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 مقدمة

إف مف أىـ ما يميز العبلقات التجارية ىك السرعة، ذلؾ أف البطؤ ك التردد مف شأنو حرماف التاجر أك رجؿ 
متقمبة بيف الفينة ك االخرل ، كليذا  األعماؿ مف إستغبلؿ الفرص كتحقيؽ األرباح ،خاصة كأف ظركؼ السكؽ

نجد أف النشأة التاريخية لمقانكف التجارم تكشؼ لنا أف القكاعد الخاصة بيذا األخير مصدرىا العرؼ التجارم 
الذم درج عميو التجار في معامبلتيـ تيربا مف تطبيؽ قكاعد القانكف المدني التي يغمب عمييا الطابع الشكمي 

 .الذم اليساير منطؽ المعامبلت التجارية المتميزة بالسرعة

كبالرغـ مف نشكء محاكـ تجارية خاصة تختص بالفصؿ في المنازعات التجارية بيف التجار إال أف ذلؾ لـ يكف 
كعمنية  كافيا، فطكؿ اإلجراءات المتبعة لدل ىذه األجيزة القضائية التابعة لمدكلة  كالمصاريؼ التي تتطمبيا

جمساتيا يككف عادة في غير صالح التجار كرجاؿ األعماؿ، كليذا نجد اف الجيكد الدكلية كالكطنية لـ تتكقؼ 
قكاعد قانكنية مبلئمة لمسرعة التي تحتاجيا العبلقات التجارية الداخمية كالعابرة لؤلكطاف ،بؿ تعدتيا  عند إيجاد

إلى إيجاد كسائؿ كآليات مبلئمة لحؿ النزاعات التي تثكر بخصكص ىذا النكع مف العبلقات التي تتضارب 
 .فيياالمصالح 

كمف ضمف ىذه الكسائؿ نجد التحكيـ الذم يعتبر النيج األمثؿ لفض المنازعات خاصة تمؾ الناشئة عف عقكد 
التجارة المحمية كالدكلية ، نظرا لككنيا عقكد فنية مركبة تحتكم عمى إستثمارات مالية ضخمة تتطمب المنازعات 

المتعمقة بيا حسما سريعا بعيدا عف اإلجراءات الركتينية التي يتطمبيا المسمؾ العادم لمقضاء الكطني لمدكلة 
كبالتالي يتـ تكفير الكقت كتقميؿ التكاليؼ كالحد مف األضرار، كما أف التحكيـ مف شأنو أف يؤدم إلى طرح 
النزاع عمى أشخاص متخصصيف يتمتعكف بالخبرة الفنية الكافية التي تمكنيـ مف اإلحاطة بكؿ جكانب النزاع 

كحمحمتو ليس فقط عف  طريؽ الحسـ فيو ، بؿ عف طريؽ إيجاد حمكؿ مختمفة يتـ بكاسطتيا معالجة النزاع بما 
يحافظ عمى العبلقات كالمصالح التجارية كاإلقتصادية كديمكمتيا بيف األطراؼ، إضافة الى ما تكفره ىذه الكسيمة 

 .مف سرية تتطمبيا المحافظة عمى مصالح األطراؼ كسمعتيـ 

ف كانت تسمح بالجكء إلى التحكيـ لفض المنازعات الخاصة بالعبلقات التجارية الكطنية  كالتشريعات الكطنية كا 
منيا كالدكلية، إال أنيا أحاطتو بتنظيـ خاص يضمف المكازنة بيف متطمبات بسط سيادة الدكلة عمى كؿ مايقع 
فكؽ إقميميا، كبيف ضماف الحرية لؤلفراد في إختيار الطريقة المثمى التي يركنا مبلئمة لفض المنازعات القائمة 

 .بينيـ 

كالمشرع الجزائرم بعد انفتاحو عمى التحكيـ التجارم الدكلي كأعتماده ككسيمة بديمة لحؿ المنازعات، نظـ أحكامو 
، كعميو سنتطرؽ مف خبلؿ ىذه المحاضرات  2008في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد الصادر سنة 

المعدة لطمبة الماستر حقكؽ تخصص قانكف األعماؿ إلى شرح مختمؼ األحكاـ المتعمقة بالتحكيـ التجارم 



3 
 
 

 خاصة في ظؿ سياسة اإلنفتاح -الدكلي الذم أضحى مف أىـ المقاييس المدرسة ضمف ىذا التخصص 
،آخذيف بعيف اإلعتبار المكاسب المعرفية لمطمبة كفقا لمبرنامج المقرر -مف طرؼ الجزائر اإلقتصادم المنتيجة 

خبلؿ طكر الميسانس ، مع نكع مف التعمؽ في الشرح بما يناسب مستكل الطمبة ضمف طكر الماستر، معتمديف 
في ذالؾ عمى األحكاـ التي تضمنيا كؿ مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، كاالتفاقيات الدكلية المصادؽ 

عمييا مف طرؼ الجزائر بيذا الشأف، حيث قسمنا ىذه المطبكعة الى أربعة فصكؿ تناكلنا في األكؿ منيا تحديد 
المقصكد بالتحكيـ التجارم الدكلي كتطكره التاريخي، أما الفصؿ الثاني فخصصناه لدراسة إتفاؽ التحكيـ باعتباره 

الركيزة التي يقكـ عمييا التحكيـ ، كالفصؿ الثالث خصصناه لمتنظيـ القانكني لعممية التحكيـ سكاء في جانبيا 
 .     اإلجرائي أك المكضكعي،كاخيرا خصصنا الفصؿ الرابع لمحكـ التحكيمي ككيفية تنفيذه الجبرم كطرؽ الطعف فيو
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 : و تـطــّوره الـتاريـخي  الدوليالتحكيــم التجــاري:   ـل  األول  صالف

 :ــم التجــاري الدولـي ي التحكاىيةم:   المبحــث  األول 

تحديد مفيـك التحكيـ التجارم الدكلي يتطمب منا التطرؽ أكال إلى مفيـك التحكيـ عمكما ثـ المقصكد  إف 
 بالطبيعػػػػة  التجارية   ك بعدىا  التطرؽ   إلى معيػػار دكليػػػػة   التحكيـ   التجارم 

:   ـا ممفيــوم التحكيـم عمو: المطمــــب األول 

يزه  مـت ثـ  (فرع أكؿ)لتحديد مفيـك التحكيـ عمكما ال بد لنا مف التطرؽ  إلى عدة مسائؿ أكليا  تعريؼ التحكيـ
 . (فرع ثالث )  ك بعدىا  التطرؽ إلى أنكاعو  ثـ طبيعتو  القانكنية(فرع ثاني)عف األنظمة  المشابية لو

:  تعريــف  التحكيــم   : الفـــــرع  األول 

لقد إختمفت أراء الفقياء بشأف تعريؼ التحكيـ بإختبلؼ الزاكية التي يػنظر منيػا كؿ فقيو ، ك ىػػػذا ناتج عف 
اإلختبلؼ بيف الفقياء بشأف الطبيعة القانكنية لمتحكيػـ كما سكؼ يػأتي بيانو ك الذم  ألقػػى بظبللو عمى 

 كبيف مف يركز عمى الطبيعة القضائية لػو  ،التعريفات التي تناكلػت التحكيػػـ بيف مف يركز عمى الطبيعة العقدية لو
إتفػػػػػاؽ عمى طػػرح  النزاع  عمػى  شخص معيػف أك أشخاص معينيف " :عرؼ البعض التحكيـ بأنو فقد كعميو 

      1" ليفصمك فيو دكف المحكمة المختصة بو 

أك تنزع بناء عميو المنازعات مف  إقامة أك تككيف قضاء خاص أك حالة خاصة تخرج"   ك ىناؾ مف عرفػو بأنػو 
"   ميمة القضاء ك الفصؿ فييا  - فػػػي ىذه الحالة-الجيات القضائية المعتادة ليبث فييا بكاسطة أفراد يتقمدكف 

2      

إتفاؽ عمى إحالة النزاع المتصؿ بمسألة مف مسائؿ التجارة الدكلية كالناشىء  بيف "  : كعرفو اخركف بأنو 
ممزما ليـ ، ك يسمى  اإلتفاؽ عمػػى  الخصكـ  إلػى جية غيرالمحاكـ  لمفصؿ فيو ك يككف القرارالتحكيمي الصادر

كثيقػػة  " أك "    العقػػػد التحكيػػػمي"  أك " إتفػػػاؽ التحكيػػـ  "  أك "  ة التحكيـ طمشار" في نزاع معيف  التحكيـ 
 3" التحكيػػػـ 

                                                           
 13دراسة في قانكف التجارة الدكلية ، دار النيظة  العربية  ص  : التحكيـ التجارم الدكلي في قانكف التجارة الدكلية : محمد شفيؽ   (1)1

 25 ص 1981دار الذكر العربي   :األسس العامة في التحكيـ التجارم الدكلي : أبك زيد رضكاف   (2 )2

 
  288 دار الثقافة  لمنشر ك التكزيع عماف  األردف ص  ،2012الطبعة السابعة : قانكف التجػػػارة الدكلية :  طالب حسف مكسى . د.أ3
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نظاـ قضائي  خاص يختار فيو األطراؼ قػػضاتيـ  ك يػػػتعيدكف إليػػيـ بمقتضى إتفاؽ  "  :ك ىناؾ مف عرفو بأنو
مكتكب بميمة تسكية  المنازعات التػي قد تػػنشأ  أك نشأت بالفعؿ بينيـ  بخصكص عبلقاتيـ التعاقدية أك غير 
التعاقدية  ك التي يػػجكز حسميا عف طريػػؽ التحكبـ  كفقػػػا لمقتضيات القانكف ك العدالة ك إصدار قرار قضائي 

                                   4" .  ممـز ليـ  

تقنية  تيدؼ إلى إعطاء الحؿ لمسألة تيـ عبلقات  تربط  بيف  شخصيف  أك أكثر مف  " : بأنوآخركفك عرفو 
ك الذيف يستمدكف سمطتيـ مف إتفاقية  خاصة  ك التػػػػػي عمى أساسيا - محكـ  أك أكثر– طرؼ شخص أك أكثر 

   5"  يصدركف حكميـ دكف أف تككؿ ليـ ىذه الميمة مف طرؼ  الدكلة  

: تمييـز التحكيـم عـن األنظمة المشابيـة لو :  ـي نالفــرع  الثا

في  الطرؽ  البديمة  "  :الخامس المكسـك  الثاني مف  الكتاب المشرع  تػناكؿ تنظيػػـ التحكيـ في  الباب بما أف
  ك ذلؾ  إلى جانب  الصمح  ك الكساطة  6.مف  قانكف اإلجراءات  المدنية  ك اإلدارية " لحؿ  النزاعات  

فػػسنقسػػػػـ  دراسة  ىذا  الفرع  إلى  ثبلثة  نقاط  تتناكؿ في األكلى  منيا تمييز  التحكيـ  باعتباره  طريقة  مف 
  ك بعدىا  نتناكؿ  (أكال)الطرؽ البديمة  عف  النظاـ  األصمي  المخكؿ  بفض  المنازعات  ك  ىك  القضاء

  ثـ  تمييزه  (ثانيا )تمييز  التحكيـ  عف  الطرؽ  البديمة  األخرل   المنصكص  عمييا  في  قانكف  اإلجراءات
 .  (ثالثا)عف  بعض  الطرؽ  البديمة  التي  لـ  يذكرىا  قانكف  اإلجراءات  المدنية  ك  اإلدارية 

:  ــز  التحكيـم  عــن القضـاءيتمي:   أوال  

يعتبر  القضاء  السمطة  المخكلة  قانكنا  التي  تتكلى  ميمة  الفصؿ  في  الخصكمات  ك حماية  الحقكؽ ك 
ىك  يشترؾ  مع  التحكيـ  في  ككنو  مف  الطرؽ  التي  تيدؼ  إلى  فض  المنازعات  بيف  األشخاص  عف  

:   عف  بعضيما  في  النقاط  التالية  فطريؽ  إصدار  حكـ  ممـز  تطبيقا  لمقانكف ، إال أنيما  يتميزا

                                                           

 
4
      18 ص   2006التحكيـ التجارم في المعامبلت المالية الداخمية ك الدكلية دار النيضة العربية ،القاىرة،: أحمد عبد الكريـ سبلمة  

 

 
5 David rené , l’arbitrage dans le commerce internationnal 2 eme édition  L G D j , Paris  1982  P 9 

  "L’arbitrage est une technique visont à fair  donner la solution  d’une question iritéressonte les rarapports entre deux ou 
plusieurs personnes par une au plusieurs personnes – l’arbitre ou les arbitres – lesquelles tiennent leurs  pouvoires  d’une 
convention  privée et statient  sur la  base de cette convention  sons être investis de cette mission par l’état" 

 
6
 23/04/2008 اٌٖبكهح ثزبه٠ـ 21 ٠زّٚٓ لبْٔٛ  االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚاالكاه٠خ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك 25/05/2008اٌّؤهؿ فٟ 08/09لبْٔٛ  
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القضاء  ىك  سمطة  تستمد  شرعية  مياميا  المتمثمة  في  الفصؿ  في  المنازعات  بيف  األشخاص  -  1
 بدءا  مف  الدستكر  الذم  يمنحيا  ىذه  الصبلحية  ك ليذا  فاألحكاـ  القضائية   تصدر  دائما  ،مف  القانكف 

باسـ  الشعب ك باسـ  الجميكرية    

أما  التحكيـ  فيستمد  مشركعيتو  مف  اتفاقية  التحكيـ  أم  فيستمد مشركعيتو مف اتفاقية  التحكيـ  أم  مف  
اإلرادة  المشتركة  لممتخاصميف  ، فبل  يمكف  إلزاـ  المدعي  عميو   

   أماـ  المحكـ  ك تنفيذ  حكمو  ما  لـ  يكف   قاببل  بذلؾ  في  اتفاقية  التحكيـ  عكس  القضاء  تقاضيلؿ
  التقاضي  أماـ  المحاكـ  القضائية  ك تنفيذ  أحكاميا  دكف  اإلعتبار   الحضكر كأيف  يمكف  إلزاـ  المدعى

 . إلرادتو  في  ذلؾ  

كما  أف  التحكيـ  يمتقي  مع  القضاء  في  الطابع  العدائي  ك ىك  ما  يميزه عف الكسائؿ  البديمة  األخرل  - 
 ذلؾ  أف كبل مف  التحكيـ  ك القضاء  ال  ييدفاف  إلى  المحافظة  عمى  العبلقات  بيف  الخصـك   مستقببل

القاضي ممـز بالفصؿ  في النزاع  المطركح  أمامو عمى  ضكء قانكف  الدكلة التي  ينتمي  إلييا بينما  - 2
المحكـ  ممـز  بالفصؿ  في  مكضكع  النزاع  إما  عمى  ضكء  القانكف الذم  اختاره  األطراؼ  أك بما  يراه 
.  مبلئما، كبالتالي  يتمتع  المحكـ  بحرية  كبيرة كىك غير مقيد  بقانكف معينفي فصمو  لمنزاع المطركح  أمامو  

في  النظاـ القضائي  يتـ تعييف  القضاة  مف  طرؼ  الدكلة  أما  المحكـ  فيتـ إختياره  مف  قبؿ  -  3
.  األطراؼ  

 ك بالتالي  فيي  قابمة  لمتنفيذ  بعد إكتسابيا ، الجميكرية بااسـاألحكاـ القضائية  تحرر باسـ  الشعب  ك-  4
ك بالتالي  فبل تككف  ،لقكة  الشيء المقضي فيو ، بخبلؼ  األحكاـ  التحكيمية  التي  ال تصدر باسـ الجميكرية 

قابمة  لمتنفيذ  إال بعد  اإلعتراؼ  بيا ك األمر بتنفيذىا  مف قبؿ  السمطات  القضائية ، ك ىذا حسب رأينا مف 
ذلؾ أنو بالرغـ مف أف القانكف ، الطبيعة  العقدية لمتحكيـ  عمى حساب الطبيعة القضائية برز التي تظاىرالـ

 إال أف  الحكـ التحكيمي  يبقى  مجردا  مف ،اعترؼ بالتحكيـ  ك أقر لو إجراءاتو  المشابية إلجراءات التقاضي
.  أم  قكة  تنفيذية  إال بعد افراغو  ضمف حكـ قضائي  يعترؼ  بو  ك  يأمر  بتنفيذه  

 :  األخرىكم  عن  الطرق  البديمـــة يحتتمييز  ال:  ثانيـــا 

 باعتبارىا   ،كر  بيف  األطراؼ ، ث  إنتياجيا  بغية  حؿ  المنازعات  التي  قد  ت يتـ  بديمةطرؽىناؾ  عدة  
 يمكف  عف طريقيا  حؿ  مختمؼ  النزاعات  بطريقة  التي تشكؿ  أنظمة  عدلية  مكازية  لؤلنظمة  القضائية 

مرنة ك أكثر  سرعة  ك بأقؿ  التكاليؼ  ناىيؾ  عف السرية التي  تضمنيا ىذه الطرؽ التي  يبتغييا  أطراؼ  
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 ك ىذا ما دفع  الكثير  ،محافظة  عمى  سمعتيـ  في  السكؽ لؿ ،النزاعات  خاصة  في  مجاؿ  التجارة  الدكلية 
 .مف  التشريعات  الكطنية  باإلعتراؼ  بالكسائؿ  البديمة 

ك ىما  الصمح  ك ، ك بالعكدة  إلى  المشرع  الجزائرم  نجده  في  الكتاب  الخامس  نص  عمى  طريقتيف
المشرع  الجزائرم  في  ،إال أف  ىناؾ  طرؽ  بديمة  أخرل لـ  ينص عمييا،الكساطة  إلى جانب  التحكيـ  

قانكف  اإلجراءات  المدنية  ك اإلدارية  ك ليذا  سكؼ  نتناكؿ  تمييز  التحكيـ  عف  الطرؽ  البديمة  المعترؼ  
 األكؿ مف الكتاب الخامس  مف قانكف  اإلجراءات قسـبيا  مف قبؿ  المشرع الجزائرم  ك التي نظميا في اؿ

مف قبؿ مختمؼ االنظمة  ثـ  تمييز  التحكيـ  عف بعض  الطرؽ  البديمة  األخرل  المعتمدة ،المدنية  ك اإلدارية
 ك التي  لـ  ينص  عمييا  المشرع  الخاصة بالييئات المتخصصة بحؿ النزاعات المتعمقة بالتجارة الدكلية،

 . في قانكف االجراءات المدنية ك االداريةالجزائرم 

:  تمييز  التحكيم  عن  الصمح  و الوساطة  -   أ

:  تمييز  التحكيم  عن  الصمح  -1

تناكؿ  المشرع  الجزائرم  النص عمى الصمح  باعتباره  كاحد مف  الطرؽ  البديمة لحؿ النزاعات   في  المكاد  
 7.   مف  قانكف  اإلجراءات  المدنية  ك  اإلدارية 993  إلى  990مف   

   :ف  القانكف  المدني  بأنوـ  459ك قد عرؼ   المشرع  الجزائرم   الصمح  في  نص   المادة 

عقد  ينيي  بو  الطرفاف  نزاعا  قائما   أك  يتكقياف بو  نزاعا  محتمبل  ك ذلؾ  بأف   يتنازؿ  كؿ منيما  " 
 8"  عمى  كجو  التبادؿ  عف  حقو  

  ك  بالرغـ  مف  أف  التحكيـ  ك الصمح   يعتبراف  مف  الطرؽ   البديمة   لحؿ  النزاعات   إذ  ييدفاف  إلى   
كر  بيف  األشخاص   إنطبلقا   مف  اإلرادة  المشتركة  لمطرفيف   ثفض  الخبلفات  ك  المنازعات   التي  ت

:  إال  أنيما  يتميزاف  عف  بعضيما  في  المسائؿ  التالية  

  الصمح  يرتكز  إلى  تنازؿ  األطراؼ  المتبادؿ  عف  حقكقيـ   أك جزء  منيا  بينما ال يرتكز  التحكيـ  .1
عمى  ذلؾ  إذ  أنو يقـك  عمى  مبدأ رد الحقكؽ  ألصحابيا  فيصدر  المحكـ  حكمو بالتالي  لمصمحة  أحد  

. الطرفيف  

                                                           
7
 لبْٔٛ اٌغواءاد اٌّل١ٔخ ٚاالكاه٠خ ٍجك االّبهح ا١ٌٗ 

8
اٌٖبكهح ثزبه٠ـ 78 اٌّزّٚٓ اٌمبِْٛ اٌّلٞ اٌغيائوٞ اٌّؼلي ٚاٌّزُّ عو٠لح ه١ٍّخ اٌؼلك26/09/1975 اٌّؤهؿ فٟ  75-58االِو  

30/09/1975. 
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 يككف  أثناء  قياـ الخصكمة  القضائية  ك بالتالي فالصمح  9 990  أف  الصمح حسب  نص  المادة .2
 القضاء  كيشترط  تكقيع  القاضي ك أميف  الضبط  عمى  محضر  الصمح إلى كنؼ في يتـككسيمة  بديمة 

أف محضر    عمى خبلؼ التحكيـ  الذم  تتـ  مجرباتو بعيدا  عف القضاء ، كما10جانب  تكقبع  األطراؼ 
الصمح  يعد سندا  تنفيذيا بمجرد  ايداعو  بأمانة  الضبط عكس الحكـ  التحكيمي الذم يستمـز األعتراؼ بو ك 

. األمر بتنفيذه مف طرؼ القضاء 

 :اما بخصكص اكجو التشابو بيف التحكيـ كالصمح فيمكف اجماليا في المسائؿ التالية

  أف  كبل مف  التحكيـ  ك الصمح  ال يجكز  إعتمادىما  بخصكص  ،حيث  القيكد  الكاردة  عمييما  مف  * 
  11النزاعات  المتعمقة  بحالة  األشخاص  أك  مخالفة  لمنظاـ  العاـ 

يتحد  التحكيـ مع الصمح ك الساطة عمكما  باعتبارىـ  مف  الطرؽ  البديمة  في اف  المجكء إلييا  يتكقؼ مف  * 
حيث  المبدأ عمى  اإلرادة  المشتركة  ألطراؼ  النزاع  إال أف دكر  ىذه  اإلرادة  يبدأ باإلضمحبلؿ  فيما بعد  

حؿ النزاع  ك صدكر  الحكـ   بالنسبة   لمتحكيـ  مقارنة  بالطرؽ  البديمة    ناىيؾ  عف جكانب  أخرل  يتميز  
:  فييا  التحكيـ  عف  الطرؽ  البديمة  نتناكليا  فيما يمي  

  :     تمييز  التحكيم  عن  الوساطة-   2

بالرغـ  مف  اتحاد  التحكيـ  ك الكساطة  في  األساس   المعتمد  فػي  المجكء  إلييما  ك ىك  اإلرادة  المشتركة   
:  لمطرفيف  مف حيث  المبدأ  كما  سبؽ  اإلشارة  إليو  إال  أنيما   يتميزاف  عف  بعضيما  في النقاط  اآلتية  

   المشرع  الجزائرم  الكساطة   باعتبارىا   أحد  الطرؽ  البديمة   لحؿ  المنازعات  في  المكاد  مف  نظـ
  مف  قانكف  اإلجراءات   المدنية  ك اإلدارية  إال   أنو  لـ  يػػػعرؼ  المقصكد  بالكساطة  1005  إلى  994

كسيمة  اختياريػػة لتسكية النزاعات بحؿ كدم بمساعدة  شخص "ك بالرجكع  إلى  الفقو نجده قد عرفيا  بأنيا 
إلقناع طرفي النزاع بالحمكؿ المقترحة ك التكصؿ ؿ المتباد كسيط ،  كىما يعتمدا عمى الحكا ك المشاكرة– ثالث 

  12 "إلى حؿ نابع منيـ بعد فحص طمباتيـ ك إدعاءاتيـ

                                                           
9
 "٠غٛى ٌٍقَٖٛ اٌزٖبٌؼ رٍمبئ١ب أٚ ثَؼٟ ِٓ اٌمبٟٙ فٟ ع١ّغ ِواؽً اٌقِٖٛخ : "  ِٓ ق ا َ ا  ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 990رٕٔ اٌّبكح  

10
 ٠ضجذ اٌٍٖؼ فٟ ِؾٚو ٠ٛلغ ػ١ٍٗ اٌقَٖٛ ٚاٌمبٟٙ ٚا١ِٓ اٌٚجٜ ، ٠ٚٛكع ثأِبٔخ اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ :  ق ا َ ا ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 992رٕٔ اٌّبكح  

11
 .٠ّىٓ ٌىً ّقٔ اٌٍغٛء اٌٝ اٌزؾى١ُ فٟ اٌؾمٛق اٌزٟ ٌٗ ِطٍك اٌزٖوف ف١ٙب: "  ِٓ ق ا َ ا ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 1006رٕٔ اٌّبكح  

 ."ال٠غٛى اٌزؾى١ُ فٟ اٌَّبئً اٌّزؼٍمخ ثبٌٕظبَ اٌؼبَ اٚ ؽبٌخ االّقبٓ ٚا١ٍ٘زُٙ 

ال٠غٛى اٌٍٖؼ فٟ اٌَّبئً اٌّزؼٍمخ ثبٌؾبٌخ اٌْق١ٖخ أٚ إٌظبَ اٌؼبَ ،ٌٚىٓ ٠غٛى : "  ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ ػٍٝ ِب461ٍٟ٠ٚرٕٔ اٌّبكح  

 ."اٌٍٖؼ ػٍٝ اٌّٖبٌؼ اٌّب١ٌخ إٌبعّخ ػٓ اٌؾبٌخ اٌْق١ٖخ 
 2012 دار النيظة العربية ص 2خيرم عبد الفتاح السيد الشانكم ، الكساطة ككسيمة بديمة لفض المنازعات المدنية ك التجاريػة ط 12
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عممية غير رسمية  يقـك  بيا  طرؼ ثالث  يساعد  أية سمطة لغرض الحؿ ك : " ك ىناؾ  مف عرفيما  بأنيما 
 13" دكرىا يساعد الطرفيف المتنازعيف لمكصكؿ  إلى تسكية يقبميا الطرفاف 

إحدل  الطرؽ  الفعالة لفض  النزاعات بيف األشخاص  بعيدا عف عممية "   كما عرفيا  البعض  بأنيا 
"  النظر بيف أطراؼ   النزاع     ك سريعة تقـك عمى تقريب كجيات  إجراءات سرية  التقاضي ك ذلؾ مف خبلؿ

14  " 

التعريفيف  التالييف  ذلؾ  أف الكساطة    الطرؽ   البديمػػة  نستبعػػػد   أحد   الكساطة    باعتبارىا  بخصكص   
  فضاأح ىػػي  طريؽ رسمي  تتـ  مجرياتو  بيف الجزائرم كفقػػػا ألحكاـ  قانكف اإلجراءات  المدنيػة  ك اإلداريػة 

 ك ليس   بػعيدا عنو  كما  كرد  فػي  التعريفيػػػف  السابقيػػف  ك عمكما  فإف  الكساطة  ترتكز  إلى  ،القضاء
:  المبادلء  التالية  

 ؽ إ ـ إ حيث نصت عمى ما 2 ؼ  /994  كىك مكرس في نص المادة " :اإلختيارية" الطواعية -  
يعيف القاضي كسيطا لتمقي كجية نظر كؿ كاحد كمحاكلة –ام الكساطة –اذا قبؿ الخصكـ ىذا االجراء :"..بمي

اذ اليفرض عمى الخصـك قبكؿ المجكء الى الكساطة كلكف يتكجب ." التكفيؽ بينيـ لتمكينيـ مف ايجاد حؿ لمنزاع 
يجب عمى : "عمى القاضي اف يقترح عمييـ ذالككىك ماتؤكده الفقرة االكلى مف نفس المادة حيث جاء فييا مايمي

القاضي عرض اجراء الكساطة عمى الخصكـ في جميع المكاد باستثناء قضايا شؤكف االسرة كالقضايا العمالية 
 ..."ككؿ ما مف شانو اف يمس بالنظاـ العاـ

يجب " ؽ إ ـ إ حيث نصت عمى مايمي  998 ك ىك مكرس في  نص  المادة   :الحيادية  و عدم  التحيز-  
اف يعيف الشخص الطبيعي المكمؼ بالكساطة مف بيف االشخاص المشيكد ليـ بحسف السمكؾ كاالستقامة كاف 

 ..."اف يككف محايد ك مستقبل في ممارسة الكساطة  (3:...تتكفر فيو الشركط االتية 

: ؽ إ ـ إ حيث نصت عمى مايمي  2   الفقرة 999  ك ىك مكرس في  نص   المادة  :الموافقة المسبقة-  
 ..."مكافقة الخصـك - (1: يجب اف ينضمف االمر بتعييف الكسيط ما يأتي "

يمتـز الكسيط بحفظ : "  ؽ إ ـ إ حيث نصت عمى ما يمي 1005 ك ىك مكرس  في  نص  المادة  : السرية-  
 .السر ازاء الغير

                                                           
 22 ص 1999لجمعية المصرفية ، نشر المعرفة ك الثقافة العالمية  بكش ركبرت ك باركخ فكلجر ك جكزيو ب ، تحقيؽ أىداؼ الكساطة ترجمة حميـ أسعد 13

 2003 الحمكؿ البديمة  لػػفض المنازعات   األردف  كأحدمحمد   ناصر ك عبد اهلل أبك الغنـ ،  تقرير حكؿ   نظاـ  الكساطة  14
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 يمكف  إجماؿ  الفركؽ   مف خبلؿ عرض المبادئ التي تحكميا ك  بعد  تسميط   الضكء عمى  مفيـك   الكساطة
:  بينيػا  ك بيف  التحكيػـ  في  النقاط   اآلتية 

  ميمة الكسيط  تقتضي  تقريب كجيات   النظر  بيف األطراؼ  المتنازعة  لمساعدتيـ  ك تمكينيـ  مف *
  دكف  حتى  أف  يػػقترح  ىك  الحؿ  مف  عنده ،  15التكصؿ  إلى  الحمكؿ  التي  تنيي  النزاع  القائـ  بينيـ  

.  بينما  المحكـ   يقـك   بالفصؿ  في  النزاع   إعتمادا  عمى  قكاعد  قانكنيػػة  معينة  

  أف  التحكيـ  منفصؿ  تماما عف القضاء ك تتـ  مجرياتو  بعيدا عف  اشراؼ  الييئات  القضائية عمى *
خبلؼ الكساطة  التي  تتـ  بإشراؼ الييئات  القضائية مف  بدايتيا  إلى نيايتيا  ك ىذا ما نجده مكرس  في 

. األحكاـ الخاصة  بالكساطة  باعتبارىا  طريؽ  بديؿ  المكرسة  في  قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية  

ؽ  ضيمف حيث  القيكد  التي  تحد  مف مجاالتيا  مف  الكساطة  ك  التحكيـ  نجد  أف  مجاؿ  الكساطة  أ* 
ذلؾ   أف المشرع  إستثنى  منيا  إلى  جانب  المسائؿ  التي  تتعمؽ  بالنظاـ العاـ  ك التي  ال يجكز حميا عف 

 في حيف ال نجد مثؿ ىذا اإلستثناء ،16 ، كالقضايا العمالية طريؽ الكساطة  لمقضايا المتعمقة بشؤؤف األسرة
. بالنسبة لمتحكيـ 

  : البديمة األخرى التحكيم عن الطر ق تميز-   ب

                                :تمييز التحكيم عن الخبرة -   1 

نما نص عميو الخبرة الـ ينص  في لقضائية الشرع الجزائرم عمى الخبرة باعتبارىا احد الطرؽ البديمة كا 
 تيدؼ الخبرة إلى : " انطبلقا مف الغاية منيا حيث نصت عمى ما يمي  ىاؼحيث عر125نص المادة 

 " لمقاضيحضةـ, تكضيح كاقعة مادية أك تقنية أك عممية

                                                           
15

 ؽ إ ـ  ك اإلدارية . 2/ؼ 994المادة   

16
 فقط عمى الطبلؽ الذم تصر بصفة عامة فمنع الكساطة  بالنسبة لمقضايا  المتعمقة  بػػشؤكف األسرة ك لـ يؽاالستثناء نبلحظ أف المشرع  أكرد  

 مف قانكف االجراءات المدنية ك االدارية حيث 439 كىذا استنتنادا لنص المادة ألـز  بشأنو باجراء  الصمح  باعتباره جراء كجكبػي  قبؿ الفصؿ فيو 
رل حاجة إلى منع ف، أما بالنسبة  لمقضايا  األخرل المتعمقة  بشؤؤف األسرة فبل "محاكالت الصمح كجكبية كتتـ في جمسة سرية: " نصت عمى مايمي 

كبالتالي فإف استثناء القضايا العمالية كالقضايا الخاصة ‘ الكساطة بشأنيا  خاصة ك أف الصمح غير كجكبي  بالنسبة  لمثؿ ىذا  النكع مف  القضايا 
بالطبلؽ مف مجاؿ الكساطة لو ما يبرره حسب رأينا ككف اف المشرع الجزائرم ألـز  اجراء الصمح قبؿ المجكء الى القضاء  بالنسبة لمقضايا العمالية  
عمكما ام بالنسبة لمختمؼ انكاع المنازعات العمالية مف طرؼ مفتشية العمؿ ، كما الـز قاضي شؤكف االسرة كذالؾ اجراء الصمح  كلكف بالنسبة 

 . لقضايا الطبلؽ فقط أما استثناء باقي انكاع المنازعات الخاصة بشؤكف االسرة مف غير الطبلؽ مف مجاؿ الكساطة  فميس لو ما يبرره
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 الميمة التي يعيد بمقتضاىا الخصـك إلى شخص :" ك بالرجكع إلى الفقو نجده يعرؼ الخبرة عمكما بأنيا
 دكف إلزاـ ،في مينة أك مجاؿ معيف بميمة إلعداد رأيو في مسالة فنية تدخؿ في مجاؿ اختصاصو

  17"الخصـك بيذاالرام

ر ك ىك الذم يدلي برأيو مار الخبم عبارة عف قكاعد قانكنية تشير إلى كيفية اخت:"ا كما عرفيا البعض بأنو
                                 .18 " الفني في القضية مكضكع النزاع

يمة يعتمد عمييا لمكصكؿ إلى حؿ النزاع س بالتالي الخبرة مع التحكيـ  في إف كبلىما يعتبراف كؾرتشتك
في النقاط  البعض إال لنيما يختمفاف عف بعضيما ،بعيدا عف القضاء بناءا عمى اإلرادة المشتركة ألطراؼ 

 :التالية

 المحكـ  يحسـ في النزاع المطركح امامو بإسقاط حكـ القانكف عمى كقائع النزاع ك ىك بالتالي يحسمو *
ق الفني ك التقني م فقط بإعطاء را كالفنية مف الناحية القانكنية أما الخبير فيحسـ النزاع مف الناحية المادية

.  بخصكص النزاع القائـ بيف اإلطراؼ

ك األمر  بو  المحكـ ينيي ميمتو بإصدار حكـ فاصؿ في النزاع ممـز لؤلطراؼ كىك قابؿ لبلعتراؼ *
 ميمتو بتحرير تقرير خبرة ال خبيربينما ينيي اؿ,  طمب منيا ذلؾتىبتنفيذه مف طرؼ الييئات القضائية ـ

ف ىذا التقرير غير قابؿ لبلعتراؼ بو ك األمر بتنفيذه أيمـز األطراؼ باالعتماد النتائج المتكصؿ إلييا كما 
.                                                                         مف طرؼ الييئات القضائية إذا ما طمب منيا ذالؾ

 : ق  تمييز التحكيم عن التوفي-   2 

 في قانكف ؿ المشرع الجزائرم النص عمى التكفيؽ باعتباره مف الكسائؿ البديمة لحؿ النزاعاتكلـ يتنا
ف ىناؾ مف يستعمؿ عبارتي التكفيؽ ك المصالحة أ ك بالرجكع إلى الفقو نجد االجراءات المدنية كاالدارية ،

بدكف تمييز بينيما ك ىناؾ مف يفرؽ بينيما عمى اعتبار اف الشخص الذم يتكلى ميمة التكفيؽ بيف 
األطراؼ المتنازعة ال يقدـ أم اقتراح مف عنده عكس الكسيط المصمح الذم يقدـ اقتراحا كامبل لتسكية 

 . 191 مف قناعة خاصة قما يككف بناءا عمىع النزا

                                                           
17

 07  الصفحة 2019/ 2018جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية /  محاضرات في التحكيـ التجارم الدكلي مطبكعة جامعية : تعكيمت كريـ/د-  
18
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ك عمى العكس مف ذالؾ نرل انو ال مجاؿ الستعماؿ التكفيؽ ك المصالحة في معنى كاحد ذالؾ اف الصمح 

 اطراؼ النزاع عف جزء مف حقكقيـ بغية التكصؿ الى حؿ يرضي ؿكما سبؽ االشارة اليو ينطكم عمى تناز
.                     الطرفيف بينما التكفيؽ ال ينتيي فيو النزاع يتنازؿ االطراؼ عف جزء مف حقكقيـ

ك ىناؾ مف عرؼ التكفيؽ بانو الطريؽ الكدم لفض النزاعات بيف طرفي النزاع بمساعدة شخص مف 
 فاذا نجح طرفي النزاع في الكصكؿ الى 220الغير لبلجتماع ك التشاكر ك الكصكؿ الى حؿ منيي لمنزاع 

 21يعو مف طرفيما كمف المكفؽ ؽحرر بو اتفاؽ تسكية يتـ تك, تسكية النزاع بينيما

اال انيما يختمفاف مف حيث اف الكساطة ، الكساطة ك التكفيؽ بيفتشابو كبير أف ىنمؾ  ك نبلحظ بالتالي
تعتبر مف الكسائؿ البديمة الرسمية ك ىي تتـ تحت اشراؼ القضاء عكس التكفيؽ الذم ال يعتبر مف 

.                          الكسائؿ البديمة الرسمية لحؿ النزاعات ك الذم يتـ بعيدا عف اشراؼ الييئات القضائية

ذالؾ انو بالرغـ انيما , ك بعد اف حددنا مفيـك التكفيؽ يمكننا بالتالي الرجكع الى تميزه عف التحكيـ 
كسيمتاف تيدفاف الى حؿ النزاع بعيدا عف القضاء بناءا عمى ارادة الطرفيف اال انيما يختمفاف في النقاط 

                                                                                                                         :التالية  

ا دكر المحكـ ىك الفصؿ ـ بيف، تقريب كجيات النظر بيف االطراؼ المتنازعةد دكر المكفؽ يتكقؼ عف*
.                                                                                    في النزاع استنادا لقكاعد قانكنية معينة

  فبل يمكف حمميما عمى قبكؿ الحمكؿ المقترحة مف طرفو ممزمة لمطرفيفرمغ الكسيط في التكفيؽ اراء*
                                .  فيك ممـز لمطرفيف كيتكجب عمييما تنفيذه كلك جبراعكس الحكـ الصادر مف المحكـ 

مكف االعتراؼ بيا اك االمر بتنفيذىا مف قبؿ م تقارير الكسيط المكفؽ ك الحمكؿ المتكصؿ الييا ال *
.                                                         الييئات القضائية عكس االحكاـ الصادرة مف طرؼ المحكـ

الفرع الثالث انواع التحكيم 

، فاذا نظرنا لو مف زاكية الييئة  منيا لوينظر  تختمؼ تقسيمات انكاع التحكيـ باختبلؼ الزاكية التي 
التحكيمية فيناؾ التحكيـ الحر كالتحكيـ المؤسساتي ، اما اذا نظرنا اليو مف زاكية دكر ارادة االطراؼ في 
المجكء اليو فيناؾ التحكيـ االختيارم ك التحكيـ االجبارم كاذا نظرنا اليو مف منظكر الدكلة فيناؾ التحكيـ 
                                                           

20
 52 ص 1996, القاىرة, كمية الحقكؽ, رسالة دكتكراه’ عمي رمضاف عمي بركات خصكصية التحكيـ في القانكف المصرم ك المقارف 

21
 52المرجع ص  نفس عمي رمضاف عمي بركات  
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الكطني كالتحكيـ االجنبي، ككذا التحكيـ الداخمي كالتحكيـ الدكلي، أماإذا نظرنا اليو مف زاكية   كيفية حؿ 
انطبلؽ مف مختمؼ ىذه الزكايا سنتعرض الى مختمؼ ك النزاع فيناؾ التحكيـ بالقانكف كالتحكيـ بالصمح  

 انكاع التحكيـ 

 :التحكيم الحر و التحكيم المؤسساتي : أوال 

يـ عمى الجية التي تتكلى ادارة العممية التحكيمية انطبلقا مف اختيار ك تعييف المحكميف س يعتمد ىذا التؽ
الى االجراءات التي تحكـ الخصكمة التحكيمية ثـ صدكر الحكـ التحكيمي                                                                                                                       

 :  التحكيم الحر-أ

ك ىك التحكيـ الذم يتكلى فيو اطراؼ اتفاقية التحكيـ كضع البنكد الخاصة بتنظيـ التحكيـ انطبلقا مف 
ك , حكـ الخصكمة التحكيمية ثـ صدكر الحكـ منكف االجرائي الذم ا الؽ ككذا تحديدتعييف المحكميف 

االصؿ في التحكيـ ىك انو حر أم انو تترؾ الحرية لبلطراؼ في كضع القكاعد ك البنكد الخاصة بالتحكيـ 
ل سبيؿ ؿكىذا ما ىك مكرس في مختمؼ النصكص القانكنية المنظمة لمتحكيـ التجارم الجزائرم ك نذكر ع

 يمكف : " ما يمي بشاف تعييف المحكميف حيث نصت عمى 1041المثاؿ ما جاء في نص المادة  
 مباشرة "ك عبارة, ...."لبلطراؼ مباشرة تعييف المحكميف اك تحديد شركط تعيينيـ ك عزليـ ك استبداليـ

 بشاف 1043كنجد نفس العبارة مكرسة كذالؾ في نص المادة, يقصد بيا اعتماد طريؽ التحكيـ الحر"
القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الخصكمة التحكيمية حيث سمحت المادة لبلطراؼ بكضع ىذه القكاعد بصفة 

يمكف اف تضبط اتفاقية التحكيـ، : " حيث نصت عمى ما يمي ك يقصد بيا التحكيـ الحر ،مباشرة 
.                                                                                           ......"االجراءات الكاجب اتباعيافي الخصكمة مباشرة

ك نشير في االخير الى اف ىذا النكع مف التحكيـ قد تـ ىجره في مجاؿ المعامبلت التجارية الدكلية الف 
عممية كضع القانكف المنظـ لمتحكيـ مف طرؼ الخصـك ىي عممية مجيدة كثيرا ك نحتاج الى كقت ك ليذا 

نجد اف معظـ العقكد الدكلية تضمف مبلحؽ اتفاقية تحكيـ تحيؿ مباشرة الى االخذ بالنكع الثاني ك ىك 
.                                                                                                          المؤسساتيـالتحكي

 :التحكيم المؤسساتي - ب

 ك تكفيرا ، بغية تسييؿ عممية التحكيـ عمى االطراؼ ك تفادم السمبيات التي تميز التحكيـ الحر خاصة
لمجيد ك ربحا لمكقت فقد تـ انشاء العديد مف الييئات ك المراكزالمتخصصة في التحكيـ يمكف لبلطراؼ 

ك في ىذه , ل المجكء الى احداىا لمفصؿ في المنازعات الناشئة اك التي يمكف اف تنشا بينيـ ؿاالتفاؽ ع
الحالة يتـ اختيار المحكميف مف ضمف القائمة االسمية المعتمدة مف طرؼ ىذه الييئات ك المراكز كما اف 
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كقد ,  عمى االطراؼ اتباعيا يتكجبكيمية المتبعة اماميا ك التيحالنظاـ الداخمي ليا يحدد االجراءات الت
.                                                                                                                 اصبحت جؿ العقكد التجارية الدكلية تتبنى ىذا النكع مف التحكيـ النو يسيؿ االمكر عمى االطراؼ

 كقد ظيرت العديد مف الييئات ك المراكز المتخصصة في التحكيـ سكاء ذات االختصاص العالمي كما 
ك المركز الدكلي لتسكية المنازعات , 122 الشاف بالنسبة لمحكمة التحكيـ التابعة لغرفة التجارة الدكلية ىك 

 اك ذات 23المتعمقة باالستثمارات بيف الدكؿ ك رعايا الدكؿ االخرل الذم انشاتو اتفاقية كاشنطف
 مف اتفاقية تسكية المنازعات 10االختصاص االقميمي مثؿ محكمة التحكيـ المقررة بمقتضى نص المادة 

                                                                                   24  في الدكؿ العربيةإلستثمارات المتعمقة با

 : التحكيم االختياري و التحكيم االجباري:ثانيا 

يرتكز ىذا التقسيـ عمى مدل اعطاء الحرية لبلطراؼ في المجكء الى التحكيـ، ما اف كانك مخيريف في 
 ذالؾ اـ مجبريف 

 : التحكيم االختياري- أ

 ىذا النكع مف التحكيـ يترؾ الحرية لؤلطراؼ المتنازعة في عرض نزاعيـ عمى التحكيـ اك المجكء الى 
 .                                                                                                                       القضاء كما ىك الشاف بالنسبة لمتحكيـ كلكنو لـ يجعمو اجراء كجكبي قبؿ المجكء الى القضاء

ىذا النكع مف التحكيـ يمـز فيو االطراؼ المتنازعة بعض نزاعيـ اكال عمى التحكيـ /  التحكيم االجباري -ب
 .      قبؿ المجكء الى القضاء ك ذلؾ تحت طائمة رفض دعكاىـ القضائية

 التحكيم الوطني و التحكيم األجنبي ثالثا

 اف كاف قد صدر ضمف ا إقميمي بحت ك يصنؼ التحكيـ عمى أساس ـمعيار ك يعتمد ىذا التقسيـ عمى
. إقميـ الدكلة اك خارجيا

                                                           
تتولى مهمة ادارة النزاعات من الناحٌة االجرائٌة وذالك وفقا لقولعد التحكٌم  مستقلة تابعة لغرفة التجارة الدولٌة   وهً مؤسسة 22

المعتمدة والخاصة بغرفة التجارة الدولٌة استنادا لنص المادة االولى من هذه القواعد وهً منشورة فً  موقع الغرفة على الرابط 

www.iccwbo.  

 
 1995 نكفمبر سنة  05الصادر بتاريخ ، 1995 اكتكبر 30 المؤرخ في 95/634صادقت الجزائر عمى اتفاقية كاشنطف بالمرسـك الرئاسي رقـ 23

 66الجريدة الرسمية العدد 

اتفاقية تسكية منازعات االستثمار في الدكؿ العربية الناتجة عف تطكير ك تحديث اتفاقية تسكية المنازعات االستثمار بيف الدكؿ العربية ك بيف - 24
    ..06/12/2000 بتاريخ 72/  د1138مكاطني الدكؿ العربي االخرل ك المقررة بمكجب قرار مجمس الكحدة االقتصادية رقـ 
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  :التحكيم الوطني -   أ

. يعد التحكيـ كطنيا استنادا ليذا المعيار اذا كاف قد صدر الحكـ التحكيمي عمى اقميـ تابع لمدكلة

 :التحكيم االجنبي -   ب

.  صدرخارج اقميـ الدكلةاذا يعد التحكيـ اجنبيا استنادا ليذا المعيار

ك نشير بيذا الخصكص الى ضركرة التفرقة بيف التحكيـ االجنبي ك التحكيـ الدكلي الذم نتناكلو الحقا 
كليا حتى ك اف كاف دذالؾ اف ىذا االخير ال يرتكز الى المعيار االقميمي ك عميو فيمكف اف يعتبر التحكيـ 

 فبالرغـ مف اعتباره تحكيـ كطني استنادا لمعيار االقميـ اال اف ىذا ال يمنع ،صادرا داخؿ اقميـ دكلة معينة
مف اعتباره دكليا ك العكس صحيح فقد يككف التحكيـ اجنبيا اذا كاف صادرا فكؽ اقميـ ليس تابع القميـ 

 تعتمد سنرلالف دكلية التحكيـ كما ,  ك مع ذلؾ فبل يعتبر تحكيما دكليااالدكلة المراد تنفيذه عمى اقميمو
.                                                                                                                          عمى معايير اخرل

التحكيم الداخمي و التحكيم الدولي  :رابعا 

 ك ،  التحكيـ عمى طبيعة العبلقة محؿ النزاع ما اف كانت دكليةالتمييز بيف ىاذيف النكعيف مفيعتمد 
ىناؾ معايير عديدة تعتمدىا الدكؿ في تشريعاتيا الكطنية لتحديد طبيعة العبلقات التجارية ما اف كانت 

.                                                                                                                         دكلية اـ ال ك تبعا لذلؾ يتحدد نكع الحكيـ

 : التحكيم الداخمي-أ

 جنسية ك ،انطبلقا مف مكضكع النزاع  الى دكلة ما،  مككناتو اك عناصره  تنتميك ىك التحكيـ الذم 
 ، القانكف الكاجب التطبيؽ ك مكاف جرياف التحكيـ، ك كذا جنسية المحكميف ،محؿ اقامة طرفي النزاع

 دكلة كاحدة ففي ىذه الحالة يصنؼ التحكيـ بأنو داخميتنتمي جميعا الى 

 :التحكيم الدولي -ب

بمفيكـ المخالفة لما سبؽ ذكره يمكننا اف نقكؿ باف التحكيـ الدكلي ىك الذم يككف احد عناصره المككنة لو 
عمى االقؿ ينتمي الى دكلة اجنبية انطبلقا مف مكضكع النزاع ثـ جنسية ك محؿ اطرافو اك جنسية 

. المحكميف اك القانكف الكاجب التطبيؽ اك مكاف اجراء التحكيـ

كيرل البعض اف العناصر المشار الييا غير كافية لتحديد الطبيعة الدكلية لمتحكيـ ،كبالتالي يتـ االعتماد 
اما عمى المعيار االجرائي اك المعيار المكضكعي،فيعد التحكيـ دكليا عندما يتـ كفقا الجراءات خاضعة 
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لقانكف اجنبي اككفقا الجراءات حددتيا اتفاقية دكلية اك مركز دكلي متخصص في حؿ النزاعات التجارية 
اف المعيار االجدر عمى تحديد الطبيعة الدكلية لمتحكيـ ىك الذم ياخذ ، كما يركف  عف طريؽ التحكيـ

 25بعيف االعتبار مادة النزاع ك جكىره أم النظر الى مكضكع النزاع ما اف كاف يتعمؽ بالتجارة الدكلية اـ ال
كفي ىذا االطار اكد القضاء الفرنسي عمى المعيار المكضكعي بقضائو باف مكاف التحكيـ ك جنسية 

ك يككف التحكيـ دكليا عندما يتناكؿ مسائؿ تتعمؽ بالتجارة الدكلية , المحكميف ال عبلقة ليا بدكلية التحكيـ
الجراءات المدنية نكف اؽ مف1504كىك المكقؼ نفسو الذم تبناه المشرع الفرنسي فيما بعد في نص المدة 

. 26 2011الفرنسية في صيغتو المعدلة لسنة 

 :ك عمكما ىناؾ معياريف يؤخذ بيما لتحديد الطبيعة الدكلية لمتحكيـ ك ىما

ك الذم يعتمد عمى اختبلؼ جنسية االطراؼ اك مكطف كمحؿ اقامتيـ اك مكاف  :المعيار القانوني
. التحكيـ

مدل ارتباط النزاع  المعيار ىي  تحديد الطبيعة الدكلية لمتحكيـ كفقا ليذا العبرة في: المعيار االقتصادي
. محؿ التحكيـ بمصالح التجارة الدكلية

التحكيم بالقانون و التحكيم بالصمح : خامسا

يعتمد ىذا التحكيـ عمى مدل حرية المحكميف اثناء نظرىـ في النزاع بتطبيؽ القكاعد التي يركنيا مبلئمة 
. دكف التقيد بقانكف معيف

 :التحكيم بالقانون -أ

 اما ، في العادة مقيديف بالفصؿ في النزاع المطركح اماميـكف ذلؾ اف المحكيف يككف، ك ىك االصؿ 
 اك تضمنتو ة، ك قد يككف قانكف دكلة معيف،اك الذم يختاره االطراؼ،بالقانكف الذم يضعو الطراؼ مباشرة 

                                                           
25

 287المرجع السابؽ ص / طالب حسف مكسى 

 

 

26
 Article 1504Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 . 

« Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DA5FB0C73756500086A782945CDFBC24.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000023417517&idArticle=LEGIARTI000023419086&dateTexte=20130526&categorieLien=id#LEGIARTI000023419086
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 اك اعتماد ،27كما ىك الشاف بالنسبة التفاقية فيينا بشاف البيكع الدكلية لمبضائع مثبل،اتفاقية معينة 
                                                                                .أك مركز ميخصص في التحكيـاالجراءات المنتيجة اماـ ىيئة 

 : التحكيم بالصمح -ب

 يمكف ليـ ؿب,  فيـ غير ممزميف بقانكف معيف،لمحكميف الحرية الكاممةؿ ىذا النكع مف التحكيـ يترؾ 
 ك المشرع ،ستنادا لمبادئ العدالة ك االنصاؼالا كفقا الم قانكف كقد يمجؤكف حتى الى الفصؿ في النزاع 

لقانكف الذم يركنو مناسبا في حالة ؿار الفصؿ في النزاع كفؽ مالجزائرم اعطى الحرية لممحكميف باخت
تعيف القانكف الكاجب التطبيؽ سكاء تعمؽ االمر بالجانب االجرائي اك  بشأف االطراؼ اتفاؽ غياب 

.                       28المكضكعي

الطبيعة القانونية لمتحكيم :الفرع الرابع 

لقد اختمؼ الفقياء في تحديد الطبيعة القانكنية لمتحكيـ بيف مف يركز عمى الطبيعة العقدية في تكييفو ك 
ف في حيف ذىب ممأكؿ فريؽ اخر مف الفقياء الجمع بيف الراك قد ح, مف يركز عمى الطبيعة القضائية لو

تناكؿ ففريؽ اخر الى القكؿ بالطبيعة الخاصة لمتحكيـ التي تجعمو نطاقا خاصا مستقبل بذاتو ك فيما يمي 
.                                                                                                                    عرض ىذه االراء

 :الطبيعة العقدية لمتحكيم : اوال

 يرل انصار ىذا الرام اف التحكيـ ىك عمؿ ارادم مشترؾ بيف  االطراؼ انطبلقا مف االتفاؽ عمى عرض 
 ثـ اختيار االشخاص الذيف يككؿ الييـ ميمة الفصؿ في النزاع ك ،نزاعاتيـ عمى التحكيـ بدال مف القضاء

 ؽبطك اختيار القانكف الـ،اختيار القانكف االجرائي الذم يحدد القكاعد المتبعة اثناء الخصكمة التحكيمية 
 كما اف تنفيذ الحكـ الصادر مف المحكـ يعد بمثابة التزاـ عقدم ناتج عف ،لمفصؿ في مكضكع النزاع

كقد ايدت محكمة النقض الفرنسية ىذا , اتفاقية التحكيـ التي كقعيا االطراؼ تعبيرا عف ارادتيـ الحرة بذلؾ
الرام بانسحاب الطبيعة اعقدية عمى كؿ مف اتفاقبة التحكيـ ك حكـ  

                                                           

27
وضعت اتفاقٌة البٌع من قبل لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً وتم التوقٌع   : اتفاقية فيينا بشاف البيع الدكلي لمبضائع 

ولكن ال ٌنبغً الخلط بٌنها وبٌن غٌرها من )ٌشار إلى اتفاقٌة البٌع أحٌانا باسم اتفاقٌة فٌٌنا . 1980فً عام  فٌٌنا علٌها فً
 . دولة11دقت علٌها ا بعد أن ص1988 ٌناٌر 1دخلت حٌز التنفٌذ كمعاهدة متعددة األطراف فً . (المعاهدات الموقعة فً فٌٌنا

28
 .ك االدارية  مف قانكف االجراءات المدنية1050 ك المادة 2 الفقرة 1043انظر نص المادة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
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 بنفيو الصفة القضائية ذالؾ الى تاكيد ىذا االتجاه ك المصرم كما نجد ميؿ االجتياد القضائي،29التحكيـ
 30عف التحكيـ

  :ىذا ك قد استند انصار النظرية العقدية الى عدة حجج يمكف اف نجمميا فيما يمي

خذ أالنزاع بيف االطراؼ ىك اتفاقيـ عمى ذلؾ سكاء  لحؿ اف اساس المجكء الى التحكيـ بكصفو كسيمة / 1
    اك الحقا لو النزاع شرط التحكيـ اك مشارطة التحكيـ أم سكاء كاف اتفاقيـ سابؽ لكقكعةصكر

 المجكء الى كسيمة كدية لحؿ النزاع الناتج بينيـ ينتيي بقبكليـ ىذا في االطراؼ ة رغبأف/2
 ،المحكمكف يقكمكف بميمتيـ بصفتيـ ككبلء عف االطراؼ في حؿ النزاع عمى خبلؼ دكر القاضيالحؿ

 التحكيمية ة ك كذا القانكف اإلجرائي الذم ينظـ الخصكـف ،لمحكمي اإف أطراؼ النزاع ىـ مف يختار/ 3
 ك ىذا يتطمب األخذ بعيف االعتبار لمف منح المحكميف ىذه الميمة ك  ،بناءا عمى قكاعد يحددىا األطراؼ

                                                           
29

 .AFFM ROSES CLMOLLER- ROSESET  CASS,FEJ . 27 juillet 1937. Dp 1937 DP 1938 وذالك فً قضٌة  
N°125 costes    Les sentences arbitrales qui ont pour base un compromis font crope avec lui. Et participent de 

son caracter conventionnel                      

 انظر كذلؾ د ابك " الصادرة عمى اساس مشارطة التحكيـ تككف كحدة كاحدة مع ىذه المشارطة ك تنسحب عمييا صفتيا التعاقدية كيـ قرارات التح"
        24 المرجع السابؽ ص :ريد رضكاف

   
 ؽ 52 السنة 740 الطعف رقـ 1989 مام 18حكـ الصادر في 30

 ؽ                                56 السنة 2568 الطعف رقـ 1990 يناير 23حكـ الصادر في 

 ؽ72 لسنة 29/27 الطعف رقـ 22/06/2004حكـ صادر في  06/22/2004/حكـ صادر في 

ـ عمى رضا االطراؼ ك قبكليـ بو ككسيمة لحسـ كؿ اك بعض المنازعات التي تنشا بمناسبة عبلقة قانكنية معينة عقدية اك كالتنظيـ ؽ لمتحكيـ يؽ" 

غير عقدية فارادة االطراؼ ىي التي تكجد التحكيـ ك تحدد نطاقو ك مف حيث المسائؿ التي يشمميا ك القانكف الكاجب التطبيؽ ك تشكيؿ ىيئة 
ك ىك ما يتبع نسبية اثره فبل يحتج بو اال في , امتنع القكؿ بقياـ التحكيـ, التحكيـ ك سمطاتيا ك اجراءات التحكيـ ك غير ذلؾ فمتى تخمؼ االتفاؽ 

 "مكاجية الطرؼ  الذم ارتضاه ك قبؿ خصكمتو ك يكفي لكجكد اتفاؽ تحكيـ ارادتي الطرفيف عمى المجكء لمتحكيـ
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ليس لمميمة التي يقك ـ بيا المحكمكف في حد ذاتيا ك بذلؾ يككف التحكيـ مشابيا لعقد الصمح الذم 
 31ـ يحدث نزاع حكؿ الطبيعة القانكنية ليذه العقكد ؿك, يخضع لتصديؽ القضاء 

