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 قانون القضائیة ، فال في فض المنازعات القضائیة للسلطةت معظم دساتیر العالم الحق كرس      

وإذا كان الفصل في ،  ااإلجراءات الواجبة اإلتباع أمامھحدد یحدد اختصاصاتھا وی ذيال وھ

القضائیة المختلفة إال أن  العدل بین الناس حكرا على الدولة عن طریق الجھاتالمنازعات وإقامة 

الھیئات بالقیام بنفس المھام  ھذا ال یمنع الدولة من الخروج على ھذا المبدأ والسماح لألفراد أو

فالدولة ھي التي تشرف أصال على القضاء ،  التي یقوم بھا القضاء و لكن ھذا  لیس مطلق

الوسائل  و ذلك بإتباع والھیئات النظر والفصل فیھا بعض المنازعات تجیز لألفراد واستثناءا وفي

رفع النزاع  بمقتضاھا لحل النزاع ، والتي یتم ةغیر القضائی دیلة لحل المنازعات وھي الطرقالب

إذ یمثل  التحكیم ،الوساطة  التوفیق ، الصلح ، : ھذه الوسائل والفصل فیھ خارج المحكمة وتشمل

القوانین للُمحكم بسلطة الفصل في  النموذج الرئیسي لھذا االستثناء إذ تعترفاألخیر ھذا 

.المنازعات بأحكام لھا نفس مواصفات أحكام القضاء   

 من أقدم الوسائل التي عرفھا اإلنسان في تسویة المنازعات الناشئة إلى جانب القضاء التحكیم    

 نظرا لما یوفره من مزایا ویتسم بھ منالعادي ، فھو نظام قضائي استثنائي لھ طابع إجرائي 

قضاء  ، بل وأصبح فقھاء القانون یعتبرونھ قضاء ذو والیة كاملة غیر منقوص یزاحمخصائص 

تطور التجارة  عتطور موالتحكیم التجاري الدولي  ، الدولة خاصة في مجال التجارة الدولیة

و ال إنجد عقدا تجاریا   نادرا مالشائعة لحسم المنازعات، بحیث ا الدولیة وأصبح حالیا الطریقة

خالف بین الطرفین بعد أن كرست معظم  التحكیم في حال نشوب یتضمن شرط اإلحالة على

المعامالت في كافة مجاالت  التطور الھائل الذي یعرفھوھذا . التحكیم الدول في قوانینھا نظام

 والداخلیة أدى إلى إرساء قواعده وتحدید مبادئھ التي تختلف عن تلك التي یقوم علیھا الدولیة

جو یسوده الیسر  قضاء الدولة تیسیرا ألداء مھمتھ والقیام بدوره كوسیلة مھمة لحل المنازعات في

. والمرونة ویبعث على االطمئنان  

ھتمت النظم القانونیة بوضع و تحدید القواعد الموضوعیة انطالقا من أھمیة و مكانة التحكیم ا     

 يفعلى طر ، والتحكیم سواء كان دولیا أو وطنیا فھو یعتمد أساساالتفاق التحكیم و اإلجرائیة 

تخلق التحكیم وھي  الحرة ، فھذه اإلرادة ھي التي االلجوء إلیھ  بإرادتھم امن یختار االنزاع  فھم

منازعات العمل الجماعیة  إال أن  التحكیم اإلجباري  كالتحكیم  فيأساس وجوده ، رغم أن ھناك 
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أساسھ لیس إرادة األطراف وإنما نص  ھذا النوع من التحكیم یخرج عن مجال الدراسة ألن

. ھا عملیة التحكیمالمراحل التي تمر ب التحكیم یمكنھ تحدید جمیع اتفاقالقانون و   

 العشریة األخیرة من القرن الماضي  ةالجزائر خاص غرار على النامیة لجأت كثیر من الدول     

 یة شاملة و ذلك بتوفیر مجموعة منجل تنمیة اقتصادأ من إلى تشجیع االستثمارات األجنبیة

 فأغرت االستثمار بمقتضى قانونالتي یرغب في التعامل معھا  األجنبیة الضمانات القانونیة للدولة

 نزع القیود على یعضات لالستثمارات الخاصة و أزالت القطاع المستثمر األجنبي بفتح كل

لحمایة و تشجیع  ومتعددة األطراف ائیةكما أبرمت اتفاقیات ثن ، األرباح و سمحت بتحویل الملكیة

.لنزاعات المتعلقة بھا لحل كضمان االستثمارات أو ك االستثمار و  

المتعددة األطراف بموجب مراسیم رئاسیة االتفاقیات الثنائیة و  من حیث وقعت الجزائر العدید  

نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة األجنبیة و تنفیذھا سنة   اتفاقیة وانضمت بتحفظ إلى

على اثر ذلك  و قامت ، )1( 2002أفریل  22اتفاق الشراكة مع االتحاد االروبي في  و م 1988

من القوانین الداخلیة على غرار قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة و قانون  بتعدیل كثیر

لمواكبة التشریعات الدولیة في مجال االستثمار وقانون الصفقات العمومیة و قانون المحروقات 

.االستثمارات األجنبیة    

 

 

 

 

 

سبتمبر  01و دخلت حیز التنفیذ المتضمنة إنشاء منطقة التبادل الحر   2002أفریل  22جزائریة المؤرخة في  واتفاقیة األر -)1(

2005 .  
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 كرس المشرع الجزائري التحكیم التجاري الدولي الذي أصبح یفرض نفسھ خاصة في      

التحكیم  بحیث ال یكاد یخلوا عقد من العقود من شرط إحالة جمیع منازعاتھا إلى ،قضایا االستثمار

، اإلداریة  التعدیالت الھامة التي ادخلھا على قانون اإلجراءات المدنیة والتجاري من خالل 

 علیھا فالمستثمر األجنبي یصر دائما على إضافة شرط التحكیم نظرا للمزایا التي یتوفر

الدولة  الضمانات التي تكون كفیلة بحمایة أموال و استثمارات الطرف األجنبي في مواجھةو

لھ األثر البالغ  التحكیم في مجال االستثمار ذو طبیة خاصة و نھما ،لمضیفة عند حدوث نزاع بیا

جوھري في حل  على اقتصادیات الدول المضیفة لھ بحیث أصبح واقع ال مفر منھ و عنصر

. النزاعات الناتجة عن العالقات التجاریة الدولیة  

 تتمثل في أن التحكیم التجاري وسیلة لبنة لفض منازعات االستثمار الدولي الدراسة أھمیة إن    

إلى ھذا  باعتباره الوسیلة األكثر طلبا من طرف المستثمرین األجانب الذین یفضلون دائما اللجوء

أو جھلھم إجراءات التقاضي أمامھ  صعوبة حیاد القضاء الوطني ، : األخیر لمبررات عدیدة منھا

 نظرا لالعتبارات السالفة ،یعتبر حدیث العھد في لجوئھا إلیھ  المضیفة  لدولةا قضاء، وأن 

األصل  كرست الجزائر اللجوء إلى تسویة منازعات االستثمار عن طریق التحكیم خروجا عن

التحفیزیة الممنوحة  في إطار السیاسةوالعام في إطار تقدیم ضمانات قضائیة للمستثمرین األجانب 

.)1( االقتصادیة األجانب وإزالة مخاوفھم نظرا لدوره في تحقیق التنمیةللمستثمرین   

 بالرغم من أن موضوع التحكیم قد حضي باھتمام فقھاء القانون و الباحثین إال أن أسباب      

منازعات  أھم وسیلة لحل اعتباره تتمثل فيأسباب موضوعیة  یرجع إلىاختیارنا للموضوع 

جدوى توجھ من المواضیع التي یجب تجدید دراستھا و البحث عنعقود االستثمار الدولي و   

  

 

 لنیل شھادة  مذكرةالتحكیم كضمان لالستثمار في إطار االتفاقیات العربیة الثنائیة و المتعددة األطراف ، : والي نادیة  -)1(

  . 6، ص  2006، سنة  الجزائر جامعة أمحمد بوقرة بومرداس كلیة الحقوق ، ، في القانون ماجستیر
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الموضوع تتركز على  الجزائر لجذب االستثمارات األجنبیة وأن أغلب البحوث و الدراسات في

التحكیم الدولیة  و دور القاضي  الحمایة القانونیة للمستثمر و تقاضي أطراف النزاع أمام ھیئات

في المیول و الرغبة تتمثلذاتیة  أسبابالوطني في التحكیم التجاري الدولي بصفة عامة ، و  

       و االھتمام المتزاید إثراء التحكیم و األھمیة البالغة لعقود االستثمار البحث في  الجامحة في

. المشاكل المرتبطة بھا نتیجة انھیار الحدود االقتصادیة بین الدول تحت تأثیر العولمة و  

:السابقة نطرح اإلشكالیة التالیةوعلى ضوء المعطیات   

كآلیة لتسویة منازعات االستثمار في الجزائر ؟ الدولي فعالیة التحكیمما مدى   

النزاعات  نحن في دراستنا سوف نحاول القیام بدراسة آلیة التحكیم في مجال االستثمار لفك     

الشروط و  في الجزائر بإتباع المنھج التحلیلي من خالل تحلیلنا للمواد القانونیة الخاصة بتلك

كالتحكیم و االستثمار و  االعتماد على المنھج الوصفي في توضیح بعض المفاھیماإلجراءات مع 

الثنائیة و متعددة اإلطراف التي  المنھج المقارن كلما دعت الضرورة إلى ذلك من خالل االتفاقیات

.صادقت علي الجزائر   

یةوارتباطا بكل ما تقدم و تحقیقا للھدف من دراسة الموضوع و لإلجابة على اإلشكال  

:المطروحة سالفا سوف نقسم دراسة البحث إلى فصلین   

كآلیة لتسویة منازعات االستثمار في  لتحكیم التجاري الدوليا اھیةیتمثل في م ) الفصل األول (

. الجزائر   

منازعات اإلطار التنظیمي للتحكیم التجاري الدولي كآلیة لتسویة فیتمثل في  ) الثاني الفصل (أما 

.الجزائر  االستثمار في  
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التحكیم في حسم منازعات عقود االستثمار التي تتمیز بخصوصیة مستمدةكآلیة نظرا ألھمیة       

من وجود الدولة كطرف فیھا و كذلك لتعلقھا بمصالح حیویة للدولة المضیفة لالستثمار و التي   

تتجسد في اتفاق التحكیم المبرم بین الدولة المضیفة لالستثمار و المستثمر األجنبي على شكل عقد   

.بمقتضاه یتعھد الطرفان على اللجوء للتحكیم في نشوب نزاع ما    

اختلفت اآلراء حول تحدید مفھوم دقیق التفاق التحكیم في القوانین الوطنیة واالتفاقیات الدولیة      

ه وتمیزت بخصوصیة في مجال عقود االستثمار ، وأمام ھذا االختالف یتعین وتعددت صور   

التحكیم التجاري م ، عن طریق التطرق من خالل مفھومعلینا الوقوف للتعرف على نظام التحكی  

       اإلطار القانوني التحكیم التجاري الدولي، لنتطرق بعد ذلك إلى ) المبحث األول (  الدولي  

) .اني المبحث الث(   
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مفھوم التحكیم التجاري الدولي : المبحث األول   

یعتبر التحكیم طریق استثنائي للفصل في النزاعات ، قوامھ الخروج عن طرق التقاضي     

العادیة ، ھو نظام معروف منذ القدم ، فقد عرفتھ المجتمعات البدائیة حیث كان یسیر جنبا إلى 

 جنب مع التنظیم القضائي لدى ھذه المجتمعات ، باعتباره طریقة تتم بھا حل النزاعات التي قد تقع

. )1( بین األفراد بشكل ودي  

یعتبر الفقھ أن التحكیم وسیلة بدائیة لحل المنازعات بدأت في عرض الخالفات على أشخاص     

حسب المختصون یحتمل أن .  )2(خواص میزتھم الوحیدة كونھم اختیروا من قبل طرفي النزاع 

  وجود نزاع ، ھذا خاصة یكون التحكیم ، قد وجد فجر التجارة فكل مبادلة تنطوي على احتمال 

.)3(و أن االستمرار المتبادل للتجارة الدولیة یتطلب وسیلة لحل النزاعات غیر القوة   

تمیز التحكیم في البدایة بالبساطة و البعد عن التعقیدات و الشكلیات المعروفة في القضاء ، فھو    

 )4(مبدأ سلطان اإلرادة على  –في معناه و مبناه  –یجسد الطبیعة الرضائیة ذلك أنھ ینھض 

التطورات الخاصة في قانون التجارة الدولیة ، و العالقات االقتصادیة الدولیة ، أثرت بشكل كبیر 

في تطور التحكیم التجاري الدولي ، فمن الطبیعي أن یواكب التطورات الحاصلة ، بحیث أصبح 

الفصل في المنازعات یتالءم و كما أصبح ظاھرة في مجال ،  یعمل بتشكیلة معقدة من القوانین

.مقتضیات العالقات االقتصادیة الدولیة المتشابكة   

 

 

، دار الفكر الجامعي ، ط .  د  ، التحكیم االختیاري  و اإلجباري في المنازعات المدنیة و التجاریة: علي عوض حسن  - )1(
. 12، ص  2001مصر ،   

(2)-ALIAN Referm , MARTIN Hutter  , MURRAY Smith , Droit et Pratique De L arbitrage Commercial 
international , LJDEJ , Paris , 1994 , P 2 . 

 ، الجزائر ، دار ھومة ، الطبعة الثانیة االستثمارات الدولیة ، التحكیم التجاري ضمان االستثمار ،: قادري عبد العزیز  - )3(

. 222، ص  2006  

. 14، ص  2010 ،دار الھدى ، الجزائر  ، ط .  د  طریق بدیل لحل النزاعات ،التحكیم  : مناني فراح  - )4(  
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أمام ھذا االھتمام الذي یلقاه التحكیم من طرف الباحثین یستوجب علینا التعرف أكثر على ھذا     

أنواع ثم التطرق ) المطلب األول (  تعریف التحكیم التجاري الدولي و خصائصھمن خالل  النظام

.) المطلب الثاني( لھالتحكیم التجاري الدولي و تمییزه عن بعض المصطلحات المشابھة   

تعریف التحكیم التجاري الدولي مع تحدید خصائصھ: المطلب األول   

التحكیم وسیلة لبنة لفض منازعات االستثمار ، یعد من أكثر الضمانات التي یطالب المستثمرین    

ضیفة لھم لقبول اتخاذ قرار االستثمار فیھا ، لذا یتطلب األمر اإللمام بجمیع األجانب بھا الدولة الم

) .الفرع الثاني ( إلى جانب تناول خصائصھ ) الفرع األول ( جوانبھ التطرق أوال للمقصود بھ   

التحكیم التجاري الدولي تعریف: الفرع األول   

أسھب الباحثین في تقدیم تعریفاتھم المختلفة لنظام التحكیم ، لذا سنحاول التفصیل فیھا بالتطرق    

و تعریف ) ثالثا ( و التعریف القضائي ) ثانیا ( و التعریف الفقھي ) أوال ( للتعریف اللغوي 

) . رابعا ( بعض األنظمة الوضعیة لنظام التحكیم   

التجاري الدولي  التعریف اللغوي للتحكیم: أوال   

   )ُمْحَكماً (كلمة التحكیم ھي المصدر من الفعل حكمَّ و یحكمَّ ، و یقال احكمھ فاْستْحكم أي صار    

علیھ ) فاْحتَكمَ (إذا جعل الحكم إلیھ الُحْكَم فیھ ) تحكیماً (و الَحَكَم بفتحتین الحاكم ، و َحّكمھ في مالھ 

و ھم قْوم من أصحاب األُْخُدود ُحكُِّموا و ُخیِّروا " كمَّین إّن الَجنة للُمحُ  "و في الحدیث . في ذلك 

. )1(بین القتل و الكفر فاختاروا القتل مع الثبات على اإلسالم   

مصدر كلمة َحكََّم یَُحكِّم تَحكیماً ، یقال حكمھ في األمر و الشيء إذ جعلھ َحَكما ً و فّوض األمر    

فال و ربك ال یؤمنون حتى یحكموك في ما شجر بینھم ثم ال : " إلیھ ، كما ورد في قولھ تعالى   

 

و لوائح دراسة متعمقة في ضوء آراء الفقھ و أحكام القضاء و تشریعات  (نظام الطعن على حكم التحكیم  :  معتز عفیفي - )1(

      .  2012دار  الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر ،  ط ،. د  ،) ھیئات التحكیم المقارنة 

  .     )1(" یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما  
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ویقال َحكَّمَت فالناً أي أطلقت یده فیما شاء ، و یقال أیضا حكمت السفیھ تحكیما أي بصرتھ    

َحكَّم الیتیم كما تَُحِكْم ) " رحمھ هللا تعالى(باألمر و أخذت على یده ، ومنھ قول إبراھیم النخعي 

" . نعھ من الفساد كما تمنع َولََدك َولَدك أي ام  

كلمة التحكیم مأخوذة من حكمة ، ونقول حاكمھ إلى هللا تعالى و إلى الكتاب و إلى الحاكم أي    

خاصمھ و دعاه إلى حكمھ و في المتھم استجوابھ فیما نسب إلیھ ومنھا احتكم الخصمان إلى الحاكم 

 أي صار) أحكمھ فاستحكم ( بین المتنازعین  أي رفعا خصومتھما الحاكم و ھو من یختار للفصل

.إذ جعل إلیھ الحكم  فیھ فاحتكم إلیھ في ذلك ) تحكیماً (محكما في مالھ   

  التجاري الدولي للتحكیم التعریف االصطالحي: ثانیا 

تعددت تعریفات التحكیم و تنوعت في فروع القانون المختلفة و ذلك باختالف الزاویة التي      

و تدور في فلكھ ، فقد  ھللتحكیم و إن كانت جمیعھا تدور حول جوھر واحد و تعبر عن اینظر منھ

 حالة خاصة تخرج أو تنزع بناء على عرفھ جون روبرت بأنھ إقامة أو تكوین قضاء خاص أو

المنازعات من جھات القضاء المعتاد لتحل أو لتحسم النزاع و یتم الفصل و البت فیھا بواسطة 

  .  )2(یمنحوا أو یقلدوا في ھذه الحالة مھمة القضاء والفصل فیھا  أفراد یخولوا أو

ف جان ماري أوبي ودراجوا التحكیم على أنھ عبارة إجراء یتفق بمقتضاه األطراف     و قد عرَّ

في نزاع معین على إخضاع خالفاتھم لمحكم یختارونھ و یحددون سلطتھ للفصل بینھم مع تعھدھم 

.ذي یصدره و یعتبرونھ ملزماً بقبول الحكم التحكیمي ال  

على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیھ دون  نزاع التحكیم ھو اتفاق على طرح -

.  المحكمة المختصة   

 

.  65سورة النساء ، اآلیة رقم  - )1(  

. 62، ص 2010،مصر، دار الفكر العربي، ، د ط  كیم في منازعات العقود اإلداریة وأثاره القانونیةالتح:أشرف محمد خلیل - )2(  
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ومن ثم فھو عملیة قانونیة مركبة تقوم على اتفاق أطراف نزاع معین على عرض خالفاتھم على 

محكم أو أكثر للفصل فیھ على ضوء قواعد القانون ومبادئھ العامة التي تحكم إجراءات التقاضي ، 

تفاق ، مع تعھد أطراف النزاع بقبول الحكم أو على ضوء قواعد العدالة ، وفقا لما ینص علیھ اال

الذي یصدر عن المحكمین ، و الذي یحوز حجیة األمر المقضي و یصدر بتنفیذه أمر من السلطة 

) . 1(القضائیة في الدولة التي یراد تنفیذه بھا   

ق االتفا" و قد عرفتھ الجمعیة العمومیة لقسم الفتوى و التشریع بمجلس الدولة المصري بأنھ    

على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر لیفصلوا فیھ بدال من المحكمة المختصة بھ ، و ذلك بحكم 

.      " ملزم للخصوم   

عرض لنزاع معین بین طرفین : و في تعریف المحكمة الدستوریة العلیا للتحكیم ذھبت إلى أنھ 

لیفصل  وط یحددانھایض منھما ، على ضوء شرعلى محكم من األخیار یعین باختیارھما و بتفو

ھذا المحكم في ذلك النزاع بقرار یكون شبھ بات ، مجردا من التحامل و قطعا لدابر الخصومة في 

جوانبھا ، التي أحال الطرفین إلیھ ، بعد أن یدلي كل منھما بوجھة نظره تفصیال ، من خالل 

.    ضمانات التقاضي الرئیسیة  

وسیلة فنیة لھا طبیعة قضائیة ، غایتھا الفصل في نزاع محدد ، مبناه عالقة " اعتبرت المحكمة  
محل اھتمام من أطرافھا ، و ركیزتھ اتفاق خاص ، یستمد المحكمون منھ سلطاتھم و ال یتولون 

.       )2( " مھامھم و بالتالي بإسناد من الدولة  

و التحكیم اصطالح عام یقترن بھ مسمیات فرعیة  تختلف بحسب المنازعة التي یراد حسمھا ،    
فإذا كانت المنازعة تجاریة سمي بالتحكیم التجاري و إذا كانت المنازعة مدنیة أطلق علیھا تحكیما 

.   مدنیا ، و إذا كانت المنازعة إداریة سمي التحكیم إداریا   

تلجأ إلیھا الدولة أو أحد األشخاص المعنویة العامة األخرى لتسویة كل أو ھو وسیلة قانونیة و     
 

مصر ،  ،، دار النھضة العربیة ط . د  ،التحكیم في المنازعات اإلداریة العقدیة  و غیر العقدیة :  یسرى محمد العصار  - )1(

. 14، ص  2002  

دراسة تحلیلیة في ضوء أحدث أحكام  (التحكیم في منازعات العقود الداخلیة و الدولیة : عبد العزیز  عبد المنعم خلیفة   - )2(

.    13، ص  2006، الطبعة األولى ، منشأة المعارف ، مصر ، ) قضاء مجلس الدولة   
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ذات طابع إداري عقدیة أو  الناشئة عن عالقات قانونیة ةأو بعض المنازعات الحالیة أو المستقبلی

غیر عقدیة فیما بینھا ، أو بین إحداھا واحد أشخاص القانون الخاص الوطنیة أو األجنبیة ، سواء 

. )1(كان اللجوء اختیاریا أو إجباریا وفقا لقواعد القانون اآلمرة   

 أنھا ال وعلى الرغم من أن إرادة أطراف العقد أو النزاع ھي التي تنشئ اتفاق التحكیم  إال   

تنشئ التحكیم ذاتھ ، حیث أن إجازة التحكیم تتطلب نص المشرع على تلك اإلجازة محددا لنطاق 

التحكیم بمعنى تحدید المسائل التي یجوز أو یحضر فیھا التحكیم ، إضافة لضرورة تحدید التشریع 

.لكیفیة تنفیذ أحكام المحكمین و الطعن فیھا   

من قانون المرافعات و  1994 لسنة 27من القانون رقم  11و تأكیدا لذلك فقد نصت المادة    

ال یجوز االتفاق على التحكیم إال : " على أنھ )  2( التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة المصري

 للشخص الطبیعي أو االعتباري الذي یملك التصرف في حقوقھ ، و ال یجوز التحكیم التي ال

" .      یجوز الصلح فیھا   

ن نطاقھ المسائل التي ال فھذا النص حدد الشخص الذي یملك إبرام اتفاق التحكیم و أخرج م  

.یتھا صلحاً یجوز تسم  

ع اادة النزوبناء على ما تقدم فإنھ إذا كان لمبدأ سلطان اإلرادة دور في قیام التحكیم ، إال أن إر   

أن یجیز المشرع لھم اللجوء لھذا النظام في تسویة المنازعة ، و إال ن غیر كافیة لذلك ، حیث یتعی

