
 التحكيم التجاري الدولي 
 

 

1 

 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 مستغانم -جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 

 كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة

 

 

 مذكرة نهاٌة الدراسة لنٌل شهادة الماستر

 تخصص قانون دولً اقتصادي

 

    

 
 خذّجت قطاط بن األصتارة: غششاف تحت                                         

 إصالو أحًذ بهقاصى بن انطانب: إعذاد ين

 

 انًناقشت: نجنت

- ............................................. 

- ............................................ 

- ............................................ 

 

 

 7102/7102 انجايعْت انضنت

 



 التحكيم التجاري الدولي 
 

 

2 

 

 

 اإلىذاء

 

 

 األسض جنت إنَ

 أيِ

 انجنت سّاض ين سًضت قبشىا ًجعم ًاسحًيا اني اغفش انهيى

 ًآخشة انذنْا فِ أصعذىى انهيى أخٌاتِ إنَ
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 وتقدير شكر
 

 

 

 :قال عنو هللا سضِ ىشّشة أبِ عن ُانتشيز سًٍ

 ًصهى عهْو هللا صهَ هللا سصٌل قال

 "ًجم عز هللا ّشكش نى انناس ّشكش نى ين "

 خذّجت قطاط بن أصتارتِ إنَ ًتقذّشُ شكشُ بخانص أتٌجو

 يضتغانى – بادّش بن انحًْذ عبذ جايعت– انحقٌق بكهْت أصتارة

 بًعشفتيا تششفت ًانتِ انقًْت، ًتٌجْياتيا بنصائحيا عهِ تبخم نى انتِ

 انعًم ىزا نقاء

 

 

 

 

 ًأخشه أًنو فِ هلل انحًذ
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم       
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 مقــــــــــدمــــــــــــــــــة
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 مقدمــــــة

العدالة فً المجتمع  وإقرار األفراد،المنازعات التً تثور بٌن  الطرٌق الطبٌعً لفضٌعتبر القضاء   

ٌلجؤ إلٌها األطراؾ   اختٌارٌةولكن مع تطور الحٌاة االقتصادٌة وخاصة الدولٌة ، ظهرت وسابل أخرى   

كم التً تنظمها االمح أمامنظام التقاضً  إلىبمحض إرادتهم لفض النزاعات التً تنشا بٌنهم بدال من لجوبهم   

دولة ومن أهم هذه الوسابل االختٌارٌة، نظام التحكٌم.ال  

دعتها تعلى العكس فهو ظاهرة قدٌمة للؽاٌة اب الحالً بلد العصر ٌلٌس ول كظاهرة،التحكٌم  أن واألكٌد  

  أو، سواء فً األسرة الواحدة او الجٌران  األفرادكوسٌلة لحسم النزعات التً كانت تثور بٌن  اإلنسانٌة

التحكٌم  إلىالطوابؾ كانوا ٌلجإون  أفرادكل  أن، وعلٌه ٌمكن القول حتى الشركاء فً مشروع واحد   

(.1)بٌنهملحسم منازعاتهم مما نتج عنه حفظ الروابط   

على شكل مجلس دابم لحسم الخالفات التً كانت تحدث  اإلؼرٌقفقد عرؾ التحكٌم بصفة خاصة لدى قدماء   

  إلٌهاللجوء  اواعتادو أذهانهمعرفوا التحكٌم الذي استقر فً  نالٌونانٌٌ كما ان ٌة ، بٌن دوٌالت المدن الٌونان

كان شٌخ القبٌلة إذ عندهم،عرب الجاهلٌة فقد كان التحكٌم شابعا  أما نفوسهم،فً  أصلٌةعادة  أصبححتى   

الشتراك لبدعوة المتنازعٌن  وذالك القبٌلة،ٌتولى عادة مهمة حسم المنازعات التً كانت تحدث ضمن    

وبالتالً كان التحكٌم فً الجاهلٌة وسٌلة لحل األطراؾ،نتٌجة ترضً  إلىفً حل الخالؾ والوصول   

أثناء إعادة بناء الكعبة قومه فً جاهلٌتهم  وسلم دماءحقن النبً صلى هللا علٌه  وقد، القبلٌة المنازعات 

أصابهاالشرٌفة لما   

  األسودبلػ البنٌان الحجر األسود دب الشقاق بٌن القبابل حول شرؾ رفع الحجر ولما  جدرانها،من تصدع 

  إلٌهممن ٌدخل  أول إلىفٌه  ااختلفوٌحكموا فٌما  أن فاقترحبن المؽٌرة  أمٌةٌقتتلوا حتى جاء ابو  أنا ووكاد

ٌجعلوا الحجر أنفقضى  والسالم، علٌه الصالة من دخل هو رسول هللا أولوكان  وانتظروا،فوافقوا    

. أطرافهجمٌع القبابل من  هفً ثوب ثم ترفع  األسود   

 

------------------------------------- 

.17-16ص  ،ص2004هشام خالد ، أولوٌات التحكٌم التجاري الدولً، دار الفكر الجامعً ، االسكندرٌة ، مصر، -1  
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 وقد اقر اإلسالم التحكٌم ، بل حبذه وفضله  فما تم بالتراضً خٌر مما ٌتم بعد الشحناء والخصومة ، 

 فالتراضً بٌن الخصمٌن تقارب وتسامح وصفاء للنفوس.

ولكن ماحدث هو أن االتفاق  ،لم ٌختفً من الوجود بل ضل مستمرا السابق  هالتحكٌم بوضع أنوالثابت   

وقوعه فً المستقبل، لالمحتمسابقا للنزاع  أصبحفقد  اآلن أماالتحكٌم كان بعد نشؤة النزاع  إلىعلى اللجوء   

نظام التحكٌم قد ارتبط فً الفترة األخٌرة بفكرة التنمٌة االقتصادٌة وجذب  أنهنا  اإلشارةوتجدر   

إلى اعتبار التحكٌم وسٌلة مثلى لحسم المنازعات على الصعٌد الدولً االستثمارات الخارجٌة ، وٌرجع ذالك  

 لما ٌحمله من ممٌزات أهمها بساطة وسرٌة اإلجراءات  وسرعتها ، مع إعطاع الحرٌة لألطراؾ فً اختٌار 

توفٌر الثقة والطمؤنٌنة  إلىمحكمٌن ،  لهم خبرة فً مجال النشاط الذي ٌتعلق به النزاع ، مما ٌإدي   

(.1)تثمرٌن األجانبللمس  

 وقد ابرم بشؤن التحكٌم العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة ، وأنشبت له العدٌد من المراكز الدولٌة بؽرض تقدٌم 

، ومن بٌنهم  ، كما حرص المشرعون  فً مختلؾ الدول إلى وضع تنظٌما عاما لهالخدمات التحكٌمٌة   

.89-88 واإلدارٌةالمدنٌة  اإلجراءاتن المشرع الجزابري الذي نظم مسالة التحكٌم ضمن قانو  

،كبٌر فً الفقه الؽربً وحتى العربً  باهتمامنجده قد حضً  الذيالدولً  التحكٌم التجاري ألهمٌةونظرا   

كما ٌمكن القول انه ال ٌكاد ٌخلوا عقد  التجارٌة سلمٌا،لتسوٌة النزاعات فعالة كونه ٌشكل وسٌلة قانونٌة   

من شرط التحكٌم .  من عقود التجارة الدولٌة  

  الدافع الثانً أماصلب االختصاص،  ٌقع فًلكونه فٌرجع أوال  الختٌار هذا الموضوع الدافع األول أما

ٌلعبه فً تسوٌة النزاعات التجارٌة الدولٌة.   أصبح التحكٌماألهمٌة التً  إلىفٌرجع   

عدة تساإالت وإشكالٌات تحتاج إلى البحث واإلجابة  التجاري الدولً التحكٌمومن هنا ٌطرح موضوع   

هذا.والتً سنتطرق إلٌها فً بحثنا المتواضع   

------------------------------- 

.17، ص المرجع السابقهشام خالد ،  -1  
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  األولىالوسٌلة  التحكٌم أصبححول مفهوم هذا النظام البدٌل و طبٌعته القانونٌة ؟ وكٌؾ  التساؤللذا ٌطرح  

  إلىالتحكٌم التجاري الدولً  هً إجراءات تحرٌك دعوى دولٌا لحل النزاعات خاصة التجارٌة منها ؟ وما

  ؼاٌة تنفٌذه؟

فً مساٌرة مدى وفق المشرع الجزابري  أي إلىنبٌن  أنعلى هذه التساإالت  اإلجابة إطاروسنحاول فً   

 نظام التحكٌم التجاري الدولً.

الٌة سٌتم معالجة هدا الموضوع على مدار فصلٌن:وعلى أساس هذه اإلشك  

 تطرقنا فً الفصل األول إلى: الخصائص العامة للتحكٌم التجاري الدولً 

والذي ٌحتوي على مبحثــٌن:      

* المبحث األول: مفهوم التحكٌم التجاري وأساسه القانونً.                          

* المبحث الثانً: الطابع الدولً والتجاري للتحكٌم وأنواعه.                          

 ثـم فــــً الفصل الثانً:  إجراءات سٌر دعوى التحكٌم التجاري الدولً

والذي تضمــــن مبحثٌــــن:      

* المبحث األول: القواعد المنظمة إلجراءات التحكٌم                         

* المبحث الثانً: أحكام التحكٌم، تنفٌذها وطرق الطعن فٌها.                         
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 الفصل األول       

 الخصائص العامة للتحكٌم التجاري الدولً      
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 الفصل األول: 

 الخصائص العامة للتحكٌم التجاري الدولً

التحكٌم باهتمام على كافة المستوٌات، فعلى المستوى الدولً، تم إبرام العدٌد من  حضً موضوع  

 االتفاقٌات الدولٌة المتعلقة به، وعلى الصعٌد الفقهً حضً التحكٌم باهتمام من جانب الفقه وتربع على 

ه المعاهد قمة الموضوعات التً شؽلت أذهان الباحثٌن وجذبت األنظار لدى كثرة فٌه المإلفات وعنٌت ب  

  (1)العلمٌة 

 ٌعٌش التحكٌم اآلن، سٌما التحكٌم التجاري الدولً، أزهى عصور ازدهاره. إذ لم ٌعد مجرد نظام استثنابً 

 لمنافسته للعدالة التً تإدٌها الدولة ، أو حتى نظام مصاحب وقرٌن لها ، بل أصبح فً اآلونة األخٌرة 

(2)بدٌال عن قضاء الدولة    

  

ٌمكن القول أن للتحكٌم بصفة عامة، و مفاهٌم تكاد تكون موحدة بٌن عدة تشرٌعات وطنٌة  ًوبالتال  

 ومعاهدات دولٌة ، لدى ارتؤٌنا انه ٌجب التطرق إلى :

مفهوم التحكٌم التجاري وأساسه القانونـً ) المبحث األول (  -                       

 ثم إلى:

والتجاري للتحكٌم وأنواعه ) المبحث الثانً(  الطابع الدولً  -                      

 

 

 

  

-------------------------------- 

.89حفٌظة السٌد حداد ، الموجز فً النظرٌة العامة فً التحكٌم التجاري الدولً ، دون تارٌخ نشر ، بٌروت ، ص - 1  

.11، ص2888دار النهضة العربٌة ، القاهرة،  سراج حسٌن محمد أبو زٌد ، التحكٌم فً عقود البترول ، الطبعة األولى ، -2  
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 المبحث األول:

 مفهوم التحكٌم التجاري الدولً وأساسه القانونً

 البد قبل البدء بؤي بحث، التطرق أوال إلى مفهومه، وبما أن بحثنا هدا ٌتعلق بالتحكٌم التجاري الدولً 

بمفهوم التحكٌم وتمٌزه عن ؼٌره من األنظمة  البدء:الذي ٌعد نظام بدٌال لتسوٌة النزاعات، كان لزاما علٌنا   

المشابهة ) المطلب األول(، ثم التطرق إلى األساس القانونً للتحكٌم التجاري) المطلب الثانً( ، لٌلٌه 

 )المطلب الثالث( المتضمن:  الطبٌعة القانونٌة للتحكٌم التجاري وأسباب اللجوء إلٌه.

 المطلب األول: مفهوم التحكٌم التجاري الدولً وتمٌزه عن غٌره من األنظمة المشابهة

ٌقتضً الحدٌث عن التحكٌم إٌراد تعرٌؾ له، لؽة وإصالحا وقانونا )الفرع األول(، ثم التطرق إلى ما ٌمٌزه 

 عن األنظمة المشابهة )الفرع الثانً(.

 

 الفرع األول: تعرٌف التحكٌم 

 

أوال: التحكٌم لغة    

ة العربٌة جاءا ت من مصدر الفعل حكم )بتشدٌد الكاؾ(، إن أصل كلمة تحكٌم فً اللؽ  

 إذ ٌقال حكم باألمر حكما.

 فالتحكٌم معناه فً اللؽة العربٌة: التفوٌض فً األمر، وٌقال حكموه بٌنهم أي أمروه أن ٌحكم بٌنهم 

 والمحكم هو الشخص المجرب الحكٌم.
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 ثانٌا : التعرٌف االصطالحً

الفقه األجنبً: ا( تعرٌؾ التحكٌم فً التعرٌف الفقهً: -1    

ٌذهب جانب من الفقه األجنبً إلى تعرٌؾ التحكٌم بؤنه " وسٌلة ٌتم بموجبها تسوٌة المسابل محل النزاع ،   

وهذه المسؤلة إنما ترتبط بمصالح شخصٌن أو أكثر ، حٌث ٌتم العهد بحل هذه المسؤلة إلى شخص أو أكثر 

شخاص بالمحكم أو بالمحكمٌن ، والذٌن ٌستمدون سلطاتهم من اتفاق وٌسمى هدا الشخص أو هإالء األ

خاص ولٌس من الدولة ، وٌقوم هذا المحكم أو هإالء المحكمون بحسم النزاع الماثل أمامهم على هدي من 

(1)االتفاق المبرم بٌن المحتكمٌن"   

 

 

التحكٌم بؤنه:   M.de boisseson كما عرؾ األستاذ 

" النظام الذي بمقتضاه تخول األطراؾ المعنٌة للمحكمٌن المعٌنٌن بحرٌة بواسطتهم، مهمة الفصل فً 

  المنازعات المتعلقة بهم"(2)

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

43هشام خالد، المرجع السابق،ص -1  

.43حفٌظة السٌد حداد، المرجع السابق، ص -2  
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التحكٌم فً الفقه العربً: ب( تعرٌؾ     

 تعددت التعرٌفات التً اقترحها الفقهاء العرب فً هدا الخصوص، وسوؾ نعرض بعض منها:

ذهب فرٌق أول إلى تعرٌؾ التحكٌم بؤنه: طرٌقة لحل النزاع، وتعتمد على اختٌار أطراؾ النزاع  -  

(1)لقضاتهم بدال من االعتماد على التنظٌم القضابً.  

وذهب فرٌق ثان ، الى تعرٌؾ التحكٌم باعتباره: نظاما قضابٌا خاصا تقصى فٌه خصومة معٌنة عن  -  

(2)القضاء العادي وٌعهد فٌها الى محكمٌن للفصل فٌها"  

وذهب فرٌق ثالث ، الى تعرٌؾ التحكٌم بانه :" االتفاق على طرح النزاع على شخص معٌن او أشخاص  -  

(3)معٌنٌن لٌفصلوا فٌه دون المحكمة المختصة"  

 ج(تعرٌؾ التحكٌم فً الفقه اإلسالمً:

مختلفة تإدي جمٌعها لمعنى واحد: تعرؾ فقهاء المذاهب األربعة التحكٌم بصٌاؼا  

حنفٌة التحكٌم بؤنه : تولٌة الخصمٌن حكما ٌحكم بٌنهمفعرؾ علماء ال  

 كما عرفه علماء المالكٌة بؤنه: تولٌة الخصمٌن حكما ٌرتضٌانه لٌحكم بٌنهم

 أما علما الشافعٌة فقد عرفوا التحكٌم بؤنه : تولٌة خصمٌن حكما صالحا للقضاء لٌحكم بٌنهم.

 ثالثا: تعرٌف التشرٌع للتحكٌم

فإن التحكٌم وإجراء خاص  1993لسنة  42األولى من قانون التحكٌم الفرنسً رقم فطبقا لنص المادة  - 

لتسوٌة بعض أنواع الخالفات بواسطة محكمة تحكٌم ٌعهد إلٌها األطراؾ بمهمة القضاء فٌها بمقتضى اتفاقٌة 

 التحكٌم.

بٌنما تعرض قانون التحكٌم المصري فً مادة األولى إلى ما ٌلً: -  

ٌم فً حكم هذا القانون إلى التحكٌم الذي ٌتفق علٌه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء " ٌنصرؾ لفظ التحك

كانت الجهة التً تتولى إجراءات التحكٌم بمقتضى اتفاق الطرفٌن  منظمة أو مركز دابم للتحكٌم أو لم ٌكن 

 كذالك"  

------------------------  

265، ص1988ارؾ، احمد حسنً ، عقود اٌجار السفٌنة، دار المع -1  

43هشام خالد، المرجع السابق، ص -2  

.15، ص 1974ابو الوفا ، عقد التحكٌم وإجراءاته،، الطبعة الثانٌة، منشؤة المعارؾ باإلسكندرٌة ،  -3  
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فً القانون الجزابري: -  

 بلالستقالل لعدة أسبالم ٌكن أمر تبنً الجزابر لنظام التحكٌم التجاري الجزابري ممكن منذ السنوات األولى 

إذ كان ٌنظر لنظام التحكٌم على انه ٌمس بسادة الدولة، لكونه ٌقوم أساسا على استبعاد محاكم الدولة فً 

الفصل فً المنازعات التجارٌة الدولٌة ، إال انه ومع نهاٌة الثمانٌنات وبداٌة إتباع سٌاسة االنفتاح االقتصادي  

لتعرٌؾ التحكٌم ، وقد استمر هدا األمر الى ؼاٌة صدور المرسوم  لوحظ ظهور بعض المحاوالت المحتشمة

 2888، ومع صدور قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة سنة  (1). 25/84/1993المإرخ  93/98التشرٌعً 

التً جاء فٌها " ٌعد التحكٌم الدولً ،  1839أعطى المشرع الجزابري تعرٌؾ للتحكٌم بموجب المادة 

  (.2)انون ، التحكٌم الذي ٌخص النزاعات المتعلقة بالمصالح االقتصادٌة لدولتٌن على األقل" بمفهوم هذا الق

               

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

،المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة القدٌم. 1993 افرٌل 25المؤرخ فً  09-93المرسوم التشرٌعً  -1  

.دالمتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة واالدارٌة الجدٌ 2008فبراٌر  25المؤرخ فً  09-08قانون  -2  
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 الفرع الثانً: تمٌزه عن غٌره من األنظمة المشابهة

وأكثر لفض المنازعات  قد ٌختلط مفهوم التحكٌم كوسٌلة من وسابل فض المنازعات، فً كونه إنابة شخص

الفردٌة أو الدولٌة، بؽٌره من الوسابل ذات الصلة بفض المنازعات ولذالك سنحاول تمٌزه عن ؼٌره من 

األنظمة األخرى المشابهة له فً حل النزاعات، وقد اخترنا من بٌن األنظمة المشابهة ، أوال : الصلح ،ثم 

 ثانٌا: الخبرة ، لتلٌها الوساطة ثالثا.

مٌز التحكٌم عن الصلحأوال: ت   

الصلح هو وسٌلة لتسوٌة المنازعات بٌن األفراد والجماعات، وبمقتضاه ٌحسمون خالؾ عن طرٌق نزول 

(1)كل منهم عن بعض أو كل ما ٌتمسك به قبل األخر.  

كما عرفه الدكتور أحسن بوسقٌعة بؤنه عقد ٌنهً به الطرفان نزاعا قابما او محتمال ، وذلك التنازل أو 

(2)ادل.التب  

ومن خالل التعرٌؾ السابق للتحكٌم نالحظ ان كال منهما ٌقصد به حسم الخصومة دون استصدار حكم 

قضابً ، كما ٌتفق الصلح من حٌث النطاق مع التحكٌم ، حٌث أنهما ٌقتصران على المنازعات التً ٌكون 

ٌم فً المسابل التً ال ٌجوز فٌها موضوعها حقوق مالٌة ال تتعلق بالنظام العام، فالقاعدة انه ال ٌجوز التحك

(3)الصلح.  

وٌختلؾ الصلح عن التحكٌم ، فً أن الصلح ٌعد نظام اتفاقٌا ، أما التحكٌم فهو رضابً فقط فً أساسه ، أي 

من حٌث اللجوء إلٌه ، وعدم اللجوء إلٌه ، كما أن الذي ٌبث فً نزاع ألتحكٌمً هم المحكمون، أما فً 

(4)الصلح فهم أطراؾ الخصومة.  

كما أن عقد الصلح ؼٌر قابل للتنفٌذ فً ذاته، ما لم ٌتم فً صورة عقد رسمً ، أو ٌتم أمام المحكمة ، بٌنما 

فً التحكٌم ٌصدر المحكم حكما قابل للتنفٌذ بإتباع القواعد العامة وبعد الحصول على األمر بتنفٌذه ، ومن 

مختلفة ، بٌنما عقد الصلح ٌلزم أطرافه،وؼٌر ناحٌة أخرى فان حكم المحكم قد ٌقبل الطعن بطرق الطعن ال

(5)قابل للطعن بالطرق المقررة بالنسبة لألحكام، وان كان قابال للبطالن والفسخ.  

وٌمكن القول ا أن النزاعات التً تحل ضمن الصلح، تكون بإرادة الطرفٌن من بداٌة سلوكه حتى نهاٌته ، 

ٌن أن التحكٌم ٌبدأ باتفاق بٌن الطرفٌن ولكن ال سٌطرة كما أنهما ٌتنازالن عن جزء من ادعابهما،  فً ح

 لهما علٌه ، كما ٌمكن للمحكم أن ٌحكم لطرؾ منهما بكل ما ٌدعٌه . 

--------------------------------------------- 

20، ص 2011ر، خالد عبد العظٌم ابوغاٌة ، التحكٌم وأثاره فً فض المنازعات، دار الفكر الجامعً ، اإلسكندرٌة، مص -1  

.229،ص1998أحسن بوسقٌعة ، المنازعات الجمركٌة فً ضوء الفقه واجتهاد القضاء،دار الحكمة الجزائر، -2  

  26قمر عبد الوهاب، التحكٌم فً المنازعات التحكٌم اإلدارٌة، دار المعرفة، الجزائر، دون سنة نشر، ص -3

ضل  القانون الجزائري والقضاء التحكٌمً،رسالة ماجستٌر فً القانون الخاص  صدٌق بغداد ، اتفاقٌة التحكٌم الدولً التجاري فً -4

  21، ص 2002، جامعة أبً بكر بلقاٌد، تلمسان ، كلٌة الحقوق، 

.72،ص1991كامل إبراهٌم، التحكٌم التجاري الدولً، الطبعة األول، دار الفكر العربً، مصر،  -5   
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 ثانٌا: تمٌز التحكٌم عن الخبرة

التطرق إلى ما ٌمٌز التحكٌم عن الخبرة ٌجب أن نتطرق إلى تعرٌؾ الخبرة أوال. قبل  

اإلجراء الذي ٌعهد بمقتضاه القاضً أو المحكم أو الخصوم إلى شخص ما) ٌسمى  ذالك ٌقصد بالخبرة

الخبٌر( مهمة إبداء رأٌه فً بعض المسابل ذات الطابع الفنً التً ٌكون على دراٌة بها دون إلزام القاضً 

 بهذا الرأي.

لبها دون إلزام هذا والخبرة بمعناها القانونً تتمثل فً مجرد إبداء الرأي والمشورة، من متخصص لمن ٌط

األخٌر بإتباعها، وهً فً جمٌع األحوال لٌست أكثر من دلٌل مكن أدلة اإلثبات، التً تتوقؾ جمٌعها على 

(1)تقدٌر من ٌتولى الفصل فً القضٌة ، قاضً كان أو محكما.  

ر ٌنفذ من وتتمٌز هذه الوسٌلة كؽٌرها من بقٌة الوسابل بؤنها أقل تكلفة وأسرع من التحكٌم وتقرٌر الخبٌ

المحاكم وال ٌقبل االستبناؾ ، ألنه مبنً على عناصر النزاع الواقعٌة دون النظر الى عناصره القانونٌة 

(2)ولكن ٌمكن مداعاة الخبٌر بسبب اإلهمال.  

وٌختلؾ التحكٌم عن الخبرة فً الهدؾ المتوخى فً كل منهما ، فهو فً األول فض النزاع بٌن الخصوم ، 

مجرد إبداء الرأي فً مسؤلة تتعلق باختصاص معٌن ، كما ان االستعانة بالخبٌر قد تكون  أما فً الثانً فهو

من األطراؾ أنفسهم أو من المحكم أو هٌبة التحكٌم وقد تكون من طرؾ جهة ثالثة " الخبرة القضابٌة" عن 

األطراؾ العودة  كطرٌق القضاء، أما التحكٌم فانه ٌكون بمجرد االتفاق بٌن أطراؾ النزاع أنفسهم وال ٌمل

 وطرح النزاع على محكمٌن آخرٌن أو رفع دعوى جدٌدة إال باتفاقهم. 

كما أن الفرق بٌن الخبٌر والمحكم ٌتعلق بكٌفٌة أداء كل واحد منهما للماهم المناط به ، فالمحكم ٌصدر  

ومعلوماته وكذا  قراره بناءا على ما قدم له األطراؾ من مستندات ، أما الخبٌر فإنه ٌتعمد على دراساته

 خبرته الذاتٌة، وال ٌشترط تعٌن الخبٌر باالسم ، أما المحكم فٌنبؽً أن ٌعٌن باالسم فً اتفاق التحكٌم.     

كما أن المحكم ٌفصل فً المسابل الفنٌة والقانونٌة، فهو ٌقوم بنفس المهام التً ٌقوم بها القاضً، بٌنما الخبٌر 

ٌجوز له التعرض للمسابل القانونٌة.ٌتعرض للمسابل الفنٌة فقط ، إذ ال   

كما انه ٌجوز الطعن فً حكم محكمة التحكٌم، بٌنما ال ٌجوز الطعن بالطرق المقررة قانون فً تقرٌر الخبرة 

 المنجز من الخبٌر. 

 

 

------------------  

31قمر عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1  

المدنٌة ، أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتورة فً القانون الخاص، جامعة محمد سوالم سفٌان ، الطرٌق البدٌلة لحل المنازعات  -2

  30، ص 2014خٌضر بسكرة، كلٌة الحقوق،
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 ثالثا: تمٌز التحكٌم عن الوكالة

من القانون المدنً على أنها " عقد بمقتضاه ٌفوض  571المشرع الجزابري الوكالة)اإلنابة( فً المادة  عرؾ

 شخص شخصا أخر للقٌام بعمل شًء لحساب الموكل وباسمه"

أما التحكٌم فهو اختٌار لمحكمٌن ألجل الفصل فً نزاع قابم أو محتمل والذي سٌنتهً بقرار ملزم، وبالتالً 

عن الوكٌل، فً استقالله عن أطراؾ النزاع عند أدابه عمله، فهو لٌس وكٌال ٌدافع عن فالمحكم ٌختلؾ 

 مصالح من اختاره ، كما أن المحكم ال ٌلتزم بتعلٌمات من عٌنه .

 ةفالنسبة ألؼلبٌة الفقه المعاصر ٌعتبر المحكم قضابٌا ولٌس وكٌال، لهذا فهو ٌتمتع باالستقاللٌة الالزم

الوكٌل فهو ٌدافع عن مصالح من اختاره إذ ٌعمل لحسابه وٌلتزم بتعلٌماته وال ٌمثل لمباشرة مهنته ، أما 

 مصالح متعارضة، كما ٌمكن مسؤلته وعزله من طرؾ الموكل فً حالة تجاوز سلطته.

 المطلب الثانً: األساس القانونً للتحكٌم التجاري الدولً

اإلقلٌمٌة والتشرٌعات الوطنٌة التً عالجت سنتناول من خالل هذا المطلب مختلؾ االتفاقٌات الدولٌة و

 موضوع التحكٌم التجاري الدولً وهذا ما سوؾ نوضحه فً الفروع التالً:

 الفرع األول: األساس القانونً للتحكٌم فً االتفاقٌات الدولٌة:

مت سنورد من خالل هذا الفرع ، أهم االتفاقٌات الدولٌة التً أسست قواعد التحكٌم التجاري الدولً ونظ

 مختلؾ أحكامه ، حٌث سنتطرق أوال إلى االتفاقٌات الدولٌة ، ثم إلى قواعد االونسترال.

1958 كأوال: اتفاقٌة نٌوٌور  

وتنفٌذ أحكام المحكمٌن األجنبٌة والتً اقرها مإتمر األمم المتحدة  ؾهً اتفاقٌة دولٌة خاصة باالعترا

العتراؾ وتنفٌذ أحكام المحكمٌن واألحكام الصادرة الخاص بالتحكٌم الدولً ، و تنص على تطبٌق االتفاقٌة 

 من هٌبات تحكٌم دابمة ٌحتكم إلٌها األفراد والمإسسات .