 فالقضاء سمطة عامة مف سمطات الدكلة يمارسيا ،اختبلؼ التحكيـ عف القضاء مف حيث اليدؼ/ 4
 دكف النظر الى العبلقات المستقبمية  بيف, القاضي بحكـ كظيفتو القضائية بيدؼ حماية سيادة القانكف

عية تتمثؿ في حؿ النزاع عمى نحك يضمف استقرار العبلقات اأما المحكـ فميمتو اجتـ, طراؼ النزاعأ
 سمي التحكيـ قضاء العبلقات المتصمة بينما سمي القضاء  بما يضمف مصمحة االشخاص لذالؾالسممية 

، كاالخطاء التي يرتكبيا المحكمكف ال تخضع لقكاعد المخاصمة مثؿ القضاة قضاء العبلقات المحطمة 
 بؿ تخضع لدعكل التعكيض،كالشركط الكاجب تكافرىا في القضاة ليست نفسيا المطبقة عمى المحكميف

أساس تمتع حكـ التحكيـ بحجية الشيء المقضي فيو يرجع الى كجكد اتفاؽ ضمني بيف االطراؼ  / 5
 32 طرح النزاع عمى القضاء ـ بعد،كـ الصادر عف المحكـ كحعمى االلتزاـ باؿ

 انتقد ىذا الرام عمى اساس مبالغتو في اعطاء الدكر االساسي الرادة االطراؼ في تكييؼ الطبيعة ىذا كقد
ذالؾ اف المحكـ يفصؿ في النزاع تطبيقا لمقانكف دكف االىتماـ بماتجيت اليو ارادة , القانكنية لمتحكيـ

بالرغـ عمى اف مصدره ارادة االطراؼ اال اف ا ؼ، كما يجب التمييز بيف مصدر التحكيـ ك كظيفتو،الخصكـ
 كما ، االطراؼ غير كافية لمجكء الى التحكيـ ما لـ يكف القانكف قد سمح بوةكظيفتو قضائية كما اف اراد

 ذالؾ اف الككالة تفترض اف االعماؿ التي يتـ تكميؼ الككيؿ بيا ،اف المحكـ ليس ككيبل عف االطراؼ 
 كىذا ال ينطبؽ عمى االطراؼ النزاع الذيف ال يستطعكف القياـ بكظيفة ،يمكف اف يقـك بيا المككؿ نفسو 

 كما يختمؼ حكـ التحكيـ عمى الككالة في اف الحكـ يفرض عمى اطراؼ النزاع بينما في ،المحكـ بانفسيـ
الككالة نفرض ارادة المككؿ عمى الككيؿ  كما اف القكؿ بالطبيعة العقدية لمتحكيـ ال ينصرؼ ىذا عمى 

التحكيـ االجبارم الذم ال يستند الى ارادة االطراؼ ك يتعارض بالتالي عمى اعتبار الطبيعة القانكنية لحكـ 
.                                    33 التحكيـ كاحدة ال تختمؼ باختبلؼ نكع التحكيـ

 :الطبيعة القضائية لمتحكيم: ثانيا
                                                           

 ص 1998دكف دار النشر , التحكيـ في التشريع الفمسطيني ك العبلقات الدكلية دكف طبعة غزة دكف مكاف النشرKدركيش مدحت , الكحيدم  31
اطركحة لنيؿ درجة / الطبيعة القانكنية لحكـ التحكيـ ك اثاره ك طرؽ الطعف فيو دراسة مقارنة –  نقبل عف اشجاف فيصؿ شكرم داكد 28-29

 17 الصفحة 2008كمية الدراسات العميا جامعة النجاح الكطنية نابمس فمسطيف , الماجستير 
كمية , اطركحة لنيؿ درجة الماجستير / الطبيعة القانكنية لحكـ التحكيـ ك اثاره ك طرؽ الطعف فيو دراسة مقارنة – اشجاف فيصؿ شكرم داكد 32

 18 الصفحة 2008الدراسات العميا جامعة النجاح الكطنية نابمس فمسطيف 
33

  .23،24،25المرجع نفسو ص : اشجاف فيصؿ شكرم داكد  
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 مستنديف في ائية طبيعة قض ذكيرل انصار ىذا الرام اف التحكيـ في جكىره عمى خبلؼ الرأم االكؿ 
ذلؾ الى عدة حجج نكجزىا فيما يمي 

 اف التحكيـ ىك نكع مف انكاع القضاء ذلؾ اف الدكلة لـ تحتكـ كحدىا سمطة الفصؿ في المنازعات - 1
التي تنشا بيف االشخاص ك اف القانكف المنظـ الجراءات التقاضي ىك نفسو الذم سمح لمجكء الى التحكيـ 

معترفابو كطريؽ بديؿ يمكف لبلشخاص المجكء اليو  

اف الحكـ التحكيمي لو نفس مقكمات الحكـ القضائي مف البيانات الكاجب ذكرىا فيو ك مف حيث -  2 
الخ ....ك التسبيب , المبادل التي يجب احتراميا مثؿ احتراـ الكجاىية

  يرل انصار ىذا الرام اف المياـ التي يباشرىا المحكـ تستمد شرعيتيا مف تفكيض الدكلة ليذا االخير  -3

بالفصؿ في المنازعات ك اقامة العدؿ بيف الخصكـ استنادا لمنظاـ القانكني لمدكلة الذم اعترؼ بالتحكيـ 
. ككسيؿ بديمة الى جانب القضاء

 االحكاـ القضائية ك ىك ما فاف الحكـ التحكيمي يتمتع بحجية الشيء المقضي بو شانو في ذلؾ شا - 4
 اعادة طرح النزاع القائـ بيف الطرفيف عمى ىيئة تحكيمية اك قضائية اخرل لمنظر فيو مف عيؤدم الى مف

 34.جديد باستثناء الطرؽ المقرر لمطعف

  :ة لمتحكيم ط الطبيعة المختل:ثالثا 

يف السابقيف مف خبلؿ رصدىـ لمتاشيرات المزدكجة لكؿ مف الطبيعة أمحاكؿ جانب مف الفقو تكسط الر
ك يرل اف التحكيـ يبدا بالطبيعة العقدية حيث تبرز ىذه الطبيعة مف , العقدية ك القضائية لنظاـ التحكيـ

 ك احتجاجيـ عف ، عمى ارادة الطرفيف في اختيار المجكء اليو لفض منازعاتيـصرخبلؿ جعؿ االمر يقت
كذلؾ تبرز الطبيعة العقدية في اختيار االطراؼ لمقانكف الكاجب التطبيؽ عمى , المجكء الى القضاء 

قضا الدكلة عندما يمجا الييـ   تبرز الطبيعة القضائية بفضؿ تدخؿبينما, اجراءات ك مكضكع النزاع
. االطراؼ العطاء الحكـ التحكيمي القكة التنفيذية ك ىنا يتحكؿ التحكيـ الى عمؿ قضائي

كييدؼ ىذا الرأم الى تفادم اإلنتقادات المكجية لكؿ مف الرأييف السابقيف باعتبار التحكيـ ذك طبيعة 
مركبة بيف الصفة العقدية التي تظير جمية في اتفاؽ التحكيـ ، ك الصفة القضائية التي تتجمى بكضكح مف 

                                                           
34

 7،8 ،ٓ 2004ِؾّٛك ِقزبه أؽّل ثوثوٞ، اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ،كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، /ك.أظو أ 

 2007ٓ،54،55أظو وطبٌه فزؾٟ ٚاٌٟ ،لبْٔٛ اٌزؾى١ُ ث١ٓ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك ،كاه ِْٕأح اٌّؼبهف ،اٌطجؼخ االٌٚٝ،

  .36،37اٌّوعغ اٌَبثك ٓ : اشجاف فيصؿ شكرم داكد : أظو وناٌه 
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خبلؿ القكاعد المنظمة لسير اجراءات التحكيـ كاصدار الحكـ الذم يتمتع بالحجية،بالرغـ مف انو يحتاج 
 35الى الصيغة التنفيذية مف القضاء 

القانكف ك اعترافو بالتحكيـ ال يجعؿ منو مصدرا لو فتبقى ارادة  اقرارأف م عمى اساس أكقد انتقد ىذا الر
,  ك القانكف يبقى مصدر غير مباشر لو،النو ىي التي تحدد معالمواالطراؼ ىي المصدر المباشر لمتحكيـ

لمحكـ يفصؿ في النزاع بناءا عمى تفكيض مف اطرافو دكف التقيد بالقكاعد القانكنية بينما القاضي يفصؿ اؼ
. في النزاع عمى ضكء القانكف الدكلي احتراما لسيمدة الدكلة التي يتبعيا

فمك ذالؾ  بخبلؼ الحكـ القضائي الذم ال يحتاج الى ،كما اف الحكـ التحكيمي يحتاج الى األمر بتنفيذه
كاف الحكـ التحكيمي عمؿ قضائي لما كاف بحاجة الى االمر بتنفيذه حتى ينفذ مثمو مثؿ الحكـ القضائي 

 انتقد ىذا الرام عمى اساس انيا اخذت الحؿ السيؿ ك لـ تكاجو مشكمة التكييؼ القانكني لطبيعة كما36
التحكيـ ك حاكلت الجمع بيف الرايف القئميف بالطبيعة العقدية ك القضائية كىذا يعد ىركبا مف مكاجية 

 37 ذلؾ اف القكؿ بالطبيعة المختمطة ال يحؿ مسالة تحديد الطبيعة القانكنية لمتحكيـ ،المشكمة

  :الطبيعة الخاصة لمتحكيم: رابعا

يرل انصار ىذا الرام انو ال يمكف ادماج التحكيـ ضمف انظمة قانكنية مشابية لو في بعض النكاحي ك 
 الف اتفاؽ التحكيـ لو ، فبل يمكف تكييؼ التحكيـ عمى اساس انو عقد، عنو في نكاحي اخرلةختمؼـ

خصكصية ك ذاتية تجعمو يتميز عف العقكد األخرل بصفة عامة خاصة مف حيث اليدؼ منو ك الذم ىك 
ك مف جية اخرل ال يمكف ، ىذا مف جية ،حؿ النزاع بيف االطراؼ ك ليس اقامة عبلقة قانكنية بينيا

لحسـ في كا ذلؾ انو ك اف كانا يتشابياف في بعض النقاط ،تكيؼ التحكيـ عمى اساس انو عمؿ قضائي
النزاع القائـ ك كجكب احتراـ بعض القكاعد ك الضمنات االساسية لمتقاضي فيذا ال يجعميما نظاما كاحدا 

 كىك بذالؾ ممـز بحؿ النزاع  السمطة القضائيةىيسمطات الدكلة ك ذلؾ اف القاضي يمثؿ سمطة مف
 . في حيف اف المحكـ ليس لو ىذه الصفةالمطركح امامو عمى ضكء قانكف دكلتو ،

استنادا ,  ك ليذا نجد اف الفقو الحديث حاكؿ ايجاد تكييؼ خاص لمتحكيـ انطبلقا مف الطبيعة المستقمة لو
الى جانب اف تطكر ىذا النظاـ , لمكظيفة االجتماعية ك االقتصادية التي يؤدييا ك التي تميزه عف القضاء

ادل الى ظيكر التحكيـ االجبارم ك مراكز دائمة متخصصة في التحكيـ ك ىك ما ادل الى اضعاؼ 

                                                           
35

 234، اٌطجؼخ االٌٚٝ ،اٌمبٍ٘وح ٓ 2012فبٌلِؾّل اٌمبٗ، ٍِٛٛػخ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ، كاه اٌْوٚق . أظو ك 

ANTOINE KASSI –LA REFORME DU DROI DE LARBITRAGE INTERNATIONAL- REFLEXION SUR LE 

TEXTE PROPOSE PAR LE COMITE FRANÇAIS DE L ARBITRAGE. L ARMATTAN.2008.PARIS.P 180 
36

 .36،37اٌّوعغ اٌَبثك ،ٓ: اشجاف فيصؿ شكرم داكد 
37

 206اٌٝ 198،ٓ 2003اٌزؾى١ُ فٟ اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٕظبَ اٌزؾى١ُ ،كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لحٌٍْٕو ،االٍىٕله٠خ : ِؾّٛك ا١ٌَل اٌزؾ١ٛٞ  
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عد التحكيـ ذك طبيعة خاصة لو ذاتيتو المستقمة تجعمو مك بيذا المفيـك الجديد , الطبيعة العقدية فيو 
 .مستقبل في تكييفو عف العقد ك القضاء

 التي تكضع لمكاجية  المشاكؿ التي يكاجييا نظاـ التحكيـ  الحمكؿم مف خبلؿأك تظير تطبيقات ىذا الر
منيا مسالة استقبللية اتفاؽ التحكيـ التجارم الدكلي ك مسالة االختصاص , مف اجؿ تحقيؽ فعاليتيا

 38باالختصاص 

م لـ يسمـ مف ىذا النقد ذلؾ اف التحكيـ ال يؤدم في كؿ الحاالت كظيفة اجتماعية ك أحتى ىذا الر
 خاصة في الحاالت التي يككف التحكيـ فييا بالقانكف ك ليس بالصمح ففي -أك كدية  - سممية االقتصادية

كىذا ما , ىذه الحالة يشابو تماما القضاء في انو يقطع حباؿ التكاصؿ كالكد بيف االطراؼ المتخاصمة
جعؿ االتجاه الحديث يطمب حؿ النزاعات بالمجكء الى الطرؽ البديمة االخرل عمى غرار الصمح ك التكفيؽ 

ديد األصؿ الذم ينتمي اليو ك حكما اف تحديد الطبيعة القانكنية لمتحكيـ يتـ مف خبلؿ ت. 39ك الكساطة
فاف كاف االصؿ في التحكيـ انو يقـك عمى سمطاف االرادة كاف , ليس مف خبلؿ االثار المتربتة عميو

 40.االصؿ الذم ينتمس اليو نظاما قضائيا ،عد ذك طبيعة قضائيةك اذا كاف , التحكييـ ذك طبيعة عقدية

 ك التحكـ ك ،كما يرل البعض اف انصار ىذا الرام ربطك خطئا بيف القضاء ك تطبيؽ القانكف مف جية
ذلؾ انو حتى القاضي يفصؿ في النزاع المطركح امامو , تطبيؽ قكاعد االعراؼ ك العدالة مف جية اخرل

 في حالة غياب القاعدة ك اإلنصاؼاستنادا الى القكاعد القانكنية اك االعراؼ السائدة اك قكاعد العدالة
 ك ىك الدكر نفسو الذم يؤديو المحكـ الذم قد يفصؿ استنادا لقكاعد العدالة ،القانكنية  التي تحكـ النزاع 
.  41دكف التقيد بقكاعد القانكف 

 :تحكيملل الطبيعة التجارية :المطمب الثاني

 اذ يجب اف يتعمؽ االمر بنزاع خاص ،تتحدد الطبيعة التجارية لمتحكيـ بنكع النزاع مكضكع التحكيـ
بمعاماالت  تجارية ك بالتالي تخرج النزاعات الناشئة مف معامبلت غير تجارية مف مجاؿ التحكيـ التجارم 

. الخ...ك التحكيـ االدارممنازعات العمؿ ,  حكؿ الشخصيةالا عمى غرار التحكيـ الخاص بمسائؿ
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،ٓ 2017فؼب١ٌخ ارفبق اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ،اٛوٚؽخ كوزواٖ،و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌجب١ٍخ ،عبِؼخ ٌِٛٛك ِؼّوٞ ،ر١ي٠ٛىٚ :رؼ٠ٍٛذ وو٠ُ  

 ٓ45،89 
39

اٌٍٛبئً اٌجل٠ٍخ ػٓ اٌمٚبء اٌؼبَ ٚاٌقبٓ فٟ ؽً إٌياػبد اٌزغبه٠خ،هٍبٌخ كوزٛهاٖ ػٍَٛ ، رقٖٔ لبْٔٛ فبٓ و١ٍخ اٌؾمٛق  : ٠ؾ١بٚٞ اٌَؼ١ل 

 3،4 ٓ ٓ 2020إٌَخ -  1-عبِؼخ اٌغيائو 

  
40

 313،323اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٕظبَ اٌزؾى١ُ ،اٌّوعغ اٌَبثك ٓ ٓ: اٌزؾ١ٛٞ ِؾّٛك ا١ٌَل ػّو  

 .53،54ص صاشجاف فيصؿ شكرم داكد: أظو وناٌه 
41

 .36،37اٌّوعغ اٌَبثك ،ٓ: اشجاف فيصؿ شكرم داكد 

 سبؽ اإلشارة اليو. المتضمف القانكف المدني المعدؿ ك المتمـ - 1975 09-26 المؤرخ في 58- 75 المادة االكلى مف االمر 
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تيا سباف يتكجب عمينا الكقكؼ عمى طبيعة العبلقة التي بـ،ذا كاف النزاع ذك طبيعة تجاريةاك لمعرفة ما 
 ك تحديد الطبيعة التجارية لمتحكيـ مف شانو ، اف كانت عبلقة خاصة باعماؿ تجارية اـ الانشب النزاع ـ

 (فرع اكؿ)،كعميو سكؼ نتناكؿ التفسير الضيؽ لمتحكيـ التجارم اف يحدد مجاؿ التحكيـ التجارم الدكلي 
 (فرع ثالث)بعد ذالؾ نبرز مكقؼ المشرع الجزائرم  (فرع ثاني )ثـ التفسير المكسع لو 

 :التفسير الضيق لتجارية التحكيم :الفرع االول 

  ما تضمنو القانكف التجارمعمى المرفؽ بالتحكيـ "التجارم" المفيـك الضيؽ لتفسير مصطمح يرتكز
 ك ىي االعماؿ التجارية 04ك , 3, 2 الذم حدد المقصكد باالعماؿ التجارية في المكاد 42 الجزائرم

ذا ماعتمدنا ، بحسب المكضكع ك االعماؿ التجارية بحسب الشكؿ ك كذلؾ االعماؿ التجارية بالتبعية كا 
عمى ىذا المفيـك فإف مجاؿ التحكيـ الدكلي يضيؽ لينحصر في حؿ المنازعات الناشئة كالمرتبطة فقط 

بيذا النكع مف االعماؿ، كىي االعماؿ التجارية بحسب المكضكع كتشمؿ االعماؿ التجارية المنفردة التي 
جاء ذكرىا في نص المادة الثانية  كاالعماؿ التجارية بحسب المقاكلة،كىي االعماؿ التي تمارس بصفة 
دائمة كمتكررة كفؽ تنظيـ مادم كبشرم كقانكني مسبؽ كتشمؿ بالتالي جميع المؤسسات التي تمارس 

نشاطيا في ىذا االطار ،ككذا االعماؿ التجارية بحسب الشكؿ كىي التعامؿ بالسفاتج ،الشركات التجارية 
 مف نفس القانكف كىي شركة المساىمة،شركة 544التي تأخذكاحد مف االشكاؿ الكاردة في نص المادة 

التضامف ،شركة ذات المسؤكلية المحدكدة كشركة التكصية،كما يضـ مجاؿ التحكيـ استنادا ليذا التفسير 
كذالؾ المنازعات الناشئة عف االعماؿ التي يأتييا التجاربمناسبة انشطتيـ التجارية كىك ما يعرؼ باالعماؿ 

 .التجارية بالتبعية

كاذا اعتمدنا عمى ىذا المفيـك الضيؽ سيخرج مف مجاؿ التحكيـ، المنازعات الناشئة عف مختمؼ عقكد 
االعماؿ الي تبرميا الدكلة مع مختمؼ االعكاف االقتصاديف الدكلييف، بما فييا دفاتر الشركط كتراخيص 

 االستثمار التي تعدىا كتصدرىا الدكلة

 ك يجكز لمدكلة ايضا : "  عمى ما يمي 3 الفقرة 1 في الماد نصتك بالرجكع الى اتفاقية نيكيكرؾ نجدىا  
تعاقدية , اف تعمف انيا لف تطبؽ االتفاقية اال بالنسبة لمخبلفات اك النزاعات الناشئة عف عبلقات قانكنية 

 43."ك تعتبر عبلقات تجارية بمكجب القانكف الكطني لمدكلة التي تصدر ىذا االعبلف،اك غير تعاقدية 
                                                           

42
 الصادرة بتاريخ 78 الرسمية العدد  المعدؿ ك المتمـ الجريدة التجارمالمتضمف القانكف- 1975 09-26 المؤرخ في 59-75المر  ا
30/09/1975.  

 المتضمف االنضماـ بتحفظ الى االتفاقية التي صادؽ 1988 نكفمبر 05 المؤرخ في 88/233صادقت الجزائر عمى ىذه االتفاقية بالمرسـك رقـ   43
العدد , الجريدة الرسمية,  ك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية االجنبية ك تنفيذىا1958 جكاف 10عمييا مؤتمر االمـ المتحدة في نيكيكرؾ بتاريخ 

   1988 نكفمبر 23 الصادر بتاريخ 48
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فنبلحظ بالتالي اف اتفاقية نيكيكرؾ قد تركت لممحاكـ الكطنية الناظرة بطمب االعتراؼ كالتنفيذ السمطة 
الكاممة لتقدير مدل اعتبار النزاع ناتج عف عبلقة تجارية اـ ال، كفي ىذا االطار اعتمدت بعض المحاكـ 

لتخرج مف مجاؿ التحكيـ بعض  عمى التفسير الضيؽ لتجارية التحكيـ إنطبلقا مف تشريعاتيا الكطنية
المنازعات، فقد اعتبرت المحكمة العميا في اليند أف عقد الخبرة الفنية اليعتبر عقدا تجاريا،كنفس االتجاه 

 بتكنس حيث قضت بأف عقد التصميـ المعمارم ألحد المنتجعات السياحيةال يعتبر يبتبنتو محكمة التعؽ
 44عقدا تجاريا كفقا لمقانكف التكنسي

 :التفسير الموسع لتجارية التحكيم : الفرع الثاني 

يرتكز ىذا التفسير عمى اعطاء تفيسير مكسع لمفيـك تجارية التحكيـ،كتبعا لو يتسع نطاؽ كمجاؿ تطبيؽ 
التحكيـ التجارم ليشمؿ جميع المنازعات الناشئة عف أم عمؿ عقدم اك غير عقدم كاف كاف صادر مف 

 كما جاء في تفسير نص المادة االكلى لمقانكف النمكذجي الخاص بالتحكيـ التجارم شخص معنكم عاـ
ينبغي تفسير مصطمح " :حيث جاء فيوالدكلي الذم اعدتو لجنة االمـ المتحدة لمقانكف التجارم اليكنستراؿ 

التجارم تفسيرا كاسعا بحيث يشمؿ المسائؿ الناشئة عف جميع العبلقات ذات الطبيعة التجارية تشمؿ دكف 
, اتفاقات التكزيع , أم معاممة تجاارية لتكريد السمع اك الخدمات اك تبادليا/ حصر المعامبلت التالية

الخدمات , تشييد المصانع, التاجير الشرائي, ادارة الحقكؽ لدل الغير, التمثيؿ التجارم اك الككالة التجارية
اتفاؽ اك , التاميف, العماؿ المصرفية, التمكيؿ, اصدار تراخيص االستثمار, االعماؿ اليندسية, االستشارية

نقؿ البضائع اك , المشاريع المشتركة ك غيرىا مف اشكاؿ التعاكف الصناعي اك التجارم, امتياز االستغبلؿ
،كنبلحظ اف االمثمة الكاردة انما ىي عمى 45 "اك بالسكؾ الحديدية اك الطرؽ البرية, الركاب جكا اك بحرا

سبيؿ المثاؿ فقط ال الحصر كبالتالي يبقى الباب مفتكح الضافة اعماؿ اخرل كادراجيا ضمف المفيـك 
المكسع لمصطمح التجارية ليشمؿ أم عبلقة قانكنية ذات طابع اقتصادم بصرؼ النظر عما اذاكانت  
تجارية بالمعنى التقميدم، كقد أضفت المادة السمفة الذكر الصفة التجارية حتى عمى بعض االنشطة 
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كهاٍخ –ارفبل١خ ٠ٛ١ٔٛهن ٌالػزواف ثأؽىبَ اٌزؾى١ُ االعٕج١خ ٚأفبم٘ب :    اٌؾىّبْ ِْبه ا١ٌّٙب فٟ ِؤٌف اٌّؾبِٟ اٌلوزٛه ٍبِٟ ِؾّل فبٌل اٌّْخ

ِٓ فالي اٌّّبهٍبد اٌؼ١ٍّخٌٍّؾبوُ فٟ ػلك ِٓ اٌلٚي كاه 1958فٟ اٌولبثخ اٌمٚبئ١خ ػٍٝ رٕف١ن اؽىبَ اٌزؾى١ُ االعٕج١خفٟ ظً ارفبل١خ ٠ٛ١ٔٛهن ٌؼبَ 

 ((uncitral secretariat guid ....page 35:ِأفٛمح ِٓ ِٛلغ 46، 2018ٓإٌٙٚخ اٌؼوث١خ ،ِٖو 
مع التعديبلت المعتمدة سنة  1985النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي لسنة  (لجنة االمـ المتحدة لمقانكف التجارم الدكلي ) قانكف االكنستراؿ– 2  45

 uncitral.un.org  لجنة االمـ المتحدة لمقانكف التجارم  2019/ 02/ 05مكقع اليكستراؿ تاريخ االضبلع 2006
اٌٍغٕخ ١٘ئخ فوػ١خربثؼخ ااعّؼ١خ اٌؼبِخ ٟٚ٘ رؤكٞ كٚها ٘بِب فٟ رؾ١َٕبالٛبه اٌمبٟٔٛٔ ٌٍزغبهح اٌل١ٌٚخ، ِٓ فالي اػلاك ٖٔٛٓ رْو٠ؼ١خ )

ك١ٌٚخرَزؼ١ٓ ثٙب اٌلٚي فٟ رؾل٠ش ٚرؾ١١ٕمبْٔٛ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ،ٖٚٔٛٓ غ١و رْو٠ؼ١خ ٌىٟ رَزقلِٙباالٛواف اٌزغبه٠خ فٟ اٌزفبٚٗ ػٍٝ 

،ٚاِب .......اٌّؼبِالد،اِب إٌٖٛٓ اٌزْو٠ؼ١خ فززٕبٚي اٌج١غ اٌلٌٟٚ ٌٍجٚبئغ ،ر٠َٛخ إٌياػبد اٌزغبه٠خ اٌل١ٌٚخ ثّب فٟ ماٌه اٌزؾى١ُ ٚاٌزٛف١ك

ٚفٟ ٘نا االٛبه عبء فٟ  (...إٌٖٛٓ غ١و اٌزْو٠ؼ١خ فزٍّْمٛاػل رزؼٍك ثبعواءاد اٌزؾى١ُ ٚاٌزٛف١ك،ِٚنوواد ثْأْ رٕظ١ُ االعواءاد اٌزؾى١ّ١خ

رٕٟٛ ثأْ رؼطٟ ع١ّغ اٌلٚي االػزجبه ...)اٌّؼزّل ِٓ ٛوف اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ثْأْ اٌمبْٔٛ إٌّٛمعٟ ٌٍزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ 40/72اٌمواههلُ 

اٌٛاعت ٌٍمبْٔٛ إٌّٛمعٟ ٌٍزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌل١ٌٚجبٌٕظو اٌٝ أٗ  ِٓ اٌّوغٛثف١ٗ اْ ٠ىْٛ لبْٔٛ اعواءاد اٌزؾى١ُ ِٛؽلٚثبٌٕظو اٌىبالؽز١بعبد 

 (.اٌّؾلكح ٌّّبهٍخ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ
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المينية كالفنية عمى غرار الخدمات االستشارية كاالعماؿ اليندسية  كبالتالي اخضاع المنازعات المتعمقة 
. بيا لمتحكيـ التجارم

 :موقف المشرع الجزائري: الفرع الثالث 

 1039بالرجكع الى االحكاـ الخاصة بالتحكيـ التجارم الدكلي نجد اف المشرع الجزائرم في نص المادة 
ك ىك المصطمح نفسو استعممو في نص المادة ،استعمؿ مصطمح المصالح االقتصادية مف ؽ إ ـ إ 

  االشخاص المعنكية العامة الذم اجازفكسع مجاؿ تجارية التحكيـ ليشمؿ كذالؾ  مف نفس القانكف،1006
الجكء الى التحكيـ اذا تعمؽ االمر بعبلقتيا االقتصادية الدكلية   ىا ؿ

ك ىكذا نبلحظ اف المشرع الجزائرم مف خبلؿ االحكاـ الخاصة بالتحكيـ التجارم الدكلي سكاء المكرسة 
 المرفؽ "التجارم" لـ يعتمد عمى المفيـك الضيؽ لتفسير مصطمح 1039اك المادة , 1006في نص المادة 

 كانما تبنى المفيـك المكسع  عمى ما سبؽ بيانو ، ما تضمنو القانكف التجارمعمىبالتحكيـ ك الذم يرتكز 
ك بيذا يككف المشرع قد كسع مف مجاؿ التحكيـ ،لح االقتصادية المصطمح التجارم حيث فسره بالمص

التجارم ليشمؿ جميع المنازعات التي ترتبط بالعبلقات ذات الطبيعة االقتصادية ك ىي تشمؿ بذلؾ حتى 
كما تشمؿ الى جانب ذلؾ مختمؼ العبلقات االقتصادية التي , بعض االنشطة ك الميف الحرة ك الحرفية

 ك نبلحظ اف ىذا التفسير المكسع قد تبناه المشرع ،تككف الدكلة طرفا فييا بما في ذلؾ الصفقات العمكمية
 ك اعادة تسميتو ..2004.46 منيا مثبل تغير تسمية قانكف السجؿ التجارم سنة ،كذلؾ في نصكص اخرل

حيث اطمؽ عمى مدكنة االنشطة الخاضعة لمقيد في , بقانكف المتعمؽ بشركط ممارسة االنشطة االقتصادية
ك بيذا نبلحظ اف , رماالسجؿ التجارم اسـ مدكنة االنشطة االقتصادية الخاضعة لمقيد في السجؿ التج

 مع  كمنسجمامكقؼ المشرع الجزائرم في تبني المفيـك المكسع لمصطمح التجارة جاء متناسقا كذلؾ
. مقتضيات التفسير المعتمد في القانكف النمكذجي لميكنستراؿ الخاص بالتحكيـ التجارم الدكلي

 المفيـك المكسع لمتحكيـ التجارم الذم يرتكز الى النظرة االقتصادية دكر كبير كذلؾ في ىذا كيمعب تحديد
باعتباره في الكقت نفسو تحديد دكلية التحكيـ اذا ما كاف النزاع مرتبط بمصالح اقتصادية الكثر مف دكلة 

 .معبار يرتكز عميو لتحديد الطبيعة الدكلية لمتحكيـ كىك ماسكؼ يككف مكضكع المطمب التالي

 
                                                           

 52  سمٌة العددررٌدة الجال، ٌتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارٌة 2004 غشت سنة 14 مؤرخ فً 08-04قانون رقم  46

 14/08/2004الصادرة بتارٌخ 
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 :لتحكم التجاري لدولية الطبيعة ال:الرابعمطمب ال

لتحديد الطبيعة الدكلية لمتحكيـ التجارم كتمييزه عف التحكيـ الكطني ميزت مختمؼ االنظمة القانكنية 
بينيما باالعتماد عمى كاحد اك اكثر مف المعايير التي كضعيا الفقو القانكني بيذا الشأف، كىي المعيار 

الجغرافي الذم يستند الى المكاف الفعمي الذم صدر فيو الحكـ التحكيمي ، كالمعيار القانكني الذم يعتمد 
عمىى القانكف الكاجب التطبيؽ عمى اجراءات التحكيـ أك اختبلؼ جنسية االطراؼ المتنازعة، كالمعيار 

وعلٌه   االقتصادم الذم يعتمد عمى مدل ارتباط العقد مكضكع النزاع بمعامبلت تجارية عابرة لمحدكد

ثـ ننتقؿ  (فرع اكؿ )سنتناكؿ كلك بصفة مكجزة شرح المعايير المعتمدة في تحديد دكلية التحكيـ التجارم 
 . (ثاني فرع)الى عرض مكقؼ المشرع الجزائر منيا 

  :د دولية التحكيم التجارييالمعايير المعتمدة في تحد:الفرع االول 

 سبؽ االشارة الى اف ىناؾ ثبلثة معايير تأخذ بيا مختمؼ االنظمة القانكنية ، منيا مف تقتصر عال 
االخذ بمعيار كاحد كمنيا مف تأخذ بأكثر مف معيار 

   :جغرافيالمعيار ال: أوال

 يرتكز ىذا المعيار عمى المكاف الذم تـ فيو اجراء التحكيـ  فإف كاف ىذا االخير قد تـ  فكؽ اقميـ دكلة 
معينة فيك تحكيـ داخمي أماإذا كانت مجريات التحكيـ قد تمت خارج اقميـ الدكلة فيك تحكيـ تجارم دكلي  

 .47كيرل البعض اف ىذا المعيار  ىك األكضح كاالسيؿ تفسيرا كتطبيقا

مف قكاعد االكنسترراؿ بيذا المعيار في تحديد الطبيعة الدكلية لمتحكيـ  (1)،كقد اخذت المادة االكلى
 :يككف أم تحكيـ دكليا - 3"....التجرم حيث نصت عمى مايمي 

اذا كاف مقر عمؿ طرفي اتفاؽ التحكيـ ،كقت عقد ذالؾ االتفاؽ ، كاقعيف في دكلتيف مختمفتيف أك / أ
 : اذا كاف احد االماكف التالية كاقعا خارج الدكلة التي يقع فييا مقرعمؿ الطرفيف/ب

 مكاف التحكيـ اذا كاف محدد في اتفاؽ التحكيـ أك طبقا لو  - 

أم مكاف ينفذ فيو جزء ىاـ مف االلتزامات الناشئة عف العبلقة التجارية أك المكاف الذم يككف لمكضكع - 
 ....."النزاع اكثؽ صمة بو، أك
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: كقد اعتمدت اتفاقية نيكيكرؾ كذالؾ عمى المعيار الجغرافي  حيث نصت في مادتيا االكلى عمى مايمي
تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى االعتراؼ بقرارات التحكيـ كتنفيذىا متى صدرت ىذه القرارات في اراضي دكلة "

 ..."خبلؼ الدكلة التي يطمب االعتراؼ بيذه القرارات كتنفيذىا فييا

فاستنادا التفاقية نيكيكرؾ فاف تحديد الصفة الدكلية لمتحكيـ يتـ بغض النظر عف جنسية االطراؼ اك 
المكاف الذم تمت فيو اجراءات التحكيـ كجمساتو ،فحتى لك كاف أحد اطراؼ التحكيـ يحمؿ جنسية ذات 

 48البمد المطمكب التنفيذ فيو فإف الحكـ التحكيمي اليفقد الصفة االجنبية 

قد تتـ مجريات كنشير بيذا الخصكص انو كبمفيـك المخالفة لما سبؽ عرضو بشأف المعيار الجغرفي 
التحكيـ ك يصدر حكـ تحكيمي في بمد ما ، كمع ذالؾ يبقى محافظا عمى طابعو الدكلي ،ككف أف التحكيـ 

الينتمي بجميع عناصره ليذه الدكلة فبل يضفى عميو طابع التحكيـ الكطني اك الداخمي، فيبقى محافظا 
عمى طابعو الدكلي حتى كاف انفرد بأحكاـ خاصة فيما يتعمؽ بالمحكمة المختصة بالنظر في طمب 

االعتراؼ بو كتنفيذه ، أك طرؽ الطعف فيو  مقارنة بحكـ التحكيـ التجارم الدكلي الذم يصدر خارج نطاؽ 
الدكلة النو يبقى مرتبطا في جزء مف عناصره بعكامؿ خارجية كأجنبية، كىك ما اخذ بو المشرع الجزائرم 

  مف قنكف االجراءات المدنية كاالدارية  1054،1058في نص المادة 

 :المعيار القانوني : ثانيا

يرتكز ىذا المعيار في اضفاء الطابع الدكلي لمتحكيـ إلى القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الجانب االجرائي 
المتبع في التحكيـ،  ك يرل بعض الفقياء أف مجرد اتفاؽ االطراؼ عمى إخضاع عممية التحكيـ لقانكف 

اجراءات اجنبي، يضفي عميو الصفة الدكلية، ذالؾ اف تحديد القانكف الذس يحكـ االجراءات التحكيمية ك 
يصبغ عمييا طابعو القانكني المميزيعتبر العنصر االصدؽ في التعبير عف ارادة أطراؼ التحكيـ كرغبتيـ 

ف لـ يتفؽ االطراؼ عمى تعييف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى  في ربط عممية التحكيـ بدكلة ما ،كا 
 في حيف يرل 49االجراءات فإف قياـ المحكميف باختيار قانكف معيف سيعكس الرغبة الضمنية لبلطراؼ

البعض االخر اف مجرد اختيار االطراؼ اك المحكميف تطبيؽ قانكف اجراءات بمد اخر ليس مؤشرا كافيا 
عمى اضغاء الطابع الدكلي لمتحكيـ التجارم كالبد مف اف يتعزز بمؤشرات اخرل حتى تضفى عميو الصفة 

، كتجدر االشارة بيذا الخصكص أف ىناؾ عدة مؤشرات أكجدىا الفقو باعتمادىا كمعاييركاضحة 50الدكلية 
كدقيقة تعمؿ عمى تحديد الطبيعة الدكلية لمتحكيـ التجارم،كىناؾ مف يدرج ىذه المؤشرات ضمف المعيار 
 :القانكني في حيف يدرجيا البعض ضمف المعيار الجغرافي اك حتى المعيار المجرد كىذه المؤشرات ىي 
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 ٓ ِٓ 1986اٌزؾى١ُ فٟ اٛبه اٌّووي االل١ٍّٟ ثبٌمب٘وح ِٚلٜ فٚٛػٗ ٌٍمبْٔٛ اٌّٖوٞ  ِْٕأح اٌّؼبهف االٍىٕله٠خ ِٖو :ٍب١ِخ هاّل /ك 

 .163 اٌٝ 157
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 جنسية كمحؿ اقامة االطراؼ-    

 جنسية المحكميف  -   

 القانكف المطبؽ عمى مكضكع النزاع-  

 المغة -  

 العممة-  

بيذا يعتبر دكليا كؿ عقد اشتمؿ عمى عنصر اجنبي سكاء اتصؿ ىذا العنصرباالعماؿ المتعمقة بابرامو أك 
 تنفيذه،أك بمكطف المتعاقديف كجنسيتيـ

 :المعيار االقتصادي: ثالثا

ظير ىذا المعيار في فرنسافي اكاخر العشرينات مف القرف الماضي كمصدره االجتياد القضائي ، ككفقا 
ليذا المعيار تتحدد الطبيعة الدكلية لمتحكيـ التجارم باالعتماد عمى مكضكع النزاع، فإف كاف مرتبطا 

بمعامبلت تجارية دكلية اضفى عمى التحكيـ الطبيعة الدكلية بغض النظر عف جنسية االطراؼ كالمحكميف 
اكالقانكف الكاجب التطبيؽ سكاء في جانبو االجرائي اك المكضكعي، كقد مر ىذا المعيمر بثبلثة مراحؿ ، 

حيث اعتبر دكليا في المرحمة االكلى كؿ عقد ينتج حركة تمس البضائع كرؤكس االمكاؿ عبر حدكد 
، ثـ تـ التخفيؼ منو باالكتفاء بأف تككف الحركة ، كلك في اتجاه كاحد  (نصدير كاستراد )دكلتيف اك اكثر 

كفي مرحمة ثانية اتسع اكثر ليعتبر دكلي كؿ عقد يتصؿ بمصالح كحاجات التجارة الدكلية، ثـ اتسع اكثر 
في مرحمة ثالثة ليشمؿ كؿ عقدأك عمؿ تتعدل تبعاتو كاثاره االقتصاد الداخمي لدكلة ما ، كاليزاؿ القضاء 

اف :"  مايمي1990الفرنسي يجسد ىذا المعيار حيث جاء في حكـ صادر عف محكمة استئناؼ باريس سنة
الطابع الدكلي لمتحكيميجب اف يتحدد كفقا لمحقيقة االقتصادية التي بمناسبتيا تـ اعمالو ،كفي ىذا 
الخصكص يكفي اف تتحقؽ العممية االقتصادية نقبل لبلمكاؿ اك الخدمات اك رؤكس االمكاؿ عبر 

في النزاع كالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى العقد أكعمى التحكيـ ككذا  (االطراؼ )الحدكد،اما جنسية الشركاء
كما اكدت نفس المحكمة مكقفيا بشأف ىذا المعيار في " مكاف التحكيـ فيي امكر غير فعالة اكغير مجدية 

اف الطابع الداخمي اك الدكلي لمتحكيـ اليعتمد عمى "  حيث جاء فيو 1992الحكـ الذم اصدرتو سنك 
القانكف الكاجب التطبيؽ اك عمى االجراءات اك عمى ارادة االطراؼ،كلكف عمى طبيعة العممية االقتصادية 

51 
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29 
 
 

 :المعيار المعتمد من طرف المشرع الجزائري: الفرع الثاني 

 عمى المعيار االقتصادم في تحديده لمطبيعة  ؽ إ ـ إ1039/لقداعتمد المشركع الجزائرم في نص المادة 
 التحكيـ الذم ،يعد التحكيـ دكليا بمفيكـ ىذا القانكف"الدكلية لمتحكيـ التجارم حيث نصت عمى مايمي

كقد جاء في ىذا الشأف متأثرا بالمشرع " يخص النزاعات المتعمقة بالمصالح االقتصادية لدكلتيف عمى االقؿ
الفرنسي بؿ اف المشرع الجزائرم قد كسع مف مجاؿ تطبيؽ ىذا المعيار عندما استعمؿ عبارة المصالح 
االقتصادية خبلفا لمنص الفرنسي الذم استكحى منو حكمو حيث استعمؿ ىذا االخير عبارة المصالح 

 مف قانكف 1504في نص المادة  " international  des interets du commerc" التجارية 
 أكحتى بما كاف ينص عميو قانكف االجراءات المدنية الجزائرم القديـ حيث 52االجراءات المدنية الفرنسي  

يعتبر دكليا بمفيكـ ىذا الباب التحكيـ الذم يخص النزاعات :" مكرر عمى مايمي 458كانت تنص المادة 
 53"المتعمقة بمصالح التجارة الدكلية، كالذم يككف فيو مقر اك مكطف احد الطرفيف عمى االقؿ في الخارج 

اؿ التحكيـ التجارم بعد التحفظ الذم ج كبيذا يككف المشرع الجزائرم قد خطى خطكة كبيرة نحك تكسيع ـ
حيث كاف يضيؽ مف مجاؿ المجكء الى التحكيـ التجارم بالجمع بيف ، بعو في ظؿ القانكف القديـ طكاف م
 عمى االقؿ ك فمت االقتصادم المتمثؿ في اشتراط اف يككف النزاع مرتبطا بالمصالح التجارية لدكؿيفالمعيار

حيث   ،المعيار القانكني الذم يشترط كذلؾ اف يككف مقر اك مكطف احد الطرفيف عمى االقؿ في الخارج 
 فقط بتخميو عف االخذ بالمعيار القانكني كاكتفائو فقطكسع مف مجاؿ المجكء الى التحكيـ التجارم الدكلي 

 .ادملمعيار االقتصبا
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     Article 1504  Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2 Est international l'arbitrage 

qui met en cause des intérêts du commerce international. 

53
  اٌّزّٚٓ لبْٔٛ ١ٔٛ٠1966ٛ /08 اٌّؤهؿ فٟ 66/154 ِىوه ِٚب ١ٍ٠ٙب ِٓ اٌّٛاك اٌّزؼٍمخ ثبٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ٌألِو 458ا١ٙفذ اٌّبكح 

 ٠ؼلي 25/04/1993 اٌّؤهؿ فٟ 93/09 ثبٌّوٍَٛ اٌزْو٠ؼٟ هلُ 47 اٌؼلك ١ٔٛ٠1966ٛ /09االعواءاد اٌّل١ٔخ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، اٌٖبكهح ثزبه٠ـ 

 اٌّزّٚٓ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ ١ٔٛ٠/1966ٛ /08 اٌّؤهؿ فٟ ٠ٚ66/154زُّ االِو 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E6E571FC00AA16A5A901F6D7E4113E37.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000023417517&idArticle=LEGIARTI000023419086&dateTexte=20130526&categorieLien=id#LEGIARTI000023419086
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 اتفاقية التحكيم:  الفصل الثاني

لزاـ األطراؼ عمى تنفيذ أحكامو إ كقكة توتمد منو التحكيـ مشركعيستعتبر اتفاقية التحكيـ المصدر الذم  م
داة المشتركة ألطراؼ النزاع المجكء إلى التحكيـ بدال مف القضاء لحؿ نزاعاتيـ ر االففيي تعتبر ع،

ذا ما  كقبكليـ األحكاـ الصادرة عنو كالتزاميـ بتنفيذىا، كبدكنيا ال يمكف الحديث عف المجكء إلى التحكيـ، كا 
. تـ فيككف خاليا مف أم أساس يرتكز عميو

جعؿ األمر ،عتباره كسيمة بديمة يمكف المجكء الييا بدال مف القضاء إكالمشرع عندما اعترؼ بالتحكيـ ب
إال أف ىذه الحرية التي منحيا ،مكقكفا عمى االرادة المشتركة ألطراؼ النزاع في قبكليـ المجكء إلى التحكيـ 

المشرع ليست مطمقة بؿ قيدىا بما تقيد بو العقكد عمكما، كأخضعيا بالتالي إلى تنظيـ قانكني تناكلو 
 " بالتحكيـ" مف الباب الثاني المتعمؽ" في اتفاقيات التحكيـ"عنكفالمشرع الجزائرم في  الفصؿ األكؿ مف الـ

 مف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية كالتي تناكؿ فييا المشرع إلى جانب 1013 إلى 1006المكاد مف 
اتفاقية التحكيـ التجارم الدكلي، كعمي ضكء ىذه ب  األحكاـ الخاصة  التي  النص عمى1040نص المادة 

ـ نتناكؿ  ث في المبحث األكؿ، أنكاع اتفاقية التحكيـإلىالمكاد سنتناكؿ دراسة اتفاقية التحكيـ بالتطرؽ 



31 
 
 

 اتفاقية التحكيـ قبللية  مبدأ استشركط صحتيا في المبحث الثاني اما المبحث الثالث فخصصناه لدراسة 
. كاآلثار المترتبة عنيا 

:  اتفاقية التحكيمأنواع : المبحث األول 

 القائمةتسرم اتفاقية التحكيـ ةعمى النزاعات : "  عمى ما يمي ؽ إ ـ إ1040نص المشركع في المادة 
". كالمستقبمية

كاستناد ا ليذا النص يمكف لؤلطراؼ أف يتفقكا عمى عرض نزاعاتيـ عمى التحكيـ بدال مف القضاء في 
 بالنزاعات المستقبمية، كما اتاح القانكف لمخصـك 1040اتفاؽ سابؽ لقياـ النزاع كىك ما عبرت عنو المادة 

إمكانية االتفاؽ عمى المجكء إلى التحكيـ حتى بعد قياـ النزاع بينيـ كىك ما عبرت عنو المادة السالفة 
 نجد المشركع يتناكؿ كؿ  ؽ إ ـ إ1011  ك1007ف  كبالعكدة إلى نص المادتي،الذكر بالنزاعات القائمة

. صكر مف ىذه الصكر عمى حدا، كبناءا عميو نتناكؿ فيما يمي الصكرتاف التي يأخذىا اتفاؽ التحكيـ

" النزاعات المستقبمية"  » « la claouse compromissoire:شرط التحكيم: األولالمطمب 

شرط التحكيـ : " ما يمي عمى  الكاقعة بالقسـ األكؿ المعنكف بشرط التحكيـؽ إ ـ إ 1007نصت المادة 
 1006 ؽ إ ـ إىك االتفاؽ الذم يمتـز بمكجبو األطراؼ في عقد متصؿ بحقكؽ متاحة بمفيكـ المادة 

 "ار بشأف ىذا العقد عمى التحكيـثأعبله لعرض النزاعات التي قد ت

 قصد شرط التحكيـ بمفيـك  ؽ إ ـ إ1039كعميو نستنتج أف المشركع في نص الفقرة األكلى مف المادة 
 حيث يجكز ألطراؼ النزاع االتفاؽ مسبقا عمى "النزاعات المستقبمية" بعبارة  ؽ إ ـ إ1007نص المادة 

عرض النزاعات التي قد تثار مستقببل بشأف العقد التجارم الدكلي المبـر بينيما كالتي قد تككف بسبب 
 ببعض البنكد الكاردة دالتخمؼ عف تنفيذ االلتزامات الناشئة عنو أك بمناسبة االختبلؼ حكؿ تفسير المقصك

. فيو

" النزاعات القائمة" « le compromis » :اتفاق التحكيم: الصورة الثانية:المطمب الثاني 

اتفاؽ التحكيـ :"  باتفاؽ التحكيـ عمى ما يمي: الكاقعة بالقسـ الثاني المعنكف ؽ إ ـ إ1011نصت المادة 
 "ىك االتفاؽ الذم يقبؿ األطراؼ بمكجبو عرض نزاع سبؽ نشكؤه عمى التحكيـ

ؽ إ  1039 الكاردة في نص المادة النزاعات القائمةكعميو نستنتج كذالؾ أف المشرع الجزائرم قصد بعبارة 
 حيث 1011 ؽ إ ـ إ بخصكص اتفاقية التحكيـ الدكلي، اتفاقية التحكيـ بالمعنى الكارد في نص المادة ـ إ



32 
 
 

أجاز ألطراؼ النزاع بالتالي أف يتفقكا عمى عرض النزاعات القائمة بينيـ عمى التحكيـ، فيككف بالتالي في 
. ىذه الصكرة االتفاؽ بعد نشكء النزاع

اال أنو مف الناحية العممية نجد أف جؿ اتفاقيات التحكيـ تتـ في صكرتيا األكلى أيف تككف في شكؿ ممحؽ 
بالعقد األصمي تتضمف اتفاؽ عمى حؿ النزاعات التي يمكف أف تثكر مستقببل بشأف تقييـ بنكد العقد أك 
تنفيذ االلتزامات المترتبة عنو عمى التحكيـ بدال مف القضاء، ذلؾ أف األطراؼ يصعب اتفاقيـ بعد نشكء 

عمى عرضو المجكء إلى التحكيـ بدال مف القضاء كليذا نجد أف الصكرة الثانية قد تـ تقريبا ىجرىا  النزاع
. في مجاؿ العقكد التجارية الدكلية

كنبلحظ أف المشرع الجزائرم ترؾ الحرية ألطراؼ كأبقى الباب مفتكحا أماميـ لبلتفاؽ عمى المجكء إلى 
التحكيـ ليس فقط بعد نشكء النزاع بينيما، بؿ حتى أثناء سير الخصكمة القضائية بينيما كىذا استنادا 

يجكز لؤلطراؼ االتفاؽ عمى التحكيـ، حتى أثناء : "  حيث نصت عمى ما يميؽ إ ـ إ 1013لنص المادة 
 فيجكز بالتالي لؤلطراؼ حتى بعد عرض نزاعاتيـ عمى القضاء ،سرياف الخصكمة أماـ الجية القضائية

.  ال يككف قد صدر حكـ قضائي يفصؿ في مكضكع النزاعفق إلى التحكيـ شريطة أؿاالتفاؽ عمى نؽ

: شروط صحة اتفاقية التحكيم:المبحث الثاني 

 النص عمى الشركط الشكمية التفاقية التحكيـ ؽ إ ـ إ1040تناكؿ المشرع الجزائرم في نص المادة 
تناكؿ المشرع الجزائرم في الفصؿ كالدكلي، كما حدد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الشركط المكضكعية، 

األكؿ المتعمؽ باتفاقيات التحكيـ النص عمى بعض الشركط الشكمية كالمكضكعية التي قد يجتمع فييا 
 كذالؾ في اتفاقية التحكيـ الخاصة بالتحكيـ الدكلي بذلؾ الخاصة بالتحكيـ الداخمي ضمف القكاعد المشتركة

.  ؽ إ ـ إ1018 إلى 1006المكاد مف 

 المكاد السالفة الذكر دراسة شركط صحة اتفاقية  األحكاـ التي تضمنتياكعميو سكؼ نتناكؿ عمى ضكء
 مطمبمنيما الشركط المكضكعية ثـ الشركط الشكمية في اؿؿ كمطمبيف نتناكؿ في األالتحكيـ كذلؾ في 

 .الثاني

: الشروط الموضوعية لصحة اتفاقية التحكيم:المطمب األول

 يتكجب عمينا في ىذا  دراسة األحكاـ الخاصة بالشركط المكضكعية الخاصة باتفاؽ التحكيـقبؿ أف نتناكؿ
، حيث يقصد بيا بمفيـك القانكف المدني  التذكير بأف بأف اتفاقية التحكيـ ىي عبارة عف عقدالمقاـ أكال 

الشركط المكضكعية التي يقـك عمييا أم اتفاؽ أك عقد بصفة عامة كىي أركاف العقد المكضكعية مف 
. تراضي كمحؿ كسبب
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: التراضي:الفرع األول 

ف يتمتعكف باألىمية البلزمة البراـ مثؿ ىذا ا ليككف ركف التراضي صحيحا يتكجب أف يككف الطرؼ
ليس المقررة في القانكف المدني ، كبالنسبة لؤلىمية دارة إلالتصرؼ كأف ال يشكب إرادتيـ عيب مف عيكب ا

 فبالنسبة لمشخص الطبيعي كاستنادا،ىنالؾ أحكاما خاصة في ىذا المجاؿ كبالتالي تطبؽ القكاعد العامة 
 مف القانكف المدني يجب أف يككف الشخص متمتعا 40،41،42،43،44 لنص المادة لؤلحكاـ الكاردة في 

 بسبب دكف أف يككف محجكرا عميو،  متمتعا بقكاه العقمية عشر سنة كاممة،19 كىي بمكغ زمة ىمية االاألب
، كما يجب أف ال يشكب التعبير عف إرادتو الخ... الجنكف كالسفو كالغفمةمثؿمكانع كعكارض األىمية، 

 كبالنسبة ألىمية الشخص المعنكم فقد نصت ، 54 الخ..لغمط كالتدليس كاإلكراه كاعيكب اإلرادة  عيب مف
 بنفس الحقكؽ التي يتمتع بيا الشخص  حيث يتمتع55 الجزائرم مف القانكف المدني50عمييما المادة 

 آثار اكتساب الشخصية المعنكية أف يككف مف باستثناء ما كاف مبلزما لصفة اإلنساف، كالطبيعي 
ب قانكني يعبر عف إرادتو، كبالتالي يجب التأكد ما إذا كاف الشخص الذم يبـر اتفاقية نائلمشخص 

. التحكيـ يتمتع بأىمية تمثيؿ الشركة أك الشخص المعنكم الذم يمثمو في التكقيع عمى االتفاقية

 أنو كخبلفا لمتحكيـ الداخمي فاف المشرع الجزائرم سمح لؤلشخاص المعنكية العامة في الصددىذا بكنشير 
 أف تمجأ لى التحكيـ التجارم ،برمياتعبلقاتيا االقتصادية الدكلية ككذا في مجاؿ الصفقات العمكمية التي 

الدكلي كىذا التطكر الذم عرفو المشرع الجزائرم يعتبر خطكة كبيرة نحك تكسيع مجاؿ المجكء إلى التحكيـ 
، دكليالتجارم الدكلي بعدما كاف في الماضي يمنع مثؿ ىذه الييئات مف المجكء إلى التحكيـ التجارم اؿ

كىذا يعكس تغير نظرة المشرع الجزائرم لمفيـك السيادة الكطنية التقميدم، الذم كاف لو مدلكؿ كاسع يشمؿ 
سكاء األشخاص المعنكية العامة الخاضعة لمقانكف العاـ أك الخاص إال أف ىذه الفكرة بدأ المشرع يتخمى 

عنيا تدريجيا إلى أف كصؿ إلى حد السماح لؤلشخاص المعنكية العامة بالمجكء إلى التحكيـ التجارم 
الدكلي إذا تعمؽ األمر بعبلقاتيا االقتصادية الدكلية أك الصفقات العمكمية التي تبرميا مع مستثمريف 

. كمتعامميف أجانب

: المحل: الفرع الثاني

محؿ العقد عمكما ىك ما يتـ التعاقد عميو، كمحؿ اتفاقية التحكـ ىك اتفاؽ األطراؼ عمى عرض نزاعيـ 
عمى التحكيـ بدال مف القضاء كقبكؿ القرار الصادر مف المحكـ كتنفيذه كبالتالي سيتضح لنا جميا أف محؿ 
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 سبؽ اإلشارة اليو
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  مف نفس األمر المشار اليو أعبله51 ،50المادة  ا 
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اتفاقية التحكيـ يختمؼ تماما عف محؿ العقد األصمي الذم يتضمف الصفقة المبرمة بيف الطرفيف في عقد 
. الخ..تجارم دكلي كالذم قد يككف بضاعة أك خدمة

 عمى نكع معيف مف النزاعات كما قد تشمؿ جميع تصركاتفاقية التحكيـ القاضية بالمجكء إلى التحكيـ قد تؽ
 فسيرنكاع النزاعات التي يمكف أف تثكر بمناسبة تنفيذ االلتزامات الناشئة عف العقد األصمي أك بمناسبة تأ

يمكف تكسيع نطاؽ اتفاقية التحكيـ لتشمؿ جميع المنازعات التي يمكف أف تثكر بيف األطراؼ  ، بنكده
. بخصكص جميع العقكد كالصفقات المبرمة بينيـ

 ترؾ الحرية كاممة لؤلطراؼ في اختيار عرض نزاعاتيـ 1006كالمشرع الجزائرم استنادا لنص المادة 
. لنظاـ العاـؿ خالفة الـتمؾ أك كأىميتيـ عمى التحكيـ باستثناء المسائؿ المتعمقة بحالة األشخاص

 التحكيـ الداخمي منيا اتفاقيةخالفة النظاـ العاـ تختمؼ في ـكيمكف في ىذا الصدد االشارة إلى أف فكرة 
عف اتفاقية التحكيـ الدكلي، ذلؾ أنو في مجاؿ التحكيـ الدكلي العبرة  

 1051 نص المادة مف ستشؼبمدل احتراـ األطراؼ لقكاعد النظاـ العاـ الدكلي كليس الداخمي كىذا ما م
  بو اشترطت أف ال يككف الحكـ التحكيمي مخالفا لمنظاـ العاـ الدكلي كليس الداخمي عند االعتراؼالتي

تنفيذه مف قبؿ السمطات القضائية الكطنية، كبالتالي نبلحظ أف المشرع الجزائرم اعتمد المفيـك الضيؽ 
لفكر النظاـ العاـ كىي المعتمدة في مجاؿ النظاـ العاـ الدكلي ليترؾ المجاؿ كاسعا أماـ األطراؼ في 

 56المجكء إلى التحكيـ التجارم الدكلي

  : حكم لصحة اتفاقية التحكيمممدى اشتراط تعين ال

يجب أف يتضمف شرط التحكيـ تحت طائمة البطبلف "  ؽ إ ـ إ عمى ما يمي2/ ؼ1008نصت المادة 
يتضح لنا مف خبلؿ نص ىذه المادة أف إغفاؿ "تعييف الميكـ أك المحكميف أك تحديد كيفيات تعيينيـ 

األطراؼ اإلشارة الى ذكر أسماء المحكيف أك تحديد شركط كمعايير تعيينيـ في اتفاقية التحكيـ ضمف 
أيف يككف االتفاؽ في غالب االحياف ممحؽ بالعقد االصمي قبؿ نشكب (شرط التحكيـ )صكرتيا األكلى  

أم نزاع بيف االطراؼ ،يرتب بطبلف اتفاقية التحكيـ في صكرتيا ىذه ، كلكف بالرجكع الى الحكـ الكارد في 
مف نفس القانكف  ك الكاقعة في الفصؿ الثاني الخاص بتنظيـ المتحكيـ التجارم الدكلي 1041نص المادة 

