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 شكر وتقدير
 

نبدأ شكرنا هلل تعاىل العلي القدير الذي ال يتحرك ساكن إال بأمره  يف توفيقو لنا يف  -
 من عنده.إهناء ىذه املذكرة ونسألو عز وجل التوفيق واألجر 

كما نتقدم بأمسى آيات الشكر والتقدير إىل أستاذتنا الفاضلة " حسٌن فريدة" اليت  -
تكرمت علينا بقبوهلا اإلشراف على مذكرتنا، كما أهنا مل تبخل علينا بنصائحها 

 وتوجيهاهتا طيلة إعدادنا للمذكرة فجازاىا اهلل خًنا.
كرام أعضاء جلنة املناقشة قبوهلم مناقشة كما نتوجو جبزيل الشكر والعرفان إىل األساتذة ال-

 ىذه املذكرة املتواضعة.
 

 



 إهــــــــداء
إىل ميناء العشق األزيل اليت ميتد حبها وحناهنا وعطاؤىا من قبل وجودي وإىل ما  -

 .أمي الحبيبةبعد ممايت ......
 .أبي الحبيبإىل هباء الفجر األبدي والقلب العظيم.....  -

 .أخي الحبيب......إىل سندي يف احلياة.. -
 الغالية رمحها اهلل رمحة واسعة، واسكنها فسيحة جنانو. جدتيإىل  -

 .خالتي ناديةإىل أحب الناس إىل قليب........  -
 اليت أمتىن هلا النجاح املزدىر.سوهيلة" إىل شريكيت الغالية اليت قامستين البحث " -
عيد ولو بالكلمة وكل من قدم يل يد العون من قريب أو ب عائلتي وأصدقائيإىل  -

 الطيبة.
 .أهدي لهم جميعا هذا العمل المتواضع
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 إهــــــــداء
 اليت بعثت يل من روحها الطيبة حياة ىنيئة. أمي الغاليةإىل أحلى كلمة لفضتها ألول مرة  -

 .أبي الغاليإىل الذي رحل وترك احلياة دون أن يراين أدخل املدرسة..... -

اليت أمتىن هلما كل السعادة  الدائمة  " ويزة"وعائلتها وخاليت  بية"" ذهإىل خاليت العزيزة  -
 والوصول إىل كل ما ترغبان فيو، وأتقدم هلما  جبزيل الشكر على املساندة اليت قدمتاىا يل.

الغالية رمحها اهلل رمحة واسعة، واسكنها فسيحة جنانو اليت بفضلها وصلت إىل ما  جدتيإىل  -
 أنا عليو اآلن.

 "عرابي مولود"....... زوجي رفيق عمريشاركين فرحي وحزين وحًنيت إىل إىل من  -

 .ىنيئة هلا  جناح وحياة اليت أمتىن" سيهام" إىل شريكيت احلنونة اليت شاركتين يف البحث  -

إىل عائليت وعائلة عرايب وإىل أصدقائي وكل من قدم يل يد العون من قريب أو بعيد ولو  -
 بالكلمة الطيبة.

 يعا هذا العمل المتواضع.أهدي لهم جم

    سوهيلة 
 
 

 



ىالمختصراتأهمىىقائمظى
 بالمغة العربية -أوال

 الجريدة الرسمية. :  ج ر
 الجزء. :  ج

 الصفحة.  : ص
 الطبعة. :  ط

 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. :  ؽ إ ـ إ
 القانوف. :   ؽ

 القانوف اإلجراءات المدنية الفرنسي. ؽ.إ.ـ.ؼ: 
 غة الفرنسيةمبال -ثانيا

A.A.P.L : Asian Agricultural Products Limited 

C. : Contre 

C.C.I : Chambre de Commerce International  

Cass. : Cassation. 

C.I.R.D.I : Centre International pour le Règlement des Différents relatifs aux 

Investissements. 

C.I.V : 

Ch. : Chambre. 

Ed  : Éditions. 

J.D.I : Journal de Droit International. 

L.G.D.J : Librairie Générale de droit et de Jurisprudence  

LITEC : Librairie de la cour de cassation. 

N. : Numéro 

N.I.O.C : National Iranian Oil Company. 

OBS : Observation. 

Op.cit  : Référence précitée. 

OPU : Office des Publications Universitaires. 

P  : page. 
PP. : de page à la page 

Rev.arb : Revue de l’arbitrage. 

S  : Suite. 



ىمظمقّد  

 

1 

 

ىمظمقّد
نحو اقتصاد السوؽ وتزايد المبادالت االقتصادية وعمميات  األنظمة الرأسماليةإثر توجو 

التجارة عبر الحدود ونمو العبلقات التجارية الدولية، أدى إلى عجز القوانيف الداخمية لتسوية 
ر لمنزاعات التي تنشأ عنيا، ىذا ما أدى إلى ظيو  التصديومواجية عقود التجارة الدولية و 

الذي يعتبر سمة ىذا العصر واىـ وسائؿ تسوية المنازعات التي  تحكيـ التجاري الدوليال
تحصؿ في نطاؽ التجارة الدولية، نظرا ألىميتو الكبيرة وتزايد المجوء إليو كأسموب لفض 
المنازعات التجارية واالستثمارية بشكؿ خاص وذلؾ رغبة مف األطراؼ في المعامبلت 

مف القيود التي تتضمنيا القوانيف الوطنية وتفادي البطء الذي تعرفو عادة  التجارية في التحرر
و يتوقؼ نجاح أي نشاط إنساني أن  » د إجراءات التقاضي فييا، كمقولة:المحاكـ العادية وتعد

 ،«وخاصة في مجاؿ التجارة عمى ثبلثة عناصر أساسية وىي حسف النية والفعالية والسرعة
، فيو يضمف لؤلطراؼ (1)العناصرىذه اري الدولي تتوفر فيو كؿ حيث نجد أف التحكيـ التج

 سرية ما تتضمنو العقود مف شروط وسرية األحكاـ باإلضافة إلى سرعة اتخاذىا.

نظرا لمخصوصيات التي تتميز بيا التجارة الدولية، فاإلجراءات التي تعتمد أماـ القضاء 
ات المعتمدة لمجوء لمتحكيـ التي تعتبر مرنة العادي لمجوء إليو تعتبر معقدة مقارنة مع اإلجراء

لتنظيـ قواعد التحكيـ التجاري الدولي واالعتراؼ بو  بالتشريعات الوطنيةوسيمة، وىذا ما أدى 
  كوسيمة فعالة لتسوية المنازعات التي تحصؿ في التجارة الدولية.

تحتاج إلى تشكؿ التنمية االقتصادية ىاجسا كبيرا لدى غالبية الدوؿ النامية التي 
مساىمة رأس الماؿ األجنبي وانتقالو مف الدولة المصدرة إلى الدولة المضيفة لو لمحدودية 
وسائؿ ىذه األخيرة في تحقيؽ األىداؼ التنموية المرجوة ومواكبة التحوالت االقتصادية 

نسب لتجسيد العالمية، فكاف المجوء إلى االىتماـ وتشجيع االستثمارات األجنبية الحؿ األ
                                                           

دار النيضة  دراسة تحميمية تأصيمية، تسوية منازعات عقود التجارة الدولية،لاتفاؽ التحكيـ كأسموب أحمد مخموؼ،  -1
 قتباس القوؿ مف شارؿ كاريبي.بإ 1، ص2001العربية، القاىرة،
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ما أف الوسائؿ الوطنية ليست كافية لتوفير الحماية التي يطمح ليا ىدافيا التنموية، فبأ
المستثمر األجنبي، لجأت الدوؿ خاصة النامية إلى البحث عف وسائؿ بديمة يطمئف إلييا 

 المستثمر، مما أدى بيا إلى إبراـ اتفاقيات ثنائية.

ضماف لممستثمر  يابي ألن  تعتبر الحماية عامبل أساسيا لجذب االستثمار األجن
يوفر لممستثمر  ،عف طريؽ اتخاذ التحكيـ التجاري الدولي كوسيمة لحؿ النزاعاتاألجنبي 

 حماية ضد اإلجراءات التي يمكف أف تتخذىا الدولة المضيفة والتي عادة ما تكوف تعسفية. 

مستثمريف اختيار التحكيـ كأسموب لحؿ النزاعات التجارية الدولية، يبعد مخاوؼ ال إف  
واليـ مف أجؿ االستثمار ى مشاريعيـ مما يشجعيـ عمى نقؿ أماألجانب ويضفي الحماية عم

 في الدولة المضيفة وتحقيؽ ازدىار التنمية االقتصادية ليذه األخيرة.

سنة،  30بالنسبة لمجزائر بعد رفضيا الخضوع وتبني التحكيـ التجاري الدولي طيمة 
و بمناسبة ن  أ إال  ، 1966اإلجراءات المدنية الصادر عاـ مف قانوف  442وذلؾ في المادة 

قياميا بإصبلحات اقتصادية وسياسية عميقة، تفطنت بضرورة وضع تشريع وطني عصري 
المؤرخ في  09-93في مجاؿ التحكيـ التجاري الدولي، عف طريؽ سنيا لممرسـو التشريعي 

 تجاري الدولي وكذا تبنييا لو.الذي اعترفت فيو بالمجوء إلى التحكيـ ال 1993أفريؿ  23

الذي دخؿ حيز التنفيذ في  2008فبراير  25وبعد صدور قانوف اإلجراءات المدنية في 
تحكيـ بالخصص المشرع الجزائري الفصؿ السادس منو لؤلحكاـ الخاصة ، 2009أفريؿ  25

 .1061إلى  1039التجاري الدولي مف المواد 

ؿ األجنبية لتدعيـ التنمية االقتصادية وتطوير فالمشرع الجزائري لتحقيؽ تدفؽ األموا
التجارة الخارجية، قاـ بتشجيع االستثمارات األجنبية والتي تعتبر في الوقت الحالي وسيمة 
فعالة لتحقيؽ النمو االقتصادي والمحرؾ األساسي لتحقيؽ الرغبات، وذلؾ عف طريؽ إبراميا 
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نصيا  عمى المجوء لمتحكيـ لحؿ لعدة اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية االستثمار ب
 .(1)المنازعات

التحكيـ كقضاء خاص ينشأ عف مصدر اتفاقي، ويتمثؿ ىذا األخير في اتفاقية  إف  
التحكيـ التجاري الدولي التي تعتبر أساس وجوىر عممية التحكيـ فيي نقطة بداية مسيرة ىذا 

 األخير.

حد أؿ والمماطبلت التي يحدثيا فيجب توفير حصانة التفاقية التحكيـ لمواجية العراقي
عند إبرامو لمعقد بالمجوء لمتحكيـ وذلؾ بحجة بطبلف العقد  رضياألطراؼ المتنازعة الذي 

األصمي كوسيمة لمتيرب مف التحكيـ، وكؿ ىذا يتوقؼ عمى  مدى تجسيد المبادئ الجديدة 
التحكيـ عف المتمثمة في  كؿ مف مبدأ االختصاص باالختصاص ومبدأ استقبللية اتفاقية 

 وىذا ما يؤدي بنا إلى طرح اإلشكالية التالية: العقد األصمي

  ما المقصود باتفاقية التحكيـ  وىؿ تتبع العقد األصمي في صحتو أو بطالنو، أـ
 أنيا اتفاقية مستقمة بذاتيا عف العقد األصمي؟

                                                           
 :ثمار، نجدمف بيف االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الجزائر لتشجيع وحماية االست -  1

االتفاؽ الرامي إلى يتضمف  1990-45، ج ر رقـ 1990أكتوبر  17المؤرخ في  319-90مرسـو رئاسي رقـ  -
بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  1990جواف  22تشجيع االستثمارات الموقع في واشنطف بتاريخ 

 دة األمريكية، المصادؽ عميو.وحكومة الواليات المتح
االتفاؽ الموقع عميو في  يتضمف 91-46، ج ر رقـ 1991أكتوبر  5المؤرخ في  345-91رسـو رئاسي رقـ م -

بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واإلتحاد االقتصادي البمجيكي  1991أفريؿ  24الجزائر بتاريخ 
 .ات المصادؽ عميوالمكسمبورغي،  المتعمؽ بالتشجيع والحماية المتبادلة لبلستثمار 

االتفاؽ الموقع عميو في  يتضمف 91-46، ج ر رقـ 1991أكتوبر  5المؤرخ في  346-91مرسـو رئاسي رقـ  -
المبـر بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية وحكومة الجميورية اإليطالية حوؿ  1991ماي  18الجزائر بتاريخ 

 .لمصادؽ عميوالترقية والحماية المتبادلة لبلستثمارات، ا
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جاري وىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عنو مف خبلؿ التطرؽ إلى ماىية اتفاقية التحكيـ الت
الدولي في)الفصؿ األوؿ(، ومدى استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي في )الفصؿ 

  الثاني(.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الفصل األول:
 ماهية اتفاقية التحكيم التجاري الدولي
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التطور الذي عرفتو التجارة الدولية وعرفو االستثمار إلى انتشار التحكيـ التجاري  ىأد
دولي عمى الصعيديف الدولي والوطني، وأصبح مف أىـ الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات، ال

القضائية الوطنية عاجزة عف بموغ حد الكفاية  فيو النظـحيث في الوقت الذي ظيرت 
لمواجية عقود التجارة الدولية والتصدي لممنازعات التي تنشأ عنيا، أدى إلى انتشار 

داد اإلقباؿ عمى التحكيـ لما يتمتع بو مف خصائص معينة تميزه مؤسسات التحكيـ الدولية واز 
 عف القضاء العادي.

فنظرا لممزايا والسمات التي يتمتع بيا، جعمت المتنازعيف يمجؤوف إليو بعيدا عف  
ساحات القضاء لفض أي نزاع قد يثور بينيـ وذلؾ عف طريؽ اتفاقية التحكيـ التي تنقسـ 

ورة شرط التحكيـ أو اتفاؽ التحكيـ، فمف خبلليا يتـ االتفاؽ إلى صورتيف سواء وردت في ص
 نزاع بيف الطرفيف. أيعمى أسموب التحكيـ لحؿ 

يجب لصحة اتفاقية التحكيـ توفر شروط موضوعية عامة وخاصة بيا، باإلضافة إلى 
 شروط شكمية أقرىا القانوف.

ب وجوىر عممية التحكيـ نقطة البداية في نظاـ التحكيـ ولكما تعتبر اتفاقية التحكيـ  
 ثار قانونية وذلؾ نظرا لمقوة اإللزامية التي تتمتع بيا.آحيث يترتب عف اتفاقية التحكيـ 

التحكيـ  اتفاقية مفيـول صؿ إلى مبحثيف بالتطرؽ في األوؿتقسيـ الف وعميو، ارتأينا  
 قضائيا.نحدد اآلثار المترتبة عف اتفاقية التحكيـ وان الثانيفي التجاري الدولي، و 
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ىالمبحثىاألول
ىمفكومىاتفاقوظىالتحكوم

كباقي العقود األخرى، إال أنيا تتميز عنيا بيدفيا تعتبر اتفاقية التحكيـ عقد 
وموضوعيا في آف واحد، كما تعتبر اتفاقية التحكيـ عقدا تمتقي فيو إرادة المتعاقديف عمى 

جوز في شأنيا التحكيـ، عمى إحالة نزاعيـ الناشئ عف عبلقة قانونية تدخؿ ضمف مسائؿ ي
ية محكـ أو أكثر يتـ اختيارىـ ليفصموا فيو، دوف المجوء إلى المحكمة صاحبة الوال

مف النظاـ القانوني  واالختصاص أصبل بالفصؿ فيو، ويستمد االتفاؽ عمى التحكيـ سنده
تثور بيف  التي ،المحتممة الذي يعترؼ بو كأسموب مشروع لفض المنازعات القائمة أو

وذلؾ مف خبلؿ تحقؽ  األطراؼ، بحيث يعد متوفر في سببو، وجائز في جميع األحواؿ
 ىذه النقاط. لذا نتطرؽ في ىذا المبحث بالتفصيؿ إلى ، فسوؼالعيوبالرضا الخالي مف 

المطمب )حيث نتطرؽ في البداية إلى تعريؼ اتفاقية التحكيـ  ،قسمنا المبحث إلى ثبلثة أقساـ
 )المطمب الثاني( وفي األخير إلى شروط صحتيا )المطمب الثالث(. ، ثـ إلى صورىا(األوؿ
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 المطمب األوؿ
 تعريؼ اتفاقية التحكيـ 

يناؾ التحكيـ فقد قدمت ليا عدة تعاريؼ ف نظرا لؤلىمية البالغة التي تحضي بيا اتفاقية
القائمة  االتفاؽ الذي بموجبو يتفؽ طرفيف أو أكثر عمى عرض المنازعات»فيا بأن يا: مف عر  

بينيـ أو المحتمؿ قياميا والتي تمس بمصالح التجارة الدولية، لمفصؿ فييا مف طرؼ محكـ 
 .(1)« أو أكثر

االتفاؽ الذي يمتـز بموجبو األطراؼ عمى أف »يا: بأن   مف المؤلفيف خروفآكما عرفيا 
أو النزاعات  يخضعوا لمتحكيـ، سواء النزاعات التي يمكف أف تنشأ بينيما، والتي تتعمؽ بالعقد

 .(2)« التي نشأت، والمتعمقة في كمتا الحالتيف بالتجارة الدولية
االتفاؽ الذي يتفؽ بمقتضاه الفرقاء عمى حؿ »يا: كما تعرفيا األستاذة مناني فراح بأن  

النزاع الناشئ أو المحتمؿ نشوئو بواسطة التحكيـ، ويمنح المحكـ سمطة الفصؿ فيو بقرار 
، ويجعؿ محاكـ ال  .(3)«دولة غير مختصة لمنظر فيوممـز

                                                           
1- «La convention d’arbitrage international est la convention par laquelle deux parties, ou plus, 
s’engagent à faire trancher par un ou plusieurs arbitres, les litiges susceptibles de s’élever entre 
elle ou ceux qui les opposent déjà/ et qui mettent en cause les intérêts du commerce international» 
Voir : FOUCHARD (PH), GAILLARD (E), GOLDMAN (B) : Traité de l’arbitrage commercial international, 
Éd. DELTA, Paris, 1996, p209. 

دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  التحكيـ،، االتجاىات المعاصرة بشأف اتفاؽ حفيظة السيد الحداد نظر:أ، في المعني نفسو
 .21، ص1002مصر، 

ماجستير في العمـو القانونية واإلدارية، ال ، مذكرةاتفاؽ التحكيـ في تسوية منازعات التجارة الدوليةطيار محمد سعيد،  -2
)الذي  12ص، 1002/1003قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  :تخصص

 بدوره اقتبس التعريؼ مف الفقيو جولدماف(.
دار   حسب آخر تعديؿ لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري، التحكيـ طريؽ بديؿ لحؿ النزاعاتمناني فراح،  -3

 التحكيـ في إطار قانوف، نفس التعريؼ أخذ بو كؿ مف: كوال محمد، 51، ص1020اليدى، عيف مميمة، الجزائر، 
، 1001قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  :تخصص مذكرة الماجستير، االستثمار الجزائري،

مجمة الرافديف لمحقوؽ،  مبدأ استقالؿ اتفاؽ التحكيـ التجاري،، وانظر كذلؾ: مصطفى ناطؽ صالح مطموب، 204ص
 النظاـ القانوني التفاؽ التحكيـلباسط محمد عبد الواسع، ، كذلؾ: عبد ا221، ص1020، السنة 31، العدد 21المجمد 

 .11، ص1021دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  )دراسة تحميمية مقارنة(،
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لتعريؼ اتفاقية التحكيـ في  (1)ي الدوليكما تطرؽ القانوف النموذجي لمتحكيـ التجار 
ىو اتفاؽ بيف الطرفيف عمى أف يحيال إلى  "اتفاؽ التحكيـ"»يمي: عمى ما التي تنص   3/2لمادة ا

ف عالقة قانونية محددة، سواء التحكيـ جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينيما بشأ
أكانت تعاقدية أـ غير تعاقدية، ويجوز أف يكوف اتفاؽ التحكيـ في شكؿ بند تحكيـ وارد في عقد أو في 

 .«شكؿ اتفاؽ منفصؿ

أما المشرع الجزائري فمـ يعرؼ اتفاقية التحكيـ، بؿ تطرؽ إلى سريانيا، حيث نصت 
2030/2المادة 

 «.التحكيـ عمى النزاعات القائمة والمستقبمية تسري اتفاقية»: ؽ.إ.ـ.إمف  (2)

في  (3)الجزائري قد أدمج شرط التحكيـ واتفاؽ التحكيـالمشرع  فوفقا ليذه المادة، نجد أف  
مصطمح موحد وىو ''اتفاقية التحكيـ''، حيث استعمؿ عبارة ''النزاعات القائمة'' لمتعبير عف 

 عبير عف شرط التحكيـ.اتفاؽ التحكيـ، أما عبارة ''المستقبمية'' لمت

نشير إلى أف النص الفرنسي المشكؿ لمتحكيـ الدولي ال يحتوي عمى أي قاعدة  ،وأخيرا
متحكيـ الدولي الجزائري ليس النصوص المنظمة لتتعمؽ باتفاقية التحكيـ، في ىذا المحتوى ف

 .(4)القانوني الفرنسي في عدة نقاطإال عبارة عف تدويف لمفقو 
 

                                                           
 ، عمى الموقع: 1002مع التعديبلت التي اعتمدت في عاـ  2541القانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ  -1

rules-www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb >>  << 04/01/1023. 
المكتب  أنواع التحكيـ، وتمييزه عف الصمح والوكالة، والخبرة، ، أنظر أيضا:  محمود السيد عمر التحيوي، المعني نفسو

التحكيـ التجاري الدولي وفقا لقانوف وأنظر كذلؾ: لزىر بف سعيد،  .31، ص1005سكندرية، مصر، العربي الحديث، اإل
 .10، ص1021دار ىومو، الجزائر،  اإلجراءات المدنية واإلدارية والقوانيف المقارنة،

 12ر عدد ، المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج1004ة يفري سنف 11المؤرخ في  05-04قانوف رقـ  -2
 .1004أفريؿ  11صادرة في 

اعتمد المشرع الجزائري عمى عبارة ''اتفاؽ التحكيـ'' لمداللة عمى مشارطة التحكيـ عكس ما ىو معتمد في التشريعات  -3
 .األخرى

4 -ALLIOUCH Kerboua,  MEZIANI Naima, L’arbitrage commercial international en Algérie, Office des 

publications universitaires, Annaba, 2010, p 23. 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-rules
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/arbitration/arb-rules
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يا عقد وينجـ عف ىذا األخير التزامات كبقية تفاقية التحكيـ عمى أن  تكييؼ ا كما يتـ 
 .(1)عقد تسبؽ اإلجراءات وال تشكؿ مرحمة مف مراحميافيي العقود األخرى، 

القانوف المدني، وأساس طبيعتيا الخاصة  بعض القواعد مفاتفاقية التحكيـ  تستمدكما 
ختصاص القضاء بعدـ عرض و وذلؾ بنزع اػمأنيا اتفاؽ ممـز لمجانبيف، يرتب أثره بمجرد إبرا

 .(2)، بؿ عرضو عمى التحكيـالنزاع عميو
 المطمب الثاني

 صور اتفاقية التحكيـ

ح نجد أف االعتبارات العممية تدعو دائما إلى االتفاؽ عمى التحكيـ مف أجؿ طر 
الخصوـ عوض عرضيا عمى المحاكـ العادية، وىذا المنازعات عمى أشخاص محؿ ثقة 

وىذه األخيرة قد ترد في صورة بند في أحد العقود  التحكيـ اؽ يكوف عمى شكؿ اتفاقيةاالتف
يتفؽ بمقتضاه الطرفاف عمى المجوء إلى التحكيـ لحؿ المنازعات التي قد تنشأ عف ىذا العقد 

)الفرع األوؿ(، وقد يتفؽ أطراؼ نزاع  (Clause compromissoire)فيسمى ''شرط التحكيـ'' 
عمى المجوء إلى التحكيـ لحؿ ىذا النزاع  وىو ما يطمؽ عميو ''اتفاؽ التحكيـ''  قد نشأ بالفعؿ

(compromis) .)الفرع الثاني( 

 

 

                                                           
 .21حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص - 1
دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، اتفاؽ التحكيـ، مفيومو، أركانو وشروطو، نطاقو، أحمد إبراىيـ عبد التواب،  - 2

 .32، ص1021
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 الفرع األوؿ
 (La clause compromissoire) شرط التحكيـ 

  .أوال(، وصوره )ثانيا()بياف تعريؼ شرط التحكيـ  سنتطرؽ إلى

 تعريؼ شرط التحكيـ-أوال
اتفاؽ يتعيد بمقتضاه األطراؼ في العقد المبـر بينيـ »و: ادة بأن  يعرؼ شرط التحكيـ ع

عمى أف يتـ الفصؿ في المنازعات المحتممة النشوء بينيـ بسبب ىذا العقد مف خبلؿ 
 .(1)«التحكيـ

و اتفاؽ التحكيـ الذي يواجو نزاعات احتمالية غير قائمة بالفعؿ كما عرؼ ىذا الشرط بأن  
نما يمكف أف تنشأ في ال مستقبؿ. وقد استمد ىذا االتفاؽ تسميتو مف أنو يأخذ في الواقع العممي وا 

 .(2)صورة شرط مف شروط العقد األصمي توقعا الحتماؿ قياـ نزاع بشأف تنفيذه أو تفسيره

نما عرفو بالنسبة لممشرع الفرنسي، فإن   و لـ يعرؼ شرط التحكيـ في التحكيـ الدولي وا 
، وذلؾ بنصيا انوف اإلجراءات المدنية الفرنسيقمف  2331/1في التحكيـ الداخمي في المادة 

اتفاؽ يتعيد بمقتضاه األطراؼ في عقد مف العقود بإخضاع المنازعات التي يمكف أف تنشأ »و: عمى أن  
 .(3) «بينيـ في المستقبؿ لمتحكيـ

                                                           
مذكرة التخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء،  بيقاتو،التحكيـ التجاري الدولي في الجزائر ومختمؼ تطعزاز ساعد،  -1

 .10، ص1004/1005الدفعة السابعة عشر، الجزائر 
2-REDFERN (A) ; HUNTER (M) ; Droit et pratique de l’arbitrage commercial international, 2ème éd., 
LDGD, Paris, 1996, P131,et s. 

، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 2طركاف االتفاؽ عمى التحكيـ وشروط صحتو، أسيد عمر التحيوي، المحمود  -3
 .32، ص1003مصر، 

  مف ؽ.إ.ـ.ؼ بالصيغة اآلتية: 2331جاء نص المادة -
« La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats 
s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces 

contrats ». Nouveau code de procédure civile français, disponible sur le 
site  internet « www.journal-officiel.gouv.fr », dernière modification du texte : le 01/01/2014, 

document généré le 08 avril 2014, copyright©-2007-2008 légifrance, consulté le 12/03/214 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/
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مجرد وعد بالمجوء إلى التحكيـ بخبلؼ اتفاؽ التحكيـ، ، اعتبر شرط التحكيـمنذ ظيور 
لينص في  13/05/2511مرحمة تطور التحكيـ التجاري الدولي جاء بروتوكوؿ جنيؼ في  وفي

، «عمى اعتراؼ كؿ دولة متعاقدة بشروط ومشارطات التحكيـ دوف أدنى تفرقة»: (1)األولىمادتو 
يقصد باتفاؽ التحكيـ المكتوب شرط »بقوليا:  (2)وكما جاءت المادة الثانية مف اتفاقية نيويورؾ

في العقد أو اتفاؽ التحكيـ الموقع عميو مف األطراؼ، أو االتفاؽ الذي تضمنتو الخطابات التحكيـ 
 .«المتبادلة أو البرقيات

تمكنت االتفاقيات الدولية مف تحقيؽ التوازف بيف شرط التحكيـ واتفاؽ التحكيـ  ،وعميو
 ،(3)الخاصة الدولية األكثر انتشارا في العبلقاتحيث أصبح ىذا األخير  ،واالرتقاء بشرط التحكيـ

واألكثر استعماال لكونو يبـر قبؿ وقوع أي خبلؼ بيف الطرفيف أي في فترة االنسجاـ والتفاىـ 
. ولقد أثبتت التجربة الجزائرية في مجاؿ التحكيـ (4)عكس اتفاؽ التحكيـ الذي يبـر بعد قياـ النزاع

 .(5)التجاري الدولي أف المجوء إلى ىذه الصورة يكاد يكوف مطمؽ
)3مف المادة  1لقد أشارت الفقرة 

: ون  عمى أبشأف التحكيـ مف القانوف النموذجي  (6
يـ يف، ف«منفصؿ شكؿ اتفاؽ ويجوز أف يكوف اتفاؽ التحكيـ في شكؿ بند تحكيـ وارد في عقد أو في»

شرط التحكيـ يرد بطريقتيف إما في شكؿ بند ضمف بنود العقد األصمي أو في  مف ذلؾ، أف  
 مستقؿ عف العقد األصمي. شكؿ اتفاؽ

                                                           
 .13/05/2511بروتوكوؿ جنيؼ الصادر في  -1
ؾ التي صادؽ يتضمف مصادقة الجزائر عمى اتفاقية نيويور  01/22/2544، المؤرخ في 111-44مرسـو رئاسي رقـ  -2

القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذىا، ج.ر الخاصة باعتماد  20/02/2514عمييا مؤتمر األمـ المتحدة في نيويورؾ بتاريخ 
 .2544لسنة  34عدد

 وما بعدىا.  33طيار محمد سعيد، مرجع سابؽ، ص -3
 .24عبد الباسط محمد عبد الواسع، مرجع سابؽ، ص -4

5- TERKI (N.E), L’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U, Alger 1999, p 26 
 ، مرجع سابؽ.2541قانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ ال -6
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2003أما المشرع الجزائري فقد عرؼ شرط التحكيـ في المادة 
.إ.ـ.إ التي ؽمف  (1)

 6001االتفاؽ الذي يمتـز بموجبو األطراؼ في عقد متصؿ بحقوؽ متاحة بمفيـو المادة »و: تنص أن  
 .«أعاله لعرض النزاعات التي قد تثار بشأف ىذا العقد عمى التحكيـ

قصير نسبيا، حيث أف المفاوضيف  التحكيـ المدرج في العقد األصمي ، شرطبوجو عاـ
ال يدخموف في التفاصيؿ ألنيـ يجيموف طبيعة النزاع الذي يمكف أف ينشأ، أو تعتبر أحسف 

إجراء وف خبلؼ حيث أدخموا شرط التحكيـ كطريقة لمواجيتو، فاألطراؼ يأمموف بأف ال يك
 .(2)شكمي فقط

 تحكيـصور شرط ال -ثانيا
 ، وقد يكوف فينود العقد األصمييتميز شرط التحكيـ بعدة صور فقد يرد كبند مف ب

تقميدية، فنظرا لمتطور الذي عرفو  افتعتبر  تيفالصور  صورة شرط التحكيـ باإلحالة، وىاتيف
في مجاؿ  في التحكيـ دوف رابطة عقديةالتحكيـ التجاري الدولي ظيرت صورة جديدة تتمثؿ 

 (.CIRDI)ـ المركز الدولي االستثمار أما
 شرط التحكيـ المدرج في العقد األصمي-أ

يتـ إدراج شرط التحكيـ غالبا ضمف العقد األصمي كبند مف بنوده، عف طريؽ اتفاؽ 
طرفي النزاع بإحالة النزاع الذي قد ينشأ بينيما مستقببل بمناسبة تفسير العقد أو تنفيذه إلى 

 حكيمية.التحكيـ الذي تفصؿ فيو الييئة الت
إذا تبيف مف الشرط أنو  وقد يرد شرط التحكيـ إما في بداية العقد أو في نيايتو، إال  

 .(3)قصد بو عرض منازعات معينة ناشئة عف العقد وليس جميعيا

                                                           
 .المتضمف ؽ.إ.ـ.إ، مرجع سابؽ 05-04رقـ قانوف  -1

2-HOCINE Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur l’efficacité 
de l’arbitrage commercial international, Thèse pour le doctorat en droit, Université Mouloud 
Mammeri de Tizi-Ouzou, Faculté de Droit et Sciences Politiques, 2012, p78. 

