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-التحكٍن التجاري الذويل يف القاًىى العراقً
)*(
- 

  كايف زغري شٌىى البذري م.         
 هذرس القاًىى املذًً            

 / جاهعة الٌهرٌيكلٍة العلىم السٍاسٍة

                                 املستخلص
  ؾض  بػ١ٝ االْطإ اايٝٗ ؾأ اييت ايٛضا٥ٌ اقدّ َٔ ٜعد ايتذازٟ ايتشهِٝ بإٔ غو ال     

 اضِٗ مما ، ايٛقت ٚاقتصاز االلاش ضسع١ َٔ  اآلي١ٝ تًو تٛؾسٙ ملا ، ايتشهِٝ ْصاعات
 إلصداز ايدٍٚ َٔ ايعدٜد ؾأت ايدٚي١ٝ ايتذاز٠ يتٛضع ْٚعسا املطتجُسٜٔ، كاٚف بتبدٜد
 كإْٛاي إ  اال ، ايدٚيٞ ايتذازٟ يًتشهِٝ ايُٓٛذدٞ ايكإْٛ َٔ َطتُد٠ سدٜج١ قٛاْني
 83 زقِ املد١ْٝ املساؾعات قإْٛ يف ض٣ٛ ايدٚيٞ ايتذازٟ ايتشهِٝ اسهاّ ٜٓعِ مل ايعساقٞ

 ايعسام يف  ايدٚيٞ ايتذازٟ ايتشهِٝ َٔ ٖٚٛ َا دعٌ ،(276-251) املٛاد يف 1969 يط١ٓ
 تتُاغ٢ بصٛز٠  ايعساقٞ ايتذازٟ ايتشهِٝ قإْٛ يتػسٜع اؿاد١ تهُٔ ٖٚٓا َعطٌ، غب٘
 اىل ايعسام اْطُاّ ضسٚز٠ عٔ ْاٖٝو ، ايدٚي١ٝ ايتذاز٠ ع٢ً طسأت اييت ايدٚي١ٝ تايتطٛزا َع

 .1958 يعاّ ْٜٝٛٛزى اتؿاق١ٝ َٓٗا ٚ اجملاٍ ٖرا يف ايدٚي١ٝ  االتؿاقٝات

  .ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ, اتؿاقٝات دٚي١ٝ, عكٛد ػاز١ٜ, قطا٤ عساقٞ :ايهًُات املؿتاس١ٝ
Abstract 

     There is no doubt that commercial arbitration is one of 

the oldest means that people have resorted to in order to 

settle arbitration disputes, because the mechanism provided 

by the speed of completion and time limit, which contributed 

to dispelling investor fears. Because of  the expansion of 

international trade, many countries resorted to issuing 

modern laws derived from the Model Law for international 

commercial arbitration. However, the Iraqi law did not 
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regulate the provisions of international commercial 

arbitration except in the Civil Procedure Law No. 83 of 1969 

in Articles (251-276), and that made international 

commercial arbitration in Iraq almost disabled . And herein  

lies the need to legislate the Iraqi Commercial Arbitration 

Law  that is  in line with the international developments that 

have occurred on international trade, not to mention the need 

for Iraq to join international agreements in this field, 

including the New York Agreement of 1958.  

Key words: International commercial arbitration, 

International agreements Commercial contracts, Iraqi 

judiciary. 

 املقذهـة 

َٔ اقدّ ايٛضا٥ٌ اييت ؾا ايٝٗا االْطإ يؿض  ْصعات ايتشهِٝ ٚ اُٖٗا ملا 
ز١ٜ ٚ االضتجُاز١ٜ َٓٗا ايطسع١ ٜتصـ ب٘ َٔ مسات يف سطِ ايٓصعات ايعكد١ٜ ايتذا

ا٤ات ايتكًٝد١ٜ ٚ اضتبعاد اضتدداّ االقتصاد يف ايٓؿكات ٚ ايعداي١ ٚ ايسضا١ٝ٥ ٚ تاليف االدسٚ
ايدٍٚ املطٝؿ١ ملؿّٗٛ ايطٝاد٠ ٚ بريو تبددت كاٚف املطتجُس . ٚقد ْعِ ايتشهِٝ 

 1889ايتذازٟ ايدٚيٞ بايعدٜد َٔ االتؿاقٝات ٚ ايربٚتٛنٛالت ٚ َٓٗا اتؿاق١ٝ االزغٛاٟ يط١ٓ 
 1927ط١ٓ ٚ اتؿاق١ٝ دٓٝـ ي 1923ٚ بسٚتٛنٍٛ دٓٝـ يط١ٓ  1940املعدي١ يف ض١ٓ 

ٚ غريٖا َٔ االتؿاقٝات ايجٓا١ٝ٥ اـاص١  1961االتؿاق١ٝ االٚزب١ٝ اـاص١ بايتشهِٝ يط١ٓ ٚ
بايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يريو  البد َٔ دزاض١ ٖرا املٛضٛع يف ظٌ ايتػٝري  املطتُس ايرٟ 

 .ٜػٗدٙ ايعامل ٚ ايتطٛزات ايتػسٜع١ٝ ٚ ايؿك١ٝٗ ٚ ادتٗادات احملانِ
تعسف يف ٖرا ايبشح ع٢ً َؿّٗٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ اُٖٝت٘ يف : ْؾسض١ٝ ايبشح 
 ايعكٛد ايتذاز١ٜ 
: إ َٛضٛع ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ َٔ املٛاضٝع امل١ُٗ  ْعسا يتٛضع َػه١ً ايبشح 

قٛاْني سدٜج١ يًتشهِٝ َطتُد٠ َٔ  إلصدازايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٚ يريو ؾأت ايعدٜد َٔ ايدٍٚ 
يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ اضاؾ١ اىل  املصادق١ ع٢ً اتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ايكإْٛ ايُٓٛذدٞ 

اـاص١ ب٘  باعتبازٙ بدٌٜ عٔ ايكطا٤ يف سٌ ايٓصاعات ايٓاغ١٦ عٔ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ اال إ 
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ايكإْٛ ايعساقٞ مل ٜٓعِ اسهاّ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ض٣ٛ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ 
(ايرٟ تطسم يًتشهِٝ بصٛز٠ عا١َ ؾكط خٛؾا 276-251اد )يف املٛ 1969يط١ٓ  83زقِ 

َٔ املطاع بايطٝاد٠ ايٛط١ٝٓ ع٢ً ايسغِ َٔ إ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ غٗد تطٛزا يف 
اغًب ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ املكاز١ْ اضاؾ١ اىل َس١ْٚ َؿّٗٛ ايطٝاد٠ يف اغًب ٖرٙ ايٓعِ ضٓٓاقؼ 

ايتذازٟ ايدٚيٞ  يف ايعسام غب٘ َعطٌ يف ٖرا ايبشح َػه١ً اضاض١ٝ ٚ ٖٞ إ ايتشهِٝ 
 ع٢ً بعض ايتطاؤالت . يإلداب١ضاعني 

 ؟ناؾ١ٝ ٚ غا١ًَ ؿٌ املػانٌ   بايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٌٖٞ َٛاد ايكإْٛ ايعساقٞ اـاص١ 
 ؟ٌٖ قساز ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ َعرتف ب٘ ٚ قابٌ يًتٓؿٝر داخٌ ايعسام 

  ؟ِ ايتذازٟ ايدٚيٌٖٞ اْطِ ايعسام اىل اتؿاقٝات ايتشهٝ
 ا١ُٖٝ ايبشح:

تٓبع ا١ُٖٝ ايبشح َٔ ا١ُٖٝ َٛضٛع ايتشهِٝ يف ايعكٛد ايتذاز١ٜ ايدٚيٞ ْعسًا 
التطاع ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٚ ٜعد َٔ املٛاضٝع امل١ُٗ يف ايٛقت اؿاضس ٚ سع٢ باٖتُاّ بايؼ 

 .ٚ املعاٖد ايع١ًَُٝٔ ايؿك٘ ايكطا٤ 
 اٖداف ايبشح 

٢ يًتعسف ع٢ً غسط ايتشهِٝ يف ايعكٛد ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ َٔ خالٍ ٖرا ايبشح ْطع
ضاعني ؿٌ اغهاي١ٝ ايبشح ألُٖٝتٗا يف فاٍ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ يهٌ باسح ٚ َٗتِ 

ؾاملالسغ يف ايٛقت اؿاضس ال ٜهاد خيًٛ عكد ػازٟ دٚيٞ َٔ غسط ايتشهِٝ ٚ  ايتشهِٝ,ب
٘ َٔ َٝصات تػذع املطتجُسٜٔ ٚ غاٖد يف خاص١ اْ٘ بعد بدٌٜ يكطا٤ ايدٚي١ ملا ٜتُتع ب

ايتطٛز  ايتذازٟ بأبساّ عكٛد  تتطُٔ ٖرا ايػسط ألدٌ تػسٜع  قإْٛ ؼهِٝ ٜكّٛ  ع٢ً 
 .ُٛذدٞ يف ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞاضظ سدٜج١ َطتُد٠ َٔ ايكإْٛ ايٓ

ٚ  مت االعتُاد يف ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ بعسض املاد٠ ايع١ًَُٝٓٗذ١ٝ ايبشح: 
ؼًًٝٗا ٚ املكاز١ْ  َع ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اـاص١  بايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ع٢ً ايصعٝد 

يكا١ْْٝٛ يف تػسٜعات بعض ايدٍٚ )ايكإْٛ املصسٟ ٚ االزدْٞ( ايٛطين ٚ ايكٛاعد ا
االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ اـاص١ بايتشهِٝ  ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ اضتعساض بعض ازا٤ ايؿكٗا٤ ذات ٚ

 ؾ١ اىل بٝإ َٛقـ ايكطا٤ بٗرا ايػإٔ :ايعالق١ اضا
 ٚ نُا ًٜٞ :َباسح  ثالث١ مت تكطِٝ ايبشح اىل ٖٝه١ًٝ ايبشح :

 االٍٚ: َؿّٗٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ
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 االصٍٛ االدسا١ٝ٥ يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ٚ : ايجاْٞ 
 : َٛقـ ايعسام َٔ قطاٜا ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يجايح ا
 َكرتسات ٚ ْتا٥ر َٔ ايٝ٘ تٛصًٓا َا  اِٖ ؾٝٗا اضتعسضٓا امت١خ 

 :خط١ ايبشح

 َكد١َ 
 املبشح االٍٚ /  َؿّٗٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ 

 املطًب االٍٚ / َؿّٗٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يػ١ ٚ اصطالسا ٚ قاْْٛا        
 املطًب ايجاْٞ / ا١ُٖٝ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ       
 املطًب ايجايح / ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يف ايكإْٛ ايعساقٞ        

 االصٍٛ االدسا١ٝ٥ يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ ايكاْْٛٞ ايتهٝـ /ْٞاملبشح ايجا
 ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞاملطًب االٍٚ /       
 ايتشهِٝ غسط عًٝٗا ٜسد اييت ايعكٛد املطًب ايجاْٞ  /      
 االتؿام ع٢ً غسط ايتشهِٝ  املطًب ايجايح  /      

 / َٛقـ ايعسام َٔ قطاٜا ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ  جايح املبشح اي
 تػسٜعٝا املطًب االٍٚ / َٛقـ ايعسام َٔ قطاٜا ايتشهِٝ     
 املطًب ايجاْٞ   / َٛقـ ايعسام َٔ االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ اـاص١ بكطاٜا ايتشهِٝ    

 ٛقـ ايعسام قطا٥ٝا َٔ قطاٜا ايتشهِٝ  املطًب ايجايح / َ
 خامت١ 
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 املبحث االول
 هفهىم التحكٍن التجاري الذويل

ْتعسف يف ٖرا ايبشح ع٢ً َؿّٗٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يػ١ ٚ اصطالسا ٚ قاْْٛا 
يف املطًب االٍٚ ٚ ا١ُٖٝ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ َصاٜاٙ ٚ عٝٛب٘ يف املطًب ايجاْٞ ٚ 

 تشهِٝ ايتذازٟ يف ايكإْٛ ايعساقٞ يف املطًب ايجايح .اي
 املطلب االول  

  هفهىم التحكٍن التجاري الذويل لغة و اصطالحا و قاًىًا
. ايطِ سهُا ٚ سهُِ  ي٘ ٚ سهِ عًٝ٘)اؿهِ ايكطا٤ ٚ قد سهِ  بِٝٓٗ حيهِ ب ايتشهِٝ يػ١:

اٟ صاز  (سهِ)كٔ يألَٛز ٚ قد ٚاؿهِ اٜطا اؿه١ُ َٔ ايعًِ ٚ اؿهِٝ صاسب ايعًِ ٚ املت
َاي٘ ؼهُٝا سهُا ٚ اسهُ٘ ؾاضتشهِ اٟ صاز قهُا ٚ اؿهِ بؿتشتني اؿانِ ٚ سهُ٘ يف 

 .(1)(اذا دعٌ ايٝ٘ اؿهِ ٚ احملان١ُ املداص١ُ اىل اؿانِ
إ خؿتِ غكام )ٚ (2)ِ(ؾال ٚزبو ال ٜؤَٕٓٛ ست٢ حيهُٛى ؾُٝا غذس بٝٓٗ) :تعاىلقاٍ 

 .(3)(ا َٔ اًٖ٘ ٚ سهُا َٔ اًٖٗابُٝٓٗا ؾابعجٛا سهُ
ٚ عسؾت٘ ف١ً  (4)َؿّٗٛ ايتشهِٝ اصطالسا : تٛي١ٝ اـصُني سانُا حيهِ بُٝٓٗاٚ

)ايتشهِٝ ٖٛ عباز٠ عٔ اؽاذ اـصُني سانُا بسضاُٖا  1790االسهاّ ايعدي١ٝ يف املاد٠ 
 .(5)(يؿصٌ خصَٛتُٗا ٚ دعٛاُٖا

 

                                                      

، 0981،الكهيت ،مستاز الرحاح دار الخسالة ،دمحم بن ابي بكخ بن عبج القادر الخازي ( 0)
 .(0981)الخازي  048

 .(56)الكخيم، اية  ،( سهرة الشداء2)
 .(004اية  ،)القخان الكخيم ،( سهرة االنعام1)
، 4ختار بساشية رد السختار ج)الجر الس 048ص ،5الجر السختار بساشية رد السختار جـ( 4)

 .(048ص
 (.069)القاضي، ص 069ص ،4جـ ،( شخح مجمة االحكام العجلية .مشيخ القاضي5)
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ساي١ َا ٜٓػأ بني االؾساد َٔ ْصاع اتؿام ع٢ً ا)بأْ٘  باالصطالح ايكاْْٛٞ عسف ٚ
غصٛص تٓؿٝر عكد َعني اٚ ع٢ً اساي١ اٟ ْصاع ْػأ بِٝٓٗ بؿعٌ  ع٢ً ٚاسد اٚ انجس َٔ 

