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٩٣٥  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

  

 ا:  

یة في قضاء الدولة سمة أساسیة والسریة في فالعالن،    یتمیز التحكیم بالسریة

وتعتبر هذه المیزة من عوامل جذب االستثمارات ، التحكیم میزته التي تفرد بها

وعلي الرغم من ، تها بطریق التحكیماعاز الغالب فض من یشترط فياألجنبیة التي

 ذات ًذلك فاالستثمارات الدولیة التي تكون الدولة طرفا فیها ال تحتل السریة

فالتحكیم في ، ستثمارالمكانة التي تحتلها مبادئ الشفافیة في منازعات اال

العصر الحدیث والركون إلیة في معاهدات االستثمار الدولیة یبتعد به عن طابع 

با لجنبیة التي تكون الدولة طرفا فیها غااالستثمارات األلتعلق ، الخصوصیة

  . العام والرأيالسیاسة العامةمؤثرات تخضع لبالصالح العام للدولة المستضیفة و

خاصة إذا كان تبنى الشفافیة بالقدر المطلوب في فض المنازعات عن طریق 

ستقرار رؤوس األموال وسیر إجراءاته یؤدى إلى االتحكیم واإلعالن عن نتائجه 

، طالما كانت إیجابیة وعادلة، زید للدولة الحاضنة لالستثمار األجنبيوجذب الم

تبنى الشفافیة المطلقة بشأن ما یثار من نزاعات   ال یمكنوعلى الرغم من ذلك

في مجال التحكیم التجاري فسمعة األطراف ومواقفهم المالیة تتأثر بشكل كبیر 

  ولربما أدى ذلك إلى خسائر اقتصادیة فادحة،ومباشر بما قد یذاع من أخبار

بیة  والى غیر ذلك من التبعات السل،وعزوف عن االستثمار في دول بعینها

  . الناتجة عن إعمال الشفافیة بصورة مطلقة



        
 
  

 
 
 
 

٩٣٦  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

ال االستثمار  مجالتحكیم خاصة في١ في مواجهة سریةفقبول أو رفض الشفافیة

، نما هو خالف متأصل وقدیم بین المبدأینٕلحظة وا ولید الً لیس خالفاالدولي

  .هذا البحثلقاء الضوء علیه من خالل وهو ما سنحاول إ

 رؤیة قانونیة واضحة لحقیقة  الوضع   وجود عدموتكمن مشكلة البحث في

وخاصة المتعلق بنزاعات ، ومدي إمكانیة الفصل بین المبدأین في مجال التحكیم

تمس المصالح العامة في الدولة فهل یرجح مبدأ السریة على الشفافیة فش هذا 

  . وذلك ما سنحاول اإلجابة  علیه من خالل البحث ، الصدد أم العكس

نتناول هذا البحث من خالل استقراء الوضع القانوني :  منهجیة البحث 

وذلك فى ضوء القوانین ، الحالي لاللتزام بسریة  التحكیم إجراءات وحكما

الوطنیة واالتفاقیات الدولیة وأراء الفقهاء وهو ما یعنى استخدام المنهج 

  .المقارن 

  :ینقسم البحث إلى ثالثة مباحث على النحو التالي: خطة البحث

  .التحكیم التجاريمواجهة سریة الشفافیة في بتطور االلتزام : مبحث األولال

  . الشفافیة فى مراحل التحكیمومبدأ السریة التزامالتوفیق بین : المبحث الثاني

  .الشفافیة في اإلطار الدوليمبدأ  السریة و التزام التوفیق بین :المبحث الثالث

   

                                                 

١-  Samuel Levander, Notes Resolving "Dynamic Interpretation": An 

Empirical Analysis of the Uncitral Rules on Transparency, Columbia 

Journal of Transnstional Law, ٥٢:٢٠١٤,p.٥١٠-٥٠٩.available at 

www:jti.columbia.edu 



        
 
  

 
 
 
 

٩٣٧  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

  ا اول

 ار اريا ا  ا    

  

  الــسریة فــى التحكــیم باعتبــاره وســیلة بدیلــة لفــض المنازعــات عــن طریــق قــضاء 

، ًومــن ثــم یمكــن االتفــاق علــى كونــه ســریا أو علنیــا حــسب رغبــة األطــرف، الدولــة

 الطرفـــان علـــى القـــانون  كمـــا یتفـــق فیـــه،ولعـــدم تعلقـــه بالمـــصالح العامـــة للمجتمـــع

 المختـــارین مـــن قـــبلهم أو مـــن قبـــل مـــن یحددونـــه للقیـــام بهـــذه المطبـــق والمحكمـــین

ـــة ضـــرورة بالنـــسبة للقـــضاء العـــادي إال فـــي أحـــوال ضـــیقة جـــدا ، المهمـــة ًفالعالنی

وذلـك ، فـال یوجـد حكـم قـضائي سـري، وبالنسبة ألجزاء معینة من سـیر الخـصومة

علـى على خالف التحكـیم الـذي تعتبـر فیـه الـسریة میـزه هامـة تفـوق فیهـا التحكـیم 

بــــات مــــن یختــــار  هــــذا الطریــــق لفــــض لالقــــضاء العــــادي ولبــــى مــــن خاللهــــا متط

، ًا نظـام التحكـیم تاریخیـاألصـول التـي الزمـت نـشأة ال�سریة م�ن فالتزام ،المنازعـات

وتالزمت مـع قـضاؤه  فـالتحكیم نـوع مـن القـضاء الخـاص یطـرح الخـصوم نـزاعهم 

وهــذا مــا یلبــى رغبــة  أمامــه ویرغبــون أن یكــون أمــره ســریا فــي فــى نطــاق محــدد، 

التجــار، ومــیلهم الــى اتخــاذ طریــق التحكــیم  للفــصل فــي المنازعــات الناجمــة عــن 

ـــدیهم، ویكـــون فـــي نـــشرها فـــي  ـــارات هامـــة ل نـــشاطهم لتبقـــى أعمـــالهم ســـریه العتب

یـؤذیهم، وقـد یـؤدي إلـى القطیعـة بیـنهم، فـي حـین أن األصـل  ساحات القـضاء مـا

   .١النشاط على الرغم من المشاكللدى التجار هو الرغبة في استمراریة 

                                                 

 الهیئـات –ینابیعـه ) مـع االهتمـام بـالبیوع الدولیـة(ثروت حبیب، دراسة قانون التجارة الدولیة، . د - ١

 .١٩٠ ص-م ١٩٧٥ كیانه، القاهرة – التحكیم بشأن منازعاته –المعنیة به 



        
 
  

 
 
 
 

٩٣٨  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

كمــا تحتــرم ، ١ ومبــدأ الــسریة فــى التحكــیم تؤكــد علیــه كثیــر مــن االتفاقیــات الدولــة

 السعودیة مبدأ السریة فى التحكیم مـن خـالل نظـام التحكـیم الجدیـد حیـث األنظمة

، قـة الطـرفینال بمواف على عدم جواز نشر أحكـام التحكـیم إ٤٣/٢ادة المنص في 

منازعــــات الــــصادر عــــن المركــــز  لــــشروط تــــسویة الالــــدلیل اإلرشــــاديكمــــا تنــــاول 

  یخــص المركــز وطرفــي التحكــیم وذلــك فیمــاالــسعودي للتحكــیم شــرط الــسریة فــي

  .٢النزاع 

ه ١٤٣٧ شـــوال فـــيمـــا قواعـــد التحكـــیم وقواعـــد الوســـاطة الـــصادرة عـــن المركـــز أ

م إفــشاء  كــل مــن المحكــم والمــسئول اإلداري االحتفــاظ وعــد٣٨ألزمــت فــي المــادة 

المعلومات التي تم اإلفصاح عنها من قبل األطراف أو الشهود ویمتد هذا االلتزام 

                                                 

 مـن الئحـة إجـراءات لـدى مركـز التحكـیم التجـاري لـدول مجلـي التعـاون ٢١/٤المادة ،  مثال ذلك- ١

 مـن قواعـد األونـسترال تـنص أن ال تكـون جلـسات المرافعـة ٢٥/٤ والمـادة ١٩٩٤الخلیجي لعـام 

 مــن ٢١/٤ والمــادة ." یتفــق الطرفــان علــى خــالف ذلــكالــشفویة وســماع الــشهود مغلقــة، مــا لــم 