وما  25، ص1004مكتب الجامعي الحديث، مصر، ال  شرط التحكيـ في العقود التجارية،ناصر ناجي محمد جمعاف،  -3
 بعدىا.
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وتعتبر ىذه الصورة األكثر شيوعا في ميداف التجارة الدولية، حيث نجد معظـ قضايا 
في إنشائيا إلى شرط التحكيـ الذي يتـ إدراجو في  التحكيـ وخاصة في المجاؿ الدولي تستند

 .(1)العقد قبؿ نشوء النزاع

 شرط التحكيـ باإلحالة-ب

لعقد األصمي شرطا لمتحكيـ الذي يتـ عف طريقو عرض النزاع عمى اقد ال يتضمف 
التحكيـ، فيكتفي أطراؼ النزاع باإلحالة إلى عقد سابؽ بينيـ أو إلى عقد نموذجي، وبذلؾ 

ثر ىذا الشرط عمى العقد األصمي، ويتـ عرض النزاعات الناشئة عف ىذا األخير ينصرؼ أ
 .(2)عمى التحكيـ

يفترض في التحكيـ باإلحالة إسناد العقد األصمي إلى وثيقة أخرى أو نموذج معد سمفا 
ؿ العقد إلى عقد نموذجي لمبيع أو لتشييد البنايات أو ايتضمف شرط التحكيـ، كأف يح

ف تتضمف اإلحالة ما يبيف اعتبار الشرط الذي تحتويو تمؾ الوثيقة أو غيرىما، بشرط أ
 .(3)النموذج جزءا مف العقد األصمي

إيجار يتضمف شروط  وجد اتفاؽالبا في عقود النقؿ البحري، فقد يويرد ىذا الشرط غ
ـ فيتـ ػ، وبالمقابؿ يوجد سند شحف ال يحتوي عمى شرط التحكياألطراؼمف  التحكيـ وموقع

في ىذا األخير عمى اإلحالة التفاؽ اإليجار الذي يحتوي عمى شرط التحكيـ ويشترط  النص
 .(4)في اإلحالة أف تتضمف ما يبيف أف شرط التحكيـ جزء في العقد األصمي

                                                           
ماجستير، مذكرة مدى استقاللية شرط التحكيـ عف العقد األصمي ''دراسة مقارنة''، أسامة أحمد حسيف أبو القمصاف،  -1

 .11، ص1020 غزة،كمية الحقوؽ، جامعة األزىر، القانوف الخاص،  تخصص:
 دىا.وما بع 11لزىر بف سعيد، مرجع سابؽ، ص -2

3  - OPPETIT Bruno : La clause compromissoire par référence, Revue de l’arbitrage, No 1, 1990, p565. 

 .32ناصر ناجي محمد جمعاف، مرجع سابؽ، ص -4
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كما يعتبر شرط التحكيـ باإلحالة ذات أىمية بالغة بالنسبة لممتعاقديف إذ يختصر عمييـ 
كف أف يبذؿ في سبيؿ تنظيـ األحكاـ التي يمكف أف الوقت ومف جية أخرى الجيد الذي يم
 .(1)تطبؽ عمى التحكيـ المتعمقة بمنازعاتيـ

صورة جديدة لمجوء  عمى إثره التطور الذي عرفو التحكيـ التجاري الدولي، ظيرت إف  
إلى التحكيـ مف طرؼ المستثمر األجنبي في حالة وجود نزاع بينو وبيف الدولة المضيفة 

''التحكيـ االنفرادي''  ػياب شرط التحكيـ أو اتفاؽ التحكيـ بواسطة ما يسمى بوذلؾ في حالة غ
أو ''التحكيـ دوف رابطة عقدية''، وذلؾ عف طريؽ االتفاقيات الثنائية المبرمة بيف المستثمر 

االستثمار  التحكيـ دوف رابطة عقدية في مجاؿوالدولة المضيفة حيث تتمثؿ ىذه الصورة في 
 .(2)(CIRDI)ولي أماـ المركز الد

 (CIRDI)في مجاؿ االستثمار أماـ المركز الدوليالتحكيـ دوف رابطة عقدية -ج
إف واقع التحكيـ أماـ المركز الدولي قد نجـ عنو تراضي جديد يختمؼ عف التراضي في 
إطار إبراـ اتفاقية تحكيـ تقميدية وذلؾ نظرا لمعدد اليائؿ لبلتفاقيات الثنائية التي أبرمت عبر 

بالمجوء إلى المركز الدولي لتسوية والتي تسمح  تمؾ التي أبرمتيا الجزائر عالـ ومف بينياال
حيث يمكف لممستثمر األجنبي مباشرة إجراءات التحكيـ ضد الدولة المضيفة في حالة  ،النزاع

 .(3)بالمفيـو التقميدي وجود نزاع دوف الحاجة لوجود اتفاقية التحكيـ
مف اتفاقية  11يف األطراؼ مثمما نصت عميو المادة ويشترط التراضي الموجود ب

                                                           
 .13أسامة أحمد حسيف أبو القمصاف، مرجع سابؽ، ص -1
الدولي  الماجستير في القانوف، تخصص: القانوف مذكرةاالستثمار، دور االتفاقيات الثنائية في مجاؿ حرزي لوناس،  -2

 .233، ص1021لؤلعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
الممتقى الوطني حوؿ  التحكيـ التجاري الدولي بيف متطمبات التجارة الدولية ومقتضيات النظاـ العاـ،بف زكرى راضية،  -3

 .3، ص 1021ماي  05و 04مري، تيزي وزو ، يومي التحكيـ التجاري الدولي، جامعة مولود مع
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، ولكف ليذا التراضي ميزة خاصة بو فيو يشترط اإليجاب الذي يقابمو القبوؿ ولكف (1)واشنطف
فاإليجاب يستخمص مف المادة التي يتضمنيا االتفاؽ المبـر بيف  .ال يشترط االرتباط بينيما

ة الثنائية حيث يعتبر بمثابة تعبير عف رضا الدولة المضيفة ودولة المستثمر في االتفاقي
 .(2)الدولة بالمجوء إلى التحكيـ

أما بالنسبة لمقبوؿ فيتـ عف طريؽ تقديـ المستثمر طمب لممحكمة التحكيمية لممركز 
بعد نشوء النزاع وىذا ما يبيف  الدولي ضد الدولة المضيفة حيث ىذا القبوؿ ال يتـ نشوئو إال  

ت ولقد ػإليجاب أي ال يتـ إصدار القبوؿ واإليجاب في نفس الوقاستقبللية القبوؿ عف ا
وكذا اتفاؽ التبادؿ الحر لدوؿ أمريكا الشمالية أف  11اشترطت اتفاقية واشنطف في مادتيا 

يكوف اإليجاب والقبوؿ مكتوبا، حيث يعتبر شرطا ليكوف المركز الدولي مختصا في النظر 
 . (3)في النزاع المعروض عميو

دوف وجود رابطة عقدية بيف ( CIRDI)فييا الفصؿ أماـ المركز الدولي  ة تـ  وأوؿ قضي
الدولة المضيفة والمستثمر، واعتبار المادة المنصوص عمييا في االتفاقية الثنائية بمثابة 

ضد دولة  AAPL))قضية شركة  ىيإيجاب مسبؽ لرضا الدولة المضيفة بالمجوء إلى التحكيـ 
 .(4)سريمنكا
لمادة الخاصة بالتحكيـ التي تضمنتيا االتفاقية الثنائية المبرمة بيف انجمترا اعتبار ا تـ  

وسريمنكا بمثابة إيجاب مف طرؼ الدولة المضيفة بالمجوء إلى التحكيـ المحتمؿ بينيا وبيف 
 . (5)المستثمر األجنبي إلى تحكيـ المركز الدولي

                                                           
، يتضمف مصادقة الجزائر عمى 2551أكتوبر  10، مؤرخ في 132-51مف المرسـو الرئاسي رقـ  11راجع المادة  -1

 21صادرة بتاريخ  22اتفاقية واشنطف لتسوية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى، ج.ر عدد 
 .2551مبر نوف
 .231حرزي لوناس، مرجع سابؽ، ص - 2
 وما بعدىا. 231، صنفسومرجع ال -3
 ضد دولة سريمنكا، أنظر: AAPLلمعرفة تفاصيؿ قضية شركة  -4

 -Affaire Asian Agricultural Product LTDC/La république du SRILANKA, CIRDI, affaire ARB 
87/03/décision du 27 juin 1990, site internet : « www.worldbank.org/icsid/cases.com » consulté, le 10 
Mars 2014. 

 . 231حرزي لوناس، مرجع سابؽ، ص -5
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ئرية مف طرؼ في الجزائر، أوؿ قضية عرضت عمى المركز ضد الحكومة الجزا
أيف أعمف اختصاص  Consortium Groupement LESI–Dipenta))الكونسورسيـو اإليطالي

المركز الدولي استنادا عمى االتفاقية الثنائية الجزائرية االيطالية حوؿ ترقية وحماية 
 االستثمار.

وعميو، فاليدؼ مف وضع ىذه اإلمكانية لمجوء إلى تحكيـ المركز الدولي ىو التوسيع 
ف نطاؽ اختصاصو في النظر والفصؿ في القضايا المعروضة عميو مف طرؼ المستثمريف م

 .(1)والتي تكوف بطريقة انفرادية

 الفرع الثاني
 (Le Compromis) اتفاؽ التحكيـ

اتفاؽ يبرمو األطراؼ منفصبل عف العقد األصمي، وذلؾ »و: يعرؼ اتفاؽ التحكيـ بأن  
 .(2)«ـ فعبل بينيـلمجوء إلى التحكيـ في صدد نزاع قائ

 اتفاؽ يتـ بيف األطراؼ المتنازعة»و: يمكف تعريؼ اتفاؽ التحكيـ بأن   المعني نفسوفي 
 .(3)«عمى التحكيـ بعد قياـ النزاع لعرض ىذا األخير

 

 

                                                           
رسالة دكتوراه التحكيـ في عقود االستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى عمى ضوء اتفاقية واشنطف، قبايمي طيب،  -1

، تخصص: القانوف، وما  242، ص1021كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  في العمـو
 بعدىا.

والقانوف  29/62الدولي )دراسة عمى ضوء المرسـو التشريعي رقـ استقاللية اتفاؽ التحكيـ التجاري تعويمت كريـ،  -2
معمري، تيزي وزو،  وؽ، جامعة مولود، مذكرة الماجستير في القانوف، تخصص: قانوف األعماؿ، كمية الحقالمقارف(

 .10، ص1003
 .50، مرجع سابؽ، ص... اتفاؽ التحكيـأحمد إبراىيـ عبد التواب،  --3
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فيتضح مما سبؽ أف اتفاؽ التحكيـ يمثؿ عقد مستقؿ يضعو األطراؼ لحسـ نزاع قائـ 
بيف األطراؼ المتنازعة يعتبر ضروريا ألنيا تتضمف  و، فإبرام(1)بالفعؿ عف طريؽ التحكيـ

 .(2)مختمؼ اإلجراءات البلزمة وجميع العناصر التفصيمية لمتحكيـ الدولي

، وقد عرفيا المشرع الجزائري مف خبلؿ (3)تعتبر ىذه الصورة األسبؽ ظيورا واعترافا
2022المادة 

اؽ الذي تقبؿ األطراؼ اتفاؽ التحكيـ ىو االتف»مف ؽ.إ.ـ.إ التي تنص عمى:  (4)
بعد نشوء النزاع بيف فاتفاؽ التحكيـ يتـ ، «بموجبو عرض نزاع سبؽ نشوءه عمى التحكيـ

 األطراؼ، فيتـ االتفاؽ بينيما بعرض النزاع عمى التحكيـ.

المشرع الجزائري اشترط عند إبراـ اتفاؽ التحكيـ أف يتضمف موضوع النزاع  كما نجد أف  
ال   وكذا أسماء المحكميف أو 2021/1اعتبر باطبل وذلؾ وفقا لممادة  كيفية تعيينيـ وا 

مف  (5)
يجب أف يتضمف اتفاؽ التحكيـ، تحت طائمة البطالف، موضوع النزاع »: وعمى أن  ؽ.إ.ـ.إ التي تنص 

يميزىا عف شرط التحكيـ في كونيا تتضمف وىذا ما  ،«وأسماء المحكميف، أو كيفية تعيينيـ
 .(6)ال يمكف أف يتضمنيا شرط التحكيـالكثير مف التفاصيؿ التي 

االتفاؽ البلحؽ عمى إبراـ العقد وذلؾ بإحالة  ىوشرط التحكيـ  وأخيرا نستخمص أف
 النزاعات التي ستنجـ عف ذلؾ العقد إلى التحكيـ ولكف قبؿ وقوع تمؾ النزاعات.

                                                           
 .225مصطفى ناطؽ صالح مطموب، مرجع سابؽ، ص -1
 . 212، ص1001دار ىومو، الجزائر،  التحكيـ الدولي،أحمد بمقاسـ،  -2
مذكرة الماجستير في القانوف، تخصص: قانوف  ت عقود التجارة الدولية،التحكيـ كآلية لتسوية نزاعاتياب نادية،  -3

 .22، ص1002األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 المتضمف ؽ.إ.ـ.إ، مرجع سابؽ. 05-04قانوف رقـ  -4
 مرجع سابؽ.المتضمف ؽ.إ.ـ،  05-04قانوف رقـ  -5
رسالة دكتوراه في القانوف،  الواجب التطبيؽ عمى منازعات عقود التجارة الدولية،التحكيـ والقانوف السائح عمراف عمي،  -6

 .22، ص1002-1001كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
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يقع أما بالنسبة التفاؽ التحكيـ فيفترض مبدئيا عدـ وجود شرط التحكيـ في العقد، و 
 متحكيـ.ل النزاع بيف طرفي العقد فبدال مف المجوء إلى القضاء يتفقاف عمى إحالتو

ط التحكيـ واتفاؽ التحكيـ ىو أف األوؿ يتعمؽ بنزاع مستقبمي الفرؽ بيف شر ف ،وعميو
د في بنود العقد األصمي أو بنيؿ النزاع ويأتي بطريقتيف، إما كمحتمؿ وال يتـ فيو ذكر تفاص

الطريقة الجديدة التي ظيرت مع التطور  إلى ف العقد األصمي، باإلضافةكاتفاؽ مستقؿ ع
 (CIRDI)ي مجاؿ االستثمار أماـ المركز الدولي التحكيـ دوف رابطة عقدية فوالتي تتمثؿ 

حيف يتعمؽ الذي يتـ المجوء فيو لمتحكيـ بدوف وجود رابطة عقدية بيف طرفي النزاع. في 
كيد وقع فعبل، ويشترط في الحالة األخيرة أف يحدد في االتفاؽ ( بنزاع أالثاني )اتفاؽ التحكيـ

ماىية النزاع الذي سيعرض عمى ىيئة التحكيـ، بتحديد موضوع النزاع وأسماء المحكميف أو 
ال اعتبرت باطمة.  كيفية تعيينيـ وا 

 المطمب الثالث
 شروط صحة اتفاقية التحكيـ

مف اجؿ إنشاء التزاـ عمى عاتؽ تعتبر اتفاقية التحكيـ تعبير عف إرادة األطراؼ 
ف اتفاقية التحكيـ يشترط فإ .الذي قد يثار بينيما إلى التحكيـالطرفيف وذلؾ بتوجيو النزاع 

لصحتيا توفر الشروط التي تـ وضعيا مف قبؿ التشريعات واالتفاقيات الدولية، وىي الشروط 
 .الشكمية )الفرع األوؿ( والشروط الموضوعية )الفرع الثاني(

 رع األوؿالف
 ط الشكميةشر 

اتفاقية التحكيـ التجاري الدولي تنصب في قالب شكمي وىو شرط إلزامي لصحة  إف  
انعقاد اتفاقية التحكيـ، لذا اختمفت األنظمة القانونية في تحديد ووضع شكؿ اتفاقية التحكيـ 
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مما دفع ىذه األنظمة لوضع أو فرض بعض الشروط الصارمة عمى شكؿ إثبات اتفاقية 
 :ظمة القانونية نذكراألنتحكيـ، ومف بيف ىذه ال

 موقؼ المشرع الفرنسي-أوال
كاف المشرع الفرنسي في السابؽ يميز بيف شرط التحكيـ واتفاؽ التحكيـ، حيث كاف 
يعتبر كتابة شرط التحكيـ كشرط لصحتو، أما بالنسبة التفاؽ التحكيـ كاف يعتبر كتابتو 

المشرع الفرنسي عف ىذا التمييز بيف شرط التحكيـ كشرط إلثباتو، ولكف سرعاف ما تراجع 
واتفاؽ التحكيـ مف ناحية شرط الكتابة حيث أصبحت الكتابة شرطا لصحة شرط التحكيـ 

مع  قانوف اإلجراءات المدنية الفرنسيمف  (1)1443ا، وذلؾ وفقا لممادة واتفاؽ التحكيـ مع
ط لصحة اتفاقية بر الكتابة شر الذي يعت، 2014جانفي  1آخر التعديبلت التي اعتمدت في 

سبب ذلؾ لؤلىمية التي تتميز بيا اتفاقية التحكيـ بإعطاء المشرع ىذه التحكيـ، ويرجع 
والنوعي المقررة لمحاكـ الدولة وكذا  خاصة عمى قواعد االختصاص الوالئي األخيرة أولوية

ة وبالتالي تعتبر ػابالتأكيد عمى إرادة األطراؼ أي إظيار مبدأ سمطاف اإلرادة عف طريؽ الكت
 .(2)لتحكيـاالكتابة شرط لصحة شرط واتفاؽ 

 موقؼ المشرع المصري -ثانيا
مف قانوف التحكيـ  12يجب أف تكوف اتفاقية التحكيـ مكتوبة، حيث نصت المادة 

يجب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ مكتوبا وا ال كاف باطال، »و: ن  عمى أ 1994لسنة  27المصري رقـ 
حكيـ مكتوبا إذا تضمنو محرر وقعو الطرفاف أو إذا تضمنو ما تبادلو الطرفاف  مف ويكوف اتفاؽ الت

 «.رسائؿ أو برقيات أو غيرىا مف وسائؿ االتصاؿ المكتوبة

                                                           
 :مف ؽ.إ.ـ.ؼ بالصيغة اآلتية 1443جاء نص المادة  -1

« A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut résulter d’un échange d’écrits ou 
d’un document auquel il est fait référence dans la convention principale ». 

 .234، 228ص، مرجع سابؽ، ... اتفاؽ التحكيـأحمد إبراىيـ عبد التواب،  - -2
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ال   اعتبرت باطمة،  نستنتج مف خبلؿ ىذه المادة بأنو يشترط في اتفاقية التحكيـ الكتابة وا 
 .(1)ستقمة عف العقد األصميسواء وردت كشرط في العقد األصمي أو في وثيقة م

نما تعتبر شرطا لصحة اتفاقية  ف  أونستنتج أيضا  الكتابة ليست مجرد وسيمة إلثباتيا وا 
، وبالتالي فبطبلف اتفاقية التحكيـ لتخمؼ شرط الكتابة يعتبر بطبلنا مطمقا متعمقا (2)التحكيـ

التحكيـ مف أسباب  بالنظاـ العاـ، حيث يعتبر قانوف التحكيـ المصري عدـ وجود اتفاقية
 .(3)بطبلف الحكـ الصادر في خصومة التحكيـ

 موقؼ المشرع الجزائري -ثالثا
اشترط المشرع الجزائري أف تبـر اتفاقية التحكيـ كتابة أو بأية وسيمة اتصاؿ أخرى 

يجب ».إ.ـ.إ.التي تنص عمى: مف ؽ (5)1040/2، وذلؾ وفؽ المادة (4)تجيز اإلثبات بالكتابة
ؿ، وتحت طائمة البطالف، أف تبـر اتفاقية التحكيـ كتابة، أو بأية وسيمة اتصاؿ أخرى مف حيث الشك

 .«تجيز اإلثبات بالكتابة
وضع شكؿ محدد لمكتابة بحيث تمتد ىذه األخيرة إلى ووفقا لممادة السالفة الذكر لـ يتـ 

اإليجاب وسائؿ االتصاؿ المكتوبة واإللكترونية ولكف بالمقابؿ يجب أف يتحقؽ تبادؿ كؿ 
 . فبذلؾ تعتبر الكتابة شرطا إلثبات اتفاقية التحكيـ.(6)والقبوؿ بشاف التحكيـ

 (7)نوف السويسريمف القا 178/1ابة مف المادة وقد استميـ المشرع الجزائري شرط الكت
يكوف اتفاؽ التحكيـ صحيحا إذا كاف مكتوبا في شكؿ برقيات، تمكس،... أو »و: ن  أالتي نصت عمى 

سنة  لرؾ مف اتفاقية نيويو  2، باإلضافة إلى المادة «اتصاؿ أخرى تثبت عف طريؽ نص أية وسيمة
                                                           

 .67سعيد، مرجع سابؽ، ص ر بفلزى -1
 .26تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص -2
 .120قبايمي طيب، مرجع سابؽ، ص -3
 .68لزىر بف سعيد، مرجع سابؽ، ص -4
 ، مرجع سابؽ.المتضمف ؽ.إ.ـ.إ 09-08 رقـ قانوف -5
 .68لزىر سعيد، مرجع سابؽ، ص -6
قانوف األعماؿ، معيد الحقوؽ والعمـو  تخصصمذكرة الماجستير في القانوف، التحكيـ التجاري الدولي، كماؿ معروؼ،  -7

 .39، ص2000-1999اإلدارية، بف عكنوف، جامعة الجزائر، 
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المراد باالتفاقية الكتابية ىو الشرط  التحكيمي المدرج في العقد أو »و: ن  أالتي نصت عمى  (1)1958
 «.في اتفاؽ التحكيـ الموقع مف األطراؼ أو المتضمف في رسائؿ أو برقيات متبادلة

 في أشكاؿ أخرىط لصحة اتفاقية التحكيـ أف ترد في شكؿ مكتوب أو يشتر  ،وعميو
يتـ تقييد كيفية إبراـ  لـ، فبذلؾ (2)كالبرقيات والخطابات المتبادلة والرسائؿ اإللكترونية وغيرىا

 اتفاقية التحكيـ وترؾ االختيار إلرادة األطراؼ.
أف تكوف عرفية  يفي الكتابة أف تكوف رسمية بؿ يكففالمشرع الجزائري لـ يستوجب 

 .(3)موقعة مف الطرفيف
وفي األخير نشير أيضا أف المشرع الجزائري اشترط الكتابة بالنسبة لشرط التحكيـ وفقا 

يثبت شرط التحكيـ، تحت طائمة البطالف بالكتابة »و: .ـ. إ. التي تنص أن  مف ؽ.إ (4)1008لممادة 
فالمشرع في ىذه المادة لـ يحدد شكؿ  ،«افي االتفاقية األصمية أو في الوثيقة التي تستند إليي

د  في العقد األصمي بنالكتابة بؿ اشترط فقط أف يرد شرط التحكيـ مكتوبا لوجوده سواء ورد ك
 أو في وثيقة مستقمة عف العقد األصمي.

أما بالنسبة التفاؽ التحكيـ، فتعتبر الكتابة شرط لوجوده وليس كشرط إلثباتو وذلؾ وفقا 
يحصؿ االتفاؽ عمى التحكيـ كتابة ويجب أف »: والتي تنص أن   مف ؽ.إ.ـ.إ (5)1012لممادة 

 «.طائمة البطالف موضوع النزاع وأسماء المحكميف أو كيفية تعيينيـ تحت  يتضمف اتفاؽ التحكيـ

                                                           
 اتفاقية نيويورؾ، مرجع سابؽ. -1
  ،فعالية التحكيـ في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر )عمى ضوء االتفاقيات الدولية لمجزائر(عيساوي محمد،  -2

، 2012، تيزي وزو ،جامعة مولود معمري ،كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةتخصص: القانوف،  ،القانوفدكتوراه في  رسالة
  26ص

الماجستير في  مذكرة التنفيذ الجبري ألحكاـ التحكيـ الدولي الصادرة في المجاؿ االستثماري بالجزائر،فريدة حسيف،  -3
 .78، ص2000-1999تيزي وزو، ، جامعة مولود معمري ،كمية الحقوؽ ،التنمية الوطنية قانوف:، تخصصقانوفال
 سابؽ. ، مرجعالمتضمف ؽ.إ.ـ.إ 09-08قانوف رقـ  - 4
 القانوف نفسو. - 5
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 الفرع الثاني
 الشروط الموضوعية

ود تخضع اتفاقية التحكيـ التجاري الدولي لشروط موضوعية لصحة إبراميا كباقي العق
وط موضوعية عامة التي تتمثؿ في الرضا، المحؿ والسبب، ولشروط ر األخرى، فتنقسـ إلى ش

 موضوعية خاصة، وىذا ما سنتطرؽ إليو بالتفصيؿ فيما يمي:
 الشروط الموضوعية العامة -أوال

شروط الموضوعية العامة المتمثمة الاتفاقية التحكيـ عقد، فيتطمب لصحتيا توفر  بما أف  
 لرضا، المحؿ، السبب.في كؿ مف ا

 الرضا-أ

مغزى الرضا في اتفاقية التحكيـ ىو تطابؽ إرادتي األطراؼ واتجاىيا إلى اختيار 
في ر بشأف العبلقة التعاقدية، سواء التحكيـ  كوسيمة لحسـ المنازعات التي ثارت أو قد تثو 

اتفاؽ إطار التحكيـ الحر أو التحكيـ المؤسساتي، أو كاف عمى شكؿ شرط التحكيـ أو 
 .(1)التحكيـ

إذ  ،فنستنتج أف الرضا ىو تطابؽ إرادتي األطراؼ وذلؾ مف أجؿ إحداث أثر قانوني
ية والية القضاء واالتجاه ؾ عندما يبدى اإليجاب رأيو في تنحىناؾ تقابؿ إيجاب وقبوؿ وذل

 ع الذي يقع بيف األطراؼ سواء كاف النزاعحكيـ لتكوف الجية المختصة لحؿ النزاتإلى ال
يتـ »مف ؽ.ـ.ج التي تنص عمى ما يمي:  (2)58مادة ، وذلؾ ما أكدتو الحتمؿ أو مستقبميم

 «.العقد بمجرد تبادؿ الطرفيف إرادتيما المتطابقتيف دوف اإلخالؿ بالنصوص القانونية

                                                           

 ،مذكرة الماجستير في القانوف ،التحكيـ اإللكتروني كوسيمة لتسوية منازعات عقود التجارة اإللكترونية ،بوديسة كريـ1- 
 .44ص  ،2012 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ،قانوف التعاوف الدولي :تخصص

، ج.ر 1003مايو  21، مؤرخ في 03/01مف القانوف المدني معدؿ ومتمـ بموجب قانوف رقـ يتض 14-31أمر رقـ  - 2
 .1003مايو  21صادرة في  12عدد
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ىميف لمتصرؼ مؤ  يشترط إلبراـ اتفاقية التحكيـ أف يكوف الرضا صادرا مف أطراؼ
األشخاص الذيف يظير عمييـ إحدى عوارض أو موانع  ؼ ألف  بمعنى أف تتوفر أىمية التصر 

.ـ.إ. .إمف ؽ (1)1006/1/2التحكيـ وذلؾ ما أكدتو المادة  األىمية يمنع عمييـ االتفاؽ عمى
يمكف لكؿ شخص المجوء إلى التحكيـ في الحقوؽ التي لو مطمؽ التصرؼ فييا.ال »و: ن  أالتي تنص 

 «.النظاـ العاـ أو حالة األشخاص وأىميتيـيجوز التحكيـ في المسائؿ المتعمقة ب

المجوء إلى التحكيـ لفض النزاع. كما يمكف ب المادة يحؽ لؤلشخاص الطبيعية فحس
أيضا بالمقابؿ لؤلشخاص المعنوية عاما كاف أو خاصا حؽ المجوء لمتحكيـ وىذا ما أكدتو 

لمعنوية العامة أف تطمب وال يجوز لألشخاص ا»و: التي تنص أن   مف ؽ.إ.ـ.إ  (2)1006/3المادة 
 «.التحكيـ، ما عدا في عالقاتيا االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية

وأخيرا يجب أف يكوف الرضا الذي يمثؿ شرطا مف الشروط التي تقـو عمييا اتفاقية 
جميع التحكيـ خاليا مف جميع العيوب كالغمط، التدليس واإلكراه...إلخ كي تنتج ىذه االتفاقية 

 .(3)آثارىا القانونية

 المحؿ-ب

محؿ اتفاقية التحكيـ ىو موضوع النزاع، ووفقا لمقواعد العامة يشترط أال يكوف مخالفا 
مف  (5)96 ، وذلؾ طبقا لممادة(4)ال كانت االتفاقية باطمةلمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة وا  

عمقة بالنفقة واإلرث والحقوؽ فبل يجوز التحكيـ في المسائؿ المت القانوف المدني الجزائري

