
 العممي والبحث العـــــــــــــــــالي التعميم وزارة
 وزو تيــزي-معمـري مولــود جامعــة
السياسية والعــموم الحقــوق كمّيــة  

ل.م.د نظام – القانون قسم  

 

 

 

 

 

 

 
 القانون في الماستر شيادة لنيل مذكرة

 األعمال قانون تخصص:
  

 إشــراف: تحت        :تينالطالب إعداد

 فٓردة حسٓف د/                    اىف كٓرهةإٓعهر 
 بمعربْ سهٓرة

 المناقشة: لجنة     
 رئيساد/ شيخ ناجية أستاذة محاضرة )أ( ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ............................

 قرراوم مشرفايزي وزو ................ت ،معمري مولود جامعة ،(أ) محاضرة أستاذة ،فريدة حسين /د

 ممتحنا، تيزي وزو....................ستاذة محاضرة )أ( ، جامعة مولود معمري أأيت وازو زينة ، /د

 7107/7108:السنة الجامعية 

استقاللية المحكم التجاري 
 الدولي



 
 
 



 
 تقديرو  شكر
 

أعاننا على أداء ىذا الواجب ووفقنا على اجناز ىذا و  املعرفةو  احلمد هلل الذي أنار لنا درب العلم
 العمل .

خنص بالذكر األستاذة "حسٌن فريدة و  كر إىل كل من ساعدنا يف اجناز ىذا العمل ،نتوجو جبزيل الش
 اليت تعهدت بالتصويب يف مجيع مراحل العملو  نصائحها القيمةو  " اليت مل تبخل علينا بتوجيهاهتا

 اليت كانت عونا لنا يف إمتام ىذه املذكرة  فجزاىا اهلل خًنا .و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إهداء

صحبو ، ومن و  علي آلوو  السالم علي سيد األولٌن ،سيدنا حممدو  الصالةو  لعاملٌن،احلمد هلل رب ا
 بعد:و  سار علي سنتو ايل يوم الدينو  دعا بدعوتو

 اىدي ىذا العمل
 ابقاىا .........امي.و  كستين عطفها ايل أحب الناس ايل قليب حفظها اهللو  ايل من رعتين يف عينيها

 اطال يف عمره......ايب.و  عونا يل حفظو اهللو  كان سنديو  ايل من احسن تربييت
ايل كل افراد و  أليسياو  صونيةو  سارةو  صربينةو  أخوايت فريال ويامسٌن و ايل سندي زوجي العزيز رياض

 عائليت.
 بكلية احلقوق جامعة مولود معمري بتيزي وزو. 2012/2012زمياليت يف الدفعة و  ايل زمالئي

 عيد.ايل كل من ساعدين من قريب أو من ب
                                                            

 
 كريمة                                                             

 
 
 
 
 
 



 إهداء

 

 املرسلٌنو  السالم على خامت األنبياءو  الصالةو  احلمد هلل رب العاملٌن 
 أىدي ىذا العمل إىل

الدافئ واحلضن اآلمن  إىل أغلى إنسانة يف احلياة أمي احلبيبة ،إىل من عمل احلنان والقلب و  نبع احلب
 يف سبيلي وعلمين معىن الكفاح أيب العزيز . كدو  

 الكبًنة.و  إىل مجيع أفراد عائليت الصغًنة
 إىل أخيت" ياسينة"و  إىل إخويت "أمحد" و" حممد سعيد"
 أصدقائيو  ايبإىل مجيع أحبو  إىل كل من ساعدين يف اجناز ىذا البحث

 وكل من يعرفين
 

 سميرة                                        
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ف فْ أساسٓا دورا ٓمعب الٓـو التحكٓـ أصبح  ،1الدولٓة بالتجارة خاص قاىوف تكٓو
 لحؿ وسٓمةِ إل األطراؼ ٓحتاجو  التجآرة الهادة فْ دولٓة هىازعات وجود حالة فْ ذلؾو 
 .2تعاهمٍـ عف الىاتجة عاتٍـىزا

 شرط هف الدولٓة التجارة عقود هف عقد ٓخمو أف الحاضر الوقت فْ ٓتصور فال
 فأل ،الهذكور العقد تىفٓذأو  بتفسٓر ٓتعمؽ ىزاع ىشوب عىد التحكٓـ إتباع إلِ بهوجبً غٓصا
 تحكـ لتْا القاىوىٓة القواعد حٓث هف الهحمٓة التجآرة العقود عف تختمؼ الدولٓة العقود
 بٓف تكوف الغالب فْ الدولٓة العقود أها ،الداخمْ الىزاع قواعد تحكهٍا األخٓرة فٍذي الىزاع.
أ تىش التْ القضآا هعالجة فْ الدوؿ تمؾ تشٓرعات تختمؼو  ،هختمفة دوؿ إلِ تىتهْ أطراؼ
 .3األطراؼ بٓف الىزاع ىتٓجة

سرعة و  ٓتهٓز بالهروىة إذ لٓةالدو  التجارة هجاؿ فْ فعاال دورا  متحكٓـل أصبح لذلؾ
طراؼ أعادة ٓحددٌا  اإلجراءاتف سٓر الهىازعة أل إجراءاتسرعة و  الفصؿ فْ الهىازعات

 .4توفٓر كثٓرا هف الوقت إلِ الىزاع لمهحكـ لمسٓر بهوجبٍا  ها ٓؤدي

 كاف بٓىها ،كالهعاٌدات الدولٓةو  الوطىٓة القواىٓف هف كؿ فْ عمًٓ هىصوص ىًأ ىجد 
 األعراؼ أساس عمْ األطراؼ بٓف أتىش التْ الهىازعات لحسـ أداة القدٓهة عاتالهجته فْ
 راجع ٌذاو  ىطاقً فْ تساعاالتحكٓـ إ عرؼ العشٓرف القرف هع لكفو  ،ىذاؾأ السائدة التقالٓدو 

                                                
كهاؿ إبرآٌهْ، الوجٓز فْ اإلجراءات الهدىٓة، الطبعة الرابعة، الجزء الثاىْ، دٓواف الهطبوعات الجاهعٓة، الجزائر، -1

 . 71، ص2007
  www.mofawad.blogspot .comالهوقع:هتوفر عمِ  التجآرة،شعٓب الهذكوري، خصوهة التحكٓـ الدولْ فْ الهادة -2

:  10/10/2013تآرخ الىشر:  .1ص ،27/02/2018تـ االطالع عمًٓ ٓـو
داود سمهاف داود العزاوي، صالحٓة الهحكـ، رسالة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر فْ القاىوف الخاص، جاهعة الشرؽ األوسط، -3

 .01، ص2015فمسطٓف، 
الهوقع  ِٓـ التجاري واسٍاهاتٍا فْ حؿ الهىازعات التجآرة، هتوفر عمكٌهٓة التحأبار، عبد الرحهاف ا -4

www.alwasatnews.com :30/04/2018تـ االطالع عمًٓ :، 18/03/2003تآرخ الىشر. 

http://www.alwasatnews.com/
http://www.alwasatnews.com/
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 كبٓر دور لٍا كاف التْ الدوؿ بٓفو  األطراؼ بٓف الدولٓة االقتصادٓة العالقات ىهو إلِ كمً
 .1ذلؾ فْ

 العالقات فْ التحكٓـ ىظاـ اجتىاب األهر بادئ فْ هحاولتً رغـ الجزائري لتشٓرعا أها
 الحصوؿو  الحضاري البىاء تحقٓؽ عمْ الحرص أف إال ،رعآاٌاو  األجىبٓة الدوؿ هع التجآرة

 فْ بً الهعهوؿ ٌو ها ٓسآر الهطاؼ ىٍآة فْ ،الهشرع جعؿ الحدٓثة التكىولوجٓا عمْ
 ،الدولٓة التجارة واقع ٓفرضٍا ضرورة الدولْ التحكٓـ هف جعؿ الذي ْالدول التجاري التعاهؿ
ة الخطة إلعهاؿ األجىبٓة األهواؿ سو لرؤ  هاسة الحاجة كاىت ،ذلؾ إلِ إضافة  التىهٓو
 الهدخوالت قٓهة اىخفاض، و همهوسا تدٌورا عرؼ الذي الوطىْ باالقتصاد لمىٍوض الهتبعة
 .2الخارجٓة لمتجارة الدولة احتكار ههارسة حوؿ حكوهةال بٓاف أكدي الذي األهر ٌوو  الىفطٓة

 ىظاهٍا تغٓٓر فْ العالـ دوؿ عف بهعزؿ الجزائر تكف لـ عدٓدة ترددات بعد ،وعمًٓ
 جمٓا الهوقؼ ٌذا ظٍر سمطاتٍا. اقتساـ ٓٓرد غٓرب ىظاـ ألي رافضة كاىت بعدها القاىوىْ.

 التحكٓـ بٓف الجزائري الهشرع رؽٓف لـو  1966 لسىة الهدىٓة إجراءات قاىوف الىصوص فْ
 فوؽ ٓعمو خاصا قضائٓا ىظاها الدولْ التجاري التحكٓـ أصبح ولقد الدولْ. التحكٓـو  الداخمْ
 .19833 لسىة هوقفً تغٓٓر قبؿ كثٓرا الجزائري الهشرع تردد حٓث الوطىٓة القضائٓة الىظـ

 قاىوف خالؿ هف األجىبْ التحكٓـ هصطمح ٓعتهد لـ الجزائري الهشرع أف وبالرغـ
 اتفاقٓة هف األولْ الهادة خالؿ هف كاىت إلًٓ اإلشارة أف إال اإلدآرةو  الهدىٓة اإلجراءات
ورؾ  االقتصادي لمهعٓار إعهاال الجزائري الهشرع عتهديإ ها حسب الدولْ التحكٓـ أها ،ىٓٓو

                                                
جزائري، الهجمة الجزائٓرة لمحقوؽ والعمـو السٓاسٓة، العدد شعراف فاطهة، اتفاؽ التحكٓـ التجاري الدولْ فْ التشٓرع ال - 1

 .10، ص2016الثاىْ، دٓسهبر 
حسٓف فٓردة، التىفٓذ الجبري ألحكاـ التحكٓـ الدولْ الصادر فْ الهجاؿ االستثهاري بالجزائر، هذكرة لىٓؿ شٍادة -2

 .، و ها بعدٌا 01، ص 2000تٓزي وزو، الهاجستٓر فْ قاىوف التىهٓة الوطىٓة، كمٓة الحقوؽ، جاهعة هولود هعهري، 
ا هجمس األهة، -3 بكمْ ىور الدٓف، ىظاـ التحكٓـ التجاري الدولْ، هجمة هتخصصة فْ القضآا والوثائؽ البرلهاىٓة، ٓصدٌر

 . 150، ص 2006، افٓرؿ12العدد
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 دوليا كيمالتح يعد": اإلدآرةو  الهدىٓة اإلجراءات قاىوف هف1039 الهادة فْ جاء ها حسب
 ىعم لدولتين االقتصادية بالمصالح المتعمقة النزاعات يخص الذي التحكيم ،القانون ىذا بمفيوم
 .1األقل"

 حٓف إلِ التحكٓـ عهمٓة سٓر تىظٓـ ِعم الوطىٓة التشٓرعات هختمؼ عهمت لذا
 التقاضْ جراءاتإ هع ٓتشابً فأ ٓكاد تحدٓدا بتحدٓدٌا ،لمخصوهة الهىٍْ الحكـ صدور

 ٌٓئة صؿاأل فْ تعود ال التْ التحكٓـ ٌٓئة عهؿ هراقبة بٍدؼ حتراهٍاإ واجبةال ،دٓةالعا
 هف فكاف ،رادةاإل سمطاف أ بهبد عهال الخصـو تفاؽإ هف سمطتٍا ستهدتإ بؿ دائهة قضائٓة

 .2الهحكهٓف عهؿ ِعم رقابة فرض طٓرؽ عف حقوقٍـ ِعم الحفاظ الضروري

 عاتقً ِعم تقع التْلتزاهات اإل هف بالعدٓد متـزٓ ىًإف عهمً ٓؤدي عىدها األخٓر فٍذا
 ، ف ٓكوف هستقال بشكؿ كمْ عىد اتخاذ القرارات االجرائٓةأ ٌو ٓتخذي جراءإ ؿأو  هف عتباراا

 الحكـ صدور ِحت ،ستقاللًإ و حٓدتً فْ ثٓرأالت ىًأش هف ها كؿ عف فصاحاإل وكذلؾ
بطاؿ ا  ، و 3ردي إلِ ٓؤدي ٌذا هسمكً فإف عىٍا خرجأو  الواجبات ٌذي تجاوز وهتْ ،التحكٓهْ

 ؟التجاري الدولْ  هدى إستقاللٓة الهحكـالحكـ الصادر وهف ٌىا ىتساءؿ عف 

خطة لالهطروحة وفقا  اإلشكالٓةعف اإلجابة ولذلؾ سىحاوؿ هف خالؿ ٌذي الدراسة 
ستقاللٓة الهحكـ التجاري إ إلزاهٓة (الفصل األول) ىتىاوؿ فْ ، هزدوجة هكوىة هف فصمٓف

 .(الفصل الثانيفْ ) ستقاللٓةالهعتهدة لتحقٓؽ ٌذي اإل ألٓات و  لدولْا

  
                                                

مٓة الحقوؽ، جاهعة عىابة، هٓرـ بف عبد الكٓرـ، دور الهحكـ فْ العهمٓة التحكٓهٓة، رسالة لىٓؿ درجة الدكتوراي، ك-1
 .305، ص2017الجزائر، 

هداخمة فْ ٓـو دراسْ حوؿ هعوقات حسٓف فٓردة، الرقابة القضائٓة عمْ التحكٓـ التجاري الدولْ فْ التشٓرع الجزائري، - 2
 .2017ىوفهبر 9االستثهار فْ الجزائر، كمٓة الحقوؽ والعمـو السٓاسٓة، جاهعة هولود هعهري، ٓـو 

هاجستٓر فْ الحقوؽ، كمٓة الحقوؽ، جاهعة  لىٓؿ شٍادة باف أبو شربْ، أثار القاىوىٓة لطمب رد الهحكـ، رسالةتغٓرد شع-3
 .16، ص 2014الشرؽ األوسط، فمسطٓف، 



 

 

 

 

 

 

 األول انفصم

 انرجاسي انًحكى سرمالنيحإ وجىب

 انذوني
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 تكفؿ ْالت الضهاىات بعض التحكٓـ خصوهة أطراؼ هواجٍة فْ الهحكـ هٍهة تحاط
ـإ لدى التحكٓـ وهةخص وأطراؼ ،وىزاٌة دقة بكؿ وآثاري غآتً تحقٓؽ لمتحكٓـ  ختٓاٌر

 تبعث ْالت الهقتضٓات لدًٓ تتوفر الذي الهحكـ ختارإل هىٍـ كؿ ٓسعِ أف البد لهحكهٍٓـ
 هٍهتً تأدٓة فْ جٍدي قصارى ٓبذؿ ؼسو  الهختار الهحكـ أف فْ والثقة ةالطهأىٓى ىفسً فْ

 الهحكـ ةستقاللٓإ هوضوع ٓطرح لذلؾ ،الدعوى فْ الىظر أثىاء والتجرد بالىزاٌة هسمحا
 هف العدٓد تقٓرر عمِ ،التحكٓـ وهعاٌدات الداخمٓة القاىوىٓة األىظهة هعظـ فْ وحٓادي

 عف ستقاللٍـإ هف أدىِ حد لتوفٓر هحاولة فْ هحكهٍٓـ هواجٍة فْ لمهحكهٓف الضهاىات
ـ الذٓف الىزاع طرفْ  بٍا ٓقوـ أف وعمًٓ إلًٓ الهوكمة التحكهٓة بالهٍهة قٓاهً فْ ،1اختارٌو
 عىصر أٌـ كوىً 2 ضدٌـ.أو  الهحتكهٓف هف أي هع ٓتعاطؼأو  ٓهٓؿ وال وىزاٌة تجرد بكؿ
وجٍٍا ٓقودٌا الذي فٍو التحكهٓة العهمٓة عىاصر هف  حتِ الهىاسب والزهاف الهكاف فْ ٓو

 غآتٍها. إلِ ٓوصمٍها

 .3جٓدا الهحكـ ٓكوف ها بقدر جٓدا ٓكوف التحكٓـ أف شؾ فال 

 الهحكـ ستقاللٓةإ هفٍـو تحدٓد عمْ الفصؿ ٌذا فْ تىادراس تتهحور لؾذ ضوء وعمْ
 )المبحثستقاللٓة وخصوصٓة هٍهة الهحكـ الفارضة لإل األول( )المبحث الدولْ التجاري
 .الثاني(

 

 

                                                
 . 02تغٓرد شعباف أبو شربْ، الهرجع السابؽ، ص  -1
 .137، ص 1997، عهاف، فوزي هحهد ساهْ، شرح القاىوف التجاري الدولْ، دار الثقافة لمىشر والتوٓزع -2

3 -"Tant vaut l'arbitre, tant vaut l'arbitrage". 

Cf. Pierre LALIVE, Le choix de l'arbitre. In : Mélanges Jacques ROBERT, "Libertés". Editions 
MONTCHESTIEN, Paris, 1998, p359 
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 األول المبحث

 الدولي التجاري المحكم استقاللية مفهوم 

 لمخصـو اتالتشٓرع هعظـ أجازت فقد التحكٓـ لعهمٓة األساسْ الهحور الهحكـ ٓعتبر
 .1العادي القضاء إلِ المجوء بخالؼ التحكٓـ ٌٓئةأو  الهحكـ تعٓٓف ِعم بٓىٍـ فٓها ٓتفقوا أف

 الهىازعة فْ الفصؿ هٍهة ألداء الهحكـ صالحٓة تضهف التْ العاهة الضوابط بوضع هكتفٓة
 ِعم ِتمق الهختمفة القاىوىٓة األىظهة ٍاتتكفم التْ الواسعة الحٓرة ٌذيو  عمًٓ الهطروحة
 الهصالح عف بعٓدا العدالة تحقٓؽ ِعم القادر الكؼء الهحكـ ختٓارإ هسؤولٓة الهحتكهٓف
 لعاقبة تجىبا االختٓار حٓرة ههارسة فْ الحذرو  الدقة توخْ ٓقتضْ الذي األهر ،الشخصٓة

ـ فتتجً لهحكهٍـ الهحتكهٓف اختٓار إساءة  فًٓ تتوافر الذي الهحكـ الشخص ىحو أىظاٌر
مًت التْ الشروط صدارو  هٍهتً ألداء ٌؤ   .2التىفٓذو  القابمٓةو  الصحة عىاصر لً تتوافر حكـ ا 

 الىزاع فْ هصمحة لً هف هحكها ٓعٓف أف ٓجوز ال ىًإف ،قضاء التحكٓـ أف عتبارإبو 
 أطراؼ بٓف التاهة ستقاللٓةاإل و بالحٓاد ٓمتـز فالهحكـ ،ستقاللًإ و حٓادي عدـ هعٍا ٓخشْو 

ا أثىاءو  دآتٍاب هىذ التحكهٓة الخصوهة  حٓاد ٓتهثؿو  فٍٓا قرار بإصدار ىٍآتٍا حتِ سٌٓر
 إلِ ٓوجًٍأو  الخصوهة طرفْ حدأ إلِ ىحٓازاإلأو  ىضهاـإلا عدـ فْ ستقاللٓتًإ و الهحكـ
 .3حؽ صاحب كاف لوو  حتِ ىالدعو  كسب

 األول( )المطمب الهحكـ ستقاللٓةإل تعٓرؼ تقدٓـ إلِ الهبحث ٌذا فْ سىتطرؽ وعمًٓ
 .الثاني( )المطمب ٍال الهشابٍة الهصطمحات عفٌا  ٓزتهٓو

                                                
 . 12داود سمهاف داود العزاوي، الهرجع السابؽ، ص-1
 2005ي، دور الهحكـ فْ خصوهة التحكٓـ الدولْ الخاص، دار الثقافة لمىشر والتوٓزع، عهاف، الصاىور هٍىد احهد  -2

  .64ص
، 3، العدد42سالـ خمؼ أبو قاعود، الحٓدة شرط الختٓار الهحكـ، هجمة عمـ الشٓرعة والقاىوف، الجاهعة األردىٓة، الهجمد -3

 .1184، ص2015
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 األول انًطهة

 انذوني انرجاسي انًحكى اسرمالنيح ذؼشيف 

بعض  فْ الدولْ التجاري الهحكـ ىعرؼ سوؼ الهحكـ استقاللٓة تعٓرؼ قبؿ
 ٓمْ: فٓها تهثؿت ْتالالتعآرؼ 

 أف ٓحتهؿأو  بٓىٍـ قائهة خصوهة فْ الهتىازعوف ٓختاري الذي شخصال وٌ الهحكـ
و ،فٍٓا لٓحكـ تقـو  عمِ بىاءا أكثرأو  طرفٓف بٓف الىزاع فْ لمفصؿ الهختار الشخص ٌو

 وهقرا هوافقا أٓات هف الكثٓر فْ الكٓرـ القرآف فْ جاء حٓث  ،1تًبهٍه لٓقوـ التحكٓـ اتفاؽ

 رت يب ىب  ُّ     ٹ ٹ ،اإلسالـ قبؿ ها فترة فْ العرب عىد سائدا كاف الذي الهحكـ لعهؿ

 اك يقىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

2 َّ مل يك ىك مك لك
 

 كاهال ،وشخصٓتً وجودي فْ راسخا ٓكوف ها بقدر وقواهً التحكٓـ هحور ٌو فالهحكـ 
 الهتعمقة تمؾ وخصوصا ،التحكٓهٓة واألسس بالقواعد وهتقٓدا تصرفاتً فْ سمٓها ،صفاتً فْ

بعادي واستقاللٓتً بىزاٌتً  وافٓا التحكٓـ ٓكوف ها بقدر اهؿالتع فْ والهواربة الغش عف وا 
 .3وسمٓها

ىها تعرض و  تعٓرفا واضحا لمهحكـ وفْ ٌذا الخصوص لـ ٓقدـ الهشرع الجزائري  ا 
قاىوف اإلجراءات الهدىٓة  هف1017فْ كٓفٓة تشكٓؿ ٌٓئة التحكٓـ حٓث ىص فْ الهادة  إلًٓ

فْ   أهابعدد فردي" تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين " :  ىًأ ِواإلدآرة عم

                                                
 .149، ص1982تحكٓـ فْ التجارة الدولٓة، دار األىوار لمطباعة، دهشؽ، عبد الٍادي عباس، جٍاد ٌواهش، ال-1

2
 مه سىرة انىساء ، انقرآن انكريم .  35اآلية - 

، تآرخ 25/01/2007، تآرخ الىشر: www.alwastnews.comحسف الصائغ، التحكٓـ التجاري، هتوفر عمِ الهوقع:  -3
 .11/02/2018طالع: اال

http://www.alwastnews.com/
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يمكن لألطراف مباشرة أو الرجوع إلى نظام التحكيم تعيين ":التْ تىص عمْ اى1041ًالهادة 
 "المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط عزليم أو استبداليم

ىها و  قاىوف التحكٓـ الهصري لـ ٓتعرض لهسالة تعٓرؼ الهحكـ بصورة هباشرةكذلؾ  ا 
حكـ واحد أو أكثر لمفصؿ فْ الىزاع هكٓـ بأىٍا الٍٓئة الهشكمة ببتقدٓـ تعٓرؼ ٌٓئة التح ِكتفإ

 .1التحكٓـ وفقا لمقاىوف الهصري إلِ الهحاؿ

ختٓار إخصوهة فْ الطراؼ إلِ إعطاء الحٓرة أل اتجٍت  هعظـ التشٓرعاتوكذلؾ 
الهحكـ هكتفٓة بوضع الضوابط العاهة التْ تضهف صالحٓة الهحكـ ألداء هٍهة الفصؿ فْ 

توخْ الدقة والحذر فْ  ة الهطروحة عمًٓ بعٓدا، عف الهصالح الشخصٓة لذا ٓجبالهىازع
ـ إههارسة حٓرة  ختٓار الهحكـ تجىبا لعاقبة إساءة اختٓار الهحكهٓف لهٍهتٍـ فتتجً أىظاٌر

ا فْ الهحكـ، ذلؾ  2شخص الهحكـالىحو  الذي ٓقتضْ البحث فْ الشروط الواجب توافٌر
الت وخبرات. فأطراؼ  لحسف أداء الهحكـ لهٍهتً وها تفاؽ التحكٓـ ال إٓحهمً هف هٌؤ

ٓقدهوف عمِ اختٓار التحكٓـ كأسموب لحسـ الىزاع إال هف خالؿ توقع هعاهمة عادلة وأسموب 
وهٍهة الهحكـ  .3 هتخصص فْ إدارة اإلجراءات وتوفر هستوى أخالقْ وتخصص فىْ رفٓع

الهدرج فْ الشروط العاهة لعقد ولكف ىجد فْ شرط التحكٓـ  ، لشخص طبٓعْ إالال تستىد 
 التْ تتهثؿ فٓها ٓمْ:  4الهحكـ الهعٓف فْ الشروط الخاصة أهاـالتحكٓـ ٓجري  أفهف العقود 

                                                
 ،14داود سمهاف العزاوي ، الهرجع السابؽ، ص  -1
 .64هٍىد أحهد الصاىوري، الهرجع السابؽ، ص  -2
أحهد هحهود الصائغ، الهسؤولٓة الهدىٓة لمهحكـ، رسالة لىٓؿ درجة الهاجستٓر فْ القاىوف الخاص، جاهعة الشرؽ  -3

 .27، ص 2012األوسط، 
 ، الجزء الثالث، دار السالـ ، الىسر الذٌبْ  لمطباعة،  هىصة التحكٓـ التجاري الدولْ ، الدٓف هحْ الدٓف اسهاعٓؿ عمـ -4

  .170، ص 2000
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 األههيح انًذَيح انكايهح*

ترتب آثاري إذا كاف أطراؼ الىزاع ٓتهتعوف بكاهؿ   إف اتفاؽ التحكٓـ ٓقع صحٓحا ٓو
ال عد ال قصد بٍا أٌمٓة التصرؼ وا  هف  1014حٓث تىص الهادة  ،1تصرؼ باطالاألٌمٓة ٓو

''ال تسند ميمة التحكيم لشخص طبيعي إال إذا ً: قاىوف اإلجراءات الهدىٓة واإلدآرة عمِ أىّ 
 كان متمتعا بحقوقو المدنية. 

