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وبلدان العالم  المتقدمة البلدانبين  االستثمارية تالتطورات الحاصلة في مجال المعامال اقترنت       

أصبحت بحاجة بلدان  هذه ، وخاصة أن هذه األخيرة داخل أقاليماألجنبية  الثالث بتزايد االستثمارات

  .ادية رؤوس أموال أجنبية لتحقيق تنميتها االقتصل ماسة

بسبب تزايد األزمة االقتصادية وانهيار أسعار البترول ه البلدان بمشاريعها المتوقفة ولنهوض هذ      

طمأنتهم بتطبيق مناخ ور الجو المالئم للمستثمرين األجانب يتوف على أجبرت ، منذ بداية الثمانينات

لده ، فال يخفى على أحد أن رأس المال األجنبي ال ينتقل من ب تشريعي يساعد على االستثمار بها

  .  باألصلي إلى البلد المضيف إال بتوفير المناخ االستثماري المناس

 10-90 رقم منظومة قانونية متمثلة في القانون عن طريقي في ذلك الجزائر لمشرعا فساهم     

، هذا األخير الذي عدل بموجب األمر  11-03الملغى بموجب األمر رقم  ، )1(بالنقد والقرضالمتعلق 

  .وسوف نتطرق إلى دور هذه القوانين في جلب المستثمرين األجانب الحقا ،  04 - 10رقم 

 ، باإلضافة إلى أن 10-90 رقم مدعما لما جاء في القانون 1993كما جاء قانون االستثمار لسنة      

 1993أكتوبر  05ة االستثمار الصادر في المتعلق بحماية وترقي 93/12 رقم المرسوم التشريعيهذا 

كما صدر  ، واده مجموعة من االمتيازات والضمانات الممنوحة للمستثمرين األجانبتضمن عبر م

 ت بموجبهكرسف 08- 06 رقم ألمراوالمعدل بموجب  المتعلق بتطوير االستثمار 03-01األمر رقم 

  .منه 17إلى 14 وطنيين ، وخاصة ضمن المواد أجانب أومستثمرين سواء لهؤالء ال  ضمانات ممنوحة

 

 

 

  

  ـــــــــــــــــــــ

كما  فتحت المجال للمستثمر األجنبي لالستثمار في الجزائر ، المتعلق بالنقد والقرض 10-90 من قانون 183إذ نجد المادة  -1

تالي فهي تشكل الوب ، منه تحيل ألجل ضمان هذه االستثمارات للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر 184نجد المادة 

  .  10 -90ون امتدادا للقان
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كما  )1( 2010وقانون المالية لسنة  2009قانون المالية التكميلي لسنة  عدل بموجب هذا األخير        

الكبير في اإلجراءات المدنية واإلدارية الدور المتعلق بقانون  09-08ال يخفى على أحد أن للقانون 

  .جوء للتحكيم التجاري ـمبدأ لل جلب المستثمرين األجانب من خالل نصوصه التشريعية التي كرست

هذه التغيرات في المنظومة التشريعية فإنه يمكن أن تحدث نزاعات استثمارية  حدثتحيث مهما        

والتي يمكن أن تكون نتيجة قرار إدارة الدولة المضيفة  ولة المضيفة والمستثمرين األجانب ،بين الد

أن يكون الخالف في تفسير االتفاقيات الدولية أو  كما يمكن بسحب الرخصة من المستثمر األجنبي ،

  .نتيجة للنزاعات المتعلقة باالستثمارات في إطار هذه االتفاقيات 

اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار انضمت الجزائر إلى  وبهدف طمأنة هؤالء المستثمرين األجانب      

الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة  ، ثم االنضمام إلى المركز )2(بين دول إتحاد المغرب العربي 

المنشأة  واشنطن على اتفاقية وافقت، بعد أن  CIRDIباالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى 

   .   )3( 95/04 األمر رقمبموجب  المركز لهذا

اية المتعددة األطراف في إطار الحم وأالثنائية  سواء كما وقعت الجزائر العديد من االتفاقيات    

ة لالستثمارات ، فكرست بموجبها ضمانات لهؤالء المستثمرين ، وتجسيدا لهذه االتفاقيات ـالمتبادل

  .ة إلبرام العديد من العقود االستثمارية مع المستثمرين األجانب ـلجأت الدول

 

  ـــــــــــــــــــــ

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009سنة يوليو  22الموافق  1430رجب عام  29مؤرخ في  01-09 رقم مراأل راجع -1

  . 2009يوليو سنة  26 ل ،  44، الجريدة الرسمية العدد  2009

،  2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  01-10مر رقم األ من 49باألخص راجع نص المادة  -

  . 2010 سنة غشت 19 ل،  49العدد  ، الجريدة الرسمية 2010يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

، يتضمن المصادقة 1990ديسمبر سنة  22الموافق ل  1411جمادى الثانية عام  05المؤرخ في  420-90رئاسي رقم رسوم م -2

الموافق ل  1411على االتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي ، الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم 

. 1991فيفري  06الموافق ل ،  6، الجريدة الرسمية العدد 1990يوليو  23  

، يتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية 1995يناير سنة  21 ق، المواف1415شعبان عام  19مؤرخ في  04-95 رقم مرأنظر األ -3

فبراير سنة  15، الموافق ل  07العدد  ةالرسمي ة، الجريد المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى

  . 07، ص 1995
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فتضمنت هذه العقود عدة آليات محددة يتم بموجبها تسوية النزاعات الناشئة عن االستثمارات       

  .في بلدان مضيفة كالجزائر  ةالمنجز

بكل أنواعها    التسوية د المشرع الجزائري في إطار هذه االتفاقيات على آلياتااعتم باإلضافة إلى     

 لكن وجهة نضره كانت آليات التسوية الودية أو القضاء الوطني أو التحكيم التجاري الدولي ،سواء 

  .  البالداختلفت باختالف المراحل التي مرت بها  هذه اآلليات اتجاه

يه لحسم في الوقت الحاضر أهم آلية يرغب المتعاملون في التجارة الدولية للجوء إل التحكيم أصبحف     

خالفاتهم الناتجة عن تعامالتهم االقتصادية ، لذلك ال نجد عقد من عقود التجارة الدولية يخلو من شرط 

د المذكور ، باعتبار أن ـاللجوء إلى التحكيم عند حدوث نزاع أو خالف يتعلق بتفسير أو تنفيذ العق

ا قواعد القانون الداخلي أما العقود الدولية تختلف عن العقود الخاصة حيث أن هذه األخيرة تحكمه

  .ة ـالعقود الدولية فتكون في الكثير من األحيان بين أطراف تنتمي إلى دول مختلف

المساعي الحميدة ، فهي أيضا من  تتمثل في الطرق الودية أو السلمية أوفاآلليات األخرى  أما      

ن مزايا كالمحافظة على المشاريع الطرق لتسوية منازعات االستثمار لما توفره لطرفي النزاع م أنسب

  لمستثمر األجنبي والدولة المضيفةمن الزوال ، وكذا المحافظة على العالقات المتبادلة بين ا ةاالستثماري

التكاليف عند إنهاء النزاع عن  ةكما تتميز الطرق الودية بعدم تعقد إجراءاتها ومرونتها ومحدودي     

ية تسوية رضائية ألطرافها ما دام أن هذه الوسائل من صنع أطراف وتنفيذ اتفاق، طريقها وربح الوقت 

  باإلضافة إلى خلق بيئة استثمارية جذابة  ، والمساعي الحميدة  ، كالوساطة والتوفيق والمفاوضاتالنزاع 

  .عند فض النزاع بموجبها وتوفير ملتقى لألطراف قبل اللجوء إلى آليات التسوية األخرى 

للقضاء الوطني الدور الكبير في تسوية النزاعات ذات الطابع االستثماري ، خاصة وأنه كما       

نزاعات لها عالقة حصرية باختصاص محاكم الدولة المضيفة الطرف في النزاع مثل التي  ناكـه

 الجزائر للنظام االشتراكي عكانت تنشب بين المؤسسة االشتراكية والطرف األجنبي ، وخاصة أثناء إتبا

  .األجنبية  تالسيادة الوطنية ، باإلضافة إلى النزاعات الضريبية اللصيقة باالستثماراو
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اعتمد مثل هذه التسوية تحت ضغط بواعث وأهداف  أن المشرع الجزائري أيضا يمكن تأكيده ما     

 جعلته يحبذ اللجوء إليها ، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي الذي أصبح يتماشى وضغط

التحوالت االقتصادية التي مرت بها البالد ، فبعد إن كانت هذه اآللية غير محبذة لدى معظم البلدان 

النامية أصبحت تنظر إليها من زاوية أخرى بجعلها كأنسب وسيلة للتسوية بفتح األبواب لها من خالل 

محاولة منها لتحسين مناخها تشريعاتها الداخلية ، أو من خالل االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في 

  .االستثماري 

كما ال يخفى على القضاء الوطني من بواعث جعلت الدول المضيفة تحبذ اعتماده في تسوية        

النزاع وخاصة قبل ظهور التحوالت االقتصادية الراهنة وبعد استقاللها مباشرة ، لكن رغم كل هذه 

  .هذه اآلليات والتي سوف نتطرق إليها الحقا  البواعث فهنالك قيود تقف عائقا أمام اعتماد

التشريع ية منازعات االستثمار األجنبي في ومن ناحية أهمية البحث وباعتبار أن مسألة تسو     

الجزائري تكتسي أهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو العملي فإنه ال غرابة من دراسة هذا 

  :همية النظرية أو األهمية العملية الموضوع من الجانبين والمتمثلين في األ

إال  موضوع ن تطرق وتناول الفقهاء والباحثون لهذا وتتمثل في أنه على الرغم م: األهمية النظرية  -

باعتبار أنه لم يدرس  ةتولي له األهمية الالزم أنه في التشريع الجزائري مازال يكتنفه الغموض ولم

تتمحور من خالل تسليط الضوء عليه أكثر وهذا  ة للموضوعالتالي فاألهمية النظريبصفة معمقة ، وب

  .تثمـاري واقــعيا من أجل إنارة الطريق أمام رجال القانون ومعرفة كيفية تسوية النزاع االس

من أهم المواضيع القيمة والحساسة والمعمول بها سواء على  وتتمثل في كونه: األهمية العملية  -

هذا لكون القضاء الوطني والتحكيم التجاري الدولي يعتبران من أهم المستوى الوطني أو الدولي ، و

آليات التسوية لهذه النزاعات ، وباعتبار أن التسوية النهائية للنزاع سوف تتوقف على ما تتضمنه من 

، أي  ت الطريقة المعمول بهامراكز قانونية سيتحدد على إثرها حقوق والتزامات كل طرف ومهما كان

  .ية أو قضاء وطني أو التحكيم التجاري الدولي سواء كانت ود
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المواضيع المهمة أيضا فتتمثل  موضوع دون غيره من هذا أما األسباب التي أدت بي إلى اعتماد      

  :ما يلي  في

كون أن هذا الموضوع قد أخد حصة األسد على مستوى كل منظومة تشريعية في الدول النامية أو  -1

سواء ، ولهذا كان البد من االعتماد عليه في مذكرتي من أجل الوصول إلى الدول المتقدمة على حد 

 رين األجانب لالستثمار بالجزائر اآلليات الفعالة لتسوية النزاع والتي بموجبها تتم عملية جلب المستثم

م خاصة أنه ال توجد مراجع بما فيه الكفاية على مستوى المكتبة الجزائرية والتي بموجبها يمكن اإللما

فكان البد من المساهمة في إثراء المكتبة الجامعية بالعديد من المراجع  ، بجميع الجوانب الخاصة به

  .التي تغطي كل جوانب الموضوع 

وء ـة عن سـأن هذا الموضوع حساس إذ يمكن أن تتوتر العالقات الدولية بسبب النزاعات الناجم -2

ولهذا كان البد من تسليط الضوء عليه أكثر لما  تنظيم المشاريع االستثمارية في البلدان المضيفة ،

  .في ذلك من تأثير إيجابي على سير العالقات الدولية 

 انضمام الجزائر إلى المراكز التحكيمية ، واختيارها كهيئات لتسوية منازعات االستثمار التي قد  -3

لمعرفة الفوائد التي  بحثمن خالل هذا ال تنشب مع متعامليها ، يستدعي بالضرورة تسليط الضوء عليها

  .يمكن أن تعود عليها من جراء ذلك 

  :هو أنني قد صدمت بعدة عوائق أثناء إعداد هذه المذكرة من أهمها  ما يكن تأكيد أيضا

صعوبة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالموضوع وخاصة من ناحية استخراج الوثائق الخاصة  -

مثل شركة والشركات الجزائرية كطرف فيها ،  الدولة بالعقود والنزاعات الناشئة والتي تكون

  .سونطراك مع المستثمرين األجانب لما ذلك من سرية وعدم إفشاء بنود العقد 

 :ة ـة التاليـلمعالجة هذا البحث وللوصول إلى الغرض المراد اإلجابة عليه يمكن طرح اإلشكاليو

فـي ضــل  نازعات االستثمار األجنبيتسوية مليس المشرع الجزائري آلليات فعالة ما مدى تكر

؟  التي تواجهاها تالمؤثرا  
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قائمة على أساس األسلوب الوصفي ومن أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا اعتماد منهجية       

باعتباره أفضل السبل لالستعراض نظام تسوية المنازعات االستثمارية من حيث القواعد الموضوعية 

.تحكمه مع التحليل والتعليق كلما تحتم األمر لذلك واإلجرائية التي   

كما اعتمدت على األسلوب التاريخي عند التطرق لموقف المشرع الجزائري من آليات التسوية       

.عبر المراحل التاريخية التي مرت بها الدولة الجزائرية   

مقارنتي بين التشريع الجزائري  إلى االعتماد على األسلوب المقارن في هذه المذكرة عند ةباإلضاف     

.وبعض القوانين األخرى للدول مثل التشريع السويسري والفرنسي والمصري   

 جـنعالوعلى ضوء ما تقدم بيانه من إشكالية وإبرازا منا للهدف المتوخى من هذا العمل سوف        

:فصلين  من خاللموضوع البحث   

فنتناول فيه الدور ) الفصل الثاني(أما  ات تسوية النزاع ،آلي لسير األول الفصلفي  يث نتطرقح       

. والقيود ين البواعثـالذي تلعبه آليات التسوية في إنهاء النزاع ب  

م ـمن هذه الدراسة وهي استخالص أه المتوخى من خاللها إلى الهدفلھذا البحث نصل  وخاتمة       

 ةـوالوسائل واإلجراءات الالزم من النزاعات على التقليلالتي تساعد و الواجب طرحها ، المقترحات

ات ـمنازعة ـت واإلجراءات الفعالة في تسويمن أجل تحقيق ذلك ، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة اآلليا

.                                                 األجنبي  ارـاالستثم   

  

 

 
 



  

 
  الفصـل األول : 

 سير آليـات التسـوية  
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 الفصل األول: سير آليات التسويـة

 والمستثمرين األجانب البد من  ةالجزائري الدولةلتسوية النزاعات االستثمارية الناشئة بين             

 االقتصاديةثمارية األجنبية المكرسة للتنمية على كيان المشاريع االست االعتماد على آليات معينة للحفاظ

ي أو ـالوطن اءـضـاللجوء إليها قبل عرض النزاع على الق يحبذية وتتمثل هذه اآلليات في طرق ود

.التحكيم التجاري الدولي  اعتماد  

واء ـالمعروفة س اآللياتمن  آليةكل  المشرع الجزائري منيجب التطرق إلى وجهة نظر  اـكم      

ق ــعلة فيما يتوفي كل مرحلة من المراحل التي مرت بها الدولة الجزائرية ، وخاص داخليا أو دوليا   

 الدولةاع بالتحكيم التجاري الدولي والقضاء الوطني باعتبارهما من أبرز آليات التسوية منذ إتب  

.االشتراكي إلى األخذ بنظام اقتصاد السوق  للنهج  

على أن نسلط  )المبحث األول( فيتسوية النزاع  آلياتبإبراز الفصل األول  لهذا سوف نعالج       

مدى بالتطـرق ل، وهذا  )المبحث الثاني(باعتماد من هذه اآلليات الجزائري  المشرع لموقفالضوء 

اد ـباالستن وذلك للقضاء الوطني ، وكذا بالنسبة للتحكيم التجاري الدوليو للطرق الودية تكريسه

.للنصوص القانونية المعالجة للموضوع   

 المبحث األول: آليات تسوية النزاع

لتجاري الدولي من أنجع الوسائل وأكثرها استعماال لتسوية النزاعات االستثمارية يعتبر التحكيم ا      

ة أو ـات الثنائيـ، سواء كان ذلك في إطار االتفاقي الناشئة بين الدولة الجزائرية ورعايا الدول األخرى

. الدولة مع الدول األخرى الطرف في النزاع هذه المتعددة األطراف التي أبرمتها  

هذه االتفاقيات الدولية تختلف فيها وجهة نظر الدول المتعاقدة من التحكيم التجاري الدولي  أن إال      

ت االستثمارية التي تنشأ بينهما فهناك من االتفاقيات تعتبر التحكيم كوسيلة مكملة في تسوية النزاعا

بينما هناك من  ن ،باعتبار أن موضوعها ينصب باألساس على الترقية والحماية المتبادلة بين الطرفي

ة ـتسويلاالتفاقيات ينصب موضوعها على التحكيم التجاري الدولي باعتباره الوسيلة المثلى والوحيدة ل  
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   ن جانب الدولة المضيفة م ألكثر ميوالاللقضاء الوطني الدور الكبير في إنهاء النزاع و أن كما       

ص ـوالطرف الجزائري سواء كان شخ  األجانب وهنا تكمن نقطة الخالف بين المستثمرينلالستثمار  

ألنها الوسيلة  ، زاع على القضاء المحليـرض النـبضرورة ع لتمسك هذا األخير  ، خاص أو عام

ذه ـيريد أن يتجنب هاألجنبي  لى الرغم من أن المستثمرع السيادة الوطنيةاألكثر اتفاقا مع مقتضيات 

.الحياد دأ ـبال تحقق م باعتبارهامنها يتخوف الطريقة و   

م ـتماد التحكيـالوطني أو اع إلى القضاء ءليه وطنيا أو دوليا فإنه قبل اللجوـومن المتفق ع         

ما ـفإنه يحبذ المرور عن طريق الحل الودي والذي بموجبه يعبر الطرفان عن نيته ، التجاري الدولي

خاصة  المعقدة والمكلفة من جهة أخرىت الطويلة اإلجراءا في إنهاء النزاع بعيدا عن الطرق القضائية

هذا ـول ، األمد البعيد وأن آليات التسوية الودية غالبا ما تحقق المزايا سواء أثناء تسوية النزاع أو في

:في المطالب التالية تسوية ال آلياتسوف نسلط الضوء أكثر في هذا المبحث األول على   

 المطلب األول: التسوية الودية

أنسب من  المنازعات الدولية ةوعلى غرار بقي لتسوية الودية لمنازعات االستثمار األجنبيتعتبر ا      

الفصل السادس منه وباألخص  ضمن األمم المتحدة قميثا نص عليه  وهذا حسب ما، المعتمدة ليات اآل

ها ـباعتبإ ر بالدول األعضاءذجيعلى الوسائل واإلجراءات التي  أكد حيث ، )1( 38إلى  33في المواد 

.  لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بينهم  

ثل ـم ، بالطرق الودية لف الدول قضت بضرورة حل النزاعـلدى مخت قوانين االستثمار فجل      

من قانـون تشجيـع  32/1وكذلك ورد في المادة ،  )2(1995لسنة  16ألردني رقم اقانون االستثمار 

فإن  رقانوني متعلق باالستثما ول نزاعـفي حالة حص"  بأنه 19/7/1999الصادر في  يسودانال االستثمار  

 ـــــــــــــــــــــ
يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن  ":  الذي جاء كما يلي من ميثاق األمم المتحدة 33راجع نص المادة  —1

 ، التوفيق ، الوساطة ، التحقيق ، ةمفاوضحله بادئ  ذي بدء بطريق ال األمن الدولي للخطر أن يلتمسوايعرض حفظ السلم  و

."والتسوية القضائية أو يلجئوا إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها االختيار ، التحكيم   

   ." نية عن طريق التفاوض تسوى نزاعات االستثمار بين المستثمر والمؤسسات الحكومية األرد"  منه 33والذي نص في المادة  -2
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 الجزائري باإلضافة إلى تكريس المشرع ، )1("مثل هذا النزاع يجب أن يعرض على التوفيق أو التحكيم  

وكذلـك مـن  المتعلق بتطوير االستثمار 03-01من األمر  17المادة   للتسوية الودية من خالل نص

:  النقاط الموالية في باختصار ذه الطرقرز هـوسوف نبخالل التشريعات الجزائرية المتعاقبة ،    

راءات ـأقلها تعقيدا من حيث اإلجباعتبارها أقدم الوسائل المستعملة في تسوية النزاع و المفاوضات -  

رض ــفإنها أحيانا ما تقضي بع شل المفاوضاتـفي حالة ف، ف النزاع بدون أية شروط مسبقة إنهاءو

كما أكدت محكمة العدل الدولية أن المفاوضات ،  ملية التوفيقع قعن طري النزاعات على أطراف ثالثة

  .   الدبلوماسية المسبقة تعد قاعدة عرفية في حالة التسوية القضائية

نصفة عادلة ومتسوية  أطرافه باقتراح اتفاق يحققمع أن يقوم الموفق بعد مناقشة الوقائع ب : التوفيق -

 .  )CIRDI ( )2( دولي لتسوية منازعات االستثمار وقد عمل بهذه الطريقة في إطار المركز ال

وهي وسيلة تأخذ حيزا واسعا في حسم مختلف النزاعات االستثمارية من خاللها يتدخل  :الوساطة -  

رب وجهات ـوذلك باقتراح حلول منطقية تق ، شخص ثالث نزيه وحيادي ومستقل يزيل الخالف القائم  

.اـرارا ملزمـدر قـيص أن يفرض عليهم حال أو افقية بدونازعين بهدف إيجاد صيغة توـنظر المتن  

 الفرع األول : المفاوضات

راف ـددة األطـات مجالها لتسوية النزاعات االستثمارية ضمن االتفاقيات المتعـتجد المفاوض       

 دولةـن الـفي إطار النزاعات التي يمكن أن تنشب بي، يها من طرف الدولة الجزائرية ـالمصادق عل

. المضيفة لالستثمار ومستثمر تابع لدولة أخرى  

: تعريف المفاوضات -أوال  

  من خاللها إلى إنهاء) والمستثمر األجنبي الدولة المضيفة( المتنازعان يسعى الطرفان هي طريقة   
  ـــــــــــــــــــــ

كلية الحقوق بن  ، دولة في القانون هاكتوررسالة د الدولي، صتسوية المنازعات الناشئة عن عقد الترخي حسن علي كاضم ، -1

.149ص ، 2005-2004سنة  ، جامعة الجزائر ،عكنون   

 نضام تسوية المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى، ، قبايلي الطيب -2

.  67ص ،2002ة مولود معمري تيزي وزو ،جامع تخصص قانون األعمال ، مذكرة مقدمة لنيل درجة ماجستير،   
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ترسيخ ل ارسمي اكانت تحكيمية أو قضاء ، سواء نزاع بعيدا عن أي تدخل للهيئات القضائية األخرىـال

ة ـزال مرتبطـكانت وال ت باالستثمار ةالمتعلق اتألن تسوية النزاع ، اون والثقة المتبادلة بينهماـالتع

اء ـدف إلى إنشـة للتداول ته، وهي وسيل بين األطراف روح التعاونمناخ االستثمار وبتنمية  بتطهير

ى ـمتنازعين أو أكثر بقصد الوصول إل طرفينتعرف على أنها تبادل للرأي بين و ، )1( متينة عالقة

عملية حوار ونقاش هدفها توزيع المكاسب والمخاطر عبارة عن ، كما أنها للنزاع القائم بينهما تسوية 

، من جهة أخرى تعرف على أنها وسيلة يقوم بواسطتها األطراف ى أطراف النزاع بشكل مقبول عل

      .بالفصل في نزاع دون إعمال للقانون 

دى ـوايا الحسنة لـرت النـوتعد هذه الوسيلة عملية ناجحة لتسوية النزاعات الدولية إذا ما تواف      

وقد  المتنازعة ن الدولـسي بيـحاجز النفنة وكسر الاألطراف ، خاصة وأن المفاوضات تتسم بالمرو

راف ـددة األطـمتع تلجأ الدول إلى وسيلة المفاوضات بموجب التزامات متبادلة في معاهدات ثنائية أو

. )2(المعاهدات  تفسير هذه عندما ينشأ نزاع حول تطبيق أو  

: مجال المفاوضات -ثانيا  

  باعتبارها المنشأة للوكالة الدولية لضمان االستثمار التفاقيةن افإطبقا لما هو منصوص عليه دوليا      

ـئةناشـجنبي في بلدان األسواق العضو في مجموعة المركز الدولي تقوم بتشجيع تدفق االستثمار األ  

دوليةـال فهذه الوكالة وذلك بإتاحة التأمين ضد مخاطر العملة والقيود على نقل األرباح ونزع الملكية ،  

. قبل اللجوء آللية أخرىتلجأ مع الدولة المضيفة إلى طريقة المفاوضات  حيث جنبيتنوب المستثمر األ  

ا ـبقـوالتسوية الودية ط ، )3(الستثمارالوب في إطار الوكالة الدولية لضمان ـوقد عمل بهذا األس     

  تباره ـباع المضيفة للملحق الخاص باالتفاقية يمكن أن تأخذ شكل اتفاق يتم إبرامه بين الوكالة والدولة

  ـــــــــــــــــــــ
1- HORCHANI (F), Investissement intr. Arabe .recherche sur la contribution des conventions 
multilatérales arabe, a la formation d'un droit régional des investissements ERP, Tunis, 1992, p 361.     

  . 730 ص ،1975 طبعة الحادية عشر،ال اإلسكندرية ، منشأة المعارف ، لقانون الدولي العام ،ا علي صادق أبو هيف ، -2
أن يسعى الطرفان في أي منازعة مما يدخل في مجال تطبيق هذا الملحق  "من الملحق الثاني لالتفاقية على  02تنص المادة  -3

" . لتحكيمإلى تسويتها عن طريق المفاوضات قبل اللجوء إلى التوفيق أو ا  
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ولكن يجب اشتراط موافقة مجلس إدارة الوكالة باألغلبية الخاصة على هذا االتفاق قبل  ، بديل كإجراء

. بأي عملية قيامها  

وما يمكن تأكيده هو أن الوكالة تساعد على تسوية النزاعات بين المستثمر األجنبي والحكومات       

:، وسوف نبرز مجال المفاوضات من خالل ما يلي هاالمضيفة كي تحافظ على المشروعات التي تساند  

:   زامي للمفاوضاتتاإلل الطابع -1  

خاصمين متحيث أنه عبارة عن حوار ونقاش بين  ، إن هذا اإلجراء يبادر به الطرفين المتنازعين      

.  أو أكثر من أجل إيجاد حل مقبول بينهما  

بالتفاوض هو التزام ببدل عناية أم بتحقيق نتيجة من  السؤال الذي يطرح نفسه هل االلتزام نـلك      

.  لهذه العملية ؟الطرف في النزاع عند مباشرته   

في االتفاقيات المتعلقة بضمان االستثمار  لمعرفة هذه المسألة يجب الرجوع إلى ما هو مذكور      

  تفاقية المنشأة للوكالة العربية وكذالك اال، حيث نجد االتفاقية المنشأة للوكالة الدولية لضمان االستثمار 

لصيغ تفيد أن الطرفين غيرهذه ا يحاول طرفي النزاع ، ، يسعى  ، بادر: تثمار تنص ـلضمان االس  

  بتحقيق نتيجة أثناء إجراء عملية التفاوض بقدر ما هما ملزمان ببدل الجهود للوصول للتسوية ملزمان 

. )1( للنزاع النهائية  

األطراف التزام ببدل  عاتق أي يقع على م هو بدل عناية وليس تحقيق نتيجة ،فإن غرضه لهذا     

والتفاوض بحسن نية بهدف أن يتوصلوا مع بعضهم مجتمعين لوضع حد لنزاعهم الذي  ةالعناية الالزم

ف النزاع هو اوالشيء الذي يؤكد عدم إلزامية الحل الذي يتوصل إليه أطر ، )2(نشب عن تنفيذ العقد 

.إليه  أي أحد من األطراف بالحل المتوصلولهذا يمكن أن ال يلتزم ، ر ملزمين اتجاه أي هيئة أنهم غي  

 ـــــــــــــــــــــ
، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم القانونية  آليات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، بسكري رفيقة ، -1

   .51ص ، 2004-2003، عقيد الحاج لخضر باتنة جامعة ال عمال،األفرع قانون 
111ص ،2008لبنان،  منشورات الحلبي، ، الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية دراسة مقارنة ،عالء  أبريان -2  .  
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 ، )1( وقد يلجأ الطرفين إليها بموجب التزامات متبادلة في معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف      

ة ـتشكل فقط التزاما ببدل عناية وليس التزاما بتحقيق نتيجة فقد أكدت ذلك المحكم تاكون المفاوضو

إن  "ها ـصـالدائمة للعدل الدولية في رأيها االستشاري المتعلق بالنزاع الذي قام بين أثينا وبولندا بن

لذي يتفق حوله كل ولهذا فإن الشئ المؤكد وا، " بالتفاوض ال يعني االلتزام بالتوصل إلى اتفاق مااللتزا

: هو من الفقه واالجتهاد القضائي الدولي اليوم  

 وتعد هذه المفاوضات أنجع طريقة ، التزام ببدل عناية وليس بتحقيق غاية أن االلتزام بالتفاوض       

ائية ـائل القضـااللتجاء إلى الوس، ألن  ومن بين الوسائل غير القضائية لتسوية النزاعات االستثمارية

سواء حاليا أو  بين الدولة المضيفة والمستثمر األجنبيهي مكلفة فهي مضرة بمستقبل العالقات  ما بقدر

. فالمفاوضات تشمل العديد من النزاعات تنهيها بطريقة إيجابية ، )2( على األمد البعيد  

: النزاعات المشمولة بالمفاوضات - 2 

 تتمثل في كل نزاع يجمع ، ريق المفاوضاتعن ط تسويتهاإن النزاعات االستثمارية الممكن        

ضو أو ـبصفتها خلفا للمستثمر األجنبي بالدولة المضيفة لالستثمار بصفتها الدولة الع الدولية الوكالة

وكالة ـمن االتفاقية المنشأة لل 57وهذا حسب ما هو منصوص عليه في المادة  ، تابعة لها بمؤسسة

. مانـلضلة ـالوكالة العربيعربية نزاعاتها مشمولة عن طريق فالدول ال ، لضمان االستثمار يةالدول  

ية ـمن االتفاقية المغارب 19كون هذه النزاعات قانونية وهذا حسب نص المادة ـكما يجب أن ت      

ويمكن ، )3(وأن يكون هذا االستثمار صالحا من جانب الوكالة وخالي من العيوب  لضمان االستثمار ،  

.روض ـق كلـعلى ش وال أوـمارات مباشرة أو مساهمة في تنمية رؤوس األمأن تكون هذه االستث  

 ـــــــــــــــــــــ
  ، القاهرة الشروق،دار  موسوعة التحكيم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولية المشتركة، خالد منصور القاضي، -1

.126ص ،2002  
  2-TERKI Nouredine , « l'arbitrage international et léntreperise publique économique en Algérie » ; 

revue Arb 3 ,1990 , p597 . n 
كلية  دولة في القانون الخاص، هارسالة لنيل شهادة دكتور تسوية المنازعات في القانون الجزائري لالستثمارات، ن،حس طالبي - 3 

  .306 ص ،2006-2005جامعة الجزائر،الحقوق، 
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يجب على "  من اتفاقية منظمة التجارة الدولية على أنه 40/5كد المادة تؤ: ء المفاوضات إجرا - ثالثا

مشمول إلى تسوية مرضية للمسألة قبل اللجوء إلى أي فاوضات وفق أحكام اتفاق ـاألعضاء السعي خالل الم

ة ـوضات إلزاميهذه المادة نجد أن مرحلة المفا تحليل إذن من ، )1( "إجراء آخر ينص على هذا التفاهم 

. آلية أخرى ةأي اتخاذأثناء تسوية النزاع قبل  إليها اللجوءيجب   

فأكدت جميع االتفاقيات المتعددة األطراف الجهوية أو الدولية على أن ومن حيث إجراءاتها       

    أشهر وهذا من أجل حث المتفاوضين على اإلسراع في) 6(المفاوضات البد أن تجرى في خالل ستة 

الحل التفاوضي ، وتبدأ هذه المدة حسب االتفاقية الدولية المنشأة للوكالة الدولية لضمان االستثمار د إيجا

نيته في  عن أول طلب يقوم به أحد الطرفين يعلن من خالله ذأو االتفاقية العربية لضمان االستثمار من

اآلخر ، لكن البد من  ىإلعريضة يقوم بتوجيهها أحد الطرفين  في شكلون ذلك ـوء إليها ، ويكـاللج

.  توفر اإلرادة لكال الطرفين في قبول ذلك   

    : إنهاء المفاوضات -رابعا

ففيما يخص آليات تسوية  ، بالوصول إلى حل نهائي للنزاع أو عدم جديته تفاوضاـتنتهي الم       

راء ـلب إجـيب طمة التجارة العالمية فإنه يجب على الدولة المشكو ضدها أن تجـالنزاعات في منظ

 يوما بعد تلقي الدولة طلب هذا اإلجراء 30وخالل  ذلك ،أيام من تاريخ تلقيها  10الل ـالمشاورات خ

. مع الدولة التي طلبتها الة المشكو ضدها أن تبتدئهيجب على الدو  

خل معها في أو أرسلت الرد ولكنها لم تد مقدم لها ذلك خالل المدة المحددةوإذا لم ترسل الدولة ال       

قـفإنه يح ، يوما 20يوما من تاريخ طلبها أو أنهما أخفقا في ذالك بعد مرور  20المفاوضات خالل   

 يقـالتوف للدولة الشاكية أن تطلب من جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية تشكيل فريق

.  )2( للنظر في النزاع بدال من المفاوضات    

ـــــــــــــــــــــ   
. 54ص  ، بسكري رفيقة ، المرجع السابق - 1   
. 65، ص  نفس المرجع - 2   
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 الفرع الثاني: التوفيق

ى ـفبعد تطرقنا إل ، تسوية منازعات االستثمارالطرق الودية في  بينوفيق من ـالت آلية تعتبر       

النزاع تسوية تسلط الضوء على هذه الطريقة ببيان تعريف لها ثم نبين إجراءاـسوف ن تالمفاوضا  

. ثم سلطات الموفق في إنهائه  

:تعريف التوفيق  - أوال  

يد ـوفيق وهي لجان محايدة مهمتها التمهـبه إحالة النزاع القائم بين الطرفين إلى لجان الت المراد     

. )1(وذلك بحصر وفحص الوقائع موضوع النزاع وهذا باقتراح التسوية المناسبة  ، لتسويته  

ذه ـوه ، رافـبة لألطـان ليس له الصفة اإللزامية بالنسـالمتخذ من طرف هذه اللج رريوالتق      

وقد جاء ضمن  ، )2(حكيمـنزاع في حسمه قبل اللجوء إلى التـلتعزز موقف طرفي الريقة تأتي ـالط 

نزاع أو ـأن ال"  منها الستثمارات في المادة الثامنةاول تشجيع وحماية ـالتفاقية الجزائرية الفرنسية حا

زاعـــأي عن طريق التوفيق وإذا لم يسو الخالف في مدة ستة أشهر يرفع الن اضيربالتالخالف يسوى   

علقة ـحل النزاعات المتـز الدولي لـكمة الجزائرية أو المرـسواء كانت المحك ةتصـإلى المحكمة المخ 

. لنزاع بالمفاوضاتويجب للمرور بهذه الطريقة أن ال يتم حسم ا  .  )3( " الستثماراتاب   

 التوفيق على البحث عن حل للنزاع والتوفيق أيضا هو إجراء بموجبه يعمل الموفق أو لجنة     

د قص ، )4(يجري من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ، نيرضي الطرفين المتنازعي

  . همهاتـفيق في تقريب وجمن خالل العمل الذي تقوم به لجنة التو محاولة إيجاد حل يرضي األطراف

   ي إذن الغرض من التوفيق ف ، ولتسوية النزاع عن طريق عملية التوفيق البد من تنظيم لجنة لذلك      

 ـــــــــــــــــــــ
. 128، المرجع السابق، ص خالد منصور القاضي -1  

. 80، المرجع السابق ، ص قبايلي الطيب -2  

نسي المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات ، المصادق عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي االتفاق الجزائري الفر راجع -3

    . 1994، لسنة 1، الجريدة الرسمية العدد  13/02/1993بتاريخ  94/01رقم 

.  67المرجع السابق ، ص،  قبايلي الطيب -4  
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  باحترام ساعدة طرف آخر محايد يحظىتوصل إلى التسوية الودية بمـال مجال منازعات االستثمار هو

.    كال الطرفين قبل اللجوء إلى اإلجراءات التحكيمية أو القضائية  

: سلطات الموفق - ثانيا    

وكذا تقديمه  ، صالحيات واسعة للبحث عن الحل الوديله تكمن سلطات الموفق في إلزامية توفر      

  CIRDI من اتفاقية 32/1حسب نص المادة  أيضا ةثلـ، والمتم موجبه ينهي النزاعـالذي ب حالقترال

النزاع يتمتع بكافة الصالحيات للفصل في  تالي فالموفقالوب ، "أن لجنة التوفيق محكومة باختصاصها " 

وللموفق السلطات الكاملة كالمحكم في تحديد اختصاصه قبل النظر  ، بكل حريةواختصاصه في إطار 

  . )1( تصاص االختصاصفي النزاع أو ما يعرف بقاعدة اخ

تحديد صحة االتفاق على التوفيق أو نطاقه وحدوده والذي على بسواء فيما يخص  ويكون ذلك       

إال إذا كان غير مختص  ، أساسه يحاول إيجاد أرضية وفاق بين الدولة المضيفة و المستثمر األجنبي

تتعدى مجاالت  عليه المعروضة بالفصل في ذلك بسبب كون اتفاقية التوفيق باطلة أو أن المسألة

  .  التوفيق

بعدم  ينص في اتفاقية التوفيق إال إذا كان اتفاق بينهما اويجب على هذا المبدأ أن يكون مكرس      

سواء كانت دولية أم جهوية بمبدأ  فولكن بالرغم من اعتراف االتفاقيات المتعددة األطرا تطبيق ذلك ،

بوجه عام فإن هذا المبدأ يمكن أن يكون محل احتجاج من قبل اختصاص االختصاص المكفول للموفق 

  . الختصاصفي النزاع ليدفع بعدم اأحد الطرفين 

من  40/2حسب نص المادة وهذا  ، كون له مصلحةتالبد أن  بذلكوالطرف الذي يمكن له الدفع       

كز الدولي لتسوية منازعات الدفع بعدم االختصاص أمام األمين العام للمر يمكن ذلكول ، "MGI"اتفاقية 

   . ألن النزاع ليس باالختصاص الكامل للجنة التوفيق ، االستثمار

 ـــــــــــــــــــــ
. 103 -102المرجع السابق ، ص بولحية سعاد ،   -1  
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ال ـاالختصاص في أي مرحلة من مراحل التوفيق وما كان خارج ذلك فكما يمكن للجنة الدفع بعدم     

ال يمكن للطرف في النزاع أن " والتي تنص" MGI  "من اتفاقية  40بصريح نص المادة  ، يمكن إثارته

يدفع بعدم االختصاص لجنة التوفيق إال بعد تشكيل اللجنة أو أثناء إيداع التصريح الكتابي األول بعدم 

  ." االختصاص أو أثناء جلسة اللجنة 

على أن الدفع بعدم :"منها  32ا لنص المادة الدولية طبق CIRDIِِِ كد اتفاقيةة تؤومن جه       

أي بمفهوم المخالفة ال يمكن أن يصدر عن " لجنة التوفيق يجب أن يصدر عن أحد األطراف لاالختصاص 

تصاص أمام لجنة التوفيق باعتبارها اللجنة المدعوة للفصل في ، ويجب أن يثير الدفع بعدم االخ يرالغ

فيما يخص طبيعة الدفع بعدم االختصاص ا في الدهن هو أنه ولكن السؤال الذي يبقى راسخ ذلك ،

  . ؟الممكن إثارته هل ذلك يعد مسألة شكلية أم موضوعية 

على منح لجنة  "CIRDI" و " MGI"لقد تطرقت في هذا المجال كل من االتفاقيتين الدوليتين       

م االختصاص مسألة أولية التوفيق سلطة إصدار قرار في خصوص ما إذا كان يجب معاملة الدفع بعد

وفي هذا الصدد فإن لجنة التوفيق لها السلطة التقديرية ،  فحصها كمسألة لها عالقة بالموضوعشكلية أم 

الختصاص إلى الموضوع وتفصل في ذلك إما الفصل في االختصاص بقرار أولي أو تضم الدفع بعدم ا

  : ليـي ماسلطات الموفق تكمن فيف وعليه ،بقرار

: عن حل وديالبحث  -1  

وأن  ، إن الموفق يجب أن يتصرف ال كوسيط بين الطرفين بقدر ما يبحث عن حل وسط بينهما       

ك ـكما يجب أن يعرف نقاط النزاع بكل دقة وذل ، )1(يعرض عليهما مقترحات تكون مقبولة من طرفهم

ذا ــهمة وهـوغير مبة ـوأن تكون المعلومات المقدمة من الطرفين دقيق بحصرها وتحديد طبيعتها ،

ين ـعلى إلزام طرفي النزاع بالتعاون بحسن نية مع لجنة الموفق"من اتفاقية واشنطن  34ما أكدته المادة   

 ـــــــــــــــــــــ
إذ أن الموفق يعمل على تقريب وجهات النظر للطرفين المتنازعين ، وله كافة الصالحيات للبحث عن الحل المناسب دون    -1  

  . رض عليهم سلطته لقبول هذا الحل أن يف
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ام المركز الدولي لتسويـةأم من الئحة التوفيق 22المادة  ، وكذلك "حتى يتسنى لها أن تقوم بوظيفتها   

عندما نصت المادة  1980ما أكدته أيضا االتفاقية العربية الموحدة لسنة  ا، وهذ )1(االستثمار منازعات

، إال أنه يجب على "موفق بالبيانات التي تساعده على القيام بمهمته على األطراف تزويد ال" منها   1/2  

. وأن يطرح عليهم مقترحات تكون مقبولة  ، أن يقترح حال وسطا وليس بحكمالموفق   

عتمد على طرف ثالث على عكس ة ال تاألخير ههو أن هذ والمفاوضات والفرق بين والتوفيق     

التي يبديها  تكما أن المقترحا إلنهاء النزاع كمستشار قانوني،عتمد على طرف ثالث ي لذيا التوفيق

وما ، التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية  حكمالموفق ال يمكن أن تكون لها القيمة القانونية لل

وفق ـوالدولة المضيفة لالستثمار أن يقوما بالتعاون مع الم األجنبيالمستثمر  يمكن تأكيده هو أنه على  

. )2( هـامـلومات التي يمكن أن تساعده على أداء مهـنهاء النزاع وذلك بتقديم الوثائق والمعمن أجل إ  

: تقديم الموفق لإلقتراحه -2  

معنى أنه ب ، ابيةـبعد نهاية الموفق من عملية التوفيق فإن النتيجة يمكن أن تكون سلبية أو إيج       

أو غير ذلك ، تثمر األجنبي بالوصول إلى حل مجدي يمكن أن ينتهي النزاع بين الدولة المضيفة والمس

كون أن طرفي النزاع لم يتوصال إلى التسوية النهائية رغم الجهد المبذول من قبل الموفق أو أن أحد ل

. )3(الطرفين رفض المشاركة أصال في اإلجراء التوفيقي   

مان ـة لضـفاقية العربيـه االتوهذا ما أكدت ، بذلك اومهما يكن البد من اللجنة أن تحرر تقرير      

مكن ـا يـق بشأن تسويتها ، ومـبوجوب تضمن التقرير على أوجه الخالف ومقترحات الموف" االستثمار 

. "لألطراف أن يكونوا قد قبلوه من حلول   

ني ـومواط ن الدولـبي واشنطن لتسوية منازعات االستثمار من اتفاقية 34وكذا ما أكدته المادة        

ـــــــــــــــــــــ  
.    78ص  ع السابق ،المرج قبايلي الطيب ، -  1  
.127ص، القاضي  ، المرجع السابق  منصورخالد  -2  

 ، لبنان منشورات الحلبي ، ، التحكيم التجاري الدولي وفقا لالتفاقيات العربية للتحكيم التجاري ، جبرانالصادق محمد محمد  -3

.114ص ، 2006  
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على أنه بعد انتهاء لجنة التوفيق من عملها تقوم بتحرير محضر " عندما نصت 1965 الدول األخرى لعام

. "تدون فيه نتيجة التوفيق وما تم التوصل إليه   

التقرير على حل نهائي للنزاع أو جزء منه أي أنه يمكن للدولة المضيفة  يمكن أن يحتويلهذا        

وضع حد على  زيادة تدارك ما تبقيمع  ، في النزاع ارقد قطعا شوطا كبي أن يكونا األجنبي والمستثمر

أغلب الفقهاء  يكيفه الفعالية في عملية التوفيق ولهذاالموفق على كما يجب أن يعتمد  ، له مستقبالنهائي 

كما أن عدم الوصول إلى ، طرفي النزاع ل لموفق يقدم حال بسيكولوجياعلى أن ا :وأساتذة القانون 

لم يتقبل  و، أ ع تقديم تقريره في المدة المحددةيرجع لكون الموفق لم يستطالحل الودي يمكن أن ي

  . األطراف الحلول المقترحة في التقرير

: زمن إنهاء النزاع -3  

تحددها  ، )1(تبدأ المدة التي بموجبها يعمل الموفق على إيجاد حل ودي منذ تاريخ إشعاره بالنزاع       

وهذا  دة تعتبر نهائية وذلك من أجل تسوية النزاع في أقرب اآلجالأغلب التشريعات بستة أشهر وهي م

لخصوصية  را ـما اتفقت عليه الدولة الجزائرية في أغلب االتفاقيات المنعقدة مع العديد من الدول نظ

روب ـالح أخوذة من االتفاقيات المبرمة إبانم لكن أغلب الفقهاء يؤكدون أن هذه المدة هذه النزاعات ،

ظرا ـنمارية ـالستثاوال يمكن تطبيقها على النزاعات  ، التي كان النزاع يسوى في خاللهاالماضية 

.أنها غير كافية لذلك  لتعقدها حيث تبدو  

د ـأنها تبدأ من يوم إثارة النزاع من قبل أح على قر بموجبهاـبعض االتفاقيات الثنائية ت أن كما      

 منها 08/2دولة الجزائرية والحكومة المالية حسب نص المادة وهذا ما تم االتفاق عليه بين ال،الطرفين 

  ةركـضل النية المشتـفتالدول  بعض منوهناك  ، من االتفاقية الجزائرية القطرية 07/2وكذا المادة 

  ـــــــــــــــــــــ

،  ةـة األردنيـالتفاقية الجزائريمن ا 2فقرة  07والمادة  من االتفاقية الجزائرية الرومانية ، 2فقرة  07المادة  أنظر نص -1

 المؤرخة ، 69، ج ر العدد  28/06/1994بتاريخ  المتبادلة لالستثمارات ، األولى الموقعة بالجزائربالتشجيع والحماية  المتعلقتان 

،  06/04/1994 في ؤرخةمال، 20، ج ر العدد  01/08/1996والثانية الموقعة في عمان بتاريخ ، 05ص،  1994/ 26/10 في

  . 04ص
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 لب موجه إلى الطرفـباللجوء إلى التوفيق عن طريق ط هماعن طريق إفصاح أحدوهذا ،  للطرفين

. هذا الطلب بمثابة إشعار بوجود نزاع يستوجب تسويته بالتراضي ، ويعتبراآلخر  

إذا وما مصير عملية التوفيق ؟ المبادرة باإلشعار سؤال الذي يطرح نفسه من له الحق في ولكن ال      

؟ لم يرد الطرف المشعر بالنزاع على ذالك  

الجزائرية نجدها تعطي حق المبادرة  برمة من طرف الدولةـالثنائية الم وع إلى االتفاقياتـبالرج     

ذا ما تم االتفاق عليه في المادة ـهو ، كما يمكن أن تكون للطرف الذي بادر أوال ، )1(المتكافئة للطرفين

سكت الطرفان عن المبادرة ـوقد ي ، ةـفاقية الجزائرية البلجيكية اللكسمبورغيـقرة أولى من االتـف 9

ويمكن أن  ، التفاقية الجزائرية اإلسبانيةا رة أولى منفق 11 باإلشعار أصال حسب ما نصت عليه المادة

. )2(إلشعار في شكل تلكس أو فاكس أو تلغراف أو في شكل غير مكتوب كالهاتف ايكون هذا   

، فإن إذا لم يرد الطرف المشعر بالنزاع على هذا اإلشعارفيما يخص مصير عملية التوفيق  أما         

السكوت يعتبر قبوال إذا اتصل اإليجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين ، أو إذا كان اإليجاب لمصلحة من 

 ةـوالدولـي ألجنببين المستثمر اغير مجدية لحل النزاع  تكون ، وإال فإن عملية التوفيق )3(وجه إليه 

.المضيفة لالستثمار  الجزائرية  

 الفرع الثالث: الوساطة

ذات تعتبر هذه الوسيلة األكثر شيوعا في حسم النزاعات التجارية السيما العقود التجارية الدولية        

جاد ـإليفهي المحرك والسبيل األول  ، بديلةالكما أنها األساس الذي يقوم عليه نظام الوسائل األهمية     

  ـــــــــــــــــــــ

 2فقرة  9والمادة  ، من االتفاقية الجزائرية األردنية 2فقرة  7والمادة ،  من االتفاقية الجزائرية الفرنسية 2فقرة  8المادة  أنظر -1
متعلقة بالتشجيع والحماية هذه االتفاقيات  ، التفاقية الجزائرية المصريةامن  2فقرة  7 ة، والماد من االتفاقية الجزائرية المالية

. المتبادلة لالستثمارات  

.  أي وسيلة من شأنها أن تؤدي بطرفي النزاع إلى قبول عملية التوفيق لحل النزاع -2  

والمتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75األمر رقم من  68/2تنص المادة  -3

ويعتبر السكوت في الرد قبوال ، إذا اتصل اإليجاب بتعامل سابق بين "  : 10-05بموجب القانون م المدني ، المعدل والمتم