.   )3(أضحى المختص ھو قضاء الدولة التي وقع على أرضھا النزاع   

 

 

. 21، ص  1993دار النھضة العربیة ، مصر ،  ط ، . د  التحكیم اإلداري في القانون المصري ،: عزیزة الشریف  - )1(  

المتضمن قانون المرافعات و التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة المصري 1994المؤرخ  27القانون رقم من  11المادة  - )2(  

. 34، ص  1997دار النھضة العربیة ، مصر ،  ط ،. د  التحكیم في العقود اإلداریة ،: حمدي علي عمر  -)3(  
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التجاري الدولي التعریف القضائي للتحكیم:  ثالثا  

اتفاق التحكیم ھو اتفاق على عرض نزاع معین على  : "النقض المصریة أنقضت محكمة 

محكمین و عدم التزود على حكمھم و ال تتضمن تكلیفا على للخصوم بالحضور أمام ھیئة التحكیم 

و بمقتضى التحكیم تنصرف إرادة األطراف عن عدم االلتجاء إلى القضاء مع التزامھم بطرح 

.   )1( " یلزموا فیھ بحكم ملزم لألطرافالنزاع على محكم أو أكثر ل  

التحكیم یتمثل في سلطة القرار الذي یعترف  : "و قد ذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى القول بأن   

.   " بھ الطرف الثالث و التسلیم بصفة قضائیة لقرار المحكم  

ن طرفین على عرض نزاع معین بی: " یة العلیا في مصر التحكیم بأنھ عرفت المحكمة الدستورو

محكم من االغیار یعین باختیارھما أو بتفویض منھم أو على ضوء شروط یحددانھا لیفصل ھذا 

المحكم في ذلك النزاع بقرار یكون نائیاً عن شبھة المواالة مجردا من التحایل و قاطعا لدابر 

تفصیالً من  الخصومة في جوانبھا التي أحالھا الطرفان إلیھ بعد أن یدلي كل منھما بوجھة نظره

خالل ضمانات التقاضي الرئیسیة و انھ وسیلة فنیة لھا طبیعة قضائیة غایتھا الفصل في النزاع 

محدد مبناه عالقة مخل اھتمام أطرافھا و ركیزتھ اتفاق خاص یستمد المحكمین منھ سلطاتھم و ال 

. )2(یتولون مھامھم بالتالي بإسناد من الدولة   

لتحكیم التجاري الدولي التعریف القانوني ا: رابعا   

قد یرد االتفاق على التحكیم في صورة بند في أحد العقود یتفق بمقتضاه المتعاقدان على حل 

المنازعات التي تنشأ عن ھذا العقد بواسطة التحكیم و یطلق على االتفاق مشارطة التحكیم ، و قد 

و تسمى ھذه الصورة من یتفق أطراف نزاع معین نشأ بالفعل على حلھ بواسطة أسلوب التحكیم  

من 1442االتفاقات مشارطة التحكیم ، و قد عرف المشرع الفرنسي الشرط التحكیمي في المادة   

 

.  102، ص  2009،  ط ،  منشأة المعارف ، اإلسكندریة  مصر . ، د  حكم التحكیم: عبد هللا عیسى  - )1(  

. 90المرجع السابق ، ص : حمدي علي عمر  - )2(  
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"  :بأنھ  1980مایو سنة  14تقنین المرافعات المدني المعدل بمقتضى المرسوم الصادر بتاریخ 

االتفاق الذي یتعھد بموجبھ أطراف عقد من العقود على حل المنازعات التي تنشأ عنھ بواسطة 

     .  )1( " التحكیم

بشأن  1994لسنة  27عرف المشرع المصري اتفاق التحكیم في المادة العاشرة من القانون رقم 

اتفاق الطرفین على االلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل  : "بأنھ  التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة 

أو بعض المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینھما بمناسبة عالقة قانونیة معینة عقدیة كانت 

اتفاق التحكیم سابقا على قیام النزاع أو غیر عقدیة و نصت المادة ذاتھا على أنھ یجوز أن یكون 

سواء أن قام مستقال بذاتھ أو ورد في عقد معین كما یجوز االتفاق على التحكیم بعد قیام النزاع و 

.  )2( " لو كان قد أقیمت في شأنھ دعوى أمام جھة قضائیة  

تفاق على یجوز اال: " ه على أنھ  1403تنص المادة األولى من نظام التحكیم السعودي لسنة و

االتفاق على التحكیم في نزاع معین قائم كما یجوز االتفاق مسبقا على التحكیم في أي نزاع یقوم 

" .  نتیجة تنفیذ ھذا العقد   

یقصد باتفاق التحكیم  : "على أنم  1961من االتفاقیة األوربیة لسنة )  2 – 1( كما نصت المادة 

و أما ) المقصود العقد األصلي ( ذي یدرج في العقد أما شرط التحكیم السابق على قیام النزاع ال

اتفاق التحكیم الالحق لوقوع النزاع الذي یوقعھ أطراف النزاع أو الذي یرد في مراسالت أو 

."أو اتصاالت بطریق التلكس  برقیات  

على  1980لسنة   38من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة الكویتي رقم  173ونصت المادة 

یجوز االتفاق على التحكیم في نزاع معین كما یجوز االتفاق على التحكیم في جمیع " : أنھ 

" .المنازعات التي تنشأ عن تنفیذ عقد معین   

 

.  98المرجع السابق ، ص : عبد هللا عیسى  - )1(  

.  45المرجع السابق ، ص : أشرف محمد خلیل  - )2(  
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  لجنة األمم المتحدة القانون( التجاري الدولي  من القانون النموذجي للتحكیم 7و تنص المادة   

على أنھ م  1981یونیو لسنة  21حسب الصیاغة المعتمدة من اللجنة المذكورة ) التجاري الدولي 

ھو اتفاق بین الطرفین على أن یحیال إلى التحكیم جمیع أو بعض " یقصد باتفاق التحكیم 

یما بینھا بشأن عالقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت المنازعات المحددة التي نشأت و التي قد تنشأ ف

أو غیر تعاقدیة كالفعل الضار و اإلثراء بال سبب ، و یجوز أن یكون شرط التحكیم في صورة 

  .  )1(" شرط تحكیم وارد في عقد أو صورة اتفاق منفصل 

كما ال نجد تعریف واضح و دقیق من طرف المشرع الجزائري رغم أنھ تناول مختلف أحكام 

، و ) الملغى(  93/09التحكیم التجاري الدولي من خالل المواد المدرجة في المرسوم التشریعي 

المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة  25/02/2008المؤرخ في  08/09ال حتى في القانون الجدید 

. یة الذي نظم فیھ المشرع الجزائري التحكیم بنوعیھ الداخلي و الدولي و اإلدار  

خصائص التحكیم التجاري الدولي : الفرع الثاني   

الممیزات التي تمیز التحكیم التجاري الدولي ھي نفسھا المبررات التي تدفع باألطراف باختیارھم 

، السریة ) أوال ( ساطة اإلجراءات آلیة التحكیم بدال من عرض النزاع على القضاء ولعل أھمھا ب

) .ثالثا ( ، اختیار أطراف النزاع لمحكمھم ) ثانیا (   

بساطة اإلجراءات : أوال   

وسع من القضاء الوطني في كل ما یتعلق بإجراءات التقاضي مثل ھیئة التحكیم تتمتع بحریة أ

اءات الشكلیة التي عادة ما فھي تبتعد ما أمكن عن اإلجر یغات و إدارة الجلسات و تنظیمھا ،التبل

النصوص القانونیة  تكون أمام القضاء الوطني طویلة و مملة وال فائدة منھا سوى التقید بحرفیة

 الطبیعیة أن یصدر الخاصة باإلجراءات و ذلك على حساب موضوع و جوھر النزاع و النتیجة

. لى القضاء قرار التحكیم خالل وقت قصیر بشكل ملموس فیما لو عرض النزاع ذاتھ ع  

 

. 67، ص  2003التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة ، دار النھضة العربیة ، مصر ، : أحمد سالمة بدر  - )1(  
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السریة: ثانیا   

ذلك أن أطراف نظام التحكیم یمّكن األطراف من المحافظة على أسرارھم التي تكون لھم مصلحة 

كبیرة في عدم إذاعتھا و شیوعھا ، و لما ألزم القانون المحكم بكتمان السر المھني فذلك إشارة تدل 

ال أن داللة واضحة على أن اإلخالل من جانب المحكم بھذا االلتزام القانوني یعرضھ للعقوبة إ

تدخل القضاء الوطني من أجل النظر في الطعن ببطالن الحكم التحكیمي أمام محكمة االستئناف 

قد یحد نسبیا من السریة التي یتوخاھا الطرفان من خالل ما تتمیز بھ إجراءات التقاضي من علنیة 

. )1(الجلسات   

اختیار أطراف النزاع لمحكمھم  : ثالثا   

كیم ألن في حالة اللجوء القضاء ال یمكن األطراف اختیار قاضیھم ، و ھذه المیزة ینفرد بھا التح

ھو ما یولد الثقة في ھؤالء المحكمین الذین وقع علیھم االختیار و ال سیما إذا كان النزاع متعلق 

بمسائل فنیة یصعب على القاضي الفصل فیھا دون إحالتھا على خبیر في الموضوع الذي قد 

ھیك عن إجھادھم مالیا في أمر لو تم عرضھ على التحكیم لفصل فیھ یستغرق وقتا طویال ، نا

إذا فالتحكیم یقوم رضاء من أطراف النزاع بقبول حكم المحكمین ابتداء و ال  ،)2(غنى عن ذلك 

یقبل الطعن منھم إال إذا صدر حكم التحكیم مخالفا لنص من النصوص القانونیة ، فكما سبق و أن 

عب فیھ مبدأ سلطان اإلرادة دور كبیر إال أنھ بالرغم من الطابع الرضائي بینا أن نظام التحكیم یل

للتحكیم فإنھ یالحظ في بعض األحیان من خالل بعض العقود أن الطرف القوي فیھا یتحكم في 

.)3(فرض بعض البنود   

 

.  87المرجع السابق ، ص : مناني فراح  - )1(  

سنویة ، المغرب  ، دیوان المظالم ، مجللة متخصصة نصف" التشریع المغربي موقع نظام التحكیم في " التراب مصطفى   - )2(

. 13، ص  2004،   

،دار الكتاب الحدیث ، مصر ، ) ضوابط التحكیم في منازعات العقود اإلداریة(المنازعات اإلداریة : عبد العزیز  خلیفة  - )3( 

  .  22، ص  2008
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                    عن بعض  تمییزه الدولي وأنواع التحكیم التجاري : المطلب الثاني 
       آلیات تسویة النزاعات األخرى               

ناحیة قد  فمن ، وإنما یتخذ صورا متعددة ، واحدة في الممارسة العملیةال یتخذ التحكیم صورة    

بالقضاء وقد یكون حیة أخرى قد یكون تحكیما ومن نا ، یكون التحكیم اختیاریا وقد یكون إجباریا

) الفرع األول( ومن ناحیة ثالثة قد یكون تحكیما حراً وقد یكون تحكیما مؤسسیا ، تحكیما بالصلح

ونظرا ألھمیة ھذه األنواع  ) الفرع الثاني ( ت المشابھة لھ مع تمییزه عن بعض المصطلحا

. سنتناول كل واحد منھا بالشرح مع بیان موقف المشرع الجزائري في كل مرة  

أنواع التحكیم التجاري الدولي: الفرع األول   

ستناول في ھذا الفرع أھم أنواع التحكیم الشائعة التي یمكن أن یلجأ إلیھا المستثمرین في فض   

، التحكیم الحر و التحكیم ) أوال ( نزاعاتھم ولعل أبرزھا التحكیم االختیاري و التحكیم االجباري 

) .ثالثا ( الداخلي و التحكیم الدولي ، التحكیم ) ثانیا ( المؤسساتي   

التحكیم االختیاري و التحكیم اإلجباري  : أوال   

   أي دون إلزام من جھة معینة ، یم الذي یلجأ إلیھ الخصوم إرادیاالتحكیم االختیاري ھو التحك -1

                                    . التحكیم اإلجباري فھو الذي یجبر الخصوم على االلتجاء إلیھ -2

أي  ، ھ أمرا مفروضا على أطراف الخصومةتقدم أن التحكیم یكون اختیاریا إذا لم یكن اللجوء إلی

العام في التحكیم التجاري الدولي الذي وھذا ھو األصل  إرادة الخصوم م اللجوء إلیھ بمحضمتى ت

وإما باتفاق  ، العقد ھم بشرط التحكیم الوارد فيالخصوم إما بمقتضى قبول یتم بناء على تراضي

أي أن  ، خاصة مستثناة من ھذا األصل العامإال أن ھناك حاالت  .)1( بینھم بعد وقوع النزاع

ومن , حیث یفرض على الخصوم االلتجاء إلیھ للفصل في منازعاتھم التحكیم فیھا یكون إجباریا

:ھذه الحاالت  

 

والتحكیم مع التفویض بالصلح ، الطبعة األولى ، منشأة المعارف، مصر ، التحكیم بالقضاء : محمود السید عمر التحیوي  -)1(
. 103، ص2002  
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والمتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحدیدیة بین رعایا الدول  1961اتفاقیة بـیرن المبرمة سنة -أ

.   المتعاقدة وغیر المتعاقدة  

 ل المتعاقدة ورعایا الدولالدوالمركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة باالستثمارات بین  -ب

الذي أوكل مھمة الفصل في المنازعات إلى محكمة التحكیم بمقتضى اتفاقیة واشنطن  ، األخرى

. 1965 سنة  

دات ذات رایة في عقود المنشآت الصناعیة والویكون التحكیم إجباریا لدى غرفة التجارة الدول -ج

.)1( الشكل النموذجي  

التي تحكم بیوع ، )  2( من الشروط العامة للكومیكون 90بھ المادةومن ذلك أیضا ما تقضي  - د

كل النزاعات  :"حیث تنص على أن ، جارة الخارجیة في بالد الكومیكونالبضائع بین منظمات الت

عاد اختصاص المحاكم التي تنجم عن العقد أو تتولد بمناسبتھ یجب عرضھا على التحكیم مع استب

ذه المنازعات في بلد المدعى أمام محكمة التحكیم المنشأة للنظر في ھ ویتم عرضھا ، العادیة بذلك

أو في بلد ثالث عضو في مجلس المعونة االقتصادیة المتبادلة متى تم اتفاق أطراف النزاع ،علیھ

 الموضوعي یتقید فیھ المحكم بقواعد القانونفھو التحكیم الذي ال  أما التحكیم بالصلح،"  على ذلك

ل في النزاع طبقا لقواعد العدالة، أي بحسب ما یملیھ علیھ ضمیره واقتناعھ بل یقوم بالفص

وحكم المحكم المصالح ال  الشخصي، سواء وافق رأیھ قواعد القانون الموضوعي أم لم یوافقھا

) .3( یقبل أي طعن وإن كان یجوز التمسك ببطالنھ بدعوى أصلیة  

 

  .8ص، 1995 ،مصر،دار المطبوعات الجامعیة  ة ، ب  ط،قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولی :  منیر عبد المجید -)1(

وكان الھدف من إنشائھا ھو تطویر  ة ، من قبل عدة دول اشتراكی 1949منظمة إقلیمیة اقتصادیة أنشئت عام :  الكومیكون -)2(

وكان طبیعیا أن یكون من مظاھر ھذا التعاون االشتراكي تنشیط التبادل التجاري بین  ، وتنظیم التعاون بینھا ااقتصادیات دولھ

ذلك وضعت قواعد موحدة تحكم صفقات التجارة الخارجیة للدول األعضاء في مجلس التعاون  لمن أج و ، الدول األعضاء

حیث تم ملء الثغرات التي وجدت  ،  1968 ثم عدلت سنة ، 1958 وتم وضع ھذه القواعد ألول مرة سنة ، االقتصادي المتبادل

.سنوات خاضتھا محاكم في الدول االشتراكیة  10 بھا على ضوء تجارب  

. 179، ص   1974، منشأة المعارف ، مصر ،  ط . التحكیم االختیاري واإلجباري ، د :أحمد أبو الوفا  -)3(  
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ال یتقید بقواعد  تكمن في أن المحكمبالصلح ولعّل أھم نتیجة للتفرقة بین التحكیم بالقضاء والتحكیم 

 المرافعات القانون، فضال عن أنھ ال یتقید بأوضاع المرافعات وال بالشكل العام المقرر في قانون

معیار  ، كما أن تصرفاتھ ال تسري علیھا الجزاءات المقررة في ھذا القانون، ذلك أن رأیھ ھو

إال أنھ یعتد القواعد القانونیة المنظمة  ، دفاعمر بأسس المرافعات وحقوق الالصحة ما لم یتعلق األ

أو  ، والتجاریة للتحكیم المنصوص علیھا في باب التحكیم في مختلف قوانین المرافعات المدنیة

، ألن ھذه األحكام قصد بھا مراقبة  والمتعلقة بتحریر حكمھ وإیداعھ في نصوص التحكیم الخاصة

) . 1( عملھ حرصا على مصلحة الخصوم  

 التشریعات الالتینیة ال تعتد إالالقوانین األنجلوسكسونیة وعلى خالف  إنر اإلشارة إلى وتجد

في  ویخضع ، ومن ثم فالمحكم في ھذه القوانین یلتزم دائما وأبدا بأحكام القانون بالتحكیم بالقضاء

أنھ  لطبع، ولیس معنى ذلك با تطبیقھ لھا لرقابة القضاء األعلى مثلھ في ذلك مثل المحاكم األدنى

  للعدالة ، وفقا لما یریاه محققا ال یجوز لطرفي النزاع تفویض غیرھما بالفصل في النزاع بینھما

تعتبره  تحكیما بل ، وإنما معناه أن ھذه القوانین ال تعتبر ھذا األمر ودون التزام بأحكام القانون

) .2( ال ألحكام التحكیم نوعا من الصلح یخضع ألحكام ھذا األخیر  

التحكیم الحر و التحكیم المؤسساتي : ثانیا   

  :  ویعرف بأنھویطلق علیھ أیضا التحكیم الخاص أو تحكیم الحاالت الخاصة : التحكیم الحر -)1

، أو مستشاروھا القانونیون دون تدخل منظمة  التحكیم الذي تقوم بإدارتھ األطراف المعنیة « 

 ، وإنما یجري في حاالت فردیة ھیئة دائمة للتحكیمفھو تحكیم ال یختار فیھ األطراف  » مختصة

 ، وكیفیة مباشرة إجراءاتھ ومكان انعقاده وفق مشیئة الخصوم من حیث اختیارھم للمحكمین

ویدخل ضمن التحكیم الحر أو الخاص التحكیم الذي یشیر ، والقانون الذي یسري على النزاع  

 

.  179المرجع السابق ،  ص : أحمد أبو الوفا  -)1(  

التحكیم في العالقات الخاصة الدولیة و الداخلیة ، الطبعة األولى ، منشورات : مصطفى محمد الجمال ، عكاشة عبد العال  -)2(

  . 109، ص  1998الحلبي الحقوقیة ، د ب ن ، 
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 اختصاص لتلك المؤسسة تحكیم ما دون أن یفید ذلك منحالطرفان بشأنھ إلى الئحة مؤسسة 

) .1( عملیة التحكیمللتدخل في جریان   

لجنة  القواعد التي وضعتھا في المجال الدولي -في الوقت الحاضر -ومن أبرز قواعد التحكیم الحر 

، فبدال من قیام األطراف أو ھیئة التحكیم بإعداد قواعد UNICITRAL قانون التجارة الدولیة

 إلتباعھابأن وضعت تلك القواعد  الحر، سھلت اللجنة المھمة علیھم في التحكیم إلتباعھاإجرائیة 

  . إذا رغبت األطراف في ذلك

، حیث أصبح  ومع كل ما تقدم فإن التحكیم الحر قد أفل نجمھ، خاصة في اآلونة األخیرة 

األطراف یفضلون اللجوء إلى منظمات أو مراكز متخصصة في التحكیم بدل اللجوء إلى التحكیم 

: یھ، ومنھا على سبیل المثال، وذلك لالنتقادات التي وجھت إل الخاص  

 قي أو واقعي بین األطرافأن التحكیم الحر ال یناسب الحاالت التي ال یوجد فیھا توازن حقو -

حیث یمكن حینئذ للطرف األقوى أن یؤثر على اإلجراء لصالحھ، كما انھ في حالة افتقار المحكین 

. بة في تجنبھ أصالللخبرة قد یؤدي التحكیم إلى تعقید قضائي كانت األطراف راغ  

تضارب المصالح التي قد تنتج عن أن المحكم یبقى على اتصال مع موكلھ ویبحث معھ مباشرة --
.   )2( صالحیاتھ وأتباعھ  

، وھو التحكیم الذي یجري في إطار  ویسمى أیضا التحكیم النظامي:  التحكیم المؤسساتي -)2

، اتفاق المتنازعین على اللجوء  التحكیم المنظمفیكفي وفقا لھذا  مراكز ومؤسسات تحكیم دائمة

إلى إحدى تلك الھیئات لتقوم الھیئة بعد ذلك بتولي التحكیم وفقا لقواعد وإجراءات محددة تقوم 

، إال إذا  فاإلحالة إلى أحد ھذه المراكز تعني في األصل األخذ بقواعده الموحدة  بوضعھا مسبقا

 فاء أطراف االتفاق على التحكیم من التصدي لكل تفصیالتإضافة إلى إع أجاز النظام  مخالفتھا

ویتمتع التحكیم المؤسساتي كتفاء بما ورد في شأنھا في نظام التحكیم المختارواال،  شرط التحكیم  

 

  .   21األسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص: أبو زید رضوان  -)1(

لندوة التحكیم  ة ، ورقة عمل مقدم التحكیم الحر والتحكیم المؤسساتي واتفاقات التعاون بین مؤسسات التحكیم : نبیل أنطاكي -)1(

  . 3، ص في التشریعات العربیة الحدیثة
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    بحسنات متعددة مقارنة بالتحكیم الحر، فھو یتیح لألطراف في مرحلة أولى وللمحكمین بعد ذلك

إمكانیة االستفادة من خبرة وحسن تصرف مؤسسة التحكیم، ویضمن معالجة أفضل لملفات، مع 

 المحكمین ویجنبھم مشقة مناقشة ، كما یسمح بعزل األطراف عن سوء التصرف من مخاطر الحد

 حكیم تأخذ على عاتقھا خلق الشروطفإن مؤسسة الت ، زیادة على ھذا أتباعھم بصفة مباشرة 

ویتم  ، مما یقلل بشكل محسوس من ضرورة طلب مساعدة المحاكم المدنیة لسیر التحكیمالمناسبة 

، بناء على إشارة في اتفاق  اللجوء إلى التحكیم في إطار أحد مراكز أو مؤسسات التحكیم الدائمة

، وتكون ھذه اإلشارة إما عن طریق تبني األطراف لشرط التحكیم الخاص بالمؤسسة  التحكیم ذاتھ

، وإما بالنص على تطبیق قواعد ذلك  التي یرغبون في تسویة النزاع عن طریقھا یمیةالتحك

ومن أمثلة شروط التحكیم ،  )1( المركز دون إدراج شرط التحكیم النموذجي الخاص بھ في االتفاق

: النموذجیة الخاصة بمراكز التحكیم  

فھذه :  لغرفة التجارة الدولیةشرط التحكیم النموذجي لمحكمة التحكیم الدولیة التابعة  -)أ

المحكمة تقترح على المتعاملین الذین یرغبون في اختیارھا للفصل في نزاعاتھم المتوقعة 

جمیع النزاعات التي تنشأ بمناسبة ھذا العقد، أو «:  الحدوث، تضمین عقودھم، الشرط اآلتي

، بواسطة محكم أو عدة  یةتتصل بھ یتم حسمھا نھائیا وفقا لنظام التحكیم لغرفة التجارة الدول