ىذا األخير تعيين عضو أو أكثر من  ىإذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا تول
 ''أعضائو بصفة محكم.

سْ الذي ٓجب أف ٓتوفر الهحكـ ٌو أف ٓكوف شخص طبٓعٓا هتهتعا فالشرط األسا
مً بالقٓاـ بتصرفات قاىوىٓة، صحٓحة تقاس بوعًٓ  بحقوقً الهدىٓة الكاهمة غٓر هىقوصة تٌؤ

قصد باألٌمٓة صالحٓتً الشخص  ،2أي بدرجة إدراكً وتهٓٓزي بٓف األهور الهختمفة ٓو
 .3كتساب الحقوؽ وتحهؿ الواجباتإل

 هف القاىوف الهدىْ القواعد العاهة التْ 44إلِ  42و 40هشرع فْ الهواد وقد ذكر ال
لـ ٓطرأ  ؽ.ـ الذي ٓقضْ بأف كؿ شخص أٌؿ لمتعاقد ها 78تحكـ األٌمٓة، وتضهىت الهادة 

ويكون الشخص عديم عمِ أٌمٓة عارض ٓجعمً ىاقص األٌمٓة أو فاقدٌا بحكـ القاىوف.'' 
وهثؿ  ،"لمدركة كالصبي غير المميز والمجنون أو المعتوهاألىمية إذا انعدمت لديو اإلرادة ا

ٌؤالء ال تهكف أف تىسب إلٍٓـ إرادة ٓعتد بٍا القاىوف أها الشخص ذو الغفمة إلٍٓـ إرادة أو 
ىاقصة، وعمًٓ ال ٓهكف أف ٓعٓف هثال ٌؤالء  تًالسفًٓ، أو الصبْ الههٓز غٓر الراشد فأٌمٓ
لىسبة لمهحكـو عمًٓ بجىآة طبقا لها جاء فْ األشخاص كهحكهٓف، كذلؾ الشأف أٓضا با

                                                
أثار حكـ التحكٓـ و طرؽ الطعف فًٓ، رسالة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر، كمٓة الحقوؽ ، جاهعة وئاـ هصطفِ هحْ الدٓف،  - 1

ر ، فمسطٓف ،   .69، ص 2014األٌز
، دور القاضْ الوطىْ فْ هجاؿ التحكٓـ التجاري الدولْ، هذكرة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر، جاهعة هولود حدادف طاٌر - 2

 .45، ص 2012هعهري، تٓزي وزو، 
ة هىازعات االستثهار، هذكرة لىٓؿ شٍادة  - 3 حسٓىْ ٓهٓىٓة، تراضْ األطراؼ عمِ التحكٓـ أهاـ الهركز الدولْ لتسٓو

 .22، ص 2011تبزي وزو،  الهاجستٓر، جاهعة هولود هعهري،
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"... في حالة الحكم بعقوبة جناية، التْ تىص عمِ :  1قاىوف العقوباتهف  1هكرر  9الهادة 
يجب عمى التقاضي أن يأمر بالحرمان في حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عمييا أعاله 

 عميو مية أو اإلخراج عن المحكوم( سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة األص01لمدة أقصاىا )
هف القاىوف الهدىْ والذي شٍر  80والشخص الهصاب بعاٌة جسهاىٓة طبقا لمهادة  ،"

يخضع المدين الذي :"التْ تىص عمِهف القاىوف التجاري  243إفالسً طبقا لىص الهادة 
 سقوط الحق المنصوص عمييا في القانون و  لممحظورات إفالسوأشير 

 تسييال لمتسيير في حالة اإلفالس بأمر من القاضي المنتدب ."تخدامو باس اإلذنويجوز 

من بمغ سن الرشد وىو مجنون ، أو " عمِ :  هف قاىوف األسرة 101كها ىصت الهادة 
رغـ ذلؾ فإف  " الحاالت الذكورة بعد رشده يحجر عميو إحدىمعتوه ، أو سفيو ، أو طرأت عميو 

هىع أف ٓكوف الهحكـ أصها أو أبكها ألف القاىوف ال ٓهىع ً لٓس ٌىاؾ ها ٓجاىب الفقً ٓرى أىّ 
ذلؾ  إذا اتفؽ الخصوـ عمِ اختٓاري وعىدئذ ٓحكـ هف واقع األوراؽ الهقدهة إلًٓ، وهف الجائز 

 .2أٓضا أف ٓكوف الهحكـ أعهِ ألف القاىوف ال ٓهىع ذلؾ

ي جاءت أعال 1014والهحكـ لف ٓكوف إال شخص طبٓعٓا، الفقرة الثاىٓة هف الهادة 
''إذا عنيت التحكيم شخص معنويا، تولى ىذا األخير تعين عضو أو  ً:صٓرحة بىصٍا عمِ أىّ 

فإذا عٓف اتفاؽ التحكٓـ شخص هعىوي، كأف ٓىص عمِ أف .'' أكثر من أعضائو بصفة محكم
ة الخالؼ الىاشئ عف العقد تتـ بالتحكٓـ عف طٓرؽ غرفة التجارة الدولٓة، فٍذا ٓعىْ أف  تسٓو

الهذكورة هحكها، أي ال تتولِ هٍهة التحكٓـ بؿ ٓتـ اختٓار الهحكهٓف وفقا لقواعدٌا  غرفةال
 .3فْ حالة عدـ اتفاؽ الطرفٓف عمِ الكٓفٓة التْ ٓتـ بٍا اإلختٓار

                                                
 .و ها بعدٌا  44حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص  - 1
هحهود السٓد التحٓوي، التحكٓـ فْ الهواد الهدىٓة والتجآرة وجوازي فْ الهىازعات اإلدآرة، دار الجاهعة الجدٓدة لمىشر،  - 2

 . 150ص، 1999 اإلسكىدٓرة،
 .152فوزي هحهد ساهْ، الهرجع السابؽ، ص  - 3
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 انجُس وانجُسيح*

هرأة إالتساؤؿ الهطروح هف قبؿ الفقً فْ ٌذا الصدد ٌو ٌؿ ٓهكف تعٓٓف  الجنس:-أ
 كهحكـ؟

ف ٓقوـ القاضْ فْ أىً ال ٓوجد ها ٓهىع هف أشٓرعات تتفؽ عمِ الثابت أف هعظـ الت
كهحكـ، فمٓس ٌىاؾ ها ٓهىع هف أف ٓكوف الهحكـ  اهرأةدولْ بتعٓٓف ال ريتجاالتحكٓـ ال
رأة وقد تفادت هعظـ التشٓرعات التطرؽ إلِ ٌذا الهوضوع فال ٓوجد ىص بالجواز أو ػػػػػػهإ

ها تزاؿ الهرأة تعتبر ىاقصة األٌمٓة، فمٓس بوسع بالهىع بالىسبة أٓضا أىً فْ بعض الدوؿ 
تٓة أو العهاىٓة أف تكوف هحكها  .1الهرأة الكٓو

، فإىً رغـ أف هعظـ الدوؿ ال ٓهىع فٍٓا القاىوف الهرأة هف أف العهمٓة وهف الىاحٓة 
تكوف هحكها، إال أف تعٓٓف الهرأة فْ هثؿ ٌذي الهىاصب ٌو أهر ىادر جدا ولـ ٓصدر حكـ 

 .2 ف ببطالف التحكٓـ استىادا إلِ أف الهحكـ اهرأةحتِ أ
وتراعْ سمطة التعٓٓف أو الهحكهة االعتبارات التْ هف شأىٍا ضهاف  الجنسية:-ب

عتبار أىً هف الهستحسف أف ال ٓكوف الهحكـ اختٓار هحكـ هستقؿ وهحآد وأف تأخذ بعٓف اإل
حد األطراؼ ٓكوف صحٓحا ختٓار الهحكـ هف جىسٓة أإهف جىسٓة أحد األطراؼ، وذلؾ أف 

هتِ توافرت فًٓ الحٓدة واالستقالؿ، فال ٓهىع أي شخص هف العهؿ كهحكـ، ها لـ ٓتفؽ 
 األطراؼ عمِ خالؼ ذلؾ.

وهف الهستحسف أف ٓكوف الهحكـ الوحٓد الٍٓئة هف جىسٓة هغآرة عف جىسٓة أطراؼ 
ذا ٌدؼ تقصدي الهادة  غرفة  هف ىظاـ 6/03 الىزاع قٓرىة عمِ توافر الحٓدة واالستقالؿ ٌو

 .3التجارة الدولٓة

                                                
 .47حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص - 1
ف الهحكهة، الهجمد األوؿ- 2  .129ص  ،  2008هىشأة الهعارؼ، االسكىدٓرة ،  ، ٌشاـ خالد، تكٓو
 .178ص  ،2000، اإلسكىدٓرة ، هىشاة الهعارؼ هىٓر عبد الهجٓد، األسس العاهة لمتحكٓـ الدولْ والداخمْ، - 3
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غٓر أىىا ىجد بعض االتفاقٓات الدولٓة ىصت صراحة عمِ إهكاىٓة قٓاـ األجىبْ بهٍهة 
ذا ها ىجدي فْ االتفاقٓات األوربٓة لعاـ  فقد جاء الهادة الثالثة هىٍا عمِ  1971الهحكـ ٌو

 .1''يعينوا كمحكمين في التحكيم الخاضع ليذه االتفاقيات يمكن لألجانب أن''أىً: 

وىجد كذلؾ أف بعض االتفاقٓات والقواعد الدولٓة تىص عمِ عدـ تعٓٓف الهحكـ ههف 
 .2 ٓحهموف جىسٓة أحد أطراؼ الىزاع وذلؾ عىدها ٓتـ تعٓىً هف قبؿ سمطة التعٓٓف

كها ىجد أٓضا أف لـ ٓشترط قاىوف اإلجراءات الهدىٓة واإلدآرة الجزائري عىد تعٓٓف 
ذا خالفا لىص الهحكهٓف ه ف قبؿ القاضْ الوطىْ أي شرط كتعمؽ بجىسٓة الهحكهٓف، ٌو

...إذا '' ً: التْ كاىت تىص عمِ أىّ  09-93هف الهرسـو  02وفقرة  04هكرر  458الهادة 
دعى القاضي إلى تعيين محكم مرجح، ويجب أن يكون ىذا األخير من جنسية مخالفة لجنسية 

 .3''األطراف

آة كبٓرة فْ هجاؿ التحكٓـ وجىسٓة الهحكـ ذات أٌه ستقاللٓة إضهاىة عمِ  باعتباٌر
 وحٓدة ٌٓئة التحكٓـ.

ً هف الواجب أف ٓعطِ لمخصـو حؽ اختٓار الجىسٓة التْ لكف ٌذي األٌهٓة، فإىّ 
، وذلؾ عىدها ٓتفقوف عمِ شخص الهحكـ فٓروىٍا لمهحكـ الهعىْ أو الهحكهٓف الهعىٓٓ

كاف تعٓٓف الهحكـ إىها ٓتـ بواسطة سمطة عاهة أو  ، لكف عمِ العكس هف ذلؾ، فإذاْالهعى
أو دوؿ  ًخاصة، فهف األحسف أف ٓكوف الهحكـ الهختار هف دولة هحآدة غٓر دولت

ذا ها ىصت عمًٓ أٓضا قواعد لجىة األهـ الهتحدة فْ الفقرة  ، ٌو  06هف الهادة  04الخصـو
لمحكم االعتبارات التى من تراعي سمطة التعيين وىي بصدد اختيار ا''هىٍا حٓث جاء فٍٓا 

                                                
 .154ؽ، صفوزي هحهد ساهْ،  الهرجع الساب- 1
 . 178هىٓر عبد الهجٓد،  الهرجع السابؽ، ص- 2
 .126ٌشاـ خالد،  الهرجع السابؽ، ص  - 3
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شأنيا اختيار محكم مستقل ومحايد وأن تأخذ يعين االعتبار أنو من المستحسن أن يكون المحكم 
 ''.من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع

وال ٓجوز أف ٓكوف الهحكهوف الهعٓىوف بواسطة الرئٓس طبقا لٍذي الهادة، هف رعآا 
و ها  ،1أحد رعآاٌا الدولة التْ لٍا عالقة بالىزاع  هع  أوطراؼ أهع الدوؿ الهتعاقدة  ٌو

 .2 هف الهادة الثاىٓة 06ىصت عمًٓ أٓضا قواعد الغرفة التجآرة الدولٓة فْ الفقرة 

 لثىل انًحكى نًهًره  *

مقٓاـ بالهٍهة كتابة كها ٓجب عمًٓ الكشؼ عف أي لٓتحتـ عمِ الهحكـ إعالف قبولً 
اللً أو حٓدتً وال ٓتولِ هٍهتً إال إذا قبؿ األطراؼ ذلؾ هالبسات أو ظروؼ تشكؾ فْ استق

 .3بعد عمهٍـ بها أعمىً

ا، تىتج فبهجرد قبوؿ الهحكـ أو الهحكهٓف لهٍهتٍـ،  ٌو تثبٓت إىٍاء و ٌذي الهوافقة آثاٌر
د" فاعتبارا هف ٌذا التآرخ ٓبدأ سٓراف الهٍؿ قتشكٓؿ الهحكهة التحكٓهٓة األٌـ ٌو "بدآة الع

 .4ٓىٍْ الهحكهوف  التحكٓـ خاللٍا فالتْ ٓجب أ

فهف الجائز أف تثبت فْ صمب عقد التحكٓـ، وحتِ الجائز أف تتـ فْ صورة خطاب 
ٓرسمً الهحكـ إلِ الخصـو فْ خصوهً التحكٓـ، وهف الجائز أف ٓكوف ذلؾ هعاصرا لالتفاؽ 

حكٓـ تكـ لهٍهة العمِ التحكٓـ، أو بعد قٓاـ الخصوهة، كها ٓجوز أف ٓكوف قبوؿ الهح
 .5صٓرحا، أو ضهىٓا

                                                
 .48حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص  - 1
 .96ص  ،2009دور القاضْ فْ التحكٓـ التجاري الدولْ ، دار الثقافة لمىشر و التوٓزع ، عهاف،  البطاىٓة عاهر،- 2
 .79، ص 2004ري، التحكٓـ التجاري الدولْ، الطبعة الثالثة، دار الىٍضة العربٓة، القاٌرة، هحهود هختار أحهد بٓر - 3
 . 49حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص  - 4
الهوقع: هتوفر عمِ كٓرـ الرود، صور إثبات قبوؿ الهحكـ لمهٍهة الهستىدة إلًٓ فْ القاىوف الهغربْ  - 5

www.lejuriste.na.com 27/02/2018، تآرخ اإلطالع: 27/02/2017، تآرخ الىشر. 

http://www.lejuriste.na.com/
http://www.lejuriste.na.com/


 وجىب استقالنية انمحكم انتجاري اندوني   انفصم األول:

 

15 
 

ختمؼ أراء بٓف شكمٓة إثبات وشكمٓة اىعقاد هٍهة الهحكـ فْ الىزاع الهعروض إولقد 
عمًٓ حٓث ٓعبر قبوؿ الهحكـ لمهٍهة الهستىدة إلًٓ الخطوة األخٓرة فْ تشكٓال الهٍهة 

ب أف ٓتـ خٓرة ال توجد قاىوف قبؿ ٌذا اإلجراء فإذا تعدد الهحكهوف فٓجالتحكٓهٓة فٍذي األ
 .1قبوؿ بعضٍـ ولو كاىوا أغمبٓة ْالقبوؿ هف كؿ واحد هىٍـ حٓث ال تكف

اأو  طوعا ثالث بطرؼ الهحكـ رأي تأثر عدـ بٍا ىقصد :المحكم ستقالليةكما إ  كٌر
 ىالدعو  فْ الخصـو هف أي بٓفو  الهحكـ بٓف التبعٓة الصمة اىقطاع أي ،2هشاركةأو 

ـ تهىع بصورةو  وكالءٌـأو  التحكٓهٓة  3عادؿو  ىٓزً بشكؿ الهحكـ قرار صدور مِع تأثٌٓر
 ،الىزاع فْ طرؼ ٓكوف أف لمهحكـ ٓجٓز ال التحكٓـ هحكهة الختصاص القضائٓة فالطبٓعة

جب ،كاىت ىوع أي هف فًٓ هصمحة لًأو   صدور حتِ قائها الهحكـ استقالؿ ٓكوف أف ٓو
 الحكـ.

التْ   حالٓةأو  ،سابقة هاعٓةاجتأو  هٍىٓة عالقةأو  ،هالٓة روابط وجود عدـ ٓشكؿو  
 هتعاوىٓف تجعمٍـ الهحكـ فْ الخصوـ فثقة ،ستقاللًإ هظاٌر ٌـأ بالخصـو الهحكـ تربط
 الهحكـ فأ صحٓحا كاف ذاإف ،الحاالت غالب فْ طواعٓة لً هىفذٓفو  ،بحكهً راضٓٓف هعً
 هعىْ فمٓس ،هىً قبوؿو  الهتىازعة األطراؼ هف عرضِ عم بىاءا ىزاع فْ قاضْ هجرد ٌو
 األطراؼ قبؿ هف الهحكـ ختٓارإ فأ بحٓث ،األطراؼ هف أي ضدأو  لهصمحة ٓعهؿ اىً ٌذا
 .4لهٍهتً القضائٓة الطبٓعة فْ ٓغٓر فأ وال ،هواجٍتٍـ فْ استقاللً ِعم ٓأثر أف  ٓجب ال

                                                
 . الهرجع السابؽكٓرـ الرود،  - 1
هحهد بف سٓؼ العتٓبة، هصطمحات فْ عالـ التدقٓؽ" الحٓادٓة، االستقاللٓة، الهوضوعٓة، الىزاٌة"، هتوفر عمِ الهوقع:  -2

 www .malotaiba.com: 20/06/2014تآرخ الىشر  :  . 26/04/2018تـ االطالع عمًٓ ٓـو
تآرخ الىشر:  ، www.qatawineh.laws.com، هتوفر عمِ الهوقع:04هصعد القطاوىة، شروط الهحكـ، ص-3

 ، 06/02/2018، تـ االطالع عمًٓ، ٓـو 08/05/2014
ة التحكهٓة فْ كؿ هف الىظاـ األوكسٓد وىظاـ الٓوىست-4 راؿ، هجمة البحوث والدراسات ىور الدٓف بوالصمصاؿ، التسٓو

 .108، ص2015، سكٓكدة، 10اإلىساىٓة، العدد 
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 هفٍوـ أف بحٓث ،قٓاسٍاو  هالحظتٍا ٓهكف هوضوعٓة لةأهس االستقالؿ ٓعد لذا 
 كذلؾ ٓعد ال ها تحكٓهٓة واقعة فْ اىحٓازا اعتباري ٓهكف ها أف ِبهعى هرفو  ىسبْ ستقالؿاإل
 تكوف ال بحٓث حٓدة عمْ الىوع ٌذا هف واقعة كؿ فْ تبحث فالهحكهة ،ىأخر  واقعة فْ

 .1الهحكهة ِعم تعرض التْ الوقائع جهٓع فْ الحكـ ذات هثال هعٓىة بعالقة
 هف هجهوعة وضعت ةالدولٓ لتجارةا لقاىوف الهتحدة األهـ لجىة أف ىجد لذلؾ وتطبٓقا

 :فْ تتهثؿ الهحكـ سموكٓات هصطمح عمٍٓـ أطمقت القواعد
 لمهحكـ. االختٓارأو  التعٓٓف ىحو لمسعْ التحكٓـ باألطراؼ االتصاؿ لمهحكـ ٓجوز ال .1
 الصالحٓةو  القدرة هف التأكد بعد إال كهحكـ االختٓارأو  التعٓٓف قبوؿ لمهحكـ ٓجوز ال .2

 لذلؾ. فالالزهٓ االٌتهاـو  الوقت تخصٓص إهكاف هف تهٓٓز دوف الهٍهة ألداء
 لٓكوف الترشٓح ٌذا فْ بً ٓتصؿ لهف ٓصرح أف هحكها لٓكوف ٓرشح هف عمْ ٓجب .3

 ىٍاأش هف التْ الظروؼ بكؿ الترشٓح أهر فْ بً ٓتصؿ لهف ٓصرح أف هحكها
 .2استقاللًأو  حٓادي حوؿ شكوؾ إثارة حتهاؿإ

 انثاَي انًطهة

 نها انًشاتهح انًصطهحاخ ػٍ مالنيحسراإل ذًييض 

 أف عمًٓ فٓجب ،الوطىْ القاضْ هثؿ الىزاع فْ الفصؿ هٍهة ٓهارس الهحكـ داـ ها
ا االستقاللٓةو  الحٓادو  بالىزاٌة ِٓتحم  عمٍٓا تبىْ التْ األساسٓة الهصطمحات هف باعتباٌر

 العدالة. إىكار إلِ ٓؤدي وجودٌا عدـو  ،اإلتباع الواجبة السموؾ هىظوهة

ذا  االستقاللٓة بٓف الفرؽ هف كؿ إلِ الهطمب ٌذا فْ تطرقىا خالؿ سىبٓىً ها ٌو
  .الثاني( )الفرع الىزاٌةو  االستقاللٓة بٓف الفرؽو  األول( )الفرعالحٓادو 

                                                
 . 04هصعب القطاوىة، الهرجع السابؽ، ص -1
 .71هٍىد احهد الصاىوري، الهرجع السابؽ، ص  -2
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 األول انفشع

 انحيادو االسرمالنيح تيٍ انفشق

 فٓها االستقاللٓة عرفىا لقد  ،1هعٓىة وذٌىٓة فىٓة حالة ٍاألىّ  الحٓاد غٓر ٌْ االستقاللٓة
 .2سبؽ

 شخصٓة هسالة فٍو ،3التحكٓـ هوضوع هع التعاهؿ ىلد التجرد بً ٓقصد الحٓاد أها
 هحاباة دوف هجرد هوضوعْ ىحو ِعم ؼاألطرا بٓف بعدؿ ٓحكـ ٓجعمً ،4ذاتْ طابع لً

 .5األخر ِعم الطرفٓف ألحد
 الو  طرؼ أي فدٓ هفأو  جىسٓة هف لٓس ىًأ رغـ حٓادٓا ٓكوف أف لمهحكـ ٓهكف لذا

 حدأ حضارةأو  ثقافةو  جىسٓة هف ًألىّ  حٓادٓا ٓكوف أف لمهحكـ ٓهكف بالعكسو  هستقال. ٓكوف
 الىزاع. حسـ فْ هستقؿ هوقؼو  رأي إعطاء عمْ ذلؾ هع قادرا ٓكوف أفو  الطرفٓف

 دولةو  أجىبٓة شركة بٓف الىاشئة الهىازعات فْ الهحكـ حٓاد هشكمة تطرح ها فكثٓرا
 األهر ٌذاو  ،تابعٓتٍا هف قاضٓاأو  خبٓراأو  هوظفا ٓكوف هحكها تعٓف التْ ةالىاهٓ دوؿ هف

                                                
هتوفر عمِ  حٓاد الهحكـ واستقاللٓتً فْ الىزاعات الدولٓة، عبد الحهٓد األحدب،-1

 .07/01/2018تـ االطالع عمًٓ  2001/ 10/04: تآرخ الىشر   www.daharchives.alhayet.comالهوقع:
  .16اىظر تعٓرؼ االستقاللٓة فْ الهطمب األوؿ هف الهذكرة ص -2