." المتعاقدين ، أو إذا كان اإليجاب لمصلحة من وجه إليه   
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، وسوف نسلـط  توافقي بين المتنازعين وتقع في قلب الوسائل البديلة لحل النزاعات االستثمارية حل 

.من خالل التطرق إلى تعريفها ثم إلجراءات تسوية النزاع عن طريقها  الضوء على هذه اآللية  

: تعريف الوساطة - أوال  

راء ـإج" على أنها  90/02من خالل القانون رقم  هذه اآللية ع العمل الجزائرييلقد عرف تشر     

ص مـن ـيتفق بموجبه طرفا الخالف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخ

 ، وصول إلى اتفاقللهدف تعلى أنها وسيلة للتفاعل : " أيضاتعرف  كما،  "الغير ويشتركان في تعيينه 

خص ثالث نزيه وحيادي ومستقل يزيل الخالف القائم وذلك باقتراح حلول عملية ـشمن خاللها يتدخل 

أو  يفرض عليهم حالية ، وبدون أن ومنطقية تقرب وجهات نظر المتنازعين بهدف إيجاد صيغة توافق

   . )1(" يفرض عليهم قرارا ملزما

 اـحكمدر ـار أن المحكم يصـاعتبفي م ـة والتحكيـاطـجوهر الخالف بين الوس يكمن لهذا       

ل ـب مـحكط ال يملك سلطة إصدار ـفي حين أن الوسي ، ملزما ونهائيا ويخضع المتنازعون لتنفيذه

ه وتوصياته والتي ـول اقتراحاتـبـى قـحث المتنازعين عل سلطته إن وجدت فهي أدبية وتتجسد في

ومن هنا تظهر أهمية الوسيط وشخصيته التي يتوقف عليها  ، النزاع القائم  حلـتشكل مدخال وسبيال ل

. )2( صاءات على أن أربع من أصل خمس من قضايا الوساطة تنتهي بتسويةـكما تدل اإلح ، هنجاح  

بوجود شخص یسعى  simple médiationفھناك الوساطة البسیطة : كال وتتخذ الوساطة عدة أش      

والتي یتفق    médiation –Arbitrationإلى تقریب وجھات نظر المتنازعین ، وھناك وساطة التحكیم 

فیھا األطراف على القیام بمھمة التحكیم إذا فشلت مھمتھ في الوساطة ، وھناك الوساطة القضائیة 

judiciaire médiation  وهي المعمول بها في النظم األنجلوساكسونية حيث تقوم المحاكم بعرض

األطراف باللجوء بداية إلى الوساطة ، وهناك الوساطة االستشارية والتي تتطلب وجود  اقتراح على

 : Fouchardألستاذ اوقد عرفها ، محام أو خبير 

 ـــــــــــــــــــــ
. 72عالء آبريان ، المرجع السابق ، ص  -1  

.25، ص1998،  الجزء الثاني ، دار المعارف ، بيروت األحدب عبد الحميد ، موسوعة التحكيم الدولي ، -2  
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" La mission du conciliateur se limite à  tenter de concilier les « parties, ou à 
s’efforcer de les amener a un solution mutuellement acceptable, les propositions 
ou recommandations qu il leur présente après l’instruction de l’affaire n’ont 
aucun caractère obligatoire , elles ne l’acquirent que si et lorsque les parties les 
ont acceptées " )1(        

: إجراءات تسوية النزاع - ثانيا  

المنظمة العالمية لحماية الملكية  هاالدولية فقد تبنت تا الكثير من الهيئابه تالوساطة أخد عملية إن      

ت ـة وأصبحـفيها الوساطالدولية تبنت  غرفة التجارة لها ، كما أن ووضعت أحكاما ونظاما الفكرية

كما أخد بها المشرع الجزائري من خالل قانون اإلجـراءات المدنيـة  ، تدرس في جامعة مونتريال

وسوف نتطرق إلجراءات تسوية النزاع  ، 1005إلى المادة  994وهذا من المواد  09-08 واإلدارية

:   يلي مافيعن طريقها   

 1       :من حيث تعيين الوسيط  -

ون اإلجراءات المـدنية واإلدارية من قان 994من خالل نص المادة ريع الجزائري وحسب التش   

ض ـلوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء البعيجب على القاضي عرض إجراء ا''فإنه  08/09

وم ـإذا قبل الخص.  منها كقضايا األسرة والقضايا العمالية ، وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام 

.'' .....هذا اإلجراء يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم   

من طرف  الوساطة مادة نجد أن القاضي هو الذي يعين الوسيط بعد قبولإذن من تحليل هذه ال    

.    ، كما تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو جمعية   الخصوم      

ورة مباشرة من قبل المتنازعين ـبص يتم تعيين الوسيط إما باختيارهأما على المستوى الدولي ف     

كما  ، ل النزاعاتـإلى مركز الوساطة أو مراكز ح ءجوبالل ذلك وإما يتم وتحدد واجباته ومسؤولياته

   . )2( و الحال في غرفة التجارة الدوليةـه

 ـــــــــــــــــــــ
 1-FOUCHARD Philippe , L'arbitrage judiciaire, in Etudes offerts a pierre BELLET ,Litec paris-8, 

1991,p167.    
كلية الحقوق ،  ،ستثمار األجنبي، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير، فرع قانون األعمالمرازقة آسيا، تسوية منازعات اال -2

.120ص ،2007،جامعة الجزائر   
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:  من حيث سلطات الوسيط أثناء حل النزاع -2  

هم ـجنبي والدولة المضيفة على مصالحاألمستثمر ال يحسم النزاع وإنما يلفت النظر للالوسيط        

حهم ـوالتداول فيما بينهم سعيا لبلوغ حل يحقق مصال اللتقاءابويقنعهم ، زاماتهم المتبادلة وحقوقهم والت

وعليه أن ال يتخذ قرار بات في أساس النزاع بل أن دوره ينحصر في تقريب وجهات النظر  ، المتبادلة

.وجسر الهوة بينهما وفي طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم   

وعليه القرار الذاتي من قبل المتنازعين تقوم على مبادئ اتخاذ و أن هب نجاح الوسيط أساليو      

.  إدارة الوساطة بمنتهى الحياد والكشف عن تضارب وتعارض المصالح الحالية والمستقبلية للمتنازعين  

طي رأيا خاصا يقترح عليهم حلوال دون أن يفرضها عليهم وأن يجتمع بهم على انفراد وال يعكما       

وعلى الوسيط في حالة االتفاق بين  ، وال يجري أمامه تبادل مذكرات أو مستندات إال بناءا على التفاهم

توافق ليوقعه ـياغة عقد الـص ألجنبي أن يقيم هذا الحل ماديا وقانونيا قبلاالدولة المضيفة والمستثمر 

  .     )1( نالطرفان المتنازعا

: طة من حيث إنهاء الوسا - 3   

من ق إ م إ نجد أن للخصوم أو الوسيط الحق في الطلب بإنهاء هذا  1002بالرجوع لنص المادة       

، كمـا يمكن له إنهائها تلقائيا  اإلجراء من القاضي ، حيث يمكن لهذا األخير إنهائها في أي وقت 

.  )2(عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها   

ر ـأشه )3(ال يمكن أن تتجاوز ثالثة  فإنه التي بموجبها ينهي الوسيط مهمتهأما من حيث المدة       

   .إ الجزائري  المتعلق ب قانون إ م 09- 08قانون من ال 996وهذا حسب نص المادة 

 

 ـــــــــــــــــــــ
.109، ص2004بيروت ،  دار المعارف ، ، هادي المنذر ، الحلول البديلة للنزاعات القضائية -1  

، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، ج  2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08قانون من  1002راجع نص المادة -2

  .  2008أفريل  23، المؤرخة في  21ر العدد 
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 تطرقنا إلى التسوية باللجوء للحلول الودية سوف نسلط الضوء على التسوية بالقضاء الوطني بعد      

: وذلك من خالل النقاط التالية  المضيفة للدولة  

 المطلب الثاني: التسوية باللجوء إلى القضاء الوطني

كمبدأ عام  ضيفةمللدول ال إلى القضاء الداخلي األجنبي منازعات االستثمار خضوعيعتبر        

وقد اتضح ذلك خاصة في قوانينها الوطنية  لدى أغلب الدول النامية ،ومعترف به دوليا وداخليا 

والسبب في  لمتعلقة باالستثمار أو في بعض االتفاقيات المبرمة مع الدول األخرى في مجال االستثمار،ا

   .    ذالك يكمن في أن الدول النامية غيورة على سيادتها الوطنية وباألخص على مواردها الطبيعية 

للدولة  القانون الداخليحها باإلضافة إلى ضرورة استنفاد المستثمر األجنبي للوسائل التي يتي      

إلى القضاء  ءاللجو، ويعتبر مبدأ  والتي تسمى بقاعدة استنفاد إجراءات التقاضي الداخلية،  المضيفة

.                     م الدول مرحلة سابقة عن اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي عند معظك الوطني  

 بـ، وهذا حس تكون لها الطابع اإلداري أو العادي يمكن أن األجنبي منازعات االستثمار كما أن     

. وأطراف النزاع عموضواختالف   

 الفرع األول: خضوع منازعات االستثمار األجنبي إلى القضاء اإلداري

بالجزائر يمكن أن تحدث نزاعات بينه وبين الدولة الجزائرية   استثمارهإن المستثمر األجنبي عند        

أو بسبب بعض  ،ANDI) ( من قبل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ابسبب عدم منح المزاي

 بموجبها ، أو غير ذلك من األسباب التي المتعلقة بفرض الضرائب المباشرة والغير مباشرة تعااالنز

 تلألهم النزاعاوسوف نتطرق  ، كعملية التأميم أو نزع الملكية أن ينشب النزاع بين الطرفينيمكن 

  : النقاط الموالية بكل تفصيل في من هذا القضاءالتي تتمحور ض

             : النزاعات الناشئة بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والمستثمر األجنبي  -أوال  

  أو عن طريق إبرام القضاء اإلداري كقاعدة عامة ،تكمن طريقتي التسوية هذه في اللجوء إلى      

  . كحالة استثنائية  كالة والمستثمر األجنبيالستثمار بين الوااتفاقية  
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    : القضاء اإلدارياللجوء إلى  -1

رار الوكالة تكمن ـد قـض مكن للمستثمر األجنبي رفع الدعوى أمامهاإن الجهة القضائية التي ي       

ة ـعنوية المـع بالشخصيـتتمت ة الوطنية لتطوير االستثمارـالوكال ار أنـباعتب المحكمة اإلداريةفي 

 .ة كاستثناءكما يمكن اللجوء إلى مجلس الدول ،  )1( كما أنها مؤسسة ذات طابع إداريالستقالل المالي او

 ي تفصلـالت لدى لجنة مختصة بالطعنلكن قبل اللجوء إلى المرحلة القضائية البد من المرور       

 رـكمساعد للمستثم مار تعملا أن الوكالة الوطنية لتطوير االستثـكم ر ،ـخالل شه هذا الطعنفي 

طرف المحددة من الشروط تقوم بمنح المزايا على حسب كهيئة حكومية حيث  من عملها أكثر األجنبي

. تتخذ الوكالة قرارها فيما بعد ويمكن أن يكون بالرفض أو بالقبول ثم  ، )2(لالستثمار المجلس الوطني  

هو مذكور في  بي فإنه ال يخرج عن ماـاألجن مستثمرلل باالستثمارل التصريح وفيما يخص مجا     

درات اإلنتاج ـاستحداث نشاطات جديدة وتوسيع ق"  : والمتمثلة في 03-01ألمر امن  02نص المادة 

صة ـمؤسسة أو استعادة نشاطات في إطار خوص أو إعادة التأهيل أو الهيكلة أو المساهمة في رأس مال

لمنحها  ةشرطا ضروريا لبداية سريان المدة الالزم يعتبر لمزاياوطلب االستفادة من ا ، "كلية أو جزئية 

اريع ـر إلى المشـغير كافية بالنظ دـتعن يوما ـكما أن مدة ثالثي، أو رفض منحها من قبل الوكالة 

لتشريعي المرسوم ا ، وهذا ما ال نجده ضمن إلى وقت كافي لدراستهاتحتاج  االستثمارية المعقدة والتي 

. )3(نان يرتب شهريالذي ك 93/12  

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

،  2006أكتوبر  11ل  64، ج ر عدد  2006أكتوبر  09مـؤرخ في  356- 06 رقم ذيمن مرسوم تنفي 01أنظر نص المادة  -1

 . يتضمن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها 

، متعلق 2001أوت  20الموافق ل ، 1422أول جمادى الثانية عام  المؤرخ في،  03-01ألمر امن  2فقرة  18المادة راجع  -2

 .، المعدل والمتمم  2001ة ، لسن47 عددالجريدة الرسمية  الستثمار،ابتطوير 
أكتوبر سنة  15الموافق ل  1414ربيع الثاني  19المؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي رقم  9راجع نص المادة  -3

 . المتعلق بتطوير االستثمار  03-01ملغى باألمر ، 1993، لسنة 64 عددتثمار، الجريدة الرسمية ، يتعلق بترقية االس1993
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باعتباره كان يربط انطالق مدة التبليغ الذي كان شهران بتاريخ إيداع الطلب لالستفادة من المزايا  

ادي الثقل من جانب وسبب تحديد المشرع لثالثين يوما هو لتف ، النظامي للتصريح باالستثمار عإليدااب

    .وذلك باقتراح قرارها في أقرب وقت  ANDI  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

إال ،  تعتبر كافية لرد الوكالة ألنها النقصانأن هذه المدة قانونية وال يمكن الزيادة فيها أو كما        

فإن  طوير االستثمارالمتعلق بت 03-01ألمرامن  07أن المشرع حسب ما ذكر في نص المادة 

القتصاد الوطني فإن للوكالة مهلة تتمثل في اثنان وسبعون لبالنسبة  ةاالستثمارات التي تتعلق باألهمي

أيام لتسليم المقرر المتعلق ) 10(وعشر  ، ساعة لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة باإلنجاز) 72(

ري تراجع عن هذه اآلجال من خالل قانون المالية لكن المشرع الجزائ ،  بالمزايا الخاصة بإلستغالل

  . )1(فأصبح غير مقيد بهذه األزمنة  2009سنة التكميلي ل

ألجنبي على المزايا يبقى ذلك مرهونا بما أدرجه المجلس الوطني ايحصل المستثمر لكي و     

 كان هذا القرار فإنه ومهما ، وكذا قرار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  )2( لالستثمار من شروط

يكمن  هذه اللجنة لدى والغرض من الطعن المرفوع،  )3(لجنة مختصة في الطعن يمكن تقديم طعن لدى 

ألجانب والدفاع عن المزايا التي يمكن أن تكون الوكالة قد اللمستثمرين الممنوحة في تكريس الضمانات 

    .           الوطني لالستثمار تغاضت عنها أو لم تتقيد بالشروط المدرجة من قبل المجلس

         

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

  .، المرجع السابق  2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09أمر رقم من  59/01أنظر نص المادة  -1

  . المرجع السابق ، المتعلق بتطوير االستثمار 03-01ألمر امن  2فقرة  18أنظر المادة  -2

والمعدلة بموجب نص المادة  ، 47، ج ر عدد2006-07-15، المؤرخ في 08-06مكرر من األمر  07ر نص المادة أنظ -3

  . ، المرجع السابق  2009لسنة  ييتضمن قانون المالية التكميل 01-09من األمر  59/2
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  :فاق بين الوكالة الوطنية والمستثمر األجنبي تحالة اال -  2

التفاق في ان عن إرادتهما الحرة بر استثنائية حيث يعبر من خاللها الطرفاإن هذه الحالة تعت       

 التفاقية الحاصلة بين اومن بينها كيفية تسوية النزاع مثل ، برموا العقد أعلى الشروط التي بموجبها 

الحل وبطبيعة الحال فان ، وشركة الشيخ فيصل القطرية  APSI االستثمار لترقيةالوطنية  وكالةال

للدولة  الوطنييعتمد على القضاء  ن وأن المستثمر القطري الالوسيلة التي يلجأ إليها الطرفا هو يالود

  . )1( الجزائرية باعتبار أن البلدين منخرطان في اتفاقية االستثمار والحماية المتبادلة

ذ اتفاقية كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفي" التفاقية محل الدراسة امن  1-  23تنص المادة كما      

االستثمار الحالية يتم تسويته وديا بين األطراف عن طريق لجنة التوفيق وفي حالة فشل الحل الودي يتم 

ن إذ ، "النزاع بناءا على أحد الطرفين إلى التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار  إحالة

باعتباره  CIRDI  :ب و التحكيم الخاصالجزائري والقطري اتفقا على إجراءات التوفيق أ الطرفين

المركز المختص بالفصل في هذا النوع من النزاعات وكونه يفض فيه النزاع بتحكيم منظم تسري 

  . )2(التحكيمي لحكمالئحته على جميع مراحل التحكيم بدءا من تعيين المحكمين إلى غاية إصدار ا

قضائها الوطني  اعتماد رية ممثلة بالوكالة فييمنح الدولة الجزائ التفاق على طرق التسوية الالكن 

  لهذه تحكيم المركز يحد من حريتها في اللجوءإذ أن  ، باستعمال قاعدة استنفاد طرق الطعن الداخلية

   .  )3( التنفيذ لرقابة محاكمها الوطنية التحكيمي قبل الحكمإلى جانب عدم إخضاع ، القاعدة 

يوما يدل على فشل هذه الطريقة برمتها  20التوفيق بمرور على  نحالة عدم اتفاق الطرفيف      

 .)  CIRDI(  ِِب تالي لن يبقى للطرفين المتنازعين سوى للجوء إلى التحكيم الخاص الوب

  

  ـــــــــــــــــــــ

-1  .تشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات  بال الجزائرية القطرية الخاصة تفاقيةاالمن  7المادة  نص ظرأن   
2- DELAUME  (G) , le centre international pour le règlement des différends relatifs aux                    
Investissements (CIRDI) , clunet 1982, p 775 et s.        
 3 -SIORAT (I) , les limitations apportées a la souveraineté des états par la convention pour le 

règlement des déferant relatifs aux investissements internationaux , Dijon , 1980, p p58- 110. 
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:ألجنبية عات الضريبية المتعلقة باالستثمارات ااالنز - ثانيا  

تتمثل هذه النزاعات فيما يخص الوعاء الضريبي والتحصيل الضريبي وهذا عند فرض الضريبة       

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية سواء عن طريق  نظمهافهذه النزاعات ي ، )1(على المستثمر األجنبي

                                           . أو عند اللجوء للمرحلة القضائية ، ن اإلدارية للطعن أو ما يعرف بالمرحلة اإلداريةالتظلم لدى اللجا

أو  إلداريةاال يثق في القضاء الوطني والمتمثل في المحكمة  أنألجنبي امستثمر لل يمكنكما       

خضوع الجباية البترولية عدم إقرار المشرع ب، ورغم  فصل في هذا النوع من النزاعاتللمجلس الدولة 

يمكن  المحكمة التحكيمية القضاء الوطني ، إال أن اصـللتسوية عن طريق التحكيم وجعلها من اختص

للفصل في  القضاء اإلداري، وسوف ندرس اختصاص للفصل في النزاع هي المختصة تصبح  أن

  : وذلك فيما يلي صاص المحكمة التحكيميةالنزاع ثم اخت

قانون  حسب الضريبي عالتي أمامها يرفع النزا إن الجهة القضائية :اللجوء إلى القضاء اإلداري  -1

من قانون  1/ 122نص المادة  وهذا حسب تتمثل في المحكمة اإلدارية اإلجراءات الجبائية الجزائري

ون ـمن قان 804ادة ـبالرجوع إلى نص المو،   )2( 2002يتضمن قانون المالية لسنة  21- 01رقم 

بي والرسوم ـبالفصل في النزاع الضري ةنجد أن الجهة القضائية المختص ق إ م إالمتضمن  08-09

. )3(مكان فرض الضريبة أو الرسم رية التي يقع في دائرة اختصاصها ي المحكمة اإلداـه  

                                                    ـــــــــــــــــــــ
  . 9ص ، 2005الجزائر،  عين مليلة ، دار الهدى، أمزيان عزيز ، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، - 1 

 79، ج ر عدد  2002يتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر  22مؤرخ في  21-01من قانون رقم  122تنص المادة  - 2 

يتضمن قانون المالية لسنة  ، 2002ديسمبر  24مؤرخ في ،  11-02، معدلة بموجب قانون رقم  2001ديسمبر  23مؤرخ في 

في قرارات المدير الوالئي  الطعن أمام محكمة القضاء اإلداري يمكن "" 2002ديسمبر  25المؤرخ في  86ج ر عدد  ، 2003

ا القرارات ذ، وك يرفضها المعنيون باألمر والتي اتالمنازعموضوع االحتجاجات فيما يخص  أو رئيس مركز الضرائبللضرائب 

  . مباشرة في ميدان تحويل اإلجراء المتخذة

أشهر إبتداءا من يوم استالم اإلشعار الذي يبلغ بموجبه المدير الوالئي  )4(وترفع الدعوى أمام المحكمة اإلدارية خالل أربعة

-116سواء تم هذا التبليغ قبل أو بعد انتهاء اآلجال المحددة في المواد   ، "القرار المتخذ بشأن شكواه للضرائب المكلف بالضريبة 

  .    من قانون اإلجراءات الجبائية  117و 3-116و 2

  .، المرجع السابق 09-08من قانون  804/1ع نص المادة راج - 3 
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ام المحكمة رفع الدعوى أم) أو الدولة المضيفة األجنبي المستثمر(لهذا على أحد طرفي النزاع        

 .اإلدارية التابعة لمكان فرض الضريبة 

إلدارة الضريبية والممثلة بالدولة األجنبي واالمنازعة الحاصلة بين المكلف أو المستثمر  ا أنـكم      

كما يمكن أن تكون  ، )1(صيلهاـكن أن تكون بخصوص فرض الضريبة أو تحـالمضيفة لالستثمار يم 

حل بالمستثمر مثل إعساره أو هالك أمواله فيلجأ بناءا على ذلك لإلدارة بسبب وضعية معينة يمكن أن ت

. )2( يطلب منها أن تعدل الضريبة المفروضة عليه  

ة ـرعيـعدم صحة أو ش للمستثمر األجنبيإن المنازعة الضريبية بهذا المفهوم تقوم كلما تبين       

ها ـأو في الحالة التي يكون في، حصيلها سواء الضريبة المفروضة عليه أو اإلجراءات المتبعة في ت

. )3( ووضعيته المالية ال تسمح له بتسديد ما عليه من ديون إزاء الخزينة العامة سرامع  

 ف في رـلم إداري مسبق أو كما تعـالبد من تظ فإنه منازعات الوعاء الضريبي ما يخصففي       

أو أمام مدير المؤسسات  المدير الوالئي للضرائب وهو إجراء جوهري أمام، القوانين الجبائية بالشكاية 

.الكبرى أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب   

على شروط شكلية كاآلجال العامة والمتمثلة في أنه تقبل  هذه الشكاية يجب أن تتوافركما       

يل أو ـا الجدول للتحصـفيه التي أدرجديسمبر من السنة التي تلي السنة  31ة إلى غاية ـالشكاي

أو في ما يخص اآلجال االستثنائية كالخطأ ،  )4(الشكوى في موضوع لحصول األحداث التي سببت 

فيها  ي علمـالتلسنة ا التي تليديسمبر من السنة  31 واالزدواج في فرض الضريبة والذي ينتهي في

.ريبة بوجود الخطأ أو االزدواج في فرض الضألجنبي فعال االمستثمر   

 ـــــــــــــــــــــ
أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة  07/2009/ 29مثل الشكوى المقدمة ضد الحكومة الجزائرية في تاريخ  -1

. االستثنائية  حاألربا، من قبل مجموعة ميرسك الدنماركية وشريكها األمريكي أنداركو بسبب فرض الرسوم على  رباالستثما  

.  09ن عزيز ، المرجع السابق ، ص أمزيا -2  

   . 09المرجع نفسه ، ص -3

، المرجع  2002، يتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر  22مؤرخ في  21-01من قانون رقم  112أنظر نص المادة  -4

   .السابق 
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ورة سابقا وفي الحالة التي ال يرضى المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ من طرف الجهات المذك        

، هذه األخيرة تبدي رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة ةيمكنه اللجوء إلى لجنة الطعن المختصفإنه   

من ـيمة المضافة ، والذي يضـوالمتعلقة بالضرائب المباشرة والرسم على الق) المستثمرين األجانب (  

تفادة عن حق ناجم عن حكم ـسريبة ، وإما االـطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضـتصحيح األخ

.تشريعي أو تنظيمي   

لقة ـكاية من أن تكون فردية ومفردة عن كل قضية أي أن ال تكون متعـإلى شكل الش ةباإلضاف       

ية مثل نوع ـمن المعلومات األساسضوأن تت ، متعددة من الضرائب والرسوم ابعدة أنشطة وتظم أنواع

ة من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة وكذا اسم ولقب وعنوان الضريبة المعترض عليها ورقم الماد

ية ـكونه معيب بأحد العيوب الشكل نات السابقة يؤدي إلى رفض التظلمأن مخالفة البياكما ،  المتظلم

ع ـرفضه م وللجان الطعن أو أي جهة أخرى يمكن لمدير الضرائب بالتاليو، حيح ـالغير قابلة للتص

. من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 334ادة التسبيب حسب نص الم   

 تجاجاتـالحابيمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مدير الضرائب بالوالية والمتعلقة هذا ـل       

فة ـخذة بصـالمت توالتي ال ترضي بصفة كاملة المستثمرين األجانب وكذا القرارا موضوع النزاع ،

ى أمام هذه األخيرة رك الدعوـويجب أن تح ، صص أمام المحكمة اإلداريةتلقائية فيما يخص نقل الح

أشهر إبتداءا من استالم اإلشعار الذي من خالله يبلغ مدير الضرائب بالوالية المكلف ) 4(في مدة أربعة

. )1(بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه   

إلدارية على ورق اة الضبط بالمحكمة عريضة لدى كتاب إيداع كما يجب على المستثمر األجنبي      

مدموغ وأن تكون ممضية من طرف صاحبها أو من له وكالة بصفة قانونية الشيء الذي يضفي عليها 

. األجنبي إلرادة الحرة والسليمة من طرف المستثمراتبيان ل ، الطابع الجدي  

 ـــــــــــــــــــــ

، المرجع 2003، يتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24رخ في ، مؤ 11-02قانون رقم  122/2المادة  نص راجع -1

.السابق   
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إلدارية بواسطة كتابة الضبط تنظر فيها بالتحقيقاعندما يقدم المستثمر العريضة لدى المحكمة و         

.  )1(  عن طريق الخبرة  

    ال يمكن أن يكون خبيرا كلو ، التحقيق يحدد مهمة الخبراءفي  إلجراءاالذي يأمر بهذا  والحكم      

أو كان من بين  ، ألطراف في النزاع أثناء التحقيقامن أدلى برأيه في القضية أو كان كوكيل عن أحد  

فافية ـوهذا من أجل إضفاء الش،  )2(وع النزاع ـريبة موضـالموظفين الذين شاركوا في إعداد الض

. الجهة القضائية الفاصلة في النزاع متعينه ةأو ثالث اعلى الخبرة ، والخبير يمكن أن يكون واحد  

اختصاص القضاء اإلداري للفصل في النزاع يختلف  ه في السابق كانوما يمكن تأكيده هو أن       

فإن القانون نص على أن  ذا تعلق األمر بالضرائب المباشرةباختالف نوع الضريبة محل النزاع ، فإ

إمكانية االستئناف أمام المحكمة العليا ، أما إذا تعلق األمر ولى مع أدرجة كتفصل الغرفة اإلدارية 

.   )3( رفة اإلدارية بالمجلس القضائي تفصل بالدرجة األولى واألخيرةـرائب غير المباشرة فالغـبالض  

دنية واإلدارية إذ ـالمتعلق بقانون اإلجراءات الم 09-08تغير بصدور القانون ر ـلكن هذا األم       

.   )4(حاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية أصبحت الم  

: اختصاص المحكمة التحكيمية للفصل في النزاع -  2  

إلدارية األجنبي يمكن أن ال يرضخ باالختصاص للمحكمة اكما تطرقنا سابقا فإن المستثمر       

   يمية باعتبارها الجهة التي ـلمحكمة التحكمما يلزم لجوء الطرفين إلى ا ، بائيـصل في النزاع الجـللف

  

   ـــــــــــــــــــــ

، المرجع  2002يتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر  22مؤرخ في  21-01من قانون رقم 126/1أنضر نص المادة  - 1 

المكلف بالضريبة أو  مدير  من ا على طلبوإما بناء يمكن أن تأمر المحكمة اإلدارية بالخبرة إما تلقائيا'' والتي جاء نصها ، السابق 

   .'' الضرائب

  .نفس المرجع من  126/3أنظر نص المادة  -2

  . 58أمزيان عزيز ، المرجع السابق ، ص -3

، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،   2008فيفري  25المؤرخ في  09 -08من القانون  800راجع نص المادة  -4

   . المرجع السابق 
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بحكم أن هذه النزاعات تخضع ، ترضي الطرفين حتى ولو أنها تعتبر جهة استثنائية في تسوية النزاع 

 ألجنبية إذا تأسست طبقا للتشريع الجزائري فإنه فياألن الشركة الجزائرية ،  إلى القضاء اإلداري

  لتحكيم الحروا ، للقضاء الوطني باعتباره مكان تحصيل الضريبة المجال الضريبي يكون االختصاص

وقد تأكد ذلك  ، هو المعتمد من قبل الطرفين وليس بالتحكيم المؤسساتي كتحكيم الغرفة الدولية للتجارة 

استثمارية كشركة سونلغاز والشركة السويسرية  أجنبية لعقود إبرام عدة شركات جزائرية من خالل

ABIBI ،  ي الجزائرالستثمار فاألجانب على اوهذا من أجل  تحفيز المستثمرين .  

ويكون القانون الواجب التطبيق بالنسبة للمحكم في حالة اللجوء إلى التحكيم هو قانون        

 ساري المفعول وقت عرض ، والذي يكون )1(إلجراءات الجبائية الجزائري أي قانون مكان تحصيلها ا

لتفادي  طريق الحل الودي عننزاع الجبائي يمكن أن تتجه إرادة الطرفين إلى تسوية اللهذا و، النزاع 

وهذا  التنصل من التزاماته أحد األطرافووضع حد لمحاولة ، عن طريق المحكمة التحكيمية  هتعقيدات

  . )2(إيجاد تسوية تحكيمية طبقا لقواعد التحكيم المختار عن طريق

التهرب بين طرفي النزاع هو محاربة الغش الجبائي و اتفاقيات تحكيمية مالغرض من إبراأي       

، فعدم خضوع المستثمر األجنبي للضريبة بحجة عدم ثقته في القضاء الوطني يؤدي إلى  )3( الضريبي

ولهذا فإن تسوية النزاع عن طريق المحكمة التحكيمية أصبح ضرورة حتمية في ، إمكانية تهربه منها 

                           . هذه الحالة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

. 28ص ن عزيز،المرجع السابق،أمزيا   1-    
 2-GAILLARD  (E) , « les manœuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l'arbitrage commercial 
international », revue arbre,1990,p 759 et s . 

األجنبي عرض أسباب وحجج التي بموجبها  ألن عدم إبرام اتفاقيات تحكيمية بدال من القضاء الوطني يسهل على المستثمر - 3 

.يمكنه أن ال يخضع للضريبة   
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 الفرع الثاني : خضوع منازعات االستثمار األجنبي إلى القضاء العادي 

ي ـجنبي فألابين المستثمر الوطني و ينشب نزاع في كلهذه المحاكم ل الخاضعة الخالفاتتكمن        

مسؤوليـة شركة ذات أو  ةالمساهم ةـجسدة في شركتموال مشركات أ سواء كانتو ، إطار الشراكة

.كما يمكن أن تكون في إطار شركة تضامن محاصة  شركة أشخاص متجسدة في شركة أو ،محدودة   

ل ـنقبعن طريق هذه الشركات ألجنبية امن الخبرة  ستفادةاال الجزائرية تريد الدولة أصبحت لذا       

القتصادية عن األجنبية وإعادة تشغيل المؤسسات العمومية األموال اس الستفادة من رؤواالتكنولوجية و

سوق ـصاد الـاقت القتصادية الراهنة بإتباعابعد ظهور التحوالت ، طريق إعادة هيكلتها وخوصصتها 

. )1(وإعادة تأهيلها بمقاييس عالمية   

النسبة من حيث تقديم  ألجنبي والوطني في الشركة متساويةاتبقى نسبة مشاركة الطرف لكن        

ري ـإذا كانت الشركة مملوكة للطرفين الجزائ خاضعة إلرادة الطرفينالحصص والتسيير إذ تكون 

.واألجنبي على حد سواء   

اة ـع مراعـة مـفإن االستثمارات تنجز في حرية تام " 03 -01ألمر امن  4وحسب نص المادة       

ع ـي جميـار فـالستثماأي أنه يمكن  ،" لمقننة وحماية البيئةالتشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات ا

وسوف  نتطرق  إلى إجراءات التسوية في  ، )2(ما عدا ما يخالف النظام العام  المجاالت وبدون أي قيد

.      والشركة ذات المسؤولية المحدودة اهمةثم في إطار شركة المس ، إطار شركة المحاصة  

:طار شركة المحاصة في إ تسوية النزاع -أوال  

يجوز تأسيسها "  :من القانون التجاري الجزائري 1مكرر795كة المحاصة حسب نص المادة شر      

تتولى إنجاز عمليات تجارية وهي ال تتمتع بالشخصية المعنوية وال تخضع ر ـبين شخصين طبيعيين أو أكث

. "لإلشهار  
 ـــــــــــــــــــــ 

. 67ص ،1997 الجزائر ، ، ديوان المطبوعات الجامعية ، القتصادياانون الق ةلعشب محفوظ، سلسل -1  

ن ـوتجسد هذا المبدأ ع ، 1996الذي كرسه دستور  ويتضح من خالل هذا النص تأكيد المشرع على مبدأ حرية االستثمار -2

بمراعاة بعض القيود كحماية البيئة ال إ ، رغم أن ذلك يتكرسطريق فتح كل القطاعات االقتصادية لالستثمار األجنبي بدون استثناء 

    .  ومراعاة النشاطات المقننة 
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ألساسية التي تتمتع بها اوالميزة  ألجنبي أن ينشآ شركة محاصة ،الهذا فبإمكان الشريك الوطني و      

ة أن ـوال داعي للشرك في رفع دعوى أمام القضاء العاديهذه الشركة هي أنه كل عضو له الصالحية 

. )1( الدعوى بنفسها سواء من طرفها أو ضدهاترفع   

تماعي ـألجنبية ال تتمتع بالشخصية المعنوية وال وجود لمقر اجابما أن هذه الشركة الجزائرية و      

ؤهلة ـإلقليمي للمحكمة الما الختصاصابيكون هناك انعكاس على المسائل المتعلقة س فإنه، خاص بها 

جاري بالمحكمة التي ـت الخاصة بسير الشركات ترفع أمام الفرع التنزاعاـألن ال للفصل في النزاع ،

. )2( الجتماعي للشركةايوجد بها المقر   

 زائري المنظم للشركات التجاريةـالج لقاعدة العامة أي القانونإلبهام نرجع إلى ااولتوضيح هذا       

.يلتمس مقر الفرع التجاري لمكان وجود الشركة  والذي بموجبه  

ق منحصرا ـكما أن ممثل الشركة أي مديرها ال يمكنه تمثيل الشركة أمام القضاء ويبقى هذا الح      

ركة ـكما ال يمكن أن تكون الش ، )3( في الشركاء وحدهم باعتبارهم أطرافا في االستثمار محل النزاع

دث ضمن ـيح الذي  موضوع النزاع أن يكونيمكن  واستثنائيا ، محل متابعة قضائية من قبل الشركاء

إلدارة اطالن ضد القرارات الصادرة عن مجلس ـدعوى الب الشريك األجنبيرفع  فيشركة المحاصة 

د إتخدت ـرارات قـذه القـأو عندما تكون ه ، إلنتاج أو المحاسبةاخصوص الميزانية أو برامج   في

ة القوانين ـمخالف أو ة ،ـبصورة مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركة المحاص

. )4( للشركةاسية ـألسا  

 ـــــــــــــــــــــ
.وهذا نظرا لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية  -1  

المرجع  ،إلداريةاإلجراءات المدنية واقانون  يتضمن 2008فبراير  25 المؤرخ في 08/09من قانون  3فقرة  40المادة راجع  -2

. السابق  

. 286 ص بق،، المرجع السا نطالبي حس -3  

ذي القعدة  03، مؤرخ في  08-93مرسوم تشريعي رقم من  5- 4- 3- 2- 1مكرر 795مثل مخالفة ما جاء في نص المادة  -4

، المتضمن  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59- 75، يعدل ويتمم األمر رقم  1993أبريل سنة  25، الموافق ل  1403عام 

  . 02-05، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  1993أبريل  27، المؤرخة في 27لعدد القانون التجاري ، الجريدة الرسمية ا
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جاح ـعناية الرجل الحريص من أجل نو وال بد على المستثمر الوطني أن يبدل قصارى جهده       

مخالفته لألنظمة الخاصة  عند ألجنبي أن يقاضيه عن الخطأ الجسيم أواإذ بإمكان المستثمر  ، الشركة

. )1( لشركة والذي يمكن أن يلحق ضررا بهابا  

ذا ـألخير عن طريق الحماية الدبلوماسية ألن هاألجنبي أن تحمي هذا اكما يمكن لدولة المستثمر     

ألجنبي ال امر ـألن ال أحد ينكر أن دولة المستث،  )2( إلنصافاالحق تمليه اعتبارات تتعلق بالعدالة و

.ي الخارج عن طريق الحماية الدبلوماسية تتماطل في الدفاع عن شركاتها ف  

: في إطار شركة المساهمة تسوية النزاع -ثانيا      

وم ـرسـمن القانون التجاري والمعدلة بموجب الم 592ساهمة حسب نص المادة ـة المـشرك       

م شركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهـال" هي  1993أفريل  25ؤرخ في ـالم 08- 93التشريعي رقم 

  ". 07وال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن ،  وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال بقدر حصتهم

نجد النزاع الحاصل بين شركة تسوية النزاعات الخاصة بهذا النوع من الشركات وفيما يتعلق ب      

ها يتعلق ألمريكية حيث أن هذه الشركة موضوعا" كومباني مليوبتروجيتي "وشركة " كطراسونا"

حيث اتفقا الطرفان  ، )3( ألبحاث والبحث عن الوقود وإنتاجه في الجزائر من قبل الشركةابنشاطات 

يعين رئيس المحكمة العليا  إذ ، والتحكيم الوطني ، على اللجوء لثالث طرق للتسوية وهي المصالحة

  . المحاكم الوطنية المختصةالمحكم الثالث أو اللجوء إلى 

  

ـــــــــــــــــــــ  
وخاصة أن المشرع الجزائري يعامل المستثمرين الوطنيين واألجانب بنفس المعاملة من حيث الحقوق والواجبات ، باألخص  -1

.  ، المرجع السابق المتعلق بتطوير االستثمار 03-01من األمر  14راجع نص المادة   
 2 -BINDOHEDLE  (RD) , la protection diplomatique des sociétés et des actionnaires , RSJP,1964, 

p141. 
ه في ـود واستغاللـالمتضمن الموافقة على االتفاق الخاص بالبحث عن الوق ، 31/10/1968المؤرخ في  68/591أمر رقم  -3

وكذا  ، الجزائر وعن البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وإنتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني

بروتوكول يتعلق بنشاطات األبحاث عن الوقود وإنتاجه في الجزائر من قبل شركة جيتي بتروليوم كومباني، الجريدة الرسمية 

.  01/11/1968السنة الخامسة بتاريخ ،  88للجمهورية الجزائرية العدد   
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والمختصة بصناعة إضافة إلى النزاع الحاصل بين الشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية         

ألساسي امن القانون  18حيث نصت المادة  Rhône –poulenc Saidal SPAألدوية والمسماة ا

كل نزاع يمكن أن يحدث خالل نشاط الشركة أو إبان تصفيتها سواء بين الشركة  ''للشركة على أن 

امة لتسويته بصفة يخضع إلى مجلس اإلدارة أو إلى الجمعية الع اهمين أنفسهم في خصوص نشاطهاوالمس

  . )1(" للشركة محكمة مكان المقر االجتماعيراضي فإنه يعرض على ـبالت حالة عدم التسوية في ، أما ودية

المركز الرئيسي للشركة مدينة الجزائر لهذا  ومن تحليل المادة السابقة نجد أن وفي هذه الحالة     

لكن السؤال و ، ائية بالجزائر الفرع التجاريالبتدافالمحكمة المختصة للنظر في النزاع هي المحكمة 

ضمن ألجنبي هل طرق تسويته محصورة االنزاع الذي يحصل بين الشريك الوطني و: المطروح 

للجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لكال الطرفين وخاصة فيما اأم يمكن  ، القضاء الوطني اختصاص

  . ؟ ألساسي للشركةايتعلق بتطبيق وتفسير القانون 

 نجدها تنص 09-08إلدارية اإلجراءات المدنية وامن قانون  1006إنه بالرجوع لنص المادة        

وال يجوز ......يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها" أنه  على

             ."  صفقات العمومية أو في إطار ال االقتصاديةلألشخاص المعنوية أن تطلب التحكيم ما عدا في عالقاتها 

ألجنبي الحق في اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي إليجاد حل للنزاع الذي طرأ ا رتالي للمستثمالوب

    . )2( في إطار شركة المساهمة الوطنيمع شريكه 

  ـــــــــــــــــــــ
 ،واإلدارية يتضمن قانون اإلجراءات المدنية  2008 فيفري 25المؤرخ في  ،09-08من القانون  3فقرة  40المادة  أنظر -1

. السابق عالمرج  

. مرجع نفسهال ، 09 - 08قانونالمن  1006نص المادة  أنظر -2  

خاص   ـألشلأعطى وخاصة أن المشرع الجزائري  ، نجد أن للمستثمر األجنبي حرية اللجوء للتحكيمومن تحليل هذه المادة  - 

               . ةالضوء األخضر لطلب التحكيم في إطار عالقاتها االقتصادية وفي إطار الصفقات العموميت التجارية الممثلة بالشركا المعنوية
- On peut citer a titre d’exemple l’art 40 du statut d'une société mixte algero étrangère qui stipule « les 

parties doivent rechercher une solution a l’amiable a tous le litiges qui surgiraient entre elles arbitres 
conformément au règlement de conciliation et  d’arbitrage de la chambre de commerce international »,  
Document inédit.             
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الشريك الوطني ألن لكال الطرفين  ضد قضائية ألجنبي أيضا أن يرفع دعوىايمكن للمستثمر  كما      

ي ـالت  24فقرة  715ب نص المادة ـوحس ألسهم في الشركة ،انفس القوة من حيث التسيير وامتالك 

موا ـحق بهم شخصيا أن يقيـذي لـإلى دعوى التعويض عن الضرر ال ةيجوز للمساهمين باإلضاف'' نصت 

ريك ـأي أنه يمكن للش،  '' ةالقائمين باإلدار منفردين أو مجتمعين دعوى على الشركة بالمسؤولية ضد

أ ـالخط" اس ـسيير على أسـفي هذه الحالة رفع دعوى الشركة ضد القائمين بالت "ألجنبياالمستثمر "

.ها ـد ذاتـركة في حـشركاء أو بالشـالذي أدى إلى تغيير المراكز القانونية ألحد ال،  )1( "اإلداري   

فإنه حسب نص سواء فردية أو مشتركة  ةوى المسؤولية ضد القائمين باإلداربالنسبة لتقادم دعأما       

أو من وقت  ، تتقادم بمرور ثالث سنوات إبتداءا من ارتكاب العمل الضار 26مكرر فقرة  715المادة 

تقادم ـوى في هذه الحالة تـغير أن الفعل المرتكب إذا كان جناية فإن الدع،  العلم به إن كان قد أخفي

. )2( ر عشر سنواتبمرو  

:في إطار شركة ذات مسؤولية محدودة  تسوية النزاع -ثالثا   

اإلقليم الجزائري  داخلإن المستثمرين األجانب يمكن أن يؤسسوا شركات ذات مسؤولية محدودة       

ركات ـشـاطات االقتصادية الهامة كـسية المختصة في النشـالفرنووخاصة منها الشركات المصرية 

ث ـحي ، إلخ...... )جازي(أوراسكوم لالتصاالت مثل شركة  ةالالسلكي االتصاالتوشركات  اإلسمنت

.يمكن أن تحدث نزاعات مع الدولة الجزائرية باعتبارها مضيفة لالستثمار   

تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ''  من القانون التجاري الجزائري 564نص المادة تف       

مكن أن ـكما ي ، ''أشخاص ال يتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموا من حصصمن شخص واحد أو عدة 

.تكون هذه الشركة في شكل مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة   

واء ـوفيما يخص تسوية النزاعات الخاصة بهذا النوع من الشركات فإنها تكون بسبب مخالفة س        
 ـــــــــــــــــــــ

. ، المرجع السابقالجزائري  يتضمن القانون التجاري ، 08-93لمرسوم التشريعي من ا 24 مكرر 715راجع نص المادة  -1  

. عمرجال من نفس ،26 مكرر 715راجع نص المادة  -2  



 الفصل األول: تطــور آلیـات التسویــة                                                                                              

 
  

- 39 -

من  التهرب الضريبي ، أو بسبب )1( ألحكام الخاصة بالتقنين المنظم لهاالمستثمر أو الدولة المضيفة ل 

أو مخالفة القواعد واألحكام المتفق عليها في العقد واالتفاقيات المبرمة بين  ستثمر األجنبي ،انب المـج

ع ـحت تتهرب من دفـالمصرية التي أصب تالطرفين ، وهذا ما حدث مع شركة أوراسكوم لالتصاال

. )2(ا ليهـفعة عـبحق الش المطالبةإلى  زائريةـبالدولة الج مما أدىبعض الضرائب المفروضة عليها   

بب بسف اإلسمنت نتاجإل أوراسكوم المصرية ذات المسؤولية المحدودة وكذلك ما حدث مع الشركة      

 ةـركـى الشـإل 2009جوان  01ها يوم ـالتهرب الضريبي من جانب هذه الشركة قامت ببيع أسهم

والدولة  ركة المصريةـدوث نزاع بين الشـوهذا ما يؤدي إلى إمكانية ح،  LAFARCHE فرنسيةال

، أما من وخاصة فيما يتعلق بدفع الضرائب  المصرية والفرنسية الجزائرية أو بين الشركتين األجنبيتين

ة ـأثناء العقـد ، وغالـبا ما تكون الجهة القضائي ما اتفق عليهيكون حسب  فإنه تسوية النزاعحيث 

             .وقع العقار مة باعتبارها المختصة بالفصل في النزاع متمثلة في القضاء العادي للدولة المضيف

النوع من الشركات نجد إمكانية رفع كل من يهمه لخالفات التي يمكن أن تحدث في هذا أبرز اومن      

ن ـل مـممثليها بتسوية الوضعية المتعلقة بتخفيض رأسمالها إلى أق إنذاراألمر طلب فسخ الشركة بعد 

خإل..)4(أمام القضاء في حالة خسارة ثالثة أرباع رأس مالها  ، كما يمكن حل الشركة )3(دج  100.000  

 المطلب الثالث : التسوية باللجوء للتحكيم التجاري الدولي

ألطراف وهو يستعمل في اخاصة لفض النزاعات يلجأ إليه بناءا على اتفاق  آليةيعتبر التحكيم         

يم ـخاص ، وارتبط التحكـن أشخاص القانون الالعالقات ما بين الدول كما يستعمل في العالقات ما بي

. الستثماريةابالمواضيع التجارية ارتباطا وثيقا نظرا ألهميته المتزايدة كأداة لتسوية النزاعات   

 ـــــــــــــــــــــ
  جع السابقالمرالمتضمن القانون التجاري ،،08-93رسوم التشريعي مالمن  591إلى  564مثل مخالفة ما جاء في نص المواد  -1

.  20/05/2010جريدة الحوار الجزائرية ليوم معلومة متحصل عليها من  -2  

 16مؤرخ في  01-10مر رقم من األ 46من خالل نص المادة  على حق الدولة في الشفعة ، المشرع الجزائري وقد أكد – 

  .المرجع السابق ،  2010 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام 

.المرجع السابق  المتضمن القانون التجاري ، ، 08-93المرسوم التشريعي من  2/ 566 راجع نص المادة -3   

.من المرجع نفسه  2/ 589راجع نص المادة  -4  
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ع الستثمار نجدها تضاالتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في إطار ترقية وحماية افإذا تصفحنا معظم       

فاقـالتامثال ـعلى سبيل ال أحد البدائل التي بموجبها يمكن تسوية النزاع ،كالتحكيم التجاري الدولي   

حيث أصبحت هذه اآللية  ،  )1(الستثمارات اإلسبانية بشأن ترقية وحماية االمبرم بين الجزائر والمملكة 

   . ةـا الدولـھـقتصادیة التي عرفتبعد التحوالت اال  رز آليات تسوية نزاعات االستثمار األجنبيـمن أب

.    ولدراسة ھذه اآللیة بكل تفصیل سوف نبرز أھم تعریفاتھا ، ثم إلجراءات تسویة النزاع بموجبھا         

 الفرع األول :  تعريف التحكيم التجاري الدولي

ذ محمد بجاوي ألستااألساتذة ومن بينهم امن طرف العديد من  التحكيم التجاري الدولي عرف لقد      

ألطراف إلى أشخاص عاديين بدال من انظام قضائي عادي يحيل النظر في النزاعات بين  '' : كما يلي

. '' إلرادي لألطراف المتنازعةا الختيارابالختصاص للمحاكم الوطنية للدولة وهذا اإعطاء   

 اسـى أسـعلهو الفصل في النزاع عن طريق أفراد خواص مختارين ''  : موتلسكي وحسب هنري 

. )2( '' اتفاقية   

لك ـرض تـوسيلة للفصل في المنازعات حيث يتفق الخصوم على ع '' : كما عرف كذلك بأنه      

  واإلجراءات المنازعات على أشخاص يختارونهم ويحددون لهم مهمة التحكيم متضمنة القاعدة القانونية

. '' عالتي تتب  

ويتضمن  ، تقبلـهو وسيلة فض نزاع قائم أو مس'' : كما يلي هيم عرفـتاذ كمال إبراهـألسأما ا      

ظر ـت بهم مهمة النـاللتجاء للقضاء المختص بشأنه وطرحه أمام فرد أو أفراد أنيطازوف عن ـالع