. »محكمین یتم تعیینھم طبقا لھذا النظام  

یقترح ھذا :  شرط التحكیم النموذجي لمركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي - )ب

یسّوى أي «:  المركز على الراغبین في فصل منازعاتھم من خاللھ تضمین عقودھم ھذا الشرط

ھذا العقد أو ما یتعلق بھ أو بخرق أو إنھاء أو إبطال لھ عن  خالف أو نزاع أو ادعاء ینشأ عن

. »طریق التحكیم وفقا لقواعد التحكیم بمركز القاھرة للتحكیم التجاري الدولي  

 :الخلیج العربیة شرط التحكیم النموذجي لمركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون لدول ـ)ج
  من الئحة إجراءات التحكیم الخاصة 2یة فقرة نص المركز على ھذا الشرط في المادة الثان

 

. 7،  ص 2010التحكیم في القوانین العربیة ، الطبعة األولى ، دار الثقافة ،األردن ، : حمزة أحمد حداد  -)1(  



التحكیم التجاري الدولي كآلیة لتسویة منازعات االستثمار في الجزائر  ةماھی:  الفصل األول  

 

 
22 

جمیع الخالفات التي تنشأ عن ھذا العقد أو التي لھا عالقة بھ یتم حسمھا «: بھ، والتي جاء فیھا

.  »مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةنھائیا وفقا لنظام   

 2الذي تنص علیھ المادة الثالثة فقرة  : شرط التحكیم النموذجي لغرفة تجارة وصناعة دبي -)د

توصي الغرفة الراغبین في حل نزاعاتھم بموجب ھذا «:  من نظام التوفیق والتحكیم للغرفة بقولھا

: ودھم أحد البنود اآلتیةالنظام أن یضمنوا عق  

كل نزاع یتعلق بانعقاد أو تنفیذ أو تفسیر أو إلغاء أو فسخ أو بطالن ھذا العقد أو :  بند التحكیم -

یتفرع عنھ أو یرتبط بھ بأي وجھ من الوجوه یحال إلى التحكیم وفقا لألحكام الواردة في نظام 

) .1( »التوفیق والتحكیم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي  

 تحكیم الحر، إال أنھ حاز على ثقةوعلى الرغم من تأخر ظھور التحكیم المؤسسي مقارنة بال

وھذا نظرا ،  ، والقى رواجا كبیرا خاصة في اآلونة األخیرة المتعاملین في مجال التجارة الدولیة

،  العالمانتشرت مؤسسات التحكیم النظامي بشكل واسع عبر كل أنحاء  للمحاسن السالفة الذكر

ومن أھم مراكز التحكیم الدولیة ،  ، وثالثة وطنیة دولیة وأخرى إقلیمیة فظھرت ھیئات تحكیم

وجمعیة  محكمة تحكیم لندن جانب ھذه إلىو ، محكمة تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس العامة

ة في فإن ھناك مراكز دولیة أخرى متخصص  المراكز الدولیة العامة ، األمریكیة التحكیم

، كالمركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار والمحكمة الدائمة للتحكیم بالھاي،  منازعات معینة

.)2( لمیوالجمعیة األوروبیة للصلح والتحكیم في منازعات السینما والغرفة الدولیة للف  

إنشاء العدید ، فقد شھد ھو اآلخر  ولم یكن الوطن العربي بمنأى عن ھذا االنتشار لمراكز التحكیم

:من مراكز التحكیم الوطنیة واإلقلیمیة نذكر منھا  

نشرة دوریة یصدرھا مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ، العدد : التحكیم التجاري الخلیجي  -)1(

  .  3، ص 2002، مارس  22

  . 130السابق ،  ص المرجع :  مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبد العال  -)2(
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 القانونیة األفروآسیویة االستشاریةمركز القاھرة اإلقلیمي للتحكیم التجاري الدولي التابع للجنة  -1

. 1978 والذي یعود إنشاؤه لسنة    

الھیئة العربیة األوروبیة للتحكیم التجاري التابعة لغرفة التجارة العربیة األوروبیة ، وتم وضع  -2

.10/01/1983، وأصبحت نافذة اعتبارا من 1982الھیئة سنة  قواعد تحكیم ھذه  

. 1993مركز البحرین للتحكیم التجاري الدولي، الذي أنشئ سنة -3  

مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون الخلیجیة العربیة ، الذي أنشئ في شھر أكتوبر -4

.، ولھ نظام خاص بھ تم إقراره في التاریخ ذاتھ1993  

. )1( 1994لسنة   2ارة وصناعة دبي ، وصدر بشأنھا نظام التوفیق والتحكیم رقم غرفة تج-5  

التحكیم الداخلي و التحكیم األجنبي : ثالثا   

 1994لسنة  27رقم المصري یعد التحكیم داخلیا حتى و من ثم یخضع ألحكام قانون التحكیم    
، حتى و لو كان تحكیما تجاریا دولیا ، أي یحسم نزاعا ناشئا  )2(متى صدر التحكیم في مصر م 

عن عالقة  قانونیة ذات طابع اقتصادي و كان موضوعھ متعلقا بالتجارة الدولیة و ذلك بشرط 

    .بشأن التحكیم م  1994لسنة  27توفر إحدى الحاالت التي نص علیھا القانون رقم 

خارجیا إذا صدر فیھ حكم التحكیم خارج مصر ، و ھذا و على العكس من ذلك فإن التحكیم یعد    

النوع من التحكیم خرج عن نطاق الخضوع للقانون المصري ، و ذلك على الرغم من أن التحكیم 

التجاري الدولي ، أي المتعلق بالتجارة الدولیة یمكن أن یخضع لقانون التحكیم المصري ، في 

بناء على ما تقدم فإن القانون المصري یعتمد في ن ، وافھ على إخضاعھ لھذا القانوحالة اتفاق أطر

  : تحدیده لدولیة التحكیم على معیارین أولھما

 

التحكیم التجاري العربي ، ورقة عمل قدمت في ندوة الفجیرة حول التحكیم في دول مجلس التعاون : حمزة أحمد حداد -  -)1(

. 23،  بدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ، ص  1999فبرایر  1لى ینایر ا 31الواقع واآلفاق ،  المنعقدة في الفترة من   

.  30، ص  2000المدني ، دار النھضة العربیة ، مصر ، الوسیط في القضاء : فتحي والي  - )2(  



التحكیم التجاري الدولي كآلیة لتسویة منازعات االستثمار في الجزائر  ةماھی:  الفصل األول  

 

 
24 

جغرافي یستند إلى تعدد جنسیات أطراف التحكیم و تعدد األماكن و مكان التنفیذ و مكان و محل 

ثانیھما اقتصادي حیث یكون التحكیم دولیا متى كان موضوعھ نزاعا ، و إقامة أطراف النزاع 

على أن یكون  المصري یتعلق بالتجارة الدولیة ، حیث نصت المادة الثالثة من قانون التحكیم

.  التحكیم دولیا متى كان موضوعھ یتعلق بالتجارة الدولیة ، في أي من الحاالت السابق ذكرھا   

.داخلي و دولي : رافي إلى نوعین حیث اإلطار الجغینقسم التحكیم من و علیھ   

داخلیا إذا اتصلت جمیع عناصره بدولة معینة دون غیره ، و ھذه العناصر ھي یكون التحكیم 

موضوع النزاع و جنسیة المحكمین و القانون الواجب التطبیق و المكان الذي یجري فیھ : أربعة 

.  التحكیم   

ز اإلطار الداخلي ، بحسب الفقرة الثالثة من المادة األولى من و یكون التحكیم دولیا إذا تجاو

التي  1985حزیران  21القانون  النموذجي للتحكیم الدولي الذي وضعتھ لجنة األمم المتحدة في 

: یكون التحكیم دولیا : "  جاء فیھا  

أ ـ إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكیم وقت عقد ذلك االتفاق واقعین في دولتین 

.مختلفتین   

: ب ـ إذا كان أحد األماكن التالیة واقعا خارج الدولة التي یقع فیھا مقرا عمل الطرفین   

.ـ مكان التحكیم إذا كان محددا في اتفاق أو طبقا لھ       

ـ أي مكان ینفذ فیھ جزء ھام من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجاریة أو المكان     

.الذي یكون لموضوع النزاع أوثق الصلة بھ   

ج ـ إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدة 

")1. (  

یة التحكیم ھو المعیار االقتصادي بموجب بالنسبة للجزائر المعیار الذي اعتمده لتحدید دول

  بالتجارة من قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة الرتباط موضوع النزاع 1039المادة 

 

.  484، ص  1990مؤسسة بیروت ، لبنان ،  ط ،. د  التحكیم  الدولي ،: عبد الحمید األحدب  -)1(  
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النص علیھ في القانون النموذجي ثم إن المشرع الدولیة ، و ھو األمر الذي األمر الذي لم یتم 

الجزائري لم ینص كذلك على دولیة التحكیم في حالة اتفاق األطراف على اللجوء إلى ھیئات 

تحكیمیة حیث اقتصر فقط المعیار االقتصادي على خالف ما كان علیھ الحال في إطار المرسوم 

 الذي اعتمد فیھ 1966ت المدنیة لسنة المتعلق بتعدیل قانون اإلجراءا 93/09التشریعي رقم 

  . )1(المعیارین القانوني و االقتصادي معا  ىدولیة التحكیم عل بخصوص

كیم عن بعض آلیات تسویة النزاعات األخرى تمییز التح: الفرع الثاني   

النزاعات التي تقع بین األطراف المتعاقدة قد یتم عرضھا على القضاء وفق إجراءات محددة من 

ستصدار حكم أو قرار قضائي في الموضوع و قد یستعان بالخبرة في بعض الحاالت ، و قد أجل ا

و لذلك كان البد من التمییز بین یفضل ھؤالء فض نزاعاتھم بإحدى الطرق الودیة األخرى ، 

.التحكیم و الوسائل  الودیة األخرى   

و الخبرة  التجاري الدولي التحكیم: أوال   

المحكم و الخبیر فھذا األخیر ـ الخبیر ـ ھو شخص فني ، طبیب ، مھندس ، ال بد من التمییز بین 

خبیر حسابات أو غیره یعبر عن الرأي أو وجھة نظر فحسب ، أما المحكم فھو قاض خاص 

قراراتھ ملزمة للمعنیین بھ  و ال یمكن اعتبار الخبیر محكما ألن الخبیر ال یعدو أن یكو ن مجرد 

لواقع و إبداء مالحظاتھ و ما یراه قائما دون البت في النتائج التي شخص تقني یقوم بمعاینة ا

في الغالب بالملف األصلي للنزاع  تترتب عن ھذه المعاینة التي یتضمنھا تقریر الخبرة الذي یلحق

لیعرض على المحكمة للبت فیھ ، أما المحكم فھو یعاین و یفحص الوقائع و األدلة المقدمة إلیھ و 

لعلمیة و العملیة لیقرر في النھایة مثلھ مثل القاضي تماما إصدار حكم ملزم یستعمل خبرتھ ا

  .لألطراف و الجھات القضائیة المختلفة ما لم یكن مخالفا للنظام العام 

 

 لنیل شھادةاألجنبیة ، رسالة  النظام القانوني الجزائري لالستثمار ومدى فعالیتھ في استقطاب االستثمارات: والي نادیة -)1(

. 287و  286، ص  2012، الجزائر جامعة مولود معمري تیزي وزو  كلیة الحقوق ،األعمال  ، تخصص قانون دكتوراه  
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و الخبیر یلتزم بالمھمة المحددة في الحكم الذي انتدبھ سواء من محكمة التحكیم أو من    

طلوب منھ على البحث التقني العلمي القانوني في المسألة الم ھالقضاء ، و تقتصر سلطت

.  ) 1(إبداء رأیھ بشأنھا بموجب المھمة المكلف بھا   

الرغم من أن المحكم و الخبیر متماثلین في كونھما لیسوا أعضاء في جھاز القضاء ، إذ  علىو  

كل منھما شخص فني یصدر رأیا في القضیة المعروضة علیھ و یخضع كل منھما لمبادئ 

االستقالل والحیاد و الموضوعیة إال أن كل منھما یختلف عن الوجھ اآلخر في عدة نواحي نذكر 

:أھمھا   

ینظر النزاع و یبدي رأیھ في الوقائع دون القانون بعكس المحكم الذي یلزم بإبداء رأیھ ـ الخبیر 

.في الوقائع و في القانون و یفصل في النزاع المعروض علیھ في األجل الممنوح لھ   

 144ـ رأي الخبیر استشاري لمحكمة التحكیم و غیر ملزم لألطراف و القضاء طبقا لنص المادة 
  أما رأي المحكم فھو ملزم لألطراف، بمعنى لھم أن یأخذوا بھ أو أن یرفضوه ،  ) 2(من ق ا م و إ 

. و القضاء   

ھذا و إن االلتزام بالخبرة یقتضي إصدار حكم أو قرار من القضاء أو من محكمة التحكیم    

باعتماد ما تضمنتھ الخبرة أو برفضھا و الفصل في النزاع بما یقتنع بھ المحكمون من األدلة 

   نظمھا في الغالب قانون اإلجراءات المدنیةالمقدمة للمناقشة فالخبرة تعد من أدلة اإلثبات التي ی

.        و تلعب دورا ھاما في مجال التحكیم التجاري الدولي و اإلداریة   

التحكیم قضاء خاص ألنھ یستولي على جزء من اختصاصات القضاء الوطني و بالتالي كما أن 

:اف بالتمییز بینھ و بین الخبرة و الذي یظھر من خالل أمرین البد من االعتر  

 

في  دكتوراه لنیل شھادة بالتشریع الجزائري ، رسالة ھ القرارالتحكیمي  و طرق الطعن فی: بوصنوبرة خلیل  -)1(

. 22، ص  2008ـ  2007،  1جامعة قسنطینة كلیة الحقوق ،  القانون  

غي تسبیب استبعاد نتائج القاضي غیر ملزم برأي الخبیر ، غیر أنھ ینب"  :من ق ا م  و إ على أنھ  144/2 تنص المادة -)2(

.  "  الخبرة  
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فالمحكم عندما یبت في قضیة قانونیة یكون ، لھا  اخاضعا للمحاكم أو غیر خاضعأولھما إن كان 

ملزما باحترام قواعد اإلجراءات و النصوص القانونیة المنظمة للموضوع المتفق علیھ من 

أما الخبرة فھي معاینة الشيء . األطراف و احترام القواعد القانونیة اآلمرة المتعلقة بالنظام العام 

على ما یعاینھ بھ الخبیر من قدرات علمیة و بناء  أو تثمینھ أو تقدیر حالتھ بناء على ما یتمتع

الخصوم من معلومات ، و بالتالي الخبرة تعد من أدلة اإلثبات التي تساعد  شخصیا و ما یقدمھ

.    على حسم النزاع صلحا أو تحكیما   

أن المحكم عندما یكون بصدد تفحص النزاع فإنھ یكون ملزما بالبت فیھ و في أجل محدد  ثانیھما 

ھذا القرار لھ طابع قضائي یحوز حجیة الشيء المقضي فیھ و یكون واجب ، بحكم أو قرار ملزم 

النفاذ بعد حصولھ على الصیغة التنفیذیة من القضاء المختص ، أما الخبیر فرأیھ استشاري 

إبداء الرأي دون االلتزام بھ من طرف من قدم إلیھم فقد استقر القضاء على عدم   مقتصر على

االلتزام بتقریر الخبرة أو األخذ بھ ، فالجھة التي عینتھ لھا أن تأخذ بالخبرة التي قام بھا و ما 

توصل إلیھ من نتائج متى اقتنعت بصحة أسبابھا ، و اطمأنت إلى كفاءة الخبیر و سالمة األسس 

بنى علیھا تقریره كما لھا أن ترفضھا و تطرحھا جانبا متى رأت أن ھذه الخبرة قد بنیت التي 

. )1(على أسباب غیر قانونیة   

و الصلح  التجاري الدولي التحكیم: ثانیا   

یعرف الصلح بأنھ ذلك العقد الذي یحسم بھ األطراف نزاعا قائما أو محتمال بأن یتنازل كل واحد 

ل عن جزء من إدعاءاتھ و إیجاد حل ودي یقبل بھ الخصوم أنفسھم یسوى منھما على وجھ التقاب

. بھ النزاع القائم بینھما   

    

 

دراسة مقارنة بین التشریعات الوضعیة و الفقھ  (النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة و التجاریة : ھاشم محمود  -)1( 

.05،ص 1990دار الفكر العربي،مصر ط ، . د  ،)اإلسالمي   
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( وھو حسب المشرع الجزائري یتم في أي مرحلة من مراحل الخصومة بسعي من الخصوم 

واسطة الغیر و ھو المحكم الذي أما التحكیم فھو یتم ب، ) 1() من ق ا م و إ  972و م  971المادة 

. یبحث عن الحل الذي یرتضیھ األطراف و إنما عن الحل العادل وفقا للقانون المطبق ال  

إذن التحكیم ھو عقد بین األشخاص الطبیعیة أو االعتباریة ینصب أساسا على اختیار شخص      

لكي یفصل في النزاع سواء أكان النزاع قائما أو محتمل الوقوع و ذلك بقرار أو حكم " المحكم " 

ملزم لألطراف لذلك فھو یختلف عن الصلح باعتبار أن األخیر یھدف إلى تحقیق الصلح بین 

.  الطرفین من خالل تقریب وجھات النظر وصوال إلى حل یرتضیھ الخصوم   

فالصلح عادة یكون سابقا على إجراءات التحكیم ، و حسم النزاع في الصلح یتم بالتنازل المتبادل 

عن جزء من إدعاءات الطرفین لذلك فإن المصالح یلجأ في الغالب إلى تقریب وجھات النظر بین 

رفض أحد  من أجل الحصول على حل ودي یرضي الطرفین ، و في حالةاألطراف المتنازعة 

األطراف التنازل عن جزء من إدعاءاتھ و یبقى متمسكا بطلباتھ ففي ھذه الحالة یبقى النزاع قائما 

وفي مجال االستثمار أغلب التشریعات و . لذلك یعرض ھذا األخیر إما على القضاء أو التحكیم 

یختار الحلول الودیة مثل الصلح أوال و في حالة عدم تحقیق ذلك في مھلة منھا التشریع الجزائري 

.محددة حق لألطراف اللجوء إلى التحكیم  

و بالرغم من التباین الموجود بین التحكیم و الصلح فإنھ عادة ما تقرر لوائح و نظم التصالح 

الُمصالح أو الُموفق دلیال  بمراكز و ھیئات التحكیم الدولیة و اإلقلیمیة على اعتبار ما توصل إلیھ

.)2(من أدلة اإلثبات   

و مع ذلك فإن أوجھ االختالف بین الصلح و التحكیم مھمة جداً ، فمن جھة نرى أن الذي یحسم 

 النزاع بین الطرفین في التحكیم ھو شخص من الغیر و ذلك بمقتضى ما خولھ اتفاق التحكیم من 

 

    .المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة المعدل و المتمم  08/09القانون من  972و المادة  971أنظر المادة  - )1(

.من نظام المصالحة و التحكیم لغرفة التجارة الدولیة بباریس  11المادة  -)2(  
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سلطة قضائیة ، أما في الصلح فإن الذي یحسم الخالف ھم األطراف أنفسھم ، وأن مھمة الُمصالح 

ثانیة في الواقع تقتصر على تقریب وجھات النظر بینھما فقط ھذا من جھة أولى ، و من جھة 

نرى أن طریقة حسم النزاع تختلف في التحكیم عنھا في الصلح ، ففي التحكیم یتم حسم النزاع 

ر تحكیمي یعتمد فیھ المنھج المتبع في إصدار األحكام القضائیة و تطبق فیھ القواعد القانونیة بقرا

مع تبني إدعاءات أحد الطرفین و طرح إدعاءات اآلخر فیخسرھا ، بمعنى آخر أن نتیجة التحكیم 

ر تكون مجھولة بالنسبة لألطراف إلى تاریخ صدور حكم أو قرار التحكیم فیكون لھذا األخیر أث

أما في الصلح فإن حسم النزاع یتم بالتضحیة المتبادلة لألطراف بالتنازل المقابل . منشئ و ملزم 

عن جزء من مطالبھ فیكون للصلح بھذا أثر كاشف لما یتناولھ من حقوق لألطراف ، حیث و من 

بع جھة أخرى فإن وسیلة أو أداة الحسم في التحكیم ھي القرار أو الحكم التحكیمي الذي لھ طا

قضائي و یحوز حجیة الشيء المقضي فیھ و یكون واجب النفاذ بالقوة العمومیة المختصة ، أما 

      إال بتدخل القضاء بعمل والئي و ھو التصدیق على الصلح  قفي الصلح فإن النتیجة ال تتحق

.)1() ق ا م و أ  973المادة ( و االعتراف بھ و إصدار األمر بتنفیذه   

و القضاء الوطني  التجاري الدولي التحكیم: ثالثا   

إذا كان في األصل أن تقوم الجھات القضائیة بالفصل في المنازعات فإن القانون یسمح 

للمتنازعین باختیار عدالة جدیدة بعرض قضایاھم على محكمین لتسویتھا وفق إجراءات یرونھا 

. سھلة و بسیطة في نفس الوقت ھذه العدالة ھي التحكیم   

و بالتعاون بین القضاء  اإلجراءات المدنیة و اإلداریة الجزائري باللجوء إلى التحكیم یسمح قانون 

السیما فیما یتعلق بتعیین المحكم أو المحكمین و في اإلجراءات التحفظیة كأن تأمر الوطني،

من ق ا م و إ بحیث یحق لكل طرف أن یلجأ إلى  1046المادة  طبقا لما جاء في بتدابیر مؤقتة

المحاكم الوطنیة للمطالبة بتعیین المحكم من الجھة المختصة سواء كان التحكیم الدولي یجري 

 بالجزائر أو الخارج ، و في ھذه الحالة یرفع األمر أمام رئیس المحكمة المختصة وفقا للمادة 

 

.متضمن قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة المعدل و المتمم ال 09/08من القانون  973انظر المادة  - )1(  
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.)1(و إ و ھي المحكمة التي یجري التحكیم بدائرة اختصاصھا ق ا م من  1041  

و یختلف التحكیم عن القضاء الوطني من حیث الشكل و اإلجراءات و اآلثار المترتبة عن الحكم 

: و طرق الطعن   

ین من الخصوم من الجھة المكلفة بتعیین المحكمین على أن یكون یختار المحكم أو المحكم إذ ـ

ـ ھذا االتفاق یتضمن بالضرورة  طراف على التحكیم ـ شرط أو مشارطةاالختیار نتیجة التفاق األ

من ق ا م و إ أما القاضي فال یختار  1041إما تعیین ـ المحكم أو المحكمین ـ أو كیفیة التعیین ، م 

عین من السلطة العامة في الدولة للفصل في المنازعات التي تطرح علیھ الخصوم بل ی طرف من

.      فھو مفروض على المتقاضین كما أنھ ال یتقاضى أتعابھ من الخصوم كما في التحكیم   

 في جمیع الخصومات التي تعرض ـ أن والیة القاضي تكون عامة بحیث أنھ یكون مكلف بالنظر 

وفق  علیھ ، فھو مؤھل قانونا بالفصل فیھا طبقا لقانون التنظیم القضائي ما لم یتم عزلھ أو نقلھ و

ة المفعول في النظام القضائي المطبق ، بینما المحكم والیتھ قاصرة یاإلجراءات القانونیة السار

لھ باتفاق فقط على موضوع النزاع المختار و المحال علیھ ، حیث أنھ یعد شخصا فنیا یمكن عز

الخصوم ، ھذا و المحكم غیر ملزم بالتقید بالنصوص اإلجرائیة ، إذ یمكن أن یكون مفوضا 

بقواعد  بالصلح من الخصوم و بالتالي فھو غیر ملزم بتطبیق القواعد القانونیة و یمكنھ القضاء

بتطبیق  أما القاضي فیكون ملزما.العدالة و اإلنصاف و األعراف التجاریة التي یراھا مالئمة 

قواعد القانون أما القواعد المتعلقة بالنظام العام معرضة للبطالن و یمكن عدم اإلذن بتنفیذھا من 

من اتفاقیة نیویورك لسنة  05ق ا م و إ و المادة  1065القضاء المختص وفقا ألحكام المادة 

.   ) 2(م  1985  

 

.إلجراءات المدنیة و اإلداریة المعدل و المتمم المتضمن قانون ا 09/08من القانون  1041أنظر المادة  -)1(  

م التي انضمت إلیھا الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم رقم 10/06/1958من اتفاقیة نیویورك المبرمة في  05المادة  -)2(

و التي تؤكد على ضرورة توفر مجموعة من الشروط و إال  1988الصادر سنة  48، ج ر العدد  05/11/1988في  88/233

.  وجب رفض منح الصیغة التنفیذیة للحكم أو القرار التحكیمي   
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    اإلطار القانوني التحكیم التجاري الدولي : المبحث الثاني

وجود الدولة بحفظ النظام العام، وإحقاق الحقوق، وتحقیق األمن على كامل إقلیمھا ارتبط       

طریق أجھزتھا المختلفة، ومن ذلك جھاز القضاء، الذي یعتبر المالذ الذي یلجأ إلیھ عن 

  .المتقاضین عند نشوب أي نزاع بینھم فكانت مھمتھ منذ الوھلة األولى ھو حل وتسویة النزاعات 

فالقضاء ھو صاحب الوالیة العامة في القیام بالوظیفة القضائیة إال أن ھذا ال یمنع الدولة      

سبانھا مستقر كل السلطات ومستودعھا من الخروج عن ھذا األصل ویتمثل التحكیم الصورة بح

فالتحكیم التجاري قضاء من نوع خاص ویعد أھم وأبرز الضمانات ،  (1)األساسیة لھذا الخروج  

الجزائر غداة االستقالل مباشرة موقفا معادیا تجاه اتخذت ، (2)  الممنوحة لالستثمارات األجنبیة 

التحكیم التجاري، فالجزائر كانت حریصة على ممارسة سیادتھا، على جمیع األصعدة خاصة تلك 

  .(3)المتصلة بالقضاء وھذا ما دفع إلي تجنب التحكیم الدولي 

الدولي كوسیلة لتسویة وانطالقا من ھذا وضعت الجزائر األسس القانونیة الستبعاد التحكیم       

، غیر أنھ مع )المطلب األول(، (4) 09- 93النزاعات، وذلك قبل صدور المرسوم التشریعي رقم 

بدایة الثمانینات عرفت الجزائر التفتح نحو التحكیم الدولي خاصة بعد صدور المرسوم التشریعي 

  . )المطلب الثاني( 09-93رقم 

  

  . 06، ص1966دار الكتب والوثائق المصریة، مصر،  ط ،.د شرح تشریعات التحكیم، :  عبد الفتاح مراد  - (1)

والمتعلق بتطویر االستثمار ومدى  08/2001/ 20المؤرخ في  03-01مضمون أحكام القانون رقم " : یوسفي محمد   - (2)

  . 48، ص 2000 ، الجزائر ، 23العدد ، ، مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة"  قدرتھ على تشجیع االستثمارات الوطنیة واألجنبیة

(3) - (M) BEDJAOUI   :  L   ◌ُ évolution, des conception et de la pratique algérienne en matière d 

ARBITRAGE, ALGER, 1994, P59 . 