Les notions d'indépendance et d'impartialité relève de facteurs tant objectifs que subjectifs. 
L’indépendance s'apprécie en fonction de la connaissance par la personne à qui l'on confie une 
mission juridictionnelle d'éventuelles relation, personnelles et ou professionnelles qu’elle partagerait 
avec une des parties. L'impartialité quand à elle s'apprécie en fonction de sa position personnelle, de 
son statut, de ces convictions ou de ses prises de position par rapport à différents éléments qui 
seront discutés au cours de l'affaire qu’elle a mission de trancher . 
cf. Peter ROCHER, conflits d'intérêts et d'arbitrage, disponible sur le site internet: http://www.jss.fr; 
publié le 28-04-2016, consulté le 22-04-2018  

 .2، ص2014السٓد أبو عٓطة، التحكٓـ الدولْ، دار الفكر الجاهعْ اإلسكىدٓرة، -3

L’indépendance et l’impartialité sont des notions difficiles  a cerner parce qu’elles ce recoupent 
partiellement car on ne peut omettre de signaler que l’indépendance laisse présumer l’impartialité.  
voir : HOCINE Farida, l’influence de l’accueil de la  sentence  arbitrale par le juge Algérien sur 
l’efficacité de l’arbitrage commercial international, thèse de doctorat en droit,  université Mouloud 
Mammeri, Tizi-Ouzou, 2012,  p 172  

 ، الهرجع السابؽ.الحهٓد األحدبعبد -4
 .109صمصاؿ، الهرجع السابؽ، ص الىور الدٓف بو -5

http://www.jss.fr/
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 الدولٓة التجارة غرفة تحكٓـ هحكهة أف لمىظر والهمفت ،الهحكهٓف ٌؤالء حٓاد هوضوع ٓطرح
 الهادة ىصت حٓث تسهٓتٍـ عىد استقاللٍـو  بحٓادٌـ تصٓرحا الهحكهٓف هف تطمب التْ
 محايدا ويضل محكم كل يكون نأ يجب» عمْ: خصوصال ٌذا فْ الغرفة ٌذي هف 11/1

 ارتباطٍـ هف بالرغـ الهحكهٓف ٌؤالء هثؿ تقبؿ ،1«التحكيم في المشاركة طرافاأل عن ومستقال
 .2سهاي الذي بالطرؼ الوثٓقة القاىوىٓة

 الحٓادو  االستقالؿ هصطمح استعهاؿ إلِ ٓهٓؿ فقٍْ اتجاي ٌىاؾ أف والهالحظ
 ٓتصؿ االستقالؿ أف إذ ،بٓىٍها التهٓٓز ضرورة رىٓ الفقً هف األعـ بالغال أف إال كهترادفٓف
 الغٓرو  بالخصـو الهحكـ عالقة فْ هادٓة وقائع عمْ تىصب همهوسة هوضوعٓة بهظاٌر

 بذات ٓتعمؽ ىفسْ أهر فٍو الحٓاد إها الىزاع فْ الفصؿ عىد خارجْ لتأثٓر ٓخضع ال حتِ
 ألحد هحاباة دوف هجرد هوضوعْ ىحو ِعم األطراؼ بٓف بعدؿ ٓحكـ ٓجعمً الهحكـ
  .3األخر ِعم الطرفٓف

 ال ولكىٍها غآتٍها فْ تتشابٍافأو  تتحداف فكرتاف وحٓادي الهحكـ ستقالؿإ لذا
 ٌو والحٓاد همهوسة هوضوعٓة هسألة ٌو فاالستقالؿ هضهوىٍها فْ تختمطافأو  تىدهجاف
ةأو  ذٌىٓةأو  شخصٓة هسألة  أها ،هادي وبشكؿ هوضوعٓا دٓريتق ٓهكف واالستقالؿ 4هعىٓو
 فالهحكـ الحٓاد عف قٓرىة واالستقالؿ ،التحكٓهٓة العهمٓة ههارسة بعد إال ٓثبت ال فٍو الحٓاد

. عف هستقؿ غٓر أىً رغـ هحآدا ٓكوف قد  الخصـو

                                                
الذي  /http://www.icc-france.frهوقع عمِ ال 2017لمتحكٓـ التجارة الدولٓة  ف قواعدأشوفر ها جاء فْ أاىظر لشرح -1

 .   01، ص01/04/2018 تـ هراجعتً ٓـو
 ؽ.عبد الحهٓد األحدب، الهرجع الساب-2
  109صمصاؿ، الهرجع السابؽ، ص الىور الدٓف بو -3
 .60تغٓرر شعباف أبو شربْ، الهرجع السابؽ، ص  -4

http://www.icc-france.fr/
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 انثاَي انفشع

 انُضاهحو االسرمالنيح تيٍ انفشق

 الىزاٌةو  االستقالؿو  الحٓدة حدود فْ الهقارىةو  البحث هىاط التحكٓـ قاىوف ٓبٓف لـ
 بهآٌة تتعمؽ التْ العمهٓة الهشاكؿو  األسئمة هف العدٓد ٓثٓر هها الهحكـ فْ الهطموبة
 استقاللًو  بحٓدتً الهتعمقة هىٍاو  عهمًو  الهحكـ الختٓار الشخصٓةو  الهوضوعٓة الشروط

 .1ىزاٌتًو 

 أف ٓتطمب لشرطا ٌذاو  ،هٍهتً تفرضً شرط الهحكـ فْ الىزاٌة اشتراط أف شؾ وال
 الو  واحد. آف فْ وحكهاً  خصهاً  ٓكوف أف ٓجوز فال ،2هحآداو  ،ىٓزٍا ،هستقال الهحكـ ٓكوف
 هدى فْ ٓبحثو  .الهطروح الىزاع فْ هباشرة هصمحة لً كاىت هف هحكهاً  ٓكوف أف ٓجوز

ا ٓرجع ىسبٓة هسألة تبقِ التْ باألطراؼ عالقاتً إلِ بالىظر استقاللٓتً  أها ،لألطراؼ تقدٌٓر
ة ىوع خالؿ هف فتظٍر الهحكـ ىزاٌة  كوىً فْ ٓكهف الهحكـ حٓادو  ،إلٍٓا توصؿ التْ التسٓو

 الىزاع. فْ طرؼ ألي ٓخضع ال

بقْ  الهحكـ فْ الزهتٓفا الصفتٓف فْ كاهف الدولْ التحكٓـ فْ الىزاٌة ِهعى أف ٓو
 القاىوىٓة قافةالث عف الهحكـ تفصؿ ٓجب هسافة فإف لمفقً ووفقا االستقاللٓةو  الحٓاد أي
 فكري باىفتاح ٓتهتع أفو  تقالٓدي الهحكـ ٓتجاوز أف بجب أي ،الهحمٓةو  الدٓىٓةو  السٓاسٓةو 

 .3الثقافاتو  الفكٓرة الهدارسو  الفمسفات هف ىخر أ أىواع عمْ

 العهؿ رب فٍٓا عٓف ىدعو  فْ كذلؾو  Phillip BROTHERS ىدعو  فْ ذلؾ وحصؿ
 الهتعمؽ الىزاع فْ تسهٓتً أعاد ثـ وؿاالهق بٓفو  ًبٓى العالؽ األساسْ الىزاع فْ هحكها

                                                
 . 02السابؽ، ص الهرجعقاعود، سالـ خمؼ أبو  -1
، تآرخ الىشر: www.alriyadhtrading.comعٓد بف هسعود الجٍىْ، حٓاد الهحكـ واستقاللً، هتوفر عمِ الهوقع: -2

 .21/04/2018، تـ االطالع عمًٓ:2018فٓفري 
 السابؽ.  الهرجععبد الحهٓد األحدب، -3
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 باستبعاد بآرس بدآة هحكهة حكهتو  ،دراستً هكتب هف الهعطاة الهصرفٓة الكفالة بتسٓٓؿ
 رسمليس من شأنيا   السابقة باإلجراءات المحكم معرفة" فأ بحجة الثاىٓة القضٓة عف الهحكـ
 ليس شخصو أن طالما ،الجديدة وىالدع في الحكم في وموضوعيتو حياده حول مشروعة شكوك
 ".جدية منازعة أي موضع

 دراسات هكتب لهسؤولٓة تقوٓها كوف األوؿ التحكٓهْ الحكـ أف أضافت الهحكهة لكف
 قررت ٌكذاو  ،األساسْ التحكٓهْ الىزاع فْ طرفا الهكتب ٌذا ٓكف لـ فأو  العهؿ رب

 أف ٓهكف " سابؽ حكـ أي غٓاب فْ ىًأ ٓعتبر الفرىسْ جتٍاداإل و الهحكـ. عزؿ الهحكهة
 هتالئـ ثاىْ تحكٓـ فْ الهحكـ هشاركة فإف ،طرؼ" ضد هسبقا رأٓا الهحكـ قبؿ هف ٓشكؿ
 .1هأخذ أي هوضع لٓس األوؿ التحكٓـ هع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 السابؽ.الهرجع عبد الحهٓد األحدب،  -1
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 المبحث الثاني

 رضة لالستقالليةاخصوصية مهمة المحكم الف
 

ىزاع بهٍهة الفصؿ فْ لقد بٓىىا فٓها سبؽ أف الهحكـ شخص ٓعٍد لً أطراؼ ال 
لها كاف عهؿ الهحكـ ٓىص عمِ الفصؿ فْ الخصوهات، فإف و  الخصوهة بحكـ همـز لٍها،

 عهمً قد ٓتشابً عف أعهاؿ أشخاص آخٓرف ٓقوهوف بأعهاؿ هشابٍة هثؿ القاضْ، الخبٓر
 .1و الهصمح الوسٓط والوكٓؿو 

بٓف و  ٓٓز بٓف الهحكـتحدٓد ىطاؽ عهمً ٓقتضْ بىا التهو  لذا فإف تهٓٓز هٍاـ الهحكـ 
األشخاص الذٓف ٓقوهوف بأعهاؿ شبٍٓة بالعهؿ الذي ٓقـو بً الهحكـ كقضاء خاص 

ا هف الهٍاـ )المطمب األول(  )المطمب الثاني(.وتهٓٓز هٍهتً عف غٌٓر

 انًطهة األول

 يهًح انًحكى كمضاء خاص

ىْ الذي ال ٓعتبر الهحكـ قاضٓا ألىً ٓخضع لىظاـ قاىوىْ ٓختمؼ عف الىظاـ القاىو 
 ٓخضع لً القاضْ.

حسـ و  لذا فالقاضْ ٓعرؼ أىً الذات الذي عٓف هف قبؿ السمطات ألجؿ الفصؿ 
سمطة : "ً ٓعرفً الفقً بأىّ و  الهخاصهة الواقعة بٓف الىاس توفٓقا ألحكاهً الهشروعة،و  الدعوى

 2"لتداعيحماية الحقوق العامة بإنزال حكم القانون عمى الواقعة محل او  الفصل بين المختصمين
و شخص لً والٓة القضاء  والغآة هف  س الهحكهةرأٓو  ٓحكـ وفقا لمقاىوف بٓف الهتىازعٓفٌو

                                                
 .25ف داود العزاوي، الهرجع السابؽ، صداود سمها -1
 .29ص ، داود سمهاف داود العزاوي، الهرجع ىفسً -2
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البحث والتىقٓب عف الحؽ  أساسٍاالقضاء هسؤولٓة شاقة  أفوال شؾ العدؿ،  إقاهةالقضاء 
الىاس لذلؾ ٓرتقْ القاضْ هىصة العدالة  وأعراض وأهواؿلدهغ الباطؿ، والفصؿ فْ دهاء 

حتؿ  ىً هف الواجب عمْ الهجتهع احتراـ أعتباري قدوة حسىة و بإ ، هكاىة شٓرفة فْ هجتهعًٓو
 . 1أحكاهًالقضاء و 

كها بٓىاي سابقا فٍو شخص عادي لً والٓة الفصؿ فْ الىزاع بهوجب و  أها الهحكـ
تىتٍْ بصدور حكـ هىٍْ و  تفاؽ األطراؼ، فتبدأ والٓة الهحكـ عىد قبولً ألداء الهٍهةإ

تىوع الهعاهالت التجآرة و  لكف تعقدو  و الذي ٓعتبر فْ الىٍآة الخبٓر األعمٌِو  لمخصوهة
تفاصٓؿ فىٓة هعقدة تضطر القاضْ لالستعاىة و  تعمقٍا بعقود تتضهف شروطو  الدولٓة
 .2بالخبراء

تضح هها تقدـ أف ٌىاؾ أوجً  وأوجً  (األول)الفرع تفاؽ هف حٓث هٍهة التقاضْإٓو
 .)الفرع الثاني(هف حٓث هصدر هٍهة التقاضْ  القاضْو  ختالؼ بٓف الهحكـإ

 انفشع األول

 االنرماء(و يٍ حيث يهًح انرماضي )أوجه انرشاته

قواسـ  الهحكـ ٓهكف تبٓرري فْ عدةو  بٓف القاضْ إف الحدٓث عف أوجً التشابً
 هشتركة بٓىٍها، حٓث أف أوجً التشابً بٓىٍها ٌو ىفس تشابً هبدئْ بٓف قضاء التحكٓـ

 .3ولةقضاء الدو 

                                                
تـ االطالع  ، 2017تآرخ الىشر: ،  www.gali.comمِ الهوقع : عهتوفر  ، القاضْ و القضاء ، هحهد غالْ العىزي- 1

 .13/05/2018عمًٓ ٓـو : 
 . 73، ص 2005الدولْ، دار الكتب، اإلسكىدٓرة،   إلِ التحكٓـ التجاري جدوى المجوءٌشاـ خالد،  -2
، 26/11/2007تآرخ الىشر: ، www.alwasatnews.comالهوقع:حسف الصائغ، التحكٓـ التجاري الدولْ، هتوفر عمِ  -3

 :  .15/01/2018تـ االطالع عمًٓ ٓـو

Juges et arbitres exercent une fonction largement  identique, tout au moins pour ce qui est de trancher le litige 
qui leur est soumis, la similarité de leur mission conduit d’ailleurs à assimiler l’arbitre au juge quant aux 
garanties d’indépendances et d’impartialité exigées dans l’accomplissement de leurs devoirs juridictionnels. 
Cf . HOCINE Farida, Op.cit, p172 . 
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ف كاف قضاء خاصا إال أىً ٓشبً القضاء العادي لمدولة، فهف ىاحٓة أف كال و  التحكٓـ .1 ا 
التحكٓـ ٓفصؿ فْ الهىازعات بٍدؼ تحقٓؽ العدالة حٓث ىصت الهادة و  هف القضاء

تمارس في إطار ، و السمطة القضائية مستقمة» هف الدستور الجزائري عمِ ها ٓمْ: 156
األساسٓة فْ القاىوف أف حكـ التحكٓـ ٓخضع لذات الشكؿ كها أف القاعدة  1«القانون

 السمطة العمٓا لمبالد سـابالهقرر لألحكاـ القضائْ هف حٓث صدور حكـ الهحكهٓف 
 .2باعتبار حكـ التحكٓـ ورقة رسهٓة شأف األحكاـ التْ تصدر عف القضاء العاديو 

، حٓث ٓشتإ .2 رؾ الهحكـ هع لتزاـ الهحكـ بهراعاة حقوؽ الدفاع األساسٓة لمخصـو
حتراـ الهبادئ األساسٓة لمتقاضْ لكوىٍا هف الىظاـ العاـ، إالقاضْ فْ ضرورة 

 .3حتراـ هبدأ الهواجٍة بٓف الخصـوإك

ذا ها ورد فْ ىص الهادة  االلتزاـ بسٓرة الهداولة: .3  :التْ تىص عمِ ها ٓمْ  1025ٌو
أف الهداولة التْ تتـ فقد ٓتفؽ التحكٓـ هع القضاء فْ  «تكون مداوالت المحكمين سرية»

 .4ٓمتـز كالٌها بعدـ إفشاء سٓرة الهداولةو  بٓف الهحكهٓف أو بٓف القضاة تكوف سٓرة
 الهداَلة فْ السرٓة َجَب بٓو خالف َال ضرَرّ أهر الهداَلة فْ السرٓة فإو

التحكٓن  أحكان فْ الهداَلة فْ السٓرة لٍذي رّػالجزائ الهشرع تفطو َقد القضائٓة
 التحكٓن باب فْ القدٓن الهدىٓة اإلجراءات قاىَو فْ كاف الذّ السٍَ َتدارك الىقطة

                                                
، 14، الجٓردة الرسهٓة رقـ 2016هارس  06، الهؤرخ فْ 2016ٓتضهف التعدٓؿ الدستوري لسىة  01-16القاىوف رقـ  -1

 .2016هارس  07الصادرة فْ 
ىوف الخاص، كمٓة عٓسِ بادي سالـ الطراوىة، دور الهحكـ فْ خصوهة التحكٓـ، رسالة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر فْ القا -2

 .23، ص 2011الحقوؽ، جاهعة الشرؽ األوسط، فمسطٓف، 
تآرخ  ،www.alwmk.comكٓرـ الرود، بٓف قضاء التحكٓـ و قضاء الدولة تعاوف وأوجً تشابً، هتوفر عمِ الهوقع  -3

 .01/03/2018، تـ االطالع عمًٓ ٓـو : 21/02/2017الىشر : 
 .30داود سمهاف العزاوي، الهرجع السابؽ، ص   -4

http://www.alwmk.com/
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 .10251هادتً فْ َبالضبط الجدٓد َاإلدارٓة الهدىٓة اإلجراءات قاىَو فْ  فىص

التحكٓـ تتشابٍاف هف حٓث أثار التْ ٓرتبٍا الحكـ و  حجٓة الحكـ : إف قضاء الدولة .4
ْ ٓحؿ الىزاع بحكـ ٓجوز حجٓة القاضو  حكـ التحكٓـ، فكؿ هف الهحكـو  القضائْ

 .2الشْء الهقضْ بً، والقوة التىفٓذٓة لحكـ الهحكهٓف

ا هثؿ األٌمٓةو  ٓتشابً الهحكـ .5 أف ال ٓكوف و  القاضْ فْ بعض الشروط الواجب توفٌر
هف قاىوف  1014هحكوها عمًٓ بعقوبة جىآة أو جىحة هخمة بالشرؼ فحسب الهادة 

ال تسند ميمة التحكيم لشخص تىص عمِ: "اإلدآرة التْ و  اإلجراءات الهدىٓة
 .3"طبيعي، إال إذا كان متمتعا بحقوقو المدنية

ة الىزاع الهعروض عمًٓ هستمٍها ها ٓراي هحققا لمعدالة .6  الهحكـ ٓجري ىوعا هف تسٓو
ها ٓرضْ ضهٓري فٍو ٓقـو بعهؿ إىشائْ ال ٓخضع فًٓ إال لها ٓرضْ وجداىً تهاها و 

ف عقٓدتً طالها أىً حقؽ هبدأ كهوقؼ القاضْ الذي ٓتهتع بح ٓرة هطمقة فْ تكٓو
 158ها ورد فْ الهادة  فٍذا .4ختالفٍـإأتاح لألطراؼ إهكاىٓة إبداء أوجً و  الهساواة

 أساس القضاء مبادئ الشريعة» هف الدستور الجزائري التْ تىص عمِ ها ٓمْ:
 .«المساواةو 

                                                
الحكـ التحكٓهْ والرقابة القضائٓة،  رسالة لىٓؿ شٍادة درجة الدكتوراي،  كمٓة الحقوؽ، جاهعة الحاج  ،بشٓر سمٓـ -1

  .204، ص 2012لخضر،  باتىة    
، 04/01/2016، تآرخ الىشر: www.mohamel.netأساهة إدٓرس بٓد اهلل، التحكٓـ اإللكتروىْ، هتوفر عمِ الهوقع:  -2

 :  .01/03/2018تـ االطالع عمًٓ ٓـو
 .64هٍىد أحهد الصاىوري، الهرجع السابؽ، ص  -3
، تآرخ www.alshahidkw.com عبد الهحسف الهشاري، الفرؽ بٓف القاضْ والهحكـ التجاري، هتوفر عمِ الهوقع: -4

: 22/02/2016: الىشر  .19/02/2018، تـ االطالع عمًٓ ٓـو

http://www.mohamel.net/
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 انفشع انثاَي

 يٍ حيث يصذس يهًح انرماضي )االخرالف(

ريٓخت ٌو الجٍة الهولٓة لكؿ هىٍها، و  مؼ عهؿ الهحكـ عف القاضْ فْ أهر جٌو
، ٌذا عمِ خالؼ القاضْ فإىً ٓولْ و  ٓستهد صالحٓتً هىٍـ،و  فالهحكـ ٓولْ باتفاؽ الخصـو

ٌو صاحب سمطة عاهة، فالقضاء ٌو سمطة عاهة هف و  بأهر الحاكـ األعمِ )رئٓس دولة(
ا القاضْ بٍدؼ تح قٓؽ سٓادة القاىوف عمِ الهىازعات فٍو هظٍر هف سمطات الدولة ٓباشٌر

 . 1هظاٌر سٓادة الدولة

ري بٓف الهحكـ  ترتب عمِ الفارؽ الجٌو  القاضْ عدد هف الفوارؽ األخرى هىٍا:و  ٓو
ٓختمؼ الهحكـ عف القاضْ الوطىْ فٍذا األخٓر ٓقٓد بالىصوص القاىوىٓة أي قاىوف  .1

ال  »هف الدستور عمِ:  165 دةسهٍا أحكاهً حٓث ىصت الهاإدولتً التْ ٓصدر ب
وال ٓصدر أحكاهً باسـ  بٓىها الهحكـ لٓس لً قاىوف هختص «ال لمقانونإ القاضي عيخض

ٌذي الدولة وبهعىِ ال ٓخضع لسٓادة أي دولة حتِ لو كاف أحد رعآاٌا هف طرؼ 
 .2الهىازعة التْ تطرح عمِ التحكٓـ

ا الق .2 اضْ بٍدؼ تحقٓؽ سٓادة إف القضاء سمطة عاهة هف سمطات الدولة ٓباشٌر
اقتصادٓة و  القاىوف عمِ الهىازعات، أها التحكٓـ فٓرهْ إلِ تحقٓؽ وظٓفة اجتهاعٓة

 .3ٌْ التعآش السمهْ بٓف أطراؼ الىزاع فْ الهستقبؿ فضال عف العدالةو  هتهٓزة
الت قاىوىٓة لمهحكـ الذي تـ اختٓار لثقة الخصـو فًٓ لحكهتً  .3 عدـ اشتراط وجود هٌؤ

الت القاىوىٓة وعدالتً وخ برتً وتهرسً فْ هجاؿ الىزاع بٓىها ٓشترط فْ القاضْ الهٌؤ
 .4والخبرة، الهعرفة، والههارسة فْ الهجاالت القاىوىٓة

                                                
 .25،ص السابؽ الهرجع داود سمهاف داود العزاوي،  -1
 .15الهرجع السابؽ، ص ، شعراف فاطهة -2
 وها بعدٌا. 24عٓسِ بادي سالـ الطراوىة، الهرجع السابؽ، ص  -3
 السابؽ. الهرجع حسف الصائغ، -4
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ال ٓشترط فْ الهحكـ أف ٓحهؿ الجىسٓة الوطىٓة فهف الههكف أف ٓكوف أجىبٓا أو  .4
ة فْ هرفؽ وطىٓا، بخالؼ القاضْ الذي البد أف ٓكوف وطىٓا كوىً ِٓؤدي وظٓفة عاه

هف هرافؽ الدولة باعتبار أف ذلؾ هظٍر هف هظاٌر السٓادة التْ تحرص عمٍٓا 
 .1الدولة

الهحكـ ٓتسمـ أتعابً هف الخصـو هباشرة أي عف طٓرؽ هركز أو ٌٓئة أو هجمس  .5
راتبا  ِالتحكٓـ الذي ٓخضع عادة لجدوؿ تحدٓد أتعاب الهحكهٓف، أها القاضْ ٓتقاض

 .2شٍٓرا هف الدولة

ال ٓتهتع بسمطة القهع والجبر الهتخصصة بالهحاكـ بٓىها القاضْ ٓتهتع  الهحكـ .6
 .3بسمطة القهع

ذلؾ بعكس القاضْ الذي ال ٓجوز و  لمهحكـ حٓرة القٓاـ بأعهاؿ أخرى بجاىب التحكٓـ، .7
 هٍهة أخرى.و  لً الجهع بٓف وظٓفة القضاء

خالؼ القاضْ ال ٓهمؾ الهحكـ صالحٓة األهر بتىفٓذ الحكـ الصادر عىً، وذلؾ عمِ  .8
عمِ ٌذا األساس ٓطمب الهحكـ هف القضاء الوطىْ فْ و  الذي ٓتهتع بٍذي الصالحٓة،

تىفٓذ األحكاـ الصادرة عف الهحكـ عمِ الرغـ هف وجود إتفاؽ التحكٓـ بٓف 
 .4الهختصهٓف

                                                
، 13هة التحكٓهٓة فْ القاىوف الجزائري، هجمة العمـو القاىوىٓة، هجمة عمهٓة، العدد اجراءات الخصو  عمٓوش قربوع كهاؿ،- 1

