
 

 الدعوى التحكيمية .....  والسندات �� وراقاأل حجية 

 ا�حامي 

 ليد منصور أحمد و 

 ماجست�� بقانون إدارة األعمال من جامعة باريس الثانية 

 لتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية�عديل قانون اعضو �جنة 

 عضو مركز د�ي للتحكيم التجاري الدو��

 

تحكيم، أم ع�� الغ��  ملا لهذه األوراق من آثار سواء فيما ب�ن أطراف الأوراق امللف التحكي�ي أهمية كب��ة،  للكالم عن  

 . الذي قد يمتد أثر ا�حكم التحكي�ي إليھ

ع�� يث عن أوراق التحكيم وحجي��ا  القانونية ال�ي تحدثت عن التحكيم، إال أن ا�حد  وع�� الرغم من ك��ة املؤلفات

أهميتھ فحسب،  ضوع، ليست  ق لهذا املو فعنا للتطر ماد  نَّ إوا�حقيقة    � ت�اد ت�ون شبھ معدومة.األطراف وع�� الغ�

فيد إذا  ملشاركتكم برأينا�� فقٍھ أو اج��اد، مادفعنا  بة  لها إجا  نا فلم نجدوقوع قضايا عملية عرضت عليبل ل
ُ
، علنا ن

 ��ذا ا�خصوص. ، أو �ستفيد من رأيكم إذا �ان لك �ان رأينا صائب
ً
 آخرا

ً
 م رأيا

 التالية:  املسألةطرح عليكم  نهذا املقال، سدخول بصلب موضوع  قبل ال

واملتضمن    ٢٠٢١/ ١٠/٠٨  املؤرخ ��موثق لدى ال�اتب بالعدل �� الالذقية  عام  توكيل  سند    جبد بمو سامر وكيل ألحم

 بالتحكيم و�سميةتف
ً
 خاصا

ً
 خالف ب�ن سامر و ا�حكم�ن  و�ضا

ً
سامر من  ، ما دفع أحمد إ�� عزل  أحمد، حدث الحقا

بتار�خ  الو�الة لقضاء  ،  ٠٥/٠٤/٢٠٢٢  العامة  الو�الة  عن  مصدقة  صورة  ع��  استحصل  قد  سامر  �ان  العزل  قبل 

االنتقام  اد  أر   ،العزل سند  زلھ وتبلغ  ، وعندما علم سامر بأن أحمد قد ع٠٣/٠١/٢٠٢٢بتار�خ    �عض األمور عن أحمد

تجار �� منطقة املشروع العاشر ملواد غذائية بينھ و��ن أحد الصوري  م بإبرام عقد بيع  من أحمد لتصرفھ هذا، فقا

بأن   العقد  يتضمن  مواد غذائية    عنسامر بصفتھ وكيل  بالالذقية،  مازن بقصد شراء بضاعة  مع  �عاقد  أحمد قد 

  ، كما تضمن العقدللبضاعة  املش��ي لم  �عد �س  صبح مستحق األداءهذا املبلغ ي  وأن،  ل.س  ٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمة  

 تحكيمي
ً
التحكيم،شرطا يتم حلھ عن طر�ق  أو نزاع  �� حال حدوث أي خالف  أنھ   

ً
� عبد  تمت �سمية �خص يد�  ا

 
ً
 منفردا

ً
 ه  ٢٤/١٢/٢٠٢١للعقد تار�خ سابق ��  ��ذا الن�اع، وقد وضع    الرحمن محكما

ً
 مختارا

ً
و موطن الوكيل  وموطنا

ھ قد  اد�� ف��ا التاجر مازن أن  ر�ة بال�امل وضع لها توار�خ سابقة لتار�خ العزل تحكيم صو وتم إجراء دعوى    ،سامر

بموجب    ذلكبأنھ مدين بثمن البضاعة و   سامر عن أحمدأقر ��ا  و ،  �سدد لھ أحمد الثمن  حمد ولمأل ضاعة  سلم الب

