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)(47 

 
 .يق". دستور. نظام عام اتفاقية دولية. تحكيم. تنفيذ. قانون "القانون الواجب التطب (1
المتحدة - العربية  الإمارات  دولة  بين  عليها  المصدق  الدولية  والاتفاقات  المعاهدات  احكام  تطبيق  وجوب 

وغيرها من الدول الأجنبية في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية سواء كانت صادرة عن المحاكم العادية أو 
من قانون الإجراءات المدنية. أساس    (235)واردة في المادة  عن مجالس التحكيم. ولو لم تتوافر الشروط ال

 .ذلك
 
 .اتفاقية دولية. تحكيم. تنفيذ. قانون "القانون الواجب التطبيق". دستور. نظام عام  (2
الأجنبية  - التحكيم  بقرارات  الاعتراف  بشأن  يورك  نيو لاتفاقية  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  انضمام 

وتنفيذها. مؤداه. وجواب الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ولو كانت صادرة في الخارج سواء كانت  
يين. وفقاً للقواعد الإجرائية داخل الدولة وألا تفرض على تنفيذها شروطاً أكثر   بين اشخاص طبيعيين أو معنو

 .تشدداً من تلك التي تفرضها عند تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة داخل الدولة. أساس ذلك
 
 .اتفاقية دولية. تحكيم. تنفيذ. قانون "القانون الواجب التطبيق". دستور. نظام عام  (3
معنى المادة الخامسة من اتفاقية    الحالات التي تبرر رفض إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في -

يورك في شأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية  .نيو
 .عدم امتداد سلطة المحكمة إلى التحقق من صحة وعدالة الحكم في الموضوع. مثال-
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للمواد    -1 وفقاً  دولة    (238-235)المقرر  بين  والاتفاقات  المعاهدات  ان  المدنية  الإجراءات  قانون  من 
الأجنبية والمصادق عليها من دولة الإمارات العربية المتحدة هي الواجبة التطبيق في شأن    الإمارات والدول

تنفيذ الأحكام الأجنبية سواء كانت تلك الأحكام صادرة عن المحاكم العادية أو عن مجالس التحكيم الدولية  
ون الإجراءات المدنية. كما ان  من قان  235القائمة في تلك الدول حتى ولو لم تتوافر الشروط الواردة في المادة  

يورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم   من الثابت انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية نيو
المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم   2006لسنة    43الأجنبية وتنفيذها وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم  

 .28/6/2006( الصادر بتاريخ 450)
 
( من هذه الاتفاقية ان الاعتراف والتصديق على هذه الاتفاقية يقتضي  3، 1المقرر وفقاً لنص المادتين ) -2

الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات أو الأحكام في أراضي دولة خلاف الدولة  
ام صادرة بشأن خلافات نشأت  التي يطلب منها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها سواء كانت تلك الأحك

يين، وان لكل دولة ان تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة، وان تقوم   بين اشخاص طبيعيين أو معنو
بتنفيذها وفقاً للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، ولا تفرض على الاعتراف بقرارات 

فاقية أو على تنفيذها شروط أكثر تشدداً أو رسوم أو اعباء أعلى بكثير مما  التحكيم التي تنطبق عليها هذه الات
 .يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها

 
يورك انه:    -3 لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على    -1المقرر بنص المادة الخامسة من اتفاقية نيو

إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ  طلب المحتج ضده بهذا القرار  
ان طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كانا بمقتضى القانون المنطبق عليهما في حالة من    -ما يثبت: )أ(

خضع له الطرفان الاتفاق  حالات انعدام الأهلية، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أ
ان الطرف   - أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار. أو ) ب(

الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر بالوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر  
إلى    يتناول خلافاً لم تتوقعه أو تتضمنه شروط الإحالة   ان القرار  -غير قادر على عرض قضيته. أو )جـ(  

التحكيم على ان يراعى في الحالات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن  
المسائل التي لا تخضع وانه يجوز الاعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم  
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ان تشكيل هيئة التحكيم أو ان إجراءات التحكيم لم تكن وفقاً لاتفاق الطرفين   -ا الجزء. أو )د(وتنفيذ هذ
ان القرار  - أو لم تكن في حالة وجود مثل هذا الاتفاق وفقاً لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم. أو )هـ( 

تصة في البلد الذي صدر فيه أو لم يصبح بعد ملزماً للطرفين أو انه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مخ 
يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة -2بموجب قانون هذا البلد.  