  م ١٩٩٨الئحة إجراءات غرفة التجارة الدولیة بباریس لعام 

  .الفقرة الثالثة من المادة األولى من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة للتحكیم بغرفة التجارة الدولیة 

ج مـن /١٣ وتـنص المـادة ١٩٩٤ام  من نظام التوفیق والتحكیم لغرفة تجارة وصناعة دبي لع٧المادة 

فیمــا عــدا " علــى أن ١٩٩٣نظــام مركــز التحكــیم التجــاري لــدول مجلــس القــانون الخلیجــي لعــام 

قائمـــة أســـماء المحكمـــین تكـــون أوراق ومـــستندات المركـــز ســـریة ال یجـــوز لغیـــر أطـــراف دعـــوى 

طـراف النـزاع مـن أ  التحكیم والمحكمین االطـالع علیهـا أو أخـذ صـورة منهـا إال بموافقـة صـریحة

 "أو إإذ رأت هیئة التحكیم ضرورة لذلك للفصل في النزاع

٢ -         

https://www.sadr.org/assets/uploads/download_file/SCCA_٢٠١٦_Rules_A

R_٤.pdf 



        
 
  

 
 
 
 

٩٣٩  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

 حمایة ولم یتوقف األمر في، ما لم یتطلب القانون غیر ذلك، حتى لحكم التحكیم

ـــسعودي للتحكـــیم لهیئـــة التحكـــیم  الـــسریة علـــى ذلـــك بـــل منحـــت قواعـــد المركـــز ال

م وكــل مــسألة أخــرى تتــصل بــه واتخــاذ ر أوامــر تتعلــق بالــسریة فــى التحكــیاإصــد

  .١لم یتفق االطراف على غیر ذلك اإلجراءات الالزمة للحفاظ على السریة ما

  ونعتقد أن وضع سیاج قـانوني لحمایـة حكـم التحكـیم مـن النـشر یمتـد بالـضرورة 

لإلجــراءات وهــى األولــى الحتواهــا علــى معلومــات وحقــائق تطــرح وتنــاقش وتكــون 

  .ذات خصوصیة كبیرة 

وهـذا النـوع مـن االسـتثمار ،  انتشار التحكـیم فـى منازعـات االسـتثمار الـدولي ومع

 فیــه ً حیــث تكــون الــدول أطرافــا،مــةبالمــصالح العایتعلــق ولــى وبالدرجــة األ غالبــا

 فمبــدأ الــسریة فــي فــض المنازعــات ،ســواء كانــت مــستثمرة أو حاضــنة لالســتثمار

بـصورته المطلقـة فـالغرض ء علیـه بقـافي أكثر هذه األحوال ال یمكن اإلالتحكمیة 

ع بالـصالح العـام  كلما تعلـق موضـوع النـزا،من التزام السریة قد یتحول إلى ضرر

  .٢ستمرار عملیة التحكیم محاطة بالسریة بصورتها التقلیدیة ومن ثم ال یمكن ا

 ٤٣الشفافیة فيمبدأ ولعل هذا السبب هو ما یفسر  اعتناق العدید من االتفاقیات 

وذلــك بغیــة محاربــة الفــساد والجنــوح مــن ، لمتعلــق باالســتثمارات الدولیــةالتحكــیم ا

                                                 

  .هـ ١٤٣٧ قواعد التحكیم الوساطة الصادرة عن المركز السعودى للتحكیم فى شوال - ١

https://www.sadr.org/assets/uploads/imagefiles/SCCA-٢٠١٦-Rules-

AR.pdf 

٢ - AliceRemy, l'arbitrage international entre confidentialité et transparence, 

Master ٢ de Droit Européen Compare Dirige par M. Louis Vogel ٢٠١٣, p.٣٢.@ 

www.idc.u-paris٢.fr 



        
 
  

 
 
 
 

٩٤٠  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

ومــن ثــم تخــضع  ، خــالل االســتثمارات الدولیــة لمــصالح غیــر مــصالح الــدول العلیــا

ـــة ـــشفافیة الدولی ـــة واالســـتثمار لمعـــاییر ال بمـــا یفعـــل دور ، كافـــة األنـــشطة الحكومی

 ًاصــة اذا كــان مرتبطــاالرقابــة علــى كافــة مــا یحــیط بهــذا النــوع مــن االســتثمار وخ

، خـــر مـــن جانـــب أً دوالان أو اعتبـــارین لیـــسویـــیعبدولـــة مـــن طـــرف وأشـــخاص طبی

 منهــا فقــط ویظهــر ذلــك فــي الــدول النامیــة التــي یكــون هــدف المــستثمر األجنبــي

تحقیــق الــربح مـــن جانــب واحـــد أو بــصورة غیــر عادلـــة نتیجــة فـــساد مــن الطـــرف 

 من لمنع مثل هذه الممارسات التيأاألخر وفى هذه الحالة تصبح الشفافیة سیاج 

   .١ الخفاء ما تتم فيًغالبا

 بـین الفقهـاء المؤیـدین ًیة تثیر خالفاف الشفاة في التحكیم وتناقضها مع مبدأفالسری

 أن ٢ التحكـــیم حیـــث یـــرى جانـــب مـــن الفقـــه فـــيوالمعارضـــین العتنـــاق هـــذا المبـــدأ

 مـع خـصوصیة هـذا  التحكـیم اسـتثناء علـى المـصلحة العامـة وتتنـاقضالسریة في

 لفـــــض ن اعتبـــــار التحكـــــیم طریـــــق خـــــاصونعتقـــــد أ، الطریـــــق لفـــــض المنازعـــــات

ا قـــد یكــون بهـــدف نمــٕقــط بغیـــة الــسرعة واالمنازعــات ربمــا ال یختـــاره المتنــازعون ف

 ًلــو كـان النــزاع متعلقــاخـر حــسب نــوع النـزاع كمــا  مــن دافــع أالـسریة أكثــر مـن أي

  .لتكنولوجیا على سبیل المثال ثمارات دولیة في مجاالت حساسة كنقل استبا

                                                 

فاقــات االســتثمار الدولیــة فــي حمایــة األبعــاد غیــر   دور ات-معتــز محمــد أحمــد حــسین. د، أنظــر - ١

، ٢٠١٣  دیـسمبر -  العـدد الحـادي والعـشرون- مجلة التحكیم العربي-التقلیدیة لألمن القومي 

 .٦٧ص

٢ - Serge lazaref, "confidentiality and arbitration: theoretical and 

philosophical reflections", op.cit, pp.٩٣-٨١.      



        
 
  

 
 
 
 

٩٤١  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

 الـــسریة إال أنهــا ال تظهــر بــذات القــوة فـــى  القیمــة الكبیــرة اللتــزامٕ هــذا وان كانــت

تعلقهـــا بمـــصالح عامـــة ســـبق وأشـــرنا  كمـــا ال ســـیما ةمنازعـــات االســـتثمار الدولیـــ

ومن ثم یتم التخلى عن أحد أهم ممیزات التحكیم وهى السریة في مواجهة ، للدول

  .الشفافیة 

مـع ذلــك یؤكــد جانــب مـن الفقــه علــى أن مایزیــد علـى نــصف أحكــام التحكــیم یــتم و

وفـــي هـــذا الـــصدد أكـــدت محكمـــة التحكـــیم ، ١بالفعـــل نـــشرها مـــع موافقـــة الخـــصوم

 الـسریة فیمـا یخـص المـستندات المقدمـة،  مبدأالدولیة على التزام األطراف باحترام

 ســـبتمبر ادر فـــيالـــصوذلـــك فـــي الحكـــم ، أو المـــستخدمة خـــالل ســـیر اإلجـــراءات

   .٢ (Brwater Gauff v. Tanzanie) في قضیةم٢٠٠٦

حیــث ً لــم یكــن ثابتــا فــى هــذا الــصدد  فموقــف القــضاءًمــر كــذلك دائمــاولــم یكــن األ

 Waste Management inc.v.United) محكمة التحكیم في قضیة ٣قضت

Mexican States)بعدم وجود التزام بالسریة .  

                                                 

١ - Serge lazaref, "confidentiality and arbitration: theoretical and 

philosophical reflections" op.cit, p. ٩٣. 