 في غياب التعييف ، كفي حالة صعكبة تعييف المحكميف: "...نجدىا تنص في فقرتيا الثانية عمى مايمي 
رفع األمر إلى رئيس - 1:أك عزليـ أك إستبداليـ ، يجكز لمطرؼ الذم ييمو التعجيؿ القياـ بما يأتي 
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رفع األمر - - 2المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصيا التحكيـ ، إذا كاف التحكيـ يجرم في الجزائر 
ختار األطراؼ تطبيؽ قكاعداإلجراءات  إلى رئيس المحكمة الجزائر ، إذا كاف التحكيـ يجرم في الخارج كا 

فنبلحظ أنو فيما يتعمؽ باتفاقية التحكيـ التجارم الدكلي إذا أغفؿ األطراؼ فييا ." المعمكؿ بيا في الجزائر
تعييف المحكـ  فبل يترتب عف ذالؾ إعتبار إتفاقية التحكيـ باطمة بؿ يتـ في مثؿ ىذه الحالة اإلستعانة 

 الكاقعة 1008بمساعدة القضاء الكطني في تعييف المحكـ،فنستنتج بالتالي أف الحكـ الكارد في نص المادة 
خاص بالتحكيـ التجارم  (في التحكيـ)مف الباب الثاني  (في إتفاقيات التحكيـ )ضمف الفصؿ األكؿ
 .ال بالتحكيـ التجارم الدكلي الداخمي أك الكطني

: السبب: الفرع الثالث 

إف السبب الرئيسي مف كراء اختيار األطراؼ عرض نزاعاتيـ عمى التحكيـ بدال مف القضاء أكيد ىك  
طرؼ أشخاص مف  في الفصؿ في النزاع،  كسرية  يكفره مف سرعةااالستفادة مف مزايا ىذا النظاـ لـ

. الخ كىك سبب مشركع طالما أف المشرع سمح بو كاعترؼ بو...خصصيفتـ

 

: الشروط الشكمية لصحة اتفاقية التحكيم: المطمب الثاني 

يجب مف حيث الشكؿ، كتحت طائمة البطبلف أف "  في فقرتيا الثاني عمى ما يمي 1040/2تنص المادة 
 "تبـر اتفاقية التحكيـ كتابة أك بأية كسيمة اتصاؿ أخرل تجيز االثبات بالكتابة

يتضح لنا مف خبلؿ نص ىذه الفقرة أف المشرع الجزائرم اشترط أف تككف اتفاقية التحكيـ مكتكبة، كجعؿ 
" تحت طائمة البطبلف "عبارة ك" يجب" كىذا ما يستنتج مف عبارة ،  مجرد كسيمة اثباتالالكتابة ركف انعقاد

 اتفاقية نيكبكرؾ الخاصة باالعتراؼ إعتمدتو كبيذا نجد أف النص جاء متكافقا مع ما مادةالكاردة في اؿ
تعترؼ كؿ دكلة متعاقدة "  كتنفيذىا، حيث نصت في مادتيا الثانية عمى ما يمي األجنبية بأحكاـ التحكيـ 

تعيد فيو الطرفاف بأف يحيمكا إلى التحكيـ جميع الخبلفات أك أية خبلفات نشأت أك قد مبأم اتفاؽ مكتكب 
تنشأ بينيما بالنسبة لعبلقة قانكنية محددة تعاقدية أك غير تعاقدية تتصؿ بمكضكع يمكف تسكيتو عف طريؽ 

أم شرط تحكيـ يرد في عقد أك أم اتفاؽ تحكيـ كقع عميو مف " اتفاؽ مكتكب" التحكيـ، يشمؿ مصطمح 
 57" الطرفيف أك كارد في رسائؿ أك برقيات متبادلة

كما أف النص جاء متكافقا كذلؾ مع ما تضمنتو اتفاقية كاشنطف الخاصة بتسكية المنازعات المتعمقة 
يمتد "  عمى ما يمي 1 ؼ 25 حيث نصت المادة 1995باالستثمار كالتي انظمت إلييا الجزائر سنة 
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اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانكني التي تنشأ بيف دكلة متعاقدة كأحد رعايا دكلة 
متعاقدة أخرل كالتي تتصؿ اتصاال مباشر بأحد االستثمارات بشرط أف يكافؽ عمييا أطراؼ النزاع كتابة 

..." عمى طرحيا عمى المركز

 في ىذا الشأفكىكذا يتضح لنا أف المشرع الجزائرم يتبنى حكما مكافقا إلتفاقيات الدكلية المصادؽ عمييا 
 .58ياه مف القانكف السكيسرمإ مستكحيا 

إلتصاؿ مثؿ الرسائؿ اإلكتركنية كالفاكس ؿمف مفيـك الكتابة لتشمؿ كؿ الكسائؿ الحديثة  كسع كما أنو
 بؿ كترؾ المجاؿ مفتكحا ألم كسيمة أخرل تجيز االثبات بالكتابة، كفي ىذا يرل البعض أف ،كالتمكس

ر ليبيرالية بتبنيو التكصية التي كضعتيا لجنة األمـ المتحدة لمقانكف التجارم ث أؾكافالمشرع الجزائرم 
، كما أنو بيذه 59 بخصكص تفسير نص المادة الثانية مف اتفاقية نيكيكرؾ السالفة الذكر2006الدكلي سنة 

 يككف المشرع الجزائرم قد استجاب إلى بعض االنتقادات الخاصة 1040الصياغة الجديدة لنص المادة 
بالنص القديـ الممغى حيث نادل البعض إلى ضركرة التكسع في مفيـك الكتابة الذم كاف كاردا في نص 

، كحسف فعبل المشرع الجزائرم حيث أنو 60 مف قانكف االجراءات المدنية الممغاة1 مككر 458المادة 
استطاع التكفيؽ بيف الميبيرالية التي يحتاجيا التحكيـ التجارم الدكلي مف جية كالشكمية التي تعد ضركرية 

 .61لتحقيؽ األمف القانكني مف جية أخرل

إلى اتفاقية التحكيـ المبرمة عف طريؽ االحالة كالخاصة بالصكرة األكلى التي  كتجدر اإلشارة كذالؾ 
 فقد ال يرد شرط التحكيـ في العقد  la clause compromissoire" التحكيـ شرط"تأخذىا االتفاقية كىي 

 إلى كثيقة أخرل تتضمف شرط التحكيـ، كمثاؿ ذلؾ احالة سند حالةالعقد باإلاألصمي ك إنما قد يكتفي 
 كىي ما قصدىا المشرع الجزائرم في نص 62الشحف إلى كثيقة إيجار السفينة المتضمنة شرط التحكيـ

يثبت شرط التحكيـ تحت طائمة البطبلف بالكتابة في االتفاقية : " عمى ما يميالتي نصت  1006المادة 
 ".األصمية أك في الكثيقة التي تستند إلييا

 الكاردة في نص المادة  "أو الوثيقة التي تستند عمييا "كراء عبارة  فنستنتج بالتالي أف المشرع قصد مف
. شرط التحكيـ باالحالة

: القانون الواجب التطبيق عمى اتفاقية التحكيم:المبحث الثالث 
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تككف اتفاقية التحكـ صحيحة مف حيث المكضكع إذا "  في فقرتيا الثانية عمى ما يمي 1040نصت المادة 
 إما القانكف الذم اتفؽ األطراؼ عمى اختياه أك القانكف المنظـ لمكضكع ، لمشركط التي يضعياتاستجاب

 "النزاع أك القانكف الذم يراه المحكـ مبلئما

نبلحظ أف المشرع ترؾ الحرية الكاممة لممحكـ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى اتفاقية التحكـ 
 أك القانكف المطبؽ عمى ،(مطمب أكؿ ) قبؿ األطراؼعيف سكاء عمى ضكء القانكف الـتقدير مدل صحتياك

 الباب مفتكحا لممحكـ في اختيار القانكف ؾ كما تر،(مطمب ثاني  )لعقد األصميؿالشركط المكضكعية 
  (مطمب ثالث)، الذم يراه مبلئما

 : لمقانون الذي اختاره األطرافالتحكيم  خضوع اتفاقية:المطمب األول

ثـ  (فرع أكؿ )لدراسة ىذه المسألة يستمـز منا األمر تحديد المقصكد بالقانكف المختار مف قبؿ األطراؼ 
 (فرع ثاني )حدكد حرية األطراؼ في إختيار القانكف الذم تخضع لو إتفاقية التحكيـ 

 :تحديد المقصود بالقانون المختار من قبل األطراف:الفرع األول 

 مدل صحة اتفاقية ر يتـ تقدمقلقد ترؾ المشرع الجزائرم الحرية الكاممة في اختيار القانكف الذم عمى ضكء
 كلـ يمـز األطراؼ باختيار نص تشريعي كطني لدكلة معينة عمى ،التحكـ مف حيث شركطيا المكضكعية

 مف 18غرار ما قرره بالنسبة لمقانكف الكاجب التطبيؽ بالنسبة لبللتزامات التعاقدية استنادا لنص المادة 
بؿ ترؾ الباب مفتكحا أماـ األطراؼ الختيار أم قانكف بمفيكمو الكاسع كىذا ما يستفاد مف  القانكف المدني
الذم " Loi" بدال مف مصطمح Droit"63"حيث استعمؿ المشرع مصطمح ؽ إ ـ إ  1040نص المادة 

 فقصد المشرع مف كراء ذلؾ 64 ةسيرفؼ مف قانكف المدني بصياغتيا بالغة اؿ18استعممو في نص المادة 
ال يقصد بو القاعدة القانكنية ذات ،كىك بالتالي القانكف بمفيكمو المكضكعي كليس بمفيكمو الشكمي

 بما في ذلؾ قانكف ، بؿ يشمؿ كؿ القكاعد القانكنية ميما كاف مصدرىا،المصدر التشريعي الكطني فحسب
 .LEX MERCATORIA"65"التجار الدكلي 

 : اختيار القانون الواجب التطبيق األطراف فيحريةإطالق : الفرع الثاني
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 اتفاقية التحكـ فيما يتعمؽ ذم تخضع لو في اختيار القانكف اؿ الكاسعة  حرية األطراؼتبرز لنا مظاىر
عدـ تقييدىا بمعيار معيف كاشتراط أف يككف القانكف المختار عمى بمدل صحة شركطيا المكضكعية في 
، كما تبرز مظاىر ىذه الحرية كذالؾ في عدـ إشتراط إحتراـ  (أكال)صمة باألطراؼ أك بالعقد محؿ النزاع 

 (ثانيا)الترتيب الكارد في نص المادة السالفة الذكر 

عدم اشتراط أن يكون القانون الواجب التطبيق عمى صمة باألطراف أو بالعقد األصمي : أوال 

 المشرع الجزائرم األطراؼ في أيف قيد 66 مف القانكف المدني18 خبلفا لما ىك مقرر بالنسبة لنص المادة 
ما بالقانكف الذم لو صمة بيـ مثؿ قانكف إ ،اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى التزاماتيـ التعاقدية

 .الخ ...اـالجنسية المشتركة لمطرفيف أك قانكف محؿ االقامة المشتركة لو

 العقد كما كاف منصكص عميو قبؿ التعديؿ أك براـأك القانكف الذم لو صمة بالعقد مثؿ القانكف محؿ ا
 الخ...قانكف مكاف تنفيذ العقد أك قانكف الدكلة التي حرر العقد بمغتيا

 لـ يقيد األطراؼ بأم 1040 ؽ إ ـ إ بالنسبة التفاقية التحكيـ فاف المشرع الجزائرم استنادا لنص المادة 
معيار في اختيارىـ لمقانكف الكاجب التطبيؽ بشأف الشركط المكضكعية ليا كبالتالي ترؾ الباب مفتكحا 

. لؤلطراؼ في اختيار أم قانكف

 :عدم اشتراط احترام الترتيب بالنسبة لمقانون الواجب التطبيق عمى اتفاقية التحكيم:ثانيا 

 18ا ىك مقرر بالنسبة لمقانكف الكاجب التطبيؽ بالنسبة لئللتزامات التعاقدية استنادا لنص المادة ـخبلفا ؿ
 لمترتيب الكارد كالتي تمـز القاضي مراعاة مدل احتراـ األطراؼ في اختيارىـ لمقانكف الكاجب التطبيؽؽ ـ ،

كال في مدل صحة العقد عمى ضكء قانكف أ بالتناكب كبالتالي فالقاضي ممـز بالبحث،في نص المادة
المكطف المشترؾ أك الجنسية المشتركة كفي حالة عدـ إمكاف ذلؾ فقط يستطيع أف يمجأ إلى قانكف محؿ 

 فإنو غير ممـز باحتراـ الترتيب الكارد في  ؽ إ ـ إ1040 أما المحكـ كاستنادا لنص المادة ،ابراـ العقد
 مدل صحة اتفاقية التحكيـ بشأف الشركط ر ، فمو بذلؾ االختيار في تقدم ؽ إ ـ إ1040نص المادة 

المكضكعية متى استجابت سكاءا لمقانكف الذم اتفؽ األطراؼ عمى اختياره أك القانكف المنظـ لمكضكع 
 فقد يرل المحكـ أف اتفاقية التحكيـ باطمة استنادا لمقانكف الذم 67النزاع أك القانكف الذم يراه المحكـ مبلئما

اختاره األطراؼ الذم يشترط الكتابة مثبل كصحيحة بالنسبة لمقانكف المنظـ لمكضكع النزاع الذم اليشترط 
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 ....."ٚفٟ ؽبٌخ ػلَ إِىبْ ماٌه ٠طجك لبْٔٛ ِؾً إثواَ اٌؼمل 
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الكتابة، فمو أف يقرر صحة اإلتفاقية بناء عمى القانكف المنظـ لمكضكع النزاع، كقد تككف االتفاقية باطمة 
بانظر الى القانكف الذم اختاره االطراؼ ك القانكف المنظـ لمكضكع النزاع كمع ذالؾ يتقرر صحتيا بالنظر 

 .لمقانكف الذم يراه المحكـ مبلئما

 بشاف عدـ اشتراط ؽ إ ـ إ1040بالمقارنة بيف صياغة نص المادة  إبداؤىا كذالؾ كنفس المبلحظة يمكف
 نص كالتحكيـ إتفاقية  صحة ر تقدمشأفلجأ إليو المحكـ بماحتراـ الترتيب بالتناكب في المصدر التي 

  أيف يككف المحكـ ممزما باحتراـ الترتيب بالتناكب فيما يتعمؽ بتحديد القانكف الكاجبؽ إ ـ إ 1050المادة 
 قيدت المحكـ باالنتقاؿ إلى قكاعد القانكف  ؽ إ ـ إ1050 ألف نص المادة ، عمى مكضكع النزاعالتطبيؽ 

، كىذا 68راىا مناسبة بغياب قانكف اختاره األطراؼ لتطبيقو عمى مكضكع النزاع القائـ بينيـم مكاالعراؼ الت
معناه أنو اليمكف لممحكـ استبعاد القانكف الذم اختاره األطراؼ لصالح قكاعد القانكف كاألعراؼ التي يراىا 

 كفقا 1040ا ىك عميو األمر بالنسبة إلتفاقية التحكـ اعتمادا عمى صياغة نص المادة ـ خبلفا ؿ،مناسبة
 .لما سبؽ بيانو

بيؽ مجاؿ ابطار اتفاقية التحكيـ لحساب التكسع في مجاؿ صحتيا ضكنرل أف ىذا التفسير مف شأنو ت
كالتخفيؼ مف شركطيا في مجاؿ التجارة الدكلية كذلؾ مف خبلؿ األخذ بعيف االعتبار اإلرادة المبدئية 

لؤلطراؼ في عرض نزاعاتيـ عمى التحكيـ باعتماد القانكف األخؼ مف حيث الشركط المكضكعية التي 
 مدل صحتيا باستبعاد القانكف الذم اختاره ر تقدمسمطةيستمزميا لصحة االتفاقية كذلؾ باعطاء المحكـ 

األطراؼ إذا كاف ينطكم عمى شركط أكثر تشددا كتطبيؽ قانكف آخر يحتكم عمى قكاعد كشركط أقؿ شدة 
.  اتفاقية التحكيـريرصحةتؤدم إلى تؽ

 لموضوع النزاع  لمقانون المنظم خضوع اتفاقية التحكيم:المطمب الثاني  

مكضكع النزاع ؿ الخيار في تطبيؽ القانكف المنظـ 1040لقد ترؾ المشرع الجزائرم استناد لنص المادة 
 لمكضكع لمنظـنا ماذا قصد المشرع بالقانكف اق يطرح التساءؿ ك مدل صحة اتفاقية التحكيـ،رلتقدم
 حدد المشرع المقصكد بمكضكع 1 مكرر458 ذلؾ أنو في ظؿ الصياغة التي كانت عمييا المادة ؟ النزاع

 ..."ال سيما القانكف المطبؽ عمى العقد األساسي" النزاع بقكلو 

 أنو كفي غالب األحياف يتـ تفسير غياب تعيف القانكف الكاجب التطبيؽ تية اثبتؿ التجربة العـفكما أ
 اتفاقية التحكـ   اتفاقية التحكـ بأف إرادة األطراؼ اتجيت إلى إخضاعلبالنسبة لمشركط المكضكعية عؿ

خاصة إذا كاف القانكف المطبؽ عمى العقد األساسي   69لنفس القانكف الذم يخضع لو العقد األصمي
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 5884الحكـ التحكيمي الصادر عف غرفة التجارة الدكلية رقـ فقد قرر   ،يقضي بصحة اتفاقية التحكيـ
أيف ارتكز الحكـ عمى التشريع صحة اتفاقية التحكيـ كأخرل فرنسية   بيف شركة جزائرية8/02/1990في 

ج عمى أساس أنيا ال تبطؿ اتفاقية التحكيـ .ـ.إ. ؽCPCA 444الجزائرم المنظـ ألحكاـ العقد المادة 
. 70مكضكع النزاع

  في الفقرة الثالثة مف نص  المنصكص عميواللية اتفاؽ التحكيـؽ ىذا الخيار ال يتناقض مع مبدأ استك 
ف مبدأ االستقبللية ال يمنع مف أف يخضع كبل مف العقد األصمي أل  عمى ماسيأتي بيانو 1040المادة 

 71كاتفاقية التحكيـ لنفس القانكف 

ال سيما القانكف المطبؽ عمى العقد "  بحذؼ عبارة 1040 إال أف الصياغة التي تظمنتيا المادة  
 تجعمنا نعتقد أف  مف القانكف القديـ الممغى 1 مكرر458 التي كانت مكجكدة في نص المادة "األساسي

المشرع الجزائرم تراجع عف مكقفو في حصر المقصكد بالقانكف المنظـ لمكضكع النزاع في القانكف الطبؽ 
 ليبقى المجاؿ مفتكحا العتماد قكانيف أخرل مثؿ قانكف مكاف اجراء التحكيـ أك مبادئ صميعمى العقد األ
. 72 كذالؾ ألعراؼ التجارة الدكلية كىك التفسير الذم اعتمدتو بعض األحكاـ التحكمية أكالعامة لمقانكف

 :خضوع اتفاقية التحكيم لمقانون الذي يراه المحكم مالئما:المطمب الثالث 

التي كانت 73 1 مكرر458خبلفا لما كاف مقررا في قانكف االجراءات المدنية القديـ كبالتحديد نص المادة 
لى جانب القانكف الذم اختاره األطراؼ كالقانكف المنظـ إتنص عمى تطبيؽ القانكف الجزائرم كخيار 

لمكضكع النزاع فإف المشرع استبدؿ خيار تطبيؽ القانكف الجزائرم بالقانكف الذم يراه المحكـ مناسبا في 
.  مف قانكف االجراءات المدنية كاإلدارية الجديد1040نص المادة 

كما نبلحظ أف المشرع الجزائرم قد ترؾ الباب مفتكحا أماـ المحكـ في اعتماد ما يراه مناسبا بشأف  
القانكف الذم عمى ضكءه يقرر مدل صحة اتفاقية التحكيـ مف حيث الشركط المكضكعية كلـ يجعؿ لو أم 

 كيراعي المحكـ في ذلؾ أف يككف لمقانكف المطبؽ عمى اتفاقية التحكيـ  ذك صمة بالنزاع كيمكف أف ،قيكد 
 يككف ىذا القانكف ىك قانكف الدكلة التي يجرم فييا التحكيـ أك قانكف الدكلة التي جرت فييا كقائع النزاع

.  أك أية قكاعد قانكنية نافذة في دكلة أخرل أك مبادئ القانكف كأعراؼ التجارة الدكليةمثؿ مكاف تنفيذ العقد
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 - MOSTAFA TRARITANI OP CIT p45. 
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  -MOSTAFA TRARITANI OP CIT p45 
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 Nour- Eddine Terki  OP CIT p30 
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ِٓ ؽ١ش اٌّٛٙٛع إما (أٞ ارفبل١خ اٌزؾى١ُ )رؼزجو ٕؾ١ؾخ  : ..... ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ اٌٍّغٝ  ػٍٝ ِب٠ٍٟ 1 ِىوه 458رٕٔ اٌّبكح  

إٍزغبثذ إِب ٌٍْوٚٛ اٌزٟ ٠ٚؼٙبإِب اٌمبْٔٛ اٌنٞ ارفمذ األٛواف ػٍٝ إفز١بهٖ ، ٚإِب اٌمبْٔٛ إٌّظُ ٌّٛٙٛع إٌياع ،ال١ٍّب اٌمبْٔٛ اٌّطجك ػٍٝ 

 .ٍجك اإلّبهح إ١ٌٗ ." اٌؼمل األٍبٍٟ ، ٚإِب اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ 
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يحيؿ إلى  يف كافأ 74 االنتقادات التي كانت مكجو إليو في ظؿ القانكف القديـتفادل المشرع الجزائرم قد  ك
مف قانكف االجراءات 458/1 اتفاقية التحكيـ استنادا لنص المادة  مدل صحة القانكف الجزائرم بشأف

لى قكاعد القانكف كاألعراؼ التي إ بينما كاف يحيؿ  مف ؽ إ ـ إ الجديد1040تقابميا ـ التي  المدنية القديـ 
 1050 كالتي تقابميا المادة  مف القانكف القديـ 458/1475تراىا محكمة التحكيـ مبلئمة في نص المادة 

". في القانكف الجديد

لمنيج المتبع بالنسبة لمقانكف فيما يتعمؽ با  في القانكف الجديدكبيذا يككف المشرع الجزائرم قد كحد رؤيتو
 خبلفا 1050 ك1040تيف ستنادا لنص الماد،إ مكضكع النزاع  بشأف اتفاقية التحكيـ ،كالكاجب التطبيؽ

 باستبداؿ خيار القانكف الجزائرم بخيار السمطة التقديرية ،لما كاف عميو األمر بالنسبة لمقانكف القديـ
.  مدل صحة اتفاقية التحكيـرلممحكـ في تحديد القانكف الذم يراه مبلئما لتقدم

 : مبدأ استقاللية اتفاقية التحكيم:المبحث الرابع

 حيث نصت عمى 1040/3لقد نص المشرع الجزائرم عمى مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ في نص المادة 
، كىذا المبدأ "ال يمكف االحتجاج بعدـ صحة اتفاقية التحكيـ بسبب عدـ صحة العقد األصمي" ما يمي 

م الذم ألحقت بو اتفاقية صؿ ألثارىا حتى في حالة تعرض العقد األةتجفمعناه أف اتفاقية التحكيـ تبقى ـ
 كيتضح لنا بالتالي أف مبدأ 76 فيوالتحكيـ إلى البطبلف بسبب تخمؼ أحد األركاف المكضكعية أك الشكمية

الذم   إلى الصكرة األكلى التفاقيات التحكـ كىي اتفاؽ التحكيـينصرؼ مدلكلواستقبلؿ اتفاؽ التحكيـ 
ىذه الصكر مف اتفاقية التحكـ ىي التي ؼ، " clouse compromissoire"يخص منازعات مستقبمية 

كعميو . بالعقد األصمي كبالتالي يطرح االشكاؿ بخصكص مدل استقبلليتيا عنولصيقة كممحقةتككف 
ثـ مبررات األخذ بيذا  (مطمب أكؿ)سنتطرؽ الى شرح المقصكد بالمبدأ كمكقؼ المشرع الجزائرم مف ذالؾ 

 .(مطمب الثاني)المبدأ 

 :مفيوم مبدأ إستقاللية إتفاق التحكيم : المطمب الؤلول 

فرع )ثـ المدلكؿ ضيؽ لو  (فرع أكؿ) نتناكؿ ضمف ىذا المطمب التطرؽ إلى المدلكؿ الكاسع ليذا المبدأ 
 (فرع ثالث)بعد ذالؾ نسمط الضكء عمى مكقؼ المشرع الجزائرم  (ثاني 
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  nour- Eddine Terki (les limitesdu dècret lègislatif du 27 Avril1993 relatif à l’abitrage commercial 

international) sèminaire sur  l’abitrage commercial international ;chambre algerienne de commerce et d’industrie 

,Alger le 31 mars et 1
er

 avril 2001 p 4  
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رفًٖ ِؾىّخ اٌزؾى١ُ فٟ إٌياع ٛجمب ٌمٛاػل اٌمبْٔٛ اٌنٞ :"  ِٓ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ اٌمل٠ُ اٌٍّغٝ ػٍٝ ِب ٠بٞ 14 ِىوه458رٕٔ اٌّبكح  

 ٍجك االّبهح ا١ٌٗ " إفزبهٖ األٛواف ، ٚفٟ غ١بة ماٌىزفًٖ ِؾىّخ اٌزؾى١ُ ٚفمبٌمٛاػل اٌمبْٔٛ ٚاألػواف اٌزٟ روا٘ب ِالئّخ 
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 - -NOUR- Eddine  TERKI: L’Arbitrage commercial international en Algerier OP CIT p39. 
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 :التفسير الضيق لمبدأ إستقاللية التحكيم:الفرع األول 

كالذم اعمنتو محكمة النقض الفرنسية في قضية الفرنسي  ىذا المبدأ كاف مصدره االجتياد القضائي 
 تتمخص كقائع ىذه القضية في أنو أثير نزاع بيف مستكرد فرنسي ك، 1963 سنة Gossetككسي 

كمصدر ايطالي حيث ابرمت شركة ككسيت الفرنسية عقد يتضمف استيراد بضاعة مف الشركة االيطالية، 
كبسبب عدـ قدرة الشركة الفرنسية  الحصكؿ عمى الترخيص المناسب الدخاؿ البضاعة عبر الجمارؾ 

 اتجاه المصدر االيطالي، مما تسبب ية العقدالـ يستطع تنفيذ التزاماتو،الفرنسية خبلؿ الكقت المناسب 
لتحكيـ التجارم لممطالبة بالتعكيض بناء عمى اتفاؽ ؿ إلى المجكء  دفعو كىك ما ررضليذه األخيرة باؿ
لعقد المتضمف الصفقة بيف الطرفيف، فصدر الحكـ لصالح الشركة االيطالية كالقاضي باالتحكيـ الممحؽ 

يدفع تعكيض ليا، كلدل طمب تنفيذ القرار التحكيمي في فرنسا، دفعت الشركة الفرنسية ببطبلف عقد البيع 
كبالتالي بطبلف شرط التحكيـ الممحؽ بو بالتبعية، غير أف محكمة التمييز الفرنسية قضت ببقاء شرط 

،مكضكع النزاع سكاء أكرد شرط التحكيـ في ذات العقد 77التحكيـ نافذا كصحيحا كلك بطؿ العقد األصمي
فكفؽ ليذا القرار يتكقؼ  .78أك في اتفاؽ مستقؿ كىذا ما عبر عنو البعض بانعداـ التضامف بيف العقديف
 مفيـك مبدأ إستقبللية  اتفاقية التحكيـ عند استقبلليتو عف العقد األصمي فقط

:  الموسع لمبدأ االستقالليةالتفسير:الفرع الثاني 

ا محكمة النقض الفرنسية أحدىما ـصدرتوأ لقد تأكد مكقؼ االجتياد القضائي الفرنسي في حكميف أخريف
"  Hehet"  في قضية 04/07/1972 كاآلخر في steimpexع ا فييا عرؼ بنز18/05/1971في 

التحكيـ عمى العقد  اتفاقية  استقبللية كفي ىاذيف الحكميف تطكر اجتياد محكمة النقض فيما يتعمؽ با79
األصمي بمعناه الضيؽ إلى معنى أكثر تكسعا ليشمؿ كذلؾ استقبللية اتفاقية التحكـ عف كؿ قانكف كطني  

 فقد اعتمد االجتياد القضائي الفرنسي قاعدة 04/07/1972حيث أنو كبمكجب الحكـ الصادر في 
مكضكعية مفادىا صحة اتفاقية التحكيـ في المعامبلت الدكلية الخاصة ميما كاف القانكف الداخمي كاجب 

 الذم التطبيؽ سكاء كاف ىذا القانكف ىك القانكف الفرنسي أـ  قانكف أجنبي كبصرؼ النظر عف القانكف 
 Arrêt كقد تأكد ىذا االتجاه كذلؾ في قرار داليكر ،يحكـ العقد األصمي كذلؾ الذم يحكـ شرط التحكيـ

Dalico  اتفاؽ التحكيـ "  حيث جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية بأف 20/12/1993 الصادر في
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 -« en matière d’Arbitrage international l’accord compromissoire qu’il soit coclu  séparément au inclus dans 

l’acte juridique au quel il a trait, présente toujours, souf cironstances exceptionnelles affecté par une éventuelle 

invalidité de l’acte » ٔ38 ِْٕٛه ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ فٟ وزبة األٌٍ اٌؼبِخ ٌٍزؾىُ اٌزغبهٞ ِوعغ ٍبثك ٓ  ٍِق.  
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  .290ٔظو ٛبٌت ؽَٓ ٍِٛٝ لبْٔٛ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ ِوعغ ٍبثك ٓ -  
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ليس مستقبل عف عقد األساس فحسب كانما كؿ القكانيف الكطنية ، مما يعني بالنسبة لقضية الحاؿ أنو ال 
 .80طاؿ اتفاؽ التحكيـال ممجاؿ لتطبيؽ القانكف الميبي الذم يبقى قاصرا دكره عمى مكضكع النزاع ك

 :موقف المشرع الجزائري:الفرع الثالث 

 الذم أقرت مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عمى العقد 1040بالعكدة إلى الفقرة الثالثة مف نص المادة 
 أـ ، اعتبار اتفاقية التحكيـ مستقمة عف العقد األصميند عتكقؼ ىؿ نعتمد التفسير الضيؽ الذم م،األصمي

التفسير المكسع كالذم يكسع مف نطمؽ استقبللية اتفاقية التحكيـ حتى عف القانكف الذم يحكـ العقد 
األصمي أك القانكف الداخمي ألم دكلة أم الكصكؿ في التكسع في التفسير إلى حد اعتبار اتفاقية التحكيـ 

. مستقمة عف أم قانكف تطبيقا لنظرية العقد بدكف قانكف

 بشأف الشركط المكضكعية لصحة اتفاقية التحكيـ كالتي خيرت 1040 صياغة نص المادة إلى نظرباؿ
المحكـ في تقرير مدل صحة اتفاقية التحكيـ بشأف الشركط المكضكعية بيف القانكف الذم اتفؽ األطراؼ 

 فإننا نرل اعتماد ،عمى اختياره أك القانكف المنظـ لمكضكع النزاع أك القانكف الذم يراه المحكـ مبلئما
التفسير المكسع التفاقية التحكيـ بما يجعميا مستقمة عف التبعية إلتفاؽ األصمي، ككذا أم قانكف كطني إذا 

لقانكف الكطني لبمد ما تقرير بطبلنيا كفي ىذه الحالة يتـ تقرير مدل صحة اتفاقية ا تطبيؽكاف مف شأف 
ناه عالتحكيـ عمى ضكء ما يراه المحكـ مبلئما أم بتطبيؽ قكاعد كأعراؼ التجارة الدكلية، إال أف ىذا ليس ـ

 ذلؾ أف 81أف نجعؿ اتفاقية التحكيـ مستقمة عف أم قانكف يحكميا كالكقكع في نظرية العقد بدكف قانكف
 المكسع لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ انما اليدؼ منو ىك احتراـ االرادة المبدأية لؤلطراؼ راعتماد التفسي

في المجكء إلى التحكيـ كتحصيف اتفاقيـ مف أم قكاعد قد تؤدم إلى بطبلنو كبالتالي إنقاذ االتفاؽ المبدئي 
 قد يعمد الييا أحد األطراؼ المتنازعة لمتيرب مف التحكيـ كىك كيديةبالمجكء إلى التحكيـ مف أم مناكرات 

. ما يحكؿ دكف انتاج اتفاؽ التحكيـ آلثاره

كحتى نحافظ عمى األىداؼ التي مف أجميا كرست الحرية في نظاـ التحكيـ ال بد مف إحاطتيا بسياج مف 
الضكابط، كبالنسبة لمبدأ استقبللية اتفاؽ التحكيـ ال بد مف كضع حدكد لو فاستقبللية اتفاؽ التحكيـ عف 

ة التي تتماشى مع مقتضيات ؼخضكعو لمنظاـ العاـ الدكلي في صكرتو المخؼء  الكطنية ال ينفي بقاقكانيفاؿ
 حيث أنو لـ 82المركنة التي تتسـ بيا التجارة الدكلية سكاء تعمؽ األمر بالقكاعد المكضكعية أك اإلجرائية
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ٚالغ اٌم١ٚخ أظو ونٌه ا٠ٓ ٠ٛعل ٍِقٔ ػٓ ٚلبئغ اٌم١ٚخ  : 14 ٚ 13 ٓ 2003 أفو٠ً 09اٌؼلك - اٌٛاكٞ اٌغيٌئو- ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ

MOSTAFA TRARITANI –Droit Algérien du L’arbitrage commercial international OP CIT p47-48. 
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يعد يعتبر مف النظاـ العاـ الدكلي مثبل عدـ أىمية الدكلة كالييئات العامة لمجكء إلى التحكيـ التجارم 
 مثبل  عمكماالدكلي، كبالنسبة لمقكاعد اإلجرائية فيستكم في ىذه األخيرة ما يحكـ منيا أصكؿ المحاكمات

 كضماف حقكؽ الدفاع، أك تمؾ التي تقتصر عمى التحكيـ مثؿ ضركرة أف يككف النزاع مما الكجاىية مبدأ 
 كمف جية أخرل ال يجب أف يؤدم التفسير 83مسببايجكز التحكيـ بشأنو، كأف يككف القرار التحكيمي 

المكسع لمبدأ استقبللية التحكيـ إلى االخبلؿ بمبدأ حسف النية كالتعسؼ في استعمالو لمحصكؿ عمى حقكؽ 
غير مشركعة كىك ما كقع حسب بعض الفقو في القضية التي كانت شركة سكناكراؾ طرفا في النزاع فييا 

 تـ اخضاعو لمقانكف 1974مع شركة أجنبية لحفر آبار البتركؿ حيث أنو كبمكجب عقد تـ ابرامو سنة 
 عمى أف تخضع النزاعات المتعمقة 24 أربعة سنكات حيث نص في مادتو 04الجزائرم كالذم كانت مدتو 

بتطبيؽ ىذا العقد ما لـ يؤدم الصمح إلى نتيجة إلى التحكيـ التجارم لدل غرفة التجارة الدكلية بزيك ريخ 
 قرر األطراؼ بمكجبو 1978السكسيرية، ثـ عدؿ العقد األصمي عدة مرات إلى أف تـ امضاء ممحؽ سنة 

انياء العقد بطريقة كدية ككذلؾ بالنسبة لمعبلقات التي تضمنتيا مبلحؽ العقد األصمي كىي أربعة مبلحؽ 
 08 أم بعد مركر 1986 كالرابع سنة 1975 كاثناف تـ تكقيعيما سنة 1974خر كاحد تـ تكقيعو سنة آ

ثماني سنكات قامت الشركة األجنبية برفع دعكة ضد شركة سكناطراؾ أماـ الغرفة التجارية بزيكريخ مستندة 
 كقد ردت شركة سكنطراؾ أف 1974في ذلؾ عؿ شرط التحكيـ الكارد في العقد األصمي المكقع سنة 

الغرفة غير مختصة بالفصؿ في النزاع عمى أساس أف العقد قد تـ انياءه بالتراضي بيف الطرفيف بناء 
 منو التي 24 أف ىذا االنياء يستغرؽ كذلؾ نص المادة ك1978عمى الممحؽ الخامس المكقع بينيما سنة 

 05 مف الممحؽ رقـ 02نصت عمى المجكء إلى التحكيـ التجارم الدكلي، كما أنو كبناء عمى نص المادة 
الذم انيى العمؿ بالعقد األصمي فقد اتفؽ األطراؼ عمى عدـ امكانية أم طرؼ مقاضاة الطرؼ األخر 

 لمبدأ تطبيؽ  في النزاع ؿ العقد األصمي، إال أف الييئة التحكمية قررت أنيا مختصة بالفص بمناسبة
االختصاص باالختصاص المنبثؽ مف مبدأ االستقبللية، ثـ قررت أف القانكف الجزائرم ىك الكاجب 

 مف 111التطبيؽ عمى النزاع ألنو القانكف الذم حدده األطراؼ ليطبؽ عمى العقد، كطبقا لنص المادة 
إذا كانت عبارات العقد كاضحة فبل يجكز االنحراؼ عنيا " القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى أنو 

نص كبعد أف تساءلت الييئة التحكيمية عف مدل ككف " ف طريؽ تأكيميا لمتعرؼ عمى إرادة المتعاقديفع
 كذلؾ  إلى إنياء ت كاف كاضحا في أف إرادة الطرفيف المشتركة اتجو05 عف الممحؽ رقـ 01المادة 

 تبعا إلنياء العمؿ بالعقد األصمي أجابت بالنفي، بطريقة 24العمؿ باتفاؽ التحكيـ المدرج في نص المادة 
أعطت الييئة التحكمية لنفسيا حؽ التفسير، كاستخمصت أنو إذا كاف مف الكاضح أنيا أشارت إلى الفسخ 
الرضائي لؤلطراؼ بخصكص العقد األصمي، إال أنو ال يكجد ما يشير إلى سرياف ىذا الفسخ الرضائي 

 منو كبالتالي كاستنادا لمبدأ االستقبللية فإنو يبقى 24 اتفاؽ التحكيـ المدرج في نص المادة عمىكذلؾ 
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 مف الممحؽ  01سارم المفعكؿ بيف الطرفيف منتجا آلثاره كحسب رأم البعض أنو بالنسبة إلى نص المادة 
 كعمى عدـ إمكانية أم 1974 الذم ينص عمى اتفاؽ األطراؼ فسخ  عقد التنقيب المبـر سنة 05رقـ 

طرؼ مقاضاة الطرؼ اآلخر بمناسبة العقد األصمي، كاف مف المفركض عمى ىيئة التحكيـ التكسع في 
تفسير ليشمؿ االتفاؽ كذلؾ اتفاؽ التحكيـ الذم كاف مدرجا في العقد األصمي الذم تـ فصمو كىك ما 

يظير جميا مف خبلؿ اتفاؽ األطراؼ عمى عدـ مقاضاة بعضيـ بمناسبة مسائؿ تتعمؽ بالعقد محؿ الفسخ، 
 يتنافى حتى كمبدأ الرضائية الذم يعد الركيزة التي 84ليس التطبيؽ الجامد لمبدأ االستقبللية بشكؿ تعسفي

تقـك عمييا اتفاقية التحكيمػ كليذا يرل األستاذ تركي نكر الديف أنو كاف عمى الييئة التحكيمة تطبيؽ الفقرة 
إذا كاف ىناؾ محؿ لتأكيؿ العقد، فيجب البحث عف "  التي تنص عمى أنو 111الثانية مف نص المادة 

 في ذلؾ بطبيعة اإلستيداءالنية المشتركة لممتعاقديف دكف الكقكؼ عمى المعنى الحرفي لؤللفاظ مع 
". التعامؿ كبما ينبغي أف يتكافر مف أمانة كثقة بيف المتعاقديف كفقا لمعرؼ الجارم في المعامبلت

كفي األخير يمكف القكؿ أف مبدأ االستقبللية إنما تقرر لتفادم مناكرات األطراؼ في التحمؿ مف التزاماتيـ 
بالمجكء إلى التحكيـ، ككليذا فقد جرل العمؿ عمى تطبيقو في حاالت إدعاء بطبلف العقد األصمي، 

كبالتالي الطعف بعدـ اختصاص الييئة التحكيمية بالفصؿ في النزاع، فإف ىذه االستقبللية مف جية أخرل 
، كليذا نرل أنو يجب 85قد يدعي بيا مف قبؿ أحد األطراؼ المتعاقدة إذا كاف ذلؾ يتناسب مع مصالحو

مراعاة مبدأ حيف النية الذم تقكـ عميو مختمؼ عقكد التجارة الدكلية لدل التكسع في تطبيؽ مبدأ 
. االستقبللية حتى نبتعد عف تطبيقو بشكؿ تعسفي في حؽ أحد أطراؼ اتفاؽ التحكيـ

 :مبررات األخذ بمبدأ االستقاللية:المطمب الثاني 

إف اليدؼ الرئيسي الذم عمى أساسو تـ اعتماد مبدأ االستقبللية في االجتياد القضائي إنما كاف مكضع 
حد لسكء نية أحد األطراؼ الذم يريد االعتماد عمى بطبلف العقد الرئيسي لمتحمؿ مف التزامو بالمجكء إلى 
التحكيـ كتنفيذ قراراتو، كفي ىذا اإلطار حاكؿ الفقو إيجاد بعض المبررات كاألسس التي يمكف االستناد 

: إلييا في اعتماد مبدأ االستقبللية نذكر منيا المبررات التالية

: احترام إرادة األطراف:-

 أف األخذ بمبدأ االستقبللية لو طابع كظيفي كىك مستكحى مف إرادة األطراؼ ROBERTيرل الفقيو   
ذلؾ أنيـ عندما أدرجكا اتفاؽ التحكيـ في عقدىـ، ففي حالة نشكب نزاع حكؿ صحة العقد األصمي فيجب 
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اعتبار اتفاؽ التحكيـ ككأنو شخص مف الغير لبقية شركط العقد اآلخر كىذا حتى يتمكف التحكيـ مف أف 
 .86يقـك بدكره عمى أكمؿ كجو

:  اختالف موضوع العقد األصمي عن موضوع اتفاق التحكيم-

البعض استند إلى اختبلؼ مكضكع العقديف أم العقد األصمي كاتفاقية التحكيـ فمكضكع اتفاؽ التحكيـ ىك 
المجكء إلى التحكيـ لمفصؿ في المنازعات التي يمكف أف تثكر بيف األطراؼ بشأف تنفيذ بنكد العقد األصمي 

ف كاف متصبل بالعقد األصمي  .87فيك بالتالي يختمؼ عف مكضكع العقد األصمي، كعقد ثاني كا 

:  عدم التمييز بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم-

 إف عدـ اعتماد مبدأ االستقبللية، يؤدم إلى التفرقة بيف الصكرة األكلى التفاقية التحكيـ كىي شرط 
التحكيـ بشأف النزاعات المستقبمية كالصكرة الثانية منو كىي ممشارطة التحكيـ التي تخص النزاعات 

القائمة، حيث يستطيع المحكـ في الصكرة الثانية مف أف يصدر حكما يقضي ببطبلف العقد األصمي، أما 
 يككف اتفاؽ التحكيـ متصبل بالعقد األصمي فإف المحكـ بإقراره بطبلف العقد  أيف في الصكرة األكلى

األصمي إنما يقرر ضمنيا عدـ اختصاصو بالفصؿ في النزاع عمى أساس بطبلف شرط التحكيـ تبعا 
لبطبلف العقد األصمي كعميو فالمحكـ ال يستطيع تقرم بطبلف العقد األصمي إال إذا اعتبر أف اتفاؽ 

 البطبلف المقرر إستغراؽ التحكيـ المدرج فيو مستقبل عنو حتى يحافظ عمى صحة اتفاؽ التحكـ كعدـ 
لمقعد األصمي التفاؽ التحكيـ كبالتالي عدـ التميز بيف صكرتي اتفاقية التحكيـ كىذا يؤدم بنا كذلؾ 

.  بمبدأ االستقبللية لؤلخذ خرآلمحديث عف اختصاص المحكـ  كمبرر 

  : المحافضة عمى اختصاص المحكم-

ا بتعمؽ بالمبرر السابؽ فإف اقرار المحكـ لبطبلف العقد األصمي أكيد أنو سيمتد إلى ـ ذكره فيما سبؽتبعا ؿ
 مبدأ االستقبللية ألف  فصؿ المحكـ في مدل  إعماؿاتفاؽ التحكيـ المدرج في العقد األصمي مالـ يتـ

 البطبلف العقد األصمي سيمقي بظبللو عمى اختصاصو بالفصؿ في النزاع مالـ نعتبر اتفاؽ التحكيـ مستؽ
 .عمى العقد األصمي

:  نظرية انتقاص العقد كمبرر لمبدأ االستقاللية-

حاكؿ بعض الفقياء أف يؤسس مبدأ االستقبللية اتفاؽ التحكيـ عف العقد األصمي عمى نظرية انتقاص 
إمكانية تجزئة أثر البطبلف بالعقد المعركفة في القكاعد العامة التي تحكـ العقكد عمكما كالتي تقضي 
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إال ذا كانت األجزاء األخرل مف العقد ما كانت لتتـ دكف ،ليشمؿ فقط الجزء الباطؿ أك القابؿ إلبطاؿ 
 الجزائرم المدنيالقانكف مف 104الجزء الباطؿ كقد أخذ المشرع الجزائرم بيذه النظرية في نص المادة 

إذا كاف العقد في شؽ منو باطبل أك قابؿ لئلبطاؿ فيذا الشؽ كحده ىك الذم " حيث نصت عمى ما يمي 
"  كمويبطؿ، إال إذا تبيف أف العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ الذم كقع باطبل أك قاببل لئلبطاؿ فيبطؿ العقد

 الذم كجو إلى ىذه النظرية يكمف في أف اتفاؽ التحكـ ليس مجرد شرط أك بند في العقد نقدإال أف اؿ
ف كاف متصبل بو مادياكاألصمي بؿ ىك عقد لو ذاتية  . 88مستقؿ عف العقد األصمي كا 

بأنو لك نظرنا مف زاكية أخرل نجد أف " إال أف االستاذ سامي فكزم يرد عمى ىذا االنتقاد الذم يفترضو 
كثيقة كاحدة قد تبدك مف النظرة األكلى عقد كاحدا ينظـ في جزء منو العبلقة القانكنية بيف الطرفيف كفي 
جزء آخر يمثؿ االتفاؽ عمى المجكء إلى التحكيـ، فمك اطمقنا مف ىذه الزاكية فنستطيع بسيكلة تطبيؽ 

. 89"نظرية انتقاص العقد كبالتالي نجد أنفسنا أماـ مبدأ استقبللية شرط التحكيـ عف العقد األصمي

ألثار المترتبة عن صحة اتفاقية التحكيم :المبحث الخامس 

 االيجابي الذم يمنح  في جانبوتمتد آثار اتفاقية التحكيـ لتشمؿ عدة  مسائؿ منيا مسألة االختصاص
ختصاص الفصؿ في إالذم يسمب بمكجبو كجانبو السمبي اختصاص الفصؿ في النزاع لمييئة التحكيمية 

النزاع مف الييئات القضائية، كما تمتد كذلؾ آثاره بالنسبة لؤلطراؼ المكقعيف عميو كقد تمتد كذلؾ ىذه 
.  كعمى ضكء ىذه النقاط سكؼ نتناكؿ دراسة آثار اتفاؽ التحكيـ،اآلثار لتشمؿ الغير في بعض الحاالت

: آثار اتفاق التحكيم عمى االختصاص: المطمب األول 

ؿ في اليدؼ الذم مف أجمو تقرر المجكء إلى التحكـ تمثإف أىـ أثر ينجـ عف صحة ابراـ اتفاؽ التحكيـ م
كىك منح اختصاص الفصؿ في المنازعات الناشئة أك التي يمكف أف تنشأ بيف األطراؼ إلى محكـ أك 

 ات القضائية ئ كاالبتعاد عف حؿ ىذه المنازعات لدل اليي،ىيئة تحكيمية يتـ تعينيا مف قبؿ األطراؼ
 :كعميو سنتناكؿ كؿ مسأة عمى حدل

:  االختصاص لمييئة التحكيمية صالحية الفصل فيمنحالفرع األول 

 قمنا أف اتفاؽ التحكيـ كاف بيدؼ منح االختصاص لممحكـ لمفص في المنازعات الناتجية عف تفسير أك 
ية تثكر صعكبات كثيرة تتعمؽ باالختصاص، فقد يحدث ؿتنفيذ بنكد العقد األصمي، إال أنو مف الناحية العـ

أف يثكر النزاع بشأف االختصاص بيف أطراؼ النزاع فيتمسؾ أحدىما بعدـ اختصاص المحكـ أك الييئة 
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التحكيمية بالفصؿ في النزاع متحججا في ذلؾ إما ببطبلف اتفاؽ التحكيـ أك ككف مكضكع النزاع خارج 
. الخ...نطاؽ النزاعات المتفؽ بشأنيا عمى عرضيا لمتحكيـ

كليذا فقد طرح إشكاؿ ما ىي الييئة التي يتـ المجكء الييا لمفصؿ في مسأة االختصاص ىؿ يتـ المجكء 
ىا اختصاص الفصؿ في مؿإإلى القضاء أـ أف األمر يعكد إلختصاص الييئة التحكمية فيؤكؿ 

. اختصاصيا

 مسألة الفصؿ في مسألة اختصاص جعؿإف المشرع الجزائرم كعمى غرار معظـ التشريعات الكطنية قد 
 كىك ما يعرؼ بمبدأ إختصاص ىذه األخيرة في النزاع المطركح أماميا مف ؿالييئة التحكمية بالفص

 مف قانكف االجراءات المدنية 1044 حيث تبنى ىذا المبدأ في نص المادة  90االختصاص باالختصاص 
تفصؿ محكمة التحكيـ في االختصاص الخاص بيا، كيجب اثارة الدفع " كاالدارية كالتي نص عمى ما يمي 

كانطبلقا مف نص ىذه المادة يتضح لنا جميا أف المشرع " بعدـ االختصاص قبؿ أم دفاع في المكضكع
كلكف شرط اثارة الدفع مف قبؿ األطراؼ الجزائرم منح لمييئة التحكيمية صبلحية الفصؿ في اختصاصيا 

كما أف المشرع الجزائرم قد ضيؽ مف  (ثانيا)كأف يتـ التمسؾ بالدفع قبؿ الخكض في المكضكع  (أكال)
  .(ثالثا)رقابة القضاء الكطني عمى قرارات الييئة التحكيمية الصادرة بيذا الشأف 

:  أن يتم إثارة الدفع بعدم االختصاص من قبل أحد األطراف:أوال

ختصاص المحكـ مف قبؿ أحد األطراؼ المتنازعة كىك إاشترط المشرع الجزائرم أف يتـ اثارة الدفع بعدـ 
الكاردة في نص المادة كىذا معناه أنو يمتنع " كيجب اثارة الدفع بعدـ االختصاص" ما يستنتج مف عبارة 

عمى المحكـ أف يثير ىذه المسألة مف تمقاء نفسو كىك ما يدؿ عمى أف المشرع جعؿ مسألة االختصاص 
ىنا ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ ذلؾ أنو لـ يخكؿ كلـ ينص عمى جكاز إثارتيا مف طرؼ المحكـ مف تمقاء نفسو 

. في حالة عدـ إثارتو مف قبؿ األطراؼ

:  بعدم اإلختصاص قبل أي دفع في الموضوعإثارة الدفع  أن يتم :ثانيا

فيجب إبداء الدفع قبؿ الخكض ،اشترط المشرع الجزائرم أف يتـ التمسؾ بعدـ االختصاص في بداية األمر 
في مكضكع النزاع، كىذا يؤكد كما سبؽ ذكره أف ىذا الدفع ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ ذلؾ أف الدفكع المتعمقة 

بالنظاـ العاـ يجكز إثارتيا في جميع مراحؿ سير الخصكمة، كعميو فإف عدـ اثارة الدفع المتعمؽ 
باالختصاص قبؿ الخكض في مكضكع النزاع يفسر بأنو تنازؿ ضمني مف قبؿ الطرؼ المخكؿ لو ذلؾ 

عنو، كىك ما يتماشى كالمنطؽ العاـ الذم اعتمده المشرع الجزائرم حيث جعؿ الدفكع المتعمقة 
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، كىذا  91باالختصاص مف الدفكع الشكمية التي يسقط حؽ التمسؾ بيا بالخكض في مكضكع المنازعة
كـ كافتقاده م كبصكرة تعسفية تيدؼ إلى عرقمة عممية التح،ستعماؿ مثؿ ىذه الدفكع بسكء نيةال اتجنب
. لفعاليتو

ذا تـ اثارة الدفع بعدـ االختصاص قبؿ الخكض في المكضكع فعمى المحكـ أك الييئة القضائية أف  كا 
 إال إذا كاف الدفع بعدـ االختصاص مرتبطا بمكضكع النزاع فيعتبر نفسو ،يصدر في ىذه الحالة حكـ أكلي

مختص بالفصؿ في النزاع أـ يصدر حكما بعد االختصاص إذا تبيف لو بطبلف أك عدـ كجكد اتفاقية 
. التحكيـ، أك أف مكضكع النزاع المطركح أمامو خارج نطاؽ اتفاقية التحكـ

. عمى القرار التحكيمي الصادر بشأن الفصل في اإلختصاص  مجال الرقابة القضائيةتضييق: ثالثا

ا في القانكف القديـ الذم كاف يخضع الحكـ التحكيمي الفاصؿ في االختصاص إلى رخبلفا لما كاف مقر
بو  كذلؾ إما عف طريؽ دعكل استئناؼ القرار القضائي الذم يسمح باالعتراؼ  مطمقا ،الرقابة القضائية

 سمحت في فقرتيا األكلى لمقاضي الكطني ببمارسة رقابتو 2392مكرر /458 حيث أف نص المادة قتنفيذك
. عمى الحكـ التحكيمي متى فصمت محكمة التحكيـ خطأ باختصاصيا أك بعدـ اختصاصيا

كما كاف يمكف لمقاضي الكطني في ظؿ القانكف القديـ ممارسة الرقابة كذلؾ بمناسبة دعكل بطبلف الحكـ 
 فإف القانكف الجديد قد استبعد 25 مكرر 458استنادا لنص المادة  التحكيمي الدكلي الصادر في الجزائر

الحكـ التحكيمي الصادر بخصكص االختصاص عف رقابة القاضي الكطني سكاء بالنسبة الستئناؼ حكـ 
 أك بمناسبة دعكل البطبلف التي ترفع ضد الحكـ التحكيمي ،القاضي باالعتراؼ أك تنفيذ الحكـ التحكيمي

 ـ بعد، أك لـ تنص عمى حالة تمسؾ محكمة التحكيمية باختصاصيا خطأ1056حيث أف المادة 
مف ضمف الحاالت التي يجكز بناء عمييا استئناؼ الحكـ القضائي القاضي باالعتراؼ أك ،ختصاصيا إ

 بالنسبة لدعكل البطبلف التي يمكف أف ترفع ضد أحكاـ التحكيـ 1058تنفيذ الحكـ التحكيمي ككذا المادة 
 سبتياالدكلي الصادرة في الجزائر، كربما أراد المشرع مف كراء ذلؾ تفادم تكرار الحاالت التي يجكز بمنا

 ذلؾ أف ،ستئناؼ األمر القاضي باالعتراؼ أك تنفيذ الحكـ التحكيمي أك دعكل بطبلف الحكـ التحكيميإ
 لؤلحكاـ المتعمقة بالتحكـ مف القانكف الفرنسي كالسكيسرم يككف قد جمع بيف  إستحاءهالقانكف القديـ في

 كىك   93 كىك ما أدل حسب رأم البعض إلى كقكعو في التكرارف،القانكنيكبل  الحاالت الكاردة في 
 فيمكف لمقاضي الكطني ممارسة رقابتو عمى الحكـ ماحاكؿ المشرع الجزائرم تفاديو في القانكف لبجديد ،
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٠غت اصبهح اٌلفٛع اٌْى١ٍخ فٟ آْ ٚاؽل لجً إثلاء أٞ كفبع فٟ اٌّٛٙٛع أٚ كفغ ثؼلَ اٌمجٛي ٚماٌه رؾذ : "  ق إ َ إ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 50رٕٔ اٌّبكح -  

فبٌّْوع عؼً اٌلفغ ثؼلَ ......." ػٍٝ اٌقُٖ اٌنٞ ٠لفغ ثؼلَ اإلفزٖبٓ اإلل١ّ١ٍٍٍغٙخ اٌمٚبئ١خ: "ػٍٝ ِب٠ٍٟ 51ٚرٕٔ اٌّبكح " ٛبئٍخ ػلَ اٌمجٛي 

. اإلفزٖبٓ ِٓ اٌلفٛع اٌْى١ٍخ 
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 ..... "اٌزؾى١ُ فطأثئفزٖبٕٙب أٚ ثؼلَ إفزٖبٕٙب
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 - NOUR Eddine TERKI OP CIT  p134. 
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التحكيمي القاضي باالختصاص إذا فصؿ المحكـ بدكف اتفاقية تحكيـ أك بناء عمى اتفاقية باطمة أك 
انقضت مدتيا، أك إذا كاف تشكيؿ محكمة التحكيـ أك تعييف المحكـ الكحيد مخالفا لمقانكف أك أف محكمة 

 كىي الحاالت التي تجعؿ المحكـ غير مختص ،التحكيـ فصمت في النزاع بما يخالؼ الميمة المسندة الييا
 .بالفصؿ في النزاع بالنتيجة

 ما جعؿ المسائؿ المتعمقة بالفصؿ في االختصاص أك عدـ د كبيذا نبلحظ كذلؾ أف المشرع الجزائرم عف
االختصاص مف طرؼ المحكـ خارج نطاؽ رقابة القاضي إال في الحاالت المشار إلييا سابقا كالكاردة في 

 يككف قد ضيؽ مف مجاؿ ىذه الرقابة حيث أنو في ظؿ القانكف القديـ كاف الباب ،1058نص المادة 
حؽ لؤلطراؼ النزاع م فكاف ،مفتكح لمطعف في الحكـ التحكيمي الفاصؿ في االختصاص دكف أم قيد

 أما في ظؿ ،إلدعاء بأف المحكـ قد فصؿ خطأ في اختصاصو أك عدـ اختصاصوؿ حجة اإلستناد إلى أم
الحاالت إذا تعمؽ األمر بالقانكف الجديد فبل يمكف اثارة مسألة اختصاص المحكـ أماـ القضاء الكطني إال 

 المشار إلييا، كىذا ينعكس ايجابا عمى إعطاء الحكـ التحكيمي 1058الثبلثة الكاردة في نص المادة 
الحصانة االزمة محافظة عمى فعاليتو مف المناكرات التي قد يمجأ الييا أحد األطراؼ لتعطيؿ العممية 

. التحكيمية

: ن القضاء الوطنيمسمب االختصاص : الفرع الثاني 

سبؽ لنا اإلشارة إلى أف مبدأ االختصاص باالختصاص ينطكم عمى جانبيف، الجانب االيجابي السالؼ 
ة ؿالذكر كالجانب السمبي الذم يمنع القضاء الكطني مف النظر في النزاع محؿ اتفاقية التحكيـ بما فيو مسأ

ب ؿ قد نص عمى س94 شرع الجزائرم عمى غرار بعض التشريعات كاالتفاقيات الدكليةـاالختصاص، كاؿ
 مف 1045 القضاء الكطني بالنظر في المنازعات محؿ اتفاقية التحكيـ في نص المادة  مفاالختصاص

يككف القاضي غير مختص بالفصؿ في " قانكف االجراءات المدنية كاالدارية حيث تنص عمى ما يمي 
ف ـمكضكع النزاع، إذا كانت الخصكمة التحكيمية قائمة، أك إذا تبيف لو كجكد اتفاقية تحكيـ عمى أف تثار 

 . "أحد األطراؼ

 نجاحإ العكف مف أجؿ دم  إال أف ىذا ال يمنع مف طمب تدخؿ القضاء الكطني في بعض الحاالت لمد
 التحكيـ، حيث أجاز المشرع لؤلطراؼ كالمحكـ طمب تدخؿ القضاء الكطني لممساعدة في تعييف عممية

، 1046 التحكيمية استناد النص المادة سير الخصكمة كأثناء1041المحكـ استنادا لنص المادة 
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 ِٓ ارفبل١خ ٠ٛ١ٔٛهن 2/3 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌقبٓ ا٠ٌََٛوٞ اٌغل٠ل، اٌّبكح 7/1ِٓ لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ اٌفؤَٟ ٚاٌّبكح 1458اٌّبكح -  

ػٍٝ اٌّؾىّخ فٟ أٞ كٌٚخ ِزؼبللح ػٕلِب ٠ؼوٗ ػ١ٍٙب ٔياع فٟ َِأٌخ إثواَ اٌطوفبْ ثْأٔٙب ارفبلب ثبٌّؼٕٟ اٌَّزقلَ فٟ "  رٕٔ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 1958

 ".٘نٖ اٌّبكح أْ رؾ١ً اٌطوف١ٓ إٌٝ اٌزؾى١ُ ثٕبءا ػٍٝ ٍٛت أ٠ّٙب ِب ٌُ ٠زج١ٓ ٌٙب أْ ٘نا االرفبق الؽ ٚثبًٛ أٞ غ١و ِٕفن أٚ غ١و لبثً ٌٍزٕف١ن
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كعميو كعمى ضكء ىذه المكاد سنتناكؿ أكال شركط اعماؿ قاعدة سمب االختصاص مف القضاء ... 1048
المبدأ عمى ىذا  الكاردة ستثناءات الكطني كبعدىا نتناكؿ اال

 

 :ن القضاء الوطنيمشروط اعمال قاعدة سمب االختصاص :أوال 

سمب المشرع الجزائرم إختصاص النظر كالفصؿ في المنازعات التي إتفؽ األطراؼ بشأنيا عمى عرضيا 
 : لمتحكيـ كذالؾ في الحبلت التالية 

: وجود خصومة تحكيمية قائمة-1

 إذا تمسؾ أحد أطراؼ الخصكمة أماـ القضاء بكجكد نفس الخصكمة أماـ الييئة التحكيمية أك المحكـ 
لمنظر فييا كقدـ الدليؿ عمى ذلؾ فإف القاضي الكطني يتكجب عميو االمتناع عف النظر في المنازعة 

، كالمشرع كسع مف مجاؿ سمب االختصاص 1045كيصدر حكمو بعدـ االختصاص استناد النص المادة 
مف القضاء بأف منع القاضي مف الفصؿ في النزاع ليس فقط إذا كاف الخصكمة قائمة أماـ المحكـ بؿ 

ف لـ تكف ىناؾ خصكمة تحكيمية قائمةمبمجرد ثبكت كجكد اتفاقية تحؾ . ـ حتى كا 

  :وجود اتفاقية تحكيم-2

ذا لـ تكف ىناؾ خصكمو   كسع المشرع الجزائرم مف مجاؿ سمب االختصاص مف القضاء حتى كا 
تحكيمية قائمة إذا تبيف لمقاضي الكطني كجكد اتفاقية تحكيـ، كنبلحظ ىنا أف المشرع الجزائرم خبلفا 

شترط فقط كجكد اتفاقية تحكيـ دكف أف يبيف طبيعة ىذا الكجكد كىؿ إ 95لمقانكف الفرنسي كاتفاقية نيكيكرؾ
 أنو في انتظار صدكر اجتياد مف 96يتعمؽ األمر بالكجكد الشكمي أك الكجكد القانكني، حيث يرل البعض

 التي تشترط الكتابة 1040عتماد األخذ بالكجكد الشكمي فقط تماشيا مع نص المادة إالقضاء يفسر ذلؾ 
                                                           

 اتفاقٌة بنٌوٌورك حٌث نجد كال من المشرع الفرنسً واتفاقٌة 2/3، المادة  الفرنسً قانون االجراءات المدنٌة1448المادة -  95

 ما لم ٌتبٌن له أن االتفاق التحكٌمً الغ وباطل أو غٌر منفذ أو غٌر إذا نٌوٌورك ٌعتبران القاضً الوطنً غٌر مختص ولكن
  : " حٌث نصت على ماٌلً 1458قابل للتنفٌذ وهو ما عبر عنه كذلك المشرع الفرنسً فً نص المادة 

Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant 
une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. 