بحو  ال�ي  الو�الة  العزل،  الزتھ  الصورة املصدقة عن  ماقبل  إ��  بتار�خها  لھ ر  صدو عائدة  حكم تحكي�ي صوري وضع 

، وتم  ٠٤/٢٠٢٢/ ٢٨و�ان ذلك بتار�خ    ، وتم إيداعُھ بديوان محكمة االستئناف املدنية بالالذقية٠١/٠٤/٢٠٢٢تار�خ  

/ا  تبليغ مدة  ومضت  سامر،  الوكيل  موطن  وهو  العقد  ع��  املوضوع  ا�ختار  املوطن  ع��  رفع ٣٠�حكم  دون   
ً
يوما  /

برفع   مازن  فقام  البطالن،  التحكي�يدعدعوى  ل�حكم  إكساء  ا�ختار    وى  املوطن  ع��  التبليغ   وتم 
ً
يحضر   أيضا ولم 

امل و تعاقد أحمدأحد عن  التنفيذ، و�ل ذلك  ا�حكم صيغة  إكساء هذا  األمر، وتم  ��ذا  أد�ى معرفة  لھ  ليس  ،  أحمد 

التنفيذ  مطرح  القرار  وتم  وضع  م،  لقاء  أحمد  أموال  ع��  التنفيذي  ا�حجز  إلقاء  ل.س    ٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلغ  طلب 

ع رئيس التنفيذ وتقدم بإفادة تنفيذية بحجة أن هذا القرار  قرار، فراج ال  ، علم أحمد ��ذاباإلضافة للفوائد القانونية
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 عنھ، و�أن  معدوم، و�أن  
ً
سامر قد تم عزلھ من الو�الة واليحق لھ ا�حضور بالدعوى التحكيمية أو توقيع عقد بدال

إ تم  ال ا�حكم  بتار�خ  التنفيذ  صيغة  التنفيذكسائھ  رئيس  أن  إال  للعزل،  التنفيرفض    حق  ااإلفادة  ��ا  ذية  تقدم  ل�ي 

 لألوراق ال�ي ب�ن يديھ بتار�خ سابق للعزل، و أحمد، وأعلمھ أن قرار التحكيم صدر  
ً
�أنھ أمام قرار واجب التنفيذ  وفقا

يتوجب ع�� أحمد مراجعة القضاء ا�ختص ��ذا  وأنھ  نفيذ،  باملثابرة ع�� الت�عد إكسائھ صيغة التنفيذ، و�أنھ ملزم  

 وطلب وقف التنفيذ.  ا�خصوص،

نفسُھ  ال  والسؤ  يطرح  �عت��    ،هناالذي  اإلكساء  هل  أحمد؟قرار  بحق  سيقوم    نافذ  محكمة  أي   برفعأحمد  وأمام 

 ذلك؟دعواه لو �ان القرار غ�� 

جية األوراق �� الدعوى التحكيمية، لننتقل �� من هذه املسألة، ننتقل ل�حديث عن موضوع هذا املقال، وهو مدى ح

 ال��اية لإلجابة ع�� التساؤالت السابقة.

 
ً
 الرسمية داألسنا -أوال

  سناد الرسمية، بقانون البينات األ   عرف
ً
أ��ا الكتابة ال�ي يثبت ف��ا موظف عام أو �خص م�لف بخدمة عامة طبقا

فت�ون حجة ع�� الناس    أن.اه من ذوي الشلألوضاع القانونية و�� حدود سلطتھ واختصاصھ ماتم ع�� يديھ أو تلق

 طر�ق ال��و�ر. إال عن  واليتم الطعن ��ا�افة بما ف��ا من أفعال مادية  

 رسمية، و��:
ً
 وعليھ، يجب أن تتوفر �� األسناد الشروط التالية لتعت�� أسنادا

بو   -١ العام هو �ل  أن ت�ون محررة  باملوظف  �خص  اسطة موظف عام أو �خص م�لف بخدمة عامة. واملقصود 

 �املأذون الذي يقوم بتنظيم  عينتھ الدولة ليقوم بأداء عمل من أعمالها ع�� صورة الدوام. فإذا لم يكن  
ً
عملھ مستمرا

ال�عت��   الزواج    عقد 
ً
 موظفا

ً
عام  ،عاما بخدمة   

ً
م�لفا  

ً
�خصا املو بل  أما  �ظة.  العامون  سور�ة  فون  م��م �    متعددون 

بالعدل   العقاري  الكتاب  ال�جل  وأمناء  ا�حكمة  القوغوكتاب  نص  ممن  موظفون عامون ��هم  اعتبارهم  ع��  انون 

 خالل قيامهم �عملهم.

