أو المتعاقد تثبت من إرادة التعاقد، فحریة التعاقد التي 
سلطان اإلرادة ھي قوام ومعیار تحدید صفة المتعاقد، ولذلك فإن المتعاقدین ال ھي نتاج مبدأ 

یلتزمون إال بإراداتھم، وال یلتزم أحد بعقد لیس طرفًا فیھ، ویرى أنصار ھذا المعیار أنھ وفقًا 
لھذا المعیار، فإنھ إلى جانب األطراف المتعاقدین أصًال فإن الطرف یأخذ حكمھ طائفتان 

ئفة األولى ھم األشخاص الممثلون، والخلف العام، وینقسم الغیر طبقًا لذات آخرتان، الطا
المعیار إلى الغیر الحقیقي وتشمل ھذه الطائفة األشخاص الذین یعتبرون أجانب عن العقد 

                                                           

  وما بعدھا٢ ، ص ١ محمد أنور شحاتھ، مفھوم الغیر في التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط ١-
 .١٩٩٢ ، دار العلوم الحدیثة، بیروت، ١ أحمد خلیل، أصول المحاكمات المدنیة و التجاریة، ط ٢-
ث ال��شرق  س��حر محم��د أحم��د در، أث��ر اتف��اق التحك��یم بالن��سبة للغی��ر، بح��ث من��شور ف��ي مجل��ة بح��و      -٣

 . األوسط، العدد التاسع واألربعون
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كلیة، إذ ال توجد أدنى رابطة بینھم، والغیر غیر الحقیقي أو الوھمي وھم طائفة من 
ا بأطراف في العقد، ومن ھؤالء الدائنون العادیون والخلف األشخاص لیسوا من الغیر ولیسو

  الخاص

  .معیار أثر االتفاق) ب(

 یقوم ھذا المعیار على التمییز بین فكرة القوة الملزمة للعقد واالحتجاج بھ، فاألثر الملزم 
حتج للعقد أو االتفاق ال ینسحب إلى الغیر فال یكسبھ حقًا و یحملھ التزاما، إال أن ھذا الغیر ی

في مواجھتھ بالعقد، فالدائن یعتبر دائنًا لمدینھ في مواجھة الجمیع مع أنھ لیس دائنًا إال للمدین 
فقط والمدین مدین أمام الجمیع مع أنھ لیس دائنًا إال للدائن فقط، فاالحتجاج بالعقد ینشأ عن 

قق رغبة واقعة اجتماعیة بینما األثر الملزم مصدره كونھ تصرفًا قانونیًا، وبذلك تتح
األطراف في بسط آثار العقد على من لیس طرفًا فیھ، بمعنى أن یكون لھم الحق في 
االحتجاج بالعقد في مواجھة الغیر، وفي المقابل یكون للغیر الحق في التمسك بإعمال األثر 

  .النسبي للعقد بحیث ال تنصرف آثاره إلیھ

  الفرع الثالث

  نسبیة األثر اإلیجابي والسلبي

  تحكیمالتفاق ال

یتمیز اتفاق التحكیم بأن لھ خصوصیة فیما یتعلق بطبیعة االلتزامات الناشئة عنھ، ذلك أنھ 
وإن كان اتفاق التحكیم یعد من العقود الملزمة للجانبین، إال أن االلتزام الناشئ عنھ بالنسبة 
ألطرافھ ھو التزام من طبیعة واحدة لیست متقابلة یتمثل في التزام األطراف بطرح 

ازعتھم على التحكیم وااللتزام بالحكم الصادر فیھ، وھو ما یسمى باألثر اإلیجابي، واآلخر من
یتمثل في االمتناع عن اللجوء لقضاء الدولة وھو ما یسمى باألثر السلبي ، وھذین األثرین 
یخضعان لمبدأ النسبیة، بمعنى أن ھذین األثرین ال یلزمان إال من كان طرفًا في اتفاق 

  .ي مواجھة الطرف اآلخرالتحكیم ف

  :نسبیة األثر اإلیجابي التفاق التحكیم: أوًال

األثر اإلیجابي التفاق التحكیم یتمثل في التزام أطرافھ بااللتجاء إلى التحكیم واالستمرار فیھ، 
فھو األثر الفني التفاق التحكیم باختصاص ھیئة التحكیم بنظر النزاع وسلبھ من والیة 

د األثر اإلیجابي التفاق التحكیم أساسھ ومصدره من القوة الملزمة القضاء العادي، ویستم
التفاق التحكیم ذاتھ إعماًال لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، فاتفاق األطراف على التحكیم 

  .ورضائھم بھ یستلزم التزامھم بھ وعدم نقضھ، أو العدول عنھ إال باتفاقھم على ذلك

التحكیم على التزام أطرافھ بااللتجاء إلیھ واالستمرار فیھ، وال یقتصر األثر اإلیجابي التفاق 
بل یتضمن أیضًا التزامًا بالتقید بالحكم الصادر فیھ بحیث تكون لھ في مواجھتھم حجیة تحول 
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بینھم وبین إعادة طرح النزاع من جدید سواء أمام التحكیم أو أمام القضاء، وإال جاز للطرف 
  .لدعوى لسابقة الفصل فیھااآلخر أن یدفع بعدم جواز نظر ا

واألثر اإلیجابي التفاق التحكیم ال یلزم إال من كان طرفًا في اتفاق التحكیم، أما الغیر عنھ 
فإنھ بداھة ال یلتزم بالمثول في خصومة التحكیم، كما ال یعتبر الحكم الصادر في التحكیم 

  .حجة في مواجھتھ

لى المنازعات التي وارد بشأنھا اتفاق تحكیم كما أن األثر اإلیجابي التفاق التحكیم یقتصر ع
فقط، ولذلك فإن المنازعات التي لم یتفق األطراف على إخضاعھا للتحكیم وتخرج عن 

  .النطاق الموضوعي التفاق التحكیم ال یلتزمون بعرضھا على التحكیم

  :نسبیة األثر السلبي التفاق التحكیم: ثانیًا 

) ١(ا یعرف لدى بعض الفقھ باألثر المانع التفاق التحكیماألثر السلبي التفاق التحكیم أو كم
ھو منع القضاء الوطني من نظر النزاع الوارد بشأنھ اتفاق تحكیم وجعلھ من اختصاص 
ھیئة التحكیم، ، واألثر السلبي التفاق التحكیم مفھومًا بالمعنى المتقدم مصدره اتفاق التحكیم 

من نظام ) ١١( وتطبیقًا لھذا المبدأ فقد نصت المادة الذي یلزم أطرافھ بعدم االلتجاء للقضاء،
 یجب على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد في – ١" التحكیم بالمملكة العربیة السعودیة 

شأـنھ اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى اذا دفع المدعى علیھ بذلك قبل أي طلب 
عوى المشار إلیھا في الفقرة السابقة دون البدء  ال یحول رفع الد– ٢. أو دفاع في الدعوى

  ."في إجراءات التحكیم أو االستمرار فیھ أو اصدار حكم التحكیم

ب اطا  

   اق ام 

من المقرر في النظریة العامة للعقد أن عدم انصراف آثاره إلى الغیر كأصل عام ال یعني أنھ 
ر بحیث یجوز لھ أن یتجاھل ما ترتب على العقد من ال یكون نافذًا في مواجھة ھذا الغی

حقوق والتزامات بین طرفیھ، وال یعني أیضًا أن لطرفي العقد ذاتھما أن ینكرا في مواجھة 
الغیر ما ترتب على عقدھما من حقوق والتزامات نشأت فیما بینھما بموجب العقد، وھو ما 

لتزامات بین طرفیھ یحتج بھ بالنسبة یشكل قاعدة مفادھا أن العقد بما أنشاءه من حقوق وا
للكافة، فللغیر أن یحتج بھ، وُیحتج بھ علیھ، وھو ما یعرف في مقابل مبدأ نسبیة أثر العقد 

  .بمبدأ االحتجاج المطلق بالعقد أو مبدأ حجیة العقد

                                                           

 ن وم�ا بع�دھا،   ٤٥، ص ٣١، مرجع س�ابق بن�د   "التحكیم التجاري الدولي " محمود مختار بریري / ـ د ١
، بن�د  ٢٠٠٤التحكیم في المواد المدنیة والتجاری�ة، دار الجامع�ة الجدی�دة للن�شر،          " نبیل إسماعیل عمر    / د

 .  ٢٤٧، ص ٨٢
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فقیام العقد ووجوده كواقعة قانونیة اجتماعیة یفرض على الكافة واجبًا عامًا یلزمھم باحترامھ 
واحترام واآلثار المترتبة علیھ أیا كانت ھذه اآلثار عینیة أم شخصیة، وفي ھذا الشأن قضت 

العقود التي تصلح سندا للملكیة ھي العقود التي تبرم بین : " محكمة النقض الفرنسیة بأن
تكن للعقود التي  البائع ومن تلقى ھذه الملكیة، وأن حق الملكیة سیتصدع بصورة دائمة إذا لم

بإمكان الغیر األجنبي عن : "، كما قضت أیضًا بأنھ) ١"(ھا قیمة إال في مواجھة أطرافھتنقل
العقد، وأن لم یكن دائنا أو مدینا، أن یتذرع لمصلحتھ بالوضع الذي خلقھ العقد كواقعة 
قانونیة، فیحق للكفالء التمسك باالتفاقیة الحاصلة بین مصرفین أحدھما یستفید من الكفالة، 

 علیھا إخراج الدیون التي ضمن الكفالء الوفاء بھا من ذمة المصرف المدین، والتي ترتب
  ).٢"(مما یجعل الكفالة منتھیة قانونا النتفاء موضوعھا

ھذا ووجوب احترام العقد واآلثار المترتبة علیھ یجد سنده في مبدأ حجیة العقد الذي یجعل 
الكافة، بحیث ال یجوز للغیر من العقد متى ما كان مستوفیا ألركانھ وشروطھ حجة على 

اتخاذ أي مسلك من شأنھ أن یتعارض مع عقد سابق، فاذا تدخل أحد األغیار في العالقة 
القانونیة القائمة بین الدائن والمدین، ونتج عن ھذا التدخل تعذر تنفیذ المدین اللتزامھ الواجب 

حجیة العقد، وھي مسؤولیة علیھ تنفیذه، ترتبت مسؤولیة الغیر المدنیة نتیجة إخاللھ بمبدأ 
ذات طبیعة تقصیریة قوامھا فكرة الخطأ الثابت، وھو خطأ یتمثل في إخالل الغیر بالواجب 
السلبي العام كما أنھا مسؤولیة أصلیة، ولیست مسؤولیة یستعیرھا من المدین، وإنما تنسب 

  .نإلي ھذا الغیر ما دام الخطأ ثابت في حقھ شخصیًا بغض النظر عن موقف المدی

واتفاق التحكیم مع مراعاة خصوصیتھ وذاتیتھ ال ینفك بدوره عن غیره من العقود في شأن 
خضوعھ لمبدأ الحجیة، فھو وإن كان ذا أثر نسبي ال یمتد أثره إلى غیر أطرافھ، إال أنھ 
یفرض واجبًا على الغیر باحترامھ، فھو في جمیع مراحلھ یعتبر بالنسبة للغیر مجرد واقعة 

كن أن یستند إلیھا أو یحتج بھا في مواجھتھ كأساس لشرعیة المركز القانوني قانونیة یم
  ).  ٣(الموضوعي أو اإلجرائي 

  اطب اث

     ال اق ام 

  :تمھید وتقسیم

واتفاق التحكیم ال . تبدل أحد أطراف العالقة القانونیة حلول غیره محلھ: یقصد بانتقال العقد
لعقود فیما یتعلق بقابلیتھ إلى االنتقال إلى غیر أطرافھ، فنكون بصدد یختلف عن غیره من ا

                                                           

١- - Civ. ٢٢ juin ١٨٦٤. V. GHESTIN (J.), op. cit, no ٣٢٤. 
٢ - Cass. Com. ٢٢ October ١٩٩١, Bull. civ. IV, no ٢٠٩, Dalloz-Sirey, 

١٩٩٣, p. ١٨١,- 
  .٧ ، ص ٥محمد نور شحاتھ ، مرجع سابق ، بند / ـ  د٣
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فكرة انتقال شرط التحكیم في حاالت حوالة العقد، وحوالة الحق، حوالة الدین، والخلف 
، إذ في جمیع الحاالت السابقة یتغیر أحد أطراف شرط التحكیم )١(العام، والدعوى المباشرة 

ن المحال إلیھ الدین مكان الدائن األصلي، ویحل المحال إلیھ بحلول غیره محلھ، فیحل الدائ
  .الدین محل المدین األصلي

  .انتقال شرط التحكیم في حالة حوالة الحق والدین والعقد: الفرع األول

  .انتقال شرط التحكیم في حالة اندماج الشركات والحلول: الفرع الثاني

  الفرع األول

  ریق الحوالةحاالت انتقال اتفاق التحكیم عن ط

تعرف الحوالة في فقھ الشریعة اإلسالمیة على أنھا عقد إرفاق یقتضي انتقال الدین من ذمة 
إلى أخرى، واإلحالة ھي نقل المدین ما علیھ إلى ذمة غیر بإیجاب، وتنعقد الحوالة بألفاظھا 

الة باعتبارھا تصرف قانوني قد ترد على الحق فقط فتسمى بحو. ٢ومما یؤدي معناھا الخاص
الحق، وقد ترد على الدین فتسمى بحوالة الدین، أو قد ترد على العقد بأكملھ بما یترتب علیھ 
من حقوق والتزامات، فتسمى بحوال العقد، ولذلك نقسم ھذا المطلب إلى غصون ثالثة على 

  :النحو التالي

  . انتقال اتفاق التحكیم بحوالة الحق: الغصن األول

  .ق التحكیم بحوالة الدینانتقال اتفا: الغصن الثاني

  .           انتقال اتفاق التحكیم بحوالة العقد: الغصن الثالث

  الغصن األول

  انتقال اتفاق التحكیم في حالة حوالة الحق 

تعرف حوالة الحق في مبادئ یونیدروا المتعلقة بالعقود التجاریة الدولیة في الفصل التاسع 
وشخص آخر ] الُمحیل[ اتفاق بین شخص یقال لھ : "على أنھا) ١-١-٩(مادة ) ١(المبحث 
عقد "ویعرفھا الفقھ بأنھا ] " المدین[على حوالة حق للُمحیل قبل الغیر ] الُمحال إلیھ[یقال لھ 

                                                           

 .١٥٣، ص ٢٠١٨سعد بھیني مقال منشور بمجلة التحكیم العالمیة، العدد السابع والثالثون، ینایر / ـ د١
  وما بعدھا، ١١٥٥ مجلة األحكام الشرعیة، لألمام احمد بن حنبل، مواد -٢
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أو اتفاق یتم بمقتضاه نقل حق الدائن الشخصي من ذمتھ إلى ذمة شخص آخر یحل محلھ في 
  ، )١"(اقتضاء الحق من المدین ویكون دائنًا مكانھ

والفرض ھنا انھ قد یكون الدائن بحق نقدي أو أي أداء آخر مستحق على مدینھ في ظروف 
كثیرة قد یجد من المفید حوالة ھذا الحق إلى شخص آخر كحوالة الحق إلى بنك والتي تعد 

  .من أكثر الوسائل التقلیدیة لتمویل االئتمان الممنوح للعمیل

تفاقیة، دون الحواالت التي ینص فیھا القانون والمقصود بحوالة في ھذا الصدد الحوالة اال
مثال ذلك في بعض النظم المقارنة للحوالة . (واجب التطبیق على النزول عن بعض الحقوق

القانونیة إلى المتصرف إلیھ بالنسبة لحقوق البائع تجاه المؤمن على العقار المبیع، او النزول 
  .)كاتالتلقائي عن الحقوق في حالة االندماج بین الشر

  ویثور التساؤل بالنسبة لشرط التحكیم عن حوالة العقد المشتمل علیھ؟

 واإلجابة على ھذا التساؤل ھي أن شرط التحكیم، وبالرغم من استقاللھ عن العقد الذي یرد 
فیھ، إال أنھ ینتقل مع الحق المحال، الرتباطھ بالعقد األصلي على نحو ال یقبل التجزئة، 

أن شرط التحكیم انتقل مع الحق أو العقد المحال بھ، " استئناف باریس وتطبیقًا لذلك محكمة 
ألنھ شرط ال ینفصل عن اقتصادیات العقد، وأن شرط التحكیم ـــــــــ الذي یتعلق بالحق في 
التقاضي ال بالحق الموضوعي ـــــــــ یتمتع في المجال الدولي بقابلیتھ لالنفصال عن بقیة 

خضع لقواعد خاصة دون اللجوء إلى قواعد اإلسناد، وال إلى أي العقد المشتمل علیھ، وی
قانون تشیر إلیھ ھذه القواعد ولذلك، فإن صحة ھذا االنتقال ال تتأثر بالعیوب التي تطرأ على 

  " حوالة الحقوق الموضوعیة بشرط أن تكون ھذه الحوالة ثابتة

حدى الشركات التشیكیة وكان ذلك الحكم بمناسبة دعوى تحكیمیة یتحصل وجیزھا في أن إ
) CIMAT( عقدًا مع شركة أسمنت بوركینا فاسو ٢٣/٣/١٩٨٨كانت قد أبرمت بتاریخ 

لبناء وتشیید وحدة أسمنت في واجادوجو عاصمة دولة بوركینا فاسو، وقد تضمن ذلك العقد 
 شرطًا للتحكیم قامت الشركة التشیكیة بحوالة حقوقھا في العقد المار بیانھ إلى شركة أخرى
ھي شركة أسمنت أبیدجان، وإثر خالف احتدم بین شركة أسمنت أبیدجان وشركة أسمنت 

قامت األولى بإقامة دعوى تحكیمیة ضد الشركة األخیرة أمام ) CIMAT(بوركینا فاسو 
غرفة التجارة الدولیة مستندة إلى شرط التحكیم الوارد في العقد األصلي الذي تم إحالة الحق 

والمحتكم ضدھا شركة أسمنت ) المحیلة( فیما بین الشركة التشیكیة الوارد فیھ، والمبرم
بعدم ) المحتكم ضدھا(دفعت الشركة األخیرة ) المحال علیھا" (CIMAT"بوركینا فاسو 

