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 مقدمة
يف  واستغالل األموال العامة، خاصة تسیريتعترب الصفقات العمومیة النظام القانوين األمثل ل

 وتفعیل االقتصادیةظل االعتماد الوطين على زیادة النفقات العامة من أجل تنشیط العجلة 
 .العامة يف البالد السیاسة

 وتعدیالت تطوراتمراحل شهد خالهلا ة بعد العمومیةات للصفق القانوينفلقد مر النظام 
مع الوضع االقتصادي الذي یعیشه االقتصاد الوطين وكذا  متاشیا، هذا عدیدة ألنظمة

 واملعطیاتاملصلحة العامة  فمقتضیاتاملنتهجة يف كل مرحلة،  االقتصادیةاختالف األنظمة 
 .تنظیمیةاستوجبت إصدار نصوص  املستجدة

ر تشریع الصفقات العمومیة يف اجلزائر بعدة مراحل و حقب زمنیة بدایة من سنة و لقد م    
الصفقات  منظیت ناملتضم247-15رقم املرسوم الرئاسي یومنا هذا، و یعد إىل 1967

أحدث تشریع ینظم الصفقات  2015سبتمرب16ضات املرفق العام املؤرخ يف یوتفو  ةیالعموم
ث مشلت عدة جوانب منها ما خیص یدة، حیجد ريدابت تبىنالعمومیة يف اجلزائر و الذي 

إجراءات إبرامها، حیث جعل و ات اهتا وكذا كیفییمستو  دیموضوع الصفقات العمومیة وحتد
 اریخت رای ای ة والرتاضي كاستثناء، ومعیالعموم طلب العروض كأصل إلبرام الصفقات

ثها أثناء مرحلة اإلبرام وأثناء نكن حدو مياليت  النزاعات ةیات، وتسو یاملسؤول دیوحتداملتعهدین 
 وإذا.الربامج املسطرة هلا وجتسیداملرفق العام استمراریة املال وصفات محایة، هبدف التنفیذمرحلة 
 اإلداريتعرض على القضاء  أنالصفقات العمومیة يف اجلزائر هو  منازعاتيف  األصلكان 

 اهلیئاتأو البلدیة أو غريها من على أن هذه الصفقات ینكون أحد أطرافها الدولة أو الوالیة 
أو تنفیذها فإن  إبرامهال فیها سواء فیما یتعلق مبسألة صللف األخرىاملؤسسات العمومیة أو 

السالف ذكره قد  اإلداریةاملدنیة و  اإلجراءاتيف قانون  املشروع ومبوجب القواعد املقررة
واء يف كیفیة االتفاق بشأهنا من املنازعات س أاستحدث أحنكاما جدیدة للفصل فیما ینش

وتنفیذ حنكم التحنكیم تتمیز عن ما هو معتاد يف  إجراءاتالتحنكیم أو يف  إىلعلى اللجوء 
 .اإلدارياليت تعرض على القضاء  املنازعات

هو من صمیم نظام القانون اخلاص أي یطبق على  األمركان التحنكیم يف حقیقة   وإذا
 اإلداریةهیئتها  إحدىلعقود اليت تربمها الدولة أو وال یطبق يف ا األفرادالعالقات اخلاصة بني 
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وقت لیس ببعید يف القانون اجلزائري بل  إىلفإنه أمر مل ینكن مقبوال  إداریةباعتبارها عقودا 
ألسباب متعددة وبرغبة الدولة  إلیهاملعنویة العامة  األشخاصوكانت اجلزائر ترفض جلوء 

 غري اجلهاز القضائي اإلداري.على  نزاعاهتابعدم عرض  اإلداریةواجلهات 
التحنكیم يف الصفقات العمومیة ینكون بذلك قد فرض  إىلوعلیه فبإجازة املشروع اللجوء 

التابعة هلا أن تنكون على قدم املساواة مع املتعامل املتعاقد وطنیا   واهلیئات اإلداریةعلى الدولة 
به مع العلم أن  األخذيف عند القبول  وإجراءاتهكان أم أجنبیا يف تطبیق نظام التحنكیم 

 أحنكامهذا النظام وقبوهلم طوعیة ملا ستصدره هیئة التحنكیم من  إىل األطرافالتجاء 
ما كانت تتمتع به من سلطات وامتیازات يف ظل نظام  اإلداریةحتنكیمیة سیسلب اجلهات 

صفقة وهذا فضال على أن التحنكیم سیمس حتما بالطبیعة املمیزة لل اإلداريالقانون والقضاء 
 .األجنيب سیما يف الصفقات العمومیة املربمة مع املتعاقدال إداریاعقدا  باعتبارهاالعمومیة 

عیه ر من هذا املنطلق تظهر أمهیة البحث يف هذا املوضوع ألن فتح املشروع الباب على مص
التحنكیم قد یعرض املصلحة العامة للخطر  إىلوبنكل حریة يف االتفاق على اللجوء  لألطراف

كنا نعلم أن الصفقات العمومیة ترتنكز أساسا على أموال اخلزینة العمومیة وأنه   إذاة خاص
ومبا متثله من متثیل  اإلداریةهیئاهتا  إحدىعرض منازعات خاصة بالدولة أو  سیؤدي إىل

 أنبل حىت  اإلداريهیئات مستقلة ن اجلهاز  أو أشخاصومحایة للمصلحة العامة على 
 وهیئات أجنبیة ال أشخاصعرض نزاعات تتعلق بالدولة على  ىلإتطبیق هذا النظم یؤدي 

التعمق و  إىلالذي حدا بنا  األمربالنظام و القضاء اجلزائري  اإلطالقعالقة هلا على  
اجلدید بشأن  واإلداریةاملدنیة  اإلجراءاتوالقواعد اليت جاء هبا قانون  األحنكامالبحث يف 
الصفقات العمومیة ومدى مالئمتها  وتنفیذ إبرامعن  الناشئة املنازعاتلیة حلل آالتحنكیم ك

 .األخريةوفعالیتها لتسویة ما یثور بشأن هذه 
وعلیه فإذا كان التحنكیم باعتباره وسیلة من الوسائل البدیلة استحدثها املشرع يف القانون 

، میةأو تنفیذ الصفقات العمو  إبرام دراحة حلل النزاعات اليت تنشأ عنصوأقرها  ،السالف ذكره
 نظام التحكيمفعالية  ىما مد:اليت نطرحها يف هذا البحث تتمثل يف اإلشنكالیةفإن  وعلیه

 ؟دولية أملحل المنازعات الناجمة عن الصفقات العمومية داخلية كانت 
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املنهج الوصفي التحلیلي مع االعتماد  إتباع األمریقتضي منا  اإلشنكالیةعن هذه  لإلجابةو 
السیما  ى،األخر بني القانون اجلزائري وبعض التشریعات  هج املقارنبعض املسائل على املن يف

 الفرنسي منها فضال عن بعض أحنكام االتفاقیات الدولیة.
ملوضوعي افصلني اثنني خنصص أوهلما للنظام القانوين  إىلتقسیم هذا البحث  متوقد 

ل اتفاق التحنكیم بینما نتناول يف الفصل الثاين كیفیة تفعی،للتحنكیم يف الصفقات العمومیة
 .للتحنكیم يف الصفقات العمومیة اإلجرائي النظاممن خالل دراسة 



 

 

 الفصل األول
النظام القانوين للتحنكیم 
يف منازعات الصفقات 

 العمومیة
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 الفصل األول: النظام القانوني للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية

 ،لعقود هو مسألة اختیاریةمما الشك فیه أن اللجوء إىل التحنكیم يف أي عقد من ا
املشرع اجلزائري يف وضعه للقواعد املتعقلة بالتحنكیم  د  أو باألحرى مسألة اتفاقیة، ومل يَح 

 نحَ م   بصفة عامة والتحنكیم يف الصفقات العمومیة بصفة خاصة عن هذه القاعدة. إذ  
زاع، ويف هذا سواء عند إبرام الصفقة وقبل نشوء أي ن ،لألطراف حریة اللجوء إىل التحنكیم

يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم نص قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریة على أنه: "
 1"...في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.

ویوضع شرط اللجوء اىل التحنكیم يف باب فض النزاعات اليت قد تنشأ يف املستقبل، 
ع مت حدوثه بالفعل.وعلیه فاالتفاق على عند االبرام او يف مرحلة تنفیذ الصفقة للفصل يف نزا 

التحنكیم قد ینكون قبل أو بعد نشوء النزاع كما قد ینكون عند إبرام الصفقة أو عند تنفیذها، 
ونظرا لنكون هذا النظام یتمیز بطابع خاص جيعله قائما بذاته مستقال يف أحنكامه عن غريه 

ول بالدراسة يف املبحث األول من األنظمة أو الوسائل البدیلة حلل النزاعات،فإننا سنتنا
خصوصیة نظام التحنكیم يف الصفقات العمومیة، ويف املبحث الثاين االتفاق على التحنكیم 

 حلل منازعات الصفقات العمومیة.

 المبحث األول: خصوصية التحكيم في الصفقات العمومية

و إن التحنكیم كآلیة بدیلة حلل املنازعات هو نظام ممیز سواء من حیث مفهومه أ
من حیث خصائصه أو إجراءاته، األمر الذي جعله الوسیلة املفضلة واملرغوب فیها يف وقتنا 
احلاضر من طرف املتعاملني السیما األجانب منهم، الن التحنكیم مينكنهم من جتنب 

                                                 
قانون اإلجراءات املدنیة ، یتضمن 21/02/2008املؤرخ يف  09-08القانون رقممن  1006املادة  - 1

 .2008فیفري  23الصادرة يف  21عدد  ،ج.ر.ج.ج:واإلداریة
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عرضخالفاهتم على القضاء الوطين.لذلك سنتطرق يف املطلب األول ملفهوم التحنكیم كآلیة 
العمومیة، ويف مطلب ثاين لتمییز التحنكیم عن غريه من الوسائل لفض منازعات الصفقات 

 البدیلة.

 لمطلب األول: مفهوم التحكيم كآلية لفض منازعات الصفقات العموميةا

إن التطرق لنظام التحنكیم یقتضي منا التطرق يف البدایة إىل تعریف التحنكیم وبیان 
فرع ثان، مث نتناول يف فرع ثالث  أساسه يف فرع أول، مث بعد ذلك بیان حماسنه وعیوبه يف

 تقسیمات أو أنواع التحنكیم.

 الفرع األول: تعريف التحكيم وأساسه

اجملالت عن التعریفات اليت  ،ال خیتلف تعریف التحنكیم يف جمال الصفقات العمومیة
فنجد أن الفقه والقضاء مها من اجتهدا يف تعریفه وبیان ،بصفة عامة األخرى املدنیة والتجاریة

 أساس التحنكیم.ويف فقرة ثانیة  ،تعریف التحنكیماسه، وسنبني يف فقرة أولىأس

 أوال: تعريف التحكيم

حكم من باب التفعيل بتشديد الكاف مع الفتح التحنكیم يف اللغة: من املصدر "
 .1"وحكمه في االمر، فوض اليه الحكم فيه. وحكموه بينهم أي أمروه أن يحكم بينهم

ما برضائهما اتخاذ الخصمين حكمته على أنه" ویعرفه ابن خلدون يف مقد
 ".دعواهماللفصل في خصومتهما و 

                                                 
1

عبد الباسط حممد عبد الضراسي، النظام القانوين التفاق التحنكیم، الطبعة األوىل، دار النكتاب اجلامعي، اإلسنكندریة،  -
 .15، ص2005
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يف  وقد ورد يف القرءان مصطلح التحنكیم يف أكثر من آیة كرمية، یقول عز من قائل
 .1"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" حمنكم تنزیله

حمل التحنكیم  ءإطالق الید يف الشي هو أن معىن التحنكیم يف اللغة ،وخالصة القول
 یسمى حنكما أو حمنكما.و  للغري وتفویضه بنظر النزاع،

تولية الخصمين ويف االصطالح یعرف فقهاء الشریعة اإلسالمیة التحنكیم بأنه "
 .2"حكما يحكم بينهما

نَ ُهْم َفََل َورَبَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحتَّٰى ُيَحكُِّموَك ِفيَما ويف النكتاب قوله تعاىل " َشَجَر بَ ي ْ
 3".ثُمَّ اَل َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما

وان اختلفت األلفاظ، أن  ،عبارات الفقهاء يف تعریفهم ملعىن التحنكیم منویتضح 
لى التحنكیم هو تولیة وتقلید وتفویض من طريف اخلصومة لطرف ثالث لیفصل فیما تنزعاه.وع

 ذلك فإن التحنكیم مير مبرحلتني:

هي االتفاق على التحنكیم طریقا حلل النزاع أو بدال من اللجوء  :المرحلة األولى
 إىل القضاء العام سواء وقع هذا قبل وقوع النزاع أو بعد وقوعه.

 ،االتفاق بني اخلصوم والشخص الذي سیتوىل الفصل يف النزاع :المرحلة الثانية
مث تبدأ  ،أي منحه لسلطة الفصل يف النزاع ،رحلة تولیة وتقلید احلنكموهذه املرحلة هي م

                                                 
 من سورة النساء. 35اآلیة  -1

 .150صد.س.ن، حممد عالء الدین احلصفنكي، شرح الدر املختار، مطبعة حممد علي صبیح، القاهرة،  -2

 من سورة النساء. 65اآلیة  -3
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إن التحكيم في الحقيقة نظام ويف ذلك یقول الدكتور حمسن شفیق: " ،بإجراء وتنتهي حبنكم
 1".إجراء ثم ينتهي بقضاء ثم يصيرُ  مختلط يبدأ باتفاق  

على  معين   نزاع   عرضِ  علىَ  اتفاق  التحنكیم بأنه: " املصریة حمنكمة النقضعَرَفت  و
"بأنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه وهم"، كمِ محكمين والترود على حُ 

 2."الخروج عن طرق التقاضي العادية

قوامه  ،طريق لفض الخصومات:"هو أن التحنكیم هلا جاء فیه حدیث ويف حنكم
 3."ه من ضماناتلفج عن طرق التقاضي العادية بما تكالخرو 

یة العلیا املصریة فذهبت إىل أن التحنكیم هو عرض نزاع معني أما احملنكمة الدستور 
بني طرفني على حمنكم من األغیار یعني باختیارمها أو بتفویض منهما يف ضوء شروط 
يدداهنا، لیفصل هذا احملنكم يف ذلك النزاع بقرار ینكون نائیا عن شبهة املماألة جمردا من 

يت أحاهلا الطرفان إلیه، بعد أن یديل كل منهما التمایل وقاطعا لدابر اخلصومة يف جوانبها ال
بوجهة نظره تفصیال من خالل ضمانات التقاضي الرئیسیة ویعد هذا التعریف من أفضل 

 .4التعریفات الصادرة حیث أنه جامع مانع

كان شرطا أو ء  م، سواالتحنكی مسح باللجوء اىل املشرع ويف القانون اجلزائري جند ان
من قانون  1006املادة  يف هذا نصتو . اءات املدنیة واإلداریةاتفاقا يف قانون اإلجر 

                                                 
 .16، ص2010مأخوذ عن: مناين فراح، التحنكیم طریق بدیل حلل النزاعات، دار اهلدى، عني ملیلة، اجلزائر،  -1

 .18ص نفس املرجع،مناين فراح، اىل ذلك: أشار  -2

3
 .19مناين فراح، املرجع السابق، صأشار اىل ذلك:  -

 .24، ص2010عمان، الثقافة،دار ، األوىلمراد حممود املواجدة، التحنكیم يف عقود الدولة ذات الطابع الدويل،الطبعة  -4
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يمكن لكّل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق "على أنه اإلجراءات املدنیة واإلداریة
 نه مل یعرفه.أال إ"، التي له مطلق التصرف فيها

إجراء التحنكیم بأنه: "عرف  املشرع الفرنسي وعلى عنكس املشرع اجلزائري جند أن
لتسوية بعض الخَلفات بواسطة محكمة تحكيم يعهد إليها األطراف بمهمة  خاص

 1".القضاء فيها بمقتضى اتفاق تحكيم

 ثانيا: أساس اللجوء إلى التحكيم

إن التحنكیم يف الصفقات العمومیة وغريها من العقود األخرى یقوم على أساسني 
 وإرادة اخلصوم. ،ومها إجازة املشرع ،رئیسني

ریق بدیل حلل املنازعات يف الصفقات العمومیة المينكن أن یلجأ ن التحنكیم كطإ
املعنویة العامة،  إلیه حىت ولواجتهت إرادة األطراف يف اللجوءإلیه، السیما بالنسبة لألشخاص

ن التحنكیم يف وقتنا احلاضر ومع وجود جهاز قضائي إداري قائم بذاته للفصل يف العقود أل
من قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریة طرفا 800باملادة  اليت تنكون إحدى األشخاص احملددة

، یبقى كاستثناء من األصل العام، لذلك البد من إجازة املشرع مبقتضى نص قانوين حىت 2فیه
 یتم اللجوء إلیه.

ولعل القانون الذي جيیز التحنكیم، هو وحده الذي ميثل األساس القانوين للتحنكیم، 
استلزمه القانون جلواز عرض  اعلى اللجوء إىل التحنكیم إال شرط وما إرادة اخلصوم أو اتفاقهم

 النزاع املتفق على التحنكیم فیه على احملنكمني بدال من حماكم الدولة.

