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اإلجراءات التحفظية والمؤقتة أثناء سير الخصومة التحكيمية
وفقاً لقرارات هيئة األوراق المالية اإلماراتية والكويتية

عليان مسفر العجمي
مظفر جابر الراوي
كلية القانون  -جامعة الشارقة

الشارقة  -االمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2020-01-21 :

تاريخ القبول2020-03-08 :

ملخص البحث:
تعد مسألة من يملك االختصاص باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية ذات الطبيعة المستعجلة من المسائل
المهمة في التحكيم ،نظراً لما تقوم به من دور كبير في تعزيز فعالية التحكيم في فض المنازعات ،فحرص
كل من التشريعين اإلماراتي والكويتي على أن يكون للمحكم سلطات واسعة تميزه عن غيره لتساعده بشكل
سريع وفعال على حسم النزاع ،ومنها سلطة المحكم في إتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية لحماية حقوق
ومراكز األطراف في الخصومة التحكيمية.
وتأتي أهمية هذه الدراسة على اعتبار أن التدابير المؤقتة أو التحفظية ذات أهمية كبيرة في سير خصومة
التحكيم ،كونها تحمي حقوق ومراكز أطراف اتفاق التحكيم إلى أن يتم الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم،
وكذلك في أنها تبحث اتجاهات المشرعين اإلماراتي والكويتي حول إمكانية منح المحكم سلطات واسعة في
القيام باإلجراءات الوقتية والتحفظية لضمان الحقوق والمراكز القانونية قبل إتمام عملية التحكيم ،خاصة في
قرارات هيئة األوراق المالية اإلماراتية والكويتية.
ويهدف هذه البحث إلى بيان المقصود من التدابير المؤقتة أو التحفظية ،وسلطة هيئة التحكيم في اتخاذها
بمعزل عن القضاء ،وتوضيح دور القضاء في مجال اصدارها من قبل هيئة التحكيم.
وقد اتبع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لمناسبتهما لطبيعة هذا الموضوع ،وذلك بمحاولة
تحليل كل جزئية وكل إشكالية تواجهنا من خالل الدراسة ،وعرض اآلراء والنتائج المتعلقة بموضوع
الدراسة .وتتلخص مشكلة الدراسة حول بيان مدي سلطة المحكم في إصدار التدابير المؤقتة أو التحفظية
وهل هذه السلطة مطلقة أم مقيدة.
ومن خالل البحث تم التوصل إلى عدة نتائج من أهمها إجازة كل من المشرعين اإلماراتي والكويتي
للمحكم سلطة القيام بإصدار تدابير مؤقتة أو تحفظية وفق شروط محددة وعند الضرورة ،بهدف حماية
الحقوق والمراكز القانونية أثناء حدوث منازعة يتم عرضها على هيئة التحكيم .وانتهينا إلى ضرورة أن
تختص هيئة التحكيم منذ توليها نظر منازعة التحكيم دون غيرها ،وليس لها أن تقرر عدم اختصاصها.
ويختص القضاء المستعجل بنظر اإلجراءات الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم.
الكلمات الدالة :التدابير المؤقتة أو التحفظية ،الضمان المالي ،سلطة المحكم ،القانون اإلماراتي ،القانون
الكويتي ،هيئة األوراق المالية.
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المقدمة:
تكتســب اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة مكانتهــا بحكــم أنهــا ذات طبيعــة خاصــة تعكــس
أهميتهــا ،والتــي تعــد مــن أدق القواعــد القانونيــة علــى اإلطــاق ،وتبــرز ذاتيتهــا فــي كونهــا
إجــراءات ضروريــة الســتكمال تحصيــل الحــق ،وهــي  -وإن كانــت وقتيــة وذات حجيــة مؤقتــة،
فــا يســتقيم العمــل القضائــي بدونهــا ،إذ ال يوجــد نظــام قانونــي أو قضائــي لــم يعمــل علــى تنظيمهــا
ومنحهــا أهميــة واضحــة فــي النظــام القضائــي.
ويشــكل التحكيــم أهميــة كبيــرة فــي الوقــت الحاضــر حتــى بعــد ظهــور القضــاء ،وذلــك لمــا
لــه مــن قــدرة علــى تســوية المنازعــات التجاريــة أو المدنيــة بيــن األطــراف المتنازعــة ،وكذلــك
لقــدرة التحكيــم علــى جبــر الضــرر مــن خــال مــا يتــم الحكــم بــه مــن تعويــض للطــرف الــذي يثبــت
أمــام المحكــم أنــه متضــرر مــن العالقــة محــل النــزاع .وقــد تقتضــي فــي بعــض األحيــان ظــروف
وطبيعــة النــزاع المتفــق بشــأنه علــى التحكيــم اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة أو تحفظيــة ،ســواء قبــل تشــكيل
هيئــة التحكيــم أو أثنــاء ســير إجــراءات التحكيــم ،وذلــك لحمايــة الحقــوق والمراكــز القانونيــة.
وتعــد مســألة مــن يملــك االختصــاص باتخــاذ التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة ذات الطبيعــة
المســتعجلة مــن المســائل المهمــة فــي التحكيــم ،نظــراً لمــا تقــوم بــه مــن دور كبيــر فــي تعزيــز
فعاليــة التحكيــم فــي فــض المنازعــات ،إذ إن األصــل فــي فــض المنازعــات بجميــع أنواعهــا هــو
اللجــوء إلــى القضــاء الرســمي فــي الدولــة ،وهــذا حــق مكفــول للجميــع بموجــب أغلــب التشــريعات،
وباألخــص فــي كل مــن التشــريعين اإلماراتــي والكويتــي ،الذيــن حرصــا علــى أن يكــون للمحكــم
فــي عمليــة التحكيــم ســلطات واســعة يتميــز بهــا عــن غيــره تســاعده بشــكل ســريع وفعــال لحســم
النــزاع ،ومنهــا ســلطة المحكــم فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة لحمايــة حقــوق ومراكــز
األطــراف فــي العمليــة التحكيميــة.
ولكــن بالرغــم مــن ذلــك ،إال أن الناحيــة العمليــة فــي بعــض األحيــان تحــول دون تمكيــن هيئــة
التحكيــم مــن اتخــاذ إجــراءات وقتيــة أو تحفظيــة تجــاه األشــخاص الغيــر طــرف فــي خصومــة
التحكيــم ،حيــث ال يملــك المحكمــون ســلطة فعليــة أو قانونيــة تجاهــه ،فضـاً عــن أن هيئــة التحكيــم
تفتقــد ســلطة الجبــر التــي تلــزم لتنفيــذ اإلجــراء الوقتــي أو التحفظــي ،ســواء باإلكــراه تجــاه
األشــخاص أو بالتنفيــذ الجبــري علــى أموالهــم.

مشكلة البحث :
تتلخــص مشــكلة الدراســة حــول بيــان مــدي ســلطة المحكــم فــي إصــدار التدابيــر المؤقتــة أو
التحفظيــة لمــا قــد تقتضيــه طبيعــة النــزاع أو ظروفــه ومالبســاته مــن ســرعة اتخــاذ مثــل هــذه
التدابيــر وفقــا لقــرارات هيئــة األوراق الماليــة اإلماراتــي رقــم  1لســنة  ،2001ونظــام التحكيــم فــي
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( ) 618 - 649

هيئــة أســواق المــال الكويتيــة الصــادر بالقــرار رقــم  72لســنة  2015بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة
لقانــون هيئــة أســواق المــال الكويتــي رقــم  7لســنة  ،2010لتجنــب أطــراف النــزاع أيــة ضــرر
قــد يلحــق بأحدهــم ،وهــل هــذه الســلطة مطلقــة أم مقيــدة ،وبيــان مواطــن الضعــف والقــوة فــي كال
النظاميــن ومعالجتهــا مــن خــال التوصيــات .كمــا أن هــذه التدابيــر وإن كان قــد اســتقر العمــل فيهــا
بالنســبة للقضــاء ،إال أنهــا بالنســبة لنظــام التحكيــم مازالــت محــل جــدل فقهــي وتشــريعي وقضائــي.
كمــا تكمــن مشــكلة الدراســة فــي التعــرف علــى مــدى ســلطة المحكــم فــي إصــدار أوامــر خاصــة
بالتدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة فــي المنازعــات المتفــق بشــأنها علــى التحكيــم .

أسئلة البحث :
وتأتى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت اآلتية:
1 .ماهية التدابير المؤقتة أو التحفظية؟
2 .هل يجوز لهيئة التحكيم اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية بمعزل عن القضاء؟
3 .مــا هــو األثــر المترتــب علــى منــح هيئــة التحكيــم ســلطة اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو
التحفظيــة؟
4 .هــل للقضــاء دور فــي مجــال اصــدار التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة مــن قبــل هيئــة
التحكيــم؟

أهمية البحث:
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة علــى اعتبــار أن التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ذات أهميــة كبيــرة
فــي ســير خصومــة التحكيــم ،كونهــا تحفــظ وتحمــي حقــوق ومراكــز أطــراف اتفــاق التحكيــم
القانونيــة إلــى أن يتــم الفصــل فيهــا مــن قبــل هيئــة التحكيــم ،وذلــك مــن خــال بيــان الــدور الوظيفــي
لهيئــة التحكيــم باتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر وآليــة تنفيذهــا.
وكذلــك تكمــن أهميــة الدراســة فــي أنهــا تبحــث فــي اتجاهــات المشــرعين اإلماراتــي والكويتــي
نحــو إمكانيــة منــح المحكــم ســلطات واســعة فــي القيــام باإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة مــن أجــل
ضمــان الحقــوق والمراكــز القانونيــة قبــل إتمــام عمليــة التحكيــم ،خاصــة فــي قــرارات هيئــة
األوراق الماليــة اإلماراتيــة والكويتيــة .
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أهداف البحث:
تهدف الدراسة إلى إبراز مجموعة من النقاط أهمها:
1 .بيان المقصود من التدابير المؤقتة أو التحفظية.
2 .بيــان الــرأي القانونــي والفقهــي وأحــكام القضــاء حــول ســلطة هيئــة التحكيــم فــي اتخــاذ
التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة.
3 .بيــان اإلمكانيــة مــن عدمهــا فــي اتخــاذ هــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة بمعــزل عــن
القضــاء.
4 .بيــان األثــر المتوقــع فــي حالــة منــح هيئــة التحكيــم ســلطة اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو
التحفظيــة.
5 .توضيــح دور القضــاء فــي مجــال اصــدار التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة مــن قبــل هيئــة
التحكيــم.

نطاق البحث :
ينحصــر نطــاق البحــث حــول دراســة مفهــوم اإلجــراءات التحفظيــة والمؤقتــة الخاصــة وكيفيــة
تحقيــق التــوازن بيــن طرفــي الخصومــة عنــد األمــر بهــا الخــاص ،كذلــك ســندرس مســألة مــدى
ســلطة المحكــم فــي اتخــاذ هــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ،ودور القضــاء فــي تنفيذهــا ،وســوف
يقتصــر نطــاق البحــث مــن حيــث الموضــوع علــى مــا تضمنتــه نصــوص القانونيــن اإلماراتــي
والكويتــي واإلشــارة إلــى بعــض القوانيــن كالقانــون المصــري وأحــكام القضــاء اإلماراتــي
والكويتــي.

منهجية البحث :
نظــراً ألهميــة هــذا الموضــوع ،اعتمدنــا المنهــج الوصفــي التحليلــي والمنهــج المقــارن
لمناســبتهما لطبيعــة البحــث الحالــي ،وذلــك بمحاولــة تحليــل كل جزئيــة وكل إشــكالية تواجهنــا
مــن خــال الدراســة ،وعــرض اآلراء والنتائــج المتعلقــة بموضــوع البحــث ،وذلــك للتعــرف علــى
ســلطة المحكــم فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ،واعتمــاد المنهــج المقــارن بيــن القانونيــن
اإلماراتــي والكويتــي مــع اإلشــارة إلــى موقــف بعــض القوانيــن كالقانــون المصــري ،وبيــان موقــف
القضــاء فــي هــذا الشــأن.
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الدراسات السابقة :
1 .عبــد المنعــم زمــزم ،اإلجــراءات التحفظيــة والوقتيــة قبــل أثنــاء وبعــد خصومــة التحكيــم،
ويتعلــق بخصومــة التحكيــم بصفــة عامــة واإلجــراءات التحفظيــة والوقتيــة بشــكل عــام،
ولــم يتطــرق لهــذه اإلجــراءات فــي ســوق األوراق الماليــة.
2 .علــي الشــحات الحديــدي ،التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة فــي التحكيــم االختيــاري ،كذلــك
تطــرق الــى االحــكام التحفظيــة دون التطــرق اليهــا فــي ســوق األوراق الماليــة ،فــي حيــن
خصــص هــذا البحــث علــى دراســة اإلجــراءات التحفظيــة والوقتيــة فــي أســواق المــال
اإلماراتيــة والكويتيــة.

