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 شكر وتقدير
اللهم إن كان قيد النعم شكرها، فلك احلمد وحدك على أن وفقتين الختيار سبيل العلم و املعرفة 

 م أن يكون خالصا لوجهك الكرمي.وأعنتين على إمتام هذا البحث.... وأسالك الله
ألصحاب املعروف فإين أتقدم بالشكر اجلزيل  واالمتناناميانا بفضل اإلعرتاف باجلميل وتقدمي الشكر 

 والثناء العظيم لكل من ساعدين يف إجناح هذه الرسالة وأخص بالذكر:
اف على عملي حفظه اهلل لتفضله باإلشر  الدكتور بن الشيخ نور الدينأستاذي ومشريف الفاضل 

هذا  وملا بذله معي من جهد وما حباين به من فضل النصح وسداد الرأي، وملا ملسته منه من طيب 
 الشمائل ورفعة األخالق ..أسأل اهلل أن جيزيه عين خري اجلزاء...

كما أتقدم بالشكر لألساتذة األفاضل الذين قبلوا مناقشة هذه األطروحة وإثرائها بالنصائح والتوجيهات 
 صورة.ليت تساعد يف إخراجها بأفضل ا

وعلى رأسها العميد الدكتور  02وشكري موصول لكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة سطيف 
كما   فرحاوي معبد العزيز، نائب العميد املكلف بالدراسات العليا االستاذ  بلعيساوي محمد الطاهر

 نون األعمال .ال أنسى إسدائي جزيل الشكر ألساتذة  املاجستري فرع قا
وال يفوتين أن أحنين ملن رسخوا يف روحي حب العلم واملثابرة على النجاح ، أساتذة ومعلمي مجيع 

، أسال اهلل أن حيفظه ويرزقه العفو  األستاذ المحترم بوجناح أحمدمراحلي الدراسية ، وعلى رأسهم 
 و العافية يف الدنيا واآلخرة...

ة وعلى رأسهم احملافظ قطاف خلضر على مساعدهتم يل وللباحثني كما وأشكر موظفي املكتبة املركزي
 من زمياليت وزمالئي وتزويدنا بكل ما حنتاجه بتعاون تام وأمانة وإخالص...
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ن ـــــــــــــ"كشف الظنون ع أشار العالمة مصطفى بن عبد اهلل الشهري حباجي خليفة يف كتابه
أسامي الكتب والظنون " إىل فائدة عظيمة أوردها  القاضي عبد الرحيم البيساين يف رسالة 

 ا إىل العماد األصفهاين اما جاء فيها :بعث هب

" أنـــــــــي رأيت أنه ال يكُتب إنسان كتاباً في يومه إال قا  في غده                              
لو غير هذا لكان أحسن، لو زيد هذا لكان يستحسن                                    

 رك هذا لكان أجمل..                    ولو قُــــــــــدم هذا لكان أفضل، ولو ت
 وهذا من أمعظم العبر، وهو دليل معلى استيالء                      

 النقص  معلى ُجملة البشر."
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مقدمة

على التي تثور في المجتمع الخاصة التحكيم أحد وسائل فض المنازعات يعد 
لطلب  قتصادية الحرة واستجابة  اإلافسة العولمة والمن لتأثيرولعل  الداخلي أو الدولي،المستوى 
 النزاعات حل فيبديلة  آليةك تتبناهالمحفز لمعظم الدول لكي العامل ، قتصادييناإلالفاعلين 

على عكس القضاء الذي يشكو من تعقيد وطول ، بالنظر لما يتسم به من مزايا عديدة
 . جراءات المسيرة للدعوىاإل

بعد نفورها هي األخرى تحديات لجأت هذه الكب الجزائر كغيرها من الدول حتى تواو 
           وعدائها للتحكيم التجاري الدولي إلى تمكين األفراد منه كوسيلة بديلة لحــــــــل

أفريل  25المؤرخ في  09-93وجسدت ذلك من خالل المرسوم التشريعي رقم  ،نزاعاتهم
المتضمن قانـــون  1966وان ج 08المؤرخ في  154-66المعدل والمتمم لألمر رقم  19931

 اإلجراءات المدنية الذي سن القواعد والمبادئ المطلوبة بهذا الشأن.
طرأت  تحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التيو بالنظر لل غير أن المشرع 

في إطار توصيات اللجنة عمل دها، يوتعق على المجتمع مما أدى الى تنوع المنازعات
يكون ، يساير ذلكالتفكير في إعداد نظام إجرائي جديد  على، 2العدالةالوطنية إلصالح 

توفير شروط ضمان تكريس مبادئ االجتهاد القضائي الوطني و الهدف منه بالدرجة األولى 
قانون أصدر ، ف3باعتماد جملة من المبادئ والمعايير المعمول بها دولياالمحاكمة العادلة 

الذي خصص  20084فيفري  25المؤرخ في  09-08 رقم اإلجراءات المدنية واإلدارية
 التحكيم.للوسائل البديلة لفض المنازعات ومن بينها منه  الجزء األخير

                                                           
1
 والمتضمن 1966 سنة وانج 08 لـ 154-66 رقم لألمر والمتمم المعدل 1997 سنة افريل 25 في المؤرخ 09-93 رقم التشريعي المرسوم - 

 ( .1993 سنة افريل 27 المؤرخ في 27 عدد  الرسمية  الجريدة) المدنية، اإلجراءات قانون
2
 إحداث يتضمن ،1999 سنة أكتوبر 19 الموافق 1420 عام رجب 9 في المؤرخ 234-99 رقم الرئاسي هذه اللجنة أنشأت بموجب المرسوم  -  

 (. 1999لسنة  74 رقم الرسمية ) الجريدةالعدالة   إلصالح الوطنية اللجنة
3
للقترة التشريعية السادسة   2008-01-28الصادرة بتاريخ   47المجلس الشعبي الوطني ، الجريدة الرسمية للمناقشات ، السنة االولى رقم   - 

 انون االجراءات المدنية واالدارية. لدراسة مشروع القانون المتضمن ق 2008-01-06 بتاريخالدورة العادية ، الجلسة العلنية المنعقدة 
4
 21 العدد الرسمية الجريدة)   2008 فيفري 25 لـ الموافق 1429 عام صفر 18 في المؤرخ 09-08 رقم  واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون -  - 
 (. م 2008 سنة أبريل 23 ـل الموافق 1429 عام الثّاني ربيع 17 في  رخلمؤا
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اعتبار أن التحكيم يصنف على الخصوص إما تحكيما  داخليا  أو تحكيما  دولـــي ا  وعلى 
 قدو ، لقضائية فإن ذلك انعكس علـى القواعد التي تحكـم كالهما من الناحية التشريعية وا

فالمشرع وضع قواعد خاصة بالتحكيم الداخلي وضمنها في  ،القانون الجديدفي ذلك تجسد 
، وأخرى خاصة بالتحكيم التجاري الدولي وضَمنها في المواد 1038إلى  1006المواد من 

، وبينهما جعل قواعد مشتركة تطبق على كليهما ضَمنها في المواد 1061إلى  1039من  
 .  1018إلى  1014

كان في قانون اإلجراءات المدنية الملغى يأخذ بالمعيار المزدوج الذي يجمع بعدما و 
المادة  وفق نصعند تحديده لدولية التحكيم وتجاريته  5بين المعيار االقتصادي والقانوني

: " يعتبر دوليا ، بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص التي جاء فيها مكرر  458
لقة بالمصالح التجارية الدولية والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين النزاعات المتع

بالمعيار  أخذي ة واالداريةفي قانون االجراءات المدني أصبحعلى األقل بالخارج ." 
 القانونعلى أنه :" يعد التحكيم دوليا، بمفهوم هذا ه من 1039نصت المادة االقتصادي، إذ 

وهو ما لمتعلقة بالمصالح االقتصادية لدولتين على األقل." التحكيم الذي يخص النزاعات ا
استقطاب في الكبيرة رغبتها  تعبير عنو الدولية  هالتزاماتإل مسايرة للجزائر فيه،  يعد تحوال

فضال عن أن أسباب األخذ بالمعيار المزدوج الذي كان الغرض منه . االستثمار األجنبي
اللجوء الى التحكيم الدولي بالنظر إلى حداثة بحسب رأي بعض المختصين هو التضييق من 

  .6تطبيقاته لديها، لم تعد قائمة
يمارس إختصاصه خارج والية محاكم خاص قضاء يوصف بأنه لما كان التحكيم  و

يحتاج إلى دائما نه يبقى فإ، الدولة فـي نزاعات يتولى حلها محكمون غير مفوضين منها 

                                                           
5
من حيث أنه يتعلق بالمسائل التجارية واالقتصادية التي تحقق عملية نقل لألموال  التحكيم، موضوع النزاع طبيعة إلى قتصادياال المعياريستند  - 

. في حين أن المعيار القانوني يستند الى جغرافية أم شخصية كانت سواء به، المرتبطة األخرى العناصر عن النظر بغضوالخدمات عبر الحدود 

والمشرع   ع يخضعان ألنظمة قانونية مختلفة سواء بالنظر لمقر أو موطن إقامتهم أو لجنسيتهم أو لمكان إبرام العقد أو تنفيذه .كون أطراف النزا

ب الجزائري عبر عن هذا المعيار بعنصر االقامة او الموطن أي أن يكون موطن أحد الخصوم خارج الجزائر . انظر خالد شويرب ، القانون الواج

 .  16-15 -14. صفحة  2009العقد التجاري الدولي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، التطبيق على
6
 األعمال قانون فرع 2 - سطيف جامعة الحقوق كلية الماجستير طلبة على ألقيت الدولي التجاري التحكيم في محاضرات ، الشيخ بن الدين نور  - 

2012 . 
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اب فعاليته باعتباره سلطة عامة، تملك وحدها إلزام الذي يمده بأسبالوطني  تدخل القضاء
الخصوم ومن لهم صلة بالنزاع بتنفيذ القرار التحكيمي، وبتحقيق إحترام األطراف لقواعد 

 التحكيم .
، إذ أنها لم تقف وبين القضاء حرصت األنظمة القانونية على تنظيم العالقة بينهولقد 

في مقابل هذا التنازل عن عملت بل ، وفقط ليهإعلى اإلعتراف بأحقية الخصوم في اللجوء 
اإلستئثار المطلق بالـــوظيفة القضائية والترخيص باستعمالها من قبل أشخـاص عاديين 

حتى ال تنحرف  قضاء الدولةيكفلها الضمانات األساسية التي توفير على ، طرافيختارهم األ
  شودة ودعم ثقة المتقاضين فيها. وسيلة عن حسن أداء وظيفتها في تحقيق العدالة المنهذه ال

للخصوم وللمحكمين  وسائل مساعدةالمشرع في القانون الجديد  وضع وبهذا الصدد
ليات مراقبة آمن جهة أخرى سن ، كما ت هناك عقبةتسمح بالسير في الخصومة كلما كان

 . التنفيذ للحكم التحكيمي الدولياالعتراف و  بمناسبة
عبر إطار في العملية التحكيمية التدخل للقاضي  يةإمكانمنح من خالل  ويظهر ذلك

الحكم التحكيمي والمرحلة النهائية  مزدوج يشمل المرحلة اإلبتدائية السابقة على صدور
  صدوره.الالحقة على 

التجارية الدولية القضائي في الخصومة التحكيمية بيانا ألوجه هذا التدخل و  ،ومن هنا
 من مساس بمبادئ التحكيم ، فضال عنثيره ذلك ا يمكن أن يمو خالل المرحلتين ، 

مجال تدخل "   كان عنوان هذه المذكرة.  ذلكتظهر عند ممارسة  قدالتي العملية  شكاالتاإل
التحكيم التجاري الدولي على ضوء قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية خصومة القضاء في 

 ."( 09-08 رقم الجزائري الجديد )
 الموضوع:أهمية 

 ن أهمية البحث في هذا الموضوع فيما يلي :تكم
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تسليط الضوء على  مجال  تدخل القاضي في التحكيم التجاري الدولي من خالل ما جاء  -
والقول إن كان إطاره العام المرسوم في هذا القانون ، نون اإلجراءات المدنية واإلداريةبه  قا

  .ألطراف من لجوءهم إليها يجسد فعال األمن القانوني والقضائي الذي يصبو إليه
جاري خصومة التحكيم الت ألطرافمظاهر المساعدة التي يقدمها القاضي  بيان أوجه و -

مع بيان إن كان قاصرا على رقابة ، اثانوي مأ ا، والقول إن كان تدخله فيها ضروريالدولي
فا أم أنه يتعداه بطالنا أو استئنا بعد الطعن فيه وخالل مرحلة تنفيذه الدولي القرار التحكيمي 

 .يجابية تشمل جميع مراحل الخصومةإلى مظاهر أكثر فعالية وا  
الوقوف على بيان مدى توفيق المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية اإلدارية في  -

تجسيد ما توصل إليه الفكر القانوني بشأن القواعد التي تحكم التحكيم التجاري الدولي من 
 ها في العملية التحكيمية .ئلدولة عن طريق قضاية مجال تدخل ازاو 
معرفة إن كان هذا القانون كرس فعال نجاعة التحكيم كوسيلة بديلة للفصل في المنازعات  -

 .الملغى جراءات المدنية نون اإلرنة مع قابالمقا
 ألجلكان المشرع بتغيير نهجه في تحديد مفهوم التحكيم التجاري الدولي ن الوقوف إ -

القضائي ما مر من خالل قواعد التدخل ستثمار األجنبي كان بإطالقه أم أن األب اإلاستقطا
 . شوبه التخوف والترددزال ي

 الموضوع:أسباب اختيار 
 يرجع اختياري لهذا الموضوع لألسباب التالية :

 األسباب الشخصية  :
يعه وهو حد أهم مواضورغبتي الكبيرة بالبحث في أ، عمالبمجال قانون األهتمامي إ -

حد في أ ي البداية هو معالجة التحكيموقد كان تفكيري ف .التحكيم التجاري سيما الدولي منه
نه ال يمكن إجراء مثل هذا البحث إال ، إال أنني أدركت أانب المتعلقة باالستثمار الطاقويالجو 

 يكون إال وهذا ال .ية والموضوعية للعملية التحكيميةإذا تم التحكم جيدا في القواعد اإلجرائ
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وهو ما يضمنه لي بحث ، لمتعلقة بالتحكيم التجاري الدوليغلب المسائل اباإلطالع على أ
 مثل هذا الموضوع .

حد الموضوعات التي ء ومحاولة مني لتسليط الضوء على أهتمامي بمجال القضاإ -
، إذ  يستعصي على كثير من العاملين في الحقل القضائي تطبيق أحكامها على الوجه السليم 

ن ي كثير من األحيان من الناحية العملية ما يكون هناك اختالف في الحلول القضائية بشأف
، األمر الذي يعدم معه لتجاري الدولي أو سوء في تطبيقهاالمسائل المتعلقة بالتحكيم ا

 إلى التحكيم . القضائي المنشود من األطراف بلجوئهمبالضرورة األمن 
 األسباب الموضوعية  :

عد التحكيم التجاري الدولي من موضوعات الساعة سيما في المجال القانوني واإلقتصادي ي -
الحديث، وعلى الرغم من أن هناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية حوله ، إال أنها 
كانت تضع تحليالتها من زاوية رؤية التشريع الداخلي المطبق في دولة الباحث، أما في 

راسات الجزائرية بشأنها على الخصوص سواء مع القانون اإلجرائي القديم أو الجزائر فإن الد
تكاد تكون منعدمة، وهو ما نتج عنه فقر المكتبة الجزائرية   09-08القانون اإلجرائي الجديد 

 على العموم من المراجع المتخصصة في التحكيم التجاري الجزائري بصفة خاصة .
المعروضة على القضاء قليلة إال التجارية الدولية لتحكيمية في الجزائر قد تكون المسائل ا -

   األجنبي وستغدو في السنوات المقبلة تزداد بالنظر إلى ازدياد اإلستثمار، أنها بدأت تطرح 
وهو ما يتطلب بالضرورة اإللمام والتحكم المسبق بقواعد المنع واإلجازة في تدخل القاضي 

 تفعيل العملية التحكيمية عوض إعاقتها.ذلك يشكل الضمانة في  باعتبار أن
 السابقة:الدراسات 

تطبيق أحكامه ولم يتم  2008قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية مستحدث منذ سنة 
ن الدراسات الفقهية المتخصصة في تحليل قواعد التحكيم إف، وبالتالي 2009إال بداية سنة 
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 منها تلك المتعلقة بموضوع البحثسيما ال ،جد قليلة على ضوء هذا القانونالتجاري الدولي 
 المقاالت والمداخالت من بينها :الرسائل و على بعض  سوىعثر إذ لم أ

، كلية الحقوق، جامعة لحكم التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة دكتوراه، ابشير سليم -
 .2012باتنة، 

جستير ، مذكرة مالدوليفي مجال التحكيم التجاري ا حدادن الطاهر، دور القاضي الوطني -
 .2012، كلية الحقوق جامعة تيزو وزو،  سنة فرع قانون التنمية الوطنية

 بتاريخ  م من طرف المحكمة العلياظالتي كانت بمناسبة الملتقى الدولي المنالمداخالت  -
 .التجارية الدولية  حول القضاء والخصومة التحكيمية 2009سنة مارس  16
و المجلة القضائية للمحكمة العليا أالعربية المنشورة في مجلة التحكيم المقاالت والدراسات  -

نها كانت موجزة وليست مفصلة بما جعلها قاصرة عن الوفاء إال أ ،ئريينلبعض الدكاترة الجزا
 ونذكر منها :، المطلوبب
حكيم الدولي في التشريع ، مقال بعنوان التدخل القضائي في مجال التبوصنوبرة خليل -

 . 2006، العدد الثاني ائري، مجلة المحكمة العلياالجز 
مقال منشور بمجلة عجة الجياللي، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي،  -

 . 2006، العدد األول لسنة المحكمة العليا
مؤرخ في  816 311رقم  ، تعليق على قرار المحكمة العليا الغرفة المدنيةزرقين رمضان -

المنشور في  و المتضمن األمر بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية في الجزائر ،29-12-2004
 .2006سنة العدد األول، ، مجلة المحكمة العليا

فضال عن أن المؤلفات الجزائرية وعلى قلتها أيضا تناولت وفي أغلبها التحكيم        
 على ضوء القانون  ها عالجتهأنكما  فيه، التجاري الدولي بصفة عامة وبسطحية دون التعمق

وحتى التي عالجته على ضوء القانون الجديد لم تطرح تحليالت إلشكاالت عملية  ،الملغى
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وجد  يالنص القانونف ،همية القصوى لذلكاأل في تطبيق هذه النصوص على الرغم من
 ونذكر منها :طبق لي  
جامعة الجزائر  –رنة دراسة مقا–آمال يدر، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي  -

 . 2012منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، الطبعة االولى 
محمد كوال، تطور التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري، منشورات بغدادي طبعة  -

2008. 
عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية   -

 . 2005الثانية ،  الطبعة
 - Mostefa Trari Tani, Droit Algérie de l'arbitrage commercial 

international. Berti Edition, Alger 2007. 
عالجت موضوع التحكيم التجاري الدولي بنفس قد جنبية فأما المؤلفات العربية واأل

ذا ما تطرقت إلى أحكام ، منها جنبية أكثر دقةن كانت األوالمنهجية في أغلبها وا  الخطة  وا 
الحقة لصدور القرار ى المرحلة الــــــــــعلتفصيال ن معظمها كان يقصرها تدخل القاضي فإ

وهذا من دون تحليل ، وما توصل إليه اجتهاد محاكمهم ووفقا لتشريعات دولهم، التحكيمي
اءات المتعلقة في فحص اإلجر دور القضاء وافية لمعالجة  وأ ،رحلة السابقةملل كاف  وتفصيل 

ى المبادئ ن كانت متفقة علفضال عن أن تشريعات الدول وا   .على الرغم من أهميتهابها 
ونذكر  التي يراعى فيها مصلحة كل واحد منها.ستثناءات والجزئيات فإنها قد تختلف على اإل
 من بين هذه المؤلفات : 

ية للدراسات والنشر ، مجد المؤسسة الجامعن السالمي، التحكيم وقضاء الدولةالحسي -
 . 2008والتوزيع، تونس، الطبعة األولى، 

محمود أحمد مختار بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة  طبعة  -
1999. 
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 ، دور القاضي في الخصومة التحكيمية )دراسة مقارنة(، دار الثقافةعامر فتحي البطاينة -
 . 2008، لىللنشر والتوزيع، الطبعة األو 

مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائية على األحكام التحكيمية، دار وائل للنشر الطبعة  -
 . 2010األولى 

- Yves. Guyon, l’arbitrage, Economica, 1995. 
 البحث:أهداف 

 يلي:من أهم أهداف هذه الدراسة ما 
ي قانون اإلجراءات المدنية بيان مختلف صور تدخل القضاء في التحكيم التجاري الدولي ف -

واإلدارية مع تسليط الضوء على اجتهادات القضاء الجزائري على الخصوص الصادرة بهذا 
 الشأن والتعليق عليها .

عاله من نقص اإلجراءات التحكيمية الجديدة التي أتى بها القانون أ الوقوف على ما يشوب -
ن تثار ي يمكن أـائل لحل اإلشكاالت التبد قتراحات تكونول و إاء حلـــــــــعطة إومن ثم

 .تحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعاتل الويفع، ل العمل القضائيبما يسه، أنهابش
ثراء المكتبة الجزائرية والعربية بمذكرة تعالج مجال تدخل القضاء في التحكيم التجاري إ -

 بحاث مستقبلية.دراسات وأ، وهذا كله لعله يكون أساسا لالجديدالدولي وفق التشريع الجزائري 
 :صعوبات البحث

جتهاد القضائي الجزائري ا كان الهدف من البحث هو التعرف أكثر على اإللم
ن الوصول فإها، الجزائري فيلمعرفة مدى تدخل القاضي الدولية  التحكيميةالصادر في المادة 

ة المنشورة بهذا لى قلة القرارات القضائيالصعوبة بمكان بالنظر إلى تحقيق ذلك فيه من إ
مر الذي يجعلنا ، األولى حداثة تطبيق القانون الجديدوهو ما ساهم فيه بالدرجة األ ،لشأنا

كثر عن وجود قرارات القانون القديم مع محاولة البحث أنستعين بالقرارات الصادرة في ظل 
 .المجلة القضائية للمحكمة العليابمنها سيما غير المنشورة جديدة 
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سباب وغاية التي تؤسس عليها أم المذكرة اإليضاحية للقانون الجديد ن انعداكما أ
تؤثر بدون شك في معرفة الغاية  -سباب للقانون إذ لم أعثر إال على عرض أ - التقنين

أهميتها في تقرير وهذا على الرغم من  ،جراء تم سنه بخصوص التحكيماألساسية من أي إ
ئناس لها عند ستاإل ضوئهالقاضي أو للباحث على ، إذ يمكن لشكالإية إرادة المشرع عند أ

 .ن تثار بهذه المناسبةة يمكن أشكاليتحليله ألية قاعدة أو إ
 البحث:شكالية إ

خصومة في  تدخل القضاءمجال شكالية إيتناول هذا البحث  سابقاعلى ما ذكر  بناء
وما إن ، ارية الجديدجراءات المدنية واإلدعلى ضوء قانون اإلوحدوده الدولي التحكيم التجاري 

أم أنه تدخال نسبيا يجسد يحول دون تحقيق الغاية المرجوة من التحكيم مطلقا تدخال كان 
  .القضاء  وبين هلقائم بينالتكامل ا

التي تثار من التساؤالت الفرعية اإلجابة عن  ينبغيهذه االشكالية  ولإلجابة عن
 :خاللها وهي 

قبل انعقادها وأثناء  الدولية ي الخصومة التحكيميةما هي أوجه ومظاهر تدخل القاضي ف -
  ؟ وفق ما سطرته نصوص قانون االجراءات المدنية واالدارية سريانها وبعد انتهائها 

ولية التي يقدمها القاضي في ضمان عدالة تحكيمية األما مدى فعالية قواعد المساعدة  -
كآلية لفض المنازعات بين  وليالد تصون حقوق االطراف وتحقق الغاية من وجود التحكيم

 شخاص ؟األ
هل الرقابة الالحقة والنهائية التي يمارسها القاضي على عمل المحكمين تشكل عقبة في  -

 نها ضرورة حتمية لحماية النظام القانوني للدولة ؟أم أ التجاري الدولي  تفعيل وسيلة التحكيم
بالمقارنة مع المدنية واإلدارية هل صور هذا التدخل التي جاء بها قانون اإلجراءات  -

في مجال التحكيم التجاري ليه الفكر القانوني لما توصل إوكيفا كما مالئمة القانون الملغى 
 ؟ الدولي
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نهج  قواعد التدخل القضائي في الخصومة التحكيمية مع أو توافق ما مدى تعارض -
دولية وتجارية ل المحددصادي االقتالذي تبناه المشرع من خالل المعيار قتصادي اإلنفتاح اإل
 التحكيم؟

ما مدى توفيق القضاء الجزائري في تطبيق قواعد التدخل في الخصومة  خيرفي األو  -
   التحكيمية ؟

 :البحث يةمنهج
إن هذه الدراسة ستحاول إلقاء الضوء على حدود سلطة القاضي على خصومة 

في ظل التشريع والقضاء التحكيم التجاري الدولي وفق منظور قانوني وقضائي عملي 
. وبغية اإلحاطة واإللمام بمختلف جوانب الموضوع ولإلجابة عن اإلشكالية الجزائري

على المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك  في هذا البحث تاعتمدوالتساؤالت المتفرعة عنها 
ة القضائيوامر واألالقرارات بعض وكذا ، ببيان موقف الفقه، ودراسة النصوص القانونية

  .وصوال الى النتائج المتعلقة بهذا الموضوع وتحليلها 
 إلى فصلين :  فإننا سنقسم البحث لطبيعة هذه الدراسة ساس ووعلى هذا األ

في خصومة  التحكيم  ضاءبتدائي للقسيخصص لدراسة أوجه التدخل اإل األولـــــل الفص
نزاع مشمول باتفاق ختصاصه بنظر قاعدة عدم إ بيانوذلك من خالل  ،التجاري الدولي

مساعدته  فضال علىأعضاءها ،  تدخله في تشكيل هيئة التحكيم الدولي ورد   كذاو  ، تحكيمي
وكذا  في بعض المسائل اإلجرائية كإتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية، الدولية لهيئة التحكيم

لخصومة وتمديد مهلة ا ، المسائل العارضةالفصل في و  في مجال الحصول على األدلة
 تدخله في تنحي المحكم و عزله . وكذاتعاب المحكمين ية وتقدير أالتحكيم

في تدخله  وجه التدخل النهائي وذلك من خاللفسنخصصه لدراسة أ يـــــــأما الفصل الثان
حث وهذا من خالل ب، لهمر بالتنفيذ لإلعتراف واألفحص ورقابة الحكم التحكيمي الدولي 

وبة اإلجرائية منها والموضوعية، وكيفيات الطعن في األمر الصادر الشروط القانونية المطل
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، واألثر المترتب عن مرهة المستأنف أمامها في مراجعة األوسلطات الجعن رئيس المحكمة 
من والنقض لى بيان المجال التدخلي الثاني والنهائي وهذا بمناسبة الطعن بالبطالن لنصل إ

ذلك، وفي األخير ثار المتربة عن البطالن واآل وط وبيان سلطات قاضيخالل فحص الشر 
 لى مجال تدخله بمناسبة الطعن بالنقض ومدى سلطاته الرقابية عند هذه المرحلة .نتعرض إ
قتراحات اإلومن ثم تقديم  اشكاالت التي طرحناهاإللى بلورة النتائج وفق إ الخاتمةفي لنصل 

 والتوصيات بهذا الشأن. 
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 ولالفصل األ 
 التحكيم التجاري الدوليي خصومة بتدائي فأوجه التدخل القضائي اإل

جديدة نون اإلجراءات المدنية واإلدارية فلسفة قا أن يكرس فيالجزائري المشرع  حاول 
راء استقخالل  منو  .طراف المتخاصمةلأل تهمساعديمكن من خاللها للقضاء تعميق 
القاضي للصعوبات ومساعدته ن تذليل أيبرز لنا ، النصوص وتحليلها بهذا الخصوص

تفاق اإلى تنفيذ  سبقهبل ي، العملية التحكيمية على مرحلة سير فقط مقصورلألطراف غير 
ما قبل في المرحلة يتدخل  أي أنه ،ولة التملص منهو محاالتحكيم في حال اإلختالف حوله أ

 .                     7ابتشكيل الهيئة ومباشرتها لمهامه، وهذا انعقاد الخصومة التحكيمية
ستحدثا بموجب فكرا أو توجها مال يعد في الحقيقة  للقضاء وهذا التوجه المساعد

المعدل والمتمم  09-93 كرسه في المرسوم التشريعين سبق للمشرع وأ نما، وا  دالقانون الجدي
هذه يم كان إعادة تنظن إوهو ما يدعونا الى التساؤل ، جراءات المدنية الملغىلقانون اإل

أم أن  ،حكامهاأن تطبيق أن يثور أو ثار بشرفع كل لبس ممكن أالغاية منه هو  ،القواعد
 ! ؟ مر اقتضته الصياغة القانونية للمواد وتنظيمهااأل

ي العملية التحكيمية فاالبتدائي للقاضي تدخل ال ال فعالية مبدأإن إدراك مدى فعالية أو 
جابة على التساؤالت ، ومنه اإللنصوص الجديدةعلى ضوء ا جراءاتهاعلى إتمام إ والسهر

 نعقادإلالسابق  التدخل وجه هذاي منا بالضرورة بيان أــ، يقتضالشأن المطروحة بهذا
ثناء سير الخصومة م بعدها بيان أوجه هذا التدخل أـ، ث(ولاأل مبحث ال)مية الخصومة التحكي

                                                           
7
تشمل جميع اإلجراءات التي تتم بين المحتكمين منذ عرض النزاع على المحكمين إلى حين تنفيذ القرار مة التحكيمية يجب التوضيح أن الخصو  - 

( 1994)سنة  72 عدد المغربية المحاكم مجلة،  التجارية " المادة في الدولي التحكيم " خصومة بعنوان مقالالتحكيمي . انظر شعيب المذكوري ، 

 .78 فحةص

، فاإلتفاق التحكيمي أو الشرط التحكيمي ال مفعول له في  ال تنعقد إال بمباشرة اإلجراءات التحكيمية للفصل في النزاعة التحكيمية أي أن الخصوم

م محكمة بحث النزاع ، إال إن تولى المحكمون مسألة الفصل فيه فعال ، على اعتبار أن ممارسة الدعوى للتحكيمية من طلبات ودفوع ال تكون إال أما

، وعلى ذلك فال يمكن الكالم عن خصومة ، ما لم توجد محكمة  تحكيمية ليه القانونحكيمية مشكلة تشكيال قانونيا ، وفق ما تم اإلتفاق عليه أو نص عت

  تباشر أمامها اإلجراءات . 
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ستعراض تطبيقات القضاء ول االمبحثين سنحا وفي كال، (يثانالمبحث ال)وكيفيات تحقيقه 
 جتهاد القضائي المقارن.واإلالتشريعات بعض خذت به لى ما أ، مع التنويه إالجزائري

 ولالمبحث األ 

 الدولية الخصومة التحكيمية مجال التدخل القضائي في مباشرة
والذي يفرض  المترتب عنهيجابي إلى جانب األثر اإل 8تفاق التحكيمحترام إيقتضي ا

ثر ، أن يحترموا أيضا األالتحكيم هيئةالمنازعة أمام  رفعبحترام تعهداتهم اف إطر على األ
ذا ها، الوطني لطلب الفصل في لى القضاءعليهم اإللتجاء إحظر الذي ي  تفاق ا اإلالسلبي لهذ وا 

 . ذا توافرت شروطهيتقيد بمبدأ عدم اختصاصه إالقاضي فإن  ليهإ اللجوءما تم 
رادتهم في اختيارهم لألطراف أولية بتجسيد احترام إ ضيمساعدة القاومن هنا تكون 

عد ت لكنها مباشرة ب في حقيقتها تدخلهوال تتطل ،للفصل في نزاعهم بديلةكوسيلة  يمللتحك
 .كافية بذاتها للتقيد باتفاقية التحكيم 

خرى اوية أن القاضي يساهم من ز لى المساعدة األولية السلبية نجد أوباإلضافة إ
ل تتعلق بتشكيل الهيئة في حال وجود مشاك، د الخصومةرة في الدفع بعقمساهمة مباش

هذه المساعدة ، و ل في النزاعجراءات الخصومة والفصالتي بانعقادها تباشر إ التحكيمية
وقد  سابقة النعقاد الخصومة التحكيميةال بتدائية واألخيرة تعد من بين أهم أوجه المساعدة اإل

ثرها يعكس أهميتها وأخاص  بتنظيمدارية ، راءات المدنية واإلجها المشرع في قانون اإلخص
 .ما سوف نبينه فيما يلي  ذاهو . ملية التحكيمية على سير باقي الع
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ابقا عن نشوء النزاع  أي أنه يوضع لتسوية إتفاق التحكيم قد يأخذ شكل شرط التحكيم أين يدرج  في صلب العقد األصلي كبند ، وبالتالي يكون س - 

ل عن العقد الخالفات التي تنشأ مستقبال ، وقد يأخذ شكل اتفاق أو مشارطة أو عقد ، فهنا يكون اإلتفاق على التحكيم عبارة عن عقد قائم بذاته مستق

ي على جميع النقاط المتعلقة بكيفية إجراء التحكيم  منذ ما يحتو -على عكس شرط التحكيم  -األصلي حول كيفية الفصل في نزاع نشأ فعال ، وغالبا 

 بداية اإلجراءات الى غاية صدور الحكم التحكيمي وتنفيذه .

 . 281فحة ص ، 2007، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، حفيظة السيد الحداد  -
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 المطلب األول
و شرط إتفاق أب المشمولةبنظر الدعوى قاعدة عدم االختصاص القضائي  

 تحكيمي
تفاق على شرط أو إبنظر النزاع المحتوي من عدمه ضي تعد مسألة اختصاص القا

انعقاد الخصومة  لىشكل مساعدة من القضاء سابقة عت الكونه، تحكيمي من المسائل المهمة
وذلك  ،يملى التحكحترام إرادتهم في اللجوء إلى إومن شأنها الدفع بأطراف النزاع إ ،التحكيمية

جراءات محددة نص عليها قانون اإلجراءات المدنية واإل دارية كله مع مراعاة قواعد وا 
 .وتبنتها معظم التشريعات المقارنة ، الدولية تفاقياتواإل

 ولالفرع األ 
 اإلختصاص القضائي   قاعدة عدمماهية 

ختصاص القاضي بنظر النزاع المشمول باتفاقية تحكيم من يعد تطبيق قاعدة عدم إ
اقيات الدولية تفس فعالية التحكيم، ولذلك عملت اإلكر  جوهرية التي ت  التطبيقات الضرورية وال
وما تقتضيه من وألهمية هذه القاعدة على النص عليها، والتشريعات والمراكز الدولية للتحكيم 

وجود  في ظلسيما الباعتباره المعني بتطبيقها  ،لمام بتفاصيلها من القاضياإل ضرورة
في لية بديلة للفصل آضرار بوسيلة التحكيم كاإل وبالنتيجة ،استثناءات قد يساء تفسيرها

 عدة ومصادرها مع كيفيات تطبيقها .، فإننا سنحدد معالم هذه القامنازعاتال
  ضائي الق ختصاصاإلقاعدة عدم تعريف   أوال:

، وقد هتمام لدى الفقه والقضاءقدرا واسعا من اإلالدولي التجاري تفاق التحكيم انال 
نوني " تصرف قاب في مجملها في مفهوم واحد وهو أنه : عطيت له عدة تعريفات تص  أ  

 فصل في المنازعاتال يكونن يتعهد بمقتضاه األطراف بأ، مستقل يتخذ شكل إتفاق مكتوب
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 عن طريقو المحتمل نشوءها بينهم الناشئة أ قتصاديةمصالح التجارية واإلالالمتعلقة ب
 .9"التحكيم

 : 10ثرين هامين وهمايترتب عنه أالدولي تفاق التحكيم او 
تخاذ جميع اإلجراءات اوبالتالي ، بحسم نزاعهم عن طريق التحكيم زاعطراف النلتزام أا -

 يجابي (.ثر اإلالضرورية لتحقيق ذلك )األ
 متى تبين له تفاق التحكيماالدفع بوجود  عند متناع القضاء الوطني عن نظر النزاعا -

 (.ثر السلبي تفاق ) األصحة هذا اال
د على ول  للقانون الواجب التطبيق تَ  قا  صحيحا وف التحكيم   تفاق  برم إإذا أ  ف ومن هنا،

، فمجرد ختصاص لمحاكمهاد اإلنعق  لة الم  لى قضاء الدو لتزاما بعدم اللجوء إاعاتق طرفيه 
ذا ما تم وا   للفصل فيه،ى القاضي ـلاألطراف من رفع األمر إ يكفي بذاته لمنعتفاق وجود اال

ء قبل بدء سوا، لطرفين بهمتى تمسك أحد ا ن عليه التخلي عن نظر النزاعتعي   ذلك
 .11هيئة التحكيم بالنزاع باتصالو بعدها أالتحكيمية  جراءاتاإل

اص القاضي بنظر النزاع المشمول ختصن قاعدة عدم إالقول أ يمكنوعلى ذلك 
 ختصاصه األصيل ود القاضي الوطني من إجر  ذلك المبدأ القانوني الذي ي   تعداق تحكيم تفبإ

                                                           
9
تفاق على شكال اإلأنه يتضمن بين ثناياه نوعين من أ. ويتضح من هذا التعريف التقليدي 117 فحة، ص المرجع السابقاد ، حفيظة السيد الحد - 

تفاق التحكيمي وهما أنه إما أن يرد كشرط في العقد أو كاتفاق مستقل عن العقد األصلي .  وننبه فقط أن التعريف أعاله قاصر على اإل، التحكيم 

 بمنازعات التجارة الدولية .  بشرط أن ال يتعلقهذا التعريف عليه دون التحكيم الداخلي الذي يصدق التجاري الدولي 

ن التحكيم التجاري الدولي واللتان نصتا على التوالي أبش(  ) ق إ م إ من 1040و 1039لى ذلك المشرع الجزائري عند الدمج بين المادتين إشار أوقد 

تفاقية إ" تسري  نه :أقل" ، ووم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح االقتصادية لدولتين على األهفنه :" يعد التحكيم دوليا بمأ

 و المستقبلية ".أ( على تلك القائمة  اإلقتصاديةالتحكيم على النزاعات  ) المتعلقة بالمصالح 

تفاق الذي يلتزم بموجبه نه :" اإلأ( على  إ م إ ق) من 1007التحكيم فعرفه في المادة ما بالنسبة للتحكيم الداخلي فنجد أن المشرع ميز بين شرط أ

ن هذا العقد على التحكيم " أما اتفاق التحكيم أأعاله لعرض النزاعات التي قد تثار بش 1006طراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة األ

 . ( إ م إ ق) من 1011سبق نشوؤه على التحكيم " وفق ما توضحه المادة  طراف بموجبه عرض نزاعتفاق الذي يقبل األفهو اإل

لى إتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيال إعلى أنه :"  وتنفيذها التحكيمية بالقرارات باالعتراف الخاصة 1958وتعرفه اتفاقية نيويورك لسنة  

هما بالنسبة لعالقة قانونية محددة تعاقدية أو غير تعاقدية تتصل بموضوع يمكن تسويته التحكيم جميع الخالفات أو أية خالفات نشأت أو قد تنشأ بين

 . وسواء ورد ذلك في العقد األصلي أو أي اتفاق مستقل موقع عليه من الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة ."، عن طريق التحكيم 
10
    لبي الحقوقيةحمنشورات ال،   -األسباب والنتائج دراسة مقارنة   -يمي التجاري الدولي بطالن القرار التحكممدوح عبد العزيز العنزي ،  -  

 . 266 صفحة ، 2006طبعة 

 - Mostefa Trari Tani , Droit Algérie de l'arbitrage commercial international . Berti Edition, Alger 2007. 
11
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،  وفقا لقانون االجراءات المدنية واالدرية والقوانين المقارنةالتحكيم التجاري الدولي لزهر بن سعيد ،  - 

 . 81 فحة، ص 2012الجزائر ، 
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، متى وجد االتفاق التحكيمي وتمسك به أحد األطراف وماتالخص ستئثاري في نظراإل
 يمية.التحك هيئةاللى د به إعه  و يَ يحيله أف

 ال تبنته، بفقط عراف الدوليةيات واألتفاقفي اإل اسكر  م   اأ عامهذه القاعدة ليست مبدو 
 زائري.الج تشريعنظمة الوطنية في تشريعاتها الداخلية و من بينها الاأل معظم
 القضائي  ختصاصمصادر قاعدة عدم اإل  ثانيا:

التحليل هي ن القاعدة محل للفصل في المنازعات فإوسيلة فعالة كان التحكيم لما 
نما إ ،  طبيعيا كذلك ليست مجرد إلتزاما   ساسها كان مصدر القاعدة وأف، القانونرضه ف لتزاما  وا 
 .اخليةفي نصوصها الد وتجسيده التزمت بتطبيقهما تعاهدت عليه الدول و 

  المعاهدات الدولية - 1
وذلك إبتداءا من بروتكول جنيف   ،المعاهدات الدولية قاعدة عدم اإلختصاص كرست

المحاكم الوطنية إلى إحالة النزاع على التحكيم متى تبين لها أنه  ، الذي دعى1923لعام 
إليها  انضمتوالتي  1958الموقعة عام  نيويورك تفاقيةإن ، كما أ12مشمول بعقد تحكيمي

لى رفع دعوى إطراف لجوء أحد األإمكانية أمام ، سدت الباب 13 1988الجزائر سنة 
دول المحاكم الوطنية لل فضال عن أن، التحكيم تفاقوجود إ لحل النزاع في ظلقضائية 

اإلستثناءات المتعلقة  على أن تراعى ذلك،بخصوص  قاطع   ر  ظ  تحت حَ  تكون عضاءاأل
 .     و غير قابل للتطبيق ي متى كان باطال أو منعدما أـوه ،اتهذ م في حد  تفاق التحكيبإ

                                                           
12
 2008 الثالثة الطبعة ، بيروت الحقوقية، يــــــالحلب منشورات ،األول ـتابالك(  الدولي التحكيم)  التحكيم موسوعة دب،األحـ الحميد عبد - 

 . 251حة فص
13
يتضمن االنضمام بتحفظ الى االتفاقية التي صادق عليها مؤتمر االمم المتحدة بنيويورك  1988-11-05المؤرخ في  233 -88المرسوم رقم  - 

هم أمن  وتعتبر ( . 1988 -11-23المؤرخة في  48والخاصة باالعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها ) الجريدة الرسمية  1958يونيو  10بتاريخ 

كبر قدر من االتفاقيات التي حضيت باالهتمام الدولي نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه  في مجال التعامل التجاري الدولي اذ تهدف اساسا الى توفير ا

 فعالية لألحكام الصادرة في اطار التحكيم التجاري  الدولي

" على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من من االتفاقية على أنه :  03نصت المادة الثانية الفقرة  -   

كمة أن األطراف على عرضه على التحكيم بالمعنى الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمح

 بيق ."  هذا اإلتفاق باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتط
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تجاري الدولي المعتمد من ترال النموذجي للتحكيم اليونسقانون الل وكذلك الشأن بالنسبة
في المادة الثامنة  1985 -06-21 بتاريخ 14مم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة األ

 .منه
لتزام الدول بها داخل اان لها األثر المباشر في وأخرى كهذه النصوص الدولية  إن

  .لتزاماتها الدولية الملقاة على عاتقهاوهذا تنفيذا ال، شريعاتها الداخليةت
 التشريعات الوطنية  -2

كان ذلك  سواءعدم االختصاص قاعدة للدول ب وطنيةشريعات التعترف غالبية الت
 وفي تكريس فعالية التحكيم  يمانا منها بجدواهاتزاماتها الدولية المصادق عليها أو إتنفيذا الل

 من ذلك :نجد 
لسنة  27انون المصري رقم من الق 13خذ بالقاعدة في المادة تم األ في التشريع المصري -

خذ بالقاعدة تم األ في التشريع الفرنسي. 15في المواد التجارية والمدنية ن التحكيمبشأ 1994
خذ تم األ في التشريع التونسي .16ت المدنية الجديدجراءامن قانون اإل 1458دة في الما

 نجليزيالقانون اإلما أ. 1993لسنة  17ون التونسي للتحكيممن القان 52بالقاعدة في المادة 

                                                           
14
 بهدف التجاري الدولي للقانون المتحدة األمم لجنة 1966 ديسمبر 17 المؤرخ  2205 العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم الجمعية أنشات  - 

 النامية، البلدان شعوب سيما وال الشعوب، جميع لمصلحة التجاري الدولي للقانون التدريجيين والتوحيد التنسيق تشجيع

مادة عنت بجوانب التحكيم التجاري الدولي ، وقد أوصت الجمعية العامة في آخر قرار لها  43للتحكيم  في  اليونسترال رة وضعت قواعد وهذه األخي

 تسوية في 2010عام المنقحة بصيغتها التحكيم قواعد بضرورة استخدام 2010 ديسمبر 6المؤرخة في   57  بهذا الخصوص في جلستها العامة 

 نظر بهذا الخصوص الموقعين اإللكترونيين : ا -  الدولية. التجارية العالقات سياق في تنشأ تيال المنازعات

-http://www.uncitral.org .-    

-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf .-   
15
تفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول إليها نزاع يوجد بشأنه إعلى أنه " يجب على المحكمة التي ترفع قانون التحكيم المصري  من  13تنص المادة    - 

       والتجارية المدنية المواد في التحكيم بشأن 27." انظر القانون رقم إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى  الدعوى ،

 .(21/4/1994 الموافق لـ 1414ذي القعدة  07 بتاريخ 16 عددلجمهورية مصر العربية  الرسمية الجريدة) 
16

- l’article  1458 / 1 du code procédure civile français : " lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en 

vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’état celle-ci doit se déclarer 

incompétente..." voir le code procédure civile français modifié  par le  Décret nº 81-500 du 12 mai 1981  ) Journal 

Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981en vigueur le 1er janvier 1982)                                            

- www.lexinter.net/NCPC/l'arbitrage_international.htm 
17
نه :" على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة ابرمت بشأنها اتفاقية تحكيم أن تحيل أتحكيم التونسي تنص على من قانون ال 52الفصل   - 

 قية باطلة أواألطراف إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحدهم في موعد أقصاه تاريخ تقديم ملحوظاته الكتابية في أصل النزاع ما لم يتضح لها أن اإلتفا

يتعلق بإصدار مجلة التحكيم ) الرائد الرسمي  1993-04-26المؤرخ في  1993لسنة  42."  انظر القانون رقم  أو ال يمكن تنفيذها عديمة األثر

 (. 1993-05- 04ذو القعدة الموافق لـ 12بتاريخ  33للجمهورية التونسية ، عدد 

 

 

http://www.uncitral.org.-/
http://www.uncitral.org.-/
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf.-
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-a.pdf.-
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 تفاق التحكيميقضاء الدولة يعد باطال وأن االختصاص عن ق ينزع اإلي اتفانه يعتبر أن أفإ
نظر الهيئة التحكيمية وال يمكن  نزاع لحينالفي النظر ب يؤخر فقط سلطة المحاكم القضائية

 . 18ختصاصأن ينزع منها اإل
        1054ي المادة ـه القاعدة فلهذ َس س  أَ  فقدقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أما  -

ذا كانت الخصومة إير مختص بالفصل في موضوع النزاع بالقول : " يكون القاضي غ
 " .وجود اتفاقية تحكيم على أن  تثار من أحد األطراف  ، أو إذا تبين لهالتحكيمية قائمة

من  8مكرر  485للمادة أن هذا النص جاء مخالفا صياغيا  ،مبدئيا ما يالحظو 
: " تكون دعوى التحكيم معلقة  والتي كانت تنص على أن الملغىقانون اإلجراءات المدنية 

، أو ي اتفاقية التحكيممعنيين فعندما يرفع أحد األطراف دعوى أمام المحكم أو المحكمين ال
عندما يباشر أحد األطراف إجراءا في تأسيس محكمة التحكيم في حالة غياب مثل هذا 

 ."التعيين يكون القاضي غير مختص للفصل في الموضوع متى كانت دعوى التحكيم معلقة
محل نقد كبير بالنظر إلى كونها لم تحسم المسألة بهذه الصياغة كان  هذا النصإن 

توحي بأن القاضي له أن يتمسك باختصاصه رغم وجود إتفاق التحكيم فهي  بشكل واضح،
أي أنه متى باشر أحد باستثناء إن  تم إخطار الهيئة التحكيمية أو تحريك إجراءات تشكيلها، 

األطراف إجراءات عقد الهيئة التحكيمية للسير في الخصومة، فإن دعوى التحكيم تكون 
ال هذه اإلجراءات، وال يجوز للقاضي الفصل في النزاع إذا رفع أمامه معلقة إلى حين إستكم

له أن يتصدى  -أي بعد إستكمال تشكيل الهيئة -إذ يكون غير مختص بنظره، وماعدا ذلك 
ن كان النزاع مشمول باتفاق تحكيم ،وهوما ي فر غ النص من محتواه . وفيه  للموضوع حتى وا 

والتي صادقت المنوه عنها سلفا، نيويورك  اتفاقيةن م 3الفقرة  2تناقضا مع نص المادة 
 . 19عليها الجزائر

                                                           
18
 - Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard , Berthold Goldman , Traité de l’arbitrage commercial 

international , litec delta Liban , 1996 ,P 418. 
19
 . 138 فحةص،  2008 ط ، بغدادي منشورات ، الجزائري القانون في الدولي التجاري التحكيم تطور ، كوال محمد - 
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أن عدم إختصاص القاضي يعد مطلقا بمجرد إبرام  ويرى الدكتور نور الدين بن الشيخ
أكثر ليبرالية من اتفاقية نيويورك التي تشترط كان في هذا النص المشرع أن اتفاقية التحكيم، و 

 .20منها( طراف)المادة الثانية الفقرة الثالثةختصاص من أحد األاإلإثارة عدم 
إال  ،المشرع  تدارك الوضع في النص الجديدحاول وبالنظر الى هذا الفراغ القانوني 

 ا  جتهادامه من طرف القضاء يتطلب إحكالنص الجديد تطبيق أذا كان أننا قد نتساءل فيما إ
  ن فيه من الوضوح ما يغني عن ذلك ؟أم أ

 .القاعدة تحليلنا لكيفية تطبيق ندسندركه عما هذا 
 ختصاص قاعدة عدم اإل يق كيفية تطب: ثالثا

وجب  هامتين( يتبين لنا أنها تثير مسألتين  إم  إمن )ق  1045ة بقراءة نص الماد
ختصاصه من تلقاء اضي لعدم إثارة الق، األولى تتعلق بمدى جواز إا عند التطبيقممراعاته
حترامها من ق بالشروط الواجب إوالثانية تتعل  -عامبالنظام الي مدى تعلق القاعدة أ -نفسه 

 ؟األطراف إلثارة هذه القاعدة  
 ختصاص بالنظام العام مدى تعلق قاعدة عدم اإل – 1

ا طراف في حل النزاع المثار بينهم بناء على هذالتحكيم مبني أساسا على إرادة األ
لى قضاء التراجع عنه واللجوء إ -م باتفاقه -حوال ، ويمكنهم في كل األالطريق الخاص

تفاق اختصاصه تلقائيا في ظل وجود ان يثير عدم ولهذا السبب فليس للقاضي أ ،دولةال
يثير عدم ن أ هال يمكنوبالتالي ، تفاقتنازال وتخليا منهما عن اإليعد إذ ذلك . 21تحكيم

 .و يستدل بعقد تخلى عنه طرفاهختصاصه بنظر النزاع ا
، وليس له مناقشة أو بالمصلحة الخاصة ألطراف النزاع ا  قيدم  ون   فالقاضي يك، ذا  إ

صه وينطق بها من تلقاء نفسه دون أن يتمسك بها ختصاثارة مسألة قانونية تتعلق بعدم إإ

                                                           
20
 . المرجع السابق الدين، نور الشيخ بن - 

21
- Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard , Berthold Goldman : OP –Cit-P-419  . 
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من  358طبقا للمادة ويعرضه للنقض  اذلك يجعل من الحكم المنطوق به معيبفطراف، األ
 .)ق إ م إ(

الفقهية والقضائية تجعل من المسائل التي يثيرها  داتجتهااإلولما كانت  ،وعلى ذلك
تعد من  ،لخو الصفة ...إختصاص النوعي أغرار مثال عدم اإل القاضي من تلقاء نفسه على

ذاته لذلك أو  النص القانوني في حد   حوال والمسائل المتعلقة بالنظام العام سواء إلجازةاأل
ال تدخل ضمن  نه بالمقابلفإ، فق القضاء ...الخو لحسن سير مر لتعلق المسألة بقاعدة آمرة أ

    تها من تلقاء نفسهثار وبالنتيجة ال يكون للقاضي إ، المسائل المعاكسة لذلك النظام العام
 . يدينامثالها الحالة التي بين أومن 

لعام لتعلقها حكام النظام اوعليه يمكن القول والجزم أن هذه القاعدة ال تدخل ضمن أ
  .طراف كما تم توضيحهاصة لألبالمصالح الخ

ختصاص هو دفع غير ن الدفع بعدم اإلالنيداني " أ األنصاري حسن الدكتوريرى و 
تبين  حتى ولو، ن تقضي به من تلقاء نفسهاال يجوز للمحكمة أم العام ولذلك متعلق بالنظا
مة على هذه المحك ذا لم يتمسك به صاحب المصلحة فيجبإف، تفاق التحكيميااللها وجود 

 .         22ن تنظر الدعوى وتصدر حكمها فيها"أ
آلية ختصاص من طرف القاضي ال يكون بصفة ولما كان تطبيق قاعدة عدم اإل

نما وجب تمسك أ ،وتلقائية شريعي الجزائري أعاله نه باستقراء النص الت، فإحدهما بالقاعدةوا 
ن هناك بعض نجد أرنة يعات المقاخذت به المعاهدات الدولية والتشر بالمقارنة مع ما أ

 .نبينه فيما يليسالغموض في تطبيق هذا النص وهو ما 
 ط قبوله ختصاص وشر الدفع بعدم اإل – 2
 ختصاص الدفع بعدم اإل -أ 

 ل التحكيمـثر المانع للتحكيم هو رفع يد قضاء الدولة من نظر النزاع محان األــــــــإذا ك
الرد المتضمن تمسك  الذي يعني ،بالدفع بالتحكيمإال سيلة تفعيل هذه القاعدة ال تكون ن و إف

                                                           
22
 . 69 فحة، ص ، 2009 ، االسكندرية ، للنشر الجديدة الجامعة دار ، التحكيم إلتفاق النسبي األثرنصاري حسن النيداني ، األ  -  
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ب وج  تفاق تحكيم بينه وبين المدعي ي  قبوله نظر المحكمة للنزاع لوجود إبعدم المدعى عليه 
 . 23عرض هذا النزاع على المحكمين

لزم القاضي أن المشرع أ(  يتبين لنا إ م  إمن )ق  1045نص المادة وبالرجوع إلى 
وهو عادة الطرف الذي له مصلحة في ذلك  -طراف ن يدفع أحد األأ ختصاصهإكم بعدم ليح  
تفاقية ن هناك إأو أ ،قائمة وموازية للدعوى محل النظردولية ن هناك خصومة تحكيمية بأ -
في الخصومة  ثيره طرفا  ن يكون من يأ، لقبول هذا الدفع مبدئيا ، ووجب التنبيهكيمتح

لم يكن طرفا في ذلك ال يجوز له التمسك بالدفع  نم، وعلى ذلك فتفاق التحكيمو إالتحكيمية أ
 .24ال ألطرافهإترف بالدفع بالتحكيم فالمشرع لم يع ،النعدام مصلحته القانونية

و أما خصومة تحكيمية قائمة إساس هذا الدفع ومضمونه هو وجود ألما كان ، و وعليه
 فما معنى ذلك ؟ ،طرافتفاقية تحكيم بين األوجود إ

من حيث أنها تشكل تفاقية التحكيم ختلف عن إت تجاري الدوليخصومة التحكيم ال
، ويساعدهم في ذلك و ممثليهممجموعة من اإلجراءات المتتابعة يقوم بها أطراف الخصومة أ

تفاق إبمن خالل سن اجراءاته سواء  ،طرافاأل وفقا لنظام يختارهوالقضاء هيئة التحكيم 
. وهي تعتبر ما نص عليه قانون معينبني تو تحكيمية أ مؤسسة نظام بتبني والتحكيم أ

حدهم تكليفا صحيحا وفق يف أتكلو بعد أالمحكم  مامبمجرد حضور األطراف أنفسهم أقائمة 
 الطريقة المحددة من طرفهم . 

ن خصومة التي تنتهي بصدور حكم فيها فإ ليالداخ وبخالف خصومة التحكيم
 و رفضبقبول أ ،خر إجراء فيهانفاذ آلى حين استإتبقى مستمرة  التحكيم التجاري الدولي

  25عن الهيئة التحكيميةالصادر و التنفيذ للحكم الدولي القضاء الوطني نهائيا اإلعتراف أ
من أول إجراء فيه  أمر ضروري ابتداء -كما سنرى  –ة القضاء له مَ الزَ فالتحكيم الدولي م  

                                                           
23
 . 66 فحةص،  المرجع السابق  -  
24
 . 65 فحة، ص المرجع السابق  -  
25
 .وما بعدها  78 فحةص،   جع السابقالمر،  المذكوري شعيب  - 
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ال الحكم التحكيمي الدولي  صدارإن أ يأ ،26و تنفيذهعتراف بالحكم التحكيمي أغاية اإل لىإ
استوفى شروط اإلعتراف أو التنفيذ المطلوبة من  ذاإال إينهي الخصومة وحجيته غير كاملة 

 قانون الدولة المعنية به.
تفاق اإلومعنى ذلك أنه في الخصومة التحكيمية تكون اإلجراءات قد بدأت وتم تفعيل 

طراف قد اختاروا طريق التحكيم لفض تفاقية التحكيم تعني أن األاحين أن ي ف .التحكيمي
 نزاعهم وفقط دون أن تكون هناك مباشرة إلجراءات المخاصمة.

ذا كان إثبات وجود اإل  طبقا للمادة المكتوبالعقد بتقديم  ي ال يكون إالتفاق التحكيموا 
 بمباشرة  تنشأ هاطالما أن -فإنه بالنسبة للخصومة التحكيمية  ،27( إ م إق  )من 1040
) إذا كان التحكيم  المركز التحكيميمام اآلخر للحضور أ خصمطراف للحد األأ تكليف

القاضي مام ستشهاد أاإل يكفي فيها  -التحكيم الحر(في حالة ) و بتعيين محكمهمؤسسيا ( أ
أو  ،التحكيميتفاق األصلي مرفقا باإل مع ضرورة تقديم العقد، ()التكليف بالحضورباإلعالن

جراءات قد بوشرت إ ن النزاععلى أ المركز التحكيميب من شهاد مكتو الحصول على إب
وهذا وفق  ،عتراف به بعدالتحكيمي الذي ال يكون قد تم اإل أو بتقديم الحكم التحكيم بشأنه.

 .نشرحه عند التكلم عن هذا االجراءما سنبينه و 
ي  عدم إختصاص القاضبذاته لتحقيق  د كاف  عَ ذا كان وجود اإلتفاق التحكيمي ي  وا  

إدخال المشرع فكرة فإننا نتساءل عن سبب  ،تى ولو لم تباشر إجراءات الخصومةح
 ؟ الخصومة القائمة 

طراف الخصومة إمكانية مباشرة األإلى  ذلك كما يرى محمود أحمد مختار بريري رد  مَ 
جراءات محاوال التملص من نتيجتها عن إتمام اإل حدهم، وفي مرحلة ما قد يتخلى أالتحكيمية

                                                           
26
 .234، صفحة  2012 باتنة، جامعة ، الحقوق كلية ، دكتوراه أطروحة ، القضائية والرقابة التحكيمي الحكمبشير سليم ،  - 
27
أخرى تجيز اإلثبات على أنه : " يجب تحت طائلة البطالن أن تبرم اتفاقية التحكيم كاتبة أو بأية وسيلة اتصال  2/ ف 1040تنص المادة   -  

من القانون القديم  على "أن إثبات اإلتفاق  443بالكتابة " وال يهم طبيعة هذه الكتابة سواءا كانت عرفية أو رسمية  وهو ما كانت تنص عليه المادة 

 . تابةأنها كانت تشترط هي كذلك الكالتحكيمي يكون إما في محضر أو عقد رسمي أو عقد عرفي " أي 
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ويقدم ما يثبت ، الدفع بوجود خصومة تحكيميةيكون للمدعى عليه القضاء فى لإ أويلج
 .28وجودها

تأكد المدعى ن يأختصاص وجب قبل التمسك بالدفع بعدم اإل نهى ما تقدم فإعل وبناء
ة التحكيمية ليكون عليه بعد و تحريكه للخصومتفاق التحكيمي أدفع من حيازته لإلعليه في ال

 .شروطحترام باقي الذلك إ
 القضائي ختصاصط  قبول الدفع بعدم اإلشر  –ب 

ن لم يشر إختصاص تحكمه قواعد معينة حتى و ارة الدفع بعدم اإلثإن إ نص ليها ا 
واعد العامة المحددة لى القوجب في هذه الحالة الرجوع إ إذ  ، من ) ق إ م إ ( 1045المادة 

 قبل ذلكعلينا  مر الذي يحتم، األدوليةو اإلتفاقيات الفي قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أ
يدخل نه أ مأ ؟ الموضوعيةالدفوع  منأم الدفع هل هو من الدفوع الشكلية  تحديد طبيعة هذا

ممن  احترامه ما يجببيان ليتسنى لنا بناء على هذا التحديد  في خانة الدفوع بعدم القبول ؟
 يتمسك بهذا الدفع .
ى طبيعة الدفع محل لال نجد ما يشير إ أعاله المادة لى نصبالرجوع إفي الحقيقة 

طراف ثارته من طرف أحد األن هذا الدفع وجب إأعلى فقط  ةشار إ ن هناكال أالتحليل، إ
  . 29من تلقاء نفسهأن يثيره وليس للقاضي 
سقاطا  نها تنطبق يثبت لنا أ تحكم الدفوع بأنواعها على القواعد التي لهذه العناصروا 

الدفوع  إبداءوجب  30من نفس القانون 50طبقا للمادة نه ذ أ، إكليةفقط على الدفوع الش
ثارتها من تلقاء ز للقاضي إوال يجو  ،و دفع بعدم القبولأي دفع في الموضوع أقبل الشكلية 

وكمثال على ، وقفها وجراءات أو إنقضائها أى التصريح بعدم صحة اإلـلإوهي تهدف  .نفسه
                                                           

28
 . 46 فحةص ، 1999 طبعة ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، الدولي التجاري التحكيم ، بريري مختار مدأح محمود - 
29
ن دفع أوهو  ما قد يفهم منه ، طراف " حد األأن تثار من طرف أاتفاقية تحكيم على ...في نهايتها " (  إم  إق )من  1045تشير المادة   -  

طراف ن طرف القاضي دون تدخل األثارتها مإنه يمكن فإعلق بالخصومة التحكيمية القائمة ما ما تأ ،اقية التحكيمطراف يؤخذ به عندما يتعلق باتفاأل

فضال عن تجزئة المفهومين يؤدي ، طراف خطارها من طرف األإوجود الخصومة ما لم يتم  إدراكذ ال يمكن للمحكمة إ ال يستقيم ،ن هذا الفهم أال إ

 طاره العام من تلقاء نفسه .إ فيثارة المبدأ إن القاضي ال يمكنه أدأ وينم عن سوء الفهم له سيما وببالضرورة الى تعطيل الم
30
 تحتوذلك ، و دفع بعدم القبول أع وأي دفاع في الموضإبداء ن واحد قبل في أ: " يجب إثارة الدفوع الشكلية  ( إ م إ ق)من  50تنص المادة  - 

  طائلة عدم القبول ."
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( الدفع 59الدفع بإرجاء الفصل ) المادة  ،( 47لمادة قليمي )اختصاص اإلذلك نجد عدم اإل
ة يمكن إبدائها ن الدفوع الموضوعيحين أي ف، ( 61- 60ببطالن اإلجراءات شكال ) المادة 

بالنسبة للدفوع بعدم القبول  الشأن وكذا ،31( 48) المادة  ة من مراحل الدعوىي مرحلفي أ
ه متى تعلقت البعض منها من تلقاء نفس ثارةإ على أنه في هذه األخيرة وجب على القاضي

     حجية الشيء المقضي فيه، لصفةانعدام إختصاص النوعي، عدم اإلبالنظام العام ك
 .32(68، 67)المادة 

ال ضمن خانة الدفوع يمكن تصنيف الدفع محل التحليل إ ولما كان الوعلى ذلك، 
نه في ، فإ33اد القضائي الفرنسيجتهاإلأيضا ليه عاله ، وهو ما توصل إة لالعتبارات أالشكلي

في موضوع النزاع أو التطرق إلى  دفع   ه الحالة وجب على المدعي بالدفع أن ال يباشر أي  هذ
، إال بعد و لتعزيز دفوعهدعوى أدعاءات المدعي في اللدحض إ دلة سواءبحث أوجه األ

ال أثارته للقاعدة إ  . منه د تنازال  ع   و مقبول   صبح غير  وا 
ختصاص دم اإلتمسك بعيوجب لل داخليتفاقيات الدولية على القانون الاإل وسمن إ ثم 

 المحكمة العليا أنغير أنه ما يالحظ بهذا الشأن ، ية مناقشة في الموضوع ع به قبل أدفَ أن ي  
الدفع بقاعدة ن ساس أأعلى  2007 -12-05 الصادر بتاريخ 34في قرارهاناقضت ذلك 

أي وكأنه دفع  يتعلق بتطبيق بند من بنود العقد ختصاص ال يتعلق بدفع شكلي بلاإل

                                                           
31
ية مرحلة أعاءات الخصم ، وبمكن تقديمها في " الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض اد على أنه :(  إ م إ ق)من  48مادة تنص  ال - 

 " . كانت عليها الدعوى
32
تقديم دفوع في على أنه :" يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد  ( إ م إ ق) من 67تنص المادة  - 

فنصت على أنه : " يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام ال سيما عند عدم احترام  69الموضوع " أما المادة 

 آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن ".
33
المحاكمات الجديد أن الدفع المستمد من وجود شرط التحكيم يعد دفعا قضت محكمة التمييز الفرنسية المدنية في أعقاب صدور قانون أصول   - 

بدائه قبل الكالم في الموضوع  ، مشار إلى القرار في المرجع السابق للدكتور ممدوح عبد إشكليا بعدم االختصاص ال يتعلق بالنظام العام ووجب 

 . 267 فحةالعزيز العنزي ، ص
34
مما جاء فيه ) حيث يتبين   996رقم الفهرس  2007-12-05، بتاريخ   400561لتجارية والبحرية ، رقم الملف قرار المحكمة العليا ، الغرفة ا  - 

اء فعال من القرار المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع المثار من طرف الطاعن ، و المتعلق بوجوب اللجوء إلى التحكيم معتبرا أن هذا الدفع ج

جهة أخرى ، والحال أن هذا الدفع ال يتعلق بدفع شكلي بل يتعلق بتطبيق بند من بنود العقد ، كما أن القرار متأخرا من جهة ويتعلق بالشكل من 

نص المطعون فيه لم يبين النص الذي اعتمد عليه للقول ،  بأنه يجب تقديم هذا الدفع قبل الخوض في الموضوع ، ولذلك فقد خرق المجلس حقيقة 

لذلك يتعين قبوله تأسيسه ، وبالتالـــــي نقض القرار ودون حاجة إلى إحالة القضية لعدم وجود ما يفصل فيها ، وذلك  من القانون المدني 106المادة 

 .  258 فحة ص،  2009مجلة التحكيم العدد الرابع ، أكتوبر  من قانون اإلجراءات المدنية ..(. 263طبقا للمادة 
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تقدم تبريرا أن وهذا من دون  نه ال يستوجب تقديمه قبل الخوض في الموضوعموضوعي، وأ
 .35أو منطقياقانونيا 
ي ختصاص هي وجوب إبدائه زمنيا قبل أول الدفع بعدم اإلحكم قبشرط يول ، فأا  ذإ

 50خذا بأحكام المادة دفوع بعدم القبول أالقبل أي دفع من  وكذا، دفع في موضوع الدعوى
 ؟  هذا الشرط كاف  لوحده، لكن هل (  من )ق إ م إ

لوحده بعد  كاف   هذا الشرطي عد  من )ق إ م إ (  1045بالرجوع إلى أحكام المادة 
 طرافكيم بين األتفاق تحقائمة أو إدولية  وجود خصومة تحكيميةعلى  ماتأسيس مضمونه إ

ضرورة بحث المحكمة  إلى -سيما إتفاقية نيويورك  - تفاقيات الدوليةاإل إليه أشارت لكن ما
قد يفهم تفاق التحكيم للتنفيذ، قابلية إية هذا الدفع من خالل فحص بطالن أو مدى في جد
في حالة قاضي رفض الدفع والتصدي للموضوع ل للخو  ستثناء على المبدأ ي  أنه إعلى منه 

تفاقية اص القاضي في ظل وجود اإلختصالقاعدة هي عدم إ صل فيأي أن األ ،ثبوت ذلك
 ستثناء هواإل ، وبداء الدفع على الوجه المبينحترام زمن إإ ، والتحكيميةو الخصومة أ

و ثر أو عديمة األتفاقية باطلة أاإل تمتى كانذلك و ، طتوفر هذا الشر اإلختصاص حتى مع 
 .طراف عن الدفع غير قابلة للتطبيق أو تنازل األ

 ستثناءات .صيل الشروط نتطرق اآلن لتفصيل اإلوبعد تف

 الفرع الثاني
 القضائي ختصاصستثناءات الواردة على قاعدة عدم اإلاإل

ختصاص القاضي الوطني رغم وجود س القانون الدولي التحكيمي فكرة إلقد كر 
 بعض ضا أيست ذلك كما كر  ، 195836ة تفاقية نيويورك لسنومن ذلك إاإلتفاقية التحكيمية، 

                                                           
35
 اختصاص على أنه دفع موضوعي يتعلق بتنفيذ العقد وليس دفعالمخرج في تكييف الدفع بعدم اإلدري كيف للمحكمة العليا أن تخرج هذا أال   - 

جراءات المدنية القديم صريحة واتفاقية نيويورك انون اإلقمن   8مكرر 458حين أن المادة ي كذلك ، ف هوأنه ال يوجد نص قانوني يعتبر،  اشكلي

 . الشأن بهذا الملغى القانون عن اختالفه لعدم الجديد التشريع ظل في تطبيقه يصلح العليا المحكمة راي على للتدليل القرار هذا الى واالشارةكذلك . 
36
تعترف كل دولة متعاقدة باالتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه األطراف  -1نه :" أى ــعل 1958مثال من اتفاقية نيويورك لسنة  02نصت المادة  - 

بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بأن يخضعوا للتحكيم كل أو 

= =    عليه من األطراف بالمعنى تفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقعإيقصد " بو  بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
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، وهذا متى كانت اإلتفاق باطال أو 37مثالوالتونسي القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي 
 منعدما أو غير قابل للتطبيق .