اختصاص ھیئة التحكیم التي تنظر الدعوى التحكیمیة تأسیسًا على عدم وجود اتفاق تحكیم 
، إال أن ھیئة التحكیم رفضت الدفع وقضت في )المحتكمة(بینھا وبین شركة أسمنت أبیدجان 

  .الدعوى التحكیمیة

                                                           

النظریة العامة لاللتزام، الكت�اب الث�اني، أحك�ام االلت�زام، دار النھ�ضة العربی�ة،               " جمیل الشرقاوي   / ـ د ١
 .٢٤٩، ص ١٩٩٢
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  الغصن الثاني

  .انتقال اتفاق التحكیم في حالة حوالة الدین

أن حوالة الدین ھي االتفاق بموجبھ ینتقل دین المدین إلى غیره، ویترتب علیھ براءة المدین 
  الة الحق، األصلي، ودخول المدین الجدید في الدین، وھي نظام مقابل لحو

یختلف أثر حوالة الدین على شرط التحكیم في العالقة ما بین المدین األصلي والمدین الجدید 
والدائن من ناحیة ) المحال علیھ الدین(من ناحیة، والعالقة بین المدینین األصلي والجدید 

عن أخرى، كما یختلف أثر حوالة الدین على شرط التحكیم في حالة قبول الدائن للحوالة 
، فإن )المحال علیھ الدین(حالة رفضھ لھا، ففي العالقة بین المدین األصلي والمدین الجدید 

الحوالة تنعقد بینھما صحیحة، ولكنھا ال تكون نافذة في مواجھة الدائن، إال إذا أقرھا فإن 
أقرھا، فإن ذلك یعني موافقتھ على أن یرتبط مع المدین الجدید بشرط التحكیم بشرط موافقة 
المدین الجدید على شرط التحكیم ورضائھ بھ، أما في حالة عدم إقراره لحوالة الدین، فإن 
معنى ذلك أن الحوالة ال تكون نافذة في مواجھتھ، ومن ثم، فال أثر لھا علیھ، فتظل عالقة 
المدیونیة بینھ وبین دائنة األصلي بما فیھا ارتباطھما بشرط التحكیم، أما العالقة فیما بین 

ین األصلي والمدین الجدید فیحكمھا عقد الحوالة المبرم بینھما، فإن كانا قد اتفقا فیھ على المد
شرط التحكیم، أو أحاال فیھ إلى العقد المنشئ للدین والمتضمن شرط التحكیم، سرى الشرط 
بینھما، مع مالحظة أنھ في حالة اإلحالة إلى العقد المنشئ للدین والمتضمن شرط التحكیم، 

ا اإلحالة یجب أن تكون واضحة وصریحة في اعتبار شرط التحكیم جزء ال یتجزأ فإن ھذ
  .من عقد الحوالة

أما إذا كانت الحوالة قد أبرمت بین الدائن والمدین الجدید، فإنھا تنعقد أیضًا صحیحة ونافذة 
بمجرد االتفاق بین الطرفین دون حاجة لقبول المدین األصلي أو إقراره لھا، وفي ھذه 

لة، فإن شرط التحكیم الوارد في العقد المنشئ للمدیونیة ینتقل إلى المدین الجدید، إذا كان الحا
  .      ھذا الشرط قد ورد في عقد الحوالة أو تمت اإلحالة فیھ إلى العقد المنشئ للمدیونیة

  الغصن الثالث

  انتقال اتفاق التحكیم في حالة حوالة العقد 

بالعقود التجاریة الدولة في الفصل األول المبحث الثالث وتعرف قواعد یونیدورا المتعلقة 
الُمحال [إلى شخص آخر یقال لھ ] الُمحیل[ اتفاق بین شخص یقال لھ " حوالة العقد على أنھا 

  ] إلیھ

والفرض ھنا أنھ كما یمكن تحال الحقوق والدیون استقالًال طبقًا للقواعد الخاصة بھ، فإنھ مع 
حوالة العقد ككل، وبعبارة أخرى یمكن للشخص أن یحیل إلى ذلك في بعض الحاالت یمكن 

. آخر من الغیر عن العقد، جمیع الحقوق وااللتزامات المتعرفة عن كونھ طرفًا في عقد
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فالمقال على سبیل المثال قد یرغب في أن یدع مقاوًال آخر یحل محلھ كأحد األطراف في 
  .عقد مقاولة

وم المتقدم انتقال شرط التحكیم إلى الطرف المحال إلیھ ویترتب على حوالة العقد وفقًا للمفھ
العقد باعتبار أن اتفاق التحكیم، وعلى النحو المتقدم عرضھ بالنسبة إلى حوالة العقد یعتبر 

  .من اقتصادیات العقد الَمحیل ومرتبط بھ ارتباطًا ال یقبل التجزئة

  الفرع الثاني

  .ت والحلولانتقال اتفاق التحكیم في حالة اندماج الشركا

باإلضافة إلى حاالت انتقال شرط التحكیم بحوالة الحق وحوالة الدین وحوالة العقد، فإن ھناك 
حاالت أخرى النتقال شرط التحكیم إلى طرف آخر لم یكن طرفًا فیھ یحل محل أحد أطرافھ، 

حكیم ومن ھذه الحاالت انتقال شرط التحكیم في حالة اندماج الشركات، وحالة انتقال شرط الت
  :التالیینفي حالة الحلول، وھو ما نتناولھ في الغصنین 

  .انتقال شرط التحكیم في حالة اندماج الشركات: الغصن األول

  .انتقال شرط التحكیم في حالة الحلول: الغصن الثاني

  الغصن األول

  انتقال شرط التحكیم في حالة اندماج الشركات

واذ بعض الشركات على حصص ملكیة معتبرة ُتعد عملیات االندماج بین الشركات أو استح
في شركات أخرى، من العملیات التي تتكرر في مشاھدھا وتتزاید بشكل مطرد مع تطور في 
أنماط إنجازھا بحیث أصبحت میزة من میزات االقتصادیات الحدیثة، وخصوصًا بعد انتشار 

  .١ظاھرة العولمة االقتصادیة واشتداد المنافسة التجاریة بین المنشآت

ولما كان نظام الشركات الجدید في المملكة العربیة السعودیة لم یعطي لنا تعریفًا محددًا 
 في المملكة العربیة السعودیة قد استنتج تعریفھا وتحدید ٢لعملیة االندماج، لذلك فإن الفقھ

ركائز وجودھا ومكوناتھا من خالل مجموعة النصوص التي أوردھا نظام الشركات الجدید 
ذلك االتفاق الناجم عن توافق شركتین أو أكثر "  عملیة االندماج؛ فیعرفھا على أنھا ألحكام

وفق شروط وأوضاع یحددھا ذلك االتفاق على انضمام أحدھما لصھر أصولھا وخصومھا 

                                                           

نظ�ام التج�اري ال�سعودي،     بحث بعنوان ان�دماج ال�شركات ف�ي إج�راءات تحقق�ھ ونت�ائج وقوع�ھ وف�ق ال                   ١-
خالد عبد العزیز ال�رویس، مجل�ة جامع�ة المل�ك س�عود دوری�ة علمی�ة محكم�ة، المجل�د التاس�ع والع�شرون                     

 . ١٩٤، ص )الحقوق والعلوم السیاسیة(
 بحث بعنوان ان�دماج ال�شركات ف�ي إج�راءات تحقق�ھ ونت�ائج وقوع�ھ وف�ق النظ�ام التج�اري ال�سعودي،                       -٢

 .٢٠٠مرجع سابق، ص خالد عبد العزیز الرویس، 
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في الشركة األخرى أو في الشركة الجدیدة التي تنشأ مع فناء الشخصیة االعتباریة لكل 
  ."لھا وخصومھا في الشركة الجدیدةشركة مندمجة بعد تجمیع أصو

وإذا استوفت عملیة االندماج كافة اإلجراءات وفقًا لنظام الشركات الجدید واستوفت اجراءات 
شھر قرار االندماج وفقًا للنظام الجدید، وذلك لكي یعلم كل من یعنیھ األمر بذلك االندماج 

ره في انتقال جمیع عناصر الذمة فإن االندماج یرتب آثا. سواء كان من الغیر أو من الشركاء
المالیة من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، ویرى الفقھ السعودي أن یترتب على ذلك 
حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في كل ما لھا وما علیھا باعتبار أن الشركة 

كة المندمجة في مواجھة الدامجة خلفًا للشركة المندمجة فیكون لھا حق المطالبة بدیون الشر
المدینین ویتم اقتضاء تلك الدیون دون اللجوء إلى أیة إجراءات شكلیة إلثبات صفتھا 

، وذلك لكون الشركة الدامجة ستصبح خلفًا للشركة المندمجة فتتلقى ١القتضاء ذلك الدین
الشركات  من نظام ١٩٢ذمتھا المالیة بكامل عناصرھا اإلیجابیة والسلبیة وفقًا لنص المادة 

وال مراء أن اتفاق التحكیم باعتباره عقدًا فإنھ ینتقل بدوره إلى الشركة الدامجة فتكون . الجدید
ملتزمة بھ كوسیلة لفض أي نزاع بشأن عقد من العقود التي ابرمتھا الشركة المندمجة 

  .باعتبار أن الشركة الدامجة حلت محلھا واعتبرت خلفًا لھا

ئات التحكیم بغرفة التجارة الدولیة وفي قضیة یتحصل وتطبیقًا لذلك قضت إحدى ھی
  :وجیزھا

في أن أحدى الشركات اإلماراتیة قد أبرمت عقدًا مع إحدى المؤسسات الكویتیة وتضمن [ 
شرط تحكیم، ثم حدث أن اندمجت الشركة اإلماراتیة في شركة أخرى بنفس االسم وأصبحت 

والمؤسسة ) اإلماراتیة الجنسیة سابقًا(شركة بحرینیة ، وقع خالف بین الشركة الدامجة 
الكویتیة التجأت على أثره الدامجة إلى التحكیم في دولة األردن وفقًا لالتفاق حیث تداول نظر 

والتي سعت إلى تنفیذ الحكم داخل ) اإلماراتیة الجنسیة سابقًا(التحكیم لصالح الشركة الدامجة 
الحكم طالبة إلغائھ مستندة إلى عدم صحة دولة الكویت، وطعنت الشركة الكویتیة على ھذا 

الخصومة، وعدم صحة التمثیل القانوني للشركة الدامجة باعتبار أن اتفاق التحكیم كان موقعًا 
، وأنھا لم تكن على علم )الدامجة(ولیس الشركة البحرینیة ) المندمجة(مع الشركة اإلماراتیة 

  .رینیةبأن الشركة اإلماراتیة قد اندمجت في الشركة البح

دفاع ودفوع المؤسسة الكویتیة وقالت إنھ وبمقتضى ) ٢(رفضت محكمة التمییز الكویتیة 
االندماج فقد أضحت الشركة الدامجة خلفًا عامًا للشركة المندمجة، بما یستتبعھ من أیلولة 

  .كافة حقوقھا والتزاماتھا بما فیھا شرط التحكیم

                                                           

 بحث بعنوان ان�دماج ال�شركات ف�ي إج�راءات تحقق�ھ ونت�ائج وقوع�ھ وف�ق النظ�ام التج�اري ال�سعودي،                       -١
 ٢٢٥خالد عبد العزیز الرویس، مرجع سابق، ص 

 ٢١/٢/٢٠٠٦ ال��صادر بت��اریخ ٢٠٠٤ ل��سنة ١٢٠٢ ـ حك��م محكم��ة التمیی�ز الكویتی��ة ف��ي الطع��ن رق�م      ٢
 /http://www.aifica.comوالنص 
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انتقال شرط التحكیم الوارد في العقود التي تكون ویبین مما تقدم أن من آثار اندماج الشركات 
الشركة المندمجة قد أبرمتھا إلى الشركة الدامجة فتلزم بإثاره القانونیة، كذلك أن االندماج 
یعتبر حالة من حاالت انتقال العقد ال امتداده كما عالجھ بعض فقھ شراح التحكیم على نحو 

  .ما سوف یبین الحقًا

  الغصن الثاني

  شرط التحكیم في حالة الحلولانتقال 

  :فكرة الحلول

األصل أن تنفیذ االلتزام بالوفاء بالدین یقع على عاتق المدین، فھو الملتزم األصلي بالوفاء، 
بید أنھ وإن كان األصل أن یتم الوفاء بالدین من المدین، إال أنھ لیس ھناك ثمة ما یمنع من 

على الحلول سواء كان قانونیًا كما في حالة یترتب .  یقوم بالوفاء شخصًا آخر غیر المدین
، وذلك إعماًال لألثر )١(االندماج أو اتفاقیًا انتقال شرط التحكیم إلى من حل مكان الدائن 

الناقل للحلول، وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن المؤمن یحل محل المؤمن 
ھ قد تعاقد معھ واتفاقا على شرط علیھ فیما لھ من حقوق تجاه الغیر الذي كان المؤمن ل

  ).٢(التحكیم 

                                                           

/ ، د٤٥١مرج�ع س�ابق، ص     " قانون التحكیم التجاري ال�دولي وال�داخلي        " أحمد عبد الكریم سالمة     /ـ د ١
 .١٦٨قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق ص " فتحي والي 

٢- Cass. Com .١٣ mai ١٩٦٦ Re. Crit dr. Int priv ٣٢٥ .١٩٧٦.note .Mezger 
  ٦٩محمد نور شحاتھ ص / مشار إلیھ في مفھوم الغیر في التحكیم د
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  املبحث الثاني

   امتداد اتفاق التحكيم إىل الغري

إن امتداد العقد عمومًا یجد مصدره في إرادة األطراف، كما معروف فإنھ لما كان اتفاق 
التحكیم ھو عقد مثلھ مثل سائر العقود فإنھ یخضع لما تخضع لھ ھذه العقود أحكام شرعیة، 

 في ذلك امتداده إلى الغیر وسوف نبین في ھذا المبحث إن شاء اهللا الجدل الفقھي الذي بما
دارت رحاه حول قبول فكرة امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر ما بین مؤید لھا ومعارض، 
كذلك سوف نتعرض إلى الحاالت التي یمتد فیھا اتفاق التحكیم إلى غیر اطرافھ سواء وفقًا 

أو وفقًا لالتجاھات المعاصرة، كما سوف نلقي الضوء بإیجاز حول اآلثار للقواعد العامة 
  .المترتبة على امتداد اتفاق التحكیم إلى ھذا الغیر

  اطب اول

  ادل ا ول رة اداد اق ام إ ار

  الفرع األول 

  طرافھاالتجاھات الفقھیة الرافضة لفكرة امتداد اتفاق التحكیم إلى غیر ا

ال یجمع الفقھ الرافض لفكرة االمتداد على سبب محدد یستندون إلیھ في موقفھم ھذا فكرة 
امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر، حیث أن لكل مجموعة منھم سبب معین یرون أنھ یؤید 
موقفھم ھذا، فبینما یستند البعض، في تأیید موقفھم الرفض المتداد اتفاق التحكیم إلى غیر 

 إلى أن قبول ھذه الفكرة تھدم األصل الذي ینبثق منھ نظام التحكیم وھو مبدأ سلطان عاقدیھ؛
 نظام التحكیم من ، مبررین أن القول بامتداد اتفاق التحكیم إلى غیر اطرافھ تجعل)١(اإلرادة 
 وھو ما ال ینظر بعین اعتبار إلى إرادة ھذا الغیر الذي امتد إلیھ اتفاق التحكیم إجباري

 الصریح التحكیم یقوم على الرضاء اتفاق النذلك . فكرة التحكیم من األساسیتعارض و
بالتحكیم كوسیلة لفض المنازعة بین العاقدین، بینما فكرة امتداد ھذا اتفاق الغیر تجد أساسھا 

یفترض، وإنما  ال التحكیم ألن وھذا القول غیر مقبول،!! في افتراض رضاء الغیر بالتحكیم 
  .٢إرادة صریحةیجب أن یقوم على 
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 ومجموعة أخرى من الفقھاء المعارضون لفكرة االمتداد یرون أن مبدأ حریة اللجوء إلى 
القضاء، وھو من المبادئ األصولیة، یتعارض مع فكرة امتداد اتفاق التحكیم إلى غیر 

، وھذا االتجاه الرافض لتمدید شرط ١أطرافھ ألن القبول بھا یمثل اعتداء على ھذا المبدأ
تطبیق شرط : "في أحد أحكامھا عندما قضت بأنھ٢كیم شایعتھ محكمة النقض الفرنسیةالتح

  ".التحكیم ال یمكن تمدیده إلى عالقة تعاقدیة غیر ناتجة عن االتفاق محل النظر

وقضاًء نجد أن عدم القبول بفكرة امتداد اتفاق التحكیم إلى غی�ر أطراف�ھ ل�دى بع�ض الھیئ�ات                   
لدولیة، والتي رفضت دفاع أحد اطراف التحكیم بمد اتف�اق التحك�یم            التحكیمیة بغرفة التجارة ا   

إلى شركة من الغیر، مبررة ھذا الرفض في أن سلطان إرادة األط�راف یع�د أس�اس التحك�یم،        
وأن سلطة ھیئة التحكیم مستمدة من ھذه اإلرادة، وأن مبدأ نسبیة أثر العقود ھو نتیجة حتمی�ة         

ن مفھ�وم الشخ�صیة القانونی�ة الم�ستقلة لل�شركات ھ�و أم�ر        لمبدأ س�لطان اإلرادة، ف�ضًال ع�ن أ       
م��ستقر من��ذ وق��ت طوی��ل ف��ي التج��ارة الدولی��ة، وأن ش��رعیة قی��ام مجموع��ة ال��شركات بتق��سیم   
الحقوق وااللتزامات التعاقدیة بین مختلف الشخصیات المعنویة أمر یجب احترامھ، وأضافت 

ص ل�م یوق�ع علی�ھ لی�ست ال عالق�ة لھ�ا             أن امت�داد اتف�اق التحك�یم إل�ى ش�خ          : ھیئة التحكیم ھیئ�ة   
بمسألة وجود سیطرة بین إلحدى الشركات عل�ى ال�شركة األخ�رى، وإنم�ا ھ�ي م�سألة متعلق�ة              
ب��إبرام العق��د وتنفی��ذه والم��سلك تج��اه الط���رف اآلخ��ر ال��ذي یمك��ن مع��ھ اس���تخالص اإلرادة          