خطة البحث:
سنتناول بالبحث موضوع الدراسة وفقا ً للتقسيم التالي:
المبحث األول :مفهوم التدابير المؤقتة أو التحفظية.
المطلب األول :ماهية التدابير المؤقتة أو التحفظية،
المطلب الثاني :التوازن بين طرفي الخصومة عند األمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية
المبحث الثاني :أحكام اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية.
المطلب األول :سلطة المحكم في اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية.
المطلب الثاني :دور القضاء في تنفيذ التدابير المؤقتة أو التحفظية.
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المبحث األول :مفهوم التدابير المؤقتة أو التحفظية
تعتــرض خــال إجــراءات التحكيــم بعــض المســائل التــي تحتــاج القيــام باتخــاذ إجــراء وقتــي
أو تحفظــي لحيــن الفصــل فــي النــزاع المعــروض أمــام هيئــة التحكيــم ،مــن أجــل حمايــة المراكــز
والحقــوق القانونيــة وذلــك لوجــود تخــوف مــن أحــد طرفــي النــزاع مــن ضيــاع حقــه الــذي يطمــح
مــن خــال عمليــة التحكيــم الحصــول عليــه ،وبالتالــي فهــو يلفــت نظــر المحكــم إلــى ضــرورة اتخــاذ
اإلجــراءات المناســبة (((.
وهــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة تهــدف إلــى ضمــان الحصــول علــى الحــق محــل النــزاع
كونهــا تمثــل أهميــة فــي حمايــة حقــوق أطــراف التحكيــم مــن جميــع األخطــار التــي قــد تصيبهــا(((،
األمــر الــذي يســتوجب الســرعة فــي البــت فيهــا لصفتهــا االســتعجالية ،وأن الحكــم الــذي يصــدر
فيهــا ذو صفــة مؤقتــة يمكــن الرجــوع عنــه أو تعديلــه مــن الجهــة التــي أصدرتــه.
ويتطلــب البحــث فــي موضــوع الدراســة التطــرق أوالً إلــى ماهيــة التدابيــر المؤقتــة والتحفظيــة
(المطلــب األول) .ثــم نتطــرق إلــى بيــان التــوازن بيــن طرفــي الخصومــة عنــد األمــر بالتدابيــر
المؤقتــة أو التحفظيــة وتطبيقاتهــا (المطلــب الثانــي).
المطلب األول :ماهية التدابير المؤقتة والتحفظية
يغلــب علــى تعريــف اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة طابــع التأقيــت أو التحفظ ،تتخــذه المحكمة
المختصــة بنــاء علــى طلــب أحــد األطــراف المتنازعيــن ،لحيــن البــت النهائــي فــي النــزاع ،وهــي
ذات طبيعــة ال تحتمــل أن تبقــى بــدون تفعيــل مــن قبــل القضــاء لحيــن البــت فــي موضــوع النــزاع،
وقــد ضمنهــا المشــرع فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وقانــون التحكيــم ،دون أن يعرِّ فها،
بــل اكتفــى فــي تعييــن الدعــاوى التــي لهــا حكــم بوصفهــا بصفــة االســتعجال((( .ونتنــاول تعريــف
اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة فيمــا يلــى:
أوالً -التعريف الفقهي:
يعرفهــا البعــض علــى أنهــا تدابيــر عاجلــة أو احتياطيــة تعريفـا ً لوظيفتهــا ،حيــث تهــدف إلــى
((( إبراهيم سعد ،القانون القضائي الخاص ،الجزء األول ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،بدون تاريخ ،ص .370
((( حفيظة السيد الحداد ،مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية في المنازعات
الخاصة الدولية المتفق بشأنها على التحكيم ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2000 ،ص .181
((( معوض عبد التواب ،الوسيط في قضاء األمور المستعجلة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1987 ،ص .14علي
الشحات الحديدي ،التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم االختياري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1997 ،ص
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تحقيــق حمايــة وقتيــة للحــق لســد النقــص فــي وســائل الحمايــة العاديــة ،ألنهــا وســائل تهــدف إلــى
حمايــة مصالــح عاجلــة ال يتســنى حمايتهــا بالطــرق العاديــة بســبب بــطء اإلجــراءات وخطــر
التأخيــر الــذي ينتــج عــن اتبــاع الطــرق العاديــة للقضــاء المدنــي العــادي أو انتظــار هيئــة التحكيم(((.
ويعرفهــا آخــرون بأنهــا نظــام أنشــأه المشــرع للتوفيــق بيــن اعتباريــن :األول :يتمثــل بحســن
ســير القضــاء وتمكيــن الخصــوم مــن إثبــات مــا ي ّدعونــه أو تقديــم دفوعهــم ،واالعتبــار الثانــي:
يتمثــل فــي أن تأخيــر الفصــل فــي الدعــوى يكــون ســببا ً فــي اإلضــرار بمصالــح الخصــوم ،وأن
مقتضــى هــذا النظــام هــو إســعاف الخصــوم بأحــكام ســريعة قابلــة للتنفيــذ الجبــري ،واألهــم هــو
اعتبــارات ومتطلبــات األمــن والســكينة والتعايــش المشــترك ،وهــذه األحــكام تضــع الخصــوم فــي
صــل فــي أصــل الحــق((( .والتدابيــر التحفظيــة تعنــي تلــك اإلجــراءات التــي
مركــز مؤقــت حتــى يُف َ
ً
يتــم اتخاذهــا علــى أمــوال المدعــى عليــه حفاظـا علــى حــق المدعــي إلــى حيــن الفصــل فــي الدعــوى
وإصــدار قــرار التحكيــم النهائــي .فــي حيــن أن التدابيــر المؤقتــة التــي تســبق صــدور الحكــم فتهــدف
إلــى المحافظــة علــى حقــوق المدعــي بصــورة مؤقتــة ،وال تمــس الحــق األصلــي كإثبــات وقائــع
معينــة يــراد اإلرتــكان إليهــا فــي دعــوى ســترفع مســتقبالً وتتخــذ كل منهمــا قبــل الدخــول فــي
الدعــوى األصليــة (((.
ولقــد جــرت العــادة علــى اســتخدام تعبيــر (التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة) علــى أســاس أنهمــا
مترادفــان ،إال أنــه يوجــد هنــاك مــن يفــرق فــي المدلــول بيــن التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة،
فالبعــض يعــرف التدابيــر المؤقتــة بأنهــا "التدابيــر العاجلــة أو االحتياطيــة والتــي تهــدف إلــى تحقيق
حمايــة وقتيــة لســد النقــص فــي وســائل الحمايــة العاديــة" .أمــا التدابيــر التحفظيــة فهــي التدابيــر
التــي تهــدف إلــى ســد النقــص أو القصــور فــي وســائل حمايــة الحــق العاديــة ،مــن خــال االحتيــاط
لحــق يخشــى زوال الدليــل عليــه عنــد حــدوث نــزاع حولــه فــي المســتقبل(((.
فالتدابيــر المؤقتــة الهــدف منهــا توفيــر حمايــة بديلــة تحــل مؤقتــا ً محــل الحمايــة القضائيــة
والتنفيذيــة العاديــة فــي انتظــار الحــل النهائــي ،ومنهــا :النفقــة الوقتيــة التــي يحكــم بهــا مؤقتـا ً إلــى
أن يصــدر حكــم فــي موضــوع النفقــة المقــررة ،والتعويــض المؤقــت الــذي يحكــم بــه إلــى أن يتــم
((( عبد المنعم زمزم ،اإلجراءات التحفظية والوقتية قبل أثناء وبعد خصومة التحكيم ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2007ص  .3إبراهيم سعد ،القانون القضائي الخاص ،مرجع سابق ،ص .370
((( أمينة نمر ،مناط االختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1967 ،ص .17
((( مظفر جابر الراوي ،اتفاقية عمان للتحكيم التجاري لسنة  ،1987دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،الطبعة
األولى ،2012 ،ص .132
((( أبو العال النمر ،النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2007ص .19
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الفصــل فــي دعــوى المســؤولية وتحديــد التعويــض بصفــة نهائيــة ،وهــذه التدابيــر المؤقتــة ال ترمــي
إلــى الفصــل فــي موضــوع النــزاع األصلــي ،بــل الحصــول علــى حمايــة لحقــوق يخشــى ضياعهــا
أو التأثيــر فــي مراكزهــا القانونيــة ،فالقــرار الصــادر بهــا ال يقيــد القاضــي أو المحكــم عنــد الفصــل
فــي الموضــوع .
أمــا التدابيــر التحفظيــة فهــي التــي تحافــظ علــى الحــق لضمــان وجــوده فــي المســتقبل ،وتكفــل
وجــود الحــق عندمــا يصــدر حكــم فــي الموضــوع ،ومثالهــا الحجــز التحفظــي الــذي يهــدف إلــى
المحافظــة علــى أمــوال المديــن ويتيــح للدائــن بعــد الحصــول علــى حكــم بثبــوت الحــق وصحــة
الحجــز اســتيفاء حقــه اختيــاراً أو جبــراً ،وتهــدف هــذه التدابيــر التحفظيــة إلــى المحافظــة علــى حــق
أو عيــن إلــى أن يفصــل فــي الموضــوع (((.
وبذلــك تختلــف التدابيــر التحفظيــة عــن التدابيــر الوقتيــة بعــدم تحقيــق اإلشــباع الفــوري
لمصلحــة الطالــب ،كمــا يحــدث فــي التدابيــر المؤقتــة وذلــك ألنهــا تمثــل حمايــة لحــق فــي المســتقبل
والمحافظــة عليــه.
فهــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة تكــون دائم ـا ً مســتعجلة تبعيــة ومؤقتــة متوقــف مصيرهــا
علــى مضمــون القــرار التحكيمــي النهائــي ،كمــا تتجلــى أهميــة هــذه التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة
بالنســبة للمنازعــات التحكيميــة فــي تفــادي البــطء الــذي قــد يــازم إجــراءات التحكيــم إلــى أن يتــم
الفصــل فــي موضــوع النــزاع ،كــون أن بعــض القضايــا تتطلــب إجــراءاً فوري ـا ً وســريعاً ،كمــا
أن الغايــة مــن هــذه التدابيــر هــي غايــة وقائيــة لحمايــة الطالــب مــن ضــرر محتمــل وليــس إزالــة
ضــرر حــال ،كمــا يــؤدي اتخــاذ هــذه اإلجــراءات بمعرفــة هيئــات التحكيــم إلــى االقتصــاد فــي
الوقــت والنفقــات فض ـاً عــن تخفيــف العــبء عــن القضــاء(((.
وعلــى ذلــك ،فــإن طلــب التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة تقتضــي الحاجــة إلــى وجــود ضــرورة
تدفــع طالــب هــذه التدابيــر إلــى طلبهــا مــن المحكــم ،هــذه الضــرورة تتمثــل فــي الحفــاظ علــى حــق
يخشــى ضياعــه ،أو الحفــاظ علــى مســتندات تشــكل أصــل الحــق يخشــى ضياعهــا أيض ـا ً أو غيــر
ذلــك مــن الظــروف .ويعتبــر مــن قبيــل التدابيــر التحفظيــة والمؤقتــة الحجــز التحفظــي علــى أمــوال
أحــد الطرفيــن أو منعــه مــن الســفر ،علــى أنــه ال يجــوز اللجــوء إلــى هيئــة التحكيــم الســتصدار
تدابيــر تحفظيــة إال بعــد البــدء بإجــراءات التحكيــم(((.
((( مهند أحمد الصانوري ،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص ،دار الثقافة ،األردن ،الطبعة األولى،
 ،2005ص .103
((( نبيل إسماعيل عمر ،التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
 ،2004ص .79
((( مظفر جابر الراوي ،اتفاقية عمان للتحكيم التجاري لسنة  ،1987مرجع سابق ،ص  .136وسنقوم ببيان هذه
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ثانياً -التعريف التشريعي:
رغــم نــص المشــرع االتحــادي علــى إمكانيــة اتخــاذ هــذه التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة ،إال أنــه
لــم يعرفهــا ،وإنمــا تــرك أمــر تعريفهــا للفقــه والقضــاء ،واكتفــى بــأن جعــل ذلــك مســألة جوازيــه
لهيئــة التحكيــم تقــدر مــا تــراه مناســب مــن تدابيــر مؤقتــة أو تحفظيــة ،ســواء مــن تلقــاء نفســها أو
بطلــب مــن الخصــوم ،وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة ( )21مــن القانــون االتحــادي اإلماراتــي
رقــم  6لســنة  2018بشــأن التحكيــم وفــرق بيــن اختصــاص هيئــة التحكيــم العــام ،وهــو مــا نصــت
عليــه المــادة ( ،)18وبيــن مــا نصــت عليــه المــادة ( )21المتعلقــة باالختصــاص الخــاص للهيئــة (((.
إال أن المشــرع اإلماراتــي أعطــى لهيئــة التحكيــم فــي ﻨﻅﺎﻡ التحكيــم فــي ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ
ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ســلطة إصــدار أوامــر ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ .حيــث قــررت المــادة ( )20منــه
بأنــه" :يجــوز للجنــة أن تأمــر أيـا ً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ تدبيــر وقتــي
مؤقــت تــراه ضروريـا ً لموضــوع النــزاع."......
كمــا قــرر المشــرع الكويتــي فــي المــادة ( )3 - 13مــن نظــام التحكيــم بهيئــة أســواق المــال
الكويتــي ،إعطــاء هيئــة التحكيــم ســلطة نظــر المســائل المســتعجلة المتصلــة بموضــوع النــزاع
المنظــور أمامهــا ،ولكــن مــا لــم يتفــق األطــراف علــى خــاف ذلــك.
ويمكــن القــول مــن الصعوبــة وضــع تعريــف جامــع مانــع للتدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة،
نظــراً لتعــدد أشــكال الحمايــة التــي توفرهــا هــذه التدابيــر للخصــوم فــي عمليــة التحكيــم(((.
ونــرى أن التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تصــدر عــن
الجهــة التحكيميــة المختصــة طلب ـا ً مــن أحــد أطــراف النــزاع ،بهــدف حمايــة حقــه الــذي يخشــى
ضياعــه لحيــن البــت فــي النــزاع الماثــل أمامهــا ،وهــو إجــراء وقتــي تقــوم بــه الســلطة المختصــة
بهــدف حمايــة حقــوق الخصــوم أو أطــراف النــزاع لحيــن الفصــل فــي النــزاع المعــروض أمامهــا.