تحمي المصالح الخاصة فإن تنازل  خرى طبقا للقواعد العامة التيكما أنه من زاوية أ
مصلحة في التمسك ، كما هو الشأن في تنازل من له طراف عن التمسك بهذه القاعدةاأل
 على القاعدة . ستثناءعد هو كذلك إختصاص ي  لدفع بعدم اإلبا
 و عدم قابليته للتطبيقتفاق التحكيم أانعدام او أبطالن  :وال أ

حد الوسائل التي أ نيويورك المقررة من طرف إتفاقيةناءات الثالثة اإلستث الموانع وتعد 
نظام العام تفاق التحكيمي للمخالفة اإلة حتجاج بفكر التضييق من اإلكان الهدف منها هو 

وهذا بالنظر وقصرها فقط على حالة اإلعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي ، لتملص من التحكيمل
ن تقضي عمليا على القاعدة الموضوعية الدولية ومن شأنها أ ،إلى كون هذه الفكرة مطاطة

 .38يث عالمية تطبيقها ووحدة تفسيرهاالموحدة من ح
لتعطيل  تفاق التحكيمي مخالف للنظام العامن االبأال يمكن الدفع الموانع  هبهذنه أي أ

تفاق بطالن اإل التعطيل بإثارة نما يجوز، وا  مثالختصاص القاضي الجزائري قاعدة عدم اإل
 . 39ثره وعدم قابليته للتطبيقنعدام أو إالتحكيمي أ
 

                                                                                                                                                                                     
ق باطل أو ال أثر له أو غير أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا االتفا –المادة  في هذه= الوارد 

على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من األطراف بالمعني الوارد في هذه  ويجب للتطبيق.   قابل

 ن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك مالم يتبين للمحكمة أن هذا االتفاق باطل أو ال أثر له أو غير قابل للتطبيق.".المادة أ
37

- l’article  1458/2  du code procédure civile français ": Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction 

doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle." 

نه ": على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرمت بشأنها اتفاقية تحكيم أن تحيل أعلى من مجلة التحكيم التونسية   52نص الفصل  -

منها ذلك أحدهم في موعد أقصاه تاريخ تقديم ملحوظاته الكتابية في أصل النزاع ما لم يتضح لها أن االتفاقية باطلة أو األطراف إلى التحكيم إذا طلب 

 عديمة األثر أو ال يمكن تنفيذها" 
38
 . 139 فحة، ص المرجع السابقمحمد كوال ،   - 
39
حيث أنهما ال يتعلقان بصحة اتفاقية التحكيم ووجودها القانوني وإنما  نعدام األثر وعدم القابلية للتطبيق صورتان تختلفان عن البطالن منإ  -  

 تتعلقان بنفاذ اتفاقية التحكيم وإنتاجها ألثارها ، وهو ما يفترض قيامها صحيحه لكن عرض عليها عارض حال دون نفادها أو دون تنفيذها .

  طراف النزاع في ذلكأنما صعوبات ال يمكن التغلب عليها ولو رغب إو، لتحكيم تفاق اإن عدم القابلية للتطبيق ال تعني مجرد صعوبات في تنفيذ أكما 

 . البطالن هو االستثناءات هذه مثل في المثلى الصورة تبقى و

 . 397 صفحة ، 2008 ، االولى الطبعة ، والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة مجد ، الدولة وقضاء التحكيم  ، السالمي حسين انظر -

 . 269 فحة، ص المرجع السابقممدوح عبد العزيز العنزي ، أيضا نظر ا -
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 يتفاق التحكيمل ل نفيذبلية التعدم قاو بطالن المضمون  -1
 لة عندما ال تحوز على الشروطتفاقية التحكيم باعتبارها عقدا كسائر العقود باطتكون ا

 تشملمن ) ق إ م إ (  1040ووفق المادة  .40نعقادهالصحتها وا الشكلية والموضوعية
 واردةالكتابة سواء كانت رسمية أو عرفية أو  ،الشروط الشكلية المطلوبة في إتفاق التحكيم

الفاكسات  ،تقوم مقامها كالبرقيات والرسائلو ، بها  ال أخرى تجيز اإلثباتتصإفي أي وسيلة 
إلخ، أما الشروط الموضوعية فهي كل ما يستوجبه القانون الذي ...الرسائل اإللكترونية 

اختاره األطراف أو القانون المنظم للنزاع، أو القانون الذي يراه المحكم مالئما كاألهلية 
 الخ . ...يم ، مشروعية المحل السبب ، الرضا وخلوه من العيوب وقابلية المنازعة للتحك

أما عدم قابلية اإلتفاق التحكيمي للتنفيذ والتطبيق فمعناه أن اإلتفاق نشأ صحيحا لكن 
، كما لو توفي أحد أطراف 41لى استحالة تنفيذهه عارض حال دون نفاذه أو أدى إيعرض عل

المحددة من األطراف من السطحية يمية ت التحكالتحكيم أو فقد أهليته أو كانت اإلجراءا
 تنفيذ اإلتفاق التحكيمي يصبح مستحيال ، وبالنتيجةتحديد ما يجعلها مستحيلة التطبيقوعدم ال

 . وغير ممكن
تفاقية التحكيم فالمقصود منها عجز المدعي بها عن تقديم الدليل عدام انا وبخصوص

عليه لحل برم مع المدعى على التحكيم أ   اقتف، وبيان أن هناك فعال الى وجودهاالمادي ع
ن لم ي  هذا األسلوبالنزاع عن طريق  ه القانون كالشهود مثال  جز  ، وهذا بتقديم أي دليل حتى وا 

نما بطالن لتخلف الكتابة .ا إن أحضر الشهود فال نكون أمام إفهن  نعدام وا 
 لقاضي فإنيتم من طرف ا ةالت الثالثالى كون فحص ورقابة هذه الحوبالنظر إ
ح هو هل القاضي يكتفي بالفحص الظاهري، أم أنه ال بد من التعمق رَ السؤال الذي ي ط  

                                                           
40
، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، الطبعة  بطالن حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليهحمد بشير الشرايري ، أ - 

 وما بعدها . 43 فحة، ص 2011ولى األ
41
 . 397 صفحة ، لسابقالمرجع احسين السالمي ،  - 
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ستثناء من ثارة هذا اإلأم وجب إ الفحص هنا يكون تلقائياوهل والتحقيق في البطالن ؟ 
 الخصوم ؟ 

 التحكيمي للتنفيذ  تفاقاإل و عدم قابلية بطالن لفحص حدود ال  - 2
تفاق تحكيمي المشمول بإ ختصاصه بنظر النزاعااء على عدم اضي وكاستثنالقإن 

ر فيه الشروط ال تتوفتفاق لموضوع هذا النزاع متى تبين له أن هذا اإل التصدي ن لهفإ
اط الحكم بعدم اإلختصاص هو وجود من، فنعقاده كباقي العقودإ لصحة القانونية المطلوبة

، فالقاضي ال يتخلى تفاقرر يتضمن االرد الوجود المادي لمحتفاق تحكيم صحيح وليس مجإ
تفاق منتج ألثاره وصالح ن اإلأبعد الفحص ال إذا تبين له موضوع إالتصدي للعن حقه في 

 .42د هيئة تحكيم تنظر النزاعاعقنال
 يبحث ظاهرياعند قيامه بهذا الفحص الوطني ــي القاضن أيذهب الفقه إلى و 

primafacie43  ختصاص هو الواضح بطالن المانع لإلن الوأ، تفاق التحكيماصحة في
مثال غير التحكيمية الدولية تفاقية ن تكون اإلأك ،ظهر فيه العيب بشكل واضحالجلي الذي يَ 
 .44ن النزاع غير قابل للتحكيممكتوبة أو أ

ى محاولة المشرع ـــلإ عه البعضرج  ختصاص ي  ن الظاهر للقول باإلبالبطال و اإلكتفاء
نظر  كمين منتمكين المحب وهذا، ختصاصهم بنظر إحك  الم  إختصاص  مبدأحترام افرض 

  .45في الوقت المناسبالالحقة للقضاء ولوية تحت الرقابة على وجه األ اختصاصهم

                                                           
42
 . 47 فحة، ص المرجع السابقحمد مختار بريري ، امحمود   -  

43
-  Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard , Berthold Goldman , OP –Cit-P- 422 .   

- Boumédienne Abderrahmane , l’entreprise algérienne , l’état et l’arbitrage  commercial , séminaire 

international d’Alger 7-8-9 novembre 1989 , p 46 .  
44
 كتب فليب فوشار أن المقصود بالبطالن الواضح هو" البطالن الجلي البديهي والذي ال تمكن المنازعة فيه بصفة جدية وال يمكن التشكيك فيه - 

 ن أول نظرة دون مزيد البحث ". ـذي نلمحه منه " البطالن الأب Vasseurبتقديم حجج جديرة بالمراعاة " . كما عرفه فاسور 

 . 427-426 فحة، ص المرجع السابق، ي  ـــــحسين السالم  -
45
 . 400 - 399 فحة، ص مرجع السابقال   -  
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من خالل الرقابة لإلتفاق ن للمحكمة إمكانية بحث هذا الوجود أو البطالن طالما أو 
ناءات على قاعدة ج هذه االستثدرافإننا ال ندري ما الغاية من إ ، يميالالحقة للحكم التحك

ك ترَ لي   ستشهاد بوجود اإلتفاقكان باإلمكان اإل ذ  ، إتفاقيات الدوليةاإلفي ختصاص عدم اإل
 يعززهذا ف، ية ثم المحكمة عند رقابتها للحكملى الهيئة التحكيمه إمن عدم مدى صحتهتقدير 
ذلك قد إلى شارة المشرع دم إـــــــولعل ع. رقابة القضاء عليه يخفف منو فعالية التحكيم من 

 .وهذا الطرح  اتماشيكون مي
بطالن يثير من تلقاء نفسه أن كان للقاضي إن  نتساءل نفي األخير، أويبقى 

يحكم مباشرة بعدم اإلختصاص و  -متى لم تثر هذه الموانع -تفاقية أو إستحالة تطبيقها اإل
 ؟ تفاقية لإلوجود المادي اللمجرد إثبات 
للقاضي ال تلحقه اإلجازة و لبطالن المطلق في العقود ن الفقه المدني أاألصل في اإن 

نع سيما س عليه هذه المواؤسَ تحليل النص الدولي الم  نه وعند ، إال أن يثيره من تلقاء نفسهأ
، بل له يثير هذا البطالن من تلقاء نفسه نليس له أالقاضي  أن فاد منهي  ، تفاقية نيويورك إ

نه ف على أكي  هذا البطالن ي   نأ أعتقد ينوهو ما يجعلد الخصوم، ن أحر مثيذلك متى أ  
حتى ثارته من تلقاء نفسه فال هو بطالن مطلق لعدم إمكان القاضي إ، بطالن من نوع خاص

ن كان يمس  يمكن تصحيحه بطالن نسبي هو وال األهلية ومشروعية المحل والسبب، بوا 
من أحد الخصوم دون بعد إثارته  ان القاضي يبحث عنه ظاهريأفضال عن ، باإلجازة

 المحكمة.
و الطريق ستثناء أابليتها للتطبيق ليست اإلعدم قنعدامها أو او ن بطالن اإلتفاقية أإ

 يمكن ذلك في حالة تنازل األطراف.نما ، و إختصاصهإ ترد به القاضيالوحيد الذي يس
   عن التحكيم طراف تنازل األ :نياثا

وبذلك يجوز لهم ، ليه لحل نزاعاتهمطراف في اللجوء إيقوم التحكيم على إرادة األ
 و ضمنيا.سواء كان ذلك صريحا أالتنازل عن ذلك 



 

30 

 

 عن التحكيم التنازل الصريح  – 1
تخلي  ر بكل صراحة عنعب  ية صعوبة في التطبيق متى كان ي  ال يثير هذا التنازل أ

، فهنا ما عليهم إال أن عختيارهم القضاء للفصل في النزاا تفاق التحكيم وطراف عن إاأل
ثناء على القضاء أو أسواء تم ذلك قبل عرض النزاع ، رادةعن هذه اإل م  ن  يَ  ا  جديد تفاقا  يبرموا إ
تفاقية ثم يتنازل عنه صراحة مدعى عليه دفعه المتعلق بوجود اإلن يبدي الكأ، الدعوىسريان 

 اآلخر. خصموال يتمسك به الفي مذكراته الالحقة 
جراءات ي بحث الدفع وتقدير جديته بل له أن يباشر إي سلطة فأ للقاضيليس و 

بوجود الدفع  االحتجاجال يجوز له ، و عاديةوالنزاع باإلجراءات القضائية الالفصل في الدعوى 
 د منكرا للعدالة .ال ع  إ ومن الطرفين للتملص من الفصل في النزاع ه عنمتى تم التنازل 

 عن التحكيم التنازل الضمني  - 2
   خطار القاضي الوطني بهتفاق تحكيمي مع إضمنيا عند وجود إيكون التنازل 

 ختصاص المحكمةاالدفع بعدم ، ي دفع في الموضوعيتعين على المدعى عليه قبل إبداء أو 
ال  ازال ضمنيا ي أن سكوت المدعى عليه عن هذا الدفع يعتبر تنأ ض التنازل الضمني،فتر  أ  وا 

 و الخصومةتفاق التحكيمي أاء إلى القضاء في ظل وجود االمنه عن حقه في عدم اإللتج
تفاقية تحكيم موضوع النزاع دون أن يثير وجود إ ه حولج  جَ ومثالها أن يباشر تقديم دفوعه وح  

 أو خصومة تحكيمية قائمة . 
ستثناءات السابقة فإن السؤال وخلوها من اإلختصاص وبتوفر شروط قاعدة عدم اإل

ي كيف يكون منطوق أ، المطبق من القاضي في هذه الحالةجراء الذي يطرح هو ما اإل
 ؟ الحكم

 الفرع الثالث
 القضائي ختصاصو أثر تطبيق قاعدة عدم اإل منطوق الحكم

التعاقدي  لاللتزامالذي هو في حقيقته تنفيذ عيني  من القضاءختصاص اإلإن نزع 
بل يبحثه  ،تفاق التحكيميعلى ضوء القانون المطبق على االالقاضي ال يبحثه  ،بالتحكيم
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ذا كانت وا  ، 46تفاق التحكيمي تنفيذا عينياعدة القانونية القاضية بتنفيذ االعلى ضوء القا
 هاالحكم الناطق بفيما بينها من حيث صيغة  اختلفتها ست هذا المبدأ إال أن  التشريعات كر  

 حالة على التحكيم .على الرغم من أن مقصوده هو اإل
 القضائي  ختصاصعدم اإلقاعدة تطبيق  عندكم منطوق الح  أوال:

ستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى المعروفة باتفاقية االتفاقية تسوية منازعات ا
ليها إنه يتعين على محاكم الدول التي ترفع نصت على أ منها 25في المادة  47واشنطن

ردني انون التحكيم األما قأ .اإلجراءات بالمخالفة لشرط التحكيم أن توقف اإلجراءات أمامها
عتبر الدفع بالتحكيم يعد من مصري اقانون الال،  48منه 12فيتكلم على رد الدعوى في المادة 

. ويذهب الدكتور سمير الشرقاوي أن 49ختصاصالدفوع بعدم القبول وليس بعدم اإلبيل ق  
ل بعدم المشرع المصري كان مصيبا عندما نص على عدم قبول الدعوى على أساس أن القو 

وهذا غير صحيح قانونا ألن  يعني أن هيئة التحكيم هي المختصةإختصاص القضاء 
المحكمة هي صاحبة اإلختصاص األصيل بالفصل في النزاعات التي تثور بين أفراد 
المجتمع، وأن مجرد إتفاق األطراف على حسم النزاع عن طريق التحكيم ليس معناه نزع 

خير مختصا وفقا لقواعد التحكيم نفسها، ولذلك فإنه عند إختصاص القضاء، إذ  يظل هذا األ
عدم إحترام إتفاق التحكيم يكون للخصم أن يتمسك بعدم قبول الدعوى ألن الخصومة تفتقد 

 .50في هذه الحالة شرطا من شروط قبولها
تفاقية نيويورك فقد نصا وا   ) اليونسترال(ما القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدوليأ
 على قيام المحكمة بإحالة النزاع على التحكيم . 03/2و 08لتوالي في المادتين على ا

                                                           
46
 . 246 فحة،ص المرجع السابقحدب ، األ عبد الحميد -  
47
الموافق عليها   1965مارس  17دول األخرى الموقع عليها بواشنطن في تفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمار بين الدول ورعايا الإ - 

مؤرخ  346/ 95، والمصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم ( 1997لسنة  07ج . ر العدد ) 1995ي مؤرخ في جانفال 04/ 95بموجب أمر رقم 

 .(1995لسنة  65ج . ر العدد ) 1995أكتوبر  30في 
48
ن التحكيم األردني  على أنه :" على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا من قانو  12تنص المادة  - 

 الصادر( 4496) رقم الرسمية جريدةالمتعلق بالتحكيم )ال 2001لسنة  31انظر القانون رقم  بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى"دفع المدعى عليه 

 . ( 2001 تموز 16 في
49
من قانون التحكيم المصري :"  يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى  13/1تنص المادة  - 

  إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى."
50
 .130 صفحة ، 2011، القاهرة العربية النهضة دار ، مقارنة دراسة ، الدولي التجاري التحكيم ، الشرقاوي سمير محمود - 
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إلى أن القاضي يكون  ( من )ق إ م إ 1045المادة  قد أشارتف التشريع الجزائري أما
منطوق الحكم يبين  وهذا من دون أن ،بالتحكيمروط الدفع غير مختص متى تحققت ش

فالحكم بوقف ، منطوقثر المترتب عن كل إلى األ بالنظر أهمية ذلكعلى الرغم من  صراحة
بالنسبة للحكم وكذا الشأن  ،طراف والقاضي اإللتزام بهاالتي على األحكامه له أ 51الدعوى

 .52بعدم قبول الدعوى
 بمضمون النص لتزاما  ختصاص إن القاضي يكفيه الحكم بعدم اإلفإوفي كل األحوال 

و عدم ألى فكرة وقف الدعوى إاإلشارة لمشرع على امن األحسن كان ن إ تساءلن نناإال أ
 ختصاص ؟فكرة عدم اإلمن بدال القبول 

الدفع بالتحكيم  القول أننه ال يمكن فإون اإلجراءات المدنية واإلدارية تطبيقا لقواعد قان
لى ، على اعتبار أن هذا األخير يرمي إدفعا بعدم القبول لرفع اإلختصاص القضائي
أو المصلحة نعدام الصفة ال عدام الحق في التقاضي سواءنم الالتصريح برفض طلب الخص

 . وفق القانون الجزائري ن يتضمنه الدفع بالتحكيمأو التقادم ..الخ وهو األمر الذي ال يمكن أ
لعدم تحديد نوعه  مبهما   تصريحا  في حد  ذاته ختصاص يعد ن التصريح بعدم اإلأكما 

 ينقواعد التي تحكم هذوبالنظر إلى أن ال ،م نوعيقليمي أختصاص إابالضبط هل هو 
فقد يكون  ،منها ختصاص عند الدفع بالتحكيم ينتمي ألي  عدم اإلال نجد  ينختصاصاإل

يحول بينه  تفاق التحكيمإإال أن وجود  ا ونوعيا بنظر النزاع األصليالقاضي مختصا محلي
 .ومنه فحتى هذا المنطوق يعد معيبا وبين ذلك
رجاء الفصل في الذي يكون الغاية منه هو إلدعوى، افي  الفصلوقف النطق ب 

أن الوقف،  فضال عن  لى حين زوال سببإ ومسألة معينة أ لى حين الفصل فيإالخصومة 
 وفقا لألسباب  ،هئو انتهاصل بنظر النزاع عند فشل التحكيم أباأل االقاضي يبقى مختص

                                                           
51
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 215 -214 -213بهذا الشأن المواد من  انظر -  

52
 . نفس القانون من  69 -68 -67المواد  انظر -  
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 بهخذ ري األعلى المشرع الجزائ الذي كانجدى األ هو المنطوق أو الحليبقى ، القانونية
الفصل  بإرجاء يأمرن ذ يمكن للقاضي من خالله أ، إسلم من الناحية القانونيةلكونه يعد األ

  .53يجاباا أو إسواءا سلب جراءات التحكيمجميع إنتهاء من في الدعوى إلى حين اإل
ة من تمكين الهيئة التحكيمين الغاية والهدف هو كانت نتيجة المنطوق فإومهما 

الذي تعد األثر المترتب عن ذلك ، فما معنى    حالةالفصل في النزاع وهذا عن طريق اإل
 ؟ذلك 
  حالة النزاع على التحكيمإ  : ثانيا

بعد تحقق شروط قاعدة عدم التجاري الدولي حكيم عتراف القاضي باتفاق التان إ
 الهيئةحالته على مة وا  ضي خروج النزاع من نظر المحكيقت، عالهإليها أختصاص المشار اإل

، ونكون أمام ما إلتزام ا بمضمون النص ختصاصبعدم اإلفينطق القاضي  ،54التحكيمية
 حالة على التحكيم .يسمى بمبدأ اإل
لقاعدة القوة اإللزامية للعقود  امحض   اة تطبيق  قيقفي الح د  عَ حالة على التحكيم ي  ومبدأ اإل

تبارها عقد فهي تخضع في ع، فاتفاقية التحكيم با55ينالعقد شريعة المتعاقد المستمدة من مبدأ
ية في التنفيذ والجبر في حالة لى سائر المبادئ التي تحكم العقود سيما حسن النتنفيذها إ

 .متناعاإل
ها الجهة ل  م  ع  تختلف عن تلك اإلحالة التي ت   ةأن اإلحالة المقصود ويجب اإلشارة إلى

   56ارتباطود ـــــــــــــــوج وة وجود وحدة في الموضوع أجهة قضائية أخرى نتيج القضائية لصالح
                                                           

53
يم التي كانت تنص :" تكون دعوى التحكيم معلقة عندما يرفع أحد من قانون اإلجراءات المدنية القد 08مكرر   458لى نص المادة إوبالرجوع  - 

غياب هذا  االطراف أمام المحكم أو المحكمين المهنيين في اتفاقية التحكيم أو عندما يباشر أحد األطراف اجراء في تأسيس محكمة التحكيم . في حالة

الحل الذي جاء به المشرع في القانون الجديد أوضح   .عوى معلقة " ع عندما تكون الدوالتعيين ، يكون القاضي غير مختص للفصل في الموض

له يفهم  منه وكأن القاضي له أن يفصل في النزاع المعروض على التحكيم متى تم االنتهاء من    ئحسن من هذا النص على اعتبار أن المستقرأو

 بحق التحكيم . ا  جحافإتشكيل الهئية التحكيمية وهذا ما يعد 
54

 - Yahia Amnache ,L’arbitrage commercial international en droit algérien , P 2 article  sur le site internet 

   www.avocats-bah.com/droit-des-affaires-algerie.pdf                                    .   
55
 .  242 فحة، ص المرجع السابقحدب ، عبد الحميد األ -  
56
 القضاء إال إليها المحال الجهة هذه أمام يكون وال األخرى، القضائية الجهة لصالح بالتخلي تحكم النزاع عليها المعروض األخيرة الجهة أي أن -  

 قانون من 58 الى 53 من المواد الشأن بهذا يراجع.  متناقضة قضائية أحكام لصدور وتجنبا القضاء لمرفق الحسن للسير تحقيقا وهذا ، بالضم

 .  واإلدارية المدنية جراءاتاإل

 اإلصطالحية الناحية من تأخذ ال وهي التحكيم أسلوب وتفعيل األطراف إرادة تحقيق هو منها المقصود فإن اإلختصاص عدم قاعدة في اإلحالة أما

 يكون أن تتطلب وال ، قائمة خصومة وجود حال في القضية بضم إليها المحال التحكيمية المحكمة قيام مثال عليها يترتب ال أي ، األثر نفس القانونية

 .  التحكيمي  االتفاق وجود حال في التحكيمية المحكمة أمام العرض بصدد النزاع
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، أي ا عليهو بما تعاقد لاللتزامطراف ال أمر من القضاء لألحالة ما هو في الحقيقة إاإل مبدأف
ختصاصه لتتحقق الغاية و هي ن ينطق بعدم إويكفي للقاضي أ .نه تنفيذ للعقد التحكيميأ

 .المستعجلبسعي من الطرف  النزاعبالفصل في التحكيمية  هيئةل التكف  
ختصاص فقد أخذت به األثر البديهي لقاعدة عدم اإل د  عَ ي  حالة ولما كان مبدأ اإل

ر ش  لم ي  ف (ق إ م إ) من 1045المادة  المشرع في أما منها،57في المادة الثانيةة نيويورك تفاقيإ
اق تفابوجود  تصاص القاضي في حال الدفعخاواكتفى بالقول بعدم  ،ذلك صراحةلى إ

 .التحكيم أو الخصومة التحكيمية
حالة األطراف إل ي عد كاف  بذاته ختصاصاإلة عدم تطبيق قاعد وبالرغم من ذلك فإن

غني عن أي لى ذلك صراحة مما ي  أشارت إتفاقية نيويورك أن إ ، فضال عنالتحكيم على
اللجوء إلى التحكيم ال على أنه : " من اتفق على ، وقد جاء في قرار للمحكمة العليا تفسير

ألن  ،جتهاد القضائي مستقر في مثل هذه الحالةلى القضاء العادي وأن اإليمكنه اللجوء إ
من  106لمادة ا للطرفين طبقا لساسيا في العقد وملزم  جباريا باعتباره شرطا أكيم يكون إالتح

حالية دون أن لى رفع الدعوى الجأت إوحيث أن المطعون ضدها عندما ل... القانون المدني
لى التحكيم كما يوجبها بذلك البند الخامس من العقد تكون قد أخلت بالتزاماتها والحكم تلجأ إ

من  106والمادة ختصاص في ذلك يكونان قد خالفا قواعد اإلوالقرار المنتقد عندما سايرها 
ف بينه وهذا القرار يصلح تطبيقه في ظل القانون الجديد لعدم االختال .58"القانون المدني

 وبين النص القديم بهذا الشأن .
 
 
 

                                                           
57
 المادة وكذا..."  التحكيم الى أحدهم طلب على بناءا الخصوم تحيل أن" ...  أنه من المادة الثانية التفاقية نيويورك نصت على األولى الفقرة - 

 ترفع التي المحكمة على"  أنه على نصت والتي الدولي التجاري للقانون المتحدة االمم للجنة الدولي التجاري للتحكيم النموذجي القانون من الثامنة

 ..." . التحكيم إلى الطرفين تحيل أن تحكيم اتفاق بشأنها أبرم مسألة في دعوى أمامها
58
   ، مجلة التحكيم 2008-04-09بتاريخ   08-593، رقم الفهرس  442187ية ، رقم الملف قرار المحكمة العليا ، الغرفة التجارية والبحر  -  

 . 247- 246 فحةص،  2009العدد الرابع ، اكتوبر 
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 حالة على التحكيم تنفيذ اإل : ثالثا
لذي طراف العمل على حل النزاع اختصاص وجب على األبتطبيق قاعدة عدم اإل

كيمي ال تنفيذ العقد التحمامهم إأنه ال يبق أي أ، تفاق التحكيمفي إ نشب بينهم وفق ما رسموه
ل لى تشكيية إوبحسن الن  يقتضي األمر أن يسعى األطراف  وهنا ،تنفيذا عينيا بينهمالمبرم 

، إال ضمن التملص والتهرب من القيام بذلك وال يمكن، مامهاالهيئة التحكيمية وطرح النزاع أ
ت تعن  جبر الطرف الم  ن لم يتوفر ذلك ي  فإ ،لتنفيذ الذي يحكم العقودو يستحيل معه اما يمنع أ

 .هاللتزاما على التنفيذ عين  
لى قهر ستخدام آليات تهدف إيتم من خالل إتفاق التحكيم والتنفيذ العيني الجبري إل

ود المشاركة في وأصبح ال ي  ، ن ذلكمقاومة الطرف الذي بعد أن قبل التحكيم تراجع ع
ال ة ، أو التحكيمي هيئةجراءاته كأن يمتنع عن تعيين محكمه أو المساهمة في تعيين رئيس الإ

محكمة في حالة لى الخر اللجوء إاآل خصمففي هذه الحالة يمكن لل، 59تنداتهيقدم دفاعه ومس
اءات في حالة التحكيم جر التعيين المختصة للقيام بتلك اإل لى سلطةأو إ التحكيم الحر

 .60و السلطة مقام عمل الخصم المتقاعسعمل المحكمة أ المؤسسي، ويقوم
   1041 ي المادةـــــاري الدولي فلة بخصوص التحكيم التجعالج المشرع هذه المسأوقد 

 و بعد عرض النزاعأتفاق التحكيم سواء قبل ن التنفيذ العيني إلأونالحظ ، 61من ) ق إ م إ (
المحكمين وعقد  بتسمية التي تبدأات المخاصمة التحكيمية جراءيكون باتخاذ إ على القضاء

ل كما سنراه في المطلب امر الذي يساهم فيه القاضي بشكل فع  ، وهو األالهيئة التحكيمية
 الثاني .

                                                           
59
 . 220 فحة، ص المرجع السابقحفيظة السيد الحداد ،  -  
60
 . 73-72 فحة، ص المرجع السابقلزهر بن سعيد ،   -  
61
المحكمين أو تحديد تحكيم تعيين المحكم أو الأو بالرجوع إلى نظام ، مباشرة يمكن لألطراف  : "( على أنه  إ م إ قمن )  1041نصت المادة   -  

 و عزلهم .أشروط تعيينهم و شروط ردهم 

 في غياب التعيين ، وفي حالة صعوبة التعيين أو عزلهم أو ردهم يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي : 

 إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم ، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر . رفع األمر -

 ".رفع األمر إلى رئيس محكمة الجزائر إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار األطراف تطبيق قواعد اإلجراءات المعمول بها في الجزائر -
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 المطلب الثاني
 في تعيين المحكمين وردهم ضائيالق تدخلال

 ذا، فإهمورد   مور التي يبرز فيها دور القضاء في التحكيم هو تعيين المحكمينمن األ
 اختيارهمبها و الطريقة التي يتم باختيار المحكمين أهم من يقوم كان األصل أن األطراف 

 نظام تحكيم لىاللجوء إيمكن ، إذ ختيارالسبيل الوحيد في اإلك ال يعني أنه إال أن ذل
لى القاضي نه يمكن اللجوء إفإ ،صالأ إنعدام التعيينأو مؤسسي ما، وفي حالة المماطلة 

و ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذ وه ،عند القيام بالردمساعدة التي تمتد أيضا لتقديم يد ال
بهذا الشأن في وما هي القواعد المطبقة من المشرع الجزائري ؟ ه التدخل وكيفية ممارست

 التشريع الجديد ؟

 الفرع األول

 تعيين المحكمين
 يتبين أن هناك ثالثة طرق لتعيين) ق إ م إ ( من  1041لى نص المادة بالرجوع إ

ل و بتدخأ ،أو بالرجوع إلى نظام تحكيم مؤسساتي ،المحكمين فقد يكون مباشرة من األطراف
 و وجود صعوبة في تحقيقه .لقضاء في حالة غياب هذا التعيين أا

 تفاقي لهيئة التحكيمالتعيين اإل  : أوال
 وهنا نميز بين طريقتين :      

  طراف ر من األالتعيين المباش-1

لفض ما يثار من  طراف في سلوك طريق التحكيمن الدوافع الرئيسية التي ترغب األم
يهم ويعطيهم الحرية في ار محكم  ختيرادتهم في إق إل  ط  نظام التحكيم ي  ، هو أن نزاع فيما بينهم

  .هاءوهذه الحرية مكفولة لهم قانونا سواءا قبل بداية الخصومة أو أثنا، نهميكيفية تعي
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 :62اساسين همأين تشكيل هيئة المحكمين مبدأويحكم تعيين المحكم أو 
تفق األطراف ذا إيار هيئة التحكيم فإختول في إأن تكون إرادة الخصوم هي المرجع األ -

 .عليه والتزام بما اتفقإلنه يجب اعلى طريقة معينة فإ
ال يجوز  ، وفال يكون ألحدهما أفضلية  ختيارن الخصوم من حيث اإلمراعاة المساواة بي -
 .خر ختيار دون الطرف اآليعهد لطرف اإلن أ

كد هذه الحرية في اإلختيار تؤ نجدها  63) ق إ م إ (من  1041المادة لى وبالرجوع إ
 اختيار لألطرافأن ، كما تحكيمتفاق الذلك مدرجا في شرط التحكيم أو في إسواءا كان 

 .باألخذ بالتحكيم الحر أو التحكيم المؤسساتي 64طريقة التحكيم
ختيار الهيئة التحكيمية وبالعدد يكون لألطراف مطلق الحرية في إ وفي التحكيم الحر

 هتعيين محكم يتولى طرفكل نجد ما ، وعادة 65اصفات التي يرتضونهايرونه وبالمو الذي 
 فردا. وكما يمكن أن يكون المحكم محكم الثالث الرئيستعيين ال المختارين ليتولى المحكمين

      من  1017المادة عليه  على أن يكون وتريا كما نصت، كثر من ذلكأ ن يكونأيمكن 
  ".و عدة محكمين بعدد فرديالتحكيم من محكم أ": تتشكل محكمة  بالقول ) ق إ م إ (
و أوطنية كانت  جنسية،ي أختيار المحكمين على ن لألطراف الحرية في إأكما 

 .66و داخلياأذا كان دوليا تحديد طبيعة التحكيم ما إن يكون لذلك تأثير على أجنبية دون أ
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  2008 ىـــــاالول الطبعة والتوزيع للنشر الثقافة دار ، مقارنة دراسة،  الدولي التجاري التحكيم في ضيالقا دور ،عامر فتحي البطاينة ،   -  

 . 76 صفحة

 . 92 صفحة ، المرجع السابقلزهر بن سعيد ،  -
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و تحديد شروط أو المحكمين أ لتحكيم ،تعيين المحكم" يمكن لألطراف  مباشرة او بالرجوع الى نظام ا ( إ م إ قمن )  1/  1041تنص المادة   -  

 تعيينهم وشروط عزلهم او استبدالهم " .
64
  2مكرر  458إن مبدأ االختيار الحر ألطراف النزاع في اختيار المحكمين جاء تأكيده أيضا في القانون القديم من خالل الفقرة األولى من المادة  -  

نظام التحكيم ،تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو والتي نصت : " يمكن لألطراف  مباشرة أو بالرجــــوع الى 

.." ويالحظ هنا أن المشرع قد أبقى على نفس النص في التشريع الجديد ، وإن كان قد اختلف عنه في تحديد المحكمة المختصة عند غياب .استبدالهم .

 التعيين.
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 . 136 فحة، ص 2008صدار الثالث ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة االولى ، اإل الدوليالتحكيم التجاري فوزي محمد سامي ،   - 
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 . 421فحة، ص 2012اني ، كليك للنشر ، الطبعة األولى ، ث، الجزء ال الوجيز في  شرح قانون االجراءات المدنية واالداريةبوضياف عادل ،  -  
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ذا كان يمكن ألطراف العقد أن ينظموا بأنفسهم إجراءات تعيين ال محكمين فإنه وا 
مام القضاء الوطني فتح الباب أأو ، مؤسسيقواعد أي نظام تحكيمي ل يمكنهم ترك المسألة
 للتدخل للقيام بذلك .

   67لى مركز تحكيمي دائمالتعيين باللجوء إ -2

و مؤسسات اكز أحد مر لتجاء ألكيلهم لهيئة التحكيم اإلشطراف عند تقد يرغب األ
 ، محكمة تحكيم لندنة بباريسيالدول التحكيمها بهذا الشأن كغرفة تباع قواعدالتحكيم الدائمة وا

ن هذه وهنا نجد أ .التجاري الدولي ...الخقليمي للتحكيم ، مركز القاهرة اإلمركز الهاي
ونه وال محكمين وبالعدد الذي يرتضالختيار تعطي هي كذلك الحرية لألطراف في إالمراكز 
ما تكون للمؤسسة قائمة بأسماء محكمين ذوي  غالبا، و 68تفاقال عند عدم اإلتتدخل إ

  من  2/  1014لمادة ختيار، وقد نصت اطراف لإليتم عرضها على األختصاص وكفاءة إ
عيين خير ت، تولى هذا األتحكيم شخصا معنوياذا عينت اتفاقية العلى أنه ": إ) ق إ م إ ( 

 ".عضائه بصفته محكمعضو أو أكثر من أ
نما سسات ال تقوم بنفسها بدور المحكمو المؤ مراكز أأن هذه ال ويجب التنبيه ، وا 

زالة كافة العقبات لتجتمع إجراءات الخاصة بالتحكيميقتصر دورها على تنظيم اإل رادة ، وا 
ن يكون مقبوال لدى جب أو  وفي حال أن استأثر في تعيينه فانه، الخصوم حول المحكم 

 ختيار .متناع أحدهم عن اإلإ وإال بعد فشل األطراف أيكون ال  فتدخله، الطرفين
ومن هنا تظهر فعالية هذا المركز أو المؤسسة في رفع التقصير أو التعطيل الذي 

د لجوئهم حترام هذه القواعد الرتضائهم بها مسبقا عنحد االطراف، وهم مجبرون على إيبديه أ
 .لهذا التحكيم المؤسسي
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على الرغم من محاولة البعض  . وو مؤسسة تحكيمية دائمة على شاكلة ما هو موجود في بعض الدول العربية في الجزائر ال يوجد مركز أ  - 

نات المادية أو الكافآت ، إال أنها باءت بالفشل سواء لنقص اإلمكا وأسسه بالتحكيم والتعريف الترويج في بالنظر ألهميتها تأسيس مراكز لهذا الغرض

يجاد حلول إيونسترال ومركز الهاي بغرض قواعد الكالرحمان بومدين أنه يمكن االقتباس من قواعد هذه المراكز  ويرى األستاذ عبد .المختصة

 ، يراجع بهذا الخصوص :في الجزائر لمشاكل التحكيم الحر 

 - Boumédienne Abderrahmane , l’entreprise algérienne , OP –Cit-P-422 
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 . 108 فحة، ص قالمرجع السابلزهر بن سعيد ،    - 
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 التعيين القضائي لهيئة التحكيم : ثانيا
تفاق ه بتعيين محكمه وفق ما ينص عليه إلتزامطراف تنفيذ إفض أحد األكثيرا ما ير 
لتدخل ألجل أجاز القانون للقاضي الك لذ، يؤثر سلبا على التحكيم وفعاليته التحكيم وهو ما
ال لرفع ال يكون إ، ف69االحتياطجراء إال أن دوره هنا في التعيين هو على سبيل تفعيل هذا اإل

وحاالت وعلى ذلك سنتكلم عن شروط ، طرافحد األأي قد يفتعلها العراقيل والصعوبات الت
، القاضي المختص بنظر طلب التعيين وأج عن بيان المحكمة عر  ثم ن  ، ام بالتعيينلقيا
جراءات ذلك لنصل إو  ند تعيين المحكم هم الشروط الواجب مراعاتها من القاضي عألى بيان ا 

 .وكيفية الفصل في الطلب
 في تعيين المحكمين  اضي تدخل الق شروطحاالت و   – 1

ختصاص إال أنه تطبيق قاعدة عدم اإلبالتحكيم من تدخل القضاء في شؤونه يتحصن 
وشروط حاالت ضمن  وهذا ،في التعيين للمحكمينن يتدخل برغم ذلك يمكن للقاضي أ

 .محددة
 حاالت التدخل للتعيين   –أ 

 : ) ق إ م إ (من  1041المادة تشمل بحسب نص و  
ياب ن يكون هناك غمقصود أالو  للمحكم أو المحكمين أو صعوبته ، التعيينحالة غياب  -

أما إن كان األمر متعلق بغياب ،  جراءاتهإ و تهكيفي لكن يوجد االتفاق علىفي التحديد 
هذا  ،من )ق إ م إ ( 1012 -1008التعيين فاالتفاق التحكيمي يعد باطال طبقا للمادتين 

ة فروض كقيام كل طرف نه يدخل ضمنها عدا من جهة الصعوبة فإ، أممن جهة الغياب
طراف على أو كاتفاق األ ،على المحكم الثالث اال يتفق نينعي  ن الم  يحكمثم الم  ، بتعيين محكم

ن أحدهم أ اشتراطو ، أمعينة يتم فيها إختيار المحكمينجراءات معينة كتحديد مدة زمنية إ
ثم ال ، ا من الشروطهم ثقافة ونظام معين وغيرهن من جنسية معينة ولو يكون المحكم
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 .124 فحةص ، السابق المرجع  ، سعيد بن لزهر  - 



 

40 

 

حالة تشكيل الهيئة التحكيمية بالمخالفة ألحكام  وال يستطيعون توفيرها، أو بها يلتزمون 
 .الشروط المطلوبة  ال تتوفر في المحكمأو ها زوجيا ئن يكون عدد أعضاأالقانون ك

األحكام اإلجرائية المنوه عنها س ستبدال وهذه الحالة لها نفحالة التعيين بعد العزل أو اإل -
لى اختالف قواعدها الموضوعية عن حالتي الغياب والصعوبة في إال أنه وبالنظر إ ،أدناه

 . الفصلالتعيين سنتحدث عنها في نقطة مستقلة بآخر هذا 
 شروط التدخل للتعيين  –ب 

، رافلألطالقاعدة التي وضعها المشرع في اختيار المحكمين هي الحرية المطلقة 
  .نفاذهافيذ إذا لم يتمكنوا من إع التنرادتهم موضي ال يتدخل إال لوضع إوالقاض

في التعيين توافر الشروط نه يشترط لتدخل القاضي فإ السابقة الحاالت على وبناء
 :التالية

ن يكون موجودا فعال وغير ، أي أطرافصحيح بين األتجاري دولي وجود إتفاق تحكيم  -
         بالنسبة للتحكيم)ق إ م إ ( من  1009في هذا الشرط نصت المادة و ، مشوب بالبطالن 

يعاين رئيس  و غير كاف لتشكيل محكمة التحكيمالداخلي : " إذا كان شرط التحكيم باطال أ
ذا كان المشرع لم يشر إال وجه للتعيين "المحكمة ذلك ويصرح بأ النسبة للتحكيم لى ذلك ب، وا 

 .70الفقه يرى تطبيقه عليه دون حاجة الى نص ن غالبالتجاري الدولي فإ
 . 71المحكم تسميةفي طراف من األو تقاعس أختالف و إن يكون هناك نزاع أأ -
 يعتقد البعضوهنا ، لى المحكمة المختصةحد األطراف إأن يتم تقديم طلب التعيين من أ -
وفي  ،هذا الطلبمثل و المحكمين تقديم أسمح للمحكم لم ت)ق إ م إ ( من  1041ن المادة أ

لث فالمحكمين المعينين مر بتعيين المحكم الثاعندما يتعلق األهذا تضييق ال مبرر له، سيما 
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صال وابتداء في تعيين المحكم الثالث فكيف ال يعترف لهم من قبل األطراف لهما الحق أ
   .72تفاق بينهمافي اإل ذا فشلواالتعيين من المحكمة إ لببحق ط

النص لم يشر  إذ هذا، 1041الطرح المتوصل إليه قد ال يتوافق ونص المادة ن هذا إ           
ن كان قد يفهم أن األمر المحكمة، صراحة إلى أن المحكمين ال يمكنهم اللجوء إلى  حتى وا 

نعدام صراحة النص في الحظر من إمكانية إيتعلق بأطراف النزاع، إذ ال مانع في ظل 
هناك ميعاد كان  هو إنطرح الذي ي   السؤالعلى أن  .إعطاء هذه المكنة أيضا للمحكمين

 ؟عند تقديم الطلب احترامهرفض وجب معين تحت طائلة ال
حسن تحديد ، إال أنه كان من األتحديد الميعادالحرية لألطراف في لقد ترك المشرع 
 هذهتفاقي لتحفيزا للتشكيل اإل، لى طلب المساعدة القضائيةجوء إمدة معينة يتم خاللها الل

 .73الهئية وتضييقا لتدخل القضاء
 ة عند التدخل في تعيين المحكمين المختصالمحكمة  – 2

عالج القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي القواعد الخاصة بتشكيل محكمة 
وقد ترك الحرية للمحتكمين سواء تولوا ذلك بأنفسهم أو (،  15-10) التحكيم في المواد

لمهمة، أما إذا لم يوجد هذا االتفاق أو تعذر التشكيل االتفاقي فوضوا جهة معينة تتولى ا
تولت المحكمة أو الجهة التي يحددها القانون الوطني لكل دولة تتبنى هذا القانون ما لم يوجد 

من نفس  11-06اتفاق ينص على وسيلة اخرى لضمان التعيين، وذلك طبقا للمادتين 
المختص  ((le juge d’appui  74المساندةقاضي  ي حدد ن القانون هو منإالقانون. ومنه ف

  بالتعيين لفض اإلشكاالت وتذليل الصعوبات المتعلقة بهذا التعيين.
ن نجد أ 2/  1041دارية في المادة جراءات المدنية واإلإلى قانون اإل وبالرجوع 

قف في المو  -في إطار خصومة التحكيم التجاري الدولي لة تعيين المحكمين مسأ المشرع في
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ختصاص هو وهذا اإل، لى رئيس المحكمةختصاص إعهد اإل  -المستوجب تدخل القاضي
و من ينوبه هو المخول له وحده استئثاريا أن رئيس المحكمة ي أأووظيفي اختصاص نوعي 

 بالتعيين للمحكمين .
 :75ن نفرق بين حالتينإنه وجب أفو المحلي أقليمي إلما ما تعلق باالختصاص اأ

 يجري في الجزائر التجاري الدولي ذا كان التحكيم حالة ما إ -أ 
ختصاصها هذه ة إالمحكمة التي يجري التحكيم في دائر رئيس تولى ين أصل األ
تنفيذ  مناقشةل  -مقر التحكيم  -جتماعهم ن يكون إأعلى طراف األمثال  اتفقفإذا ، المساعدة

متى تعذر التعيين للمحكم  فإنه ،هم في مكان ما من تراب الجمهوريةتفاق التحكيم المبرم بينإ
طلب المساعدة من رئيس محكمة أن ي، للطرف المستعجل ستكمال تعيين الهيئةوصعب إ
  .) مقر التحكيم (  الرسميو المكان الذي يجرى فيه اجتماعهم أالمنطقة 

وفي هذا ، طراف عليهاساعدة رئيس المحكمة التي يتفق األن يتولى المأواالستثناء 
ن يحددوا تفاق التحكيم أيحق لهم في إ إذ، 76() ق إ م إ  من 46 المادة مألحكاتنفيذ 

ثناء للقيام بالتدخل سواء أغير الجهة المحددة كمقر للتحكيم ختصاص جهة قضائية معينة إ
 .77حكيميةجراءات التتشكيل محكمة التحكيم أو أثناء سير اإل

المكان الذي يجرى فيه  التحكيم ال تفاقيةطراف في إالتي ال يحدد األ وفي الحالة
ن فإ تفاق التحكيمي،ن تنفيذ اإلأبش النزاعات التي تثاروال المحكمة المختصة بنظر  االجتماع
للمحكمة التي يقع بدائرتها مكان إبرام ختصاص عطت اإلأ من ) ق إم إ ( 1042المادة 
في و  ،التحكيمي صلي وليس العقدهنا هو العقد التجاري الدولي األ والمقصود، و تنفيذهالعقد أ
      برام أو التنفيذ تم أو يتمإذا كان اإلجنبي ختصاص إلى القضاء األقد يؤول اإلهذا 
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 يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي وإذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك .  

 يكون القاضي مختصا طيلة الخصومة ويمتد االختصاص في حالة االستئناف إلى المجلس القضائي التابع له ." 
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ما تعلق ف، فاق على أن يكون مقر االجتماع التحكيمي في والية سطيف وأي نزاع بشأنه تفصل فيه محكمة قسنطينة أن يكون االتوكمثال عن ذلك   

 بالتعيين للمحكمين في حالة االستشكال تفصل فيه هذه االخيرة .
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دة في القانون ليمي المحدقصاص اإلختال إحترام قواعد اإل، وما على األطراف حينئذ إبالخارج
 .3مكرر 458و  2مكرر 458في المادة  78على عكس النص القديم وذلك، األجنبي

 ذا كان التحكيم الدولي يجري في الخارجإلة ما حا -ب 
ن يتدخل ألجل أنه ال يمكن للقاضي الجزائري جزائر فإخارج ال كان مقر التحكيما ذإ

التي ختصاص القضائي الدولي قواعد اإللى بالنظر إ ،ة في تعيين المحكمينمد المساعد
طراف بذلك واتفقوا رضي األ يجوز له التدخل متى استثناءنه أال إ، حترام سيادة الدولض إتفر 

منصوص عليها في ال تطبيق قواعد التحكيم الإ همامأوهنا ال يبق  ،لى القاضيعلى اللجوء إ
لى رئيس محكمة ريا إحصالطلب ن يرفع أوحتى يكون الطلب مقبوال وجب ، القانون الجزائري

 .ن ) ق إم إ (م 1041وفق ما تنص عليه الفقرة االخيرة من المادة   (سيدي امحمدالجزائر)
لى رئيس محكمة باريس ختصاص إاإلأن المشرع أعطى في فرنسا، ونالحظ 

، فعندما يطلب أحد سلوبا خاصا عند تعيين المحكمينأ هذا األخيروقد اتبع ، االبتدائية 
ال يقوم الرئيس بالتعيين  ،خر بالتعيينين محكم نظرا لعدم قيام الطرف اآلطراف تعياأل

فعل يقوم باستدعاء ، فإن لم يخر بغرض تعيين محكمهلة للطرف اآلبل يعطي مه .المباشر
، ثم يه عن المهمة الحقالتالفي تخل  مر تعيينه كمحكم ويعرض عليه األالشخص الذي يريد 
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 458ي المادة ـــحكمة المحددة فأعطى المشرع االختصاص في حالة ما إذا كان التحكيم يجري في الجزائر إلى الم 2مكرر  458في المادة  - 

وهي المحكمة المحددة في اتفاقية التحكيم ، أي المحكمة المتفق بشأنها بين األطراف ، وفي حالة غياب ذلك يؤول االختصاص إلى المحكمة  3مكرر 

اع األصلي أو محكمة إقامة المدعي أذا التي يكون مقر التحكيم يدخل في دائرة اختصاصها أو محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعى عليهم في النز

  .كان المدعى عليه يقيم بالخارج 

حين أن النص ي على هذا النص أنه اعتمد في تحديد المحكمة المختصة  عند غياب االتفاق على مكان إقامة المدعي أو المدعى عليه  فالمالحظ  نإ

من نفس القانون  37والمادة  1042رع في ذلك كونه تجنب التناقض بين نص المادة برام العقد أو تنفيذه ، وقد وفق المشإالجديد اعتمد على مكان 

إلى المحكمة التي يقع في ... المتعلقة بالتوريدات واألشغال  ختصاص فيما يخص المنازعاتخيرة أعطت اإلالمتعلقة باالختصاص المحلي ، فهذه األ

مثل هذه المسائل ال ينظر فيها إلى موطن  ر مقيم في ذلك المكان ، أي أنأحد االطراف غي دائرة اختصاصها ابرام االتفاق أو تنفيذه ، حتى ولو كان

يم فالطرف  األطراف  وإنما إلى موطن االبرام والتنفيذ للعقد االصلي . وال يمكن القول أن المشرع قد تخلى عن الحماية التي كان يكرسها النص القد

من نفس القانون التي تمنح االمتياز  42،  41على المادتين  قضائي أمام القاضي الجزائري بناءتصاص الالجزائري في كل األحوال له التمسك باالخ

 القضائي له وهذا متى توافرت شروطها .

يضا بشأن هذه المادة أنها تكلمت عن إعطاء االختصاص للمحكمة من دون تحديد هل المقصود رئيس المحكمة أم القاضي المكلف أوما يالحظ 

عتقد أن األمر يتعلق برئيس المحكمة باعتباره هو المختص طبقا للنصوص السابقة ، وهذا النص لم يأت بحكم مستقل عن أ |؟نازعات التجارية بالم

 األحكام السابقة مما يجعله مكمال له ال مستقال عنه . ولذلك ودرءا ألي جدال اجتهادي فانه حبذا ولو حدد المشرع الجزائري ذلك بدقة .
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ونالحظ في هذا األسلوب احترام  يه فيه حتى يتجنب رده فيما بعد دعوة كل طرف إلبداء رأ
 .79ع روح التحكيمطراف وهو ما يتماشى مكامل إلرادة األ

  مر الصادر بخصوصه ي األمكانية الطعن فإومدى  الفصل في طلب التعيين  ثالثا:
 البت في طلب تعيين المحكمين  - 1

المحكمة رئيس ال يوجد ما يحدد كيفيات فصل  إ (م  إق ) من  1041في المادة 
ن لقانون بشأمن نفس ا 1009ى المادة نه يمكن القياس عل، إال أمامهللطلب المرفوع أ
رئيس يمكن ل بالنتيجةو ، من القانون القديم الملغى 04كرر م 458والمادة التحكيم الداخلي 

الشروط المطلوبة في طلب التعيين والتي تسمح له بالتدخل  تفر اذا تو حكمة المختصة إالم
حيازته  ن يراعي، على أمره بتعيين المحكم المطلوبأ ن يصدرأ ،ى الوجه المبين سلفاـــــــــعل

 : 80باختصاروهي تشمل عادة  ،للشروط القانونية وتلك التي اتفق عليها الطرفان
و   ) ق إ م إ (من  1014و معنويا بحسب المادة أكان شخصا طبيعيا  سواء هليةاأل -

  .( من ) ق إ م إ 1006وكذا المادة  المحددة في القانون المدني األحكامتخضع إلى 
ن رئيس المحكمة ، إال أشرط في الحقيقية يلتزم به المحكمهذا الو  وحياد المحكم استقالل -

وبحكم المعطيات المتوفرة له بعد البحث والتمحيص يتوخى في التعيين المحكم المعروف 
 .ونزاهته واستقالله  بحياده وتجرده

طراف على قدرة المحكمين المعايير التي تبعث الثقة بين األحد وهي أ الخبرة والكفاءة -
مر في التحكيم التجاري الدولي له من ا كان األولم، ع والرضا بحكمه زاصل في النفالعلى 

وعليه ،  81ى في التعيين ذلكفإن رئيس المحكمة يتوخ والكفاءةتعقيداته ما يتطلب الخبرة 
وعليه تحت طائلة الرد وهو ما نصت عليه المادة ، طراف االلتزام بهذا الشرط متى اتفق األ

 . م إ ( ) ق إ من  1016
                                                           

79
 . 36 فحة، ص المرجع السابقدادن الطاهر ، ح - 
80
 . 89-88 -87-86-85 فحةص،  المرجع السابقعامر فتحي البطانية،   -  

81
 . 49 فحةص،  المرجع السابقحدادن الطاهر ،  - 

 .94-92 ، صفحة المرجع السابقعامر فتحي البطانية،   -
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صفتي الحكم والخصم في  اجتماعمن بين الخصوم فال يجوز حكم من العي  ن ي  ال يجوز أ -
 شخص واحد .

وفق ما نصت الفردي  راعي العددين المحكمة عند التعيين أرئيس على ، مراعاة الوترية -
ن تفاق على عدد المحكمين فإعدم اإل ففي حالة، 82) ق إ م إ (من  1017عليه المادة 

ا في حالة م، أ1965سنة ل 83واتفاقية واشنطنلعدد يكون ثالثة بحسب قواعد اليونسترال ا
وكذا ، ون وتريا مهما بلغ عدد المحكمينن يكبهذا العدد على شرط أالمحكمة تلتزم تفاق اإل

وعلى ذلك فالتعيين الزوجي يعد باطال ، طراف تعيين محكم واحدفي حالة أن قرر األالشأن 
 .84ماله من طرف المحكمةن تم استكإإال 
ن رئيس عي  ن ي  ال يوجد ما يمنع من أنه إال أ، لة لى هذه المسأإ المشرع، لم يشر الجنس -

يراعي شخصية األطراف  نأ عليهيبقى لكن  ،كمحكم النعدام الحظر القانوني امرأةالمحكمة 
 .85مرالمحتكمة إليه ومدى قابليتهم لهذا األ

وهذا بخالف ، ة معينة في المحكمسيجنالقانون الجديد يشترط ال ، لجنسية المحكمبالنسبة  -
التي كانت تشترط على القاضي في حالة ما  02/  4مكرر  458 المادةالتشريع القديم في 

 .طرافيكون من جنسية مخالفة لجنسية األ نمحكم مرجح وجب أن لى تعييإذا دعي إ
ن تعيين وطنية بحتة فال مانع م هاطرافت عالقة التحكيم أذا كانالتفريق بين ما إ وينبغي

نه وجب مراعاة تعيين محكمين من إذا كان العكس فإا ــــــــم، أمحكم من الجنسية الوطنية
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ة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي " والحكمة في فردية التشكيل يرجع أنه " تتشكل محكم ى( عل إ م إ ق) من  1017تنص المادة  - 

 .إلى كون أحكام التحكيم تصدر بأغلبية األصوات وال يمكن الحصول على األغلبية دون أن يكون العدد فرديا 
83
 . 1965بواشنطن  /ب من االتفاقية المتضمنة انشاء المركز الدولي لتسوية النزاعات المبرمة 137المادة  -  

84
 . 71فحة ، ص المرجع السابقمختار بريري ، احمد محمود  -  

85
فانه بخصوص تولي القاضي التحكيم األمر مختلف فيه إال أن الرأي الراجح عدم جواز ذلك إال إذا كان القانون ال يمنع أن تتولى امرأة التحكيم  - 

 نظر بهذا الخصوص كال من : ا. بنانإذا نص القانون بخالف ذلك ، كما هو الشأن في مصر ول

  . 99، دار المناهج بدون طبعة وال سنة االصدار ص  المركز القانوني للمحكمكرم محمد زيدان النجار ،  -

 للتحكيم اللبناني المركز ، التحكيمي القضائي الملتقى ،" محكما يكون أن للقاضي يجوز هل" بعنوان محاضرة ، كركبي ،مروان متري منح -

،2005. 
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حق الخصوم في اختيار الجنسية التي يرونها  احترام طارا دائما في إوهذ. 86جنسيات مختلفة
 المحكمين.و أللمحكم 

ن أب ليس ملزماتحكيم  هيئةفي  اليكون عضو  ختارمن ي  أن بمعنى  قبول المحكم لمهمته -
بها  متناع عن القيامو اإلأ قبولهابل يكون مخيرا بين ، يتولى مهمة التحكيم المعهود بها

يمكن لرئيس و  .87لصحة تشكيل الهيئة التحكيمية اساسيأ اوقبول هذه المهمة يعد شرط
بداء رأيه في أسرع اآلجال، فإن المحكمة قبل قيامه بالتعيين استدعاء المحكم المراد تعيينه إل

َقب ل تولي المهمة وجب عليه قبل أن يباشرها أن يكشف أي مالبسات أو ظروف تشكك في 
ال فإنه يتنحى، علمهبعد  قبلإستقالله وحياده، فإن  . وهو ما نصت عليه المادة له ذلك، وا 

 ولم يبين القانون في باب األحكام المشتركة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي ، 1015

خذ باألشكال األخرى لى األإ يؤدي وهو ما، 88إن كان قبوله يتم كتابة أو بطريقة أخرى
  . المهمة قبولرادة المحكم في المعبرة عن إ
رئيس  يصدرفي األخير بناء على الشروط أعاله الواجب استيفائها في المحكم            
ن ذلك يتم أينص على 89وقد كان القانون القديم. و المحكمينأمره بتعيين المحكم أالمحكمة 
مما يدعونا الى ، نه لم ينص على ذلكما القانون الجديد فإأ مر على ذيل عريضةأبموجب 

نا للمساعدة وليس ن تدخل الرئيس ه، سيما وأخذ بمضمون النص الملغىاألو  االستئناس
ب على رئيس وج 04 / 1009وقياسا على نص المادة إلى ذلك ضافة إ .الفصل في نزاع 

 .المادي التفاقية التحكيم وصحتهان يتأكد من الوجود المحكمة قبل التعيين أ
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 . 95،ص   المرجع السابقعامر فتحي البطانية ،   - 

ن تأخذ بعين أوهي بصدد اختيار المحكم.......و منها حيث جاء فيها " تراعى سلطة التعيين 06من المادة  04في الفقرة  اليونسترالقواعد تحكيم  -

      النزاع ".االعتبار انه من المستحسن ان يكون المحكم من جنسية غير جنسية احد اطراف 
87
 . Thomas CLAY, l’Arabitrage dans Le Nouveau Droit Algérien, Congrés de la Cour Suprême d’Algérie, 

Alger, 16 Mars 2009 , p 9 . 
88
 .لرغم من اهمية ذلكعلى حاله على امر بقى األأالمشرع الجزائري لم يتدارك هذا النقص الذي كان  موجودا في القانون القديم وأن  ما يالحظ - 
89
ه فان،من القانون القديم كانت تنص على انه : "إذا دعي قاض إلى تعيين محكم حسب الشروط المذكورة في المواد السابقة   4مكرر  458المادة  - 

 يم بين االطراف ..."ية اتفاقية تحكأإذا بينت دراسة موجزة عدم وجود  إال،على مجرد عريضة  يستجيب لطلب التعيين بموجب أمر يصدر بناء



 

47 

 

في أما بخصوص الحاالت التي يمكن لرئيس المحكمة أن يرفض فيها التعيين فإنه 
 1009 المادةظل انعدام النص بخصوص التحكيم التجاري الدولي يمكن أيضا االستئناس ب

 :  90وعلى ذلك يمكن أن يتم الرفض في حالتين، داخليالمتعلقة بالتحكيم ال
على  الواردةستثناءات لإلتفاق التحكيم على الوجه المبين سلفا عند التطرق بطالن إحالة  -

 ختصاص .قاعدة عدم اإل
في لى درجة تتجاوز الصعوبة إ هيئةالتشكيل يخص فيما مي يتفاق التحكاإل غموضحالة  -
محكمة ت ومناهج في التعيين بحيث ال يمكن من خاللها لرئيس الجراءاكتحديد عدة إعماله، إ

 طراف.يهما يريد األن أتبي  
ن المشرع لم يحدد مدة زمنية معينة للفصل في الطلب كما هو الشأن وعلى اعتبار أ
ت حالة التي يفصل فيها في ثبانذار أو إالعرائض المتعلقة بتوجيه إ في األوامر على ذيل

نه ال مانع فإ، ( ) ق إ م إمن  310ى تقدير وفق ما تنص عليه المادة قصثالثة أيام على أ
سب والحكمة من اللجوء الى من تطبيق هذا الحكم فيما يخص تعيين المحكمين كونه يتنا

، على أنه تبقى مدة بطاء فيهاجراءات التحكيم ال اإلعلى تسريع إالذي يعمل القضاء، 
لى سلطة رئيس إ -دام النص الصريح في ظل انع –ة خاضع حوالالفصل في كل األ

 طراف .وفق متطلبات كل ملف وما يطلبه األالمحكمة 

 مر الصادر بخصوص طلب التعيين مدى إمكانية الطعن في األ - 2
المحكمة يقبل الطلب  رئيسن أما إ ،حتمالينمام إأنكون  بالتعيين عند تقديم الطلب

  مر الصادر بهذا الخصوص ؟طعن في األإمكانية العن  وفي كالهما نتساءل، ما يرفضه ا  و 
مر أن ضد لى طرق الطعي إشارة إأواإلدارية جراءات المدنية لم يتضمن قانون اإل

كيفية  ليبق . مر يجب تداركهأوهذا   ،التعيينرفض و أرئيس المحكمة سواء بتعيين المحكم 
                                                           

90
 كان إذا التعيين لطلب يستجيب ال بحيث تقديرية بسلطة يتمتع قانون االجراءات المدنية الفرنسي من 1444 المادة الى سندا الفرنسي القضاء - 

 .  التحكيم هيئة تشكيل دون يحول نقص هناك أن يعتبر أو باطال التحكيم شرط
- Sophie Crépin : Les Sentences Arbitraires Devant Le Juge Français, Paris, 1995, (1) L.G.D.G.P 127 . 
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قرب في أ القيام بذلكخاضعا لسلطة رئيس المحكمة الذي عليه الفصل في الطلب  ةومد
 .اآلجال

كونه عمال الوالئية ه رئيس المحكمة يدخل ضمن خانة األمر الذي يصدر ولما كان األ
 تمارس عمالمثل هذه األ وفي الغالب، طرافويتم دون مواجهة بين األال يفصل في نزاع 

في المادة هذه األخيرة وطبقا للقواعد العامة التي تحكم نه إ، فمر على ذيل عريضةبموجب أ
 : نه أيمكن القول ) ق إ م إ ( من  312

ما ) عادة لى رئيس المحكمة للتراجع عنه يمكن العودة إالتعيين لطلب ستجابة في حالة اإل -
) حالة ما إذا تم السهو مثال عن  و تعديلهأ( عزل  أوو استبدال أيكون في صورة طلب الرد 

 . لوبة في المحكم المرشح للتعيين (حد الشروط المطأ
ام رئيس مأمر القاضي بالرفض قابال لالستئناف ستجابة يكون األحالة عدم اإلوفي  -

لطلب مر بالرفض يوما من تاريخ األ 15ستئناف هنا خالل ويرفع اإل، المجلس القضائي
  .قرب اآلجالأويفصل فيه في التعيين 
شروط ال ن تتوفر فيه جملة منرط لتوليه المهام المنوطة به أشت  أ  ذا كان المحكم قد وا  

رد هذا  الشروطه ذخالل بهعند اإل من الطرفين ألينه يجوز فإ ،على الوجه المبين سلفا
خر وهو ما نوضحه دور مساعد آهنا ويكون للقاضي ، خرآطلب عزله واستبداله ب والمحكم أ

 فيما يلي .