                                                 
 .تحنكیمبشأن ال 1993لسنة  42املادة األوىل من القانون الفرنسي رقم  -1
 السالف الذكر. 09-08من القانون رقم  116املادة  -2
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وزیادة حجم التعامالت االقتصادیة بني  ،إىل العوملةالذي یدعو ومع سیطرة االجتاه 
وتنظیمه بالطرق اليت تراها خمتلف دول العامل،اجتهت معظم التشریعات إلىإجازة التحنكیم 

 .اجلزائري حمققة ملصاحلها كما فعل املشرع

إن اللجوء إىل التحنكیم حلل املنازعات بصفة عامة ومنازعات الصفقات العمومیة 
بصفة خاصة، جيب أن ینكون نابعا من إرادة األطراف أي إن یتفق األطراف على اللجوء إلیه 

 ،القضاء اإلداري املختص أصال بالفصل يف النزاع يف منازعاهتم بدال من اللجوء إىلللفصل 
وال جيوز  ،ذلك أن حق اللجوء إىل القضاء هو حق دستوري منكفول لنكافة األشخاص

أو إجباره على اللجوء إىل التحنكیم.مامل یوافق على ذلك وبنكل  ،حرمان أي شخص منه
وم تقدیرا منهم حریة، ألن التحنكیم يف األصل الیقوم إال عن رضا واختیار من طرف اخلص

 1أنه أكثر حتقیقا ملصاحلهم.

ماجتب اإلشارة إلیه أن أي من طريف اخلصومة التحنكیمیة وباختیاره اللجوء إىل 
التحنكیم الیعين انه تنازل عن حقه الدستوري يف اللجوء إىل قضاء الدولة، ألن حق االلتجاء 

تقتصر إرادة احملتنكم على جمرد  إىل القضاء یتعلق بالنظام العام فال جيوز التنازل عنه، وإمنا
 إحالل احملنكم )احملنكمة التحنكیمیة( حمل احملنكمة املختصة بالفصل يف النزاع أصال.

فإذا مل ینفذ اتفاق التحنكیم ألي سبب من األسباب یعود حینها االختصاص 
ألن االتفاق على التحنكیم الینزع االختصاص من احملنكمة، وإمنا مينعها من  للقضاء، األصلي

لنظر يف الدعوى املتفق على التحنكیم بشأهنا طاملا بقي شرط التحنكیم قائما منتجا آلثاره ا

                                                 
1

 163، ص2000ماجد راغب احللو، العقود اإلداریة والتحنكیم، الدار اجلامعیة للطباعة والنشر، بريوت،  -
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القانونیة ومل يصل أي اتفاق خمالف له أو أي سبب من األسباب اليت تؤدي إىل زواله أو 
 1انتهائه أو استحالة تنفیذه.

ة املختصة من وإذا كان التحنكیم وفقا هلذین األساسني یؤدي إىل منع احملاكم اإلداری
الفصل يف النزاع طاملا أن اتفاق التحنكیم الیزال قائما، ألنه يف حقیقة األمر جيعله مفضال 
عن نظام القضاء السیما بالنسبة للمتعاقدین أو املتعاملني األجانب الذین الیرغبون يف عرض 

الخیلو أیضا  نزاعاهتم على قضاء الدولة ملا یتمیز به من میزات وحماسن، إال أن اللجوء إلیه
من املخاطر اليت هي يف ذاهتا عیوبا تؤخذ علیه، وهذا ماسنتناوله يف الفقرة الثانیة من خالل 

 عرض حماسن وعیوب نظام التحنكیم.

 الفرع الثاني: مزايا وعيوب نظام التحكيم

خاصة  ،وجد للمزایا اليت يققها اان التحنكیم طریق بدیل عن اللجوء اىل القضاء امن
. وبالرغم من املزایا اليت يققها هذا النظام االستثنائي إال إنه ال عقود االقتصادیةيف جمال ال

 خیلو من بعض املثالب اليت متیزه، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خالل ما یلي:

 ممزايا التحكي :أوالً 

فضل كثري من األفراد عرض النزاعات اليت تنشأ بینهم مما جيوز فیها التحنكیم إىل ی
یعود  میة، وأسباب اجتاههم إىل التحنكیم، وعدم عرض األمر على القضاءم أو هیئة حتنكیحمنك

 :2ومن أمهها ما یلي التحنكیم،للمزایا اليت جيدوهنا يف نظر بال

                                                 
1

 .164، صالسابق املرجع ماجد راغب احللو، -

2 ،املوقع الرمسي 2017مارس10 ونالین،أنكیم، بوابات كنانة امحد بلتاجي،البلتاجي احملامي واالستشارات القانونیة وجمال التح -
.                             للبوابة http://kenanaonline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072 
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 سرعة الفصل في النزاع: -1

اضي، واللدد يف عرض النزاع على التحنكیم جينب أطراف اخلصومة بطء التق
وبالتايل یتفادى ،  یتقید بإجراءات التقاضي ومواعیدها، ألن احملنكم الاخلصومة القضائیة

اضي الذي یعرض علیه ، كما أن احملنكم متفرغ للنزاع املطروح علیه على عنكس التقالبطء فیها
 .قضایا كثرية

 صوم:خمما يوفر وقت لل ،توافر الخبرة والتخصص في المحكم -2

، وبالتايل تتوافر لدى احملاكم نیة معینة القد ینكون الفصل يف النزاع يتاج إىل خربة ف
، ألن احملنكمة إذا عرض اخلربة یوفر الوقت للخصومه ع هبذینكون عرض النزاع على حمنكم یتمت

بع الفين للتحنكیم ا، والطمما یطیل نظر النزاع ،ىل ندب خبريعلیها مثل هذا النزاع حتتاج إ
 1.ویوجد الوقت النكايف حللهوضوعه، ، یؤدي إىل أنه یتفهم طبیعة النزاع وماحملنكم وتوافره يف

 السرية: -3

سریة إجراءاته وهذا من شانه أن يفظ يقق التحنكیم مصلحة األطراف يف 
 .النزاع مسعتهم وأسرار معامالهتمألطراف 

 .المحافظة علي العَلقة بين الخصوم -4

ن اخلصم ، ألار اخلصومة من نفوس أطراف النزاعقدر على إزالة آثأألن التحنكیم 
ن له أثر يف إزالة آثار ، مما ینكو  اختیار احملنكم، ویرضى به، وینكون حمل ثقتهیشارك يف

 .اخلصومة

                                                 
1

 املوقع السابق.امحد بلتاجي،البلتاجي احملامي واالستشارات القانونیة وجمال التحنكیم،  -
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 يخفف من نفقات الدولة على القضاء:-5

، مما جيعل القضاة أكثر هتیؤا ملا معني لرفع القضاء بالتخفیف عنهأن التحنكیم 
 1.فف من نفقات الدولة على القضاءیعرض علیهم من نزاعات كما خی

 اطة والسهولة:البس -6

، فالرمسیة والشنكل الذي یتمیز هبا القضاء ال حمل یتمیز التحنكیم بالبساطة والسهولة
 . یطة البعیدة عن الرمسیة والتعقیدهلا يف التحنكیم ألنه یتمیز بإجراءاته البس

 أنسب طريقة لحل المنازعات:-7

 ، واليتنرتنتقود والصفقات عرب شبنكات االدأ یظهر يف اآلونة األخرية إبرام العب
زعات اليت تنشأ ، وال شك أن التحنكیم أنسب وسیلة حلل املناتصل إىل مبالغ تقدر بامللیارات

وجود أوراق  ، حیث یصعب تصویر هذه املنازعات أمام القضاء لعدمعن هذه املعامالت
 .بل تتم على شاشات احلاسب اآليل ،تثبت العقود املربمة

 :دوليةالتحكيم أداة تشجيع للتجارة ال -8

عترب التحنكیم أداة تشجیع للتجارة على املستوى الوطين وعلى املستوى الدويل فهو ی
ميثل أداة للثقة والطمأنینة يف جمال املعامالت الدولیة وتشجع التجارة بني الدول فهو یطمأن 
األجنيب من خماوف اللجوء إىل القضاء الوطين وتطبیق القانون الوطين وطول اإلجراءات 

                                                 
ابق، نفس امحد البلتاجي، املرجع الس -1

 http://kenanaonline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072املوقع.
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، كما یتلقى عدم معرفة املستثمر النزاع يف إجناز القاضي الوطين إىل موطين أطرافوأعتقد 
 1.ةاألجنيب واملصدر األجنيب بالقوانني الوطنی

 عيوب التحكيم  ثانياً:

یعترب التحنكیم أداة تشجیع للتجارة على املستوى الوطين وعلى املستوى الدويل فهو 
عامالت الدولیة ویشجع التجارة بني الدول فهو یطمأن ميثل أداة للثقة والطمأنینة يف جمال امل

األجنيب من خماوف اللجوء إىل القضاء الوطين وتطبیق القانون الوطين وطول اإلجراءات 
واعتقاده يف احنیاز القاضي الوطين إىل مواطنیه أطراف النزاع كما یتالقى عدم معرفه املستثمر 

 :م رغم مزایاه بعض العیوب أمههاللتحنكی .ةصدر األجنيب بالقوانني الوطنیاألجنيب وامل

 :ف النزاعاطر ترهق أ مالية العالية التيالتكلفة ال -1

القضاء الرمسي يف كثري  ، وعنكس جمانیةتمثل يف أتعاب احملنكمني واخلرباءاليت ت وهي
 .من الدول، أو كونه برسم رمزي

 :الرقابة –2

تدقیق أحنكام احملنكمني يف مستوى أن التحنكیم قد ال تتوافر فیه رقابة كافیة تتابع و 
وهذا یؤدي إىل احتمال حدوث بعض االحنرافات اليت رمبا یصعب كشفها  القضاء،املتاح يف 

وترتیب اجلزاء علیها وخاصة يف بدایة التحنكیم قبل أن ترتسخ معامله يف البلد وینشر اللجوء 
 2ه.تنفیذآلیة وتنكون له اإلدارات املستقلة واملراكز املهتمة بسالمة 

 المحكم:القاضي أكثر ممارسة للعمل القضائي من  -3
                                                 

 http://kenanaonline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072امحد بلتاجي، املرجع السابق،  -1
 http://kenanaonline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072أمحد بلتاجي، املرجع السابق،   - 2



 النظام القانوني للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية               الفصل األول: 
 

14 

 

، ورمبا یقع بعض احملنكمني يف أخطاء سر احملاكمات هذه اخلربة الثمینةوبالتايل خی
والتضرع من ، میدان القضاء والفصل يف اخلصوماتإجرائیة جسیمة نتیجة قلة خربهتم يف 

 .ذلك هم أطراف النزاع

 تئناف:التحكيم نهائي غير قابل لَلس -4

هو حنكم هنائي غري قابل ، فظامه األصلي التامأن التحنكیم لو طبق وفق ن
طرة كبرية يف ، وهذه رغم أهنا قد تنكون میزة يف بعض األحوال لنكنها تتضمن خمالالستئناف

 ت.أو االستئناف لتدارك بعض ما فا، ویفوز على احملامني االعرتاض بعض القضایا املهمة

 حكيملفرع الثالث: أنواع التا

إن إرادةاألطراف هي جوهر التحنكیم، فهذه اإلرادة حتدد مساره وهتیمن علیه منذ 
،فهذه اإلرادة 1بدایته باالتفاق على التحنكیم وحىت هنایته بصدور حنكم فیه ملزم لألطراف

تتوىل اختیار احملنكمني وحتدید عددهم واإلجراءات اليت جيب أن تتبع حلل النزاع والقانون 
ونظرا لسلطان اإلرادة يف عملیة التحنكیم أدى ذلك إىل زیادة إقباالألفراد  الواجب تطبیقه،

والدول على اللجوء إىل التحنكیم أسلوبا حلل مایثور بینهم من منازعات خاصة يف جمال 
املعامالت ذات الطابع الدويل ونظرا لتشعب وتعدد املعامالت التجاریة أصبح التحنكیم 

ليت تثريها، ومن مث یتنوع التحنكیم إىل دويل وداخلي ویندرج الوسیلة املثلى حلل املنازعات ا
 حتت هذا األخري حتنكیم اختیاري وإجباریوأیضا من أنواع التحنكیم حتنكیم خاص ومؤسسي.

 2أوال: التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي

                                                 
 .49، صاملرجع السابقاح، مناين فر  -1
 .52مناين فراح، املرجع السابق، ص -2
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مينكن أن ینكون خاص كما مينكن أن  بل ،ن التحنكیم لیس على شاكلة واحدةإ
 تعرض إلیه من خالل هذا اجلزء من البحث.ینكون مؤسسي، وهو ما سن

 الخاص: التحكيم-1

أي حتنكیم احلاالت اخلاصة، ويف هذا النوع من التحنكیم يدد فیه أطراف النزاع 
املواعید واملهل ویعینون احملنكمني ویقومون بعزهلم أو ردهم، ویقومون بتحدید اإلجراءات 

فاق بني طريف النزاع على تطبیق إجراءات الالزمة للفصل يف قضایا التحنكیم خاصا ومل مت االت
 وقواعد منظمة أو هیئة حتنكیمیة طاملاأن التحنكیم یتم خارج إطار تلك املنظمة أو اهلیئة.

 :المؤسسي التحكيم-2

بل ضرورته خصوصا يف جمال  ،كما ذكرنا آنفا لقد فرض التحنكیم أمهیة وجدانه
یئات ومراكز متخصصة يف جمال عالقات التجارة الدولیة، مما اقتضى قیام مؤسسات وه

التحنكیم مبا متلنكه من إمنكانات علمیة وفنیة ومادیة وعملیة ولوائحها اخلاصة يف إجراءات 
التحنكیم، ولقد أنشئت العدید من تلك اهلیئات سواء على املستویات اإلقلیمیة أو الدولیة. 

قوائم باحملنكمني من   ویتمیز التحنكیم املؤسسي أیضا بالسهولة والیسر، فهذه املنظمات لدیها
كافة اخلربات مما یساعد أطراف النزاع على اختیار احملنكم املناسب. ورغم هذه االجيابیات 
اليت یتسم هبا التحنكیم املؤسسي بید أن له بعض السلبیات وهي: أن هذه املنظمات اليت 

نظم  تتوىل االضطالع بالتحنكیم قد نشأت يف كنف الدول الصناعیة ومن مث فنكثريا ماكانت
ولوائح هذه املنظمات یبغي رعایة مصاحل الدولة املتقدمة على حساب الدول النامیة، ونظرا 
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لعدم معرفة أطراف النزاع للمحنكم والذي یتم اختیاره مبعرفة املركز أو املنظمة من القائم املعدة 
 1تتزعزع ثقة األطراف يف حیدة وأمانة هذا احملنكم. افإن غالبا م

 حكيم الدولي والتحكيم الداخليثان    ي   ا: الت

منكان، فقد ینكون على املستوى لفض املنازعات ال حتده حدود و  جراءإالتحنكیم ك
 حمددات ذلك هو أطراف العالقة.لى املستوى العاملي او الدويل، و الداخلي كما مينكن ع

 :التحكيم الدولي-1

اخلارجیة ألطراف التحنكیم يف جمال عالقات التجارة الدولیة واملصاحل  ،واملقصود به
واليت تنكشف إرادهتما املشرتكة عن أن التحنكیم ناشئ عن عالقة جتاریة دولیة أو  ،النزاع

مصاحل خارجیة أي خارج الدول اليت ینتمون إلیها. ولقد وجد التحنكیم الدويل جماله 
اخلصیب خصوصا مع تنامي العالقات التجاریة بني الدول وازدهار املشروعات االستثماریة 

 2دد االتفاقیات الدولیة املتعلقة باالستثمار وضمان االستثمار.وتع

هناك إمنكانیة ألن ترعى التحنكیم الدويل مخس أنظمة قانونیة خمتلفة على سبیل 
 املثال وهي:

قانون یطبق على الشرط التحنكیمي وعلى شرط االعرتاف به وتنفیذه أو أي -أ
 اتفاقیة دولیة يف مستوى القانون.

                                                 
1

 //:httpفرید عنرب، التحنكیم ضرورة عصریة، البوابة القانونیة، مصر: شركة خدمات املعلومات التشریعیة ومعلومات التنمیة،  -
_studiers2.aspwww.tashreaat.com/view 

 6.-5ص أنواع التحنكیم، القاهرة، ب.س.ط، أمحد یوسف خالوي، - 2

http://www.tashreaat.com/view_studiers2.asp
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لى إجراءات التحنكیم أو أي اتفاقیة دولیة هي يف مستوى قانون یطبق ع-ب
 القانون أو أعلى منه أو اتفاق الطرفني على تطبیق إجراءات حتنكیم مركز حتنكیمي.

 القانون املطبق حلسم النزاع أو اتفاق على املبادئ العامة للقانون.-ج

یة أو أي القانون الذي یطبق على تنفیذ األحنكام التحنكیمیة الدولیة أو األجنب-د
 اتفاقیة دولیة هي يف مستوى القانون أو أعلى منه.

الینكون هو القانون الوطين أو قانون البلد كذلك قانون العقد الذي مينكن أ-ه
الذي وقع فیه العقد بل قانون دويل أو مزیج من املبادئ العامة للقانون وأعراف التجارة 

 الدولیة أو مامسي قانون التجار.