 بتحر�رها،    -٢
ً
 من موظف    فاليكفي أنأن ي�ون املوظف مختصا

ً
بل يجب أن ي�ون املوظف    ،عامي�ون السند محررا

. فإن لم يكن ك
ً
 وم�انيا

ً
 موضوعيا

ً
 بتحر�ره اختصاصا

ً
. و�رجع ��  مختصا

ً
ن �عي�ذلك الي�ون السند الصادر عنھ رسميا

الكتاب   ينظمها  ال�ي  وا�حاضر  القضاة  يصدرها  ال�ي  فاألح�ام  ا�خاصة،  القوان�ن  إ��  العام  املوظف  وظائف  حدود 

 وا�حضرون تتبع قانون أصول ا�حاكمات املدنية.

ي�ون    -٣ املقررة  أن  باألوضاع  السند  و قانونتحر�ر  بالقواعد  يتقيد  أن  العام  املوظف  ع��  أن  بمع�ى   
ً
ال�ي ا األصول 

ھ ا�خاص فإذا لم تراع  وهكذا يجب ع�� �ل موظف مختص مراعاة األوضاع ال�ي عي��ا لھ قانون.  نصت عل��ا القوان�ن

 .
ً
 هذه األوضاع الي�ون السند رسميا

السابقة عن السند، فقد صفتھ كسند ر ف  - الشروط  العادية  ،  س�يإذا تخلت إحدى  لھ إال قيمة األسناد  وال ت�ون 

وو الشأن قد وقعوا عل��ا بتواقيعهم وأختامهم أو ببص
َّ
 مات أصا�عهم. �شرط أن ي�ون ذ

ل��ا الشروط السابقة، ف�ي �عت�� أوراق عادية، وليست أوراق  ملا �انت األوراق ا�خاصة بامللف التحكي�ي التنطبق عو   -

 للمقارنة التالية:رسمية
ً
 ، وذلك وفقا
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١-   
ُ
 ليسإن ا�

ً
قرر أيضا

ُ
بخدمة عامة، وذلك ألن هؤالء   �نا موظفان أو أ�خاص م�لفحكم �� الدعوى التحكيمية وامل

�عيي��م   صالحيا��م    أطراف  بإرادةيتم  ويستمدون  ع�� التحكيم،  التحكي�ي،  بالصك  لهم  ممنوح  ماهو  خالل  من 

ال مة لعملھ، ويستمد صالحياتھ من القانون  يخضع للقوان�ن الناظتب ا�حكمة فهو موظف عام  عكس القا��ي أو �ا

 من املتقاض�ن.

عل��ا أعضاء هيإن م  -٢ يوقع  ال�ي  ا�جلسات  رسميةحضر  التحكيم، ال�عت�� سندات  ا�جلسات  ئة  أمام ، كمحاضر 

التحكيما�ح �انو   اكم، وذلك أن أعضاء هيئة  أو موظف�ن عام�ن)(ولو  ، يوقعون عل��ا عندما يوقعون عل��ا  ا قضاة 

القان  �� لهم  املمنوحة  الصالحيات  خالل  من  ال  التحكيم،  أطراف  من  لهم  املمنوحة  الصالحيات  خالل  بموجب  ون 

 ممارس��م وظيف��م الرسمية. 

