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امللخ�ص: 

التجارة  منازعات  ت�سوية  اآليات  من  اأ�سا�سية  اآلية  الدويل  التجاري  التحكيم  اأ�سبح 
ينا�سب  التحكيم  لأن  نظراًً  خا�ص،  ب�سكل  امل�سارف  ومنازعات  عام،  ب�سكل  الدولية 

ويراعي خ�سو�سية وطبيعة العمليات امل�رصفية.
من  العديد  وتقدمي  امل�رصفية  النزاعات  يف  البت  �رصعة  التحكيم  على  ويرتتب 
املزايا لأطرافه، واإذا كانت هذه املزايا تهم امل�سارف التقليدية، فاإنها تقدم ميزة اأف�سل 

للم�سارف الإ�سالمية .
اإلى ال�سارة  اإلى بيان مزايا التحكيم يف العمل امل�رصيف، بالإ�سافة  يهدف البحث 
اإلى م�ساوئه رغم عدم اأهميتها، وذلك لإظهار اأهمية توحيد طرق الف�سل يف منازعات 
الوطنية  القوانني  لأن  التحكيم؛  خالل  من  الدويل  امل�ستوى  على  امل�رصفية  العمليات 

تعالج النزاعات املحلية.

كلمات مفتاحية: حتكيم - م�سارف - بنوك - مزايا - م�ساوئ
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املقدمة:

نظراًً الت�صاع الن�صاط امل�رصيف وات�صامه بال�صفة الدولية، وملا يتميز به العمل امل�رصيف 
الن�صاط من عقبات  ذلك  مايالقيه  عامليا، و�رصورة حل  بها  اأعراف خا�صة معرتف  من 
تتمثل فيما يثار من نزاعات بني البنوك وعمالئها، اأو بني البنوك فيما بينها، فاإنه يتعني 
�رصعة ح�صم هذه املنازعات حر�صا على ا�صتقرار االأو�صاع امل�رصفية واالقت�صادية �صواء 
للبنوك اأو املتعاملني معها، ومبا ينعك�س اإيجابا على تطور العمل امل�رصيف، وتاليف ما قد 
يظهر من �صلبيات اأو عوائق قد ينعك�س اأثرها على الن�صاط االقت�صادي، كون املنازعات 
يف  التو�سع  ظل  يف  وازدي��ادا  �سعوبة،  واأكرثها  واأهمها  املنازعات  اأعقد  من  امل�رصفية 

اأعمال البنوك وزيادة اأن�صطتها.
ولي�س خافياً ما تت�صف به اجراءات التقا�صي اأمام الق�صاء العادي من بطئ، ومماطلة، 
وهذا ي�رص البنوك نظراً ملا لعامل الزمن من دور وتاأثري على قيمة النقود املتغرية ، مع 
اأن البنوك تدفع فوائد على اليداعات، وجتميد ديونها نتيجة التاأخري  الأخذ بالعتبار 

يف التح�سيل ي�رص بها.
وحيث اإن اأغلب خالفات البنوك تدور حول م�صائل فنية اأو تقنية دقيقة، فاإن ح�صم 
اأو حمكم متخ�ص�س  اإلى راأي خبري  اإلى قا�س بقدر احلاجة  املنازعات ال يحتاج  هذه 
يغني اللجوء اإليه عن اال�صتعانة باخلرباء الفنيني، كونه من رجاالت البنوك اأو القانون 
املتخ�ص�صني، وميكنه اأن  ي�صاهم يف حل النزاع يف اإطاٍر من ال�رصية التي ي�صعى اإليها 

امل�رصف والعميل، ويعززانها با�صرتاط عدم ن�رص احلكم.
ونقل  الدولية  التجارة  عقود  من  بكثري  امل�رصيف  العمل  ارتباط  يف  ه��ذا  وي��ربز   
التكنولوجيا اأو تراخي�س ا�صتغالل براءات االإخرتاع، وما تت�صمنه من اأ�رصار �صناعية، 
ومعرفة فنية ت�ستلزم اللجوء اإلى التحكيم هربا من مبداأ علنية اجلل�سات يف الق�ساء، 



158
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

وبطئ االجراءات و�صعياً ملمار�صة احلريات املتعلقة باختيار اجراءات التحكيم ومكانه، 
والقانون واجب التطبيق)1(. 

اإن ذلك يوؤدي لقيام التحكيم كنظام مواز، مكمل للنظام الق�سائي، ي�سمح بالو�سول 
اإلى حكم باتٍّ يعززه الق�ساء باإ�سباغ �سيغة التنفيذ.

وقد جاء قانون التحكيم ال�صوري رقم 4 لعام 2008 ليعزز دور التحكيم التجاري 
اأمام االأطراف للح�صول على حكم مربم غري خا�صع الأي طريق من  وليف�صح املجال 
طرق الطعن، مع جواز رفع دعوى بطالن احلكم وفقاً حلاالت حمددة)2(، وكذلك عزز 
العديد من احلوافز الختيار  التحكيم مقدماً  اإلى  باللجوء  االأطراف  القانون خيار  هذا 
طبيعة  ذات  عالقة  كل  على  لي�رصي  التجارية  مفهوم  تو�صيع  منها  التحكيم،  طريق 
اقت�صادية َعْقِدية اأو غري َعْقِدية، وبغ�س النظر عن االأطراف �صواء كانوا من اأ�صخا�س 
وحق  احلاالت،  من  للعديد  ا�صتنادا  دوليا  التحكيم  واعتبار  اخلا�س،  اأو  العام  القانون 
يف  بالف�صل  التحكيم  لهيئة  واالع��رتاف  التطبيق،  واجب  القانون  باختيار  االأط��راف 
�صائر  عن  م�صتقاًل  التحكيم  �رصط  اعتبار  وكذلك  اخت�صا�صها،  بعدم  املتعلقة  الدفوع 

�رصوط العقد االأخرى.
وقد �صدر يف �صوريا  العديد من الت�رصيعات التي تخ�س امل�صارف)3(، والعمليات 

جمال ع�سكر، دور احتاد البنوك يف املرحلة االنتقالية للتحكيم، ندوة و�سائل ح�سم املنازعات يف العمليات   (1(
امل�سرفية، االأحد 21 يونيو 1998، مركز القاهرة االإقليمي للتحكيم التجاري الدويل، �ص8.

املادة 49 من قانون التحكيم ال�سوري رقم 4 اخلا�ص باملنازعات املدنية واالقت�سادية لعام 2008.  (2(
هنالك االأحكام الواردة يف قانون التجارة ال�سوري 2007  الباب ال�ساد�ص. وكذلك هناك ت�سريعات  تخ�ص   (((
من�سورات  امل�سرفية،  الت�سريعات  احل�سني،  �سحادة  ح�سني  د.  انظر:  ذلك  حول  للمزيد  امل�سريف  العمل 
من  جمموعة  هناك  الوطنية  القوانني  هذه  اإلى  بعدها.اإ�سافة  وما  �ص،14   ،2007-2006 حلب،  جامعة 
العمليات  تخ�ص  والتي  الوطنية،  النظم  وتبنتها  الدولية،  التجارة  غرفة  اأقرتها  التي  القانونية  القواعد 
ال�سادرة عن غرفة  امل�ستندية  املوحدة لالعتمادات  واالأعراف  االأ�سول  بالذكر منها  امل�سرفية، ونخ�ص 
التجارة الدولية بالن�سرة رقم 600 لعام 2007 والتي مت تبنيها يف قانون التجارة مبوجب املادة 241. كذلك 

فاإن النظم واللوائح والعقود امل�سرفية تعترب من م�سادر القانون امل�سريف.
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امل�رصفية، اإال اأنه يف ظل عدم وجود ق�صاء جتاري ميلك اخلربة لفهم املنازعات امل�رصفية)4(، 
فاإن اللجوء اإلى التحكيم حلل منازعات امل�صارف يبدو ناجحاً لت�صوية هذه املنازعات.

