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  .3، ص2004ية ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ، األزاریطة ،نبيل اسماعيل عمر ، التحكيم في المواد المدنية والتجاریة والوطنية والدول-:د: انظر - 1
فإن لم یوجد .على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة خالل الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان:"من قانون اتحكيم العماني بالقول1\45 تنص المادة - 2

وفي جميع األحوال یجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على أال تزید فترة .تحكيماتفاق وجب أن یصدر خالل اثني عشر شهرا من تاریخ بدء إجراءات ال
 .المد على ستة أشهر مالم یتفق الطرفان على مدة تزید على ذلك

 15،ص1988أحمد أبو الوفا ،التحكيم اإلختياري واإلجباري ،منشأة المعارف ،اإلسكندریة، الطبعة الخامسة ،-:د: انظر- 3
 .98، ص4القاموس المحيط ، ج: ، انظر آذلك148مختار الصحاح ، ص:  انظر - 4
 .19عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات التحكيم الداخلي والدولي،بدون تاریخ للنشر،أو مكان النشر ، ص:  انظر - 5
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اتفاق التحكيم هو االتفاق الذي یقرر فيه " بالقول 1الفقرة 10 العماني تعریفا التفاق التحكيم حيث نصت المادة م ورد في الباب الثاني من قانون التحكي- 1

." طرفاه على االلتجاء إلى التحكيم لتسویة آل أو بعض المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدیة آانت أو غير عقدیة 
 .1\10ولهذا النص مقابله أیضا في القانون المصري المادة 

  .5، ص1999 محمود مختار أحمد بریري ،التحكيم التجاري الدولي ،دار النهضة العربية،القاهرة ،-:د:انظر - 2
، 2006 عبدالعزیز عبدالمنعم خليفة ،التحكيم في منازعات العقود اإلداریة الداخلية والدولية،دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ، الطبعة األولى ، -:د: انظر - 3

  .12ص 
ة       لهذا ال - 4 ه حيث     نص ما یقابله في قوانين التحكيم العربي ادة      أو یقارب ه            203/1  تنص الم ى ان اراتي عل انون اإلم ة أن         " من الق صفة عام دین ب یجوز للمتعاق

ى                                        اق عل ا یجوز االتف ر آم م أو أآث ى محك ين عل د مع ذ عق زاع في تنفي نهم من الن شأ بي د ین ا ق یشترط في العقد األساسي أو باتفاق الحق عرض م
  ". التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة

   
د                            " من القانون البحریني على انه       233وتنص المادة    ذ عق زاع في تنفي نهم من الن شأ بي د ین ا ق ة عرض م صفة عام یجوز للمتعاقدین أن یشترطوا ب

  ". ویجوز االتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة. معين على محكمين
   

ين                أن یجوز للمتعاقدین    -1" من القانون السوري بأنه      506وتقضي المادة     یشترطوا بصفه عامة عرض ما قد ینشأ بنهم من النزاع في تنفيذ عقد مع
  ". یجوز االتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة-2على محكم واحد أو أآثر؛ 

   
يم في أي                   یجوز االتفاق ع  "من نظام التحكيم السعودي بأنه      ) 1(وتقضي المادة    ى التحك سبقًا عل اق م لى التحكيم في نزاع معين قائم، آما یجوز االتف

  ". نزاع یقدم نتيجة تنفيذ عقد معين
   

يم          . من القانون القطري بأنه یجوز االتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة              ) 190/1(وتنص المادة    ى التحك اق عل ا یجوز االتف آم
  ". لتي تنشأ من تنفيذ عقد معينفي جميع المنازعات ا

   
ى أن تحل                            "من القانون اللبناني بأنه     ) 262(وتقضي المادة    دًا ینص عل نهم بن رم بي دني المب د التجاري أو الم درجوا في العق دین أن ی یجوز للمتعاق

  ".  تفسيره بطریق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد او
   

ق                      ) 765(تنص المادة   آما   من القانون اللبناني بأن العقد التحكيمي عقد بموجبه یتفق االطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طری
  ".تحكيم شخص او عدة اشخاص

 
  .54،ص 1997هدى محمد عبدالرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم،دار النهضة العربية،-:د: انظر- 5
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تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية األمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة األحكام :"  من قانون التحكيم العماني 55  نصت المادة- 1

 ".المنصوص عليها في هذا القانون
  .12عبدالعزیز عبدالمنعم خليفة، مرجع سابق ، ص-:د: انظر - 2
 .23،ص 2006جاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،علي طاهر البياتي، التحكيم الت:انظر- 3
  .6محمود مختار أحمد بریري،مرجع سابق ، ص -:د: انظر - 4
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  .234، ص2005 طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ،-:د: انظر - 1
  .8 ص  محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق،-:د: انظر - 2
  .22 عبدالعزیز عبدالمنعم خليفة ،مرجع سابق، ص -:د: انظر- 3
 .10 محمود مختار أحمد بریري ،مرجع سابق، ص -:د: انظر- 4
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مليون شخص 16مالیين دعوى لها عالقة ب8 أشارت احصائية مرآز المساعدات القضائية في مصر إلى أن المحاآم باختالف درجاتها تنظر سنویا - 1