 . 86، ص 2009جاهعة باجْ هختار، جواف ، كمٓة الحقوؽ
 .15الهرجع السابؽ، ص ، شعراف فاطهة - 2
 .85ا لهرجع السابؽ، ص  عمٓوش قربوع كهاؿ، - 3
 وها بعدٌا. 33داود سمهاف داود العزاوي، الهرجع السابؽ، ص - 4
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 انًطهة انثاَي

 انًهاوتالي ذًييض يهًح انًحكى ػٍ 

ا هف الهٍتتداخؿ  عهاؿ بدٓمة عف أاـ الذٓف ٓهارسوف هٍهة الهحكـ وتتشابً هع غٌٓر
 هف ىاحٓة غٓرالهصمح و  الوسٓط و  الوكٓؿو  كالخبٓر، 1التحكٓـ هف شاىٍا أف تحؿ ىزاعا هعٓىا

 الىحو الذي سوؼ ىبٓىً. ِعم ىهٍهة الهحكـ تختمؼ عىٍا هف ىاحٓة أخر  أف 

د هف ف السىد ٌو اتفاؽ التحكٓـ لكْ ٓعتبر كذلؾ بؿ البألذلؾ ال ٓكفْ القوؿ هثال ب 
ٓجب التحقؽ هف و  ،هضهوف التفاؽ لتحدٓد ها إذا كاف ذلؾ اتفاؽ التحكٓـ أـ ال إلِ الرجوع
 .2الهباىْو  الهعاىْ ال باأللفاظو  فالعبرة بالهقاصد ،الذي اتجٍت إلًٓ إرادة الخصـو ِالهعى

هٍهة و  لذا سىتعرؼ فْ ٌذا الهطمب عمْ أٌـ الفوارؽ ها بٓف هٍهة الهحكـ هف ىاحٓة 
 .ىهف ىاحٓة أخر  والوسٓط والهصمح الوكٓؿو  لخبٓركؿ هف ا

 انفشع األول

 ذًييض يهًح انًحكى ػٍ يهًح انخثيش

 إلِ ٓقصد بالخبرة ذلؾ اإلجراء الذي ٓعٍد بهقتضاي القاضْ أو الهحكـ أو الخصـو 
ٓة فْ بعض الهسائؿ ذات الطابع الفىْ التْ ٓكوف عمْ درآة بٍا أشخص ها هٍهتً إبداء ر 

 عمْ ذلؾ تختمؼ الخبرة عف التحكٓـ فْ ٌدفٍاو  الخصـو بٍذا الرأي لقاضْ أودوف إلزاـ ا
ٓقـو خاللً الهحكـ  ،فالتحكٓـ ىظاـ خاص لمتقاضْ ،كذلؾ فْ الىظاـ القاىوىْ الذي ٓحكهٍاو 

                                                
احهد الهصطفْ هحهد صالح، الهسؤولٓة القاىوىٓة لمهحكـ فْ القاىوف السوداىْ والهقارف، هجمة الشٓرعة والقاىوف، -1

 .                                    162، ص2012،  27العدد
  .58هٍىد احهد الصاىوري، الهرجع السابؽ، ص- 2
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لو كاف هخالفا و  حتْ ،هر الهقضْ بًحاز قوة األ ِبحسـ الىزاع بحكـ همـز لألطراؼ هت
رادتٍـو  لرغباتٍـ  .1ا 

الهشاورة و  تختمؼ هٍهة الخبٓر عف هٍهة الهحكـ فالخبٓر ٓىتدب إلبداء الرأيكها   
فْ هسألة فىٓة بخصوص الهوضوع الهتىازع عمًٓ دوف أف ٓكوف رأًٓ همزها لمهحكهٓف أو 

ىها ٓعٓف عمِ استجالء جاىب غاهض و  فٍو ال ٓفصؿ فْ الىزاع و األطراؼأ لٍٓئة التحكٓـ ا 
 وف الخبٓر هحكها.ال ٓكو  هىً لذا ٓكوف رأًٓ حكها

ف قىاعتً بالتالْ و   ٓىحصر دور الخبٓر فْ تقدٓـ تقٓرر ٓساعد القاضْ فْ تكٓو
ٌو غالبا ها ٓكوف هف أصحاب و  لموصوؿ إلِ حكـ ٓىٍْ بً الخصوهة الهطروحة عمًٓ

ٓقوـ بدراستٍا أو إجراء قٓاساتٍا طبقا و  ٓمتـز بهعآىة الحالة التْ ٓكمؼ بٍاو  التخصصات
 ً لمٓهٓف.فتقٓررا ٓوصؼ عادة بأىً تقٓرر فىْ ٓقدهً إلِ القاضْ بعد تحمٓٓىظـ و  لمحالة

جب عرض تقٓرر الخبرة عمِ الهحتكهٓف إلبداء رأٍٓـ فًٓ   حتراها لهبدأ الهواجٍة إٓو
ٓحظر عمِ الخبٓر اإلدالء برأًٓ فْ الهسائؿ القاىوىٓة أو التصدي لهسائؿ و  بٓف الخصوـ،

 .2كمة إلًٓفىٓة خارجة عف حدود الهٍهة الهو 

وعمِ الرغـ هف تشابً الهحكـ هع الخبٓر فْ أف كؿ هىٍها لٓس عضوا فْ جٍاز 
الهوضوعٓة إال أف كؿ هىٍها ٓختمؼ و  الحٓدةو  ٓخضع كؿ هىٍها لهبادئ االستقالؿو  القضاء،

 عف أخر فْ كؿ هف الىواحْ أتٓة:

عمِ ترجٓح قىاعة الهحكـ هفوض إلىٍاء الىزاع فْ حٓف ٓبدي الخبٓر رأٓا فىٓا ٓساعد  .1
 الهحكـ.

                                                
 : ، هتوفر عمِ الهوقع06ص لجزائري "الهحاكـ والهجالس القضائٓة"،لواء الهجد، التحكٓـ فْ القاىوف ا -1

www.tribunaldz.com  :30/04/2018، تـ االطالع عمًٓ:26/04/2013تآرخ الىشر. 
 .59هٍىد أحهد الصاىوري، الهرجع السابؽ، ص -2
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رأي الخبٓر استشاري لمهحكهة فْ حٓف القرار الذي ٓصدر عف الهحكـ ٓكوف فاصال  .2
 همزها لألطراؼ الهتىازعة.و  لمىزاع

الدولٓة فْ حٓف تعد الخبرة وسٓمة و  ٓىظـ عهؿ الهحكـ وفقا لتشٓرعات التحكٓـ الوطىٓة .3
 ىات.هف وسائؿ اإلثبات التْ ىجد تىظٓهٍا فْ قاىوف البٓا

ىها تقتضْ ههارستٍا عىد وجود ىزاع و  الخبرة ال تقتضْ وجود شرط أو هشارطة .4 ا 
ختٓاري الذي قد ٓكوف بصدد هعروض عمِ القضاء أو التحكٓـ، بعكس التحكٓـ اإل

 ىزاع قائـ فعال أو هجرد ىزاع هحتهؿ.

إف الهحكـ ٓحسـ القضٓة هف الىاحٓة القاىوىٓة بٓىها الخبٓر ٓحسهٍا هف الىاحٓة 
 .1فىٓة، فالفرؽ هوجود هف حٓث الهوضوعال

 انفشع انثاَي

 انًحكى ػٍ انىكيم ذًييض يهًح

لحساب  ْءلوكالة ٌْ عقد بهقتضاي ٓفوض شخص شخصا آخر لمقٓاـ بعهؿ شا
الوكٓؿ همـز و  ، ٓجب أف ٓتوفر فٍٓا الشكؿ الواجب توفري فْ العهؿ القاىوىْو  باسهًو  الهوكؿ

ال ٓقـو الوكٓؿ كقاعدة عاهة إال بها ٓهكف و  ،حدود الهرسوهةبتىفٓذ الوكالة دوف أف ٓتجاوز ال
فبهجرد  ،بالهقابؿ ىجد أف الهحكـ هستقؿ تهاـ االستقالؿ عف الخصـوو  أف ٓقوـ بً الهوكؿ

ال ٓهكف لمخصوـ التدخؿ فْ حكهً بؿ و  االتفاؽ عمْ التحكٓـ تصبح لمهحكـ صفة القاضْ
 .2أف حكهً ٓفرض عمٍٓـ

                                                
 وها بعدٌا. 26داود سمهاف داود العزاوي، الهرجع السابؽ، ص  -1
      .                  06السابؽ، ص لواء الهجد، الهرجع -2
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ٓستىتج هف ٌذا أف كؿ شخص و  شخص ٓربطً عقد وكالة ٌىاؾ هف ٓرى أف الهحكـ
ؿ لٓكوف وكٓال، ٓهكىً كذلؾ أف ٓكوف هحكها. لألجاىب و  فْ ٌذا الرأي ٓجوز لمقصرو  هٌؤ

 أف ٓكوىوا هحكهٓف ألىً ٓهكف تعٓٓىٍـ كوكالء.

الوكٓؿ، و  ٓروف أىً فرؽ كبٓر بٓف الهحكـو  ولكف أغمبٓة الشرائح لـ ٓأخذوا بٍذا الرأي 
أها الهحكـ فإىً قاضْ ٓمـز األطراؼ و  خٓر ٓتصرؼ فْ هصمحة هوكمً دوف سوايفٍذا األ

 .1هستقمةو  بالقرار الذي ٓصدري، فالهحكـ ٓتهتع بسمطة شخصٓة

فالوكالة تبرعٓة ها لـ ٓتفؽ عمِ غٓر ذلؾ صراحة أو ٓستخمص ضهىا هف حالة 
الهوكؿ فال ٓهمؾ أكثر  ال ٓقـو ٌذا األخٓر كقاعدة عاهة إال بها ٓهكف أف ٓقوـ بًو  الوكٓؿ،

ال ٓسري فْ حؽ الهوكؿ ها ٌو خارج عف حدود وكالتً فٍو )الوكٓؿ( ال و  هها ٓهمؾ الهوكؿ
ىها ٓأتهر بأواهري فإف خرج عىٍا كاف لمهوكؿ أف ٓىفصؿ هف العهؿ الذي و  ٓستقؿ عف الهوكؿ ا 

 أجراي لحسابً.

اتفاؽ الهحتكهٓف  ٓكتسب بهجردو  أها الهحكـ هستقؿ تهاها عف الخصوـ )الهحتكهٓف(
ال ٓهمؾ الهحتكهٓف الحؽ فْ التدخؿ فْ الهٍهة التْ عٍدت إلًٓ و  عمِ التحكٓـ صفة الحاكـ

فٍو ال ٓعهؿ باسـ أحد الخصـو أو لصالحً حتِ لو كاف أحد الهحتكهٓف ٌو الذي اختاري 
ٓر كها أىً ال ٓجوز عزلً إال باتفاؽ الهحتكهٓف، كها ال ٓجوز ردي إال إذا قاهت ظروؼ تث

شكوكا جدٓة حوؿ استقاللٓتً أو حٓدتً فْ حٓف أىً ٓجوز إىٍاء الوكالة فْ أي وقت دوف 
 .2تفرقة فٓها إذا كاىت الوكالة هحدودة الهدة أو غٓر هحدودة

                                                
 .293كهاؿ إبرآٌهْ،  الهرجع السابؽ، ص  - 1
 .60الصاىوري، الهرجع السابؽ، ص  هٍىد أحهد - 2
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 انفشع انثانث

 انًحكى ػٍ انىسيظ ذًييض يهًح

ة فهعروفة و  إذا كاف التحكٓـ وسٓمة تقمٓدٓة ْ هختمؼ التشٓرعات كحؿ بدٓؿ لتسٓو
فاف الوساطة هفٍـو جدٓد دخؿ عمِ تشٓرعىا الوطىْ عمِ خالؼ العدٓد هف ، زاعاتالى

ٌو الذي ٓعرؼ بالهحكـ فْ و  ،1ا كحؿ بدٓؿ لمتقاضْحٍأثبتت ىجاو  التشٓرعات التْ عرفتٍا
 .2الوسٓط فْ ىظاـ الوساطةو  ىظاـ التحكٓـ

تىازعٓف تشابً عهؿ الهحكـ هع الوسٓط فْ الصمح فْ وجود عقد بٓف الهحٓث ىجد   
كها تتفؽ هٍهة  إىٍاء أو حسـ الىزاع بٓىٍـ. إلِ وفْ كوف كؿ هىٍها ٓوصؿ ،فْ كؿ هىٍها

كها أف الهسائؿ التْ ٓجوز أف ٓرد  ،حؿ الىزاع إلِ الوسٓط هع الهحكـ فْ أف كمٍٓها ٍٓدؼ
 .3ٌْ الهسائؿ التْ تقبؿ الصمحو  ٓتوالٌا الهحكـ ٌْ ذاتٍا التْ ٓتوالٌا الوسٓطو  عمٍٓا

هٍهة الوسٓط هف عدة و  ٓبقْ الخالؼ واضحا فٓها بٓف هٍهة الهحكـ ،لؾهع ذ
 ىواحْ:
 الوسٓط ٓعتبر العىصر األساسْ لمتفرقة بٓف عهؿ الهحكـو  تفاقْ لمهحكـالهصدر اإل .1

ؿ ٌذا األخٓر أسٓرا لفكرة العقد فْ ظً ٓالوسٓط . حٓث أف الهحكـ ٓتهٓز عف الوسٓط بأىّ و 
ف الىزاع ال ٓىتٍْ إلذلؾ ف .ْبً هف هزآا العهؿ القضائ حٓف أف الهحكـ ٓتهٓز بها ٓتهتع

ىها بإىٍاء الهحكـ لهٍهتًو  التحكٓـ ِبهجرد إبراـ االتفاؽ عم صدار حكـ ٓتهتع بالحجٓةو  ا   ا 
ٌذا عمْ خالؼ عقد الوساطة و  أهر بالتىفٓذ ِٓكوف قابال لمتىفٓذ الجبري بهجرد الحصوؿ عمو 

                                                
  wwww.erraoudkarim.blogpot.com كٓرـ الرود، تهٓٓز الوساطة عف األىظهة الهشابٍة لٍا، هتوفر عمِ الهوقع  1-

: تـ ا  30/10/2016تآرخ الىشر:   .26/04/2018الطالع عمًٓ ٓـو
تـ  11/01/2014تآرخ الىشر : ،www.plus.google.comرهضاىْ ىسٓـ، حكـ التحكٓـ، هتوفر عمِ الهوقع:   - 2

 :  .20/03/2018االطالع عمًٓ ٓـو
 . 31عٓسْ بادي سالـ الطراوىة، الهرجع السابؽ، ص-3
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االتفاؽ ال ٓكوف قابال لمتىفٓذ بذاتً ها لـ ٓتـ فْ صورة  ٌذاو  ،الذي ٓىتٍْ الىزاع بهجرد إبراهً
 .1الصمح إلِ عقد رسهْ أو ٓتـ أهاـ الهحكهة التْ ٓكوف الىزاع قد طرح عمٍٓا قبؿ التوصؿ

جٍات و  فهٍهة الوسٓط ال تتجاوز تقٓرب تختمؼ هٍهة الوسٓط عف هٍهة الهحكـ .2
 رأي الوسٓط غٓر همـز لألطراؼ إضافة أف، اتخاذ كافة اإلجراءات التْ تكفؿ ذلؾو  الىظر

ف وجدت ٌذي السمطة فٍْ أدبٓة تتجسد فْ حث الهتىازعٓف عمِ ا  و ، لٓس لً سمطة عمٍٓـو 
أها الهحكـ فهٍهتً  سبٓال لحؿ الىزاع القائـ.و  توصٓاتً التْ تشكؿ هدخالو  قبوؿ اقتراحاتً

 فْ األدلة التدقٓؽو  تكهف فْ إصدار قرار بهوضوع الىزاع الهعروض عمًٓ بعد هعآىتً
ذا القرار ٓكوف همزها ش ،الوقائع تهاها كالقاضْو   . 2ف القاضْأىً شأٌو

ختمؼ الهحكـ عف الوسٓط .3 فْ أف الوسطاء قد ٓكوىوف الخصوـ أىفسٍـ أو هف  ،ٓو
فْ حٓف أف أطراؼ  ،لفض الىزاع بٓىٍـ ىشخص أو جٍة أخر  إلِ ٓهثمٍـ دوف المجوء

 .3تحكٓهٓةالتحكٓـ ال ٓهكف لٍـ القٓاـ بالعهمٓة ال
هف ثـ ٓكوف قابال لمطعف بً بالطرؽ و  ،حكـ الهحكـ ٓعد حكها بالهعىْ الصحٓح .4

ىً أفْ حٓف أف عقد الوساطة ال ٓكوف قابال لمطعف عمًٓ إال  ،الهقررة فْ قاىوف التحكٓـ
 .4ببطالىً وىٓجوز رفع دع

 انفشع انشاتغ:

 ذًييض يهًح انًحكى ػٍ انًصهح

التحكٓـ ٓكهف فْ وجود ىزاع هسبؽ عمِ و  بٓف الصمح األكبركاف القاسـ الهشترؾ  إذا
الرغـ هف فْ االختالفات الواضحة بٓف الىظاهٓف فاىً ٓىبغْ التهٓٓز بٓف عقد الصمح 

 والتحكٓـ بالصمح. 

                                                
 .28مهاف داود العزاوي، الهرجع السابؽ، صداود س -1
 الهرجع السابؽ.كٓرـ الرود،  -2
 . 29داود سمهاف داود العزاوي، الهرجع السابؽ، ص -3
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ض الهحكهٓف قد ٓكوىوف هفوضٓف بالصمح  أفذلؾ  فالتحكٓـ بالصمح فًٓ هعىِ التفٓو
هٍهة الهحكـ هحددة بالحكـ فْ هوضوع  أف ذإ ، الصمح إلتهاـلمهحكـ هف جاىب هف اختاري 
أو بعضٍا فٍو ٓىزؿ عىٍا  أوٓتساهح فْ حقوؽ هف اختاري  أفالىزاع ولٓس لدًٓ سمطة فْ 

 . 1الخصـ الذي اختاري لٓس وكٓال عفو  قاضْ

ىً واف كاف الصمح عقدا ٓحسـ بٓف أكها ٓختمؼ الصمح عف التحكٓـ ذلؾ 
هف ادعاءي عمِ وجً هىٍا جزاءا  أيرؾ بهوجبً هحتهال ٓت أوالهتخاصهٓف ىزاعا قائها 

قد ٓتدخؿ هف تمقاء ىفسً و  ، فاف الهصمح قد ٓقـو بدور الصمح األخر إلرضاء ، التقابؿ
ىظر  أوالذي ٓتـ تعٓٓف الهحكهٓف بواسطة طرفْ الىزاع  ، بعكس التحكٓـ حسب االتفاؽ، ٓو

 . 2الةقواعد العد أوالهحكـ فْ الىزاع وفقا لمقاىوف  أوالهحكهوف 

حتؿ الصمح هكاىة ٌاهة فْ الىظـ الوضعٓة  ٓضع حدا لمخصوهة و  ٓقطع الىزاع ألىًٓو
ؤدي  حالؿىشر الهحبة والهودة و  إلِٓو  .الوفاؽ هحؿ الشقاؽ عمِ العداوة والبغضاء ا 

                                                
ـ األهىٓة، الٓراض، التحكٓـ والصمح وتطبٓقاتٍا فْ الهجاؿ الجىائْ، جاهعة ىآؼ العربٓة لمعمو  هحهد السٓد عرفة،- 1

 . 78، ص2006
  .20ص،  1997ٌدى عبد الرحهاف، دور الهحكـ فْ خصوهة التحكٓـ وحدود سمطتً، دار الىٍضة العربٓة، القاٌرة، - 2
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بً القاضْ  ِبها ٓتحم ًِٓ أف ٓتحملذا ٓجب عم ،ٓهارس الهحكـ دورا هشابٍا لمقاضْ
التحكٓـ فٍذا  ِفالهحكـ عىدها ٓتول ،لتزاهات قاىوىٓة....إ و أدبٓاتو  سموكٓاتو  هف أخالؽ

ٌْ هرتبة أدبٓة ، و حتِ ىٍآتًو  ٌْ هستهرة هىذ بدء التحكٓـو  ٓعىْ اىً حاز ثقة األطراؼ
ٍذي السموكٓات كؿ إخالؿ لو  األدبٓاتو  تفرض هجهوعة هف السموكٓات ىعالٓة الهستو 

 .1ف القاضْ إلجراءات الردشأىً أش ،ٓعرضً

ذا اإلجراء هعترؼ بً فْ العدٓد هف االتفاقٓات الدولٓة  بحٓث  ،هراكز التحكٓـو  ٌو
 CIRDI) ) ىخر هواطىْ الدوؿ األو  ستثهار بٓف الدوؿتفاقٓة تسوٓة هىازعات اإلإىصت عمًٓ 

ٓجوز لمخصـ أف ٓطمب هف لجىة " ىً:أ ِعم 57بحٓث تىص الهادة  ،58و57فْ الهادتٓف 
جؿ أي سبب ٓىطوي عمْ فقداف أكٓد أهحكهة التحكٓـ رد احد أعضائٍا هف أو  التوفٓؽ

التحكٓـ أف  ىفضال عف ذلؾ ٓجوز لمخصـ فْ دعو  ،14/1لمصفات التْ تتطمبٍا الهادة 
لرابع ٓطمب رد احد الهحكهٓف بسبب عدـ استٓفاء الشروط الهحددة بالقسـ الثاىْ هف الفصؿ ا

وتضهىت اتفاقٓة عهاف لمتحكٓـ التجاري الدولْ الرد فْ  .2ف تعٓٓف هحكهة التحكٓـ"أبش
ف ٓطمب رد الهحكهٓف أحٓث جاء فْ الفقرة األولْ هىٍا: "لكؿ هف الطرفٓف  19الهادة

 . 3"ألسباب ٓبٓىٍا فْ طمبً

يقدم  طمب "ىً أ ِتىص عم هف قواعد التجارة الدولٓة التْ 1الفقرة  11الهادة كذلؾ و  
لألمانة  ادعاء انتفاء االستقالل، أو ألي سبب أخر، بتوجيو مذكرة كتابية إلى الرد استنادا

كها ىصت عمًٓ قواعد  ،الظروؼ التْ ٓستىد إلٍٓا ٌذا الطمبو  هوضحا فٍٓا الوقائع ،"العامة
ادتٓف فْ اله 1985التحكٓـ التْ وضعتٍا لجىة األهـ الهتحدة لمقاىوف التجاري الدولْ لسىة 

 .13و12

                                                
 .51، صالهرجع السابؽ حدادف طاٌر، -1
 . 52الهرجع ىفسً، ص-2
 .351ص، 2008بٓة لمىشر والتوٓزع، هصر، دار الىٍضة العر  الثالث، لجزءااألحدب عبد الحهٓد، هوسوعة التحكٓـ، -3
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هف قاىوف  1015أها التشٓرعات الوطىٓة فقد ىصت عمٍٓا فْ الفقرة الثاىٓة هف الهادة  
وال  ذلكـــإذا عمم المحكم انو قابل لمرد يخبر األطراف بىً :" أ ِاإلدآرة عمو  اإلجراءات الهدىٓة

جوز فٍٓا تقدٓـ الحاالت التْ ٓ 1016بٓىها الهادة  ،"القيام بالميمة إال بعد موافقتيميجوز 
 طمب الرد.