وتتنوع العمليات امل�رصفية ومتتاز بعدد من اخل�صائ�س، وقد تكون عمليات م�رصفية 
تقليدية، اأو تكون غري تقليدية، وتنظم اأغلب الدول العمليات امل�رصفية يف قوانينها، وقد 
تعتمد بع�س الدول على االأعراف امل�رصفية واحللول االإدارية لتنظيم هذه العمليات)5(.
ورغم اأن اللجوء اإلى ق�صاء الدولة هو الطريق الطبيعي لف�صل املنازعات امل�رصفية؛ 
على  خا�سة  امل�رصفية،  املنازعات  حل  يف  خا�سة  اأهمية  يكت�سب  بداأ  التحكيم  اأن  اإل 

ال�صعيد الدويل، كما بداأت اأهميته تظهر داخلياً توفرياً للجهد والوقت والنقود.
ورغم ما يقال عن عدم وجود جدوى يف اللجوء اإلى التحكيم وتف�صيل الق�صاء، 

لوجود اأ�صباب يوردها كثري من اأن�صار اللجوء اإلى الق�صاء العادي متمثلة مبا يلي:
املحاكم اأقدر على فهم املنازعات امل�رصفية والف�صل فيها، طبقا للقانون واجب . 1

التطبيق اأو اتفاق املتعاقدين.
ان املحكمني المييلون لتطبيق القانون بقدر ميلهم لتطبيق مبادئ العدالة من اأجل . 2

التوفيق وهذا يوؤدي اإلى �صياع حقوق البنك.
 عدم قدرة هيئات التحكيم على اتخاإذ اجراءات حتفظية.. 3
 قلة ال�صوابق التحكيمية.. 4

الثالثة على  اأن الن�سرة رقم 500 لالأ�سول واالأعراف املوحدة لالعتمادات امل�ستندية، توؤكد يف املادة  مع   (4(
ا�ستقالل االعتماد امل�ستندي عن اأي عقد اآخر مت فتح االعتماد من اأجله، اإال اأن بع�ص املحاكم  ال�سورية 
د. مو�سى خليل مرتي،   ( االعتماد  اأجله  فتح من  الذي  البيع  اأو  التوريد  االعتماد وعقد  ربطت بني عقد 
التحكيم يف العمليات امل�سرفية يف الدول ذات االقت�ساد املتحول، املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�ص ع�سر)التحكيم 

التجاري الدويل) جامعة االإمارات - كلية القانون، 28-0) اأبريل 2008،�ص.95.
يعتمد النظام البنكي يف اململكة العربية ال�سعودية على حلول بنكية واجتهادية حتولت اإلى اأعراف، اأو على   (5(
مراقبة  ونظام   ،1(77 لعام   2( رقم  ونظامها  ال�سعودي  العربي  النقد  وموؤ�س�سة  املالية  وزارة  من  ق��رارات 
البنوك ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 5 لعام 86)1، حيث اأورد االأخري اأمثلة لالأعمال امل�سرفية دون تنظيمها.
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اإن اأحكام الق�صاء قابلة للمراجعة خالفاً لقرارات هيئات التحكيم.. 5
ندرة املحكمني امل�رصفيني.. 6
ارتفاع تكلفة التحكيم. . 7

اإال اأن ما يقال لي�س مربراً لعدم اختيار طريق التحكيم لالأ�صباب التالية:
• ميكن اللجوء اإلى التحكيم يف جميع املعامالت امل�رصفية، وذات الطبيعة الفنية، 	

مثل عقود االإن�صاءات وعقود نقل التكنولوجيا، دون خ�صية جهل املحكمني بنظر 
هذه املنازعات، فالأمر مرتبط باملحكم الذي يتم اختياره لنظر املنازعة.

• على 	 خروجهم  واأن  االأط��راف  التفاق  طبقاً  النزاع  يف  ينظرون  املحكمني  اإن 
القانون واجب التطبيق وتطبيق مبادئ العدالة قد ُيّعر�س حكمهم للبطالن.

 اما بالن�صبة لعدم قدرة املحكمني على اتخاإذ اجراءات حتفظية، فاإن بع�س االجراءات 
يحق للمحكمني اتخاإذها، مامل تكن هذه االجراءات تتطلب �صلطات ق�رصية، كتوقيع 
احلجز اأو احلرا�صة الق�صائية فاإن املحكم ميلك اللجوء اإلى الق�صاء للح�صول عليها، وقد 

ت�سمح القوانني للمحكمني باتخاإذها)6(.
 اأما بالن�صبة لقلة ال�صوابق التحكيمية؛ فاإنه ميكن جتاأوز ذلك باالعتماد على االأعراف امل�رصفية 

وخا�صة الدولية، بل اإن اأحكام التحكيم �صت�صاعد على تطوير هذه االأعراف وا�صتقرارها.
 اأما ب�صاأن عدم مراجعة اأحكام التحكيم فذلك ال يعيب هذا النظام، وميكن  التغلب 
على ذلك بح�صن اختيار املحكمني، فاإذا مت ذلك فاإن عدم مراجعتها يعد ميزة لالأطراف 
ممن   - املحكمني  اختيار  فح�صن  التحكيم،  طريق  اختيار  اإلى  الدافع  هي  تكون  ورمبا 
ُيطمئن اإلى نزاهتهم- ال يجعل مربراًً للطعن يف حكمهم توفريا للوقت، واإذا مت تطبيق 
نف�س اجراءات الق�صاء والطعن باأحكامهم، فما هي ميزة التحكيم بعد ذلك؟ فخوف 
د. حممود �سمري ال�سرقاأوي، التحكيم يف املعامالت امل�سرفية، موؤمتر االأعمال امل�سرفية االإلكرتونية بني   (6(

ال�سريعة والقانون، جامعة االإمارات-  كلية، القانون، 10-12 مايو )200 م، �ص.27)2.
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من  التاأكد  عدم  ظل  يف  مراجعتها  جواز  وعدم  املحكمني،  اأحكام  نهائية  من  البنوك 
النتائج؛ لي�س مربراً هنا.

حمكمني  قوائم  بتنظيم  عليه،  التغلب  فيمكن  امل�رصفيني  املحكمني  ندرة  ب�صاأن  اأما 
متخ�ص�صني لدى مراكز التحكيم، وت�صم ب�صكل خا�س املتخ�ص�صني من رجال القانون 

وامل�سارف.
اأما بخ�صو�س ارتفاع تكلفة التحكيم فاإنها �صتكون �صئيلة باملقارنة مع ما توفره من 
وقت، واملحافظة على قيمة النقود نظراً حل�صم النزاع بوقت ق�صري، الأن معظم موارد 
البنوك هي اأموال للمودعني لدى الطلب اأو الأجل ق�صري، وجتميدها لفرتة طويلة دون 
البنوك يف  يجعل  مما  االقت�صاد،  االأموال يف  م�صاهمة  ويعطل  باملودعني  ي�رص  توظيف 
و�سع خا�ص عن �سائر الدائنني ي�سعب معه النتظار ل�سنوات للف�سل يف املنازعات، 

التي تكون طرفاً فيها مما ي�ستدعي ف�سل منازعاتها ب�رصعة)7(.
القوانني  املعامالت امل�رصفية وميزاته جعلت بع�س  التحكيم يف  باأهمية  القناعة  اإن 

تن�ص على اإلزامية التحكيم يف هذه املعامالت)8(.
مزايا  اأولهما  يف  ندر�س  مبحثني.  يف  املو�صوع  هذا  �صنعالج  املقدمة  هذه  وبعد 

التحكيم يف العمليات امل�رصفية، وندر�س يف ثانيهما م�صاوئ التحكيم.
جمال ع�سكر، دور احتاد البنوك يف املرحلة االنتقالية للتحكيم، مرجع �سابق، �ص.5  (7(

ن�ست املادة 118 من القانون امل�سري رقم 48 ل�سنة 1977 اخلا�ص باإن�ساء بنك في�سل االإ�سالمي اأنه يف املنازعات   (8(
التي تن�ساأ بني البنك واأحد امل�ستثمرين اأو امل�ساهمني اأو بني البنك واحلكومة اأو اأحد ال�سخ�سيات االعتبارية اأو اإحدى 
�سركات القطاع العام اأو اخلا�ص اأو االأفراد فاإنه يتم الف�سل فيها نهائيًا بو�ساطة هيئة من املحكمني، ت�سكل على 
النحو الوارد يف املادة امل�سار اإليها. كما اأن اأحكام قانون البنوك واالئتمان ح�سب تعديل بالقانون رقم 7)/1992 
اأ�سرع وقت ممكن ويف اأ�سيق حدود العالنية عن  ن�ست على حل النزاع وديًا، فاإن مل ميكن حله وديًّا فيف�سل يف 
ل النظام االأ�سا�سي الحتاد بنوك م�سر واأكد اللجوء اإلى التوفيق والتحكيم حلل املنازعات  طريق التحكيم. ثم ُعدِّ
ب�ساأن   1987 م�صر  بنوك  احتاد  �صكلها  التي  اللجنة  وانتهت  االحتاد.  اأع�صاء  بني  امل�صريف  بالن�صاط  تت�صل  التي 
خطابات ال�سمان بالتو�سية باللجوء اإلى التحكيم يف املنازعات النا�سئة عن خطابات ال�سمان املحلية واخلارجية 
بهدف انهائها يف وقت ق�سري )جمال ع�سكر، الورقة املقدمة يف الندوة التي نظمها مركز القاهرة للتحكيم التجاري 

الدويل يف يونيو 1998- م�سار اإلى ذلك لدى حممود �سمري ال�سرقاأوي، املرجع ال�سابق، �ص.0)22). 
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املبحث الأول
مزايا التحكيم يف العمليات امل�صرفية

يت�صم التحكيم يف املعامالت امل�رصفية مبيزات عديدة ن�صتعر�صها فيما يلي.

املطلب الأول:ال�سرعة واملرونة
اأواًل -  ال�سرعة:

ت�صاهم �رصعة ح�صم املنازعات امل�رصفية بتعزيز الفعالية يف اقت�صاء احلقوق املالية، 
وتفادي اخل�صارة الناجتة عن طول اأمد النزاع، وتاآكل احلقوق املالية املحكوم بها على 
املدى الطويل، نظراً لزيادة معدالت الت�صخم. فالبطئ يف اجراءات التقا�صي قد ميتد 
ويهدر  واأوقاتها  واأموالها  املالية  املوؤ�ص�صات  م�صادر  ي�صتنزف  وهذا  �صنوات،  اإلى عدة 
طاقاتها)9(. ومن منظور القانون التجاري فاإن تاأخري الدفع قد يرتتب عليه تاأخر الدائن 
يف �سداد ديونه هو، وامل�رصف �سيت�رصر نتيجة تغري اأ�سعار �رصف العمالت اأو الفوائد 
اإلى الو�صول حلل �رصيع الأن التاأخري يف  اإلى التحكيم يوؤدي  اأو ال�صلع، بينما اللجوء 
احل�صول على احلق نوع من الظلم، واأن بطئ االجراءات نوع من الظلم فقد ي�صدر 

احلكم، وُي�صتاأنف وُينق�س، وعند التنفيذ اليجد الدائن ماينفذ عليه)10(.