ية موضوع النزاع بالتحكيم   المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه: )أ(ـ انه لا يمكن تسو
الاعتراف بالقرار او تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد.  أن    –طبقاً لقانون ذلك البلد أو )ب(  

يورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين  وحيث ان مؤدى نص المادتين الاولى والثانية من اتفاقية نيو
اتفاقية  أن هذه ال  –والتي انضمت اليها وصادقت عليها دولة الامارات العربية المتحدة كما أسلفنا    -الاجنبية

نافذاً وواجب التطبيق، ولو تعارضت مع احكام قانون الاجراءات   يعاً  اعتراف كل دولة    –أصبحت تشر
متعاقدة بحجية احكام التحكيم الاجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد الاجراءات والمرافعات المتبعة فيها 

وى تنفيذ حكم التحكيم توافر احدى الحالات  والتي يحددها قانونها الداخلي ما لم يثبت المحكوم ضده في دع
( من المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة او الحالتين  1الخمس الواردة على سبيل الحصر في الفقرة الاولى )

نقص أهلية اتفاق التحكيم او    - 1( من ذات المادة ، وهذه الحالات هي  2المنصوص عليهما في الفقرة )
صم اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او بإجراءات التحكيم او استحاله تقديم دفاعه لسبب عدم اعلان الخ  -2بطلانه  

مخالفة تشكيل محكمة التحكيم او إجراءاته   -4مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق او شرط التحكيم    -3آخر  
رفين على الاجراءات  لاتفاق الطرفين او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الط

إذا تبين للقاضي انه لا يجوز قانونا الالتجاء الى    -6صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين او الغائه او وقفه    -5
ية النزاع طبقا لقانون البلد المطلوب فيه الاعتراف بالحكم   او مخالفة الحكم لقواعد النظام العام    -7التحكيم لتسو

حكمة التي يعرض عليها الحكم للاعتراف به والامر بتنفيذه لا تملك صلاحية في ذلك البلد. ومن ثم فان الم
التحقق من صحة وعدالة الحكم في الموضوع لانها لا تعد هيئة استئنافيه بهذا الصدد. كما أن من المقرر وفقا 

لتحكيم الا  من قانون الاجراءات المدنية من انه لا يصح الاتفاق على ا  203لنص الفقرة الرابعة من المادة  
ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع. كما أن من المقرر أنه يجوز للأصيل اجازة التصرف الصادر من  
وكيله الذي تجاوز حدود النزاع. كما أن من المقرر أنه يجوز للأصيل اجازة التصرف الصادر من وكيله الذي  

كالة السابقة. ويمكن استخلاص الاجازة من كل تجاوز حدود توكيله، والاجازة اللاحقة تعتبر في حكم الو 
من    2017/ 215فعل او قول صادر من الموكل يدل صراحة او دلالة على ذلك وذلك وفقا لنص المادتين  
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ذات القانون. فلما كان ذلك وكان حكم التحكيم الاجنبي موضوع الدعوى قد صدر موافقا لاحكام اتفاقية  
يه احدى حالات رف  يورك، ولم تعتر ( من  2،  1ض الاعتراف به او تنفيذه المنصوص عليها في الفقرتين )نيو

المادة الخامسة من الاتفاقية السالف ذكرها وبالتالي لا يوجد مانع من تنفيذه، ذلك أن المطعون ضدها قد  
قدمت لمحكمة الاستئناف نسخة من حكم التحكيم مصادق عليها أصولا من الجهات المختصة سواء في انجلترا  

دولة الامارات العربية المتحدة وبما يفيد مطابقتها للأصل ومختومة كل صفحاتها بختم محكمة التحكيم    او في
بتاريخ   بإنجلترا  لندن  بمدينة  المحلف  العدل  كاتب  من  عليها  ومصادق  الدولية  التجارة  لغرفة  التابعة  الدولية 

، وختم  3/2018/ 19بلندن بتاريخ  ومختومة كذلك بختم سفارة دولة الامارات العربية المتحدة 7/3/2018
، وكذلك تصديق أصل الاتفاق  3/4/2018وتصديق وزارة العمل بتاريخ    4/2018/ 1وزارة الخارجية بتاريخ  

على التحكيم، وان الرقابة القضائية على احكام المحكمين الاجنبية عند نظر طلب الاعتراف بالحكم الاجنبي  
عد التثبيت من  على  تقتصر  انما  الدولة  وتنفيذه  بانضمام  قضى  الذي  الاتحادي  بالمرسوم  ورد  لما  مخالفته  م 

يورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها وذلك باستيفائه مقومات الحكم الشكلية  لاتفاقية نيو
لخصوم والموضوعية المتطلبة في المرسوم المذكور، ولما كان عقد التحكيم من العقود المسماة وهو وليد ارادة ا