جراءاتًو  فقد بٓىت ٌذي التشٓرعات كٓفٓة رد الهحكـ ها ىصت  ذلؾهف أهثمة عمْ و  ا 
 770الهادة ، و هف القاىوف التوىسْ 57الهادة و  هف القاىوف األردىْ 18و 17عمًٓ الهادتٓف 

سري ،هف القاىوف الٓهىْ 24و 23الهادتٓف  ،هف القاىوف المبىاىْ الهادتٓف و  القاىوف السٓو
 القاىوف البمجٓكْ. 1691و1690

هىٍا قواىٓف التحكٓـ  ،رد الهحكـ إلِ بعض التشٓرعات لـ ٓتضهف أٓة إشارة غٓر أفّ 
حضري ألىً  إلِ ٓهٓؿ القضاء األهٓركْ، و الرد إلِ فْ الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة التْ تشٓر

 ذلؾالحاؿ كو  أهاـ الخصـ فال سبٓؿ ،ٓعتبر فْ ىصري تدخال هف الهحكهة فْ اتفاؽ التحكٓـ
أو  إال ترؾ الهحكـ ٓواصؿ عهمً حتْ ٓصدر قرار التحكٓـ ثـ ٓطعف فْ القرار بالبطالف

 .1عدـ االستقالؿ إلِ ستىاداإٓعترض عمْ تىفٓذي 

، األول(مبحث )ال لصدور الحكـ التحكٓهْالسابقة ألٓات  إلِ الفصؿلذا قسهىا ٌذا 
 .الثاني( بحث)الم تحكٓهْلصدور الحكـ الالالحقة  لٓات وأ

 

 

                                                
  . 98 ، صالهرجع السابؽ البطآىة عاهر، - 1
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 المبحث األول

 لصدور الحكم التحكيميالسابقة  ليا  اآل

فمٓس  ،الهٍهة الهقترحة عمٍٓـ ال تفرض عمٍٓـ، و إف الهحكهٓف لٓسوا قضاة ضروٓرٓف
اهف  لٓس همزها  قاىوىٓا بقبوؿ ٌذي  ،الذي ٓعٓف كهحكـفالشخص ، 1الضروري أف ٓقبمٌو

كوف ذلؾ عف طٓرؽ إبراـ  قٓاـ بالهٍهة التْ عٍد إلًٓ بٍا.ال ِٓجب أف ٓوافؽ عمو  الهٍهة ٓو
ٌذا  ِٓطمؽ عم، و ٓكوف هستقال عف عقد التحكٓـ القائـ بٓف الطرفٓف ،هع األطراؼ عقد

 Receptum arbitri  2.االتفاؽ
اإلدآرة فْ أحكاهً الخاصة بالتحكٓـ التجاري و  لـ ٓتضهف قاىوف اإلجراءات الهدىٓة

األحكاـ الخاصة بالتحكٓـ  إلِ لكف بالرجوع، و قبوؿ الهحكـ لهٍهتً لِإشارة إٓة أالدولْ 
ال يعد تشكيل محكمة " ً :ىّ أ ِعم لِفْ فقرتٍا األو  1015ىً ىص فْ الهادة أالداخمْ ىجد 

 ."التحكيم صحيحا، إال إذا قبل المحكم أو المحكمون بالميمة المسندة إلييم
ـ لهحكهٍٓـ البد أ  ف ٓسعِ كؿ هىٍـ الختٓار الهحكـ الذي فالهحتكهٓف لدى اختٓاٌر

الثقة فْ أف الهحكـ الهختار سوؼ و  تتوافر لدًٓ الهقتضٓات التْ تبعث فْ ىفسً الطهأىٓىة
 .3التجرد  أثىاء الدعوىو  األهاىةو  هسمحا بالىزاٌة ،ٓبذؿ قصارى جٍدي فْ تأدٓة هٍهتً

التْ تكفؿ ض الضهاىات عالتحكٓـ بب أطراؼتحاط هٍهة الهحكـ فْ هواجٍة لذا 
 ،الهحكهٓف لهٍهتٍـأو  وبهجرد قبوؿ الهحكـ ىزاٌة.و  ةدق ؿأثاري بكو  لمتحكٓـ تحقٓؽ غآتً

ا عتبارا هف ٌذا التآرخ ٓبدأ سٓراف الهٍؿ التْ ٓجب أف ٓىٍْ إف ،تىتج ٌذي الهوافقة أثاٌر
ىٓة هف قاىوف اإلجراءات الهد 1018ىص الهادة  إلِ ستىاداإٌذا و  الهحكهوف التحكٓـ خاللٍا

                                                
1 RENE David, l’arbitrage dans le commerce international, Edition ECONOMICA,  Paris, 1982, p337 
"Les arbitres ne sont pas des juges nécessaires. La mission qui leur est proposée ne s'impose pas à 
eux; il est nécessaire qu'ils l'acceptent, concluant ainsi avec les parties un contrat distinct de la 
convention d'arbitrage : le receptum arbitri"  

ف الهحكهة التحكٓهٓة،-2  .88ص  الهرجع السابؽ، ٌشاـ خالد، تكٓو
 .200السابؽ، ص هٍىد احهد الصاىوري، الهرجع -3
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يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجال إلنيائو ، وفي ىذه " التْ تىص عمِ: واإلدآرة
( أشير تبدأ من تاريخ تعيينيم أو من 4الحالة يمزم المحكمون بإتمام ميمتيم في ظرف أربعة )

 .تاريخ اخطار محكمة التحكيم 
ة عدم الموافقة عميو ، يتم في حالو  غير أنو يمكن تمديد ىذا األجل بموافقة االطراف ،

فٓمتـز  "في غياب ذلك ، يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة و  التمديد وفقا لنظام التحكيم ،
 الهحكـ بإتهاـ هٍهتً فْ أجاؿ الهحددة.

اإلدآرة فٓها ٓتعمؽ و  ولقد اشترط  الهشرع الجزائري فْ قاىوف اإلجراءات الهدىٓة 
هٓف واجب اإلفصاح عف الظروؼ التْ قد تثٓر الشكوؾ باألشخاص الهتوقع تعٓٓىٍـ كهحك

إذ عمًٓ إخبار األطراؼ بتوافر سبب هف  .1ىزاٌتٍـ عىد قبولٍـ هٍهة التحكٓـو  حوؿ حٓدتٍـ
 .2لؾ فْ إطار التزاهً باإلفصاحذو  أسباب رد فْ شخصً

سباب إلِ أثـ التطرؽ  (األول)المطمب االلتزاـ الهحكـ باإلفصاح  إلِ ٓتعٓف التطرؽ
 )المطمب الثاني(.د الهحكـر 

 انًطهة األول

 االنرضاو تانرصشيح

عمِ الهحكـ الهرشح قبؿ تعٓىً أف ٓعمـ هركز التحكٓـ )إذا كاف التحكٓـ ىظاهٓا( 
واألطراؼ )حالة الخاصة( كتابة بكؿ الوقائع والظروؼ التْ ٓكوف هف طبٓعتٍا التأثٓر عمِ 

اإ  فْ ىظر األطراؼ، فْ حٓادي واستقاللً ،3ستقاللً وحٓادي وأف تخمؽ شكوكا لٍا ها ٓبرٌر
عد ٌذا االلتزاـ هف الضهاىات التْ تكفؿ  ٓؤكد بها ال ٓدع ، و فْ العهمٓة التحكٓهٓةاستقاللً ٓو

                                                
 .15، ص2014، 03، العدد 20عبد اهلل السوفاىْ، الرقابة القضائٓة عمْ ٌٓئة التحكٓـ، الهجمد-1
عدد ، 12ىواؿ زروؽ، دور القاضْ الجزائري فْ التحكٓـ التجاري الدولْ، الهجمة األكادٓهٓة لمبحث القاىوىْ، الهجمد -2

 .320 ، ص2015، 02
سمطة الحكـ فْ اثبات فْ خصوهة التحكٓـ التجاري الدولْ،  رسالة لىٓؿ شٍادة  هىٓر ٓوسؼ حاهد الهىاصٓر، - 3

  .14ص ،2014الدكتوراي، كمٓة الحقوؽ، جاهعة هؤتة، القاٌرة، 
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قد ٓفتح الباب  ذلؾً فْ حالة عدـ حصوؿ هجاؿ لمشؾ أٌهٓة شرط االستقالؿ فْ الهحكـ ألىّ 
ا الهحكـ همـز بأف ٓحٓط بأي ظرؼ لذ .1بطالف حكـ التحكٓـ ذاتً ِحتأو  أهاـ رد الهحكـ
ا لدى األطراؼٓٓطرأ بعد تعٓ هف طبٓعتٍا أو  ىً وٓكوف هف شأىً خمؽ شكوؾ لٍا ها ٓبرٌر

التأثٓر عمِ استقاللً وحٓادي فْ ىظر األطراؼ، ٌذي القاعدة تبىتٍا أكثر أىظهة هراكز 
 .2 التحكٓـ الدولٓة والقواىٓف التحكٓهٓة الحدٓثة

هف قاىوف اإلجراءات الهدىٓة واإلدآرة  1015/2ىٓة هف الهادة وقد ىصت الفقرة الثا
إذا عمم المحكم أنو قابل لمرد يخبر األطراف بذلك، وال يجوز لو القيام بالميمة إال بعد » ً:عمِ أىّ 

 .«مواجيتيم
إف أهاىً الهحكـ تقتضْ هىً اإلفصاح هف البدآة عف أي صالت تربطً بأي هف 

سواء بعد قبوؿ التحكٓـ بسبب ٌذي الصمة أو بالقبوؿ هع إحاطة األطراؼ، كها ٓحدد هوقعً 
األطراؼ عمها بالظروؼ الهحٓطة بٍذي الصمة، وهع ترؾ األهر لتقدٓر األطراؼ أف ٓقبموي أو 

 ٓرفضوي.
أو  فْ حٓدةٓكوف فٍٓا شكا لتزاـ باإلفصاح ال ٓقـو إذا كاىت الواقعة التْ لكف اإل 

ْ واقعة تدخؿ  فْ العمـ العاـ إذ ال ضرورة لمكشؼ عف واقعة هعموهة استقالؿ الهحكـ ٌو
 بالضرورة لألطراؼ.

فاألصؿ أف العالقات السابقة هع الهحكـ ال تعد فْ ذاتٍا عٓبا ولكف العٓب ٌو فْ 
 .3باقْ الهحكهٓفأو  هحالة إخفائٍا عف طٓرؽ الطرؼ أخر

                                                
     www.lawer.egyptian.com :عمِ الهوقعٓهف سمطاف هحهد خمٓفة، ضوابط تشكٓؿ ٌٓئة التحكٓـ، هتوفر أ-1

 .15/03/2018الع عمًٓ: تـ االط 04/12/2015تآرخ الىشر :
 .334ص ، 2000دار الهعارؼ،  هصر،  الثاىْ، الجزء هوسوعة التحكٓـ، التحكٓـ الدولْ، األحدب عبد الحهٓد،-2
 .54حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص -3
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ت البٓرئة فْ حالة تعددٌـ، فهثؿ ٌذا اإلخفاء ٓثٓر الشبٍات حتِ حوؿ العالقا
عط ثٓر الشؾ فْ ذهتً وهف ثـ عدالتً كها ٓتٓح  ْٓو فرصة االعتراض عمِ تعٓٓف الهحكـ ٓو

 .1إبطاؿ الحكـ التحكٓهْ
ٓطرح هوضوع  ،وهعاٌدات التحكٓـ الدولٓة، فْ هعظـ األىظهة القاىوىٓة الداخمٓة  

لهوضوع هف دوف حٓادي. وفْ قواىٓف التحكٓـ الدولٓة ٓهر الهشرع بٍذا او  ستقاللٓة الهحكـإ
شارة إلًٓ فٓها فْ قواىٓف التحكٓـ الداخمٓة ٌىاؾ تأكٓد صٓرح عمِ أف الهحكـ ٓجب ، تأكٓد وا 
 .2حٓادٓاو  أف ٓكوف هستقال

كذا اعتبر هحكها غٓر هستقؿ ذلؾ الذي:   ٌو

هف  أيالحالٓة هع و  العالقات االجتهاعٓة الهباشرة السابقةو  لً عالقة هع العهاؿ .1
 الهحكهٓف أخٓرف.أو  لشٍوداأو  أطراؼ التحكٓـ

الهحكهٓف أو  الشٍود الهصاٌرة هع أي هف أطراؼ التحكٓـ أوو  عالقة القرابة .2
 أخٓرف.

سري ٌذا اإل ،رتباطات السابقة عمِ هوضوع التحكٓـإلا .3 طراؼ لتزاـ بالتصٓرح لألٓو
 .3بتمؾ االرتباطات التْ توجد بعد بدئ إجراءات التحكٓـ

 حد طرفْ الىزاع خالؿ سٓر إجراءات التحكٓـ.أا لدى ٓعهؿ هستشارا ٓتقاضِ أتعاب .4

 .4تمقِ تعمٓهات هىًأو  التصرؼ كههثؿ لمطرؼ الذي سهاي .5

                                                
 .55حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص  -1
القاىوف واألعهاؿ، كمٓة الحقوؽ، جاهعة باجْ عمٓموش قربوع كهاؿ، تدخؿ القضاء الجزائري الدولْ لمقاىوف، هجمة  -2

 . 04، ص2013هختار، هاي 
 .، و ها بعدٌا 71 هٍىد أحهد الصاىوري، الهرجع السابؽ، ص -3
 .ؽالهرجع الساب ،حٓاد الهحكـ واستقاللٓتً فْ الىزاعات الدولٓة عبد الحهٓد األحدب، -4
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 :انًطهة انثاَي

 سد انًحكى

ىظرا ألٌهٓة العقود التجآرة الدولٓة والهصالح االقتصادٓة الهرتبطة بٍا والتْ تكوف 
ة عف طٓرؽ التحكٓـ التجاري الدولْ أعط ِ الحؽ لألطراؼ فْ رد الهحكـ هحؿ الىزاع وتسٓو

شكوؾ فًٓ وذلؾ ألسباب هعٓىة وشروط حتِ ال ٓكوف الٍدؼ هف استعهاؿ الرد ٌو هال
قصد برد الهحكـ ٌو هىحً هف الىظر والفصؿ فْ القضٓة  1التهاطؿ وتعطٓؿ اإلجراءات ٓو

 .2 التحكهٓة بىاءا عمِ أحد  الخصـو ألسباب ٓخشِ أف تخرجً عف حٓادي واستقاللً

الهحكـ قاضْ خاص كوىً هعٓىا هف قبؿ األطراؼ فال بد كذلؾ أف ٓحاط  أفّ  وبها
عد الرد إجراء ٓضهف استقالؿ الهحكـ بؿ أىً أحد  بضهاىات لتحقٓؽ حٓادي واستقاللً، ٓو

لتزاهاتً إذ عمًٓ إخبار األطراؼ بتوافر سبب هف أسباب الرد فْ شخصً وذلؾ فْ إطار إ
هكاىٓة رد اله لتزاهً باإلفصاحإ حكـ تعكس هبدأ إجرائٓا أصٓال ٌو حؽ الدفاع، ضهف حؽ وا 

فتراض التىازؿ إكؿ طرؼ أف ٓهثؿ أهاـ قاضٓا هحآد لٍذا ٓعد الّرد ضهاىً ٌاهة ال ٓجوز 
 .3عىٍا فْ إطار خصوهة التحكٓـ

أثىاء سٓر أو  وال شؾ أف قواعد رد الهحكهٓف سواء عىد بدأ إجراءات التشكٓؿ 
أو  وجود أحكاـ الهسؤولٓة العقدٓةٓجب الت الهسؤولٓة ولذلؾ اإلجراءات ٓؤدي إلِ تجىب حا

 .4 التقصٓٓرة

                                                
الدولْ الهؤسساتْ، هذكرة تخرج فْ الهدرسة العمٓا لمقضاء، هىاعة أهاؿ، هبدأ سمطاف اإلرادة فْ التحكٓـ التجاري -1

 .27، ص 2008-2009
، 29هحهد حاج طالب، أسباب رد الهحكـ فْ القاىوف السوري، هجمة جاهعة دهشؽ لمعمـو االقتصادٓة والقاىوىٓة، هجمد -2

 .37، ص 2013العدد الثاىْ، 
مت كٓرـ-3 ٓة لمبحث القاىوىْ، هجمة سٓاسٓة هتخصصة هحكهة، السىة السادسة الرقابة القضائٓة عمْ الهجمة األكادٓه، تعٓو

 .326، ص 2015، بجآة 02، عدد 12الهجمد 
 .900، ص الهرجع السابؽ  هحهود هختار أحهد بٓرري، -4
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 انفشع األول

 أسثاب سد انًحكى

هف قاىوف اإلجراءات الهدىٓة واإلدآرة أسباب الرد والتْ  1016حددت الهادة لقد 
تتهحور أساس حوؿ هبدأ سمطاف إرادة األطراؼ وتوفر الشبٍة الهشروعة فْ استقاللٓة 

 تىص ٌذي الهادة عمِ أىً ٓجوز رد الهحكـ فْ الحاالت التالٓة:الهحكـ، 

الت الهتفؽ عمٍٓا بٓف األطراؼ.-1  عىدها ال تتوفر فًٓ الهٌؤ

عىدها ٓوجد سبب رد هىصوص عمًٓ فْ الىظاـ التحكٓـ الهوافؽ عمًٓ هف قبؿ -2
 األطراؼ.

و ة، السٓها بوجود هصمحة أتعىدها تثبت هف الظروؼ شبٍة هشروعة فْ استقاللٓ-3
 عالقة اقتصادٓة أو عائمٓة هع أحد األطراؼ هباشرة أو عف طٓرؽ وسٓط.

شارؾ فْ تعٓىً، إال أو  ال ٓجوز طمب رد الهحكـ هف الطرؼ الذي كاف قد عٓىً،
 لسبب عمـ بً بعد التعٓٓف تبمٓغ هحكهة التحكٓـ والطرؼ أخر دوف تأخٓر بسبب الرد.

عمٍٓا القاىوف الجزائري بشْء هف ىحاوؿ فٓها ٓمْ تحدٓد ٌذي األسباب التْ ىص 
ْ ثالث:  التحصٓؿ ٌو

الت الهتفؽ عمٍٓا بٓف األطراؼ: -1 إف خبرة الهحكـ  عىدها ال تتوفر فًٓ الهٌؤ
وكفاءتً ٌْ هبعث الثقة فْ ىفسً أوال وفْ التحكٓـ ثاىٓا، فٍْ التْ تهىحً ثقة الهحتكهٓف 

ة الىزاع والرضا بحكهً والهبادرة إلِ ذي هها شجع الهتىازعٓف عف ػػػػتىفٓ فًٓ وبقدرتً عمِ تسٓو
المجوء إلِ التحكٓـ، كأف ٓكوىوا حقوقٓٓف هتهٓٓزف، فكؿ حكـ ال تتوفر فًٓ ٌذي الصفة ٓكوف 

 .1قابال لمرد

                                                
 . 76ص  هٍىد احهد الصاىوري، الهرجع السابؽ،- 1
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عىدها ٓوجد سبب الرد هىصوص عمًٓ فْ الىظاـ التحكٓـ الهوفؽ عمًٓ هف قبؿ  -2
ذا اختار األطراؼ فْ اتفا، األطراؼ قٓة التحكٓـ اإلشارة إلِ ىظاـ فْ حالة التحكٓـ الخاص وا 

ة الىزاع  قد تطرأ أو طرأت بٓىٍـ، ففْ ٌذي الحالة ٓتـ الذي التحكٓـ هؤسسْ هعٓف لتسٓو
ذي القواعد ٌْ التْ تحدد أسباب رد  التحكٓـ وفقا لمقواعد التْ تتبعٍا الهؤسسة التحكٓهٓة، ٌو

جراءاتً، فإذا ها ىص ىظاـ الهركز الهختار عمِ سبب ل مرد، فإىً ٓهكف لألطراؼ الهحكهٓف وا 
 طمب رد الهحكهٓف كمها توافر سبب الرد.

فْ  1016تىص الهادة  ـ حٓثعىد توفر شبٍة هشروعة فْ استقاللٓة الهحك -3
...عندما تتبين في الظروف شبية  »الثالثة عمِ:  ٓجوز رد الهحكـ فْ الحاالت التالٓة:  تٍافقر 

عالقة اقتصادية أو عائمة مع أحد األطراف مباشرة مشروعة في استقالليتو، السيما بوجود مصمحة أو 
 .«أو عن طريق وسيط...

سري وهسآرا  ىالحظ فْ البدآة أف الهشرع الجزائري عمِ غرار ها فعمً الهشرع السٓو
  Independenceاختار عبارة "استقاللٓة"  ، التجارة الدولٓةغرفة الفْ ذلؾ أحكاـ ىظاـ أحكاـ 
أو استعهاؿ العبارتٓف هعا عمِ خالؼ ىظاـ  Impartialitéٓدة" هفضال إٓاٌا عف عبارة "الح

 .1القاىوف الىهوذجْ لمتحكٓـ التجاري الدولْ

لتزاـ اوهٍها كاىت طٓرقة تعٓىً، فإف الهحكـ لٓس هحاـ أحد الطرفٓف، فإف ٓقع عمًٓ 
ْ أحسف ضهاف لحٓادي، والقاعدة تطبؽ عمِ الهحكهٓف الهعىٓٓف  بالفصؿ بكؿ استقاللٓة ٌو

رئٓس الٍٓئة التحكٓهٓة الهعىٓٓف هف قبؿ أو  أكثر هف ذلؾ عمِ الهحكـ الوحٓدو  ،ف األطراؼه
 .2 طرؼ هحآد

                                                
 .57حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص - 1
 .58ؽ، ص حدادف طاٌر، الهرجع الساب - 2
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هف ىظاـ تحكٓـ لجىة األهـ الهتحدة لمتحكٓـ التجاري الدولْ  20/01تىص الهادة 
عمِ ضرورة استىاد إلِ سبب لرد الهحكـ لً عالقة بالىزاٌة واالستقاللٓة كها أف الرد ال 

ستىادا عمِ إهقبوال إذا عمـ طالب الرد بذلؾ أثىاء التعٓٓف، بهعىْ أف الرد ال ٓقبؿ إال ٓكوف 
عف القاىوف الىهوذجْ  12/02سبب ٓتـ كشفً بعد التعٓٓف، ىفس الحكـ اعتهدت عمًٓ الهادة 

ال يجوز رد المحكم إال إذا وجدت  »ً: التْ تىص عمِ أىّ  1985لمتحكٓـ التجاري الدولْ لسىة 
ير شكوك ليا ما يبررىا حول حياده واستقاللو أو إذا لم يكن حائز المؤىالت اتفق عمييا ظروف تث

الطرفان، وال يجوز ألي من طرف النزاع رد المحكم عينو ىو أو اشترك في تعينو إال ألسباب تبينيا بعد 
 .1«أن تم تعيين ىذا المحكم

 انفشع انثاَي

 إجشاءاخ انشد

 هف قاىوف اإلجراءات الهدىٓة 1016/6لهادة لـ ٓحدد الهشرع الجزائري فْ ا 
...في حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام »: ىًأاإلدآرة بوضوح إجراء رد الهحكهٓف هكتفٓا بالقوؿ و 

 ىالتحكيم كيفيات تسوية أو لم يسع األطراف لتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي في ذلك بناءا عم
 طمب من ييمو التعجيل.
 .«ابل لمطعنىذا األمر غير ق

لذا ٓتعٓف التطرؽ لطمب الرد ثـ الهحكهة الهختصة لمىظر فْ الفصؿ فْ الطمب 
 قرار القاضْ. ِلىختتـ بأثار الهترتبة عم

 طهة انشد -أوال

ٓقدـ طمب الرد كتابة إلِ ٌٓئة التحكٓـ هبٓىا فًٓ أسباب الرد خالؿ خهسة عشر ٓوها 
ة لمرد فإذا لـ ٓتح الهحكـ ر بالظروؼ الهبر أو  هف تآرخ عمـ طالب الرد بتشكٓؿ ٌذي الٍٓئة

                                                
 .36ص  ، هىاعة أهاؿ، الهرجع السابؽ- 1
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ٓحاؿ بغٓر رسـو إلِ  ،1الهطموب ردي خالؿ خهسة عشرة ٓوها هف تآرخ تقدٓـ الطمب
والهبدأ الهكرس فْ هختمؼ التشٓرعات بها فٍٓا التشٓرع الجزائري ٌو  ،2الهحكهة الهشار إلٍٓا

حالة غٓاب أي اتفاؽ فْ ٌذا  حٓرة الطرفٓف فْ االتفاؽ عمِ إجراءات رد الهحكـ، لكف فْ
الشأف ٓتعٓف عمِ الطرؼ الذي ٓعتـز رد الهحكـ أف ٓقدـ طمبً كتابة إلِ الهحكـ الذي ٓعتـز 

ىص  فْ  ردي عمِ أف ٓقـو بتبمٓغ هحكهة التحكٓـ والطرؼ أخر دوف تأخٓر بسبب الرد
د الذي تقدـ بً أحد هف قاىوف اإلجراءات الهدىٓة واإلدآرة إذا تـ قبوؿ طمب الر  1041الهادة 

ال أحٓؿ الىزاع أو  األطراؼ سواء هف الطرؼ أخر الهحكـ بذاتً، فال إشكاؿ فْ ذلؾ، وا 
هف ٌٓئة التحكٓـ إلِ رئٓس الهحكهة الهختصة الذي ٓصدر أو  سواء هف طرؼ هقدـ الطمب

 .3 أهري فْ ذلؾ

ىوضح  رد ىفسً فْ ذات التحكٓـ لمسبب ذاتً،الال ٓقبؿ طمب الرد ههف سبؽ طمب 
 ستهرار إجراءات التحكٓـ،إهف ٌذا الشرط أف الهشرع ٓقؼ حائال ضد أي هحاولة لمىٓؿ هف 

أي ٌدؼ لمههاطمة، فال ٓقبؿ أف ٓقـو هف قاـ بطمب الرد أهاـ الهحكهة بتقدٓـ طمب رد أو 
الهحكـ ىفسً فْ ذات التحكٓـ ولمسبب ذاتً، أها إذا كاف طالب الرد ٓستىد إلِ سبب آخر فال 

 .4ْ ذلؾحرج ف

 :ذا شروطا ثالثة إٓمتـز لتطبٓؽ ٌذا الشرط و 

 ذات  ف ٓكوف طمب الرد لمهرة الثاىٓة هقدـ هفأي أ ،وحدة طالب الرد :الشرط األول
فمف  ،خرالطرؼ الذي قدهً فْ الهرة األولْ فاف قدـ طمب رد ذات الهحكـ هف الخصـ أ

 ٓتوفر القٓد الذي ىحف بصددي.
                                                

 .    145، ص 1995 ، القاٌرة ، هكتبة هربولْ ، التحكٓـ الدولْ و الداخمْ ، عبد الهىعـ دسوقْ -1
تآرخ الىشر: ،  www.ostsharltahKeng.dahek.net، هتوفر عمِ الهوقع: طمب رد الهحكـ ، هاٌر هحهد حاهد - 2

 .08/03/2018طالع: ، تآرخ اإل2010جواف 
 .       63حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص -3
 .205هٍىد احهد الصاىوري، الهرجع السابؽ، ص -4
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 فالطرؼ الذي تقدـ بطمب رد  ،الهطموب ردي فْ الهرتٓف وحدة الهحكـ :الشرط الثاني
حد أأف تتوفر بجاىبً  ،خر فْ ذات ٌٓئة التحكٓـآهحكـ ال ٓحـر هف تقدٓـ طمب رد هحكـ 

 هوجبات الرد.