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à 
moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. 

Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence." 

 
96
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 تكافر األركاف المادية ليذا االتفاؽ ألف ذلؾ سيتعارض مع مبدأ  عفلصحة اتفاؽ التحكـ كدكف البحث
المشرع اعتمد عمى فكرة الكجكد الشكمي ؼ 97 1044االختصاص باالختصاص المكرس في نص المادة 

. ب االختصاص مف القضاء الكطنيؿالتفاؽ التحكيـ لس

 مف القضاء مجاؿ سمب اإلختصاص ذىب بعيدا في تكسيع كما نبلحظ كذلؾ أف المشرع الجزائرم قد 
 حيث أنو كاستنادا لنص المادة  الكطني، ليشمؿ حتى النزاعات كالخصكمات القائمة أماـ القضاءالكطني ،

 فإنو يجكز لكؿ لؤلطراؼ االتفاؽ عمى كقؼ الخصكمة أماـ القضاء كاحالتيا عمى التحكيـ حيث 1013
، حتى أثناء سرياف الخصكمة أماـ الجية ـيجكز لؤلطراؼ االتفاؽ عمى التحكي" نصت عمى مايمي 

عمى أيف يتفؽ األطراؼ -،ـ مكىذا خاص بالصكرة الثانية التفاقية التحكيـ أم مشارطة التحؾ" القضائية
جاز بالتالي المشرع لؤلطراؼ االتفاؽ عمى المجكء إلى أؼ، - المجكء الى التحكيـ بعد قياـ النزاع بينيما 
 حتى في ظؿ قياـ الخصكمة أماـ الييئات القضائية  الكطنيالتحكيـ كسمب االختصاص مف القضاء

 اعادة طرح النزاع عمى يمتنع عمييما االتفاؽ ق قبؿ صدكر الحكـ، ذلؾ أنو بعد صدكرتـ ىذاشريطة أف م
 الشيئ األحكاـ القضائية  بحجية ، نتيجة تمتع النظاـ العاـ  مقتضياتعمى التحكيـ ألف ذلؾ يتعارض مع

طرح النزاع نفسو أماـ جيات قضائية أك حتى تحكيمية أخرل استنادا عادة المقضي فيو كىك ما يمنع إ
.  فبل يجكز االتفاؽ عمى التحكيـ بشأف المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ1006لنص المادة 

  : اثارة الدفع من قبل أحد األطراف- 3

كجكد اتفاؽ تحكيـ  ب أف يتـ اثارة الدفع بعدـ االختصاص1045اشترط المشركع الجزائرم في نص المادة 
ناه أنو ال يجكز لمقاضي اثارة الدفع مف تمقاء نفسو، كمف الناحية العممية فإنو ال عمف قبؿ األطراؼ، كىذا ـ

يمكف لمقاضي أف يعمـ بكجكد اتفاؽ تحكيـ بيف األطراؼ إال إذا تمسؾ بو أحدىـ، كبيذا يتضح لنا أف 
 تمقاء نفسو، مفالمشرع الجزائرم لـ يعتبر ىذا الدفع مف النظاـ العاـ الذم يتكجب عمى القاضي اثارتو 

كىذا احتراما إلرادة األطراؼ في اتفاؽ التحكيـ التي تسمح ليـ بالتنازؿ عنو سكاء بصفة صريحة أك 
. قمضمف

كلـ ،ب االختصاص مف القضاء الكطني بمناسبة كجكد اتفاؽ  التحكيـ ؿإال أف المشرع الجزائرم بالنسبة لس
 الييئة التحكيمية  في المكضكع اماـ  اثارة الدفع قبؿ أم دفاعب إلى كجك1045يتطرؽ في نص المادة 

بخصكص النزاع في اختصاصيا حيث اشترط اثارتو قبؿ أم دفاع في المكضكع استنادا لنص المادة 
بغي أف يككف قبؿ ف م1045 يرل البعض أف اثارة الدفع مف الطرؼ الذم ييمو األمر كفقا لممادة ك،1044

اثارة أم دفع بعدـ القبكؿ اك في المكضكع عمى أساس أف المشرع الجزائرم كيؼ الدفع بكجكد اتفاؽ تحكيـ 
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السالب الختصاص القضاء عمى أنو دفع بعدـ االختصاص الذم يعتبره مف الدفكع الشكمية التي تسقط 
 مف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية، تماشيا كطبيعة 50 في المكضكع استناد لنص الماد خكضباؿ

. 98 أخرل السيئ النية مف جية مف الطرؼماطمة كتجنبا الستعمالو ككسيمة ـ،التحكيـ االتفاقية مف جية

 :ات الواردة عمى سمب االختصاص من القضاء الوطنيءاالستنا: ثانيا 

إف سمب اختصاص الفصؿ في المنازعات المتفؽ بشأف حالتيا عمى التحكيـ مف القضاء الكطني ال يعني 
عدـ كجكد جسكر لمتعاكف كالمساعدة بيف النظاميف القضائي كالتحكيمي، كليذا ترؾ المشرع استنادا الباب 

إلى القضاء بيدؼ مساعدة العممية التحكيمية لتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا كليذا أجاز المشرع ... مفتكح 
في بعض الحاالت االنسانية االستنجاد بالقضاء سكاء مف قبؿ األطراؼ أك المحكـ لمساعدة التحكيـ حيث 

: يظير ذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية

 :ين السماح بالمجوء إلى القضاء الوطني لممساعدة في تعيين المحكم1

في غياب التعييف كفي حالة صعكبة " ... عمى ما يمي 1041نص المشرع الجزائرم في نص المادة 
: تعييف المحكميف أك عزليـ اك استبداليـ يجكز لمطرؼ الذم ييمو التعجيؿ القياـ بما يأتي

رفع األمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا التحكيـ إذا كاف التحكيـ يجرم في -1
. الجزائر

رفع األمر إلى رئيس محكمة الجزائر إذا كاف التحكيـ يرل في الخارج كاختار األطراؼ تطبيؽ قكاعد -2
 ".االجراءات المعمكؿ بيا في الجزائر

 فنجد أف المشرع الجزائرم سمح بالمجكء إلى القضاء مف أجؿ مساعدة التحكيـ في تعييف المحكميف متى 
ـ الحر، كىذا المكقؼ متعرضت العممية التحكيمية لمعرقمة بسبب صعكبة التعييف خاصة بالنسبة لمتحؾ

   99 لمتحكيـ التجارم الدكلي في مادتو الحادية عشراليكنستراؿ النمكذجييتماشي مع ماتضمنو قانكف 

 .ختصاص القضاء الوطني لممساعدة أثناء سير الخصومة التحكيميةإ-  2

إضافة إلى اختصاص القضاء الكطني في المساعدة عمى تشكيؿ الييئة التحكيمية عمى ما سبؽ بيانو، 
 اإلختصاص لمتدخؿ في المساعدة أثناء سير الخصكمة التحكيمية في مجاؿ األمكر اءايمنح لو كذلؾ استف
حيث أجاز المشرع الجزائرم لممحكـ أك الييئة التحكيمية في حالة امتناع أحد حفظية ،االستعجالية كالت
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 أف يطمب تدخؿ القاضي  ،األطراؼ بتنفيذ التدابير التحفظية أك المؤقتة المتخذة مف طرؼ المحكـ إراديا
. 100الكطني لحمؿ ىذا األخير عمى تنفيذ ىذه التدابير جبرا عف طريؽ أمر يصدره 

 

: أثار اتفاق التحكم بالنسبة لؤلشخاص: المطمب الثاني 

كغيرىا مف العقكد اتفاقية التحكيـ تنتج حقكؽ كالتزامات بالنسبة لؤلطراؼ المكقعيف عمييا، كما يمكف أف 
تمتد ىذه اآلثار في بعض الحاالت االستثنائية إلى الغير، كعميو سنتناكؿ كعمى ضكء الفكرتيف دراسة أثار 

 .اتفاقية التحكيـ بالنسبة لؤلشخاص

 : أثار اتفاقية التحكيم بالنسبة لؤلطراف الموقعين عمييا:الفرع األول

 101(ثانيا ) كسعكاآلخر ـ  (أكال )ىناؾ تفسيريف يحدداف المقصكد باألطراؼ أحدىما ضيؽ 

المفيوم الضيق لؤلطراف : أوال

باعتبار أف اتفاؽ التحكيـ عبارة عف عقد، فإنو يخضع لؤلحكاـ العامة التي تحكـ العقكد بصفة عامة، 
فإف العقد " 106كبالنسبة آلثار اتفاقية التحكيـ عمى أطرافيا باعتبارىا عقد فإنو كاستنادا لنص المادة 

كينصرؼ " شريعة المتعاقديف، كال يجكز نقطة كال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف أك لؤلسباب التي يقرىا القانكف
لتزاـ باتفاؽ التحكيـ سكاء جاء لبلمفيـك الطرؼ ىنا إلى األشخاص الذيف يصدر عنو التعبير عف اإلرادة 

 فكؿ شخص كقع عمى اتفاؽ التحكيـ بالمعنى السابؽ يعتبر 102ة تحكيـطفي صكرة شرط تحكيـ أك مشار
طرفا في العقد كتنصرؼ بالتالي إليو أثار العقد مف حقكؽ كالتزامات سكاء بصفة مباشرة أك غير مباشرة 
كما ىك الشأف بالنسبة لمف تككف لو صبلحية التكقيع نيابة عف الشخص األصمي عف طريؽ تمثيمو في 

 المدير  كىكم القانكفممثمياالمعامبلت التي يجرييا مع الغير عمى غرار الشركة التجارية التي يكقع باسميا
اإلدارة أك شخص مؤىؿ لذلؾ كىك الشخص الذم تحصؿ عمى تفكيض بالتكقيع مف أك رئيس مجمس 

 . 103طرؼ الممثؿ القانكني لمشركة

 كما تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ خصكصية يتميز بيا اتفاؽ التحكيـ تتمثؿ في تنفيذ ما يككف دائما عينيا 
أم ضركرة قياـ كؿ طرؼ بالمساىمة في اتخاذ اجراءات التحكيـ كاالمتناع عف عرض النزاع عمى 
القضاء، فإذا خالؼ أحد األطراؼ ذلؾ فإنو يككف قد أخؿ بالتزاماتو الناتجة عف اتفاقية التحكيـ، فبل 
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فردة بحيث ينقصيا أك يعد ليا، فيستطيع أحد األطراؼ أف يتنصؿ مف االلتزامات الممقاة عميو بإرادتو الـ
ذا سعى إلى ذلؾ كاف لمطرؼ اآلخر إجباره عمى تنفيذ التزاماتو كىك ما يفسر تدخؿ القاضي الكطني أك  كا 

،   104رئيس مركز التحكيـ متى تـ االحالة إلى تطبيؽ النظاـ الخاص بو في تعييف المحكـ عند تعذر ذلؾ
 في فقرتيا الثانية عمى ما سبؽ بيانو بالنسبة لمقاضي الكطني 1041كىك ما نصت عميو كذلؾ المادة 

 08لمتحكيـ التجارم الدكلي كالمادة اليكنستراؿ النمكذجي مف القانكف  (ب) بند 3 فقرة 11ككذلؾ المادة 
 . مف قكاعد غرفة التجارة الدكلية بالنسبة لمتحكيـ المؤسساتي4فقرة 

: المفيوم الموسع لؤلطراف:ثانيا

إف المفيـك المكسع لمطرؼ في اتفاقية التحكيـ ىك الذم يرتكز عمى االعتبارات االقتصادية التي تربط بيف 
مختمؼ اليياكؿ بالكياف الذم قاـ بإبراـ العقد خاصة إذا تـ استشارتيا كأخذ رأييا قبؿ إلبراـ العقد أك أنيا 

 كييدؼ اعتماد المفيـك المكسع لمطرؼ في دشاركت في المفاكضات إلى جانب الكياف الذم ابـر العؽ
اتفاؽ التحكيـ كالذم يستغرؽ إلى جانب مف كضع العقد الشركات األخرل المرتبطة بو اقتصاديا إلى 

 المنفذ عميو فقياـ المسؤكلية التضامنية فيما بيف أعضاء المجمعات مثؿ ما ىك األمر مثبل مبلئةضماف 
بالنسبة لمختمؼ الفركع التابعة لشركة ما تككف أقدر مبلئة عمى تسديد القيمة النقدية الناتجة عف تعكيض 

الضرر حيث ذىب اتجاه مف الفقو إلى تكسيع نطاؽ مفيـك الطرؼ ليشمؿ ىذه اليياكؿ المرتبطة فيما 
ف كانت مف الناحية القانكنية مستقمة عف بعضيا البعض، كما ىك الشأف بالنسبة  بينيا ارتباطا اقتصاديا كا 

فإذا قامت أحد الشركات المنتمية إلى ىذا المجمع " GROUPR DE SOCIETES"لمجمعات الشركات 
يسرم اتفاؽ التحكيـ في ىذه الحالة عمى الشركات األخرل المنتمية إلى ؼبإبراـ عقد يتضمف اتفاقية تحكيـ 

 كذلؾ كيعتمد عمى ىذا التفسيرنفس المجمع، كما ىك الشأف مثبل بالنسبة لمجمع سكنطراؾ الجزائرية، 
عندما تبـر الشركة األـ اتفاقية تحكيـ بشأف مدل سرياف ىذا االتفاؽ عمى باقي فركع  الشركة اآلخريف أك 

. العكس

إف اعتماد المفيـك المكسع لمطرؼ في اتفاقية التحكيـ أمر في غاية الصعكبة ألنو يقع بيف متناقضيف إذا 
نظرنا لؤلمر نظرة قانكنية بحتة، فإنو يفترض تمتع كؿ شركة بشخصية قانكنية مستقمة عف الشخصية 

القانكنية لباقي الشركات المنتمية إلى نفس المجمكعة، كىك ما ينطبؽ بالنسبة لعبلقة الشركات الفرعية مع 
الشركة األـ أك فيما بينيا كعمى ىذا فكؿ شركة تمتـز فقط بما أبرمتو مف اتفاقيات تحكيـ عمبل بمبدأ تمبية 

.   105آثار العقد
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ذا نظرنا لمعبلقة االقتصادية التي تربط بيف الشركة األـ بفركعيا مثبل نجد أف ىناؿ تبعية اقتصادية تامة  كا 
ليا، ألنيا مجرد كسيمة لتحقيؽ إستراتيجية المجمكعة أك الشركة األـ، كفي بعض األحياف الشركات الفرعية 
تمضي العقكد بما فييا اتفاقية التحكيـ بناءا عمى تعميمات كتكجييات الشركة األـ أك المجمكعة ككؿ، فنجد 
ذا كاف ذلؾ بصفة  أف الشركة األـ أك المجمكعة في حقيقة األمر ىي مف يتفاكض كيمضي العقد كينفذه كا 

. 106مستترة

بناءا عمى ما سبؽ حاكؿ المحكمكف في مجاؿ التجارة الدكلية التكفيؽ بيف األمريف المتناقضيف، حيث 
اعتبركا أف األصؿ ىك اعتماد النظرة أك التفسير القانكني الذم يقـك عمى تكريس مبدأ تمبية العقد كبالتالي 

اعتماد المفيـك الضيؽ فبل تمتـز شركة باتفاؽ التحكيـ الذم أبرمتو شركة أخرل تنتمي معيا إلى نفس 
تبني المفيـك المكسع بحيث تمتد أثار العقد لتستغرؽ الشركات األخرل ....... المجمكعة غير أنو يمكف 

إذا ثبت مف الظركؼ المحيطة بيذا العقد كبالنظر إلى الركابط االقتصادية التي تربطيا بيا كىك ما ذىب 
إليو البعض حيث يرل بتغميب فكرة الكحدة االقتصادية المكجكدة كراء فكرة التعدد القانكني لمكحدات 

 كىك نفس االتجاه الذم تبنتو بعض األحكاـ التحكيمية الدكلية، مثبل الحكـ 107المككنة ليذه المجمكعة
 كىك الحكـ الذم يعتبر 108 6519 في القضية رقـ 1991الصادر مف غرفة التجارة الدكلية بباريس سنة 

 في القضية المعركفة بقضية 4131 في القضية رقـ 1982امتداد لمحكـ التحكيمي الصادر سنة 
DOWCHE MICAL  109 كعميو فيمكف تكسيع مفيـك الطرؼ بالنسبة التفاؽ التحكيـ استنادا لمحكميف 

 :السابقيف ليشمؿ الشركات التي لـ تكقع عميو كفقا لمشركط التالية

 التمييز الفعمي أك الضمني لمشركات األعضاء في المجمكعة-

 .المساىمة الفعالة في المفاكضات السابقة إلبراـ العقد المتضمف اتفاؽ التحكيـ-

 .أف تككف ىذه الشركات معنية بيذا العقد كبالمنازعات التي يمكف أف تتمخض عنو-

 :ثار اتفاقية التحكيم بالنسبة لمغيرأ :الفرع الثاني

تقضي قاعدة األثر النسبي لمعقد أف ال تتصرؼ أثاره إال لؤلطراؼ الذيف كقعكه سكاء بالمعنى الضيؽ أك 
 خارج نطاؽ ،ثار اتفاقية التحكيـ باعتبارىا عقداأمتد ت يمكف أف إستثناءالمكسع الذم سبؽ بيانو إال أنو 

صرؼ آثار العقد ف كىذا ما نجده كذلؾ ضمف القكاعد العامة، حيث يمكف أف ت،األطراؼ المكقعيف عمييا
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 و١ٍخ اٌمبْٔٛ عبِؼخ –اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ –أػّبالٌّؤرّو إٌَٛٞ اٌَبكً ػْو " ّوٛ اٌزؾى١ُ ِٚغّٛػخ اٌْووبد " : ػٍٟ ١ٍل لبٍُ - 

 .htpp: / sllouf.uaeu: Arabic- previv:  ِْٕٛه ػٍٝ اٌواث84ٜ إٌٝ 69 ٓ ِٓ 28،29،30/04/2008اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح أ٠بَ 
108

  derain yev OBS-sous sentence rendu en 1991 dqns l affaires n 6519 J D I 1991.p 1069:  أٔظوٌإلٛالع ػٍٝ اٌؾىُ-  
109

. 49أظو رؼ٠ٍٛذ وو٠ُ اٌّوعغ اٌَبثك ٓ -  



57 
 
 

لى  حيث يثكر التساؤؿ بخصكص اتفاقية التحكيـ كمدل 110 الخاص الخمؼلعاـ، ك الخمؼ اإلى المكقعيف كا 
امتداد أثارىا لممدينيف المتضامنيف مع المديف الذم كقع االتفاقية أك كفيؿ ىذا األخير، كىؿ تنتقؿ آثار 
االتفاقية في حالة حكالة الحؽ أك حكالة الديف لمشخص المحاؿ إليو كما يطرح التساؤؿ كذلؾ في مدل 

 ىؿ الشركة الجديدة تنتقؿ إلييا آثار اتفاقية التحكيـ ،انتقاؿ آثار االتفاقية في حالة إدماج شركة مع أخرل
 .؟التي أبرمتيا إحدل الشركات المدمجة

 مف القانكف المدني 113 – 111-110 بالنسبة لمقانكف الكطني يمكف الرجكع بيذا الصدد إلى المكاد 
، 252الخ، كالمكاد ....،240، 239ككذلؾ األحكاـ الخاصة بحكالة الحؽ كحكالة الديف ، المكاد 

 بالنسبة لما نصت الحمكؿ فنجد امتداد آثار العقد عف طريؽ  التجارة الدكلية الخ، كعمى صعيد.....254
......*  ضد المخاطر السياسية عمى غرار ما اإلستثمارعميو االتفاقيات الثنائية المتعمقة بضماف 

أما بالنسبة لقرارات التحكيـ في ىذه المسائؿ ففي بداية األمر التزمت بتطبيؽ األثر النسبي التفاقية التحكيـ 
 اتجاه آخر في ىر إال أف ظ111صا العاـ كالخكخمفيـ كقع عميوإال لمفبحيث ال يتعدل اتفاؽ التحكيـ 

 لمقضاء الفرنسي بالنسبة لشرط التحكيـ حيث جاء في حكـ حديث لمحكمة النقض ما معناه أف 112التحكيـ
شرط التحكيـ ال ينشئ التزامات عمى عاتؽ المنتفع سكاء الحقكؽ دكف أف يترتب عميو التزامات كقد استنتج 

الفقو مف ذلؾ إمكانية اشتراط شرط التحكيـ لمصمحة الغير المنتفع بو كعمى ىذا األساس يمكف لمغير 
 كىك ما يكافؽ الحكـ الكارد في نص المادة  113المتفؽ بشرط التحكيـ أف يتمسؾ بالشرط دكف االلتزاـ بو 

 مف القانكف المدني حسب رأينا حيث أجازت أف يمتد أثر العقد عمكما إلى الغير إذا تعمؽ األمر 113
باكتسابو حقكؽ كمنعت أف تمتد إليو االلتزامات المكجكدة في العقد الذم يكقعو، كعميو نرل أنو إذا تعمؽ 

ريؽ الحمكؿ بأم شكؿ مف طاألمر بأف كاف الغير ىك مف يتمسؾ باتفاؽ التحكيـ الذم آؿ إليو عف 
األشكاؿ فبل يمكف لمطرؼ الثاني أف يدفع في مكاجيتو بأنو يعتبر مف الغير كال يحؽ لو التمسؾ باتفاؽ 
التحكيـ ألف األمر ىنا يتعمؽ بانتقاؿ الحؽ إليو بمكجب اتفاقية التحكيـ، أما في الحالة العكسية كالتي 

يتمسؾ فييا الخصـ بالتزاـ خصمو الذم لـ يكقع اتفاقية التحكيـ كالتي آلت إليو عف طريؽ الحمكؿ فيشترط 
كاء مكافقتو الصريحة أك الضمنية حسب األحكاؿ ككفقا لما يقتضيو مبدأ حسف النية في سفي ذلؾ 

المعامبلت فإذا كاف يفترض عممو بآثار انتقاؿ اتفاؽ التحكيـ إليو مثبل كما ىك الشأف بالنسبة لحالة دمج 
الشركات كغيرىا فبل يستطيع أف يحتج في مكاجية الطرؼ اآلخر بأنو ليس ىك مف كقع معو اتفاقية 

التحكيـ عمى أساس أنو يفترض عممو بذلؾ قببل عند إعداد الدراسة القانكنية لعممية الدمج كما يترتب عنيا 
   .مف آثار

                                                           
110

.  اٌغيائوٞ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّل113ٟٔ-109-108أظو اٌّبكح -  
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  : تنظيم التحكيم التجاري الدولي:الفصل الثالث

 المشرع الجزائرم تنظيـ التحكيـ التجارم الدكلي في القسـ الثاني مف الفصؿ السادس الخاص تناول
 مختمؼ المسائؿ المتعمقة بتنظيـ  الى في ىذا القسـتطرؽباالحكاـ الخاصة بالتحكيـ التجارم الدكلي حيث 

 ثـ تحديد القكاعد الخاصة بسير الخصكمة ،التحكيـ التجارم الدكلي انطبلقا مف تشكيؿ محكمة التحكيـ
ك عميو ك عمى ضكء ىذه المسائؿ , التحكيمية ثـ تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع

ىك مقرر في القانكف كفقا لماسنتناكؿ فيما يمي دراسة االحكاـ الخاصة بتنظيـ التحكيـ التجارم الدكلي 
. الجزائرم

 : تشكيل محكمة التحكيم:المبحث االول

 1042 ك 1041لمسائؿ المتعمقة بتشكيؿ محكمة التحكيـ في نص المادتيف ؿ المشرع الجزائرم تطرؽ
الذيف ترؾ ليـ حرية االختيار الكاممة في اعتماد القكاعد الخاصة ،حيث جعؿ االمر في يد االطراؼ 
ا سمح بالمجكء الى القضاء لطمب المساعدة في تعييف المحكـ اك ءناتثبتعييف المحكـ ك المحمكيف ك اس

المحكميف ك عميو سكؼ تتناكؿ ىذا المبحث في مطمبيف تخصص االكؿ منيما الى تشكيؿ محكمة 
التحكيـ مف قبؿ االطراؼ اما المطمب الثاني فسكؼ تتناكؿ فيو التشكيؿ الذم يككف بمساعدة القضاء 

. كطنياؿ

   : تشكيل محكمة التحكيم من قبل االطراف:المطمب االول

 يمكف لبلطراؼ مباشرة اك بالرجكع الى نظاـ " عمى ما يمي 1041نصت الفقرة االكلى مف نص المادة 
 ".تعييف المحكـ اك المحكميف اك تحديد شركط تعيينيـ ك شركط عزليـ اك استبداليـ, تحكيـ

ك قبؿ ذلؾ ,  عمى ضكء نص ىذه الفقرة نتناكؿ المسائؿ المتعمقة بتشكيؿ محكمة التحكيـ مف قبؿ االطراؼ
نشير الى اف تشكيؿ محكمة التحكيـ حسب ما جاء في نص الفقرة ال يتعمؽ فقط بتعييف المحكميف بؿ 

ؿ المتعمقة ئاسؿ دراسة جميع الــك عميو سكؼ نج, يستغرؽ كذلؾ المسائؿ المتعمقة بعزليـ اك استبداليـ
 اك (فرع اكؿ)بتعييف المحكميف ك عزليـ ك استبداليـ مف قبؿ االطراؼ سكاء في اطار التعييف الحر

. (فرع ثاني)التعييف المؤسساتي

  ( التعيين المباشر) التعيين الحر :الفرع االول 
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 :يمكف لبلطراؼ تعييف المحكـ اك المحكميف مباشرة في اتفاقية التحكيـ ك التعييف المباشر يتخذ صكرتيف

 : التعيين باالسماء و االلقاب :أوال 

 في ىذه الصكرة يتكلى االطراؼ تعييف المحكـ اك المحكميف باالسـ ك المقب أم يككف التعييف دقيقا في  
 اال ، نشب نزاع بيف الطرفيف ال يمكف المجكء الى محكـ اخر مف غير الذم تـ تعيينواذا ك   ،ىذه الحالة

.  انو اصبح قاببل لمرد اك االستبداؿ عمى ما سياتي بيانو الحقالكاذا كاف ىناؾ سبب كجيو كما 

ية فيمكف ع اما اذا كانت التشكيمة جما،ار المحكـ مف قبؿ االطراؼمك اذا كانت التشكيمة احادية فيتـ اخت
تحديد اسماء المحكميف الثبلثة في اتفاقية التحكيـ كما يمكف االكتفاء بذكر المحكـ المعيف مف قبؿ كؿ 

ك في حالة اعتماد التشكيمة الجماعية مف قبؿ , طرؼ ك يترؾ امر تعييف المحكـ المرجح لممحكميف
ك ذلؾ مف اجؿ تفادم الكقكع في فخ تساكم ،را لمتشكيمة تاالطراؼ فانو يتكجب عمييـ اعتماد عددا ك

ك ليذا اكجب المشرع الجزائرم في نص , اصكات المحكميف عند فصميـ في المنازعة المطركحة اماميـ
ىذا كقد اكجب ,  االطراؼ التشكيمة الجماعية لمحكمة التحكيـختار اعتماد عدد فردم اذا ا1017المادة 

 3الصفحة /  نتانكليا فيما يمي المشرع الجزائرم مراعاة بعض الشركط عند تعييف المحكـ

 :المتمتعين بحقوقيم المدنية  ان يكون المحكم من االشخاص الطبعيين(أ

اشترط المشرع الجزائرم اف يتـ تعييف المحكـ مف بيف االشخاص الطبيعييف المتمتعييف بحقكقيـ المدنية 
فبل يككف بو عارض مف عكارض االىمية ك ال يككف محركما مف ممارسة حقكقو المدنية بسبب تعرضو 

 إ، حيث نصت عمى مايمي ـ.ا. ؽ1014ك ىذا استنادا لنص الفقرة االكلى مف المادة , الى عقكبة ما
 "التسند ميمة التحكيـ لشخص طبيعي اال اذا كاف متمتعا بحقكقو المدنية"

اما اذا اتفؽ االطراؼ عمى تعييف شخص معنكم ليتكلى ميمة التحكيـ فيتكلى ىذا االخير تعييف عضك اك 
 . بصفة محكـ - االشخاص الطبعييف-، اكثر حسب الحالة مف اعضائو

كنشير بيذا الصدد الى اف اسناد االطراؼ ميمة التحكيـ الى شخص معنكم ال يقصد بو حالة المجكء الى 
ك انما يقصد بو ،  الف ىذا االخير لو نظامو القانكني الخاص بو عمى ما سياتي بيانو،التحكييـ المؤسساتي

حالة اختيار شخص معنكم معيف ليتكلى الفصؿ في النزاع القائـ اك الذم يمكف اف يقـك بيف األطراؼ ك 
بصفة - االشخاص الطبعييف– في ىذه الحالة يتكلى الشخص المعنكم تعييف كاحد اك اكثر مف اعضائو 

محكـ حسب مقتضيات النظاـ الداخمي ليذا الشخص المعنكم فقد يككف ذلؾ مف صبلحيات المدير اك 
ك ،الخ ... ك قد يككف مف صبلحيات مجمس االدارة اك مكتب الجمعية،الخ...المسير اك رئيس الجمعية

ـ حؾىذا خبلؼ التحكيـ المؤسسات الذم نجد اف الظاـ الداخمي لييئات التحكيـ تخكؿ االطراؼ اختيار الـ
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 حسب ك المحكميف مف ضمف القائمة االسمية سكاءا المعتمدة مف قبؿ ىذه الييئات اك خارج القائمة أ
ك في غياب ذلؾ يتكلى رئيس ىذه الييئة تعييف محكـ اك محكميف مف بيف االسماء المكجكديف في الحالة 

  1114القائمة  المعتمدة مف طرؼ الييئة 

ك ىناؾ بعض المراكز المتخصصة في التحكيـ مف ال تجيز العضاء مجمسيا ك لجانيا اك المدير 
  115المركزاف يككف محكما لنظر أم نزاع معركض عمى المركز

 :االستقاللية والحياد (ب 

حالة كاقعية قكاميامجمكعة نت العكتمؿ كالظركؼ التي يجب تكافرىا حتى : "عرؼ البعض الستقبللية بأنيا
ك قد عرفتو محكمة 116"ينأل القاضي اؿ المحكـ بنفسيفي اداء ميمتو عف تبعيتو لممحتكـ الذم اختاره

عدـ ارتباط المحكـ بأم رابطة تبعية خصكصا بأطراؼ النزاع اك الدكلة كعدـ :"استئناؼ القاىرة بأنو 
كجكدركابط مادية أك ذىنية تتنافى مع استقبلليتو بحيث تشكؿ خطرا يؤكد الميؿ الى جانب أحد اطراؼ 
التحكيـ ، كمف ىنا فإنو يتنافى مع استقبلؿ المحكـ اف يككف لديو مصالح مادية مشتركة اك ارتباطات 
مالية مع مف طرفي الخصكمة المعركضة عميو أك اذا كاف المحكـ ينتظر مف أحد االطراؼ ترفيعا أك 
ترقية أك يككف خاضعا لتأثيره أك تكجييو أك يككف خاضعالتأثير كعد أك كعيد منو كأف يباشر تقديـ 

استشارات أك مساعدة فنية الحد أطراؼ النزاع مقمبؿ أجر أثناء سير اجراءات التحكيـ أك يعمؿ مستشارا 
بمقابؿ لشركة تابعة لمشركة الفابضة التي يتبعيا أحد أطراؼ التحكيـ،أك إذا تـ تعيينو كمستخدـ لدل أحد 

 117"اطراؼ التحكيـ في اليـك التالي الصدار الحكـ التحكيـ
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إذا لـ يتـ تككيف المحكمة خبلؿ   "-اتفاقية كاشنطف- ( icsid  ) مف النظاـ الداخمي لمركز الدكلي لفض منازعات االستثمار 38مادة  رٕٔ 
أك فى أم ميمة أخرل يكافؽ عمييا  (36) يكما مف تاريخ اإلخطار بتسجيؿ الدعكل المرسؿ مف السكرتير العاـ طبقا لمفقرة الثالثة مف المادة 90

الطرفاف يقـك الرئيس تمبية لرغبة أل مف الطرفيف كبعد التشاكر معيما بقدر اإلمكاف بتعييف المحكـ اك المحكميف الذيف لـ يعينكا بعد كال يجكز 
لممحكميف المعينيف مف قبؿ الرئيس طبقا لنصكص ىذه المادة أف يككنكا مف بيف رعايا الدكؿ المتعاقدة التى تشكؿ طرفا فى النزاع أك أف يككنكا مف 

 .الدكؿ المتعاقدة التى يككف أحد رعاياىا طرفا فى النزاع
 38)ال يجكز تعييف المحكميف مف خارج القائمة إال فى الحالة التى يقـك فييا الرئيس بالتعييف كفقا لنص المادة  :  عمى ما يمي 40مادةكتنص اؿ

 14ينبغى أف يتصؼ المحكـ كالمحكمكف المعينيف مف خارج القائمة بالصفات التى تنص عمييا الفقرة األكلى مف المادة 
 

115
ال٠غٛى ٌؼٚٛ اٌّغٌٍ أٚ اٌؼٚٛ فٟ ٌغبْ اٌّووي أٚ اٌّل٠و أٚ : " ػٍٝ ِب ثٍٟ  لمركز دبي لمتحكيـ الدكلي  مف النظاـ االساسي23رٕٔ اٌّبكح  

 "أٞ ِٓ ِٛظفٟ اٌّووي أْ ٠ىْٛ ِؾىّب ٌٕظو أٞ ٔياػّؼوٚٗ ػٍٝ اٌّووي ٍٛاء وبْ ِؾىّب فوكا أٚ هئ١َبأٚ ػٚٛ فٟ ١٘ئخ رؾى١ُ

 27 السنة 450الجريدة الرسمية العدد - حككمة دبي,  المتضمف اعتماد النظاـ االساسي المركز دبي لمتحكيـ الدكلي2019 لسنة 17 المرسـك رقـ 
 .2019 مام 02ق المكافؽ 1440شعباف 

116
 .705، اٌطجؼخ االٌٚٝ 2004ٓٚاٌلافٍٟ ،رٕظ١و ٚرطج١ك ِمبهْ ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ  اؽّل ػجل اٌىو٠ُ ٍالِخ ،لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ 

117
  2007لبْٔٛ اٌزؾى١ُ فٟ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك ِْٕأح اٌّؼبهف :  ِْبه ا١ٌٗ ِؤٌف فزؾٟ ٚاٌٟ 2004-03-03ق ٚعٍَخ 120ٌَٕخ 1اٌلػٜٛ هلُ 

ٌَٕخ /75 فٟ اٌلػٜٛ هلُ 18/05/2009أظو وناٌىبٌؾىُ اٌٖبكه ِٓ ٔفٌ اٌّؾىّخ اٌلائوح اٌزغبه٠خ عٍَخ . 249ا247ٌٝاٌطجؼخ االٌٚٝ ٓ 

 ؽىُ ٕبكه ِٓ ِؾىّخ اٍزئٕبف اٌمب٘وح اٌلائوح اٌزغبه٠خ ِْٕأح اٌّؼبهف ِٖو  . 2010ٓ239اٌؼلك اٌَبكً  (ث١وٚد)ق ِغٍخ اٌزؾى١ُ 125
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خمك الذىف مف جانب المحكـ مف أم ميؿ أك تعاطؼ مسبؽ مع كجية نظر احد أطراؼ " أما الحياد فيك 
الخصـك في النزاع الذم سيفصؿ فيو ،بحيث يجمس المحكـ عمى مائدة التشاكر خاؿ الذىف اال مف حسف 

 118"اداء كظيفتو القضائية بصرؼ النظر عف الطريقة التي تـ بيا تعيينو 

 يشترط في الشخص الذم يتـ تعيينو اف يككف حياديا كمستقبل عف اطراؼ النزاع ، حتى اذا كانت 
التشكيمة جماعية ايف يقكـ كؿ طرؼ بتعييف محكـ مف قبمو فإف ىذا االخير يجب اف يباشر الجمسات 

التحكيمية بصفتو محكما مستقبل يدرس النزاع انطبلقا مما يحدده القانكف الكاجب التطبيؽ مراعيا في ذالؾ 
تحقيؽ العدالة كلك كاف االمر في غير صالح الطرؼ الذم عينو ، كقد اشترط المشرع الجزائرم في 

 ؽ إ ـ إ عندما جعمت عدـ االستقبللية سببا 1016المحكـ اف يككف مستقبل كىذا ما يفيـ مف نص المادة 
يجيز لبلطراؼ طمب رد المحكـ كتتحقؽ عدـ االستقبللية خاصة اذا كانت لممحكـ مصمحة تربطو  مع 

احد اطراؼ النزاع ميما كانت طبيعة ىذه المصمحة اك كجكدعبلقة اقتصادية بينيما كأف يككف شريكا اك 
كاحد مف  اطراؼ النزاع سكاء كيممؾ اسيـ لدل شركة طرؼ في النزاع ، أك تكجد عبلقة قرابة بيف المحكـ 

 مف قكاعد التحكيـ الخاصة بغرفة التجارة الدكلية فقد نصت 11مباشرة أك عف طريؽ كسيط ، اما المادة 
  . 119صراحة عمى ىذا الشرطيف

  :قبول المحكم او المحكمون بالميمة المسندة الييم (ج  

:  نصت عمى مايمي  مف قانكف االجراءات المدنية ك االدارية حيث 1015 ك ىذا ما نصت عميو المادة 
 فاف لـ ، " يعد تشكيؿ محكمة التحكيـ صحيحا اال اذا قبؿ المحكـ اك المحكمكف بالميمة المسندة الييـال"

كلكف , يقبؿ بيذه الميمة يقبؿ ىذا االخير القياـ بميمة التحكيـ كجب عمى االطراؼ استبدالو بمحكـ اخر
فصؿ في النزاع المطركح قد يستنتج القبكؿ بصفة ضمنية مف قبؿ المحكـ اذا باشر اجراءات التحكيـ ك 

 مف القكا عد الخاصة بغرفة 11امامو ، كنجد الشرط نفسو منصكص عميو في المادة الحادية عشر 
يكقع المحكـ المحتمؿ قبؿ تعيينو أك : "في فقرتيا الثانية حيث نصت عمى ما يمي icc)   )التجارة الدكلية

 ...."تأكيده ، اقرارا يبيف قبكلو
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 149 2010ٓأؽّل ّوف اٌل٠ٓ اٌّوّل اٌٝ لٛاػل اٌزؾى١ُ  ٛجؼخ ٔبكٞ اٌمٚبح  ِٖو ،اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ  

 

 

 

 

 
119

ػٕلِب ٠زج١ٓ ِٓ اٌظوٚف ّجٙخ ِْوٚػخ  فٟ  (3...٠غٛى هك اٌّؾىُ فٟ اٌؾالد اٌزب١ٌخ : " ق إ َ إ اٌغيائوٞ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 1016رٔ اٌّبكح  

 ". اٍزمال١ٌزٗ ال ١ٍّب ثَجت ٚعٛك ٍِٖؾخ أٚ ػاللخ الزٖبك٠خ أٚ ػبئ١ٍخ ِغ اؽل االٛواف ِجبّوح أٚ ػٓ ٛو٠ك ١ٍٜٚ

٠زؼ١ٓ ػٍٝ وً ِؾىُ أْ ٠ىْٛ ٚأْ ٠ظً ِؾب٠لا :"  ػٍٝ ِب ٠ٍٟ) (icc ِٓ لٛاػل اٌزؾى١ُ اٌقبٕخ ثغوفخ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ 11 وّب ٖٔذ اٌّبكح 

  . "َِٚزمال ػٓ االٛواف اٌّؼ١ٕخ ثبٌزؾى١ُ 
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 مف االشخاص  المحكمكفالمشار الييا سابقا بخصكص اف يككفااللزامية   القانكنيةفباالضافةالى الشركط
 كذلؾ اف تتكفر يجب ، ك قبكليـ الميمة المسندة الييـ كاالستقبللية ،,الطبعييف المتمتعيف بحقكقـ المدنية

 المتفؽ عمييا بخصكص المؤىبلت التي يجب اف يتمتع بيا المحكـ كاالتفاؽ مثبل  كالشركط فييـ الصفات
 مف ، أك اشتراط اف يككف مف رجاؿ القانكفأك ،عمى اشتراط اف يككف متمتعا بخبرة معينة في مجاؿ معيف

الخ ... ك اتقاف المغة التي حرر بيا العقدأجنسية محايدة 

 : التعيين بالشروط و الصفات :ثانيا

 يمكف لبلطراؼ تعييف المحكـ اك المحكميف المشكميف لمحكمة التحكيـ بالشركط ك الصفات ال بذكر 
اسماءىـ ك القابيـ ك في ىذه الحالة يضع االطراؼ الشركط ك الصفات التي يتكجب تكفرىا في المحكـ 
الذم يتـ المجكء اليو لمفصؿ في النزاع الذم يمكف اف يثكر بيف االطراؼ اك النزاع القائـ بينيا ك في ىذه 

ك اال كاف ذلؾ , لمحكـ الشركط ك الصفات المتفؽ عميياعند تعيينو ؿطرؼ  كؿ الحالة يجب اف يحتـر 
.  سببا لطمب استبدالو مف قبؿ الطرؼ

 . التعيين النظامي: الفرع الثاني

فيما يتعمؽ بتشكيؿ     يمكف األطراؼ اختيار النظاـ الخاص بييئة أك مركز دائـ متخصص في التحكـ
ذلؾ أف ىذه الييئات المتخصصة تعد مسبقا ،محكمة التحكيـ، كبيذه الطريقة تسيؿ األمر عمى األطراؼ 

تظـ أسماء المحكميف المعتمديف لدييا، بعد انتقائيـ كفقا لمعايير خاصة كاالختصاص كالكفاءة كالنزاىة 
 120. الخ...

 ك نشير بيذا الخصكص إلى أف دكر مراكز التحكيـ يبقى تكميمي فيما يتعمؽ بتشكيؿ ىيئة التحكيـ، ذلؾ 
أف األمر يبقى دائما حاضعا إلرادة أطراؼ اختيار المحكميف المدرجيف في القكائـ الخاصة كالمعتمدة  مف 

مييف إذا ؾا تتدخؿ ىذه المراكز في المساعدة عمى تعييف المحكـ أك المحءاثفطرؼ ىذه المراكز، كاست
اقتضت الحاجة ذالؾ، كىذا ما ىك منصكص عميو في األنظمة الداخمية المسيرة ليذه الييئات كالمراكز 

 الذم ICSID ستثمار النظاـ الخاص بالمركز الدكلي لفض منازعات اال: الدائمة، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ
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ككف األشخاص عندما : "  مف النظاـ الداخمي لمركز تسكية منازعات االستثمار  المنشأ بمكجب اتفاقية كاشنطف عمى ما يمي 14رٕٔ اٌّبكح
المعينكف لمخدمة فى الييئة عمى قدر عظيـ مف األخبلؽ كأف يككف معترفا بكفاءتيـ فى مجاؿ القانكف كالتجارة كالصناعة كالماؿ بحيث يمكف 

االعتماد عمييـ فى ممارسة الحكـ عمى األمكر حكما مستقبل كتشكؿ كفاءتيـ فى مجػاؿ القانكف أىمية خاصة فى حالة األشخاص أعضاء ىيئة 
 . التحكيـ

كعندما يقـك الرئيس بتعييف أشخاص لمخدمة فى الييئة يجب أف يبذؿ عبلكة عمى ذلؾ اىتماما كافيا لمتأكد مف أف التمثيؿ فى الييئة يتفؽ مع  -2
 ."المبادئ القانكنية األساسية كاألشكاؿ العامة لمنشاط االقتصادم فى العالـ
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أنشأ بمكجب اتفاقية كاشنطف حيث تتألؼ المحكمة مف محكـ كاحد أك مف عدد مف المحكميف يعينكف طبقا 
ـ ضإلتفاؽ األطراؼ ، كفي حالة عدـ االتفاؽ بيف األطراؼ بشأف عدد المحكميف ك طريقة تعيينيـ ت

 المحكمة فإنو  رئيسالمحكمة ثبلثة محكميف، يعيف كؿ طرؼ محكـ كاحد، أما المحكـ الثالث كالذم ىك
 ، كال يجكز لؤلطراؼ اختيار محكميف  مف خارج قائمة المحكميف  121يعيف باالتفاؽ بيف األطراؼ 
ذا لـ تتشكؿ المحكمة خبلؿ التسعيف ، . المعتمديف مف قبؿ المركز  يكما التالية لبلخطار بتسجيؿ 90كا 

الطالب، يقـك الرئيس بناء عمى طمب الخصـ صاحب المحكمة في التسجيؿ كبقدر اإلمكاف بعد التشاكر 
مع األطراؼ بتعيف المحكـ أك المحكميف، كفي ىذه الحالة يجب أف ال يككف المحكـ مف رعايا دكلة طرؼ 

.  في النزاع، أك الدكلة التي يككف أحد رعاياىا طرؼ في النزاع

 فقد أقر أحكاما مشابية حيث أنو منح -االكنستراؿ - الدكلي    أما القانكف النمكذجي لمتحكيـ التجارم
 التشكيمة جماعية إذا كانت ؼ، كفي غياب االتفاؽ،ميف باتفاقيماؾلمطرفيف الحرية الكاممة في تعييف المح

يعييف كؿ كاحد مف الطرفيف محكما ، كيقـك األخيراف بتعييف المحكـ الثالث سكاء تعمؽ األمر بتعييف 
.  المحكميف أك عزليـ كاستبداليـ كحتى ردىـ

 يكما المكالية لتسممو الطمب أك 30  ك إذا لـ يقـ أحد األطراؼ بتعييف المحكـ الخاص بو خبلؿ الثبلثيف 
إذا لـ يقـ المحكماف بتعييف المحكـ الثالث خبلؿ نفس المدة كجب المجكء إلى االستعانة بالقضاء الكطني 

.  لتعييف المحكـ

    أما إذا كانت التشكيمة تتككف مف محكـ فرد كلـ يستطيع الطرفاف الكصكؿ إلى إتفاؽ بشأنو كجب عمى 
  122.نيق األمر طمب مساعدة القضاء الكطىـمف م

    كما أنو كبناء عمى النظاـ الداخمي لغرفة التجارة الدكلية، فيجب أف تشكؿ ىيئة التحكيـ مف محكـ 
كاحد  أك ثبلثة محكميف حسب الحالة كبتعييف عمى األطراؼ في حالة عدـ اتفاقيـ عمى عدد المحكميف 

  يكما عف تسمميـ االخطار كفي حالة عدـ تعيينيـ لممحكـ تتكلى15مسة عشر ختعييف محكما خبلؿ 
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 يكما مف تاريخ اإلخطار بتسجيؿ الدعكل المرسؿ 90إذا لـ يتـ تككيف المحكمة خبلؿ :  ِٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌٍّووي ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 38 رٕٔ اٌّبكح   
أك فى أم ميمة أخرل يكافؽ عمييا الطرفاف يقـك الرئيس تمبية لرغبة أل مف الطرفيف كبعد  (36)مف السكرتير العاـ طبقا لمفقرة الثالثة مف المادة 

التشاكر معيما بقدر اإلمكاف بتعييف المحكـ اك المحكميف الذيف لـ يعينكا بعد كال يجكز لممحكميف المعينيف مف قبؿ الرئيس طبقا لنصكص ىذه المادة 
 ..أف يككنكا مف بيف رعايا الدكؿ المتعاقدة التى تشكؿ طرفا فى النزاع أك أف يككنكا مف الدكؿ المتعاقدة التى يككف أحد رعاياىا طرفا فى النزاع

122
ٌٍطوف١ٓ ؽو٠خ االرفبق ػبٜ االعواء اٌٛاعت ارجبػٗ فٟ : "... ػٍٝ ِب٠ٍٟ  ِٓ لبْٔٛ الَٚٔزواي إٌّٛمعٟ ٌٍزؾى١ُ اٌزغبهٞ 11اٌّبكح   رٕٔ  

ف١غٛىألٞ ِٓ اٌطوف١ٕأْ ٠طٍت ِٓ اٌّؾىّخ أٚ اٌٍَطخ األفوٜ :......فئْ ٌُ ٠ىٛٔب ارفمب ػٍٝ ماٌه ٠زجغ االعواء اٌزبٌٟ ....رؼ١١ٓ اٌّؾىُ اٚ اٌّؾى١ّٓ

:  ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 6ٚرٕٔ اٌّبكح ......" اْ رزقن االعواء االىَ ِبٌُ ٠ٕٔ االرفبلبٌقبٓ ثئعواءاد اٌزؼ١١ٓ ػٍٝ ١ٍٍٚخ أفو6ٜاٌَّّبح فٟ اٌّبكح 

رؾلك وً كٌٚخ رٖله ٘نا اٌمبٔٛٔبٌّٕٛمعٟ ،اٌّؾىّخأٚ اٌٍَطخ  ......11ِٓ اٌّبكح  (4)ٚ (3)رزٌٛٝ اكاء اٌٛظبئف اٌّْبه ا١ٌٙب فٟ اٌفمور١ٓ "....