   . 11، ص المرجع السابق ، التحكیم كضمان لالستثمار في إطار االتفاقیات العربیة الثنائیة و المتعددة األطراف :والي نادیة  -(4)
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                         موقف المشرع الجزائري من التحكیم قبل  : المطلب األول

  . 09-93 رقم صدور المرسوم التشریعي

عارضت الجزائر بشدة فكرة التحكیم التجاري الدولي، وتجسدت مظاھر ھذه المعارضة      

بغیاب نصوص خاصة بالتحكیم التجاري الدولي، فضال عن الخطب الرسمیة التي كانت رافضة 

لھ لكن بالرغم من موقف الجزائر الرافض للتحكیم على مستوى تشریعاتھا الوطنیة لم یكن لھا 

مستوى عالقاتھا الدولیة، وھو األمر، الذي عبر عنھ األستاذ الطیب  نفس الموقف على

،  (1) )یصعب التكھن بوقف الجزائر الحقیقي من التحكیم الدولي على الصعید الرسمي( زیتوني

حیث یتراوح موقف الجزائر بین القبول والرفض والتقبل، األمر الذي انعكس سواء بموجب 

، واالتفاقیات المبرمة مع (2) ولة الجزائریة أو في العقود  النصوص القانونیة الصادر عن الد

الخارج، أو حتى على المستوى الرسمي المجسد في الخطب الرسمیة، وسنحاول التفصیل أكثر 

 (1966ومرحلة ما بعد سنة  )الفرع األول(1966بتقسیمنا ھذه المرحلة إلى مرحلة ما قبل سنة 

              .)الفرع الثاني

  ) 1962 دیسمبر 31مرحلة استمرار العمل بالتشریع الفرنسي بعد قانون (1966مرحلة ما قبل سنة  : ولالفرع األ

استمرار العمل بالقوانین الفرنسیة ما عدا ما یتضمن  ،1962دیسمبر  31أصدرت الجزائر قانون 

یتعارض مع السیادة الوطنیة، وانطالقا من ذلك وعلى اعتبار مجال المحرقات المجال 

االستراتیجي الھام لكل من الجزائر و فرنسا في أن واحد،استمر العمل بالقانون الذي كان  یحكمھ 

على (منھ  41، حیث تنص المادة 1958والمتمثل في قانون البترول الصحراوي  1962قبل 

   )إحالة جمیع الخالفات التي تنشأ بین الحكومة  المانحة لتراخیص االستغالل واالمتیازات 

  
دكتوراه في القانون  شھادة  النظام القانوني للعقود الدولیة في القانون الجزائري المقارن، رسالة لنیل: الطیب زیتوني   - (1)

  . 421، ص 1991جامعة الجزائر،  كلیة الحقوق الخاص ،
عقود تضمن شرطا  10عقدا فان  17قام محند اسعد بدراسة إحصائیة للعقود مع المتعاملین األجانب وأكد أنھ من أصل  - (2)

، الذي تم فیھ اختیار الجزائر لمكان التحكیم sonatrachتحكمیا یحمل إلى غرفة التجارة الدولیة، إضافة إلي االتفاق المبرم بین 
  . 266، ص 1998دار المعارف سنة  ط ،. ،د الجزء األول -نقال عن األحدب عبد الحمید، موسوعة التحكیم في البالد العربیة
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  . (1)وھي الحكومة الفرنسیة والشركات المتعاقدة معھا إلى التحكیم 
نزاعات بین كما نصت اتفاقیة ایفیان على الضمانات القانونیة المتمثلة في التحكیم كوسیلة لحل ال

الجزائر وفرنسا، وھذا كلھ من أجل التحكم في قطاع المحروقات وضمان الحقوق المكتسبة 

  .(2)واستمراریتھا بعد االستقالل 

ھذا فیما یخص مجال المحروقات واتفاقیة ایفیان، حیث فرضت الحكومة الفرنسیة على الجزائر 

  .(3)اللجوء إلى التحكیم الدولي 

أو في إطار اتفاقیات  ئر من التحكیم سواء في إطار قانون االستثمارنتساءل عن موقف الجزا

  التعاون التي أبرمتھا مع فرنسا 

  :) 63/277(في إطار قانون االستثمار  - أوال 

في إطار ھذا األخیر بالرغم  ،(4)األولى التي سنتھا الجزائر، قانون االستثمار  من بین النصوص

  .من انھ جاء لجذب المستثمرین إال انھ لم یشیر إطالق إلى مسألة التحكیم 

 :التي أبرمتھا الجزائر مع فرنسا  في إطار اتفاقیات التعاون -ثانیا 

تناولت اتفاقیة افیان في شقھا االقتصادي، التعاون بین الجزائر وفرنسا، وتجسیدا لھا أبرمت  

واالتفاق الجزائري  1963عقود مع فرنسا منھا االتفاق الجزائري الفرنسي لسنة الجزائر 

  . 1965الفرنسي لسنة 

 : 1963یونیو  26ائري الفرنسي یوم االتفاق الجز -1

  نظرا للعالقات التاریخیة وااللتزامات المقیدة للجزائر في مواجھة فرنسا، عام بعد االستقالل 

  
،  في القانونالضمانات في العقود االقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة ، أطروحة لنیل درجة  دكتوراه :  معاشو عمار  -(1)

  .   325، ص   1998، الجزائر  معھد العلوم القانونیة و اإلداریة ، كلیة ابن عكنون 

(2)_ (A) Zahi : l état et l arbitrage , OPU Alger et édition publisud , Paris , 1980 , P 191 .      

  . 13المرجع السابق ، ص : والي نادیة  -(3)

غشت  02، الصادر في  53ر العدد ,یتضمن قانون االستثمار ، ج 1996جویلیة  23المؤرخ في    277-63قانون رقم  -(4)

1963 .  
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 1963ونیو ی 26أبرمت الجزائر معھا اتفاق تعاون، متمثل في االتفاق الجزائري الفرنسي بتاریخ 
منھ على جعل النظر في النزاعات الناشئة بین الدولتین من اختصاص  3، وتم النص في المادة  (1)

محكمة التحكیم الدولیة، كما جعلت قرارات التحكیم قابلة للتنفیذ دون الحاجة إلى استیفاء طلب 

  . (2)تنفیذ أحكام المحكمتین 

 : 1965لیة جوی 29االتفاق الجزائري الفرنسي في  -2

، من أجل التخلص من بعض العراقیل التي خلقھا ھذا 1963طالبت الجزائر مراجعة اتفاق 

وجاء ھذا االتفاق لیخفف الثقل على الجزائر من شدة تأثیر  ،(3)  1965األخیر حیث تم إبرام اتفاق 

أن على السیادة الوطنیة، بإدراج نظام التوفیق إلى جانب التحكیم واعتبر االتفاق  1963اتفاق 

اللجوء إلى التوفیق إلزامیا بین الدولتین، وعلى كل طرف القیام بتعیین موفق لیقوم الموفقان 

بتعیین موفقا ثالثا یكون رئیسا للجنة التوفیق، وفي حالة عدم تعیین الموفق الثالث یكون التعیین 

  .(4) لرئیس المحكمة العلیا الجزائریة أو لنائبھ  

  

  
     966، ص  1963سبتمبر  17في  مكرر  ، الصادر 67ر العدد ,، ج 1963سبتمبر  14الموافق  ل  653مرسوم رقم  -(1)

  . بعدھا و ما 

، فرع قانون األعمال في القانون لنیل شھادة الماجستیر  ة التحكیم في إطار قانون االستثمار الجزائري ، مذكر: كوال محمد  -(2)

  .  15، ص  2001،  الجزائر   زي وزو، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري بتی

   . 14 المرجع السابق ، ص: والي نادیة  -(3)

(4) –( B) BOUZANA : le contentieux des hydrocarbures entre l Algérie et les sociétés 

étrangères , OPU , Alger , 1985 , P 123 , 124 et 126 .  
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  .)  1966مرحلة ما بعد سنة (  1966المدنیة  قانون اإلجراءاتفي ظل  : الفرع الثاني

، 1965تعتبر ھذه المرحلة مھمة من تاریخ الجزائر، إذا بعد التصحیح الثوري الحاصل سنة 

والذي تقلد بموجبھ الرئیس الراحل ھواري بومدین مقالید الحكم، عندما بدأت الجزائر تبحث لھا 

ل إلى إجراءات قانون اإلجراءات المدنیة لتصعن مكانة على المستوى الدولي، حیث تم إصدار 

  :، وھنا سنمیز بین مرحلتین أو فترتین  1971التأمیم سنة 

 : 1966ر قانون اإلجراءات المدنیة صدو - أوال 

تبنى المشرع الجزائري قاعدة أساسیة أخدھا عن النظام التحكیمي الداخلي الفرنسي السابق، وھي 

قانون العام، لیست مؤھلة لالحتكام وھذا ما جاءت بھ المادة أن المصالح الحكومیة أي أشخاص ال

ال یجوز للدولة وال لألشخاص االعتباریین : " بنصھا  (1)من قانون اإلجراءات المدنیة  443/3

إن نص ھذه المادة جاء صریحا في رفضھ للجوء للتحكیم، غیر أن   )العمومیین أن یطلبوا التحكیم

لفا تماما وروح ھذه المادة، إذا أبرمت الجزائر العدید من الذي حصل في الجزائر كان مخا

   (2)اتفاقیات التعاون، والتي كانت تحمل في طیاتھا شرط التحكیم  

 : 1971فبرایر  24تأمیم المحروقات في  -ثانیا 

منعرجا في تاریخ العالقات بین الجزائر وفرنسا، حیث استعادت الجزائر  1971تعتبر سنة 

،    (3)71/24ثرواتھا الوطنیة عن طریق تأمیم المحروقات، وذلك بإصدار األمر رقم سیادتھا على 

  منھ فأممت  71، ال سیما المادة 1958المعدل لقانون البترول الصحراوي سنة 

  

،  47ر العدد .، معدل و متمم یتضمن قانون اإلجراءات ،  المدنیة ، ج 1966جوان  08مؤرخ في  66/154أمر رقم   -(1)
  .  1966الصادر في 

م ، یتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بین الجزائر و الحكومة  1967نوفمبر   16مؤرخ في  346 – 67أمر رقم  - (2)
    124/01م ، بیروت ، راجع المادة  1967أفریل  21اللبنانیة و المتعلق بالنقل الجوي ، و الموقع عیھ بتاریخ 
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الطبیعیة من حیث  فأكدت بذلك على مبدأ سیداتھا على الثروات %51قطاع المحروقات بنسبة 

  . (1)خلق الشركات المشروع المشترك فأصبحت تأخذ بمبدأ المشاركة 

مما اثر على نظام التحكیم بتضییق نظام استعمالھ لصالح الھیئات القضائیة الوطنیة حیث نصت  

على استبعاد خضوع الجبایة البترولیة للتسویة عن طریق  71/24من األمر رقم  7/1المادة 

ھنا بدأ یظھر إنكار الجزائر للتحكیم ویكفي اإلشھاد ھنا بالمذكرة المقدمة من الجزائر  التحكیم ومن

إلى مؤتمر رؤساء الدول األعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول في األوبك الذي عقد في 

، وفیھ بینت الجزائر شكواھا لیس من مبدأ التحكیم، وإنما في عدم مالءمتھ مع 1975مارس 

عالم الثالث، وأشارت  المذكرة انھ في حالة عدم تكییف التحكیم مع خصائص أوضاعھا متطلبات ال

ستجد نفسھا مضطرة إلنشاء نظام تحكیمي خاص بھا ال تلتزم بسواه أو أنھا ستعود للقضاء 

 . (2) الداخلي الوطني لكل بلد من البلدان النامیة 

  . 1993إلى غایة  1982مرحلة ما بعد  : الفرع الثالث

فت الجزائر في بدایة الثمانینات مرحلة التفتح على التحكیم الدولي خاصة ببروز التعلیمة عر

التي تتضمن نظام  1983وكذا بإبرام االتفاقیة الجزائریة الفرنسیة سنة  1982الوزاریة لسنة 

باللجوء إلى محكمة التحكیم تحكیم كامل للنزاعات التي تثور بشأن عالقاتھا االقتصادیة وذلك 

و إبرام االتفاقیات ) أوال (  1982خاصة ، و سنتعرض إلى صدور التعلیمة الوزاریة لسنة 

  ) .ثانیا (  1983الجزائریة الفرنسیة لسنة 

  

(1)  - ( B) BOUZANA : OP , Cit . P 246 et S .  

(2)-(M) issaad n° 05  :   " Arbitrage international et le nouveau droit  Algérienne Mutation " , Revue 

Trimestrielle éditée Par La Chambre nationale de commerce et d’industrie , Alger , octobre 1993 , 

P 8 .          
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 : 1982ور التعلیمة الوزاریة لسنة صد - أوال 

، الذي حدد مجاالت 1982صدرت ھذه التعلیمة كتدعیم االتفاق المبرم بین الجزائر وفرنسا سنة 

التعاون بین الدولتین، حیث أجازت ھذه التعلیمة للمؤسسات العامة التوجھ للخارج إلبرام عقود 

  . (1)خاصة بنفس النظام الذي یحكم الشركات الخاصة 

عمومیة بإمكانیة اللجوء إلى التحكیم، وینطبق األمر على أي أن ھذه التعلیمة تعترف للمؤسسات ال

، كما أن ھذه التعلیمة تنص  (2)الشركات والمصالح المستقلة، ذات الطابع الصناعي والتجاري 

یز التطبیق، على تعزیز اللجوء إلى التحكیم الدولتین وتھیئة الجو المناسب لوضع اتفاق التحكیم ح

تناقض ما بین القوانین والتنظیمات فھذه التعلیمة أحدثت خرقا ظھور ال وما یمكن مالحظتھ ھنا

، ھذا األخیر الذي یعد نص تشریعي ال    (3)من قانون اإلجراءات المدنیة  442صارخا للمادة 

  .یجوز مخالفتھ بتعلیمة وزاریة التي تعد أدنى منھ من حیث القوة القانونیة 

 : 1983الفرنسیة لسنة ت الجزائریة إبرام االتفاقیا -ثانیا 

تفاق اإلطار والمتمثل في ، والتي جاءت كتجسید ال1983مارس  27أبرمت ھذه االتفاقیة في 

في الجزائر بین الحكومة الجزائریة  1982جوان  21بروتوكول التعاون االقتصادي المبرم في 

  .(4)ة للعمل في الجزائرییع المؤسسات الفرنسجوالحكومة الفرنسیة وكذلك لتش

  

  

  . 329المرجع السابق ، ص . : معاشو عمار -(1)

  .1998 مصر،، المعارفدار  ط ،. د  ، ـ الجزء األول -موسوعة التحكیم في البالد العربیة :األحدب عبد الحمید  -(2)

   . 17 المرجع السابق ، ص: والي نادیة  -(3)

ى البروتوكول الخاص بالتعاون االقتصادي المتضمن المصادقة عل 07/08/1982المؤرخ في  259-82مرسوم رقم  -(4)

  .  10/08/1982، الصادر بتاریخ  32ر العدد .بین الحكومة الجزائریة و الحكومة الفرنسیة ، ج
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حیث تدعم ھذا االتفاق بإبرام أول نظام للتحكیم التجاري الدولي بین الجزائر وفرنسا وھذا سنة 

1983  (1) .  

النزاعات التي "  :منھ على أن 46اإلطار، إذا تنص المادة تفاق جاءت مكملة ال 1983فاتفاقیة 

تنشأ عن العقود المبرمة بین المتعاملین الفرنسیین والجزائریین تسوى ودیا وفي حالة فشل 

التسویة الودیة تسوى النزاعات حسب اإلجراءات المنصوص علیھا في العقود والمتمثلة في 

  .  " اللجوء إلى التحكیم لحل النزاعات

ءت ھذه االتفاقیة كنتیجة للضغوطات الفرنسیة والدلیل ھو عدم نشرھا في الجریدة الرسمیة ما جا

، ونصت ھذه االتفاقیة على طریقة لتسویة  ب الرسمي آنذاك كان رافضا للتحكیمدام أن الخطا

، فبالنسبة لوسائل التسویة فانھ عند حدوث نزاع یحل  النزاعات الناجمة عن العقود االقتصادیة

دیا وإذا لم یحل بالرادة األطراف على أحكام ھذه االتفاقیة إذا نص العقد وبالرجوع إلى و

  .النصوص االتفاقیة نجدھا أشارت لوسیلة التحكیم مباشرة 

فیما یخص إجراءات التحكیم فبدایتھا تكون بتوجیھ طلب من الراغب في التحكیم للطرف الثاني، 

استالمھ طلب تعیین المحكم، وبالنسبة لتعیین المحكم  یوما من 30وھذا األخیر علیھ الرد مدة 

للطرف الجزائري فان رئیس محكمة الجزائر ھو الذي یقوم بتعیینھ وبالنسبة للطرف الفرنسي 

فیكون ھذا التعیین من طرف المحكمة التجاریة لباریس وإذا لم یعین طرفي النزاع المحكم الثالث 

للمحكمة الدائمة بالھاي ویكون ھذا المحكم الثالث من قائمة  فھذا األخیر یعین من قبل الكاتب العام

  .   (2) أسماء مختلفة الجنسیات ذات العشرة  10نظم 

  

(1) -  (S) MOUHOUB :  La politique de la coopération Algéro - Française  , Bilan et perspectives , 

publisud coédition OPU Alger publisud , Paris , 1986 , P 153 et 157 .    

لنیل اتفاقیة واشنطن ، رسالة التحكیم في عقود االستثمار بین رعایا الدول و رعایا الدول األخرى على ضوء : قبایلي طیب  ـ) 2(

. 107، ص  2012، سنة الجزائرجامعة مولود معمري بتیزي وزو   ، كلیة الحقوق دكتوراه في العلوم تخصص القانونشھادة   
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من االتفاقیة فان محكمة التحكیم تنعقد  10/02، حسب نص المادة  وبالنسبة لمكان التحكیم

أما قانون الواجب التطبیق ھو القانون الساري  ،ف ذلك إذا اتفق األطراف على خالبالجزائر إال 

، وفي كل الحاالت تأخذ المحكمة التحكیمیة بعین االعتبار بنود العقد  المفعول مكان تنفیذ العقد

أشھر من رفع الطلب ویصدر بأغلبیة  06واألعراف التجاریة ویصدر الحكم التحكیمي بعد 

  .األصوات وغیر قابل للطعن 

  09-93 رقم التشریعي مرحلة ما بعد صدور المرسوم : نيالمطلب الثا

أصبحت دول العالم تتسابق في وضع منظومة قانونیة تحفز على االستثمار وتمنح ضمانات 

رؤوس أموالھم إلنشاء شراكة لتنمیة االقتصاد داخل ھذه الدول،  لللمستثمرین األجانب، لدفعھم لنق

منظوماتھا القانونیة، حتى تتماشى مع التوجھ لذلك سارعت الجزائر بإدخال إصالحات على 

، وألجل ذلك أدخلت تعدیالت على قانون اإلجراءات المدنیة  لیبراليلالجدید نحو االقتصاد ا

، كما أبرمت العدید من  )الفرع الثاني(، وكذلك الشأن فیما یتعلق بقانون االستثمار )الفرع األول(

  . )الفرع الثالث(االتفاقیات الدولیة كرست فیھا التحكیم كوسیلة لتسویة النزاعات 

   09-93في إطار المرسوم التشریعي التجاري الدولي تكریس التحكیم  : الفرع األول

تبنت الجزائر التحكیم التجاري الدولي بعد ثالثین سنة من التردد، حیث أصدرت المرسوم 

، وجاء تعدیل  (1) 1966المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات المدنیة لسنة  09-93لتشریعي رقم ا

 (2)قانون اإلجراءات المدنیة بعد إدراج باب خاص بالتحكیم الدولي، لیسایر التحوالت االقتصادیة 

 لتدخل بذلك الجزائر التحكیم الدولي، من بابھ الواسع بھدف تكییف اقتصادھا مع التغیرات

االقتصادیة والتجاریة الدولیة والسماح لألشخاص المعنویة التابعة للقانون العام أن تطلب التحكیم 

 .   (3)في العالقات التجاریة الدولیة

 

      . 19 المرجع السابق ، ص: والي نادیة -(1)

  . 42، ص  1993وق و العلوم اإلداریة ، اتفاق التحكیم في القانون الجزائري ، رسالة ماجستیر معھد الحق: نور الدین بكلي  -(2)

   25ص .  2005التحكیم التجاري الدولي ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، : علیوش قربوع كمال  -(3)
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تم تكریس فیھ ثالث مبادئ أضافت علیھ خصوصیات  09-93وفي ظل المرسوم التشریعي رقم 

یة اتفاق التحكیم، في تحدید الحكم، مبدأ دولیة التحكیم ومبدأ استقاللمتمیزة، مبدأ حریة األطراف 

طراف كامل الحریة في اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، وفي اختیار ألفل

، كما تم تنظیم التحكیم التجاري  (1)المحكمین، وتحدید إجراءات تأسیس المحكمة التحكیمیة  

  . (2)كشرط شكلي لالتفاق التحكیمي جنبا للشروط الموضوعیة   الدولي باشتراط الكتابة

  .تكریس التحكیم في إطار قانون االستثمار  : الفرع الثاني

باعتباره  09-93بعد أن قام المشرع الجزائري بتكریس التحكیم في إطار المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق  12- 93، اتجھ صوب قانون االستثمار، حیث تم إصدار قانون رقم الشریعة العامة 

  . (4)منھ  41نظام التحكیم بموجب نص المادة حیث كرس ھذا القانون ،     (3)بترقیة االستثمار 

ومن خالل نص ھذه المادة فانھ عند حدوث نزاع بین المستثمر األجنبي، والدولة الجزائریة فیحال 

لى المحاكم المختصة، إال إذا وجدت ھناك اتفاقیات سواء كانت ثنائیة أو متعددة تسویة النزاع ع

  .التحكیم  ففي ھذه الحالة یحال النزاع علىاألطراف تضمنت شرط التحكیم، 

إن تكریس التحكیم في إطار قانون االستثمار یؤكد توجھ الجزائر نحو إعداد المناخ المالئم 

  .األموال إلى الجزائر من اجل النھوض بالتنمیة االقتصادیة والمناسب لجلب االستثمار ورؤوس 

 

  .  25المرجع السابق ، ص : علیوش فربوع كمال   -(1)

(2) - (M)  TRARI TANI : Les règles d arbitrages international en Algérie , Revue Algérienne , des 

sciences juridique et politique , volume xxxx n° 01 faculté de droit , ben aknoun  , 1997 , P 277 .     