 الفرع الثاني
 تدخل القاضي في رد المحكم

حكام المشتركة بين التحكيم حكام رد المحكمين ضمن قسم األأ المشرعلقد نظم 
التي يكون فيها وما  سبابالوا رد المحكم تعريف الداخلي والدولي وعلى ذلك نتساءل عن 

 ؟واألثار المترتبة على ذلك ،ضوابط تدخل القاضي فيه هي 
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 تعريف رد المحكم:  وال أ
رادته في منع المحكم من نظر الخصومة لسبب نه تعبير الخصم عن إأيعرف الرد ب

حد أنه تعبير من أف بر  كما ع   .91استقاللهباب التي تثير الشكوك حول حياده أو سن األم
مام محكم معين في قضية معينة أرادته في عدم المثول طراف في خصومة التحكيم عن إاأل

 .92فرضهاسباب التي حددها القانون وطبقا للشروط التي يحد األألتوافر 
، صبح يعتبر بمثابة القاضيإذ أ ،ة إلى المحكمرد ترجع إلى النظرة الحديثالفكرة و 

اما كالقاضي في الخصومة ستقالل تمالحياد واإل طيمن ثم وجب أن يتوافر فيه شر و 
ثارة ح عن أية ظروف من شأنها إفص  عند قبوله للمهمة أن ي   عليهجب وعلى ذلك و ، القضائية

 . وحياده استقالليتهشكوك حول 
ذ   بعدهكون قبل التعيين فإن ذلك ال يمنع أن يبق مستمرا ي عادةلتزام ا كان هذا اإلوا 

ثارة الشكوك حول إنها ، وهذا كلما استجدت ظروف من شألى حين الفصل في الدعوىوا  
ه الظروف حتى يتوافر لهم العلم ع الخصوم بهذل  ط  ن ي  وجب عليه أو ، وحيدته استقالليته

 .خالل بذلك يعرضه إلجراءات الرد ، وكل إ93بها
حتراما لحق الدفاع كما هو تم تقرير قواعد الرد إ المحكم استقالليةريس ألجل تكو 
 فالمحكم يقوم ،سلوب تحقيق ذلك يختلف فيما بينهماأن أال ، إ94بالنسبة لرد القاضي الشأن

يفة قضاء عام ودائم وبين بينما القاضي يقوم بوظ، بمهمة قضاء خاص بين خصوم معينين
لت النصوص الدولية ستعمال هذا الحق عمإودرءا إلساءة ، ولذلك فراد دون تحديدكافة األ

ي ثمار بين الدول ومواطنستتسوية منازعات اإل تفاقيةاوكمثال على ذلك على النص عليه. 
 19في المادة تفاقية عمان للتحكيم التجاري الدولي إ ،5895و  57خرى في المادتينالدول األ
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 . 50، ص  المرجع السابقمال يدر ، أ -  
92
 . 98، ص  المرجع السابقعامر فتحي البطاينة ،  -  

93
منشور بمجلة  2009-05-18االثنين  جلسة -قضائية  125لسنة  75الدعوى رقم  -تجاري  -الدائرة الثامنة -من قرار لمحكمة استئناف القاهرة  -  

 . 540.ص  2010التحكيم العدد السادس أفريل 
94
 من قانون االجراءات المدنية واالدارية . 247الى  241المواد من  - 
95
ي سبب أجل أ عضائها منأحد أو محكمة التحكيم رد أن يطلب من لجنة التوفيق أنه : " يجوز الخصم أعلى من اتفاقية واشنطن  57ة تنص الماد -  

حد المحكمين بسبب عدم أ. فضال عن ذلك يجوز للخصم في دعوى التحكيم أن يطلب رد  14/1كيد للصفات التي تتطلبها المادة أينطوي على فقدان 

 استيفاء الشروط المحددة بالقسم الثاني من الفصل الرابع بشأن تعيين محكمة التحكيم ".
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والقانون  ،97ظم لهامن النظام المن 1/ 11ادة ( في المCCIالغرفة التجارية الدولية ) ،96منها
 .12،13في المادتين  1985الدولي لسنة النموذجي للتحكيم التجاري 

ستقاللية وهل هي قاصرة على اإل، سباب التي تستوجب رد المحكم لكن ما هي األو 
 ؟والحياد فقط 

 رد المحكم و أحكام أسباب   ثانيا:
 رد المحكم  أسباب -1

نجد أن  98داريةواإل جراءات المدنيةمن قانون اإل 1/  1016مادة لى البالرجوع إ
 :أسباب تجيز رد المحكم وهي المشرع الجزائري حدد ثالثة 

تفاق على أن ذ عادة ما يتم اإل، إطرافلى المؤهالت المتفق عليها بين األعدم توافره ع -
معينة  لشهادات ن يكون حامال، كأو صفات معينةتتوفر في المحكم أو المحكمين صفة أ

ن يبقى على أالرد  لم يتوفر ذلك يكون لألطراف رفع طلبن ، فإخبرة معينة  و لهأمثال 
 . او الصفة المطلوبة من عدمهة في تقدير جدية المؤهل أالسلطة التقديري للمحكمة

إذا ي ، أطرافالتحكيم الموافق عليه من قبل األ وجود سبب رد منصوص عليه في نظام -
نه يتم تطبيق القواعد ، فإمامؤسسي  تطبيق قواعد نظام تحكيمختيار إ علىف طرااأل اتفق

 رد المحكم وتعيينه. ألجلالمحددة في هذا النظام 
ال سيما بسبب وجود مصلحة أو عالقة  99الظروف لشبهة مشروعة في استقالليته إظهار -

حظ على هذه ما يال . وو عن طريق وسيطاقتصادية أو عائلية مع أحد األطراف مباشرة أ
والمحور الذي يدور عليه  أهمها بللة عدم الحياد أو عدم االستقاللية تعد أاألسباب أن مس

                                                           
96
 ى انه :" لكل من الطرفين أن يطلب رد احد المحكمين ألسباب يبينها طلبه ". من اتفاقية عمان عل 19المادة  تنص  -

 http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/legalnet.pdf    االلكتروني:نظر الموقع ا  -    
97
 الل او ألي سبب اخر .."." يقدم طلب الرد استنادا الى ادعاء انتفاء االستق  CCIمن نظام الغرفة التجارية بباريس  11المادة   -

  .http://www.iccwbo.org    نظر الموقع االلكترونيا  -    
98
 . 5مكرر  458سباب الرد في المادة أالقانون القديم كان ينص على   -

99
ن ذلك المعين من الغير فاألول يصعب القول باستقالليته التامة ويختلف األخذ بشرط االستقاللية والحياد من المحكم المعين من األطراف ع -  

بل عكس المحكم الرئيس أو المعين من قبل الغير فيفترض استقالليته . ولكن في كلتا الحاتين يجب على المحكم أن ال يخضع لتعليمات األطراف 

 للقانون وما يمليه عليه ضميره .

http://www.iccwbo.org/
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بعض المظاهر كمثل من ) ق إ م إ (  1016المادة وقد ذكرت . 100وجودا وعدماطلب الرد 
ن أو أ ،أو غير مباشرةطراف مباشرة أن ال تكون هناك عالقة اقتصادية أو عائلية مع األ

ويمكن االستئناس بأسباب رد القاضي المنصوص عليها ، ي النزاعـــــف له مصلحةتكون 
 من نفس القانون كونها  تعد من مظاهر االستقاللية والحياد . 241بالمادة 

ستقاللية ال تكون إال بالنظر إلى معاملة االويرى هنري مارك أن مالحظة هذه 
ي نظرة موضوعية للمحكم وليست شخصية فه، طرافالمحكم ونتائج هذه المعاملة اتجاه األ

فالكشف عن نية المحكم مسألة نسبية يرجع تقديرها إلى الطرف الذي يرى أن هناك مساسا 
 .101ذا نظر المحكم في النزاعحته إأو خطرا على مصل

حرية عطاء قاللية والحياد ولذلك من األفضل إستويبقى من الصعب التفرقة بين اإل 
وهي كثيرة يصعب ، التي يرونها ضرورية في المحكمين الصفات أكبر لألطراف لتحديد كل

 .ذا ما عرض عليها النزاعراعي ذلك عند الفصل في طلب الرد إن توعلى المحكمة أ،حصرها
 أحكام رد المحكم  -2

الواجب أن ي ؤسس سباب الحاالت أو األفهل  ،إذا كان رد المحكم إجراء مسلم به
من طلب الرد وهل ، المثال معلى سبيل الحصر أهي  1016في المادة واردة العليها و 

 ؟النظام العام أم ال 
الت احالو أسباب ن األأقد يجد   (ق إ م إ)من  1016إن القارئ لصياغة المادة  

الشأن في في الحقيقة كما هو أنه ال إ، رد واردة على سبيل الحصرال ألجلالمحددة فيها 
سباب عامة جي للتحكيم التجاري الدولي تعد هذه األوالقانون النموذ المقارنة بعض القوانين

ن يشكك في حياد أن كل سبب يمكن أحيث ، 102خرىسباب أأتنطوي صياغتها على عدة 
 .خذ به للرد األجوز ي استقالليتهو أالمحكم 

                                                           
100
إلى محكم غير مستقل فليس البحث عن السرية والسرعة في الفصل وما تأخذه من ئ ليلتجالقضاء  في الحقيقة ال يمكن ألي شخص أن يترك - 

 نزاع .لبساطة في اإلجراءات أن يخسر الخصم  الحياد واالستقاللية عند الفصل في ا
101
 - Marc , Henry , Les obligations d’indépendance et d’information de l’arbitre a la lumière de la 

jurisprudence récente,Revue de l’arbitage, Comité Francis de l’arbitrage  N02 Paris-  1999-  p 194.  
102
 . 182 فحة، ص المرجع السابقكوال محمد ،  - 
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ها نه يجوز التنازل عنمن النظام العام طالما أحكام الرد ليست أن غالب الفقه أويرى  
علقت  ذ  ، إ) ق إ م إ (من  1016المادة في  ويمكن نظر ذلك، رده من الخصم الذي قبل

متى توافرت ف، مر منوط بمصلحة الخصومأن األي ، أد على الجواز وليس الوجوبالر 
ا الحكم رد المحكم كان هذطراف يم دون أن يطلب أحد األحاالت الرد وصدر حكم التحك

و أ االستقاللستنادا إلى عدم توافر إ وال يجوز لهذا الخصم أن يرفع دعوى ببطالنه ،صحيحا
 .  الحياد

الرد بوجود السبب المستند اليه أثناء  ن ال يعلم الطرف طالبوينبغي في رد المحكم أ

 -خاصة عندما يتم تحديد األسماء قبل نشوء النزاع  -تحكيم و شرط التفاق التحكيم أإإبرام 

   ضمنيا بالمحكم رغم وجود سبب  ذ معرفة ذلك معناه تنازل الطرف عن حق الرد وقبولهإ

أن يتحرى  يهوجب علساس معيار الرجل الحريص، و وعلمه هذا يجب أن يبنى على أالرد. 

يجعل من جهله هذا سببا ثم  103ن ال يتقاعس عن ذلكأو ، سباب الرد بجدية وصرامةانعدام أ

 . رقلة لهلية التحكيم ورفعا ألي علفعا اضمانيعد ة مر في الحقيقهذا األو ، لطلب الرد

خر بعدم قبول و تمسك الطرف اآلأجراءات الرد لى اتخاذ إإذا لم يتوصل الطرفان إف

 ،تفاق التحكيميثناء التعيين في اإلأن طالب الرد كان له العلم المسبق أرد المحكم بدعوى 

مكانية إعطى المشرع للقاضي أذا وقع نزاع في ذلك إو أنه وحتى ال يبق النزاع معلقا إف

 . طراف طلبا بذلكحد األأبعد تقديم التدخل 
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ه ) على اعتبار أن جاء في 2008 - 08 – 14بتاريخ   4A – 234/ 2008المدنية األولى الغرفة  في قرار المحكمة الفدرالية السويسرية  -  

من أن المحكم المدعي لم يكن بمقدوره معرفة سبب الرد في الوقت المطلوب ،غير أنه كان بإمكانه العلم به لو كان متنبها لألمور .....من خالل التأكد 

                .(...ى إعالن المحكم الستقالليته المعين للفصل في نزاع بهذه األهمية تتوافر فيه صفات الحيادية واالستقاللية، إذ أنه ال يكفيه االعتماد عل

 . 816 -818 فحةص، العدد السادس المرجع السابق  التحكيم، مجلةمشار الى القرار في 
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 في رد المحكم القضاءقواعد تدخل  : ثالثا

تخذ ذلك وضعت أغلب قوانين التحكيم عدة قواعد وضوابط لرد المحكم حتى ال ي  
لم  ه، وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجدالتحكيم سواءا موضوعا أو إجراءا إلعاقة مطية  
جراءات الر د بدقة ديح نما جاءت على سبيل العمو، مام القضاءد أالضوابط وا   .وا 
  جراءاته و إبالنسبة لطلب الرد   -1

ذا لم يتضمن النزاع ، إفي حالة  ": نه على أ) ق إ م إ ( من  1016تنص المادة 
جراءات الرد يفصل القاضي في ه أو لم يسع األطراف لتسوية إنظام التحكيم كيفيات تسويت

 ."همه التعجيلذلك بأمر بناء على طلب من ي
نستشف من هذه المادة أن األصل في رد المحكم هو حرية األطراف في اإلتفاق على 

  ق عليهاجراءات المتفيتعين على طالب الرد أن يحترم اإلو ، جراءات التي يرونها مناسبةاإل
بلغ ثم ي ،غ طلبه كتابة إلى المحكم الذي يعتزم ردهبل  أن ي  عليه  وجبتفاق فإن لم يوجد هذا اإل

وهو ما نصت  بسبب الرد، الخصم( ) خروالطرف اآلفي حالة التشكيل الثالثي  هيئة التحكيم
 بسبب الرد ( تأخيرخر دون )تبلغ محكمة التحكيم والطرف اآللعليه المادة المذكورة بالقو 

ظر المحكم المراد رده ن ينأي أ، لى القضاءولعل الحكمة من هذا األمر هو توقي اللجوء إ
ن مفصول فيه،  ن تنحى فاألمرفإ في الطلب لى اللجوء إالحق في  لطالب الرديكون رفض وا 

 . 104القضاء
عالمه ينتهي لمطلوب تنحيه من تلقاء نفسه بعد إتنحى المحكم ا اذإوعلى ذلك 

لى إذا لم يتنح يتم اللجوء ما إأ، ي نزاع يذكرأع على مستوى هيئة التحكيم دون و الموض
جراءات ن لم توجد هذه اإل، فإا في نظام التحكيم المتفق عليهيهالمنصوص علجراءات الرد إ

                                                           
104
ها محل هذا الطلب فيه مساس بالمصداقية والحياد ، بل ويصعب األمر أكثر ؤلب الرد لهيئة تحكيمية يكون أعضاوهناك من يعتقد أن تقديم ط - 

ال يجوز إذا تعلق األمر بمحكم فرد ، إذ كيف أن يفصل هذا المحكم في مسألة رد نفسه ؟ فنحن نكون هنا أمام قضاء فيه الحكم والخصم سواء وهو ما 

 .  185 فحة ، ص المرجع السابقمحمد كوال ، انظر لذلك كان من األولى إعطاء سلطة الفصل إلى هيئة محايدة أو إلى القضاء الوطني مباشرة . 

، و ال ضير من محمد كوال يعد استنتاجا منطقيا باحث ما جاء به اله وفي ظل انعدام ما يوضح موقف القضاء الجزائري في هاته المسألة فإن عتقد أنأ

 .األخذ به
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ل رد المحكم بدعوى بو خر مثال بعدم قلتمسك الطرف اآل، جدت ولم يكن بالوسع تطبيقهاو و  أ
مام الطرف أفهنا ال يبق ، تفاق التحكيم إن طالب الرد كان عالما بوضعيته زمن التعيين في أ

لى إال اللجوء إو هيئة التحكيم في حالة التعدد أالرد  سواء مقدم طلبيل، الذي يهمه التعج
 للفصل فيه .القضاء 

 دارية لم يبين عكس التشريعات المقارنة أو الدوليةقانون اإلجراءات المدنية واإل
ولم يحدد المدة التي يجب أن يقدم فيها الطلب وال عدد ، المتعلقة بالتحكيم إجراءات الرد

وال الجهة القضائية المختصة  ،ا طالب الرد في نفس التحكيميقدمهالطلبات التي يمكن أن 
رع تداركه ، وفي هذا نقص كان على المشلب وال اآلثار المترتبة عن الطلببالفصل في الط

 ما جاء بالقانون  خاصةالتماشي والتشريعات الحديثة  عليهوكان ، سيما وأن القانون جديد
 . 105النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

ن على اإلجراءات المتخذة بشأ النصنعدام إعتقد أنه في ظل حوال اكل األوفي 
وديا جراءات الرد طراف لتسوية إيسع األ و لمأ، 106تفاق التحكيمإفي الفصل في طلب الرد 

اضي في التعيين جراءات المنصوص عليها فيما يخص تدخل القتباع اإلإنه ال ضير من فإ
ستثناءات وفق ما مع بعض اإلليها سلفا إشارة م اإلوهي تلك التي تو المحكمين للمحكم أ

 .(إ م  إق  )1016حددته المادة 
                                                           

105
لكن إذا لم يوجد مثل هذا ،  أن للطرفين حرية االتفاق على إجراءات رد المحكم الدولي التجاري للتحكيم النموذجي القانون من 13ذهبت المادة  - 

يوم من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف  15االتفاق على الطرف الذي يعتزم رد المحكم أن يرسل خالل 

يوافق الطرف اآلخر على طلب الرد فعلى  فإذا لم يتنح المحكم أو لم، بيانا مكتوبا باألسباب التي يستند اليها طلب الرد  12المشار اليها في المادة 

 هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد .

خالل  ثالثين يوما  06وقد أجازت نفس المادة للطرف الذي قدم طلب الرد ورفض طلبه أن يطلب من المحكمة أو السلطة األخرى المسماة في المادة 

 تم قد يكون ما أُعتبر الطلب القضاء أو التحكيمية الهيئة قبول حالة وفيل ألي طعن من تسلمه اشعارا بقرار رفض طلب الرد وقرارها يكون غير قاب

 اإلجراءات اتباع وجب معينة هيئة لدى تحكيمي نظام إلى التحكيم تفاقإ إحالة حالة وفي ، يكن لم كأن المحكمين حكم ذلك بما التحكيم إجراءات من

 . الهيئة هذه نظام في عليها المنصوص
106
تفاق المكتوب بين األطراف المحدد إلجراءات الرد أو االتفاق باللجوء بشأن ذلك إلى نظام مؤسسة تحكيم دائمة ، وفي اإل د هنا سواءالمقصو - 

م إلى القول أنه ال يجوز لطالب الرد أو هيئة التحكيمن الفقه الفرنسي االخيرة ثار تساؤل إن كان يمكن اللجوء إلى القضاء لطلب الرد ، فذهب اتجاه 

 ةالتحكيميإن تعددت تقديم الطلب الى القضاء العادي للفصل فيه ألن ذلك فيه خرق لما تم االتفاق عليه بين األطراف من تطبيق أحكام الرد للمؤسسة 

  .على مخالفتها خر إلى القول بإمكانية ذلك على اعتبار أن المواد المنضمة للرد من النظام العام ال يجوز االتفاقآبينما ذهب اتجاه ، المختارة 

نه شأن أليه شإفالنظام التحكيمي المؤسسي المتفق على اللجوء ، في القانون الجزائري النص واضح هو إمكانية اللجوء الى القضاء متى وجد نزاع 

المتعاقدين فإن رضي طالب  تفاق التحكيمي الذي يحدد فيه األطراف بإرادتهم اإلجراءات المتبعة بالتفصيل ، فهو مقيد لهم باعتبار العقد شريعةاإل

وإن كان هناك نزاع مهما كان سببه ، فإنه ال مناص من اللجوء إلى القضاء والذي وحده يعد الكفيل ، الرد بالنتيجة فالقرار الصادر هو الذي يطبق 

 بالتطبيق الحسن التفاق التحكيم .
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 المتعلق به الطعن في األمرو الفصل في طلب الرد بالنسبة للمحكمة المختصة ب   -2

 :المحكمة المختصة  –أ 
عن جدها تتكلم ي) ق إ م إ ( من  1016خيرة للمادة فقرة ما قبل األللن القارئ إ

لى وهو األمر الذي يدعونا إ، مر التعيينلقاضي دون تحديد صفته على غرار أاختصاص إ
 قسام ؟ ها عدة أن المحكمة بلتساؤل عمن هو هذا القاضي سيما وأا

على  ،كذلكيعد رد لاإجراء ن رئيس المحكمة فإ من اختصاصالتعيين  مران أــــلما ك
ال ، وهذا ال يقوم به إين آخر مكانهتعيبالمقابل للمحكم يستوجب  نه في حالة الردأتبار عإ

 ن يقدم طلبه :أإال طرف الذي يهمه التعجيل وما على ال. س المحكمة حصريارئي
ختصاصها إيقع في دائرة  لى رئيس المحكمة التيإ كان التحكيم يجري في الجزائر : ذاإ -

تصاص يؤول خاإلن ما في حالة العكس فإأ ،تفاقية التحكيمإن كان ذلك محددا في التحكيم إ
و مكان التنفيذ على الوجه المفصل فيه سلفا أبرام العقد محكمة التي يقع في دائرتها مكان إلل
 . 1042-1041ن تعيين المحكمين طبقا للمادة أبش

واختار األطراف تطبيق قواعد اإلجراءات المعمول بها  لتحكيم يجري في الخارجذا كان اإ -
 .رئيس محكمة الجزائر)سيدي امحمد ( لىفي الجزائر فإن طلب الرد يقدم إ

وبعد أن سباب التي يستند عليها مع دليلها، فيه األ وضحا الطلب يقدم كتابيا يوهذ
صدر أمره سباب المؤسس عليها الرد ييس المحكمة الشروط السابقة مع األيدرس ويمحص رئ

باب رفض سأنفس ب - والرفض عادة يكون ، و رفضهأرد المحكم أو المحكمين قبول طلب ب
منصوص عليها بالمادة ي تلك الــــسباب المستوجبة للرد وهحدى األزيادة إمع ، التدخل للتعيين

سرع اآلجال تفعيال وتسريعا في أوينبغي أن يتم الفصل في الطلب  . ( من ) ق إ م إ 1016
 إلجراءات التحكيم .

 مر الصادر بخصوص طلب الرد في األالطعن  –ب 
من رئيس المحكمة ر ادمر الصن األأعلى المدنية واإلدارية جراءات نون اإلقا نص

إذ جاءت  مر رفض التعيين .أي طعن عكس أو رفض طلب الرد ال يقبل أل بخصوص قبو 
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ذا لم إ:" في حالة النزاع ، أنه ناصة على  ) ق إ م إ (  1016خيرة من المادة الفقرة األ
فصل إجراءات الرد يلى تسوية إراف طو لم يسع األأيتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته 

  ."مر غير قابل ألي طعنعلى من يهمه التعجيل ويكون هذا األ بناء بأمرالقاضي في ذلك 
دفعنا إلى بالقبول أو بالرفض تمر سواء صدر القاعدة في عدم جواز الطعن في األن إ
 يتناقضال أعن فيه ال يجوز الطإذ أنه ولما كان  ،مرهذا األالقانونية لطبيعة في الالتفكير 

و االستئناف وفق جعة أيمكن الطعن فيه بالمرا الذيمر على ذيل العريضة، ذلك وطبيعة األ
 مر التعيين ؟ عند الحديث عن أ سابقام ذكره ما ت

وامر على ال الوالئية التي يصدرها في شكل أعمن رئيس المحكمة يختص بعديد األإ
ال بنص إوال يجوز الخروج عن ذلك  ،استئنافهاراجعتها وفي الرفض معرائض و يمكن الذيل 

 .( القانونية  حكامستثناء في االواإلصل ها حكم األحكم)
تلك القاعدة المشار إليها  بشأنهع تبَ مر الصادر بخصوص طلب الرد ي  ولما كان األ

يصدر في شكل مرا والئيا ال قضائيا ، فإن ذلك يجعله أو المحكمينبشأن التعيين للمحكم أ
، وفي هذا خروج و ايجاباصدر سلبا أ يجوز الطعن فيه سواء نه ال، إال ألى عريضةمر عأ

نه يعد ال أ، إو االستئناف لألمر على ذيل العريضة بالمراجعة أتظلم عن األصل في جواز ال
 . ) ق إ م إ ( 1016خروجا سليما كون القانون هو الذي نص عليه بالمادة 

 ل فيه طلب الرد والفصتقديم ـار آثـــ -3

 المسألة ، إذ قصروالفصل فيه ردثار المترتبة على تقديم طلب الاآلالمشرع ن بي  لم ي  
لكن  ،طعن وفقط أليمر غير قابل على بيان أن هذا األ) ق إ م إ (   من 1016في المادة 
تفاقيات وبما جاء في اإل جنبيةألخذ بما توصلت إليه التشريعات األمن ا ال مانعوبرغم ذلك 

 .ليها الجزائرالمنضمة إالدولي تحكيم التجاري ية المتعلقة بالالدول
ذا استمر  يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وا  الهذا الخصوص بو 

جراءات بما ذلك عن ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إترتب  ،تم الردحكم ثم الحتى صدور 
كسبب من ) ق إ م إ ( من  1056لمادة امر الذي تقبله ، وهو األكأن لم يكن باطالالحكم 

تفاق ذلك على اإلن يؤثر جراءات التحكيم دون أفتعاد إ، سباب البطالن للحكم التحكيميأ
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ن قبل طلب الرد فإالمحكم وفق طريقة تعيينه، أما إذا لم ي   استبدالويتم ، المبرم بينهما
 بإطالقهالقاعدة ليست هذه ا ، على أنه وجب التنبيه بأناءات التي تمت تعد صحيحةجر اإل

نتيجة مستقبلية  ألييا حتى يفصل في طلب الرد توق  جراءات فقد يتفق الطرفان على وقف اإل
 تخدم الخصومة التحكيمية . قد ال

في المبحث د الخصومة التحكيمية سنتطرق اعقانلى دور القاضي في وبعد التطرق إ
  .ليه م االلتجاء إومتى يتجراءاتها مجال تدخله أثناء سير إ لىإ الثاني 

 المبحث الثاني
وكيفيات  الدولية ثناء سير الخصومة التحكيميةأوجه المساعدة القضائية أ

 تحقيقها
صر على مرحلة تشكيل وجه مساعدة القاضي ألطراف الخصومة التحكيمية غير قاأ

تهم يين المحكمين ومباشر ي منذ تاريخ تع، أثناء سريانهاأيضا أولكنه يمتد ، هيئة التحكيم
 لى غاية صدور حكم التحكيم الدولي .لمهامهم إ

  في القانون القديم  كمان المشرع دارية نجد أإلجراءات المدنية واوبالرجوع إلى قانون اإل
على  كرقابته ،ن يقدمها القاضي في هذا المجالعدد جملة من أوجه المساعدة التي يمكن أ

بالتدابير المؤقتة والتحفظية واألمر مر األوكذا ،  جالها القانونيةالمهمة التحكيمية في آب القيام
 . التحكيميةو من الهيئة بتنفيذها سواء الصادرة منه أ

ما تعلقت  ها سواءدلة وتحقيقفي مجال الحصول على األأيضا خل القاضي كما يتد
، فضال عن داء اليمين ...الخ و أأتقديم مستند محتجز لدى الغير و بسماع الشهود أ

ختصاص المحكمة إحد المسائل العارضة التي تخرج عن نطاق في الفصل في أالمساعدة 
 .ن بالتزوير في ورقة مقدمة كدليلالتحكيمية كالطع

 ولالمطلب األ 
 و التحفظيةأتخاذ التدابير المؤقتة إفي مجال  تدخل القضاء 

ة الهيئ انعقادالتحفظية قبل  وأجراءات المؤقتة اإلتخاذ إإذا كان تدخل القضاء في 
بعد تشكيل الهيئة  تدخلهالتحكيمية تبرره حالة اإلستعجال وعدم مساسه بموضوع النزاع، فإن 
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وقبل بيان هذه  .راء فقهيةتجاذبته ثالث أالخصومة جراءات التحكيمية وبدأ سريان إ
سوف  منهاموقف المشرع الجزائري ثم ، والشروط المطلوبة لتدخل القاضي فيها تجاهات اإل

 م التدابير التحفظية والمؤقتة .و وال مفهنبين أ
 ولالفرع األ 

 المؤقتة وأالتدابير التحفظية  ماهية
من  نبين هنا تعريف التدابير المؤقتة أو التحفظية ومدى اختصاص القاضي بها

 .خالل اإلتجاهات الفقهية التي تناولت هذه المسألة 
 و التحفظية أتعريف التدابير المؤقتة   أوال:

التدابير التي تتخذ على سبيل  نها تلكعلى أ و التحفظيةمؤقتة أتعرف التدابير ال
والهدف منها هو الحفاظ على إمكانية تنفيذ الحق في  .صل الحقوال تمس أ ستعجالاإل

ق فهي وسائل تكفل وجود الح .و حمايتهايق مصلحة آنية للطالب أو تحقالمستقبل أ
عمال الحماية بواسطة أو أر تلقائيا وتنتهي بزوال الخط، والحصول عليه عند المنازعة فيه

  .107الموضوعية
وع بصفة ومثالها التعويض المسبق الذي يحكم به حتى يتم الفصل في دعوى الموض

مام هادته منتجة في الدعوى المطروحة أسماع شاهد على فراش الموت تكون ش ،نهائية
الحراسة المؤقتة  ،، حجز تحفظي ثبات حالة، إمام القضاءالتي يحتمل طرحها أ أوالقضاء 

ى زوال معالمها عند ثبات واقعة يخش، إمر ببيع البضاعة السريعة التلف األ ،على الشيء
 . صدار الحكم النهائيكل قرار مؤقت لحين إتصدر في شما وعادة ،  ...الخالنزاع فيها 

                                                           
107

         بدون رقم للطبعة  1996دار النهضة العربية ، ، ، القاهرة  رنخصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقابركات علي ،    -  

 .404 فحةص

 الوسيلة أما النهائي القرار انتظار في مؤقتا متأكدة وضعية لمعالجة الدعوى مدة المتخذة الوسيلة هي الوقتية الوسيلة: "  بأنها وتعرف أيضا -  

،مجلة  التحكيم في القضائي التدخل بعنوان  مقارنة نظرية دراسة ، السوفاني هللا عبد".  يءش أو حق لحماية تتخذ متأكدة وسيلة فهي التحفظية

.                              اإللكتروني :   الموقع على 1215 فحةص،  2010،  الرابع المجلد ،االنسانية العلوم لألبحاث النجاح

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/journal-article/judiciary-intervention-arbitration procedures.pdf –  
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 ولى تشكلالمؤقتة والتدابير التحفظية على أساس أن األز بين التدابير مي  وهناك من ي  
 تهدفن الثانية حين أي ، فاية القضائية والتنفيذية العاديةحماية بديلة تحل مؤقتا محل الحم

التمييز بدون موضوع  هذا لكن يبقى، 108لى المحافظة على الحق لضمانه في المستقبلإ 
 بـ: نالخصائص فهما يتميزا ن كالهما له نفسعلى اعتبار أ

نما مباشرة،إلى حل النزاع  نيهدفا ال - صدار حكم التحكيم وضمان تنفيذه في إتسهيل  وا 
يمكن توقعه في  هدف منهما هو توقي خطر داهم حال أوكما قد يكون ال، المستقبل
  .المستقبل

مر الذي يجعلها غير حاسمة األ األصلية،مرتبط بنتيجة الدعوى بقاء سريان هذه التدابير  -
 بأصله.وغير فاصلة في موضوع الحق فهي ال تمس 

و محتمل الوقوع في المستقبل عية تتخذ بصدد نزاع موجود وقائم أذه التدابير تبتعد ه -
 .ق على الفصل فيه عن طريق التحكيموالذي اتف

ن هذه التدابير يختص بها على سبيل االستئثار القضاء قبل تشكيل سلفا فإذكر وكما 
مكانية الفقهاء في مدى إيل فيه خالف بين مر بعد التشكأن األال ، إوانعقاد الهيئة التحكيمية 
 .عمالهاتدخل القاضي ألجل إ

زعات المتفق التحفظية في المنا وأجراءات المؤقتة باتخاذ اإل القضاءختصاص إ: مدى ثانيا
 بشأنها على التحكيم 

لة توزيع الفقه في تقديره لمسأ اختلفختصاص القضائي بوجود قاعدة عدم اإل
ء الدولة وقضاء التحكيم بين قضاالتحفظية  وأفيما يخص اإلجراءات الوقتية ختصاص اإل

 تشمل : 109رئيسية اتجاهات ثالثة فظهرت
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  1973 ،مجلة العلو م القانونية واالقتصادية ، جامعة عين شمس  ،ي قانون المرافعات ـفكرة عامة للقضاء الوقتي ف نحوراغب وجدي ،  - 

 .198 فحةص

      2005 ،،عمان االردن 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط كيم الدولي الخاصي خصومة التحــــدور المحكم ف، حمدأ الصانوري مهند  -     

 .103 فحةص
109
جراءات الوقتية والتحفظية في المنازعات الخاصة الدولية المتفق بشأنها ختصاص القضاء الوطني باتخاذ اإلإمدى حفيظة السيد الحداد ،  - 

 . ( 21-20 -19 -18) فحةبدون طبعة وال سنة النشر ، ص سكندرية ،، دار الفكر الجامعي اإلعلى التحكيم 

 يليها . وما 510 فحة، ص السابقالمرجع ، حسين السالمي  -
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جراءات بشكل حصري بنظر اإلتمتع القضاء الوطني هذا اإلتجاه يرجح  ول:تجاه األ اإل  – 1
ن ن دون أوهذا م ،ازعات المتفق بصددها على التحكيمالتحفظية المتصلة بالمن وأ الوقتية

ع النزاع وليس و تفاق التحكيم يعني الفصل في موضالسلبي إل فاألثر ، تشاركه هيئة التحكيم
  .صليالتدابير التبعية للنزاع األفي 

رورة حتمية جراءات يبدو ضلقضاء وحده باتخاذ هذه اإلختصاص لباإل فاالعترافومنه 
ذلك  فانعدام .م المحتكر من الدولةلزاوحاجتها لإلجبار واإل، جراءات تضيها طبيعة هذه اإلتق

، وعلى ذلك يكون من مر التنفيذالقضاء للحصول على ألى يجعل من األطراف يلجؤون إ
 .لى القضاء من البداية األفضل اللجوء إ

ن يرى أول، إذ تجاه األلى عكس ما يذهب إليه اإلوهو يذهب إ :تجاه الثانياإل  – 2
فاق التحكيم تر إاطالتحفظية مسألة تدخل في إ وأظر المسائل الوقتية ختصاص بناإل

ن ا  و  .طراف ذاتهااأل إلرادةوهذا خضوعا  ،ويختص المحكم وحده دون غيره بالفصل فيها
فإنها تخول له أيضا ، لت للمحكم سلطة الفصل في النزاع التي خو  رادة هيذه اإلكانت ه

يكفي خضوع  إذ، ها تدخل السلطة العامةالتي ال يلزم في جراءات الوقتيةسلطة اتخاذ اإل
من يملك الكل يملك  هنما أك دون حاجة ال تدخل القاضي االستعجالي،لها تلقائيا طراف األ

 الجزء .
ختصاص م توزيع اإليت وفيه، وهو إتجاه وسطي بين اإلتجاهين السابقين :تجاه الثالثاإل  – 3

يتضمن ثالث الذي ختصاص المشترك بينهما اإل التحكيم وقضاء الدولة وفقا لمبدأ بين قضاء
  جراءات الوقتية تخاذ اإلختصاص لقضاء الدولة في إعتراف باإليتعلق باإل ولاأل  ،عناصر

يعني التنازل عن شرط  عتراف الن هذا اإلأ والثانيتفاقية التحكيم رغم وجود إالتحفظية  وأ
 .جراءات الوقتية عتراف للمحكم باتخاذ اإلاإل والثالث بأصل النزاع التحكيم 

تلك  ولىاأل نوعين  وهي علىبعض القيود تحكمه  ختصاص المشتركاإل أومبد
 ح ومحدد ضختصاص بشكل واعلى توزيع اإل تفاقهمإين يتم أ، طرافاأل المستمدة من إرادة
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يدخل فقط في كان  وما إذا ،تخاذهلتمس إجراء المتلك المستمدة من طبيعة اإل لثانيةوا
كالحجوز التحفظية لزام عتباره يتطلب ممارسته نوعا من اإلجبار واإلباختصاص القضاء إ
 . راءات الممهدة لتنفيذ حكم المحكماإلجو 

ات متى تم جراءن يتخذ مثل هذه اإلأحوال للمحكم يمكن في كل األوفي الخالصة 
للمحكم ختصاص انه ال أي أ، ، وكذا في حالة سكوتهم طراف عليهاتفاق الصريح بين األاإل

ى ضرورة تدخل القضاء االستعجالي ولقد اتفق الفقهاء عل .لكن تم االتفاق بخالف ذإال إ
 .110صل الحق ألعدم مساسه بتفاقية التحكيم نه يتماشى مع إة وأصخا

 الفرع الثاني
 جراءات المؤقتة والتحفظيةاإلفي اتخاذ  القضاءشروط تدخل 

و أتخاذ التدابير المؤقتة ألجل إالتجاري الدولي ل القاضي في خصومة التحكيم تدخ
الشرطين المطلوبين في القضاء  يوه:  ساسيةالث شروط أثالتحفظية مرتبط بتوافر 

ن أ والشرط الثالث هو، اإلستعجالي من توافر حالة اإلستعجال وعدم المساس بأصل الحق
 جراء منه.صدار اإلالتنفيذ في دولة القاضي المطلوب إجراء المطلوب واجب يكون اإل

     111ستعجالتوافر حالة اإل : والأ

 حيان تتداخل ببعض المسائل التيففي كثير من األ ،تعريفها يصعبستعجال حالة اإل
ختصاص نعقد فيها اإللتي ين المواد ا، وفي كل األحوال فإتشابها كالخطر والضرورة والسرعة

السبب الذي يستدعي تدخل  الحاالتففي بعض  ،كثيرةيها فصل فستعجال لللقاضي اإل
و رد خطر أو معاينتها أثباتها إطلوب و معالم الواقعة المأثار آزوال  هو خشيةالقاضي 

 ىنما فقط المحافظة عل، وا  مر إلى خطر محدقال يرقى األقد حيان وفي بعض األ. محدق
جميع الحاالت التي البعض اآلخر في و  .بات صيانتها بصفة مستعجلة ضرورياحقوق ثابتة 
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 . 1220 فحةعبد هللا السوفاني ، المرجع السابق ، ص - 
111
فحة            ص،  2007عة الثانية ول ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ، الطب، الجزء األ القضاء المستعجلمحمد براهيمي ،  - 

( 93-94- 95. ) 
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جراءات ع اإلباتبا لى حل للمنازعةإيكون فيها من المستحيل الوصول في الوقت المناسب 
 .112إذ  ت ضار مصالح الخصوم ضررا بالغا إذا ما انتظروا حتى صدور الحكم ،العادية

 :113وفي مجال التدخل في خصومة التحكيم نفرق بين حالتين
قبل عقد الهيئة قد يحدث  : نعقدةتكون فيها محكمة التحكيم مال الحالة التي  - 1

، مما يتطلب اللجوء تفاق التحكيمياإلموضوع بعض جوانب ن يثار نزاع حول أالتحكيمية 
  و فرض حراسة قضائية أمحل النزاع مثال  الشيءحالة  إلثباتستعجالي لى القضاء اإلإ

 . والتحفظيةباتخاذ التدابير المؤقتة استئثاريا ، فعندئذ يكون القضاء المستعجل مختصا عليه
ليها متى تم يتم الرجوع إاألصل أن : الحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم منعقدة  - 2
تخاذ التدابير الالزمة نها ال تسطيع إأنه متى تبين أال إ على ذلك.طراف تفاق بين األاإل

سبب جدي  أليو ، أ لزامعنصر اإلجبار واإل الفتقارهاظ حقوق الخصوم بالسرعة الكافية لحف
ن حتى وا  ذلك  كما يمكن له .فرت حالة االستعجالمتى توا فهنا يجوز للقاضي التدخل، خرآ

الداهم  رطفمتى وجد الخ، وقصرها على هيئة التحكيم هتفقوا على منع تدخلطراف قد إكان األ
ن نظام باعتبار أ عليه المنع والحظر زال ،ةيئلى هذه الهالذي ال يجدي لتفاديه اإللتجاء إ

 نأسيما و  114فرادالجوهرية لحماية مصالح وحقوق األالقضاء المستعجل هو من الضمانات 
 .جلسات هيئة التحكيم عادة ما تكون متباعدة فيما بينها 

فع اإلختصاص عن قاضي ير تعهد المحكمين بالنزاع مجرد ن يعتبر أالفقه الفرنسي و 
ن الحالة المعروضة عليه ال تسمح للمحكم ، وال يمكن له ذلك إال أن تأكد أستعجال اإل
 . 115بالسرعة المطلوبة هاو تنفيذأ هاخاذتإ

   116الحق بأصلالمساس  عدم ثانيا :
مام المحكمة وكان أفلو رفعت دعوى صل الحق هو كل ما يتعلق بجوهره، أ

ثاره القانونية و تغيير آأو صحته أموضوعها يخص وجود الحق موضوع النزاع التحكيمي 
 صل الحق أرفض الطلب كون هذه المسائل تمس لقاضي ين ا، فإهاليو المتفق عأالذاتية 
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 . 184 فحةحفيظة السيد الحداد ،المرجع السابق ص - 
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 . 75 فحةحدادن الطاهر ، المرجع السابق ، ص - 
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 .99 فحة، ص المرجع السابقراهيمي ، محمد ب - 
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التي ه المسألة لمثل هذ وقد تصدت المحكمة العليا الجزائرية .ل فيهوللمحكم وحده الفص
تخاذ تدبير تحفظي المستعجلة من إمور قاضي األ نعيمن وجود الشرط التحكيمي ال أ بالقول

إحصاء الخدمات طراف بغرض جراء جرد حضوري بين األو وقتي وباألخص تعيين خبير إلأ
ظل )ق إ م إ ( طالما انه لم يأت  بأحكام جديدة  ، وهذا القرار يصلح للتطبيق في117المنجزة

 .تختلف عن القانون القديم بهذا الشأن 
 لة القاضي واجب التنفيذ في دو أو التدبير المطلوب، ن يكون االجراء أ :ثالثا

والتحفظية في أ جراءات الوقتيةاإل بإصدارجل تحديد المحكمة المختصة من أ
ن قضاء الدولة يم يذهب جانب من الفقه إلى القول بأعلى التحك بشأنهاالمنازعات المتفق 

وعلى الرغم من وجاهة هذا  .هو المختص على إقليمهاالتجاري الدولي التحكيم  عقدنالتي ي
خرى على الرغم من فقد ينعقد االختصاص لقضاء دول أ ،ان ذلك يعد ناقص، إال أي الرأ

في هذه توجد جراء المطلوب محل اإلانت بعض األموال ك، وذلك إذا التحكيم بها انعقادعدم 
اإلختصاص المالئم  قليمهاتحكيم على إومنه ال يكون لمحاكم الدولة التي ينعقد ال .الدول

ن كان تطبيقها ا  خذ بالرأيين معا حتى و ن الفقه يتجه إلى األذلك فإل ، جراءاتتخاذ هذه اإلإل
  .118لدى االجتهاد القضائي الدوليمختلف فيه 

 الفرع الثالث
 أو التحفظيةلة التدابير المؤقتة قف المشرع الجزائري من مسأمو 

 و النص الجديدأ 09مكرر  458م الملغى في المادة يتضح من خالل النص القدي
ختصاص المشرك وحسم خذ بمبدأ توزيع اإلأ ن المشرع الجزائريأ 1046119 في المادة

                                                           
117
بين مؤسسة كروز لوار وشركة الشمال األفريقي لألشغال العمومية والبناء   34776تحت رقم  1985-03-23قرار المحكمة العليا بتاريخ   -  

بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية " متى كان من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير مؤقت أو تحفظي فإن الطلب يرفع  جاء فيه :

ثم للدرجة االولى المختصة نوعيا بموضوع الدعوى ، ومن المقرر كذلك ان األوامر التي تصدر في المواد االستعجالية ال تمس بأصل الحق  ومن 

لة ومواد البناء المستهلكة وكذا فان القضاء برفض دعوى تعيين خبير إلجراء جرد حضوري بين األطراف إلحصاء الخدمات المنجزة من اليد العام

ضمن  ويكون هذا التدبير، العتاد المستعمل يعد اساءة في تطبيق القانون ، فاذا كان من الثابت في قضية الحال  أن بند التحكيم ملزم للطرفين 

ن خبير أساؤوا تطبيق القانون ومتى موضوع اتفاق التحكيم ويضر بحقوق الطرفين فإن هؤالء القضاة بفصلهم في الدعوى بعدم االختصاص في تعيي

  . 1989 ،العدد الرابع، المجلة القضائية للمحكمة العليا  انظر. كان كذلك استوجب نقض ..."
118
 . 216- 215 صفحة،  المرجع السابقحفيظة السيد الحداد ،  - 
119
" يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير : لملغى على أن من القانون ا 09مكرر  458( والتي تكاد نفسها المادة  إ م إ ق)  1046تنص المادة  - 

 مؤقتة او تحفظية بناء على طلب احد االطراف مالم ينص اتفاق التحكيم على خالف ذلك .

 القاضي . إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراديا جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص ويطبق في هذا الشأن قانون بلد

 ." يمكن لمحكمة التحكيم أو القاضي ان يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات المالئمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير
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تخاذ لقاضي في إتدخل ا مكانيةتجاه الثالث بخصوص مدى إلصالح اإلالجدل الفقهي 
 .  تفاق تحكيميإب مشمولنزاع  فيالمؤقتة  وأجراءات التحفظية اإل

ن يطلب منهم أ فيجوز ألي ،نطراف المحتكميمام األأفتح طريقين وفي هذا الصدد 
ذا لم ، فإتفاق التحكيملى ذلك صراحة في إتفقوا عمن هيئة التحكيم إتخاذ هذه التدابير متى إ

ن يطلب جاز ألي منهم كذلك أ ،بهذه التدابير لهيئة التحكيمص ختصايتفقوا على منح اإل
وحتى يكون هناك تطبيق سليم لهذا النص وجب التنبيه لبعض الضوابط  .من القضاءتخاذها إ

 :التي يمكن إجمالها في 
نعقاد و المؤقتة قبل إأالتدابير التحفظية  تخاذإختصاص المشترك في ال وجود لفكرة اإل -

ذا ما إأ ،هذه التدابير تخاذبابل القاضي بصفة عامة هو من يختص لوحده ، يةالتحكيمالهيئة 
 .المشترك بالتوزيعبالنزاع فيمكن القول  واتصلت الهيئة انعقدت

التدخل فهو ال يتدخل  جاء واضحا جليا في تحديد متى يمكن للقاضي 1046نص المادة  -
 :ال في حالتين إالخصومة  ثناء سيرأ

التحكيم محكمة ليمنح وتراضي بين طرفي النزاع تفاق إ ند وجودع ولىالحالة األ 
فهنا  .مرويتم التنصل من تنفيذ األ، قتةالتحفظية والمؤ ختصاص باتخاذ مثل هاته التدابير اإل

ن أيرى الفقه  ،لزام والجبرلسلطة اإلالتجاري الدولي القرار التحكيمي  افتقارلى وبالنظر إ
لى التحكيم لتجاء إالنزاع الذين قبلوا اإل أطرافف ن تبقى سلبية،ر المحكم بهذا الشأفعالية قرا

نفيذ هذه التدابير لوا بتن يقبتصاص لمحكمة التحكيم من المفروض أخومنحوا هذا اإل
وامر ال تنفذ طواعية بل بموجب من هذه األ  %80ن تثبت أحصائيات ن اإلأال ، إطواعية

  . 120طرق التنفيذ الجبري
عطى لمحكمة التحكيم مكنة أالمشرع الجزائري  وكذا 121المقارنة يعاتالتشر  نأولذلك نجد 

نما ألجل تنفيذ ، وا  مر به المحكمأن أمر جديد سبق و أطلب تدخل القاضي ليس إلصدار 
                                                           

120
 . 284، ص  المرجع السابقفوزي محمد سامي ،  - 
121
 . منه 19 المادة  في التونسي التحكيم قانون - 

 منه 24-14 المواد  يف المصري التحكيم قانون  - 
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من المتصور تجاهل من  ذ  ، إالتدبير المأمور به متى امتنع الطرف الموجه اليه عن التنفيذ 
على  قاضي بأمر يصدره بناءفيتدخل ال، ذه طواعيةقتي في مواجهته من تنفيصدر الحكم الو 

جبار الممتنع على التنفيذ رخيص هيئة التحكيم يتم إوبعد ت، طلب الطرف الذي يهمه التعجيل
 .معارضة ستئناف وال مر ألنه ليس جهة إألع صحة وسالمة اراج  ن ي  أدون 

راف النزاع متى طمباشرة بمجرد إخطاره من أحد أالقاضي  يتدخل  : الحالة الثانية  
وفي هذا تطبيق لمعنى ، ختصاص عن هيئة التحكيممنع اإلمع ، على ذلك  تفاق بينهمتم اإل

األطراف على اللجوء إلى القاضي الجزائري  اتفقذا ، أي إ"طراف بخالف ذلكما لم يتفق األ"
دون حا تفاقهم صحيقتة دون المحكمة التحكيمية يكون إو المؤ تخاذ التدابير التحفظية أن إبشأ

 .ن النزاع تفاق التحكيمي بشأثر على اإلأن يكون لذلك أي أ
ختصاص بنظر التدابير التحفظية من له اإللى إتفاق اإليتطرق  ذا لمإوالمالحظ أنه 

مام المحكمة ، فهنا يجوز ألي طرف أن يلجأ سواء مباشرة أضمنيا وال صراحةال  أو المؤقتة
القاضي مام أو أ -خرر متوقف على قبول الطرف اآلالحالة األم هيكون في هذو  -التحكيمية 

نص  إلجازةختصاص بقاعدة عدم اإلوال يمكن الدفع  .الخصم األخرحتى ولم يتفق معه 
جميع  ولكونطراف  إتفاق بين األ نعدامتدخل القاضي في حالة إ) ق إ م إ ( 1046المادة 

 .ام تعد قواعد متصلة بالنظام الع المؤقتة وأتدابير التحفظية ال
ن كان له ختصاص حتى وا  توزيع اإل ا في تطبيق مبدأن  ر  على القاضي أن يكون مَ ينبغي  -

تخاذ مثل هاته التدابير خطارها إلن هيئة التحكيم قد تم إأوهذا متى رأى  .الحق في التدخل
التجارية الدولية ية مين سير الخصومة التحكجنبا لصدور قرارين متناقضين ولحست وذلك

 .طرافم الرضا بذلك من األسيما متى ت
فاديها متى كان هناك خطر أو حالة إستعجال ال يجدي لتاضي يمكن للق عليه وبناء  

حترام إدون و المؤقت التحفظي أجراء مواصلة الفصل في اإل، اللجوء إلى محكمة التحكيم
ن أثيرت أقاعدة عدم اإل جاءت ق إ م إ (   ) 1046فصياغة الـمادة ، مامهختصاص حتى وا 

ختصاص للهيئة منح اإل لألطرافن كان ا  و ي ، أللمحكمة التحكيمية على سبيل الجواز
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ختصاص القاضي استثناء الذي ال يخرج لى سبيل اإلن ذلك عتفاقهم فإفي إ التحكيمية
 ذا، إمر التحكيمي تكون لغوا وعبثاعالية التنفيذ التي يفتقد لها األفعن أن فضال  .صيل بهااأل
 .لى القاضياف مما يتطلب حتما الرجوع إألطر حد اامتنع أ ما
بل من الواجب عليه قبل األمر ، مباشرةختصاصه ن ال يقرر إعلى القاضي أينبغي  –

ذا فإ .تفاق التحكيم وعدم بطالنهن يراقب ظاهريا وجود إباتخاذ التدبير الموقت أو التحفظي أ
ان رافع الدعوى المستعجلة ك وتفاق جلي البطالن أو كان اإلتفاق أكان الظاهر عدم وجود اإل

 . 122تفاق التحكيم فال تختص المحكمة بطلبهليس طرفا في إ
ويالحظ كقاعدة عامة أن الطرف المعني ال يمكنه اللجوء إلى القضاء الوطني لطلب 

دور  ماأ ،هئية التحكيمية التي تكون مختصة أصالبل ينبغي طلبها من ال، جراءاتهذه اإل
 . 123جراءاتلهذه اإل االمتثالن عند رفض محكمو ليه اليرجع إ احتياطيالقضاء فهو 

عاله فإننا ابير التحفظية على الشكل الموضح أيختص بنظر التد القضاءولما كان 
 مامها ؟لمتبعة أجراءات اءل عن المحكمة المختصة وما هي اإلنتسا

 الفرع الرابع
 مامهاواإلجراءات أ بالتدبيرة المختص المحكمة

نجد أن المشرع أشار بالنسبة إلى ) ق إ م إ ( من  1046لى المادة إبالرجوع 
ص من دون تحديد لى القاضي المختالمحكمة المختصة بنظر طلب األمر بالتنفيذ للتدبير إ

 من نفس القانون . 1041لة تعيين المحكمين في المادة هويته على عكس مسأ
  المحكمة المختصة  : والأ

ستعجال ، وبالرجوع قضاء اإلاختصاص دخل في تو التحفظية سواء المؤقتة أتدابير ال
، نجد أن أي تدبير تحفظي داريةمن قانون اإلجراءات المدنية واإل 305-299المواد من إلى 
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ال أثر لشرط التحكيم على اختصاص القضاء المستعجل بإصدار اإلجراءات الموقتة والتحفظية في النزاع " مقال بعنوان قمر عبد الوهاب ،  - 

كيم ، العدد السابع  ، مجلة التح 1985-03-23، تعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  "موضوع اتفاق التحكيم في التشريع الجزائري

 . 286 فحة.ص 2010يوليو 
123
  - Terki Noureddine, l’arbitrage commercial international en Algérie, OPU Alger 1999- P-113-114 .   
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لمحكمة الواقع في دائرة دى استعجال لمام قاضي اإلأو أي إجراء مؤقت يتم طلبه أ
 قرب اآلجال.فيها في أيتم الفصل دعوى عادية  وهذا في شكل، ختصاصها التدبير المطلوبإ

ذيل عريضة من دون تكليف للطرف مر على قت عن طريق أؤ المكما يمكن طلب التدبير 
 .و سماعهاآلخر بالحضور أ

للقضاة على يمكن بعدما كان قضاء االستعجال يختص به رئيس المحكمة أصبح و 
عجالية ستاإل تخاذ التدابيرإوبموجب األوامر على ذيل العرائض ،  المحكمةبم مستوى كل قس

  .سرةشؤون األقاضي و كما هو الشأن بالنسبة للقاضي العقاري ، من دون وجاهية وال مناقشة
طار في إعلى التدبير المطلوب  سريختصاص يهل هذا اإلالسؤال المطروح لكن 

 ؟التحكيم التجاري الدوليخصومة 
التحكيم  هيئة بدءا من تشكيل، وتكامله التجاري الدولي على فعالية التحكيم حفاظا 

لرئيس ختصاص مامنا إال القول بعقد اإلأال يبق إلى غاية األمر بتنفيذ الحكم التحكيمي 
ن تم وا   ،خرى بالمحكمةستعجال األاإل أقسامرؤساء لوليس ستعجال باعتباره قاض إ المحكمة

 .الداخلية مر باإلحالة واأل) ق إ م إ ( من  32حكام المادة أذلك يمكن تطبيق 
 مام رئيس المحكمة اإلجراءات أ ثانيا :

 و خارجه .أذا كان التحكيم ينعقد في الجزائر إبين ما هنا وجب التمييز 
رة مام رئيس المحكمة التي يقع في دائأن الدعوى ترفع إف ذا كان التحكيم يجري بالجزائرإ-1
ان ديد مكما في حالة عدم تحأ،  تفاقية التحكيمإن كان محددا في ختصاصها التحكيم إإ

برام العقد محكمة التي يقع في دائرتها مكان إللختصاص يؤول ن اإلتفاقية فإالتحكيم في اإل
 . ستعجاليةدعوى اإلعادية لللجراءات االدعوى ترفع وفق اإلو  ،و تنفيذهأ
جراءات المعمول بها في طراف تطبيق اإلواختار األ ذا كان التحكيم يجري بالخارجإ-2

والذي يفصل فيها وفق  )سيدي امحمد (مام رئيس محكمة الجزائرأترفع العريضة ن الجزائر فإ
  .القانون الجزائري
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و تنفيذ أفي ترتيب  ) ق إ م إ ( من  1046نص المادة أن يبقى فقط التنبيه على 
 .طرافلقانون الجزائري مهما كان صفة األمر التدبير المؤقت والتحفظي يطبق فيه القاضي اأ

الذي يكون الهدف منه التدبير المتعلق بالحجز التحفظي  حالةإلى جب اإلشارة يكما 
فرض الحظر على من خالل ، هور المحتمل صدالتجاري الدولي تسهيل تنفيذ الحكم التحكيمي 

يختص القاضي بها المفروض أن فهنا ، مكن التنفيذ عليهايمواله التي المدين في التصرف بأ
المحكمة العليا  نأال ، إ124المتعلقة به جراءاتبالنظر إلى طبيعة اإلدون المحكم  حصريا

ن أي نزاع يحيل األطراف بشأنه عندما يوجد بند في العقد أ ما قررتعندذهبت عكس ذلك 
 125مطلوبحترام هذا البند مهما كانت طبيعة اإلجراء الوجب إيتعلق بتنفيذه إلى التحكيم 

 ".العقد شريعة المتعاقدين"لقاعدة  احتراما
وصل اليه الحل الذي تن أراري في تعليقه على هذا القرار ويرى الدكتور مصطفى ت

عدة العقد شريعة المتعاقدين على ن يكون نتيجة منطقية للتمسك بقاأال القضاة ال يعدو إ
فصحة  . 126صناف المعامالتأفقدت الكثير من بريقها في كل على الرغم ما أنها  طالقهاإ

كثر من تبريرها أرية والبحرية الوطنية والدولية كثر بالعادات التجاأشرط التحكيم مرتبطة اليوم 
صبح يتمتع باالستقاللية عن العقد أشرط التحكيم  نأ نبالقوة الملزمة للعقد ناهيك ع

 .127صلياأل
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تحت طائلة  - من قانون االجراءات المدنية واالدارية ، وجب 666الى  646بالرجوع إلى أحكام الحجز التحفظي المحددة في المواد من  - 

يوم من تاريخ األمر بالحجز ، وعند فصل الرئيس في هذه  15على المستفيد من تدبير الحجز التحفظي أن يرفع دعوى تثبيت الحجز خالل  -البطالن 

ى التثبيت تستوجب  لما كانت  دعوأنه حيث ر التساؤل من االدعوى ينظر أوال في ثبوت الدين من عدمه ليقرر بعدها التثبيت أو الرفع  . وهنا يث

أنه  اعتقدأال يؤدي ذلك حتما إلى التعرض إلى أصل النزاع المعروض على التحكيم  و هو ما ال يجوز . في الحقيقة  التأكد من  صحة وثبوت الدين ،

حكيم مع اإلبقاء على على الرئيس مباشرة بعد عرض الدعوى عليه إال إرجاء الفصل في دعوى التثبيت إلى حين الفصل في النزاع عن طريق الت

 الحجز قائما إذا وجدت مبررات جدية و إال رفعه .
125
. انظر مجلة التحكيم  404566رقم الملف  00008م ـتحت رق 2008-01-16العليا الغرفة التجارية والبحرية الصادر بتاريخ قرار المحكمة  - 

  .255 فحة،ص 2009العدد الرابع ، اكتوبر ،

فان ما جاء به  التدابير هذه نأبشالمدنية واالدارية لم يشر الى أي أحكام جديدة تختلف عما كانت عليه في القانون القديم  طالما أن قانون االجراءات

 هذا القرار يمكن االستئناس به للداللة عن موقف المحكمة العليا  سيما في ظل انعدام ما يناقضه .
126
 فحةص 2009م ، العدد الرابع ،اكتوبر ــمجلة التحكي  2008-01-16يا الصدار بتاريخ تعليق مصطفى تراري الثاني على قرار المحكمة العل - 

263.  
127
 . 283 فحة، ص المرجع السابققمر عبد الوهاب ،  - 
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 التحفظية      وأقتة ن التدابير المؤ تقديم الضمانات بشأ  :ثالثا
ن أخيرة على األنصت في فقرتها ) ق إ م إ (  1046ن المادة أخير ما يالحظ في األ

أن يأمرا بتقديم قتة والتحفظية يجوز لهما ؤ مرهما بالتدابير المأو المحكم عند أالقاضي 
مر االستعجالي تطبيق مشابه ألحكام األوفي هذا ، جراءإلضمانات من الطرف الذي طلب ا

صل مر االستعجالي بأال يمس األ " هنالتي تنص على أ) ق إ م إ ( من  303دة في الما
في حالة المحكم ال يوجد و ، و بدونها رغم كل طرق الطعن " وهو معجل النفاذ بكفالة أ الحق

تفاق التحكيمي ي تخضع ألحكام اإلضابط معين في كيفية تقدير الكفالة وتقديمها وتنفيذها فه
 .  المسبق حوال لرضا الطرف المعنيظام المؤسسة التحكيمية وفي كل األو نأ

جب تقديم ذا كان يإالمطلقة في تقدير ما الحرية ن له فإالقاضي ما بخصوص أ
مر تاريخ ولى يحدد القاضي في األالحالة األ، ففي و نقديةكفالة سواء كانت شخصية أ
ن تكون الكفالة ضامنة ومغطية ، ويجب أيداع المبلغ النقديتقديم الكفيل الشخصي أو إ

، ومنه فإذا ات التنفيذمنفذ ضده من جراء عمليبالقدر الممكن للضرر الذي قد يلحق ال
ذا لم يحدد الحكم أو األ، وسرا ومقتدرن يكون متم تقديم الكفيل فيجب أ مر تاريخ وا 

ولكن في هذه الحالة ال يمكن أو الكفيل فيجوز تقديمها في أي وقت، تقديم الكفالة 
 .128قبل استيفاء هذا اإلجراء التنفيذمباشرة 
ونظامها مر بها اآلبخصوص الكفالة مر بالتدبير يكفي الرجوع ننبه فقط أن األو 

جراءات من قانون اإل 589الى   586المواد حكام إذا أمر بها القاضي بشأنها إلى أ
في حالة ما إذا "  1046ال تطبيق للفقرة الثانية من المادة وليس هذا إدارية المدنية واإل

 ."مر على القاضي الجزائري فانه يطبق القانون الجزائري تم عرض األ
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 . 198 فحة، ص المرجع السابقمحمد براهيمي ،  - 
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 لمطلب الثانيا
 وفي المسائل العارضةدلة األ تدخل القضاء في مجال الحصول على

مثل على الوجه األدارة الخصومة إللوصول إلى الحقيقة،  هيئة التحكيم تقتضي مهمة 
 . الوقوف على واقع ومعطيات النزاع يكن ذلك اال إذا تموال 

لتحقيق من قرارات  اه مناسباصدار ما تر صالحيات في إمن  امما لهوعلى الرغم 
ن و فقد يحتاج المحكم .التنفيذق في غياب سلطة الجبر على ور تبقى حبرا على نها ال أإ ،ذلك

همية أ لها بعض المستندات التي هي في حوزة الغير يقع توجدأو و خبير لسماع شاهد أ
يها ضروري ن الحكم فال أإمسائل تخرج عن اختصاصها و قد تعترضها أبالغة لحل النزاع 

 فكيف يكون الحل ؟، التجاري الدولي  إلصدار الحكم التحكيمي
دلة عدة هيئة التحكيم في تحصيل األيتدخل القاضي ألجل مسافي هذه الحالة 

 ختصاصهاإ الفصل في المسائل األولية والعارضة التي تخرج عن نطاقوكذا ب، وتحقيقها
 ه .نها التأثير على موضوع النزاع وكيفية الفصل فيمن شأيكون و 

 ولالفرع األ 
 دلة وتحقيقهااعدة هيئة التحكيم ألجل تحصيل األفي مس القضاءتدخل 

ود واقعة القاضي أو المحكم بشأن وجود أو عدم وج اقتناعتكوين إلى اإلثبات يهدف 
أمام القضاء بالطرق التي  على ذلك إقامة الدليلوهذا من خالل ، قانونية متعلقة بالدعوى
    كان الحكم له.ثباته بالدليل ستطاع إن اإ دعاءن صاحب االأ تهأهمي حددها القانون ، وتظهر

   سلطة الهئية التحكيمية في تحصيل األدلة  وال : أ
يجابي في للقاضي الدور اإلدارية قد كرس كان قانون اإلجراءات المدنية واإلذا إ

ون القديم الذي على عكس القان ،وتحقيقها في الدعوى المعروضة عليه، ثباتتحصيل أدلة اإل
س نه منح نف، فإلة في الدعوىددمه الخصوم من أيطلبه ويق كان يقيد القاضي بناء على ما
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      وهو ما نستشفه من نص  .ن النزاع المعروض عليهاهذا الدور للهيئة التحكيمية بشأ
تتولى محكمة التحكيم البحث عن "  :نى أــالتي تنص عل) ق إ م إ ( من 1047ة الماد
  ".ةدلاأل

وضوعي المحدد لتطبيقه لى القانون المإتخضع األدلة وقبولها البحث عن  عمليةو 
الجزائر لتحكيم الكائن مقرها بن هيئة اوفي حالة غياب التحديد للقانون فإ 129على النزاع

 .ثبات قانون الجزائري بشأن تسيير إجراءات أدلة اإلالتطبق 
دلة كمين في البحث عن األحلطة المي حد لسالمشرع لم يقرر أن والمالحظ أ

 مادةالصياغة أن كثر من ذلك ألوا،  فهم يتمتعون بالحرية الكاملة، المرتبطة بموضوع النزاع 
هي من تتولى بنفسها بجميع أعضائها ن محكمة التحكيم أ كدؤ ت ةالفرنسيباللغة  1047

خول لها  ذاإ إالعضائها فقط أمن حد ، وال يمكن أن تعهدها للغير أو أل130لةدالبحث عن األ
طراف هذه السلطة سواء في ، أو يخولها األجراءاتك القانون الواجب التطبيق على اإلذل
  أو أثناء سريان الخصومة . همتفاقإ

ال تتمتع بسلطة ولما كانت  نهإال أ، القيام بأي إجراء ن تطلب لها أالتحكيمية  هيئةالو 
جل التدخل اللجوء إلى هذا األخير من أاإللزام والجبر التي للقاضي فإنه ال يكون لها إال 

 ن كان هو الواجب التطبيق.ام القانون الجزائري إحكوفق أوهذا  ،الخصم بتقديم الدليل إللزام

 األدلة هيئة التحكيم في تحقيق ل القضاء: مجال مساعدة ثانيا
عموما يتجسد دلة ة التحكيمية في مجال البحث عن األالتعاون بين القضاء والمحكم

 العناصر التالية :في 
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 - Terki Noureddine, l’arbitrage commercial international en Algérie, Op.cit. P85 . 
130

 ).Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration de la preuve -( النص باللغة الفرنسية 

من القانون القديم الملغى على أن المشرع استخدم مصطلح البحث بدل من التقديم وقد وفق  10مكرر  485يعد نفسه نص المادة  1047نص المادة   -

 حين أن الثاني ) التقديم (  يفيد وضع الدليل تحت التصرف.ي المصطلح األول  ) البحث ( يفيد التحري والتدقيق في الدليل ،ففي ذلك على اعتبار أن 
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 الدليل الكتابي  -1

لكتروني و شكل المحرر اإلوقد يأخذ شكل المحرر الرسمي أو شكل المحرر العرفي أ
وعلى ، القانون الواجب التطبيق بشان النزاع لى الرجوع بشأن القواعد التي تحكمه إ ويمكن

زمة جراءات الالخاذ اإلتإفلها  ،كيم من حيث تقديرهالتحهيئة لسلطة  اخاضعذلك فانه يبقى 
 لى خبيرالشهود أو اإلحالة إنكاره سواء بسماع ق من صحة المحرر العرفي في حالة إللتحق

ن صحته في حالة الطعن فيه يخرج من التحقق من أما ما تعلق بالمحرر الرسمي فإ
ضمن شروط يعد كالمحرر الكتابي  هنما ما تعلق بالمحرر اإللكتروني فإأ ،ختصاصهاإ

 .131معينة
الرغم من ضرورته و المستند على الغير عن تقديم المحرر أ وأوقد يمتنع الخصم 

و أطراف في أمر أحد األ هيئة التحكيم  ، فهنا وبالنظر إلى قصور سلطةللفصل في النزاع
 انه ال سبيل له، فإومنه الجزاءلزام سلطة الجبر واإل احت يده الفتقارهبتقديم محرر تالغير 

  .كبذل لألمرلى القضاء إال اللجوء إ لمطلوبا جراءتفعيل اإلل

 سماع الشهود  - 2
أو بناء على ن تطلب سماع شهادة شاهد معين من تلقاء نفسها التحكيم أ لهيئةيمكن 

بول هذا الطلب أو رفضه فمن ، ولها سلطة في قحد طرفي التحكيمطلب يقدم من أ
ستماع وموعد اإلوعناوينهم  همسماءأللشهود يحدد فيه  ستجوابجراء اختصاص المحكم إإ
 ة الجلسقبل انعقاد  جراء وما تضمنهبهذا اإلطراف ويبلغ األ .واللغة التي يستخدمونهاليهم إ

خذ بالشهادة بيق بشان النزاع من حيث حاالت األن يتقيد بأحكام القانون الواجب التطعلى أ
 .وقواعدها

ستعانة بهم طراف على اإلألاع عن سماع الشهود الذين يتفق امتنوال يملك المحكم اإل
وفي حالة رفض هيئة  و بعضها،كلها أتهم إال أن له السلطة التقديرية في عدم األخذ بشهاد
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من القانون المدني :" يعتبر االثبات بالكتابة في الشكل االلكتروني كاإلثبات بالكتابة على الورق ، بشرط  1مكرر  323كما تنص عليه المادة  - 

 التأكد هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها ." إمكانية
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مقدم الطلب في هذه الحالة فليس ل، طرافحد األكيم طلب سماع شاهد معين مقدم من أالتح
عوى لى د، وليس من سبيل أمامه سوى اللجوء إالمختصة  ةالى رئيس المحكم أن يلجأ

 .132بصفة الحقة  البطالن بحكم التحكيم
قد ال تحقق  انهأال إ ،هذه الصالحيات في سماع الشهود التحكيمية هيئةذا كان للوا  

 جباره على ذلكسلطة إ لعدم امتالكها -امتنع شاهد عن الحضور متى - الغاية التي تريدها
 فما هو الحل ؟

، بحيث يمكن حكيميةة التالقاضي في تقديم يد المساعدة للهيئ دوريظهر هنا 
 مر بالحضور قابالالستصدار أ الرجوع إليه ،امن تلقاء نفسه للهيئةو لصاحب الطلب أ

حا ذا كلفته المحكمة تكليفا صحيتوقيع العقوبات عليه عند التخلف إمكانية مع إ للتنفيذ
 .133داء الشهادةبالحضور وتخلف دون مبرر شرعي أو إذا امتنع بعد الحضور عن أ

 المعاينة   - 3
لى مكان غير مكان التحكيم لمعاينة محل النزاع نتقال إإلبسلطة ا يمتتمتع هيئة التحك 

ستعين بأحد ن تأ اوله، وقائععادة تمثيل للإ وإلجراء معاينات أو تقييمات أ وذلك سواء
سواء  ذلكام بعضائها للقيندب أحد أ لهاويجوز  ،موجبا لذلك تما رأ اذالتقنيين أو الخبراء إ
القانون الواجب التطبيق ذلك أو  متى خولها ،و من تلقاء نفسهاطراف أبطلب من أحد األ

 .بهيئتهان تنتقل المحكمة خولها األطراف مثل هذا الندب ألن األصل أ
ذا حصل أن قام   عتراض و من هم تحت سلطته باإلطراف النزاع أو عماله أأأحد وا 
 (ق المخزن الموجود به البضاعة محل المعاينةن يقوم بغلكأ ) بالمعاينةعند قيامها عليها 
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 . 82-81 فحةحدادن الطاهر ، المرجع السابق ، ص - 
133
يعد توقيع عقوبة عن التخلف ، وهو ما مكنة   قاضي أن للدارية ال نجد ما يفيد في المواد المتعلقة بالشهود في قانون االجراءات المدنية واال - 

  على ذلك بالقول :"يجوز الحكم علىمنه كان ينص  3و2/ 67، سيما وأن القانون القديم في المادة المشرع لم ينتبه اليه ا ال ندري لماذا فعال فراغ

فإذا تخلفوا يحكم  تكليفهم وتحميلهم المصاريف إعادةويجوز  ..دج مع النفاذ المعجل . 50تجاوز  الشهود الذين يتخلفون عن الحضور بغرامة مدنية ال

أنه في ظل غياب الجزاء في القانون الجديد ال نجد محفزا في لجوء الهيئة التحكيمية الى القضاء فلك ذلدج ..." . و 100عليهم بغرامة ال تجاوز 

 للمطالبة بتنفيذ أمر سماع شهود. 
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لى القاضي اللجوء إبال إ، جبرا بالمعاينة المادية للبضاعة  مرهاتنفيذ أ للهيئة سلطةفهنا ليس 
من  1048طبقا للمادة  هاله من الترخيصمن الطرف الذي له مصلحة بعد  وأسواء بنفسها 

تنفيذه  تحت طائلةمكنة بدخول األعلى ذيل العريضة مر استصدار أ ألجل) ق إ م إ ( ، 
كما يمكن فضال عن ذلك للطرف المستعجل رفع دعوى ، عن طريق القوة العمومية

 قت على البضاعة مثال محل النزاع .و مؤ تخاذ تدبير تحفظي أتعجالية بغرض إسإ
 الخبرة   -4

المعاينة السماح له ببطراف تيسير مهمة الخبير المعين من الهيئة يجب على األ
ن تنفيذها شكال بشأإوأي  هوبالنظر إلى كون إجراء الخبرة أمر منوط ب ،الفحص للوثائق و 

 ؟ا نتساءل عن دور القاضي فيهاالتحكيمية فإنن هيئةلى اليرجع إ
ي طرف ، فكلما كان هناك تعنت من أ بأطراف النزاعمنوط مر بالخبرة تنفيذ الحكم اآل

 منوطة بهنجاز المهمة الفي إ عاقتهك من شأنه إسلو  بأيفي تمكين الخبير من القيام بمهمته 
، وهذه األخيرة لها أن تطلب تدخل خطار هيئة التحكيمالمصلحة أو للخبير إ لمن لهيمكن 

 مر الصادر منها.القاضي بغرض اإللزام وتنفيذ األ
ن نجد تدخل القاضي في تحصيل الدليل للهيئة التحكيمية وتحقيقه عندما كما يمكن أ

 هاعلى أنه ليس ذلك بعدستعجال، ذلك حالة اإل تذا تطلبإانعقادها ير قبل خب يؤمر بتعيين
عن ال وفق الشروط التي تقتضيها حالة الضرورة القصوى ووفق ما تم ذكره عند التكلم إ

  .التدابير التحفظية والموقتة
 اليمين   - 5

 يأو ية أالمعفية من اإلثبات بشأن أية واقعة ماد قتعد اليمين الحاسمة من الطر 
ن ناحية كالكتابة قوتها مطلقة على أفهي من هذه ال، تصرف قانوني مهما بلغت قيمته

وقد نظمها القانون المدني في  ،لى الغيرا إمخصمين دون أن تتعداهحجيتها تقتصر على ال
 . 193-189وقانون االجراءات المدنية واالدارية في المواد  من  347-343المواد 

باليمين حكام المتعلقة فإن األئري هو الواجب التطبيق، الجزا ونو متى كان القان
طراف على عدم تفاق بين األإن كان هناك إ الإ هي التي تطبق المنصوص عليهاالحاسمة 

