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ما اهللهـــإلى روح أبي و أختي مليكة الطاهرة رحم  

هاءإلى أمي العزيزة أطال اهلل بقـا  
 إلى إخوتي و أخواتي األعزاء

  و "حفصة""أحمد جالل"  ولدايإلى زوجي و 
 حفظهم اهلل

 إلى جميع األقــــــــارب
 أهدي عملي هذا

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

مةـلـيـس  

 شكر و عرفـان        
 

       

 

 

 

 
عم  على جميع الن  الحمد هلل رب العالمين       

قني في  شكر فضله بأن وفوأ  التي أنعمها علي
 إتمام هذا العمل.

 
ى  شكر الدكتور " كاملي مراد" علأكما        

ها، دون  جميع التوجيهات القيمة التي أنارني ب
 ،بةالطلأن أنسى تواضعه الكبير مع جميع  

علها  أدامه اهلل في خدمة العلم و المعرفة و جفـ
 في ميزان حسناته.
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  هـ  لـا ا ال ةيـة الةامـة ، يتـ ل  الصلـف  ـا ةا ـة الماا  ـا  الـي  هـ  من المسلم به أن القضاء 
 ا إلدار األ ةام من خالف الم اةم باختالف أا ا ها ب لصها رم   للسيادة ال طاية،  يث ألب   إقامـة 

إ ـد  ال اــااف الرايســية للد لـة ال دياــة، لــيا  ضـة  القــ ااين   الــاام طـر  اةلت ــاء إلــ   ت قيقهــاالةدالـة   
طـر  الطةـن  يمـا تلـدر   من خالف ةيصية الصلـف  يهـا   ،القضايا القضاء الرسما   الطريقة التا تةالج بها

 يدته   ء ضمااا  التا تةصف استقالف القضاسااف تاصييها، ةما تضما  هي  الاام   الق ااين ال    من أ ةام
 ة.  ا اهته    مايته من تدخف السلطة الةام

إة أاـه يمةـن  ،ة المخللـة لـيل إيا ةان األلـف أن القضـاء ة يمـارال إة ب اسـطة السـلطة الةامـ   
بةـض الماا  ـا  التـا تـدخف ألـال  لد لة لبةض األشخاص )أ راد أ  هياا ( بسـلطة الصلـف  ـاا أن تةترف

اف أخـر  بديلـة السـما  بـالل  ء إلـ   سـا يةاـا هـيا   ،المقـررة للقضـاء الةـام  ـا الد لـة ال ةيـة القضـااية ضمن
 .لتس ية الماا  ا 

ةااة ق ية   مهمـة به من م ا  يلما اارا ، بديلة لتس ية الماا  ا الاف  ساال بر يةد الت ةيم من أ 
ادة مـــن التطـــ ر التقاـــا   رغبتهـــا  ـــا اةســـتص ا الةالقـــا  اةقتلـــادية    ا ـــة الد لـــةمخالـــة  ـــا اـــف تاـــا

سـبيف تصةيـف خطـط  يصـرض  ليهـا الـدخ ف  ـا تةـامال  مـف مختلـف الملسسـا  الخالـة  ـا  الي ال الف، 
ــا مــا ي ــرص المتةاقــد مــف الد لــة  لــ  الت ــرر بقــدر اقمةــان مــن القيــ د القاا ايــة ب يــث لــديها،  التاميــة      غالب
  لتلبيــة هــي  الرغبــة ي ــرص المتةاقــد  مــف أشــخاص القــاا ن الةــام مط لــة  ــا  ــف الا ا ــا ،  ــراءا  ال  اق

 .يتم  له  ن طري  الت ةيم   ا اع   ف اص أ  باد مةين  ا الةقد  إن هيا الا اعأ ل  أاه  اف اشأة 

ل  لتأاير  ةرة السـيادة التـا ةان الت ةيم بالاسبة لألشخاص المةا ية الةامة  سير الهضم،   ي لقد  
أن تقـف مةهـم  لـ  قـدم المسـا اة أمـام أ   هـة تاـأ    بهـا ، القـاا ن الخـاص أشـخاص لـ ا الد لـة  بهـ  تةل

هـيا المصهـ م السياسـا ال امـد لـم إّة أن  ،-ماـاهر سـيادتها  هـ  بياتـه مـن  –باستاااء قضاء الد لـة الرسـما 
بالرغم مـن  ايلمد ةايرا، ليا تم تط يف  ةرة السيادة  ا هيا الم اف   ألبح الت ةيم  ا الةق د اقدارية ممةا

 التقييد من د لة إل  أخر  .أّن در ة األخي به تد ر بين اقطال    

لةـن  ـا ماـأ   ـن الت ةـيم،     -ل قـ  لـيال بالبةيـد   – مـة ا الماا  ـا  اقداريـة بلـصة لقـد الـ   
 ما اارا لما يتميـ  بـه مـن سـر ة شبه  ت ااارا لتشةا الةالقا  اةقتلادية المختلصة ألبح الل  ء إليه أمر 

باقضــا ة إلــ  تــ  ير الطمأاياــة للمتةــاملين اةقتلــاديين  ــا م ا هــة أشــخاص القــاا ن   بســاطة اق ــراءا ، 
 الةام.
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 ةااـ  ال  ااـر إ ـد  الــد ف التـا تأخـي بااـام ا د ا يـة القــاا ن   القضـاء الـي  ةّرسـه دســت رها   لمـا 
طر ا  يها من  أشخاص القاا ن الةام األخر   ق ااياها،  ةف الصلف  ا الماا  ا  التا تة ن الد لة أ  أ د 

لت اريـة الد ليـة،   هـيا اختلاص القضاء اقدار ، ب يث ي اـر  ليهـا طلـا الت ةـيم مـا  ـدا  ـا  القاتهـا ا
المتضــــمن قــــاا ن  1993أ ريــــف 25المــــلر   ــــا  09-93مــــا اــــص  ليــــه لــــرا ة المرســــ م التشــــريةا رقــــم 

 اق راءا  المداية )الملغ (.