                                                           
 مرجع سابؽ. ،المتضمف ؽ.إ.ـ.إ 09-08قانوف رقـ  - 1
 القانوف نفسو. - 2
عقود  :، تخصصة الماجستيرمذكر  ،الدوليةتنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة عف منازعات التجارة  ،خواثرة سامية -3

 .57ص ،2003 ر، جامعة الجزائ ، بف عكنوف، كمية الحقوؽ ،ومسؤولية
 .242، ص2553دار النيضة العربية، مصر، التحكيـ التجاري الدولي،محسف شفيؽ،  -4
 مرجع سابؽ. القانوف المدني الجزائري،مف  52راجع المادة  -5
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. وذلؾ (1)ـ، وحالة األشخاص وأىميتيـالمتعمقة بالمسكف وكذا المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العا
ال يجوز التحكيـ في المسائؿ المتعمقة »و: التي تنص أن   مف ؽ.إ.ـ.إ( 2)1006/2طبقا لممادة 

 .«بالنظاـ العاـ أو حالة األشخاص وأىميتيـ

والتي يتـ حميا عف وع المنازعات التي تمثميا اتفاقية التحكيـ فيقصد بالمحؿ موض
، ويشترط أف يكوف موجود أو ممكف الوجود ومعينا أو قابؿ لمتعييف (3)طريؽ التحكيـ

 ،(5)القانوف المدني الجزائريمف  98، 94، 93، 92تنص عميو المواد  ما وىذا، (4)ومشروعا
ئر العقود األخرى يتعيف أف تنصب عمى محؿ معيف اتفاقية التحكيـ كسا بعبارة أخرى بما أف  

ال كاف غير موجود، وبالتالي ينتفي ركف مف أركاف اتف ذا اقية التحكيـ مما يجعميا باطمة، و وا  ا 
ال ك لـ يكف محميا معينا بذاتو، انت باطمة، ويكفي أف يكوف وجب تعيينو بنوعو ومقداره وا 

 .(6)مقداره معينا بنوعو فقط إذا تضمف ما يستطاع بو تعييف

أو ممكنا وأال يكوف  محؿ اتفاقية التحكيـ يتعيف أف يكوف موجودا ، أف  مجمؿ القوؿ
القانوف المدني مف  98إلى  92مستحيبل مف الناحية العممية، وفقا لما نصت عميو المواد مف 

النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي الصادر عف  نوفمف القا 8/1وقد نصت المادة  (7)الجزائري
عمى المحكمة التي يرفع أماىا دعوى في مسالة أبـر بشأنيا اتفاؽ تحكيـ، »و: عمى أن   (8)1985عاـ 

أف تحيؿ الطرفيف إلى التحكيـ، إذا طمب منيا ذلؾ أحد الطرفيف في موعد أقصاه تاريخ تقديـ بيانو 
 «.يمكف تنفيذهاألوؿ في موضوع النزاع، ما لـ يتضح ليا أف االتفاؽ باطؿ والغ أو عديـ األثر ال 

                                                           
 .63ص ،مرجع سابؽ د،لزىر بف سعي -1
 مرجع سابؽ. ، المتضمف ؽ.إ.ـ.إ.05-04ف رقـ قانو  -2
 .125ص ،2008 األردف، ،دار الثقافة ،1ط ،التحكيـ التجاري الدولي ،فوزي محمد سامي -3
 .11ص ،مرجع سابؽ ،مصطفى صالح مطموب -4
 .مرجع سابؽ القانوف المدني الجزائري،مف  98، 94، 93، 92راجع المواد  -5
 وما بعدىا. 216ص ،مرجع سابؽ ،... اتفاؽ التحكيـأحمد إبراىيـ عبد التواب،   -6
 مرجع سابؽالقانوف المدني الجزائري، مف  98 إلى 92 مف راجع المواد -7
 مرجع سابؽ. ،1985النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ  القانوف -8
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أو االستمرار موضوع اتفاقية التحكيـ ىو التزاـ األطراؼ بااللتجاء لمتحكيـ  الواقع أف  
المحؿ التي تنصب عميو ازعة ىي موضوع اتفاقية التحكيـ و دوف قضاء الدولة، والمن فيو

النسبة ب. (1)اتفاقية التحكيـ، وىذا المحؿ يتميز عف موضوع التزاـ األطراؼ في اتفاقية التحكيـ
قد تثور في أو  بما أنيا توافؽ إرادتيف عمى إسناد المنازعة التي قد ثارت التفاقية التحكيـ

المستقبؿ لمتحكيـ، وبما أف محؿ االلتزاـ في العقد قد يكوف أداء عمؿ أو االمتناع عف عمؿ 
ولكف  فإف محؿ االلتزاـ في اتفاقية التحكيـ ىو التزاـ األطراؼ بعرض المنازعة عمى التحكيـ.

 في الحقيقة يولد التزاميف وىما التزاـ سمبي والتزاـ إيجابي:
 : وىو عدـ المجوء إلى القضاء العادي لعدـ اختصاصو.االلتزاـ السمبي .1
 .(2): إخضاع المنازعة لمتحكيـااللتزاـ اإليجابي .2
 السبب-ج

العقد محاولة إيجاد الحؿ لكؿ نزاع يثور بيف طرفي » و:نقصد بسبب اتفاقية التحكيـ أن  
وتفويض األمر لممحكميف، واستبعاد طرحو عمى  التحكيمية واالتفاؽ عمى عرضو أماـ الييئة

وبعبارة أخرى يعتبر الغاية التي يسعى إلى تحقيقيا الممتـز نتيجة التزامو  ،(3)«القضاء العادي
 .ي اليدؼ الذي يسعى لتحقيقوأ

 أف   كنا في االلتزاـ، إال  فيناؾ مف يعتبر السبب ركنا في العقد وىناؾ مف يعتبره ر 
القانوف مف  (5)97، وذلؾ وفقا لممادة (4)المشرع الجزائري يعتبره كشرط في إرادة االلتزاـ

إذا التـز المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالؼ لمنظاـ »و: التي تنص أن   المدني الجزائري

                                                           
 .215ص ،مرجع سابؽ ،...اتفاؽ التحكيـأحمد إبراىيـ عبد التواب،   -1
القانوف الدولي والعبلقات  في الماجستير مذكرة ،اتفاؽ التحكيـ التجاري الدولي في القانوف الجزائري ،مىكنور الديف ب -2

 .20ص ،1996-1995، جامعة الجزائر، معيد الحقوؽ والعمـو اإلدارية، الدولية
 .59ص، مرجع سابؽ ،خواثرة سامية -3
 .وما بعدىا 21ص ،مرجع سابؽ ،الديف بكمىنور  - 4
 مرجع سابؽ. وف المدني الجزائري،القان - 5
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و إذا كاف السبب غير مشروع أن  فنستنتج مف خبلؿ ىذه المادة  ،«العاـ واآلداب كاف العقد باطال
 يعد العقد باطبل وال ينتج عنو آثاره. أو مخالؼ لمنظاـ العاـ واآلداب العامة

 ثبلثة شروط وىي: ف يتوفر في ركف السببو يجب أن  أكما 
 غير قائـ. ابحيث أف كؿ التزاـ ال يكوف لو سبب يعتبر التزام :أف يكوف موجودا .1
 ا أو صوريا.صحيح إذا كاف موىوم كوف السبب غيرأف يكوف صحيحا: في .2
وأف ال يكوف ـ مف طرؼ القانوف السبب: أي أف يكوف السبب غير محر مشروعية  .3

 .(1)مخالفا لمنظاـ العاـ
 الشروط الموضوعية الخاصة -ثانيا

شروط موضوعية الشروط الموضوعية العامة،ثبلثة  المشرع الجزائري إلى جانب وضع
تكوف اتفاقية »و: التي تنص أن   (2)1040/3سب المادة ح اتفاقية التحكيـ وذلؾ لصحةخاصة 

التحكيـ صحيحة مف حيث الموضوع، إذا استجابت لمشروط التي يضعيا إما القانوف الذي اتفؽ 
 اووفق، «األطراؼ عمى اختياره أو القانوف المنظـ لموضوع النزاع أو القانوف الذي يراه المحكـ مالئما

 ما يمي:تتمثؿ الشروط في ،يذه المادةل
 القانوف الذي اتفؽ عميو األطراؼ.  .1
 القانوف الذي ينظـ موضوع النزاع. .2
 القانوف الذي يراه المحكـ مبلئما.  .3

 خضوع اتفاقية التحكيـ لمقانوف الذي اتفؽ عميو األطراؼ -أ
ذ ترؾ الحرية التحكيـ سمطة اإلرادة، إ اتفاقية لقد اعتنؽ المشرع الجزائري في إنشاء

مف  18ار القانوف الواجب التطبيؽ عمييا، وىذا ال يتعارض مع نص المادة لؤلطراؼ في اختي

                                                           
 .22ص سابؽ،مرجع  ،نور الديف بكمى -1

 ، مرجع سابؽ.المتضمف ؽ.إ.ـ.إ 09-08قانوف رقـ  - 2
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قانوف إرادة األطراؼ عمى اتفاقية التحكيـ  فالمحكـ ممـز بتطبيؽ ،(1)القانوف المدني الجزائري
 .(2)إذا كانت ىذه اإلرادة صريحة

ار الطرؼ سمطاف اإلرادة ال يستمـز حتما اختيإلى أف الخضوع لمبدأ  كما تجدر اإلشارة
تحفيزية لقانوف االستثمار لقانونو الوطني، بؿ حسب االتجاه الجديد والسياسة ال الجزائري
أجنبي كالنظاـ  ، فقد يختار الطرؼ الجزائري تطبيؽ قانوف أجنبي أو نظاـ تحكيميالجديد

 الغرفة نظاـ ( أو القانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي أوCIRDIالمتبع لدى مركز )
 .(3)(CCIتجارية الدولية )ال

 القانوف الذي ينظـ موضوع النزاع: -ب
مف ؽ.إ.ـ.إ اتفاقية التحكيـ صحيحة مف  1040/3اعتبر المشرع الجزائري وفقا لممادة 

بحيث إذا  حيث الموضوع إذا استجابت لمشروط التي يضعيا القانوف المنظـ لموضوع النزاع
حكمة التحكيـ أف تطبؽ القانوف الذي ينظـ لـ يتفؽ الطرفاف عمى قانوف معيف، يمكف لم

لكف بالمقابؿ قد . (4)موضوع النزاع عمى اتفاقية التحكيـ، السيما القانوف المنظـ لمعقد األصمي
الييئة التحكيمية إلى تطبيؽ مصادر أخرى دوف القانوف المطبؽ عمى العقد األصمي  تمجأ

 .(5)رية الدوليةكالمجوء إلى المبادئ العامة لمقانوف والعادات التجا

فالقانوف الجزائري منح لمييئة التحكيمية ضمنيا حرية مثميا مثؿ الحرية التي  ،وعميو
المختمفة ليتـ عف طريقيا تحديد القانوف الواجب  منحت لؤلطراؼ بالبحث عف المصادر

                                                           
في  مذكرة الماجستير ،ميياتفاقية التحكيـ التجاري الدولي في ظؿ القانوف الجزائري والقضاء التحك ،صديؽ بغداد -1

 .40ص  ،2002-2001 ،تممساف ،ي بكر بمقايدجامعة أب ،كمية الحقوؽ ،القانوف الخاص
 .28ص، ابؽسمرجع  ،عيساوي محمد -2
 .138ص ،مرجع سابؽ ،كوال محمد -3
 .29ص ،مرجع سابؽ ،عيساوي محمد -4
 .139ص، مرجع سابؽ، كوال محمد -5
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التطبيؽ بشرط أف تكوف إرادة األطراؼ غائبة أي غير موجودة أثناء إنشاء اتفاقية التحكيـ 
 .(1)بب محدد أو غير محددلس

 القانوف الذي يراه المحكـ مالئما -ج
أعطيت لممحكـ سمطة اختيار القانوف الذي سوؼ يتـ تطبيقو عمى اتفاقية التحكيـ وذلؾ 
باعتماده عمى بعض المصادر كالمبادئ العامة لمقانوف والعادات التجارية الدولية... وغيرىا، 

أف يختار قانوف وطني ألية دولة معينة يراه مبلئما وذلؾ وفؽ ظروؼ كؿ قضية، كما يمكنو 
لتطبيقو عمى النزاع، وقد اعتبر ىذا االتجاه سببا الستبعاد قوانيف الدوؿ النامية بحجة تخمفيا 

 .(2) وبذلؾ تطبيؽ قوانيف الدوؿ المتقدمة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .44ص ،مرجع سابؽ ،ديؽ بغدادص -1
 .15عيساوي محمد، مرجع سابؽ، ص  -2
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ىالمبحثىالثاني
ىاآلثارىالمترتبظىرنىاتفاقوظىالتحكومىوانقضائكا

 كيـ ترتب آثار قانونية كما يرتبيا أي تصرؼ قانوني بالنسبة لؤلطراؼاتفاقية التحإف 
كما أف  اتفاقية التحكيـ في العقود قد تتعرض لبلنقضاء أو االنتياء سواء  )المطمب األوؿ(،

قانوف اإلجراءات بأسباب إرادية أو غير إرادية، حيث نستخمصيا مف القواعد العامة ومف 
 )المطمب الثاني(. في المدنية

 المطمب األوؿ
 لمترتبة عف اتفاقية التحكيـاآلثار ا

تدخؿ اتفاقية التحكيـ في خانة التصرفات القانونية والرضائية إذا توافقت اإلرادتيف وبما 
التي تحدد حقوؽ والتزامات األطراؼ وترد  ة اإللزامية لمرابطة التعاقدية أف  قانوف العقد ىو القو 

، في )الفرع األوؿ(  ، نتناوؿ اآلثار المترتبة عمى األطراؼةالتحكيـ أثار قانوني اتفاقيةعمى 
اآلثار المترتبة عمى الغير ، وأخيرا في )الفرع الثاني( الوطني القاضيواآلثار المترتبة عمى 

 في )الفرع الثالث(.
 الفرع األوؿ

 اآلثار المترتبة عمى األطراؼ
 :أثريف إلىسنتطرؽ في ىذا الفرع  

 األثر المباشر-أوال
بو، فيساىـ في تكوينو فبل  االلتزاـطرؼ العقد ىو مف يصدر عنو التعبير عف إرادة  إف

وانطبلقا مف  (1)ةػيوقع عميو بصفة أخرى غير ىذه الصف أفيكفي لذلؾ أف يرد ذكره فيو أو 
                                                           

التحكيـ في العالقات الخاصة الدولية والداخمية، قانوف التحكيـ التجاري محمد عبد العاؿ،  مصطفى محمد الجماؿ، عكاشة -1
، 2جفي ضوء القانوف المقارف وقانوف التجارة الدولية مع اإلشارة إلى القوانيف التحكيـ العربية،  0222لسنة  92المصري رقـ 

 .335، ص2554، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 2ط
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الشخص الذي يصدر »ىذا التعريؼ العاـ، يمكف تعريؼ الطرؼ في اتفاقية التحكيـ بأن و: 
باتفاؽ التحكيـ، سواء جاء عمى شكؿ شرط التحكيـ أو اتفاؽ  االلتزاـدة عنو التعبير عف إرا

اتفاقية التحكيـ سواء مف حيث األشخاص أو مف حيث  مجاؿ تطبيؽ ، وبما أف  «التحكيـ
في القانوف  ، وطبقا لمقواعد العامة(1)الموضوع يخضع لمقانوف الذي يحكـ ىذه االتفاقية

تنصرؼ فقط عمى المتعاقديف فقد نص القانوف الجزائري وفقا المدني فإف  آثار اتفاقية التحكيـ 
202لممادة 

و وال ػالعقد شريعة المتعاقديف فال يجوز نقض»عمى:  مف القانوف المدني الجزائري (2)
، ويقصد مف ىذا النص أف  «قررىا القانوفيتعديمو إاّل باتفاؽ الطرفيف، أو لألسباب التي 

يرتبطاف بالقانوف، فاتفاقية التحكيـ تمـز األطراؼ الذيف نشأ المتعاقديف مرتبطاف بالعقد كما 
  . (3)بينيـ سواء كانوا اثنيف أو أكثر

ؽ التمثيؿ والنيابة حيث يكما أف  ىذا األثر يمـز كؿ مف يكتسب صفة الطرؼ عف طر 
غالب الشركات أو المؤسسات ممثمة في أشخاص ي المعامبلت التجارية الدولية في نجد ف

 .(4)يتصرفوف باسـ ولحساب المؤسسةطبيعية إذ 

أو أطراؼ آخريف  أشخاصىناؾ  إذا كاف ىذا ىو المعنى الضيؽ لؤلطراؼ، فإف  
 صفة المتعاقديف بالمعنى الواسع. يأخذوف

 األثر الغير مباشر-ثانيا
دة لحؿ المنازعات المتعمقة ، أدى إلى اعتباره الوسيمة المعتمإف انتشار التحكيـ 

اص ذا يمكف توسيع مجاؿ تطبيؽ اتفاقية التحكيـ مف حيث األشخبالتجارة الدولية ل
 رؼ في اتفاقية التحكيـ، لذا ىناؾ عدة حاالت نذكر منيا:بالخصوص التوسيع في مفيوـ الط

                                                           
1 -TERKI (N.E.), Op.cit, p65. 

 القانوف المدني الجزائري، مرجع سابؽ. - 2
 .221صديؽ بغداد، مرجع سابؽ، ص - 3
 .215كوال محمد، مرجع سابؽ، ص - 4
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 :مجموعة مف الشركات إلىحالة انتماء الشركة التي أبرمت اتفاقية التحكيـ  -0
 األخرىتحكيـ ال تمتـز بو الشركات األصؿ أنو عند إبراـ شركة عقد يتضمف االتفاؽ عمى ال

ع لناتجة عف العقد، وتمتنفس المجموعة وىذا راجع إلى آثار اتفاقية التحكيـ ا إلىالتي تنتمي 
 شخصية القانونية المستقمة.الشركة بال
لمعقد عف طريؽ التوقيع عميو تكوف الوحيدة الممتزمة باتفاقية  إبراميافالشركة عند  

 توقيع معيار مادي يفصؿ بيف شركة الطرؼ وشركات الغير.التحكيـ، حيث يعتبر ال

في أي شركة أخرى لـ توقع عمى العقد  أو األـولكف قد نجد مثبل تدخؿ شركة  
ـ بشأف العقد محؿ النزاع أو تساىـ بشكؿ أساسي مف حيث المساىمة في المفاوضات التي تت

 أو األـالطرؼ اآلخر أي شركة في عدـ تنفيذه، وبالتالي فالعقد يتـ توقيعو مف  أوتنفيذه 
الغير موقعة عمى العقد وليس مف الشركة التي وقعت عمى العقد فالمعيار  األخرىالشركات 

معيار آخر والذي يتمثؿ في المعيار االقتصادي وىو ما اتجو  إدخاؿالمادي ال يكفي فيجب 
 التحكيـ. وأحكاـالقضائية  األحكاـجانب مف  إليو

ىذه المعايير ولو جزئيا بالسماح لآلثار التي تنجـ عف  مفحرر الت إلىفالفقو استقر 
 باإلسناد عمى الغير الذي لـ يكف موقعا عمى االتفاقية أيضا أثارىااتفاقية التحكيـ بأف ترتب 

 .(1)مظروؼ والروابط االقتصادية المتصمة بالغير والدور الذي لعبو في العقدل

إف توسيع نطاؽ : د األجيزة التابعة لياحة العقود التي تبرميا الدولة أو أحال-9
اتفاقية التحكيـ مف حيث األشخاص، ال يقتصر فقط عمى حالة مجموعة الشركات، بؿ ىناؾ 
أيضا العقود التي تبرميا الدولة وتقبؿ فييا التحكيـ، حيث نجد أف القضاء الوطني لـ يأخذ 

لتي تبرمو الييئات واألجيزة بما وصمت إليو المحاكـ التحكيمية مف آثار اتفاقية التحكيـ ا
 التابعة لمدولة، وىذا نظرا لمشخصية القانونية المستقمة ليذه الييئات.

                                                           
 وما بعدىا. 214حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص -1
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لتي توجد بيف ىذه االصمة الوثيقة  ونجد المحاكـ القضائية، ذىبت إلى القوؿ أف  
والدولة مف جية أخرى ىي الرقابة التي تمارسيا المحاكـ القضائية عمييا ال  الييئات مف جية

 عدـ توقيع الدولة عمى شرط التحكيـ. فيعامبل كافيا  تعد
توسيع نطاؽ التحكيـ مف حيث األشخاص سواء كاف ذلؾ في  و ال يتـنستخمص أن  ف

مجموعة شركات أو في االتفاقات التي تبرميا الدولة والييئات التابعة ليا إال  مف خبلؿ 
 .(1)حديد نطاؽ اتفاقية التحكيـالبحث عف اتجاه إرادة األطراؼ التي ىي المعيار الوحيد لت

 الفرع الثاني
 الوطني القاضياآلثار المترتبة عمى 

انعقاد االختصاص يتمثبلف في:  أثراف يترتب عمى اختصاص القاضي الوطني 
لممحكمة التحكيمية )أوال( فيستبعد القضاء الوطني بامتناع الطرفيف مف المجوء إلى القضاء 

حكيـ أي عدـ اختصاص القضاء الوطني بالنظر في لمفصؿ في موضوع النزاع محؿ الت
 النزاع )ثانيا(.

 انعقاد االختصاص لممحكمة التحكيمية-أوال
يتفؽ األطراؼ بموجب اتفاقية التحكيـ لحؿ النزاع عف طريؽ التحكيـ فيترتب عنيا 
سمب االختصاص مف القضاء الوطني وتخويؿ الفصؿ في النزاع لممحكمة التحكيمية، حيث 

 ر ايجابي.يعتبر أث

ولكف ىذا ال يمنع مف أف يحاوؿ أحد الخصوـ عرقمة إجراءات التحكيـ بالدفع بعدـ 
االختصاص، إال  أنو بوجود مبدأ ''االختصاص باالختصاص'' منح لممحكمة التحكيمية 

طالة إجراءات التحكيـ.  الفصؿ في اختصاصيا لتفادي عرقمة وا 

                                                           
 .23تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص - 1
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 يمية:المقصود مف انعقاد االختصاص لممحكمة التحك-أ
األصؿ أف القضاء الوطني ىو المختص في حؿ النزاعات، إال  أن و باتفاؽ األطراؼ 
عمى إحالة النزاع لمتحكيـ الذي يعتبر قضاء خاص بموجب اتفاقية التحكيـ يمنحوف لممحكمة 
التحكيمية والية االختصاص لمنظر في النزاع، وبالتالي يصبح القضاء العادي غير مختص 

 .(1)زاع، وال يمكف ألحد األطراؼ المجوء إليوفي الفصؿ في الن

 مبدأ االختصاص باالختصاص:-ب
-Kompetenz)ظير مبدأ ''االختصاص باالختصاص'' ألوؿ مرة في ألمانيا بمصطمح 

Kompetenz) بجواز قياـ األطراؼ باالتفاؽ  2511ثر حكـ محكمة النقص األلمانية عاـ إ
ولكنو تعرض  (2)المتعمقة باختصاصياعمى اختصاص الييئة بالفصؿ في المنازعات 

 .(3)النتقادات حوؿ عدـ دقة مضمونو

-compétence)  يعتبر مبدأ ''االختصاص باالختصاص'' أو ما يعرؼ بالفرنسية

compétence) حيث يقصد (4)مف أىـ المبادئ التي يقوـ عمييا التحكيـ التجاري الدولي ،
ؿ في اختصاصيا عند نظر النزاع منو تقرير حؽ ىيئة التحكيـ في االختصاص بالفص

، بمعنى إذا حاوؿ احد (5)أماميا، إذ ىي األحؽ مف غيرىا في تقرير اختصاصيا أو عدمو
الخصـو أف يعرقؿ اإلجراءات التحكيمية بالطعف عف طريؽ الدفع بعدـ االختصاص استنادا 

شموليا أو لسقوطيا أو بطبلنيا أو عدـ بالدفع بعدـ صحة اتفاقية التحكيـ أو عدميا 
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لموضوع النزاع يكوف االختصاص في النظر في الدفع بعدـ االختصاص لمييئة 
 .(1)التحكيمية

التي  مف ؽ.إ.ـ.إ  (2)2033/2وقد كرس المشرع الجزائري ىذا المبدأ مف خبلؿ المادة 
تفصؿ محكمة التحكيـ في االختصاص الخاص بيا، ويجب إثارة الدفع بعدـ االختصاص »تنص أن و: 

، فالمشرع يشترط أف يثار الدفع بعدـ االختصاص قبؿ أي دفاع في «دفاع في الموضوع قبؿ أيّ 
 الموضوع.

فيعد ىذا المبدأ ضمانا لعدـ عرقمة إجراءات التحكيـ وعدـ إطالتو مف طرؼ أحد 
في  ثالخصـو بدفعو بعدـ االختصاص وبالتالي يمنح لييئة التحكيـ صبلحية الب

 .(3)اختصاصيا

 ص القضاء الوطني بالنظر في النزاععدـ اختصا -ثانيا
يقابؿ األثر االيجابي المتمثؿ في اختصاص المحكمة التحكيمية أثر سمبي بعدـ 
اختصاص القضاء الوطني بالنظر في النزاع الذي اتفؽ بشأنو بتسويتو عف طريؽ التحكيـ 

تحكيـ فيو ولكف قد ترد استثناءات يتـ فييا تدخؿ القاضي الوطني في النزاع المطروح عمى ال
 ليس مطمؽ.

 تأكيد المبدأ -أ
يمتـز األطراؼ بموجب اتفاقية التحكيـ باالمتناع عف االلتجاء لمقضاء وبالتالي إقصاء 
النزاع عف القضاء وجعمو مف اختصاص الييئة التحكيمية وبالتالي امتناع القضاء بالنظر في 

القاضي غير مختص بالفصؿ في  يكوف»و: أن   إمف ؽ.إ.ـ. (5) 2031، فقد نصت المادة (4)النزاع
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موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبيف لو وجود اتفاقية تحكيـ، عمى أف تثار 
فيتـ بذلؾ استبعاد القاضي في حالة كوف الخصومة التحكيمية قائمة أو في ، «مف أحد األطراؼ

 .و األطراؼ بإحالة النزاع لمتحكيـحالة تمسؾ احد األطراؼ باتفاقية التحكيـ أيف اتفؽ في
مف اتفاقية  1/1جاءت منسجمة مع المادة  05-04القانوف مف  2031 وعميو، فالمادة

التي تعتبر أوؿ اتفاقية أكدت عمى مبدأ استبعاد القاضي الوطني ، 2514نيويورؾ لسنة 
يث ، ح(1)بالفصؿ في النزاع الذي يكوف متفؽ عميو مف طرؼ األطراؼ بعرضو لمتحكيـ

تقـو أي دولة متعاقدة، يرفع إلييا نزاع »عمى ما يمي:  مف االتفاقية نيويورؾ 1/1 تنص المادة
بشأف قضية أبـر األطراؼ بخصوصيا اتفاقية حسب مفيـو ىذه المادة بإحالة األطراؼ عمى التحكيـ، 

التأثير، أوال يمكف بناء عمى طمب أحد األطراؼ، إاّل إذا الحظ أف االتفاقية المذكورة باطمة، أو عديمة 
 .(2)«تطبيقيا

فالمادة تمـز الدوؿ المتعاقدة إذا ما طرح أماميا نزاع يتعمؽ موضوعو باتفاؽ األطراؼ 
حدىـ أبالمجوء إلى التحكيـ بموجب إبراـ اتفاقية التحكيـ أف يحيؿ الخصـو بناء عمى طمب 

ليا أو ال يمكف تطبيقيا إلى التحكيـ، ما لـ يبلحظ القاضي أف  االتفاقية باطمة أو ال أثر 
 فيؤوؿ االختصاص إليو.

مف ؽ.إ.ـ بتصحيح االنتقادات التي  2031فنبلحظ أف المشرع الجزائري قاـ في المادة 
التي كانت  (الممغاة) قانوف اإلجراءات المدنية الجزائريمف  4/1المكرر  314وجيت لممادة 

حيث في « دعوى التحكيـ معمقة يكوف القاضي غير مختص لمفصؿ في الموضوع متى كانت»تنص: 
السابؽ كانت اتفاقية التحكيـ ال تكفي النعقاد االختصاص لممحكمة التحكيمية بؿ كاف يشترط 

قانوف اإلجراءات المدنية مف  4/2مكرر  314أف تكوف الدعوى معمقة وفقا لنص المادة 
 ـد األطراؼ دعوى أماتكوف دعوى التحكيـ معمقة عندما يرفع أح»التي تنص: الجزائري )الممغاة( 

المحكـ أو المحكميف المعنييف في اتفاقية التحكيـ، أو عندما يباشر أحد األطراؼ إجراء في تأسيس 
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، فيذه المادة تتعارض مع مبدأ حرية األطراؼ «محكمة التحكيـ في حالة غياب مثؿ ىذا التعييف
اتفاقية  ، فإف  مف ؽ.إ.ـ.إ 2031في إبراـ اتفاقية التحكيـ، فالمشرع الجزائري، وفقا لممادة 

التحكيـ تكفي لوحدىا الستبعاد القاضي الوطني لمنظر في النزاع متى تمسؾ بيا أحد 
 .(1)األطراؼ
  االستثناءات الواردة عمى ىذا المبدأ -ب

ؽ.إ.ـ.إ يمنع عمى القاضي الفصؿ في النزاع المتفؽ عميو بإحالتو  2031وفقا لممادة 
تحكيـ أو كانت الخصومة التحكيمية قائمة، ولكف طبقا لمبدأ لمتحكيـ متى وجدت اتفاقية ال

"العقد شريعة المتعاقديف" يمكف أف يتفؽ األطراؼ عمى التنازؿ عف المجوء لمتحكيـ إما 
 صراحة أو ضمنيا وبالتالي يؤوؿ االختصاص لمقضاء الوطني.