 أف رد ذات و  حد األطراؼ قد سبؽأف كاف إف ،وحدة الىزاع فْ الهرتٓف :الشرط الثالث
 .1مب بردي فْ الىزاع الهعروضخر فال ٓحـر هف تقدٓـ طآالهحكـ فْ ىزاع 

 هف القاىوف الىهوذجْ لمتحكٓـ التجاري الدولْ التْ تىص:" 13وقد كرستً الهادة 

هف  3هع هراعاة أحكاـ الفقرة  ،لمطرفٓف حٓرة االتفاؽ عمْ إجراءات رد الهحكـ .1
 .ٌذي الهادة

الطرؼ الذي ٓعتـز رد هحكـ أف ٓرسؿ  ِفإذا لـ ٓوجد هثؿ ٌذا االتفاؽ وجب عم .2
هف تآرخ عمهً بأي ظرؼ هف أو  ٓوها هف تآرخ  عهمً بتشكٓؿ ٌٓئة التحكٓـ 15خالؿ 

ٌٓئة  ِفعم ،طمب الرد ِالطرؼ أخر عم 2فقرة  12الظروؼ الهشار إلٍٓا فْ الهادة 
 التحكٓـ أف تثبت فْ طمب الرد.

ذا لـ ٓقبؿ طمب الرد الهقدـ وفقا لإلجراءات الواردة فْ الفقرة  .3 جاز لمطرؼ  ،2وا 
ٓوها هف تسمهً   30خالؿ  6الذي قدـ طمب الرد أف ٓطمب هف الهحكهة الهسهاة فْ الهادة 

ا فْ ذلؾ ٓكوف غٓر قابؿ ألي ، و أف ٓبت فْ طمب الرد ،إشعارا بقرار رفض طمب ردي قرٌر
ٓرثها ٓتـ الفصؿ فْ ٌذا الطمب ٓجوز لٍٓئة التحكٓـ بها فْ ذلؾ الهحكـ الهطموب ، و طعف
 . 2أف تصدر قرار التحكٓـ، و ءات التحكٓـأف تواصؿ إجرا ،ردي

                                                
حهد عبد الكٓرـ، التحكٓـ فْ الهعاهالت الهالٓة الداخمٓة والدولٓة، الطبعة األولْ، دار الىٍضة العربٓة، القاٌرة، أسالهة  -1

 .418، ص 2006
  .418ٓرـ، الهرجع السابؽ، ص حهد عبد الكأسالهة  -2
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 انًحكًح انًخرصح -ثاَيا

إذ ال ٓسهح بتدخؿ القاضْ الوطىْ فْ  ،ٓتهٓز قاىوف التحكٓـ الجزائري بمٓبرالٓة واسعة 
ؿ جٓد الهساعدة لمهحكهة التحكٓهٓة لتفادي  بغرض هدو  ال استثىائٓاإإجراءات التحكٓـ 
 1016ٌو الهبدأ الذي كرستً الهادة و  ْ حالة الضرورةفٍو ال ٓتدخؿ إال ف ،إجراءات التحكٓـ

اإلدآرة فْ هجاؿ إجراءات الرد عمْ غرار هعظـ تشٓرعات و  هف قاىوف اإلجراءات الهدىٓة
و  إلِ فٍْ تفرض أف ٓقدـ طمب الرد فْ بادئ األهر ،الدوؿ العربٓة الهحكهة التحكٓهٓة. ٌو

القاىوف الىهوذجْ لمتحكٓـ التجاري  هف 13هف الهادة  3الحؿ الذي كرستً أٓضا الفقرة 
ذا لـ ٓقبؿ طمب الرد الهقدـ وفقا إلجراءات الواردة فْ الفقرة و  الدولْ التْ تىص :" جاز  ،2ا 

ٓوها هف  30خالؿ  6لمطرؼ الذي قدـ طمب الرد أف ٓطمب هف الهحكهة الهسهاة فْ الهادة 
فْ ذلؾ ٓكوف غٓر قابؿ  وحكهٍا أف تبت فْ طمب الرد ،تسمهً إشعار بقرار رفض طمب ردي

ثها ٓتـ الفصؿ فْ ٌذا الطمب ٓجوز لٍٓئة التحكٓـ بها فْ ذلؾ الهحكـ ، و ألي طعف ٓر
 . 1أف ٓصدر حكـ التحكٓـ، و أف تواصؿ إجراءات التحكٓـ ،الهطموب ردي

ف الهحكهة الهختصة إف ،أعالي أسباب رد الهحكـ 1016بعد أف حددت الهادة 
اإلدآرة التْ و  هف قاىوف اإلجراءات الهدىٓة 1041هادة بالفصؿ فْ الطمب هحددة بىص ال

نظام التحكيم، تعيين المحكم أو  إلى يمكن لألطراف مباشرة أو بالرجوع"ىً: أتىص عمْ 
 ."ستبداليمإالمحكمين أو تحديد شروط تعيينيم وشروط عزليم أو 

ٓجوز  ،ـاستبدالٍأو  عزلٍـأو  فْ حالة صعوبة تعٓٓف الهحكهٓف، و فْ غٓاب التعٓٓف
 لمطرؼ الذي ٍٓهً التعجٓؿ القٓاـ بها ٓمْ: 

ذا كاف إ ،ختصاصٍا التحكٓـإرئٓس الهحكهة التْ ٓقع فْ دائرة  إلِ رفع األهر -1
 التحكٓـ ٓجري فْ الجزائر.

                                                
  .66حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص- 1
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ار ٓاختو  إذا كاف التحكٓـ ٓجري فْ الخارج ،رئٓس هحكهة الجزائر إلِ رفع األهر-2
 .1هعهوؿ بٍا فْ الجزائراألطراؼ تطبٓؽ قواعد  اإلجراءات ال

لـ ٓسع األطراؼ أو  فإذا لـ ٓتضهف ىظاـ التحكٓـ الهتفؽ عمًٓ إجراءات رد الهحكهٓف
ة إجراءات الرد  ٓتعٓف عمْ الطرؼ الذي ٍٓهً التعجٓؿ أف ٓقدـ طمبً: ،لتسٓو

رئٓس الهحكهة التْ ٓقع فْ دائرة  إلى إذا كان التحكيم يجري في الجزائر:-
أها فْ حالة عدـ تحدٓد هكاف  ،إف كاف ذلؾ هحددا فْ اتفاقٓة التحكٓـ ،اختصاصٍا  التحكٓـ
 فاف االختصاص ٓؤوؿ لمهحكهة التْ ٓقع فْ دائرتٍا هكاف إبراـ  العقد ،التحكٓـ فْ االتفاقٓة

إذا لم تحدد الجية القضائية " التْ تىص عمِ:  1042طبقا لمهادة  ،2هكاف التىفٓذأو 
، يؤول االختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا  المختصة في اتفاقية التحكيم 

 .مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ "

اختار األطراؼ تطبٓؽ و  إذا كاف التحكٓـ ٓجري فْ الخارج إذا كان في الخارج:-
 رئٓس هحكهة الجزائر. إلِ ف طمب الرد ٓقدـإقواعد اإلجراءات الهعهوؿ بٍا فْ الجزائر ف

 ،بعد أداء الرسـ القضائْ ،الهحكهة الهختصة إلِ دـ طمب الرد كتابةٓتعٓف أف ٓق
ذلؾ عهال بقاعدة البٓىة عمْ الهدعْ لكف الهشرع لـ ٓحدد هدة لتقدٓـ و  ٓبٓف فًٓ طالب الرد

 عزؿ الهحكـ هىذ تعٓٓىًأو  فٓهكف ألي طرؼ هف أطراؼ الىزاع أف ٓطمب رد ،طمب الرد
صدور الحكـ فال ٓجوز طمب أو  قفاؿ باب الهرافعةلحٓف إصدار حكـ التحكٓـ أها بعد إو 

 إىها ٓىصرؼ ،برديأو  ألىً إذا صدر حكـ التحكٓـ ال ٓكوف األهر حٓىئذ هتعمقا بالهحكـ 3الرد
فٓهكف لمخصـ الذي ٓحتج عمًٓ بالحكـ التهسؾ برفض طمب التىفٓذ  ،حكـ التحكٓـ ذاتً إلِ

                                                
  . 66حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص - 1
، 2010كثـ أهٓف، "تىفٓذ أحكاـ التحكٓـ الدولٓة طبقا لمقاىوف الجزائري الجدٓد"، هجمة التحكٓـ، العدد الخاهس، أالخولْ -2
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حد األعضاء الذي اشترؾ فْ ىظر أحٓة أف ٌٓئة التحكٓـ كاف هعٓبا لعدـ صال إلِ استىادا
صدار الحكـو  الىزاع ٓرة الهتعمقة أبالتالْ وقع إخالؿ فْ و  ا  حد ضهاىات التقاضْ الجٌو

 .1استقاللًو  بحٓدة الهحكـ

 ال ٓخرج أهر الرئٓس الهحكهة هف احتهالٓف: ،وبصدد فصمً فْ الطمب

ٓعتبر ها قد تـ هف  ٌىا، و ٓحكـ برد الهحكـ، و أف ٓقبؿ طمب الرد االحتمال األول:
إف كاف السٓر فْ إجراءات خصوهة التحكٓـ   ،بها فْ ذلؾ حكـ التحكٓـ ،إجراءات التحكٓـ

 التحكٓهٓة. ىاىتٍت الدعو و  لـ ٓتوقؼ

 ِىً غٓر قائـ عمأإذا تبٓف لمهحكهة  ،ٌو أف ٓرفض طمب الرد االحتمال الثاني:
ىا تستعٓد ٌٓئة التحكٓـ  كٓـ.تعطٓؿ إجراءات التحو  الههاطمة ىلـ ٓقصد هىً سو ، و أساس ٌو

 .2ثقتٍا بأعضائٍا
 وألهر رئٓس الهحكهة فْ االحتهالٓف أثار:

 

 في االحتمال األول: في حالة قبول طمب الرد.
، اعتبرت جهٓع اإلجراءات التْ تهت بحضوري كأىٍا لـ تكفو  أف حكـ برد الهحكـ

أف  ِظـ التشٓرعات عمحٓث تىص هع ،بالتالْ ٓتـ استبداؿ الهحكـ وفؽ طٓرقة تعٓٓىًو 
 الطرؼ الذي اقترح الهحكـ ٌو الذي ٓعٓف بدٓال.

 فْ حالة عدـ قبوؿ طمب الرد في االحتمال الثاني:

                                                
  .113البطآىة عاهر فتحْ، الهرجع السابؽ، ص  -1
  .428سالهة احهد عبد الكٓرـ، الهرجع السابؽ، ص -2
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 ٌذا بالطبع ٓؤدي، و اإلجراءات التْ تهت صحٓحة عتبرتاإذا لـ ٓحكـ برد الهحكـ 
 .1ههٓزات التحكٓـ التجاري الدولْ ىحدإالتْ تعتبر و  سرعة الفصؿ فْ الىزاع إلِ

"ىذا األمر غير قابل ألي بىصٍا أف:  1016خٓر بها اىتٍت إلًٓ الهادة ىذكر فْ األ
 طعن".

 ،برفضًأو  بقبوؿ طمب الرد ،فاألهر الذي ٓصدري رئٓس الهحكهة فْ كمتا الحالتٓف
 ٓكوف غٓر قابؿ ألي طعف.
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 الثاني المبحث

 لتحكيميا الحكم لصدور الالحقةاآلليا  

 إهكاىٓة عدـ أولٍها: ىقطتٓف عمِ أساسا التحكٓـ حكـ لصدور حقةالال الرقابة تتهثؿ
 البمد فْ قاىوىا الهختصة القضائٓة السمطة قبؿ هف بتىفٓذي األهر بعدأوال  جبرا الحكـ تىفٓذ
 .1القضاء أهاـ الحكـ فْ الطعف جواز ثاىٍٓها: فًٓ، الحكـ تىفٓذ الهراد

 األول انًطهة

 انجثشي فيزتانرُ يسًح انزي األيش في انطؼٍ

 إذا إال الجبري التىفٓذ تقبؿ ال التحكٓهٓة القرارات فإف خاصة، عدالة التحكٓـ باعتبار
 خاص، شخص ٌو الهحكـ أف ذلؾ التىفٓذ، هكاف لدولة القضائٓة السمطة لرقابة خضعت
 الدولة قضاء هف الصادر العهؿ هصاؼ إلِ ٓرؽ لف ٓصدري الذي الحكـ أو القرار فاف وعمًٓ
 الجٍة هف لمرقابة خضوعً بعد إال ذلؾ ٓتـ وال بتىفٓذي. ُٓؤهر أو عمًٓ ُٓصادؽ أف دوف

  جبرا. بتىفٓذي لألهر الالزهة القاىوىٓة الشروط توفر هف التحقؽو  ،2الهختصة القضائٓة

 عف صادرة ألىٍا التىفٓذ بقوة تتهتع القضائٓة السمطة عف الصادرة القرارات كاىت فإف 
 التحكٓهٓة القرارات هعظـ فإف تىفٓذٌا، تضهف التْ القٍر وسائؿ تهمؾ لمدولة تابعة سمطة
 أجٍزتٍا طٓرؽ عف لمدولة تابعة سمطة بأي ٓرتبطوف ال طبٓعٓٓف أشخاص عف تصدر

                                                
  .الهرجع السابؽالرقابة القضائٓة عمْ التحكٓـ التجاري الدولْ فْ التشٓرع الجزائري،  حسٓف فٓردة،-1
الطبٓعة القاىوىٓة لحكـ التحكٓـ و أثاري و طرؽ الطعف فًٓ، رسالة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر فْ شكري،  أشجاف فٓصؿ -2

 .140، ص  2008القاىوف ، كمٓة الدراسات العمٓا ، جاهعة الىجاح الوطىٓة ، ىابمس فمسطٓف ، 



 تحقيق استقالنية انمحكمآنيات   انفصم انثاوي:

 

52 
 

 الحكـ لتىفٓذ الشروط هف جهمة توفر ٓجب لذلؾ القرارات، لٍذي الجبري التىفٓذ قوة إلعطاء
 .1التحكٓهْ

يتم االعتراف بأحكام التحكيم الدولي في  » :عمِ ا.ـ.ا.ؽ هف 1051 الهادة تىص 
 عتراف غير مخالف لمنظام العام الدولي. اإل ات من تمسك بيا وجودىا، وكان ىذالجزائر إذا اثب

 وتعتبر قابمة لمتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت
التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج محكمة محل  أحكام التحكيم في دائرة إختصاصيا أو

  .«التقميم الوطني

ها ٓجب شرطاف ٌىاؾ أف الهادة ىص هف ٓتبٓف  التحكٓهْ بالحكـ لالعتراؼ توافٌر
  الدولْ. العاـ لمىظاـ هخالؼ غٓر الحكـ ذلؾ ٓكوف أفو  الحكـ وجود ثباتإ ٌها: تىفٓذيو 

 قابال التحكٓهْ الحكـ كاف وافرات ذاإ شرطٓف خص الجزائري الهشرع أف ٓبدوا 
 القاضْ األهر استئىاؼ حاالت عمِ ا.ـ.ا.ؽ 1056 الهادة ىصت كها تىفٓذي،و  بً لالعتراؼ
 .2التحكٓـ حكـ بطالف بحاالت الخاصة 1057 الهادة كذاو  تىفٓذي،و  بالحكـ باالعتراؼ

 وجىد حكى انرحكيى  إثثاخ– 0

قع هادٓا، الشرط ٌذا ٓعتبر   ٓتذرع الذي الشخص عاتؽ عمِ اإلثبات عبء ٓو
 ذلؾ ٓتـو  ،بً تتهسؾ التْ الجٍة طرؼ هف التحكٓهْ الحكـ وجود بإثبات ٓقضْ يأ ،بالحكـ
 ٌذي فْ ،صحتٍا شروط تستوفْ عىٍها ىسخ وأ التحكٓـ باتفاقٓة هرفقا الحكـ أصؿ بتقدٓـ
  العكس. إثبات الخصـ ِعم ٓقع الحالة

يثبت حكم التحكيم بتقديم األصل مرفقا  » : عمِ إ.ـ..إؽ هف 1052 الهادة تىص اذ 
  .«تستوفي شروط صحتيا ،باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنيما
                                                

دة الهاجستٓر، كمٓة الحقوؽ والعمـو حوت فٓروز، الرقابة القضائٓة عمِ حكـ التحكٓـ التجاري الدولْ، رسالة لىٓؿ شٍا - 1
رة،   .22، ص 2016السٓاسٓة، جاهعة اكمْ هحىد  أولحاج، البٓو

 . 22صىفسً، الهرجع - 2
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 خرٔ أو لسبب اإلجراءات ٌذي ٓباشر الذي ٓتهكف لـ إذا ىًأ أعالي الهادة هف ٓستفاد 
 تقدٓـ األقؿ عمِ عمًٓ ٓتعٓف ىًإف التحكٓـ، اتفاقٓة أصؿو  التحكٓهْ الحكـ أصؿ تقدٓـ هف
ْ ،قاىوىا عمٍٓا هصادؽو  لألصؿ هطابقة تكوف فأ أي صحتٍا شروط تستوفْ هىٍا اىسخ  ٌو
ورؾ تفاقٓةإ هف الرابعة الهادة هف األولِ الفقرة فْ الواردة الشروط ىفس  ىص باستقراءو  ،ىٓٓو
 أي ،تىفٓذٌا الهطموب لمدولة الرسهٓة بالمغة الوثائؽ تكوف أف تستمـز ىجدٌا الرابعة الهادة
  .1التىفٓذ دولة الجزائر كاىت إذا ربٓةالع المغة

  انذوني انؼاو نهُظاو يخانف غيش انرحكيًي انحكى ذُفيز أو االػرشاف يكىٌ أٌ -2

 فٍٓا ٓجوز هسالة فْ صادرا الحكـ ٓكوف أف هفادي ،هوضوعٓا الشرط ٌذا ٓعتبر
 عمِ الىص ورد ولقد ،بإقمٓهٍا الحكـ تىفٓذ الهطموب الدولة لقاىوف طبقا التحكٓـ لِإ المجوء
ورؾ تفاقٓةإ هف الثالثة الهادة هف األولِ الفقرة فْ الشرط ٌذا و 2ىٓٓو  حكـ ٓكوف فأ ٓعىْ ٌو

 لمقواىٓف طبقا التحكٓـ فٍٓا ٓجوز التْ الهسائؿ تمؾ هف هسالة فْ صدر قد الهحكهٓف
 بمد زائرالج كاىت إذا اىً الهقاـ ٌذا فْ ىذكرو  ،التىفٓذ هىٍا الهطموب الدولة فْ بٍا الهعهوؿ

 الجزائري الهشرع ٓستبعد حٓث ،إ.ـ.إ.ؽ 1006 الهادة بىص العهؿ ٓجب ىًإف ،الحكـ تىفٓذ
 الحظر هبدأ اقر كها ،أٌمٓتٍـو  األشخاص حالة أو العاـ بالىظاـ الهتعمقة الهسائؿ فْ التحكٓـ
ة األشخاص عمِ  وأ لمدولة قتصادٓةاإل عالقتٍها عدا فٓها التحكٓـ طمب هف العاهة الهعىٓو
 .3لمدولة العهوهٓة الصفقات إطار فْ

 ،بالتىفٓذ الصادر القرار فْ الطعف إجازة عدـ عمِ ىص قدو  الهصري الهشرع أها 
 الهحاكـ أهاـ الهتبعة اإلجراءات عف البعدو  اإلجراءات بسٍولةو  بالهروىة ٓتهٓز التحكٓـ فأل

                                                
 . 31صالسابؽ، حوت فٓروز، الهرجع - 1

2 -Voir : HOCINE Farida, l’influence de l’accueil de la  sentence  arbitrale par le juge Algérien sur 

l’efficacité de l’arbitrage commercial international, thèse de doctorat en droit,  université Mouloud 
Mammeri, Tizi-Ouzou, 2012,  p 150 et suite. 
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 إلِ إضافة فًٓ. الفاصؿ الحكـ تىفٓذ سرعةو  الىزاع إىٍاء سرعة فْ لهزآاي تحقٓقً جؿأ هف
 فاف التىفٓذٓة القوة الحكـ ٓهىح والذي   ،بالتىفٓذ الصادر األهر فْ لمطعفأهر  وجود عدـ
 فًٓ الطعف فْ الحؽ الخصـو هىح القاىوف فاف إجراءاتً فْ أو الحكـ فْ عٓوب ٌىاؾ كاىت
 الصادر القرار فبٓو  ،بالتىفٓذ باألهر الصادر القرار بٓف التهٓٓز أف بهاو  ،هعٓىة هدة خالؿ
خالالو  القاىوف أهاـ الهساواة بهبدأ إخالال ٓعد ،فًٓ الطعف إهكاىٓة حٓث هف برفضً  بهبدأ ا 

 بعدـ 2001 -01- 06 بتآرخ الهصٓرة العمٓا الدستوٓرة الهحكهة قضت فقد ،التقاضْ حؽ
 جواز عدـ عمِ ىصت التْو  الهصري التحكٓـ قاىوف هف 58 الهادة هف3 الفقرة دستوٓرة

 القاضْ هف الصادر القرار أصبح بذلؾو  التحكٓـ حكـ بتىفٓذ الصادر األهر هف لىظاـا
  .1فًٓ لمىظاـ قابال برفضً أـ بالتىفٓذ باألهر

 انثاَي انًطهة

 انرحكيًي انحكى في تانثطالٌ انطؼٍ

يمكن أن  » : ًىّ أ عمِ اإلدآرةو  الهدىٓة اإلجراءات قاىوف هف 1058 الهادة تىص
يم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطالن في الحاالت المنصوص عمييا في يكون حكم التحك

 .أعاله  1056المادة 
غير أن  ،ال يقبل األمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليو أعاله أي طعن

كمة عن الفصل الطعن بالبطالن حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخمي المح
 .«إذا لم يتم الفصل فيو ،في طمب التنفيذ

 الجزائر فْ الصادرة التحكٓهٓة األحكاـو  األجىبٓة التحكٓهٓة األحكاـ بٓف إذف فالتهٓٓز
 ىدرس سوؼ لذا 2بالبطالف لمطعف تخضع األخٓرة ٌذي أف ٌو الدولْ التحكٓـ هجاؿ فْ

جر و  األول( )الفرع بالبطالف الطعف إهكاىٓة حاالت  الثاني(. )الفرع فْ ًاءاتا 
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 األول انفشع

  انرحكيًي انحكى في تانثطالٌ انطؼٍ حاالخ

 ضد ٓهارس ال أىً ذلؾ الطعف، طرؽ هف عادي غٓر طٓرؽ ٌو بالبطالف الطعف
 بالىسبة الحاؿ ٌو كها بً االعتراؼ أو التحكٓهْ الحكـ بتىفٓذ ٓسهح أو ٓرفض الذي األهر

ىهاو  لالستئىاؼ،  .1الجزائر فْ صادر ٓكوف اف شٓرطة التحكٓهْ الحكـ دض هباشرة ٓهارس ا 

 .وأطسافهانرحكيى انًرؼهمح ثارفاق  انطؼٍ تانثطالٌ أسثاب -أوال

  : التالْ الىحو عمِ 1056 الهادة فْ الحصر سبٓؿ عمِ جاءت
و أاتفاقية باطمة  ىو بناء عمأتفاقية تحكيم إذا فصمت محكمة التحكيم بدون إ-1

أحد الخصَن عرض عمِ إو عدن َجَد اتفاق تحكٓن ٓفترض : ةانقضاء مدة االتفاقي
ٌَذي الحالة ال ، الىزاع عمِ ٌٓئة تحكٓن دَو أو ٓكَو بٓىً َبٓو خصهً اتفاق عمِ ذلك

عمن َجَد اتفاق بٓىً َبٓو  عدـ أحد الخصَن إلِ التحكٓن ٌََ عمِلجوء تقتصر عمِ 
ؿ أحد الخصَن ٓعتقد بَجَد هث ؿأخرُ تجع رَفػمِ ذلك إىها قد تتحقق فْ ظػػػػػػخصهً ع
 .2ٌذا االتفاق

 سوءاو  الىزاع قٓاـ قبؿو  التعاقد عىد سواء عمًٓ اتفاؽ وجود هف التحكٓـ فْ بد فال 
 تىشا قد التْ الهىازعات بعض أو كؿ بشاف هعٓف عقد فْ ورد أـ بذاتً هستقال تفاؽاإل كاف
 الىزاع ٌذا كاف ولو لىزاعا لقٓاـ الحقة بصورة االتفاؽ ٓتـ أف ٓجوز كـ ،الطرفٓف بٓف

 رادةإ تفقتإ إذا إال إلًٓ المجوء ٓجوز ال التحكٓـ الف ذلؾو  فًٓ، لمفصؿ القضاء عمِ هعروضا
جب ذلؾ فْ الىزاع طرفْ الو  هكتوبا التحكٓـ اتفاؽ ٓكوف أف ٓو  ٓستوجب ولـ .3باطال كاف ا 

                                                
سمٓـ بشٓر، الحكـ التحكٓهْ والرقابة القضائٓة، أطروحة لىٓؿ شٍادة الدكتوراي فْ العمـو القاىوىٓة، كمٓة الحقوؽ والعموـ  -1

 .400، ص2012السٓاسٓة، جاهعة الحاج لخضر، باتىة، هارس 
 .139 ، صالهرجع السابؽأشجاف فٓصؿ شكري،  -2
تآرخ الىشر: هاي ،  www.mohamah.com : ٓـ هتوفر عمِ الهوقع حسٓف هحهد عبد الرحهاف، بطالف حكـ التحك -3
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 إذا أو ،لطرفٓفا هف هوقعة عرفٓة تكوف أف ٓكفْ بؿ رسهٓة تكوف أف الكتابة فْ الهشرع
 الفاكس طٓرؽ عف أو برقٓات أو رسائؿ هف األطراؼ تبادلً ها التحكٓـ عمِ االتفاؽ تضهف

ا أو التمكس أو  سجؿ بهثابة تعد التْو  الهعموهات كشبكة الهكتوبة االتصاؿ وسائؿ هف غٌٓر
 الهادة فْ ىص حٓث الخصوص ٌذا فْ الجزائري الهشرع ٓغفؿ لـحٓث  .االتفاؽ
 سري اتفاقية التحكيم عمى النزاعات القائمة والمستقبمية.ت» :عم1040ِ

أو  ،طائمة البطالن، ان تبرم اتفاقية التحكيم كتابة وتحت ،يجب من حيث الشكل
 الىزاع ضَعهو تحدٓد ٓتن أو َٓجب ،«بأية وسيمة اتصال أخرى تجيز اإلثبات بالكتابة ...