(.1)بمدٌنة نٌوٌورك والتً سمٌت هذه االتفاقٌة باسمها  1958مارس  28وإنعقد المإتمر فً    

رات التحكٌم األجنبٌة وؼٌر والهدؾ الربٌسً الذي ترمً إلٌه االتفاقٌة هو السعً إلى عدم التمٌز تجاه قرا

المحلٌة ، ومن ثمة فان االتفاقٌة تلزم الدول األطراؾ بضمان االعتراؾ بتلك القرارات واعتبارها عموما 

قابلة للتنفٌذ فً والٌتها القضابٌة على ؼرار قرارات التحكٌم المحلٌة ، كما أن من األهداؾ التبعٌة التً 

محاكم الدول األطراؾ أن تجعل اتفاق التحكٌم ذات مفعول تام .ترمً إلٌها االتفاقٌة أنها تقتضً من   

 

----------------------- 

.34،  ص2008فوزي محمد سامً، التحكٌم التجاري الدولً، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، األردن، -1  
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:1972ثانٌا: اتفاقٌة واشنطن   

وهً اتفاقٌة دولٌة خاصة بتسوٌة النزاعات الناشبة من االستثمارات بٌن الدول األخرى والموقعة فً 

: 81والتً أقرت فٌها التحكٌم التجاري الدولً حٌث تنص المادة  11/82/1972واشنطن   

ٌتم إنشاء المركز الدولً لفض المنازعات الناشبة عن االستثمار . -      

هو توفٌر الوسابل الالزمة للتوفٌق والتحكٌم لفض المنازعات الخاصة باالستثمار  الؽرض من المركز -    

 بٌن الدول المتعاقدة ورعاٌا الدول المتعاقدة ورعاٌا الدول المتعاقدة االخرى طبقا ألحكام هذه االتفاقٌة .

1976ال( ثالثا: قواعد التحكٌم الخاصة بلجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً )الٌونستر  

  15/82/2876لقد أقرته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً 

تعرٌف بلجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً )االونسترال(:  -1  

هً هٌبة قانونٌة ذات عضوٌة عالمٌة متخصصة فً إصالح القانون التجاري على النطاق العالمً ، وهً 

مجال القانون التجاري ، وتشمل فً:هٌبة قانونٌة تابعة لألمم المتحدة فً   

أدلة قانونٌة وتشرٌعات وتوصٌات ذات قٌمة عملٌة كبٌرة -اتفاقٌات وقوانٌن نموذجٌة وقواعد مقبولة عالمٌا -  

مساعدة تقنٌة فً مشارٌع إصالح  –معلومات محدثة عن السوابق القضابٌة وسن قوانٌن تجارٌة موحدة  -

ووطنٌة فً مجال القوانٌن التجارٌة الموحدة.دورات دراسٌة إقلٌمٌة  –القوانٌن   

ولقد أنشؤت الجمعٌة العمامة لألمم، لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً االونسترال بموجب القرار 

( ، إذ اعتبرت الجمعٌة العامة أن التفاوض فً القوانٌن الوطنٌة التً تنظم التجارة الدولٌة ، 21-)د 2285

دفق التجارة ، كما اعتبرت أن لجنة االونسترال هً الوسٌلة الوحٌدة التً تستطٌع بها تضع عوابق أمام ت

األمم المتحدة تقلٌل هذه العوابق ، وتضطلع اللجنة بعملها فً دورات تعقد فً مقر األمم المتحدة بنٌوٌورك 

كل فرٌق عمل تابع للجنة  )بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( وفً مركز فٌنا الدولً )بالنمسا( ، وفً العادة ٌعقد

دورة أو دورتٌن فً السنة وذالك تبعا للمواضٌع التً ستتناولها ، كما ال ٌقتصر حضور دورات لجنة 

(.1)االونسترال على الدول األعضاء فقط بل ٌتم دعوة جمٌع الدول للمشاركة فً المناقشات   

 وتتكون لجنة االونسترال من ست فرق وهً:

فرٌق معنً بإصالح نظام  –فرٌق معنً بتسوٌة النزاعات  -والصؽٌرة والمتوسطةفرٌق المنشآت الصؽرى  

فرٌق  –فرٌق قانون اإلعسار  –فرٌق التجارة االلكترونٌة  –تسوٌة المنازعات بٌن المستثمرٌن والدول 

 المصالح الضمانٌة 

اللجنة، وٌتكون كل  و تقوم هذه الفرق بالعمل التحضٌري الفنً بشان المواضٌع المندرجة فً برنامج عمل

 فرٌق من جمٌع الدول األعضاء )من بٌنهم الجزابر(.

---------------------- 

.2004قانون االونسترال النموذجً للتوفٌق التجاري الدولً، لألمم المتحدة ، نٌوٌورك ،  -1  
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األعمال التً تضطلع بها االونسترال:  -2  

المدفوعات الدولٌة واتفاقٌة األمم المتحدة  –ومن بٌن أعمالها نجد اتفاقٌة األمم المتحدة لنقل البحري للبضابع 

( وكذا قانون االونسترال بشان التجارة اإللكترونٌة        2881بشان إحالة المستحقات فً التجارة الدولٌة )

 وما ٌهمنا من بٌن هذه األعمال نجد فً هذا الخصوص:

تتضمن مجموعة من القواعد اإلجرابٌة التً ٌجوز لألطراؾ ان : 1976أ( قواعد االونسترال للتحكٌم      

تتفق علٌها لتنفٌذ إجراءات التحكٌم ، وتستخدم هذه القواعد على نطاق واسع فً عملٌات التحكٌم الفردي 

. وذلك فً عملٌات التحكٌم المنظم  

:2006المعدل فً  1985اري النموذجً للتحكٌم التج لب( قانون االونسترا       

صمم هذا القانون لمساعدة الدول فً إصالح وتحدٌث قوانٌنها المتعلقة بإجراءات التحكٌم ، وقد اعتمدت 

، وقد تم تشرٌعه فً عدد كبٌر من النظم القانونٌة للبلدان النامٌة  1985االونسترال القانون النموذجً فً 

ون جمٌع مراحل عملٌة التحكٌم ، ابتداءا من اتفاق التحكٌم ، تكوٌن هٌبة والمتقدمة ، وٌتناول هدا القان

التحكٌم واختصاصها، لٌلٌها نطاق تدخل المحكمة من خالل االعتراؾ بقرار التحكٌم وتنفٌذه،                 

بلت به دول من كما ٌجسد القانون توافقا عالمٌا فً االراء بشان الجوانب الربٌسٌة لممارسة التحكٌم، بعد أن ق

جمٌع المناطق ومن مختلؾ النظم القانونٌة أو االقتصادٌة فً العالم، أما األهداؾ التً تبناها هذا القانون 

 فتتلخص فً:

قٌام التحكٌم التجاري على مبدأ سلطان اإلرادة والحد من دور المحكم. -                 

ضمانات الدفاع.وضع قواعد إلزامٌة تكفل العدالة و -                 

وضع بعض القواعد اإلضافٌة التً تساعد على تنفٌذ أحكام التحكٌم. -                 

النموذجً للتحكٌم التجاري الدولً، إذا ٌهدؾ لمساعدة الدول  تم تعدٌل قانون االونسترال 2886وفً سنة 

على اإلصالح وتحدٌث قوانٌنها المتعلقة بإجراءات التحكٌم لمراعاة سمات واالحتٌاجات الخاصة للتحكٌم 

(.1).2فقرة  35و7، والمادة 2فقرة  81التجاري الدولً فتم تعدٌل المواد   

 

 

 

 

------------------------------------  

.2004قانون االونسترال النموذجً للتوفٌق التجاري الدولً، لألمم المتحدة ، نٌوٌورك ،  --1  
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:1994رابعا: جولة األورغواي الوثٌقة الختامٌة بالمغرب   

كانت مفاوضات جولة األورؼواي، األطول واألصعب واألكثر شموال ، فقد دامت أكثر من سبع سنوات بعد 

دولة لتنتهً فً مراكش  125، والتً حضرتها  1986عام  يبداٌتها فً ) بونتا دل إستا (  فً األورؼوا

بإعالن تؤسٌس منظمة التجارة العالمٌة. 1994عام   

قٌة منظمة التجارة العالمٌة على إنشاء جهاز خاص لتسوٌة المنازعات بٌن ونصت الفقرة الثالثة من اتفا

الدول ووضعت القواعد الخاصة بهذه التسوٌة، كما وضعت جهاز خاص لتسوٌة المنازعات ، والذي ٌعتبر 

حٌث شهدت المفاوضات على مر السنٌن العدٌد  ياحد أهم االنجازات التً تمخضت عنها جولة األورؼوا

ات التجارٌة المإثرة على االقتصاد الدولً، فكان للدول أن تتخذ ما تراه مناسبا فً ممارسة ما من المنازع

تراه من ضؽوط وممارسات ضد الدول األخرى بسبب ؼٌاب قواعد واضحة لتسوٌة المشاكل الناشبة بٌن 

ٌة من قبل الدول الدول والذي أثرت سلبا على الدول النامٌة بسبب ما كانت تلقاه من ضؽوط سٌاسٌة واقتصاد

(.1)الكبرى  

وٌعتبر التحكٌم الوسٌلة الثانٌة لفض النزاعات داخل منظمة التجارة الدولٌة باعتباره وسٌلة فعالة على 

الصعٌد الدولً، ووضع هذا النظام من أجل القصور والؽموض الذي كان ٌشوب النظام السابق فً 

.1974الجات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------  

.234، ص2001أحمد جامع موسى، موسوعة اتفاقات التجارة العالمٌة ، دار النهضة العربٌة، القاهرة ، -1  
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 الفرع الثانً : األساس القانونً للتحكٌم فً االتفاقٌات اإلقلٌمٌة والتشرٌعات الوطنٌة

 أوال: أساسه فً االتفاقٌات اإلقلٌمٌة:

والخاصة بٌن  ةالمستوى اإلقلٌمً، منها ما تم بٌن الدول األوربٌ نجد أن هناك اتفاقٌات عدٌدة عقدت على

وكذا ما تم بٌن دول أمرٌكا الالتٌنٌة ،  1966القانون الموحد للتحكٌم والتً أعدها المجلس األوروبً عام 

والخاصة بتسوٌة المنازعات الناشبة عن عالقة التعاون االقتصادي  1972كذلك هناك اتفاقٌة موسكو لعام 

علمً والفنً بٌن الدول األعضاء فً مجلس التعاون االقتصادي المتبادل ) الكومٌكون ( ، وفً نطاق وال

الوطن العربً هناك اتفاقٌات عدٌدة نصت على اتحاذ التحكٌم وسٌلة لحل الخالفات الناشبة بٌن الدول 

على المستوى الوظن المتعاقدة او مواطنً تلك الدول ومنه سوؾ نتطرق الى اهم االتفاقٌات التً عقدت 

(.1)العربً  

:                                                         1952اتفاقٌة تنفٌذ األحكام لجامعة الدول العربٌة  -1  

 195اٌلول 14فً دورته السادسة عشر بتارٌخ   حٌث وافق مجلس الجامعة العربٌة على هذه االتفاقٌة      

، إذ تتسم بطابعها اإلقلٌمً فقط، وتضمنت معالجة  1954حزٌران  28عول منذ والتً أصبحت سارٌة المف

مسؤلة تنفٌذ األحكام القضابٌة الصادرة فً إحدى الدول العربٌة والتً ٌراد تنفٌذها فً دولة عربٌة شقٌقة 

الشخصٌة.  ومن الدول المنظمة ، إضافة إلى األحكام الصادرة بشان المنازعات المدنٌة أو المتعلقة باألحوال  

                                                : 1980االتفاقٌة الموحدة الستثمار رؤؤس األموال العربٌة  -2

ن والً صادقت علٌها خمسة عشر  1981أٌلول  87لقد أصبحت هذه االتفاقٌة سارٌة المفعول منذ         

وعها على استثمار المال العربً فً الدول العربٌة.الجامعة العربٌة ، وٌنصب موض، من دول  دولة عربٌة   

:                                                             1983اتفاقٌة الرٌاض العربً للتعاون القضائً  -3

دة عالجت هذه االتفاقٌة بشكل ربٌسً األمور المتعلقة باألحكام واإلنابة القضابٌة، كما أنها أفردت الما       

(.2) المحكمٌن منها األمور التً تتعلق بؤحكام التحكٌم وأطلقت علٌها مصطلح أحكام 37  

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

فوزي محمد سامً، التحكٌم التجاري الدولً، دراسة مقارنة ألحكام التحكٌم التجاري الدولً، الطبعة االولى ، دار الثقافة للنشر  -1

.67،ص2008دن ،والتوزٌع، األر  

.80محمد شهاب ، المرجع السابق، ص -2  
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 ثانٌا: األساس القانونً للتحكٌم فً التشرٌعات الوطنٌة:

لقد تعرضت العدٌد من التشرٌعات الحدٌثة لمسؤلة التحكٌم ، من أهمها القانون الفرنسً للتحكٌم الدولً  

، دون  1994وكذا القانون المصري لسنة، 1988،والقانون االسبانً لسنة  (1) 1981ماي  12الصادر فً 

.89-93أن ننسى القانون الجزابري ، التً أسست للتحكٌم التجاري الدولً من خالل المرسوم التشرٌعً   

الثابت أن الجزابر رفضت الخضوع للتحكٌم التجاري الدولً وذلك لعدة أسباب ، إذ تم تقنٌن التحكٌم   

فً تارٌخ الجزابر ضمن قانون اإلجراءات المدنٌة القدٌم     التجاري الدولً صراحة وبوضوح ألول مرة

، الذي ادخل الجزابر مٌدان التحكٌم التجاري من بابه الواسع . 89-93من خالل المرسوم التشرٌعً   

هو قانون عام ٌسمح لألشخاص المعنوٌة التابعة للقانون العام ان تطلب  89-93إن المرسوم التشرٌعً 

(.2)التجارٌة الدولٌة التحكٌم فً عالقاتها  

المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ، والذي جاء بؤحكام جدٌدة عالج  89-88وبصدور القانون 

فٌها التحكٌم بنوعٌه الداخلً والخارجً ، فً الباب الثانً بعنوان " الطرق البدٌلة لحل النزاع" فً المواد 

مادة. 55، أي حوالً  1861إلى  1886من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------  

.10سراج حسٌن محمد ابوزٌد، المرجع السابق، ص -1  

علٌوش قربوع كمال ، التحكٌم التجاري الدولً فً الجزائر ، الطبعة الثانٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة، بن  -2

.21،25،ص ص2004عكنون ، الجزائر،   
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نً للتحكٌم فً اتفاق التحكٌمالفرع الثالث: األساس القانو  

الثابت أن أساس التحكٌم هو رضاء طرفً التحكٌم، إال أن التحكٌم ٌصبح إجبارٌا بعد االتفاق علٌه، وإذا 

ٌكون االختٌار متعلقا بحرٌة االتفاق على التحكٌم أو عدم االتفاق علٌه، وهكذا ٌكون التحكٌم متمٌزا عن 

 القضاء.

ً عملٌة التحكٌم، ومصدر تمٌزه عن ؼٌره من طرؾ تحقٌق الوظٌفة القضابٌة، ٌعد اتفاق التحكٌم البداٌة ف

(.1)وخاصة القضاء الرسمً، لذا ركز الفقه القانونً على دراسته باعتباره حجر الزاوٌة فً أنظمة التحكٌم   

 أوال: تعرٌف اتفاق التحكٌم وطبٌعته

تعرٌف اتفاق التحكٌم: -1   

لك االتفاق الذي بمقتضاه تتعهد األطراؾ بان ٌتم الفصل فً المنازعات عرؾ اتفاق التحكٌم الدولً بؤنه ذ

الناشبة بٌنهما أو المحتمل نشوإها بٌنهما من خالل التحكٌم، وذلك إذا كانت هذه المصالح تتعلق بالتجارة 

(.2)الدولٌة   

لى حل النزاع كما ٌعرؾ كذلك اتفاق التحكٌم ، هو ذلك التصرؾ القانونً الذي ٌتفق بمقتضاه الفرقاء ع

الناشا أو المحتمل نشوبه بواسطة التحكٌم وٌمنح المحكم سلطة الفصل فٌه بقرار ملزم، ٌحصل من محاكم 

 الدولة ؼٌر مختصة لنظر فٌه، كما ٌعرؾ اتفاق التحكٌم على شكل أكثر توسعا و تفصٌال بؤنه:

وأسماء المحكمٌن ومكان  "تصرؾ قانونً ٌتخذ شكل اتفاق مكتوب ، وٌحدد فٌه األطراؾ موضوع النزاع

إجراء التحكٌم ، وقد ٌحدد كذلك القانون الذي ٌطبقه المحكومون ، وعادة ما ٌكون ، اتفاق التحكٌم الحقا على 

(.3)نشوء النزاع"   

إال انه وبالرجوع إلى التشرٌعات المقارنة الخاصة بالتحكٌم التجاري الدولً نجد أنها لم تعرؾ اتفاق التحكٌم 

ملها على أن االتفاق التحكٌمً قد ٌبرم حٌن نشوب النزاع أو قبله أو قابما أو مستقبلٌا، وهذا ، بل أكدت مج

من القانون المصري رقم  9/1، والمادة  1994-1993المادتٌن  1981ما نستقرإه من القانون الفرنسً لسنة 

: اتفاق التحكٌم هو اتفاق من القانون النموذجً لألونٌسترال التً نصت على  7/1وكذا المادة 1994لسنة  27

بٌن طرفٌن على أن ٌقبال إلى التحكٌم جمٌع أو بعض المنازعات المحددة التً نشؤة بٌنهما بشؤن عالقة 

قانونٌة محددة تعاقدٌة أو ؼٌر تعاقدٌة وٌجوز أن ٌكون اتفاق التحكٌم واردا فً عقد أو صورة اتفاق 

(.4)منفصل  

--------------------- 

، 38ت ن االثار االٌجابٌة التفاق التحكٌم التجاري وفق أحكام القانون األردنً ، دراسات الشرٌعة والقانون، المجلد رضوان عبٌدا -1

.647،ص2011، كلٌة الحقوق، عمادة البحث العلمً، الجامعة األردنٌة، االردن2العدد   

.117حفظة السٌد الحداد، المرجع السابق ، ص  -2  

،        1990ٌم كوسٌلة لفض النزاعات فً مجال االستثمار،دراسة مقارنة،مؤسسة شهاب، القاهرة،عبد الحمٌد عشوش ، التحك -3

.16،17ص ص  

احمد بوخلخال ، نظام تسوٌة منازعات االستثمار األجنبً فً القانون الدولً وتطبٌقاته فً الجزائر ، رسالة ماجستٌر، كلٌة الحقوق  -4

.99، ص2013بن عكنون ، جامعة الجزائر ،  
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التً اكتفت بالنص على أن اتفاق التحكٌم سواء  89-93مكرر من المرسوم التشرٌعً  485وحسب المادة 

كان شرط التحكٌم أو اتفاق مستقل ٌسري على النزاعات القابمة أو المستقبلٌة بشرط أن ٌكون مكتوبة ،      

قٌقا، بل إكتفى بتوضٌح من خالل ه=ا التعرٌؾ نجد أن المشرع الجزابري لم ٌعطً تعرٌفا واضحا ود

صوره باإلضافة إلى شرط الكتابة .                                                                                

قام المشرع الجزابري بإعطاء تعرٌؾ للتحكٌم  88/89وبصدور قان اإلجراءات المدنٌة  واإلدارٌة الجدٌد  

كما ٌلً: اتفاق التحكٌم هو االتفاق الذي ٌقبل االطراؾ بموجبه عرض  ، فعرفه 1811بموجب نص المادة 

نزاع سبق نشوءه على التحكٌم.                                                                                     

بق ولم ٌتطرق إلى وعلٌه ' فإن المشرع الجزابري بهذا النص قد اقتصر على التحكٌم باالتفاق على نزاع سا 

(.1)النزاع الالحق  

والمتعلقة باألحكام الخاصة بالتحكٌم التجاري الدولً ، نجد ان المشرع  81فقرة  1848أما فً نص المادة 

الجزابري لم ٌعرؾ اتفاق التحكٌم وإنما اكتفى بذكر صوره ، وٌمكن القوا أن تعبٌر ' اتفاق التحكٌم' ٌشتمل 

تعبٌر على إرادة الطرفٌن ضمن شرط التحكٌم ، فال –على صورتٌن تقلٌدٌتٌن وهما: مشارطة التحكٌم 

 التحكٌم ٌكون بإحدى هاتٌن الصورتٌن ) مشارطة التحكٌم وشرط التحكٌم(.

هو عبارة عن اتفاق ٌبرمه األطراؾ استقالل عن العقد الرسمً بعد نشوء نزاع  أ( مشارطة التحكٌم:      

(.2)فعلً بٌنهما بهدؾ اللجوء إلى طرٌق التحكٌم لفض هذا النزاع  

فً حالة مجًء العقد المبرم بٌن األطراؾ طالبا عند نشوء النزاع من شرط التحكٌم فٌتم إبرام وتكون 

(3)مشارطة تحكٌم من أجل عرض هذا النزاع عن التحكٌم لحله، ولذلك فهً اتفاق بٌنهم بمثابة نزاع قابم فعال  

ب( شرط التحكٌم:        

ث خالؾ أو نازع فً وحد فً حالةة على أنه هذا الشرط عاد ٌتضمنهو شرط فً العقد ٌضعه الطرفان و

 العقد أو فً مسؤلة معٌنة ٌصار إلى حلها بالتحكٌم.  

فابدة وقابٌة إذ ٌستبعد االختالؾ والتعطٌل فً مسار عرض النازع  ذوبكونه ٌتمٌز شرط التحكٌم الثابت أن و

 :التحكٌم إلى  مشارطة التحكٌم، ألنه ٌرد قبل نشوء النازع وٌنقسم شرط إبرامالذي نشؤ من 

حٌث ٌحال إلى التحكٌم جمٌع المنازعات التً ستنشؤ فً المستقبل دون استثناء : شرط تحكٌم عام  -        

 .والمتعلقة بتفسٌر أو تنفٌذ العقد

وشرط تحكٌم خاص وذلك مع ٌظهر من خالل النص على إحاالت بعض النازعات ، إلى التحكٌم  -        

 نشوء النازعدون البعض اآلخر قبل 

------------------ 

.99أحمد بوخلخال ، المرجع السابق،ص -1  

.14، ص1999حسام الدٌن فتحً ناصف، قابلٌة محل النزاع للتحكٌم فً عقود التجارة الدولٌة ، دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،  -2  

 .18فوزي محمد سامً، المرجع السابق، ص -3
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مختلفة بشرط التحكٌم، حٌث اعترؾ المشرع الفرنسً بشرط التحكٌم فً ولقد أخذت األنظمة القانونٌة ال

 مجال العالقات الناشبة عن التجارة الدولٌة،

صورتً اتفاق التحكٌم وهما شرط التحكٌم ومشارطة  إلىتبنى و تطرق قد بري اكما نجد المشرع الجز  

فقرتها ءات المدنٌة واإلدارٌة فً من قانون اإلجرا 1040نص على شرط التحكٌم فً المادة  ، إذ التحكٌم

"تسري اتفاقٌة التحكٌم على النازعات القابمة و المستقبلٌة" والتً جاء فٌها : األولى  

 

طبٌعة شرط التحكٌم: -2  

ٌعد اتفاق التحكٌم ،شرطا كان أو مشارطة ،تصرفا قانونٌا إرادٌا ،وعقدا حقٌقٌا ٌتوفر له أركانه  كسابر 

القانون المدنً ،فالبد من توافر إرادة أطرافه بإٌجاب و قبول متطابقتٌن جوهرها االتفاق العقود التً ٌنظمها 

على إحالة نازعاتهم الحالٌة أو المستقبلٌة لتسوٌتها بطرٌق التحكٌم وتنازلهم عن حق اللجوء إلى القضاء 

تب بالمقابل التزامات على الرسمً، كونه اتفاقا ملزما ألطرافه تطبٌقا لمبدأ العقد شرٌعة المتعاقدٌن فهو ٌر

 (.1)األطارؾ

إن تلك الخصوصٌة التً ٌتمٌز بها اتفاق التحكٌم، هً التً أدت إلى الحدٌث عن الطبٌعة ؼٌر المتجانسة 

التفاق التحكٌم ما دام ذلك التحكٌم ٌبدأ باتفاق خاص بٌن الطرفٌن وٌظل خاصا أثناء اإلجراءات التً 

نتهً بحكم له قوة ملزمة قانونا، ثم أن ذلك الحكم ٌنفذ من طرؾ مختلؾ ٌحددانها باتفاق بٌنهما أٌضا ثم ٌ

الدول، شرٌطة أن تكون الشروط الالزمة لصحته قد توفرت، ودور اإلرادة ربٌسً إذن فً التحكٌم إذ أنها 

هً التً تحدد أٌضا موضوع النزاع وتعٌٌن المحكمٌن وتحدٌد اإلجراءات التً تتبع فً التحكٌم وقد تحدد 

 (2)انون القابل للتطبٌقالق

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

 .647رضوان عبٌدات ، المرجع السابق،ص -1

 .261قادري عبد العزٌز، المرجع السابق، ص -2
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 ثانٌا: شروط صحة اتفاق التحكٌم

 وتنقسم شروط صحة اتفاق التحكٌم إلى قسمٌن: شروط شكلٌة وأخرى  موضوعٌة 

 الشروط الشكلٌة لصحة اتفاق التحكٌم:  -1

 شكل اتفاق التحكٌم: -أ(  

جاء فً الفقرة األولى من المادة الثانٌة التفاقٌة نٌوٌورك بشؤن االعتراؾ باألحكام التحكٌم األجنبٌة وتنفٌذها 

أن  ، بضرورة أن ٌكون اتفاق التحكٌم مكتوبا حتى  تقره الدول األعضاء وتعترؾ به، بمعنى 1958سنة 

الدول األعضاء ال تكون ملزمة باالعتراؾ باتفاق التحكٌم إذا لم ٌكن هذا االتفاق مكتوبا، مع ذلك فقد أضفت 

 االتفاقٌة مرونة كبٌرة على الكتابة المطلوبة حٌث أنها ال تشترط فً الكتابة شكال معٌنا.

فٌما االختالؾ كان لكن ا، و مكتوباشترطت أن ٌكون اتفاق التحكٌم  أن معظم التشرٌعات الوطنٌةكما نجد 

أم إذا كانت الكتابة شرط لصحة اتفاق عرفٌة، بٌنها حول شكل الكتابة المطلوبة وما إذا كانت رسمٌة أو 

 .التحكٌم أم أنها لمجرد اإلثبات

بٌد أن ؼالبٌة القوانٌن الوطنٌة لم تشترط أن تكون الكتابة رسمٌة ، بل اكتفت بؤن تكون عرضٌة كما هو 

برٌطانٌا وأمرٌكا وروسٌا ، ومن ناحٌة أخرى فان معظم القوانٌن اشترطت كتابة اتفاق التحكٌم  الحال فً

 كشرط إثبات ولٌس شرط لصحة اتفاقً التحكٌم كما هو الحال فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .

ٌكون التحكٌم وخالصة القول أن االتفاقٌات الدولٌة، وكذا قواعد التحكٌم ذات الطبٌعة الدولٌة تتطلب أن 

أجازت أن ٌتخذ اتفـاق  أنهامكتوبا ، بٌد أنها ال تشترط أن تتم كتابة اتفاق التحكٌم، فً شكل معٌن ، إذ 

التحكٌم صورة شرط تحكٌم وارد فً العقـد، أو أن ٌتخـذ صورة اتفاق موقـع علٌه من األطارؾ أو أن    

 (.2)لكسات متبادلة بٌنهمٌرد اتفـاق التحكٌم فً رسابل أو برقٌات أو فاكسات أو ت

فقد اشترط الكتابة النعقاد اتفاق التحكٌم وإثباته ، وإال وقعت االتفاقٌة تحت طابلة أما المشرع الجزابري 

من قانون اإلجراءات المدنٌة  1012البطالن واعتبرت عندبذ عدٌمة األثر ، وهذا ما جاء فً نص المادة 

 " ٌحصل االتفاق على التحكٌم كتابٌا واإلدارٌة الجدٌد على : '" 

 :واإلداريالمدنٌة  اإلجراءاتالفقرة الثانٌة من قانون  1040المادة  تنصكما 

"ٌجب من حٌث الشكل،  وتحت طابلة البطالن، أن تبرم اتفاقٌة التحكٌم كتابة، أو بؤي وسٌلة اتصال أخرى 

ها الثانٌة بالتحدٌد أنها اشترطت شرط الكتابة ، فنجد من خالل هذه المادة فً فقرت تجٌز اإلثبات بالكتابة"

لصحة اتفاق التحكٌم ولٌس لإلثبات فقط، كما أضافت وأجازت أن تبرم االتفاقٌة كتابة أو بؤي طرٌقة اتصال 

بري فً هذه النقطة تبنى نفس الموقؾ فً المدنً اأخرى تجٌز اإلثبات بالكتابة ،فنجد ان المشرع الجز

(1). 1مكرر  223مكرر و  323المادتٌن فً  اإلثباتبخصوص طرق   

----------------------- 

والمتضمن القانون المدنً الجزائري. 2005ٌونٌو 20المؤرخ فً  10-05القانون  -1  

.281سراج حسٌن ابو زٌد، المرجع السابق، ص -2  
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القانون الواجب التطبٌق على شكل اتفاقٌة التحكٌم: -              

ء اختالؾ القوانٌن الوطنٌة، حول االقانون الواجب التطبٌق على شكل اتفاق التحكٌم إز تحدٌد أهمٌةتبدو 

التحكٌم، وتثور مسؤلة القانون واجب التطبٌق على شكل اتفاق التحكٌم  اتفاقٌفرغ فٌه أن الشكل الذي ٌجب 

كٌم المتعلق بعقود عندما ٌتعلق األمر باتفاق التحكٌم ذي طابع دولً، كما هو الحال بالنسبة التفاق التح

 .البترول المبرمة بٌن الدول المنتجة أو الهٌبات العامة التابعة لها و الشركات األجنبٌة

فمن الصعب ومن المستحٌل تحقٌق قواعد موضوعٌة موجودة تطبق فً جمٌع الدول األعضاء، فاالتفاقٌات 

فاالتفاقٌات الدولٌة ذاتها تركت الباب مفتوحا الدولٌة لم توفق فً هذا من أجل اختفاء مشكلة تنازع القوانٌن، 

لحدوث النازع بٌن القوانٌن حٌث أن المادة السابقة من اتفاقٌة نٌوٌورك، قد أجازت التمسك بالقوانٌن 

 .الوطنٌة، األقل تشددا من حٌث الشروط الشكلٌة الواجب توافرها فً اتفاق التحكٌم

 وباعتبارها قاعدةاإلبرام ضوع شكل العقد لقانون محل فقد أخذت أؼلبٌة التشرٌعات الوطنٌة بقاعدة خ

 اختٌارٌة ولٌست ملزمة، وعلى سبٌل المثال القانون المدنً المصري.