 ِٕٙب ٚظ١فخ اٌَّبػلح فٟ رؼ١١ٓ اٌّؾى١ّٓ." األفوٜ ػٕلِب ٠ْبه اٌٝ رٍه اٌٍَطخ فٟ ماٌه اٌمبْٔٛ ، اٌّقزٖخثأكاء ٘نٖ اٌٛظبئف
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 فيجكز لؤلطراؼ االتفاؽ عمى بتشكيمة أحادية إذا تعمؽ األمر ؼمحكمة غرفة التجارة الدكلية التعييف،  
 يكما مف تسمميـ الطمب الذم تقدـ بو 30ق مف قبؿ محكمة الغرفة خبلؿ ثبلثيف ثبيتتسمية محكـ قصد ت

إذا اتفؽ األطراؼ عمى تشكيمة ك  األمانة العامة لمغرفة، نحياالمدعي أك خبلؿ الميمة اإلضافية التي قد تـ
ذا لـ يعييف أحد ثبيىدؼ تبثبلثية يعيف لكؿ طرؼ محكـ خاص بو في الطمب كفي الرد عمى التكالي  تو كا 

األطراؼ محكما تقـك المحكمة التابعة لمغرفة بالتعييف كما تقكـ ىذه األخيرة بتعييف المحكـ الثالث كالذم 
سكؼ يتكلى رئاسة ىيئة التحكيـ ما لـ يكف األطراؼ قد اتفقكا عمى إجراء آخر لتعيينو ففي ىذه الحالة إذا 
لـ يؤدم اإلجراء المتفؽ عميو بيف األطراؼ إلى تسمية المحكـ الثالث الذم يرأس الييئة التحكيمية خبلؿ 

 ثبليف يكما مف تاريخ تعييف أك تثبيت المحكميف اآلخريف أك خبلؿ أم مدة متفؽ عمييا بيف األطراؼ 30
.   أك محددة مف محكمة الغرفة تعيف ىذه األخيرة المحكـ الثالث

كفي حالة عدـ قدرة األطراؼ عمى االتفاؽ عمى طريقة تشكيؿ ىيئة التحكيـ عمى ما سبؽ بيانو ، تتكلى 
.  123حيادىـمحكمة الغرفة تعييف جميع أعضاء ىيئة التحكيـ مع مراعاة إستقبلليتيـ ك 

عزل المحكمين و ردىم و استبداليم :الفرع الثالث

كقد يككف ذلؾ  ,  ذكرىاالسابؽنشير اكال الى اف استبداؿ المحكـ يخضع لنفس الشركط المتعمقة بالتعييف ا
 كقد يككف ذلؾ بسبب عزؿ المحكـ اك ،سبب كفاة المحكـ  اك فقدانو اىميتو اك رفضو اداء ىذه الميمةب
. رده

 :عزل المحكم:أوال 

  كالمتمثمة عادة في عدـ قيامو بااللتزامات يمكف لمطرفيف عزؿ المحكـ بناءا عمى سبب جدم ك مشركع 
الممقات عمى عاتقو بمناسبة قبكلو القياـ بميمة التحكيـ مثؿ  عدـ القياـ أك التأخر دكف مبرر مقبكؿ في 

الخ فيذه االسباب كغيرىا ....مباشرة االجراءات الخاصة بالتحكيـ ، أك اخبللو بااللتزاـ بكاجب السرية
ىـ تمطالبتككف مكجبة لطمب عزؿ المحكـ، كاذا تـ عزؿ المحكـ دكف سبب جدم كمشركع فيمكنو 

. بالتعكيض عف االضرار التي لحقت بو نتيجة العزؿ التعسفي

 بؿ يشترط اف يككف ذلؾ اما باتفاؽ ،كال يمكف الحد االطراؼ اف يقرر عزؿ المحكـ مف تمقاء نفسو
االطراؼ اك بناءا عمى حكـ قضائي في حالة عدـ التكصؿ الى اتفاؽ عمى ذلؾ مف قبؿ االطراؼ حتى ك 

ذلؾ اف المحكـ ,اف كاف الطرؼ ىك مف قاـ بتعييف المحكـ بارادتو المنفردة في حالة التشكيمة الجماعية 
بعد تعيينو ك قبكلو الميمة المسندة اليو يصبح مستقبل تماما عف الطرؼ الذم عينو ك ليذا نجد اف 
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 "ّبهح ا١ٌٗالٍجك ا" ِٓ ٔظبَ لٛاػل اٌزؾى١ُ ٌغوفخ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ 15, 14، 13، 12 أٔظو اٌّٛاك  
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المشركع الجزائرم اشترط مكافقة جميع االطراؼ لعزؿ المحكميف في حالة تقرر تمديد اجاؿ التحكيـ في 
ال يجكز عزؿ المحكميف خبلؿ : " ؽ إ ـ إحيث نصت في فقرتيا االخيرة عمى ما يمي 1018نص المادة 

 ".ىذا االجؿ اال باتفاؽ جميع االطراؼ

 :ينرد المحكم: ثانيا 

 نصت عمى ما ا حيث.ـ.ا. ؽ1016المشرع الجزائرم المسائؿ المتعمقة برد المحكـ في نص المادة تناكؿ 
 :يجكز رد المحكـ في الحاالت االتية: " يمي 

 .عندما التتكفر فيو المؤىبلت المتفؽ عمييا بيف االطراؼ-1 

 عندماسبب رد منصكص عميو في نظاـ التحكيـ المكافؽ عميو مف قبؿ االطراؼ-2

عمدما تتبيف مف الظركؼ شبية مشركعة في استقبلليتو السيما بسبب كجكد مصمحة أك عبلقة -3
 .اقتصادية أك عائمية مع احد االطراؼ مباشرة اك عف طريؽ كسيط

 .اليجكز رد المحكـ مف الطرؼ الذم كاف قد عينو أك شارؾ في تعينو إال لسبب عمـ بو بعد التعييف

 .تبمغ محكمة التحكيـ ك الطرؼ االخر دكف تأخير بسبب الرد

في حالة النزاع اذا لـ يتضمف نظاـ التحكيـ كيفيات تسكيتو اك لـ يسع االطراؼ لتسكية اجراءات الرد 
 " ىذا االمر غير قابؿ الم طعف . يفصؿ القاضي في ذالؾ بأمر بناء عمى طمب مف ييمو التعجيؿ

 :باستقراء نص ىذه المادة يتضح لنا اف رد المحكـ يستمـز تكفر شرطيف

 1016ان يتعمق االمر بالحاالت الواردة في نص المادة  (أ

 :  المشرع طمب رد المحكـ بناء عمى الحاالت التاليةزاج حيث ا

 :عندما ال تتوافر فيو المؤىالت المتفق عمييا بين االطراف-1

 ك تثكر ىذه المسائؿ عندما يتـ تعييف المحكميف مف قبؿ االطراؼ بالمؤىبلت ك الصفات عمى ما سبؽ 
بيانو ففي ىذه الحالة يجكز الحد االطراؼ طمب رد المحكـ اذا لـ تكف تتكافر فيو المؤىبلت المتفؽ عمييا 

.  أك اذا طرأ سبب الرد بعد التعييففي اتفاؽ التحكيـ
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كنشير بيذا الخصكص الى انو يجكز لؤلطراؼ طمب رد المحكـ اذا لـ تحتـر الشركط القانكنية السالؼ 
ذكرىا  عند تعيينو متى تـ ابراـ اتفاؽ التحكيـ طبقا لمقانكف الجزائرم كأف لـ يكف متمتعا بحقكقو المدنية 

 .نتيجة ادانتو في جـر معيف

  :عندما يوجد سبب رد منصوص عميو في نظام التحكيم الموافق عميو من قبل االطراف-2

 التحكيـ المؤسساتي فيما يتعمؽ بتعييف المحكـ اك اجراءات التحكيـ  عمى المجكءالىعندما يتفؽ االطراؼ
ففي ىذه الحالة يطبؽ النظاـ الخاص بمركز التحكيـ المشار اليو فيما يتعمؽ بحاالت الرد المعتمدة في ىذا 

. 124النظاـ 

 : المحكم و حيادهة بشبية مشروعة في استقالليتبينعندما يت3-

 ك تو تبييف الحد االطراؼ كجكد شبية مشركعة تحكؿ دكف ضماف استقبلليمتى يمكف طمب رد المحكـ 
كما لك كاف يحمؿ جنسية احد اطراؼ الخصكمة اك لو مصمحة معو اك كجكد عبلقة   , تو ك نزاهقحياد

 كقد كافؽ اخذ المشرع الجزائرم بيذا السبب ما ىك معتمد ضمف تنتج عنيا تبعية قانكنية اك اقتصادية لو
. 125قكاعد التحكيـ الخاصة بغرفة التجارة الدكلية
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 : عمى ما يمي -اتفاقية كاشنطف- ( icsid  ) مف النظاـ الداخمي لمركز الدكلي لفض منازعات االستثمار 57مادة  ِضال  رٕٔ اي 

مف المادة  (أ)يستطيع أل مف الطرفيف االقتراح عمى المجنة أك المحكمة تنحية أحد أعضائيا بسبب عدـ تمتعو بالصفات المنصكص عمييا فى الفقرة 
أف يطمب خبلؿ نظر النزاع رد محكـ استنادا عمى أنو غير صالح لمتعييف فى المحكمة طبقا , عبلكة عمى ذلؾ , كألم طرؼ فى التحكيـ  , 14

 . لنصكص القسـ الثاني مف الباب الرابع
 : عمى ما يمي 14تنص المادة 

٠ىْٛ األّقبٓ اٌّؼ١ْٕٛ ٌٍقلِخ فٝ ا١ٌٙئخ ػٍٝ لله ػظ١ُ ِٓ األفالق ٚأْ ٠ىْٛ ِؼزوفب ثىفبءرُٙ فٝ ِغبي اٌمبْٔٛ ٚاٌزغبهح ٚاٌٖٕبػخ ٚاٌّبي  -1

ثؾ١ش ٠ّىٓ االػزّبك ػ١ٍُٙ فٝ ِّبهٍخ اٌؾىُ ػٍٝ األِٛه ؽىّب َِزمال ٚرْىً وفبءرُٙ فٝ ِغـبي اٌمبْٔٛ أ١ّ٘خ فبٕخ فٝ ؽبٌخ األّقبٓ أػٚبء 

 . ١٘ئخ اٌزؾى١ُ

ٚػٕلِب ٠مَٛ اٌوئ١ٌ ثزؼ١١ٓ أّقبٓ ٌٍقلِخ فٝ ا١ٌٙئخ ٠غت أْ ٠جني ػالٚح ػٍٝ مٌه ا٘زّبِب وبف١ب ٌٍزأول ِٓ أْ اٌزّض١ً فٝ ا١ٌٙئخ ٠زفك ِغ  -2

 .ادم فى العالـاٌّجبكا اٌمب١ٔٛٔخ األٍب١ٍخ ٚاألّىبي اٌؼبِخ ٌٍْٕبٛ االلزٔ
 : عمى ما يمي 58مادة  كتنص المادة 

يقـك باقى أعضاء المجنة أك المحكمة حسب االقتراح المعركض بإصدار القرار الخاص باقتراح الرد بشرط عدـ تساكل األصكات أك فى حالة اقتراح 
 .رد مكفؽ أك محكـ كحيد أك اقتراح أغمبية المكفقيف أك المحكميف يككف لمرئيس حؽ إصدار القرار

إذا تقرر أف االقتراح بالرد مبنى عمى أساس سميـ يستبدؿ المكفؽ أك المحكـ المقصكد بالقرار طبقا لنصكص القسـ الثانى مف الباب الثالث أك القسـ 
 .الثانى مف الباب الرابع

 124
يقدـ طمب الرد سكاء استند الى انتفاء الحيدة ": عمى ما يمي  icc مف قكاعد التحكيـ الخاصة بغرفة التجارة الدكلية 14  نصت المادة  

 سبؽ االشارة اليو........" كاالستقبللية أك غير ذالؾ
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 : ان ال يكون المحكم قد اخطر االطراف بسبب الرد (ب

اذا : " ...إ ك التي نصت عمى مايمي .ـ.ا. ؽ1015 الفقرة الثانية مف المادة الحكـ الكارد في بناءا عمى 
 ."عمـ المحكـ أنو قابؿ لمرد، يخبر االطراؼ بذالؾ كاليجكز لو القياـ بذالؾ اال بعد مكافقتيـ 

ك ال ,  فالمحكـ اذا عمـ بسبب مف اسباب الرد عمى ما سبؽ بيانو فانو يتكجب عميو اخطار االطراؼ
 اك ضمنية كما لك قبمك ،سكاء بصفة صريحة, يباشر عممية التحكيـ اال اذا كافؽ االطراؼ عمى ذلؾ

جكز م كعميو ففي ىذه الحالة ال  رغـ اخطارىـ بذالؾ ،,مباشرة اجراءات التحكيـ دكف اثارة المسالة
لرد مف قبؿ المحكـ ك مكافقتيـ ك اذلؾ اف اخطارىـ بسبب , لبلطراؼ التمسؾ بحقيـ بطمب رد المحكـ

،كما أف عمـ  ذلؾ  قرينة عمى سكء نيتيـ كاال اعتبرىـ يسقط حقيـ بطمب الرد فيما بعد ضعدـ اعترا
المحكـ بسبب الرد كعدـ اخطاره لؤلطراؼ بذالؾ يككف مكجبا لقياـ مسؤكليتو المدنية استنادا لنص المادة 

. السالفة الذكر كبناءا عمى القكاعد العامة بيذا الشأف متى احدث ذالؾ ضررا الحد الطراؼ 

 : ان يكون سبب الرد قد ظير او تم العمم بو بعد التعيين (ج

ىذا الشرط يتعمؽ بالحالة التي يشارؾ فييا االطراؼ في تعييف المحكـ سكاء يتعمؽ االمر بالتحكيـ الحر اك 
 فبل يجكز بالتالي ،كؿ االطراؼ تعييف المحكـ مف ضمف القائمة المعتمدةخالتحكيـ المؤسساتي الذم م
الذم عينو كؿ كاحد منيـ اك شارؾ في تعيينو اال اذا ظير سبب الردك استجد  لمطرفيف التمسؾ برد المحكـ

ك بمفيـك المخالفة فاذا تـ رفع , بعد التعييف اك اف الطرفيف لـ يككنا عمى عمـ بسبب الرد عند تعيينيـ اياه
فع الدعكل ك استطاع خصمو اف يثبت ادعكل ترمي الى رد المحكـ بناءا عمى سبب كاف يعممو الطرؼ ر

 إ .ـ.ا.ؽ.  ؽ1016 مف نص المادة 4فانو يككف مكجبا لرفض دعكاه بناءا عمى الفقرة , ذلؾ

 :ارة الرد قبؿ أم دفاع في المكضكع ثكجكب ا( د

يدخؿ طمب رد المحكـ اك المحكميف في المسائؿ المتعمقة باالختصاص الخاص بمحكمة التحكيـ ك عميو 
ارة الدفكع المتعمقة باالختصاص قبؿ أم دفع في ثفانو يجب اإ .ـ.ا. ؽ1044ك استنادا لنص المادة 

 يعد تنازال ،المكضكع ك بمفيـك المخالفة فاف عدـ اشارة ممثؿ ىذا الدفع قبؿ الخكض في مكضكع الزاع
طرؼ الذم تقرر لو حؽ التمسؾ بو ك مكافقة ضمنية منو عمى استمرار في عممية التحكيـ بالرغـ اؿمف 

. مف كجكد سبب الرد
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ك اذا تمسؾ احد االطراؼ بعدـ اختصاص محكمة التحكيـ بناءا عمى كجكد حالة مف حاالت الرد سكاء 
كليا تفصؿ أاك القانكنية عمى ما سبؽ بيانو فاف محكمة التحكيـ تصدر بذلؾ حكما , االتفاقية اك النظامية

 .126بو في الدفع المشار اماميا

مما تقدـ يتضح لنا أف الرد يككف بناءا عمى اسباب محددة  كفقا لما سبؽ ذكره خبلفا لمعزؿ الذم يككف 
نتيجة اخبلؿ المحكـ بااللتزامات الممقات عمى عاتقو بمناسبة قبكلو القياـ بيذه الميمة ،كما أف الرد في 

أغمب االحياف يتـ اثارتو في بداية االمر باعتباره يندرج ضمف المسائؿ المتعمقة باالختصاص كالتي يجب 
اثارتيا قبؿ ام دفاع في المكضكع  خبلفا لمعزؿ، اال اذا ظيرسبب الرد بعد مباشرة اجراءات التحكيـ ففي 

ىذه الحالة يتداخؿ فييا الرد كالعزؿ ك حتى التنحي ، فقد يعمـ المحكـ بسبب الرد كيباشر ىك بطمب 
تنحيتو ، كقد اليعمـ المحكـ بذالؾ أك يسبؽ عمـ االطراؼ فيطمبكا رده في مثؿ ىذه الحالة ، كقد يتأخر عمـ 

االطراؼ باستجداد سبب الرد مع  عمـ المحكـ بذالؾ  ك مركر كقت كاؼ لـ يخطرىـ باالمر، ففي ىذه 
 .الحالة يككف ذالؾ مكجبا لعزلو عمى ما سبؽ بيانو

 :استبدال المحكمين: ثالثا

يتـ استبداؿ المحكـ بمحكـ آخر في حالة كفاة المحكـ األكؿ أك تنحيو أكعزلو أك رده ، كفي ىذه الحالة 
يجب اف تتكفر في المحكـ الذم يخمفو الشركط كالمؤىبلت القانكنية كالنظامية كاالتفاقية السابؽ االشارة 

 .الييا

 :ي وطنتشكيل محكمة التحكيم عن طريق المجوء إلى القضاء ال: المطمب الثاني

نزاع اؿيحدث أف يتماطؿ أحد األطراؼ في تعييف المحكـ بيدؼ عرقمة عممية التحكيـ، خاصة بعد نشكب 
سكاء باالمتناع عف المشاركة في تعييف محكـ إذا تعمؽ األمر بمحكـ فرد أك عدـ تعييف محكـ مف قبمو في 

،كيعيؽ بالتالي حالة التشكيمة الثبلثية كىك ما يحكؿ بالضركرة دكف الكصكؿ إلى تشكيؿ محكمة التحكيـ
.  عممية التحكيـ

 ك قد رأينا أنو فيما يتعمؽ بالتحكيـ المؤسساتي ال يطرح إشكاؿ، ذلؾ أف النظاـ الخاص بالييئات كالمراكز 
الدائمة كالمتخصصة في التحكيـ، قد تصدت لمثؿ ىذه الحالة كسمحت لمطرؼ الذم ييمو األمر بأف 

 اإلجراءات السالؼ ذكرىا ؽ التدخؿ بتعييف ك تشكيؿ محكمة التحكيـ كؼ كالييئاتيطمب مف ىذه المراكز
ية لحؿ مثؿ طف التشريعات الكتإال أف المشكؿ يبقى مطركحا بالنسبة لمتحكيـ الحر، كمف أجؿ ذلؾ تدخؿ

ة في تشكيؿ عدىذا المشكؿ كالسماح لمطرؼ الذم ييمو األمر المجكء إلى القضاء الكطني مف أجؿ المسا
                                                           

126
رفًٖ ِؾىّخ اٌزؾى١ُ فٟ افزٖبٕٙبثؾىُ أٌٟٚ اال اما وبْ اٌلفغ ثؼلَ االفزٖبٓ ِورجطب " ق إ َ إ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 2/   ف1044رٕٔ اٌّبكح  

 ."ثّٛٙٛع إٌياع
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مف القانكف 11كبالتالي تفعيؿ عممية التحكيـ كىك الحؿ الذم نصت عميو كذلؾ المادة ،محكمة التحكيـ 
 ىذه القاعدة، ذالؾ أنو سمح في نص ف كالمشرع الجزائرم لـ يشذ ع127النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي 

 جكء إلى القضاء الكطني مف أجؿ المساعدة في تعييف المحكميف كعميو ؿؿا 1042 ك1041المادتيف 
معتمدا في ذالؾ عمى ضابطيف يتحدد مف خبلليما تحديد المحكمة المختصة التي يقدـ اماميا طمب تعييف 

 (فرع ثاني )ك مكاف ابـر أك تنفيذ العقد  (فرع أكؿ )المحكـ كىما مكاف اجراء التحكيـ 

  : مكان اجراء التحكيم كضابط لتحديد المحكمة المختصة إقميميا:الفرع األول

تحديد ؿضابط  ؾعمى مكاف إجراء التحكيـ إ .ـ.ا.ؽ 1041    اعتمد المشرع الجزائرم في نص المادة 
: "  حيث نصت عمى مايمي  الرامية إلى تعييف المحكـ حيث للنظر في الدعك ؿالمحكمة المختصة إقميميا

في غياب التعييف كفي حالة صعكبة تعييف المحكميف اك عزليـ أك استبداليـ ، يجكز لمطرؼ الذم ... 
 :ييمو التعجيؿ القياـ بما يأتي 

رفع األمر الى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصياالتحكيـ ،إذا كاف التحكيـ يجرم في -1
 الجزائر، 

رفع األمر إلى رئيس محكمة الجزائر إذا كاف التحكيـ يجرم في الخارج ، كاختار االطراؼ تطبيؽ -2
 ."قكاعد االجراءات المعمكؿ بيا في الجزائر

 : نتناكليما فيما يمي،بيف حالتيف ميز فنبلحظ بالتالي أف نص المادة 

:  رئيس المحكمة الذي يقع في دائرة اختصاصيا التحكيمإختصاص: أوال

 إذا كاف األطراؼ اتفقكا عمى إجراء التحكيـ فكؽ إقميـ الدكلة الجزائرية ففي ىذه الحالة ك استنادا لنص 
م المحكمة التي يقع في دائرة ق فإنو المحكمة الممختصة إقميميا بتعييف المحكـ إ.ـ.ا. ؽ1041المادة 

ل المتضمنة طمب تعييف المحكـ أعزلو أك دعكاؿاختصاصيا اإلقميمي مكاف إجراء التحكيـ، حيث يتـ رفع 
.   أماـ رئيس المحكمةاستبدالو،

: (محكمة مقر المجمس)"العاصمة"رئيس محكمة الجزائر إختصاص :ثانيا 
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ٌٍطوف١ٓ ؽو٠خ االرفبق ػبٜ االعواء اٌٛاعت ارجبػٗ فٟ رؼ١١ٓ : "...ِٓ اٌمبْٔٛ إٌّٛمعٟ ٌالَٚٔزواي ػٍٝ ِب٠ٍٟ " َ" ف 11 رٕٔ اٌّبكح  

ف١غٛىألٞ ِٓ اٌطوف١ٕأْ ٠طٍت ِٓ اٌّؾىّخ أٚ اٌٍَطخ األفوٜ اٌَّّبح :......فئْ ٌُ ٠ىٛٔب ارفمب ػٍٝ ماٌه ٠زجغ االعواء اٌزبٌٟ ....اٌّؾىُ اٚ اٌّؾى١ّٓ

رزٌٛٝ اكاء : ".... ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 6ٚرٕٔ اٌّبكح ......" اْ رزقن االعواء االىَ ِبٌُ ٠ٕٔ االرفبلبٌقبٓ ثئعواءاد اٌزؼ١١ٓ ػٍٝ ١ٍٍٚخ أفو6ٜفٟ اٌّبكح 

رؾلك وً كٌٚخ رٖله ٘نا اٌمبٔٛٔبٌّٕٛمعٟ ،اٌّؾىّخأٚ اٌٍَطخ األفوٜ ػٕلِب ٠ْبه  ......11ِٓ اٌّبكح  (4)ٚ (3)اٌٛظبئف اٌّْبه ا١ٌٙب فٟ اٌفمور١ٓ 

 ِٕٙب ٚظ١فخ اٌَّبػلح فٟ رؼ١١ٓ اٌّؾى١ّٓ." اٌٝ رٍه اٌٍَطخ فٟ ماٌه اٌمبْٔٛ ، اٌّقزٖخثأكاء ٘نٖ اٌٛظبئف
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ف م الرامية إلى تعييف المحكـ إلى رئيس محكمة الجزائر، كلكف ذلؾ مرىكف بتكفر شرطلع الدعكرؼ يتـ 
: ىما

 . تفقكا عمى إجراء التحكيـ في مكاف خارج نطاؽ إقميـ الدكلة الجزائريةإأف يككف الطرفاف قد  - 

أف يككف الطرفاف قد اختاركا تطبيؽ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كقانكف منظـ لمخصكمة -  
 . التحكيمية في إتفاقية التحكيـ

ل إلى رئيس محكمة الجزائر     فإذا تكفر ىذاف الشرطاف جاز لمطرؼ الذم ييمو التعجيؿ رفع دعك
 . تيدؼ إلى تعييف المحكـ-محكمة سيدم أمحمد باعتبارىا محكمة مقر المجمس- العاصمة

 قد يحدث أف ال يشير األطراؼ في اتفاقية التحكيـ إلى مكاف إجراء التحكيـ ففي ىذه الحالة ال كلكف 
 بشأف تحديد المحكمة المختصة بتعييف إ.ـ.ا. ؽ1041يمكف تطبيؽ الحمكؿ الكاردة في نص المادة 

إ ك .ـ.ا.ؽ 1042المحكـ ك ليذا حاكؿ المشرع النص عمى الحؿ في مثؿ ىذه الحالة في نص المادة 
:  تتناكؿ فيما يمي

.   أو تنفيذ العقد كضابط لتحديد المحكمة المختصة بتعيين المحكمبراممكان إ: الفرع الثاني

 ما يؤدم - مكاف إجراء التحكيـ كىكيد  عالج المشرع الجزائرم الحالة التي يغفؿ فييا األطراؼ تحد
 1041استنادا لنص المادة  بالضركرة إلى عدـ القدرة عمى معرفة المحكمة المختصة لتعييف المحكـ

 حيث  باعتماد ضابط آخر كىك مكاف إبراـ أك تنفيذ العقد إ.ـ.ا. ؽ1042في نص المادة  ،إ .ـ.ا.ؽ
إذا لـ تحدد الجية القضائية المختصة في اتفاقية التحكيـ يؤكؿ اإلختصاص إلى :"نصت عمى ما يمي 

 العقد كيقصد بالعقد ىنا" المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف إبراـ العقد أك مكاف التنفيذ 
التجارم الدكلي مكضكع النزاع بيف الطرفيف، كيجب أف نشير بيذا الخصكص إلى أف ىناؾ مف اعتبر أف 

 ، صياغة نص المادة غير سميمةحسبيـ الى ككف كىذا راجع حسب 128 مبيمةإ.ـ.ا. ؽ1042نص المادة 
ذلؾ أف المشرع قصد مف خبلؿ ىذه المادة سد الفراغ الذم مف الممكف أف يتركو عدـ تحديد األطراؼ 

كبحكـ أف تشكيؿ محكمة التحكيـ مسألة ، تحديده لمحكمة التحكيـ  أمر أف يترؾأك لمكاف إجراء التحكيـ، 
سابقة عمى تحديد ىذه المحكمة لمقرىا فإنو مف غير الممكف في ىذه الحالة تحديد االختصاص في تعييف 

التي تطبؽ فقط عمى الحالة التي إ .ـ.ا.ؽ 1041المحكميف كتشكيؿ محكمة التحكيـ كفقا لنص المادة 
بط آخر لمكاجية الحالة التي ضايككف فييا مكاف التحكيـ محددا مسبقا كبالتالي كاف عمى المشرع إيجاد 

ال يككف فييا مكاف التحكيـ معمكما قبؿ تشكيؿ محكمة التحكيـ، كىك الغرض الذم تصدل لو بالضابطيف 
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، كضعتو الصياغة التي اعتمدىا المشرع شكىت الحؿ الذم كلكف إ.ـ.ا. ؽ1042الكارديف في نص المادة 
إذا لـ "  فييا األطراؼ عمى مكاف إجراء التحكيـ استعممت عبارة فؽفبدال مف النص عمى الحالة التي ال يت

فكاف عمى المشرع بالتالي صياغة النص حسب رأم " تحدد الجية القضائية لمختصة في إتفاقية التحكيـ
إذا لـ يحدد مكاف إجراء التحكيـ في إتفاقية التحكيـ يؤكؿ اإلختصاص إلى " البعض عمى الشكؿ التالي 

 ".المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف إبراـ العقد أك مكاف التنفيذ

ألنو يزيؿ المبس كاإلعتقاد بأف ىناؾ تناقض بيف البضكابط المعتمدة في  كنحف بدكرنا نؤيد ىذا الطرح 
بمناسبة أم تعديؿ مستقبمي يمس قانكف تـ تدارؾ األمر  أف ملمفتكف1042ك1041نص المادتيف 

.  اإلجراءات المدنية كاإلدارية

 بشأف الضابطيف المعتمديف في حالة عدـ إ.ـ.ا. ؽ1042 البعض لنص المادة د     أما بخصكص إنتقا
 ما ساءؿإتفاؽ األطراؼ عمى اختيار مكاف إجراء التحكيـ كىما ضابط مكاف إبراـ العقد اك مكاف تنفيذه بالت

فإننا ال نرل في ذلؾ أم مشكؿ طالما  129ار بيف الضابطيف يدخؿ في نطاؽ إدارة األطراؼمإف كاف اإلخت
أف الضابطيف يتعمقاف بتحديد اإلختصاص اإلقميمي لممحكمة المختصة بتعييف المحكـ، كفي الكثير مف 

 كيمنح بالتالي لرافع 130الحاالت نجد أف القانكف يعتمد أكثر مف ضابط لتحديد المحكمة المختصة إقميميا
.  الدعكة الخيار بيف أكثر مف محكمة مختصة إقميميا بالنظر في الدعكل

    كيمكف أف نخمص مف خبلؿ ما سبؽ إلى أف المحاكـ الجزائرية قد يؤكؿ ليا إختصاص تعييف المحكـ   

 إذا حدد األطراؼ مكاف إجراء التحكيـ في الجزائر حيث يؤكؿ اختصاص تعييف المحكـ في ىذه الحالة -
 . لممحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف إجراء التحكيـ

 إذا حدد األطراؼ مكاف إجراء التحكيـ خارج إقميـ الدكلة الجزائرية ك اختاركا تطبيؽ قانكف اإلجراءات -
 . المدنية الجزائرية ليحكـ خصكميـ التحكيمية، ففي ىذه الحالة يؤكؿ االختصاص لمحكمة الجزائر

إذا لـ يحدد األطراؼ مكاف إجراء التحكيـ ككاف كبل مف مكاف إبراـ العقد كمكاف تنفيذه عمى إقميـ الدكلة -
 إما أماـ المحكمة التي يتبع دائرة دعكاهيؿ رفع عجالجزائرية ففي ىذه الحالة يمكف لمف ييمو الت

 . المحكمة التي يتبع دائرة اختصاصيا اإلقميمي مكاف تنفيذ العقد أكإختصاصيا اإلقميمي مكاف إبراـ العقد
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ك مكاف تنفيذه فكؽ إقميـ الدكلة أإذا لـ يحدد األطراؼ مكاف إجراء التحكيـ ككاف مكاف إبراـ العقد -
التي  جزائرية ة قضائية اؿجوؿ ينعقد اإلختصاص ؿ1042الجزائرية ، ففي ىذه الحالة كاستنادا لنص المادة 

 .يتبع دائرة اختصاصيا اإلقميمي اما مكاف ابراـ العقد اك مكاف تنفيذه

كخارج ىذه الحاالت التككف الجيات القضائية الجزائرية مختصة بالنظر في الطمبات الرامية الى تعييف 
  .المحكميف أك ردىـ أك استبداليـ

ا ءاستثف القاضي الكطني يؤكؿ لو االختصاص بتعييف المحكـ اكنشير بيذا الخصكص الى أف      
كبصفة احتياطية ذلؾ أف األصؿ العاـ ىك أف تعييف المحكـ يعكد الختصاص ك صبلحيات أطراؼ 

ة المشتركة لؤلطراؼ كبالتالي فبل ينتقؿ اد يرتكز باألساس عمى اإلرىذا األخير تعييف ألف ـإتفاقية التحكي
 كتحقؽ ،غياب التعييف:  كىما ىاميفاإلختصاص إلى القضاء الكطني إال إذا تحقؽ القاضي مف أمريف

 كعميو نرل أف القاضي الكطني ال ينعقد لو اإلختصاص بمجرد غياب التعييف بؿ ،حالة صعكبة التعييف
 كيككف ذلؾ بالتأكد مف مراسمة الطرؼ ،صعكبة اؿ أف يتأكد مف تحقؽ حالة لالبد لو أثناء نظر الدعك

   ك التشاكر في مسألة اآلخر مف قبؿ خصمو يطالب بتعييف المحكـ أك إستدعاءه لبلجتماع حكؿ التفاكض
إلخ فعند إستنفاذ ىذه ... كانتظار اآلجاؿ القانكنية المعمكؿ بيا في مثؿ ىذه الحاالت ،محكـاؿتعييف 

المحاكالت كلـ تكمؿ بالنجاح بتعييف محكـ مف قبؿ األطراؼ فقط تتحقؽ حالة الصعكبة كينتقؿ 
فبل يؤكؿ االختصاص ،دم لدعكل التدخؿ بتعييف المحكـ صتم ك،االختصاص إلى القاضي الكطني

 الممنكحة إلرادة األطراؼ في  الفرصلمقضاء الكطني لمجرد غياب تعييف المحكـ فبلبد مف اسنفاذ كؿ
يؽ مجاؿ إختصاص القضاء الكطني بتعييف المحكـ كالذم يبقى طريؽ ضي كيقابمو بالتالي ت،تعييف المحكـ

استثنائي ك احتياطي ال يتدخؿ إال إذا تحققت حالة صعكبة التعييف اإلرادم لؤلطراؼ لتفادم كقؼ عممية 
.   تعييف المحكـتأخره فيناعو أك تالتحكيـ خاصة مف قبؿ الطرؼ الذم يريد إفشاؿ عممية التحكيـ عبر إـ

.  القانون الواجب التطبيق عمى الجانب اإلجرائي والموضوعي لمخصومة التحكيمية: المبحث الثاني

كز الخصكمة عادة عمى قانكنيف أحدىما يتناكؿ الجكانب اإلجرائية، كاآلخر يطبؽ عمى مكضكع النزاع تتر
 األكؿ تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الجكانب اإلجرائية لمخصكمة كليذا سكؼ نتناكؿ في المطمب

.  نخصصو لدراسة القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاعؼ الثاني التحكيمية أما المطمب

 :القانون الواجب التطبيق عمى إجراءات التحكيم: المطمب األول

 منذ  بداية عممية التحكيـ إلى غاية صدكر الحكـ تـ التي  تقكاعد مجمكع اؿ،إجراءات التحكيـب يقصد  
 نطاؽ الرقابة ضمفقع ىي تك،النيائي فييا كبذلؾ فيي ال تشمؿ القانكف المطبؽ عمى مكضكع النزاع 
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 132 بمناسبة االعتراؼ بالحكـ التحكيمي تطبيقو في دكلتو131القضائية التي يمارسيا القاضي الكطني
كبالتالي فإف الرقابة القضائية عند االعتراؼ كتطبيؽ المحكـ التحكيمي تنصب عمى مدل احتراـ الحكـ 

 إجرائي معيف يرتكز عميو كبل مف المحكـ اسناد نظره لمخصكمة قانكفلئلجراءات المعتمدة فبلبد مف كجكد 
 كالمشرع الجزائرم تناكؿ مكضكع القانكف ،كالقاضي الكطني بمناسبة االعتراؼ بو ك تنفيذه في ببلده
ضبط تيمكف أف " حيث نص عمى أنو 1043الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ في نص المادة 

اتفاقية التحكـ، االجراءات الكاجب اتباعيا في الخصكمة مباشرة أك استنادا عمى نظاـ تحكيـ كما يمكف 
.  إخضاع ىذه اإلجراءات إلى قانكف اإلجراءات الذم يحدده األطراؼ في اتفاقية التحكيـ

    إذا لـ تنص االتفاقية عمى ذلؾ، تتكلى محكمة التحكيـ ضبط اإلجراءات عند الحاجة، مباشرة أك 
.  إستنادا إلى قانكف أك نظاـ التحكيـ

عمى ضكء ىذه المادة يتضح لنا أف ىناؾ طريؽ أصمي يحدد بو القانكف الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات 
التحكيـ كىك الذم يرتكز عمى إرادة األطراؼ ك طريؽ الثنائي احتياطي ينقؿ اإلختصاص لممحكميف في 

م لو كليذا سكؼ نقسـ ىذا ادتحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ عند غياب التحديد اإلر
المطمب إلى فرعيف نتناكؿ في األكؿ منيما تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مف قبؿ األطراؼ كفي الثاني 

.  نتناكؿ فيو تحيد القانكف الكاجب التطبيؽ مف طرؼ ىيئة التحكيـ

 :تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل األطراف: الفرع األول

 سمح المشرع الجزائرم لؤلطراؼ اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات الخصكمة التحكيمية كليـ 
في ذلؾ الحرية التامة في تحديد القانكف اإلجرائي مباشرة أك باإلستناد إلى قانكف دكلة معينة أك ىيئة دائمة 

. متخصصة في التحكيـ

: ضبط إجراءات التحكيم مباشرة من قبل األطراف: أوال

عكا بأنفسيـ في إتفاقية التحكيـ مجمكعة مف المكاد كالبنكد التي تتضمف ضسمح القانكف لؤلطراؼ أف م 
 إال أنو مف الناحية العممية ال نكاد نجد إعتماد ىذه الصكرة ،القكاعد المادية إلجراءات الخصكمة التحكيمية
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 2018كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ِٖو اٌطجؼخ األٌٚٝ " َ ِٓ فالي اٌّّبهٍبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّؾىُ فٟ ػلك ِٓ اٌلٚي 1958فٟ ظً إٔزفبٙخ ٠ٛ١ٔٛهن ٌؼبَ 

 ٓ188. 
132
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في تحديد القانكف اإلجرائي مف قبؿ األطراؼ، ألنيا تحتاج إلى جيد ك كقت، إضافة الحتكائيا عمى 
   133تياممخاطر قد تؤدم إلى عرقمة عممية التحكيـ بسبب عدـ دقة ىذه القكاعد أك عدـ كفا

 : ضبط اإلجراءات من قبل األطراف باإلستناد إلى نظام تحكيم: ثانيا

تفاديا لممخاطر كالسمبيات التي تكجد في الطريقة األكلى في ضبط القكاعد اإلجرائية فإف األطراؼ في 
الكثير مف األحياف يعتمدكف عمى تبني اإلجراءات المعمكؿ بيا في الييئة الدائمة المتخصصة في التحكيـ 

كثير األخذ بيذه الصكرة خاصة عند إتفاؽ األطراؼ عمى المجكء إلى التحكيـ المؤسساتي حيث يتـ مك 
.  اإلتفاؽ عمى اتباع اإلجراءات المنصكص عمييا لدل األنظمة الخاصة بيذه الييئات ك المؤسسات

: ضبط اإلجراءات من قبل األطراف باإلستناد إلى قانون إجراءات معينة: ثالثا

 يمكف لؤلطراؼ كذلؾ خاصة في التحكيـ الحر ك بغية تفادم السمبيات التي تتميز بيا الطريقة األكلى 
كىي التحديد المباشر، النص في اتفاقية التحكيـ عمى إختيار قانكف اإلجراءات المدنية الخاص بدكلة 

معينة ليحكـ الخصكمة التحكيمية، القائمة أك التي ستقـك مستقببل  

ك نشير في األخير إلى أف األطراؼ يتمتعكف بكامؿ الحرية في تحيد القانكف اإلجرائي الذم يحكـ 
إستطاعتيـ تقرير فصؿ التحكيـ الخاص بيـ عف كؿ نظاـ قانكني داخمي ب  أنوالخصكمة التحكيمية حيث

ف ىذه الحرية ليست مطمقة ذلؾ أف األطراؼ ؾكؿ، لدكلة معينة كحتى مؤسسة أك ىيئة تحكيمية دائمة
ـ مع مبادئ  النظاـ العاـ الدكلي ميتكجب عمييـ مراعاة عدـ تعارض اإلجراءات المحددة في إتفاقية التحؾ

إلخ ألف مف شأف ذلؾ تعريض كبل مف إتفاقية التحكيـ كالحكـ التحكيمي ...مثؿ حقكؽ الدفاع كالكجيية
  134.لئلبطاؿ

  :تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل محكمة التحكم:    الفرع الثاني

ينتقؿ اختصاص تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ إلى محكمة التحكيـ النص عمى ضبط اإلجراءات الكاجب 
ك نشير بيذا الخصكص إلى أف األصؿ يبقى أف تحديد اإلجراءات  اتباعيا كفؽ الصكر المشار إلييا آنفا،

مف اختصاص األطراؼ كبالتالي فبل ينتقؿ ىذا اإلختصاص لمحكمة التحكيـ لمجرد عدـ النص عميو في 
 لمكصكؿ إلى زمةمف قياـ أحد أطراؼ النزاع بالمساعي االأف يتأكد المحكمكف اتفاقية التحكيـ بؿ البد 

ذلؾ لـ تكمؿ ىذه المساعي بالنجاح، ففي ىذه   كمع،ضبط اإلجراءات التي تـ إغفاليا في إتفاقية التحكيـ
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134
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 حسب "عند الحاجة"ك ىذا ما قصده المشرع بعبارة ،الحالة فقط تتكلى محكمة التحكيـ ضبط اإلجراءات 
.  فاؽ األطراؼ عمى التكصؿ إلى إتفاؽ بشأف ضبط اإلجراءاتت أم عند التأكد مف إستحالة إرأينا

 أك القانكف الكاجب التطبيؽ عمى القكاعد   ك قد ترؾ المشرع الحرية الكاممة لمحكمة التحكيـ إختيار
 فميـ في ذلؾ ضبط اإلجراءات إما ،اإلجراءات المتبعة في التحكيـ عمى غرار ما قرره بالنسبة لؤلطراؼ

لما خبلفا  ،بطريقة مباشرة أك باالعتماد عمى نظاـ تحكيمي معيف أك قانكف إجراءات خاص بدكلة معينة
قررتو إتفاقية نيكيكرؾ التي نصت في ماداتيا الخامسة عمى أنو في حالة عدـ النص عمى القانكف الكاجب 
التطبيؽ بشأف إجراءات التحكيـ في إتفاقية التحكيـ تتكلى محكمة التحكيـ ضبط ىذه اإلجراءات عمى ضكء 

 لمطرؼ المراد التطبيؽ ضده أف نيكيكرؾ، حيث أجازت إتفاقية 135 قانكف الدكلة التي يجرم فييا التحكيـ
 لـ يحتـر  ضدهة بنظر دعكل االعتراؼ كالتنفيذ بأف الحكـ الصادرميتمسؾ أماـ المحكمة الكطنية المعف
مف االتفاقية إذا كانت محكمة التحكيـ قد حددت قانكف (د) 1ؼ/05اإلجراءات المعمكؿ بيا كفقا لممادة 

ؿ ىنا ىؿ يرفض القاضي الكطني ساء كعميو يطرح الت،آخر غير قانكف الدكلة التي جرل فييا التحكيـ
 مف إتفاقية نيكيكرؾ (د)1ؼ د/05الحكـ في ىذه الحالة إستنادا لنص المادة بالجزائرم االعتراؼ كالتنفيذ 

 2 ؼ 1043أـ أنو يقضي باالعتراؼ كالتنفيذ ذلؾ أف نص المادة ،التي تعد جزءا مف القانكف الجزائرم 
 ؟أعطت الحرية لممحكميف أكثر مما منحتو إتفاقيىة نيكيكرؾ

اف مبدأ سمك األحكاـ الكاردة في اإلتفاقية الدكلية عمى تمؾ التي تتضمنيا التشريعات الكطنية يقضي 
 5 لصالح الحكـ الكارد في نص المادة 1043بجعؿ القاضي الكطني يستبعد الحكـ الكارد في نص المادة 

 136مف اتفاقية نيكيكرؾ

األحكاـ التحكيمية الصادرة بيذا الخصكص لـ تتبنى مكقفا كبالرجكع الى التطبيقات العممية نجد أف     
 إتفاقية نيكيكرؾ باإلعتماد عمى قانكف اإلجرائي لبمد مكاف أخذت بومكحدا إذ نجد أف بعضيا يأخذ بما 

 بقانكف دمؽ كالبعض اآلخر يعتمد الحرية في تحديد القانكف اإلجرائي الكاجب التطبيؽ دكف التحكيـإجراء الت
 متطمبات النظاـ مراعات كنحف نميؿ الى االخذ بالرأم الثاني كلكف يجب137البمد الذم جرل فيو التحكيـ

العاـ الدكلي لدكلة التنفيذ فيما يتعمؽ بضبط اإلجراءات الكاجب اتباعيا بالنسبة لمتحكيـ مف قبؿ محكمة 
التحكيـ كليـ بالتالي الحرية الكاممة في اعتماد القانكف اإلجرائي الذم يركنو مناسبا، كما نص عمى ذلؾ 

 مف 1 لنص المادة الخامسة د ؼ  الحرفي التطبيؽلكقكؼ عند  كعدـ ا1043المشرع الجزائرم في المادة 
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أْ رْى١ً  (ك......إال إم للَ ماٌه اٌطوف ِب ٠ضجذ ....ال٠غٛىهف٘ االػزواف ٚرٕف١نٖ " ٔذ ارفبل١خ ٠ٛ١ٔٛهن ػٍٝ ِب ٠ٍٟ  (ك) 1 ف5رٕٔ اٌّبكح  

١٘ئخ اٌزؾى١ُ أٚ أْ االعواءاد ٌُ رىٓ ٚفمبالرفبق اٌطوف١ٓ أٚ ٌُ رىٓ فٟ ؽبٌخ ػلَ ٚعٛك ِضً ٘نا االرفبق ٚفمب ٌمبْٔٛ اٌجٍل اٌنٞ عوٜ ف١ٗ 

 .رُ اٌْبهح اٌٝ اٌزفبل١خ ٍبثمب....." اٌزؾى١ُ
136

 Nour Eddine TERKi op cit p 98. 
137

 Nour Eddine TERKi op cit 99-100. 

 

 185 اٌٝ 182أٔظو وناٌه ٍبِٟ ِؾّل فبٌل اٌّْخ اٌّوعغ اٌَبثك ٓ ِٓ -   
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االتفاقية ألف ذلؾ سيؤدم إلى عرقمة االعتراؼ ك تنفيذ الحكـ التحكيمي كىك ما يحكؿ دكف األىداؼ التي 
، اعتمد شركطا أيسر يمكنيا تحقيؽ 1043 إلييا اإلتفاقيات في حد ذاتيا فالمشرع في نص المادة كاتصب

األىداؼ التي تصبك إتفاقية التحكـ إلى تحقيقيا كىي رفع مختمؼ الحكاجز التي يمكف أف تقؼ دكف 
. االعتراؼ ك تنفيذ أحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي لدل الدكؿ المنظمة

:  القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع: المطمب الثاني

 أف رأينا في المطمب السابؽ اإلجراءات الكاجبة التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ نتناكؿ في ىذا سبؽ
المطمب القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع حيث أف المشرع الجزائرم أشار إلى ىذه المسألة في 

تفصؿ محكمة التحكيـ في النزاع عمبل بقكاعد القانكف  " : نصت عمى ما يميالتي 1050نص المادة 
راؼ التي تراىا مبلئمة ع في غياب ىذا االختيار تفصؿ حسب قكاعد القانكف ك األكالذم اختاره األطراؼ 

". 

نطبلقا مف نص ىذه المادة يتضح لنا أف األصؿ ىك ترؾ مسالة تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى إ  
مكضكع النزاع إلرادة األطراؼ المذيف يتمتعكف حسب النص بالحرية المطمقة في اختيار القانكف الكاجب 

 في حالة غياب ىذا االختيار ينتقؿ اختصاص تحديد القانكف ، ثناءاالتطبيؽ عمى مكضكع النزاع ك است
 كعمى ىذا نتناكؿ تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى ،المطبؽ عمى مكضكع النزاع إلى المحكميف

  إختصاص المحكميف بتحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى ثـ (فرع أكؿ)مكضكع النزاع مف قبؿ األطراؼ
.  (فرع ثاني) مكضكع النزاع

.  تحديد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع من قبل األطراف:  الفرع األول

 أف المشرع الجزائرم منح الحرية المطمقة لؤلطراؼ في اختيار القانكف الكاجب التطبيؽ عمى سبؽ اإلشارة
مكضكع النزاع ك ىذا ما يستنتج مف صياغة نص المادة السالفة الذكر حيث أف النص جاء مطمقا دكف 
أم قيد أك ضابط يتحتـ عمى األطراؼ احترامو أثناء تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ، ك ىذا عمى خبلؼ 

 مف القانكف المدني بشأف تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ 18ما أخذ بو المشرع الجزائرم في نص المادة 
يسرم عمى اإللزامات التعاقدية " عمى العبلقات التعاقدية ذات العنصر األجنبي حيث نصت عمى ما يمي

كعميو نجد أف حرية " القانكف المختار مف المتعاقديف إذا كانت لو صمة حقيقية بالمتعاقديف أك بالعقد
أف يككف لمقانكف المختار صمة حقيقية : يدة بضابطيف ىما ؽاألطراؼ استنادا لنص ىذه المادة ـ

 كسعت مف مجاؿ إختيار القانكف 1050 كما أف الحرية المكرسة في نص المادة ، أك بالعقد،بالمتعاقديف
 مثؿ القكاعد القانكنية الكطنية األخرل  ،الكاجب التطبيؽ ليشمؿ إلى جانب القكاعد القانكنية التشريعية

إلخ بؿ امتد نطاؽ الحرية ليشمؿ حتى القكاعد القانكنية غير الكطنية عمى غرار قكاعد التجارة ...راؼعاأل
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 ـ تقكـ عمى القكاعد الكطنية ذات المصدر التشريعي فقط ك ىذا ؽ 18الدكلية بينما نجد أف نص المادة 
ك نشير  (droit) بدال مف ( loi)ةما يفيـ مف نص المادة في صياغتيا بالمغة الفرنسية التي استعممت عبار

ريعية الكطنية إنما يراد بو القكاعد شبيذا الخصكص إلى أف المراد بإختيار األطراؼ لمنصكص الت
.  138المكضكعية ك ليس قكاعد التنازع المنصكص عمييا في التشريع الكطني

.  تحديد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع من قبل ىيئة التحكيم: الفرع الثاني

إلى القانكف المطبؽ عمى مكضكع النزاع كلـ يحصؿ اإلشارة إذا أغفؿ األطراؼ اإلشارة في إتفاقية التحكيـ 
ينتقؿ إختصاص تحديده إلى الييئة التحكيمية حيث نصت ، إتفاؽ بشأف ىذا المكضكع بعد قياـ النزاع 

حسب قكاعد - محكمة التحكيـ– كفي غياب ىذا اإلختيار تفصؿ "... :  عمى ما يمي 1050المادة 
 ."راؼ التي تراىا مبلئمةعالقانكف ك األ

 في تحديد القكاعد القانكنية  كذالؾ المشرع أطمؽ الحرية لممحكميف صياغة نص المادةتفيد أف ك نبلحظ أف
 ك ذلؾ بما يركنو مبلئما، ك قد يتعمؽ األمر ـالتي عمى ضكئيا يتـ الفصؿ في النزاع المطركح أمامو

 إلخ ك قد يتعمؽ األمر بقانكف... بقانكف كطني لدكلة معينة سكاء تمثؿ في نصكص تشريعية أك عرفية
 التجارة الدكلية ك قد يطبؽ المحكمكف في حميـ لمنزاع عدة قكاعد قانكنية مستمدة مف مصادر كأعراؼ

  .مختمفة في فصميـ لمنزاع المطركح أماميـ

 قبؿ المحكميف فيجب مراعاة بالدرجة ف   كميما كانت القكاعد القانكنية المكضكعية المطبقة عمى النزاع ـ
 ذلؾ أف العقد دائما ىك شريعة المتعاقديف ك ىك ،األكلى بنكد العقد التجارم الدكلي المبـر بيف الطرفيف

في ظؿ مراعاة – المصدر األكؿ الذم يبحث فيو المحكـ عف الحؿ لمفصؿ في النزاع المطركح أمامو 
ألنو ىك مف يحدد إلتزامات ك حقكؽ األطراؼ ك يمكف - أركانو ك شركطو كفقا لمقانكف الذم أبـر في ظمو

راؼ الجارية في مجاؿ المعاممة محؿ التحكيـ لئلستناد إلييا في حؿ علممحكميف كذلؾ االعتماد عمى األ
النزاع المطركح أماميـ، ك عمكما تتمتع ىيئة التحكيـ كفقا لمقانكف الجزائرم بحرية مطمقة في تحديد 

القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع ك ال يحدىا في ذلؾ أم قيد أك ضابط سكل احتراـ القكاعد 
التي تندرج ضمف النظاـ العاـ الدكلي ألف ذلؾ سيككف مكجبا إلبطاؿ الحكـ التحكيمي إذا كاف صادرا في 

.  الجزائر أك يعرضو إلى رفض االعتراؼ بو ك تنفيذه إذا طمب ذلؾ في الجزائر

 

 
                                                           

138
 2010اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ - ٛجؼخ ٔبكٞ اٌمٚبح- أؽّل ّوف اٌل٠ٓ اٌّوّل إٌٝ لٛاػل اٌزؾى١ُ إهّبكا ٌٍّؾى١ّٓ ٚاٌّؾب١ِٓ-  اٌّوّل إٌٝ لٛاػل اٌزؾى١ُ 

ٓ50. 
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.   وطرق الطعن فيو الحكم التحكيمي: الرابع فصلال

تنتمي سير الخصكمة التحكيمية بعد اتباع جميع الغجراءات المقررة مف قبؿ المحكميف ك المحكلة ليـ 
بمكجب القانكف ك دراسة الممؼ مف كؿ جكانبو عمى ضكء القانكف المكضكعي المطبؽ عمى مكضكع 
النزاع اإلىتداء إلى الحمكؿ التي يتـ بيا الفصؿ فيو بإصدار حكـ تحكيمي كما أف األصؿ أف يقـك 

األطراؼ بتنفيذه طكاعية إال أنو قد يعترض مف صدر الحكـ في غير صالحو عمى التنفيذ الطكاعي لو ك 
بدال مف ذلؾ يمجأ إلى الطعف فيو عف طريؽ دعكل البطبلف أك طمب رفض االعتراؼ بو ك تنفيذه الجبرم 

ك ليذا سكؼ نخصص ىذا الفصؿ لدراسة كؿ ما يتعمؽ بالحكـ التحكيمي بداية مف القكاعد المتعمقة 
.  بصدكر الحكـ التحكيمي ك أنكاعو ثـ إجراءات التنفيذ الجبرم لو ك بعد ذلؾ نتناكؿ طرؽ الطعف فيو

   . ماىية الحكم التحكيمي:المبحث األول

سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى تحديد المقصكد بالحكـ التحكيمي ثـ التطرؽ إلى القكاعد 
.  المتبعة في صياغتو ثـ أنكاعو 

: تعريف الحكم التحكيمي: المطمب األول

فيو األراء بشأف تعريفو إلى الفقو الذم اختمفت فإننا نتكجو  في غياب تعريؼ تشريعي لمحكـ التحكيمي 
فرع )كمف يعتمد تعريفا مكسعا  (فرع أكؿ)بيف مف يعتمد تعريفا يضيؽ مف خبللو دائرة الحكـ التحكيمي 

   (ثاني

 :التعريف الموسع لمحكم التحكيمي : الفرع األول 

القرار الصادر مف المحكـ كالذم يفصؿ فيو بشكؿ " الخكـ التحكيمي بأنو E.Gaillardيعرؼ األستاذ 
قطعي عمى نحك كمي أك جزئي في المنازعة المعركضة عميو ، سكاء تعمؽ ىذا القرار بمكضكع المنازعة 

فيذا التعريؼ 139ذاتيا أك باإلختصاص أك بمسألة تتصؿ باإلجراءات أدت بالمحكـ الى انياء الخصكمة
يكسع مف نطاؽ الحكـ التحكيمي عمى نحك يجعمو يشمؿ الى جانب األحكاـ الفاصمة في النزاع بصفة 

كمية ،كذالؾ األحكاـ الفاصمة في المنازعة بشكؿ جزئي ك األحكاـ الفاصمة في مكضكع اإلختصاص اك 
بمسألة تتعمؽ باالجراءات أدت بالمحكـ النياء الخصكمة، أما االحكاـ الصادرة بخصكص إجراء تحقيقفي 
الدعكل أك المتعمقة بمكاف كزماف انعقاد الييئة التحكيمية اك تأجيؿ النظر في الدعكل أك االحكاـ الصادرة 
بشأف ندب خبير أكسماع الشيكد فتخرجمف مفيكـ الحكـ التحكيمي ألنيا ال تستنفذ كالية الييئة التحكيمية 

عمى النزاع، كال تنيي الخصكمة، ، كفي ىذا االتجاه فسرت العديد مف المحتاكـ ما جاء في اتفاقية 
                                                           

139
 294ٓ  ،2007ؽف١ظخ ا١ٌَل اٌؾلاك ،اٌّٛعي فٟ إٌظو٠خ اٌؼبِخ فٟ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ، ِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ  
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نيكيكرؾ بشأف تحديد المقصكد بالحكـ التحكيمي حيث جاء في أحد األحكاـ الصادرة مف المحكمة العميا 
عبارة قرارات التحكيـ الكاردة في اإلتفاقيةال تتضمف األكامر العارضة الصادرة عف المحكـ : "في أستراليا أف

بؿ تشمؿ فقط األحكاـ النيائية التي تحدد حقكؽ األطراؼ كما جاء في أحد األحكاـ الصادرة في ألمانيا  
القرارات العارضة تككف قابمة لئلعتراؼ بيا كتنفيذىاعندما تتضمف أكامر ممزمة " ضمف نفس السياؽ 

 140.متعمقة بجكىر النزاع كليس القرارات المتعمقة بالمسائؿ اإلجرائية التي اليمكف اإلعتراؼ بيا كتنفيذىا

انطبلقا مما سبؽ فإف القرارات الصادر منت ىيئة التحكيـ قبؿ الفصؿ في مكضكع النزاع التدخؿ ضمف 
مفيكـ الحكـ التحكيمي التفاقية نيكيكرؾ إال إذاكانت تفصؿ في حؽ منالحقكؽ بمكف اإلعتراؼ بو بشكؿ 
مستقؿ عف الحكـ النيائي أك مف الضركرم اإلعتراؼ بو مف أجؿ تثبيت المركز القانكني الذم أحدثو 

الحكـ ألحد أطراؼ الخصكمة،كلكف في أغمب األحياف يتـ االعتراؼ بمثؿ ىذه األحكاـ الجزئية أك المؤقتة 
 141كتنفيذىا في اطار االعتراؼ بالحكـ النيائي كتنفيذه

 :التعريف الضيق لمحكم التحكيمي: الفرع الثاني

يذىب جانب مف الفقو السكيسرم إلى إعطاء مفيكـ ضيؽ لمحكـ التحكيمي معتمديف في ذلؾ عمى معيار 
الفصؿ في الطمب حيث يركف أف الحكـ التحكيمي ىك ذلؾ الحكـ الذم يفصؿ بشكؿ كمي أك جزئي في 
منازعة التحكـ، ك أف القرارات الصادرة عف محكمة التحكيـ ك التي ال تفصؿ في طمبات محددة أحكاما 
تحكيمية إال إذا أنيت بشكؿ كمي أك جزئي منازعة التحكيـ كبالنتجة فيي ال تعدك إال أف تككف أحكاما 
تحضيرية أك أكلية مما يجعميا غير قابمة لمطعف فييا بالبطبلف إال مرفقة بالحكـ النيائي الفاصؿ في 

.  الطمبات المقدمة مف قبؿ األطراؼ

 أف مثؿ ىذا التحميؿ يستند الى مفيـك ضيؽ لفكرة الطمب  كالتي تيدؼ E.Gaillaralحيث يرل األستاذ 
عمى سبيؿ المثاؿ الى الحصكؿ عمى التعكيض كالفكائد كليس عمى التقريرالمبدئي النتياؾ بنكد العقد 

كسبب لقياـ المسؤكلية، كما يرل أف ىذه النظرة الضيقة لمحكـ التحكيمي كالتي يخرج مف نطاقيا األحكاـ 
الصادرة بشأف االختصاص، أك بتقرير أك عدـ تقرير مبدأ المسؤكلية بالرغـ أنيا تفصؿ بشكؿ قاطع في 

جزء مف النزاع، ك عميو مف الضركرم األخذ بالمفيـك المكسع ك بيذه المثابة يتعيف اعتبارىا حكما 
تحكيميا حقيقيا يجكز الطعف فيو بالبطبلف مباشرة فبل يعقؿ حرماف األطراؼ مف الطعف بالبطبلف في حكـ 

 142.يبدك قطعيا يفرض عمييـ

 
                                                           

140
 96ٍبِٟ ِؾّل فبٌل اٌّْخ ، اٌّوعغ اٌَبثك ٓ  

141
 96،67ٍبِٟ ِؾّل اٌّْخ ،اٌّوعغ ٔفَٗ ٓ 

142
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:  موقف الشرع الجزائري : الفرع الثالث

نرم إلى جانب األستاذ تعكليت عبد الكريـ استخبلصا مف النصكص القانكنية المتعمقة بالتحكيـ التجارم 
الكاردة في قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية أف المشرع الجزائرم يميؿ إلى األخذ بالمفيـك المكسع 

لمحكـ التحكيمي ك الذم  يشمؿ إلى جانب األحكاـ النيائية الفاصمة في مكضكع النزاع األحكاـ الجزئية 
التي تفصؿ في بعض المسائؿ المتعمقة بالنزاع ك كذا األحكاـ الصادرة بخصكص الفصؿ في مسألة 

االختصاص ك غيرىا مف األحكاـ التي تصدرىا ىيئة التحكيـ خبلؿ مرحمة سير الخصكمة التحكيمية، 
:  حيث يتدعـ ىذا االستنتاج بالحجج اآلتية

أف المشرع الجزائرم استعمؿ مصطمح الحكـ لمداللة عمى ىذه الطبيعة الممنكحة لو سكاء تعمؽ األمر -1
. بالتحكيـ التجارم الداخمي أك التحكيـ التجارم الدكلي

أف المشرع الجزائرم استعمؿ كذلؾ مصطمح الحكـ لمداللة عمى القرار الذم تتخذه محكمة التحكيـ -2
.  1044بمناسبة الفصؿ في مسألة إختصاصيا في نص المادة 

.  1049أف المشرع الجزائرم  كذلؾ استعمؿ مصطمح الحكـ في نص المادة -3

    لما يتعمؽ األمر بإصدار قرارات تحكيمية بإتفاؽ األطراؼ أك أحكاما جزئية تفصؿ في بعض المسائؿ 
. المطركحة دكف غيرىا 

 : مايمي   ك تعزيزا ليذا االستخبلص نضيؼ 

أف المشرع الجزائرم قد تكسع في مفيكـ الحكـ التحكيمي إلى أبعد الحدكد حيث استعمؿ كذلؾ مصطمح -
 بشأف تنفيذ احكاـ التحكيـ  الدكلي عمى 1054 ك التي أحالت إلييا المادة 1035الحكـ في نص المادة 

األحكاـ "القرارات المؤقتة ك التحفظية التي يتخذىا المحكمكف أثناء سير الخصكمة ك ذلؾ بعبارة 
ك حسنا فعمى المشرع الجزائرم بتبنيو فكرة التعريؼ المكسع لمحكـ التحكيمي ألف ذلؾ يتماشى " التحضيرية

لب الفقو تأسيسا عمى أنو يحقؽ الغاية مف التحكيـ ك اليدؼ الذم يسعى إلى تحقيقو إذ أنو غمع ما يؤيده أ
ييدؼ إلى سرعة الفصؿ في المنازاعات ك تحقيؽ ىذا اليدؼ يؤدم إلى إعتماد التعريؼ أك المفيـك 

المكسع لمحكـ التحكيمي فإعتبارات المبلئمة ك احتراـ نظاـ التحكيـ تقتضي عدـ حيمكلة بيف األطراؼ ك 
حقيـ في الطعف بالبطبلف في حكـ التحكيـ طالما كاف ىناؾ سببا لذلؾ سكاء تعمؽ األمر بالفصؿ في 
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 أك األحكاـ التحفظية ك المؤقتة إذا لـ تكف مف الصبلحيات الممنكحة لمحكـ أك تعمؽ 143اإلختصاص
. األمر بمسائؿ أخرل

:  إجراءات صدور الحكم التحكيمي: المطمب الثاني

التحكيـ كفقا لمقانكف اإلجرائي المتبع يتـ إحالة الممؼ  ىيئة  ؿ باب المرافاعات مف قبؿقؼ       بعد 
، كما يجب احتراـ (فرع أكؿ) لممداكمة بشأنو، ك في ىذا الشأف يجب احتراـ اآلجاؿ المقررة إلصدار الحكـ

.  (فرع ثاني) القكاعد المقررة لسير المداكالت

:  اآلجال المقررة إلصدار الحكم: الفرع األول

   مف ضمف األسباب التي تجعؿ األطراؼ يحبذكف المجكء إلى التحكيـ بدؿ التنازع إلى القضاء ىك ربح 
الكقت ك إختصار اإلجراءات، ك ليذا يراعى دائما أف يجرم التحكيـ ك يتـ صدكر الحكـ في كقت قصير 
ك كفقا لمكاعيد ك آجاؿ محددة مسبقا ال يجكز خرقيا إال إستثناء ك باإلجراءات خاصة ك قد نص المشرع 

بإنتياء المدة المقررة لمتحكيـ،فإذا لـ تشترط  –2...ينتيي التحكيـ" عمى ما يمي ٍ  1024الجزائرم في المادة 
(". 4)المدة فبإنتياء مدة أربعة أشير

يجب عمى كؿ طرؼ تقديـ دفاعو ك مستنداتو قبؿ إنقضاء آجؿ "عمى ما يمي 1022  كما نصت المادة 
"    قدـ إليو خبلؿ ىذا األجؿتعمى األقؿ ك إال فصؿ المحكـ بناء عمى ما  (15)التحكيـ بخمسة عشر يكما 

 يتضح لنا أف ىناؾ آجاؿ  إتفاقية ك ىي األصؿ ك آجاؿ قانكنية تطبؽ في 1024انطبلقا مف نص المادة 
حالة غياب اإلتفاؽ ك ىذا بالنسبة آلجاؿ صدكر الحكـ كما أف ىناؾ آجاؿ أخرل خاصة بغمؽ باب 

 بعدىا (أكال) ك ليذا سنتناكؿ أكال اآلجاؿ المقررة لغمؽ باب المرافعات1022المرافعة نصت عمييا المادة 
. (ثانيا)اآلجاؿ المقررة لصدكر الحكـ

 : اآلجال المقررة لغمق باب المرافعات:  أوال

يكما قبؿ األجؿ المحدد  (15) السالفة الذكر أجؿ خمسة عشر 1022حدد المشرع في نص المادة 
إلنتياء عممية التحكيـ ك إصدار الحكـ كآخر أجؿ إلستبلـ دفكع األطراؼ ك مستنداتو بعدىا يتـ فتح باب 

المداكالت ك خبلؿ ىذه الفترة ال يستمـ المحكمكف أم كثيقة أك مستند مف عند األطراؼ ك يدخمكف في 
 بناء عمى ما قد تـ تقديمو مف خبلؿ اآلجاؿ أم قبؿ قفؿ باب المرافعة ك فتح باب المداكالت مداكالتاؿ

 ك صدكر الحكـ التحكيمي التحكيـ يكما قبؿ األجؿ المحدد إلنتياء15الذم يككف حسب نص المادة 
.   التي تسبؽ صدكر الحكـ تعتبر فترة مداكالت15فالخمسة عشر يكما 
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 : اآلجال المقررة لصدور الحكم:   ثانيا

 السالفة الذكر يتضح لنا جميا أف ىناؾ المبدأ العاـ ك الذم يقضي بتحديد 1024انطبلقا مف نص المادة 
 ك ىك التحديد القانكني لآلجاؿ في غياب التحديد اإلتفاقي ليا، ليذا ثناءاآلجاؿ مف قبؿ األطراؼ ك اإلست

:  سنستعرض فيما يمي لكؿ منيما

  :- صدور الحكم–يد اإلتفاقي آلجال التحكيم دالتح   1
 أمر تحديد آجاؿ التحكيـ في يد إرادة األطراؼ الذيف يتفقكف عمييا ك اتفاقيـ 1024مبدئيا جعمت المادة  

يشترط كذلؾ عند إلتماس تمديدىا إذا اقتضت الضركرة ذلؾ بناء عمى طمب مف المحكميف، كعادة ما 
 خاصة ك  يتبلئـيحدد األطراؼ آجاؿ قصيرة بغية اإلسراع في الفصؿ في المنازعة القائمة بينيـ ك ىك ما

 التي تحتاج إلى السرعة  ك عدـ التماطؿ في الفصؿ فييا، ك إذا اختار  التجاريةطبيعة المنازاعات
األطراؼ إحالة نزاعيـ عمى أحد المراكز ك الييئات المتخصصة ففي ىذه الحالة تطبؽ اآلجاؿ المنصكص 

. سير إجراءات التحكيـ الخاصة بيذه الييئات ك المراكزتمف القكاعد التي  ضعمييا، 

 : التحديد القانوني لآلجال بصدور الحكم التحكيمي    2

 بقاعدة احتياطية يتـ المجكء إلييا ك تطبيقيا في حالة أغفؿ 1024 المشرع الجزائرم في نص المادة ءجا
األطراؼ اإلشارة في اتفاقيـ إلى مسألة اآلجاؿ، حيث نصت المادة عمى أنو في ىذه الحالة تككف اآلجاؿ 

 إال أنو ك ،بدأ اعتبارا مف تاريخ تعييف المحكميف أك مف تاريخ اخطار ىيئة التحكيـتأشير  (4)ىي أربعة 
 تاريخ قبكؿ المحكـ  فإف بداية إحتساب اآلجاؿ كاقعيا تبدأ مف 1018 ك 1015استنادا لنص المادة 

إخطار ىيئة التحكيـ ألنو قد يقع أف يرفض المحكـ لمميمة المسندة اليو  كليس اعتبارا مف تاريخ التعييف أك
.   ذلؾ ألم سبب مف األسبابليوع ذرعالميمة المسندة لو أك يت

 : القواعد المقررة لسير المداوالت: الفرع الثاني

 القكاعد التي يجب احتراميا أثناء سير 1026-1025    تناكؿ المشرع الجزائرم في نص المادتيف 
.  المداكالت الخاصة بإصدار أحكاـ التحكيـ ك يتعمؽ األمر بالسرية ك صدكر األحكاـ بأغمبية األصكات

  :سرية المداوالتأوال   

بيف األطراؼ، فعادة ما  مف بيف أىـ مميزات التحكيـ مقارنة بالقضاء ىك ضماف سرية المنازعة القائمة
يمجأ المتخاصمكف في مجاؿ التجارة الدكلية خصكصا إلى التحكيـ ك يفضمكنو لما يكفره ليـ مف سرية 
تحافظ عمى سمعتيـ في السكؽ، إذ ليس مف مصمحة الشركات في عقد التجارة العالمية أف تعرؼ بأف 
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ليا نزاعات مع مف تتعامؿ معيـ ألنو يؤدم إلى اإلساءة إلى سمعتيا ك بالتالي أحجاـ الشركات ك الدكؿ 
إلخ جميع المتدخميف في السكؽ التجارية العالمية مع التعامؿ معيا، ك ليذا يتكجب عمى المحكميف ...