 .الباط اوػك إال  دقٓقا دًاػتحدٓ التحكٓن إلِ ؿٓحا الذّ
 اوػبٓ ْػف زاعػالى هَضَع تحدٓد ٓتن الىزاع حدَث ؿقب التحكٓن عمِ االتفاق تن فإذا

 االتفاق تن َإذا التحكٓـ  ٌٓئة َإلِ عمًٓ الهدعِ إلِ الهدعْ ٓرسمً يالذ الدعَُ ،التحكٓن
 هباشرة فْ البدء  ؿقب االتفاق ذات اإلجراءات فْ الهَضَع تحدٓد ٓجب الىزاع دَثػح بعد

 .1 باطال كاف  إاّل َ بالتحكٓن فًٓ ؿالفص قابال الهَضَع ٌذا ٓكَو أو ٓجبَ اإلجراءات
  لمقانون: مخالفا الوحيد المحكم تعيين أو التحكيم محكمة تشكيل كان إذا – 2

إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو » : ًىّ أ عمِ تىص التْ 2 الفقرة   1056تنص المادة 
 .«تعيين المحكم الوحيد خالفا لمقانون

 بٓىٍن ٓنػالتحك ٌٓئة اختٓار عمِ االتفاق فْ الحق الخصَنالجزائري  عالهشر هىح
 عمِص ى،فٓها َالهساَاة الحرٓة هبدأ ختٓارإلا ٌذا َٓحكن َتارٓخً اختٓارٌا كٓفٓةَ

 ٓتفقا لن فإذا ، أكثر أَ َاحد هحكن هو الطرفٓو باتفاق ٓكَوالذي  التحكٓنٌٓئة  ؿتشكٓ
ذا تعددو  ،ثالثة العددكاف    الهحكهوف وجب أف ٓكوف عددٌـ وترا . ا 

 ٓتن لن َإذا هحكها،الشرَط الَاجب تَافرٌا فٓهو ٓعٓو كها حدد الهشرع الهصري  
 ،هحكهً اختٓار عو األطراف أحد هتىاعإ ىتٓجة التحكٓن ٌٓئة اختٓاركٓفٓة  عمِ االتفاق
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 ةػلهختصا الهحكهة ؿقب هو الٍٓئة ٌذي ؿتشكٓ طمب فْ الحق هىحٍن الهشرعٓوكال  فإو
 :1وفؽ الضوابط أتٓة

 رافػاألط ٓتفق َلن االتفاؽ حسب َاحد هحكن هو هشكمة التحكٓن ٌٓئة كاىت  إذا-أ
 .2القٓان الهحكهة تتَلِ اختٓاري َآلٓة شخصً ِػعم
 ،هحكهً اختٓار حق طرف ؿفمك هحكهٓو ثالثة هو هشكمة الٍٓئةكاىت  إذا-ب

و" الهحكـ الهرجح "ث الثال الهحكن اختٓار عمِ ٓتفقاو وأ الهختار اوػَالهحكه  لن فإذا ٌو
 الهرجح الهحكن تعٓٓو عمِ الهعٓىاولـ ٓتفؽ الهحكهاف  أو   األطراؼ هحكهًد ػأح ٓعٓو
 .3التعٓٓو ٓطمب أو أخر لمطرؼفإو 
فْ  التحكٓـ حكـ فصؿ إذا ٌذاو  عمٍٓا الهتفقاإلجراءات  األطراف أحد خالف إذا-ت

 أجزاء فصؿ هكفأ إذا ذلؾ هعو  ،االتفاؽ ٌذا حدود زجاو  أو التحكٓـ اتفاؽ ٓشهمٍا ال هسائؿ
 ٓقع فال لً الخاصة غٓر الخاصة أجزائً عف لمتحكٓـ الخاضعة بالهسائؿ الخاصة الحكـ

 .4وحدٌا األخٓرة األجزاء عمِ البطالف
 

جراءات صدوره -ثانيا   .أسباب البطالن المتعمقة بحكم التحكيم وا 

 .اذا لم يراعي مبدا الوجاىية-0

ود بً أف ٓحاط تقدٓـ أوجً الدفاع أو الهستىدات بقدر هف العالىٓة بٓف األطراؼ الهقص
ذا إذا تعذر عمِ  ،5لكْ تسهح بإهكاىٓة الهىافسة الفعالة بٓىٍـ حد أطراؼ التحكٓـ تقدٓـ دفاعً أٌو
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بسبب عدـ تبمٓغً تبمٓغا صحٓحا بتعٓٓف هحكـ أو بإجراءات التحكٓـ أو ألي سبب أخر خارج 
عمِ وجوب كؿ طرؼ تقدٓـ دفاعً  1022حٓث ىص الهشرع الجزائري فْ الهادة  ،1عف إرادتً

يجب أن »:عمِ اىً  1027 كها ىص أٓضا فْ الهادة وهستىداتً قبؿ اىقضاء اجؿ التحكٓـ
 .«تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا الدعاءات األطراف وأوجو دفاعيم

فٍٓا هثؿ عدـ  ٓتدخؿ الخصـ فاإلخالؿ بحؽ الدفاع ٓشهؿ كؿ صور اإلخالؿ التْ ال
إعالىً بأي أهر هف أهور كاستدعاء شاٌد أو تعٓٓف خبٓر أو عدـ إعالهً بتآرخ الجمسة أو 

ىً ٓشترط لحدوث اإلخالؿ بحؽ الدفاع إال أعدـ إعالىً بأي إجراء هف إجراءات الخصوهة عمِ 
 ،بب فْ ذلؾوال ٓىسب لمطاعف الهحكـو عمًٓ س ٓتـ إعالف الخصـ بشكؿ صحٓح اإلجراءات

الدفاع الذي ٌو هف الحقوؽ األساسٓة وكذلؾ حؽ عمـ الخصوهة  خر أف ٓتعذر حؽآوبهعىِ 
 ،2عتبار ٌٓئة التحكٓـ طرؼ هحآد فْ عهمٓة التحكٓـ إب ،بٍذا الدفاع كْ ٓتسىِ لً الرد عمًٓ

ذا ها جاء بصٓرح الىص فْ الهادة   إذا لم يراع مبدأ الوجاىية".:" 4فْ الفقرة  1056ٌو

 انُصاع. ًوضوع ػهى اإلسادج لاُوٌ رطثيق اسرثؼاد -2

 التحكٓـ ٌٓئة وتطبؽ الهحكـ. عمٍٓا ٓسٓر هعٓىة إجراءات عمِ االتفاؽ لمخصـو ٓجوز
ذاو  األطراؼ عمٍٓا ٓتفؽ التْ القواعد الىزاع هوضوع عمِ  دولة قاىوف تطبٓؽ عمِ اتفقوا ا 
 عمِ ٓتفؽ لـ ها القواىٓف بتىازؿ ةالخاص القواعد دوف فًٓ الهوضوعٓة القواعد اتبعت هعٓىة
  .ذلؾ غٓر

ذا  الىزاع هوضوع عمِ التطبٓؽ الواجبة القاىوىٓة القواعد عمِ الطرفاف ٓتفؽ لـ وا 
  .بالىزاع اتصاال األكثر ىًأ ترى الذي القاىوف فْ الهوضوعٓة القواعد التحكٓـ ٌٓئة طبقت
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 ٓعٓف كاف الذيو  طبٓقًت عمِ الهحتكهاف اتفؽ الذي القاىوف استبعاد حالة فْ أها
 فإذا ،الهتىازعٓف الطرفٓف اختٓار عمًٓ وقع الذي القاىوف عتباريإب بأحكاهً االلتزاـ عمٍٓـ
 استبعادي بسبب بالبطالف عمًٓ الطعف جاز القاعدة ٌذي هراعاة دوف التحكٓـ حكـ صدر
  .1التحكٓـ ىزاع عمِ التطبٓؽ الواجب القاىوف

 فإذا األطراؼ عمًٓ اتفؽ الذي لمقاىوف التحكٓـ ٓئةٌ احتراـ ضرورة ،ذلؾ هف والٍدؼ
 حدود تجاوزت قد تكوف التحكٓـ ٌٓئة فاف الخصوـ عمًٓ اتفؽ الذي القاىوف تطبٓؽ استبعد
 الحكـ بطالف ٓستتبع هها عمًٓ تفؽإ الذي غٓر آخر قاىوف عمِ حكهٍا عتهادإب هٍهتٍا

 : هىٍا هتعددة صور الخصـو قبؿ هف الهختار القاىوف ستبعادإلو 

 قاىوف تطبٓؽ إلِ ٓؤدي هها الىزاع لوقائع القاىوىْ التكٓٓؼ فْ التحكٓـ ٌٓئة أخط-أ
 .2الىزاع وقائع مِع تطبٓقً ٓجب كاف ها

 دوف الهعاهالت ىوع فْ التجآرة األعراؼو  العقد لشروط التحكٓـ ٌٓئة إعهاؿ-ب
 التطبٓؽ. الواجب لمقاىوف صٓرح ستبعادا

 ىضر وجٍة هف األفضؿ ٌو أخر قاىوف أف أساس ِعم رالهختا القاىوف استبعاد -ج
  الهحكـ

 هسخً. بعد الوقائع بهسخ الهحكـ قٓاـ-د

 .3 الخصـو هف الهقدهة الهستىدات هسخ -ه

 .ا فصهد يحكًح انرحكيى تًا يخانف انًهًح انًسرُذج انيهاإر-3

 ٍاشهم لن ؿهسائ فْ التحكٓن حكن ؿفص حالة األَلِ:  حالتٓو ؿٓشه السبب ٌذا إو
 عالهشر ىص حٓث ،الىزاع هَضَع عو خرَجًا الحالة ٌذي َتعد التحكٓن اقػتفإ
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 فْ ؿالفص التحكٓن ٌٓئة َعمِ دقٓقًا تحدٓدًا الهَضَع ٌذا تحدٓد َجَب عمِ، الهصرّ
 الىزاع بهَضَع ترتبط التْ الطمبات جهٓع فْ ؿتفص أو َلٍا غٓري دَو ،َعػالهَض ٌذا
 .التحكٓـاق ػاتف ْػف ددػالهح

 ،انػالع اقػالىط ددػٓح اقػاالتف ذاػٌَ التحكٓن اتفاق حدَد تجاَز ٌْ الثاىٓة الحالةَ 
 إال َ ،فًٓ َرد بها االلتزان عمٍٓا الَاجب هو حٓث‘  َسمطتٍا التحكٓن ٌٓئة صاالختصا

 ،1سبب إلبطاؿ الحكـ الصادر عىٍا ٓعد التجاَز ٌَذا اختصاصٍا لحدَد هتجاَزة دتػع
إذا » : عمِ تىص لمتْ 1056 الهادة هف 3 الفقرة فْ جاء ها ارإط فْ الحاالت ٌذي وتدخؿ

  .«فصمت محكمة التحكيم بما يخالف الميمة المستندة إلييا

 : وجذ ذُالض في األسثاب ها أو  إرا ا نى ذسثة يحكًح انرحكيى حكًإر-4

 الهادة ىص حسبو  الدولْ، التحكٓـ أحكاـ إللغاء الوحٓد السبٓؿ البطالف دعوى تعد
 ضهف وذلؾ ،لإلبطاؿ القابمة وحدٌا الجزائر فْ الصادرة األحكاـ تعتبر إ.ـ.إؽ. هف 1058
 هف ٌىاؾ أف إال القاىوف ىفس هف 1056 الهادة ىص فْ الواردة الستة الحاالتو  الشروط
 عمِ لٓست ألىٍا ،الحاالت ٌذي خارج التحكٓـ حكـ ببطالف الطعف بإهكاىٓة القوؿ إلِ ذٌب
ال " : عبارة فٍٓا ورد التْ 1058 الهادة ىص هضهوف عمِ ذلؾ فْ هستىدٓف ،الحصر سبٓؿ

 ،يمكن" مما يدل عمى إمكانية االستناد عمى األسباب الستة لإلبطال كما يمكن االستناد إلى غيرىا
 الحاالت أف عمِ لداللة إ.ـ.إؽ. 1056 الهادة ىص فْ " ٓجوز ال " في حين وظفت عبارة

  .2الحصر سبٓؿ عمِ دةر و  بالتىفٓذو  عتراؼإلبا القاضْ األهر الستئىاؼ الستة

                                                
 .152أشجاف فٓصؿ شكري داود، الهرجع السابؽ، ص- 1
أحكاـ التحكٓـ التجاري الدولْ وحدود اختصاص القاضْ الوطىْ لمىظر فْ الطعوف  لٓمة بف هدخف، هبررات الطعف فْ -2

، جاهعة قاصدي  www.univ-ouargla.dz:بٓف فرض الرقابة أو احتراـ إرادة األطراؼ، هتوفر فْ األرشٓؼ اإللكتروىْ
 ،  .444، ص28/04/2018هرباح، ورقمة، تـ االطالع عمًٓ ٓـو
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 بقوة الطعف إلِ ٓؤدي الجزائر فْ الصادر الدولْ التحكٓـ حكـ ببطالف والطعف
 1اإلبطاؿ طمب فْ البت لحٓف التىفٓذ صٓغة إعطائً دوف الحٓمولة أو التىفٓذ أهر فْ القاىوف

 : انذوني انؼاو نهُظاو يخانف انرحكيى حكى ارا كاٌ -5

 ٓهس قد تحكٓـ حكـ هحتوى بٓف اصطداـ ٓحدث عىدها العاـ الىظاـ ةفكر  تبرز
 أو كمٓا التحكٓـ حكـ تىفٓذ ٓهىع عائقا. تكوف قد والتْ الهجتهع كٓاف عمٍٓا ٓقـو التْ األسس
 سرعة فْ الهعىٓة األطراؼ تبتغٍٓا التْ الغآة إلِ الوصوؿ عرقمة إلِ ٓؤدي قد أو جزئٓا

 . الىزاع فْ فصؿال

 هف شْء فْ ٓقاؿ أف وٓهكف ،التحدٓد عمِ بطبٓعتٍا ستعصْت فكرة عاـال الىظاـ
 كٓاف عمٍٓا ٓقـو التْ األساسٓة الهصالح "هجهوع ٌو العاـ الىظاـ أف والتقٓرب التعهٓـ

 التْ تمؾ ٌْ العاـ الىظاـ فقواعد، قتصادٓة"إ أو جتهاعٓةإ أو سٓاسٓة كاىت سواء الهجتهع،
 .2عاهة هصمحة تحقٓؽ بٍا ٓقصد

 الطعف فْ عمًٓ ٓستىد التْو  إ.ـ.إؽ. 1056 الهادة ىص فْ الواردة األسباب خرآو 
 لمىظاـ الحكـ هخالفة فْ ٓتهثؿ التىفٓذو  باالعتراؼ الهتعمقة األواهر أو التحكٓـ أحكاـ ضد
 .6 الفقرة فْ الدولْ العاـ

 ٓاالعم الهصمحة هف ىابعو  الدوؿ كؿ بٓف هشترؾ عاـ ىظاـ ٌو الدولْ العاـ فالىظاـ
 ٌو كها الهحددو  الواضحو  الكافْ بالشكؿ هوجودة غٓر الفكرة ٌذي أف الواقعو  ،الدولٓة الجهوع
تختمؼ هف هكاف  ،فكرة هرىة عاهة بصفة العاـ والىظاـ الداخمْ. العاـ الىظاـ فْ الشأف

 ْ لهكاف وفْ ذات الهكاف تختمؼ هف زهاف لزهاف ولكىٍا فكرة طاردة لكؿ ها ٓخالفٍا ٌو
 الىٍآة هف الهقوهات االجتهاعٓة واالقتصادٓة والسٓاسٓة فْ الدولة.تعتبر فْ 

                                                
 .127ع السابؽ، ص عبد الحهٓد األحدب، الهرج- 1
ههدوح عبد الحهٓد عبد الهطمب، حكـ التحكٓـ وتأثٓر الىظاـ العاـ عمِ تىفٓذي، هتوفر عمِ الهوقع:  -2

www.mohamah.net ،  : 06/05/2018 ،تـ االطالع عمًٓ ٓـو   2016،/27/08تآرخ الىشر . 
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 الدولْ العاـ لمىظاـ هخالؼال التحكٓـ حكـ بتىفٓذ أو باالعتراؼ األهر صدور كاف واف
 بحكـ لالعتراؼ إ.ـ.إؽ. 1051 الهادة ىص فْ ٓشترط الهشرع فأل ،اهستبعد الجزائر فْ

 .1العاـ لمىظاـ هخالؼ غٓر التحكٓـ لحكـ لجبريا التىفٓذ أو عتراؼاإل ٓكوف أف التحكٓـ

 انثاَي انفشع

 تانثطالٌ انطؼٍ إجشاءاخ

يرفع » : أف اإلدآرةو  الهدىٓة اإلجراءات قاىوف هف 1059 الهادة ىص فْ جاء 
أعاله، أمام المجمس  1058الطعن بالبطالن في حكم التحكيم المنصوص عميو في المادة 

في دائرة اختصاصو . ويقبل الطعن ابتدءا من تاريخ النطق  القضائي الذي صدر حكم التحكيم
 بحكم التحكيم.

شير واحد من تاريخ التبميغ الرسمي لألمر القاضي  أجل  ال يقبل ىذا الطعن بعد
 . «بالتنفيذ

 التحكٓهْ الحكـ ضد بالبطالف الطعف فْ بالىظر االختصاص فإف لذلؾ؛ طبقا
 القضائْ الهجمس اختصاص هف ٓكوف الدولْ جاريالت التحكٓـ هٓداف فْ بالجزائر الصادر
 بهوجب صدر التحكٓهْ الحكـ كاف إذا ٍٓـ وال الحكـ ٌذا اختصاصً دائرة فْ صدر الذي
 أو الطرفاف اختاري أجىبْ إجرائْ لقاىوف طبقا أو الجزائري اإلدآرةو  الهدىٓة اإلجراءات قاىوف

 .2الهحكـ قبؿ هف احتٓاطا اختٓاري تـ

 الهواد فْ الهحكـ حكـ بطالف دعوى رفع طٓرقة الجزائري لهشرعا ٓحدد لـ كها
 الباب األوؿ الكتاب فْ الدعوى رفع أحكاـ إلِ الرجوع ٓجب بالتالْو  ،لمتحكٓـ الهىظهة
 هشتهمة بعٓرضة الهحكـ ـكح بطالف دعوى ترفع األساس ٌذا وعمِ بالدعوى الهتعمؽ األوؿ
 بعدٌا، هاو  اإلدآرةو  الهدىٓة اإلجراءات اىوفق هف 15 الهادة تضهىتٍا التْ البٓاىات عمِ

                                                
 .443لٓمة بف هدخف، الهرجع السابؽ، ص -1
 .143، صحدادف طاٌر، الهرجع السابؽ-2
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 الحكـ هع العٓرضة إرفاؽ ٓجب حٓث ،الهحاكـ أهاـ الدعوى بٍا ترفع التْ بالطٓرقةو 
 إ.ـ.إ.ؽ  1056الهادة فْ عمٍٓا الهىصوص الطعف أسبابو  أوجً بٓاف هع فًٓ الهطعوف
 الهعهوؿ القواعد كؿ طالفالب دعوى فْ الهعتادة لإلجراءات وفقا الحضور ٓتـو  الذكر السالفة

 اإلدآرة.و  الهدىٓة اإلجراءات قاىوف فْ بها بٍا

الحظ  ٌو القضائْ الهجمس أهاـ هرة ألوؿ الهحكـ حكـ بطالف دعوى رفع أف ٓو
 هىح أف إال درجتٓف، هستوى عمِ ٓتـ التقاضْ فأب تقضْ التْو  ،العاهة القاعدة عف خروجا
 الهحكـ حكـ فْ عادي غٓر طعف ٓعتبر فالبطال دعوى فْ الىظر فْ القضائْ الهجمس

 الهادة لىص طبقا بً الهقضْ الشْء لقوة حائز ىٍائْ حكـ ٌو الهحكـ ٌذا أف اعتبار عمِ
 .1اإلدآرةو  الهدىٓة اإلجراءات قاىوف هف 1031

 فْ طعو أّ رفعبهجرد  ًأّى عمِ ن.إ.ق إ 1060 الهادة فْ الجزائرّ الهشرع ىص
 ٓكتف َلن ًػػػػػدعوى بوقف رفع إلِ ٓحتاج َال التىفٓذ َقف فَرا عىً سٓىتج الدَلْ التحكٓن حكن
 عاهة جاءت أىٍا الهادة ٌذي عمِ َٓالحظلمتىفٓذ.  هَقفة ههارستٍا ؿآجا هو ؿجع ؿب بذلك

 عىد هباشرة غٓر أَ هباشرة كاىت سواءكٓـ التح أحكان عمِ الَاردة الطعَو لجهٓع بالىسبة
 هٓعاد اىقضاء إها ٓىتظر أو التىفٓذ طمب تقدٓن فْ غبٓر هو ؿك عمِ ٓجب َلٍذا .التىفٓذ
 .2رفعً حالة فْ فًٓ ؿالفص غآة إلِ االىتظار َإها رفعً عدن حالة فْ الطعو

فٍـ   الطرؼ أوال ٓبمغ فأ عمًٓ ٓجب التحكٓهْ الحكـ ببطالف طعف الذي فأ ٌذا هف ٓو
 هىاقشة هف ٓتهكف حتِ لؾذو  اإلدآرةو  الهدىٓة اإلجراءات قاىوف ألحكاـ وفقا ضدي الهطعوف

  .3الطعف رفض إلِ ٓؤدي الهبدأ بٍذا إخالؿ كؿو  ،فوعًد  تقدٓـو  ،الطعف أوجً

                                                
العرباوي ىبٓؿ صالح، الطعف بالبطالف فْ أحكاـ التحكٓـ فْ القاىوف الجزائري، هتوفر عمِ الهوقع :  -1

www.droitetentreprise.com  ،: 06/05/2018، تـ االطالع عمًٓ ٓـو 20/02/2018تآرخ الىشر . 
 .375بشٓر سمٓـ، الهرجع السابؽ، ص  - 2
 .184صحوت فٓروز، الهرجع السابؽ،  - 3
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 كالو  ،ٓرفض وأ الطعف ٓقبؿ أف إها حالتٓف أهاـ ىكوف ،الهجمس قرار صدور بعد 
 ٌْ: آثار تحدثاف الحالتٓف

 حكـ ءإلغا إلِ ٓؤدي فاىً الطعف، قبوؿ حالة فْ : بالبطالن الطعن قبول حالة 
 بؿ جدٓد، هف القضٓة فْ الفصؿ وأ الهوضوع صمب فْ الىظر دوف فًٓ الطعوف التحكٓهْ
  . فحسب القرار إلغاء عمِ الرقابة جٍة تقتصر

عادةو  التحكٓهْ الحكـ إبطاؿ ذلؾ مِع ٓترتب  إجراء قبؿ عمًٓ كاىت ها إلِ الحالة ا 
 تشكٓؿ جدٓد هف لٍـ حقؽ ذإ ،األطراؼ إرادة الجزائري الهشرع احتـر ذلؾ فْو  ،التحكٓـ
 القاضْ إلِ المجوءو  التحكٓـ عف الىظر صرؼ وأ ،الهىازعة فْ لمفصؿ جدٓدة تحكٓـ هحكهة
 الوطىْ.