بما مؤداه أن تكون ارادة الخصوم واضحة وجازمة في الاحالة الى التحكيم وان الاتفاق على التحكيم هو عقد  
قائم بذاته حتى لو ورد كبند من بنود العقد الاصلي الذي تضمنه فنكون امام عقدين العقد الاصلي ببنوده  

منهما عن الآخر . ولا ينال من ذلك ما تنعاه    المختلفة وعقد التحكيم الوارد كأحد هذه البنود واستقلال كل
( الذي تضمنت في بنودها الاتفاق على الطاعنة على اتفاق التحكيم من أن العقد الأصلي )اتفاقية الترخيص

ية  الذي يشغل رئيس مجلس الادارة ويملك بالتالي أهل   .......... شرط التحكيم قد تم توقيعه من المدعو  
والذي    ..........الاتفاق على التحكيم، بينما الذي وقع على التعديل اللاحق لاتفاقية الترخيص هو المدعو  

بالاتفاق على التحكيم في العقد الأصلي، قد تم   لا يملك أهلية الاتفاق على التحكيم، كما أن البند الخاص 
ديد لا يعنى ابطالاً للاتفاق على التحكيم او عدم صحته ذلك أن  تعديله او حذفه بالكامل واستبداله بنص ج

من وقع على التعديل وايا كانت صفته قد ترافق توقيعه مع خاتم الشركة الطاعنة كما هو واضح من حاشية  
  ـ  التعديل او ملحق العقد ومعنى ذلك أنه حتى لو كان من وقع على التعديل تحت مسمى العضو المنتدب

أنه لا يملك أهلية الاتفاق على التحكيم او انه تجاوز وكالته فان ترافق توقيعه   ـ وم من الطاعنة وبالفرض المزع
مع خاتم الشركة الطاعنة ما يعني بأن هذه الاخيرة قد اجازت ما ورد بهذا التعديل يضاف الى ذلك أن  

ببطلان التعديل او    استقلال شرط التحكيم عن باقي شروط العقد من شأنه استبعاد بطلانه حتى ولو قيل 
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بالغاء شرط  بعيد  الاشارة من قريب او  به  ترد  لم  العقد  التعديل او ملحق  بالإضافة ان  العقد هذا  ملحق 
التحكيم بل هو تأكيد لما ورد في العقد الاصلي من وجود شرط تحكيم ، واخيرا فان الطاعنة لم تقدم ما  

،  35)لك أهلية الاتفاق على التحكيم كما أن من المقرر وفقا للمواد  لا يم  يثبت زعمها بأن المدعو .......... 
من قانون الاجراءات المدنية أن اليقين لا يزول بالشك ، وان الأصل بقاء ما كان على ما كان،  ( 70، 36

وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وهنا وفي هذه الحالة فأن اليقين هو وجود شرط 
يح من شخص يملك الاتفاق على التحكيم وأن هذا الشرط قد بقي في التعديل او ملحق العقد كما  تحكيم صح

،  " الاصلي وبملحقه او تعديلهاتفاقية الترخيصكان مؤكدا في العقد الأصلي، كما أن الطاعنة تتمسك بعقد "
تقدمت بمذكرة الى هيئة التحكيم    وكان الثابت ان الطاعنة قد تم اعلانها واخطارها بإجراءات التحكيم وانها قد 

انكرت فيها ولاية هيئة التحكيم ولم توافق على الاحالة للتحكيم بشأن المسائل التي فصل فيها التحكيم كما أن ما  
تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم ونسخة العقد الاصلية والملحق من ان التصديقات المثبتة على هذه الوثائق من  

الرسمية في   التواقيع دون السلطات  المصادقة على  تقتصر على  المتحدة  العربية  الامارات  انجلترا أو في دولة 
مضمون تلك الوثائق او محتواها فهو نعي لا يسنده قانون وبالتالي فان الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه لم 

( الخامسة من اتفاقية  5)يشبه اي سبب من الاسباب التي تؤدى الى عدم الاعتراف به والتي تضمنتها المادة  
فيه،  المطعون  الحكم  باسباب  وردت  التي  الخاطئة  القانونية  التقريرات  بعض  ذلك  من  ينال  ولا  يورك  نيو

تجاري    438/2018وبالذات القول بان صحة الاتفاق على شرط التحكيم قد تحصنت بموجب الحكم رقم  
و دفع بعدم قبول الدعوى وهو في حقيقته دفع ذلك ان ما فصلت فيه المحكمة الابتدائية في دبي ه  -كلي دبي