ة الماا  ـا    لــ  رأسـها الت ةــيم، أد  هـيا بالمشــرع   لةـن مـف  يــادة اةهتمـام بــالطر  البديلـة لتســ ي
الاــم لتقاــين هــي  اتليــة  تــ  يمةــن تطبيقهــا بشــةف ي ةلهــا أداة  ةالــة  ــا إي ــاد إطــار م ال  ااــر  إلــ  م ا لــة

المةا ية الةامة بطلا الت ةـيم لألشخاص  ةريال الةدالة    ماية ال ق  ،  هيا من خالف السما   أل ف مرةت
الـي  قاا ن اق راءا  المدايـة  اقداريـة،  المتضمن 2008 براير 25الملر   ا 09-08القاا ن رقم لد ر ب

 .دخف  ي  الاصاي بةد ساة مباشرة من إلدار 

الماا  ا  الي  اقلد به الت ةيم  ا  ، ةيم الداخلا  ا الةق د اقدارية ل  الت  تقتلر دراستاا   
 التا تربطهم  ،أ د أشخاص القاا ن الخاص ال طاية   ال طاية التا تة ن بين أ د أشخاص القاا ن الةام

 ا اف  يادة التةاقدا  الراهاة التا تبرمها اقدارة مف الملسسا   خالة هيا  ، ية القة قاا اية إدارية  قد
 ة  ا خبراتها إة من خالف التةاقد مةها.مةن التلرف  ا أم الها   هي  األخيرة ة ي ة ن ،الخالة ال طاية

 ة:اإلشـكـالـيـ  

با د ا يـــة القـــاا ن   القضـــاء،  لقـــد ااـــرا لةـــ ن الةديـــد مـــن الـــد ف تةـــرف  ةـــرة الةقـــد اقدار    تأخـــي  
 تخلــ  مةامهــا  ــن ال اــر الــ ارد  لــ  قبــ ف الد لــة   األشــخاص المةا يــة الخاضــةة للقــاا ن الةــام للت ةــيم

 ةلا أ    اا    ل  رأسها ال  اار. ا الةق د اقدارية س اء بشةف  الداخلا
ألة أملتهـا ال ا ـة إلـ  ت قيـ  قـدر أ  ـ  مـن  لان ةان األخي بالت ةيم الـداخلا  ـا الةقـ د اقداريـة مسـ       

 الةدالة  األمان للمتةاقدين من أشخاص القاا ن الخاص ال طاية،  إن السلاف الي  يست   أن يطر  هاا ه : 
 ف الماا  ا  القاامة لهف استطا   ق ا د الت ةيم الداخلا  ا الةق د اقدارية التا تضماها القاا ن  

  ل  الملل ة الةامة م ف الةقد؟ الم ا اة ل اميةإ مفأ  الم تملة أن تشةف ضمااا ق يا للمتةاقد مف اقدارة 
   يتصرع  ن السلاف الرايسا األسالة الصر ية التالية:

 ما ه  الت ةيم الداخلا  ا الةق د اقدارية؟ 
 ت ةيم  يها؟اج اتصاقية ة الداخلية يمةن إدر هف  ميف الةق د اقداري 
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 ا هي  الةق د؟ داخلا ت ةيمها اتاار المترتبة  ن إدراج اتصاقية  ما  
 ؟ ةم الت ةيم إلدار  ال ل ف إل  الداخلا ما ها اق راءا  المتبةة ق ماف اتصاقية الت ةيم 
 األطراف من الطةن  يه؟ المشرع   هف َمةَّنَ  ؟الداخلا ةيف ياصي  ةم الت ةيم 

 ن هي  التسالة  ةبد مـن ت ليـف ق ا ـد قـاا ن الت ةـيم الـداخلا المطبقـة  لـ  الةقـ د اقداريـة، لإل ابة  
صاقيــة قبــرا  اتاــار اقي ابيــة   الســلبية  يهــا، مــن خــالف تتبــف ةــف مرا ــف الةمليــة الت ةيميــة بــدءا مــن إبــرام ات

 يليه من إ راءا .   ما  ل ة إل  إلدار  ةم الت ةيم الداخلا الت ةيم

 أهمية البحث:

،   ةاليته  ا ت قي  الت الف  التصاهم يلة مش ةة لالستامار داخف الد لةة س الداخلا الت ةيم أهمية -
   يادة الاقة بين أطراف الا اع.

مةر ة مد  ا تصاا أشخاص القاا ن الةام بسلطاتهم ات ا  المتةاقد مةهم، بةد إدرا هم ةتصاقية  -
من شر ط استااااية غير مأل  ة  ةاألخير لما تتضماه هي   ، ااراريةالةق د اقدا  ا الداخلا الت ةيم

  ا  ق د القاا ن الخاص. 
داخلا  ا  ت ةيماتصاقية مةر ة ال اة  التا ممةن للقضاء اقدار  أن يتدخف  يها، رغم    د  -

 .التا تهدف إل   ف الا ا ا  ال الة أ  المستقبلة بةيدا  ن القضاء  الةق د اقدارية 

 أهداف البحث:   

الضمااا  األساسية للمتةاقد ال طاا مف أشخاص القاا ن الةام ال طاية  المتمالة  ا إبرا  إ د   -
 الةق د اقدارية ، لتبيان اي ابياته  سلبياته.المدرج  ا  الداخلا الت ةيم

  ا  اف  دم    د ماف هي ت ليا  بشأن إقرار ق ا د قاا اية  اض ة  الخر ج باتااج  اقترا  -
 ا ا ا ب د ياته. أقر  المشرع  سيلة ل ف الا اع  يلبح الت ةيم الي   ت  ة ،الق ا د

 ع:ــتـبــمــج الــمنهـال   

تتبـف الالـ ص ب هـ  المـاهج اةسـتقرااا، الـي  اقـ م مـن خاللـه بالاسبة للماهج المتبف  ا هي  الدراسة 
 أ ف  ضف ل رة  اض ة للم ض ع م ف الدراسة.القاا اية يا  الللة،   ةيا أراء الصقهاء المختلصة، من 

التشـــريف  لمـــاهج الت ليلـــا   ا ـــن بلـــدد ت ليـــف الالـــ ص القاا ايـــة   اتراء الصقهيـــة  ـــا با تماداـــا ل   
 مــن هــي  مختلصــة أ ــ اء الماهج المقــارن  ــابــ أخــر ، اســتةين أيضــاتشــريةا  بةــض الال  ااــر    أ يااــا  ــا 
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م ايــا    يــ ا القــاا ن  ،   التــا مــن خاللهــا تبــر أ  ــه اةخــتالف إن   ــد الدراســة قبــرا  أ  ــه الت ا ــ    
 ال طاا.