(3) (N) -TERKI . " LES CODES DES INVESTISSEMENTS : Les codes des investissements au Maghreb 

CMERA   " – Alger , 1979 , P 14 .  

    .والمتمم  المعدل 25/04/1993المؤرخ في  09- 93من المرسوم التشریعي رقم  41أنظر المادة  -(4)
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  .تكریس التحكیم في إطار االتفاقیات الدولیة  : الفرع الثالث

إن العدید من االتفاقیات الدولیة، الثنائیة أو المتعددة األطراف التي أبرمتھا الجزائر أو صادقت أو 

انضمت إلیھا، تعرضت لمسالة التحكیم كوسیلة لتسویة خالفات االستثمار وسوف نتطرق إلى 

  .قات الثنائیة، وكذلك المتعددة األطراف االتفا

أدرجت كل االتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر مع الدول في إطار تشجیع : االتفاقیات الثنائیة  - أوال 

وحمایة االستثمار شرط التحكیم التجاري الدولي في بنودھا، بالرغم من أنھا تسمح قبل ذلك 

  . (1)باللجوء إلى الطرق الودیة والدبلوماسیة 

نوعت الجزائر في تنظیمھا االتفاقي، من الثنائي إلى : االتفاقیات المتعددة األطراف  -ثانیا 

نة ماد وتنفیذ القرارات التحكیمیة لسالمتعدد األطراف، من أمثلة ذلك اتفاقیة نیویورك الخاصة باعت

كیم، وتعد ، مؤكدة بذلك استعدادھا لقبول التح 1988، حیث صادقت علیھا الجزائر سنة   1958

ھذه االتفاقیة من أھم االتفاقیات التي بموجبھا تعتمد كل دولة من الدول المصادقة علیھا اعتماد 

وتنفیذ القرارات التحكیمیة التي تصدر في تراب دولة أخرى غیر الدولة التي یطلب فیھا اعتماد 

، ذلك أن  (2)1955ة القرارات التحكیمیة وتنفیذھا ، كما صادقت الجزائر على اتفاقیة واشنطن سن

 CIRDIأغلب االتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر نصت على إمكانیة اللجوء إلى التحكیم عن طریق 

، ویشترط الختصاص المركز للنظر في النزاع، رضا الطرفین وتبدأ إجراءات التحكیم بتقدیم 

طلب للسكرتیر العام الذي بعد تأكده من اختصاص المركز یقوم بتسجیل الدعوى ثم تتشكل 

  .  )3( غیر قابل لالستئناف انھائی ا، لیصدر حكم المحكمة التحكیمیة

 

  , 1997، الصادر في  20ر العدد ,، ج 15/04/1997المؤرخ في  103-97سوم رئاسي رقم أمثلة عن االتفاقیات، مر -(1)

المتضمن اإلنظمام بتحفظ إلى االتفاقیة التي صادق علیھا  1988نوفمبر  5، المؤرخ في  88/233المرسوم الرئاسي  رقم  -(2)
ر العدد .القرارات التحكیمیة األجنبیة و تنفیذھا ، جو الخاصة باعتماد  1958جوان  10مؤتمر األمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

  . 1988لسنة  48

  . 22 ،  21،  20 صمن  والي نادیة المرجع السابق ،  -)3(
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تحتاج  معظم الدول إلى االستثمار األجنبي لكونھ یستطیع أن یلعب دورا أساسیا في عملیة    

تنمیة الدول المضیفة لھ ، فھو یمكنھا من استغالل مواردھا الطبیعیة كما یسھم في تنمیة بنیتھا 

       التحتیة كاالتصاالت و الطرق و المطارات و كذلك تدریب األیدي العامة المحلیة ، و تنمیة

 او تطویر مختلف الصناعات من خالل ما یقدمھ من أصول متنوعة منھا رأس المال و التكنولوجی

.و القدرات و المھارات اإلداریة و الوصول إلى األسواق األجنبیة    

و لما كانت االستثمارات األجنبیة العامة التي تحصل علیھا الدول النامیة تحكمھا في الغالب    

یة فقد اتجھت الدول النامیة بغیة انجاز عملیة اإلنماء االقتصادي فیھا إلى جذب اعتبارات سیاس

االستثمارات األجنبیة الخاصة حیث تلجأ الدول عادة ألجل ھذا الغرض إلى إبرام العقود مع 

أصحاب رؤوس األموال من األجانب بحسب ما تقتضیھ خططھا التنمویة كعقود استغالل ثرواتھا 

ي تستلزم لبنیتھا نقل التكنولوجیا ، و عقود بناء المصانع و عقود األشغال التالطبیعیة و عقود 

.مما یدخل في إطار عقود االستثمار  التحتیة  

العالقة بین المستثمر األجنبي و الدولة المضیفة و إن ظھرت حسنة في بدایتھا إال أنھا سرعان ما 

عات االستثمار األجنبي ألسباب مختلفة تتبدل نتیجة تعارض المصالح بین الطرفین ، و تنشأ مناز

           فقد تنشأ إذا تغیرت النتائج و التقدیرات المرجوة منھ و تنشأ أیضا للتغیرات االقتصادیة 

و السیاسیة و االجتماعیة أو نتیجة الدعوة إلى حمایة البیئة ، و بالرغم من تعدد الوسائل البدیلة 

أ إلیھا األطراف في عقود االستثمار لتسویة منازعاتھم عن التحكیم و التي من الممكن أن یلج

م منازعاتھم و لذلك سنتناول الناشئة عنھا فإن التحكیم مازال یمثل المالذ األخیر و النھائي لحس

) دور( مبادئ ، ) المبحث األول ( ءات المدنیة و اإلداریة في قانون اإلجراالتحكیم  إجراءات

) .المبحث الثاني  ( في الجزائر ارالتحكیم في فض منازعات االستثم  
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في قانون إجراءات التحكیم : المبحث األول  

 اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 

اتخذت الجزائر غداة االستقالل موقفا معادیا للتحكیم التجاري و اعتبرتھ تجسیدا لإلمبریالیة 

خاصة و أنھا كانت متعطشة لممارسة سیادتھا الكاملة ، حیث تم إصدار قانون اإلجراءات المدنیة 

تبنى فیھ المشرع الجزائري قاعدة أساسیة و ھي أن المصالح الحكومیة أي م  1966لسنة 

ال : " التي نصت  442/3ص القانون العام لیست مؤھلة لالحتكام و ھذا ما جاءت بھ المادة أشخا

، لكن باإلطالع على بعض " یجوز للدولة و لألشخاص االعتباریین العمومیین أن یطلبوا التحكیم 

اتفاقیات التعاون التي أبرمتھا الجزائر أدرجت شرط التحكیم في طیاتھا و ھو ما یثیر فكرة 

ناقض في موقف الجزائر اتجاه التحكیم فمن جھة الرفض الصارم و الصریح لھ و من جھة الت

.) 1(أخرى تكریسھ في بعض اتفاقیات التعاون   

بعد أخذ و رد و بعد ثالث عشریات من القطیعة و الرفض و نتیجة تسارع األحداث الدولیة 

خاصة مع نھایة الثمانینات و مطلع التسعینات بدأ موقف الجزائر یلین اتجاه التحكیم التجاري 

الدولي حیث سایرت التحوالت االقتصادیة الدولیة بھدف تكییف االقتصاد الجزائري مع 

المؤرخ  08/09قتصادیة و التجاریة الدولیة و ھو ما تكرس في صدور القانون رقم المتغیرات اال

و في ھذا المبحث سنتناول م یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة  2008فبرایر  25في 

).المطلب الثاني ( ثم ننتقل إلى الحكم التحكیمي ) المطلب األول ( الخصومة التحكیمیة   

      

 

 

 

م ، یتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بین الجزائر و الحكومة  1967نوفمبر   16مؤرخ في  346 – 67مر رقم أ - )1(

. 158، ص  124/01م ، بیروت ، راجع المادة  1967أفریل  21اللبنانیة و المتعلق بالنقل الجوي ، و الموقع عیھ بتاریخ   
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الخصومة التحكیمیة : المطلب األول   

 ولى تسییر اإلجراءات وفق جملة منالخصومة التحكیمیة بتشكیل ھیئة التحكیم تتتنطلق    

 وتنتھي ھذه، ة و القواعد التفصیلیة متمتعة في ذالك بھامش ھام من الحری المبادئ األساسیة

      في أصل النزاع وفق قواعد  یفصل ميبإصدار حكم تحكی البطالنمن اإلجراءات إن سلمت 

رحلة متنتھي ،  )الفرع األول ( من البیانات ن في شكل یتضمـن جملة حكم المحكمی یصاغو

الفرع (  ھلتي تتمثل في تجسید مـا قـض بــالحكم التحكیمي الذي ینجو من اإلبطال بمرحلة التنفیذ ا

  ) .الفرع الثالث ( تعیین ھیئة المحكمین و ردھم و استبدالھم  و، ) الثاني 

    التجاري الدولي  التحكیمإجراءات تحدید : الفرع األول 

نظام الذي یسري على التفتتح الخصومة التحكیمیة بتقدیم طلب التحكیم وفق لمقتضیات القانون أو 

 تنعقد الخصومة التحكیمیة عندما یرد المدعى علیھ على ھذا الطلب إماو، التحكیم  إجراءات

  .الدفع بعدم االختصاص  بتعیینھ لمحكمتھ أو بتقدیم

ضبط اإلجراءات باالستناد إلى قانون یتم اختیاره من  من قانون ا م و إ  1043ة تجیز الماد

وھنا ، األطراف أو نظام التحكیم دون ربط ذالك بطبیعة التحكیم من كونھ حرا أو مؤسساتیا 

الواجب إتباعھا ما لم یتفق أطراف النزاع على  تتولى ھیئة التحكیم تنظیمھ بتحدید اإلجراءات

   .)1(خالف ذالك أو یفضل إتباع نظام تحكیم معین 

  االختصاص: الفرع الثاني 

 اتفاق التحكیم للتأكد من صحة ھذاتفصل المحكمة التحكیمیة في مدى اختصاصھا بالرجوع إلى 

، الموضوع  قبل التطرق إلىالتمثیــــل وعلى الطرف الذي یثیر عدم االختصاص أن یدفع بذالك 

  ویتم سیر الخصومة ،  ختصاصھا بموجب قرار تحكیمي أوليوتفصل المحكمة في ا

  

،  2010دار الفكر العربي ، مصر ، ط ، . د أثاره القانونیة ،  التحكیم في منازعات العقود اإلداریة و: أشرف محمد خلیل -)1(

   .23ص 
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الذي تم ) النظام التحكیمــي ( المحكمة وفق القانون التحكیمیة بعد الفصل في مدى اختصاص 

.اختیاره من طرف األطراف أو المحكم   

 قدلواجب التطبیق على موضوع النزاع والتحكیم الدولي لتحدید القانون ال جراءاتإتتواصل 

 تفصل محكمة : "من قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة على ما یلي  1050نصت المادة 

 ھذا االختیار تفصلالتحكیم في النزاع عمال بقواعد القانون الذي أختاره األطراف و في غیاب 

 یفھم من نص المادة أن المشرع إذا، " حسب قواعد القانون واألعراف التي تراھا مالئمة 

سلطـــان اإلرادة فاألطراف ھي التي  مبدأقاعدة عامة معمول بھا دولیا وھي الجزائري كرس 

سكت األطراف عن ذالك فـــان الفصل  إذاغیر أنھ ، القانون الواجب تطبیق على النزاع تختار 

                                                                      .یكون حسب قواعد القانون و األعراف التي تراھا مالئمة 

ل في القانون المقارن المذھب و الذي یمث ةالمالئممنھــــج  وھنا اختار المشرع الجزائري

القانون الواجب التطبیق و ال یعطي أي  ھو الذي یختار المحكم الموضوعي و الذي مفاده إن

، اعتبار إلرادة األطراف إال كمؤشر یقودنا إلى القانون المالئــــــم للنزاع كباقي المؤشرات 

، ) النزاع(لقیام بعملیة تفكیك العقد والقانون المالئم یستنتج انطالقا من وقائع النزاع عن طریق ا

یوجد مركز الثقل للنزاع و إلى أي قانون یمیل بكل ثقلھ  التفكیك نحاول اكتشاف أینعد عملیة ـب

 وإذا لم یوجد مركز ثقل في بلد ما نرجع إلى المنھج الكیفي المؤسس على العنصر األكثر أھمیة 

ما یكون مكان التنفیذ ھو العنصر األكثر  و العنصر الذي یعكس أھم شيء في العقد و عادةـھو

أھمیة ، و بالتـالي یعتبر أن القانون المالئم ھو قانون مكان تنفیذ العقد وحسب االجتھاد القضائي 

 إذا تعددت األمكنة یختــــــار مكان تسلیم النھائي مع اإلشارة إلى أن القانون واجب التطبیق ال

فبالنسبة  ، لھا عالقة بسیر النزاعلیس أخرى التي یطبق إال على موضوع نزاع دون مسائل 

  . )1( اإلداریة المدنیة و لطرق اإلثبات و التدابیر المؤقتة أو التحفظیة یحكمھا قانـــون اإلجراءات

  

  

، الطبعة األولى ، )دراسة مقارنة  (ع و حمایة االستثمارات األجنبیة دور التحكیم في تشجی: أحمد عبد الاله المراغي  -)1(

.   68، ص  2014المكتب الجامعي الحدیث للنشر ، مصر ،   
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  تعیین ھیئة المحكمین و ردھم و استبدالھم : الفرع الثالث

 و المتعلق بالتحكیم م 1993أبریل  25المؤرخ في  93/09بالرجوع إلى المرسوم التشریعي 

  : نجد أنھ نص على ثالثة طرق لتعیین المحكمین  )1( التجاري الدولي

تعیین ھیئة المحكمین :أوال  

من قانون اإلجراءات  1فقرة ال 2مكرر  458نصت المادة  : التعیین المباشر من األطرافـ 1 

نھ بإمكان إو بذلك ف،  " تعیین المحكم أو المحكمین ... یمكن لألطراف مباشرة ": على أنھالمدنیة 

االتفاق مسبقا في اتفاقیة التحكیم على تعیین المحكم أو المحكمین أو أن ینتظر حتى ینشأ األطراف 

محكمین فلألطراف  النزاع لتعیینھ أو تعیینھم كما أنھ في حالة التحكیم الذي یشتمل على ثالثة

) .2( تعیین المحكم الثالث أو ترك ذلك للمحكمین المعینین  

في فقرتھا  2مكرر  458ت على ذلك المادة قض:  التعیین بالرجوع إلى نظام تحكیمي ـ 2

 ". الرجوع إلى نظام تحكیمي، تعیین المحكم أو المحكمین.....  یمكن لألطراف ": ھا نصاألولى ب

 أي عرض األمر على ھیئة دائمة للتحكیم بغرض تعیین، معنى الرجوع إلى نظام تحكیمي و

 تكونام التحكیمي مقبولة من األطراف وتكون طرق تعیین المحكمین محددة في النظو  المحكمین 

، و في الغالب ما ترجع الجزائر في ھذا الشأن  في ذلك لألطراف اختیار أیة ھیئة تحكیمیة دائمة

. إلى نظام التحكیم للغرفة التجاریة الدولیة  

ك الطریقة الثالثة لتعیین المحكمین و ذلو تعد الصورة أو :  التعیین بالرجوع إلى القاضي ـ 3

و في "  :ھانصفي فقرتھا الثانیة ب 2مكرر  458ذلك المادة ب قضتباللجوء إلى القضاء حیث 

غیاب مثل ھذا التعیین و في حالة صعوبة تعیین المحكمین و عزلھم و استبدالھم یجوز للطرف 

: المعني بالتعجیل أن یقوم بما یلي  
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إذا كان التحكیم یجري في  3مكرر  458رفع األمر أمام رئیس المحكمة المختصة طبقا للمادة ـ 1

. الجزائر  

رفع األمر أمام رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم یجري في الخارج و قرر األطراف ـ  2

  ."  بصدده تطبیق قانون اإلجراءات الجزائري

:الحالتینو یستخلص من ذلك أن تعیین المحكمین بتدخل القضاء بدوره یكون حسب   

 ن المحكمة المختصة تكونإالة ففي ھذه الح: إذا كان التحكیم یجري في الجزائر -الحالة األولى 

تفاقیة مقر محكمة التحكیم المحكمة التي حددت ھذه اإل،  التحكیمالمحكمة المحددة في اتفاقیة 

دائمة، كغرفة التجارة الدولیة، ذا ما تم اختیار ھیئة تحكیمیة إضمن دائرة اختصاصھا، یعني أنھ 

ألطراف قد قبلت بھا مسبقا و ذلك وفقا ن تكوین ھیئة التحكیم یكون وفق األحكام التي تكون اإف

ى اللجوء إلى تحكیم إذا اتفق األطراف عل: " على أنھ  التي تنص من نظام الغرفة 1فقرة 8للمادة 

المحكمة مقر إقامة المدعى علیھ في "  لھذا النظام  الدولیة فإنھا تخضع بالتالي غرفة التجارة

  . )1( علیھ ال یقیم بالجزائرمحكمة إقامة المدعي إذا كان المدعى  ، نزاعال

فیھا التحكیم یجري في  في الحالة التي یكون :إذا كان التحكیم یجري في الخارج -الحالة الثانیة 

ن رئیس محكمة إاإلجراءات الجزائري ف ختار الطرفین أو األطراف تطبیق قانونإالخارج و 

.    الجزائر یصبح ھو المختص في تعیین المحكمین  

من قانون اإلجراءات المدنیة الجزائري قد حددت  4مكرر  458في ھذا السیاق فان المادة و

 اإلجراءات الواجبة اإلتباع لتدخل القضاء فیكون تعیین المحكم أو المحكمین بموجب أمر یصدره

القاضي المختص بناءا على مجرد عریضة، إال إذا بینت دراسة موجزة عدم وجود أي اتفاقیة 

من األطراف و إذا دعي القاضي إلى تعیین محكم مرجح وجب أن یكون ھذا األخیر تحكیم بین  
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على  سابقاالمذكورة  4مكرر  458و لم تنص المادة ،  من جنسیة مخالفة لجنسیة األطراف

القاضي برفض أو قبول الطلب الرامي إلى تعیین المحكمین إال أنھ  أو قرار أمرالطعن ضد 

من نفس القانون فانھ یمكن اعتبار األمر المؤدي إلى تعیین  172بالرجوع إلى أحكام المادة 

المحكم غیر قابل ألي طعن أما األمر الذي یرفض بعد فحص سطحي التفاق التحكیم طلب التعیین 

.)1( فانھ یكون قابال لالستئناف  

رد ھیئة المتحكمین و استبدالھم : ثانیا  

 ظروفقد یصادف أن یكون أحد المحكمین ال یتوفر على شروط معینة أو طرأت على وضعیتھ 

  ال تسمح باستمراره كمحكم مما یجعل من الالزم إتباع إجراءات معینة إلبعاده من ھیئة التحكیم 

یمكن تعریف أسباب الرد على  اابتدء،  ا یليواستبدالھ إن اقتضى األمر ذلك و ھو ما نبینھ فیم

أنھا ظروف شخصیة أراد القانون عند توافرھا أن یحمي  المحكم من نفسھ لما تحدثھ عادة من 

و العدالة  دافي نفس الوقت أن یحمي مظھر الحیتأثیر على من قامت بھ، ومن ثمة أراد القانون 

  ) .2( التي یجب أن یتحلى بھا المحكم
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:یليحاالت رد المحكمین كما  5مكرر  458وقد حددت المادة   

.المؤھالت المتفق علیھا بین األطراف المحكم عندما ال یتوفر في -  

.عندما یكون سبب الرد المنصوص علیھ في نظام التحكیم الذي اعتمده األطراف قائما -  

 ، السیما بسبب وجود عالقات عندما تسمح الظروف باالرتیاب المشروع في استقاللیتھ -

و ھذا نفس  رافمن األطخر مع طرف آقات مصالح مباشرة أو بواسطة شخص اقتصادیة أو عال

.منھ 180في المادة  الخاص بالتحكیم الحكم الذي نص علیھ القانون السویسري  

و إن كان عزل و استبدال المحكمین یخضع لنفس شروط التعیین فان الطرف الذي عین المحكم 

 و یتعین علیھ، أو ساھم في تعیینھ ال یجوز لھ رده إال إذا كان سبب الرد علم بھ بعد ھذا التعیین 

) .1( في ذلك اطالع محكمة التحكیم و الطرف األخر بسبب الرد  

و إذا حصلت منازعة و ما لم تقم األطراف بتسویة إجراءات الرد یفصل القاضي المختص وفقا 

و ذلك بناءا على طلب الطرف المعني بالتعجیل كما أن األمر یكون  ، بأمر 2مكرر  458للمادة 

  ) .2( غیر قابل ألي طریق من طرق الطعن

 

 

 

 

 

. من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لألمم المتحدة 12/2ھو نفس ما نصت علیھ المادة  -) 1(  
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  الحكم التحكیمي : المطلب الثاني 

بھ والیة المحكمین و یدخل التحكیم  بانتھاء الفصل في النزاع یصدر قرار تحكیمي نھائي تنتھي   

 طلبو تنفیذه و سنحاول في ھذا الم في مرحلة أخیرة و ھي مرحلة االعتراف بالقرار التحكیمي

الفرع (  أن نبین كیفیة االعتراف بالقرارات التحكیمیة الصادرة في مادة التحكیم التجاري الدولي

  .)الفرع الثاني (  و تنفیذھا و أیضا طرق الطعن فیھا ،) األول 

  يالتحكیم االعتراف بالحكم: األول الفرع 

إن الحدیث عن االعتراف بالقرارات التحكیمیة الصادرة في مجال التحكیم الدولي التجاري الدولي 