 : التحكيم الداخلي-2

هو التحنكیم الذي یتم طبقا ألحنكام القانون الوطين ألطراف النزاع وداخل دولتهم. 
فالقانون الوطين هو الذي ینص على كافة اإلجراءات والقواعد اليت تطبق على عملیة 
التحنكیم. ویالحظ أن قوانني بعض الدول العربیة تتضمن نصوصا متیز بني نوعي التحنكیم 

 1الدويل والداخلي.

 الثاني: تمييز التحكيم عن الوسائل األخرى لتسوية المنازعات المطلب

إال إذا كانت النزاعات حتل مبدئیا بواسطة القضاء بعد أن وىل عهد العدالة اخلاصة 
ان القانون مل جيعل سلوك طریق القضاء إلزامیا على اخلصوم للفصل يف منازعاهتم، بل أجاز 

                                                 
 .55مناين فراح، املرجع السابق، ص -1
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اللجوء إىل وسائل أخرى حلل املنازعات وهاته  هلم قبل رفع الدعوى أو أثناء السري فیها
 الوسائل تتمثل فیما یلي:

 1الفرع األول: التحكيم الدولي والقضاء

خیتلف التحنكیم عن القضاء من حیث التشنكیل واإلجراءات وآثار احلنكم ووسائل 
 االعرتاض علیه كالتايل:

بع من اتفاق خیتار احملنكم عادة من اخلصوم أي من ذوي الشأن وهذا االختیار ین
التحنكیم )يف شرط أو مشارطة( أو من خالل ورقة عرفیة عن هذا االتفاق الذي یضمن 
بالضرورة طریقة اختیاره على األقل، أما القاضي فال خیتار من اخلصوم بل یعني من السلطة 

عابا العامة يف الدولة ممثال عنها يف الفصل يف املنازعات اليت تطرح علیه وبالتايل فال یتقاضى أت
من اخلصوم بعنكس التحنكیم وإمنا یتقاضى مرتبا من الدولة ألنه موظف عام، كما أن والیة 
القاضي تنكون عامة حیث أنه رجل قانوين یشرتط فیه مؤهل قانوين والمينكن عزله إال تأدیبا 
على عنكس والیة احملنكم فهي قاصرة فقط على النزاع املختار من أجله حیث أنه شخص فين 

 مرافعات مصري( هذا من ناحیة. 178/2ق اخلصوم)ویعزل باتفا

من ناحیة أخرى فإن سلطات احملنكم نظرا الختیاره باإلدارة اخلاصة أي باتفاق و 
اخلصوم قد تنكون أوسع من سلطات القاضي بالنسبة لتطبیق القانون حیث أن احملنكم قد 

 یلزم بتطبیق یفوض بالصلح من اخلصوم باتفاق صریح مع حتدید أمساء احملنكمني وبالتايل
قواعد العدالة وال یلزم بالتايل بتطبیق قواعد القانون، بینما القاضي ینكون ملزما بتطبیق قواعد 
القانون )التحنكیم بالقضاء( وقد ینكون ملزما بتطبیق قواعد العدالة )التحنكیم بالصلح( 

القاضي ینكون  باستثناء القاعدة املتعلقة بالنظام العام فال یسري علیها اتفاق اخلصوم بینما
                                                 

 117-116ص ، 2002الشروق، القاهرة،  دارالطبعة األوىل،  موسوعة التحنكیم التجاري الدويل، خالد حممد القاضي، - 1
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ملزما بتطبیق القانون، كما أن احملنكم الیستطیع توقیع جزاءات على الشهود أو إلزام الغري 
 1بتقدمي مستند أو األمر باإلنابات القضائیة بعنكس القاضي.

كما أن احملنكم غري ملزم بتطبیق قواعد قانون املرافعات على إجراءات اخلصومة ما 
تتعلق القاعدة اإلجرائیة بالنظام العام كضمانات التقاضي مل یتفق على غري ذلك أو ما مل 

األساسیة من حقوق الدفاع وغريها بعنكس القاضي الذي ینكون ملزما بتطبیق قواعد 
املرافعات على اخلصومة )فالقاضي ملزم بتطبیق القانون املوضوعي واإلجرائي على حد 

 2سواء(.

 الفرع الثاني: التحكيم والخبرة القضائية

هو شخص فين )طبیب أو مهندس أو حسايب أو مصريف أو غريه( یعطي رأیه  خلبريا
االستشاري بصد مسألة فنیة تقتضیها قضیة مطروحة على احملنكمة ویصعب على احملنكمة 
اإلملام هبا فنیا بناء على قرار ندبه تلبیة لطلب أحد اخلصوم أو من تلقاء نفس احملنكمة ولنكن 

 3ید احملنكمة.هذا الرأي الیقید اخلصوم وال یق

ويف القانون اجلزائري مل یعرف اخلبري ال يف قانون اإلجراءات املدنیة القدمي الصادر 
، وال يف قانون اإلجراءات 1966یونیو سنة  8املؤرخ يف  154-66مبوجب األمر رقم 

، بل اكتفى قانون 2008-02-25املؤرخ يف  09-08رقم املدنیة واإلداریة اجلدید 
 55إىل  47القدمي بتحدید مهام ذو صالحیات اخلبري يف املواد من  اإلجراءات املدنیة

                                                 
 .65مناين فراح، املرجع السابق، ص -1

 67، صالسابق املرجع  فراح،مناين -2

 .1995لسنة  14بالقانون رقم  ، املعدل80لسنة  40النكویيت رقم  من قانون اخلربة 42املادة  -3
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منكرر، كما أن قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریة اجلدید اكتفى بتعریف اخلربة يف املادة 
1251. 

ما احملنكم فهو یباشر مهنته دون وجود قضیة أمام احملنكمة ودون حنكم بندبه منها أ
مشارطة حتنكیم كما أنه یصدر قرارا ملزما ألطراف النزاع ألنه خمتار من اخلصوم يف شرط أو 

 دون أن خیضع لسلطة القضاء التقدیریة يف ذلك. 

واخلربة هي املعرفة ببواطن األمور، واخلبري هو العامل يف علم أو فن معني كالزراعة أو 
ا وال یشرتط أن ینكون عامل، و القسمة...وهنكذاالصناعة أو الطب أو التجارة أو الضرائب أ

يف مجیع العلوم والفنون، واخلبري یقدم رأیه بصدد موضوع معني مىت طلب منه ذلك دون أن 
ینكون لرأیه أي قوة إلزامیة ال للخصوم وال لقاضي وهو یستجلي جانب الغموض يف مسألة 

 2معینة والیعد رأیه رأیا استشاریا للحنكم أو للقاضي األخذ به أو تركه.

ر صحیحا ینكون ملزما للخصوم ولوكان خمالفا يف حني أن حنكم احملنكم إذا صد
لرغباهتم وآرائهم ولیس هناك مامينع من أن ینكون اخلبري حمنكما خمتارا من اخلصوم شریطة أن 
تتوفر لدیه أهلیة احلنكم وإذا دق األمر بصدد حتدید مهمة الشخص بالنسبة ألمر ما فإن 

لفاظ والعبارات اليت صیغت هبا فإن العربة تنكون حبقیقة الواقع أو املهمة دون االعتداد باأل
جاء االتفاق داال على تنكلیف شخص حبسم نزاع بني الطرفني فینكون هذا الشخص حمنكما 

 ولو أمساه املتعاقدان بأنه خبري.

                                                 
اجلدید،  واإلداریةاملدنیة  اإلجراءاتاملشرتكة جلمیع اجلهات القضائیة وفق قانون  األحنكامیوسف دالندة، الوجیز يف شرح  - 1

 .73ص ،2009 اجلزائر، ،هومةدار 
2

 .67مناين فراح، املرجع السابق، ص  -
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وبالرغم من متاثل احملنكم مع اخلبري يف أن كال منهما لیس عضوا يف جهاز القضاء 
عینة، وخیضع كل منهما ملبادئ االستقالل وكل منهما شخص فين یصدر رأیا فنیا يف قضیة م

واحلیاد )خضوعهما لقواعد الرد( واملوضوعیة إالأن كل منهما خیتلف عن اآلخر يف النواحي 
 1اآلتیة:

اخلبري القضائي یبدي رأیه يف الوقائع دون القانون بعنكس احملنكم الذي یلزم بإبداء -
 بالضرورة شخصا قانونیا. رأیه يف الوقائع ويف القانون كذلك مع أنه قد الینكون

كما أن رأي اخلبري القضائي استشاري للمحنكمة بعنكس رأي احملنكم فهو ملزم -
 ألطراف النزاع.

الیشرتط أن یعني اخلبري باالسم أما احملنكم املصاحل یشرتط أن یعني باالسم يف -
 وثیقة التحنكیم.

ختیاري أن اخلربة التقتضي وجود مشارطة أو شرط رضائي بعنكس التحنكیم اال-
الذي یفرتض وجود مشارطة أو شرط التحنكیم أي أن اخلربة تقتضي ممارستها وجود نزاع 
بعنكس التحنكیم الذي قد یقتضي وجود نزاع قائم )مشارطة( أو نزاع يتمل وقوعه يف 

 املستقبل )شرط(.

أن االلتزام بعمل اخلبري یقتضي حنكم من احملنكمة وإذا كان االتفاق تعیني خبري -
مشارطة حتنكیم وال يتاج إىل وكالة خاصة وال أهلیة التصرف أما قرار احملنكم فیجوز  فال یعترب

حجیة األمر املقضي فیه ویستنفد مبجرد صدوره والیة احملنكم ویصدر أمر بتنفیذه دون حاجة 
 إىل حنكم من القضاء.

                                                 
 .68مناين فراح، نفس املرجع، ص -1
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 الجيوز الطعن يف قرار اخلبري مباشرة بعنكس قرار احملنكم الذي قد جيوز الطعن فیه.-

أن اخلبري ملزم بتطبیق قواعد اإلثبات على عملیة اخلربة أما احملنكم فینكون ملزما -
بالقانون املوضوعي واإلثبات )حتنكیم بالقضاء( وقد ال یلزم بتطبیق القانون )كالتحنكیم 

 بالصلح(.

أن التحنكیم یتمیز عن تعیني خبري مفوض بتحدید عنصر يف العقد )اتفاق -
الغري لتحدید مثن الشيء البیع( وذلك ألن هذا املفوض األطراف على تفویض شخص من 

اليل نزاعا وال یصدر حنكما وإمنا يد عنصرا يف العقد وخیضع عمله للنظام القانوين ولیس 
 إىل نظام التحنكیم.

إن العربة يف تفویض شخص للقیام مبهمة التحنكیم أو اخلربة لیس بالتسمیة اليت 
العربة بطبیعة املهمة املناطة به لذلك فاتفاق املؤمن یطلقها ذوي الشأن على الشخص وإمنا 

مع شركة التأمني يف بولیصة التأمني على اختیار شخص لتقدیر التعویض يف حالة حدوث 
اخلطر املؤمن علیه مع التزامهما هبذا التقدیر جيعل اعتبار هذا الشخص حمنكما ولیس خبريا 

 مفوضا.

 الفرع الثالث: التحكيم والصلح والتوفيق

عقد من القانون املدين: بأنه" 459لقد عَرف املشرع اجلزائري الصلح يف املادة 
ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمَل، وذلك بأن يتنازل كل طرف 

 ".منهما على وجه التبادل عن حقه

د قانون اإلجراءات املدنیة اجلدی 990وبالرجوع إىل مصطلح الصلح املبني باملادة 
ومصطلحي التوفیق والوساطة اختلف   La Conciliationباللغة الفرنسیة یفید التوفیق 
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ولنكن كمصطلح له مفهوم واحد إذ قبل  1بشأهنما كثري من الفقهاء خبصوص الغایة،
وبعد السبعینات   La Conciliationالسبعینات كان املصطلح املعروف هو التوفیق 

صلحا أم توفیقا یتم إما تلقائیا  990ء باملادة .وإن ماجاMédiationمصطلح الوساطة 
أو بسعي من اخلصوم أو بسعي من القاضي يف مجیع مراحل اخلصومة ویثبت هذا التصاحل أو 

ویودع بأمانة كتابة الضبط  –التوفیق يف حمضر یوقع علیه اخلصوم القاضي أمني الضبط 
 2(.991،992،993لیصبح سندا تنفیذیا ) املواد 

هذه النصوص أن الصلح مينكن أن یبدأ اتفاقیا ولنكن ینتهي دائما إذ یفهم من 
لینكون اتفاقا قضائیا من خالل تثبیته من طرف القضاء كما انه ال یستشف أن هذا التصاحل 

( خاص أو مؤسسايت عدا التأكید أن تثبیت  Conciliationیوكل جلهة أخرى )موفق 
 التصاحل موكل لقاضي الدولة

احللول البدیلة الرضائیة لفض النزاعات والذي مينكن من  والتوفیق فهو یعد من
تفادي اللجوء إىل القضاء التقلیدي فتختار أطراف النزاع اعتماد مساعدة طرف أجنيب 
مستقل ونزیه ویتمتع باخلربة والنكفاءة لیتوىل متابعة حوارها وتسیريه ویشجع على إجياد احلل، 

ح على أطراف النزاع احللول املالئمة واليت فیتأمل من عناصر اخلالف بصفة حمایدة ویقرت 
تتوافق مع مصاحلها دون أن تنكون له إمنكانیة اإللزام بذلك احلل، فنجاح املساعي لتوفیقه 

 هي رهینة إرادي الفرقاء ورضائهم.

                                                 
 السالف الذكر. 09-08من القانون رقم  990املادة  -1

تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما اجلدید: " واإلداریةاملدنیة  اإلجراءاتقانون  من 991 دةااملتنص  -2
 ".نصوص خاصة في القانون تقرر خَلف ذلكلم توجد ا القاضي مناسبين،م

يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط "أنه:من نفس القانون تنص على  992املادة أما 
 ."ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية

 ".الضبط ةاعه بأمانال يعد محضر الصلح سند تنفيذيا بمجرد إيدمن نفس القانون تنص على انه:"  993كما أن املادة 
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یقصد به يف االصطالح القانوين، اتفاق أطراف عالقة قانونیة والتحنكیم: 
تم الفصل يف املنازعات اليت ثارت بینهم بالفعل، معینة، عقدیة أو غري عقدیة، على أن ی

 1أو اليت يتمل أن تثور عن طریق اشخاص یتم اختیارهم كمحنكمني.

 

 المبحث الثاني: االتفاق على التحكيم في منازعات الصفقات العمومية 

التفاق بشأنه بني أطراف العقد إن أول خطوة يف عملیة التحنكیم هي حصول ا
لیه عند إبرام العقد األصلي وقبل نشوء أي نزاع أو خالف بني لك من خالل النص عوذ

ویهدفان من خالله إىل عرض نزاعاهتم اليت تنشأ يف املستقبل  –شرط التحنكیم  –املتعاقدین 
 .بة تنفیذ هذا العقد على التحنكیممبناس

 المطلب األول: شرط التحكيم وكيفية إدراجه في الصفقة العمومية

وز لألطراف عند إبرام الصفقة العمومیة االتفاق على اللجوء سبق وان ذكرنا أنه جي
لك من خالل تضمینها وذ ،تنشأ مستقبال مبناسبة تنفیذهاإىل التحنكیم حلل النزعات اليت قد 

شرط التحنكیم وحىت تتجلى لنا ماهیة هذا الشرط ومدي التزاماألطراف باخلضوع له فإننا 
األول لدراسة تعریف شرط التحنكیم والفرع سوف نقسم هذا املطلب إلىفرعني فروع ختص 

 .شرط التحنكیم يف الصفقة العمومیةالثاين فنخصصه لدراسة كیفیة إدراج 

 (La clause compromissoireالفرع األول:تعريف شرط التحكيم )

                                                 

 ،ص..1981أبو زید رضوان، األسس العامة يف التحنكیم التجاري الدويل، دار الفنكر العريب،  - 1
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ما یلي لى من قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریة اجلزائري ع 1007تنص املادة 
الذي يلتزم بموجبه األطراف في عقد متصل بحقوق  شرط التحكيم هو االتفاق"

". كما تنص  متاحة، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على تحكيم داخلي
 ."اتفاقية التحكيم تسري على النزاعات المستقبليةعلى أن"  1040املادة 

تبني من التعریفني أن شرط التحنكیم هو اتفاق منكتوب بني طرفني يف عقد ی
عهدان مبقتضاه أن خیضعوا للتحنكیم املنازعات اليت يتمل أن تنشأ عن العقد. یرد شرط یت

التحنكیم على أي نزاع قد يدث بني األطراف يف املستقبل مبناسبة تفسري العقد الذي 
یرد شرط التحنكیم عادة يف العقد األصلي املربم و  ،تضمنه، أو تنفیذه. فال یرد على نزاع معني

د من بنود العقد وقد ینكون منفصال حبیث یرد يف عقد الحق ینكون مربم بني أطرافه كبن
 1.وننكون ها بصدد اتفاق التحنكیم بینهما،

 : كيفية إدراج شرط التحكيم في الصفقة العمومية يالفرع الثان

مما ال شك فیه أن االتفاق على التحنكیم وكیفیة إدراج شرط التحنكیم يف الصفقات 
لك انه باعتبار الصفقات العمومیة عقودا إداریة من العقود ذ ع خاص ميیزه عن غريهله وض