 ابــقة:ــات الســدراســـال   

  لـلة بم ضـ ع الب ـث   المتمالـة  ـا القـ ااينالتم اةستااد إل  الةديـد مـن الملـادر   المرا ـف يا   
  الةتا   األطر  ا  ال امةية   مقاة  الملتمرا    األب ـاث الماشـ رة  لـ  الم اقـف اقلةتر ايـة،   يلـ  

بشـةف مباشـر   إامـا ةااـ   امـة  ب ـث    المبين  ا قاامة المرا ف، لةن هي  المرا ـف لـم تتاـا ف م ضـ ع ال
 ة تتةل  بالقاا ن ال  اار .

 :ستةااة بهاهي  الدراسا  التا تم  اة أهم      
األ ابـا  ـا الية الت ةيم  ا  ماية اةستامار لايف شهادة دةت را   ا القاا ن ت    ا ان ''  ةرسالة  .1

ت   إشراف الدةت ر: ةاشر  بد  تي      ، ،ال  اار'' لألستاي  يسا   م مد،  امةة م ل د مةمر 
الـ ص القاا ايـة، لةـن ب يـث أ ـادتاا  ـا مختلـف   ااـا الب ـث خالـة مـن  يـث ت ليـف ال القادر،

 بالرغم من هيا تبق  هي  الرسالة تتاا ف بتةم  الت ةيم الت ار  الد لا   ليال الت ةيم م ف الدراسة.
بمرةــــــ  اقمــــــارا  للدراســــــا    الب ــــــ ث  الةلمــــــا الســــــا   الســـــادال  شــــــر ،مــــــلتمر لب ـــــث مقــــــدم ل .2

 ــا  الةقــ د اقداريــة''،الت ةــيم  ــا م ـاف ت ر شــريف ي ســف خـاطر ت ــ   اــ ان ''اقسـتراتي ية، للــدة
 يـث أ ـاداا ةايـرا  ـا مقاراـة قـاا ن الت ةـيم الـداخلا ال  ااـر   ،2008أ ريـف  30-28الصتـرة مـابين 

اين الــد ف األخــر ، لمةر ــة اطــا  الت ةــيم  ــا ةــف ااــام  اســتخراج الةقــ د اقداريــة   بةــض قــ ا  ــا
 اةي ابيا   السلبيا  إن   د .

  ا سـا د   ـا ت ديـد مصهـ م الت ةـيم الـداخلا  ـا الةقـ د اقداريـة إضا ة إلـ  م م  ـة مـن الةتـا التـ .3
  ةيا الت سف  ا م ض ع الب ث ماها: ةتاا بةا ان '' الت ةيم  ا الم اد المداية   الت ارية     ا   

ـــــ  ، ـــــدةت ر م مـــــ د الســـــيد الت ي ـــــة''، لل ـــــدة للاشـــــر   ـــــا ماا  ـــــا  الةقـــــ د اقداري دار ال امةـــــة ال دي
    أيضــا ةتــاا بةاــ ان '' الت ةــيم  ــا المــ اد المدايــة   الت اريــة ال طايــة  ،  1999 ســاة باقســةادرية
ســــاة  اقســــةادريةالطبةــــة الااايــــة، دار ال امةــــة ال ديــــدة، للــــدةت ر ابيــــف إســــما يف  مر، ،  الد ليــــة''

 للقاا ن ال  اار .  للقاا ن الملر    ليس   لةن هي  الدراسا  تبق  2005

 

 



 ــــــــــــةالمقدم
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 ـــــــة:دراســلاة ــطــخ    

 ــن اقشــةالية الســابقة ارتأيــ  تقســيم الب ــث إلــ   لــلين، أتاــا ف  ــا الصلــف األ ف اتصاقيــا  لإل ابــة 
الـداخلا الت ةـيم الـداخلا  ـا الةقـ د اقداريـة مبـر ة  يـه مصهـ م الت ةـيم م ـف الدراسـة  أيضـا اتصاقيـا  الت ةـيم 

، أمـــا الصلــف الاـــااا  تاا لــ   يـــه اطاقهــا الـــ  ا ةمــن  يــث أا ا هـــا  شــر طها  اتاـــار المترتبــة  اهـــا باقضــ
مبـــر ة  يــه إ ــراءا  ســير الةمليـــة يم الــداخلا  ــا الةقــ د اقداريــة، الخلــ مة الت ةيميــة  لــد ر  ةــم الت ةـــ

باقضا ة إل  لد ر  ةم الت ةيم الداخلا  ما يليه من إ راءا  طلـا تاصيـي   ،الت ةيمية    ارض استمرارها
بـرا   بالم ضـ عإل اطـة ل  يلـ   طـر  الطةـن  يـه،  يـه إن   ـد ، باقضـا ة إلـ  اسـتخراج   ااـا الصةاليـة  ا 

 اي ابيا   سلبيا  الق ا د القاا اية المطبقة  ليه.   
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ال تختلف فكرة التحكيم في المجتمعات المعاصرة كثيرا عنها في المجتمعات القديمة، فهو في كل       

منها يعني تحقيق مدى شرعية ادعاءات طرفين حول حق أو مركز قانوني معين ،عن طريق طرف ثالث 
يختارانه و يثقان في خبرته و حسن تقديره، لذا يعتبر التحكيم نظام قديم حديث، قديم في نشأته و وجوده، 

 .1هو حديث في أحكامه و مادته و دراست
في الوقت الحاضر في حسم المنازعات التي  الداخلي و نظرا لتزايد الدور الذي يلعبه التحكيم    

، خاصة بعد زيادة تدخلهم في الحياة االقتصادية بهدف تحقيق يكون أشخاص القانون العام طرفا فيها
شباع الحاجات العامةالتنمية  أّدى هذا إلى ظهور عالقات بينهم و بين أشخاص القانون الخاص  ،وا 