د.هاين �سري الدين، اأهمية التحكيم و�سرورته للقطاع امل�سريف مقال من�سور يف ندوة و�سائل ح�سم املنازعات    (9(
يف العمليات امل�سرفية، االأحد 21 يونيو 1998- مركز القاهرة االإقليمي للتحكيم التجاري الدويل.

)10)  يرى الدكتور حمي الدين اإ�سماعيل علم الدين اأن البنك يعد خا�سرًا حتى لوربح الدعوى مفرت�سًا حالة 
كالتايل: » لنفرت�ص اأن عمياًل اقرت�ص مليونًا ووظفها يف جتارته وا�ستثماراته ثم ماطل يف ال�سداد، فاإن 
املليون يف التجارة قد تتحول بعد �سنوات اإلى عدة ماليني، ويف النهاية �سريد املبلغ مع فوائد ب�سيطة و�سيكون 
املبلغ تافهًا باملقارنة مع معدل الت�سخم و�ساآلة الفائدة، وهذا االأثر يبدو وا�سحًا يف البنوك التجارية اأكرث 
من البنوك االإ�سالمية )م�سار اإليه لدى نارميان عبد القادر، اتفاق التحكيم وال�سيغ النموذجية له واأنواع 
اجلمعية  م�سر،  بنوك  احتاد  للتقا�سي-  كبديل  التحكيم  ندوة  فيها،  يدرج  اأن  ميكن  التي  البنوك  عقود 

املركزية للبنوك العاملة يف م�سر- 21 يوليو 1996، القاهرة، �ص. 14).
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بينما يف  الق�صية من قبل حمكم واحد،  يتم نظر  التحكيم  اأنه يف  اإلى ذلك  اأ�صف 
تتم حركة تنقالت يف نف�س  اأكرث من قا�صي، وقد  الق�صية من قبل  تنظر  الدولة  ق�صاء 
املحكمة الناظرة للق�صية فيتابعها قا�س اآخر يحتاج لفرتة اأخرى لالإحاطة بالدعوى؛ وهذا 

يف غري �صالح اخل�صوم.
ا�صدار  التحكيم  هيئة  على  واأوجب  املبداأ  هذا  ال�صوري  التحكيم  قانون  اأكد  وقد 
احلكم الفا�صل يف النزاع خالل املدة املتفق عليها، فاإذا مل يوجد اتفاق وجب اأن ي�صدر 
واحلكم  التحكيم)11(.  لهيئة  جل�صة  اأول  انعقاد  تاريخ  من  يوماً   180 مدة  خالل  احلكم 
التحكيمي يف القانون اجلديد مل يعد قاباًل لال�صتئناف، بل اأ�صبح مربماً غري خا�صع الأي 
طريق من طرق الطعن، ومع ذلك ميكن رفع دعوى البطالن وفقاً لالأحكام املبينة يف 

املواد 50-51 من القانون)12(. 
التمويل  وعمليات  اجل��اري  كاحل�صاب  امل�رصفية  العمليات  يف  اأهميتها  ولل�رصعة 
واالعتمادات، فطبيعة هذه العمليات قد توؤدي الإحلاق ال�رصر بامل�رصف اأو اأحد عمالئه، 
نتيجة للتغري املفاجئ يف اأ�صعار �رصف العمالت، اأو يف اأ�صعار ال�صلع والفوائد، وقد 
م�صاريف  لتحمل  يوؤدي  وهذا  االعتماد،  ب�صيغة  االلتزام  عدم  نتيجة  ال�رصر  يتحقق 
اإ�صافية وينجم عن ذلك ارتفاع يف التكلفة و�صعوبة يف ت�رصيف ال�صلع واخلدمات)13(. 
لكن اإذا مل يكن املحكمون الذين يف�صلون يف النزاع من ذوي التاأهيل املنا�صب فلن 

يتحقق تفادي النتائج ال�صلبية املرتبطة ببطئ الق�صاء.

)11) املادة 7) .
)12) املادة 49.

))1) د.ه�سام �سادق، التوفيق وامل�ساحلة، ندوة و�سائل ح�سم املنازعات يف العمليات امل�سرفية، االأحد 21 يونيو 
1998- مركز القاهرة االإقليمي للتحكيم التجاري الدويل، �ص4.
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ثانيًا-  املرونة:
حيث اإن من اأ�صباب وجود القانون التجاري، مراعاة اعتبارات ال�رصعة واملرونة، فاإن 
التحكيم يوؤمن الو�صول اإلى حل �رصيع للخالف، نتيجة اتباع اجراءات اأكرث مرونة، توؤدي 
اإلى تقليل التكلفة، الأن املرونة يف التحكيم يتم ترجمتها اإلى ب�صاطة فيما يتعلق باإجراءات 
باأطراف  والت�سال  البينات  وتقدمي  اجلل�سات  واإدارة  التبليغات  يف  وخا�سة  التقا�سي، 
النزاع، على خالف االجراءات التي تتم اأمام الق�صاء، وتت�صم باأنها طويلة ومعقدة وتهدف 

اإلى التقيد بحرفية الن�صو�س اخلا�صة باالجراءات على ح�صاب مو�صوع النزاع.
واملرونة يف االجراءات ت�صمح للمحكم باختيار االجراءات الالزمة ل�رصعة التحكيم، 
اأدلة االثبات،  اأو احل�صول على  اأو �صماع ال�صهود،  بالن�سبة لعقد اجلل�سات)14(،  �سواء 
اأوعدم الت�صدد يف تقدمي اأ�صول امل�صتندات، اأو النظر يف الوثائق بلغتها االأ�صلية اأو لغة 
اأخرى تقررها هيئة التحكيم حتديدها، ولطريف التحكيم االتفاق على االجراءات التي 
تتبعها الهيئة دون التقيد بقواعد قانون املرافعات اإال فيما يتعلق بالنظام العام، وللطرفني 
اإخ�صاع االجراءات للقواعد النافذة يف اأي منظمة اأو مركز دائم للتحكيم يف �صورية 
اأو خارجها، فاإذا مل يوجد مثل هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم -مع مراعاة اأحكام هذا 

القانون- اأن تختار اجراءات التحكيم التي تراها منا�صبة)15(. 
وبالتايل  احلقوق،  اقت�صاء  يف  ال�رصعة  اإلى  توؤدي  االج��راءات  مرونة  اأن  �صك  وال 

االقت�صاد يف النفقات، وحتقيق مكا�صب مالية على املدى الطويل.
)14) يف احدى احلاالت عر�ص النزاع على هيئة التحكيم �سباحًا، واأعد االطراف دعواهم ظهرًا، وعقدت جل�سة 
التحكيم م�ساءًا، ومت اإ�سدار احلكم قبل منت�سف الليل.)ديفيد بينيت، ا�ستخدام التحكيم يف املنازعات 
امل�سرفية، التحكيم يف املنازعات امل�سرفية واملالية، مركز التحكيم التجاري لدول التعاأون لدول اخلليج 
العربي، البحرين،2000، �ص5-10 م�سار اليه لدى د. حممد �سليم العوا، التحكيم يف االأعمال امل�سرفية 
االإلكرتونية، موؤمتر االأعمال امل�سرفية االإلكرتونية بني ال�سريعة والقانون، جامعة االإمارات كلية القانون، 

10-12 مايو )200 م ، �ص. 81)2.
)15) املادة 22 قانون التحكيم ال�سوري.
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وتتجلى املرونة حتى عندما يتم تطبيق الن�صو�س الت�رصيعية، حيث يتم ذلك بطريقة 
مرنة، واإن كان من املحتمل اأن يوؤدي ذلك لعدم ا�ستقرار القواعد القانونية، كما تتجلى 
املرونة باختيار القانون واجب التطبيق على النزاع، بينما ال متلك املحالكم من حيث 

االأ�صل اإال تطبيق قوانني بلدها.
وقد اأعطى قانون التحكيم لطريف التحكيم حرية حتديد القانون الذي يجب على 
هيئة التحكيم تطبيقه على مو�صوع النزاع)16(. ويعترب ا�صتبعاد القانون واجب التطبيق 
�سبباً لعتبار حكم التحكيم باطال)17(. وتظهر املرونة يف القانون يف حرية اختيار مكان 
االإ�صالمية  للبنوك  امليزة  هذه  وتعطي  التحكيم)19(.  لغة  حتديد  وكذلك  التحكيم)18(، 
امكانية تطبيق مبادئ ال�رصيعة االإ�صالمية بينما ال ميلك القا�صي اإال تطبيق قانونه الو�صعي.