سرية  بالمحافظة عمى سرية المداكالت ك كؿ ما يتعمؽ بالنزاع المطركح أماميـ ك قد أصبح اإللتزاـ
المداكالت مف قكاعد أخبلقيات التحكيـ فقد تضمنت قكاعد أدبيات التحكيـ لدل إتحاد المحاميف الدكليف 
عمى أف تككف مداكالت المحكميف ك المعمكمات الكاردة في حكـ التحكيـ سرية باستمرار ما لـ يسمح 

 1025  كما أف المشرع الجزائرم نص عمى ذلؾ صراحة كذلؾ في نص المادة 144األطراؼ بغير ذلؾ
". تككف مداكالت المحكميف سرية"حيث نصت عمى ما يمي 

 . صدور الحكم التحكيمي بأغمبية األصوات:   ثانيا

إذا كانت تشكيمة محكمة التحكيـ تضـ أكثر مف محكـ كاحد ففي ىذه الحالة يتـ صدكر الحكـ باألغمبية، 
ك قد أثبتت التجربة " تصدر أحكاـ التحكيـ ألغمبية األصكات: " عمى ما يمي1026حيث نصت المادة 

ية أنو عادة ما يبذؿ رئيس ىيئة التحكيـ قصارل جيده لمتكصؿ إلى إصدار حكـ تحكيمي عف طريؽ ؿـعاؿ
 ىذا الحكـ، ك ىك ما ينعكس إيجابا ضدهجماع ألف ذلؾ يجعمو أكثر قبكال مف قبؿ الطرؼ الذم صدراإل

 ك تفادم المجكء بالتالي إلى التنفيذ الجبرم لو، ك نشير بيذا الخصكص إلى أف 145عمى تنفيذه كديا
األحكاـ التحكيمية الصادرة باألغمبية ليا نفس األثر مثميا مثؿ األحكاـ التحكيمية الصادرة باإلجماع، ك 

في حالة إمتناع األقمية عف التكقيع يشير بقية " بنصيا عمى ما يمي 2ؼ/1029ىذا ما تؤكده المادة 
 فالمحكميف إلى ذلؾ، ك يرتب الحكـ أثره باعتباره مكقعان مف جميع المحكمي

 :أنواع الحكم التحكيمي:المطمب الثالث 

يختمؼ تصنيؼ أحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي باختبلؼ المعيار المعتمد في التصنيؼ ، كمف جيتنا 
سنتناكؿ التطرؽ الى أنكاع الحكـ التحكيمي بالنظر الى مدل الفصؿ في مكضكع النزاع ،كعميو سنتطرؽ 

ثمنتناكؿ االحكاـ الفاصمة في  (فرع أكؿ )اكال الى االحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع النزاع 
فرع )بعدىا نتناكؿ انكاع الحكاـ التي تصدربعد الفصؿ في مكضكع النزاع  (فرع ثاني )مكضكع النزاع 

 (ثالث 

 :األحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع النزاع: الفرع األول 

انطبلقا مف االحكاـ الكاردة في قانكف االجراءات المدنية ك االدارية فإف الحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في 
 مكضكع النزاع ىي صنفيف 

                                                           
144

 .135اٌّوعغ اٌَبثك ٓ . اٌّوّل إٌٝ لٛاػل اٌزؾى١ُ:  أؽّل ّوف اٌل٠ٓ 
145

 Nour Eddine TERKi op cit 116. 



84 
 
 

 :االحكام االولية : أوال

تفصؿ محكمة التحكيـ في :"  كالتي نصت عمى مايمي 2ؼ1044حيث جاء ذكرىا في نص المادة  
أجاز المشرع الجزائرم " اختصاصيا بحكـ أكلي،إالإذا كاف الدفع بعدـ االختصاص مرتبط بالمكضكع 

لبلطراؼ اثارة مسألة عدـ االختصاص المحكـ اك الييئة التحكيمية ،كاشترط اف يتـ اثارة ىذا الدفع قبؿ 
الخكض في مكضكع النزاع كعمى المحكـ اك الييئة التحكيمية الفصؿ في الدفع بحكـ اكلي اال اذا  رأل 
المحكمكف أف الدفع مرتبط بمكضكع النزاعففي ىذه الحالة تصدر الييئة التحكيمية حكميا النيائي كالذم 

 تفصؿ فيو جممةكاحدة في مسألة االختصاص الى جانب مكضكع النزاع

كنشير بيذا الخصكص الى اف االحكاـ االكلية ىذه اليمكف الطعف فييا اماـ القضاءذالؾ أف الطعكف 
المقدمة اماـ القضاء تككف بمناسبة طمب االعتراؼ بيا كتنفيذىا كىذا النتصكره بالنسبة لمحكـ الفاصؿ في 

مسألة االختصاص ، يبقى لنا أف نتساءؿ بخصكص الطعف عف طريؽ دعكل البطبلف التي ترفع ضد 
  الفقرة ؟1056 ك1058الحكـ األكلي الفاصؿ في االختصاص استناد لنص المادة 

نرل أنو مف الناحية القانكنية النظرية البحتة اليكجد مايمنع مف الطعف بالبطبلف ضد ىذا الحكـ ،إال أنو 
مف الناحية العممية عادة مايتـ انتظار صدكر الحكـ النيائي بعدىا يتـ رفع دعكل البطبلنفقد تظير ىناؾ 

 .اكجو اخرل مع صدكرالحكـ النيائي

 :ثانيا االحكام التحضيرية 

 حيث يككف الحكـ 1035تناكؿ المشرع الجزائرم النص عمى االحكاـ التحضيرية في نص المادة 
التحضيرم قاببل لبلعتراؼ بو كتنفيذىفي الجزائر ،كما يجب االشارة اليو بيذا الخصكص اف المشرع 

الجزائرم استعمؿ مصطمح الحكـ التحضيرم في نص المادة السالفة الذكر بالغـ مف انو تخمى عف ىذا 
بالنسبة - السارم المفعكؿ2008في قانكناالجراءات المدنية كاالدارية الجديد الصادر سنة- الكصؼ

لؤلحكاـ القضائيةخبلفا لما كاف عميو االمر بالنسبة لمقانكف القديـ، حيث كاف يميز بيف الحكـ التمييدم 
الذم يجكز استئنافو دكف انتظار صدكر الحكـ القطعي ،كبيف الحكـ التحضيرم الذم اليجكز استئنافو اال 

،ذالؾ الف الحكاـ التحضيرية التمس بأصؿ الحؽ كاليظير فييا ميؿ قناعة القاضي 146مع الحكـ القطعي 
 ).الحد اطراؼ الخصكمةعكس الحكـ التمييدم
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 ؽ إ ـ إبما 1035كيمكننا في ىذا المقاـ أف  نفسر المقصكد بالحكـ التحضيرم الكارد في نص المادة 
 مف نفس القانكف ك التي اجازت لمحكمة التحكيـ اصدار أكامر بتدابير 1046جاء في نص المادة 

مؤقتةأك تحفظية مالـ يعارض األطراؼ ذالؾ في اتفاؽ التحكيـ ،كبالتالي يستغرؽ كصؼ الحكـ 
 السالفة الذكر جميع األكامر التي تصدرىا الييئة 1035التحضيرم المنصكص عميو في المادة

التحكيمية أثناء سير الخصكمة، مثؿ األمر بتعييف خبير ألك سماع الشيكدأك االمر ببيع بضائع 
 .خشية تمفيا مع الحجز التحفظي عمى ثمنيا كغيرىا مف االجراءات الكقتية كالتحفظية

كما نشير بيذا الخصكص الى اف ىذا النكع مف األحكاـ التحضيرية حسب التعبير الكارد في نص 
 ؽ إ ـ إ كالتي تصدر قبؿ الفصؿ في المكضكع  ال ينيي كالية المحكمة التحكيمية عمى  1035المادة 

 ألنيا لـ تفصؿ في مكضكعو، كتجدر االشارة في 1030النزاع المطركح اماميا استنادا لنص المادة 
ىذا المقاـ أف كبل مف الفقو كالقضاء اتفؽ عمى اخراج مثؿ ىذا النكع مف االحكاـ مف دائرة الحكـ 

بمناسبة ....... أنظر تعريؼ الحكـ التحكيمي .....)التحكيمي سكاء بمدلكلو الضيؽ أك الكاسع
 .....تفسيرىـ لممقصكد بالحكـ التحكيمي في اتفاقية نيكيكرؾ 

 :األحكام الفاصمة في موضوع النزاع :الفرع الثاني 

يصدر المحكـ أحكاما فاصمة في مكضكع النزاع اما انطبلقا مف تطبيؽ االحكاـ التي تضمنيا القانكف 
الكجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاعفتككف بالتالي أحكاما منشئة أك أحكاما تتضمف الحمكؿ المتكصؿ 
الييا مف قبؿ األطراؼ سكاء بسعي مف المحكـ اكال كفي ىذه الحالة يككف الحكـ كاشفالما اتفؽ عميو 

 االطراؼ المتنازعة

 :األحكام الفاصمة في موضوع النزاع تطبيقا لمقانون:أوال 

يفصؿ المحكـ في النزاع المطركح امامو عمى ضكء احكاـ القانكف الكاجب التطبيؽ ،كقد يصدر حكما 
جزئيا يفصؿ بو غقط في بعض المسائؿ  لحيف اصدار حكـ نيام يفصؿ فيو في جميع الطمبات 

 كالدفكع

 :الحكم الجزئي-أ

 لمحكميف اصدار أحكاـ جزئية حيث نصت عمى مايمي 1049 أجاز المشرع الجزائرم في نص المادة 
كصياغة نص " يجكز لمحكمة التحكيـ إصدار أحكاـ جزئية ما لـ يتفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذالؾ :" 

ستثناء يجكز  المادة تفيد بأف األصؿ ىكمنح الصبلحية لمييئة التحكيمية في إصدار أحكاما جزئية،كا 
 .لؤلطراؼ سحب ىذه الصبلحية مف الييئة التحكيمية، كلكف ذالؾ يستمـز النص عميو في اتفاؽ التحكيـ
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كنشير بيذا الخصكص الى أف ىذا النكع نت االحكاـ اليضع حدا لكالية الييئة التحكيمية عال النزاع 
 .المطركح أماميا،فذالؾ اليككف اال بصدكر حكـ نيائي يفصؿ في جميع الطمبات ك الدفكع

 : حكم التحكيم النيائي-ب

يككف الحكـ نيائيا اذا فصمت الييئة التحكيميةفي جميع الطمبات المقدمةكشمؿ الحكـ جميع المسائؿ 
المطركحة بخصكص النزاع ،كقد أشار المشرع الجزائرم الى ىذا النكع مف الحكاـ في نص المادة 

 ..."قابؿ لمتنفيذ... يككف حكـ التحكيـ النيائي: " حيث نصت عمى ما يمي 1035

كما يميز الحكـ النيائي ىك انو يستنفذ كالية الييئة التحكيمية عمى مكضكع النزاع فيك يتمتع بحجية 
كاممة يمنع بعدىا اعادة طرح النزاع عمى ىيئة أخرل سكاء تحكيمية كانت أـ قضائية كذالؾ استنادا 

يتخمى المحكـ عف النزاع بمجرد الفصؿ : " ؽ إ ـ إحيث نصت عمى مايمي 1030لنص المادة 
 .كيقصد ىنا الفصؿ بحكـ نيائي البحكـ جزئي"فيو

 :األحكام الفاصمة في موضوع النزاع بناء عمى اتفاق األطراف: ثانيا 

يمكف لؤلطراؼ المتنازعة أثناء سير الخصكمة التحكيمية سكاء بمساىمة مف المحكميف اك ال التكصؿ 
إلى حمكؿ تنيي النزاع القائـ بينيما بطريقة كدية كفي ىذه الحالة يقـك المحكمكف بإفراغ ماتـ التكصؿ 

 ؽ إ ـ إ 1049اليو مف حمكلضمف الحكـ التحكيمي  كقد سمح المشرع الجزائرم بذالؾ في نص المادة 
مالـ يتفؽ األطراؼ .....يجكز لمحكمة التحكيـ اصدار احكاـ اتفاؽ األطراؼ : حيث نصت عمى مايمي 

كعميو فقد أجازت المادة لممحكميف افراغ اتغاقيـ ضمف حكـ تحكيمي  كذالؾ مف " عمى خبلؼ ذالؾ
باالزاميتو كحجيتو، كقد كافؽ مكقؼ  أجؿ االستفادة مف مقكمات الحكـ التحكيمي خاصة ما تعمؽ منيا

المشرع الجزائرم في ىذا ما اعتمدتو قكاعد التحكيـ الخاصة بغرفة التجارة الدكلية االكنستراؿ حيث 
اذا تكصؿ االطراؼ الى تسكية بعد ارساؿ الممؼ الى ىيئة : " منيا عمى ما يمي 33نصت المادة 

 يتـ اثبات التسكية في شكؿ حكـ تحكيـ صادر باتفاؽ االطراؼ نإذا طمب 16التحكيـ كفقا لممادة 
 حيث CNUDCI مف قكاعد 34كنفس الحكـ نصت عمييالمادة "االطراؼ ذالؾ ككافقت ىيئة التحكيـ 

إذا كافؽ االطراؼ قبؿ اصدار حكـ التحكيـ عمى تسكية النزاع ،يجب عمى محكمة التحكيـ " جاء فييا 
،إما أف تصدر أمرا بانياء اجراءات التحكيـ أك تسجيؿ التسكية في شكؿ حكـ تحكيمي بناء عمى 

الشركط المتفؽ عمييا اذا طمب االطراؼ ذالؾ ككافقت محكمة التحكيـ ،كالتككف ممزمة باصدار اسبابمثؿ 
اذا : " مف القانكف النمكذجي االكنسترالعمى مايمي 30كالحكـ نفسو نصت عميو كذالؾ المادة " ىذا الحكـ 

اتفؽ الطرفاف في خبلؿ اجراء التحكيـ عمى تسكية النزاع بينيما ،كاف عمى ىيئة التحكيـ أف نيي 
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اإلجراءات كأف تثبت التسكية بناء عمى طمب الطرفيف كعدـ اعنراضيما في صكرة قرار تحكيـ بشركط 
 "متفؽ عمييا 

مف خبلؿ ماسبؽ يتضح لنا أف افراغ اتفاؽ االطراؼ المنيي لمخصكمة التحكيمية في شكؿ حكـ 
تحكيمي يستمـز طمب األطراؼ ذالؾ كمكافقة ىيئة التحكيـ فاألمر جكازم ليا اذيمكنيا اف ترفض افراغ 
ف كاف جانب مف الفقو الفرنسي يميؿ الى ضركرة قبكؿ الييئة التحكيمية  التفاؽ ضمف حكـ تحكيمي ،كا 

  147ذالؾ

كيرل البعض أف مكقؼ المشرع الجزائرم غير منطقي كاليتماشى كأىداؼ التحكيـ ،كيقترح اعادة صياغة 
 ؽ إ ـ إ بشكؿ يجعؿ محكمة التحكيـ ممزمة عمى قبكؿ افراغ اتفاؽ االطراؼ المنيي 1049نص المادة 

لمنزاع في شكؿ حكـ تحكيمي ،كدكف أف يككف ليـ الحؽ في رفض ذالؾ عال غرار ما أخذت بيالمادة 
 .148 السالؼ ذكرىماCNUDCIمف قكاعد   (1) ؼ34مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ كالمادة 30

  : كنحف بدكرنا نخالؼ تماما ىذا الرأم ،كذالؾ لؤلسباب التالية

 مف 30 ؽ إ ـ إ يتكافؽ تماما مع الحكـ الكارد في نص المادة 1049أف الحكـ الكارد نص المادة *
فكبلىما   CNUDCIمف قكاعد التحكيـ الخاصة ب  (1) ؼ 34القانكف النمكذجي لمتحكيـ ، كالمادة 

تعطي لمييئة التحكيمية صبلحية قبكؿ أك رفض افراغ اتفاؽ االطراؼ المنيي لمنزاع في شكؿ حكـ 
أم عدـ .." بناء عمى طمب الطرفيف كعدـ اعتراضيا" ..تحكيمي، كىذا ما يتجمى بكضكح في عبارة

كاف عمى ىيئة "..اعتراض الييئة التحكيميةعمى افراغ اتفاؽ الطرفيف في شكؿ حكـ تحكيمي اما عبارة 
فتنصرؼ الى كجكب كقؼ اجراءات التحكيـ كعدـ االستمرارفييا  بالفصؿ في النزاع كفقا .." التحكيـ 

لمقتضيات القانكف الكجب التطبيؽ  ك الينصرؼ اإللزاـ  الى كجكب افراغ اتفاؽ الطرفيف عمى حؿ 
 مف القانكف النمكذجي 30النزاع في شكؿ حكـ تحكيمي، ىذا بالنسبة لمحكـ الكارد في نص المادة 

مف قكاعد التحكيـ الخاصة  (1) ؼ 34لمتحكيـ كنفس الشئ يقاؿ بالنسبة لمحكـ الكارد في نص المادة 
CNUDCI كاضحة في اشتراط  مكافقة .." إذا طمب األطراؼ ذالؾ ككافقت محكمة التحكيـ".. فعبارة

" يجب عمى ىيئة التحكيـ "ىيئة التحكيـ إلفراغ اتفاؽ االطراؼ في شكؿ حكـ تحكيمي ، أما عبارة  
الكاردة في نص المادة فتنصرؼ الى كجكب كقؼ اجراءات السير في الخصكمكة كالفصؿ في النزاع 

 .عمى ضكء القانكف الكاجب التطبيؽ، ال الى كجكب افراغ االتفاؽ المنيي لمنزاع في شكؿ حكـ تحكيمي
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أف اشتراط مكافقة الييئة التحكيمية مف أجؿ إفراغ اتفاؽ األطراؼ المنيي لمنزاع في حكـ تحكيمي ىك *
أمر منطقي جدا بالنظر إلمكانية أف تككف الحمكؿ المتكصؿ الييا باتفاؽ األطراؼ غير مشركعة 
كمخالفة لمنظاـ العاـ الدكلي أك لدل الدكلة المطمكب التنفيذ لدييا ،ففي ىذه الحالة يعتبر الحكـ 

 .التحكيمي باطبل كىك ما سيحكؿ دكف االعتراؼ بو كتنفيذه 

 ؽ إ ـ إ السالفة الذكر تحتكم عمى غمكض 1049كنشير بيذا الخصكص الى أف صياغة نص المادة 
يجكز "كلبس قد يكحي مف خبلؿ القراءة السطحية ليا بكجكد تناقض فييا، كذالؾ مف خبلؿ عبارة 

ذالؾ أف "  مالـ يتفؽ األطراؼ عمى خبلؼ ذالؾ " كعبارة " لمحكمة التحكيـ إصدار أحكاـ اتفاؽ 
المقصكد ىنا ىك التحكيـ بالصمح أيف يككف لممحكـ دكرا كمساىمة في حؿ النزاع عف طريؽ الصمح ، 

فمبدئيا اجازت نص المادة لممحكـ حؿ النزاع عف طريؽ الصمح كمتى كافؽ عميو الطرفاف تـ افراغ ذالؾ 
في شكؿ حكـ تحكيمي، كلكف قد يتفؽ االطراؼ عمى منع المحكـ مف التحكيـ بالصمح في اتفاؽ التحكيـ 

ففي ىذه الحالة يمنع عميو القياـ بالصمح ك إصدار أحكاـ تحكيـ بذالؾ، كىذا ىك المقصكد مف نص 
 المادة    

 :األحكام التحكيمية الصادرة بعد الفصل في النزاع: الفرع الثالث 

تقضي القاعدة العامة باستنفاذ ىيئة التحكيـ كاليتياعمى النزاع المطركح أماميا بمجرد اصدارىا لحكميا 
النيائي الفاصؿ في مكضكع النزاع ، كىذا مف مقتضيات الحجية التي تتمتع بيا االحكاـ التحكيمية 

:"  ؽ إ ـ إ حيث نصت عمى مايمي 1  ؼ 1030النيائية  كىذا المبدأ نجده مكرس في نص المادة 
، غير أف المادة نفسيا أكردت استثناءا عمى ىذا المبدأ ..."يتخمى المحكـ عف النزاع بمجرد الفصؿ فيو

كأجازت لمييئة التحكيمية التصدم مف جديد لمنزاع المفصكؿ فيو كلكف في حاالت محددة عمى سبيؿ 
غير أنو يمكف لممحكـ تفسير "...الحصر أكردتيا الفقرة الثانية مف ذات المادة حيث نصت عمى مايمي 

 ".الحكـ أك تصحيح األخطاء المادية ك اإلغفاالت التي تشكبو طبقا لؤلحكاـ الكاردة في ىذا القانكف

عمى ضكء ىذه الفقرة سنتناكؿ  أنكع األحكاـ التي تصدرىا الييئة التحكيمية بمناسبة طمب مراجعتيا 
 .لمحكـ التحكيمي الصادر مف طرفيا 

 :الحكم التفسيري : أوال 

قد يتضمف الحكـ التحكيمي بعض العبارات المبيمة ك الغامضة تؤثر سمباعمى عممية التنفبذ فيما بعد، 
كليذا أجاز القانكنممف لو مصمحة في ذالؾ الرجكع الى الييئة التحكيمية طالب منيا تفسير الغامض منو 

كبياف حقيقة المبيـ ،حتى يتسنى لو فيما بعد تنفيذ الحكـ دكف أم اشكاالتأك عراقيؿ، كلكف ىذا ليس 
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معناه تعديؿ الحكـ أك المساس بحجيتو ،كقد اعتمدت جؿ القكاعد كاالنظمة الخاصة بالتحكيـ النص 
 مف قكاعد التحكيـ الخاصة بغرفة 2 ؼ 36عمى امكانية مراجعة الحكـ التحكيمي فقد سمحت المادة 

أك لتفسير حكـ ....يجب أف قدـ طمب لغرض : "...التجارة الدكلية  بذالؾ حيث نصت عمى مايمي 
 1 ؼ 33كالحكـ نفسو اعتمدتو المادة .." تحكيـ خبلؿ ثبلثيف يكما مف تسمـ ىذا الطرؼ حكـ التحكيـ 

يجكز ألحد الطرفيف بشرط اخطار الطرؼ : "مف القانكف النمكذجي لمتحكيـ حيث نصت عمى مايمي 
األخر أف يطمب مف ىيئة التحكيـ تفسير نقطة معينة في قرار التحكيـ أك جزء معيف منو اف كاف 

ذا رأت ىيئة التحكيـ ات الطمب لو مايبرره  فإنيا تصدر التفسير خبلؿ ...الطرفاف قد اتفقاعمى ذالككا 
، كنبلحظ أف المشرع "ثبلثيف يكما مف تاريخ تسمـ الطمب كيككف التفسير جزءا مف قرار التحكيـ 

الجزائرم لـ يبيف اآلجاؿ الخاصة بالدعكل التفسيرية لمحكـ التحكيمي خبلفا لماتـ ذكره بالنسبة لبعض 
، 149القكاعد كاألنظمة الخاصة بالتحكيـ التجتارم الدكلي  كحتى ماتضمنتو بعض التشريعات الكطنية

كاكتفى باإلحالة إلى األحكاـ الخاصة بيذا الشأف الى القكاعد المكجكدة في قانكف اإلجراءات المدنية 
 كاإلدارية كبالرجكع الى ىذه األحكاـ ال نجدىا تنص عمى مكاعيد محددة

  :ثانيا الحكم التصحيحي لؤلخطاء المادية

يقصد بالخطأ المادم عرض :"  ؽ إ ـ إ المقصكد بالخطأ المادم بنصيا عمى مايمي 287عرفت المادة 
فقد يشكب الحكـ التحكيمي بعض األخطاء المادية " غير صحيح لكاقعة مادية أك تجاىؿ كجكدىا 

كاألخطاء المطبعية أك الحسابية، كيككف الخطأ كاضحا في الحكـ عف طريؽ مقارنة البيانات األخرل فيو 
، كنفس المبلحظة السابقة نبدييا كذالؾ بخصكص طمب تصحيح الكحـ فالمشرع الجزائرم اكتفى باألحكاـ 

 ؽ إ ـ إ 286 ؽ إ ـ إ ، كبالرجكع الى نص المادة 1030التي تضمنيا القانكف بيذا الشأنفي نص المادة 
يقدـ طمب التصحيح إلى الجية القضائية بعريضة الى أحد الخصـك كفقا " نجدىا تنص عمى مايمي يقدـ 
سفصؿ في طمب التصحيح "..كتضيؼ الفقرة الثالثة مف نفس المادة ..." لؤلشكاؿ المقررة لرفع الدعكل 

 .بعد سممع الخصـك أك بعد صحة تكميفيـ بالحضكر

 كنستنتج بالتالي اف المشرع الجزائرم يشترط انعقاد الخصكمة في الدعكل الرامية الى تصحيح الخطأ 
المادم،كيشترط تبميغ الطرؼ االخر  بيدؼ االخطار لتقديـ مبلحظات ال ترتقي لمستكل الدفكع في مثؿ 

ىذه الدعاكل ، ذالؾ اف الحكـ التصحيحي ال يؤدم الى تعديؿ ما قضى بو الحكـ االكؿ مف حقكؽ 
غير اف تصحيح الخطأ المادم اك االغفاؿ ال :"... عمى ما يمي2ؼ/287كالتزامات ،حيث تنص المادة 

 " . لؤلطراؼتيؤدم الى تعديؿ ما قضى بو الحكـ مف حقكؽ كالتزاما
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مف قانكف اليكنستراؿ النمكذجي التي 1 ؼ 33 كىذا ما يجعؿ النص ينسجـ مع ما ىك معتمد في المادة 
يجكز لكؿ مف الطرفيف بشرط اخطار الطرؼ االخر اف يطمب مف ىيئة التحكيـ :" نصت عمى ما يمي 

كما اجازت "تصحيح ما يككف قد كقع في القرار مف اخطاء حسابية اك كتابية اك اية اخطاء اخرل مماثمة 
 لييئة التحكيـ اف تصحح مف تمقاء نفسيا أم خطأ مادم مما سبؽ 2البند  (ب)نفس المادة في فقرتيا 

 .ذكره كذالؾ خبلؿ  ثبلثيف يكما مف تاريخ صدكر الحكـ 

،التي اجازت لييئة 150 مف قكاعد التحكيـ الخاصة بغرفة التجاررة الدكلية 36كالحكـ نفسو تبنتو المادة  
التحكيـ تصحيح الحكـ التحكيمي كلك مف تمقاء نفسيا  ،كما اشترطت في حالة ايداع طمب التصحيح اف 

 التي اجازت مبدئيا 151 مف اتفاقية كاشنطف49 ككذا المادة .يتـ اببلغ  الطرؼ االخر لتقديـ مبلحظاتو 
 يكما التالية لتاريخ 45طمب تصحيح االخطاء المادية الكاردة في الحكـ التحكيمي  خبلؿ الخمسة كاالربعيف

 .صدكر الحكـ مف طرؼ الييئة التحكيمية

 (االستدراكي)الحكم االضافي : ثالثا

اجػػػػػػاز المشػػػػػرع الجزائػػػػػػػػرم لمييئة التحكيمية ،النظر مف جديد في النزاع المفصػػػػػكؿ فيو ، اذا تعمؽ االمػػػػػر 
 1036با اغػػفػػػػػاؿ الػػػرد عمى احد الطمبات المقدمة خبلؿ سير الخصكمة التحكيمية كذالؾ في نص المادة 

تصحيح االخطاء المادية ك االغفاالت التي .... يمكف لممحكـ :" ؽ إ ـ إ حيث نصت عمى ما يمي 
 ..."تشكبو 

كيشترط في الطمبات المغفمة لتككف محبل لنظر الدعكل الرامية الى استصدار حكـ اضافي ، طمبات تتعمؽ 
بمكضكع النزاع  الذم سبؽ طرحو اماـ الييئة التحكيمية، كاف ال تككف قد تطرقت ليذه الطمبات سكاء 
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٠غٛى ١ٌٙئخ اٌزؾى١ُ ِٓ رٍمبء ٔفَٙب اْ :" ِٓ لٛاػل اٌزؾى١ُ اٌقبٕخ ثغوفخ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 36رٕٔ اٌّبكح  

رٖؾؼ اٞ فطأ وزبثٟ اٚ ؽَبثٟ اٚ ِطجؼٟ اٚ ا٠خ افطبء ماد ٛج١ؼخ ِّبصٍخ ٚهكد فٟ ؽىُ اٌزؾى١ُ ّوٛخ ػوٗ ٘نا 

 الػزّبكٖ فالي صالص١ٓ ٠ِٛب ِٓ ربه٠ـ ٘نا اٌؾىُ- اٌّؾىّخ- اٌزٖؾ١ؼ اٌٝ 
151

, يرسؿ السكرتير العاـ مباشرة نسخان معتمدة طبؽ األصؿ مف الحكـ إلى كؿ مف الطرفيف  : مف اتفاقية كاشنطف عمى ما يمي49تنص المادة  
 . كيعتبر أف الحكػـ قد أعمف اعتبارا مف يـك إرساؿ النسخ المعتمدة

 يكما مف تاريخ صدكر الحكـ يجكز لممحكمة بعد إخطار الطرؼ اآلخر أف تبت فى أل أمر لو 45كبناء عمى تقدـ أحد الطرفيف بطمب خبلؿ  -2
كقرار المحكمة يعتبر جزء ال يتجزأ مف الحكـ كيتـ إخطار . يتناكلو الحكـ أك تصحح أم خطأ كتابي أك حسابي أك أم خطأ مشابو يتضمنو الحكـ 

  مف المادة (2)كالفقرة  (51)مف المادة  (2)كتسرل الميبلت التى تنص عمييا الفقرة . الطرفيف بو بنفس الكسائؿ التى يتـ إخطار الحكـ بيا 

 .اعتبارا مف تاريخ إصدار القرار (52)
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   كبشأف 152بالقبكؿ اك الرفض، كاف يشمؿ االغفاؿ الطمب كمو كليس جزء منو اك عنصر مف عناصره ، 
 .اجراءات استصدار الحكـ االضافي فيي نفسيا المتبعة بشأف طمب التفسير كالتصحيح

 :االعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه الجبري في الجزائر: المبحث الثاني 

االصؿ ىك اف يقـك االطراؼ بتنفيذ ما جاء في منطكؽ الحكـ كديا،اال انو في بعض االحياف قد يرفض 
مف صدر الحكـ في غير صالحو التنفيذ الطكعي لمحكـ اما عف حسف نية اذا رأل اف ىناؾ اجحاؼ  في 

حقكقو كاف الحكـ لـ يكف صائبا لسبب مف االسباب ،كقد يككف ذالؾ عف سكء نية فيمجأ الى المماطمة 
كالتيرب مف تنفيذ التزاماتو بشأف تنفيذ الحكـ،كفي ىذه الحالة البد مف المجكء الى اجبار ىذا االخير عمى 

يككف اال بمساعدة الييئات القضائية لدل  التنفيذ الجبرم كتمكيف صاحب الحؽ مف استيفاء حقو كىذا ال
الدكؿ المطمكب التنفيذ لدييا،كتشجيعا لبلستثمارات الخارجية،كتحسينا لمناخ االعماؿ كضمانا لفعالية 
التحكيـ المحبذ لدل مجتمع التجار الدكلي فقد بذلت مختمؼ الدكؿ جيكدا مف اجؿ تبسيط اجراءات 

االعتراؼ كالتنفيذ الخاصة بأحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي،عبر انضماميا الى اتفاقيات دكلية ككذا اعادة 
 تكييؼ منظكمتيا التشريعية الكطنية ضمف ىذا االطار

كقد نظـ المشرع الجزائرم االحكاـ المتعمقة باالعتراؼ بالحكـ التحكيمي كتنفيذه الجبرم في القسـ الثالث 
  ؽ إ ـ إ 1054الى  1051مف الفصؿ السادس الخاص بالتحكيـ التجارم الدكلي في المكاد مف 

نفاذىا المصادؽ  كعميو فعمى ضكء ىذه المكاد كأحكاـ اتفاقية نيكيكرؾ الخاصة بأحكاـ التحكيـ االجنبية ك كا 
عمييا مف قبؿ الجزائر سنتناكؿ دراسة االحكاـ الخاصة باالعتراؼ كالتنفيذ الجبرم ألحكاـ التحكيـ التجارم 

 الدكلي

 :شروط االعتراف بالحكم التحكيمي التجاري الدولي وتنفيذه في الجزائر: المطمب االول 

يتـ االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ في الجزائر اذا اثبت مف تمسؾ : " عمى ما يمي 1 ؼ1051 تنص المادة 
 " .بيا كجكدىا ككاف ىذا االعتراؼ غبر مخالؼ لمنظاـ العاـ 

انطبلقا مف نص ىذه المادة يتضح لنا اف المشرع الجزائرم كضع شرطيف اساسييف لبلعتراؼ بحكـ 
التحكيـ التجارم الدكلي كتنفيذه في الجزائر مسايرا في ذالؾ اتفاقية نيكيكرؾ حيث نصت المادة الرابعة 

في نص المادة السابقة ، يقـك الطرؼ الذم  لمحصكؿ عمى االعتراؼ كالتنفيذ المذككر: "يمي منيا عمى ما
 : يطمب االعتراؼ كالتنفيذ كقت تقديـ الطمب بما يمي 
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محمد عمي سكسكر رئيس محكمة االستئناؼ ،تشريعات الحكـ في مصر كالدكؿ العربية  ،دار الجامعييف لطباعة االكفست :المستشار :   ا
 .                                                        68 ص2005كالتجميد 
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  القرار االصمي مصادقا عميو حسب االصكؿ المتبعة اك نسخة منو معتمدة حسب االصكؿ–أ 

 . االتفاؽ االصمي المشار اليو في المادة الثانية اك اك نسخة منو معتمدة حسب االصكؿ –ب 

تعترؼ كؿ دكلة : " عمى مايمي 54كما نصت اتفاقية كاشنطف المصادؽ عمييا مف قبؿ الجزائر في مادتيا 
متعاقدة بالحكـ الذل صدر بناء عمى أحكاـ ىذه االتفاقية كتضمف تنفيذ االلتزامات المالية التى يفرضيا 

كعمى الدكلة المتعاقدة التى تتبع النظاـ , الحكـ كما لك كاف حكما نيائيا صادرا مف محكمة محمية 
الفيدرالي ضماف تنفيذ الحكـ عف طريؽ محاكميا الفيدرالية كأف تمـز ىذه المحاكـ بمعاممة ىذا الحكـ كحكـ 

 . نيائي صادر مف محاكـ أحد الدكؿ الفيدرالية
عمى الطرؼ الذل يرغب فى الحصكؿ عمى االعتراؼ بالحكـ كتنفيذه عمى أرض الدكلة المتعاقدة أف  -2

يقدـ صكرة طبؽ األصؿ معتمدة مف السكرتير العاـ إلى المحكمة الكطنية المختصة أك إلى سمطة أخرل 
تحددىا الدكلة المذككرة ليذا الغرض كعمى كؿ دكلة متعاقدة أف تخطر السكرتير العاـ بالمحكمة المختصة 

 .أك الجيات التى تحددىا ليذا الغرض كبكؿ التغييرات التى تطرأ فى ىذا الشأف
 
 ." كيحكـ تنفيذ الحكـ القكانيف السائدة الخاصة بتنفيذ األحكاـ القضائية فى الدكلة التى ينفذ فييا الحكـ -3
 

كقبؿ اف نتطرؽ الى دراسة ىذه الشركط يتكجب عمينا اف نسمط الضكء عمى المقصكد بكؿ مف االعتراؼ 
كبعدىا شرط عدـ مخالفة الحكـ لمنظاـ العاـ  (فرع ثاني )ثـ نتناكؿ شرط اثبات الحكـ  (فرع اكؿ)كالتنفيذ 
 .(فرع ثالث  )الدكلي 

 :المقصود باالعتراف والتنفيذ: الفرع االول

عادة ما تككف عممية االعتراؼ مبلزمة لعممية التنفيذ فيي عممية متداخمة اذ ال يمكف تنفيذ حكـ تحكيمي 
 . بو ؼدكف االعترا

كيقصد باالعتراؼ، ادماج حكـ التحكيـ الدكلي في النظاـ القانكني الجزائرم،بما يسمح لو بترتيب كؿ اثاره 
  153فكؽ اقميـ الجزائر، كاستعمالو مثبل لمدفع بسبؽ الفصؿ في النزاع المعركض اماـ القاضي الجزائرم،

فقد يككف الحكـ التحكيمي الدكلي سمبي كيصدر برفض دعكل المدعي، فبل يتضمف الحكـ في منطكقو 
بيذه الصكرة أم الزاـ قاببل لمتنفيذ، ككؿ ما في االمر ىك غمؽ الباب اماـ المدعي في رفع دعكل جديدة 
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 62عميكش قربكع كماؿ المرجع السابؽ ص   : 
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اجراء دفاعي يمجأ اليو حيف تتـ مراجعة المحكمة : "  ،كىناؾ مف عرفو بأنو 154مف اجؿ نفس المكضكع
،بطمب يتعمؽ بنزاع سبؽ طرحو عمى التحكيـ ،فيشير الطرؼ الذم صدر الحكـ لصالحو لقكة القضية 

المقضية كالثبات ذالؾ فانو يبمغ الحكـ لممحكمة التي يطرح النزاع اماميا مف جديد،كيطمب منيا االعتراؼ 
 155"بصحتو كبطابعو االلزامي في النقاط التي حسميا

اجراء دفاعي ،يمجأ اليو صاحب المصمحة عند مطالبتو اماـ "كيرل الفقييو  فيميب فكشار اف االعتراؼ ىك 
قضاء الدكلة الجؿ نفس النزاع  الذم سبؽ طرحو اماـ التحكيـ ،فيدفع صاحب الحكـ التحكيمي بحجية 

الشيئ المقضي فيو، كالثبات ذالؾ يتقدـ صاحب الحكـ التحكيمي بطمب االعتراؼ بحكمو ىذا كصحتيثـ 
    156"يقدمو لمعدالة لمحكـ بسبؽ الفصؿ 

اما التنفيذ فيقصد بو اجبار الطرؼ الذم خسر دعكاه في الخصكمة التحكيمية ، كحممو عمى تنفيذ التزاماتو 
 . اتجاه الطرؼ االخر قيرا، كذالؾ بمساعدة السمطات الكطنية المختصة لدل البمد المطمكب التنفيذ لديو

كىناؾ مف يرل بأف التنفيذ ليس اجراء دفاعي كما ىك الشأف بالنسبة لبلعتراؼ ،بؿ انو اجراء ىجكمي فبل 
يطمب مف القاضي االعتراؼ بكجكد الحكـ التحكيمي،بؿ يطمب منو اعطاء الحكـ التحكيمي نفس القكة 

  157المعطاة لمحكـ القضائي في تنفيذ األحكاـ كبالتالي فالتنفيذ يذىب ابعد مف االعتراؼ

 كما يشكؿ االعتراؼ ك التنفيذ مظير مف مظاىر بسط سيادة الدكلة عمى مختمؼ االحكاـ كالقرارات 
الصادرة خارج نطاؽ الييئات كالسمطات الكطنية التي يضفي عمييا القانكف الصبغة التنفيذية القيرية دكف 

 سكاىا

كبالعكدة الى المشرع الجزائرم نجده قد ميز بيف االعتراؼ كالتنفيذ رغـ التبلـز المكجكد بينيما كما سبؽ 
مف الفصؿ السادس المتعمؽ باألحكاـ الخاصة بالتحكيـ التجارم الدكلي  - ذكره ،حيث عنكف القسـ الثالث 

الكاقع ضمف الباب الثاني الخاص بالتحكيـ مف الكتاب الخامس المتعمؽ بالطرؽ البديمة مف قانكف 
،باالعتراؼ بااحكاـ التحكيـ الدكلي كتنفيذىا الجبرم كطرؽ الطعف فييا ، ثـ -االجراءات المدنية كاإلدارية 
، 5053،ك5051،5052االعتراؼ با احكاـ التحكيـ الدكلي كضمنو المكاد: خص الفرع االكؿ كعنكنو ب

 1054تنفيذ احكاـ التحكيـ الدكلي كضمنو المادة : في حيف عنكف الفرع الثاني ب
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قاضي باحث بتكنس ،التحكيـ الدكلي في القانكف التكنسي،مجمع االطرش لنشر كتكزيع الكتاب المختص ،تكنس :احمد الكرفمي  
 124 ص 2006

155
 502 ٓ 2008ٍِٛٛػخ اٌزؾى١ُ اٌلٌٟٚ ،اٌىزبة اٌضبٟٔ ،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ، ِْٕٛهاد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ،ث١وٚد  : ػجل اٌؾ١ّل االؽلة  

156
 Philip fauchard/ E /Emmanuel Guillard Berthold Goldman :traite de l’arbitrage  commercial 
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 503اٌّوعغ اٌَبثك ٓ:ػجل اٌؾ١ّل االؽلة  
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 :شرط اثبات الحكم التحكيمي: الفرع الثاني 

مف 1051 ؽ إ ـ إ المقصكد بإثبات الحكـ التحكيمي الكارد في نص المادة 1052لقد شرحت الماددة  
يثبت حكـ التحكيـ بتقديـ االصؿ مرفقا باتفاقية التحكيـ اك بنسخ :"نفس القانكف حيث نصت عمى ما يمي 

 "عنيا تستكفي شركط صحتيا

يتضح لنا مف خبلؿ نص ىذه المادة انو يتكجب عمى صاحب طمب االعتراؼ كالتنفيذ اف يرفقو باألصؿ 
اك نسخة مف الحكـ التحكيـ أك اتفاقية التحكيـ مستكفية لمشركط الشكمية لصحتيا ، كىذا ما اكدتو المحكمة 

حيث اف الطاعنة تنعي عمى القرار المطعكف فيو :" .... العميا في احد قراراتيا حيث جاء فيو ما يمي 
بخرقو القكاعد الجكىرية االجرائية كفي بياف ذالؾ القضائية تقكؿ انو صرح بتنفيذ القرار التحكيمي دكف 

اف تأمر بالتنفيذ خاصة تمؾ الشركط المنصكص -اذا ماتكفرت-التقيد بالشركط القانكنية التي تجيز لمجية 
 . مف قانكف االجراءات المدنية 18 مكرر 458عمييا في المادة 

حيث ما تعيبو الطاعنة عمى القرار المطعكف فيو في محمو ، فبل يجكزلمجية القضائية المختصة اف تأكر 
/ 458بتنفيذ القرارات التحكيمية الدكليةاال اذا تكافرت فييا الشركط المنصكص عمييا في المادة 

 158.... " .مف نفس القانكف 18مكرر

ك دكر رئيس المحكمة عند نظره في طمب االعتراؼ ك التنفيذ  يتكقؼ عند التأكد مف الكجكد الفعمي 
كالمادم لمحكـ كاتفاقية التحكيـ مف اجؿ اصدار االمر باالعتراؼ كالتنفيذ دكف الخكض في مدل تكافر 
الشركط المكضكعية التفاؽ التحكيـ الف ذالؾ مف صبلحيات القاضي الذم ينظر دعكل االستئناؼ اك 

   .البطبلف عمى ما سيأتي بيانو

كالمبلحظ اف المشرع الجزائرم لـ يتطرؽ في نص المادة السالفة الذكر الى كجكب تقديـ نسخة مترجمة 
، كلقد نصت عميو المادة 159الى المغة الرسمية الكطنية خبلفا لممشرع الفرنسي الذم استكحى منو احكامو
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 156 ،ٓ 2004 ، ِْٕٛه ثّغٍخ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب،اٌؼلك اٌواثغ ٌَٕخ 326706 هلُ 29/12/2004لواه اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب اٌٖبكه ثزبه٠ـ  

٠ضجذ ٚعٛك لواه رؾى١ّٟ ثزمل٠ُ االًٕ ِوفمب ثبرفبل١خ : "  ِٓ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ اٌمل٠ُ اٌٍّغٝ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 18  ِىوه 458رٕٔ اٌّبكح  

 ِٓ لبْٔٛ 1052ؽ١ش اْ ؽىّٙب ٔمً ؽوف١ب فٟ ٔٔ اٌّبكح " اٌزؾى١ُ أٚ ثَٕـ ِٓ ٘نٖ اٌٛصبئك رزٛفو ف١ٙب اٌْوٚٛ اٌّطٍٛثخ إلصجبد ٕؾزٙب 

 .االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚاإلكاه٠خ اٌغل٠ل اٌَبهٞ اٌّفؼٛي 

 

 

Article 1515 :Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2 

« L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la 
convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur 
authenticité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=87D3C808EB28AE9B32DED13DEA658D44.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000023417517&idArticle=LEGIARTI000023419086&dateTexte=20130526&categorieLien=id#LEGIARTI000023419086
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متى كاف الحكـ المذككر اك االتفاؽ المذككر : "   مف اتفاقية نيكيكؾ حيث نصت عمى ما يمي2الرابعة ؼ 
بمغة خبلؼ المغة الرسمية لمبمد الذم يحتج فيو بالقرار،يجب عمى الطرؼ الذم يطمب االعتراؼ بالقرار 

كتنفيذه اف يقدـ ترجمة لياتيف الكثيقتيف بيذه المغة كيجب اف تككف الترجمة معتمدة مف مكظؼ رسمي،اك 
، انو مف المحتمؿ اف يككف المشرع قد 160مترجـ محمؼ أك ممثؿ دبمكماسي اك فنصمي ، كيرل البعض 

فعؿ ذالؾ تجنبا لمتكرار كترؾ االمر بيد القاضي الذم باستطاعتو الزاـ االطراؼ تقديـ نسخة بالغة الرسمية 
الكطنية، اما استنادا عمى نص المادة الرابعة مف اتفاقية نيكيكرؾ المصادؽ عمييا مف قبؿ الجزائر مما 

يجعميا جزء مف المنظكمة القانكنية الكطنية كىي بالتالي تسمك حتى عمى النصكص التشرسعية، كىك ما 
كيجب اف تككف الكثيقتيف : ".... حيث جاء فيو 2004اعتمدتو المحكمة العميا في قرارىا الصادر سنة 

 "4/2مصحكبتيف بالترجمة الى المغة  العربية طبقا لما تنص عميو المادة

 ؽ إ ـ إ 8 ، اك بناء عمى نص المادة الثامنة 161- " أم اتفاقية نيكيكرؾ–مف االتفاقية المذككة اعبله 
يجب اف تقدـ العقكد كالمستندات بالغة العربية اك مصحكبة بترجمة رسمية :"....كالتي نصت عمى مايمي 

 ..." .الى ىذه المغة تحت طائمة عدـ القبكؿ 

 :شرط عدم مخالفة االعتراف والتنفيذ لمنظام العام الدولي: الفرع الثالث

ؽ إ ـ إ اف اليككف مف شأف االعتراؼ كالتنفيذ مخالفة 1052اشترط المشرع الجزائرم في نص المادة 
:  منيا عمى مايمي 5النظاـ العاـ الدكلي ك بالرجكع الى اتفاقية نيكيكرؾ نجدىا تنص في المادة الخامسة 

ال يجكز رفض االعتراؼ بالقرار كتنفيذه بناء عمى طمب الطرؼ المحتج ضده بيذا القرار اال اذا قدـ ذالؾ "
 اف االعتراؼ بالقرار – (ب...الطرؼ الى السمطة المختصة التي يطمب لدييا االعتراؼ كالتنفيذ ما يثبت 

 مف قنكف اليكنستراؿ 36، كالحكـ نفسو تبنتو المادة "اك تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلؾ البمد
ال يجكز رفض االعتراؼ بأم قرار : "النمكذجي لمتحكيـ التجارم الدكلي حيث نصت عمى ما يمي 

اذا قررت المحكمة (ب:...تحكيمي  اك رفض تنفيذه بصرؼ النظر عف البمد الذم صدر فيو القرار فيو اال
 ..."اف االعتراؼ بقرار التحكيـ اك تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة ليذه الدكلة (2...