للمحكم  ويمكن .صال توجيهها، ولو في الحاالت التي يجوز فيها أثباتقبولها كدليل في اإل
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ن يوجهها ن المحكم ال يمكن ألى القول أدون حاجة إ -ها بعد طلب الخصم ذلكن يوجهأ
دائها يعد ناكال نع عن أن الممتكالقاضي وذلك العتبار أ -ر عليها الفتقاده سلطة الجب

 ويخسر دعواه.
حد لتي يوجها القاضي من تلقاء نفسه إلى أما ما تعلق باليمين المتممة وهي اأ

اليمين ال توجه من الخصم   هذهنه ولما كانت فإ، صوم لتكملة دليل موجود في الدعوىالخ
بار أنه قد يمتنع من على اعت، لى خصوم الدعوى التحكيميةإن يوجهها فال يجوز للمحكم أ

 .134ثر على الدعوىوجهت إليه عن أدائها دون أن يكون لذلك أي أ
 القضائية  اإلنابة - 6

 أن تستفيد هيئةيجوز متى كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الجزائري، 
لة التي ثبات الموجودة خارج الدو للحصول على أدلة اإل ،بة القضائية الدوليةناالتحكيم من اإل

نابة الدولة التي يطلب منها تنفيذ اإل مرتبطة معمتى كانت هذه الدولة  ،يجري فيها التحكيم
بر ار التحكيم ال يملك سلطة الجلى كون قر ، وبالنظر إية في هذا الشأنلالقضائية باتفاقية دو 

أي أن المحكمة التحكيمية  .لكلى القضاء للتأشير على ذمر إنه ال حرج من رفع األإف
تستعين بالقضاء المتواجد به مقرها اللتماس طلب مساعدة تنفيذ إنابة دولية من الخارج 

 مقر التحكيم . افتصدر اإلنابة باسم قضاء الدولة المتواجد به
ن تقديم طلب فإ) ق إ م إ ( من  1047إلى نص المادة خير وبالرجوع وفي األ

طراف معا من المحكمة التحكيمية بأعضائها أو من طرف األ التدخل من القضاء يكون سواء
 طرف المستعجل بعد ترخيص هذه األخيرة . الن و متفاق مع المحكمة التحكيمية أد اإلبع

 جراءات طلب المساعدة في تحصيل األدلة إثالثا : 
بموجب عريضة " بل المشرع اكتفى بالقول، ما يحدد ذلك  1047المادة ال يوجد في 

ن القاضي عتقد أأ، و في هذا الشأن قانون بلد القاضي "ويطبق أمام القاضي المختص 
و سالمة الطلب الذي من المرفوع إليه ال يبحث صحة أفصله في الطلب  الجزائري عند

مره للتنفيذ دون نما يصدر أ، وا  يم قد ناقشت حيثياته مع الخصوممحكمة التحك أن المفروض
                                                           

134
لتحكيم تصالحيا أي متى االحتكام الى قواعد العدل واالنصاف وليس الى يرى عبد هللا السوفاني أنه يجوز االثبات باليمين المتممة متى لم يكن ا - 

 .1226 فحة، ص المرجع السابقالقانون . 
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ثر ما يحققه األمر على ذيل عريضة باعتباره األك ذا، وهوال مواجهة  من الخصم مناقشة
وامر على ذيل العرائض تعد سندات تنفيذية طبقا للمادة ن أن األفضال ع، تسريعا لإلجراءات

 ومنه يجوز الجبر على تنفيذها . ) ق إ م إ ( من  600
جباره على تقديم نه ال يجوز للمحكم إإما الغير فأ، النزاع  طرافأهذا فيما يخص 

ألثر النسبي قاعدة اتطبيقا لكونه يعد غريبا عن الخصومة ، و مستند تحت يده أدليل معين 
لى القضاء مباشرة لطلب المستند من تحت يده بطريق دعوى يمكن اللجوء إ بل  في العقود،

، وهناك إمكانية لوقف الخصومة التحكيمية يهاف  -في التحكيم -دخال الخصم مع إعادية 
لة عارضة تخرج عن مسأ أنها على اعتبارلى حين الفصل في الدعوى من طرف المحكم إ

 .  ختصاصهاإ

  الفرع الثاني  
  أو األولية المسائل العارضة في القضاءتدخل 

التحكيم ائل تخرج عن والية هيئة مسالتجارية الدولية قد يعترض الخصومة التحكيمية 
ما ألن إتفاق التحكيم ال يشملهاصال، إما ألنها غير قابلة للتحكيم أ فيها  لكن الفصل ،وا 

جراءات لحين الفصل في هذه الحالة يجب وقف السير في اإل وفي، إلصدار الحكم  ريضرو 
 من المحكمة المختصة . -و العارضة التي يطلق عليها المسائل األولية أ -هذه المسائل 

    صراحةمن ) ق إ م إ ( الى المسائل العارضة  1047المادة المشرع في ولم يشر 
عبارة " تثبيت االجراءات أو الواردة في  -إال انه يمكن إدراجها ضمن الحاالت االخرى 

        من  1021المادة  عكسعلى وهذا  .التي يمكن للقاضي التدخل فيها  –حاالت اخرى" 
 ويفهم من هذا، التي أشارت صراحة الى ذلك ، 135الداخلي المتعلقة بالتحكيم) ق إ م إ ( 

ذا حصل ، أو إورقة ما قدمت بالدعوى التحكيمية متى تم الطعن بالتزوير فينه النص أ
                                                           

135
 من سبب طرأ إذا إال ردهم يجوز وال فيها شرعوا إذا المهمة عن التخلي للمحكمين يجوز ال: "  على أنه(  إ م إ ق)  من 1021 المادة نصت - 

 المختصة القضائية الجهة إلى األطراف المحكمون يحيل جنائي عارض حصل إذا أو ورقة في مدنيا بالتزوير طعن إذا أو ، تعيينهم بعد الرد أسباب

مثيل لهذا النص فيما يخص التحكيم التجاري الدولي و يا حبذا لو أدرج يوجد " ال العارضة المسألة في الحكم تاريخ من التحكيم أجل سريان ويستأنف

 .نص المشرع مثل هذا ال
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يتم ل يجوز للمحكمين التخلي والتنحي عن أداء مهمتهم التي شرعوا في القيام ،عارض جنائي
 .إلى القضاءطراف إحالة األ

فإنه  ،جراءاتهاعارضة لها هذا األثر على الخصومة التحكيمية وا  ل الولما كانت المسائ
 .شروط تدخل القاضي للفصل فيها و، عنها المترتبةثار وجب تحديد مفهومها واأل

 ثار المترتبة عنهاالمسائل العارضة واآلتعريف   أوال:
نها تلك بأوالقضائي صطالح القانوني ولية في اإلأو األتعرف المسائل العارضة 

الجهة  فالخصومة القضائية بعدم الفصل فيها من طر  تعطيللى ئل التي تؤدي إمساال
ذا فإ ،رجاءوتتوجه فقط صوب طلب اإلها فيبحيث تمتنع عن البت ، القضائية ناظرة الدعوى

 ذلك. بحكمت  ،لةمن أدوبما يقدمه الخصوم  لى نص القانونستناد إاقتنعت به باإل
ية من بسبب المسألة األول136ة ووقفهايفي القضرجاء الفصل إ المشرع اعتبرولقد 

لة أفالمس .137من السير على حالتها بصفة مؤقتة العوارض التي قد تواجه الخصومة فتمنعها
لى كون بالنظر إي صلعلى الفصل في الطلب األوسابقا وليا أيكون الفصل فيها  العارضة

رجاء الفصل إلى يؤدي إ ثارتهاإو ، يجاباإو أصلية سلبا ثر في الدعوى األالحكم فيها له األ
قد  ،خرألة أحتى يتم الفصل في مس مام الجهة القضائية المختصة،أفي الخصومة المرفوعة 

ويتوقف عليها الفصل في الخصومة القضائية ، دارية و إأتكون موضوع معالجة قضائية 
 .رجاء والوقف محل طلب اإل

لة ألى حين البت في المسإعتبر الحكم الصادر بوقف الفصل في موضوع الدعوى وي
ال بعد حسم المسألة إ، لتهفي الموضوع بحا الفصلولية حكما قطعيا مقررا عدم صالحية األ

                                                           
136
 213دارية نجد أن وقف الخصومة يكون بإرجاء الفصل فيها أو شطبها وهو ما نصت عليه المادة جراءات المدنية واإللى قانون اإلإ بالرجوع - 

مة تحكم بالقول " توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول " ، وعلى ذلك في حال وجود المسألة األولية واالستجابة لها من المحك

لتا هذه االخيرة في منطوقها بإرجاء الفصل فيها إلى حين الفصل في المسألة األولية وهو األفضل وليس بوقف الخصومة، وإن كان يجوز ذلك في ك

 الحالتين على اعتبار أن االثر المتولد عنهما واحد .
137
 ،وق ، جامعة بسكرة ، العدد الثامنمجلة الفكر ، كلية الحق،  " 09-08عوارض الخصومة في ظل القانون " بركات محمد ، مقال بعنوان  - 

  .50 فحةص

www.univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/.../9.pdf- 
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تفاق إما بسبب عدم شمولها إ، ولية عن والية المحكم لة األأوعادة ما تخرج المس .138وليةاأل
ال يجوز مسائل ما بسبب طبيعتها الذاتية حيث هناك ا  و ، تفاقأو تجاوزها هذا اإلالتحكيم 

 وأكمسائل األحوال الشخصية غير المالية أو المسائل الجنائية ، الفصل فيها بطرق التحكيم
 .139من  ) ق إ م إ ( 1006كما تنص عليه المادة  المسائل المتعلقة بالنظام العام عموما

) ق إ م إ ( لم يشر إلى الوقف أو 1021و ما يالحظ أن المشرع الجزائري في المادة 
نما أشار فقط إلى استئناف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسألة  رجاء،اإل وا 

 العارضة إال أنه يفهم منه ضمنيا ذلك. و في هذا تطبيق ألحكام المسألة العارضة والتي
و ما يليها من ) ق إ م إ (.  213تتطلب إرجاء الفصل ومنه وقف الخصومة طبقا للمادة 

في ورقة وحصول  صر المسائل العارضة في الطعن بالتزوير مدنياحالمشرع ن يالحظ أكما 
 .140ومتنوعة ر كثيرةان تثحين أن المسائل العارضة التي يمكن أي ، فعارض جنائي

 مام المحكمة المختصة وكيفية الفصل فيها لة األولية أـأدعوى المس : ثانيا
ولية الحرية مسألة األعدم قبول الدفع بالو تقرير قبول أالتحكيم في  هيئةلما كان ل

الحكم في حالة مصير لى التساؤل عن إ يدعواألمر  فإن هذا، الكاملة وفق سلطتها التقديرية 
، ومن هذا من جهةتها لجديواستمرت في الفصل دون مراعاة ، خاطئا لهاما إذا كان تقديرها 

لمسألة بدعوى أن ا ،ير أمامه عدم اختصاصهكون موقف القاضي إذا أث  كيف يأخرى جهة 
في  ومنهتفاق التحكيمي، طار اإلتدخل في إإنما  المعروضة عليه التعد مسألة أولية و

 التحكيم ؟ هيئةختصاص إ

                                                           
138
 . 56 فحة، الطبعة االولى ،  منشأة المعارف ،  االسكندرية  ، ص  التحكيم في قوانين البالد العربيةأحمد أبو الوفاء ،  - 
139
 على أن :" ال يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة االشخاص وأهليتهم ." ( إ م إ ق) من  2/ 1006تنص المادة  - 
140
 .132، 131 ، صفحةالمرجع السابقعامر فتحي البطاينة ،  - 

 وما يليها . 89، صفحة  المرجع السابقحدادن الطاهر ،  -    

عة من األمثلة على المسائل العارضة منها إلزام أحد األطراف بتقديم مستند جوهري ، وكذا اجبار الشاهد وما الحظته أن حدادن الطاهر عدد مجمو

لة أفالمس جاء الفصل للقضية ووقف الخصومة .على الحضور ..الخ إال أنني اعتقد أن هذه المسائل ال تدخل ضمن المسائل األولية والتي تتطلب إر

األمر وإنما ، ختصاص الموضوعي لمحكمة التحكيم ، أي أن األمر ال يتعلق بتحصيل دليل بمساعدة القضاء اإل ولية كما تم تعريفها تخرج عناأل

باتفاق التحكيم   لى طبيعته أو بالنظر لعدم شمولهإختصاصها ، بالنظر إرتأت الهيئة خروجه عن إاع وموضوع محل خالف بين األطراف يتعلق بنز

لى إبل تحيلها ، مسألة المطروحة عليها ، فتوقف الفصل في الدعوى األصلية من دون أن تتخذ أي إجراء بشأن ال كونه غير جائز فيه التحكيم مثال

ختصاص األصيل ، والذي بعد أن يفصل في القضية والمسألة  إجراءا وموضوعا تعاود المحكمة التحكيمية السير في القاضي الوطني صاحب اإل

 .فصل فيه حجة على الهيئة واألطرافعلى ما توصل إليه القاضي الوطني ، إذ يكون عندئذ حكمه فيما  اإلجراءات والفصل في النزاع بناء
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لمسألة في تقدير الدفع با ئخط  التي ت  هيئة التحكيم أعتقد أن بالنسبة للتساؤل األول ف
 هابالفصل فيها صاختصا ن توقفه بحجة سواءوتستمر في نظر النزاع دون أ ،المثار أمامها

رجاء اإللزومها للفصل في النزاع ، وجب عليها تسبيب رفضها تها وعدم أو تقديرها عدم جدي
سبب م ت  ــــن لفإ .ذا تم الطعن فيه بالبطالن ا لرقابة القضاء على حكمها فيما إتمكين، والوقف 
 .) ق إ م إ ( ن ــــم 1056حتما معرضا للبطالن طبقا للمادة  يكونحكمها 
المحكمة أن األسباب المستندة إليها لرفض الدفع  ، و ارتأتإذا أوردت التسبيب  أما 

  إرجاء الفصل لحين الفصل في المسألة األوليةهيئة التحكيم غير مؤسسة ، وأنه كان على 
هو غير بما  فصل قدندئذ معرضا للبطالن لكون المحكم يكون ع ن الحكم التحكيميفإ

 .طبقا لنفس المادة به  مختص
ذا أو  ل في لى حين الفصجراءات و أرجأت الفصل في النزاع إالتحكيم اإل هيئةوقفت ا 

من يهمه ل ويكون ،، فإنها حتما تحيل األطراف أمام المحكمة المختصة ولية المسألة األ
ختصاص توزيع اإلمع مراعاة  القاضي المختصمام التعجيل وله المصلحة أن يرفع دعواه أ

ام قاضي معلق بدعوى مدنية أو أمام النيابة العامة ) شكوى ( أو أاإلداري إن كان األمر يت
 مر يتعلق بفعل جنائي .دعاء مدني ( إن كان األالتحقيق ) إ
ميز بين ما إذا كان األمر مطروح قضاء الوطني ن  مام اللفصل في المسألة األولية أول

 و جزائية :كقضية مدنية أ

المحكمة مام أ الدعوىبعد أن يتم رفع  :دني مام القاضي المطرح المسألة األولية أ -1
ن القاضي فإ(  اجتماعي  تجاري ، مدني،سرة، شؤون أ) عقاريالقسم المدني المختصب

عدم  مامهثير أأذا فيما إمر قد يختلف ، إال أن األوفق القواعد المقررة بهذا الشأنيفصل فيها 
حالة يها عن إهيئة التحكيم بتخلن وأصحيح، تحكيم تفاق ختصاصه لوجود إإ ختصاصها وا 

ذا ختصاصه إم إنا هل القاضي يحكم بعدفه، الصواب قد جانبتلة على القضاء تكون المسأ
 لة ؟ يرفض الدفع ويواصل الفصل في المسأنه أن المسألة ال تستوجب تدخله أم أ رأىما 
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هيئة التحكيم عدم ختصاصه متى قررت ن ال يحكم بعدم إأالقاضي  على نبغيي
جراءات التحكيم ويفقده يعطل إ الذيمام عدم االختصاص السلبي أال كنا وا   ،اختصاصها

إال التأسيس على أن األمر يتعلق  ختصاصرفض الدفع بعدم اإللهنا يكفي  ، بليتهفعال
ختار القضاء للفصل في مسألة إ خير، وهذا األختارت التحكيمطراف التي إرادة األبتنفيذ إ
أن فيكون وك ،لعدم جواز ذلكتفاق بشأنها باطل ن اإلو أأف طراتفاق األنها تخرج عن إيرى أ

 . لى القضاءاتفقوا على اللجوء إ من البداية قد األطراف
بعد  -ل الطرف الخاسر للدعوى حم  ن ت  أفيما بعد لهيئة التحكيم نه ال ضير أعلى 

 .التعويض عن التأخير في الفصل في النزاع  -حقيته فيما يدعيه أعدم ثبوت 
المدني في  دعاءاإلو أن يتم تقديم الشكوى أبعد   :مام القضاء الجزائيألة أالمس طرح -2

الفصل فيه كونه يخرج عن  نها تشكل فعال جنائيا وال يمكنهاأالتحكيم  ةمحكمت فيها أواقعة ر 
مام القاضي أختصاص من عدمه لة عدم اإلأثارة مسإحوال ي حال من األأال يمكن ب، واليتها

وال تقديره بل يؤول تحقيقه  التحكيمال تملك هيئة  بجريمة مر متعلقالجزائي كون األ
 ختصاص فيه حصرا للقضاء . اإل

دلة في تحصيل األ لتحكيمية سواءستعراض دور القاضي في مساعدة الهيئة اوبعد إ
لحل  اضروري امر أوالعارضة والتي يشكل الفصل فيها  ةفصل في المسائل األوليو الأوتحقيقها 
لى قف فقط على هذا الدور بل يتعداه إمر ال يتو ن األأنقول  ، فإننامامهاألمطروح النزاع ا

 . خرى نوجزها في المطلب المواليأمساهمات 

 المطلب الثالث
 التحكيمية في مساعدة الهيئةالقضائي تدخل خرى للاألالت امجبعض ال
ي تفعيل ف ومساهمتهمن مجال تدخل القاضي ) ق إ م إ ( من  1048لم تحد المادة 

ذا اقتضت " إأمامه كلما اقتضت المناسبة ذلك  امر مفتوح، بل تركت األجراءات التحكيمإ
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وهذا  خرى جاز لمن ..."و حاالت أالسلطة القضائية في تقديم ...أحالة الضرورة مساعدة 
 .141كما عبر عنه البعضالمظلة (  –رطمعنى ) شل ويشيريعد توسيعا مفيدا لتدخل القاضي 

على سبيل القضاء مساعدته للتحكيم  مجاالت األخرى التي يقدم فيهاللوتوضيحا 
تعاب المحكمين ودوره ، وتحديد أجل التحكيمسنتطرق إلى دوره في تمديد أالمثال ال الحصر 

دخالها تحت المعنى وهي الحاالت التي يمكن إير وتصحيح الحكم التحكيمي في تفس
 . خرى (لمقصود من تعبير المشرع ) حاالت أا

 ولالفرع األ 
 الدولي في تمديد مهلة التحكيم القضاءتدخل 

فالداعي للجوء  ،هاء المحكمين مهمتهم أهمية بالغةيكتسي تحديد أجل معين إلن
 ربح الجهد والمصاريف والوقتلى رغبتهم في ، يرجع إمنازعاتهماألطراف إلى التحكيم لحل 

، على أنه قد تقوم بعض ة والتأجيلي وجه محاوالت المماطلن هذا التحديد يسد الباب فكما أ
مر األ ،جل المحدد لهايم الفصل في النزاع في األسباب التي ال يمكن خاللها لهيئة التحكاأل

 .ة التحكيم إلصدار الحكم التحكيميالذي يستدعي في ظل شروط معينة تمديد مهل
 الدولي جال الفصل في النزاع التحكيمي آ : والأ

حكام المشتركة ما بين الواردة ضمن األ) ق إ م إ ( من  1018 بالرجوع الى المادة
نهاء المحكمين لمهمتهم يحتمل إجل أن أيتضح  142التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الدولي

 : التالية 143اآلجالحد أن يكون في أ
 .تفاق التحكيم طراف المحتكمين في إفي المدة المتفق عليها بين األ -

                                                           
141

- Gaillard Emmanuel et Lalive Pierre , le nouveau droit du l’arbitrage international en suisse , journal du 

droit international , OP . CIT. P 942 " il s’agit là d’un utile élargissement, d’une sorte de ( clause –parapluie) 

permettant d’obtenir par exemple l’extension des délais fixés à la mission du tribunal arbitral"   .  
142
، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام  تفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجل إلنهائهإنه :" :" يكون أعلى  ( إ م إ قمن )  1018تنص المادة  - 

وفي  مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ اخطار محكمة التحكيم ، غير أنه يمكن تمديد هذا األجل بموافقة األطراف

 ."كمة المختصة حالة عدم الموافقة عليه يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم وفي غياب ذلك يتم من طرف رئيس المح
143
 .75ص  ،السابقالمرجع ، مال يدرآ - 
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و من أ -و المحكمة األطراف أ –من تاريخ تعيين المحكمين  شهر تبدأربعة أأفي مدة  -
وذلك في حالة عدم االتفاق على مدة معينة بين ، خطار محكمة التحكيم بالنزاعتاريخ إ

 .طراف األ
في حالة ما  144لالئحة مركز تحكيم دائممدة التمديد وفقا  ليهاشهر مضاف إأأربعة مدة  -
 على التمديد . والم يتفق ليه وكان األطرافحتكام إتم اإل إذا
ذا لم ، إلممنوحة من رئيس المحكمة المختصةليها مدة التمديد امدة أربعة أشهر مضاف إ -

 .لالئحة مركز التحكيمتفاق األطراف وال وفقا يتم التمديد ال بإ
ي النزاع من التحكيم ليس لها الحق في تمديد مهلة الفصل ف هيئةن أما يالحظ هنا 

، وهو ما يعتبره البعض المقررة خالل المواعيد في النزاعصدار الحكم ها إتلقاء نفسها وعلي
    طراف تنقصهم الخبرة والعلم الكافي بالوقت الذي يستغرقه على اعتبار أن األ ا،معيب اأمر 

تملك جرائية لهيئة التحكيم باعتبارها ترك مسألة تنظيم المواعيد اإلفضل األ وأنه من ،النزاع
تفاق دم اإلــيق على خصومة التحكيم عند عجراءات الواجبة التطبختيار اإلي إالحرية التامة ف
من  ان ذلك يشكل تجاوز بدعوى أفي التشريع الجزائري  و ما ال نراهــوه .145بين األطراف

طراف فإن لم ن يكون باتفاق األ، وأن تمديد الميعاد يجب أليهاالهيئة لحدود المهمة الموكلة إ
 . القضاء  الليس لهم إفيتفقوا 

 الدوليجل التحكيم في تمديد أ القضاءتدخل  حاالت : ثانيا
كنة التدخل عطى م  نجد أن المشرع أمن ) ق إ م إ (  1018باستقراء نص المادة 

ل األجل الذي حدده القانون صدار الحكم خالتمديد مهلة التحكيم متى لم يتم إ للقاضي ألجل
 نها تنقضي مباشرة بنهايةالتحكيمية األصل فيها أ تجراءا، فاإلطرافاألو المتفق عليه بين أ

                                                           
144
منه على أنه :" تصدر محكمة التحكيم حكم التحكيم النهائي خالل ستة  24ين تنص المادة ألغرفة التجارية الدولية  بباريس كنظام التحكيم  ل - 

من  18من المادة  3ف على وثيقة المهمة أو في حالة تطبيق الفقرة أشهر . وتسري هذه المدة اعتبارا من تاريخ آخر توقيع لمحكمة التحكيم أو لألطرا

يجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة المذكورة بناء على طلب  تاريخ إخطار محكمة التحكيم من قبل األمانة العامة باعتماد هيئة التحكيم لوثيقة المهمة.

  .ريا." معلّل من محكمة التحكيم، أو من تلقاء نفسها، إذا رأت ذلك ضرو

-http://bit.escwa.org.lb/Uploaded-Files/Workshops/Oman-September2011/Agreements-O0911/System-

Arbitration-International-Chamber-of-Commer.aspx 
145
 .2001 ،02طبعة  القاهرة، العربية،دار النهضة  ،التحكيمميعاد  العال،بو أبو العال علي أالنمر  - 
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نه قد يستعصي على المحكمين فض الدعوى ، إال أالمهلة المحددة للفصل في النزاع
 موقفين : يترتب عنهلهم ، األمر الذي كيمية في اآلجال الممنوحة التح
ألجل المحدد بنهاية التحكيم بعد عدم الوصول إلى حل في ا طراف قد يرتضواأن األ األول -

 .لى القضاء للفصل في النزاعولمن له المصلحة عندئذ اللجوء إ،تجراءافيتفقوا على إنهاء اإل
تمديده  بل قد يتفقون على، جلهأبعد فوات نهاء التحكيم طراف على إن ال يتفق األأ الثاني -

التمديد المتفق  جلأنهاء النزاع في ، وما على الهيئة التحكيمية إال إطرافرادة األفهنا تحترم إ
 أشهر المحددة من المشرع 04حترام مهلة ودون إ، لى القضاء للتمديدعليه دون الرجوع إ

 و من طرفأتفاق يجوز تقديم طلب التمديد من طرف هيئة التحكيم ذا لم يتم اإلنه إأعلى 
    من 1048ه المادة لى القضاء وفق ما تنص عليإ ،التحكيميةتفاق مع الهيئة طراف باإلاأل

 نها لن تنتهي في وقتهاأنتهاء الخصومة متى تبين ن يقدم قبل إأالطلب وجب و  .) ق إ م إ (
 نتهت .ال يملك إحياء خصومة تحكيمية قد افالقضاء 

وجود بعض التناقض هو  1048 -1018بخصوص المادتين ن نالحظه أوما يمكن 
أطراف الخصومة  تجعل هذا الطلب من حق 1018مادة من حيث كيفيات طلب التمديد فال

خير فإن أحكام هذا األ، موا نظام تحكيمي ماانوا قد حكَ لم يتفقوا وك ، فإنعلى ذلكن اتفقوا إ
، فلصاحب المصلحة أو لمن يهمه التعجيل هذا النظاميوجد مثل ن لم فإ .هي التي تطبق

راف التحكيم ثم لألط هيئة لوالتعطي الحق أ 1048حين أن المادة ي ف .اللجوء إلى القضاء
 هيئةتفاق بعد الترخيص له من الهمه التعجيل في حال عدم اإل، ثم لمن يمعهاباإلتفاق 
 .التحكيمية 
لى حق الهيئة ال تشير إ) ق إ م إ ( 1018أن المادة الظاهري مكمن التناقض ن إ
التي تكفل لها ) ق إ م إ ( 1048وال لدورها في طلب التمديد على عكس المادة  التحكيمية
رض عليه طلب ما ع   اذإلى التساؤل عن موقف القاضي إ وهو ما يدعو، بالكلية هذا الحق
 ؟التحكيميةدون ترخيص من الهيئة طراف أو من أحد األمن الهيئة التحكيمية مباشرة التدخل 
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ما بين التحكيم حكام المشتركة وارد ضمن األ 1018نص المادة  يمكن القول أن
فتتعلق فقط  1048ما المادة ، أفي كلتا الحالتينيصدق تطبيقها  ي، أالداخلي والدولي
تتناقض  الي وه ،الداخليعلى التحكيم حكامها الدولي وال يمكن تطبيق أ ير بالتحكيم التجا

وسعت فقط في مجال التحكيم الدولي األطراف التي يمكن  إذ، سوى ظاهريا مع المادة األولى
 . وأدخلت الهيئة التحكيمية  لها إخطار القاضي

        من  1048لى القاضي المختص في المادة أشار إ المشرع ،ال عن ذلكوفض
 فكيف الحل؟ ) ق إ م إ ( 1018شار الى رئيس المحكمة في المادة حين أي ف، ) ق إ م إ (

ى غاية ــــــمله بدءا من تشكيل هيئة التحكيم إللما كان الحفاظ على فعالية التحكيم وتكا
رئيس المحكمة هو المختص والمتدخل في تقديم يد  يكون ينأ ،مياألمر بتنفيذ الحكم التحكي

 يعد هو المختص أيضا بالتمديد.، فإنه غلب الحاالتهيئة التحكيمية في أالمساعدة الالزم لل
 الدوليثالثا: سلطات رئيس المحكمة في منح التمديد لمهلة التحكيم 

ترخيص بالتمديد وفق ما و عدم منح الفي منح أالتقديرية السلطة له رئيس المحكمة 
 أليوهذا منعا ، صدار الحكم التحكيميإ في التأخيرلى لتي أدت إمن الظروف ايتبين له 

وجب عليه  قيده المشرع بمدة معينةلم ي  و  طراف .أو من أحد األ التحكيميةتعسف من الهيئة 
تقييم بجل وذلك لسلطة التقديرية في تحديد هذا األبل ترك له ا، مر بالتمديدعند األ احترامها

 . جراءات وما تبقى منها ما تم من إ
، يرى رئيس المحكمة تجاوزه يجب علىال جل الذي وفي عدم التحديد ألقصى األ
ي خصومة التحكيم ـــنه يشكل تدخل سافر من القضاء فالبعض أن هذا فيه عيب من حيث أ

شأنه شأن  146ألي طعن مره هذا قابالأن يمدد التحكيم ألجل طويل دون أن يكون أ هيمكن إذ  
حبذا لو أن المشرع حدد أقصى الميعاد . وبالتالي وامر الصادرة على هذا المستوى جميع األ

                                                           
146
  140 فحة، ص المرجع السابقطاينة ،  حي البعامر فت - 
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يقا لألمن القضائي المنشود من وهذا تحق، يمكن لرئيس المحكمة تجاوزهال ي ضافي الذاإل
 طراف المحتكمين في لجوئهم لطلب المساعدة من القضاء .األ

في حالة ما اذا انتهت مدة ضافي دام الحظر على التمديد اإلوبانع ،ومن جانب آخر
فإنه ال التمديد المحددة من الرئيس دون توصل الهيئة التحكيمية إلى الفصل في النزاع ، 

ن تظهر كأ، اءات متى تبين له عدم جدوى ذلك جر اإل بإنهاءمر ما األضير لرئيس المحكمة إ
  و طريق التحكيم أمرا مستحيال أعن  اعله مالبسات وظروف تجعل من الفصل في النز 

ما األمر بمنح أجل إصعبا   ضافي اذا تبين له ضرورة ذلك.، وا 
الحق في اللجوء إلى  لألطرافجراءات يكون اإل بإنهاءفيها  يأمرالتي وفي الحالة 
مكانية ار جدل فقهي من حيث مدى إوفي هذا ث، صال للفصل في النزاع القضاء المختص أ

 جل ؟لى القضاء مباشرة بعد نهاية األإ ين اللجوءي من الطرفأ
ء إلى القضاء مقصور على حالة لتجامن الطرفين في اإل ي  فالبعض يرى أن حق َأ

 ن هذا الحقحين يرى البعض اآلخر أي ف .جراءاتاإل بإنهاءمر رئيس المحكمة صدور أ
تمرار في سخر على اإلاآل خصممضمون بمجرد نهاية التحكيم على أساس أن إرغام ال

العقدي ساس يناقض األ ،أو بعد نهاية األجل المحدد ،أمر التمديد صدورالتحكيم بعد 
  .تحكيمللختياري والطابع اإل

ة المدة المحددة لى القضاء بعد نهاييجوز ألي من الطرفين اللجوء إوفي كل األحوال 
 : ن كانت محددة وهذاإلنهاء التحكيم إ

 .لى القضاء جراءات واللجوء إنهاء اإللى إتفاق بين األطراف عن تم اإلإ -
مام القضاء على اإلنهاء فإن لجوء أحدهم مباشرة إلى رفع دعوى أ طراففإن لم يتفق األ -

حكام المتعلقة بقاعدة عدم قاضي تطبيق األ، وللمقبول للفصل في النزاع يكون لجوءا غير  
قاضي اليم في نظر ، فخصومة التحكمن حيث وجود خصومة تحكيمية قائمة ختصاصاإل

. وعلى عالهمن طرف القضاء على الوجه المبين أمكانية التمديد تعد مازالت قائمة بوجود إ
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جراءات بعدم محكمة اإلنهى رئيس الإذا أال قضاء إمن الطرفين اللجوء لل أليذلك ال يجوز 
 .أي إال بعد استنفاذ هذا االجراء التدخلي  ،ضافيو اإلصلي أالتمديد األ

 .ستحالتهو إستمرار في التحكيم أعدم جدوى اإل خرم ألي سبب آت محكمة التحكيإن رأ -
نتطرق في لتحكيم القضاء في تمديد مهلة االتي يقدمها مساعدة حالة ال وبعد بحث

 عزل المحكم واستبداله.خرى لتدخله وهي حالة الفرع الموالي إلى حالة أ

 الفرع الثاني
 وعزلهالمحكم  ةتنحيفي  القضاءتدخل 

طراف فليس في النزاع بعد تعيينه من أحد األ متى قبل المحكم مباشرة مهمته للفصل
عنها لمانع قد يطرأ  التنحيإال أنه يجوز له  .متناع عن مباشرة مهامهعامة اإل له كقاعدة

و ينه بعد تعيينه أتبَ يوجد سبب جدي يَ أو أن ، ل قيامه بمهمته عسيرة أو مستحيلةيجع ،عليه
تفاق في النزاع الذي تحدد في إلفصل سحب سلطة اللخصوم كما يمكن  ،يطرأ بعد ذلك

 لى نهايتها.اليه إبحيث ال يواصل المحكم المهمة المسندة ، المحكمين أوالتحكيم من المحكم 
 ستقالته تنحي المحكم أو إفـــــــــي  : والأ

تزام الطبيعي لن اإلإال أ، له رادية المحكم لمهمته يعد من المسائل اإلأو ترك  يتنح
ب غير جدي متى تبين له أن السب، كما أن له عدم التنحي واألخالقي يستوجب عليه ذلك 

 .147ولم يتم رفع طلب بالرد
ر مو ، وهو يعد من األستقالة المحكم عن نظر النزاع اوالتنحي بمفهوم القانون يعني  

ق المماطلة والتسويف جراء كوسيلة جديدة تحق. وقد أصبح حديثا يستخدم هذا اإلغير المحبذة
 .  148غير مكتملةهيئة التحكيم ذ يجعل ذلك من ، إفي الفصل في القضية
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 . 219-218 فحة، ص المرجع السابقمحمود سمير الشرقاوي ،  - 
148
، مجلة  "خر مبتكرات التسويف والمماطلة في التحكيم استقالة المحكم هل المحكمة المبتورة هي الحلآمقال بعنوان : ، عبد الحميد االحدب  - 

 وما يليها . 23 فحةص،  2010ة الثانية ، جانفي التحكيم ، العدد الخامس  السن
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مر على التحكيم وقصر األ ،هميتهعلى الرغم من أحكامه المشرع الجزائري لم ينظم أ
ما في التحكيم التجاري الدولي أ) ق إ م إ ( ، من   1009-1024داخلي فقط في المادة ال

من  1041والمنصوص عليها في المادة قة به بتلك المتعلقة بالتعيين لفقرن المسائل المتع
ذا البديل نص على كيفية تعيين البديل للمحكم دون بيان متى يأخذ به هنأي أ ،نفس القانون

يطرح  الذي مر، وهو األالدولية على الخصومة التحكيمية لهستقالة االثر التنحي و وما أ
 فعال بخصوصه ؟ التساؤل

على أن التحكيم نص  149منه 1024/2في المادة جراءات المدنية واإلدارية قانون اإل
انع ل محصو  وأو تنحيه  ،د المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبررحينتهي في حالة وفاة أ

في حالة غياب هذا التحديد أنه ، و استبدالهعلى و باقي المحكمين أطراف أو إذا اتفق األ،له 
 .( من ) ق إ م إ 1009حكام المادة تطبق أ

حكام العادية محكم في التحكيم الداخلي تطبق األلة تنحي الأي أن ما تعلق بمسأ
ين ماهية التنحي والعزل بن المشرع في التحكيم التجاري الدولي لم ي  ال أ، إالمتعلقة بالتعيين

األطراف أين بديل في حالة الصعوبة من طرف التعيين للونص فقط على كيفية  ،ثارهماوآ
 .لى القضاءتم اللجوء إي

ثار المترتبة فيما يخص اآل 1024م المادة حكاال مانع من تطبيق أ في هذه الحالة
ومنه ، 150ليه التشريعات المقارنة بهذا الخصوصوهذا لتوافقه مع ما توصلت إ ،لتنحيعن ا

تشكيل المحكمة عادة جب إوو ، أن تنتهي الخصومة التحكيمية بمجرد تنحي المحكم األصلف
                                                           

149
 نه :" ينتهي التحكيم : أ( على  إ م إ قمن )  1024تنص المادة  - 

ستبداله من قبل إطراف على و اذا اتفق األأول مانع له مالم يوجد شرط مخالف و حصأو تنحيته أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أالمحكمين بوفاة أحد  -

         عاله أ 1009المادة كامحأقين وفي حالة غياب االتفاق تطبق حكمين الباالمحكم أو الم

 شهر .أربعة ألمدة فبانتهاء مدة ذا لم تشترط اإبانتهاء المدة المقررة للتحكيم ف -

 بفقد الشيء موضوع النزاع او انقضاء الدين المتنازع فيه. -

 ."طراف العقد أحد أبوفاة  -
150
" اذا تعذر اداء المهام يجوز للمحكمة انهاء المهام وتعين محكم بديل " . في القانون التونسي منه تنص على انه  19المادة  ردنيفي القانون األ - 

ل " . بإنهاء المهمة وتعين البدي مر المحكمةأ" تتنص على ان   20في القانون المصري المادة " تنحل هيئة التحكيم ".   أنه على تنص منه 20المادة 

من قانون المرافعات  1464" تنتهي والية المحكم ويعين البديل ". في القانون الفرنسي المادة منه تنص على أنه :  14اليونسترال المادة  قانون

 و برده . "أالمدنية " تنتهي الخصومة التحكيمية ما لم يتفق االطراف بخالف ذلك بامتناع المحكم 
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تفاق بين تى كان اإلستمرارها ممكن إنه ياالستثناء أو ، جراءات من بدايتهاعادة اإلا  و ، ملهابكا
ترك األمر في و و المتعدد في المحكم الفردي أ طرفهم سواء من استبدالهعلى األطراف 

 .لى المحكمين الباقين الحالة األخيرة إ
 عزل المحكم فـي  : ثانيا

ومنعه من نظر  لهيهما و كلمن أحد األطراف أ عزل المحكم في الحقيقة يشكل إقالة
الفصل  في النزاع  و المحكمين سلطةأ هذه الحالة سحب الخصوم منويقصد به في ه، النزاع

فهو  .ى نهايتهاـــلندة إليه إبحيث ال يواصل المهمة المس، تفاق التحكيمالذي تحدد في إ
وقيام شبهة الحيدة ، طراف د األإلى أح انحيازهعلى فكرة درء خطر بخالف الرد الذي يقوم 

 التحكيمبقواعد وقيم نظام خالال فاحشا خل إالذي ي   جزاء يسلط على المحكم فالعزل، في حقه
 . 151عالجيو جراء عقابي إكجاء  فهو

   و قضائياأ اتفاقياعزل المحكم قد يكون أن الدكتور سمير الشرقاوي على  ويرى

أو التعذ ر على  ،ختصة عند عدم إتفاق األطرافويكون قضائيا بتدخل الجهات القضائية الم
أو لم يباشرها أو أخَرها بما يؤثر على إجراءات التحكيم دون مبرر  ،المحكم القيام بمهمته

 . 152فهنا يجوز ألحد طرفي النزاع اللجوء إلى القضاء بغرض إنهاء مهمة المحكم وعزله
كرة العزل للمحكم مع فكرة ى فلالمشرع تطرق إدارية، في قانون اإلجراءات المدنية واإل

) ق إ م إ ( فيما من  1041خضعها لنفس القواعد وفق ما نصت عليه المادة تعيينه وأ
 .ختصاص والفصل في طلب العزليتعلق باإل

 ستبدال تصة والفصل في نظر طلب العزل واإلالمحكمة المخ  ثالثا:
ة في مجال التحكيم دارييتدخل القضاء وفق أحكام قانون اإلجراءات المدنية واإل

دية ولم طراف لألسباب التي يراها هو جعند عزل المحكم بطلب أحد األ ،دوليالتجاري ال
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 . 497 ةفح، ص المرجع السابقحسين السالمي ،  - 
152
 . 220 صفحة ، المرجع السابقمحمود سمير الشرقاوي ،  -  
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لقول بتدخل القضاء متى كان هناك إتفاق أي أنه ال مجال ل، يوافقه فيها الطرف اآلخر
 .تفاقهم بينهما حول ذلك بل يطبق إ

 بالعزل ينبغي أن يكون باإلجماع تفاقلى القول أن اإلبعض القوانين المقارنة إوتذهب 
رادة الطرفين األمر دائما مبني على إعلى أنها أبقت  ،3/  1018وهو ما أخذت به المادة 

ن ا حدده النظام التحكيمي المؤسسي إو وفق مأ، تفاق الحاصل بينهماحددوه في اإلووفق ما 
 ليه .حتكام إتم اإل

هي ن القواعد التي تطرقنا إليها فإ) ق إ م إ (  1041المادة  هوطبقا لما نصت علي
ستبدال المحكم فإن هذا األمر في حقيقته ما تعلق بفكرة إ ماأ نفسها التي تطبق بهذا الشأن،

عجزه بدنيا أو لوفاة أو اللقيام مانع قانوني كو ، أميا إلجراء العزل والتنحي والردثرا حتيعد أ
وبعد رفع المسألة وفق  ،رادي لألطرافتفاق اإلفالمحكمة في غياب اإل ،متهداء مهعقليا عن أ

آخرين مكان المحكم أو المحكمين  ينراءات السابقة تقوم بتعيين محكم أو محكمجواإلالقواعد 
 ن كانت قد بدأت . ام بالمهمة التحكيمية ومواصلتها إو المعزولين للقيالمتنحين أ

وال يؤثر تعيين ،جراء لقواعد المتعلقة بهذا اإللى افاالستبدال ما هو إال تعيين يخضع إ
و صدر من قرارات قبل هذا ت على ما تم من إجراءات أجراءاسير اإلأثناء للمحكم بديل 

  .ي حد ذاتهاالتعيين مادامت صحيحة ف

 الفرع الثالث
 تعاب المحكمينأفي تحديد  القضاءتدخل 

 وكيف تدفع و، مصاريف الإذا كان األصل أن هيئة التحكيم هي التي تقوم بتحديد 
ية وتعقيد عتبار جميع ظروف القضفإنها في تقدير ذلك تأخذ بعين اإل، من يلتزم بدفعها

ور فدتحديدها ،  القاضي فيالنزاع وصعوبته وقيمته، وهذا من دون أن يعني ذلك إبعاد دور 
اب األطراف على أتعتفاق بين اإللم يتم  فإذا .يجابي وفعالالمحكمة في هذا الشأن هو دور إ

مام المحكمة فإن قراراها يكون قابال للطعن به أ ها،ت هيئة التحكيم بتقدير وقامالمحكمين، 



 

90 

 

طبيعة  مراعاة غير أن عليها ، في هذا الخصوص  تقديريةسلطة  خيرة ذه األ، ولهالمختصة
عتبار النفقات التي يتكبدها المحكمون في السفر واألخذ بعين اإل، ي الدوليالتحكيم التجار 

ف على إخضاع ااألطر  كل ذلك ما لم يتفق ،أيضا هذا الشأنفي واألعراف التجارية 
 .153كنظام غرفة التجارة الدوليةمعين لنظام  اإلجراءات

 الفرع الرابع
 الدولي  الحكم التحكيمي فسير وتصحيحتفي  القضاءمساعدة 

ن على اعتبار أ ،البعص عن سبب إدراج هذه المسألة في هذا الفصل يتساءلقد 
الحكم التحكيمي لتأتي مرحلة  بصدوربتدائيا تنتهي ساعدة المحكمين إي مف القاضيمهمة 

 للقاضي هنا ؟  وليةأ بتدائيةكيف نقول بوجود مساعدة إ، فخرىأ
مقيد زمنيا لى كون البحث فيها هذه المسألة هنا يرجع أساسا إدراج في الحقيقة أن إ
نه قبل الكالم عن المرحلة أمي وقبل تنفيذه، أي صدار القرار التحكيبالفترة الفاصلة بين إ

ال غموض خطاء و ال أوال حكما تحكيميا لية لصدور الحكم التحكيمي ال بد أن يكون لدينا أالتا
 من خالل العمل على رفعمر الذي قد يتدخل فيه القاضي كمساعد لألطراف ، وهو األفيه

 التنفيذ دون مستفيد من الحكم منتمكين الومنه  ،التصحيح وأالتفسير بالغموض أو الخطأ 
 ؟  ه وضوابط هعن حدود يطرح التساؤلخطورة هذا التدخل لوبالنظر ،  شكالإ
 الدولي القرار التحكيمي تصاص هيئة التحكيم بتصحيح وتفسيرخوال :  إأ

تنتهي والية هيئة التحكيم على النزاع ضير للحكم التحكيمي الدولي عداد والتحبعد اإل
، وحالة التصحيح ائية وهي حالة التفسيرستثنإال في حاالت وال يكون لها الوالية من جديد، إ

 غفال بعض الطلبات .ا  و 
 الدوليي ـم التحكيمـــــــختصاص هيئة التحكيم بتفسير الحكإ - 1

ذلك لتحديد ما يتضمنه ، و بيان حقيقة المبهمإيضاح الغامض و  مقصود بالتفسير هوال
 ليس عن، و اته التي يتكون منهاناصر الحكم ذالحكم من تقدير عن طريق البحث في ع

 طريق البحث عن إرادة من أصدره . 
                                                           

153
 .97 فحة، ص المرجع السابقحدادن الطاهر ،  - 
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و يجب أن يكمن  يكون الحكم المراد تفسيره قطعيا أن و يشترط لقبول طلب التفسير
 يتطلب مما 154أن يحتمل هذا الغموض عدة معانياإلبهام في منطوق الحكم و غموض و ال

أو المساس لغائه أو إلتعديل الحكم طريقا  ن يكون ذلكالوقوف على المعنى الحقيقي دون أ
 .155بالحجية
ال تثير الخالف  سلطة القاضي في التفسير أو التصحيح للحكم القضائي كانتذا وا  

 نقسم الفقه في ذلكاقد حكام التحكيمية و األ ما يخص المحكم علىاألمر مختلف فيه في إال أن
 : 156لى ثالث اتجاهاتإ
ل انقضاء ميعاد ب  ولو قَ ، حكامهمن واليتهم تفسير أنكر على المحكميي ول :األ تجاه اإل  –أ 

ن وسبب ذلك أ ،اف مفاده دعوى التفسيرطر د بين األتفاق جديكان هناك إإذا  إال، التحكيم
تفاق التحكيمي وهو يستمد هذه الوالية من اإل، المحكم تستنفذ بمجرد صدور الحكم والية

 .اجديد اتفاقإلعادة الوالية وجب إ وبالتالي
ن يحترم في أعلى  حكامهلتفسير أ للمحكم  ترف بالوالية التحكيميةيع  تجاه الثاني :إل ا –ب 

 تفاق جديد .عقد إال وجب التفسير خالل ميعاد التحكيم وا   ذلك تقديم طلب
يعترف للمحكمين بالوالية التكميلية لتفسير أحكامهم بقيود زمنية تكرس  تجاه الثالث :اإل  -ج 
 .تحكيممة الوقت في خصومة اليق

ما يعتري بتفسير هيئة التحكيم خذ بأهلية يل التشريعات الدولية والمقارنة إلى األوتم
نص المادة خذ به المشرع وذلك في ، وهو نفس األمر الذي أالحكم التحكيمي من غموض

" يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد  :المتعلقة بالتحكيم الداخلي ) ق إ م إ ( من  1030

                                                           
154
 .185 فحةص ، السابقالمرجع  سليم،بشير  - 
155
 . 299 فحة.ص 1974، منشاة المعارف ، اإلسكندرية ، الطبعة الثانية . سنة  عقد التحكيم وإجراءاتهأبو الوفا أحمد ،  -  

156
 . 129 صفحة ،السابقالمرجع  سليم،بشير  - 
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غفاالت األخطاء المادية أو اإل و تصحيحمكن للمحكم تفسير الحكم أانه ي الفصل فيه ، غير
  ."التي تشوبه طبقا لألحكام الواردة في هذا القانون

ن أيمكن  الفرنسي فان التفسير من قانون االجراءات المدنية 1475طبقا للمادة و 
االجتماع هيئة ن تعذر على الأالحكم دون االقتصار علــــى المنطوق، و  ي جزء منأيشمل 
 .وتطبق عليه عندئذ قواعد تفسير الحكم القضائي ،157لى القاض المختصفيرجع إ

ن أيتبين ) ق إ م إ ( من  1030أما المشرع الجزائري فبالرجوع إلى نص المادة  
    خذا بالعبارة الواردة فيهاأ) ق إ م إ ( التفسير يكون وفق القواعد المنصوص عليها في 

حكام تلك المطبقة على تصحيح وتفسير األي أ، واردة في هذا القانون ()طبقا لألحكام ال
مع مراعاة خصوصية الحكم التحكيمي  إ(م  إق )من  287-285القضائية في المواد من 

 .  158عن الحكم القضائي

تفسير الحكم التحكيمي تختص به الهيئة التحكيمية  فانلى هذه المواد بالرجوع إ و
وهي تفصل  هما في عريضة مشتركةو من كلين أحد األطراف أها مالذي يرفع لالطلب  وفق

أي أنه ال بد من مراعاة مبدأ الوجاهية  ،و بعد صحة التكليف بالحضورأ همبعد سماع
التحكيم الذي يفسره  ، ويعد الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكمالفضاء مامدعوى العادية أـكال

 .حكامهوتسري عليه أ
                                                           

157
- Article 1475 du code civile français ":- La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche. 

- L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui 

l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont 

applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été 

compétente à défaut d'arbitrage." 
158
"  ان تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه من اختصاص الجهة القضائية التي  على أنه : ( إ م إ قمن )   285تنص المادة   - 

الجهة القضائية بعد  أصدرته ، ويقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من احد الخصوم او بعريضة من احد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم وتفصل

 ."سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحصور 

من نفس القانون :" يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولو بحيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به أن تصحح الخطأ  286وتنص المادة  -

 الحكم أمامها القيام بتصحيحه ، ويقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية المادي أو اإلغفال الذي يشوبه كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في 

ويمكن للنيابة العامة ، وفقا لألشكال المقررة في رفع الدعوى ،بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم 

خصوم أو بعد صحة تكليفهم مرفق العدالة ، وتفصل الجهة القضائية بعد سماع الإلى  ودتقديم هذا الطلب ال سيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي يع

  ورضبالح

يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح ، عندما يصبح الحكم 

 ."النقض  الطعن ببالتصحيح اال عن طريق كم القاضي المصحح حائزا لقوة الشيء به فال يمكن الطعن في الح

( على أنه : " يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية  أو تجاهل وجودها  ، غير أن تصحيح الخطأ  إ م إ قمن )  287وتنص المادة  

 ."المادي أو اإلغفال ال يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات لألطراف 
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  الدولي  تصحيح الحكم التحكيمياختصاص المحكم ب –2
عن سهو أو خطأ  ناتجةأخطاء مادية أو حسابية بمشوبا القضائي إذا كان الحكم 

فهي أخطاء ال تحتاج إلى طرق الطعن المقررة قانونا بإجراءتها المعقدة  ، مادي غير عمدي
المطالبة و  ه، بل يمكن الرجوع إلى نفس الهيئة التي أصدرتو مصاريفها الثقيلة لتصحيحها

 . بتصحيحه
مر تعلق األإذ يجب  ،عن هذا النطاقأيضا أما بالنسبة ألحكام التحكيم فهي ال تخرج 

التعبير و ليس الخطأ  بخطأ مادي أو حسابي، فالخطأ الذي يجوز تصحيحه هو الخطأ في
وال  الشكلي المتعلق بتحرير الحكم الكتابي الخطأ " :كما يعرفه البعضفهو ، في التقدير

وقائع القضية، للوصول إلى قراره  ل الطريقة التحليلية الموضوعية التي اتبعها المحكم فييشم
به مرتبط  هفي جزء من ، و قد يقع الخطأ في منطوق حكم التحكيم أو159"  النهائي في النزاع

على أن يكون الخطأ واضحا في المنطوق أو بعد مقارنة هذا األخير بالبيانات األخرى 
 . 160للحكم

 يتبين أن إجراء التصحيح يكون بنفس الطرق المشارلى التشريع الجزائري جوع إوبالر 
لى وبالنظر إن المشرع ى الدكتور بشير سليم حبذا لو أنه كما ير على أ .بخصوص التفسير

انعقاد ، لم يستلزم حكم و ال في منطوقهكون األخطاء المادية البحتة ال تؤثر في جوهر ال
خر االكتفاء بنظر الطلب دون تبليغه إلى الخصم األ مكانباإلكان و الخصومة من جديد 

 .  161التحكيم وأهداف بما يتماشىوانتظار الرد 
 الدولي الحكم التحكيميبتصحيح وتفسير  القضاءمدى اختصاص  : ثانيا

تفاق التحكيمي في اإلطراف ة التي تحكم التحكيم فقد يتفق األبتطبيق القواعد العام
م. و تفسير هذا الحكعد إصدار الحكم التحكيمي بشأن تصحيح أب لى القضاءعلى اللجوء إ

باعتبار العقد شريعة  ختصاصه بنظر التصحيح والتفسيرفهنا ال ضير من قبول القاضي إ

                                                           
159

. 199 . دون طبعة. مركز البحوث والدراسات االدارية ، السعوديةالتحكيم في المملكة العربية السعوديةجاد محمد بن ناصر بن محمد ، الب  -  

 .223 فحةص
160
 .  189،ص  المرجع السابقبشير سليم ،  - 

عند جمع هذه المبالغ بالمنطوق وقع الخطأ ، كذلك  و المثال على الخطأ المادي هو أن يرد في حساب الحكم حساب للمبالغ المستحقة للمدعي، و لكن

 عندما يأتي الخطأ في المنطوق في تحديد العقار المحكوم باستحقاقه مع وضوح هذا الخطأ من سياق الحكم. 
161
 . 189، ص  المرجع السابقبشير سليم ،  - 
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حكام ن يطبق األأوللقاضي الجزائري ، وال يمكن ألي طرف التملص من ذلك، المتعاقدين
حكام ن األبشأ في القانون الجزائري اوقواعد التفسير المعمول بهالمتعلقة بالتصحيح 

طرق الطعن فيه والجهة التي  نة خصوصية الحكم التحكيمي سيما بشأمع مراعا، القضائية
 .مامها يتم أ

 القانون الواجب التطبيق و كانأطراف غفله األأ بأنإذا لم يوجد مثل هذا اإلتفاق لكن 
نظام الئحة تفاقهم التحكيمي الحر إ في تبنواطراف أو أن األ ،لى هذه الحالةال يتطرق إمثال 
  فما العمل ؟ ،لى كيفية التصحيح والتفسيرالنظام لم يشر كذلك إ ذاهكان و ، معين كيم دائمتح

وبالضبط في العبارة المشار ) ق إ م إ ( من   1048لى نص المادة إ اإلستناد يمكن
لتصحيح والتفسير من بين لة امسأ العتبار "خرى و تثبيت اإلجراءات أو في حاالت أ" أليها إ

 من خاللها للقاضي التدخلالتي يمكن كتمديد المهلة وعزل المحكم ..الخ الحاالت األخرى 
 خرى  أعقبة قانونية تظهر  هنإال أ، جراءاتمضمونها من حيث اإل تطبيق يمكنعلى ذلك و 

اف من طرف الهيئة أو األطر  ن طلب التدخل والمساعدة يرفعصراحة بأالمادة إذ تشير 
قد يصدق في غير حالة  وهو ما ها .طراف بترخيص منباإلتفاق معها أو من طرف أحد األ

لى ماع الهيئة التحكيمية فال نحتاج إمكن اجت، ألنه متى أعند عدمها التصحيح والتفسير
باعتبارها المختصة  المطلوب باإلجراءللقيام ويكفي رفع الطلب لها عندئذ ، تدخل القاضي

طراف بتقديم طلب مساعدة القضاء في لي فال يتصور أن تقوم الهيئة أو األ، وبالتاهصال بأ
 هذه الحالة . 

المتعلقة بالتحكيم الداخلي  1030كون المشرع الجزائري لم يذكر الحل ال في المادة لو 
مما يعد في الحقيقة فراغا وجب  -المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي  1048وال في المادة 

الدولية خذا بما هو سائد في التشريعات المقارنة واالتفاقات وأتجاوزا للعقبة أنه إال  -تداركه 
 ن يعمل تدخله ضمن الشروط التالية :يمكن للقاضي الجزائري أنه سيما قواعد اليونسترال فإ

 ترفع بهذا الصدد .عادية حد طرفي التحكيم بموجب دعوى إخطاره من أ -
يتفق معه  خر لمأو أن الطرف اآلالهيئة من جديد  ر اجتماعذتع  هذا الطرف ن يثبت أ -

 .عادة تشكيلهاعلى إ
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م قاض رئيس المحكمة أ ولكن يبقى السؤال المطروح هل القاضي المختص هنا هو
 خر ؟ آ

ذا لم يكن من قانون المرافعات المدنية فإنه إ 1485/2بحسب نص المادة في فرنسا 
األطراف أن يتفقوا على  بإمكانذا لم يكن وا   ،ن تجتمع من جديدالهيئة التحكيمية أ بإمكان

لوال ، النزاع بللنظر أصال ن هذه السلطة تعود للمحكمة النظامية المختصة ، فإعادة تشكيلهاإ
ن تعذر اجتماع و التفسير إال أأن القاضي الفرنسي ال يتدخل للتصحيح أي أوجود التحكيم . 

لى رئيس ختصاص إاإل وال يؤول ،تشكيلهادة اعتفاق على إو لم يتم اإلأ التحكيميةالهيئة 
نما يؤول إو ، خرىفي المسائل األ الشأنمحكمة باريس كما هو  لى المحكمة المختصة محليا ا 

تفاق التحكيمي ، وهذا من دون النظر إلى اإلصالنوعيا بنظر النزاع المثار بين األطراف أو 
 نه لم يوجد .أالذي يعامل وك

 اجتهادا في القضاء الجزائري لفرنسي يصدق تطبيقهن ما جاء به التشريع اعتقد أأو 
حق و  الوجاهية فيها مبدأ راعىال بدعوى عادية يعلى اعتبار أن التصحيح والتفسير ال يكون إ

 مثل باقي جراءات التذييل على العريضة دفاع ، وهو األمر الذي ال يمكن ضمانه باتباع إال
حالة لنصوص المواد ألمر يتطابق مع اإل، كما أن هذا االتي سبق ذكرهاخرى المسائل األ

مر على لدعوى  وليس مجرد أي تقتضي مثل هذه اـالت  إ(م  إق  )من 287- 285
 . عريضة

ولية التي أوجه المساعدة األلى بيان أخيرا وبعد أن تم التطرق في هذا الفصل األول إ
تمرار الهيئة سلخصومة التحكيمية ورفع العقبات إلا تحريكفي القاضي الجزائري  يقدمها

في حينها  تم الوقوف، وقد تم توضيحهالف الصور التي من خالل مخت ،التحكيمية في عملها
للغرض المطلوب  تى بها المشرعوص الجديدة التي أفاء النصيعلى مدى فعالية ووضوح واست

المجال اآلخر لتدخل القاضي، وذلك بمناسبة بحث سنتطرق في الفصل الثاني إلى  .162منها
 .تراف والتنفيذ والطعن بالبطالن للحكم التحكيمي الدولياالع

 

                                                           
162
 في لألطراف ومساعدة للتحكيم ساندة هي بل رقابية يستل غايته وأن مباشر، غير عارض التدخل هذا أن السالمي حسين األستاذ يرى ،  - 

 وتيسيرا التحكيم لحماية الضرورة الحقيقة في فرضته التدخل هذا وأن  لوظيفتها مباشرتها عند التحكيمية للهيئة مساعدة و التحكيم هيئة تكوين مرحلة

 . 526 فحةص ، السابق مرجعال ، السالمي حسين .  الرقابة أو الوصاية منطق على يقوم وال المحكم لعمل
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 الفصل الثاني
 التحكيم التجاري الدولي التدخل القضائي النهائي في خصومةأوجه 

الحكم التحكيمي بل أنها تمتد حتى  صدورب منتهيةال تعد الخصومة التحكيمية الدولية 
نظام القانوني لدولة التنفيذ عن طريق مرحلة التنفيذ، فالحكم ال قيمة له إال إذا أدخل في ال

و القضاء ببطالنه، وفي خضم ذلك أجراءات يبقى فيها محل تهديد سواء برفض تنفيذه إ
في النظام القانوني  استقبالهنهائيا تستمر الخصومة بين األطراف إلى حين قبول القاضي 

 .لدولته عن طريق اإلعتراف به و إضفاء الصيغة التنفيذية عليه
مر يختلف عنه في فإن األعارض غير مباشر للقضاء  كان مجال التدخل األوليذا وا  

 أي مرحلة اإلعتراف وتحصيل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي.، المرحلة النهائية
المساعدة اللوجستيكة يد على مد  مقصوراتدخل القاضي يكون  في هذه المرحلة ال إذ  

 الدوليقره الحكم التحكيمي أمحكوم له على ما ال لتحصيليتدخل بل  ،لألطراف المحتكمة
مر بها ام القوة العمومية التي يحتكر األعن طريق التنفيذ الجبري الذي يسمح باستخد

ي و الموضوعي الذي ـنما يسبقها التحقيق الشكلال يتم بصورة آلية وا  ن ذلك أال إ، 163القاضي
دور القاضي في هذه المرحلة من غير من وهذا التحقيق هو الذي ي   .حوالبحسب األيقوم به 
 لحكم التحكيمي وفاحص ل مراقبلى إ مساعد ومساهم في تفعيل العملية التحكيميةمجرد 
يتطلبها قانون االجراءات من مراعاة الحكم للشروط التي  لتيق ناكان الهدف من ذلك  ا  سواء

رام المحكم للقواعد حتت من مدى إتثب  و للأجل االعتراف به وتنفيذه من أ المدنية واالدارية
  .164و بإجراءاته بمناسبة الطعن بالبطالنته أتفاق التحكيم ذاونية المتصلة بإالقان

                                                           
163
 - Hocine Farida , l’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur l’efficacité de 

l’arbitrage commercial internationale ,OP.CIT . P 152  
164
العدد الخامس ، السنة الثانية ، يناير  التحكيم،مجلة ، "االزدواجية والوحدة حكام التحكيم بين أالرقابة على "  مقال حول الحداد،حفيظة السيد  - 

 .48فحة .ص2010
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لب سأمر ضروري تبررها فكرة أن التحكيم في حقيقته ، ذنالرقابة القضائية إف
اتفق على اللجوء إليه الخصوم فهو استثناء من أصل ختصاص قضائي أجازه المشرع و إل

 .165عام
 الرقابيمجال تدخل القاضي ن نجد أ واإلداريةجراءات المدنية لى قانون اإلإوبالرجوع 

على أساس الغاية من الطلب محدد التجاري الدولي على صدور الحكم التحكيمي  الالحق
نظر  عند وأ(  ولاأل مبحث الللحكم التحكيمي )  التنفيذعتراف و اإل عندالمرفوع أمامه سواء 

  .(  يالثان المبحث)دعوى البطالن 

 ولالمبحث األ 
حكم للتنفيذ ال وأعتراف بمناسبة اإل يميةفي الخصومة التحك ئيتدخل القضاال

 التجاري الدولي التحكيمي
ي مصلحته، فإن يصب ف دولي متى حصل الخصم صاحب الحق على حكم تحكيمي

وقد  ،ثماره وال تتحقق الغاية منه إال بتنفيذ الخصم اآلخر لما جاء فيه هذا الحكم ال ي ؤت
أوجز الفاروق عمر بن الخطاب هذا األمر، في رسالته المشهورة إلى أبى موسى األشعري 

 .  166..."به فإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ "... التي يوصيه فيها بالقضاء بقوله

في غاية األهمية بالنسبة للتحكيم  أمراالدولية تنفيذ أحكام التحكيم  إجراءات عد  ت و
حيث إذا شاب آلية تنفيذ األحكام شائبة، أو قام هناك خلل في ، نزاعاتلكطريق مقرر لفض ا
إلى  وأمن شأن ذلك أن يدفع بالخصوم إلى اإلحجام التحكيم، فمنطوق التنظيم المقرر لتنفيذ 
  عن طريق التحكيم.تقليل حل نزاعاتهم 

                                                           
165
 .17،ص  1997، دار النهضة العربية ، الطبعة األولى  التحكيم في العقود اإلدارية دراسة مقارنة ،جابر جاد نصار  -  

166
، مجلة المنارة  2001لسنة  31ردن دراسة تقييمه في ظل قانون التحكيم رقم األ حكام التحكيم فيألية تنفيذ آبكر السرحان ، الفي درادكة ،  - 

 -web2.aabu.edu.jo/manar/manarArt1524.htmlانظر الموقع اإللكتروني :   113، ص  2009العدد  الثاني سنة  15المجلد 
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 حكما   1400ومما يتضح من الكتاب السنوي للتحكيم التجاري الذي يشمل أكثر من 
القاعدة هي ن ، أي أ 167% من الحاالت 90قضائيا ، أن تنفيذ قرارات التحكيم يتم في حوالي 

مام أ ىفال يبق، اختيارياتوقف الحكم التحكيمي ولم ينفذ إذا ما ما أ، 168التنفيذ االختياري
د بع التأت إ، وهذا لن ي  حكمه بالصيغة التنفيذية بإسباغال اللجوء للتنفيذ الجبري المحكوم له إ

 169واستيفاء الشروط القانونية المطلوبةمام القضاء تخاذ إجراءات اإلعتراف والتنفيذ للحكم أإ
عتراف اإلن كان ، حتى وا  فيما بينهاالمشرع الجزائري  وحدالتي والشروط جراءات وهي اإل

 . كما سنرى الحقا بالحكم التحكيمي ليس بالضرورة يعني التنفيذ له 
بخصوص التحكيم الذي تجريه  ن المشرعلى ألتنبيه ااكما أنه من جهة أخرى نود 

حكامه وقواعده سيما ما يخضع في أ ،شأن الصفقات العموميةشخاص العامة االعتبارية باأل
ومنه فال استثناء  القواعد التي تحكم التحكيم التجاري الدولي  لىباالعتراف والتنفيذ إ تعلق

 . إ (م  إق )  من 1006بهذا الخصوص وهو ما تشير اليه المادة 
ممارسة القاضي  وحدود ضوابطلى ذلك سندرس في المبحث الحالي وبالنظر إ

وكذا  ،(  ولالمطلب األ نفيذ للحكم التحكيمي ) بمناسبة االعتراف والت لتدخله الرقابيالجزائري 
        عتراف والتنفيذطلب اإلفي  مر الفاصلالطعن باالستئناف في األبمناسبة حدود تدخله 

 .(  لمطلب الثانيا) 

 

                                                           
167
انظر ،"معاهدة االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها " حولألبرت يان فان دن برغ هانوتياو وفان دن برغ، بروكسل، بلجيكا ، مقال  - 

                                -   http://legal.un.org/avl/pdf/ha/crefaa/crefaa_a.pdfاإللكتروني  الموقع

- Bouzana Belkacem , le contentieux des hydrocarbures entre Algérie et les sociétés étrangères , OPU, 

édition publisud Paris 1985 .P 395-397  :  «  en règle générale ,la sentence est exécutée spontanément  plus de 

90%  des   sentences le sont de cette manière ».    
168

 - Bencheikh Noureddine ; l'arbitrage dans les relations commerciales Internationales de l'Algérie  ,thèse 

de doctorat de l'université du Maine .nov. 1990.  
169
 النفاذ بمجرد صدوره من المحكمين تختلف التشريعات في نوع اإلجراء الالزم لتنفيذ أحكام المحكمين، فمنها ما يعتبر حكم المحكمين واجب - 

نون النرويجي والنمساوي يذه من أية سلطة أخرى، ونجد هذا النظام متبعا في القاوليس في حاجة إلى إجراء آخر كالتصديق عليه أو األمر بتنف

، ويتمتع حكم المحكمين بالقوة التنفيذية في هذا النظام بمجرد إيداعه قلم كتاب المحكمة المختص أصال بنظر النزاع، أو في خالل ميعاد والمجرى

وهناك من التشريعات من تستوجب مراعاة بعض ، الطعن بأي طريق من طرق الطعن معين من هذه اإليداع، أو تم تفويت هذا الميعاد بدون 

تنفيذ أحكام المحكمين في مقال بعنوان " االجراءات والشروط كالتشريع المصري، الجزائري ، الفرنسي ..الخ . انظر محمد نور شحاتة ، 

 .-bara-sy.com/news-view-3629.html- 2014-03-24 بتاريخ عليه المطلع، على الموقع اإللكتروني " التشريعات العربية والمقارنة
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 ولالمطلب األ 
 عتراف والتنفيذ للحكم التحكيميبمناسبة اإل للقضاءمجال التدخل الرقابي 

 الدولي التجاري 
 الشيءحجية أو ملزما  منشئاكان مقررا أو  سواءالدولي الحكم التحكيمي  يكتسب
عتراف اءي اإلهذه الحجية غير كاملة إال إذا أ تبعت بإجر  وتعد، بمجرد صدوره المقضي فيه

ي النظام القانوندماج هذا الحكم التحكيمي الدولي في وجود لها إال بعد إال ي أ، و التنفيذأ
إن كان مستوجبا  ثانيا 170ثم وضع الصيغة التنفيذية عليهوال أعتراف به اإل بطريقالجزائري 

  .لكلذ
كام حعلى األمقصورا وينبغي التوضيح لمسألة مهمة وهي أن األمر بالتنفيذ ليس 

نما يمكن أن يكون بمناسبة األحكام التحكيمية الجزئية أالتحكيمية النهائية القطعية و ، وا 
حالت على المادة التي أ) ق إ م إ ( من  1054يه المادة وفق ما نصت عل171التحضرية 

ال بمناسبة عتقد أنه ال يكون إأ، وهذا على عكس اإلعتراف الذي نن نفس القانو م 1035
ولى إلى منع الطرف اآلخر من التقاضي من جة األباعتباره يهدف بالدر  ،يةاألحكام النهائ

ة األولى عني بالدرجأي أنه ي .صول فيه نهائيا من جهة تحكيميةن النزاع المفجديد بشأ
 .ة األحكام المقررة والمنشئ
ي رقابته ـــيات ممارسة القاضحكام المتعلقة بكيفبط واألبحث الضوان وعلى ذلك فإ

من خالل نصوص قانون اإلجراءات المدينة الدولي التحكيمي  تراف وتنفيذ الحكمععلى اإل
                                                           

170
     2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة ، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، نظر عليوش قربوع كمالاى في هذا المعن -  

 . 62 فحةص

 . 105،  المرجع السابقحدادن طاهر ،  -
171
أما الحكم التحكيمي الجزئي  و تام يؤدي إلى استيفاء واليته .يتضمن إنتهاء المحكم من مهمته على نححكيمي النهائي ن الحكم التإللتذكير ف - 

فهو ال أما الحكم التحضيري  ا .فيه ألطراف في الجزئية التي صدرل ملزم وهو، بعض المسائل الجزئية من النزاع  فيتفصل لتصدره هيئة التحكيم ف

 ا او جزئيا وإنما يمهد لذلك ومثاله تعيين خبير أو االنتقال للمعاينة .يفصل في النزاع كلي
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 ثم(  ولالفرع األ عتراف والتنفيذ ) اإلمفهوم ى بيان ـلالتطرق أوال إيقتضي منا دارية واإل
إلى تحديد اإلجراءات ثالثا ثم (  يثانالفرع ال) ثانيا الشروط الواجب توافرها لالعتراف والتنفيذ 

لنصل إلى شرح بعض (  ثالثالفرع المام القاضي الجزائري بهذا الشأن ) ة المتخذة أالقانوني
 .عتراف للحكم التحكيمي تثار بشأن التنفيذ واإلقد الدفوع التي 

 ولاأل  الفرع
 يـــــالدول العتراف والتنفيذ للحكم التحكيميمفهوم ا

ن أ من المفروض هي فإنمر في هذه المرحلة هو تنفيذ الحكم التجاري الدوللما كان األ
راف مقرونا دائما عتصطلح اإلفلماذا المشرع جاء بم ،وهو التنفيذ واحد إجراءمام نكون أ

مر ن األأم أ ؟واحدإلجراء  اصطالحيهل يعني ذلك أن األمر يتعلق بتعداد ف، التنفيذ إجراءب
  مختلفين يحكمان العملية التنفيذية ؟جراءين أو إيتعلق بمفهومين 
  .عتراف و التنفيذاإلمن جابة يتطلب حتما تحديد مفهوم كال تحديد اإل

 الدولي عتراف بالحكم التحكيمي وال :  تعريف اإلأ
وهي تعد المرجع في  -عتراف من اتفاقية نيويورك كرة اإللقد استمد المشرع الجزائري ف

نما  ترافعالمقصود باإلنه لم يبين ، إال أ) ق إ م إ ( من  1051المادة ب هاضمن و -ذلك  وا 
يسري التشريعي الفراغ التعريفي  ذا، وهفقط  المتعلقة به  جراءاتعمل على سرد الشروط واإل

لى يدعونا إمر الذي األ ،و الفرنسيالمشرع المصري أبالنسبة للتشريعات المقارنة سيما  يضاأ
 :، ولهذا الخصوص نجد ي الفقه في هذا المجالرأ البحث عن

غير معروف في القانون إجراء عتراف اإل:"  نأيرى لثاني الدكتور مصطفى تراري ا -
حكيمي سواء كان ذلك بصورة عرضية أو بدعوى عتماد الحكم التلى إإجزائري وهو يهدف ال
  172." صليةأ

                                                           
172

 - Mostefa Trari Tani , Droit Algérie de l'arbitrage commercial international.Op.cit. .P 162. 
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اذها من طرف المحكوم تخعتراف هو وسيلة دفاعية يتم إاإل:" ن أيرى محمد كوال  الباحث -
الذي يحوزه لة حجية الشيء المقضي فيه للقرار رة مسأله أمام الجهات القضائية من أجل إثا
لزامي بالنسبة عتراف بصحته وبطابعه اإلويطلب اإلوإلثبات ذلك يقدم القرار التحكيمي 

 173." للمسائل التي فصل فيها
اإلعتراف يعني أن الحكم التحكيمي صدر بشكل صحيح :" ن أيرى حمد هندي الدكتور أ  -

 174." وملزم لألطراف
جراء دفاعي طلب اإلعتراف بالحكم التحكيمي إ:" ن أيرى ور عبد الحميد األحدب الدكت -
فيثير الطرف الذي ، نزاع سبق عرضه على التحكيمفي ليه حين تتم مراجعة المحكمة إ أيلج

لى م إنه يبلغ الحكذلك فإ وإلثبات، حكيمي لصالحه قوة القضية المقضيةصدر الحكم الت
عتراف بصحته وبطابعه ا اإلمنه ويطلب، مامها من جديدالمحكمة التي يطرح النزاع أ

ديم دعوى جديدة في لى الحيلولة دون تقعتراف إالتي حسمها ويهدف اإللزامي في النقاط اإل
 175."يميكسبق حسمه في التحكيم بموجب حكم تحالموضوع الذي 

اإلعتراف بحكم التحكيم :" ن أ  A.Red Fermو   M.Hunterيرى الفقيهين  -
فيه من  ي هو إجراء دفاعي يستغل عند طرح النزاع من جديد على القضاء بعد الحكمالدول
التحكيم المعترف به  و على هذا األساس يمكن للطرف صاحب حكم ،التحكيم هيئةقبل 

ن االعتراف هو إعطاء لحكم التحكيم حجية ، و حقه على الطرف اآلخردليل إلثبات تقديمه ك ا 
 176."الشيء المقضي فيه
معناه اعتماد التحكيمي الدولي ن االعتراف بالحكم أهذه التعريفات يتبين  من خالل

من طراف الخصومة التحكيمية بما يسمح ألحد أ ،هذا الحكم في النظام القانوني الوطني
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 . 253 فحةمحمد كوال ، المرجع السابق ، ص - 
174
 .24-23 فحة،ص 2003جامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ، ، دار ال تنفيذ أحكام المحكمينحمد هندي ، ،أ - 
175
 . 502 فحة، ص المرجع السابق،  الدولي التحكيم ، التحكيم موسوعة، عبد الحميد االحدب  - 
176
 .236صفحة ،  المرجع السابق، بشير سليم  - 
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إعادة طرح النزاع الذي فصلت هيئة التحكيم فيه من  تمنع خصمه ،تحصيل وسيلة دفاعية
 على القضاء .