عن  يعرب  �رصيح،  �رصط  اإدراج  يف�صلون  االأط��راف  اأن  يك�صف  العملي  والواقع 
اختيارهم لقانون معني، ليحكم العقد وعملية التحكيم، من اأجل �رصعة اإجناز ال�صفقة، 

وعدم االن�صغال بتف�صري مبداأ �صلطان االرادة يف حتديد القانون واجب التطبيق.

املطلب الثاين: ا�ستمرار العالقة بني الطراف واملحافظة على اأ�سرارهم

اأوًل/ ا�ستمرار العالقة بني الأطراف:

 التحكيم عادة نوع من التفاهم بني الطرفني عندما تختلف وجهات النظر حول التنفيذ 
الودية  العالقة  ت�صتمر  التحكيم، ورمبا  النزاع على  فيتفقان على عر�س  للعقد  ال�صحيح 
بني الطرفني م�صتقباًل بعد ت�صوية خالفهم، دون اأن تتاأثر باختالف وجهات النظر، بينما 
يف الق�صاء العادي قد ي�صتخدم كال الطرفني اأ�صاليب كيدية، تو�صل االأطراف اإلى مرحلة 

)16) املادة 5 من قانون التحكيم ال�سوري.
)17) املادة 50/د من قانون التحكيم.

)18) املادة  )2 من قانون التحكيم.
)19) املادة 24 من قانون التحكيم.
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بت�صفية  يهتمون  بل  امل�صتقبل،  يف  العالقة  ال�صتمرار  ينظرون  ال  الأنهم  العالقات؛  قطع 
ح�ساباتهم والنتقام لأنف�سهم؛ لذا يقال اإن الأطراف يدخلون اإلى الق�ساء العادي وهم 

ينظرون اإلى الوراء، بينما يدخلون اإلى التحكيم وهم ينظرون اإلى الأمام)20(.
وهذه امليزة �صببها اختيار االأطراف للمحكمني الذين يثقون بهم وبخربتهم، وغالباً 
االأمر  وتثبيته،  لل�صلح  التو�صل  اأو  النزاع  اأطراف  بني  التوفيق  اإلى  اللجنة  تتو�صل  ما 
الذي قد يوؤدي -غالبا- اإلى تنفيذ احلكم من اخل�صم طواعية، الأن املحكم ي�صتمد واليته 

من اإرادة اخل�صوم بخالف والية القا�صي التي ت�صتند لعن�رص االإجبار. 

ثانيًا/ املحافظة على اأ�سرار الأطراف:

اإال  الق�صية  تفا�صيل  على  يطلع  فال  الطرفني،  اأ���رصار  على  التحكيم  يحافظ 
الأطراف، على خالف ما يح�سل يف  الذين يدافعون عن  املحكمون، واملحامون 
الق�صاء العادي، حيث ميكن للكافة معرفة مو�صوع النزاع نتيجة لعالنية االإجراءات؛ 
لذا يحر�س اأطراف العالقات التجارية الدولية، على اللجوء اإلى مراكز التحكيم 
املتخ�س�سة كغرفة التجارة الدولية يف باري�ص، وغريها من املراكز التي تف�سل يف 
الق�سية ب�سكل �رصي ول تن�رص هذه املراكز من الأحكام اإل مبادئها، ودون ذكر اأ�سماء 

الأطراف.
البنك والعميل، وهو  ب�سمعة  فاإن عالنية اخل�صومة)21( ت�رص  للم�صارف  بالن�صبة  اأما 

)20) د. حمي الدين اإ�سماعيل علم الدين، التحكيم التجاري الدويل، دار القومية العربية للثقافة والن�سر، �ص. 9.
)21) العلنية ال تخلو من مزايا حيث اأن ح�سور غري اخل�سوم يدفع املحكمة اإلى االلتزام باأ�سول التقا�سي وحتري 
مب�سالح  متعلقة  وهي  لل�سرية  تدفع  اعتبارات  هناك  اأن  اإال  النزاع،  يف  الف�سل  يف  الت�سرع  وعدم  الدقة 
اأو  للخ�سوم  ال�سخ�سية  اأو  التجارية  ال�سمعة  اأو  واالآداب  العام  النظام  اأو  العامة  امل�سلحة  اأو  االأط��راف 
اأحدهم. ) د. حممد بن نا�سر بن حممد البجاد، التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية، مركز البحوث 

والدرا�سات االإدارية 1420ه�، 1990 م �ص،175.
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ما يتفاداه نظام التحكيم �صيما التحكيم بال�صلح، حيث ميكن اأن تكون اجلل�صات �رصية 
ح�سوره،  ال�رصورة  ا�ستدعت  ومن  واملحكمني  ممثليهم  اأو  الأط��راف  اإل  ليح�رصها 

وبذلك يتمكن رجال االأعمال من اإخفاء طبيعة نزاعهم واجراءات التقا�صي.
نقل  وعقود   ، الإلكرتونية  واملعامالت  عامة،  البنوك  معامالت  تنا�سب  فال�رصية 
التكنولوجيا، اأو تراخي�س ا�صتغالل براءات االخرتاع ب�صكل خا�س التي حتتاج لل�رصية 
وعدم ن�رص االأحكام؛ لذا ن�س قانون التحكيم رقم 2008/4 على اأن جل�صات التحكيم 

�رصية، مامل يتفق االأطراف على غري ذلك)22(.
وتاأتي احلاجة لل�رصية يف بع�س ال�صفقات بحكم طبيعتها، اأو بحكم انتماء �صخ�س لدولة 

حتظر دخوله يف هذه ال�صفقات، فاإذا ن�صب نزاع فاإنه يحل وديًّا اأو عن طريق التحكيم.
اإال اأن املالحظ اأن ال�رصية قد تنقلب اإلى علنية يف حال خ�صارة اأحد االأطراف، لدعواه 
ورغبة الطرف االآخر باللجوء اإلى الق�صاء للتنفيذ اجلربي، حيث تُعر�س الق�صية على 

الق�ساء وتزول ال�رصية)23(.

املطلب الثالث: اختيار اخلربة والتخ�س�ص و�سمان احلياد

اأوًل/ اخلربة والتخ�س�ص:

االإلكرتونية، ومثل  ال�صريفة  مت�صارع، وخا�صة جلهة  ب�صكل  امل�رصفية  االأعمال  تنمو 
هذا التطور الي�صتطيع مواكبته اإال قلة من امل�رصفيني، اأما الق�صاة فيندر فيهم املتخ�ص�س 
كما  حداثتها،  اأو  امل�رصفية  لالأعمال  الدقيقة  للفنية  نظراً  فروعه،  اأو  امل�رصيف  باملجال 

)22) املادة 29/).
))2) د.حمزة احلداد، التحكيم يف املنازعات امل�سرفية، ندوة التحكيم يف الق�سايا امل�سرفية واأثره على ت�سوية 

املنازعات، عمان،21-)-2000، �ص6.
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لالعتمادات  املوحدة  واالأعراف  االأ�صول  اأو  الودائع  اأو  االأجنبي  القطاع  عمليات  يف 
امل�صتندية، اأو طريقة احت�صاب الفوائد املدينة اأو الدائنة؛ لذا فاإنه يف حال عر�س النزاع 
اإلى  اللجوء  مت  لو  بينما  متخ�ص�س،  خبري  اإلى  النزاع  �صيحيلون  فاإنهم  الق�صاة  على 
التحكيم، فاإنه ميكن اختيار حمكم فني اأومتخ�ص�س ميلك مكنة اإبداء الراأي الفني وحل 
امل�صكلة، اعتماداً على قواعد عرفية خا�صة مبهمته، كما يف النزاع يف ق�صايا االعتمادات 
امل�ستندية اأو الق�سايا البرتولية اأو النزاعات الهند�سية، كما اأن املحكم املتخ�س�ص يواكب 

التقنيات والتطورات امل�رصفية والت�رصيعات الوطنية والدولية)24(.
وحيث ان منازعات االعتمادات امل�صتندية حتتاج اإلى خربة فنية عالية وتخ�ص�س 
دقيق، فاإن البنوك بداأت تقتنع باأهمية التحكيم كما يف ق�صية اتفاق البنك االأهلي 
امل�رصي مع جمموعة البنوك املعتمدة وقائد األ )syndicate( بنك باركليز على 
االلتجاء اإلى التحكيم يف ت�صوية املنازعات النا�صئة عن اأحد خطابات االعتماد حيث 
الواليات  التجربة يف  اأثبت  اأمريكي، وقد  202 مليون دوالر  قيمة االعتماد  بلغت 
العمليات  النا�سئة عن  املنازعات  التحكيم يف ت�سوية هذه  املتحدة الأمريكية جناح 
الرائدة)25(.  االأمريكية  البنوك  من  عدد  وَدَعَمُه  االجتاه  هذا  تََبّنى  حيث  امل�رصفية، 
الدولية  التمويل  عقود  يف  التحكيم  �رصط  ت�صمني  مت  التمويل  جمال  يف  وكذلك 
من  اعتبارا  الدومنيكان  والرجنتني وجمهورية  الربازيل  من  موؤ�ص�صات  بني  املربمة 

عام 1983م.
وقد �صاهمت االأعراف امل�صتقرة يف جمال التجارة الدولية بت�صييق جماالت تنازع 
القوانني اإلى احلد الذي جعل البع�س يعتقد اأننا اأمام ميالد قانون خا�س م�صرتك دويل، 

)24) نارميان عبد القادر، اتفاق التحكيم وال�سيغة النموذجية له، مرجع �سابق، �ص.15.
التمويل  اتفاقات  عن  النا�سئة  املنازعات  لت�سوية  ك��اأداة  التحكيم  فعالية  الدين،  �سري  �سالح  د.ه��اين   (25(

واملعامالت البنكية، مرجع �سابق، �ص6،2.
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اأو نوع من قانون ال�صعوب احلديث)26(. 
وراعى املُ�رَصِّع ال�صوري يف قانون التجارة ال�صوري اجلديد ذلك، واأحال اإلى قواعد 
غرفة التجارة الدولية اخلا�صة باالعتمادات امل�صتندية، حيث اأ�صبحت جزءاً من القانون 

ال�سوري)27(.
وال �صك اأن اللجوء اإلى التحكيم يف مثل هذه العقود يوؤدي حل�صمها ب�صهولة وي�رص 
وتعقيد  بطئ  من  ن�صيب  �صينالها  الق�صاء  على  عر�صت  لو  بينما  ممكن،  وقت  وباأق�رص 
االإجراءات وطلب اخلربة والطعن فيها، والطعن باالأحكام ال�صادرة. وي�صاعد يف هذا 
املجال اإعداد جداأول باملحكمني املتخ�ص�صني مما ُي�صهل عملية اختيار املحكم املتخ�ص�س. 

