
 

 
 

 عن االتحاد األلماني للتحكیم البحريبذة ن
 

 GMAAـ المعروف اختصارا ب - یقدم االتحاد األلماني للتحكیم البحري
 جودة ذات تحكیم إجراءات عقود لالقتصاد البحري العالمي ومنذ -

  .المالحة البحریةفي مجال  ینشأ قد نزاع أي لتسویة عالیة
 

 في سیما  واللتحكیم الدولي،ضل لالمف ألمانیا المكان لقد أضحت
إبرام  العقود أغلب ، حیث تقتضيةالدولی المالحة البحریةمجال 

 وعقودعقود الشحن ب  فیما یرتبطوعلى الخصوص اتفاق تحكیمي
  .الشحن )بولیصات (سنداتالتسییر و وعقود السفن بناء

لقد أصبحت العدید من األطراف خارج ألمانیا وعلى نحو متزاید 
 في النزاعات المحتملة وفقا عین أن تتم تسویة والحسمترى أنھ یت

  قانون على  وبناًء.GMAA االتحاد األلماني للتحكیم البحري  للوائح
 األمم لجنة(األونسیترال  وقواعد اإلجراءات الجنائیة األلمانیة 

اعتمد االتحاد األلماني فقد  ،)الدولي التجاري للقانون المتحدة
وتضمن م مع القطاع  تتالئ تحكیم قواعد GMAA  للتحكیم البحري

 الناحیة من ذات جودة عالیة واعتراف دولي وأمانإجراءات 
 تتسمكما وأنھا  ودرجة عالیة من النزاھة والسرعة، القانونیة
 یقرب لما   نجاحھا ھذه القواعدأثبتتلقد  . كلفة مناسبةالو بالكفاءة

 التطورات ئمتھا معتحیینھا عند اللزوم ومالكما یتم  ،عقود ثالثة من
  .التي یشھدھا القانون والممارسة القضائیة والتعدیالت الراھنة

 
مع  GMAA  االتحاد األلماني للتحكیم البحري إجراءاتوافقتت

 إال أنھا تختلف في بعض النقط مع مقتضیات محاكم التحكیم الدولي،
 المركز من 13وتحتل المادة . إجراءات التحكیم في بعض الدول

، إذ GMAA  لالتحاد األلماني للتحكیم البحري التحكیم قواعد نظام
 إلى توصل للمستوى من القضیةیرجع إلیھا قضاة التحكیم في أي 

اقتراح الصلح على األطراف في حال و بل للنزاع ودیة تسویة
القاضي في الدفع بأطراف النزاع  في حالة فشل وأنھ  إال .اإلمكان

 ال  األمر ھذا.ار حكم في ھذا الشأن یتم إصدھ فإن،إلى حل توافقي
 وسیطا، بقدر GMAA یجعل من االتحاد األلماني للتحكیم البحري

وھذا ما یؤدي في . التحكیممسلسل یقدم عناصر توفیقیة لما أنھ 
مناسب من إلى التوصل إلى حل ودي سریع بشكل  أغلب الحاالت
 قضاة باشرھای الصلح التيفاوضات م فشل  وفي حالة .حیث التكلفة

تصدر قرارا تحكیمیا یتسم بالحیاد التام  المحكمة ، فإنالتحكیم
 المقترحاتب التقید دونوذلك  الدولي على المستوى  التنفیذقبولیةو

 . السابقة
 

في  -في ارتباط بشرط التحكیم-ویبقى ألطراف النزاع فقط التقریر 
 مثال القانون ،خر آلنظام القانوني األلماني أو نظاماختیار ا

 علیھا یقوم التي القانونیة الموضوعیة المسائلاإلنجلیزي للبث في 
بحیث على الشكل التالي، المضمون صیاغة یمكن أن تتم . النزاع
إذا لم ( افة فقط القانون الوطني المرغوب فیھ داخل الفراغتتم إض

یتم اإلدالء بمعطیات ھنا، فإنھ یتم اعتماد القانون األلماني كذلك 
 المدمجة الدولیة االتفاقیات ذلك في بما الموضوعیة لمسائلل بالنسبة
  :)األلماني القانون في

"All disputes arising out of or in connection with 
this contract or concerning its validity shall be 
finally settled by arbitration in accordance with 
the Arbitration Rules of the German Maritime 
Arbitration Association. [________] law to 
apply." 

 
 : الموجزةصیغة الشرط التحكیم یكون ساریا حتى ب

 
"GMAA Arbitration, [________] law to apply.” 

 
 مواد القانون األجنبي ال تغیر من مسألة مطابقة إن إمكانیة تطبیق

فعلى . عالیة في الدقة والفانيساسیات القانون األلمأل اإلجراءات
 ال   القانون األلمانيفإن ،خالف القانون اإلنجلیزي واألمریكي

بشكل  “Disclosure„ أو “Pre-Trial Discovery„ یقتضي
 تبادل وثائق ومستندات فیما بینھمغیر ملتزمین ب األطراف یجعل

لقانون المحاكمات األلماني وبالنظر لقانون یمكن . على نطاق واسع
دون   مثل ھذه اإلجراءات االبتدائیةاالستغناء عناألدلة المغایر  

 یتم في ألمانیا بفضل ھفضال عن ذلك، فإن. اإلضرار بالجودة
تصفیة القضیة من كل االختبارات الصارمة المتعلقة بمدى المطابقة 

 . ما ھو جوھري ما ھو زائد حتى تضل مرتكزة على
 

 المفاوضات لول ودیة یجعلإن النجاح المستمر في التوصل إلى ح
الشفویة والقضیة بشكل عام تتمان في شكل أسرع من البلدان 

 وفق رسوم ھم تكالیف، فھم یحتسبونمقضاة التحكیأما عن  .األخرى
في حین أن . والتي یتم تحدیدھا مسبقا وفقا لقیمة قضیة النزاع ثابتة

نھ ي، ألالذین یبقى توكیلھم غیر ضرور (األلمان المحامینأتعاب 
دون   تمثیل نفسھ أمام القضاءالطرافلكل طرف من ا من الممكن

قارنة  انخفاضا ماألتعاب المتوسط من أكثر تعتبر في )وجود محامي
 .كل ذلك یوفر علیكم المال والوقت. مع مثیالتھا بباقي الدول

 
 من ألمانیا و إنجلترا GMAA ا داخلعضو 140أكثر من ھنالك 

محامین  وسویسرا باإلضافة إلى لوالیات المتحدة وفرنساوا
 بالمالحة یعملونوخبراء تجار مختصین في القانون البحري و

كبیرة في میدان قضاء النقل  وقضاة سابقون ذوو تجربة ةالبحری
 رھن إشارة GMAAإجراءات التحكیم لدى ب ومعرفةالبحري 

 االقتصاد البحري في جمیع أنحاء العالم كممثلین لألطراف أو
 .النزاعاتلحل كقضاة 

 
 وبشأن GMAA بشأن إجراءات التحكیم المعلومات من لمزیدا

GMAA الموقع على لیزیةاإلنج اللغة إلى تجدونھا بالكامل مترجمة 
  :اإللكتروني

 
www.gmaa.de 

 

http://www.gmaa.de