٢ -  Brwater Gauff (Tanzania) Ltd v.united Repuplic of Tanzania, CIRDI, 

ARB/٠٥/٢٢, Procedural order NO٢٩ ,٣ septembre ٢٠٠٦,١٢١. cite dans 

l,article: 

- Giovannaa Beccara and others (Claimants) and the Argentine Republic 

(Respondent), Procedural Order No.٣ (Confidentiality Order), ٢٧ 

January ٢٠١٠, ICSID Case No.ARB/٠٧/٥.P.٢٢ et s 

٣ - ICSID Case NO.ARB(AF) /٠٠/٣. 



        
 
  

 
 
 
 

٩٤٢  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

أو التخلـى عنهـا فـى الغالـب یكـون التمـسك بالـسریة غیر المواقـف بـین نعتقد أن تو

حـــوال مـــن أجـــل ال یكـــون اللجـــوء للتحكـــیم فـــى كـــل األ فـــ،مرجعـــه إرادة االطـــراف

وكـذلك الرغبـة فـى ، كبراع فالسرعة قد تكون هى الدافع األالحفاظ على سریة النز

یس ولة ما فى حالة كون النزاع دولیاً لوعدم التقاضى أمام المحاكم الوطنیة فى د

ي صــورة كانــت لــذلك  فــأن العدالــة بــأ،  بالــسریةًبالــضرورة أن یكــون ذلــك تمــسكا

م ال یمكــن أن تبقــى فــى یكــســواء كانــت فــى شــكل حكــم محكمــة أو حكــم هیئــة تح

ه خصوصیة  كبیرة فى اختیار حكیم لإال أن الت، عالم الكافة بهاالخفاء واألصل إ

 طــرافوبعــد ذلــك یرضــى األ، مــین والقــانون واجــب التطبیــق ومكــان التحكــیمالمحك

فهیمنـــة األطـــراف علـــى النـــزاع فـــي كـــل صـــغیرة وكبیـــرة هـــي التـــي ، الحكـــمبنـــشر 

ولــیس أي إرادة ،  وكــذلك مراحــل التحكــیم،م ســریةاكــتمــنحهم الحــق فــي إبقــاء األح

حالــة علــى حــدة والمــؤثرات الخارجیــة كمــا لــو أخــرى مــع اخــتالف الــدافع فــي كــل 

  .١مر وهنا یختلف األ، لعامةتعلق موضوع النزاع بمصالح الدول ا

                                                 

غیــر المحكمــین واألطــراف ومــن ینــوب عــنهم الخــصوصیة هــى متعلقــة بحقــوق األشــخاص مــن  - ١

والشهود ومن یحـضر جلـسات التحكـیم ولكـن الـسریة علـى العكـس هـى متعلقـة بالمعلومـات التـي 

لهاصــلة بمــضمون اإلجــراءات واألدلــة والمــستندات والنــسخ والعنــاوین والجلــسات وقــرار التحكــیم 

 الیرغبـون فـي إطالعهـم ًوبعیدا عن ذلك فإن األطـراف قـد یـستثنون بعـض األشـخاص مـن الغیـر

على تفاصیل النزاع ولكن األمر یرجع إلىاألطراف عما إذا كانوا یعتمـدون علـى قواعـد المؤسـسة 

  .التحكیمیة أم إنهم قد وضعوا اتفاق صریح بینهم یتضمن بند تحكیم ینص على السریة

والــسریة ، إن الخــصوصیة تعنــي اســتبعاد األغــراب مــن المــشاركة فــي جلــسات التحكــیم، ًویــرون أیــضا

تعني العالقة بین المشاركین في إجراءات التحكیم، ومـن طبیعـة اتفـاق التحكـیم أن األطـراف هـم 

ـــون االلتـــزام المتبـــادل بعـــدم الكـــشف عـــن ـــذین یقبل ـــاق التحكـــیم وهـــم ال ـــذین یوقعـــون علـــى اتف   = ال



        
 
  

 
 
 
 

٩٤٣  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

 وقــد تناولــت الئحــة غرفــة التجــارة وضــعیة التحكــیم بمرونــة تتماشــى مــع طبیعتــه 

  الـشفافیة النـسبیة التـي ظـلسواء كان األمر فـي، كوسیلة اتفاقیة لفض المنازعات

ًتتناســب وطبیعــة النــزاع أو الــسریة التــى اتفــق علیهــا األطــرف مــسبقا أو فرضــتها 

  . التحكیم طبیعة النزاع محل

، سـتثنائیةست حالة ا أساس التحكیم ولیفى خضم هذا الخالف بقیت السریة هيو

فـااللتزام  ، أخـرىالتاحـااللتـزام بهـا مجـرد اسـتثناء فـى  ومع ذلك تصبح الـسریة و

 على القضاء الوطنى یلـزم أحـد األطـراف ًبالشفافیة فى حالة كون النزاع معروضا

وهـذا االسـتثناء ، مـا تحـت یـده مـن مـستندات باطالع الخصم اآلخر علـى استثناء

كذلك في الحالة التي تـسري فیهـا إجـراءات ، یبرره من منطلق حقوق الدفاع له ما

  .جراءات القضائیة اإل مع التحكیم بالتوازي

الكـشف عـن بعـض ب  التحكـیم الحالة التى تلتزم فیها الدول األطراف فـيكذلك في

، أو فـي المنازعـات  الـدولىات االسـتثمارالمستندات، فى حالة التحكـیم فـي منازعـ

  .ًالتجاریة وفقا للقانون الذي یحمي حریة المعلومات بالنسبة للموظفین

القـوانین المنظمـة لعمـل ذلك بـضي  حینمـا تقـ مطلوبـةكما تكون شفافیة المعلومات

ففـــي فرنـــسا علـــى ســـبیل المثـــال نـــصت ، الـــشركات المقیـــدة بـــسوق االوراق المالیـــة

                                                                                                                            

  المعلومــــات مثــــل الملحوظــــات والمــــذكرات واألدلــــة وتقــــاریر الخبــــراء التــــي تعــــد وتــــستخدم فــــي=

  .إجراءات تحكیم أخرى بینهم في المستقبل 

- Klaudia Fabian:"Confidentiality in International Commercial Arbitration" 

tohome does the duty of Confidentiality Extend in Arbitration? Central 

European University March ٢٨ th, ٢٠١١- p. ٥ 



        
 
  

 
 
 
 

٩٤٤  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

مــن الالئحــة العامــة لهیئــة الرقابــة علــى األســواق علــى التــزام ) ٢١٢/١٣(المــادة 

وهـذا المـستند یـسمح بتحقیـق القـدر األكبـر ، الشركات المقیدة بنشر مستند اإلحالة

كمـا یــضمن ، مـن الـشفافیة للوضـع المـالي للــشركات الفرنـسیة بخـصوص األسـواق

  .١تحقیق قدر من األمان للمستثمرین

م أوجبـت اإلعـالن عـن ٢٠٠٨االتحـاد األوروبـي فـي التوجیهات الصادرة عن أما 

إال أن تطبیـق هـذه ،  للـشركةن لها أثر على مركز الشركة المالي یكوالوقائع التي

ًاالســتثناءات لــم یكــن إال تطبیقــا العتبــارات المــصلحة العامــة والظــروف المحیطــة 

  .٢بالنزاع الخاضع للتحكیم 

التجاریــة بــاإلعالن عــن الوقــائع ولــم نجــد فــي النظــام الــسعودي مــا یلــزم الــشركات 

التــي یكــون لهــا تــأثیر فــي مركــز الــشركة المــالي والتــي یعتبــر علــى رأســها أحكــام 

التحكــیم الــصادرة لــصالح أو ضــد الــشركة أو حتــى النزاعــات التــى لــم یــتم الفــصل 

  .فیها 

                                                 

١ - Arthur Millerand,"Transparence financière pour les sociétés cotées et 

confidentialité des procédures d’arbitrage: quelle équilibre?"repère 

dans la Revue de Droit bancaire et financier no٥, Septembre ٢٠١٢, 

part.٥-  

٢ - Micheal Hwang S.c.*and Katie chung, Defining the indefinable 

practical problems of confidentiality in Arbitration, Journal of Arbitration 

٢٠٠٩ .٦٤٥-٦٠٩ :(٥) ٢٦ c ٢٠٠٩ Kluwer law international. printed in the 

Netherlands – PP: ٦٤٥-٦٠٩. 