ثانيًا/ �سمان احلياد:

تقبل  ال  فقد  هيئة حتكيم حمايدة.  النزاع على  التحكيم عر�س  االتفاق على  يتيح 
اأخرى، وحتى يف  دول  على حماكم يف  نزاعاتها  عر�س  ما  دولة  متلكها  التي  البنوك 
اأو هيئة م�صتقلة،  غري هذه احلالة، فقد يف�صل اخل�صم اختيار حمكم م�صتقل من دولة 
بعيداً عن الثقافة الق�سائية الواحدة، اأو حماكم الدولة املعنية خ�سية من انحياز القا�سي 
اأي من  اليه  بلد الينتمي  النزاع يف  قانونها، فيختار االأطراف عر�س  اأو  بلده  ملواطني 
الطرفني، طلباً حلياد املحكمني وحياد قانون مقر التحكيم، وهذا ال�صبب يكمن وراء كرثة 
اإليها حمكمون ذوي �سهرة عاملية، ل  الق�سايا التي تنظرها مراكز متخ�س�سة، ويدعى 

ينتمي اأي منهم واليقع مركز التحكيم نف�صه يف بلد اأي من طريف النزاع)28(.

)26) د. ع�سام الدين الق�سبي، خ�سو�سية التحكيم يف جمال العمليات امل�سرفية، بحث مقدم يف دورة اإعداد 
املحكم، مركز حقوق عني �سم�ص، 2000، �ص.7.

)27) املادة 241 من قانون التجارة.
)28) د. حممد �سليم العوا، التحكيم يف االأعمال امل�سرفية االإلكرتونية مرجع �سابق، �ص.)8)2.
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املطلب الرابع: نهائية حكم التحكيم واإمكانية تنفيذ احلكم الأجنبي

اأوًل/ نهائية حكم التحكيم:

تتكرر طرق الطعن يف االأحكام الق�صائية، وهذا يطيل اأمد نظر النزاع، بينما اأحكام 
الن�س  هذا  يكن  مل  لو  وحتى  الطعن،  التقبل  احلديثة  القوانني  معظم  يف  التحكيم 

موجوداً، فاإنه ميكن لالأطراف االتفاق على عدم جواز الطعن فيها.
وقد اأكد قانون التحكيم اأن اأحكام التحكيم ت�صدر مربمة غري خا�صعة الأي طريق من 
طرق الطعن، ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم، وفقاً الأحكام املادتني 

50 و51 من القانون.
املواد  يف  املذكورة  االأ�صباب  الأن  التحكيم  حكم  نهائية  على  قيداً  اليعد  وهذا 
الهيئة  ب�صالحية  تتعلق  الدعوى  هذه  رفع  اأو  البطالن  بحاالت  املتعلقة  الالحقة 
واخت�سا�سها و�سمانات التقا�سي ومراعاة النظام العام يف مقر التحكيم اأو بلد تنفيذ 
احلكم، فاإن مل يتم مراعاة ذلك فاإن احلكم ال يكون جديراً بالتنفيذ وال حائزاً حلجية 

احلكم املق�صي)29(.
)29) يف هذا املعنى: د. حممد �سليم العوا، املرجع �سابق، �ص.82)2. وعلى �سوء ذلك نرى اأنه مل تعد هناك حاجة للجدل 
امل�سرع  الأن  التحكيم،  بطبيعة  املتعلقة  النظريات  وا�ستعرا�ص  بالق�ساء  �سبيهًا  نظامًا  التحكيم  اعتبار  الفقهي حول 
ال�سوري مع نفاإذ قانون التحكيم اجلديد اأعطى لقرارات التحكيم قوة مل تعط للحكم الق�سائي، وجتلى ذلك بعدم 
قابليتها للطعن با�ستثناء البطالن -الذي ال يعد طريقًا للطعن- وهذا ما يح�سم -براأينا- اخلالف ل�سالح النظرية 
الق�سائية للتحكيم، حيث اأ�سبحت قرارات التحكيم - نتيجة ملا تقوم به من تطبيق لعادات واأعراف التجارة الدولية 
- م�سدرًا م�ستقاًل لق�ساء التحكيم التجاري الدويل، وم�سدرًا رئي�سياًّ من م�سادر القانون اأمام املحكمني التجاريني 
الدوليني. فهي تقوم بتطبيق وتف�سري اأعراف التجارة الدولية وبلورة املفاهيم الوطنية التي ن�ساأت يف اأح�سان القوانني 
الوطنية، كي تتفق مع اأو�ساع التجارة الدولية، وذلك ب�سد النق�ص يف بع�ص الت�سريعات الوطنية والعقود التجارية 
طويلة االأجل، بل تلجاأ اأحيانًا، ال�ستبعاد القانون الوطني الواجب التطبيق، وفقًاً الإرادة املتعاقدين، بحجة خمالفته 
للنظام العام الدويل. وحتى يتحقق ذلك البد من ن�سر هذه القرارات ليكون الن�سر بلورة لق�ساء التحكيم التجاري 
الدويل، وعاماًل م�ساعدًا لت�سحيح بع�ص االجتاهات اخلاطئة التي تتبناها اأحيانًا بع�ص قرارات التحكيم ). انظر يف 

ذلك: اأبوزيد ر�سوان، االأ�س�ص العامة يف التحكيم التجاري الدويل، دار الفكر العربي، 1981، �ص42- )4.)
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ثانيًا/ قابلية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي:

الذي  البلد  خارج  االأجنبية  االأحكام  تنفيذ   1958 نيويورك  التفاقية  وفقاً  ميكن 
 110 اإليها حوايل  ان�صم  اإذ  فيه، وقد حازت هذه االتفاقية على قبول عاملي  �صدرت 
يف  املوقعة  للتحكيم  االأوربية  االتفاقية  خالل  من  االأحكام  هذه  تنفيذ  وميكن  دول. 
جنيف 1961، واتفاقية وا�صنطن املوقعة يف 1966/10/14 املتعلقة بح�سم منازعات 
ال�ستثمار بني الدول ومواطني الدول الأخرى، والتي ن�ساأ عنها مركز دويل للتحكيم 

التجاري )icsid( حل�صم منازعات اال�صتثمار)30(.
ميكن من خالل هذه االتفاقات التغلب على �صعوبات تنفيذ حكم ق�صائي، يف بلد 
اآخر غري الذي �صدر فيه، باللجوء اإلى التحكيم وتنفيذ احلكم الذي �صدر فيه يف غري 

بلد �سدوره)31(.
واأ�صبح مركز القاهرة االإقليمي مبوجب قرار جمل�س اجلامعة العربية يف دور انعقاده 
العا�رص بتاريخ 27-28 اأبريل1994 اآلية تنفيذ اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري)2)(.
ويكت�صب قرار التحكيم حجيته باعتباره عماًل ق�صائياً، وال يكت�صب هذه احلجية من 
قا�صي  يتعدى دور  الق�صائية، وال  االأعمال  قبيل  لي�س من  التنفيذ  اأمر  التنفيذ؛ الأن  اأمر 
اإذا كان يتعار�ص مع مقت�سيات  التحكيم، ومعرفة ما  التنفيذ الفح�ص الظاهري لقرار 
النظام العام الدويل، والقا�صي عندما يقوم بذلك يقوم به كونه ممثاًل لل�صلطة العامة 
)0)) على �سعيد االتفاقيات الدولية يف جمال التحكيم فاإن �سورية من�سمة اإلى اتفاقية نيويورك يف 1958/6/10، 
جمل�ص  اأقرها  التي  االأحكام  تنفيذ  اتفاقية  واإلى  وتنفيذها،  االأجنبية  املحكمني  باأحكام  االعرتاف  حول 
جامعة الدول العربية يف 1952/9/14 مبا فيها اأحكام املحكمني. كما اأبَرمت �سورية العديد من املعاهدات 
الثنائية القا�سية بتنفيذ اأحكام املحكمني، وقد ق�سى بع�سها بتنفيذ االأحكام املذكورة دون اإك�سائها �سيغة 
التنفيذ يف �سوريا كاملادة 26 من االتفاقية الق�سائية املعقودة مع االأردن يف )12/2/)195. واملادة 21 من 

االتفاقية الق�سائية املعقودة مع لبنان يف 1991/5/25. 
)1)) د. حممد �سليم العوا، مرجع �سابق، �ص. )8)2.