فرضيتين األولى هي تلك الفقه يضع بالحكم التحكيمي الدولي وفي مسألة االعتراف 
يمي في النظام القانوني دخال حكم تحكالتي يكون فيها ألحد األطراف مصلحة في إ

يكون  والفرضية الثانية هي عندما، كون له نية في مباشرة التنفيذ لهن ت، ودون أالجزائري
خير من ألجل منع هذا األمام القضاء أطراف المصلحة بصفة فرعية لدعوى مرفوعة ألحد األ

عتراف ه في الفرضين ينحصر اإلنأي أ، 177نزاع الذي فصل فيه الحكم التحكيميالتصدي لل
في النزاع  بغرض التصريح له بقوة األمر المقضي بهفي المراقبة القانونية للحكم التحكيمي 

ارض في دعوى ع بشكلأو  صليةأويظهر بشكل مستقل بدعوى ، الذي فصل فيه التحكيم
 . 178خرى يستعمل فيها الحكم كدليلأ

صلي غير مقترن أفي شكل طلب  يلجأ إلى اإلعترافبمعنى أن  صاحب المصلحة  
و أن الحكم التحكيمي كان كاشفا أو أقد ال يريد التنفيذ  ألنهما ، إخرىبالفصل في دعوى أ

تحصيل دليل على ب طمئنان على حقوقهريد بطلب االعتراف بهذا الحكم اإلفي ،مقررا فقط
ن يكون في ، كما يمكن أجهات قضائية وطنية مامأخير ثير هذا األأذا ما الفصل في النزاع إ

من أجل نفس النزاع الذي سبق  -عند مطالبته أمام قضاء الدولة  -طلب فرعي شكل 
لى صل إويطلب وقف الف، بوجود الحكم التحكيمي الدولي هطرحه أمام التحكيم، فيدفع صاحب

مام بطلب اإلعتراف بالحكم وصحته أوإلثبات ذلك يتقدم  ،عترافالفصل في طلب اإل حين
صلي األعتراف يقدمه إلى الجهة التي تنظر النزاع ، ثم بعد تحصيل اإلالمحكمة المختصة 
  للحكم بسبق الفصل.
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 . 107حدادن الطاهر ، المرجع السابق ،  - 
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          2010مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق جامعة تلمسان ،  ،مقارنةاألحكام األجنبية دراسة إشكاالت تنفيذ  أحمد،عبد النور  - 

 . 126 فحةص
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هو أن  مستقل بذاتهكمفهوم عتراف ستقاللية اإلكثر إما يؤكد أوفضال عن ذلك فإن 
ما 179إما في مواد مختلفة عن المواد المتعلقة بالتنفيذ أوردته طنيةريعات الو معظم التش ، وا 

ونصت على األمر بالتنفيذ  كيمية الدولية في فرع مستقلعتراف باألحكام التحنصت على اإل
 .180في فرع آخر

عتراف بالحكم التحكيمي يتميز عن مفهوم التنفيذ للحكم وبالنتيجة نجد أن اإل
 خير.عني هذا األلتحكيمي فماذا يا

 الدولي  مفهوم التنفيذ للحكم التحكيمي : ثانيا

ألن  ،التحكيمية خصومةهو نهاية مطاف الالدولي  التجاري ن تنفيذ حكم التحكيمإ
 بقيال وا   ،آثاره القانونية إال إذا انتهى إلى قرار وكان هذا القرار واجب التنفيذ التحكيم ال ينتج

لتزام الخصوم بصفة اإللزام بحكم إ من حيث المبدأيتمتع فهو  التحكيم فكرة قانونية مجردة،
بإرادته متى بادر تلقائيا  من قبل المحكوم عليه  ويكون التنفيذ لهذا الحكم طوعيا  ف ،لهاإلرادي 

 ه.الحرة إلى تنفيذ
المحكوم ضده تنفيذه طوعا   متى رفضعن طريق القضاء و قسريا جبريا أوقد يكون 

المحكم ليس له سلطة اإلرغام على التنفيذ وليس  نأ مردهع إلى القضاء هنا ، والرجو  واختيارا  
 .ألنهم ال يتمتعون بها أصال   للخصوم منحه إياها

 في نصوص القوانين التي الدولي وفي الحقيقة ال نجد تعريفا لتنفيذ الحكم التحكيمي
ن تحديد وذلك أل -ائريومن بينها المشرع الجز  -المتعلقة بالتحكيم  امحكنظمت القواعد واأل

يها صياغة جامع ومانع وفقا للفلسفة التي تقوم عل شكلمفهوم المصطلحات القانونية ب
                                                           

179
ق.إ.م.إ..ف. ، بينما أورد موضوع تنفيذ 1499و  1498كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي أورد موضوع اإلعتراف في المادتين  - 

 .منه 1479إلى  1476( من نفس القانون والتي أحالت األمر على المواد من  1500ولية في المادة ) األحكام التحكيمية الد
180
 1051كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري الذي نظمها في فرع مستقل تحت عنوان " االعتراف بأحكام التحكيم الدولي" في المواد من  - 

ديد ، بينما نص على تنفيذ األحكام التحكيمية الدولية في فرع مستقل هو اآلخر تحت عنوان "تنفيذ أحكام من قانون اإلجراءات المدنية الج 1053إلى 

المتعلقة بتنفيذ األحكام التحكيمية  1038إلى  1035من نفس القانون التي أحالت األمر هي األخرى على المواد من  1054التحكيم الدولي" في المادة 

 الداخلية .
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براز يمكن إ جمالاإل نه وعلى ، إال أن الشراح وليس المشرعالنصوص القانونية من شأ
 لدى بعض الشراح :تعريف التنفيذ للحكم التحكيمي 

ر بالتنفيذ ضد المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذه مإصدار األ... )أنه يقول من  فمنهم -
  181.(ة ـــطواعي

فيذ الجبري للحكم جراء التنفيذ يسمح بالحصول التن..إ.أنه) من يقولومنهم  -
 182ي(.ــــــــالتحكيم

ن التنفيذ هو أن يطلب الخصم المحكوم له من القضاء إلزام المحكوم ومنهم من يقول ) أ -
اإلجراءات التنفيذية قيد م التحكيمي جبرا عنه، وذلك بموجب عليه بتنفيذ ما جاء بالحك

 .183(التنفيذ
جود عتراف بو التنفيذ يعد إجراء هجومي إذ ال يطلب من القاضي اإلومنهم من يقول ) -

في تنفيذ عطاء الحكم التحكيمي القوة المعطاة لحكم القاضي الحكم التحكيمي بل يطلب منه إ
 .184(عترافاإل األحكام فالتنفيذ يذهب أبعد من

جراءات بقصد البلوغ  )أنه وهناك من قال  - كل ما يتطلبه الترافع أمام القضاء من أعمال وا 
 .185( ونفادهعلى قوته التنفيذية رجة معينة من القوة تمنع التأثير بالحكم إلى د

ساسه لى الغاية من التنفيذ دون تحديد أعومما سبق نجد أن التعريفات السابقة تركز 
ذلك  هوالدولي التجاري تنفيذ الحكم التحكيمي :" ن أ مامه ولذلك يمكننا القولوكيفية ت

مر سيد ما قرره الحكم التحكيمي على أرض الواقع من خالل أيسمح بتجالذي جراء اإل
دون المساس بما فصل  بهذا الخصوص بعد التدقيق الشكلي و الموضوعييصدره القاضي 
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 .273د الطراونة ، المرجع السابق ، مصلح أحم - 
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 على طلب صاحب المصلحة بناءقوة التنفيذية ال هذا الحكمكساء منح وا  يتضمن  فيه 
 مر تنفيذه ال يعد سندا تنفيذيا."دون أ) ق إ م إ ( من  600فالحكم التحكيمي طبقا للمادة 
ال تعني أن الدولي التجاري ة تنفيذ الحكم التحكيمي ن فكر ، أعلى أنه وجب التوضيح

دارية جراءات المدنية واإلبالرجوع إلى قانون اإلذ ، إمر يتعلق فقط بالتنفيذ الجبرياأل
حكام التحكيم منه أن أ 600ضح لنا في المادة يت ،بخصوص القواعد المتعلقة بالتنفيذ

حكام القضائية مثلها مثل األبتنفيذها من رؤساء الجهات القضائية تعد سندا تنفيذيا  المأمور
 .نهائية ،العقود التوثيقية ...الخال

جراءات قانونية سوى من المنفذ عليه دون اتباع أي إقائيا قد ينفذ تلالتنفيذي والسند 
تحصيل النسخة بعد ال وطوعيا إ وقد ال ينفذ تلقائيا، براءأو اإلالحصول على ما يثبت الوفاء 

منح  ثم، ) ق إ م إ (من  601بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة  مهار السندالتنفيذية من خالل إ
فإن امتنع يتم  ،من نفس القانون 612طبقا للمادة يذ المحكوم عليه وجوبا مهلة طوعية للتنف

ات الحجز على أموال المحكوم بالقيام بإجراء التي تبدأمرحلة التنفيذ الجبري  لىاإلنتقال إ
التجاري ن عنونة القسم الثالث من الفصل الثالث المتعلق بالتحكيم وبالنظر إلى ذلك فإ. عليه

وطرق التجاري الدولي وتنفيذها الجبري التحكيم  عتراف بأحكامالدولي بالعنوان ) في اإل
مر الذي يتعين تداركه بحذف لألسباب التي ذكرناها األالطعن فيها ( يعد مجانبا للصواب 

 ."تنفيذها " مصطلح  واالقتصار على "الجبري"مصطلح 
 لة التنفيذ للحكم التحكيمي ال تعني بالضرورة التنفيذ الجبريمسأذلك أن الفائدة من 

كما قال عبد اهلل بن حمد  ولعل ذلك ،هو أثر من اآلثار المترتبة على األمر بالتنفيذ يالذ
رادة الجزءأنه  السعدان  . 186من باب إطالق الكل وا 
لى التسليم بالحكم ن اإلعتراف عبارة عن إجراء يرمي إفإ عما سبقخالصة وك، ذنإ

 عمال التنفيذفيه مباشرة عمل من أ تمذ ي، إبعد من مجرد التسليميذ فهو أما التنف، أدون تنفيذه
قرار من قبل ، بل فقط اإللمستفيد من الحكم ال يطلب تنفيذهعتراف ااإلفي وبمعنى آخر 

، وعادة ف به ضمن النظام القانوني الوطنيوبذلك يدخل الحكم المعتر ، القضاء بوجود الحكم
                                                           

186
 على الموقع اإللكتروني .عبد هللا بن حمد السعدان ، المرجع السابق  - 
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اقضها الحكم عتراض على طلبات ين، وذلك بهدف اإلعتراف في حالة دفع ما يكون اإل
 . 187التحكيمي
على الحكم التحكيمي ألجل و الرقابة التدقيق أاألنظمة القانونية في تنظيم  لما كانتو 

وهناك  اتجاهات متساهلة وأخرى متشددة بوجودبالتنفيذ تختلف فيما بينها باإلعتراف أو مر األ
ة خارج هذا اإلقليم، أو وتلك الصادر ، إقليمها يز في التنفيذ بين األحكام الصادرة فياأنظمة تم

 نفإالصادرة في التحكيم الدولي،  وتلك، حكيم الصادرة في التحكيم الداخليبين أحكام الت
جراءاتهعتراف و األمر باإلشروط كيفية استقبال الدولة للحكم التحكيمي و  ما تختلف التنفيذ وا 

 .188هي كذلك
بالطرق المعروفة  ان يكونالالدولي  يــــتنفيذ الحكم التحكيماالعتراف و ن وعلى ذلك فإ

مر استصدار أنما ال بد من ا  و ، ( ) ق إ م إ (وما يليها من   609)  ائيـــللحكم القض
 جراءات وشروط معينة.الذي يكون ضمن إالتنفيذ االعتراف و 

 الفرع الثاني
 الدولي عتراف والتنفيذ للحكم التحكيميشروط اإل

  189أحكام التحكيم وتنفيذهابعتراف اإلوالمتعلقة ب 1958نيويورك لسنة تعد اتفاقية 
المؤرخ في  88/233التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

مرجع للمشرع في تكريسه هي ال 48المنشور في الجريدة الرسمية رقم  05/11/1988
                                                           

187
- B .Moreau, Arbitrage internationale, rép, Com . Dalloz ,avril , 2004 , n136 , p .20  

188
، القسم " تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطالن واإلكساء في االتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثةمقال حول " فؤاد ديب ،   - 

 . انظر الموقع اإللكتروني : 12-11فحة ص 2011 -العدد الرابع - 27لمجلد ا –لة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية الثاني ، مج

-www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/.../9-43.pdf. 
189
تفاقية  التحكيمية الدولية ، فقبل هذه اإليذ األحكام عتراف وتنفي الخاص باإلنتيجة طبيعية للتطور اإلتفاقي الدول 1958تفاقية نيويورك إتعتبر  - 

ال أن هذه إة الدولية )األجنبية( ، يالتحكيمالتي كان لها السبق في محاولة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تنفيذ األحكام  1927تفاقية جنيف سنة إكانت 

جراءات رغم أن التحكيم يتطلب ائية األجنبية وأخضعتهما لنفس اإلكام القضاألخيرة ولما كانت قد جمعت بين األحكام التحكيمية األجنبية ، واألح

البحث عن الحل المالئم المرونة والبساطة والسرعة ، فضال عن اشتراطها أن يكون الحكم التحكيمي األجنبي باتا وليس نهائيا فقط ، بدأ التفكير و

لتقيد ببلد التحكيم ، فتقدمت الغرفة التجارية الدولية بمشروع إلى المجلس االقتصادي عتراف وتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية دون المشكلة اإل

 تفاقية دولية بهذا الخصوص . نة لدراسته وتحضير مشروع نهائي إلواالجتماعي لمنظمة األمم المتحدة الذي أحاله بدوره إلى اللج

أقر المؤتمر المشروع بعد  1958يونيو  10يبلوماسي لدراسة المشروع وبتاريخ جتماعي لألمم المتحدة إلى مؤتمر دقتصادي و اإلفدعا المجلس اإل

ومشروع الغرفة التجارية الدولية الجديد ، وأصبحت نافذة  1927حيث أصبح وسطا بين االتفاقية القديمة جنيف سنة ، إدخال عليه بعض التعديالت 

دولة... وقد انضمت إليها الواليات المتحدة  135انضمت إلى االتفاقية  2005لى غاية دولة ، وإ 25وقد وقع عليها وقتها  1959يونيو  7ابتداءا من 

وانضمت الجزائر التفاقية نيويورك  سنة  1994واألرجنتين والعربية السعودية سنة  1987والصين سنة  1975والمملكة المتحدة سنة  1970سنة 

 لكترونيين : انظر الموقعين اال .1988نوفمبر  05. بتحفظ بتاريخ 1989

-https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_New_Yor- 

-www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/.../NYConvention.htm  -  
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دارية ية واإلفي قانون اإلجراءات المدن سواءالدولي عتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي لشروط اإل
  .190الملغى القديمالقانون  وأالجديد 

حكام التحكيم عتراف بأيتم اإل :"على أنه ) ق إ م إ ( من  1051فتنص المادة 
وجودها وكان هذا االعتراف غير مخالف للنظام بذا أثبت من تمسك بها الدولي في الجزائر إ

  .العام الدولي
شروط بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس ال

ذا كان مقر محكمة التحكيم حكام التحكيم في دائرة إختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إأ
  ."موجودا خارج االقليم الوطني 

مر الذي كرسته ، وهو األاف و التنفيذ يخضعان لنفس الشروطعتر أن اإلويالحظ 
والتنفيذ عتراف المناسبة لإلحرية للدولة في تقرير الشروط في منحها التفاقية المذكورة كذلك اإل

تلك المطبقة على التحكيم كثر تشددا من أن ال يكون ذلك أعلى  ،بالحكم التحكيمي الدولي
ن على كل دولة متعاقدة أ :" نهأذ تنص المادة الثالثة بهذا الخصوص على إ ،الداخلي
جرائية المتبعة في م بتنفيذها وفقا للقواعد اإلن تقو بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأتعترف 

وال تفرض على  ،لشروط الواردة في المواد التاليةقليم الذي يحتج فيه بالقرار طبقا لاإل
كثر تشددا أو على تنفيذها شروط أتفاقية التحكيم التي تنطبق عليها هذه اإلعتراف بقرارات اإل

و أعتراف بقرارت التحكيم المحلية على اإل على بكثير مما يفرضأعباء أو أو رسوم أبكثير 
 على تنفيذها."

أن شرطي اإلعتراف والتنفيذ  وبالرجوع الى قانون االجراءات المدنية واإلدارية يتبين
ن ال يكون وأ ( الشكلي)الشرط  الدولي ثبات وجود الحكم التحكيميالموضوعيين هما إ

 ( . موضوعي) الشرط المخالف للنظام العام الدولي 
 

                                                           
190
 . 18ومكرر   17مكرر  458انظر بالنسبة الى القانون القديم للمادة  - 
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 للحكم التحكيمي الدوليعتراف والتنفيذ الشرط الشكلي لل  :والأ

 ذاوبما ذلك ؟كيف يتم ف ثبات الوجود المادي للحكم التحكيمي الدوليإويقصد بذلك 
 ؟التحكيمييعتد للقول بوجود هذا الحكم 

مانة ضبط جب إيداع أصل الحكم لدى أذا كان الحكم التحكيمي الداخلي لتنفيذه يستو إ
، فإن األمر يختلف عنه في التحكيم ( ) ق إ م إمن  1035بحسب نص المادة  المحكمة
عتراف والتنفيذ للحكم الصادر بهذا الصدد نه لإلفإ 1051ذ بحسب نص المادة إ ،الدولي

 .وال من وجود الحكم التحكيمي جراءات التأكد أوجب قبل إتخاذ اإل
من نفس  1052المادة  ويثبت الوجود المادي للحكم التحكيمي الدولي بحسب نص

أو بنسخ  التحكيم باتفاقيةعن طريق تقديم أصل الحكم التحكيمي الدولي مرفقا 191القانون
كم والتنفيذ للحعتراف من اإل ستفادةاإلمن أراد  منها، و عنهما تستوفي شروط صحته

 باتفاقيةختصة أصل الحكم التحكيمي مرفقا أن يقدم للجهة المعليه  التحكيمي الدولي
ي النسخ المطابقة لألصل والممنوحة من نفس الجهة مصدرة أأو نسخ منهما  192يمالتحك
ال فإ،  193مامها االتفاقيةأو المبرم أالحكم   بموافقتها لألصلا عليهمصادق الالنسخ ب نه يأخذوا 

و على رات و القنصليات أعلى مستوى السفا الجزائرية سواءمن المصالح الرسمية للدولة 
  .يةمستوى المصالح البلد

                                                           
191
 ."تستوفي شروط صحتها نهماعبتقديم األصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ لتحكيم من ق ا م ا على أنه : " يثبت حكم ا 1052تنص المادة  - 
192
سواء أكان هذا اإلتفاق في شكل مشارطة مستقلة أو في شكل شرط يتضمنه العقد األصلي بين الطرفين أو في شكل إحالة إلى وثيقة تتضمن  - 

 و برقيات أو فاكسات متبادلة بين الطرفين. في شكل رسائل أقد يكون االتفاق  كما أن هذاشرط تحكيم  ، 

كما سنرى  1056يرجع إلى  كون الطعن باالستئناف في أمر التنفيذ أو الطعن بالبطالن طبقا للمادة  والعبرة من اشتراط إرفاق هذه اإلتفاقية بالحكم 

ن اإلتفاق  مصحوبا للقاضي أن يتأكد من ذلك ما لم يكال يمكن ، وبالتالي (إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم )الحقا يضع من بين حاالته 

 .  1040بالحكم وكان مكتوبا طبقا لما تشترطه المادة 
193
اقية  في ثار الصعوبات إذا تعلق األمر بالتحكيم المؤسسي بل تتبع القواعد المشار إليها،  إال أن األمر قد يثير الصعوبة بالنسبة لتقديم االتفتقد ال  - 

فهنا إما تقدم االتفاقية األصلية للتحكيم أو نسخة من منها مصادق عليها أمام الجهات الرسمية وإن كان األمر يتعلق بشرط تحكيمي ، كيم الحر التح

-12-29فيقدم نسخة من العقد األصلي المتضمن الشرط . يراجع تعليق الدكتور رمضان زرقيني على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

 . 143ص  2006والمنشور بمجلة المحكمة العليا العدد االول لسنة  2004



 

109 

 

 .194قرارتهاأحد في في ظل القانون القديم الملغى بهذا المحكمة العليا ولقد أخذت 
ثبات الحكم التحكيمي واالتفاقية إلى شرط إ ضافأ نههو أهذا القرار على  يالحظما  لكن

الوثائق، و تسلم نسخة منه لطالب  يداع تلكإن يتم تحرير محضر عن ضرورة أالتحكيمية 
ن يتم تبليغ ، وأالملغى (م إق من ) 19مكرر  458عليه المادة تنص  مر التنفيذ وفق ماأ

  .القرار التحكيمي المراد تنفيذه بموجب محضر يرفق هو كذلك بالملف
اللتان  من ) ق إ م إ ( 1053-1052لم تجسد في المادتين ضافة ت هذه اإلولما كان

من  19ومكرر 18مكرر  458حكام التي كانت تنص عليهما المادتين أبقيتا على نفس األ
قانون االجراءات المدنية الملغى فاني ال أجد ما يدفع المحكمة العليا الى تغيير موقفها اال 

 اذا التزمت بحرفية النصين . 
ن الغاية من أأبقت على رأيها فان التساؤل يطرح بشن المحكمة العليا فرض أوعلى 
تقديم ما يثبت طالب التنفيذ من كين لفيه تميداع تسليم نسخة من محضر اإلف ،هذه االضافة 

ل المسؤولية لمن هي يثبات في حالة ضياع هذه الوثائق وتحميرفع عنه اإلو  باإليداعقيامه 
نجده  المحكوم عليهلى إحكم التحكيمي ن ما تعلق بتبليغ الإال أ ،مين الضبط (تحت يده ) أ

 (ق إ م إ من  1059مادة ال )جل الشهر للطعن بالبطالنلبدأ سريان حساب أساسا أمطلوب 
م قد يحكم مر بالتنفيذ لحكمن رئيس المحكمة تجنب إصدار أأرادت نها فهل معنى ذلك أ

على  رادت وضع قيدأنها أم أ، مرهنتظار حتى نهاية األجل ليصدر أيكون عليه اإل، فببطالنه
 ه.لقبولجل الشهر من التبليغ وهو ضرورة فوات أ طلبرفع ال

التي تنص  1058/2نص المادة  مبرر قانوني في ظل وجود ليس لهن هذا الشرط إ
كيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ ن الطعن ببطالن حكم التح.. غير أنه ).على أ

ن رئيس أي أ ،لمحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ إذا لم يتم الفصل فيه (و تخلي اأ

                                                           
194
إن هذا القرار على .  207،ص  2007مجلة المحكمة العليا العدد الثاني  2007-04-18بتاريخ  461776قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 

بهذا الخصوص=  -إلى حين تغيير موقفها  -بقى يعكس نظرة المحكمة العليا الرغم من أنه صادر في ظل قانون االجراءات المدنية الملغى إال أنه ي

 458قد أبقى على نفس األحكام التي كانت تنص عليهما المادتين  1053 -1052== سيما وأن قانون االجراءات المدنية واالدارية في المادتين 

 . 19ومكرر 18مكرر 
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   ليغ الحكم التحكيمي من عدمهر تبلى وجود محضال ينظر عند األمر بالتنفيذ إالمحكمة 
       من  1052مباشرة بتوافر الوثائق المنصوص عليها بالمادة  ن يفصل في الطلبفله أ

ن حكوم له الذي بلغ بدعوى البطالن أن المنطق القانوني يقتضي من المإال أ، ( ) ق إ م إ
، وهذا إلنتفاء ، فيبادر بالتنازل عن الطلب بعد تبليغه بالطعنالرئيس بذلك 195يخطر

مصلحته من مواصلة اإلجراء في ظل إمكانية فصل المجلس المطعون أمامه بالبطالن في 
 .التنفيذ من عدمه كما سنراه عند دراسة أثر دعوى البطالن 

قد من هذه الزاوية تكون أعتقد أنه في حالة إبقاء المحكمة العليا على رأيها ف ولذلك 
 . ) ق إ م إ (من  1052مادة النص رفية خذا بحالصواب أ جانبت

 اها استوحقد ن المشرع الجزائري نجد أ) ق إ م إ ( من  1052المادة لى وبالرجوع إ
شرط ذكر عن  قد سهى و، 1958إلتفاقية نيويورك سنة الفقرة الثالثة  من المادة الرابعة
لمبادئ العامة يحتمل أنه اعتمد في ذلك على او  لى اللغة العربية.إتفاقية الترجمة للحكم واإل

غة منه التي نصت على وجوب تقديم الوثائق والمستندات بالل 8لهذا القانون وخاصة المادة 
 العربية تحت طائلة عدم القبول .

من الجهات المعتمدة  ن الترجمة التي يأخذ بها ليس تلك التي تكونأ االشارة ويبقى
هيئة متخصصة في ذلك تكون  ومن الدول األجنبية، بل وجب أن تكون الترجمة من مترجم أ

) ق إ م إ ( من  08وفي هذا توافق مع نص المادة ، معتمدة من طرف السلطات الجزائرية
 عاله .واتفاقية نيويورك أ

                                                           
195
      حتى وإن كانت هذه الحاالت نادرة جدا  –عليه من إثبات تنفيذه الطوعي المباشر للقرار إن قام بذلك على أنه قد تكون الغاية هو تمكين المحكوم  - 

الحكم التحكيمي ال فوبالتالي يرفض الطلب النقضاء االلتزام ، فيكون هنا التبليغ حجة عليه في حالة الحكم عليه بالتنفيذ ، إال أنه وبالرغم من ذلك  -

بالصيغة التنفيذية  ، وإنذار المحكوم عليه  اممهوره إجراءات تنفيذه جبرا ضرورة تبليغووجب قبل اتخاذ ،  إذا صدر األمر بتنفيذه يعد سندا تنفيذا إال

إال ر ليس له بالتنفيذ اإلرادي قبل القيام بإجراءات الحجز ، وهنا يمكن االعتراض إن تم التنفيذ الطوعي المباشر أمام المحضر القضائي ، وهذا األخي

مه من تحرير إشكال في التنفيذ ويحيل األطراف أمام رئيس المحكمة الذي له إن قبل االشكال توقيف التنفيذ حتى يفصل في انقضاء اإللتزام من عد

 التي تستند للفصل في ذلك على أساس الحكم التحكيمي وعلى دليل الوفاء أو اإلبراء .، محكمة الموضوع 
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التحكيمي واالتفاقية التحكيمية أو نسخ  صل الحكمأ التحقق من وجود بعدإذن، و 
و االتفاقية للنظام خالفة الحكم أممدى  ، ينتقل الرئيس إلى بحثسلفا منهما على الوجه المبين

 الشرط الثاني الواجب توافره لالعتراف والتنفيذ .وهو من عدمه العام 
 الدولي  عتراف والتنفيذ للحكم التحكيميلل الموضوعيالشرط   :ثانيا

ا ــــــــــــفمللنظام العام الدولي الدولي عدم مخالفة الحكم التحكيمي  ونقصد به هنا
لى ألهذا الشرط ك ؟ وكيف تتم المراقبة من القاضي المقصود من ذل ي مدى وجب االلتزام وا 

  ؟به 
في كافة التصرفات القانونية واألحكام  ساسيةحد الضوابط األأيعتبر النظام العام 

لة و الطعن فيه وفق الوسيألى بطالن التصرف القضائية والتحكيمية ، بحيث تؤدي مخالفته إ
انب جقر ، بل وقد أم فكرة نسبية لم تحض بتعريف محددنظام العاالمتاحة قانونا، وفكرة ال

 .196كبير من الفقه بصعوبة القيام بذلك
ن اختلفت في التفاصيل، إال  يرى الدكتور بلمامي عمر أ و ن تعاريف النظام العام وا 

ة أنها تكاد تجمع على فكرة جوهرية ينصب عليها النظام العام فـــي كل دولة، وهــــــي فكـــر 
المصلحة العامة أو المصلحة الوطنية، سواء كانت هذه المصلحة سياسية أو اقتصادية أو 

 .197اجتماعية، أو دينية
االجتماعية أو السياسية أو  باألسسن النظام العام مرتبط عام يمكن القول بأ وكأصل
ن وبما أ، للمجتمعو الخلقية في كل دولة من الدول مما يتعلق بالمصلحة العليا اإلقتصادية أ
انوني قو حتى باختالف الدول المنتمية لنظام تختلف باختالف النظم القانونية أ هذه الفكرة

يعد من النظام العام مما ال يعد  طراف التحكيم معرفة مختلف ماواحد فإنه يستحيل على أ
 . ذلكمن 

 لى ضرورة التفرقة بين النظام العام الداخلي والنظاموعلى ذلك ظهر اتجاه يدعو إ
بحيث ، و التنفيذ للحكم التجاري الدوليللتقليل من حاالت عدم االعتراف أ وهذا ،العام الدولي

                                                           
196
 . 149 صفحة ابق،آمال يدر ، المرجع الس - 
197
، دراسة في ضوء القانون الولي الخاص، المجلة الجزائرية للعلوم أثــر االتفاقيات الدولية فــي إعمــال فكــرة النظـام العـامبلمامي عمـر،  - 

 .190 فحة، ص1995، 01، رقم 33القانونية  االقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء 
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لفة عتراف لمجرد مخااإلال يجوز للقاضي الوطني في دولة من الدول القضاء برفض التنفيذ و 
وعلى كون مخالفا للنظام العام الدولي ن ي، بل يجب أفي دولته الحكم التحكيمي للنظام العام

ن كان عتراف والتنفيذ متى خالف النظام العام الدولي حتى وا  لك يمكنه رفض اإللعكس من ذا
 .198غير مخالف للنظام العام الداخلي

ولي ن ما هو من النظام العام الداخلي ليس حتما من النظام العام الدار أوعلى اعتب
 فما هو الفرق والفيصل بينهما؟

على مجموعة  مفهومهيقتصر امه عامة حكنظام العام الدولي نظرته شاملة وأال
والمبادئ األخالق بالمتعلقة المشتركة المبادئ التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمفاهيم 

 .199في العالقات الدوليةالمتفق عليها سامية ال
من مصطلح النظام العام الدولي  نه خالفا لما يفهمأكثم أمين الخولي أالدكتور يرى و 

عام محلي بل هي قواعد نظام  ،ي وجهن أليست قواعد دولية م خيرفإن قواعد هذا األ
تعلو على مستوى جمهور مرة من درجة سامية ، ولكنها قواعد آخاص بدولة قاضي التنفيذ

ام للدولة من مستويين النظام الع تكونوبالتالي ي، مرة في قانون ذلك القاضيالقواعد اآل
قواعد النظام العام الدولي ومستوى رفيع تحتله مرة جميع القواعد اآلبمستوى عام أدنى ينتظم 

 .200وحدها
ي يختلفان من حيث ن النظام العام الدولي والداخلأكما يذهب الدكتور حسين السالمي 

العام للدولة كالتنظيم  ما في التنظيميجد النظام العام الداخلي مرجعه إ، حيث المرجع والنطاق
كالتنظيم القضائي أو السياسة التشريعية أو  السياسي أو التنظيم المرفقي ألحد وظائفها

                                                           
198
 .151-150 ، صفحة لسابقالمرجع ا يدر،مال أ - 
199
بدأ وتطبق أحكام النظام العام الدولي على إجراءاته وموضوعه ومن تطبيقاته اإلجرائية ضرورة احترام مبدأ  المساواة بين طرفي التحكيم ، وم - 

 ية بشأن تخفيض الفوائد الربويةنسعدم االنحياز للمحكم ، وكذا احترام مبدأ المواجهة ، ومن تطبيقاته الموضوعية ما قضت به محكمة النقض الفر

النظام العام  المرتفعة التي قضى بها حكم التحكيم ، ورفض الحكم باستحقاق مبالغ الرشوة لتسيير األعمال وابرام العقود ، كما أن الفقه يعتبر مخالفا

رقيق والرشوة واستغالل النفوذ واإلرهاب والجرائم الدولي التأميم الذي ال يقترن بتعويض كاف وعاجل ، كما أن تجارة البغاء وتجارة المخدرات وال

 العابرة للحدود كلها تخالف النظام العام الدولي .

ليها الجزائر ومن أمثلة ذلك أيضا في القانون الجزائري نجد احترام القواعد األساسية للعدالة ال سيما حقوق الدفاع ، القواعد الدولية التي صادقت ع

ب الفساد أو منع الرق أو التفرقة العنصرية أو تحريم االتجار في األسلحة أو التهريب أو االتجار بالمخدرات أو الغرض والتي تحرم الرشوة وتحار

 تدعيم االرهاب.
200
     فحة   ، ص 2010،  مجلة التحكيم ، العدد الخامس ،سنة  تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري الجديدأكثم أمين الخولـي ،  - 

115-116 . 
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ما النظام العام الدولي فهو ، ألة في ميدان من ميادين نشاطهاو االجتماعية للدو االقتصادية أ
لمعايير النظام الداخلي  انعكاسان يكون إال أ ظام العام للدولة الذي ال يعدومزدوج يشمل الن
ضيق نطاقا الدولي أ نطاق يعتبر النظام العام. ومن حيث اللخاصة الدولية على العالقات ا

ن كان أعمق أثرا و من النظام العام الداخلي لزاما عمال بمبدأ سمو النظام العام أقوى إ، وا 
ذ يجمع الفقه والقضاء على حصر مضمونه في بعض ، إالدولي على النظام العام الداخلي 

 . 201األممالقواعد المجمع عليها من قبل 
ساسية م الدولي هو عبارة عن القواعد األالنظام العا لى القولالبعض إ ذهب كما

ن الحلول التي كانت تعطى أو  ،202و لمبادئ قانون البحارمة لقانون الشعوب أوالمبادئ العا
بقواعد  Lalive للمنازعات التجارية الدولية ساهت في تخصيب قواعد هذا النظام التي سماها

 .203طراف النزاع وعلى المحكمرض نفسها على أوأصبحت تفالنظام العام عبر الوطنية 
من قانون  1051نص في المادة  204والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة

و التنفيذ له عتراف أالحكم التحكيمي المراد اإلاإلجراءات المدنية و اإلدارية على عدم مخالفة 
ضيق من مفهوم النظام  هالنص أن ويفهم من .الدولي وليس النظام العام الوطنيللنظام العام 

وليس الحكم  -التنفيذ للحكم التحكيمي الدولي و أ عترافاإلالعام واكتفى بعدم مخالفة 
عد النظام العام ولم يتوسع إلى قوا ،للقواعد العامة المتفق عليها دوليا - التحكيمي الداخلي

والتي اعد اآلمرة الداخلية ببعض القو و التنفيذ أ عترافاإلأي بعبارة أخرى قد يمس  .الوطني
عتراف بالحكم التحكيمي اإل، ومع هذا ال يمنع القاضي من الداخليقد تعد من النظام العام 

تجاه هو تشجيع العالقات دف من هذا اإلالهو  ،الدولي مادام لم يمس النظام العام الدولي
 .اإلستثمار األجنبي و التجارية الدولية 

                                                           
201
 152المرجع السابق ،  ،حسين السالمي  -  

202
- GOLDMAN,B, la lex-Mercatoria dans les contra et l’arbitrage international ; Journal de droit 

international,1979,P145 .    
203
 - LALIVE, P. Ordre Public transnational (ou réellement international) et arbitrage international Revue 

de L’arbitrage, 1986, No. 3, 329-374. 
204
 منه على أنه : 1514كالقانون الفرنسي الذي تنص المادة  - 

" Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en 

prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public 

international". 
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غلب قواعده أالنظام العام الدولي الذي تعد هو يحمي ن القاضي و فإ حوالوفي كل األ
 .فإنه يحمي بذلك أيضا هذا النظام األخير  جزء من النظام العام الداخلي للدولة

نه ينظر في تحديد مفهوم النظام العام الدولي لقاضي ألى إن نشير فقط أويبقى 
القاضي لجواز اإلعتراف  بل في تاريخ بحث ،التنفيذ ال في تاريخ صدور حكم التحكيم الدولي

النظام العام الدولي ال يطبق إال ن أكما ، نية والمعاصرةوهو ما يعرف بمبدأ اآل، به وتنفيذه
  .205ليه الحكم المطلوب تنفيذه من نتائج وليس على حيثيات ذلك الحكمعلى ما انتهى إ

 لثالثاالفرع 
 ليعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي الدو قواعد الفصل في طلب اإل

لى رقابة دولة التنفيذ للتحقق من مدى توافر الشروط يخضع كما قلنا حكم التحكيم إ
متيازات على أن يكون ذلك وفق اإلمر بالتنفيذ، األ إلصدارالتي يتطلبها قانون هذه الدولة 

وهذا يعني أنه حتى يمكن تنفيذ حكم تحكيمي  .د تنفيذ الحكم التحكيمي الداخليالممنوحة عن
جراءات التي يضعها قانون دولة وال الشروط وثانيا اإلأ حترامإلة من الدول يحب دو  في دولي
  .206التنفيذ

حكم التحكيمي هي عتراف والتنفيذ للجرائية في كيفية اإلمسألة اإللى كون الوبالنظر إ
م بها المشرع هذه فإننا نتساءل عن الكيفية التي نظ وخاضعة لقانون التنفيذ، نفسها في كليهما

م لخصوص أ، وهل ساير في ذلك ما جاءت به التشريعات الدولية والمحلية بهذا ااءات اإلجر 
 ال ؟ 

      عتراف والتنفيذحديد الجهة المختصة بتلقي طلب اإللى تعن ذلك سنتطرق إ لإلجابة
 وسلطات القاضي الجزائري في ذلك ، مر بالتنفيذاإلجراءات المتبعة الستصدار األ( ثم  أوال) 

                                                           
205
 . 116 صفحة ، المرجع السابقأكثم أمين الخولي ،  - 
206
 .119 صفحة، السابقالمرجع  الطاهر،حدادان  - 
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 الطبيعة القانونية ألمر التنفيذ تحديد مدى سلطة المحكمة في الرقابة ولى ، لنصل إ ( ثانيا) 
 (  ثالثا)  الصادر عنها

 والفصل فيه  عتراف والتنفيذالجهة المختصة بتلقي طلب اإلوال : أ
من  35المادة ومن خالل ، عالهفي المادة المذكورة أ تفاقية نيويوركبناءا على إ
دولي في تجاري من لديه حكم تحكيم  كلن فإ  207تحكيم التجاري الدوليالقانون النموذجي لل

ة بالتنفيذ أن يتقدم بطلب كتابي إلى المحكمة المختصعليه حه يريد تنفيذه لدى دولة ما، صال
 وفقا لقانونها الوطني.

  1051ن المشرع في المادة نجد أ داريةقانون اإلجراءات المدنية واإللى ع إو وبالرج
إال أنه فرق  ،نفيذ للحكم التحكيميالتو اإلعتراف أالقضائية المختصة بنظر طلب بين الجهة 

: " وتعتبر نى ألوهذا بالنص ع ،بالخارج او صادر في الجزائر أ اكان هذا الحكم صادر  ذاما إ
قابلة للتنفيذ في  الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت 

، أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم إختصاصها أحكام التحكيم في دائرة
 ."موجودا خارج اإلقليم الوطني 

 فلماذا هذا التمييز وما الغاية من ذلك ؟
عتراف المحكمة المختصة بنظر طلب اإل إلىوال أ ينبغي التطرقلإلجابة عن التساؤل 

المحكمة المختصة وثم ثانيا إلى  ،والتنفيذ بالنسبة لحكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر
ر لنا سبب التمييز وببيان ذلك يظه .في حالة حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر

 والغاية منه .
           من  1051المادة  ينبغي االشارة الى ان قراءةقبل الخوض في هذه المسائل 

ظر طلب التنفيذ وليس طلب صة بنالمحكمة المختعلى سوى تظهر انها نصت ) ق إ م إ ( 
                                                           

207
و بالضبط البند األول منها على : " يكون قرار التحكيم  C.N.U.D.C.I لدولي من القانون النموذجي للتحكيم التجاري ا 35لقد نصت المادة  - 

 ". 36ملزما بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة مختصة مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 
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مام فراغ أ ، وهو ما قد يدفع الى االعتقاد أننا عن طلب التنفيذعتراف الذي قد يقدم مستقالاإل
 .قانوني

ليل القانوني البسيط فإننا سنصل إلى أن المحكمة المختصة لى التحلكن وبالنظر إ
 عتراف هي نفسها المختصة بالتنفيذ وهذا من خالل :باإل
وهي نفسها عتراف حددت الشروط لإل) ق إ م إ ( من  1051ولى من المادة األ أن الفقرة -

ن كان ليس كل إعتراف تنفيذالشروط لألمر بالتنفيذ عتراف كل تنفيذ يتضمن إ، وأن ، وا 
المرفوع إليها الطلب المحكمة  نه بالضرورةتنفيذ فإطلب الوبالتالي لما نكون بصدد ، حتما

جراء المطلوب بما ه نجد أنفسنا قد اتبعنا اإلومن، شمول فيهلمعتراف اتكون مختصة بنظر اإل
 عتراف .لمختصة في التنفيذ للحصول على اإلفيها المحكمة ا

ختصة هي في كليهما سواء التنفيذ أو ن المحكمة المتوحي أ 2/ 1051صياغة المادة  -
عتراف متعلق باإلاإلعتراف، وما يزيد ذلك ترجيحا أن هذه المادة واردة ضمن الفرع األول ال

 بالتحكيم التجاري الدولي .
ال جزء من ة والكل في هذا المجال وما اإلعتراف إالغالبهي تعد لة التنفيذ األصل أن مسأ -

 ن يتبع الكل تطبيقا لقاعدة من ملك الكل ملك الجزء .، وبالتالي ال بد للجزء أهذا الكل
ي واحد بل توحيد بحكم تحكيمي تجار لتين تتعلقان ختصاص في مسأ فائدة من تقسيم اإلال -

ما يعد التطبيق لألمثل فعل التحكيم أكثر و يوفر المصاريف على األطراف وهو ياإلجراءات 
 تفاقية نيويورك .لتوصيات إ

الجزائر عن ذلك  ميز فيه كما سنرى بين الحكم الصادر فيمر بالتنفيذ يلما كان طلب األ  -
توصلنا سلفا  نناوأسيما  ،زهذا التمييمثل يستوجب عتراف ، فإنه حتما اإلالصادر خارجها

صلي مستقل عند تحديد مفهوم اإلعتراف أن هذا األخير يقدم أمام الجهة القضائية بطلب أ
عه بالضرورة في غياب صراحة ، ومنه يكون رفرعيسواء أثير بشكل أصلي أو بشكل ف

   ليها طلب التنفيذ باألصل .النص أمام الجهة التي يرفع إ
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هة القضائية المختصة بنظر طلب ناءا عليه ولما كان ال يوجد تمييز في الجوب
لتين يتحدد وفق ا نجد القاضي المختص بهاتين المسأعتراف عن تلك في طلب التنفيذ فإنناإل

 ما يلي :
التجاري لتنفيذ بالنسبة لحكم التحكيم عتراف و اإلبا الجهة المختصة بإصدار األمر -1

 لجزائرالدولي الصادر في ا

بإصدار األمر  أن المحكمة المختصةيتبين عاله أ 1051ة نص الماد باستقراء
المحكمة الواقع هي الدولي الصادر في الجزائر التجاري لتحكيم التنفيذ لحكم ا وأعتراف باإل

 .ختصاصها مكان وقوع التحكيم الدوليفي دائرة إ
عتراف يا بنظر طلب اإلمحكمة المختصة محلن المشرع كان واضحا هنا في تحديد الإ

لى يرفع الطلب إ ، إذ  بالجزائر الدولي عندما يكون صادر االتجاري  يوالتنفيذ للحكم التحكيم
في دائرة  (مقر التحكيم جروا التحكيم )األطراف قد أن كان مثال ، فإمحكمة مقر التحكيم

 خيرة هي التي تكون مختصة بنظر طلب التنفيذختصاص محكمة سطيف فإن هذه األإ
 .و المنفذ ضدهأبغض النظر عن موطن المحكوم عليه عتراف واإل

نائبه هو أو ن رئيسها مقر التحكيم هي المختصة محليا فإ ولما كانت محكمة
ليه صراحة المادة ، وهو األمر الذي أشارت إشخصيا ونوعيا للفصل في هذا الطلبالمختص 

كام محكمة التي صدرت أحبالقول ) ...بأمر صادر عن رئيس ال) ق إ م إ ( من  1051
 ن يعهد األمر للقاضي التجاري بالمحكمة .، وال يمكن أالتحكيم في دائرة إختصاصها ...(

علم بالعملية التحكيمية على ن الرئيس يكون على اعتبار أ، وقد فعل حسنا المشرع
خصومة أثناء ال أمامهأن قدمت قد سبق تكون ك عن طريق بعض الطلبات التي وذل. مسبقا

 وأقتة أو اتخاذ بعض اإلجراءات المؤ عيين المحكمين مثال أو الرد أو سماع الشهود كت
  .التحفظية..الخ 
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أما بالنسبة للحكم  ،كيمي الدولي الذي جرى في الجزائرهذا بالنسبة للحكم التح
 التحكيمي الذي جرى خارج الجزائر فإن األمر يختلف .

 التجاري التنفيذ بالنسبة لحكم التحكيم عتراف وباإلبإصدار األمر الجهة المختصة  -2
 خارج الجزائرالدولي الصادر 
: " ... أو محكمة نأالتي نصت على ) ق إ م إ (  من 1051 نص المادة بناءا على

لمحكمة المختصة ا ني " فإمحكمة موجودا خارج اإلقليم الوطنال محل التنفيذ إذا كان مقر
الدولي الصادر خارج الجزائر هي التجاري م التحكيم التنفيذ لحك وأعتراف بإصدار األمر باإل

 و نائبه.أممثلة في رئيسها ختصاصها مكان التنفيذ المحكمة الواقع في دائرة إ

مر واضح ال أختصاص بمكان التنفيذ ن بيان محكمة اإلأولى وقد يبدوا من الوهلة األ
 كيف نحدده ؟ن السؤال المطروح هو ما المقصود بمكان التنفيذ و أال وض فيه إغم

ة وفيه تقرر هيئة التحكيم نتيج ،منطوق الحكم التحكيمي يعد جزءا جوهريا منهإن 
لتزامات التي يرتبها اإلو ، ولمصلحة من صدر الحكم، فصلها في النزاع المعروض عليها

وكيفية توزيع ، و فوائدأو تعويضات أو ذاك من مسؤوليات أالحكم على عاتق هذ الطرف 
يمي قيمته وق يستمد الحكم التحكتعاب المحكمين  ومن المنطأتحكيم و مصاريف ونفقات ال

 .ن يكون واضحا ومحدداأولذلك وجب ، وعليه يرد طلب التنفيذ
كيف يتم  على النتائج المتوصل عليها في منطوق الحكم يظهر اءبنفإنه وعلى ذلك 
   المرسومة بالمادتينوفق القواعد موطن المحكوم عليه بحسب ما إاذ يتم ، تحديد مكان التنفيذ

 .موطن المال المراد التنفيذ عليهبحسب  وأ) ق إ م إ ( من  37-38
مر يتعلق بإلزامه وكان األ، ي منطقة كانتأن كان المحكوم عليه مقيم بالجزائر بفإ

وم عليه باعتبارها فالمحكمة المختصة عندئذ هي محكمة موطن المحك، بأداء مبلغ معين 
ال يكون  التجاري الدولي  التنفيذ للحكم التحكيمييرجع لكون ب في ذلك والسب .مكانا للتنفيذ

مهاره بالصيغة التنفيذيةإال بعد إصدار األ ال يتم مباشرة إجراءات التنفيذ على ، و مر بتنفيذه وا 
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يوما  20مهلة على سبيل الوجوب عطاء المحكوم عليه أموال المحكوم عليه إال بعد إ
الحجز )التنفيذ الجبري( متى  بإجراءاتغني المحكوم له عن القيام وقد يست .ختيارية للتنفيذإ

ن يكون أيصلح ن موطن المحكوم عليه وال أأوبالتالي نجد ، بالتزاماتهوفى المحكوم عليه 
 ختصاص للمحكمة المتواجد بها هذا الموطن .، ومنه عقد اإلمكانا للتنفيذ

د خارج نطاق موطن المحكوم و عقار يتواجكم يتعلق بمال منقول أن كان الحما إأ
ن الطلب خر فإآجراء إ أي وأجراءات ملكيته عليه وألزم هذا األخير بتسليمه مثال أو نقل إ

 التنفيذ . جد بها هذا المال باعتبار هو محلمام المحكمة التي يتواأهنا يرفع 
، تسليم بضاعة بأشغال معينةتعلق بالقيام بعمل مثال كالقيام مر ين كان األإما أ

شغال فيه هي محكمة المكان المراد تنفيذ األن المحكمة المختصة هنا ، فإلصالح المحكوم له
ن المحكمة مهما كانت طبيعة العمل المراد إنجازه فإ يأ، ..الخو تسليم البضاعة فيهاأ

 .المأمور به في الحكم التحكيميالعمل  ة هي تلك التي يتم فيها تنفيذ هذاالمختص
وأبقى دائما الصالحيات لرئيس ، أخذ بمكان التنفيذعندما  تجاهاإلوالمشرع انفرد بهذا 

 جميع اإلشكاالت الخاصة بالتنفيذوبستعجالي، اإل القضاءالذي هو مختصا أصال بالمحكمة 
عالقة بإشكاالت  الدولي لهالتجاري بحكم التحكيم  أن األمر بالتنفيذ المتعلق لكن هذا ال يعني
اص نوعي مستقل خارج عن اإلختصاص العام لرؤساء ختصهو إ بل، التنفيذ العادية

 .208ختصاص منظم بمادة خاصة ال عالقة لها بإجراءات التنفيذ العادية، وهو إالمحاكم
ختصاص بالنسبة لألحكام لإلمكان التنفيذ كمعيار محدد لالمشرع  ختيارإ ولعل
 هالحكمة منضوعيا، سليما ومو  اختياراكان الدولية الصادرة في الخارج التجارية التحكيمية 
ل األمر على الجهة القضائية المانحة ، وتسهيعلى طالب التنفيذالجهد والتكاليف  هو توفير

  . 209تخاذه أثناء عملية التنفيذإ لألمر إلتخاذ أي إجراء واجب

                                                           
208
  .273-271 صفحة السابق،المرجع  سليم،بشير  - 
209
 . 273 فحةص السابق،المرجع  م،سليبشير  - 
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وبعد ، ن ما جاء به المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي ويرى الدكتور بشير سليم أ
 2/الفقرة  1051ي يتبين أن المادةــــــــــــختصاص المحلسيطة بينهما حول اإلقارنة البــــــــــالم
ختصاص المحلي بالنسبة للحكم التحكيمي ) ق إ م إ ( كانت واضحة وحددت اإلن ـــــــــــــم

 الدولي الصادر بالخارج في رئيس محكمة محل التنفيذ، واضعة حدا للتأويالت والتفسيرات 
بينما على خالف ذلك ترك المشرع الفرنسي األمر  في هذه النقطة . فعل المشرع وحسنا  

عند إشارته فقط إلى اختصاص المحكمة التي صدر في نطاقها مفتوحا للتأويالت والتفسيرات 
وهذا ما يفتح المجال إلى إطالة عملية ، مما نتج عن ذلك اتجاهات متعددة يالحكم التحكيم

 .210يرمي إليها التحكيم أصال التنفيذ مما يتنافى واألهداف التي
ا فهو يختلف باختالف محل مكان التنفيذ ال يعد مكانا ثابت نه وعلى اعتبار أنأإال 

ا عدم ثارهوالتفسيرات التي أ للتأويالتوضع حدا  لىال يمكن أن يؤدي إفان هذا  التنفيذ
في المادة مكان التنفيذ عدم التحديد بشكل دقيق لمعنى ، بل التحديد من المشرع الفرنسي

 في كيفية تطبيق هذا ختالف بين القضاةلى اإليؤدي إ هو الذي) ق إ م إ ( من  1051
 ليه سابقا .سلم هو ما أشرنا إن كان التفسير األ، وا  المعيار

في تحديد المحكمة ليه فإن تحديد معيار معين يلجأ إحوال نه في كل األأعلى 
 عكس المشرع الفرنسي .يجابيا على مرا إأالمختصة في هذا المجال يعد 

                                                           
210
ختيارين الذين سلكهما ، وهما رع الجزائري تقييما صحيحا حول اإلالسابق أنه وحتى يمكن تقييم المش همرجعيذكر الدكتور بشير سليم في  - 

ادر في الخارج ال بأس من إعطاء ولو معيار مقر محكمة التحكيم بالنسبة للحكم الصادر في الجزائر ، ومعيار محكمة محل التنفيذ بالنسبة للحكم الص

 لمحة خاطفة حول القانون الفرنسي بالنسبة لهذا الموضوع .

إلى  1476عملية األمر بالتنفيذ بالنسبة لألحكام التحكيمية األجنبية على المواد من ( ف   م إ ق)من  1500بالنسبة للمشرع الفرنسي أحالت المادة 

ختصاص يعود إلى قاضي األمور الوقتية داخلية ، وحسب هذه المواد فإن اإلالتنفيذ بالنسبة لألحكام التحكيمية الوهي المواد المتعلقة باألمر ب 1479

  1477مادة بالمحكمة الكلية ، و المحكمة الكلية مشكلة من قاضي فرد وهو الذي يتولى منح األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي أو الدولي . وتضيف ال

صدر في نطاقها الحكم التحكيمي" أي أن المشرع من خالل هذه المادة حدد محليا المحكمة بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي الصادر المحكمة التي  " :

رج في فرنسا فقط ولم يتكلم عن الحكم التحكيمي الدولي األجنبي .ولذا ظهر اختالف كبير بشأن االختصاص المحلي للمحكمة في الحكم الصادر خا

 : ثالثة آراء فرنسا فهناك

 القضاة.ختصاص المحلي يعود إلى محكمة باريس االبتدائية لتواجد الخبرة الالزمة لدى يرى أن اإل : األول

  ختصاص يعود إلى محكمة المطلوب التنفيذ عليه إذا كان مقيما في فرنسا وإن لم يكن يقيم بفرنسا فمحكمة التنفيذ.يرى أن اإل : الثاني

ة المختصة محليا التي تكون من القانون المدني )قواعد اإلسناد( فإن طالب التنفيذ هو الذي يتولى تحديد المحكم 14، 15مادتين الثالث : يرى وطبقا لل

ختيار محكمة إقامة المنفذ ضده، أو محكمة باريس، والمحكمة التي توجد إفي فرنسا ، وهو معيار مرن يمكن  رتباطا بطلب األمر بالتنفيذإأكثر 

 ألموال محل التنفيذ، أو محكمة موطن المدعى عليه .بدائرتها ا
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سنتطرق بالتنفيذ و أعتراف باإلاألمر  بعد تحديد الجهة القضائية المختصة في إصدار
يكون طلبه مقبوال من هذه مام المحكمة المختصة حتى تباعها أجراءات الواجب إلى بحث اإلإ

 .الزاوية

التنفيذ  اف وعتر مر اإلأالستصدار وسلطاتها مام المحكمة أجراءات المتبعة اإلثانيا : 
 للحكم التجاري الدولي

بالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد أن اإلجراءات الواجب اتباعها 
ها المواد و التنفيذ للحكم التجاري التحكيمي الدولي تضمنتالستصدار أمر اإلعتراف أ

 .منه  1038الى  1035 – 1054 لتبقى المواد  -1051-1052-1053
 1035اد لى المو تي أحالت إلا 1054أهم ما يثيرنا هو المادة هذه المواد تحليل في 

 .وما يليها بخصوص التنفيذ
نجد أن أحكامها تتعلق  أساسا  1038الى  1035إذ أنه وبالرجوع إلى المواد من  

أنها تثير الدولي نجد التجاري بالتحكيم الداخلي، وبتكييف أحكامها على حكم التحكيم 
             وما يليها من  1055 - 1051قانوني فيما بينها وبين المواد تناقض و  غموض
 .(إ ) ق إ م

لى إتشير فقط بعد التكييف على الخصوص  1035ن المادة أن هذا التناقض ممك
والتي يختص باألمر بتنفيذها رئيس ، بالجزائر التحكيمية الصادرةالدولية حكام األتنفيذ 

الدولية حكام األأما ما تعلق بتنفيذ  .ختصاصهاإدائرة المحكمة التي صدر الحكم في 
شارة اليها ى المشرع اإلعلوقد كان ، ليهاإن هذه المادة لم تشر فإالصادرة بالخارج التحكيمية 

 . سن هذه االحالةأنه طالما 
  أشارت في الفقرة الثانية منها لذلك بالقول 1051المادة  أن نجدهذا وعلى العكس من 

وبنفس الشروط بأمر من صادر من رئيس المحكمة التي  بلة للتنفيذ في الجزائر) وتعتبر قا
صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها او محكمة محل التنفيذ اذا كان مقر التحكيم 
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مر بالتنفيذ األتتكلم عن شروط  يتبين أنهاموجودا خارج االقليم الوطني (. وبقراءة هذه الفقرة 
حال المشرع أوبالتالي لماذا .  مر بذلكاألوالقاضي المختص بإصدار  ينالدولي لكال الحكمين
قد استغرقت ووفت  1051والمادة ، 1035 لى المادةإحكام التنفيذ الدولي أفي تنفيذ 
 بالمطلوب ؟

نها لم أال إختصاص واإلن تكلمت عن الشروط وا   1051ن المادة أ قد يقول قائل
ذلك، لكن هذا القول مردود ل أشارت تيلا 1035جراءات على عكس المادة اإلتتكلم عن 

تكلمت عن  1053-1052وهي المواد  1051النصوص الالحقة للمادة أن على اعتبار 
مر في األن أعندما نصت على  ة باإلجراءاتلمخالتي تعد  1035ذلك على عكس المادة 

 . 1052صل الحكم فقط وهو ما يناقض المادة أيداع قاصر على اإل
ن أمر الرفض للتنفيذ نجد أجراء كذلك وارد على إستئناف والذي هو باإللق يبقى ما تع

مر األستئناف سواء كان اإلن أونصت على ، وما يليها قد وفت هي كذلك 1057 ةدالما
و الرفض بحسب كل حالة يكون أمام المجلس القضائي خالل أجل شهر واحد أبالقبول 

س المحكمة، وهذا من دون تمييز بين الحكم من تاريخ التبليغ الرسمي ألمر رئي ابتداءإ
ستئناف في اإلن أمن  1035وردته المادة أوبالتالي ما ، و بالخارج أالدولي الصادر بالجزائر 

في ظل التطبيق من  لهمر بالرفض ال محل األمن تاريخ يوم  15مر التنفيذ يكون بعد أ
 . إال في التحكيم الداخلي وجود هذه النصوص

التجارية حكام التحكيم أجراها المشرع في تنفيذ أحالة التي اإل ل أنيمكن القو ذن إ
بل  ،التي تعد مربط الفرس في غير محلها تماما 1035بالخصوص على المادة و  ةالدولي

ووجودها بهذا الشكل يخلق ، على حكم التحكيم الداخلي تطبق إالنها بدون موضوع وال وا  
و أمع طبيعة التحكيم الدولي  تتالءمبنصوص ما إ ،تفاديه على المشرعتناقض نصي كان 

ول المتعلق األحكام التحكيم الدولية ودمجها في الفرع أحذف الفرع الثاني المتعلق بتنفيذ 
-1052و 1051حالة تكون لنصوص المواد اإلع جعل ــــــبقاء عليه ماإلو أعتراف باإل

1053  . 
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 ةالدوليالتجارية حكام التحكيم أ نه عند التطبيق فيما يخص تنفيذأعتقد أوفي الخالصة 
على  1035بنص المادة و التأسيس أحتجاج اإلو القاضي أبدا سواء من الخصوم أال مجال 

 ولدت ميتة وتبقى ميتة .  1054الخصوص لالعتبارات السابقة فالمادة 
ءات راجإن فإ 1054ه المادة ات إلى ما جاءت بلتفدون اإل و هوعلى ذلك فإن

يداع للحكم التحكيمي تشمل أساسا اإلالدولي التجاري يذ للحكم التحكيمي عتراف والتنفاإل
 مام المحكمة المختصة على الوجه المبين سلفا .وتقديم طلب باإلعتراف والتنفيذ أ

 بالمحكمة المختصة  ضبطالالدولي لدى أمانة التجاري  إيداع الحكم التحكيمي - 1
دخالها في النظام القانوني الجزائري تستلزم  إل أحكام التحكيم سواء الداخلية أو الدولية

 ؟وكيف يتم إليداعإجراء ابلمقصود ا امف،  لدى كتابة الضبط بالضرورة القيام بإجراء اإليداع
 يداع مفهوم إجراء اإل -أ

راد منه فهو مصطلح ي 211من الناحية القانونيةيداع اإل إلجراءال يوجد تعريف معين 
  جراءات تختلف باختالف المستند المودع من اإل ةعملية مجموعويشكل من الناحية ال، الحفظ 

مين يقوم الخبير بتقديم الخبرة األصلية ونسختين منها لدى أمر مثال بإيداع خبرة فإذا تعلق األ
عطاءها رقم مع ذكر أالضبط طراف والتاريخ األ ءسما، الذي يقوم بتسجيلها في السجل وا 

منه يداع للخبرة يسلم نسخة رر أمين الضبط محضر إ، وبناءا على ذلك يحالذي قدمت فيه
، ولكل طرف في الحكم تعابذي يحدد األلى رئيس المحكمة الإثم يقوم برفع الخبرة  للخبير

، وكذا األمر في محضر تعابج نسخة من هذه الخبرة بعد دفع األمحل الترجيع استخرا
مر طرف الذي يهمه األلول القاضيمانة الضبط بأمر من ين يودع لدى أأسماع الشهود 

 مقابل دفع الرسوم . نسخة منه استخراج
 مانة ضبط المحكمةيعني حفظ األصل من المستند لدى أيداع ن اإلإف وعلى ذلك

 .الشأنولكل من له مصلحة حق الحصول على نسخة منه مقابل دفع الرسوم المقررة بهذا 
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 سرا أي باح له به ، أودع الِسرّ  الشيَء أي َدفعه إليه ليكون عنده وديعة  ، أودعهُ  الشيَء  أي صانه ، أَودع فالن من الناحية اللغوية نقول  أَْودع - 

ودعِ الحقائب أي  َوَضَعهَا ، أودَع فِي قَْلبِِه اْلمحبَةَ اي ترَك ، أْلقى ، وضع ، أْودَع كالمهُ السجَن اي أْلقاهُ فيِه ، أودع حقيبَتهُ في مست أي حفظهُ ، أودعهُ 

 :الموقع القاموس اإللكتروني على هُ : أراحها . انظر تمعنى  اي ضمنهُ ِكتابهُ معلومات جِديدة  : كتَبَهَا فيه ، ضمنها إِياه ، أوَدَع داب

 - www.almaany.com/home.php?language. 
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  الدوليالتجاري طريقة إجراء اإليداع للحكم التحكيمي  –ب 
 212دارية لم يبين الطريقة المعمول بها بهذا الخصوصقانون اإلجراءات المدنية واإل

 مر متروك للتسيير االداري واالجتهادي لرئيس المحكمة .مما يوحي أن األ
س كتاب رئيلى يتقدم إ 213يداعاإلطالب  أنمن الناحية العملية  وعلى ذلك نجد

 بأصلمرفقا ) ق إ م إ( من 1051دة ختصاص المحدد بالماالضبط لدى المحكمة وفق اإل
أمين فيقوم  .واالتفاقيةيداع لهذا الحكم ، ويطلب اإلاو نسخة منهميمية أتفاقية التحكالحكم واإل
فيسجل هذا التقديم ، الحكم واالتفاقية باستقبال -مناء الضبط وعادة يكون رئيس أ -الضبط 

طراف الحكم م و أسماء أم تسلسلي له مع تاريخ التقديبوضع رقلذلك  خصصمفي سجل 
)تاريخ الصدور، أسماء المحكمين الحكم  بياناتلى إكما يشار ، قامتهم ، ومحل إالتحكيمي

ليقوم بعدها  سماء الخصوم وعناوينهم ومنطوق الحكم ( الذين أصدروه وعناوينهم وصفاتهم وأ
حكيمي الحكم الت ألصلمناء الضبط بتلقيه بتحرير محضر إيداع يشهد من خالله رئيس أ
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 ومما جاء فيه : ينظم إجراءات إيداع أحكام التحكيم 2008لسنة  8310هناك قرار لوزير العدل رقم  في مصروتعميما للفائدة ،  - 

لتحكيم كم االمادة األولى :" ينشأ بقلم كتاب المحاكم دفتر لقيد طلبات إيداع أحكام التحكيم بأرقام متسلسلة ويتضمن تاريخ تقديم الطلب وبيانات ح

 من القرار. 05موضوع الطليب على النحو المبين بالمادة 

يقدم طلب إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة من المحكوم لصالحه أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص ويرسل إلى  " : المادة الثانية

 المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل إلبداء الرأي بشأنه .