        
 
  

 
 
 
 

٩٤٥  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

 م قد تعرض لمبدأ السریة،١٩٩٦جدیر بالذكر أن قانون التحكیم اإلنجلیزي لسنة 

ً مــن عــدم إقــراره نظــرا لمــا یحــیط بــه مــن صــعوبات الــرغمعلــى
ومــن قبلــه قــانون ، ١

و عـــدم اال أن اعتنـــاق مبـــدأ الـــسریة أ ١٩٩٤المرافعـــات المدنیـــة اإلنجلیـــزي لـــسنة 

  .ًذلك لم یكن واضحا وترك االمر للظروف وما تقرره المحكمة

 علـى ونعتقد أن اعتناق مبدأ الشفافیة فى التحكیم التجارى یتوقف بالدرجة األولـى

ًطــراف وموضـــوع التحكـــیم وطبیعتـــه إذا كــان تحكیمـــا خاصـــارادة األإ طـــراف  بـــین أً

 منازعـات اسـتثمار  فـي أو كـان تحكـیمطبیعیـة أو اعتباریـةخاصة سواء أشخاص 

طــراف وتفـــرض لـــصالح العــام للـــدول ففــى الحالـــة األولــى تطغـــى إرادة األتــرتبط با

 ً فالــسریة قــد تمثــل تعــدیا،درجــة مــن الــسریة كمــا تــشاء علــى عكــس الحالــة الثانیــة

عــات ن المناز نعتقــد أكمــا، علــى حــق المجتمــع فــى معرفــة مــا یجــب علیــه معرفتــه

ال بـد أن تخـضع لمـا تقتـضیه وراق المالیة المتعلقة بالشركات المقیدة في سوق األ

 ظــل الــسریة أو الــشفافیة ولــیس اعتنــاق مــصلحة المــساهمین وذوى المــصالح فــي

  .على حساب األخرمبدأ منهم 

   

                                                 

تحك���یم   مجل���ة ال-التحك���یم ب���ین ال���سریة والعالنی���ة، مجل���ة  –مــریم ســـلیم العـــوا، مقــال ســـابق . د - ١

  .٤٦ص -م ٢٠١٣ ینایر - العدد السابع عشر-العالمیة
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 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

ما ا  

 أ او ا اا  ا  

ا ا  

  

    االلتزام بالسریة فى مسائل التحكیم سواء فى سیر الدعوى أو بالنسبة لحكم 

فال یمكن الجزم بكونها ، باحة أو المنعحكیم لیست فى إطار مطلق محدد باإلالت

خاصة مع خلو األنظمة من ، متعارضین من هذین االتجاهین اليلزامیة ألإ

ومن وثم وجب الوقوف على نقاط التقریب بین ، قاعدة واضحة فى هذا الصدد

هذین االتجاهین المتعارضین بحسب ما تقتضیه المصلحة وما یحیط بكل جانب 

ًوتزداد األمور تعقیدا ودقه فى إذا ما كانت ، من قواعد قانونیة تبیحه أو تحظره

وال تتعرض ، ة تكتفى بما یعزز توحید مبادئ التجارة الدولیةالمؤسسات الدولی

نبه لمسألة اعتناق السریة أو الشفافیة فى مجال التحكیم والمرتبط فى أغلب جوا

 اغلب القوانین بالشفافیة التي ترتبط بالنشاط االقتصادي وتحمیها التشریعات في

 فاالتجاهات متعارضة ، التحكیم فال یمكن الجزم بهاأما الشفافیة في، المقارنة

ة ولم نجد نصا في أي من األنظمة المقارنة یرقى بالسریة في التحكیم ومتباعد

جراءات القانونى العام أو المطلق بقوة القانون سواء بالنسبة لإللزام إلى درجة اإل

طراف وطبیعة النزاع المعروض ألرادة اواألمر متروك في األصل إل، أو للحكم

ومع ذلك فقد جرى العمل علي اعتبار ، یط به من ظروفم وما یحكیعلى التح

مبدأ سریة اإلجراءات التحكیمیة أحد األسس الجوهریة التي یقوم علیها هذا 

النظام القضائي، والذي یدفع الخصوم إلى تفضیله على قضاء الدولة الذي یعیبه 



        
 
  

 
 
 
 

٩٤٧  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

 عالنیة الجلسات من وجهة نظرهم ، فیفضل المحتكمین خسارة قضیة على فقدان

أسرارهم التجاریة التي یمكن الحفاظ علیها لو عرضوا منازعاتهم على قضاء 

  .١التحكیم 

 من ٢٩/٣وقد نصت بعض التشریعات العربیة على سریة الجلسات كالمادة 

 من قانون التحكیم الیمني ٣٨، والمادة٢٠٠٨ لسنة ٤قانون التحكیم السوري رقم 

صوص فى قانون التحكیم ولم نجد مثیال لهذه الن، م١٩٩٣ لسنة ٢٢رقم 

المصرى أو نظام التحكیم السعودى الجدید والذى نص ضمنا على هذا االلتزام 

وكذلك نظیره المصري جاء خالیا من أى إشارة تجعل ) ٣٩/١(فى المادة 

   .جلسات التحكیم عالنیة

كما لو ، ٕوان كنا نعتقد برجحان كفة الشفافیة طالما تعلق األمر بمصالح عامة

أو مصالح أشخاص طبیعیة أو ، ًیم متعلقا باالستثمارات الدولیةكان التحك

راق المالیة والوضع بالنسبة للشركات المقیدة في سوق األ كما هو ،اعتباریة

ب قیمة عالیة تؤثر بالسلب أو  هذا العالم المتراكحیث تمثل المعلومة في

 قیمة مصالح وتصنع لهذه المعلومةًیجاب على مجموعة كبیرة جدا من الباإل

ي فصاح والشفافیة فلن یكون هناك فائدة من التزام اإلٕواال ، قتصادیة كبیرةا

وذلك فیما یخص المعلومات ،  أحوال أخرىالتزام السریة فيحوال وبعض األ

                                                 

  البنـاء الفنـي لحكـم التحكـیم ومـدى رقابـة محكمـة الـنقض -محمود مختار عبد المغیث محمد.  د- ١

 .٦٢  ص-م٢٠١١ - جامعة القاهرة–علیه، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق 



        
 
  

 
 
 
 

٩٤٨  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

 یحتاجه بالقدر الذيو، وراق المالیةالخاصة بالشركات المقیدة في سوق األ

  .١أصحاب المصالح 

،  بالدرجة األولى یقع عاتق المحكمالتزام أخالقي   فإذا كان االلتزام بالسریة

یؤثر  ویتوافق وقصد المحتكمین من اللجوء إلیه لفض المنازعات فى نطاق ال

طراف على  القو لیتوافق مع سیطرة إرادة األوهذا، على مصالحهم فى السوق

كون التحكیم سري من عدمه وهو ما التزمت به قوانین األونسترال النموذجیة 

م والذى انتهج ماجاء به عدد كبیر جدا من ١٩٨٥م التجارى فى عام للتحكی

  .الدول 

 وال شك في أن الحاجة باتت ماسة أكثر من ذي قبل إلعادة ضبط مكونات 

ًخاصیة السریة ونطاقها واعادة التفكیر ملیا في متطلبات الشفافیة فى مواجهة  ٕ

  .٢سمة السریة فى التحكیم خاصة إذا كان دولیا

                                                 

 المتعلقــة بــالتحكیم والــذى تكــون فیــه الــشركة طرفــا  ال نقــصد بــذلك ضــرورة ذیــوع كــل المعلومــات- ١

ٕوانما یجب أن یتم اإلفصاح عن المعلومات بالقدر الـذي یتناسـب وطبیعـة الظـروف ولـیس البـوح 

 .بكل ما هو ضروري وغیر ضروري وبغض النظر عن النتیجة المترتبة على ذلك 

 مجل�ة التحك�یم -رورات ال�سریةب�ین مقت�ضیات ال�شفافیة وض�... محمود المغربي، أزمة التحكیم . د ٢

حــول ، ٢٣٨ ص-  ال��سنة الخام��سة-م ٢٠١٣ ین��ایر - الع��دد ال��سابع ع��شر– م ٢٠١٣العالمی��ة 

 -محم�د عی�ساوي. د -أنظـر، محاوالت التوفیق بین االلتزام بالسریة في التحكیم ومبادئ الشفافیة

 مع�ارف ق�سم العل�وم  مجل�ة-حدود صمود مبدأ السریة في تحكیم اإلستثمار أمام مطالب ال�شفافیة

 الجزائر، ال�سنة – البویرة –  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة آكلي محند أولحاج -القانونیة

 .وما بعدها، ١٠٥ ص- ٢٠١٥  - یونیة١٨التاسعة العدد 



        
 
  

 
 