يف  املنازعات  ح�سم  و�سائل  ندوة  امل�سرفية،  املنازعات  حل�سم  ال�سلمية  الو�سائل  العينني،  اأبو  حممد  د.   ((2(
العمليات امل�سرفية، االأحد 21 يونيو 1998- مركز القاهرة االإقليمي للتحكيم التجاري الدويل، �ص.12.
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للدولة، ولي�س كجهة ق�صائية تت�صدى لف�س نزاع. والقوة التنفيذية التي يكت�صبها احلكم 
التحكيم  قرار  به يف  املق�صي  ال�صيء  -اإذاً- عن حجية  تختلف  بتنفيذه،  االأمر  نتيجة 
القرارات  هذه  على  يفر�س  واقع  اأمر  هو  التنفيذ  اأمر  اأن  كما  ق�صائياً،  عماًل  باعتباره 

لغياب �صلطة تعلو فوق الدول ميكنها اإعطاء االأمر بتنفيذ هذه القرارات.
باالإ�صافة اإلى ذلك فاإن اأهمية اأمر التنفيذ، تبدو �صئيلة الأن معظم قرارات التحكيم تنفذ 
طوعاً، حيث اإن عدم تنفيذ قرارات التحكيم يرتب جزاءات قا�صية على الطرف املمتنع، 
فاإن  اأو ن�رص هذه اجلزاءات، وبالتايل  كحرمانه من الدخول م�صتقباًل يف عالقات جتارية 
التحكيم  قرار  يعد  ومل  الق�صائية،  االأحكام  تنفيذ  ي�صبه  مبا  جرباً  تنفذ  التحكيم  قرارات 
التجاري الدويل اأ�صرياً الأمر قا�صي التنفيذ، بل اأ�صبح ُينظر العتبارات التجارة الدولية)))(.

املطلب اخلام�ص: ت�سجيع ال�ستثمار

اقت�صادية،  �صيا�صة  تنهج  الدول  غالبية  فاإن  االقت�صادي؛  النمو  معدالت  تعزيز  �صوء  يف 
من  الت�صعينيات  مطلع  يف  �صورية  به  قامت  ما  وهذا  االأجنبية،  اال�صتثمارات  لت�صجيع  تهدف 
اأجل اجتذاب روؤو�س االأموال العربية واالأجنبية، للم�صاركة يف امل�رصوعات التنموية يف البالد.

10 لعام 1990  قانون اال�صتثمار رقم  ال�صيا�صة االقت�صادية  نتائج هذه  وقد كان من 
اآمناً  اقت�صادياً  مناخاً  تهيئ  التي  واحلوافز  امليزات  من  كثرياً  ت�صمن  الذي  وتعديالته، 

لروؤو�ص الأموال الراغبة بال�ستثمار يف البالد.
اإال اأن امل�صتثمر ال ينظر اإلى املزايا واحلوافز القانونية بقدر اهتمامه بالبيئة القانونية، 
التي �صيتم يف اإطارها ف�س املنازعات النا�صئة عن هذا اال�صتثمار؛ الأنه يخ�صى اخل�صوع 

)))) د. اأبوزيد ر�سوان، مرجع �سابق، �ص47- 49.
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للقوانني الداخلية للدولة، التي قد يتم تعديلها يف اأي وقت وفق ما تقت�صيه م�صلحة 
النا�صئة عن اال�صتثمار، وفق  اأن يتم الف�صل يف النزاعات  الدولة‹ لذا فهو يرغب يف 
ق�صاء ي�صري على القواعد امل�صتقرة يف التعامل التجاري الدويل، ووفق اإجراءات تت�صم 
بال�رصعة وال�رصية، واإمكانية اختيار حمكمني يف النزاع من ذوي اخلربة واالخت�صا�س 

يف املو�صوع، ويكون هوؤالء املحكمون مو�صع ثقة الأطراف النزاع.
اأ�صول  قانون  يف  عنها  واملن�صو�س  بالتحكيم،  املتعلقة  الن�صو�س  الأن  ونظراًً 
املحاكمات ال�صادر بتاريخ 1953/9/28، التي تناأولت العقود املدنية والتجارية، مل 
تعد تالئم تطور التجارة العاملية، وحاجات اال�صتثمار التي يقت�صيها تطور البالد، ومل 
اال�صتثمار  عقود  يف  الدول  معظم  تعتمدها  التي  احلديثة،  التحكيم  اأنظمة  متا�صي  تعد 
واملبادلت الدولية، كنظام التحكيم الذي و�سعته جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري 
من  اعتباراً  النافذة  وا�صنطن  اتفاقية  اعتمدته  الذي  والنظام  )اليون�صرتال(،  الدويل 
الدول ورعايا  باال�صتثمارات بني  املتعلقة  املنازعات  اأجل ح�صم  1966/10/14، من 
دول اأخرى، فقد �صدر قانون التجارة يف عام 2007، ثم قانون التحكيم عام 2008، 
مت�صمناً اأحكاماً م�صتحدثة تتفق مع القواعد امل�صتمدة من االتفاقيات الدولية والقوانني 

املذكورة، وت�سجع ال�ستثمار والتبادل التجاري الدويل.
ويكون للخ�صوم عند اختيار طريق التحكيم، حرية تبني ما ي�صاوؤون من القواعد 
الناظمة للتحكيم الذي تبنوه، ما دامت ال تخالف النظام العام، ولهم يف ذلك اخليار 
اأحد  يعطفوا يف ذلك على  اأو  التحكيم،  اإجراءات  ي�صعوا  اأن  فاإما  اأ�صاليب،  بني عدة 
العقود  اأن  باعتبار  القوانني،  اأحد  اأو  التحكيم،  املتبعة لدى موؤ�س�سات  التحكيم  اأنظمة 
كلها تخ�صع اإلى القانون الذي يختاره الطرفاإن، وفق مبداأ حرية االإرادة الذي اأ�صارت 

اإليه املادة 20 من القانون املدين ال�سوري)4)(.

)4)) د.ح�سني �سحادة احل�سني، التحكيم التجاري، من�سورات جامعة حلب- كلية احلقوق،2008-2009 �ص. 14.
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املطلب ال�ساد�ص: مراعاة خ�سو�سية العمليات امل�سرفية الإ�سالمية

اإ�صالمية ال  باإن�صاء م�صارف  لعام 2005 اخلا�س   35 الت�رصيعي رقم  املر�صوم  �صدر 
تعمل على الفائدة، واألزم القانون املذكور هذه امل�صارف باتخاإذ مرجعية دينية للقيام 
باأعمالها امل�رصفية؛ لذا فاإن العمل امل�رصيف ال�سالمي يعد حديث الن�ساأة يف �سورية، 
وهذا يطرح �صعوبات لدى نظر الق�صاء ملنازعات امل�صارف االإ�صالمية)5)(، التي تت�سم 

بالتخ�س�ص وتعدد اأدواتها و�سيغها ال�رصعية. 
باالإ�صافة اإلى ذلك فاإن الق�صاء العادي يلتزم بتطبيق اأحكام القانون الو�صعي، وقد 
التتفق اأحكام القوانني الو�صعية مع اأحكام ال�رصيعة االإ�صالمية، وهذا ي�صكل �صعوبة 
اإ�صافية اأمام الق�صاء، اأثناء نظره ملنازعات امل�صارف االإ�صالمية مع بع�صها اأو فيما بينها 

وبني عمالئها.
لذا يبدو اأن التحكيم و�صيلة منا�صبة اأكرث من الق�صاء حل�صم هذه املنازعات، خا�صة 
عند اتفاق االأطراف على تطبيق اأحكام ال�رصيعة االإ�صالمية، واإلزام املحكمني بذلك)6)(.

وقد اأتاح قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 لالأطراف حرية حتديد القانون واجب 
التطبيق)7)(، ورتب البطالن يف حال عدم التزام الهيئة يف حكمها بتطبيق القانون الذي 
وجب  االإ�صالمية؛  ال�رصيعة  اأحكام  تطبيق  على  االتفاق  كان  فاإذا  االأط��راف.  اختاره 

مراعاة ذلك، وعلى الهيئة بيان االأ�صا�س الفقهي واملذهبي حلكمها واإال كان باطال.
لكن نظراً الأن العلم بقواعد ال�رصيعة واأحكامها غري متاح الأغلب رجال القانون؛ فالبد 

)5)) انظر د. مو�سى مرتي، مرجع ال�سابق، �ص.100. 
التحكيم  �سرورة  التحكيم-  اإل��ى  العادي  التقا�سي  نظام  من  االنتقال  �سريف،  عو�ص  ابراهيم  حممد   ((6(
للم�سارف االإ�سالمية ندوة و�سائل ح�سم املنازعات يف العمليات امل�سرفية، االأحد 21 يونيو 1998- مركز 

القاهرة االإقليمي للتحكيم التجاري الدويل �ص، 6-5.
)7)) املادة 5.
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البنوك  للمنازعات يف  للتحكيم؛ ح�صماً  القواعد االجرائية  الذي يحكم  من حتديد االطار 
االإ�صالمية، والبد بالتايل من احلر�س على اأن يكون �صمن ت�صكيل الهيئة اأحد رجال ال�رصيعة 
يتعلق  فيما  ال�رصعي  الرقيب  راأي  احلكم  يخالف  واأال  بالكفاءة،  لهم  امل�صهود  االإ�صالمية 
باالحتكام لقواعد ال�رصيعة، و�صيرتتب بطالن احلكم الذي مل ينب على حكم ال�رصع، �صواء 
كان راأياً فقهياً اأو مذهباً من املذاهب، و�صيكون تطبيق القانون الو�صعي فيما اليتعار�س مع 
ال�رصيعة االإ�صالمية. وميكن تعزيز ذلك باإن�صاء مراكز للتحكيم االإ�صالمي واأن ت�صادق هيئة 
رقابة عليا على حكم املحكمني من الناحية ال�رصعية والقانونية قبل تقدمي احلكم للتنفيذ)8)(.