هيئة التحكيم بالذات  ت  وذلك إذا بلغ  ان تتضمن أي سند رس�ي،،من املمكن أن تقام دعوى تحكيمية �املة دون    -٣

من قبل طالب التحكيم دون أن ي�ون هذا التبليغ من خالل بطاقة بر�دية أو إنذار �اتب عدل، و�ذا    لطلب التحكيم

للشروع بالتحكيم، و�ذا حضر  ضاء هيئة التحكيم ونظموا محضر تمهيدي أو�� وقبلوا املهمة وحددوا جلسة حضر أع

  
ً
التحكيمية التحتاج  دون  املتحاكم معھ �خصيا لوساطة محكمة االستئناف،  تبليغھ، و�ذا �انت إجراءات الدعوى 

التحكيم  فعندها   عملية  إيداعھ  برم��ا  ت�ون  (قبل  التحكي�ي  القرار  ذلك   �� بما  وأوراق  محاضر  من  تضمنتھ  بما 

جميعها    �� االستئناف)  و   سنداتمحكمة  رسمية،  عادية  سندات  بحليست  إ��  ننتقل  هنا  حجيومن  أوراق  ث  ة 

 وليست سندات رسمية. عادية سنداتق بما ف��ا ا�حكم التحكي�ي �� التحكيم، �عد أن تب�ن لنا أن هذه األورا

 
ً
 السندات �� امللف التحكي�يحجية  -ثانيا

 بخصوص أن ال  الرغم من أننا كما ع��    -
ً
إال أن سندات �� الدعوى التحكيمية �� باألصل سندات عادية  ذكرنا سابقا

فقد ي�ون هناك سندات م��زة �� الدعوى التحكيمية تأخذ الطا�ع الرس�ي وذلك  ذه القاعدة ال تؤخذ ع�� إطالقها، ه

تبليغ   ال كسندات  ا�حضر�ن،  أطراف  دائرة  طر�ق  عن  تمت  إذا  التحكيمية  الدعوى  دعوى  إشارة  وضع  ككتاب  أو 

التحكيمية    ، أو إذا �انت الدعوى متعلقة �ع�ن عقار  عن أمانة ال�جل العقاري   الصادر كتاب وضع إشارة الدعوى 

تب عل��ا ضرورة ا�حصول بحل وتصفية شركة ..... إ�خ من أمور قد ي��   ع�� ال�جل التجاري إذا �انت الدعوى متعلقة

 . للبت بالدعوى التحكيميةع�� سند رس�ي 

أننا   - التحكيمية  كما  �� الدعوى  نم�  ملعرفة مدى حجية السندات  ب�نيجب أن  التحكيمية  �  للدعوى  أما مرحلت�ن   ،

ر قرار ��ذه الدعوى، واملرحلة الثانية  وح�ى صدو   ي�يحدوث الن�اع التحكحلة املمتدة من تار�خ  املرحلة األو�� ف�ي املر 

 اء.�� املرحلة املتعلقة بإيداع القرار التحكي�ي لدى ديوان ا�حكمة ا�ختصة باإلكس

 من تار�خ حدوث الن�اع وح�ى تار�خ إصدار ا�حكم التحكي�ي سندات حجية ال -أ

�ي، �� مجرد سندات  �� هذه املرحلة ت�ون �افة السندات املنظمة من قبل هيئة التحكيم بما ف��ا ا�حكم التحكي  -

طالق بالنسبة للغ��، راف املوقع�ن عل��ا فقط، وال حجية لها ع�� اإل ، لها حجية فيما ب�ن األطغ�� ثابتة التار�خ  عادية

 غ�� ذات حجية ع�� الغ��.فتبقى  ثابتتار�خ طر�قة تكس��ا تق��ن بألن العملية التحكيمية برم��ا إذا لم 

 طرق التالية: ثابت بإحدى الة تار�خها السندات التحكيمي وتكتسب ال -



 

4 

 

،  أو سيقوم ب�ن األطراف  ثبت فيھ أن هناك نزاع تحكي�ي قائم  إذا اق��نت العملية التحكيمية بإجراء قانو�ي رس�ي  -أ

ن أجل قبول هيئة التحكيم مفيعت�� هذا اإلجراء بمثابة تار�خ ثابت لبدء التحكيم، وذلك �أن يوجھ إنذار �اتب عدل ل