. '' والفصل فيه بناءا على اتفاق المتنازعين على ذلك  

 ـــــــــــــــــــــ
يتضمن المصادقة على  ،1995مارس  25الموافق ل 1415شوال عام  24المؤرخ في  88-95المرسوم الرئاسي  أنظر -1

الموقع في مدريد  ، والمتعلق بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات، إلسبانية االتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية والمملكة ا

.1995أفريل  26الموافق ل،  23الجريدة الرسمية العدد  ، 1994ديسمبر  23يوم   
مذكرة ماجستير  ،1993أفريل  25، المؤرخ في 93/09ل المرسوم التشريعي ظالتحكيم التجاري الدولي في  معروف كمال، -2

.7، ص2000-1999،، جامعة الجزائر ألعمالاتخصص قانون  في القانون،  
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 الفرع الثاني :إجراءات تسوية النزاع بالتحكيم التجاري الدولي

راءات ـإلجازائرية المختلفة كقانون ـفي أغلب التشريعات الج امعمول به اتإلجراءا ههذ إن       

تي ـاقيات الثنائية والمتعددة األطراف الالتفاالستثمار وحتى في العديد من ان ، وقواني إلداريةاالمدنية و

ية ، فالجزائر كانت من بين الدول النام الطرف في النزاع األخرى مع غيرها من الدول أبرمتها الدولة

الستقالل حفاظا على اكيم التجاري الدولي وخاصة بعد ـالستثمار بالتحاالرافضة لفكرة تسوية نزاعات 

.ية السيادة الوطن  

ة ـالقتصادية في بدايا عرفتها الجزائر ومنها ظهور األزمةالقتصادية التي اإال أنه بعد التحوالت       

ي ـساتـإلى التحكيم التجاري الدولي بنوعيه المؤس الثمانينات أصبحت من بين الدول التي تحبذ اللجوء

.لالستثمار بها  ألجانباوهذا من أجل جلب المستثمرين  والحر،  

حيث عرف التحكيم انتشارا واسعا في السنوات األخيرة ألن نمو العالقات التجارية واالستثمارية       

مـى الرغـعل، زعات المحتملة بينهما سريعة للمنا والدول النامية يتطلب حلول فعالةبين دول الغرب   

ة ـجـله كان نتي ازال نظرتها إليه مشوبة بالحذر والتردد ألن قبولهـال ت رةـاألخي من أن هذه الدول

 نازعاتـغط الحاجة لرؤوس األموال األجنبية وليس عن قناعتها لمالئمة هذا األسلوب لفض المـض

. )1(  االستثمارية  

بل ـيم الذي يعهد به إلى محكم أو محكمين يختارون من قـالخاص هو التحكفالتحكيم الحر أو       

ي ـكما يبادر الخصوم ف ، المحكمة يرأسويختار المحكمان حكما ثالث ، نزاع معين بمناسبة  الخصوم

ويفصل  الموضوعية التي يتعين تطبيقها على موضوع النزاع ،و ةإلجرائياالوقت نفسه بتحديد القواعد 

. )2( األطراف ما اتفق عليه المحكم وفق  

أما التحكيم المؤسساتي أو المنظم فهو الذي يتواله مراكز أو هيئات دولية أو وطنية متخصصة          

ـــــــــــــــــــــ    
40مرازقة آسيا ، المرجع السابق ، ص  -1   

21ص ،1981القاهرة ، فكر العربي،دار ال دولي ،ألسس العامة في التحكيم التجاري الأبو زيد رضوان ، ا -  .       2 



 الفصل األول: تطــور آلیـات التسویــة                                                                                              

 
  

- 42 -

لهذه الهيئات أو  ئةالتفاقيات الدولية أو القرارات المنشاوفق قواعد وإجراءات موضوعة سلفا من قبل  

الختالف بين النوعين يكمن في أن التحكيم الحر يجري لمرة واحدة وبمناسبة نزاع او ، )1(المراكز

وإنما يتم تعيين المحكم أو  نيا أو دوليا للتحكيم ،معين إذ ال يختار الخصوم هيئة أو مركزا وط

إلجرائية والموضوعية والمكان الذي يجري فيه اكما يحدد الخصوم القواعد  ، المحكمين بإرادتهم الحرة  

مـراءات تسوية النزاع في إطار التحكيم المؤسساتي ثـجإلوسوف نتطرق  ، التحكيم بصورة مباشرة  

.تحكيم الحر إجراءات التسوية في إطار ال  

: إجراءات تسوية النزاع في إطار التحكيم المؤسساتي -أوال  

له التسوية عن طريق مراكز التحكيم الدولية الخاصة بتسوية ظإن التحكيم المؤسساتي تندرج في      

وكذا جهاز تسوية  ، الستثمار بواشنطناومن بينها مركز تسوية منازعات  ، الستثمارامنازعات 

لكيفية تسوية  وسوف نبرز عينة ، غرفة التجارة الدولية بباريس ، ظمة التجارة العالميةـنالمنازعات بم  

.هذه المراكز  من بعضالالنزاعات عن طريق   

  : (CCI )غرفة التجارة الدولية بباريس في إطارتسوية النزاع  -1

La chambre de commerce internationale de paris,La CCI 

رفة كان لها السبق في إنشاء مركز دولي للتحكيم يتمتع بالسمعة العالمية في حل إن هذه الغ        

1923م وهذا منذ نشأة محكمة التحكيم التابعة للغرفة عا ، الستثمارية التجاريةاالنزاعات ذات الطبيعة    

ت قواعد الدولية أن حدد لقضايالالدولية بواسطة محكمة التحكيم  وكان من نتائج ممارسة غرفة التجارة

  ةـيم التجاري الدولي عن طريق الغرفالتحك ألطراف الذين يرغبون في اللجوء إلىاترشد بها  التحكيم

  يـيم فـتحكبال جوء إليهاـي اللـف رفة أنها أوصت األطراف التي ترغبـالغ أهم قواعد لتتمثلهذا و

   .المنازعات التي تنشب بسبب العقود الدولية 

  مهاـيتم حسو ، نشأ عن هذا العقدـت يمكن أن قودهم جميع الخالفات التيأن تتضمن عجب ـوي     
 ـــــــــــــــــــــ

. 180، ص  ، المرجع السابق حسن علي كاظم -1  
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ينهم ــو عدة حكام يتم تعلنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة حكم أ نهائيا وفقا  

. )1( النظام طبقا لذلك   

. ة ـيقوم هذا النظام على ثالث أجهزة رئيسية وهي محكمة التحكيم ، أمانة عامة ، مجلس الغرفو       

: النزاعات المشمولة من طرف الغرفة - أ   

 .د في ذلك ـألسارولي الذي أخد حصة ـالمجال البت تشمل منازعات الغرفة عدة مجاالت منها       

ت التي تم تسويتها عن طريق غرفة التجارة الدولية حيث أن شركة سونطراك شهدت العديد من النزاعا

ه ـة من أجل فضـألجنبي خاضع لهذه الغرفاويكون النزاع الحاصل بين الشريك الوطني و ، بباريس  

  .بطريقة إيجابية 

حيث أنه ومنذ عام  وتبقى هذه الغرفة قبلة لكل الدول بدون استثناء سواء كانت نامية أو متقدمة ،      

ألنظمة ادولة من مختلف  116طلب تحكيم تمثل أطرافا من  561مت هذه الغرفة تسل 2004

وطبقا لقواعد الغرفة فقد عينت محكمة التحكيم التابعة لها محكمين  ، الجتماعية والقانونيةاالقتصادية وا

ئد وهذا يدل على نجاح أسلوب الغرفة من خالل نظام تحكيمها الرا ، )2( جنسية مختلفة 61ينتمون إلى   

.في مجال االستثمار  الصناعيةالذي ساعد على حل الخالفات بين دول العالم الثالث والدول   

كما اقتنعت الدول العربية بنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس كأسلوب لفض منازعات        

السعودية عامي العربية المملكة  رغم مقاطعته من قبل بعض الدول ومن بينها ، )3(التجارة الدولية 

لذلك يمكن اعتبار البلدان  الدول العربية هذه الغرفة على تنصيب محكمين من ت، وعمل 1981- 1979

ضايا التي ـعن طريق العديد من القالجزائر  ومن بينها ، العربية تحتل مكانة هامة ضمن زبائن الغرفة  

ةـيرالجزائة المختلطة ـن الشركيـالحاصل ب التفاقاالدولية بباريس مثل  غرفة التجارة أدرجت على  

 ـــــــــــــــــــــ
.150، ص المرجع السابق ، القاضي منصورخالد  -1  

  . www.iccwbo.orgموقع الشبكي  12/07/2010يوم ث ، امعلومة متحصل عليها عن طريق األنثرن -2

لعام  6،5،4حكيم غرفة التجارة الدولية ، مقال منشور بمجلة المحامون السورية األعداد العالم العربي في ت ، محمد بجاوي -3

.378ص ،1992  

http://www.iccwbo.org/
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إذ أن الطرف الوطني هو شركة ،   )1(شركة مساهمة)  Browen Rook Condor(إلنكليزية او

ضوع ليميتاد ويتمثل مو كإلنكليزية براون رواألجنبي متمثل في الشركة اسونطراك نافتاك والطرف 

رية والتركيب في مجال البترول والغاز إلى جانب العمليات يالشراكة في إنجاز خدمات هندسية وتسي

  .الهندسية 

 هالم يتوصلوا إلى حل والتيحيث أن النزاعات التي قد تثور بين المساهمين في الشركة المختلطة       

تم تسويتها بصفة نهائية طبقا ألساسي للشركة يامن القانون  31حسب نص المادة فإنه بالتراضي 

والسؤال الذي يطرح نفسه ما السبب الذي أدى بالطرف الوطني  ، لالئحة تحكيم الغرفة الدولية للتجارة

  إلى اللجوء إلى هذه الغرفة ؟

يكمن السبب في ذلك أن الجزائر أصبحت غير متمسكة بمبدأ السيادة الذي كانت متمسكة به في     

رفت الجزائر ما يعرف بالسيادة الوطنية على الثروات الطبيعية ومحاولة تسوية فترة السبعينات أين ع

إضافة إلى الخبرة التي تتمتع  النزاعات باللجوء إلى القضاء الوطني باسم السيادة القضائية والتشريعية ،

قد  من العقد 2فقرة  31إلى أن نص المادة  باإلضافة ، بها هذه الغرفة ضمن هذا المجال من العقود

  أي الدولة ،  )2(النزاع يكون قانون الدولة المضيفة لالستثمار أقرت بأن القانون الواجب التطبيق محل

   . للغرفةللتحكيم التجاري الدولي  بل خضوعهاالمضيفة هذا الحق جاء بمقا إعطاء الدولةف الجزائرية

جب التطبيق يخضع لحرية من الئحة غرفة التجارة الدولية فإن القانون الوا 17وحسب نص المادة  

ع ـوق فقد من الشركة المختلطة 3فقرة  31أما بالنسبة لمكان التحكيم فحسب نص المادة  ، )3(ألطراف ا  

تطبيق  يعني أي يتميز بالحياد السياسي للدولة وهو ال مدينة باريس باعتباره مكان محايدالختيار على ا

  . )4(قانون تلك الدولة على إجراءات التحكيم 
   ـــــــــــــــــــــ

  . 177ص ، المرجع السابق طالبي حسن ، -1

  . 22ص  ،1998عن منشورات الغرفة، أوت  من الئحة الغرفة الدولية للتجارة ، ،17راجع نص المادة  -2

   . كليميتاد وشركة سونطرا كمن القانون األساسي للشركة الجزائرية اإلنكليزية براون رو 2فقرة  31أنظر نص المادة  -3
4-FOUCHARD .(Ph) ,GAILLard (E )  et GOLDMAN ,  la loi –Type de la CNUDCI sure l'arbitrage 
commercial international ,1991 ,p 649 et s. 
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ومن بين القضايا التي عرضت على غرفة التجارة وكان أحد أطرافها عربيا نجد قضية هضبة       

 SPP(Southean placific   ةطرف شركعليها من  ألهرام التي كانت فيها مصر مدعىا

propretie)  1(وهي شركة تتبع في جنسيتها هونغ كونغ(  .  

وهيئة السياحة  SPPإذ أبرم اتفاق استثمار بين شركة  23/09/1974تعود وقائع هذه القضية إلى      

ق على تسوية التفاا، ونص  المصرية بهدف إنشاء مجمعات سياحية في منطقة أهرامات الجيزة

وإذا رجعنا إلى تحكيم غرفة التجارة  ، غرفة التجارة الدولية بباريس إطار المنازعات بين الطرفين في

المقدمة لهذه الغرفة لحلها عن  من حيث عدد القضايا ةإلفريقياالدولية نجد أن الجزائر على رأس الدول 

  .طريق التحكيم 

  :  خصائص نظام التحكيم التابع للغرفة -ب

 يكيم التجارـإلى اتساع نطاق التح 1975ريانه سنة ـأدى نجاح التحكيم الخاص بالغرفة منذ س       

ظام ـتطاع أن يبدد الخوف والحذر اتجاه التحكيم نظرا لما يتمتع به هذا النـالدولي بصفة عامة ألنه أس

: يلي فهو يتميز على وجه الخصوص بما  

ظام التحكيم لدى الغرفة ينص على مراقبة مستوى مراقبة مشروع الحكم التحكيمي حيث أن ن -

وينص النظام في هذا الصدد أن المحكم قبل  ، الحكم التحكيمي إلعطائه أفضل الشروط للتنفيذ

وللهيئة أن تقضي بإدخال ، توقيع حكم جزئي أو نهائي أن يعرض مشروعه على هيئة التحكيم 

 يـتدعـرامها لحرية تقرير المحكم أن تسالشكل على الحكم ولها أيضا مع احت تعديالت من حيث

  من وال يجوز إصدار أي حكم دون أن تقرره الهيئة  نزاع ،ـبموضوع ال إلى نقاط تتعلق باههـانت

 .  )2(الشكل حيث   

  
 ـــــــــــــــــــــ

دار الجامعة الجديدة للنشر،  ، التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة تحت مضلة المركز الدولي، جالل محمدين وفاء -1

  . 51، ص2001اإلسكندرية ،

  .من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس  27راجع المادة  -2
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منه أن اختيار المحكم أو رئيس محكمة التحكيم يتم  09حياده وعدم تحيزه ألنه حسب نص المادة  -

.ألطراف امن بلد غير الذي ينتمي له   

ول ـوكذا القانون وأص، ولغته ، مكان التحكيم ، الحرية الواسعة لألطراف في اختيار المحكمين  -

إضافة إلى  فنظام التحكيم لدى هذه الغرفة يشبه مرونة التحكيم الخاص ، المحاكمة التي ينبغي تطبيقها

.نها ـكميهم مـاء محأن هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية لم تضع الئحة بالمحكمين لكي يختار الفرق  

. كيمية الصادرة وفقا لنظام الغرفةألحكام التحاسرية التحكيم و -  

 : CIRDI تسوية النزاع في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار -2

، غرضها يتمثل في  1965مارس  18لقد أنشأت هذه الهيئة ضمن اتفاقية واشنطن الموقعة في       

ستثمارية التي تثور بين دولة ومواطني دولة أخرى من الدول األطراف في االتفاقية فض المنازعات اال

ويضمن التحكيم تحت رعاية هذا المركز العديد من المزايا  ، عن طريق إجراءات التوفيق والتحكيم

  .   سواء للدولة المضيفة أو للمستثمرين األجانب  

طار هذه الهيئة عن طريق إبراز النظام الداخلي في إوسوف نتطرق إلجراءات تسوية النزاع        

للمركز ، ثم لشروط اختصاصه للفصل في النزاع ، ثم نتطرق لكيفية تسوية النزاع من طرف لجنة 

  .التوفيق ومحكمة التحكيم 

   : النظام الداخلي للمركز - أ

خالل هيكل إداري إن النظام الداخلي للمركز يعمل على تسهيل إجراءات التوفيق والتحكيم من       

   رية ، وقائمة الموفقين والمحكمينيتكون من ثالث أجهزة رئيسية متمثلة في المجلس اإلداري ، السكرتا

إن الوظيفة الرئيسية لهذا المجلس متمثلة في انتخاب السكرتير العام للمركز  :المجلس اإلداري  -

  ة واإلدارية ، وكذا القواعد المنظمة لعملية اللجوءالميزانية السنوية ، والموافقة على اللوائح المالي وتقديم

  .إلى التوفيق والتحكيم التي يصدر فيها قراراته بأغلبية ثلثي األعضاء 

  واحدا كما يتكون هذا المركز من ممثلين معينين من قبل كل دولة متعاقدة بحيث تعين كل دولة ممثال 
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، إال إذا تطلبت   )1(المطلقة  ةاراته باألغلبييكون لكل ممثل صوت واحد ، كما يصدر المجلس قرولها 

 المركزمن االتفاقية ، ويرأس هذا المجلس رئيس  07االتفاقية أغلبية معينة حسب ما نصت عليه المادة 

  .الدولي دون أن تكون له سلطة التصويت 

لمدة ستة  انتخاب السكرتير العام ونوابه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس اإلدارييتم : السكرتارية  -

  سنوات قابلة للتجديد ، ويقوم السكريتير العام بوظائف عديدة ومهمة ، فهو الذي يقرر المرحلة التمهيدية

الختصاص المركز إذا تبين له بوضوح أن النزاع خارج عن نطاق اختصاصه ، كما يقوم بتعيين 

  كامـديق على األحـم بالتصالمحكمين في حالة غياب االتفاق بين األطراف ، كما يقوم السكريتير العا

  .  )2(التحكيمية التي تصدرها محكمة التحكيم للمركز 

لقد أجازت االتفاقية لألطراف تعيين موفقين أو محكمين من خارج : قائمة المحكمين والموفقين  -

القوائم بشرط أن يكونوا حائزين لنفس الصفات الواجب توافرها فيما هم معينون بالقوائم ، وعلى 

مين والموفقين لمدة ـمن ذلك فال يجوز تعيين أي رئيس من خارج القوائم ، ويعين هؤالء المحك العكس  

.سنوات يجوز تجديدها بعد انتهائها ، ويمكن للشخص الواحد أن يعين في القائمتين معا  6  

: شروط االختصاص للفصل في النزاع  -ب  

ي فإن شروط اختصاص المركز للفصل في من اتفاقية إنشاء المركز الدول 25حسب نص المادة      

:النزاع تتمثل فيما يلي   

  رافـمختصا للفصل في النزاع البد أن يكون أحد األطلكي يكون المركز الدولي  : طراف النزاعأ -

  ذاـون هـدولة متعاقدة ، أو مستثمرا أجنبيا من دولة أجنبية أخرى طرف في االتفاقية ، ويمكن أن يك

  واهـوي ومهما كان فإن االتفاقية خولت له حق اللجوء المباشر في تحريك دعالشخص طبيعي أو معن

.  دون حاجة لتبني دولته هذا النزاع   
 ـــــــــــــــــــــ

  .من اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز  04أنظر نص المادة  -1

    .من االتفاقية المنشاة للمركز  2/فقرة  10أنظر نص المادة  -2
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  . حيث يجب أن تكون المنازعة قانونية وناشئة مباشرة عن استثمار :طبيعة النزاع  -

رض ـراف على عـرورة رضا األطـويتمثل في ض :المركزة األطراف على اللجوء إلى ـموافق -

 دولةـفالمنازعاتهم أمام المركز الدولي ، حيث يعتبر هذا الشرط من أهم شروط اختصاص المركز ، 

ضاع ـتهما على إخـرير موافقتهما أو عدم موافقـرية الكاملة في تقـالح المضيفة والمستثمر األجنبي  

.منازعاتهم إلى اختصاص المركز وهذا ما يعرف بقاعدة االختصاص الرضائي   

      :مركز لل لجنة التوفيق والتحكيم في إطارتسوية النزاع  -ج 

من عضو واحد أو عدد فردي من إجراء تقوم به لجنة تدعى لجنة التوفيق تتكون  :التوفيق -        

يتم تعيينهم بناءا على اتفاق األطراف ، وفي حالة عدم اتفاقهم يعطي لكل طرف الحق فياألعضاء   

وما ـي 90تشكل هذه اللجنة خالل تبينهما ، وإذا لم  قد والعضو الثالث يعين باالتفاـتعيين عضو واح

إلى األطراف يجب على رئيس المجلس اإلداري ابتداءا من إرسال السكرتير العام اإلعالن بالتسجيل 

. أن يعين العضو أو األعضاء اللذين لم يتم تعيينهم   

تعمل  بين األطراف وتحقيقا لهذا الهدف واستنادا إلى الهدف من التوفيق وهو الوصول إلى اتفاق      

ت اللجنة إلى عقد اللجنة على تصفية الموضوعات المختلف عليها بين األطراف وفي حالة ما إذا توصل

. اتفاق بين األطراف تقوم بوضع تقرير يحتوي على النقاط المتنازع عليها وتسجل به   

إلى إصدار قرارات تبث في الموضوع المتنازع فيه ، لذلك ال يمكن أن  التوفيق ال يهدف كما       

.ي مركز واحد أمام اللجنة طرفان أحدهما رابح واآلخر خاسر فهما يقفان أمام الموفق فيكون   

، حيث تتشكل بنفس طريقة  الدور الكبير في إنهاء النزاعات المركز لمحكمة تحكيم:  تحكيم محكمة-  

اص ـاألطراف والمتعلقة باختص قبلوفيق ، فهي تقوم بالنظر في الطعون المقدمة من ـتشكل لجنة الت

إلى الموضوع وتفصل فيهما معا المركز أو باختصاصها وتفصل فيها باعتبارها مسألة أولية أو تضمها   

ىـللمحكمة أيضا بعد موافقة األطراف أن توصي بما تراه مناسبا من إجراءات وقتية للمحافظة علكما   
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.  )1(الحقوق الخاصة لكل طرف متى تطلب األمر ذلك     

ع المعروض كما لمبدأ حرية اإلرادة الدور الكبير في تعيين القانون الواجب التطبيق على النزا        

د ـواعـعلى المحكمة ، وفي حالة عدم اتفاق األطراف على قانون معين فإن االتفاقية تتدخل لتضع ق

دولة ــتساعد على تحديد القانون الواجب التطبيق ، فتنص على أن المحكمة تطبق القانون الداخلي لل

يع ـزاع بأغلبية أصوات جمالمتعاقدة في هذه الحالة ، كما يجب على محكمة التحكيم أن تفصل في الن  

نـلب مـ، ويمكن ألي من األطراف أن يط  )2(ابة ويكون مسببا ـضاء ، وأن تصدر حكمها كتـاألع  

.المحكمة تفسير معنى أو مضمون الحكم أو نطاقه ويجب أن يكون هذا الطلب كتابيا أيضا   

: في إطار التحكيم الحر ات التسويةإجراء - ثانيا  

بعيدا عن أي مؤسسة  المتنازعين تحكيم باعتباره يمنح أكبر قدر من الحرية للطرفينيتميز هذا ال      

ذا ــوه،   ويأخذ التحكيم الحر شكل هيئة التحكيم جماعية وليس محكما وحيدا تحكيم موجودة مسبقا ،

لغازـة سونـمثل شرك ، من عقد الشراكة التي تأخذ بهذا النوع من التحكيم 2 /31حسب نص المادة   

اثنان من المحكمين ف وإصالحها وصيانتها ، ةإللكترونياألجهزة الصناعة ABB الشركة السويسرية و

مكان  نكما يعينا أنفسهم المحكمين ن أما الطرف الثالث فيعين من طرفيختارهم الطرفين المتعاقدي

من هذه  31من المادة  3ويكون القانون الواجب التطبيق حسب نص الفقرة  ،انعقاد محكمة التحكيم 

  . إلرادة الذي يحكم التحكيم منذ بدايتهاهو القانون الجزائري وهذا طبقا لمبدأ سلطان  الشركة

قد يتولى الخصوم بصورة مباشرة وضع أو تنظيم إجراءات التحكيم دون الرجوع إلى أي قانون ف      

تفقون ـقد يكما  ، إلجراءات المنصوص عليها في قانون وطني معيناقد يتفقون على إتباع و  وطني ،

حةــراءات المقررة في الئـإلجاعلى ترك هذه المهمة للمحكم أو هيئة التحكيم بالنيابة عنهم أو إتباع   

 يرـتالي تصبح تلك القواعد هي الواجبة التطبيق على إجراءات سالوب ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم
 ـــــــــــــــــــــ

.بباريس  م غرفة التجارة الدوليةمن نظام تحكي 27المادة راجع  -1  

  . CIRDI    مركزمن االتفاقية الخاصة ب 2فقرة  48راجع المادة  -2
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  .  النزاع أمام المحكم أو هيئة التحكيم

التطبيق على إجراءات التحكيم أصبح  ألطراف في اختيار القانون والقواعد الواجبةاومبدأ حرية        

ما نصت  مثل ،تباع الطرفين إجراءات التحكيم الحرا، بولية والوطنية ثابتا ومستقرا في التشريعات الد

إجراءات التحكيم بما في ذلك " عندما قضت بأن 1923المادة الثانية من بروتوكول جونيف لسنة  عليه

  "  .تشكيل هيئة التحكيم تحدد بإرادة األطراف 

للقاضي أن يرفض االعتراف وتنفيذ " قضت بأن  1958من اتفاقية نيويورك لسنة  5المادة أيضا        

التحكيم إذا كان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته ال تتطابق مع اتفاق األطراف ، أو مع البلد الذي  حكم

يجري فيه التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق بين األطراف على تشكيل هيئة التحكيم أو اإلجراءات 

 1961لسنة  ةألوروبياالتفاقية اب من /4/1ذا نص المادة وك ،" الواجب إتباعها في عملية التحكيم 

 عالتشريكما تطرق ، ...."بحرية الخصوم في تحكيم الحاالت الخاصة عند تنظيم اإلجراءات "  عندما قضت

من  1041نص المادة  من خاللألطراف في تعيين المحكم أو المحكمين اإلى مبدأ حرية  الجزائري

يمكن لألطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم "  التي نصت إ م إب ق  المتعلق 08/09انون قال

 . "تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم 

  Henkelأللمانية اومن بين العقود التي تأخذ بالتحكيم الحر نجد العقد المبرم بين الشركة       

إنشاء شركة مختلطة جزائرية ألمانية موضوعها بوهذا  ، واد التنظيفلم ENADوالشركة الجزائرية

  . 2001ماي 21لتنظيف والذي أبرم بتاريخ إنجاز مواد ا

التفاق امن بروتوكول  17/1النزاع واضح في هذا العقد بنص المادة  حيث أن تراضي طرفي     

و تنفيذ البروتوكول الحالي ، يحل كل خالف أو نزاع ينشأ بخصوص تفسير أ" للشركة والتي نصت  المنشئ

عن طريق التراضي وفي حالة عدم التسوية يتم عرض النزاع أو الخالف على محكمة تحكيمية وفقا 

  .  ....."لإلجراءات المحددة 
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 المبحث الثاني: موقف المشرع الجزائري

حث ـفي هذا المب سوف نبرز ، في المبحث األول تسوية النزاع وإجراءاتها آللياتبعد تطرقنا       

 وكـذاي ـاري الدولـحكيم التجلتالنسبة لبوالتسوية الودية  آلياتالجزائري من وجهة نظر المشرع ل

:ويكون ذلك حسب المطالب التالية  للقضاء الوطني بالنسبة  

 المطلب األول : موقف المشرع من التسوية الودية

ى النصـوص القانونيـة ـالبد من التطرق إللتبيان وجهة نظر المشرع من آليات التسوية الودية     

ة ـسواء كانت مفاوضات أو توفيق أو وساطـة أو مصالح ألخيرةالتـي تعالج مسألة اللجوء إلى هذه ا

تقـر الوطنية  توذلك عبر المراحل الزمنية المتغيرة التي مرت بها البالد ، حيث نجد أغلب التشريعا

األخرى ، وقد تأكد ذلك حتى من خالل االتفاقيات الدولية  ةالتسوي بالتسوية الودية قبل اللجوء إلى آليات

 المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية ، ولهذا سوف نسلط الضوء من خـالل هـذا المطلـب 

كما نتطرق لموقف وقف المشرع الجزائري من آليات التسوية الودية في إطار التشريعات الوطنية ـمل

         .يا وهذا من خالل االتفاقيات المصادق عليها من طرف الدولة التشريعات الوطنية دول

 الفرع األول : موقف التشريعات الوطنية داخليا 

سنعطي ومن خالل نصوصها القانونية  جل التشريعات الوطنية آلليات التسوية الودية كرستلقد       

ون ـباإلضافة إلى دور قان ،  )1(  1986ون المحروقات لسنة ـقان حسب ما جاء في كـمثال على ذل

. )  2(اإلجراءات المدنية الذي أقر باللجوء إلى هـذه اآلليات في التسوية   

 

 ـــــــــــــــــــــ
المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات  19/08/1986في  المؤرخ 86/14من القانون رقم  63المادة  تنص حيث -1

ع ـغير أنه يمكن أن ترف"  27/08/1986، السنة الثالثة والعشرون بتاريخ  35األنابيب ، ج ر عدد واستغاللها ونقلها بواسطة 

  . "  طبقا للتشريع المعمول به  لجنة التوفيقاالعتراضات والمنازعات المتعلقة باالشتراك في مجال المحروقات مقدما إلى 

صفر  18مؤرخ في  154-66مر رقم األ ،  يعدل ويتمم1413ة ذي القعد 03، المؤرخ في  93/09المرسوم التشريعي  أنظر -2

،  1993-04-27، المؤرخة في  27قانون اإلجراءات المدنية ، ج ر عدد يتضمن  1966يونيو سنة  8الموافق  ،1386عام 

""  . 09-08الملغى بموجب ق إ م و إ   
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ل ـية الودية لمنازعات العمأما فيما يخص تشريعات العمل نجد المشرع الجزائري قد أقر بالتسو     

ة ـي إطار الخالفات الجماعيف  90/04وهذا من خالل القانون ، ن المستخدم والهيئة المستخدمة ـبي

ات ـاإلدارية التي تصدرها الهيئ تمل من خالل التظلم الوالئي والرئاسي من التصرفات والقراراللع

ن ـة عـالمصالح ةـطريقباللجوء إلى الغير  كما يمكنأو اللجوء إلى التوفيق اإلداري ،  المستخدمة

.، باإلضافة إلى اللجوء إلى الوساطة بعد فشل هذه األخيرة  مكاتب المصالحةو، طريق مفتش العمل   

ة ـق بترقيـالمتعل 93/12من خالل المرسوم التشريعي  التسوية الوديةكما نص المشرع على      

األمر من   17األخيرة عدلت من خالل نص المادة  هذه منه ، 41االستثمار وهذا حسب نص المادة 

يخضع كل خالف بين المستثمر األجنبي والدولة "ث جاء نصها ـالمتعلق بتطوير االستثمار حي 01-03

راف ـددة األطـة أو متعـللجهات القضائية المختصة ، إال في حالة وجود إتفاقيات ثنائي........الجزائرية 

كما تطرق المشرع من خالل قانون المالية لسنة  ، بالمصالحة والتحكيمتتعلق   أبرمتها الدولة الجزائريـة

ادة ـباإلضافة إلى نص الم،   )1(وهذا بالطعن لدى مدير الضرائـب بالوالية ، للتسوية الودية  2002

التي تأكد على إلزامية للجوء المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  250- 02من المرسوم الرئاسي  102

.  )2(الحل الودي  إلى  

راءات المدنيـة ـقانـون اإلج اللـباإلضافة إلى تكريس المشرع آلليات التسوية الودية من خ     

رق ـتط إذ الخامس المخصص للطرق البديلة لحل النزعاتوبالضبط في الكتاب  09-08 واإلداريـة

ذكر منها الصلح والوساطة  حيث،  1061إلى  990 ن خالل الموادوهذا مى آليات التسوية الودية ـإل

   .وكذا التحكيم 

 ـــــــــــــــــــــ
، المرجع السابق  2001، يتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر  22في  المؤرخ 21-01من قانون رقم  110مادة ال تنص -1

اص ـمصلحة الضرائب ، في اختصتدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل " 

ق ـ، وإما االستفادة من حعندما يكون الغرض منها استدراك األخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها  الطعن النزاعي

" .   ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي  

أنه يجب على المصلحة المتعاقدة غير .......تتسوى النزاعا" ، المعدلة  250-02من المرسوم الرئاسي  102تنص المادة  -2

  ." دون المساس بتطبيق هذه األحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عن تنفيذ صفقاتها 
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 الفرع الثاني : موقف التشريعات الوطنية دوليا

الل ـن خـفم، لقد تطرقت أغلب االتفاقيات ذات الطرف الجزائري إلى آليات التسوية الودية       

 ةـذ بدايـك منـوكان ذل ،إلنهاء النزاع لها نجد أن هذه األخيرة تعتبر من بين الحلول المناسبة تحلي

في المجال البترولي تكرسها من خالل  ة الفرنسيةتفاقية إيفيان الجزائريإحيث نجد الل ـاالستق وادرـب

ن ـعات الناجمة عان النزفرنسا والجزائر تحال: "ص المادة الرابعة منها التي جاءت على النحو التالي ـن

في حالة وة أو إلى التحكيم ـحيث تلجآن سواء إلى المصالح أدوات التسوية الوديةق ـن طريـعالقاتهما ع

.)1( "من الدولتين يمكن أن تخطر محكمة العدل الدولية  واحدة ذه اإلجراءات كلـدم االتفاق على هـع  

ة ، ـئري في اللجوء إلى آليات التسوية الودية واضحنجد نية المشرع الجزامن تحليل هذه المادة      

.  محكمة العدل الدولية اللجوء إلىقبل  وهذا بعرض النزاع عليها  

بين الجزائر وفرنسا والخاص باستغـالل الوقـود والثـروات  1965جويلية  29كما نجد إتفاق     

 1965التحكيم ، حيث إعتبر إتفاق الهيدروكربونية قد أدرج نظام التوفيق في حل النزاعات إلى جانب 

لى ـفيقوم كل طرف بتعيين موفق على أن يتفق الموفقان عأن اللجوء إلى التوفيق إلزاميا بين الدولتين 

رف م الطـسا للجنة التوفيق ، وفي حالة عدم تعيين الموفق الثالث أو لم يقيتعيين موفق ثالث يكون رئ

 يسا، وهذا يعد تكر )2(رئيس المحكمة العليا الجزائرية أو لنائبه فإن التعيين يكون ل المدعى بتعيين موفقه

.   على المستوى الدولي من طرف المشرع الجزائري  الودية ويةعمليا آلليات التس  

ة ـن شركـر بيـمن االتفاق الخاص بالبحث والوقود واستغالله في الجزائ 57المادة  تنص كما    

في حالة عدم صدور قرار من "  :أنه على  "األمريكية " ومبانيجيتي بتروليوم وك"وشركة " سونطراك  

 ـــــــــــــــــــــ
، ص  1989النظام القانوني لعقود المفتاح في اليد في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ،معاشو عمار  -1

121-122 .  
2 – BOUZANA  Belkacem , le contentieux des hydraucarbures entre l’Algerie et les societés etrangers 
, opu , Alger, édition publisud , paris , 1985 , p 245 et s .    
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 16ادة ـروط والكيفيات المحددة في الممجلس إدارة الشركة تستعمل إجراءات المصالحة حسب الش

  . ادة ـذه المـلودية من خالل نص همبدأ اللجوء للتسوية ا، أي أن هذا االتفاق كرس  ..... ""أعاله

فقد أشارت أحكامه إلى تسوية  1982جوان  21أما فيما يخص باالتفاق الجزائري الفرنسي بتاريخ     

وى ـأن تس:" التي نصت  4/6النزاعات من خالل إتباع آليات التسوية الودية وهذا حسب نص المادة 

 لهـذا ، ". ...وجودة بين الطرفين بطرق ودية قود المالخالفات التي قد تحدث عند إبرام أو تنفيذ الع

باإلضافة إلى تكريـس  ،مدى تكريس المشرع للتسوية الودية  يمكن أن نالحظ من خالل هذه الفقرة

المشرع الجزائري آلليات التسوية الودية من خالل المصادقة على االتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة 

الطرق الودية كأحد البدائل لحل النزاع مثل االتفاقية البلجيكية اللكسمبورغية والتي جعلت من  األطراف

هذه االتفاقيات المتعلقة بالتشجيـع والحمايـة المتبادلـة ، وإسبانيا والمالـي  اوكذا مع فرنسا وإيطالي

  .لالستثمارات 

نجد أن هذا األخير قد  من خالل إبرازنا لموقف المشرع الجزائري من آليات التسوية الوديةف لدى   

.كرس التسوية الودية سواء في إطار التشريعات الداخلية أو في إطار التشريعات الدولية   
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 المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري من التحكيم التجاري الدولي

القوانين لى عالعمل ب لك استمرتلذ ، الستقالل فراغا تشريعيا كبيراالقد عرفت الجزائر غداة       

فالجزائر في هذه الفترة اعتبرت  ، )1(الفرنسية لسد الفراغ ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية 

ضمن تشريعاته الخاصة  كرسهالتحكيم التجاري الدولي مخالفا للسيادة رغم أن القانون الفرنسي 

الزمة في ـلادم إعطائه المكانة ضده موقفا معاديا وهذا بع الدولة الجزائرية ولهذا إتخدت ، رباالستثما  

  يين علىـألولوية للقانون والقضاء الوطنااره وإعطاء ـنكإل أدى بها األمر بل ، ريعيةـالمنظومة التش

   .حساب قضاء التحكيم 

ة ـمخالفا للنظام الرأسمالي ذي النزع اتعطشها آنذاك لالستقالل والسيادة جعلها تتبنى نظامف      

ة ـة مرحلـالستقالل إلى غايا ذد امتدت مرحلة إنكار نظام التحكيم التجاري منوق ، الستعماريةا

ي ـاستمرت مرحلة التحفظ من التحكيم التجاري الدول أي رغم أنها تعتبر كمرحلة مِؤقتة،  التأميمات

جاه ـاتظهر في بعض القوانين الوطنية الداخلية عدم اتخاذ موقف واضح و حتى فترة بداية الثمانينات ،  

  والذي 1982في سنة  وفرنسا إلطار بين الجزائراإلى تكريسه إتفاقيا بموجب اتفاق  ةباإلضاف ، التحكيم

مما سبق يظهر أن هناك مرحلتين أساسيتين .  1983 أدى إلى إبرام لألول مرة نظام للتحكيم في سنة 

. عرفهما التشريع الجزائري  

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ
المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية السارية المفعول إلى غاية  31/12/1962المؤرخ في  157/ 62قانون رقم  راجع -1

بتاريخ ،  20رقم  ، السنة الثانية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ، ما عدا ما يخالف السيادة الوطنية ،31/12/1962

. 18، ص 11/01/1963  



 الفصل األول: تطــور آلیـات التسویــة                                                                                              

 
  

- 56 -

ض التحكيم على الجزائر وتأثيره سلبا على سيادتها رغم العداء المزعوم إذ يظهر في البداية فر       

ي ـالتفاق الجزائري الفرنساأما الحقا فقد بدأ التشريع الجزائري يكرس التحكيم التجاري الدولي نتيجة 

.دولي ـاري الـوهذه السنة تشكل منعرجا حاسما في موقف الجزائر من التحكيم التج ، )1(1983لسنة   

 الفرع األول : مرحلة إنكار التحكيم التجاري الدولي

القتصادي بها تدل اإن التصرفات القانونية التي قامت بها الجزائر وكذا النصوص المنظمة للعمل       

 1962يفيان لسنة منذ اتفاقيات إحيث ،  على موقف التشريع الجزائري المنكر للتحكيم التجاري الدولي

قا ـية الحـالجزائرية الفرنس ت األخرى التي حددت مجال العالقاتتفاقياالابين الجزائر وفرنسا وكذا 

يلة لفض ـنجد أن هذه النصوص كرست التحكيم التجاري الدولي كوس 1965و  1963خاصة اتفاق     

. وهذا على حساب السيادة الوطنية، الستثمار االنزاعات الناجمة عن   

الذي قل تأثيره في السيادة  1968ألمريكية سنة اجيتي  التفاق المبرم مع شركةاإلى  ةباإلضاف      

بسبب شعورها بتأثير  1971ولهذا لجأت الجزائر إلى عملية تأميم ثرواتها الطبيعية سنة  ، الوطنية

ألقل في اعلى  رفضها للتحكيم التجاري الدوليبصريحة وواضحة ، فكانت النية التحكيم في سيادتها 

نجد أن المشرع الجزائري متناقض من حيث موقفه  ا، ولهذ ة البتروليةالنزاعات الناجمة عن الضريب

ي ـالمتميزة بالميول للتحكيم التجاري الدولي متمثلة فاألولى  ة، فالمرحل اتجاه التحكيم التجاري الدولي  

:وتتمثل هذه االتفاقيات فيما يلي الجزائرية االتفاقيات المبرمة من طرف الدولة   

  : ان المؤثرة على السيادة الوطنيةاتفاقية إيفي -أوال

ونـو القانـه،  1962ة ـالستعمارية قبل سناأهم إطار قانوني كان يميز العالقات الجزائرية إن       

والذي تنص ، )2( البترولي الصحراوي الذي كان ينظم العالقة الجزائرية الفرنسية في مجال البترول  
 ـــــــــــــــــــــ

1- MOUHOUBI Salah , la politique de la coopération algero –française –bilan et perspectives- 
publisud ,coédition OPU publisud , paris ,1986, p-153 et s .  

.121، ص1989الجزائر ، معاشو عمار ، النظام القانوني لعقود المفتاح في اليد في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  -2  
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النزاعات بين صاحب االمتياز ومانح االمتياز والمتعلقة بتطبيق االتفاقية يرجع "  :منه على أنه  41لمادة ا 

. تخضع لمجلس الدولة الفرنسي كانت تالي فإن هذه النزاعاتالوب ،..." إبتداءا وانتهاءا لمجلس الدولة     

دان ـثم اعتبرت المحروقات المي ، داريةإلاابع الداخلي ولها الصفة ـهذه العقود لها الطكما أن        

ين ـتعمر الفرنسي القوانـتقالل ، حيث غير المسـالحساس في العالقات الجزائرية الفرنسية بعد االس

، ولهذا أصبحت المنازعات  المتعلقة بهذا المجال وكرس مبدأ الحقوق المكتسبة عن طريق اتفاقية إيفيان

.  المحروقات تخضع للتحكيم الدولي الناشئة عن العقود المبرمة في مجال   

فرنسا والجزائر تحالن النزاعات  " :التفاقية على أناوفي إطار آخر نصت المادة الرابعة من      

المصالحة أو إلى التحكيم  الناجمة عن عالقاتهما عن طريق أدوات التسوية الودية ، حيث تلجآن سواء إلى 

ات كل واحدة من الدولتين يمكن أن تخطر محكمة العدل وفي حالة عدم االتفاق على هذه اإلجراء

ى عكس ما جاء في القانون عل ، وهذا ما يعني استبعاد اختصاص مجلس الدولة الفرنسي،  )1( " الدولية  

. )2( الصحراوي باعتبار أن هذه العقود لم تعد إدارية بل لها الصفة الدوليةالبترولي         

       : فرنسيالتعاون الجزائري ال - ثانيا

حيث جاء التحكيم التجاري بصفة ملزمة في  1965-  1963يمتد هذا التعاون في الفترة ما بين       

عاون ـوالمكرس للت ،إلعالن البترولي اوالذي تم نتيجة تتويج اتفاقية إيفيان و 1963جوان  26إتفاق 

. لحل النزاعات التحكيم التجاري الدولي قالجزائري الفرنسي الذي بدوره أقر بتطبي  

  فاقـالتامن  03ونصت المادة  ،التفاق جعل سكرتارية المحكمة في الجزائرااء في ـوأهم ما ج      

والحكم التحكيمي يكون ،  " من اختصاص محكمة التحكيم الدولية يكون على أن النظر في النزاعات"  

  .والفرنسي على السواء إلقليم الجزائري انافذا دون حاجة لإلجراءات التنفيذية وهذا في 

 ـــــــــــــــــــــ
.الصحراوي  يوالمتضمن القانون البترول 22/11/1958، المؤرخ في 58/11قانون رقم  راجع -1  

التحكيم في إطار قانون االستثمار الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون األعمال ، جامعة مولود  كوال محمد، -2

. 13، ص  2001-2000وزو، تيزي –معمري   
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وتشكيل المحكمة التحكمية يكون بتعيين كل طرف محكما على أن يقوم المحكمان بتعيين طرف       

مع اعتماد القانون ،  ثالث وفي حالة الخالف يخطر بذلك رئيس محكمة العدل الدولية بهذا التعيين

تم في النزاع الحاصل بين الجزائر  وهذا ما، الدولي في حالة الفراغ أو عدم اعتماد المحكمة التحكيمية 

  ثـاز الثالـبسبب إنجاز أنبوب الغ 1964أفريل  09الفرنسية بتاريخ  )TRAPAL (وشركة  

  ) OLEODUC (في هذه  فالجزائر رفضت اللجوء إلى التحكيم ، الرابط بين حاسي مسعود وأرزيو

الذي بموجبه تم  )1(1963زاع التفاق وبسبب عدم الوصول إلى إتفاق ودي تم إخضاع الن المرحلة ،

     .    )OLEODUC )2 تطبيق المبادئ العامة للقانون

قانون ـالجزائري وتطبيق ال يعتبر التحكيم في هذه المرحلة إلزاميا وتم استبعاد تطبيق القانون لدى     

يات ـين كامل الصالحوهذا ما يعني مساسا بالسيادة الوطنية للدولة الجزائرية وإعطاء المحكم،  الدولي

فمن  ، )3(إلصدار أحكام تحكيمية في صالح الشركات البترولية على حساب المصالح الوطنية للجزائر 

التفاق الجزائري الفرنسي نجد أن التحكيم التجاري الدولي كان مفروضا على االنصوص المطبقة على 

.  )4( الجزائر ومن ثم اعتداءا على السيادة الوطنية  

: والخاص باستغالل الوقود والثروات الهيدروكربونية 1965جويلية  29تفاق ا - ثالثا   

وذلك بإدراج  ، 1963من أجل تخفيف المساس بالسيادة الوطنية مقارنة باتفاق  أبرم هذا االتفاق      

  ى ائر بإمكانها اللجوء إلإلى أن الجز ةباإلضاف ، )5( النزاعات إلى جانب التحكيم نظام التوفيق في حل

  ـــــــــــــــــــــ

التفاق الجزائري الفرنسي حول التحكيم وملحق خاص االمتضمن نشر ،  14/09/1963المؤرخ في  63/384المرسوم رقم  -1

، مكرر 67العدد ، الثالثة ةالرسمية للجمهورية الجزائرية، السن ة، الجريد26/06/1963بنظام التحكيم المبرم في باريس بتاريخ 

. 966ص ،  17/09/1963 يالمؤرخة ف  

2 - ZAHI Amar , l'état et l’arbitrage, OPU Alger ,édition publisud , paris,1980, p-190 . 