تترتب عن  الوطنية ترتب عنها قبول فكرة التحكيم و لو في مجاالت محددة لحل ما قد ينشأ من منازعات
 ث األول(.تلك التعاقدات )المبح

و يستند التحكيم أيا كانت صورته إلى اتفاق بين أطرافه و الذي يعتبر مفترضا ضروريا للعملية  
أو اتفاق  ، 3، بحيث قد يتخذ صورة اتفاق تحكيم متضمن في العقد األصلي2التحكيمية بكافة مراحلها

  اره القانونية.تحكيم مستقل عنه، يتطلب شروطا شكلية و موضوعية الزمة لصحته حتى يرتب آث
و على الرغم من أّن التحكيم الداخلي أصبح من الوسائل األساسية لحل المنازعات إال أن الوضع    

لم يكن بهذه السهولة في المجال اإلداري حيث اختلفت التشريعات الوطنية حول مشروعية هذه اآللية في 
غيرات االقتصادية و االجتماعية أّدت إلى حسم منازعات العقود اإلدارية، و لكن بالرغم من هذا فإن المت

فرض تعديالت على الكثير من التشريعات، و التي تدور بين مؤيد و معارض لفكرة التحكيم محل الدراسة 
 )المبحث الثاني(.

 

 

 

                                                           

    ، الطبعة األولى، دار  1994لسنة  27عبد القادر ناريمان، اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية رقم 1 
 . 02، ص 1996، النهضة العربية، القاهرة

 .14، ص 2009 ،اإلسكندريةداني، األثر النسبي التفاق التحكيم، دار الجامعة الجديدة، ياألنصاري حسن الن 2 
 تحكيم مستقل الحق على إبرام العقد األصلي. اتفاقنه ليس هناك ما يمنع من إبرام إال أ 3 
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 :المبحث األول

 و تمييزه عما يشابهه.مفهوم التحكيم الداخلي في العقود اإلدارية 

من الصعوبات نظرا للتفاوت في المراكز القانونية لألطراف المتعاقدة، تثير العقود اإلدارية العديد  
كونها تبرم بين شخص من أشخاص القانون العام الذي يتمتع بامتيازات استثنائية وسيادية، و أحد 

 أشخاص القانون الخاص والذي ال يتمتع بمثل هذه االمتيازات.
المتعاقدين، و وجود هذا النوع من العقود في حدود و التفاوت في المراكز القانونية بين الطرفين 

القانون العام دفع بالفقه إلى القول بضرورة إخضاع هذه العقود إلى نظام مختلف عن النظام الذي تخضع 
له العقود المبرمة بين شخصين من أشخاص القانون الخاص، لذا لم يكن يتصور إمكانية إدراج اتفاقية 

لطابعها الخاص، و هذا ما دفعنا إلى تناول مفهومها و تمييزها عّما يشابهها  تحكيم في هذه العقود نظرا
 مع تحديد عناصرها و اآلثار المترتبة عنها ) المطلب األول(.

ويرتبط التحكيم بوجود نزاع يراد حسمه عن غير طريق قضاء الدولة، بناء على اتفاق بين أطرافه، 
يعود السبب في اللجوء إلى هذا األسلوب للمزايا التي  لذافإذا انتفى النزاع انتفى وجود التحكيم معه، 

، ألّنهم يرون أّن هذه يوفرها، خاصة عندما تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا في  العقد
 . 1األخيرة لما تكون طرفا في أي عالقة ال يدرج فيها اتفاق تحكيم تكون خصما و حكما في ذات الوقت

إن دراسة موضوع التحكيم الداخلي في العقود اإلدارية يستلزم تناول مفهوم التحكيم من خالل 
كذا المزايا التي يتمتع بها مع إظهار بعض  تعريفه و تحديد طبيعته القانونية التي اختلف الفقه حولها، و

السلبيات التي ال يخلو منها أي نظام حديث، كما البد من تمييزه عّما يشابهه من أنظمة نظرا لذاتيته 
 الخاصة ) المطلب الثاني(.

 

 

 

 
                                                           

شباب الجامعة،  أحمد عبد الحميد عشوش، التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال االستثمار، دراسة مقارنة، مؤسسات1 
 .08، ص 1990اإلسكندرية، 
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 ول:األ  المطلب

 .عناصرها واآلثار المترتبة عنهابيان و اإلدارية  العقودمفهوم 

ة نظريات ومبادئ كبقي –أنشأها وأرسى مبادئها  إذ اإلداري قضائية المنشأ،تعتبر نظرية العقد 
الحقا في هذا المجال وغالبا  إال، فلم يتدخل المشرع -مجلس الدولة الفرنسي –األساسية  القانون اإلداري

 .1قرره القضاء من حلول أنما يكون تدخله تقنينا لما سبق 

اكز القانونية بين أطراف تفاوت الموجود في المر لاإلشكاالت نظرا لير العقود اإلدارية العديد من ثوت
 .ىمما يجعلها تخضع لنظام خاص يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود األخر  ،ةالعالق

ذلك من خالل تبيان المقصود و  ،د مفهوم العقود اإلداريةديحفي هذا الجزء من الدراسة سيتم ت و
وكذلك  الشروط الالزمة الكتساب  ،فات  القانونية األخرى )الفرع األول(زها عن بعض التصر يتمي معمنها 

 ىهذه العقود من حقوق والتزامات علما ترتبه  إلى افة، باإلضفة اإلدارية )الفرع الثاني(العقد اإلداري الص
 .لث(اعاتق طرفيها )الفرع الث

 :الفرع األول

 المشابهة لها. قانونيةالتصرفات العن بعض يزها يو تماإلدارية تعريف العقود 

بغرض   ،2إصدار قرارات إدارية إلى تهمسلطان العام وهم بصدد القيام بيلجأ أشخاص القانو 
 من سلطة إصدار هذه القرارات بمقتضى القوانينإحداث أثر قانوني مشروع، استنادا إلى ما يملكون 

 .3واللوائح
إبرام  العقود اإلدارية التي ال تقل أهمية عن األسلوب  يتمثل فيأسلوب آخر  إلى كما يلجؤون

تستعين بخدماتهم رغما  وأن، المؤسسات الخاصة أووذلك لعدم إمكانية التصرف في أموال األفراد  ،األول
 .( أوال) 4دائما وبصورة مطلقة ،عنهم