التدابير بشكل تفصيلي تباعاً.
((( نصت المادة ( )2 / 18بقولها - 2" :لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب أحد األطراف أو بناء على طلب
هيئة التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية وفقا ً لما يراه ضروريا ً إلجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة ،سواء
قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك اإلجراءات" .كذلك نصت المادة ( )1 / 21على االختصاص
الخاص لهيئة التحكيم للتدابير التحفظية والمؤقتة بقولها - 1":مع مراعاة أحكام المادة ( )18من هذا القانون ،ما
لم يتفق األطراف على خالف ذلك ،يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من األطراف أو من تلقاء نفسها إن
تأمر أيا ً منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع."....
((( أبو العال علي النمر ،النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم ،مرجع سابق ،ص .15
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المطلب الثاني :التوازن بين طرفي الخصومة عند األمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية
تعــد التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة بمثابــة صــورة مــن صــور الحمايــة القانونيــة للحقــوق
واســتقراراً للمراكــز القانونيــة ،ســواء فــي الخصومــة القضائيــة أو فــي خصومــة التحكيــم ،وقــد
حــاول المشــرع اإلماراتــي تحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة طرفــي الخصومــة عنــد اتخــاذ أي مــن
هــذه التدابيــر.
فقــد قــرر المشــرع اإلماراتــي بإمكانيــة األمــر بتدبيــر وقتــي أو تحفظــي ،إذا كانــت مصلحــة
أحــد األطــراف عرضــة لإلصابــة بضــرر جســيم مــن الصعــب تداركــه لــو تــم االنتظــار لحيــن
الحصــول علــى الحمايــة القانونيــة بالطريــق العــادي للتقاضــي كســماع شــهود أو توقيــع حجــز
تحفظــي ،حيــث نصــت المــادة ( )20مــن قــرار هيئــة األوراق الماليــة والســلع اإلماراتيــة ﺭﻗﻡ 1
لســنة  2001بأنــه" :يجــوز للجنــة أن تأمــر أيـا ً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ
تدبيــر وقائــي مؤقــت تــراه ضروري ـا ً لموضــوع النــزاع ،ولهــا أن تطلــب تقديــم ضمــان مناســب
فيمــا يتعلــق بالتدبيــر المتخــذ" .وكذلــك فــي المادتيــن ( )21 ،18مــن القانــون اإلماراتــي اإلتحــادي
رقــم  6لســنة  2018بشــأن التحكيــم ،ومــن جانــب آخــر لهيئــة التحكيــم أن تطلــب تقديــم ضمــان
مالــي كافــي لتغطيــة نفقــات التدبيــر الــذي تأمــر بــه .أمــا المشــرع الكويتــي ،فقــد أقــر هــذا الحكــم
فــي المــادة ( )3 - 13مــن نظــام التحكيــم بهيئــة أســواق المــال الكويتــي بقولهــا" :لهيئــة التحكيــم
نظــر المســائل المســتعجلة المتصلــة بالنــزاع المنظــور أمامهــا ،مالــم يتفــق األطــراف علــى خــاف
ذلــك" .وســوف نتنــاول دراســة الضمــان المالــي والتطبيقــات لهــذه التدابيــر فيمــا يلــي :
أوالً -الضمان المالي:
مــن منطلــق رغبــة المشــرع فــي المحافظــة علــى تــوازن المصالــح بيــن الخصــوم ،وذلــك
مــن خــال حمايــة الخصــم الصــادر ضــده اإلجــراء الوقتــي أو التحفظــي عــن طريــق إلــزام طالــب
هــذه اإلجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة بتقديــم ضمــان مالــي ،حيــث نصــت المــادة ( )20مــن قــرار
هيئــة األوراق الماليــة بأنــه" :يجــوز للجنــة أن تأمــر أيـا ً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا
– باتخــاذ تدبيــر وقائــي مؤقــت تــراه ضروري ـا ً لموضــوع النــزاع ،ولهــا أن تطلــب تقديــم ضمــان
مناســب فيمــا يتعلــق بالتدبيــر المتخــذ"(((.
ويتضــح مــن هــذا النــص أن الهــدف مــن طلــب الضمــان المالــي قبــل األمــر بالتدابيــر المؤقتــة
والتحفظيــة ،هــو لتغطيــة نفقــات اإلجــراء المطلــوب اتخــاذه ،باإلضافــة لتفــادي مخاطــر التعســف
((( كما نصت المادة ( )2 / 21من القانون اإلتحادي رقم  6لسنة  2018بشأن التحكيم على أن "لهيئة التحكيم أن تلزم
طالب األمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير ،ولها أيضا ً إلزامه بتحمل
كافة األضرار الناجمة عن تنفيذ هذه األوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت الحق عدم أحقيته في إستصدارها".
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فــي طلــب التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ،وضمــان تعويــض األضــرار التــي يمكــن أن تلحــق
بالطــرف الصــادر ضــده هــذه التدابيــر(((.
أمــا المشــرع الكويتــي ،فلــم ينــص علــى الضمــان المالــي فــي نظــام التحكيــم بهيئــة أســواق
المــال الكويتيــة ،وبالرغــم مــن ذلــك يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تأمــر بتقديــم ضمــان مالــي فــي حالــة
اتخــاذ اإلجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة ،وذلــك اســتناداً للمــادة ( )193مــن قانــون المرافعــات التــي
نصــت علــى أن..." :يكــون النفــاذ المعجــل فــي الحــاالت الــواردة فــي الفقــرات أ وب وج بغيــر
كفالــة ،مــا لــم ينــص فــي الحكــم أو األمــر علــى تقديــم الكفالــة .((("...حيــث تلتــزم هيئــة التحكيــم
بالقواعــد اإلجرائيــة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ،وذلــك فيمــا لــم يــرد فيــه نــص أو
حكــم فــي نظــام التحكيــم فــي هيئــة أســواق المــال الكويتيــة(((.
وقــد تقتضــي طبيعــة وظــروف النــزاع الــذي يتــم عرضــه علــى هيئــة التحكيــم ضــرورة قيــام
المحكــم باتخــاذ بعــض التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة حفاظ ـا ً علــى تــوازن العالقــات القانونيــة بيــن
األطــراف أثنــاء القيــام بعــرض النــزاع علــى هيئــة التحكيــم ،وترتيبــا ً لذلــك فإنــه يمكــن لهيئــة
التحكيــم ،بنــاء علــى طلــب مــن أحــد طرفــي التحكيــم أن تقــوم بتعييــن حــارس علــى الحــق المتنــازع
فيــه ،أو القيــام بإيــداع البضائــع المتنــازع عليهــا فــي يــد مؤتمــن مــن الغيــر ،أو التحفــظ علــى دفاتــر
ومســتندات كانــت بحــوزة أحــد طرفــي النــزاع ،أو تســليم المســتندات إلــى خبيــر يتــم إنتدابــه مــن
جانــب هيئــة التحكيــم(((.

((( أبو العال علي النمر ،النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم ،مرجع سابق ،ص .101
((( تنص المادة ( )193من قانون المرافعات الكويتي رقم  38لسنة  1980على أن" :لنفاذ المعجل واجب بقوة
القانون في األحوال اآلتية:
ً
األحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت.
األحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن تسليم الصغير أو رؤيته.
األوامر الصادرة على العرائض واألحكام الصادرة في التظلم منها.
األحكام الصادرة في المواد التجارية.
يكون النفاذ المعجل في الحاالت الواردة في الفقرات أ وب وج بغير كفالة ،ما لم ينص في الحكم أو األمر على
تقديم الكفالة ،أما الحالة الواردة في الفقرة د ،فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة".
((( انظر :المادة ( )3 - 9من كتاب انفاذ القانون من القرار رقم  72لسنة  2015بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون هيئة
أسواق المال الكويتي رقم  7لسنة .2010
((( يوسف حسني الحر ،صالحية اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في األعمال التحكيمية ،رسالة ماجستير ،جامعة
الشرق األوسط ،المملكة األردنية الهاشمية ،2015 ،ص .120
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ثانياً :تطبيقات التدابير المؤقتة أو التحفظية:
تصنــف اإلجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة إلــى إجــراءات مــن شــأنها أن تتخــذ لحمايــة األدلــة
التــي يمكــن للمدعــى أن يســتند إليهــا فــي إثبــات دعــواه مســتقبالً أمــام المحكمــة أو هيئــة التحكيــم،
وكذلــك يمكــن اتخــاذ هــذه اإلجــراءات إلمكانيــة تنفيــذ الحكــم موضــوع النــزاع ،إذا مــا صــدر
لصالــح المدعــي طالبهــا ،أو أن تتخــذ لحمايــة الحــق مــن الضــرر(((.
ولــم يتطــرق المشــرع اإلماراتــي فــي قــرار هيئــة األوراق الماليــة والســلع لهــذه اإلجــراءات
الوقتيــة أو التحفظيــة التــي يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تأمــر بهــا ،وهــو ذات النهــج الــذى اتبعــه
المشــرع الكويتــي فــي نظــام التحكيــم لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة .وعليــه يتعيــن علينــا الرجــوع
إلــى القانــون االتحــادي اإلماراتــي رقــم ( )6لســنة  ،2018وقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة
الكويتــي رقــم  38لســنة  1980فــي البــاب الثانــي عشــر الخــاص بالتحكيــم.
وقــد نصــت المــادة ( )21مــن القانــون االتحــادي اإلماراتــي رقــم ( )6لســنة  2018بشــأن
التحكيــم ،علــى بعــض األمثلــة علــى مثــل هــذه التدابيــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر وهــي:
1 .األمر بالمحافظة على األدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع.
2 .اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للحفــاظ علــى البضائــع التــي تشــكل جــزءاً مــن موضــوع النــزاع،
مثــل األمــر بإيداعهــا لــدى شــخص ثالــث أو بيــع البضائــع المعرضــة للتلــف.
3 .المحافظة على الموجودات واألموال التي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار الحق.
4 .إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع.
5 .األمــر بالقيــام بإجــراء لمنــع حــدوث ضــرر حــال أو وشــيك أو مســاس بعمليــة التحكيــم،
أو األمــر باالمتنــاع عــن القيــام بإجــراء يمكــن أن يســبب الضــرر أو المســاس بالتحكيــم.
أمــا المشــرع الكويتــي ،فقــد قــرر فــي المــادة ( )31مــن قانــون المرافعــات رقــم  38لســنة
 1980أن قاضــي األمــور المســتعجلة يختــص بالمســائل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات
الوقــت وأيض ـا ً بمنازعــات التنفيــذ الوقتيــة(((.