 
 

٩٤٩  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

 مراحل التحكیم وبالنسبة في الشفافیة توفیق بین التزام السریة ومبادئلفمحاولة ا

 ما یوضح مدى صمود أي من المبدأین في مواجهة األخر فى للحكم هو 

   :مراحل الخصومة التحكیمیة وهو ما نعرض له من خالل المطالب التالیة

  

  المطلب األول

  ل ما قبل الحكم مراح في الشفافیةالسریة ومبادئ التوفیق بین التزام

  

، فیمر التحكیم بمرحلة انعقاد، تشمل اجراءت التحكیم مرحلتین قبل إصدار الحكم

، ثم إذا ما انعقدت الخصومة التحكیمة صحیحة بدأت مرحلة سیر اإلجراءات

والتي تحتوى بطبیعتها على عدد من اإلجراءات والتداخالت كاالستعانة بالخبراء 

فإن ، ن یحتاج الیهم لحسن سیر عملیة التحكیموالشهود والمترجمین وغیرهم مم

كانت جلسات المحاكمات أمام القضاء العادى عالنیة وال یجوز أن تكون سریة 

فإن جلسات التحكیم المبدأ فیها هو السریة التى تضمن ألطراف الخصومة 

، ١الحفاظ على معامالتهم أسرارهم محجوبة عن الغیر وبل عن خصومهم أحیانا 

                                                 

 دراســة فــي قــانون التجــارة –محــسن شــفیق، التحكــیم التجــاري الــدولي . د: فــي هــذا المعنــى أنظــر - ١

ناریمـــــان عبــــــد .  د- ومـــــا بعـــــدها٢٨  ص - دار النهـــــضة العربیـــــة -١٩٩٧ة   ســـــن-الدولیـــــة

 ١٩٩٤ لـــسنة ٢٧ًالقادر،اتفـــاق التحكـــیم وفقـــا لقـــانون التحكـــیم فـــي المـــواد المدنیـــة والتجاریـــة رقـــم 

 – الـشریعة اإلسـالمیة – القانون النمـوذجي – القانون الفرنسي –اتفاقیة نیویورك " دراسة مقارنة"

 . وما بعدها٦٥ -م ١٩٩٦  - دار النهضة العربیة – الطبعة األولى التشریعات العربیة،



        
 
  

 
 
 
 

٩٥٠  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

أسرارھم وسمعتھم، ویظھر ذلك في األطراف  یحفظ على الذيم ھو قضاء التحكی

  . ١كافةمراحلھ 

  ویجدر التساؤل عما إذا كان من الممكن الكشف عن معلومات تتعلق بمنازعة 

  .تحكیم مزمع عقدها

ورغبة اإلطراف فى الحفاظ على ،   فمصدر السریة فى التحكیم هو االتفاق

وال یختلف األمر سواء تم االتفاق ، ت والحكمسریة المنازعة من ناحیة اإلجراءا

وهنا یتضح ، على التزام السریة قبل بدایة النزاع أو أثناء سیر إجراءات التحكیم

اختالف مصدر االلتزام بالسریة فى التحكیم وااللتزام بالشفافیة المفروض بقواعد 

قوانین ال سیما إذا اشتملت علیه ال، ملزمة من خالل نصوص القوانین واللوائح

الوطنیة بخصوص الشركات المقیدة فى األسواق المالیة وكافة مبادئ حوكمة 

وال یمنح هذا االختالف فى األساس ، الشركات على الصعیدین الوطني والدولي

قوة لصالح التزام الشفافیة على التزام السریة فى التحكیم فربما فرضت الشفافیة 

لقانون كما لو تعلقت بصالح الدولة فى التحكیم على اإلجراءات والحكم بقوة ا

  .العام

                                                 

 -أحمـــد عبـــدا لكـــریم ســـالمة، التحكـــیم فـــي القـــانون الـــدولي والـــداخلي تنظیـــر وتطبیـــق مقـــارن. د - ١

  .١٣١،١٣٢  ص-م٢٠٠٤- دار النهضة العربیة -الطبعة األولى

 والداخلیـة والدولیـة المدنیـة والتجاریـة  التحكـیم فـي المعـامالت المالیـة-أحمد عبـدا لكـریم سـالمة.  د- 

ـــــة  ـــــى–واإلداریـــــة والجمركی ـــــة، الطبعـــــة األول ـــــة-م٢٠٠٦ - دراســـــة مقارن  - دار النهـــــضة العربی

 .١١٦، ١١٥ص



        
 
  

 
 
 
 

٩٥١  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

ومع ذلك فإن غلبة طابع النظام العام على القواعد المنظمة للشفافیة هو الذي 

  ، التحكیمفيأعطى األسبقیة لهذا المبدأ على االلتزام بالسریة 

وعند النزاع سوف ترجح كفة احترام االلتزامات المالیة المفروضة بقوة القانون 

كذلك الحال بالنسبة ، لك الخصوم استبعاد تطبیقها بإرادتهم المنفردةیم ومن ثم ال

  .١ للمحكم

وفى خضم هذا التعارض بین النصوص والتطبیق العملي وعدم الوقوف على 

مبدأ موحد یعمل به لفض التنازع بین المبدأین المتعارضین نجد أن بعض 

قانونیة تنص على مجموعة من االلتزامات الالنصوص الخاصة بالتحكیم 

 منها على إعالن حكم التحكیم، ٧٥فى المادة ) (OMPIالمتباینة كالئحة 

، باعتبار ذلك التزام قانوني، حتى في غیاب مثل هذا الضابط المتعلق بالشفافیة

                                                 

١-Paris ١٩ mai ١٩٩٣,sociétés Labinal c. /sociétés Mors et 

Westland.Aerospace,Rev.Arb. ١٩٩٣. p. ٦٤٥.Note ch.Jarrosson. 

 - Paris ١٩ mai ١٩٩٣,sociétés Labinal c. /sociétés Mors et Westland 

Aerospace, in Revue Trimestrielle de droit commercial, 

p.٤٩٢.Note:J-C.Dubarry et E.Loquin.  

- Cour supreme,١٥ mai ١٩٨٩,Rodriguez de Quijas v.Shearson/American 

express, Rev.arb.,١٩٨٩.٧٣٥. E.Carbonneau. 



        
 
  

 
 
 
 

٩٥٢  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

ولم یقتصر االمر على مجرد نصوص اللوائح بل أن التطبیق القضائي لم یقف 

  . ١على مبدأ موحد یمكن االستناد علیه

 انه من الممكن تعزیز مبدأ السریة في التحكیم التجارى ٢نب من الفقهویرى جا

عن طریق الرجوع الى إتفاق التحكیم بین الطرفین فیما یخص كافة مسائل 

التحكیم والقانون واجب التطبیق علیه وكذلك ما یفرض على االطراف من التزام 

ة مثال وان كنا باإلفصاح فى حالة كونها شركات مقیدة فى سوق األوراق المالی

نعتقد ان مثل هذه الحلول ال توفر أرضیة ثابته یمكن الوقوف من خاللها على 

مبدا موحد بل تترك االمر لكل حالة على حدة مما یؤدى فى النهایة فى صدور 

أحكام متفرقة حسب مما یتم تبنیة من قواعد قانونیة مختلفة وهو ما یؤدى بدوره 

  .حكم موحد الى االختالف وعدم الوقوف على 

ففي مرحلة اإلجراءات أثناء سیر الخصومة التحكیمیة نعتقد أن ترجیح السریة أو 

الشفافیة مناطه إرادة اإلطراف وطبیعة النزاع فال تلزم القواعد القانونیة ترجیح 

مبدأ السریة على الشفافیة أو العكس وال تحتاج الشركات الملزمة بقدر من 

                                                 

 True North Communications inc et)بـین شـركات، )١)(publicis(أنظـر قـضیة  - ١

FCB International) والمساهمین بشركة )PUBLICIS. (  

Trip.com.paris, ٢٢ février ١٩٩٩,Bleustein, cailloux et zanty c/true North 

communications inc.ET FCB international(affairs puplicis), et dans la 

mêmeaffaire,paris, ١٧ septembre ١٩٩٩.Note:F.Fages,article précité, 

P.٢٠-١٩. 

٢ - Thomas H. Webster and Michael Michael Buhler, les clauses de 

confidentialité dans les contrats internationaux,art. Précité -p ٥٧-٢٢. 