فالدكتور سارج حسٌن محمد أبوزٌد حسب أرٌه فإنه ٌفضل األخذ فً االعتبار الشروط الشكلٌة التً ٌتطلبها 

تنفٌذ حكم التحكٌم بعد صدوره، إذ أن القانون الدولً تتطلب ب العتبارات، وذلك اإلبرامقانون الدولة محل 

الخاص فً الدولة مقر التحكٌم أو فً الدولة القاضً المطلوب منه التنفٌذ ؼالبا على خضوع الشكل لقانون 

 (1)اإلبرام.حل مالدولة 

                                                       استقاللٌة اتفاق التحكٌم عن العقد األصلً: -             

ٌقصد بهذا المبدأ، مبدأ استقاللٌة اتفاق التحكٌم عن العقد األصلً، أن ننظر إلى شرط التحكٌم الوارد فً عقد 

على أنه ٌعقد عقدا قابما بذاته ومستقال عنه وعن المإثرات التً تإدي فً صحته، وأنه إذا بطل العقد 

  (2)ابما صحٌحا منتجا ألثاره بشرط أن ٌكون صحٌحا بذاته.األصلً الذي ٌتضمن الشرط التحكٌمً ٌظل ق

ٌعد مبدأ استقاللٌة اتفاق التحكٌم عن العقد األصلً من المبادئ المستقرة مالٌا سواء فً إطار القوانٌن و

فاالتفاق على التحكٌم هو مجرد  الوصفٌة أو المعاهدات الدولٌة ولوابح العقد األصلً واالتفاق على التحكٌم، 

وال ٌهدؾ إلى تحدٌد حقوق والنازعات األطارؾ الموضوعٌة ولكن ٌنصب محله  اإلجراءاتعقد ٌرد على 

 (.3)الموضوعٌة التً ٌتضمنها العقد األصلً على الفصل فً المنازعات الناشبة عن الشروط 

 

 

--------------------------- 

.284زٌد، المرجع السابق، ص سراج حسٌن محمد أبو -1  

للنشر  الجامعٌة الحدٌث التحكٌم المكتبةعبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسً، النظام القانونً التفاق -2

.86،ص2005والتوزٌع،مصر،  

.119حفٌظة السٌد، المرجع السابق، ص -3  
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المبدأ إما عن طرٌق أحكام  فإن هذا المبدأ من المبادئ المستقرة فً بعض القوانٌن الوضعٌة، قد كرس هذا

الصادر فً  القضاء أو بنصوص تشرٌعٌة، ففً فرنسا مثال ذهبت محكمة النقض الفرنسٌة فً حكمها

:                                                         إلى أنه فً  Gossetفً قضٌة   1963ماي 07

التحكٌم سواء تم هدا االتفاق على نحو مفصل ومستقل عن  "إطار التحكٌم التجاري الدولً، فإن اتفاق

، إال إذا ظهرت ظروؾ استثنابٌة ، ةالتصرؾ القانونً األصلً أو تم إدراجه به  فإنه ٌتمتع دابما باالستقاللٌ

 (.1)باستقالل قانون كامل ، ٌستبعد معه أن ٌثار إتفاق التحكٌم بؤي بطالن محتمل ٌلحق بهذا التصرؾ

الجزابري فقد كرس أٌضا مبدأ إسقاللٌة اتفاقٌة التحكٌم عن العقد األصلً من خالل نص المادة أما المشرع 

من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد بقوله: " الٌمكن االحتجاج بعدم صحة  83الفقرة  1848

(.2)اتفاقٌة التحكٌم ، بسبب عدم صحة العقد األصلً"  

رع الجزابري ٌقر صراحة بمبدأ استقاللٌة شرط التحكٌم عن العقد األصلً كما ٌتضح من هذا النص أن المش

 ، حٌث ال ٌتؤثر شرط التحكٌم بما ٌطرأ على هذا العقد من تؽٌرات كالبطالن أو االنتهاء أو الفسخ

 

تفاق فمبدأ استقاللٌة اتفاق التحكٌم عن العقد األصلً سٌسمح باإلبقاء على اتفاق التحكٌم طالما لم ٌكن هذا اال

فً حد ذاته قد لحق به أي عٌب من عٌوب اإلدارة التً لحقت بالعقد األصلً وطالما لم ٌكن محله أو سببه 

إلى عدم وجود  ي مخالفا للنظام العام الدولً، أما انعدام التعبٌر عن رضا األطارؾ بالعقد األصلً فإنه ٌإد

(.3)اتفاق مستقل فً عالقته باتفاق آخر إذ ال ٌوجد أي اتفاق  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

.120حفٌظة السٌد، المرجع نفسه، ص -1  

.2008فٌفري  25،المؤرخ فً 08/09قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري، رقم  -2  

امعٌة، بن عكنون ، الجزائر، علٌوش قربوع كمال ، التحكٌم التجاري الدولً فً الجزائر ، الطبعة الثانٌة ، دٌوان المطبوعات الج -3

.36، ص2004  
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 تشكٌل هٌئة التحكٌم التجاري الدولً:   -ب(

، ٌبة التحكٌم هم الذٌن ٌقومون بتشكٌل هألصل أنهم إن اً دستور التحكٌم، فها كانت إرادة األطراؾ مل

م للفصل هٌبة الصالحة من وجهة نظرهٌبة، والوقوؾ على الهذه الهأن لألطراؾ الحرٌة فً تشكٌل  معنىب

 .ٌبة ها فً هراعاة بعض الشروط الواجب توافرمفً نزاعهم، ذلك ب

 / طرق تشكٌل هٌئة التحكٌم التجاري الدولً:         

لألطراؾ النزاع مطلق الحرٌة فً تعٌن هٌبة التحكٌم ، سواء مباشرة باختٌار أسمابهم من األطراؾ، أو 

ثالثة تتولى مهمة التعٌن كاالتفاق على ترك األمر إلى  بطرٌقة ؼٌر مباشرة عن طرٌق إحالة األمر على جهة

 احد مركز التحكٌم ، أما فً حالة ؼٌاب أي تعٌن ٌجوز رفع األمر إلى القاضً المختص .

 تشكٌل هٌبة التحكٌم فً ظل قواعد الٌونسترال والقانون النموذجً:*                   

أهمٌة خاصة نظرا لما تتمتع به من قبول عالمً سواء فً دول العالم الصناعً  تكتسب قواعد الٌونسترال 

 المتقدمة أو الدول النامٌة.

إذا اتفق األطراؾ على تعٌٌن محكم فرد، فلكل منهما أن ٌقترح على اآلخر أسماء عدة أشخاص أو عدة و  

طراؾ ولم ٌتم تحدٌد هٌبة تتولى مإسسات أو هٌبات تتولى سلطة تعٌٌن المحكم الفرد. وإذا تعذر اتفاق األ

تعٌٌن المحكم، أو رفضت هذه الهٌبة إجراء هذا التعٌٌن خالل الستٌن ٌوما التالٌة للطلب المقدم إلٌها من أحد 

األطراؾ، فلكل طرؾ الحق فً تقدٌم طلب السكرتٌر العام لمحكمة التحكٌم الدابمة بالهاي لتحدٌد الجهة 

لتعٌٌن وفقا لنظام القوابم المتطابقة التً ترسل لألطراؾ والمتضمنة على األقل التً تتولى التعٌٌن وٌتم هذا ا

 لثالثة أسماء، ووفقا للقواعد التً تضمنتها المادة السادسة إال إذا اتفق األطراؾ على استبعاد هذه القواعد، 

 ،(1) تقٌٌد بهذه القواعدأو رأت الجهة المنوط بها أمر تعٌٌن المحكم الفرد، استخدام سلطتها التقدٌرٌة دون ال

أما إذا كان التشكٌل ثالثٌا، فوفقا لنص المادة السابعة، ٌختار كل طرؾ محكما، وٌتولى المحكمان 

المختاران، اختٌار الثالث الذي ٌتولى رباسة محكمة التحكٌم. وإذا تقاعس طرؾ، فتتولى الجهة المتفق علٌها 

حالة الحكم الفرد، تعٌٌن الحكم الثالث، وتتبع القواعد نفسها  أو التً تم تحدٌدها على النحو السابق ذكره فً

 فً حالة فشل الحكمٌن المختارٌن من األطراؾ فً اختٌار المحكم الثالث، )المادة السابعة(.

  :ؼرفة التجارة الدولٌة ببارٌسأما *                       

          ( ،     12ـ 7تشكٌل محكمة التحكٌم فً المواد )و ، نظام التحكٌم لؽرفة التجارة الدولٌة  تعالجفقد  

أما اصطالح المحكمة الدولٌة فهو خاص بجهاز تحكٌم ؼرفة التجارة الدولٌة و التً ال تتولى الفصل   فً 

المنازعات، و إنما تختص بتشكٌل محكمة التحكٌم، فهً التً تعٌن و تثبت المحكمٌن ادا لم ٌتفق األطراؾ 

ن ــــــر دلك مـــتٌار المحكمٌن و تراعً المحكمة جنسٌة المحكمٌن و محل إقامتهم أو ؼٌعلى طرٌقة اخ

العالقات مع دول األطراؾ أو المحكمٌن اآلخرٌن . وٌجوز أن ال ٌكون فردا أو أن ٌكون التشكٌل ثالثٌا، 

ما ادا لم ٌتفق األطراؾ فادا كان واحدا و اختاره األطراؾ فتقوم المحكمة بتثبٌته أي إقرار اتفاق األطراؾ، أ

 .فتتصدى المحكمة لتعٌٌنه بعد مضً ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إعالن الطرؾ  اآلخر بطلب التحكٌم

 

---------------------------- 

 .72،ص3، العدد1987سمٌحة قلٌوبً، ضوابط التحكٌم التجاري، مقال منشور، لمجلة قانون و االقتصاد ، -1
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من قانون اإلجراءات  1841ابري بهذا الفكر وذلك ما هو وارد فً نص المادة ولقد أخذ المشرع الجز   

المدنٌة  واإلدارٌة " ٌمكن لألطراؾ ، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكٌم أو محكمٌن أو تحدٌد شروط 

ٌجوز تعٌنهم أو استبدال هم /  فً ؼٌاب التعٌن وفً حالة صعوبة تعٌن المحكمٌن أو عزلهم أو استبدالهم ، 

 للطرؾ الذي ٌهمه التعجٌل القٌام بما ٌلً:

                                                                              * رفع األمر إلى ربٌس المحكمة التً ٌقع فً دابرة اختصاصها التحكٌم، إذا كان التحكٌم ٌجري فً الجزابر                             

مر إلى ربٌس محكمة الجزابر ، إذا كان التحكٌم ٌجري فً الخارج واختار األطراؾ تطبٌق قواعد * رفع األ

 (.1)اإلجراءات المعمول بها فً الجزابر

 

 / الشروط الواجب توفرها فً هٌئة التحكٌم التجاري الدولً:            

شود من التحكٌم ذلك أن دور المحكم مندؾ الهٌبة التحكٌم أن تتوافر على شروط من أجل بلوغ الهفً  نٌتع

 على: ٌبة التحكٌمهب أن تتوفر فً ٌج وام فً عملٌة التحكٌم ه

 .أن تتشكل بعدد فردي وفق للقاعدة الوترٌة  -

) أن ٌكون المحكم كامل األهلٌة ومتمتع بحقوقه المدنٌة و أن  ارسة مهمة المحكمممشروط  ىأن تتوفر عل -

 لة بالشرؾ أو تم شهر إفالسه ولم ٌرد إلٌه اعتباره(.ال ٌكون محكوم علٌه بتهمة مخ

 .ٌبة التحكٌم للمهمة التحكٌم هوقبول  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------- 

 .2008فٌفري  25،المؤرخ فً 08/09قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري، رقم  -1
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الشروط الموضوعٌة لصحة اتفاق التحكٌم: -2  

تتمثل هذه الشروط فً ضرورة توافر التراضً الصحٌح وأن ٌرد هذا التراضً على محل ممكن ومشروع، 

 وأن ٌستند إلى سبب مشروع. 

  التراضً -أ            

وٌعنً تطابق إرادتٌن واتجاههما إلى ترتٌب آثار قانونٌة تبعا لمضمون ما اتفقا علٌه، فال بد من إٌجاب 

ٌار التحكٌم اختٌارا حرا كوسٌلة لحسم المنازعات التً تثور بشؤن العالقة األصلٌة وقبول ٌتالقٌان على اخت

وإذا تعلق األمر بشرط التحكٌم، سٌكون مدار األمر على التحقق من تطابق إرادة األطراؾ بشؤن شرط 

لٌس مجرد التحكٌم كؤحد شروط العقد، أما إذا تعلق األمر بمشارطة، فسٌكون التحكٌم هو محل هذا االتفاق، و

 (1) بند أو شرط فً العقد أو العالقة القانونٌة األصلٌة

أن تتوفر األهلٌة لدى األطراؾ وهً أهلٌة التصرؾ فً الحق، حٌث كما ٌصح لألشخاص الطبٌعٌٌن  وٌلزم

االتفاق على التحكٌم، كذلك ٌصح لألشخاص االعتبارٌة كالشركات مدنٌة أو تجارٌة عامة أو خاصة أو 

(.2) الهٌبات أو المإسسات العامة
 

( حظر التحكٌم بشؤن المنازعات 2060المادة ) صتضمن فً نالقانون مدنً الفرنسً  وتجدر اإلشارة أن 

المإسسات  التً تتعلق بالجماعات العامة والمإسسات العامة وكل ما ٌتعلق بالنظام العام، ولم ٌستثنى سوى

ذات الطابع الصناعً والتجاري فؤتاح لها إمكانٌة االتفاق على التحكٌم بشرط صدور مرسوم ٌسمح لها 

بعالقة األشخاص العامة بشركات أجنبٌة فقد ورد استثناء على الحظر بمقتضى بذلك، أما إذا تعلق األمر 

ومإدى هدا االستثناء السماح لألشخاص بإدراج شرط  1986ـ08ـ19المادة التاسع من القانون الصادر فً

 التحكٌم فً عقودها مع الشركات األجنبٌة إذا تعلق األمر بمشروعات قومٌة.

 

( الفقرة األخٌرة إلى القول إنه "ال ٌجوز التحكٌم فً المسابل 1006المادة )المشرع الجزابري فً أما 

المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهلٌتهم وال ٌجوز لألشخاص المعنوٌة العامة أن تطلب التحكٌم ما 

 (.3)عدا فً عالقاتها االقتصادٌة الدولٌة أو فً إطار الصفقات العمومٌة"
 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

علٌوش قرٌوع ، التحكٌم التجاري الدولً فً الجزائر، الطبعة الثانٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،بن عكنون، الجزائر،  -1

 .23ص2004

 .61المعارف ، اإلسكندرٌة ، مصر، دون تارٌخ نشر،،ص ةسامٌة راشد، التحكٌم فً العالقات الدولٌة، منشأ -2

 .2008فٌفري  25،المؤرخ فً 08/09رقم قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري،  -3
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 :(يم)محل التحك التحكيم:النزاع لمتسوية بطريق  قابمية -ب          

لقد نصت نصوص اتفاقٌة نٌوٌورك على حق الدولة فً منع تنفٌذ حكم التحكٌم إذا كان تنفٌذه ٌإدي إلى 

      المساس بالنظام العام، وهو ما ٌتوفر فً حاالت مخالفة االختصاص لدى المشرع المصري، إذا أدت 

     سة كانت أو اقتصادٌة إلى صدور أحكام تصطدم بالقوانٌن التً تحمً المصالح األساسٌة فً الدولة سٌا

 .(1)أو اجتماعٌة

 

فً فقرتها  اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ( من لقانون 1006نصت المادة ) أما فً التشرٌع الجزابري فقد
ٌمكن األولى أنه " ٌمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكٌم فً الحقوق التً له مطلق التصرؾ فٌها" وبالتالً 

ماعدا االلتزام بالنفقة، الحق فً السكن، الحق فً الملبس، الحق فً  ،التحكٌم اللجوء الى  ألي شخص
المٌراث، النظام العام ومجموعة المبادئ المنطوٌة تحته من) الصحة العامة، اآلداب العامة، واألمن العام (، 

 .األهلٌة كذاو ،األشخاص حالة 

 ب:ــــــالسب -ج             

التحكٌم ٌجد سببه فً إرادة األطراؾ استبعاد طرح النزاع على القضاء وتفوٌض إن اتفاق األطراؾ على 

األمر للمحكمٌن، وهذا سبب مشروع دابما، وال تتصور عدم مشروعٌته إال إذا ثبت أن المقصود بالتحكٌم 

نون التهرب من أحكام القانون الذي سٌتعٌن تطبٌقه لو طرح النزاع على القضاء نظرا لما ٌتضمنه هذا القا

، و بالتالً نكون أمام حالة من الؽش نحو القانون فٌكون التحكٌم ( 2)من قٌود أو التزامات ٌراد التحلل منها

وسٌلة ؼٌر مشروعة ٌراد بها االستفادة من حرٌة األطراؾ وحرٌة المحكم فً تحدٌد القانون الواجب 

 التطبٌق

فهو ؼٌر واضح فً إتفاق التحكٌم ، السٌما فً والسبب، باعتباره جوابا عن سإال، لماذا التزم المدٌن؟ ، 

شرط التحكٌم ؟، وهو عموما  اختٌار عدالة خاصة ؼٌر جهاز القضاء للفصل فً المنازعات التً تنشؤ 

بسبب تنفٌذ العقد ، لما ٌعتقد أنها اقل تعقٌدا من حٌث اإلجراءات ، واقل تكلفة من حٌث األموال ، وتتطلب 

إلى مختص ، رؼم أن كل هذه الممٌزات نظرٌة أكثر منها عملٌة ، وعموما فالسبب ألنها تسند ( ، 3)جهدا أقل 

  (.4) ٌجب ان ٌكون موجودا وصحٌحا وؼٌر مخالؾ للنظام العام واآلداب العامة

 

 

 

 

---------------------------- 

 .87،ص 1981أبو زٌد رضوان ، األسس العامة فً التحكٌم التجاري الدولً ، القاهرة ، مصر،  -1

 .56،ص2005هانً سري الدٌن، التحكٌم التجاري الدولً دراسة مقارنة ، دار النهضة العربٌة ، مصر ، -2

 .549،ص2004، دار النهضة العربٌة ، مصر، 3برٌري، التحكٌم التجاري الدولً، الطبعة  دمختار احم -3

التحكٌم التجاري الدولً، رسالة ماجستٌر، فرع قانون الدولً، معهد الحقوق والعلوم االدارٌة، جامعة  بكلً نور الدٌن، إتفاق -4

 .22،ص 1996، 1الجزائر 
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 ثالثا: آثار إتفاق التحكٌم

ٌترتب على اتفاق التحكٌم أٌن كانت صورته، سواء أكان فً صورة  شرط،  سواء أكان فً صورة تحكٌم 

، l’effet positifفً صورة إتفاق تحكٌم مستقل أثران جوهرٌان أحدهما إٌجابً وارد فً العقد األصلً أو 

وٌتمثل فً التزام األطراؾ بعرض النزاع أو المنازعات التً أنشؤت أو ٌمكن أن تنشؤ بٌنهم على التحكٌم ، 

اع ، وٌتمثل امتنl’effet négatifوتولٌة المحكمٌن سلطة الفصل فً هذه المنازعات ، واألخرى سلبً  

 .(1)هإالء األطراؾ عن عرض هذه المنازعات على القضاء الوطنً ، ومنع هذا القضاء من الفصل فٌها 

فاتفاق التحكٌم بوصفه العقد الذي تتعهد فٌه األطراؾ بان ٌتم الفصل فً المنازعات الناشبة بٌنهم أو التً قد 

أثران مختلفان سنتعرض لكل اثر على تنشا بٌنهم بواسطة محكمٌن ولٌس بواسطة قضاء الدولة ، ٌنتج عنها 

 ( اآلثار السلبٌة التفاق التحكٌم.2( اآلثار االٌجابٌة 1النحو التالً: 

 اآلثار اإلٌجابً التفاق التحكٌم: -1

والذي ٌتمثل فً التزام األطارؾ بالعهدة للمحكم بحل المنازعة ،وثانٌا الفصل فً االختصاص من سلطة 

 .المحكمٌن كما سنرى

ر اإلٌجابً التفاق التحكٌم ال ٌثٌر أٌة صعوبات فً التطبٌق عندما ٌمتثل األطارؾ بإخضاع النازع إن األث  

للمحكمٌن طبقا التفاقهم التحكٌمً لكن عندما ٌثور نازع بٌن األطارؾ وٌطلب أحدهم اللجوء إلى التحكٌم قد 

فصل فً النزع مستندا فً ٌحاول الطرؾ اآلخر عرقلة إجراءات التحكٌم وٌدفع بعدم اختصاص محكمة  بال

ذلك على العدٌد من األسباب وإن هذا الفرض لٌس نظرٌا و إنما الواقع العملً ٌبٌن لنا أن هناك العدٌد من 

 (.1) الحاالت التً رفض فٌها بعض األطارؾ المشاركة فً إجراءات  التحكٌم

ذا االلتزام ٌجب تنفٌذه عٌنٌا، التزام األطارؾ بالعهدة بالمنازعة موضوع اتفاق التحكٌم  إلى المحكم وه

وٌنجم عن هذا االلتزام تطبٌق مبدأ القوة الملزمة لهذا االتفاق ومن المعروؾ أن مبدأ القوة الملزمة للعقود    

 (.2)أو أن العقد شرٌعة المتعاقدٌن من المبادئ المستقرة فً القانون الدولً للعقود

والواقع من هذا األمر أن هذا االلتزام الواقع على عاتق األطارؾ بالعهدة إلى المحكم أو المحكمٌن بالمنازعة 

المتفق على حلها من خالل التحكٌم، ٌتطلب من أجل ضمان فعالٌته واحترامه أن ٌكون أحد األطارؾ عن 

 ملهذا اإللتزا القٌام بهذا االلتزام، مقترنا بإمكانٌة إلزامه على التنفٌذ العٌنً

ومن هذا فإنه تحدث وتظهر عدة إشكاالت ذلك أن الطرؾ الذي ٌنازع فً اختصاص المحكمٌن ؼالبا ،      

ال تتوافر فٌه حسن نٌة فإنه ٌستهدؾ من وراء هذا المماطلة وتفضٌل إجراءات التحكٌم  وإطالة النزاع   ، 

حكٌم وفٌه إهدار للوقت عكس ما هو فً االعتراؾ وتنازع القوانٌن األمر الذي من شؤنه عرقلة إجراءات الت

للمحكمٌن بالفعل فً اختصاصهم ذلك أن التحكٌم له مٌزة واضحة ومإكدة وهً الوصول بؤقصى سرعة 

ممكنة إلى حل النزاع ذلك أن األطارؾ وضعوا ثقتهم فً المحكمٌن للفصل فً النازع المثار، وأن تمتد هذه 

ة اختصاصهم وهكذا ٌمكن أن تتضاعؾ إمكانٌات استخدام الوسابل الثقة إلى القرار الخاص فً مسؤل

 االحتٌالٌة للطرؾ الذي ال ٌرؼب فً التحكٌم.

------------------------------------ 

 .361سراج حسٌن محمد أبوزٌد ، المرجع السابق، ص -1

 .214حفٌظة السٌد الحداد ن المرجع السابق، ص -2
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روري االعتراؾ للمحكمٌن باالختصاص فً الفصل فً اختصاصهم وهو ومن أجل ذلك كله كان من الض

ما حدث فعال، فقد أقرت معظم القوانٌن الوطنٌة واالتفاقات الدولٌة وقواعد التحكمٌات الطبٌعة الدولٌة وكذلك 

أحكام التحكٌم، مبدأ اختصاص المحكم بالفصل فً اختصاصه عندما ٌدفع أحد األطارؾ أمامه بعدم 

 (.1)االختصاص

فا لمعترؾ فً معظم القوانٌن الوطنٌة أن للمحكمٌن االختصاص بالفصل فً اختصاصهم عند المنازعة فٌه. 

سواء كان الدفع بعدم االختصاص مبٌنا على عدم وجود العقد األصلً أو بطالنه أو عدم وجود اتفاق التحكٌم 

هذا مع مراعاة أن القوانٌن الوطنٌة لم  ذاته أو بطالنه أو تجاوز المسالة محل النازع لنطاق اتفاق التحكٌم،

تمنح المحكم سلطة الفصل فً اختصاصه بصفة نهابٌة، بل متمة إٌاها بصفة مإقتة، حٌث ٌخضع الحكم 

الذي ٌتخذه المحكم فً مسؤلة اختصاصه للرقابة القضابٌة الالحقة وذلك من خالل دعوى بطالن حكم التحكٌم 

وأساس مبدأ اختصاص المحكم بالفصل فً مسؤلة . ، ذٌة لحكم التحكٌمأو أثناء إجراءات منح  القوة التنفٌ

ذهبت بعض األحكام القضابٌة الصادرة فً فرنسا إلى رد مبدأ اختصاص المحكم بالفصل  اختصاصه حٌث

فً مسؤلة اختصاصه إلى مبدأ آخر ساهم هذا القضاء فً إرساء قواعده وهو "مبدأ استقاللٌة اتفاق التحكٌم 

 عن العقد األصلً" كما تجد مصادره حٌث ٌشهد مبدأ اختصاص المحكم بالفصل فً مسؤلة اختصاصه

المصادر الشكلٌة سواء كانت هذه المصادر هً المعاهدات الدولٌة المتصلة بالتحكٌم أو  أساسه من العدٌد من

 .(2)القوانٌن الوطنٌة المعاصرة للعدٌد من الدول وكذلك الؽالبٌة العظمى من لوابح التحكٌم

فً اختصاصه عندما  أقرت مبدأ اختصاص المحكم بالفصل ، قد 1961فنجد أن االتفاقٌة األوروبٌة لسنة

بل قد اعتبرته التزاما على المحكم حٌث أوجبت على المحكم  األطراؾٌكون متنازعا فٌه أمامه من قبل أحد 

عدم التخلً عن الدعوى عند المنازعة فً اختصاصه وبهذا تكون االتفاقٌة األوروبٌة قد وصفت المحكم 

ضً فً الفصل فً اختصاصه واألمر كذلك على نفس مستوى القاضً الوطنً والذي ٌعد دابما هو القا

، على أنه "ٌجوز 1فقرة  16فً المادة  1985بالنسبة للقانون النموذجً الصادر عن نفس اللجنة عام 

 (.4)لمحكمة التحكٌم أن تفصل فً اختصاصها بما فً ذلك الدفوع المتعلقة بوجود أو صحة اتفاق التحكٌم...."

فقد تترق إلى مبدأ اختصاص المحكم فً الفصل فً اختصاصه فً  أما بالنسبة لموقؾ المشرع الجزابري

من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة : " تفصل محكمة التحكٌم فً االختصاص الخاص بها  1044المادة 

 وٌجب إثارة الدفع بعدم االختصاص قبل أي دفع فً الموضوع"

وانٌن الوضعٌة األحرى واالتفاقٌات الدولٌة فً والثابت من نص هذه المادة أن المشرع الجزابري ساٌر الق

 تقرٌر مبدأ االختصاص باالختصاص .

 

---------------------------------- 

 .365-363سراج حسٌن محمد أبوزٌد المرجع السابق، ص ص  -1

 .374،375، 365ص ص ص  نفسه،المرجع  -2

 .2008فٌفري  25،المؤرخ فً 08/09رقم قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري،  -4
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 اآلثار السلبً التفاق التحكٌم: -1 

إن األثر السلبً الهام الذي ٌرتبه إتفاق التحكٌم هو سلب صالحٌة البث من سلطة والٌة القضاء العادي ، 

وهذا ٌعنً أن األطراؾ قد تنازلوا عن القضاء العادي وارتضوا جهة التحكٌم سواء كان االتفاق سبق على 

قٌام النزاع أو الحقا له، فلو بادر أحد أطراؾ النزاع ، برفع النزاع محل التحكٌم إلى القضاء ، ٌجوز 

 للطرؾ األخر التمسك بالتحكٌم .

إال أن هذا األثر ال ٌعنً قطع الصلة بٌن التحكٌم وبٌن القضاء العادي  بصفة كلٌة، فالمحكمة المختصة تبقى 

بة إلجراءات أو ما ٌتعلق بفاعلٌة قرار التحكٌم ، كتعٌن المحكمٌن إذا تعذر تقدم خدماتها للتحكٌم سواء بالنس

ذلك من طرؾ الخصوم ، أو فً حال إٌداع أصل القرار التحكٌمً لدى كتابة ضبط المحكمة خالل أجل 

 معٌن وإعطاء الصٌؽة التنفٌذٌة لحكم المحكمٌن. 