(1)(االؾساد ٜطُٕٛ  سهُني يٝؿصًٛا يف ايٓصاع املرنٛز بدال َٔ إ ٜؿصٌ ايكطا٤
 

 ط١ ايتشهِٝ ٚ قبً٘ غسطإ االتؿام ع٢ً ايتشهِٝ بعد ْػ٤ٛ ايتٓاشع ٜط٢ُ َػازٚ
 (2) ني.اغًب ايتػسٜعات ػٝص ايصٛزتايتشهِٝ ٚ

( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ )جيٛش االتؿام ع٢ً 251قد ْصت املاد٠ )ٚ
ايتشهِٝ يف ْصاع َعني ٚ نُا جيٛش االتؿام يف مجٝع املٓاشعات اييت تٓػأ َٔ تٓؿٝر عكد 

 .َعني(
زقِ  املصسٟ  ١ٝ ٚ ايتذاز١ٜ( َٔ قإْٛ ايتشهِٝ يف املٛاد املد10ْْصت  املاد٠ )ٚ

. اتؿام ايتشهِٝ ٖٛ اتؿام ايطسؾني ع٢ً االيتذا٤ اىل ايتشهِٝ 1املعدٍ  " 1994يط١ٓ  27
يتط١ٜٛ نٌ اٚ بعض املٓاشعات اييت ْػأت اٚ ميهٔ إ تٓػأ بُٝٓٗا مبٓاضب١ عالق١ قا١ْْٝٛ 

ع٢ً قٝاّ ايٓصاع . جيٛش إ ٜهٕٛ اتؿام ايتشهِٝ ضابكا 2َع١ٓٝ عكد١ٜ ناْت اّ غري عكد١ٜ .
ضٛا٤ قاّ َطتكال برات٘ اٚ ٚزد يف عكد َعني بػإٔ نٌ أٚ بعض املٓاشعات قد تٓػأ بني 

 .ايطسؾني ..."
)اتؿام  2001يط١ٓ  31َٔ قإْٛ ايتشهِٝ االزدْٞ املسقِ (  9)املاد٠  ْصت 

 ايتشهِٝ : ال جيٛش االتؿام  ع٢ً ايتشهِٝ اال يًػدص ايطبٝعٞ أٚ االعتبازٟ ايرٟ ميًو
ٜتبني َٔ ْص  (ايتصسف يف سكٛق٘ ٚ ال جيٛش ايتشهِٝ يف املطا٥ٌ ال جيٛش ؾٝٗا ايصًح .

اتؿام ايتشهِٝ ٖٛ اتؿام االطساف ضٛا٤ َٔ االغداص اؿه١ُٝ اٚ ايطبٝع١ٝ ايرٜٔ املاد٠ إٔ 
ٜتُتعٕٛ باأل١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ يًتعاقد ع٢ً إ حيًٝٛا اىل ايتشهِٝ مجٝع اٚ بعض ايٓصاعات اييت 

ٚ قد تٓػأ بِٝٓٗ بػإٔ عالق١ قا١ْْٝٛ قدد٠ تعاقد١ٜ ناْت اٚ غري تعاقد١ٜ  , ٚ ْػأت ا
املالسغ مما ضبل إ ايتعسٜـ ايكاْْٛٞ ٚ االصطالسٞ ًٜتكٝإ يف ايعٓاصس االضاض١ٝ 

اتؿام بني اطساف أْ٘ " -ملؿّٗٛ ايتشهِٝ .ٚ منٌٝ يتعسٜـ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ اىل :
قطا١ٝ٥ ؿٌ ْصاعاتِٗ اييت تٓػأ دسا٤ عكٛد دٚي١ٝ ػاز١ٜ ذات  دٚي١ٝ ع٢ً ايًذ٤ٛ ؾ١ٗ غري

                                                      

 ،0ط ،القانهن الهصفيعقج التحكيم في الفقه االسالمي و ( د. قحطان عيج الخحسن الجوري، 0)
 .(0985)الجوري  20ص ،0985 بغجاد، مطبعة الخمهد،

رسالة  ،حكيم التجاري الجولي في اطار مشهج التاريخ دراسة مقارنةالت ،الهام عدام وحيج (2)
 .)وحيج( 022ص ،2229 فمدطين، ماجدتيخ،
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 ٜصػٕٛ يف االغًب قإْٛ َٗين خاص بايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٚ خيطعٕٛ ي٘  طابع اقتصادٟ
قد خًت االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ َٔ تعسٜـ قدد يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ع٢ً ايسغِ َٔ ٚ"

َٔ قإْٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ االزدْٞ زقِ  2ْصت املاد٠  (1)تٓاٍٚ املطا٥ٌ املتعًك١ بايتشهِٝ
اتؿام اـطٞ املتطُٔ اساي١ اـالؾات ايكا١ُ٥ اٚ املطتكب١ًٝ ع٢ً ايتشهِٝ ) 1953يط١ٓ  18

 ايعساقٞ باملػسع سسٟ ٚ .(ضٛا٤ نإ اضِ احملهِ اٚ احملهُني َرنٛزا يف االتؿام اّ ال
 .االزدْٞ ٚ املصسٟ باملػسع اض٠ٛ بايتشهِٝ خاص قإْٛ تػسٜع

 املطلب الثاًً
 اهوٍة التحكٍن التجاري الذويل

تعٗس ا١ُٖٝ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ َٔ خالٍ املكاز١ْ بني َصاٜاٙ ٚ عٝٛب٘ بػ١ٝ 
ؾض ايٓصاعات بني االطساف املتٓاشع١ اختٝازٜا البد َٔ ايًذ٤ٛ يًتشهِٝ يف ايعكٛد ايتذاز١ٜ 

الداز١ٜ ٚ ايتعكٝدات ايتٓع١ُٝٝ سٝح تٛؾس ايطسع١ ايالش١َ ٚ ايدق١ بعٝدا عٔ ايعساقٌٝ ا
. ٚ ٜهؿٌ  االقتصاد يف ايٓؿكات ٚ اـرب٠ ايؿ١ٝٓ ٚ ايطس١ٜ يف عٓد ايًذ٤ٛ يًكطا٤ اؿاص١ً

دًطات ايتشهِٝ ٚ اؿٝاد١ٜ ٚ ايطابع   احملًٞ ٚ ايدٚيٞ ٚتٛؾري ايسضا ٚ ايعداي١ يف اؾ١ٗ 
 ألْ٘ك١ مبطتكبً٘ ايتذازٟ اييت تؿصٌ بايٓصاع اضاؾ١ اىل طُأ١ْٓٝ املطتجُس يًتشهِٝ املتعً

غري ًَِ بكٛاْني ايبًد املطتجُس ؾٝ٘ ٚ ال ٜجل بكطا٥٘ ٚ خاص١ ٚ إٔ ايكطا٤ ممهٔ  إ 
٢ً قسازٖا ايصادز عل املطتجُس ٜتأثس بايعسٚف ايطٝاض١ٝ يًدٚي١  مما ٜٓعهظ ضًبا ع

 (2).ايتشهِٝ حيدد قٛاعد ايؿصٌ يف املٓاشعات ٚ بريو حيٌ َطأي١ تٓاشع ايكٛاْنيٚ

                                                      

ئي و تدميم و اتفاقية الخياض لمتعاون  القزا 0952مشها اتفاقية تشفيح االحكام لدشة  (0)
 لاالتفاقية السهحجة الستثسار رؤوس االمهال العخبية في الجو و  0981السجخمين لدشة 

السطبقة لالستثسارات اتفاقية تدهية مشازعات االستثسار بين الجول و  0980العخبية لدشة 
اتفاقية نيهيهرك و  0987حكيم التجاري الجولي لدشة اتفاقية عسان العخبية لمتو  0974لدشة 

 .0958(0958لعام ) اتفاقية نيهيهرك 
دراسة قهاعج المجهء السعين في  ،( )لمتهسع يشظخ د. اكخم فاضل خزيخ2205)خزيخ     

 .282-278،ص 2205العخاقي، بغجاد، الى التحكيم التجاري بسهجب احكام القانهن 
، جامعة بغجاد،  سامي، التحكيم التجاري الجولي( يشظخ د. فهزي دمحم0992)سامي  (2)

 =قهاعج التحكيم السؤسدي في ،و كحلك د. حسيج لطيف نريف 21-20ص  ،0992
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اَا عٝٛب٘ ؾٗٞ َطاض٘ بايطٝاد٠ ايٛط١ٝٓ يًدٚي١ ٚ خاص١ يف ايعكٛد اييت تهٕٛ ايدٚي١ طسؾا 
ٚ صعٛب١ اثبات  خطأ  (1). ؾٝٗا ؾٗٞ تتٓاشٍ عٔ قٝاّ قطا٥ٗا ايٛطين بؿض ايٓصاع ايعكدٟ

ٚ اختصاصا ؾٗٛ حيٌ  ٠احملهِ خاص١ ٚ إ احملهُني َكٝدٜٔ بايٓصاع املعسٚض عًِٝٗ َد
, ٚقد ٜؤخر ع٢ً ايتشهِٝ اؾتكازٙ يًك٠ٛ االيصا١َٝ املتٛؾس٠ يف ايكطا٤ اال مبذسد ؾض ايٓصاع 

إ  ذيو َسدٚد الٕ اغًب االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ تكطٞ باضتُساز ايتشهِٝ زغِ  اَتٓاع اٚ عدّ 
َٛاؾك١ ايطسف االخس يف ايًذ٤ٛ ايٝ٘ ٚ إ اغًب َؤضطات ايتشهِٝ ٚ اجملتُع ايدٚيٞ ٚ 

١ٝ ميازضٕٛ ضػطا ع٢ً ايطسف املُتٓع جيعٌ َٔ املتعرز َع٘ ايعإًَٛ يف ايتذاز٠ ايدٚي
عدّ تٓؿٝرٙ يًكساز ايتشهُٝٞ ٚ َٔ ٖرٙ االدسا٤ات االعالٕ عٔ امس٘ اٚ تطذًٝ٘ يف ضذٌ 
خاص اٚ يَٛ٘ ٚ ْتٝذ١ً هلرٙ املصاٜا سع٢ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ بكبٍٛ يف ايٛضط ايدٚيٞ 

ز١ٜ ب٘ ٚ اْػأت ٖٝأت ٚ َسانص يًتشهِٝ ٚط١ٝٓ ٚ ْتٝذ١ يريو اختصت ايعدٜد َٔ ايػسف ايتذا
ٚ قه١ُ ايتشهِٝ يف ايػسؾ١  (lciaٚ دٚي١ٝ  َٚٓٗا قه١ُ ايتشهِٝ األَسٜه١ٝ يف يٓدٕ )

ايتذاز١ٜ يف بازٜظ ٚ املسنص ايتشهُٝٞ  يًػسؾ١ ايتذاز١ٜ االقتصاد١ٜ يف ؾٝٝٓا ٚ املسنص ايدٚيٞ 
 (2).اٖس٠ االقًُٝٞ يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞيتط١ٜٛ َٓاشعات االضتجُاز يف ٚاغٓطٔ ٚ َسنص ايك

 املطلب الثالث
 التحكٍن التجاري الذويل يف القاًىى العراقً

( 276-251املعدٍ يف املٛاد ) 1969يط١ٓ  83ْص قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ 
ع٢ً ايتشهِٝ باعتبازٙ َٔ ٚضا٥ٌ ؾض ايٓصاعات االضتػاز١ٜ ٚ ايتذاز١ٜ ٚ نإ االسس٣ 

ساقٞ تػسٜع قإْٛ خاص بايتشهِٝ َطتٛس٢ َٔ ايكإْٛ ايُٓٛذدٞ يًتشهِٝ باملػسع ايع
َٔ ايكإْٛ املدْٞ  25/1ايتذازٟ ايدٚيٞ نُا ؾعٌ ايكإْٛ املصسٟ ٚ االزدْٞ ْٚصت املاد٠ 

املٛاطٔ  د١ٜ قإْٛ ايدٚي١ اييت ٜٛدد ؾٝٗاايعساقٞ ع٢ً "ٜطسٟ ع٢ً االيتصاَات ايتعاق

                                                                                                                              

 ،2205 ،بغجاد ،لية نرهص القهانين و المهائح مع السقارنة بيشهساالهيئات الجو السخاكد و =
 .(0992و ما بعجها )سامي  2ص

بحث مشذهر في  ،االثار القانهنية الستختبة عمى اتفاق التحكيم ،م.م دمحم شاكخ محسهد (0)
تاريخ الديارة  ،عمى االنتخنيت ،2208 ،مجمة كمية القانهن لمعمهم القانهنية و الدياسية

 .(2208)محسهد  http://www.iasj.net<jasj ،92-88ص ،29/9/2209
 .(2205)خزيخ  562مرجر سابق، ص ،د. اكخم فاضل (2)
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ٛطٓا ؾاذا اختًؿا ٜطسٟ قإْٛ ايدٚي١ اييت مت ؾٝٗا ايعكد ٖرا املػرتى يًُتعاقدٜٔ اذا اؼد َ
َع٢ٓ ذيو إ يعسٚف إ قاْْٛا اخس ٜساد تطبٝك٘" َٚامل ٜتؿل املتعاقدٜٔ اٚ تبني َٔ ا

يًطسؾني اؿل يف اختٝاز اٟ قإْٛ ٚطين اٚ ادٓيب يٝشٌ ايٓصاع ع٢ً إ ال خيايـ ايٓعاّ 
قإْٛ ْص ٚ  2006يط١ٓ  3تجُاز االدٓيب زقِ ايعاّ ٚ اآلداب  يف ايعسام ٚ قإْٛ االض

قددا االختصاصات  1983يط١ٓ  24االؼاد ايعاّ يًػسف ايتذاز١ٜ ٚ ايصٓاع١ٝ ايعساقٞ زقِ 
"ايكٝاّ بدٚز اؿهِ اٚ املػازن١  يف ايتشهِٝ ؿطِ اـالف ثِ تأيٝـ َٓ٘  9/3املاد٠ يف 

 ابدا٤ ايسأٟ يف نٌ َاي٘ ص١ًؾإ ؼهِٝ ٚ تط١ُٝ خربا٤ ٚ املُجًني ٚ هلرا ايػسض ٚ 
تػهٌ بكساز " 49ّ / 1991يط١ٓ  24ملاي١ٝ زقِ ا يألٚزام" ٚ قإْٛ ضٛم بػداد باملٛضٛع

َٔ ايٛشٜس ؾ١ٓ ؼهِٝ ٜسأضٗا قاضٞ َٔ ايصٓـ ايجاْٞ يف االقٌ خيتازٙ ٚشٜس ايعدٍ ٚ 
عاَالت عط١ٜٛ اثٓني َٔ اعطا٤ اجملًظ تهٕٛ َُٗتٗا ايؿصٌ يف املٓاشعات املتعًك١ بامل

اييت تتِ يف ايطٛم ٚ ٜعترب ايتعاٌَ يف ايطٛم اقساز يكبٍٛ ايتشهِٝ ٚ ٜجبت ذيو يف اٚزام 
ٖرٙ املعاَالت ,ثاْٝا / تهٕٛ قسازات ؾ١ٓ ايتشهِٝ ًَص١َ يطسيف ايٓصاع ,ثايجا/ حيدد ايكساز 