و شكل و إجراءات القرار  )أوال( یجرنا إلى الحدیث عن تحدید المقصود بالقرارات التحكیمیة

و من ثمة االعتراف بھ و  )ثالثا(إلى آثار صدور القرار التحكیمي قبل التطرق )ثانیا(التحكیمي

   .)رابعا(تنفیذه

  التحكیميالمقصود بالحكم أو القرار : أوال 

موضوع النزاع المطروح علیھا  إلنھاءیعد حكم التحكیم بمثابة القرار الذي یتخذه ھیئة التحكیم 

یتعلق باالعتراف والتنفیذ للقرارات وإن كان المشرع فیما ،  فھو بذلك ثمرة العملیة التحكیمیة

الصادرة بالخارج أو التي صدرت بالجزائر من حیث اإلجراءات القرارت التحكیمیة لم یمیز بین 

القرارات الصادرة في من جعل فقط إال أنھ من ثمة التنفیذ و، جبة كي تحوز على االعتراف الوا

كن الطعن  فیھا إذا ما توفرت إحدى الحاالت المنصوص علیھا مادة التحكیم الدولي بالجزائر مم

  . )1( 23 مكرر 458بالمادة 

التحكیم  یصدر قرار " : ھمن قانون اإلجراءات المدنیة على أن 13مكرر  458ولقد نصت المادة 

 یصدر في غیاب مثل ھذه االتفاقیةو،  " حسب الشكل الذي یتفق علیھ األطراف، و ضمن اإلجراء

  .المحكم الوحید -  : التحكیمي القرار
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  .عندما تشتمل محكمة التحكیم على عدة محكمین ، باألغلبیة -

یمكن للمحكم الذي ، و ، مؤرخا و موقعا ، معین المكان ، مسببا یكون القرار التحكیمي مكتوبا

یوقع كل محكم القرار التحكیمي و إذا و،  األقلیة أن یدرج رأیھ في القرار التحكیمي حوز علىی

رفض أحدھم توقیعھ یشیر المحكمون اآلخرون إلى ھذا الرفض في قرارھم التحكیمي، و ینتج عن 

ھنا فان المشرع الجزائري و،  ھذا القرار التحكیمي نفس األثر كأنھ موقع من جمیع المحكمین

، بحیث أن األطراف ھي التي تختار الشكل و اإلجراءات المتبعة في  سلطان اإلرادة س مبدأكرَّ 

، في غیاب مثل ھذا االتفاق فان المرسوم التشریعي ھو الذي یحدد اإلجراءات و  القرار التحكیمي

   : بالتالي كي یكون القرار التحكیمي صحیحا ال بد أن تتوافر فیھ الشروط التالیة

إذ أن یكون القرار التحكیمي مكتوبا  من ق إم وإ 13مكرر  458وجبت المادة أ:  الكتابة ـ )1

الدولي صدور أحكام تستوجب أغلبیة التشریعات و االتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم التجاري 

ھنا یستوجب على و، )  1( ة، شأنھا في ذلك شأن األحكام الصادرة عن قضاء الدولةالمحكمین كتاب

التنفیذ إذا كان الحكم أو االتفاق المشار إلیھما غیر محرر بلغة البلد الرسمیة المطلوب إلیھا طالب 

الكتابة أمر منطقي ال یحتاج إشتراط الواقع أن و،  التنفیذ أن یقدم ترجمة لھذه األوراق بھذه اللغة

قرر في للنص علیھ في ظل النص في مختلف األنظمة على إیداع حكم المحكمین على النحو الم

اإلیداع و أمر التنفیذ ال یتسنى :  اإلجراءین، تمھیدا لوضع أمر التنفیذ علیھ فكال  كل نظام

  ) .2( اتخاذھما دون وجود حكم المحكم في الشكل الكتابي

 كذلك أن یصدر القرار 13مكرر  458أوجبت المادة :  باألغلبیة المحكمینأن یصدر قرار  ـ )2

 ذلك مكرسة في معظم األنظمة و یتمھذه القاعدة كتعدد المحكمون وبیة إذا التحكیمي باألغل

 عند المرافعات بإجراءاتالحصول على األغلبیة دون شكل معین فال یلتزم المحكمون بالتقید 

.خاصة أن بعض ھذه القواعد قد ال تتماشى مع طبیعة التحكیم م ،تكوین األغلبیة لصدور الحك  

 
  .من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي الجدید  1471- : واد المفي ھذا الشأن أنظر  -)1(

  . 1958من اتفاقیة نیویورك لسنة  4المادة  -

  . 1980لسنة  38من قانون المرافعات المدنیة الكویتي رقم  183المادة  -
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 1994لسنة  27انون التحكیم المصري رقم من ق 40قد نصت أیضا على ذات القاعدة المادة و
من  29فیما أجازت المادة ،  حیث أوجبت األغلبیة في إصدار قرار التحكیم متى تعدد المحكمین

 لبیة من الطرفین و ھذا ما اعتبرهالقانون النموذجي للتحكیم االتفاق على خالف قاعدة األغ
.)1( قاعدة األغلبیة تتعلق بالنظام العام الدوليعبد المجید غیر مقبول على اعتبار أن  الدكتور منیر  

  ،  یقصد بمشتمالت الحكم البیانات التي یجب أن یتضمنھا قرار التحكیم:  مشتمالت الحكمـ ) 3
   ، معین المكان و مؤرخا و موقعا  أن یكون التحكیم مسببا 13مكرر  458و قد أوجبت المادة 

:  و سنتناول ذلك بشيء من التفصیل  

: لتسبیبا -1  

، إذ ال بد للخصوم من الوقوف على الدواعي التي أدت بالمحكمین  یعتبر التسبیب ضمانة أساسیة

 أوجبت ، و قد إلى تبني قرار معین و ذلك حتى في حالة كون المحكمین مفوضین بالصلح

لسنة  27من قانون التحكیم رقم  43/2التسبیب العدید من التشریعات كالمصري في المادة 

 12 بتاریخ 46الصادر بالمرسوم الملكي رقم من نظام التحكیم  17السعودي في المادة و 1994

بناء على و،  لنموذجي للتحكیم التجاري الدوليمن القانون ا 02 /31أیضا المادة و 1403 /07/

    . العام ما تقدم فان عدم تسبیب القرار التحكیمي یؤدي إلى بطالنھ و ھذا البطالن یتعلق بالنظام

فرنسا اعتبرت عدم تسبیب حكم التحكیم ال یعد في ذاتھ مخالفا للنظام العام في التحكیم الدولي في 

إن عدم التسبیب في التحكیم و إن كان یتعارض مع و، جنبي األلقانون ل إجراءاتھالتي تخضع 

تسبیب إذا كان و نھ ال یمس النظام العام في مفھومھ الدوليإالنظام العام الداخلي في فرنسا ف

ن ھناك تشریعات أخرى ذھبت إلى عدم إ، ف القرارات التحكیمیة أمرا تبنتھ جملة من التشریعات

.)2( اشتراط تسبیب أحكام التحكیم و من بین ھذه التشریعات القانونین االنجلیزي و األمریكي  

:توقیعات المحكمین -2  

التوقیع یعد دلیال على یجب أن یشتمل قرار المحكمین على توقیعات المحكمین و ذلك الن 

، فیجوز حد المحكمین عن التوقیع أو تعذر علیھ ذلكأ، و في حالة امتناع  الموافقة على الحكم  
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ال یبطل القرار إذا لم یذكر و،  التوقیع المتبقيتوقیعھ من أغلبیة المحكمین مع بیان سبب انتفاء 

سبب رفض األقلیة التوقیع ذلك إن سبب الرفض یكون عادة نتیجة عدم توافق وجھة نظر الممتنع  

ال  اولكن إذا لم توقع األغلبیة على الحكم كان باطال بطالن ، مع وجھة النظر لدى باقي المحكمین

یقع بقوة القانون و إنما یجب التمسك بھ بمعنى أن القرار یكون باطال إذا تمسك احد المتنازعین 

  . )1( ببطالنھ بسبب كونھ غیر موقع من أغلبیة المحكمین

أثار صدور القرار التحكیمي : ثانیا   

ة ینھي إن القرار التحكیمي الذي یفصل في المنازع" :  و إ م.ا.ق 16مكرر 458تنص المادة  

یھ المتعلق مھمة محكمة التحكیم و یكتسي القرار التحكیمي فور صدوره حجیة الشيء المقضي ف

. " بالنزاع الذي فضل فیھ  

: نھ بصدور القرار التحكیمي تترتب عنھ نتیجتینأمن ذلك نخلص إلى   

ن مھمتھ تنتھي بانتھاء ما اسند إلیھ لیس المحكم كالقاضي و ذلك أل : انتھاء والیة المحكمینـ ) 1

أن  األصلو، صدر حكم بعد ذلك ببطالن قرارھم من مھمة تحكیمیة فتنتھي مھمة المحكمین و لو 

 ین أن یفصلوا في األمورنھ في بعض الحاالت یمكن للمحكمأیصدر قرارھم دفعة واحدة إال 

   أما فیما یتعلق،  بقرار مستقلاألساسیة و تترك بعض األمور األخرى الثانویة یفصل فیھا 

قد و،  بتصحیح األخطاء المادیة فتقضي بعض التشریعات بالرجوع إلى المحكمین لتصحیحھا

أعطت اغلب التشریعات و االتفاقیات الدولیة لھیئة التحكیم سلطة تفسیر الحكم الصادر عنھا سواء 

بالقاعدة التي  إخالالون أن یعد ذلك كان ھذا التفسیر متعلقا بحكم التحكیم كلھ أم جزء معین منھ د

 تقضي أن ھیئة التحكیم تستنفذ والیتھا أو سلطتھا و اختصاصھا مباشرة بعد الحكم في النزاع

  إیداع الحكم لدى الجھة المختصة أصال بنظر النزاع و ھذا الن التفسیر یقتصر على تحدیدو

 

  لنموذجي للتحكیم التجاري الدولي القانون امن  31/1المادة-  : واد المفي ھذا الشأن أنظر  -)1(

  من قانون اإلجراءات المدنیة  13 مكرر 458المادة و 

   1994لسنة  27لتحكیم المصري رقم من قانون ا 43المادة و 

  . من نظام التحكیم السعودي 17المادة و 
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 ى التفسیرمضمون الحكم الغامض دون التطرق إلى أحكام جدیدة و ھذا ما یجعل من المحظور عل

أن یتضمن أحكاما جدیدة معدلة للحكم التحكیمي فالتفسیر لیس وسیلة إلعادة النظر في نزاع فصل 

یكتسب قرار المحكمین درجة القطعیة فور  : اكتساب قرار المحكمین الدرجة القطعیة ـ )2 ) . 1( فیھ

أن تطرح من  صدوره و معنى ذلك أن المسالة التي فصل فیھا ال یمكن بأي حال من األحوال

، و یطرح السؤال ھل یتعلق األمر بالقرارات التحكیمیة  جدید أمام القاضي أو أمام المحكم

،  ي الخارجأم أن األمر یتعلق كذلك بالقرارات التحكیمیة الصادرة ف ؟ الصادرة في الجزائر فقط

فیمكننا أن نستنتج نظرا لعمومیتھا ،  2فقرة  16مكرر 458ھنا إذا أخذنا بعین االعتبار المادة و

أن األمر یتعلق بالقرارات التحكیمیة بصفة عامة و لكن مادام أن المشرع الجزائري قد میز بین 

القرارات التحكیمیة الصادرة في الجزائر و القرارات التحكیمیة الصادرة في مادة التحكیم الدولي  

ى ھذا األساس ال تكتسي في الخارج فان األولى ھي التي تكتسي حجیة الشئ المقضي فیھ و عل

. )2( المقضي فیھ إال بعد االعتراف بھا و األمر بتنفیذھاالشيء رارات التحكیمیة األخرى حجیة الق  

التنفیذ و الطعن في الحكم التحكیمي: الفرع الثاني   

تنفیذ الحكم التحكیمي : أوال   

 حكیم و صدور حكـــــم التحكیــمتبدأ إال بعد انتھاء الت أحكام التحكیم الدولیة الإن مرحـلة تنفیذ 

فقد یكون مكان التحكیم ي طبقا لألحكام القانون الجدید متى توفرت للتحكیم مقومات التحكیم الدول

 قره الجزائر كان الحكم جزائريأو خارجھا ، فإذا صدر حكم في تحكیم دولي م الجزائر فـــي

تحكیم الذي یصدر في التحكیم الدولي یكون أما حكم ال، ذلك نتائج معینة سیأتي تبیانھا  ترتب عــن

 ائج مختلفة عن تلك التي یخضع لھاعنھ نت مقره خارج الجزائر فانھ یكون حكم أجنبي تترتـب

:لذا سنتطرق إلى  حكم التحكیم في الجزائر  

 

 العربیة المملكة ،  31س ، ، مجلة  تجارة الریاض"  أضواء على الوالیة القضائیة لھیئات التحكیم ":  صالح سالم -)1(

.  59 ص،  1992جانفي ،  352عدد ،  السعودیة   

  .  62ص  ،المرجع السابق  :علیوش قربوع كمال  -)2(
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یجوز للشخص الذي صدر حكم التحكیم  :في الجزائر  ةتنفیذ أحكام  التحكیم  الدولي  الصادر ـ )أ

لك باستصدار أمر الجزائر و ذ تنفیذ ھــذا الحكم فيلي لمصلحتھ في الجزائر أن یطلب الدو

وجاز لطالب التنفیذ استئناف األمر ،  اختصاصھا یة التي صدر التحكیم في دائرةالمحكمة الجزائر

.مر الذي یقض بتنفیذ الحكم أي طعنوال یقبل األ القاضي برفض التنفیذ أمام المجلـس القضــائي  

القاضي الذي یطلب منھ تنفیذ ھذا  : تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة الصادرة خارج الجزائرـ ) ب

 ھ یعترف بالحكم ویأمر بتنفیذهنإیام موانع تحول دون ذلك ، فالحكم بعد تأكده من سالمتھ وعدم ق

من األسباب المذكورة  خلص إلى قیام سبب أو أكثر لك الحكم إذاأو یرفض إصدار األمر بتنفیذ ذ

القاضي  معاھدة نیویورك وھنا یكون أمر امعھق والتي تتف، من ق ا ج م ا  1056في نص المادة 

لإلشارة فھناك ، ابال لالستئناف كما سیأتي بیانھ برفض االعتراف بالحكم أو رفض التنفیذ ق

ذھا و لكنھا لم اف بأحكام التحكیم و رفض تنفیحاالت نصت علیھا معاھدة نیویورك لرفض االعتر

  .)1(ترد في القانون الجدید 

الحكم التحكیميالطعن في : ثانیا   

إن المشرع الجزائري أتاح ألطراف حكم التحكیم بجواز الطعن في حكم التحكیم بمعظم طرق 

الطعن عن طریق اعتراض المتاحة في األحكام القضائیة ، ولقد استثنى المشرع الجزائري  نلطعا

تئناف المعارضة و أجاز الطعن في أحكام التحكیم عن طریق االسو ةعن الخصوم ارجالغیر الخ

.والبطالن و الطـعن بالنقض  

األمر :الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة بالخارج عن طریق االستئناف ـ ) 1

االعتراف بھ  القاضي برفض إعطاء صیغة التنفیذ لحكم التحكیم الدولي الصادر خارج الجزائر أو

األمر القاضي بإعطاء  أما حصرا یقبل االستئناف ، ولكن ھذا االستئناف لیست محددة أسبابھ 

االعتراف بھ فھو  لحكم التحكیمي الدولي الصادر خارج الجزائر أولصیغة التنفیذ   

 

. 63المرجع السابق ، ص : علیوش قربوع كمال  -)1(  
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 قانون من 1056یقبل االستئناف ضمن األسباب الستة المحددة حصرا طبقا لنص المادة 

: وھي واإلداریةالمدنیة  اإلجراءات  

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناءا على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة  - أ

.االتفاقیـــة   

.إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون  -ب  

.إذا فصلت أحكام التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا  - ج  

.لم یراع مبدأ الوجاھیة إذا  -د  

. إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا أو إذا وجد تناقض في األسباب -ه  

.إذا كان حكم التحكیم مخالفا  -و  

 والمالحظ ان القانون الجدید حدد أحكاما لمراجعة حكم التحكیم الصادر خارج الجزائر وصفتھ

.)1( كم التحكیم الصادر في الجزائرالتنفیذیة في الجزائر مختلفة تماما عن أحكام مراجعة ح  

:الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر ـ ) 2  

الستة ویؤدي  اإلبطالالحكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر قابل لإلبطال ضمن شروط 

التنفیذ  طعن بقوة القانون في أمر إلىالطعن ببطالن الحكم التحكیمي الدولي الصادر في الجزائر 

ھذه ھي نفسھا  اإلبطالفأسباب ،  اإلبطالبطلب  تصیغة التنفیذ لحین الب إعطائھویحول دون 

بالحكم التحكیمي  أسباب الطعن باالستئناف في أمر القاضي بإعطاء صیغة التنفیذ أو باالعتراف

.  الدولي الصادر خارج الجزائر كما سبق ذكره  

 

.  13ص المرجع السابق ،  : عبد الحمید األحدب   -)1(   
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:  الطعن بالنقضـ ) 3  

و  1055تطبیقا للمواد  على أن تكون القرارات الصادرةمن ق إ م و إ  1061نصت المادة  

وھى تخص ، قابلة للطعن بالنقض   واإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتمن قانون  1058و  1056

المجالس القضائیة بناء على الطعن بالبطالن لقرار أو باالستئناف طبقا القرارات  الصادرة من 

ویكون الطعن بالنقض في ھذه القرارات أمام  المواد المذكورة أعاله قابلة للطعن فیھا بالنقض

على أن  واإلداریةالمدنیة  اإلجراءات من قانون 354المحكمة العلیا الجزائریة وقد نصت المادة 

تم  إذاالمطعون فیھ  من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ابتداءض ھي شھرین آجال الطعن بالنق

،  تم التبلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي إذا أشھرثالثة  إلىجل الطعن  بالنقض أشخصیا ویمدد 

 إالعلى أن الطعن بالنقض ال یبنى  واإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتمن قانون  358وقد نصت المادة 

على وجھ واحد أو أكثر من األوجھ والمبینة فیھا والتي تتضمن في مضمونھا ومحتویاتھا الحاالت 

.)1( من قانون اإلجراءات  المدنیة واإلداریة 1056المادة  فيالمذكورة   

 

 

 

 

 

 

 

طرق الطعن في أحكام التحكیم حسب قانون اإلجراءات "  محاضرات بعنوان : محمد قویدري مستشار بالمحكمة العلیا  -)1(

. 18 و 17من  ، ص الجزائر ، "  الجدید  واإلداریةالمدنیة   
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التحكیم في فض منازعات االستثمار           ) دور( مبادئ  :المبحث الثاني 
  في الجزائر                    

تشكل االستثمارات األجنبیة الیوم الوسیلة التمویلیة الخارجیة األكثر طلبا من طرف مختلف الدول 

التي تسعى لجذبھا و استمالتھا على مستوى أقالیمھا لدورھا األساسي في تحقیق التنمیة االقتصادیة 

ي الذي یتجنب ، األمر الذي دفع بھا إلى وضع أنظمة قانونیة تتماشى مع تطلعات المستثمر األجنب

اقتضاء حقوقھ من النظام القضائي الداخلي للدولة المضیفة لھ ، مبرراً ذلك بأن تسویة المنازعات 

التي قد تثور بینھ و بین الدولة المضیفة لالستثمار ، بأقل قدر ممكن من العالنیة و النشر و 

ھ الوطني ، حتى إن اتجاھھ للھروب من مشكلة تنازع القوانین ألن القاضي یقوم بتطبیق قانون

، فضال عن ذلك فإن إناطة االختصاص للقضاء ) 1(كانت تلك المنازعة تتعلق بالتجارة الدولیة 

الوطني للدولة للفصل في منازعات بینھا و بین االستثمار تجعل من تلك الدولة حكما و خصما في 

) .      2(آن واحد   

نظرا لالعتبارات المذكورة أعاله تأكدت أھمیة التحكیم التجاري الدولي كوسیلة لتسویة 

المنازعات االستثماریة ، حیث  حضي بثقة المستثمر و تأییده ، و تبعا لذلك أقرت تشریعات 

االستثمار جواز اللجوء إلى التحكیم بموجب ما یتم االتفاق علیھ مع المستثمر و في إطاره أو في 

      ، حرصت الجزائر على إقامة مناخ استثماري مالئم ) 3(االتفاقیات الدولیة ذات العالقة  إطار

          جاذب لالستثمارات األجنبیة إلیھا استجابة للمتغیرات الدولیة و دخولھا اقتصاد السوق و

نب ، إلى جا) المطلب األول ( ضرورات التنمیة أقرت التحكیم في إطار قانون االستثمار و

) .        المطلب الثاني ( تكریس التحكیم أیضا في االتفاقیات و الھیئات الدولیة   

 

، ص  2014، دار الثقافة ، األردن ،  ، الطبعة األولىدور التحكیم في فض منازعات عقود االستثمار: خالد كمال عكاشة  -)1(

163     .  

، مركز دراسات الوحدة ، الطبعة األولى االستثمار األجنبي المعوقات و الضمانات القانونیة : درید محمود السامرائي  -)2(

.     338، ص  2006العربیة ، لبنان ،   

. 108، ص  المرجع السابق: أحمد شرف الدین  -)3(  



  في الجزائر  االستثماراإلطار التنظیمي للتحكیم التجاري الدولي كآلیة لتسویة منازعات  : الفصل الثاني

 

 
60 

يتكریس التحكیم في إطار قانون االستثمار الجزائر: المطلب األول   

بھدف تكییف االقتصاد الجزائري مع المتغیرات االقتصادیة و التجاریة و الدولیة أقر التشریع     

، كما أقر ) الفرع األول ( الجزائري تكریس التحكیم التجاري الدولي في إطار قانون االستثمار 

) .الفرع الثاني ( وسائل تسویة الخالفات في ظل قانون االستثمار   

تكریس التحكیم في إطار قانون االستثمار : الفرع األول   

تعد مرحلة التسعینات مرحلة جدیدة على النظام القانوني الجزائري الذي بدأ یتجھ بخطوات ثابتة 

نحو االنفتاح على االستثمارات األجنبیة ، و تقدیم لھا كافة الدعم الالزم و الكفیل باستقدامھا عن 

ویة المنازعات المتعلقة باالستثمار ، خاصة مع االعتقاد طریق توفیر لھا الضمانات القضائیة لتس

السائد بأن األجھزة القضائیة للدولة المضیفة لالستثمار ، خاصة النامیة منھا ال تتمتع باالستقاللیة 

في مواجھة السلطة السیاسیة ، فضال عن غیاب المحاكم الوطنیة المتخصصة و ذات الكفاءة 

نازعات ، فبات التحكیم الوسیلة الوحیدة المقنعة لدى المستثمر العالیة للنظر في مثل ھذه الم

صدر المشرع أ األجنبي ، استجابة لذلك و تحت ضغط متطلبات التنمیة و تشجیع االستثمار

منھ أقر  41المتعلق باالستثمار و بموجب المادة  93/12الجزائري المرسوم التشریعي رقم 

إمكانیة اللجوء إلى التحكیم الدولي لتسویة الخالفات المتعلقة باالستثمار ، و بذلك أعلنت الجزائر 

انفتاحھا على األسواق الدولیة ووضع حد للتردد في نصوصھا القانونیة الغیر مستقرة و 

مار المعدل و المتعلق بتطویر االستث 01/03المتناقضة ، تأكیدا على ھذا التوجھ بإصدار أمر رقم 

یخضع ": منھ ، و التي تنص على مایلي  17المتمم ، تضمنت اإلحالة إلى التحكیم بموجب المادة 
كل خالف بین المستثمر األجنبي و الدولة الجزائریة ، یكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء 

یات ثنائیة أو اتخذتھ الدولة الجزائریة ضده للجھات القضائیة المختصة إال في حالة وجود اتفاق
في التحكیم ، أو في حالة وجود  متعددة األطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة ، تتعلق بالمصالحة و

تحكیم خاص بالتوصل إلى اتفاق بناء  اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند یسمح للطرفین
 ." 