ترتكز أساسا على األموال العامة فإنه من الطبیعي أن یتدخل املشروع ویضبطها بقواعد 
 ،ابتداء من مرحلة اإلبرامإىل غایة املصادقة علیها من جانب اهلیئة املختصة ،وإجراءات خاصة

أیا كانت املرحلة اليت ،ه اإلجراءات فساد الصفقةرتب القانون على عدم احرتام هذبل وی
 .وصلت إلیها

                                                 
، 35نبیهة بومعزة، الطبیعة القانونیة التفاقیة التحنكیم يف القانون اجلزائري، جملة التواصل يف االقتصاد واإلدارة والقانون، عدد  -1

 .2013تمربجامعة باجي خمتار عنابة، سب
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عقود "الصفقة بأهنا  247-15من املرسوم الرئاسي رقم  لثانیةوتعرف املادة ا
وفق بمقابل مع متعاملين اقتصاديين مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم 

حة المتعاقدة في ، لتلبية حاجات المصلالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم
 1."ساتألشاال واللوازم والخدمات والدرامجاال

لك أنه جيب على األطراف بدایة حتریر عقد الصفقة كتابة باعتبارها ركنا ویعين ذ
فها بطالن أو فساد وهنا وسیلة إلثبات یرتتب على ختلولیس ك ،النعقادالصفقة العمومیة

 .ريةاملتعاقد بصفة واحة وص الصفقة مع حتدید اجلهات

لك حتدید نوع الصفقة حتدیدا دقیقا فضال عن جانب ذ بل ویستلزم املشروع إىل
من املرسوم الرئاسي السابق اإلشارةإلیه  29ك ما نصت علیه املادة لوذ تبیان كیفیة إبرامها

 :العملیات اآلتیةأوأكثر ىحدإواليت جاء فیها تشمل الصفقات العمومیة 

 ،اجناز األشغال -
 ،ازماقتناء اللو  -
 ،اجناز الدراسات -
 .تقدمي اخلدمات -

من  32هذا باإلضافةإىل عقود الربامج وصفقات الطلبات اليت نصت علیها املادة 
يمكن المصلحة المتعاقدة أنتلجأ أيضا حسب الحالة إلىإبرام "املرسوم واليت جاء فیها 

 ."هبجزئية طبقا للتنظيم المعمول  عقود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو

                                                 

املرفق العام،  اتتفویضیتعلق بقانون الصفقات العمومیة و ، 2015-09-16خ يف ؤر امل ،247-15املرسوم الرئاسي رقم  -1
 .2015-09-20الصادرة يف  50ج.ر.ج.ج: عدد 
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 –أما عن كیفیة إبرام الصفقات العمومیة فإهنا يف اجلزائر تتم وفق أسلوبني 
حتت  –ویستلزم القانون على األطراف املتعاقدة  –أسلوب الرتاضي و  طلب العروضأسلوب

 39، وهذا ما نصت علیه املادة الصفقة حتدید األسلوب الذي یتم به إبرام –طائلة اإلبطال 
 247.1-15قم من املرسوم الرئاسي ر 

 : طلب العروضأسلوب  – 1
من املرسوم الرئاسي سالف الذكر یتضح إن اجراء  29بالرجوع اىل نص املادة و 

من املرسوم بأنه  40وتعرفه املادة  ،هو األصل يف إبرام الصفقات العمومیةطلب العروض 
إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص "

ون مفاوضة، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا االقتصادية، دالصفقة 
 ".استنادا الى معايير اختيار موضوعية، تعد قبل إطَلق االجراء

عدة أشنكال  جراء طلب العروض الذي مينكن ان ینكون وطنیا او دولیا،خذ ایتو 
دنیا، وطلب  ، وطلب العروض املفتوح مع اشرتاط قدراتاملفتوحة طلب العروضتتمثل يف 

 2العروض احملدود، واملسابقة.
حتضري  ومتر الصفقات العمومیة اليت تربم وفق هذا األسلوب بعدة مراحل تبدأ من

اىل حتضري دفرت الشروط مبا يف ذلك التأشري علیه من 3الصفقة عن طریق حتدید احلاجات،
فتح مرحلة ،فوضمث مرحلة إیداع العر  طلب العروض،اإلعالن عن طرف جلنة الصفقات، اىل 

لتأيت املرحلة األخرية  ،وبعد ذلك مرحلة إرساء الصفقة على أحد العارضني ،فحص العروضو 
وهي مرحلة املصادقة على الصفقة وإمتام اإلجراءات الشنكلیة إلبرامها وهي املرحلة اليت یدرج 

 .فیها شرط التحنكیم

                                                 
1

 ".تربم الصفقات العمومیة وفقا إلجراء طلب العروض الذي یشنكل القاعدة، أو وفق اجراء الرتاضي" -

 السالف الذكر. 247-15من املرسوم الرئاسي  42املادة  -2

 ، السالف الذكر.247-15من املرسوم الرئاسي رقم  27املادة  -3
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الطالع على إرادة حیث یتم فیها ا ،فهذه املرحلة إذا هي مرحلة قانونیة جد هامة
 ،الطرفني واليت تتجسد الحقا يف االتفاق على بنود الصفقة باعتبارها عقدا كبقیة العقود
 ،تتضمن مجلة من املواد تتعلق بنكل جوانب الصفقة املالیة والتقنیة والتعاقدیة والتسمیة

 وغريها.
 قد تنشأ بني املادة اليت تتعلق بتسویة اخلالفات اليت ،ومن ضمن هذه املواد أو البنود

 ،وهنا یتفق الطرفان على حل خالفاهتم املستقبلیة باللجوءإىل التحنكیم ،الطرفني أو املتعاقدین
تسوى  االيت:كأن تصاغ هذه املادة على النحو   ،ك من خالل وضع شرط التحنكیملوذ

اخلالفات اليت تطرأ حول تفسري كیفیة تنفیذ هذه الصفقة املستقبلیة ودیا بني الطرفني 
 من املرسومالفقرة األوىل 153وذلك يف إطاراإلجراءات القانونیة السیما املادة  ،تعاقدینامل

یتم الفصل يف النزاع  هنائیة،ويف حالة عدم التواصل إىل تسویة ودیة  ،247-15الرئاسي 
 عن طریق التحنكیم بعد الطعن أمام اجلنة الوطنیة للصفقات العمومیة.

أي  ،م ال ینكون إال يف هذه املرحلة بالذاتما خنلص إلیهأن وضع شرط التحنكی
ن كان جمرد التوقیع علیها ال إو  ،عند حتریر بنود الصفقة والتوقیع علیها من طرف املتعاقدین

يف املرسوم ك موافقة اجلهات احملددة لوإمنا یستلزم املشرع إضافةإىل ذ،جةآلثارهانتجيعلها م
 1يف:واليت تتمثل  الرئاسي السالف الذكر

 یر فیما خیص صفقات الدولة الوز  -
 الوايل فیما خیص صفقات الوالیة  -
 رئیس اجمللس الشعيب البلدي فیما خیص صفقات البلدیة  -
 املدیر العام أو املدیر فیما خیص املؤسسة العمومیة ذات الطابع اإلداري -

                                                 
 ، السالف الذكر.247-15من املرسوم الرئاسي  4املادة  -1
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ك فإن املوافقة على الصفقة مبا فیها املوافقة على ما تتضمنه من الشروط لوعلى ذ
 .التحنكیم ال ینكون ناجزا ونافذا إال بعد موافقة هذه اهلیئات كل حسب اختصاصه

 :أسلوب التراضي – 2
السابق  الرئاسي من املرسوم 29نص املادة وجب لقد اعترب املشرع صراحة مب

هو القاعدة أو األساس يف إبرام الصفقات العمومیة واستثناء  طلب العروضاإلشارةإلیهأنأسلوب
ص فیه اإلدارة من القیود والشنكلیات لختت إلىأسلوب الرتاضي بشنكلیه،أینمينكن اللجوء 

إذأناملصلحة املتعاقدة طلب العروض، واإلجراءات احملددة واملنصوص علیها فیما خیص أسلوب
كوهنا مرتبطة بإجراءات قانونیة تستوجب مراعاهتاوإال   ا،تنكون مقیدة يف اختیار املتعاقد معه

ونظر لنكون أسلوب املناقصة یتطلب  ،طالبة بالبطالنامل ترتب عنها لنكل ذي مصلحة
وغريها تستوجب أن تتم  ،إجراءامتعقدة وطویلة فإنه قد تظهر حاجاتاستعجالیة أو ملحة

 مواجهة هذه األوضاع االستثنائیة باللجوءإىل هذا األسلوب بغیة تلبیتها.
تخصيص  بأنه إجراء"حیثأسلوب الرتاضي وقد عرف قانون الصفقات العمومیة 

فسة، ويمكن أن يكتسي صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنا
ويأخذ التراضي إحدى الصورتين صورة التراضي البسيط أو صورة  التراضي البسيط

 1."التراضي بعد االستشارة
واألصألناإلدارة املتعاقدة يف حاالت الرتاضي ال تلزم بأتباع إجراء معني مثلما هو 

 ،اليت یستدعي فیها املشروع مجلة من املراحل كما سبق بیانه لطلب العروضال بالنسبة احل
أن  2الرئاسي من نفس املرسوم 60فقط على اإلدارة وطبقا للمادة  عإمنا یستلزم املشر 

فإذا توفرت إحدى احلاالت املذكورة يف  ،ختیارها عند كل رقابة متارسها اجلهات املعینةعلالت

                                                 
 السالف الذكر. 247-15من املرسوم الرئاسي رقم  40املادة  -1

اليت تنص على " جيب على املصلحة املتعاقدة ان تعلل اختیارها عند كل السالف الذكر و  247-15من املرسوم  60املادة  -2
 رقابة متارسها أي سلطة خمتصة" .
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-15 رقم من املرسوم الرئاسي51و 50، ومهااملادتني اسي حمل الدراسةاملرسوم الرئ
 اللتني حتددان شروط اللجوء اىل أسلوب الرتاضي، سواء البسیط او بعد االستشارة.247

لعل هذا األسلوب أي أسلوب إبرام الصفقات العمومیة عن طریق الرتاضي ميثل و 
تتحرر اإلدارة من مجلة  فیه ، حیثاجملال اخلصب إلدراج شرط التحنكیم وبنكل حریة

 .طلب العروضاإلجراءات الطویلة واملعقدة اليت تتطلبها عند إبرام الصفقة عن طریق 
 المطلب الثاني: استقَللية اتفاق التحكيم عن عقد الصفقة العمومية

لك أن لعمومیة مسألة غایة يف األمهیة ذإن استقاللیة اتفاق التحنكیم عن الصفقة ا
حتمي أي طرف من أطراف من االدعاءات اليت قد یقدمها الطرف الثاين  هذه االستقاللیة

واليت تنكون الغایة منها تعطیل تنفیذ الصفقة أو التنصل والرتاجع عن االتفاق املربم بشأن 
اللجوء إىل التحنكیم بدافع أن إجراءات الصفقة غري سلیمة مثال وخمالفة للقانون أو فیها أي 

صدره من اجل مواجهة كل هذه الصعوبات قرر املشروع يف عیب من العیوب مهما كان م
األحنكام املتعلقة بالتحنكیم الوارد يف قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریة مبدأ استقاللیة اتفاقیة 

 التحنكیم عن الصفق العمومیة وفق ما بینه يف الفرعني التالیني .
 األصلي  لفرع األول: مفهوم استقَللية اتفاقية التحكيم عن العقدا

سبق أن رأینا أن اللجوء إىل التحنكیم قد ینكون عن طریق شرط یدرج يف العقد 
وهو ما یسمي بشرط  ،الذي یربط طريف العالقة القانونیة اليت سینشأ عنها النزاع

أو عن طریق اتفاق مستقل عن العقد ، (La clause compromissoire)التحنكیم
وهو ما یطلق علیه  ،يت أثري بشأهنا النزاع املراد حسمهاألصلي الذي ميثل العالقة القانونیة ال

 .- 1مشارطة التحنكیم–باتفاق التحنكیم 

                                                 
 .26، ص املرجع السابق ،فایز نعیم رضوان -1
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ویقصد مببدأ استقالل شرط التحنكیم هو انفصال هذا الشرط عن العقد األصلي الذي ورد  
فیه، او ارتبط فیه، حبیث ینظر دائما يف تقدیر صحة شرط التحنكیم اىل أمهیة ماهیته، أي من حیث 

 1ده هو ال من حیث وجود العقد.وجو 
ویعرف مبدأ استقاللیة شرط التحنكیم: بأنه قابلیة هذا الشرط عن العقد األصلي الذي 
یتضمنه واستقالله عن ذلك العقد األصلي الذي یتضمنه واستقالله عن ذلك العقد مبا یعين أن مصري 

مبا یعرتي العقد من بطالن أو  شرط التحنكیم ال یرتبط مبصري العقد األصلي؛ فال شأن لشرط التحنكیم
فسخ؛ فیظل شرط التحنكیم قائما منتجا ألثاره يف حسم املنازعات اليت قد تنشأ بینهم، واليت تتعلق 

 2بصحة العقد أو فسخه، أو اهنائه.
فاتفاق األطراف على اللجوء إىل التحنكیم یأيت دائما مبناسبة عقد بني طريف العالقة القانونیة 

ما یعين انه مثة ارتباط بني اتفاق التحنكیم  ،بشأهنا النزاع املراد حسمه بواسطة التحنكیم اليت ثار أو سیثور
وهنا یثور التساؤل عن مصري شرط التحنكیم الذي  ،والعقد األصلي الذي یربط طريف العالقة القانونیة

فاق فهل ات ،إذا ما تعرض هذا األخري إىل سبب أدى إىل بطالنه أو فسخه ،تضمنه العقد األصلي
فیظل صحیحا ونافذا  ،أو یعترب مستقال عن العقد األصليما، التحنكیم یتبع العقد األصلي وجودا وعد

 حىت ولو أبطل العقد األصلي أو مت فسخه؟
فأنه یزول بنكل ما  ،املتصور منطقیا أن العقد إذا تعرض ألحد هذه العوارضف

ضاء وفقه التحنكیم خاصة ولنكن تطور ق ،وبالتايل ینتهي شرط التحنكیم بالتبعیة ،تضمنه
إذ كرس مبدأ استقاللیة شرط التحنكیم عن العقد  ،كلالتحنكیم الدويل انتهي إىل عنكس ذ

حیث  ،فال یؤدي بطالن أو فسخ أو إهناء العقد إىل التأثري على شرط التحنكیم ،األصلي
 .3صحة اخلاصة بهالیظل هذا األخري صحیحا طاملا استنكمل شروط 

ما یؤدي  ،قانون الداخلي نظریة استقاللیة شرط التحنكیميف ال عومل یتبىن املشر 
الطرفني بصحة العقد تشل اختصاص احملنكمني ویعود االختصاص  إن منازعةإحدىبالقول 
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فإذا قضي بصحة العقد عادة احلیاة إىل الشرط التحنكیمي واىل  ،إىل اجلهات القضائیة للدولة
 ختص بنظر النزاع التعاقدي.ك فإن القضاء هو امللأما إذا قضي بغري ذ ،التحنكیم

ال "ه أن على واإلداریةقانون اإلجراءات املدنیة  أما يف التحنكیم الدويل فقد نص
، 1"كن االحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم بسبب عدم صحة العقد األصليمي

فینكون بالتايل القانون اجلدید قد سار على خطى القانون القدمي الذي مل یتبني نظریة 
شرط التحنكیم يف التحنكیم الداخلي وتبناها يف التحنكیم الدويل بشنكل واضح  استقالل
 وصریح.

 آثار استقَللية اتفاق التحكيم عن الصفقة العمومية الثاني:الفرع 
عقد الصفة  –یرتتب على مبدأ استقاللیة اتفاق التحنكیم عن العقد األصلي 

 :النتائج اآلتیة –العمومیة 
أو بطالن اتفاق التحنكیم ال –الصفقة  –د األصلي : أن بطالن كل من العقأوال

كمخالفتها   ،فإذا أبطلت الصفقة أو مت فسخها لسبب ما ،یؤثر على صحة أو بطالن اآلخر
أو لعدم  ،أو كان موضوع الصفقة خمالفا للنظام العام ،إلجراء جوهري من إجراءات إبرامها

السري يف إجراءات التحنكیم فإن شرط التحنكیم یظل صحیحا ومن مث مينكن  ،جدوى الصفقة
وعلیه مينكن  ،ولیس من قبل احملنكمة ،ومن قبل احملنكم ،وحسم النزاع حول مدي صحتها

 .القول أن هذا املبدأ یؤدي إىل حتقیق فعالیة وتدعیم اتفاق التحنكیم
ن مبدأ استقالل اتفاق التحنكیم یعطي للمحنكم سلطة النظر يف :إث      اني     ا

أي حتویل احملنكم  ،وهو ما یعرف مببدأ االختصاص باالختصاص ،اختصاصه بنظر النزاع
ك الدفوع املبنیة على عدم وجود لسلطة الفصل يف الدفوع املتعلقة بعدم اختصاصه مبا يف ذ

 .وسقوطهاتفاق التحنكیم أو بطالهنا 
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 النظام اإلجرائي للتحكيم في منازعات الصفقات العمومية الفصل الثاني:
أو عند نشوئه وإبرام اتفاق التحنكیم وحتدید كل  ،بعد إبرام شرط التحنكیم ونشوء النزاع

وما  ،الصفقات العمومیةزاعات الناشئة عن إبرام أو تنفیذ املسائل اخلاصة بعملیة التحنكیم يف الن
هذا االتفاق وتنفیذا له یتم مباشرة إجراءات التحنكیم، سواء أكان  یرتتب عنها، فإنه وبناءعلى

مع االتفاق على تطبیق  ،كان جيري يف اجلزائر أو خارجهاأأم دولیا وسواء  ،التحنكیم داخلیا
القانون اجلزائري، وسواء تعلق األمر بالصفقات مع املؤسسات واهلیئات ذات الطابع اإلداري أو يف 

عندما  عن نشاط املؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي واالقتصاديخیص الصفقات الناجتة 
، فالتحنكیم إذا یبدأ مثله مثل الدعوى القضائیة بإجراءات تنكون عملیاهتا ممولة من طرف الدولة

تنعقد هبا اخلصومة التحنكیمیة )املبحث األول( وتستمر إىل غایة إصدار حنكم فیها )املبحث 
 الثاين(.