((( عبد المنعم زمزم ،مرجع سابق ،ص  136وما بعدها.
((( نصت المادة ( )31من ذات القانون "يندب في مقر المحكمة الطلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية
ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في االمور اآلتية :المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات
الوقت.".....
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ويتبيــن مــن ممــا ســبق ،أن المشــرع الكويتــي لــم يحصــر المســائل المســتعجلة التــي تفصــل
فيهــا هيئــة التحكيــم ،وهــذا علــى عكــس مــا قــرره المشــرع اإلماراتــي الــذي نــص علــى بعــض
الحــاالت علــى ســبيل الحصــر.
ويستدعي تطبيق التدابير المؤقتة والتحفظية بعض اإلجراءات التي تضمن تطبيقها وأقرتها
غالبية التشريعات ومنها التشريعين اإلماراتي والكويتي ويمكن إيجازها وفقا ً لما يلي:
1.إجراءات تهدف إلى المحافظة على األدلة:
مــن المتوقــع أن يقــوم المدعـ َي عليــه بحجــب األدلــة أو التالعــب فيهــا أو إخفاؤهــا أو تدميرهــا
إذا مــا توقــع أن تكــون فــي غيــر صالحــه عنــد تحريــك دعــوى مــن قبــل خصمــه ضــده قبــل رفــع
دعــوى أمــام القضــاء أو تحريــك منازعــة تحكيــم .ولكــن األكثــر توقعـا ً أن يقــوم علــى محاولــة إخفاء
األدلــة أو التقليــل مــن أثرهــا عنــد تقديمهــا أو طلبهــا مــن قبــل القضــاء عنــد الفصــل فــي أصــل
النــزاع ،وهنــا تثــور مســألة هــل يمكــن للخصــم االنتظــار لحيــن الفصــل فــي النــزاع والوصــول
لطلــب البينــات واألدلــة بعــد مــدة طويلــة مــن تحريــك النــزاع وعلــم المدعــى عليــه بخطــة المدعــى
ومــا ســيقدمه مــن بينــات ،وخاصــة أن اإلجــراءات أمــام المحكمــة تفــرض علــى المدعــي حصــر
بينتــه قبــل الوصــول إلــى القضــاء ،وهــي مــن شــروط قبــول الدعــوى واســتالمها .وقــد تكــون هــذه
األدلــة محــل تغييــر نتيجــة لظــروف طبيعيــة ال دخــل للمدعــى عليــه فيهــا ،شــأنها أن تؤثــر فــي
مركــز الدعــوى لغيــر صالــح المدعــي .وهنــا تظهــر الحاجــة التخــاذ اإلجــراء الوقتــي أو التحفظــي
لحمايــة األدلــة ،وبالتالــي بقــاء األدلــة قائمــة ثابتــة ال تغييــر فيهــا حتــى يطلــع القضــاء ويحكــم
فيهــا((( .ومــن هــذه اإلجــراءات:
•دعــوى إثبــات الحالــة ،كطلــب إثبــات حالــة أرض غارقــة بالميــاه ألن التأخــر فــي إثبــات
ذلــك يــؤدي إلــى جفــاف األرض وضيــاع معالــم الغــرق (((.
•دعــوى ســماع شــاهد يخشــى عليــه مــن المــوت أو الســفر الطويــل ،حيــث يحكــم القاضــي
إذا كانــت الواقعــة ممــا يجــوز إثباتــه بشــهادة الشــهود ووجــود ضــرورة لســماع الشــاهد(((.
•دعــوى الحراســة علــى مــال متنــازع عليــه ويخشــى إذا بقــى فــي يــد حائــزه أن تنتقــص
قيمتــه أو يهلــك ،فيجــوز االلتجــاء للقضــاء المســتعجل كــي يأمــر بالحراســة إذا لــم يتفــق
((( فاطمة يوسف ،نطاق اختصاص القضاء بالمسائل التي يثيرها التحكيم ،رسالة دكتوراة ،كلية الحقوق ،جامعة
القاهرة ،2009 ،ص .209
((( عزمي عبد الفتاح ،الوسيط في قانون المرافعات الكويتي ،قانون القضاء المدني الكويتي ،دار الكتب ،الكويت،
الطبعة األولى ،2006 ،ص .319 ،318
((( أبو العال النمر ،المحكمون ،دراسة تحليلية إلعداد المحكم ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ،ص.145
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ذوي الشــأن ،وكان صاحــب المصلحــة لديــه مــن األســباب المعقولــة ممــا يخشــى معــه
خطــراً عاج ـاً مــن بقــاء المــال تحــت يــد حائــزه (((.
2.إجراءات تهدف إلى ضمان التنفيذ:
إن فشــل المدعــى عليــه فــي رد إدعــاء المدعــي أثنــاء نظــر النــزاع ،أو فقــدان هــذا مــن
الناحيــة االحتماليــة قــد تــؤدي بــه إلــى التفكيــر جدي ـا ً فــي محاصــرة المدعــي عليــه ،وذلــك بعــدم
االلتــزام باإليفــاء بالحــق ،وخاصــة إذا مــا كان لــدى المدعــي أدلــة أو ســندات ذات طابــع تنفيــذي
يكــون هنــاك تأكــد أو شــبه تأكــد لــدى المدعــى عليــه أنــه سيخســر النــزاع أمــام التحكيــم أو يحتمــل
ذلــك ،وعليــه فقــد أوجــب القانــون حق ـا ً ضروري ـا ً ومهمــا للمدعــي للحفــاظ علــى حقــه فــي أصــل
النــزاع ،مــن خــال اتخــاذ إجــراء تحفظــي ســريع مــن أجــل المحافظــة علــى أمــوال المديــن أو
أصولــه مــن تصرفــه أو تصــرف غيــره للتنفيــذ عليهــا نتيجــة الحكــم الصــادر فيهــا(((.
3.إجراءات تهدف إلى منع وقوع ضرر:
وهــي إجــراءات وقتيــة أو تحفظيــة تهــدف إلــى منــع وقــوع ضــرر أو وقــف اســتمراره ،وهــي
تتوفــر فــي كثيــر مــن الحــاالت ،كمــا لــو كان موضــوع النــزاع ســلعا ً قابلــة للتلــف ،فيتخــذ إجــراء
لبيعهــا والتحفــظ علــى ثمنهــا ،أو أن يكــون محــل النــزاع اعتــداء علــى عالمــة تجاريــة ،فالضــرر
يســتمر إلــى حيــن إصــدار الحكــم .وهنــا قــد يكــون مــن حــق المدعــي إتخــاذ أمــر لوقــف الضــرر
إلــى حيــن بــت القضــاء فــي أصــل النــزاع .كمــا يحــق للمديــن مطالبــة الدائــن بــأي ضــرر نتيجــة
هــذا الحجــز التحفظــي ،إذا مــا رتــب ضــرراً ،وخاصــة الضــرر األدبــي الــذي قــد يلحــق بــه ،وهــي
مــا يمكــن أن يجــد المديــن مــراده بهــا فــي الضمــان المالــي الــذي يلتــزم الدائــن (طالــب اإلجــراء
الوقتــي أو التحفظــي) بتقديمــه (((.
ونرى أن التدابير الوقتية هي اإلجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحاالت المستعجلة
بصورة وقتية حتى يصدر الحكم في الدعوى األصلية ،وال يعني النص تشريعيا ً على بعض حاالت
االستعجال أنها وردت على سبيل الحصر ،فيجوز االلتجاء إلى قاضي األمور المستعجلة في غير
هذه الحاالت كلما وجد االستعجال ،أي كلما كان فوات الوقت وتأخير الحماية القضائية يخشى منه
ضياع الحق أو االنتقاص من قيمته ،ومن ثم يجوز االلتجاء إلى القضاء المستعجل التخاذ بعض
اإلجراءات التحفظية أو إعادة الحال إلى ما كان عليه.
((( محمود محمد هاشم ،قانون القضاء المدني ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1998 ،ص . 107
((( عبد المنعم زمزم ،مرجع سابق ،ص.139
((( عبد الباسط الجميعي ،طرق وإشكاالت التنفيذ في قانون المرافعات الجديد ،دار الفكر العربي ،القاهرة،1974 ،
ص .85 ،84
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كمــا أن جميــع هــذه اإلجــراءات مــن شــأنها حمايــة المراكــز القانونيــة ،وحمايــة حقــوق أحــد
طرفــي النــزاع المعــروض علــى هيئــة التحكيــم ،فالقضــاء الوقتــي صــورة مــن صــور الحمايــة
القضائيــة ألنــه يواجــه مشــكلة عــدم فاعليــة القانــون ويســبغ حمايــة وقتيــة علــى الحقــوق ،وقــد
راعــى فــي هــذا النظــام تقصيــر المواعيــد وتبســيط بعــض اإلجــراءات حتــى يحقــق الســرعة
الالزمــة القضــاء الوقتــي ،حيــث إن الحمايــة الوقتيــة تهــدف إلــى حمايــة أصــل الحــق المتنــازع
عليــه حمايــة مؤقتــة إلــى أن يتــم الفصــل فــي أصــل النــزاع وفــي هــذا تختلــف عــن الحمايــة
الموضوعيــة للحــق.
وعلــى الرغــم مــن تعــدد صــور التدابيــر الوقتيــة والتحفظيــة ،فإنــه يوجــد بعــض األمــور
المشــتركة بينهمــا ،وهــي كاآلتــي((( :
•هــذه التدابيــر ال تهــدف إلــى حــل النــزاع بصــورة مباشــرة ،بــل تهــدف إلــى تســهيل عمليــة
إصــدار الحكــم فــي الخصومــة األصليــة وضمــان تنفيــذه فــي المســتقبل ،فيتضــح رغــم
ارتبــاط هــذه التدابيــر بالخصومــة األصليــة إال أنهــا تختلــف فــي موضوعهــا والغــرض
منهــا عــن الدعــوى األصليــة وموضوعهــا.
•الطابــع التبعــي لهــذه اإلجــراءات ،حيــث ال توجــد إال بصــدد نــزاع موجــود أو ســيوجد
حــول الموضــوع األصلــي الــذي أتفــق بشــأنه التحكيــم.
•هــذه التدابيــر تتســم بالطابــع الوقتــي ،فهــي غيــر حاســمة أو قاطعــة ،وال تحــوز حجيــة
عنــد الفصــل فــي موضــوع النــزاع ،وبقاءهــا متوقــف علــى بقــاء الخصومــة األصليــة
والفصــل فيهــا.

المبحث الثاني :أحكام اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية
يخشــى أطــراف النــزاع فــي بعــض األحيــان خــال العمليــة التحكيميــة حــدوث ضــرر محتمــل
مــن فــوات الوقــت ،لذلــك يســعون إلــى الحصــول علــى حمايــة وقتيــة أو تحفظيــة ،ممــا يدفعنــا
إلــى التســاؤل عــن الجهــة التــي تتولــى النظــر فــي هــذه الطلبــات ،حيــث إن هنــاك العديــد اآلراء
الفقهيــة حــول هــذا الموضــوع ،يمكــن ردهــا إلــى ثالثــة اتجاهــات ،األول يــرى أن القضــاء وحــده
هــو الــذي يختــص بصالحيــة إصــدار األوامــر الوقتيــة والمســتعجلة وال تشــاركه هيئــة التحكيــم فــي
ذلــك ،واالتجــاه الثانــي يــرى بضــرورة إعطــاء هيئــة أو المحكــم ســلطة إصــدار القــرار المســتعجل
والوقتــي .أمــا االتجــاه الثالــث فيــرى أن االختصــاص األصيــل فــي إصــدار التدابيــر الوقتيــة أو
((( علي بركات ،خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة
األولى ،1996 ،ص .405
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التحفظيــة هــو لقضــاء الدولــة دون غيــره إال إذا نــص فــي إتفــاق التحكيــم علــى منــح هــذه الســلطة
لهيئــة التحكيــم أو المحكــم .وســوف نتنــاول دراســة هــذا الموضــوع مــن خــال تقســيم هــذا المبحــث
إلــى مطلبيــن ،المطلــب األول يتضمــن ســلطة المحكــم فــي إتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة،
أمــا المطلــب الثانــي يتضمــن دور القضــاء فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة.
المطلب األول :سلطة المحكم في اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية
ال شــك أن القضــاء الرســمي فــي الدولــة هــو صاحــب اإلختصــاص األصيــل بالنظــر فــي
الطلبــات المســتعجلة (الوقتيــة أو التحفظيــة) ،لمــا لــه مــن ســلطة األمــر واإلجبــار والتنفيــذ ،وأيضـا ً
بمــا لــه مــن ســلطة والئيــة ،وذلــك بنــاء علــى الطلبــات المقدمــة إليــه مــن ذوي الشــأن((( .غيــر
أن التشــريعات والعتبــارات حمايــة المصالــح والمراكــز القانونيــة فــي المنازعــات المعروضــة
علــى هيئــات التحكيــم ،أجــازت منــح المحكــم ســلطة اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة التــي
تصــدر فــي غيــاب الخصــوم ،ودون تســبيب بإجــراء وقتــي أو تحفظــي فــي الحــاالت التــي تقتضــي
الســرعة أو المباغتــة.
وهــو مــا قــرره المشــرع اإلماراتــي المــادة ( )20مــن قــرار ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺭﻗﻡ  1لســنة  2001في ﺸﺄﻥ ﻨﻅﺎﻡ التحكيم ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ أنــه" :يجــوز للجنــة أن تأمــر أيـا ً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ تدبيــر
وقتــي مؤقــت تــراه ضروري ـا ً لموضــوع النــزاع ."....بخــاف مــا قــرره المشــرع الكويتــي فــى
المــادة ( )3 - 13مــن كتــاب إنفــاذ القانــون مــن القــرار رقــم  72لســنة  2015بشــأن إصــدار الالئحــة
التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق المــال الكويتــي رقــم  7لســنة  ،2010والتــي أعطــت لهيئــة التحكيــم
ســلطة نظــر المســائل المســتعجلة المتصلــة بموضــوع النــزاع المنظــور أمامهــا ،ولكــن مــا لــم يتفــق
األطــراف علــى خــاف ذلــك.
وســوف نتعــرض لالتجاهــات الفقهيــة التــي تناولــت إمكانيــة منــح المحكــم ســلطة اتخــاذ
التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
االتجــاه األول :يــرى أن القضــاء وحــده هــو الــذي يختــص بصالحيــة إصــدار األوامــر الوقتيــة
والمســتعجلة وال يشــاركه فــي ذلــك أحــد ،وال يملــك المحكــم صالحيــة إصــدار األوامــر الوقتيــة
والمســتعجلة فــي نــزاع ينظــر فيــه ،وبذلــك يتــم إحالــة هــذا األمــر إلــى القضــاء ليتخــذ فيــه موقفـا ً(((.
وقــد اســتند هــذا االتجــاه إلــى مــا يلــي :
((( سيد أحمد محمود ،سلطة المحكم في إصدار األحكام الوقتية واألوامر في القانون المقارن والكويتي والمصري،
مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد الثالث ،السنة الخامسة والعشرون ،سبتمبر  ،2001ص .77
((( محمود محمد هاشم ،النظرية العامة للتحكيم ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1990 ،ص .152 ،151
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 .أيتمتــع القضــاء بخبــرات واســعة فــي هــذا الشــأن علــى عكــس هيئــة التحكيــم ،وبالتالــي
فهــو األقــدر علــى إصــدار التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة (((.
 .بب .ال يملــك المحكــم ســلطة التنفيــذ ،وبالتالــي فقــد يلجــأ إلــى القضــاء ومــن الصعــب قيــام
القضــاء بأمــر غيــر صــادر منــه وإجبــار أحــد المتنازعيــن علــى تنفيــذه(((.
 .جإن نظــام التحكيــم يتطلــب احتــرام المواجهــة ،فــي حيــن أن اتخــاذ اإلجــراءات التحفظيــة
أو الوقتيــة يســتوجب الســرعة التــي تمثــل عنصــر المفاجئــة ،وطلــب الحصــول عليهــا قــد
يصاحبــه ســوء نيــة مــن طالبــه ،وبالتالــي فالقضــاء هــو األقــدر علــى الوقــوف علــى هــذا
األمر(((.
 .دأنــه وقبــل انعقــاد هيئــة التحكيــم ،قــد تســتوجب الضــرورة اللجــوء إلــى القضــاء العــادي
للحصــول علــى التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة وذلــك ضمانـا ً لحمايــة الحقــوق والمراكــز
القانونيــة التــي يخشــى التأثيــر الســلبي عليهــا(((.
 .هكمــا أن اللجــوء للقضــاء يحقــق عــدة مزايــا أهمهــا اتخــاذ التدابيــر التحفظيــة فــي النزاعــات
المتفــق بشــأنها علــى التحكيــم مــن قبــل القضــاء ،يمثــل جانب ـا ً مــن جوانــب التعــاون بيــن
قضــاء الدولــة وهيئــات التحكيــم(((.
ولم يسلم هذا االتجاه من النقد حيث وجهت له العديد من االنتقادات منها:
 .أإن إســناد االختصــاص بالتدابيــر التحفظيــة إلــى القضــاء فــي الوقــت الــذي تنظــر فيــه
هيئــة التحكيــم موضــوع النــزاع ،يــؤدي إلــى تجزئــة النــزاع وتوزيعــه بيــن أكثــر مــن
جهــة ،وقــد يترتــب علــى ذلــك آثــار ســلبية علــى حــل النــزاع(((.
 .بإن ذلــك يتعــارض مــع االتفــاق الصريــح لألطــراف علــى إحالــة مــا ينشــأ بينهمــا مــن
منازعــات إلــى التحكيــم وعــدم خضــوع تلــك النزاعــات لقضــاء الدولــة ومشــاركته فــي
((( سيد أحمد محمود ،مرجع سابق ،ص .27
((( عبد المنعم زمزم ،مرجع سابق ،ص  .14أحمد إبراهيم مصيلحي ،العالقة بين التحكيم والقضاء في االتفاقيات
الدولية والقوانين الوطنية ،بدون ناشر ،2014 ،ص .174
((( علي رمضان بركات ،خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،
جامعة القاهرة ،1996 ،ص .412
((( عاشور مبروك ،النظام اإلجرائي لخصومه التحكيم ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص .268
((( أبو العال النمر ،النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم ،مرجع سابق ،ص 205وما بعدها.
((( علي الشحات الحديدي ،التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم االختياري ،مرجع سابق ،ص 133
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حلهــا(((.
االتجــاه الثانــي :يــرى أنــه يجــب إعطــاء المحكــم ســلطة إصــدار القــرار المســتعجل والوقتــي،
وأنــه ال يجــب عــرض هــذا األمــر علــى القضــاء مطلقـاً ،طالمــا تــم عــرض هــذا األمــر علــى هيئــة
التحكيــم .فالمحكــم يختــص وحــده بإصــدار األحــكام واألوامــر الوقتيــة فــي المنازعــات المتفــق
بشــأنها علــى التحكيــم((( ،ويســتند هــذا االختصــاص إلــى إرادة األطــراف ذاتهــا علــى أســاس وجــود
شــخص (المحكــم) يتولــى الفصــل فــي ذلــك بعــد تشــكيل الهيئــة ،ومــن ثــم فــا حاجــة للجــوء إلــى
قاضــي األمــور المســتعجلة ،وأن هــذه الهيئــة هــي األقــدر مــن غيرهــا علــى تقديــر مــدى مالءمــة
اتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات ،كمــا أنهــا تملــك الفصــل النهائــي فــي موضــوع النــزاع ،فمــن بــاب
أولــى أنهــا تســتطيع إتخــاذ إجــراءات وقتيــة أو تحفظيــة ال تمــس هــذا الموضــوع ،باإلضافــة إلــى
مــا يحققــه ذلــك مــن اقتصــاد فــي النفقــات وتوفيــر فــي الوقــت وســهولة تنفيــذ مــا تأمــر باتخــاذه مــن
إجــراءات وقتيــة أو تحفظيــة وتوحيــد جهــة الفصــل فــي النــزاع(((.
وقــد وجهــت إلــى هــذا االتجــاه العديــد مــن االنتقــادات منهــا :افتقــار المحكــم لســلطة اإلجبــار
لتنفيــذ أي مــن التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة التــي يأمــر بــه ،ألنهــا ســلطة مخولــة للقضــاء دون
غيــره ،حيــث تكــون لألحــكام واألوامــر الصــادرة عــن القضــاء قــوة تنفيذيــة .كمــا قــد ال تســتطيع
هيئــة التحكيــم المواجهــة والتعامــل مــع عنصــر االســتعجال ،وضــرورة اتخــاذ تدابيــر تحفظيــة
فــي كثيــر مــن الظــروف ،خاصــة فــي الفتــرة مــا بعــد االتفــاق علــى التحكيــم وقبــل تشــكيل هيئــة
التحكيــم ،بحيــث إذا طــرأ أمــر يقتضــي اتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر فــا منــاص مــن اللجــوء إلــى
القضــاء فــي مثــل هــذه الحالــة(((.
أمــا االتجــاه الثالــث :فيذهــب إلــى أن االختصــاص المشــترك بيــن القضــاء والمحكــم فــي
إصــدار التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ،فاالختصــاص األصيــل فــي إصــدار القــرار المســتعجل
واتخــاذ التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة هــو لقضــاء الدولــة الرســمي ،إال إذا نــص اتفــاق التحكيــم
علــى تخويــل المحكميــن هــذا االختصــاص(((.
((( سيد أحمد محمود ،مرجع سابق ،ص .29
((( علي سالم إبراهيم ،والية القضاء على التحكيم ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس،1995 ،
ص .260محمود محمد هاشم ،النظرية العامة للتحكيم ،مرجع سابق ،ص .245
((( سيد أحمد محمود ،مرجع سابق ،ص  99وما بعدها .سامية راشد ،التحكيم في إطار المركز اإلقليمي بالقاهرة
ومدى خضوعه للقانون المصري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1986 ،ص.142
((( الحسين السالمي ،التحكيم وقضاء الدولة ،المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع والدراسات ،لبنان ،الطبعة األولى،
 ،2008ص .513
((( فتحي والي ،قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،2007 ،ص
 187وما بعدها .نريمان عبد القادر ،اتفاق التحكيم ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2016 ،ص .298
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