ن أن تطرأ بین أقرت ھذه المادة اختصاص القضاء الجزائري في منازعات االستثمار التي یمك

الجزائر و المستثمر األجنبي سواء كان السبب من طرف المستثمر ذاتھ ، أو أي إجراء تتخذه 
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الدولة الجزائریة ضده ، فالقضاء صاحب الوالیة العامة المختصة بالفصل في المنازعات التي 

تودعھا و یمثل تقع في اإلقلیم الجزائري ، إال إن ھذا ال یمنع بحسبانھا مستقر كل السلطات و مس

فنظرا لتخوف المستثمر األجنبي من الوسائل الداخلیة .  )1(التحكیم الصورة األساسیة لھذا الخروج 

لحل النزاعات ، خاصة و أن أحد أطراف النزاع الدولة ذات السیادة طرف في العقد في نظر 

ك یرى في التحكیم المستثمر األجنبي یجعلھ في حاجة إلى ضمانات قضائیة لحمایة استثماراتھ لذل

.) 1(قضاء طبیعیا   

وسائل تسویة الخالفات في ظل قانون االستثمار : الفرع الثاني   

المتعلق بتطویر االستثمار المعدل و المتمم فإن  01/03من األمر رقم  17باستقراء نص المادة 

تطبیقا لمبدأ الجھات القضائیة الجزائریة ھي المتخصصة بالنزاعات التي تقع في حدود إقلیمھا ، 

سیادة الدولة على األشخاص و األموال الموجودة على إقلیمھا كأصل عام ، لكن بحكم أن 

المستثمر األجنبي قد یحجم عن االستثمار في دولة یعلم أن اللجوء إلى قضائھا الوطني ھو الوسیلة 

االختصاص ذلك نزع المشرع الجزائري لتبعا تضاء حقوقھ في حال وجود أي نزاع ، الوحیدة الق

من القضاء الوطني على سبیل االستثناء في حال وجود اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف ، یسمح 

التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات ، أو أي  باللجوء إلى الوسائل الودیة للتسویة أو اللجوء إلى

تحكیم حر أو  بند تسویة آخر یتفق علیھ الطرفین ، فلھم كامل حریة االختیار سواء باللجوء إلى

خاص أو اللجوء إلى ھیئات تحكیمیة دولیة ، أو في حال غیاب اتفاقیات ثنائیة أو متعددة األطراف 

، یشترط وجود اتفاق خاص بین الدولة الجزائریة و المستثمر األجنبي ینص على شرط التحكیم ، 

ث عن وسائل و إذ التسویة الداخلیة ھي األصل لكن تخوفات المستثمر األجنبي جعلت منھ یبح

ضمانات أخرى أكثر حیادا في نظره خاصة و أن الدولة تبحث دائما عن إقناعھ باالستثمار في 

إقلیمھا فما من خیار أمامھا سوى االستجابة لتطلعاتھ، خاصة و أن التحكیم التجاري قضاء من 

).2(نوع خاص یعد أھم و أبرز الضمانات الممنوحة لالستثمارات األجنبیة 

 

، ج ر  المعدل و المتمم ، المعلق بتطویر االستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  03/  01من األمر رقم  17أنظر المادة  -)1(

.   47د ش ، العدد ج ج   

. 06المرجع السابق ، ص : عبد الفتاح مراد   -)2(  
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تكریس التحكیم في إطار االتفاقیات و الھیئات الدولیة: المطلب الثاني   

ضاء الدولة صاحب االختصاص األصیل لفض منازعات عقود االستثمار ، و أي األصل أن ق   

خروج عن ذلك یعد استثناء یشكل امتیازا الھدف من ورائھ جلب االستثمارات األجنبیة ، نظرا 

لتفضیل المستثمر األجنبي االحتكام التحكیم التجاري الدولي كھیئة مستقلة و محایدة للفصل في 

ریة ، حیث أصبح ظاھرة العصر و تفادیا لمشكلة عدم استقاللیة القضاء عن المنازعات  االستثما

الدولة و ارتفاع تكلفتھ و نقص الخبرة التجاریة لدى القضاة الغیر مختصین خاصة في المجاالت 

بتكریس التحكیم في إطار قوانینھا الداخلیة خاصة قانون  التشریعات التقنیة الحدیثة ، حیث قامت

تف بالضمانات الداخلیة لالستثما      نون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة ، بل لم تكاالستثمار و قا

، كما تم إنشاء ) الفرع األول ( إنما عمدت إلى إبرام االتفاقیات الثنائیة و المتعددة األطراف  و

) .       الفرع الثاني ( ھیئات تحكیمیة دولیة متخصصة في فض المنازعات االستثماریة   

تكریس التحكیم  في إطار االتفاقیات الدولیة : ع األول الفر  

تسعى الدولة المصدرة لرأس المال إلى توفیر الحمایة القانونیة الكافیة ألموال مواطنیھا في 

الخارج ، حیث تلجأ إلى إبرام اتفاقیات ثنائیة و متعددة األطراف و إدراكا من الجزائر على أھمیة 

    اقیات الثنائیة في جلب االستثمارات األجنبیة لذلك قامت بإبرامھا الدور الذي تضطلع بھا االتف

المصادقة علیھا و تضمین بنود متعلقة بضمانات قضائیة ، و ال یقتصر األمر على االتفاقیات و

. الثنائیة فحسب ، بل بادرت الجزائر إلى االنضمام و المصادقة على االتفاقیة المتعددة األطراف 

  

 

 

م ، و مدى  2001أوت  20المتعلق بتطویر االستثمار المؤرخ في  01/03مضمون أحكام األمر رقم : " محمد  یوسفي -)1(

.  48، ص  2003،  23، العدد ، المدرسة الوطنیة لإلدارة الجزائر " رات الوطنیة و األجنبیة قدرتھ على تشجیع االستثما  
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  تكریس التحكیم في إطار االتفاقیات الثنائیة: أوال 

:    المتعلق بتطویر االستثمار المعدل و المتمم عل ما یلي  01/03من األمر  17نصت المادة  

إال في حالة وجود اتفاقیة ثنائیة أو متعددة األطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة، تتعلق " ...
المادة في حال وجود اتفاقیات أبرمتھا الجزائر تتعلق  ھذه ، حسب )1( ... " بالمصالحة و التحكیم 

بالمصالحة و التحكیم في ھذه الحالة تتم تسویة المنازعات االستثماریة بناءا علیھ وھي الوسیلة 

ة و تحفیز لھ بھدف یناألكثر تفضیال بالنسبة المستثمر األجنبي ، و في نفس الوقت األكثر طمأن

رنة مع الحمایة تا للحمایة الفعالة التي توفرھا لھ االتفاقیات المقإنشاء استثماره في الجزائر نظر

أعطت االختصاص للقضاء إذ التي یتضمنھا التشریع الداخلي ، المادة كانت واضحة و صریحة 

    الداخلي للدولة الجزائریة للنظر في النزاعات ، لكن استجابة للمتغیرات و المستجدات الدولیة 

مستثمرین المشرع الجزائري قبل إمكانیة اللجوء إلى حل النزاعات التي تماشیا مع تطلعات الو

. تنشأ بین الجزائر و المستثمر األجنبي إلى نظام التحكیم للفصل فیھ   

ال تكاد تخلوا االتفاقیات التي أبرمتھا و صادقت علیھا الجزائر على بند التحكیم كوسیلة یتم اللجوء 

المستثمر األجنبي و الجزائر ، فقد تثور المنازعة االستثماریة  إلیھا في النزاعات التي تثور بین

إذا أخل المستثمر األجنبي بمبدأ المنافسة الحرة قي السوق ، كإبرام االتفاقیات المحظورة 

الدولة الجزائریة في  إلجراءات التي تقوم بھا، كما یثور النزاع بسبب ا )2(الصریحة أو الضمنیة 

مواجھة المستثمر األجنبي أو بإخاللھا بالتزاماتھا كمساسھا بالملكیة دون ان یقابل ذلك تعویض 

مناسب وفعلي ، كما یستطیع المستثمر األجنبي اللجوء إلى التحكیم بمجرد تراجع الدولة عن 

األمریكیة انداركو ، و التي  كما حدث مع الشركة البترولیة تھا إیاه ،المزایا و المنافع التي منح

ملیار دوالر للشركة مقابل تنازلھا  4تحملت فیھا الجزائر خسارة كبیرة حیث اضطرت إلى دفع 

على  مار، حیث تحصلت على األموالعن الدعوى أمام المركز الدولي لتسویة منازعات االستث

خطیر ألنشكل كمیات من البترول الجزائري ، األمر الذي اعتبره الخبراء منحى   

 

.  المعدل و المتمم السالف الذكر 01/03من األمر  17أنظر المادة  -)1(  
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 ، ولیس قضیة شركة اندركو) 1( الشركات االستثماریة األخرى سوف تنحو منحى شركة اندركو

فیھا الجزائر أیضا خسائر تكبدت  إلعالم الجزائریة بإسھاب فقط بلالتي تناولت وسائل ا الوحیدة

بب ممارسة الجزائر التي لجأت إلى التحكیم الدولي بس متیلیكو  مقضیة أوراس كو مالیة فادحة 

ھنكل  بین الشركة الوطنیة الجزائریة  أوناد و الفرع الفرنسي / كذلك قضیة أوناد  لحق الشفعة

لمذكورین أعاله ، یتضمن لشركة ھنكل األلمانیة و مضمون القضیة إبرام عقد بین الطرفین ا

ھنكل ، و بموجب العقد تقوم الشركة الجزائریة بكل / أوناد ) ھاد ( شركة مختلطة مسماة 

للشركة  % 60إجراءات اإلنشاء و بعد ذلك یتم تقسیم األسھم بین الشركتین على النحو التالي 

العقد حصول للشركة الجزائریة ، ولیس ھذا فحسب بل تضمن  % 40األلمانیة ، و الباقي 

 سنوات ، و ھو األمر الذي طالبت بھالشركة األجنبیة على كل أسھم الشركة المختلطة بعد ثالث 

: فعال الشركة األلمانیة أمام الغرفة التجاریة الدولیة بباریس و تحصلت على الوحدات التالیة   

) .شرق الجزائر ( ــ مركب المنظفات شلغوم العید       

) .غرب الجزائر ( ت بعین تیموشنت ــ مركب المنظفا      

) .2() وسط الجزائر ( ــ وحدة المنظفات بالرغایة       

تعد القضایا المذكورة أعاله عینة تعرضت فیھا الجزائر الستنزاف ثرواتھا و دفعھا ألموال 

ضخمة نتیجة نقص الخبرة و الحنكة لدى المتعاقد الجزائر ، یمكن القول أن المستثمر األجنبي 

 یملك سلطة اللجوء إلى التحكیم للفصل في النزاع الذي یثور بینھ و بین الدولة الجزائریة یتضمن

التي تضمنت اللجوء إلى إخالل الدولة بنظامھا اتجاھھ ، و سنتناول نماذج عن بعض االتفاقیات 

الخالفات منھا على حل ، 09نصت االتفاقیة الجزائریة اإلیطالیة بموجب نص المادة فقد التحكیم ، 

  

 

و انداركو یتفقان حول  كن سونا طرا، بعنوا 2012مارس  11أنظر النقال المنشور في جریدة المساء الیومیة بتاریخ  -)1(

.الرسم على األرباح االستثنائیة ، التخلي عن التحكیم الدولي   

، ص  2013،  2تحكیم االستثمار و متطلبات التنمیة ، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، العدد : عیساوي محمد  -)2(

151 .  
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أشھر ، فإذا لم یحل  9بین المستثمر األجنبي و الدولة المضیفة بالطرق الدبلوماسیة المحددة ب 

    النزاع یتم عرض الخالف على إجراء المتابعة و یتم عن طریق طلب یتقدم بھ أحد األطراف 

من خاللھ یقوم كل طرف بتعیین محكم أو أكثر في أجل شھرین ، أما فیما یخص الخالفات و

مة عن التأویل و التطبیق المرتبط باالتفاقیات من صالحیات القانون الدولي العام و حلولھا الناج

        1987و الذي تبنتھ الجزائر سنة  1969ماي  23تابعة التفاقیة فیینا لقانون االتفاقیات ل 

. 1974جویلیة  25إیطالیا في و  

ن حل النزاعات المحتملة الوقوع اعتبرت أ منھا 8سیة فموجب المادة أما االتفاقیة الجزائریة الفرن

   )1( خاصة بتأویل أو تطبیق االتفاقیات و كل خالف یتعلق باالستثمار أن یحل بالطرق الدبلوماسیة

أشھر الطرف  6أشھر إلى غایة  3في حالة عدم الوصول إلى حل الخالف في أجل ما بین و

مختصة للطرف المتعاقد المعني أو إلى المركز األكثر تضررا یقدم طلبھ إما إلى الھیئة القضائیة ال

.الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة باالستثمار و لھ اختیار أحد ھاذین اإلجراءین بصفة نھائیة   

أحیانا نجد بعض االتفاقیات تمنح الخیار للمستثمر األجنبي لللجوء إلى عدة ھیئات مختصة في 

ر رفع الدعوى أمام المحاكم المحلیة المختصة تسویة النزاع على أساس حق الخیار و لھ خیا

للطرف المتعاقد اآلخر ، و ھو األمر الذي تم النص علیھ بموجب االتفاقیة الجزائریة مع سلطنة 

 6من االتفاقیة تضمنت حل النزاع بالطرق الودیة الرضائیة في أجل  2/ 10عمان بموجب المادة 

یلجأ إلى التحكیم سواء إلى محكمة االستثمار أشھر فإن لم یحل النزاع الطرف األكثر تضررا 

العربیة أو المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار كما أن المحاكم المحلیة مختصة أیضا بحل 

) .  2( النزاع إذا اختاره أحد المستثمرین المتعاقدین  

 

، المتعلقة بالتشجیع و الحمایة المتبادلة  1993فیفري  13من االتفاقیة الجزائریة الفرنسیة  المؤرخة في  8أنظر المادة  -)1(

.   01لالستثمارات ، ج ر العدد   

المتبادلة ، المتعلقة بالتشجیع و الحمایة  2000أبریل  9من االتفاقیة الجزائریة و سلطنة عمان المؤرخة في  10أنظر المادة  -)2(

. 44لالستثمارات ، ج ر العدد   
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منھ للمستثمر األجنبي خیار اللجوء إلى عدة  11أعطى االتفاق الجزائري اإلسباني بموجب المادة 

منھا  6، كما نصت االتفاقیة الجزائریة السوریة بموجب المادة  )1(جھات مختصة في حل النزاع 

مارات و األنشطة المتعلقة بھا و العائدة ألحد على حل الخالفات المتعلقة بمختلف أوجھ االستث

الطرفین المتعاقدین أو رعایاھما عن طریق التوفیق أو التحكیم أو اللجوء إلى محكمة االستثمار 

منھا على تسویة  8، كما تضمنت االتفاقیة الجزائریة األرجنتینیة بموجب المادة  )2(العربیة 

أشھر كحد أقصى إذا لم یتم إیجاد حل  6جل الودیة في أباالستثمارات بالطرق  الخالفات المتعلقة

خالل ھذه المھلة یقوم الطرف األكثر تضررا بتقدیم الطلب الھیئة القضائیة الوطنیة و في حال 

، كما أشارت اتفاقیة االستثمار بین الوكالة  )3(اختیار المحاكم الوطنیة یعتبر اإلجراء نھائي 

منھ  13الوطنیة لتطویر االستثمار الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة الكویتیة بموجب المادة 

على حل الخالفات بالطرق الودیة وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي بین الطرفین یحال إلى 

ستثمار ، فعموما االتفاقیات التي أبرمتھا أو التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات اال

صادقت علیھا الجزائر تضمنت شرط اللجوء إلى التحكیم ما عدا تلك المبرمة مع الوالیات 

افھا تصوفرت للمستثمر األجنبي ضمانات أكثر أمان و طمأنینة لھ إل المتحدة األمریكیة حیث

.)4( بالحیاد و االستقاللیة  

 

 

، المتعلقة بتشجیع و حمایة االستثمارات  1995مارس  25من االتفاقیة الجزائریة اإلسبانیة المؤرخة في  11أنظر المادة  -)1(
. 23المتبادلة ، ج ر العدد   

، المتعلقة بالتشجیع و الحمایة المتبادلة  1997سبتمبر  14من االتفاقیة الجزائریة السوریة المؤرخة في  6أنظر المادة  -)2(

. 97العدد  لالستثمارات ، ج ر  

، المتعلقة بتشجیع و حمایة االستثمارات  200أكتوبر  4من االتفاقیة الجزائریة األرجنتینیة المؤرخة في  8أنظر المادة  -)3(

. 69المتبادلة ، ج ر العدد   

، ج  2007ینایر  28المتنقلة المؤرخة في   تمن اتفاقیة استثمار بین الوكالة و الشركة الوطنیة لالتصاال 13أنظر المادة  -)4(

    . 07ر العدد 
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تكریس التحكیم في إطار االتفاقیات المتعددة األطراف : ثانیا   

  الجزائر إلى جانب االتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالتشجیع و الحمایة المتبادلة لالستثمارات انضمت

یث صادقت على االتفاقیة المتضمنة إنشاء صادقت على أھم االتفاقیات المتعددة األطراف ، حو

، كما عززت الجزائر وسائل االستثمار األجنبي بانضمامھا ) 1( الوكالة الدولیة لضمان االستثمار

) .2(م  1965مارس  18إلى أھم نظام تحكیمي دولي و المتمثل في اتفاقیة واشنطن المؤرخة   

توجھ الجزائر للمصادقة على أھم االتفاقیات الدولیة المتعددة األطراف المتضمنة التحكیم كوسیلة 

لتسویة الخالفات المتعلقة باالستثمار نظرا لما یبعث ذلك من ثقة و طمأنینة لدى المستثمر األجنبي 

من حیث اإلجراءات ، ثم إن ھذا األخیر یفضل دائما اللجوء إلى التحكیم في إطار القانون االتفاقي 

المتعلقة بتشكیل الخصومة التحكیمیة ، و تحدید القانون الواجب التطبیق ، و إضفاء اإللزامیة و 

النھائیة على الحكم التحكیمي ، ففي ما یتعلق بتشكیل ھیئة الخصومة انضمت الجزائر إلى اتفاقیة 

أما المادة ،  )3( 20/3دة تشجیع و ضمان االستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي بموجب الما

نصت   ) 4(من ملحق االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة  2/2

على مبدأ إجراءات التحكیم بإخطار یتقدم بھ الراغب في التحكیم سواء كان المستثمر األجنبي أو 

عة وضح ھذا اإلخطار طبیعة المنازالدولة المضیفة لالستثمار إلى الطرف اآلخر في المنازعة و ی

              .                                                         و القرار المطلوب صدوره منھا

ال تقتصر حریة األطراف في اختیار المحكمین فقط بل تمتد إلى القانون الواجب التطبیق على 

اتفاقیة نیویورك الخاصة باالعتراف بأحكام من  5/1النزاع حیث نصت في ھذا الصدد المادة   

 

 30المؤرخ في  95/345اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان االستثمار ، المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -)1(
. 66، ج ر العدد  1995أكتوبر   

االتفاقیة المتضمنة تسویة المنازعات یتضمن الموافقة على  1995جانفي  21مؤرخ في  95/346مرسوم رئاسي رقم  -)2(
. 1995، الصادر سنة  66المتعلقة باالستثمارات بین الدول و رعایا الدول األخرى ، ج ر عدد   

یولیو  23من اتفاقیة تشجیع و ضمان االستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بالجزائر بتاریخ  20أنظر المادة  -)3(
.  05، ج ر العدد  1990  

، یتضمن المصادقة على االتفاقیة الموحدة الستثمار رؤوس  1995أكتوبر  7مؤرخ في  95/306مرسوم رئاسي رقم  -)4(
.   59األموال العربیة في الدول العربیة ، ج ر العدد   
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ال یجوز رفض االعتراف بحكم التحكیم و تنفیذه إال إذا قدم الخصم " :  أنھ التحكیم األجنبیة على
التحكیم غیر صحیح وفقا للقانون الذي أخضع المتمسك ضده بالحكم الدلیل على أن اتفاق 

، "  أطراف االتفاق لھ ، أو عن عدم النص على ذلك ووفقا لقانون البلد الذي صدر فیھ الحكم 
لواجب التطبیق على اتفاق التحكیم بقاعدة إسناد أصلیة و ھي تطبیق القانون اھذه المادة فقد حددت 

منحت أطراف العقد  1987قانون اإلرادة أما اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري الدولي لسنة 

بیانھا إرادة األطراف الصریحة أو بالحریة في اختیار القانون الواجب التطبیق فقد أشارت 

رع الجزائري بحریة األطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق و ذلك الضمنیة ، كما أقر المش

على ضرورة احترام إرادة األطراف فیما یخص حریة ) 1(من قانون ا م و إ  1043بموجب المادة 

         . في مجال التحكیم التجاري الدولي تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم 

كما نظم قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة الجزائري كیفیة االعتراف بالحكم التحكیمي و تنفیذه 

اعتبرت أن الحكم التحكیمي الدولي معترف بھ و  إذ 1051و طرق الطعن فیھ فموجب المادة 

یة كان غیر مخالف للنظام العام و یبدوا واضحا أن القانون الجزائري قد سایر ما تضمنتھ اتفاق

فقد حددت المحكمة المختصة بإصدار األمر بالتنفیذ فإذا كان مقر التحكیم  1958نیویورك لسنة 

المحكمة المختصة التي صدر في دائرتھا الحكم التحكیمي أما إذا كان مقر  فھي في الجزائر

. التحكیم خارج الجزائر فإن رئیس المحكمة محل التنفیذ ھو المختص   

أن الجزائر حاولت تقدیم كافة الضمانات للمستثمر األجنبي و التي من خالل ما تقدم نالحظ 

یطالب بھا في مرة نالحظ تضمین االتفاقیات الدولیة شرط اللجوء إلى التحكیم الدولي لتسویة 

باالنضمام إلى أھم الھیئات  الجزائر قامتفقد الخالفات المتعلقة باالستثمار و لیس ھذا فحسب 

.    یرة لدى المستثمر األجنبي تي تحضى بثقة كبالدولیة التحكیمیة  و ال  

 

. السالف ذكره  ، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة 08/09 رقم  قانون -)1(  
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تكریس التحكیم في إطار الھیئات الدولیة : الفرع الثاني   

اإلقلیم الجزائري لم إدراكا من الجزائر على أھمیة إقناع المستثمر األجنبي بإنشاء استثماره على 

تكتف بالنص على إجازة اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي بل كرس اللجوء إلى التحكیم في 

المعدل و المتمم ، و قد  01/03من األمر  17إطار الھیئات التحكیمیة الدولیة بموجب المادة 

یة تحضى بثقة المستثمر أحالت االتفاقیات الدولیة حل منازعات االستثمار إلى ھیئات تحكیمیة دول

و المتمثلتین في  األجنبي حیث تشكل في نظره الحیادیة و االستقاللیة و سنتناول ھیئتین دولیتین

      نظرا ألھمیتھما  المركز الدولي لتسویة منازعات االستثمار و غرفة التجارة الدولیة بباریس