.16ص كوال محمد ، المرجع السابق، -3  
 4 -BENCHENEB Ali , Mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de l’Algérie, 

OPU Alger, 1984, p297. 
الخاص باستغالل الوقود 29/07/1965المتضمن المصادقة على اتفاق  ،18/11/1965المؤرخ في  65/287األمر رقم  -5

.98، ص 1965-11-19، بتاريخ  95، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  والثروات الهيدروكربونية  
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هذاـول، يظهر فيها شرط التحكيم  في هذه الفترة المبرمة ات الدولية والعقودـالتفاقياباعتبار التحكيم   

د قوـتبار أن العـتظهر إرادة الدولة في اللجوء إليه إذ يعتبر مبدأ العداء مجرد زعم غير مؤسس باع

. ألخرى غير فرنسا تقر بشرط التحكيم فيهااطرف الدولة الجزائرية مع الدول المبرمة من   

بي في مجال النقل الجوي الذي نص على شرط التحكيم بموجب المادة الجزائري المغر التفاقاك     

فاق ـالتااتفاق يكرس التحكيم من الجانب الجزائري هو  ، وآخر )1(التي بينت إجراءات التحكيم  22

 .  )2(زاع ـألطراف إلى التحكيم في حالة حدوث ناحيث يحيل  ، بالقرض المتعلقالدنماركي  الجزائري

جزائر لم ترفض التحكيم بصفة جذرية وإنما رفضت النظام الغير عادل الذي لم تشارك ولهذا فال      

.  لعملية التأميم اهئولجومن ظواهر رفض الجزائر للتحكيم نجد  ، )3( وضعه في  

: ظهور مرحلة التأميم -رابعا    

 مجال المحروقات ألجنبية التي كانت تستثمر فيازائرية بتأميم الشركات ـلقد قامت السلطات الج      

ية ـذلك بسبب فشلها في ممارستها للسيادة من خالل اتفاق 1971/ 24/02وهذا بصدور قرار بتاريخ  

. بدرجة أقل 1968 1965و 1963واتفاقية  1962  

على مبدأ سيادتها على الثروات الطبيعية من حيث خلق شركات المشروع  الجزائر وأكدت       

وأصبحت  ، الواقع رولهذا قبلت السلطات الفرنسية باألم ، )4(المشاركة المشترك وأصبحت تأخذ بمبدأ 

وتجسد ذلك من خالل إخضاع النزاعات الضريبية الختصاص  ، الوطني ضاءالنزاعات تخضع للق

مقطع ـوكذا ال 71/24ألمر األولى من االفقرة  07حسب نص المادة  ، ألعلى ابتدائيا ونهائيااالمجلس   

ـــــــــــــــــــــ  
- 04-30، المؤرخة في  الجزائرية المغربية ةالمتضمن نشر االتفاقي ، 1963-08-12المؤرخ في  ، 63/294المرسوم رقم  -1

.826، ص1963-08-20بتاريخ  السنة الثانية ، ، 58العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،1963  

الجريدة الرسمية  ، من االتفاق الجزائري الدنماركي الخاص بالقرضالمتض، 1973 -06 - 05المؤرخ في  73/25األمر رقم  -2

.556، ص1973للجمهورية الجزائرية لسنة   

3- MAHIOU Ahmed ، l’arbitrage en Algérie , revue algérienne des sciences juridiques économiques et 
politiques , N04,  OPU Alger, 1989,P 706 .                                                                      

-250جامعة الجزائر، د ت، ص ، ،الجزء األول"دولة ه، رسالة دكتورا"عقد التسويق"تسويق النفط الجزائري ، صبحي عرب  -4

252.  
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 : الذي جاء نصه كما يلي 22/11/1958المؤرخ في  58/11/11ألمر رقم امن  71الثاني من المادة 

  .  " اـخالفات المتعلقة بالضرائب المذكورة تكون من اختصاص المجلس األعلى ابتدائيا ونهائيـن الإ"  

والتي  من نفس األمر 2فقرة  07إال أن ذلك ال يمنع من اللجوء إلى التوفيق حسب نص المادة        

، وقد "لكيفية المحددة غير أنه يمكن أن ترفع هذه الخالفات مسبقا أمام لجنة التوفيق ضمن ا"جاء نصها 

إن "  : ى منهاـألولاالفقرة  120ت المادة ـنص حيث 1972تدعم هذا الموقف في قانون المالية لسنة   

 )1( "الجزائري  المنازعات المتعلقة بتلك الضرائب تكون تابعة في الدرجة األولى واألخيرة للمجلس األعلى 

به في بعض النزاعات الخاصة بالعقود المبرمة من طرف إال أن ذلك لم يمنع من بقاء التحكيم معموال   

. الدولة  

القانون الجزائري :" كما جاء في الشروط العامة للشركة الوطنية للحديد والصلب للحجار على أنه      

دولية ـرفة التجارية الـير يرجع األطراف إلى الغـهو الذي يسري على العقد ، وفي حالة عجز هذا األخ

جوي ـالتفاق الجزائري المغربي حول النقل الاإلى  ةباإلضاف ، )2( "فصل في النزاع ـلتي تبستوكهولم ا

 05/02/1975والموقع بمدينة الجزائر بتاريخالتفاق الجزائري مع غينيا بيساو المتعلق بالنقل الجوي او

. )3( والمدرج فيه شرط التحكيم كوسيلة لحل النزاع  

فبعد صدور  ائر تحوال هاما نحو نظرتها للتحكيم التجاري الدولي ،وفي هذا المجال عرفت الجز       

وقانون الصفقات العمومية وفقا لألمر رقم  المحروقاتكرسة للتحكيم مثل قانون النصوص القانونية الم

، ولكن  تحكيم التجاري الدوليللصدور القانون المدني الجزائري بدأ التمهيد نحو فتح المجال بو 74/09

  . ما يلي إال أن مظاهر المعارضة تتمثل في النفتاحرغم هذا ا

 ـــــــــــــــــــــ
العدد  ،جمهورية الجزائريةللالجريدة الرسمية  ،1972المتضمن قانون المالية لسنة  ،31/12/1971المؤرخ  71/86أمر رقم  -1

.1897ص ،السنة الثامنة ، 108  

.125ص المرجع السابق ، ،معاشو عمار -2  

يتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،27/02/1975المؤرخ في ،  75/18قم أمر ر -3

السنة الحادية عشر  ،23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد والمتعلق بالنقل الجوي ، ،الشعبية وجمهورية غينيا بيساو

.334ص ، 21/03/1975بتاريخ   
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:هر المعارضة مظا - خامسا  

ري ـإلجراءات المدنية الجزائاحيث أن قانون  : ياب نصوص خاصة بالتحكيم التجاري الدوليـغ -1

اب ـلم يأتي بووفي الكتاب الثامن خصصه للتحكيم ولم يفرق بينه وبين التحكيم الدولي  1966نة ـلس

ن ـم 2فقرة  442ة ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حين نص في المادف ، ص للتحكيم الدوليـمخص  

)1( ''التحكيم ال يجوز للدولة وال لألشخاص االعتباريين العموميين أن يطلبوا"الملغىإلجراءات المدنية اقانون   

ذ ـوره منـظهور القانون الدولي للتحكيم وتطالرغم من فب :التفاقيات الدولية اعلى  ةعدم المصادق -2

 كواتفاقية نيويور 1927ثم إبرام اتفاقية جونيف  ، 1923تاريخ إبرام بروتوكول جونيف لسنة  1923

ذا ـفرغم ه واتفاقية عمان وغيرها ، 1983واتفاقية الرياض لسنة  1965وكذا اتفاقية واشنطن  1957

زائر ـت الجـبل رفض ريـمن طرف التشريع الجزائتمام الدولي بالتحكيم لم يقابله أي اهتمام ـالها

. التفاقياتااالنضمام لهذه     

 1958لسنة كمثل التحفظ على اتفاقية نيويور : النفتاح على التحكيماتى في حالة ـحفظات حـالت -3

. )2( 1983وعدم نشر النظام الجزائري الفرنسي لسنة   

بحيث أن الخطاب السياسي  ، الفترة في هذه لفكرة التحكيم رافضةهذه المظاهر تبرز أن الجزائر      

ذه ـللتحكيم في هض القاطع ـتينات وبداية السبعينات يبين لنا مدى الرفالذي كان سائدا في أواخر الس

مة ـألعضاء في منظاويبرز ذلك حتى في المذكرة التي قدمتها الجزائر خالل اجتماع الدول رة ، ـالفت

الءمته معموكان الرفض بسبب عدم  1975الذي عقد بالجزائر في مارس  ، الدول المصدرة للبترول  

 

 

ـــــــــــــــــــــ  
.المرجع السابق  ،اإلجراءات المدنية  انونقيتضمن  ،  93/09المرسوم التشريعي  من 442راجع نص المادة  -1  

في القانون الدولي  ربحث لنيل شهادة الماجستي ، التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري اتفاق ، الدين نوربكلي  -2

. 20ص  ،1996-1995،ر ، جامعة الجزائ والعالقات الدولية   
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الذي سيؤدي به إلى إنشاء نظام تحكيم خاص به تخضع نزاعاتها إليه ، مقتضيات واقع العالم الثالث  

كما أن الرئيس هواري بومدين انتقد نظام سير التحكيم الدولي  ، )1(أو يخضع إلى قضائها الداخلي 

 77لوزاري المنعقد بالجزائر لمجموعة النظامي وبين موقف الجزائر الرسمي منه بمناسبة اللقاء ا

الذي أوضح فيه ،  1975فيفري  15في  ONUDIألمم المتحدة للتنمية الصناعية االتابعة لمنظمة 

  وتأثره بعادات وتقاليد الدول الصناعية مما يؤدي إلى انحيازهجراءات التحكيم الطابع الغير عادل إل

     . )2(ل النامية وعدم نزاهته وقلة الضمانات التي يقدمها للدو

 الفرع الثاني: مرحلة االنفتاح على التحكيم التجاري الدولي

 النفتاحابوذلك ، هناك أسباب عديدة جعلت الجزائر تغير موقفها من التحكيم التجاري الدولي       

دولي إلطار التشريعي للتحكيم الافتطور  ، الستثماريةاعليه وإعطائه المكانة لالزمة لتسوية النزاعات 

خالل فترة الثمانينات كان له أثرا كبيرا في تطور الموقف الجزائري ويتجلى هذا التطور في عدة 

ي ـ، كما أن الحذر الذي كانت تظهره الجزائر اتجاه التحكيم الدول نصوص قانونية واتفاقية تكرس ذلك  

. )3( كـتدل على ذلويظهر ذلك من خالل المؤشرات الثالثة التي  ، 1982بدأ يتبدد بداية من سنة   

:مؤشرات االنفتاح  -أوال   

 ل العموميـق بتنظيم صفقات المتعامالمتعل 10/04/1982المؤرخ في  82/145إصدار المرسوم  -1

  .)4(منه  104و  55النفتاح من خالل تفسير المادتين ابصفة ضمنية على هذا  أكدوالذي 

ة ـألشخاص المعنويـل تي رخصتال 18/11/1982في  ةألولى المؤرخاظهور منشورة الوزارة  -2

صـما يخـفي''  تنص حيثالتابعة للقانون العام اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في عالقاتها الدولية   

 
 ـــــــــــــــــــــ

1- El AHDAB Abdel hamid  , L’arbitrage dans les pays arabes , économica, paris, 1998, p205. 
.  423ص ،1991جامعة الجزائر ، كلية الحقوق، ،دولة هارسالة دكتور لطيب، النظام القانوني للعقود الدولية ،زروتي ا -2  

. 10 ص سابق،المرجع ال كمال ،معروف   -3 
4- ISSAD Mohand , deux Conventions Bilatérales pour la protection des Investissement , RASJEP, p 
75,-76 .   
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ماح ـيقبل بدءا من هذا التاريخ الس تين الوزاراـس مابـيمكنه اللجوء إلى التحكيم فإن المجلأهلية من    

  خاصـة والمحلية اللجوء إلى التحكيم مما كانت عليه في الماضي ، لتميزها عن األشـيـاتنا الوطنـمؤسسـل

. )1( ''المالية  الستقالليةابالمعنوية للقانون العام ولتمتعها            

.يؤكد إمكانية التحكيم لهذه المؤسسات  الوزاري المنشور اإذن هذ         

كد ؤوالتي ت 1987مارس  27وخاصة الجزائرية الفرنسية بتاريخ  :التفاقيات الثنائية اإبرام  -3  

ة ـمستثمر أو الدولة المضيفلل بالنسبة وجعلت التحكيم المرجع بين الطرفين سواء، التعاون بين البلدين   

رعـالمشر ـالتفاقية تعتبر المنعرج الحاسم من وجهة نظافهذه  نزاع الحاصل بينهما ،ـسوية الـي تف   

ن ـمبرم مـالإذ يعتبر أول اتفاق يكرس التحكيم التجاري  ، تحكيم التجاري الدوليال جزائري اتجاهـال  

لس ـر قرار عن مجنجد صدو كما،  اري الدوليـمغيرا بذلك فكرة عداء الجزائر للتحكيم التج طرفها

اي ـم/20خ ـمعترفا بشرط التحكيم المدرج في عقد أبرم بتاري 06/11/1989قضاء الجزائر بتاريخ 

.  )2( بين المؤسسة العمومية للبناء والشركة الفرنسية كريزو لوار 1983/  

 ات ذاتـشركـالمعدل لل 1986أوت  19المؤرخ في  13- 86 إلى ذلك فإن القانون ةـإلضافاب      

أوت  28ؤرخ في ـالم 13- 82مكرر لقانون  53المادة  وكذا 24والذي في مادته ، المختلط  االقتصاد

. غير ـالاللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في عالقتها مع ب االقتصاد تسمح للشركة المختلطة 1982

المادة  وضمن المتعلق بقانون المحروقات ، 1986أوت  19المؤرخ في  14-87كما أن القانون       

منه تعطي ضمنيا لشركة سونطراك بصفتها مؤسسة عمومية حق اللجوء إلى التحكيم التجاري في 63  

القتصادية األزمة اتالي نالحظ أن هذه الفترة تنتهي تحت ضغط الوب ، )3( ألجانبانزاعاتها مع شركائها 

إلى ، لجزائرية مع غيرها من الدولالقتصادية والمبادالت التجارية للدولة ااالعالمية وتطور العالقات   

عـقيد مـالت إلى محاولة بالدولة ما أدىمالقتصادي الدولي الجديد اانب ضرورة التكيف مع النظام ـج  
   ـــــــــــــــــــــ

   PM du 18 -11-1983 inédite  /1- circulaire n 123 /SG 
2-  Terki (N) , l'arbitrage international et léntreperise publique économique en Algérie , Op Cit , 
p599,-600.   
3- MAHIOU Ahmed ,OP cit , p710-711 .  
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.التغيرات الحاصلة بإدراج التحكيم الدولي ضمن آليات تسوية نزاعاتها التجارية   

ي ـة فـيدولة الجزائرـرعاية ، حيث أصبحت الـإلى تطبيق مبدأ الدولة األولى بال افةـباإلض       

المرحلة تمنح رعايا دولة أجنبية معينة كافة المزايا التي تقرر في الحال أو في المستقبل منحها   ذهـه

. لرعايا دولة أجنبية أخرى فيما يتعلق بالتمتع بحق معين أو بمجموعة معينة من الحقوق  

حالة نشوب نزاع وذلك  ومنها حق المستثمر األجنبي في اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في      

دون حاجة لالتفاق جديد في هذا الصدد ، وهذا ما يحقق للدولة المستفيدة التي تقرر لصالحها شرط 

ل ـالدولة األولى بالرعايا فائدة كبرى إذ هو يكفل لرعاياها المقيمين في الدولة الملتزمة بهذا الشرط ك  

مت ـتاح على التحكيم التجاري الدولي أرغـاالنف، فمرحلة  )1(تيازات في الحاضر وفي المستقبل ـاالم  

.الدولة الجزائرية إلى الخضوع إلى مبدأ الدولة األولى بالرعايا   

:مظاهر االنفتاح من خالل النقاط التالية  وسوف نبرز  

:النفتاح امظاهر  -ثانيا   

:الل ـمن خية النفتاح على التحكيم التجاري الدولي من طرف الدولة الجزائرامن مظاهر ـتك       

لقد أكدت الجزائر تكريسها للتحكيم التجاري الدولي عن طريق  :االنضمام إلى االتفاقيات الدولية -1

.ألطراف االتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة انضمام للعديد من اال  

: التفاقيات الثنائيةاالتحكيم الدولي في إطار  - أ  

الثنائية من خاللها كرست مبدأ اللجوء للتحكيم التجاري الدوليالتفاقيات اأبرمت الجزائر العديد من   

: 1990أكتوبر  17ألمريكية ل االتفاقية الجزائرية ا -1أ : ومن بينها  

6وتنص المادة ، الستثمارات اجاءت في إطار تشجيع  1990جوان  22 في وقعت هذه االتفاقية        
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ 
   .288، ص المرجع السابقسم ، طه أحمد علي قا - 1 
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ذه ـتحدة يخص تفسير هـأي نزاع يثور بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الواليات الم "منها  

االتفاقية أو يتناول رأي إحدى الحكومات لمسألة تتعلق بالقانون الدولي يثيرها أي مشروع أو نشاط يحل 

 تاـاوضـن ، وإذا انقضت ثالث أشهر بعد طلب المفقدر اإلمكان عن طريق المفاوضات بين الحكومتي

. "دون حل للنزاع بالمصالحة يحال النزاع  إلى المحكمة التحكيمية   

  : ةاليطالياالتفاقية الجزائرية ا -2أ

والمسائل ،  )1(تتعلق بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات  1991ماي  18التفاقية في اوقعت هذه    

.تماراـالتفاقية وتطبيقها ونزاعات متعلقة باالستثاالتفاقية تتعلق بتفسير هذه ارف هذه المعالجة من ط  

بين الدول المتعاقدة   تنشبالنزاعات التي  -  

التفاقية وتضمنت التحكيم الحر في غياب التسوية عن الطريق امن  6لقد نصت عليها المادة 

أحد الطرفين إلى إجراء التحكيم الذي بموجبه حيث يحال النزاع بطلب ، أشهر  6الدبلوماسي في أجل   

.يقوم كل طرف بتعين محكم    

   تالنزاعات المتعلقة باالستثمارا -

حسب نص تثمار وألجنبي والدولة المضيفة لالسامتعلقة بالمستثمر الل هذه النزاعات ظإن الطرفين في 

.ثالث إجراءات متعاقبة بفإن تسوية النزاع يكون  8المادة   

رض ـأشهر من تاريخ العريضة يمكن للمستثمر أن يع 6النزاع بالتراضي في أجل  إذا لم يسوف       

الغموض وما يالحظ على هذه المادة أنه يكتنفها  إلجراءات المحددة الحقا ،اهذا النزاع دون سواه إلى 

.فحبذا لو جاءت المادة بعبارة يمكن للطرف المعني ، ألطراف معنية بالنزاع اكال ألن   

  : التفاقية فياتسوية النزاع في ضل هذه طرق وتتلخص 

  
 ـــــــــــــــــــــ

على االتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية  ة، يتضمن المصادق 1991أكتوبر  5مؤرخ في  346 - 91مرسوم رئاسي رقم  -1

 18الموقع بالجزائر بتاريخ  ادلة لالستثمارات ،، حول الترقية والحماية المتب ةالجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة االيطالي

  . 1991أكتوبر  6المؤرخة في  ،  46جريدة الرسمية العدد ال ، 1991مايو 
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  .الستثماراالقضاء المختص بالدولة المتعاقدة التي أقيم فوق إقليمها  -

 18شنطن ل قية وامنازعات المتعلقة باالستثمارات المنصوص عليها في اتفاالالمركز الدولي لتسوية  -

زائر ـصادقت عليها الجو 29/03/1971التفاقية في اإلى هذه  اإيطالي ، ولقد انضمت 1965ارس ـم  

.      1995أكتوبر  30وانضمت إليها في  346-95بموجب المرسوم رقم   

تعلقة تتعلق بالنزاعات الم 9التفاق والمادة امن هذا  9محكمة تحكيم خاصة مشكلة وفقا ألحكام المادة  -

سنة من المعارضة  25تالي فالتحكيم التجاري الدولي دخل الجزائر بعد الوب، التفاقية وتطبيقها ابتفسير 

. والتطبيق المتناقض  

: التفاقية الجزائرية اللكسمبورغيةا -3أ  

ادلة ـوالمتعلقة بالتشجيع والحماية المتب 1991أفريل  24التفاقية في القد وقعت الجزائر على هذه     

: هيالتفاقية اهذه  ظل والنزاعات المتضمنة في ، )1(لالستثمارات   

: التفاقية وتطبيقها االنزاعات المتعلقة بتفسير  -  

ن ـعأو  يـالطريق الدبلوماسبإلمكان االتفاقية على أن النزاع يسوى بقدر امن هذه  11تناولت المادة 

ثاق ـألمر الذي يؤكده مياوهو  ل الودي ،إجراءات التحكيم الحر في حالة عدم التوصل إلى الح طريق

. منه  33نص المادة  ضمنألمم المتحدة ا  

   اترالستثماابالنزاعات المتعلقة  -

بين طرف متعاقد ومستثمر تابع  ركل خالف يتعلق باالستثما'' : التفاقية على أن امن  9تنص المادة 

  ى ـألولاهة التي تقوم بالمبادرة آلخر يكون موضوع إشعار كتابي من طرف الجاللطرف المتعاقد 

  رق ـألطراف بالطاألطراف المتنازعة وفي حالة عدم التسوية بين ايسوى هذا الخالف بالتراضي بين 

 ـــــــــــــــــــــ
، يتضمن المصادقة على االتفاق المبرم بين حكومة  1991أكتوبر سنة  05مؤرخ في  345- 91مرسوم رئاسي رقم  -1

المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة  ، جزائرية الديمقراطية الشعبية واالتحاد االقتصادي البلجيكي اللكسمبورغيالجمهورية ال

  .1991أكتوبر  6، المؤرخة  46، الجريدة الرسمية العدد  1991أبريل  24لالستثمارات ، الموقع بالجزائر بتاريخ 
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هذا الخالف بناءا على طلب أحد الطرفين على  يعرض إلشعار ،اأشهر من تاريخ  6الدبلوماسية خالل 

وفي حالة عدم وجود هذا الشرط فإنه يجوز رفع النزاع  الستثمار ،االمركز الدولي لتسوية منازعات 

  . '' CIRDIللتحكيم 

ومن طرف  1970سبتمبر  26التفاقية من قبل بلجيكا بتاريخ اولقد تمت المصادقة على هذه       

وبالنسبة للميكانيزم  ، 1995ولم تنضم إليها الجزائر إال في أكتوبر  ، 1970 أوت 29للكسمبورغ في 

  . )1(التفاقيةايتم المصادقة على هذه م لتطبيقه في حالة ما إذا ل فقد أنشئ إلضافيا

  : ألطرافاالتفاقيات المتعددة االتحكيم التجاري الدولي في إطار  -ب

  :ة ـفاقيات التاليـالتا المصادقة على لدولي عن طريقالتحكيم التجاري ا المشرع الجزائري لقد كرس

  : اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد وتنفيذ القرارات التحكيمية -  1ب

التفاقية جميع القرارات التي يصدرها سواء محكمون معينون لحاالت خاصة أو التي اتشمل هذه       

وتطبق على القرارات  1988ئر سنة انضمت إليها الجزا فقد ، تصدرها هيئات التحكيم الدائمة

التفاقية على امن  2وتنص المادة  ، التحكيمية غير الوطنية في الدولة التي يطلب فيها اعتمادها وتنفيذها

  .    سواء كان شرط أو مشارطة تحكيم مضرورة اعتماد الدول المتعاقدة التفاق التحكي

  :اتفاقية الرياض وعمان -  2ب

 والمتعلقة بالتعاون القضائي ، )2(التفاقيتين سواء كانت اتفاقية الرياضاكلتا وقعت الجزائر على      

أو  ألحكام القضائية التحكيمية ،االعتراف وتنفيذ احيث تم بموجبها  1983دخلت حيز التنفيذ سنة  التي

 دولة عربية 14رمت من قبل أب،  التفاقية العربية لعمان حول التحكيم التجاري الدوليافيما يخص 

حيز التطبيق عندما تم المصادقة عليها من قبل سبعة دول والتي أنشأت المركز العربي للتحكيم ودخلت 

  . إجراءات التحكيم والحكم التحكيميفي الرباط وتخص 

  ـــــــــــــــــــــ
1- ISSAD Mohand ,opi cit , p726 

.بينها الجزائر  العديد من من طرف ومصادقة كانت محل إمضاء كل الدول العربية 1983اتفاقية الرياض لسنة  -2  
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:الستثمار ااتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان  -3ب  

 دولةـواعتماد ال ، ألجانباللمستثمرين  ةللضمانات الالزم من أجل تكريس المشرع الجزائري        

تي تهدف ـوال الستثماراالتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان االقتصاد السوق صادقت على 

اص ـالتفاقية بملحق خاوجاءت  التفاقية ،األعضاء في األجنبية ما بين الدول االستثمارات اإلى تدفق 

إذ يسعى الطرفان في أي  منها ، 75ألعضاء والوكالة طبقا ألحكام المادة ابتسوية المنازعات بين أحد 

ى ـجوء إلـات قبل اللـعن طريق المفاوض منازعة تدخل في مجال تطبيق هذا الملحق إلى تسويتها

ها ـسير عليـإلجراءات التي ياعلى  2من الملحق  4كما تنص المادة  إجراءات التوفيق أو التحكيم ،

.التحكيم ونظامه القانوني   

ن ـم 57فتنص المادة  ، وفيما يخص النزاعات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان وإعادة التأمين      

بأن تحال أي منازعة تنشأ في ضل عقد الضمان أو إعادة التأمين بين األطراف في العقد إلى "التفاقية ا

ي ـتالالوب ،  " التحكيم للفصل فيه نهائيا طبقا للقواعد التي يشار إليها في عقد الضمان أو إعادة التأمين

ات ـاء فيما يخص النزاعالستثمار فضلت اللجوء إلى التحكيم سوافاتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان 

ص بالمنازعات ـأو فيما يخ ، التي تثور بينها وبين أحد أعضائها وخصصت له نظاما تحكيميا خاصا

.   الخاصة بالمستفيدين من الضمان وإعادة التأمين فأحالتها إلى التحكيم بصفة عامة   

:  ألخرى االدول بين الدول ورعايا  الستثماراتاباتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة  -4ب  

 رينـلمستثملمنوحة ـالتفاقية من أجل تأكيدها للضمانات المالقد انضمت الجزائر لهذه               

دول ـين الـب ثماراتـالستاببموجبها المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة  قد أنشئو ، األجانب

 لـوسائل للمصالحة والتحكيم من أج عوغرض هذا المركز هو وض ، ألخرىاالمتعاقدة ورعايا الدول 

  . تتسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارا

االنفتاح نالحظ أيضا مظاهر  بعد تطرقنا لمظاهر االنفتاح من خالل اإلنظمام إلى االتفاقيات الدولية     

:متمثلة في   
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    : إلغاء النصوص التقليدية القديمة -2

إلى التحكيم شر على حق اللجوء تبإلغاء العديد من القوانين التي لم  لمشرع الجزائريا لقد قام        

اتـالقتصاديين منها القانون التوجيهي للمؤسسا نالعراقيل التي تقف في وجه المتعاملي وفك  

 ة ـدنيـإلجراءات المامكرر من قانون  442للمادة  وإلغائه ،) 2(، وقانون النقد والقرض )1(العمومية 

   .انين المعرقلة للتحكيم التجاري الدولي وغيرها من القو

 الفرع الثالث: التحكيم التجاري الدولي بعد المرسوم التشريعي 09/93

سمح بالتحكيم ي والذي 14-  86المعدل والمتمم للقانون  1991ديسمبر  04بصدور قانون في         

   بيـاألجنوالمتعامل العمومي  في النزاعات الناشئة عن عقد الجمعية المبرم بين المؤسسة الجزائرية

ي ـثل فـغير مسبق ضمن نص تشريعي خاص به والمتم اتنظيم بعد ذلكعرف التحكيم التجاري 

ذي ـوال،  1966إلجراءات المدنية الجزائري لسنة اليعدل ويتمم قانون  93/09المرسوم التشريعي 

  تلف ـاير مخـرية حيث سالستثمااتسوية النزاعات  طرق بموجبه عرف نوع من الحرية في مجال

.التشريعات المعاصرة كالتشريع الفرنسي والسويسري   

د ـعـجزائر بـجاء بسبب إحساس ال 93/09فالتحكيم التجاري بعد المرسوم التشريعي  لهذا      

ب ــالءم وترحيـالقتصادي والسياسي بضرورة وضع تشريع يتاإلصالحات العميقة في المجال ا

   .) 3(المتيازات الضروريين لذلك االضمانات و سألجانب وهذا بتكريايين القتصاداالمتعاملين 

والذي نص صراحة على  الستثماراالمتعلق بترقية  93/12لصدور المرسوم التشريعي  ةباإلضاف      

.  منه 41اللجوء إلى التحكيم الدولي ولكن بتحفظ كما جاء في نص المادة   

 ـــــــــــــــــــــ
 – 13ل  1، ج ر عدد  يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية،  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88 رقم قانون – 1

.   1988-جانفي   
ل  16ج ر عدد ، المتعلق بالنقد والقرض 1990أفريل  14الموافق ل،  1410رمضان عام  19المؤرخ في  10-90قانون  -2

.11-03بموجب األمر ملغى  ،1990أفريل  18  
 3-BEKHECHI  (A) ,"l'arbitrage commercial international en droit Algérien" ,in Revue droit inter et 
droit comp 2,1994 ,p 59-74 .   
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ذي ألغي ـال تحكيمـللكما أن هذا المرسوم أصبحت بموجبه الشركات ذات االقتصاد المختلط تخضع  

.86/13و 82/13قانوني   

ن ـنزاع عـكرس مبدأ تسوية ال فقدالستثمار االمتعلق بتطوير  03-01 راألمعلق بأما فيما يت       

االقتصاد ، أما بخصوص الشركات ذات منه 17نص المادة من خالل طريق التحكيم التجاري الدولي   

. االستثمار المباشر الذي نص على 10- 90المختلط فقد أخضعت إلى التحكيم الدولي بناءا على القانون   

 رـدل هذا األمـكما ع رضـالمتعلق بالنقد والق 11- 03األمر  هذا األخير الذي ألغي بموجب      

 ترخيصوذلك عن طريق في جلب المستثمرين األجانب  هذا األخير ساهمحيث  04- 10بموجب األمر 

ما ـك،  زائريـية التي يحكمها القانون الجبالمساهمات األجنبية في البنوك أو المؤسسات المال سالمجل

 )1(ل ـثـك والمؤسسات األجنبية مع مراعاة المعاملة بالميرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر لبنو

   . كآلية للتسوية  الدولي وهذا ما يساعد على اعتماد التحكيم التجاري

 الفرع الرابع : التحكيم التجاري الدولي في ظل ق إ م إ  09-08 :

ي ـحوالت التي يشهدها العالم فـواكبة التـمن المشرع من أجل م هذا القانون كمحاولة لقد جاء      

.األنشطة التجارية واالقتصادية التي فرضها االقتصاد العالمي   

حيث تعتبر قواعد التحكيم المدرجة فيه من أحدث ما توصلت إليه التشريعات والتطبيقات العالمية       

ولية التي أبرمتها الجزائر في هذا الشأن خاصة اتفاقيةفي مجال التحكيم التجاري ، ومن االتفاقيات الد  

، حتى تتماشى مع األنظمة األكثر تطورا وما توصل إليه الفقه واالجتهاد  1958نيويورك لسنة 

القضائي السيما فيما يخص بالنزاعات المتعلقة بالمصالح االقتصادية لدولتين على األقل دون اشتراط 

  يدولـف في الخارج ، فمن حيث خصائص اتفاقية التحكيم التجاري الوجود موطن أو مقر أحد األطرا

  مةـزاعات القائـكيم على النـأنه تسري اتفاقية التح 09-08من قانون  1040/01حسب نص المادة  

 ـــــــــــــــــــــ
المتعلق بالنقد والقرض ، ج  ، 2003أوت  26المؤرخ في  11-03من األمر  85، والمادة  84، والمادة  83/2المادة  أنظر - 1 

تعلق بالنقد ، الم 2010أوت  26المؤرخ في  04-10المعدل والمتمم باألمر رقم ،  2003أوت  27المؤرخة في  52ر عدد 

.  2010سبتمبر  1المؤرخة في ،  50والقرض ج ر عدد   
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التجاري الدولي يعد  المنظم للتحكيم 08/09إلدارية اإلجراءات المدنية واصدور قانون فوالمستقبلية ،  

وص ـمن خالل نص التجارية واالستثمارية بصفة عامة في تسوية النزاعات ذا األخيرعمليا له اتكريس

. منه )1(1061إلى المواد  1006المواد   

ه ـحقوق التي لـفي ال مإعطاء ألي شخص سلطة اللجوء إلى التحكي ويتجلى ذلك أيضا من خالل     

عددة ـبالنظام العام أو بعض الجوانب األخرى ، نظرا لعوامل مت يتعلقفيما مطلق التصرف فيها ، إال 

سوقـال لين معـت من أكبر المتعامـجعلت الجزائر تكرس هذه اآللية ضمن هذه الفترة كونها أصبح  

.األوروبية   

نـاريـبتوافر معي أثبتت ذلك 1039في ضل هذا القانون ، فإن المادة  مفمن حيث دولية التحكي        

يم ـزائر ضمان التحكـالنزاع تجاري وأن يكون األشخاص دولتين فأكثر، إذ أصبح بمقدور الج: هما 

.التجاري الدولي لألجانب سواء كانوا دوال أو شركات أجنبية   

ي ـف 3.5بنسبة  2006نة ـكما نالحظ أن الجزائر أصبحت صادراتها من الغاز تتراوح في س       

يار ـمل 27يعي بحجم ـليا السوق الرئيسي للصادرات الجزائرية من الغاز الطبالمائة لتصبح بذلك إيطا

رة ـمتر مكعب سنويا ، كما أن المصافي األمريكية زادت من النفط الخام الجزائري في السنوات األخي

وآخر  مليون طن 2.5حيث قد تصل شاحنات النفط الجزائري المسلمة للواليات المتحدة األمريكية إلى 

ألف مليون دوالر  390ات تأكد أن مشتريات الواليات المتحدة من النفط الجزائري اقتربت من تصريح

ة ـرز آليـجاري الدولي كأبـ، وهذا بطبيعة الحال كان نتيجة جعل التحكيم الت )2(في األشهر األخيرة   

ىـمد علـتي تعتلتسوية النزاع ، خاصة وأن أغلب الدول المتقدمة ال تتعامل مع دول العالم الثالث ال  

.    قضائها الوطني في تسوية النزاعات المتعلقة بالمعامالت التجارية في إطار النفط والغاز   

 ـــــــــــــــــــــ
إلجراءات المدنية ايتضمن قانون  ، 2008فبراير  25مؤرخ في  08/09قانونمن  1061إلى 1006راجع نص المواد من  -1

. المرجع السابق، اإلدارية و  

. 03، ص  2010أوت  29معلومة متحصل عليها من جريدة الشروق الجزائرية ليوم  -2   
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 المطلب الثالث : موقف المشرع الجزائري من القضاء الوطني

ألساليب المفضلة لدى الدول المضيفةاتسوية النزاع عن طريق القضاء الوطني من بين  يعتبر       

حبذ ي االستقالل كانومنذ  ، كما أن المشرع الجزائري لوطنيةإلجراء تفرضه السيادة ااباعتبار أن هذا  

ة ـصاديـالقتاظروف لل لم يشفع له نظراإال أن ذلك ، اللجوء إلى هذه الوسيلة حفاظا على هذه السيادة 

. عبر مراحل متباينة بها البالدالتي مرت  واالجتماعيةوالسياسية   

عدم واالستثمارية  عالمشاري بتكريس المستقبليةهم فالقضاء الوطني حسب رأيهم يحقق طموحات        

راكز ـظرنا لموقع المـفلو ن ، ها يفض النزاعـنة الدول المتقدمة حتى على الوسائل التي بموجبـهيم  

 ثالث اعتمدتـنجد أن تشريعات دول العالم ال لذلك ، ليم هذه الدولاالتحكيمية نجد أغلبها تقع ضمن أق

.                                          ها في بداية السنوات التالية الستقالل التسوية الداخلية للنزاع

تجاري الدولي ـأساليب وإجراءات التسوية باعتماد التحكيم اللذلك غيرت تلك الظروف مجرى        

ر ـهات نظـوهذا ما يفسر تباين وج ،عن طريق التحكيم الحر وأ التحكيميةسواء عن طريق المراكز 

يات ـوعها آللـألحيان اتجاه قبولها وخضاالستثمار في غالب لدول النامية والتي تعتبر كمستضيفة ال

إبتداءا من  باعتماد القضاء الوطني تسويةمن ال المشرع الجزائري، وسوف نبرز وجهة نظر  التسوية

.   الستقالل إلى يومنا هذاايوم   

 الفرع األول : مرحلة أولوية القضاء الوطني

  إلى المحاكم الداخلية للدولة المضيفة قاعدة عامة  األجنبي الستثمارامنازعات  خضوع يعتبر       

فهو طريق يسلك قبل سلوك أي طريق آخر سواء كان داخليا أو دوليا  بها من قبل الدول النامية معترف

اعدة استنفاد طرق ـإلى ق إلضافةابوخاصة على مواردها الطبيعية  ، نظرا العتبارات السيادة الوطنية

ول ـك يحاط بالتقدير واالحترام إذ يقـفالقضاء من أهم مرافق الدولة وأخطرها لذل ، ةطعن الداخليـال  

. )1("إلنسان هي وظيفة القاضي اإن أعظم وظيفة يتقلدها "الفيلسوف الفرنسي فولتار   
  ـــــــــــــــــــــ

. 08ص  ،1996بيروت ، سنة  ، إلرشادادار  علمية أدبية ، دراسة القضاء والقضاة ، محمد شهير أرسالن ، -1  
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ة وأن ـخاص،  جاء الفرد للقضاء من أجل الدفاع عن حقوقه حق مقدس يتعلق بالنظام العامـالتف      

عمل بمبدأ عدم إمكانية تقاضي الدولة إال أمام محاكمها الوطنية مما ي في هذه الفترة الجزائري شرعـمال

من غير المعقول  حيث كان ألجنبية ،ابالحصانة القضائية أمام المحاكم الدولي تتمسك  جعلها في الحقل

. )1( محكمة تحكيمية أن تحاكم دولة ذات سيادة أمام  

تجاري ـبناءا على هذا المبدأ كان من غير الممكن على الدولة الجزائرية اللجوء إلى التحكيم الو      

ثناء ص القانون الخاص ورغم هذا عرف اسـتلدولية دون أشخادولي إال مع الدول أو المنضمات اـال

. )2(بقبول الجزائر اللجوء إلى التحكيم خاصة في قطاع المحروقات    

  الستثماري الختصاصاالمشرع الجزائري في هذه المرحلة أخضع النزاعات ذات الطابع كما أن      

هة ـذه الجـه ىإلى خضوع بعض النزاعات إل ةالعتبارات السيادة الوطنية باإلضافالمحاكم الداخلية 

.ية ـمثل النزاعات الضريب الختصاص بنوع معين منهااالقضائية بصفة تلقائية الرتباط هذا   

ها ـمن أجل تكريس ذلك لجأت إلى عملية التأميم لبسط قضائو إلى أن الدولة الجزائرية باإلضافة      

ديد ــتقوم بتح حيث ها وبين الطرف األجنبي في النزاع ،بين رثاالتي ت أثناء تسوية النزاعات يالداخل

ذي ــة الـمن قرار الجمعية العام 2وهذا ما نصت عليه المادة ،  )3(التعويض وفقا لقوانينها الداخلية 

ضى ـالف بمقتـيجب أن يسوى الخ".......والتي نصت حقوق الدول وواجباتها االقتصادية يتضمن ميثاق 

 تـفي هذه المرحلة دافع يةالجزائر الدولة كما أن ، "لة المؤممة ومن قبل محاكمها التشريع المحلي للدو

 ألجنبية وفضلتاعلى فكرة اختصاص محاكمها الوطنية في النزاعات الحاصلة بين الشركات الوطنية و

. )4(م ـإلى المصالحة لمحاولة وجود حال وديا للخالفات إذا فرض عليها اللجوء إلى التحكي وءـاللج  

 ـــــــــــــــــــــ
. 9كمال معروف، المرجع السابق ، ص  -1  

حول التعاون وتحسين ،  1962مارس 19عن بيان  قالمنبث ،1963جوان  26التفاق الجزائري الفرنسي، بتاريخ اأنظر  -2

. الثروات الطبيعية للصحراء  

. 30ص المرجع السابق ، ، نورالدينبكلي  -3  
.1993جامعة الجزائر ،كلية الحقوق،  ألقيت على طلبة الماجستير ، في التحكيم التجاري الدولي ، محاضرات ، علي مبروكين -4  
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 07المادة  نص من خاللالتحكيم في النزاعات الضريبية  المشرع الجزائري اعتماد كما رفض       

ريق التحكيم خضوع الجباية البترولية للتسوية عن طحيث استبعدت ،  71/24الفقرة األولى من األمر 

:نصت على أنه فوجعلتها من اختصاص القضاء الوطني دون سواه   

: يعدل كما يلي 1958 11- 22خ في المؤر 58/11/11من األمر رقم  71إن المقطع الثاني من المادة " 

      "ونهائيا  ابتدائياالمذكورة تكون من اختصاص المجلس األعلى  ببالضرائإن الخالفات المتعلقة  

قرة ـف 120من خالل نص المادة  1972تدعم هذا الموقف من خالل قانون المالية التكميلي لسنة وأكد 

.  )1(أولى منه   

الل ـللدولة المضيفة من خ وطنيلهذا سوف ندرس وجهة نظر المشرع الجزائري من القضاء ال      

   .عتماده في التسوية ال ثم لإلطار الواقعي اعتماده التطرق لمظاهر وأسباب

: الوطنيقضاء ال اعتمادمظاهر  -أوال   

. قطاع المحروقات تأميماللجوء إلى عملية  -1  

رية ـة الجزائـية في الدولـعند اللجوء إلى تنفيذ األحكام التحكيمية األجنب بالقضاء الوطنياألخذ  -2

. وتنفيذ هذه األحكام ففقضاء هذه الدولة هو القائم باالعترا ، المضيفة  

.يم في المنازعات الضريبية وإخضاعها للمجلس األعلى ابتدائيا ونهائيا رفض التحك -3  

:قضاء الوطني أسباب األخذ بال - ثانيا  

ن ـدال مـيمكن إبراز أهم األسباب التي أدت بالمشرع الجزائري إلى اعتماد القضاء الوطني ب         

:   التاليةمن خالل النقاط اللجوء التحكيم التجاري الدولي في هذه المرحلة   

  

 

 ـــــــــــــــــــــ
إن المنازعات المتعلقة بتلك الضرائب تكون تابعة "  1972لسنة  التكميلي الفقرة األولى من قانون المالية 120تنص المادة  -1

" .واألخيرة للمجلس األعلى الجزائري  األولى في الدرجة  
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: ولةالمتعاملين األجانب على مصالح الد الخوف من تعدي -  1  

يعتبر التحكيم بالنسبة للمشرع الجزائري وسيلة امبريالية لحماية المصالح الغربية ، باعتبار أنه        

.كان محتكر من طرف هيئات تابعة للدول الغربية ومعظم المحكمين يحملون جنسية هذه الدول   

للشركات المتعددة  ةخاصة وأن الجزائر لم تكن تملك في مواجهة القوى االقتصادية والمالي      

  الجنسيات التي تعمل على إقليمها سوى سيادتها ، فكان لزاما عليها أن تجعل القضاء الوطني الوسيلة 

   .النزاع الوحيدة وذات األولوية لتسوية النزاعات التي تنشب مع الرعايا األخرى الطرف في     

  : التحكيمية المشهورة األحكامأخد العبرة من  -  2

هناك العديد من القضايا المشهورة التي تبرز لنا مدى حدوث تجاوزات أثناء اعتماد التحكيم      

وكذا الحكم التحكيمي لتكساكوا  ، أرامكو وسفير ، مثل الحكم التحكيمي أبو ضبيالتجاري في التسوية 

بين متعاملين  ، فالتجربة أكدت أنه في حالة ما إذا وقع نزاعليوم الزيتيك ، وليامكوا وبريتيش بتروك

م ـينتمي أحدهما إلى دولة صناعية واآلخر إلى دولة من العالم الثالث ، ففي أغلب الحاالت يكون الحك  

.    )1(لصالح المستثمر المنتمي للدولة الصناعية بسبب األخطاء والتجاوزات التي تقع       

: الغيرة على السيادة الوطنية -  3  

ي ـالمباشر في اعتماد المشرع الجزائري لقضائه الوطني ف السبب فإنهو متعارف عليه  كما        

االستقالل  كون الجزائر في هذه الفترة دولة حديثة، التسوية هو محاولته الحفاظ على السيادة الوطنية 

ة ال ـدة عامـالحصانة القضائية للدولة ، والتي بموجبها كقاع: ويترتب على هذا المبدأ عدة آثار منها 

فيذ ـتن تدولة أو إحدى هيئاتها المثول أمام محاكم أجنبية ، كما ال يمكن أن تكون محل إجراءايمكن لل

.جبري لتنفيذ حكم صادر ضدها   

  ـــــــــــــــــــــ

ومن أبرز القضايا التي حدثت فيها تجاوزات نجد كل من قضية الشيخ أبو ضبي ، أرامكوا ، تكساكو ، وسفير ، فهي من  -1

الوطنية بدعوى أنها ناقصة ومتخلفة ال تتالءم مع مشهورة في قضاء التحكيم التجاري الدولي أين تم فيها استبعاد القوانين القضايا ال

. العالقات االقتصادية الدولية الحديثة ليتم تطبيق قواعد الدول المتمدينة   
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  :اإلطار الواقعي العتماد القضاء الوطني  - ثالثا  

مكن ـسوف نتطرق إلى أهم النزاعات الم،  يس المشرع للقضاء الوطني واقعياإلبراز مدى تكر      

. دولة المضيفة الدور المباشر في تسويتهاال أو التي حدثت وكان لقضاء حدوثها  

يعود االختصاص للفصل  : المنازعات التي تثور بين الشركاء في الشركات ذات االقتصاد المختلط -1

ى ـمن القانون المنظم لهذه الشركات ، أو اللجوء إل 53طبقا لنص المادة  فيها إلى المحكمة الجزائرية

.تسوية ودية في شكل مصالحة ترمي إلى إيجاد حل رضائي للنزاع   

ب ـوهذا حس ةوفي حالة فشل األطراف في ذلك أمكن ألحدهم اللجوء إلى الجهة القضائية المختص    

   .موضوع الدعوى تجارية أو إدارية 

في  االختصاصيعود  : زعات القائمة بين الشركة ذات االقتصاد المختلط والشركات األجنبيةالمنا -2

ـهة هذه الحالة إما للقضاء الوطني أو للتحكيم التجاري الدولي ، إال أن بعض الكتاب يرفضون هذه الج  

ية القضاء الوطني إلى قانون اإلجراءات المدنية الساري في تلك الفترة والذي أقر بأولو استنادااألخيرة 

.على التحكيم التجاري الدولي   

اء ـة للقضـوتخضع كقاعدة عام : المنازعات القائمة بين الدولة والشركة ذات االقتصاد المختلط -3

   . )1(اإلداري والمتمثل في مجلس الدولة 

ا األخير والسبب المباشر في خضوع هذه المنازعات للقانون والقضاء الوطني راجع العتبار هذ     

. )2(انه مكان إبرام العقد  أوكموقع للعقار ،   

 

 ـــــــــــــــــــــ
، اإلدارية إلجراءات المدنية وايتضمن قانون  ، 2008فبراير  25مؤرخ في  08/09قانونمن  901وهذا حسب نص المادة  -1

  .  المرجع السابق

،  ةيسري على االلتزامات التعاقدي'' : ، المرجع السابق المدني القانون  ، المتضمن 10-05قانون رقم  من 18تنص المادة  -2

غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون ، قانون المكان الذي يبرم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدين على تطبيق قانون آخر 

. ''موقعه   
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 الفرع الثاني: مرحلة عدم أولوية القضاء الوطني

القتصادية التي عرفتها األزمة االقتصادية التي مرت بها الدولة الجزائرية بسبب اوالت نظرا للتح      

، وانخفاض قيمة العملة الوطنية  1986في سنوات الثمانينات ومن بينها أزمة البترول إبتداءا من سنة 

وازدهارتوسع ثم مما أدى إلى عجز المؤسسات وإتباعها نظام اقتصاد السوق  الخارجية بسبب الديون   

وال ـألمان رؤوس ـوهذا ما أدى بالدولة الجزائرية إلى البحث ع،  )1(عامالت التجارية الدولية ـالم 

. ألزمةامن أجل التصدي لهذه ألجنبية ا  

ألجانب ومن بينها عدم إخضاع النزاعات اولذلك كرست ضمانات قانونية وقضائية للمستثمرين        

بي ـألجنانظرا لتخوف المستثمر  ها الداخليب والدولة المضيفة لقضائألجاناالحاصلة بين المستثمرين 

.قق مبدأ الحياد وإخضاعها للتحكيم التجاري الدولي اعتباره ال يحبمن هذا القضاء   

هذه األسباب وغيرها فرضت على الجزائر انتهاج سياسة جديدة مبنية أساسا على مسار        

التجارة  ، التخطيط مؤسساتفالحة ،  ء كانت بنوك ،واس إصالحي جذري في مختلف القطاعات ،

ألجنبي كضرورة حتمية فرضتها اففتحت بذلك الجزائر المجال لالستثمار  ، )2(االستثمارات، الخارجية 

  القتصادية والسياسية المبنية على حرية السوق وجاءت بقانون مشجع بسياسة تحفيزية ا فالظروهذه 

  الستثماريةالدولي كوسيلة مفضلة على القضاء الوطني في تسوية النزاعات بتبني نضام التحكيم اوهذا 

 المعدل والمتمم لألمر  25/04/1993المؤرخ في  93/09وأبرزت ذلك بصدور المرسوم التشريعي 

  .  إلجراءات المدنية االمتضمن قانون  08/07/1966المؤرخ في  66/184رقم 

      

 

 

 ـــــــــــــــــــــ
، 1991القاهرة ، هيم كمال ، التحكيم التجاري الدولي، حتمية التحكيم وحتمية قانون التجارة الدولية ، دار الفكر العربي،إبرا -1

. 15 ص  

  TERKI Nouredine  , L’arbitrage commercial international en droit algérien , OP Cit-P-09. – 2    
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   الذي  08-06والمعدل بموجب األمر  الستثماراق بتطوير المتعل 03-01ألمر اثم بعدها صدور        

وقد أبدى  منه ، 17/2في تسوية النزاعات وهذا بنص المادة  ثانويبموجبه أصبح للقضاء الوطني دور 

  راءاتـون إجـفي هذه المرحلة تخوفاتهم من محاكم قضائية ال يعرفونها ويجهل األجانب المستثمرين

 ةـة المستقبلـالسائدة في الدول ةإليديولوجيابون من تأثر القاضي الوطني أمامها بل ويخشالتقاضي    

ألجانب أن قضاء الدولة المستقبلة غير كفء للنظر في ان ووتحيزه لمصلحة دولته كما يعتقد المستثمر 

  )1(المسائل التقنية والقانونية الكثيرة التعقيد  .