 الطعف بالبطالف آثار عمِ رفض ٓترتب رفض الطعن بالبطالن: حالة -
ف طمب التىفٓذ بعد عهعاكسة لقبوؿ الطعف بالبطالف بحٓث فْ حالة كوف الهحكهة قد تخمت 

ف قرار الهجمس برفض الطعف بالبطالف ٓؤدي إلِ إضفاء الصٓغة إبالبطالف ف الطعف
 . 1التىفٓذٓة لمقرار التحكٓهْ

                                                
 . 145حدادف طاٌر، الهرجع السابؽ، ص  -1
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ىها التحكٓـ لـ ٓعد  وهكهؿ لدور القضاء،  يٓقـو بدور هواز  ىظاها هىافسا لمقضاء وا 
العالقات التجآرة  مة ىاجحة وطٓرؽ بدٓؿ عف القضاء لحؿ الىزاعات التْ تىشأ عفٓفٍو وس

ٌذا ىتٓجة لها ٓحهمً هف هزآا واهتٓازات ٓحققٍا هف تبسٓط فْ إجراءات الفصؿ فْ الىزاعات 
والتحرر هف الشكمٓات بغٓة الفصؿ فْ الىزاع بأقصِ سرعة ههكىة وفْ سٓرة تاهة، فٍذي 

ٌذا ىطاؽ واسع وتستجٓب لرغبة األطراؼ الهتعاقدة عمِ هثؿ دعـ التجارة عمِ تالهزآا 
 األسموب لحؿ ىزاعاتٍـ.

الكفٓمة لضهاف تىفٓذ ها ٓصؿ  ألٓاتبوضع  إالف فعالٓة ىظاـ التحكٓـ لف تكوف أال إ
ذلؾ فْ الدولة الهراد تىفٓذي و  لًٓ الهحكهوف هف قرارات كحؿ الىزاعات الهعروضة عمٍٓـإ

 فٍٓا. 

 الهترتبة ٓهٓةالتحك القرارات تىفٓذ ٓكفؿ ها الىصوص هف كرست الجزائر فإف وبالفعؿ
 خالؿ هف وكذا واإلدآرة، الهدىٓة اإلجراءات قاىوف فْ وذلؾ الدولٓة، التجارة هىازعات عف

ورؾ اتفاقٓة أٌهٍا وهف عمٍٓا، صادقت التْ االتفاقٓات  .1958 ىٓٓو

إذ ٓعتبر الهحكـ الحجر األساسْ فًٓ لها ٓمعبً هف دور فْ تسٓٓر العهمٓة التحكٓهٓة، 
ا إذ تعتبر طبٓعة هٍه تً ذي طبٓعة هختمطة فْ أولٍا اتفاؽ وفْ وسطٍا إجراء وفْ آخٌر

وحتِ ٓعتمْ الهحكـ هىصة التحكٓـ ٓجب أف تتوفر فًٓ جهمة هف الشروط، إذ  ،حكـ تحكٓهْ
ال تعرض حكـ التحكٓـ  أف ٌىاؾ شروط اتفاقٓة وشروط قاىوىٓة ال ٓجب االستغىاء عىٍا وا 

أحد تعاكس إذا  فْ اختٓار الشخص الهحكـ، لإلبطاؿ، إذ تمعب إرادة األطراؼ دور ٌاـ
 األطراؼ فْ تعٓٓف هحكهً ثـ تعٓٓف ذلؾ عف طٓرؽ القضاء.

وبالتالْ أثىاء إدارة الهحكـ ٌذي العهمٓة التحكٓهٓة ٓتهتع بحهآة هف السمطات، إذ أف 
ذا كمً  ىاؾ سمطات تخولٍا لً القاىوف، ٌو ٌىاؾ سمطات هخولة لً بهوجب اتفاؽ التحكٓـ ٌو

ٓقـو الهحكـ بإصدار حكـ تحكٓهْ عادؿ وهقبوؿ وحتِ ال ٓتعسؼ فْ استعهاؿ ٌذي حتِ 
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وأف ٓتحٓز لطرؼ هف أطراؼ الىزاع، وبالتالْ تمعب إرادة األطراؼ دور ٌاـ فْ  السمطات
 ختٓار الهحكـ وفْ تسٓٓري لمعهمٓة.إ

و بصدد قٓاهً بالهٍهة التحكٓهٓة الأالهحكـ  ِلذا فٓتوجب عم هوكمة ف ٓكوف هستقال ٌو
ىزاٌة فال ٓهٓؿ أو ٓتحٓز أو ٓتعاطؼ هع أي هف و  الًٓ، وعمًٓ ٓجب أف ٓقـو بٍا بكؿ تجرد

 ٓهاف بعدالة قضائٓة.الهحكهٓف أو ضدي، فإف حٓاد الهحكـ واستقاللً وىزاٌتً ٌْ هحط اإل

ىظهة ألذا فقد كرست هختمؼ االىظهة القاىوىٓة الوطىٓة ،االتفاقٓات الدولٓة وكذلؾ 
ف ٓكوف الهحكـ هستقال وحٓادي، وبالىسبة لمقواىٓف الوطىٓة، فإّف أىً ٓتعٓف أبدأ التحكٓـ اله

ّىها ٌْ شتراط اإلإ ستقاللٓة والحٓدة غٓر هىصوص عمًٓ بصفة خاصة فْ التحكٓـ الدولْ، وا 
 قاعدة فْ القاىوف الداخمْ ٓتـ توسٓع هجالٍا إلِ التحكٓـ الدولْ. 
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 .2014السٓد أبو عٓطة، التحكٓـ الدولْ، دار الفكر الجاهعْ اإلسكىدٓرة،  .6

، 03، العدد 20 عبد اهلل السوفاىْ، الرقابة القضائٓة عمْ ٌٓئة التحكٓـ، الهجمد .7
2014. 

 .1995الداخمْ، هكتبة هربولْ،  القاٌرة،  و  عبد الهىعـ دسوقْ، التحكٓـ الدولْ .8
عبد الٍادي عباس، جٍاد ٌواهش، التحكٓـ فْ التجارة الدولٓة، دار األىوار  .9

 .1982لمطباعة، دهشؽ، 
فوزي هحهد ساهْ، شرح القاىوف التجاري الدولْ، دار الثقافة لمىشر والتوٓزع،  .01

 .1997عهاف، 
كهاؿ إبرآٌهْ، الوجٓز فْ اإلجراءات الهدىٓة، الطبعة الرابعة، الجزء الثاىْ، دٓواف  .00

 .2007الهطبوعات الجاهعٓة، الجزائر، 
التحكٓـ والصمح وتطبٓقاتٍا فْ الهجاؿ الجىائْ، جاهعة ىآؼ  هحهد السٓد عرفة، .07

 .2006العربٓة لمعمـو األهىٓة، الٓراض، 
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فْ الهواد الهدىٓة والتجآرة وجوازي فْ الهىازعات هحهود السٓد التحٓوي، التحكٓـ  .03
 .1999 اإلدآرة، دار الجاهعة الجدٓدة لمىشر، اإلسكىدٓرة،

هحهود هختار أحهد بٓرري، التحكٓـ التجاري الدولْ، الطبعة الثالثة، دار الىٍضة  .04
 .2004العربٓة، القاٌرة، 

الثالثة، دار الىٍضة  هحهود هختار أحهد بٓرري، التحكٓـ التجاري الدولْ، الطبعة .05
 .2004العربٓة، القاٌرة 

ؿ عمـ الدٓف،  هىصة التحكٓـ التجاري الدولْ،  الىسر الذٌبْ  هحْ الدٓف اسهاعٓ .06
 .2000لمطباعة،  دار السالـ، الجزء الثالث،  

هىشاة الهعارؼ،   هىٓر عبد الهجٓد، األسس العاهة لمتحكٓـ الدولْ والداخمْ، .07
 .2000، اإلسكىدٓرة

ي، دور الهحكـ فْ خصوهة التحكٓـ الدولْ الخاص، دار حهد الصاىور هٍىد ا .08
  2005الثقافة لمىشر والتوٓزع، عهاف، 

ٌدى عبد الرحهاف، دور الهحكـ فْ خصوهة التحكٓـ وحدود سمطتً، دار الىٍضة  .09
  .1997العربٓة، القاٌرة، 

اإلسكىدٓرة، ،  ، هىشأة الهعارؼالهجمد األوؿٌشاـ خالد، تكوٓف الهحكهة التحكٓهٓة،  .71
2008.  

 .2005المجوء إلِ التحكٓـ التجاري الدولْ، دار الكتب، اإلسكىدٓرة،   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، .70
 

 والمذكراتالرسائل -7
 الدكتوراه-أ

سمٓـ بشٓر، الحكـ التحكٓهْ والرقابة القضائٓة، أطروحة لىٓؿ شٍادة الدكتوراي فْ  .1
ة، كمٓة الحقوؽ والعمـو السٓاسٓة، جاهعة الحاج لخضر، باتىة، هارس العمـو القاىوىٓ

2012. 
هٓرـ بف عبد الكٓرـ، دور الهحكـ فْ العهمٓة التحكٓهٓة، رسالة لىٓؿ درجة الدكتوراي،  .2

 .2017كمٓة الحقوؽ، جاهعة عىابة، الجزائر، 
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اري هىٓر ٓوسؼ حاهد الهىاصٓر، سمطة الحكـ فْ اثبات فْ خصوهة التحكٓـ التج .3
 . 2014الدولْ،  رسالة لىٓؿ شٍادة الدكتوراي، كمٓة الحقوؽ، جاهعة هؤتة، القاٌرة، 

 
 الماجستير-ب

أحهد هحهود الصائغ، الهسؤولٓة الهدىٓة لمهحكـ، رسالة لىٓؿ درجة الهاجستٓر فْ  .0
 .2012القاىوف الخاص، جاهعة الشرؽ األوسط، 

طرؽ الطعف فًٓ،  و  أثاريو  ـأشجاف فٓصؿ شكري، الطبٓعة القاىوىٓة لحكـ التحكٓ .7
رسالة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر فْ القاىوف، كمٓة الدراسات العمٓا، جاهعة الىجاح 

 .2008 الوطىٓة،  ىابمس،  فمسطٓف،
تركْ عبد اهلل آؿ حاهد، بطالف حكـ التحكٓـ، رسالة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر، كمٓة  .3

 .2010ة، الٓراض، الدراسات العمٓا، جاهعة ىآؼ العربٓة لمعمـو االهىٓ
 لىٓؿ شٍادة تغٓرد شعباف أبو شربْ، أثار القاىوىٓة لطمب رد الهحكـ، رسالة .4

 .2014هاجستٓر فْ الحقوؽ، كمٓة الحقوؽ، جاهعة الشرؽ األوسط، فمسطٓف، 
حدادف طاٌر، دور القاضْ الوطىْ فْ هجاؿ التحكٓـ التجاري الدولْ، هذكرة  .5

 .2012هعهري، تٓزي وزو،  لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر، جاهعة هولود
حسٓف فٓردة، التىفٓذ الجبري ألحكاـ التحكٓـ الدولْ الصادر فْ الهجاؿ  .6

االستثهاري بالجزائر، هذكرة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر فْ قاىوف التىهٓة الوطىٓة، 
  .2000كمٓة الحقوؽ، جاهعة هولود هعهري، تٓزي وزو، 

ة حسٓىْ ٓهٓىٓة، تراضْ األطراؼ عمِ التحكٓـ أها .7 ـ الهركز الدولْ لتسٓو
هىازعات االستثهار، هذكرة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر، جاهعة هولود هعهري، تبزي 

 .2011وزو، 
حوت فٓروز، الرقابة القضائٓة عمِ حكـ التحكٓـ التجاري الدولْ، رسالة لىٓؿ  .8

شٍادة الهاجستٓر، كمٓة الحقوؽ والعمـو السٓاسٓة، جاهعة اكمْ هحىد  أولحاج، 
رة،  .2016 البٓو

داود سمهاف داود العزاوي، صالحٓة الهحكـ، رسالة لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر فْ  .9
 .2015القاىوف الخاص، جاهعة الشرؽ األوسط، فمسطٓف، 
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عٓسِ بادي سالـ الطراوىة، دور الهحكـ فْ خصوهة التحكٓـ، رسالة لىٓؿ  .01
، شٍادة الهاجستٓر فْ القاىوف الخاص، كمٓة الحقوؽ، جاهعة الشرؽ األوسط

 .2011فمسطٓف، 

هىاعة أهاؿ، هبدأ سمطاف اإلرادة فْ التحكٓـ التجاري الدولْ الهؤسساتْ،  .00
 .2009-2008هذكرة تخرج فْ الهدرسة العمٓا لمقضاء، 

وئاـ هصطفِ هحْ الدٓف هطر، أثار حكـ التحكٓـ وطرؽ الطعف فًٓ، رسالة  .07
ر، فمسطٓف،   . 2014لىٓؿ شٍادة الهاجستٓر، كمٓة الحقوؽ، جاهعة األٌز

 المقاالت-3

حهد الهصطفْ هحهد صالح، الهسؤولٓة القاىوىٓة لمهحكـ فْ القاىوف السوداىْ أ .0
 . 200 -152، ص ص 2012،  27والهقارف، هجمة الشٓرعة والقاىوف، العدد

بكمْ ىور الدٓف، ىظاـ التحكٓـ التجاري الدولْ، هجمة هتخصصة فْ القضآا والوثائؽ  .7
ا هجمس األه  .158 -143، ص ص 2006 فٓرؿأ، 12ة، العددالبرلهاىٓة، ٓصدٌر

مت كٓرـ، الر  .3 هٓة لمبحث القاىوىْ، هجمة سٓاسٓة قابة القضائٓة عمْ الهجمة األكادتعٓو
-197 ص ص ،2015، بجآة 02، عدد 12هتخصصة هحكهة، السىة السادسة الهجمد 

211. 
الجزائري، حسٓف فٓردة، الرقابة القضائٓة عمْ التحكٓـ التجاري الدولْ فْ التشٓرع  .4

هداخمة فْ ٓوـ دراسْ حوؿ هعوقات االستثهار فْ الجزائر، كمٓة الحقوؽ والعموـ السٓاسٓة، 
 )غٓر هىشور(.2017ىوفهبر 9جاهعة هولود هعهري، ٓـو 

الخولْ اكثـ أهٓف، "تىفٓذ أحكاـ التحكٓـ الدولٓة طبقا لمقاىوف الجزائري الجدٓد"، هجمة  .5
  . 119-97 ، ص ص2010التحكٓـ، العدد الخاهس، 

سالـ خمؼ أبو قاعود، الحٓدة شرط الختٓار الهحكـ، هجمة عمـ الشٓرعة والقاىوف،  .6
 . 1191 -1183، ص ص 2015، 3، العدد42الجاهعة األردىٓة، الهجمد 
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شعراف فاطهة، اتفاؽ التحكٓـ التجاري الدولْ فْ التشٓرع الجزائري، الهجمة الجزائٓرة  .7
 .  23-10ص ص  ،2016الثاىْ، دٓسهبر لمحقوؽ والعمـو السٓاسٓة، العدد 

عمٓموش قربوع كهاؿ، تدخؿ القضاء الجزائري الدولْ لمقاىوف، هجمة القاىوف واألعهاؿ،  .8
 .17 -01، ص ص2013كمٓة الحقوؽ، جاهعة باجْ هختار، هاي 

اجراءات الخصوهة التحكٓهٓة فْ القاىوف الجزائري، هجمة العموـ  عمٓوش قربوع كهاؿ، .9
، ص 2009، كمٓة الحقوؽ، جاهعة باجْ هختار، جواف 13عمهٓة، العدد  القاىوىٓة، هجمة

  .  90-74ص 
01.

هحهد حاج طالب، أسباب رد الهحكـ فْ القاىوف السوري، هجمة جاهعة دهشؽ لمعموـ  
 .  58-37، ص ص   2013، العدد الثاىْ، 29االقتصادٓة والقاىوىٓة، هجمد 

التجاري الدولْ، الهجمة األكادٓهٓة ىواؿ زروؽ، دور القاضْ الجزائري فْ التحكٓـ  .00
 .  331 -320، ص ص 2015، 02، عدد12لمبحث القاىوىْ، الهجمد 

ة التحكهٓة فْ كؿ هف الىظاـ األوكسٓد وىظاـ  .07 ىور الدٓف بوالصمصاؿ، التسٓو
-99 ص ، ص2015، سكٓكدة، 10الٓوىستراؿ، هجمة البحوث والدراسات اإلىساىٓة، العدد 

118 . 

 نية لنصوص القانو ا-4
 1966ٓوىٓو سىة  8الهوافؽ  1386صفر عاـ  18هؤرخ فْ  156-66أهر رقـ  .1

 . الهتهـو  الهتضهف قاىوف العقوبات الهعدؿ

، ٓتضهف القاىوف الهدىْ، الجٓردة 1975سبتهبر  30، هؤرخ فْ 58-75أهر رقـ  .2
 هتهـ(.و  )هعدؿ ،78الرسهٓة، عدد 

 1975سبتهبر  26ؿ  الهوافؽ 1395رهضاف عاـ  20هؤرخ فْ  59-75أهر رقـ  .3
فبرآر سىة  6الهؤرخ فْ  02-05قاىوف رقـ بالهتهـ و  ٓتضهف القاىوف التجاري، هعدؿ

2005. 
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ٓتضهف  1984ٓوىٓو  9الهوافؽ ؿ  1404رهضاف  9هؤرخ فْ  11-84قاىوف رقـ  .4
 .2005 فبرآر 27الهؤرخ فْ  02-05هتهـ باألهر و  هعدؿ ،قاىوف األسرة

، ٓتضهف قاىوف االجراءات الهدىٓة 2008فٓفري  25، هؤرخ فْ  09-08أهر رقـ  .5
 . 2008 ،21واالدآرة، الجٓردة الرسهٓة، عدد 

هارس  06الهؤرخ فْ ، 2016التعدٓؿ الدستوري لسىة  ٓتضهف 01-16القاىوف رقـ  .6
 .2016هارس  07فْ صادرة ، ال14، الجٓردة الرسهٓة رقـ 2016

 

  االنترنتالمقاالت المتوفرة عمى مواقع -5
 
هة إدٓرس بٓد اهلل، التحكٓـ اإللكتروىْ، هتوفر عمِ الهوقع: أسا .0

www.mohamel.net :تـ االطالع عمًٓ ٓوـ: 04/01/2016، تآرخ الىشر ،
01/03/2018. 

 الهوقع: ط تشكٓؿ ٌٓئة التحكٓـ، هتوفر عمِٓهف سمطاف هحهد خمٓفة، ضوابأ .7

www.lawer.egyptian.com    ، : تـ االطالع عمًٓ:  04/12/2015تآرخ الىشر
15/03/2018. 

عمِ الهوقع  حسف الصائغ، التحكٓـ التجاري الدولْ، هتوفر .3
:www.alwasatnews.com :تـ االطالع عمًٓ ٓوـ: 26/11/2007، تآرخ الىشر ،

15/01/2018. 

 :حسٓف هحهد عبد الرحهاف، بطالف حكـ التحكٓـ هتوفر عمِ الهوقع .4
www.mohamah.com  تـ االطالع عمًٓ 2008تآرخ الىشر: هاي ،

 . 30/04/2018:ٓـو

، www.plus.google.comرهضاىْ ىسٓـ، حكـ التحكٓـ، هتوفر عمِ الهوقع:   .5
:  11/01/2014تآرخ الىشر :  .20/03/2018تـ االطالع عمًٓ ٓـو

   الهوقع:هتوفر عمِ  ة التحكٓـ الدولْ فْ الهادة التجآرة،شعٓب الهذكوري، خصوه .6
www.mofawad.blogspot.com  ،:تـ االطالع عمًٓ  10/10/2013تآرخ الىشر

 :  .27/02/2018ٓـو

http://www.mohamel.net/
http://www.mohamel.net/
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ر عمِ هتوف حٓاد الهحكـ واستقاللٓتً فْ الىزاعات الدولٓة، عبد الحهٓد األحدب، .7
تـ  2001/ 10/04 :تآرخ الىشر  www.daharchives.alhayet.comالهوقع:

 .07/01/2018 ٓوـ:االطالع عمًٓ 

سٍاهاتٍآـ التجاري كٌهٓة التحأبار، آعبد الرحهاف  .8 فْ حؿ الهىازعات التجآرة،  وا 
، تـ 18/03/2003الىشر:تآرخ    www.alwasatnews.com:الهوقع ِهتوفر عم

 .30/04/2018: ٓـو  االطالع عمًٓ
 عبد الهحسف الهشاري، الفرؽ بٓف القاضْ والهحكـ التجاري، هتوفر عمِ الهوقع: .9

www.alshahidkw.com :تـ االطالع عمًٓ ٓوـ: 22/02/2016، تآرخ الىشر ،
19/02/2018. 

تحكٓـ فْ القاىوف الجزائري، العرباوي ىبٓؿ صالح، الطعف بالبطالف فْ أحكاـ ال .01
، 20/02/2018 تآرخ الىشر:  www.droitetentreprise.comهتوفر عمِ الهوقع:
 . 06/05/2018 :تـ االطالع عمًٓ ٓـو

عٓد بف هسعود الجٍىْ، حٓاد الهحكـ واستقاللً، هتوفر عمِ  .00
، تـ االطالع 2018، تآرخ الىشر: فٓفري www.alriyadhtrading.comالهوقع:
 .21/04/2018:ٓوـ  عمًٓ

 /http://www.icc-france.frعمِ الهوقع  2017قواعد التجارة الدولٓة لمتحكٓـ   .07
 .01/04/2018 الذي تـ هراجعتً ٓوـ

قضاء الدولة تعاوف وأوجً تشابً، هتوفر عمِ و  كٓرـ الرود، بٓف قضاء التحكٓـ .03
: ، تـ االطالع عمًٓ ٓوـ21/02/2017تآرخ الىشر :  ،www.alwmk.comالهوقع 

01/03/2018. 

 كٓرـ الرود، تهٓٓز الوساطة عف األىظهة الهشابٍة لٍا، هتوفر عمِ الهوقع .04

wwww.erraoudkarim.blogpot.com   :تـ   30/10/2016تآرخ الىشر
 .26/04/2018االطالع عمًٓ ٓوـ: 

ٓرـ الرود، صور إثبات قبوؿ الهحكـ لمهٍهة الهستىدة إلًٓ فْ القاىوف الهغربْ ك .05
تـ ، 27/02/2017تآرخ الىشر  ،www.lejuriste.na.comهأخوذ فْ الهوقع: 

 .27/02/2018: عمًٓ ٓـو  اإلطالع
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، 06ص حاكـ والهجالس القضائٓة"،لواء الهجد، التحكٓـ فْ القاىوف الجزائري "اله .06
، تـ 26/04/2013تآرخ الىشر: ،www.tribunaldz.com : هتوفر عمِ الهوقع

 .30/04/2018:ٓـو  االطالع عمًٓ
لٓمة بف هدخف، هبررات الطعف فْ أحكاـ التحكٓـ التجاري الدولْ وحدود اختصاص  .07

ادة األطراؼ، القاضْ الوطىْ لمىظر فْ الطعوف بٓف فرض الرقابة أو احتراـ إر 
جاهعة قاصدي هرباح،  www.univ-ouargla.dzهتوفر فْ األرشٓؼ اإللكتروىْ

،  تـ االطالعورقمة،   .28/04/2018عمًٓ ٓـو

 ، هتوفر عمِ الهوقع:طمب رد الهحكـ هاٌر هحهد حاهد، .08
www.ostsharltahKeng.dahek.net،  اإلطالعتـ ، 2010تآرخ الىشر: جواف 

 08/03/2018: عمًٓ ٓوـ 

هحهد بف سٓؼ العتٓبة، هصطمحات فْ عالـ التدقٓؽ" الحٓادٓة، االستقاللٓة،  .09
تآرخ ، www.mofawad.blogspot.comهتوفر عمِ الهوقع:الهوضوعٓة، الىزاٌة"، 

 . 26/04/2018تـ االطالع عمًٓ ٓوـ:  20/06/2014الىشر :
،  www.gali.comمِ الهوقع : عالقضاء،  هتوفر و  هحهد غالْ العىزي،  القاضْ .71

 .13/05/2018،  تـ االطالع عمًٓ ٓوـ : 2017تآرخ الىشر: 
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