لمتحاكم لاملهمة التحكيمية، أو �أن ترفع دعوى �سمية محكم، أو �أن يتم إجراء تبليغ رس�ي ملوعد جلسة التحكيم  

.....ا�خ من طرق ُيثبت    حكمة ا�ختصة بوضع إشارة دعوى بناء ع�� قرار ا�حكمصدور قرار من ا�معھ، أو من خالل  

 رس�ي. �� سند رس�ي أو محضر من خالل ذكر ذلك وجود تحكيم ا ف��

�ون  ، فيأو بصمة ع�� هذه األوراق  إمضاءبإجراءات التحكيم، و�ان لھ    إذا تو�� أحد أطراف التحكيم �عد البدء   -ب

 تحكيم تار�خ ثابت من يوم وفاة هذا ال�خص.لل

لة حدثت  يقوم بذات هذه األفعال لع  ، أنممن لھ توقيع أو بصمة أو خط إذا استحال ع�� أحد أطراف التحكيم    -ج

 من تار�خ حدوث هذه العلة. خرى، وعندها �عت�� تار��� جسمھ تمنعھ عن القيام ��ذه األفعال مرة أ
ً
 خ التحكيم ثابتا

-   
ً
بمجملإذا فالتحكيم  ي،  رس�ي  �سند  يق��ن  لم  إذا  عادي  ھ  سند  �عت��  مضمونھ،  لھ  ثبت  ثابت  ذلك   ��   بماالتار�خ 

�عامل مع محاضر جلسات التحكيم كسند   ،٢٠٠٨/ لعام  ٤السوري رقم /، إال أن قانون التحكيم  ا�حكم التحكي�ي

العادية األخرى، فقد أعطى حجية للصورة التمي�� عن السندات  حضر ا�جلسة العادية �  الضوئية  عادي بنوع من 

يثبت عكسها، و  الفقرة /ذلك  ع�� من ينكرها أن   �� ملا جاء   
ً
((ت�ون ٢٩ادة // من امل٤وفقا ماي��:  / حيث نصت ع�� 

وكال  أو  ا�حاضران  التحكيم  وطرفا  التحكيم  هيئة  أعضاء  عليھ  يوقع  بمحضر  التحكيم  جلسات  و�سلم وقائع  ؤهم، 

 إ�� �ل من الطرف�ن مالم يتفقا ع�� غ�� ذلك)). صورة منھ 

  �� فاألصل   ،
ً
يإذا أن  التحكيم  أطرافإجراءات  محاضر  حصل  عن  صورة  ع��  ممكن  ھ  و�التا��  التحكيم،  جلسات 

ألطراف التحكيم أن �ستخدموا هذه الصور كقر�نة عن مخالفة حدثت خالل إجراءات التحكيم، وع�� ا�حكمة أن 

واليك الصورة،  ��ذه  يدحضها  تنظر  أن  عليھ  بل  قيم��ا،  الصورة  هذه  لتفقد  ��ا  عليھ  احتج  الذي  الطرف  إن�ار  في 

في للمحتج خرى ال�ي يكة األ رة قو��ا باإلثبات، وذلك ع�� خالف السندات العاديو�ثبت عكسها، ح�ى تفقد هذه الصو 

 .عليھ ��ا أن ينكرها إذا �انت مجرد صورة ضوئية وعندها تفقد �ل قيمة لها

 ديوان ا�حكمة ا�ختصة ت وأوراق التحكيم �عد إيداع ا�حكم التحكي�يحجية سندا -ب

 و قلنا بمقاالت سابقة، أن ا�حكم التحكي�ي يصدر    -
ً
 ألطرافھم��ما

ً
بمجرد صدوره، وأن رفع دعوى اإلكساء أمام    ملزما

كم  ُح من  حكي�ي طا�ع اإللزام، بل إلعطائھ الطا�ع الرس�ي الذي يمكنا�حكمة ا�ختصة، ليس إلعطاء هذا ا�حكم الت