                                                           

 .03، ص2006 الجامعة للنشر، اإلسكندرية، دار  –المقومات، اإلجراءات، اآلثار –محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري  1 
  إن القرار اإلداري هو عبارة عن عمل قانوني يصدر باإلرادة المنفردة لإلدارة لتحقيق المصلحة العامة. 2 
  .34، ص2002 دار النهضة العربية، ت اإلدارية،نجالء حسن سيد احمد خليل، التحكيم في المنازعا 3 
 .09،ص 1997، ى، دار النهضة العربيةجابر جاد نصار، التحكيم في العقود اإلدارية، الطبعة األول 4 
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 تطلب ،األخرىعن باقي التصرفات القانونية ي تتميز بها العقود اإلدارية خصائص التلونظرا ل
 .)ثانيا(أكثراألمر إبراز هذا االختالف لفهم هذه العقود بشكل 

 .العقود اإلدارية تعريف  :أوال

قصد تنظيم العقد الذي يبرمه شخصا معنويا عاما ب" َعرََّف بعض فقهاء القانون العقد اإلداري أنه:          
 مرفق عام، أو تسييره مستخدمًا وسائل القانون العام"1

اء مجلس الدولة ستقر عليه  قضا اومنهم من َعرََّفه بشيء من التفصيل، معتمدا في ذلك على م          
عام أو تنظيمه،  العقد الذي يبرمه شخصا معنويا عاما بقصد تسيير مرفق" الفرنسي، فَعرََّفه أنه ذلك:

تثنائية وغير يتضمن العقد شروطًا اسوتظهر فيه نية اإلدارة في األخذ بأحكام القانون العام،وآية ذلك أن 
 مألوفة في القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع اإلدارة االشتراك مباشرة في تسيير المر فق العام" 2.

إلدارية ، منها الحكم الصادر من المحكمة ا أوردت عدة أحكام قضائية تعريفًا للعقد اإلداريكما          
لقانونالعقد الذي يبرمه شخـصا معنويا من أشخاص ا"قد اإلداري هو:العليا بمصر،حيث ذكرت أن الع  

ون العام،وذلك العام، بقصد إدارة مرفق عام،أو بمناسبة تسييره،وأن تظهر نيته في األخذ بأسلوب القان
 بتضمين العقد شرطًا أو شروطًا غير مألوفة في عقود القانون الخاص"3.

يتعين العتبار "حيث قضت بأنه:  ي مصر االتجاه ذاته،كما تبنت المحكمة الدستورية العليا ف
ا معنويًّا عامًّا يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وأن يتصل العقد بنشاط  العقد إداريًّا أن يكون أحد طرفيه شخصًّ

وأن يتسم بالطابع المميز للعقود اإلدارية وهو انتهاج أسلوب القانون ، أو تنظيمه مرفق عام بقصد تسييره
 .4"فيما تضمنته من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص العام،

   عند دراسة التعاريف السابقة نالحظ  مايلي:
أن يكون ُمبرم العقد  :أنها بعمومها أوضحت فكرة العقد اإلداري، والتي تقوم على أركان ثالث هي

 ون العام.شخًصا عامًّا، ويتعلق العقد بمرفق عام، وأن يكون بوسائل القان

                                                           

1 محمود عاطف البنا، العقود اإلدارية،دار العلوم للطباعة والنشر،القاهرة،1984،ص19، وأيضا محمود حلمي،العقد اإلداري،الطبعة 
.4،ص1977،،القاهرةيالثانية، دار الفكر العرب  

 2 سليمان الطماوي،األسس العامة للعقود اإلدارية،الطبعة الخامسة،دار الفكر العربي، القاهر ة،1991،ص59.

 3 طعن رقم 576-11ق، جلسة 1976.12.30 ،المذكور في كتاب د مجدي التولي ،مبادئ القضاء المصري، مصر،ص811.   

4الحكم الصادر في القضية رقم 7لسنة 10 قضائية بتاريخ 19 .01 .1980 المذكور في كتاب دعمر حلمي، معيار تمييز العقد 
 اإلداري، دار النهضة العربية،1993، ص33 وما بعدها. 
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حكمة ركزت في تعريفها للعقد على أشخاص القانون العام، ما عدا تعريف الموبالتالي فهي 
حد أطرافه شخصا أحتى يكون إداريا ال بد أن يكون  ي جاء فيه أن العقدذالدستورية العليا في مصر ال

 ن الطرف اآلخر يمكن أن يكون من أشخاص القانون الخاص .بمعنى أ ،معنويا عاما
قد إداري كما أن التعاريف لم تتطرق  إلى محل العقد ومدى شرعيته إذ من الممكن أن يتم إبرام ع        

 من طرف اإلدارة بالمخالفة ألحكام القانون. 
.ن اإلداريرى أن السبب في عدم إيراد ذلك أن مشروعية المحل من األمور المفترضة لدى فقهاء القانو نو   

أكثر من  ا من نصوص تشريعية تنظم جانبا أوقواعده إذن إم اإلداري يستمدفالعقد منه و           
           جوانبه، و إما من أحكام القضاء اإلداري التي يمارس القاضي من خاللها دورا بارزا في خلق 

 .1يحكام القانون المدنأو استخالص المبادئ القانونية التي تحكم هذا العقد دون التقيد في ذلك ب

ثر توافق إرادتي اإلدارة و المتعاقد معها، حيث يصدر إيجاب من المتعاقد مع اإلدارة ينشأ ا  كما 
 . 2إذا صادفه قبول منها انعقد العقد

  وبما أن موضوع الدراسة يدور حول التحكيم الداخلي في العقود اإلدارية، فيمكن أن نخلص إلى 
فه شخصا معنويا عاما داخليا والطرف اآلخر قد يكون أن العقد اإلداري الداخلي هو" اتفاق يكون أحد أطرا

أيضا شخصا معنويا عاما داخليا أو شخصا من أشخاص القانون الخاص الداخلية، وتظهر فيه نية األخذ 
بأسلوب القانون العام لتسيير مرفق عام من خالل تضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة في تعامالت 