                                                                                                                                                                                     
Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une 
traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste 
d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou 
administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen ou de la Confédération suisse. » 

 
160

 251سميـ بشير المرجع السابؽ ص  
161

 156 ،ٓ 2004، ِْٕٛه ثّغٍخ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب،اٌؼلك اٌواثغ ٌَٕخ 326706 هلُ 29/12/2004لواه اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب اٌٖبكه ثزبه٠ـ  
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 قد اعتمد فكرة عدـ مخالفة النظاـ 162فنبلحظ بالتالي اف المشرع الجزائرم كعمى غرار المشرع الفرنسي
العاـ الدكلي خبلفا لما اعتمدتو اتفاقية نيكيكرؾ كما تضمنتو قكاعد اليكنستراؿ المتاف اعتمدتا فكرة عدـ 

مخالفة النظاـ العاـ الداخمي، كال يمكننا استشفاؼ السبب مف كراء ذالؾ اال بعد معرفة المقصكد بالنظاـ 
 العاـ عمكما ثـ التمييز بيف النظاـ العاـ الداخمي كالنظاـ العاـ الدكلي  

اف فكرة النظاـ العاـ نسبية تتفاكت مف مجتمع ألخر كمف زمف الخر فما يعتبر مف النظاـ العاـ في دكلة 
معينة ال يعتبر مف النظاـ العاـ في دكلة اخرل ،ففكرة النظاـ العاـ تستيدؼ صيانة المجتمع كرعاية 

االسس القانكنية كالمصالح الجكىرية ، كمف ىذا المنطمؽ تعددت االراء بشأف تحديد المقصكد بالنظاـ العاـ 
مجمكعة االصكؿ كالقيـ التي تشكؿ كياف "باختبلؼ الزاكية التي ينظر اليو منيا ، فيناؾ مف عرفو بأنو 

الدكلة المعنكم كترسـ حياة االنسانية المثمى فييا كحركتيا نحك تحقيؽ اىداؼ سياسية كانت اك اجتماعية 
كىي بيذه المثابة مبادئ كقيـ تفرض نفسيا عمى مختمؼ العبلقات القانكنية في "اك اقتصادية اك خمقية 

الدكلة كجكدا كاثرا ،غالبا في صكرة قكاعد امرة تحكـ ىذه العبلقة ، كالمظير العممي ليذه الكظيفة التي 
تؤدييا ىك بطبلف ام عمؿ ارادم يأتيو  المخاطب بيذه المخالفة عقدا كاف ىذا العمؿ اك عمبل منفردا مف 
ناحية، كعدـ جكاز التنازؿ عف الحقكؽ كالمراكز القانكنية التي تقررىا لمبعض منيـ قبؿ البعض االخر مف 

  163ناحية اخرل

فيناؾ اذف عبلقة تبادلية بيف مفيـك  النظاـ العاـ كبيف القكاعد االمرة ،فالنظاـ العاـ ىك السبب في 
اكتساب بعض القكاعد صفتيا االمرة ، كىك ما يبرر مف ناحية كجكد قكاعد امرة ضمف قانكف التحكيـ 
 .،تبرر البطبلف كأثر كجزاء عمى مخالفتيا، كما يرتب رفضا االعتراؼ بالحكـ كتنفيذه داخؿ دكلة معينة

كفي ىذا االطار يتساءؿ الفقيو السنيكرم عما اذا كانت قاعدة قانكنية معينة تتعمؽ بنظاـ المجتمع االعمى 
حتى يخضع ليا الجميع، كال يجكز الحد اف يخالفو،اـ ىي قاعدة اختيارية الييـ المجتمع اف ياخذ بيا كؿ 

                                                           

 

 

162
 Article 1514Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2"Les sentences arbitrales sont 

reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette 
reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international." 
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  ص 2012اثر النظاـ العاـ في الحد مف المجكء الى التحكيـ ،دار النيضة العربية القاىرة : ماىر محمد حامد  
، الجزء 1999التحكيـ في العبلقات الخاصة الدكلية كالداخمية،دار الفتح لمطباعة كالنشر :عكاشة عبد العاؿ /مصطفى الجماؿ ،د/د

   154االكؿ  ص 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=87D3C808EB28AE9B32DED13DEA658D44.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000023417517&idArticle=LEGIARTI000023419086&dateTexte=20130526&categorieLien=id#LEGIARTI000023419086
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الناس ،ككؿ شخص حر في اتباعيا اك تعديميا كما يشاء ، كما ىك النظاـ االعمى لممجتمع الذم يتحتـ 
    .164عمى كؿ شخص عدـ الخركج عنو؟ 

كيكجد مف القكاعد القانكنية  ما يحقؽ مصمحة عامة تمس النظاـ العاـ لممجتمع كىذه المصمحة اما اف 
تككف سياسية اك اجتماعية اك اقتصادية اك خمقية كالمصمحة الخمقية ىي التي تقـك عمييا االداب العامة ، 

 ، فالمصمحة السياسية ما تقكـ عميو 165كمف ذالؾ فاف دائرة النظاـ العاـ تتسع لتشمؿ االداب العامة 
دارية كمالية ،فاف اكثر ركابط ىذا القانكف يعتبر مف النظاـ العاـ ،اما  ركابط القانكف العاـ مف دستكرية كا 

الخ اك مصمحة ...المصمحة االجتماعية فمثؿ مؿ تقكـ عميو قكاعد القانكف الجنائي كقانكف العمؿ ك االسرة
اقتصادية مثؿ القكاعد االمرة الخاصة بحماية المنافسة كتنظيـ حركة رؤكس االمكات كتنظيـ الصرؼ 

 كغيرىا

كيرل الفقيو السنيكرم اف النظاـ العاـ كاالداب ىما الباب الذم تدخؿ منو العكامؿ االجتماعية كالخمقية 
كاالقتصادية فتؤثر في القانكف كركابطو كتجعمو يتماشى كالتطكرات التي تعرفو ىذه العكامؿ ،كتتسع 

 عميو ، ككؿ ىذا ادائرتيما اك تضيؽ تبعا ليذه التطكرات كطريقة فيـ الناس لنظـ عصرىـ كما تكافقك
متركؾ لمقاضي يفسره التفسير المبلئـ لركح عصره ،فيكاد القاضي بالتالي يككف مشرعا ضمف ىذه الدائرة 

  .166المرنة ،بؿ ىك مشرع يتقيد باداب عصره كنظـ امتو االساسية كمصالحيا العامة 

كاذا نظرنا لمنظاـ العاـ مف زاكية القانكف الدكلي الخاص ،الذم يتناكؿ العبلقات الدكلية الخاصة فنجد مف 
صماـ اماف يحمي المجتمع الكطني مف القكاعد االجنبية التي تقضي قاعدة االبتطبيقيا اذا "يعرفو بانو 

  167تبيف اف تطبيؽ ىذه القكانيف يتعارض مع المبادئ االساسية التي يقكـ عمييا مجتمع دكلة القاضي 

نستنتج مف خبلؿ ماسبؽ اف فكرة النظاـ العاـ في مجاؿ القانكف الداخمي كجدت مف اجؿ ضماف عدـ 
الخركج االختيارم عف االحكاـ التي تضمنتيا القكاعد االمرة في القانكف كالتي كجدت مف اجؿ الحد مف 

مبدأ سمطاف االرادة ،ك دائرتو بالتالي تتسع لدل الدكؿ التي تتبنى االنظمة االشتراكية ،كتضيؽ لدل الدكؿ 
التي تتبنى النظاـ الرأسمالي الذم يقدس الحرية الفردية كيترؾ المجاؿ كاسعا إلعماؿ مبدأ سمطاف 

                                                           
164

عبد الرزاؽ السنيكرم ، الكسيط في شرح القانكف المدني ، نظرية االلتزاـ الجزء االكؿ دار احياء التراث العربي ، بيركت لبناف دكف  
  الى399سنة نشر ص

165
 400عبد الرزاؽ السنيكرم المرجع السابؽ ص  

 413-400المرجع السابؽ ص: عبد الرزاؽ السنيكرم  166
 

 115،116،ص ص1984التحكيـ في العبلقات الدكلية الخاصة،دار النيضة العربية : سامبة راشد / د167
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االرادة،في حيف  يتـ اعماؿ فكرة النظاـ العاـ في نطاؽ القانكف الدكلي الخاص بيدؼ استبعاد تطبيؽ 
 احكاـ القانكف االجنبي الذم اشارت قاعدة االسناد باختصاصو

كليذا نجد اف التشريعات الكطنية تكتفي بتقرير النص عمى النظاـ العاـ دكف اف تحدد المقصكد بو،ككأنيا 
تتعمد اف تحظى فكرة النظاـ العاـ  بالغمكض الذم يكتنفيا فيك مصدر المركنة التي تميزه،كىك الذم 
يشكؿ سبب حيكيتيا كاستمرارىا،كالغمكض ىذا كالمركنة التي تكتنؼ مفيـك النظاـ العاـ ،ىك ما يمنح 

  ، كليذا  يتكجب 168القاضي سمطة تقديرية كاسعة فس تقدير ما يدخؿ في اطاره كما يخرج عف نطاقو
 عمى  القاضي التحمي بالمكضكعية لدل تقديره لمنظاـ العاـ 

كقد اشترطت الكثير مف التشريعات العربية  عدـ مخالفة القرار التحكيمي لمقتضيات النظاـ العاـ الداخمي 
 عمي اف ال يجكز االمر بتنفيذ حكـ التحكيـ 169 مف قانكف التحكيـ المصرم 58لدييا، فقد نصت المادة 

اال بعد التحقؽ مف انو ال يتعارض مع حكـ سبؽ صدكره مف المحاكـ فيما يتعمؽ بمكضكع النزاع ، ك انو 
مف قانكف 235كما نصت المادة . اليتضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ في جميكرية مصر العربية،

االجراءات المدنية االماراتي في فقرتيا الثانية عمى اف يطمب االمرباالعتراؼ كالتنفيذ اماـ المحكمة 
االبتدائيةالتي يراد التنفيذ في دائرتيا المعتادة لرفع الدعكل ،كاليجكز االمر بالتنفيذ اال بعد التحقؽ مف انو 

 170اليتعارض مع حكـ اك امر سبؽ صدكره مف محكمة بالدكلة ،كال يخالؼ االداب اك النظاـ العاـ فييا، 
كينتقد البعض ىذا االتجاه التشريعي بدعكل اف ممارسة الرقابة القضائية بيذا الشكؿ انما تيدؼ الى 

مراعاة قكاعد النظاـ العاـ الداخمي ،كىك ما مف شأنو تعطيؿ االعتراؼ كتنفيذ القرارات الصادرة بخصكص 
التحكيـ التجارم الدكلي فيحيف ينبغي اف يككف فقط مف اجؿ مراعات النظاـ العاـ الدكلي، كىك ما اقرتو 

جمعية القانكف الدكلي في احد قراراتيا بخصكص اعتبار النظاـ العاـ عائؽ اماـ تنفيذ احكاـ التحكيـ 
التمثؿ جزء مف -ال يجب اف تحكؿ مجرد مخالفة حكـ تضمنتو قاعدة امرة"التجارم الدكلي حيث جاء فيو 

دكف االعتراؼ كتنفيذىذا الحكـ التحكيمي ،حتى كاف مثمت ىذه القاعدة االمرة - النظاـ العاـ الدكلي لمدكلة
جزء مف قنكف الدكلة التي يطمب التنفيذ لدييا ،اك القانكف المنظـ لمعقد،اك قانكف مكاف تنفيذ العقد ،اك 

   171".قانكف مكاف التحكيـ 

ىذا عف مفيـك النظاـ العاـ عمكما كالنظاـ العاـ الداخمي الذم اشارت اليو اتفاقية نيكيكرؾ ، اما 
بخصكص مفيـك النظاـ العاـ الدكلي فيك يختمؼ عف االكؿ في مصدره النو آت مما تكافقت عميو 

                                                           
168

 769عبد الحميد األحدب مكسكعة التحكيـ الدكلي ،الكتاب الثاني منشكرات الحمبي الحقكقية ، بدكف تاريخ ص  
169

  اٌّزؼٍك ثبٌزؾى١ُ فٟ اٌّٛاك اٌّل١ٔخ ٚاٌزغبه٠خ  اٌّؼلي ٚاٌّزُّ 1994 ٌَٕخ 27اٌمبْٔٛ هلُ  

 
170

 1992 ٌَٕخ 11 ِٓ لْٕٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ االِبهارٟ اٌٖبكه ثبٌمْٕٛ االرؾبكٞ هلُ 235اٌّبكح 
171

 ، ِْٕٛه فٟ ِغٍخ اٌزؾى١ُ 2002 افو٠ً 6اٌٝ 2اػزّلد عّؼ١خ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٘نا اٌمواه فٟ اعزّبػٙب إٌّؼمل فٟ ِل٠ٕخ ١ٔٛكٌٟٙ إٌٙل٠خ ِٓ  

  ِٚب ثؼل٘ب65 ٓ 2004اٌلٌٟٚ اٌؼلك اٌَبثغ ١ٌٛ٠ٛ ٌَٕخ 



99 
 
 

المجتمعات لدل مختمؼ الدكؿ كبالخصكص مجتمع التجار الدكلي كالمكرسة مبادئو في مختمؼ المكاثيؽ 
كالمعاىدات كحتى العقكد كاألعراؼ كالممارسات التجارية كالدكلية كىناؾ مف يفضؿ تعريؼ النظاـ العاـ 

مجمكعة القكاعد الشاممة في مختمؼ حقكؿ القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية بيدؼ خدمة "الدكلي بأنو 
المصالح العميا لممجتمع الدكلي كالمصالح العميا لئلنسانية كيككف مكافقا بؿ احيانا مخالفا لمصالح امـ اذا 

  .172"اخذت عمى حده

كعميو فالنظاـ العاـ الدكلي نابع مف مجمكعة القيـ تكاد تتحد فييا االنسانية جمعاء،خاصة كاف العكلمة 
الخ اخذت تسقط مختمؼ الفكارؽ بيف االمـ ...بمختمؼ اشكاليا االجتماعية كاالقتصادية كاإلعبلمية 

كالمجتمعات كذالؾ بالعمؿ عمى  بمكرة كتنميط اسمكب مكحد لحياة الشعكب ، كىك ما انعكس جميا عمى 
ظاىرة التقارب بيف مختمؼ االنظمة القانكنية الكطنية بما فييا تمؾ التي تنظـ العبلقات التجارية 

 كاالقتصادية

كانطبلقا مما سبؽ يبدك لنا جميا أف دائرة النظاـ العاـ الداخمي ىي اكثر اتساعا مف النظاـ العاـ الدكلي بؿ 
تستغرقيا في الكثير مف االحياف،ذالؾ انو يحتكم عمى قيـ تشترؾ فييا االنسانية مثؿ محاربة الفساد 

الخ فكؿ ىذه القيـ ...كالرشكة ،االحتياؿ ،غسيؿ المكاؿ،المتاجرة بالمخدرات،االتجار غير المشركع باألسمحة
نجدىا مستغرقة ضمف مفيـك النظاـ العاـ الداخمي ،كالذم يحتكم الى جانب القيـ السالفة الذكر عمى قيـ 

 .اخرل تنفرد بيا المجتمعات كىي تختمؼ مف دكلة لؤلخرل

 كاإلشكاؿ الذم يعترض االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ كتنفيذىا ىك مخالفتيا ليذا النكع مف القيـ الذم يصنع 
خصكصية النظاـ العاـ الداخمي لدل كؿ دكلة كالذم حاكلت اتفاقية نيكيكرؾ مراعاتو،اال اف  بعض الفقو 

فسر عبارة النظاـ العاـ الداخمي الكارد في نص المادة الخامسة باليدؼ الذم تصبك اليو االتفاقية كىك 
تسييؿ االعتراؼ كتنفيذ احكاـ التحكيـ التجارم الدكلي كيرل ،اف المقصكد بيا ىك النظاـ العاـ الدكلي 

كىك االتجاه الذم سارت فيو كذالؾ بعض التطبيقات القضائية 173لمدكلة كليس النظاـ العاـ الداخمي فييا 
في حالة قرارات تحكيـ :"...لدل الدكؿ الصديقة لمتحكيـ، حيث جاء في حكـ صادر مف محكمة المانية 

اجنبية، اليشكؿ الخركج عف القكاعد االلزامية لبلجراءات الداخمية انتياكا لمسياسة العامة ،بؿ يجب اف 
يككف ىناؾ انتياؾ لمسياسة العامة الدكلية،كمف ثـ فإف االعتراؼ بقرارات التحكيـ االجنبية يخضع كقاعدة 

  .174" عامة لنظاـ اقؿ صرامة مف االعتراؼ بقرارات التحكيـ المحمية
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 530 ص 2010المكجز في النظرية العامة في التحكيـ التجارم الدكلي ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،:حفيظة السيد الحداد  

174
 226ٍبِٟ ِؾّل فبٌل اٌّْخ اٌّوعغ اٌَبثك ٓ:أظو ٍِقٔ اٌؾىُ ِْٕٛه فٟ ِؤٌف اٌلوزٛه  
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كىكذا يتضح لنا جميا اف مكقؼ المشرع الجزائرم جاء مكافقا ألىداؼ اتفاقية نيكيكرؾ باعتماده فكرة اشتراط 
عدـ مخالفة الحكـ التحكيمي عند االعتراؼ بو كتنفيذه في الجزائر لمقتضيات النظاـ العاـ الدكلي بدال مف 

الداخمي تسييبل لتنفيذ مثؿ ىذه األحكاـ كىك ما يعتبر احد الضمانات المشجعة عمى جمب االستثمارات 
رساء بيئة أعماؿ مبلئمة،  الخارجية ،كا 

 :التنفيذ االجراءات الخاصة باالعتراف و:المطمب الثاني 

التطرؽ الى اجراءات المتبعة الستصدار االمر با العتراؼ كالتنفيذ يستمـز منا تحديد المحكمة المختصة   
 .(فرع ثاني)ثـ ايدع الطمب كصدكر االمر  (فرع اكؿ )

 :المحكمة المختصة باالعتراف والتنفيذ:الفرع االول 

كتعتبر قابمة لمتنفيذ كبنفس الشركط بأمر صادر عف رئيس :" عمى ما يمي 2ؼ / 1051تنص المادة 
المحكمة التي صدرت احكاـ النحكيـ في دائرة اختصاصيا،أك محكمة محؿ التنفيذ اذا كاف مقر محكمة 

 "التحكيـ مكجكدا خارج االقميـ الكطني

انطبلقا مف نص ىذه الفقرة يتكجب عمينا التمييز بيف حالتيف لتحديد المحكمة المختصة اقميميا باصدار 
 .امر االعتراؼ ك التنفيذ

 :اذا كان حكم التحكيم صادر في الجزائر:أوال

 في ىذه الحالة يؤكؿ االختصاص لرئيس المحكمة التي يتبع مكاف اختصاصيا االقميمي مكاف صدكر 
الحكـ التحكيمي كىك عادة مكاف مقر اجتماع ىيئة التحكيـ،كحسنا فعؿ المشرع الجزائرم،ذالؾ اف رئيس 

خاصة اذا تـ المجكء اليو اثناء  محكمة مكاف صدكر الحكـ التحكيمي قد يككف عمى اطبلع بممؼ النزاع
 كبالتالي 175 ؽ إ ـ إ 1048 أك المادة 1041سير الخصكمة لطمب مساعدتو كتدخمو ،طبقا لنص المادة 

 يككف عمى اطبلع كدراية بممؼ النزاع

 :اذا كان حكم التحكيم صادر خارج الجزائر:ثانيا

                                                           
175

٠ّىٓ ٌألٛواف ، ِجبّوح اٚ ثبٌوعٛع اٌٝ اٌٝ ٔظبَ رؾى١ُ ، رؼ١١ٓ :"  ِٓ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚ االكاه٠خ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 1041رٕٔ اٌّبكح  

 .اٌّؾىُ ،اٚ اٌّؾى١ّٓ اٚ رؾل٠ل ّوٚٛ رؼ١١ُٕٙ اٚ ّوٚٛ ػيٌُٙ ٚاٍزجلاٌُٙ 

 :فٟ غ١بة اٌزؼ١١ٓ ٚفٟ ؽبٌخ ٕؼٛثخ اٌزؼ١١ٓ اٌّؾى١ّٓ اٚ ػيٌُٙ اٚ اٍزجلاٌُٙ ٠غٛى ٌٍطوف اٌنٞ ٠ّٙٗ اٌزؼغ١ً اٌم١بَ ثّب ٠ٍٟ 

  هفغ االِو اٌٝ هئ١ٌ اٌّؾىّخ اٌزٟ ٠مغ فٟ كائوح افزٖبٕٙب اٌزؾى١ُ اما وبْ اٌزؾى١ُ ٠غوٞ فٟ اٌغيائو 1

 " هفغ االِو اٌٝ هئ١ٌ ِؾىّخ اٌغيائو اما وبْ اٌزؾى١ُ ٠غوٞ فٟ اٌقبهط ٚافزبه االٛواف رطج١ك لٛاػل االعواءاد اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌغيائو2

 

اما الزٚذ اٌٚوٚهح   َِبػلح اٌٍَطخ اٌمٚبئ١خ فٟ رمل٠ُ االكٌخ اٚ رّل٠ل ٍِٙخ اٌّؾى١ّٓ اٚ :" ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 1048ٚرٕٔ اٌّبكح 

رضج١ذ االعواءاد اٚ فٟ ؽبالد افوٜ عبى ٌّؾىّخ اٌزؾى١ُ اٚ ٌألٛواف ثبالرفبق ِغ ٘نٖ االف١وح اٚ ٌٍطوف اٌنٞ ٠ّٙٗ اٌزؼغ١ً ثؼل اٌزوف١ٔ ٌٗ 

 ." ثّٛعت ػو٠ٚخ رلفً اٌمبٟٙ اٌّقزٔ ٠ٚطجك فٟ ٘نا اٌْأْ لبْٔٛ ثٍل اٌمبٕٟ آِ ٛوف ِؾىّخ اٌزؾى١١ّخ اْ ٠طٍجٛ
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اذا كاف الحكـ التحكيمي صادر خارج اقميـ الدكلة الجزائرية فاف اختصاص االعتراؼ بو كتنفيذه يؤكؿ 
 لممحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا االقميمي اقامة اك مقر المنفذ عميو اك االمكاؿ المراد التنفيذ عمييا

 : ايدع طمب التنفيذ ،فحصو وصدور االمر : الفرع الثاني

يقصد بإيداع الطمب، تحرير العريضة المتضمنة طمب االعتراؼ كالتنفيذ مف قبؿ مف ييمو التعجيؿ لدل 
دخاليا في النظاـ االدارم لممحكمة بغية  مرفقة بأصؿ الحكـ التحكيمي  كاتفاقية التحكيـ اك نسخ عنيما كا 

عطائو رقما خاصا بعد دفع المصاريؼ  تسجيمو لدل كتابة الضبط كقيده في السجبلت الخاصة كا 
االزمة،كننكه بيذا الخصكص الى مااكدت عميو اتفاقية نيكيكرؾ مف كجكب معاممة احكاـ التحكيـ الدكلية 

كال :"....."عمى نفس قدـ المساكاة مع احكاـ التحكيـ الداخميةحيث نصت في مادتيا الثالثة عمى مايمي
تفرض عمى االعتراؼ  بقرارات التحكيـ التي تطبؽ عمييا ىذه االتفاقية  اك عمى تنفيذىا شركطا اكثر 
 ." تشدد اك رسـك اك اعباء اعمى بكثير مما يفرض عمى االعتراؼ بقرارات التحكيـ المحميةاك عمى تنفيذىا

كيتـ دراسة الطمب مف قبؿ رئيس المحكمة الذم يتأكد مف الكجكد المادم لمحكـ التحكيمي كاتفاقية التحكيـ 
دكف الخكض في دراسة مكضكع النزاع كال التأكد مف مدل تكافر الشركط المكضكعية لصحة اتفاقية 

التحكيـ ،كما يتأكد مف اف االعتراؼ بيذا الحكـ كتنفيذه ال يتعارض كمقتضيات النظاـ العاـ الدكلي في 
 الجزائر

كيتـ االمر باالعتراؼ كالتنفيذ اك رفضو اما في ذيؿ الحكـ التحكيمي اك يعاد صياغتو عمى شكؿ حكـ 
 1036قضائي ، كيتسمـ المعني نسخة مف االمر مف رئيس امنا ضبط المحكمة كىذا استنادا لنص المادة 

 . مف نفس القانكف بشأف تنفيذ احكاـ التحكيـ التجارم الدكلي1054ؽ إ ـ إ التي احالت الييا المادة 

كما نشير بيذا الخصكص الى امكانية اف يصدر الحكـ مشمكال بالنفاذ المعجؿ حيث نصت المادة   
تطبؽ القكاعد المتعمقة بالنفاذ المعجؿ لؤلحكاـ عمى احكاـ التحكيـ :" مف ؽ إ ـ إ عمى ما يمي 1037

 "المشمكلة بالنفاذ المعجؿ

اذا اصدرت الييئة التحكيمية حكميا مشمكال بالنفاذ المعجؿ ففي ىذه الحالة كاستنادا لنص المادة السالفة 
الذكر فاف تنفيذ مثؿ ىذا الحكـ المشمكؿ بالنفاذ المعجؿ يخضع لنفس القكاعد الخاصة بتنفيذ االحكاـ 

 .القضائية الكطنية المشمكلة بالنفاذ المعجؿ

كيقصد بككف الحكـ مشمكؿ بالنفاذ المعجؿ ىك تمتعو بالقكة التنفيذية رغـ امكانية الطعف فيو بالطرؽ 
العادية ،المعارضة كاالستئناؼ،ذالؾ اف االصؿ في االحكاـ ىك انيا ال تنفذ اال بعد اف تصبح نيائية، قد 
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استنفذت الطرؽ العادية لمطعف كالمشرع الجزائرم تناكؿ االحكاـ كالقكاعد المتعمقة بالنفاذ المعجؿ المعجؿ 
  منقانكف االجراءات المدنية ك االدارية 326،ك323،324،325لبلحكاـ القضائية في المكاد 

كنحف بصدد الحديث  عف الحكـ التحكيمي المشمكؿ بالنفاذ المعجؿ  نشير الى اف االمر يقتصر فقط 
عمى تطبيؽ االحكاـ االجرائية الخاصة بتنفيذ االحكاـ القضائية دكف القكاعد المكضكعية فبل رقابة لمقضاء 

 عمى تقرير الييئة التحكيمية إلصدار حكميا مشمكال بالنفاذ المعجؿ،

 ؽ إ ـ إ يستطيع رئيس المحكمة الناظر في طمب االعتراؼ كالتنفيذ اف يصدر امره 323كتطبيقا لممادة 
، كيمكف لمطرؼ المطمكب التنفيذ ضده االعتراض عمى 176بتنفيذ الحكـ المعجؿ بكفالة أك بدكف كفالة

التنفيذ المعجؿ اماـ الجية القضائية المعركض اماميا االستئناؼ شريطة اف يككف المعني باالمك قد 
  177استأنؼ االمر القاضي باالعتراؼ كتنفيذ الحكـ التحكيمي المشمكؿ بالنفاذ المعجؿ 

 :المبحث الثالث الطعن في احكام التحكيم التجاري الدولي

ىناؾ طريقيف يتـ مف خبلليما الطعف في احكاـ التحكيـ التجارم الدكلي،احدىما يستيدؼ االمر الصادر 
المطمب )مف قبؿ رئيس المحكمة بشأف طمب االعتراؼ كالتنفيذ كالذم يككف  عف طريؽ دعكل االستئناؼ

 (المطمب الثاني)،كاألخر يستيدؼ الحكـ التحكيمي في حد ذاتو كذالؾ عف طريؽ دعكل البطبلف (االكؿ 

 :استئناف االمر القاضي باالعتراف و التنفيذ أو رفضو: المطمب االول

أما االمر الذم  (الفرع االكؿ)مبدئيا اجاز المشرع الجزائرم استئناؼ االمر الرافض لطمب االعتراؼ كالتنفيذ
الفرع ) سمح بيا المشرع ةيقبؿ طمب االعتراؼ ك التنفيذ فمبدئيا ال يجكز استئنافو إال في حاالت استثنائي

 .(الثاني

 :استئناف االمر القاضي برفض االعتراف والتنفيذ:الفرع االول

يككف االمر القاضي برفض االعتراؼ اك برفض التنفيذ قاببل : "  ؽ إ ـ إ عمى ما يمي 1055تنص المادة 
 "لبلستئناؼ 

نبلحظ اف المشرع الجزائرم اجاز مبدئيا استئناؼ االمر القاضي برفض طمب االعتراؼ ك التنفيذ ،الف 
االصؿ اف يتـ قبكؿ الطمب تسييبل  ك تفعيبل لمحكـ التحكيمي الدكلي ،كاالستثناء ىك رفض الطمب متى 

                                                           
 

176
 ق إ َ إ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ ٠غٛى ٌٍمبٟٙ فٟ ع١ّغ االؽٛاي االفوٜ ، اْ ٠بِو فٟ ؽبٌخ االٍزؼغبي ثبٌٕفبم اٌّؼغً  ثىفبٌخ اٚ 2/  ف323رٕٔ اٌّبكح    

 ثلْٚ وفبٌخ 
177

٠غٛى هفغ االػزــواٗ ػٍٝ إٌفبم اٌّؼغً ،اِبَ هئ١ٌ اٌغٙخ اٌمٚبئ١خ،اٌّؼوٚٗ اِبِٙب االٍزئٕبف أٚ :  ق إ َ إ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 324  رٕٔ اٌّبكح 

 . اٌّؼبهٙخ، ٠ٚغٛى ٌٗ رٛل١ف إٌفبم اٌّؼغً ػٓ ٛو٠ك االٍزؼغبي اما هاٜ اْ االٍزّواه ف١ٗ لل رورجذ ػ١ٍٗ اصبه ثبٌغخ  اٚ اصبه ٠زؼنه اٍزلهاوٙب 
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تكافرت اسبابو ،اذا لـ يتـ ايداع  كلك نسخة مف الحكـ التحكيمي اك اتفاقية التحكيـ مترجمة لمغة 
الكطنية،اك اف القاضي رأل اف االعتراؼ بيذا الحكـ كتنفيذه يخالؼ مقتضيات النظاـ العاـ الدكلي في 

 .الجزائر ففي ىذه الحالة يصدر القاضي امره برفض الطمب،كيمكف لصاحب الطمب استئناؼ االمر

كبخصكص الجية القضائية التي يرفع االستئناؼ لدييا ،فمـ يخرج المشرع الجزائرم عف القاعدة العامة 
حيث يعكد االختصاص لممجمس القضائي الذم تتبع المحكمة دائرة اختصاصو االقميمي ،كىك ما اكدت 

يرفع االستئناؼ اماـ المجمس القضائي خبلؿ اجؿ :" ؽ إ ـ إ حيث نصت عمى ما يمي1057عميو المادة 
 ". مف تاريخ التبميغ الرسمي ألمر رئيس المحكمة ءشير كاحدا ابتدا

كرفعا لمبس نشير في ىذا المقاـ الى اف استئناؼ االمر الرافض لطمب االعتراؼ كالتنفيذ الكارد في نص 
 بشأف تنفيذ احكاـ التحكيـ التجارم الدكلي 1054 مف نفس القانكف كالتي احالت الييا المادة 1035المادة 

يمكف لمخصـك :"يبقى خاصا بأحكاـ التحكيـ الداخمي حيث نصت الفقرة االخيرة مف المادة عمى ما يمي 
يكما مف تاريخ الرفض اماـ المجمس  (15)استئناؼ االمر القاضي برفض التنفيذ في اجؿ خمسة عشرة 

القضائي فيذا االستئناؼ يبقى خاصا باألمر الصادر بشأف رفض االعتراؼ كتنفيذ احكاـ التحكيـ التجارم 
  ال تشمؿ ىذه الفقرة ككف اف ىناؾ حكـ 1054الداخمي ال الدكلي كعميو نستنتج أف احالة نص المادة 

 1057خاص باستئناؼ االمر القاضي برفض االعتراؼ كتنفيذ الحكـ التجارم الدكلي كرد في نص المادة 
يكما كما ىك الشأف بالنسبة لمتحكيـ الداخمي (15)كعميو فاف اجاؿ االستئناؼ ىي شير كليس خمسة 

،كيبدأ سريانيا اعتبارا مف تاريخ التبميغ الرسمي كليس مف تاريخ النطؽ بالحكـ كما ىك الحاؿ بالنسبة 
 بحصر االحالة عمى الفقرة االكلى 1054لمتحكيـ الداخمي كرفعا ليذا المبس نقترح تعديؿ نص المادة 

 . مف جية اخرل1057 مف جية كالمادة 1035 ك1054كالثانية فقط حتى يتحقؽ االنسجاـ بيف المادتيف 

كقضاة االستئناؼ  تنصب رقابتيـ عمى مدل تكافر اسباب الرفض المشار الييا سابقا،فيي رقابة كالئية ال 
تتعداىا الى مكضكع الحكـ التحكيمي اك اتفاقية التحكيـ،فيتأكدكف مف عدـ ايداع الكثائؽ المطمكبة لقبكؿ 
الطمب اذ كاف ذالؾ ىك سبب الرفض ،اك لصحة تقدير رئيس المحكمة لمدل مخالفة االستجابة لمطمب 
لمقتضيات النظاـ العاـ الدكلي في الجزائر ،كىذا ما يميز حسب رأينا دكر القضاة ىنا عف دكرىـ في 

االستئناؼ الخاص باألمر القاضي بقبكؿ طمب االعتراؼ كالتنفيذ ككذا دكرىـ في دعكل البطبلف ايف تتسع 
رقابتيـ كتتعمؽ لتشمؿ تقدير مدل صحة الحكـ التحكيمي ك اتفاقية التحكيـ كلكف دكف اف يصؿ االمر 
الى التعدم عمى اختصاص الييئة التحكيمية ك اعادة النظر في مكضكع النزاع اذ تيدؼ رقابة القاضي 

الجزائرم  في ىذه الحالة الى التحقؽ مف مدم احتراـ الييئة التحكيمية مف القكاعد االجرائية الخاصة 
صدار الحكـ التحكيمي مثؿ التحقؽ مف صحة اتفاؽ التحكيـ كمف مدل  التزاـ المحكميف  باختصاصيا كا 

بنطاؽ الميمة المسندة ليـ كعدـ تجاكزىـ لمسمطات كالصبلحيات الممنكحة ليـ بمكجب اتفاؽ التحكيـ 
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كالقانكف االجرائي الكاجب التطبيؽ،ككذالؾ صحة  اجراءات تعيينيـ كتكافر الشركط القانكنية فييـ ، كاف 
تبميغ الحكـ لؤلطراؼ قد تـ بالشكؿ الصحيح ،ككذا عدـ تعارض الحكـ الصادر مع مقتضيات النظاـ العاـ 

 .الدكلي  

 

 : استئناف االمر القاضي بقبول االعتراف والتنفيذ:الفرع الثاني 

مبدئيا منع المشرع الجزائرم استئناؼ االمر القاضي بقبكؿ طمب االعتراؼ ك التنفيذ كأجازه استثناء  متى 
تعمؽ االمر بحكـ تحكيـ تجارم دكلي صادر في الجزائر ضمف حدكد ضيقة ال تخرج عف االكجو 

: حيث نصت عمى ما يمي : ؽ إ ـ إ  حيث نصت عمى ما يمي 1056المنصكص عمييا في نص المادة 
ام في الفقرة االكلى كيقصد بو حكـ –ال يقبؿ االمر الذم يقضي بتنفيذ حكـ التكيـ المشار اليو اعبله "

 ...."أم طعف - التحكيـ التجارم الدكلي الصادر في الجزائر

 اذا فصمت محكمة التحكيـ بدكف اتفاقية تحكيـ اك بناء عمى اتفاقية باطمة ،اك انقضاء مدة االتفاقية -1

 اذا كاف تشكيؿ محكمة التحكيـ اك تعييف المحكـ الكاحد مخالفا لمقانكف -2

 اذا فصمت محكمة التحكيـ بما يخالؼ الميمة المسندة الييا -3

 اذا لـ يراعى مبدأ الكجاىية  -4

 اذا لـ تسبب محكمة التحكيـ حكميا اك اذا كجد تناقض في االسباب -5

 اذا كاف حكـ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ الدكلي -6

اليجكز :"مف اتفاقية نيكيكرؾ المصادؽ عميو مف قبؿ الجزائر عمى مايمي  (5)كما نصت المادةالخامسة
رفض بالقرار كتنفيذه بناء عمى طمب الطرؼ المحتج ضده بيذا القرار،اال اذا قدـ ذلؾ الطرؼ الى السمطة 

 :المختصة التي يطمب لدييا االعتراؼ ما يثبت

اف طرفي االتفاؽ المشار اليو في المادة الثانية كانا بمقتضى القانكف المنطبؽ عمييما في حالة مف   - 1
حاالت انعداـ االىمية اك كاف االتفاؽ المذككر غير صحيح بمقتضى القانكف الذم اخضع لو الطرفاف 

 االتفاؽ ،اكاذالـ يكف ىناؾ مايشير الى ذالؾ بمقتضى قانكف البمد الذم صدر فيو القرار أك

اف الطرؼ الذم يحتج ضده بالقرار لـ يخطر عمى الكجو الصحيح بتعييف المحكـ أكاك باجراء التحكيـ  (ب
 اك كاف الم سبس اخر غير قادر عمى عرض قضيتو أك

أف القرار يتناكؿ خبلفا لما تكقعو أك لـ يتضمف شركط االحالة الى التحكيـ اك يتضمف قرارات تتجاكز  (ج
نطاؽ االحالة الى التحكيـ عمى اف يراعى فييا الحاالت التي يمكف فييا فصؿ القرارات المتعمقة بالمسائؿ 
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التي تخضع لمتحكيـ عف المسائؿ التي التخضع لو،انو يجكز االعتراؼ بجزء القرار الذم يتضمف قرارات 
 تتعمؽ بمسائؿ تخضع لمتحكيـ  كتنفيذ ىذا الجزء أك

تشكيؿ ىيئة التحكيـ أك اجراءات التحكيـ لـ تكف كفقا التفاؽ الطرفيف أك لـ تكف في حالة عدـ كجكد  (د
 مثؿ ىذا االتفاؽ، كفقا لقانكف البمد جرل فيو التحكيـ أك

 اف القرار لـ يصبح بعد ممزما لمطرفيف أك انو نقض أك أكقؼ تنفيذه بمكجب قانكف ىذا البمد (ق

يجكز كذالؾ رفض االعتراؼ  بقرار التحكيـ كرفض تنفيذه مف قبؿ السمطة المختصة في البمد الذم -  
 يطمب فيو االعتراؼ بالقرار كتنفيذه

 انو ال يمكف تسكية مكضكع النزاع بالتحكيـ طبقا لقانكف ذالؾ البمد أك ( أ

 "اف االعتراؼ بالقرار اك تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذالؾ البمد  ( ب

  178 منو 34 كىذه االكجو اخذ بيا كذالؾ قانكف اليكنستراؿ النمكذجيفي نص المادة 

                                                           
ال يجكز الطعف في قرار التحكيـ أماـ :" مف القنكف النمكذجي لمتحكيـ الخاص بغرفة التجارة الدكلية  االكنستراؿ عمى ما يمي 34نص المادة   178

 ...احدل المحكـ اال بطمب االلغاء يقدـ كفقا

 :قدـ الطرؼ طالب االلغاء دليبل يثبت (أ

يفتقر الى االىمية أك اف االتفاؽ المذككر غير صحيح بمكجب القانكف الذم أخضع  (7)اف احد طرفي اتفاؽ التحكيـ المشار اليو في المادة )1
 الطرفاف االتفاؽ لو أك بمكجب قانكف ىذه الدكلة في حالة عدـ كجكد مايدالنيا فعبل ذالؾ أك

 اف الطرؼ طالب االلغاء لـ يبمغ عمى كجو صحيح بتعييف احد المحكميف اك باجراء التحكيـ اك انو لـ يستطع لسبب اخر اف يعرض قضيتو أك(2

أف قرار التحكيـ يتناكؿ نزاعا اليقصده اك اليشممو اتفاؽ التحكيـ أك انو يشتمؿ عمى قرارات بشأف مسائمخارجة عف نطاؽ ىذا االتفاؽ ،عمى انو  ( 3
اذا كاف يمكف فصؿ ىذه القرارات المتعمقة بالمسائؿ المعركضة لمتحكيـ عف القرارات الغيمر معركضة لمتحكيـ فبل يجكز اف يمغى مف قرارات التحكيـ 

 سكل الجزء الذم يشتمؿ عمى القراراتالمتعمقة بالمسائؿ غير المعركضة عمى التحكيـ أك 

اف تشكيؿ ىيئة التحكيـ اك االجراءات المتبعة في التحكيـ كاف مخالفا التفاؽ الطرفيف مالـ يكف ىذا االتفاؽ منافيا لحكـ مف احكاـ ىذا القانكف  ( 4
 التي ال يجكز لمطرفيف مخالفتيا اك في حالة عدـ كجكد مثؿ ىذا االتفاؽ مخالفا ليذا القانكف

 :كجدت المحكمة  (ب

 مكضكع النزاع اليقبؿ التسكية بالتحكيـ كفؽ القانكف ىذه الدكلة أك ( 1

 اف قرار التحكيـ يتعارض مع السياسة العامة ليذه الدكلة  ( 2

 ...(  اشير مف يـك تسمـ الطرؼ صاحب الطمب قرار التحكيـ (3)اليجكز طمب االلغاء بعد انقضاء ثبلثة ( 3
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كباعتبار اف نص المادتاف السالؼ ذكرىما يصنعاف النظاـ القانكني الجزائرم في ىذه المسألة فسنتناكؿ 
عمى ضكءىما شرح مختمؼ األكجو التي يبنى عمييا الطعف باالستئناؼ ضد االمر الذم يقبؿ االعتراؼ 

كالتنفيذ ، كالتي جاء ذكرىا عمى سبيؿ الحصر فبل يجكز التكسع في تفسيرىا حتى اليتـ تكسيع دائرة 
االستئناؼ ك البطبلف عمى اساس انيا اكجو مشتركة بينيما، كما يتـ رفض الطعكف التي ال ترتكز الى 

أكجو منيا كجو  (5) ذكرت خمسة 1056كاحد مف ىذه االكجو ، ك ما يمكف مبلحظتو ىك أف نص المادة 
مف اتفاقية نيكيكرؾ التي  ذكرت سبعة أكجو،كليذا سكؼ نتناكؿ االكجو  (5)لـ تتناكلو المادة الخامسة 
 (ثانيا)ثـ نتناكؿ االكجو الغير مشتركة  (أكال)المشتركة فينص المادتيف 

 :من اتفاقية نيويورك (5) ق إ م إ والمادة 1056أوجو االستئناف المشتركة بين نص المادة : أوال

كأكجو تتعمؽ بالحكـ  (أ)يمكف تصنيؼ ىذه االكجو الى اكجو تتعمؽ بمدل اختصاص الييئة التحكيمية  
 (ج)ككجو يتعمؽ بمخمفة النظاـ العاـ الدكلي (ب)التحكيمي 

 : أوجو االستئناف المتعمقة باختصاص الييئة التحكيمية–أ 

 أجاز المشرع الجزائرم استثناء استئناؼ االمر الذم يقبؿ االعتراؼ بحكـ التحكيـ الدكلي الصادر 

في الجزائر متى تعمؽ االمر بعيب يمس اختصاص الييئة التحكيمية التي اصدرت القرار التحكيمي سكاء 
تعمؽ االمر باألساس الذم يمنحيا االختصاص أك بمضمكنو الذم يستغرؽ مدل صحة تشكيمتيا ككاليتيا 

 لمفصؿ في النزاع المطركح اماميا

 :اذا فصمت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء عمى اتفاقية باطمة او انقضاء مدتيا-  1

مف ( ج)ك( أ)بند  (1) ؽ إ ـ إ كالفقرة االكلى 1056مف نص المادة  (1) ىذا الكجو تناكلتو الفقرا االكلى 
اتفاقية نيكيكرؾ ، كيتعمؽ االمر ىنا باألساس الذم يجعؿ الييئة التحكيمية مختصة بالنظر في النزاع 

 :القائـ بيف االطراؼ ،كىك اتفاؽ التحكيـ  ،كيأخذ ىذا الكجو ثبلثة حاالت نتناكليـ فيما يمي

 :حالة انعدام اتفاقية التحكيم-   

متى رأل القضاة اف الييئة التحكيمية قد فصمت في النزاع بدكف اتفاقية تحكيـ جاز ليـ عند نظرىـ في 
دعكل االستئناؼ ،الغاء االمر القاضي باالعتراؼ ك التنفيذ، كنرل أف ىذه الحالة مستبعدة مف الناحية 
العممية ذالؾ انو يندر اف تقبؿ ىيئة تحكيمية معينة النظر في نزاع معيف كتفصؿ فيو دكف التأكد مف 

كجكد اتفاؽ تحكيـ يمنحيا االختصاص بذلؾ الف غياب اتفاؽ التحكيـ يفقد التحكيـ شرعيتو،كما أنو يندر 
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كذالؾ اف يقـك رئيس المحكمة باالعتراؼ بالقرار التحكيمي دكف التأكد مف كجكد نسخة مف اتفاؽ التحكيـ، 
 كباتالي فبل نتصكر اف كبل مف الييئة التحكيمية كرئيس المحكمة يغفبلف ىذا االمر

 :حالة بطالن اتفاقية التحكيم-

في ىذه الحالة اتفاقية التحكيـ مكجكدة اال انيا مشكبة بعيب يتعمؽ بالشركط المكضكعية لصحتيا يرتب 
بطبلنيا، كنذكر في ىذا المقاـ بمبدأ كيتـ تقدير ذالؾ عمى ضكء احكاـ القانكف الذم تـ ابراميا في إطاره 

حيث انو عادة ما يككف نفس القانكف الذم يحكـ العقد التجارم االصمي الذم بمناسبتو تـ ابراـ اتفاؽ 
التحكيـ،كعمى الطرؼ الذم يدعي كجكد العيب اف يثبت ذالؾ ، فيقدـ الدليؿ الذم يثبت لمقاضي الناظر 
في الدعكل اف اتفاؽ التحكيـ قد شابو عيب يتعمؽ بالشركط المكضكعية لصحتو مثؿ االكراه اك التدليس 

الخ كتستغرؽ ىذه الحالة ككف النزاع مما ال يجكز حمو عف طريؽ التحكيـ كفؽ القانكف الذم يحكـ ...
اتفاؽ التحكيـ فيككف محؿ اتفاؽ التحكيـ غير مشركع في ىذه الحالة كىك يرتب الحكـ ببطبلف ىذا االتفاؽ 
كتبعا لو بطبلف الحكـ التحكيمي ، فإذا كاف اتفاؽ التحكيـ قد تـ ابرامو عمى ضكء احكاـ القانكف الجزائرم 

 ؽ إ ـ إ  ال يجكز حؿ النزاعات المتعمقة بالنظاـ العاـ اك حالة 1006فإنو كاستنادا لنص المادة 
االشخاص كأىميتيـ ، كما يمنع عمى االشخاص المعنكية العامة المجكء الى التحكيـ إال فيما يخص 

عبلقاتيا االقتصادية الدكلية اك في اطار الصفقات العمكمية ففي ىذه الحالة يعتبر محؿ اتفاؽ التحكيـ 
 غير مشركع مما يرتب بطبلنو

كما تستغرؽ ىذه الحالة كذالؾ الدفع المتعمؽ بعدـ اىمية احد االطراؼ ،اال انو فيما يتعمؽ باألىمية فانو 
غالبا ما يتـ تقدير ذالؾ بالرجكع الى قانكف جنسية األطراؼ كلككف االمر يتعمؽ بالعقكد التجارية الدكلية 

الني عادة ما تككف بيف الشركات التجارية،فانو عادة ما ينصرؼ عيب انعداـ االىمية الى فقداف صبلحية  
تمثيؿ الشخص المعنكم كسمطة تكقيع اتفاؽ التحكيـ باسمو،كأف يككف الشخص اك الكفد المفاكض ال 

 إلبراـ مثؿ ىذا االتفاؽ كما ىك الشأف بالنسبة لمشركات الفرعية التي تكقع احداىا ـيممؾ التفكيض البلز
   179عمى اتفاقية تحكيـ كمدل امتداد اثر ىذا االتفاؽ عمى الشركة االـ 

كعمى خبلؼ الحالة االكلى ىذه الحالة يمكف حدكثيا كثير ذالؾ اف رئيس محكمة اكؿ درجة يتحقؽ فقط 
مف الكجكد المادم لمدل تكافر الشركط الشكمية التفاقية التحكيـ عند نظره في طمب االعتراؼ ك التنفيذ 

 ؽ إ ـ إ، كليس مف كظيفتو 1051كفؽ قرينة قانكنية تفترض صحة ىذا االتفاؽ تطبيقا لنص المادة 
كصبلحيتو التحقؽ مف مدل تكافر الشركط المكضكعية التفاؽ التحكيـ كفقا لمقانكف الذم ابـر في ظمو ، 

 1056حيث يعكد ذالؾ الختصاص قضاة المجمس عند نظرىـ في دعكل االستئناؼ استنادا لنص المادة 
                                                           

179
 132،133سامي محمد خالد الشمة،المرجع السابؽ ص 
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ؽ إ ـ إ ، فيتحققكف مف مدل صحة اتفاؽ التحكيـ ، كيقع عمى الطرؼ المعارض اثبات عدـ صحتو كفقا 
حاطتو  لمقانكف الذم ابـر في ظمو ، ذالؾ اف القاضي الكطني يتعذر عميو، كما يفترض عدـ عممو كا 

 .بمختمؼ االنظمة القانكنية التي تبـر في اطارىا اتفاؽ التحكيـ

كنشير بيذا الخصكص الى أف ىناؾ جانب مف الفقو كبعض الممارسات القضائية يميبلف الى رفض 
النظر كعدـ قبكؿ االعتراضات المقدمة بشأف عدـ صحة اتفاؽ التحكيـ عندما يتبيف اف الطرؼ 

التحكيمية  قد فكت عمى نفسو فرصة االعتراض اماـ الييئة–المستأنؼ ألمر االعتراؼ كالتنفيذ –المعترض
اف : "تطبيقا لمبدأ االغبلؽ الحكمي ،حيث جاء في حكـ صادر عف محكمة استئناؼ فرنسية مايمي 

الطرؼ الذم اليدلي  بمخالفة تعترضو اذا كانت الفرصة متاحة لو، ال يستطيع االدالء بيذه المخالفة اماـ 
  االجراءت المدنية الفرنسي فاف عدـ االعتف  ذالؾ انو كاستنادا ألحكاـ قانك180" القضاء

راض عمى المسائؿ المتعمقة بعدـ صحة اتفاؽ التحكيـ يعد تنازال عف تمؾ المسالة اماـ المحكمة الناظرة 
  181بطمب انفاذ الحكـ التحكيمي

كما يرل جانب مف الفقو اف منح الجيات القضائية صبلحية تقدير مدل صحة اتفاؽ التحكيـ يتعارض مع 
مبدأ االختصاص باالختصاص كالذم يمنح لمييئة التحكمية دكف سكاىا صبلحية تقرير اختصاصيا لمنظر 

 ؽ ا ـ 1044  كالمشرع الجزائرم نص عمى ىذا المبدأ في نص المادة 182 في النزاع المطركح عمييا
تفصؿ محكمة التحكيـ في االختصاص الخاص بيا، كيجب اثارة الدفع بعدـ :" احيث نصت عمى ما يمي 

 "االختصاص قبؿ ام دفع في المكضكع

كعميو نبلحظ اف المشرع الجزائرم كخبلفا لبض االنظمة القضائية التي ترل انو ال يحؽ لمييئات القضائية 
في معرض نظرىا لطمب االعتراؼ ك التنفيذ اف تبسط رقابتيا كتراجع قرار ىيئة التحكيـ الفاصؿ في مسألة 

اختصاصيا بما في ذالؾ تقيميا لصحة اتفاؽ التحكيـ، قد اقر صراحة لقضاة االستئناؼ امكانية النظر 
  ؽ ا ـ ا 1056في مدل صحة اتفاؽ التحكيـ استنادا لنص المادة 
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 143ٍبِٟ ِؾّل فبٌل اٌّْخ اٌّوعغ اٌَبثك ٓ:ٍِقٔ اٌؾىُ ِْٕٛه فٟ ِؤٌف اٌلوزٛه 

181 ARTICLE 1466 Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011  

"La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile 
une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir." 
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كبيذا يككف المشرع الجزائرم متأثر باالتجاه الذم يرل اف الييئات التحكيمية ال تممؾ الحؽ الحصرم 
 إلقرار صحة اتفاؽ التحكيـ

كقد ايدت بعض االحكاـ القضائية ىذا االتجاه معتبرة اف متطمبات االعتراؼ بحكـ التحكيـ االجنبي  كفقا 
القضائية  التفاقية نيكيكرؾ كجكد ادلة ال لبس فييا عمى رغبة االطراؼ  المجكء الى التحكيـ كاف الجيات

غير ممزمة بالنتائج التي تـ التكصؿ الييا مف قبؿ ىيئات التحكيـ فيما يتعمؽ بصحة االختصاص  بما في 
ذالؾ المسائؿ المتعمقة باألىمية كصحة اتفاؽ التحكيـ ، كبالتالي اذا كجدت المحكمة اف اتفاؽ التحكيـ غير 
صحيح فإف قرار التحكيـ باالختصاص يككف ايضا  غير صحيح النو بني عمى اتفاؽ باطؿ ال ينتج ام 

 .183اثر

 :حالة انقضاء مدة االتفاقية -

عمينا اف نميز ىنا بيف انقضاء مدة اتفاؽ التحكيـ كبيف انقضاء المدة المقررة االنتياء اجراءات التحكيـ 
فاالكؿ يتعمؽ بالحدكد الزمنية لسرياف مفعكؿ اتفاؽ التحكيـ الذم قد يتفؽ االطراؼ عمى تحديد سرياف 
مفعكلو بمدة معينة،كأف يتـ االتفاؽ عمى انياء العمؿ بو بعد مدة مف انتياء العقد التجارم االصميبيف 

..... الطرفيف ،اما بخصكص المدة المقررة النتياء عممية التحكيـ كالمنصكص عمييا في نص المادة
اشير فاف ذالؾ حسب رأينا يتعمؽ باجراءات التحكيـ ال باتفاؽ التحكيـ،كعميو فقبكؿ  (4)كالمحددة باربعة 

الييئة التحكيمية الفصؿ في النزاع المطركح اماميا رغـ انقضاء مدة سرياف االتفاؽ ىك الذم مف شأنو 
 التأثير سمب عمى اختصاصيا

 :اذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو المحكم الوحيد مخالف لمقانون(2

اف الطابع التفاقي لمتحكيـ ىك الذم يحتـ اخضاع تشكيؿ ىيئة التحكيـ لمقانكف المتفؽ عميو مف قبؿ 
 ( بند د1)الفقرة (5)االطراؼ،كعمى الطرؼ الذم يدعي ذالؾ اف يثبتو، كىذا ما نستنتجو مف نص المادة 

يككف عمى الطرؼ المعارض لبلنفاذ أف يثبت لممحكمة :" مف اتفاقية نيكيكركحيث نصت عمى ما يمي 
لـ تكف كفقا التفاؽ الطرفيف اكلـ تكف ......./تشكيؿ ىيئة التحكيـ :-الناظرة بطمب االعتراؼ كالتنفيذ أف

 "في حاؿ عدـ كجكد مثؿ ىذا االتفاؽ كفقا لقانكف البمد الذم جرل فيو التحكيـ

كحيث أف رئيس محكمة اكؿ درجة الذم فصؿ في طمب االعتراؼ ك التنفيذ بالقبكؿ ليس مطمكب منو 
البحث في مدل صحة تشكيؿ ىيئة التحكيـ عمى ما سبؽ بيانو،فيتكجب عمى الطرؼ المعترض عمى امر 
 االعتراؼ كالتنفيذ اثارة المسالة عمى مستكل االستئناؼ اك بمناسبة الطعف بالبطبلف عمى ما سيأتي بيانو
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 السالفة الذكر مف اتفاقية نيكيكرؾ (5)كيقع عمى الطاعف عبئ اثبات ذالؾ  عمبل بنص المادة الخامسة 

كنشير بيذا الخصكص الى اف المسائؿ المتعمقة بصحة تشكيؿ المحكمة التحكيـ يعد مف المسائؿ المتعمقة 
باالختصاص ،كالتي يجب اثارتيا قبؿ ام دفكع في المكضكع ،اماـ الييئة التحكيمية ، كليذا فقد استقر 

العمؿ القضائي في كثير مف الدكؿ عمى رفض الدفكع المتعمقة بعدـ صحة تشكيمة ىيئة التحكيـ حتى كاف 
ثبت ذالؾ فعميا عمى اساس استنباط كجكد المكافقة الضمنية لبلطراؼ مف خبلؿ السير في  اجراءات 

أف قياـ االطراؼ باختيار محكـ خارج جدكؿ المحكميف : "الخصكمة حيث قضت احد المحاكـ االلمانية 
( 1د )المتفؽ عميو بينيـ يعتبر تعديبل ضمنيا التفاؽ التحكيـ ، كبالتالي اليمكف الحد التذرع باحكاـ الفقرة 

مف اتفاقية نيكيكرؾ كىك ما ستقر عميو العمؿ القضائي  في المانيا ، ايطاليا  (5)مف المادة الخامسة 
 .184كالصيف تطبيقا لمبدأ حسف النية ،كاإلغبلؽ الحكمي  ، كمقتضيات العدالة كالنصاؼ 

 

 :فصل محكمة التحكيم بما يخالف الميمة المسندة الييا(3

عيب االختصاص يبرز في ىذه الحالة في مدل كالية ىيئة التحكيـ لمفصؿ في مكضكع النزاع ، كيتخذ 
ىذا الكجو  صكر متعددة فقد يككف في صكرة  اف ىيئة التحكيـ تفصؿ في مسألة لـ يشمميا اتفاؽ التحكيـ 
،اك اف المحكميف ضمنك الحكـ مسألة لـ يتـ اثارتو مف قبؿ الخصـك في طمباتيـ، اك يتكلى المحكـ ميمة 

 الخ.......الصمح دكف اف يككف مخكال بذالؾ في اتفاؽ التحكيـ 

 (انتياك حقوق الدفاع ) مخالفة القواعد االجرائية (ب

في ىذا االطار نص المشرع الجزائرم عمى مخالفة مبدأ اجرائي جكىرم كىك مبدأ الكجاىية كذالؾ في 
مف اتفاقية نيكيكرؾ ، كىذا المبدأ يضمف لمخصـك  (5)ـ  (1)  ؽ إ ـ إ كالفقرة 1056مف المادة  (3)الفقرة 

 .محاكمة عادلة مف خبلؿ تمكينيـ تقديـ مختمؼ دفكعيـ كحججيـ 

كقد يحدث االخبلؿ بمبدأ الكجاىية اثناء سير الخصكمة التحكيمية عند تبادؿ العرائض كمختمؼ الكثائؽ  
فيتـ حرماف احد الخصـك مف تقديـ حججو أك االطبلع عمى دفكع الخصـ كغيرىا ،كما قد يككف ذالؾ 

الخ  اك عدـ ...نتيجة عدـ تبميغ الخصـك بتاريخ الجمسات اك القياـ باتخاذ اجراء معيف كالمعاينة كالخبرة 
 .منحيـ الكقت الكافي لذالؾ ، مما يحـر احد اطراؼ الخصكمة مف ابداء دفكعو كمبلحظاتو   
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كيعتبر العتراض المنصب عمى مخالفة االجراءات أكثر الدفكع شيكعا أماـ المحاكـ الناظرة في دعاكل 
 .االعتراؼ كالتنفيذ 

 :مخالفة الحكم التحكيمي لمنظام العام الدولي  (ج

سبؽ لنا التطرؽ الى شرح المقصكد بالنظاـ العاـ الدكلي  عند معرض الحديث عف شركط االعتراؼ 
كالتنفيذ ،كعميو يتضح لنا جميا اف المشرع الجزائرم منح لممعترض عمى امر االعتراؼ كالتنفيذ  امكانية 

االستئناؼ مف اجؿ مراجعة مدل صحة تقدير رئيس المحكمة الذم اصدر االمر لمقتضيات النظاـ العاـ 
الدكلي خاصة كاف فكرة النظاـ العاـ الدكلي ىي نسبية كيشكبيا الغمكض كما سبؽ االشارة اليو، كليذا فقد 
يككف تقدير قضاة االستئناؼ مخالفا كمغايرا لتقدير رئيس محكمة اكؿ درجة كىك ما ينتج عنو الغاء االمر 

 .القاضي باالعتراؼ كالتنفيذ 

 :من اتفاقية نيويورك  (5 ق إ م إ والمادة 1056االوجو الغير مشتركة بين نص المادة : ثانيا 

 لـ تتناكلو المادة الخامسة مف اتفاقية نيكيكرؾ، كعمى العكس 1056ىناؾ كجو جاء ذكره في نص المادة 
 :،نتناكليما تباعا1056مف ذالؾ ىناؾ كجييف جاء ذكرىما في نص ىذه االخيرة لـ تشر الييما المادة 

 : عدم تسبيب الحكم التحكيمي او وجود تعارض في االسباب1

 ؽ إ ـ إ 1056مف نص المادة  (5)لقد انفرد المشرع الجزائرم باألخذ بيذا الكجو في الفقرة الخامسة
مف اتفاقية نيكيكرؾ اك حتى مقارنة بما جاء في نص المادة  (5)مقارنة بما جاء في نص المادة الخامسة

 مف قانكف االجراءات المدنية الفرنسي المعدؿ الذم استكحى منو احكامو حيث لـ تنص مثؿ 1520
                                                                                              185ىذاىذاالكجو

                                                           

185
ARTICLE 1524 Créé par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2 

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au 
deuxième alinéa de l'article 1522…….. 

ARTICLE 1522 Créé par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2 

Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en 
annulation. 

Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à 
l'article 1520. 