يقف عند هذا الحد ولا يمس او يحسم بأي صورة من الصور مدى   بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع و
فلما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحكمها الطعين بالغاء الحكم   ـصحة شرط التحكيم او بطلانه  

اف بحكم التحكيم سند الدعوى والامر بتنفيذه فانها تكون قد انتهت الى المستأنف والقضاء مجددا بالاعتر 
، النتيجة الصحيحة وجاء استخلاصها سائغا وقائما على اسبابه التي تكفي لحمله وليس فيه ما يخالف القانون

في فهم   وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بما سلف هو مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة
وتحصيل الواقع في الدعوى وتفسير سائر المحررات والعقود وتقدير اثر الادلة وترجيحها والموازنة بينها وهي  

 .مسائل لا يجوز التحدى بها أمام محكمة النقض ومن ثم فالنعى بمجمله على الحكم بما سلف جدير برده
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 ةالمحكمــــ
تتحصل في ان المطعون ضدها    ـالحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  على ما يبين من  -وحيث ان الوقائع  

تجاري كلي أبوظبي على الطاعنة طلبت فيها إصدار حكم بالاعتراف بقرار   2018/ 1156أقامت الدعوى  
بتاريخ   الصادر  الدعوى،  بصحيفة  المرفق  رقم   2/2017/ 5التحكيم  التحكيمية  الدعوى  في 

20916RD/MK / كيم الدائمة الفاصل في النزاع بين طرفي الدعوى والأمر بتنفيذه  الصادر من محكمة التح
يورك لسنة   التي انضمت إليها دولة    1958داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لنصوص اتفاقية نيو

وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل    2006/ 43الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم  
والمعنون )اتفاقية   1/1/2006اب المحاماة. على سند من انه وبموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ  أتع

الترخيص( اتفقت المدعية والمدعى عليها ان تقوم الأخيرة ببيع بعض المنتجات المرخصة التي تحمل حقوق 
ية المرخصة في بعض م ية المملوكة للمدعية والعلامات التجار ن دول الشرق الأوسط وذلك الملـكية الفكر

وفقاً لشروط العقد ومرفقاته، وقد تضمن العقد المبرم بين الطرفين شرط تحكيم، ونظراً لنشوب النزاع بين  
الطرفين قامت المدعية برفع الدعوى التحكيمية المذكورة أعلاه وحصلت على الحكم الصادر بها، ولما كان 

انع من تنفيذه ولرغبة المدعية في اتخاذ إجراءات التنفيذ فقد  قرار التحكيم قد خلا من العيوب ولا يوجد م 
 فقد أقامت الدعوى الماثلة.   6/2018/ 20أقامت الدعوى الماثلة. بتاريخ 

حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصروفات    2018/ 20/6بتاريخ  
المدعية   استأنفت  المحاماة.  أتعاب  بالاستئناف  ومائتي درهم مقابل  أبوظبي،   2124/2018الحكم  تجاري 

بحكم    2018/ 17/12وبتاريخ   بالاعتراف  مجدداً  والقضاء  المستأنف  الحكم  بإلغاء  الاستئناف  محكمة  قضت 
الصادر عن  / 20916RD/Mkفي الدعوى التحكيمية    2017/ 5/2التحكيم سند الدعوى والصادر بتاريخ  
جارة الدولية، والأمر بتنفيذه، وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف  محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة الت

( ومبلغ  التقاضي  درجتي  بالحكم 500عن  المستأنف ضدها  تقبل  لم  وإذ  المحاماة.  أتعاب  مقابل  درهم   )
يق النقض فكان الطعن الماثل، حيث عرض الطعن على هذه المحكمة في   الاستئنافي فقد طعنت فيه بطر

 .نه جديراً بالنظر فحددت جلسة لنظرهغرفة مشورة فوجدت ا
فيه  المطعون  فيها على الحكم  الطاعنة  تنعاه  ثلاثة أسباب، وكان حاصل ما  الطعن على  أقيم  وحيث 
يله ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب   مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأو

قول الطاعنة ان المطعون ضدها قد أرفقت بمذكرتها الشارحة لأسباب  وفساد الاستدلال وفي تفصيل ذلك ت
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استئنافها نسخة من حكم التحكيم وهذه النسخة تنقصها بعض الصفحات مما يجعل هذه النسخة غير مطابقة 
يورك للاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها    (/أ4/1)للأصل مما يجعل الشرط الوارد في المادة   من اتفاقية نيو

ياً بالحكم الاستئنافي عدم الاعتراف بذلك الحكم أو تنفيذه بينما ذهب الحكم المطعون  غير مت حقق، وكان حر
فيه إلى خلاف هذا النظر. كما أن العقد أو )اتفاقية الترخيص( الذي تضمن شرط التحكيم وكذلك التعديل  