 األفراد".  
 أساسية، سيتم توضيحها في الفرع الثاني من هذا المطلب.  اإلداري يقوم على ثالث عناصرفالعقد  ومنه

 .المشابهة لهاقانونية التصرفات عن بعض الثانيا : تمييز العقود اإلدارية 

 إن ذاتية العقد اإلداري تفرض تمييزه عن بعض التصرفات القانونية المشابهة له نذكر منها:

 المدني: العقد اإلداري و العقد -1

و ذلك من خالل  ،رغم أن العقد اإلداري و العقد المدني يتفقان من حيث أساس قيام كل منهما
بينهما يتمثل ا جوهري االفتخاهناك  هأن إيجاب و قبول صحيحين ينشئ على طرفيه التزامات متبادلة إال

                                                           

 .12، ص 1991،إلدارية، دار النهضة العربيةثروت بدوي، النظرية العامة في العقود ا 1 
، 2007، ر الفكر الجامعي، اإلسكندريةالتحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية و الدولية، داعبد العزيز عبد المنعم خليفة، 2 

  .48ص 
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، بينما ينعدم هذا التوازن في في أن العقد المدني يقوم على مبدأ توازن االلتزامات المتبادلة بين أطرافه
كفتي المتعاقدين غير متكافئة تميل لصالح اإلدارة، و أساس ذلك هو الرغبة في  كونالعقد اإلداري حيث ت

 تغليب المصلحة العامة التي تمثلها اإلدارة على المصلحة الخاصة للمتعاقد معها .
تميزها  من السلطات لما لهاى نهايته لإلدارة الحق في مراقبة العقد من بدايته و حت أن و هنا نجد

خدم المصلحة يو تعديل شروطه التنظيمية بما عن المتعاقد معها، ومثال ذلك اختيار طريقة تنفيذ العقد 
العامة، كما تملك سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها، و حق فسخ العقد بإرادتها المنفردة و هذا ما 

 كيم في مثل هذه العقود.تحية يفسر استغراب إدراج اتفاق
مالها بشكل كلي بالنسبة للعقود اإلدارية عيتضح أن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ال يمكن إ وهنا

 على النحو المعمول به في العقود المدنية. 
 

 العقد اإلداري و القرار اإلداري: -2

بالرغم أن كال من العقد اإلداري و القرار اإلداري وسيلة لتمكين اإلدارة من تسيير النشاط           
بينهما، فالقرار اإلداري تصرف قانوني  اجوهري اثمة اختالف هأن إال،اإلداري بغية تحقيق المصلحة العامة 

أو تعديل  إلغاء أو ي إنشاءقانونيا يتمثل ف راحيث يحدث أث،بإرادتها المنفردة  غير تعاقدي تصدره اإلدارة
مركز قانوني فردي أو عام مادام هذا األمر مشروع من الناحية القانونية، بينما العقد اإلداري يقوم على 

إلنشاء التزامات  اعام امعنوي اشخص يكون أحد على األقل طرفيه توافق إرادتي عاقديه و الذي يتعين أن
 .1 تعاقدية

 :الفرع الثاني

 .إلداريةعناصر العقود ا

ناصر تكاملية فيما بينها، بحيث إذا عيتضح أنه يتكون من ثالثة  من خالل تعريف العقد اإلداري 
 حدها انحسرت عن العقد الصفة اإلدارية، و تتمثل هذه العناصر في : تخلف أ
 إتباعالثالث:أن يتصل العقد بمرفق عام تسييرا و تنظيما، الثاني:أن تكون اإلدارة طرفا في العقد، األول:

 ن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.يأسلوب القانون العام بتضم
 و هنا سوف يتم تناول هذه العناصر بإيجاز على النحو التالي: 

                                                           

 .52المرجع السابق، ص ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية و الدولية  1 
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 .أوال: أن تكون اإلدارة طرفا في العقد
ن القانون العام، أل حد أطرافه شخصا من أشخاصأ إذا كان طرفاه أو إالإداريا  ال يكون العقد

إذا كان طرفاه  و من ثم ال يكون العقد إداريا، 1لإلدارة العقد اإلداري يعتبر وسيلة لتسيير النشاط اإلداري
 .2من أشخاص القانون الخاص

 األشخاص، نجد أنها حصرت 3اإلداريةالمدنية و  قانون اإلجراءات من 800المادة  و بالرجوع إلى
 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري .و  المعنوية العامة في الدولة، والوالية، والبلدية،

ذا كانت األشخاص الثالثة األولى فان المؤسسات العامة ذات الطابع ، شكالإير أي ال تث وا 
لمؤسسات استبعاد ا 800 المادةنص يفهم من  كبيرا، ألنه ير إشكاالاعتبرها بعض الفقه أنها تث اإلداري

         المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعيك اإلدارية من إبرام العقود اإلدارية،غير  العامة األخرى
    قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريةبين  واضحري، وبالتالي فان هذا األمر يعتبر عدم تطابق و التجا

 العمومية أنواع المؤسسات على منه 024ةاألخير الذي نص في الماد ؟ هذاتنظيم الصفقات العمومية  و
والتي كان من بينها المؤسسات العامة ذات  -العقود اإلدارية -الصفقات العمومية التي يسمح لها بإبرام

 .5الطابع الصناعي والتجاري وكذا المؤسسات العامة االقتصادية

 02األخيرة من المادة  استبعاد التعاقد بين إدارتين عموميتين في الفقرة تمّ  سبقإلى ما إضافة
 المنافسة بين القطاع العام و القطاع الخاص  بو هنا رأى بعض الفقه أن يفتح المشرع با ،سابقة الذكر

تم اقتراح إلغاء  من جهة أخرى، لذاو ذلك تطبيقا لمبدأ المنافسة من جهة و مبدأ حرية الصناعة و التجارة 
 .6سابقة الذكر 02الفقرة األخيرة من المادة 

نه يمكن للشخص المعنوي العام أن يتعاقد لحسابه أو لحساب شخص آخر من أ اإلشارةمع 
القانون الخاص،  في حالة إبرام عقد بين شخصين من أشخاصالمعنوية العامة، كما أنه  األشخاص

                                                           