التشرٌعات الوطنٌة والتفاقٌات الدولة  وكذلك  فنجد أن هذه القاعدة تبنتها وقررتها الؽالبٌة العظمى من

القانون اإلسبانً والقانون الفرنسً أما على الصعٌد البلدان العربٌة  نجد قانون المصري ومن القانون 

الجزابري وكذلك نجد االتفاقٌات الدولٌة  المتعلقة بتحكٌم ، قد نص صراحة على قاعدة عدم اختصاص 

 .1958، اتفاقٌة نٌوٌورك 1923ذه االتفاقٌات ، بروتوكول جنٌؾ القاضً الوطنً فنجد من بٌن ه

         وال ٌشترط إلعمال مبدأ عدم اختصاص القضاء الوطنً بالمنازعات المتفق بشؤنها على التحكٌم  ،   

   أن تكون  إجراءات التحكٌم قد بدأت بالفعل واتصلت محكمة التحكٌم بالنازع، إذ أن هذه القاعدة تعد أثر 

ن آثار اتفاق التحكٌم ، وبالتالً تترتب على هذا االتفاق بمجرد إبرامه، أما فً حالة قٌام احد طرفً االتفاق م

باللجوء إلى القضاء الوطنً بالرؼم من وجود اتفاق التحكٌم ، فان على الطرؾ الثانً التمسك باتفاق التحكٌم 

وفً حالة عدم التمسك باتفاق التحكٌم أما القضاء  قبل الدخول أو البدء بالكالم أمام محكمة القضاء الوطنً ،

الوطنً قبل البدء فً الموضوع فان ذلك ٌعتبر تنازال منه عن اللجوء إلى  التحكم ، ومن ثم ٌكون من حق 

 المحكمة القضابٌة االستمرار والفصل فً النزاع . 

محكمة الوطنٌة فً الفصل فً والثابت أن المشرع الجزابري أقر بمبدأ األثر السلبً وهو عدم اختصاص ال

           من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة :            1045النزاع وٌتجسد ذلك فً نص المادة 

'ٌكون القاضً ؼٌر مختص إذا كانت الخصومة التحكٌمٌة قابمة، أو إذا تبٌن له وجود اتفاق تحكٌم على أن 

 (.1) تثار من احد األطراؾ'

ومجمل القول أنه ٌترتب على اتفاق التحكٌم كقاعدة عدم اختصاص القضاء الوطنً بنظر منازعات التً 

اتفق بشؤنها على اللجوء إلى التحكٌم وان معظم التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة قد نصت على عدم 

وء إلى التحكٌم سواء أكان اختصاص القضاء الوطنً بنظر المنازعات التً اتفق األطارؾ بشؤنها على اللج

النازع قد رفع إلٌه قبل البدء فً إجراءات التحكٌم أو بعد ذلك، ولم تشترط إلعمال هذه القاعدة سوى توافر 

شرطٌن: األول أن ٌتمسك المدعً علٌه بإتفق التحكٌم قبل الدخول فً الموضوع، والثانً أن ٌكون إتقان 

 .(2)سحب ذلك بالطبع على التحكٌم التحكٌم صحٌحا وقابما ومنتجا آلثاره، وٌن

----------------------------------- 

 2008فٌفري  25،المؤرخ فً 08/09رقم قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري،  -1

 .398، 395سراج حسٌن محمد ابو زٌد ، المرجع السابق، ص،ص  -2
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التً تحكم مسلك القضاء الوطنً فٌما ٌخص عدم اختصاصه فً  أن القاعدة العامةوالجدٌر بالذكر 

، أبرزها :            ترد علٌها قٌود واستثناءات، المنازعات الخاصة الدولٌة والمتفق بشؤنها على التحكٌم 

انعقاد االختصاص للمحاكم الوطنٌة بشؤن اتخاذ اإلجراءات الوطنٌة والتحفظٌة المتصلة بالمنازعات المتفق  -

وأخٌار  -تدخل القضاء الوطنً من أجل تكوٌن محكمة التحكٌم فً حالة تعذر تشكٌلها  -ؤنها على التحكٌم بش

الرقابة التً تباشر من قبل القضاء الوطنً على حكم التحكٌم سواء كانت هذه الرقابة من خالل طعن 

 بالبطالن على حكم التحكٌم، أو فً إطار دعوى األمر بالتنفٌذ.

مواد التشرٌع الجزابري نجد قد سار على نفس النهج الذي سار علٌه التشرٌع المصري  و بالرجوع إلى

دارٌة  والتً تنص أنه إلالمدنٌة وا اإلجراءاتمن قانون  1046ومختلؾ القوانٌن الحدٌثة ،  فجد فً المادة 

لم ٌنص اتفاق  "ٌمكن لمحكمة التحكٌم أن تؤمر بتدابٌر مإقتة أو تحفظٌة بناء على طلب أحد األطارؾ، ما

التحكٌم على خالؾ ذلك إذا لم ٌقم الطرؾ المعنً بتنفٌذ هذا التدبٌر إدارٌا، جاز لمحكمة التحكٌم أن تطلب 

 .تدخل القاضً المختص، وٌطبق فً هذا الشؤن قانون بلد القاضً "

لقضابٌة ٌلً: " إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة ا من نفس القانون ما 1048كما جاء فً نص المادة 

 ، جاز لمحكمة التحكٌم  أخرىفً حاالت  أو اإلجراءاتاو تمدٌد مهمة المحكمٌن أو تثبٌت  األدلةفً تقدٌم 

للطرؾ الذي ٌهمه التعجٌل بعد الترخٌص له من طرؾ محكمة  أو،  األخٌرةلألطراؾ باالتفاق مع هذه  أو

 (1)فً هذا الشؤن قانون بلد القاضً"التحكٌم ، أن ٌطلبوا بموجب عرٌضة تدخل القاضً المختص ، وٌطبق 
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 المطلب الثالث: الطبٌعة القانونٌة للتحكٌم التجاري الدولً وأسباب اللجوء إلٌه

األول: الطبٌعة القانونٌة للتحكٌم التجاري الدولً الفرع  

رؼم اتفاق الفقه على اعتبار نظام التحكٌم وسٌلة لحل النزاعات ، ٌحل فٌها قرار التحكٌم محل القرار 

القضابً فً تحقٌق الحماٌة للحق المتنازع علٌه، إال انه قد ثار الخالؾ وتباٌنت النظرٌات واآلراء حول 

به بحكم ، فهناك من رأى بؤنه ذو طبٌعة الطبٌعة القانونٌة للتحكٌم ، وذالك بسبب قٌام التحكٌم على عقد وانتها

تعاقدٌة  ، أما الرأي الثانً فٌرى انه دو طبٌعة قضابٌة ، لٌلٌه الرأي الثالث الذي ٌرى أن لتحكٌم طبٌعة 

مختلطة ، أما الرأي الرابع فٌعتقد أن التحكٌم  ٌمتاز بطبٌعة مستقلة ، ومن هنا اختلفت النظرٌات واآلراء 

ور عملٌة التحكٌم.الفقهٌة التً رافقت تط  

ٌرى أنصار هذه النظرٌة ان التحكٌم التجاري ذو طبٌعة  أوال: النظرٌة التعاقدٌة)الطبٌعة التعاقدٌة للتحكٌم(:

تعاقدٌة ولٌس قضابٌا بمعنى الكلمة ، وذالك راجع ألنه عقد رضابً ملزم لجانبٌن ، وان اتفاق التحكٌم من 

حكٌم برمتها ، وان حكم التحكٌم الدي ٌحتاج من وجهة نظر وجهة نظر هإالء الفقهاء ٌستؽرق عملٌة الت

(1)هإالء الفقهاء مجرد تحدٌد لمحتوى عقد بمعرفة ؼٌر المتعاقدٌن وهم هنا المحكمون.  

والمقصود هاهنا ان التحكٌم ٌقوم على توافق وتطابق إرادتً األفراد فً حل النزاع التجاري القابم بٌنهما 

ثالث أال وهو المحكم ، وأنهم ٌرتضون سلفا برأٌه الذي ٌنتهً بموجب بطرٌقة ودٌة ، عن طرٌق طرؾ 

حكم التحكٌم، كما أن التحكٌم لٌس قضابٌا وذالك  لكونه ٌحقق مصلح خاصة ، على ؼرار الحكم القضابً 

 الذي ٌحقق مصلحة عامة وهً تحقٌق العدالة.

الحرة لألطراؾ فً حل نزاعهم  وٌستند أنصار هذه النظرٌة على أن جوهر عملٌة التحكٌم هو اإلرادة

بطرٌقة ودٌة بعٌد عن القضاء، وبهذا فإنهم ٌخولون للمحكم صالحٌة الحكم فٌه بإرادتهم الحرة، والهدؾ من 

.(2) ذاك المراد تحقٌقه هو مصالح خاصة ألطراؾ التحكٌم  

 نقد النظرٌة العقدٌة:

بالػ أصحاب هذه النظرٌة فً التركٌز على دور الخصوم وإرادة األطراؾ، فمهمة التحكٌم لٌست  لقد 

 الكشؾ عن إرادة الخصوم، وإنما هً حل النزاع.

وإذا كان التحكٌم أساسه اإلرادة ، فان إلرادة الخصوم دور أٌضا فً رفع الدعوى أمام القضاء، فاحد أطراؾ 

إال بناء على طلب الخصوم وفً حدود طلباتهم ،أو ٌتفقان على النزول  مكالخصوم هو الدي ٌقٌمها ، وال ٌح

عن الخصومة أو إٌقافها ، وإذا كان التحكٌم ٌقوم على إرادة األطراؾ ، فانه ٌقوم أٌضا على إقرار المشرع 

(.3)لها  

----------------------------- 

29خالد عبد العظٌم ابوغاٌة، المرجع السابق، ص -1  

ناصر مجٌد،الطعن بالبطالن على أحكام التحكٌم التجاري الدولً، الطبعة االولى، مكتبة السنهوري،منشورات زٌن الحقوقٌة،  عباس -2

.66،ص2011بغداد، ،   

محمد بواط، التحكٌم فً حل النزاعات الدولٌة، مذكرة نٌل شهادة الماجستٌر فً القانون العام،جامعة حاسٌبة بن  -3

.27،ص2008بوعلً،الشلف،  
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 ثانٌا: النظرٌة القضائٌة )الطبٌعة القضائٌة للتحكٌم(:

ٌرى أصحاب هذه النظرٌة ما ٌلً: " إذا كان التحكٌم ٌبدأ بعقد فهو ٌنتهً بحكم، وادا  كان ٌخضع لقواعد 

القانون المدنً من حٌث انعقاده ، فانه ٌخضع لقواعد المرافعات من حٌث أثاره ونفاذه وإجراءاته، وإذا كان 

ا تبطل به العقود فان حكمه ٌطعن فٌه،فً كثٌر من التشرٌعات كما ٌطعن فً األحكام ، وٌنفذ كما ٌبطل بم

 تنفذ األحكام".

(1)اعتنق هذا االتجاه الفقه الفرنسً، واؼلب الفقه العربً، ومعظم التشرٌعات الحدٌثة.  

التعرؾ على طبٌعة التحكٌم ٌكون بتؽلب المعاٌٌر الموضوعٌة أو المادٌة، أي بتؽلب المهمة التً توكل إلى 

المحكم، والؽرض من هذا النظام، ففكرة المنازعة وكٌفٌة حلها هً التً تحدد طبٌعة العمل الذي ٌقوم به 

(2)المحكم باعتباره قاضٌا ٌختاره الخصوم إلرساء العدل بٌنهم   

نه بالنسبة لإلجراءات التً ٌجب إتباعها من قبل المحكم المكلؾ بحسم النزاع التً تتشابه إلى حد كبٌر كما ا

مع اإلجراءات المتخذة من قبل القاضً فً إصدار الحكم التً ٌتم فٌها مراعاة قانون المرافعات إال فً 

(.3)الحاالت التً الٌتم إخضاع التحكٌم فٌها إلى قواعد هذا القانون  

فة على ذالك فان ما ٌصدره المحكم فً المنازعة ٌعد حكم بمعناه الدقٌق وٌتمتع بكافة خصابص األحكام إضا

الصادرة عن القضاء ، فهو ٌحوز حجٌة األمر المقضً فٌه ،وٌستنفذ المحكم والٌته بشان النزاع بمجرد 

ٌة فالتحكٌم من وجهة نظر ٌختلؾ الحكم الصادر عن المحكم ، ومنه فإن التحكٌم ذو طبٌعة قضاب صدوره وال

هإالء قضاء إجباري ٌلزم الخصوم فً حال اتفاقهم على اللجوء إلى التحكٌم كوسٌلة لحل خالفاتهم ٌحل 

(.4)محل قضاء الدولة اإلجباري  

 نقد النظرٌة القضائٌة:

ر ٌرى بعض الفقهاء أن التحكٌم لٌس ذو طبٌعة قضابٌة وٌستندون فً ذالك على :انه بعض الحاالت ٌباش

بالدٌن القاضً وضٌفته وٌصدر أحكامه ، دون وجود نزاع بٌن األطراؾ كما فً حالة إقرار المدعى علٌه 

،كما أن هناك اختالؾ بٌن (5) ٌكفً وجود مصلحة ، بعكس التحكٌم الذي ٌتطلب دابما وجود نزاع ولكن

لحصانة ،كما أن له سلطة وا راألخٌر ٌتمتع بوظٌفة عامة وٌتمتع بالدوام واالستقرا والقاضً فذاالمحكم 

األمر واإلجبار وهو ما ال ٌتمتع به المحكم، كما أن التشبٌه بٌن نظام التحكٌم والقضاء رؼم ما ٌبدو علٌه من 

.(6)تقوٌة لمركز التحكٌم إال انه لٌس فً صالح التحكٌم ، الن التحكٌم اسبق وجودا من القضاء  

------------------- 

.18ٌم االختٌاري واإلجباري ، منشأة المعارف اإلسكندرٌة، بدون رقم الطبعة وسنة النشر، صأحمد ابو الوفا، التحك -1  

.81كمال ابراهٌم، المرجع السابق،ص -2  

.71عباس ناصر مجٌد ، المرج السابق،ص -3  

.19احمد ابو الوفا، المرجع السابق،ص-4  

.74قمر عبد الوهاب، المرجع السابق،ص-5  

شجراوي،وسلٌلة التحكٌم التجارٌة الدولٌة فً الدول العربٌة، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون اسعد عمر قاسم -6

.103،ص2014،ٌوسفبن خدة،كلٌة الحقوق1العام،جامعة  الجزائر   
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 ثالثا: النظرٌة المختلطة ) الطبٌعة المختلطة للتحكٌم(:

التقرٌب بٌن االتجاهٌن التعاقدي والقضابً ، وذهبوا ظهرت النظرٌة المختلطة إثر محاولة شراح القانون 

إلى أن التحكٌم ،لٌس اتفاقا محضا وال قضاءا محضا إنما ذو طبٌعة مختلطة بٌن النظرٌتٌن العقدٌة 

.(1)والقضابٌة  

وتظهر الصفة التعاقدٌة فً اختٌار الخصوم لقضاء التحكٌم كوسٌلة لفض منازعاتهم وإحجامهم عن التوجه 

.(2)لك اختٌارهم للقانون الواجب التطبٌق على اإلجراءات وعلى موضوع النزاع، كذ لدولةنحو قضاء ا  

ؼٌر أن التحكٌم ٌتؽٌر من طبٌعة تعاقدٌة إلى طبٌعة قضابٌة حال الحسم فً الموضوع وتنفٌذه لدى القضاء 

اصال زمنٌا عند طلب احد الخصوم ذلك ، وٌنقسم فقهاء هذه النظرٌة على بعضهم حٌث أنهم لم ٌحددوا ف

ٌفصل بٌن كل من الطبٌعة التعاقدٌة والطبٌعة القضابٌة ، فالبعض منهم ٌعتقد ببداٌة ممارسة المحكم لمهمته ، 

أو على األكثر بصدور حكمه ، والبعض األخر ال ٌعتد إال بالنقطة التً ٌنتهً عندها تمام التؤثٌر العقدي، 

(.3)وهً شمول حكم المحكم بؤمر التنفٌذ  

ٌة المختلطة للتحكٌم:نقد النظر  

إن هذه النظرٌة لم تسلم من النقد باعتبار أنها تبنت موقفا وسطا بٌن النظرٌتٌن السابقتٌن ووجهت لها بعض 

 االنتقادات منها:

انه رؼم قٌام هذه الطبٌعة للتحكٌم على أساس تحلٌل ووصؾ لما ٌإثر فً التحكٌم وهو أمر مهم جدا ، فان 

ال ٌقؾ عن القول بان التحكٌم ذو طبٌعة مختلطة أو خلٌط ؼٌر متجانس ، فمثل هذا التحلٌل القانونً ٌجب أن 

الوصؾ ٌعتبر بمثابة اعتراؾ بالعجز ومحاولة للهروب من مواجهة الحقٌقة بؤبعدها المتعددة، فالواجب فً 

دٌد دور كل مواجهة مثل هذه الحقابق المركبة هو محاولة تحلٌلها لردها إلى عناصرها الممٌزة ، ومحاولة تح

(.4)عنصر ومظاهره فً كل مرحلة من المراحل المختلفة  

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

.30خالد عبد العظٌم ابوغاٌة،المرجع السابق،ص-1  

.82كمال إبراهٌم ، المرجع السابق، ص-2  

72،73عباس ناصر مجٌد، المرجع السابق، ص ص، -3  

.37سابق، صاسعد عمر قاسم شعراوي، المرجع ال-4  
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 الفرع الثانً: أسباب اللجوء إلى التحكٌم:

إن التحكٌم بصفة عامة ، والتحكٌم التجاري بصفة خاصة ٌتمٌز بالعدٌد من المزاٌا التً تجعل منه مرجحا 

لدى أوساط التجارة الدولٌة كطرٌق بدٌل عن القضاء فً حل المنازعات التً تنشؤ بٌنهم، إضافة إلى النجاح 

عن عقود التجارة والعامل التجاري الذي ٌتعلق  ةققه هذا الطرٌق فً حل المشاكل الناشبالكبٌر الذي ح

 بالسرعة والتكلفة، فما هً مزاٌا وعٌوب التحكٌم التجاري الدولً؟

:أوال: ٌمكن أن نوجز مزاٌا التحكٌم التجاري الدولً فٌما ٌلً  

السرٌة: -1  

التً تقوم علٌها التنظٌمات الحدٌثة وتعنً أن تتم المرافعة  تعتبر العلنٌة فً أداء القضاء من المبادئ الهامة

.  لكن (1)فً جلسات علنٌة، ٌسمح فٌها بالحضور لكل شخص، ما لم تمس العلنٌة بالنظام العام واآلداب العامة

التحكٌم ٌحفظ أسرار الطرفٌن ، فال ٌطلع علٌها سوى المحكمون المختارون لنظر فً القضٌة، والمحامون 

المدافعون عن أطراؾ النزاع ، الن إخفاء نوع المعاملة بٌن الطرفٌن وحجم النزاع ، أو مقدار األموال التً 

ٌتعلق بها ، فٌه مصلحة ألطراؾ النزاع وسمعتهم التجارٌة، وعند نشر المبادئ القانونٌة المطبقة على 

أو قد تنشر أسمابهم بعد أخد  ؾاالمشكلة فً أحكام التحكٌم ٌراعى االقتصار على ذكرها، دون ذكر األطر

وهذا ما ال نجده فً القضاء العادي. (2)اإلذن منهم   

الحفاظ على استمرار العالقة بٌن الطرفٌن: -2  

هو اقرب للتفاهم بٌن الطرفٌن، وإنما  عنٌفا،لٌس طرٌقا هجومٌا  الطرفٌن فهوإن التحكٌم ٌحفظ العالقة بٌن 

وبعد الفصل فً الموضوع  بواسطتهم،المحكمٌن المختارٌن  لك بعرض نقاط الخالؾ على المحكم أووذ

                                                                                 (.3)تستمر ؼالبا العالقة بٌن الطرفٌن

لى أما القضاء العادي فانه فً ؼالبه ٌإجج الخصومة بٌن طرفً الدعوى ، كما انه ٌؽلب ادعاء طرؾ ع 

ؼرٌمٌن. ناألخر فٌنصر فٌ  

 

 

 

 

 

---------------------------- 

، والتً جاء فٌها:           2008فٌفري  25المؤرخ فً  08/09من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري، رقم  07المادة  -1

حرمة األسرة"." الجلسات علنٌة ، ما لم تمس العلنٌة بالنظام العام واآلداب العامة او      

.08،ص 1986محً الدٌن إسماعٌل علم الدٌن، منصة التحكٌم التجاري الدولً،الجزء األول ، دار النشر الزلبً للطباعة ، -2  

.42قمر عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -3  
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سرعة الفصل فً القضاٌا: -3  

فالمحكمٌن ٌكرسون جل وقتهم للفصل فً النزاع الماثل أمامهم ، كما أن إجراءات الفصل فً األخٌر ،      

إنما تكون أكثر تبسٌطا من تلك المتبعة أمام القضاء الوطنً، األمر الذي ٌإدي فً النهاٌة إلى الحصول على 

انونٌة التً تنظم التحكٌم التجاري الدولً، عدالة خاصة وسرٌعة قدر اإلمكان. والثابت أن العدٌد من النظم الق

إنما تحرص على وجوب حسم النزاع المعنً فً فترة زمنٌة قصٌرة، بحٌث ال تتعدى ثالثة أشهر من تارٌخ 

توقٌع الحضور على وثابق التحكٌم. وفً الحاالت التً ٌحدث فٌها ثمة تؤخٌر فً انجاز المهمة التحكٌمٌة ، 

نفسهم ولٌس المحكمٌن ، علما بؤنه ال توجد فً النظام القانونً للتحكٌم أٌة  فان مرجع ذلك ٌكون الخصوم أ

قواعد تجٌز للمحكمٌن توقٌع الجزاءات المناسبة على الخصوم، حال تخلفهم عن الحضور أو تقاعسهم فً 

 تقدٌم أدلة اإلثبات المعٌنة ،وذلك خالؾ الحال بالنسبة للمحاكم ،حٌث ٌستطٌع القضاة توقٌع الجزاءات

لك إعماال للقانون، والذي ٌمكن م فً تسٌر الخصومة القضابٌة ، وذالمناسبة على الخصوم ، حال تباطبه

(.1)هإالء القضاة من توقٌع جزاءات معٌنة  

حٌاد وعدالة التحكٌم: -4  

عن أي جهة رسمٌة كما انه ال ٌخضع إال للقانون الذي ٌختاره  لٌمتاز التحكٌم التجاري الدولً باالستقال

اؾ النزاع، والهدؾ من التحكٌم هو ذاته الهدؾ من القضاء وهو تحقٌق العدالة ، إال أن المحكم له مٌزة أطر

تمٌزه عن القاضً فً كونه ٌمتلك حرٌة اكبر من حٌث تطبٌق القانون على موضوع النزاع ، أما القاضً 

(.2)فهو ملزم بتطبٌق القانون الوطنً دون سواه   

ع مجاله هو مثابة رد فعل مضاد لحرفٌة قانون القضاء، وٌعبر عن رؼبة كما أن تطور التحكٌم واتسا

أطراؾ المنازعة فً التخلص منه، كً تحل منازعاتهم طبقا لمبادئ أكثر رحابة من تلك التً ٌتضمنها 

(.3)القانون الوضعً  

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------- 

امراده(،منشأة المعارف، االسكندرٌة، بدون تارٌخ -دولً)مزاٌاههشام خالد ، جدوى اللجوء الى التحكٌم التجاري ال -1

.33،43،ص ص2007الطبعة،  

.49،50المرجع نفسه،ص ص-2  

أشرف عبد العلٌم الرفاعً ، إتفاق التحكٌم والمشكالت العلمٌة والقانونٌة فً العالقات الخاصة الدولٌة ، دار الفكر الجامعً، -3

.48،ص2006اإلسكندرٌة ، مصر،   
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اءة المحكمٌن:كف -5  

إن نزاعات التجارة الدولٌة ، ونظرا ألهمٌتها، تحتم أن ٌنظر فٌها أشخاص على درجة عالٌة من الكفاءة 

العلمٌة والعملٌة وهو ما ٌتوفر فً المحكمٌن حتى أن القضاة ؼالبا ما ٌلجإن إلى هإالء الخبراء لتوضٌح 

  .(1)المسابل الفنٌة الؽامضة

النزاعات تحت مظلة هٌبات تحكٌم متخصصة كالمنازعات البحرٌة ، وأخرى كما أنهم ٌنظرون فً هذه 

متخصصة فً حل المنازعات المتصلة بالمواصفات المتصلة ببعض البضابع والسلع ووجود قضاء 

(.2)متخصص فً المنازعات المتصلة بهذه المسابل من شؤنه أن ٌحقق العدالة التً ٌرؼب فٌها الخصوم  

القانون المطبق على النزاع:حرٌة اختٌار  -6  

إن المحكم ٌتمتع بحرٌة كبٌرة فً تحدٌد القانون الذي ٌطبق على موضوع النزاع بل وعلى اإلجراءات فال 

ٌتقٌد إال بالضمانات األساسٌة للتقاضً، وبالقواعد اآلمرة فً الدولة التً ٌجري فٌها التحكٌم، وإذا لم ٌقٌد 

لٌطبق على  نزاعهم فانه ٌستطٌع أن ٌختار القانون األنسب لحكم هذه  األطراؾ المحكم بقواعد قانون معٌنة

وللطرفٌن فً  (3)القضٌة بل وصل األمر حتى تطبٌق أعراؾ التجارة الدولٌة التً ال تخص دولة معٌنة 

التحكٌم أن ٌتفقا على تخوٌل هٌبة التحكٌم فً الفصل فً النزاع وفقا لقواعد العدل واإلنصاؾ وعندبذ ال 

(.4)المحكمة التحكٌمٌة بتطبٌق القانون بل تفصل فً النزاع وفقا لما تراه مححقا للعدالة تلتزم  

التحكٌم ٌقوم على مبدأ سلطان اإلرادة: -7  

إن التحكٌم ٌقوم أساسا على اإلرادة الحرة لألطراؾ التً تحكم كافة جوانب اتفاق التحكٌم،وبالتالً فهو 

، وتتجلى إرادة األطراؾ أٌضا فً حرٌة  (5)رضا كافة األطراؾ وسٌلة رضابٌة اختٌارٌة ال ٌنعقد إال ب

(.6)اختٌار نوع التحكٌم مإسسٌا كان أو حرا وكذا مكان انعقاد التحكٌم وزمانه والقانون الذي ٌحكمه  

  

 

 

 

 

-------------------------------- 

48عباس ناصر مجٌد، المرجع السابق،ص -1  

.29السابق،صحفٌظة السٌد حداد، المرجع  -2  

11-10محً الدٌن اسماعٌل علم الدٌن،المرجع السابق،ص ص -3  

.42قمر عبد الوهاب ، المرجع السابق،ص -4  

.37المرجع السابق ص -5  

.28حفٌظة السٌد حداد ، المرجع السابق،ص -6  
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 ثانٌا: عٌوب التحكٌم

:االتًتتمثل أهم عٌوب التحكٌم فً   

قدمة اقتصادٌاالتحكٌم آلٌة من آلٌات الدول المت -1  

حٌث أن الدول المتقدمة اقتصادٌا تعتمد على التحكٌم وتعده آلٌة من آلٌاتها لضمان رٌادتها،  فالتحكٌم مقصود 

به أساسا منع القضاء الوطنً فً الدول النامٌة من النظر فً منازعات عقود التنمٌة االقتصادٌة وحتى ال 

ً تمثل طرفا هاما فً هذه العقود لتطبٌق القوانٌن ٌتعرض المستثمر األجنبً والشركات العمالقة الت

، وكذا فرض شروط مجحفة بحقوق األطراؾ الضعٌفة حٌث ٌتولى الطرؾ القوي إمالء شروطه  (1)الوطنٌة

على الطرؾ الضعٌؾ الذي ال ٌملك عادة سوى االدعان ، وكذا فرض تطبٌق القواعد القانونٌة التً ٌراها 

قدمة اقتصادٌا فً صٌاؼتها. هو ، والتً تساهم الدول المت  

كثرة المصارٌف -2  

أما من ناحٌة الكلفة التً ٌتحملها المتنازعون فً لجوبهم إلى التحكٌم فهً تشكل عٌبا أخر ٌإخذ على 

التحكٌم، فالمحكمون ٌتقاضون أتعابا لقاء قٌامهم بالمهمة التحكٌمٌة الموكلة إلٌهم، وأصبحت الٌوم تشكل 

أن مراكز التحكٌم المحلٌة والدولٌة تضع ؼالبا جدول بؤتعاب المحكمٌن . فالتحكٌم  أرقاما خٌالٌة مع العلم

ٌكلؾ المتقاضٌن أكثر من القضاء الرسمً، حٌث تدفع الدولة مرتبات القضاة، وال ٌدفع من ٌرفع الدعوى 

متهم سوى الرسوم المقررة ، بٌنما فً التحكٌم ٌدفع الخصوم أتعاب المحكمٌن ومصارٌؾ انتقالهم وإقا

باإلضافة إلى الرسوم المطلوبة لمراكز التحكٌم، خصوصا عندما ٌتم التحكٌم عن طرٌق مإسسة تدٌره 

وتشرؾ علٌه، فمن المعروؾ أن نظام التحكٌم النظامً أو المإسساتً ٌتطلب تكالٌؾ باهظة نظرا لما 

(.1)تفرضه هذه المإسسات لقاء إدارتها لعملٌة التحكٌم  

كٌمعدم تنفٌذ حكم التح  -3  

ال تظهر هذه المشكلة فً حالة صدور التحكٌم وتنفٌذه طوعا من قبل أطرافه ، إال انه قد ٌصطدم حكم 

التحكٌم أحٌانا بعدم تنفٌذه ، وتعد هذه من أكثر المشاكل التً تواجه حكم التحكٌم ، فالطرؾ الذي كسب 

كم التحكٌم ، وهذا ٌعنً عودة الدعوى ال ٌعنٌه كسبها بقدر ما ٌعنٌه الحصول على حقه عن طرٌق تنفٌذ ح

 أطراؾ النزاع إلى القضاء من اجل الحصول على الصٌؽة التنفٌذٌة .