من   ( /ب4/1)يحتم وفقاً للمادة  الذي تم عليه لاحقاً قد ابرما خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما 
يورك التي استلزمت للاعتراف بحكم التحكيم الاجنبي تقديم الاتفاق الأصلي على التحكيم أو صورة  اتفاقية نيو
معتمدة منه، وحيث ان اتفاقية الترخيص وملحقها قد جاءا خلواً من التصديق عليهما من السلطات الرسمية  

ممن قانون الإثبات الإماراتي، كما ويخالف نص    (13)الف نص المادة  في البلد الذي ابرما فيه وهو ما يخ
يورك بتخلف شرط من شروط الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وهو    (/أ4/1)المادة   من اتفاقية نيو

ما تجاهل الحكم المطعون فيه التصدي له رغم تمسك الطاعنة بهذا الدفاع. كما ان التصديق على حكم التحكيم  
سواء في البلد الذي صدر فيه الحكم أو في البلد المطروح فيه طلب الاعتراف    ـت الرسمية المعنية  من الجها

قد اقتصر على صحة التواقيع المثبتة على الحكم دون المصادقة على مضمون الحكم ومحتواه، وهو  ـ  بالحكم وتنفيذه  
يطاني ا أو الدوائر التابعة لدولة الإمارات وهو  ما يتضح من العبارات المدموغة بالتصديق على الحكم سواء في بر

اخطارها   أو  إعلانها  يتم  لم  الطاعنة  ان  كما  عليه.  الرد  فيه  المطعون  الحكم  وتجاهل  الطاعنة  به  تمسكت  ما 
بإجراءات التحكيم ولم تحضر أي من جلساته وأنكرت ولاية هيئة التحكيم، ولم توافق على الإحالة للتحكيم  

ها حكم التحكيم وتمسكت بانعدام ولاية هيئة التحكيم، كما ان الاسباب التي اتخذها  بشأن المسائل التي فصل ب
الحكم المطعون فيه مخالفة للحقائق الثابتة بالأوراق ولا تستند إلى ماله من أصل ثابت في الأوراق، حيث ان 

يورك ألا يكون الشخص الموقع على اتف اق أو شرط التحكيم  من أسباب بطلان حكم التحكيم وفقاً لاتفاقية نيو
هو رئيس مجلس   يملك أهلية التصرف في الحق موضوع شرط التحكيم، وان الثابت ان المدعو .......... 

للتعديل الأول على العقد  إدارة الطاعنة وهو المخول بتمثيلها وان الثابت ان حكم التحكيم قد صدر استناداً 
، وان من وقع على هذا التعديل نيابة عن الطاعنة هو المدعو 1/1/2007)اتفاقية الترخيص( المؤرخ في  

تمثيلها    .......... يملك حق  التي  إدارتها  مجلس  رئيس  باطلاً    .......... وليس  التحكيم  يجعل شرط  مما 
 لصدوره عن شخص لا يملك أهلية تمثيل الشركة الطاعنة.  

قد ألغى شرط التحكيم الذي تضمنته    1/1/2007التعديل على اتفاقية الترخيص الذي ابرم في    كما ان
( منه النص على حذف الفقرة 25حيث تضمن التعديل في البند )  2006/ 1/1الاتفاقية الأصلية المؤرخة في  
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التحكيم فيما  )/ب الجديدة على النحو التالي  20/2/ب من الاتفاقية الأصلية واستعاض عنها بالفقرة  20/2
عدا النزاعات الناشئة بين الطرفين بخصوص ملـكية مانح الترخيص للعلامات المرخصة أو حقوق الملـكية 
ية للمرخص بأن جميع المطالبات والخلافات بخصوص تنفيذ هذه الاتفاقية أو الإخلال بها ـ ما لم يحلها   الفكر

ذا العقد تسوى نهائياً بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة  ودياً طرفا الاتفاقية ـ وجميع المنازعات الناجمة عن ه 
الدولية .... الخ( مما يعني إلغاء شرط التحكيم الوارد في الاتفاقية الأصلية، وان من وقع على التعديل لا يملك  

مما    أهلية تمثيل الطاعنة في الاتفاق على التحكيم وبالتالي فإن حكم التحكيم صدر بناءً على اتفاق تحكيم باطل
يبطل الحكم ذاته كما ان استناد محكمة الاستئناف في أسباب حكمها إلى الإجازة اللاحقة والتي لم يرد أي  
دليل يثبت ان الطاعنة قامت بأي تصرف يستدل منه ان الطاعنة قد أجازت شرط التحكيم الباطل كما ان  