 راءات التحكيم في منازعات الصفقات العموميةالمبحث األول: إج
يف أداء  الطرق السدیداعتبار أن التحنكیم هو على نظم القانون اخلصومة التحنكیمیة 

شأنه شأن قضاء الدولة، ذلك أن اخلصومة التحنكیمیة تبدأ بإجراءات حمددة باتفاق  ،العدالة
قتضى الئحة حتنكیم إحدى املراكز أو مب ،األطرافأو مبوجب قانون معني یتفق علیه طرفا النزاع

طلب حمنكمة التحنكیم، ويف ممثلها مثل اخلصومة القضائیة، وسنتناول يف مطلب أول  ،التحنكیمیة
 . ثاين خلصومة التحنكیم

 المطلب األول: محكمة التحكيم
تنازعة األطراف بني الناشئ باخلالف الناظرة احملنكمة هي1التحنكیم حمنكمة

 
 عدد وینكون امل

شرع ىوقد أعطالوتر، األصل ثالثة أو" اافرد أفراده
 
حنكم عن الصادر احلنكم امل

 
 األمر ینح جة امل

 من طریق أي والتقبل م ربمة أهنا أي السلطةالقضائیةـ الصادرعن م عاملةاحلنكم فعامله به املقضي
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، فنكیف یتم إذن عینها التحنكیم حمنكمة أما التحنكیم حنكم ب طالنة دعو  وت نظرالطعن، طرق
احملنكمة )الفرع األول( وماذا جيب أن تتوفر يف احملنكم من مؤهالت وشروط)الفرع تشنكیل هذه 

 الثاين(.
 الفرع األول:طرق تشكيل هيئة التحكيم

یتم يف العادة معاجلة طرق تشنكیل هیئة التحنكیم عن طریق دراسة تشنكیل هذه اهلیئة 
 . طریق اخلصوممباشرة بواسطة اخلصوم، مث دراسة كیفیة هذا التشنكیل عندما یتم عن غري

 تشكيل محكمة التحكيم وفق لقانون اإلجراءات المدنية وإلدارية أوال:
بالنسبة لتشنكیل حمنكمة التحنكیم يف التحنكیم الداخلي عنه يف التحنكیم  رخیتلف األم

 الدويل وذلك على النحو التايل:
  Arbitrage interne:بالنسبة للتحكيم الداخلي-1

ط واتفاق التحنكیم، وبني تعیني احملنكمني، إذ نص قانون لقد ربط املشرع بني صحة الشر 
يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطَلن، اإلجراءات املدنیة واإلداریة على أنه" 

. وهو ذات احلنكم الذي جاءت به 1"تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفية تعيينهم
حنكیم يف فقرهتا الثانیة حیث جاء فیها " من نفس القانون فیما خیص مشارطة الت 1012املادة 

يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم تحت طائلة البطَلن موضوع النزاع وأسماء المحكمين أو  
 ".كيفية تعيينهم

إن تعیني احملنكم أو احملنكمني لیس باألمر اهلني، ذلك أن أحد املتخاصمني السیما 
أو قد یرجع السبب إىل عملیة تنفیذ  املدعى علیه قد یعمد إىل املماطلة يف تعیني احملنكمني

إجراءات التعیني بسبب سوء حتدید اإلجراءات أو صعوبة تطبیق اإلجراءات املتفق علیها، ففي كل 
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هذه احلاالت وغريها فتح املشرع اجلزائري اجملال لفض مثل هذا اإلشنكال أمام األطراف بأن 
 تعیني.األمر إىل رئیس احملنكمة املختصة للفصل يف أمر الایرفعو 

 rbitrage internationalAبالنسبة للتحكيم الدولي:-2
على خالف التحنكیم الداخلي، مل یستوجب املشرع أو مل یربط بني تعیني احملنكمني وبني 
صحة شرط أو مشارطة التحنكیم، وإمنا عزز وبشنكل مطلق من إرادة األطراف املتعاقدة، فهم من 

يمكن صت قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریة على أنه"یقومون بتعیني احملنكم أو احملنكمني، حیث ن
لألطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيمي تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد 

 .1"شروط تعيينهم وشروط عزلهم واستبدالهم 
فوفقا هلذا النص یبقى لألطراف حریة االتفاق سواء يف شرط التحنكیم أو يف املشارطة 

نكم أو احملنكمني، وسواء بوضع نظام إجرائي اتفاقي للتعیني أو أن یتفقوا على اختیار بتعیني احمل
قانون إجرائي یتضمن كیفیة إجراءات تعیني احملنكمني وبدون صعوبات أو االتفاق على تطبیق 
قواعد قانونیة معینة، كما لو یتفق األطراف على تطبیق قواعد القانون النموذجي لألمم املتحدة، 

تفق األطراف مباشرة على اختیار أحد األنظمة التحنكیمیة كنظام غرفة التجارة الدولیة أو قد ی
 للمصاحلة والتحنكیم واألخذ بالقواعد اليت جاءت يف نظامها لتعیني احملنكم أو احملنكمني.

 2ثانيا: قيام الخصوم باختيار هيئة التحكيم
یم سواء كانت منكونة من قیام اخلصوم الذین اتفقوا على التحنكیم باختیار هیئة التحنك

حمنكم منفرد أو حمنكمني متعددین یعترب هو األصل يف هذا النطاقألنه یستجیب إىل اهلدف الذي 
یرجوه هؤالء اخلصوم من عرض نزاعهم على هیئة التحنكیم. ویالحظ أن هیئة التحنكیم هي هیئة 

ذلك ختتلف عن وهي ب ،خاصة یتم اختیارها للفصل يف نزاع معني وتنتهي مهمتها هبذا الفصل
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قضاء الدولة كما هو معروف. ویسیطر على اختیار احملنكمني بواسطة اخلصوم مبدأ عام هو أن 
ذلك هو حق أو رخصة هلم تقوم على الثقة الواجب توافرها يف هذا الصدد وضرورة التشنكیل 

 السریع هلذه اهلیئة.
وم هذا االختیار من قبل األطراف مباشرة،ویق (Les arbitres) ویتم اختیار احملنكمني

على أساس النزاهة والثقة وعدم إفشاء األسرار وهذه اعتبارات الیستطیع تقدیرها إال أصحاب 
الشأن أنفسهم ومن هنا كان حقهم ثابت يف اختیار هیئة التحنكیم. واخلصوم غري ملزمني بأن یتم 

اتفاق التحنكیم الیؤدي االختیار يف اتفاق التحنكیم هلیئة التحنكیم وبالتايل فعدم تعیني احملنكم يف 
، وعدم صحته. كما أن لألطراف حریة حتدید كیفیة االختیار ووقته. وقد أجازت املادة 1إىل بطالنه

الفقرة الثانیة من قانون املرافعات الفرنسي اجلدید للخصوم تعیني احملنكمني بأمسائهم أو  448
 ت املشاركة باطلة.االكتفاء ببیان الطریقة اليت على أساسها یتم تعیینهم وإذا كان

 .  ال ثا: تشكيل هيئة التحكيم عن غير طريق الخصومث
قد ال یتم اختیار هیئة التحنكیم مباشرة عن طریق اتفاق أطراف التحنكیم ألي سبب من 
األسباب ويف هذه احلالة یتصور أن یتم اختیار هیئة التحنكیم أما عن طریق تدخل قضائي أو قیام 

 .ونستعرض فیما یلي حالتني أساسیتني مها:2ذلكشخص آخر غري حماكم الدولة ب
 تدخل قضاء الدولة في اختيار هيئة التحكيم: الحالة األولى

قد یصادف تشنكیل هیئة التحنكیم باتفاق األطراف مشاكل متعددة حتول دون قیام هذا 
 :يالتشنكیل وتتمثل فیما یل

ف اتفاق هیئة التحنكیم مشنكلة من حمنكم واحد حسب االتفاق وختل تإذا كان-1
األطراف على شخصه أوعلى آلیة اختیاره، فإنه یوجد مربر للجوء إىل قضاء الدولة حل هذا 

التحنكیم ینكون عددها  ةاإلشنكال. ویالحظ أنه يف حالة عدم اتفاق األطراف على احملنكم فإن هیئ
                                                 

 .86إمساعیل عمر، املرجع السابق، صد. نبیل  -1
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م. وهذا ثالثة حبنكم القانون. ويف هذه احلالة یتم التقدم إىل احملنكمة املختصة بطلب تعیني احملنك
الطلب الینكون مقبوال إذا كان االتفاق على التحنكیم یأخذ شنكل الشرط التحنكیمي إال بعد قیام 

 النزاع،أما يف حالة مشارطة التحنكیم فإهنا التنشأ إال بعد قیام النزاع.
إذا كانت هیئة التحنكیم مشنكلة من ثالثة حمنكمني، فلنكل طرف اختیار حمنكمه -2

یتفقا على اختیار احملنكم الثالث وهو احملنكم املرجح.أما إذا كانت  اخلاص، واحملنكمان املختاران
هیئة التحنكیم مشنكلة من أكثر من ثالثة بشرط أن ینكون العدد وتریا مثال ذلك مخسة، سبعة، 
تسعة.فینكون لنكل طرف اختیار نصف العدد باعتباره عدد زوجیا أي باعتباره أربعة، ستة، مثانیة 

ني املختارین یقومون باختیار احملنكم املرجح. ويف حالة تعدد احملنكمني على التوايل مثال، واحملنكم
فإذا مل یعني أحد األطراف حمنكمة أو حمنكمیه إذا كان العدد أكثر من ثالثة، فیجوز للطرف اآلخر 
أن یطلب منه التعیني، فإذا فات میعاد ثالثني یوما على تسلمه الطلب دون تعیني، كان للطرف 

 احملنكمة املختصة للتعیني.اآلخر اللجوء إىل 
إذا فرض واتفق األطراف على إجراءات معینة نتبع يف اختیار هیئة التحنكیم سواء  -3

كانت مشنكلة من واحد أو أكثر، ومل یقم الطرف امللزم باختاذ هذه اإلجراءات فإنه جيوز للطرف 
ت الالزمة هلذا اآلخر اللجوء إىل احملنكمة املختصة لتشنكیل هیئة التحنكیم أو اختاذ اإلجراءا

 التشنكیل، مامل یتفق األطراف على غري ذلك.
 الحالة الثانية: تشكيل هيئة التحكيم عند اللجوء إلى مركز تحكيم.

قد یفضل أطراف االتفاق على التحنكیم الفصل يف منازعاهتم، وبالذات منازعات 
ا تشمله من لوائح التجارة الدولیة اخلاصة بواسطة اللجوء إىل هیئات أو مراكز حتنكیم دائمة مب

وینكون هبا قوائم بأمساء احملنكمني ینبغي 1داخلیة حتدد كیفیة اختیار احملنكمني يف اغلب األحیان.
االختیار منها.وهذه القوائم اليت توجد باللوائح الداخلیة هلذه املراكز تصبح ملزمة لألطراف وتأخذ 

                                                 
 .118، ص199دار النهضة العربیة،القاهرة،  ،منظمة التجارة الدولیة والتمویل الدويل، حممود مسري الشرقاوي -1
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س فقط خبصوص تعیني احملنكمني، حنكم أحد بنود االتفاق على التحنكیم املربم بینهم، وتنطبق لی
 وإمنا لتحنكم كافة إجراءات التحنكیم. 

 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في المحكم
الجيوز أن ینكون احملنكم قاصرا أو حمجورا علیه أو حمروما من حقوقه املدنیة بسبب احلنكم 

اعتباره، كما أنه  علیه يف جنایة أو جنحة خملة بالشرف أو بسبب شهر إفالسه مامل یرد إلیه
الیشرتط أن ینكون احملنكم من جنس أو جنسیة معینة إال أذا اتفق طرفا التحنكیم أو نص القانون 
على غري ذلك،وینكون قبول احملنكم القیام مبهمته كتابة وجيب علیه أن یفصح عند قبوله عن أیة 

 1ظروف من شأهنا إثارة شنكوك استقالله أو حیدته.
 المحكم اليكون قاصرا:-01

یشرتط لصحة التحنكیم ما یشرتط لغري ذلك من التصرفات القانونیة، وعلیه فان احملنكم 
بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ومل يجر علیه ینكون كامل األهلیة  اشخصجيب أن ینكون 

 حقوقه املدنیة.ملباشرة 
 المحكم اليكون من المحجور عليهم:-02

األهلیة، كأن یصاب يف عقله جبنون أو  قد یصاب الشخص الطبیعي بعارض من عوارض
عته، أو یصاب يف تدبريه وتقدیره بسفه أو خالفه، فتذهب أهلیته كاملة يف األوىل، وتنقص يف 

 للشخص أن ینكون حمنكما. حالثانیة، فإذا صدر حنكم أو قرار باحلجر فال یص
 المحكم اليكون محروما من حقوقه المدنية:-03

یعترب مانعا من موانع األهلیة، فالشخص ینكون كامل حلرمان من احلقوق املدنیة، ا
األهلیة، لنكن مانعا مينع الشخص من إمنكانیة مباشرة التصرفات أو استعمال أهلیته، كأن ينكم 

أو یشهر إفالسه، وهبذا مينكن القول بأن احلرمان من احلقوق املدنیة ال يول بني  ،علیه يف جرمية
                                                 

الطنطاوي، التوفیق والتحنكیم وجلان فض املنازعات الغرف التجاریة ومراكز التوفیق والتحنكیم، منشأة املعارف، الطبعة األوىل، ممدوح  -1
 .54-53ص  ،2003اإلسنكندریة، 
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وبالنسبة للقانون .1نكم يف جنایة أو جنحة خملة بالشرفاحملنكم والتحنكیم إال لسببني مها: احل
اجلزائري فقد اشرتط أن ینكون احملنكم متمتعا باحلقوق املدنیة حیث نص قانون اإلجراءات املدنیة 

ال تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إال إذا كان متمتعا بحقوقه واإلداریة على أن "
 .2"المدنية

 حكيمالمطلب الثاني: الخصومة في الت
خصومة التحنكیم هي جمموعة من اإلجراءات املتتابعة یقوم هبا أطراف اخلصومة أو 
ممثلیهم، ویساعدهم يف ذلك هیئة التحنكیم وفقا لنظام یرمسه األطراف يف اتفاق التحنكیم، وقانون 

وقانون املرافعات،وتنتهي بصدور حنكم يف موضوعها، وقد تنتهي بغري حنكم يف  ،التحنكیم
مة التحنكیم أكثر مرونة من اخلصومة القضائیة، ألن هیئة التحنكیم هي اليت تنظم املوضوع، وخصو 

وهذا ما نصت علیه معظم التشریعات، فاحلنكم  ،من اتفاق اخلصومیاهدهذه اإلجراءات بنفسها أو 
 3.ال ما كان متعلقا بالنظام العامغري مقید بقواعد القانون اإلجرائي إ

 )الفرع األول(، یة نشوء اخلصومة يف التحنكیموسوف نتطرق يف هذا املطلب إىل كیف
 )الفرع الثاين(. وانتهاء اخلصومة يف التحنكیم

 
 الفرع األول: كيفية نشوء الخصومة في التحكيم 

على الرغم من أمهیة اإلجراء املفتتح للخصومة بالنسبة إىل اإلجراءات القضائیة وعلى 
 تعترب اخلصومة قائمة أمام احملنكمة، فان الرغم من ضرورة توافر الشنكل املقرر يف القانون حىت

على العنكس باختاذ أي إجراء سواء مبجرد حضور اخلصوم أنفسهم  أاخلصومة يف التحنكیم تنش
 أمام احملنكم أو بإعالن أیا كانت صورته حبضورهم ولو بالربید.