ة ": ال يقبل الكاتب طلب إيداع حكم التحكيم إال بعد فوات مدة التسعين يوما المقررة إلقامة دعوى بطالن حكم التحكيم والتي تبدأ من المادة الثالث

 لسنة 27من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم  54تاريخ إعالن الحكم للمحكوم عليه على ضوء ما تقضي به المادة 

1994  

 يصدر المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل قراره كتابة بقبول أو عدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم بعد التحقق مما يأتي : "المادة الرابعة :

تسليمه أو بتثبيت أن ال يتعلق بأي حق عيني على عقار أو بحيازته أو  -أن الحكم المطلوب إيداعه ال يتضمن ما يخالف النظام العام أو اآلداب ،  -

أن ال  -أن ال يتعلق بإحدى مسائل األحوال الشخصية أو إحدى المسائل الجنائية ،  -ملكيته أو قسمته وأنه  ال يتعلق بعقار بأي صورة من الصور ، 

أن  -مما ال يجوز الصلح فيها ، أن ال يتعلق بتحكيم في مسائل  -يتضمن القضاء بإثبات الصلح في إحدى المسائل المشار اليها في البنود السابقة ، 

 المحكمة مختصة بإيداع الحكم .

ا بإيداع حكم التحكيم يتضمن تاريخ صدور رالمادة الخامسة :" بعد صدور القرار بقبول إيداع حكم التحكيم يحرر الكاتب المختص بالمحكمة محض

 طالب اإليداع وعنوانه وصفته  واسمم ومنطوق الحكم واسماء المحكمين الذين أصدروه وعناوينهم وصفاتهم وأسماء الخصوم وعناوينه

المادة السادسة :" يجوز لكل من طرفي التحكيم الحصول على صورة من محضر ايداع حكم التحكيم وال يجوز اعطاء صورة رسمية من حكم  

 التحكيم المودع ."

للحكم التحكيمي يمكن للقاضي االستعانة بما يراه مناسبا من هذه  باإليداعوفي ظل انعدام إجراءات خاصة في القانون الجزائري في كيفية القيام 

 األحكام وإعمالها كاجتهاد منه .
213
عن الطرف الذي يهمه التعجيل، فهي لم تحصر األمر في طرف معين ، بل تركت المبادرة لمن هو  كلمت( ت إ م إ قمن )  1052ة الماد - 

 ألحيان يكون المحكوم له ، لكن هذا ال يمنع الطرف المحكوم ضده باإلسراع إلى إيداع حكممستعجل وله مصلحة في اإليداع، وهذا في أغلب ا

، حتى ال يسمح ربما للطرف اآلخر التفكير في تجديد النزاع . وقد أبعد القانون الجديد مسؤولية هيئة التحكيم حول  تهحجياإليداع، كأن يريد تثبيت 

الذي حمل هيئة التحكيم مع األطراف مسؤولية اإليداع .  19مكرر  458هذا بعكس القانون القديم في  المادة عملية اإليداع وأعفاها من ذلك تماما ، و

أو الطرف المعني  حد المحكمينألدى الجهة القضائية المختصة  18مكرر  458وهذا بالنص على ان :" يودع الوثائق المذكورة في المادة 

 ل."بالتعجي



 

125 

 

في محضر  الشأنو نسخ منهما حسب الحالة كما هو التحكيمية أ واالتفاقيةالدولي التجاري 
 .لى المودع ليتخذ ما يراه مناسبا اع الخبرة ويسلم نسخة من المحضر إيدإ

            1052المادة وفقا لما جاءت به عاله ويعد اإليداع على الشكل الموضح أ
المادة المذكورة ال  نأللوجوبية هنا ليس مستنبطة من النص وا، وجوبي أمر) ق إ م إ ( 

م التحكيمي ، فالحكتحت طائلة الرفضنما مقتضيات التنفيذ تستوجب ذلك ، وا  لى ذلكإ تشير
 600ه طبقا للمادة مر بتنفيذلدى أمانة الضبط وصدور أيداعه ال يعد سندا تنفيذيا إال بعد إ

 .من نفس القانون 
معه  وقد تتزامن، مليا قد تسبق طلب األمر بالتنفيذإليداع عومع هذا فإن عملية ا

يقدم طلب األمر  منها االنتهاءاإليداع ثم بعد  وكالهما صحيح، فيمكن للمودع أن يبدأ بعملية
 .214بالتنفيذ

لم يحدد له مهلة معينة في القانون الجديد ن المشرع أيداع الحظ بخصوص اإلوي
في القيام للمحكوم له ال حرج ، وبالتالي فانه و الدوليداخلي أبه سواءا تعلق بالتحكيم الللقيام 

 . ي وقت شاءبه في أ
 التحكيمية على الوجه المبين سواء واالتفاقيةيداع للحكم التحكيمي بعد القيام بعملية اإل

، سنتكلم في النقطة و بالتزامن مع ذلك تم ذلك قبل تقديم طلب التنفيذ إلى رئيس المحكمة أ
 .و التنفيذ ن اإلجراء الثاني وهو تقديم أو رفع الطلب باإلعتراف أالموالية ع

 الدولي التجاري مر التنفيذ  للحكم التحكيمي تقديم طلب الستصدار أ   -2
يتسلم نسخة من  ،يداعحكم التحكيمي إجراء اإلن يستوفي طالب التنفيذ للبعد أ

ليقوم بعدها برفع الطلب انونا بعد دفع الرسوم القضائية المستحقة ق، المثبت لذلك محضرال
 مر التنفيذ .لى السيد رئيس المحكمة الستصدار أإ
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 .290 فحةابق ، صبشير سليم ، المرجع الس - 
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مام رئيس المحكمة أة المشرع مواصفات ورقة الطلب التي ترفع يبين في الحقيقم ل
من من رئيس المحكمة  بأمرعتراف يتم ، واكتفى بالقول أن التنفيذ أو اإلمرالستصدار األ

 ب وال بياناته.كيفية رفع هذا الطلدون بيان 
مر األوهو ، لةأن عدم التحديد هذا هو الذي يجعلنا نجتهد في توضيح هذه المسإ
مر الذي يصدره رئيس المحكمة هل هو وال طبيعة األأال ببحث عه قطعا إ نستطيالذي ال

 عمالهأيدخل ضمن  وأفيكون الطلب له مميزات خاصة ، عماله الوالئيةأيدخل ضمن 
 .حترامهاوشروطه الواجب إيضا مميزاته أ طلبفيكون للالقضائية 

 عن رئيس المحكمة بالتنفيذ الصادر  القانونية لألمرطبيعة ال   -أ
لى إبشكل خاص رئيس المحكمة القاضي بشكل عام و ينقسم العمل الذي يمارسه 

والقانون يوجب التقيد بهذا  .الوظيفي لالختصاصوهو تقسيم  عمل والئي وعمل قضائي،
طار الوظيفة إبحيث يمارس كل عمل في ، الخلط في الممارسة بين العملينم التقسيم وعد

و التداخل ألكن قد يحدث بعض التشابه  ،وطبقا للشكل القانوني الخاضع له المخصصة له
رفة رئيس المحكمة ولذلك مع .ذ غير سليم من الناحية القانونيةالمتخيجعل من اإلجراء 

منا المسألة قتضي ائدة بما يخدم تحليل هذا العنصر تالف وبغية، جدا امهم امر لحدود العملين أ
من  ثم موقف المشرع الجزائريختصاصين وبيان معيار التفرقة بينهما وال تعريف كال اإلأ

 .ذلك
 القضائي لرئيس المحكمة   واالختصاصئي ختصاص الوال اإل  1-أ

بتعريف و اكتفى ، 215على عكس المشرع الفرنسيلم يعرف المشرع العمل الوالئي 
   بالقول) ق إ م إ ( من  310وامر على العرائض في المادة إحدى صوره الغالبة وهي األ

ما لم ينص القانون  ،صممر مؤقت يصدر دون حضور الخمر على عريضة أاأل :"أنه 
 ."بخالف ذلك
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 - Article 25 du code civile français   :  «  Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est 

saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit 

soumise à son contrôle. ».  
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إن سلطة القاضي ال تقتصر على حسم الخصومات التي ترفع إليه إلصدار حكم       
نزاع بين األطراف بأي صورة كانت، وهو ما يشكل اإلختصاص القضائي قضائي ينهي ال

له، بل أن اختصاص القاضي يشمل أيضا سلطة إصدار األوامر لألفراد بغرض المحافظة 
على وضع معين إلى أن ينظر النزاع القائم أمام المحكمة، وهذا ما يمثل اإلختصاص 

ي الممارسة العملية لهما، وهو ما اقتضى الوالئي. وبين هاذين االختصاصين قد يقع اللبس ف
 بالضرورة االجتهاد لوضع بعض المعايير المميزة ألحدهما عن اآلخر.

 : 216القضائي واالختصاصاإلختصاص الوالئي التفرقة بين   2-أ 
 : ظهر معيارين االختصاصيينللتمييز بين 

بقه حضور الخصوم يكون إذا س العمل القضائين أومضمونه  وهو المعيار الشكليول األ  -
و يكون ، وهو يحوز حجية الشيء المقضي فيه،  و اإلدالء بحججهم و دفوعهم أمام القاضي

دون يتم في غير مواجهة األطراف فأما العمل الوالئي  ،مبينا للمواد القانونية المطبقة مسببا و
قيق وال تحو ال يحتاج إلى  الحجيةال يحوز على  وهو، للدعوى إتباع اإلجراءات الالزمة

  .تسبيب
 وجه ألنصار هذا المعيار عدة انتقادات منها أن اإلجراءات و إن كانت من المميزات

 و ال تالزم بينهما و ذلك مثل أمر، الضرورية للعمل القضائي إال أنها ليست من طبيعته 
إتباع اإلجراءات الشكلية التي تحاط به باألداء فهو أمر قضائي بالرغم أنه يصدر 

 ت من حيث الدعوى وحضور األطراف و تقديم حججهم و دفوعهم.المحاكما
التصرف الذي يصدره  يتجه إلى األخذ بطبيعةومضمونه  الثاني وهو المعيار الموضوعي -

فض الخصومة بين طرفين حول حق من  هوهذا التصرف نتيجة  تفإذا كان .القاضي
 و يكون مصدره سلطة، افهذا التصرف يعتبر حكم، لحقوق والقاضي يقرر الحق ألحدهماا
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يت عباس به آلى مسايرة ما جاءت إبعد دارستها توصلت ل القضائي ، وحمد مليجي عدة معايير لتمييز العمل الوالئي عن العمأورد الدكتور أ - 

نطاق ، انظر احمد مليجي ، غلب هذه المعايير ، لمراجعة هذه المعايير بالتفصيل أين المذكورين من طرفها يستوفيان عيش فتيحة كون المعيار

 عيش عباس أيتوانظر كذلك   .163الى  147 فحة ، ص 1993، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ،  الوالية القضائية واالختصاص القضائي

 : اإللكتروني الموقع نظرا ، الجزائري" القانون في المحكمة رئيس " إختصاصات بعنوان محاضرة  فتيحة

 - www.maitre-khorissi.com/ar/.../articles/art_31.pdf. 
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 التصرف مجرد إجراء أو تدبير ال يستهدف حسم ت نتيجةأما إذا كان ،القاضي القضائية
ألحد األفراد  المحافظة على وضع أو صيانة مصلحة نما فقط، وا  قرير الحقالخصومة و ت
فإنه ، القانون  ال على أساس تطبيق، عتبارات المالئمة و تقدير الظروفعلى أساس اال

 .217بر أمر مصدره سلطة القاضي الوالئيةيعت
 ببعض ن العمل الوالئي يتميز عن العمل القضائي حوال يمكن القول أوفي كل األ

 يلي : تشمل ما 218الخصائص
عادة تقديم نفس ، وبالتالي يمكن إمر المقضي فيه العمل الوالئي ال يرتب حجية األ -

فله أن  مر الوالئيضي بإصدار األسلطة القاضي ال تنق ن، كما أالطلب الذي سبق رفضه 
ن أي أ وهذا بعكس العمل القضائي .، ن سبق رفض الطلبيرجع عنه أو يعدله حتى وا  

 .حكام القضائية خضع لطرق الطعن التي يخضع لها األالعمل الوالئي ال ي
       يتطلب المواجهة بين األطراف وال يقبل التدخل في  ال لوالئيالعمل ا -

تقدير مالئمة العمل أو القرار أو في  ن القاضي له دور ايجابي سواءا فيأ ، كماجراءاتاإل
 .المطلوب التصديق عليهجراء تقدير صحة اإل

  الطبيعة القانونية ألمر التنفيذ الجزائري من والقضاء موقف المشرع  3-أ
التجاري بالعودة إلى األمر الذي يصدره رئيس المحكمة بشأن التنفيذ للحكم التحكيمي 

عتراف يتم و االعلى أن التنفيذ أ) ق إ م إ ( من  1051لمشرع نص بالمادة انجد الدولي 
الذي كان ينص على  20مكرر 458ملغى وهذا بعكس النص ال، بأمر من رئيس المحكمة

ذن لكاتب الضبط مر من رئيس المحكمة بذيل القرار أو بهامشه ويتضمن اإلن ذلك يتم بأأ
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من قانون التوثيق ، الترخيص ببيع أموال قاصر  20نذكر منها : التصديق على العقود التوثيقية طبقا المادة ، وتعد األعمال الوالئية كثيرة  - 

عقد الترشيد لممارسة التجارة، شهادة الكفالة ، التأشير  اإلعفاء من شرط السن في الزواج ، الترخيص بتمديد انعقاد الجمعية العامة لشركة مساهمة ،

مدنية واالدارية على الدفاتر التجارية ، االمر بإجراء معاينة ، االوامر بإجراء حجوز، تعيين أو استبدال الخبراء ...وبالرجوع الى قانون االجراءات ال

حكمة .وبعد أن كانت هذه األوامر يتوالها رئيس المحكمة أصبحت من مهام الجديد يمكن استنباط عديد هذه التصرفات بحسب اختصاص كل قسم بالم

 هناك عذر.وجد رؤساء األقسام بالمحاكم على أنه ال يوجد ما يمنع الرئيس من توليها إن 
218
 .299-298فحة ، ص 2008،دار الهدى ، الجزائر ، الوسيط في شرح قانون االجراءات المدنية واالدارية نبيل صقر ،  - 

 .2010، مجلة التحكيم العدد السادس ، 2004-12-29بتاريخ  311816قمر عبد الوهاب، تعليق على القرار الصادر من المحكمة العليا رقم  -
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ر يعد مهذا األإن كان  وهو ما يدعونا الى التساؤل ة التنفيذية . بتسليم نسخة ممهورة بالصيغ
 م عمال قضائيا ؟عمال والئيا أ

والئيا وليس  مراأالتنفيذ باالعتراف أو مر األ يعدليه أخذا بالنص القديم والمشار إ
وهو الشكل المعتاد لألوامر الوالئية نه يصدر على ذيل القرار التحكيمي قضائيا على اعتبار أ

ل لى ذيمر عوالمشرع استعاض عن األ، 219مر على ذيل عريضةأالتي تصدر في شكل 
 مر في الحكم  التحكيمي الستيفاءاكتفى بتذييل األو ، العريضة المقدمة من صاحب الطلب

 311816من ذلك القرار رقم و  مر الذي كرسته المحكمة العليا في قراراتها، األمنهالغاية 
عمال ذهبت إلى اعتبار هذا األمر يدخل ضمن األها نجدين أ 2004220-12-29بتاريخ 

ذلك في قراراها الصادر على كدت وأعمال القضائية وليس ضمن األالوالئية لرئيس المحكمة 
  .326706221بنفس التاريخ في الملف رقم 

الوظيفة الوالئية  مر يدخل ضمنال نجد ما يشير إلى أن األأما في التشريع الجديد ف
التي صدرت من رئيس المحكمة  بأمربالقول :" منه اكتفت  1051المادة ف، لرئيس المحكمة
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يه يعطإن الجانب المهم من األعمال الوالئية قد نظمه المشرع ، وهذا الجانب يتمثل في األوامر على العرائض  ، وباالعتماد على التكييف الذي  - 

عملية ينحصر المشرع للعمل فإنه قد ال تظهر لنا أي إشكالية في التمييز بين العمل الوالئي والعمل القضائي  ، ومن ثم فنطاق المشكلة من الناحية ال

وهذا لعدم وضوح بعض الحاالت القليلة التي يصعب فيها معرفة ما إذا كانت األعمال الصادرة من القاضي أعماال والئية أو أعماال قضائية ،   في

 التنفيذ  .االعتراف او إرادة المشرع تجاهها وكمثال على ذلك األمر ب
220
جاء فيه :" ... واعتمادا عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من خرق قواعد  2004-12-29بتاريخ  311816قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 

 و الوالئي أاالختصاص الوظيفي 

من قانون اإلجراءات المدنية والتي تنص على أن " تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ  20مكرر  458لى أحكام المادة إالرجوع ب حيث أنه -    

ر عن بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار او بهامشه ... ، وتبعا لذلك فإن األمر الصادر بتنفيذ القرار التحكيمي األجنبي يصد

يداع كمة أثناء مباشرته للوظيفة الوالئية بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون ألجل إصدار األمر بالتنفيذ ، وتنحصر تلك الشروط في إرئيس المح

 نسخة اصلية ...

ية ألن األوامر الصادرة في حين أنه ثابت من القرار المطعون فيه أن األمر الصادر بالتنفيذ صدر عن رئيس المحكمة أثناء مباشرته للوظيفة القضائ

 في المواد االستعجالية تعد أحد صور الحماية القضائية الموقتة وال تعد من صور الحماية القضائية الوالئية. 

وحيث أن تقسيم  العمل الذي يمارسه رئيس المحكمة إلى عمل والئي وعمل قضائي ، هو تقسيم لالختصاص الوظيفي أو الوالئي وبذلك يجب على 

أن يتقيدوا بهذا التقسيم وأال يقع الخلط في الممارسة بين العملين ، بحيث يجب أن يمارس كل عمل في إطار الوظيفة المخصصة له ، وطبقا القضاة 

لى فيه إ للشكل القانوني الخاضع له ، وحيث أن القضاة لم يتقيدوا بهذا التقسيم مما يعد انتهاكا لقواعد االختصاص الوظيفي يعرض القرار المطعون

 النقض .."
221
نبورة  منشور بمجلة المحكمة شركة الدهن للغرب ضد شركة رازنوأ بين 2004-12-29بتاريخ  326706قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 

وط المنوه عنها مما جاء فيه ": ... ال يجوز إصدار األمر بتنفيذ القرار التحكيمي االجنبي إذا تخلف أحد الشر  153ص  2004العليا العدد الثاني 

ذا صدر ولم يكن إ –باعتبار من األوامر الوالئية –مر بالتنفيذ على مستوى جهة اإلستئناف ألن األ –ذا تخلف إ –عاله وال يمكن إستيفاء هذا الشرط أ

مر ، ذلك أن سلطات جهة األصدر ال بالرجوع إلى نفس القاضي الذي أمستوفيا لتلك الشروط فيترتب عليه بطالنه ، وال يمكن تصحيح هذا البطالن إ

تبار أن األمر بالتنفيذ مر على اعلتي كانوا عليها قبل صدور هذا األاإلستئناف تنحصر في تقرير البطالن ويترتب عليه اعادة االطراف الى الحالة ا

لى نفس القاضي بعد استيفاء الشروط إ وامر الوالئية وبالتالي  ال تستنفذ الجهة الصادرة عنها واليتها بل يحق لمن له مصلحة الرجوعهو من األ

 نونا إلصدار االمر بالتنفيذ ..." المطلوبة قا

يه البطالن ، فحين انه ال مر التنفيذ لشروطه يترتب علكمة العليا في حالة عدم استيفاء أدون التعليق على هذا القرار فإننا ال ندري لماذا قررت المح

ما البطالن فيتعلق بالحكم التحكيمي لجديد  هو رفض طلب  التنفيذ وفقط أو ايم أشرع سواء في القانون القدال بنص ، و الجزاء الذي رتبه المبطالن إ

 عند ممارسة دعوى البطالن .
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ي عمل رئيس ن المشرع تخلى عن فكرة الوالئية ف، فهل يعني ذلك أاحكام التحكيم ..." 
 ؟الم المحكمة بخصوص هذا األمر أ

يمكن القول أنه إذا كان طلب األمر بالتنفيذ بشكل عام ال يتطلب المواجهة بين 
نما يمنح القوة  األطراف وال يفصل في نزاع تم نظره من المحكمين باختيار األطراف، وا 

التنفيذية لسند يفتقد لهذه القوة ، فإنه بذلك تكون له مواصفات األمر الوالئي في صورة أمر 
 من ) ق إ م إ (.  310على عريضة طبقا للمادة 

ضع لنفس نظام نظام الطعن في هذا األمر يخ أنهذه النتيجة قد تكون مقبولة لو 
لق به مر على عريضة في حالة قبول الطلب المتعإذ أن األ، ألمر على عريضةالطعن في ا

من  312كما تنص عليه المادة   مريمكن مراجعته والتظلم فيه أمام نفس القاضي مصدر األ
ر ) في حالة االستجابة الى الطلب ، يمكن الرجوع الى القاضي الذي أصد نفس القانون

مكانية هناك إبالتنفيذ  باألمرعلقة تحكام الم، بينما في األتراجع عنه أو تعديله (األمر لل
مر على العريضة الذي ، وهي المكنة غير الممكنة في األحوال معينةفي أ مرستئناف األإل

لى الطلب عدم اإلستجابة إ) وفي حالة ذا تم رفض الطلب إال إ ال وجود لالستئناف لألمر
كما أنه وكما  . مام رئيس المجلس القضائي ...(ستئناف ألى اإلقابال إيكون األمر بالرفض 

طار الحاالت ذ ضده مناقشة الحكم التحكيمي في إستئناف تفتح للمنفن جهة اإلسنرى أ
 مر على ذيل العريضة هذا من جهة .األمر الذي ال نجده في ، وهو األالمحددة قانونا

لألمر بالتنفيذ للحكم التحكيمي نه وبخصوص طرق المراجعة ومن جهة أخرى فإ
الدولي مر بالتنفيذ للحكم التحكيمي ، وكذا طرق مراجعة األخارج الجزائرالصادر الدولي 

ن تم الطعن في الحكم التحكيمي بدعوى إال أ، ي مراجعةيقبل أ الصادر بالجزائر الذي ال
 -لم عن طرق الطعن هذه الطرق سنحللها عند التك –دا في حالة الرفض ـــــــالبطالن  ما ع

ر محل مطرق المراجعة لألوامر الوالئية األخرى الختالف موضوع األتختلف عن  فإنها
التحكيمي مبني على شروط منح الصيغة التنفيذية للحكم ف .الدراسة عن باقي الموضوعات

لرئيس المحكمة سلطة تقديرية محدودة على ، و رفضهلو تتوفر لقبول الطلب أأن قانونية إما 
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ين مرتبط ،له فيها سلطة مالئمة وتقدير كبيرينخرى التي س األوامر على العرائض األعك
ولذلك نجد أن هذه األخيرة لتغيرها وعدم ثباتها أعطى  .مرلمنح األبالظروف المستوجبة 

كونها ال تكرس  ا،مام نفس القاضي وليس استئنافهالمشرع إمكانية المراجعة والتعديل فيها أ
، على عكس وضع أو صيانة مصلحة ألحد األفرادالمحافظة على رمي إلى تنما فقط حقا وا  

 الطعن فيهبال إ قانونية ال يمكن المراجعة فيه سسعتراف المبني على أو اإلاألمر بالتنفيذ أ
 على درجة .أمام الجهات األ

يأخذ بعض مميزات و التنفيذ أعتراف مر باإلن األأ قولللصل ن المقاربة هذهبعد 
 عمال ذو طبيعة خاصةوهو ما يجعله بالتالي ، مر القضائيالئي وبعض مميزات األاألمر الو 
جراءات  اله أحكام قانونية خاصة من حيث خضوعه لشكليات األمر الوالئي من جهة وا 

 العمل القضائي عند الطعن فيه من جهة أخرى .

 و التنفيذ أ القانونية لألمر باإلعترافالطلب  بعد التحديد للطبيعة وبيانات  شكل –ب 
عتراف يعد عمال ذو طبيعة خاصة من و اإلتنفيذ أمر بالوفي النهاية ولما اعتبرنا األ

قضائي عند الطعن فيه جراءات العمل اللشكليات األمر الوالئي من جهة وا   حيث خضوعه
لك ولما كان أساس الثاني أي الطابع القضائي مبني على العمل نه بذفإ، من جهة أخرى
فبالضرورة يكون مستوجبا في الطلب األول المقدم أمام رئيس  ،ابع الوالئياألول أي الط

 .شروط المطلوبة لألمر على العريضةالمحكمة بغرض استصدار أمر التنفيذ أن تتوافر فيه ال
) ق إ م إ( من 312الى  310صوص القانونية من المشرع الجزائري لم يحدد في النو 
 بمناسبةكما فعل األمر على ذيل العريضة، افرها في البيانات والشكليات الواجب تو بدقة 
ن يقدم الطلب في نص على ضرورة أواكتفى بال، فتتاحية للدعوىشروط العريضة اإللبيانه 

وهذا من لى الوثائق المحتج بها ، وأن تكون معللة وتتضمن اإلشارة إعريضة من نسختين
   .م الرفضيه عدم القبول أيان الجزاء على تخلف هذه الشروط إن كان يترتب علدون ب

رئيس وفي ظل غياب هذا التحديد للبيانات المستوجبة في عريضة الطلب فإن  
ي يرى ضرورة توافرها بما الت البياناتالكاملة في تقرير ية ير السلطة التقدتكون له المحكمة 
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الذي العام  النموذجطار وهذا كله في إ، وليس التجهيل بهللطلب  والتأسيسيخدم التعريف 
 .مام المحكمةأيحكم العرائض والطلبات المقدمة 

من ن تكون مقدمة يضة المتضمنة طلب التنفيذ تقتضي أن العر ولهذا السبب فإ 
ن تتوفر فيها بيانات التعريف بها وأ، ي التنفيذـالصفة والمصلحة فالطرف المستعجل صاحب 

 والتي تشمل : 
 .تكون العريضة مكتوبة ، موقعة ومؤرخة  أن -
 .مامها الطلبالجهة القضائية التي يرفع أ تحديد -
ن كان شخصا معنويا فيبين التسمية ومقره االجتماعي ، وا  اسم ولقب طالب التنفيذ وموطنه -

 .وصفة ممثله القانوني
 .عرض موجز للوقائع والوسائل التي يؤسس عليها الطلب  -
  .مهاره بالصيغة التنفيذيةلتماس إعتراف بالحكم التحكيمي أو اسواء اإل لتماس الطلببيان إ -

ا يراه ضروريا من بيانات للرئيس دائما السلطة في طلب مومن الناحية العملية يبقى 
، كما للطلبن لم يتم االستجابة للعريضة تحت طائلة الرفض الشكلي إمن خالل التصحيح 

ن الوقائع إذا تبين له دعوة طالب التنفيذ إلى تقديم توضيحات بشأن المسائل القانونية أو بشأ
على أن ال يكون ) ق إ م إ ( من  265طبقا للمادة و هناك غموض له أن ذلك ضروري أ

 .جراءات ذلك عائقا في تسريع اإل
مانة رئاسة المحكمة بعد أن يتقدم صاحب الطلب أمام أ من الناحية العمليةوعادة 

حكم صل البنسخة من أ، وفي محاكم أخرى مرفقة يداعمرفقة بنسخة من محضر اإلبعريضة 
بسجل  بقيد العريضة باألمانةيقوم المكلف ، مين الضبطالمودع يكون مؤشرا عليها من أ

يعرض الملف على الرئيس الذي بعد  ثم بعدها، ي مصاريف، وهذا دون تسديد أالبريد العام
عن  يكون مستقال، و الرفضبالتنفيذ أعتراف أو باإلاتخاذه ما يراه مناسبا يتم تحرير أمر 
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، ويحرر 222ثم يقيد في السجل الخاص باألوامر والعقود المختلفة، مرفقا بهاالعريضة إال أنه 
نة ضبط المحكمة بعد تسديد امعها لدى أيداالنسخة األصلية يتم إ ،خــــــنسمر على ثالث األ

تحفظ في حافظة األوامر لدى  أخرىو ،ونسخة تسلم لطالب التنفيذ المقررة قانونا، الرسوم 
  .223انة الرئاسةمأ

 سلطات رئيس المحكمة عند نظر الطلب   :ثالثا
هل تكون ، المطلوب في هذه الجزئية هو موقف القاضي من طلب األمر بالتنفيذ

كيم من حيث الحق والعدل سلطته شكلية أم أنها تتدخل في الموضوع وتراقب عمل هيئة التح
 ؟والقانون

دولي هو وسيلة لقضاء  تجاري كيميإن اللجوء إلى القضاء لألمر بتنفيذ حكم تح
عتراف التي يتطلبها القانون الوطني من أجل اإلمدى مراعاة الحكم للشروط الدولة للتأكد من 

 سواء للنظام العام الدوليمخالفته  ومن عدم، من وجوده التأكدوذلك من خالل . به وتنفيذه 
قوق الدفاع ، مدى ، احترام ح ءجرابلية المنازعة للتحكيم موضوعا و إهلية ، قاباألما تعلق 

تم دراسته عند التكلم عن وهذا كله وفق ما ، 224ختصاص المحلي ...الخاحترام شروط اإل
 .عتراف والتنفيذ شرطي اإل

التحكيم يذهب غالبية  نه وحتى ال تكون هذه الرقابة معرقلة وعقبة في طريقعلى أ
حي ـفحص ظاهري سطزرقيني كما يقول الدكتور رمضان ن الفحص هنا يكون أالفقه على 

 «prima facie  »225 ،بالتنفيذ  لألمرفر الشرطين اتو  ذ يكفي لرئيس المحكمة وقوفه علىإ
              وفي هذا اإلطار ذهب الفقيه  ،226لى أي سبب آخرأو الرفض دون االلتفات إ
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بل ، م التحكيم أو األحكام األجنبية على مستوى غالبية المحاكم هو انعدام سجل خاص باألوامر المتعلقة بتنفيذ أو رفض سواء أحكا يالحظما  - 

 إنها تقيد  مع باقي األوامر في السجل العام مع األوامر األخرى.
223
عتراف أو التنفيذ عن رئيس المحكمة بما فيها أمر اإلجراءات العملية المعمول بها في جميع األوامر الوالئية الصادرة جراءات تعد اإلهذه اإل - 

األوامر األخرى من الناحية العملية ، وهذا يرجع إلى انعدام نصوص خاصة والذي ما زال كثير من رؤساء المحاكم ال يميزون فيها بينها وبين 

  بشأنها .
224

- Boumédienne Abderrahmane, OP –Cit-P-111-112 
225
ول ألوالمنشور بمجلة المحكمة العليا العدد ا 2004-12-29تعليق على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ   الدكتور رمضان زرقيني   - 

 وإبقائه صريح بنص المسألة في فصله عدم الى بالنظر ، الجديد التشريع ظل في للتطبيقويبقى القرار محل التعليق صالحا  . 143ص  2006نة لس

 . الملغى القانون في كان كما الوضع على

- Mostefa Trari Tani , Droit Algérien de l'arbitrage commercial international,OP-Cit-P163 . 
226
أمر بالتنفيذ تقيد فيه بالشرطين المنوه عنهما  3905تحت رقم  2013-12-02وكمثال على ذلك أصدر رئيس محكمة قسنطينة بتاريخ  - 

  2013-11-18ة ضبط المحكمة بتاريخ لدى امانقامت بإيداع حكم التحكيم وحيث أن الشركة الطالبة  ...   :"ومما جاء فيه   أم  إق  من1051بالمادة
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 (Ph Fouchard  إ ) محكم نه ليس للمحاكم القضائية الصفة في نظر تطبيق الالقول بألى
         للقانون أو حتى تفسيره للنصوص التعاقدية أو تقييمه للوقائع التي قدمها له 
األطراف ، وتقتصر رقابة القضاء عند طلب إصدار األمر بتنفيذ القرار التحكيمي على قبول 

، دون إلغاء القرار أو رفضه إذا ما تبين عدم صحتهذا كان يقبل ذلك إتنفيذه جزئيا أو كليا 
 .227صحيحه أو تكملتهأو ت

 رقابتهال يتعدى نطاق رئيس المحكمة أن ) ق إ م إ (  1051المادة ويستخلص من 
النظر فيما إذا كان  له كوني ، دون أنمنهالشكلي  على الحكم التحكيمي الدولي الجانب

مساس  هذاألن في  ، الحكم التحكيمي عادل أم غير ذلك أو أن ، القانون أم ال المحكم طبق

                                                                                                                                                                                     
ويتعلق في مضمونه بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية بمبلغ  غير مخالف للنظام العام الدوليوحيث أن حكم محكمة التحكيم  - . 926قم تحت ر

 دوالر أمريكي . 171500

   وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  1051وعليه عمال بأحكام المواد  -

 ."ولي بالصيغة التنفيذية ، وعلى رئيس أمناء ضبط المحكمة تسليم الطالب نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذيةنأمر بإمهار حكم التحكيم الد

صدر على أساس أنه أمر والئي  -أمرا  36تحت رقم  2006-02-05وبالعكس من ذلك أصدر رئيس محكمة سطيف في ظل القانون القديم بتاريخ  -

  485عدد أسبابا غير تلك المنصوص عليها بالمادة  -ت بين األطراف تفيد أنه لم تحترم فيه قواعد األمر الوالئي إال أن محتواه والمناقشة التي تم

حيث أنه ومن جهة ثانية فإن الشركة الفرنسية الطالبة) المدعية ( قدمت محضر محرر .....يفيد أن القرار  -....  ومما جاء فيه :"إذ   17مكرر 

 عن طريق البريد إلى الشركة الجزائرية المدعى عليها  . التحكيمي قد تم إرساله

ال من حيث أن من جهة ثالثة فإن الشركة الفرنسية قدمت محضر صادر من اتحادية التجارة للكاكاو يفيد بأنه لم يتم استئناف ال من طرف المدعي و -

 طرف المدعى عليها للقرار التحكيمي 

جزائرية المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم التي أصدرت القرار التحكيمي المراد تنفيذه حيث أنه من جهة رابعة فإن الشركة ال -

لبت بالجزائر لكن وحسب ما هو ثابت من القرار التحكيمي المشار إليه ، فإن المدعى عليها كانت حاضرة في هذا القرار ودافعت عن حقوقها ، وط

هيئة لكن محكمة التحكيم التابعة لالتحادية الدولية للكاكاو ، قد تصدت لهذا الدفع وتمسكت باختصاصها من محكمة التحكيم عدم اختصاص هذه ال

للكاكاو بلندن  استنادا الى العقد الموقع بين الطرفين المتنازعين ، والذي نص صراحة على إحالة أي نزاع يثور بينهما إلى هيئة تحكيم اتحادية التجارة

 ..لدفع لعدم التأسيس .وعليه يتعين رفض هذا ا

 سباب :ولهذه األ

 ابتدائيا علنيا حضوريا بما يلي:  في مسائل األوامر الوالئيةأمرت المحكمة الفاصلة 

بتاريخ نأذن للشركة الفرنسية ....بإيداع أصل القرار التحكيمي الدولي وترجمته الى اللغة الوطنية الصادر من اتحادية التجارة للكاكاو بلندن  -

 .وكذا كل الوثائق السندات المرتبطة بهذا القرار التحكيمي بأمانة ضبط محكمة سطيف ......

للشركة  نأذن لسيد رئيس أمناء الضبط بمحكمة سطيف بتسليم نسخة رسمية من القرار التحكيمي الدولي المشار اليه أعاله ممهورا بالصيغة التنفيذية -

 الفرنسية .

 ل القرار التحكيمي الدولي وترجمته والوثائق المتربطة به على الشركة الفرنسية ".نأمر بأن تكون مصاريف إيداع اص _

مر المشوب بكثير من العيوب القانونية في تطبيق أحكام التنفيذ واالعتراف باألمر التحكيمي الدولي فإن ما يهمنا الحقيقة ودون التعليق على هذا األفي 

من ق ا م ا حاليا (  1051من ق ا م ) 17مكرر  458مر الشرطين المطلوبين لألمر بالتنفيذ طبقا للمادة هو أن الرئيس في هذا األمر لم يبرز في األ

المسائل وراح يبني األمر على أساس أن القرار التحكيمي لم يتم استئنافه وبلغ الى المحكوم عليها ، وأن الدفع بعدم االختصاص غير مؤسس .. وهي 

ته والموافقة عليه من فيما يخص اإليداع فإنه يستفاد من األمر أن الحكم التحكيمي قدم مع الطلب وبعد دراسأما  تنفيذ .التي ال عالقة لها باألمر بال

جرائيا على أساس أن إثبات الحكم التحكيمي يكون بإيداعه أوال لدى أمانة ضبط إضبط المحكمة ، وهو ما يعد عيبا  يداعه لدى أمانةإالرئيس تم 

 أي أن اإليداع يكون قبل تقديم الطلب وهو التوقيت األصح أو مصاحبا لتقديم الطلب ، وأنه وجب تقديم ما يثبت  .عدها الرئيس بدراستهالمحكمة ليقوم ب

اإليداع مع الطلب تحت طائلة الرفض ،كما أن صاحب الطلب هو الذي يقوم به من دون أمر من الرئيس الذي يكتفي فقط باألمر بإكساء القرار 

 بالصيغة التنفيذية . التنفيذي

 عاله موجودة نسخة منهما بالملحق .األمرين أ
227

- Philippe Fouchard , Emmanuel Gaillard , Berthold Goldman , Traité de l’arbitrage commercial international , 

OP –Cit-P-911  .  
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ر في طلب األمر بالتنفيذ ال يعد ولذا يمكن القول أن النظ، وتجاوز في السلطة كيمبالتح
المفهوم قضائية شكلية بالمفهوم الضيق ال القضاء بل هو مجرد رقابة  أمام استئنافا
سماء على أنه ال يلزم رئيس المحكمة الوقوف على مدى اشتمال القرار أي أ . 228الواسع

 ن هذه البيانات ال تدخل ضمن النظام العام الدولي ..الخ طالما أ وتوقيعهم والتاريخ المحكمين
 .229على المخدرات مثال ان يكون التعامل واردك كأبل يعد مخالفة لذل

على مدى توفر الشرطين المشار إليهما ن يؤسس وجب أللتنفيذ أمر الرفض ذا كان وا  
شرطي ال تنحصر في ب سبااأل، فإن هناك من يرى أن خرفقط دون االلتفات إلى أي شرط آ

المادة بنيويورك  تفاقيةإلى ذلك إ فيمستندا ، ام العام الدولي ظالناحترام الحكم و  ثبوت
، اب المتعلقة باتفاق التحكيم ذاتهسباأل ،هلية للخصومحالة انعدام األ: لخامسة منها فعدد ا

 صتن نفسها نجدها ةالماده إال أنه بالرجوع إلى هذ 230التحكيمية لمهاهما ...الخ لهيئةاتجاوز 
عتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب الطرف المحتج ضده ال يجوز رفض اإلنه: " على أ
ما  تي يطلب إليها اإلعتراف والتنفيذلى السلطة المختصة الإال إذا قدم ذلك الطرف إ بالقرار

  ".يثبت ...
مركزه هر لنا ال يظ ده بالتنفيذ الذيالطرف المحتج ض أن المادة تكلمت عنالحظ وي
فهو  ذا النصبه وبالتالي فإن ما جاء، بالتنفيذ وتبليغه له مر ، إال بعد صدور األالقانوني

طبيعة مر ضده بحسب األكل من صدر ، فلالطعن بالبطالن ستئناف وجهةيعني جهة اإل
 الطريقين له أن في كالو ، و يطعن بالبطالنالحكم التحكيمي كما سنرى أدناه أن يستأنف أ

دارية لم ن كان قانون اإلجراءات المدنية واإلتفاقية إليها من اإلشار إسباب الماأل يثير
 .يستغرقها

خضع تحكيم يال ألحكامعتراف والتنفيذ من أن اإلعجة الجياللي الدكتور  كما ذهب 
نونية في القرار التحكيمي محل من توفر الشروط القا عليه التأكدلرقابة القضاء الذي يتعين 

                                                           
228
 .282فحة بشير سليم ، المرجع السابق ، ص - 
229
على فكرة المخالفة الواضحة للنظام العام الدولي أي ال بد على القاضي أن يفحص  1/ 814المدينة اللبنانية في المادة  يعتمد قانون األصول - 

 صفحة  خارجيا القرار التحكيمي دون الدخول في تدقيقي العمال الخاص الذي أتى به المحكم . انظر محمود عبد العزيز العنزي ، المرجع السابق

 وما بعدها . 242
230
 . 258 صفحة، المرجع السابقكوال محمد ،  - 
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، والتي تشمل نوعين أساسين من الشروط األولى شكلية لصحة القرار أو التنفيذ اإلعتراف
 خرى شروط موضوعية .وأ

ففي األولى نجد : إلزام األطراف بتقديم نسخ أصلية للحكم التحكيمي واإلتفاقية أو 
شروط شكلية متصلة باألطراف  ،عترافى المحكمة وتحرير طلب باإليداعها لدنسخ منهما وا  

شروط شكلية متصلة ، هلية للتحكيمبمدى تمتع أطراف التحكيم بشرط الصفة واألتتعلق و 
 .لزامية للقرار التحكيمي بالبيانات اإل

دم مخالفة التحكيم للنظام ع، جد ثالثة جوانب : رضائية التحكيمي الثانية فنـما فأ
 .231جنب المواد المحظورة على التحكيمت ام ،ـــــــالع

ليه الدكتور عجة الجياللي يعد مقبوال متى لم يكن النص إن ما ذهب أة الحقيقفي 
صريحا في تعداد الشروط الواجب على القاضي التأكد منها لألمر  1051القانوني 
مبدأ ال اجتهاد مع صراحة بخذا أو  .و التنفيذ للحكم التحكيمي التجاري الدولي   باالعتراف

فرئيس المحكمة يكفيه التأكد من توفر  ،عد مجانبا للصواب الدكتور ي جاء بهن ما ، فإالنص
الشرطين المنصوص عليهما قانونا دون بحث أي شرط أو بيان آخر سيما و أن رقابته رقابة 

صه عن الشروط المذكورة وهو ببحثه وتمحي، باتفاق الفقهاءسطحية شكلية وليست دقيقة 
 232.ولما اتفق عليه الفقهاء للمبدأيعد منافيا  عالهأ

توافر شروط أن يتأكد رئيس المحكمة المختص باألمر بالتنفيذ من عد وفي النهاية وب
، فإنه يقرر شموله بأمر التنفيذ ويضع عليه الصيغة التنفيذية بذيل أصل الحكم أو التنفيذ

 -كما هو المعمول به عمليا حاليا على مستوى الجهات القضائية - بأمر ملحق بالحكم

                                                           
231
  فحة، ص 2006، مقال منشور بمجلة المحكمة العليا ، العدد االول لسنة  الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدوليعجة الجياللي ،  - 

123-127 . 
232
تجارية والبحرية منشور بمجلة للمحكمة العليا العدد االول عن الغرفة ال 2008-5-7بتاريخ  528940في قرار للمحكمة العليا في الملف رقم   - 

طار دعوى االستعجال بغرض االمر بالتنفيذ للقرار التحكيمي  ال تمس بأصل الحق عتبرت أن رقابة رئيس المحكمة في إا  185، ص َ 2008لسنة 

ن لكنها تبقى حسبما انتهى التالي يجوز له الفحص ": ...حيث أبل هو استثناء اختصاص خوله القانون له خاصة مثله مثل الحراسة القضائية ..الخ ب

من إتفاقية  نيويورك .....فيما يتعلق بمراقبة مدى توافر الشروط تتطلب االطالع على   07اليه قضاة المجلس غير مختصة نوعيا على أساس المادة 

ن لقانون االجراءات المدنية ....أل ن هذا التسبيب مخالف . حيث أ عن اختصاص قاضي االستعجالاالتفاقية المبرمة بين الطرفين وأن ذلك يخرج 

 القرارات من وغيرها القرار هذا ويبقى هذه المنازعات الخاصة بإضفاء ...."رئيس محكمة الخروب مختص نوعيا ودون سواه للبث في مثل 

 . الملغى القانون في كان كما الوضع على وإبقائه صريح بنص المسألة في الفصل عدم الى بالنظر ، الجديد التشريع ظل في للتطبيق صالحة

بالتنفيذ للحكم التحكيمي  مرتصاص القضائي بتكريسه مبدأ أن األخي هذا القرار أنه يخلط بين اإلختصاص الوالئي لرئيس المحكمة واإلما يالحظ ف

ختصاص أوال لرئيس المحكمة   واضحة بإعطائها اإل وما يليها 17 مكرر 458ستعجالي ، فحين أن نصوص المواد هو من إختصاص القضاء اإل

محكمة في مجمل القرارات المطلع عليها للوهنا نجد   ابالصفة الوالئية أما الطعن في هذا األمر فإنه كما رأينا تحكمه قواعد خاصة وجب مراعاته

  العليا مازالت تتخبط في هذا التمييز والذي يؤثر حتما على فعالية التحكيم .
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 ولو اقتضى، لطات المختلفة بالقيام بالتنفيذ الجبري ويعتبر ذلك اإلجراء أمر صادر إلى الس
وعليه يصبح حكم التحكيم شأنه شأن األحكام الوطنية من األمر باستعمال القوة الجبرية 

 ناحية التنفيذ .
 و ،التنفيذ أما إذا لم تتوفر تلك الشروط فما على القاضي سوى رفض إصدار قرار 

و أعتراض ن لم يعط الحق للطرف اآلخر أن يتقدم باإلوا  واالدارية جراءات المدنية قانون اإل
ستئناف عطى له الحق في إ، أخرىعلى األمر أمام رئيس المحكمة فإنه من جهة أالتظلم 

، وذلك بحسب ذاته ي حد و الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي فأمر الصادر ضده األ
مر األ ستئنافإضا في يالوقت الحق لطالب التنفيذ أعطى في نفس كما أ،مكان صدوره 

، فضال ( ) ق إ م إمن  1056و1055المادتين  ألحكاموهذا كله طبقا ، الصادر بالرفض
من طرف الجهات القضائية الدنيا وهذا العليا من رقابة تطبيق القانون  عن تمكين المحكمة

ي وفو الطعن بالبطالن ن بالنقض في القرار الصادر عن اإلستئناف أفي حال استخدام الطع
 . ة للقضاء على الحكم التحكيميهذا تظهر الرقابة الحقيق

 المطلب الثاني
الصادر مر األ ضدستئناف الطعن باإل بمناسبة للقضاءمجال التدخل الرقابي 

  233التجاري الدولي تنفيذ للحكم التحكيميعتراف والإلا رفض وبقبول أ
أن األمر يتم بطريق تحدثنا عن طريقة الطعن في األوامر بذيل العرائض وجدنا  لما

، وهذا في حالة القبول أما في حالة مرالمراجعة أو التظلم أمام نفس القاضي مصدر األ
ن ما تعلق بأمر ، إال أمام رئيس المجلس القضائيالرفض فإنه يكون قابال لإلستئناف أ

جد ، إذ نلة لها خصوصيتهافإن المسأ الدوليالتجاري  حكيميو التنفيذ للحكم التعتراف أاإل
، وهذا بحسب ما إذا تعلق األمر والنقضستئناف أن مراجعة أمر التنفيذ أو الرفض تتم باإل

                                                           
233
 أننا اعتبار وعلى إذ ، واإلجراءات األفكار في منطقيا تسلسال هناك يكون حتى المبحث هذا في المطلب هذا أدرجنا التحليل بمنهجية لتزاماإ - 

 التعرض المنطقي التسلسل من يكون فإنه األمر وصدور اإلجراءات ثم الشروط ثم المفهوم ذكر من بدءا وبالتنفيذ باالعتراف األمر مسألة نعالج

 أو االعتراف بأمر وليس التحكيمي، بالحكم يتعلق للطعن أيضا كطريق البطالن بدعوى تعلق ما معالجة لنترك ، األمر هذا مراجعة كيفية إلى مباشرة

 .الموالي المبحث إلى بالبطالن الطعن عن الناتج القرار أو االستئناف عن الصادر القرار في - بينهما مشترك كطريق- بالنقض الطعن وكذا التنفيذ
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ن خصوصية الطعن نه قبل ذلك نبي، على أو بالخارجصادر بالجزائر أدولي بحكم تحكيمي 
 .الدولي  و التنفيذ للحكم التحكيميعتراف أاإل نبشأمر الصادر ستئناف في األباإل

 ولالفرع األ 
 ستئنافالطعن باإل خصوصية

ستئناف هو طريق الطعن العادي ن اإلأمن المعروف في مجال األحكام القضائية 
ولى الصادر في ستئناف أحكام محاكم الدرجة األحق في إاه يكون للخصوم الالذي بمقتض

له أن يؤسس طعنه على ف أنسبابا معينة فالمستولم يحدد له المشرع أ، إختصاصها اإلبتدائي
، وسواء بنى طعنه على و متعلقة باإلجراءاتكانت موضوعية أ سباب سواءن أما يشاء م

 و يتنازل عنه . وهو حق للخصم له أن يستعمله أ،خطأ في القانون أو خطأ في الواقع 
التي في الخصومة  اطرفأن يكون المطعون ضده ستئناف كما أن األصل في اإل
عادة الفصل فيهتجديلى يهدف إهو و ، صدر فيها الحكم المطعون فيه  ولفيتنا ،د النزاع وا 

مجلس القضائي الموضوع للنظر فيه من جديد دون أن يحق للخصوم طرح طلبات ال
 .موضوعية جديدة 

تتضح لنا خصوصية الطعن ، قواعد الطعن باالستئناف بوجه عاموعليه تبعا ل
في النقاط ذلك تجلى يو عتراف و اإلأ التنفيذبخصوص طلب  مر الصادراألستئناف في باإل

 : 234التالية
يقبل الطعن باالستئناف  الدولية حكام التحكيمألو التنفيذ عتراف أاإلبالذي يسمح  مراألن أ -

الصادر الدولي ذا كنا بصدد الحكم التحكيمي ) وهذا إفي حاالت محددة قانونا دون سواها 
 235لجديدا) ق إ م إ ( من  1056 وهو  األمر الذي جاءت به المادة خارج الجزائر (

 ."... بصريح النص : "ال يجوز استئناف القرار الذي يسمح أو التنفيذ إال في الحاالت التالية

                                                           
234
 . المرجع السابقبن الشيخ نور الدين ،  - 
235
فيذ كانت تنص على أنه :" ال يجوز استئناف القرار الذي يسمح باإلعتراف أو التن التيالقانون القديم  من  23 مكرر 458 المادةنص وهو نفس  - 

 .".اال في الحاالت التالية ..
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و إصالحه ألنه ليس حكم في على تعديله أ مرستئناف في األال ينطوي الطعن باإل -
 .موضوع النزاع 

صالحه يذ حكم التحكيم الصادر لتنف بطلبهو الخصم الذي تقدم  ن كان المستأنف عليهإ -
 التنفيذية.ن الطاعن لم يكن طرفا في اإلجراء الذي تم بموجبه وضع الصيغة فإ
أما الطاعن فيه فيتقدم بطلب التحكيم، على أساس طلب تنفيذ حكم صدر بالتنفيذ  ألمرا -

 األولى.ب لم يسبق تقديمه أمام محكمة الدرجة طلإلغاء األمر نفسه وهو 
 األمر مختلف فيه  س القضائيمام المجلأ الطعن في كيفية الفصل فينه حتى أضيف ون -

والبعض د من طرف رئيس المحكمة، نه يكون على نفس النهج المعتمفهناك من يعتقد أ
 باقي الدعاوى .نه يفصل فيه بطريقة عادية كالتي يفصل فيها اآلخر يرى أ

ة الطبيعة المزدوجلنا  تتأكدهذه الخصوصية في الطعن باالستئناف،   و من خالل 
  الطعنهذا التي تحكم القواعد العامة  اتمامعليه ال ينطبق  إذ .عترافأو اإلمر بالتنفيذ لأل

 .تظلم في حكم محكمة الدرجة األولى أمام محكمة الدرجة الثانيةوكأنه  لكنه في نفس الوقت،
إرادة ى ــــــلأنها تعود إالدين نور يرى الدكتور بن الشيخ الخصوصية هذه تفسير وفي 

ختصاصها يئة تحكيمية استمدت إشرع في تعزيز مركز أحكام التحكيم الصادرة من قبل هالم
اكم بالتالي ال يجوز إتاحة فرصة إعادة طرح النزاع من جديد أمام المحو  .تفاق األطرافمن إ

خرى كما أنه من زاوية أ، ختصاصها لفائدة الهيئة منذ البدايةالوطنية التي فضلوا استبعاد إ
ام ستثناء على المبدأ العام الذي ال يجيز الطعن المباشر في أحكيعد إ ،تئنافالطعن باإلس

ثقة في تفاق على التحكيم مهما كان نوعه يجد أساسه في ال، فاألصل لديهم أن اإلالتحكيم
وأن الحكمة من اللجوء إلى التحكيم هو أصال تفادي السير في ، حسن تقدير المحكم وعدالته
القواعد العادية ة المعقدة واختصارها، وبالتالي القول بتطبيق هذه اإلجراءات القضائي
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د لفعالية التحكيم و لجهود الدول في ترقية التحكيم كوسيلة بديلة للفصل في فيه وأ لالستئناف
  .236المنازعات

كل هذه الخصائص عندما نعالج فيما يلي كل النقاط المتعلقة بهذا وسوف نالحظ 
عتراف و اإلأمر الرفض للتنفيذ أالذي يكون موجه بمناسبة الطعن باالستئناف سواء ذلك 

كم للح و الرفضأ مر بالتنفيذ واالعترافاأل ولتحكيمي الدولي الصادر بالجزائر أكم اللح
 .التحكيمي الدولي الصادر بالخارج 

 الفرع الثاني
للحكم لتنفيذ او عتراف أاإل و رفضبقبول أمر الصادر األضد ستئناف باإلالطعن 

 الصادر بالجزائرالدولي كيمي التح
  لة بين حالتين :المسأهذه نميز في 

 ستجابة للطلب حالة اإل  :والأ
 الدولي  بالتنفيذ للحكم التحكيمي ن األمرفإ) ق إ م إ ( من  1058لمادة لى ابالرجوع إ

بعد تبليغه عتراض عليه ، ومن يريد اإلطعن أليهنا في الجزائر ال يكون قابال  الصادر
بل له حل وحيد وهو أن يطعن  ،ستئناف هذا األمر أمام المجلس القضائياليس له  ،رسميا

 إلجحافوبالتالي فال وجود ، ما سنراه في المبحث الثاني وهو ،في الحكم التحكيمي بالبطالن
ن هذا ، كما أنه من جهة أخرى فإارسة حقوقه القضائية في المراجعةبحق المنفذ ضده في مم

في ي المحكمة عن الفصل و تخلنفيذ أمر التتب بقوة القانون الطعن في أير الطعن بالبطالن 
 ذا لم يتم الفصل فيه .طلب التنفيذ إ

ـى أن :" ...ال عاله علرع عندما نص في المادة أن المشأبهذا الشأن وما يالحظ  
الدولي المشار إليه أعاله )الحكم الصادر  مر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيميقبل األ

لة نا نعتقد أن مسألعتراف وهو ما قد يجعأي طعن ..." لم يشر إلى مصطلح اإل( جزائربال
                                                           

236
 بن الشيخ نور الدين ، المرجع السابق . - 
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ذ بمفهوم المخالفة إة باإلعتراف، فيذ وليس تلك المتعلقالمتعلقة بالتن باألوامرالمنع تتعلق فقط 
 دونبالجزائر ادر الصالدولي عتراف للحكم التحكيمي مر باإلاأل ستئنافإيجوز مباشرة 

 .مر بالتنفيذ ى البطالن على عكس األمباشرة دعو 
المشرع منذ البداية لم يفرق إجرائيا وال موضوعيا طقية كون هذه النتيجة ال تعد من نإ

عتقد أن لى ذلك أ، وبالنظر إب النصوص يدمج بينهماغلبل في أ ،بين اإلعتراف والتنفيذ
ولم يتم  238لقديموهو السهو الذي كان في النص ا237ال سهوا من المشرعاألمر ال يعدوا إ

 . تداركه في النص الجديد

 حالة رفض الطلب   :ثانيا
عتراف للحكم و اإلأ مر بالتنفيذئيس المحكمة بطلب األلى ر إذا تقدم طالب التنفيذ إ

من نفس القانون  1055ن المادة فإ، بالجزائر وتم رفض طلبهلصادر االدولي التحكيمي 
تقديم عريضة بمر في هذا األ ستئنافباإليطعن ن عتراف أو اإلأ طالب التنفيذتعطي الحق ل

  .مام المجلس القضائيستئناف أا
ستئناف ن يرفع إله أ ،ستجابة لطلبهيذ الذي رفض اإلن طالب التنفوبناءا على ذلك فإ

وقد ، خطأأ ولى قدي الدرجة األيؤسسه على ما شاء من أسباب يرى فيها أن قاضو مر في األ
وهذا ، ن تضع أي قيد أو شرطلى ذلك من دون أعإ ( ) ق إ م من  1055نصت المادة 

أي ، ستئناف "ص : " يكون األمر القاضي برفض اإلعتراف أو برفض التنفيذ قابال لإلبالن
مام وترك الباب مفتوحا أستئناف اإل عتماد عليها لتأسيسسباب الواجب اإلنه لم يتم تحديد األأ

ن يركز وعلى ذلك يجب أ .ق القواعد العامةوفوجه التي يراها مناسبة األ إلبداء المستأنف

                                                           
237

- Terki Noureddine, l’arbitrage commercial international en Algérie, OP-CIT- P-131-132 . 
238
ن الطعن بالبطالن يترتب بقوة أرار التحكيمي قابال ألي طعن غير :" ال يكون االمر الذي يسمح بتنفيذ هذا الق 25/2مكرر  458تنص المادة  - 

 عن في االمر الصادر من قاضي التنفيذ او سحب الدعوى من هذا القاضي ".القانون وفي حدود تسلم المجلس الدعوى الط
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و سوء رئيس المحكمة إلبداء وجه الخطأ أ طعنه وحجته على التسبيب المعطى للرفض من
 التقدير فيه.

 الفرع الثالث
و التنفيذ للحكم ستئناف في األمر الصادر بخصوص طلب اإلعتراف أالطعن باإل

 الصادر بالخارجالدولي التحكيمي 
نما م الدولية الصادرة خارج الجزائر يإن أحكام التحك ال تقبل أي طعن فيها مباشرة وا 

، فالرقابة القضائية على أحكام التحكيم الدولية الذي يقع عليها هو طعن غير مباشرالطعن 
بغرض إكسائها الصيغة  الصادرة خارج الوطن تتحقق حال تقديمها إلى القضاء الرسمي

و من خالل الرقابة القضائية  ،لنظام القانوني للدولةو بحسبها تدخل في مصاف االتنفيذية، 
 يمكن التعرف على ما إذا كانت هذه األحكام قابلة للتنفيذ أم ال .

ن المنفذ ضده ليس مجال الخصب للمناقشة على اعتبار أستئناف اليعد الطعن باإلو  
وهذا  ،بتنفيذه مر الصادرسوى الطعن في األالدولي الحكم التحكيمي  له وسيلة لتجميد فعالية

لى قانون الطعن بالبطالن في دولة التنفيذ، وبالرجوع إ النعدام ما يرخص له ممارسة حق
 نميز دائما بين حالتين : داريةجراءات المدنية واإلاإل

 في حالة رفض الطلب  وال: أ
على أمر الرفض  اتنطبق سواء) ق إ م إ ( من  1055حكام المادة ن أعلى اعتبار أ

أمر الرفض المتعلق بالحكم وكذا على  ،في الجزائر الصادرالدولي إلعتراف للحكم للتنفيذ وا
فإننا نحيل لما قلناه سلفا عند التكلم عن حالة رفض  ،الصادر بالخارجالدولي التحكيمي 

 .الصادر بالجزائرالتحكيمي الدولي والتنفيذ للحكم الطلب المتعلق باألمر 
 ستجابة  للطلبلة  اإلحا  :ثانيا

السيد رئيس المحكمة المختص لى الطرف الذي له مصلحة في التنفيذ إعندما يتقدم        
خارج الجزائر بالقوة التنفيذية فإن الرئيس له الصادر الدولي صباغ القرار التحكيمي بطلب إ

 ن يرفض .أن يستجيب للطلب وله أ
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ذا كان األ   لالستئنافال قابحكمة للطلب ال يكون مر الذي يستجيب فيه رئيس الموا 
بخصوص  لألمرلة بالنسبة ، فإن المسأبالجزائر االن متى كان صادر نما فقط للطعن بالبطوا  

يكون قابال الذي يستجيب فيه الرئيس لطلب التنفيذ الصادر بالخارج، الدولي الحكم التحكيمي 
 ي وهومام القاضي الجزائر بالبطالن أفيه  حوال الطعنوال يمكن بأي حال من األ ،لالستئناف

  .239داريةنون اإلجراءات المدنية واإلمن قا 1056نصت عليه المادة ما 
التحكيمي  ستئناف في األمر الذي يسمح بالتنفيذ للحكمالطعن باإل نويرى البعض أ

هو مبدأ يقوم على أساس أن األحكام الصادرة في الخارج ال تؤثر  ،الصادر بالخارج الدولي
نها في بلد القاضي الذي صدرت ببطاللم يتمسك م صاحبها في النظام القانوني الوطني مادا

أكثر من ذلك فإن  .في مراقبتهان ال يتدخل القاضي أعلى ولى ومنه فيكون من األ ،فيه
التأكد من بتكتفي  ،لتنفيذعتراف أو اإلمر باعند تعرضها للطعن في األمحكمة اإلستئناف 

ي الرئيس دون المساس بالحكم التحكيممر ن الحاالت المنصوص عليها بإلغاء أوجود حالة م
نه إال في ال تزول ع، إذ تستمر له هذه الحجية و ن يفقد حجيتهالذي يفقد قوته التنفيذية دون أ

ال يمكن  غير الصادر بالجزائرالدولي وبذلك فحكم التحكيم  ،حالة صدور حكم ببطالنه
 .240ي الجزائرثر قانوني فن يعارض على إحداثه ألي أبطالنه بل يكفي للقاضي أ

مر التنفيذ أناف في ئستممارسة الطعن باإل كاستثناءتاح للمنفذ ضده أذا كان المشرع وا  
تحت طائلة عدم  -نه قيد ذلك الصادر خارج الجزائر فإالدولي التحكيمي  عتراف للحكماإلأو 

 وهي : 241عالهأ 1056في المادة  ضمن حاالت محدد على سبيل الحصر -القبول 

                                                           
239
 ت التالية :الو التنفيذ ال في الحاأمر القاضي ( على ان :" ال يجوز استئناف األ إ م إ قمن )  1056تنص المادة  - 

 ء مدة االتفاقية إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضا -1

 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون . -2

 إذا  فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة اليها . – 3

 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية . – 4

 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في األسباب . – 5

 ان حكم التحكيم مخالف للنظام العام الدولي . ".إذا ك - 6

تعني الطعن بالبطالن في أحكام  1058ستئناف في أحكام التحكيم الصادرة بالخارج ، فحين المادة اء أن هذه المادة تعني الطعن باإلويرى بعض الفقه 

الرفض سواء تعلق بالحكم التحكيمي الصادر بالخارج أو  الطعن باإلستئناف في أمر يتعنف 1055نص المادة  أماالتحكيم الصادرة بالجزائر ، 

 . 263 قحة، ص المرجع السابقانظر كوال محمد ،   -بالجزائر  
240
 بن الشيخ نور الدين ، المرجع السابق . - 
241
دا سببا وحيدا و هو " تسبيب ( ماعــــــــ إ م إ ق)  1502و بالضبط  المادة  الفرنسي،معظم األسباب المذكورة أعاله نقلت حرفيا عن المشرع  - 

 .محكمة التحكيم " 
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و انقضاء مدة تفاقية باطلة أا على إتفاقية تحكيم أو بناءمة التحكيم بدون إكذا فصلت محإ -
 .تفاقية اإل
 و تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون .إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أ -
 فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة اليها . إذا -
 الوجاهية . مبدألم يراع إذا  -
 سباب .حكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في األإذا لم تسبب م -
 الدولي.كيم مخالف للنظام العام كان حكم التح إذا -

ن المشرع كرس مبدأ وحدانية نجد أ) ق إ م إ ( من  1058لى نص المادة إوبالرجوع 
 كتفاقية نيويور إالتحكيم دون التمييز بين مصادرها أو بما جاءت به  الطعون المتعلقة بأحكام

ستئناف في األمر الذي باإلسواء للطعن  .وتتجلى هذه الوحدانية في وضع حاالت محددة
و للطعن بالبطالن في حكم التحكيم أالصادر بالخارج الدولي يسمح بتنفيذ حكم التحكيم 

كما وضع لهاذين الطعنين إجراءات مماثلة لرفعها بتوحيد الجهة  الصادر بالجزائر،الدولي 
 .242بهما وكذلك بالنسبة للمواعيد المقررة لهما القضائية المختصة

 تفاقية نيويورك لسنةإسباب قد استمدت من هذه األأن خرى نجد كما أنه من جهة أ
حالة  وهما ،تينخذ منها خمسة واستبعد حالإال أن المشرع أ ،منها 243في المادة الخامسة 58

تحكيم الدولي الصادر بالخارج والثانية هي عندما يكون حكم الهلية أطراف التحكيم، أانعدام 
                                                           

242
 نور الدين بن الشيخ ، المرجع السابق . - 
243

ال يجوز رفض االعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى   -1ن :" أعلى  1958اتفاقية نيويورك لسنة  تنص المادة الخامسة من -  

  : ىـــــالمختصة في البلد المطلوب إليها االعتراف والتنفيذ الدليل عل يجتح عليه بالحكم إال إذا قدم هذا الخصم للسلطة

حيح أن أطراف االتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي األهلية أو أن االتفاق المذكور غير ص -أ  

 ى ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم.وفقا للقانون الذى أخضعه له األطراف أو عند عدم النص عل

يقدم  أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعالنا  صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن -ب

 دفاعه.

و تجاوز حدودهما فيما قضي به، ومع ذلك يجوز االعتراف وتنفيذ أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أ -ج 

 جزء من الحكم الخاضع أصال للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.

 البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم االتفاق.أن تشكل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه األطراف أو القانون   -د 

 أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم -هـ 

 أذا تبين لها: يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها االعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض االعتراف والتنفيذ  -2

 أن قانون ذلك البلد ال يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو -أ 

 أن في االعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد. -ب
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أو بموجب  ،غير ملزم للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها
ين الحالتين من طرف القاضي  لورودهما خذ بهات. على أنه يمكن األقانونها صدر الحكم 

  في االتفاقية التي تسمو على القانون .
على  .وبالنظر إلى ذلك فإننا سنترك شرح هذه الحاالت عند التكلم عن دعوى البطالن

م ألسباب الطعن تتم بسطحية أستئناف إن كانت رقابة جهة اإل ن التساؤل الذي يطرح هوأ
له خصوصية  أم أن لالستئنافالعامة  للقواعديخضع ستئناف اإلالنظر في  وهل؟  عمقب

 معينة ؟
 رابعالفرع ال

 ستئنافة المختصة بالنظر في الطعن باإلجهال
الحكم  لما كانت فعالية التحكيم تستوجب رقابة شكلية من رئيس المحكمة على

ف ستئناف اختللألمر بالتنفيذ أو الرفض فإن األمر على مستوى جهة اإلالدولي  التحكيمي
فيه فقهيا وقضائيا وهو اإلختالف الذي انعكس على جهة اإلختصاص على مستوى 

 .لمجلسا
ستئناف هنا هو من اإل ستهدفأن المالمسائل نشير فقط هذه وقبل الخوض حول 

 :حالتين
 و بالخارج. أالدولي الصادر بالجزائر  تحكيميللحكم الو التنفيذ عتراف أإلرفض احالة  -
 .للحكم التحكيمي الصادر بالخارج  عترافو اإلحالة األمر بالتنفيذ أ -
للحكم التحكيمي  عترافواإل رفض التنفيذ في حالةستئناف الجهة المختصة باإل : والأ

 وحدود رقابتها.و بالخارج أ الدولي الصادر بالجزائر
 يعد ذو طبيعة خاصةالدولي عتراف للحكم التحكيمي اإل وأمر التنفيذ أ لما كان

خلق نه قد يإف ،القواعد التي تحكمه ما بين العمل الوالئي والعمل القضائي ازدواجلى بالنظر إ
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ففي هذا المجال  ، بعض الغموض في تحديد الجهة القضائية المستأنف أمامها هذا األمر
 .1055-1054 -1035-312المواد وهي  244نصوص قانونية أربعلدينا 

المجلس القضائي هو الجهة فإنها تجعل من رئيس (  312 ) المادةلى بالنسبة إ
المحكمة ستجابة لها من رئيس ال يتم اإلعلى العرائض التي  ستئناف األوامرامامها المخول أ

هنا ما هو في  ستئنافاإلو  .مريوما من تاريخ صدور األ 15في أجل  على أن يتم ذلك
مر األ تطلبوبالتالي ال ي، على منهتظلم من أمر رئيس المحكمة أمام جهة أ سوى الحقيقة

لذي يدعو الى التساؤل األمر ا، الدعاوى القضائية  كماجديد وال تمثيل بمحام  الوجاهية من
 ؟الدوليالتجاري عتراف للحكم التحكيمي التنفيذ واإل ألمرلة هي كذلك بالنسبة المسأ إن كانت

 الجهة المختصة باإلستئناف -1
 االذي ال مجال لتطبيق أحكامه) ق إ م إ ( من  1054لمادة لى نص ادون النظر إ

والمتعلق باإلجراءات أمام  ،األول في الفرع الرابع من المطلبليه وفق التحليل المشار إ
  الدولي التجاري عتراف أو التنفيذ للحكم التحكيمي المحكمة المختصة الستصدار أمر اإل

عطى لمن يرفض طلبه نجد أن المشرع أ ،( إم  إق ) من  1055فإنه وبالرجوع الى المادة 
الصادر بالجزائر  ليالدو  تعلق األمر بالحكم التحكيمي ، سواءالحق في إستئناف هذا األمر

أو بالخارج بالقول :" يكون األمر القاضي برفض اإلعتراف أو برفض التنفيذ قابال 
يرفع هذا اإلستئناف أمام المجلس ، القانون من نفس 1057وطبقا للمادة ، "لالستئناف

                                                           
244
و تعديله . أمر للتراجع عنه ر األصدألب يمكن الرجوع الى القاضي الذي الط ىلإستجابة تي تنص :" في حالة اإلال(  إم  إق )من  312المادة  - 

ستئناف خالل خمسة عشر يوما من رئيس المجلس القضائي  . يرفع اإل مر بالرفض قابال لالستئناف اماملى الطلب يكون األإستجابة عدم اإلفي حالة 

 ستئناف للتمثيل الوجوبي بمحام ..." .  إلقرب اآلجال  . ال يخضع هذا األس ان يفصل في هذا االستئناف في تاريخ أمر الرفض. يجب على رئيس المج

التي تنص :" يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابال للتنفيذ  بأمر من قبل رئيس المحكمة التي (  إ م إ ق)من  2/ 1035المادة  -

يهمه التعجيل . يتحمل األطراف نفقات إيداع  مانة ضبط المحكمة من الطرف المستعجل الذيأصل الحكم في أصاصها ويودع صدر في دائرة اخت

مام أوما من تاريخ الرفض جل خمسة عشر يأمر القاضي برفض التنفيذ في ستئناف األإلتحكيم . يمكن للخصوم العرائض والوثائق وأصل حكم ا

 المجلس القضائي ".