املجلد  19العدد 2

635

اإلجراءات التحفظية واملؤقتة أثناء سري الخصومة التحكيمية وفق ًا لقرارات هيئة األوراق املالية اإلماراتية والكويتية

( ) 618 - 649

ولقــد ثــار التســاؤل عمــا إذا كان اتفــاق األطــراف الــذي يخــول هيئــة التحكيــم االختصــاص
باتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ،مــن شــأنه منــع أحــد األطــراف مــن اللجــوء إلــى القضــاء
لطلــب األمــر بهــذه التدابيــر بحيــث تختــص بهــا هيئــة التحكيــم دون غيرهــا .وفــي هــذا الصــدد
انقســم الفقهــاء إلــى اتجاهيــن:
الفريــق األول :يــرى أن ذلــك يتوقــف علــى مــا إذا كانــت هيئــة التحكيــم تســتطيع مواجهــة حالــة
االســتعجال بالدرجــة التــي تــؤدي إلــى تفــادي األضــرار الناتجــة عــن خطــر التأخيــر أم ال ،وحســب
هــذا الــرأي فــإن هيئــة التحكيــم قــد ال تســتطيع اتخــاذ اإلجــراء المطلــوب بالســرعة المناســبة لــدرء
الخطــر ،وبالتالــي ال يمكــن االســتغناء عــن اللجــوء إلــى القضــاء ،ألنــه أكثــر فاعليــة وســرعة فــي
اتخــاذ هــذه التدابيــر مــن هيئــة التحكيــم ،ومــن ثــم يكــون االختصــاص مشــتركا ً بيــن كل مــن هيئــة
التحكيــم والقضــاء ولــو اتفــق األطــراف علــى اختصــاص هيئــة التحكيــم الــذي ال ينفــي اختصــاص
قاضــي االســتعجال(((.
الفريــق الثانــي :يــرى تقســيم االختصــاص باألمــر بالتدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة بيــن كل مــن
هيئــة التحكيــم التــي تختــص بالفصــل فــي طلبــات التدابيــر واألمــر بهــا بهــدف المحافظــة علــى
حقــوق ومصالــح األطــراف ،وبيــن القضــاء الــذي يختــص باإلجــراءات التــي تكفــل تنفيــذ التدابيــر
الصــادرة مــن هيئــة التحكيــم(((.
ولقــد اعتمــد المشــرع اإلماراتــي علــى النظــام المشــترك فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو
التحفظيــة بيــن القضــاء وهيئــة التحكيــم فــي القــرار رقــم  1لســنة  2001بشــأن ﻨﻅﺎﻡ التحكيــم
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،حيــث نصــت المــادة ( )20منــه بأنــه" :يجــوز
للجنــة أن تأمــر أيـا ً مــن الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ تدبيــر وقتــي مؤقــت تــراه
ضروريـا ً لموضــوع النــزاع . ......بخــاف مــا قــرره المشــرع الكويتــي فــى المــادة ( )3 - 13مــن
نظــام التحكيــم فــى هيئــة أســواق المــال الكويتــي ،والتــي أعطــت لهيئــة التحكيــم ســلطة النظــر فــي
المســائل المســتعجلة المتصلــة بموضــوع النــزاع المنظــور أمامهــا ،مــا لــم يتفــق األطــراف علــى
خــاف ذلــك.
ونــرى أن هــذا النــص ال يوجــد فيــه مــا يمنــع أحــد الطرفيــن مــن اللجــوء إلــى القضــاء العــادي
التخــاذ أي تدبيــر مؤقــت أو تحفظــي يــراه مناســباً ،وال يعتبــر الطلــب الــذي يقدمــه هــذا الطــرف
إلــى الســلطة القضائيــة باتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر المؤقتــة مناقضــا ً التفــاق التحكيــم وال نــزوالً
عنــه ،ألن هــذا ال يمــس أصــل الحــق الــذي يبقــى قائمـا ً لهيئــة التحكيــم ،وألن اســتبعاد قضــاء الدولــة
((( أحمد أبو الوفا ،عقد التحكيم وإجراءاته ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة الثانية ،1974 ،ص .23
((( منير عبد المجيد ،قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،1995 ،
ص .149
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فــي النــزاع لوجــود اتفــاق التحكيــم ينصــب علــى القضــاء الموضوعــي دون القضــاء الوقتــي الــذي
يختــص باإلجــراءات التــي تكفــل تنفيــذ التدابيــر الصــادرة مــن هيئــة التحكيــم.
ومــن خــال مــا ســبق ،نــرى بأهميــة األخــذ باالتجــاه الثالــث الــذي يــرى بإمكانيــة أن يكــون
للقضــاء وهيئــة التحكيــم ســلطة إصــدار التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ،وذلــك ألن مــن شــأن التعاون
أن يســاهم فــي تحقيــق ضمــان للحقــوق والمراكــز القانونيــة التــي يخشــى عليهــا ،فعلــى ســبيل المثال
إذا صــدر أمــر التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة مــن المحكــم جــاء اعتمادهــا مــن القضــاء وقــام القضــاء
بإجبــار طــرف النــزاع علــى تنفيــذه.
المطلب الثاني :دور القضاء في اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية
إن المحكــم وهــو بصــدد نظــر النــزاع التحكيمــي ،قــد يتعــرض إلــى مواقــف أو قــرارات تتطلب
ســلطة اإلجبــار التــي ال تتوفــر فيــه باعتبــاره يقــوم بوظيفــة خاصــة .ولعــل أكثــر مــا يتعــرض إليــه
المحكــم فــي ذلــك هــو مــا يخــص مجــال اإلثبــات ،فهنــا تقــوم المحكمــة المختصــة بالتدخــل لضمــان
تفعيــل مهــام المحكميــن فــي حــال قــام أحــد أطــراف النــزاع التحكيمــي باللجــوء إليهــا(((.
ـل
وعلــى الرغــم مــن أن التحكيــم يتــم بــإرادة أطرافــه بعيــداً عــن قضــاء الدولــة الرســمي كأصـ ٍ
عام،الــذي أدى بــدوره إلــى ســيادة مبــدأ اســتقالل هيئــة التحكيــم ،إال أن هــذا المبــدأ ال يمكــن أخــذه
علــى إطالقــه ،حيــث أن معظــم تشــريعات التحكيــم  -ومنهــا قانــون التحكيــم اإلماراتــي والكويتي(((-
ذهبــا إلــى فتــح البــاب أمــام قضــاء الدولــة لمــد يــد المســاعدة لهيئــة التحكيــم واألطــراف ،ســوا ًء منــذ
بدايتــه أم خــال الســير فــي إجراءاتــه ،وحتــى بعــد صــدور حكــم التحكيــم فأخــذت باالختصــاص
المشــترك بيــن هيئــة التحكيــم وقضــاء الدولــة ،وبذلــك لــم يبقــى دور المحكمــة قاصــراً علــى مراقبــة
((( عامر فتحي البطاينة ،دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،األردن،2009 ،
ص.134
((( منح المشرع اإلماراتي بموجب نص المادة ( )32من قرار ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺭﻗﻡ  1لسنة  2001للجنة
التحكيم أو أي من الطرفين – بموافقة اللجنة – الحصول على أدلة من الجهات المعنية في الدولة ،وفي حال ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ
ﺃﻱ ﺠﻬﺔ ،يكون ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ المحكمة ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،وللمحكمة ﺃﻥ
ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ.
ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ،ﻭﻭﻓﻘ
أما المشرع الكويتي ،فوفقا ً للمادة ( )3 - 11من كتاب انفاذ القانون من القرار رقم  72لسنة  2015بشأن إصدار
الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الكويتي رقم  7لسنة  ،2010يكون لهيئة التحكيم طلب المساعدة
القضائية من المحكمة المختصة فى األحوال اآلتية:
الحكم بالجزاء المقرر قانونا ً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن اإلجابة.
الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ،يكون ضروريا ً للحكم في التحكيم.
األمر باإلنابة القضائية".
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عمليــة التحكيــم ،بــل امتــد ليشــمل الســهر علــى إنقــاذ وانفــاذ وتفعيــل اتفــاق التحكيــم ومــد يــد
المســاعدة إليــه ،وإن كانــت هــذه التشــريعات قــد تفاوتــت نســبيا ً بالمــدى الممنــوح للقضــاء للتدخــل
فــي العمليــة التحكيميــة(((.
وعلــى ذلــك ،فــإن العالقــة مــا بيــن التحكيــم والقضــاء هــي عالقــة تكامليــة تهــدف باألســاس إلى
ضمــان حســن ســير عمليــة التحكيــم وإبقائهــا فــي مســارها الصحيــح علــى نحــو يتــم بــه الوصــول
إلــى الغايــة مــن اللجــوء إلــى التحكيــم ،وهــي إصــدار حكــم وتصديقــه وتنفيــذه علــى وجــه ملــزم
يوصــل بــه الحــق إلــى صاحبــه ،وبذلــك يصــدق القــول بــأن التحكيــم جهــة قضــاء ينظمهــا القانــون،
فاتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة ،ســواء مــن القضــاء المســتعجل أو مــن هيئــة التحكيــم يهــدف
لحمايــة مصالــح األطــراف ســواء كان طواعيــة أو جبــراً مــن قبــل الســلطة المختصــة (((.
إال أن األثــر الســلبي التفــاق التحكيــم ،يمنــع األطــراف مــن اللجــوء إلــى القضــاء فيمــا يتعلــق
بالمنازعــات المتفــق علــى تســويتها بطريــق التحكيــم ،وإذا كان األمــر كذلــك ،فكيــف يكــون الحــال
فيمــا لــو أراد أحــد األطــراف الحصــول علــى حمايــة وقتيــة لحــق أو مركــز قانونــي ،قــد يتعــرض
ـر داهــم يهــدده أو ضــرر محــدق يصيبــه تقتضــي ظروفــه االســتعجالية اتخــاذ إجــراء مســتعجل
لخطـ ٍ
(((
لحمايتــه إلــى حيــن الفصــل فــي النــزاع .
يمكــن القــول أن نطــاق واليــة القضــاء المســتعجل فــي حالــة وجــود اتفــاق تحكيــم بنــاء علــى
طلــب أحــد األطــراف مــن قاضــي األمــور المســتعجلة إصــدار حكــم مســتعجل كطلــب فــرض
حراســة علــى المــال المتنــازع عليــه أو إثبــات حالــة ،فــإن القاعــدة هــي أن اختصــاص هيئــة
التحكيــم يكــون فــي الفصــل فــي موضــوع النــزاع((( ،ولذلــك يبقــى إختصــاص قاضــي األمــور
المســتعجلة قائم ـاً ،ويجــوز االلتجــاء إليــه رغــم وجــود اتفــاق التحكيم(((.علــى أنــه فــي حالــة عــدم
((( عبد المنعم زمزم ،مرجع سابق ،ص .28
((( علي سالم إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .181
((( مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبد العال ،التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية ،الجزء األول ،الطبعة
األولى ،دون دار نشر ،1998 ،ص .199 ،198
((( وجدي راغب ،سيد أحمد محمود ،قانون المرافعات الكويتي ،دار الكتب ،الكويت ،الطبعة األولى ،1994 ،ص
.39
((( انظر :حكم المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات ،حيث قررت بأن "من المقرر اختصاص المحاكم باألمر
باإلجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى األصلية عمالً بنص
المادة  22من قانون اإلجراءات المدنية ،وأنه إذا لم يتفق المتعاقدان في العقد األساسي أو في مشارطة التحكيم