املبحث الثاين
م�صاوئ التحكيم يف العمليات امل�صرفية

اأنه ينطوي على بع�س امل�صاوئ  اإال  على الرغم من املزايا التي يت�صمنها التحكيم، 
نذكر اأهمها فيما يلي:

املطلب الأول: كرثة امل�ساريف

يتحمل االأطراف يف التحكيم م�صاريف التحكيم واأتعاب املحكمني وتدفع عادة قبل 
الق�صاة  اأتعاب  ق�صاء  منازعاتهم  نظر  لدى  االأطراف  يتحمل  ال  حني  يف  النزاع،  ف�صل 
وال يتحملوا �صوى ر�صوم ق�صائية ب�صيطة، وُيحكم بامل�صاريف واالأتعاب على من يخ�رص 
الدعوى بعد انتهاء اخل�صومة. وتظهر النفقات العالية عندما يكون التحكيم دولياً، وتتمثل 

حممد ابراهيم عو�ص �سريف، مرجع �سابق، �ص8-7.  ((8(
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وتنقالت  ال�صهود،  وم�صاريف  االإدارية  وامل�صاريف  املحكمني  اأجور  يف  النفقات  هذه 
هيئة التحكيم خا�صة عندما تكون الهيئة من جن�صيات خمتلفة اأو تقيم يف عدة دول)9)(.

املطلب الثاين: مماطلة الأطراف واقت�سار التحكيم عليهم

تعد مماطلة اأحد الطرفني بتعيني حمكمه، اأو عدم اتفاق االأطراف على تعيني املحكم 
الوحيد، اأو عدم االتفاق على تعيني رئي�س الهيئة، اأو املماطلة ب�صبب التم�صك ببطالن 
االتفاق، اأو عدم �صموله ملا يثار يف التحكيم من منازعات، اأو اقت�صاره على االأطراف 

التي اتفقت عليه، من االأ�صباب التي توؤدي اإلى اإطالة اإجراءات التحكيم.
 وعند احلاجة الإدخال اأطراف جدد ال ميلك املحكمون �صلطة �صم ملفات حتكيمية اأو 

اإدخال �صخ�س اآخر يف الدعوى التحكيمية، ب�صبب اقت�صار التحكيم على اأطرافه. 
اإال مبواجهة كل  التحكيم �صحيحاً  اأطراف، وال يكون  تعدد  امل�رصفية يوجد  العقود  ويف 
الأطراف كالبنك فاحت العتماد واملرا�سل والعميل الآمر وامل�ستفيد، وبالتايل لبد من اإيجاد نظام 
ي�صمح بالتحكيم متعدد االأطراف، وباجلمع بني الق�صايا التحكيمية املتعددة لوحدة املو�صوع.

املطلب الثالث: الرغبة للو�سول بالتحكيم اإلى حل ر�سائي

النزاع،  يف  البت  دون  ر�صائي  حل  اإلى  للتو�صل  ي�صعى  املحكم  اأن  البع�س  يرى 
اأو  اإلى توزيع اخل�صائر  اأن املحكمني مييلون  اأي  التطبيق،  القانون واجب  لقواعد  وفقاً 
)9))  اإن النفقات التي يتحملها االأطراف هنا ميكن تربيرها بالفائدة التي �سيح�سل عليها املخت�سمون، والتي 
تنا�سب اخل�سارة التي �سيتحملونها عند جلوئهم اإلى الق�ساء العادي، نتيجة طول االجراءات وتعقيدها، 
اأن النفقات املذكورة حمدودة وي�سرية  االأمر الذي يكلفهم جهدًا ونفقات وخ�سارة يف قيمة النقود، علمًا 
التي  الق�سائية  الر�سوم  اأو  املحاماة  مب�ساريف  قورنت  ما  اإذا  الداخلية  املنازعات  يف  للتحكيم  بالن�سبة 

تدفع)د.حممد نا�سر البجاد، التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية ، مرجع �سابق، �ص.5).
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حقوق  �صياع  اإلى  يوؤدي  قد  العدالة؛  مبادئ  لتطبيق  ال�صعي  وهذا  ر�صائياً،  املكا�صب 
البنوك واملوؤ�س�سات املالية.

القانون  النزاع ر�صائياً، دون تطبيق  البت يف  فاإن رغبة املحكمني يف  ويف احلقيقة 
واجب التطبيق، ميكن اأن يرتبط مب�صاألة حياد املحكم، ذلك اأن ال�صخ�س يعني حمكمه 
اأن املحكم �صيدافع عن م�صلحته وميثل وجهة نظره، ورمبا ي�صعر املحكم  وقد يفرت�س 
من  دقيق  غري  االفرتا�س  هذا  يكون  رمبا  عينه.  من  نظر  وجهة  لتمثيل  ال�صعور  بذات 
الناحية النظرية اأو القانونية، لكن الواقع يوؤكد ذلك؛ لذا تبقى ال�صمانة يف رئي�س هيئة 
التحكيم الذي ي�صعى للتوفيق بني وجهتي نظر املحكمني االآخرين، وهذا االأمر �صيوؤثر 
على العملية التحكيمية من حيث وجوب حياد اأع�صاء هيئة التحكيم، ونزاهتهم وعدم 
اأكفياء وغري خمت�سني،  عندما يكون هناك حمكمني غري  �سيئاً  الأمر  حتيزهم، ويكون 
وتنق�صهم الدراية القانونية، فينظرون يف النزاع يف ظل م�صالح �صخ�صية واجراءات 

خاطئة قد تقود اإلى حكم غري عادل، وهو نهائي وملزم.
ومع ذلك فاإن خوف البنوك من جلوء هيئة التحكيم لتطبيق مبادئ العدالة واالإن�صاف 
ميكن التغلب عليه بالن�س ال�رصيح على القانون واجب التطبيق، واإن موقف امل�رصع 
و�صلطة  عليها،  املتفق  القواعد  وتطبيق  االأطراف،  اإرادة  احرتام  وا�صح جلهة  ال�صوري 
هيئة التحكيم يف اللجوء اإلى قانون اآخر يت�صل مبو�صوع النزاع، تنح�رص يف حال عدم 
العدالة  قواعد  اإلى  باللجوء  التحكيم  هيئة  �صلطة  وكذلك  معني.  قانون  على  االتفاق 

والإن�ساف تكون يف حال تفوي�ص الهيئة بالتحكيم بال�سلح)40(. 
ويقرر قانون التحكيم بطالن حكم التحكيم، يف حال عدم مراعاة اتفاق االأطراف 

على القانون واجب التطبيق)41(.
املادة 8) من قانون التحكيم.  (40(

املادة 50/د.  (41(
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املطلب الرابع:افتقار املحكمني ل�سلطات الق�ساة

اإلى  باللجوء  ُمْلَزماً  نف�صه  يجد  فاإنه  القا�صي؛  ب�صلطات  املحكم  متتع  لعدم  نظراً 
الق�صاء الوطني، للح�صول على حجز اأو اأي قرار م�صتعجل، ي�صدر عن الق�صاء ل�صفته 
امللزمة)42(، وح�صب قانون التحكيم ال�صوري، فاإنه لهيئة  التحكيم اأن تقرر اإجراء خربة 
فنية اأو �صماع ال�صهود، اإال اأن الهيئة ال متلك احلكم على من يتخلف من ال�صهود اأو ميتنع 
عن احل�صور، وال متلك اتخاإذ قرار باالإنابات الق�صائية، وال احلكم بتكليف الغري بابراز 
م�صتند يف حوزته، واإمنا عليها الرجوع اإلى حمكمة اال�صتئناف يف ذلك))4(. ويف حال 
احلاجة التخاإذ اإجراء حتفظي؛ فاإنه يحق لطريف التحكيم مراجعة قا�صي االأمور امل�صتعجلة 
�صواء قبل البدء يف اجراءات التحكيم اأو اأثناء �صريها)44(. وقد يتفرع النزاع يف التحكيم 
اإلى نزاعات اأخرى اأو ميتد اإلى اأطراف اآخرين وال �صبيل اإلى اإدخالهم اإال بر�صاهم، يف 
حني اأن نطاق اخل�صومة اأمام الق�صاء ميكن اأن يت�صع من الناحية املو�صوعية، ومن ناحية 

االأ�صخا�س، حيث ميكن تدخل الغري وخ�صومتهم دون ر�صاهم.