في عدة منح المشرع لمقاضي سمطات يتدخؿ بموجبيا في النزاع المطروح عمى التحكيـ 
مراحؿ مف الخصومة التحكيمية لتقديـ المساعدة لممحكمة التحكيمية وذلؾ في حاالت 

 استثنائية تتمخص فيما يمي:
األصؿ أف تعييف المحكـ أو استبدالو  :المساعدة في تعييف المحكـ أو المحكميف-0

اؽ عييف أو غياب اتفأورده يكوف باتفاؽ األطراؼ ولكف في حالة عدـ االتفاؽ عمى الت
مب أحد الطرفيف المساعدة لعزؿ أو استبداؿ المحكـ، يقوـ الطرؼ المستعجؿ األطراؼ أو ط

مف ؽ.إ.ـ.إ التي  (2)2032برفع األمر إلى القاضي المختص وذلؾ وفقا لما جاء في المادة 
استبداليـ، يجوز لمطرؼ الذي ييمو  أوأو عزليـ  المحكميففي حالة صعوبة تعييف »تنص أن و: 

إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا التحكيـ إذا كاف التحكيـ يجري   األمر عرفالتعجيؿ 
في الجزائر، أو إلى رئيس محكمة الجزائر إذا كاف التحكيـ يجري في الخارج واختار األطراؼ تطبيؽ 

ذا لـ تحدد الجية القضائية المختصة في اتف اقية التحكيـ، قواعد اإلجراءات المعموؿ بيا في الجزائر، وا 
 «.يؤوؿ االختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف إبراـ العقد أو مكاف التنفيذ
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إذا لـ يتضمف نظاـ التحكيـ كيفيات  :المحكميف رد تدخؿ القاضي في مسألة-9
تسوية النزاعات حوؿ إجراءات رد المحكميف أو عجز األطراؼ عمى االتفاؽ عمى عدة 

ـو القاضي بالفصؿ بأمر وذلؾ بناء عمى طمب لمف ييمو التعجيؿ ويكوف ىذا إجراءات، يق
2022/2/3األمر غير قابؿ ألي طعف وذلؾ وفقا لممادة 

في »مف ؽ.إ.ـ.إ التي تنص أن و:  (1)
إذا لـ يتضمف نظاـ التحكيـ كيفيات تسوية أو لـ يسع األطراؼ لتسوية إجراءات الرد،  ،حالة النزاع

 «.لؾ بأمر بناء عمى طمب مف ييمو التعجيؿ، ىذا األمر غير قابؿ ألي طعفيفصؿ القاضي في ذ

في حالة عدـ اتفاؽ أطراؼ النزاع  :تقديـ المساعدة في تشكيؿ محكمة التحكيـ -9
حوؿ تشكيؿ محكمة التحكيـ ألي سبب كاف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعييف المحكـ أو 

محكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا محؿ إبراـ المحكميف، أجاز المشرع الجزائري لرئيس ال
 مف ؽ.إ.ـ  (2) 2005/2العقد أو محؿ تنفيذه بتعييف المحكـ أو المحكموف وذلؾ وفقا لممادة 

حد األطراؼ أو بمناسبة تنفيذ أإذا اعترضت صعوبة تشكيؿ محكمة التحكيـ بفعؿ »التي تنص أنو: 
كـ أو المحكموف مف قبؿ رئيس المحكمة الواقع في إجراءات تعييف المحكـ أو المحكميف، يعيف المح
 «.دائرة اختصاصيا محؿ إبراـ العقد أو محؿ تنفيذه

تدخؿ ي :تدخؿ القاضي في المسائؿ التي تخرج عف والية محكمة التحكيـ -2
أشير في حالة عدـ اتفاؽ  3المشرع الجزائري بتحديد ميمة المحكميف وذلؾ في ظرؼ 

ذا لـ يتـ ذلؾ يتـ وفقا  األطراؼ حوؿ تحديدىا ولكف يمكف تمديدىا إما باتفاؽ األطراؼ وا 
لنظاـ التحكيـ، وفي حالة غياب كؿ ىذه الحاالت يتدخؿ رئيس المحكمة المختصة ليقوـ 

يكوف »مف ؽ.إ.ـ التي تنص أنو:  (3)2024/2/1بتمديد  ميمة المحكميف وذلؾ وفقا لممادة 
ائو، وفي ىذه الحالة يمـز المحكموف بإتماـ ميمتيـ في اتفاؽ التحكيـ صحيحا ولو لـ يحدد أجال إلني

نيـ أو مف تاريخ إخطار محكمة التحكيـ. غير أنو يمكف تمديد ىذا يأشير تبدأ مف تاريخ تعي (4)ظرؼ 
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األجؿ بموافقة األطراؼ،  وفي حالة عدـ الموافقة عميو، يتـ التمديد وفقا لنظاـ التحكيـ، وفي غياب 
 «.المحكمة المختصةذلؾ، يتـ مف طرؼ رئيس 

كما يتدخؿ القاضي في المسائؿ المتعمقة بالطعف بالتزوير مدنيا في ورقة قدمت 
لممحكمة التحكيمية، أو في حالة حصوؿ عارض جنائي وجب عمى المحكمة التحكيمية 
يقاؼ إجراءات التحكيـ حتى يتـ صدور  بإحالة األطراؼ إلى الجية القضائية المختصة، وا 

ؼ الجية القضائية في شأف المسألة، ويستأنؼ سرياف الميعاد المحدد حكـ نيائي مف طر 
مف  (1)2012/1إلصدار حكـ التحكيـ مف تاريخ الحكـ في المسألة العارضة وذلؾ وفقا لممادة 

ي يحيؿ ػإذا طعف بالتزوير مدنيا في ورقة، أو إذا حصؿ عارض جنائ»التي تنص أن و:  ؽ.إ.ـ.إ 
القضائية المختصة، ويستأنؼ سرياف أجؿ التحكيـ مف تاريخ الحكـ في  المحكموف األطراؼ إلى الجية

 «.المسألة العارضة
يرفع الطعف  :تدخؿ القاضي في الطعوف المتعمقة ببطالف األحكاـ التحكيمية -5

بالبطبلف في حكـ التحكيـ الدولي الصادر في الجزائر أماـ المجمس القضائي الذي صدر 
صو، حيث يتـ قبوؿ الطعف ابتداء مف تاريخ النطؽ بحكـ حكـ التحكيـ في دائرة اختصا

التحكيـ مف المحكمة التحكيمية، كما أنو ال يتـ قبوؿ الطعف بعد تجاوز أجؿ شير واحد مف 
مف ؽ.إ.ـ.إ التي تنص  (2)2015تاريخ التبميغ الرسمي لؤلمر القاضي بالتنفيذ وىذا وفقا لممادة 

أعاله، أماـ المجمس  6001تحكيـ المنصوص عميو في المادة يرفع الطعف بالبطالف في حكـ ال»أن و: 
بحكـ  ويقبؿ الطعف ابتداء مف تاريخ النطؽ . القضائي الذي صدر حكـ التحكيـ في دائرة اختصاصو

مف تاريخ التبميغ الرسمي لألمر القاضي  (6)شير واحد  التحكيـ. ال يقبؿ ىذا الطعف بعد أجؿ
 «.بالتنفيذ

يتـ االعتراؼ بالحكـ  :األمر بتنفيذ حكـ المحكميف تدخؿ القاضي إلصدار-0
التحكيمي في الجزائر إذا لـ يكف مخالفا لمنظاـ العاـ الدولي، ويتـ إصباغو بالصيغة التنفيذية 
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بإصدار أمر بتنفيذ الحكـ الذي يصدره رئيس المحكمة التي صدرت أحكاـ التحكيـ في دائرة 
مقر التحكيـ موجودا خارج اإلقميـ الوطني وذلؾ  اختصاصيا أو محكمة محؿ التنفيذ، إذا كاف

يتـ االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ الدولي في » التي تنص أن و:  مف ؽ.إ.ـ.إ (1) 2012وفقا لممادة 
وتعتبر  .الجزائر إذا اثبت مف تمسؾ بيا وجودىا، وكاف ىذا االعتراؼ غير مخالؼ لمنظاـ العاـ الدولي

الشروط بأمر صادر عف رئيس المحكمة التي صدرت أحكاـ التحكيـ في قابمة لمتنفيذ في الجزائر وبنفس 
 «.دائرة اختصاصيا أو محكمة محؿ التنفيذ إذا كاف مقر محكمة التحكيـ موجودا خارج اإلقميـ الوطني

إف  :لممساعدة في التدابير المتخذة مف طرؼ محكمة التحكيـ يتدخؿ القاض-2
ع المطروح عمييا أف تأمر بتدابير مؤقتة أو محكمة التحكيـ وىي بصدد الفصؿ في النزا

تحفظية بناء عمى طمب أحد األطراؼ ما لـ تنص اتفاقية التحكيـ عمى خبلؼ ذلؾ طبقا 
امتناع أحد األطراؼ  مف ؽ.إ.ـ.إ وطبقا لذات النص دائما، فإف   2032ألحكاـ نص المادة 

ذ لمحكمة التحكيـ أف تطمب عف تنفيذ التدابير المأمور بيا طوعا أو إراديا فإنو يجوز عندئ
تدخؿ القاضي المختص والذي يطبؽ قانوف بمده، أما في الجزائر فإف األمر يتعمؽ برئيس 
المحكمة سواء ضمف اختصاصو االستعجالي أو ضمف اختصاصاتو الوالئية التي يتدخؿ 
بموجبيا عف طريؽ األوامر عمى عرائض والتي تنفذ جبرا السيما وأف  قانوف اإلجراءات 

ؽ.إ.ـ.إ كما  200لمدنية واإلدارية الجديد اعتبرىا صراحة سندات تنفيذية طبقا ألحكاـ المادة ا
أف طمب محكمة التحكيـ تدخؿ القاضي يفسر عدـ تمتعيا بامتيازات السمطة العامة باعتبارىا 
تؤدي ميمة عدالة خاصة ومف أمثمة ىذه التدابير الحراسة القضائية والحجوز التحفظية التي 

 ف األمر بيا وتكوف مؤقتة إلى غاية الفصؿ النيائي في موضوع النزاع.يمك

طمب  وفي نفس السياؽ، بإمكاف القاضي فرض ضمانات مبلئمة عمى الطرؼ الذي
التدابير المؤقتة أو التحفظية ولمحكمة التحكيـ القياـ بالبحث عف األدلة التي تفيد الوقوؼ 

، وعندما تستدعي الضرورة تدخؿ السمطة عمى حقيقة النزاع ومف ثمة الوصوؿ إلى حمو
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القضائية لتقديـ المساعدة لتوفير األدلة أو تمديد ميمة المحكميف أو تثبيت اإلجراءات أو 
و يجوز لمحكمة التحكيـ أو األطراؼ باالتفاؽ مع ىذه األخيرة أو غيرىا مف الحاالت، فإن  

تحكيـ المطالبة بموجب الطرؼ الذي ييمو التعجيؿ بعد الترخيص لو مف طرؼ محكمة ال
عريضة تدخؿ القاضي المختص ويطبؽ في ىذا الشأف قانوف بمد القاضي وذلؾ طبقا ألحكاـ 

 .(1)مف ؽ.إ.ـ.إ 2034نص المادة 
 الفرع الثالث

 عمى الغيراآلثار المترتبة 

بالفصؿ المعنييف إف اتفاقية التحكيـ تنتج آثارىا بعد وقوع النزاع، حيث يقوـ المحكميف 
زاع الذي يقـو بيف األطراؼ، فيمكف في العقد األصمي الذي يتضمف اتفاقية التحكيـ أف في الن

 تنتقؿ إلى الغير غير األطراؼ الذيف أبرموا ىذا العقد.
فإف  اتفاقية التحكيـ ال ترتب آثارىا  قانوف المدني الجزائريمف  (2)221حسب المادة 

رد عمييا استثناءات والدليؿ عمى ذلؾ حالة عمى الغير بؿ تمـز أطرافو، لكف في ىذه القاعدة ت
الذيف  األشخاص ىـ ، والمقصود بالغير(3)انتقاؿ التحكيـ إلى الخمؼ الخاص أو الخمؼ العاـ

آثار العقد، والخمؼ قد يكوف  إليوال تتوافر فييـ صفة المتعاقد أو صفة الخمؼ الذي تنصرؼ 
 االمالية كمي ذمتوسمفو في  يخمؼ فالخمؼ العاـ ىو الخمؼ الذي عاما كما قد يكوف خاصا،

الخمؼ  أما، (4)أو في حصة منيا، كالوارث والشخص المعنوي الذي يندمج فيو شخص آخر
الخاص فيو مف يخمؼ الشخص في ذمتو المالية كميا أو في جزء شائع منيا كالمشتري 
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إذا كاف يختمؼ إلزاـ العقد لمخمؼ بحسب ما حيث ، (1)والموىوب لو والموصى لو بعيف معينة
 الخمؼ عاما )أوال( أو خاصا )ثانيا(.

 الخمؼ العاـ-أوال
و يأخذ حكـ الطرؼ بالنسبة لمتصرؼ األصؿ يمكف اعتبار الخمؼ العاـ طرفا، ألن  

مثاؿ عمى ذلؾ إذا توفي احد الطرفيف انتقمت الحقوؽ الناشئة لو عف ك و الذي أبرمو سمفو،
وتنتقؿ كذلؾ االلتزامات التي تكوف قد نشأت عمى قبؿ وفاتو،  إبرامياالعقود التي يكوف قد تـ 

 عاتقو.
، مف التركة افي حدود ما آؿ إليي ال  االلتزامات ال تنتقؿ إلى الخمؼ العاـ إ ونبلحظ أف  

العقد نشأت عنو التزامات  أف    ولكف قد يرد استثناء عف األصؿ لمخمؼ العاـ مف الغير حيث
أصبل عاما يقبؿ االستثناء، وىذا االستثناء قد  ال  وانتقاليا إلى الخمؼ العاـ ليس إ وحقوؽ

كما قد يرجع إلى طبيعة   يكوف مصدره اتفاؽ طرفي العقد وقد يكوف مصدره القانوف،
في العاـ في حكـ الغير بالنسبة لمعقد الذي أبرمو، و التعامؿ، فإذا تحقؽ االستثناء كاف الخمؼ 

وال تنتقؿ الحقوؽ وااللتزامات الناشئة  فييا العقد وذلؾ بوفاة طرفيو ينقضيالحاالت التي 
 نقضاءفا مدرجا في العقد المنقضي. عنو، قد يرد شرط التحكيـ في العقد األصمي أي يكوف

ال يؤثر في شرط التحكيـ الممحؽ بو  بحيث حد طرفيوأيتو قد يكوف بموت العقد األصمي ونيا
اتفاقية التحكيـ ىي اتفاؽ  مـ أف  ، مع الع(2)فيبقى الشرط قائما، ويصبح الخمؼ العاـ ممزما بو

جرائي مضمونيا يحتوي عمى حقوؽ والتزامات إجرائية وليس حقوؽ والتزامات  تقضائي وا 
 .(3)مالية تدخؿ في حدود التركة
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 الخمؼ الخاص -ثانيا
تزاـ معيف عمى حؽ معيف مف الحقوؽ أو عمى ال وتقتصر خبلفة الخمؼ الخاص لسمف

ثر العقود التي ينشئيا السمؼ مؽ فنطاؽ البحث في امتداد أالمنط مف االلتزامات، ومف ىذا
الذي انتقؿ إليو  االلتزاـعمى ما يتعمؽ منيا بالحؽ أو يقتصر  إليوومف بينيا اتفاقية التحكيـ 

فانتقاؿ أثر اتفاقية التحكيـ إلى الخمؼ الخاص يجب  .(1)أو بالشيء الذي يرد عميو ىذا الحؽ
صمي إليو، سواء ذلؾ بنص قانوني أو اتفاقي ويجب أف تتوفر بالضرورة انتقاؿ أثر العقد األ

شروط معينة بحيث البد أف تكوف الحقوؽ وااللتزامات موضوع ىذا االنتقاؿ مف مستمزمات 
ـ ألف  األمر ػ، ولكف مف جية أخرى يجب توفر شرط العم(2)العقد األصمي ىذا مف جية

األصمي الذي ينتقؿ إلى الخمؼ الخاص،  يختمؼ إذا كانت اتفاقية التحكيـ موجودة في العقد
حيث يفترض في الحالة األولى أف يكوف العمـ بشرط التحكيـ متحققا بالضرورة تبعا لتحقؽ 

 كوف فييا اتفاقية التحكيـ منفصمةالحالة الثانية وىي الحالة التي تالعمـ بالعقد األصمي، أما 
ف يتمسؾ بعدـ انتقاؿ اتفاقية عف العقد األصمي وفي ىذه الصورة يكوف بمقدور الخمؼ أ

 .(3)التحكيـ إليو رغـ انتقاؿ العقد األصمي إليو

الخبلفة عف طريؽ الحموؿ وىو يعد المثاؿ  ينجد في مجاؿ التحكيـ التجاري الدول
كما نصت  طار السياسية،الشائع بحيث يتحقؽ ذلؾ في عقود ضماف االستثمارات ضد األخ

 أبرمتيا الجزائر. التيمجاؿ ترقية وحماية االستثمارات عميو معظـ االتفاقيات الثنائية في 
و ينظـ و يتـ بحوالة العقد، ألن  في القانوف المدني الجزائري بما أن  الحموؿ  تكريس تـ  وقد 
يتـ انتقاؿ اتفاقية التحكيـ إلى الخمؼ الخاص بالتوقؼ عمى حوالة العقد ف ،حوالة الديف

قرارىا  .(4)األصمي وا 
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 المطمب الثاني
 ضاء اتفاقية التحكيـانق

تعتبر اتفاقية التحكيـ المصدر الذي يأتي منو التحكيـ، وعمى أساسيا يتـ فصؿ النزاع، 
ماـ قضاء أ التقاضييشمؿ موضوعيا إجراءات  إذحيث أنيا تتميز بخصوصيات معينة 

وباعتبارىا عقدا كغيرىا مف العقود فيي عرضة لبعض  خاص مواز لمقضاء العادي.
باألسباب المقررة النقضاء العقد وفقا لمقواعد العامة،  ييا تنقضبيا إذ أن   يالعوارض تنقض

، بحيث ال تتأثر اتفاقية التحكيـ بما يتعرض لو (1)ف العقد األصميغـ مف استقبلليا عبالر 
ؽ ذلؾ مستقمة عف العوارض التي قد تمحالعقد األصمي مف فسخ أو بطبلف أو إنياء فيي ب

ا التفاقية التحكيـ مف ذاتية خاصة فإنيا تنقضي أيضا ألسباب بالعقد األصمي، ونظرا لم
 أخرى ترتبط بطبيعتيا الخاصة.

وعميو، فاتفاقية التحكيـ تنقضي بأسباب عامة وخاصة وىو األمر الذي سوؼ نتصدى 
إليو في )الفرع األوؿ( ثـ بعدىا نتطرؽ إلى اآلثار التي تترتب عمى ىذا االنقضاء في )الفرع 

 الثاني(.
 رع األوؿالف

 أسباب انقضاء اتفاقية التحكيـ

ما ألسباب أخرى  عامةتنتيي اتفاقية التحكيـ ألسباب مختمفة إما ألسباب  )أوال( وا 
 بطبيعتيا الخاصة )ثانيا(. رتبطت

 :عامة بأسبابانقضاء اتفاقية التحكيـ  -أوال
 التالية: ؤلسبابلاتفاقية التحكيـ وفقا  يتنقض
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 لمحكـ في النزاع موضوع التحكيـصدور الحكـ النيائي مف ا-أ
صدر حكـ نيائي مف المحكـ في النزاع موضوع التحكيـ،  إذااتفاقية التحكيـ  يتنقض

في الموضوع سواء كاف صحيحا أو غير  إصدارهوميما كاف الحكـ التحكيمي الذي تـ 
الييئة في  استنفاذ صحيح أي باطبل، فبل يمكف عرضو مرة أخرى عمى التحكيـ وذلؾ بسبب

، ويقصد بموضوع التحكيـ كؿ المسائؿ (1)الفصؿ في النزاع موضوع االتفاؽ التحكيمي
المتنازع عمييا الخاضعة لمتحكيـ والتي فصؿ المحكـ فييا، ولكف قد يختمؼ األمر عندما يتـ 

شرط التحكيـ المدرج فييا يظؿ قائما  إف  فتنفيذ العقد التجاري الدولي أوال ينفذ أو يتـ فسخو، 
 .(2)قانونية في حالة نزاع جديد ينشأ بمناسبة ىذه العبلقة التعاقدية بيف أطرافيا ولو آثار

ود العقد وعميو، فصدور الحكـ المنيي لمنزاع، ال يؤدي إلى المنع مف استمرار وج
نشأ بيف الطرفيف، بشرط أف ال يكوف قد تـ الفصؿ فيو في دعوى األصمي بعرض نزاع جديد 
بمعنى أف ىذه  ،(3)ال تنقضي بصفة مطمقة بؿ تنقضي نسبيا لتحكيـتحكيمية سابقة، فاتفاقية ا

باقي  عمى ثارىاسارية ومنتجة  آل و تظؿ فيما تـ الحكـ فيو مف المنازعات، ياألخيرة تنقض
المنازعات األخرى، فعمى ىيئة التحكيـ أف تقوـ بالفصؿ في جميع المسائؿ المتعمقة بالنزاع 

مت بعض منيا بعد النطؽ بالحكػـ فتفقد بذلؾ سمطة المعروض عمييا، فإف نسيت أو أغف
يحصؿ ال الفصؿ فييا، فتقـو المحكمة القضائية المختصة أصبل بالفصؿ في النزاع ولكف 

ذلؾ ما لـ يتفؽ األطراؼ بعرض النزاع عمى التحكيـ مف جديد، وذلؾ إما باالتفاؽ عمى 
مت بالفصؿ في موضوع عرضو عمى ىيئة جديدة أو عرضو عمى الييئة السابقة التي قا

 .(4)النزاع
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 انقضاء المدة المقررة لمتحكيـ-ب
فييا  جوار أف يدمف صفات اتفاقية التحكيـ أنيا تتميز بالمرونة، حيث يستطيع األطراؼ 

 .(1)ما شاءوا مف االتفاقيات بشرط أف ال تكوف مخالفة لمنظاـ العاـ الدولي

كوف اتفاؽ التحكيـ صحيحا ولو لـ ي»أن و:  عمىمف ؽ.إ.ـ.إ  (2) 2024/2المادة  تنصو 
تبدأ مف  رأشي( 4تماـ ميمتيـ في ظرؼ أربعة )يحدد أجال إلنيائو، وفي ىذه الحالة يمـز المحكموف بإ
اعتبر اتفاؽ وعميو فإف المشرع الجزائري ، «تاريخ تعيينيـ أو مف تاريخ إخطار محكمة التحكيـ
ف لـ يتـ تحديد أجؿ  أي ىنا يظير مبدأ مف طرؼ األطراؼ،  إلنيائوالتحكيـ صحيحا حتى وا 

ة في حرية األطراؼ في تحديد أجؿ إنياء التحكيـ، فإف لـ يتفقوا عمى تحديد ادر اإل سمطاف
األجؿ فبل يؤدي ذلؾ إلبطاؿ اتفاقية التحكيـ بؿ تكوف صحيحة، وفي ىذه الحالة يتـ إصدار 

في النزاع ويبدأ  أشير لمفصؿ( 3)رؼموعد المحدد بنص القانوف وىي في ظالحكـ في ال
 حساب ىذه المدة إما مف تاريخ تعييف المحكميف أو مف تاريخ إخطار محكمة التحكيـ.

 انقضاء اتفاقية التحكيـ ألسباب خاصة-ثانيا
أثرىا في  يظير إف الطبيعة المتميزة لموضوع اتفاقية التحكيـ منحت ليا خصوصية

 الخاصة النقضائيا وفقا لما يمي: األسباب
 لتحكيـ بوفاة أحد المحكميفانقضاء ا-أ

يختمؼ انقضاء اتفاقية التحكيـ بوفاة أحد المحكميف بحسب اتجاه إرادة األطراؼ في 
 اتفاقية التحكيـ حيث:

تحديده مف طرفيـ  أي تـ وفي حالة اتفاؽ األطراؼ عمى تعييف المحكـ بعين -
أف يقـو بتبرير  أو حالة رفضو القياـ بالميمة التي وكمت لو بشرط وفاتو وبإرادتيـ، فإف

معينة جاءت عمى سبيؿ الحصر في المادة  ألسبابأي رده  تنحيتورفضو، أو في حالة 
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2022
مف ؽ.إ.ـ.إ، وكذلؾ في حالة حصوؿ مانع لو يمنعو مف مزاولة ميمتو عمى أكمؿ  (1)

تعييف  إلى ـإرادتيانصرفت  األطراؼ اتفاقية التحكيـ ألف   يوجو، فوفقا ليذه الحاالت تنقض
لـ  لكف ما لـ يوجد شرط مخالؼ أي ما ،خرـ بشخصو فبل يمكف استبدالو بشخص آكالمح
رفضو  أوـ في حالة وفاة المحكـ يكضع شرط بعدـ انقضاء اتفاقية التحعمى و  األطراؼيتفؽ 

 القياـ بميمتو بمبرر أو حصوؿ مانع لو.

  إف عمى استبداؿ احد المحكميف ففي ىذه الحالة ف األطراؼأما في حالة اتفاؽ
لـ يتفقوا عمى تعييف محكـ بعينو، فوفاة أحد المحكميف أو تعرضو لمحاالت السالفة  األطراؼ

يمكنيـ استبداؿ المحكـ بمحكـ  األطراؼانقضاء اتفاقية التحكيـ الف  إلى الذكر ال يؤدي
 آخر.

و يمكف أف يتـ استبداؿ المحكـ مف احد المحكميف أو المحكميف الباقيف وذلؾ كما أن  
أو رفضو القياـ بالميمة بمبرر، فيتـ تعييف محكـ جديد بنفس  تنحيتواحد المحكميف أو بوفاة 

 اإلجراءات التي تـ بيا تعييف المحكـ السابؽ الذي تـ استبدالو.

 إذا  أما في حالة عدـ اتفاؽ األطراؼ عمى كيفية تعييف المحكـ أو المحكموف أي 
أحد األطراؼ أو بمناسبة تنفيذ  وجدت صعوبة في عممية تشكيؿ محكمة التحكيـ بسبب

إجراءات تعييف المحكـ أو المحكميف، فيتـ بذلؾ تعيينيـ بتدخؿ رئيس المحكمة الواقع في 
أو غير  باطبلدائرة اختصاصيا محؿ إبراـ العقد أو محؿ تنفيذه، وأما إذا ورد شرط التحكيـ 

 ويقـو بالتصريح بأال  وجوحكيـ، فيقوـ رئيس المحكمة بمعاينتو كاؼ ليتـ بو تشكيؿ محكمة الت
2013/2متعييف، وىذا وفقا لما جاء في المادة ل

ينتيي التحكيـ »و: مف ؽ.إ.ـ.إ التي تنص أن   (2)
بوفاة المحكميف أو رفضو القياـ بميمتو بمبرر أو تنحية أو حصوؿ مانع لو، ما لـ يوجد شرط مخالؼ، 
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أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعييف المحكـ أو المحكميف، يعيف المحكـ أو المحكموف مف قبؿ رئيس المحكمة الواقع في 
 عقد أو محؿ تنفيذه.دائرة اختصاصيا محؿ إبراـ ال

 «.إذا كاف شرط التحكيـ باطال أو غير كاؼ لتشكيؿ محكمة التحكيـ، يعايف رئيس المحكمة ذلؾ ويصرح بأال وجو لمتعييف
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محكميف الباقيف، وفي حالة غياب االتفاؽ أو إذا اتفؽ األطراؼ عمى استبدالو مف قبؿ المحكـ أو ال
 «.أعاله 6001تطبؽ أحكاـ المادة 

 انقضاء اتفاقية التحكيـ بإرادة األطراؼ-ب
تعتبر اإلرادة ىي جوىر نظاـ التحكيـ ويتـ سريانيا مف انعقاد اتفاقية التحكيـ إلى غاية 

التفاؽ عمى إنيائيا قد يرد لي فاانقضائيا، فاتفاقية التحكيـ تنشأ باتفاؽ إرادة األطراؼ وبالتا
عف  أوصراحة سواء بموجب وثيقة مكتوبة مف طرفيـ  اإلنياءأو ضمنيا، فقد يتـ  ما صراحةإ

برقيات متبادلة يتـ فييا  أوعف طريؽ مراسبلت  أومتبادلة عمى يد محضر  إعبلناتطريؽ 
لؾ عف طريؽ لجوء اإلنياء ضمنيا وذ ، أما إذا تـ  (1)في إنياء اتفاقية التحكيـ توضيح رغبتيـ

أحد األطراؼ إلى المحكمة المختصة أصبل أي المجوء لمقضاء العادي لتقـو بالفصؿ في 
لممحاكمة وتقديـ دفوعو  حضور ومتابعتوا، وبالتالي يقـو الطرؼ اآلخر بالمالنزاع القائـ بيني

طرفي  لكف ال يعتبر دائما لجوء احد ،(2)الموضوعية دوف االحتجاج بوجود اتفاقية التحكيـ
النزاع إلى القضاء العادي أنو تنازؿ عف المجوء إلى التحكيـ، فبل يعتبر تنازال عف اتفاقية 
التحكيـ في حالة لجوء احد طرفي النزاع إلى القضاء المستعجؿ ليطمب مف القاضي اتخاذ 
بعض اإلجراءات الوقتية أو التحفظية بشأف موضوع النزاع إلى غاية الفصؿ النيائي في 

وقياـ الطرؼ الثاني بالحضور وتقديـ طمباتو دوف االحتجاج بوجود اتفاقية التحكيـ،  الموضوع
ف كاف الفصؿ في المنازعات المستعجمة مف  فعدـ الدفع باالتفاقية ال يعتبر تنازال حتى وا 

و ال يمنع القضاء مف النظر فييا، كما يعتبر بمثابة ن  أ اختصاص المحكمة التحكيمية إال  
 .(3)اء والمحكمة التحكيميةتعاوف بيف القض

ىذه  إحدىالمجوء لمقضاء في  ف  حيث أمنازعات بيف الطرفيف  ةعد   كذلؾ قد تثور
الحاؿ  والمتعمقة بتنفيذ العقد أو المنازعات المتعمقة بتفسيره، مثمما ىكالمنازعات  المنازعات
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ء مف احد عادة في شرط التحكيـ المدرج في العقد األصمي، فإف رفع الدعوى أماـ القضا
الطرفيف وقياـ اآلخر بالحضور وتقديـ طمباتو دوف االحتجاج باتفاقية التحكيـ ال يعتبر تنازال 

نسبة عف اتفاقية التحكيـ فبل تؤثر ىذه المنازعة التي تـ فييا الفصؿ أماـ القضاء بال
 .(1)قد تثور مستقببل مف أف يتـ الفصؿ فييا عف طريؽ التحكيـلممنازعات المستقبمية التي 

 الفرع الثاني
 آثار انقضاء اتفاقية التحكيـ

بعد انقضاء اتفاقية التحكيـ يعود األطراؼ مف جديد إلى الحالة التي كانوا عمييا قبؿ 
، وبذلؾ مف لة النزاع الناشئ بينيما لمتحكيـإبراميـ لبلتفاقية أي قبؿ االتفاؽ عمى إحا