  .235طالب حسن موسى ،مرجع سابق ،ص-:د:راجع.  دعوى باليوم الواحد،وأغلب هذه الدعاوى الیوجد فيها محامون500ویرى القاضي 
  .10م، ص2002أحمد خليل ،قواعد التحكيم ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،-:د: انظر- 2
  .21 عبدالعزیز عبدالمنعم خليفة، مرجع سابق، ص-:د: انظر- 3
 .14سماعيل عمر،مرجع سابق، صنبيل ا-:د: انظر- 4
  .11أحمد خليل، مرجع سابق،ص -:د: انظر- 5
  .22عبدالعزیز عبدالمنعم خليفة، مرجع سابق،ص -:د: انظر- 6
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 .235طالب حسن موسى ،مرجع سابق ،ص-:د: انظر- 1
يفية تعيين المحكمين ورد المحكم واالختصاص بالدفع یعالج القانون العماني تحت الباب الثالث هيئة التحكيم من حيث عدد المحكمين وشروط المحكم وآ - 2

  ).24-15(بعدم إختصاص هيئة التحكيم واستقاللية شرط التحكيم، وصالحية الهيئة بإتخاذ االجراءات التحفظية المواد 
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ؤتمر خصائص المح             :د:انظر - 1 ة لم شرق     حمزة حداد اتجاهات حدیثة في التحكيم التجاري في الدول العربيةورقة عمل مقدم م في دول البحرالمتوسط وال ك

  .3،ص2001/ آذار 24/25 القاهرة -األوسط 
  .16 آذلك الحال في أغلب التشریعات العربية ومنها القانون األردني حيث نصت على ذلك في المادة - 2
  .19،ص 2002\2001ولى،القاهرة، حميد محمد اللهبي ،المحكم في التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة األ-:د-: انظر- 3
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 .247طالب حسن موسى ،مرجع سابق،ص-:د:انظر آذلك .105عبدالفتاح مراد،مرجع سابق،ص -:د: انظر- 1
 .48أحمد خليل، مرجع سابق ،ص-:د: انظر- 2
  .210هدى محمد عبدالرحمن،مرجع سابق،ص -:د:انظر) قرب( - 3
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 .49أحمد خليل،مرجع سابق،ص -:د: انظر- 1
  ..."ال یجوز رد المحكم إال إذا قامت ظروف تثير شكوآا جدیة حول حيدته أو استقالله:" بالقول1\18 تنص - 2
 .ومابعدها48م،ص 2002،دار الكتب القانونية،المحلة الكبرى،)دراسة تحليلية مقارنه(أبو العال علي أبو العال النمر،تكوین هيئات التحكيم -:د: انظر- 3
 .49أحمد خليل،مرجع سابق،ص-:د:انظر آذلك.85مد بریري،مرجع سابق، صمحمود مختار أح-:د: انظر- 4
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  .8،ص 1997إبراهيم أحمد إبراهيم ،التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية،الطبعة الثانية،-:د: انظر- 1
 .81،ص1987أحمد السيد صاوي ، الوسيط في قانون المرافعات ،دار النهضة العربية،:د: انظر- 2
 .29أحمد أبو الوفا ،مرجع سابق،ص-:د:انظر آذلك .27 هدى عبدالرحمن ،مرجع سابق،ص-:د:انظر- 3
 .29ابراهيم أحمد ابراهيم، مرجع سابق،ص : انظر- 4
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  .30هدى محمد عبدالرحمن،مرجع سابق،ص :د:انظر آذلك.203أحمد أبو الوفا، مرجع سابق،ص: انظر- 1
 .31المرجع السابق، ص: انظر- 2
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 .41هدى محمد عبدالرحمن،مرجع سابق،ص :انظر. 71د محمد اللهبي، مرجع سابق،ص  حمي-:د: انظر- 1
  .34إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق،ص -:د: انظر- 2
  .36أبراهيم أحمد ابراهيم،مرجع سابق،ص:راجع.أخذ المشرع السعودي في قانون التحكيم الجدید بهذه الوجهة من النظر- 3
 .177نبيل اسماعيل عمر،مرجع ،سابق،ص -:د-:انظر آذلك.36 سابق،ص  هدى محمد عبدالرحمن،مرجع- 4
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 .38 هدى عبدالرحمن،مرجع سابق،ص-:د: انظر- 1
  .77 حميد محمد اللهبي،مرجع سابق،ص-:د : انظر- 2
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 .15أحمد أبو الوفا،مرجع سابق،ص:،انظر آذلك78المرجع سابق،ص :   انظر - 1
  .85 محمود مختار أحمد بریري،مرجع سابق ،ص-:د:انظر آذلك.31 أحمد أبو الوفا ،مرجع سابق، ص-:د:انظر- 2
 .50 هدى محمد عبدالرحمن، مرجع سابق،ص-:د:انظر آذلك.89 حميد محمد اللهبي، مرجع سابق،ص -:د: انظر- 3
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 یجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه وليس على المحكم آما تنص عليه بعض التشریعات األخرى،حيث تنص اإلیداع وفقا لقانون التحكيم العماني- 1
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یحال إلى مجلس المساءلة آل قاض یخل بواجبات وظيفته أو بشرفها ،أو یسلك "على أن76تحاسبهم ،واإلجراءات التي تتبع حيال ذلك،فمثال نصت المادة 
  .......)..........سلوآا یحط من قدرها أو آرامتها ،
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