اَا بايٓطب١ تتبع يسؾع ايٓصاع ٚ ايؿصٌ ؾٝ٘ "ايصادز بتػهٌٝ ايًذ١ٓ االدسا٤ات اييت 
التؿاقٝات ايدٚي١ٝ اييت َٔ غأْٗا تطٌٗٝ تٓؿٝر اسهاّ ايتشهِٝ ايدٚي١ٝ ٚ َٓٗا بسٚتٛنٍٛ ي

 24ايرٟ صادم عًٝ٘ ايعسام مبٛدب ايكإْٛ زقِ  1923املتعًل بػسط ايتشهِٝ دٓٝـ 
ألطساف ايعكد ايرٜٔ  ايرٟ دا٤ت املاد٠ االٚىل َٓ٘  إ اسهاَ٘ ًَص١َ ؾكط 1928يط١ٓ 

تٓؿٝر اسهاّ ايتشهِٝ االدٓب١ٝ دٓٝـ مل ٜصادم  ايعسام عًٝ٘  ، ٚ اتؿاق١ٝصادقٛا عًٝ٘
ٚاتؿاق١ٝ االعرتاف ٚتٓؿٝر االسهاّ ايتشهِٝ االدٓب١ٝ  1927ألضباب تتعًل بايطٝاد٠ 

مل ٜصادم ايعسام عًٝٗا ٚ ْدعٛا ايعسام يالْطُاّ ايٝٗا ، ٚ ٖرٙ االتؿاق١ٝ  (1958)ْٜٝٛٛزى 
ًػ٢، يًدٍٚ املٓع١ُ ٖٚرٙ االتؿاق١ٝ تعاجل تعترب نٌ َٔ بسٚتٛنٍٛ ٚ اتؿاق١ٝ دٓٝـ َ

َٛضٛع االعرتاف ٚ تٓؿٝر االسهاّ االدٓب١ٝ يًتشهِٝ يف ايدٍٚ املٓع١ُ ايٝٗا ٚ تأخر مبعٝاز 
َهإ االصداز اؿهِ ملعسؾ١ اؿهِ االدٓيب ٚ ال ٜػرتط يتطبٝكٗا إ ٜهٕٛ اؿهِ صدز يف 

ت املتعًك١ باالضتجُازات بني ايدٍٚ ٚ اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ يتط١ٜٛ ايٓصاعاٚ (1)دٚي١ َٓع١ُ ايٝٗا
، اَا بايٓطب١ يالتؿاقٝات (2)ٚ قد اْطِ ايعسام ايٝٗا 1965َٛاطين ايدٍٚ االخس٣ يعاّ 

                                                      

 .(92-88، ص2208)محسهد  /، مرجر سابق( م.م دمحم شاكخ محسهد0)
 .(2205)خزيخ  562مرجر سابق، ص ،د. اكخم فاضل (2)
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ٚ االتؿاق١ٝ املٛسد٠ الضتجُاز زؤٚع االَٛاٍ ايعسب١ٝ  1952َجٌ اتؿاق١ٝ تٓؿٝر االسهاّ يعاّ 
 .ؿاقٝات ايجٓا١ٝ٥ ايعسب١ٝم اىل بعض االتٚاتؿاق١ٝ ايسٜاض يًتعإٚ ايكطا٥ٞ ؾكد اْطِ ايعسا

اْطِ ايعسام اىل اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ يؿض ْصاعات االضتجُاز بني املطتجُسٜٔ ٚ
قإْٛ اْطُاّ  مجٗٛز١ٜ ايعسام  2012يط١ٓ  64االداْب ٚ ايدٍٚ املطٝؿ١ هلِ بايكإْٛ زقِ 

اْطِ التؿاق١ٝ اىل اتؿاق١ٝ تط١ٜٛ ايٓصاعات االضتجُاز بني دٍٚ ٚ َٛاطين دٍٚ اخس٣  ٚ 
قإْٛ اْطُاّ ايعسام اىل  2005يط١ٓ  29ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يطُإ االضتجُاز بايكإْٛ زقِ 

ٚ اتؿاق١ٝ تػذٝع ٚ محا١ٜ االضتجُاز بني  (MIGAايٛناي١ ايدٚي١ٝ يطُإ االضتجُاز )
( قاّ ايعسام باملصادق١ عًٝٗا 17املاد٠ ) 2013سه١َٛ ايعسام ٚ سه١َٛ ايٝابإ يعاّ 

ٚ اتؿاق١ٝ ايتعإٚ ٚ تٛدد اتؿاقٝات اخس٣ مل  تػس اىل   ( 1)2013يط١ٓ  24قإْٛ زقِ  مبٛدب
، ٚ اتؿاق١ٝ ايتعإٚ ايكاْْٛٞ ٚ ايكطا٥ٞ يف بايتشهِٝ اال اْٗا ال متاْع ذيو تط١ٜٛ ايٓصاع

تتٓاٍٚ تٓعِٝ َطا٥ٌ  2011املطا٥ٌ املد١ْٝ ٚ االسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساق١ٝ االٜسا١ْٝ يعاّ 
غسط ايتشهِٝ ٚ َػازط١ ايتشهِٝ  صاعات ايتذاز١ٜ ٚ االتؿام ع٢ً ايتشهِٝ َا بني تط١ٜٛ ايٓ

غريٖا ٚ ْدعٛ ايعسام اىل االضساع يف االْطُاّ يالتؿاقٝات ايدٚي١ٝ اـاص١ بايتشهِٝ ايتذازٟ ٚ
ايدٚيٞ اييت مل ٜٓطِ ايٝٗا اضتذاب١ ؿهِ ايطسٚزات ايع١ًُٝ ٚ يتًب١ٝ َطايب ايػسنات 

 االط٦ُٓإ يسؤٚع االَٛاٍ ايعا٥د٠ يًُطتجُسٜٔ ٚ اشدٜاد ايتبادٍ ايتذازٟ ٚ املتعاقد٠ يتٛؾري
االٖتُاّ املتصاٜد بايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ْابع َٔ اؿاد١ ايٝ٘ بطبب تٛضٝع ايعالقات 
االقتصاد١ٜ ٚ املعاَالت ايتذاز١ٜ خاص١ َع اؾتكاز ايدٍٚ يٛدٛد قطا٤ دٚيٞ ػازٟ ٚ إ 

تتذٓب ايًذ٤ٛ يًكطا٤ اسد ايدٍٚ املتٓاشع١ ٚ َٔ االضٌٗ عًٝٗا  اغًب االطساف املتٓاشع١
 . ٤ يًتشهِٝ ملا ٜتُتع ب٘ َٔ َصاٜاايًذٛ

 

 

 
                                                      

ستثسار بين حكهمة العخاق و حكهمة من اتفاقية تذجيع وحساية اال 07يشظخ نص السادة  (0)
لمتهسع ( 2201لدشة  14)قانهن  2201لدشة  14اليابان السرادق عميها بالقانهن رقم 

دراسة مقارنة في قانهن التجارة الجولية مع االهتسام بالبيهع  ،يشظخ د. ثخوت حبيب
 .)حبيب( 002-027ص،االسكشجرية ،مشذأة السعارف ،الجولية
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 ًًاملبحث الثا
 االصىل االجرائٍة للتحكٍن التجاري الذويلالتكٍٍف القاًىًً و

ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ َِٗ يف ؼدٜد ايكٛاعد اييت تطبل عٓدَا ٜطبل ايتشهِٝ ؿٌ 
ٜد ايصؿات ايكا١ْْٝٛ يتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ متٝٝص ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ايٓصاع ٚ ؼد

يهٓٓا ضٓكتصس يف ٖرا املبشح ع٢ً ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ   (1)عُا ٜػتب٘ ب٘ َٔ اٚضاع قا١ْْٝٛ
يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ،ٚ تؿصٌ قه١ُ ايتشهِٝ  املدتص١ يف ايٓصاع املعسٚض اَاَٗا  

أٚ اتؿام ايتشهِٝ ٚؾل اصٍٛ ادسا١ٝ٥ اضتكست عًٝٗا ايٓصاعات  اضتٓادا  يػسط ايتشهِٝ
ايتشه١ُٝٝ ٚ مت اقسازٖا يف عدد َٔ االْع١ُ ٚ ٜجٛز ايتطاؤٍ عٔ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًتشهِٝ 
ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ عٔ ايعكٛد اييت ٜسد عًٝٗا  غسط ايتشهِٝ ٚ االتؿام ع٢ً غسط ايتشهِٝ  

  : ضٓبٝٓٗا يف املطايب ايجالث١ االت١ٝ

 االول املطلب
 الذويل التجاري  للتحكٍن القاًىًً التكٍٍف

 عدٙ َٔ ؾُِٓٗ ايدٚيٞ ايتذازٟ يًتشهِٝ ايكا١ْْٝٛ ايصؿ١ يتشدٜد ؾكٗٞ خالف ثاز
 ٚ كتًط١ طبٝع١ ذا عدٙ َٔ َِٓٗ ٚ اتؿاق١ٝ طبٝع١ ذا عدٙ َٔ َِٓٗ ٚ قطا١ٝ٥ طبٝع١ ذا

 : االتٞ يف ْبٝٓٗا  خاص١ طبٝع١ ذات عدٙ َٔ َِٓٗ

 إ ٜس٣ ايؿك٘ َٔ االػاٙ بٗرا ايكا٥ٌ إ ايدٚيٞ ايتذازٟ يًتشهِٝ ايكطا١ٝ٥ ايطبٝع١: اٚال
 ايتشهِٝ َٔ ايػسض ٚ احملهِ بٗا ٜكّٛ اييت امل١ُٗ طبٝع١ اىل تعٛد ايتشهِٝ طبٝع١ ؼدٜد

 املدتص ايكإْٛ ٜطبل احملهِ إ ٚ ايعالق١ اصشاب االطساف اتؿام عٔ ايٓعس بصسف

                                                      

، د. ثخوت حبيب (2202)سمسان  6ص،مرجر سابق ،عثسان سمسانلمتهسع يشظخ د. ( 0)
-022ص ،مرجر سابق ،، د. فهزي دمحم سامي)حبيب بال تاريخ( ،007- 001ص  
تشفيح القخار التحكيسي في  السدائل التجارية   ،زهخاء عرام صالح ،(0992)سامي  027

، د. ناصخ (2201)صالح  94ص،2201جامعة بغجاد، ،رسالة ماجدتيخ ،دراسة مقارنة
دار  ،دراسة مقارنة ،نظخة عمى السبادئ العامة في التحكيم التجاري  ،رسن لعيبي

احكام عقج  ،، اسعج فاضل مشجيل(2204)لعيبي  20،ص2204بغجاد،  ،السختزى
 .التحكيم
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 ٖرا ٚ.  ايكطا١ٝ٥ ايكسازات اال تهتطب٘ ال ٚاييت ب٘ املكطٞ االَس ١ٝسذ  حيٛش ٚقسازٙ
 يف املػاال٠ ٚ يًُشهِ ايكطا١ٝ٥ ايٛظٝؿ١ اضاع يف اختًؿٛا اْصازٙ الٕ َٓتكد االػاٙ

 (1)يًتشهِٝ. ايكطا١ٝ٥ ايصؿ١ ع٢ً االعتُاد

  ايدٚيٞ ايتذازٟ يًتشهِٝ االتؿاق١ٝ ايطبٝع١: ثاْٝا

 اطساف اتؿام ٖٛ ايتشهِٝ طبٝع١ حيدد َا إ  ٜس٣ ايؿك٘ َٔ االػاٙ بٗرا ايكا٥ٌ إ
 ضُٓا ايتٓاشٍ ٜعين االتؿام ٖرا ٚ ايتشهِٝ َػازط١ اٚ ؼهِٝ غسط صٛز٠ اؽر ضٛا٤ ايٓصاع

 تٓؿٝر ق٠ٛ َٚصدز ايٓصاع يؿض قساز إلصداز ضًط١ احملهِ ميٓشٕٛ ٚ يًكطا٤ ايًذ٤ٛ عٔ
 ٜس٣ ٚ ب٘ املكطٞ ايػ٤ٞ ق٠ٛ ٜهطبٗا َا ٖرا ٚ املتٓاشع١ االطساف ازاد٠ ٖٛ ايتشهِٝ قسازات

 ايعا١َ املصًش١ ٖدؾ٘ ؾايكطا٤ ايكطا٤ ٖدف عٔ خيتًـ ايتشهِٝ ٖدف إ االػاٙ ٖرا
 اتؿام اعتباز إ اذا َٓتكد اٜطا االػاٙ ٖٚرا (2)ايٓصاع ألطساف خاص١ َصًش١ ايتشهِٝ بُٝٓا

 السكا املطايب١ َٔ ميٓع٘ ٓاشٍايت ٖرا الٕ ضًِٝ غري اَس ايدع٣ٛ عٔ ضُٓٝا تٓاشٍ االطساف
 ايتشهِٝ ايػا٤ هلِ جيٛش اذ االختٝازٟ ايتشهِٝ خاص١ ٚ ايتشهِٝ يف َتٛؾس غري ٖرا ٚ عكٛق٘

 بصٛز٠ ٜؤدٟ اـاص١ َصًش١ ؾإٔ ْعسٟ اختالف ؾٗٛ اهلدف اختالف اَا يًكطا٤ ايًذ٤ٛ ٚ
 (3)ايعا١َ. املصًش١ ؼكٝل اىل َباغس٠ غري

  ايدٚيٞ ايتذازٟ ًتشهِٝي املدتًط١ ايطبٝع١: ثايجا

 ايطابل  املتػددٜٔ االػاٖني بني ٚضطا اػاٙ ٜتدر االػاٙ بٗرا ايكا٥ٌ إ
 كتًط١ طبٝعت٘ إ  ؾري٣ ايدٚيٞ ايتذازٟ يًتشهِٝ ايكا١ْْٝٛ ايطبٝع١ َطأي١ َٔ ذنسُٖا
 سٝح االػاٙ ٖرا تأٜٝد اىل منٌٝ ٚ خاص قطا٤ باعتبازٙ ايٛقت ذات يف قطا١ٝ٥ ٚ تعاقد١ٜ

 ؿٌ ايعداي١ َعاٖس َٔ َعٗس ٖٛ ٚ ايكطا١ٝ٥ ايكسازات سذ١ٝ ْؿظ هلا ايتشهِٝ قسازات ٕا

                                                      

الطعن بالبطالن عمى احكام التحكيم التجاري الجولي دراسة  ،مجيجعباس ناصخ  (0)
(، لمتهسع يشظخ د. ابه زيج 2200)ع. مجيج  59-58،ص2200،بغجاد،  0ط،مقارنة

رابط تحسيمه عمى الشت  ،0980،في التحكيم التجاري الجولي  ،االسذ العامة ،رضهان
www.aifica.com (0980)رضهان  12-25ص ،20/4/2222: تاريخ الديارة. 