  5/2018/ 30تاريخ    438/2018رقم    استناد محكمة الاستئناف إلى الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية
للقول بأن الأهلية كشرط لصحة شرط التحكيم وقد تحصنت بهذا الحكم مما لا يجوز معه معاودة البحث فيها  
مجدداً هو مايخالف القانون ذلك ان المحكمة التي يثار أمامها الدفع بوجود شرط تحكيم إنما يدفع بعدم اختصاصها  

التأكد من وجود شرط التحكيم دون ان تتصدى للبحث في صحة الشرط وهي تبت بصحة الدفع من خلال  
وأهلية الشخص الذي وافق على شرط التحكيم، والذي يترك بحثه لهيئة التحكيم أو للمحكمة التي يطلب منها  
التصديق على حكم التحكيم، وحيث ان جميع ما سلف مما يعيب الحكم المطعون فيه فإن ذلك مما يستدعي  

 .نقضه
من قانون الإجراءات    ( 238-235)ان هذا النعي في غير محله، ذلك ان المقرر وفقاً للمواد    وحيث 

المدنية ان المعاهدات والاتفاقات بين دولة الإمارات والدول الأجنبية والمصادق عليها من دولة الإمارات  
ك الأحكام صادرة عن  العربية المتحدة هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ الأحكام الأجنبية سواء كانت تل

المحاكم العادية أو عن مجالس التحكيم الدولية القائمة في تلك الدول حتى ولو لم تتوافر الشروط الواردة في  
من قانون الإجراءات المدنية. كما ان من الثابت انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى    (235)المادة  

يورك الخاصة بالاعتراف بقرارا ت التحكيم الأجنبية وتنفيذها وذلك بموجب المرسوم الاتحادي  اتفاقية نيو
 .   28/6/2006( الصادر بتاريخ 450المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم ) (2006لسنة   43)رقم 

( المادتين  لنص  وفقاً  المقرر  ان  هذه  3،  1كما  على  والتصديق  الاعتراف  ان  الاتفاقية  هذه  من   )
التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات أو الأحكام في أراضي   الاتفاقية يقتضي الاعتراف بقرارات

دولة خلاف الدولة التي يطلب منها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها سواء كانت تلك الأحكام صادرة 
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التحكيم   بقرارات  تعترف  ان  دولة  لكل  وان  يين،  معنو أو  طبيعيين  اشخاص  بين  نشأت  خلافات  بشأن 
تقوم بتنفيذها وفقاً للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، ولا  كقرارات ملزمة، وان  

تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط أكثر تشدداً 
و على تنفيذها. كما ان المقرر أو رسوم أو اعباء أعلى بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية أ

يورك انه:   لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب   -1بنص المادة الخامسة من اتفاقية نيو
المحتج ضده بهذا القرار إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما  

شار إليه في المادة الثانية كانا بمقتضى القانون المنطبق عليهما في حالة من  ان طرفي الاتفاق الم   -يثبت: )أ(
حالات انعدام الأهلية، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان الاتفاق  

ن الطرف الذي  ا  - ب(أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار. أو )
يحتج ضده بالقرار لم يخطر بالوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير 

ان القرار يتناول خلافاً لم تتوقعه أو تتضمنه شروط الإحالة إلى التحكيم    -قادر على عرض قضيته. أو )جـ(  
رات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل  على ان يراعى في الحالات التي يمكن فيها فصل القرا

التي لا تخضع وانه يجوز الاعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ  
ان تشكيل هيئة التحكيم أو ان إجراءات التحكيم لم تكن وفقاً لاتفاق الطرفين أو لم تكن    -هذا الجزء. أو )د(

ان القرار لم يصبح    -جود مثل هذا الاتفاق وفقاً لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم. أو )هـ(  في حالة و
بعد ملزماً للطرفين أو انه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب 

تبين للسلطة المختصة في  يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا    -2قانون هذا البلد.  
ية موضوع النزاع بالتحكيم طبقاً لقانون   البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه: )أ(ـ انه لا يمكن تسو

 أن الاعتراف بالقرار او تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد.   –ذلك البلد أو )ب( 
يورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام    وحيث ان مؤدى نص المادتين الاولى والثانية من اتفاقية نيو

أن هذه    –والتي انضمت اليها وصادقت عليها دولة الامارات العربية المتحدة كما أسلفنا    -المحكمين الاجنبية
يعاً نافذاً وواجب التطبيق، ولو تعارضت مع احكام قانون الاجراءات   اعتراف كل   –الاتفاقية أصبحت تشر