ع علیھ، وھ�ذا  المشتركة لألطراف في االلتزام باتفاق التحكیم كسب المتداه إلى شخص لم یوق   
االتج�اه ال�ذي تبن�اه ھ�ذا الق�ضاء التحكیم�ي ی�ستند إل�ى أن الق�انون  السوی�سري ال�ذي ك�ان ھ�و              
الق��انون واج��ب التطبی��ق عل��ى الن��زاع المع��روض علیھ��ا، وال��ذي ال ی��سمح م��ن بعی��د أو ق��رب  

، حیث كانت المادة السادسة م�ن الق�انون السوی�سري الخ�اص ب�التحكیم               ٣بامتداد شرط التحكیم  
 ت���شترط ل���صحة اتف���اق التحك���یم أن یك���ون مكتوب���ًا وموقع���ًا علی���ھ م���ن  ١٩٦٩در ع���ام ال���صا

 ف�إن الفق�ر     ١٩٨٧األطراف، أم�ا ف�ي ظ�ل الق�انون ال�دولي السوی�سري الخ�اص ال�صادر ع�ام                    
 والتي حلت محل المادة ال�سادسة م�ن ق�انون الوف�اق س�الف البی�ان فل�م          ١٧٨األولى من المادة    

ن یك�ون موقع�ًا علی�ھ، وإنم�ا اكتف�ت بوج�ود ن�ص مكت�وب،                 تعد تشترط لصحة اتفاق التحكیم أ     
یك�ون اتف�اق التحك�یم ص�حیحًا إذا أب�رم       :" ولو لم یوقع علی�ھ األط�راف حی�ث ن�صت عل�ى أن�ھ              

كتابة ، أو بواسطة تلغراف أو تلكس أو ف�اكس أو أي وس�یلة ات�صال أخ�رى تمك�ن م�ن إقام�ة                 
 " .  الدلیل علیھ بواسطة نص مكتوب

قفھ الرافض لفكرة االمتداد فإنھ، وبالرغم من وجاھة األسباب التي استندت وتعقیبًا على ھذا ال
إلیھا، والتي أبرزھا تعارضھ مع مبدأ حریة اإلرادة على نحو یجعلھ نظام إجباریًا بالنسبة إلى 
ھذا الغیر الذي امتد إلیھ اتفاق التحكیم فإن ھذا القول مردود علیھ بأن ھناك حقیقة قانونیة 
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اد اتفاق التحكیم إلى غیر عاقدیھ تكون مستند في بعض الحاالت إلى إرادة تؤكد أن امتد
  .األطراف نفسھم، كما ھو في حال االشتراط لمصلحة الغیر

  الفرع الثاني

  االتجاه المؤید المتداد اتفاق التحكیم

 جانب كبیر من الفقھ فكرة امتداد اتفاق التحكیم إلى غیر أطرافھ، سواء كانوا أطرافًا أصلیین
 القبول بفكرة امتداد اتفاق التحكیم إلى أن، ویستندون في ذلك إلى ١في االتفاق أم أطرافًا جددًا

غیر الموقعین علیھ یعطي االمن القانوني للعالقات التجاریة الدولیة، ألنھ یحقق للمتعاملین 
فیذ في التجارة لدولیة میزة كبیرة عند تعاقدھم مع شركات ولیده قد تنكث فیما بعد عن تن

  .   ٢"التزاماتھا التعاقدیة فیكون الرجوع على الشركة األم بما لھا من مالءة ضمانًا قویًا لھم

وتأیید لفكرة امتداد اتفاق التحكیم إلى غیر عاقدیھ، نجد أن إحدى ھیئات التحكیم بمركز 
ھ في القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي قامت بمد اتفاق التحكیم إلى المشترط لصالح

االشتراط لمصلحة الغیر مقررة أن االشتراط لمصلحة الغیر یرتب حقوقًا مباشرة للغیر في 
مواجھة المتعھد، ولذلك فإن لألخیر الذي قبل االشتراط أن یطلب إعمالھ اتفاق التحكیم 

، كما ٣لصالحھ، فیطالب المتعھد بحقھ بواسطة التحكیم باعتبار أن التحكیم من ملحقات الحق
ة تحكیم أخرى بأن اتفاق التحكیم یشمل جمیع المشروعات المؤسسة لمشروع قضت ھیئ

واحد، وأن شرط التحكیم الذي یرد في أحد العقود یمكن أن یمتد لشركات أخرى من أعضاء 
مجموعة واحدة بالرغم من عدم توقیعھا على العقد المتضمن اتفاق التحكیم ما دامت قد 

، كما قضي أیضًا بأن شرط التحكیم الموقع علیھ من ٤ائھشاركت في تكوین العقد وتنفیذه وإنھ
شركة في مجموعة شركات تنظمھا مجموعة اقتصادیة واحدة ویرأسھا شخص واحد یمتد 
إلى شركة أخرى في ذات المجموعة، ولو لم تكن قد وقعت العقد ما دامت ھذه الشركة 

 تنفیذه، وأن العقد موضوع األخیرة كان لھا ید في إبرام العقد المتضمن اتفاق التحكیم أو
  . ٥النزاع یتعلق بعملیة اقتصادیة واحدة تتعلق بنشاط الشركتین
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 بأنھ إذا قامت الدولة بإنشاء أتحاد شركات لھ شخصیة ١وقد قضت محكمة استئناف باریس
اعتباریة للقیام بتنفیذ مشروع بموجب عقد یتضمن اتفاق تحكیم، وبعد زوال ھذا االتحاد، 

 في تنفیذ ھذا العقد، فإنھا تعتبر الطرف الحقیقي في العملیة االقتصادیة، استمرت الدولة
  .وتلتزم باتفاق التحكیم

ولئن كان انتماء شركة ما لتجمع شركات غیر كاف : "كما قضت محكمة استئناف تونس بأنھ
في حد ذاتھ لتوسیع الشرط التحكیمي الذي لم یحظ بموافق تلك الشركة ومن ثم إدخالھا في 

ءات التحكیم، فإن ذلك االنتماء إذا تعزز بوقائع أخرى تفید بصفة قطعیة علم الشركة إجرا
التي تم إدخالھا بوجود العقد ومشاركتھا في المراحل التي سبقت التعاقد یؤول بالضرورة إلى 
اعتبارھا امتداد للشخص المعنوي المتعاقد وإخضاعھا بالتبعیة لمقتضیات الشرط التحكیمي 

تجمع الشركات ینطوي على حقیقة اقتصادیة واحدة تؤدي إلى اعتبار الشرط وآثاره، وأن 
التحكیمي المقبول من إحدى شركات المجمع یلزم الشركات األخرى التي لعبت دور في 
تكوین وتنفیذ وفسخ العقد أو العقود المتضمنة لذلك الشرط، ال سیما وأنھا ظھرت بمثابة 

  .٢الطرف المعني بالعقد بالدرجة األولى

 بتأیید قضت بھ ١٩٩١ یونیھ ١١وقضت محكمة النقض الفرنسیة بحكمھا الصادر بتاریخ 
 الذي أید بدوره حكم ١٩٩٠ ینایر ١١محكمة استئناف باریس بحكمھا الصادر بتاریخ 

 ٢٤التحكیم الصادر من إحدى ھیئات التحكیم بغرفة التجارة لدولیة بباریس بتاریخ 
رجل أعمال سعودي بشخصھ، بأن یؤدي إلى إحدى أغسطس، والذي انتھى إلى إلزام 

الشركات الفرنسیة تعویضًا عما أصابھا من أضرار، نتیجة عدم تنفیذ إحدى الشركات التابعة 
لھ التزاماتھا التعاقدیة على الرغم من أنھ لم یكن طرفًا في اتفاق التحكیم، وان ھذا األخیر قد 

 شیدت محكمة استئناف باریس قضاءھا أبرم بین إحدى شركاتھ والشركة الفرنسیة، وقد
المؤید من محكمة النقض الفرنسیة على أن رجل األعمال السعودي كان یعلم باتفاق التحكیم 
ونال قبولھ بوصفھ رئیسًا لمجموعة الشركات، وأنھ إذا كانت كل شركة تدیر عددًا معینًا من 

طة واحدة یمارسھا رجل السفن، إال أنھما تشكالن في النھایة وحدة اقتصادیة تخضع لسل
  .٣األعمال السعودي بنفسھ

بل وقد تراجع القضاء السویسري عن موقفھ الرافض المتداد اتفاق التحكیم حیث أصدرت 
ینبغي تمدید شرط : " دیسمبر ذھبت فیھ إلى أنھ٥المحكمة الفیدرالیة السویسریة حكمًا بتاریخ 
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لي المبرم بین الطرفین إذا ما شارك في التحكیم إلى الغیر، ولو لم یكن طرًا في العقد األص
  .   ١المفاوضات، وفي تنفیذ العقد وكانت مرتبطة بالمدعى علیھ بعقد الحق

ومما تقدم یبین أن اغلب الفقھ وأحكام ھیئات التحكیم والقضاء یؤید القبول بفكرة امتداد اتفاق 
فاق التحكیم ستصبح ال التحكیم إلى غیر أطرافھ، بل أن بعض الفقھ یرى أن مسألة امتداد ات

استقالل "محالة، قاعدة ومبدأ من المبادئ التي استقر علیھا الفقھ والقضاء التحكیمي كمبدأ 
، وغیرھا من المبادئ األساسیة في "االختصاص باالختصاص"، ومبدأ "شرط التحكیم

  .     التحكیم

ب اطا  

د اوا ًم وق اداد ات ا  

ق بیان أن مصدر امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر وفقًا للقواعد العامة ھو أراد األطراف، سب
وذلك بقصد إكساب الطرف الذي ینضم إلى العقد حق أو تحمیلھ بالتزام، كما ھو الحال في 

  .االمتداد ھي االشتراط لمصلحة الغیر والكفالة

 الفرع األول

  التحكیماالشتراط لمصلحة الغیر وامتداد اتفاق 

اتفاق صریح أو ضمنًا بین طرفین یسمى أحدھم متعھدًا : االشتراط لمصلحة الغیر ھو
واألخر مشترطًا بمنح شخص من الغیر یسمى المستفید حقوقًا ناشئة عن العقد بین المشترط 

  .٢والمتعقد

وق الفرض االشتراط لمصلحة الغیر؛ ھو أنھ لما كانت عادة العقود بین عاقدیھا أنھا تنشئ حق
والتزامات فیما بینھم، وفي مثل ھذه الحاالت یتكسب العاقدین الحقوق وااللتزامات طبقًا للعقد 

، بموجبھ )ب(عقدًا مع جامعة یوتوبیا ) أ(وال یرتب أیة حقوق للغیر، ومثالھ أن یبرم أستاذ 
یوافق على ان یعطي محاضرات لمدة واحد وأربعین ساعة في موضوع المقارنة ما بین 

فقط عشرین محاضرة وال یشیر في ) أ(ویعطي . العقد في كل من یوتوبیا وروریتانیاقانون 
لن یفید في ) ت(وبناء على ھذا العقد فإن طالب في جامعة . محاضراتھ إلى قانون روریتانیا

  .وذلك وفقًا لقاعدة نسبیة آثار العقود) ب(والجامعة ) أ(العقد ما بین األستاذ 
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أطراف العقد صراحة أو ضمنًا بمنح حقوق للغیر فیتفقوا على  إال أنھ قد یحث أن یرغب 
ذلك في العقد المبرم بینھم ویطلق على ھذا االتفاق انھ اشتراط یلتزم بھ المتعقد لمصلحة 

ویشترط في ) ب(ببیع منشأتھ إلى ) أ( أن یقوم الشخص ١شخص من الغیر عن العقد، ومثالھ
وم بدفع مبلغ ألف جنیة إسترلیني إلى الشخص أن یق) ب(عقد بیع ھذه المنشآة على الشخص 

مبلغ خمسمائة جنیھ إسترلیني شھریًا، إذا ما ) ت(كل شھر مدى حیاتھ ویدفع إلى زوجتھ ) أ(
أي شيء عندما توفى زوجھا ) ت(أن یدفع إلى الشخص ) ب(فرض . قبل زوجتھ) أ(توفى 

 شھریًا طبقًا للعقد المبرم بین الحق في مبلغ خمسمائة جنیھا استرلینیًا) ت(، فیكون لــــ )أ(
  . ألنھ تضمن شرط لمصلحتھا بالرغم من كونھا من الغیر في ھذا العقد) ب(و ) أ(

 واالشتراط لمصلحة الغیر، كما یبین من المثال، المتقدم یرتب حقًا للمستفید في مواجھة 
ویعتبر . لرفضالمتعھد ویستطیع أن یطالبھ بالوفاء بھ وإجباره على ذلك في حالة التعنت وا

ھذا النظام خروجًا على مبدأ نسبیة آثار العقود، والذي مقتضاه أن آثار العقود ال تنصرف إال 
  .  ألطرافھا، وطرف العقد في المفھوم السائد ھو من ابرمھ باسمھ ولحسابھ الخاص

 كما أن حق المستفید ینشأ مباشرة عن العقد المبرم بین المشترط والمتعقد، وھو الذي یحدد
أیضًا مضمون ھذا الحق ونطاقھ، وإن كان قبول المستفید غیر الزم لنشوء ذلك الحق لھ، إال 

، فإنھ إذا كان ٢ذلك القبول یكون لھ أثر ھام آخر ھو إسقاط حق المشترط في نقض االشتراط
حق المنتفع أو المستفید ینشأ مباشرة تجاه المتعقد، فإن للمشترط مصلحة في نشوء ذلك 

ك فیجوز لھ أن یطالب المتعھد بتنفیذه مالم یتبین من العقد ان المنتفع وحده ھو لصالحھ، لذل
  ٣الذي یكون لھ ذلك

أما في شان امتداد اتفاق التحكیم إلى المستفید، وذلك في الحالة التي یوجد فیھا اشتراط 
 في عقد تضمن شرطًا تحكیمیًا، أنھ في الواقع ال ضیر أن یستفید) المستفید(لمصلحة ھذا 

المنتفع من اتفاق التحكیم الوارد في العقد الذي تضمن اشتراط لمصلحتھ، ولھ أن یعول على 
ھذا االتفاق ویصبح فیھ طرفًا، حیث أنھ لما كان االشتراط لمصلحة الغیر یمكن أن یرتب 
حقوقًا للغیر دون أن یرتب علیھ أي التزام، فإن اتفاق التحكیم في عقد یتضمن اشتراط 

ان یفید من ذلك االتفاق ولھ ) الغیر أو المشترط لصالحھ( یمكن لھذا األخیر لمصلحة الغیر،
ان یسلك طریق التحكیم لیطالب المتعھد بالوفاء بالتزامھ وتنفیذ تعھده تجاه المستفید، وھذا 

، فإنھ قد قضت إحدى ھیئات التحكیم بمركز القاھرة ٥  ٤ھو ما اتجھ إلیھ فقھ التحكیم
اري الدولي، بانصراف أثر اتفاق التحكیم المبرم بین المؤمن والمؤمن اإلقلیمي للتحكمي التج
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لھ إلى المستفید الذي قبلھ إذا كان عقد التأمین یتضمن اشتراطًا لمصلحة الغیر، وكان ھو 
  . ١المستفید الوحید ال یشاركھ أحد في مزایا العقد وآثاره

ًال لشرط التحكیم الوارد في ویالحظ أنھ یجوز للمشترط اللجوء للتحكیم ضد المتعھد إعما
العقد المتضمن اشترطًا لصالح الغیر للمطالبة بحقوق المستفید، فإذا صدر الحكم لصالح 

  .الغیر، فإن لھذا األخیر أن یستفید من ھذا الحكم الصادر لصالحھ

  الفرع الثاني

  الضامن والكفیل

إل�ى ذمت�ھ غی�ره فیم�ا        یعرف الضمان في فقھ الشریعة اإلسالمیة عل�ى ان�ھ؛ ض�م إن�سان ذمت�ھ                 
ویعرف الضامن عل�ى أن�ھ ال�شخص ال�ذي الت�زم ب�التزام م�ا عل�ى غی�ره،           ٢یلزمھ حاًال أو مآالً  

وی�سمى غی�ره ھ�ذا بالم�ضمون عن�ھ، ورب الح��ق ی�سمى الم�ضمون ل�ھ، وینعق�د ال�ضمان ف��ي           
 قبول الم�ضمون ل�ھ، كم�ا    أوالشریعة، بإیجاب الضامن دون الحاجة إلى قبول المضمون عنھ  

 یكون صادرًا مما یصح عنھ التبرع، فال یصح         أنمعروف فإنھ یشترط لصحة الضمان      ھو ال 
الضمان من صغیر وال مجن�ون وال س�فیھ وال مكات�ب، أم�ا المحج�ور علی�ھ لفل�س فإن�ھ ی�صح            

 ال�ضامن ف�ال ی�صح    رض�ي ضمانھ ویتبع بھ بعد ف�ك الح�ج عن�ھ، كم�ا ی�شترط ل�صح ال�ضمان           
ن أن یكون الحق الم�ضمون معلوم�ًا ح�اًال أو آی�ًال      الضمان من المكره، كما یشترط في الضما      

 ف�إن القاع�دة ال�شرعیة    وأخی�را إلى العلم بھ، كضمنت مالك على  فالن أو ما یثب�ت ل�ك علی�ھ،        
  .بأن الفرع ال یكون أصًال لفرع مثلھ فإذا ضمن اثنان حقًا فال یصح أن یضمن احدھما األخر

سالمیة، أنھا التزام إحضار من علیھ ح�ق م�الي    ففي كما عرفھا فقھاء الشریعة اإل    ٣أما الكفالة 
إلى ربھ، والكفی�ل ھ�و م�ن الت�زام إح�ضار م�ن علی�ھ الح�ق وی�سمى ال�ذي علی�ھ الح�ق مكف�وًال                  
ومكفوًال بھ، ورب الحق مكفوًال ل�ھ، وتنعق�د الكفال�ة بم�ا یتعق�د ب�ھ ال�ضمان م�ن األلف�اظ الدال�ة              

حضاره أو ببدنھ أو بنفسھ ونح�و ذل�ك،   على التزام إحضار من علیھ الحق كالقول، أنا كفیل بإ   
وباإلشارة المفھومة من األخرس، وتعتبر الكفالة نوع من أنواع ال�ضمان فت�صح مم�ن ی�صح              
من��ھ ال��ضمان، وتنعق��د بإیج��اب الكفی��ل وح��ده، وال تتوق��ف ص��حتھا عل��ى قب��ول المكف��ول وال      

  .المكفول لھ وال رضاھما

  