 .(0980)رضهان  25-21ص،مرجر سابق ،د. ابه زيج رضهان (2)
 .(2200)مشجيل  56-55ص،مرجر سابق ،جيلد. اسعج فاضل مش (1)
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 ايتعاقدٟ اؾاْب ٚ يًكإْٛ طبكا ايكطا٤ بٗا ٜعٌُ اييت ايطسٜك١ بٓؿظ ٚ ايكا١ُ٥ ايٓصاعات
 َا ٚ احملهُني اىل ايٓصاع بإساي١ صسٜح اتؿام طسٜل عٔ ايٓصاع بؿض االطساف بسغب١ املتُجٌ

 عٓد احملهِ قبٌ َٔ ايكإْٛ تطبٝل ٚ باحملهُني ايطعٔ دٛاش ٖٛ املدتًط١ ٝع١ايطب ٜؤند
 (1)ايتشهُٝٞ. ايكساز تطبٝب ٚ بايٓصاع ايبت

 ثاًًاملطلب ال
 العقىد التً ٌرد علٍها شرط التحكٍن

إ ايعكٛد اييت تطٛد فاالت ايعٌُ ايتذازٟ ٚ اضتُست بايُٓٛ تبعا يُٓٛ ايتذاز٠ 
١ دٚي١ٝ ال ؽطع ألٟ تٓعِٝ قاْْٛٞ ٚ ٜرٖب ايبعض يتعسٜـ ايعكٛد ايدٚي١ٝ ٖٞ عكٛد ػازٜ
اتؿام بني غدصٝني أٚ انجس اسدَٗا َكِٝ ٚ االخس غري َكِٝ ٚ )) :ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ بأْٗا

خيطع يكإْٛ ايتشٌٜٛ ٚ ايصسف اـازدٞ ٚ تٗتِ االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ بتٛضٝح َع٢ٓ ايدٚي١ٝ  
دٞ اٚ مت ٚؾل يًػسٚط  ايعا١َ ٚ إ تهٝٝـ ايعكد ايدٚيٞ ٚ ميهٔ إ ٜتدر غهٌ ايعكد ايُٓٛذ

ٜطتدًص َٔ اـصا٥ص ايرات١ٝ يًسابط١ ايتعاقد١ٜ ٚ ال ٜتٛقـ ع٢ً ازاد٠ االطساف ؾريد 
ايتشهِٝ ع٢ً نٌ عكد ػازٟ دٚيٞ ، ٖٚرا ايػسط ًَصّ يًطسؾني ؾُٝهٔ اٜسادٙ يف ايعكد اٚ  

بني ايطسؾني ٚ ٜػرتط ؾٝ٘ َا ٜػرتط يف اٟ يف اتؿام َطتكٌ يف اٟ  خطاب اٚ بسق١ٝ َتبادي١ 
عكد َٔ ازنإ ايسضا ٚ احملٌ ٚ ايطبب ٚ ايهتاب١ ٚ ٖٛ َطتكٌ عٔ ايعكد االصًٞ ؾٝتٓاٍٚ 

 .(2)ادسا٤ات ايتشهِٝ ايٛادب اتباع٘

  لثاملطلب الثا
 االتفاق على شرط التحكٍن  

ا٤  عٔ طسٜل البد َٔ ٚدٛد اتؿام بني اطساف ايٓصاع يًذ٤ٛ اىل ايتشهِٝ بدٍ ايكط
فُٛع١ اغداص ٜتِ اختٝازِٖ َٔ قبٌ املتداصُٕٛ ٜطُٕٛ باحملهُني ٚ ميهٔ تعسٜؿ٘ : 

                                                      

 ،(، يشظخ دنجن وسيمة2200)مشجيل  54-52ص،مرجر سابق ،اسعج  فاضل مشجيل د. (0)
جامعة عبج  ،رسالة ماجدتيخ مقجمة لكمية الحقهق  ،التحكيم التجاري لمقانهن الجدائخي 
 ،(2208-2207)وسيمة  09ص،2208-2207 ،الحسيج بن باديذ، مدت غانم

 .(2202)سمسان  00ص ،مرجر سابق ،ان سمسانيشظخ عثسو 
 .(2200)ع. مجيج  71-72ص ،مرجر سابق ،عباس ناصخ مجيج (2)
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بأْ٘ اتؿام بني طسؾني اٚ انجس ع٢ً إ ٜتِ ايؿصٌ بِٝٓٗ يف ساٍ ْػ٤ٛ ْصاع عٔ طسٜل 
احملهُني ؾُٝا ٜتعًل بتٓؿٝر ايعكد االصًٞ بدٍ ايًذ٤ٛ يًكطا٤ ٚ قد عسؾ٘ ايكإْٛ 

اتؿام ايتشهِٝ ٖٛ اتؿام بني طسؾني ) ايؿكس٠ االٚىل َٔ املاد٠ ايطابع١ )يف 1985ايُٓٛذدٞ 
ع٢ً إ حيٝال اىل ايتشهِٝ مجٝع اٚ بعض املٓاشعات احملدد٠ اييت ْػأت اٚ قد تٓػأ بُٝٓٗا 
بػإٔ عالق١ قا١ْْٝٛ قدد٠ تعاقد١ٜ ناْت اٚ غري تعاقد١ٜ ٚ جيٛش إ ٜهٕٛ االتؿام ايتشهِٝ 

(  ٚ سطٓٓا ؾعًت ؾ١ٓ االَِ (زد يف  عكد اٚ يف صٛز٠ اتؿام َٓؿصٌبصٛز٠ غسط ايتشهِٝ ٚا
املتشد٠ يًكإْٛ ايتذازٟ ايدٚيٞ يف ايكإْٛ ايُٓٛذدٞ بتعسٜؿٗا التؿام ايتشهِٝ يٛضٛس٘ ٚ 
مشٛي٘ يصٛز اتؿام ايتشهِٝ ، اذا مت اْعكاد عكد ايتشهِٝ ٜكّٛ احملهِ اذا نإ ايتشهِٝ 

ساف ايٓصاع اَا اذا نإ ايتشهِٝ َٓعُا ؾٝتِ ايعكد بني خاص ؾٝتِ ايعكد بني احملهِ ٚ اط
نإ اضاض١ٝ يًعكد َٔ املؤضط١ ايتشه١ُٝٝ ٚ اطساف ايٓصاع ٚ إ ٖرا ايعكد ٜطتًصّ تٛاؾس از

ضبب ٚ إ اضتكالٍ ايتشهِٝ عٔ ايعكد االصًٞ َبدأ َطتكس يف قطا٤ زضا ٚ قٌ ٚ
رٟ ٚضعت٘ ؾ١ٓ االَِ املتشد٠ قد دا٤ يف ايكإْٛ ايُٓٛذدٞ يًتشهِٝ ايٚ (1).ايتشهِٝ

)جيٛش هل١٦ٝ ايتشهِٝ ايبت يف اختصاصٗا مبا يف  16/1يًكإْٛ ايتذازٟ ايدٚيٞ . يف املاد٠ 
ذيو ايبت يف اعرتاضات تتعًل بٛدٛد اتؿام ايتشهِٝ ايرٟ ٜػهٌ دص٤ َٔ عكد نُا يٛ نإ 

ببطالٕ ايعكد ال  اتؿاقا َطتكال عٔ غسٚط ايعكد االخس٣ ٚ اٟ قساز ٜصدز عٔ ١٦ٖٝ ايتشهِٝ
َع٢ٓ  ذيو بطالٕ ايعكد االصًٞ اٚ . ٚ(ٜرتتب عًٝ٘ عهِ ايكإْٛ بطالٕ غسط ايتشهِٝ

 .ؤثس ع٢ً االخس الٕ َٛضٛعٗا كتًـاتؿام ايتشهِٝ ال ٜ

ال ٜجبت )( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ ع٢ً 252قد ْصت املاد٠ )ٚ
ٚ جيٛش االتؿام ع٢ً ايتشهِٝ اٚ اذا اقست  اتؿام  ........(االتؿام ع٢ً ايتشهِٝ  اال بايهتاب١

بني ايطسؾني عًٝ٘ اثٓا٤ املساؾع١ ؾتكسز اعتباز ايدع٣ٛ َطتأخس٠ اىل إ ٜصدز قساز ايتشهِٝ 
مبع٢ٓ إ االتؿام ال ٜٛدد قاْْٛا اال اذا نإ َهتٛبا ٚ بريو اعتربٙ غهًٝا ٚ ميهٔ االتؿام 

نإ يف ايعكد  ًٜاأتٟٛ ع٢ً غسط ايتشهِٝ ٛذدٞ حيع٢ً ايتشهِٝ عٔ طسٜل االساي١ اىل عكد من
االصًٞ اّ يف اتؿام  َطتكٌ ع٢ً إ تهٕٛ صسحي١ ٚ َهتٛب١ ٚ خ٢ً ايكإْٛ ايعساقٞ  

                                                      

 .(0992)سامي  04-022ص  ،مرجر سابق ،د. فهزي دمحم سامي (0)
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َٔ قإْٛ ايتشهِٝ املصسٟ ٚ  10/3االغاز٠ يريو ٚ اغاز ايٝٗا ايكإْٛ املصسٟ يف املاد٠ 
./ب( َٔ قإْٛ ايتشهِٝ االزد10ْٞاملاد٠ )

(1) 

 الثثاملبحث ال
 هىقف العراق هي قضاٌا التحكٍن التجاري الذويل

ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا املبشح َٛقـ ايعسام تػسٜعا َٔ قطاٜا ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ 
َٛقـ ايعسام َٔ االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ اـاص١ بكطاٜا ايتشهِٝ يف املطًب ٚ يف املطًب االٍٚ  

يف املطًب ايجايح  ْبٝٓٗا  زٟ ايدٚيٞاٜا ايتشهِٝ ايتذاَٛقـ ايعسام قطا٥ٝا َٔ قط ٚ ايجاْٞ
 :تٞأؾُٝا ٜ

 املطلب االول 
 هىقف العراق تشرٌعا هي قضاٌا التحكٍن التجاري الذويل

إ َٛقـ اؿه١َٛ ايعساق١ٝ عكب استالٍ ايعسام َٔ قبٌ ايكٛات األلًٛ أَسٜه١ٝ 
يط١ٓ  39يف قطاٜا ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يالعرتاف اٚ تٓؿٝر األسهاّ صدز قإْٛ زقِ 

عٔ ضًط١ اال٥تالف املؤقت١ املٓش١ً ٚ اييت اداشت االضتجُاز االدٓيب يف ايعسام اال إ  2004
ٖرا ايكإْٛ مل ٜؿًح يف اضتكطاب املطتجُسٜٔ االداْب ألضباب عد٠ َٓٗا اضطساب اَين ٚ 

دٖا  ػازٟ  ايرٟ خًؿ٘ االستالٍ  ٚ قصٛز ايكإْٛ عٔ َال١ُ٥ ايب١٦ٝ ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ ، ٚ بع
يط١ٓ  2املعدٍ بكإْٛ زقِ   2006يط١ٓ  13اصدزت عد٠ قٛاْني َٓٗا قإْٛ االضتجُاز زقِ 

ٚ قإْٛ ٚشاز٠ االتصاالت ٚ تهٓٛيٛدٝا  2010يط١ٓ  22ٚ قإْٛ ايتعسؾ١ ايهُسن١ٝ زقِ  2010
ٚ نًٗا  2010يط١ٓ  14ٚ قإْٛ املٓاؾط١ َٚٓع االستهاز زقِ  2014يط١ٓ  75املعًَٛات زقِ 

يف اؾاْب االقتصادٟ. اَا قإْٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ مل ٜعٗس ؿٝص ايٛدٛد زغِ انتُاٍ ١َُٗ 
َٔ قبٌ ؾ١ٓ َٔ  خربا٤ ايكإْٛ ايتذازٟ ٚ ٜػٌُ فُٛع١ َٔ  2009َػسٚع٘ َٓر ض١ٓ 

املبادئ ايٛازد٠  يف ايكإْٛ ايُٓٛذدٞ يًتشهِٝ ايتذازٟ ايرٟ اعدت٘ ؾ١ٓ االَِ املتشد٠ 
١ٝ  ٚ اتؿاق١ٝ ْٜٝٛٛزى بػإٔ اعرتاف ٚ تٓؿٝر اسهاّ احملهُني االداْب يكإْٛ ايٓذاز٠ ايدٚي

 83/سصٜسإ . ٚ ايكإْٛ اؿايٞ ايٓاؾر ٖٛ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ 10/ 1958عاّ 

                                                      

 .(2200)مشجيل  91-77ص  ،مرجر سابق ،د. اسعج فاضل مشجيل( 0)
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ؾُٝا ًٜٞ  ْصٛص املٛاد ٚ (276-251املعدٍ ، يف ايباب ايجاْٞ  َٔ املٛاد ) 1969يط١ٓ 
  اْؿ١ ايرنس :

 251املاد٠ 

 مجٝع يف ايتشهِٝ ع٢ً االتؿام جيٛش نُا. َعني ْصاع يف ايتشهِٝ ع٢ً التؿاما جيٛش"
اٟ ْصاع بريو ٜصح االتؿام ع٢ً ايتشهِٝ يف  "َعني عكد تٓؿٝر َٔ تٓػا اييت املٓاشعات

 .ٜٓػأ عٓد تٓؿٝر عكد َعني

 252املاد٠  

ٛش اثبات ٖرا ال ٜجبت االتؿام ع٢ً ايتشهِٝ اال بايهتاب١ ٚ حيدد ؾٝٗا َٛضٛع ايٓصاع ٚ جي"
  .سددت ٖرٙ املاد٠ غسٚط االثبات بايهتاب١ "االتؿام اثٓا٤ املساؾع١ باحمله١ُ 

 253املاد٠ 
 اال ايكطا٤ اَاّ ب٘ ايدع٣ٛ زؾع جيٛش ؾال َا ْصاع يف ايتشهِٝ ع٢ً اـصّٛ اتؿل اذا - 1" 

 . ايتشهِٝ طسٜل اضتٓؿاد بعد

 ٜعرتض ٚمل ايتشهِٝ بػسط اعتداد دٕٚ ايدع٣ٛ زؾع اىل ايطسؾني اسد ؾا اذا ذيو َٚع - 2
 .الغًٝا ايتشهِٝ غسط ٚاعترب ايدع٣ٛ ْعس داش االٚىل اؾًط١ يف االخس ايطسف

 قساز ٜصدز ست٢ خس٠َطتأ ايدع٣ٛ اعتباز احمله١ُ ؾتكسز اـصِ اعرتض اذا اَا - 3
        ."ايتشهِٝ

ايطسف  ال اذا ٚاؾلال جيٛش زؾع ايدع٣ٛ اَاّ ايكطا٤ اذا مت االتؿام ع٢ً ايتشهِٝ ا
دس٠ ؿني صدٚز قساز ايتشهِٝ ، ايجاْٞ اعترب ايػسط الغًٝا، ٚ اذا اعرتض تعترب ايدع٣ٛ َطًت