املطلب اخلام�ص: نق�ص اخلربات

مع اأن التحكيم يف الغالب ي�صاعد على اختيار حمكمني من ذوي اخلربة، اإال اأنه 

د.مو�سى خليل مرتي، مرجع �سابق، �ص.114.  (42(
))4)  املادة 4).

)44)  املادة 8)/6. اجلدير بالذكر هنا اأن قانون التحكيم اجلديد قطع الطريق على اال�سكاالت والطعون، التي 
يثريها الطرف الراغب بتاأخري الف�سل يف النزاع . فاإذا ادعى اأحد طريف النزاع ببطالن العقد اأو ف�سخه 
اأو انتهائه الأي �سبب؛ فاإن هيئة التحكيم تبقى خمت�سة اإذا كان االتفاق على التحكيم �سحيحًا، ما مل يتفق 

الطرفان على غري ذلك )املادة 11).
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قد يوؤدي اأي�صاً لتويل اأ�صخا�س تنق�صهم الكفاءة اأو اخلربة التخ�ص�صية يف الق�صية، 
ال�صخ�صية،  بالعالقات  مرتبطة  العتبارات  حمكميهم  االأط��راف  الختيار  نتيجة 
خوفاً من عدم احلياد، يف حني يتولى اأمر ق�صاء الدولة ق�صاة حمرتفون. ولهذا 
ال�صبب قد جند كرثة الطعون يف حكم التحكيم، نظراً الختيار حمكمني من غري 
ذوي اخلربة اأو الدراية القانونية؛ فيتم الطعن باجراءات �صري الدعوى التحكيمية 

اأو حكم التحكيم.

املطلب ال�ساد�ص: اخل�سية من �سدور حكم غري عادل وغري قابل للطعن

ولكن  الطعن،  يقبل  ال  مربماً  اجلديد  التحكيم  لقانون  وفقاًً  التحكيم  حكم  ي�صدر   
ميكن اأن ترفع ب�صاأنه دعوى البطالن، كما اأن حكم التحكيم اأمام جمل�س الدولة ي�صدر 
قاباًل للطعن اأمام املحكمة االإدارية العليا، وذلك على خالف اأحكام الق�صاء التي تقبل 
الطعن باال�صتئناف اأو النق�س، مما يتيح للخ�صوم بع�س ال�صمانات التي قد توؤدي اإلى 

ل اإلى حكٍم عادل. التو�صّ
اك�صاءه �صيغة  تتمثل يف  اأخرى  بعقبة  ي�صطدم  فاإنه  التحكيم  قرار  ي�صدر   وعندما 
التنفيذ؛ الأن رابح الدعوى ال يهمه جمرد ك�صب الدعوى، بقدر ما يهمه تنفيذ احلكم 
جرباً اإن مل ينفذه املحكوم عليه طواعية، واأغلب القوانني تُعدد يف ن�صو�صها حاالت 
عدم تنفيذ احلكم االأجنبي، اإذا مل يراع متطلبات معينة، وقد يلجاأ اخلا�رص للطعن بالقرار 

جلهة بطالن القرار التحكيمي فيخ�صع للفح�س جلهة ان�صجامه مع النظام العام)45(.

املادة 50 من قانون التحكيم ال�سوري.  (45(
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اخلامتة:

راأينا فيما �صبق ال�صعوبات املرتبطة بنظر الق�صاء للمنازعات امل�رصفية نظراً ملا حتتاجه 
هذه العمليات من متطلبات وظروف، اإال اأنه ميكن للتحكيم اأن يوفر هذه املزايا.

التي  امل�ساوئ  مع  ومقارنتها  التحكيم  نظام  يقدمها  التي  املزايا  درا�سة  خالل  ومن 
اأنه ميكن التغلب على هذه امل�صاوئ، وهي ال تعد ذات  يت�صمنها التحكيم؛ يت�صح لنا 
وخربات  و�رصية،  ومرونة،  �رصعة  من  التحكيم  يقدمها  التي  املزايا  مع  باملقارنة  �صاأن، 
لدى املحكمني، قد ال تتوفر يف الق�صاة، وكذلك �صمان حلياد املحكم خ�صية من انحياز 
القا�صي لقوانني اأو مواطني بلده، وتاليف االأحقاد بني اخل�صوم، واحل�صول على حكم 
نهائي وقابل للتنفيذ دولياً، وت�صجيع لال�صتثمار، ومراعاة خل�صو�صية العمليات امل�رصفية 

الإ�سالمية والإلكرتونية.
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التو�سيات:

لغياب . 1 نظراًً  امل�رصفية،  العمليات  منازعات  يف  التحكيم  اإلى  اللجوء  ت�صجيع 
ذلك  وتعزيز  امل�رصفية،  املنازعات  بنظر  املتخ�س�سة  والدولية  الوطنية  املحاكم 
التحكيم  خ�صائ�س  لتفهم  والبنوك،  القانون  لرجال  تدريبية  برامج  بتنفيذ 

واإجراءاته يف منازعات البنوك؛ حتى تتحقق االأهداف املرجوة من التحكيم.
اعتماد اتفاق التحكيم حلل اخلالفات امل�رصفية، واإدراجه يف العقود بني البنوك، . 2

وخطابات  االئتمان  ومنح  احل�صاب،  فتح  عقود  يف  وعمالئها  البنوك  بني  اأو 
عندما  وخا�سة  البنك،  يراه  اآخر  عقد  وكل  امل�ستندية،  والعتمادات  ال�سمان 

تكون هذه العقود ذات مبالغ �سخمة.
التطبيق، بحيث . 3 القانون واجب  اتفاق التحكيم �صياغة وا�صحة، حتدد  �صياغة 

يقلل ذلك من انحراف هيئة التحكيم، ويفوت الفر�صة على الطرف امل�صاغب 
اأمد  الإطالة  ملتوية  باأ�صاليب  االج��راءات،  وتعطيل  االتفاق،  �صحة  يف  للطعن 

النزاع؛ الأن ال�صياغة املحكمة توؤدي اإلى تقليل احتماالت البطالن. 
التجارة . 4 غرفة  اأمام  بالتحكيم  يق�صي  ن�ٍس  اأيَّ  تطبيَق  املحلية  البنوك  ا�صتبعاد 

التحكيم  �رصط  واإدراج  اآخر،  اأجنبي  مركز  اأي  اأو  لقواعدها،  ووفقاً  الدولية 
لف�سل نزاعاتها اأمام مراكز حتكيم حملية.

امل�رصيف . 5 القطاع  اأو  القانون  يف  خمت�صني  ت�صم  التحكيم،  مراكز  لدى  ج��داأول  فتح 
مبجاالته املختلفة، لالختيار منهم كمحكمني اأو خرباء، وندب من ي�صلح منهم للق�صايا 
ال�صريفة  اأو  اخلارجية،  العمليات  يف  اأو  ائتمانية،  اأو  حما�صبية،  خربة  اإلى  حتتاج  التي 
االإ�صالمية، وغري ذلك، مقابل اأتعاب منا�صبة تدفع من املركز يف كل ق�صية، واعتبار هذه 
املهمة غري متعار�صة مع مقت�صيات الوظيفة، طاملا اأنها تتم خارج �صاعات العمل الر�صمية.
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ان�صاء جلنة بامل�رصف املركزي، تخت�س بالرد على ا�صتف�صارات البنوك، ب�صاأن تطبيق . 6
نظام التحكيم، وتقوم اللجنة باإبالغ  البنوك باملبادئ التي اأر�ستها اأحكام التحكيم.

تقوم اللجنة - يف حال الطلب من هيئات التحكيم التي تنظر الق�صايا- بتزويد . 7
�صبق  التي  امل�رصفية،  باالأعمال  املتعلقة  والتو�صيات  بالقرارات  الهيئات  هذه 

اتخاإذها من قبل امل�رصف املركزي. 
ن�رص ال�صوابق الق�صائية، وقرارات التحكيم، ذات ال�صلة؛ للم�صاهمة يف تكوين . 8

العرف امل�رصيف، حيث اإن اللجوء اإلى التحكيم يف املعامالت امل�رصفية، وحل 
اإلى ت�صييق  النزاع وفقاًً للعادات واالأعراف التجارية الدولية امل�صتقرة؛ يوؤدي 
غمو�س  عند  التطبيق  واجب  القانون  م�صكلة  وحل  القوانني،  تنازع  جماالت 
حتديده، وال ننكر اأن ذلك قد يت�صمن خماطر توؤدي للتحكيم الطليق ا�صتناداً اإلى 
قواعد قد ال تكون معروفة لالأطراف، علماً اأن �صورية َقنَّنت االأعراف اخلا�صة 

باالعتمادات امل�صتندية يف قانون التجارة ال�صوري.
اعتماد نظام حتكيم م�رصيف حلل وت�صوية املنازعات املتعلقة باملعامالت امل�رصفية . 9

االإ�صالمية؛ الأنه يتيح االحتكام اإلى قواعد ال�رصيعة االإ�صالمية التي حتكم ال�صيغ 
امل�رصفية الإ�سالمية.

على امل�رصف املركزي حث البنوك على تنفيذ اأحكام التحكيم  النهائية. . 10