ائي خالل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي ألمر ستئناف أمام المجلس القض: " يرفع اإل التي تنص (  إ م إ ق)من  1057المادة  -

 رئيس المحكمة ".

فيما  1038الى  1035حكام المواد من أنه  :" تطبق ألي  على حكام التحكيم الدوأالواردة تحت عنوان تنفيذ (  إ م إ ق)من  1054تنص المادة  -

 حكام التحكيم الدولي " .أيتعلق بتنفيذ 
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مهلة شهر من تاريخ التبليغ  في خالل القضائي الذي تتبع له المحكمة مصدرة األمر 
 مر الرفض للمنفذ ضده.الرسمي أل

والتبليغ الرسمي الذي يبدأ منه حساب أجل الشهر يخضع هنا لقواعد التبليغ المحددة 
 . 416الى  406جراءات المدنية واإلدارية في المواد من اإلفي قانون 
      الحكم التحكيمي في ستئناف للمحكوم عليه باإلعتقد أن الحكمة من تبليغ الطعن وأ

ن كان  - ليس إال تحقيقا لفعالية التحكيم  -األمر يصدر دون مواجهة وفي غيابه  حتى وا 
) صاحب الطلب المرفوض( لما يرفع إستئنافه   على أساس أن المستأنف، وترشيد التكاليف
اآلخر الحق في التمسك بصحة األمر  خصمفإنه يكون لل، تنفيذللرفض مر الأللمطالبة بإلغاء 

ستئناف في ة وفق القواعد المحددة للطعن باإلاستئنافيى ال بدعو وهذا لن يكون إ ،األول
 حكام القضائية .األ

ولم يبين المشرع ما المقصود بالمجلس القضائي الذي يرفع أمامه الطعن باإلستئناف 
وهو وترك األمر مفتوحا، أي أنه لم يحدد أي غرفة من غرف المجلس يقام أمامها اإلستئناف 

لى الغرفة التجارية على اعتبار أن األمر يتعلق إص يؤول ختصااإليرى أن ما جعل البعض 
والبعض األخر ذهب إلى إختصاص الغرفة اإلستعجالية، والبعض  ،تجارينزاع ذو طابع 

اآلخر ذهب الى أن الغرفة المختصة تتحدد  بطبيعة النزاع الذي يعالجه القرار التحكيمي 
 .ر اإلستعجال يكون في إطا على أنتجاري، مدني، ، عقاري ،إجتماعي
خذ باألحكام القضائية التي وبالنظر الى صالحية األبالنسبة للممارسة العملية  

أن  تفقد وجد، فق نصوصه مع نصوص القانون الجديدصدرت في ظل القانون القديم لتوا
مثالها اإلستئناف  يرفع دائما أمام الغرفة اإلستعجالية وفي ظل القانون القديم اإلستئناف 
بحسب بيانات األمر على الرغم أن ما تم فيه من إجراءات  –في األمر الوالئي الذي تم 

 2006-02-05الصادر من رئيس محكمة سطيف بتاريخ  –التكييف  ايجعله بعيدا عن هذ
، تم رفعه أمام الغرفة اإلستعجالية، ليه في ثنايا هوامش هذا البحثإوالمشار  36تحت رقم 
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تحت رقم  2006-07-03  ت القرار الذي أصدرته بتاريخوالتي كيفت هذا األمر في حيثيا
 على أنه أمر إستعجالي . 154

كما أنه وفي القرارات المنوه عنها سلفا الصادرة عن المحكمة العليا نجد أن  
والطعن فيها اإلستئناف ألوامر التنفيذ كان أمام الغرفة اإلستعجالية بالمجلس القضائي. 

 مام الغرفة التجارية والبحرية . تارة أو المدنية  مام الغرفةبالنقض تارة يتم أ
دري ما السبب الذي يجعل أال  فإنني، بغض النظر عن سالمة ذلك من عدمهو 
ال يقوم بمثل هذا التحديد مباشرة درءا ألي إختالف أو إجتهاد في في النص الجديد المشرع 

حية إختصاص الغرفة فمن نا سيما وأن جميع اآلراء السابقة تعد منطقيةال، غير محله 
فضال عن أن  ،لى كون األمر يتعلق بنزاع ذو طابع تجاري دولي إفاألمر يرجع ، التجارية 

ومن ناحية إختصاص الغرفة ، الغرفة نفسها لها اإلختصاص اإلستعجالي في القانون الجديد
على الرغم من وجوب التفرقة بين -ن رئيس المحكمة عاإلستعجالية فلكون األمر صادر 

القضائية ذات  ههي من تملك الرقابة على أعمال و،  -ختصاصه اإلستعجالي والوظيفي ا
 الطابع المؤقت .

رجحه على ناإلختصاص األخير أي الغرفة اإلستعجالية هو الذي  فإنوعلى كل حال 
إعتبار أن الغرفة اإلستعجالية لها الوالية العامة على جميع النزاعات ذات الطابع القضائي 

الطعن بنص للنظر في رئيس المجلس ل ختصاصمنح االعدم كما أن   .يـــــــــالاإلستعج
القانون يعطي بالضرورة اإلختصاص للغرفة اإلستعجالية كونها هي المختصة أصال بالرقابة 

 على أعمال الرئيس القضائية .
 ستئناف جهة اإلالرقابية لحدود ال  -2

ي ، أمر الرفضيملكها المجلس على ألرقابية التي هنا نتسائل عن مدى السلطات ا
هل يكتفي بالمراقبة الشكلية فقط مثل ما قام به رئيس المحكمة اآلمر الذي اقتصر عمله 

ثم النظر فيما إذا كان ، على الوجود المادي لحكم التحكيم الدولي، و المستندات المرفقة به 
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بعد حضور جميع  كثرق أيتعمأم أنه  حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي أم ال ،
سيما وأنه في حالة الطعن في  ، التقديم دفوعاتهم وفقا لمبادئ التقاضي العاديةاألطراف و 

 ؟مر التنفيذ وجب التقيد بالحاالت المحددة حصرأ
و الجزائر أفي ا ن كان صادر إ تتغير بحسب طبيعة الحكمالمجلس  ومراقبة ن دراسةإ

 الخارج .ب
الدولي الصادر  التجاري لحكم التحكيميابأمر الرفض المتعلق على الحدود الرقابية  -أ

  بالجزائر

الدولي التجاري إن دراسة ومراقبة المجلس بخصوص أمر الرفض للحكم التحكيمي 
فالطاعن يقدم ، راقبة شكلية كالتي لرئيس المحكمةن تكون متستوجب أ الصادر بالجزائر

ز طعنه وحجته على التسبيب المعطى ن يركفيكون عليه أ .الحجج لدحض مسببات الرفض
       خر اآلخصم أما ال، و سوء التقدير فيهرئيس المحكمة إلبداء وجه الخطأ أ للرفض من

الرفض التي تبناها رئيس سباب أعه في حدود ال تقديم دفو الذي تم تبليغه ليس له بالمقابل إ
ومرد هذا التقييد ، رىخوليس له إبداء أسباب أ يبدي وجه الصحة فيها نهأي أ .المحكمة
خرى يملك وسيلة أسيما وأن المستأنف عليه ال، هباستئناف المستأنف عدم إضرارلى يرجع إ

  .وهي الطعن بالبطالن
إال أنه ال ضير من قبول المجلس للدفع بالبطالن الذي قد يثيره المستأنف عليه 

و الطعن في أمر إذا علمنا أن من أثر هذا الطعن ه خاصةبقرار واحد،  ماوالفصل فيه
ال يؤثر  هذه المرحلة أحسن من تركه الحقا حتى وبالتالي أن يمارس في، التنفيذ بقوة القانون

 خرى.سيأخذه ذاك من آجال وتكاليف أبسبب ما  ،فعالية التحكيم على
لم يثر دعوى الدولي ر التحكيمي القران المحكوم عليه في وعلى ذلك وعلى فرض أ

المجلس تكون  ن، فإوجه الصحة في رفض رئيس المحكمةبط نه تمسك فقالبطالن أو أ
ويعيد التأكد من توافر الشرط المادي ) وجود الحكم التحكيمي ( والشرط رقابته عندئذ شكلية، 
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والقضاء ، لغائهه للنظام العام الدولي ( لتأييد إما أمر الرفض أو إالموضوعي )عدم مخالفت
 .لطلب المحكوم له باالستجابةمن جديد 

الدولي الصادر التجاري أمر الرفض المتعلق بالحكم التحكيمي على الحدود الرقابية   -ب
 بالخارج  
ستئنافه للمطالبة بإلغاء الرفض إالمستأنف ) صاحب الطلب المرفوض( لما يرفع  نإ

، فإنه يكون للخصم اآلخر الحق في التحكيمي الدولي الصادر بالخارج واألمر بالتنفيذ للحكم
بالرقابة الشكلية البسيطة في حدود أسباب  هنا ولو يتم التمسكصحة األمر األول، التمسك ب

طلب بهذا الشكل لل واالستجابةفإنه بإلغاء المجلس ألمر الرفض  ،الرفض المثارة من الرئيس
على  ،1056 ستئناف وفق المادةباإلفإننا سنحرم المحكوم عليه من ممارسة حقه في الطعن 

 ستئناف الستنفاذ والية المجلس القضائي عندئذ.إطرح أي  هاعتبار أنه ال يمكن
ن الضروري في هذه الحالة السماح للمحكوم عليه فم نه وتحقيقا للعدالة، فإوعلى ذلك

أن يتمسك باألسباب المنصوص  - فضال عن التمسك باألسباب الداعية لرفض الرئيس -
سة الطعن والدفوع بشكل مستفيض وعندئذ للمجلس درا،( من ) ق إ م إ 1056عليها بالمادة 

على أن يلتزم  كما هو الشأن في الحالة السابقة، سطحي للتأكد من جدية السبببشكل وليس 
 فقط بالسرعة في الفصل حتى ال تكون هذه الرقابة عقبة في وجه التحكيم.

 الدولي التحكيميعتراف للحكم اإلو تئناف أمر الرفض للتنفيذ أسبالنسبة إلهذا 
ار و الرفض للقر واإلعتراف أ مر التنفيذفهل األمر سيان بالنسبة إلستئناف أ ،بالجزائرالصادر 

 ؟الصادر خارج الجزائرالدولي التحكيمي 
عتراف للحكم التحكيمي الجهة المختصة باإلستئناف في حالة األمر بالتنفيذ أو اإل :ثانيا

 .وحدود الرقابةالصادر بالخارج الدولي 
 ستئناف الجهة المختصة باإل -1

مام رئيس طالب التنفيذ صاحب المصلحة بطلب أو عندما يتقدم الطرف المستعجل أ
و األمر بالتنفيذ أ ألجل المحكمة المختص وفق مكان التنفيذ على الوجه المبين سلفا



 

151 

 

نه وبعد دراسة الطلب وبعد ، فإالصادر خارج الجزائرالدولي التحكيمي  عتراف للحكماإل
لعادية لتبليغ ويتم تبليغه للمحكوم عليه وفق القواعد ا، بالتنفيذمره صدر أقة الرئيس عليه يمواف
 .حكام القضائية األ

، إال أن المشرع ستئنافوبعد التبليغ فإن األصل في هذا األمر أنه ال يكون قابال لإل
مام المجلس القضائي أ) ق إ م إ ( من  1056طبقا للمادة بذلك أعطى إمكانية الطعن فيه 

تحت طائلة  -والتي تم ذكرها سلفا ، طار الحاالت المحددة حصراإ يكون ذلك فين على أ
مهلة الل ــــــــــــــــــخ وهذاتفاقية نيويورك يضا إإمكانية األخذ بما جاءت به أ مع – عدم القبول

 .245( من) ق إ م إ 1057طبقا للمادة  لألمرخ التبليغ الرسمي له ــشهر من تاري
عن الجهة المختصة كلم المختصة على مستوى المجلس عند الت وما قيل عن الغرفة

، يقال و بالجزائرأ بالخارجحكم التحكيمي الدولي الصادر مر الرفض سواء للستئناف أبنظر إ
صادر ال الدولي للحكم التحكيمي مر التنفيذستئناف أوص الغرفة المختصة بنظر إبخصيضا أ

 .بالخارج 
 ستئناف اإلحدود السلطة الرقابية لجهة  -2

ابة المجلس هي رقابة شكلية اقتضتها ن رقألولى أفي الحالة ا كان قد تم التوصلذا إ
حالة مر يختلف بالنسبة لهاته الألن ا، فإخرآلالسرعة في الفصل وتقييد الدفوع من الطرف ا

يعطي عتراف والتنفيذ ألسباب المرتبطة بشرطي اإلخرى غير استئناف على أسباب أالفبناء ا
بطال إلالستئناف سباب المؤسس عليها األالحق للمجلس القضائي فحص هذه ا عتقاديافي 

 .مرألمفعول ا
عتراف أو المسلطة على األمر المؤيد لالالرقابة و بالتالي فالمنطق يقتضي أن تكون 

ن صحة السبب المبني عليه سيما وأال، المواجهةأصول المنازعة و التنفيذ مبنية على 
كانية التحقيق من مإفضال عن  .ىخر األ الضرورة سماع وجهة النظرتضي بستئناف يقالا

                                                           
245
جل شهر ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي ألمر أمام المجلس القضائي خالل أتئناف سن :" يرفع اإلأعلى (  إم  إق )من  1057 تنص المادة - 

 ."رئيس المحكمة 
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مر الذي يجعل بالضرورة الرقابة هنا ألا ،الحقيقة في السبب المثارلى المجلس للوصول إ
معرقلة  تكون الرقابة هناال نه وحتى على أ، 246البعض ليهليست شكلية كما يذهب إمعمقة و 

آجال قصيرة وأن يفصل في الطلب في و  ،تجراءان يتبع إللتحكيم وجب على المجلس أ
 قصر اآلجال.أ

حد لقرار الصادر من المجلس ال يمكن أن يتجاوز في حال توافر أن اى فقط أويبق
و يلغيه ألمر أيؤيد اأن ما إبل ، بطال الحكم التحكيميلى إباب القانونية المحددة حصرا إسألا

 .عترافويقرر رفض التنفيذ واإل
 ستئناف ممارسة الطعن باإلرتبة على اآلثار المت  ثالثا:

جل ممارسته ستئناف وأالطعن باإل أن( على  ق إ م إ من ) 1060تنص المادة 
ن الحالة التي يصدق عليها هذا األثر هي حالة و نجد أ ،يذ حكم التحكيم الدوليتنفيوقف 

ار أن أمر الذي يصدر بالخارج على اعتب الدولي األمر باإلعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي
ستئناف على لممارسة اإلثر وبالتالي ال أ ،وال ممارسة التنفيذالرفض ال يخول في كل األح

 .تنفيذه
 التبليغرسميا وفق قواعد  بتبليغهالتنفيذ يقوم  ألمر تحصيلهله وبعد ن المحكوم ومنه فإ

يكون أمامه  خيروهذا األ، المحكوم عليهإلى دارية المحددة في قانون اإلجراءات المدنية واإل
ما ويترتب عن ذلك . خالل مهلة شهر من تاريخ تبليغهه الطعن في إما اإلستجابة لألمر، وا 

يحق  نه ال، فإن لم يقم بالطعن فإى حين الفصل في الطعن باإلستئنافإلوقف التنفيذ 
ها منح الصيغة التنفيذية المأمور ب و ،ال بعد استنفاذ هذه المهلةللمحكوم له التنفيذ الجبري إ
ل ال بعد استنفاذ مهالدولي ال تعطى له إالتجاري حكم التحكيمي لصالح المحكوم له على ال

 .نتظار قرار المجلس في حالة ممارسة الطعن و استئناف أالطعن باإل
 المجال:كمالحظتين في هذا  و 
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 . 322صفحة بشير سليم ، المرجع السابق ،  - 
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ولي الدالتجاري أن المشرع الجزائري لم يتكلم عن الحالة التي يكون فيها الحكم التحكيمي  -
كما فعل في الحكم التحكيمي الداخلي بالنسبة للتنفيذ عندما نص بالمادة ، معجل النفاذ

من )ق إ م إ( بهذا الشأن على تطبيق القواعد المقررة في النفاذ المعجل لألحكام  1037
 المادةوفي غياب ذلك في نص  -ستثناء إال بنص فإنه اعلى أنه ولما كان ال  القضائية
  ال ال يمكن تطبيق هذه القاعدة سواء كان الحكم معجل النفاذ أو -إ(  )ق إ م من 1060

ستثناء لنص عليه االالمشرع مثل هذا  . ولو أرادستئنافباإل مرفي األيوقف تنفيذه الطعن بل 
 . صراحة

من )ق إ م إ( يستشف منها أن توقيف  1059أن المشرع وبالصياغة التي عليها المادة  -
نتهاء أجل الطعن يكون بقوة القانون وليس بأمر االطعن أو بسبب عدم  التنفيذ بسبب ممارسة

 .من المحكمة
وبعد اإلنتهاء من قواعد التدخل الرقابي بمناسبة اإلعتراف والتنفيذ سنتناول في 

 المبحث الثاني قواعد التدخل القضائي الرقابي بمناسبة الطعن بالبطالن والطعن بالنقض.

 المبحث الثاني
بمناسبة الطعن الدولية ضائي الرقابي في الخصومة التحكيمية التدخل الق

 الحكم التحكيمي والطعن بالنقض . بالبطالن في
ادر بالخارج الصالتجاري الدولي ذا كان حفظ وصون حقوق طرفي الحكم التحكيمي إ

ا القضاء على مضمون من خالل الرقابة التي يمارسه، خير في الجزائرعند التنفيذ لهذا األ
ن منع قانون  .ستئنافسيما عند الطعن باإلعتراف والتنفيذ مر باإلاأل فإنه من جهة أخرى وا 

ادر دارية على المحكوم عليه في حكم تحكيمي تجاري دولي صاإلجراءات المدنية واإل
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عتراف  و اإلفيذ أمر التنفي أ ستئنافباإله عن طريق الطعن ة حماية حقوقينامكإبالجزائر 
  .247خرى وهي الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي في حد ذاتهفإنه أعطى له مكنة أ

و أبالجزائر التحكيمي الدولي سواء الصادر ومهما كان نوع الحكم ، وفضال عن ذلك 
مر أ ستئنافإبمناسبة نظر  سواءفي تطبيق القانون قد يقع فيه المجلس  الخطأن بالخارج ، فإ

هذا للطرف الذي يرى  المشرعولذلك مكن ، و نظر دعوى البطالن، أو اإلعترافنفيذ أالت
رقابة قضاء  وفي كلتا المناسبتين .في القرار الصادر عن كل منهما ن يطعن بالنقضالخطأ أ

نها تنصب فقط على رقابة الطريق بمعنى أ ،دولة تقتصر على رقابة المشروعية أو الصحةال
عتبار اإلعين خذ بل فيه مع األ، وليس عما تم تقريره أو الفصقرارهلذ المحكم تخااالذي تم به 

 .248ن ال يتعارض مع ما فصل فيه الحكم مع النظام العامأ

 المطلب األول
      التجاريمجال التدخل القضائي الرقابي بمناسبة الطعن بالبطالن في الحكم 

 التحكيمي الدولي
الحكم جاز الطعن في أن المشرع نجد أدارية ون اإلجراءات المدنية واإلقان لىبالرجوع إ

 249غير الخارج عن الخصومة دون الطعن بالمعارضةعتراض الاطريق التحكيمي الداخلي ب
  250عادة النظرما لم يتنازل عنه األطراف دون التماس إكدرجة ثانية ستئناف وكذا الطعن باإل

إال أنه بالمقابل من ذلك  .الحكم التحكيمي الداخلي بتاتانه ال وجود للطعن بالبطالن في أي أ
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جزائري بهذا الخصوص لم نعثر ولو على حكم واحد  صدرها القضاء الألبحث عن بعض أحكام البطالن التي نود التنبيه والتذكير أنه وبعد ا - 

كالغرفة التجارية ، نظمة بعض مراكز التحكيم الدولية ألى إود االستثمارية التحكيم بالرجوع وهذا يرجع الى كون الجزائر دائما تختار في العق

مقرها خارج الجزائر وبالتالي التحكيم الدولي الذي يجرى بباريس ،و المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بواشنطن ...وهذه في الغالب توجد 

 ينعدم لعدم وجود مثل هذه المراكز .د بالجزائر يكا
248
 . 176 فحة ، ص المرجع السابقمصلح أحمد الطراونة ،  -

 . 147 صفحة ، المرجع السابقنظر كذلك عامر فتحي البطاينة ، ا -
249
عتراض الغير خارج إعارضة ويجوز الطعن فيها عن طريق أحكام التحكيم غير قابلة للم من )ق إ م إ( على انه :" 1032تنص المادة  - 

 الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم ."
250
ائي الذي مجلس القضمن )ق إ م إ( :" يرفع االستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد من تاريخ النطق بها أمام ال 1033تنص المادة   - 

 ستئناف في اتفاقية التحكيم .".، ما لم يتنازل األطراف عن حق اإلختصاصه حكم التحكيم إصدر في دائرة 
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سوى قابال للمراجعة ال يكون الصادر بالجزائر الدولي التجاري ن الحكم التحكيمي لى أنص ع
 . واردة على سبيل الحصرحوال في أ 251بوسيلة الطعن بالبطالن

ى البطالن للحكم ولمعرفة كيف يتدخل القاضي في رقابة التحكيم على مستوى دعو 
دعوى البطالن  حص شروط قبول وال ممارسة القاضي للرقابة من خالل فالتحكيمي سنبحث أ

 . اآلثار المترتبة عن رفع الدعوى والفصل فيها  ثم نبين في المطلب الثاني

 الفرع األول
   الصادر بالجزائر ورقابة الدولي م التحكيمي ــشروط قبول دعوى البطالن ضد الحك

 القاضي عليها
ة يصلية تقرير حكم التحكيم التجاري الدولي على أنها دعوى أتعرف دعوى بطالن 

القانون  ألحكاموفقا  ،مام المحكمة المختصةالمحكوم عليه في خصومة التحكيم أ يرفعها
ذا توافرت حالة من حاالت البطالن المنصوص عليها حصرا في هذا إ المتفق على تطبيقه

 252سبابوى خاصة وطريق طعن احتياطي لعدة أ، وبذلك تكون هذه الدعوى دعقانونال
 :وهي
 ختصاص عام وحصري.الدعوى كصاحبة إمامها حكمة المختصة التي ترفع أحديد المت -
 سباب التي تؤسس عليها بصورة حصرية .تحديد األ -
  ليها بشكل موازي .منح القانون ألي من أطراف النزاع حق اللجوء إ -

                                                           
251
هناك من يفرق في اإلستعمال بين كل من مصطلح دعوى بطالن الحكم التحكيمي والطعن بالبطالن ، وذلك مرجعه االختالف الموجود بين  - 

عضها إلى اعتبار البطالن طريقا من طرق الطعن على حكم التحكيم ، بينما يذهب البعض اآلخر إلى  اعتبار دعوى األنظمة القانونية والتي يذهب ب

، فقانون اإلجراءات المدنية األلماني مثال يعتبر التحكيم نظاما خاصا ، وال يعد نظاما قضائيا منافسا ى مبتدأه ترفع باألوضاع العادية البطالن دعو

 به محاكم الدولة ، ومن هنا فإن الطعن على حكم التحكيم ال يتطلب اللجوء إلى استخدام طريقا للطعن ، حتى ولو كان هذا الطريقللقضاء الذي تقوم 

طريق غير عادي كالطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر ، بل يقتصر األمر على مجرد رفع دعوى أصلية أمام محاكم أول درجة ، فهي الوسيلة 

وفي هذا األمر يظهر التكييف العقدي الذي يأخذ به القانون  .مة حكم التحكيم استنادا إلى تكييف التحكيم على أنه بمثابة نظام خاص المقبولة لمهاج

ما ى الرغم ماأللماني لنظام  التحكيم ، أما األنظمة األخرى فذهبت نزوال على االعتبارات العملية إلى اإلعتراف بأن التحكيم يعد قضاءا حقيقيا  عل

 . ===ةيتميز به من طابع خاص ، وأن حكم التحكيم الصادر عن هذا القضاء يمكن الطعن عليه وفقا لطرق الطعن العادية أو غير العادي

 ،االسكندرية، ، دار الفكر الجامعي  حكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدوليةأالطعن بالبطالن على يد الحداد ، نظر حفيظة السا -=

 . 12 فحةدون سنة طبع ، صب
252
 . 116 صفحة ، المرجع السابق، آ مال يدر - 
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ى ن رقابة القاضي عليها هي رقابة عللى ذلك ولخصوصية هذه الدعوى نجد أوع
القاضي ها في الحسبان ، فما هي هذه الشروط التي يأخذنظمة بالقانونتوافر شروطها الم

 ؟و رفض الدعوىلقبول أ
ويمكن  د ذاته وضع بعض الشروط الخاصة بدعوى البطالن،ن القانون في حإ

 . ط موضوعيةولى شروط شكلية والثانية شرو في نوعين األ جمالهاإ
 : الشروط الشكلية لقبول دعوى البطالن والأ

مي دولي ن يكون الطعن موجها ضد حكم تحكيعوى البطالن شكال ال بد ألقبول د
مام المحكمة ، وأالمقررة قانونان يقدم الطعن ضمن المدة ، وأتجاري صادر بالجزائر

 .المختصة
 الطعن بالبطالن ضد حكم تحكيمي تجاري دولي صادر بالجزائر  توجيه – 1

ما وفق  ،ائر يخضع لمقر التحكيم بالجز الحكم التحكيمي التجاري دولي صدور معيار 
ن الطعن بالبطالن الذي يوجه لحكم تجاري صادر خارج الجزائر غير أي أتم شرحه سلفا 

 قابل للطعن بهذه الطريقة .
 تقديم الطعن ضمن المدة المقررة قانونا  -2

ت خاللها تح يمكنو ، امة هي المدة المحددة في القانونمدة الطعن باألحكام بصورة ع
والحكمة من ذلك حتى ال يبق المحكوم له معلقا ، انقضائهابسقوط الحق في الطعن  طائلة

 .عامالت والمراكز القانونيةقرار المتسى ااستيفاء حقه بما ينعكس عل ألجللفترة طويلة 
من  54ن ترفع دعوى الطعن بالبطالن طبقا للمادة أففي القانون المصري وجب 

ن حكم التحكيم الى المحكوم عاليوما( التالية لتاريخ إ 90)حكيم خالل التسعين يوما قانون الت
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ذ تقبل يمي عن عدم قبولها إطراف عنها في االتفاق التحكتنازل األوال يحول ، عليه
 .253وتدرس

متى شاء من  نه ترك الحرية للمحكوم عليه في رفع الدعوىأما القانون الفرنسي  فإ
عتراف والتنفيذ ن قام المحكوم له بطلب اإلأ الال إجأي لم يحدد له ، أتاريخ النطق بالحكم

جل شهر أن ترفع الدعوى بالبطالن خالل أفهنا وجب ، قبولهمر بللحكم التحكيمي وصدر األ
من  1505جاءت به المادة وفق ما  عترافالتبليغ الرسمي لألمر بالتنفيذ أو اإل من تاريخ
 . 254جراءات المدنية الفرنسيقانون اإل
 خذ النص حرفيا منفيبدو أنه في هذا المجال أ دارية ت المدنية واإلنون اإلجراءاقاما أ
:" يرفع الطعن نه ى أــعل) ق إ م إ (  1059، إذ تنص المادة السابق للتشريع الفرنسيالنص 

مام المجلس القضائي أعاله أ 1058يم المنصوص عليه في المادة بالبطالن في حكم التحك
اءا من تاريخ النطق بحكم بتدختصاصه ويقبل الطعن ام في دائرة االذي صدر حكم التحكي

جل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر القاضي ، وال يقبل هذا الطعن بعد أالتحكيم
 بالتنفيذ".

ي الصادر بالجزائر ميعاد الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي الدول وعليه فإن
 :يخضع لقاعدتين

ي وقت ن للمحكوم عليه أن يقدم الطعن بالبطالن في أيمك فيها ، صلاألولى وهي األ -
للمحكوم يكون رد نطق الهيئة التحكيمية بالحكم بمجأنه ، بمعنى لحكمشاء من تاريخ صدور ا

، القيام برفع دعوى أمام المحكمة خر للطعن في هذا الحكمعليه في ظل انعدام طريق آ
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 التحكيم حكم إعالن لتاريخ التالية يوما   التسعين خالل التحكيم حكم بطالن دعوى ترفع من قانون التحكيم المصري تنص على ان :" 54المادة  - 

 ..." .التحكيم حكم صدور قبل رفعها في حقه عن طالنالب مدعي نزول البطالن دعوى قبول دون يحول وال. عليه للمحكوم
254

  - Article 1505 du code civile français   : « Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la 

cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la 

sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée 

exécutoire » 
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يكون مقيدا بزمن معين وجب  نأ وذلك من دون، بطال مفعول هذا الحكمالمختصة ألجل إ
 .فيه ن يرفع دعواه عليه أ

، وفيها يكون المحكوم عليه مقيدا بميعاد معين وجب عليه فيه رفع ستثناءنية وهي اإلالثا -
عتراف الذي من طرف المحكوم له بأمر التنفيذ أو اإلدعواه ، فالمحكوم عليه متى تم تبليغه 

بمناسبة الحكم التحكيمي الصادر ق شرحها يكون قد تحصل عليه باإلجراءات التي سب
 جل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي لألمر.أدعواه بالبطالن في  ن يرفعليه أوجب عبالجزائر 

يخضع هنا لقواعد التبليغ المحددة جل الشهر الذي يبدأ منه حساب أوالتبليغ الرسمي 
 . 416الى  406من في قانون االجراءات المدنية واإلدارية في المواد 

فكل ، 255إ(م  إق )من  67جال الطعن تعد من النظام العام طبقا للمادة ولما كانت أ
ن الدفع إلى ذلك فإ واستنادا .ويسقط الحق في ممارسته طعن يرفع بعد انقضائه يعد باطال 

ن مككما ي ،اد يقضي به القاضي من تلقاء نفسهبعدم قبول الطعن شكال لرفعه خارج الميع
  256مام المحكمة العليامرة أ ألولي حالة تكون عليها الدعوى ولو في أ التمسك بالسقوط

 –تقديم الدفع بعدم القبول  من ق ا م ا بقولها :" يمكن للخصوم 68ه المادة علي وهو ما تؤكد
ية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم أي ـف  –جال طرق الطعن منها آحترام عدم إ

  ."وع دفوع في الموض

 نأدارية من قانون اإلجراءات المدنية واإل 322257ما نالحظه في المادة  نعلى أ
ثرت في أحداث أبسبب و ، أجل بسبب القوة القاهرةالذي سقط حقه في الطعن لفوات األ

لى رئيس سقوط ممارسة حق الطعن إرفع طلب ن يتقدم بله أ ،لعمل القضاءالسير الحسن 

                                                           
255
عام ال سيما عند عدم احترام من )ق إ م إ ( على أن :" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام ال 67تنص المادة  - 

 آجال  طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن ".
256
 الدين ، المرجع السابق .بن الشيخ نور - 
257
من )ق إ م إ ( على أن :" كل اآلجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق أو من أجل حق الطعن يترتب على عدم  322تنص المادة  - 

 سقوط ممارسة حق الطعن باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير الحسن لمرفق العدالة .مراعاتها سقوط الحق أو 

يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل ألي طعن وذلك 

 ."تكليفهم بالحضور  بحضور الخصوم أو بعد صحة
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مر على عريضة غير قابل ألي صل فيه بموجب أليف الطعنالمختصة بنظر  الجهة القضائية
 .و بعد صحة تكليفهم بالحضور، أالخصوم وذلك بحضور، طعن

، لذلك فمن ال كاشف لهوما القاضي إوة القانون قن هذا السقوط مقرر بعتقد أأو  
مام الجهات المختصة بنظر الطعن أ تطبيق هذه المادة يكون قبل رفعالناحية العملية 
التحكيمي طعن الذي سيرفعه ضد الحكم ن الن المحكوم عليه لما يرى أالطعن، بمعنى أ

مام رئيس الجهة القضائية التي يقوم بتقديم طلب أ،  اآلجاللى عدم القبول لفوات سيؤول إ
وبعد االستماع لألطراف ، رفع السقوط المقرر بقوة القانون الطعن يلتمس فيها نظرتتولى 

مر والئي ال ، وهذا بموجب أو رفضهيس إما قبول الطلب أتحقيق في سبب الرفع يقرر الرئوال
 .ب في ذلك هو ربح الوقت والتكاليفوالسب، يكون قابل ألي طعن

ن ضم  مام جهات الطعن وي  عنه أوبالنتيجة في حالة قبول الطلب يرفع المحكوم عليه ط
رفض و طعن أ، حتى ال يكون هناك إثارة تلقائية من المحكمة لفوات أجل المر بالملفهذا األ

 .يضادفع المحكوم له بهذا الخصوص أ
تحكيمي الدولي عاله على دعوى الطعن بالبطالن ضد الحكم الوبتطبيق األحكام أ

عتراف الشهر بعد تبليغه بأمر اإلجل يه في حالة فوات أن للمحكوم عل، فإالصادر بالجزائر
 ن دعوى البطالن الباعتبار ألى رئيس المجلس القضائي المختص التنفيذ أن يلجأ إو أ

ع السقوط لألجل لتوفر ويطلب قبل رفع دعوى البطالن رف ،تمارس إال أمام المجلس القضائي
أما في  .، وبعد قبول الطلب يرفع دعواه بشكل عاديحداث مست قطاع العدالةقوة قاهرة أو أ

و يمنع المحكوم عليه  من هذا األمر ال يحصن أ -حالة الرفض فإنه في هذه الحالة 
ن يرفع دعوى بطالن تكون نتيجتها حتميا عليه إال أليس للمحكوم  -ممارسة حقه في الطعن 

 مام المحكمة العليا.نقض في القرار الصادر عن المجلس أعدم القبول ليقوم بالطعن بال
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 مام الجهة القضائية المختصة الطعن بالبطالن أ رفع -3

ن إلى أ، ليها سلفامنها والمشار إ 05في المادة  1958لسنة  نيويورك تفاقيةتشير إ
الدولة التي بموجب قانونها تم  وأ مام محاكم الدولة التي كانت مقرا للتحكيمأ الطعن يرفع

  .صدار الحكم إ
فإن الجهة )ق إ م إ (  1059حسب المادة دارية قانون اإلجراءات المدنية واإل
صادر في الجزائر يكون الدولي الالتجاري  التحكيم المختصة بنظر دعوى بطالن حكم
عامل حكم  أي أن المشرع. التحكيم في دائرة اختصاصه للمجلس القضائي الذي صدر حكم
كالحكم القضائي واعتبر محكمة التحكيم كدرجة أولى  التحكيم الدولي الصادر في الجزائر

نظره لدعوى البطالن ال ينظرها كقاضي استئناف يستطيع  ولكن المجلس القضائي عند
نما يعالجها كقاضي بطالن، إما يقبلها و يقضي ببطالن حكم ، و  اء و التعديل ...إلخاإللغ ا 

 يرفضها و يثبت الحكم . إماالتحكيم، و 
 لقبول دعوى البطالن  الشروط الموضوعية : ثانيا

التي من الواجب أن تؤسس عليها الحاالت و قصد بالشروط الموضوعية األسباب ن
ال بطلقاضي إلعمال سلطته الرقابية في إوقبول من ا اليةفعدعوى البطالن حتى تكون ذا 
 .مفعول الحكم التحكيمي التجاري

من )ق إ م إ ( أن الطعن بالبطالن يعد  1058و ما يالحظ على صياغة المادة 
طريقا جوازيا لألطراف لهم أن يأخذوا به، كما لهم عدم األخذ به، األمر الذي يفهم منه أن 

األطراف بعدم جواز الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي يقع  اإلتفاق الذي يكون بين
صحيحا كون أن الطعن بالبطالن ال يعد من النظام العام، وهذا بعكس المشرع المصري 

 الذي يعتبر مثل هذا الطعن من النظام العام وال يجوز لألطراف اإلتفاق بخالفه. 
الن تتركز بصفة أساسية أن أسباب الطعن بالبطف)ق إ م إ (  1056المادة ووفق 

حول ثالثة طوائف من األسباب : تتعلق األولى بإتفاق التحكيم والثانية بإجراءات الخصومة 
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التحكيمية ، والثالثة تتعلق بالحكم التحكيمي في حد ذاته  وبالنظر إلى كون دراسة كل طائفة 
ويه بكل باألسباب المنضوية تحتها يحتاج إلى بحث مستفيض بذاته ال يمكن أن تحت

إشكاالته الدراسة الحالية، فإننا سنحاول أن نتناول الجوانب األساسية التي يثيرها كل سبب 
 من هذه األسباب مع بعض التطبيقات القضائية إن وجدت.

 حاالت الطعن بالبطالن المتعلقة بإتفاق التحكيم  -1
شرعيتها وبالتالي  يعتبر إتفاق التحكيم بمثابة الدستور الذي تستمد منه عملية التحكيم 

أي عيب يؤثر على وجوده أو صحته ينال من حكم التحكيم ويجيز الطعن فيه بالبطالن     
من )ق إ م إ ( فان حاالت الطعن المتعلقة بإتفاق التحكيم  1056و بحسب نص المادة 

يمكن إجمالها في ثالث صور األولى تتعلق بحالة عدم وجود اإلتفاق أصال على التحكيم 
ألطراف والصورة الثانية تخص إتفاق التحكيم الباطل، والثالثة تتعلق بإتفاق التحكيم بين ا

الم نقضي وهذه األسباب يتفق فيها القانون الجزائري مع القانونين المصري و الفرنسي وفيما 
 يلي شرح مختصر لهاته الحاالت :

 إنعدام اإلتفاق على التحكيم أصال   -أ
كيم في هذه الحالة هو األساس الذي يستند عليه الخصوم يعتبر عدم وجود إتفاق التح

في طلب البطالن، فإذا دفع أحد األطراف أمام القضاء بعدم وجود إتفاق التحكيم، أو أنه لم 
يوقع أي إتفاق بهذا الخصوص، فما على القاضي إال التأكد من حقيقة وجود هذا اإلتفاق  

وط القانونية قضى برفض دعوى البطالن لعدم فإذا تبين له وجود إتفاق تحكيم مستوف  للشر 
 التأسيس، أما إذا تبين له العكس فإنه يقضي بالبطالن .

ن الوجود المادي لإلتفاق التحكيمي قد ال يطرح إشكال طالما أن قانون اإلجراءات إ
 مكتوبامن )ق إ م إ ( ، أوجب أن يكون إتفاق التحكيم  1040المدنية واإلدارية في المادة 

الة العكس إثباته بأية وسيلة أخرى تجيز اإلثبات بالكتابة كالرسائل والبرقيات والفاكس وفي ح
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ال كان باطال، و على هذا األساس  ن صدور حكم التحكيم بدون إتفاقية التحكيم فإوالتكلس وا 
 .يكون الرضا منعدماكأن يعد أمرا نادر الوقوع، إال أنه قد يوجد 

 تفاق تحكيم باطل بناء على إ النزاعالتحكيم في موضوع  هيئةفصل  –ب 
القواعد العامة في العقود فيجب أن يتوافر على  تفاق التحكيم عقد تسري عليهإ

يضا قابلية موضوع ، ويشترط أمن رضا ومحل وسبب وشكلية  العقود النعقادركان الالزمة األ
ألن يكون  يصلحن يكون موضوع النزاع المراد تسويته ، أي أبهذا الطريق فيه النزاع للفصل

 ن يكون سبب التحكيم مشروعا .محال للتحكيم وأ
ولمعرفة توافر هذه األركان والشروط يتم الرجوع إلى القانون الذي اتفق األطراف على 

ة القانون تفاق تطبق الهيئة التحكيميوفي حالة غياب هذا اإل، جراءات التحكيماختياره ليحكم إ
        من  1040لذي يراه المحكم مالئما طبقا للمادة و القانون االمنظم لموضوع النزاع أ

الن هو دولة الذي تنظر محكمتها دعوى البطن قانون ال(، ويرى بعض الفقهاء أ )ق إ م إ
  .258اليونسترال خذ القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وبهذا أالذي يطبق

لم  نائري تلقائيا حتى وا  القانون الجز  ن كان يجوز للقاضي تطبيقويبقى التساؤل إ
 حة الشروط الموضوعية لالتفاقية ؟ صطراف للفصل في يكن هو المختار من األ
االت ـام العام كحالة من حـــكام النظـــــحأ مقتضاهمتى كان سبب التدخل يجوز له ذلك 

دم عند عمنها تنص  05في المادة  1958نيويورك  معاهدةن ، وفضال عن ذلك فإالبطالن 
يطبق قانون الدولة التي صدر  ،تفاق التحكيماألطراف على قانون معين يحكم صحة إ إتفاق

على  المعاهدةخذا بسمو يطبق هذه القاعدة أوالقاضي ، فيها حكم التحكيم المراد تنفيذه 
 .259التشريع

                                                           
258
أن تلغي قرار تحكيم ، إال إذا قدم الطرف الطالب اإللغاء دليال يثبت أن  06على أنه :" ال يجوز للمحكمة المسماة في المادة  2/  34تنص المادة  - 

ي حالة عدم وجود ما يدل على أنهما اإلتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان اإلتفاق له أو بموجب قانـــون هذه الدولة ف

 فعال ذلك ".
259
أن من أهم حاالت الطعن ببطالن إتفاق التحكيم بطالنه لعدم أهلية  عليهويضيف ،  109-108 فحة ص،  المرجع السابقأكثم أمين الخولي ،  - 

 ى أشخاص القانون العام من اللجوء إلى التحكيم أحد طرفيه طبقا لقانون جنسيته ، وتظهر هذه الحالة بوجه خاص فيما تحرمه بعض التشريعات عل

من )ق إ م إ ( والتي تقضي على أنه ال يجوز لألشخاص العامة المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا  1006ومنها القانون الجزائري في المادة 

 يم من قبل األشخاص المعنوية صحيحا إذا كان تحكيما دوليا .في عالقاتها االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية ، ومن ثم يكون التحك
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 تفاقية تحكيم انقضت مدتها التحكيمية بناءا على إ هيئةصل الف -ج
يبدأ التحكيم خاللها، بحيث إذا لم تباشر اإلجراءات  األطراف على مدة معينةقد يتفق 
غير كل من األطراف حقه في اللجوء إلى القضاء   رجعتفاق التحكيم واستإ قبل انتهائها سقط
تفاقية التحكيم و الشروط الواجب تحديدها لم يتطرق تطرقه إلالمشرع عند أنه يالحظ أن 

اكتفى بتحديد الميعاد الذي تنتهي فيه الخصومة لمدتها سواء من حيث البداية و ال النهاية ، و 
فرق بين مدة  وهذا على الرغم من ان هناك .من )ق إ م إ ( 1018التحكيمية طبقا للمادة 

و بين ميعاد التحكيم الذي يتعلق بمدة إجراءات  تفاقية التحكيم التي تتحدد ببداية التحكيم إ
مهلة و مدة اإلتفاقية أانقضاء مشرع يقصد ن كان ال، وهو ما يدعونا إلى التساؤل إالتحكيم 

 الخصومة التحكيمية للقول بالبطالن ؟
ن حالة انتهاء ميعاد التحكيم تدخل ضمن فإحسب ما جاء به األستاذ فتحي والي، 

تفاقية التحكيم من جانب انقضاء مدتها خاصة إذا سبق لألطراف أن حددوا ميعاد إعيوب 
 .  260هامدة تدخل ضمن عناصر تفاقية، ألن هذه الاإلالتحكيم في 

عد ن سبب البطالن في هذا الفرض هو صدور حكم تحكيمي بعتقد أي وهناك من
 . 261تفاقاو إانتهاء المدة المحددة قانونا أو قضاءا أ

من )ق إ م إ ( يتجلى لنا بهذا الخصوص أن األطراف عندما  1018بقراءة المادة 
اق، فإن تفهذ اإل معينا وجب فيه عليهما تفعيلجال يبرمون إتفاقية التحكيم قد يحددون فيها أ

طراف ، ثم بعدها يقوم أحد األجراء من كال الطرفينتخاذ هذا اإلانقضى هذا األجل دون إ
للحكم تفاقية التحكيمية ، فهنا يمكن الدفع بانقضاء أجل اإلو تعيينهابإخطار الهيئة التحكيمية أ
مباشرة على  معلقابهذه الصورة يعد كيمي تفاق التحن اإلأذ وكإ، ببطالن الحكم التحكيمي

ال فوات المهلة المتفق عاإلجراءات قبل  بعد ذلك كل طرف  استردليها لتعيين المحكمين وا 
  .لى قضاء الدولة حقه في اللجوء إ

                                                           
260
 . 590 فحةص ، 2007 ، االولى الطبعة ، االسكندرية المعارف منشاة ،ا والتطبيق النظرية في التحكيم قانون ، فتحي والي - 
261
 . 130 صفحة المرجع السابقعباس ناصر مجيد ،  - 
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أما إذا لم يحدد األطراف في اإلتفاق التحكيمي هذه المهلة الواجب مراعاتها لتفعيل 
وهنا ننتقل إلى مرحلة أخرى سلفا، ليه كن تطبيق األحكام المشار إال يمنه إجراءات التحكيم فإ
عادة ال  األطرافوهي أن ا ي نحن بصددهية التنها المعنية بحكم الفرضيجمع الفقهاء على أ

القانون والمنطق و<، نما يحددون مهلة وجب فيها الفصل في النزاع ، وا  ددون مهلة معينةيح
الفصل في  ببدءمر يتعلق من تاريخ اإلتفاق كون األ يقتضي أن ال يتم بدأ حساب المهلة

، وعلى ذلك مهمته وقبوله تعيينهبخطار المحكم أ إال بعد إدتب خيرة ال، وهذه األالخصومة
ن لم يكن ، إألطرافمن )ق إ م إ ( فإنه بفوات األجل المحدد من ا 1018خذا بالمادة أو 
 يصدر خارج هذا األجل يعد باطال . قضائي فإن أي حكمو قانوني أو أ اتفاقياك تمديد هن

ن كان الحكم الصادر خارج األ ن يمس نه أ، إال أن هذا ليس من شأجل يعد باطالوا 
وذلك  التحكيمية الخصومةحكام قطعية في فترة يكون قد صدر من هيئة التحكيم من أما 
ي صدار الحكم المنهقد فصلت في جزء من الطلبات قبل إ التحكيمية هيئةن تكون الكأ

للخصوم التخلي عن هذا البطالن كأثر  حق، كما أنه من جهة أخرى ي262للخصومة كلها
حد أكما لو قبل ، و ضمنا، ويكون هذا التخلي صراحة أتفاق التحكيمللطابع التعاقدي لإل

 .263ن يتمسك بالبطالن يجوز له بعد ذلك أفال، الخصوم الحكم رغم صدوره بعد الميعاد 
يم اثناء إجراءات التحكيم صراحة أو د تنازل عن مدة التحكن ال يكون المدعي قأيجب و 

 .264مام الهيئة التحكيميةضمنا ولم يدفع بذلك أ
  بإجراءات الخصومة التحكيمية حاالت الطعن بالبطالن المتعلقة  -2

ات الجوهرية الواجب مراعاتها جراءإلبعض اتخص  عيوبسباب البطالن هنا هي أ
 ساسا :وتشمل أحترامها لتي لم يتم إوا طار الخصومة التحكيميةفي إ

 طبقا للقانون صدور الحكم عن محكمين لم يجر تعيينهم  -أ
لى عدم مراعاة الشروط القانونية التي يجب توافرها في المحكمين ترجع هذه الحالة إ

وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من ، والقواعد التي تحكم تعيينهم وبتشكيل الهيئة التحكيمية 
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الطبعة الثانية ، النسر الذهبي للطباعة   ،إزاء احكام التحكيم )دعوى بطالن حكم التحكيم (سلطة القاضي المصري أحمد شرف الدين ،  - 

 . 54فحة .ص1997
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 .161 فحة، ص المرجع السابقعامر فتحي البطاينة ،  - 
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 .134 فحة،ص المرجع السابقآمال يدر ،  - 
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 إذمن نفس القانون ،  1058و المحال إليها من قبل المادة من )ق إ م إ (  1056ادة الم
و أن ،  265تعيين المحكم الوحيد عند تعيين تشكيلة هيئة التحكيم أو حترام القانونإ أوجبت

 الدولي الصادر في الجزائر للبطالن .التجاري مخالفة هذه الفقرة يعرض حكم التحكيم 
على القواعد  االعتماد، فال يمكن 266لتحكيم لها أركان خاصةا تفاقيةإو بحكم أن 

ولذا يجب على  .بل يجب الرجوع إلى المواد القانونية المتعلقة بالتحكيم، العامة للعقد
و يقومون بتعيين التشكيلة أو تعيين ، األطراف أو ممثليهم أن يتحروا جيدا هذه المواد 

 .المحكم الوحيد وفقها 
حيث نصت الفقرة الثانية من  تفاق التحكيمإبة لشرط التحكيم أو بالنس يانواألمر س 
وأوردت هذا بصيغة  ،على ضرورة تعيين المحكمين في شرط التحكيممن )ق إ م إ (  1008

       من نفس القانون على ذلك بنفس الصيغة  1012/2ونصت المادة  .الوجوب واإللزام
طائلة البطالن على أسماء المحكمين  تفاق التحكيم و تحتإو أكدت على ضرورة تضمين 

ذا ثبت لدى الجهة القضائية المختصة أن حكم التحكيم الدولي الصادر ، أو كيفية تعيينهم وا 
لم تحدد  تفاقية التحكيم لم تعين المحكمين أو المحكم الوحيد، أوإفي الجزائر معيب، كون 

 .لقانون فإنها تقضي ببطالنهل كيفية التعيين طبق
لشخص طبيعي إال سناد مهمة التحكيم من )ق إ م إ ( عدم إ 1014دة وتفرض الما

و ، ولم يكن يعتريه عيب من عيوب األهلية كأن يكون قاصرا أحقوقه المدنيةمتمتعا بذا كان إ
س القانون من نف 1015كما تشترط المادة ، مو ممنوعا عليه ممارسة التحكيأمحجورا عليه 
 ى يعتبر تشكيل هيئة التحكيم صحيحا ـــــليهم حتالمسندة إن بالمهمة ميكو المحقبول المحكم أ

بهذه المهمة  قبولهوعدم ، األطراف بذلك خباربإنه قابل للرد كما أنها تلزم المحكم إذا علم أ
ذا أ، إال بعد موافقتهم  عن بالبطالن و تنحيته سقط حقهم في الطأخبرهم ولم يطلب منه رده وا 

 بناءا على هذا السبب.
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 ."كيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون : "إذا كان تشكيل محكمة التح( إم  إ ق)من   2/  1056تنص المادة  - 
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 .363 فحة، ص المرجع السابقبشير سليم ،  - 
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و من محكم فرد أمن نفس القانون تشكيل محكمة التحكيم  1017ط المادة كما تشتر 
جراءات المنصوص اإلغفال مراعاة اإلأو ختالف من محكمين بعدد فردي ووجب عند اإل

كما وضحناه عند التكلم ، ختصاص من )ق إ م إ ( سيما من حيث اإل 1041عليها بالمادة 
 عن مساعدة القاضي بهذا الخصوص .

شكيل والتعيين للقانون ولم على أن المشرع أشار فقط لمخالفة الت267يدر وترى أمال
التشكيل والتعيين للقانون تكون  أن مخالفةيرى  268أكثم الخوليال أن تفاق األطراف ، إيذكر إ

أو جاء مخالفا ، حكيم فالعقد هو قانون المتعاقدينتفاق التت مخالفة لما ينص عليه إذا جاءإ
 .فين كقواعد غرفة التجارة الدوليةعليها بين الطر  لقواعد التحكيم المتفق

ال تتوفر عندما كما يدخل في نطاق هذه الحالة العيوب التي تمس شخص المحكم 
هليته أو لعدم أ و النزاهةأو الحياد أستقاللية اإلما إعليها وهي  حدى المؤهالت المتفقإفيه 

 .269حسب قانونه الشخصي
 الوجاهية  أعدم مراعاة مبد -ب

ساسية أو المواجهة الكاملة بين الخصوم في التحكيم ضمانة أالوجاهية  تبر مبدأيع
رفين بكل خطار الطن يتم إأي حكم يصدر في النزاع ، وعلى ذلك يجب أي تقاض و ألسالمة 

و تقرير يقدم في أشهادة  وأو تقرير خبرة أوبكل مذكرة ، جراءاتخطوة من خطوات اإل
وعرض قضيته على وجه المساواة ، ن في الرد والدفاع الدعوى مع حفظ حق كل من الطرفي

بجلسة المحاكمة بكل من حيث ضرورة سماع وجهة نظر كل منهما  خربينه وبين الطرف اآل
واألخذ باآلجال ، محددة ومناسبة مواعيدوتناول المذكرات وانعقاد الجلسات في ، حرية

 . 270عداد الدفاعوا  المعقولة لمنح الرد 
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 . 136 فحةآمال يدر ، المرجع السابق ، ص -  
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 . 109  صفحةأكثم أمين الخولي ، المرجع السابق ،  - 
269
 نور الدين بن الشيخ ، المرجع السابق . - 
270
 . 246 فحة، ص  2001، منشاة المعارف باإلسكندرية ،  اري واالختياريالتحكيم االجببو الوفا ، أحمد أ - 
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كما يرى جانب من الفقه يغطي وجاهية ال خالل بمبدأاإلن يح أعلى أنه وجب التوض
ليها الخصوم في طلب بطالن حكم التي يمكن أن يستند إ 271كل مخالفات حقوق الدفاع

تبع في تذا لم بمخالفة مبدأ الوجاهية إ كما يعد حكم التحكيم معيبا، 272التحكيم الدولي
حددها هيئة تلك التي تو ان على اتبعاها أيتفق الطرفجرائية التي خصومة التحكيم القواعد اإل

 .273( من )ق إ م إ 1043تفاق الطرفين كما نصت عليه المادة التحكيم في حالة عدم إ
 حاالت الطعن بالبطالن المتعلقة بالحكم التحكيمي في حد ذاته    -3

في هذه الطائفة ثالث حاالت من )ق إ م إ (  1056ن نجمل وفق المادة يمكن أ
 :وهي

 ا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليهاإذ -أ
 ينمو المحكبالتالي وجب على المحكم أو ، طراف قوام عملية التحكيمتعتبر إرادة األ

، وأن ال يفصل في أمر لم 274تفاق التحكيمطراف في إبنطاق النزاع الذي حدده األ لتزاماإل
 .ة طراف على عرضه على الهيئة التحكيمييتفق األ
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مد الطراونة ، المرجع أحنظر مصلح االحق في المرافعة .  ثبات ،عد : الحق في الدفع ، الحق في اإلحترام حق الدفاع يرتكز على ثالث قواإ - 

 .212 فحةالسابق ص
272

 -  Boissession et Juglart , le droit français de l’arbitrage , Paris, Juridictionnaires Joly ,1983 , P 381. 
273
نه :" يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم، اإلجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا أ( على  إ م إ ق) من 1043تنص المادة  - 

 جراءات الذي يحدده األطراف في اتفاقية التحكيم.على نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه اإلجراءات  إلى  قانون اإل

 إذا لم تنص االتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط اإلجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم".

 . 112 فحة،ص المرجع السابقمين الخولي ، أكثم أ -

 : وهي سسأ لثالث تستند الوجاهية قاعدة -

 هذا تخلف ولو حتى ثباتهاوإ وحججه دفاعه وأ قضيته عرض من منهما كال تمكن التي سباباأل كل للطرفين وفرت قد التحكيم محكمة تكون نأ -1

 وأ دفاعه وأ قضيته عرض من منهما  كال تمكن التي سباباأل للطرفين تتوفر ال -2 ، الوجاهية مبدأ سقوط يعني ال التخلف نأل ذلك عن الطرف

 السبب بهذا يدلي نأ يستطيع حتى به يشترط الدفاع ممارسة حق يحرم الذي الطرف نأ – 3 ، لذلك معقولة كافية مهال عطيأ ذاإ الإ ثباتاتهوإ حججه

 وقت في وأ جراءاإل هذا حصول وقت في الدفاع حق حرمه الذي جراءاإل على اعترض قد يكون نأ ضده الصادر التحكيمي الحكم بطالإ بطلب

 التحكيم)  التحكيم موسوعة ، األحدب الحميد عبد انظر.  الدفاع حق من حرمانه بداعي الحكم في الطعن حق  من حرم الوإ جراءاإل بهذا علمه

 . بعدها وما  256 صفحة. 2008 ، الثالثة الطبعة ، بيروت ، الحقوقية الحلبي منشورات ، الثاني الكتاب(   العربية الدول في الدولي
274
تفاق التحكيم فإنه غير ممكن بالنسبة لشرط التحكيم ألن هذا األخير ينعقد قبل إفاقية التحكيم إذا كان ممكنا في تإديد المهمة في يالحظ أن تح  - 

و ل ، ن تحدد مهمة التحكيم في الحاإثارة النزاع ، و الهدف منه هو النص على مبدأ اللجوء إلى التحكيم عند قيام النزاع المحتمل ، و بالتالي ال يعقل أ

تفاق التحكيم، إذ نص في إحكيم و اكتفى النص عليها في لهذا المشرع الجزائري عند نصه على تحديد مهمة المحكمين لم يتطرق لها في شرط الت

المادة  الفقرة الثانية على :" يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم تحت طائلة البطالن موضوع النزاع..." .بينما اشترطت( إ  م إ ق)من  1012المادة 

 ذكر تعيين المحكمين فقط . 1008
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تحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها يمكن أن يتعلق ال ن فصل هيئةالحظ أيو 
 بالشكل أو بالموضوع .

ءات التحكيم المتفق عليها بين األطراف كأن جراصد بذلك إفيق من حيث الشكل فأما
طراف كان األ ذاغير ذلك الذي اتفق األطراف على تطبيقه ، أو إخر يتم تطبيق قانون آ

، دون أن  275نصافالمحكم بتطبيق قواعد العدالة واإلبيق  قانون معين فيقوم اتفقوا على تط
 لخ .يكونوا مفوضين بذلك من أطراف النزاع ... إ

تقوم بالفصل في موضوع لم ن هيئة التحكيم فيقصد إما أ ما من حيث الموضوعأو 
ذ العقد مر يتعلق بتنفيق هو الفصل في أتفا، كأن يكون اإلطراف لها الفصل فيهيخول األ

ما أن تتجاوز الهيئة حدود اإلتفاق  .لخقوم الهيئة بالفصل في صحة العقد أو بطالنه ....إفت وا 
كانت في  وقد، و الحكم بأكثر مما طلبه الخصومسواء بإغفال الفصل في أحد الطلبات أ

سببا مستقال  24276مكرر 458خيرة وفق القانون القديم في المادة الحقيقة هذه الجزئية األ
ن المشرع في ، ويبدو أأسيس عليه لوحده في دعواهته يخول لمن يطلب البطالن التبذا

ويجب التوضيح  التشريع الجديد استغنى عن ذلك الحتواء الحالة محل التحليل لهذه الجزئية .
ذا كان على بينة تامة من حدود إال ن يحكم بالبطالن لتجاوز المهمة إأن القاضي ال يمكن أ

  .في هذا االستعانة باإلتفاق التحكيميوله تللك المهمة 
 سباب إنعدام التسبيب أو وجود تناقض في األ -ب

تبيان الحجج واألدلة القانونية والواقعية التي اعتمد عليها المحكم  277يقصد بالتسبيب
التحكيم فرصة  هيئةعطاء أهميته في إوتظهر ليها ، التي توصل إ بالنتيجةفي للنطق 

                                                           
275
ال يشير قانون االجراءات المدنية واالدارية في أي من نصوصه إلى جواز اإلتفاق على تفويض المحكمين بالفصل طبقا لقواعد العدالة  - 

لقواعد متى تم اإلتفاق عليها بين األطراف من وعلى اعتبار المنع يكون بالنص فإنه بانعدام وجود هذا المنع ، فال ضير من األخذ بهذه ا، واإلنصاف 

 القاضي الجزائري.
276
إذا فصلت محكمة التحكيم زيادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجه من وجود  -ن القانون الملغى :" ...هم  24مكرر  458كانت تنص المادة  - 

 الطلب..".
277
قادت القاضي إلى الحكم الذي نطق به، واألسباب الواقعية هي التأكيدات واإلثباتات يُطلق التسبيب على بيان األسباب الواقعية والقانونية التي  - 

 ===التي تتصل بالواقع في مادياته وفيما يتعلق بوجود الواقعة أو عدم وجودها وإسنادها إلى القانون.
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اف بعدالة هذا طر ، وكذا إقناع األالحكم التحكيمي صدار ي الدقة في إر والتروي وتوخللتفكي
. ومن خالل التسبيب يوازن المحكم بين أدلة النفي وأدلة 278لى احترامهالحكم مما يدفعهم إ

اإلثبات في أعماله للقانون أوفي إصداره للقرار ، والحكم التحكيمي مثله مثل الحكم القضائي 
 .  279نطقي أو الذهني موضوعه شرح وتبرير القرار المزمع إصدارهالم االستداللفهو نوع من 

الدولي يكون التجاري ن الحكم التحكيمي من )ق إ م إ ( فإ 1056خذا بنص المادة أو 
، أي أن الهيئة التحكيمية لم تستند إلى مسوغات طالن إذا كان أوال منعدم التسبيببعرضة لل

 ان ـــــــــــــإلزام شركة بالتعويض دون بيمثال ن يتم أك، في المنطوقليه وأسباب تبرر ما انتهت إ
التحكيم إلى نتيجة توصلت  هيئة كاستناد 280سباب متناقضةيحمل أ و كانأركان المسؤولية أ

من الحكم كأحد خر تختلف عن نتيجة أخرى توصلت إليها في موضع آليها من الوقائع إ
                                                                                                                                                                                     

ي الذي ينطبق عليها وبالتالي تشتمل على المعنى العام أما األسباب القانونية فهي خضوع الواقعة الثابتة للقانون بعد تكييفها التكييف القانون===

حتى النطق المجرد للقاعدة القانونية وعلى العنصر الخاص المحدد الفردي للواقعة. والتسبيب هو التسجيل الدقيق الكامل للنشاط المبذول من القاضي 

 ي منطوق الحكم الذي أصدره.بالحكم، وهو وسيلة القاضي في التعليل على صحة النتائج التي انتهى إليها ف

 على الموقع اإللكتروني : 2014-04-25منشور بتاريخ   "تسبيب األحكام"انظر مفتاح محمد قزيط ، محاضرة بعنوان  -

- www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php. 
278
 .597-596 فحة، ص المرجع السابقوالي فتحي ،  - 
279
 .187،  188 فحة، ص 2004، دار الجامعة الجديدة للنشر ،   يم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدوليةالتحكنبيل إسماعيل عمر ،  - 

 والتي تشمل :ف التي يحققها في الحكم القضائي ومع بعض االختالفات فإن التسبيب في الحكم التحكيمي يحقق األهدا -

 يل شخصي .التسبيب ضمانة لعدم القضاء بناء  على هوى أو م - 1

 التسبيب يعزز احترام حقوق الدفاع ، فهو وسيلة غير مباشرة لتحقيق حق الدفاع . - 2

 التسبيب معناه حلول اإلستدالل محل التأكيد ، فيصبح الحكم وسيلة لإلقناع .  - 3

 التسبيب وسيلة إلى إقناع الرأي العام وبخاصة المحكوم عليهم بعدالة التحكيم والثقة به .  - 4
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 التسبيب ضروري الستعمال الحق في الطعن ، فيمكن الوقوف من خالله على ما شاب الحكم من عيوب .  - 6

 لقواعد القانونية .التسبيب هو الوسيلة التي تستطيع بها المحكمة العليا مراقبة المحاكم األدنى في كيفية فهمها لمضامين ا  - 7

لى ولما كان ما هو أخالقي في المجتمع ليس قانونيا  بالضرورة ، وكل ما هو قانوني ليس أخالقيا  بالضرورة ، فإن التسبيب مع الزمن يؤدي إ -8

 التطابق بين ما تتناوله القواعد القانونية بالتنظيم وبين ما تمليه القواعد األخالقية في المجتمع .

لتسبيب الذي يضمن عدم ميل المحكم وعدم اتباعه الهوى وهو في نفس الوقت يشكل حماية ضمنية لمحكم من نفسه ، فمهما عظمت كما أن ا -9

ي أدت الى المغريات للمحكم أو الضغوطات عليه فإن الغلبة ستكون لحكم ضميره المتَّسق مع حكم القانون ، ما دام المحكم ملزما  ببيان األسباب الت

 تي توصل اليها في الحكم .النتيجة ال

عن  وإذا كان التسبيب يؤدي إلى اقتناع المحكوم عليه بعدالة الحكم ، فإنه بذلك يسهم إلى حد كبير في تنفيذ األحكام طوعا  وبسالسة بعيدا   -10

 المماطلة واستبعادا  الستعمال القوة .

وعلى نزاهته ، وعلى قدرته في فهم النصوص وتطبيقها ، ومدى استعماله كما أن التسبيب هو وسيلة فعالة للحكم على مدى كفاءة المحكم  -11

تسبيب األحكام الحقوقية "للمنطق الذي هو من أساسيات التسبيب ، وبالتالي هو وسيلة لالرتقاء بالتحكيم .  انظر بهذا الخصوص موسى األعرج ، 

  www.lawjo.net/vb/showthread.php-بتصرف مقال منشور على الموقع اإللكتروني:    " في األردن 
280
 بتاريخ منشورةتناقض التسبيب مع المنطوق  -قصور التسبيب  -نجيمي جمال ، محاضرة بعنوان من أوجه الطعن بالنقض انعدام التسبيب  - 

   .www.startimes.com/? 22682179: االلكتروني الموقع على 25-04-2014

يما من )و أما تناقض األسباب مع المنطوق فهو حالة خاصة بحيث نجد أن القرار المطعون فيه مسبب بما فيه الكفاية و الوضوح كما نجد المنطوق سل

أساسا للمنطوق، و بالتالي ال  حيث بنائه و عباراته، و لكن الخلل يكمن في وجود تناقض بين التسبيب و المنطوق بينما المفروض أن تكون األسباب

 ==يمكن معرفة الصواب هل هو في التعليل أم في المنطوق، و من ثمة وجب النقض و إعادة المحاكمة .
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  281حكمة وتبدوا مناقضة لنفسهاليه الممما يؤدي إلى نسخ ما سبق وتوصلت إ سبابهأ
 .سباب والمنطوقاته يكون بين األسباب الحكم في حد ذكما يمكن أن يكون بين أ والتناقض

دالة الحكم الذي ينطق به ثارته بهذا الخصوص هو مدى عوالتساؤل الذي يمكن إ
مدى  والقاضي إذا كان األطراف قد استندوا إلى قانون أجنبي ال يلزم المحكمين بالتسبيب أ

     ى عدم ــــــــــــــعل بشأنهطراف ي حكم تحكيمي اتفق األف بالبطالنعدالة الحكم الذي ينطبق 
التشريع بعض التشريعات كليها في مكانية تطبيق األحكام المتوصل إأي مدى إ التسبيب ؟
 لدى القاضي الجزائري ؟ 282والقانون النموذجي للتحكيم التجاريالمصري 

ريع المصري تى بهما التشستثناءان اللذان أيمكن تمديد اإل نهولي أيرى أكثم الخ    
 –طراف صراحة تفاق األأوال أنه ال محل للتعقيب على إاس سعلى أ 283منه 43في المادة 

يا ألن األخذ بحكم محكمين من واجب التسبيب ، وثانعفاء العلى إ –ما صاحبا المصلحة وه
م سائغ يضا حكالذي ال يستوجب تسبيب الحكم هو أ، و جراءات التحكيمق على إالقانون المطب

هذا لم  يقع  ن يجري التحكيم في ظل قانون ال يوجب التسبيب ولومادام الطرفان قد ارتضيا أ
 . 284التراضي من الطرفين صراحة

ليس في  االستثناءينعلى رغم من عدالة مين الخولي عتقد أن ما توصل إليه أكثم أأ
 على األصل وهوو قواعد اليونسترال يعد استثناء ن المصري أمحله ألن ما جاء به القانو 

 1056ستثناء في المادة ال استثناء إال بنص ، فإنه وبغياب هذا اإل ةخذا بقاعدالتسبيب ، وأ
األطراف أو بالقانون الذي طبقه األطراف على  بإرادةخذ )ق إ م إ ( تصبح إمكانية األمن 
 جراءات غير وارد .اإل

                                                                                                                                                                                     
و  و إذا كان المشرع قد نص على تناقض األسباب مع المنطوق فإنه لم ينص على تناقض األسباب فيما بينها، و االجتهاد القضائي قد تعرض لذلك= 

جاءت أنه إذا كان يستحيل التوفيق بين الحيثيات المتناقضة فإن ذلك يعادل انعدام التسبيب، و أما إذا كانت الحيثيات التي تحمل التناقض قد  خلص إلى

 .ؤدي إلى النقض( كزيادة بعد التسبيب الكامل فإنها تستبعد على أساس أنها من باب الحشو و التزيد الذي ال ي
281
 . 145 فحة، ص سابقالمرجع الآمال يدر ،  - 
282
من قواعد اليونسترال على أن :" على هيئة التحكيم أن تُبيِّن األسباَب التي استند إليها القراُر، ما لم يكن األطراُف قد اتَّفقُوا  3/ 34تنص المادة  - 

 على عدم بيان األسباب".
283
 على التطبيق الواجب القانون كان أو ذلك غير على التحكيم طرفا اتفق إذا إال مسببا   التحكيم حكم يكون أن يجب:"  أنه على 43/2 المادة تنص - 

  ."الحكم أسباب ذكر يشترط ال التحكيم إجراءات
284
 . 114 فحة،ص المرجع السابقأكثم أمين الخولي ،  - 
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لكن يبقى في كل ، االستثناءينلسبب الذي جعل المشرع ال يدرج دري ما اوال أ
اجبا عليه إلى و من )ق إ م إ(  1056بطال بمضمون نص المادة إلتزام قاضي اإلحوال األ

 .المحكمة العليا بهذا الخصوصي حين معرفة رأ
ن المشرع في القانون القديم في المادة يالحظ بخصوص هذه الحالة للبطالن أوما  

قصور ،سباب و تناقض األأ التسبيبلى انعدام إ باإلضافةكان يجعل  285 24كرر م 458
        من 1056وهو ما لم يأخذ به النص الجديد في المادة ، التسبيب كذلك سببا للبطالن
جب على القاضي مر الذي ي، األورنعدام والتناقض دون القص)ق إ م إ ( الذي اكتفى باإل

خذ كثم الخولي من أنه يمكن للقاضي األإليه أوليس كما ذهب ، االلتزام به لحرفية النص 
 .286بالقصور في التسبيب كسبب لإلبطال

 مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الدولي  –ج 
الشرط الموضوعي لقبول  بخصوص تم  ذكرهلى ما إنحيل في شرح هذه الحالة  

مع  ،للنظام العام الدولي لفة الحكمو التنفيذ للحكم التحكيمي الدولي وهو عدم مخاعتراف أاإل
 و التنفيذ له .عتراف أحكم وليس رفض اإلن الجزاء في هذه الحالة هو بطالن الأ

 مبني على الجوازر بالجزائر ادولما كان الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي الص
ن البطال دعوىاضي وهو بصدد دراسة فهل يجوز للق، من )ق إ م إ (  1058طبقا للمادة 

 ؟تلقائيا  ن يثير مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام الدوليأ
على ثاره الطاعن أعما  بغض النظرفي هذه الحالة  اتلقائين يتدخل يجوز للقاضي أ

حمي النظام العام عندما ي القاضيف، هو تدخل لحماية النظام العام الدولي اعتبار أن تدخله 
خير تفرض عليه ولما كانت قواعد هذا األ، ي لدولتهحمي النظام العام الداخلالدولي فهو ي

فال مانع للقاضي متى تبين له عدم كفاية السبب المؤسس عليه دعوى ، مثل هذا التدخل 

                                                           
285
و أو لم تسبب بما فيه الكفاية ألتحكيم ذا لم تسبب محكمة اإ -ن :" ...زأعلى من  قانون االجراءات المدنية الملغى  24مكرر  458تنص المادة   - 

 ...."سبابذا وجد تضارب في األإ
286
 . 114  فحةص،  المرجع السابقأكثم أمين الخولي ،  - 
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وال يكون  .للنظام العام الدولي ن يتدخل وينطق بالبطالن لمخالفة الحكم التحكيميأالبطالن 
 .هذا من جهة (  إ م إق ) من  1056لمحددة بالمادة لك قد خرج عن الحاالت الستة ابذ

الخامسة في المادة  1958تفاقية نيويورك لسنة لى إومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إ
متى كان ، عتراف أو التنفيذتمنح الحق للقاضي الوطني رفض اإل الفقرة الثانية منها نجدها

 دولة القاضي .لدولي مخالفا للنظام العام لاالتجاري الحكم التحكيمي 
التي تعطيه الحق الدولية تفاقية اإل ي هذا المجال يالحظ ان القاضي يجد نفسه أماموف

في رفض اإلعتراف أو التنفيذ، متى كان الحكم التحكيمي التجاري الدولي مخالفا للنظام العام 
متى كانت  الرفض كنه منالذي يمقانون االجراءات المدنية واالدارية  و أمام، الداخلي 

 ؟االتفاقية أم التشريع فأيهما يطبق القاضي ، النظام العام الدولي ب قالمخالفة تتعل
ن القاضي في كل ، ومنه فإولي جزء من النظام العام الداخليالنظام العام الدن إ 

فمتى وافق الحكم التحكيمي الدولي النظام العام الدولي ولم ، حوال يحمي نظام دولته األ
، وهو في هذا واإلداريةجراءات المدنية لقاضي قانون اإلعام الداخلي طبق ايخالف النظام ال
ذا كان الحكم ، أما إإحترام النظام العام للدولة تفاقية الدولية من حيثاإلحكام يكون قد طبق أ

فهنا القاضي ، ظاهرللنظام العام الداخلي نه إال أ ه للنظام العام الدولي غير ظاهرةمخالفت
مخالفة ، أي في كل األحوال دولية تفاقية الناء على اإلب لحكمويبطل ا، تفاقية يطبق اإل

مكانية الحكم ببطالن الحكم التحكيمي الصادر نظام العام الداخلي للدولة هو األساس في إال
 . بالجزائر 

سباب والحاالت غير هذه األ ألسبابستناد اإل باإلمكانن كان وفي األخير نتساءل إ
 الن ؟دعوى البط تأسيس ألجلالتي ذكرناها 

جاءت واضحة وكذا كثير من النصوص المقارنة من )ق إ م إ (  1056نص المادة 
، لكن محكمة عن الحاالت السابقة الواردة حصرانه ال يجوز الخروج من أ، ال لبس فيها 
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حد الصادر من أساس الغش والخداع النقض الفرنسية أعطت إمكانية الطعن بالبطالن على أ
  287الخصوم.