ء الوطني في حاجة البلدان النامية كالجزائر وتكمن العوامل المشجعة لعدم اعتماد القضا        

االقتصادية وهذا ما إلسهام في التنمية لألجنبية الخاصة وما تحمله من خبرة فنية وإدارية االستثمارات ل

ك ـي بذلـوهنزاع ، ـيتحتم عليها الرضوخ لألمر الواقع بإعمال التحكيم التجاري الدولي في تسوية ال  

.  )2( يدان االستثمارـسائل يفترض فيها الحياد لحل النزاعات الناشئة في مألجنبي واتضمن للرأسمال   

:مظاهر عدم اعتماد القضاء الوطني  -أوال   

 ءاـبدال من تسوية النزاع بالقض الدولي للتحكيم التجاري المشرع الجزائريتتجلى مظاهر ميول       

 هـرتـنية على مسايـكد بصفة ضمتؤ والتي ،ب المعتمدة من طرفه ألسالياالوطني في مجموعة من 

ألن  ، بصفة عامة الستثمارياللتطورات الحاصلة في مجال التجارة الدولية والمعامالت ذات الطابع 

ت والـوق والتحـباعتماد القضاء المحلي أصبح غير متناسق مع مقتضيات اقتصاد الستسوية النزاع   

دولية وكذا توفير امتيازات النظام العام لة التفاقيات ، حيث النضمام الدو االقتصادية الطارئة بالجزائر

.ي ـاء الوطنـالدور الكبير في عدم اعتماد القض نوالنظام االستثنائي وتكريس الضمانات للمستثمري  

 

 

 ـــــــــــــــــــــ
. 216ص  ، 2004جزائر،ال دار هومه ، الستثمارات،االتحكيم الدولي ضمان  ،الستثمارات الدوليةا قادري عبد العزيز،  -1  

  . 220ص نفس المرجع، -2
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: ألطراف المكرسة للتحكيم التجارياالتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة االنضمام إلى ا -1  

باالعتراف الخاصة  كإذ بادرت الجزائر في نهاية الثمانينات إلى المصادقة على اتفاقية نيويور        

ثم ،  07/1988//12المؤرخ في  88/18نبية وذلك بموجب القانون رقم ألجا التحكيمية وتنفيذ األحكام

ذه ـمام لهـالنضاف ، 15/11/1988المؤرخ في  88/233النضمام إليها بتحفظ بموجب المرسوم رقم ا

ة ـني في تسويـعلى قضائها الوط ببداية عدم اعتمادهالدولة تعبير ضمني من قبل اك ة يمثلـاالتفاقي  

.رية النزاعات االستثما  

الستثمارات وتشجيعها مع بعض الدول االتفاقيات من أجل حماية اكما أبرمت الجزائر العديد من      

الواليات المتحدة وإلتحاد البلجيكي اللكسمبورغي مالي مصر قطر سوريا اوفرنسا و األجنبية كإيطاليا

ي كآلية لتسوية النزاعات وتم استبعاد القضاء الوطني واعتماد التحكيم التجاري الدول، ألمريكية ا

  .ألجنبية األحكام التحكيمية اوتنفيذ  العترافابالستثمارات االستثمارية وحماية ا

مثل  ألطراف التي تكرس التحكيم التجاري الدولي ،اإضافة لالنضمام لالتفاقيات الدولية المتعددة        

التفاقيات المبرمة مع دول المغرب اإلى  ةباإلضاف ، CIRDIاتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي 

ألجنبي اونزاعات بين المستثمر  ، التفاقية بين الدولتين المتعاقدتيناالعربي والخاصة بتفسير أو تطبيق 

 . الستثماراعقود في ما يتعلق بوالدولة أو بين المستثمرين خاصة 

: ألجانبانيين والستثنائي للمستثمرين الوطاتوفير امتيازات النظام العام والنظام  -2  

ألجانب االمتيازات تعبر الدولة عن نيتها في تسهيل المهمة على المستثمرين اإذ بموجب هذه      

  . )1(مجال إلعمال القضاء الوطني في هذه الحالة  تالي فالالوب

  

 

  

   ـــــــــــــــــــــ
. مار، المرجع السابقالستثاالمتعلق بتطوير  03-01ألمر امن  13إلى  9المواد من  راجع - 1   
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  : ألجانباتكريس ضمانات للمستثمرين  -3

الستثمار نجد أن المشرعاالمتعلق بتطوير  03-01ألمر امن  17إلى  14بالرجوع لنص المواد           

   ن ـريـألجانب متمثلة في المعاملة بالمثل سواء بين المستثماالجزائري قد كرس ضمانات للمستثمرين 

ي ـالت لغاءاتاإلوإضافة إلى أن المراجعات  ، ألجانب أنفسهماانب أو بين المستثمرين ألجاالوطنيين و

. الستثمارات المنجزة ال تطبق إال إذا طلب المستثمر ذلكاعلى  تطرأ  

إلدارية إال وفقا للتشريع المعمول به وفي حالة المخالفة يكون ايمكن تطبيق مبدأ المصادرة  كما ال      

 17منصوص عليها في المادة آليات قضائية توفير أهم ضمان يتمثل في و نصف ،التعويض عادل وم

انب ـألجاكل هذا يدل على أن المشرع الجزائري بصدد تحفيز المستثمرين  ، )1(03  -01ألمر امن 

 دولةـالستثمار بالجزائر وتعبيرا عن نيته في عدم إخضاع النزاعات التي يمكن أن تنشب بين الاعلى 

. بصفة مطلقة للمحاكم الداخلية ين األجانبوالمستثمر الجزائرية  

: إلطار الواقعي لعدم اعتماد القضاء الوطنيا -ثانيا   

ات ـيـإلطار الواقعي لعدم اعتماد القضاء الوطني من خالل التطرق لألهم االتفاقاسوف نبرز        

والتي  ألخرىاائرية ورعايا الدول الستثمارية بين الدولة الجزافي مجال المعامالت التجارية و صلةالحا

. المختصة الداخليةالتفاق على عدم تسوية النزاع داخليا أي عدم اعتماد المحاكم امن خاللها تم   

االتفاق الحاصل بين الشركة المختلطة الجزائرية االنكليزية النجاز  ات نجديومن بين هذه االتفاق       

ةحيث اتفق الطرفين حسب نص الماد ، ل البترول والغازخدمات هندسية وتسييرية والتركيب في مجا  

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ
.المرجع السابق  ، المتعلق بتطوير االستثمار ، 03-01األمر من  17إلى  14راجع المواد من  -1   
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لـألساسي للشركة على أن النزاعات التي يمكن أن تحصل بينهما إذا لم يجد لها حامن القانون  31  

.  باريسـة بـيمكن أن يتم تسويتها بصفة نهائية طبقا لالئحة تحكيم غرفة التجارة الدولي لتراضي ،با

 د ـعال يـوهذا بطبيعة الح ، )1(تالي استبعاد ضمني للقضاء الوطني في هذا النوع من النزاعات الوب

.  الستثمار في الجزائربا للشركة األجنبية حتى تقبلضمان        

ة ـاء شركـوشركة كندية تم بمقتضاه إنش الجزائرية د اتفاق آخر بين شركة سونطراككما يوج      

 من عقد الشركة تنص على 10للخدمات البترولية حيث أن المادة " بأوكرحا"مختلطة أطلق عليها اسم 

الة ـالتفاق تخضع إلى إجراء ودي وفي حاكل النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير بروتوكول " أن   

.       " إخضاعها إلى تحكيم الغرفة الدولية للتجارة بجينيف يتمدم تسويتها بالطرق الودية ع  

الدولية لتسوية نزاعات  سبانية اعتمدت المراكز التحكيميةالاالتفاقية الجزائرية اكما أن       

سة التحكيم فأعطت الخيار للمستثمر ألن يلجأ إلى المحكمة التحكيمية طبقا لتنظيم مؤس ،الستثمارا

محكمة للأو  ، )CCI(أو لتحكيم الغرفة التجارية بباريس ، (OMC)للغرفة التجارية بستوكهولم

  ( CNUDCI)يـتنظر في النزاع وفقا لتنظيم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدول أن التحكيمية

  . CIRDI)(أو لنضام التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية النزاعات 

كما أن انضمام  ، للدولة المضيفة الداخليالتفاقية تعبر صراحة على استبعاد القضاء اذه وه     

مية ـوتنفيذ األحكام التحكي العترافابالخاصة  10/06/1958المؤرخة في  كالتفاقية نيويوراالجزائر 

ن ـص مـللتمل واستبعادها لمبدأ السيادة، دليل على استبعاد القضاء الوطني للدولة الجزائرية  ألجنبيةا

. ألجنبيةاالعتراف وتنفيذ األحكام التحكيمية ا  

 

 

 ـــــــــــــــــــــ
النجاز " النكليزية براون وروث ليميتادا و الجزائرية سونطراك" المختلطة ةألساسي للشركامن القانون  31راجع نص المادة  -1

. خدمات هندسية وتسييرية والتركيب في مجال البترول والغاز  
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الستثمار االمتعلق بترقية  93/12في المراحل المتقدمة أي بعد صدور المرسوم التشريعي أما         

الستثمار فإن المشرع الجزائري لم يستبعد القضاء الوطني بصريحاالمتعلق بتطوير  03-01ألمر او  

أي  يعرض"والتي جاء نصها  03-01ألمر امن  17والمادة ،  93/12من المرسوم التشريعي  41نص 

  .أي إلى القضاء الوطني للدولة المضيفة " على المحاكم المختصة ..........نزاع

استبعاد القضاء الوطني من تسوية منازعات المتعاقدين مع سلطة النفط وإخضاعها إلى  باإلضافة    

الة من قانون المحروقات كيفية تسوية المنازعات التي تحدث بين الوك 58للتحكيم ، حيث نظمت المادة   

:الوطنية لتثمين موارد المحروقات والمتعاقدين معها ، وقد ميز هذا النص بين طريقتين للتسوية   

، ويستخلص   )1(طريقة التسوية من خالل المصالحة المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد  -1

وتتميز ، إجراء آخر  من هذه الطريقة أنها إجبارية إذ يجب على األطراف اختيار هذه التسوية قبل أي

هذه الطريقة بأنها اتفاقية تهدف إلى تقليص أمد النزاع وتقليل كلفته ، وتتكفل بالمصالحة هيئة يتفق على 

ذه ـها أطراف عقد البحث أو االستغالل وتتخذ في العادة شكل لجنة متساوية األعضاء وأراء هـتشكيل

  . األخيرة غير ملزمة بل هي مجرد حلول توفيقية 

ة ـفي حالة فشل األطراف في الوصول إلى حل عن طريق المصالح: التسوية عن طريق التحكيم  -2

، حيث تخضع هاته الهيئة  )2(المسبقة يمكن لألطراف األكثر استعجاال عرض النزاع على هيئة التحكيم 

وم ـلمرسالل اـلقواعد العامة للتحكيم التجاري الدولي ، وهذا حسب ما أقره المشرع الجزائري من خ

. 93/09التشريعي   

 

 

 ـــــــــــــــــــــ
دار الخلدونية ، الجزائر ،  –األنشطة العادية وقطاع المحروقات  -عجة الجياللي ، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار -1

. 730، ص  2006  

. 731المرجع نفسه ، ص  -2  
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:تسوية ما يلي لإذن يستخلص من هاتين الطريقتين ل  

.لي المشرع عن اختصاص القضاء الوطني للنظر في مثل هاته المنازعات تخ    - 

.تطبيق القانون الجزائري على هذا الخالف والسيما قانون المحروقات  -   

للتحكيم التجاري وذلك بتحكيم من  ككما أن المشرع الجزائري أخضع منازعات شركة سونطرا      

ة ـبحت شركـة ، إذ أصـعامة وللقضاء العادي بصفة خاصكقاعدة   )1(الوزير المكلف بالمحروقات 

 وتتخذسونطراك بعد صدور القانون الجديد للمحروقات شركة تجارية عادية تنتمي لفئة شركة األموال 

.  شكل شركة مساهمة   

: أسباب عدم اعتماد القضاء الوطني -ثالثا   

ددة ـمتعاد القضاء الوطني في التسوية باب التي أدت بالمشرع الجزائري إلى عدم اعتمـإن األس      

:من خالل النقاط التالية  ويمكن إبراز أهمها  

البد على المشرع الجزائري أن يعمل ف : محاولة جلب المستثمرين األجانب لالستثمار في الجزائر -1

 على استبعاد القضاء الداخلي سواء كان عادي مختص بمنازعات الشركات في إطار االقتصاد المختلط

زع ـوذلك في إطار ن ، يالمستثمر األجنبضد أو إداري بين الوكالة الوطنية الممثلة للدولة المضيفة   

الملكية والتأميم والمصادرة وفرض الضرائب ، لهذا كان على المشرع الجزائري  العمل على تكريس 

لطمأنينة على مستقبل با، وهذا ما يؤدي إلى شعور المستثمر التحكيم التجاري بدال من القضاء الوطني 

.مشاريعه في الدول النامية   

  فال يمكن ، العالقات االقتصادية بين مختلف الدول القضاء الوطني أصبح ال يتماشى وتطوركون  -2

 تصور أي قضاء وطني لدولة ما سواء كانت نامية أو متطورة قادر على اإللمام بكل جوانب القضايا 

.ول ـن حلـي مـقت الراهن كمثل ما يستوعبه التحكيم التجاري الدولذات الطابع االستثماري في الو   

  ـــــــــــــــــــــ

. بالمحروقات المتعلق 05/07رقم  من قانون 02فقرة  58أنظر المادة  -1  
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راءات ـإج باعـبإت محاولة المشرع تخفيف األتعاب على المستثمرين سواء الوطنيين أو األجانب -3

كم الدولة المضيفة ، لما في ذلك من تحمل الرسوم وتكاليف باهضة واستغراق وقت التقاضي أمام محا

والقسر في حالة عدم تنفيذه ، ولهذا السبب نجد ولما يتضمنه الحكم القضائي من عنصر اإلجبار  طويل

رض ـيستبعدا ع لكي الطرفان يتذرعان بعدم معرفتهما للنظام القانوني والقضائي لدولة الطرف اآلخر

طرف ـ، لكن السبب المباشر يكمن في عدم الثقة بالنظام القضائي لدولة النزاع على القضاء الوطني ال

        . )1( العقدعند إبرام اآلخر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ
  . 13، المرجع السابق ، ص  سعاد بولحية - 1 
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 خالصة الفصـل األول :
هذا الفصل هو أن الحلول الممكن التوصل  في خالل ما سبق ذكره خالصه منما يمكن است         

  نجع األة تعتبر الودي التسوية، كما أن  من آلية ألخرى طريق اعتماد آليات التسوية تختلفإليها عن 

إلجراءات المعقدة مثل ما هو معمول به ضمن إجراءات انهاء النزاع دون التقيد بأي إجراء من إل

القضاء معمول به  هذا على الرغم من اعتبار ، الداخلي للدولة المضيفة ن طريق القضاءالتسوية ع

آللية تعبر الدولة ضمنيا عن مدى تمسكها وتحكمها في انظرا العتبارات السيادة الوطنية فباعتماد هذه 

لتجاري ا النامية عن رفضها للتحكيمالستقالل حيث عبرت أغلب الدول اثرواتها الطبيعية وخاصة بعد   

.ألولوية للقضاء الداخلي للدولة المضيفة االدولي وأعطت   

ز يـعتماد التحكيم التجاري الدولي باعتبار أن أحكامه تتمفي االيجابي اكما ال يمكن إغفال الدور      

ض ـعـإللزامية حدود الدولة في باصفته والذي ال تتعدى  الداخلي بصفة دولية إلزامية عكس القضاء

.ـورة ية المشهـمراكز التحكيمـوقد تأكد ذلك من خالل األحكام التحكيمية الصادرة عن ال ، ألحيانا  

بحد ألجانب وللدولة المضيفة االيجابية للتحكيم في كونه آلية ضمان للمستثمرين اآلثار اوتبرز      

القضاء وخاصة فيما يتعلق ب ، ألخيرة غيرت من موقفها اتجاه آليات التسويةاحيث أن هذه  ذاتها

القتصادية التي اوالسبب في ذلك يكمن في ظهور التحوالت ، المحلي وكذا التحكيم التجاري الدولي 

ولي من أنجع السبل ، والتي بموجبها أصبح التحكيم التجاري الد عرفتها الجزائر في فترة الثمانينات

القتصادية اساهمة في التنمية ألجانب لالستثمار في الجزائر والماوذلك لجلب المستثمرين  إلنهاء النزاع  

. التجاري نتيجة تفاقم الديون الخارجية في هذه الفترة  نللدولة لتعويض العجز في الميزا  

كيم ـالتي تكرس مبدأ اللجوء إلى التحالنصوص القانونية  أهموقد تأكد ذلك جليا من خالل ظهور      

 11-03رقم الملغى بموجب األمر  د والقرضالمتعلق بالنق 10- 90التجاري الدولي على غرار القانون 

ق ـعلـالمت 93/12التشريعي  باإلضافة للمرسوم ، 04-10بموجب األمر رقم  هذا األخير الذي عدل

.  08- 06المتعلق بتطوير االستثمار والمعدل بموجب األمر  03- 01األمر ب الملغى بترقية االستثمار  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الثاني :
دور آليات التسوية بين 

 البواعث والقيود 
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 بين البواعث والقيود دور آليات التسوية: لفصل الثاني ا

في الفصل الثاني  نسلط الضوء، سوف  ألولافي الفصل  تسوية النزاع آليات لسيربعد تطرقنا        

القيود المعرقلة  وبين أدت بالمشرع الجزائري إلى اعتمادهاالتي  لبواعثادور آليات التسوية بين على 

ات ـكل طريقة من طرق تسوية نزاعل هتسليط الضوء على الدافع الضمني العتمادب هذاويكون  ،لذلك 

. )المبحث ألول(بالتطرق لبواعث اعتماد آليات تسوية النزاع   األجنبي الستثمارا  

يط ـك بتسلـآلليات واقعيا ويكون ذلاالتي تقف كحاجز أمام تكريس هذه  للقيودعلى أن نتطرق      

  ن ـالتسوية بيولهذا يمكن معرفة الدور الذي تلعبه آليات ،  )المبحث الثاني(الضوء عليها عن طريق 

.البواعث والقيود من خالل هاذين المبحثين   

 المبحث األول: بواعث اعتماد آليات تسوية النزاع

 نيةـضم بواعث العالم الثالث البد أن تكون له تشريعاتمن  رع الجزائري وكغيرهـالمشإن           

ة ـمندرج لبواعثسواء كانت هذه ا ، األجنبي الستثمارا ه إلى اعتماد آليات لتسوية نزاعاتـت بأد

.التحكيم التجاري الدولي  آلية ضمن طرق التسوية الودية أو القضاء الوطني أو ضمن  

 المطلب األول: بواعث التسوية الودية لنزاعات االستثمار األجنبي :

ار ـتطرق لآلثن أنالبد  تماد المشرع الجزائري للتسوية الوديةالرئيسي من اع الباعثلمعرفة       

    نـالعالقات المستقبلية للطرفي سير هذه اآلثار على نتائجتبيان  ثم ، هاعتمادالمترتبة عن ا ةاإليجابي

العتماد عليها مستقبال أو صرف ا ألطرافه ترتبة عن تسوية النزاع وديا يمكنخالل النتائج المفمن     

. لهذه األطراف األهداف المرجوةعنها خاصة إذا كانت ال تحقق  النظر  

رعـالمشتسوية الودية من طرف ال العتمادإللزامية اكما يمكن تسليط الضوء على مدى القوة          

ذهـراز هـالل إبـ، فمن خ وهذا من خالل تحليل النصوص القانونية المعالجة لهذه الفكرة الجزائري  

.  في التسوية لياتاآل هذه خالص الدور الذي تلعبهيمكن است البواعث   
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 الفرع األول : اآلثار اإليجابية للتسوية الودية :

يترتب على تسوية النزاع عن طريق المفاوضات والتوفيق أو الوساطة أو ما يعرف بالمساعي         

 األجنبي ، مضيفة والمستثمرالحميدة آثار إيجابية وهذا بالوصول إلى تسوية الخالف نهائيا بين الدولة ال

ب ـألجاناالمستثمرين  ما يجعلـمة ـاالستثماريعلى مسار المشاريع  اإيجابي اانعكاس يكون تاليالـوب

: وتكمن هذه اآلثار فيما يلي  يرغبون في إنجاز استثماراتهم بتلك الدولة مستقبال  

الي ـتالوب،  )1(رية ـتصف بالساعي الحميدة والوساطة والتوفيق والمفاوضات تـإجراءات المس -أوال

لى ـيسعى للحفاظ ع األجنبيالمستثمر  أن المحافظة على أسرار طرفي النزاع وعدم إفشائها وخاصة

.سمعته في السوق التجارية الدولية    

رق ـطلل جوئهمـلة ـمحاول عند طرق الودية ال يقف كعائق أمام طرفي النزاعماد الـاعت  -ثانيا

سوية النزاع في إطار منظمة التجارة العالمية حيث يحق للطرف الشاكي أن ت كإجراءات رى ـألخا

. من إتخاد إجراءات التسوية الودية أي بعد فشلها )2(يوما 60التحكيم خالل فترة  فريق يطلب إنشاء  

بين الطرفين ألن تسوية  نيأتي ليعزز الثقة والتعاو وية النزاع باعتماد الطرق الوديةإن تس - ثالثا

الستثمار وبتكريس االرتباط بتطهير مناخ اكانت وال تزال مرتبطة أشد  رستثمااالباعات المتعلقة النز  

. األطرافروح التعاون بين   

ى ـبإنهائه بسرعة وبأقل التكاليف قبل اللجوء إل التسوية الودية للنزاع تمنح فرصة لطرفيه -رابعا   

ةـالودي ا تتسم بعض آليات التسويةكم ، في تجاوزهاألطراف مراحل أخرى متقدمة قد ال ينجح ا  

الستثمار عندما أكدت علىاالتفاقية العربية لضمان امن  2المادة  ت عليهنص ما إللزامية مثلا بالصفة  

   

 ـــــــــــــــــــــ
.58ص ، بسكري رفيقة ، المرجع السابق- 1   

. 58المرجع نفسه، ص -2  
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الطابع االختياري ، وهناك من شبهها باستنفاد المسـبق اإلجراء التفاوضي ولم تضفي عليه إجبارية 

، ورغم ذلك  )CIRDI )1من الئحة التحكيم  24لطـرق الطعن الداخلية المنصوص عليها في المادة 

 . فال يمكن إعطائها الصفة اإلجبارية التي يتميز بها مبدأ استنفاد طرق الطعن الداخلية 

: طرفي النزاعللة المحافظة على العالقات المتباد - خامسا  

ذا ما ـوه هيعتبر تسوية النزاع بإتباع الحل الودي كوسيلة للمحافظة على العالقات المتبادلة بين طرفي

  . ولدـاالقتصاد الوطني للعلى  انعكاس إيجابيتالي الالستثمارية وبارار المشاريع ـى استقـيؤدي إل

  الفرع الثاني: دور النتائج المترتبة عن التسوية الودية

فة ـة المضيـدوافع التي تؤدي بالدولـالمترتبة عن التسوية الودية للنزاع كأحد ال النتائجعتبر ـت      

تتصف بإيجابيتها في  نتائجهاوخاصة إذا كانت  ، ألجانب إلى اعتمادها مستقبالالالستثمار والمستثمرين   

. حل النزاع أي أنها فعالة في ذلك    

ي اإليطالي والجزائري البلجيكي االكسمبورغي وكذا االتفـاق الجزائـري فاالتـفاق الجزائر       

ألخرى اوهذا قبل اللجوء إلى إجراءات التسوية  ينص على اللجوء لتسوية النزاع وديا ، إلخ...الفرنسي

عقد ـللبنود المدرجة في ال األجنبيالمستثمر  ينظرحيث ،  اليجابية المترتبة عنهااوذلك بالنظر للنتائج 

فإذا رأى من بينها وجود شرط التقيد بالتسوية الودية ، مع الدولة الجزائرية بصفتها مضيفة لالستثمار 

ج ـرا للنتائـر نظـالجزائر أكثبالستثمار األخرى فإن ذلك يحفزه على اللطرق  ءنزاع قبل اللجوـلل  

.ائج السلبية التي تكون ضئيلة جدا الممكن تحققها بالنظر للنت ةاليجابيا    

ين البواعث التي تؤدي إلى من ب المترتبة عن اعتماد التسوية الودية تعتبر ةفاآلثار اإليجابي لهذا         

ألخيرة إيجابية أصبح ذلك اكلما كانت نتائج هذه مستقبال ، و النزاع قبل المشرع وأطرافمن  تكريسها

الستثمارية هذه لآللية ، أي أن هذه ابمثابة الدافع الرئيسي لالستثمار في البلد الذي يدرج ضمن عقوده 

.   لها دور إيجابي عند تسوية النزاع في ضل هذه البواعث  اآللية  

 ـــــــــــــــــــــ
  1- HORCHANI .(F) , op cit , p361 .    
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 الفرع الثالث: مدى إلزامية اللجوء للتسوية الودية

الستثمار نجدها االجزائرية في إطار ترقية وحماية  التفاقيات التي أبرمتها الدولةاإذا تصفحنا معظم     

  لكن السؤال المطروح ما مدى إلزامية اللجوء إليها ؟ ، تضع ضمن بنودها شرط اللجوء للتسوية الودية

إللزامية لعرض النزاع األمم المتحدة نجد مدى القوة امن ميثاق  33بالرجوع إلى نص المادة       

  .  )1( ألخرىاقبل إتباع إجراءات التسوية على آليات التسوية الودية 

لتسوية الودية إجراء إلزامي باعتبار أن المادة لهذه المادة نستخلص أن اللجوء  تحليل فمن خالل      

التفاق المبرم بين الجزائر والمملكة اإلسبانية بشأن ترقية وحماية ل ةباإلضاف بدأت بلفظ يجب ،

منه والتي  11المادة  حسب نصوذلك ،  )2( 1994ديسمبر  23االستثمارات الموقع في مدريد يوم 

وإذا لم يكن ممكنا حل النزاع في مدى ستة أشهر إبتداءا من تاريخ اإلشعار الكتابي ....."تنص 

يستطيع بناءا على اختياره إتباع المراكز التحكيمية  األجنبي المذكور في الفقرة األولى ، فإن المستثمر

بباريس أو المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة  وكهولم أو تحكيم الغرفة التجاريةتكالغرفة التجارية بس

هذه المادة  تحليل ، فمن خالل"إلى االتفاقية المنشأة للمركزن ة انضمام الدولتيفي حال CIRDIباالستثمار 

إلى اللجوء ة يمكن وذلك في خالل ستة أشهر وإن لم تكن مجدي أيضا نجد أن التسوية الودية إلزامية

وضمن نص  1982جوان  21التفاق الجزائري الفرنسي بتاريخ ا، كما أن  ألخرىاالتسوية  طرق

ها الخالفات تسوى بينهما بطرق ودية ، وفي حالة ما إذا لم يمكن تسويت"  ينصه منه فإن 4/6المادة 

إلى إجراء مناسب طبقا لترتيبات العقود التي قد تنص على اللجوء بالطرق الودية يتم حلها آنذاك 

 هـرجع إليـيمكن أن ت الطرفان على نص التسوية المناسبة لهذه الخالفات والذي ا ، وأن يوافقـلتسويته

 ـــــــــــــــــــــ
  :  قالميثامن  33نص المادة  حيث جاء  -1

مسوا حله بادئ ذي بدء بطريق يجب على أطراف النزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدولي للخطر ، أن يلت" 

المفاوضة ، التحقيق ، التوفيق ، التحكيم والتسوية القضائية ، أو يلجئوا إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها من الوسائل 

 " .السلمية التي يقع عليها االختيار

يتضمن المصادقة ،  1995مارس  25 الموافق ل 1415شوال عام  24والمؤرخ في  88-95المرسوم الرئاسي رقم  أنظر -2

.، المرجع السابق السبانية االتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية والمملكة اعلى   
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  . )1( "أحكام العقود التجارية المبرمة بين المستعملين الجزائريين والفرنسيين   

الودية أول طريقة يلجأ إليها يعتبر التسوية  1983كما أن االتفاق الجزائري الفرنسي لسنة        

الخالفات التي تثور  يةتسو" الطرفان قبل إتباع أي وسيلة أخرى ، فقد نصت المادة األولى منه على أن 

بالتراضي وفي غياب التسوية يعرض حل النزاع على نضام التحكيم  تكون بصدد تنفيذ العقود التجارية

، كل ذلك يجعل من التسوية الودية آلية تأتي في  )2( "  ةوفقا لألحكام المنصوص عليها في المواد الالحق

ذات أولوية قبل اللجوء إلزامية و  تعتبرهاغلب االتفاقيات ذات الطرف الجزائري فأ، الدرجة األولى 

يؤدي إلى وهذا ما يعتبر كباعث ضمني ، قضاء الدولة المضيفة  كالتحكيم أوى األخرإلى اآلليات 

 .سوية الودية في إنهاء النزاع اعتماد المشرع آلليات الت

ع الشركة الفرنسية توتال عن طريق المفاوضات ولقد توصل مؤخرا مجمع سونطراك إلى اتفاق م     

 مليار   3لحل مسألة حصص رأسمال مشروع شراكة إنتاج اإليثانول بأرزيو تبلغ قيمته االستثمارية  

ع ـمييف ـلمشروع مشكلة التكن فقد واجه اعسر الخروج منها بنتائج ترضي الطرفيـدوالر ، است   

   2009نة ـفي البالد التي أصدرتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لس رالجديدة لالستثما القوانين

 بالمائة 49واألجنبي على حصة  بالمائة 51والمتعلقة بوجوب استحواذ الشريك الجزائري على حصة 

ي ـ، ولهذا فدور المفاوضات في التسوية إيجابي ف )3(حل الخالف في  رفكان لقطر للبترول الدور الكبي

  .هذه الحالة مما يؤدي إلى اعتمادها مستقبال 

 ـــــــــــــــــــــ
.  49ص ، لمرجع السابقا كوال محمد ، -1  

  القانون، فرعر في ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيتياب نادية ، التحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود التجارة الدولية  -2 

. 64، ص 2006 قانون األعمال ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ،  

. 7، ص  2010أوت  9معلومة متحصل عليها من جريدة الخبر الجزائرية ليوم اإلثنين  -  3  

مر األ من 55 في استحواذ الشريك الجزائري على أغلبية رأس المال من خالل نص المادة وقد تأكدت نية المشرع الجزائري -  

،  2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010غشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  01-10رقم 

الحكومة الجزائرية تعتزم إعادة :  7، ص 2011فيفري  16 األربعاء حسب ما أفادته جريدة الخبر ليوملكن  . رجع السابق مال

بالمائة في االستثمارات األجنبية بالبالد ، فاإلجراء الذي صدر في قانون المالية  51ئريين بنسبة النظر في إلزامية إشراك الجزا

، رغم أن الغاية من هذا اإلجراء هو اتضح أنه ذون جدوى في تقليص تحويل العملة الصعبة إلى الخارج  2009التكميلي لسنة 

. ألجنبية المقيمة في البالد ، وتقليص الكميات المحولة إلى الخارج جعل المستثمرين الجزائريين يقتسمون أرباح االستثمارات ا  
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 المطلب الثاني : بواعث اعتماد القضاء الوطني

ى ـتطرق إلأن نإلى اعتماد القضاء الوطني البد  الجزائريبالمشرع التي أدت  بواعثلمعرفة ال       

ي ـبعض النقاط تجعل من القضاء الوطن حيث هناك ، الجوانب التي تجعل من هذه اآللية كافية للتسوية

. فةـألمثل من جانب الدولة المضياار ـالخي  

ة ـإلزاميذا معرفة مدى ـوك . لمترتبة عن اعتمادهااليجابية االتطرق لآلثار  من كما أنه البد      

 لمن خال ي إنهاء النزاعـ، ولهذا يمكن استخالص الدور الذي يلعبه القضاء الوطني فإليه  اللجوء

: يـك فيما يلـوسوف نبرز ذل التي أدت إلى اعتماده البواعث هذه استخالص  

 الفرع األول: كفاية القضاء الوطني للتسوية

 ، يتصف بالنجاعة في التسويـة عض النقاط تجعل من القضاء الوطنيهناك ب سابقا كما ذكرنا      

واء ـدولة المضيفة وأحد المستثمرين سآللية تسوية النزاع الذي قد ينشب بين الاويقصد باعتماد هذه 

الل إتباع إجراءات التقاضي الداخلية أي عرض النزاع على المحاكم ـكانوا وطنيين أو أجانب من خ

  . )1(يفة ـالوطنية للدولة المض

ة ـع الدولـألجانب لتسوية نزاعاتهم ماوتعتبر هذه الطريقة من بين الطرق المتاحة للمستثمرين       

التفاقيات المبرمة في مجال اوكذا بعض  بهاالستثمار اعملت أغلب التشريعات وقوانين قد ف ،المضيفة   

ن ـضرورة حتمية مكلدولة المضيفة قضاء ايعتبر إخضاع النزاع الختصاص ، و )2(الستثماراتشجيع 

ا هـوالتي أدرجت ضمن قوانين، بعض الجوانب وخاصة لدى دول العالم الثالث الغيورة على سيادتها 

  ة ـومن بينها الدولة الجزائري ولية شرط اللجوء إلى هذه اآللية ،بالعقود التجارية الد الوطنية الخاصة

 ـــــــــــــــــــــ
.11مرازقة آسيا ، المرجع السابق، ص -1  

ا لم تكن تسوية الخالف إذ :"الستثمار والتي جاءت كما يلياالفرنسية بشأن تشجيع  ةالتفاقية الجزائريامن  08أنظر نص المادة -2 

أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في النزاع فإنه يمكن أن يرفع بطلب من المواطن أو  06بتراضي الطرفين ممكنة في مدى 

..."للمتعاقد المعني بالنزاع الهيئة القضائية المختصةالشركة إلى   
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 2001أوت  20لصادر بتاريخ تثمار االساالمتعلق بتطوير  03- 01من األمر  17 المادة صـحسب ن

.والمتمم عدل الم  

ر ـن المستثمـع كل خالف بيـيخض "والتي أدرجت ضمن عنوان الضمانات حيث جاء نصها       

ي والدولة الجزائرية ، يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراءات اتخذتها الدولة الجزائرية ــبـاألجن

ها ـراف أبرمتـوجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األط إال في حالةهات القضائية المختصة ـللجده ـض

والتحكيم ، أو في حالة وجود اتفاق خاص ينص على بند التسوية أو بند  ةالدولة الجزائرية تتعلق بالمصالح

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يقصد لكن  ، )1( "يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناءا على تحكيم خاص 

ئية المختصة ؟ضاـات القـبالجه  

ال أنه حسب إ ، بصفة عامة يقصد بها المحاكم الجزائرية باعتبار أن أحد أطراف النزاع جزائريا       

ألجنبية كجهة قضائية ان يعتبرون أن ذلك ال يمنع من اختصاص المحاكم بعض الفقهاء الجزائريي

. )2( ألجنبياالجزائرية والمستثمر الستثمار المبرم بين الدولة امختصة إذا كان ذلك متفق عليه في عقد   

يلي ماتؤيد اعتماد القضاء الوطني فيوسوف نبرز الجوانب التي  :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ
الملغى بموجب  ، المتعلق بترقية االستثمار 1993أكتوبر  5الصادر في  من المرسوم التشريعي 41هذه المادة تقابلها المادة  -1

. ، المتعلق بتطوير االستثمار 03-01األمر    

فرع  بحث لنيل شهادة الماجستير ، ألجنبي المباشر في الجزائر في ضل التشريعات الحالية ،االستثمار ا ، يوسفي آمال  -2

    .92ص ،1999-1998، جامعة الجزائر  ،  كلية الحقوق بن عكنون القانون الدولي والعالقات الدولية ،
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:ات التقاضي الداخلية قاعدة استنفاد إجراء - 1 

الستثمار قبل اللجوء إلى اآلليات ايقصد بذلك أنه على طرفي النزاع الخضوع لمحاكم دولة       

التفاقيات المبرمة من طرف الدولة االستثمار أو اوهذه القاعدة منصوص عليها في تشريعات  ، ألخرىا

ففي مؤتمر  ته أحكام قضائية متعددة ،كما أيد ، ألطرافاالجزائرية سواء كانت ثنائية أو متعددة 

طرف دولته ال يمكنألجنبي من اتم التأكيد على أن الحماية الدبلوماسية للمستثمر  1933مدنتفيديو لعام   

وب ـوجذا المبدأ ال يحتاج لفه ، يسبقها استنفاد وسائل التقاضي الداخلية للدولة المضيفة ما لم ممارستها

والمواثيق راف على العمل به فيعتبر شرط مقرر في القواعد العرفيةألطاالنص عليه وضرورة اتفاق   

ولهذا فشرط استنفاد إجراءات التقاضي الداخلية ضرورة حتمية ال يمكن تجاوزها نظرا لسيادة  ، الدولية

. الدولة على إقليمها  

اس ـهم على أسـألجانب دون تمييز بيناكما أن هذه القاعدة تحقق مبدأ المساواة بين الوطنيين و      

ق ـالمتعل األمـروقد كرس المشرع الجزائري ذلك من خالل  ، مراكزهم القانونية كأجانب ووطنيين  

ون ـعيـعامل األشخاص الطبيـي"   التي نصت منه 14المادة  حسبوهذا  2001الستثمار لسنة ابتطوير    

وقـقـريون في مجال الحـن الجزائوالمعنويون األجانب بمثل ما يعامل به األشخاص الطبيعيون والمعنويو  

". روالواجبات ذات الصلة باالستثما  

ة ـإال أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات مثل ما أشار إليه وزير الخارجية األمريكي في بداي      

ادـالمدعي في دولة أجنبية ليس ملزما باستنف "ألخير من القرن التاسع عشر عندما صرح بأن االربع   

، فيعتبر ذلك من بين المبررات التي يدفع بها  )1(" العدالة عندما ال توجد عدالة يمكن استنفادها طرق  

.ألجنبي من أجل اللجوء للتحكيم التجاري الدولي االمستثمر   

 

 

  ـــــــــــــــــــــ

. 81 ص ،1991ندرية ،إلسكا ،منشأة المعارف الدولي العام في السلم والحرب ، نالشافعي محمد البشير، القانو -1  
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:عدم نجاعة حل النزاع بالمحكمة التحكيمية  -2  

دية مما يجعل ـيمكن أن يكون لتسوية النزاع بإتباع إجراءات التحكيم التجاري الدولي غير مج       

كيم ـزاع للتحـية النـكعدم قابل ، ألصيل للفصل فيهاالختصاص اذو  القضاء الوطني للدولة المضيفة  

ألشخاص أو بحكم المهام احسب طبيعة هذه وفي حاالت معينة  وذلك، العتبار الشخصي اأساس على 

ة ـال يمكن إخضاع منازعاتها للقضاء التحكيمي والخاصة بالدولة والمؤسسات التابعف، سندة إليها ـالم

 يـض القاضـولهذا يرف ، والتجاريالقتصادي اإلداري أو اكالمؤسسات العمومية ذات الطابع  هاـل

. )1( ختصاص القاضي الوطني دون سواهاويصبح النزاع من  التحكيمي ، بالحكمالعتراف ا  

ق  442/1، وهذا حسب نص المادة إلجراءات المدنية اتعديل قانون  ذلكن هذا الحضر قد أزيل من     

نص وهذا ال" يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها " إ م التي جاء نصها  

ن هذه المادة األخيرة أيدتـها المـادة ، كما أ )2( يؤكد حرية توجه المؤسسة االقتصادية إلى التحكيم

. التي أكدت على ذلك  08/09من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  1006/3  

صة هذا التعديل يجب اإلشارة إلى أنه مع اتجاه الدولة الجزائرية إلـى عمـلية خوصـلكن قبل       

، فقد خفـف من ) 3(1988فيفري  12المؤسسات العمومية االقتصادية عن طريق القانون الصادر في   

عبارة عن أشخاص  ةشدة الحظر الوارد في قانون اإلجراءات المدنية ، فأصبحت االستثمارات األجنبي

ركات مساهمةخاضعة ألحكام القانون التجاري متمثلة في شركات ذات مسؤولية محدودة أو ش ةاعتباري  

 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــ

.538ص المرجع السابق ، ،نطالبي حس  -1  

،) في عقود المفتاح في اليد والمنتوج في اليد(الدولية في التجربة الجزائرية ةمعاشو عمار ، الضمانات في العقود االقتصادي -2  

، 1998كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر، دولية ،دولة في القانون الدولي والعالقات ال هأطروحة لنيل درجة دكتورا

.331ص  

المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم األمر رقم  1988يناير  12مؤرخ في  04-  88راجع القانون  -3

.1988لسنة  13عدد القانون التجاري يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية االقتصادية، الجريدة الرسمية   
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   .  عن الدولة ، ولهذا فلها حق اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي مستقلة  

التحكيمي الحكم لمخالفة  ةالستثمار، باإلضافاالمتعلق بتطوير  03 - 01ألمر اتأكد ذلك بصدور قد و    

ل ـوطني هو المختص للفصالقضاء ال من يجعل باعتبارها محل التنفيذ للنظام العام في الدولة المضيفة

كما أن اتفاق طرفي العقد على ، ) 1(ألجنبي وتطبيق قانون القاضيااد القانون ـباستبع ذاـوهفي النزاع 

ي ـو المختص فمن هذا األخير هفي حالة نشوب النزاع يجعل  ة احتياطيةـبصف اءـللقض وءـاللج

. ) 2(نزاع بالمحكمة التحكيمية ـال ل ـل حـفش ذلك بعد  

:الحفاظ على سلطة وسيادة الدولة  -3  

ألمم فهو من بين السلطات الثالث المعروفة في الدولة بعد ايعتبر القضاء مهنة مقدسة عند جميع      

إلنسان هي اإن أعظم وظيفة يتقلدها : "السلطة التشريعية والتنفيذية كما يعتبر الفيلسوف الفرنسي فولتار 

  .  )3( "وضيفة القاضي

ألشخاص بالفصل في المنازعات التي تنشأ األمن بين اة يقع على عاتقها تحقيق العدالة والدولكما أن 

القضاء سلطة من سلطات الدولة وبه تعبر عن سيادتها ولهذا فمن حقها إخضاع جميع يعتبر و ، بينهم

ى ولو ألشخاص الموجودين على إقليمها لمحاكمها وقوانينها سواء كانوا وطنيين أو أجانب حتاألموال وا

الستثمارية على ارا لوقوع المشاريع ظوهذا ن ، ألجنبي إليهااكان ذلك يؤدي إلى تقليص تدفق الرأسمال 

  .إقليمها 

  

  

   ـــــــــــــــــــــ
.81ص ،2005ألول ،الجزائر ،االجزء  دار هومه، ، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانين، أعراب بلقاسم -1  

يقع باطال  يمكن أن فإن مثل هذا الشرط شرط االختصاص القضائي إلعماله كمرحلة ثانية عن طريق االستئناف ،وإذا ورد  -2

ما أكده القانون  وهذاعلى سبيل الحصر ،  يكون وفق شروط معينة المضيفة قضاء الدولة أمامذلك أن استئناف حكم التحكيم 

  . 1994أكتوبر  27اف باريس في والقضاء الفرنسي في الحكم الذي أصدرته محكمة استئن

. 08ص ،المرجع السابق  ، محمد شهير أرسالن -3  
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بسبب السيادة الوطنية تم رفض الدولة الجزائرية للتحكيم التجاري الدولي وإسناد الفصل في ف      

ندما وخاصة عأستاذ القانون الدولي العام  Pilletألستاذ اوقد أيد هذه الفكرة  النزاع للقضاء الوطني ،

خاصية : مظهر من مظاهر سيادتها فإنه ينبغي أن يتمتع بخاصيتين  باعتبارهقانون كل دولة  وصف

ألشخاص واألموال الخاضعة له األولى يتبع القانون احيث بفضل الخاصية  ، الدوام وخاصية العموم

شخاص وكافة ألاوبفضل الخاصية الثانية يطبق القانون على كافة ،  همن يوم إصداره إلى يوم إلغائ

            . )1( ألموال على إقليم الدولةا

ي ـث التـتعتبر من بين البواع عل من القضاء الوطني كاف إلنهاء النزاعالتي تج فالجوانبلهذا        

. تؤدي إلى اعتماده من طرف المشرع وأطراف النزاع   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــ
. 63ص المرجع السابق ، بلقاسم ،أعراب  -1  
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 الفرع الثاني: اآلثار االيجابية لتسوية النزاع  

د ـيكون لها بعإيجابية يترتب على تسوية النزاع باعتماد القضاء الوطني للدولة المضيفة آثار         

    . الستثماريةالى مستوى العالقات ـع

في قيام  هادورلرا ظيمكن إغفالها ن آللية في آثار الاتكمن نتائج تسوية النزاع باعتماد هذه  حيث      

إلى تكريس مبدأ سيادة الدولة  إلضافةاب،  الستقالل وإلى يومنا هذااكيان الدولة الجزائرية وخاصة بعد 

ة ـللدول يـت تخضع بصفة حصرية للقضاء الوطنوخاصة وأنه توجد نزاعا ، على إقليمها وثرواتها

ون ـالنزاعات التي تك ضـبع وكذا ، بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلةكالنزاع المتعلق  المضيفة

.الستثمار طرفا فيها اة الوطنية لتطوير ـالوكال  

فتسوية النزاع باعتماد القضاء الوطني له دور فعال خاصة وأن القاضي الوطني له دراية كافية       

افة ـ، باإلض هذا النوع من النزاعات ن تعقدلى الرغم مع مستوعبا لقوانين دولتهو بإجراءات التسوية

     .إلى امتياز القضاء بمبدأ التقاضي على درجتين وعلنية الجلسات كما أنه من النظام العام 

  : بإجراءات التسوية القاضي الوطني كفاءة -أوال 

ظر ـة بالنإللمام بجوانب القضيا غير قادر على هأن نتصوريمكن  ال ن قاضي الدولة المضيفةإ      

الستثمارية تتميز اباعتباره قانون دولته حتى ولو كانت النزاعات  ، لمعرفته بالقوانين الواجب تطبيقها

أمام القاضي الوطني عند  قكعائ يقفإال أن ذلك ال  ، ألجنبي ضمن طرفيهاتعقيد وتوفر العنصر ـبال

ون  ـانـما يكون القـك ، ود العقدبتفسير بن ة فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقةعرض النزاع عليه خاص  

ب ـون الواجـلمعرفة القانطرفي النزاع وكذا معرفة نوع العالقة بين  عندري هو المرجع ـالجزائ  
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تمارس نشاطها في الجزائر  ألجنبية التياالعتبارية كالشركات األشخاص اففيما يخص  ، )1( تطبيقه

الختصاص اكبير في تسوية النزاع حتى ولو أسند الدور الكما للقضاء  ، تخضع للقانون الجزائري فإنها

ويكمن ذلك من خالل دوره في تشكيل هيئة التحكيم وذلك بدور مساعد  ، للفصل فيه للتحكيم التجاري

التحكيم على اختيار المحكمين فالقضاء هو الذي يقوم بهذا  مل ويكون ذلك عند عدم اتفاق طرفيومك

  ـبالختيار بناءا على طلاألخير هو الذي يقوم بهذا ااختيارهم فإن هذا أو على كيفية ووقت  ، الختيارا

ةـدولـى قضاء الـإلى عملية تنفيذ الحكم التحكيمي الذي يكون استنادا إل باإلضافة ، )2(أحد الطرفين   

.   فالقضاء الوطني آلية ال يستهان بها التالي وبالمضيفة ،   

   وكذا علنية الجلسات لى درجتينالقضاء بمبدأ التقاضي ع امتياز:ثانيا 

ؤدي بقضاة الدرجة ، فهذه الصفة ت يضفي على الحكم الذي يصدر صفة الشفافيةإن هذا االمتياز        

 األولى إلى العناية بأحكامهم والتأني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من طرف المجالس القضائية 

 نـماالستفادة  من ة المضيفة لالستثمار أو المستثمر األجنبيكما يسمح لطرفي النزاع سواء كان الدول 

اع ـويمكنهم تدارك ما فاتهم من أوجه دف، تصحيح ما قد يقع فيه قاضي المحكمة االبتدائية من أخطاء 

ى ـلـيضفي الصفة االيجابية ع وعلنية الجلسات لهذا فمبدأ التقاضي على درجتين ، أمام هذه المحكمة

.في تسوية النزاعات االستثمارية  د اعتمادهالوطني عنالقضاء   

ه ـزام بمقارنتـبنوع من اإلل تتميز أحكامهوالذي  وهذا ما ال نجده في التحكيم التجاري الدولي      

، إذ أن الحكم التحكيمي غير قابل  أحكامه قابلة لالستئناف في بعض األحيان ، ولو أن بالقضاء الوطني

. )3(لالستئناف كقاعدة عامة   

 

 ـــــــــــــــــــــ
، المتضمن  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان سنة  20مؤرخ في  58-75من األمر رقم  9راجع نص المادة  -1

.   المرجع السابق 10-05القانون المدني ، معدل ومتمم بموجب القانون رقم   

 2 - . 419ص ، المرجع السابق القاضي ، منصورخالد  
فريدة ، سلطة المحكم في موضوع حل النزاعات المترتبة عن العقد التجاري الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير عيادي  -  3

.  20، ص2001جامعة الجزائر، ، كلية الحقوق بن عكنون ، في قانون األعمال  
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   حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق المتعلقة بالنظام العام  : ثالثا 

إذ يعد ،  وري مكرس من طرف المشرع الجزائريء إلى القضاء مبدأ دستيعتبر حق اللجو      

   نبألجاادون استثناء للوطنيين و اويبقى هذا الحق مفتوح ، كقاعدة آمرة ال يمكن مخالفة أحكامها

حيث  ، ألخرىاالتفاقيات المبرمة مع رعايا الدول افي العديد من  ولهذا كرسته الدولة الجزائرية

  .للقضاء الوطني  نها وبين الرعايا األجانبيب الستثمار التي يمكن أن تنشباأخضعت نزاعات 

 1991ماي  18اليطالي الموقع بالجزائر في تاريخ االتفاق الجزائري اوتم تكريس ذلك من خالل       

الخالف بالتراضي بين الطرفين يرفع  على أنه إذا لم يسو"  التي نصت فقرة ثانيةضمن مادته الثامنة 

وهذا ما يعني أن القضاء  ،" زاع إلى جهات التقاضي في الدولة التي يتم االستثمار على إقليمهاالن

، إال أن ذلك يبقى مجرد إمكانية كما أنه من النظام العام  ألجانباللمستثمرين  االوطني يعتبر ضمان

  . )1(ألنه هناك اختيار بين الهيئة الوطنية والهيئة التحكيمية 

ألجانب أمر األشخاص للقضاء الوطني سواء كان بالنسبة الوطنيين أو األموال واوع كما أن خض      

ي تتمتع به نضرا لطابع السيادة الذ ، طبيعي باعتبارهم يتمتعون بحماية الدولة المتواجدين على إقليمها

انون البلد ق فالقانون المحلي هو ، )2(ألمم المتحدة اهذه الدولة ذلك المبدأ الذي صيغ في إطار منظمة 

 Locus régit)ا بالقاعدة التقليدية ذيطبق على جميع التصرفات القانونية وهذا أخ الذي تم فيه التصرف

actum))3(، حيث يتأكد من ،  آلمر بالتنفيذاألجنبية تبقى سلطة تقديرية لقاضي الدولة األحكام اتنفيذ و

ه وهو ملزم بإجراء فحص شكلي دون حاجة لتنفيذ ةلالزماالمطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط  لحكمأن ا

  . على القضاء الوطني في التسوية يجابياإلدور الوهذا ما يضفي  ، )4( إلى التعرض لموضوعه

 ـــــــــــــــــــــ
. 119ص المرجع السابق ، عليوش قربوع كمال ،-1  

. 9ص ،1985عات الجامعية، الجزائر ،ديوان المطبو ، ألمين، حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعيةاشريط  -2  

. 59ص المرجع السابق، أعراب بلقاسم،-3  

تخصص قانون  رسالة لنيل درجة ماجستير ، ألجنبية في القانون الجزائري،اتنفيذ القرارات التحكيمية  بوصنوبرة خليل، -4

.123ص ،2000 ،جامعة قسنطينة  ألعمال،ا  
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 الفرع الثالث: مدى إلزامية اللجوء للقضاء الوطني

 اللـي من خـالقضاء الوطنى اعتماد ـمعرفة البواعث التي أدت بالمشرع الجزائري إليمكن        

ذلك بمثابة الدافع الرئيسي  يعد اللجوء إليه عندوفر صفة اإللزام إذ بت ، في التسويةته مدى إلزامي دراسة

.تسوية النزاع  في عتمادهال  

رح ـش علينا يجبرفي النزاع للقضاء الداخلي للدولة المضيفة لزامية خضوع طإ مدىلمعرفة و      

ر ـالمتعلق بتطوي 03-01ألمر امن  17فمن خالل نص المادة ، رة ـالنصوص القانونية المعالجة للفك

ب ـبـون بسـيخضع كل خالف بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية يك" الستثمار نجد أنها تنص ا

، إال في حالة وجود  للجهات القضائية المختصة ضده ء إتخدته الدولة الجزائريةالمستثمر أو بسبب إجرا

ة ـاتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أبرمتها الدولة الجزائرية ، تتعلق بالمصالحة والتحكيم ،أو في حال

" يم خاص تفاق بناءا على تحكا إلى اتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصلوجود   

أصال بالفصل  صهذه المادة نجد أن القضاء الوطني للدولة المضيفة هو المخت تحليل من خالل      

ة ـرى كالمصالحـألخاستثناء هو الخضوع آلليات التسوية االو، نزاع أي إلزامية اللجوء إليه ـفي ال

. والتحكيم بنوعيه المؤسساتي والحر  

ألطراف أبرمتها الدولة الجزائرية مع اود اتفاقيات ثنائية أو متعددة وال يكون ذلك إال في حالة وج     

مادة ـالمذكورة في ال في النزاع واتفق على بنود التسوية اتكون إحدى رعاياها طرف، ألخرى ادول ـال

ان األصل ـ، فإذا ك العكسوء إلى القضاء يمكن أن يكون بصفة إلزامية أو ـ، لذلك فإن اللج الهـأع 

االت ـن االتفاقيات قد تفرض في بعض الحفإوء إلى القضاء من خالل نص المادة السابقة ، اللج وـه

ت ـإلى القضاء الوطني باعتبار أن اتفاقية التحكيم أصبح، بحيث ال يجوز اللجوء  اللجوء إلى التحكيم

  .  هي المعمول بها بين الطرفين 

:دولة المضيفة ضمن شرح األفكار التالية لي للجوء للقضاء الداخالللزامية ولذلك سوف نعالج مدى إ     
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: لقضاء الوطنيالعتماد ازامية الصفة اإلل -أوال   

في النزاع وهذا للفصل  المضيفةدولة لفي هذه الحالة المبدأ العام هو اختصاص المحاكم الداخلية ل      

فأولوية اللجوء  الدولي ، تجاريلم يتفقوا على أولوية اللجوء إلى إجراءات التحكيم ال باعتبار أن أطرافه

  . إلى القضاء الوطني إجراء جوهري في هذه الحالة

الشـتراكية  األعضاء المؤسسين للمؤسسـة  ار بين ال على ذلك نجد النزاعات التي تثاوأحسن مث       

   )1( 1982أوت  27ألجنبي تخضع الختصاص المحاكم الوطنية تطبيقا للقـانون الجزائـري   اوالطرف 

                        .باع أي إجراء من إجراءات التسوية إلزامية اللجوء للقضاء الوطني في هذه الحالة قبل إت نجد اليتالوب

 والمستثمر األجنبي) APSI(الستثمارا رقيةما نجد النزاعات الناشئة عن العالقة بين الوكالة الوطنية لتك

السـتثمار بـين الوكالـة    االجزائرية واسـتثنائيا التفاقيـة   للدولة  للقضاء اإلداريتخضع كقاعدة عامة 

  . )2(ألجنبي اوالمستثمر 

المبرمة بين شركة سونطراك وشركة أجنبية فتخضع النزاعات  تكما أنه فيما يتعلق األمر باالتفاقا     

 سـونطراك مـع   شـركة  العقود التـي أبرمتهـا   من خاللللمحاكم العادية والقانون العام ، وتأكد ذلك 

بمقتضى القـانون رقـم    وكان ذلك،   ألجنبية والتي تنص على اختصاص المحاكم الجزائريةاالشركات 

المتعلق بأنشطة التنقيب عـن المحروقـات واسـتغاللها ونقلهـا      1986أوت  19المؤرخ في  86-14

اكم على إخضاع النزاعات الناتجة عن هذا القـانون إلـى المحـ   " منه  63، حيث نصت المادة  بباألنابي

المتعلق بالنقد والقرض  90/10إلى القانون  باإلضافة،  )3( " الجزائرية المختصة وفقا للتشريع المعمول بـه 

 .   اللجوء إلى التحكيم  ة العليا الجزائرية واستبعد النصالذي نص على اختصاص المحكم

 ـــــــــــــــــــــ
1- voir ISSAD  Mohamed" La loi du 27 août 1982 sur sociétés déconomie mixte " , in RASJP, 1984,n 
2 , p p 263 -278.    