وعلى هذا األساس ٌمكن القول بان عٌوب نظام التحكٌم قلٌلة مقارنة بمزاٌاه،  إذ ٌمكن التؽلب علٌها عن 

نونٌة.     طرٌق وضع الحلول المناسبة لها وذلك بإبرام اتفاق التحكٌم بطرٌقة سلٌمة وقا  

 

 

 

----------------------------- 

عالء ابرٌان ، الوسائل البدٌلة لحل المنازعات التجارٌة )دراسة مقارنة( ، الطبعة األولى  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت  -1

.55،ص2008،  
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 المبحث الثانً : الطابع الدولٌة والتجاري للتحكٌم وأنواعه.

كانت الفكرة السابدة فً الفقه تذهب إلى عدم التفرقة بٌن التحكٌم األجنبً، كما هو الحال فً عدم التفرقة بٌن 

وأن حكم التحكٌم ٌصدر من  األفراد إرادةالعقود الوطنٌة والعقود األجنبٌة، وبما أن التحكٌم ٌستند إلى 

نازعة، وبما أن التحكٌم ال ٌعتبر عمال من األطارؾ المت إرادةأشخاص ٌعٌنون بموجب إتفاق أي ٌستند إلى 

ٌكون وصفه  إنماأعمال السلطة فهو ؼٌر مرتبط بدولة معٌنة، وبالتالً فال ٌمكن إسباغ جنسٌة معٌنة علٌه و 

األشخاص وبسماح  إرادةمحاٌدا و ال ٌوصؾ بصفة الوطنٌة أو األجنبٌة. ٌالحظ رؼم أن التحكٌم ٌقوم على 

قضابٌا مستقال عن  فً الوقت الحاضر، ٌذهب إلى اعتبار التحكٌم عمال الراجح الرأيمن القانون، إال أن 

فٌه سمات العقد وسمات العمل  القضاء الذي تمارسه الدولة وهناك أري آخر ٌعتبر التحكٌم ذا طبٌعة مختلطة

 القضابً أما الفقه والقضاء والنصوص الدولٌة تذهب فً الوقت الحاضر إلى استعمال مصطلح التحكٌم

 (.1)الوطنً والتحكٌم األجنبً والتحكٌم الدولً والتحكٌم شبه الدولً 

 

 المطلب األول: الطابع الدولً والتجاري للتحكٌم

إن الوقوؾ على دولٌة التحكٌم من المسابل الشابكة والتً أثارت جدال فقهٌا ترددت أصدابه فً أحكام 

حدا للجدل  ة والتشرٌعات الوطنٌة من أجل وضعالقضاء وكذا أحكام التحكٌم ومنه حرصت المعاهدات الدولٌ

المثار بشان هذه المسالة،حٌث ظهرت عدة معاٌٌر لتحدٌد دولٌة التحكٌم و التً سنتطرق إلٌها من خالل 

 ثالث فروع فً هذا المطلب كما سٌؤتً :

 

 الفرع األول: الطابع الدولً للتحكٌم

التً تطورت عبر الزمن والتً سنتناول من خالل  لقد ظهرت عدة معاٌٌر لتحدٌد الطاع الدولً للتحكٌم و

 هذا الفرع مبرزٌن مواقؾ االتفاقٌات الدولٌة وكذا التشرٌعات الوطنٌة من بٌنها موقؾ المشرع الجزابري.

 

 أوال: المعٌار القانونً

الدولً ٌعتبر القانون النموذجً للتحكٌم التجاري الدولً الذي وضعته لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 

 (.2) من القوانٌن التً تبنت المعٌار القانونً كؤساس لتدول التحكٌم 1985سنة   بصٌؽته التً اعتمدتها اللجنة

 

 

------------------------------------ 

.97فوزي محمد سامً، المرجع السابق، ص -1  

.96حفٌظة السٌد حداد، المرجع السابق، ص -2  
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 ٌلً: ما وٌكون التحكٌم دولٌا إذ توفر

 إذا كان مقرا عمل طرفً اتفاق التحكٌم، وقت عقد ذلك االتفاق واقعٌن فً دولتٌن مختلفتٌن. -

 إذا كان أحد األماكن التالٌة واقعا خارج الدولة التً ٌقع فٌها مقر عمل الطرفٌن: -

 أ( مكان التحكٌم إذا كان محددا فً اتفاق التحكٌم .                  

مكان ٌنفذ فٌه جزء هام من االلتزامات الناشبة عن العالقات التجارٌة،                                       ب( أي

 أو المكان الذي ٌكون لموضوع النازع أوثق الصلة به.

 إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكٌم متعلق بؤكثر من دولة واحدة. -

 ن النموذجً حدد المجاالت التً ٌعد فٌها التحكٌم دولٌا وهً كالتالً :وٌتضح مما تقدم أن القانو

: مقرا عمل طرفً التحكٌم واقعا فً دولتٌن مختلفتٌن فإذا كان مقرا عمل الحالة األولى                   

ثر من التحكٌم فً دولة واحدة ٌعد التحكٌم وطنٌا ال ٌخضع للقانون النموذجً ، أما فً حالة وجود أك طرفً

مقر عمل لطرفً التحكٌم فتكون العبرة هنا بمقر العمل األوثق صلة باتفاق التحكٌم أي بالمركز األكثر 

لم ٌكن ألحد مراكز التحكٌم مركز ألعمال فالعبرة بمحل إقامته  وإذاارتباطا بموضوع اتفاق التحكٌم ، 

 المعتاد.

التالٌة واقعا خارج الدولة التً ٌقع فٌها مقر عمل : إذا كان أحد األماكن الحالة الثانٌة                 

أي مكان ٌنفذ فٌه جزء هام من  -الطرفٌن: مكان التحكٌم إذا كان محددا فً اتفاق التحكٌم أو طبقا له 

 االلتزامات الناشبة عن العالقة التجارٌة. أو المكان الذي ٌكون لموضوع النازع أوثق الصلة به.

فقرة  01إذ تنص المادة  األطراؾ إرادة إلىوالمتعلقة بدولٌة التحكٌم استنادا  الثالثة: الحالة                   

من دولة  بؤكثراتفق الطرفان صراحة على ان موضوع اتفاق التحكٌم متعلق  إذاالتحكٌم ٌعد دولٌا  أن 03

 واحدة.

ٌتعلق بؤكثر من دولة لخلع أن إطالق العنان إلرادة األطارؾ فً االتفاق على أن موضوع اتفاق التحكٌم 

الدولٌة علٌه مسالة ال تخلو من االنتفاء ذلك أن هذه اإلرادة تستطٌع أن تحول التحكٌم الداخلً إلى تحكٌم 

دولً، وهو أمر ال ٌجوز تركه إلرادة األطارؾ لما قد ٌترتب علٌه من تهرب   و إفالت األفراد من القواعد 

الحل الذي ٌتبناه القانون النموذجً للتحكٌم هدفه أساسا توسٌع نطاق  اآلمرة الواردة فً شان التحكٌم، وهذا

تطبٌق القانون على أكبر عدد من الحاالت فانه لم ٌكن ٌهدؾ إلى وضع معٌار موضوعً لدولٌة التحكٌم، 

كما نجد فً الحالة األخٌرة جعل تدوٌل التحكٌم ٌستند على معٌار إرادي خالص ولعل هذا ما جعل ودفع 

 (.1) ووصفها أحٌانا بؤنها وهمٌة أو دولٌة مجاملة  لى فقد دولٌة التحكٌم فً القانون النموذجًالبعض إ

 

-------------------------------------------- 

.100فوزي محمد سامً، المرجع السابق، ص -1  
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 ثانٌا: المعٌار االقتصادي

ٌعتبر التحكٌم دولٌا فً ظل هذا المعٌار والذي ٌفً بؤنه إذا كان العقد ٌتصل بمصالح التجارة الدولٌة، كما أن 

لمصطلح التجارة الدولٌة لتعرٌؾ والفضل ال ٌرجع لمحكمة النقض الفرنسٌة فً تدشٌن المعٌار االقتصادي 

لتجارة الدولٌة حٌث أشارة على حٌث حرصت فً العدٌد من أحكامها على إبراز ما المقصود بمصالح ا

ضرورة أن ٌكون العقد منطوٌا على رابطة تتجاوز االقتصاد الداخلً لدولة معٌنة، فلكً ٌكون العقد دولٌا 

ٌنبؽً أن ٌإدي العقد إلى حركة مد وجزر عبر الحدود مثال استٌراد بضابع من الخارج أو تصدٌر منتجات 

، تب علٌه حركة ذهاب وإٌاب البضابع واألموال عبر الحدود وطنٌة إلى دولة أجنبٌة أو بصفة عامة ٌتر

فالمعٌار االقتصادي ٌعد المعٌار الحدٌث لدولٌة التحكٌم فً الفقه الحدٌث والذي أخذ به القضاء الفرنسً وهذا 

المعٌار ٌتعلق بطبٌعة النازع ومن ثم ٌكون إضفاء الصفة الدولٌة على التحكٌم مستندا إلى الطبٌعة الدولٌة 

 (.1)ذلك النازع، حٌث اخذ القانون الفرنسً للمرافعات بالمعٌار االقتصادي فً نطاق التجارة الدولٌةل

المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة  09-08أما المشرع الجزابري فقد تطرق الى دولٌة التحكٌم بموجب رقم

ون ، التحكٌم الذي ٌخص " ٌعد التحكٌم دولٌا بمفهوم هذا القان 1039واإلدارٌة ، بموجب نص المادة 

 (.3)النزاعات المتعلقة بالمصالح االقتصادٌة لدولتٌن على األقل"

وبهذا ٌكون المشرع قد عرؾ الطابع الدولً للتحكٌم على أساس طبٌعة النازع، أي لكً ٌكون التحكٌم دولٌا 

ق بعملٌة اقتصادٌة تمس ٌجب أن ٌتعلق بنازع دولً والنازع الدولً بمفهوم هذا القانون هو النازع الذي ٌتعل

اقتصاد أكثر من دولة، و المالحظ من هذا التعرٌؾ أن المشرع قد تخلى عن المعٌار القانونً وبالتالً وسع 

من مفهوم دولٌة التحكٌم، ولعل السبب فً ذلك ٌعود إلى عدم حرمان المإسسات المقٌمة بالجزابر من اللجوء 

ٌة تتعدى الحدود الوطنٌةإلى التحكٌم إذا كانت تقوم بعملٌات اقتصاد  

فالمشرع الجزابري اعتمد معٌار أوسع وهو المصالح االقتصادٌة لدولتٌن، وما ٌعنٌه المشرع هنا لٌس ما 

حسب نص  انصرؾ إلٌه البعض من أن االتفاقٌة تعنً دولتٌن مباشرة ولكن ما تعنٌه هو اقتصادها ككل،

(.4) الفرنسًمن هذا القانون وهو ما ٌقارب التشرٌع  1039المادة   

 

 

 

 

------------------------------------- 

.101-100حفٌظة السٌد الحداد، المرجع السابق،ص ص  -1  

.2008فٌفري  25،المؤرخ فً 08/09رقم قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري،  -3  

.97احمد بوخالل، المرجع السابق ،  -4  
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 ثالثا: المعٌار المزدوج

، تعرؾ ما هو  1961االتفاقٌة األوروبٌة المنظمة للتحكٌم التجاري الدولً والموقعة فً جنٌؾ عام نجد 

مقصود بالتحكٌم الدولً ، لم تكتفً هذه المعاهدة باالرتكاز على المعٌار االقتصادي وحده بل أضافت إلٌه 

إقامة معتادة أو مركز  العنصر القانونً المنصب على ضرورة أن ٌكون لألطراؾ فً اتفاق التحكٌم محل

من القوانٌن  1994سنة  27إدارة فً دولتٌن مختلفتٌن، حٌث ٌعتبر القانون المصري الجدٌد للتحكٌم  رقم 

 التً تتبنى المعٌار المزدوج إلضفاء الدولٌة على التحكٌم

 ار القانونً .أما المشرع الجزابري ٌؤخذ فً تحدٌده لدولٌة التحكٌم بالمعٌارٌن المعٌار االقتصادي والمعٌ

 

 الفرع الثانً: الطابع التجاري للتحكٌم

نشٌر فٌما ٌتعلق بهذا النعت ، عند الحدٌث عن التحكٌم التجاري الدولً ، إلى انه نعت ال ٌقتصر على 

المسابل التجارٌة العادٌة كما هً مبنٌة فً القوانٌن التجارٌة العادٌة بل ٌؤخذ مفهوما موسعا ٌشمل كل 

طابع االقتصادي ، و لتوضٌح هذا نعتمد على ما جاء فً القانون النموذجً للجة األمم العملٌات ذات ال

المتحدة للقانون التجاري الدولً ، إذ نجد أن المادة األولى منه ،تحتوي فً هامش خاص ،تعرٌفا واسعا 

العالقات التجارٌة التعاقدٌة و ؼٌر التعاقدٌة دون االقتصار علٌها لتشمل كل معاملة  للمعنى " بحٌث ٌشمل

   تجارٌة متعلقة بتورٌد أو تبادل البضابع و الخدمات ،وكذا اتفاقات التوزٌع و التمثٌل التجاري و التحصٌل 

ٌة و األعمال الهندسٌة ) أو شراء أو خصم الدٌون( و اعتماد التؤجٌر ،وتشٌٌد المصانع و الخدمات االستشار

و التراخٌص و االستثمارات و التموٌل و المعامالت المصرفٌة و التامٌن و اتفاقات االستؽالل أو االمتٌازات 

و المشروعات المشتركة و أشكال التعاون الصناعً و التجاري األخرى ونقل البضابع و المسافرٌن جوا أو 

(.1) برا أو بالسكة الحدٌدٌة وبالطرق  

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

.223،224قاصدي عبد العزٌز ،المرجع السابق ،ص ص -1  
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 المطلب الثانً: أنواع التحكٌم التجاري الدولً

تبعا للمعٌار  عت الدولٌة والداخلٌة تعددت أنواعه وذلكازساع نطاق التحكٌم كوسٌلة لفض الننظار الت

 والتً سنتطرق إلٌها من خالل ما سٌؤتً:المعتمد فً التفرٌق بٌنهما، 

 من حٌث طبٌعة التحكٌم األول:الفرع 

 :تحكٌم الداخلًالتحكٌم الدولً و ال

إن للتفرقة بٌن التحكٌم الدولً والتحكٌم الداخلً أهمٌة قصوى، إذ المتفق علٌه أن التحكٌم التجاري الدولً 

الدولً الخاص المتعلقة بتحدٌد القانون الواجب هو وحده الذي ٌثٌر المشاكل المعروفة فً إطار القانون 

التطبٌق على اتفاق التحكٌم ذاته وعلى إجراءاته وكذا موضوع المنازعة كما أن لهذه التفرقة آثار أخرى 

تتعلق بالمواد المادٌة ذات الطبٌعة الخاصة والتً ٌنحصر مجال أعمالها على التحكٌم التجاري الدولً دون 

لك أهمٌتها بخصوص الرقابة التً ٌمارسها قضاء الدولة على حكم التحكٌم حٌث الداخلً ،كما تظهر كذ

 تختلؾ األنظمة القانونٌة بشان هذه الرقابة من زاوٌتٌن

الزاوٌة األولى تتعلق بنطاق الرقابة ، فبعض األنظمة ال تهتم بالرقابة على أحكام التحكٌم ذات العنصر  -    

تتعلق بنوع الرقابة حٌث تسمح  أما الزاوٌة الثانٌةعنصر الوطنً، األجنبً عكس أحكام التحكٌم ذات ال

الخاصة  بعض األنظمة القانونٌة بإمكانٌة الرجوع على حكم التحكٌم الداخلً بؤوجه رجوع تختلؾ عن تلك

بؤحكام التحكٌم الدولٌة ومن ناحٌة أخرى كقاعدة عامة ال تستفٌد أحكام التحكٌم الوطنٌة من  المعاهدات 

(.1)ً ة المنظمة لمسالة االعتراؾ بتنفٌذ األحكام األجنبالدولٌ  

جنسٌة  كما أنفالتحكٌم ٌكون دولٌا لمجرد تعلق الرابطة القانونٌة محل النزاع بالتجارة الدولٌة 

 األوربٌةوقد أخذت بهذا بمعٌار مصالح التجارة الدولٌة وذلك من خالل اتفاقٌة شؤن، األطراؾ لٌست ذات 

 منها. فً المادة األولى  1961خاصة بالتحكٌم الدولً لعام 

 (.2)والمتعلق بتسوٌة النزاعات الخاصة باالستشارات ذات الطبٌعة الدولٌة 1965وكذلك اتفاقٌة واشنطن لعام 

وبمفهوم المخالفة ٌمكن القول بؤن التحكٌم الداخلً هو الذي ال ٌتعلق بمصالح دولة معٌنة سواء من حٌث 

الفرٌقٌن أو مركز عملهما أو مكان إبرام العقد وتنفٌذه وحدوث آثاره أو قانون المطبق علٌه أي أنه مواطن 

ٌتعلق بعالقة وطنٌة فقد أجاز المشرع جزابري اللجوء إلى التحكٌم فً كل حق ٌملك صاحبه مطلق 

م ............ " ٌجوز لكل شخص اللجوء إلى التحكٌ 1006 التصرؾ فٌه باستثناء ما ورد حصر فً المادة

 ال ٌجوز التحكٌم فً المسابل المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص أو أهلٌتهم...."

 

---------------------------------- 

،  2008عالء ابارٌان، الوسائل الودٌة لحل النزاعات التجارٌة " دراسة مقارنة" ، الطبعة االولى ، منشورات الحلبً الحقوقٌة،  -1

.28ص  

فوزي محمد سامً، التحكٌم التجاري الدولً دراسة مقارنة ألحكام التحكٌم التجاري الدولً ، الطبعة االولى ، دار الثقافة للنشر  -2

.98، ص 2008والتوزٌع ، األردن ،   
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  : من حٌث التنظٌم:الفرع الثانً

 وٌنقسم التحكٌم من حٌث مدى وجود مإسسة تدٌره إلى تحكٌم حر ومإسساتً.

النزاع الحر هو الذي ٌتم تحت إدارة وإشراؾ أطراؾ النزاع ، فٌتم اختٌار المحكم أو  التحكٌم الحر:-أ

محكٌن من طرفهم وٌتولون فً الوقت نفسه تحدٌد اإلجراءات والقواعد تطبق فٌه دون إشراؾ من مإسسة 

ٌم لقواعد ٌونسترال تحكٌم وؼالبا ما ٌخضع إشراؾ مإسسة تحكٌم وؼالبا ما ٌخضع هذا النوع من التحك

 (.1) للتحكٌم

 ٌتم تحت إشراؾ مإسسة دولٌة مختصة بالتحكٌمالتحكٌم مؤسساتً: -ب

وتقتصر مهمتها على وضع قوابم بؤسماء المحكمٌن، لكً ٌتولى المتنازعون بؤنفسهم اختٌار من ٌرٌدون 

بارٌس ومركز تحكٌم  القٌام بالمهمة وتوجد حالٌا عدة مإسسات وهٌبات تحكٌم كمركز تحكٌم ؼرفة تجارة

 (.2)مجلس التعاون الخلٌجً

 الفرع الثالث: التحكٌم العادي أو المطلق

التحكٌم العادي: وهو مدى تقٌد المحكم بالقواعد القانونٌة، فعندما ٌكون المحكم ملزما بحسم النزاع  - 

 وفقا لقواعد القانون فإن التحكٌم ٌكون عادٌا وٌعرؾ التحكٌم بالقانون أٌضا.

حكٌم المطلق: أما عندما ٌعفى المحكم من تطبٌق هذه القواعد وٌحكم بمقتضى قواعد العدالة الت -

 واإلنصاؾ، فإن التحكٌم ٌكون مطلقا وهو ما ٌعرؾ أٌضا بالتحكٌم بالصلح فً بعض البلدان العربٌة.

 واألصل هو التحكٌم العادي أما التحكٌم المطلق فهو استثناء -

 من حٌث االتفاق ذاته :الفرع الرابع 

 إلى: مٌنقسو 

تحكٌم منصوص علٌه فٌما ٌسمى بشرط التحكٌم: وٌقصد به الشرط الذي ٌرد فً العقد بإحالة   -

المنازعات المستقبلة وهو الؽالب فً الحٌاة العملٌة كما ال ٌمنع أن ٌرد شرط التحكٌم فً اتفاق مستقل أو 

ً من شرط التحكٌم، وعقد آخر خاص بتسوٌة المنازعات عن بعد العقد األصلً مثال العقد األصلً الخال

 طرٌق التحكٌم

تحكٌم ؼٌر منصوص علٌه فٌما ٌسمى بمشارطة التحكٌم: وٌقصد به االتفاق الذي ٌبرمه طرفا العقد   -

هو األول ٌتعلق بنزاع مستقبلً ؼٌر  األمرٌناألصلً بعد وقوع النزاع الخاص بذبك العقد، والفرق بٌن 

 .الثانً ٌتعلق بنزاع وقع فعال وأصبح محددا واضحامحدد أما 

------------------------------- 

التحكٌم التجاري الدولً والقوانٌن واالتفاقٌات المنظمة للتحكٌم عربٌا وعالمٌا ، الطبعة األولى ، مكتبة  تمحمد شهاب، أساسٌا -1

.16، ص 2009الوفاء القانونٌة،   

.92، 90السٌد الحداد، المرجع السابق، ص ص حفٌظة -2  
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 الفصل الثانً

 إجراءات سٌر دعوى التحكٌم التجاري الدولً

 

إجراءاتها منذ بداٌتها إلى نهاٌتها  إلى، التطرق التجاري الدولً تقتضً دراسة خصومة التحكٌم             

 مع الوقوؾ على الخصوصٌات التً ٌتمٌز بها التحكٌم عن القضاء العادي.

 القانون النموذجً للتحكٌم التجاري الدولً للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولًإذ تضمن 

 (1985ران/ ٌونٌو حزٌ 21)بصٌغته التً اعتمدتها لجنة األمم المتحدة للقانون الدولً فً 

 كما ٌلً:  إجراءات سٌر التحكٌمإلى  –الخامس  هفصلفً 

 : (18المادة ) ٌنالمساواة فً المعاملة بٌن الطرف

 ٌجب أن ٌعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهٌؤ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضٌته.

 : (19تحدٌد قواعد اإلجراءات المادة )

                  مع مراعاة أحكام هذا القانون، ٌكون للطرفٌن حرٌة االتفاق على اإلجراءات التً ٌتعٌن على هٌبة   -1

 لدى السٌر فً التحكٌم. إتباعهاالتحكٌم 

أن تسٌر فً التحكٌم  نفإن لم ٌكن ثمة مثل هذا االتفاق، كان لهٌبة التحكٌم، مع مراعاة أحكام هذا القانو -2

بالكٌفٌة التً تراها مناسبة. وتشمل السلطة المخولة لهٌبة التحكٌم سلطة تقرٌر جواز قبول األدلة المقدمة 

 وصلتها بالموضوع وجدواها وأهمٌتها.

 : (20مكان التحكٌم المادة )

حكٌم تعٌٌن هذا المكان، للطرفٌن حرٌة االتفاق على مكان التحكٌم. فإن لم ٌتفقا على ذلك تولت هٌبة الت -1

 على أن تإخذ فً االعتبار ظروؾ القضٌة، بما فً ذلك راحة الطرفٌن.

من هذه المادة ٌجوز لهٌبة التحكٌم أن تجتمع فً أي مكان تراه مناسباً  1استثناء من أحكام الفقرة  -2

ة البضابع أو ؼٌرها من للمداولة بٌن أعضابها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفً النزاع أو لمعاٌن

 الممتلكات أو لفحص المستندات، ما لم ٌتفق الطرفان على خالؾ ذلك.

 :(21بدء إجراءات التحكٌم المادة )

تبدأ إجراءات التحكٌم فً نزاع ما فً الٌوم الذي ٌتسلم فٌه المدعى علٌه طلباً بإحالة ذلك النزاع إلى التحكٌم، 

 ما لم ٌتفق الطرفان على خالؾ ذلك.

----------------------- 
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 : (22اللغة المادة )

ذلك، للطرفٌن حرٌة االتفاق على اللؽة أو اللؽات التً تستخدم فً إجراءات التحكٌم، فإن لم ٌتفقا على  -1

بادرت هٌبة التحكٌم إلى تعٌٌن اللؽة أو اللؽات التً تستخدم فً هذه اإلجراءات، وٌسري هذا االتفاق أو 

التعٌٌن على أي بٌان مكتوب ٌقدمه أي من الطرفٌن، وأي مرافعة شفوٌة، وأي قرار تحكٌم أو قرار أو أي 

 بالغ آخر ٌصدر من هٌبة التحكٌم، ما لم ٌنص االتفاق على ؼٌر ذلك.

لهٌبة التحكٌم أن تؤمر بؤن برفق بؤي دلٌل مستندي ترجمته إلى اللؽة أو اللؽات التً اتفق علٌها الطرفان -2

 .أو عٌنتها هٌبة التحكٌم

 : (23بٌان الدعوى وبٌان الدفاع المادة )

مإٌدة على المدعى أن ٌبٌن، خالل المدة التً ٌتفق علٌها الطرفان أو تحددها هٌبة التحكٌم، الوقابع ال -1

لدعواه، والمسابل موضوع النزاع وطلباته، وعلى المدعى علٌه أن ٌقدم دفاعه فٌما ٌتعلق بهذه المسابل، ما 

على العناصر التً ٌجب أن ٌتناولها هذان البٌانان. وٌقدم الطرفان مع  آخريلم ٌكن الطرفان قد اتفقا بطرٌقة 

وضوع أو ٌجوز لهما أن ٌشٌرا إلى المستندات واألدلة بٌانهما كل المستندات التً ٌعتبران أنها ذات صلة بالم

 األخرى التً ٌعتزمان تقدٌمها.

ما لم ٌتفق الطرفان على شا أخر، ٌجوز لكل منهما أن ٌعدل طلبه أو دفاعه أو أن ٌضٌؾ إلٌهما خالل  -2

 وقت تقدٌمه. سٌر اإلجراءات إال إذا رأت هٌبة التحكٌم أن من ؼٌر المناسب إجازة مثل هذا التعدٌل لتؤخر

 :(24اإلجراءات الشفهٌة واإلجراءات الكتابٌة المادة )

تقرر هٌبة التحكٌم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهٌة لتقدٌم البٌانات أو لتقدٌم الحجج الشفهٌة أو  -1

لؾ أنها ستسٌر فً اإلجراءات على أساس المستندات وؼٌرها من األدلة المادٌة، مع مراعاة أي اتفاق مخا

لذلك بٌن الطرفٌن. ؼٌر أنه ٌجب على هٌبة التحكٌم، ما لم ٌتفق الطرفان على عدم عقد أٌة جلسات 

 لمرافعات شفوٌة، أن تعقد تلك الجلسات فً مرحلة مناسبة من اإلجراءات اذا طلب ذلك منها أحد الطرفٌن.

الطرفٌن بموعد أي جلسة مرافعة شفهٌة وأي اجتماع لهٌبة التحكٌم ألؼراض معاٌنة بضابع  إخطارٌجب  -2

 أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات، وذلك قبل االنعقاد بوقت كاؾ.

جمٌع البٌانات والمستندات والمعلومات األخرى التً ٌقدمها أحد الطرفٌن إلى هٌبة التحكٌم تبلػ إلى  -3

أٌضاً إلى الطرفٌن أي تقرٌر ٌضعه خبٌر أو أي دلٌل مستندي قد تستند إلٌه هٌبة  الطرؾ األخر. وٌبلػ

 (.1) التحكٌم فً اتخاذ قرارها

------------------------------- 
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 : (25تخلف أحد الطرفٌن المادة )

 إذا لم ٌكن الطرفان قد اتفقا على خالؾ ما ٌلً، وحدث دون عذر كاؾ:

 (، تنهى هٌبة التحكٌم إجراءات التحكٌم.23/1أن تخلؾ المدعً عن تقدٌم بٌان دعواه وفقاً للمادة ) - أ

اصل هٌبة التحكٌم اإلجراءات دون (، تو23/1أن تخلؾ المدعى علٌه عن تقدٌم بٌان دفاعه وفقاً للمادة ) - ب

 أن تعتبر هذا التخلؾ فً حد ذاته قبوالً الدعاءات المدعى.

، ٌجوز لهٌبة التحكٌم مواصلة مستندٌهإن تخلؾ أحد الطرفٌن عن حضور جلسة أو عن تقدٌم أدلة  -ج

 قرار تحكٌم بناء على األدلة المتوافرة لدٌها. وإصداراإلجراءات 

 :(26ئة التحكٌم المادة )تعٌٌن خبٌر من جانب هٌ

 ما لم ٌتفق الطرفان على خالؾ ما ٌلً، ٌجوز لهٌبة التحكٌم:   -1

 تعٌن خبٌراً أو أكثر من خبٌر لتقدٌم تقرٌر إلٌها بشؤن مسابل معٌنة تحددها الهٌبة. أن - أ

ه االطالع أن تطلب من أي من الطرفٌن أن ٌقدم الخبٌر أٌة معلومات ذات صلة بالموضوع أو أن ٌتٌح ل - ب

 .على أي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أٌة بضاعة أو أموال أخرى لمعاٌنتها

تقرٌره الكتابً أو الشفوي، ٌشترك، اذا طلب ذلك أحد الطرفٌن أو رأت هٌبة التحكٌم  بعد أن ٌقدم الخبٌر -2

ٌه وتقدٌم شهود من الخبراء لٌدلوا ضرورة ذلك، فً جلسة مرافعة تتاح فٌها للطرفٌن فرصة توجٌه أسبلة إل

 بشهاداتهم فً المسابل موضوع النزاع، ما لم ٌتفق الطرفان على خالؾ ذلك.