        
 
  

 
 
 
 

٩٥٣  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

تفصح ما دام ان الحكم لم یصدر بعد بل قد المعلومات فى هذه المراحل أن 

یكون األمر وسیلة لإلرباك وزعزعة المراكز المالیة المستقرة عن طریق فتح باب 

للتحایل ومن ثم نعتقد أن مرحلة اإلجراءات ال یجوز فیها بأي حال من األحوال 

  .أي معلومات اال بموافقة طرفى النزاع  إذاعة

م به فى الحالة التى یزمع فیها احد األطراف ولكن هذا القول ال یمكن التسلی

طلب التحكیم مع الطرف األخر وذلك بمجرد اعالن من جانبه وحده ولم یحصل 

هنا ال تكون علیه مسئولیة  اال اذا كان الغرض ، توافق بینه وبین الطرف األخر

  .الحاق الضرر بالطرف االخر  من إعالن ذلك هو

تى یتدخل فیها القضاء العادي الى جانب  وهنا یثور التساؤل فى االحوال ال

بعض االجراءات فهل یفرض التحكیم ممیزاته على ما یقوم به التحكیم فى 

في جمیع مراحل  ًالقضاء العادى فالتحكیم بحاجة إلى تدخل القضاء غالبا

ٕالعملیة التحكیمیة وان اختلفت درجة التدخل في أنظمة أعراف القوانین 

ومن ثم قد تحدث معارضة ، ١ أنظمة القوانین المدنیةفي  عنهایكیةاألنجلوأمر

شدیدة بین مبدأ العالنیة فى القضاء والسریة فى التحكیم وال نعتقد بأن التحكیم 

بما یحمله من ممیزات تتعلق بالسریة قد یطغى على صفة العالنیة  فى القضاء 

ء من فطالب التدخل غالبا هو هیئة لتحكیم أو أحد الخصوم ولم یتدخل القضا

تلقاء نفسه ومن ثم وجب إحترام القواعد المعمول بها أمام محاكم الدولة وال تفض 

                                                 

 مجلــة - المحاكمــة التحكیمیــة الدولیــة وقواعــد اإلثبــات-ألحــدبعبــد الحمیدا. د،  أنظــر بالتفــصیل- ١

 -م٢٠١٤ دیــــــــسمبر – الطبعــــــــة الثالثــــــــة – م١٩٩٩ مــــــــایو - العــــــــدد األول-التحكـــــــیم العربــــــــي

 .٦٥,٦٦ص
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 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

علیها قواعد خاصة من خارج نظامها القانونى وبالتالى یكون االمر متوقف على 

المواقف فى هذا الصدد حكم المحكمة الكندیة العلیا ما یقره القضاء ومن أهم 

 Telesat Canada v. Boeing Systems)األخیر في قضیة 

International Decision ، حیث أكد الحكم وبقوة على أن المحاكم سوف

ًتعمل على الحفاظ على السریة، كما أكد أیضا على أهمیة السریة في التحكیم 

التجاریالدولي، كما وفر الحكم اختیار معقول لتحدید أي المواد التحكیمیة یجب 

  .١ المحكمة أن تبقى سریة عندما یعرض التحكیم على

  

                                                 

١ - Barry Leon and Andrew Mc Dougall: Confidentiality when Arbitration 

Goes to Court:  A Recent Canadian Court Decision Supports 

Confidentiality ' the Institute for Transnational Arbitration A Division 

of the Center for American and International Law, Volume ٢٠١٠ ,٢٤, 

Numbers ٢-١, p. ١, p. ٦. availableat: 

Published_BLeon_and_AMcDougall_Confidentiality_When_Arbitration_G

oes_to_Court.pdf. 
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 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

  المطلب الثاني 

   الشفافیة بالنسبة لحكم التحكیمالتوفیق بین التزام السریة مبادئ

 جاءت نصوص نظام التحكیم السعودي واضحة  في عدم إجازة نشر أحكام  

 من ٤٤/٢ وكذلك التشریع المصرى فى المادة ،التحكیم إال بموافقة الطرفین

ت االتجاه جاءت قواعد هیئة التحكیم وفى ذا، م ١٩٩٤ لسنة ٢٧القانون رقم 

أما ، األمریكیة على أنه ال یجوز نشر حكم التحكیم إال بموافقة طرفى النزاع

قواعد التحكیم الخاصة بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة فقد حظرت على 

األطراف نشر حكم التحكیم إال فى حاالت محددة هى موافقة األطراف أو الطعن 

، أو وجود ضرورة تدعو للكشف عن هذا الحكم، م جهة قضائیةعلى الحكم أما

أیضا اذا كان القانون واجب التطبیق یقضى بنشر الحكم أو كان النشر ضروریا 

لدعوى معروضة امام القضاء وفى الحالتین االخریتین یمكن لمركز التحكیم أو 

  .١المحكم الكشف عن الحكم 

إال أنه لم ، حكام التحكیم وحظرهاًوهذا المسلك یعتبر وسطا بین جواز نشر أ

فى حین نجد بعض ،  الشفافیةتحكیم ومبادئ السریة فى الأي من كفتىیرجح 

 ولعل العلة من ذلك منح مساحة ٢التشریعات األخرى ال تتطرق لمثل هذه القواعد

                                                 

١ - Hans Smit- Report : confidentiality : Articles ٧٣ to ٧٦- American 

Review of International Arbitration(٩) – ١٩٩٨ –p.٢٥٢-٢٤٧. 

 وفى هذا الصدد نجد قانون التحكـیم االنجلیـزي والـذى تنـاول عـدد مـن القواعـد الخاصـة بـالتحكیم - ٢

 یتطرق لمسألة التزام السریة فى مواجهة مبادئ الشفافیة المالیة وكانـت وارسى مبادئها إال أنه لم

العلــة فــى ذلــك هــى  صــعوبة وضــع عقوبــة محــددة لعــدم تنفیــذ التــزام الــسریة فــى التحكــیم وكــذلك 
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 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

أكبر لما یستجد وما تفرضه الظروف وطبیعة النزاع محل التحكیم وما یرتبط به 

ًد تجل نشر حكم التحكیم ملزما أو الحفاظ علیه سریا ملزمامن عوامل أخرى ق ً ً ،

ونعتقد أن ما یراه جانب من الفقه بأن السریة المفترضة فى التحكیم البد وأن یتم 

  .١تفسیرها فى حدود الغرض منها وهو عدم الحاق الضرر باألطراف 

غبة فى وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأى إال أن غرض األطراف قد ال یكون الر

ٕعدم الحاق الضرر بهم وانما الرغبه فى تحقیق ما یتمیز به التحكیم ومن ثم یتم 

وال یشترط أن تكون هذه الرغیة ، اللجوء إلیة وأهم ما یمیز التحكیم هو السریة

فاالرداة الضمنیة لعدم نشر أحكام التحكیم نعتقد أنها توفرت بمجرد ، صریحة

یجب إحترام هذه الرغبة على أى حال من اللجوء للتحكیم كطریق لحل النزاع و

ٕواال لما نصت التشریعات المقارنة على جواز ذلك بمجرد الموافقة على ، األحوال

النشر وهو ما یفترض وجود اتفاق ضمنى على عدم النشر ال ینبغي خرقه 

  .بادعاء عدم الحاق الضرر بأطراف النزاع 

كیم بارادة االطراف قد یتم  فالنزول عن سریة التحكیم وجواز نشر أحكام التح

ومن ثم ، التحایل علیه عن طریق الطعن على حكم التحكیم أمام القضاء العادى

ال یتم احترام رغبة الطرف األخر الذى یرغب فى بقاء منازعة التحكیم سریة وهو 

                                                                                                                            

اعتبار مسألة السریة متعلقة بموضوع أكبر وهو الحفاظ على سریة المعلومات عمومـا ممـا یجـل 

 .سر الظاهر التعامل مع االمر لیس بالی

 – االســــكندریة – منــــشأة المعـــارف – قــــانون التحكـــیم فــــى النظریـــة والتطبیـــق – د فتحـــى والـــى -  ١

 .٤٥٠م ص ٢٠٠٧
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 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

األمر الذى تنبهت له بعض أحكام المحاكم االنجلیزیة حین أجازت للقاضي 

ً المنازعات حول أحكام التحكیم سریة سدا للتحایل إبقاء قرارات الفصل فى
١.  