مع مستثمرين عرب كقضية  التفاقية في هذا االتجاه APSI)(االستثمارات ودعمها مثل إبرام وكالة ترقية ومتابعة  -2

  .المجموعة القطرية الشيخ فيصل 
قانون  فرع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  تصادية،االقبن حاجة أحمد، التحكيم وحل المنازعات في العقود  -3

. 25، ص 2006،  جامعة الجزائر لية الحقوقالمؤسسات، ك  
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:لقضاء الوطني عدم إلزامية اللجوء ل -ثانيا  

للجوء إلى التحكيم  الطابع اإللزامي نستخلص 03- 01من األمر  17/2نص المادة  من خالل      

، لهذا  قضاء الدولة المضيفة ماده في التسوية دون االتفاق علىفاق على اعتلوجود ات نظرا التجاري

  . يمكن أن يكون لها الطابع االختيارحيث يغير ملزمة للطرفين  األخيرة تصبح هذه الجهة القضائية

 يثالتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولة المستثمر حاوقد تأكد ذلك من خالل       

 القتصادي البلجيكياالتحاد وامنها مع فرنسا ،إيطاليا، تأبرمت عدة اتفاقيات ثنائية خاصة باالستثمارا

التفاقية الجزائرية الفرنسية حول تشجيع وحماية ا، فقد جاء في  رومانيا وإسبانيا اللكسمبورغي ، -

في  ي الطرفين وإذا لم يسوبتراض :النزاع أو الخالف يسوى  '' أن  8/2المادة  نص الستثمارات ضمنا  

أمام المركز الدولي لحل مدة ستة أشهر يرفع النزاع إما للمحكمة المختصة وهي المحكمة الجزائرية وإما 

. )1('' النزاعات   

ى ـوفي هذه الحالة نظريا يمكن القول أن اللجوء إلى المحاكم الوطنية هو ممكنا إلى حد ما عل       

فة ـحت الصـالستثمارية المبرمة فقد مناات ـالتفاقيا أغلب ومن خاللالستثمار حيث امستوى عقد 

رى ـآللية المناسبة وذلك بنصه إما وإما أي هذا الحل أو ذاك ، وقد جاتيارية للمستثمر في إتباع ـالخا  

ى ـالستثمارية علاالستثمار نظرا لوقوع المشاريع لاختيار الجهة المختصة للدولة المضيفة العمل على 

إضافة إلى اعتبار البعض أن اللجوء إلى القضاء الداخلي بعد فشل التسوية الودية راجع إلى ،   يمهاأقال

   .الستثمارات ال تتطلب بالضرورة اعتماد التحكيم اكون بعض 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

من  2فقرة 7فاقية الجزائرية الفرنسية والمادة التامن  2فقرة  8اليطالية والمادة االتفاقية الجزائرية امن  2فقرة  8 ادةأنظر الم - 1 

 2فقرة  7التفاقية الجزائرية المالية و امن  2فقرة  9التفاقية الجزائرية الرومانية و امن  2فقرة  7التفاقية الجزائرية المصرية و ا

.ألردنية االتفاقية الجزائرية امن   
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 فاقية ـالتامن  19المادة  مضمونوحسب  ، ألطرافاالتفاقيات المتعددة اب يتعلقا في ما ـأم        

د أن ـجـفمن خالل تحلیل ھذه المادة ن ، )1(  المغرب العربي ار بين دول إتحادـالستثماجيع وضمان ـلتش

أو  كمحكمة العدل الدولية العربي إتحاد المغرب القضائیة لدول مر الخیار في اللجوء إلى الھیئةثللمست

 . ثلة في التوفيق والتحكيم الدوليألخرى والمتمااللجوء إلى آليات التسوية الستثمار العربية أو امحكمة 

ة ـعن حقها في تسوية النزاع بقضائها لصالح الهيئ اختياريا الي فإن الدولة المضيفة قد تنازلتـتالوب

. القضائية الدولية المتفق عليها من قبل أطراف النزاع  

 دـعناعتماد القضاء الوطني ، وكذا إضفاء الطابع اإللزامي  لهذا فاآلثار اإليجابية المترتبة عن     

.اعتماده في التسوية ، تضفي عليه الدور الفعال في ضل هذه البواعث   

 المطلب الثالث: بواعث اعتماد التحكيم التجاري الدولي

ة ـلوديالتسوية ا آليتي تسليط الضوء على البواعث التي أدت بالمشرع الجزائري إلى اعتماد بعد     

.ي ــاري الدولـالتحكيم التج آلية ث التي كانت وراء اعتمادـنبرز البواع فالوطني ، سووالقضاء   

له دوافع حيث ال يمكن  األجنبي الستثمارااعتماد التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعات ف      

ة ـدولم ـمها من قبل محاكوالمتمثل في تجنب المتعاقدين عرض خالفاتهم لحس، إنكار أهم دافع لذلك 

ل ـت طويـلما في ذلك من تحمل الرسوم والتكاليف الباهظة واستغراق وق ، في النزاع الطرف اآلخر  

. إلجبار والقسر في حالة عدم تنفيذهاولما يتضمنه الحكم القضائي من عنصر   

من خالل تسليط الضوء فالتحكيم التجاري الدولي يعتبر آلية مثلى لتسوية النزاع وسوف نثبت ذلك      

ع ـالمعايير المكرسة له كأحد الدواف بعض كما تعتبر ، ا االمتيازيتصف بهذ هعلى المظاهر التي تجعل  

.التي أدت إلى اعتماده مستقبال    
 ـــــــــــــــــــــ

ألطراف المتعاقدة عرض كل اتقبل " الستثمار بين دول إتحاد المغرب العربي أن امن اتفاقية تشجيع وضمان  19تنص المادة  -1

ألخرى بخصوص استثمار مقام في بالده على الهيئة القضائية األطراف انزاع له صبغة قانونية ينشأ بين أحدهم ومستثمر أحد 

 ألموال العربية في الدول العربيةاالستثمار العربية طبقا التفاقية الموحدة لالستثمار رؤوس الدول إتحاد المغرب العربي أو محكمة 

وذلك طبقا لالتفاقيات الدولية المتعلقة بها  رأو هيئات التوفيق والتحكيم الدولية المتخصصة بتسوية النزاعات المتعلقة باالستثما

. " ألطراف المتعاقدة الطرف في النزاع اوالمصادق عليها من قبل   
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 الفرع األول: التحكيم التجاري الدولي وسيلة مثلى لتسوية النزاع

أصبح حيث  األجنبي الستثماراألكثر استعماال لحل النزاعات الناشئة عن اوسيلة ال التحكيم يعتبر      

إلجراءات اقانون الستثمار واقانوني  مختلف التشريعات الوطنية مثل اختيارا مكرسا بصفة رسمية في

التفاقيات او، مارات الستثلالتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية المتبادلة اوكذا ضمن ، إلدارية االمدنية و

 زاع ـرف في النـألخرى الطاألطراف التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع غيرها من الدول االمتعددة 

: المظاهر التالية، وقد تأكد ذلك من خالل  يهوسيلة ناجعة بالنسبة لطرفعتبر كت فهذه اآللية   

: التحكيمية األحكامعلى  لزامياإلإضفاء الطابع  - أوال  

   ومرحلة التنفيـذ  عداداإللزامي وهو يمر بمرحلتين مرحلة إ دولي بطابع التحكيمي الحكم يتصف       

التحكيمي يصدر فـي   الحكمأن هذا  سواء كانت دولية أو إقليمية رافطاألالمتعددة  تفاقياتاالوقد أكدت 

ضو غير موافـق  على أن أي ع يهألعضاء الموافقين علامن قبل أغلبية  اشكل كتابي وأن يكون ممضي

  . )1( إللزامية وال بالحجية اللصيقة بهاال يمس بصفته  فإن ذلك لحكمعلى ا

وهذا ما أكدته اتفاقيـة واشـنطن لسـنة     ، االتحكيمي يجب أن يكون مسبب لحكمإضافة إلى كون ا      

متعلقـة   فهذه العملية تعد مسـألة  ، )2(التحكيمي  الحكماعتبار أن من واجب المحكمين تعليل  في 1965

الحكـم  إللزامي ، كما يجب التأشير على االتحكيمية الطابع  األحكاميضفي على  كل هذا، فبالنظام العام 

، كما أن األحكام التي تصدرها محاكم تحكيم  المراكز التحكيمية حدلألبل السكرتير العام قالتحكيمي من 

   أحكامه نهائية ال يجوز الطعن  CIRDIالمراكز الخاصة به أحكام نهائية ال يجوز الطعن فيها كمركز 

  

  

 ـــــــــــــــــــــ
                              . يألطراف سواء كانت دولية أو إقليمية ذات الطرف الجزائراالتفاقيات المتعددة اهذا ما أكدته و -1
حكم كل مسألة تطرح على المحكمة يجب أن يتناول ال" من اتفاقية واشنطن والتي تنص  3فقرة  48راجع نص المادة  -  2

. "ألسباب التي بني عليها اوأن يبين   
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، ويجب على الدول أطراف االتفاقية أن تعاملها كما لو أنها  )1( فيها كما أنها ملزمة ألطراف النزاع

  تيـأحكاما صادرة من محاكمها الوطنية وأن تقوم تلك المحاكم بالمعاونة على تنفيذ هذه األحكام فهي ال

ي إمكانية ـالتفاقيات العربية تعطاغير أن  ، األطراف المعنية بهل االطابع الرسمي قبل إرساله امنحهت 

.  )2(خراآلمن أحد الطرفين إلى  لحكمتبليغ نسخة من ا  

كما أن المشرع الجزائري قد ساير مختلف التشريعات الحديثة في عدم إخضاع أحكام المحكمين       

 ولم يسمح بذلك إال بصفة استثنائية، ) ،الطعن بالنقض االستئنافاالعتراض ، ( للطعن بالطرق العادية 

أن الحكم  إلى باإلضافة ، من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 1056وهذا حسب نص المادة  

فهي  التفاقيات العربيةاأما من حيث  إللغاء ،امحال للتفسير والمراجعة و ال يمكن أن يكونالتحكيمي 

لكن الدول العربية تضع استثناءين على قاعدة  ، )3(التحكيمية الطابع النهائي  ألحكامتضفي على ا أيضا  

.مراجعة فيه الالتحكيمي في ما يخص حق  لحكمنهائية ا    

ين ـأي أن الذي يتقدم بطلب المراجعة البد أن يتقدم بطلبه خالل ست :ألجل األول هو االستثناء ا -    

.بصفة جوهرية  لحكملكن البد أن يكون من المحتمل أن يؤثر في ا ،يوما من العلم به   

: التاليةألسباب االستثناء الثاني فيكمن في اشتراط طلب المراجعة على توفر اأما  -      

.ألسباب اإلجراءات وانعدام في لمس خطير ألحد القواعد الجوهرية  - أ   

 للحكمإللغاء الكلي أو الجزئي احالة  وفي ، عيب في تشكيلة المحكمة أو تجاوز في السلطة-ب 

.ذا طبيعة نهائية  حكمهاأن يلجآ إلى محكمة تحكيمية أخرى ويكون  لطرفينافالتحكيمي   

 
 ـــــــــــــــــــــ

ال يجوز أن يكون محال ألي طعن من طرق  الحكمأن " من اتفاقية واشنطن والتي جاء نصها  1فقرة  53أنظر نص المادة -1

".التفاقية اما ورد في هذه الطعن خالف   
التفاقية العربية امن  7فقرة  2الستثمار والمادة االتفاقية العربية المحدثة للوكالة العربية لضمان امن  1فقرة  4أنظر نص المادة -2

.1980لسنة  ،ألموال العربيةاالستثمار رؤوس   

التفاقية العربية المنشأة امن  1فقرة  4والمادة  1980نة التفاقية العربية الموحدة لسامن ملحق  6فقرة  2نص المادة  أنظر-3

. 1974التفاقية العربية لسنة امن  25الستثمار والمادة اللوكالة العربية لضمان   
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: بأحكامهإرضاء أطراف النزاع  -ثانيا   

ه ـأحكامب ىـأطرافه تكون في حالة رض نجد أنمن بين دوافع اعتماد التحكيم التجاري الدولي      

إلرادةـلة ـإضافة إلى اعتبار التحكيم عبارة عن مرآة عاكس،  مادام أنها تتصف بصفة دولية إلزامية  

ونـي النزاع يكـكما أنها تتمتع بنوع من الحياد خاصة وأن المحكم الذي يفصل ف األطراف الحرة ،  

.أجنبي عن طرفيه   

ة بالمقارنة مع التسوية الداخلية للنزاع ألجانب بهذه الوسيلاوهذا ما يفسر مدى تعلق المستثمرين       

إلطار الواقعي لتوجه نية طرفي النزاع ل، فبالنسبة  والتي غالبا ما تكون غير محبذة من طرفهم

نجد من بين الشروط  ، هما بقراراتهئإلجراءات التحكيم التجاري الدولي والتي بموجبها يعبرا عن رضا

 لجزائري هو الذي يسري على العقد القانون ا" حجار أنه العامة للشركة الوطنية للحديد والصلب ال

ل في ـألطراف إلى الغرفة التجارية الدولية بستوكهولم التي تفصاألخير يرجع اوفي حالة عجز هذا 

الذي نص على شرط التحكيم تفاق الجزائري المغربي حول النقل الجوي االإلى  إلضافةاب  ، )1("النزاع   

.على إرادتها فالطرف المتعاقد مع الجزائر يعتبر ليس طرفا قويا يمكن أن يؤثر ،نزاع في حالة نشوب    

رادة اإلان ـمبدأ سلطـعمال ب لم يكن إال إلى التحكيم المشرع الجزائريلجوء  على وهذا ما يدل      

 س أوـة بباريـائد لدى الغرفة التجارية الدوليـيار القانون الوطني ثم نظام التحكيم السـحيث تم اخت

إرادتهم ، فقبول أطراف النزاع بمحض  من قبل األطراف أحكامهعلى  مما يضفي الرضى، ولم ستوكه

. ا أحكام المحكمين عند النطق بهاالحرة عرض النزاعات إلى التحكيم دليل على أنهم سوف يتقبلو  

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ
. 29ص  ، ، المرجع السابق كوال محمد-1  
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    : حكيم يعتبر ضمان لطرفي النزاعالت - ثالثا

 تـالوقمضيفة في ألجانب وحتى للدولة الاإن التحكيم التجاري الدولي يعتبر ضمانة للمستثمرين      

ت ـثمار تحـستاالالمتعلق بتطوير  03-01مر األفالدولة الجزائرية أدرجت هذا النظام ضمن  ،نفسه 

التحكيم التجاري يكون  أن على منه 17مادة ال ما أكدته وهذا، الممنوحة للمستثمرين  عنوان الضمانات

ها ـراف أبرمتـألطاإذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة  الدولي هو المختص بالفصل في النزاع

ذا ـاص ، لهـتحكيم خأو التوصل إلى اتفاق بناء على والتحكيم  ة الجزائرية تتعلق بالمصالحةـالدول

  .سه ـنف الوقتمضيفة في ألجانب وحتى للدولة الالي يعتبر ضمانة للمستثمرين التحكيم التجاري الدوف

  تردد إلى االستثمار في الدولة المضيفة دون األجنبي يلجأ المستثمر ةالدولي ليةاآل هذه بموجبو      

 ، ألن هناك آلية الخضوع إلى أي عراقيل أو قيود التي يمكن أن تصدر من طرف هذه الدولةخوفا من 

ية ـفة اإللزامـبالحياد وبالص أحكامهيمكن اللجوء إليها أال وهي التحكيم التجاري الدولي والذي تتميز 

طرف ـيات ذات الـفة التي يتميز بها التحكيم مؤكدة ومعترف بها من خالل االتفاقوهذه الص، الدولية 

ى ـخوف علـلمضيفة من الدولة اولل لهذا فال مجال للمستثمر،  األخرىالجزائري المبرمة مع الدول 

.حقوقهم ضياع   

لطرفي النزاع بما له من آثار إيجابية عند الفصل  ايعتبر ضمان الدولي كما أن التحكيم التجاري      

د ـمارية في البلـتالي استمرار المشاريع االستثالوب ، لطرفيه فيه منها المحافظة على العالقة المتينة

أكثر من حكم  اية أي أنه يخلق بيئة استثمارية جذابة فهو يحقق ضمانالمضيف وتحقيق التنمية االقتصاد

وم ـصـفقات للخـآللية توفر الوقت والجهد والناإلى الضمان المتمثل في أن هذه  باإلضافة، المحكمة   

.نهاء النزاع في مراحله األولى ووكالئهم من خالل إ  
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                                            : تأثير العولمة -رابعا 

 قتصاداال إطاررساميل والتنافس الدولي في الالستثمارية وتدفق اتعني العولمة تحرير التبادالت         

القتصاد لتشمل المال والتسويق والمبادالت اأبعاد متعددة تتجاوز دائرة  اذ اامظي نـكما تعن    ةـالعالمي

ي ـتعرف من جانب على أنها اندماج أكبر للبلدان النامية ف اكم ، )1( وكذلك السياسة والفكر تصالاالو

ي ـألمريكي وتناما النموذجأي توسيع  لألمركةكما عرفها البعض على أنها مرادفة  ، العالمية األسواق  

. )2(مطرد لدور الشركات المتعددة الجنسيات في العالم   

وخاصة  الستثمارياآليات تسوية النزاع  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن تأثير العولمة على      

. من جانب الدولة المضيفة ؟ التحكيم على   

ن ـالتجاه السياسي للدولة الجزائرية سابقا كان يربط بيافي كون  التساؤلعلى هذا  إلجابةاتكمن       

حات الرئيس فجاءت تصريعملية التأميم  إلىالقتصادية والتي بموجبها لجأت االسيادة الوطنية والسيادة 

من طرف دولة الجزائرية وهو حق معترف به أن التأميم هو حق لل" الراحل هواري بومدين لتؤكد على  

. )3("  ألمم المتحدةا    

ولهذا فال  ، تطبيق لقاعدة دولية آمرة للقانون الدولي العام هذا الحقالدولة الجزائرية  تعتبركما      

القتصادية التي عرفتها الجزائر وكذا اأما بعد التحوالت  عليها ، مجال لرقابة التحكيم التجاري الدولي

الكوني الجديد فالعولمة  االقتصاديالتدريجي في النظام  جندمااال إالزحف العولمة فما كان للدولة 

 الدول تقبل دون قيد اإلنقاص من تتالي أصبحالوب، بين الدول  قتصاديةاالأسقطت ما يسمى بالحدود 

عن ذلك في  القرار وحصر النزاعات عن طريق قضائها الداخليتسوية عدم يادة الوطنية وسللممارستها   

. ة التحكيم التجاري الدوليطريق آلي    
 ـــــــــــــــــــــ

.خاصة وأن العولمة االقتصادية جعلت دول العام وكأنها قرية صغيرة وسهلت التعامل بين الدول في شتى المجاالت  -1  
2-ANDREFF (w) , « les multinationales globales  », la Découverte, 
repère,1996,p12 . 

حيث كانت تصريحات الرئيس تأكد على أن الدولة ليست بحاجة إلى آلية التحكيم التجاري الدولي من خالل التصريح بحق  -3

. هذه الحقبة الزمنية   عدم بروزها في ىالدولة في اللجوء إلى عملية تأميم قطاع المحروقات ، مما أدى إل   
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: نجاعة تحكيم الغرفة الدولية للتجارة - خامسا    

كوسيلة مثلى لتسوية النزاعات الناشئة عن  الدولي التحكيم التجاري من من بين الدوافع التي تجعل     

ع ـا يقن لماذـلك ، نجد توفر العديد من المزايا لدى تحكيم الغرفة الدولية للتجارة األجنبي ارـاالستثم

على هذه الغرفة مقارنتا بأي تحكيم مؤسساتي آخر وخاصة أنه غالبا ما يلجأ األطراف في  يارـتاالخ

لالستثمارات إلى هذه األخيرة ؟ االتفاقيات الثنائية للحماية المتبادلة رإطا  

   ةـفدى هذه الغرـمادية لـديد من الوسائل الـلعاتوفر باب المباشرة لذلك تكمن في ـإن األس      

سكريثاريا وقاعات االجتماع ووسائل لالتصال والتي تؤدي إلى فصل المحكمين في النزاعات على كال 

 .  )1(تقبالـديد من النزاعات التي فصلت فيها والتي ستفصل فيها مسـويشهد على ذلك الع ،أحسن وجه

ة ـرفـئحة تحكيم الغشركة سونطراك تلجأ في الغالب إلى ال أن فأحسن مثال على ذلك نجد          

 79والي ـكما شاركت الجزائر بح ، الدولية للتجارة بباريس لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين األجانب

. )2( سعوديةـوتحتل المرتبة الثالثة بعد كل من مصر وال 1990-1981بين سنتي  تحكيما تابعا للغرفة  

:مؤسساتي للغرفة من االختيار يتمثل فيما يتمتع به التحكيم الوالسبب في هذا   

مرونة في اختيار األشخاص القادرين على تسوية النزاع وكذلك في اختيار القانون الواجب التطبيق -  

والمحافظة على أسماء األطرافحكام سرية الجلسات واأل -  

الحياد من حيث جنسية المحكمين -  

. جهاز مستقل ال يرتبط بأي دولة من الدول وال بأي مؤسسة -  

لتسوية النزاع بين المستثمر األجنبي  مثلى ووسيلة يجعل من التحكيم التجاري الدولي كباعث ذلككل 

.والدولة المضيفة   

 
 

 ـــــــــــــــــــــ
1-DERRAINS (Y)," Chronique des sentences arbitrales de la chambre de commerce internationale " 
clunet 1997 ,p 949.    

                                                                                     : ها على شبكة األنترناث متحصل عليمعلومة  - 2
www google .f r - l’arbitrage et la chambre commerce internationale - .      



 الفصل الثاني: دور آلیـات التسویـة بــیـن البواعـث والقـیـود                                                                            

 - 111 - 

  : القتصاديةاالتحوالت دور  - سادسا 

للتحوالت االقتصادية التي عرفتها الجزائر الدور الفعال في توجه المشرع الجزائري إلى اعتماد       

في  )1(التحكيم التجاري الدولي في تسوية النزاع حيث ظهر ما يعرف بضمان نزاهة مؤسسات الدولة 

طاع ـة ، فالقـجارة والصناعار وتحرير محل االستثمار عن طريق مبدأ حرية التـعاملة االستثمـم

  د  ـذ بداية الثمانينات هذا التوجه ظهر خاصة بعـادي بدأ في التوجه نحو اقتصاد السوق منـاالقتص

.االعتراف بالدور الفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير االقتصاد الوطني   

ى أن ـة علـوتفليقة صراحوبناءا على ذلك نص برنامج فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز ب      

بفضل  ،)2(ومرودية من أجل الزيادة في االستثمار  ةاقتصاد السوق هو نموذج للحصول على أكثر فعالي

ى ـإل باإلضافةالخواص الوطنيين والشراكة األجنبية إلى جانب الموارد العمومية ،  رأس المال ومهارة

ن ـاع العام للقطاع الخاص األجنبي وهذا عظهور الخوصصة بنقل ملكية المؤسسات العمومية من القط

. اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في حالة نشوب نزاع  على ساعد كل ذلك ، طريق خوصصة التسيير  

ويتضح ذلك في التفتح على االستثمارات األجنبية من خالل الخوصصة عن طريق المرسوم        

وخاصة  ، المتعلق بتطوير االستثمار 03- 01األمر المتعلق بترقية االستثمار وكذا  93/12التشريعي 

 فبظهور مبدأ استقاللية االستثمار الخاص الوطني واألجنبي والذي كرسته الدولة الجزائرية باالعترا

التحكيمية  األحكامحول االعتراف وتنفيذ  كالتحكيمية الدولية بمصادقتها على اتفاقية نيويور باألحكام

المؤرخ في  88/233والمرسوم رقم  12/07/1988المؤرخ في  88/18واألجنبية بموجب القانون 

أن يكون النشاط التجاري بالمعنى الذي –إال أن الدولة الجزائرية تحفظت من جانبين ،  05/11/1988  

. وأن ال يمس الحكم التحكيمي بالنظام العام الداخلي  -يتبناه القانون الجزائري       

  

 ـــــــــــــــــــــ
  .177،ص2006الجزائر،دار الخلدونية ، القتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة،اجة الجياللي، المؤسسات العمومية ع-1

-02-13بتاريخ  في الجزائر انعقد ألعمال والقضاء التجاري وتطوير القطاع الخاصاملتقى حول قانون معلومة مأخوذة من -2

2008 .  
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 الفرع الثاني :المعايير المكرسة للتحكيم التجاري الدولي

 ةـمن االتفاقيات الدولي بعضلدراسة المعايير المكرسة للتحكيم التجاري البد أن نتطرق إلى         

مكن ـي كمعيارالمتعددة األطراف والتي صادقت عليها الدولة الجزائرية واعتمدتها  وأالثنائية  واءـس

ليل النصوص القانونية والتشريعية التي تعالج مسألة إلى تح باإلضافة ،تسوية النزاع عند  اللجوء إليه

في  يئرالجزا التشريع حيث ال يمكن إنكار الدور الذي لعبه ، إخضاع النزاع للتحكيم التجاري الدولي

 والتي تعتبر كأهم باعث في ات والنصوص القانونية والتشريعيةهذه الوسيلة من خالل االتفاقيتكريس 

. هذه اآللية من طرفاعتماد ه  

   :ئري االتفاقيات ذات الطرف الجزا -أوال

العديد من االتفاقيات المكرسة للتحكيم التجاري الدولي واعتمدتها عند  يةالجزائر الدولة لقد أبرمت      

ومن بينها  ، سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف مع أطراف أخرى حدوث النزاع على أرض الواقع

حيث اتفقا ، كة الجزائرية االنكليزية برون روك كوندور شركة ذات أسهم تسوية النزاع في إطار الشر

عند فشل التسوية الودية وهذا  دولية للتجارةطرفي النزاع على تسويته عن طريق الئحة تحكيم الغرفة ال

ي ـمن القانون األساسي للشركة ، وبالرجوع إلى االتفاق الجزائري اللكسمبورغ 31دته المادة ـما أك  

بـه بموجـوالمصادق علي 24/04/1991زائر في ـتعلق بتشجيع وحماية االستثمار الموقع بالجـالم     

:منه  11وحسب نص المادة  05/10/1991المؤرخ في  91/345المرسوم    

إجراء  إلىفي حالة عدم تسوية الخالف يحال بناءا على طلب أحد األطراف المتعاقدة " أنه      

حيث يعين كل طرف متعاقد حكما في مدة شهرين ابتدءا  :ة حسب الشكل التاليتحكيمي وتتم هذه اإلحال

من تاريخ إعالم الطرف اآلخر عن نيته إلحالة الخالف على التحكيم ويقوم الحكمان المعينان خالل 

ى ـوبعد اتفاق مشترك بتعيين رئيس محكمة التحكيم ينتمي إل، الشهرين المواليين لتعيينهما بحل النزاع   

. "إلخ .....ة ثالثةدول  
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وتنفيذ األحكام التحكيمية األجنبية  فكما أن االنضمام المبكر التفاقية نيويورك الخاصة باالعترا     

رغم عدم االعتراف الرسمي بالتحكيم التجاري الدولي له عالقة بنية المشرع الجزائري في اعتماده 

من أجل حماية االستثمارات  االتفاقياتمن  ديدالعينات أبرمت الجزائر لهذه اآللية ، وفي بداية التسع

 االتحاد البلجيكي اللكسمبورغي  ةوتشجيعها مع بعض الدول األجنبية خاصة الواليات المتحدة األمريكي

حيث أدرج نظام ، إيطاليا ، فرنسا ، رومانيا ، إسبانيا ، األردن ، قطر ، سوريا ، مالي ، مصر 

نفيذ ـن الطرفين وحماية االستثمارات باالعتراف وتياعات الناشئة بالتحكيم كوسيلة مفضلة لتسوية النز  

.األحكام التحكيمية األجنبية وتدعيمها   

م ـتفاقيات الدولية المتعددة األطراف التي تكرس نظام التحكيالالجزائر إلى بعض ا انضمتكما       

الدول ولي لتسوية النزاعات بين المنشأة للمركز الد 1965التجاري الدولي خاصة إتفاقية واشنطن لسنة 

.    المبرمة بين دول المغرب العربي  التفاقيةلورعايا الدول األخرى ، وكذا   

ة ـتفاقيات المبرمالالتحكيم التجاري الدولي من خالل ا الجزائري قد كرس المشرعلهذا نجد أن       

فكان ذلك من أهم البواعث ،  رعايا الدول األخرى الطرف في النزاعمن طرف الدولة الجزائرية مع 

.   التي أدت به إلى اعتماد هذه اآللية في التسوية  

   : النصوص القانونية والتشريعية -ثانيا 

ل ـعلى ح 1963من قانون االستثمار الذي تبنته الجزائر لألول مرة عام  22د نصت المادة ـلق      

ذي ـقة بقرار االعتماد عن طريق آلية التحكيم والالنزاعات الناتجة عن تطبيق أو تفسير االتفاقية الملح

اص ـفلم ينص على االختص 1966يتضمن شرط التحكيم ضمن بنوده ، غير أن قانون االستثمار لسنة 

ىـوء إلـالمشرع ترك الباب مفتوح أمام اللج 1963القضائي ، وما يمكن مالحظته هو أنه في قانون   

 

 

 



 الفصل الثاني: دور آلیـات التسویـة بــیـن البواعـث والقـیـود                                                                            

 - 114 - 

دور ـا أن صـ، كم )1( أوكل االختصاص للمحاكم الجزائرية 1966 بينما في قانون ، التحكيم الدولي  

ص ـم ونـالمتعلق بالنقد والقرض استبعد النص على التحكي 1990أفريل  14بتاريخ  10- 90القانون 

.  تاختصاص المحكمة العليا الجزائرية بالنظر في النزاعات المتعلقة باالستثمارا على  

والقانون المتعلق  )3( 09-08وقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  )2(ويعتبر القانون التجاري      

المتعلق بتطوير االستثمار والمعدل  03-01 روالذي ألغي الحقا باألم 93/12بترقية االستثمارات 

والتي ، من أهم النصوص القانونية والتشريعية المكرسة للتحكيم التجاري الدولي  08-06بموجب األمر  

.م البواعث التي أدت إلى اعتماده في تسوية النزاع  تعتبر من أه    

داول ـفمن خالل ما جاء في التقنين التجاري الجزائري نجد أن حصص شركات األموال قابلة للت      

 أي أنه يمكن التنازل لشريك أجنبي عن حصة الشركة مما يمكن إحالة النزاع آلليات التحكيم ، والتنازل

 09-08 نوـن القانـم 1006، وبالرجوع لنص المادة أجنبي  أطرافهأن أحد  رباعتبا في هذه الحالة

 افةـباإلضعلى حرية اللجوء إلى التحكيم ، ينص  دارية نجدهواإل المدنية اإلجراءات انونالمتعلق ب ق

ماد ـي اعتـف 04- 10والمعدل بموجب األمر  المتعلق بالنقد والقرض 11-03لدور اإليجابي لألمر ل

ي ـة التـباعتباره يرخص بالمساهمات األجنبية في البنوك والمؤسسات الماليتجاري الدولي التحكيم ال

. )4(إلخ . .....مما يؤدي إلى اعتماد هذه اآللية في التسوية يحكمها القانون الجزائري   

 

  

 

 
 ـــــــــــــــــــــ

- 66واألمر رقم  -1963أوت  2بتاريخ  53ة عدد الجريدة الرسمي ، 1963جويلية  26المؤرخ  63/277راجع قانون رقم  - 1 

.1966سبتمبر  15بتاريخ  54الجريدة الرسمية عدد ،  1966سبتمبر  10المتضمن قانون االستثمارات مؤرخ في  284  

وما  3ص  ،المرجع السابق المتضمن القانون التجاري،  ،1993أفريل  25المؤرخ في  ، 93/08لتشريعي راجع المرسوم ا -2

. بعدها  

 .المرجع السابق ، ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  2008فبراير سنة  25 المؤرخ في 09-08راجع قانون رقم  -3

المتعلق بالنقد والقرض ، المرجع  04-10المعدل بموجب األمر  11-03األمر  من 85و  84و 83/2نص المادة  راجع -4

.السابق   
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 المبحث الثاني: قيود تسوية النزاع

سوف في المبحث األول ، اعتمادها بواعث الذي تلعبه آليات التسوية ضمن  بعد تطرقنا للدور      

يات ـاآللة من ـآلي أهم ضمن إجراءات التسوية تعرقلالقيود التي  علىفي هذا المبحث  نسلط الضوء

 يـردة على القضاء الوطنثم للقيود الوا، المدروسة بدءا بالقيود الواردة على التحكيم التجاري الدولي 

. المعتمدةليات اآلبارهما من أبرز باعت  

ادةـن خالل العراقيل التي تقف وراء اعتماد التحكيم نجد المشرع الجزائري ضمن نص المـفم        

ي ـوالت،  الدولي المسائل التي يتم استبعادها من التحكيم التجاري تثبت لنا الملغى من ق إ م  )1( 442 

ا ـالمتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية مشيرا إلى م 09-08من القانون  1006لمادة تقابلها ا

.منها بالنظام العام يتعلق   

فأقرت هذه المادة األخيرة أنه يمكن التحكيم إذا ما وجدت حرية التصرف بالحقوق موضوع اتفاق       

ة ـر حولها من نزاع أمام قضاء الدولفيما يثا الفصلمن أجل أن يتم  تحكيم واستبعاد مسائل معينة منهال

ىـص علـغير أنه بمقارنة المادتين السابقتين نجد أن المشرع الجزائري لم ين ة لالستثمار،ـالمضيف  

س ـة بالمسكن والملبـقوق المتعلقـنفقة وحقوق اإلرث والحـيم في االلتزام بالـوز التحكـأنه ال يج

.انون اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعلق بق 09-08القانون  نـمـض   

لقيود الواردة على التحكيم من خالل تقسيمه إلى بالتطرق لولهذا يمكن دراسة المطلب األول        

التحكيمي لرفض االعتراف من  لحكمألول لحاالت عدم تنفيذ ااالفرع  فيحيث ندرس ، ثالث فروع 

التحكيمي من تلقاء نفس  حكمحاالت عدم تنفيذ ال ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى ، طرف أحد الخصوم

  ، كما على أن نسلط الضوء في الفرع الثالث لمعايير جديدة مقيدة لحرية للجوء إلى التحكيم، المحكمة 

 ـــــــــــــــــــــ
، المرجع  مدنيةقانون اإلجراءات ال، المتعلق ب 09-93المعدل بالمرسوم التشريعي  154-66من األمر  442المادة  أنضر-1

في االلتزام  ميجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها وال يجوز التحكي:" التي جاء نصها :السابق

بالنفقة وال في حقوق اإلرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس وال في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأهليتهم 

."  لألشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما عدا في عالقاتهم التجارية الدولية وال يجوز   
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حوالتـالقضاء الوطني ، إذ لدور التب المتعلقةيمكن أن نسلط الضوء في المطلب الثاني على القيود   

ثقة المستثمرين ، كما أن عدم  االقتصادية األثر الكبير في عدم اعتماد هذه الطريقة في تسوية النزاع

  ةـي التسويـاعتماد هذا األخير ف علىاألجانب بالقضاء الوطني للدولة المضيفة يعتبر كقيد مباشر 

  هفي اعتماد قيدإلى بعض اآلثار السلبية المترتبة عن اعتماد القضاء الوطني والتي تعتبر ك باإلضافة

. المضيفة بمظاهر السلطة العامة  ، وخاصة فيما يتعلق بامتياز الدولةمستقبال    

 المطلب األول : القيود الواردة على التحكيم التجاري الدولي

اعتماد التحكيم بشكل  أمامكما تطرقنا إلى ذلك سابقا فإنه سوف نعالج العراقيل التي تقف كحاجز        

جال ـما ال مـي ذلك كيمكن أن يكون عدم اعتماد هذه اآللية نظرا لبروز إرادة الخصوم ف إذ ، مفصل  

  .إلرادة الخصوم أحيانا أخرى 

 الفرع األول :عدم تنفيذ الحكم التحكيمي لرفض االعتراف من طرف أحد الخصوم

ن ـحيث يمك، زاع ـعند اعتماده في تسوية الن الدولي على آلية التحكيم التجارييرد هذا القيد         

دم ـحكيمي على أساس أنه مشوب بأحد عيوب البطالن فيتقالت الحكمألحد األطراف أن يدفع بعدم تنفيذ 

بات ـتصة في دولة التنفيذ طالبا منها رفض تنفيذه ، لكن يجب على هذا األخير إثـالسلطة المخ ىـإل

ذه ـم هـراف ، ومن أهـيات المتعددة األطـا في االتفاقـض المنصوص عليهـحاالت الرف دىـإح

.ره ـتفاقية التحكيم كما نجد الحاالت المتعلقة بتنظيم التحكيم وسيالحاالت التي تمس ا دـحاالت نجـال  

   : الحاالت الماسة باتفاقية التحكيم -أوال

ة ـه يمس باتفاقيـوعدم تنفيذه لكون ضده الدفع ببطالنهالتحكيمي  الحكميمكن للطرف الذي صدر      

ى ـإل افةـباإلضاتفاقية التحكيم ،  ويتجلى ذلك مثال في عدم أهلية أحد الطرفين وعدم صحة، التحكيم 

. التحكيمي التفاقية التحكيم أو رشوة أحد أعضاء الهيئة التحكيمية  الحكممجاوزة   
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: نقص أهلية أحد الطرفين وعدم صحة اتفاقية التحكيم -1  

 صحيحةحكم التحكيمي البد أن تكون اتفاقية التحكيم التي على أساسها ظهر هذا ال حكملصحة ال       

، كما أنه إذا ظهر  الحكمفمثال نقص أهلية أحد الطرفين كالجنون والعته والغفلة يؤدي إلى عدم صحة 

  ى ـشاب إرادة طرفي النزاع المستثمر أو الدولة المضيفة في االتفاقية يؤدي ذلك إل ىعيب في الرض

.نفس النتيجة   

ون إرادة ـم من عدمها يكمن في قانة اتفاقية التحكيـقانون الذي بموجبه يمكن معرفة صحـوال      

د ـذي يعتمـوفي حالة عدم االتفاق فإن قانون الدولة التي صدر على إقليمها هو القانون ال ، األطراف

 ةـمن اتفاقي 5وهذا ما أكدته المادة   ، )1(مكان الذي يبرم فيه العقدـكما يمكن أن يكون قانون ال ، عليه

ا ـواالتفاقية المغاربية للتعاون القانوني والقضائي تطرقت، العربية ، وكل من اتفاقية الرياض  نيويورك

. )2(وجوب صدور حكم المحكمين تنفيذا لشرط أو عقد تحكيم صحيح ونهائيإلى   

من الجهة  سيصدرالذي  الحكمبالتفاقيتين قد ربطتا شرط أو اتفاق التحكيم افإن هاتين  لهذا     

يكون  تحكيم الباطل فإن الحكماتفاق ال صادرا طبقا لشرط أو كمالحالقضائية المختصة فإذا كان هذا 

ى ـبناءا عل ذلك وللتأكد من عدم األهلية يكون ، أي أن ما هو قائم على باطل فهو باطل،  باطال أيضا  

هـلوب إليـتعاقد المطـ، أو طبقا لقواعد دولة الطرف الم )3(القانون الذي ينطبق على اتفاقية التحكيم   

.  )4( أو التنفيذ االعتراف  

التحكيمي أن يؤسس طلبه على حالة البطالن الذي  الحكمولكن يجب على الطرف الرافض تنفيذ      

ثرإلرادة مشوبة بأحد العيوب التي تؤمثل عدم األهلية وكذلك كون ا ، يشوب الشرط أو العقد التحكيمي  

 

 ـــــــــــــــــــــ
.رجع السابق م، ال المتضمن القانون المدني ، 58- 75من األمر رقم  18 راجع نص المادة -1  

.من االتفاقية المغاربية للتعاون القانوني والقضائي  44من اتفاقية الرياض والمادة  37أنظر المادة -2  

. كمن اتفاقية نيويور 5/1أنظر المادة -3  

.من االتفاقية المغاربية للتعاون القانوني والقضائي  44أنظر المادة  -4  
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  .ن ـمن اتفاقية واشنط 52وهذا حسب  نص المادة ، لى حرية التعبير المطلق ألحد طرفي النزاع ع 

أما فيما يخص القانون الواجب التطبيق للتحقق من عدم أهلية أحد الطرفين فإنـه حسـب اتفاقيـة         

ا تشترط انعدام ولكن الفراغ القانوني في هذه االتفاقية هو أنه ، هو القانون الشخصي للطرفين كنيويور

التحكيمي ، بينما يتعلق األمر بـنقص   الحكماألهلية لكال الطرفين حتى ترفض المحكمة المختصة تنفيذ 

فإنه لـم يتطـرق    09-08القانون ، كما أن قانون التحكيم الدولي الجزائري حسب  أهلية أحد الطرفين

تـنص   منه 1056ث نجد نص المادة لعدم األهلية لكن في المقابل تطرق لعدم صحة اتفاقية التحكيم حي

ومن بين هـذه  :  و التنفيذ إال في الحاالت اآلتيةأ فالذي يسمح باالعترا الحكمال يجوز استئناف " على أنه 

أو انقضـت مـدة    فاقية باطلـة اتإذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناءا على  -الحاالت 

  .  )1(  ........"عيين المحكم الوحيد مخالف للقانونحالة إذا كان تشكيل أو ت –  االتفاقية

إذا  أعطى حق استئناف الحكم التحكيمي قد هاتين الحالتين نجد أن المشرع الجزائري انطالق من      

عدم أهلية أحد الطرفين أو تشكيل وتعيين المحكـم الوحيـد   لببطالن اتفاقية التحكيم كنتيجة تعلق األمر 

ى القاضي الرجوع إلى القانون المطبق على اتفاقية التحكيم سواء لتقـدير صـحة   وعلمخالفا للقانون ، 

 autonomieتقاللية قانونية، كما أن اتفاقية التحكيم وبحكم أنها تتمتع باس )2(االتفاقية أو أهلية األطراف 

juridique ي ـلـفالقانون الواجب التطبيق عليها ليس هو القانون الواجب التطبيق على العقد األص.  

:التحكيمي التفاقية التحكيم  الحكممجاوزة  - 2 

تتمثل هذه الحالة في إمكانية رفض تنفيذ الحكم التحكيمي إذا ما تصدى هذا الحكـم للفصـل فـي         

أي أن المحكم في هذه الحالة قد فصل في النزاع  ، مسألة لم ترد في شرط التحكيم أو في اتفاق التحكيم

  .على أساس اتفاقية تحكيم باطلة أو في مسألة لم تشملها االتفاقية وتجاوزها المحكم 

للطرف الذي صدر الحكم التحكيمي ضده الحق في طلب إبطال هذا الحكم ، وهذه الحالة يوبالتال        
 ـــــــــــــــــــــ

   . ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، المرجع السابق 09-08قانون المن  1056راجع نص المادة  -1

.وذلك ألنه المرجع األساسي لتقدير ذلك من طرف القاضي  -2  
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شبيهة بحالة عدم امتثال المحكم لمهمته والتي أخذ بها التشريع الجزائري نقال عن التشريع الفرنسي  

المتعلق  09-08من قانون  1056/3والتي تقابلها المادة  23مكرر  458وهذا ما جاء في نص المادة 

  .  )1(من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي الجديد  1502/3الجزائري والتي تقابلها المادة  ب ق إ م إ

ل المحكم لمهمته تشمل عدة مجاالت من بينها التصريح اوما يمكن مالحظته هو أن عدم امتث     

اقض فيه أو وجود ضعف في التسبيب أو تن الحكمو بعدم االختصاص أو عدم تسبيب أ صباالختصا

  . )2(فعدم امتثال المحكم لمهمته تشمل أيضا القواعد اإلجرائية  لهذا

التحكيم هي اتفاقية  ةالتحكيمي التفاقي لحكمومن أبرز االتفاقيات التي تطرقت إلى حالة مجاوزة ا       

األخرى التي لم تتعرض لهذه الحالة على غرار االتفاقية العربية  تفاقيابمقارنتها باالت كنيويور

هذه المسألة نجد أنه عرض على المحكمة  ها، ومن أهم األحكام القضائية التي عالجت والمغاربية

بخصوص  1969سبتمبر  19تحكيمي صادر في نيودلهي في  حكماالبتدائية لباريس استئناف أمر تنفيذ 

 لحكمصدر ا ، حيث Saint Gobainوشركة فرنسية F.C.I.L شركة هندية  عقد استثمار بين

  لصالح الشركة الهندية مما أدى بالشركة الفرنسية إلى القيام بالمعارضة في تنفيذ هذا الحكم التحكيمي 

، فاستأنفت الشركة الفرنسية  1970ماي  15فرفضت المحكمة هذه المعارضة بحكم صادر في تاريخ 

ام محكمة استئناف باريس مدعية أن الحكم التحكيمي قد فصل فيما لم يطلبه الخصوم هذا الحكم أم

 فرفضت المحكمة هذا االستئناف مؤيدة األمر كفقرة أولى من اتفاقية نيويور 5المادة متمسكة بتطبيق 

 . )3( بالتنفيذ

:رشوة أحد أعضاء الهيئة التحكيمية  -  3  

  ما يعبر عنه بطلب اإلبطال عند اكتشاف الطرف الذي صدريمكن طلب إلغاء حكم التحكيم أو       

 ـــــــــــــــــــــ
 09-08من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  1056والمادة  ، من قانون اإلجراءات المدنية 23مكرر 458راجع نص المادة -1

.من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي الجديد  03فقرة  1502والمادة   
2-TERKI Nouredine , L’arbitrage commercial international en droit algérien , opi cit ,p139.  