ٚ منٌٝ اىل تعدٌٜ ٖرٙ املاد٠ يف ساٍ االبكا٤ ع٢ً قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚ عدّ اصداز 
ٔ املاد٠ اعالٙ سٝح يػا٤ ايؿكس٠ ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١ َيتشهِٝ ايتذازٟ ٚ ٜهٕٛ ايتعدٌٜ بإقإْٛ ا

تسد ايدع٣ٛ غهال اذا ٚزد غسط ايتشهِٝ يف االتؿام ٚ ٜهٕٛ تعدٌٜ ايٓص ناالتٞ املاد٠ 
 اال ايكطا٤ اَاّ ب٘ ايدع٣ٛ زؾع جيٛش ؾال َا ْصاع يف ايتشهِٝ ع٢ً اـصّٛ اتؿل )اذا 253
زؾع  ٚ اذا ؾا٤ اسد ايطسؾني دٕٚ االعتداد بػسط ايتشهِٝ ٚ ايتشهِٝ طسٜل اضتٓؿاد بعد

 .(ايدع٣ٛ تسد ايدع٣ٛ غهال يٛزٚد غسط ايتشهِٝ يف االتؿام
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 254املاد٠ 

ال ٜصح ايتشهِٝ اال باملطا٥ٌ اييت جيٛش ايصًح ؾٝٗا ٚ ال ٜصح اال ملٔ ي٘ ا١ًٖٝ ايتصسف "
يػسٜع١ يف سكٛق٘ ٚ جيٛش ايتشهِٝ بني ايصٚدني طبكا يكإْٛ االسٛاٍ ايػدص١ٝ ٚ اسهاّ ا

    .اد٠ ْطام ايتشهِٝسددت ٖرٙ امل "االضال١َٝ

 255املاد٠ 

 ٜهٕٛ إ جيٛش ٚال ايكطا٤ فًظ َٔ بأذٕ اال ايكطا٤ زداٍ َٔ احملهِ ٜهٕٛ إ جيٛش ال"
سددت  ."اعتبازٙ ايٝ٘ ٜسد مل َؿًطا اٚ املد١ْٝ سكٛق٘ َٔ قسَٚا اٚ قذٛزا اٚ قاصسا

  .ٖرٙ املاد٠ غسٚط خاص١ باحملهِ

 256املاد٠ 

 :ايٓصاع ٚ دا٤ ؾٝٗا ٚٚقٛع ايدع٣ٛ اقا١َ بعد هِٝايتش ع٢ً املاد٠ ٖرٙ ْصت

 َٔ انجس اٚ ٚاسد اَتٓع اٚ احملهُني ع٢ً اتؿكٛا قد اـصّٛ ٜهٔ ٚمل ايٓصاع ٚقع اذا-1"
 ٜهٔ ٚمل َباغست٘ َٔ َاْع قاّ اٚ عٓ٘ عصٍ اٚ اعتصي٘ اٚ ايعٌُ عٔ عًِٝٗ املتؿل احملهُني

 بعسٜط١ ايٓصاع بٓعس املدتص١ احمله١ُ َسادع١ َِٓٗ ؾالٟ اـصّٛ بني ٕايػأ ٖرا يف اتؿام
 . اقٛاهلِ ٚمساع اـصّٛ باقٞ تبًٝؼ بعد احملهُني اٚ احملهِ يتعٝني

 اَا.  طعٔ ألٟ قابٌ ٚغري قطعٝا احملهُني اٚ احملهِ بتعٝني احمله١ُ قساز ٜهٕٛ - 2
 ملاد٠ا يف املب١ٓٝ يإلدسا٤ات طبكا يًتُٝٝص قابال ؾٝهٕٛ احملهُني تعٝني طًب بسؾض قسازٖا
  ."ايكإْٛ ٖرا َٔ 216

 257املاد٠ 

ْصت  ."ايصٚدني بني ايتشهِٝ ساي١ عدا ٚتسا عددِٖ ٜهٕٛ إ احملهُني تعدد عٓد جيب"
  .ٖرٙ املاد٠ ع٢ً عدد احملهُني

  258املاد٠ 

 ْصت ٖرٙ املاد٠ ع٢ً ايصًح  "صًشِٗ. ٜعترب بايصًح، يًُشهُني ايٓصاع طسؾا اذٕ اذا"
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 259املاد٠ 

 ٚجيٛش احمله١ُ، قبٌ َٔ َعٝٓا ٜهٔ مل َا بايهتاب١ يًتشهِٝ احملهِ قبٍٛ هٕٜٛ إ جيب"
 اسد مبٛت ايتشهِٝ ٜٓكطٞ ٚال ايتشهِٝ عكد ع٢ً احملهِ بتٛقٝع ايكبٍٛ ٜجبت إ

 ."اـصّٛ

 260املاد٠ 

جيٛش يًُشهِ إ ميتٓع عٔ ايتشهِٝ بدٕٚ عرز َػسٚع بعد قبٛي٘ ٚ ال جيٛش ال 
  .ا ْصت عًٝ٘ املاد٠عصي٘ اال باالتؿام ٖرا َ

 باتؿام اال عصي٘ جيٛش ٚال َكبٍٛ عرز بػري ٜتٓش٢ إ ايتشهِٝ قبٍٛ بعد يًُشهِ جيٛش ال"
 ."اـصّٛ

 261املاد٠ 

 اٚضشت ٖرٙ املاد٠ اضباب زد احملهِ 

 تعٗس ضبابأل اال ذيو ٜهٕٛ ٚال اؿانِ بٗا ٜسد اييت االضباب يٓؿظ احملهِ زد جيٛش -1"
 . احملهِ تعٝني بعد

 ٕايػأ ٖرا يف قسازٖا ٜٚهٕٛ ايٓصاع، بٓعس اصال املدتص١ اؿه١ُ اىل ايسد طًب ٜكدّ - 2
بٝٓت ٖرٙ ("100.)ايكإْٛ ٖرا َٔ 216 املاد٠ يف املب١ٓٝ يًكٛاعد طبكا يًتُٝٝص خاضعا

 ."املاد٠ اضباب زد احملهِ

 262املاد٠ 

 . املد٠ دٜدمت ع٢ً اـصّٛ ٜتؿل مل َا مبسٚزٙ شاٍ بٛقت ايتشهِٝ قٝد اذا -1"

 َٔ اغٗس ضت١ خالٍ اصدازٙ عًِٝٗ ٚدب احملهُني قساز يصدٚز َد٠ تػرتط مل اذا-2
 . يًتشهِٝ قبٛهلِ تازٜذ
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 احملدد املٝعاد ميتد بسدٙ طًب تكدِٜ اٚ احملهِ عصٍ اٚ اـصّٛ اسد ٚؾا٠ ساي١ يف -3
 ". املاْع ٖرا ؾٝٗا ٜصٍٚ اييت املد٠ اىل ايتشهِٝ قساز صدازإل

 263املاد٠ 

 يف احملدد٠ اٚ اتؿاقِٗ يف املػسٚط١ املد٠ خالٍ ايٓصاع يف بايؿصٌ احملهُٕٛ ٜكع مل اذا"
 احمله١ُ َسادع١ خصِ يهٌ داش قٗسٟ يطبب تكسٜسِٖ تكدِٜ احملهُني ع٢ً تعرز اٚ ايكإْٛ

 اخسٜٔ قهُني يتعٝني اٚ ايٓصاع يف يًؿصٌ اٚ ددٜد٠ َد٠ ضاؾ١إل ايٓصاع بٓعس املدتص١
  .بٝٓت املادتني ايطابكتني اقرتإ ايتشهِٝ بايٛقت ."االسٛاٍ سطب ع٢ً وٚذي ؾٝ٘ يًشهِ

 264املاد٠ 

 ايطًب ٖرا ٜتٓاٍٚ ؾال قهُني بتعٝني ايٓصاع بٓعس املدتص١ احمله١ُ اىل طًب قدّ اذا"
 ايعسٜط١ يف بريو صسح اذا اال ايكساز ٖرا تطُٓ٘ مبا اؿهِ اٚ قسازِٖ ع٢ً ايتصدٜل برات٘

 قساز ٜصدز إ اىل َطتأخس٠ ايدع٣ٛ اعتباز ٚتكسز احملهُني ه١ُاحمل تعني ٚعٓد٥ر
  .بٝٓت املاد٠ االدسا٤ات املكسز اتباعٗا يف عكد ايتشهِٝ ."ايتشهِٝ

 265املاد٠ 

 اذا اال املساؾعات قإْٛ يف املكسز٠ ٚاالدسا٤ات االٚضاع اتباع احملهُني ع٢ً جيب-1"
 ٚضع اٚ صساس١ َٓٗا احملهُني اعؿا٤ عًٝ٘ السل اتؿام اٟ اٚ ايتشهِٝ ع٢ً االتؿام تطُٔ

 . احملهُٕٛ عًٝٗا ٜطري َع١ٓٝ ادسا٤ات

 ٚقٛاعد املساؾعات بإدسا٤ات ايتكٝد َٔ ٜعؿٕٛ بايصًح َؿٛضني احملهُٕٛ نإ اذا - 2
 ."ايعاّ بايٓعاّ َٓٗا تعًل َا اال ايكإْٛ

 266املاد٠ 

 ٜكدَ٘ َٚا ٚاملطتٓدات ٘غسط اٚ ايتشهِٝ عكد اضاع ع٢ً ايٓصاع يف احملهُٕٛ ٜؿصٌ"
 هلِ ٚجيٛش َٚطتٓداتِٗ يٛا٥شِٗ يتكدِٜ َد٠ هلِ حيددٚا إ احملهُني ٚع٢ً هلِ اـصّٛ
 ايطسف ؽًـ اذا ٚاسد داْب َٔ املكد١َ ٚاملطتٓدات ايطًبات ع٢ً بٓا٤ ايٓصاع يف ايؿصٌ
 ."احملدد٠ املد٠ يف ايدؾاع اٚد٘ َٔ يدٜ٘ َا تكدِٜ عٔ االخس
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 267املاد٠ 

 ٜهْٛٛا مل َا احملاضس ع٢ً َِٓٗ نٌ ٜٚٛقع ايتشكٝل ادسا٤ات فتُعني احملهُٕٛ ٜتٛىل"
 ". احملطس يف ذيو ٚاثبتٛا َع١ٓٝ إلدسا٤ات َِٓٗ ٚاسدا ْدبٛا قد

اندت املادتني ايطابكتني ع٢ً تكٝٝد احملهِ مبا ٚزد يف عكد ايتشهِٝ ٚ َا ٜكدَ٘ 
 .صّٛ ٚ إ نإ َٔ طسف ٚاسداـ

 268 املاد٠

 ٚزق١ يف بايتصٜٚس طعٔ اٚ احملهُني ٚال١ٜ عٔ ؽسز اٚي١ٝ َطاي١ ايتشهِٝ خالٍ تعسض اذا"
 عًُِٗ، احملهُٕٛ ٜٛقـ اخس دصا٥ٞ سادخ عٔ اٚ تصٜٚسٖا عٔ دصا١ٝ٥ ادسا٤ات اؽرت اٚ

 ضسٜإ ٜكـ اؿاي١ ٖرٙ ٚيف املدتص١ احمله١ُ اىل طًباتِٗ بتكدِٜ يًدصّٛ قسازا ٜٚصدزٕٚ
بٝٓت ساي١ ظٗٛز َطأي١ ؽسز عٔ  ". املطاي١ ٖرٙ يف بات سهِ ٜصدز إ اىل احملدد٠ املد٠

اختصاص احملهُني أٚ تٛقـ عًُِٗ سٝح ع٢ً احمله١ُ ٖٓا أخر دٚزٖا ٚ ٜكـ ضسٜإ 
 .د٠ ؿني صدٚز سهِ يف ٖرٙ املطأي١امل

 269 املاد٠

 يف قسازٖا إلصداز ايٓصاع بٓعس اصال املدتص١ احمله١ُ اىل ايسدٛع احملهُني ع٢ً جيب"
 َرتتب ادسا٤ اؽاذ االَس اقتط٢ اذا اٚ ايٓصاع يف ايؿصٌ ٜكتطٝٗا قد اييت ايكطا١ٝ٥ االْابات

 ". االداب١ عٔ االَتٓاع اٚ ايػٗٛد ؽًـ ع٢ً

 269 املاد٠

 يف قسازٖا إلصداز ايٓصاع بٓعس اصال املدتص١ احمله١ُ اىل ايسدٛع احملهُني ع٢ً جيب"
 َرتتب ادسا٤ اؽاذ االَس اقتط٢ اذا اٚ ايٓصاع يف يؿصٌا ٜكتطٝٗا قد اييت ايكطا١ٝ٥ االْابات

 ". االداب١ عٔ االَتٓاع اٚ ايػٗٛد ؽًـ ع٢ً
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 270 املاد٠

 فتُعني بِٝٓٗ ؾُٝا املداٚي١ بعد اآلزا٤ بأنجس١ٜ اٚ باالتؿام قسازِٖ احملهُٕٛ ٜصدز -1"
 ٜصدز ايرٟ اؿهِ ٗاب ٜهتب اييت بايطسٜك١ نتابت٘ ٚجيب ايكإْٛ ٖرا يف َبني ٖٛ ملا ٚطبكا

 . احمله١ُ َٔ

 اـصّٛ ٚاقٛاٍ ايتشهِٝ اتؿام ًَدص ع٢ً خاص بٛد٘ ايكساز ٜػتٌُ إ جيب-2
 ٚتٛاقٝع صدٚزٙ ٚتازٜذ ؾٝ٘ صدز ايرٟ ٚاملهإ َٚٓطٛق٘ ايكساز ٚاضباب َٚطتٓداتِٗ

  .بٝٓت ٖرٙ املاد٠ نٝؿ١ٝ صدٚز قساز احملهُني ". احملهُني

 271 املاد٠

 يهٌ َٓ٘ صٛز٠ اعطا٤ عًِٝٗ جيب املتكدّ ايٛد٘ ع٢ً قسازِٖ هُٕٛاحمل ٜصدز إ بعد"
 ثالث١ خالٍ بايٓصاع املدتص١ احمله١ُ اىل ايتشهِٝ اتؿام اصٌ َع ايكساز ٚتطًِٝ ايطسؾني َٔ

 ". احمله١ُ ناتب عًٝ٘ ٜٛقع بٛصٌ ٚذيو يصدٚزٙ ايتاي١ٝ االٜاّ

 272 املاد٠

 مل َا اتؿاقا اٚ قطا٤ تعِٝٝٓٗ نإ ضٛا٤ ٝرايتٓؿ دٚا٥س يد٣ احملهُني قساز ٜٓؿر ال -1"
 ايسضّٛ دؾع ٚبعد ايطسؾني اسد طًب ع٢ً بٓا٤ بايٓصاع املدتص١ احمله١ُ عًٝ٘ تصادم
 . املكسز٠

 دس٣ ايرٟ اـصٛص ٚيف سهُِٖٛ ايرٜٔ اـصّٛ سل يف اال احملهُني قساز ٜٓؿر ال-2
 ."٣ دٚا٥س ايتٓؿٝرقساز ايتشهِٝ يد بٝٓت ٖرٙ املاد٠ ْؿاذ ". ادً٘ َٔ ايتشهِٝ