ن استخدام هذه أحفيظة السيد الحداد تعليقا على هذه االجتهاد الفرنسي  وترى الدكتورة
من الطعن بالبطالن تكون بطريقين ، إما على أساس اعتبار أن الغش يدخل في الحالة 

ما باالستناد إنه سبب مستقل م العام الدولي وليس على اعتبار أطار فكرة النظاإ لى فكرة ، وا 
حكمة التحكيم التي وهذا من خالل السماح لم، تحكم التحكيم  العامة للقانون التي المبادئ

كان منطويا  اذمازالت قائمة أو من الممكن دعوتها لإلنعقاد من أجل سحب ومراجعة الحكم إ
 .288على غش

مازال لم يعرض بعد بيق ذلك في القضاء الجزائري ؟ األمر مكانية من تطهل هناك إ
ا خذ به استنادا لألسباب التي ذكرتهال حرج في األ هنإال أعليه  لمعرفة كيف سيتعامل معه .

 الدكتورة حفيظة السيد الحداد .

 الفرع الثاني
 ثار المترتبة عنهاإلجراءات رفع دعوى البطالن واآل القضاءرقابة 

جراءات القانونية حترام اإلمدى إ زاويةمن البطالن دعوى على  يمارس القاضي رقابته
من حيث المحكمة المختصة بنظرها أو سواء بالجزائر، لصادر للطعن في الحكم التحكيمي ا

جرائية واستلزام مثل هذه الرقابة اإل(  والأ) اآلجال حترام طريقة رفع الدعوى وا  من حيث 
   و عدم قبول الطعن ونتيجتها في قبول أ المترتبة على رفع الدعوى قانونية ثار الاآل تفرضه

 .( ثانيا) 
 بنظر دعوى البطالن  حكمة المختصةالم : أوال

المدعي توجيه وبالتالي وجب على ، ختصاص مفتاح كل دعوى قضائيةر االيعتب
من )ق إ م إ (  1059المادة  وقد نصت السليمة،لى الجهة القضائية ه توجيها سليما إادعو 

                                                           
287
،  التحكيم أحكام على بالبطالن الطعن ،يمكن اإلطالع على قراري محكمة النقض الفرنسية بهذا الخصوص في مرجع حفيظة السيد الحداد  - 

 . 227-218 فحة ص
288
 . 229  فحة، ص  المرجع السابقحفيظة السيد الحداد  ،  - 
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على أن الطعن بالبطالن في حكم التحكيم يرفع أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم 
 اختصاصه.ئرة التحكيم في دا
ن أوجب عليه ، ختصاصالطاعن مقبولة من حيث االون دعوى عليه حتى تك وبناء
ي دائرة ــــــالدولي فالتجاري مام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم أيقدم الطعن 

ن صاحب المصلحة ر التحكيم في مدينة سطيف مثال فإذا كان مقإ، وبالتالي ختصاصه إ
 .مام مجلس قضاء سطيفأحكم التحكيمي يرفع دعواه بالبطالن والصفة للطعن في ال

مثال أن يتفقوا  لألطرافختصاص هو هل يمكن بخصوص اإلالتساؤل الذي يثور و 
مجلس قضاء  أمامفي الحكم ليس  بالبطالنن يكون الطعن في اإلتفاق التحكيمي على أ

نما سطيف مثال و   و باتنة ؟مجلس قضاء قسنطينة أ أماما 
  من  1059ختصاص المنصوص عليه بالمادة ان اإلــــــــــــــــــــــل أنه ولما كيمكن القو 

المتعلقة النصوص  فهنا األصل أن يرجع لما قررته، 289هو إختصاص محلي)ق إ م إ ( 
تفاق األطراف بمنح ستثناء يجوز الخروج عن ذلك باواإل، ختصاص االقليمي اإلهذا بشأن 

لقضائية المعنية قانونا ، وهو ر الجهة ار في الدعوى غيخرى صالحية النظجهة قضائية أ
بعمل مر يتعلق فضال عن األ، 290)ق إ م إ (من  1043المادة بستثناء المشار إليه اإل

 تجاري يكون طرفاه في أغلب األحيان تجار .

تصة بالمجلس القضائي للنظر في اإلستئناف مشكلة الغرفة المخ اوكما طرحنا سابق
 مختصة ؟ الغرفة الي بالنسبة لدعوى البطالن أفإن األمر كذلك 

ختصاصها بنظر الطعن باإلستئناف في ا يرجحعلى عكس الغرفة اإلستعجالية التي و 
في هذا المجال  فإنه .األمر الصادر بخصوص طلب اإلعتراف أو التنفيذ العتبارات معينة

                                                           
289
 اإلقليمي اإلختصاص يمنح إتفاق أو شرط كل األثر وعديم الغيا يكون(  إ م إ ق) من 45 المادة وردتهاأ كما اإلختصاص هذا قواعد بتطبيق - 

 لها المقرر المحاكم أو المختار الموطن أو عليه المدعى موطن إما إحترام وجب آخر بمعنى التجار، بين كان إذا إال مختصة غير قضائية لجهة

 الحكم بطالن دعوى بخصوص  1059 كالمادة متفرقة نصوص قررته ما أو القانون نفس من 40-39 للمادة طبقا القانون بنص اإلختصاص

 . بالجزائر الصادر الدولي التحكيمي
290
ان تضبط في اتفاقية التحكيم اإلجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا من )ق إ م إ ( على انه :" يمكن  1043تنص المادة  - 

 على نظام تحكيم ، كما يمكن إخضاع هذه االجراءات الى قانون اإلجراءات الذي يحدده االطراف في اتفاقية التحكيم ...".
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بحث عن أسباب على اعتبار أن إبطال حكم التحكيم يتطلب الإذ ، يكون األمر معاكسا
الغرفة التجارية هي  تكونالبطالن وحاالته والوقوف على مدى صحتها، فإنه بالضرورة 
تطرح مباشرة أمام الدرجة ، المختصة العتبار أن دعوى البطالن هي دعوى أصلية و مبتدأة 

 فهي مثلها مثل الدعوى اإلدارية لما كانت .الثانية للتقاضي و ي قضى فيها ابتدائيا نهائيا 
الغرفة التجارية ال تعقب على أمر أصدره أن الغرف اإلدارية هي المختصة بها . فضال عن 
نما تفصل في دعوى ترفع  ،ستعجاليةاإلرئيس المحكمة كما هو الشأن بالنسبة للغرفة  وا 

 أمامها ألول مرة وفي الموضوع.
   جراءات رفع دعوى البطالنإ : ثانيا

هي تخضع لنفس  برفع دعوى البطالن، هللم يحدد المشرع اإلجراءات الخاصة 
يقوم به رئيس  اإلجراءات العادية المعمول بها في القضاء، أم أنها مجرد عمل والئي مثل ما

 ؟عتراف أو التنفيذباإلاألمر  دالمحكمة عن
في المادة  بحيث نص ،بالرجوع إلى المشرع الفرنسي يتضح أنه فصل في هذه النقطة

من نفس القانون  1487 تطبيق الفقرة األولى من المادة على وجوب 291ج ف م إ ق 1507
  .ستئنافالتي تتم أمام جهة اإلحترام اإلجراءات العادية في التقاضي إ من خالل ضرورة 

بنص قانوني ستثناء محدد لما كانت القاعدة تقتضي أن يكون اإلأما في الجزائر، 
الن رفع دعوى البط إجراءاتلى ينص عنه وباعتبار المشرع لم ، فإكونه يخرج عن المألوف

لى ، فإنه في هذه الحالة وجب اللجوء إبنص خاص وجب إتباعه تحت طائلة عدم القبول
هل  هوؤل الذي يثور ن التساأعلى . التي تحكم رفع الدعاوى القضائيةالقواعد العامة 
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 - Article du code civile français 1507 :" Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de 

l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours". 

  -  Article 1487  :"  L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la 

procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.". 
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في  ملة هي تلك التي تكون في عريضة اإلستئناف أالبيانات التي تطلب في هذه الحا
 فتتاحية للدعوى ؟العريضة اإل

         دعوى تعد دعوى بطالن حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر بالجزائر
الواجب توافرها في  البياناتن كان المشرع لم يخصها بالتدقيق في وا   ولذلك حتى، خاصة

 من الطرف المستعجل صاحب الصفة والمصلحة في التنفيذ  تقديمهاقتضي ي فإنه ،العريضة
وعلى الطاعن  .بعريضة بطالن حكم تحكيمي تجاري دولي صادر بالجزائر ن تكون مسماةوأ
فتتاح وليس عريضة إ ،ستئناف ساسية المطلوبة عادة في عريضة اإلنها البيانات األن يضمأ

أمام جهة الجزائر بدولي صادر تجاري تحكيم  مر يتعلق بمراجعة حكمعوى كون األالد
المجلس القضائي عند نظره لدعوى البطالن ال ينظرها كقاضي  حتى و إن كان ستئناف، إ
نما كقاضي بطالن التعديل ستئناف يستطيع اإللغاء وإ حترام ما وجب على الطاعن إك .وا 

 .شروط الشكلية لقبول دعوى البطالنليه سلفا في الآجال رفع الدعوى وفق ما أشير إ
شكال ما لم تكن العريضة  ويمكن لقاضي البطالن وهو بصدد مراجعة الدعوى رفضها

نات المطلوبة للتعريف بأطراف وموضوع وسبب الدعوى وهذا درءا ألي لبس قد احاملة للبي
 الموضوعية على الحكم التحكيمي . رقابتهيعترضه وهو يباشر 

 الصادر بالجزائرضد حكم التحكيم الدولي ثار المترتبة على دعوى البطالن اآل : ثالثا
الن المترتب عن رفع دعوى البط باألثرول يتعلق آلثار األنوعين من اعن  كلمنت

 .هذه الدعوى الناتج عن الفصل في  باألثروالثاني يتعلق 
 األثر الناتج عن رفع دعوى البطالن  -1

جل الطعن أنتهاء لى حين إوا  :" نه أعلى )ق إ م إ ( من  1060تنص المادة 
وعلى ذلك ". م التحكيمي يوقف تنفيذهن الحكو في حالة رفع دعوى بالبطالن فإأبالبطالن 

ر نكون أمام حالتين وفي كلتاهما دولي بالجزائتجاري عندما يصدر حكم تحكيمي نه فإ
 البطالن :ستشف األثر المترتب عن رفع دعوى ي
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ه وهو ما تسمح ل ما أن المحكوم عليه مباشرة يقوم برفع دعوى البطالن ضد الحكمإ -
ن تاريخ النطق بحكم التحكيم ويقبل الطعن ابتداءا م ..."(  إم  إق )من  1059بذلك المادة 

مام التنفيذ للحكم التحكيمي أ له قد باشر إجراءات اإلعتراف أو إذا كان المحكومف، .." .
ذا الرئيس عن لى همن نفس القانون يتخ 1058نه طبقا للمادة فإرئيس المحكمة المختص 

ذا لم يتم الفصل لفصل في طلب التنفيذ إلمحكمة عن او تخلي ا" ... أ: دراسة الطلب 
 .."..فيه

طالما ن تعلم بالدعوى المرفوعة لتتخلى عنها أكيف للمحكمة  يطرح هووالسؤال الذي 
  ؟و التنفيذ تتم دون وجاهية تراف أعإجراءات اإل نأ

ويتجنب مخاوف التسرع في ن يربح التكاليف والوقت من مصلحة المحكوم له أ
نازل هو من يبادر بالتفوبالتالي ، ن يكون ذا فائدةف أو التنفيذ دون أتحصيل أمر باإلعترا

ية فصل مكانفي مواصلة اإلجراء في ظل إالنتفاء مصلحته ، عن الطلب بعد تبليغه بالطعن
وتتخلى تستجيب له هنا والمحكمة . امه بالبطالن في التنفيذ من عدمهمالمجلس المطعون أ

، فالقاضي ال يجوز له هذا التخلي لم يبينها القانون ن كيفيةإال أ، عن الفصل في الطلب
تكييف ضمن ال لكن يمكنه ، هثار المترتبة عنقانونية اآل لىبالنظر إابتداع أمر ال أساس له 
لب في و شطب الطوهنا نوضح أن التخلي أ، بالشطب مر ألا ، وهوالقالب الذي يصلح له 

كان بطلب من المحكوم له مر ألن اأ األولن لسببينكار العدالة هذه الحالة ال يشكل جريمة إ
 ن التخلي مأمور به من القانون .والثاني أ
وتصدر فإنها تواصل الفصل في الطلب بشكل عادي  خطار المحكمةإذا لم يتم إما أ

لن طالما  و فائدة للمحكوم عليهيكون له أية مفعول أأنه ال ال ، إاف أو التنفيذعتر مر باإلأ
 المبلغ بها.التنفيذ حتى يتم الفصل في دعوى البطالن  ي فرصة فيأ تكون له

لى حين تبليغه م عليه  وألسباب عديدة ال يبادر إلى الطعن بالبطالن إما أن المحكو إ -
الطعن في الحكم ما وا  ، ستجابة لألمرإلما اامه إيكون أمو ،  عتراف أو التنفيذإلبأمر ا
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جراءات المدنية إلوفق قواعد قانون ا التحكيمي خالل مهلة شهر من تاريخ تبليغه الرسمي
 .الطعن  لم يمارس اذإنتهاء هذه المهلة لى حين إوقف التنفيذ إويترتب عن ذلك ، دارية إلوا

ن الطعن عبارة " غير أ نجدمن )ق إ م إ(  1058المادة مما جاء في  وباستقراء 
مر التنفيذ أن أي أ، قانون الطعن في أمر التنفيذ ..."كيم يرتب بقوة الببطالن حكم التح

نه ال يكون قابال ألصل فيه أللقرار التحكيمي التجاري الدولي الصادر بالجزائر اعتراف إلوا
 وهنا، يطعن أيضا في األمر بطالنالبمجرد رفع دعوى  لكن، طعن مهما كان نوعه ألي

و المقصود ه نعتقد أأهل هو إستئناف أو بطالن ؟ يبين لنا طبيعة هذا الطعن  المشرع لم
يتم الفصل في دعوى يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي حتى بالتالي قيمته و ل فقدان األمر
  البطالن. 

 وكمالحظتين أخيرتين في هذا المجال :
الدولي معجل التجاري أن المشرع لم يتكلم عن الحالة التي يكون فيها الحكم التحكيمي  -

من  1037بالمادة عندما نص تنفيذ بالنسبة للالنفاذ كما فعل في الحكم التحكيمي الداخلي 
  القضائية . لألحكامعلى تطبيق القواعد المقررة في النفاذ المعجل  الشأنبهذا )ق إ م إ( 

نه وفي غياب ذلك في نص المادتين على أنه ولما كان ال استثناء إال بنص فإ
النفاذ ق هذه القاعدة أي سواء كان الحكم معجل ال يمكن تطبيمن )ق إ م إ(  1058-1059

راد المشرع مثل هذا االستثناء لنص لو أ و .ن فيه بالبطالننه يوقف تنفيذه بالطعو ال فإأ
  .عليه صراحة 

والتي نقلها حرفيا عن من )ق إ م إ(  1059ن المشرع وبالصياغة التي عليها المادة أ -
دم بسبب عو وقيف التنفيذ بسبب ممارسة الطعن أن تيستشف منها أ، 292الفرنسي قانونال
 ، وليس بأمر من المحكمة .جل الطعن يكون بقوة القانونأنتهاء ا
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 ثر الناتج عن الفصل في دعوى البطالن أل ا -2
بمناسبة الفصل في دعوى كيفية ومدى الرقابة التي يمارسها القاضي المشرع لم يبين 

 نوني ؟معها في ظل هذا الفراغ القا سيتعامللى الطريقة التي . وهو ما يدعونا إ البطالن
القاضي في جميع المسائل المرتبطة بالقانون والواقع  هو فصلالحل المناسب 

، وفي الحالة التي لى جدية السبب إ وصوال به من الطاعنوالمتعلقة بالسبب المتمسك 
في حالة عدم ما أ، الدولي  نطق ببطالن الحكم التحكيميتأسيس السبب يلى يتوصل فيها إ

وقد يبدو الحل ه، يس ويقضي بتأييدفض الدعوى لعدم التأسنه يقضي بر تأسيس السبب فإ
ي الحالة مرهم ، ففألطراف أمام حيرة من أنه يمتاز بالعمومية وقد يترك اال أإهكذا سهال 

ن يتصدى هل يحق للمجلس أ؟ ما العمل ، الن فقط التي يقضي وينطق القاضي بالبط
التأييد هل  حالةوفي  ؟ألطرافادة ام ذلك مرهون بإر أ، ألصلي ويفصل فيه لموضوع النزاع ا

مام الرجوع أ م يعادبقوة القانون أقد تم الطعن فيه  مر بهأليأمر معه القاضي بالتنفيذ لكون ا
 ؟رئيس المحكمة 

 تأييدن القاضي يمكن له عند فإ، هاد المحكمة العليا بهذا الصدد جتإ انتظارفي 
 ن يأمر في نفس الوقت بتنفيذهالنه أي الصادر بالجزائر ويرفض بطالدولالحكم التحكيمي 

يؤدي بقوة القانون الطعن بالبطالن في الحكم التحكيمي لى كون إمرجعه أسيس هذه الفكرة وت
الن وجب عليه ومنه المجلس عند نظره لدعوى البط، جدإلى الطعن في أمر التنفيذ إن و  

إذا لم يوجد مثل هذا  ماأ .الفصل بالمقابل في أمر التنفيذ من حيث اإلبقاء عليه أو إلغائه 
ن يأمر في نفس حكم التحكيمي أه للتأييدعد للمجلس بف، المحكوم عليه  طعناألمر بعد 

  جراءات والتكاليف .إلالوقت بتنفيذه ربحا للوقت وتقصيرا في ا
التحكيمي لتأسيس السبب المستند إليه الطاعن  ذا حكم المجلس ببطالن الحكمأما إ

وجب عليه ، ضي بالتصدي للموضوع والفصل فيهنعدام ما يسمح للقاإل نه في هذه الحالة وفإ
المجدي  ختيار الطريقوفقط ليكون لألطراف بعدها حرية إ ن يكتفي بالنطق بالبطالنأ
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المجلس الفصل في  توليطراف على ألتفاق بين او في حالة وجود إ. النزاع للفصل في 
توفيرا تفاق ولى تطبيق هذا اإلألفمن ا ،ذا قضى ببطالن الحكم التحكيميموضوع النزاع إ

التقاضي  وهذا من دون أن يكون هناك تعدي على مبدأ، اف والقضاة للجهد والتكاليف لألطر 
 ن على الوجه الذي وضحناه سلفا .لطبيعة دعوى البطالعلى درجيتين 

التحكيمي سواء الصادر بالجزائر أو  خيرا وحتى تكون رقابة القضاء على الحكمأ
وليس هناك أي تجاوز أعطى القانون للطرف المتضرر ، رج قد تمت في إطار القانون بالخا

إلستئناف في أمر القبول أو الرفض ن يطعن بالنقض سواءا في القرار الناتج عن الطعن باأ
 بطالن  .و القرار الناتج عن دعوى اللالعتراف أو التنفيذ أ

 المطلب الثاني
 بمناسبة الطعن بالنقضحكيمية الدولية في الخصومة التمجال تدخل القضاء 

لغاء الحكم فيه لمخالفته إلى إن الطعن في الحكم بالنقض طريق غير عادي، يهدف إ
      ى سبيلـــــــــحوال التي نص عليها القانون علألال في اإلذا ال يجوز الطعن به  للقانون
و أصلت فيه المحاكم كما ال يطرح على المحكمة العليا موضوع النزاع الذي ف ،الحصر

 بق القانون تطبيقا صحيحا.خر وهو هل ط  آنما يطرح عليها موضوع إو ، المجالس القضائية
ن المحكمة العليا ليست درجة ثالثة أوهذه الطبيعة الخاصة للطعن بالنقض مرجعها 

شراف إلنما هي محكمة قانون مهمتها اوا  ، خيرة من درجات التقاضي تفصل في خصومة وأ
جاز الطعن ، وحيث أن المشرع أ293للقانون إختالفهاتطبيق المحاكم على  على صحة
جازة إلن تشمل هذه افإنه من المفترض أ، إلستئنافالصادرة من محاكم ا امحكألبالنقض في ا

حكام قرارات ذ تعد هذه األلصادرة في الطعن ضد حكم التحكيم أو أمر التنفيذ إحكام األا
 حكام .ألقضائية ال تختلف عن غيرها من ا
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ن التشريعات تختلف فيما بينها في مدى وجدنا أ فإننالى طبيعة التحكيم وبالنظر إ
ر عن المحكمة في القرار الصادبالنقض جواز سلوك هذا الطريق من عدمه للطعن 

فبعضها يجيز هذا  ،النو الطعن بالبطإلعتراف أو ااالستئنافية بخصوص أمر التنفيذ أ
والبعض  295، المصري 294بالنسبة للمشرع الجزائري الشأن ستئناء كما هوالطريق دون إ

 .296كمثل التشريع االردني خر قصر جوازه على بعض الحاالتآلا
وردها الفقهاء في هذا المجال سنبين فيما يلي ودون الخوض في التفاصيل التي أ

 ثم نطاق رقابة المحكمة العليا بهذا الخصوص .، الشروط الواجبة للطعن بالنقض وحاالته 

  ول أل الفرع ا
 طعن بالنقضالقواعد العامة لل 

 شروط الطعن بالنقض  : والأ
المشرع رفع دعوى الطعن بالنقض بجملة من الضوابط و األحكام على أكثر  أطر 

النهائية في تلك فقط ه فقد خص ،من صعيد فمن حيث األحكام التي يجوز الطعن فيها
ع أنواعها ، أي التي ال تقبل الطعن فيها إما الصادرة عن المجالس القضائية و المحاكم بجمي

                                                           
أعاله قابلة للطعن بالنقض ." أي  1055،1056،1058من ق ا م ا على أنه :" تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد  1061تنص المادة  - 294

عن باإلستئناف في أمر أو رفض التنفيذ أو االعتراف وكذا القرار الناتج عن دعوى سواء القرارات الصادر من المجلس القضائي بخصوص الط

 البطالن  .
295
قانون التحكيم المصري مادام لم يتضمن نصوصا تمنع من الطعن في الحكم الصادر في دعوى البطالن بطريق الطعن بالنقض فإنه ليس هناك  - 

محكمة اإلستئناف حكم قضائي وهذا دائما في إطار الشروط التي يستوجبها مثل هذا الطعن  ما يحول دون ذلك على إعتبار أن الحكم الصادر عن

دراسة مقارنة ، ،  بطالن حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليهنظر أحمد بشير الشرايري ، اأخذت به محكمة النقض المصرية .  وهو ما

 ، 302، ص  2011 دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة األولى

  ,Yves. Guyon, l’arbitrage, Economica, 1995 - 89               :         نظر ايقال بالنسبة للتشريع الفرنسي ، ونفس األمر 
296
لتمييز) النقض( المشرع األردني خرج عن القواعد العامة التي يؤخذ بها بالنسبة للطعن في األحكام الصادرة من محاكم اإلستئناف أمام محكمة ا - 

 إذا ما كان الحكم الصادر عن جهة اإلستئناف يتعلق بالطعن ضد حكم التحكيم في نقطتين : 

عن بالتمييز أما في طالحالة األولى ال يكون قابال لل األولى : أنه فرق بين كون الحكم الصادر في الطعن بالبطالن قد صدر بالتأييد أو بطالنه ففي

 الحالة الثانية فيجوز .

در من الثانية : أن المشرع لم يحدد نصابا معينا للطعن بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة اإلستئناف في دعوى البطالن حيث يقبل الحكم الصا

متها محكمة االستئناف اذا ما توافرت شروط الطعن دون تفرقة بين كون قيمة الدعوى التحكيمية التي طعن بالحكم الصادر عنها بالبطالن تزيد قي

 على عشرة آالف دينار أمال .

هذا  ونفس  المبدأ يطبق على قرار المحكمة االستئنافية بخصوص تنفيذ واإلعتراف بالحكم التحكيمي  حيث أنها إذا ما قررت التنفيذ فإن قرارها

ال يجوز الطعن في قرار المحكمة  "/ب من قانون التحكيم األردني :54قطعي ال يكون قابل للطعن بالتمييز والعكس صحيحي وهذا بحسب المادة 

لتالي للتبليغ، الصادر باألمر بتنفيذ حكم التحكيم أما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خالل ثالثين يوما من اليوم ا

 . 297 فحة، ص المرجع السابقمد بشير الشرايري ، نظر أيضا أحابالتنفيذ سقوط إتفاق التحكيم."  ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض األمر
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و إما أنها صدرت ، لصدورها نهائية من محكمة الدرجة األولى أو المحكمة االستئنافية 
ال يقبل إال الطعن بالنقض أو االلتماس  ستئناف فصار نهائيا واإلابتدائية لكن فات ميعاد 

 بإعادة النظر.
اعن طرفا في الخصومة أمام الجهة أما من جهة الخصوم فيشترط أن يكون الط

كما ال يحق لخصم أخرج من الدعوى قبل ، القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه
 . صدور الحكم أن يطعن فيه بالنقض

بالقاعدة األساسية أن المصلحة  أخذا، كما يجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه 
في قبول أو رفض الطعن متى تبين  هي مناط أي طلب، و للمحكمة العليا كامل الصالحية

 . لها عدم توافر مصلحة للطاعن
وقت رفع الطعن فيقع الطعن  هليةاألومن بين أهم الشروط كذلك هو توافر للطاعن 

باطال إذا دفع ممن ال تتوافر له هذه األهلية ، ولو كان حائزا لها عند قيام الدعوى و على 
 لية ولو كان فاقدا لها وقت قيام الدعوى .العكس يصح الطعن ممن تتوافر له هذه األه

 حاالت الطعن بالنقض  : ثانيا 
أما من حيث الحاالت الواجب توفر أحدها على األقل للقيام بالطعن بالنقض فقد 

مخالفة قاعدة جوهرية في اإلجراءات   :وهي  ( إم  إق )من  358المادة  حددها القانون في
مخالفة القانون  ،تجاوز السلطة ،عدم االختصاص ،إغفال األشكال الجوهرية لإلجراءات

انعدام  ،مخالفة االتفاقيات الدولية ،مخالفة القانون األجنبي المتعلق بقانون األسرة ،الداخلي
تحريف  ،تناقض التسبيب مع المنطوق ،قصور التسبيب ،انعدام التسبيب ،األساس القانوني

تناقض أحكام أو قرارات  ،م أو القرارالمضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحك
تناقض ،صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى

 ،مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار وجود، أحكام غير قابلة للطعن العادي 
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إذا لم  األصلية، السهو عن الفصل في أحد الطلبات ،طلبالحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما 
 األهلية.يدافع عن ناقصي 

وجه لى سبع حاالت أو أإوسع من حاالت الطعن بالنقض ن المشرع والمالحظة هنا أ
 297فقطمنه التي نصت على ستة حاالت  223على عكس القانون القديم في المادة جديدة 

 .( إم  إق ) من  360وجه السابقة طبقا للمادة ألحد اوالمحكمة العليا لها أن تثير تلقائيا أ
     ميعاد واجراءات الطعن بالنقض  : ثالثا

يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون  
إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه  شهرأ 3إذا كان التبليغ شخصيا ويمدد األجل إلى ، فيه 

ألحكام والقرارات الغيابية إال باالنقضاء على اوال يسري هذا األجل  .الحقيقي أو المختار
األجل المقرر للمعارضة، إال أن هذا األجل يتوقف سريانه عند تقديم طلب المساعدة 

ويستأنف سريانه للمدة المتبقية ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار المساعدة  .القضائية
   من  434التنويه ما تضمنته وال يفوت ، 298القضائية بواسطة رسالة مع إشعار االستالم

بأن سريان أجال الطعن بالنقض في حالة الطالق بالتراضي تبدأ من تاريخ النطق  إ(م  إق )
 بالحكم ال تاريخ تبليغه.

وتودع بأمانة ، يرفع الطعن بالنقض بعريضة من محام معتمد لدى المحكمة العليا
ى أمانة ضبط المجلس القضائي كما يجوز سلوك اإلجراء نفسه لد، ضبط المحكمة العليا 

 الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم على موضوع الطعن طبقا لنص المادتين
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 من قانون االجراءات المدنية القديم على أنه :" الطعن بالنقض ال يبنى إال على احد االوجه االتية : 223نصت المادة  -

انعدام أو قصور أو  -4لقانوني ،انعدام األساس ا -3مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في اإلجراءات ،  -2عدم االختصاص أو تجاوز السلطة ، -1

تناقض األحكام النهائية الصادرة من  -6مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق باألحوال الشخصية ، – 5تناقض األسباب ،

 محاكم مختلفة .".
298
 تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا.(  يبدأ من 2من )ق إ م إ(:"  يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين ) 354المادة  - 

 (  أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار".3ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثالثة )

 لمقرر للمعارضة."من )ق إ م إ(:"  ال يسري أجل الطعن بالنقض في األحكام والقرارات الغيابية، إال بعد انقضاء األجل ا 355المادة  -

 من )ق إ م إ(: " يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية."  356المادة  -

بتداء من تاريخ تبليغ المعني من )ق إ م إ(: "  يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض، أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية، ا  357المادة  -

 بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار باالستالم".
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جل شهرين أيعرض فيها األوجه القانونية لتأسيس طعنه خالل من )ق إ م إ(  562و560
 .563/02ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكال م 

طاعن تبليغ المطعون ضده رسميا خالل أجل شهر واحد من تاريخ يجب على ال
عريضة الطعن المؤشر عليها من ، التصريح بالنقض بنسخة من محضر التصريح بالطعن

ويتم ، أمانة الضبط وينبهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه 
و  563/1، وهذا حسب المادتين ( من )ق إ م إ 416إلى  404التبليغ الرسمي طبقا للمواد 

 .من نس القانون  564
  ثار الطعن بالنقضآ  :رابعا

 ثار فيما يلي :يجاز هذه اآليمكن إ
تعلق الطعن بحالة األشخاص أو أهليتهم، وفي دعوى ما إال إذا للتنفيذ ليس له أثر موقف  -

 . 299التزوير
فإنه ينتج ، من أحد الخصوم إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ورفع الطعن   -

أما إذا رفع في موضوع غير قابل ، ن لم يطعنوا بالنقض وا  أثره بالنسبة لباقي الخصوم حتى 
 .300 للتجزئة ال يكون الطعن مقبوال ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم

يتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا بحسب قابلية الحكم أو القرار   -
 .301زئةللتج

فإن المحكمة العليا تحيل القضية إما ، وفي حالة نقض الحكم أو القرار المطعون فيه 
ما أمام جهة قضائية أخرى من نفس  .جديدة أمام الجهة القضائية التي أصدرته بتشكيلة وا 

                                                           
299
من )ق إ م إ(: "  ال يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة األشخاص أو  361تنص المادة  - 

 أهليتهم وفي دعوى التزوير."
300
:" إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فإن رفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم ينتج آثاره بالنسبة إلى الباقي حتى  362تنص المادة  - 

 ولو لم يطعنوا بالنقض.

 اء باقي الخصوم."وإذا رفع الطعن بالنقض ضد أحد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة، ال يكون ذلك الطعن مقبوال، ما لم يتم استدع
301
 :" يتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا. 363تنص المادة   - 

 ل لالنفصال عن األجزاء األخرى." ويكون النقض جزئيا إذا تعلق بجزء من الحكم أو القرار، قاب
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يعيد قرار النقض األطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور  ومنه، النوع والدرجة
بقوة القانون يلغى كل حكم صدر بعد النقض لما يكون و  . قرار المطعون فيهالحكم أو ال

التدخل من الغير أمام جهة اإلحالة، عكس من  كما ال يقبل ، تطبيقا وتنفيذا لما طعن فيه
ولم يكونوا طرفا أمام المحكمة العليا فلهم ، كانوا طرفا أمام الجهة القضائية المنقوض حكمها

 ي أو استدعائهم إذا ترتب على قرار النقض مساس بحقوقهم.حق التدخل االختيار 
فقط تفصل جهة اإلحالة من حيث الوقائع والقانون في المسائل التي شملها النقض  -

ذا لم تمثل هذه الجهة فإنه يجوز  وتطبيق قرار اإلحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية، وا 
ن بالنقض ثان، أما إذا تعلق األمر بطعن للمحكمة العليا البث في الموضوع عند نظرها لطع

    من  374ثالث فإن الفصل في الموضوع يصبح أمرا وجوبيا ويكون قرارها قابال للتنفيذ م
، وهذا أمر مستحدث كي ال تبقى الخصومة محل أخذ ورد بين المحكمة العليا )ق إ م إ( 

 .302وجهات اإلحالة
حدود رقابة ل نتعرضن بالنقض ي تحكم الطعالقواعد العامة التهذه بعد عرض و 

ن المجلس سواء القرار القضائي الصادر م هافحص عندالمحكمة العليا على الحكم التحكيمي 
 .و بأمر التنفيذ المتعلق بالبطالن أ

 الفرع الثاني
القرار القضائي الصادر من المجلس سواء المتعلق  علىنطاق رقابة المحكمة العليا 

 .و بأمر التنفيذ أبالبطالن 
ن يتقيد في عريضة الطعن ن بالنقض أاععلى الط السؤال الذي يطرح هو هل

أم أنه  ؟ستئناف إلو الطعن بارا سواء لممارسة الطعن بالبطالن أالمحددة حص باألسباب
                                                           

302
 حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض . :" تفصل جهة اإلحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن 374تنص المادة  - 

 يجب على جهة اإلحالة أن تطبق قرار اإلحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا .

النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في إذا لم تمتثل جهة اإلحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية، يجوز لهذه األخيرة، وبمناسبة  

 موضوع النزاع.

 يجب على المحكمة العليا، أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض.

 ."ويكون قرارها هذا قابال للتنفيذ
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عاله أ والمبينة بة عن قرار المحكمة العلياتثار المتر أل؟  وهل اوجه النقض ثارة أوجب عليه إ
  القرارين السالفين ؟ارها بخصوص تنصرف الى قر 

دارية ما يبين مجال تدخل قضاء المحكمة يوجد في قانون اإلجراءات المدنية واإلال 
ن المشرع الجزائري أي أ، عند دراسة الطعن بالنقض المرفوع أمامها بهذا الخصوص العليا 

ام خاصة وجب على المحكمة العليا لم يستثن قواعد التحكيم عند الطعن بالنقض بأحك
عد لى القواستثناء وجب الرجوع إإلاعها عند فصلها في هذا الطعن ، وعلى ذلك وبانعدام اتبإ

 عاله .العامة وهي تلك المشار اليها أ
من الواجب على الطاعن أن يتقيد في عريضته ببيان وجه أو فومن هذا المنطلق 

ائلة ط وهذا تحتمن )ق إ م إ( ،  358وجه الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة أ
سواء  –ن يعيب على القرار القضائي الصادر من المجلس أنه يتعين عليه أ، أي الرفض

حد ألخرقه  -و رفض التنفيذ إلستئناف في أمر أو الطعن باالن أالناتج عن دعوى البط
تطبيق القانون من  ن يكون قضاة المجلس أخطأوا فيكأ. االت المحددة بالمادة المذكورة الح

داع للحكم التحكيمي ملية االيو مخالفة قواعد جوهرية في االجراءات كعأ، ختصاص حيث اإل
ن كان مثال لمعرفة إحكيم المعتمد عليها و تحريف واضح التفاقية التأ ،تفاقية التحكيميةإلو ل

ار القضائي المبني عليه سباب في القر ألا انعدامأو ، المهمة المحددة له أم التجاوز  المحكم
ن يكون و الحكم بما لم يطلبه الطاعن كأأ، ألسباب  مع المنطوقهذه او تناقض المنطوق أ

ساس حالة معينة والمجلس فصل على أساس أخرى  أو أنه لم يتم أقد طلب البطالن على 
 تفاقيات الدولية ...الخ .إلحترام اإ

رقابة المجلس القضائي في كال الطعنين هي رقابة تتوخى صحة الحكم  تذا كانوا  
من  1056يها بالمادة سباب المعيبة له والمنصوص علحيث خلوه من أحد األ يمي منكالتح

لى مراقبة الرقابة التي مارسها المجلس من ن رقابة المحكمة العليا قد تذهب إ، فإ)ق إ م إ( 
، ولدينا كمثال عن ذلك القرارات يماحيث كذلك تطبيق الحاالت السالفة الذكر تطبيقا سل
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ي ن المحكمة العليا عملت فيتضح لنا أ فبقراءتهاعن المحكمة العليا  المذكورة سلفا والصادرة
للقواعد القانونية المتعلقة بالحكم التحكيمي الدولي  احترامهرقابتها لقرار المجلس على مدى 

مر أل، وهو نفس الى موضوع النزاع التحكيميبتها إن تمتد رقادون أالتحكيمية  واالتفاقية
 و المصرية .ة النقض الفرنسية أكمالذي وجدناه في قرارات مح

نه تطبق في هذا المجال نفس القواعد ير بالنسبة ألثار الطعن بالنقض فإخألوفي ا 
عطى ن القانون أأويالحظ ، ة واالدارية المنصوص عليها في قانون االجراءات المدني

تى لم لنقض الثاني مللمحكمة العليا صالحية الفصل في موضوع النزاع بمناسبة الطعن با
ا نهفهل المقصود أ ،المحكمة العليالة القانونية المفصول فيها من حالة بالمسأتلتزم جهة اإل

عتقد إلعتراف ؟ أا أم في موضوع البطالن أو التنفيذ وع النزاع التحكيمي و تفصل في موض
و الفصل في تنفيذ في البطالن للحكم التحكيمي أ ي  الفصلألمر الثاني أهو ا المقصودن أ

 الحكم من عدمه . هذا
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 خاتمة
من خالل ما تم استعراضه في هذا البحث في بيان مجال تدخل القاضي الجزائري في 

فإن أهم دارية واإلة ينمدجراءات الاإلخصومة التحكيم التجاري الدولي على ضوء قانون 
 :ليها هيإ النتائج التي توصلت

ستثمار ودعوته إلى اإل جنبياإلقتصادي األ سلطات الجزائرية جلب المتعامللقد حاولت ال -
لمتعلقة دارية في الجزئية اواإلجراءات المدنية من بينها قانون اإلحزمة من القوانين فشرعت 

دولتين الطابع االقتصادي للمنازعة المثارة بين  وقد تم اعتماد .بالتحكيم التجاري الدولي
يشمل رعايا كل دولة  ن هذا المعيارأينا أوقد ر ، فة الدولية التجارية على التحكيمضفاء صإل

التجارية بل كل  موركما أنه ليس قاصرا فقط على األ ،شخاص المعنوية العامةوليس فقط األ
ها مع ملف تحول استراتيجي للسلطات الجزائرية في تعاملفي هذا . و قتصادما له عالقة باإل

د التي يراعي لها المستثمر هم البنو ستثمار على اعتبار أن التحكيم أصبح من بين أاإل
 نوني وقضائي . من قاهتمامه لما تحققه له من أألجنبي إا
تجاري الدولي على قتصادي في تكريس ليبرالية قواعد التحكيم الزيادة على المعيار اإل -

األطراف في اختيار يضا هذه القواعد نظرة المشرع في تكريس حرية تعكس أ ،وسعشكل م  
القاضي تدخل جعل و  .األنسب لهما لتسيير الخصومة التحكيمية الدوليةالقانون واإلجراءات 

هذه الخصومة كلما وجد مقتضى  جراءاتتنشيط وتفعيل إالجزائري فيها هو استثناء استلزمه 
حترامها خالل بضمانات التقاضي الواجب إ، وهذا من دون أن يكون هناك بالمقابل إ لذلك

 الطابع الشكلي أكثر.يها والتي تفرض بالضرورة رقابة يغلب عل
ن يقدمها القاضي الجزائري عند بحثنا في قواعد المساعدة األولية التي من الممكن أ -

موافقة لما هو موجود  تنها جاءنا أالخصومة التحكيمية الدولية ولهيئة التحكيم وجد ألطراف
ع المساعدة التي وبمقارنتها م ،التشريعات المقارنة  خذت بعضتفاقيات الدولية ولما أفي اإل
مر الذي ، األفإنها تكاد تكون هي نفسها قانون االجراءات المدنية الملغى ينص عليهاكان 
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قديم في القانون الجديد لم حكام التي كرسها القانون الن إعادة األيؤدي بنا إلى القول أ
التي اعتمدها نما تطلبتها فلسفة الصياغة القانونية وا  لتحكيمي تطور الفكر القانوني ا يتطلبها

 المشرع في القانون الجديد ال غير.
ولية فإنه في الجزائر وبالنظر إلى قلة أو ا بخصوص فعالية نصوص المساعدة األأم

ن ) مقر التحكيم ( فإ التحكيمية الدولية المحتكم فيها هنا بالجزائرباألحرى انعدام القضايا 
 آلن . مدى فعاليتها من انعدامه ال يمكن الحكم عليه ابيان 

ة الرقابة الالحقة والنهائية التي يمارسها القاضي الجزائري على خصومة التحكيم بمناسب -
ممارسة لها من  –ولية وعلى عكس المساعدة األ -التنفيذ للحكم التحكيمي وجدنا أن هناك 

ن كان أطرف  تصلح  انهن في ظل القانون القديم إال أغلبها كاالقضاء الجزائري حتى وا 
 في القانون الجديد كون النصوص تكاد تكون نفسها . للتطبيق

يمكن  وامر الصادرة عن القضاء الجزائري بهذا الخصوصومن خالل القرارات واأل
جراءات تعد فعال عقبة في تفعيل إالتي كرسها القضاء لنهائية حقة وان الرقابة الالالقول أ

ن إال أنصوص واضحة وصريحة بسن باإلمكان تفاديها في النص الجديد كان وقد التحكيم  
  .لم يحصل ذلك

حكام المتعلقة بالتحكيم ختالفات الكبيرة في تفسير األاإلومظهر هذه العقبة هو 
ب في ذلك هو والسب ،مام المحكمة العلياالقضاة و في الغرفة الواحدة أ التجاري الدولي بين
 قراءاتون الجديد خلق وسيخلق حتى في القاناألمر الذي  ،هاعموميت سطحية النصوص و

وال  مد النزاع من دون فائدة، فهي تساهم في إطالة أكثر مما تخدمهمتنوعه تعيق التحكيم أ
والمتعلق   2010-03-18أدل على ذلك أن النزاع الذي فصلت فيه المحكمة العليا بتاريخ 

. فأين دام أكثر من تسع سنوات  2001سنة مر بشأنه تنفيذ لحكم تحكيمي صدر األ بأمر
القضاء ن أيضا على وفي هذا جواب أ. ؟! يجنبضائي الذي ينشده المستثمر األن القـماأل
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، وسيبقى األمر كذلك وحد بهذا الخصوصجتهاد م  تطبيق أو وضع إ لم يوفق فيالجزائري 
 إلبقاء القانون الجديد على نفس الوضع .

يفية تطبيق وجود سوء فهم لدى بعض رؤساء المحاكم في كوعلى الرغم من          
النصوص المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي بالنظر إلى قلة وشح القضايا المعروضة عليهم 

جتهادات من البعض منهم توافق ن هذا ال يمنع من القول أن هناك إبهذا الشأن  إال أ
 التطبيق السليم للقانون الجديد وما توصلت إليه االجتهادات المقارنة .

رادت فعال تفعيل التحكيم التي أغى وغاية السلطات الجزائرية بتن هذا ليس مأعتقد وأ
من نصوص ل خ  وباقتباس م  التجاري الدولي لكن واضعي قواعده استلهموها بشكل عشوائي 

ختصاص الحقيقيين في هذا المجال ، فضال ون الفرنسي و لم يتم اللجوء إلى أهل اإلالقان
بها المراكز  قامتالدولة الجزائرية طرفا فيها  عن أن غالبية القضايا التحكيمية التي كانت

أي منازعة أو المرور  الجزائر تستجيب لحكمها مباشرة من دون توقد كان، الدولية للتحكيم
 .إلى القضاء

ل اليه ما توصعاله كما ونوعا مع أما بخصوص مدى مالءمة نصوص التدخل القضائي أ -
ذ ، إغلبها لذلك، القول أنها جاءت موافقة في أمالى حد الفكر القانون التحكيمي فإنه يمكننا إ

م تدخل القضاء إلى تدخل أولي مساعد قس  من النصوص الدولية والتشريعات المقارنة ت   اكثير 
ن كانت فقط اختلفت في بعض اإل جراءات والتي هنا نعيب فيها على وتدخل نهائي رقابي وا 

 المشرع السطحية .
جرائية كما رأيناها في ثنايا القاضي من الناحية اإل بينة لتدخلن سطحية النصوص المإ -

هذا البحث انعكس ذلك على التطبيق السليم لها من طرف القضاء الجزائري وهو ما يجعلها 
، فهنا وكأن السلطات العموميةقتصادي الذي سطرته نفتاح اإلورة تتعارض حتما مع اإلر ضبال

ن أرادت  ثبتت العكس .أه النصوص نفتاح إال أنها وبهذاإل هذه األخيرة وا 
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ن نشير في هذا الصدد ويكفي أ، لتي توصلنا إليها لم تكن اعتباطاإن النتائج أعاله ا
 : بشأنها ألجل تفعيلها ورفع أي عقبة المرفوعة بشأنها قتراحاتمع االالتالية مسائل إلى ال

  والتوصية بشأنها ختصاصيخص  التطبيق لقاعد عدم اإل فيما : أوال  -
قاضي في منطوقه بالتصريح بعدم اإلختصاص لوجود إتفاق علــــــى فاء الكتن إإ
ختصاص والتي اإلفالقواعد التي تحكم  ،يعد بدون منطق وال مرجع قانوني تأصيليالتحكيم 

ختصاص عند الدفع اإلدارية ال نجد عدم جراءات المدنية واإلفي قانون اإل سطرها المشرع
     كون القاضي مختصا محليا ونوعيا بنظر النزاع األصليبالتحكيم ينتمي ألي منها، فقد ي

بالنظر إلى عدم إمكان خير و وهذا األ، تفاق التحكيم إوال يحول بينه وبين نظر النزاع سوى 
ختصاص اإلمن اإلختصاص النوعي وال من تصنيفه ال من اإلختصاص االقليمي وال 

 .ختصاص هكذا يعد معيبابعدم اإل وقن المنطفإ -الذي ال محل له هنا للتطبيق -في الوظي

ن المشرع لم لواردة على تطبيق القاعدة وجدنا أستثناءات اكما أنه أيضا بخصوص اإل
ضي ي ما تعلق بإمكان تصدي القاهذا الخصوص، أتفافية نيويورك بيضمنها ما قضت به ا

 نفيذ والتطبيق .و غير قابلة للتأو منعدمة للفصل في النزاع متى تبين له أن االتفاقية باطلة أ
على اعتبار أن القاضي يبقى مختص باألصل بنظر النزاع عند فشل نوصي ولذلك 

األخذ بوقف الدعوى لكونه يعد األسلم من الناحية ،التحكيم أو انتهاءه وفقا لألسباب القانونية 
 القانونية، إذ يمكن للقاضي من خالله أن يأمر بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين اإلنتهاء

فإن انتهى سلبا فهنا يعاد السير في الدعوى ويحكم فيها  .من التحكيم سواءا سلبا أو ايجابا 
بشكل عادي أما إن انتهت إيجابا بصدور حكم فيها فإنه يعاد السير فيها والقاضي يحكم 

 بعدم قبولها لوجود حكم حائز حجية الشيء المقضي فيه ) أي سبق الفصل (.
تفاقية مصادقتها على إن الجزائر بأصحيح ، ناءاتستثكما أنه وبخصوص اإل  

على القانون الداخلي  ، وعلى القاضي تطبيقها كونها تسموبأحكامهانيويورك تكون ملزمة 
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من ) ق إ م إ ( درءا ألي  1045في المادة  ن المشرع ضمن هذه األحكامفإنه حبذا لو أ
 سوء في التطبيق .

  بشأنهوصية والتالتعيين للمحكم  فيما يخص  :ثانيا
ن المشرع لم يحدد الحاالت التي يرفض فيها رئيس المحكمة التعيين كما فعل وجدنا أ

خرى  لم يتضمن أكما أنه من جهة ،   من )ق إ م إ( 1009في التحكيم الداخلي في المادة 
جراءات المدنية واإلدارية أي إشارة إلى طرق الطعن ضد أمر رئيس المحكمة سواء اإلقانون 
 المحكم أو رفض التعيين بتعيين

مماثل في التحكيم التجاري الدولي ألنه كثير من  تشريع نص في األولى قترحولذلك ن
ة التحكيم باطلة تأسيسا القضاة قد يجعلون من ذلك سببا لقبول التعيين حتى ولو كانت اتفاقي

 .حكام التحكيم التجاري الدولي لم تنص عليها على كون أ
ه تماشيا ما جاء في القوانين المقارنة وما استقر عليه العمل دوليا نوبالنسبة للثانية فإ

التي تذهب إلى عدم جواز الطعن في األمر القاضي بالتعيين بأي طريق من الطرق، وجواز 
نه ينبغي على المشرع وضع نص صريح ، على أنه يبقى فإ، ص األمر بالرفضذلك فيما يخ

قرب أمحكمة الذي عليه الفصل في الطلب في كيفية الفصل ومدته خاضعا لسلطة رئيس ال
 اآلجال .
 والتوصية بشأنه و المحكمين فيما يخص رد المحكم أ ثالثا: 

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد لم يبين عكس التشريعات المقارنة أو الدولية
لطلب وال عدد ، ولم يحدد المدة التي يجب أن يقدم فيها االمتعلقة بالتحكيم إجراءات الرد

، وال الجهة القضائية المختصة يقدمها طالب الرد في نفس التحكيمالطلبات التي يمكن أن 
، إذ طلب الرد والفصل فيهلم يبين كذلك اآلثار المترتبة على تقديم و  بالفصل في الطلب.

على بيان أن هذا األمر غير قابل ألي طعن )ق إ م إ (  1016قصر األمر في المادة 
 . لذلك وجب بيان ذلك .وفقط 
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ق إ م إ ( "ال )من  1016لى المادة يمكن إضافة الفقرة التالية إفما بالنسبة لآلثار أ
يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ما لم يوجد اتفاق مخالف ، فإذا استمر 

قد تم التحكيم حتى صدور حكم التحكيم ثم حكم برد المحكم ترتب عن ذلك اعتبار ما يكون 
إذا لم يقبل طلب الرد فإن االجراءات التي ، فبما ذلك الحكم كأن لم يكن وباطالمن إجراءات 

 ." تكون قد تمت تعد صحيحة
وبالتوصية  العارضةدلة والمسائل وتحقيق األقتة والتحفظية رابعا : فيما يخص التدابير المؤ 

 بشأنها 
مشرع أشار بالنسبة إلى المحكمة نجد أن المن )ق إ م إ (  1046بالرجوع الى المادة 

 المختصة بنظر طلب األمر بالتنفيذ للتدبير إلى القاضي المختص من دون تحديد هويته .
 ن يتدخل بشأنها أدلة لم يبين بالضبط وجه المساعدة التي يمكن للقاضي في البحث عن األو 

هيئة التحكيم ون قد تك ي صال والتنفور القضاء من تقديم المساعدة أ وهوما قد يؤدي الى
 ليها فعال.بحاجة إ

 الشأنفي المسائل العارضة ال نجد نص في قواعد التحكيم التجاري الدولي كما هو 
 في التحكيم الداخلي .

ي المختص بدقة تجنبا ألي ضتحديد القاولى األبالنسبة للحالة  قترحولذلك ن      
 .العتبارات عدة  اختالف يعيق التحكيم والتحديد لن يخرج عن رئيس المحكمة

ن بالضبط وجه المساعدة ألنه عند بيَ في البحث عن األدلة حبذا لو أن المشرع 
 لى خصوصية التحكيم التجاري الدولي.إبالنظر بشأنها دراستنا لها وجدنا بعض الغموض 
حكام ولية المشرع مدعٌو إلى سن نص خاص بذلك في األفي المسائل العارضة أو األ

من )ق إ م إ ( ضمن األحكام  1021لتجاري الدولي أو جعل المادة الخاصة بالتحكيم ا
 المشتركة .
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 والتوصية بشأنها خامسا : بخصوص مساعدة القاضي في تمديد مهلة التحكيم 
اف المخول لها طلب تمديد المهلة أمام القضاء ، والسبب طر لم يبين بدقة األ المشرع

، كما لم يبين  )ق إ م إ ( 1048والمادة  1018لى التناقض الظاهري بين المادة يرجع إ
 .ن يمدد له مهلة التحكيم األجل األقصى الذي يمكن لرئيس المحكمة أ

بيان األطراف المخول لها طلب تمديد مهلة التحكيم ورفع التناقض  قترحولذلك ن
مع ضرورة تحديد رئيس  وااللتزام بنص واحد 1048والمادة  1018الظاهري بين المادة 

 هو المختص بذلك وليس تركه القاضي المختص بصفة العموم . المحكمة
يضا حدد أقصى الميعاد اإلضافي الذي يمكن لرئيس المحكمة أحبذا لو أن المشرع 

طراف األمر بالتمديد، وهذا تحقيقا لألمن القضائي المنشود من األعدم تجاوزه عند 
 المحتكمين في لجوئهم لطلب المساعدة من القضاء .

 خصوص العزل والتنحي للمحكم سادسا: ب
 وآثارهماالمشرع في التحكيم التجاري الدولي لم يبين ماهية التنحي والعزل للمحكم 

ونص فقط على كيفية تعيين المحكم البديل في حالة الصعوبة من طرف األطراف أين يتم 
 لتدارك ذلك. اللجوء إلى القضاء. وبالتالي المشرع مدعو  

وص التفسير والتصحيح للحكم التحكيمي الدولي والتوصية : تدخل القاضي بخصسابعا
 بشأنها

المشرع لم يضع ولم يشر ولم ينظم ،  التجاري الدوليللحكم التحكيمي  إجراء التفسير 
 ،(  والجهة المختصة بهالتجاري الدولي لة ) تفسير وتصحيح الحكم التحكيمي المسأهذه 
األخذ بحيثيات وقواعد التفسير و التصحيح  أنه ال ضير منوفي ظل هذا الفراغ نقول لذلك 

المشار إليها بشأن التحكيم الداخلي لعدم تناقضها وتعارضها مع القواعد العامة التي تحكم 
نه حبذا على أ ،التحكيم التجاري الدولي وما تبنته التشريعات المقارنة والدولية بهذا الخصوص
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كفية التصحيح والتفسير للحكم لو أن المشرع الجزائري أدرج أحكام خاصة صريحة ب
 .هذا األمر  التحكيمي حتى ال يساء تطبيقها من القضاة إذا ما عرض عليهم

حكمة المختصة بإصدار لى تحديد المقصود بمكان التنفيذ عند بيان المبالنسبة إ : ثامنا
 والتوصية بشأنها مر باإلعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيمي الصادر خارج الجزائراأل

كان قد يتحدد بعدة عناصر وهو ما قد يخلق التنازع د وجدنا بهذا الصدد أن هذا الملق
بيان المقصود بمكان التنفيذ بالضبط فانه من األجدى ختصاص بين المحاكم لذلك في اإل
من إلختالف وهذا دائما لجعل تدخل القضاء إيجابي وليس سلبي ولتحقيق أكثر األدرءا ل

 ند بغرض التنفيذ .القضائي لمن بيده هذا الس
عتراف و التنفيذ لمحكمة وسلطاتها الستصدار أمر اإلاإلجراءات المتبعة أمام ا  :تاسعا

  بشأنهاللحكم التجاري الدولي والتوصية 
عند بياننا لإلجراءات المتبعة أمام المحكمة وسلطاتها الستصدار أمر االعتراف و 

حالته بهذا الشأن إكبير وقع فيه المشرع عند التنفيذ للحكم التجاري الدولي وجدنا هنا تناقض 
ن هذه اإلحالة التي أجراها في تنفيذ أحكام ألى إحكام التنفيذ للتحكيم الداخلي وتوصلنا ألى إ

التي تعد مربط الفرس في غير  )ق إ م إ ( 1035التحكيم الدولي وبالخصوص على المادة 
نها بدون موضوع وال تطبق إال عل ووجودها بهذا  ،ى حكم التحكيم الداخليمحلها تماما، بل وا 

 بين النصوص .الشكل يخلق تناقض 
حذف الفرع الثاني المتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية  لىإ مدعوٌ ولذلك المشرع 

أو اإلبقاء عليه مع جعل اإلحالة تكون  ،ودمجها في الفرع األول المتعلق باإلعتراف
 .  1053-1052و 1051لنصوص المواد 

 بخصوص إجراءات اإليداع للحكم التحكيمي التجاري الدولي  : اعاشر 
ن المشرع بين أجراءات التحكيم التجاري الدولي حبذا لو إلى خصوصية إبالنظر 

يداع للحكم التحكيمي وكيفيته بنصوص خاصة كما فعلت التشريعات المقارنة اإلجراءات إ
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تجنبا لتعدد )ق إ م إ(  من 1053-1052وعدم تركها على الشكل المبين بالمادتين 
 في التطبيق من طرف القضاة وهو ما عايناه ميدانيا . االجتهادات واختالفها

عتراف ة المتعلق باإلمر الصادر عن رئيس المحكمإحدى عشر: بخصوص تحديد طبيعة األ
 و التنفيذ للحكم التحكيمي الدولي 

عتراف باإلالمتعلق  مراألالقضاة في تحديد طبيعة  نظر لى اختالف وجهاتإبالنظر 
مال ذو و حتى عأو عمال قضائيا أعمال والئيا خالصا  هوالتنفيذ للحكم التحكيمي من كون

لى اختالف إلى عرقلة فعالية التحكيم بالنظر إدى ذلك أليه طبيعة مزدوجة كما توصلنا إ
هاد جتإتفاق المحكمة العليا على إوهذا كله مناطه عدم ، جراءات في كل واحدة منهما اإل

 . موحد
مر والغرفة المختصة به على مستوى األن المشرع حدد بدقة طبيعة أوبالتالي حبذا لو 

لتي يملكها المجلس على ن المشرع بي ن حد الرقابة اأجهة االستئناف . كما أنه يا حبذا لو 
لى ما فصل فيه الحكم التحكيمي ومنه إلى الولوج إحتى ال يكون ذلك مطية  أمر الرفض

جراء شكلي فقط مطلوب إلدخال هذا الحكم في إرقابة عقبة في وجه التحكيم وليس تصبح ال
 النظام القانوني للدولة .

 ما تعلق بتدخل القاضي بمناسبة دعوى البطالن  : اثنا عشر
عند تحليلنا لحاالت البطالن وجدنا بعض النقائص والتي نوصي المشرع بتداركها 

الحالة  لة الممنوحة للمحكمين للفصل في النزاع" فيضافة عبارة " أو انقضاء المهإمنها 
 .عندما تكلم عن حكم المحكمين بناء على اتفاقية قد انقضى ميعادها ولى من البطالن األ

هنا كان ينبغي على فسباب و تناقض األأيضا كذلك ما تعلق بحالة انعدام التسبيب أ 
و كان القانون أف بخالف ذلك طرااألعلى ذلك وهو مالم يتفق  استثناءان يضع أالمشرع 
 ليه ال يشترط هو التسبيب .إستناد اإلالذي تم 
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ن حدد الغرفة أوال حبذا لو أنه فإجراءات رفع دعوى البطالن إما بخصوص أ
نه من أكما  ،المختصة على مستوى المجلس بدقة حتى ال يقع اللبس بين القضاة والمتقاضين

جراءات المتبعة عند رفع الدعوى كما فعل إلايضا أن المشرع حدد أخرى حبذا لو أجهة 
 .خذ منه النص لكن باقتباس مخل بالمطلوبأالمشرع الفرنسي الذي 

دعوى البطالن في المشرع لم يبين لنا كيف يكون منطوق وتعامل المجلس عند فصله 
 يخلق اختالفات بين مرل التشريع المصري واالردني وقد رأينا عند التحليل أن هذا األكما فع

ن ، فلذلك حبذا ولفصل المشرع في األمر العتبار ألى عرقلة فعلية للتحكيمالقضاة يؤدي إ
 .كثر منه موضوعي األمر اجرائي أ

فإننا نهيب بالمحكمة العليا باعتبارها الساهرة على توحيد كله ومن خالل ما ذكر 
ر قواعد موحدة لق ،اإلجتهاد القضائي وفق ما هو مقرر لها قانونا رارتها في مجمل أن ت سط 

القانون الجديد     نفسها في الفراغات القانونية  مع بقاءسيما  ،القضايا التي تعرض عليها
 من تحقيق األمن القضائي للمستثمر األجنبي مازال بعيد المنال .وسيجعل  االمر الذي جعل

أن ى علوال بد من التأكيد  ليها،إ تالتوصيات التي توصلالنتائج و هذا بشكل عام أهـم 
تشكل وجهة نظر  مني هي اجتهـاداتما احتواه هذا البحث من نقاط وتحليالت ومناقشات 

وفي كل األحوال أرجو أن أكون قد وفقت ولو قليال . تحتمل الخطأ والصواب  قضائية قانونية
عطاء الطريق لغيري إلثرائه  في اإلجابة على أهم اإلشكاالت التي تثور حول هذا الموضوع وا 

 فيه.ضة واالستفا
 

 
 تم بحمد اهلل وعونه 
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 ملخص
( الصادر 09-08كرس المشرع في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد )رقم          
التحكيم التجاري الدولي كوسيلة بديلة لفض النزاعات. كما وسع  2008 فيفري 25بتاريخ 

من مجاله باعتماده على المعيار االقتصادي في تحديد دوليته، بغرض خلق الثروة 
واستقطاب االستثمار األجنبي. ومــــا بين التبني للتحكيم التجاري الدولي وحتمية كفالة 

القانون للقضاء التدخل في الخصومة التحكيمية الضمانات األساسية للتقاضي، أجاز هذا 
ضمانا الحترام األطراف لقواعدها ولالتزامهم بتنفيذ ما يتقررعنها. األمر الذي أدى إلى ظهور 
إشكالية حدود هذا التدخل القضائي، ما إن كان تدخال مطلقا يحول دون تحقيق المزايا 

مل القائم بينه وبين القضاء؟  في محاولة المرجوة من التحكيم أم أنه تدخال نسبيا يجسد التكا
سواء تم بالجزائر أو  -اإلجابة عن ذلك توصلنا إلى أن قواعد التحكيم التجاري الدولي

تسمح للقاضي بالتدخل فيها عبر إطار مزدوج يشمل المرحلة اإلبتدائية السابقة  -خارجها 
لى النهائية الالحقة ععلى صدور الحكم التحكيمي ويكون دوره فيها مساعدا، والمرحلة 

. وفي كال الدورين يكون تدخله نسبيا كلما اقتضته الحاجة صدوره ويكون دوره فيها مراقبا
 إليه، باعتباره صاحب السلطة العامة التي تملك قوة اإلجبار على الوفاء بااللتزام. 

ليله وعلى الرغم من حداثة هذا النص التشريعي إال أن معالجة هذا التدخل وتح        
أظهر أن أغلب االشكاالت التطبيقية من الناحية القضائية التي كانت في ظل النص الملغى 
بقيت نفسها، وهو ما يجعل من تدخل القضاء إذا ما بقي هذا النص على حاله عقبة في 
وجه التحكيم، وليس دافعا في اللجوء إليه. ومنه بالنتيجة تأثير ذلك سلبا على  جذب 

 .ي الذي ابتغته السلطات العموميةباالستثمار االجن
 

Résumé 

         Le législateur a conçu dans le cadre du nouveau CPCA (08-09) du 25 février 2008 

l’arbitrage commercial international comme mode alternatif de règlement des litiges. Il 

a également étendu son champ d’application en adoptant le critère économique pour la 

détermination de son internationalité en vue de créer de la richesse et d’attirer les 

investissements étrangers. Entre l’adoption de  l’arbitrage commercial international et 

l’obligation d’assurer les garanties de procédure, la dite loi a permis au juge 



 

 

d’intervenir dans l’instance arbitrale pour garantir le respect par les parties des règles 

de l’arbitrage et leur engagement de se soumettre aux décisions qui y émanent, ce qui 

pose la problématique de définir les contours de l’intervention du juge. Est une 

intervention absolue du juge qui pourrait mettre en péril les avantages de l’arbitrage, ou 

une intervention relative concrétisant la complémentarité entre les deux institutions ? 

En tentant d’apporter une réponse nous constatons que les règles de l’arbitrage 

international, qu’il ait eu lieu en Algérie ou à l‘étranger permettent au juge d’intervenir 

à deux niveaux. Celle antérieure au prononcé de la sentence arbitrale dans laquelle, le 

rôle du juge se limite à assister le tribunal arbitral. Et celle postérieure à la décision 

dans laquelle il jour le rôle de contrôleur. Dans les deux cas l’intervention du juge n’est 

que relative. Il en use seulement lorsque son intervention est nécessaire au regard du 

pouvoir dont il dispose pour imposer l’obligation de l’intervention   . 

       Nonobstant, la promulgation récente du texte, il est apparu que les difficultés 

pratiques qui se sont posées sous l’égide du texte abrogé sont restées identiques sous 

l’égide du texte actuel, ce qui rend l’intervention du juge une entrave à l’arbitrage au 

lieu d’en être un moyen  d’y recourir et serait, par conséquent, une entrave à attraire les 

investissements étrangers tant voulus par les pouvoirs publics . 

Abstract 

         The international commercial arbitration was devoted by the Algerian legislator 

as an alternative means to resolve conflits in the new Code of Civil and Administrative 

Procedures (No. 08-09) issued on February 25, 2008. Also, it broadens its scope of 

adoptation of the economic criterion in determining its global feature. This is for the 

purpose of creating wealth and attracting foreign investment. Between the adaptation of 

the international commercial arbitration and the imperative of ensuring the basic 

guarantees of litigation, the legislator ensured the interventions of justice in the 

arbitration. The legislator worked in this law towards enshrining judicial interventions 

in arbitral litigation, to ensure the liabilities respect of arbitration rules and their 

commitment to the implementation of its resolutions. Consequently, this led to the 

emergence of the problem of boundaries of these judicial interventions; should the 

intervention be absolute, impeding the realization of the desired benefits of arbitration? 

Or should it be relative, reflecting the complementarity between the arbitration and the 

judiciary? In an attempt to answer this question, we concluded that the international 



 

 

commercial arbitration rules-whether in Algeria or abroad-assigned by the legislator, 

allows the judge to intervene through a double frame encompassing the primary phase, 

prior to the judgment verdict. His role in the primary phase is that of an assistant, and 

his role in the final phase, after the judgment verdict is rather that of an observer. In 

both roles, the judge’s intervention is only relative; carried out if need be. This is 

because he is the owner of the public authority which has the power to fulfill the 

obligation . 

       However, the treatment and analysis of this intervention showed that most of the 

applied problem, that was under the old text, remained unsolved from the judicial side, 

despite the newness of the legislative text. Accordingly, if the text remains as such, the 

intervention of the judiciary will be an obstacle in the face of arbitration, and not an 

impetus to resort to. Hence, it would also be an obstacle in attracting foreign 

investments sought by the public authorities. 

 