                                                 
 .55ص  ،ممدوح الطنطاوي، املرجع السابق -1
 السالف الذكر. 09-08من القانون  2الفقرة  114املادة  - 2
 .576، ص2008املدنیة واإلداریة، دار اهلدى، عني ملیلة، اجلزائر،  اإلجراءاتط يف شرح قانون نبیل صقر، الوسی -3
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ویستوي أن ینكون هذا اإلعالن من جانب أحد أطراف اخلصومة يف مواجهة الطرف 
من جانب أحد أفراد طرف من أطرافها يف مواجهة باقي اخلصوم، وال یلزم بطبیعة احلال اآلخر أو 

 1أن یوقع أحد احملامني على ورقة الدعوة إىل احلضور أمام احملنكم.
من قانون املرافعات املصري اجلدید على أن احملنكمني یصدرون  506وتنص املادة 

ص علیه يف هذا الباب )أي باب التحنكیم(، حنكمهم غري مقیدین بإجراءات املرافعات عدا ما ن
وذلك على تقدیر أن االلتجاء إىل التحنكیم قد قصد به يف األصل تفادي قواعد املرافعات ، وعلى 
اعتبار أن تقدیر احملنكم املعني من جانب اخلصوم أنفسهم هو معیار الصحة واحلق ، وهذا مع إلزام 

وهي ضمانات أساسیة للخصوم يف هذا الصدد  احملنكم بنكل القواعد املقررة يف باب التحنكیم،
 وهم قبلوا االتفاق على طرح النزاع إىل غري احملنكمة املختصة إال على أساس احرتام هذه القواعد.

كل من التحنكیم القضاء والتحنكیم بالصلح، بینما    صددویعمل بالنص املستحدث يف 
افعات إال إذا حصل اإلعفاء منها كان القانون السابق ال یعفي احملنكم من إتباع إجراءات املر 

 صراحة أو كان احملنكم مصاحلا.
هنفي التحنكیم العادي یطبق أمنه تنص على  834وكذا احلال يف القانون اللبناين فاملادة 

من قانون املرافعات  264وكذا احلال يف القانون التونسي)املادة  2،احملنكمون قواعد أصول احملاكمة
 التونسي(.

ب على احملنكمني نه جيأمن قانون املرافعات العراقي نص على  265 بینما نص املادة
اإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات إال إذا تضمن االتفاق على التحنكیم أو أي إتباع األوضاع و 

اتفاق ال حق علیه إعفاء احملنكمني منها صراحة أو وضع إجراءات معینة یسري علیها احملنكمون، 

                                                 
 .169رجع سابق، صاملمناين فراح،  -1
 یتضمن اصول احملنكمات املدنیة.1983-09-16صادر يف  90مرسوم اشرتاعي رقم   -2
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إذا كان احملنكمون مفوضني بالصلح فإهنم یعفون من التقید بإجراءات وإذا كان احملنكمون، و 
 1املرافعات وقواعد القانون إال ما تعلق منها بالنظام العام.

 لفرع الثاني: انتهاء الخصومة في التحكيم ا
لسبب  أو بسقوط اخلصومة من أحد الطرفني، تنتهي اخلصومة يف التحنكیم برتك اخلصومة

 ة.من األسباب القانونی
 .ترك الخصومة-1

أن ترك اخلصومة هو نزول املدعي عنها وعن إجرائها مع احتفاظه بأصل احلق املدعي به، 
، وإمنا نزوله ال مينع اخلصم خصومته أمام احملاكم كان له ذلك فإذا رغب املدعي يف النزول عن

 اآلخر من السري يف اإلجراءات.
ون باتفاق اخلصوم على ذلك صراحة تنتهي خصومة التحنكیم يف القانكما أن اخلصومة 

سواء كان هذا االتفاق يف صورة اتفاق جدید أم يف صوره إعالنات متبادلة على ید حمضر أو جمرد 
رة أخرى وهي التقدمي ،وقد یتم بصو رف رغبته يف إهناء خصومة التحنكیمیعلن فیها كل طخطابات 

 .الطرفني بطلبات يف مواجهة بعضهم البعض منإىل القضاء 
ك اخلصومة معناه نزول املدعى عن اخلصومة مع احتفاظه بأصل احلق الذي فرت 

یدعیه،وإذا كان األمر كذلك يف اخلصومة القضائیة فال یتصور ذلك يف خصومة التحنكیم،بل البد 
من رضا اخلصوم مجیعا يف خصومة التحنكیم ویرتتب على ذلك زوال اخلصومة وإلغاء مجیع 

على أن الرتك أو التنازل أو غري ذلك ال ميس أصل  ،من آثارها ،وكافة ما یرتتب علیاإلجراءات
ة التحنكیم فیمنكن للمدعي إن یرفع به دعوى إىل احملنكم 2احلق املتنازع علیه واحملدد يف اتفاق

 على حمنكم جدید وهنكذا.املختصمة او ینفق بشأنه صراحة 

                                                 
 .170-169، صالسابق املرجع مناين فراح،  -1

 .174سابق، ص لارجع املمناين فراح، 2-
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ة أو القضاء  احملنكمة للمختصوقد ینكون النزال عن خصومة التحنكیم بتقدمي طلب إىل
حد األطراف مع عدم التمسك بالدفع املقرر لعدم اختصاص احملنكمة لوجود اتفاق التحنكیم من أ

بالتايل مل یتمسك وهذا یعترب تنازال عن اتفاق التحنكیم ألن الطرف األخر مل یتعرض على ذلك و 
 حبقه يف الدفع.

 سقوط الخصومة:- 2
صومة القائمة أمامهم، وعلیهم ال ميلك احملنكمون سلطة النظر يف طلب إسقاط اخل

من القانون 505الفضل يف النزاع يف املوعد احملدد باتفاق اخلصوم أو حبنكم القانون عمال باملادة 
 1املیعاد مل تعد هلم سلطة ما.فإذا اقتضى هذا  ،املصري

جاز إسقاطها  وإذا فرض جدال أن وقف السري يف اخلصومة أمام احلنكم ملدة املسقطة هلا،
 .احملنكمة طبقا للقواعد العامة قدم إىلبطلب ی

واحملنكمة بنظر طلب إسقاط اخلصومة هي املختصة أصال بنظر النزاع،وغىن عن البیان انه 
أو عند  –أمام احملنكمة املختصة  –من اجلائز إسقاط اخلصومة عند استئناف حنكم احملنكمني 

 2الطعنفیه بطریق التماس إعادة النظر.
 ةكيم في منازعات الصفقات العموميالمبحث الثاني: حكم التح

وفقا للمبادئ العامة اليت حتنكم النظریة العامة للتصرفات القانونیة، فإن تنكییف القرار 
الصادر عن احملنكم بأنه حنكم حتنكیمي مسألة ال تتوقف على األلفاظ املستخدمة من قبل احملنكم 

 القرار.إمنا تعتمد باملقام األول على مضمون هذا  الشأن،هبذا 
القرار "نهعلى أتعریف احلنكم التحنكیمي  إىل E.Goullardیذهب األستاذ 

، في المنازعة بشكل قطعي، على نحو كلي أو جزئي الصادر عن المحكم الذي يفصل
                                                 

1
الصادر بتاریخ  16العدد ،جلریدة الرمسیة، انیة والتجاریةدقانون ىف شأن التحنكیم ىف املواد امل یتضمنب1994لسنة  27القانون رقم  -

21/4/1994.  
 
 .175، ص السابق رجعاملمناين فراح،  -2
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أو بمسألة  باالختصاصالمعروضة عليه، سواء تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو 
 1."نهاء الخصومةتتصل باإلجراءات، أدت بالمحكم إلى حكم إل

وسوف نتناول يف هذا املبحث مطلبني املطلب األول یتحدث عن كیفیة صدور حنكم 
إلشنكاالت املتعلقة مبهمة اويف املطلب الثاين سوف نتحدث عن  صحته،التحنكیم وشروط 

 احملنكمني.
 صدور حكم التحكيم وشروط صحته األول:المطلب 

تحنكیم والشروط الواجب توافرها يف هذا املطلب سنتطرق إىل كیفیة صدور حنكم ال
 ، وهذا من خالل الفرعني التالیني.لصحة حنكم التحنكیم

 كيفية صدور حكم التحكيم   األول:الفرع 
خیضع صدور حنكم التحنكیم جملموعة من الشروط اليت أوجبها القانون، واليت مينكن أن 

 ا املدة الزمنیة.ومن ذلك النكتابة، واللغة اليت یصدر هبا، وكذ إىل إبطاله. ختلفها ؤديی
 شكل الحكم أوال:

عن النكتابة واللغة دث بد حلنكم التحنكیم أن یأخذ شنكال أو قالبا معینا، لذا سنتحال
 .واملدة اليت یصدر خالهلا احلنكم

 :الكتابة-أ
تنص األنظمة التحنكیمیة الدولیة على ضرورة إصدار حنكم التحنكیم كتابة لنكي یتسىن 

یصدر حنكم التحنكیم كتابة ویوقعه  ، كما2لصفة التنفیذیة علیهإیداعه احملنكمة املختصة إلضفاء ا
احملنكمون، ويف حالة تشنكیل هیئة التحنكیم من أكثر من حمنكم واحد ینكتفي بتوقیعات أغلبیة 

                                                 
بريوت، لبنان،  احلقوقیة،منشورات احلليب  ،الدويلاملوجز يف النظریة العامة يف التحنكیم التجاري  حداد،حفیظة السید  -1

 .294،ص2007
يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم "1994لسنة  27من القانون رقم  43املادة  -2

 ".يةمن أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع األقل
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. ويف التشریع اجلزائري فقد احملنكمني بشرط أن تثبت يف احلنكم أسباب عدم توقیع األغلبیة
لك ینص قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریة على أنه اشرتطت النكتابة يف اتفاق التحنكیم ويف ذ

 1"يحصل االتفاق على التحكيم كتابة"
 التي يحرر بها الحكم: اللاة-ب

مل تشري غالبیة القوانني واألنظمة التحنكیمیة إىل هذه اللغة، بینما حددت اللغة اليت 
رادة للمحتنكمني يف اإلسلطان  أسوف یتبعها احملتنكمني يف إجراءات التحنكیم، مؤكدة على مبد

 .هذا الشأن
یجري التحنكیم باللغة العربیة مامل  القانون املصري الذي نص على أناننيو ومن هذه الق

القرار على لغة  االتفاقأولغة أو لغات أخرى، ویسري حنكم  ق الطرفان أو حتدید هیئة التحنكیمیتف
ى كل قرار تتخذه هذه اهلیئة أو ك عللوبة وعلى املرافعات الشفهیة وكذاملنكتواملذكرات البیانات 

 .2لكأو قرار هیئة التحنكیم على غري ذ الطرفني اتفاقحنكم تصدره مامل ینص  أورسالة توجیهیها 
 :خَللها الحكميصدر التي  المدة-ج

كما سبق وأن ذكرنا يف مواضیع خمتلفة من هذه الدراسة أن من أسباب جلوء األطراف 
ات التقاضي وملا یتمیز به التحنكیم من میزة السرعة يف الفصل يف املتنازعة إىل التحنكیم، لبطأ إجراء

الدولیة اخلاصة  واالتفاقیاتاملنازعات اليت ینشدها اخلصوم، لذا فإن أغلب القوانني الوطنیة 
وهذا ما  الهلا احلنكم الذي یضع حدا للنزاعخ یصدربالتحنكیم حتدد مدة معینة على احملنكمني أن 

 :بقوهلا 45يف املادة  3صرينتج عن قانون التحنكیم امل
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كله خَلل الميعاد الذي اتفق -

را من تاريخ عشر شه اثنييصدر الحكم خَلل  أنوجب  اتفاقعليه الطرفان فإن لم يوجد 
                                                 

 ، السالف الذكر.09-08من القانون رقم  1الفقرة  112املادة  -1

 .87ممدوح الطنطاوي، التوفیق والتحنكیم وجلان فض املنازعات، املرجع السابق،ص  -1
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 م مد الميعاد على أال، وفي جميع األحول يجوز أن تقرر هيئة التحكيبدء إجراءات التحكيم
 .يزيد على ذلك

إذا لم يصدر حكم خَلل الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز ألي من -
أن  ،( من هذا القانون9ا في المادة )طرفي النزاع أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليه

يصدر أمر بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء اإلجراءات ويكون ألي من الطرفين عندئذ رفع 
 .المختصة أصَل بنظرهاالجهة ى دعواه إل

 ميعاد إصدار الحكم  ىمد-د
كان املوعد الذي   أو، یعاد متفقا علیه من طريف التحنكیمهلیئة التحنكیم سواء كان امل

مامل یتفق الطرفان  فقط،املیعاد ملدة ال تزید عن ستة أشهر  ىحدده القانون مل یتفقان أن تقرر مد
 1ك.ذلعلى مدة تزید على 
 ني: شروط صحة حكم التحكيم الفرع الثا

إن حنكم التحنكیم مثله مثل حنكم احملاكم اإلداریة البد وأن یتضمن مجلة من البیانات 
 ، وهي الشروط تتمثل فیما یلي:إشنكالاليت تعرب عن حمتواه كحنكم قابل للتنفیذ وال یثري أي 

 : الشروط الشكلية لصحة الحكم التحكيميأوال
لیة املتعلقة بالتحنكیم الدويل جند أهنا تتطلب عند النظر يف بعض النصوص الدو 

 من القانون النموذجي31حبیث جاءت املادة  ،بعضالشروط الواجب توافرها يف احلنكم التحنكیمي
لتبیني الشروط الشنكلیة الواجب توافرها، أما يف  لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،ل

 :منها تضع الشروط التالیة32تجاري الدويل فاملادة مم املتحدة لقواعدالتحنكیم القواعدجلنة األ
ثالثة إذا كانت احملنكمة مشنكلة من طرف احملنكمني، و توقیعه من كتابة احلنكم و 1-

 .نقص توقیع احدهم جيب تبیان سبب ذلك يف احلنكم ءأعضا

                                                 
 .164التحنكیم الدويل اخلاص، املرجع السابق، صمهند أمحد الصانوري، دور احملاكم يف خصومة  -1
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 .احلنكم إال إذا اتفق الطرفان على غري ذلك تسبیب-2
 .بيان تاريخ و مكان إصدار الحكم-3

قانون اإلجراءات ما بعدها من و  1007توىل هذه املسالة يف املادة  اجلزائريون القان
هي: فرها يف القرار التحنكیمي لصحته و الشنكلیة الواجب توا طحددت الشرو  املدنیة واإلداریة

أما قانون اإلجراءات املدنیة .التوقیعوتاریخ صدور هذا القرار و  نمنكا تعینيالنكتابة، التسبیب، 
 :على األمور اآلتیة لالتحنكیم یشتمقرار  أنمنه على  (1472) ص يف املادةالفرنسي فین
 .أمساء احملنكمني الذین أصدروه-
 .تاریخ إصداره-
 .أمساء األطراف، و حمل إقامتهم أو تسمیتهم و مركز الشرطة-
 1.األطرافمثلو األطراف أو ساعدوا  أمساء احملامني أو األشخاص الذین-

قد نصت على أن حنكم التحنكیم جيب أن ( 1741)ة املادة علما أن املادة السابق
كذلك جاء   .اليت أدت إىل إصدار احلنكم ومستنداهتم واألسبابالدعاءات الطرفني  ایتضمن موجز 

 محنكم التحنكیحتت عنوان شنكل منه و 21يف القانون النموذجي للتحنكیم الدويل يف املادة 
 :وحمتویاته، النص التايل

يف إجراءات التحنكیم أو احملنكمني، و  ویوقعه احملنكمابة حنكم التحنكیم كت یصدر-أ
التحنكیم التییشرتك فیها أكثر من حمنكم واحد، ینكفي أن توقعه األغلبیة أو مجیع أعضاء هیئة 

 .بیان سبب غیبیة أي توقیع ةشریط
يف حنكم التحنكیم األسباب اليت بين علیها احلنكم، ما مل ینكن الطرفان قد اتفقا  یبني-ب

 .30ن األسباب أو ما مل ینكن القرار قد صدر بشروط متفق علیها مبقتضى املادةعدم بیا على
یعترب و  2من املادة 1أن یبني احلنكم تاریخ صدوره ومنكان التحنكیم احملدد وفق للفقرة  جيب-ج

                                                 
 .178، ص2010لزهر بن سعید، التحنكیم التجاري الدويل، دراسة مقارنة دار الفنكر اجلامعي،  -1
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من االتفاقیة  22ةكذلك یشري نص الفقرة األوىل من املاد  .1حنكم التحنكیم صادر يف ذلك املنكان
مسببا وأن یتضمن أمساء احملنكمني القرار فیها": جيب أن ینكون  التجاري حیث جاءالعربیة للتحنكیم 

اخلالصة ومنكان صدوره وعرضا جممال لوقائع الدعوى وطلبات اخلصوم  والطرفني وتاریخ احلنكم
 ."الطرف الذي یتحمل األتعاب كلیا أو جزئیالدفوعهم ودفاعهم والرد علیها و  املوجزة

 لنصوص اليت حتدد مشتمالت احلنكم التحنكیمي نلخص إىلعرض هذه األمثلة من ا بعد
توافرها  الشنكلیة الواجب القول بان احلنكم التحنكیمي يتوي على األمور التالیة اليت متثل الشروط

 .يف احلنكم التحنكیمي
 :المحكمين أسماء-أ

 قد جرت العادة على ذكراء احملنكمني يف احلنكم التحنكیمي و من الضروري ذكر أمس
كیفیة اختیار احملنكم الرئیس، ويف بعض الذي قام بتعیني كل منهم و  اوینهم والطرفوعنصفاهتم 