دة، وعلى ھدى ما تق�دم، أن ال�ضامن م�سؤول       وفیما یتعلق بالضامن والكفیل، فلما كانت القاع      
قبل المضمون والكفیل مسؤول قبل الدائن، فإن التحك�یم ال�ذي یجری�ھ الم�ضمون او ال�دائن ال                 
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 یك�ون  أن أجازه وإذا صدر الحك�م م�ن المحك�م دون    أو الكفیل إال إذا قبلھ أوینفذ قبل الضامن    
د المتقدم�ة، ویعتب�ر ت�دخل ال�ضامن     أحد ھؤالء قد قبل التحكیم ف�ال ی�سري علی�ھ إال ف�ي الح�دو         

  ١.للدفاع عن المضمون في الخصومة أمام المحكم بین المضمون والغیر رضاء منھ بالتحكیم

  : إمكانیة تدخل الضامن والكفیل في خصومة التحكیم-

 جبرا عنھ لتحقیق مصلحة إدخالھیتدخل أمام قاضى الدولة كما أنھ یمكن  الثابت أن للغیر أن 
إلظھار الحقیقة سواء من تلقاء نفس القاضي أو بناء على طلب أحد الخ�صوم؛ إال   العدالة، أو   

أنھ وبسبب نشأت التحكیم االتفاقیة فال یمكن للغیر كالكفی�ل م�ثال أن یت�دخل ت�دخال إرادی�ا ف�ي                      
خصومة التحكیم القائم�ة ب�ین المح�تكم والمح�تكم ض�ده إال باتفاقھم�ا كم�ا أن�ھ ال یمك�ن إجب�اره                  

ر المحكمین لسلطة األمر كما أن لھ دائما أن ی�رفض االش�تراك ف�ي تحك�یم ل�م             على ذلك الفتقا  
  .یشارك في اختیار ھیئتھ

ومما ال شك فیھ أنھ یمكن للغیر أن یتدخل أو یطلب أحد الخصوم إدخالھ في خصومة الطعن                 
ببطالن حكم المحكمین باعتبارھا خصومة قضائیة ینطبق علیھا القواع�د اإلجرائی�ة المعم�ول              

 عل�ى أن�ھ إذا     ٢یجمع الفقھ اإلجرائي السائد في كل م�ن م�صر وفرن�سا           .  أمام قضاء الدولة  بھا  
كانت الحكمة من منع الغیر من التدخل ومنع المحكم والخصوم من إدخال شخص لیس طرفا 

 المحتكمین فانھ یجوز ألط�راف خ�صومة التحك�یم ال�سماح            إرادةفي اتفاق التحكیم ھو احترام      
راج نص في اتفاق التحكیم یسمح بذلك أو باتفاق الحق على ذلك بعد بدء           بتدخل الغیر إما بإد   

خصومة التحكیم وفى ھذا الفرض األخیر یجب موافق�ة ھیئ�ة التحك�یم ألن�ھ م�ن ناحی�ة ال یع�د                     
 إطالة أمد النزاع وبالت�الي  إلىطرفا في عقد التحكیم فضال عن أنھ قد یخشى أن یؤدى تدخلھ          

لمحدد مما یعرض الحكم للبطالن لتجاوز المیع�اد المتف�ق علی�ھ            عدم إمكان الحكم في الموعد ا     
ألن المحكم ال یملك س�لطة األم�ر   ) أي الغیر ( ومن جنب آخر یجب موافقة المطلوب إدخالھ      

 .التي یملكھا قاضى الدولة 

ومتى ت�وافرت ال�شروط ال�سابقة ف�ان الم�دخل أو المت�دخل یلت�زم بكاف�ة ش�روط اتف�اق التحك�یم                      
  .ثاره ویحتج علیھ بالحكم الصدر في النزاع على المتدخل آإلیھوتنصرف 

 تقنین كیفیة تدخل وإدخال الغیر في خ�صومة التحك�یم        إلىونجد أن بعض التشریعات اتجھت      
عل�ى أن�ھ یج�وز      :  م�ن الوف�اق السوی�سري      ٢٨ومن ذلك الوفاق السویسري حیث تنص الم�ادة         

وان اتف�اق ھ�ؤالء متوق�ف    -٢زاع، تدخل واختصام الغیر بناء عل�ى اتف�اق الغی�ر وأط�راف الن�           
على موافقة محكمة التحكیم یجمع الفقھ على أن ھ�ذه الم�ادة تطب�ق عل�ى ك�ل ح�االت م�ساھمة                 

  .الغیر في خصومة التحكیم
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  الفرع الثالث

  التعھد عن الغیر

) أو المتعھد لھ(التعھد عن الغیر ھو اتفاق بین شخصین ھما المتعھد والمستفید من المتعھد 
بإبرام عقد مع المستفید من ) المتعھد عنھ(زم المتعھد بأن یقنع شخصًا من الغیر بموجبھ یلت

  التعھد

ویعتبر التعھد عن الغیر تطبیقًا للقاعد في قصور حكم العقد على عاقدیھ، فإذا وعد شخص 
بأن یحمل آخر على االلتزام بأمر فال یلزم الغیر بھذا التعھد ولھ مطلق الحریة في القبول أو 

 وعلى ما تقدم، فإن المتعھد یلتزم شخصیًا في مواجھة المتعاقد اآلخر بجعل الغیر .الرفض
یلتزم قبلھ، والتعھد مفھومًا بالمعنى المتقدم ھو تصرف قانوني یقصد بھ مواجھة ظروف ال 

فالتعھد عن الغیر رھین بأن تكون  یمكن معھا االنتظار للحصول على رضا صاحب الشأن،
نونیة، تحول دون الحصول على رضا المتعاھد عنھ وقت التعاقد، ھناك عقبة مادیة أو قا

ویالحظ أن التعھد عن الغیر ال یحمل أي استثناءات من مبدأ نسبیة العقد، ذلك أن المتعھد 
عنھ لھ مطلق الحریة في أن یلتزم أو ال یلتزم فھو لیس بطرف في ھذا العقد، فالتعھد في 

اه أحد طرفیھ، بالحصول على إقرار الغیر للعقد، أو حقیقتھ القانونیة ھو عقد یلتزم بمقتض
  .لتصرف قانوني أبرمھ لحسابھ دون أن یكون نائبًا عنھ

  :اآلتیةویشترط في التعھد عن الغیر الشروط 

أن یتعاقد المتعھد باسمھ ھو ولیس باسم الغیر الذي یتعھد عنھ، إذ أن الغیر الذي تم )  ١
 ثم فھو یختلف عن الوكالة حیث یتعامل الوكیل باسم التعھد عنھ لیس طرفًا في العقد، ومن

  . الموكل، ویختلف أیضًا عن الفضولي الذي یعمل باسم رب العمل ولمصلحتھ

یجب أن تتجھ إرادة المتعھد إلى إلزام نفسھ ھو ال إلزام الغیر الذي تعھد عنھ، وإال كان ) ٢
مكن قانونًا أن یلزم شخص بإرادتھ التعھد باطًال الستحالة محل االلتزام الناشئ عنھ، إذ ال ی

  .المنفردة شخصًا آخر، بمقتضى عقد لم یكن ھذا األخیر طرفًا فیھ

یجب أن یكون محل التزام المتعھد بھ الحصول على رضاء الغیر أي حمل ھذا الغیر )  ٣
الذي تعھد عنھ على قبول التعھد، ومن ثم، فإن التزام المتعھد ھو إذا التزام بتحقیق نتیجة 

ددة، ولیس التزامًا ببذل عنایة، وذلك بأن یجعل غیره یقوم باألمر الذي تعھد بھ، أي أن مح
یقوم بإبرام عقد، فھو إذن یلتزم بالتزام بعمل، حیث تنقطع عالقتھ بین الطرفین بمجرد قبول 

  . المتعھد عنھ للتعھد

 جدید بینھ وبین وفي حالة قبول الغیر للتعھد، فإنھ وفقًا یترتب على ھذا القبول نشوء عقد
المتعاقد مع المتعھد من تاریخ ھذا اإلقرار، أي منذ الوقت الذي قبل فیھ التعھد، ولیس من 
وقت التعھد، ومن ثم فال یصبح المتعھد عنھ طرفًا في العقد األصلي، وال یكون بالتالي ملزمًا 
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بعلم المستفید بكل ما ورد فیھ بمجرد قبولھ، ولذلك فإن شرط التحكیم ال ینفذ في حقھ إال 
  .١وموافقتھ صراحة أو ضمنًا على ذلك

 اطب اث

دت ا ًر وا م إق اداد ات ا  

  الفرع األول

  امتداد اتفاق التحكیم إلى من شارك في تنفیذ العقد 

 لم ُیوقع علیھا، قد سمح الفقھ والقضاء بأن ُتنتج اتفاقیة التحكیم آثارھا بالنسبة للطرف الذي
وذلك إذا ثبت من الظروف المحیطة بالعقد أنھ ساھم بطریقة أو بأخرى في إبرام العقد أو 
تنفیذ أو إنھائھ، ولذلك یمكن االحتجاج باتفاقیة التحكیم في مواجھتھ وذلك حمایة للغیر 

 تدخل وإعماًال لنظریة الوضع الظاھر، وباعتبار أن الطرف الذي لم یوقع على العقد ولكنھ
في تكوینھ أو تنفیذه قد استفاد منھ، لذلك علیھ ان یتحمل التبعة من وراء ذلك ویمتد إلیھ 
الشرط التحكیم او اتفاقیة التحكیم لتشملھ اذ یعتبر بھذا السلوك في العقد موافقة ضمنیة منھ 

  .على التحكیم

ذلك قواعد وھذا الحل قد تبنتھ صراحة عدة تشریعات وطنیھ مثل التشریع الھولندي وك
 ٢التحكیم الخاصة بالكثیر من مراكز التحكیم في العالم على غرار غرفة التجارة الدولیة

  .٢٠١٢لعام  ICCبباریس 

 في القضیة ١٩٨٢ سبتمبر ٢٣وتطبیقًا لذلك قامت ھیئة التحكیم بغرفة التجار الدولیة بتاریخ 
 Dawیم إلى الشركة بمد اتفاق التحك) ٣"("Daw chemical" داو"المعروفة باسم شركة 

chemical ألنھا قامت بلعب دورًا بارزًا في االشتراك في إبرام العقد المتضمن شرط 
  . التحكیم وتنفیذه

                                                           

 .٩٣مھا عبد الرحمن الخوجا، امتداد شرط التحكیم إلى الغیر، مرجع سابق، ص .  د١-
http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-

and-٦٧ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/Download ICC-Rules-of-
Arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration-in-several-languages /- 

٣ - Sentence CCI . no. (١٩٨٢)٤١٣١ Dow chemical International c/ Isover 
saint Gobaim Rev.arb.١٩٨٢ .P١٣٩. 
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  :حیث تتخلص وقائع القضیة في 

 Dowمع شركة تدعى ١٩٦٥عقدت اتفاق  )  أ–الشركات (في أن ثالثة شركات فرنسیة  [ 
Chemical international )  ھذا األخیرة تعتبر شركة تابعة للشركة و )  ب-الشركة

  ) . ج-الشركة  (Dow Chemical Companyاألم األمریكیة 

 بعقد اتفاق آخر عام )أ(وباإلضافة إلى العقد السابق قامت الشركات الفرنسیة الثالثة  [
وھذه األخیر تتبع ایضًا )  س–شركة ( Dow Chemical Europ مع شركة ١٩٦٨

وقد تضمن العقدان شرط تحكیم، ثم آلت حقوق الشركات ) ج (الشركة األم األمریكیة
الناشئة عن العقدین سالفي البیان إلى شركة أخرى جدیدة وھي شركة ) أ(الفرنسیة الثالثة 

Isover-Saint-Gobain) . د–الشركة (  

الشركة ( األمریكیة )ج( الشركة األم األمریكیة ومعھما) س(و ) ب(وقد حدث أن الشركتین 
والتي اثناء التحكیم ) د(لجأت إلى تحكیم غرف التجارة الدولیة ضد الشركة الفرنسیة ) األم

بعدم اختصاص ھیئة التحكیم بنظر الدعوى التحكیمیة استنادًا إلى عدم وجود اتفاق تحكیم 
حیث أنھا لم تكن طرفًا في العقدین المتضمنین اتفاق ) ج(بینھا وبین الشركة األم األمریكیة 

  .التحكیم

على أساس أن الظروف التي أبرم  )د(الشركة د رفضت ھیئة التحكیم الدفع المبدئ من وق
فیھا العقدین موضوع النزاع المتضمنین اتفاق التحكیم تبرز أھمیة الدور الذي لعبتھ 

أثناء إبرام وتنفیذ العقدین حیث قامت ھذه الشركة  )ج( وقامت بھ الشركة األمریكیة األم
تعتبر ھذه الشركة طرفًا في العقدین ، وبالتالي امات الواردة في العقدینبالفعل بتنفیذ االلتز

المتضمنین اتفاق التحكیم، ونتیجة لذلك فھي طرف في اتفاق التحكیم الوارد في العقدین 
   .]موضوع النزاع

ویعتبر القضاء الفرنسي ھو الذي مھد لفكرة امتداد اتفاق التحكیم وإخضاع غیر الموقعین 
نادًا إلى االتجاه القائل بمد اتفاق التحكیم إلى من شارك أو ساھم في مفاوضات علیھ لھ است
  :وتنفیذه ومن ھذه األحكامإبرام العقد 

 في ١٩٨٦ نوفمبر ٢٦ الفرنسیة بتاریخ Pau ـ الحكم الصادر من محكمة استئناف مدینة ١
  :ا والتي یتحصل وجیزھC/Lestrade Sponsor A.B .القضیة المعروفة باسم شركة

من أسھم % ٨٠ بشراء نسبة ) أ–الشركة  (Sponsor S.Aفي قیام شركة تدعى شركة [ 
 ، كما أبرمت وعدًا بشراء ) ب–الشركات ( Lestradeشركتین تابعتین لمجموعة شركات 

عدة أسھم أخرى من ھاتین الشركتین تابعتین لنفس المجموعة، وقد تضمن عقد الوعد بالبیع 
  عن ) ب–الشركات (بنود عقد الوعد بالشراء أعلنت المجموعة شرط للتحكیم، وإنفاذًا ل

  مما حدا ) أ–الشركة رغبتھا في البیع خالل المدة المتفق علیھا، إال أنھا لم تتلق ردًا من 
والشركة األم التابعة لھا، وھي ) أ(  إلى طلب اللجوء للتحكیم ضد شركة)ب (بالمجموعة

ت بھ الشركتین وبتسمیة محكم لھا وطلبت  وأخطر) ج–الشركة  (Sponsor A.B شرك
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 على طلب التحكیم، بینما )أ(منھما تعیین محكم عنھما للبدء في إجراءات التحكیم، لم تجب 
 تخطرھا فیھ بأنھا ال تعتبر نفسھا )ب( بمخاطبة المجموعة المحتكمة )ج(قامت الشركة األم 

ي تضمن شرط التحكیم، ولم توقع معنیة بإجراءات التحكیم، ألنھا لیست طرفًا في العقد الذ
علیھ، وھو األمر الذي حدا بالمجموعة إلى اللجوء إلى رئیس المحكمة التجاریة بمدینة تارب 
طالب منھ استصدار أمرا بتعیین محكم عن الشركتین، استجاب رئیس المحكمة إلى الطلب 

  .إلى التحكیم) ج(مقررًا خضوع الشركة األم 

لقرار، فقامت باستئنافھ فیما تضمنھ من إخضاعھا للعملیة ھذا ا) ج( لم ترتض الشركة 
  .التحكیمیة وامتداد شرط التحكیم إلیھا والذي لم توقعھ، ولم تكن طرفًا فیھ

إلغاء قرار رئیس المحكمة التجاریة بمدینة تارب فیما ) Pau(فرفضت محكمة استئناف 
تحكیم إلیھا والتزامھا بھ للتحكیم وامتدا شرط ال) ج(تضمنھ من خضوع الشركة المستأنفة 

على أساس أنھ بتحلیل العالق بین األطراف المتعاقدة والظروف التي تمت المفاوضات على 
لعبت دورًا ھامًا في إبرام عقد الوعد ) ج(إبرام العقد وتنفیذه یبین أن الشركة المستأنفة األم 

  .بالشراء المتضمن شرط التحكیم، وفي تنفیذه

  الفرع الثاني

  تداد اتفاق التحكیم في حالة الشركة والفروع التابعة لھاحالة ام

  :الشركة وفروعھا التي ال تتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة: أوًال

الفرض في ھذه الحالة یتمثل في أن تقوم شركة لدیھا فروع عدیدة بإبرام عقد یخص أحد ھذه 
ا قد ینشئ بسبب أو الفروع یتضمن شرط تحكیم یلزم عاقدیھ باللجوء إلیھ كوسیلة لفض م

 الفرض فإن اتفاق التحكیم الذي عقدتھ الشركة األم یلزمھا ابمناسبة تنفیذ ھذا العقد، ففي ھذ
ولكن یثور التساؤل في حالة الفرض . كما یلزم كذلك الفرع الذي ابرم ھذا العقد لصالحھ

فاق التحكیم العكسي، وإذا قامت أحد ھذه الفروع بإبرام عقد یتضمن شرط تحكیم فھل یمتد ات
-ھذا إلى الشركة التي یتبعھا الفرع أم ال؟ في الواقع أن العقود التي تبرمھا فروع الشركات 

 تعقدھا بالنیابة عن –التي ال تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الشركة التابعة لھا 
ذي ابرمھ الفرع، الشركة التابعة لھا، ومن ثم فإن آثر ھذه العقود، بما في ذلك اتفاق التحكیم ال

تسري في مواجھة الشركة التي یتبعھا الفرع المتعاقد، باعتبار أن الفرع یبرم ھذه االتفاقات 
بالنیابة عن الشركة التابع لھا، ومن ثم فإن اتفاق التحكیم الذي بیرمھ الفرع، في الحالة التي 

كة األصل وتلتزم تسمح فیھا اللوائح والنظم الخاصة بالشركة األصل بذلك، یمتد إلى الشر
  .  ١بھ

الشركة القابضة وفقًا (الشركة وفروعھا التي تتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة : ثانیًا
  ):لنظام الشركات السعودي الجدید

                                                           

