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 الملخص

جاءت هذه الدراسة تتناول شرط التحكيم في عقود المشارطة البحرية في قانون التحكيم األردني فتناول  

الباحث فيها مفهوم شرط التحكيم البحري، وتكييفه القانوني، والشروط الشكلية، والموضوعية لصحة شرط 

هذا المبدأ، وتمييز شرط التحكيم  التحكيم، ومن ثم مضمون مبدأ استقالل شرط التحكيم، والنتائج المترتبة على

، واخيرًا تناول الباحث اآلثار المترتبة على شرط التحكيم، ومنها امتناع القضاء المشابهةعن غيره من النظم 

 النظامي في الدولة عن نظر النزاع، واختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع، وانقضاء شرط التحكيم. 

أن الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق التحكيم )شرط التحكيم( همها وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أ 

أكثر اقترابًا، واتساقًا من الدفع بعدم االختصاص، وكذلك أن عدم ارتباط مصير شرط التحكيم بمصير  يجعله

العقد األصلي من أهم اآلثار المباشرة المترتبة على مبدأ استقالل شرط التحكيم، ويعني ذلك أن وجود وصحة، 

د األصلي الذي يتضمنه، أو الذي يشير وسريان اتفاق التحكيم )شرط التحكيم( ال يتوقف، وال يتأثر بمصير العق

 إليه هذا االتفاق.



تضمين قانون التحكيم األردني نصًا يميز بين مفهوم كل وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات كان أهمها 

بيان أن االخيرة تحدد موضوع النزاع عند، وقوعه، أما شرط من شرط التحكيم، ومشارطة التحكيم من حيث 

. كذلك تضمين قانون التحكيم األردني نصًا يتبنى صورة شرط نزاع محتمل قبل، وقوعه التحكيم فهو يرد على

 التحكيم باإلحالة. 
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Abstract 

  This study deals with the arbitration clause in the contracts of the maritime 

participants in the Jordanian Arbitration Law. The researcher dealt with the concept 

of maritime arbitration clause; its legal adaptation, the formal and objective 

conditions for the validity of the arbitration clause, and then the content of the 

principle of independence of the arbitration clause and the consequences of this 

principle. Finally, the researcher dealt with the implications of the arbitration clause, 

including the abstention of the regular judiciary in the state from the consideration 

of the dispute and the jurisdiction of the arbitral tribunal by adjudicating the dispute 

and expiry of the arbitration clause. 

 The study arrived at several results, the most important of which is that the legal 

nature of the payment with the existence of the arbitration agreement (arbitration 

clause) is more complex and consistent than the payment of jurisdiction. The fact 

that the arbitration clause was not related to the fate of the original contract was one 

of the most important direct effects of the principle of independence of the arbitration 

clause, which meant the validity of the arbitration agreement (arbitration clause) and 

it was not affected by the original contract. 



 The study concluded with several recommendations, the most important of which 

was inclusion in the Jordanian Arbitration Law a text that distinguishes between the 

concept of arbitration clause and arbitration clauses in terms of a statement that the 

latter specifies the subject matter of the dispute at the time of its occurrence. The 

arbitration clause responds to a potential dispute before it occurs. The Jordanian 

Arbitration Law also includes a text that adopts the form of the arbitration clause by 

reference. 

 