  .63ص  ،مرجع سابقسليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية،  1 
 الفكر الجامعي، اإلسكندرية، شرف محمد خليل حماد، التحكيم في المنازعات اإلدارية و آثاره القانونية، الطبعة األولى، دارأ 2 

  . 29، ص 2000
مؤرخة في ، 21يتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  ،ج ر ج ج، عدد  2008فبراير  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  3 

 .2008أفريل  23
 ، المعدل و المتمم.  58عدد  ، ج رج ج2010أكتوبر  7مؤرخ في  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 236-10رئاسي رقم مرسوم  4 
 من المبحث الثاني من هذا الفصل. 94وص 84لتفصيل أكثر أنظر في هذا الصدد ص 5 
 .58، ص 2011، لطبعة الثالثة، دار جسورعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ا 6 
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إذا توافرت  فهو يعتبر عقدا إداريا ،حدهما لحساب شخص معنوي عام و ليس لحسابه الخاصيتصرف أ
 .1الشروط األخرى التي يقوم عليها و بها العقد اإلداريله بقية 

 ثانيا: اتصال العقد بنشاط مرفق عام 
إلى جانب إبرامها لتلك  فاإلدارة، إن كل ما تبرمه اإلدارة من عقود ال يكتسب الصفة اإلدارية

الوصف  غابساو بالتالي حتى يمكن  ،2أن مصلحتها تقتضي ذلك رأت العقود، تبرم أيضا عقود أخرى، إذا
و هو كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف ، 3 اإلداري على عقود اإلدارة يجب أن تتصل بنشاط مرفق عام

لطات اإلدارة لتزويد الجمهور ر و تستعين في إنشائه و تسييره بسعلى إدارته و يعمل بانتظام و استمرا
 . 4خدمة للمصالح العامة في الدولة، بالحاجات العامة 

  المرفق العام انتفى عنه الوصف القانوني للعقد اإلداري، ا انقطعت صلة العقد عن وبالتالي كلم
الخاصة و التصرف  و من ذلك ما تبرمه األشخاص المعنوية العامة من عقود تتصل باستغالل أموالها

 .5فيها
من صور اتصال العقد اإلداري بالمرفق العام نجد عقد االمتياز الذي يشارك من خالله  أما

 متعاقد مع اإلدارة في إدارة المرفق. ال
 –فكرة الشروط االستثنائية  –أساليب القانون العام في العقد اإلداري ثالثا: إتباع

فاء الطابع اإلداري عليه، بل ينبغي أن تكشف جهة ضال يكفي أن تكون اإلدارة طرفا في العقد إل
غير  الشروط االستثنائيةبتعرف ائل القانون العام عند تعاقدها، والتي اإلدارة عن رغبتها في استخدام وس

ألنها تؤدي إلى  تلك الشروط الغريبة بحكم طبيعتها في عالقات األفراد "بأنهاالمألوفة، حيث تم تعريفها 
 .6"عدم المواساة بين المتعاقدين، فتعطي للشخص العام وصفا متميزا في مواجهة المتعاقد معها

مين العقد اإلداري شروطا استثنائية، هو الرغبة في تغليب المصلحة العامة على وهدف تض
 المصلحة الخاصة للمتعاقد مع اإلدارة.

                                                           

 .59، ص2006 حمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،م 1 
  .41شرف محمد خليل حماد، التحكيم في المنازعات اإلدارية و آثاره القانونية، مرجع سابق، ص أ2 
الناحية الشكلية يعني المنظمة أو الهيئة التي تمارس النشاط ، و ثانيا: من الناحية كما عرف المرفق العام من ناحيتين، أوال: من  3 

الموضوعية يعني الخدمة أو النشاط التي يستهدف النفع العام. راجع: عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، 
 .75ص 

   .59ة الداخلية و الدولية، مرجع سابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، التحكيم في العقود اإلداري4 
 .41مرجع سابق، ص  ،العقد اإلداريمحمد فؤاد عبد الباسط،  5 
 و ما بعدها . 86سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  6 
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 في الفسخ المنفرد أو التعديل المنفرد ومن صور الشروط االستثنائية غير المألوفة حق اإلدارة 
اإلدارة المتعاقد معها  إخضاع أيضاه، و تلتزامابا أو توقيع جزاءات على المتعاقد معها عند إخاللهللعقد 

، أو منح اإلدارة لنفسها سلطة التدخل في عالقة المتعاقد تنفيذه للعقد لسلطتها اإلشرافية و الرقابية أثناء
 .1بمستخدميه أو عماله و تحديد ساعات العمل و األجور الخاصة بهم

تتمثل في حقه في تحصيل فقد  ارةأما بالنسبة للشروط التي قد تقرر لمصلحة المتعاقد مع اإلد
رسوم من المنتفعين أو االستفادة من نزع ملكية للمنفعة العامة، على أن منح المتعاقد مع اإلدارة هذه 

ظهر العقود اإلدارية في هذا وري الذي يستلزمه تنفيذ العقد ، و أاالمتيازات ال يكون إال بالقدر الضر 
 .2الصدد هي عقود امتياز المرافق العامة

 :الفرع الثالث

 .آثار العقود اإلدارية

سبق و تم ذكر أن من أهم خصائص العقود اإلدارية التي تتميز بها عن عقود القانون الخاص 
تكمن في تمتع اإلدارة بسلطات و حقوق استثنائية ال مثيل لها في نطاق عالقات أشخاص القانون الخاص 

تسيير المرافق العامة بانتظام و استمرار مما يحقق )أوال(، و مبرر ذلك يتمثل في مقتضيات تنظيم و 
      مستحقاته المالية  له حقوق أيضا تضمن له المتعاقد مع اإلدارةم، وفي مقابل ذلك فان الصالح العا

 ق التوازن المالي للعقد انطالقا من مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد )ثانيا(. و تحق

 .ق اإلدارة في مواجهة المتعاقد معها أوال: سلطات و حقو
إذا كانت القاعدة العامة في عقود القانون الخاص أن "العقد شريعة المتعاقدين" فال يجوز ألي من 

هذه القاعدة يتعطل إعمالها في مجال عقود  و لكنإنهائه،  أن يستقل بإرادته المنفردة بتعديله أوأطرافه 
 .3القانون العام متى اقتضت ذلك المصلحة العامة