سبة النقضاء صبلحية لتحكيـ سواء بالنالطبيعي أف تترتب آثار قانونية عف انقضاء اتفاقية ا
)ثانيا( أو الجزئية الصادرة قبؿ االنقضاء ؤلحكاـ التمييدية ل)أوال( أو بالنسبة التحكيـ  محكمة

 )ثالثا(. أو بالنسبة لئلجراءات المتخذة قبؿ االنقضاء

 انقضاء صالحية محكمة التحكيـ-أوال
ؾ قبؿ الفصؿ في الدعوى مف قبؿ تؤدي النقضاء اتفاقية التحكيـ وذل أسبابير قد تظ 

، فيجب أف نفرؽ بيف (2)محكمة التحكيـ، وقد يكوف بسبب الفصؿ فيو مف قبؿ ىذه المحكمة
 ىاتيف الحالتيف حيث:

والمتمثمة في انقضاء اتفاقية التحكيـ قبؿ الفصؿ في الدعوى  :في الحالة األولى -
يـ في الفصؿ في النزاع محكمة التحكيـ يترتب عنو زواؿ صبلحية محكمة التحكمف قبؿ 

ويتـ إحالة النزاع إلى القضاء ألنو صاحب االختصاص األصمي لمفصؿ بيف أفراد 
ذا قامت المحكمة التحكيمية بالمواصمة بالفصؿ في النز (3)المجتمع اع رغـ انقضاء اتفاقية ، وا 

                                                           
 وما بعدىا. 122محمد الجماؿ، عكاشة محمد عبد العاؿ، مرجع سابؽ، صمصطفى  - 1
 .123، صنفسورجع الم - 2
 وما بعدىا. 223محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابؽ، ص - 3



 الفصلىاألول:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىماهوظىاتفاقوظىالتحكومىالتجاريىالدولي

 

50 

 

عد حكميا الصادر باطبل وال حجية لو، فإذا طمب أحد األطراؼ تنفيذه رغـ التحكيـ في
، ولكف استثناء يمكف أف يقبؿ الطرؼ (1)بطبلنو، فيكوف لمطرؼ اآلخر أف يدفع بالبطبلف

اآلخر تنفيذ الحكـ رغـ عممو ببطبلنو لمحكـ وعدـ التمسؾ بو إذ أف  ىذا البطبلف ال يتعمؽ 
بالنظاـ العاـ، فقد يتفؽ األطراؼ صراحة أو ضمنيا عمى قبوؿ حكـ التحكيـ رغـ صدوره بعد 

 قية التحكيـ.انقضاء اتفا

ادر بعد انقضاء اتفاقية التحكيـ وعميو، يذىب الفقو إلى اعتبار بطبلف حكـ المحكـ الص
ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ، وأف  إرادة األطراؼ بتراضييـ عمى حكـ التحكيـ الصادر بعد أن و 

كوف بو وقد ياألخذ ويتـ فيو  انقضاء اتفاقية التحكيـ يكسب ذلؾ الحكـ حجية األمر المقضي
صريحا أو ضمنيا، كما يعتبر تنازال عف التمسؾ بالبطبلف ولكف بشرط أف يتـ إثبات تنازؿ 

 ـ عف التمسؾ بالبطبلف ورضاه بيذا الحكـ.صالخ
فيعتبر بذلؾ اتفاؽ األطراؼ عمى تنفيذ الحكـ رغـ بطبلنو بمثابة صمح بينيما، ويكوف 

 .(2)لو قوة اإللزاـ التي لمصمح ال لمتحكيـ
المتمثمة في انقضاء اتفاقية التحكيـ بعد الفصؿ في الدعوى  :حالة الثانيةفي ال أما -

التحكيمية، فإف  الحكـ الصادر مف المحكمة التحكيمية يعد منييا لمخصومة، ويتـ اتخاذ 
ف لـ يتخذ بعد  إجراءات تنفيذه، ويكوف حكـ التحكيـ الحجية القانونية بيف األطراؼ حتى وا 

2012مادة الصيغة التنفيذية وفقا لم
مف ؽ.إ.ـ.إ وبذلؾ ال يجوز لييئة التحكيـ التي  (3)

أصدرت الحكـ أف تقـو بالنظر فيو مف جديد، كما ال يجوز لؤلطراؼ عرض النزاع مف جديد 
و تـ الفصؿ في النزاع ولكف استثناء عمى محكمة تحكيمية أخرى أو عمى القضاء الوطني ألن  

التي فصمت في النزاع بعرض النزاع ولكف مف كيمية مكف لؤلطراؼ العودة لممحكمة التحي
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غفاالت التي تشوبو وفقا لممادة كـ أو تصحيح األخطاء المادية واإلأجؿ تفسير الح
2010/1

(1). 

 األحكاـ التمييدية أو الجزئية الصادرة قبؿ االنقضاء-ثانيا
 التحكيـ، ومباشرة محكمة إجراءاتقد يتحقؽ سبب انقضاء اتفاقية التحكيـ بعد بدء 

المقرر في  ، حيث نجد أف  (2)التحكيـ مياميا، وقبؿ صدور حكـ المحكمة المنيي لمخصومة
المحكمة التحكيمية  أصدرتياو بالنسبة لؤلحكاـ األولية أو التمييدية التي الفقو والقضاء أن  

في شؽ مف موضوع النزاع وذلؾ  أصدرتياحكاـ التي منتجة ألثارىا ونفس الشيء بالنسبة لؤل
في حالة كوف موضوع النزاع قابؿ  ألثارىااء اتفاقية التحكيـ التي تبقى منتجة قبؿ انقض

لـ يكف  فإف   تـ الفصؿ في شؽ منو ال يؤثر عمى السير في موضوع النزاع إذالمتجزئة بحيث 
 .(3)موضوع النزاع قاببل لمتجزئة فبل تنتج آثارىا وال يعتد بذلؾ الحكـ

صدارىا حكـ في شؽ التحكيـ حكمة و في حالة تفويض مأن   ،كما نجد أيضا بالصمح وا 
الحكـ  ىذا مف الموضوع وذلؾ قبؿ انقضاء اتفاقية التحكيـ، فيترتب عف االنقضاء زواؿ اثر

، وعميو، يجب التفريؽ بيف أثر بطبلف اتفاقية التحكيـ وانقضائيا بحيث (4)في جميع األحواؿ
ا المحكمة التحكيمية قبؿ الفصؿ في أنو في الحالة األولى يترتب زواؿ األحكاـ التي أصدرتي

عماال لؤلثر الرجعي لمبطبلف، أما بالنسبة لمحالة الثانية فاالنقضاء ال يحدث أثره ا  الموضوع، و 
 .(5)إال في المستقبؿ دوف الماضي
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 اإلجراءات المتخذة قبؿ االنقضاء-ثالثا
 ف  ـ فإػاقية التحكية قبؿ انقضاء اتفإذا تـ اتخاذ إجراءات اإلثبات أماـ المحكمة التحكيمي

د بيا بعد رفع عتالفقو والقضاء الفرنسي ال يعتبرىا إجراءات قضائية فالقضاء الوطني ال ي
كإجراءات الخبرة أو سماع الشيود وغير ذلؾ مف  (1)الدعوى أمامو لمفصؿ في النزاع

خذ بيا ، إال  أف  ىذا ال يمنع مف إمكانية األ(2)اإلجراءات التي تتخذىا المحكمة التحكيمية
عمى سبيؿ االستئناس إذا تـ تدوينيا في محاضر جمسات التحكيـ أو مدونة في تقارير 

وعميو، فعمى المحكمة أف تقـو باتخاذ إجراءات جديدة عوض اإلجراءات التي  .مكتوبة
، أما إذا كانت إجراءات اإلثبات المتخذة مف طرؼ (3)اتخذت مف طرؼ المحكمة التحكيمية

جمسات التحكيـ  محاضرمتمثمة في إقرار حؽ أو التنازؿ عف حؽ في المحكمة التحكيمية 
مف طرؼ أحد الخصوـ، حيث يقر ىذا األخير بتنازلو عف طريؽ كتابة ىذا اإلقرار أو 

، بشرط ثبوتو (4)التنازؿ فيمكف لصاحب المصمحة أف يستفيد منو كحجة أماـ القضاء الوطني
مف البعض ، إال  أن و انتقد (5)المحكـ ي ومففي محضر الجمسة والتوقيع عميو مف طرؼ المعن

لعدـ اعتباره إقرارا قضائيا لعدـ صدوره مف طرؼ القضاء الوطني، ولكف البعض اآلخر 
 .(6)يعتبره إقرارا قضائيا بحجة أف المحكـ يحؿ محؿ القاضي في التحكيـ
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ىىخالصظىالفصلىاألول
عاقدية وىي نقطة البداية لمتحكيـ بما أف  اتفاقية التحكيـ التجاري الدولي ىي عبلقة ت

التجاري الدولي التي بواسطتيا يمكف فصؿ النزاع الذي قد يثور بيف األطراؼ المتنازعة وذلؾ 
القضاء الخاص أال وىو  إلىباإلرادة المشتركة، مف أجؿ استبعاد القضاء العادي واالتجاه 

ذلؾ لصحة انعقادىا، وىذه يجب أف تتوفر فييا شروط كباقي العقود األخرى و  فإنوالتحكيـ.
الشروط يمكف استخبلصيا مف القواعد العامة فيما يتعمؽ بالشروط الموضوعية العامة، لكف 

 05-04 رقـ تـ استخبلصيا مف القانوففيما يخص الشروط الموضوعية الخاصة والشكمية ي

 المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
حيث تترتب عنيا آثار  ،تصرفات القانونية والرضائيةتدخؿ اتفاقية التحكيـ في خانة ال

 .التحكيـ قانونية، بحيث أف تأثيرىا عمييا يؤدي إلى انقضاء اتفاقية
تمعب دور فعاؿ وميـ في التحكيـ التجاري الدولي، كما تسيؿ التحكيـ اتفاقية وعميو، ف

ألطراؼ باتجاه خبلليا يتـ إثبات اتفاؽ ا مف عممية الفصؿ في النزاع بدوف صعوبات حيث
 إرادتيـ إلى فصؿ النزاع عف طريؽ التحكيـ.

يعود وجود اتفاقية التحكيـ لوجود العقد األصمي، فعف طريؽ ىذا األخير يتـ االتفاؽ 
عف مستقمة ىؿ ىذه االتفاقية  :عمى وضع اتفاقية التحكيـ التي تندرج ضمنو، لذا نتساءؿ

 ي تؤدي بالعقد األصمي النقضائو؟العقد؟ أـ أنيا تتأثر بالعوارض أو األسباب الت

 

 
 



 

 

 اني:الفصل الثّ 
 مدى استقاللية اتفاقية التحكيم 

 عن العقد األصلي
 

 



 مدىىادتقاللوظىاتفاقوظىالتحكومىرنىالطقدىاألصليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالثاني:ىىىىىىىىىىىىىالفصلى

 

55 

 

لحؿ المنازعات التي تترتب عف  خاص أدى تطور التحكيـ التجاري الدولي كقضاء 
يعتبر  إبراـ العقود التجارية، إلى تأكيد مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي الذي

مف المبادئ المستقرة حاليا بعدما أصبح مقبوال في معظـ التشريعات الوطنية ومنيا التشريع 
مف طرؼ االتفاقيات الدولية ولوائح التحكيـ الدولية وكذا االجتياد  والجزائري، وتكريس

ماية اتفاقية لحالتحكيمي الدولي، وذلؾ سعيا لتحقيؽ اليدؼ الذي يسعى المبدأ في تحقيقو 
حد األطراؼ المتنازعة باالمتناع عف أتحكيـ مف أي تحايؿ مف األطراؼ السيئة النية بقياـ ال

االشتراؾ في التحكيـ الذي قبمو سابقا عف إبراـ العقد، وذلؾ بحجة بطبلف العقد األصمي 
تفادي عرقمة وتماطؿ  ـ وكذاػالذي يستتبعو بطبلف اتفاقية التحكيـ كوسيمة لمتيرب مف التحكي

التحكيـ، فالمبدأ يسعى دائما لبعث الطمأنينة الكاممة في استقرار أداء اتفاقية  إجراءات
التحكيـ لميدؼ المنوط بيا في تسوية النزاع حتى ولو كاف العقد الذي وردت فيو أو تضمنيا 
باطبل، وىذا ما دعـ فكرة فعالية التحكيـ التجاري الدولي وزاد مف مصداقيتو لدى األطراؼ 

 التجارة الدولية. الفاعمة في حقؿ

ونظرا ألىمية المبدأ انبثقت منو آثار منيا المباشرة والمتعمقة بالعقد مباشرة أو تمؾ  
، اآلثار الغير مباشرة والمتعمقة بمبدأ االستقبللية، كما أف تطبيقو ترد عميو بعض االستثناءات

كيـ عف العقد إلى مبدأ استقبللية اتفاقية التحتطرؽ وعميو قسمنا الفصؿ إلى مبحثيف، ن
 في )المبحث الثاني(. نحدد آثار وحدود المبدأو في )المبحث األوؿ( ، األصمي 
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ىالمبحثىاألول
ىالتحكومىرنىالطقدىاألصليىادتقاللوظىاتفاقوظىمبدأ

وفقا لممبادئ العامة في القانوف المدني مف تبعية الجزء لمكؿ، ولقاعدة ما بني عمى 
مي يستتبعو بطبلف اتفاقية التحكيـ طبقا لممنطؽ، ولكف باطؿ فيو باطؿ، فبطبلف العقد األص

لعقد اتطور فقو وقضاء التحكيـ انتيى إلى نتيجة مفادىا استقبلؿ اتفاقية التحكيـ عف 
، حيث تـ وضع عدة تعاريؼ ليذا المبدأ وتـ تحديد أساسو القانوني )المطمب (1)األصمي

إضافة  تفاقيات الدولية والقوانيف الوطنيةاألوؿ(، كما تـ اإلقرار بالمبدأ وتكريسو مف طرؼ اال
 لموائح التحكيـ الدولية واالجتياد التحكيمي الدولي)المطمب الثاني(.

 المطمب األوؿ
 مفيـو مبدأ استقاللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي

 لمبادئ المستقرة حاليا وليتـايعتبر مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي مف 
الوصوؿ إلى مفيـو محدد وواضح ليذا المبدأ، تتطمب دراسة ىذه االستقبللية بياف تعريؼ 
ـ  التطرؽ  مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي وأىميتو في )الفرع األوؿ(، ومف ث

 .لتحديد أساسو القانوني )الفرع الثاني(

 الفرع األوؿ
 عف العقد األصمي وأىميتوتعريؼ مبدأ استقاللية اتفاقية التحكيـ 

لـ يتـ وضع تعريؼ موحد لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، حيث 
)أوال(، ثـ تبياف األىمية التي  ريؼ وبالتالي سيتـ التطرؽ لبعض منياوضعت لو عدة تعا
 يكتسبيا المبدأ )ثانيا(.

                                                           
 .33عبد الباسط محمد عبد الواسع، مرجع سابؽ، ص - 1
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 األصميتعريؼ مبدأ استقاللية اتفاقية التحكيـ عف العقد  -أّوال
بيا مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد  لؤلىمية البالغة التي يحضى نظرا

 األصمي، فقد ُقد مت لو عدة تعاريؼ منيا: 
لتحكيـ عف العقد األصمي المعنى ايقصد بمبدأ استقبللية اتفاؽ »بأن و:  فوىناؾ مف عر  

كيـ يجب أف يكوف محبل لرضاء تفاؽ التحاالقانوني وليس المادي، فيو ال يعني مطمقا أف  
لقبوؿ بشأف العقد األصمي. كما أف  ىذا المبدأ ال يعني أف شرط اوقبوؿ مستقؿ عف الرضاء و 

التحكيـ ال يمكنو أف يمقى ذات المصير الذي يمقاه العقد األصمي في حالة انتقاؿ الحقوؽ 
 .(1)«الناجمة عف ىذا العقد

التحكيـ تؤدي إلى عدـ التضامف بيف ذلؾ ف  استقبللية أ» المؤلفيف:أحد  ر  كما يق
 .(2)«االتفاؽ والعقد الذي يتضمنو ماديا

أف ننظر إلى شرط التحكيـ الوارد في عقد عمى أن و يعد عقدا : »يقصد بيذا المبدأ
قائما بذاتو ومستقبل عنو وعف المؤثرات التي تؤثر في صحتو، وأن و إذا بطؿ العقد األصمي 

ؿ قائما صحيحا منتجا آثاره بشرط أف ظلشرط أي بند التحكيـ يالذي تضمنو الشرط فإف  ا
 .(3)«يكوف صحيحا بذاتو

ىو عدـ تأثر ىذا االتفاؽ بأي عيب يشوب العقد األصمي »تعريفو أيضا بأن و:  تـ  و 
فبطبلف ىذا األخير مثبل، يبقى اتفاؽ التحكيـ الوارد فيو صحيحا، كما أف  القانوف الواجب 

 .(4)«لنزاع قد يختمؼ عف القانوف المطبؽ عمى اتفاقية التحكيـالتطبيؽ عمى موضوع ا
                                                           

 .31حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص  - 1
اتفاؽ الّتحكيـ الّتجاري الّدولي واالختصاص الّتحكيمي طبيعتو، نشأتو، في نفس المعنى، أنظر: عاطؼ شياب،  -

تو، انعقاده،   .103، ص1001صح 
، 1003ىومو، الجزائر، دار  االستثمارات الدولية، التحكيـ التجاري الدولي ضماف االستثمار،قادري عبد العزيز،  - 2

 . 112ص
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أما المشرع الجزائري لـ يقدـ تعريفا لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي إال  أن و 
 مف ؽ.إ.ـ.إ. (1)1040/3قاـ بتكريسو وذلؾ وفقا لممادة 

 ألصميأىمية مبدأ استقاللية اتفاقية التحكيـ عف العقد ا -ثانيا
إف  عدـ االعتراؼ باستقبللية اتفاقية التحكيـ يؤدي إلى ربط بيف شرط التحكيـ بالعقد 
األصمي الذي يتضمنو، فينتج عنو عدـ السير في إجراءات التحكيـ إلى حيف قياـ الجية 
القضائية بالفصؿ في المنازعات التي تتعمؽ باختصاص الييئة التحكيمية أو بعدـ 

أف يقـو أي طرؼ في النزاع بالدفع بعدـ صحة العقد األصمي يؤدي اختصاصيا، أي بمجرد 
 إلى عدـ اختصاص ىيئة التحكيـ في الفصؿ في النزاع.

بالطعف  األطراؼ يقوـ أحدعندما التحكيـ والعقد األصمي  اتفاقيةكما يؤدي الربط بيف 
زعات التي إلى عدـ إمكاف المحكـ في الفصؿ في المنافي ىذا العقد بأحد أسباب البطبلف 

مصدر ىو بالعقد األصمي، إذ ال يمكف أف نتصور أف يفصؿ المحكـ في صحة عقد  تتعمؽ
في الفصؿ في  العادي سمطتو وبالتالي يؤوؿ االختصاص في الفصؿ في المنازعات لمقضاء

  .(2)صحة العقد األصمي

ف ىذا أما إذا تـ االعتراؼ بمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، وكا
التحكيـ، وبالتالي  اتفاقيةاألخير يشوبو البطبلف، فبطبلف العقد األصمي ال يستتبعو بطبلف 

يؤوؿ االختصاص لمييئة التحكيمية في الفصؿ في اختصاصيا أو عدمو وكذا في صحة 
العقد األصمي والنزاعات التي تنشأ عنو، وفي صحة إجراءات التحكيـ حتى إصدار حكـ 

 . (3)التحكيـ

                                                           
 المتضمف ؽ.إ.ـ.إ، مرجع سابؽ. 05-04مف قانوف رقـ  2030/1راجع المادة  -1
 .11ص أسامة أحمد حسيف أبو القمصاف، مرجع سابؽ، -2
دراسات عمـو فؽ أحكاـ القانوف األردني والمقارف، اآلثار اإليجابية التفاؽ التحكيـ التجاري و  رضواف عبيدات، -3

 .211، ص1022الجامعة األردنية، عماف، األردف، عمادة البحث العممي، ، 1، العدد 14المجمد  الشريعة والقانوف،
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و، فالعوارض التي تمحؽ بالعقد األصمي مف بطبلف أو فسخ ال تؤدي إلى بطبلف وعمي
اتفاقية التحكيـ، وىذا ما يعب ر عنو باستقبللية اتفاقية التحكيـ، فبالرغـ مف أف  ىذه األخيرة 
تدرج ضمف العقد األصمي في صورة شرط التحكيـ، إال  أن يا ليا ذاتية وخصوصية متميزة 

 .(1)األصميومستقمة عف العقد 
 الفرع الثاني

 األساس القانوني لمبدأ استقاللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي
 

يعتبر مبدأ االستقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي مف المبادئ المستقرة في نظاـ 
شرط التحكيـ فقط دوف اتفاؽ التحكيـ  خصالتحكيـ التجاري الدولي، حيث أف ىذا المبدأ ي

دراجو في العقد األصمي، أما  شرط التحكيـألف  فيتفؽ عميو  اتفاؽ التحكيـيتـ االتفاؽ عميو وا 
، فمنطقيا بما أف شرط فبل يتـ األخذ بو النزاع ويرد منفصبل عف العقد األصمي نشوءبعد 

ـ  األخذ تالتي تمحؽ بالعقد، إال  أن و  العقد األصمي فحتما يتأثر بالعوارضالتحكيـ يرد ضمف 
أ استقبللية اتفاقية التحكيـ وبتكريسو واالعتراؼ بو مف طرؼ االتفاقيات الدولية بمبد

والتشريعات الوطنية وكذا تطبيقو في لوائح التحكيـ الدولية واالجتياد التحكيمي الدولي، وعميو 
األساس القانوني لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي،  سيتـ التطرؽ لدراسة

جانب مف الفقو في تفسير األساس القانوني لممادة، ولكنيـ اختمفوا في الحموؿ  ؿاو حيث ح
لجزئي لمتصرفات القانونية )أوال( أما البعض ا البعض عمى نظرية البطبلف المقدمة، فيستند

 عمى نظرية ازدواجية العقد )ثانيا(.استندوا اآلخر 

 نظرية البطالف الجزئي لمتصرفات القانونية -أوال
استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي  إلقرارصحاب ىذه النظرية يستندوف إف أ 

لمقواعد العامة في القانوف المدني طبقا لنظرية البطبلف الجزئي لمتصرفات القانونية، حيث 

                                                           
 .101عاطؼ شياب، مرجع سابؽ، ص - 1



 مدىىادتقاللوظىاتفاقوظىالتحكومىرنىالطقدىاألصليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالثاني:ىىىىىىىىىىىىىالفصلى

 

60 

 

و يمكف أف يكوف التصرؼ القانوني صحيحا، رغـ ورود احد بنوده أو أجزائو يعتبروف أن  
ف باطبل في جزء أو في بند وصحيحا في جزء أو بند آخر إال  أن و يبقى باطمة، فالعقد قد يكو 

 .(1)وىذا ما ينطبؽ عمى العقد الدولي الخاص صحيحا ومنتجا آلثاره،

يا تفترض بطبلف العقد األصمي في جزء منو دوف اآلخر أي عدـ مفاد ىذه النظرية أن  
بببطبلنو  قاء الجزء األخر الذي يعتبر صحيحا، الكامؿ، إذ يمكف أف يتـ إزالة الجزء الباطؿ وا 

ضمف  ارغـ ورودى اتفاقية التحكيـ ببطبلنو تأثرتوعميو، إذا تعرض العقد األصمي لمبطبلف، 
في صورة شرط التحكيـ وبالتالي تبقى اتفاقية التحكيـ صحيحة إذا توفرت شروطيا  العقد

 .(2)والعكس صحيح

ي، نجد أن و يقتضي لتطبيؽ ىذه النظرية وبالعودة إلى القواعد العامة في القانوف المدن
والتي تعتبر صحيحة  التي ترد في العقدأف تتوفر شروط معينة مف أىميا أف تكوف الشروط 

ذات أىمية بالغة بمقارنتيا مع الجزء الباطؿ الذي يعد ذات أىمية قميمة، بمعنى لبقاء العقد 
السبب في إبراـ العقد  طالشر صحيحا رغـ بطبلف شرط مف شروطو البد أف ال يكوف ىذا 

 فمواله لما أبـر العقد، فإف كاف ذات أىمية بالغة فيبطؿ العقد بكاممو.

بالشروط األخرى المدرجة في العقد،  توأما إذا كاف الشرط ليس لو أىمية بالغة بمقارن 
السبب الرئيسي إلبراـ العقد، فيبطؿ الشرط ويبقى العقد صحيحا وىذا طبقا بعدـ اعتباره و 

203دة لمما
أو قابال  إذا كاف العقد في شؽ منو باطال»مف ؽ.ـ.ج التي تنص عمى أن و:  (3)

لإلبطاؿ، فيذا الشؽ وحده ىو الذي يبطؿ، إاّل إذا تبيف أف العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ الذي وقع 
 «.باطال، أو قابال لإلبطاؿ فيبطؿ العقد كمو

                                                           
 .53تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص - 1
 .211مصطفى ناطؽ صالح مطموب، مرجع سابؽ، ص - 2
 مرجع سابؽ. القانوف المدني الجزائري، - 3
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سواء  الجزءلنظرية عمى معيار أىمية وعميو، العتبار العقد صحيحا أو باطبل تعتمد ا 
 بطاؿ بالنسبة لمعقد.باطبل أو قاببل لئلكاف 

يرى أف  النظرية ال تصمح كأساس لمبدأ استقبللية اتفاقية  "تعويمت"إال  أف  األستاذ  
 التحكيـ عف العقد األصمي وفقا لؤلسباب التالية:

 نالنظرية  يةعدـ إمكان ثارىا عند تعرض العقد تاج آمف تفسير بقاء اتفاقية التحكيـ وا 
يا المسألة التي األصمي لمعوارض التي تؤدي إلبطالو أو فسخو أو انقضائو، رغـ أن  

األخذ بمبدأ استقبللية اتفاقية  تطرح في مجاؿ التحكيـ التجاري الدولي، ومف أجميا تـ  
 .التحكيـ لتفادي عرقمة وتعطيؿ إجراءات التحكيـ

 ف كان تىح الجزئي لمتصرفات القانونية يمكف   ت نظرية البطبلففي الحالة األوؿ، وا 
بالعوارض التي تؤدي إلبطاؿ أو فسخ أو انقضاء أف تفسر عدـ تأثر العقد األصمي 

اتفاقية التحكيـ، إال  أن و عمميا ال يمكف تطبيقيا ألف  المعيار الذي تـ  األخذ بو مف 
معيار غير دقيؽ  يعتبرجزء طرؼ أصحاب النظرية المتمثؿ في معيار أىمية ال

 .هويصعب تجسيد

  تعتبر اتفاقية التحكيـ ذات أىمية بالغة حيث يمكف أف يؤدي عدـ وجودىا أو بطبلنيا
لعدـ إبراـ العقد وىذا راجع لكوف المجوء إلى التحكيـ بواسطة اتفاقية التحكيـ في 

أو  جزءالالعقود الدولية بمثابة ضماف ليتـ إبراـ العقد، كما أف عممية إثبات أىمية 
سبب اختبلؼ موضوع الشرط المتعمؽ بتحديد إجراءات بالشرط ليا صعوبة بالغة، 

مات الموضوعية التي از تتسوية المنازعات عف موضوع العقد األصمي المتعمؽ باالل
 .(1)يتـ تحديدىا بيف األطراؼ

دأ في اعتقادنا، وباألخذ باألسباب السالفة الذكر، فإف ىذه النظرية ال تصمح كأساس لمب
 االستقبللية.