 273 املاد٠

 ببطالْ٘ ٜتُطهٛا إ املدتص١ احمله١ُ ع٢ً احملهُني قساز ٜطسح عٓدَا يًدصّٛ جيٛش"
 : االت١ٝ االسٛاٍ يف تبطً٘ إ ْؿطٗا تًكا٤ َٔ ٚيًُشه١ُ

 خسز قد ايكساز نإ اذا اٚ باطٌ اتؿام ع٢ً بٓا٤ اٚ ؼسٜس١ٜ ب١ٓٝ بػري صدز قد نإ اذا -1
 . اماالتؿ سدٚد عٔ
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 ايتشهِٝ قٛاعد َٔ قاعد٠ اٚ داباآل اٚ ايعاّ ايٓعاّ قٛاعد َٔ قاعد٠ ايكساز خايـ اذا-2
 . ايكإْٛ ٖرا يف املب١ٓٝ

 . احملان١ُ اعاد٠ ادًٗا َٔ جيٛش اييت االضباب َٔ ضبب ؼكل اذا -3

 بٝٓت ٖرٙ". ايكساز صش١ يف تؤثس اييت االدسا٤ات يف اٚ ايكساز يف دٖٛسٟ خطا ٚقع اذا -4
 .املاد٠ ساالت بطالٕ قساز ايتشهِٝ

 274 املاد٠

 االبطاٍ ساي١ يف هلا ٚجيٛش بعطا اٚ نال تبطً٘ اٚ ايتشهِٝ قساز تصدم إ يًُشه١ُ جيٛش"
 يف تؿصٌ اٚ ايتشهِٝ قساز غاب َا إلصالح احملهُني اىل ايكط١ٝ تعٝد إ بعطا اٚ نال

 ". ؾٝٗا يًؿصٌ صاؿ١ ايكط١ٝ ناْت اذا بٓؿطٗا ايٓصاع

 275 ملاد٠ا

 ٜكبٌ ٚامنا يالعرتاض قابٌ غري ايطابك١ يًُاد٠ ٚؾكا املدتص١ احمله١ُ تصدزٙ ايرٟ اؿهِ"
 ". ايكإْٛ يف املكسز٠ االخس٣ بايطسم ايطعٔ

 276 املاد٠

 ٚاال السل اتؿام يف اٚ ايتشهِٝ عكد يف عًٝٗا اـصّٛ باتؿام احملهُني ادٛز ؼدد"
 ٚايطعٔ ايتعًِ ٜكبٌ َطتكٌ بكساز اٚ سهُٗا يف اعايٓص بٓعس املدتص١ احمله١ُ ؾتشددٖا

اغازت  ٖرٙ املاد٠ اىل   ". ايكإْٛ ٖرا َٔ 216 ٚ 153 املادتني يف َكسز ٖٛ ملا ٚؾكا متٝٝصا
 (1)ؼدٜد ادٛز احملهُني.

َٔ ايٓصٛص املُٝص٠ يتط١ٜٛ ايٓصاع  عٔ طسٜل ايتشهِٝ يف ايكإْٛ ايعساقٞ ّ ٚ
اٚال: ؽطع املٓاشعات ايٓاغ١٦ عٔ )املعدٍ ) 2006يط١ٓ  13َٔ قإْٛ االضتجُاز زقِ  27

تطبٝل ٖرا ايكإْٛ اىل ايكإْٛ ايعساقٞ ٚ ٚال١ٜ ايكطا٤ ايعساقٞ ٚ جيٛش االتؿام َع املطتجُس 

                                                      

دار الكتب  ،0988بغجاد،  ،نيةمخافعات السج ،لمتهسع يشظخ د. ادهم وهيب الشجاوي  (0)
 .(0988)الشجاوي  289-271ص ،لمطباعة و الشذخ جامعة السهصل
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ٚؾل اتؿام َربّ بني ايطسؾني حيدد  (ايٛطين اٚ ايدٚيٞ) ع٢ً ايًذ٤ٛ اىل ايتشهِٝ ايتذازٟ
ْٕٛ ايٛادب ايتطبٝل ٚ سطٓا ؾعٌ املػسع ايعساقٞ مبٛدب٘ ادسا٤ات ايتشهِٝ دٗت٘ ٚ ايكا

  .ايتعدٌٜ ايجاْٞ(( 2015يط١ٓ  5بإٜساد ٖرا ايٓص املعدٍ ، مبٛدب قإْٛ زقِ 

 املطلب الثاًً
 هىقف العراق هي االتفاقٍات الذولٍة اخلاصة بقضاٌا التحكٍن

اييت قاّ ْتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب االتؿاقٝات ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ املتعًك١ باالضتجُاز 
ايعسام باملصادق١ عًٝٗا ٚ املالسغ ع٢ً قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ اؾتكازٙ يالٖتُاّ 
بكسازات ايتشهِٝ االص١ًٝ اٚ املصادم عًٝٗا خاص١ َع اختالف زأٟ ايؿك٘ سٍٛ َا تسن٘ 

قإْٛ تٓؿٝر االسهاّ االدٓب١ٝ َٔ ؾساؽ تػسٜعٞ َتعًل بتٓؿٝر  1928يط١ٓ  30قإْٛ زقِ 
عًٞ اٟ  2003زات ايتشهِٝ ايدٚي١ٝ ايتذاز١ٜ يف ايعسام ، ٚ مل ٜصادم ايعسام يػا١ٜ عاّ قسا

 24مبٛدب  ايكإْٛ زقِ  1923اتؿاق١ٝ ؼهِٝ ػاز١ٜ دٚي١ٝ عد٣ بسٚتٛنٍٛ دٓٝـ عاّ 
  ايتشهُٝٞ بايعكد باالعرتاف املصادق١  ايدٍٚ تًتصّ  ايربٚتٛنٍٛ ٖرٙ مبٛدب 1928يط١ٓ 

 ايتشهِٝ قطاٜا يف اؿهِ بعدّ احملانِ تًتصّ نُا يًٓصاع السكا  اتؿاقا أٚ غسطًا نإ ًٜاأ
 ايعكد اطساف اسد قبٌ َٔ ايطًب مت اذا بايتشهِٝ املدتص١ يًذ١ٗ ؼًٝ٘ ٚ االختصاص يعدّ

اَا اتؿاق١ٝ ٚاغٓطٔ يتط١ٜٛ   1927مل ٜصادم ع٢ً اتؿاق١ٝ دٓٝـ يعاّ ٚ (1)ايتشهُٝٞ،
ٛدب ٝؿ١ يالضتجُازات االدٓب١ٝ ؾكد صادم عًٝٗا مبْصاعات االضتجُاز بني ايدٍٚ املط

اـاص١ بتٓؿٝر  1958مل ٜٓطِ التؿاق١ٝ ْٜٝٛٛزى يعاّ ٚ 2012يط١ٓ  64ايكإْٛ زقِ 
االسهاّ االدٓب١ٝ ٚ إ اغًب اضباب َٛقـ ايعسام َٔ عدّ االْطُاّ ايٝٗا ٖٛ اعتبازات 

هِٝ بإ ٚ َع تسنٝا بايًذ٤ٛ يًتشقد ابسّ ايعسام اتؿاق١ٝ ثٓا١ٝ٥ َع ايٝاٚ (2).ضٝاد١ٜ َسدٚد٠
املالسغ ع٢ً اؿه١َٛ ايعساق١ٝ عصٚؾٗا عٔ ايسغب١ يف تط١ٜٛ يؿض ايٓصاعات ايتذاز١ٜ بِٝٓٗ، ٚ

ػاش١ٜ عٔ طسٜل ايتشهِٝ ايدٚيٞ العتبازات ضٝاد١ٜ ٚ قا١ْْٝٛ باعتبازٙ ايايٓصاعات ايبرتٚي١ٝ ٚ
عًٝٗا  دضتٛزٜا يف املاد٠ ٜتذاٚش ع٢ً اختصاصات احمله١ُ االؼاد١ٜ ايعًٝا املٓصٛص 

                                                      

 ،قهاعج التحكيم في الشظام القانهني العخاقي و االتفاقيات الجولية ،رزاق احسج العهادي (0)
عمى شبكة الشت  ،27/0/2202دراسات و ابحاث قانهنية  مشذهر بتاريخ  ،دراسة مقارنة

www.anewar.orq  (2202)العهادي  1/ص 22/4/2222تاريخ الديارة. 
 .(2205)خزيخ  165-156ص،مرجر سابق ،د. اكخم فاضل (2)
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اال إ ٖرٙ االعتبازات ايطٝاد١ٜ  (1)2005َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ ايدا٥ِ يط١ٓ  زابعا ٚخاَطا /92
َٔ ايدضتٛز 93نريو بتعدٌٜ ْص املاد٠  ١ٝ ضباب ايكاْْٛاالميهٔ زدٖا نُا اضًؿٓا ٚ 

 بات ايسا١ٖٓايعساقٞ مبا ٜتعًل باختصاصات احمله١ُ االؼاد١ٜ ٚ مبا ٜٓطذِ َع املتطً
منٌٝ اىل إ ٜهٕٛ تعدٌٜ ْص املاد٠ عرف ايؿكس٠ اـاَط١ ٚ تعدٌٜ ايؿكس٠ ايسابع١  ناالتٞ 

 االقايِٝ ٚسهَٛات االؼاد١ٜ، اؿه١َٛ بني ؼصٌ اييت املٓاشعات يف ايؿصٌ -:  زابعا.)
ت ٚ ايؿصٌ يف املٓاشعات اييت ؼصٌ بني سهَٛا احمل١ًٝ ٚاالدازات ٚايبًدٜات ٚاحملاؾعات

االقايِٝ أٚ احملاؾعات ٚيف تٓاشع االختصاص بني دٗات ايكطا٤ ٚ اهل٦ٝات ذات االختصاص 
ايكطا٥ٞ ٚ ايؿصٌ يف اٟ ْصاع ٜٓػأ بطبب تٓؿٝر سهُني ْٗا٥ٝني َتٓاقطني صادز اسدُٖا 
َٔ اٟ د١ٗ َٔ دٗات ايكطا٤ أٚ ١٦ٖٝ ذات اختصاص قطا٥ٞ ٚ اؿهِ االخس صادز َٔ 

تعًك١ بتٓؿٝر اسهاَٗا ٚ أٟ قساز صادز َٓٗا ٚ حياٍ يًكإْٛ د١ٗ اخس٣ ٚ املٓاشعات امل
 . (ؼدٜد االختصاصات االخس٣ يًُشه١ُ ٚ تٓعِٝ اييت تتبع اَاَٗا

 املطلب الثالث
 هىقف العراق قضائٍا هي قضاٌا التحكٍن التجاري الذويل

١ٜ ايعساق١ٝ ْبني يف ٖرا املطًب عد٠ قسازات صادز٠ عٔ قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد
 : ١ بكطاٜا ايتشهِٝخاص

 ( قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ 1قساز زقِ )

  2012/اضت٦ٓاؾ١ٝ َٓكٍٛ /2430ايعدد/

  6/11/2012ايتازٜذ 

                                                      

 -رابعا: (عمى )......5-4الفقخة ) 2225من الجستهر العخاقي بدشة  91نص السادة  (0)
الفرل في السشازعات التي تحرل بين الحكهمة االتحادية، وحكهمات االقاليم 

 . والبمجيات واالدارات السحميةوالسحافظات 
الفرل في السشازعات التي تحرل فيسا بين حكهمات االقاليم او السحافظات(  -: خامدا     

 .(2225)دستهر 
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ادع٢ ٚنٌٝ املدعٞ / املُٝص عًٝ٘ يد٣ قه١ُ   ايبدا٠٤ املتدصص١ بايدعاٟٚ ايتذاز١ٜ اْ٘ 
ؿس اباز يف ايعسام اال مت ابساّ اتؿاق١ٝ بني َٛنً٘ ٚ املدعٞ عًٝ٘ ع٢ً  س 26/2/2009بتازٜذ 

% َٔ َبًؼ 5َبًؼ ايػسا١َ ايبايؼ  يتأد١ٜإ املدعٞ عًٝ٘ ؽًـ عٔ ايتصاَ٘ . يرا طًب دعٛت٘ 
سهاّ سطٛزٜا  15/5/2012يف  2012/ب/228ايتٌُٜٛ . اصدزت قه١ُ املٛضٛع بعدد 

ف ٜكطٞ بايصاّ  املدعٞ عًٝ٘ بإٔ ٜؤدٟ يًُدعٞ َبًػا قدزٙ ًَْٝٛإ ٚ َا٥تإ ٚ مخط١ اال
دٚالز اَسٜهٞ ٚ ؼًُٝ٘ املصازٜـ . طعٔ ٚنٌٝ املدعٞ عًٝ٘ باؿهِ اضت٦ٓاؾا بال٥شت٘ 

ٍ/ع/ 941اصدزت قه١ُ اضت٦ٓاف بػداد ايسصاؾ١ االؼاد١ٜ بعدد  23/5/2012املؤزخ١ 
سهُا سطٛزٜا ٜكطٞ بتأٜٝد اؿهِ االبتدا٥ٞ ٚ ؼٌُٝ املطتأْـ  29/8/2012يف  2012

 .27/9/2012ٝٝصا بال٥شت٘ املؤزخ١ أْـ باؿهِ متاملصازٜـ . طعٔ ٚنٌٝ املطت

 ايكــساز

املداٚي١ ٚدد إ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َكدّ ضُٔ املد٠ ايكا١ْْٝٛ قسز يد٣ ايتدقٝل ٚ
قبٛي٘ غهال ٚ يد٣ عطـ ايٓعس ع٢ً اؿهِ املُٝص ٚدد بأْ٘ صشٝح ٚ َٛاؾل يًكإْٛ سٝح 

عًٝ٘ بؿتح سطاب َصسيف ٚ قٝاَ٘  إ بد٤ تٓؿٝر ايعكد قد مت تعًٝك٘ ع٢ً غسط قٝاّ املدعٞ
بإٜداع َبًػا ٚ قدزٙ ازبع١ ٚازبعٕٛ ًَٕٝٛ ٚ َا١٥ ايـ دٚالز اَسٜهٞ ٖٚٛ ْطب١ َػازنت٘ يف 

يف ساي١ عدّ قٝاّ املدعٞ عًٝ٘  متٌٜٛ ايعكد ٚ إ املاد٠ املرنٛز٠ قد اعتربت ايعكد الغًٝا
َٔ ايتٌُٜٛ املرنٛز ٚ اذا مل بإٜداع املبًؼ ٚ اْ٘ ًَصّ بدؾع غسا١َ ٚ قدزٖا مخط١ باملا١٥ 

ٜتِ اٜداع املبًؼ خالٍ ؾرت٠ ازبع١ اغٗس َٔ تازٜذ تصدٜل االتؿاق١ٝ َٔ ايطًطات ايعساق١ٝ ٚ 
يرا ؾال  18/2/2009( يف 4458قد متت املصادق١ عًٝٗا مبٛدب نتاب ٚشاز٠ ايٓؿط بعدد)

املدعٞ عًٝ٘ يف َٛدب ٚ اؿاي١ ٖرٙ يألعراز ٚ املطايب١ بؿطذ ايعكد اَا َا اٚزدٙ ٚنٌٝ 
ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َٔ ْكاط ؾكد اْصبت  ع٢ً عدّ قٝاّ املدعٞ بايًذ٤ٛ اىل ايتشهِٝ قبٌ 
اقا١َ ايدع٣ٛ ؾإٔ قٛاعد ايتشهِٝ املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ايعساقٞ 

َٔ االتؿاق١ٝ ال تٓطبل ع٢ً ٖرٙ ايدع٣ٛ الٕ قٛاعد  18/1ايٛادب ايتطبٝل ٚؾل املاد٠ 
ِٝ تطبل عٓد سدٚخ ْصاع بعد بد٤ تٓؿٝر االتؿاق١ٝ يرا ٜهٕٛ اؿهِ املُٝص َتؿكا ٚ ايتشه

اسهاّ ايكإْٛ . قسز تصدٜك٘ ٚزد ايطعٔ ايتُٝٝصٟ ٚؼٌُٝ املُٝص زضِ ايتُٝٝص ٚصدز 
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ْالسغ َٔ ٖرا ايكساز (1)ّ .  6/11/2012ٖـ املٛاؾل 1433/ذٟ اؿذ١ / 21ايكساز باالتؿام يف 
قبٌ اقا١َ ايدع٣ٛ بايًذ٤ٛ يًتشهِٝ َسدٚد ٚذيو الٕ  ايكٛاعد اـاص١  إ عدّ قٝاّ املدعٞ

ال تتٛاؾل َع ٖرٙ  1969يط١ٓ  83بايتشهِٝ ٚ ايٛازد٠ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ 
ايدع٣ٛ الٕ قٛاعد ايتشهِٝ َكسٕٚ عدٚخ ْصاع بعد بد٤ تٓؿٝر االتؿاق١ٝ ٚ االخري٠ مل تٓؿر 

 َٔ االضاع .