.تعاظم دورھما و  

سویة منازعات االستثمارالتحكیم في إطار المركز الدولي لت: أوال   

مركزا دولیا متخصصا لفض منازعات االستثمار حیث  1965أنشأت اتفاقیة واشنطن لسنة    

صمم خصیصا كي یتعامل مع منازعات استثماریة ذات خصوصیة بین مستثمرین من قطاع 

خاص و الدولة المضیفة لالستثمار بغرض وضع تسھیالت في مسألة تسویة منازعات االستثمار 

القائمة بین الدول المتعاقدة و رعایا دول أخرى متعاقدة كل ذلك قصد تحقیق ھدف أساسي یتمثل 

، ما  )1(في تشجیع تدفق االستثمارات األجنبیة إلى الدول التي تحتاجھا خدمة لخططھا التنمویة 

یمیز المركز عن غیره أنھ أسس بھدف حل المنازعات التي تنشأ في مجال محدد ھو االستثمار 

یقتصر فقط على المنازعات التي یكون طرفیھا إذ  ، )2(الدولي و لیس أي نوع من االستثمارات 

دولة مضیفة و الطرف اآلخر مستثمر أجنبي سواء كان شخص طبیعي أو معنوي و عیھ فالمركز 

أحدث وضعا جدیدا في مجال التحكیم الدولي إذ أنھ ألول مرة یعطي أشخاص القانون الخاص قد 

 طبیعي أو اعتباري الحق في اللجوء مباشرة إلى جھاز دولي للتقاضي دون حاجة للجوء إلى 

 

.  13المرجع السابق ، ص : قبایلي طیب  -)1(  

.  365المرجع السابق ، ص : خالد كمال عكاشة  -)2(  

 



  في الجزائر  االستثماراإلطار التنظیمي للتحكیم التجاري الدولي كآلیة لتسویة منازعات  : الفصل الثاني

 

 
70 

، یعتبر رضا األطراف شرط أساسي النعقاد اختصاص المركز  )1( حمایة الدبلوماسیة لدولھمال

الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة باالستثمار إضافة إلى شرط أن كل من الدولتین طرف في 

اتفاقیة االستثمار و مصادقة علیھا ، فحتى ینعقد اختصاص المركز شریطة أن تكون المنازعة 

ب بین أطراف النزاع ثمار و یشترط التراضي المكتوعالقة باالستلھ قانونیة حاصلة عن نزاع 

.أطراف النزاع على تسویتھ بطریق التحكیم لدى المركز  یتضمن موافقة  

یتوقف تشكیل الھیئة التحكیمیة في الغالب على إرادة األطراف حیث تتشكل من عدد فردي من 

لكن ) 2(مبدأ سلطان اإلرادة  األعضاء یتم تعیینھم باتفاق األطراف بھذا تجسد االتفاقیة بشكل واضح

في حالة عدم االتفاق في ھذه الحالة یعین كل طرف محكم واحد على أن یتم تعیین عضو ثالث 

یوما من إرسال  90الذي تنعقد لھ رئاسة الجلسة باتفاق األطراف إذا لم تتشكل الھیئة خالل 

رئیس المجلس اإلداري بناء  السكرتیر العام اإلعالن بتسجیل الطلب إلى األطراف فإنھ ینبغي على

على طلب أحد األطراف أن یقوم بتعیین األعضاء الذین لم یتم تعیینھم ، فیما یتعلق بالقانون 

الواجب التطبیق أعطت االتفاقیة لألطراف سلطة تحدید القواعد القانونیة التي تطبق على الفصل 

لى إجراءات النزاع و القانون الواجب في النزاع ، و تمیز االتفاقیة بین القانون الواجب التطبیق ع

تقوم المحكمة بوظیفة محایدة تتمثل في سماع األطراف و اتخاذ والتطبیق على موضوع النزاع ، 

). 3(إجراءات  التحقیق الالزمة ثم إجراء المداولة و إصدار الحكم الفاصل في الموضوع   

ز بالسھولة و السرعة و التي تمكن من نھا تتمیم المركز أعموما ما یمیز اإلجراءات التحكیمیة أما

من االتفاقیة  54استبعاد المشكل المتعلق باالعتراف بالدعوى التحكیمیة ، حیث أن المادة 

یشكل النص في واستبعدت إمكانیة أن تقوم الدولة بممارسة التنفیذ باالستناد إلى حصانة التنفیذ ، 

الة للتحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات قوانین االستثمار أو االتفاقیات الدولیة على اإلح

 االستثمار ضمانة كبیرة للمستثمرین األجانب الذین یولون ثقة متعاظمة للمركز الذي یوفر حمایة 

 

. 57دار الثقافة ، األردن ، ص  ط ، . د  التحكیم التجاري الدولي ،: فوزي محمد سامي  -)1(  

. 300ص   المرجع السابق ،: قبایلي طیب  -)2(  

. 401المرجع السابق ، ص : خالد كمال عكاشة  -)3(  
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 قانونیة للمستثمر األجنبي حتى و إن كان األمر یتعارض مع مصلحة الدولة المضیفة لالستثمار 

التحكیم أمام المركز نظرا للدور الذي یلعبھ في المساھمة إلى مع ذلك كرست الجزائر اللجوء و

.ستثمارات األجنبیةفي تعزیز و تشجیع انسیاب اال  

التحكیم أمام غرفة التجارة الدولیة بباریس : ثانیا   

حرصا من الجزائر على جذب االستثمارات األجنبیة إلیھا حیث جعلت منھ إحدى أولویاتھا 

أجازت عرض المنازعات االستثماریة على ھیئات تحكیمیة یثق المستثمر في حیادھا ، سواء 

إطار االتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتشجیع و الحمایة المتبادلة بموجب قانون االستثمار أو في 

، أما عن قواعد  1923أنشأت عام التي لالستثمارات و منھا غرفة التجارة الدولیة بباریس 

توفر الرضا الصریح بین  التحكیم أمام الھیئة التحكیمیة للغرفة الدولیة فیتطلب انعقاد اختصاصھا

یفة لالستثمار یمكن أن تعبر عن رضاھا بقبول حالة المنازعات فالدولة المض األطراف ،

یتطلب التحكیم أمام الھیئة تحكیمیة لغرفة التجارة الدولیة ، االستثماریة آللیة التحكیم أمام الھیئة ال

ث یتولى األطراف اختیار التحكیمیة لغرفة التجارة الدولیة بباریس إتباع إجراءات معینة حی

م اختیار مكان التحكیم ، و واء كان فردیا أو متعددا ، كما یتعملیة التحكیم س یتولى المحكم الذي

 إذا لم یتم االتفاق بین األطراف على ذلك تتولى المحكمة التحكیمیة مھمة 
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                          .لفصل في القضیة المعروضة أمامھم اختیار المحكمین الذین یقومون با

فیما یتعلق باللغة المستعملة التحكیم تتولى محكمة التحكیم بتعیین لغة أو لغات التحكیم مع األخذ 

بعین االعتبار جمیع الظروف ذات الصلة بما فیھا لغة العقد المبرم بین الطرفین ، و یترتب على 

و تنفیذه مباشرة اختیار األطراف تحكیم غرفة التجارة الدولیة االلتزام بالحكم الصادر في التحكیم 

               ) .1(دون تأخیر و كذا تنازلھم عن جمیع طرق الطعن التي یجوز قانونا ممارستھا 

نشیر فقط أن تعیین المحكمین في المحكمة یتم تبعا للموضوع الذي یتم إحالتھ للتحكیم بموجب 

ة التحكیمیة و اإلشراف قواعد غرفة التجارة الدولیة ، و یكون دور أعضاء المحكمة مراقبة العملی

المتمثل في المراجعة و التصدیق على أحكام التحكیم المقدمة من وعلیھا ، حیث تضطلع بدور ھام 

المحكمین في شكل مسودات أحكام و تعتبر آلیة مراقبة الجودة العنصر الرئیسي في نظام تحكیم 

لقد قضیة ، و 550والي فصلت محكمة التحكیم في ح 2000غرفة التجارة الدولیة ، و خالل عام 

ھو الساري منذ الفاتح جانفي لھ تم تعدیل نظام التحكیم لدى الغرفة أكثر من مرة و أحدث تعدیل 

   ) .2( 1998عام 
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تعرضنا في ھذا البحث لدراسة موضوع التحكیم كطریق بدیل لحل منازعات االستثمار في    

الجزائر و الذي اشتمل على الفصل األول مفھوم التحكیم التجاري الدولي مبرزین تعریف التحكیم 

و تمییزه عن بعض المصطلحات  ئص و أنواعالتجاري الدولي مع تبیان ما یتمیز بھ من خصا

، و تناولنا في الفصل الثاني ھ و تطور موقف التشریع الجزائري من اللجوء إلیھ المشابھة ل

التحكیم كضمان قضائي لتسویة منازعات االستثمار في الجزائر مبینین كل من تكریس التحكیم 

في إطار قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة و قانون االستثمار و كذلك تكریسھ ضمن االتفاقیات 

التحكیم الدولیة متمثلة في المركز الدولي لفض  و المتعددة األطراف و كذا ھیئاتالثنائیة 

.منازعات االستثمار وغرفة التجارة الدولیة بباریس   

و بناءا على ھذا البحث سجلنا النتائج و االقتراحات و التوصیات التالیة التي من شأنھا أن    

المنازعات التي تنشأ بین األطراف المتعاقدة  تجعل من التحكیم أكثر فعالیة و عدالة في تسویة

:التالیة   

النتائج : أوال  

ھة اإلدارة للتحكیم ونیة أو دستوریة تحول دون لجوء جلیس ھناك أي موانع و ال عقبات قانـ 

.كطریق بدیل لحل المنازعات  

.التحكیم اإلرادة الذاتیة ألطراف العالقة العقدیة ھي الركن األساسي الذي یقوم علیھ نظام ـ   

نص المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة صراحة على إلزامیة فصل ـ 

المحكمین في النزاع المعروض علیھم وفقا لقواعد القانون مستبعدا بذلك إمكانیة فصل المحكم في 

.النزاع المعروض علیھم كمفوضین بالصلح   

اتفاق التحكیم في العقود ذات الطابع الدولي منذ  بروز مشكلة القانون الواجب التطبیق علىـ 

اللحظة التي أصبح فیھا التحكیم طریقا بدیال یمكن اللجوء إلیھ لحل المنازعات التي تكتنف ھذه 

.العقود   

أن أحكام التحكیم و التي أوردنا بعضھا في البحث انصرف فیھا المحكمون عن إعمال قواعد ـ 

.ف المتنازعة لیحكم العقد القانون المختار من قبل األطرا  
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كل حكم تحكیمي دولي صادر في أي دولة یعترف بھ في الدول األخرى حسب اتفاقیة نیویورك ـ 

.إال في الحاالت الستة التي أقرھا القانون الجزائري   

 اطمئنانخصصة في فض نزاعات االستثمار عن طریق التحكیم  إأضافت المراكز الدولیة المتـ 

المتخصصة و بفضل محكمیھا الذین  األجانب بفضل قوانینھا المستثمرین  للدول المضیفة و

.یملكون خبرة في ھذا المجال   

أحكام قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة لم تورد نصوصا قانونیة تبین كیفیة تطبیق أحكام ـ 

العمومیة منھ في شقھا المتعلق بالتحكیم كطریق بدیل لحل منازعات الصفقات  1006المادة 

.بالنظر للطابع الخاص لھذه العقود   

أحد أھم اآلثار التي تترتب على استقاللیة اتفاق التحكیم عن العقد األصلي ھو إمكانیة خضوع ـ 

 اتفاق التحكیم لقانون آخر غیر الذي یخضع لھ العقد األصلي بل و مستقل عن كل القوانین الوطنیة

عتبر من النظام العام الدولي عدم أھلیة الدولة و الھیئات العامة بالنسبة للقواعد اإلجرائیة لم یعد یـ 

.على المستوى الداخلي إلبرام اتفاقیات   

أن عدم االعتداد بحكم البطالن فیھ إھدار لحجیة الحكم القضائي بالنظر إلرادة األطراف التي ـ 

.اختارت الخضوع لقانون معین و قضاء مقر التحكیم   

التوصیات : ثانیا   

تعین على الدول المتعاقدة في عقود االستثمار ذات الطابع الدولي أن تولي عنایة بالغة للصیاغة یـ 

إعداد شرط التحكیم ألن وجود بعض الثغرات في مضمون شرط التحكیم یسمح  بموجبھا یتمالتي 

.للطرف المتعاقد اآلخر بالمراوغة و المماطلة   

المتبعة في جمیع مراكز التحكیم قبل اللجوء إلیھا االطالع الكافي على القوانین و اإلجراءاتـ   

       یتعین على الدولة المتعاقدة أن تتحرى الواقعیة و الدقة في الدراسات االقتصادیة و الفنیة ـ 

. قبل التعاقد  )المستثمر األجنبي (  المالیة و دراسة مدى جدوى المشروعو  
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اقد األجنبي معھا على حسن اختیار المحكمین الذین یتعین على الدول المتعاقدة أن تعمل مع المتعـ 

.سیفصلون في النزاع المعروض على التحكیم   

فیمكن اختیار قانون دولة أخرى العبرة في تحقیق القانون الوطني بلیس بالضرورة التمسك ـ 

.األھداف المسطرة و البحث عن القانون المالئم الذي یناسب النزاع المطروح   

ة البالغة للقانون الواجب التطبیق یتعین أن یتم تعیینھ صراحة و بشكل دقیق في بالنظر لألھمیـ 

.اتفاقیة التحكیم أو الوثیقة التي تستند إلیھ   

یجب أن یكون شرط أو مشارطھ التحكیم واضحا في العقد األصلي لكي نتفادى قاعدة ـ 

.االختصاص باالختصاص   

من  االستفادة من األجانب كما یمكن تحریر العقوداالستعانة برجال القانون المتخصصین عند ـ 

.الدول المتقدمة   

یتعین على الدول العربیة المشاركة في المجامع و المؤتمرات الدولیة المتعلقة بھذا الصدد و ـ 

.ھا سلفا حتى یتسنى لھا أن تكون مساھما فاعال و مؤثرا ال مجرد تابع و منقاد یاتوحید رؤ  

الخطر في التحكیم كطریق بدیل للقضاء الوطني و ذلك بمعرفة األصول یتعین معالجة جوانب ـ 

التي یتم بھا ھذا األخیر و أن یتم تدریس التحكیم و إعداد جیل من المحكمین و المحامین و 

.المفاوضین األكفاء و توعیة المھنیین بھذا النظام   

د تختارھا ھذه األخیرة لحكم حتى تتفادى أیة دولة إلزامھا من طرف ھیئة التحكیم بإحكام قواعـ 

وجود نقص في العالقة التعاقدیة ھو نصھا صراحة في النصوص القانونیة على أنھ في حالة 

أحكام القانون الواجب  التطبیق یتم تطبیق المصادر االحتیاطیة في ذلك القانون و في حالة عدم 

.ي تراھا ھیئة التحكیم مالئمةإیفاء ھذه األخیرة بالغرض یتم اللجوء إلى القانون و األعراف الت  

بعد نصھ على إمكانیة أن یكون یقوم المحكم بتفسیر الحكم و بتحدید أجل یتعین على المشرع ـ 

.) تحدید أجل إصدار الحكم ( لھ  معین  
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ة ظالم ، مجل، دیوان الم" المغربي موقع نظام التحكیم في التشریع " التراب مصطفى  ـ1

. 2004متخصصة نصف سنویة ، المغرب ،   

، " قواعد و إجراءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة " إبراھیم الدسوقي أبو اللیل ـ 2

. 1993، الكویت ،  2و  1مجلة الحقوق ، السنة السابعة عشر، عدد   

نشرة دوریة یصدرھا مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون  :التحكیم التجاري الخلیجي ـ 3

. 2002، مارس  22لدول الخلیج العربیة ، العدد   

، المجلة النقدیة للقانون و العلوم " تحكیم االستثمار و متطلبات التنمیة "  : عیساوي محمد  -4

. 2013،  2السیاسیة ، العدد   

، مجلة  تجارة الریاض ، " القضائیة لھیئات التحكیم  أضواء على الوالیة" :  صالح سالم  -5

. 1992، جانفي  352، عدد  31، سالمملكة العربیة السعودیة   

والمتعلق  08/2001/ 20المؤرخ في  03-01مضمون أحكام القانون رقم  :یوسفي محمد  -6

بتطویر االستثمار ومدى قدرتھ على تشجیع االستثمارات الوطنیة واألجنبیة، مجلة المدرسة 

. 2000،سنة 23الوطنیة لإلدارة، الجزائر، العدد  
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:المداخالت-4  

، ورقة عمل قدمت في ندوة الفجیرة حول " التحكیم التجاري العربي " : حداد  زة أحمدحم -1

فبرایر  1ینایر الى  31التحكیم في دول مجلس التعاون الواقع واآلفاق ،  المنعقدة في الفترة من 

.،  بدولة اإلمارات العربیة المتحدة   1999  

التحكیم الحر والتحكیم المؤسساتي واتفاقات التعاون بین مؤسسات التحكیم ، : نبیل أنطاكي  -2

.  رقة عمل مقدمة  لندوة التحكیم في التشریعات العربیة الحدیثةو  

:المحاضرات -5  

طرق الطعن في أحكام التحكیم " محاضرات بعنوان  : محمد قویدري مستشار بالمحكمة العلیا ـ 1

. ،  الجزائر" حسب قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجدید    

:الجرائد-6  

، بعنوان سونا  2012مارس  11أنظر النقال المنشور في جریدة المساء الیومیة بتاریخ  -1

.طراك و انداركو یتفقان حول الرسم على األرباح االستثنائیة ، التخلي عن التحكیم الدولي   

:النصوص التشریعیة و التنظیمیة -7  

:ـ االتفاقیات الدولیةأ  

نوفمبر  5خ في ، المؤر 88/233وجب المرسوم رقم ـ اتفاقیة نیویورك ، المصادق علیھا بم1

بتحفظ إلى االتفاقیة التي صادق علیھا مؤتمر األمم المتحدة في  المتضمن االنضمام 1988

باعتماد القرارات التحكیمیة األجنبیة و تنفیذھا ، و الخاصة  1958جوان  10نیویورك بتاریخ 

. 1988 الصادر 48ر العدد .ج  

ـ االتفاق المبرم بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة الفرنسیة 2

، المتعلق بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلة لالستثمارات  1993فیفري  13الموقع علیھ بتاریخ 
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ر .، ج 1994جانفي  2المؤرخ في  99/01، المصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 1994جانفي  02، الصادر في  01دد الع  

ـ االتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة دولة سلطنة عمان 3

، المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة لالستثمارات ، المصادق علیھا  2000أفریل  9بتاریخ 

،  44ر العدد .، ج 2002و یونی 22المؤرخ في  02/223بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 2002یونیو  26في الصادر   

ـ االتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المملكة اإلسبانیة ، المتعلق 4

 95/88بالترقیة و الحمایة المتبادلة لالستثمارات ، المصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 1995أفریل  26، الصادر  23ر العدد .، ج 1995مارس  25المؤرخ في   

ـ االتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمھوریة العربیة 5

السوریة ، و المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلتین لالستثمارات ، المصادق علیھ بموجب 

 9، الصادر في  97ر العدد .ج ، 1998سبتمبر  27المؤرخ في  88/430المرسوم الرئاسي 

.ه  1419رمضان   

حكومة الجمھوریة ـ االتفاق بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و 6

، المتعلق حول الترقیة و الحمایة المتبادلة لالستثمارات ،  2000أكوبر  4األرجنتینیة بتاریخ 

ر العدد .، ج 2001نوفمبر  13رخ في المؤ 01/366المصادق علیھ بموجب المرسوم الرئاسي 

. 2001نوفمبر  18، الصادر في  69  

اتفاقیة تشجیع و ضمان االستثمار بین دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر ، ـ 7

المؤرخ في  90/420، المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1990یولیو  23بتاریخ 

. 05ر العدد .، ج 1990دیسمبر  22  

رؤوس األموال العربیة في الدول العربیة ، المصادق علیھا ـ االتفاقیة الموحدة الستثمار 8

،  59ر العدد .، ج 1995أكتوبر  7المؤرخ في  95/306بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 1995أكتوبر  11الصادر في   
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وجب المرسوم الرئاسي ـ اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان االستثمار ، المصادق علیھا بم9

. 1995، الصادر سنة  66ر العدد .، ج 1995أكتوبر  30المؤرخ في  95/345رقم   

ر .ـ اتفاقیة االستثمار بین الوكالة الوطنیة لالستثمار و الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة ، ج10

. 2007ینایر  28في  ، الصادر 07العدد   

 االستثمار بین الدولة الجزائریة الممثلة من طرف وكالة ترقیة االستثمارات ودعمھا اتفاقیة ـ 11

تیلیكوم الجزائر ، الموافق علیھا بموجب المرسوم التنفیذي  ممتابعتھا من جھة و بین أوراس كوو

 26/12، الصادر بتاریخ  80ر العدد .، ج 2001دیسمبر  20، المؤرخ في  416/ 01رقم 

2001 .  

  رى لسنةار بین الدول و مواطني الدول األخاقیة واشنطن لتسویة منازعات االستثماتف ـ12

ر العدد .، ج 1995ینایر  21المؤرخ  95/346، الموافق علیھا بموجب األمر رقم  1965

07.  

المتضمن المصادقة على البروتوكول  07/08/1982المؤرخ في  259-82مرسوم رقم  ـ13

،  32ر العدد .الخاص بالتعاون االقتصادي بین الحكومة الجزائریة و الحكومة الفرنسیة ، ج

  .  10/08/1982الصادر بتاریخ 

:التشریعیةالنصوص ـ ب    

یتضمن قانون اإلجراءات ،   ، معدل و متمم 1966جوان  08مؤرخ في  66/154ـ أمر رقم 1

 08/09، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1966، الصادر في  47ر العدد .المدنیة ، ج

.21ر العدد .المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة و اإلداریة ، ج 2008فبرایر  25المؤرخ في   

المتعلق بترقیة  2016غشت  3ه الموافق  1437شوال  29المؤرخ في  16/09ـ أمر 2

. 2016غشت  3الصادر في  46ر العدد ,االستثمار ، ج  

لعدد ر ا.، یتضمن قانون االستثمارات ج 1966سبتمبر  15مؤرخ في  66/284ـ أمر رقم 2

. 1966سبتمبر  17مؤرخ في  80  
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قانون المدني ، المعدل و المتمم ، یتضمن ال 26/09/1975مؤرخ في  75/58ـ أمر رقم 3

ماي  13، الصادر في  31ر العدد .، ج 2007ماي  13المؤرخ في  07/05بموجب القانون 

. ، المعدل و المتمم  2007  

، 101ر العدد .، یتضمن القانون التجاري ، ج 26/09/1975مؤرخ في  75/59ـ أمر رقم 4

.معدل و المتمم ، ال 19/12/1975الصادر في   

، المعدل و المتمم ، یتعلق بتطویر االستثمار  2001أوت  20مؤرخ في   01/03ـ أمر رقم 5

. 2001أوت  22الصادر بتاریخ  ، 47ر العدد .ج  

، المؤرخ في  03/03یتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم بموجب األمر رقم  95/06ـ قانون رقم 6

.المعدل و المتمم  2003، الصادر سنة  9ر العدد .، جیتعلق بالمنافسة  2003جویلیة  19  

م ، یتضمن المصادقة على االتفاق المبرم  1967نوفمبر   16مؤرخ في  346 – 67أمر رقم ـ 7

 1967أفریل  21بین الجزائر و الحكومة اللبنانیة و المتعلق بالنقل الجوي ، و الموقع عیھ بتاریخ 

.  124/01م ، بیروت ، راجع المادة   

المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات  25/04/1993المؤرخ في  09- 93مرسوم تشریعي رقم  ـ8

. 1993، الصادرة سنة 27المدنیة، الجریدة الرسمیة، العدد   
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