                                                           
 وما بعدىا. 51تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص -1
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ة بوضع ػوعميو، ذىب الفقياء المعارضيف لنظرية البطبلف الجزئي لمتصرفات القانوني
 .(1)نظرية أخرى تفسر األساس القانوني لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي

 نظرية ازدواجية العقد-ثانيا
خر ليا طبيعة مختمفة آد يرى أصحاب ىذه النظرية، أف اتفاقية التحكيـ عبارة عف عق

ضمف العقد األصمي، فيي عقد ثاني رغـ اندماجيا مف الناحية  واردفيي ليست مجرد شرط 
، فالعقد الذي يتضمف شرط التحكيـ يتكوف مف عقديف مختمفيف، (2)المادية في العقد األصمي

األطراؼ، أما  يفإذ نجد العقد األصمي والذي يتعمؽ موضوعو بااللتزامات التعاقدية التجارية ب
العقد الثانوي فموضوعو يتعمؽ بالتزاـ األطراؼ بحؿ النزاع أو النزاعات عف طريؽ التحكيـ، 
المتولدة عف االلتزامات التعاقدية التجارية، فاتفاقية التحكيـ تعتبر تصرؼ قانوني قائمة 

 .(3)بذاتيا، ليا كيانيا الخاص والمستقؿ عف كياف العقد األصمي

يروف أف اتفاقية التحكيـ تعتبر  ظرية عمى حجج لتبرير موقفيـ، حيثاستند أصحاب الن
ـ  تنفيذىا والتي تحدد الحقوؽ والواجبات التي يتمتع بيا  األساس لتعييف محكمة التحكيـ، إذا ت

تحقؽ إف تاألطراؼ عمى ضوء العقد األصمي، فاتفاقية التحكيـ )شرط التحكيـ( يمكف أف 
ف لـ   .(4)وبالتالي ال ينفذخير ال يتحقؽ التحكيـ ىذا األينشئ حدث نزاع وا 

النزاع، فإف لـ يتحقؽ ىذا وقع ف إااللتزاـ الوارد ضمف شرط التحكيـ قد يتحقؽ  كما أف   
األخير فبل ينفذ االلتزاـ، كما قد ال يتحقؽ ألسباب أخرى كحؿ النزاع عف طريؽ الصمح بدؿ 

 الواردة في العقد األصمي. التحكيـ، وىو ما يجعمو مستقبل عف االلتزامات األخرى
، أف  أغمب التحكيمات في مجاؿ التجارة الدولية تمجأ لمتحكيـ يكما نجد في الواقع العمم

غدار محؿ ىذه الشروط إما إبإدراج شروط التحكيـ، فإذا لـ يتـ األخذ بمبدأ االستقبللية فسيتـ 
                                                           

 .52تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص -1 -1
 .10حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص -2
 .53تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص -3
 .53مرجع نفسو، صال -4
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ي تمحؽ بالعقد حد األطراؼ، أو بسبب العوارض التأبسبب الدفع بانعداميا مف طرؼ 
األصمي التي تؤدي النقضائو إال  أف  ىذه النظرية تعرضت النتقادات خاصة مف أصحاب 

 .(1)مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي يمعارض
ف يتـ استبداؿ مصطمح "االستقبللية" بمصطمح يرى أصحاب معارضي االستقبللية بأ
نوف ما يسمى "بالعقد" والذي يمكف األخرى يكو  "الفصؿ" فيذا الشرط بجمعو مع الشروط 

 اعتباره العقد الوحيد.
و إذا تـ األخذ بازدواجية العقد يؤدي إلى االعتراؼ بالقياـ الذاتي لشرط كما يروف أن  

، ألف غياب العقد ممكف عمى األقؿ مف الناحية المنطقية والعمميةالتحكيـ، وىذا غير 
ت الموضوعية، يفقد اتفاقية التحكيـ معناىا لغياب أحد األصمي والذي يحتوي عمى االلتزاما

 أركانيا والمتمثؿ في ركف السبب )االلتزامات التعاقدية(.
وعميو، فأصحاب ىذا الرأي، يستندوف عمى فكرة الفصؿ بيف شروط التحكيـ والعقود  

ف ليا طبيعة موضوعية في حي في العقد األصمياألصمية في كوف أف االلتزامات التي ترد 
 .(2)أف شرط التحكيـ لو التزامات ذات طبيعة إجرائية

ىناؾ عدة مبررات تقر بمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد  وأخيرا، نجد أف  
 األصمي منيا:

يتفقوف فيدرجوف شرط التحكيـ في العقد األصمي  وذلؾ حينما احتراـ إرادة األطراؼ-0
اء تنفيذ أو تفسير العقد إلى التحكيـ وكذا النزاعات فيو بإحالة النزاعات التي قد تنشأ مف جر 

ستقبللية بيف اتفاقية التحكيـ والعقد عدـ وجود ا المتعمقة بصحة وبطبلف العقد األصمي، فإف  
حتراـ إرادة األطراؼ في عرض كافة المنازعات التي قد تثور حوؿ يؤدي إلى عدـ ااألصمي 

 .(3)العقد إلى التحكيـ
                                                           

 .54تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص -1
 .وما بعدىا 54ص سو،المرجع نف - 2
 .202ناصر ناجي محمد جمعاف، مرجع سابؽ، ص - 3
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حيث يتعمؽ موضوع  قد األصمي عف شرط التحكيـ المدرج فيو،اختبلؼ موضوع الع-9
األوؿ إما ببيع أو شراء...الخ، بشرط أف ال يكوف مخالفا لمنظاـ العاـ واآلداب العامة، أما 

مؽ بموضوع العقد أو تنفيذه الثاني )شرط التحكيـ( فيتعمؽ موضوعو بالفصؿ في منازعة تتع
يما يختمفاف مف حيث تي ضمف العقد األصمي، كما أن  و يأثار المترتبة عميو، رغـ أن  أو اآل

السبب حيث أف شرط التحكيـ يتعمؽ سببو بتعيد طرفي النزاع بعدـ المجوء لمقضاء بالنسبة 
 .(1)لمنزعات التي قد تثور بينيما مف جراء العقد، أما سبب العقد األصمي فيو أمر مختمؼ

قانوف غير الذي يطبؽ عمى العقد ل إمكانية خضوع اتفاقية التحكيـ )شرط التحكيـ(-9
 .(2)األصمي وفؽ ما اتفؽ عميو األطراؼ حوؿ القانوف الواجب التطبيؽ

تعتبر الكتابة شرط مف شروط صحة شرط التحكيـ، أما العقد األصمي فقد تشترط -2
فيو الكتابة مف عدميا، كما أف شرط التحكيـ يثبت عف طريؽ الكتابة فقط، أما العقد األصمي 

 .(3)باتو بالكتابة أو بأية وسيمة أخرىفيتـ إث
ينجـ عف عدـ إخضاع اتفاقية التحكيـ )شرط التحكيـ( لبلستقبللية عف العقد -5

األصمي برفع يد المحكـ عف الفصؿ في النزاع بمجرد أف يدفع أي طرؼ مف النزاع بعدـ 
 .(4)حكـ بعدـ صبلحيتو في الفصؿ في النزاعمصحة العقد األصمي، وبالتالي إعبلف ال

فسيؤدي إلى  يف العقد األصمعإذا لـ يتـ األخذ بمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ -0
 عتبراف صورتي اتفاقية التحكيـ، حيث أف  ي ذافالتفريؽ بيف شرط التحكيـ واتفاؽ التحكيـ الم

و تـ ألن   ياتفاؽ التحكيـ يمكف لممحكـ إصدار حكـ نيائي حوؿ بطبلف أو صحة العقد األصم
بعد نشوء النزاع، أما شرط التحكيـ فالحكـ الذي يفصؿ بو المحكـ سيتـ خضوعو  إبرامو

 .(5)ية الحقة والتي قد تمغى حكمو، فيذه التفرقة بيف الصورتيف غير مبررةئلرقابة قضا

                                                           
 .12أسامة أحمد حسيف أبو القمصاف، مرجع سابؽ، ص - 1
 .34عبد الباسط محمد عبد الواسع، مرجع سابؽ، ص - 2
 .201ناصر ناجي محمد جمعاف، مرجع سابؽ، ص - 3
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 المطمب الثاني
 مبدأ استقاللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي.إقرار 

 

يـ محؿ جدؿ فقيي، إال  أف  محكمة النقض لقد كاف مبدأ استقبللية اتفاقية التحك
 (1)(GOSSET)وضعت حدا ليذا الجدؿ بموجب إصدارىا لقرار غوسي  1963الفرنسية عاـ 

التي تقر بموجبو ىذا المبدأ، ومف ثـ  أصبح ىذا المبدأ مكرسا مف قبؿ االتفاقيات الدولية 
تـ  تكريسو مف قبؿ  حيث نجد أف  ىناؾ اتفاقيات جاء فييا صراحة وأخرى ضمنيا، وكذلؾ

ؿ(، وتـ  تكريسو أيضا مف قبؿ  معظـ األنظمة القانونية الوطنية لمختمؼ الدوؿ )الفرع األو 
لوائح التحكيـ الدولية واالجتياد التحكيمي الدولي التي أظيرت تبنييا صراحة وبشكؿ كامؿ 

 لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي )الفرع الثاني(.

 األوؿالفرع 
 المبدأ في االتفاقيات الدولية والقوانيف الوطنية. إقرار

اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي مف قبؿ االتفاقيات رغـ تكريس مبدأ استقبللية 
الدولية المنظمة لمتحكيـ إال  أن يا تنص عميو في بعض االتفاقيات بنص صريح، وضمنيا في 

، أم ا بالنسبة لؤلنظمة القانونية الوطنية فغالبيتيا اتفاقيات أخرى بطريقة غير مباشرة )أو ال(
 تنص عميو صراحة بعد اعترافيا بو وتبنييا لو )ثانيا(.

 المبدأ في االتفاقيات الدولية إقرار-أّوال
االتفاقيات الدولية التي أقرت بمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي  أىـمف 
 ما يمي:

                                                           
1-Cass, Civ., mai 1963, affaire GOSSET, Rev.crit. D.I.P., 1963, p615. 
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 :6110اتفاقية نيويورؾ -أ
عبر نصوصيا صراحة عمى مبدأ  (1)1965لـ تنص صراحة اتفاقية نيويورؾ لسنة 

لكف  (2)استقبللية اتفاقية التحكيـ، باعتبارىا اتفاقية لبلعتراؼ بأحكاـ التحكيـ األجنبية وتنفيذىا
نستنتج ضمنيا االعتراؼ بيذا المبدأ،  مف اتفاقية نيويورؾ إذا ما حممنا مضموف بعض المواد

تقـو أية دولة متعاقدة، يرفع إلييا نزاع بشأف قضية أبـر األطراؼ »تنص عمى:  منيا 2/3 فالمادة
بخصوصيا اتفاقية حسب مفيـو ىذه المادة بإحالة األطراؼ عمى التحكيـ، بناء عمى طمب أحد 

 .(3)«إذا الحظ أّف االتفاقية المذكورة باطمة، أو عديمة األثر، أو ال يمكف تطبيقيا األطراؼ، إالّ 
القاضي رفض الدعوى التي ترفع إليو إذا كانت  و عمىفنستنتج مف خبلؿ ىذا النص أن  

تحتوي عمى اتفاقية التحكيـ بإحالة األطراؼ لمتحكيـ ليقـو ىذا األخير بالفصؿ في النزاع إذا 
، فإف تحققت ىذه األخيرة (4)طمب أحد األطراؼ ذلؾ، وىذا ما لـ تكف اتفاقية التحكيـ باطمة

ختصاص في الفصؿ في النزاع مف نصيب القضاء العادي وبالتالي فُبطبلف اتفاقية فيكوف اال
 .(5)التحكيـ ال يؤدي حتما لُبطبلف العقد األصمي

لـ تشر بطريقة مباشرة لمبدأ اإلقرار بأف  اتفاقية نيويورؾ ذىب جانب مف الفقياء إلى 
 .(6)تكف لو مف قبؿ استقبللية اتفاقية التحكيـ، إال  أن يا قامت بإعطائو قوة لـ

وسع مف وىذا أيضا ما أدى بجانب مف الفقو، إلى اعتبار اتفاقية نيويورؾ أف  مجاليا أ
حكاـ التحكيمية األجنبية، كما يعتبروف أن يا قننت مبدأ استقبللية موضوع االعتراؼ وتنفيذ األ

التي تمنع عمى ويورؾ السالفة الذكر التفاقية ني 2اتفاقية التحكيـ، وذلؾ باالستناد عمى المادة 
ـ  فيو األطراؼ باالتفاؽ عمى عرضو عمى التحكيـ بموجب اتفاقية  القاضي الفصؿ في نزاع ت

 التحكيـ، وذلؾ بإحالتيـ لمتحكيـ لمفصؿ في النزاع.

                                                           
 اتفاقية نيويورؾ، مرجع سابؽ. -1
 .144مرجع سابؽ، صعاطؼ شياب،  -2
 .11عيساوي محمد، مرجع سابؽ، ص -3
 .35السائح عمراف عمي، مرجع سابؽ، ص -4
 .11رجع سابؽ، صعيساوي محمد، م -5

 .144عاطؼ شياب، مرجع سابؽ، ص- 6
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ىذه انتقادات، حيث اعتبر أن و تمادى في تفسيره لممادة، ألف   عرؼيإال  أف  ىذا العرض 
تقبللية اتفاقية التحكيـ، رغـ منعيا لممحاكـ العادية بالنظر في لـ تتعرض لمبدأ اساألخيرة 

النزاع المتفؽ عميو مف طرؼ األطراؼ بعرضو لمتحكيـ، حيث نجد أف  المادة لـ تتعرض 
إلمكانية فصؿ المحاكـ في النزاع في حالة بطبلف العقد األصمي أو تعرضو لمفسخ 

يـ عف العقد األصمي ولعدـ تأثرىا بالعوارض واالنقضاء، فمـ تتعرض الستقبللية اتفاقية التحك
 .(1)بوالتي تمحؽ 

إمكانية رفض االعتراؼ بحكـ »إلى:  أ -5/1كما نجد أف  االتفاقية أشارت في المادة 
المحكـ وتنفيذه إذا أثبت الطرؼ المطموب االعتراؼ وتنفيذ حكـ التحكيـ ضده أف اتفاؽ التحكيـ غير 

اتفاؽ التحكيـ، وفي حالة عدـ وجود إشارة صريحة ليذا القانوف  صحيح وفقا لمقانوف الذي يخضع لو
 .(2)«وفقا لقانوف الدولة التي صدر فييا حكـ التحكيـ

فالطرؼ الذي يطمب منو تنفيذ حكـ التحكيـ الذي صدر ضده يمكنو أف يدفع  ،وعميو
لقانوف المطبؽ ، وبالتالي فا(3)بعدـ صحة اتفاقية التحكيـ وفقا لمقانوف الواجب التطبيؽ عمييا

 عمى اتفاقية التحكيـ يختمؼ عف القانوف الذي يطبؽ عمى العقد األصمي.
لمبدأ بتبنييما مف اتفاقية نيويورؾ ال يمكف التأكيد  5والمادة  2فنستخمص أف  المادة 

ا ضمنيا لممبدأ فيذا ماستقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، وحتى إف افترضنا تبنيي
 و الكثير مف القصور بحيث أن و ال يتطرؽ لجميع جوانب االستقبللية.التبني يشوب

 6110اتفاقية واشنطف  -ب
المنشئة لممركز الدولي لتسوية المنازعات المتعمقة ( 4)لقد اقتصرت اتفاقية واشنطف

عمى التأكيد عمى أف   1965مارس  18باالستثمارات والموقع عمييا في واشنطف بتاريخ 
القاضي بالنسبة لمسألة اختصاصيا أي ''مبدأ االختصاص  محكمة التحكيـ ىي

                                                           
 .31تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص -1
 .13حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص -2
قانوف المؤسسات، كمية  :مذكرة الماجستير، تخصص التحكيـ وحّؿ المنازعات في العقود االقتصادية،أحمد بف حاجة،  -3

 .22، ص1002-1001الحقوؽ، بف عكنوف، جامعة الجزائر، 
 اتفاقية واشنطف، مرجع سابؽ. - 4
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:  41/1باالختصاص'' وذلؾ وفقا لممادة  محكمة التحكيـ ىي القاضي »التي تنص عمى أف 
حكيـ ولكف الت ت باستقبللية اتفاقيةوبالتالي فاالتفاقية قد أقر ، (1)«بالنسبة لمسألة اختصاصيا

 .(2)بطريقة غير مباشرة أي ضمنيا
 6116ة جنيؼ اتفاقي-ج

لـ تنص صراحة عمى مبدأ استقبللية  (3)1961أفريؿ  21إف  اتفاقية جنيؼ الموقعة في 
مسألة اختصاص  عمىاتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، إن ما نصت بشكؿ صريح 

:  5/3لمادة ا لما جاء في وفقا(4)المحكميف بالفصؿ في اختصاصيـ التي تنص عمى أف 
اختصاصو وتقرير صحة اتفاؽ التحكيـ أو صحة العقد الذي يكوف شرط المحكـ لو سمطة تقرير »

 .(5)«التحكيـ جزءا منو
المحكـ سمطة الفصؿ في الدفع بعدـ وعمى ىذا األساس، فإف  اتفاقية جنيؼ منحت 

اختصاصو، كما منحت لييئة التحكيـ أو المحكـ سمطة الفصؿ في مدى وجود وصحة 
تفاقية االاتفاقية التحكيـ أو العقد األصمي المتضمف اتفاؽ أو شرط التحكيـ، فيمكف القوؿ أف  

 .(6)ألصميقد أقرت ضمنيا وليس صراحة مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد ا
( عمى 5/3مف غير الممكف أف نستخمص مف النص )المادة »أن و:  البعضكما يرى 

اختصاص المحكـ بالفصؿ في مسألة وجود أو صحة العقد أنو يقرر في نفس الوقت مبدأ 
استقبلؿ اتفاؽ التحكيـ، فمو أف  واضعي النص يريدوف الوصوؿ إلى ىذه النتيجة لكاف عمييـ 

لمادة ما يفيد بأف  المحكـ، إلى جانب أف  لو سمطة الفصؿ في مسألة أف يضيفوا إلى نص ا
وجود أو صحة العقد األصمي، يظؿ مختصا حتى إذا ثبت لديو عدـ صحة العقد األصمي أو 

                                                           
 .32تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .150عاطؼ شياب، مرجع سابؽ، ص  - 2

3 - Convention Européenne sur l’Arbitrage Commercial International (Genève) du 12 avril 2522 
disponible sur le site internet : « www.arbitrage.org/fr/presentation/texte-convention-euro.pdf », 
consulté le 10 Mars 2014. 

 .15حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص - 4
 .35السائح عمراف عمي، مرجع سابؽ، ص - 5
 .144سابؽ، ص عاطؼ شياب، مرجع - 6

http://www.arbitrage.org/fr/presentation/texte-convention-euro.pdf
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بطبلنو عمى نحو ما فعمت قواعد التحكيـ لدى غرفة التجارة الدولية. ففي ىذا الفرض فقط 
 .(1)«استقبلؿ اتفاؽ التحكيـ عف العقد األصميكاف مف الممكف القوؿ بأف  النص يقرر 

 تقرير المبدأ في القوانيف الوطنية -ثانيا
أصبح مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ مقبوال في أغمب التشريعات الحديثة، المتعمقة 

 بالتحكيـ، والتي تنص عميو صراحة ومف بينيا ما يمي:
 القانوف الفرنسي-أ

لمدنية الفرنسي السابؽ مسألة استقبللية اتفاقية التحكيـ عف لـ يتناوؿ قانوف اإلجراءات ا
 .(2)العقد األصمي تاركا إي اىا لقضاء محكمة النقض الفرنسية

المدنية الفرنسي السابؽ  اإلجراءاتإال  أن و بموجب التعديبلت التي اعتمدت عمى قانوف 
ات المدنية الفرنسي أصبح ينص صراحة عمى المبدأ، فنجد في آخر التعديؿ لقانوف اإلجراء

                                                           
 .32تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 مف بيف القرارات الصادرة عف محكمة النقض الفرنسية نجد: - 2
، نقبل عف: حفيظة السيد GOSSETأوؿ قضية أكدت عمى مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي قضية  -

 لقضية فيما يمي:وما بعدىا، حيث تتمخص وقائع ا 11الحداد، مرجع سابؽ، ص
حيث ، (GOSSETوذلؾ عندما أصدرت قرار غوسي 1963ماي  7ذىبت محكمة النقض الفرنسية في حكميا الصادر في 

اعتبرت محكمة النقض الفرنسية اتفاقية التحكيـ سواء كانت مدرجة في العقد األصمي أو في عقد آخر منفصمة عنو 
تستبعد معو أف تتأثر اتفاقية التحكيـ بأي بطبلف محتمؿ بيذا  باستثناء ظروؼ جد خاصة، باستقبلؿ قانوني كامؿ،

التصر ؼ، وتتمخص وقائع ىذه القضية في صدور حكـ تحكيـ في إيطاليا يقضي بإلزاـ المستورد الفرنسي بدفع تعويض 
طمب األمر بالتنفيذ لصالح المصدر اإليطالي لعدـ تنفيذ المستورد الفرنسي اللتزاماتو التعاقدية، فدفع الطرؼ الفرنسي برفض 

تأسيسا عمى بطبلف شرط التحكيـ الوارد في العقد لكوف ىذا األخير قد وقع باطبل بطبلنا مطمقا لمخالفتو لمنظاـ العاـ 
الفرنسي لعدـ احترامو لمقواعد اآلمرة المتعمقة باالستيراد، وبالتالي فبطبلف العقد األصمي يستتبعو بطبلف شرط التحكيـ، فيعد 

ـ الصادر بناء عمى ىذا الشرط الباطؿ باطبل، غير أف  محكمة النقض الفرنسية رفضت ىذا الدفع، وقضت حكـ التحكي
 .باستقبلؿ اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي

-Voir : Cass, civ, mai 1963, affaire Gosset, op.cit, p615. 

، أبـر « HECHT »ممخصيا: أن و مواطف فرنسي اسمو  HECHTكما نجد أيضا القرار الصادر مف محكمة النقض الفرنسية في قضية 
رفع دعوى قضائية في فرنسا  2525فيفري  02عقدا مع شركة ىولندية يبيع بموجبو منتوجات الشركة بفرنسا باسمو خاص، بتاريخ 

 ضد الشركة مطالبا بفسخ العقد وتعويض األضرار التي لحقتو جراء عدـ وفاء الشركة بالتزاماتيا.
الشركة أماـ محكمة االستئناؼ عمى أساس اف العقد يشمؿ اتفاقا عمى حؿ المنازعات المحتممة أماـ ىيئة التحكيـ لغرفة التجارة استأنفت 

 ببطبلف التفاؽ لتعارضو مع القانوف الفرنسي الذي يمنع التحكيـ بيف التجار وغير التجار. « HECHT »الدولية بباريس، فدفع 
 ، ومما جاء فيو:2531جويمية  03لدفع، وأكدت ىذا الرفض في حكميا بتاريخ رفضت محكمة االستئناؼ ىذا ا

« …qu’ayant rappelé le caractère international du contrat liant les parties et rappelé qu’en matière 

d’arbitrage international l’accord compromissoire présente une complète autonomie… ». 
-Cass.civ., 1ère ch.civ., 4 juillet 1972, affaire « HECHT », rev.arb., 1974, pp89 et s. 
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التي  (1)1447ينص صراحة عمى المبدأ وفقا لما جاء في المادة  2014المعتمدة عمييا في 
إّف اتفاقية التحكيـ مستقمة عف العقد األصمي الذي تتعمؽ بو حيث أّنيا ال تتأثر بعدـ »تنص أن و: 

 .«غير مكتوب فعاليتو عندما تكوف بدوف قيمة. عندما تكوف باطمة، شرط التحكيـ يعتبر

 القانوف المصري-ب
أكد المشرع المصري تأييده لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي في المادة 

يعتبر شرط »التي تنص عمى أن و:  1994لسنة  27مف قانوف التحكيـ المصري الجديد رقـ  23
العقد أو فسخو أو إنيائو أثر  التحكيـ اتفاقا مستقال عف شروط العقد األخرى وال يترتب عمى بطالف

، فالمشرع المصري (2)«عمى شرط التحكيـ الذي تتضمنو إذا كاف ىذا الشرط صحيحا في ذاتو
بالبطبلف الذي يمحؽ  االتحكيـ وعدـ تأثرى اتفاقيةاعترؼ بشكؿ صريح عمى مبدأ استقبللية 

ظ أف  المشرع كبند مف بنوده، كما نبلحي شكؿ شرط التحكيـ فرد ت تيبالعقد األصمي ال
المصري لـ يقتصر عمى عدـ تأثير بطبلف العقد األصمي عمى اتفاقية التحكيـ مثمما أخذت 

أضاؼ عمى ذلؾ عدـ تأثر اتفاقية بو التشريعات األخرى ومحكمة النقض الفرنسية، بؿ 
التحكيـ بفسخ العقد األصمي أو إنيائو وىذا ما يؤكد اعتراؼ المشرع المصري بيذا المبدأ بكؿ 

 .(3)تائجون

 القانوف الجزائري. -ج
لـ يتطرؽ قانوف اإلجراءات المدنية الجزائري السابؽ لمسألة استقبللية اتفاقية التحكيـ 

المتضمف قانوف اإلجراءات  09-93عف العقد األصمي إال  بعد صدور المرسـو التشريعي 
مبدأ وفقا لنص المدنية الممغى، حيث نص المشرع الجزائري بصفة صريحة وألوؿ مرة عمى ال

                                                           
 بالصيغة التالية: ؽ.إ.ـ.ؼمف  2333جاء نص المادة - 1

« La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas 
affectée par l’inefficacité de celui-ci. 
Lorsqu’elle est nulle, la classe compromissoire est réputée non écrite». 

 .133عبد الحميد عمى الزيادي، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .42تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص - 3
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ال يمكف االحتجاج بعدـ صحة »)الممغاة(:  مف ؽ.إ.ـ.ج في فقرتيا األخيرة 1مكرر  458المادة 
 .«اتفاقية التحكيـ، بسبب أّف العقد األساسي قد يكوف غير صحيح

المتضمف ؽ.إ.ـ.إ المعموؿ بو حاليا، نص عمى المبدأ في  09-08وبعد صدور القانوف 
ال يمكف االحتجاج »المتضمف ؽ.إ.ـ.إ التي تنص أن و:  09-08وف مف قان (1)1040/4المادة 

 .«بعدـ صحة اتفاقية التحكيـ، بسبب عدـ صحة العقد األصمي

فمف خبلؿ نص المادة نبلحظ أف  عدـ صحة العقد األصمي ال يستتبعو وال يؤدي لعدـ 
بطبلف إلى دي صحة اتفاقية التحكيـ، وبالتالي فالُبطبلف الذي يمحؽ بالعقد األصمي ال يؤ 

اتفاقية التحكيـ بحيث ال تتأثر بو، ورغـ أف  المشرع الجزائري لـ يتطرؽ لمسألة بطبلف اتفاقية 
التحكيـ ومدى تأثيرىا عمى العقد األصمي، إال  أن و يفيـ بأف  اتفاقية التحكيـ تعتبر جزء مف 

يؤدي بالضرورة إلى  حالة شرط التحكيـ(، حيث أف  زواليا وفقا لمقواعد العامة الفي العقد )
إذا كاف العقد شؽ منو »مف ؽ.ـ.ج التي تنص:  (3)104، وذلؾ باالستناد لممادة (2)زواؿ الكؿ  

باطال أو قابال لإلبطاؿ، فيذا الشؽ وحده ىو الذي يبطؿ، إال إذا تبيف أف العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ 
تالي فيعتمد ىنا عمى أىمية شرط ، وبال«الذي وقع باطال، أو قابال لإلبطاؿ فيبطؿ العقد كمو

 .(4)التحكيـ بالنسبة لمعقد األصمي

أما بالنسبة التفاؽ التحكيـ، والذي يعد عقدا منفصبل عف العقد األصمي ال يؤثر عمى 
 .(5)فالعقد األصمي ال يؤثر حتما عمى اتفاؽ التحكيـفبالتالي،  ، العقد النفصالو عنو

                                                           
 المتضمف ؽ.إ.ـ.إ، مرجع سابؽ. 05 -04قانوف -1
 وما بعدىا. 11عيساوي محمد، مرجع سابؽ، ص -2
 ، مرجع سابؽ.القانوف المدني الجزائريمف  203المادة  -3
 .42تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص -4

 .13عيساوي محمد، مرجع سابؽ، ص - 5
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فقط  األصميذا المبدأ في حالة بطبلف العقد اقتصر عمى تجسيد ىنبلحظ أف  المشرع ف
، كما أن و كرس مبدأ (1)حاالت االنقضاء األخرى كالفسخ أو االنتياء... إلىدوف التطرؽ 

 .(2)االستقبللية في الفصؿ الخاص بالتحكيـ الدولي دوف التطرؽ إليو في التحكيـ الداخمي

 الفرع الثّاني
 واالجتياد التحكيمي الدولي.المبدأ في لوائح التحكيـ الدولية  إقرار

كرست لوائح التحكيـ الدولية مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ ونصت عميو صراحة لمتأكيد 
عمى األساس القانوني الذي بواسطتو تتمكف بمقتضاه المحكمة التحكيمية الفصؿ في مسألة 

فاقية التحكيـ عف اختصاصيا والفصؿ في النزاع المعروض عمييا، وتأكيدا لمبدأ استقبللية ات
العقد األصمي )أوال(، كما تـ  تكريسو أيضا مف طرؼ االجتياد التحكيمي الدولي، سواء كانت 
األحكاـ التحكيمية صادرة عف محاكـ التحكيـ الحر أو مف مراكز التحكيـ ذات الطابع الدولي 

 .(3))ثانيا(

 المبدأ في لوائح التحكيـ الدولية إقرار -أوال
كيـ الدولية عمى مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي أكدت لوائح التح

لزاميتيا مف إرادة بمؤكدة ذلؾ عف طريؽ النص عميو صراحة،  حيث أن يا تستمد قوتيا وا 
أف  تكريس لوائح التحكيـ الدولية لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ،  البعضاألطراؼ، حيث يرى 

ف إرادة األطراؼ وذلؾ بأف تختمؼ المعاممة التي تعامؿ بيا يجب تفسيره عمى أن و تعبير ع
 .(4)اتفاقية التحكيـ عمى نحو مستقؿ عف المعاممة التي يتمقاىا العقد األصمي

                                                           
 .13صعيساوي محمد، مرجع سابؽ،  - 1
 .35لزىر بف سعيد، مرجع سابؽ، ص - 2
 .111عبد الحميد عمي الزيادي، مرجع سابؽ، ص- 3
 .14سابؽ، صحفيظة السيد الحداد، مرجع - 4
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غرفة التجارة الدولية  النظاـ الذي أعدتومف بيف أبرز وأىـ لوائح التحكيـ الدولية نجد 
ا لـ يوجد اتفاؽ مخالؼ فإّف اإلدعاء ببطالف م»عمى أن و: ( 1)8/4بباريس، الت ي نصت في مادتيا 

العقد أو عدـ وجوده ال يترتب عميو عدـ اختصاص المحكـ إذا ما تمسؾ بصحة اتفاؽ التحكيـ، 
فالمحكـ يظؿ مختصا في حالة عدـ وجود أو بطالف العقد، وذلؾ بغرض تحديد الحقوؽ المتبادلة 

النص أن و في حالة صحة اتفاقية التحكيـ  ، فيتضح مف«لألطراؼ والفصؿ في طمباتيـ وادعاءاتيـ
فإف  اإلدعاء ببطبلف العقد أو انعدامو ال يؤدي إلى نزع االختصاص مف المحكـ بالنظر في 
النزاع، بؿ يظؿ المحكـ مختصا في الفصؿ في النزاع، ليقـو بتحديد الحقوؽ المتبادلة 

بدأ استقبللية اتفاقية ، فالنص يؤكد عمى م(2)لؤلطراؼ والفصؿ في طمباتيـ وادعاءاتيـ
 .(3)التحكيـ بصراحة تامة

فعمى المحكـ أف ال يتوقؼ ويقضي بعدـ اختصاصو في الفصؿ في النزاع المعروض 
، وذلؾ عند قيامو بالفحص األولي ليا (4)عميو، إال  في حالة انعداـ اتفاقية التحكيـ أو بطبلنيا

أعدتو غرفة التجارة الدولية بباريس مف النظاـ الذي  8/3والمادة  7باالستناد لنص المادة 
وىذا وفقا لمقانوف ، (Prima Facie)المتاف تمنحاف لو سمطة فحص اتفاقية التحكيـ فحصا أوليا 

الذي يحكـ ىذا األخير وذلؾ بصفة منفصمة عف العقد األصمي، وبالتالي فالنص كر س مبدأ 
 .(5)استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي بصفة ضمنية

                                                           
 مف نظاـ الذي أعدتو غرفة التجارة الدولية بباريس بصيغة اآلتية:  4/3جاء نص المادة  - 1

« Sauf stipulation contraire, la prétendue nullité ou inexistence alléguée du contrat n’entraine pas 
l’incompétence de l’arbitre s’il retient la validité de la convention d’arbitrage, il reste compétent, 
même en cas d’inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des parties 

et statuer sur leurs demandes et conclusion ». 