  ه١ُ ايتُٝٝص االؼاد١ٜ( ق2قساز زقِ )

  2014/اضت٦ٓاؾ١ٝ َٓكٍٛ /1494ايعدد/

 6/8/2014ايتازٜذ 

ادع٢ ٚنٌٝ املدعٞ يد٣ قه١ُ ايبدا٠٤ املتدصص١ بايدعاٟٚ ايتذاز١ٜ بأْ٘ ضبل 
،    273/2002ملٛنً٘ اضاؾ١ يٛظٝؿت٘ ٚ إ تعاقد َع املدعٞ عًٝ٘ مبٛدب ايعكٛد املسق١ُ 

ٖٞ عكٛد َرنس٠ ايتؿاِٖ ٚ بعد دؾع ناٌَ  َبًؼ االعتُاد اييت ٚ  625/2002/12،   40/2000
يًُدعٞ عًٝ٘ اَتٓع عٔ تطدٜد خدَات َا بعد ايبٝع يًعكدٜٔ اعالٙ ٚ اييت تعٗد بتكدميُٗا 
مبٛدب تعٗدات املسؾك١  َٔ اـطابات املطتُس٠ َع٘ ٚ االْرازات اييت مت تٛدٝٗٗا ايٝ٘ يهٔ 

يًُساؾع١ ٚ اؿهِ بتعٜٛض َٛنً٘ َبًؼ قدزٙ  دٕٚ اضتذاب١ . يرا طًب دع٠ٛ املدعٞ عًٝ٘
ًَٕٝٛ َٚا٥تإ ٚ مخط١ ٚمثإْٛ ايـ ٚ تطعُا١٥ ٚ تطع١ ٜٛزٚ عٔ ق١ُٝ  1،285،509

خدَات َا بعد ايبٝع يًعكدٜٔ اعالٙ ٚ ايصاّ املدعٞ عًٝ٘ بتعٜٛض َٛنً٘ عُا ؾات٘ َٔ 
. اصدزت  نطب ٚ َا ؿك٘ َٔ خطاز٠ ٚ ؼًُٝ٘ ناؾ١ ايسضّٛ ٚ املصازٜـ ٚ االتعاب

سهُا سطٛزٜا قابال  2012/ب/223ٚ بعدد اضباز٠  2/3/2014احمله١ُ املرنٛز٠ بتازٜذ 
يالضت٦ٓاف ٚ ايتُٝٝص ٜكطٞ بايصاّ  املدعٞ عًٝ٘ املدٜس املؿٛض يػسن١ ٕ.ٕ اضاؾ١ 
يٛظٝؿت٘ بإ ٜؤدٟ اىل املدعٞ َدٜس عاّ ايػسن١ ايعا١َ يتطٜٛل االد١ٜٚ ٚ املطتًصَات 

ًَٕٝٛ َٚا٥تإ ٚ مخط١ ٚمثإْٛ ايـ ٚ  1،285،509ظٝؿت٘ َبًػا قدزٙ ايطب١ٝ / اضاؾ١ يٛ
مخطُا١٥ ٚ تطع١ ٜٛزٚ ٚ ؼًُٝ٘ ايسضّٛ ٚ املصازٜـ ٚ اتعاب احملاَا٠ يٛنٝال املدعٞ 
َبًػا  قدزٙ َا١٥  ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز . اضت٦ٓاف ٚنٌٝ املدعٞ عًٝ٘ اؿهِ طايبا ؾطد٘ 

                                                      

القزاء التجاري في قخارات محكسة التسييد  ،: القاضي جبار جسعة الالمييشظخ (0)
 .(2205)االمي  291-286، ص2205، بغجاد، 0ط،االتحادية
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اصدزت قه١ُ اضت٦ٓاف بػداد ايسصاؾ١  13/3/2014ضباب ايٛازد٠ بال٥شت٘ املؤزخ١يأل
سهُا سطٛزٜا قابال يًتُٝص  2/2014/ع518ٚ بعدد اضباز٠   11/5/2014االؼاد١ٜ بتازٜذ 

ٚ ٜكطٞ بسد ايطعٔ االضت٦ٓايف  ٚ اضباب٘ ٚ تأٜٝد قساز قه١ُ ايبدا٠٤ املدتص١ بايدعاٟٚ 
ضّٛ ايطعٔ االضت٦ٓايف . ٚ ؼٌُٝ املطتأْـ ز 2/3/2014يف  2012/ب/223ايتذاز١ٜ بايعدد 

طعٔ ٚنٌٝ املطتأْـ  / املدعٞ عًٝ٘ باؿهِ طايبا تدقٝك٘ متٝٝصا ٚ ْكط٘ بعسٜطت٘ 
 .27/5/2014املؤزخ١ 

 كساز ايـ

يد٣ ايتدقٝل ٚ املداٚي١ ٚدد إ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َكدّ ضُٔ املد٠ ايكا١ْْٝٛ قسز 
س ع٢ً اؿهِ املطعٕٛ ب٘  قبٛي٘ ٚ َػتُال ع٢ً اضباب٘ ؾكسز قبٛي٘ غهال ٚ يد٣ عطـ ايٓع

( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ذيو يجبٛت 253تبني إ غري صشٝح ملدايؿت٘  اسهاّ املاد٠)
ضبل اتؿام مبٛدب ايبٓد )اؿادٟ عػس( َٔ تعدٌٜ ايعكد ع٢ً اساي١ اٟ ْصاع اىل ايتشهِٝ 

ايكطا٤ اال  سطب قٛاعد ايتشهِٝ اـاص١ باألَِ املتشد٠ يرا ال جيٛش زؾع ايدع٣ٛ ب٘ اَاّ
بعد اضتٓؿاذ طسٜل ايتشهِٝ ٚ ملا نإ املدعٞ اضاؾ١ يٛظٝؿت٘ قد اعرتض ع٢ً ذيو يف 
اؾًط١ االٚىل ؿطٛزٙ ايكاْْٛٞ يرا ؾكد نإ ع٢ً قه١ُ ايبدا٠٤ اعتباز ايدع٣ٛ َطتأخس٠ 
ست٢ ٜصدز قساز ايتشهِٝ ٚ نإ ع٢ً قه١ُ االضت٦ٓاف إ تطتدزى َا ؾات قه١ُ ايبدا٠٤ 

ص ٚ اخطا٤ ذات تأثري يف ْتٝذ١ اؿهِ ايصادز ٚ مبا اْٗا مل تساع ذيو مما اخٌ َٔ ْٛاق
بصش١ سهُٗا املُٝص . يرا قسز ْكط٘ ٚ اعاد٠ ايدع٣ٛ ايٝٗا التباع َا تكدّ ع٢ً إ ٜبك٢ 

 6/8/2014املٛاؾل  ـ1435ٖ/غٛاٍ /10كساز باالتؿام يف زضِ ايتُٝٝص تابعا يًٓتٝذ١ ٚ صدز اي
ساز إ احمله١ُ ًَص١َ بسد ايدع٣ٛ يف ساٍ ٚزٚد غسط ايتشهِٝ ٚ ال جيٛش بني يٓا ٖرا ايك(1)

زؾع ايدع٣ٛ بعد اضتٓؿاذ طسٜل ايتشهِٝ ؿٌ ايٓصاع ايكا٥ِ ٚ إ اعرتاض املدع٢ عًٝ٘ يف 
اؾًط١ االٚىل ؿطٛزٙ ايكاْْٛٞ ع٢ً اقا١َ ايدع٣ٛ ٜٛدب ع٢ً احمله١ُ باضت٦داز ايدع٣ٛ 

ايدع٣ٛ اذا مل ٜتِ ايدؾع ب٘ عٓد اقا١َ   غسط ايتشهِٝ الغًٝاؿني صدٚز قساز ايتشهِٝ ٚ ٜعترب
 .ٖرٙ اَاّ احمله١ُ املدتص١
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 ( قه١ُ ايتُٝٝص االؼاد3١ٜقساز زقِ )

  2013/اضت٦ٓاؾ١ٝ َٓكٍٛ /2438ايعدد/ 

 4/11/2013ايتازٜذ 

ادع٢ ٚنٌٝ املدعٞ يد٣ قه١ُ ايبدا٠٤ املتدصص١ بايدعاٟٚ ايتذاز١ٜ بأْ٘ ضبل 
ع٢ً قٝاّ املدعٞ عًٝ٘ بٓكٌ   11/5/2004غسن١ َٛنًِٗ ٚ املدعٞ عًٝ٘ بتازٜذ  ٚ إ ابسَت

ن١ُٝ َٔ املٓتذات ايٓؿط١ٝ َٔ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ اىل داخٌ ايعسام ٚ يؿرت٠ ضبع١ 
ّٜٛ ؾكط  ٚ زغِ ايتأنٝدات  24اغٗس اال إ املدعٞ عًٝ٘ مل ٜٓؿر َٔ ايعكد املرنٛز ض٣ٛ 

عٔ ايتٓؿٝر ٚ  ممتٓع عٔ اعاد٠ املبايؼ املرتتب١ برَت٘ ٚ ايبايػ١ املطتُس٠ اال اْ٘ تٛقـ 
ازبع١ عػس ًَٕٝٛ ٦َٚتإ  ٚٚاسد ٚضبعٕٛ ايؿٛ تطعُا١٥ ٚ اثٓإ  (14،271،952،54)

ٚمخطٕٛ دٚالز ٚ ازبع١ ٚمخطٕٛ ضٓتا يرا اطًب دع٠ٛ املدعٞ عًٝ٘ يًُساؾع٘ ٚ ايصاَ٘ 
ايتعٜٛض عٔ اـطا٥س اييت تهبدٖا َٛنًِٗ ٚ  بتأد١ٜ املبًؼ املرنٛز ٚ ؾطذ ايعكد املرنٛز ٚ

الز ٚ ايصاَ٘ ( ضتٕٛ ًَٕٝٛ د60،000،000ٚاضطسازٙ يًتعاقد َع دٗات اخس٣ ٚ املكدز٠ ب )
مثا١ْٝ )( ًَٕٝٛ دٚالز 68،480،000اال١ًٖٝ ٚ اؿه١َٝٛ ايبايػ١ ) ١بتهايٝـ ؾسم اؿُاٜ

املٛضٛع بايعدد اصدزت قه١ُ  (ٚضتٕٛ ًَٕٝٛ ٚ ازبعُا١٥ ٚ مثإْٛ ايـ دٚالز
سهُا سطٛزٜا ٜكطٞ بسد دع٣ٛ املدعٞ ٚ ؼًُٝ٘  26/6/2013يف  2013/ب/160

املصازٜـ ٚ يعدّ قٓاع١ املدعٞ باؿهِ ؾكد طعٔ اضت٦ٓاؾا بال٥ش١ ٚنٝالٙ املؤزخ١ 
 2013/ع/ 910اصدزت قه١ُ اضت٦ٓاف بػداد / ايسصاؾ١ االؼاد١ٜ بايعدد  10/7/2013
بتأٜٝد اؿهِ ايبدا٥ٞ ٚزد ايطعٔ االضت٦ٓايف ٚ ؼٌُٝ  سهُا سطٛزٜا ٜكطٞ 9/9/2013

املطتأْـ املصازٜـ ٚ يعدّ قٓاع١ املطتأْـ باؿهِ ؾكد طعٔ ب٘ متٝٝصا بال٥ش١ ٚنٝالٙ 
 . 1/10/2013املؤزخ١ 

 ايـــكساز 

ضُٔ املد٠ ايكا١ْْٝٛ قسز يد٣ ايتدقٝل ٚ املداٚي١ ٚدد إ ايطعٔ ايتُٝٝصٟ َكدّ 
اب٘ ؾكسز قبٛي٘ غهال ٚ يد٣ عطـ ايٓعس ع٢ً اؿهِ املطعٕٛ ب٘ َػتُال ع٢ً اضبقبٛي٘ ٚ

تبني اْ٘ صشٝح ملٛاؾكت٘  اسهاّ ايكإْٛ ؾكد ثبت اتؿام ايطسؾني ع٢ً سٌ ايٓصاع املتعًل 
بعكد ايٓكٌ املربّ بُٝٓٗا ٚؾكا يكٛاعد ٚ ادسا٤ات ايتشهِٝ يد٣ َسنص دبٞ يًتشهِٝ ايدٚيٞ 
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( بتازٜذ 62/2010احملهِ املٓؿسد يف ايكط١ٝ )بٛاضط١ قهِ اٚ انجس ٚ يصدٚز قساز  
ٚ إلقا١َ دع٣ٛ  بتصدٜل سهِ احملهِ اَاّ احمله١ُ االبتدا١ٝ٥ بدبٞ اييت  1/10/2011

يرا نإ َتعٝٓا ايطعٔ باؿهِ املرنٛز اصٛيٝا  28/5/2013( يف 805/2012اصدزت قسازٖا )
ايعسب١ٝ املتشد٠ ؾٗٛ سهِ  ٚؾل  قإْٛ االدسا٤ات املد١ْٝ ٚ ايتذاز١ٜ يد٣ دٚي١ االَازات