احملنكم ملهمته  القرارات الدولیة یشار إىل قبول احملنكم ملهمته. ذلك أن عقد التحنكیم یتم بعد قبول
 .التحنكیم وكما رأینا أیضا يف صدد بدایة املدة اليت جيب من خالهلا إصدار قرار

 :لنزاعأطراف ا أسماء-ب
جيب ذكر اسم كطرف من أطراف النزاع يف التحنكیم وقد یشار إىل طالب التحنكیم 

 ويفقد ینكون اخلصوم أشخاصا طبیعیة أو معنویةشخص املطلوب ضده باملدعى علیه، و باملدعیوال
من  أحدهمحالة الشخص الطبیعي االسم النكامل لنكل واحد مع عنوانه، أما إذا كان اخلصوم أو 

أعماله. كما یذكر فیالقرار أمساء احملامني أو ومركز یة فیذكر اسم الشخص املعنوي األشخاص املعنو 
 2 .مستشارین لنكل طرف يف حالة وجودهم

 :إلى اتفاق التحكيم اإلشارة-ج

                                                 
 .213ص، 2010الثقافة للنشر والتوزیع،  فوزي حممد سامي،التحنكیم التجاري الدويل)دراسة مقارنة(، دار - 1
179، ص2004، 3نكیم التجاري الدويل، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط ، التحيحممود خمتار امحد بربر  -2
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االتفاق قد ورد  أكاننرى انه من الضرورة اإلشارة إىل االتفاق التحنكیم يف القرار سواء 
 عالنزا لنشوء مت بني الطرفني أو بصیغة اتفاق الحق بني  فیصیغة شرط التحنكیم ضمن العقد الذي

حیث ، االتفاق اخلاص بالتحنكیم قد ورد يف احلنكم أنهنكذا جند يف صورة مشارطه التحنكیم، و 
 .كیفیة إجراءالتحنكیم  بشأنیوضح مثل هذا االتفاق التفاصیل اليت كان الطرفان قد اتفقا علیها 

 :النزاع موضوع-د
 أدىوالذیار موضوع النزاع الذي أثري بني الطرفني املتعاقدین جيب أن یذكر يف القر 

حد األطراف البدء باإلجراءات، لنكي یتم البحث يف ذلك النزاع بالتحنكیم، وغالبا ماجند أإلىطلب 
ملخصا لطلبات املدعي واألسباب اليت دفع هبا املدعي علیه لرد الطلب أو عدمموافقته على طلبات 

 .ىل عرض النزاع على التحنكیماخلصم األمر الذي أدى إ
 :التي تم اتخاذها من قبل المحكمين اإلجراءات-ه

 یذكر احملنكمون خالصة لإلجراءات اليت متت أثناء سري حتنكیم القراريف هذه الفقرة من 
ن احلجز االحتیاطي وتواریخ إجراء املرافعة وادعاءات كل أفمثال: تذكر القرارات اليت اختذت بش

الطرف اآلخر، وأقوال  إىلوأبلغت اليت قدمت من كل واحد منهما رات واللوائح واملذكمن الطرفني 
املعاینة ومجیع املستندات اليت قدمت أثناء وا، والتقاریر اخلاصة بالنكشف و وجد وخرباء إنالشهود 

واجهت احملنكمني وكیفیة معاجلتها، ویذكر  سري املرافعة. كما تذكر يف هذه الفقرة املشاكل اليت
التحنكیمیة لیست دائمة الوجود، وإمنا تركت نقاط يف  ریخ إقفال املرافعة ذلك أن احملنكمةأیضا تا

 1.التعقید بالنسبة ألطراف النزاعالصعوبة و  غبال وضعاالنزاع مل حتسم فان ذلك خیلق 

                                                 
 344، ص1990عبد احلمید األحدب، التحنكیم الدويل، اجلزء الثالث، نوفل،  -1



 إلجرائي للتحكيم في منازعات الصفقات العموميةالفصل الثاني:                     النظام ا
 

49 

 

 :التي بني عليها الحكم األسباب-و
 نكیم جيب أنوجدنا عند عرضنا للنصوص القانونیة أن اغلبها ینص على أن حنكم التح

 فان قوانني الدول االننكلوسنكونیة ال تستلزم تسبیب حنكم أشرناكما یشتمل على أسبابه و 
بیان  یقصد بالتسبیبو .1التحنكیم، كما أن األحنكام القضائیة يف هذه الدول ال تنكون مسببة أیضا

املشرع  بإذا أوجاألدلة القانونیة و الواقعیة اليت اعتمد علیها احملنكم يف إصدار حنكمه. حجج و 
من القانون 1471 كذا املشرع الفرنسي يف املادةعلى أن ینكون حنكم التحنكیم مسببا و  اجلزائري
التطبیق إلجراءات  إال إذا اتفق األطراف على خالف ذلك أو كان القانون الواجب الفرنسي

فال یؤاخذ احملنكمون .غري ذلك ینكون احلنكم حمال لإلبطالالتحنكیم ال یشرتط تسبیب احلنكم، و 
فینكفي أن تنكون أسباب  نفس املعایري املعمول هبا بالنسبة للرقابة على تسبیب أحنكام القضاءب

 .2منطوق احلنكم وأسبابه احلنكم كافیة حلمل ما انتهى إلیه القضاء بان تتوافر صلة منطقیة بني
 :مكان إصدار الحكم التحكيميو  تاريخ-ر

 منكان إصدارجوب ذكر تاریخ و حنكیمیة تنص على و القواعد التمجیع قوانني و الشائع أن 
التحنكیمي  ذلك ألمهیة ذكر هاذین البیانني عند اختاذ اإلجراءات الالزمة لالعرتاف باحلنكماحلنكم و 

التحنكیمي قد صدر  وتنفیذه فبالنسبة لتاریخ إصدار احلنكم مينكن بواسطته معرفة ما كان احلنكم
املادة اليت يدد مبوجبها تصدر  اوزكما سبق ذكره انه يف حالة جتحملدد للمحنكمني. و خالل املدة ا

الطرفني أو من قبل املؤسسة التحنكیمیة  دون احلصول على متدیدها من قبل قرارهااهلیئة التحنكیمیة 
یرتتب على ذلك اللجوء إىل إجراءات يسم و  یبقى دون أن النزاع أنأو من قبل احملنكمة ذلك 

 أمور عدة منها ما نصت علیه اتفاقیة أما عن منكان التحنكیم فتظهر أمهیته يف .جدیدة للتحنكیم
يف املادة األوىل منها اليت اختذته معیارا ملعرفة حنكم التحنكیم األجنيب كذلك 1958نیویورك لعام

                                                 
180حممود أمحد الرببري، املرجع السابق، ص -1
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ا فانأغلبیة القوانني العربیة تعترب القرار أجنبیا إذا صدر خارج حدودها، فالتحنكیم یعترب وطنیاعندم
 .نبیا إذا جرى التحنكیم يف دولة أخرىیعترب أججيري على إقلیم الدولة نفسها و 

إجراءات املعتاد أن منكان صدور احلنكم التحنكیمي هو نفس املنكان الذي جرت فیه و 
قواعد  من16هذا ما أشارت إلیه املادة ان التحنكیم هو منكان صدور احلنكم و أي أن منك مالتحنكی

 21لمادة لالرابعة الفقرة يف نفس املعىن أشار القانون النموذجي للتحنكیم يفو  1رتالالتحنكیم الیونس
منكان صدور احلنكم وجبه یعترب منكان التحنكیم هو مبملبدأ استقر يف اجملال الدويل و یبدو أن هذا او 
ن عدم أأخريا نستخلص من هذین البیانني بو .إن جرت املداوالت بني احملنكمني يف أماكن خمتلفةو 

ان صدوره فال یستتبع بطالنه منك ذكر تاریخ صدور احلنكم یؤدي إىل بطالناحلنكم، أما عدم ذكر
هي أن منكان التحنكیم یعترب منكان صدور احلنكم و ذلك استنادا للقرینة اليت اشرنا إلیهاو 

 .التحنكیمي
 :المحكمين توقيع-ي

االنتهاء سبق أن ذكرنا انه البد من إجراء املداولة بني احملنكمني قبإلصدار احلنكم، وبعد 
مي الذي يسم النزاع. وقد نصت بعض املداولة یصار إىل إعداد احلنكم التحنكی نم

القواعدالتحنكیمیة اليت تعتمدها املؤسسات املعینة بالتحنكیم على قیام احملنكمني بإعداد مشروع 
بعد میة و حلنكمالتحنكیم ویعرض هذا املشروع على جهة معینة يف تلك املؤسسة التحنكی

إذا إال حملنكمني عن التوقیعلنكن قد ميتنع كل من اع منها یصدر موقعا من احملنكمني و إقراراملشرو 
 .تضمن احلنكم وجهة نظره

  

                                                 
، إىل أقصى مدى یسمح به القانون املنطبق، عن أيِّ ادِّعاء  16املادة  1 من قانون الیونسرتال" باستثناء اخلطأ ا ملَتعمَّد، یتنازل األطراف 

 .على احملنكَّمني أو سلطة التعیني وأيِّ شخص تعیِّنه هیئ ة التحنكیم بسبب أيِّ فعل أو تقصري متعلِّق بالتحنكیم
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 : الشروط الموضوعية لصحة الحكم التحكيميثانيا
موضوعیة صدوره، بل وجب توفر شروط  دالدويل مبجر ال مينكن تنفیذ احلنكم التحنكیمي 

 :هي كاآليتوط الشنكلیة املشار إلیها سابقا و إىل الشر  ةباإلضاف
 :أن يكون الحكم قطعيا-1

أولیة  فصل يف النزاع كله أو يف جزء منه، أو يف مسالة  اقطعیا إذحلنكم ینكون ا
 الصادرة بتعیني، أما األحنكام الغري قطعیة فهي األحنكام الوقتیة كاألحنكام التمهیدیة صكاالختصا

يف النزاع  ااملختلفة بشأهن تأوجه الطلباخبري إلثبات واقعة ما، و لو كانت غایتها حتقیق وجه من 
النزاع جمددا، و تتخذ  رصالحیة نظو یرتتب عنه عدم  التحنكمیةلقطعي ینهي اخلصومة ،فاحلنكم ا1

كانت أحنكام التحنكیم   ءاحملاكم سواعادة أحنكام التحنكیم شنكل األحنكام القضائیة اليت تصدرها 
بنفس الشنكل الذي حترر  رفإهنا حتر داخلیة أو دولیة و سواء يف إطار التحنكیم حر أو مؤسسيت، 

 .يف التحنكیم التجاري الدويل ماملخالف باحلنكمع بعض التفصیالت كإحلاق الرأي به األحنكام 
 :على حجية الشيء المقضي فيه حائزاأن يكون الحكم -2

إن القرار التحنكیمي مبجرد صدوره یرتتب علیه عدة آثار اليت ترتتب على األحنكام 
عنا مركز قانوين إجرائي ینشا  الشيء املقضي فیه اليت تعد من النظام العام و هي ةالقضائیة كحجی

لو   احلنكمالقضائي یلحق لقرار من تاریخ النطق به الذي یستلزم األطراف بالتقید مبنطوق  للعم
التحنكیمي  مفباملقابل احلنككان قابال للطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن املعروفة يف القانون، 

من كان طرفا أو  ىمقتصرة علجیة یعد عمال قضائیا باملعىن الفين، لذلك فانه ینكتسب هذه احل
قضاء استثنائي و يف  هالتحنكیم باعتبار ممثال يف اخلصومة التحنكیمیة و اليت هي نتیجة أساسیة يف 

هذا اإلطار جيب التفرقة بني قوة األمر املقضي به بالنسبة حلنكم حتنكیمي، الذي تستنفد به هیئة 

                                                 
اوما بعده 48، ص2002صادر عن املركز اإلقلیمي للتحنكیم التجاري الويل بالقاهرة، منشور يف أحنكام املركز، الطبعة األوىل، حنكم التحنكیم احلر ال -1
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الذیصدر فیه احلنكم من جدید أمام أیة جهة التحنكیم والیتها و ال جيوز إعادة الفصل يف النزاع 
 قضائیة و بني قوته اإللزامیة. 

 :أن يكون الحكم قابَل للتنفيذ-3

نه إف ،هنائیا وحاز على حجیة الشيء املقضي فیه ،إذا صدر احلنكم التحنكیمي قطعیا

طقة النااألصل ملزما ألطرافه ملزما وهنائیا، وهذه الصیغة تستعمل بنكثرة يف الدول  بینكون حس

للطرف لذا ینكون یه بأحد أوجه الطعن القانونیة. و حدهم الطعن فأما مل یسجل  1.ةباإلجنلیزی

 اكان صاحلصدر احلنكم لصاحله أن ینفذه اختیاریا فهو غري تنفیذي كالقرار القضائي، طاملا   يالذ

ال یزید راف و للتنفیذ مهما كان اإلجراء الذي یتبع يف التنفیذ. الن حنكم التحنكیم ميثل اتفاقا بینأط

بینهم باحرتام  ةاإلحالة املربمال ینقص عن أي اتفاقیة تعقد بني األطراف الذین یلتزمون بعقد و 

حد أن رفض إف.بالعقد املنكتو حنكم التحنكیم وتنفیذه بشنكل طوعي، فاحلنكم مع اإلحالة له قوة 

لصاحله قد  منكصدرا حلاألطراف تنفیذ التزامه العقدي بتطبیق احلنكم، فان الطرف الثاين الذي 

یلجا الختاذ إجراء قانوين يف هذا الشأن یتمخض عنه احلصول على حنكممن احملنكمة بإلزام من 

استعمال القوة العمومیة إن لزماألمر ذلك. ولنكن احملنكمة ال و املدعي علیه بتنفیذ احلنكم جربا.

التنفیذ متشاهبة  تفعل إال إذا اقتنعت بان احلنكم التحنكیمي هو نوع نافذ، ومنتنفیذمث تنكون وسائل

 .لوسائل أحنكام احملاكم القضائیة

 

                                                 
 .290عبد احلمید األحدب، املرجع السابق، ص -1
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 :األمر المقضي به حجية-4

على یضاف إىل التزام الطرفني بتنفیذ حنكم التحنكیم أن كال من الطرفني جيب أن ميتنع 

منذ  النزاع ثانیة على القضاء، أو حتنكیمي حیث ینكتسب احلنكم حجیة األمر املقضي به ضعر 

حدود  التحنكیمي تنكون يف األمر بتنفیذه و إن حجیة احلنكم صدوره. و ال حاجة إىل صدور

للحنكم  املتنازعة فقط، و ینكون طرافالذي تضمنه احلنكم املذكور، بالنسبة لأل النزاعموضوع 

و  ةالطعن القانونیالتحنكیمي احلجیة املذكورة و إن كان باإلمنكان الطعن فیه بإحدى طرق 

و ذلك الن  ةالقوة التنفیذیاخلصوم ال یعين اكتسابه اكتساب احلنكم حلجیة األمر املقضي به بني 

و أنواع احلنكم  ةعامة خمتصمن سلطة  قرارالصفة التنفیذیة ألحنكام التحنكیم تنكون مبوجب 

سواء كانت صادرة  ممنا ألحنكاالصادرة من حمنكم متعددة، فان كان قاضي الدولة یصدر العدید 

صادرة بشان احلمایة املوضوعیة أو  تسواء كان قبل الفصل يف املوضوع، أو صادرة يف املوضوع، و

أو منشاة، أو بإلزام، و غري ذلك من  ةأحنكاما مقرر بشان محایة وقتیة،و يف األوىل تنكون إما 

احملنكم هو أیضا یصدر العدید من األحنكام، و  ناملستعجلة فااألحنكام الوقتیة املستعجلة أو غري 

النكالم عن إصداره ألحنكام مستعجلة أو باختاذه  فان لنكن بالنظر إىل انه یفتقد لسلطة األمر

هذه السلطة ینكون ممنوعا كقاعدة عامة. أما األحنكام  إلجراءات حتفظیة أو وقتیة تبىن على

 1.متعددة علیه فهي الصادرة يف موضوع النزاع املطروح

                                                 
، جامعة ادة املاسرتلنیل شه التحنكیم التجاري الدويل، مذكرة خترج إىلیساد خالد، فض املنازعات االستثماریة وحتمیة اللجوء  -1

 .98،ص2011مستغامن،
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 :األمر المقضي به حجية-

على فني جيب أن ميتنع یضاف إىل التزام الطرفني بتنفیذ حنكم التحنكیم أن كال من الطر 
منذ  النزاع ثانیة على القضاء، أو حتنكیمي حیث ینكتسب احلنكم حجیة األمر املقضي به ضعر 

حدود  التحنكیمي تنكون يف صدوره. و ال حاجة إىل صدور األمر بتنفیذه و إن حجیة احلنكم
للحنكم  املتنازعة فقط، و ینكون طرافالذي تضمنه احلنكم املذكور، بالنسبة لأل النزاعموضوع 

و  ةالطعن القانونیالتحنكیمي احلجیة املذكورة و إن كان باإلمنكان الطعن فیه بإحدى طرق 
و ذلك الن  ةالقوة التنفیذیاكتساب احلنكم حلجیة األمر املقضي به بني اخلصوم ال یعين اكتسابه 