 منشورة في: 2544جانفي  2منذ  نصوص الئحة التحكيـ سارية المفعوؿ لدى غرفة التجارة الدولية بباريس
Juris-class.drt.Inter. fascicule 588, 1989, p40 et ss. 

 .41تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص- 2
 .15د الحداد، مرجع سابؽ، صحفيظة السي- 3
في القانوف مذكرة الماجستير استقاللية اتفاقية التحكيـ كأسموب لتسوية المنازعات التجارية الدولية، بولحية سعاد،  - 4

 .11، ص1004تخصص قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر يوسؼ بف خدة، الخاص، 
 .41تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص- 5
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مف طرؼ الئحة التحكيـ التي أعد تيا لجنة األمـ المتحدة إقرارا كما نجد ليذا المبدأ 
يعامؿ شرط التحكيـ »...عمى أن و:  21التي تنص في المادة ، (1)1976لمقانوف التجاري سنة 

الذي يكوف جزءا مف العقد وينص عمى إجراء التحكيـ وفقا ليذه الالئحة بوصفو اتفاقا مستقال عف 
العقد األخرى، كما أف تقرير بطالف العقد مف قبؿ محكمة التحكيـ ال يترتب عميو بقوة القانوف  شروط

 اختصاص، فيتضح مف خبلؿ ىذا النص أن و يكرس بصفة صريحة «بطالف شرط التحكيـ
محكمة التحكيـ بالفصؿ في صحة ووجود العقد األصمي وكذا شرط التحكيـ الوارد ضمف 

 .(2)بنوده
بأف  البطبلف الذي يمحؽ بالعقد األصمي ال يستتبع بالضرورة اعتبار أقرت صراحة و 

 .(3)اتفاقية التحكيـ باطمة

مف خبلؿ نص المادة أف  عند بطبلف العقد األصمي يمكف أف يستتبعو  أيضا نبلحظ
أّف تقرير بطالف العقد مف قبؿ محكمة »...بطبلف اتفاقية الت حكيـ وذلؾ مف خبلؿ العبارة: 

، فقد ذىب الفقو إلى القوؿ بأن و يفيـ مف «يترتب عميو بقوة القانوف بطالف شرط التحكيـالتحكيـ ال 
طبلف العقد بىذه العبارة أف  واضعي النص ربما قصدوا إلى أن و مف الممكف أف يترتب عمى 

 بطبلف الذي لحؽ بالعقد األصميال األصمي بطبلف اتفاقية التحكيـ أيضا بمعنى أف  سبب
كأف يتعمؽ سبب البطبلف بعيب مف عيوب  ،في نفس الوقت باتفاقية التحكيـيمحؽ  يمكف أف
بسبب بطبلف العقد األصمي، بؿ ألن يا تـ  إصابتيا  ال يكوف، فبطبلف اتفاقية التحكيـ (4)الرضا

 .(5)بأحد أسباب البطبلف
                                                           

 بالصيغة اآلتية: 2532من الئحة التحكيم التي أعدتها لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري سنة  12جاء نص المادة  - 1
« …une clause compromissoire qui fait partie d’un contrat et qui prévoit l’arbitrage en vertu du 
présent règlement sera considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. 
La constatation de nullité du contrat par le tribunal n’entraine pas de pleine droit la nullité de la 
clause compromissoire ». 
Voir : Juris-class.drt.inter. Fascicule 588. 1989. 

 .112عبد الحميد عمي الزيادي، مرجع سابؽ، ص - 2
 .42تعويمت كريـ مرجع سابؽ، ص - 3
 .113عبد الحميد عمي الزيادي، مرجع سابؽ، ص - 4
 .42تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص - 5
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ة وىذا ما أكده أيضا القانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري الذي أعدتو لجنة األمـ المتحد
، 2006مع التعديبلت التي اعتمدت في عاـ  1985جواف  21لمقانوف التجاري الد ولي بتاريخ 

اختصاصيا، بما في ذلؾ البت في يجوز لييئة التحكيـ البت في »أن و:  (1)16/1حيث تنص المادة 
 اعتراضات تتعمؽ بوجود اتفاؽ التحكيـ أو بصحتو. وليذا الغرض، ينظر إلى شرط التحكيـ الذي أي

قرار يصدر مف ىيئة  ستقال عف شروط العقد األخرى. وأييشكؿ جزءا مف عقد كما لو كاف اتفاقا م
 «.التحكيـ ببطالف العقد ال يترتب عميو بقوة القانوف بطالف شرط التّحكيـ

والواضح أف  ىذا النص يشير صراحة إلى استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد 
أ ''االختصاص باالختصاص'' بحيث يمكف لييئة التحكيـ أف ، مف خبلؿ تبنيو لمبد(2)األصمي

تفصؿ بكؿ  استقبللية في اختصاصيا بما في ذلؾ الفصؿ في الدفوع المتعمقة بوجود وصحة 
، بحيث عمى ىيئة )شرط التحكيـ( التحكيـ'' اتفاقيةاتفاقية التحكيـ، إضافة لمبدأ ''استقبللية 

د األخرى و ـ بمثابة اتفاؽ مستقؿ عف شروط العقالتحكيـ عند الفصؿ أف تعتبر شرط التحكي
ف أصدرت قرار ببطبلف العقد األصمي ال يستتبع بطبلف شرط التحكيـ بحيث ال يتأثر ىذا  وا 

األخير ببطبلف العقد وبالتالي تـ  اإلقرار باستقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي
(3). 

 ّدوليحكيمي الالمبدأ في االجتياد التإقرار  -ثانياً 
اعتمد القضاء التحكيمي الدولي عمى مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، 
مف خبلؿ أحكاـ التحكيـ التي تصدر عف محاكـ التحكيـ الحر، أو مف محاكـ التحكيـ 

 المشكمة لدى مراكز التحكيـ ذات الطابع الدولي ومف بيف ىذه األحكاـ ما يمي:

 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.2541الن موذجي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ  قانوفال - 1
 .43تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص - 2
 .12عيساوي محمد، مرجع سابؽ، ص - 3
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 1526إطار غرفة التجارة الدولية بباريس، في القضية رقـ  في حكـ تحكيمي صادر في
بيا اآلف في مجاؿ التحكيـ الدولي  اىناؾ قاعدة مسمم»حيث حكـ المحكـ أن و: ، (1)1968لسنة 

مفادىا أّف شرط التحكيـ سواء كاف قد أبـر عمى نحو منفصؿ عف التصرؼ القانوني المتعّمؽ بو، أو 
 .(2)«ؿ قانوني كامؿ، بحيث ال يتأثر بما قد يمحؽ ىذا التصّرؼ مف بطالفكاف واردا فيو، يتمتع باستقال 

لسنة  1507كما نجد في حكـ تحكيمي صدر أيضا مف نفس المركز في القضية رقـ 
حيث تـ  إصداره بسبب نزاع شاب وذلؾ بمناسبة عقد مبـر بيف شركة ألمانية ، (3)1970

حدى دوؿ شرؽ آسيا، إذ قامت الد ولة المتعاق دة برفض اختصاص المحكـ باالستناد عمى وا 
حجة أف  شرط التحكيـ يعتبر باطبل وذلؾ وفقا لمقانوف األلماني الذي اتفؽ عميو األطراؼ 
عمى تطبيقو عمى العقد أثناء سير اإلجراءات، إال  أف  المحكـ رفض وقاـ بالتأكيد عمى 

لى الوظيفة التي يؤدييا شرط بالنظر إ»استقبللية شرط التحكيـ وبعدـ اعتباره باطبل بقولو: 
خضاعو لنظاـ  التحكيـ في مجاؿ التجارة الدولية، فإن و يجب التمسؾ باستقبللية ىذا الشرط وا 

 .(4)«مستقؿ عف ذلؾ المتفؽ عميو بالنسبة لمعقد

                                                           
 .44تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص - 1

 تتمخص وقائع ىذه القضيّة في أّف إحدى الدوؿ اإلفريقية قد منحت أحد الرعايا»: 2524لسنة  2112القضية رقـ  -
البمجيكييف المقيميف عمى إقميميا، باعتباره صاحب امتياز، الحؽ في شراء المنتجات المعدنية عمى إقميميا، وعمى إثر 
قياـ الّدولة المتعاقدة بإلغاء العقد بإرادتيا المنفردة قبؿ حموؿ األجؿ المتفؽ عميو، تقّدـ ورثة صاحب االمتياز إلى محكمة 

رة الدولية مطالبيف بالتعويض وفقاً لشرط التحكيـ الوارد في العقد، إاّل أّف الدولة المتعاقدة التحكيـ الدائمة لدى غرفة التجا
في إجراءات التحكيـ بدعوى أّف المحكمة غير مختّصة بنظر النزاع لكوف شرط التحكيـ قد ألغي بما  قد رفضت المشاركة

 .«أّف العقد األصمي الذي ورد فيو قد ألغي
 ، الذي أشار إلى وقائع القضية باختصار في اليامش.44عويمت كريـ، مرجع سابؽ، صأقتبس مف األستاذ ت -
 .44مرجع نفسو، صال - 2
 :2530لسنة  2103القضية  - 3

« En raison de la fonction qu’elle remplit dans le commerce International, la clause 
compromissoire est autonome et soumise à un régime distinct de celui réservé au 
contrat ». 
- Sentence rendue dans l’affaire N°2103 en 2530, JDI 2533, OBS : DERAINS (Y). 

 .44تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص - 4
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، (1)1988سنة  5651وفي حكـ صدر عف غرفة التجارة الدولية بزوريخ في القضية رقـ 

د بيف شركة ''سوناطراؾ الجزائرية'' مع شركة أجنبية حوؿ التنقيب تتمثؿ وقائعيا في إبراـ عق
سنوات، وقد اتفؽ الطرفاف بالم جوء لمتحكيـ عف  4مد تو ، 1974أفريؿ  12والحفر بتاريخ 

طريؽ إدراج شرط التحكيـ واالتفاؽ عمى مدينة زوريخ السويسرية كمقر لمتحكيـ وذلؾ بعرض 
 .24ة وفقا لممادة النزاع لتحكيـ غرفة التجارة الدولي

تـ  االتفاؽ بيف شركة سوناطراؾ وشركة أجنبية عمى فسخ  1978جواف  25في تاريخ 
العقد أي إنيائو بإرادة األطراؼ المشتركة أي بتراضييما رغـ أن و فعميا تـ  بطمب الشركة 

ور األجنبية، واتفؽ المتعاقداف بأف ال يدعي أي  أحد منيما عمى الطرؼ اآلخر، ولكف بعد مر 
قامت الشركة األجنبية بتحريؾ إجراءات ، 1986جواف  2سنوات مف إنياء العقد بتاريخ  8

بزوريخ المتفؽ عمييا مستندة ( (CCIالتحكيـ ضد شركة ''سوناطراؾ'' أماـ غرفة التجارة الدولية 
طمبيا عمى أف  شرط التحكيـ مستقؿ عف العقد األصمي، أم ا سوناطراؾ فرفضت اختصاص 

تحكيمية وذلؾ باالستناد عمى أن و تـ  االتفاؽ بإرادة الطرفيف بعدـ إدعاء أي  مف المحكمة ال
 .(2)الشركتيف عمى األخرى

فتـ إصدار حكـ تحكيمي يقرر اختصاص المحكمة التحكيمية في الفصؿ في النزاع 
وبتطبيؽ القانوف الجزائري الذي تـ  تحديده واختياره مف قبؿ األطراؼ وذلؾ وفقا لمشرط 

مف ؽ.ـ.ج التي  (3)111/1فبالرجوع لممادة ، 1974كيمي المدرج في العقد األساسي لسنة التح
ـ  إنيائو  تمنع تفسير العقد إذا كانت عباراتو واضحة ال يكتسييا أي  غموض، وبما أف  العقد ت

مف  111/1بإرادة األطراؼ، توصمت المحكمة إلى رفض طمب المدعي باالستناد عمى المادة 
افة لممدة الزمنية، وخاصة أن و تـ  اإلنياء باإلرادة المشتركة لمش ركتيف وكاف ؽ.ـ.ج باإلض

                                                           
1 - Sentence préliminaire inédite citée par : TERKI(N.E), op.cit., pp.40-44. 

 .43، صصديؽ بغداد، مرجع سابؽ - 2
 قانوف المدني الجزائري، مرجع سابؽ.المف  222/2راجع المادة  - 3
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أصبل بطمب مف الشركة األجنبية بسبب إفبلسيا، وبالتالي فالمحكمة التحكيمية أكدت بحكميا 
 .(1)عمى مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي

ـ عف العقد األصمي في األحكاـ التحكيمية كما نجد إقرار مبدأ استقبللية اتفاقية التحكي
الصادرة بشأف المنازعات الناشئة بيف ليبيا والشركات األجنبية حيث أكدت عمى بقاء عقد 
االمتياز رغـ إنيائو مف طرؼ الحكومة الميبية باالستناد عمى مبدأ استقبللية اتفاقية 

 .(2)التحكيـ
2531أكتوبر  20( ضد ليبيا، بتاريخ B.Pففي قضية )

، أصدر المحكـ الوحيد (3)
(M.LAGERGREN حكمو إذ أن و لـ يقر صراحة بمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد )

( بأف  قانوف التأميـ ال أثر لو في إنياء عقد B.Pاألصمي، حيث ردا عمى إدعاء شركة )
بالتأميـ قد  االمتياز الذي يظؿ صحيحا وواجب التطبيؽ، فحكـ المحكـ بأف  القانوف الصادر

(، باستثناء أثر ىذا العقد الذي يعتبر أساسا B.Pأنيى عقد االمتياز الذي منح لمشركة )
حؽ الشركة المدعية في مطالبة المدعى عميو )الدولة بالختصاص المحكمة التحكيمية، و 
 .(4)الميبية( بالتعويض أماـ ىذه المحكمة

( ضد LIAMCOقضية ليانكو )كذلؾ فإف  المحكـ المنفرد ''صبحي الحمصاني'' في 
الذي قضى باختصاصو بالنظر في النزاع، وبأف  التأميـ حؽ لمدولة  (5)الحكومة الميبية

التصالو بسيادتيا عمى ثرواتيا الطبيعية، إال  أن يا ممزمة بدورىا بالتعويض لصاحب االمتياز 

                                                           
 .41-43صديؽ بغداد، مرجع سابؽ، ص - 1
 .13بولحية سعاد، مرجع سابؽ، ص - 2

3 - B.P exploration compagny C/Libye, Rev.1980. 117 s. spec. P117. 

« La loi de nationalisation B.P a mis fin à la concession B.P, excepté en ce que la concession B.P 
constitue le fondement de la compétence de ce tribunal et du droit du requérant de réclamer des 
dommages-intérêts au défendeur devant ce tribunal ». 

 .11حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص - 4
5 -  Sentence LIAMCO,  revue de l’arbitrage 2540, N°02, pp213-191. 
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 21قاـ بإصداره في  ، فقد ذىب في الحكـ الذي(1)في حالة فسخيا لعقود االمتياز قبؿ الميعاد

مف المتفؽ عميو عموما سواء في الممارسات العممية أو في القانوف »إلى أن و:  2533جواف 
الدولي بقاء شرط التحكيـ، بعد اإلنياء باإلرادة المنفردة مف قبؿ الدولة لمعقد الذي يوجد فيو 

 .(2)«ؿ ساري المفعوؿ حتى بعد ىذا اإلنياءظىذا الشرط، والذي ي
 RENE JEAN)، عند إصدار المحكـ الوحيد األستاذ"(TEXACO)ي قضية وأيضا ف

DUPUY)  حكما تمييديا يقضي باختصاصو في النزاع ( 3)2531نوفمبر  13ضد ليبيا بتاريخ
رغـ حؽ الدولة بممارسة سيادتيا بحقيا في تأميـ فحيث رفض ما تمسكت بو الدولة الميبية، 

نح التعويض لمشركة صاحبة االمتياز بسبب إنياء الدولة األمواؿ األجنبية إال  أن يا ممزمة بم
يظؿ ساريا رغـ إنياء  الميبية لعقد االمتياز، وذلؾ وفقا لمشرط التحكيمي المتفؽ عميو والذي

التحكيـ اتفاقية عقد االمتياز مف طرؼ الدولة الميبية وذلؾ باالستناد إلى مبدأ استقبللية 
 .(4)بالنسبة لمعقد األصمي

في  NIOC"(5)" ضد  "ELF" في قضية "GOMARDلمحكـ المنفرد األستاذ "كما ذىب ا
بإقراره لمبدأ استقبللية اتفاقية  2541جانفي  23حكـ التحكيـ الذي أصدره في كوبنياجف في 

 .التحكيـ عف العقد األصمي

وعميو، فبعد استعراضنا لؤلحكاـ التحكيمية السابقة، يتضح أن يا أخذت وكرست مبدأ 
اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، والتأكيد عمى أف  االتفاقية تظؿ سارية ومنتجة  استقبللية

 آلثارىا رغـ إنياء العقد األصمي أو بطبلنو.

                                                           
 وما بعدىا. 222عبد الحميد عمي الزيادي، مرجع سابؽ، ص - 1

2 - Sentence LIAMCO,  Op.cit, pp134-191. 
3 - TEXACO/CALASIATAC    C/Gouvernement Libyen. J.D.I, 1977. Com, P.LALIVE ; pour plus de détails : 
Voir : F.HOCINE, op.cit., p70 et s. 

 وما بعدىا. 121عبد الحميد عمي الزيادي، مرجع سابؽ، ص - 4
5 - Rev. Arb, 1984, p401. Spécialement p413 et s., commentaire FOUCHARD (PH.), rev.arb.1984, p33 
et s. 
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ىالمبحثىالثاني
ىاألصليآثارىوحدودىمبدأىادتقاللوظىاتفاقوظىالتحكومىرنىالطقدى

 

ولي استقبلؿ مف المبادئ الميمة التي أصبحت مستقرة في قضاء التحكيـ التجاري الد
اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، حيث أف تكريسو لو عدة أبعاد قانونية تترتب عنو آثار 
تمعب دورا في زيادة فعالية التحكيـ )المطمب األوؿ(، كما يترتب عمى تطبيؽ المبدأ مجموعة 

مب مف االستثناءات التي ال يمكف الوصوؿ إلييا لو كاف ىناؾ ارتباط بيف العقديف )المط
 الثاني(.

 المطمب األوؿ
 عف مبدأ استقاللية اتفاقية التحكيـ المترتبةاآلثار 

 

تتمثؿ في عدـ ارتباط اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي آثار  استقبللية يتضمف مبدأ
تخضع اتفاقية التحكيـ  كما أف  مصير اتفاقية التحكيـ بمصير العقد األصمي )الفرع األوؿ(، 

وأخيرا مبدأ  في )الفرع الثاني( يػالذي يخضع لو العقد األصم لقانوف آخر غير ذلؾ
 .)الفرع الثالث(االختصاص باالختصاص

 الفرع األوؿ
 عدـ ارتباط مصير اتفاقية التحكيـ بمصير العقد األصمي

 

يعتبر عدـ ارتباط مصير اتفاقية التحكيـ بمصير العقد األصمي أوؿ واىـ اآلثار 
بمعنى أف وجود اتفاقية التحكيـ أو صحتيا أو  (1)اتفاقية التحكيـ المترتبة عمى مبدأ استقبللية

نفاذىا ال يتوقؼ عمى مصير العقد األصمي حتى ولو كاف ىذا األخير غير نافذ أو باطؿ وال 

                                                           
 .33حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص - 1
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حيث  ،النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي مف القانوف  (1)22/2المادة جاء في أثر لو، وىو ما 
ف ىيئة التحكيـ ببطالف العقد ال يترتب عميو بحكـ القانوف بطالف وأي قرار م: »ن ونصت عمى أ  
، بمعنى أنو تظؿ محكمة التحكيـ مختصة لمفصؿ في حقوؽ والتزامات أطراؼ «شروط التحكيـ

 .(2)النزاع والحكـ في الطمبات والدفوع حتى إذا كاف العقد األصمي باطبل

في حيف تبقى أو اتفاؽ،  كانتشرط قضي ببطبلف اتفاقية التحكيـ ف توقد يحدث أ
آف واحد ىو سبب شرط التحكيـ وىدفو في  أف   أساس ذلؾو شروط العقد األصمي قائمة، 

 .(3)القضاء إلىتسوية النزاع عف طريؽ التحكيـ بدال مف المجوء 
ىناؾ بعض الحاالت يبطؿ فييا العقداف معا )اتفاقية التحكيـ والعقد األصمي(، كأف 

ألىمية وفقا لمقانوف المطبؽ عمى العقد األصمي وطبقا لمقانوف يكوف أحد الطرفيف ناقص ا
المطبؽ عمى اتفاقية التحكيـ، في ىذه الحالة يكوف كؿ منيما قد اختؿ بذاتو دوف أف يؤثر 

 .(4)حدىما عمى اآلخرأ

تعتبر مسألة عدـ ارتباط مصير اتفاقية التحكيـ بمصير العقد األصمي كنتيجة وأثر مف 
مبدأ بمعنى التعد مف النتائج الحتمية التي تترتب عمى و ، ية اتفاقية التحكيـمبدأ استقبلل آثار
ف  ىذا إلى اتفاقية التحكيـ ألينسحب كاف ما أصاب العقد األصمي مف بطبلف فبل  ماو أيأن  

استقبللية ىذه االتفاقية عف العقد األصمي تجعمو بمنأى عف أي مف آثار البطبلف الذي 
وذلؾ حيث أف مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي تعرض لو العقد األصمي، 

أي عيب مف عيوب  يمحقيالـ األخيرة طالما أف  ىذه  ،يسمح باإلبقاء عمى اتفاقية التحكيـ
سببو مخالفا لمنظاـ العاـ الدولي  وأاإلرادة التي لحقت العقد األصمي، وطالما لـ يكف محمو 

  .ضاء األطراؼ بالعقد األصمي يرتب انعداـ العقد ذاتووذلؾ ألف  انعداـ التعبير عف ر 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.2541الدولي لعاـ القانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري  - 1
 .202بودودة سعاد، مرجع سابؽ، ص - 2
 .14عيساوي محمد، مرجع سابؽ، ص - 3

4 - Fouchard (PH), Gaillard (E), Goldman (B), Op.cit, p225. 
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 الفرع الثاني
 خضوع اتفاقية التحكيـ لقانوف آخر غير ذلؾ الذي يخضع لو العقد األصمي

 

إف استقبللية اتفاقية التحكيـ تؤدي إلى قبوؿ عدـ خضوعيا بالضرورة إلى نفس القواعد 
اد منيج التنازع وىذا ما أقره القضاء التي يخضع ليا العقد األصمي، وىو يتمثؿ في استبع

حيث أف اتفاقية التحكيـ ال تشترط أف تخضع لمقانوف المطبؽ عمى  ،الفرنسي في ىذا الصدد
 .(1)، بؿ أقر صحتيا إذا اتفؽ أطرافيا عمى خضوعيا إلى نظاـ قانوني لبمد معيفاألصميالعقد 

لقانوف الذي يطبؽ لمفصؿ في وجود استقبللية اتفاقية التحكيـ تحتـ قبوؿ أف  ىذا ا إال  أف  
وصحة اتفاقية التحكيـ ال يشترط بالضرورة أف يكوف ىو الذي يخضع لو العقد األصمي، 
فاتفاقية التحكيـ تعد جزءا مستقبل عف العقد األصمي، ولؤلطراؼ وأيضا لمقضاء الذي قد 

لقانوف يعرض عميو األمر لمفصؿ في مسألة وجوده وصحتو، إخضاعو لقانوف يختمؼ عف ا
 .(2)الذي يخضع لو باقي العقد

القضاء الفرنسي العديد مف األمثمة عمى استقبللية اتفاقية التحكيـ والخاصة بعدـ قدـ 
 خضوع اتفاقية التحكيـ لذات القانوف الذي يخضع لو العقد األصمي.

أكتوبر  12قضت في حكميا الصادر في تاريخ محكمة استئناؼ وباريس  نجد أف  
فاقية التحكيـ ال تخضع بالضرورة إلى القانوف الذي يخضع لو العقد األصمي بأف  ات 2541

الواجب التطبيؽ لتحديد نطاؽ وآثار اتفاؽ التحكيـ المؤسس القانوف »في حكميا الذي ينص: 
 .(3)«لتحكيـ الدولي ال يكوف بالضرورة ذلؾ القانوف الواجب التطبيؽ عمى العقد موضوع النزاع

                                                           
 .41صديؽ بغداد، مرجع سابؽ، ص - 1
 .35-34حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص - 2
 رنسية بالصيغة التالية:جاء الحكـ بالم غة الف - 3

« La loi applicable pour la détermination de la portée et des effets de la clause compromissoire 
instituant un arbitrage international ne se confondait pas nécessairement avec le droit applicable 
au fond de litige ». 
Décision de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2541, publiée in revue de l’arbitrage 2543, p54 et s. 
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، يتجو الفقو والقضاء إلى اعتبار القانوف المطبؽ عمى العقد ولممزيد مف الفعالية
األصمي منفصبل عف القانوف المطبؽ عمى اتفاقية التحكيـ، بالرغـ مف التقائيا في العديد مف 

 .(1)لمتنازعةالحاالت تطبيقا إلرادة األطراؼ ا

2030وقد أخذ المشرع الجزائري نفس االتجاه حيث تنص المادة 
فقرتيا ؽ.إ.ـ.إ في  (2)

تكوف اتفاقية التحكيـ صحيحة مف حيث الموضوع، إذا استجابت لمشروط التي يصفيا إما »الثانية: 
القانوف الذي اتفؽ األطراؼ عمى اختياره أو القانوف المنظـ لموضوع النزاع أو القانوف الذي يراه 

 «.المحكـ مالئما

يختمؼ عف القانوف المنظـ إذ يكوف اتفاؽ األطراؼ عمى إخضاع اتفاقية التحكيـ لقانوف 
لموضوع النزاع أو تقدير المحكـ )أو المحكميف( عمى أساس اقتناعيـ بأف  القانوف المبلئـ 
التفاقية التحكيـ ليس القانوف المطبؽ عمى موضوع النزاع، دافعا لمفصؿ بيف العقد األصمي 

 .(3)واتفاقية التحكيـ فيما يخص القانوف المطبؽ عمى كؿ منيما

 ثالثالفرع ال
 مبدأ االختصاص باالختصاص

 

إف  مبدأ االختصاص باالختصاص ىو الذي ينقؿ االختصاص مف قضاء الدولة إلى 
أطراؼ اتفاقية التحكيـ، وىو مف أىـ المبادئ األساسية التي يقـو عمييا التحكيـ  أنشأهقضاء 

صرؼ النظر قضاء التحكيـ يتقرر لو االختصاص ب التجاري الدولي، ووفقا ليذا المبدأ فإف  
حكـ يستطيع أف يبحث مال عف حكـ اتفاقية التحكيـ، ومتى تحقؽ لو ىذا االختصاص، فإف  

و يعمف بعد ذلؾ بحرية كاممة في حقيقة اختصاصو، فإذا تبيف لو صحة اتفاقية التحكيـ، فإن  
ف تبيف لو في نظرالاختصاصو ب و يقضي عدـ االختصاص، عكس ذلؾ، فإن   النزاع، وا 

                                                           
1 -Fouchard (PH), Gaillard (E), Goldman (B), Op.cit, p227. 

