
 و 
 

 

�س ا	������ت�  

  

  د   ............................................................................  والتقدير الشكر

  ه   ....................................................................................  اإلهداء

  ط   ..................................................................................  الملخص

Abstract  .................................................................................   ل  

  1  ....................................................................................  المقدمة

  7  .......................................  األجنبي التحكيم قرار ماهية :األول لفصلا

  7  .............................  القانونية وطبيعته األجنبي التحكيم قرار فتعري: األول المبحث

  7  ..........................................  األجنبي التحكيم قرار تعريف: األول المطلب

  12  .......................................  التحكيم لقرار القانونية الطبيعة: الثاني المطلب

  12  ......................................................  التعاقدية النظرية: األول الفرع

  14  ......................................................  القضائية النظرية: الثاني الفرع

  16  .....................................................  المختلطة النظرية: الثالث رعالف

  18  ......................................................  المستقلة النظرية: الرابع الفرع

  22  ................................................األجنبي التحكيم قرار تحديد: الثاني المبحث

  23  ..................................  األجنبي التحكيم قرار تحديد معايير: األول المطلب

  23  .............  الوطنية التشريعات في األجنبي التحكيم قرار تحديد معايير: األول الفرع

  30  ........  األجنبي التحكيم قرار تحديد معايير من الدولية االتفاقيات موقف: الثاني الفرع

 التحكيم وقرار الدولي التحكيم قرار عن األجنبي التحكيم قرار تمييز: الثاني المطلب
  38  ........................................................................  المنتمي غير

  39  ............................  الدولي التحكيم وقرار األجنبي التحكيم قرار: األول الفرع

  48  ............  )المنتمي غير( الطليق التحكيم وقرار األجنبي التحكيم قرار: الثاني الفرع

  



 ز 
 

 

  52  ..................  األجنبي التحكيم قرار تنفيذ وشروط أساليب :الثاني الفصل

  52  .......................................  األجنبي التحكيم قرار تنفيذ أساليب: األول المبحث

  53  ......................  األجنبي التحكيم قرار تنفيذ في السائدة األساليب: األول المطلب

  54  ..............................................  جديدة دعوى رفع أسلوب: األول الفرع

  56  ...................................................  بالتنفيذ األمر أسلوب: الثاني الفرع

  62  .........................................  التحكيم لقرار المباشر التنفيذ: الثاني المطلب

  63  ...........................................  واشنطن اتفاقية تطبيق نطاق: األول الفرع

  67  ..................بموجبها الصادر التحكيم لقرار واشنطن اتفاقية معاملة: الثاني الفرع

  73  .......................................  األجنبي التحكيم قرار تنفيذ شروط: الثاني المبحث

  73  .....................................................  الشكلية الشروط: األول المطلب

  73  ............................................  األجنبي التحكيم قرار كتابة: األول الفرع

  76  ..............................................  األجنبي التحكيم قرار لغة: الثاني الفرع

  77  .......................................  األجنبي التحكيم قرار مشتمالت: الثالث الفرع

  97  .....................  األجنبي التحكيم قرار لتنفيذ الموضوعية الشروط: الثاني المطلب

  101  ................................................  بالمثل المعاملة شرط: األول الفرع

  106  .....  به المقضي األمر قوة على حائزاً األجنبي التحكيم قرار يكون أن: الثاني الفرع

  115  ...........................................  مختصة جهة من صدوره: الثالث الفرع

  118  ...................................  الفلسطينية المحاكم اختصاص عدم: الرابع الفرع

 محكمة من صدوره سبق حكم مع األجنبي التحكيم قرار تعارض عدم: خامسال الفرع
  119  ..........................................................................  فلسطينية

  125  .......  تنفيذه وموانع األجنبي التحكيم قرار تنفيذ إجراءات :الثالث الفصل

  125  ....................................  األجنبي التحكيم قرار تنفيذ إجراءات: األول المبحث

  126  .................................  بالتنفيذ األمر طلب تقديم إجراءات: األول المطلب



 ح 
 

 

 قرار تنفيذ طلب إجراءات على التطبيق الواجبة القانونية القواعد: األول الفرع
  126  ...................................................................  األجنبي التحكيم

  134  .............................................  بالتنفيذ األمر طلب تقديم: الثاني الفرع

 قرار تنفيذ ووقف بالتنفيذ األمر طلب في الصادر الحكم في عنالط: الثاني المطلب
  150  ............................................................................  التحكيم

  150  ........................  بالتنفيذ األمر طلب في الصادر بالحكم الطعن: األول الفرع

  155  .....................................  األجنبي التحكيم قرار تنفيذ وقف: الثاني الفرع

  162  ......................................  األجنبي التحكيم قرار تنفيذ موانع: الثاني المبحث

 الطرف طلب على بناء األجنبي كيمالتح قرار تنفيذ رفض حاالت: األول المطلب
  164  ........................................................  ضده القرار تنفيذ المطلوب

  170  .............................................  التحكيم اتفاق صحة عدم: األول الفرع

  183  .......  التحكيم بإجراءات إبالغه وعدم للخصم الدفاع حق احترام عدم: الثاني الفرع

  188  .....  تنفيذه أوقف أو باطالً كونه أو ملزماً التحكيم قرار صيرورة عدم: الثالث الفرع

  195  .................  الخداع أو الغش بطريق التحكيم قرار على حصولال: الرابع الفرع

 من وصدرت سبق أمر أو حكم مع التحكيم قرار تعارض عدم: الخامس الفرع
  196  ...............................................................  .الفلسطينية المحاكم

  197  ...................................  سلطاتهم لنطاق المحكمين تجاوز: السادس الفرع

  200  ...........  التحكيمية اإلجراءات أو التحكيم محكمة تشكيل صحة عدم: السابع الفرع

  202  ...........  نفسها تلقاء من التحكيم قرار تنفيذ المحكمة رفض التحا: الثاني المطلب

  203  ............................  بالتحكيم للحل النزاع موضوع قابلية عدم: األول الفرع

  208  .....................................  العام للنظام التحكيم قرار مخالفة: الثاني الفرع

  213  ................................................................................  الخاتمة

  222  ...............................................................  والمراجع المصادر قائمة

  