و أنواع احلنكم  ةعامة خمتصمن سلطة  قرارالصفة التنفیذیة ألحنكام التحنكیم تنكون مبوجب 
سواء كانت صادرة  ممنا ألحنكالصادرة من حمنكم متعددة، فان كان قاضي الدولة یصدر العدید ا

صادرة بشان احلمایة املوضوعیة أو  تسواء كانقبل الفصل يف املوضوع، أو صادرة يف املوضوع، و 
أو منشاة، أو بإلزام، و غري ذلك من  ةأحنكاما مقرر بشان محایة وقتیة،و يف األوىل تنكون إما 

احملنكم هو أیضا یصدر العدید من األحنكام، و  ناملستعجلة فاحنكام الوقتیة املستعجلة أو غري األ
فان النكالم عن إصداره ألحنكام مستعجلة أو باختاذه  لنكن بالنظر إىل انه یفتقد لسلطة األمر

هذه السلطة ینكون ممنوعا كقاعدة عامة. أما األحنكام  إلجراءات حتفظیة أو وقتیة تبىن على
 1.متعددة علیه فهي درة يف موضوع النزاع املطروحالصا

 2: اإلشكاالت المتعلقة بمهمة المحكمينمطلب الثانيال

إىل جانب املشاكل أو الصعوبات اليت قد تواجه األطراف يف تعیني احملنكمني فإنه مثة مسائل تؤثر 

 احملنكم أو عزله.بشنكل مباشر على سري العملیة التحنكیمیة ختص احملنكم ذاته، ویتعلق األمر برد 

                                                 
، جامعة لنیل شهادة املاسرت التحنكیم التجاري الدويل، مذكرة خترج إىلیساد خالد، فض املنازعات االستثماریة وحتمیة اللجوء  -1

 .98،ص2011مستغامن،
 .70عبد احلمید األحدب، املرجع السابق، ص  -2
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 : عزل المحكمالفرع األول
 إقلیمي حتنكیم نظام الخیلو تعیینه،إذ مسألة عن أمهیة ،التقلل احملنكمعز  ةمسألة كیفی إن

 إىل والوصول التحنكیم عملیة مسار يف جدیة من ألمر هذاا مایعنكسه نظرا له التطرق من أودويل
 أمهیة وتنكمن. والنظام والعدل احلق – اإلمنكان قدر -ی طابق التحنكیمي النزاع يف هنائي حنكم
حنّكم عزل مسألة

 
 .1التحنكیمیة الدعوى يف ذلك وأثر العزل وإجراءات أسباب إىل النظر يف امل

املنفردة  ةال ینكون إال باإلراد-املرحلة اإلجرائیة –فعزل احملنكم بعد بدء اخلصومة 
نكل صریح، وذلك بإعالن للمحتنكم بل باتفاق احملتنكمني مجیعا على العزل بشنكل صریح أو بش

 احملنكم بقرار العزل أو بشنكل ضمين بتعیني حمنكم بدیل عنه،
على  الفقرة األخرية  من قانون اإلجراءات املدنیة و اإلداریة 1018ويف هذا تنص املادة 

" واملقصود باألجل ال يجوز عزل المحكمين خَلل هذا األجل إال باتفاق جميع األطرافأنه" 
أجل التحنكیم الذي نصت علیه الفقرة األوىل من ذات املادة سواء كان هذا يف هذه الفقرة هو 

األجل حمددا يف االتفاق أم ال، ويف حالة عدم حتدیده یتعني على حمنكمة التحنكیم أن تنهي 
مهمتها يف مدة أربعة أشهر تبدأ من تاریخ تعیني احملنكمني أو من تاریخ إخطار حمنكمة التحنكیم، 

أو وفقا لنظام  فاألجل بأي شنكل من األشنكال سواء باتفاق األطرا أو يف حالة متدید هذا
 حتنكیمي أو بناء على قرار رئیس احملنكمة املختصة.

إذا كل ما يف األمر أن عزل احملنكم يف هذه اآلجال ال ینكون إال إذا حصل بشأنه اتفاق 
 األمر مرتوكهذا يف خیص التحنكیم الداخلي، أما بالنسبة للتحنكیم الدويل فإن  فبني األطرا

 

 

 
                                                 

 http://www.aleqt.com/2011/07/17/article_559750.htmlالدولیة:موقع جریدة العرب االقتصادیة  1
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إلرادة األطراف، فهم الذین يددون كیف مينكن عزل احملنكم وفقا إلرادهتم وال یوجد نص 

یقید ذلك. وال مينكن تصور عزل احملنكم بعد صدور حنكم التحنكیم، ألن مهمته يف هذه احلالة 

هي تنكون قد انتهت وانقضت اخلصومة وأستنفذ احملنكم والیته بالفصل يف ذلك النزاع، الذي تنت

اخلصومة فیه واختصاص حمنكمة التحنكیم )احملنكم( بالفصل فیه مبقتضى حنكم حتنكیمي، لنكن 

التساؤل املطروح هو هل مينكن عزل احملنكم باللجوء إىل احلنكمة اإلداریة املختصة للفصل يف طلب 

 عزل حمنكم يف منازعة تتعلق بصفقة عمومیة؟

انون اإلجراءات املدنیة و الفقرة أخرية من ق 1018إذا أخذنا بعمومیة نص املادة 

اإلداریة، فإن العزل ال ینكون إال باتفاق األطراف، غري انه إذا مت تعیني احملنكم أو احملنكمني عن 

طریق احملنكمة اإلداریة فإنه ال یوجد ما مينع أن یعود أحد األطراف إىل احملنكمة ذاهتا مطالبا بعزل 

لك سلطة العزل حىت ولو بعد تشنكیل حمنكمة احملنكم تطبیقا لقاعدة أن من ميلك سلطة التعیني مي

التحنكیم، وكما هو الشأن يف منازعات القضاء إذا قسناها على مسألة تعیني اخلرباء وغريهم أمام 

 القضاء، فإن احملنكم مينكن أن ینكون حمل عزل قضائي ومن طرف احملنكمة اإلداریة وذلك إذا:

ن سبب مقبول وعدم استطاعة تعذر على احملنكم القیام باملهمة املسندة إلیه بدو -1

 احملتنكم صاحب املصلحة إثبات أن هناك حالة من حاالت الرد قد حلقت باحملنكم.

إذا أعطى املشرع للمحنكمة والیة تعیني احملنكم بناء على طلب أحد اخلصوم -2

)احملتنكمني( فلیس هناك ما مينع من منحها سلطة عزله، بناء على طلب أحد احملتنكمني دون 

 األطراف. اتفاق مجیع
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 : رد المحكمالفرع الثاني  
جيوز رد احملنكم لألسباب ذاهتا اليت یرد هبا القاضي: وهي تتعلق بوجود مصلحة احملنكم أو 

وم أو صلة بینه وبني ذویه مبوضوع الدعوى أو وجود صلة قرابة أو مودة أو عداوة بأحد اخلص
ائیة النكائن يف منطقتها مركز التحنكیم حد اخلصوم، ویقدم طلب الرد إىل الغرفة االبتداملدافع عن أ

 1املتفق علیه، وإال فإىل الغرفة االبتدائیة يف بريوت.
إذا مت رد احملنكم فیجب تعیني آخر جدید بالطریقة ذاهتا اليت كان معني هبا األول ما مل و 

 ینكن معینا بامسه يف اتفاق التحنكیم.
ة واحلیدة عن أي طرف من ستقاللیإن احملنكم الذي مت تعیینه جيب أن یتحلى بالنزاهة واال

ذلك انه ومبجرد تعیینه وتشنكیل حمنكمة التحنكیم أصبح هذا احملنكم له صفة القاضي  األطراف،
وأصبح بالتايل مستقال عن الطرف الذي اختاره وعینه ویتجرد من كل سلطة على الطرف احملتنكم 

جيوز اإلداریة حاالت معینة من قانون اإلجراءات املدنیة و  1016الذي عینه، وقد حددت املادة 
 فیها للخصوم رد احملنكم وهي:

عندما ال تتوفر فیه املؤهالت املتفق علیها،مبعىن أن األطراف يف اتفاق التحنكیم أو  -1
حد لنكن أ يف شروط التحنكیم یتفقون على مؤهالت علمیة ومهنیة جيب أن تتوفر يف احملنكم،

على حمنكم ال تتوفر فیه هذه املؤهالت مما قد األطراف وعند تشنكیل وتعیني احملنكمة وقع اختیاره 
یؤثر بشنكل مباشر أو غري مباشر على حمتوى احلنكم الذي سیضره حینا فصله وإهنائه للنزاع بصفة  

 راف أن یطالب برد احملنكم املعني.كاملة لذلك إجازة املشرع يف التحنكیم الداخلي ألحد األط
املوافق علیه من قبل  عندما یوجد سبب رد منصوص علیه يف نظام التحنكیم -2

األطراف ویعود السبب يف هذا األمر إىل نظام التحنكیم الذي وقع االختیار علیه،فإذا وقع 
 االختیار مثال على نظام املصاحلة والتحنكیم لغرفة التجارة الدولیة فان سبب الرد وفق لنص املادة 

                                                 
1

 133مناين فراح، مرجع سابق، ص  -
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ي سبب آخر بتوجیه تقریر  أو على أ لنظامها ینكون مستندا على ادعاء بانتفاء االستقالمن  11
 .1كتايب إىل األمني العام هلیئة التحنكیم يدد الوقائع والظروف اليت یقوم علیها هذا الطلب

من بني األسباب املهمة اليت تنطوي على شخص احملك،أو على عالقته مهما كان  -3
طریق  شاهنا سواء عالقات مصلحیة أو اقتصادیة أو عائلیة معا أحد األطراف املباشرة أو عن

 وسیط وهي تقریبا ما ینطوي على القاضي أمام القضاء العادي.
وهذا السبب من أسباب الرد قد یصعب يف بعض األحیان إثباته السیما إذا كانت هذه 
املصلحة أو العالقة االقتصادیة مقامة عن طریق الوسطاء،فقد یصعب على احملتنكم اخلصم إثبات 

م بتعیني حمنكما عنه حتما سیختار حمنكما یثق فیه،بل وقد ذلك.ومهما ینكن فان احملتنكم الذي یقو 
تنكون له عالقة مباشرة معه دفعته إىل اختیاره لتويل مهمة التحنكیم،وبالتايل فاملسألة يف احملنكم 

حد الطرفني تنكون نسبیة،لنكن ما یفرتض قانونا هو أن احملنكم املعني جيب أن أاملعني من طرف 
یاد عن الطرف الذي عینه،ألنه جمرد تشنكیل هیئة حتنكیم یصبح ميتاز يف عمله باالستقاللیة واحل

 قاضیا للفصل يف النزاع.
على أن الطرف الذي  قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریةمن  1016 كما نصت املادة

عني حمنكما عنه ال جيوز له رده مهما كان سبب الرد قائما كقاعدة عامة طاملا انه هو من اختاره 
مسؤولیة اختیاره،لنكن كاستثناء على هذه القاعدة انه إذا مل ینكن یعلم بسبب  وهو وحده یتحمل

هذا الرد إال بعد التعني فأنه جيوز له طلب رده، كما أن طلب الرد الذي یبدیه أحد األطراف يف 
 .مواجهة حمنكم من احملنكمني جيب أن یبلغ إىل حمنكمة التحنكیم اليت یشنكل احملنكم 

 

                                                 
1

انتقاء االستقاللیة أو ألي سبب  ادعاءمن نظام الغرفة على أنه " یقدم طلب الرد استنادا إىل  01فقرة  11تنص املادة  -
 .اليت یستند إلیها هذا الطلب"ظروف ة، موضحا فیها الوقائع والأخر بتوجیه مذكرة كتابیة لألمانة العام
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 اتمة خ
زعات التحنكیم يف مناما مت التطرق الیه يف هذه الدراسة خنلص إىل أناللجوء اىل ل من خال     

أصبح ضرورة، على اعتبار ان النظم القانونیة تشجع على اعتماد الطرق  الصفقات العمومیة
الودیة للتسویة النزاعات وترك الطریق القضائي ملا فیه من سلبیات ومآخذ على الصفقة من 

ة.وعلیه فان األطراف املتعاقدین كثريا ما يبذون تفعیل بند يف االتفاقیة ینص الناحیة االقتصادی
على اللجوء اىل التحنكیم يف حالة نشوء نزاع ما، وهذا االمر بالغ األمهیة خاصة على املستوى 
الدويل على االعتبار ان اللجوء اىل القضاء الوطين يف حالة النزاعات يف العقود الدولیة یعترب من 

 ق تشجیع االستثمارات األجنبیة يف الدول.عوائ
 حیث يف العالقات االقتصادیة، والتغريالتطور  هو االخر واكب هذاواملشرع اجلزائري بدوره      

مستقال خاص  اباب 09-08القانون رقم  افرد يف قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریة اجلدید
من قانون  1006و975مبوجب املادتني فیه  الدويل وأجازبتحنكیم الداخلي وكذا التحنكیم 
 العمومیة.التحنكیم يف مادة الصفقات  إىلاإلجراءات املدنیة واإلداریة اللجوء 

سنقید هذه اخلامتة مبجموعة من  ودراسة،وبناء على ما قدمناه يف حبثنا هذا من حتلیل      
 جنملها فیما یأيت: التوصیاتالنتائج و 
 النتائج:

ئري صراحة اللجوء اىل التحنكیم يف جمال منازعات الصفقات العمومیة لقد أجاز املشرع اجلزا -
 يف قانون اإلجراءات املدنیة واالداریة.

یعترب التحنكیم طریقة مثال لفض النزاعات ملا یوفره من جهد وكلفة مالیة، إذ هو یشجع على  -
 استمرار العالقات أكثر من القضاء.

 مني قبل ابرام العقد.یسمح اتفاق التحنكیم لألطراف باختیار احملنك -
 اتفاق التحنكیم من العوامل اليت تشجع على استقطاب االستثمارات األجنبیة. -
 أصحب التحنكیم يف العصر احلايل من ضمانات االستثمارات للشركات النكربى. -
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 ثانيا: التوصيات
وتتمثل هذه التوصیات  التحنكیم،اللجوء إىل التحنكیم وتوسیع ثقافة على  عضرورة التشجی -

 یلي: افیم
من قانون اإلجراءات املدنیة واإلداریة إلزالة الغموض عن عبارة  1039تعدیل املادة  -

یم ینحصر يف الدولة كشخص "لدولتني على األقل" ألن هذه العبارة یفهم منها أن التحنك
لتشمل األشخاص العامة ، واستبداهلا بعبارة "ألشخاص دولتني على األقل" عام فقط

 لك.واخلاصة كذ
الفقرة  1006الغموض حول عبارة "أو يف الصفقات العمومیة" املوجودة يف املادتني  إزالة -

لك واالداریة إلزالة التناقض بینهما، وذ من قانون اإلجراءات املدنیة 975الثانیة واملادة 
 النص باللغة العربیة والفرنسیة. بتوحید

وب أن ینكون التحنكیم لك أنه جيب على اجلهات اإلداریة أن تفرض وتتمسك بوجنرى كذ -
سواء من حیث املوضوع أو  ،يف اجلزائر مع تطبیق القانون اجلزائريیتم داخلیا أو حىت دولیا ولنكنه

 املال العامللتالعب. تعرض، السیما يف الصفقات اهلامة، حىت ال یمن حیث اإلجراءات
ن ینكون يف لك البد على األطراف وباألخص اإلدارة أن تتقید بتحدید منكان التحنكیم بأكذ-

اجلزائر حىت تضمن تطبیق القانون اجلزائري، وأن ختضع كل املسائل املتعلقة بإشنكاالت التحنكیم 
للقانون اجلزائري واحملاكم اإلداریة وجملس الدولة اجلزائري ملا له من درایة باملسائل واملنازعات 

 اإلداریة وخاصة منازعات الصفقات العمومیة.
صفقات العمومیة يف اجلزائر مبا یتماشى و إمنكانیة اللجوء اىل لنظر يف تشریع الإعادة ا -

 التحنكیم.
جيب على األطراف خاصة اجلهة املتعاقدة مبا أهنا متثل املصاحل العامة أن ختتار حمنكمني نزهاء 

، حىت تضمن دراسة امللف بشنكل كاف وموضوعي وبشنكل ة بالقانونوهلم كفاءة عالیة ودرای
 املتعاقدة. يافظ على مصاحل املصلحة
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تنكوین إطارات اجلهات اإلداریة يف جمال التحنكیم يف الصفقات العمومیة وغريها، لینكونوا مؤهلني 
علمیا وعملیا يف إبرام اتفاقات التحنكیم لالستغناء عن اخلربات األجنبیة وذلك بالتعاون مع 

 اجلامعات اجلزائریة.
 الربامج الدراسیة بنكلیات احلقوق ويف ضرورة إدماج ثقافة احللول البدیلة لتسویة النزاعات، يف

مراكز تنكوین القضاة واحملامني، وإصدار نشرات وجمالت متخصصة ووضع برامج إعالمیة 
 للتعریف هبا 

نقرتح إنشاء مركز التحنكیم يف اجلزائر ودعمها مستقبال مادیا ومعنویا بدال من التوجه إىل 
على اإلدارة قواعد قد ال تنكون يف صاحل اإلدارة احملنكمني ومراكز التحنكیم األجنبیة اليت قد تفرض 

 اجلزائریة.
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