ARTICLE 1520Créé par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - 

Le recours en annulation n'est ouvert que si : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3DBCBE800BEF526886ED6F2926059737.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000023417517&idArticle=LEGIARTI000023419086&dateTexte=20110501&categorieLien=id#LEGIARTI000023419086
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3DBCBE800BEF526886ED6F2926059737.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000023417517&idArticle=LEGIARTI000023419086&dateTexte=20110501&categorieLien=id#LEGIARTI000023419086
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3DBCBE800BEF526886ED6F2926059737.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000023417517&idArticle=LEGIARTI000023419086&dateTexte=20110501&categorieLien=id#LEGIARTI000023419086
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كانطبلقا مف المادة السالفة الذكر يستطيع الطرؼ الذم يستأنؼ امر االعتراؼ كالتنفيذ االرتكاز الى عدـ 
تسبيب الييئة التحكيمية لمحكـ اك اثبات أنو يكجد تناقض في االسباب لممطالبة بإلغاء االمر القاضي 
باالعتراؼ ك التنفيذ،كيثبت التناقض في االسباب اذا تـ االستناد الى افكار قانكنية متناقضة أك اذا تـ 
االستناد الى تفسير كاستخبلص معيف لمكقائع كالمستندات يختمؼ كيتناقض مع التفسير كاالستخبلص 
الذم انتيى اليو منطكؽ الحكـ  منطكؽ الحكـ ككجكد التناقض مف شأنو اف يؤدم الى محك االسباب 

186بعضيا البعض كالنتيجة كأف شيئا لـ يكف  

سكاء في دعكل االستئناؼ ىذه، أك في دعكل - كفتح الباب اماـ رقابة قضاة المجمس لتسبيب الحكـ 
مف شأنو فتح الباب اماميـ لمراجعة الحكـ مف حيث مكضكع النزاع كما - البطبلف كما سيأتي بيانو   

تكصؿ اليو المحكمكف مف حمكؿ ، كىذا يعتبر مف قبيؿ تدخؿ القضاء في عممية التحكيـ خاصة لما يتعمؽ 
. 187االمر بمراقبة مدل تعارض االسباب   

كىناؾ مف يرل اف اشتراط المشرع الجزائرم تسبيب الحكـ التحكيمي ، كعدـ كجكد تعارض في االسباب 
ينسجـ مع النظاـ القانكني الجزائرم،كانو امر منطقي النو يمـز المحكميف البحث عف حؿ عقبلني 

   .188،كاجتناب التسرع لدل الفصؿ في النزاع اك االرتكاز عمى تعميبلت متناقضة 

كنحف بدكرنا نرل انو ماداـ اف رقابة القضاة في ىذا الشأف تتكقؼ فقط عند الكقكؼ عمى مدل تسبيب 
الحكـ أك كجكد تناقض في االسباب ،ال يعد تعديا عمى اختصاص المحكميف ألنيـ ال يعيدكف النظر في 

 .النزاع كالفصؿ فيو مرة اخرل

كنشير بيذا الخصكص الى الحكـ التحكيمي الصادر باتفاؽ األطراؼ حيث سمح المشرع في نص المادة 
 ؽ إ ـ إ لممحكميف اصدار احكاـ تتناكؿ ما تكصؿ اليو االطراؼ مف حمكؿ لمنزاع المطركح اماميـ 1049

فراغو في شكؿ حكـ تحكيمي حيث نصت عمى ما يمي  يجكز لمحكمة التحكيـ اصدار احكاـ اتفاؽ :"كا 
                                                                                                                                                                                     
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 

5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. 
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كفي مثؿ ىذه الحالة تعفي بعض " اطراؼ اك احكاـ جزئية ما لـ يتفؽ االطراؼ عمى خبلؼ ذالؾ
ك االنظمة التحكيمية المحكميف مف ضركرة تسبيب الحكـ اذ بإمكانيـ أف ال يسببكا حكميـ  189االتشريعات 

كعميو فعمى المحكيف اخذ مكقؼ المشرع الجزائرم اذا تـ اصدار حكميـ في الجزائر لتفادم ابطالو لعدـ 
التسبيب اك القصكر فيو، بؿ حتى احكاـ التحكيـ الصادرة خرج نطاؽ االقميـ الجزائرم يتكجب عمى 

المحكميف تسبيب حكميـ اذا كاف ىناؾ احتماؿ طمب تنفيذه في الجزائر لتفام اف  يتـ استئناؼ االمر 
 السالفة الذكر كبالتالي  المحافظة عمى ضماف 1056القاضي باالعتراؼ بو كتنفيذه بناء عمى نص المادة 

 .فعالية الحكـ التحكيمي 

 : ان يكون موضوع النزاع غير قابل لمتحكيم في الدولة التي يراد االعتراف والتنفيذ بيا  -  2

مف نص  (أ) بند 2 ؽ إ ـ إ ، بؿ كرد ذكره في الفقرة 1056ىذا الكجو لـ يرد النص عميو في المادة 
مف اتفاقية نيكيكرؾ كبالرغـ مف ذالؾ يتكجب عمى القاضي الجزائرم مراعاتو باعتبار  (5)المادة الخامسة 

 . اف االتفاقية جزء مف القانكف الجزائرم كما سبؽ بيانو

ما يمنع مف تأييد قضاة االستئناؼ لؤلمر القاضي باالعتراؼ ك  كنشير بيذا الخصكص الى انو ال يكجد
مف  اتفاقية نيكيكرؾ عمى اساس اف نية   (5)مف المادة الخامسة  (أ) بند 2التنفيذ كاستبعاد تطبيؽ الفقرة 

المشرع ذىبت الى التيسير مف امر االعتراؼ باألحكاـ التحكيمية كتنفيذىا في الجزائر كىك ما يتماشى 
كاألىداؼ التي مف اجميا كضعت االتفاقية ،حيث يكفي اف يككف النزاع مما يجكز حمو استنادا لقانكف البمد 
الذم ابـر اتفاؽ التحكيـ في ظمو الف ذالؾ يككف سببا في إبطالو كتبعا لو ابطاؿ الحكـ التحكيمي عمى ما 
سبؽ بيانو،فبل ييـ ما اذا كاف مكضكع النزاع مما  ال يجكز حمو عف طريؽ التحكيـ في الجزائر طالما اف 
االمر ال يتعارض كمقتضيات النظاـ العاـ الدكلي كحتى الداخمي ،ك إال لجأ القاضي الكطني الى الغاء 

 .مف اتفاقية نيكيكرؾ   (5)مف المادة الخامسة  (أ) بند 2االمر القاضي باالعتراؼ كالتنفيذ استنادا لمفقرة 

كيرل البعض أف القاضي بإمكانو ادخاؿ ىذا الدفع ضمف حاالت بطبلف اتفاؽ التحكيـ المنصكص عمييا 
 ؽ إ ـ إ كبالتالي اعتبارىا سببا الستئنػػػػػاؼ االمر القاضػػي           1056في الفقرة االكلى مف نص المادة 

 .كمف ثـ الغاء االمر190باالعتراؼ ك التنفيذ

 ؽ إ ـ إ تتحدث عف 1056كنحف بدكرنا نعارض ىذا الرأم عمى أساس اف الفقرة االكلى مف نص المادة 
ككف مكضكع النزاع غير قابؿ لمحؿ عف طريؽ التحكيـ التجارم بالنسبة لمقانكف الذم تـ في اطاره ابراـ 

االتفاؽ ، كىك القانكف الذم عمى ضكئو يتـ تقدير مدل صحة ىذا االخير مف حيث الشركط المكضكعية  
                                                           

189
٠غت اْ ٠ىْٛ ؽىُ اٌزؾى١ُ َِججب ،إال اما ارفك :" اٌّؼلي  ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 1994 ٌَٕخ 27 ِٓ لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌّٖوٞ هلُ 2ف /42رٕٔ اٌّبكح  

 ٛوفب اٌزؾى١ُ ػٍٝ غ١و ماٌه اٚ وبْ اٌمبْٔٛ ٚاعت اٌزطج١ك ػٍٝ اعواءاد اٌزؾى١ُ ال ٠ْزوٛ موو اٍجبة اٌؾىُ
190

               367المرجع السابؽ ص : سميـ بشير :  انظر  
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تككف اتفاقية التحكيـ صحيحة : "... حيث نصت عمى ما يمي 3ؼ  /1040كىك ما تؤكده نص المادة 
مف حيث المكضكع ،اذا استجابت لمشركط التي يضعيا اما القانكف الذم اتفؽ االطراؼ عمى اختياره،اك 

 (أ) بند 2، في حيف تتحدث الفقرة "القانكف المنظـ لمكضكع النزاع ،اك القانكف الذم يراه المحكـ مبلئما 
مف اتفاقية نيكيكرؾ عف ككف مكضكع النزاع غير قابؿ لمحؿ عف طريؽ التحكيـ  (5)المادة الخامسة 

بالنسبة لمبمد الذم يطمب فيو االعتراؼ كالتنفيذ ،فاألمر يختمؼ تماما، ذالؾ انو في الحالة الثانية ال مجاؿ 
 .لمحديث عف بطبلف اتفاؽ التحكيـ طالما يعد صحيح بالنسبة لمقانكف الذم ابـر في ظمو

 :الوجو المتعمق بإلزامية  الحكم التحكيمي-3

مف اتفاقية نيكيكرؾ ،ككفقا ليذه الفقرة يككف عمى  (ق) بند 1الفقرة  (5)ىذا الكجو تناكلتو المادة الخامسة 
الطرؼ المستأنؼ ألمر االعتراؼ كالتنفيذ اثبات اف القرار التحكيمي لـ يصبح بعد ممزما لمطرفيف ،كىذا 

 1958 التي حمت محميا اتفاقية نيكيكرؾ لسنة 1927خبلفا لما كانت تنص عميو اتفاقية جنيؼ لسنة 
حيث كانت االكلى تشترط الحصكؿ المسبؽ عمى امر االعتراؼ كالتنفيذ مف السمطات المختصة بذالؾ 

لدل البمد الذم صدر فيو الحكـ التحكيمي قبؿ طمب االعتراؼ كالتنفيذ لدل بمد اخر، كىذا ما كاف يعرؼ 
كيسمى بالتنفيذ المزدكج ألحكاـ التحكيـ ، ثـ جاءت اتفاقية نيكيكرؾ كألغت ىذا الحكـ بغية تسييؿ عممية 
االعتراؼ باألحكاـ التحكيمية الدكلية كتنفيذىا ، حيث اصبح مف الممكف االعتراؼ باألحكاـ التحكيمية 

كتنفيذه في البمداف التي ال تتطمب شركطا معقدة كدكف الحاجة النتياء كافة المكاعيد كاإلجراءات الخاصة 
بالطعف لدل البمد الذم صدر فيو الحكػػػػػػـ التحكيمي ، كىذا ما اكدتو عدة محاكـ في احكاميا عند معرض 

اف : "تفسيره ليذا البند مف اتفاقية نيكيكرؾ ،حيػػػػػث جاء في احػػػػدل االحكاـ الصػػػادرة في ىكلػػػػػػػندا مايػػػػػػػػػمي 
بيدؼ الغاء متطمبات التنفيذ المزدكج الذم كاف ناجما عف -   ممزما –  كممة اكاضعي االتفاقية اختارك

  191" .1927الكاردة في اتفاقية جنيؼ لسنة –نيائي –كممة 

ىذا كقد كجدت احدل المحاكـ الفيدرالية السكيسرية اف طالب االعتراؼ بحكـ التحكيـ ليس عمييا الحصكؿ 
اف الحكـ التحكيمي ال :"عمى الصيغة التنفيذية مف سمطات الدكلة التي صدر فييا كجاء في احد احكاميا

يحتاج الى اف يككف قاببل لمتنفيذ في البمد الذم صدر فيو،اذ اف اتفاقية نيكيكرؾ تجنبت التنفيذ المزدكج 
  192"لؤلحكاـ أم اشتراط الحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية في بمد المنشأ كبمد التنفيذ

اف تفسير اتفاقية نيكيكرؾ بشكؿ يحقؽ :"كما اتخذت احدل المحاكـ االسبانية نفس المنحى عندما قضت 
الغاية التي كجدت مف اجميا االتفاقية سكؼ يسمح باستبعاد اعتبار القرار االلزامي مكازيا  لمقرار التنفيذم 

عندىا سيككف طالب التنفيذ -لتنفيذم - ،اك القبؿ لمتنفيذ ، فإذا كاف مصطمح إلزامي مرادفا لمصطمح 
                                                           

191
 196ٍبِٟ ِؾّل فبٌل اٌّْخ اٌّوعغ اٌَبثك ٓ:اٌؾىُ ِْبه ا١ٌٗ فٟ ِؤٌف اٌلوزٛه  
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 197ٍبِٟ ِؾّل فبٌل اٌّْخ اٌّوعغ اٌَبثك ٓ:اٌؾىُ ِْبه إ١ٌٗ  فٟ ِؤٌف اٌلوزٛه  



115 
 
 

ممزما بالحصكؿ عمى تصريح يعمف نفاذ القرار داخؿ الدكلة التي صدر فييا قبؿ محاكلة التصديؽ عميو 
في اسبانيا ، مما مف شأنو أف يعيدنا الى نظاـ  الصيغة التنفيذية  المزدكجة التي كانت تنص عميو اتفاقية 

   193.جنيؼ كالذم ارادت اتفاقية نيكيكلرؾ الغائو 

كنرل اف عمى  قضاة المجمس عند نظرىـ في دعكل االستئناؼ الرامية الى الغاء االمر القاضي 
باالعتراؼ كالتنفيذ مراعاة اف يككف الحكـ قد استنفذ طرؽ الطعف المقررة لدل الدكلة التي صدر فييا،كدكف 
الحاجة لمحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية مف سمطات ىذا البمد ، كبيذ يتـ التكفيؽ حسب رأينا بيف اىداؼ 
اتفاقية نيكيكرؾ الرامية الى الغاء التنفيذ المزدكج ،كمقتضيات الحيطة التي يجب مراعاتيا مف قبؿ قضاة 

المجمس لتفادم تأييد االعتراؼ كتنفيذ حكـ تحكيمي ال يزاؿ احتماؿ الغاءه قائما مف طرؼ السمطات 
 .المختصة لدل البمد الذم صدر فيو 

كيرل الفقو اف المراد بالحكـ التحكيمي الممـز في مفيـك اتفاقية نيكيكرؾ،انو ذالؾ الحكـ الذم يعالج النزاع 
المعركض عمى المحكـ بجميع عناصره، كيجد لو حبل نيائيا كيككف ذالؾ الحؿ ممزما لؤلطراؼ 

 .194المتنازعة

ؽ إ 1035كنرل اف مكقؼ المشرع الجزائرم يصب في ىذا المعنى ، كذالؾ ما نستخمصو مف نص المادة 
 مف نفس القانكف بشأف تنفيذ احكاـ التحكيـ التجارم الدكلي،حيث 1054ـ إ المحاؿ الييا مف قبؿ المادة 

نصت عمى اف الحكـ النيائي ىك الذم يككف قاببل لمتنفيذ ، كيقصد بو الحكـ الذم تناكؿ الفصؿ في جميع 
مف ىذه المطبكعة أك ..........انظر الصفحة)(1)المسائؿ المطركحة في النزاع عمى ما سبؽ بيانو

 (..الفرع

 : دعوى بطالن الحكم التحكيمي: المطمب الثاني 

تجيز التشريعات المختمفة رفع دعكل تيدؼ الى ابطاؿ الحكـ التحكيمي متى شابتو عيكب معينة ، كمف 
 ، كبما اف دعكل البطبلف تمس حجية 195المسمـ بو اف دعكل البطبلف ال تعتبر طريقا مف طرؽ الطعف 

الشيئ المقضي فيو التي يتمتع بيا الحكـ التحكيمي فإنيا ال تقبؿ إال في حاالت استثنائية حددىا القانكف 
 .عمى سبيؿ الحصر

                                                           
193

 196ٍبِٟ ِؾّل فبٌل اٌّْخ اٌّوعغ اٌَبثك ٓ:اٌؾىُ ِْبه إ١ٌٗ فٟ ِؤٌف اٌلوزٛه  

 
194

 201ٍبِٟ فبٌل اٌّْخ اٌّوعغ اٌٍَجك ٓ 
195

ماٌه اْ ٛوق اٌطؼٓ ِؼوٚفخ رزٕبٌٚٙب لٛا١ٔٓ االعواءاد ٚاٌّْوع اٌغيائوٞ رٕبٚي ٛوق اٌطؼٓ ٌُٚ ٠نوو ِٕٙب اٌجطالْ  ثً ٕ٘بن ٛوق ٛؼٓ  

 ػبك٠خ ٟٚ٘ اٌّؼبهٙخ ٚاالٍزئٕبف ٚافوٜ غ١و ػبك٠خ وبٌطؼٓ ثبٌٕم٘ ٚاٌزّبً اػبكح إٌظو
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يمكف :"  ؽ إ ـ إ حيث نصت عمى ما يمي1058نص المشرع الجزائرم عمى ىذه الدعكل في نص المادة 
أف يككف حكـ التحكيـ الصادر في الجزائر مكضكع طعف بالبطبلف في الحاالت المنصكص عمييا في 

  أعبله 1056المادة 

ال يقبؿ حكـ التحكيـ المشار اليو اعبله أم طعف،غير أف الطعف ببطبلف حكـ التحكيـ، يرتب بقكة القانكف 
 في أمر التنفيذ،أك تخمي المحكمة عف الفصؿ في طمب التنفيذ

 "مف تاريخ التبميغ الرسمي لؤلمر القاضي بالتنفيذ (1)ال يقبؿ ىذا الطعف بعد أجؿ شيركاحد 

 مف خبلؿ نص ىذه المادة يتضح لنا أف دعكل البطبلف ليا شركط ،اجراءات كاثار كىك ما سنتناكلو 
 تباعا

 :الفرع االول شروط دعوى البطالن

أجاز المشرع الجزائرم الطعف في الحكـ التحكيمي عف طريؽ دعكل البطبلف شرط أف يككف الحكـ صادر 
 (ثانيا)كأف يتعمؽ األمر بكاحد مف األكجو المنصكص عمييا قانكنا  (أكال)في الجزائر 

 :أن يكون الحكم صادر في الجزائر:أوال

عمى خبلؼ دعكل االستئناؼ الخاصة بأمر االعتراؼ كالتنفيذ فاف دعكل البطبلف تقتصر فقط عمى احكاـ 
التحكيـ الدكلي  الصادرة في الجزائر،كذالؾ كفقا لممعيار الجغرافي،كبغض النظر عف ارادة االطراؼ كعف 

كالعبرة في تبني ىذا المعيار ىك خصكصية دعكل البطبلف التي يجب أف ، القانكف الذم يحكـ اإلجراءات 
تككف متاحة اماـ محاكـ دكلة كاحدة فقط  كىك ما يبرر االخذ بالمعيار الجغرافي الذم يتحدد بمكاف 

صدكر الحكـ التحكيمي  في حيف أف دعكل االعتراؼ كالتنفيذ متاحة اماـ محاكـ أم دكلة يراد التنفيذ عمى 
 196اقميميا 

كاستنادا لنص المادة السالفة الذكر فإنو يجكز رفع دعكل مستقمة تيدؼ الى ابطاؿ الحكـ التحكيمي  كال 
 197يشترط اف تككف في صكرة دفع يقدـ بمناسبة طمب االعتراؼ كالتنفيذ كما تأخذ بو بعض التشريعات
نما يجكز لمطاعف اف يرفع دعكاه الرامية الى ابطاؿ الحكـ التحكيمي حتى كاف لـ يباشر خصمو  كا 

 .اجراءات طمب االعتراؼ كالتنفيذ استنادا لمقانكف الجزائرم

                                                           
  82سامي محمد خالد الشمة المرجع السابؽ ص    196
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 اٌمبْٔٛ اٌؼوالٟ ٠ْزوٛ رمل٠ُ اٌجطالْ فٟ ٕٛهح كفغ ثّٕبٍجخا٠لاع اٌؾىُ ٌلٜ اٌّؾىّخ اٌّقزٖخ 
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 من اتفاقية 05 ق إ م إ والمادة 1056أن يتعمق االمر باألوجو الواردة في نص المادة :  نيا  ثا
 :نيويورك

كىي االكجو نفسيا التي سبؽ التطرؽ ليا سابقا عند حديثنا عف استئناؼ االمر القاضي باالعتراؼ كالتنفيذ 
حيث يجكز طمب ابطاؿ الحكـ التحكيمي اذا تعمؽ االمر بعيب يمس اتفاقية التحكيـ عمى ما سبؽ بيانو أك 

يتعمؽ بتشكيؿ الييئة التحكمية كطريقة فصميا في النزاع أك اذا لـ تراعي القكاعد المتعمقة باحتراـ مبدأ 
الكجاىية أك لـ تسبب حكميا،أك كاف ىذا االخير مخالفا لمنظاـ العاـ الدكلي كقد سبؽ لنا تفصيؿ كشرح 

 (.......انظر)ىذه االكجو

 :اجراءات دعوى بطالن الحكم التحكيمي:الفرع الثاني 

 1058يرفع البطبلف في حكـ التحكيـ المنصكص عميو في المادة : "  عمى ما يمي 1059نصت المادة 
أعبله ، أماـ المجمس الذم صدر حكـ التحكيـ في دائرة اختصاصو كيقبؿ الطعف ابتداء مف تاريخ النطؽ 

 . بحكـ التحكيـ

 "مف تاريخ التبميغ الرسمي لؤلمر القاضي بالتنفيذ  (1)ال يقبؿ الطعف بعد أجؿ شير كاحد 

مف خبلؿ نص ىذه المادة يتضح لنا أف االجراءات الخاصة بدعكل البطبلف تستمـز تحديد الجية القضائية 
 (ثالثا)ككذا ميعاد رفع ىذه الدعكل  (ثانيا)كطبيعة نظرىا لمدعكل (أكال)المختصة

 :الجية القضائية المختصة بدعوى بطالن الحكم التحكيمي :  أوال 

 ترفع دعكل بطبلف الحكـ التحكيمي اماـ الجية القضائية التي صدر في دائرة اختصاصيا االقميمي،كىك 
عادة  مكاف اجتماع الييئة التحكيمية أم مقر محكمة التحكيـ كعميو نبلحظ أف المشرع الجزائرم اعتبر 

حكـ التحكيـ في نفس مرتبة الحكـ القضائي الصادر مف محكمة أكؿ درجة، إال اف قضاة المجمس بالنسبة 
ليذه الدعكل ال ينظركنيا كقضاة استئناؼ حيث يعيدكف دراسة ممؼ النزاع كتقدير الكقائع ثـ بعد ذالؾ 

نما يعالجكف الممؼ كقضاة  يتكصمكف اما الى تأيد الحكـ أك إلغائو كالحكـ مف جديد بما يركنو صائب، كا 
بطبلف حيث يتكقؼ حكميـ عند الحكـ بالبطبلف أك تأييد الحكـ التحكيمي ،ا حفاظا عمى استقبللية 

 التحكيـ كىذا ما نستشفو مف خؿ

كبشأف اجراءات رفع دعكل البطبلف كنظرا لعدـ كجكد نص خاص  فيي تخضع بالتالي لمقكاعد العامة  
 الخ....فيتكجب عمى رافع الدعكل تبميغ الطرؼ االخر لتمكينو مف تقديـ دفكعو

 : ميعاد رفع دعوى بطالن الحكم التحكيمي: ثانيا
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 بالنسبة لبدء ميعاد رفع الدعكل فإنيا تقبؿ ابتداء مف تاريخ النطؽ بالحكـ،إذ يمكف لمطاعف أف يطمب 
تسميمو نسخة مف الحكـ لممارسة حقو في الطعف دكف انتظار تبميغو الرسمي بذالؾ سكاء مف قبؿ المحكمة 

الذم يمجأ الى ذالؾ مف أجؿ ك ضع حد لمميعاد المفتكح كبدأ احتساب مدة -التحكيمية أكمف قبؿ خصمو 
إال أنو مف الناحية العممية عادة -سقكط الدعكم المقدرة بشير كاحد اعتبارا مف تاريخ التبميغ الرسمي

ماينتظر الطرؼ الراغب في الطعف تبميغو الرسمي بالحكـ بعد ذالؾ يرفع دعكاه ،إال إف كاف في عجمة مف 
أمره فإنو يسعى لمحصكؿ عمى نسخة مف الحكـ لرفع دعكاه،كىكذا يتضح لنا الفرؽ بيف نشكء الحؽ في 
رفع دعكل البطبلف كالذم يبدأ مف تاريخ النطؽ بالحكـ ، كمباشرة ىذا الحؽ الذم يقتضي تبميغ الحكـ 

 التحكيمي لممحكـك ضده لمباشرة ىذه الدعكل

كفي حالة التبميغ الرسمي لمحكـ التحكيمي يتـ كضع حد لمميعاد المفتكح ففي ىذه الحالة يتكجب عمى 
الشخص ممارسة حقو في الطعف خبلؿ أجؿ شير كاحد كاال فقد حقو في رفع ىذه الدعكل بما يجعؿ 

الحكـ التحكيمي محصنا كبالتالي قاببل لمتنفيذ ،فالمدة المقررة بشير كاحد مف تاريخ التبميغ ىي مدة سقكط 
كليست مدة تقادـ لمدعكل كبالتالي فيي ال تخضع لمكقؼ اك االنقطاع كما انو ال يجكز لؤلطراؼ االتفاؽ 

 عمى تحديد مدة اخرل سكاء بالتمديد أك التقصير،كما يمنع عمى القضاة كذالؾ تعديميا 

 :اثار رفع دعوى بطالن الحكم التحكيمي :الفرع الثالث

يترتب عمى رفع دعكل بطبلف الحكـ التحكيمي أثار تنصرؼ الى الدعكل الرامية الى االعتراؼ بو كتنفيذه 
 حسب الحاؿ

 :الطعن في أمر التنفيذ:أوال

قد يككف الحكـ التحكيمي محؿ دعكل البطبلف قد صدر بشأنو أمر بالتنفيذ مف رئيس المحكمة المختصة، 
ففي ىذه الحالة فإف دعكل البطبلف ينتج عنيا بقكة القانكف الطعف في أمر التنفيذ استنادا لنص المادة 

  ؽ إ ـ إ، كىذ ا شيئ منطقي لتفادم صدكر أحكاـ متناقضة أك مباشرة تنفيذ حكـ تحكيمي لـ 2ؼ/1058
 يعد بعد متمتعا بقكة الشيئ المقضي فيو، إذ يمكف إبطالو مف قبؿ قضاة المجمس

كما نرل أف ىذه الحالة تستغرؽ كذالؾ الدعكل الرامية الى استئناؼ االمر القاضي با العتراؼ ك التنفيذ 
فإذا ما استأنؼ  مف صدر حكـ التحكيـ ضده األمر القاضي باالعتراؼ كالتنفيذ كرفع في نفس الكقت 
دعكل ترمي الى ابطاؿ الحكـ التحكيمي،فإف قضاة المجمس يقكمكف بضـ دعكل االستئناؼ الى دعكل 

 . ؽ إ ـ إ2ؼ /1058البطبلف استنادا لنص المادة 
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ىذا بالنسبة لمحالة التي يككف قد سبؽ فييا رفع دعكل البطبلف  صدكر أمر باالعتراؼ ك التنفيذ ،كلكف 
 ىناؾ احتماؿ أف تككف الدعكل الرامية لبلعتراؼ كالتنفيذ مرفكعة كاألمر لـ يصدر بعد؟

 : تخمي المحكمة عن الفصل في طمب االعتراف والتنفيذ  : ثانيا

 لقد تصدل المشرع الجزائرم الى احتماؿ تـ رفع دعكل بطبلف حكـ تحكيمي لدل المجمس ، ككاف طمب 
االعتراؼ بو كتنفيذه لدل رئيس المحكمة لـ يفصؿ فيو بعد، ففي ىذه الحالة يتكجب عمى رئيس المحكمة 

 . ؽ إ ـ إ2ؼ/1058الناظرفي طمب االعتراؼ كالتنفيذ التخمي عف الفصؿ في الطمب استنادا لنص المادة 

كنرل أف الحكـ الكارد في نص ىذه المادة كالقاضي بتخمي رئيس الحكمة عف الفصؿ في الطمب بدال مف 
ارجاء الفصؿ فيو لحيف فصؿ قضاة المجمس في دعكل البطبلف يرمي الى نزع االختصاص مف رئيس 

سناده لقضاة المجمس  في مثؿ ىذه الحالة تسييبل لئلجراءات فيما بعد حتى ال يككف صاحب  المحكمة كا 
طمب االعتراؼ ك التنفيذ مضطر الى تقديـ طمب جديد في حالة رفض دعكل البطبلف ، ذلؾ انو حسب 
رأينا االشكاؿ ال يطرح عندما يككف رئيس المحكمة قد اصدر امره القاضي باالعتراؼ كالتنفيذ قبؿ رفع 
دعكل البطبلف اذ انو في ىذه الحالة يقـك قاضي المجمس الناظر في دعكل البطبلف تضميف  حكمو 

 في الكقت نفسو لؤلمر الصادر بخصكص االعتراؼ كالتنفيذ عمى قالقاضي برفض دعكل البطبلف تأييد
اعتبار اف الطعف بالبطبلف يستغرؽ في نفس الكقت كبقكة القانكف الطعف في االمر القاضي باالعتراؼ 

 . السالفة الذكر1058 مف المادة 2كالتنفيذ استنادا لنص الفقرة 

 كعميو فإف اختصاص الفصؿ يعكد لقضاة المجمس القضائي لمنظر في البطبلف كاألمر بالتنفيذ ،كفي ىذه 
الحالة يبقى رئيس المحكمة مختص بمتابعة اجراءات التنفيذ ،اما اذا اصدر قضاة المجمس حكميـ بإبطاؿ 
الحكـ التحكيمي ففي ىذه الحالة يتـ االشارة الى الغاء االمر الصادر مف رئيس المحكمة القاضي بقبكؿ 

االعتراؼ كالتنفيذ ، كبالتالي االشكاؿ يطرح عندما يتـ رفع دعكل بطبلف حكـ قبؿ اف يفصؿ رئيس 
المحكمة في طمب االعتراؼ كالتنفيذ كىك ما يكحي لنا اف اختصاص الفصؿ في الطمب في مثؿ ىذه 

 في دعكل البطبلف استنتاجا  مف الحكـ الكارد في نص فالحالة ينتقؿ كذالؾ الى قضاة المجمس الناظرم
 .  كالقاضي بكجكب تخمي رئيس المحكمة عف الفصؿ في طمب االعتراؼ ك التنفيذ / 2 ؼ 1058المادة

كنعتقد انو مف االحسف لك تضمنت المادة السالفة الذكر حكما يقضي بإرجاء الفصؿ في الطمب مف قبؿ 
رئيس المحكمة بدال مف التخمي عف الفصؿ في القضية كنزع االختصاص منو ألنو ىك االقرب كاألقدر 
 .عمى متابعة تنفيذ االمر كالتصدم لحؿ مختمؼ االشكاالت التي يمكف اف تعترضو مقارنة بقضاة المجمس
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بقكة القانكف الكاردة في نص المادة السالفة الذكر تفيد أنو يتكجب "كنشير بيذا الخصكص الى أف عبارة 
سكاء عمى رئيس المحكمة أك قضاة المجمس البحث عف ىذه المسائؿ ك اثارتيا مف تمقاء انفسيـ ، دكف 

 . انتظار اثارتيا مف قبؿ أطراؼ النزاع

 ؽ إ ـ  إ فإف الطعف باالستئناؼ كالطعف بالبطبلف 1060كما نشير الى أنو  كاستنادا لنص المادة 
 السالؼ ذكرىما، كاآلجاؿ المقررة ليما تكقفاف التنفيذ

 قائمة المراجع 

 المراجع بالغة العربية
الكتب: أوال  

 
كهاٍخ فٟ لبْٔٛ اٌزغبهح : اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ فٟ لبْٔٛ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ : أؽّل ّف١ك -

 . اٌل١ٌٚخ ، كاه إٌٙظخ  اٌؼوث١خ 

 -1981كاه اٌنوو اٌؼوثٟ :  األٌٍ اٌؼبِخ فٟ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ :  أثٛ ى٠ل هٙٛاْ -

 ، كاه اٌضمبفخ  2012اٌطجؼخ اٌَبثؼخ : لبْٔٛ اٌزغـــبهح اٌل١ٌٚخ :  ٛبٌت ؽَٓ ٍِٛٝ . ك.أ

. ٌٍْٕو ٚ اٌزٛى٠غ ػّبْ  األهكْ 

اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ فٟ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ اٌلاف١ٍخ ٚ اٌل١ٌٚخ كاه : أؽّل ػجل اٌىو٠ُ ٍالِخ -

   .2006إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ،اٌمب٘وح،

ف١وٞ ػجل اٌفزبػ ا١ٌَل اٌْبٔٛٞ ، اٌٍٛبٛخ و١ٍٍٛخ ثل٠ٍخ ٌف٘ إٌّبىػبد اٌّل١ٔخ ٚ -

 . كاه إٌٙظخ اٌؼوث١خ 2اٌزغبه٠ـخ ٛ 

ٌغّؼ١خ  ثُٛ هٚثود ٚ ثبهٚؿ فٌٛغو ٚ عٛى٠ٗ ة ، رؾم١ك أ٘لاف اٌٍٛبٛخ روعّخ ؽ١ٍُ أٍؼل-

 . 1999اٌّٖوف١خ ، ْٔو اٌّؼوفخ ٚ اٌضمبفخ اٌؼب١ٌّخ 

ِؾّل   ٔبٕو ٚ ػجل هللا أثٛ اٌغُٕ ،  رمو٠و ؽٛي   ٔظبَ  اٌٍٛبٛخ  وأؽل اٌؾٍٛي اٌجل٠ٍخ  ٌــف٘ -

. 2003إٌّبىػبد   األهكْ  

هٍبٌخ ’ ػٍٟ هِٚبْ ػٍٟ ثووبد ف١ٕٖٛخ اٌزؾى١ُ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّٖوٞ ٚ اٌّمبهْ-

 52 ٓ 1996, اٌمب٘وح, و١ٍخ اٌؾمٛق, كوزٛهاٖ

ِؾّٛك ِقزبه أؽّل ثوثوٞ، اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ،كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ،اٌطجؼخ /ك.أ-

 . 2004اٌضبٌضخ، 

فزؾٟ ٚاٌٟ ،لبْٔٛ اٌزؾى١ُ ث١ٓ إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك ،كاه ِْٕأح اٌّؼبهف ،اٌطجؼخ -

. 2007االٌٚٝ،
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، اٌطجؼخ 2012فبٌلِؾّل اٌمبٗ، ٍِٛٛػخ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ، كاه اٌْوٚق . ك-

. االٌٚٝ ،اٌمبٍ٘وح 

كه٠ِٚ ِلؽذ اٌزؾى١ُ فٟ اٌزْو٠غ اٌفٍَط١ٕٟ ٚ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ كْٚ ٛجؼخ غيح , اٌٛؽ١لٞ-

 1998كْٚ كاه إٌْو , كْٚ ِىبْ إٌْو

ِؾّٛك ِقزبه أؽّل ثوثوٞ، اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ،كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ،اٌطجؼخ /ك.أ-

.  ،ٓ 2004اٌضبٌضخ، 

اٌزؾى١ُ فٟ اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٕظبَ اٌزؾى١ُ ،كاه اٌغبِؼخ : ِؾّٛك ا١ٌَل اٌزؾ١ٛٞ -

.  2003اٌغل٠لحٌٍْٕو ،االٍىٕله٠خ 

–ارفبل١خ ٠ٛ١ٔٛهن ٌالػزواف ثأؽىبَ اٌزؾى١ُ االعٕج١خ ٚأفبم٘ب :ٍبِٟ ِؾّل فبٌل اٌّْخ-

كهاٍخ فٟ اٌولبثخ اٌمٚبئ١خ ػٍٝ رٕف١ن اؽىبَ اٌزؾى١ُ االعٕج١خفٟ ظً ارفبل١خ ٠ٛ١ٔٛهن ٌؼبَ 

ِٓ فالي اٌّّبهٍبد اٌؼ١ٍّخٌٍّؾبوُ فٟ ػلك ِٓ اٌلٚي كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ،ِٖو 1958

2018  .

اٌزؾى١ُ فٟ اٛبه اٌّووي االل١ٍّٟ ثبٌمب٘وح ِٚلٜ فٚٛػٗ ٌٍمبْٔٛ اٌّٖوٞ  :ٍب١ِخ هاّل /ك-

. 1986ِْٕأح اٌّؼبهف االٍىٕله٠خ ِٖو 

اٌزؾى١ُ اٌلٌٟٚ، كاه اٌّؼبهف اٌمب٘وح ِٖو : ػجل اٌؾ١ّل األؽلة ٍِٛٛػخ اٌزؾى١ُ/ ك-

 اٌغيء اٌضبٟٔ 1998

لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ٚاٌلافٍٟ، كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ ، : أؽّل ػجل اٌىو٠ُ ٍالِخ-

.   ِٖو2004اٌطجؼخ االٌٚٝ 

ػ١ٍُٛ لوثٛع وّبي، اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ فٟ اٌغيائو، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ -

. 2006اٌغيائو٠خ ، اٌغيائو 

اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ  (إهّبكٌٍّؾى١ّٓ ٚ اٌّؾب١ِٓ)أؽّل ّوف اٌل٠ٓ اٌّوّل إٌٝ لٛاػل اٌزؾى١ُ/ك.أ-

 ِٖو – ٛجؼخ ٔبكٞ اٌمٚبء - 2010

ؽف١ظخ ا١ٌَل اٌؾلاك ،اٌّٛعي فٟ إٌظو٠خ اٌؼبِخ فٟ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ، ِْٕٛهاد -

. 2010اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ث١وٚد 

ِؾّل ػٍٟ ٍىَىو هئ١ٌ ِؾىّخ االٍزئٕبف ،رْو٠ؼبد اٌؾىُ فٟ ِٖو ٚاٌلٚي اٌؼوث١خ  -

.                                                         2005،كاه اٌغبِؼ١١ٓ ٌطجبػخ االٚفَذ ٚاٌزغ١ٍل 

لبٟٙ ثبؽش ثزٌٛٔ ،اٌزؾى١ُ اٌلٌٟٚ فٟ اٌمبْٔٛ اٌزَٟٛٔ،ِغّغ االٛوُ :اؽّل اٌٛهفٍٟ -

  .2006ٌْٕو ٚرٛى٠غ اٌىزبة اٌّقزٔ ،رٌٛٔ 

ٍِٛٛػخ اٌزؾى١ُ اٌلٌٟٚ ،اٌىزبة اٌضبٟٔ ،اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ، ِْٕٛهاد : ػجل اٌؾ١ّل االؽلة -

 502 ٓ 2008اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ ،ث١وٚد  

اصو إٌظبَ اٌؼبَ فٟ اٌؾل ِٓ اٌٍغٛء اٌٝ اٌزؾى١ُ ،كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ : ِب٘و ِؾّل ؽبِل -

 .  2012اٌمب٘وح 

اٌزؾى١ُ فٟ اٌؼاللبد اٌقبٕخ اٌل١ٌٚخ ٚاٌلاف١ٍخ،كاه :ػىبّخ ػجل اٌؼبي /ِٖطفٝ اٌغّبي ،ك/ك-

.   ، اٌغيء االٚي 1999اٌفزؼ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو 

ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ ، ا١ٌٍٜٛ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ، ٔظو٠خ االٌزياَ اٌغيء االٚي -

. كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ ، ث١وٚد ٌجٕبْ كْٚ ٍٕخ ْٔو 

. 1984اٌزؾى١ُ فٟ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ اٌقبٕخ،كاه إٌٙٚخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح  : ٍب١ِخ هاّل -
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ا١ٌَل اٌؾلاك ؽف١ٚخ، االرغب٘بد اٌّؼبٕوح ثْأْ ارفبق اٌزؾى١ُ كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ 

 . 2001،االٍىٕله٠خ 

كاه – كهاٍخ ِمبهٔخألؽىبَ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ -اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ : ٍبِٟ فٛىٞ-

  2015اٌضمبفخ ٚإٌْو ٚ اٌزٛى٠غ ،األهكْ 

:  الزسائل والمذكزاث الجامعيت: ثانيا

رسائل الدكتىراه -1

كهاٍخ – ػبئْخ ِموأٟ ِجلأ اٍزمال١ٌخ ارفبق اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ - 

. 2005عبِؼخ أِؾّل ثٛلوح ثِٛوكاً - هٍبٌخ كوزٛهاٖ  – ِمبهٔخ 

أٛوٚؽخ ِملِخ ١ًٌٕ كهعخ كوزٛهاٖ ػٍَٛ :اٌؾىُ اٌزؾى١ّٟ ٚاٌولبثخ اٌمٚبئ١خ : ١ٍٍُ ث١ْو - 

.  2012،فٟ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ،عبِؼخ اٌؾبط ٌقٚو ثبرٕخ 

فؼب١ٌخ ارفبق اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ،اٛوٚؽخ كوزواٖ،و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ :رؼ٠ٍٛذ وو٠ُ - 

 2017ا١ٌجب١ٍخ ،عبِؼخ ٌِٛٛك ِؼّوٞ ،ر١ي٠ٛىٚ 

اٌٍٛبئً اٌجل٠ٍخ ػٓ اٌمٚبء اٌؼبَ ٚاٌقبٓ فٟ ؽً إٌياػبد : ٠ؾ١بٚٞ اٌَؼ١ل - 

-   1-اٌزغبه٠خ،هٍبٌخ كوزٛهاٖ ػٍَٛ ، رقٖٔ لبْٔٛ فبٓ و١ٍخ اٌؾمٛق  عبِؼخ اٌغيائو 

2020 . 

 : مذكزاث الماجستيز-
1

اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌؾىُ اٌزؾى١ُ ٚ اصبهٖ ٚ ٛوق اٌطؼٓ ف١ٗ – اّغبْ ف١ًٖ ّىوٞ كاٚك 

و١ٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب عبِؼخ إٌغبػ ا١ٌٕٛٛخ , اٛوٚؽخ ١ًٌٕ كهعخ اٌّبعَز١و / كهاٍخ ِمبهٔخ 

  18 اٌٖفؾخ 2008ٔبثٌٍ فٍَط١ٓ 

: ثالثا المماالث والمداخالث

وّجلأ ِٓ ِجبكا اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ - اٍزمال١ٌخ اٌزؾى١ُ-رواهٞ صبٟٔ ِٖطفٝ/ ك- 

- اٌٛاكٞ اٌغيٌئو- كاه اٌمجخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ- اٌّؼبٕو، ِمبي ِْٕٛهٞ ِغٍخ كهاٍبد لب١ٔٛٔخ

 . 2003 أفو٠ً 09اٌؼلك 

 

لبْٔٛ اٌزؾى١ُ اٌغيائوٞ اٌغل٠ل ِلافٍخ فٟ إٛبه ا١ٌِٛبْ اٌلها١ٍبْ : ػجل اٌؾ١ّل األؽلة-

 16-15ؽٛي اٌطوق اٌجل٠ٍخ ٌؾً إٌياػبد ، اٌٍٖؼ ، اٌٍٛبٛخ، اٌزؾى١ُ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب 

 . 28 اٌغيء األٚي ٓ 2009 ِغٍخ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ػلك فبٓ 2008عٛاْ 

 

أػّبالٌّؤرّو إٌَٛٞ اٌَبكً " ّوٛ اٌزؾى١ُ ِٚغّٛػخ اٌْووبد : " ػٍٟ ١ٍل لبٍُ - 

و١ٍخ اٌمبْٔٛ عبِؼخ اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح أ٠بَ – اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ –ػْو 

 :htpp: / sllouf.uaeu:  ِْٕٛه ػٍٝ اٌواث84ٜ إٌٝ 69 ٓ ِٓ 28،29،30/04/2008

Arabic- previv
 

 ِٚب ثؼل٘ب 65 ٓ 2004ِغٍخ اٌزؾى١ُ اٌلٌٟٚ اٌؼلك اٌَبثغ ١ٌٛ٠ٛ ٌَٕخ 

 

: المطبىعاث الجامعيت:رابعا

عبِؼخ ػجل /  ِؾبٙواد فٟ اٌزؾى١ُ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ ِطجٛػخ عبِؼ١خ :رؼ٠ٍٛذ وو٠ُ/ ك

 07  اٌٖفؾخ 2019/ 2018اٌوؽّبْ ١ِوح ثغب٠خ 
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: النصىص المانىنيت: خامسا

 :اإلتفالياث الدوليت المصادق عليها في الجزائز- 1

اٌّزّٚٓ اٌّٖبكلخ ػٍٝ 1995 اوزٛثو 30 اٌّؤهؿ فٟ 95/346اٌّوٍَٛ اٌوئبٍٟ هلُ -

ارفبل١خ ر٠َٛخ إٌّبىػبد اٌّزؼٍمخ ثبإلٍزضّبهاد ث١ٓ اٌلٚي ٚهػب٠ب اٌلٚي األفوٜ اٌغو٠لح 

 1995 ٔٛفّجو ٍٕخ  05 اٌٖبكه ثزبه٠ـ 66اٌو١ٍّخ اٌؼلك 

 اٌّزّٚٓ االّٔٚبَ ثزؾفع اٌٝ 1988 ٔٛفّجو 05 اٌّؤهؿ فٟ 88/233اٌّوٍَٛ هلُ -

 ٚ 1958 عٛاْ 10االرفبل١خ اٌزٟ ٕبكق ػ١ٍٙب ِؤرّو االُِ اٌّزؾلح فٟ ٠ٛ١ٔٛهن ثزبه٠ـ 

 اٌٖبكه 48اٌؼلك , اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ, اٌقبٕخ ثبػزّبك اٌمواهاد اٌزؾى١ّ١خ االعٕج١خ ٚ رٕف١ن٘ب

   1988 ٔٛفّجو 23ثزبه٠ـ 

 

: النصىص التشزيعيت- 2
  اٌّزّٚٓ لبْٔٛ االعواءاد اٌّل١ٔخ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ، ١ٔٛ٠1966ٛ /08 اٌّؤهؿ فٟ 66/154األِو -

 (ٍِغٝ) 47 اٌؼلك ١ٔٛ٠1966ٛ /09اٌٖبكهح ثزبه٠ـ 

 

 اٌّزّٚٓ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغيائوٞ اٌّؼلي 26/09/1975 اٌّؤهؿ فٟ  75/58االِو -

. 30/09/1975اٌٖبكهح ثزبه٠ـ 78ٚاٌّزُّ عو٠لح ه١ٍّخ اٌؼلك

اٌّزّٚٓ اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ اٌّؼلي ٚ اٌّزُّ - 1975 09-26 اٌّؤهؿ فٟ 59-75الِو  ا-

 . 30/09/1975 اٌٖبكهح ثزبه٠ـ 78اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك 

، ٠زؼٍك ثْوٚٛ ِّبهٍخ األْٔطخ 2004 غْذ ٍٕخ 14 ِؤهؿ فٟ 08-04لبْٔٛ هلُ -

 14/08/2004 اٌٖبكهح ثزبه٠ـ 52اٌزغبه٠خ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك  

 ٠زّٚٓ لبْٔٛ  االعواءاد اٌّل١ٔخ ٚاالكاه٠خ 25/05/2008اٌّؤهؿ فٟ 08/09لبْٔٛ -

 23/04/2008 اٌٖبكهح ثزبه٠ـ 21اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك 

: النصىص المانىنيت لبعض الدول العزبيت

 اٌّزؼٍك ثبٌزؾى١ُ فٟ اٌّٛاك اٌّل١ٔخ ٚاٌزغبه٠خ اٌٖبكه فٟ 1994 ٌَٕخ 27اٌمبْٔٛ هلُ 

. 1997/ 05/ 13 اٌٖبكه فٟ 1997 ٌَٕخ 09 اٌّؼلي ٚاٌّزُّ ثبٌمبْٔٛ هلُ 18/04/1994

,  اٌّزّٚٓ اػزّبك إٌظبَ االٍبٍٟ اٌّووي كثٟ ٌٍزؾى١ُ اٌل2019ٌٟٚ ٌَٕخ 17اٌّوٍَٛ هلُ 

.2019 ِبٞ 02ٖ اٌّٛافك 1440 ّؼجبْ 27 إٌَخ 450اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ اٌؼلك - ؽىِٛخ كثٟ
 

 

 

 

اإلجتهاداث المضائيت :  سادسا

:  المزاراث الصادرة من الحاكم الجزائزيت 1

 ، ِْٕٛه ثّغٍخ اٌّؾىّخ 326706 هلُ 29/12/2004لواه اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب اٌٖبكه ثزبه٠ـ 

 156 ،ٓ 2004اٌؼ١ٍب،اٌؼلك اٌواثغ ٌَٕخ 

: المزاراث الصادرة في دول أخزي2
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 ٠ٕب٠و 23 لؾىُ اٌٖبكه فٟ 52 إٌَخ 740 اٌطؼٓ هلُ 1989 ِبٞ 18ؽىُ اٌٖبكه فٟ -

 ق                                56 إٌَخ 2568 اٌطؼٓ هلُ 1990

 ٌَٕخ 29/27 اٌطؼٓ هلُ 22/06/2004 ؽىُ ٕبكه فٟ 06/22/2004/ؽىُ ٕبكه فٟ -

ق 72

 :الىثائك الدوليت:سابعا

ارفبل١خ ر٠َٛخ ِٕبىػبد االٍزضّبه فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ إٌبرغخ ػٓ رط٠ٛو ٚ رؾل٠ش ارفبل١خ -

ر٠َٛخ إٌّبىػبد االٍزضّبه ث١ٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚ ث١ٓ ِٛإٟٛ اٌلٚي اٌؼوث١خ االفوٜ ٚ 

  ..06/12/2000 ثزبه٠ـ 72/  ك1138اٌّموهح ثّٛعت لواه ِغٌٍ اٌٛؽلح االلزٖبك٠خ هلُ 

  
إٌّٛمعٟ ٌٍزؾى١ُ اٌزغبهٞ  (ٌغٕخ االُِ اٌّزؾلح ٌٍمبْٔٛ اٌزغبهٞ اٌلٌٟٚ )لبْٔٛ االَٚٔزواي-

/ 05ِٛلغ ا١ٌٍٛزواي ربه٠ـ االٙالع 2006ِغ اٌزؼل٠الد اٌّؼزّلح ٍٕخ  1985اٌلٌٟٚ ٌَٕخ 

 uncitral.un.org  ٌغٕخ االُِ اٌّزؾلح ٌٍمبْٔٛ اٌزغبهٞ  2019/ 02
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 43ص:................................................مبررات األخذ بمبدأ االستقبللية:المطمب الثاني 

 45ص......................................ألثار المترتبة عف صحة اتفاقية التحكيـ: المبحث الخامس 

 45ص..........................................:آثار اتفاؽ التحكيـ عمى االختصاص: المطمب األكؿ 

 45ص.............................: االختصاص لمييئة التحكيمية صبلحية الفصؿ فيمنحالفرع األكؿ 

 46ص.................................: أف يتـ إثارة الدفع بعدـ االختصاص مف قبؿ أحد األطراؼ:أكال

 46ص...........................: بعدـ اإلختصاص قبؿ أم دفع في المكضكعإثارة الدفع  أف يتـ :ثانيا

 47ص.عمى القرار التحكيمي الصادر بشأف الفصؿ في اإلختصاص  مجاؿ الرقابة القضائيةتضييؽ: ثالثا

 48ص...........................................:ف القضاء الكطنيـسمب االختصاص : الفرع الثاني 
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 49ص:................................ف القضاء الكطنيـشركط اعماؿ قاعدة سمب االختصاص :أكال 

 49ص..............................................................:كجكد خصكمة تحكيمية قائمة-1

 49ص .......................................................................:كجكد اتفاقية تحكيـ-2

 50ص ........................................................: اثارة الدفع مف قبؿ أحد األطراؼ- 3

 51ص:..........................ات الكاردة عمى سمب االختصاص مف القضاء الكطنيءاالستنا: ثانيا 

 51ص:...........................يف السماح بالمجكء إلى القضاء الكطني لممساعدة في تعييف المحكـ1

 51ص........................ختصاص القضاء الكطني لممساعدة أثناء سير الخصكمة التحكيميةإ-  2

 52ص..........................................:أثار اتفاؽ التحكـ بالنسبة لؤلشخاص: المطمب الثاني 

 52ص:............................... أثار اتفاقية التحكيـ بالنسبة لؤلطراؼ المكقعيف عمييا:الفرع األكؿ

 52ص:.................................................................المفيـك الضيؽ لؤلطراؼ: أكال

 53ص.................................................................:المفيـك المكسع لؤلطراؼ:ثانيا

 54ص.................................................:ثار اتفاقية التحكيـ بالنسبة لمغيرأ :الفرع الثاني

 56ص................................................. : تنظيـ التحكيـ التجارم الدكلي:الفصؿ الثالث

 56ص:......................................................... تشكيؿ محكمة التحكيـ:المبحث االكؿ

 56ص......................................  : تشكيؿ محكمة التحكيـ مف قبؿ االطراؼ:المطمب االكؿ

 57ص................................................. ( التعييف المباشر) التعييف الحر :الفرع االكؿ 

 57ص:............................................................. التعييف باالسماء ك االلقاب :أكال 

 57ص:.........................المتمتعيف بحقكقيـ المدنية  اف يككف المحكـ مف االشخاص الطبعييف(أ

 58ص:.......................................................................االستقبللية كالحياد (ب 

 59ص :........................................قبكؿ المحكـ اك المحكمكف بالميمة المسندة الييـ (ج  
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 60ص:............................................................ التعييف بالشركط ك الصفات :ثانيا

 60ص................................................................. التعييف النظامي: الفرع الثاني

 62ص................................................عزؿ المحكميف ك ردىـ ك استبداليـ:الفرع الثالث

 62ص:.............................................................................عزؿ المحكـ:أكال 

 63ص:...........................................................................يفرد المحكـ: ثانيا 

 64ص:.....................................1016 اف يتعمؽ االمر بالحاالت الكاردة في نص المادة (أ

 64ص:...................................عندما ال تتكافر فيو المؤىبلت المتفؽ عمييا بيف االطراؼ-1

 64ص :.......عندما يكجد سبب رد منصكص عميو في نظاـ التحكيـ المكافؽ عميو مف قبؿ االطراؼ-2

 64ص:.................................. المحكـ ك حيادهة بشبية مشركعة في استقبلليتبيفعندما يت3-

 64ص:........................................ اف ال يككف المحكـ قد اخطر االطراؼ بسبب الرد (ب

 65ص:.................................... اف يككف سبب الرد قد ظير اك تـ العمـ بو بعد التعييف (ج

 66ص:......................................................................استبداؿ المحكميف: ثالثا

 66ص:..................م كطفتشكيؿ محكمة التحكيـ عف طريؽ المجكء إلى القضاء اؿ: المطمب الثاني

 67........................ : مكاف اجراء التحكيـ كضابط لتحديد المحكمة المختصة إقميميا:الفرع األكؿ
 67ص.........................: رئيس المحكمة الذم يقع في دائرة اختصاصيا التحكيـإختصاص: أكال 

 67ص........................................................":العاصمة"رئيس محكمة الجزائر : ثانيا 

 67ص:......... أك تنفيذ العقد كضابط لتحديد المحكمة المختصة بتعييف المحكـبراـمكاف إ: الفرع الثاني

 70ص..القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الجانب اإلجرائي كالمكضكعي لمخصكمة التحكيمية: المبحث الثاني

 70ص:..................................القانكف الكاجب التطبيؽ عمى إجراءات التحكيـ: المطمب األكؿ

 71ص:...................................تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مف قبؿ األطراؼ: الفرع األكؿ

 71ص...........................................:ضبط إجراءات التحكيـ مباشرة مف قبؿ األطراؼ:كالأ
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 72ص.............................: ضبط اإلجراءات مف قبؿ األطراؼ باإلستناد إلى نظاـ تحكيـ: ثانيا

  72ص.....................:ضبط اإلجراءات مف قبؿ األطراؼ باإلستناد إلى قانكف إجراءات معينة:ثالثا
 72ص............................: تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ مف قبؿ محكمة التحكـ: الفرع الثاني

 74ص...................................: القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع: المطمب الثاني

. تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع مف قبؿ األطراؼ:  الفرع األكؿ
 74ص..............

. تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ عمى مكضكع النزاع مف قبؿ ىيئة التحكيـ: الفرع الثاني
 75ص...........

 76ص............................................. كطرؽ الطعف فيوالحكـ التحكيمي:  الرابع فصؿاؿ
 76ص.......................................................  .ماىية الحكـ التحكيمي: المبحث األكؿ

 76ص........................................................:تعريؼ الحكـ التحكيمي: المطمب األكؿ

 76ص:...............................................التعريؼ المكسع لمحكـ التحكيمي : الفرع األكؿ 

 77ص.................................................:التعريؼ الضيؽ لمحكـ التحكيمي: الفرع الثاني

 78ص.........................................................: مكقؼ الشرع الجزائرم : الفرع الثالث

 79ص............................................: إجراءات صدكر الحكـ التحكيمي:  المطمب الثاني

 79ص...................................................: اآلجاؿ المقررة إلصدار الحكـ: الفرع األكؿ

 79ص.....................................................: اآلجاؿ المقررة لغمؽ باب المرافعات:  أكال

 80ص.........................................................: اآلجاؿ المقررة لصدكر الحكـ:   ثانيا

 80ص.............................................كـصدكر الح–يد اإلتفاقي آلجاؿ التحكيـ دالتح   1

 80ص........................................: التحديد القانكني لآلجاؿ بصدكر الحكـ التحكيمي    2

 80ص...................................................: القكاعد المقررة لسير المداكالت: الفرع الثاني

 80ص........................................................................: سرية المداكالت: أكال
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 81ص.............................................. صدكر الحكـ التحكيمي بأغمبية األصكات:   ثانيا

 81ص:.........................................................أنكاع الحكـ التحكيمي:المطمب الثالث 

 81ص:...................................األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع النزاع: الفرع األكؿ 

 82ص:...................................................................االحكاـ االكلية : أكال
 82ص:......................................................................االحكاـ التحضيرية :ثانيا

األحكاـ الفاصمة في مكضكع النزاع :الفرع الثاني 
 83ص:...............................................

 83ص:.........................................األحكاـ الفاصمة في مكضكع النزاع تطبيقا لمقانكف:أكال 

 83ص:..............................................................................الحكـ الجزئي-أ

 84ص: .....................................................................حكـ التحكيـ النيائي-ب

 84ص:.............................األحكاـ الفاصمة في مكضكع النزاع بناء عمى اتفاؽ األطراؼ: ثانيا 

 86ص:.................................األحكاـ التحكيمية الصادرة بعد الفصؿ في النزاع: الفرع الثالث 

 86ص:......................................................................الحكـ التفسيرم : أكال 
 87ص:......................................................ثانيا الحكـ التصحيحي لؤلخطاء المادية

 88ص...........................................................(االستدراكي)الحكـ االضافي : ثالثا

 88ص:.......................االعتراؼ بالحكـ التحكيمي كتنفيذه الجبرم في الجزائر: المبحث الثاني 

 89ص............شركط االعتراؼ بالحكـ التحكيمي التجارم الدكلي كتنفيذه في الجزائر: المطمب االكؿ 

 90ص:.......................................................المقصكد باالعتراؼ كالتنفيذ: الفرع االكؿ

 91ص:.....................................................شرط اثبات الحكـ التحكيمي: الفرع الثاني 

 93ص:.............................شرط عدـ مخالفة االعتراؼ كالتنفيذ لمنظاـ العاـ الدكؿ: الفرع الثالث

 97ص:........................................التنفيذ االجراءات الخاصة باالعتراؼ ك:المطمب الثاني 
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 98ص:.............................................المحكمة المختصة باالعتراؼ كالتنفيذ:الفرع االكؿ 

 98ص:...................................................اذا كاف حكـ التحكيـ صادر في الجزائر:أكال

 98ص:................................................اذا كاف حكـ التحكيـ صادر خارج الجزائر:ثانيا

 98ص: .......................................ايدع طمب التنفيذ ،فحصو كصدكر االمر : الفرع الثاني

 100ص:......................................المبحث الثالث الطعف في احكاـ التحكيـ التجارم الدكلي

 100ص:.........................استئناؼ االمر القاضي باالعتراؼ ك التنفيذ أك رفضو: المطمب االكؿ

 100ص:..................................استئناؼ االمر القاضي برفض االعتراؼ كالتنفيذ:الفرع االكؿ

 102ص:................................. استئناؼ االمر القاضي بقبكؿ االعتراؼ كالتنفيذ:الفرع الثاني 

 102ص:.مف اتفاقية نيكيكرؾ (5) ؽ إ ـ إ كالمادة 1056أكجو االستئناؼ المشتركة بيف نص المادة : أكال

 102ص:..................................... أكجو االستئناؼ المتعمقة باختصاص الييئة التحكيمية–أ 

 102اذا فصمت محكمة التحكيـ بدكف اتفاقية تحكيـ أك بناء عمى اتفاقية باطمة اك انقضاء مدتياص (1
 107ص:...........................إذا كاف تشكيؿ محكمة التحكيـ أك المحكـ الكحيد مخالؼ لمقانكف (2

 107ص:......................................فصؿ محكمة التحكيـ بما يخالؼ الميمة المسندة الييا(3

 108ص(...........................................انتياؾ حقكؽ الدفاع ) مخالفة القكاعد االجرائية (ب

 108ص:..............................................مخالفة الحكـ التحكيمي لمنظاـ العاـ الدكلي  (ج

 109ص:...مف اتفاقية نيكيكرؾ  (5 ؽ إ ـ إ كالمادة 1056االكجو الغير مشتركة بيف نص المادة : ثانيا 

 109ص:................................. عدـ تسبيب الحكـ التحكيمي اك كجكد تعارض في االسباب1

 111ص: ........ اف يككف مكضكع النزاع غير قابؿ لمتحكيـ في الدكلة التي يراد االعتراؼ كالتنفيذ بيا2

 112ص:................................................... الكجو المتعمؽ بإلزامية  الحكـ التحكيمي3

 113ص: ..............................................دعكل بطبلف الحكـ التحكيمي: المطمب الثاني 

 114ص:...........................................................الفرع االكؿ شركط دعكل البطبلف
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 114ص:......................................................أف يككف الحكـ صادر في الجزائر:أكال

 114ص: مف اتفاقية نيكيكرؾ05 ؽ إ ـ إ كالمادة 1056أف يتع لقاالمرباألكجو الكاردة في نصالمادة :ثانيا

 115ص:.........................................اجراءات دعكل بطبلف الحكـ التحكيمي:الفرع الثاني 

 115ص:..............................الجية القضائية المختصة بدعكل بطبلف الحكـ التحكيمي : أكال 

 115ص: ..............................................ميعاد رفع دعكل بطبلف الحكـ التحكيمي: ثانيا

اثر رفع دعكل بطبلف الحكـ :الفرع الثالث
 116ص:...................................................................................التحكيمي

 116ص:...................................................................الطعف في أمر التنفيذ:أكال

 116ص: ...............................تخمي المحكمة عف الفصؿ في طمب االعتراؼ كالتنفيذ  : ثانيا

 118ص:................................................................................قائمةالمراجع

 124ص......:..............................................................................الفيرس

 

 

 

 