 . وما بعدھا٨٩فتحي والي، التحكیم بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص  ١-
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وھذا الفرض یخص الشركة األصل التي تدیر مجموعة من ال�شركات تابع�ة لھ�ا وتتمت�ع ك�ل                   
ن شخ�صیة ال�شركة المتبوع�ة أو      شركة م�ن ھ�ذه ال�شركات شخ�صیة اعتباری�ة لھ�ا م�ستقلة ع�                

الشركة األصل، أو یعرف النظام السعودي ھذا النوع من أنواع الشركات االقتصادیة الكبرى 
باسم الشركات القابضة، وذلك وفقًا ألخر تحدیث لنظام الشركات بالمملك�ة العربی�ة ال�سعودیة         

ل��ذي ج��اء ف��ي وا.  ھـ��ـ٢٨/١/١٤٣٧بت��اریخ ) ٣/م(وال��صادر بموج��ب المرس��وم الملك��ي رق��م 
 الم�ستمر إل�ى ج�ذب االس�تثمارات األجنبی�ة ف�ي مختل�ف               إطار سعي المملكة العربیة السعودیة    

  .األنشطة التجاریة إلى أراضیھا وخلق فرص عمل للمواطنین في جمیع القطاعات

استحدث نظام الشركات الجدید باًبا خاًصا للشركات القابضة التي تعدُّ نتاًجا مھًما في ظل وقد 
ویھ�دف ھ�ذا الن�وع م�ن ال�شركات إل�ى       ،  االقتصادي الذي ت�شھده الكثی�ر م�ن دول الع�الم     التقدم

التركیز االقتصادي ب�ین الم�شاریع ل�شركات كثی�رة تجتم�ع ف�ي كی�ان واح�د، وھ�و ل�یس نوًع�ا                    
 .مستقًلا بشكلھ القانوني عن أشكال الشركات المعروفة في األنظمة التجاریة

" كات الجدی�د عل�ى تعری�ف ال�شركة القاب�ضة بأنھ�ا       م�ن نظ�ام ال�شر    ) ١٨٢(الم�ادة   وقد نصت   
ش��ركة م��ساھمة أو ذات م��سؤولیة مح��دودة تھ��دف إل��ى ال��سیطرة عل��ى ش��ركات أخ��رى     بأنھ��ا

مساھمة أو ذات مسؤولیة محدودة، تدعى الشركات التابع�ة، وذل�ك ب�امتالك أكث�ر م�ن ن�صف              
 یقت��رن اس��م ویج��ب أن. رأس م��ال تل��ك ال��شركات أو بال��سیطرة عل��ى ت��شكیل مجل��س إدارتھ��ا  

 "الشركة الذي اتخذتھ باإلضافة إلى نوعھا بكلمة قابضة

 :من نظام الشركات الجدید أھداف الشركة القابضة في (١٨٣) وقد حددت المادة

   . أن یكون الغرض من الشركة القابضة ھو إدارة الشركات التابعة لھا-

 .لدعم الالزم لھا المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساھم فیھا وتوفیر ا-

ویبین مما تقدم أن ھذا النوع من الشركات یقوم على السیطرة المالی�ة واإلداری�ة عل�ى ش�ركة          
أو مجموع��ة ش��ركات تع��رف بالتابع��ة، وت��تم ھ��ذا ال��سیطرة وفق��ًا للنظ��ام ال��سعودي م��ن خ��الل   
 امتالك الشركة القابضة أكث�ر م�ن ن�صف رأس�مالھا ال�شركة الف�رع التابع�ة لھ�ا، م�ع اس�تحواذ                

  .الشركات القابضة على سیطرة مجالس إدارات الشركات التابعة لھا

، ١وم���ن المع���روف أن ال���شركات القاب���ضة أو م���ا كم���ا یطل���ق علیھ���ا ال���بعض ال���شركة األم     
والشركات التابعة لھا والخاضعة إلدارتھ�ا، ك�ًال یتمت�ع بشخ�صیة معنوی�ة م�ستقلة، ولھ�ذا ف�إن          

ال ی�سري إال ف�ي مواجھ�ة الط�رف ال�ذي أبرم�ھ              اتفاق التحكیم الذي تبرم�ھ أي م�ن ال�شركتین           
دون ال��شركة األخ��رى، وھ��ذا ول��و ك��ان العق��د المب��رم م��ن ال��شركة القاب��ضة المت��ضمن ش��رط    
التحك��یم یم��س م��صالح ال��شركة التابع��ة، أو ك��ان العق��د المت��ضمن ش��رط التحك��یم ال��ذي ابرمت��ھ  

مت�د اتف�اق التحك�یم ال�ذي      ل�م ی   الشركة التابعة للشركة القابضة یؤثر في نشاط األخیرة، ھذا م�ا          
تبرمھ الشركة الفرع إلى الشركة األصل وفقًا ألي حالة أخرى من حالة االمتداد كالضمان أو 

                                                           

 ١٠٨مھا عبد الرحمن الخواجا، امتداد أثر اتفاق التحكیم إلى الغیر، مرجع سابق، ص  ١-
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حال��ة ت��دخل ال��شركة القاب��ضة ف��ي تنفی��ذ العق��د ال��ذي ابرمت��ھ ال��شركة الف��رع والمت��ضمن ش��رط  
 أح�د  مج�رد ك�ون  " تحكیم، ھذا النظر م�ا أیدت�ھ محكم�ة ال�نقض الم�صریة، والت�ي ق�ضت ب�أن            

اطراف خصومة التحكیم شركة ضمن مجموعة شركات تساھم شركة أم في رأسمالھا ال یعد 
دلیًال على التزام األخیرة بالعقود التي تبرمھا األولى المشتملة على شرط التحكیم ما لم یثب�ت       

ت��دخلت ف��ي تنفی��ذھا أو ت��سببت ف��ي وق��وع خل��ط ب��شأن ) أي ال��شركة األص��ل أو القاب��ضة(أنھ��ا 
  ."  ١ على نحو تختلط ارادتا في إرادة الشركة األخرىالملتزم بھ

  الفرع الثالث

  حالة امتداد اتفاق التحكیم استنادًا إلى مبدأ المنافع المباشرة 

یقوم ھذا االتجاه على مد اتفاق التحكیم إلى غیر أطرافھ الموقعین علیھ، إذا كان ھذا الطرف 
شرط التحكیم وتلقى المنافع المباشرة من استغل بعلم مسبق فوائد وثمرات العقد الذي تضمن 

ھذا االتفاق، وھو ما یعرف بنظریة المنافع المباشرة التي یطبقھا القضاء األمریكي والذي 
  .یسمح بمد اتفاق التحكیم لطرف لم یوقع علیھ وفقًا لالتجاه السابق

 ففي دعوى یتحصل وجیزھا في أن إحدى الشركات قامت بإبرام عقد مع إحدى الشركات
الطبیة لتقدیم التجارب السریریة المتعلقة بالمنتجات الدوائي الجدیدة، وتضمن ھذا االتفاق 
شرط لحل المنازعات التي تنشأ عن ھذا العقد عن طریق التحكیم وفقًا لقواعد جمعیة التحكیم 
األمریكیة، اتفقت الشركة الطبیة مع شركة أخرى لمساعدتھا في تنفیذ األعمال محل العقد 

ق إبرامھ مع الشركة األولى والمتضمن اتفاق التحكیم، وذلك بعقد منفصل باعتبارھا الساب
مقاول من الباطن، وإثر نزاع بین الشركة األولى والشركة الطبیة تم االلتجاء إلى التحكیم 
وفقًا للعقد المبرم بینھما والذي لم تكن الشركة الثالث طرفًا فیھ ولكنھا شاركت كطرف شاھد 

ھادتھا بناء على طلب من ھیئة التحكیم، التي قررت بعدھا ضمھا إلى إلجراءات وتم سماع ش
التحكیم كطرف فیھ، إال أن الشركة المذكورة رفضت ضمھا إلجراءات التحكیم مستندة إلى 
أنھا لم توقع على اتفاق التحكیم ولم تكن طرفًا فیھ، والتجأت إلى القضاء لالعتراض على 

كطرف في التحكیم، حسمت المحكمة العلیا في والیة نیویورك قرار ھیئة التحكیم بضمھا 
 مقررة أن األصل في مسألة االختصاص أنھا تعتبر ٢٠١٨ الصادر في عام ٢المسألة بحكمھا

من صالحیات ھیئة التحكیم، وأنھ یمكن إدخال الطرف غیر الموقع على اتفاق التحكیم 
 المباشرة التي تطبقھا محاكم نیویورك، والتي بالقضیة التحكیمیة استنادًا لمبدأ ونظریة المنافع

بموجبھا یمكن إجبار الطرف الذي لم یكن موقعًا على اتفاق التحكیم إذا استغل بعلم مسبق 
                                                           

ق�م  میالدی�ًا، وذل�ك ف�ي الطع�ن ر    ٢٠٠٤ یونی�و  ٢٢نقض م�صري ف�ي الم�واد التجاری�ة، ص�ادر بجل�سة               -١
 ق�ضائیة تجاری�ة، من�شور عل�ى موق�ع      ٧٢ ل�سنة    ٤٧٣٠ ق�ضائیة تجاری�ة والطع�ن رق�م          -٧٢ لسنة   ٤٧٢٩

 .محكمة النقض المصریة
٢ - IQVIA RDS Ine. " Eisai Co٠ Ltd – ٢٠١٨ NY Slip Op٣٢٩٢٣ (U) November 
٢٠١٨-١٤ – Supreme Court New York County – Docket Number: 
٦٥٥١٥٣/٢٠١٨ . http://www. Aifica.com/wp-content/uploads/٢٠١٩/٠٢/ny-
٣٢٩٢٣.Pdf والنص الكامل للحكم منشور على موقع المعھد العربي األمریكي 
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فوائد وثمرات العقد الذي تضمن شرط التحكیم وتلقى المنافع المباشرة من ھذا االتفاق، إال 
ھا استبان لھا أن الشركة الثالثة لم تتلق أن المحكمة ومن استخالصھا لوقائع الدعوى ومستندات

منافع مباشرة من االتفاق األصلي المتضمن اتفاق التحكیم، وأن المبالغ التي تقاضتھا ھذه 
الشركة كانت ناتجة عن اتفاقیة منفصلة وال یمكن اعتبارھا قد استفادت من ثمار العقد األول 

تفاق األول كان یسمح لألطراف بمجرد وجود اتفاق استفادت منھ بشكل غیر مباشر، فاال
باالتفاق مع مقاولین من الباطن لتنفیذ جزء من األعمال الموكلة إلیھم، وأنھ في كل األحوال 
فإن اتفاق الشركة الثالثة كان منفصًال تمامًا عن االتفاقیة األولین وأن الشركات الثالثة ھي 

  . دوا ذلككیانات تجاریة كان یمكن لھا أن تنضم في عقد واحد لو أرا

المحكمة إلى وقف إجراءات التحكیم تجاه الشركة المعترضة التي لم تكن طرفًا في اتفاق 
  .التحكیم

ویبین من الحكم السابق أن ثمة اتجاه یتبناه القضاء األمریكي یذھب إلى امتداد اتفاق التحكیم 
رات العقد الذي لغیر أطرافھ الموقعین علیھ إذا كان ھذا الطرف استغل بعلم مسبق فوائد وثم

تضمن شرط التحكیم وتلقى المنافع المباشرة من ھذا االتفاق، ویبین من الحكم المعروض أن 
ھذا االتجاه یشترط المتداد اتفاق التحكیم إلى طرف لم یكن موقع علیھ أن یكون ھذا الطرف 

ات على علم مسبق بالعقد األصلي المتضمن شرط التحكیم، وأن یكون قد استغل فوائد وثمر
  .ھذا العقد بما عاد علیھ بنفع مباشر منھ

ویقترب ھذا االتجاه من االتجاه الذاھب إلى امتداد اتفاق التحكیم إلى كل من شارك في 
مفاوضات إبرام العقد األصلي وفي تنفیذه، إذ أن استغالل فوائد وثمرات العقد األصلي ال 

أیضًا في وجوب العلم باالتفاق یكون، إال من خالل المشاركة في تنفیذه، كما یقترب منھ 
األصلي المتضمن شرط التحكیم الذي شارك ھذا الطرف في إبرامھ أو تنفیذه أو استغل 
فوائده وثماره، ولكنھما یختلفان في أن االتجاه األخیر ال یشترط المشاركة في مفاوضات 

المشاركة في إبرام العقد األصلي، وإنما یكتفي بعلمھ بھ فقط، كما ال یشترط أیضًا مجرد 
تنفیذ العقد، بل یجب أن یتلقى الطرف الذي یراد امتداد اتفاق التحكیم إلیھ ثمار وفوائد االتفاق 

  . األصلي المتضمن شرط التحكیم
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  الفرع الرابع

  حالة امتداد اتفاق التحكیم استنادًا إلى مبدأ المجموعة التعاقدیة الواحدة

  )مجموعة العقود(

قتصادیة والتجارة الدولیة، واالتجاه إلى االستفادة من فكرة اقتضى تطور العالقات اال
التخصص في العمل، السیما في مجال المشروعات االقتصادیة الكبرى، أو العمالقة الدخول 
في عالقات قانونیة متشعبة تحكمھا مجموعة من العقود، سواء بین ذات األطراف أو بین 

، التي ولدت "مجموعة العقود" بنظریة أطراف مختلفة، وھو ما أدى إلى ظھور ما یعرف
برنارد تیسییھ في / في سبعینیات القرن الماضي في كنف الفقھ الفرنسي على ید األستاذ

  . ١رسالتھ المعنونة مجموعات العقود

وفي سبیل تأسیس النظریة فرق صاحب الرسالة بین نوعین من مجموعات العقود بحسب 
ونة للمجموعة الواحدة، منھیًا إلى أنھ إذا كان العنصر المعیار المشترك بین ھذه العقود المك

المشترك بین ھذه العقود ھو المحل، بحیث كانت ھذه العقود تتعاقب على شيء واحد أو 
 chaine de"تیسییھ سلسلة العقود / محل واحد، فإننا نكون بصدد ما اسماه األستاذ

contrats"ھو السبب، بأن تھدف جمیعھا إلى ، أما إذا كان المعیار المشترك في ھذه العقود 
 les ensemble"التجمع العقدي"تحقیق ھدف واحد، فإننا نكون بصدد ما أسماه 

contractuels "وللتفرقة بین النوعین السابقین من مجموعات العقود أورد األستاذ ، /
میز تیسییھ عدة معاییر للتمییز بین ھذین النوعین من مجموعات العقود، فسلسلة العقود تت

بأنھا ذات بناء رأسي بحیث تكون العقود المكونة للسلسلة متتالیة، ومتعاقبة زمنیًا من حیث 
انعقادھا أو من حیث تنفیذھا بحیث تبدأ بإبرام عقد واحد ثم یضاف إلیھ عقد ثان أو ثالث، 

  .، ومثال ذلك حالة العقود من الباطن ٢وھكذا

ول شخص واحد یكون لھ دور رئیس في فتتمیز بأنھا تقوم ح" التجمعات العقدیة"أما 
المجموعة بحیث تربطھ عالقة عقدیة مباشرة بكل األشخاص المشاركین في العقود المكونة 
للتجمعات العقدیة، وال یشترط خالفًا لسلسلة العقود أن تكون ھذه العقود متتالیة زمنیًا، بل 

                                                           

١ - B. Teyssiè, "Les groupes de contrats", LGDJ, ١٩٧٥ . 
 الفك�رة  مث�ل ھ�ذه   وج�ود  ىإل�  أش�ار  م�ن  أول ھ�و  " durry " دی�وري  الفرن�سي  الفقی�ھ  أن ال�بعض   ویرى

 بین تربط التي التعاقدیة العالقة عن حدیثھ بمناسبة ١٧٩٧ عام في العقدیة، وذلك المجموعة أي القانونیة
 اعتب�ار  ومدى أخرى، جھة من التفریغ ومقاول والعالقة التعاقدیة بین الناقل جھة، من المقاول والشاحن

 خط�أ  ع�ن  ن�اجم  ب�ضرر  التفری�غ  مق�اول  ل�و ُأص�یب   م�ا فی التفری�غ  بمق�اول  عالقت�ھ  ف�ي  الغی�ر  م�ن  ال�شاحن 
  " Teyssiè "الفقیھ تیسي ھو النظریة بھذه نادى من أول أن على القانوني غالبیة الفقھ إال أن الشاحن،

 ف�ي  أو الفق�ھ  ف�ي  ال وج�ود  لھ�ا  یك�ن   إذ ل�م ١٧٩١ ت�اریخ  قب�ل  وج�ود ھ�ذه النظری�ة    عن الحدیث یمكن وال
 ف�ي  الغی�ر  تج�اه  المتعاق�د  م�سؤولیة  الع�ال،  عب�د  ح�سین  محم�د  /.د ذلك، تفصیل في ، انظر القضاء أحكام
    .١٩ ص ،١١١٩ القاھرة، العربیة، النھضة .دار العقدیة، المجموعة اطار

٢ -  B. Teyssiè  ٤٠، ٣٩الرسالة السابقة ص 
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ى تحقیق ھدف مشترك، ولھ أنھا تبرم وتنفذ في ذات الوقت ویھدف ھذه التجمع من العقود إل
التي " سلسلة العقود"سبب مشترك أیضًا، فھو یكون ذا بناء دائري یمیزه عن النوع األول 

  .تكون على ھیئة بناء أفقي

تیسییھ بین نوعین منھا األول وھو التجمع العقدي / وفي إطار التجمعات العقدیة یفرق األستاذ
عقدي المكون من عدة عقود تابعة لعقد أصلي، المكون من عقود مترابطة، والثاني التجمع ال

والنوع األول یكون بین عقود مترابطة تتساوى في درجة األھمیة دون أن تكون ھناك عالقة 
تبعیة بینھم، كما أنھا قد تكون قابلة للتجزئة أو غیر قابلة للتجزئة بالنظر إلى مدى إمكانیة 

التعاقد رغم إبطال أحد عقود التجمع أو إنھائھ تنفیذ الغایة من التعاقد، فإذا تحققت الغایة من 
یكون التجمع قابًال للتجزئة، ومثال ذلك عقود التأمین المشتركة، أما إذا ترتب على إبطال أو 
إنھاء أحد ھذه العقود واستحال تحقیق الغایة من التعاقد بأكملھ، فإننا نكون بصدد تجمع عقدي 