 ع�� لھ بالدعوى التحكيمية أن ي�جأ إ�� دائرة 
ً
 الطرف ا�خاسر. التنفيذ ليطلب تنفيذ هذا ا�حكم ج��ا

املادة /  
ً
التحكيم/ من  ٥٣وهذا مانصت عليھ صراحة ((تتمتع أح�  قانون  ام ا�حكم�ن الصادرة وفق حيث جاء ف��ا: 

 من قبل األطراف، أو بصفة إجبار أح�ام هذا القانون بحجية األمر املق��ي بھ
ً
�ة  ، وت�ون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائيا

، �عد إكسا��ا صيإذا رفض ا�ح�
ً
 غة التنفيذ)). وم عليھ تنفيذها طوعا

فإن  و�التا�� م،  �عت��  فيھ  املوجودة  والسندات  األوراق  و�افة  التحكي�ي  (وذا�حكم  عادية  سندات  باستجرد  ثناء  لك 

 �إشارة الدعوى أو سند السندات الرسمية ال�ي من املمكن أن ت�ون ضرور�ة التمام عملية ال
ً
تحكيم كما ذكرنا سابقا

الي�ون لها هذا التار�خ إذا تمت �ش�ل �امل إجراءها، و ت بطر�قة تؤكد تار�خ  ارتبط، ي�ون لها تار�خ ثابت إذا  يغ)التبل

 ��ذا املقال. املسألة املطروحة  كما ��لتحكيم، قيام ا تار�خيوثق عليھ كتار�خ ثابت  يت�ئ ��ا بطر�قدون اق��ا
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التحكي�ي، إذا لم    كي�ي لدى ديوان ا�حكمة ا�ختصة، هو بمثابة تار�خ ثابت ل�حكم وعليھ ي�ون إيداع ا�حكم التح  -

والسندات �� الدعوى التحكيمية من  وعليھ ي�ون ا�حكم التحكي�ي واألوراق  تؤكد أن لھ تار�خ أسبق،  يوجد طر�قة  

 ر�خ ثابت من تار�خ اإليداع. ية لها تا، �� أوراق عادلدى ديوان ا�حكمة ا�ختصةتار�خ إيداعها 

 بطالن د طرحھ ع�� ا�حكمة ا�ختصة، سواء بدعوى إكساء أو  ى العنصر األهم، أن ا�حكم التحكي�ي، بمجر و�بق  -

  ،
ً
 رسميا

ً
 �عد  ٥٣وذلك بصراحة املادة /اعت�� سندا

ً
التحكي�ي ينفذ ج��ا / من قانون التحكيم، ال�ي قالت أن ا�حكم 

نص  إكسائھ   وقد  اإلكساء،  لقرار  وليس  التحكي�ي،  ل�حكم  منحت  التنفيذية  القوة  أن  أي  التنفيذ،  قانون صيغة 

 ا�ج��ي الي�ون إال لسند تنفيذي. التنفيذ  -��: ((أ/ ع�� ماي٢٧٥�� املادة /دنية أصول ا�حاكمات امل

األخرى ال�ي �عط��ا القانون    واألوراقفيذية �� األح�ام والقرارات والعقود الرسمية وص�وك الزواج  ناد التناالس  -ب

 . ...ا�خ)). قوة التنفيذ

�عد إكسائھ من مجرد سند عادي لھ تار�خ ثابت، إ�� سند رس�ي لھ قوة تنفيذية   ، يتحول ا�حكم التحكي�ي��و�التا

 
ً
 و�نفذ ج��ا

ً
 صيغة التنفيذ.التحكيم الذي أعطاه قوة التنفيذ ا�ج��ي �عد أن يتم إكساءه قانون  ألح�ام وفقا

عاديةأما   أوراق  فتبقى  التحكيم  جلسات  ث  محاضر  تار�خ  رسمية    ابتلها  سواءالقوة  دعوى    لها،  أم  قبل  اإلكساء 

ألن   ��ا،  �عدها،  تبحث  عندما  ا�ختصة  و�ا�حكمة  التحكيمية،  العملية  سالمة  من  للتأكد  فقط  ��ا  مكن تبحث 