على اختصاص المحكم أو المحكمين باتخاذ اإلجراءات الوقتية أو التحفظية أو بالمسائل المستعجلة فإن اتفاقهما
على التحكيم بشأن النزاع حول تفسير أو تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين ال يخول هيئة التحكيم السلطة أو
االختصاص بالفصل في تلك اإلجراءات أو هذه المسائل وال يحول دون التجاء الخصوم بشأنها إلى المحاكم
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اتفــاق أطــراف التحكيــم علــى تخويــل هيئــة التحكيــم اتخــاذ تدابيــر تحفظيــة ومؤقتــة أو المســائل
المســتعجلة كالحراســة علــى أمــر يخشــى وقوعــه ،فــإن ذلــك ال يخــول الهيئــة بالفصــل فــي مثــل
هــذه التدابيــر وإنمــا يكــون ذلــك مــن اختصــاص القضــاء .
وهــذا مــا أكدتــه محكمــة نقــض أبوظبــي فــي حكــم لهــا بقولهــا "يجــب أن يكــون موضــوع
التحكيــم محــدداً واضحـا ً يكشــف عــن إرادة المتعاقديــن فــي تحديــد المنازعــات التــي تطــرح علــى
هيئــة التحكيــم ،وأنــه إذا لــم يتفــق المتعاقــدان صراحــة ،ســواء فــي العقــد األساســي أو مشــارطه
التحكيــم الالحقــة عليــه علــى اختصاص المحكم أو المحكميــن باتخــاذ اإلجــراءات الوقتيــة أو
التحفظيــة أو بالمســائل المســتعجلة ،فــإن اتفاقهمــا علــى التحكيــم بشــأن النــزاع حــول تفســير أو تنفيــذ
العقــد األساســي ال يخول المحكميــن الســلطة أو االختصــاص بالفصــل فــي تلــك اإلجــراءات أو
هــذه المســائل وال يحــول بيــن الخصــوم وبيــن اللجــوء بشــأنها إلى المحاكــم لألمــر بهــا أو الفصــل
فيهــا باعتبــار أن المحاكــم هــي التــي لهــا الواليــة العامــة واالختصــاص األصيــل بهــا .ولمــا كانــت
الحراســة القضائيــة وفــق مــا تشــير إليــه المــادة  29من قانــون اإلجــراءات المدنية من المســائل
المســتعجلة  -القصد منهــا دفــع خطــر عاجــل يخشــى وقوعــه علــى مــا ثــار بشــأنه نــزاع  -فإنــه مــا
لــم يتفــق طرفــا العقــد فيــه صراحــة أو فــي مشــارطه التحكيــم الالحقــة  -علــى اختصاص المحكميــن
بالفصــل فــي الحراســة القضائيــة  -فــإن النــزاع بشــأنها ال يدخــل ضمن نطــاق التحكيــم وال يخــرج
عــن اختصاص المحاكــم .كمــا أنه من المقــرر قضــا ًء أن المنــاط فــي تفســير شــرط التحكيــم -
باعتبــار التحكيــم طريقــا اســتثنائيا لفــض المنازعــات -أن يكــون تفســيره ضيقــا"(((.
وهــو مــا يتضــح مــن خــال مــا قــرره المشــرع اإلماراتــي فــي ﻨﻅﺎﻡ التحكيــم فــي ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ فــي المــادة ( )20منــه بقولهــا" :يجــوز للجنــة أن تأمــر أي ـا ً مــن
الطرفيــن – بنــاء علــى طلــب أحدهمــا – باتخــاذ تدبيــر وقتــي مؤقــت تــراه ضروري ـا ً لموضــوع
النــزاع ."......فهــذا المــادة لــم تمنــع اختصــاص القضــاء المســتعجل باتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو
التحفظــي ،بــل أجــازت لهيئــة التحكيــم فــى ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إصــدار
أوامــر ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ،ومــن ثــم يجــوز لــذوى الشــأن اللجــوء للقضــاء بشــأن هــذه التدابيــر(((.
لألمر بها أو الفصل فيها باعتبارها صاحبة الوالية العامة واالختصاص األصيل فيها” .المحكمة االتحادية العليا،
األحكام المدنية والتجارية  ،الطعن رقم  225لسنة  24قضائية ،جلسة  ،2009 / 11 / 26المنشور على موقع
قوانين الشرق اإللكتروني  www.eastlaws.com :تاريخ الزيارة .2020 / 01 / 12
((( حكم محكمة نقض أبوظبي  -األحكام المدنية والتجارية  -الطعن رقم  - 118لسنة  2014قضائية  -بتاريخ - 26
 .2014 - 3منشور على موقع قوانين الشرق اإللكتروني www.eastlaws.com:
تاريخ الزيارة .2020 / 01 / 12:
((( نصت أيضا ً المادة ( )21من القانون رقم  6لسنة  2018االتحادي بشأن التحكيم " - 1مع مراعاة أحكام المادة
( )18من هذا القانون ،ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك ،يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من األطراف
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وينتهــي دور المحكمــة باتخــاذ التدابيــر دون الدخــول فــي أصــل الدعــوى .وهــذا مــا أكدتــه محكمــة
نقــض أبــو ظبــي فــي حكــم لهــا بقولهــا ":وتعتبــر مهمة المحكمــة فيها منتهيــة بتعييــن الخبيــر
وتقديمــه لتقريــره وتقديــم الخصــوم مالحظاتهــم عليــه ثــم تتــرك للخصــوم التناضــل فــي أصــل
الحــق محــل النــزاع عنــد نظــر الدعــوى الموضوعيــة التــي قــد يرفعهــا ذوو الشــأن ألن الحكــم
الصــادر فــي هــذه الدعــوى ال يفصــل فــي خصومــة وال يمــس أصــل الحــق .ومن المقــرر أيضــا
أنــه إذا لــم يتفــق المتعاقــدان صراحــة ســواء فــي العقــد األساســي أو فــي مشــارطه التحكيــم الالحقــة
عليــه علــى اختصاص المحكــم أو المحكميــن باتخــاذ اإلجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة أو بالمســائل
المســتعجلة فــإن اتفاقهمــا علــى التحكيــم بشــأن النــزاع حــول تفســير أو تنفيــذ العقــد األساســي
ال يخول المحكميــن الســلطة أو بالفصــل فــي تلــك اإلجــراءات أو هــذه المســائل وال يحــول بيــن
الخصــوم وبيــن اللجــوء بشــأنها إلى المحاكــم لألمــر بهــا أو الفصــل فيهــا باعتبــار أن المحاكــم هــي
صاحبــة الواليــة العامــة واالختصــاص األصيــل بهــا"(((.
أمــا المشــرع الكويتــي ،فقــد قــرر فــى المــادة ( )3 - 13مــن كتــاب إنفــاذ القانــون مــن القــرار
رقــم  72لســنة  2015بشــأن إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق المــال الكويتــي رقــم
 7لســنة  2010إعطــاء لهيئــة التحكيــم ســلطة نظــر المســائل المســتعجلة المتصلــة بموضــوع النزاع
المنظــور أمامهــا ،ولكــن مــا لــم يتفــق األطــراف علــى خــاف ذلــك .
وممــا ال شــك فيــه ،ووفقـا ً لمــا ســبق ،أن لألطــراف فــي العمليــة التحكيميــة الحــق فــي قصــر
ســلطة اتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات علــى نحــو قاصــر علــى هيئــة التحكيــم ،وذلــك إعمــاالً لمبــدأ
وبالرغــم مــن ذلــك يبقــى للقضــاء دور فــي اتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات،
ســلطان اإلرادة.
حيــث يمكــن أن يكــون اإلجــراء المطلــوب تنفيــذه خــارج نطــاق واليــة المحكميــن أو يكــون مخالفـا ً
للنظــام العــام((( ،كذلــك فانــه يجــب احتــرام إرادة األطــراف علــى هــذا االتفــاق ،إال أنــه فــي حــال
المســائل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت لســبب يتعلــق بتشــكيلها أو تالفيــا ً
لضــرر محــدق بــه أو ألي ســبب آخــر ،فــإن هــذه الســلطة تنعقــد للقضــاء العــادي فــي الدولــة(((،
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســلطة القضــاء فــي اتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات تبقــى منوطــة ومشــروطة
بعــدم المســاس بموضــوع الحــق أو بســلطة المحكميــن إزاء النــزاع التحكيمــي(((.
أو من تلقاء نفسها إن تأمر أيا ً منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع.".....
((( حكم محكمة نقض أبوظبي  -األحكام المدنية والتجارية  -الطعن رقم  - 475لسنة  2016قضائية  -بتاريخ - 4
.2016 - 10منشور على موقع قوانين الشرق اإللكتروني  www.eastlaws.com :تاريخ الزيارة 01 / 12:
.2020 /
((( مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال ،مرجع سابق ،ص .205
((( أحمد أبو الوفا ،عقد التحكيم وإجراءاته ،مرجع سابق ،ص .142 ،141
((( ممدوح عيد العنزي ،بطالن القرار التحكيمي التجاري الدولي األسباب والنتائج "دراسة مقارنة" ،منشورات
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وال مجــال للحديــث عــن اختصــاص القضــاء المســتعجل إذا لــم توجــد حالــة االســتعجال وقــد
عبــر المشــرع الكويتــي عــن ذلــك بعبــارة الخشــية مــن فــوات الوقــت ،أي أن فــوات الوقــت قــد
يصيــب المدعــي بضــرر أو خطــر يتمثــل إمــا فــي ضيــاع حقــه وإمــا فــي االنتقــاص مــن قيمتــه
بحيــث يتطلــب األمــر حمايــة عاجلــة ،وال يكــون مــن المالئــم عــرض األمــر علــى القضــاء
الموضوعــي الــذي يتســم بالبــطء.
وكمــا أشــرنا ســابقا ً بــأن المحكــم يفتقــر لصفــة اإللــزام ،ويحتــاج لقضــاء الدولــة فــي تنفيــذ مــا
يصــدر عنــه مــن تدابيــر مؤقتــة ،ولذلــك قــرر المشــرع اإلماراتــي بموجــب نــص المــادة ()32
مــن قــرار ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺭﻗﻡ  1لســنة  2001للجنــة التحكيــم أو أي مــن
الطرفيــن ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ المحكمــة ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ(((.
ومــن خــال مــا ســبق ،نــرى بضــرورة أن يكــون القضــاء ضمانــا ً لتنفيــذ تدابيــر المحكــم
التحفظيــة أو الوقتيــة ،وذلــك ألن القضــاء يصبــغ عليهــا حمايــة قانونيــة تســاهم فــي جبــر طرفــي
النــزاع علــى تنفيــذ مــا تــم الحكــم بــه مــن تدابيــر وقتيــة أو تحفظيــة مــن جانــب المحكــم ،وكذلــك
فــإن تنفيــذ القضــاء لقــرارات المحكــم مــن شــأنها أن تعطــي هــذه القــرارات قــوة تنفيذيــة وجبريــة
مثلهــا مثــل القــرارات الصــادرة مــن القاضــي المســتعجل.
ولــو نظرنــا إلــى المحطــات التــي يتدخــل بهــا القضــاء فــي عمليــة التحكيــم لوجدناهــا تشــمل
جميــع المراحــل التحكيميــة ،وهــي ذات المراحــل التــي تمــر بهــا الدعــوى العاديــة فــي القضــاء
النظامــي ولعــل مــا نجــده فــي دور المحكمــة المتعلــق باتفــاق التحكيــم ذاتــه ،ومــن ثــم تشــكيل هيئــة
التحكيــم وردهــا كمــا تتدخــل فــي أدلــة اإلثبــات وهــي مرحلــة تقديــم البيانــات بشــقيها الشــفهي
والكتابــي باإلضافــة إلــى دورهــا فــي اتخــاذ اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة ،كمــا أن دورهــا يظهــر
جلي ـا ُ فــي تفســير وتصحيــح وتصديــق قــرار التحكيــم وغيرهــا مــن المراحــل.