 وقد خال نظام التحكیم السعودي المصري من هذه القاعدة والتي نعتقد أنها ذات 

أهمیة كبرى لسد باب التحایل على اتفاقیات السریة فى منازعات التحكیم والتي 

  .غالبا ما یترتب على عدم الحفاظ علیها 

وهو ما أیدته ، ًوال یمكن إعتبار مخالفة االتفاق ونشر حكم التحكیم سببا لبطالنه

وذلك ، ٢أحكام القضاء فى العدید من المواقف مثال ذلك المحكمة العلیا السویدیة

ًحفاظا على حكم التحكیم وسد التحایل عن طریق إبطال أحكام التحكیم بنشرها 

  .بالمخالفة لالتفاق 

،  الشفافیةذا الشكل ال تقف حاجزا أمام مبادئ حكم التحكیم به  ونعتقد أن سریة

لعدم تعلق النشر ، ففي النهایة ال یمكن إبطال حكم التحكیم لمخالفة التزام السریة

فى حین تبقى الشفافیة التزام قانوني مفروض بقوة ، بتكوین الحكم وصحته

وذلك لیس فى حالة ، ومن ثم یسمو على التزام السریة،  في أحوال معینةالقانون

                                                 

١ - Department of Economic Policy and Development of the city of 

Moscow v Banders Trust co =   

=(٢٠٠٣) EWHC١ (٢٠٠٣) ;١٣٧٧ W.L.R.٢٨٨٥ ( QBD ( Comm)- Comment 

by, Norah Gallacher ٧ 

(١) International Arbitration Law Review ٢٠٠٤- p .٧-٥. 

٢ - Hans Smit- Breach- Breach of Confidentiality as a Ground for 

Avoidance of the Arbitration Agreement- American Review of 

International Arbitration (١١)- ٢٠٠٠-p.٥٦٧. 
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 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

علق كون التزام اإلفصاح التزام قانوني صریح فقد تكون ظروف النزاع كما لو ت

بالصالح العام في الدولة فیكون ذلك هو السبب لتعلقه بمصالح المجتمع كافة 

ومن ثم ال یمكن ترجیح السریة على اإلعالن عما یجرى بما فى ذلك إجراءات 

  .التحكیم أو حكمه
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 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

اا   

ور اطا  و ا أ ا  ا   

  

أدي دخول الدولة أو أحد أشخاص القانون العام كطرف في العملیة التحكیمیة 

ولو أن الحقیقة تخالف ، إلى اختالل توازن العالقة العقدیة في مجال التحكیم

ولة فى مقابل شخص أو الظاهر فلو فرضنا أن أحد أشخاص القانون العام أو الد

  شركة قد یظهر النفوذ للدولة والحقیقة غیر ذلك 

ًفغالبا ما تكون الشركات المستثمرة كیانات اقتصادیة عمالقة لها نفوذ غیر عادى 

التى یتم  - والتى تكون غالبا إحدى الدول النامیة –یتعدى قدرات الدول 

 الشركات تكون رؤوس ك أدوات قویة لدرجة أن بعض هذهلتاالستثمار فیها وتم

ًأموالها أضعافا لمیزانیات هذه الدول والتي تحتاج إلى تدفق رؤوس األموال 

وتجاوز أزماتها الطاحنة فتخضع كثیرا لجور  ١لتحقیق تطورها االقتصادي

  .المستثمرین 

ولعل وجود عنصر أجنبي فى أى عالقة قانونیة یثیر بالدرجة األولى مسألة 

 یثور التساؤل حول ومن ثم، على النزاع ب تطبیقهاتنازع القوانین التى یج

فقد یكون هو ذاته ، ٢القانون واجب التطبیق على التزام السریة المتفق علیه

                                                 

 .١٠٩ ص-محمد عیساوي، مرجع .  د- ١

  : أنظر فى هذا الصدد - ٢

-Delvolvé(Jean-Louis), Varaies et fausses confidences,article 

précité,no.٢٣, p.٣٩٠. 
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 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

القانون الذى یحكم اتفاق التحكیم، أو عالقة األطراف والمحكمین، أو القانون 

ي الذي یحكم اإلجراءات، أو القانون الذي یحكم المسالة التي تم االتفاق عل

  .ابقائها السریة 

  

ومسألة السریة ،    وفى الغالب یتم تطبیق أكثر من قانون على جزئیات النزاع

المتفق علیها تخضع للقانون الواجب التطبیق على ذلك الجزء سواء تعلق 

باإلجراءات أو بحكم التحكیم فى الدولة التى یتم فیها اإلجراء وذلك احتراما إلرادة 

  .األطراف

  

ًبد من مراعاة إرادة األطراف یجب أیضا الوقوف على القوانین التى   فإن كان ال

 فالغایات التي تسعى إلیها القوانین المنظمة لشفافیة ،ًتجعل التزام الشفافیة الزامیا

األسواق تتیم فى الغالب بصفة االلزام وتتعلق بالنظام العام ال یجوز االتفاق على 

  لح العام  مخالفتها وتهدف دائما الى تحقیق الصا

  

فهذه األمور تتعلق بتنظیم المعلومات الخاصة باألسواق على یحقق الغایة من 

ومن ثم نجد اختالفا ، . لحمایة التنظیم االقتصادي للدولة ، تقریر هذا االلتزام

 أو التى وقفت ١فى االنظمة القانونیة الداعمة للسریة فى التحكیم أو للشفافیة

                                                 

 عن معلومات تلتحف بغطاء الكشف) (Sarbanes Oxleyوقد یفرض علیه قانون مثل قانون  - ١

معلنة لهذا القانون تكمـن فیاسـترداد الثقـة فـي األسـواق سریة التحكیم؟ ومن المعروف إن الغایة ال

= عقب الفضائح المالیةالتي انتشرت في الوالیات المتحدة األمریكیة،ومن ناحیة أخـرى، فـإن هـذا



        
 
  

 
 
 
 

٩٦١  

 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
 

دراسة "   مراعاة التزام السریة ومبدأ الشفافیة في التحكیم التجاريمدي

 "مقارنة

لها لخلق افق أوسع تستوعب ما قد یستجد من على الحیاد ولم تضع تنظیما 

  .أمور كما أشرنا سابقا لقانون التحكیم االنجلیزى 

وأیا كان الوضع القانوني فهناك مبررات تدعم التطور نحو الشفافیة في منازعات 

التحكیم فى مجال االستثمار الدولى ألنه متعلق بالصالح العام وهذا االتجاه یجد 

دافع الصالح العام ولكن كإتجاه مستقل یدعم الشفافیة فى صداه لیس فقط مبررا ب

  .١حد ذاتها باعتبارها االصل واالفضل لتحقیق الوضع القانونى األمثل 

ونعتقد أن التنازع بین تطبیق أى المبدأین یسفر فى نهایة المطاف الي ترجیح 

ة فى فالرسمیة فى العموم وخاص، كفة الشفافیة إذا ما تعلق األمر بمصلحة عامة

التحكیم وهو طریق ال یتبع التنظیم القضائي فى الدولة أى ال تظهر فیه سلطة 

ویحمى المصالح الخاصة ، ویخضع لالتفاقات الخاصة، الدولة من أى ناحیة

والسریة تعتبر كذلك وأن كنا ال نؤید تقریر مصلحة الجماعة على المصلحة 

یع العادل للمسئولیة  الخاصة بصورة مطلقة ونعتقد بضرورة تبنى مبدأ التوز

                                                                                                                            

 القـانون یهــدف فـي األساســإلى تحقیـق التنظــیم االقتـصادي للدولــة، والمطالبـة صــراحة بتطبیقــه =

مریكیـــة، وعلیـــه مـــن الـــصعب علینـــا أال نـــصفه بقـــانون علـــى الـــشركات فـــي الوالیـــات المتحـــدة األ

  : أنظر، الدولة

F.Fages, la confidentialité de l’arbitrage ........, art.précité,p.٢٣ 

١ - Karl – Heinz Bockstiegel: Commercial and Investment Arbitration: How 

Different are they Today? Arbitration the Journal of the London Court 

of International Arbitration, Volume ٢٨ Number ٤,٢٠١٢, ISSN: 

٠٩٥٧٠٤١١- p.٥٨٦ 
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 والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد الثالث والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية اخلامساملجلد 
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ففى نهایة المطاف ترجح المصالح العامه على الخاصة ومن ثم ترجح ، العامة