. 170، ص1986إبراهيم أحمد إبراهيم ، التحكيم الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، -3  
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 )1(زاع ـالن رافـالتحكيمي ضده أن أحد أعضاء الهيئة التحكيمية قد تقاضى رشوة من أحد أط الحكم

يبة ـالمحكمة مع ما اتفق عليه األطراف ، وفي هذه الحالة تصبح تركوهذا بسبب عدم مطابقة تشكيل  

المحكمة التحكيمية مشوبة بأحد عيوب البطالن ألنه بالنسبة لتشكيلة المحكمة البد من الرجوع إلى إرادة 

طبق عليه تمحكمة قد تقاضى رشوة فإنه الطرفين الدولة والمستثمر األجنبي ، ومادام أن أحد أعضاء ال

  ال " المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، إذ تنص  09- 08من القانون  1056/2أحكام المادة 

:استئناف األمر القاضي باالعتراف أو بالتنفيذ إال في الحاالت التالية  يجوز  

........".لوحيد مخالفا للقانون إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم ا -       

نستخلص أنه بإمكان الطرف المتضرر من الحكم  نص الفقرة الثانية من هذه المادةمن خالل        

  التحكيمي الدفع بإبطاله استنادا لما جاء في نصها وهذا لكون تشكيل محكمة التحكيم مخالفا للقانون 

الطرفين ألن صدوره جاء نتيجة الميول التي أدلى بها  دلحقوق أحكما يمكن أن يكون هذا الحكم مخالفا 

إلغاء حكم التحكيم ، وهذا ما  الطرف المتضرر المحكم متعاطي الرشوة للطرف المرتشي ، ولهذا يطلب

) 52(في مادتها الثانية والخمسون  CIRDIبينته اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

، حيث أدرجت حاالت طلب إلغاء الحكم التحكيمي ومن بينها الحالة  )2(ب التي يؤسس عليها هذا الطل

حالة عدم مراعاة  – تعاطي رشوة من أحد أعضاء المحكمةحالة ثبوت  : التي نحن بصدد دراستها  

  "..........عدم تعليل الحكم  –األشكال الجوهرية لإلجراءات 

ويجب أن من التبليغ الرسمي ألمر المحكمة ،  ويكون أجل استئناف هذا الحكم خالل شهر واحد      

  .يوما الموالية الكتشاف الرشوة  المائة والعشرينيقدم الطلب خالل 

 

 

  ـــــــــــــــــــــ

التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في إطار االتفاقيات الثنائية بين الجزائر والدول  ، عثماني الحسين-1

. 116، ص2006مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قانون األعمال ، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  الغربية،  

.116، ص  نفسهالمرجع  -2  
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التحكيمية تعتبر من أكثر القضايا المفصول فيها بطلب إلغاء الحكم  ةوحالة رشوة أحد أعضاء المحكم

. )1(إلى قرينة قاطعة التحكيمي ، إال أن هذه الحالة يصعب إثباتها وتحتاج   

:الحاالت المتعلقة بتنظيم التحكيم وسيره  -ثانيا   

يعتبر تنظيم المحكمة التحكيمية عن طريق إجراءات يتفق عليها طرفي النزاع ذات أهمية قصوى       

  فمبدأ الوجاهية وحق الدفاع للخصم وكذا مطابقة تشكيل المحكمة التحكيمية لما ، حيث ال يمكن خرقها 

ادرـي الصـفق عليه األطراف في اتفاقية التحكيم إجراءات ضرورية من أجل صحة الحكم التحكيمات  

.ضد أحدهم   

التحكيمي عند  حكمخاصة وانه عادتا ما يبطل الهاتين الحالتين بشيء من التفصيل وسوف نعالج        

.    لنزاع خرق هذه االجرءات الجوهرية من قبل هيئة التحكيم أو أحد أطراف ا           

: عدم مطابقة تشكيل محكمة التحكيم لإلجراءات المتفق عليها -1  

إن اتفاق طرفي النزاع على اإلجراءات التحكيمية أمر ضروري من أجل حسن سير عمل الهيئة      

التحكيمية وهذا نظرا لما يتمتعان به من مبدأ استقاللية التعبير عن اإلرادة ، حيث تلعب إرادة الدولة 

ضيفة والمستثمر األجنبي الدور الكبير في ذلك وقد كرست اتفاقية نيويورك هذا المبدأ من خالل الم

التحكيمي عند خرق ما اتفق عليه  لحكمببطالن تنفيذ ا -وذلك بإقرارها ) د(1فقرة  5نص المادة 

ء التحكيم في غياب ذلك فإن قانون مكان إجراف - )2(األطراف من إجراءات وتركيبة للهيئة التحكيمية 

كم ـوفي غياب هذان الحالن فإن سلطة المح -هو الذي ينضم تركيبة وإجراءات المحكمة التحكيمية    

.هي المعبر عنها في اختيار مكان التحكيم   

التحكيمي قابال للرفض في حالة خرق ما  حكموما يمكن تأكيده هو أن اتفاقية نيويورك تجعل ال       

ن ـأخذ بالحالتيـللمحكمة التحكيمية بدرجة أولى واستثنائيا ت ءات وتشكيلعليه الطرفين من إجرا اتفق  

 ـــــــــــــــــــــ

. 116عثماني الحسين ، المرجع السابق، ص  -  1  
.من اتفاقية نيويورك ، المرجع السابق ) د(1فقرة  5راجع نص المادة  -2  
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المكان في خصوص تشكيل المحكمة التاليتين ، وخاصة أنه يمكن أن تكون أحكام آمرة لقانون  

أنه يمكن إبطال الحكم التحكيمي في دولة المقر في كما  ، )1(وبالتالي على الطرفين األخذ بهذه األحكام 

التحكيمي لقواعد مكان التحكيم ، كما يرفض تنفيذه  احترام المحكمين عند استصدارهم الحكم عدم حالة

، ومن ابرز القضايا التي أكدت على مبدأ  )2(ه غير نهائي في الدولة المطلوب منها التنفيذ باعتبار

 13بتاريخ   ) Florenceفلورنس (احترام إرادة طرفي النزاع نذكر قرار صدر عن محكمة استئناف

 رته محكمة تحكيمية بلندن باعتبارتحكيمي أصد حكم، حيث رفضت هذه المحكمة تنفيذ  1978أفريل 

، فأسست هذه المحكمة  مين اثنين على خالف ما اتفق عليهأن تشكيل هذه المحكمة كان من محك

  .رفضها ذلك على عدم قبول المحكمة التحكيمية تعيين محكم ثالث طبقا لما أراده طرفا النزاع 

 لحكمقد أصابت في حكمها لما قضت برفض تنفيذ ا Florenceفإن محكمة استئناف  لذلك      

لم تحترم اتفاقية التحكيم التي اتفق عليها طرفا النزاع بتشكيل  التحكيمي باعتبار أن المحكمة التحكيمية

  .المحكمة التحكيمية من ثالث محكمين وليس من إثنين فقط 

قد تطرقتا إلى رفض  يكما أن اتفاقية الجامعة العربية واالتفاقية المغاربية للتعاون القانوني والقضائ    

إال  ،النزاع دم اختصاص المحكمة التحكيمية الفاصلة في التحكيمي ولكن في حالة ع حكماألمر بتنفيذ ال

العتراف اأكدت أن رفض  التفاقية المغاربيةاانه ما يمكن مالحظته هو أن اتفاقية الرياض العربية و

عكس ما أخدت به  ،) 3(الختصاصابرمته في حالة عدم  حكميمكن أن يشمل ال حكمألمر بتنفيذ الاو

المتعلق بقانون  09-08من القانون  1056، كما أن المادة  لخامسةاتفاقية نيويورك في مادتها ا

اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري من شأنها أن تسمح للقاضي الوطني من رقابة اتفاقية التحكيم 

   .  من حيث وجودها أو صحتها وعدم سقوطها وكذا إجراءاتها وهذا حسب ما أخدت به اتفاقية نيويورك 

ـــــــــــــــــــــ  
. 520المرجع السابق، ص طالبي حسن، -1  
. 93بوصنوبرة خليل ،المرجع السابق، ص-2  

من االتفاقية المغاربية للتعاون القانوني والقضائي لدول اتحاد  44والمادة  ، من اتفاقية الرياض العربية 4فقرة  37راجع المادة  -3

  .المرجع السابق  المغرب العربي ،
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:جاهية وحقوق الدفاع خرق مبدأ الو -2  

يعرف مبدأ الوجاهية على أنه استدعاء الخصم للحضور إجراءات المحاكمة إلبداء رأيه والدفاع       

التحكيمية حتى ال يقع في تحايل اتجاه الخصم  باإلجراءات، ولهذا يجب إعالم الخصم  عن حقوقه

التحكيمي المشوب بهذا  فالحكم غير مشروعة ،ستعمال وسائل دفاعه بأحد الطرق اآلخر لمنعه من ا

 1فقرة 5، وقد تأكد ذلك جليا من خالل المادة  العيب يمكن الدفع ببطالنه وعدم االعتراف به أو تنفيذه

أصبح معترفا به سواء على المستوى الدولي أو الوطني كما أن هذا المبدأ  ، )1(من اتفاقية نيويورك  )ب(

يمي ، فهو جزء ال يتجزأ من مبادئ المحاكمة العادلة وقد أيد التحك حكمفخرقه يؤدي إلى رفض تنفيذ ال

  . )Fouchard .ph )2هذا المبدأ األستاذ الفرنسي 

يعني مجرد عدم اإلعالم وإنما يعني أيضا عدم السماح للطرف  جاء شامال حيث أنه ال أفهذا المبد      

ان ذلك من قبل المحكمة التحكيمية سواء ك ، اآلخر بإبداء رأيه وعرض إدعاءاته وتقديم وسائل دفاعه

التحكيمي  الحكمأو من قبل الطرف في النزاع مثل إخفائه وثائق فيها دالئل قوية من المرجح أن يكون 

كما أن هذه المسائل مادية تخضع لرقابة قاضي  ، لصالحه في حالة عرضها على المحكمة التحكيمية

  .دولة التنفيذ 

الم الخصم بالحضور إعالما صحيحا أو عدم إعالمه ولكنه حضر إلى ذلك فإن إع باإلضافة       

التحكيمي ، ولهذا يجب أن يكون  حكمطلبه رفض تنفيذ ال إمكانية إلى عدم ذلك دون هذا اإلعالم يؤدي

، وأبرز قضية تؤكد على ضرورة هذا  اءا على إجراءات صحيحة وإال أبطلحكم المحكمين صادرا بن

لحاصل بين الشركة المصرية راكتا الخاصة بصناعة الورق والشركة اإلجراء تتمثل في النزاع ا

   از ـقصد إنج 1962ركتان في نوفمبر ـحيث اتفقت الش Parsm and whittemore  ية ـاألمريك

 ـــــــــــــــــــــ
ة عدم إعالن الخصم التحكيمي في حال حكمالعتراف وتنفيذ الايمكن رفض " من اتفاقية نيويورك ) ب( 1فقرة  5تنص المادة -1

"  إعالنا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو عدم تمكنه ألي سبب من إبداء دفاعه   
 2-FOUCHARD . Philippe , L’arbitrage commercial international , paris ,1965, LGDJ Vol II ,p343. 
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غـادر   1967والمتمثلة فـي حـرب    وبسبب حدوث قوة قاهرة،  )1(للورق بمدينة اإلسكندرية  مصنع

المصرية إلى طلـب التحكـيم    موضفوا الشركة األمريكية على إثرها مصر وهذا ما أدى بشركة راكتا

تمهيديا يقر بوجود حالـة القـوة    حكماللفصل في النزاع وطلب التعويض ، فأصدرت محكمة التحكيم 

ة األمريكيـة وإلزامهـا بـالتعويض    حكما نهائيا بإدانة الشـرك  1973القاهرة ، ثم أصدرت في مارس 

وعند طلب الشركة المصرية تنفيذ الحكم في الواليات المتحدة دفعت ، وبالمصاريف وأتعاب المحكمين 

الشركة األمريكية برفض التنفيذ وذلك الن محكمة التحكيم لم تكفل حقوق الدفاع للشركة األمريكية وهذا 

أعمال الواليات المتحدة األمريكية في مصر أثنـاء حـرب   بعدم تمكنها من الستماع إلى شاهد والقائم ب

1967 )2( .  

المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  09-08كما أن المشرع الجزائري من خالل القانون       

قـانون الفرنسـي   ال، كما أن  )3(منه  4فقرة  1056أقر بإلزامية احترام هذا المبدأ من خالل نص المادة 

فمن المبـادئ التـي   ،  )4(كد ذلك ن خالل نصوصهما القانونية التي تؤري قد أقرا هذا المبدأ موالسويس

يقوم عليها النظام العام اإلجرائي في مجال التحكيم المساواة بين الطرفين الدولة المضـيفة والمسـتثمر   

  .   األجنبي حيث يجب االستماع إليهما في إطار إجراءات حضورية 

التحكيمي لرفض االعتراف من طرف أحـد   حكمألسباب التي تؤدي إلى عدم تنفيذ البعد عرضنا ل     

حيـث تكـون   ، من تلقاء نفس المحكمـة   الحكمالخصوم سوف ترتكز دراستنا إلى حالة عدم تنفيذ هذا 

التحكيمي نظرا لتوفر حاالت تجعل منها صاحبة  بالحكمللمحكمة السلطة التقديرية في رفض االعتراف 

  .  للفصل في النزاع دون الرجوع إلى ما أستند إليه أحد الخصوم من دفع االختصاص 

  ـــــــــــــــــــــ

  .505ص، 2007دراسة مقارنة،اإلسكندرية، بليغ حمدى محمود،الدعوى ببطالن أحكام التحكيم الدولية، دار الجامعة الجديدة ، - 1 
2-Courteau et  Pierre, L’exécution des sentences arbitrales internationales aux U.S.A ,Rev  
arb,1976,n1,p 61 .  

ألمر القاضي اال يجوز استئناف " : ، المرجع السابق  المتعلق ب ق إ م إ 09-08من القانون  4فقرة  1056تنص المادة  -3

  ." إذا لم يراعى مبدأ الوجاهية  4-......أو بالتنفيذ إال في الحاالت التالية  فباالعترا
4- MEBROUKINE Ali , Actualité du droit algérien de L’arbitrage international , in Revu  Droit des 
affaires, n 3,1994,p 343. 
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  التحكيمي من تلقاء نفس المحكمة حكمحاالت عدم تنفيذ ال:الفرع الثاني 

التحكيمي يمس بمبدأ النظام  محل النزاع للتحكيم وكذا أن الحكوهذا يكون خاصة في عدم قابلية م       

أن يكون لطرفي النزاع  بدونو بصفة تلقائية العام ، فمحاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ ترفض ذلك

  :ل ـالتحكيمي استنادا إلى هذه الحاالت وسوف نبرز ذلك بكل تفصي بعدم تنفيذ الحكم الحق في التمسك

  :عدم قابلية النزاع للتحكيم  -أوال

تكون عدم القابلية للفصل في النزاع استنادا إلى معيارين فهناك المعيار الموضوعي أو ما  يمكن أن   

يسمى بعدم القابلية الموضوعية والتي تستند على أساس طبيعة النزاع والمعيار الثاني والذي يستند على 

  .  عيار الشخصي أساس أطراف النزاع سواء كان المستثمر األجنبي أو الدولة المضيفة والذي يدعى بالم

      : عدم القابلية الموضوعية -1

إن عدم القابلية الموضوعية لتسوية النزاع عن طريق التحكيم معناه أن يكون النزاع الذي استند      

األطراف على إخضاعه للتحكيم من النزاعات التي ال يجوز حلها عن طريقه ، ولهذا يمكن للقاضي 

    )1(للتحكيم تحكيمي إذا تبين له أن قانونه الوطني ينص على عدم قابليتهال حكمالوطني أن يرفض تنفيذ ال

ال يجوز أن يسوى عن طريق  هذا الحكمويكفي إثبات أنه إذا كان النزاع الذي صدر على أساسه 

يكون  L’accord sur L’arbitrageالتحكيم وفقا إلرادة الطرفين أو لقانون صدوره فإن اتفاق التحكيم 

  .التحكيم برفض تنفيذه  حكممكن تمسك الطرف المحكوم ضده بباطال ، وي

وللدولة المضيفة لالستثمار الحق للنظر في مدى قابلية النزاع للتحكيم من الناحية الموضوعية أو       

 تعتبر مكان ن هذه األخيرةأل، وعدم قابليته وهذا نظرا العتبارات السيادة التي تتمتع بها هذه الدولة 

  .  )2( التحكيمي متنفيذ الحك

     ونـفي حالة ال يجوز التحكيم فيها من الناحية الموضوعية طبقا لقان الحكم التحكيمي صدر فإذا      

  ـــــــــــــــــــــ

  . 174بوصنوبرة خليل ، المرجع السابق ، ص- 1 

  . 176، صنفسه المرجع  -2
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  رافـفيذه أو االعتـقليمها فإنه يجب رفض تنأي الدولة التي يراد االحتجاج بالحكم على إ دولة التنفيذ

فالقابلية للتحكيم ليست فقط شرطا لصحة اتفاق التحكيم وإنما تعتبر كذلك شرطا لالعتراف  ، ) 1(به  

 . ال يمكن الفصل بين األمرينفبحكم التحكيم وتنفيذه 

من خالل نص المادة  وقد تطرق المشرع الجزائري إلى مبدأ عدم القابلية الموضوعية للتحكيم        

من قانون اإلجراءات  442تلغى المادة " على أنه  التي نصت 93/09األولى من المرسوم التشريعي 

يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها وال يجوز " ب  لالمدنية وتستبد

متعلقة بالمسكن والملبس وال في التحكيم في المسائل المتعلقة بالنفقة وال في حقوق اإلرث والحقوق ال

قابلة للتحكيم هي الحقوق الغير الحقوق ف لهذا ، " المسائل المتعلقة بالنظام العام وحالة األشخاص وأهليتهم 

  .يح ـر صحـكل المسائل المالية قابلة للتحكيم والعكس غي يعني ذلك أنهالغير جائز التصرف فيها ، 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي هي  1006ابلها المادة تق أعاله 442كما أن المادة        

خضوع كد عديد من المواد لتؤبدورها أحصت المسائل التي ال يجوز فيها التحكيم ، بينما جاءت ال

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وهذا ما يدل  1040و  1039النزاع للتحكيم مثل نص المادتين 

ة هي قابلية نزاعات الدولة مع المستثمرين األجانب للتحكيم أما عدم قابلية بعض المواد على أن القاعد

  . )2(فهي االستثناء 

  442يمكن استخالص معايير القابلية الموضوعية للتحكيم من خالل تفحص نص المادتين  لهذاو      

جراءات المدنية واإلدارية اإلمن قانون  1006ي تقابلها المادة من قانون اإلجراءات المدنية والت

   رف ـار التصـومعيارين جديدين هما معي اتقليدي اوالمتمثلة في معيار النظام العام والذي يعتبر معيار

  .بالحقوق ومعيار االختصاص الحصري لسلطات الدولة سواء كانت إدارية أو قضائية 

   ـــــــــــــــــــــ

ألمر بتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية واألجنبية في ضوء قانون المرافعات وقانون التحكيم هندى أحمد ، تنفيذ أحكام المحكمين، ا -1

  . 64، ص2001الجامعة الجديدة للنشر،اإلسكندرية، واتفاقية نيويورك ، 1994لسنة  27رقم 

     .المرجع السابق ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، 09- 08من قانون  1006-1040-  1039راجع نص المواد  -2
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من قانون اإلجراءات المدنية  1039الذي يستنتج من نص المادة ) 1(إضافة إلى المعيار المالي       

  .واإلدارية ، وسوف نتطرق إلى هذه المعايير بكل تفصيل فيما بعد 

إلرادة عنيت التشريعات على اختالف أنواعها بمسألة النظام العام مبينة ما يتعذر على ا كما      

التصرف فيه ومعللة ذلك بتعلق المسألة بموضوع النظام العام ، وبعد أن كان النظام العام يعرف النظام 

الوطني بشقيه الداخلي والدولي الخاص اتسعت التقسيمات ليظهر نوع جديد من النظام العام أوجدته 

  . )2(لدولي الحقيقي الحركة التجارية الدولية المتنامية والمتسارعة يسمى بالنظام العام ا

ونظرا لتوسع اعتماد التحكيم في تسوية النزاعات االستثمارية وانتشار محاكم التحكيم بالعالم فإن       

آلية معالجة النزاعات على مستوى المحاكم التحكيمية تفرض على المحكم األخذ في االعتبار مصطلح 

  . ف نتطرق إليه بكل تفصيل الحقا النظام العام سواء الدولي أو الداخلي هذا المصطلح سو

أما فيما يخص المعايير الجديدة فقد اتفق عليها اإلجماع الفقهي والتشريعي حيث أمكن القياس       

عليها حتى فيما يتعلق بالقابلية الموضوعية للتحكيم وهي معيار حرية التصرف بالحقوق والذي يعني 

من  1006ازل عنه أو بيعه حيث نصت المادة قدرة الشخص على التصرف في الحق عن طريق التن

  ." يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها " قانون إ م إ  

إن المالحظة التي نستشفها من المادة هي قرب هذا المعيار من القابلية الشخصية للتحكيم ، وهـو        

ية الشخص للتصرف بالحق والتركيز على الحق موضوع اتفـاق  ما يدفعنا إلى استبعاد التركيز على أهل

  هـرف بـيم للتصـتالي البحث عن مدى إمكانية التصرف به أي مدى قابلية اتفاق التحكالالتحكيم ، وب

  . )3( التحكيم بشأنهو 
   ـــــــــــــــــــــ

كلية الحقوق  ستير في الحقوق ، فرع قانون األعمال،قريقر فتيحة ،القابلية للتحكيم، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماج-1

  . 62، ص2008، سنة بن عكنون جامعة الجزائر

  . 62نفس المرجع ، ص -2

يعي أو ـص الطبـال يجوز االتفاق على التحكيم إال للشخ" المتعلق بالتحكيم المصري  94 - 27من ق  11ص المادة ـتن -3 

  ."  ال يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز الصلح فيها االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه و
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    : عدم القابلية الشخصية -2

يـرفض   لهذايعني ذلك عدم قدرة الشخص االعتباري على اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي        

ها وتشـمل  التحكيمي وتنفيذه إن لجأت هذه األشخاص االعتبارية للتحكيم في منازعات بالحكماالعتراف 

الدولة واألقسام اإلدارية والسياسية التابعة لها مثل الـوزارات والواليـات ومؤسسـات    : هذه األخيرة 

 . عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري وغيرها 

هذه الكيانات القانونية أن تقوم في إطار ممارستها لوظائفها بإبرام عقود مع مستثمر أجنبي يمكن ل        

جوانب خطة التنمية االقتصادية للدولة ، إلى جانب طائفة نشـأت نتيجـة احتكـار    بغرض تنفيذ بعض 

 الدولة لبعض مجاالت النشاط االقتصادي وحلت محل الدول في مجال العالقات االقتصادية الدولية فـي 

مثل شركات الكهرباء والمياه والنقل البحـري والجـوي بالسـكك    حدود القطاعات التي تشرف عليها 

مـن   يكـون  النزاعات التي تكون هذه المؤسسات طرفا فيهـا  الفصل في وينتج عن ذلك أن ، الحديدية

، لكن هل يعتبر التحكيم الوسيلة األكثر مالئمة لحل النزاعات الناشـئة بـين    اختصاص القضاء الوطني

 . ؟ مختلف مؤسسات الدولة

ـ  1962 ديسـمبر  31الصادر بتاريخ  157-62التحكيم في ضل القانون  كان          بقـانون   امحكوم

، لكن هذا القانون يمنع التحكيم على الدولة واألشخاص المعنوية التابعـة   )1(اإلجراءات المدنية الفرنسي

ذات الطابع الصناعي والتجاري رغم مـنح الضـوء    ةللقانون العام وشمل هذا المنع المؤسسة العمومي

   ال ـي مجـد االمتياز التي تمنحها الدولة فكيم فيما يخص النزاعات الناجمة عن عقوـللجوء إلى التح

  . 1963وان ـج 26المحروقات وتم التأكيد على هذا المبدأ في االتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا في 

  

  

   ـــــــــــــــــــــ

بعد المرحلة  يمن القانون الفرنس والمأخوذ. ، المرجع السابق  1962ديسمبر  31الصادر بتاريخ  157-62راجع القانون  -1

  . االنتقالية التي مرت بها الجزائر بعد االستقالل حيث أخد بهذا القانون ما عدا ما يخالف السيادة الوطنية 
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 ه إلى جزأينـمسألة خضوع المؤسسات العمومية االقتصادية للتحكيم من عدم حولوقد انقسم الرأي   

 20تحكيم التجاري الدولي إلى نص المادة المؤسسات العمومية االقتصادية لل عأنصار إخضا حيث أكد

يمكن التصرف في الممتلكات وبيعها طبقا "   أنهتنص على التي  01- 88من القانون رقم  2فقرة 

 1988جانفي  12بتاريخ  01-88أن القانون رقم  يرى األستاذ محمد بجاويكما . " للقانون التجاري 

  . ي ـيم الدولـو ترخيص واضح باللجوء إلى التحكالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ه

المؤسسات العمومية االقتصادية لها حرية "  أنالتي أكدت منه  20المادة  بصريح نص تأكد ذلكو      

هو عدم وما يمكن تأكيده  ، )1( "التصرف في الممتلكات التابعة لذمتها طبقا لقواعد القانون التجاري

انب االعتبار الشخصي يعتبر كسبب من األسباب التي يستند إليها القاضي قابلية النزاع للتحكيم من ج

 حكمالتحكيمي وتنفيذه ، كما يمكن للقاضي الوطني أن ال يعترف بتنفيذ ال حكملرفض االعتراف بال

التحكيمي حتى ولو أقر المحكم أن اتفاقية التحكيم المبرمة بين الدولة المضيفة والمستثمر األجنبي 

  . )ب( 1فقرة  5د أكدت اتفاقية نيويورك ذلك من خالل نص المادة وق، صحيحة 

هذا الحضر ال يشمل العقود الدولية حيث أن المبدأ المعترف به في القانون الدولي أن الدولة التي ف      

تكون مرتبطة بشرط تحكيمي مدرج في عقد مبرم بينها وبين شركة أخرى ال يمكن لها أن تلغي 

  . )2(ريقة التسوية المتفق عليها مسبقا بدعوى أنه محظور عليها وبصفة انفرادية ط

بأن أي دولة ما أو " عبر عن ذلك معهد القانون الدولي في إحدى دوراته عندما أوصى كما       

مؤسسة أو وحدة تابعة للدولة ال يمكن لها أن تتمسك بعدم أهليتها في إبرام اتفاقية التحكيم من أجل 

  . "إجراءاته وهي التي قبلت به من قبل  رفض المشاركة في 

  1988ي ـفجان 12ؤرخ في ـالم 01- 88ما يمكن تأكيده هو أن الدولة الجزائرية ومنذ قانون و      

  زاعـالمتعلق بالمجال البترولي قد أعطى االختصاص للفصل في الن 1986أوت  19المتضمن لقانون 

   ـــــــــــــــــــــ

  . 20لمرجع السابق ، صعليوش قربوع كمال، ا-1

  . 541طالبي حسن ، المرجع السابق، ص  -2



 الفصل الثاني: دور آلیـات التسویـة بــیـن البواعـث والقـیـود                                                                            

 - 130 - 

هذا القانون الذي عدل سنة  طرفا فيه ، كللمحاكم الوطنية والذي يمكن أن تكون شركة سوناطرا 

والذي أدخل ألول مرة طريقة جديدة أال وهي التحكيم وهذا بنصه على  1991ديسمبر  4بقانون  1991

  .بل اعتماد التحكيم إلى الحل الودي ق اللجوء

المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية بإدراجه  09-93وتأكد ذلك جليا من خالل المرسوم التشريعي       

عليه بإخضاع المؤسسات العمومية  حثم تأكد توجه المشرع لهذه اآللية باالنفتا، ألول مرة هذه اآللية 

المؤرخ  08-06مار والمعدل بموجب األمر المتعلق بتطوير االستث 03- 01للتحكيم من خالل األمر 

  .   2006يوليو  15في 

  :التحكيمي يمس بمبدأ النظام العام  لحكما -ثانيا 

لقد أجازت مختلف القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم الدولي إبطال حكم       

 اعام اهذا األخير يمكن أن يكون نظامو، التحكيم حال تعارضه مع النظام العام في الدول المعنية به 

التحكيمي لمخالفته للنظام العام  لحكم، ومن بين الدفوع التي تكون سببا لرفض تنفيذ ا اأو داخلي ادولي

  .التحكيمية إذ يعد ذلك مخالفة للنظام العام وكذلك خرق مبدأ الوجاهة  األحكامنجد عدم تسبيب 

اإلجراءات المناهضة للنظام العام إلبطال الحكم   كيمي لمخالفتهالتح حكمولهذا يمكن رفض تنفيذ ال      

ومن ناحية أخرى فإن الحلول الموضوعية التي انتهى إليها الحكم تعد أيضا سببا إلبطاله إذا اتضح 

  . )1(هاـتعارضها مع النظام العام في دولة القاضي كما يمكن أن يشمل هذا األثر موضوع المنازعة ذات

إلى التحكيم بشأن بعض الموضوعات  ءاللتجاا حق على األفرادالمشرع الجزائري يحضر د نجا لذ     

التحكيمي  لحكمويجعل االختصاص بشأنها مقصورا على المحاكم الداخلية فيصبح التدخل لرفض تنفيذ ا

  .  باسم النظام العام جائز في هذه الحالة 

  

   ـــــــــــــــــــــ

 . 475ع السابق، صبليغ حمدي محمود ، المرج -1
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  :  التحكيمي لمخالفته للنظام العام فيما يلي حكمويمكن إبراز أهم الحاالت التي بموجبها يمكن إبطال ال

  :تعارض اإلجراءات المصاحبة إلصدار الحكم مع النظام العام  -1

من قانون اإلجراءات المدنية  1056إن مخالفة هذه اإلجراءات جاءت حسب نص المادة       

حيث أنها متعلقة بالنظام العام ال يمكن مخالفتها فال مجال لتشكيل محكمة التحكيم أو ،  )1(اإلداريةو

حكمها أو وجود تناقض في  وكذلك عدم تسبيب محكمة التحكيم ، تعيين المحكم بطريقة مخالفة للقانون

  .التحكيمي  لحكممبدأ الوجاهية كل ذلك يؤدي إلى عدم تنفيذ ا يأو إذا لم يراع ، األسباب

أحكام التحكيم بعد المداولة وأن تكون مكتوبة وموقعا عليها من  رأوجب المشرع إصدا لقد      

المحكمين وضرورة تسبيبها ما لم يتفق األطراف على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على 

وملخص بطلباتهم  إلى البيانات المتعلقة بالخصوم باإلضافة ، ال يشترط ذلك مإجراءات التحكي

ومستنداتهم وضرورة اشتماله على منطوق مع بيان تاريخ ومكان إصداره فكل هذه المسائل يتعين عدم 

من  1031إلى  1025، وقد نصت على هذه اإلجراءات كلها المواد  مخالفتها لتعلقها بالنظام العام

  . )2( المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 09- 08القانون 

أورد صراحة العديد من الحاالت التي  1994لسنة  27كما أن قانون التحكيم المصري رقم        

 منه ج - 1/ 53يمكن بموجبها رفع دعوى البطالن وتتعلق بصفة مباشرة بالنواحي اإلجرائية فالمادة 

صحيحا  أجازت رفع الدعوى إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالنا

ه  -53/1بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته ، كذلك تناولت المادة 

أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو اتفاق  لدعوى إذا تم تشكيل هيئة التحكيمإمكانية رفع ا

  . )3(الطرفين 

   ـــــــــــــــــــــ

، ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  2008 فيفري 25المؤرخ في  09-08انون قلامن  1056راجع نص المادة  -1

  .المرجع السابق 

  .من المرجع نفسه  1031إلى  1025راجع نص المادة  -2

  . 477المرجع السابق ، ص بليغ حمدى محمود ، -3
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فهذا بطال الحكم التحكيمي كما أن عدم احترام مبدأ المساواة بين الخصوم يعد سببا مباشرا إل      

  . )1(بادئ المتعلقة بالنظام العام ممن ال اإلجراء يعتبر

  :تعارض مضمون ما قضى به الحكم مع النظام العام  -2

النظام العام ال يقتصر على تعارض إجراءاته لالزمة إلصدار  أالتحكيمي بمبد حكمإن مساس ال      

ون هذا الحكم ومرد هذا التعارض يرجع بصورة أساسية الحكم مع هذا النظام ، بل يشمل حتى مضم

إلى القواعد الموضوعية المطبقة على واقعة النزاع ، ويظهر ذلك بوضوح إذا كانت تلك األخيرة 

  .متعارضة في ذاتها بصورة واضحة مع النظام العام بمفهومه الدولي في الدولة المعنية بالحكم 

، فإعفاء  نتيجة تتعارض بالضرورة مع ذلك النظام القانوني ولذلك فإن إعمالها سوف يسفر عن      

المدين سواء كان دولة مضيفة لالستثمار أو المستثمر األجنبي من المسؤولية عن الخطأ الجسيم 

يتعارض ذلك بصورة واضحة مع النظام العام بمفهومه الدولي لما تتضمنه من إذعان الطرف الضعيف 

د هذا األخير في إبرام عالقة قانونية تسفر بشكل واضح عن اختالل حيث يتعم، لحساب الطرف القوي 

فلو عرض على القاضي الجزائري مثل هذا الحكم التحكيمي سواء  ، ملحوظ في التزامات األطراف

  .بمناسبة الطعن فيه أو لطلب األمر بتنفيذه فإنه سيقضي بالبطالن أو بمنع إصدار األمر بالتنفيذ 

كم أن يتأكد قبل إصداره للحكم التحكيمي محل النزاع وبعين االعتبار من القواعد على المح لهذا       

، وهذا  المتعلقة بالنظام العام الدولي في الدول المعنية بالحكم من أجل إنقاذ حكمه وتحقيق فعاليته

كون باستبعاد الحل الذي يتعارض مع النظام العام بمفهومه الدولي في الدول المعنية وإال فحكمه سي

، كما أن عدم عدالة حكم المحكم ستكون سببا في إبطاله لعدم توافقها مع النظام العام الدولي  باطال

      .)2( يقوم عليه قانون التجارة الدولية االن عدالة الحل تشكل مبدأ أساسي الواجب أخده دائما في االعتبار

   ـــــــــــــــــــــ

المساواة بين األطراف والذي لم يكرسه القانون الفرنسي كسبب مستقل للدفع بالبطالن يمكن  يذهب جانب من الفقه إلى أن مبدأ -1

  .ارتكازه على فكرة النظام العام الدولي 

  . 483بليغ حمدى محمود، المرجع السابق، ص -2
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  :تسوية النزاع بالتحكيم بالمخالفة لقواعد النظام العام  -3

التحكيم باعتبارها أحد شروط صحته وإنما تمتد  اتفاقهميتها على القابلية للتحكيم ال تقتصر أ      

، فتجنب حكم التحكيم من البطالن ورفض تنفيذه يستوجب صدوره في مسألة يجوز  أيضا إلى حكمه

  .االلتجاء بشأنها إلى التحكيم 

 منمنطقة عامة  هناكإذ  ، التحكيمي حكمفمخالفة قاعدة قابلية النزاع للتحكيم يؤدي إلى بطالن ال       

المنازعات القابلة للتسوية عن طريق التحكيم ال يمكن الخروج عنها ، والمرجعية األساسية في تحديد 

من قانون اإلجراءات المدنية  1006هذه المنطقة هو المشرع وهذا ما تأكد من خالل نص المادة 

فالمشرع يسمح لألفراد  التحكيمي لحكمواإلدارية الجزائري ، ومن بعده القاضي عند اللجوء إلى تنفيذ ا

هناك طائفة من الموضوعات ال يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم لتعلقها لذلك ، باللجوء إلى التحكيم 

  . )1(بالنظام العام

كما أن قواعد النظام العام يمكن أن تكون داخلية أو دولية فبالنسبة لتطبيق المحكم لقواعد النظام        

ها تتعلق بقواعد إجرائية أو موضوعية ذات نظام عام ، فالمخالفة للنظام العام بالنسبة العام الداخلي فإن

تالي على صحة االتفاق التحكيمي ، في حين الللقانون الموضوعي تقع على العقد األساسي وتؤثر ب

قة الحاالت المتعل ىتكون المخالفة للنظام العام اإلجرائي عند تعلق موضوع االتفاق التحكيمي بإحد

  . )2(بقواعد االختصاص القضائي وهنا يكون النزاع مستبعدا بطبيعته من نطاق التحكيم

ويجب على المحكم في هذه الحالة رفع يده عن القضية تلقائيا لعدم اختصاصه دون أن يبحث في       

 .هـصموضوع النزاع أي بمجرد تعلق النزاع بالنظام العام اإلجرائي على المحكم أن يعلن عدم اختصا

      وهذا خالفا بتعلق المخالفة بالنظام العام الموضوعي حيث في هذه الحالة على المحكم التحقق من وجود 

   ـــــــــــــــــــــ

،  يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،2008فيفري  25المؤرخ في  ، 09-08قانون المن  1006راجع نص المادة  -1

  .المرجع السابق 

   . 64قر فتيحة ، المرجع السابق، صقري-2
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  .ي ـقد األصلـقد تكون باالتفاق التحكيمي كما قد تكون بالع هذه لكن المخالفة ، للنظام العامالمخالفة 

ويتعين على المحكم إعمالها  منتمية إلى قانون العقد يوهناك قواعد ذات التطبيق الضرور       

األطراف وقد يقوم وقانون العقد قد يحدده ، لدولي الحقيقي ة أن ال تتعارض مع النظام العام اوشريط

  . المحكم بتعيينه

كما أنه هناك قواعد ذات التطبيق الضروري أجنبية عن العقد حيث تثور الصعوبة في هذه       

خصوصا وأنها غالبا ال تتعرض لمسألة اللجوء إلى التحكيم كما في ، القواعد األجنبية عن قانون العقد 

  .حماية المنافسة أو قانون حماية المستهلك وهو األمر الذي يعقد مهام المحكم  قانون

مسألة تطبيق المحكم للقواعد ذات  والتشريعات الوطنية لم تعالج إلى أن المعاهدات الدولية باإلضافة

خاصة وأنه هناك مبررات تدفع إلى إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري  ، التطبيق الضروري

بتوفر شروط معينة مثل مراعاة المحكم للقواعد ذات التطبيق الضروري في ، و )1(ية عن العقد األجنب

 .بلد مقر التحكيم وكذا مراعاة المحكم للقواعد ذات التطبيق الضروري لبلد التنفيذ 

آلمرة الواجب احترامها أنها قواعد دولية اويرى االتجاه الحديث من ناحية القواعد الدولية       

  اج التعامالتوهذه القواعد تتكون بعيدا عن إرادة المشرع ألنها نت ، تركة في مجال التجارة الدوليةمش

  .التجارية الدولية 

  :معيار االختصاص الحصري لسلطات الدولة  - ثالثا

التحكيم فيما خص به المشرع سلطات الدولة سواء كانت  استبعاد يتمثل في هذا المعيار مضمون     

  . )2(المشرع بنظر نزاعات معينة دون األخرى  لها حيث خول ، ية أم إداريةهيئات قضائ

   ى ـوء إلـلمصلحة قضاء ما يؤدي بصورة غير مباشرة إلى منع اللج ويعني ذلك أن وجود قاعدة     

  ةـالتحكيم فيما يدخل في مجال اختصاص ذلك القضاء ، مثل ما قضت به محكمة استئناف كولمار سن
   ـــــــــــــــــــــ

 . 67المرجع السابق ، ص  قريقر فتيحة ،-1
ذون اللجوء إلى  معينة نزاعاتالمستقلة تكون مختصة بالفصل في وهذا ما أكده األستاذ رشيد زوايمية ، فالسلطات اإلدارية  - 2 

 .التحكيم بشأنها إال فيما يخص بمجال الصفقات العمومية 
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السلطات  كما خولت التشريعات بعض ، )1(كمة التجارية صالحية المح بأن حل الشركة هو من 1993 

بنظر بعض النزاعات كسلطة البورصة التي تختص وحدها بنظر اإلدارية االختصاص الحصري 

إلى السلطة القمعية للجنة  باإلضافة ، )2(المنازعات المتعلقة بتقدير صحة شروط العرض العام للشراء 

ولهذا فال  لخاصة بتبييض األموال والمخالفات المتعلقة بالبنوكالمصرفية التي تختص بنظر النزاعات ا

 .  )3( في هذا النوع من النزاعاتمجال للتحكيم 

مجال اختصاص سلطات الدولة نالحظ أيضا وجود قيود على حرية اللجوء للتحكيم وخاصة في و       

ظيم صالحيات هيئات تقسيم االختصاصات بين أجهزة الشركة حيث يقوم المشرع بتنب يتعلقفيما 

الشركة ، فتلتزم كل هيئة بما خصت به من صالحيات ، لكن قد تنشأ نزاعات حول اتفاقيات تمنح 

تالي فإن قضاء الدولة هو الوحيد المخول بنظر الصالحيات هي من صميم هيئات أخرى في الشركة وب

  .دون اللجوء إلى التحكيم بشأنها  هذه النزاعات

شركة من النظام العام فال يمكن لألطراف إخضاع بطالن الشركة إلى المحكمين كما أن بطالن ال      

ألن حق طلب البطالن ال يجوز التصرف فيه ، وقد نظم المشرع الجزائري البطالن بالنسبة لشركة 

  . )4(وما يليها من القانون التجاري  733المساهمة في المادة 

طات العامة يقتضي تفويض قضاء الدولة بنظر للسل ولهذا فإن معيار االختصاص الحصري      

مسائل معينة دون أن يمكن المشرع األطراف من االلتجاء إلى التحكيم بشأنها ، كما يقتضي هذا 

  ف ـقـالمعيار تخويل االختصاص بنظر بعض النزاعات للسلطات اإلدارية المستقلة وفي هذه الحالة ي

  ـــــــــــــــــــــ
 1-c a Colmar , 21 septembre 1993 ,revue arb ,1994 ,p348 .  

  .المنازعات المتعلقة بالمنافسة والمنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية والفكرية  بنظر ةكما تختص سلطة البورص -2

ألحكام ومراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية ل تتولى اللجنة المصرفية عند االقتضاء البحث عن المخالفاتلهذا   -3

للتحكيم  ذون اللجوء ، باإلضافة إلى توقيع عقوبات تأديبية على مخالفي القواعد القانونية وأخالقيات المهنةالتشريعية والتنظيمية 

    .عند الفصل في النزاعات التي تدخل في مجال اختصاصها 

د معدل للقانون األساسي إال بنص صريح ال يحصل بطالن شركة أو عق" :  الجزائري من القانون التجاري 733تنص المادة  -4

  ." في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطالن العقود 
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  قضاء الدولة والتحكيم على جانب الحياد وال يكون ألي منهما االختصاص بنظر النزاعات التي تدخل  

    .نطاق اختصاص هذه السلطات 

  :معيار الطابع المالي للنزاع  -رابعا  

يكون  أن ةأما فيما يخص معيار الطابع المالي فيستوجب قابلية كل نزاع من طبيعة مالي       

وقد أكد المشرع الجزائري في قانون التحكيم على الطابع التجاري للنزاع  ،موضوع اتفاق التحكيم 

 انونمن ق 1039وهذا ما كرسه في نص المادة ، سواء في التحكيم الداخلي أو في التحكيم الدولي 

  .اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري لكن دون النص على الطابع المالي 

أكثر وضوحا واتساعا في هذا المعيار عندما  كان المشرع السويسري وما يمكن مالحظته هو أن      

  ذات الطابع المالي تفي المنازعا لخاصالسويسري ا القانون الدوليمن  177أقر ضمن نص المادة 

دون إعمال  يبموجب قاعدة مادية تطبق على كل تحكيم دولي خاضع للقانون السويسروكان ذلك 

بينما نص المشرع المصري على الطابع التجاري للتحكيم وقام بتحديد مواضع القابلية  ، قواعد التنازع

تم ي حسب هذه النصوص القانونية تاليالسواء كان التحكيم التجاري دوليا أو داخليا ، وب )1(للتحكيم 

ه تعتبر كقيد على اعتماد لهذاو استبعاد النزاعات ذات الطابع غير المالي أو غير التجاري من التحكيم

  .        في تسوية النزاع 

  القيود الواردة على القضاء الوطني: المطلب الثاني 

  يالتحكيم التجاري الدول آلية إن القيود الواردة على آليات التسوية غير منحصرة ضمن       

     يـثل فـوأكبر عائق يتم، كحاجز عند اعتماده  أمامهمن العوائق التي تقف  فالقضاء الوطني ال يخلو

   ـــــــــــــــــــــ

يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا أنشأ النزاع حول " المتعلق بالتحكيم المصري  94-27من قانون  2المادة  تنص -1

بع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشكل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكاالت عالقة قانونية ذات طا

التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية والفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها أو نقل التكنولوجيا واالستثمار 

قل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز والنفط وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والن

  "وشق الطرق واألنفاق واستصالح األراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعالت النووية 
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المستثمرين األجانب من القضاء الداخلي للدولة المضيفة وعدم ثقتهم به ، ويلعب القضاء تخوف 

، سواء باعتباره اآللية المعتمدة أو غير ذلك ألنه االستثمارية الكبير في تسوية النزاعات  وطني الدورال

فعلى  ،حتى ولو اعتمد التحكيم فإن الجهة التي تعطي رخصة تنفيذ الحكم هو قضاء الدولة محل التنفيذ 

ن المحكمين قد احترموا التحكيم وتنفيذه التأكد من كو بحكمقضاء الدولة المطلوب منها االعتراف 

 ر فيما إذا كان موضوع النزاع قابال ألن يعرض على التحكيم أم ال ظالقواعد المحددة لذلك ، ولها أن تن

ورغم هذا توجد عراقيل تحد من قيام القاضي بعمله  ، التحكيم ال يتعارض مع النظام العام حكمأو أن 

لتحكيم ، وخاصة فيما يتعلق بإدراج طرفي النزاع بكل حرية مثل إلزامه بالتقيد بما ورد في اتفاق ا

  .  شرط عدم خضوعه لقضاء الطرف اآلخر

منها تنص  2/3فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات التحكيم نجد أن اتفاقية نيويورك وحسب نص المادة أما       

ما يطلب ذلك محاكم الدول األعضاء في االتفاقية ترفض النظر في نزاع يحكمه اتفاق التحكيم عند" أن 

إلى تمتع الدولة المضيفة بامتيازات السلطة العامة يعتبر كقيد  باإلضافة،  )1("أحد طرفي ذلك االتفاق 

  . اعتمادهمن جراء اآلثار السلبية المترتبة عن مباشر في اعتماد قضاء هذه الدولة في التسوية 

يا والضمانات القضائية الممنوحة فالمزا ولدور التحوالت االقتصادية األثر الكبير في ذلك ،      

للمستثمرين األجانب لدليل ضمني عن نيتها في عدم اعتمادها لقضائها الوطني ، فأصبحت ال تعتد 

إلى حاجة الدولة  باإلضافة إلجراءات التقاضي الداخلية ،بقضائها إستنادا لقاعدة االستنفاد المسبق 

ثرة التعامالت التجارية بسبب نقص التكنولوجية الجزائرية للمستثمرين األجانب وما نتج عنه من ك

  :كل ذلك سنتطرق إليه في النقاط التاليـة ، المحلية 

  
  
 
  

  ـــــــــــــــــــــ
 . 245قادري عبد العزيز ، المرجع السابق، ص  -1
 



 الفصل الثاني: دور آلیـات التسویـة بــیـن البواعـث والقـیـود                                                                            

 - 138 - 

  دور التحوالت االقتصادية: الفرع األول 

  ألجانب والمتمثلة على الخصوص في الضمانات    تعتبر المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين ا      

  ود  ـض العقـاء الوطني إال فيما يخص بعـية باعتماد التحكيم التجاري الدولي واستبعاد القضـالقضائ

 الدولة المضيفةاالستثمارية التي تلزم األطراف بالخضوع إليه كقيدا مباشرا على اعتماد قضاء 

الدور الكبير في عدم  قاعدة االستنفاد المسبق لطرق التقاضي الداخلية عدم تطبيقإلى االلتزام ب باإلضافة

والناتجة عن التحوالت االقتصادية التي  للمستثمرين األجانب الجزائرية لحاجة الدولة كما أن،  اعتماده

القتصادية التي عرفتها الجزائر في اسوف نبرز دور التحوالت و ،األثر الكبير في ذلك  عرفتها البالد

  . مبدأ اللجوء إلى القضاء الوطني بكل تفصيلرقلة ع

  :الضمانات القضائية الممنوحة للمستثمرين األجانب  -أوال

لقد لعبت التحوالت االقتصادية التي عرفتها الدولة الجزائرية في بروز منظومة تشريعية محفزة       

الستثمار االمتعلق بترقية  12- 93بالرجوع إلى كل من المرسوم التشريعي لالستثمار األجنبي بها ، ف

نستخلص القيود الواردة على القضاء الداخلي  08- 06ألمر اوالمعدل بموجب  03-01ألمراوكذا 

رسوم التشريعي ممن ال 41فمن خالل نص المادة  ، للدولة الجزائرية في تسوية النزاعات عن طريقه

نجد أنه بأي تعديل  08- 06ملها األمر والتي لم يش 03-01من األمر  17والتي تقابلها المادة  93-12

يحظى جميع األشخاص الطبيعيين والمعنويين األجانب بعناية خاصة في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو 

أو تحكيم ألطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالصلح والتحكيم أو وجود شرط التحكيم امتعددة 

   . الدولي بدال عن قضاء الدولة المضيفة  وذلك باللجوء إلى التحكيم التجاري " خاص 

الستثمار بين اكما أن الضمانات القضائية وكيفية تسوية النزاعات ضمن اتفاقية تشجيع وضمان       

تقبل األطراف المتعاقدة عرض "   والتي تنص منها 19دول اتحاد المغرب العربي وحسب نص المادة 

ومستثمر أحد األطراف األخرى بخصوص استثمار مقام في  كل نزاع له صبغة قانونية ينشأ بين أحدهم

   . "بالده على الهيئة القضائية لدول اتحاد المغرب العربي أو محكمة االستثمار العربية 
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مقيدة بهذا الضمان الممنوح للمستثمرين من خالل هذه  المضيفة وهذا ما يعني أن الدولة      

  . وطني في هذه الحالةالتفاقيات فال مجال العتماد القضاء الا

  : عدم األخذ بقاعدة االستنفاد المسبق إلجراءات التقاضي الداخلية -ثانيا 

 تعني هذه القاعدة أنه على المستثمر األجنبي أن يكون قد استنفذ كل الطرق القانونية المحلية        

  النزاع   لتجاري الدولي في تسويةالتي يمكن االلتجاء إليها قبل المطالبة باعتماد التحكيم ا للدولة المضيفة

ن ـإذ يمك ممارسة دعوى الحماية الدبلوماسيةوهذا المبدأ أساسي بالنسبة للقضاء الدولي وكأحد شروط 

.   أ من أجل جلب المستثمرين األجانبللدولة المضيفة لالستثمار أن تعفي المستثمر األجنبي من هذا المبد

يث ـطني في تسوية النزاع وخاصة وأن هذا المبدأ ليس مطلق حكقيد على اعتماد القضاء الو ذلك يعدف

يعرف بعض االستثناءات فيستبعد في الحاالت التي ال توجد فيها طرق التقاضي الداخلية وهذا ما أشار 

دعي ـإن الم" إليه وزير الخارجية األمريكية في بداية الربع األخير من القرن التاسع عشر عندما قال 

  " .ليس ملزما باستنفاد طرق العدالة عندما ال توجد عدالة يمكن استنفادها في دولة أجنبية 

تالي الحيث يستند المستثمر األجنبي على هذا المبدأ عند طلبه عدم اللجوء إلى القضاء المحلي وب       

  . بدال من اعتماد القضاء الوطني للدولة المضيفةحتمية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي 

نجد ومن بين أبرز الحاالت التي ال يمكن األخذ فيها بقاعدة استنفاد إجراءات التقاضي الداخلية        

إذا لم يكن من الممكن استخدام الدعوى القضائية بسبب عدم وجود طريق قانوني لالدعاء  - : حالة

مة أو ما ضد التصرف المتسبب في الضرر ، كما لو كانت الدولة تحرم االدعاء ضد تصرفات الحكو

يعرف بنظرية أعمال السيادة والتي يقصد بها منع المحاكم من مقاضاة الدولة ذات السيادة عن بعض 

إذا كان اعتماد المحاكم الداخلية للدولة المضيفة ال  –التصرفات كونها تتمتع حيالها بالحصانة القضائية 

النزاع يتعلق بالمشاريع ذات القيمة تأتي بالنتائج المرجوة أو ال فائدة من اعتمادها وخاصة إذا كان 

في تسوية النزاع نظرا للطابع المعقد لهذا النوع  ي غير كفءالمالية الضخمة إذ يصبح القضاء المحل

  . من النزاعات
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   : حاجة الدولة الجزائرية للمستثمرين األجانب -ثالثا 

ها رغبة هذه األخيرة في تشجيع إن التحوالت االقتصادية التي مرت بها الدولة الجزائرية نتج عن      

وهذا ما أدى بالدولة إلى البحث ، تدفق رؤوس األموال األجنبية إليها نتيجة نقص التكنولوجيا المحلية 

عن الحلول الفعالة من أجل تحقيق ذلك فما كان عليها إال الرضوخ لألمر الواقع بعدم اعتماد القضاء 

              . المحلي في تسوية نزاعاتها

  :تشجيع تدفق رؤوس األموال األجنبية  -1

إن الجزائر باعتبارها من البلدان السائرة في طريق النمو أضحت لمسايرة كل المستجدات حتى       

فشل  1986ال تضل في معزل عن االقتصاد العالمي ، حيث كشفت أزمة انهيار أسعار البترول سنة 

إذ أن هذه األزمة  المحتكر الوحيد للقطاع االقتصادي ،النموذج االشتراكي المتبع أين كانت الدولة هي 

من العملة الصعبة الشيء الذي جعل الحكومة  ليالمداخأثرت كثيرا على االقتصاد نتيجة إنخفاظ 

من أجل استرجاع نجاعة المؤسسات العمومية ومحاولة  جديدة الجزائرية تفكر في إصالحات هيكلية

  .ي ـتحت ضغط هيئات مالية دولية كصندوق النقد الدول 1988إرساء قواعد اقتصاد السوق منذ سنة 

  منظومة تشريعيةخالل  من )1( لم تجد السلطات سوى اعتماد نضام تشجيع االستثمار األجنبي لهذا      

تالي فإن تشجيع تدفق رؤوس الوب ، )2( لتحكيم التجاري الدولي في تسوية النزاعل كرست مبدأ اللجوء

     .ماد القضاء الوطني للدولة المضيفة يعد من بين القيود الواردة على اعتاألموال األجنبية 

  :نقص التكنولوجيا المحلية  -2

يعتبر نقص التكنولوجيا المحلية للدول المضيفة لالستثمار كقيد على اعتماد القضاء الوطني لهذه       

   دم أي ـمتطورة من بلدان العالم المتقباعتبار أنها تصبح تبحث عن التكنولوجيا ال، األخيرة في التسوية 

   ـــــــــــــــــــــ

-2005، سنة 16، الدفعة  صغير المية ، االستثمار األجنبي في الجزائر ، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء -1

2008 .  