 : (27المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على أدلة المادة )

فً إجراءات التحكٌم، ٌجوز لهٌبة التحكٌم أو ألي من الطرفٌن بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة 

هذه الدولة للحصول على أدلة. وٌجوز للمحكمة أن تنفذ الطلب فً حدود سلطاتها ووفقاً لقواعدها  فً

 (.1)  الخاصة بالحصول على األدلة

 

 

 

 

--------------------------------------------- 
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إجراءات سٌر الدعوى التحكٌمٌة تتشابه إلى حد ما مع نظام سٌر الدعاوى العادٌة ، والمالحظ أن             

من حٌث قواعد اإلثبات وسلطات الجهة التً تفصل فً محل الدعوى ما لم ٌتفق األطراؾ على ؼٌر ذلك، 

من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزابري والتً  1019 وهذا حسب ما تم استقراءه من نص المادة

تنص " تطبق على الخصومة التحكٌمٌة اآلجال واألوضاع المقررة أمام الجهات القضابٌة ما لم ٌتفق 

   (.1) األطراؾ على خالؾ ذلك "

من قبل األطراؾ  تحدٌدهاكن أن ٌتم ٌمبحرٌة، بحٌث التحكٌم التجاري الدولً إجراءات  ٌرقواعد س تحددو

ما سٌتم      ذا هاإلجراءات فً إتفاق التحكٌم، و هذه تحدٌدالتحكٌم وذلك عن طرٌق  محكمةأو من قبل 

 كاآلتً: مبحثٌنمن خالل عرض  هتناول

  بحث األول(م)الم ــراءات التحكٌـــة إلجـــظممنالقواعد ال 

  ثم نتطرق إلى                     

  بحث الثانً(م)الوطرق الطعن فٌها  اتنفٌذهأحكام التحكٌم، 
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إلجراءات التحكٌم، مجموعة من المبادئ التً ٌجب على هٌبة التحكٌم احترامها ونٍعنً بالقواعد المنظمة 

والتزام بها أثناء سٌر إجراءات خصومة التحكٌم، فهً مبادئ متعلقة بالنظام العام سواء كان التحكٌم حراً أو 

جته فً المبحث تحكٌما مإسسٌاً، فٌلتزم المحكم باحترام المبادئ األساسٌة فً التقاضً، وهذا ما سٌتم معال

 :الذي نحن بصدد معالجته، من خالل ثالث مطالب على النحو التالً

لٌلٌه  أما المطلب الثانً: الطلبات والدفوع المطلب األول: مراعاة ضمانات التقاضً أمام هٌبة التحكٌم 

 المطلب الثالث : أدلة اإلثبات فً خصومة التحكٌم

 هٌئة التحكٌم أمام: ضمانات التقاضً األولالمطلب 

ٌقصد بضمانات التقاضً : القواعد الواجب احترامها وكفالتها فً خصومة التحكٌم، أٌاً كان نوع وشكل 

التحكٌم، وهذه المبادئ تكفلها جل أنظمة التحكٌم وكل التشرٌعات واالتفاقٌات الدولٌة، ومن بٌن هذه المبادئ 

لٌلٌه احترام   احترام حقوق الدفاع  ) الفرع الثانً( ،) الفرع األول(،: احترام مبدأ المساواة بٌن الخصوم 

 مبدأ الوجاهة ) الفرع الثالث(

 الفرع األول: احترام مبدأ المساواة بٌن الخصوم

خصوم دون لأحد ا ٌمنح وإال، وتحقٌق دفاعهح فرص متكافبة لكل خصم لعرض دعواه بمنبدأ المذا هٌتبلور 

تحدة والذي ٌعرؾ "  بقواعد" لماللجنة التابعة أللمم ا هالقانون النموذجً للتحكٌم الذي أعدت ونجد (،1)األخر

فٌن على قدم المساواة وذلك على وجوب معاملة الطر18 المادةنص  فًساواة لمالٌونًسال ، قد كرست مبدأ ا

 :مادتها ما ٌلً نص  فًحٌث جاء  تهلكل منهما الفرصة الكاملة لعرض قضٌ تهٌاوأن 

 (.2)ه "لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضٌت تهٌؤساواة وأن لمأن ٌعامل الطرفان على قدم ا " ٌجب

، وذلك المحكمٌنموضوع النزاع من قبل  فًل النظر الخ احترامهطراؾ ألب على اٌجساواة لمفمبدأ ا
طرؾ  أليز ٌجو ال، فهم وكذا شرح وجهة نظر ومستنداتهم ودفعوهمحرٌة الكاملة بتقدمً أدلتهم للضمان ا

 هٌإثر على قرار التحكٌم حسب ما أشار إلٌلكم لمحساواة أمام المدأ ابمب ٌمسطراؾ أن ٌقوم بإجراء ألمن ا
 (.3) القرار الصادر من الؽرفة التجارٌة الدولٌة

من قانون اإلجراءات  02فقرة  03كما أن المشرع الجزابري أقر بمبدأ المساواة بٌن القضاء فً المادة 
نٌة واالدارٌة والتً نصت على استفادة الخصوم أثناء سٌر الخصومة من فرص متكافبة لعرض طلباتهم المد

 (.4)ووسابل دفاعهم 

---------------------------------------- 

 .108، ص 2004االسكندرٌة، نبٌل إسماعٌل عمر، التحكٌم فً المواد المدنٌة والتجارٌة والوطنٌة الدولٌة ، دار الجامعة الجدٌدة ،  -1

، وائل ابو بندق ، موسوعة التحكٌم ) االتفاقٌات الدولٌة وقوانٌن الدول العربٌة( الطبعة الثانٌة، مكتبة الوفاء القانونً ، اإلسكندرٌة -2

 .35، ص2009

 .40،ص2009حمزة أحمد الحداد ، التحكٌم فً القوانٌن العربٌة، منشورات الحلبً الحقوقٌة،بٌروت، -3
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 الفرع الثانً: احترام حقوق الدفاع فً خصومة التحكٌم

ى لٌنتمً إ هأن باعتبارخصوم، لا بٌنساواة لمدأ امبالوثٌق  الرتباطهاساسٌة ألٌعد مبدأ حقوق الدفاع الضمانة ا

إذا  إالتتوفر ضمانة حق الدفاع  ال هترتبط برباط وثٌق بوظٌفة القاضً، كما أن العتبارهاالقانون الطبٌعً 

 (.1) حق الدفاعب خالالكان ذلك إ إالساواة، ولمتكافبة للدفاع على قدم المأتٌحت للخصوم الفرص ا

ساس ألا ارهباعتبولقد حرصت كافة التشرٌعات الدولٌة وأنظمة التحكٌم على النص على مبدأ حقوق الدفاع 

 مجلسنظمة مركز التحكٌم التجاري لدول األذه هكم، على رأس لمححٌدة ا واحترامساواة لمبدأ المحقٌقً لا

 (2)خلٌج العربٌةلالتعاون لدول ا

لتقدمً ما لدٌهم من أقوال وأدلة وجلب الشهود وتبادل  لألطراؾو إعطاء الفرصة الكاملة هوحق الدفاع، 

 األطراؾ، وكذلك مناقشة الهٌبة تاحة أمام المء لؽرض الدفاع بكافة الوسابل الخبرااللوابح والبحث عن 

أو  هٌبة من قبل  ٌحترم لمالدفاع  فًخصم لأن حق ا تبٌنحالة ما إذا ما  فً، ولمحكمٌنأمام ا ودفعوهمأدلتهم 

ما أشارت  ، حسبلهى إبطاإل بهٌعرض القرار التحكٌمً للطعن، وٌإدي  ًنوتتم بشكل قان لمأن التبلٌؽات 

 .1927 جنٌؾ لعام اتفاقٌة هإلٌ

أما المشرع الجزابري فقد كرس مبدأ حق الدفاع فً الدستور " الدفاع الفردي أو عن طرٌق الجمعٌة عن 

 الحقوق األساسٌة لإلنسان وعن الحرٌات الفردٌة والجماعٌة مضمون ".

 الفرع الثالث: احترام مبدأ المواجهة فً خصومة التحكٌم

من وسابل الدفاع أو  األخرخصم اللدى بما و حق كل خصم بؤن ٌعلم أو إمكانٌة العلم هواجهة لا أبمبدٌقصد 

نٌة أي إجراء الحة التنفٌذٌة لنظام التحكٌم على وجوب عالبمن ال 36ة لمادا هذا حسب ما أكدته، دٌهأدلة ل

 لمالبمالوقت ا فًو( 3)خرألخصم الا هٌقدم بماكل خصم  وإعالم لخصومضد ا تخادهٌبة التحكٌم بإه بهتقوم 

ٌبة هوعلى ، (4) خصمهً ٌستند إلٌها تحجج والوقابع اللزمة لتحقٌق فٌها والرد على االالفرصة ال هومنح

أمد  التحكٌمٌة أو ٌعٌق اإلجراءاتٌإثر أو ٌعقد  بدأ بشكل الذي تراه مناسبا بشرط أاللمذا اهالتحكٌم أن تطبق 

ا مناسبة اهً ترتبالوسٌلة ال لمواجهةالتحكٌم على وجوب إتباع مبدأ اٌبة هالنزاع، ومن جهة أخرى حرص 

جرابٌة اإل خصومة التحكٌم القواعد فًتتبع  لمإذا  الوجاهٌةخالفة مبدأ بموٌصدر حكم التحكٌم معٌبا  ،هلتحقٌق

من  نٌتبٌإتفاق التحكٌم حسب ما  فًٌبة التحكٌم ه تحددهاً تً ٌتفق الطرفان على إتباعها أو تلك التال

 (.5) من قانون اإلجراءات المدنٌة واالدارٌة 01فقرة  1043 نص استقراء

------------------------------- 

 .165، ص2009طلعت محمد دوٌدار ، ضمانات التقاضً فً خصومة التحكٌم ، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت  -1

 .171، ص  2008فة ، عمان فوزي محمد سامً ، التحكٌم التجاري الدولً ، دار الثقا -2

 .178، ص2009إبراهٌم رضوان الجغٌر، بطالن حكم المحكم ، دار الثقافة عمان،  -3

 .68، ص2010الستكمال مذكرة ماستر ، جامعة ناٌف ، الرٌاض،  تركً عبد هللا ال حامد ، بطالن حكم التحكٌم -4

 .2008فٌفري  25،المؤرخ فً 08/09رقم قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري،  -5
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 المطلب الثانً: الطلبات والدفوع فً خصومة التحكٌم التجارٌة

ٌحق للخصوم فً خصومة التحكٌم تقدٌم طلبات عارضة فً ضوء االتفاق المبرم بٌنهما، فللمدعً طلب 

ن لطرفً التحكٌم التحكٌم وعلى المدعى علٌه الحق فً الرد بموجب مذكرة جوابٌة )الفرع األول( ، كما أ

 التمسك بدفوعه المتعلقة بموضوع الدعوى وإجراءاتها ) الفرع الثانً(.

 الفرع األول: الطلبات العارضة للخصوم

أن ٌرد على الطلب بناءاً على مذكرة جوابٌة، وللقبول  هللمدعً أن ٌقدم طلب التحكٌم وللمدعً علٌ ٌمكن

ٌبة التحكٌم لٌس على هأمام  هدعً أن ٌقدم طلباتلما ، فعلىهدعى علٌلمدعً والمالطلبات العارضة من ا

ى تختامٌة حلذكرات الما فًصلٌة أو العارضة ألالطلبات ا تحددبؤن الوطنً الشكل الذي تقدم أمام القضاء 

وز ٌج الخصومة التحكٌمٌة فإن موضوع النزاع ٌكون ثابتاً طوال مدة النزاع ولا فًرافعة، لكن لمقفل باب ا

فً اتفاقٌة  خصومةلمنذ بداٌة ا محددً جدٌد كون أن موضوع النزاع ٌكون  تحكٌمرام إتفاق بإب إال  ٌرهتؽ

 (.1)التحكٌم

 فًموضوع النزاع  تضمٌنخصوم لوعلى االسالفة الذكر، 1043المادة من نص  فهأن نستش ٌمكنذا ما هو

خصوم لالنزاع كون أن سلطة اوضوع بم التحكٌم اإلتزامٌبة هن وعلى الالبط ٌهترتب عل وإالإتفاق التحكٌم 

 سواءعً لمد، فطلبات اهتفق علٌلموضوع المٌبة التحكٌم فٌها مستمدة من ذات اهتقدمً الطلبات وفصل  فً

 .المطروح كونة للنزاع لمصلٌة أو العارضة متصلة بالوقابع اكانت الطلبات األ

بٌة أي طلبات عارضة متصلة جوالا اتهدعً أن ٌضمن مذكرلمرداً على طلب ا هعلٌ ىدعلمكما أن على ا

 ٌجوز، كما لتؤخٌرذا اله مبرراٌبة التحكٌم هجراءات إذا رأت أي مرحلة كانت علٌها اإل فًوضوع النزاع بم

جراءات أو حدوث تعدٌل إلا سٌرتعطٌل  شؤنهاأن من لها  ارتاٌبة التحكٌم رفض الطلبات العارضة إذا له

 23المادة نص  فًالقانون النموذجً  بهذا ما أخذ هذا التعدٌل، وهمثل  الهٌبة تجٌر لم إتفاق التحكٌم ما فً

أو أن ٌكملها  هلكل منهما أن ٌعدل إدعاءه أو دفاع ٌجوزآخر  شًءالطرفان على  " ما لم ٌتفق 02فقرة 

ة التحكٌم أن من ؼٌر المناسب إجاوة مثل هذا التعدٌل لتؤخر وقت ٌبه. رأت 2اإلجراءات إال إذا   سٌرخالل 

 (.2)ه تقدٌم

 

 

 

 ------------------------------------ 

 .167، ص2003عمر عٌسى الفقً، الجدٌد فً التحكٌم فً البدول العربٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث ، االسكندرٌة ،  -1

 .617، ص2009غاي، االتفاقٌات والمعاهدات والقواعد الدولٌة ، الكتاب الثانً ، دار الحدٌث ، القاهرة ،  -2
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 الفرع الثانً: الدفوع فً خصومة التحكٌم

بكافة  واخصوم أن ٌتمسكلعلى اإذ ٌتوجب ، الوطنًقضاء الا التحكٌم عن بهً ٌتمتع تنظراً للخصوصٌة ال

ولعل  االعتراض فً همتنازل عن حق اعتبرالدفع أو  فً هسقط حق ال، وإه فق علٌالمتٌعاد الم فً الدفوع 

االختصاص  ً الدفع بعدم هٌبة التحكٌم ها أمام بهللخصوم التمسك  ٌمكنً تال إلجرابٌةم صور الدفوع اهأ

 )ثانٌا()أوال( ، ثم الدفع بالبطالن 

 أوال : الدفع بعدم االختصاص

عة، لكن لمنازا فًكم بالنظر والفصل لمحا اختصاصخصومة التحكٌمٌة الدفع بعدم لا فًطراؾ ألا ٌملك

بق الفصل ذا الدفع أو سهٌثر  لموضوع، فإذا لما فًٌبة التحكٌم بالنظر هذا الدفع قبل شروع هأن ٌثار  ٌجب 

حسب ما أشارت إلٌه المادة من قانون اإلجراءات المدنٌة واالدارٌة   ،(  1) هفً الموضوع سقط الحق ٌا إثارت

دفع فً  أي" تفصل محكمة التحكٌم فً االختصاص الخاص بها  وٌجب إثارة الدفع بعدم االختصاص قبل 

كان الدفع بعدم االختصاص مرتبطا  إذاتفصل محكمة التحكٌم فً اختصاصها بحكم أولً إال  –الموضوع 

 (.2) بموضوع النزاع"

 

خرى جراءات القضابٌة األاإل فً بهعلى ما جرى التعامل  تختلؾ الذه القاعدة هأن  الحظتهم ٌمكنوما 

من  ضهرف تم الوضوع، وإالم فًقبل أي دفاع  تقدٌمهأو دفع آخر على وجوب  االختصاصبشؤن الدفع بعدم 

، فً حالة ما إذا فصلت بعدم اختصاصها فإن حكمها ٌكون منهً للتحكٌم، فإذا (3)طرؾ الهٌبة التحكٌمٌة 

صدر الحكم برفض الدفع فال ٌجوز التمسك به إال عن طرٌق رفع دعوى البطالن على حكم التحكٌم المنهً 

 (.4)الخصوم االنتظار صدور الحكم المنهً للخصومة لطعن فٌه بالبطالنللخصومة كلها ، وعلى 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

 .7، ص  2014عبد الرحمان خلفً، الخصومة التحكٌمٌة الدولٌة ، مذكرة لنٌل درجة ماستر إدارة األعمال ، جامعة ملٌانة  -1

 .2008فٌفري  25،المؤرخ فً 08/09رقم قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجزائري،  -2

 .47أحمد الهندي، المرجع السابق ، ص -4 -3
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 ثانٌا : الدفع بالبطالن

، أو هعلٌ لمتفقا لمٌعادا فً تقدٌمه ٌتعٌنخرى األجرابٌة اإلمن الدفوع  كؽٌرهن الراعاة لكون الدفع بالبطم

 .بالدفاع لمذكرته هعى علٌلمدا ٌممٌعاد تقد وهوٌبة التحكٌمٌة اله عٌنهالذي ت

 األطراؾوالفصل فٌها بناءاً على إتفاق  ٌةخصومة التحكٌم سٌر إجراءات احترامخصوم لكمة والمحفعلى ا

، فإذا ما تبٌن لهٌبة التحكٌم بطالن الشكلهذا  مخالفةجزاء  فهون الالبطأما ، المبرم فً شكل عقد التحكٌم 

 إجراء بناء على دفع أحد الخصوم وجب علٌه أن تقضً ببطالن اإلجراء.

عنه وإال للمحكم الخروج   ٌمكننطاق خصومة التحكٌم، وال  ٌحددو الذي هالقول أن إتفاق التحكٌم  كنٌمكما 

ة كان الحكم الصادر عنه باطال لتجاوز اتفاق التحكٌم مع إمكانٌة الخصوم ان ٌعدل هذا االتفاق طوال خصوم

التحكٌم وحتى قفل باب المرافعة وإضافة وتوسٌع فً اتفاق على موضوعات أخرى تكون محال للتحكٌم 

بتقدٌم طلبات عارضة فً خصومة التحكٌم بتعدٌل االتفاق مكتوبا وبطرٌقة صرٌحة او ضمنٌة ، طالم تم كل 

 (.1) خصومة القضابٌةذلك بناء على اتفاق أطراؾ التحكٌم ، وهذا ما  ٌمٌز الخصومة التحكٌمٌة عن ال
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 .17تركً عبد هللا أل حامد ، المرجع السابق ، ص -1
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 المطلب الثالث: أدلة اإلثبات فً خصومة التحكٌم 

 ٌحتاجأحٌاناً أن  ٌحدث، كما خبٌرأو  شاهدلسماع  ،خصومة التحكٌم فًنظر الكمون أثناء لمحا ٌحتاجقد 

، باعتبار ان لها أهمٌة النزاع التحكٌمً العالق  ؼٌر أطراؾحوزة  فً هًً تال المستنداتبعض  المحكم

إجراءات وقتٌة وتحفظٌة  اتخاذ  اختصاصهحدود  فًللمحكم  ٌمكنكما  (لألولفرع ا)اعلى النزاع  بالؽة 

ٌبة ه انعقادالتحكٌمٌة سواء كان ذلك أثناء  هٌبةطروح على المطبٌعة والظروؾ النزاع  هحسب ما تقتضٌ

) الفرع الثانً(.خصومة التحكٌم  سٌرالتحكٌم أو أثناء   

 الفرع األول: الحصول على األدلة

تقدٌمه أمام  ٌمكنً تثبات وأدلة الإلعلى طرق ا مالخصوأن ٌتفق ، خصومة التحكٌم  فً لألطراؾكن ٌم

هٌبة التحكٌم والقانون الذي تخضع له هذه القواعد ، وفً حالة عدم االتفاق تختار هٌبة التحكٌم القانون إما 

 (.1)أو تطبٌق ما تراه مناسب األطراؾعن طرٌق إتفاق مع 

اسب من هتقدمً ما ٌرون لألطراؾحق لصل للهٌبة التحكٌمٌة مع إعطاء األا فًدلة األتسند مهمة البحث عن 

اإلثبات تفتقر لسلطة  جانب فً إالإجراءات التحكٌم  بهالذي تتمٌز  االتفاقً، فرؼم الطابع ادعاءاتهمثبات إل

من قانون اإلجراءات المدنٌة واالدارٌة والتً تنص على " تتولى  1047األمر حسب ما تضمنته المادة 

من نفس القانون والتً جاء فً مضمونها: " إذا  1048محكمة التحكٌم البحث فً األدلة". وكذا المادة 

أو تمدٌد مهمة المحكمٌن    أو تثبٌت اإلجراءات  اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضابٌة فً تقدٌم األدلة

...جاز لمحكمة التحكٌم او األطراؾ باالتفاق مع هذه األخٌرة ........ أن ٌطلبوا بموجب عرٌضة تدخل 

 القاضً المختص، وٌطبق فً هذا الشؤن قانون بلد القاضً"

ا سواء من هٌقرر تًال اإلثباتوسابل  مختلؾالقضٌة على  فًالتحقٌق  مجال فًٌبة التحكٌم هكما تعتمد 

النزاع تقدمً  أطراؾالذٌن ٌطلبون من  هم المحكمٌنستقرة أن لمومن القواعد ا واألطراؾكمون لمحطرؾ ا

على طلبات  بهاأو ٌرد  هطلبات بهاوثٌقة مهمة ٌدعم ، طواعٌة  هم، وعادة ما ٌقدمدهحوزة أح فًمستند 

سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب  شاهد اع شهادةمٌبة التحكٌم أن تطلب سله، كما هخصم

 اختصاصوبناءاً على  هٌبة التحكٌم سلطة قبول الطلب أو رفضلهٌقدم من أحد أطراؾ نزاع التحكٌم، و

كما ٌبلػ  االستماعالشهود وموعد  أسماءموضوع الشهادة و تحدٌدالشهود، وٌتم  جواباستكم إجراء لمحا

وعناوٌنهم  اء الشهودأسممتضمناً  ةالجلس انعقادقبل  األطراؾ هعلى طلب ٌربم بناءاً  بموعد األطراؾ

والمسابل التً سٌدلون بشهادتهم واللؽة التً ٌستخدمونها ، وال ٌمكن للمحكم االمتناع عن سماع الشهود إال 

 (.2)أن له سلطة التقدٌر فً األخذ أو عدم األخذ بهذه الشهادة 

 األطراؾمن تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد  الخبراء الندبأو  التعٌنالتحكٌم سلطة  هٌبةومن شؤن 

 فً، والقرار الفاصل بمفردهللمحكم التوصل إلٌها  ال ٌمكنالنزاع،  فًبالعناصر الفنٌة  االستعانة بهدؾ

 (.3)النهابًً تصدر القرار تال هًٌبة التحكٌم ها إنم، والخبٌرمن قبل  اتخاذه ال ٌتمفٌها  المتنازعالقضٌة 

------------------------------------- 

 .286، ص  2012لزهر بن سعٌد، التحكٌم التجاري الدولً ، دار هومة ، الجزائر  -1

 . 72، ص2009عامر فتحً البطاٌنة ، دور القضاء فً التحكٌم التجاري الدولً، دار الثقافة ، عمان ،  -2

 .165عمور عٌسى الفقً، المرجع السابق، ص -3
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 الفرع الثانً: اتخاذ إجراءات وقتٌة وتحفظٌة

أو التحفظٌة بناءاً على طلب  ةالتدابٌر الوقتٌأن ٌتخذ بعض  للمحكمٌنكن ٌمبعد بدء سرٌان دعوى التحكٌم 

ضرار قد تلحق أل تجنبامطروحة الوطبٌعة الظروؾ الدعوى  مالبسات، وذلك حسب ةالخصومأحد أطراؾ 

حجز لحماٌة أموال وحفاظ حقوق مثل الً تتخذ تال هًجراءات التحفظٌة اإلفة ، خصومأطراؾ البؤحد 

 نقولالمالبحري وحبس  تؤمٌن، االحتٌاطً

ى أن ٌصدر فٌها قرار هنابً مثل احكم لً تنظم وقتٌا حالة مستعجلة إتالوقتٌة فهً ال اإلجراءاتأما 

 (.1) حراسة القضابٌةلبا

تخاذ مثل هذا النوع من التدابٌر إال إذا اتفق األطراؾ خالؾ ولقد أجاز المشرع الجزابري لهٌبة التحكٌم ا

من قانون اإلجراءات الجزابرٌة واالدارٌة  " ٌمكن  1046ذلك: ذلك حسب ما جاء فً مضمون نص المادة 

لمحكمة التحكٌم ان تؤمر بتدابٌر مإقتة او تحفظٌة بناء على طلب احد األطراؾ ، ما لم ٌنص اتفاق التحكٌم 

 لكعلى خالؾ ذ

 فًجاز للمحكم أن ٌطلب مساعدة القاضً، و اإلجراءاتذه ه لمثل األطراؾ االمتثالحالة رفض أحد  فً و

من قبل  المتخذةوالتحفظٌة  المإقتة بٌرأن التدا باعتبارخاص لا هختص قانونلمحالة ٌطبق القاضً الذه اه

تخذة من قبل القاضً، كما أن لمالوقتٌة والتحفظٌة ا التدابٌر ا تحوزها كالتًالقوة التنفٌذٌة  تحوز الكم لمحا

 الٌإثر على إتفاق التحكٌم، و الخاصة بالتحكٌم ولجراءات اإلا سٌرٌعرقل  الى القضاء لإ األطراؾجوء ل

 .الطلب من السلطة القضابٌة تنازل عن التحكٌم اعتبار ٌمكن

ى أن ل، إضافة إسرٌانهاالتحكٌم أو أثناء  إجراءاتإقتة أو تحفظٌة قبل بدء م تدابٌر إتحاد ٌجوز هفإن هومن

إجراءات وقتٌة  استصدار فًحق لكم المحنصوص تعطً اتضمٌن  نحو هً تتجلجل نصوص التحكٌم الدو

فظٌةتحأو   

التوازن  تحقٌقالنزاع و فًزمة للفصل الدلة الألحفظ الا مجمله فًدؾ ته اإلجراءاتذه هكن القول أن ٌوما 

أي  التخاذستعجلة لممور األقاضً اى لمانع من اللجوء إ ال هذاالقانونٌة، ولكن بالرؼم من  المعامالت فً

.اإلجراءاتذه همن   
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 أحكام التحكٌم تنفٌذها وطرق الطعن فٌها: المبحث الثانً

تنقضً الخصومة التحكٌمٌة إما عن طرٌق حكم فاصل فً النزاع أو بطرق أخرى،كما أسلفنا الذكر،ومنه 

هو الحكم التحكٌمً وما طبٌعته وهل ٌختلؾ فً إجراءات تنفٌذه وطرق الطعن فٌه عن األحكام  سنبٌن ما

القضابٌة ،فمن خالل هذا المبحث سنتعرض إلى تحدٌد طبٌعة الحكم التحكٌمً و كذا أنواعه وشكلٌاته التً 

سالة صحته تتوفر فٌه لكً ٌعتد به أمام محكمة التحكٌم أو أمام القاضً عند الوقوؾ فً م أنٌجب 

لالعتراؾ به وإصدار األمر بتنفٌذه ،فنجد أن المشرع الجزابري خص أحكام التحكٌم الدولً بقواعد وأحكام 

،  ففرق بٌن الحكم التحكٌمً الصادر بالجزابر والحكم التحكٌمً الصادر خارج الجزابر وهذا ما سنوضح 

 كذلك ،وبالتالً قسمنا هذا المبحث إلى مطلبٌن:

 نتطرق إلى الحكم التحكٌمً تعرٌفه والشكلٌة التً ٌجب أن ٌتوفر علٌها . المطلب األول:

 : إلى تنفٌذ حكم التحكٌم وطرق الطعن فٌه .المطلب الثانًوفً 
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 وشكلٌته  الحـكم التحـكٌمً: المــطلب األول

بعد أن تتشكل محكمة التحكٌم ،وٌتحدد أعضابها المكونون لها وبعد أن تبث فً مسؤلة  االختصاصٌتقرر 

واجب التطبٌق على موضوع النزاع وعلى الاختصاصها بصفة اٌجابٌة مع ما ٌتبع من تحدٌد القانون 

عً اإلجراءات، تبدأ المحكمة فً تفحص نقاط النزاع الموضوعٌة، وتنهً عملها الموكل لها بإصدار حكم قط

إذ تضع حدا نهابٌا لها، وهذا هو الهدؾ األول المسطر من طرؾ األطراؾ  فً المنازعة المعروضة أمامها،

 والمحكمة ذاتها.