یة إبطال كافة عقود التجمع العقدي، ومثال ذلك غیر قابل للتجزئة ویترتب على ذلك بالتبع
عقود النقل المتتالیة لنقل ذات الشيء إذ یستحیل إتمام عملیة النقل إذا أبطل أحد العقود 

  .الوسیطة

أما النوع الثاني ــ التجمع العقدي المكون من عدة عقود تابعة لعقد أصلي ــ فإنھ یكون بین 
السبب الذي أبرم من أجلھ العقد األصلي، وقد یكون ذلك عقود مرتبطة بعالقة تبعیة تربطھا ب

بین أطراف مختلفة مثل عقد القرض الذي أبرم بین طرفین ھما المقترض والمقرض 
ویرتبط بھ عقد كفالة لھذا القرض یتم إبرامھ مع الكفیل، وھو شخص آخر غیر طرفي عقد 

ائھ أما عقد القرض، فال أثر علیھ القرض، فعقد الكفالة یكون تابعًا لعقد القرض، فینتھي بانتھ
بما یطرأ على عقد الكفالة، وقد یكون أطراف التجمع العقدي ھم ذات األطراف في العقد 
األصلي، وھم أنفسھم أطراف العقد التبعي، ومثال ذلك عقد القرض الذي یبرمھ البنك مع 

  عملیھ وعقد الرھن الذي یبرمھ مع ذات العمیل لضمان القرض 

ترابط عدة عقود سواء بسبب موضوعھا "ب من الفقھ مجموعة العقود بأنھا كما عرف جان
  "أو بسبب أشخاصھا لتحقیق عملیة تجاریة معینة

وتبدو أھمیة نظریة المجموعات العقدیة أو عقود المجموعة في أنھا تثیر التساؤل في حالة إذ 
إلى المنازعات الناشئة عن ما تضمن أحد ھذه العقود اتفاقًا على التحكیم ھل یمتد ھذه االتفاق 

  العقود األخرى سواء كانت بین ذات األطراف أو كانت بین أطراف مختلفة؟

وفي ھذا الشأن فرق الفقھ بین حالتین األولى تلك التي تكون فیھا العقود قد أبرمت بین ذات 
فھي األطراف، وھذه الحالة تتعلق بالنطاق الموضوعي التفاق التحكیم، أما الحالة الثانیة، 

وھي الحالة المتعلقة بالنطاق ، التي تكون فیھا ھذه العقود قد أبرمت بین أطراف مختلفة
 التفاق التحكیم، ولذلك، فإننا سنجتزئ الحدیث في ھذا الفرع بصفة خاصة عن الشخصي

  :الحالة الثانیة الخاصة
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ین أطراف  بامتداد اتفاق التحكیم في المجموعة العقدیة أو عقود المجموعة المبرمة ب-
  :  مختلفة

وفي ھذا الخصوص فإن قضاء التحكیم اتجھ إلى امتداد اتفاق التحكیم الوارد في العقد 
األساسي إلى العقود األخرى المرتبطة بھ، ولو كانت قد أبرمت بین أشخاص غیر تلك التي 

  :یتحصل وجیزھا ١أبرمت عقد األساس، ففي دعوى تحكیمیة أمام غرفة التجارة الدولیة

 مع أحد البنوك ١٠/١٠/١٩٩١ي أن أحد البنوك السویسریة كان قد أبرم بتاریخ  ف[
الجزائریة عقد تسھیل ائتماني لتغطیة صادرات إیطالیة قادمة إلى دولة الجزائر، وبعد ذلك 
أبرم ذات البنك مع بنك إیطالي اتفاقًا ـــ خال من شرط تحكیم ــ بموجبھ التزام األخیر بتمویل 

) البنك السویسري(من قیمتھ، بینما التزم األول % ٩٠اني المذكور في حدود التسھیل االئتم
المتبقیة من قیمتھ، وإثر خالف بین طرفي االتفاق % ١٠بتمویل ذلك التسھیل في حدود 

بشأن إحدى عملیات استعمال التسھیل االئتماني المشوبة ) البنك السویسري واإلیطالي(
دفع قیمتھا، فقد لجأ ھذ البنك إلى التحكیم طالبًا الحكم بإلزام بالغش والتي قام البنك اإلیطالي ب

بأن یؤدي لھ قیمة ما دفعھ بخصوص العملیة المذكورة ) المحتكم ضده(البنك السویسري 
واستند في طلباتھ إلى تعھد البنك المحتكم ضده بالضمان بموجب خطاب مؤرخ 

٢٤/٣/١٩٩٣.  

صاص ھیئة التحكیم بنظر النزاع بمقولة أن دفع البنك السویسري المحتكم ضده بعدم اخت
التعھد بالضمان الذي یستند إلیھ البنك المحتكم یستقل عن عقد التسھیل االئتماني األصلي 

  .المتضمن شرط التحكیم

رفضت ھیئة التحكیم ھذا الدفع، وقضت باختصاصھا بنظر النزاع محل التحكیم مستندة في 
 یمثل ١٠/١٠/١٩٩١ االئتماني األصلي المؤرخ ذلك إلى أسباب حاصلھا أن عقد التسھیل

اإلطار العام للعالقة بین طرفین بشأن عقد تمویل الصادرات اإلیطالیة إلى دولة الجزائر، 
وھذا العقد قد تضمن شرط تحكیم، وأن عقد الضمان الوارد في خطاب البنك المحتكم ضده 

قة بین البنكین طرفي النزاع  یتعلق بأحد جوانب العال٢٤/٣/١٩٩٣للبنك المحتكم والمؤرخ 
المسؤولین عن تمویل الصادرات سالفة البیان، فھو تابع لتلك العالقة التي تخضع لشرط 
التحكیم، وبالتالي فإنھ یخضع كذلك لھذا الشرط، وأنھ ما دام أن طرفي العقد األصلي قد اتفقا 

ھ یجب تفسیر ھذا االتفاق على إحالة الخالفات الناشئة عن ھذا العقد إلى التحكیم، ومن ثم فإن
على النحو الذي یحقق اختصاص ھیئة التحكیم بتسویة جمیع المنازعات التي یمكن للطرفین 
طرحھا بشأن العالقة التعاقدیة، وذلك دون اللجوء إلى التفسیر الضیق بشأن تحدیدي نطاق 

                                                           

س  ال�صادر بت�اریخ م�ار   ٩٢٨٨ـ حكم ھیئة التحك�یم بغرف�ة التج�ار الدولی�ة ف�ي ال�دعوى التحكیمی�ة رق�م               ١
 . ٢٠٠٩ منشور بمجلة التحكیم العدد الثالث ١٩٩٨
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قة التعاقدیة شرط التحكیم، فضًال عن أن ھذا یتفق مع ما توقعھ الطرفان بالنسبة إلى العال
  .]بینھما

وھكذا یمكن القول بأن العقد األساسي أو الرئیسي الذي یتعلق بعملیة تجاریة واحدة یشكل مع 
العقود األخرى المكملة أو التابعة أو المنفذة لھ وحدة واحدة بحیث یتسع نطاق شرط التحكیم 

 بھ ولو كانت بین الوارد في العقد األول للمنازعات المتعلقة بالعقود األخرى المرتبطة
  .أطراف غیر أطرافھ

  ".كونسورسیوم" امتداد اتفاق التحكیم بین أعضاء التجمع العقدي المسمى -

یعرف العمل في مجال عقود المقاوالت الدولیة نوعًا من التجمع العقدي یطلق علیھ 
ویوجد ھذا االتحاد في حالة إذا ما " أتحاد"أي ) Consorium" (كونسورسیوم"اصطالحا 

برم رب العمل عقد مقاولة مع عدة مقاولین یقوم كل منھم بجزء من العمل حسب تخصصھ أ
  .١مقابل ثمن ھذا الجزء

ویذھب البعض إلى أن الكونسورسیوم ھو نوعًا من الضمان لرب العمل یجیز لھ عند إخالل 
ضاء أي عضو فیھ بإلتزاماتھ في عقد المقاولة أن یرجع علیھ إما منفردًا أو على جمیع األع

مجتمعین، وال یتمتع ھذا الكونسورسیوم بالشخصیة المعنویة، ولذلك فإن شرط التحكیم الذي 
یرد في عقد المقاولة یخول رب العمل أن یرفع دعوى التحكیم سواء ضد جمیع أعضاء 
الكونسورسیوم، أو ضد عضو واحد فقط، كما یجوز ألحد أعضاء الكونسورسیوم فقط أن 

 ضد رب العمل دون أن یكون لرب العمل الحق في التمسك بعدم یقیم الخصومة التحكیمیة
) ٣(، وإنفاذًا لما تقدم قضت إحدى ھیئات التحكیم بغرفة التجارة الدولیة)٢(قبول التحكیم

ضد شركة ) شركة قطاع عام مصریة(برفض الدفع المبدى من الشركة المحتكم ضدھا 
 غیر ذي صفة، ألن المحتكم ضدھا بعدم قبول الدعوى لرفعھا من) المحتكمة(دانماركیة 

تعاقدت مع كونسورسیوم تعد الشركة الدانماركیة المحتكمة عضوًا فیھ وانفردت األخیرة 
  .برفع الدعوى التحكیمیة دون الشركة العضو اآلخر في الكونسورسیوم

وقد أسست ھیئة التحكیم حكمھا الرافض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعھا من غیر ذي صفة 
 الكونسورسیوم یعد شركة محاصة ال تتمتع بالشخصیة المعنویة، ویجوز لكل شریك على أن

  .فیھا منفردًا وباسمھ الخاص أن یتخذ إجراءات التحكیم ضد الطرف اآلخر في عقد المقاولة

على ذات األساس أیضًا قضت ھیئة التحكیم بغرفة التجارة الدولیة بحكمھا الصار بتاریخ 
، إال أنھا اعتبرت أن الكونسورسیوم ھو شركة ٤٣٥٧حكیمیة رقم سبتمبر في الدعوى الت١٦

                                                           

 .١٩٤، ص ١٠٠، بند "مرجع سابق " فتحي والي /ـ د١
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واقع، إال أن البعض یرى أن الحكم األخیر قد جانبھ الصواب وخلط بین شركة الواقع 
  .١وشركة المحاصة، ألن شركة الواقع یثبت لھا شخصیة معنویة، وبالتالي ذمة مالیة مستقلة

 بأن ٢فقد قضت محكمة النقض الفرنسیةویبدو أن القضاء لھ رأي آخر في ھذا الشأن، 
الضامن ال یفید من شرط التحكیم المنصوص علیھ في العقد المبرم بین المدین المضمون 
والدائن، ألنھ لم یكن طرفًا في العقد، وذلك على الرغم من أن االلتزام بالضمان ھو التزام 

 ألنھما یشكالن غایة اقتصادیة تابع اللتزام المدین، وبالرغم من االرتباط الوثیق بین العقدین
  .واحدة

 أیضًا بأن مصدر خطاب الضمان ال یجوز لھ االحتجاج بشرط ٣وفي ذات السیاق قضت
التحكیم الورد في عقد المقاولة المبرم بین عمیل البنك والمقاول المستفید، ما لم ینص عقد 

  .     الضمان على ما یخالفھ

  الفرع الخامس

  یم استنادًا إلى مبدأ النشاط االقتصادي الواحد حالة امتداد اتفاق التحك

تقوم التجارة الدولیة على فكرة المشروعات االقتصادیة الكبرى التي تمیز ھذا المجال عن 
غیره، والتي تؤدي في الكثیر من األحیان إلى تأسیس عدة شركات لكل منھا الشخصیة 

وحدة المصالح بغرض تحقیق المعنویة المستقلة عن األخرى، ولكنھا تقوم على أساس من 
أھداف مشتركة تعود على ھذه الشركات مجتمعة، والتي تخضع في إدارتھا إلى نظم موحدة 
تكفل الترابط والتكامل فیما بینھا، بما یسمح بأن تقوم أي منھا باالشتراك في تنفیذ أي من 

  .المشروعات التي تتعاقد علیھا أو تقوم بھا الشركات األخرى المنضویة معھا

كما أن النشاط االقتصادي الواحد قد یستلزم تنفیذه إبرام عدة عقود تھدف إلى تنفیذ مشروع 
اقتصادي واحد بحیث تكون ھذه العقود مكونة لمجموعة تعاقدیة واحدة ال تقبل التجزئة 
بحیث تكون كافة ھذه العقود غیر قابلة للتجزئة االقتصادیة، وأن تساھم في مشروع 

، وأن یثبت أن موضوع كل منھا یفترض وجود ونفاذ العقود األخرى اقتصادي واحد مشترك
  .في المجموعة بحیث یؤثر بعضھا على بعض في حسم النزاع

                                                           

 .  ١٣٠سمیر محمود الشرقاوي، المرجع السابق، ھامش ص /ـ د١
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٦٥       
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ومن ھنا ظھر اتجاه یرى سریان اتفاق التحكیم في مواجھة باقي الشركات المشتركة في 
عھا مع بعضھا نشاط اقتصادي واحد، وامتداد ذات االتفاق أیضًا إلى العقود التي تشكل جمی

  .عملیة اقتصادیة واحدة

وإنفاذًا لھذا االتجاه قضت إحدى ھیئات التحكیم بمركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري 
الدولي، بأن اتفاق التحكیم یشمل جمیع المشروعات المؤسسة لمشروع واحد، وأن شرط 

ء مجموعة واحدة التحكیم الذي یرد في أحد العقود یمكن أن یلزم شركات أخرى من أعضا
بالرغم من عدم توقیعھا على العقد الذي تضمن شرط التحكیم ما دامت قد شاركت في تكوین 

  .١العقد وتنفیذه وإنھائھ

وتأسیسًا على فكرة الوحدة االقتصادیة، قضت أیضًا إحدى ھیئات التحكیم بمركز القاھرة 
رد ضمن أحد العقود یمكن أن شرط التحكیم الذي ی"، بأن ٢اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي

یلزم شركات أخرى من أعضاء مجموعة واحدة بالرغم من عدم توقیعھا على العقد الذي 
تضمن شرط التحكیم، وذلك تأسیسًا على فكرة الوحدة االقتصادیة، إذ استقر قضاء التحكیم 

الذي على أن ألي شركة أن تمثل جمیع الشركات التي تضمھا المجموعة، وأن شرط التحكیم 
  ".تبرمھ إحدى ھذه الشركات یلزم الشركات األخرى

وعلى صعید القضاء تبنى القضاء اللبناني اتجاه امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر بناء على 
من یدخل في مجموعة عقدیة " فكرة الوحدة االقتصادیة، فقد قضت محكمة التمییز بلبنان بـأن

 علیھ أن یخضع إلى القواعد الخاصة بالتحكیم، یتضمن أحد بنودھا األساسیة بندًا تحكیمیًا
باالستناد إلى الوحدة العملیة االقتصادیة واألھداف التي یرمي كال العقدین المتتابعین إلى 

  .٣"تحقیقھا

المسلم بھ فقھًا وقضاء أن آثار : " بأن٤وعلى ذات األساس قضت محكمة االستئناف بتونس
 طرفًا فیھ، ولم تربطھ صلة بأي من المتعاقدین سواء العقد ال تنصرف إلى الغیر الذي لم یكن

كانت ھذه اآلثار حقًا أو التزامًا، وحیث أن تطبیق المبدأ المذكور على مادة التحكیم یؤول 
بداھة إلى القول بأن الشرط التحكیمي ال یلزم إال األطراف الممضیة على العقد المتضمن 

قالل الذمم المالیة للشركات المكونة للتجمع وحیث أن است...... مثل ھذا الشرط دون غیرھا
وانفراد كل واحدة منھا بشخصیة معنویة بذاتھا یجب أن ال یحجب وحده الواقع االقتصادي 
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، وحیث أنھ ال خالف في أن وجود تجمع ....لتلك الشركات وخضوعھا لسلطة موحدة 
إخضاع جمیع الشركات في حد ذاتھ ال یؤدي بالضرورة إلى وضع قاعدة عامة مفادھا 
وحیث أن ... الشركات المنتمیة للتجمع المذكور لموجبات الشرط التحكیمي المضمن بالعقد 

تشعب المعامالت التجاریة وتشابك العالقات االقتصادیة وتعدد األطراف الُمدخلة في العملیة 
واحدة، االقتصادیة قد أفرز واقعًا عملیًا یتمثل في تحریر عدة عقود تجاریة بمناسبة معاملة 

أو تحریر عقد واحد تتجاوز فیھ االلتزامات والصالحیات حدود المتعاقدین لتمتد إلى غیرھما 
، وحیث ...من األطراف، وذلك بالنظر للوحدة االقتصادیة ولتداخل المصالح الموجودة بینھم 

أو أن الفقھ والقضاء الفرنسیین مستقرین على اعتبار أن االتجاه نحو توسیع الشرط التحكیمي 
تضییقھ یجب أن یؤسس على دراسة الوضعیات القانونیة للشركات المعنیة وتفحص نشاطھا 

، ولئن كان انتماء ....وبیان مدى علمھا بوجود وبمضمون الشرط التحكیمي من عدمھ 
شركة ما لتجمع عقدي غیر كاف في حد ذاتھ لتوسیع الشرط التحكیمي الذي لم یحظ بموافقة 

دخالھا في إجراءات التحكیم، فإن ذلك االنتماء إذا ما تعزز بوقائع تلك الشركات، ومن ثم إ
أخرى تفید بصف قطعیة علم الشركة التي تم إدخالھا بوجود العقد لمقتضیات الشرط 

ذلك أن تجمع الشركات ینضوي على حقیقة اقتصادیة واحدة تؤدي إلى ... التحكیمي وآثاره
كات المجمع ُیلزم الشركات األخرى التي اعتبار الشرط التحكیمي المقبول من إحدى شر

  ". لعبت دورًا في تكوین وتنفیذ وفسخ العقد أو العقود المتضمنة لذلك الشرط

ولم یحظ االتجاه السابق بتأیید مطلق من أحكام التحكیم أو القضاء، إذ رفضت بعض ھیئات 
بمركز القاھرة التحكیم األخذ بھذا االتجاه، ومن ذلك ما ذھبت إلیھ أحد ھیئات التحكیم 

 ١٥٢، ١٤٥القانون المصري قد حدد في المادتین "اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي من أن 
مدني على سبیل الحصر الحاالت التي یمتد فیھا أثر العقد للغیر بما ال یتیح امتداد أثره إلى 