 .الشفافیة على السریة

  في اإلطار الدولي الشفافیة– فالتنازع بین سریة التحكیم واإلفصاح المالي 

ینتهي في الغالب لصالح هذا االلتزام األخیر، وهو في حد ذاته لیس باألمر 

 للدهشة، ألن مبدأ السریة یظل رهن بالمصلحة الخاصة، بینما االلتزام المثیر

مع ضرورة تقیید تغلیب الشفافیة على السریة ، بالشفافیة یحمي المصلحة العامة

بما یبرر ذلك الترجیح  فى ضوء احترام المبدأین ولو كانت السیطرة إلعمال 

  .الشفافیة

 للجماعة فكل من تمسك بالسریة  وهذه الغلبة لیست اال مراعاة للصالح العام

یكون لدیه أسبابا قویة وحجج دامغة تؤید تمسكه بها خاصة فى مجال 

ارات الدولة والتى تكون من قبل كیانات اقتصادیة كبیرة تحتفظ بأسرارها ستثماال

ٕوخططها وطرق تمویلها وكثیر من اإلسرار التى ال یمكن اإلفصاح عنها واال 

فاعتبار التحكیم ، بر فیه المعلومة هى قوام السوقتضررت كثیرا فى عالم تعت

علنیا وعدم إحاطته بسیاج السریة یهدر القیمة الحقیقیة لسریة التحكیم ویضر 

وهو ما تنبأت له بعض انطمة التحكیم بدافع الحفاظ على ،  بمصالح المحتكمین

   .١المراكز القانونیة المستقرة ومنع التشهیر واالضرار بالطرف االخر

ل نظام للتحكیم سواء داخلي أو دولي یضع ضمانات لحمایة المعلومات  فك

السریة كما تتردد الدول في الكشف عن األعمال الداخلیة واإلداریة والهیاكل 

                                                 

 http://www.tahkeem.ae/ar/arbitration/why-arbitration،  مركز الشارقة للتحكیم - ١
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ًالتنظیمیة حتى ال یؤثر ذلك سلبا على سمعتها كمضیف لالستثمار األجنبي 

  .١ویؤدي إلى خلق خصوم سیاسیة محتملة في الداخل

ظام القانونى اللتزام السریة فى االنظمة القانونیة المختلفة على فاختالف الن

تقتضى وضع تنظیم قانونى على درجة من المرونة الصعیدین الدولى والداخلى 

فیما یتعلق بتنظیم مسألة السریة  فى التحكیم  باعتبارها أهم ممیزاته وهذا االتجاه 

 السریة فى التحكیم انما  یرى بأن إهدار میزة٢مؤید من جانب مرجوح من الفقه

هو إهدار للتحكیم باعتباره طریقا خاص لفض المنازعات یحتوى على كثیر من 

  .  المرونة ویحقق مصالح متعددة ألطراف النزاع المعروض على التحكیم 

 

 

 

 

 

                                                 

١ - Samuel Levander, Notes Resolving "Dynamic Interpretation": An 

Empirical Analysis of the Uncitral Rules on Transparency, Columbia 

Journal of Transnstional Law, ٥٢:٢٠١٤-  p.٥١٤. 

Chong Thaw Sing: Chronicle of Current Issues Affecting International 

Commercial Arbitration, Conference on Arbitration for the Judiciary, the 

Philja Judicial Journal,and January- June ٢٠٠٦ Vol.٨, Issue No.٢٥, 

and pp.٢٧٤. 
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  :ا و  أ ات 

  

ام هام وأساسي في من خالل البحث تبین لنا أن التزام السریة في التحكیم هو التز

عملیة التحكیم سواء كان ذلك بالنسبة إلجراءات التحكیم أو بالنسبة لحكم 

التحكیم ومع ذلك لم یتناوله نظام التحكیم السعودى بالتنظیم الكافي لذلك نقترح 

  :عدد من التوصیات نوضحها فیما یلى 

  

نعتقد بضرورة النص في نظام التحكیم السعودي على جواز التخلي عن  - ١

التزام السریة المفترض أو المتفق علیه طالما تعلق األمر بالصالح العام 

أو تحولت المنازعة لجریمة ففي الحالة األولى یخشى المستثمر من 

الجور بدون مبرر على مصالح الدولة في النزاعات التي تتعلق 

 باالستثمار الدولي 

ورة نص على ضر بالضرورة تعدیل نظام التحكیم السعودينعتقد ب  - ٢

 تعرض أمام القضاء لمساعدة عملیة التحكیم احتفاظ المسائل التي

وذلك لمراعاة میزة السریة وعدم  ،بالسریة طالما لم تتعلق بالصالح العام

 یتم اللجوء فیها للقضاء كمساعد لهیئات إهدارها في كل األحوال التي

 .التحكیم 

تحكیم نعتقد بضرورة وضع قواعد خاصة تكلف الحفاظ على سریة ال - ٣

والتزام هیئات التحكیم بذلك في غطاء نظامي واضح كأن تقرر عقوبات 
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أو إدراج للمحكم المخلف على ، جنائیة تتناسب وطبیعة الخطأ المرتكب

 .قوائم المحكمین السوداء

نعتقد بضرورة إجراء تعدیل على القواعد الخاصة بمؤسسات التحكیم  - ٤

الل بالتزام السریة في ووضع عقوبات على هذه المؤسسات في حالة اإلخ

 .المنازعات التحكیمیة 

ا    
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اا:   

مع االهتمام بالبیوع  (- دراسة قانون التجارة الدولیة-ثروت حبیب. د  - ١

 كیانه، – التحكیم بشأن منازعاته – الهیئات المعنیة به –ینابیعه ) الدولیة

 .م ١٩٧٥القاهرة 

التحكیم بین السریة والعالنیة، مجلة  –  مقال سابق-مریم سلیم العوا. د - ٢

 .م ٢٠١٣ ینایر - العدد السابع عشر-  مجلة التحكیم العالمیة-

كیم ومدى  البناء الفني لحكم التح-  محمدمحمود مختار عبد المغیث. د - ٣

 رسالة دكتوراه كلیة الحقوق -دراسة مقارنة -رقابة محكمة النقض علیه

 .م ٢٠١١ جامعة القاهرة،–

ستثمار أمام ود صمود مبدأ السریة في تحكیم اال حد-یساويمحمد ع. د - ٤

  كلیة الحقوق - مجلة معارف قسم العلوم القانونیة-مطالب الشفافیة

 الجزائر، السنة – البویرة –والعلوم السیاسیة جامعة آكلي محند أولحاج 

 .م ٢٠١٥  - یونیة١٨التاسعة العدد 

اسة في قانون التجارة  در– التحكیم التجاري الدولي -محسن شفیق. د - ٥

 م١٩٩٧  سنة - دار النهضة العربیة-الدولیة

ًاتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد  -ناریمان عبد القادر.  د - ٦

 –اتفاقیة نیویورك " دراسة مقارنة "١٩٩٤ لسنة ٢٧المدنیة والتجاریة رقم 

لتشریعات  ا– الشریعة اإلسالمیة – القانون النموذجي –القانون الفرنسي 

 .م١٩٩٦  -هضة العربیة ن دار ال–العربیة، الطبعة األولى 
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 التحكیم في القانون الدولي والداخلي -  الكریم سالمةأحمد عبد. د - - ٧

  .م٢٠٠٤- دار النهضة العربیة -  الطبعة األولى-تنظیر وتطبیق مقارن

 التحكیم في المعامالت المالیة والداخلیة -الكریم سالمة أحمد عبد.   د - ٨

 دراسة مقارنة، الطبعة –الدولیة المدنیة والتجاریة واإلداریة والجمركیة و

 .م٢٠٠٦ -دار النهضة العربیة-األولى

 - المحاكمة التحكیمیة الدولیة وقواعد اإلثبات-األحدب عبد الحمید. د - ٩

 – الطبعة الثالثة – م١٩٩٩ مایو -  العدد األول-مجلة التحكیم العربي

 .م٢٠١٤دیسمبر 

 منشأة المعارف –ة والتطبیق  النظری قانون التحكیم في–ى د فتحى وال -١٠

   .م٢٠٠٧ –سكندریة  اإل–

 :المراجع األجنبیة  -

١- Samuel Levander, Notes Resolving "Dynamic 

Interpretation": An Empirical Analysis of the Uncitral 

Rules on Transparency, Columbia Journal of 

Transnstional Law, ٥٢:٢٠١٤-available at 

www:jti.columbia.edu 

٢- https://www.sadr.org/assets/uploads/download_file/S

CCA_٢٠١٦_Rules_AR_٤.pdf. 
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