فحكم التحكٌم المنهً للخصومة هو النتٌجة التً ٌرؼب أطراؾ الخصومة فً التوصل إلٌها على النحو الذي 

ترة الخصومة تطرأ عدة منازعات تثار من قبل ٌرتضٌانه، ولكن األمر لٌس بهذه السهولة، ألن خالل ف

األطراؾ، وقبل أن تصل المحكمة إلى حكم ٌنهً الخصومة ٌجب أن نتصدى لكل هذه الطلبات والدفوع التً 

تكون من قبل األطراؾ، كما انه ٌتضمن الحكم التحكٌمً مجموعة من البٌانات الواجب توافرها حتى ٌكون 

 (.1)ة حتى ولو لم تكن الدولة التً احتضنت المحكمة التحكٌمٌةصحٌحا وقابال للتنفٌذ فً أي دول

فقبل دراسة البٌانات الالزمة لحكم التحكٌم وكذا تحدٌد خصابصه ٌجب أن نعرج أوال إلى تعرٌؾ حكم 

 التحكٌم.

  الفرع األول: تعرٌف الحكم التحكٌمً وطبٌعته

الصادرة فً العدٌد من الدول والمنظمة للتحكٌم : لم تضع النصوص القانونٌة أوال: تعرٌف الحكم التحكٌمً

التجاري الدولً تعرٌفا لما هو المقصود بحكم التحكٌم ،كذلك فإن القانون النموذجً للتحكٌم الذي أعدته األمم 

المتحدة للقانون التجاري الدولً لم ٌضع أٌضا تعرٌفا محددا لحكم التحكٌم، لكن قد تمت إثارته أثناء وصفه 

 :، وتم اقتراح التعرٌؾ اآلتًهذا القانون

ٌقصد بالحكم التحكٌمً "كل حكم قطعً ٌفصل فً جمٌع المسابل المعروضة على محكمة التحكٌم، وأٌضا 

كل قرار آخر صادر عن محكمة التحكٌم ٌفصل بشكل نهابً فً مسؤلة تتعلق بموضوع النزاع أٌا ما كانت 

 و أي مسؤلة أخرى تتعلق باإلجراءات.طبٌعتها أو الفصل فً مسؤلة اختصاص محكمة التحكٌم أ

كما أن المعاهدات الدولٌة السابقة على هذه الوثٌقة لم تضع تعرٌفا لما هو المقصود لحكم التحكٌم، فمعاهدة 

والخاصة باالعتراؾ وتنفٌذ أحكام التحكٌم األجنبٌة تشٌر إلى أن  1958جوٌلٌة  10نٌوٌورك الموقعة فً 

قط أحكام التحكٌم الصادرة من المحكمٌن المعنٌٌن للفصل فً حاالت محددة المقصود بؤحكام التحكٌم لٌس ف

 (.2) ولكن أٌضا ٌشمل هذا اللفظ أحكام التحكٌم الصادرة فً أجهزة التحكٌم الدابمة التً ٌخضع لها األطراؾ

----------------------------------------- 

الطبعة الثانٌة ، ،أنظمة التحكٌم الدولً ، 1994ة لسن 27التحكٌم طبقا للقانون رقم بوكرٌطة موسى، نقال عن احمد السٌد صاوي ،  -1

 .115، ص  2004باعة والنشر، مصر ، المؤسسة الفنٌة للط

 .290، 289صالمرجع السابق، ص  حداد،حفٌظة السٌد  -2
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  ثانٌا: طبٌعة حكم التحكٌم:

 اختلؾ الفقه فً طبٌعة حكم التحكٌم منقسما إلى:

أنه ذا طابع قضابً ألنه ٌكتسً حجٌة الشًء المقضً فٌه بمجرد صدوره، كما أنه قابل للنقض  فرٌق ٌرى

ٌرى أن حكم التحكٌم ذا طابع عقدي ألن أساسه هو اتفاق التحكٌم  وفرٌق آخرأمام محاكم القضاء العادي 

 الذي ٌعطً الحكم قٌمته القانونٌة.

و "الثالث" فٌرى أن حكم التحكٌم ذا طابع خاص ٌجمع بٌن عناصر تعاقدٌة وأخرى  أما االتجاه الراجح

 إجرابٌة كون تحلٌل عملٌة التحكٌم ٌقودنا إلى القول أنها تنقسم إلى قسمٌن:

 والذي أساسه العقد )وهو مرحلة ما قبل حكم التحكٌم(. االتفاقًالجانب 

ألطراؾ على السواء، مجموعة من اإلجراءات لؽاٌة الجانب اإلجرابً، الذي تتبع فٌه هٌبة التحكٌم وا

الوصول إلى الحكم التحفظً هً نفسها القواعد اإلجرابٌة التً ٌتبعها القاضً مع اختالؾ فً بعض المسابل 

 (.1)بسبب الطبٌعة الخاصة لخصومة التحكٌم

 

 المطلوبة توافرها فً األحكام التحكٌمٌة ةالفرع الثانً: الشكلٌ

العنصر تناول المداولة ومقتضٌاتها وبعض المتطلبات فٌه مثل التسبٌب والمحتوٌات  تقتضً دراسة هذا

 ومسؤلة تفسٌر الحكم التحكٌمً.

: فً الحقٌقة ال توجد شكلٌات خاصة بمداولة المحكمٌن، فهً مستمدة كلٌة من اتفاق األطراؾ : المداولةالأو

اختارها األطراؾ، إذ ٌمكن االفتراض أن تكون ومن قواعد التحكٌم، ومن أحكام قوانٌن اإلجراءات التً 

 هناك حاالت تجري المداولة بٌن مجموعة من المحكمٌن الذٌن نظروا النزاع.

 

كما ٌشترط اجتماع المحكمٌن فً بلد واحد نظرا لخصوصٌة التحكٌم التجاري ، لذا فاال مانع من إعداد 

ى محكم فً البلد الذي ٌوجد فٌه، وٌقوم كل مشروع الحكم التحكٌمً من طرؾ الربٌس وإرسال نسخة منه إل

منهم بإبداء رأٌه بالمراسلة أو الفاكس، أو عن طرٌق االنترنت، لكن هناك من التشرٌعات مثل التشرٌع 

 االٌطالً الذي ٌشترط حضور جمٌع المحكمٌن وإشراكهم شخصٌا فً المداولة.

تلزم اجتماع، جمٌع المحكمٌن، بل ٌترك وكذا المشرع البلجٌكً والسعودي، أما المشرع الفرنسً فال ٌس

 .لألقلٌة فرصة إبداء رأٌهم ولو على مسودة أو مشروع حكم ٌرسل عن طرٌق البرٌد

--------------------------------- 

 .92كروم نسرٌن، المرجع السابق ،ص -1
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ال بنص المادة لقد فصل المشرع الجزابري بالنسبة إلجراءات المداولة  ، إذ تركها إلرادة األطراؾ عم

من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة والتً تنص: على أنه " تفصل محكمة التحكٌم فً النزاع  1050

عمال بقواعد القانون الذي اختاره األطراؾ وفً ؼٌاب هذا االختٌار تفصل حسب قواعد القانون واألعراؾ 

كٌمً، ألنه ال ٌتصور صدور حكم معٌن اال بعد التً تراها مالبمة. لكن تبقى المداولة الزمة فً الحكم التح

تشاور فٌه وذلك من أجل فحص القضٌة ومناقشة مختلؾ جوانبها من قبل المحكمٌن وتبادل الرأي حولها 

والوصول إلى االجتماع بحسب القانون الواجب التطبٌق فً حالة تعدد المحكمٌن فإذا كان المحكم فردا فال 

 .ٌمكن الحدٌث عن المداولة

 

تلتزم المحكمة التحكٌمٌة ببٌان األسباب التً جعلتها تؤخذ اتجاها معٌنا فً  ثانٌا: تسبٌب الحكم التحكٌمً:

من قانون  1056حكمها، فالمشرع الجزابري ٌعتبر عدم التسبٌب سببا إلبطال الحكم طبقا لنص المادة 

ً باالعتراؾ أو بالتنفٌذ إال فً اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة والتً تنص "ال ٌجوز استبناؾ األمر القاض

.. " وهذا على خالؾ األسباب.الحاالت اآلتٌة:"... إذا لم تسبب محكمة التحكٌم حكمها أو إذا وجد تناقض فً 

المشرع الفرنسً الذي لم ٌفرض هذا الشرط حتى ال ٌصطدم بالنظام التحكٌمً االنجلٌزي الذي ٌجٌز الحكام 

المعمول به فً التشرٌعات المقارنة هو عدم تسبٌب اال إذا األطراؾ دون ذكر األسباب المإدٌة إلٌه، و

 (.1)تمسكوا بذلك

نجد أن المشرع الجزابري ترك فٌما ٌخص التحكٌم التجاري الدولً حرٌة  ثالثا: محتوٌات الحكم التحكٌمً:

هذا األطراؾ فً تحدٌد محتوٌات الحكم التحكٌمً وشكله وشروط إصداره، ولكن ال ٌمكن تصور صدور 

الحكم إال كتابة حتى ٌتسنى االحتجاج به، كما ٌجب أن ٌكون الحكم التحكٌمً هو موقعا ومإرخا ومدونا بلؽة 

أطراؾ  المحكمٌن أسماءمعٌنة اتفق علٌها األطراؾ، ومنه ٌجب أن ٌتضمن الحكم التحكٌمً: اسم الحكم أو 

ان تحكٌم ومكان إصدار الحكم صدور الحكم التحكٌمً،مك المحامٌن تارٌخ وعناوٌنهم أسماءالنزاع 

 (.2)صدور الحكم التحكٌمً  التحكٌم أسبابإلى اتفاق  النزاع اإلشارةالتحكٌمً،عرض لموضوع 

فهذه البٌانات الزمة لعدة أمور أهمها لمراقبة استقاللٌة المحكمٌن وحٌادهم، ومراقبة مهلة التحكٌم المحددة 

 (.3)باتفاق األطراؾ، وكذلك لحساب آجال الطعن

 

 

 

 

-------------------------------------- 

 .117-116بوكرٌطة موسى ،المرجع السابق، ص ص 1

 .117-116بوكرٌطة موسى ،المرجع السابق، ص ص -2

 .118-117المرجع نفسه، ص ص -3

 

 



 التحكيم التجاري الدولي 
 

 

66 

 

 التالٌة: منها نضع الشروط 32أما فً قواعد لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً فإن المادة      

كتابة الحكم وتوقٌعه من طرؾ المحكمٌن، واذا كانت المحكمة مشكلة من ثالثة أعضاء نقص توقٌع أحدهم 

ٌجب تبٌان سبب ذلك فً الحكم،تسبٌب الحكم إال إذا اتفق الطرفان على ؼٌر ذلك، بٌان تارٌخ ومكان إصدار 

 الحكم.

 .عٌنة ٌجب أن ٌحتوي علٌها حكم التحكٌمأما فً نظام ؼرفة التجارة الدولٌة فال نجد شروط م     

والتً جاء فً مضمونها لنفس  16أما فً قواعد محكمة لندن للتحكٌم الدولً فنجد فً نص المادة      

الشروط السالفة الذكر، إال أن المالحظ هنا هو أن محكمة لندن ال توجب تسبٌق الحكم، خاصة وأن من 

زومه، لما خلت قواعد محكمة لندن من اإلشارة إلى اآلراء الممكن لطرفً النزاع االتفاق على عدم ل

 (.1)المختلفة

 

من القانون النموذجً للجنة األمم  33عند النظر فً المادة  رابعا: تفسٌر الحكم وتصحٌحه واإلضافة إلٌه:

المتحدة للقانون التجاري الدولً نجد أنها تنص على أن لطرفً النزاع أو أحدهما تقدٌم طلب للهٌبة لتصحٌح 

ما قد ٌعٌب الحكم من أخطاء حسابٌة أو كتابٌة أو مطبعٌة أو أٌة أخطاء أخرى مشابهة، وٌشترط لذلك اختٌار 

ؾ اآلخر بطلب ٌوجه لمحكمة التحكٌم لتفسٌر ما ؼمض من الحكم، وإذا رأت المحكمة أن هناك ما الطر

ٌبرر الطلب تقوم بإصدار قرار التصحٌح أو التفسٌر فً مدة ثالثٌن ٌوما التالٌة لتلقً الطلب. وٌعتبر التفسٌر 

ي طلب، القٌام بتصحٌح الذي تقدمه المحكمة جزء ال ٌتجزأ من الحكم، كما ٌجوز لها دون أن تتلقى أ

 (.2)األخطاء المادٌة خالل مدة ثالثٌن ٌوما التالٌة لصدور الحكم 

 (.3)على إمكانٌة تصحٌح الحكم وتفسٌره 1985كما نصت البحة التحكٌم لمحكمة لندن لعام 

كان ففً التشرٌع الجزابري مثال نجد أن الحكم التحكٌمً الذي ٌحتاج إلى تفسٌر أو تصحٌح أو إضافة، فإذا 

صادر فً الجزابر ٌتبع الطرٌق الذي ٌتبعه الحكم التحكٌمً الداخلً، وهو وجوب تقدٌم الطلب من الطرؾ 

الذي ٌهمه التعجٌل إلى هٌبة التحكٌم إذا كانت مهلة التحكٌم لم تنقضً، أما إذا كانت مهلة التحكٌم قد انقضت 

أو السهو واإلضافة، فإذا تم رفض  فٌتوجه إلى القضاء لطلب تمدٌد المهلة بؽرض الفصل فً التصحٌح

 التمدٌد، ٌنتقل االختصاص إلى القضاء الوطنً فً أمر التفسٌر أو التصحٌح أو اإلضافة.

أما إذا صدر الحكم التحكٌمً فً الخارج وكان استنادا إلى نظام أو قانون ؼٌر القانون الجزابري فإن هذا 

 (.4) ح أو التفسٌر أو اإلضافة التحكٌمٌةالنظام أو هذا القانون هو الذي ٌحدد طرٌقة التصحٌ

--------------------------------- 

 .300-297قادري عبد العزٌز، المرجع السابق، ص ص -1

 .301-300المرجع نفسه، ص ص  -2

 .93كروم نسرٌن، المرجع السابق، ص -3
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 الفرع الثالث: أنواع األحكام التحكٌمٌة وأثارها 

سنحاول تحدٌد أنواع األحكام التحكٌمٌة و ثانٌا إلى تحدٌد أثارها بالنسبة ألطراؾ النزاع وأثارها بالنسبة  

 للمحكم .

 تتنوع وتختلؾ األحكام التحكٌمٌة ، فنذكر من بٌنها: أوال: أنواع األحكام التحكٌمٌة:

ٌستخدم الفقه مصطلح الحكم التحكٌمً النهابً للتعبٌر عن  المنهٌة للخصومة أو القطٌعة:أحكام التحكٌم ( 1

معان مختلفة، فمنهم من ٌستخدمه للتعبٌر عن الحكم التحكٌمً الذي ٌفصل فً كل المسابل المتنازع علٌها 

لتحكٌم الوقتٌة والذي ٌتضمن انتهاء المحكم من مهمته على نحو تام وبهذا المعنى ٌكون مقابال ألحكام ا

والتمهٌدٌة أو الجزبٌة التً ال تضع نهاٌة لمهمة المحكم والذي ال ٌنهً أٌة مسؤلة، كذلك جانب من الفقه 

للداللة على الحكم النهابً الذي ٌنهً إجراءات التحكٌم، ومنهم من ٌستعمل  Finalاالنجلٌزي ٌستخدم تعبٌر 

 عة ككل أو فً جزء منها.هذا التعبٌر عن حكم التحكٌم الذي ٌفصل فً المناز

أحكام التحكٌم الجزبٌة : ٌمكن لألطراؾ أن تحدد أن للمحكمٌن سلطة الفصل فً جزء من  -أ                 

المنازعة كالفصل فً مسؤلة اختصاصها أو تحدٌد القانون الواجب التطبٌق فلقد نص القانون المصري رقم 

 منه. 42ً إصدار أحكام جزبٌة وذلك فً المادة بشؤن التحكٌم على سلطة المحكم ف 1994سنة  13

أحكام تحكٌم ؼٌابٌة : إن ؼٌاب أحد األطراؾ عن حضور جلسات التحكٌم ال ٌإدي إلى  -ب                

عرقلة إجراءات التحكٌم، إذ أنه ٌكفً تحقٌق االعتبارات الخاصة باحترام المساواة بٌن األطراؾ وحقوق 

 (.1) ال ٌحول دون صدور الحكم التحكٌمً الدفاع، فؽٌاب أحد األطراؾ

( أحكام التحكٌم االتفاقٌة: أثناء سٌر اإلجراءات التحكٌمٌة، قد ٌتوصل األطراؾ المتنازعة إلى نوع من 2

التسوٌة وفً مثل هذا الفرض فإنه ٌمكن لهم إفراغ هذه التسوٌة الذي تم التوصل إلٌها فً شكل عقد وإنهاء 

توصلوا إلى اتفاق من خالل إصدار حكم تحكٌمً ٌقرر الصلح، هذا فً القانون إجراءات التحكٌم، أو أن ٌ

وهناك أحكام التحكٌم اإلضافٌة، وهناك أحكام التحكٌم  1994لسنة  27من القانون  41المصري المادة 

 .التفسٌرٌة وأحكام التحكٌم التصحٌحٌة

ة أو تحفظٌة إال إذا اختار األطراؾ ؼٌر فالمشرع الجزابري أجاز للمحكمة التحكٌمٌة أن تؤمر بتدابٌر مإقت

 .ذلك، كما اعترؾ بالحكم األولً مثل الحكم الذي ٌصدر فاصال فً اختصاص المحكمة التحكٌمٌة

فالحكم الجزبً مثل الحكم األولً والحكم التحضٌري هً أحكام مقبولة فً التحكٌم التجاري الدولً وذلك إذا 

اختار أطراؾ الخصومة ؼٌر ذلك وحصرا الفصل فً النزاع بالحكم  طبق المحكم القانون الجزابري، أما إذا

 .النهابً وحده تعٌن على المحكم التقٌد بذلك

فإن اختٌار األطراؾ الخصومة التحكٌمٌة بالصلح فٌجب التقٌد بالمبادئ المقررة فً ذلك وهً الوجاهة 

 (.2) والمساواة بٌن األطراؾ واحترام حقوق الدفاع

----------------------------------- 
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اختلفت التشرٌعات المقارنة حول تحدٌد الوقت الذي ٌنتج فٌه الحكم التحكٌمً  ثانٌا: آثار الحكم التحكٌمً:

ألثاره، فمنها من ٌعتبر أن آثار الحكم تبدأ بعد صدوره أي من تارٌخ إصداره المذكور فً الحكم التحكٌمً ، 

ٌنتج آثاره منذ ومنها من ٌقول تبدأ منذ اكتساب الحكم الدرجة القطعٌة ، والرأي الراجح أن الحكم التحكٌمً 

 .صدوره أي من التارٌخ المذكور فً الحكم التحكٌمً

وتقتضً حٌازة الحكم التحكٌمً لحجٌة الشًء المقضً فٌه عدم جواز طرح النزاع من جدٌد أمام القاضً 

 (.1)أو أمام المحكم سواء فً الجزابر أو فً الخارج 

 ه أثار على محكمة التحكٌم :نجد أن الحكم التحكٌمً له آثار على أطراؾ الخصومة كما ل 

ان رؼبة طرفً الخصومة التحكٌم وبصدور الحكم ٌكون  آثار الحكم التحكٌمً بالنسبة لطرفً النزاع: -1 

النزاع قد وجد حال له ، وعلى هذا األساس فان أول اثر للحكم التحكٌمً هو التزام الطرفٌن بتنفٌذه  فان عدم 

 للجوء إلى التحكٌم وٌضعؾ الثقة فً جدوى هذه الوسٌلة تنفٌذ هذه األحكام سوؾ لن ٌشجع إلى ا

كما ٌصرح البعض أن هناك بعض اإلجراءات تتبعها بعض المنظمات المهنٌة ضد الذٌن ال ٌنفذون األحكام 

التحكٌمٌة التً صدرت ضدهم من تلك المنظمات ،فؤول إجراء هو نشر خبر عدم تنفٌذ الشخص الذي صدر 

هو عدم السماح للطرؾ الذي ٌمتنع عن تنفٌذ هذا الحكم التحكٌمً من االستفادة الحكم ضده ،و ثانً إجراء 

من التسهٌالت التً تمنحها هذه المنظمة المهنٌة التً ٌنتمً إلٌها ،وثالث إجراء وهو األكثر خطورة ٌتمثل 

عملٌة  فً فصل الطرؾ الممتنع عن التنفٌذ من المنظمة المهنٌة التً ٌنتمً إلٌها و التً قامت بتنظٌم

 .التحكٌم

واكتساب الحكم لحجٌة األمر المقضً به بٌن الخصوم ال ٌعنً اكتسابه القوة التنفٌذٌة ،وذلك ألن الصٌؽة 

التنفٌذٌة للحكام التحكٌم تكون بموجب أمر صادر من قبل ربٌس المحكمة التً صدر فً دابرة اختصاصها 

المإرخ  09-08   ة و االدارٌة من قانون من قانون اإلجراءات المدنٌ 1045و 1035طبقا لنص المادة 

 .25/02/2008فً 

الحكم التحكٌمً  تنتهً والٌة المحكم عن النزاع بمجرد صدور آثار الحكم التحكٌمً بالنسبة للمحكم: -2

وانتهاء الوالٌة تعنً عدم إمكانٌة الرجوع مرة ثانٌة للنظر فً النزاع ،أو إعادة النظر فً الحكم الذي اتخذه 

أو هٌبة التحكٌم ،إال أن هذا األمر ال ٌعنً عدم إمكانٌة المحكمة تصحٌح الخطاء المادٌة أو إكمال المحكم 

 .النقص الذي قد ٌتعدى المحكم أو ٌقوم بتفسٌره

و المشرع الجزابري لم ٌاتً على اإلشارة على كل هذه األمور بل ترك األمر إلرادة األطراؾ ٌختارون أي 

 نون ٌصلح للتطبٌق وادا اختاروا القانون الجزابري فانه ٌمكن القول انهإجراءات ٌتبعونها أو أي قا

بإمكان محكمة التحكٌم تصحٌح األخطاء المادٌة أو إكمال النقص أو القٌام بتفسٌر الحكم مادام ان المدة 

 (.2)القانونٌة للتحكٌم لم تنته،اما اذا انتهت ٌتم الرجوع الى القاضً المختص

---------------------------------------- 
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 المطلب الثانً:  تنفٌذ أحكام التحكٌم وطرق الطعن فٌه 

ٌكتسً القرار التحكٌمً فور صدوره حجٌة الشًء المقضً فٌه ،وهذا ٌعنً أن المسالة التً فصلت فٌها 

مرة أخرى أمام القاضً أو المحكم وتختلؾ شروط تنفٌذ أحكام التحكٌم من هٌبة التحكٌم ال ٌمكن طرحها 

دولة إلى أخرى ومن البحة إلى أخرى ،فمنها من تعامل أحكام التحكٌم األجنبٌة كاألحكام القضابٌة األجنبٌة 

ة إقلٌم ،وتشترط لتنفٌذها عدة إجراءات ،وتستلزم أن تكون حكم التحكٌم الدولً قد أصبح واجب النفاذ فً دول

 .المحكمة الصادر عنها كً ٌصبح نافذا فً الدولة المراد تنفٌذه فٌها

 . بٌنما تساوي دول أخرى كفرنسا بٌن حكم التحكٌم األجنبً وبٌن حكم التحكٌم الداخلً

أما المشرع الجزابري ، فقد مٌز بٌن القرارات التحكٌمٌة الصادرة فً مادة التحكٌم الدولً بالجزابر و ذلك 

خٌرة قابلة للطعن بالبطالن ،واكسبها حجٌة الشًء المقضً فٌه مباشرة بعد صدورها عكس جعل هذه األبان 

 (.1)القرارات الصادرة فً الخارج التً تكتسً هذه الحجٌة إال بعد االعتراؾ بها و األمر بتنفٌذها

المسالة التً صدر فٌها حكم تنص القواعد العامة على أنه ٌشترط لتنفٌذ حكم التحكٌم الدولً أن ال تكون 

التحكٌم تدخل فً االختصاص الو جوبً لقضاء الدولة المراد التنفٌذ على أراضٌها ،على سبٌل المثال أن 

تكون المسالة متعلقة باتخاذ إجراء وقتً أو تحفظً داخل أراضً الدولة ،وتخرج عن والٌة هٌبة التحكٌم 

 ة التً تعتبر من قوانٌن البولٌس.،حٌث ٌنفرد القضاء وحده بالتصدي لهذه المسال

أما فً حال كانت هذه المسالة التً تم حسمها من خالل حكم التحكٌم تدخل فً االختصاص المشترك بٌن 

القضاء و التحكٌم، األصل انه ٌجوز تنفٌذ حكم التحكٌم الصادر فً شانها متى توافرت سابر الشروط 

 (.2) األخرى

 وثانٌا: طرق الطعن فً أحكام التحكٌم -:أوال : تنفٌذ أحكام التحكٌم وتبعا لهذا سٌقسم هذا الفرع إلى 

 الفرع األول: تنفٌذ أحكام التحكٌم

فٌما ٌتعلق بتنفٌذ أحكام التحكٌم الوطنٌة فإنها تختلؾ عن تنفٌذ قرارات التحكٌم الدولٌة ، فالحكم التحكٌمً 

المعٌار هو المعٌار األكثر شٌوعا وإتباعا فً  ٌعتبر وطنٌا إذا صدر فً البلد المراد تنفٌذ الحكم فٌه وهذا

اؼلب التشرٌعات ،حٌث أن الصفة التنفٌذٌة ألحكام التحكٌم الوطنٌة تنظم بموجب القوانٌن الوطنٌة الخاصة 

 .بالتحكٌم أو ضمن نصوص قوانٌن المرافعات المدنٌة

 1035ربٌة منها الجزابر فً المادةأما األسلوب الشابع الذي أخذت به القوانٌن الالتٌنٌة وقوانٌن الدول الع

من قانون اإلجراءات المدنٌة و االدارٌة، ٌتلخص فً أن تقوم جهة قضابٌة بإضفاء الصفة التنفٌذٌة على حكم 

 .التحكٌم لكً ٌمكن تنفٌذه على المحكوم ضده جبرا

------------------------------------------------ 
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أما تنفٌذ حكم التحكٌم الدولً فان صدوره فً دولة وتنفٌذه فً دولة أخرى ٌثٌر صعوبة كبٌرة فً التنفٌذ، 

وذلك نظرا الختالؾ األنظمة القانونٌة و اإلجراءات الواجب إتباعها لالعتراؾ وتنفٌذ تلك القرارات فعندما 

بحكم أجنبً نجد أن الحدٌث ٌتطرق إلى االعتراؾ والتنفٌذ، وهذا ما نجده فً نصوص ٌتعلق األمر 

، 1927واتفاقٌات جنٌؾ لسنة  1958االتفاقٌات الدولٌة التً تعالج هذا الموضوع كاتفاقٌة نٌوٌورك لعام 

عترؾ به ولكن فالفرق بٌن االعتراؾ بالحكم التحكٌمً وبٌن تنفٌذ الحكم التحكٌمً ، متمثل فً أن الحكم قد ٌ

 ال ٌنفذ ،وفً حال نفذ فمن الضروري أن ٌكون قد تم االعتراؾ به من الجهة التً أعطته القوة التنفٌذٌة .

واالعتراؾ ٌعنً أن الحكم قد صدر بشكل صحٌح وملزم لألطراؾ و التنفٌذ ٌعنً الطلب إلى الخصم الذي 

ل امتناعه عن التنفٌذ ٌتم إجباره على ذلك صدر الحكم ضده أن ٌنفذ ما جاء فً الحكم التحكٌمً ، وفً حا

بموجب اإلجراءات التنفٌذٌة لقانون البلد المراد تنفٌذ الحكم فٌه ،وهذه اإلجراءات قد تكون بحجز األموال أو 

الحبس بالنسبة لألشخاص الطبٌعٌة أما إذا كان المحكوم علٌه شخصا معنوٌا فإجراءات التنفٌذ تشمل أموال 

بعض األحٌان ٌصار إلى مسالة ممثل الشخص المعنوي كمدٌر الشركة التً صدر الشخص المذكور وفً 

 (.1) القرار ضدها إذا ثبتت مسإولٌته

 

لقد جرت محاوالت عدٌدة وحثٌثة بهدؾ  أوال: تنفٌذ األحكام التحكٌمٌة بموجب االتفاقٌات الدولٌة الجماعٌة:

توحٌد القواعد الخاصة باالعتراؾ وتنفٌذ األحكام األجنبٌة حٌث تم عقد العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة أهمها 

فجمٌع هذه  1965و اتفاقٌة واشنطن لسنة  1927،واتفاقٌة جنٌؾ لسنة  1958اتفاقٌة نٌوٌورك لسنة 

م التحكٌمً إلى القواعد القانونٌة للبلد المراد تنفٌذ الحكم فٌه، باإلضافة إلى االتفاقٌات تركت إجراء تنفٌذ الحك

حصر رقابة المحكمة أو الجهة المختصة بإضفاء الصفة التنفٌذٌة للحكم على مراجعة القرارات لمعرفة 

 استٌفابها للشروط الشكلٌة و إتباع القواعد اإلجرابٌة بشكل صحٌح.