 ، المتضمف ؽ.إ.ـ.إ، مرجع سابؽ.05-04قانوف  - 2
 .15عيساوي محمد، مرجع سابؽ، ص - 3
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 فكرة نتناوؿ أساس مبدأ االختصاص أوال ثـ آثاره ثانيا.ولمتعمؽ في ال

 أساس مبدأ االختصاص باالختصاص-أوال
، ىو مبدأ استقبلؿ ويرى بعض الفقو أف أساس اختصاص المحكـ بتقرير اختصاص

مف  اثر أاتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، الذي يعد مبدأ االختصاص نتيجة مباشر لو  أو 
اص باالختصاص ىو مبدأ مستقؿ في ذاتو، ففي حيف نجد مبدأ مبدأ االختص، فأثاره

مبدأ االختصاص  ف  إالتحكيـ، ف اقيةمجالو عند تقدير صحة اتف االستقبللية عف العقد األصمي
 (1)باالختصاص يجد مجالو عند البدء في إجراءات التحكيـ وقبؿ تقدير صحة ىذه االتفاقية

رحمة الحقة يكوف فييا مبدأ االختصاص وبمعنى فإف  مبدأ االستقبللية يأتي في م
باالختصاص قد تقرر، األمر الذي ينتفي معو أف يكوف ىذا المبدأ ىو أثر مف آثار مبدأ 

في مبدأ االختصاص باالختصاص حرية كبيرة لممحكـ لتقدير صحة نجد االستقبللية، حيث 
ة اتفاقية التحكيـ عف مبدأ استقبللي إعماؿاتفاقية التحكيـ، ولو في سبيؿ ذلؾ أف يستند إلى 

إذا تبيف لو أف اتفاقية سوؼ تتأثر ببطبلف ىذا العقد، أو بحكـ القانوف الواجب  األصميالعقد 
التطبيؽ عميو، أو بأي قانوف وطني آخر، وقد ال يحتاج المحكـ إلى إعماؿ ىذا المبدأ إذا 

واجب التطبيؽ عميو، تبيف لو أف  صحة اتفاقية التحكيـ لف تتأثر بحكـ العقد أو بالقانوف ال
وفي الحالتيف فإف  المحكـ ال يستطيع ذلؾ إال  بعد تقدير مبدأ االختصاص باالختصاص، فإف  
مؤدي ذلؾ أال يتقرر مبدأ االختصاص باالختصاص، ولكف الواقع يؤكد عمى أف  المحكـ 

وذلؾ  مسألة اختصاصو عند االدعاء بانعداـ العقد أو حتى اتفاقية التحكيـ نفسيا،يفصؿ في 
لتقدير صحة ىذا االدعاء الذي كاف بعض الفقياء ينفوف مبدأ االستقبللية في حالة انعداـ 

 .(2)العقد األصمي

                                                           
 .51ص بولحية سعاد، مرجع سابؽ، - 1
 .233أحمد مخموؼ، مرجع سابؽ، ص -2



 مدىىادتقاللوظىاتفاقوظىالتحكومىرنىالطقدىاألصليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالثاني:ىىىىىىىىىىىىىالفصلى

 

85 

 

ف  مبدأ االستقبللية يتعمؽ بمسألة موضوعية تيدؼ إلى تمييز اتفاقية التحكيـ  عف وا 
نح العقد األصمي، أما مبدأ االختصاص باالختصاص فيتعمؽ بمسألة إجرائية تيدؼ إلى م

المحكـ سمطة تقرير اختصاصو، خاصة في الحالة التي يثور فييا الشؾ حوؿ صحة اتفاقية 
 .(1)فييا أف  بطبلنيا نابع مف ذاتيا ال مف العقد الواردة فيو التحكيـ، ويبدو

وىكذا يتقرر مبدأ االختصاص باالختصاص، بصرؼ النظر عف استقبللية االتفاقية 
أن و مبدأ مستقؿ في ذاتو ينظمو قانوف التحكيـ التجاري مف عدميا، األمر الذي يؤكد عمى 

 .(2)كقاعدة أساسية مف قواعد إجراءات التحكيـ

يستمد مبدأ االختصاص باالختصاص أساسو مف التشريعات الوطنية المعنية بالتحكيـ، 
وكذلؾ االتفاقيات وقرارات الييئات الدولية ذات الصمة، وأيضا لوائح ىيئات التحكيـ، والتي 

 رصت عمى النص عمى مبدأ اختصاص المحكـ بالفصؿ في مسألة اختصاصو.ح
 آثار مبدأ االختصاص باالختصاص-ثانيا

حدىما ايجابي واألخر سمبي، فبالنسبة لؤلثر االيجابي أىاميف  يترتب عف المبدأ أثريف
 و المة أن  ئالمجاؿ أماميـ لتجاوز الحجة القا فاسًحافيو يدرجو في مرحمة أولى لممحكميف 

بمعنى  ،(3)سبؽ ومنحتو لسمطة أخرى االختصاصإال   النظر في أساس النزاعيحؽ لممحكـ 
ىذا المبدأ يسمح لممحكـ بالبث في مسألة اختصاصو بصفة تمقائية دوف أف ينظر أف  أف  

 يمنحو قضاء الدولة ىذا االختصاص.
ط بالبث أما األثر السمبي لمبدأ االختصاص باالختصاص فيو السماح لممحكـ ليس فق

ن   عمى  أن و يمتنعبمعنى ، (4)جية أخرى ةما بالفصؿ فييا أوال وقبؿ أيفي مسألة اختصاصو وا 

                                                           
 .53بولحية سعاد، مرجع سابؽ، ص -1
 .234أحمد مخموؼ، مرجع سابؽ، ص -2
دراسة في ضوء أحكاـ التحكيـ  الفعالية الدولية لمتحكيـ في منازعات عقود االستثمار الدولية،بشار محمد األسعد،  -3

 وما بعدىا. 42، ص1005لبناف، -لحمبي الحقوقية، بيروتمنشورات ا واالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية،
 .211حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص -4
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في مسألة تدخؿ في البث قضاء الدولة التي يعرض عمييا الفصؿ في اتفاقية التحكيـ 
 .(1)لو الفرصة لمبث حتاتاختصاص المحكـ قبؿ أف 

 المطمب الثاني
 األصميتحكيـ عف العقد حدود مبدأ استقاللية اتفاقية ال

 

رغـ االعتراؼ الذي تـ إقراره لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي سواء 
و أثير جدوؿ حوؿ نطاؽ تطبيقو، فيناؾ مف ن  أ الدولي خاصة، إال   وأعمى الصعيد الداخمي 

 إال  أن ونسبي لو نطاؽ مطمؽ، أما البعض اآلخر يروف أف مبدأ االستقبللية لو نطاؽ  يرى أف  
األطراؼ )الفرع األوؿ( وانعداـ العقد األصمي )الفرع  ةرادإترد عميو استثناءات تتمثؿ في 

 الثاني(.
 الفرع األوؿ
 إرادة األطراؼ

يتـ المجوء لمتحكيـ بإرادة األطراؼ المشتركة التي يستند عمييا لوجوده، وعف طريؽ ىذه 
االختصاص في الفصؿ في النزاع يعد  بيا اإلرادة يتـ وضع اتفاقية التحكيـ التي بموج

العقد شريعة »، وتخضع اتفاقية التحكيـ لمبدأ (2)المعروض في التحكيـ لممحكمة التحكيمية
202باعتبارىا عقد كباقي العقود األخرى وذلؾ وفقا لممادة « المتعاقديف

مف ؽ.ـ.ج التي  (3)
تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف أو لألسباب التي  العقد شريعة المتعاقديف، فال يجوز نقضو، وال»تنص أن و: 
، فالعقد الذي يبـر بيف األطراؼ ال يمكف نقضو أو تعديمو إال بإرادة األطراؼ «يقرىا القانوف

 عف طرؽ اتفاقيـ أو ألسباب يقرىا القانوف.

                                                           
 .42بشار محمد األسعد، مرجع سابؽ، ص -1

العدداف األوؿ والثاني، مجمس ، مجمة الحقوؽ القانوف الواجب التطبيؽ في التحكيـ التجاري الدولي"،داف، "مأحمد الس - 2
 .233، ص2551ة الكويت، الكويت، النشر العممي بجامع

 القانوف المدني الجزائري، مرجع سابؽ. - 3
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 (1)النظاـ العاـ الدولي إرادة األطراؼ في التحكيـ التجاري الدولي ال يقيدىا إال   إف   
، (2)اتفاقية التحكيـ بشكؿ يجعمو مستقبل عف العقد األصمي إبراـطراؼ ليـ حرية تامة في فاأل

فمثبل إذا اتفقت األطراؼ في اتفاقية التحكيـ بتطبيؽ مبدأ االستقبللية عمى المنازعات التي 
تتعمؽ ببطبلف أو فسخ العقد األصمي، أو في حالة اتفاقيـ عمى إحالة تنظيمو إلى نظاـ 

بدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، إال  أن و يمكف لؤلطراؼ أف يتفقوا يعترؼ بم
عمى إبراـ اتفاقية التحكيـ بربط مصيرىا بمصير العقد األصمي بمعنى يتفؽ األطراؼ بأنو إذا 
تعرض العقد األصمي ألي عارض مف عوارض انقضائو كبطبلنو أو فسخو يؤدي بدوره 

اتفاؽ األطراؼ عمى فسخ العقد وكذا اتفاقية التحكيـ، يعتبر ، فالتحكيـلبطبلف وفسخ اتفاقية 
وتطبيؽ مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد حقيـ في التمسؾ بمثابة تنازؿ عف 

 .(3)األصمي
مف أىميا  (4)تحكيمية تبيف عكس ذلؾالحكاـ األرغـ اتفاؽ األطراؼ عمى الفسخ إال  أف  

2531سنة قضية تكساكو ضد ليبيا 
2533ضد ليبيا سنة  (BP) ، وكذا قضية شركة(5)

(6)، 

حيث قامت بإصدار أحكاـ تحكيمية تعترؼ بموجبيا ببقاء شرط التحكيـ ساري المفعوؿ رغـ 
 قياـ ليبيا بفسخ عقود االمتياز لمشركات التي تعاقدت معيا بعد عممية التأميـ بإرادة منفردة.

 حيثيـ رغـ فسخو بإرادة األطراؼ يضاؼ إليو إضافة إلى االعتراؼ ببقاء شرط التحك
مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، في البعض األحياف بطريقة  يستعمؿأصبح 
، ففي الحكـ التمييدي الصادر في القصية (7)محصوؿ عمى مصالح غير مشروعةلتعسفية 

إصدار حكـ باختصاص ثـ   بيف الشركة الوطنية "سوناطراؾ" والشركة األجنبية، 1212رقـ 
                                                           

1 - TERKI (N.E), op.cit, p44. 
2 - DAVID (R.), L’arbitrage dans le commerce international, 2ème éd, L.G.D.J, Paris, 1982, p266. 

 .200تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص -3
 .200المرجع نفسو، ص -4

5 -Texaco/CALASIATAC   C/Gouvernement  Libyen, op.cit, p70 et s. 
6 -BP Exploration company   C/Libye, op.cit, p117. 

 وما بعدىا. 41صديؽ بغداد، مرجع سابؽ، ص -7
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عمى مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي،  ستنادالمحكـ بالفصؿ في النزاع باال
إال   ،رغـ أنو تـ االتفاؽ بيف الطرفيف بإرادتيما المشتركة عمى فسخ العقد بما فيو شرط التحكيـ

بر تعسفا لعدـ احتراـ إرادة شرط التحكيـ ساري المفعوؿ، فيذا يعت أف  المحكمة قضت ببقاء 
 .(1) األطراؼ

 الفرع الثاني
 انعداـ العقد األصمي

أثار نطاؽ تطبيؽ مبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي الكثير مف الجدؿ 
 القسـ: قسميفحيث انقسـ الفقياء بينيـ إلى ب بيف الفقياء في مسألة انعداـ العقد األصمي

رفض الثاني في القسـتفريؽ بيف بطبلف العقد األصمي وانعدامو، أما و يجب الاألوؿ يرى أن  
 التفريؽ بيف بطبلف العقد األصمي وانعدامو.

 التفريؽ بيف بطالف العقد األصمي وانعدامو-أوال
اتفاقية اإلبقاء عمى باألخذ بمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي يسمح  إف  
التفاقية في حد ذاتيا قد لحؽ بيا عيب مف عيوب اإلرادة التي إذا لـ تكف ىذه االتحكيـ 

ذا لـ يكف محميا أو سببيا مخالفا لمنظاـ العاـ الدولياألصميلحقت بالعقد  ، وبالتحديد (2)، وا 
 يمتد البطبلف إلى شرط التحكيـ بذاتو وذلؾ في الحاالت التالية:

 مي أو في صفة مف حالة وجود عيب الغمط في الشخص المتعاقد في العقد األص
صفاتو، فيمتد بالضرورة لشرط التحكيـ بسبب أف المتعاقد األصمي ىو نفسو المتعاقد 

 في شرط التحكيـ.

                                                           
 .200تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص -1
 .33حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص -2
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 لضرورة لشرط حالة وجود عيب اإلكراه في الشخص المتعاقد في العقد األصمي يمتد با
وره الشخص المتعاقد ىو نفسو المتعاقد في شرط التحكيـ والذي يؤدي بد ف  التحكيـ أل

 .(1)باستتباع بطبلف العقد األصمي بطبلف شرط التحكيـ

أما بالنسبة النعداـ العقد األصمي أي عدـ وجود تعبير رضا األطراؼ فيؤدي إلى عدـ 
 .(2)وجود اتفاقية مستقمة في عبلقتيا باتفاقية أخرى إذ ال يوجد اتفاؽ أصبل

بحيث يرى أف  ،ي وانعدامواتجو جانب مف الفقياء إلى التفريؽ بيف بطبلف العقد األصم
اتفاقية التحكيـ  أف   حيث، (3)وجود اتفاقية التحكيـ يتعمؽ بوجود العقد األصمي الذي يتضمنيا

ن   فاستقبللية  (4)ما تتأثر بمصير العقد في حالة انعداموال تتأثر ببطبلف العقد األصمي وا 
قيا إال في حالة بطبلف ال يمكف أف يتـ التمسؾ بيا وتطبي (شرط التحكيـاتفاقية التحكيـ )

 العقد األصمي، أما في حالة انعدامو فبل يمكف التمسؾ بيا.

ـ  ن  كما يرى بعض مف الفقياء أ  في مسألة  اتفاقية التحكيـ )شرط التحكيـ( إدراجو إذا ت
 إثارةىذه األخيرة مف طرؼ األطراؼ، يؤدي بالضرورة إلى  ةثار إإبراـ العقد األصمي التي يتـ 

الفصؿ في النزاع يستمد مف ىذه األخيرة ص المحكمة التحكيمية، فأساس مسألة اختصا
ير في حالة عدـ وجوده اتفاقية التحكيـ المدرجة في العقد األصمي والتي تنعدـ مع ىذا األخ

مف غير الممكف أف نتصور اتفاؽ األطراؼ بالمجوء إلى التحكيـ بشأف حؿ أي انعدامو، ف
وئيا عف عقد لـ يتوفر فيو التراضي وال وجود لو ال فعميا وال النزاعات الناتجة أو المحتمؿ نش

                                                           
مذكرة ماجستير في  ى التحكيـ أماـ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار،تراضي األطراؼ عمحسيني يمينة،  -1

 .12، ص1021القانوف، فرع: قانوف التعاوف الدولي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .33حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص - 2
 وما بعدىا. 32ص المرجع نفسو، - 3
 .33لحية سعاد، مرجع سابؽ، صبو  - 4
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قانونيا، فانعداـ التراضي يؤدي بالضرورة النعداـ العقد الذي يستتبعو انعداـ اتفاقية التحكيـ 
 .(1)المدرجة فيو

انعداـ االتفاؽ األصمي يرجع  أف  أما بالنسبة لمبعض اآلخر مف الفقياء يروف  
ي بيف األطراؼ، حيث أف انعداـ الرضا يعود عمى كؿ مف اتفاقية بالضرورة لغياب التراض

التحكيـ والعقد األصمي، فمنطقيا ال يمكف التصور أف يتـ اتفاؽ األطراؼ عمى إحالة 
النزاعات التي نشأت أو المحتمؿ نشوئيا عمى التحكيـ ليتـ الفصؿ فييا بموجب عقد لـ يتـ 

 التراضي عميو أصبل.
كاف  ذاي إلى عدـ وجود العقد األصمي وكذا اتفاقية التحكيـ، أما إفانعداـ اإلرادة يؤد 

العقد األصمي تعرض لمبطبلف بسبب احد العيوب التي تؤدي لبطبلنو، فبل يمتد بطبلف ىذا 
  وال يؤثر عمى بطبلف اتفاقية التحكيـ. األخير

 عدـ التفريؽ بيف بطالف العقد األصمي وانعدامو -ثانيا
التفريؽ بيف بطبلف العقد األصمي وانعدامو والتي اء إلى عدـ اتجو جانب مف الفقي 

وضعيا القضاء االنجميزي الرافض لمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي، في 
الذي يؤدي إلى بطبلنو بالمقابمة بالعيب  حالة ما إذا كاف العقد قد لحؽ بو عيب منذ انعقاده

النية عمى حجة ليتـ بواسطتيا فتح الباب لمطرؼ السيئ ، إذ تعتبر (2)تفرقة ال داعي ليا
 الوسائؿ االحتيالية التي يحاربيا المبدأ ويعمؿ عمى تفادييا.

بطبلف العقد األصمي أو انعدامو ال يؤثر عمى صحة  أف   اءكما يرى جانب مف الفقي 
ي وفي ػألصمبصفة مستقمة تماما عف العقد اىذه األخيرة  يجب النظر فيإذ اتفاقية التحكيـ، 

حالة التأكد مف بطبلنيا أو انعداميا يكوف نتيجة بذاتيا وليس نتيجة لما لحؽ العقد األصمي 

                                                           
 .201تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص - 1
 .34بولحية سعاد، مرجع سابؽ، ص - 2
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استبعاد اختصاص المحكـ لعدـ كفايتو، فالمحكـ إلى كما ال يؤدي ، (1)مف بطبلف أو انعدامو
ذا تأكد وأثبت لو بعد توصمو إل ى ىو الذي يقـو بفحص وتقدير صحة االدعاء مف عدمو، وا 

أف  العقد األصمي ال وجود لو بسبب عدـ توافر الرضا المتبادؿ بيف أطراؼ العقد، فعميو، أف 
يقضي بعدـ اختصاصو إذا اتضح لو أف  االنعداـ لحؽ باتفاقية التحكيـ، ليس كنتيجة النعداـ 

 .(2)النعداـ اتفاقية التحكيـ بحد ذاتيا بسبب االنعداـ الذي لحؽ بيا العقد األصمي، بؿ

ي اعتقادنا أف الرأي الراجح ىو حالة التفريؽ بيف انعداـ العقد وبطبلنو، فميس مف فف 
المنطؽ أف نتصور اتفاؽ األطراؼ عمى المجوء إلى التحكيـ في الفصؿ في المنازعات 

 تراضي عميو.  اليتـ لـ الناتجة عف عقد لـ يتـ إبرامو أصبل أو 

عداـ العقد األصمي، نجد أنو تـ تكريس وأخيرا، بعدما تطرقنا إلى آراء الفقياء حوؿ ان
القضاء لمرأي الذي أخذ بالتفريؽ بيف بطبلف وانعداـ العقد األصمي، فنجد أف قضاء محكمة 
النقض الفرنسي قد أخذت وطبقت التفرقة بيف انعداـ وبطبلف العقد األصمي وذلؾ في حكميا 

(PIA)ركة بيا ضد ش (CASSIA)في قضية شركة كاسيا  2550جويمية  20الصادر في 
التي  (3)

قضت أن و:  إذرط ػتقضي بربط مصير اتفاقية التحكيـ بمصير العقد الذي يتضمف ىذا الش
في إطار التحكيـ الدولي فإف  مبدأ استقبللية اتفاؽ التحكيـ يتقيد بوجود االتفاؽ األصمي »

الضرورة الذي يتضمف شرط التحكيـ المتمسؾ بو مف حيث الشكؿ، ويتـ تقدير ىذا الوجود ب
وفقا لمقانوف الذي تحدده قواعد القانوف الدولي الخاص، التي تطبؽ عمى شكؿ العقد 

 .(4)«األصمي

                                                           
 .201تعويمت كريـ، مرجع سابؽ، ص - 1
 .35بولحية سعاد، مرجع سابؽ، ص - 2

3 - Cass-civ, 10 juillet 1990, rev-arab, 1990, p85. Note : MOITRY (J.H) et VERNE (C.), JDI 1992, p168. 
Note : LOQUIN (E). 

 . 32حفيظة السيد الحداد، مرجع سابؽ، ص - 4
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بيف بطبلف وانعداـ العقد األصمي مف  ةكما نجد اآلخذ باالتجاه المؤيد لعدـ التفرق 
طرؼ بعض االتفاقيات الدولية وكذا لوائح التحكيـ فنجد مثبل رفض اتفاقية جنيؼ الموقعة 

لمحكمة التحكيـ »و: لمسألة التفريؽ بيف بطبلف وانعداـ العقد األصمي بنصيا أن   2522اـ ع
كما أقر  ، (1)«أف تفصؿ في مسألة وجود وصحة العقد الذي يشكؿ اتفاؽ التحكيـ جزءا منو

عف رفضيما  22/2القانوف النموذجي في التحكيـ الصادر عف نفس المجنة وفقا لممادة 
 .(2)تفرقة بيف بطبلف وانعداـ العقد األصميالصريح في مسألة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
 .35بولحية سعاد، مرجع سابؽ، ص - 1
 ، مرجع سابؽ.2541القانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي لعاـ  - 2
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ىالثانيىخالصظىالفصل
في عرض النزاع عمى التحكيـ  األطراؼ إرادةاستقبللية اتفاقية التحكيـ يكرس  إف   

وليس عمى قضاء الدولة وقوانينيا، ولكي تصبح اتفاقية التحكيـ مستقمة استقبلال كامبل عمييا 
ومنيا: احتراـ النظاـ العاـ الدولي، فمثبل إذا  إبرامولعامة عند أف تراعي بعض القواعد ا

التدليس والغش في توقيع أطراؼ االتفاقية أو عدـ قابمية  وقعت اتفاقية التحكيـ في حالة
النزاع لمتحكيـ، فيذا سيؤدي إلى بطبلف اتفاقية التحكيـ لمخالفة النظاـ العاـ الدولي، فإف 

طعف فييا أماـ القضاء سيؤدي إلى بطبلنيا، ومبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ في حالة ال
اتفاقية التحكيـ عف العقد األصمي مكرس في االتفاقيات الدولية والوطنية ولوائح التحكيـ 
الدولية واالجتياد التحكيمي الدولي والقوانيف الوطنية ومف بينيا الجزائر التي اعترفت بو 

 ضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.المت 05-04وقامت بتبنيو في قانوف 

ى

ى

ى
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ىخاتمظ
لقد عرؼ التحكيـ تطورا كبيرا في مفيومو وفي نظامو القانوني وأصبح مجتمع التجارة 
الدولية يتجو إلى وضع نظاـ حقيقي لحؿ المنازعات الخاصة بيـ، وعرفت اتفاقية التحكيـ 

النظاـ. لذا نجد الجزائر منفتحة ومتخذة الحجر األساسي لمجوء ليذا  ىانفس المصير باعتبار 
 موقفا إيجابيا إزاء التحكيـ التجاري الدولي بعد رفض فكرتو مف قبؿ.

فروعو، قد اعتمد في صياغة القانوف  قية التحكيـ إذا أساس التحكيـ بكامؿإذا كانت اتفا
ىذا القانوف بحيث خوؿ  التحكيـ الجديد عمى فكرة مبدأ سمطاف اإلرادة بكؿ نتائجو المنطقية،

ف حكـ تصرفاتيـ، أالمتعاقديف في العبلقة الدولية اختيار األنظمة القانونية المناسبة ليـ بش
ولو لـ يكف القانوف المختار ىو قانوف دولة إبراـ العقد، أو دولة تنفيذه  لذلؾ لـ يعد مبدأ 

د الدولية.بؿ سمطاف اإلرادة مجرد تبرير لحؿ إلزامي مسبؽ لتنازع القوانيف في مجاؿ العقو 
 أصبح ىذا المبدأ ىو الحؿ ذاتو.
بحيث ترؾ  ،الدو القانوف لصحة اتفاقية التحكيـ قد أثار جطإف القيد الشكمي الذي اشتر 

المشرع الحرية لممتعاقديف لتحريؾ آلية التحكيـ محاوال تشجيع ىذا النوع مف القضاء الخاص، 
لعدة معامبلت تجارية دولية يفترض  كما جعؿ مف اتفاقية التحكيـ عقدا شكميا أصبح عائقا

تطمبيا مبدأ الرضائية بيف األطراؼ، والمؤىؿ مف المشرع أف يجعؿ مف الكتابة شرطا لئلثبات 
 وشرطا لصحة اتفاقية التحكيـ.

نستخمص مف خبلؿ الدراسة التي قمنا بيا التفاقية التحكيـ الدولي ومدى استقبلليتيا 
ف أىمية دوره في كافة مراحؿ التحكيـ التجاري الدولي عف العقد األصمي، تبيف لنا بوضوح ع

 ومف نتائجو ما يمي:
إف اتفاقية التحكيـ الدولي تمنح المحكـ سمطة تقرير مسألة البت في اختصاصو، فيو  -

وحده الذي يقدر إذا كاف ىذا االتفاؽ صحيحا، ومف ثـ يتصدى لمفصؿ في موضوع 
تمتع في ىذا الخصوص بحرية واسعة فيعمؽ عدـ اختصاصو، وىو ي  النزاع أـ باطبل

 كمما كاف ذلؾ ممكنا. لو في تفسير االتفاؽ ترتيب األثر االيجابي
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كما تؤدي اتفاقية التحكيـ الدولي عند الفصؿ في موضوع النزاع إلى التطبيؽ المباشر  -
لمقانوف التجاري الدولي، سواء كاف تطبيؽ القانوف بصفة أساسية أو لتكممة النقص 

القانوف الوطني، وبذلؾ تحقؽ اتفاقية التحكيـ الدولي جانبا جوىري في المحتمؿ في 
تسوية النزاع، وىو مراعاة طبيعة المعامبلت التجارية الدولية، التي تقضي تطبيؽ ىذا 

 القانوف، وىو األمر الذي نادرا ما يحدث إذا طرح نفس النزاع أماـ قضاء الدولة.
الصعوبات التي تعترض إجراءات التحكيـ  تعمؿ اتفاقية التحكيـ الدولي عمى تبسيط -

خاصة عندما تكوف الدولة أو احد أشخاصيا المعنوية العامة طرفا في ىذه االتفاقية، 
فيو يفرض عمى الدولة أف تتعامؿ كفرد عادي بعيدا عف مظاىر الحصانة القضائية 

سند التي تتمتع بيا لتخضع مثؿ األفراد العادييف ليذه اإلجراءات، كما يعتبر ال
القانوني في تنازليا عف الحصانة التي تتمتع بيا ضد إجراءات التنفيذ حاؿ صدور 

 حكـ التحكيـ ضدىا.
تتمتع اتفاقية التحكيـ التجاري الدولي في وجودىا القانوني استقبللية كاممة عف العقد 

ال  األصمي التي وردت أو ارتبطت بو، فبل تتأثر بحكـ ىذا العقد بما يمحقو مف بطبلف، كما
يتأثر بحكـ القانوف الواجب التطبيؽ عمى ىذا العقد، أو بحكـ أي قانوف آخر قد يكوف سببا 
في بطبلنو، وكاستثناء يؤدي انعداـ اإلرادة إلى عدـ وجود العقد األصمي وكذا اتفاقية 

 التحكيـ.
 في ضوء النتائج  السابقة، نقدـ بعض االقتراحات واآلراء فيما يمي:

بالتفصيؿ في  09-08مف قانوف  1040أف يقـو بتعديؿ المادة نقترح عمى المشرع  -
 .األسباب التي تؤدي النقضاء العقد األصمي )غير البطبلف(

كما نقترح أيضا أف يقر بمبدأ استقبللية اتفاقية التحكيـ في التحكيـ الداخمي مثمما أقره  -
 في التحكيـ التجاري الدولي.
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جامعة  ،كمية الحقوؽ ،القانوف الخاصفي  مذكرة الماجستير ،مييالتحك

 .2002-2001 ،تممساف ،أبي بكر بمقايد

مذكرة ، تجارة الدوليةاتفاؽ التحكيـ في تسوية منازعات الطيار محمد سعيد،  .09
قانوف األعماؿ،  :ماجستير في العمـو القانونية واإلدارية، تخصصال

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
1002/1003 . 

مذكرة التخرج  التحكيـ التجاري الدولي في الجزائر ومختمؼ تطبيقاتو،عزاز ساعد،  .09
، الدفعة السابعة عشر، الجزائر لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء

1004/1005. 

التنفيذ الجبري ألحكاـ التحكيـ الدولي الصادرة في المجاؿ االستثماري فريدة حسيف،  .02
التنمية  قانوف :، تخصصقانوفالالماجستير في  مذكرة بالجزائر،
-1999تيزي وزو، ، جامعة مولود معمري ،كمية الحقوؽ ،الوطنية
2000. 

 تخصصمذكرة الماجستير في القانوف، يـ التجاري الدولي، التحككماؿ معروؼ،  .05
قانوف األعماؿ، معيد الحقوؽ والعمـو اإلدارية، بف عكنوف، جامعة 

 .1999/2000الجزائر، 

 مذكرة الماجستير، التحكيـ في إطار قانوف االستثمار الجزائري،كوال محمد،  .00
تيزي قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري،  :تخصص
 . 1001وزو، 

 مذكرة ،اتفاؽ التحكيـ التجاري الدولي في القانوف الجزائري ،مىكنور الديف ب .02
معيد الحقوؽ والعمـو ، القانوف الدولي والعبلقات الدوليةفي  الماجستير
 .1996-1995، جامعة الجزائر، اإلدارية
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 المقاالت-9
مجمة  جاري الدولي"،القانوف الواجب التطبيؽ في التحكيـ التداف، "أحمد السم .0

 مجمس النشر العممي بجامعة الكويت، عدد األوؿ والثاني،الالحقوؽ، 
 .121-231، ص 2551الكويت، 

التحكيـ التجاري الدولي بيف متطمبات التجارة الدولية ومقتضيات بف زكرى راضية،  .9
الممتقى الوطني حوؿ التحكيـ التجاري الدولي، جامعة  النظاـ العاـ،
-02، ص 1021ماي  05و 04تيزي وزو، يومي  مولود معمري،

13. 

اآلثار االيجابية التفاؽ التحكيـ التجاري وفؽ أحكاـ القانوف  رضواف عبيدات، .9
، 14المجمد  دراسات عمـو الشريعة والقانوف،األردني والمقارف، 

، عمادة البحث العممي، الجامعة األردنية، عماف، األردف، 1العدد 
 .232-232، ص 1022

مجمة الرافديف  مبدأ استقالؿ اتفاؽ التحكيـ التجاري،ناطؽ صالح مطموب،  مصطفى .2
 .232-221، ص1020، السنة 31، العدد 21لمحقوؽ، المجمد 

 النصوص القانونية -4
 تفاقيات الدوليةال ا-أ
  يتضمف مصادقة الجزائر  01/22/2544، المؤرخ في 111-44مرسـو رئاسي رقـ

عمييا مؤتمر األمـ المتحدة في نيويورؾ بتاريخ عمى اتفاقية نيويورؾ التي صادؽ 
 34 الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذىا، ج.ر عدد 20/02/2514

 .2544لسنة 
  يتضمف مصادقة 2551أكتوبر  10، مؤرخ في 132-51مرسـو رئاسي رقـ ،

بيف الدوؿ  الجزائر عمى اتفاقية واشنطف لتسوية المنازعات المتعمقة باالستثمارات
 .2551نوفمبر  21صادرة بتاريخ  22ورعايا الدوؿ األخرى، ج.ر عدد 
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  1990-45، ج ر رقـ 1990أكتوبر  17المؤرخ في  319-90مرسـو رئاسي رقـ 
جواف  22يتضمف االتفاؽ الرامي إلى تشجيع االستثمارات الموقع في واشنطف بتاريخ 

ية الشعبية وحكومة الواليات المتحدة بيف حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراط 1990
 األمريكية، المصادؽ عميو.

  91-46، ج ر رقـ 1991أكتوبر  5المؤرخ في  345-91مرسـو رئاسي رقـ 
بيف حكومة  1991أفريؿ  24يتضمف االتفاؽ الموقع عميو في الجزائر بتاريخ 

ي المكسمبورغي،  الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واإلتحاد االقتصادي البمجيك
 المتعمؽ بالتشجيع والحماية المتبادلة لبلستثمارات المصادؽ عميو.

  91-46، ج ر رقـ 1991أكتوبر  5المؤرخ في  346-91مرسـو رئاسي رقـ 
المبـر بيف حكومة  1991ماي  18يتضمف االتفاؽ الموقع عميو في الجزائر بتاريخ 
يورية اإليطالية حوؿ الترقية والحماية الجميورية الجزائرية الديمقراطية وحكومة الجم

 المتبادلة لبلستثمارات، المصادؽ عميو.
 تشريعيةالنصوص ال-ب
  03/01يتضمف القانوف المدني معدؿ ومتمـ بموجب قانوف رقـ  31/14أمر رقـ ،

 .1003مايو  21الصادرة في  12 ، ج.ر عدد1003مايو  21المؤرخ في 

  المتضمف قانوف اإلجراءات 1004ري فيف 11المؤرخ في  05-04القانوف رقـ ،
 .1004أفريؿ  11صادرة في  12المدنية واإلدارية، ج.ر عدد 
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