 تكون في الغیر في غیر تلك الحاالت، ولیس من بینھا امتداد أثر العقد إلى الشركات التي
  .١"مجموعة اقتصادیة واحدة إذا تمتعت كل منھا بشخصیة معنویة مستقلة 

إال أن مد اتفاق التحكیم في ھذه الحالة وإن كان یؤدي إلى تحقیق فاعلیة اتفاق التحكیم 
ویضمن جمع المنازعات المختلفة المتعلقة بموضوع واحد أمام جھة اختصاص واحدة ھي 

 أن ھذا االتجاه یفتقر إلى األساس القانوني الذي یبرره، وإن كانت جھة التحكیم، إال أننا نرى
أحكام التحكیم أو القضاء التي أخذت بھذا االتجاه مستندة بشأنھ إلى األخذ بفكرة القبول 
الضمني التفاق التحكیم، فقد رأینا أن فكرة القبول الضمني باتفاق التحكیم كسند قانوني 

تتعارض مع طبیعة اتفاق التحكیم الذي یجب أن تكون اإلرادة في لتبریر امتداد اتفاق التحكیم 
  .االلتجاء إلیھ صریحة

                                                           

، ٢٠٠١ ل�سنة  ٢٣٤ ـ حكم ھیئة التحكیم بمركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، القضیة رقم  ١
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  الفرع السادس

  امتداد اتفاق التحكیم إلى الدولة استنادًا إلى اتفاقیة دولیة

تعتبر االتفاقات الدولیة شأنھا شأن المعاھدات التي تتم بین الدول قانونًا منفذًا داخل الدولة 
 من نصوص نظامھا الداخلي، وھو ما یعرف بمبدأ سمو المعاھدات على ولو خالفت نصًا

النظام الداخلي للدولة، ومن ثم فإذا كان اتفاق التحكیم قد تم إبرامھ إنفاذًا التفاقیة دولیة فإن 
  .ھذا االتفاق یلزم الدولة، ولو كان الذي وقع علیھ إحدى الھیئات التابعة لھا

ذه الحالة الحكم التحكیمي الصادر عن إحدى ھیئات التحكیم  التطبیقات القضائیة لھأھمومن 
  :بمركز القاھرة اإلقلیمي التحكیم التجاري الدولي في قضیة ویتحصل وجیز وقائعھا) ١(

 كانت قد أبرمت مع إحدى الوحدات التابعة ) أ–الشركة (في أن إحدى الشركات المصریة [ 
رطًا للتحكیم، وعلى أثر نزاع فیما بین   عقدًا ش) ب–الطرف (ألحدى الوزارات المصریة 

بطلب اللجوء إلى التحكیم أمام مركز القاھرة اإلقلیمي ) أ(فقام الطرف )  أ و ب(طرفي العقد 
بإدخال ) أ(للتحكیم التجاري الدولي، وأثناء نظر الدعوى التحكیمیة قامت الطرف المحتكم 

 الدعوى التحكیمي استنادًا إلى في)  ب( الذي یتبعھ الطرف ) ج –الطرف (الوزیر / السید
من قواعد مركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي المطبقة على ) ٦(نص المادة 

ببطالن شرط التحكیم لعدم موافقة وتوقیع الوزیر المختص ) ب(المحتكم ضدھا النزاع، فدفع 
  . على العقد المتضمن شرط التحكیم

 –الطرف (محتكم ضدھا وقضت بقبول إدخال الوزیر رفضت ھیئة التحكیم دفاع الوحدة ال
في الدعوى التحكیمیة باعتباره طرفًا في العقد على أساس أن االتفاق الدولي الذي وقع ) ج

منفذًا لشروط االتفاقیة بكل ) ج(بین جمھوریة مصر العربیة والبنك الدولي جعل من الوزیر 
 أو ساعد في إعدادھا ووافق علیھا تفاصیلھا في نموذج الشروط والمواصفات التي أعدھا

التي قامت ) أ(قد أصدر قرارًا بإنشاء المحتكم ضدھا ) ج(البنك الدولي، وأنھ لما كان الوزیر 
باإلعالن عن المناقصة وإعداد كراسة الشروط والمواصفات وقامت باختیار المقاول الفائز، 

لبنك الدولي موافق علیھ من وأن شرط التحكیم تضمنھ نص اتفاقیة المقاولة طبقًا لشروط ا
كافة أجھزة الدولة كل في إطاره الدستوري، ومن ثم فال یشذ عن ذلك وزیر عھد إلیھ تنفیذ 

  .ومتابعة المشروع وفقًا لعقد القرض ، وإال كان ھادمًا للنظام العام للدولة

وأیدت محكمة االستئناف بجمھوریة مصر العربیة ھذا الحكم التحكیمي عندما رفضت 
 ٢كما وقد ایدت محكمة النقض المصریة ذلك) ب و ج(ى البطالن التي أقامھا كًال من دعو

  .برفض الطعن الذي أقیم نعیًا على حكم االستئناف سالف البیان
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ونشیر في ھذا الصدد أن الفقرة الثانیة من المادة العاشرة من نظام التحكیم الجدید بالمملكة 
یة االتفاق على التحكیم إال بعد موافقة رئیس ال یجوز للجھات الحكوم" تنص على أنھ 

والمتأمل في ھذا النص یبین لھ . " مجلس الوزراء، ما لم یرد نص نظامي خاص یجیز ذلك
أن المشرع اشترط لعقد الجھات الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة اتفاقات تحكیم لزوم 

 شطره الثاني استثناء وھو رئیس مجلس الوزراء، لكن ھذا النص تضمن في/ موافقة السید
أنھ یمكن للجھات الحكومیة ابرام عقود تتضمن اتفاقات تحكیم دون الحاجة إلى موافقة 
الوزیر المختص، وذلك في الحالة التي یوجد نص خاص بھا، فاالتفاقیات الدولیة تكون لھا 

 من النظام ٧٠قوة نظامیة في المملكة بعدما یتم إصدارھا بموجب مرسوم ملكي وفقًا للمادة 
  . السعودي الدستوري ونشرھا ونفاذ مفعولھا وفقًا لإلجراءات المعمول بھا في المملكة

  الفرع السابع

  امتداد اتفاق التحكیم إلى الدولة إذا شاركت في إبرام أو تنفیذه أو إنھاء العقد

  .الذي أبرمتھ إحدى ھیئاتھا

حكم ھیئة التحكیم في القضیة : الةیعتبر من أحد أحكام التحكیم التي قامت بإعمال ھذه الح
 مارس ٢٢التي عرفت باسم شركة الخرافي الكویتیة ضد الحكومة اللیبیة الصادر بتاریخ 

  :، ویخلص وجیز واقعاتھا٢٠١٣١

مع مصلحة التنمیة ) أ(أبرمت شركة الخرافي الكویتیة ، ٨/٦/٢٠٠٦في أنھ بتاریخ [ 
  .بیة عقدًا تضمن شرطًا للتحكیموھي إحدى الھیئات العامة اللی، ) ب(السیاحیة 

                                                           

یم ل��م یك��ن تحكیمی��ًا ـ�� ب��الرغم م��ن أن ال��دعوى التحكیمی��ة نظ��رت بمق��ر مرك��ز الق��اھرة اإلقلیم��ي إال أن التحك�� ١
مؤسسیًا بل كان تحكیمًا حرًا على نحو ما أورده م�دیر المرك�ز بمقال�ة المن�شور بمجل�ة التحك�یم العالمی�ة الع�دد                

وجب التنویھ إلى استشراء فھم خاطئ ل�دى ال�بعض أال وھ�و          :" .  والذي قرر فیھ ما نصھ     ٢٠١٨یولیو  ) ٣٩(
رت وصدر حكمھا تحت مظلة مرك�ز الق�اھرة اإلقلیم�ي للتحك�یم        قد أدی ....االعتقاد خطأ بأن القضیة التحكیمیة      

وطبقًا لقواعد ھذا األخیر ، وقد نتج عن ذاك الفھ�م المغل�وط نتیج�ة لواقع�ة              " مركز القاھرة   " التجاري الدولي   
مادیة ال تنتج أي أثر قانوني بخصوص النزاع التحكیمي ، وھو لجوء طرفي النزاع إلى تأجیر قاع�ة جل�سات          

حدث التقنیات وغرفتي انتظار واس�تراحة لفریق�ي ال�دفاع ع�ن الط�رفین ، وذل�ك بمق�ر المرك�ز بح�ي                     مجھزة بأ 
الزمالك ، وھو ما نتج عنھ نشوء عالق�ة مح�ض إیجاری�ھ ب�ین طرف�ي الن�زاع ومرك�ز الق�اھرة وانتھ�ت عالق�ة                   

وكم�ا أوض�ح بح�ق    المركز ب�الطرفین بانعق�اد جل�سات المرافع�ة ، أی�ة ذل�ك أن تحك�یم الخراف�ي ودول�ة لیبی�ا ـ�ـ                   
الحكم محل التعلیق ــ ھو تحكیم حر أو غیر مؤسسي وفقًا ألحكام االتفاقیة الموحدة الس�تثمار رؤوس األم�وال       

وھو ما یجعل التحكیم طبقًا لھا تحكیم�ًا ح�رًا غی�ر مؤس�سي ، وھ�و م�ا یترت�ب                ..... العربیة الموقعة في عمان     
أي التزام على مركز القاھرة ب�إدارة ھ�ذا التحكیم�ي أو    علیھ عدم خضوع أطرافھ لقواعد المركز وعدم وجود     

تقدیم خدمات التحكیم المؤسسي ألطرافھ إذ لم یطلبوا إلیھ أي من ذلك على وجھ األطالق ، وبطبیعة الحال لم            
یشارك مركز القاھرة في تشكیل ھیئة التحكیم الموقرة التي أصدرت الحكم واقتصر دوره كم�ا أوض�حنا عل�ى      

دي ھو تمكین أطراف الن�زاع م�ن اس�تخدام قاعات�ھ المجھ�زة كمق�ر لجل�سات ال�دعوى التحكیمی�ة                  القیام بعمل ما  
تنفیذًا للعالقة اإلیجاریة التي ربطتھ باألطراف والتي انتھت بانعقاد جلسات التحك�یم ، وق�د رأین�ا توض�یح تل�ك            

  ."  الحقیقة منعًا للبس وااللتباس الذي ساد لدى البعض
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وعلى أثر خالفات حول تسلیم األرض للشركة للبدء في تنفیذ المشروع اتخذت اللجنة 
)  ج–الطرف ممثل عن الدولة (الشعبیة العامة للصناعة واالقتصاد والتجارة بدولة لیبیا 

كیم ضد مصلحة إلى اللجوء للتح) أ(قرارًا بإلغاء المشروع، وھو ما حدا بالشركة الكویتیة 
التي أبرمت معھا العقد إنفاذًا لبند التحكیم الوارد في العقد طالبة الحكم ) ب(التنمیة السیاحیة 

  .لھا بتعویضھا عن جمیع الخسائر التي لحقتھا

بإدخال كل من الدولة اللیبیة ووزارة ) أ(وأثناء سریان التحكیم قامت الشركة الكویتیة 
إلى جانب )  د–األطراف (امة لتشجیع االستثمار ووزارة المالیة االقتصاد اللیبیة والھیئة الع

باعتبارھم أطراف في اتفاق التحكیم المبرم مع مصلحة التنمیة ) ب(مصلحة التنمیة السیاحیة 
  . السیاحیة

ودفع الدفاع أمام ھیئة ) د(اعترض دفاع الحكومة اللیبیة على إدخالھا وإدخال األطراف 
تجاج بشرط التحكیم الوارد في العقد موضوع النزاع في مواجھتھا، التحكیم بعدم جواز االح

  أو في مواجھة وزارة االقتصاد، ألنھما لم یكونا من الموقعین على شرط التحكیم

استنادًا إلى )  د–األطراف (وفي المقابل تمسكت الشركة المحتكمة بامتداد اتفاق التحكیم إلى 
اخل أو شارك في إبرامھ أو تنفیذه مبدأ راسخ بذاتھ في أن امتداد اتفاق التحكیم إلى كل من تد

مجال التحكیم عمومًا، وفي مجال التحكیم التجاري الدولي على وجھ الخصوص ما دام أن ما 
بدر من المراد إدخالھم في التحكیم كطرف في االتفاق من مواقف أو أعمال یفترض معھا 

  .قھأنھم كانوا على بینة من وجود اتفاق التحكیم ونطا

وقضت ) المحتكم ضدھم(رفضت ھیئة التحكیم دفاع الدولة اللیبیة ووزارة االقتصاد والمالیة 
بصحة االحتجاج بالشرط التحكیمي الوارد في العقد موضوع النزاع في مواجھة المحتكم 

  )  د–ب (ضدھم األطراف 

ئة التحكیم عالجت ھی:" بقولھ ١أحمد صادق القشیري على الحكم/ كما علق األستاذ الدكتور
في اختصاص الھیئة التحكیمیة وتضم من " مزیجًا من المسائل جمعتھا جمیعًا تحت عنوان 

أي أحقیة ھیئة التحكیم في أن تتناول "االختصاص باالختصاص "الناحیة النظریة مبدأ 
المسائل المتعلقة بمدى اختصاصھا مطبقة ذلك على المسألة األولیة المتعلقة بوجود مشروع 

ي یدخل في إطار االتفاقیة الدولیة المطلوب التحكیم تحت مظلتھا، ومدى قبول استثمار
الدعوى التحكیمیة أو اعتبارھا مرفوعة قبل األوان لعدم استنفاد المرحلة السابقة المتعلقة 
بالمساعي الودیة لحل النزاع فبل اللجوء إلى التحكیم ثم تحدید النطاق الشخصي للشرط 

 rationai( وكذلك االختصاص الموضوعي  ) personae rationi( التحكیمي
materae (  لبیان ما ھي األمور الداخلة في إطار والیتھا والتي یحق لھیئة التحكیم أن

                                                           

أحمد صادق القشیري أستاذ القانون نائب رئیس محكمة التحكیم في غرف�ة التج�ارة الدولی�ة               / األستاذ الدكتور -٩٠ 
ب��اكورة الق��ضاء "تح��ت عن��وان ) ع��دد خ��اص(٢٠١٣مق��ال من��شور بمجل��ة التحك��یم العالمی��ة الع��دد التاس��ع ع��شر    

   ٥٠٥٥١٣التحكیمي العربي الواعد في مجال االستثمار صــ 
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وال شك في سالمة المنطق القانوني والتحلیل المتكامل الذي انتھت " تنظرھا وتفصل فیھا 
، كما أورد "تي سجلتھا بوضوح تام إلیھ ھیئة التحكیم في ھذا الشأن وصوًال إلى النتیجة ال

وقد دعمت ھیئة التحكیم قضاءھا ھذا الذي یمثل مرتبة عالیة من "سیادتھ في تعلیقھ أیضًا 
اإلبداع القانوني باللجوء إلى إبراز أھم مظاھر اتجاه االجتھاد اللیبي من حیث امتداد أثر 

لیل الرصین إلى النتیجة التي الشرط التحكیمي إلى القرارات اإلداریة انتھت في ظل ذلك التح
مطالب التعویض عن الضرر المقدمة من الجھة المدعیة مشمولة "لخصتھا في القول بأن 

بالشرط التحكیمي الذي یحیل إلى تطبیق أحكام االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال 
 البتة عن العربیة في الدول العربیة، وبالتالي أن الدعوى التحكیمیة الحاضرة ال تخرج

  ".اختصاص ھیئة التحكیم وال تدخل في االختصاص الحصري للقضاء اإلداري

قائًال  ١یحیى الجمل على ھذا الحكم التحكیمي/ كما علق المغفور لھ بإذن ربھ األستاذ الدكتور
أن ھذا الحكم األول في ظل ھذه االتفاقیة جاء مؤسسًا تأسیسًا عمیقًا رصینًا معتمدًا على "

  .یة واضحة وقویة سواء من ناحیة الفقھ أو من ناحیة السوابق القضائیةحجج قانون

راب اطا  

  ار ار  اداد اق ام إ ار

تناولنا في ھذا البحث في مواضع سابقة انھ یترتب على اتفاق التحكیم حرمان عاقدیھ أو 
جوء إلى ھیئات التحكیم وفقًا لالتفاق حول أطرافھ من اللجوء إلى اقضیتھم، كما یكون لھم الل

ذلك وھو ما عبرنا عنھ باألثر السلبي واألثر اإلیجابي التفاق التحكیم، وبعدما بینا في 
المبحث السابق حاالت امتداد اتفاق التحكیم إلى غیر اطرافھ یبقى لنا في ھذا المبحث األخیر 

د ھذا االتفاق إلى الغیر وفقًا ألي حالة من إلقاء الضوء بإیجاز حول األثار المترتبة على امتدا
  :الحاالت سالفة البیان وذلك في فرعین

  .منع الغیر من اللجوء إلى القضاء: الفرع األول

  .حریة الغیر في اللجوء إلى التحكیم: الفرع الثاني

  الفرع األول

  منع الغیر من اللجوء إلى القضاء 

 على عاتق عاقدیھ، كما بینا من ذي قبل، یتمثل في ینشئ اتفاق التحكیم التزامًا سلبیًا متبادًال
التزام كل طرف باالمتناع عن االلتجاء إلى القضاء العادي في شأن النزاع الذي یتضمن 

                                                           

یحیى الجمل أستاذ القانون بحقوق القاھرة تعلیقًا على الحك�م التحكیم�ي   / تور ـ مقال المغفور لھ األستاذ الدك ١
     ٥٤٣صــ ) عدد خاص (٢٠١٣منشور بمجلة التحكیم العالمیة العدد التاسع عشر 
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شرط تحكیم، فإذا حدث عكس ھذا، وقام أحد األطراف، على نحو النكوص عن تنفیذ االلتزام 
التحكیم إجباره على ذلك من خالل إبداء باالمتناع سالف البیان، فإن للطرف األخر في اتفاق 

  .الدفع بوجود اتفاق تحكیم في شأن النزاع المعروض على القضاء بالمخالفة لنظم التحكیم

  : الدفع بوجود اتفاق تحكیم وأثره في حرمان الغیر من اللجوء إلى القضاء-

فھمن من ذھب ثار خالف في الفقھ حول تحدید الطبیعة النظامیة للدفع بوجود اتفاق تحكیم 
أساس أن اتفاق الطرفین على عدم طرح النزاع على ١إلى اعتباره دفع بعدم اختصاص