جية احكام التحكيم الاجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد الاجراءات والمرافعات المتبعة  دولة متعاقدة بح
فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر احدى الحالات  

من الاتفاقية المذكورة او الحالتين    ( من المادة الخامسة1الخمس الواردة على سبيل الحصر في الفقرة الاولى )



 

Mohammad AlBadi 

نقص أهلية اتفاق التحكيم او    -1( من ذات المادة ، وهذه الحالات هي  2المنصوص عليهما في الفقرة )
عدم اعلان الخصم اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او بإجراءات التحكيم او استحاله تقديم دفاعه لسبب   -2بطلانه  

مخالفة تشكيل محكمة التحكيم او إجراءاته   -4حدود اتفاق او شرط التحكيم  مجاوزة الحكم في قضائه    -3آخر  
لاتفاق الطرفين او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين على الاجراءات  

الالتجاء الى    إذا تبين للقاضي انه لا يجوز قانونا  -6صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين او الغائه او وقفه    -5
ية النزاع طبقا لقانون البلد المطلوب فيه الاعتراف بالحكم   او مخالفة الحكم لقواعد النظام العام    -7التحكيم لتسو

في ذلك البلد. ومن ثم فان المحكمة التي يعرض عليها الحكم للاعتراف به والامر بتنفيذه لا تملك صلاحية 
 لانها لا تعد هيئة استئنافيه بهذا الصدد. التحقق من صحة وعدالة الحكم في الموضوع 

من قانون الاجراءات المدنية من انه    (203)كما أن من المقرر وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة  
لا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع. كما أن من المقرر أنه يجوز 

وكيله الذي تجاوز حدود النزاع. كما أن من المقرر أنه يجوز للأصيل  للأصيل اجازة التصرف الصادر من  
اجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز حدود توكيله، والاجازة اللاحقة تعتبر في حكم الوكالة السابقة. 
ويمكن استخلاص الاجازة من كل فعل او قول صادر من الموكل يدل صراحة او دلالة على ذلك وذلك 

من ذات القانون. فلما كان ذلك وكان حكم التحكيم الاجنبي موضوع   (2017،    215)ص المادتين  وفقا لن
يه احدى حالات رفض الاعتراف به او تنفيذه   يورك، ولم تعتر الدعوى قد صدر موافقا لاحكام اتفاقية نيو

لي لا يوجد مانع  ( من المادة الخامسة من الاتفاقية السالف ذكرها وبالتا2،  1المنصوص عليها في الفقرتين )
من تنفيذه، ذلك أن المطعون ضدها قد قدمت لمحكمة الاستئناف نسخة من حكم التحكيم مصادق عليها  
أصولا من الجهات المختصة سواء في انجلترا او في دولة الامارات العربية المتحدة وبما يفيد مطابقتها للأصل  

عة لغرفة التجارة الدولية ومصادق عليها من كاتب العدل ومختومة كل صفحاتها بختم محكمة التحكيم الدولية التاب 
ومختومة كذلك بختم سفارة دولة الامارات العربية المتحدة    2018/ 7/3المحلف بمدينة لندن بإنجلترا بتاريخ  

بتاريخ   بتاريخ    3/2018/ 19بلندن  الخارجية  وزارة  وختم  بتاريخ    1/4/2018،  العمل  وزارة  وتصديق 
يق أصل الاتفاق على التحكيم، وان الرقابة القضائية على احكام المحكمين الاجنبية  ، وكذلك تصد3/4/2018

عند نظر طلب الاعتراف بالحكم الاجنبي وتنفيذه انما تقتصر على التثبيت من عدم مخالفته لما ورد بالمرسوم  
يورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم   الاجنبية وتنفيذها  الاتحادي الذي قضى بانضمام الدولة لاتفاقية نيو

وذلك باستيفائه مقومات الحكم الشكلية والموضوعية المتطلبة في المرسوم المذكور، ولما كان عقد التحكيم من  
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العقود المسماة وهو وليد ارادة الخصوم بما مؤداه أن تكون ارادة الخصوم واضحة وجازمة في الاحالة الى  
م بذاته حتى لو ورد كبند من بنود العقد الاصلي الذي تضمنه التحكيم وان الاتفاق على التحكيم هو عقد قائ

فنكون امام عقدين العقد الاصلي ببنوده المختلفة وعقد التحكيم الوارد كأحد هذه البنود واستقلال كل 
منهما عن الآخر . ولا ينال من ذلك ما تنعاه الطاعنة على اتفاق التحكيم من أن العقد الأصلي )اتفاقية  