 

من اجل تسهٌل عملٌة تنفٌذ األحكام الصادرة عن  ٌمٌة بموجب االتفاقٌات الثنائٌة:ثانٌا: تنفٌذ األحكام التحك

هٌبات التحكٌم وإعماال لمبدأ التعاون بٌن الدول ، تعمل الدولة على إبرام اتفاقٌة مع دولة أخرى بهدؾ تنفٌذ 

 بًاألحكام التحكٌمٌة وؼالبا ما تكون هذه األحكام الخاصة ضمن اتفاقٌات التعاون القضا

كما تركت االتفاقٌات الدولٌة المسابل اإلجرابٌة لتنفٌذ الحكم التحكٌمً إلى قانون الدولة المراد تنفٌذ القرار 

فٌها ،وقد عٌنت بعض االتفاقٌات المحكمة المختصة التً ٌتطلب إلٌها األمر بتنفٌذ حكم التحكٌم، باإلضافة 

ً ٌجب أن ترفق مع الطلب المقدم من الطرؾ الذي إلى أن بعض االتفاقٌات ذكرت الوثابق و المستندات الت

 (.2)ٌطلب تنفٌذ الحكم من الجهة المختصة فً الدولة المراد التنفٌذ فٌها 

--------------------------------------------- 
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 ، إذ ٌتضح من1994لسنة  27القانون المصري حسب نص المادة األولى من قانون التحكٌم رقم  ففً

 قراءة هذه المادة أن أحكام التحكٌم، تخضع من حٌث تنفٌذها، إما إلى المعاهدات الدولٌة المعمول بها فً

 تحكٌم المصري إذامصر إذا توافرت شروط إعمال هذه المعاهدات وإما إلى القواعد الواردة فً قانون ال

 توافرت شروط تطبٌقه بان كان التحكٌم ٌجري فً مصر، أو كان تحكٌما تجارٌا دولٌا ٌجري فً الخارج

 واتفقت األطراؾ على إخضاعه للقانون المصري. كم نشٌر إلى أن كل من مصر ولبنان من الدول

 راؾ وتنفٌذ أحكام المحكمٌنوالخاصة باالعت 1958ٌونٌه  10المنظمة إلى معاهدة نٌوٌورك المبرمة فً 

 (.1)األجنبٌة 

 

 ومن هذا سنتناول إجراءات تنفٌذ أحكام التحكٌم فً ظل القانون الجزائري:

 : ثالثا: تنفٌذ أحكام التحكٌم بموجب القانون الجزائري

تقدٌم طلب التنفٌذ  -إٌداع حكم التحكٌم  ٌمكن أن نتناول تنفٌذ حكم التحكٌم وفقا للقانون الجزابري من خالل :

وطرق الطعن فٌه وكذا  -إصدار األمر بالتنفٌذ وطبٌعة األمر بالتنفٌذ  -وحدود سلطات القاضً المختص 

 اآلثار المترتبة علٌه على النحو التالً :

والتوقٌع إن حكم التحكٌم الدولً قد ٌصدر فً الجزابر أو خارجها وبعد صدوره  ٌداع حكم التحكٌم:/ إ1

من قانون  1053علٌه من قبل المحكمٌن وجب إٌداعه لدى السلطة المختصة وذلك ما تقضً به المادة 

أعاله بؤمانة ضبط  1052اإلجراءات المدنٌة و االدارٌة إذ جاء فٌها " تودع الوثابق المذكورة فً المادة

 الجهة القضابٌة المختصة من طرؾ المعنً بالتعجٌل " .

من نفس القانون " ٌثبت حكم التحكٌم بتقدٌم األصل مرفقا باتفاقٌة التحكٌم او  1052المادة  كما جاء فً نص

 بنسخة عنها ، تستوفً شروط صحتها ".

وبؽٌر إٌداع حكم التحكٌم لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة الٌمكن إصدار األمر بالتنفٌذ ،ومإدى ذلك أن   

والتحقق من توافر الشروط الالزمة إلصدار األمر بالتنفٌذ إال إذا القاضً ال ٌستطٌع أن ٌراقب حكم التحكٌم 

تم إٌداعه ، ٌعود ذلك إلى خضوع حكم التحكٌم إلى رقابة الدولة وال ٌمكن لها أن تقوم بتلك الرقابة إال إذا تم 

هذا   إٌداعه لدى الجهة القضابٌة المختصة ، وٌقوم باإلٌداع  الطرؾ  المعنً  بالتعجٌل     ولن  ٌكون 

الطرؾ  سوى  من  مصدر  الحكم لمصلحته، ولكنه ال ٌوجد ما ٌمنع أن ٌتم هذا اإلٌداع من طرؾ المحكوم 

علٌه ،وٌتم إٌداع أصل حكم التحكٌم أو نسخة منه باللؽة العربٌة التً صدر بها مرفقا باتفاقٌة التحكٌم أو 

 (.2) نسخة منها

----------------------------------------- 
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فإذا صدر حكم التحكٌم أو اتفاقٌة التحكٌم بؽٌر اللؽة العربٌة فٌجب أن تكون الوثٌقتٌن مصحوبتٌن بالترجمة 

من قانون اإلجراءات المدنٌة و االدارٌة وان تتم المصادقة  08إلى اللؽة العربٌة وذلك ما تقضً به المادة 

جب على أمٌن الضبط أن ٌقوم بتحرٌر من الجهة المعتمدة ،وقد ساوى القانون بٌن األصل والنسخة ،وٌ

 (.1)محضر عن هذا اإلٌداع ،على أن ٌتحمل األطراؾ نفقات إٌداع العرابض و الوثابق وأصل حكم التحكٌم 

ال ٌكفً أن ٌكون حكم التحكٌم قابال للتنفٌذ الجبري بمجرد إٌداع أصل حكم التحكٌم  تقدٌم طلب التنفٌذ: -2

ضبط المحكمة بل ٌجب إلى ذلك أن ٌتبع إجراء أخر وهو تقدٌم طلب التنفٌذ  مصحوبا باتفاقٌة التحكٌم بؤمانة

على اعتبار أن اإلٌداع عمال مادٌا فً حٌن أن طلب تنفٌذ حكم التحكٌم المقدم إلى المحكمة فهو عمل قانونً 

رفق ٌتم بواسطته تحرٌك نشاط القاضً ٌلزم أن ٌقوم بإصدار األمر بالتنفٌذ وٌجب على المحكوم له أن ٌ

 :بطلب التنفٌذ الوثابق التالٌة

                                                                                        / أصل حكم التحكٌم أو نسخة منه / أصل اتفاقٌة التحكٌم أو نسخة منها.                                                                 

تكونا هاتٌن الوثٌقتٌن مصحوبتٌن بالترجمة إلى اللؽة العربٌة،  نسخة من محضر إٌداع الوثابق وان 

حٌث ٌتعٌن على القاضً عندما ٌقدم إلٌه الطلب أن ٌبت فٌه إما بإصدار األمر بالتنفٌذ وإما  المذكورة سابقا.

 بإصدار األمر بالرفض.

ٌختص ربٌس المحكمة التً صدر حكم  تنفٌذ:حدود وسلطات القاضً المختص فً إصدار األمر بال -3

التحكٌم فً دابرة اختصاصه أو ربٌس محكمة محل التنفٌذ ، إذا كان مقر التحكٌم وقع خارج اإلقلٌم الوطنً 

 :بإصدار األمر بالتنفٌذ ،وٌجب على القاضً عند إصدار األمر أن ٌتؤكد من المسابل التالٌة

دى أمانة الضبط ، ٌكون مرفقا بالمستندات المشار إلٌها سابقا    )أصل أن طالب التنفٌذ الذي قام بإٌداع ل -  

 .أو نسخة من حكم التحكٌم واتفاقٌة التحكٌم (

ٌجب أن ٌتحقق من توافر الشروط األساسٌة لمنح األمر بالتنفٌذ وتقتضً تلك الشروط اال ٌتضمن حكم  - 

 (.2)التحكٌم ما ٌخالؾ النظام العام فً الجزابر

ٌجب اإلشارة أن سلطات القاضً عن إصدار األمر، أن ٌتؤكد من أن حكم التحكٌم خال من العٌوب  كما

اإلجرابٌة. فً حٌن لٌس من حقه أن ٌبحث فً موضوع النزاع ، فهو مختص فً مراقبة الشكل الذي ٌوجبه 

 .مر بالتنفٌذالقانون، وإذا الحظ أٌة مخالفة تإدي إلى البطالن ، وجب علٌه أن ٌمتنع عن إصدار األ

ذلك فان دور القاضً عند إصدار األمر بالتنفٌذ ٌقتصر على الرقابة استنادا إلى األسلوب الذي تبناه المشرع 

الجزابري وهو أسلوب الرقابة ولم ٌؤخذ بؤسلوب المراجعة أو الدعوى الجدٌدة عند إصدار األمر بتنفٌذ حكم 

إصدار األمر بالتنفٌذ أو الرفض دون المساس بحكم التحكٌم األجنبً ،وبالتالً تنحصر سلطات القاضً ب

 (.3)التحكٌم أو تعدٌله كما ٌجوز له أن ٌصدر األمر فً شق من الحكم دون الشق األخر 

------------------- 

 .221-220-201ص ص ص بوكرٌطة موسى، المرجع نفسه،  -1
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ال ٌجوز تنفٌذ حكم التحكٌم بدون أمر بالتنفٌذ فهو الذي ٌرفع من مقامه إلى مرتبة  بالتنفٌذ:طبٌعة األمر  -4

التحكٌم ال ٌعد سندا تنفٌذٌا فً ذاته ،بل هو جزء من السند التنفٌذي ،حٌث ٌقوم  القضابٌة وحكماألحكام 

من قانون  311ا للمادة ربٌس المحكمة المختصة بإصدار األمر بالتنفٌذ بتقدٌم الطلب فً شكل عرٌضة طبق

اإلجراءات المدنٌة و االدارٌة وهو ٌواجه عدم فعالٌة إرادته فال ٌمكن االعتراؾ له بمركز الدابن فً دولة 

التنفٌذ إال بعد حصوله على تؤشٌرة من طرؾ السلطة المختصة ،تبعا لذلك ٌعد األمر بالتنفٌذ عمال والبٌا 

ور القاضً الذي ٌنحصر فً رقابة هذا الحكم إذا كان مطابقا مع ولٌس قضابٌا وهو األمر الذي ٌتماشى مع د

 . أحكام القانون

أما فٌما ٌخص شكل هذا األمر لم ٌبٌن قانون اإلجراءات المدنٌة واالدارٌة وإنما سكت المشرع عن هذا، هل 

مما  ٌصدر على ذٌل العرٌضة أو ٌوضع على ورقة التحكٌم أو على هامشه كما نص فً القانون الفرنسً،

ٌعنً انه ٌصدر وفق أحكام القواعد العامة فً األوامر الوالبٌة وبالتالً ٌصدر بذٌل العرٌضة، وتبعا لذلك 

ٌقدم طلب التنفٌذ إلى القاضً المختص فً شكل عرٌضة وٌقوم بإصداره من دون إعالن األطراؾ 

ً الذي تخضع له األحكام للحضور، وتخضع األوامر الوالبٌة إلى نظام قانونً ٌختلؾ عن النظام القانون

القضابٌة ،فاألوامر الوالبٌة تحوز كؤصل عام على الحجٌة وٌتظلم فٌها بواسطة دعوى البطاالن المبتدبة أمام 

 . نفس القاضً الذي اصدر األمر

 

كما ٌجب التمٌٌز بٌن أحكام التحكٌم، فهً أحكام قضابٌة تحوز على حجٌة الشًء المقضً به وٌستنفذ 

بصدورها ، وبٌن األمر بالتنفٌذ فهو ٌعد من قبٌل األوامر الوالبٌة فال ٌجوز للقاضً العدول القاضً سلطته 

أن ٌنفذ أمر التنفٌذ فً خالل اجل ثالثة أشهر وإذا لم ٌنفذ خالل هذا األجل الذي ٌبدأ من تارٌخ  وٌجب، عنه 

 (.1)من نفس القانون 311صدوره تعرض للسقوط حسب نص المادة 
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 الفرع الثانً: طرق الطعن فً أحكام التنفٌذ

نجد أن المشرع الجزابري انتهج نهج المشرع الفرنسً فهو ٌفرق من حٌث طرق الطعن بٌن أحكام التحكٌم 

الدولً الصادر فً الجزابر وبٌن أحكام التحكٌم الدولً الصادر خارج اإلقلٌم الوطنً ، فٌخضع كل نوع إلى 

 أحكام خاصة به.

محال للطعن امام الهٌبة التً أصدرته أو أمام  فالرجوع إلى القانون الجزابري نجد أن حكم التحكٌم ٌكون

 هٌبة أخرى وفً الؽالب ٌكون أمام القاضً.

أما تقدٌم طلب فسخ حكم التحكٌم فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ، فالحكم التحكٌمً الدولً الصادر 

 بالخارج ؼٌر قابل لمرحلة ثانٌة أمام القضاء فً القانون الجزابري

حكم التحكٌم الدولً الصادر فً الخارج نهابً، ولكن صٌؽته التنفٌذٌة قابلة للفسخ ، وهكذا فرق  وبالتالً فان

المشرع الجزابري بٌن الحكم التحكٌمً الدولً الصادر خارج الجزابر وبٌن الحكم التحكٌمً الصادر فً 

 الجزابر.

 أوال: حكم التحكٌم الدولً الصادر خارج الجزائر:

ً الصادر خارج الجزابر ال ٌقبل اإلبطال ولكن القرار القضابً الذي ٌرفض إعطاء الحكم التحكٌمً الدول

هذا الحكم التحكٌمً الصٌؽة التنفٌذٌة أو برفض االعتراؾ به أو ٌعطً صٌؽة التنفٌذ لحكم تحكٌمً دولً 

 .صادر خارج الجزابر أو االعتراؾ به فهو ٌقبل االستبناؾ

التنفٌذ أو رفض االعتراؾ بحكم تحكٌمً دولً صادر خارج وهذا األمر القضابً برفض إعطاء صٌؽة 

الجزابر ٌقبل االستبناؾ ولكن هذا االستبناؾ لٌست محددة أسبابه حصرا أما األمر القضابً بإعطاء صٌؽة 

التنفٌذ لحكم تحكٌمً دولً خارج الجزابر أو االعتراؾ به فهو ٌقبل االستبناؾ ضمن أسباب االستبناؾ 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واالدارٌة.  1056فً المادة  الستة المحددة حصرا

قانون اإلجراءات المدنٌة و االدارٌة حدد أحكاما لمراجعة الحكم التحكٌمً الصادر خارج والمالحظ  أن   

الجزابر وصٌؽته التنفٌذٌة فً الجزابر مختلفة تماما عن أحكام مراجعة الحكم التحكٌمً الصادر فً 

 (.1)الجزابر

 

 

 

 

---------------------------------- 
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إن الحكم التحكٌمً الدولً الصادر فً الجزابر قابل ثانٌا: حكم التحكٌم الدولً الصادر فً الجزائر: 

إلى لإلبطال ضمن شروط اإلبطال الستة ، وٌإدي الطعن ببطالن الحكم التحكٌمً الصادر فً الجزابر 

الطعن بقوة القانون فً أمر التنفٌذ وٌحول دون إعطابه صٌؽة التنفٌذ لحٌن البت بطلب اإلبطال حسب نص 

 :التً تحددا سباب اإلبطال الستة و هً 1056من نفس القانون و المادة  1058المادة 

 ٌة باطلة أو انقضاء إذا فصلت محكمة التحكٌم بدون اتفاقٌة تحكٌم أو بناء على اتفاق -                    

 . مدة االتفاقٌة                                                          

 . إذا كان تشكٌل محكمة التحكٌم أو تعٌٌن المحكم الوحٌد مخالفا للقانون -                   

 .اإذا فصلت محكمة التحكٌم بما ٌخالؾ المهمة المسندة الٌه -                   

 إذا لم ٌراعً مبدأ الوجاهٌة -                   

 . إذا لم تسبب محكمة التحكٌم حكمها ،أو إذا وجد تناقض فً األسباب -                   

 .إذا كان حكم التحكٌم مخالفا للنظام العام الدولً -                   

 

 االستبناؾ خالل شهر أمام مجلس القضابً من تارٌخ التبلٌػ الرسمً ألمر ربٌس المحكمة  و ٌرفع

 .1075المادة                                                

 

والمالحظ أن قانون اإلجراءات المدنٌة و االدارٌة اعتمد فكرة النظام العام الدولً ولٌس النظام العام الداخلً 

حكم التحكٌمً الدولً واألمر القضابً ، بإعطابه صٌؽة التنفٌذ سواء الحكم التحكٌمً الدولً بالنسبة لل

 (.1)الصادر خارج الجزابر أو الحكم التحكٌمً الدولً الصادر فً الجزابر

نصت على نفس الشًء حٌث تنص على انه  1502كما نجد قانون المرافعات الفرنسً الجدٌد فً المادة 

األحكام التحكٌمٌة أو تنفٌذها إذا كانت مخالفة للنظام العام الدولً" فهً مصاؼة أصال "ٌرفض االعتراؾ ب

لتنظٌم الرقابة على إصدار األمر بتنفٌذ الحكم التحكٌمً.                                                 كما 

طً للمحكمة التً تنظر من قانون التحكٌم المصري التً نستخلص من نصها أنها تع 53/02نصت المادة  

دعوى البطالن وهً محكمة االستبناؾ فً أن تقضً من تلقاء نفسها بالبطالن إذا كان الحكم ٌخالؾ النظام 

 (.2)العام فً جمهورٌة 

--------------------------------------- 
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كما أن الطعن ببطالن حكم التحكٌم ٌرتب بقوة القانون الطعن فً أمر التنفٌذ...و بالتالً فان إعطاء صٌؽة 

 التنفٌذ أو االعتراؾ بالحكم التحكٌمً الصادر فً الجزابر ٌعتبر محصنا من أي مراجعة قضابٌة

شل اثر الصٌؽة التنفٌذٌة لحٌن بت القضاء  مراجعة إبطال الحكم التحكٌمً الدولً ذاته التً تإدي إلى إال

 (.1)بطلب إبطال الحكم التحكٌمً الدولً الصادر فً الجزابر

من نفس  1060فً كل األحوال ٌوقؾ تقدٌم الطعون واجل ممارستها تنفٌذ أحكام التحكٌم حسب نص المادة 

و رفض االعتراؾ بالحكم القانون ، كما تكون القرارات القضابٌة األمرة برفض إعطاء صٌؽة التنفٌذ أ

 من نفس القانون. 1061التحكٌمً قابلة للطعن بالنقض حسب نص المادة 

 

األصل فً التحكٌم أن للطرفٌن المتنازعٌن الحرٌة التامة فً االتفاق على الجهة التً ٌصار إلٌها تقدٌم طلب 

مكانٌة الطعن فً قرار التحكٌم الطعن فً الحكم التحكٌمً وبالتالً ٌعنً هذا إنهما ٌستطٌعان االتفاق على إ

أمام هٌبة أخرى تعٌن من قبلها ؼٌر تلك التً أصدرت الحكم ،وفً حال عدم اتفاقهما فاألمر فً هذه الحالة 

ٌترك إلى أحكام القواعد التحكٌمٌة التً اختاراها لسٌر عملٌة التحكٌم بموجبها ، على الرؼم من أن بعض 

ال تنص على تعٌٌن جهة معٌنة ٌصار أمامها إلى الطعن بالحكم  القواعد التحكٌمٌة الدولٌة المعروفة

 التحكٌمً.
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 خــــــاتمـــــــــــــــــــــــة 
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 خاتمــــة

 ٌظهر مما سبق أن التحكٌم التجاري الدولً أصبح نظاما قابم بحد ذاته ، إذ ٌتمٌز عن ؼٌره من األنظمة 

 بعنصر اإلرادة الحرة سواء فً اختٌار المحكمٌن أو فً اختٌار القانون الواجب التطبٌق، مما أدى إلى

 لعالقات التجارٌة ، اعتباره وسٌلة ناجعة وبدٌلة عن القضاء لحل النزاعات التً قد تنشؤ عن ا 

 وهذا نتٌجة لما ٌحمله من امتٌازات و بساطة فً إجراءات المتبعة والتحرر من الشكلٌات 

 بؽٌة الفصل فً النزاع بؤقصى سرعة ممكنة وفً سرٌة تامة، فهذه المزاٌا تدعم التجارة على نطاق 

 واسع وتستجٌب إلرادة األطراؾ المتنازعة فً حل نزاعاتهم.

 

 فاقٌات الدولٌة والتشرٌعات الوطنٌة التً نصت على التحكٌم التجاري ، تؤكٌدا على أهمٌته، وتعتبر االت

 وهً من أفضى فً نفس الوقت صفة الدولٌة على التحكٌم التجاري الدولً.

 

 والثابت أن نشوب النزاع التجاري الدولً ٌعد السبب فً تحرٌك إجراءات التحكٌم ، لتبدأ بتشكٌل 

 التحكٌمٌة وتنتهً بصدور القرار التحكٌمً وتنفٌذه.المحكمة 

 أما المشرع الجزابري فقد منح فً مجال التحكٌم التجاري الدولً حرٌة تكاد تكون مطلقة فً مواطن 

 عدٌدة.
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 قائمــــــة المراجــــــع   
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 قائمة المراجع

 

 أوال: النصوص القانونٌة:

، 1993افرٌل  25هـ ، الموافق لـ  1412ذي القعدة عام  83المإرخ فً  89-93المرسوم التشرٌعً رقم  -

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة القدٌم.

. المتضمن قانون اإلجراءات 2888فٌفري  25هـ الموافق لـ  1429 صفر 18المإرخ  88/89قانون رقم  -

.21المدنٌة واإلدارٌة الجزابري الجدٌد، الجرٌدة الرسمٌة العدد   

.2884قانون االونسترال النموذجً للتوفٌق التجاري الدولً، لألمم المتحدة ، نٌوٌورك ،  -  

 ثانٌا: الكتب

الكتب العامة -1  

.2881ة اتفاقٌات التجارة العالمٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، احمد جامع موسى، موسوع -  

.1988أحمد حسنً، عقود إٌجار السفن، دار المعارؾ،  -  

 ةحسام الدٌن فتحً ناصؾ، قابلٌة محل النزاع للتحكٌم فً عقود التجارة الدولٌة، دار النهض -

.1999العربٌة،القاهرة ،   

م فً عقود البترول، الطبعة األولى، دار النهضة العربٌة، سراج حسٌن محمد أبو زٌد، التحكٌ -

.2888القاهرة،  

عبد الحمٌد عشوش ، التحكٌم كوسٌلة لفض النزاعات فً مجال االستثمار،دراسة مقارنة،مإسسة شهاب،  -

.1998القاهرة،  

األولى ، منشورات عالء أبارٌان، الوسابل الودٌة لحل النزاعات التجارٌة " دراسة مقارنة" ، الطبعة  -

2888الحلبً الحقوقٌة،   

عالء أبرٌان، الوسابل البدٌلة لحل المنازعات التجارٌة )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبً الحقوقٌة،  -

.2888بٌروت، الطبعة األولى،  
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الكتب المتخصصة -2  

 .1981أبو زٌد رضوان، األسس العامة فً التحكٌم التجاري الدولً، القاهرة،  -

.1974أبو الوفا ، عقد التحكٌم وإجراءاته، الطبعة الثالثة ،منشؤة المعارؾ ،  -  

أحمد أبو الوفا، التحكٌم االختٌاري واإلجباري ، منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة، بدون رقم الطبعة وسنة  -

 النشر.

ات الخاصة الدولٌة  أشرؾ عبد العلٌم الرفاعً ، إتفاق التحكٌم والمشكالت العلمٌة والقانونٌة فً العالق  -

. 2886دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة ، مصر،   

حفٌظة السٌد حداد، الموجز فً النظرٌة العامة للتحكٌم التجاري الدولً، دون تارٌخ نشر، بٌروت،  -  

.2884هشام خالد ، أولوٌات التحكٌم الدولً، دار الفكر، اإلسكندرٌة،  -  

.2889، تأحمد الحداد، التحكٌم فً القوانٌن العربٌة، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌرو حمزة -  

خالد عبد العظٌم أبو ؼاٌة، التحكٌم وأثاره فً فض المنازعات، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر،  -

2811.  

سامٌة راشد، التحكٌم فً العالقات الدولً، منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة. -  

طلعت محمد دوٌدار ، ضمانات التقاضً فً خصومة التحكٌم ، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت  -

2889.  

 .2883عمر عٌسى ألفقً، الجدٌد فً التحكٌم فً الدول العربٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث ، اإلسكندرٌة ،  -

.2889لثقافة ، عمان ، عامر فتحً البطاٌنة ، دور القضاء فً التحكٌم التجاري الدولً، دار ا -  

علٌلوش قربوع كمال، التحكٌم التجاري الدولً فً الجزابر، الطبعة الثانٌة والثالثة ،دٌوان المطبوعات  -

.2884الجامعٌة، بن عكنون ، الجزابر،  

عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسً، النظام القانونً التفاق التحكٌم،المكتبة الجامعٌة،الحدٌث للنشر   -

.2885لتوزٌع،مصر،وا  

عباس ناصر مجٌد،الطعن بالبطالن على أحكام التحكٌم التجاري الدولً،مكتبة السنهوري،منشورات زٌن   -

.2811الحقوقٌة، بؽداد،الطبعة األولى،   

فوزي محمد سامً، التحكٌم التجاري الدولً، دراسة مقارنة ألحكام التحكٌم التجاري الدولً، الطبعة  -

.2888افة للنشر والتوزٌع، األردن، األولى، دار الثق  
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فوزي محمد سامً، التحكٌم التجاري الدولً دراسة مقارنة ألحكام التحكٌم التجاري الدولً، الطبعة  -

. 2888األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، األردن ،   

ر.قمر عبد الوهاب، التحكٌم فً المنازعات، دار المعرفة، الجزابر، دون تارٌخ نش -  

.1991كامل إبراهٌم، التحكٌم التجاري الدولً، الطبعة األولى، دار الفكر العربً، مصر، ، -  

التحكٌم التجاري الدولً والقوانٌن واالتفاقٌات المنظمة للتحكٌم عربٌا وعالمٌا،  تمحمد شهاب، أساسٌا -

. 2889الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونٌة،   

 .2004، دار النهضة العربٌة ، مصر، 3ٌم التجاري الدولً، الطبعة برٌري، التحك دمختار احم -

محً الدٌن إسماعٌل علم الدٌن، منصة التحكٌم التجاري الدولً،الجزء األول ، دار النشر الزلبً للطباعة  -

،1986.  

 .2005هانً سري الدٌن، التحكٌم التجاري الدولً دراسة مقارنة ، دار النهضة العربٌة ، -

الد ، جدوى اللجوء الى التحكٌم التجاري الدولً،منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، بدون تارٌخ هشام خ -

.2887الطبعة،  

، مكتبة الوفاء القانونً، 2وابل أبو بندق، موسوعة التحكٌم ) االتفاقٌات الدولٌة وقوانٌن الدول العربٌة( ط -

 .2889اإلسكندرٌة، 

 ثالثا: المقاالت:

1987، 3التحكٌم التجاري، مقال منشور، لمجلة قانون و االقتصاد،العددسمٌحة قلٌوبً، ضوابط  -  

 ثالثا: الرسائل الجامعٌة:

رسائل الدكتوراه: -1  

اسعد عمر قاسم شجراوي،وسلٌلة التحكٌم التجارٌة الدولٌة فً الدول العربٌة، أطروحة لنٌل شهادة  - 

. 2814خده،كلٌة الحقوق،ٌوسؾ بن 1الدكتوراه فً القانون العام،جامعة  الجزابر   

سوالم سفٌان ، الطرٌق البدٌلة لحل المنازعات المدنٌة ، أطروحة دكتورة فً القانون الخاص ، جامعة  -

.2814محمد خٌضر بسكرة، كلٌة الحقوق،   
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مذكرات الماجستٌر: -2  

اته فً الجزابر ، احمد بوخلخال ، نظام تسوٌة منازعات االستثمار األجنبً فً القانون الدولً وتطبٌق -

.2813رسالة ماجستٌر، كلٌة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزابر ،  

بكلً نور الدٌن، إتفاق التحكٌم التجاري الدولً، رسالة ماجستٌر، فرع قانون الدولً، معهد الحقوق  -

.1996، 1والعلوم االدارٌة، جامعة الجزابر   

بري، رسالة االتحكٌم التجاري الدولً وفق القانون الجزبوكرٌطة موسى، القانون الواجب التطبٌق على  -

.2812ماجستٌر، كلٌة الحقوق، جامعة البلٌدة،  

صدٌق بؽداد ، اتفاقٌة التحكٌم التجاري فً ضل القانون الجزابري والقضاء التحكٌمً، رسالة ماجستٌر فً  -

2882القانون الخاص، جامعة ابً بكر بلقاٌد، تلمسان ، كلٌة الحقوق،   

التحكـــــٌم التجـــــاري الـــــدولً فـــــً القـــــانون المقـــــارن  إجراءاتكـــــروم نســـــرٌن،  - 

.2887.، رســـــالة ماجستٌر، كلٌة الحقوق، جامعة البلٌدةالجزابري  

معة محمد بواط، التحكٌم فً حل النزاعات الدولٌة، مذكرة نٌل شهادة الماجستٌر فً القانون العام،جا -

.2888حاسٌبة بن بوعلً،الشلؾ،  

  مذكرات الماستر: -3

تركً عبد هللا ال حامد ، بطالن حكم التحكٌم)دراسة مقارنة( الستكمال مذكرة ماستر ، جامعة ناٌؾ ،  -

.2818الرٌاض،   

ة حجاج حنان، األثر المانع التفاق التحكٌم فً عقود االستثمار الدولً، مذكرة لنٌل درجة الماستر، جامع -

.2815قاصدي مرباح،  

عبد الرحمان خلفً، الخصومة التحكٌمٌة الدولٌة ، مذكرة لنٌل درجة ماستر إدارة األعمال ، جامعة ملٌانة  -

2814.  

مٌمون خوٌرة ، دور التحكٌم فً تسوٌة النزاعات التجارٌة، مذكرة نهاٌة الدراسة لنٌل شهادة الماستر،  -

.2813المركز الجامعً ؼلٌزان،   
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