َعرتف ب٘ يف ض٤ٛ اسهاّ اتؿاق١ٝ ايسٜاض ايعسب١ٝ يًتعإٚ ايكطا٥ٞ اييت صادقت عًٝٗا 
ٚ ال ٜصح اقا١َ ايدع٣ٛ ثا١ْٝ بػأْ٘ اَاّ  1983يط١ٓ  110مجٗٛز١ٜ ايعسام بايكإْٛ زقِ 

صدٜك٘ ٚزد احمله١ُ ايعساق١ٝ ٚ ملا نإ اؿهِ االضت٦ٓايف املُٝص قد قط٢ بريو يرا قسز ت
اضاؾ١ يٛظٝؿت٘ زضِ ايتُٝٝص ٚ صدز ايكساز باالتؿام يف  –ايطعٕٛ ايتُٝٝص١ٜ ٚ ؼٌُٝ املُٝص 

تبني يٓا َٔ ٖرا ايكساز حمله١ُ ايتُٝٝص ( 1)4/11/2013ٙ املٛاؾل 1434/ذٟ اؿذ١/ 30
 االؼاد١ٜ إ قساز ايتشهِٝ ايصادز َٔ َسنص دبٞ يًتشهِٝ ايدٚي١ٝ مت تصدٜك٘ اَاّ احمله١ُ
االبتدا١ٝ٥ يف دبٞ َعرتف ب٘ ؾال جيٛش اقا١َ دع٣ٛ ثا١ْٝ اَاّ احمله١ُ غصٛص قساز 

ْ٘ سهِ َعرتف ب٘ ضُٔ اتؿاق١ٝ ايسٜاض ايعسب١ٝ ؼهِٝ مت تصدٜك٘ قطا٥ٝا يف دبٞ أل
ْطتٓتر مما ضبل   1983يط١ٓ 100يًتعإٚ ايكطا٥ٞ ٚ املصادم عًٝ٘ مبٛدب ايكإْٛ زقِ 

ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يتط١ٜٛ ايٓصاعات َؤٜد ي٘ اذا نإ  إ َٛقـ ايكطا٤ ايعساقٞ َٔ
َتؿل عًٝ٘ بني اطساف ايٓصاع اٚ َؿرتض مبكتط٢ ايػسٚط ايعا١َ يًُكاٚالت اهلٓدض١ٝ َاد٠ 

 .هاْٝه١ٝ ٚايهُٝا١ٝ٥َٝٔ ايػسٚط ايعا١َ يًُكاٚالت ايهٗسبا١ٝ٥ ٚ امل 45ٚ املاد٠  69

 ة ـاخلامت
 َٔ االضتٓتادات ٚ ايتٛصٝات ْبٝٓٗا يف اآلتٞ :تٛصًٓا يف ختاّ عجٓا اىل مج١ً 

 اٚال : االضتٓتادات :

إ املتػريات االقتصاد١ٜ ٚ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً املٝدإ ايدٚيٞ تؿسض ايًذ٤ٛ اىل ايتشهِٝ  .1
الضتجُاز االدٓيب نأسد ٚضا٥ٌ ؾض ايٓصاعات ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ ٚ اؿاد١ املاض١ ؾرب ا

 .يف ايعسام خاص١

                                                      

 (.2205 االمي) ،29ص ،مرجر سابق ،يشظخ القاضي جبار جسعة الالمي( 0)
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اسهاّ ايتشهِٝ  1969يط١ٓ  83ٞ يف قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ ْعِ املػسع ايعساق .2
( ٚ ٖرا غري نايف  ؾاؿاد١ ًَش١ يتػسٜع قإْٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ 276-251يف املٛاد )

ايعساقٞ  ٚ ظٗٛزٙ اىل سٝص ايٛدٛد خاص١ بعد إ اصبح االٖتُاّ بايتشهِٝ دٚيٝا سٝح 
هِٝ اضاؾ١ يًُعاٖدات ايدٚي١ٝ اييت عكدت املؤمتسات ايعامل١ٝ يدزاض١ اتؿام ايتش

 .ٚ اْطُاّ ايعدٜد َٔ ايدٍٚ ايٝٗا َٛضٛعٗا ايتشهِٝ

َٛضٛع ايتشهِٝ َٔ املٛاضٝع ايكدمي١  امل١ُٗ اييت عسضتٗا اجملتُعات ايبػس١ٜ َٓر  .3
 .ٜد َٔ اسهاَٗا يف ايؿك٘ االضالَٞايكدّ ٚ ايػسٜع١ االضال١َٝ ْعُت ايعد

عدّ االملاّ بايكإْٛ املكازٕ  عكد ايدٚيٞ ٚضعـ املعسؾ١ يكٛاعد ٚؾٔ صٝاغ١ اي .4
بايًػات االدٓب١ٝ ٚ بايتايٞ ضعـ يف ايتؿطري يًعكٛد اضاؾ١ اىل عدّ اغرتاط ايًػ١ ٚ

 .ايعسب١ٝ يف بعطٗا عٓد نتاب١ ايعكد ايدٚيٞ اضاؾ١ يًػات االخس٣ االدٓب١ٝ

بني يٓا َؿَٗٛ٘ ٜتعًل ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ بايؿصٌ يف ايٓصاعات ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ ٚ ت .5
اتؿام بني اطساف دٚي١ٝ ع٢ً ايًذ٤ٛ ؾ١ٗ غري قطا١ٝ٥ ؿٌ ْصاعاتِٗ اييت تٓػأ )باْ٘ 

مسٞ اتؿام ايتشهِٝ اٚ عكد ايتشهِٝ ٚ (د دٚي١ٝ ػاز١ٜ ذات طابع اقتصادٟدسا٤ عكٛ
َٔ املطُٝات اييت ال خيسز عٔ املع٢ٓ ايعاّ ؾٖٛس ايتشهِٝ ٚ ميتاش  تاىل عػسًا

دسا٤ات ٚ اؿٝاد١ٜ ٚ ايعداي١ ٚ ايهؿا٠٤ مبا ٜتؿل ٚ خصٛص١ٝ ايتعاٌَ بايطسع١ يف اال
ٚ إ  .ػايب١ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ إ ايعٝٛب املٓطٛب١ ايٝ٘ ال تكـ صاَد٠  اَاّ َصاٜاٙ اي

 .ٚ ٖرا َا ْص عًٝ٘ ايتػسٜع ايدٚيٞيف ٖرا ايعكد يألثبات  ١َطًٛب هتاب١ اي

 كتًط١ قطا١ٝ٥ ٚ اتؿاق١ٝتبني  إ طبٝع١ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ٖٞ  .6

زغِ  1958مل ٜٓطِ ايعسام اىل ايعدٜد َٔ االتؿاقٝات ٚ َٓٗا اتؿاق١ٝ ْٜٝٛٛزى يعاّ  .7
 .اْطُاّ اغًب ايدٍٚ ايٝٗا

، اال إ َعٝاز ١ يؿض ايٓصاعات ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝتبني  يٓا إ ايتشهِٝ ٜعد اؾطٌ ٚضًٝ .8
 .الف دًٌ بني ايؿك٘اقٞ مما اثاز خايدٚي١ٝ يًتشهِٝ حيدد يف ايتػسٜع ايعس

   .َٔ املُهٔ ادسا٤ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ يف ايعسام بتٛاؾس عد٠ اَٛز .9

 .      د سذ١ ع٢ً َٔ صدز عك٘ اؿهِٜتُتع سهِ ايتشهِٝ ظ١ٝ ايػ٤ٞ املكطٞ ب٘ ٚ ٜع .10
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ٚ اقتصاد١ٜ  خاص١ ْكص ايهٛادز املدزب١ ٚ احملرتؾ١ ٚ عدّ ٚدٛد  اـربات قا١ْْٝٛ   .11
 .    بكطاٜا ايتشهِٝ

 :   ايتٛصٝات

ْٛصٞ بتٛؾري تطٗٝالت ادسا١ٝ٥ يًتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ اْػا٤ َؤضطات  -1
 .ايهاؾ١ٝ بايتعاٌَ ايتذازٟ ايدٚيَٞتدصص١ بايتشهِٝ ايدٚيٞ يدٜٗا اـرب٠ ٚ املعسؾ١ 

 ايؿكس٠ ٚ ذيو عرف 2005َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ  93 املاد٠ ْص بتعدٌٜ ْٛصٞ  -2
 املٓاشعات يف ايؿصٌ -:  زابعا). ناالتٞ يٝهٕٛ ايٓص  ايسابع١ كس٠ايؿ تعدٌٜ ٚ اـاَط١

 ٚايبًدٜات ٚاحملاؾعات االقايِٝ ٚسهَٛات االؼاد١ٜ، اؿه١َٛ بني ؼصٌ اييت
 أٚ االقايِٝ سهَٛات بني ؼصٌ اييت املٓاشعات يف ايؿصٌ ٚ احمل١ًٝ ٚاالدازات

 االختصاص ذات ٦اتاهلٝ ٚ ايكطا٤ دٗات بني االختصاص تٓاشع ٚيف احملاؾعات
 صادز َتٓاقطني ْٗا٥ٝني سهُني تٓؿٝر بطبب ٜٓػأ ْصاع اٟ يف ايؿصٌ ٚ ايكطا٥ٞ
 االخس اؿهِ ٚ قطا٥ٞ اختصاص ذات ١٦ٖٝ أٚ ايكطا٤ دٗات َٔ د١ٗ اٟ َٔ اسدُٖا
 ٚ َٓٗا صادز قساز أٟ ٚ اسهاَٗا بتٓؿٝر املتعًك١ املٓاشعات ٚ اخس٣ د١ٗ َٔ صادز
 .(اَاَٗا تتبع اييت تٓعِٝ ٚ يًُشه١ُ االخس٣ ختصاصاتاال ؼدٜد يًكإْٛ حياٍ

ٚ تعدٌٜ قإْٛ تٓؿٝر االسهاّ  1958ْٛصٞ باالْطُاّ اىل اتؿاق١ٝ ْٜٝٛٛزى يعاّ  -3
 .ايتشهِٝ اٜطا ٚضد ايٓكص ايتػسٜعٞاالدٓب١ٝ ٜػٌُ تٓؿٝر اسهاّ 

 ْٛصٞ بايتعإٚ ايدٚيٞ بني َؤضطات ايتشهِٝ املدتص١ بايعسام ٚ املؤضطات ايدٚي١ٝ -4
  .يًتشهِٝ يالضتؿاد٠ َٓٗا

االضساع بتػسٜع قإْٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ايدٚيٞ ٚ دخٛي٘ سٝص ايٓؿاذ َطرتغدا بأسهاّ  -5
ايكإْٛ ايُٓٛذدٞ ٚبأسدخ َا ذٖب ايٝ٘ ايؿك٘ يف فاٍ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ اض٠ٛ مبصس ٚ 

 غريٖا َٔ ايدٍٚ اييت اصدزت تػسٜعا َطتكال يًتشهِٝ.

َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ  يف ساي١ االبكا٤ ع٢ً قإْٛ  253ٚ ْكرتح تعدٌٜ املاد٠   -6
يػا٤ ايؿكس٠ ايجا١ْٝ ٚ ايجايج١ ز قإْٛ ايتشهِٝ ايتذازٟ ٚ ذيو بإاملساؾعات ٚ عدّ اصدا
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 ايتشهِٝ ع٢ً اـصّٛ اتؿل َٔ املاد٠ اعالٙ ٚ ٜهٕٛ ْص املاد٠ املعدٍ  ناالتٞ )اذا
 اذا ٚ ايتشهِٝ طسٜل اضتٓؿاد بعد اال طا٤ايك اَاّ ب٘ ايدع٣ٛ زؾع جيٛش ؾال َا ْصاع يف

 غهال ايدع٣ٛ تسد ايدع٣ٛ زؾع ٚ ايتشهِٝ بػسط االعتداد دٕٚ ايطسؾني اسد ؾا٤
 .االتؿام( يف ايتشهِٝ غسط يٛزٚد

 .ايعٌُ ايتشهُٝٞ ٚ ع٢ً اع٢ً َطت٣ٛتدزٜب ايهٛادز ايبػس١ٜ ع٢ً ايكٝاّ ب -7

االٖتُاّ مبٛضٛع ايتشهِٝ ايتذازٟ ْٛصٞ نًٝات ايكإْٛ يف اؾاَعات ايعساق١ٝ بصٜاد٠  -8
ايعامل يف اطاز ايتذاز٠  ايدٚيٞ يف بسافٗا ايتع١ًُٝٝ ٚؾل ايتطٛزات اؿدٜج١ اييت غٗدٖا

نريو ْكاب١ احملاَني ايعساق١ٝ ٚشاز٠ ايعدٍ بإقا١َ دٚزات تدزٜب١ٝ َتدصص١ ايدٚي١ٝ، ٚ
ؾين عًُٞ قادز ع٢ً يًساغبني يف ايعٌُ يف ٖرا اجملاٍ َٔ قبٌ خربا٤ دٚيٝني ـًل نادز 

 .ايتطٛز ايكاْْٛٞ  يف ٖرا اجملاٍ ايتعاٌَ َع

ْٛصٞ بتعاؾس اؾٗٛد ايدٚي١ٝ ع٢ً ايصعٝد االقًُٝٞ بايتعإٚ بني َسانص ايتشهِٝ  -9
تػذٝع ايٚ ،يبٓإ، تْٛظ، ايبشسٜٔ ب١ٝ نُصس،ايتذاز١ٜ ايدٚي١ٝ املٛدٛد٠ يف ايدٍٚ ايعس

 .ايتشهِٝ االدٓب١ٝع٢ً غساز غسف  ع٢ً اْػا٤ غسف ؼه١ُٝٝ عسب١ٝ

اييت تٗتِ  تعد َسدعا دٚيٝا ع٢ً نٌ ايكسازاتْٛصٞ بأْػا٤ د١ٗ كتص١ زقاب١ٝ   -10
المساؾات اييت قد بايتذاز٠ ايدٚي١ٝ يطُإ ضال١َ ٚ عداي١ ايكسازات املتدر٠ يتذٓب ا

 .ٜصعب انتػاؾٗا

  .صٝاغ١ غسط ايتشهِٝ بدق١ ٚ ٚضٛح ألدٌ ضُإ تٓؿٝرٙ  -11
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 http://www.iasj.net<jasj ، 90-88ص ،29/9/2019 ايصٜاز٠

 زضاي١ َكاز١ْ، دزاض١ ايتازٜذ َٓٗر اطاز يف ايدٚيٞ ايتذازٟ ايتشهِٝ ٚسٝد، عصاّ اهلاّ .18
 .ؾًططني َادطتري،

 دـ ايكاضٞ، َٓري .ايعدي١ٝ االسهاّ ف١ً غسح .19

 .5دـ املدتاز زد مباغ١ٝ املدتاز ايدز. 20

  .2001 يط١ٓ 31 زقِ االزدْٞ ايتشهِٝ . قا21ْٕٛ

 . 1994 يط١ٓ 27 زقِ املصسٟ ايتشهِٝ قإْٛ .22
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