القضاء وإقرار المشرع لھم على ھذا االتفاق یجعل النزاع خارجًا عن اختصاص القضاء 
  .بمقتضى ھذا االتفاق

نصار ھذا  اعتبار الدفع بوجود اتفاق تحكیم ھو دفع بعدم القبول، ویستند ا٢ وذھب رأي آخر
الرأي على أن االتفاق على التحكیم لیس لھ القدرة على إخراج النزاع من اختصاص 
القضاء، وھو فوق ذلك ال یھدف من األصل إحداث ھذا األثر وإنما یستھدف مجرد إقامة 
مانع مؤقت من سماع الدعوى أمام القضاء رغم كونھ مختصًا بھا من األصل، ورغم 

ء مسیرة التحكیم وبعد انتھاء ھذه المسیرة، وھو بإقامة ھذا المانع استمرار اختصاصھ بھا اثنا
إنما یقید حق الطرفین  في االلتجاء إلى القضاء أو حق كل منھما في الدعوى، والنتیجة 
المنطقیة لھذا التقیید ھي أن تصبح الدعوى غیر مقبولة أمام القضاء ما دام المانع من قبولھا 

 أو آخر عادت الدعوى مقبولة أمام القضاء باعتباره مختصًا موجود، فإن زال المانع لسبب
بھا، وباعتبار اتفاق التحكیم غیر ذي أثر على ھذا االختصاص، والبعض من انصار ھذا 
الرأي یرى ان الدفع بعدم القبول یقوم على أن أحد العاقدین قام بإثارة النزاع بغیر الطریق 

    ٣المتفق علیھ

أن الدفع بوجود اتفاق تحكیم ھو دفع ببطالن المطالبة القضائیة ٤قھ وآخیرًا یرى جانب من الف
على أساس أنھ یعد دفعًا من قبیل الدفوع اإلجرائیة بسبب عیب موضوعي وھو عدم قابلیة 
الطلبات التي تتضمنھا الئحة الدعوى القضائیة ألن تكون محًال للمطالبة القضائیة بسبب 

  .ا یؤدي إلى بطالن المطالبة القضائیةاالتفاق على التحكیم بخصوصھا وھو م

یعتبر الدفع بوجود اتفاق تحكیم، وھكذا نطلق علیھ، من الدفوع التي ال عالقة لھا بموضوع 
النزاع، ویجب ابداءه قبل الحدیث في موضع النزاع المطروح على القضاء وإال سقط الحق 

ما ورد في نظام في التمسك بالتحكیم وحرمان الطرف األخر من القضاء، وذلك حسب 
 یجب على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد في –" التحكیم بالمملكة العربیة السعودیة 

                                                           

 ٥١٦، ط أولى، ص ١٩٩٨مصطفى محمد جمال، التحكیم في العالقات الخاصة الدولیة والداخلیة،  -١
 .١٤٨ص فتحي والي، مرجع سابق،  ٢-
، دار من�شأة  ٢٠١٠نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة ط             -٣

 .٦٦المعارف بجمھوریة مصر العربیة، الطبعة الثانیة ص 
اشرف عبد العلیم الرفاعي، القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم والنظام العام في العالقات  ٤-

 .١١٤ ، اإلسكندریة بجمھوریة مصر العربیة، ص ٢٠٠٣الدولیة، دار الفكر الجامعي ط الخاصة 
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شأـنھ اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى علیھ بذلك قبل أي طلب 
ن البدء  ال یحول رفع الدعوى المشار إلیھا في الفقرة السابقة دو– ٢. أو دفاع في الدعوى

وھو ما یعني أن حرمان ." في إجراءات التحكیم أو االستمرار فیھ أو اصدار حكم التحكیم
الطرف األخر من اللجوء إلى القضاء بشأن نزاع یتضمن شرط تحكیم ھو حرمان مؤقت 
یتحدد مصیره من قبل الطرف اآلخر فإما یتمسك باتفاق التحكیم ویدفع بوجوده ومن ثم 

ت دائم وإما أنھ یمسك عن إبداء ھذا الدفع ویخوض في مناقشة یصیر الحرمان المؤق
  .موضوع القضیة أمام القضاء

  الفرع الثاني

  حریة الغیر في اللجوء إلى التحكیم 

متى التزام أطراف االتفاق بالتحكیم وجب حسم النزاع الذي یثور بینھم بھذا الطریق، وكما 
لتحكیم تعبر عن األثر اإلیجابي التفاق سبق وأن تحدثنا أن حریة الغیر في اللجوء إلى ا

التحكیم، فإن حدث وامتد اتفاق التحكیم إلى أحد من الغیر وفقًا للحاالت السابقة، فإنھ یكون لھ 
 الطرف األخر باللجوء إلى التحكیم لحسم النزاع القائم بینھم، كما یكون لھ إخطارالحق في 

. ى الحصول على حكم حاسم لھذا النزاعتسمیة محكم عنھ واتخاذ كافة إجراءات التحكیم حت
وینتھي التحكیم بطبیعة الحال عند انجاز ھیئة التحكیم المحكمة التحكیمیة أو في الحاالت 
األخرى الواردة في النظام الخاص بالتحكیم حیث ورد في نظام التحكیم الجدید في المملكة 

ور الحكم المنھي للخصومة أو تنتھي إجراءات التحكیم بصد: " في المادة الحادیة واألربعون
  :اآلتیةبصدر قرار من ھیئة التحكیم بإنھاء اإلجراءات في األحوال 

  . اتفق طرفا التحكیم على إنھاء التحكیمإذ – ١

إذا ترك المدعي خصومة التحكیم، ما لم تقرر ھیئة التحكیم بناء على طلب المدعى علیھ  -٢
  . یحسم النزاعأن لھ مصلحة جدیة في استمرار اإلجراءات حتى

  .إذا رأت ھیئة التحكیم ألي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكیم أو استحالتھ -٣

من المادة الرابعة والثالثین ) ١(صدور أمر بإنھاء إجراءات التحكیم وفقًا لحكم الفقرة  -٤
  .من ھذا النظام

عاقد األصلي فیكون الحكم كما یكون للغیر الذي امتد إلیھ اتفاق التحكیم كل ما للطرف المت
الصادر في التحكیم حجة في مواجھة كما ویكون لھ استالم الحكم واستالم صورة لھا قوة 

  . تنفیذیة منھم وتنفیذ الحكم داخل المملكة أو خارجھا
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  الخاتمة

قامت الدارسة على بحث موضوع النطاق الشخصي التفاق التحكیم، وامتداده لغیر الموقعین 
وتناولنا في ھذا . التجاھات الحدیثة في فقھ القانون وأحكام القضاء التحكیمعلیھ في ضوء ا

البحث ان اتفاق التحكیم یمثل األساس القانوني لھ وھو الذي یحدد نطاقھ من حیث األشخاص 
والمنازعات التي یشملھا، وتناولنا أن إعمال مبدأ نسبیة العقد یدق بشأنھ، وبصفة خاصة فیما 

م الطرف والغیر في ھذا االتفاق، أن مسألة نسبیة أثر العقد بالنسبة التفاق یتعلق بتحدید مفھو
التحكیم تدق فیما یتعلق بالخلف العام، وكذلك الحال بالنسبة إلى الخلف الخاص رأینا أن 
ھناك خالفًا كبیرًا في الفقھ، فقد ذھب بعض الفقھ إلى أن اتفاق التحكیم ال یعد من مستلزمات 

 إلى الخلف الخاص استنادًا إلى ما یتمتع بھ اتفاق التحكیم من استقالل عن الشيء الذي انتقل
العقد األصلي، وأنھ عقدًا قائمًا بذاتھ، ومن ثم فإنھ ال ینتقل إلى الخلف الخاص، بینما یرى 
جانب آخر من الفقھ أن شرط التحكیم یعتبر من مستلزمات الشيء وتوابعھ، ومن ثم فإنھ 

وبالنسبة للدائنین ومدى اعتبارھم طرفًا في اتفاق .  ویلتزم بھینتقل إلى الخلف الخاص
التحكیم، وكذلك بالنسبة للكفیل والضامن ومدى اعتبارھما طرفًا في اتفاق التحكیم فقد 
أسفرت الدراسة عن أنھ وبالرغم من كون عقد الكفالة ذاتھ عقد تابع للعقد الذي طرفاه الدائن 

ل االلتزامات الناشئة عنھ، ولو لم یشترك فیھ المدین والمدین األصلي والذي یكفل الكفی
األصلي فیھ، وبالرغم من أن االلتزامات المترتبة على العقد األصلي التي یكفلھا الكفیل، 
وھي في الغالب التزامات مالیة تختلف عن التزامات اتفاق التحكیم، فإنھ یجوز للكفیل أن 

 في مواجھة الدائن، ألن الكفیل لھ الحق في یتمسك بشرط التحكیم الوارد في العقد األصلي
أن یتمسك باألوجھ التي یمكن للمدین أن یحتج بھا في مواجھة الدائن، كما تناولت البحث 

 مسألة انتقال اتفاق التحكیم من أطرافھ إلى الغیر باعتبارھا من المسائل المتعلقة أیضا
ي ھذا البحث على الفارق بین بالنطاق الشخصي لھذا االتفاق، كذلك فقد القینا الضوء ف

حاالت انتقال العقد إلى الغیر وبین حاالت امتداده وتناولنا اغلب الحاالت التي ینتقل فیھا 
 حاالت الحوالة والحلول واندماج الشركات، وقد تناولنا أبرزھا وكان أطرافھالعقد إلى غیر 

 أطرافھالتحكیم إلى غیر  االتجاھات المؤید والرافضة لفكرة امتداد اتفاق أیضافي البحث 
وتعرفنا على حجج كل طرف وقمنا بالتعقیب علیھا، وكذلك تناولنا في ھذا البحث حاالت 
امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر وتناولنا امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر في حالة االشتراط 

ر والتمییز بینھا لمصلحة الغیر ثم في حالة الضامن والكفیل، ثم في حالة االشتراط عن الغی
وبین االشتراط لمصلحة الغیر، كذلك تناولنا حاالت استحدثھا الفقھ وقضاء التحكیم المتداد 

 فتناولنا في ھذا البحث امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر في حالة أطرافھاتفاق التحكیم إلى غیر 
موعة التعاقدیة، االشتراك في تنفیذ العقد، وفي حالة المنافع المباشرة، وفي حالة المج

والنشاط االقتصادي الواحد، كذلك حالة الشركة األصل والشركة الفرع أو الشركة األصل 
والفرع التابع لھا إذا لم یكن للفرع شخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الشركة التابع لھا، 

م إلى  الضوء عن االتجاھات الحدیث في مد اتفاق التحكیإلقاءكما قد تناولنا في ھذا البحث 
الدولة في حالة اشتراكھا في تكوین العقد أو تنفیذه وكذلك في حالة وجود اتفاقیة دولیة تسمح 

 المسئولألحد ھیئات الدولة بالقیام بإبرام اتفاقیات تحكیم دون اشتراط الحصول على موفقة 
  التي تترتب على امتداد اتفاقاآلثارالمختص، كما قد القینا الضوء في ھذا البحث على 
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التحكیم إلى الغیر وبینا الخالف الذي ثار في الفقھ حول طبیعة الدفع بوجود اتفاق تحكیم 
 المترتبة على امتداد اتفاق التحكیم إلى الغیر والقاضي بحرمانھ من اللجوء اآلثاركأحد أھم 
  .إلى القضاء
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  قائمة المراجع

  المراجع القانونیة : أوًال

  : المراجع القانونیة العربیة) أ(

الملكیة ونظریة العقد في الشریعة اإلسالمیة، اإلمام محمد أبو زھرة، دار الفكر ) ١
  .١٩٩٦العربي ط 

، ٨زید عبد الكریم الزید، صفحة رقم . مشروعیة التحكیم في الفقھ اإلسالمي، د) ٢
  : منشور على االنترنت على الرابط ادناه

https:// almostsharaltahkemy.yoo.com/t٢٩-topic  

 العدد – اثر التحكیم في الفقھ اإلسالمي، بحث منشور في مجلة الشریعة والقانون )٣
  . ھــ١٤٢٥عبد المجید محمد، ذو القعد /الثاني العشرون، اعداد الدكتور

  . ١٩٩٩مبادئ القضاء المدني، دار الثقافة الجامعیة، طبعة " وجدي راغب / د) ٤

مد بن حنبل، دراسة وتحقیق عبد الوھاب مجلة األحكام الشرعیة على مذھب اإلمام أح) ٥
جدة المملكة العربیة ) تھامة(إبراھیم أبو سلیمان ومحمد إبراھیم أحمد علي، دار نشر

  .١٩٨١السعودیة طبعة 

حقوق الغیر في العقود المالیة في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني، حسن محمد، دار ) ٦
  .٢٠٠٤الجامعة الحدیثة، ط 

ى عقد الوكالة في الفقھ اإلسالمي والقانوني المدني، دراسة مقارنة، أثر الوفاة عل) ٧
  :  منشور على اإلنترنت على الرابط٢١، ص ٢٠١٧دار الكتب العلمیة -بیروت 

https://books.google.dz/books?isbn=٢٧٤٥١٨٨٣ 

  .١٩٩٣السرخسي، شمس الدین المبسوط، دار الكتب العلمیة ـ بیروت )  ٨ 

    ١٨٣٨. مصر ١ إلى معرفة أحوال اإلنسان، محمد قدري باشا، ط مرشد الحیران) ٩

  .٦المعیار المعرب، أحمد بن یحي الونشریسي، ط الغرب اإلسالمي، بیروت، ج ) ١٠

 دار ٢٠٠١رضا متولي وھدان، انتقال آثار العقود إلى الخلف الخاص، ط ) ١١ 
  .اإلسكندریة
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 الجزء األول، دار نشر الثقافة الوسیط في القانون التجاري،: محسن شفیق. د) ١٢
  .١٩٥١باإلسكندریة، الطبعة األولى، سنة 

، دار الجامعة الجدیدة، "الشركات التجاریة"القانون التجاري : مصطفي كمال طھ. د) ١٣
  .١٩٩٦سنة 

منشأة المعارف باإلسكندریة، : الوسیط في القانون التجاري: أحمد محمد محرز. د) ١٤
  .٢٠٠٤الطبعة الثانیة، سنة 

رسالة دكتوراه كلیة لحقوق جامعة " المحاكم الخاصة في مصر " أسامھ الشناوي / د) ١٥
  .١٩٩٠القاھرة، 

سعد بھیني مقال منشور بمجلة التحكیم العالمیة، العدد السابع والثالثون، ینایر / د) ١٦
٢٠١٨.  

لة ماجستیرـ مھا عبد الرحمن الخواجا، امتداد آثر اتفاق التحكیم إلى الغیر، رسا. د)  ١٧
  .٢٠١٣جامعة الشرق األوسط، 

 : الغیر في خصومة التحكیم، بحث منشور على اإلنترنت على الموقع التالي) ١٨

html.٤٤٧٩_post-blog/٢٠١٢/١٢/com.blogspot.qawaneen://https  

عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة ط نبیل إسماعیل ) ١٩
 .، دار منشأة المعارف بجمھوریة مصر العربیة، الطبعة الثانیة٢٠١٠

أشرف عبد العلیم الرفاعي، القانون الواجب التطبیق على موضوع التحكیم والنظام ) ٢٠
، اإلسكندریة بجمھوریة ٢٠٠٣ط العام في العالقات الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي 

  .مصر العربیة

  المواقع اإللكترونیة ) د(

  موقع المعھد العربي األمریكي للتحكیم التجاري الدولي ـ ١

 http://www.aifica.co 

  المجالت القانونیة ) ھـ (

  مجلة جامعة الملك سعود. ١

  . ـ مجلة التحكیم العالمیة٢

https://qawaneen.blogspot.com/2012/12/blog-post_4479.html
http://www.aifica.com/
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  . ـ مجلة أحكام التحكیم بمركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي٣

  . ـ مجلة التحكیم العربي٤

  .القانونیة واالقتصادیة العلوم  ـ مجلة٥

  :مراجع والدوریات باللغة الفرنسیةال

  - A kassis, Réflexious sur le Règlement d’Arbitrage de La 
Chambre de Commerce International, ١٩٨٨ . 

- A Zelcevic-Duhamel,"La  notion  d' èconomie du contrat en 
droit privè" , J.C.P, ٢٠٠١. 

- B. Teyssiè, "Les groupes de contrats", L.G.D.J, ١٩٧٥. 

-D. Cohen, note sous  pqris, ٢٥ novembre ١٩٩٩, Rev. Arb. 
٢٠٠١.  

- DELEBEQUE : La transmisson de la clause 
compromissoire » . Rev. Arb ; n.١,١٩٩١ .    

 &F. Berlingieri, International Maritime Arbitration; J. mar L ـ
com, VOI ١٠ No. ٢ January ١٩٧٩. 

- Hanotiau , B.,  Journal of International Arbitration, ٢٠٠١ 

  

 :المراجع باللغة االنجلیزیة

- Shcwebel, "The severability of the Arbitration Agreement in 
Lnternqtionql Qrbitrqtion Three Sqlient Problem", Grotius 
١٩٨٧. 
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 :األحكام

- Tribunal  Fèdèral  Suiss, ١٩ juilet ١٩٨٨, Rev. Arb. ١٩٨٩. 

-Trib. Federal, ١٦ October ٢٠٠٣, Rev. Arb . ٢٠٠٤, P.٦٩٥, 
not Levy et Stucki   

- le tribunal fédéral suisse: T (٠/٢) ٤A – ٣٧٦/٢٠٠٨ ; 
décision ٥ déc ٢٠٠٨ 

- Cour d'app.de Paris, ٤jan. ١٩٨٠. Rev . arb. ١٩٨١, p. ١٦٠. 
Note P. Level 

- Caas. Ière civ.٢٥ november ١٩٨٦, Siaci, Rev. Crit.١٩٨٧, 
p.٣٩٦,note H. Gaudemet-Tallon. 

  - Cass. Com. ٢٢ octobre ١٩٩١, Bull. civ. IV, no ٢٠٩, 
Dalloz-Sirey, ١٩٩٣, p. ١٨١. 

- Caas.Ièrè civ, ٥ Janvier ١٩٩٩, Rev. Crit. ١٩٩٩, D. Bureau 

- Caas. Ière civ.١٢ juillet ٢٠٠١, Bonastar II, DMF dèc. ٢٠٠١, 
p.٩٩٤, obs. PH Delebecque 
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