أمام ا�حكمة الناظرة بدعوى اإلكساء أو البطالن،    �ارهم لتوقيعهم عل��اأن يطعنوا ب�ح��ا أو إن  التحكيم  ألطراف

 هاة التوقيع للتأكد من �حتھ.وعندها تقوم ا�حكمة ا�ختصة بمضا، دون حاج��م لرفع دعوى تزو�ر وذلك

 املذكورة ��ذا املقال ماذا حول مايتعلق باملسألة  -ج

ا  - أطراف  أن  نجد  عل��ا،  ماذكر  �ل  إسقاط  و�عد  املقال،  هذا  ببداية  املذ�ورة  املسألة  إ��  هيئة  بالعودة  ف��م  بما  لتحكيم 

الدعو  بإقران  اإلطالق  ع��  يقوموا  لم  لالتحكيمية  ى  التحكيم  �انت  رسمية  وثيقة  تار�بأي  الدعوى  لهذه  ،  يصبح 
ً
ثابتا  

ً
خا

ن  زة بالدعوى التحكيمية م رسمية م��صدقة لتار�خ سابق للتحكيم (الصوري) �� بمثابة ورقة  واليمكن القول بأن الو�الة امل

 ��ذا ا�خصوص، وهو
ً
/ من قانون البينات،  ١١مانصت عليھ املادة /  املمكن االعتداد بتار�خها، وذلك ألن القانون وا�ح جدا

ت  �الة العامة و�ن �انوالو ، لسند العادي تار�خ ثابتح�ى ي�ون ل لھ تار�خ ثابتسند السند العادي � ضمون أنھ يجب أن يثبت م

  
ً
تفو�ضا أ��بالتحكيمتحمل  إال  مل،   

ً
توثيقا الو ا ال�عت��  قبل  من  املوقع  للعقد  أو  التحكيم،  �انت  ضمون  لو  أما  املعزول،  كيل 

لتم  يم،  بھ �� الدعوى التحكيمية، أو خاصة للقيام بالتحكيم مع ذكر سبب التحك و�الة خاصة سواء لتنظيم العقد املد��  

 ، و�ؤخذ التحكيم عندها تار�خھ الثابت م��ا. اد إل��ا �وسيقة رسمية لها تار�خ ثابتاالستن

�عد صدور ا�حكم  تار�خ ثابت خالل ف��ة القيام بالتحكيم، أم  ذ�ورة باملسألة السابقة، فاليوجد أي ورقة لها  أما �� ا�حالة امل

أمام  ثابت من تار�خ اإليداع، و�حق للمتضرر أحمد أن يرفع دعوى ا�عدام  التحكي�ي، وعليھ يأخذ ا�حكم التحكي�ي تار�خھ ال

 ع�� ع 
ً
 إا�حكمة مصدرة قرار اإلكساء مستندا

ً
وال علم لھ     تار�خ ثابت لھ �� أن العقد الدم �حة ا�خصومة واعتاللها، مستندا

املبھ و�أن  ا�ختار،  موط  وطن  هو  العقد   �� لو املذ�ور  صوري  العقد  ن  ف��م  بما  التحكيم  أوراق  و�ون  عزلھ،  تم  قد  كيل 

�ون تبليغ الوكيل سامر بأنھ  يداع ا�حكم ديوان ا�حكمة ا�ختصة، و ر�خ إكسندات عادية اليكتسبون التار�خ الثابت إال من تا

 هنا من املف�خ سابق لهذا التار�خ، فقد عزل �ان بتار�
ً
ذ ا�حكم  تنفيبإعطاء قرار بوقف    �ض وهذا رأينا أن تقوم ا�حكمة أوال

 
ً
ة إثبات  ى التحكيميدعو م �ستطع أطراف الوا�حكم التحكي�ي، فإذا لبالتحري عن التار�خ و�حتھ بالعقد    التحكي�ي، وثانيا

 تقوم ا�حكمة بإعالن ا�عدام قرار اإلكساء ورد طلب اإلكساء لعدم �حة ا�خصومة. ذلك، 