الذي    ..........الذي تضمنت في بنودها الاتفاق على شرط التحكيم قد تم توقيعه من المدعو  الترخيص (  
يشغل رئيس مجلس الادارة ويملك بالتالي أهلية الاتفاق على التحكيم، بينما الذي وقع على التعديل اللاحق 

والذي لا يملك أهلية الاتفاق على التحكيم، كما أن البند الخاص    .......... لاتفاقية الترخيص هو المدعو  
بالاتفاق على التحكيم في العقد الأصلي، قد تم تعديله او حذفه بالكامل واستبداله بنص جديد لا يعنى ابطالاً  

خاتم    للاتفاق على التحكيم او عدم صحته ذلك أن من وقع على التعديل وايا كانت صفته قد ترافق توقيعه مع
الشركة الطاعنة كما هو واضح من حاشية التعديل او ملحق العقد ومعنى ذلك أنه حتى لو كان من وقع على  

أنه لا يملك أهلية الاتفاق على التحكيم    ـوبالفرض المزعوم من الطاعنة    ـ  التعديل تحت مسمى العضو المنتدب
نة ما يعني بأن هذه الاخيرة قد اجازت ما ورد او انه تجاوز وكالته فان ترافق توقيعه مع خاتم الشركة الطاع

بهذا التعديل يضاف الى ذلك أن استقلال شرط التحكيم عن باقي شروط العقد من شأنه استبعاد بطلانه  
حتى ولو قيل ببطلان التعديل او ملحق العقد هذا بالإضافة ان التعديل او ملحق العقد لم ترد به الاشارة  

ط التحكيم بل هو تأكيد لما ورد في العقد الاصلي من وجود شرط تحكيم ،  من قريب او بعيد بالغاء شر
لا يملك أهلية الاتفاق على التحكيم كما أن    واخيرا فان الطاعنة لم تقدم ما يثبت زعمها بأن المدعو .......... 

، وان الأصل  زول بالشكمن قانون الاجراءات المدنية أن اليقين لا ي  (70،  36،  35)من المقرر وفقا للمواد  
بقاء ما كان على ما كان، وأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وهنا وفي هذه الحالة  
فأن اليقين هو وجود شرط تحكيم صحيح من شخص يملك الاتفاق على التحكيم وأن هذا الشرط قد بقي في  

" اتفاقية الترخيص، كما أن الطاعنة تتمسك بعقد "التعديل او ملحق العقد كما كان مؤكدا في العقد الأصلي
، وكان الثابت ان الطاعنة قد تم اعلانها واخطارها بإجراءات التحكيم وانها قد  الاصلي وبملحقه او تعديله 

تقدمت بمذكرة الى هيئة التحكيم انكرت فيها ولاية هيئة التحكيم ولم توافق على الاحالة للتحكيم بشأن المسائل  
الاصلية والملحق من ان  التي ف العقد  التحكيم ونسخة  الطاعنة على حكم  تنعاه  التحكيم كما أن ما  فيها  صل 

التصديقات المثبتة على هذه الوثائق من السلطات الرسمية في انجلترا أو في دولة الامارات العربية المتحدة  
هو نعي لا يسنده قانون وبالتالي فان  تقتصر على المصادقة على التواقيع دون مضمون تلك الوثائق او محتواها ف
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الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه لم يشبه اي سبب من الاسباب التي تؤدى الى عدم الاعتراف به والتي 
يورك ولا ينال من ذلك بعض التقريرات القانونية الخاطئة التي  5تضمنتها المادة ) ( الخامسة من اتفاقية نيو

فيه، وبالذات القول بان صحة الاتفاق على شرط التحكيم قد تحصنت بموجب وردت باسباب الحكم المطعون  
ذلك ان ما فصلت فيه المحكمة الابتدائية في دبي هو دفع بعدم    -تجاري كلي دبي  438/2018الحكم رقم  

يقف عند هذا الحد ولا يمس او   قبول الدعوى وهو في حقيقته دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع و
فلما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف    ـصورة من الصور مدى صحة شرط التحكيم او بطلانه    يحسم بأي 

قد قضت بحكمها الطعين بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالاعتراف بحكم التحكيم سند الدعوى والامر 
على اسبابه التي تكفي لحمله  بتنفيذه فانها تكون قد انتهت الى النتيجة الصحيحة وجاء استخلاصها سائغا وقائما  

، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بما سلف هو مجرد جدل فيما  وليس فيه ما يخالف القانون
لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتفسير سائر المحررات والعقود وتقدير اثر الادلة  

ائل لا يجوز التحدى بها أمام محكمة النقض ومن ثم فالنعى بمجمله على الحكم وترجيحها والموازنة بينها وهي مس
 .بما سلف جدير برده


