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Abstract
Developed countries intend to impose their laws to be complied
with, and require that the place of arbitration has to be within its
territory to ensure not to abide by the law of the requested
technology countries, the principle of resorting to arbitration and
the arbitrators application of a foreign law and customs represented
for the developed countries an effective protection to their interests,
moreover the States approval not to impose their national
legislation on contracts with developed countries may be seen as a
submission in order to keep update with development and
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guarantee the technology transfer to their own people. Although
uneven in the strength of the organization, both national and
international legislations worked on the organization of the
arbitration system, especially as it alternated between an Easy
implementation of the arbitration provisions and going back to the
Judicial Department to consider the dispute, and it get worse with
the emergence of electronic arbitration, regulatory problems,
protest against contracts and how to implement its decisions.
Among the national laws that organized the arbitration the
Jordanian Arbitration Law No. 31/2001 and Egyptian Arbitration
Law No. 27/1994, at the international level: the New York
Convention 1958 for the recognition and the enforcement of
foreign judgments, and the Convention on Trade-Related Aspects
(TRIPS) of 1994, and model arbitration agreement (mal)

UNCITRAL of 1985.
The problem is that the transfer of technology is one of the recent
and accurate contracts, often concluded by sovereign states, which
is the core of this study problematic that lies on in the difficulty of
resorting to proceedings for the dispute resolution because of
sovereign political considerations according which States avoid

submitting to a law other than the national one.
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2015) جوان 08(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )48( للدراسات القانونية واالقتصادية
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