 08-06المعدل بموجب األمر  03- 01ألمر المتعلق بترقية االستثمار وبعده ا 93/12صدور المرسوم التشريعي وتجلى ذلك ب -2

  . 2010باإلضافة إلى صدور قانون المالية لسنة  04-10المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم لألمر  11- 03ثم صدور األمر 
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المستثمرين األجانب ذوي جنسية هذه الدول مما يؤدي إلى استبعاد القضاء المحلي  االعتماد على خبرة

 ولي باعتبار أن الوسيلة التي يحبذها هؤالء المستثمرين هي التحكيم التجاري الد المضيفة للدولة

كد أن الدولة الجزائرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة للدول المتطورة بنسبة إلحصائيات األخيرة تؤاف

عتماد وهذا ما يدل على أنه مرآة عاكسة على عدم ا، مؤوية مرتفعة بالمقارنة مع السنوات الماضية 

  . القضاء الوطني وتكريسا للتحكيم التجاري الدولي وهذا لتسهيل المهمة على المستثمرين األجانب 

  عدم ثقة المستثمرين األجانب بالقضاء الوطني:الفرع الثاني 

يعتبر تخوف المستثمرين األجانب من القضاء المحلي للدولة المضيفة كأحد القيود التي تعرقل        

بسبب ما  ناومأإليه لحسم النزاع ، خاصة وأن التقاضي أمام المحاكم الداخلية وإن كان ممبدأ اللجوء 

يحيط به من ضمانات تكفل سالمة العدالة ، إال أنه هناك ما يجعل المستثمر األجنبي متردد إزاء 

  .عرض نزاعه على هذا القضاء ويفضل بدله اللجوء إلى التحكيم الدولي 

ل أمر ظد بأن الضمانات التي توفرها له الدولة المضيفة ال تتمتع بالفاعلية إذا يعتق ذا األخيرفه       

، وخاصة باختالف المراكز القانونية لكال الطرفين  المحلي ئهاقضاة بين أيدي تقديرها عند المنازع

الدولة والمستثمر األجنبي باعتبار أن الدولة ذات سيادة على خالف المستثمر سواء كان شخص 

أن المستثمر األجنبي قد يجد نفسه غير قادر على مقاضاة الدولة أمام قضائها  كماي أو طبيعي ، اعتبار

الداخلي بحيث يصبح القاضي الوطني غير ممكن له التعرض لتصرفاتها تطبيقا لمبدأ الحصانة الرسمية 

  .للدولة ذات السيادة 

إزاء األجهزة القضائية  ظبي قد يشعر بالتحففهذا المبدأ معترف به دوليا ، كما أن المستثمر األجن       

 .ر متعود على المثول أمامها أيضا للدول المضيفة باعتباره يجهل إجراءات التقاضي أمامها وأنه غي

إلى اعتباره أن هذا القضاء متخلفا نظرا لتخلف القوانين الوطنية المنظمة لعالقات االستثمار  باإلضافة

عب معه حماية االستثمارات األجنبية ، كل ذلك يعد من القيود  في بعض الدول المضيفة بشكل يص

  .   الواردة على اعتماد القضاء الوطني في التسوية 
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      التقيد باتفاقية التحكيم: الفرع الثالث 

إن اتفاق طرفي النزاع على اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي دون القضاء المحلي ألحد الطرفين     

ويتجلى ذلك خاصة من خالل اتفاقية ، القضاء الوطني غير مختص للفصل في النزاع يجعل ذلك من 

وجوب رفض محاكم الدول األعضاء في االتفاقية النظر في " منها على  2/3نيويورك عندما نصت المادة 

  " . إلى التحكيم والبد من إحالته ، نزاع يحكمه اتفاق التحكيم عندما يطلب ذلك أحد طرفي االتفاق

فاتفاق التحكيم يلتزم به األطراف بإخضاع النزاع للتحكيم سواء كان في شكل شرط التحكيم        

ر في المستقبل ، أو مشارطة التحكيم والتي تخص ات التي من الممكن أن تثاوالذي يخص النزاع

تعددة األطراف ولهذا فأي اتفاق أو اتفاقية سواء كانت ثنائية أو م، النزاعات المطروحة بعد إبرام العقد 

تعهدت بموجبها الدولة الجزائرية على اللجوء للتحكيم دون القضاء الوطني يعتبر ذلك كقيد أمام اعتماد 

القضاء الوطني في التسوية ، ومن أبرز االتفاقيات ذات الطرف الجزائري والتي تكرس مبدأ اللجوء 

سا وألمانيا الديمقراطية ومالي ، وكذلك إلى التحكيم الدولي نجد االتفاقية المبرمة مع المغرب ومع فرن

 . )1(مع الدول الغربية منها المبرمة مع بلجيكا ولكسمبورغ وإيطاليا وفرنسا ورومانيا  تاياالتفاق

  ـــــــــــــــــــــ
    . 483ص ،1963لسنة  58ج رالعدد المتضمنة تنفيذ األحكام القضائية، ،15/03/1963أنظر االتفاقية المبرمة مع المغرب في -1

  .755ص ،1965،الجريدة الرسمية لسنة  27/08/1964االتفاقية مع فرنسا الموقعة بتاريخ  -

  .1162ص ،1973،الجريدة الرسمية لسنة 2/12/1972االتفاقية مع ألمانيا الديمقراطية بتاريخ  -

  .1135ص ،1983،الجريدة الرسمية لسنة  28/01/1983االتفاقية مع المالي الموقعة بتاريخ  -

المتضمن المصادقة على االتفاقية بين الدول العربية دول اتحاد ،  22/12/1990المؤرخ في  90/420المرسوم الرئاسي رقم  -

  .23/07/1990من أجل ترقية وضمان االستثمارات الموقعة بتاريخ  المغرب العربي ،

الجزائر وبلجيكا ولكسمبورغ ة على االتفاق بين المتضمن المصادق،  05/10/1991 في المؤرخ 91/345المرسوم الرئاسي رقم  -

  . 24/4/1991مجال تشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقعة في الجزائر بتاريخ في 

  .لحماية وتشجيع االستثمارات المتبادلة بين الجزائر وفرنسا  02/01/1994المؤرخ في  94/01المرسوم الرئاسي رقم  -

على االتفاق بين الجزائر و رومانيا لتشجيع  ةالمتضمن المصادق 22/10/1994المؤرخ في  94/328المرسوم الرئاسي رقم  - 

   .وحماية االستثمارات 

التحكيمية  األحكامالمتضمن انضمام الجزائر بتحفظ لالتفاقية االعتراف ب،  05/11/1988المؤرخ في  88/233 رقم المرسوم -

   .10/6/1958المؤرخ في ، دة بنيويورك دة من مؤتمر األمم المتحخاألجنبية المت

المتضمن المصادقة على االتفاقية لتسوية الخالفات الناتجة عن االستثمارات ما ،  21/01/1995المؤرخ في  95/04ألمر رقم ا -

  .االستثمار المتعلق بالمصادقة على إنشاء الوكالة الدولة لضمان  05/ 95ألمر اإلى  باإلضافة - بين الدول ورعايا الدول ألخرى 
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يمكن اعتبار هذه االتفاقيات بمثابة القيد الذي يرد على مبدأ اللجوء إلى القضاء الوطني لدى          

 قمن جانب الدولة المضيفة وخاصة إذا أدرج في االتفاق شرط عدم اللجوء للقضاء الوطني عند االتفا

الخاص أي أن االتفاقية تكون أشمل  على التحكيم ، إذ في هذه الحالة يمكن تطبيق قاعدة العام يقيد

 الوطني وملزمة من القضاء الداخلي للدولة المضيفة وهي التي يعتد بها ، كما يمكن أن يكون القضاء

 هبسبب خرق هذا الحكموخاصة عند رفض القاضي الوطني تنفيذ  يالتحكيم كقيد على ما جاء في الحكم

 .  )1(التحكيمي  ملحكبعض اإلجراءات الواجب إتباعها قبل إتخاد ال

  متيازات السلطة العامةابإضفاء الدولة المضيفة  :رابع الفرع ال

آثار من بينها أنه من غير الممكن  عنهاإن هذه الصفة التي تتميز بها الدولة المضيفة يترتب         

  يـالتزائري ـمن القانون المدني الج 689وذلك حسب نص المادة  فيذ الجبري على أموال الدولةـالتن

كما أن الدولة إرادتها تعلو إرادة األفراد ومن ثم فلها أن تستعمل أساليب السلطة ،  )2(تناولت ذلك 

العامة كأن تنزع ملكية فرد أو تغلق محال أو طريقا فهي تخضع إن قامت بهذا النوع من األعمال 

 أمام القاضي  األعمال كما تخضع في منازعاتها المترتبة عن هذه، لمبادئ وأحكام القانون اإلداري 

 . )3(اإلداري 

كعائق  ت التي تتمتع بها الدولة المضيفةلهذا فالمستثمر األجنبي قد يجد نفسه أمام هذه االمتيازا      

في أغلب  ، مما يؤدي إلى عدم قيامه بذلك خاصة وأنه على االستثمار بها عند إقدامهقف أمامه ت

للدولة المضيفة   اإلداريبالفصل في هذه النزاعات هي القضاء األحيان تكون الجهة القضائية المختصة 

  .ةـيعتبر ذلك من بين القيود الواردة عليه في التسويو ، إنهاء النزاعفي  القضاء هذا فال مجال العتماد

   ـــــــــــــــــــــ

الحكم التحكيمي إذا كانت أطراف اتفاق  فإنها ترتب رفض االعتراف وتنفيذ 1985من اتفاقية نيويورك لسنة  5/1فطبقا للمادة  -1

  .العام  التحكيم فاقدة األهلية حسب قوانينها الوطنية ، مما يؤدي بالدولة الجزائرية إلى التمسك بهذا الموقف باعتباره من النظام

صرف في أموال ال يجوز الت" على ، ، المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق  58-75من األمر رقم  689تنص المادة  -2

 688المؤسسات المشار إليها في المادة  إلحدىالدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه األموال 

  . "تحدد شروط إدارتها وعند االقتضاء عدم التصرف فيها 

   . 124، ص  2007زائر ، عمار بوضياف ، الوجيز في القانون اإلداري ، دار جسور ، الطبعة الثانية ، الج -3
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   : يإمكانية نزع ملكية المستثمر األجنب -أوال 

عن طريق  تتميز الدولة المضيفة في مواجهة المستثمر األجنبي بامتياز نزع ملكية هذا األخير      

وهذه العملية مؤقتة تفرض من خاللها اإلدارة العمومية على المستثمر ،  أو التسخير ءعملية االستيال

ولم ينص المشرع الجزائري على  ، )1(عامةال المصلحةنبي القيام بأداء خدمات تهدف إلى تحقيق األج

كرس  مصطلح نزع الملكيةأن  اكم،  12-93تأميم في المرسوم التشريعي نزع الملكية وال على ال

زع ال يتم ن" التي جاء نصها  2008من التعديل الدستوري األخير  20المادة  من خالل نصدستوريا 

     .   "الملكية إال في إطار القانون ويترتب عليه تعويض قبلي ومنصف 

هي بمثابة ومتعارف عليها فأما من ناحية مصطلح التأميم فأصبح قاعدة عرفية مكرسة دوليا        

  .القانون ، فال يمكن ألي دولة أن تنفي وجود هذا اإلجراء 

ذين المصطلحين استعمل مصطلح التسخير وذلك من المشرع الجزائري ولكي يعبر عن هاكما أن      

أن تكون االستثمارات المنجزة ال يمكن " بنصه  12- 93من المرسوم التشريعي  40خالل نص المادة 

  . "اإلدارة إال في الحاالت التي نص عليها التشريع المعمول به  عن طريقتسخير موضوع 

األجنبية ال  تخير أو اإلستالء المؤقت على االستثمارامن تحليل هذه المادة األخيرة نجد أن التس      

يتم إال في الحاالت المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من 

يتم الحصول على األموال والخدمات لضمان سير المرافق " ق مدني فجاء نصها  679خالل نص المادة 

  . حاالت والشروط المنصوص عليها في القانون  العمومية باتفاق رضائي وفق ال

ستعجالية وضمانا الستمرارية المرفق العمومي ، الحصول على الستثنائية واالإال أنه يمكن في الحاالت ا

  . ...."األموال والخدمات عن طريق اإلستالء 

  

  

   ـــــــــــــــــــــ
1- Delali BAERE André, Traité de droit administratif , 7éme édition , LGDS, paris , 1980 , p 282 et s .   
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فالمستثمر األجنبي ال يقدم على االستثمار في الدول المضيفة التي تقر بهذا اإلجراء من لهذا         

  خالل تشريعاتها الوطنية باعتبار أن القضاء اإلداري لهذه الدولة هو المختص بالفصل في النزاع 

خالل نص المادة أعاله في فقرتها الثانية نجد أن المشرع رخص الحصول على على الرغم أنه من 

وذلك لضمان حسن سير المرفق العمومي ، وباعتبار أن  االستيالءاألموال والخدمات عن طريق 

  . ال يكون إال في الحاالت االستثنائية واالستعجالية  ءاالستيال

كلها  من القانون المدني الجزائري مكرر 681و  681والمادة  2و 1فقرة  680نجد المواد ف        

حيث يوقع ، أو التسخير  ءتنص على اإلجراءات التي بموجبها تقوم السلطة المختصة بعملية االستيال

ذلك من قبل الوالي أو سلطة مؤهلة قانونا في حالة الظروف االستثنائية والضرورة وضمانا 

  .  د الحصول على األموال أو الخدماتبقص ءاالستيالا كان ويوضح فيه إذ، الستمرارية المرفق العمومي

ي تسوية نزاعات كما أنه ورغم هذه القيود التي تقف كعائق أمام القضاء الوطني عند اعتماده ف      

، إال أن هذا األخير يترتب على حرمانه مؤقتا من ملكيته أن يكون من حقه طلب  المستثمر األجنبي

من  2مكرر  681، وقد كرس هذا التعويض من خالل نص المادة  ءالتعويض عن عملية االستي

  .     )1(القانون المدني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ـــــــــــــــــــــ

 ءاالستيال يحدد تعويض" : ، المتضمن القانون المدني ، المرجع السابق  58-75من األمر رقم   2مكرر  681تنص المادة  -1

دون  ءعدم االتفاق يحدد مبلغ التعويض عن طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض االستيال وفي حالة ، األطرافباتفاق بين 

  .أن يتضرر المستفيد 

  " .في نقص القيمة  ءكما يمكن منح التعويض في حالة تسبب المستفيد من االستيال
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  :المصادرة اإلدارية لممتلكات المستثمر األجنبي  -ثانيا 

أنها تتميز بامتيازات السلطة العامة خول لها المشرع مصادرة ممتلكات  إن الدولة المضيفة وبحكم     

  .بصفة دائمة  بامتالكها لهذه الممتلكات، المستثمر األجنبي 

التي  03-01من األمر  16وقد تطرق المشرع الجزائري لهذا المصطلح من خالل نص المادة     

وع مصادرة إدارية إال في الحاالت المنصوص ال يمكن أن تكون االستثمارات المنجزة موض" جاء نصها 

  . "عليها في التشريع المعمول به ويترتب على المصادرة تعويض عادل ومنصف 

المنصوص عليه في  من خالل تحليل هذه المادة نجد أن المشرع قد استبدل مصطلح التسخير     

يكمن في اعتبار هذه األخيرة  بمصطلح المصادرة اإلدارية ، والفرق بينهما 12-93المرسوم التشريعي 

المصادرة اإلدارية يقصد من  أنعملية دائمة بخالف عملية التسخير التي تكون بصفة مؤقتة ، كما 

خاللها المشرع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كإجراء إداري الكتساب الممتلكات الخاصة ، ومن 

ميم ونزع الملكية ، فاألول يعني نقل الملكية من اإلجراء هي التأ هذابين الوسائل التي يتم بموجبها 

أي تصبح ملك للدولة مقابل تعويض عادل ومنصف ، إال ، القطاع الخاص األجنبي إلى القطاع العام 

  .المستثمر األجنبي يمكن أن يتضرر من جراء ذلك  أن

كية الخاصة للمستثمر أما نزع الملكية للمنفعة العامة يعني قيام السلطة اإلدارية بتحويل المل      

األجنبي إلى الملكية العامة للدولة المضيفة عن طريق حرمانه من عقار جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة 

   .مقابل تعويض عادل ومنصف 

 النوع من النزاعات  وباعتبار أن القضاء اإلداري للدولة المضيفة هو المختص بالفصل في هذا       

على اعتماد هذا القضاء في التسوية لكون أن المستثمر األجنبي يصبح فإن ذلك يعتبر كقيد مباشر 

المتعلقة الداخلية يتهرب من االستثمار في الدولة التي تكرس هذا اإلجراء من خالل تشريعاتها 

، خاصة وأن المصادرة اإلدارية لممتلكات بالرغم من وجود تعويض عادل ومنصف  رباالستثما

   . جراء خطير يهدد مستقبل العالقات االستثمارية للطرفينالمستثمر األجنبي تعتبر كإ
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  :ـي خالصة الفصـل الثان

ألخرى ختلف من آلية ي تمادهابواعث اع دور آليات التسوية ضمن نستخلص من هذا الفصل أن         

أو  ونوايا أطراف النزاع والسبب في ذلك يرجع لكون هذه اآلليات تختلف سواء من حيث اإلجراءات

 .النتائج المترتبة عنها و نجاعتها حيث من

عنها من  ضمنية عبر بواعثآليات التسوية هذه نتيجة  المشرع الجزائري حقيقة اتبعكما أن       

الودية  إذ للتسويةخالل االتفاقيات المبرمة مع الدول األخرى سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف ، 

المعقدة التي تتبع ضمن الطرق األخرى والتي  باإلجراءاتمرور الدور الكبير في إنهاء النزاع دون ال

     .  ةـبموجبها يحافظ أطراف النزاع على العالقات المتبادلة وكذا خلق جو استثماري يتصف بالنجاع

باعتبارها مضيفة لالستثمار دائما تحبذ  الجزائرية فإن الدولةولكن حسب ما هو متعارف عليه       

في إتباع هذه  بواعث المشرع تكون ولهذا عن طريق تشريعاتها الداخلية ، ا الداخلياللجوء إلى قضائه

على الرغم من أن التحوالت االقتصادية التي عرفتها البالد  اآللية أوسع بالمقارنة مع اآلليات األخرى ،

ات التغير ليسايرالتحكيم التجاري الدولي  يميل إلى المشرع ذه البواعث حيث أصبحغيرت مجرى ه

را لظهور العولمة االقتصادية وخاصة ظوهذا ن ، الحاصلة على مستوى المنظومة االقتصادية العالمية

  .نتيجة نجاعة هذه اآللية في جلب المستثمرين األجانب 

يمكن و زامي باللجوء إلى التحكيم الدوليكون في وضع إلييمكن أن  المشرع الجزائريكما أن       

ة وهذا باختالف الشروط المدرجة في االتفاقيات التي أبرمتها الدول، كون في وضع اختياري ي أن

  .األخرى الطرف في النزاع مع غيرها من الدول  الجزائرية

أن القضاء الوطني يعتبر آلية غير كافية لتسوية النزاع لعدم اتصاف أحكامه  إلى باإلضافة      

ك ـورغم ذل،  أحكامهة المستثمرين األجانب في ، وعدم ثق الدولية اإللزامية وتعقد إجراءاته ةبالصيغ

نظرا لتوفر قاعدة استنفاد إجراءات التقاضي الداخلية  ع عن طريق هذه اآلليةيمكن تسوية النزا

  .ومحاولة تحقيق الدولة الجزائرية لسيادتها على إقليمها 
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العتماد آليات  أنه كلما كانت هناك بواعث هو وما يمكن استخالصه من هذا الفصل أيضا         

العوائق التي تحد من  التحكيم التجاري الدولي نجدب، ففيما يخص  د واردة عليهاالتسوية كلما كانت قيو

التحكيمي واالعتراف به من طرف قاضي التنفيذ وأطراف الخصومة يمكن أن تكون  لحكمنزاهة ا

صوم والمتمثلة في الحاالت التحكيمي لرفض االعتراف من طرف أحد الخ حكمإرادية مثل عدم تنفيذ ال

 الحكمأو حاالت عدم تنفيذ  ، التي تمس اتفاقية التحكيم أو الحاالت المتعلقة بتنظيم التحكيم وسيره

مثل عدم قابلية النزاع للتحكيم أو  أي ال مجال لدور األطراف في ذلك التحكيمي من تلقاء نفس المحكمة

أو ما يعرف  ، بدأ االختصاص الحصري لسلطات الدولةأو توفر م، أن النزاع يمس بمبدأ النظام العام 

  .كل هذه تعد كقيود على اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي  ، بقيد توفر المعيار المالي

القيود الواردة على القضاء الداخلي للدولة المضيفة فهي واضحة وال يمكن بأما فيما يخص       

إذ ال يمكن مخالفة ما جاء فيها من شروط حتى ال  ، اقية التحكيمإنكارها وخاصة فيما يتعلق بالتقيد باتف

  .محاولته التهرب من بعض االلتزامات المفروضة عليه وهذا القيد  طرفي النزاع ينكر

بقضاء الدولة المضيفة ، فكيف يمكن تخيل قبولهم  بباإلضافة إلى قيد عدم ثقة المستثمرين األجان     

، كما ال يمكن إنكار قيد تمتع الدولة ه أال وهي إجراءات التقاضي أمامه لقضاء يجهلون أبسط حاجة في

 قضائها الوطنيمما يؤدي إلى تهرب المستثمرين األجانب من لمضيفة بامتيازات السلطة العامة ا

  . ع من النزاعات وختص بالفصل في هذا النمباعتباره 

بين البواعث والقيود يكون  ء الوطنيوالقضا هو أن دور التحكيم أيضا يمكن استخالصه وما      

دور  ماكما يمكن أن يكون له، دور إيجابي عندما يتعلق األمر بالبواعث  مابصفة عكسية إذ يكون له

  .سلبي عندما يتعلق األمر بالقيود 

   

  

  



 

  

 

 خـاتمــة
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ن التشريع الجزائري نالحظ أ ية منازعات االستثمار األجنبي فيفي ختامنا لدراسة موضوع تسو     

أو على ،  داخليةال ضمن نصوصه القانونية للتسوية مختلفةآليات  كرس قد حقيقة المشرع الجزائري

ليات تختلف من ، كما أن هذه اآل الجزائرية ة المصادق عليها من طرف الدولةيمستوى االتفاقيات الدول

والتي من خاللها تساعد  إلنهائهطريقة  نجعناحية نجاعتها في إنهاء النزاع إذ تعد التسوية الودية كأ

  . أو في األمد البعيد ليااحعلى خلق جو استثماري مناسب سواء 

ان إال أنه ال يمكن إغفال الدور اإليجابي الذي يلعبه التحكيم التجاري الدولي في ذلك سواء ك      

أو التحكيم المؤسساتي عن طريق المراكز  ، ) ID HOC(حرا أو ما يعرف بالحاالت الخاصة  اتحكيم

  .  CIRDIالتحكيمية المشهورة كمركز

في تسوية النزاع خاصة وأنه هناك  اوما يمكن استخالصه أيضا هو أن للقضاء الوطني نصيب      

ينهي النزاع عن  اعات الضريبية والتي بموجبهكما هو متعلق بالنزا، به  لها عالقة حصريةنزاعات 

للقضاء الوطني  ، كما طريق القضاء الوطني كقاعدة عامة أو بإتباع المحكمة التحكيمية كحالة استثنائية

نوعين من الدعاوى التي يمكن الفصل فيها فيمكن أن تكون هذه الدعاوى إدارية كتسوية النزاع بين 

خاصة فيما يتعلق بالنزاعات  مع المستثمرين األجانب )ANDI(ارالوكالة الوطنية لتطوير االستثم

  أو مخالفة المستثمر لبعض االلتزامات التي تعهد عليها عند إبرام العقد، الحاصلة بسبب منح المزايا 

  . من طرف الدولة الجزائرية اإلدارية أو الناتجة بسبب عملية التأميم والمصادرة

كما في حالة التسوية في إطار  القضاء العادي مجالفي  نزاعاتهذه ال تدخل كما يمكن أن      

عات في إطار شركة مساهمة أو شركة إذ يمكن أن تنشب نزا ، ذات االقتصاد المختلط الشراكة

باعتبارهم مالك لرأسمال الشركة  محاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة بين المستثمرين األجانب

  . واألجانب أنفسهم داخل هذه الشركاتتثمرين الوطنيين الدولة المضيفة ، أو بين المس ضد

متغير بتغير الظروف التي مرت بها  هذه كما أن موقف المشرع الجزائري من آليات التسوية       

موقفه متناقضا من التحكيم التجاري الدولي ، ففي بعض األحيان نجده يتحفظ في اللجوء  وجاءالبالد 
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نجده يكرسه من خالل االتفاقيات الموقعة من طرف الدولة الجزائرية  ىأخر إلى هذه اآللية وأحيانا

  .سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف 

فرغم التحفظات التي أبدتها الدولة الجزائرية ومعارضتها للتحكيم التجاري الدولي ، ورغم التردد      

التحوالت غيرت موقف المشرع الكبير الذي طبع القانون الجزائري في مختلف مراحله فإن كل هذه 

لصالح التحكيم التجاري  الوطنيفقد تقلص مبدأ اللجوء إلى القضاء ، الجزائري من آليات التسوية 

المتقدمة ، ولم يقتصر هذا االهتمام في الدول ألطراف النزاع الدولي نظرا لمنحه العديد من المزايا 

  .فحسب وإنما شمل حتى دول العالم الثالث 

االقتصادية  عالقاتهاوتغير ميزان القوى في ل النامية ضعية الصعبة التي مرت وتمر بها الدوفالو     

جعلها تؤمن بأن االستثمار األجنبي سيؤدي إلى تنميتها ويخرجها من األزمة االقتصادية أي أزمة 

تتطلب بدورها غير أن هذه االستثمارات األجنبية كانت  المديونية بمساعدة المؤسسات الدولية العالمية ،

ضمانات من أجل حمايتها فأضحت تحبذ اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي واعتبرته اآللية التي تحقق 

  . نفسه لها األمان والذي يحقق لها أهدافها في الوقت

يمكن استخالص أن القانون الدولي للتحكيم في الجزائر مر بعدة مراحل يمكن تمييزها في  لدى      

جاه التحكيم موقفا متحفظا ات يالجزائر ة وهي مرحلة المعارضة وفيها إتخد المشرعهام ثالث مراحل

بأولوية القضاء الوطني في التسوية استنادا إلى اعتبارات السيادة الوطنية ، ثم  التجاري الدولي وأقر

لمشرع ا نون الجزائري والتي بموجبها أصبحمرحلة االنفتاح التي يميزها االتجاه الليبرالي للقا

فيها  التكريس وهي المرحلة التي اعتمد ميل إلى األخذ بالتحكيم الدولي ، ثم تأتي مرحلةالجزائري ي

 10- 90القانونية والتشريعية والتي تمخضت من خالل القانون آللية ضمن نصوصه اعلى هذه  المشرع

-10ب األمر رقم هذا األخير الذي عدل بموج 11-03بموجب األمر  الملغى المتعلق بالنقد والقرض

 03-01األمر  الملغى بموجبالمتعلق بترقية االستثمار  93/12المرسوم التشريعي كذا صدور و ، 04
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، وهذا األخير الذي عدل بموجب   08 -06المتعلق بتطوير االستثمار والذي عدل بموجب األمر 

   09-08إلى صدور ق إ م إ  ةباإلضاف 2010، وقانون المالية لسنة  2009قانون المالية التكميلي لسنة 

بواعث ضمنية أدت به إلى ليات التسوية هذه نظرا لوجود آل لمشرع الجزائريا باإلضافة التخاد    

قبل إتباع آليات  ظرا الختالف نوايا المشرعلكن هذه البواعث تختلف من آلية ألخرى ، ن اعتمادها

  .ه التسوية هذ

المحافظة على  تتمثل في محاولتهالقضاء الوطني  عتمادإلى ا فمن حيث النوايا التي أدت به      

التوفيق بين  محاولته فتتمثل فيحكيم التجاري الدولي الت أما النوايا الخفية العتمادهة ، السيادة الوطني

نظام اقتصاد السوق من جهة وما يتطلبه من آليات فعالة ل القتصادية المتغيرة وهذا بإتباعهالمصالح ا

عات التجارية الدولية ذات الطابع االستثماري من جهة أخرى ، والذي بموجبه تحقق في إنهاء النزا

الدولة عملية جلب لالستثمارات األجنبية وتحقيق األهداف التنموية المنشودة عن طريق إنضمامها إلى 

  .  CIRDI  ومن أهمها مختلف المراكز التحكيمية المشهورة

 ز عند اعتماد آليات التسوية هذه ا قد تصطدم بقيود تقف كحاجلكن رغم كل هذه البواعث إال أنه      

أي أن دور آليات التسوية وفعاليتها جاءت بصفة عكسية بين البواعث والقيود فكلما كنا أمام البواعث 

سلبيا أي ليس لها الدور الفعال في  مام القيود كان دورها، وكلما كنا أ اكان دور هذه اآلليات إيجابي

المشرع الجزائري حقيقة أن في اعتبار  ة بحثنا المطروحةيمكن اإلجابة على إشكالي لهذاع ، إنهاء النزا

رين األجانب والدولة قد كرس آليات فعالة من أجل فض النزاعات المحتملة الوقوع بين المستثم

ني عكس القضاء الوط للتحكيم التجاري الدولي وكذا طرق التسوية الودية ، بإتباعهوهذا الجزائرية 

الذي ال يأتي بالنتائج المرجوة لنجاح المشاريع االستثمارية واستمراريتها نظرا لتخوف المستثمرين 

 ،محيطة به والتي تم ذكرها سابقـا األجانب منه باعتقادهم أنه ال يحقق مبدأ الحياد لعدة ظروف 

  .ثر على هذه اآلليات في التسوية ؤقيود تو بواعث إلى وجود إلضافةاب
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 كيفية الوصولحات التي يمكن الخروج بها لتوضيح أما التوصيات والمقتر:  ات والمقترحاتالتوصي

ي ـف تتمثلفتسوية الفعالة للمنازعات المحتملة الوقوع بين المستثمرين األجانب والدولة الجزائرية لل

  : النقاط التالية

  .ن األجانب للمستثمري أكثر توفير الحوافز الجبائية وضمانات قانونية وقضائية -1

ذات الطرف  إعمال التحكيم التجاري الدولي كآلية ذات أولوية في تسوية النزاعات االستثمارية -2

  .على الرغم من وجود قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية  األجنبي

إلى  أكثر انفتاح الدولة الجزائرية على آليات التسوية الفعالة المعترف بها دوليا من خالل االنضمام -3

  .االتفاقيات الدولية المتعددة والثنائية األطراف 

للحد من احترام الطرف الوطني سواء كان دولة أو إحدى مؤسساتها لتعهداته والتزاماته التعاقدية  -4

  .الممكن حدوثها مستقبال النزاعات 

وإنشاء المحاكم األجنبية ، المحلية و تالمتعلقة باالستثمارا في القضايا والتخصص تحسين التكوين -5

واإلسراع المتخصصة في النزاعات االقتصادية واالستثمارية بالخصوص ، وبعث ثقافة حقيقية للتحكيم 

  .  األجنبية  تالسيما ما يتعلق باالستثمارا في تنفيذ أحكامه

وضع سياسة فعلية لتطوير االستثمارات األجنبية المباشرة ، ترتكز على التقنيات لجذب المستثمرين  -6

 )ANDI(األجانب وذلك بإحداث تكوين عالي للموظفين العاملين في الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

إزالة الطابع البيروقراطي عن تدخالت وكالة ترقية االستثمار و، ودبلوماسيين متخصصين في الخارج 

APSI  تعات التي تكون بسبب هذه الهيئاا، وذلك للتقليل من النزسابقا .  

 

 

  

      """ رب العالمينهللالحمد  نآخر دعوانا أ""" 
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، مجلة الحقـوق والشـريعة ،    >>الضوابط العامة في التحكيم التجاري الدولي <<أبو زيد رضوان ،  -1

  . 80-44، ص 1989الكويت، العدد الثاني ، 
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   ، مقال منشور بمجلة المحامون السـورية  >>حكيم ة العامة للتسخواطر حول السيا <<ن بالنتيه ،آال- 2

  . 390 – 376ص  ، ص 1992سنة  ، 6-5- 4العدد 

مقال منشور بمجلـة   ، >>القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي  <<أحمد ،  السمدان -3

  . 190 – 173  ص ص ، 1993لسنة  ، 2و1الحقوق العدد 

، مقال  >>فة التجارة الدوليةقواعد وإجراءات التحكيم وفقا لنظام غر<<  ،إبراهيم الدسوقي أبو ليل  -4

 . 70 – 59 ص ، ص 2و 1، العدد  1993بمجلة الحقوق ، لسنة  منشور

، مجلة المحامون ، األعداد  >>العالم العربي في تحكيم غرفة التجارة الدولية <<،  محمد بجاوي -5 

  . 400 - 386 ص ، ص 1992ر ، أيا الرابع والخامس والسادس ، سوريا

على البلدان  القتصادياالندماج االستثمار الدولي وأثرها على سياسة اجاهات ات << ، محمد يوسفي -6

  . 45 – 30 ، ص ص 1992 ، ئرية للعلوم القانونيةالمجلة الجزا،  >>المغاربية 

، مقـال منشـور     >>ألجنبيدور البنك الدولي في تسوية منازعات االستثمار ا<< شحاتة إبراهيم ،  -7

  100 - 55، ص ص  1985بالمجلة المصرية للقانون الدولي ، 
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    :النصوص القانونية : خامسا

   الدستور - أ

الصادر بموجب مرسوم رئاسي  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  - 1 

 28ر تعديل الدستور الموافق عليه باستفتاء ، يتعلق بنش 1996فيفيري  7المؤرخ في  483- 96رقم 

-10المؤرخ في  03-02، المعدل بالقانون رقم  1996ديسمبر  8في  المؤرخ 9نوفمبر، ج ر عدد 

 15، المؤرخ في  19-08، المعدل بالقانون رقم  14/04/2002مؤرخ في  25ج ر عدد   04-2002

 .  2008نوفمبر  16المؤرخ في  63ر عدد ، ج  2008نوفمبر 

  : الدوليةاقيـات ـاالتف -ب

،  346-63 رقم المصادق عليه بموجب المرسوم، المتعلق بالتحكيم ، االتفاق الجزائري الفرنسي  -1

  . 1963سبتمبر  17 في المؤرخ ، مكرر 67الجريدة الرسمية عدد ،  1963سبتمبر  14مؤرخ في 

الصادرة عن مؤتمر األمم المتحدة بنيويورك  ،اتفاقية االعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية األجنبية  -2

 15المؤرخ في ،  233-88رقم  الرئاسي المصادق عليه بموجب المرسوم،  1958جوان  10في 

  .  1988نوفمبر  23المؤرخة في ،  48الجريدة الرسمية العدد ،  1988نوفمبر 

يونيو  22ليه بواشنطن يوم الموقع ع ، االتفاق الجزائري األمريكي المتعلق بتشجيع االستثمارات -3

 ، 1990أكتوبر  17مؤرخ في ال،  90/319والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،  1990

  .  1990 أكتوبر 24 الموافق ل،  45الجريدة الرسمية العدد 

 01 الموقعة في الجزائر بتاريخ، لعربي اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بين دول اتحاد المغرب ا -4

ي رقم ـوم الرئاسـالمصادق عليه بموجب المرس،  1990يونيو  23الموافق ل ، ه  1411رم ـحم

الجريدة الرسمية ،  22/12/1990 ل ه الموافق 1411جمادى الثانية عام  05المؤرخ في ،  90/420

  . 1991 فيفري 06 الموافق ل،  6العدد 
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المتعلق بالتشجيع ،  24/04/1991في ائر الجزب المبرم اللكسمبورغي االتفاق الجزائري البلجيكي -5

المؤرخ في  91/345عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم صادق الم، والحماية المتبادلة لالستثمارات 

  . 1991أكتوبر  6 الموافق ل،  46 عددالجريدة الرسمية ،  05/10/1991

ة ـة المتبادلـع والحمايـجيالمتعلق بالتش،  18/05/1991االتفاق الجزائري االيطالي المبرم في  -6

،  05/10/1991خ ـبتاري 91/346م ـالمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رق، لالستثمارات 

  . 1991لسنة ،  46 الجريدة الرسمية العدد

 عليه صادقالم، التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات ب المتعلقاالتفاق الجزائري الفرنسي  -7

لسنة ،  1الجريدة الرسمية العدد ،  13/02/1993بتاريخ  94/01ئاسي رقم بمقتضى المرسوم الر

1994 .    

ع ـالمتعلق بالتشجي ، 1994يونيو  28عليه بالجزائر في  االتفاق الجزائري الروماني الموقع -8

 خـبتاري 94/328المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، والحماية المتبادلة لالستثمارات

  . 10/1994/ 26 المؤرخة في ، 69لجريدة الرسمية العدد ا 22/10/1994

وم ـد يـاالتفاق الجزائري االسباني المتعلق بالحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع عليه بمدري -9

 1415شوال  24المؤرخ في  95/88 رقم والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي ، 23/12/1994

  . 25/03/1995 المؤرخة في،  23جريدة الرسمية العدد ال ، 25/03/1995ه والموافق ل 

ة ــاتفاقية تسوية المنازعات بين الدول ورعايا الدول األخرى المصادق عليها من قبل الدول -10

،  66الجريدة الرسمية العدد ،  95/346 رقم بموجب المرسوم الرئاسي 1995الجزائرية في أكتوبر 

  . 05/11/1995المؤرخة في 

عليه في باماكو التفاق الجزائري المالي المتعلق بالترقية والحماية المتبادلة لالستثمارات الموقع ا -11

 09المؤرخ في ،  98/431 رقم والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 1996يوليو  11بتاريخ 
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 يـ، المؤرخة ف 97الجريدة الرسمية العدد ،  12/1998/ 27ه والموافق ل  1419رمضان 

27/12/1998 .   

   النصوص التشريعية  - ج

دة ـ، يتضمن قانون االستثمارات ،الجري 1963جويلية  26الصادر في  277- 63رقم  قانون -1

  . 1963أوت  2المؤرخة في  ، 53الرسمية العدد 

،  1966سبتمبر سنة  15ل ه الموافق 1386جمادى األول عام  17مؤرخ في  66/284أمر رقم  -2

  . 17/09/1966في  ، المؤرخة 08الجريدة الرسمية العدد  تثمارات ،يتضمن قانون االس

،  1982نة ـغشت س 28 ل الموافق ، 1402و القعدة عام ذ 09مؤرخ في ،  13- 82قانون رقم  -3

 31المؤرخة في ، 35الجريدة الرسمية العدد  متعلق بتأسيس الشركات المختلطة االقتصاد وسيرها ،

  .  1982أوت 

متعلق ،  13- 82يعدل ويتمم القانون رقم  1986غشت  19مؤرخ في  ، 13- 86قانون رقم  -4

 أوت 27المؤرخة في ، 35الجريدة الرسمية العدد  بتأسيس الشركات المختلطة االقتصاد وسيرها ،

1986   .  

، يتعلق  1990أفريل سنة  14الموافق  1410رمضان عام  19مؤرخ في  10- 90قانون رقم  -5

    .ملغى  ، 517ص ، 1990أبريل  18 المؤرخة في  ، 16الجريدة الرسمية العدد  بالنقد والقرض ،

 7الصادر في  06- 84يعدل ويتمم القانون  1991ديسمبر  06مؤرخ في  24- 91قانون رقم  -6

ديسمبر  11 المؤرخة في ، 64الجريدة الرسمية العدد  ، يتعلق بالنشاطات المنجمية ، 1984جانفي 

  .، ملغى  1991

أبريل سنة  25 ل الموافق،  1403ذي القعدة عام  03مؤرخ في ،  08- 93رقم  تشريعيمرسوم  -7

ون ـ، المتضمن القان 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59- 75، يعدل ويتمم األمر رقم  1993

  .  1993أبريل  27المؤرخة في ، 27الجريدة الرسمية العدد ، التجاري 
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ه يعدل ويتمم األمر رقم  1413ذي القعدة عام  03مؤرخ في ،  93/09 رقم تشريعيمرسوم  -8

الجريدة الرسمية العدد ، والمتضمن قانون اإلجراءات المدنية ،  1966يونيو  08المؤرخ في  66/154

  . 04/1993/ 27 المؤرخة في،  27

 05/10/1993الموافق ل ، ه  1414ربيع الثاني  19مؤرخ في ،  93/12تشريعي رقم مرسوم  -9

   .  10/10/1993المؤرخة في ،  64، الجريدة الرسمية العدد  علق بترقية االستثماراتيت

،  2001أوت سنة  20الموافق ل  1422مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  03- 01أمر رقم  -10 

ل ، الموافق  1422جمادى عام  3،المؤرخ في  47الجريدة الرسمية العدد  يتعلق بتطوير االستثمار ،

يوليو سنة  15، المؤرخ في  47ج ر عدد  08-06بموجب األمر معدل ومتمم ،  2001سنة  أوت 22

2006.  

،  2003سنة  أوت 26الموافق ل  1424جمادى الثانية عام  27خ فيمؤر 11- 03 رقم أمر -11 

      . 2003أوت  27، المؤرخة في  52 يتعلق بالنقد والقرض الجريدة الرسمية العدد

قانون يتضمن  ، 2008فبراير  25 ل الموافق،  1429صفر  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -12 

   . 2008 أفريل 23في  ة، المؤرخ 21 اإلجراءات المدنية واإلدارية ، الجريدة الرسمية العدد

يتضمن  2008ديسمبر سنة  30الموافق  1430محرم عام  2مؤرخ في  21- 08قانون رقم  -13

  . 2008ديسمبر سنة  31، المؤرخة في  74ريدة الرسمية العدد ، الج 2009قانون المالية لسنة 

، يتضمن  2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29مؤرخ في  01-09 رقم أمر -14

  . 2009يوليو سنة  26، المؤرخة في  44، الجريدة الرسمية العدد  2009قانون المالية التكميلي لسنة 

، يتضمن  2010غشت سنة  26الموافق  1431ضان عام رم 16مؤرخ في  01-10أمر رقم  -15

  . 2010غشت  29، المؤرخة في  49، الجريدة الرسمية العدد  2010قانون المالية التكميلي لسنة 
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، يعدل ويتمم  2010 أوت 26الموافق  1431رمضان عام  16مؤرخ في  04- 10 رقم أمر -16 

،  2003سنة  أوت 26الموافق ل  1424ام جمادى الثانية ع 27المؤرخ في ،  11-03األمر رقم 

   . 2010سبتمبر  01المؤرخة في ،  50 والمتعلق بالنقد والقرض ، الجريدة الرسمية العدد

  :التنظيمية  لنصوصا -د

  :المراسيم  -1د

  1994أكتوبر  17الموافق  1415جمادى األول عام  12مؤرخ في  319-94مرسوم تنفيذي رقم  - 1 

الجريدة الرسمية العدد  يم وسير وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها ،يتضمن صالحيات وتنظ

 09مـؤرخ في  356-06مرسوم تنفيـذي ملغى بموجب ،  1994أكتوبر  19، المؤرخة في  67

ار ـ، يتضمن الوكالة الوطنية لتطوير االستثم 2006أكتوبر  11ل  64، ج ر عدد  2006أكتوبر 

   .وتنظيمها وسيرها 

،  2001سبتمبر  24الموافق  1422رجب عام  06مؤرخ في  281-01مرسوم تنفيذي رقم  - 2 

المؤرخة في  ، 55الجريدة الرسمية العدد  يتعلق بتشكيل المجلس الوطني لالستثمار وتنظيمه وسيره ،

ج ر  2006أكتوبر  09مؤرخ في  355-06رقم  تنفيذي، ملغى بموجب مرسوم   2001سبتمبر  26

 هـوتنظيم وتشكيلته ، يتعلق بصالحيات المجلس الوطني لالستثمار 2006أكتوبر  11، ل  64عدد 

    .وسيره 

،  2006ر ـأكتوب 9الموافق  1427رمضان عام  16، مؤرخ في  357-06مرسوم تنفيذي رقم  -3

،المؤرخة  64يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة في مجال االستثمار وتنظيمها وسيرها ، ج ر عدد 

     . 2006أكتوبر  11في 

 ث امواقع االنثرن: سادسا 
 

                  www .iccwbo.org 
  www google .fr -Organisations mondiale de commerce 

   www.google.fr - االستثمار في العالم العربي الفرص والتحديات  
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les 14 et 15 /12/1992 Ed  Ch Nat Com , Alger , 1993,p15. 

," Droit conventionnel des investissements et arbitrage "     BENCHENEB Ali -2  
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In actes du séminaire sur L’arbitrage Commercial , organisé par la Chambre 

nationale de commerce à Alger les 14 et 15 /12/1992,Ed Ch Nat Com, 

Alger,1993, p11 .  
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 ملخــص :

يتعلق هذا البحث بمسألة تسوية منازعات االستثمار األجنبي في التشريع الجزائري ، حيث نجـد ضمنه أن المشرع      

اتبع عدة آليات إلنهاء النزاعات المحتملة الوقوع بين الطرف الوطني الذي يمكن أن يكون شخـص عام أو خاص وبين 

قضاء وطني أو تحكيم تجـاري دولي ، لكن تكريس المشرع آلليات الطرف األجنبي ، وسواء كانت هذه اآلليات ودية أو 

.التسوية هذه اختلفـت باختـالف الظـروف االقتصادية والسياسية التي مرت بها البالد   

كما نجد أن دور هذه اآلليات في التسوية يختلف بين البواعث التي أدت بالمشرع إلـى اعتمادهـا وبين القيود التي     

، وهذا بصفة عكسية حيث يكون لها الدور اإليجابي في ظل البواعـث كما يكون لها الدور السلبي في ظل  تحد من ذلك

. القيود   

 

 

 

 

 

       

Résumé : 

 

          Cette recherche concerne la régularisation des  contentieux  de l’investissement 
étranger dans la législation Algérienne, car nous  trouvons  en  lui que  le  législateur a 
suivi des méthodes  pour  terminer les  contentieux  qui  pourront  surgir  entre la partie 
nationale qui pourrait être  personne  publique ou privée et la  partie étrangère, que se 
soit ces méthodes sont à l’amiable ou  judiciaires  nationales  ou arbitrage commercial 
international, mais le  législateur a  consacré les  méthodes de  ces régularisations qui 
se diffèrent suivant les circonstances économiques  et politiques que le pays a connu. 

           Ainsi, nous trouvons que les rôles de  ces  méthodes  dans  la  régularisation se 
diffèrent entre les causes qui ont mené le législateur à agréer entre les contraintes qui 
les diminuent et ce, de façon contraire car elles auront le rôle positif dans le cadre des 
causes ainsi elles auront le rôle négatif dans le cadre de ces contraintes. 