الحلبي الحقوقية ،2006 ،ص .277
((( نصت المادة ( )4 / 21من القانون االتحادي اإلماراتي رقم  6لسنة  2018بشأن التحكيم بأنه "يجوز للطرف
الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه ،بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم ،أن يطلب من المحكمة
األمر بتنفيذ األمر الصادر من هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خالل ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها
للطلب ،وترسل نسخ عن أي طلب للحصول على اإلذن أو للتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع األطراف اآلخرين
في نفس الوقت ".
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اإلجراءات التحفظية واملؤقتة أثناء سري الخصومة التحكيمية وفق ًا لقرارات هيئة األوراق املالية اإلماراتية والكويتية

( ) 618 - 649

الخاتمة:
وفــي ختــام هــذا البحــث ال بــد مــن عــرض النتائــج التــي توصلنــا إليهــا ،والتوجــه إلــى كل مــن
المشــرعين اإلماراتــي والكويتــي ببعــض التوصيــات التــي نجــد لهــا أهميــة لتنظيــم ســير الخصومــة
التحكيميــة :

النتائج:
1 .تكتســب اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة مكانتهــا كونهــا تتميــز بطبيعــة خاصــة تعكــس
أهميتهــا ،التــي تعــد مــن أدق القواعــد القانونيــة علــى االطــاق ،وتبــرز ذاتيتهــا فــي كونهــا
إجــراءات ضروريــة الســتكمال تحصيــل الحــق ،وهــي  -وإن كانــت وقتيــة وذات حجيــة
مؤقتــة ،فــا يســتقيم العمــل القضائــي بدونهــا.
2 .إن غالبيــة التشــريعات بمــا فيهــا التشــريعين اإلماراتــي والكويتــي لــم تتضمــن أي تعريــف
لمفهــوم التدابيــر الوقتيــة أو التحفظيــة مكتفيــن باإلشــارة إلــى أنــه يجــوز بنــاء علــى طلــب
أحــد األطــراف أو مــن تلقــاء نفــس المحكمــة أن تأمــر باتخــاذ مــا تــراه مــن تدابيــر مؤقتــة
أو تحفظيــة تقتضيهــا طبيعــة النــزاع.
3 .إن قضــاء الدولــة هــو صاحــب االختصــاص األصيــل باتخاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظية
فــي المنازعــات المتفــق علــى حلهــا عــن طريــق التحكيــم ،وكثيــر مــن التشــريعات بمــا
فيهــا القانونيــن اإلماراتــي والكويتــي قــد أخــذوا بالنظــام المشــترك بيــن قضــاء الدولــة
وهيئــة التحكيــم فــي اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة.
4 .يبقــى االختصــاص باتخــاذ التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة مــن قبــل هيئــة التحكيــم مشــتركا ً
بيــن القضــاء والهيئــة نفســها دون حســمها فــي العديــد مــن التشــريعات ،مــع أســبقية الفقــه
والقضــاء فــي بيــان ضوابطهــا وأحكامهــا.
5 .رغبــة مــن المشــرع اإلماراتــي فــي المحافظــة علــى تــوازن المصالــح بيــن الخصــوم،
وذلــك مــن خــال حمايــة الخصــم الصــادر ضــده اإلجــراء الوقتــي أو التحفظــي عــن
طريــق إلــزام طالــب هــذه اإلجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة بتقديــم ضمــان مالــي مناســب
فيمــا يتعلــق بالتدبيــر المتخــذ.
6 .تدخــل القضــاء أمــر ال بــد منــه فــي جميــع مراحــل العمليــة التحكيميــة لمســاندة ومســاعدة
هيئــة التحكيــم ،ســواء قبــل البــدء فــي إجــراءات التحكيــم أو أثنــاء ســيرها أو بعــد صــدور
الحكــم التحكيمــي ،حيــث إن المحكــم يفتقــر لصفــة اإللــزام ،ويحتــاج لقضــاء الدولــة فــي
تنفيــذ مــا يصــدر عنــه مــن تدابيــر مؤقتــة ،ولذلــك قــرر كل مــن المشــرع اإلماراتــي
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والكويتــي للجنــة التحكيــم أو أي مــن الطرفيــن ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ المحكمــة ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.

التوصيات:
1 .يوصــي الباحثــان بضــرورة تخصيــص دائــرة مســتعجلة فــي القضــاء لتنفيــذ التدابيــر
المؤقتــة أو التحفظيــة فــي مجــال التحكيــم ليتســنى لهــا الفصــل فــي النــزاع علــى وجــه
الســرعة.
2 .يوصــي الباحثــان أن يبــادر المشــرع فــي كل مــن الدولتيــن إلــى وضــع تعريــف واضــح
لــكل مــن التدابيــر المؤقتــة والتدابيــر التحفظيــة والتفرقــة بينهــم لوقــف الجــدل الفقهــي
بشــأن ذلــك ،وذلــك إلزالــة اللبــس الناشــئ عــن تفســير هذيــن المصطلحيــن.
3 .نــرى أن تختــص هيئــة التحكيــم منــذ توليهــا نظــر منازعــة التحكيــم دون غيرهــا ولــو
باتفــاق األطــراف بنظــر اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة وتقــرر فيهــا بصفــة االســتعجال
دون المســاس بأصــل الحــق ،وليــس لهــا أن تقــرر عــدم اختصاصهــا .ويختــص القضــاء
المســتعجل بنظــر اإلجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة قبــل تشــكيل هيئــة التحكيــم والــذي يتفــق
عليــه األطــراف مباشــرة.
4 .يوصــي الباحثــان المشــرع فــي كل مــن دولــة األمــارات ودولــة الكويــت بــان يتــم تحديــد
مــدة معينــة لهيئــة التحكيــم للبــت فــي الطلــب المقــدم لهــا وبخــاف ذلــك يعنــي تعطــل ســير
العمليــة التحكيميــة ،وبالتالــي تــؤدي إلــى اســتغالل أحــد أطــراف التحكيــم إلــى التصــرف
بأموالــه أو تلــف الشــيء محــل التحكيــم الــذي تتطلــب طبيعتــه الســرعة فــي اتخــاذ قــرار
مؤقــت وفقــا لطبيعتــه الخاصــة.
5 .يوصــي الباحثــان المشــرع الكويتــي بــأن يســلك مســلك المشــرع اإلماراتــي عندمــا نــص
بشــكل صريــح فــي قــرارات هيئــة األوراق الماليــة والســلع المنظمــة للتحكيــم بضــرورة
تقديــم ضمــان مالــي عنــد االمــر باتخــاذ أي مــن التدابيــر المؤقتــة أو التحفظيــة .

قائمة المصادر والمراجع:
أوالً -الكتب:
1 .إبراهيـم سـعد( .بـدون تاريـخ نشـر) .القانـون القضائـي الخـاص .الجـزء األول .اإلسـكندرية:
منشأة المعارف.
2 .النمر ،أبو العال2002( .م)- .المحكمون  -دراسة تحليلية إلعداد المحكم .القاهرة :دار النهضة العربية.
3 .النمـر ،أبـو العلا علـي2007( .م) .النظـام القانونـي للتدابيـر الوقتيـة والتحفظيـة في مجـال التحكيـم .القاهرة :دار
النهضـة العربية.
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4 .مصيلحـي ،أحمـد إبراهيـم2014( .م) .العالقـة بيـن التحكيـم والقضـاء فـي االتفاقيـات الدوليـة والقوانيـن الوطنية.
بدون ناشـر.
5 .عبـد الكريـم ،أحمـد2004( .م) .قانـون التحكيـم التجـاري الدولـي والداخلـي  -تنظيـر وتطبيـق مقـارن .ط .1
القاهـرة :دار النهضـة العربيـة.
6 .أبو الوفا ،أحمد1974( .م) .عقد التحكيم وإجراءاته .ط  .1اإلسكندرية :منشاة المعارف.
7 .السـالمي ،الحسـين2008( .م) .التحكيـم وقضـاء الدولـة .ط  .1لبنـان :المؤسسـة الجامعيـة للنشـر والتوزيـع
والدراسـات .
8 .نمر ،أمينة1967( .م) .مناط االختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة .اإلسكندرية :منشأة المعارف.
9 .الحـداد ،حفيظـة السـيد2000( .م) .مـدى اختصـاص القضـاء الوطنـي باتخـاذ اإلجـراءات الوقتيـة والتحفظيـة في
المنازعـات الخاصـة الدوليـة المتفـق بشـأنها علـى التحكيـم .اإلسـكندرية :دار الفكـر الجامعي.
	10.راشـد ،سـامية1986( .م) .التحكيـم فـي إطـار المركـز اإلقليمـي بالقاهـرة ومـدى خضوعـه للقانـون المصـري.
اإلسـكندرية :منشـأة المعـارف.
	11.مبروك ،عاشور1998( .م) .النظام اإلجرائي لخصومه التحكيم .القاهرة :دار النهضة العربية.
	12.البطانيـة ،عامـر فتحـي2009( .م) .دور القاضـي فـي التحكيـم التجاري الدولي ،دراسـة مقارنـة .عمان ،األردن:
دار الثقافة للنشـر.
	13.الجميعـي ،عبـد الباسـط1974( .م) .طـرق وإشـكاالت التنفيـذ فـي قانـون المرافعـات الجديـد .القاهـرة :دار الفكـر
العربي.
	14.زمـزم ،عبـد المنعـم2007( .م) .االجـراءات التحفظيـة والوقتيـة قبـل أثنـاء وبعـد خصومـة التحكيم .القاهـرة :دار
النهضـة العربية.
	15.عبـد الفتـاح ،عزمـي2006( .م) .الوسـيط فـي قانـون المرافعـات الكويتـي ،قانون القضـاء المدنـي الكويتي .ط .1
الكويـت :دار الكتب.
	16.الحديـدي ،علـي الشـحات1997( .م) .التدابيـر الوقتيـة والتحفظيـة فـي التحكيم االختيـاري .القاهـرة :دار النهضة
العربية.
	17.بـركات ،علـي1996( .م) .خصومـة التحكيـم فـي القانـون المصـري والقانـون المقـارن.
مطبعـة دار النهضـة العربية.

ط  .1القاهـرة:

	18.والي ،فتحي2007( .م) .قانون التحكيم في النظرية والتطبيق .ط  .1اإلسكندرية :منشأة المعارف.
	19.هاشم ،محمود محمد1990( .م) .النظرية العامة للتحكيم .القاهرة :دار الفكر العربي.
	20.هاشم ،محمود محمد1998( .م) .قانون القضاء المدني .القاهرة :دار الفكر العربي.
	21.يونـس ،محمـود مصطفـى1999(.م) .قـوة أحـكام المحكميـن وقيمتهـا أمـام قضـاء الدولـة .ط  .1القاهـرة :دار
النهضـة العربيـة.
	22.الجمـال ،مصطفـى محمـد وعبدالعـال ،عكاشـة1998( .م) .التحكيـم فـي العالقـات الخاصـة الدوليـة والداخلية .ط
 .1دون دار نشـر .الجـزء األول.
	23.الـراوي ،مظفـر جابـر .)2012( .اتفاقيـة عمـان للتحكيـم التجـاري لسـنة  .1987ط  .1عمـان ،األردن :دار وائـل
للنشـر .ص .132
	24.عبد التواب ،معوض1987( .م) .الوسيط في قضاء األمور المستعجلة .اإلسكندرية :منشأة المعارف.
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	25.العنـزي ،ممـدوح عيـد2006( .م) .بطلان القـرار التحكيمي التجـاري الدولي األسـباب والنتائج ،دراسـة مقارنة.
منشـورات الحلبي الحقوقية.
	26.عبـد المجيـد ،منيـر1995( .م) .قضـاء التحكيـم فـي منازعـات التجـارة الدوليـة .اإلسـكندرية :دار المطبوعـات
الجامعيـة.
	27.الصانـوري ،مهنـد أحمـد2005( .م) .دور المحكـم فـي خصومـة التحكيم الدولـي الخاص .ط  .1عمـان ،األردن:
دار الثقافـة للنشـر والتوزيع.
	28.عمـر ،نبيـل إسـماعيل2004( .م) .التحكيـم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة الوطنيـة والدوليـة .اإلسـكندرية :دار
الجامعـة الجديـدة للنشـر.
	29.عبد القادر ،نريمان2016( .م) .اتفاق التحكيم .القاهرة :دار النهضة العربية.
	30.راغب ،وجدي ومحمود ،سيد أحمد1994( .م) .قانون المرافعات الكويتي .ط  .1الكويت :دار الكتب.
ثانياً -الرسائل العلمية:
	31.عكاشـة ،عبـد الحكيـم1995( .م) .الصفـة فـي العمـل اإلجرائي فـي قانون المرافعـات المصري والمقارن .رسـالة
دكتـوراة ،كليـة الحقوق ،جامعـة القاهرة.
	32.بـركات ،علـي رمضـان1996( .م) .خصومـة التحكيـم فـي القانون المصـري والقانون المقارن .رسـالة دكتوراة،
كليـة الحقوق ،جامعـة القاهرة.
	33.إبراهيم ،علي سالم1995( .م) .والية القضاء على التحكيم .رسالة دكتوراة ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس.
	34.يوسـف ،فاطمـة2009( .م) .نطـاق اختصـاص القضـاء بالمسـائل التـي يثيرهـا التحكيـم .رسـالة دكتـوراة ،كليـة
الحقـوق ،جامعـة القاهـرة.
	35.الحـر ،يوسـف حسـني2015( .م) .صالحيـة اتخـاذ التدابيـر الوقتيـة والتحفظيـة فـي األعمـال التحكيميـة .رسـالة
ماجسـتير .جامعـة الشـرق األوسـط .المملكـة األردنيـة الهاشـمية.
ثالثاً -البحوث العلمية:
	36.محمـود ،سـيد أحمـد( .سـبتمبر  .)2001والتحفظيـة مـدى سـلطة المحكـم فـي اتخـاذ اإلجـراءات الوقتيـة .مجلـة
الحقـوق .جامعـة الكويـت ،مجلـة الحقـوق ( ،)3جامعـة الكويـت .السـنة الخامسـة والعشـرون.
رابعاً -القوانين والقرارات
	37.القانون االتحادي اإلماراتي رقم  6لسنة  2018بشأن التحكيم.
	38.قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم  38لسنة .1980
	39.القـرار رقـم  72لسـنة  2015بإصـدار الالئحـة التنفيذيـة لقانـون هيئـة أسـواق المـال الكويتـي رقم  7لسـنة 2010
والمتعلـق بنظـام التحكيـم فـي هيئـة أسـواق المـال الكويتيـة فـي الكتاب الثالـث منه ،كتـاب إنفـاذ القانون.
	40.قـرار هيئـة األوراق الماليـة والسـلع اإلماراتي ﺭﻗﻡ  1لسـنة  2001بشـأن ﻨﻅﺎﻡ التحكيـم ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ
ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ والسـلع.

الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية:

Transliteration Arabic References:
ʾawalā- alkutuba

ʾibrāhym sa‘dun ( bidūni tārīkhi nashri alqānūna alqaḍāʾiyya al-khāṣ aljuzʾu
alʾawwalu al-ʾiskndryah munshaʾatu alma‘ārifi
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2.

al-namira ʾabū al‘ulā ( 2002m). - almuḥakkamūna- dirāsata taḥlīliyyata liʾi‘dādi
almuḥkami alqāhiratu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati

3.

al-namira ʾabū al‘ulā ‘aliyyun ( 2007m). al-niẓāma alqānūniyya lil-tadābīri
alwaqtiyyati wa-al-taḥaffuẓiyyati fī majāli al-taḥkīmi alqāhiratu dāru al-nahḍati
al‘arabiyyati

4.

mṣylḥy ʾaḥamida ʾibrāhym ( 2014m). al‘alāʾāaqata bayna al-taḥkīmi wa-al-qaḍāʾi
fī alittifāqiyyāti al-dawliyyati wa-al-qawānīni alwaṭaniyyati bidūni nāshirin

5.

‘abda alkarīmi ʾaḥamdun ( 2004m). qānūna al-taḥkīmi al-tijāriyyi al-dawliyyi
wa-al-dākhiliyyi- tanẓīrun wataṭbīqu muqāranu ṭ 1. alqāhiratu dāru al-nahḍati
al‘arabiyyati

6.

ʾabū alwafā ʾaḥamdun ( 1974m). ‘aqada al-taḥkīmu waʾijrāʾātuhu ṭ 1. alʾiskndryah mnshāh alma‘ārifa

7.

al-sālimiyya alḥissayni ( 2008m). al-taḥkīma waqaḍāʾa al-dawlati ṭ 1. lubnānun
almuʾassasatu aljāmi‘iyyatu lil-nashri wa-al-tawzī‘i wa-al-dirāsāti

8.

namirun ʾamynata ( 1967m). manāṭa alikhtiṣāṣi wa-al-ḥukmi fī al-da‘awā
almusta‘jalati al-ʾiskndryah munshaʾatu alma‘ārifi

9.

alḥaddāda ḥafīẓata al-sayyidi ( 2000m). mudā ikhtiṣāṣi alqaḍāʾi alwaṭaniyyi
bittikhādhi alʾijrāʾāti alwaqtiyyati wa-al-taḥaffuẓiyyati fī almunāza‘āti alkhāṣṣata
al-dawliyyata almuttafaqa bishaʾnihā ‘alā al-taḥkīmi al-ʾiskndryah dāru alfikri
aljāmi‘iyyi

10. rāshidun sāmmiyyatan ( 1986m). al-taḥkīma fī ʾiṭāri almarkazi alʾiqlīmiyyi
bi-al-qāhirati wamudā khuḍū‘ihi lil-qānūni almiṣriyyi al-ʾiskndryah munshaʾatu
alma‘ārifi
11. mabrūkan ‘āshūran ( 1998m). al-niẓāma alʾijrāʾiyya likhuṣūmihi al-taḥkīma
alqāhiratu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
12. albaṭṭāniyyata ‘āmira fatḥī ( 2009m). dawra al-qāḍy fī al-taḥkīmi al-tijāriyyi
al-dawliyyi dirāsata muqāranatin ‘ammānu alʾurduna dāru al-thaqāfati lil-nashri
13. aljamī‘iyya ‘abda albāsiṭi ( 1974m). ṭuruqun waʾishkālātu al-tanfīdhi fī qānūni
almurāfa‘āti aljadīda alqāhiratu dāru alfikri al‘arabiyyi
14. zamzama ‘abda almuna‘‘ami ( 2007m). al-ajrāʾāt al-taḥaffuẓiyyata wa-alwaqtiyyata qabla ʾathnāʾi waba‘da khuṣūmati al-taḥkīmi alqāhiratu dāru alnahḍati al‘arabiyyati
15. ‘abda alfattāḥi ‘azmiyyun ( 2006m). alwasīṭa fī qānūni almurāfa‘āti alkūʾaytiyya
qānūna alqaḍāʾi almadaniyyi alkūʾaytiyyi ṭ 1. alkūʾaytu dāru alkutubi
16. alḥadydiyya ‘aliyya al-shuḥḥāti ( 1997m). al-tadābīra alwaqtiyyata wa-altaḥaffuẓiyyata fī al-taḥkīmi alikhtīāriyyi alqāhiratu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
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17. barakātin ‘aliyyun ( 1996m). khuṣūmata al-taḥkīmi fī alqānūni almiṣriyyi wa-alqānūni almuqārani ṭ 1. alqāhiratu miṭba‘atu dāri al-nahḍati al‘arabiyyati
18. wa-al-ī fatḥiyyun ( 2007m). qānūna al-taḥkīmi fī al-naẓariyyati wa-al-taṭbīqi ṭ
1. al-ʾiskndryah munshaʾatu alma‘ārifi
19. hāshimun maḥmūda muḥammada ( 1990m). al-naẓariyyata al‘āmmata lil-taḥkīmi
alqāhiratu dāru alfikri al‘arabiyyi
20. hāshimun maḥmūda muḥammada ( 1998m). qānūna alqaḍāʾi almadaniyyi
alqāhiratu dāru alfikri al‘arabiyyi
21. yūnisan maḥmūda muṣṭafā ( 1999m). quwwata ʾaḥkāmi almuḥakkamīna
waqīmatihā ʾamāma qaḍāʾi al-dawlati ṭ 1. alqāhiratu dāru al-nahḍati al‘arabiyyati
22. aljamāla muṣṭafā muḥammada wa‘abdāl‘ālan ‘akāshatan ( 1998m). al-taḥkīma fī
al‘alāʾāaqāti alkhāṣṣata al-dawliyyata wa-al-dākhiliyyata ṭ 1. dūna dāri nashrin
aljuzʾu alʾawwalu
23. al-rāʾī muẓaffara jābira ( 2012). ittifāqiyyata ‘ammāni lil-taḥkīmi al-tijāriyyi
lisanati 1987. ṭ 1. ‘ammānu alʾurduna dārun wiʾla lil-nashri ṣ 132.
24. ‘abda al-tawwābi mu‘awwaḍun ( 1987m). alwasīṭa fī qaḍāʾi alʾumūri almusta‘jalati
al-ʾiskndryah munshaʾatu alma‘ārifi
25. al‘anaziyya mamdūḥa ‘īdin ( 2006m). baṭalāni alqarāra al-taḥkīmiyya al-tijāriyya
al-dawliyya alʾasbāba wa-al-natāʾija dirāsata muqāranatin manshūrātu alḥalbiyyi
alḥuqūqiyyati
26. ‘abda almajīdi munīrun ( 1995m). qaḍāʾa al-taḥkīmi fī munāza‘āti al-tijārati aldawliyyati al-ʾiskndryah dāru almaṭbū‘āti aljāmi‘iyyati
27. al-ṣānwry muhannadun ʾaḥamdun ( 2005m). dawra almuḥkami fī khuṣūmati altaḥkīmi al-dawliyyi al-khāṣ ṭ 1. ‘ammānu alʾurduna dāru al-thaqāfati lil-nashri
wa-al-tawzī‘i
28. ‘umarun nabīla ʾismā‘yl ( 2004m). al-taḥkīma fī almawāddi almadaniyyati
wa-al-tijāriyyati alwaṭaniyyati wa-al-dawliyyati al-ʾiskndryah dāru aljāmi‘ati
aljadīdati lil-nashri
29. ‘abda alqādiri nrymān ( 2016m). ittifāqa al-taḥkīmi alqāhiratu dāru al-nahḍati
al‘arabiyyati
30. rāghibun wajiddiyyun wamaḥmūdun sayyida ʾaḥamdun ( 1994m). qānūna
almurāfa‘āti alkūʾaytiyya ṭ 1. alkūʾaytu dāru alkutubi
thānīā- al-rasāʾila al‘ilmiyyata
31. ‘akāshatan ‘abda alḥakīmi ( 1995m). al-ṣaffata fī al‘amali alʾijrāʾiyyi fī qānūni
almurāfa‘āti almiṣriyya wa-al-muqārana risālatu duktūrātin kulliyyata alḥuqwqi
jāmi‘ata alqāhirati
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32. barakātin ‘uliya ramaḍānu ( 1996m). khuṣūmata al-taḥkīmi fī alqānūni almiṣriyyi
wa-al-qānūni almuqārani risālatu duktūrātin kulliyyata alḥuqwqi jāmi‘ata alqāhirati
33. ʾibrāhym ‘uliya sālimun ( 1995m). wilāayata alqaḍāʾi ‘alā al-taḥkīmi risālatu
duktūrātin kulliyyata alḥuqwqi jāmi‘atan ‘ayna shamsin
34. yūsf fāṭimatan ( 2009m). niṭāqa ikhtiṣāṣi alqaḍāʾi bi-al-masāʾili allatī yuthīruhā
al-taḥkīmu risālatu duktūrātin kulliyyata alḥuqwqi jāmi‘ata alqāhirati
35. alḥurra yūsf ḥusniyyun ( 2015m). ṣalāaḥiyata ittikhādhi al-tadābīri alwaqtiyyati
wa-al-taḥaffuẓiyyati fī alʾa‘māli al-taḥkīmiyyati risālatu mājistīrin jāmi‘atu alsharqi alʾwsaṭi almamlakatu alʾurduniyyatu alhāshimiyyatu
thālithā- albuḥwtha al‘ilmiyyata
36. maḥmūdun sayyida ʾaḥamdun ( sibtmbaru 2001). wa-al-taḥaffuẓiyyata mudā
sulṭati almuḥkami fī ittikhādhi alʾijrāʾāti alwaqtiyyati majallatu alḥuqwqi jāmi‘atu
alkūʾayti majallata alḥuqwqi 3)، jāmi‘ata alkūʾayti al-sanatu alkhāmsatu wa-al‘ishrūnu
rāba‘ā- alqawānīna wa-al-qarārāti
37. alqānūna alittiḥādiyya al-ʾimārāty raqma 6 lasanatin 2018 bishaʾni al-taḥkīmi
38. qānūna almurāfa‘āti almadaniyyati wa-al-tijāriyyati alkūʾaytiyyi raqma 38
lasanatan 1980.
39. alqarāra raqma 72 lasanatan 2015 biʾiṣdāri al-lāʾiḥati al-tanfīdhiyyati liqānūni
hayʾati ʾaswāqi almāli alkūʾaytiyyi raqma 7 lasanatin 2010 wa-al-muta‘alliqa
biniẓāmi al-taḥkīmi fī hayʾati ʾaswāqi almāli alkūʾaytiyyati fī alkitābi al-thālithi
minhu kitāba ʾinfādh alqānūna
40. qarāra hayʾati alʾawrāqi almāliyyati wa-al-sila‘i al-ʾimārāty rqm 1 lisanati 2001
bishaʾni nẓām al-taḥkīma fy al-mnāz‘āt al-nāshʾah ‘n tdwl al-ʾwrāq al-mālyah
wa-al-sila‘a
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Authority of the arbitrator who issues interim and
provisional procedures during the arbitration litigation
in accordance with the decisions of the UAE and
Kuwait Securities Authority
Olayan Misfer Al-Ajmi
Moudaffar Jaber Al Rawi
College of Law - University of Sharjah
Sharjah - U.A.E.

Abstract:
Interim or provisional measures are decisions issued by the arbitrator upon
the request of the parties to the dispute subject to arbitration that would protect
the legal rights and positions of one of the disputing parties subject to arbitration.
This research aims at knowing the opinion of both Emirati and Kuwaiti
legislators about the arbitrator’s authority to take these interim or provisional
measures in accordance with the Emeriti Securities and Commodities Authority
Resolution No. 1 of 2001, and the arbitration system in the Kuwaiti Capital
Markets Authority. Both the Emirati and Kuwaiti legislators were keen to
strike a balance between the two parties to the dispute when ordering interim
or provisional measures by stipulating a financial guarantee, so as not to use
this means to procrastinate the arbitration process.
The study has reached several results through research; the most important
one is that both Emirati and Kuwaiti legislators authorize the arbitrator to
issue interim or provisional measures according to specific conditions and if
needed, in order to protect the legal rights and positions during a dispute that
are presented to the arbitration tribunal.
Keywords: Interim or Provisional Measures, Financial Guarantee,
Arbitrator’s Authority, Emirati Law, Kuwaiti Law, Securities Authority.
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