 إذن فحقوق و سلطات اإلدارة اتجاه المتعاقد معها تتجمع بصفة أساسية فيما يلي: 

 

                                                           

 .151ص  ،مرجع سابقثروت بدوي، النظرية العامة في العقود اإلدارية،  1 
 .59د اإلداري، مرجع سابق، ص عبد الباسط، العقمحمد فؤاد  2 
 .284المرجع نفسه، ص  3 
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 سلطة اإلشراف و الرقابة : -1

   تمارسها عند تنفيذ العقدتتمتع اإلدارة بسلطة اإلشراف و التوجيه و ذلك من خالل الرقابة التي 
التأكد من أن المتعاقد معها ينفذ ذلك هو و هو حق ثابت حتى مع عدم وجود نص، و هدف اإلدارة من 

  .1التزاماته التعاقدية طبقا للشروط المحددة في العقد
 و يجب أن نشير هنا أن سلطة اإلدارة في الرقابة ليست مطلقة و ذلك حتى ال تتعسف في استعمال هذا

 الحق، و من بين القيود الواردة على هذه السلطة نذكر مثال:
 .عدم استعمال اإلدارة سلطتها إلى حد تعديل موضوع العقد 
 .عدم استعمال اإلدارة لهذه السلطة لتحقيق غرض ال يتصل بسير المرفق العام موضوع العقد 
 سلطة تعديل بعض شروط العقد:  -2

ة حتى و لو لم ينص العقد على العقد بإرادتها المنفردشروط بعض لك اإلدارة سلطة تعديل مت
أيضا تحقيق المصلحة العامة ، و  دو هذا إذا اقتضت ضرورة سير المرفق العام بانتظام و اضطرا، ذلك
 وجه. من خالل تلبية الخدمة العامة للجمهور في أحسن،

ذي تصدره يجب أن تتوافر فان القرار ال نبالنقصا و إذا كانت لإلدارة سلطة التعديل بالزيادة أو
 ال يؤدي بالمساس بموضوع العقد. حتى، 2مشروعافيه سائر أركان القرار اإلداري ليكون 

 سلطة توقيع الجزاءات: -3

فان هذه األخيرة باعتبارها سلطة عامة تملك الحق في توقيع  هلتزاماتبا المتعاقد مع اإلدارة لّ أخذا إ
 جزاءات عليه، و يمكن تصنيف هذه الجزاءات إلى:

 جزاءات مالية كالغرامات، مصادرة مبلغ الضمان. -أ

إال في حاالت اإلخالل الجسيم باألحكام  هنا اإلدارة ال تلجأ إلى هذا األسلوب، و وسائل الضغط  -ب
ه نادسمن المقاول و إ و مثال ذلك: توقيف األشغال و سحب العمل ،عذارإلالتعاقدية و بعد ا

 لشخص آخر.

 سلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة: -4

المتعاقد  لّ أخذا إسلطة اإلدارة في فسخ العقد بإرادتها المنفردة باعترف كل من القضاء و التشريع 
مة للعالقات التعاقدية بين الطرفين، لكن ضع نهاية حاسألنه يشد الجزاءات أعد الفسخ من بالتزاماته ، و ي

                                                           

 .257، ص 2000،ي، دار النهضة العربية، القاهرةعصمت عبد اهلل الشيخ، التحكيم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدول 1 
 ،1975 عة عين شمس، القاهرة،علي عبد العزيز الفحام، سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري، رسالة دكتوراه في القانون، جام 2 

 .20ص 
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و بالضبط في قانون الصفقات  مثال التشريع الجزائري، فهذا كله ال يكون إال بعد مجموعة من اإلجراءات
فاء بااللتزامات خالل مدة بهدف الو  ،عذرا للمتعامل المتعاقداعلى وجوب توجيه ، نجد أنه ينص 1العمومية
عا عندما نص على هذا األمر حتى ال تتعسف اإلدارة في استعمال و هنا أحسن المشرع صنمعينة، 
 سلطاتها.

فإنها تخضع لمجموعة من االلتزامات يمكن حصرها ، و في مقابل االمتيازات التي تتمتع بها اإلدارة
 فيما يلي:

 االلتزام بتنفيذ شروط العقد تنفيذا سليما. -

لمتعاقد معها في التزاماتها التعاقدية أو تعرقل مهمة اااللتزام بعدم القيام بأي عمل يتعارض مع  -
 .تنفيذ التزاماته

 .ثانيا: حقوق و التزامات المتعاقد مع اإلدارة 
مقابل السلطات الواسعة الممنوحة لإلدارة يتمتع المتعاقد معها بمجموعة من الحقوق تقابلها عدة 

 التزامات.
 ربح فان حقوقه يمكن حصرها فيما يلي:و بما أن هدف المتعاقد عادة ما يكون تحقيق ال

 الحق في الحصول على المقابل المالي: -1

ذلك أنه من األمور المستقرة في مجال العقود اإلدارية التي يكون موضوعها أداء المتعاقد مع     
اإلدارة عمال أو خدمة لتسيير المرافق العامة، حصوله على المقابل المالي الذي قد يكون ثمنا للبضائع 

 .2الموردة أو األشغال التي قام المتعاقد بتنفيذها أو للخدمة المقدمة
و قد يكون في  ،ويتخذ المقابل المالي عدة صور فقد يكون رسما كما هو الحال في عقود االمتياز    

و قد يكون في شكل ثمن و هو الطابع الغالب على ،شكل مرتب شهري كما هو الحال في عقود التوظيف 
 اإلدارة مثل عقود األشغال العامة.عقود 

 من بين الضوابط التي تحكم المقابل المالي نذكر منها:و 

                                                           

 من قانون الصفقات العمومية، مرجع سابق. 112أنظر المادة  1 
 و ما بعدها. 392محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري، مرجع سابق، ص  2 
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و استثناءا  ،دفع المقابل المالي للمتعاقد ال يكون إال بعد تنفيذ العقد أن األصل في العقود اإلدارية -
قانون و يجوز صرف دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم تنفيذ العقد وفقا للشروط التي يحددها ال

 التنظيم الساري المفعول.

يل بعض شروط عدأن تعدل المقابل المالي بإرادتها المنفردة فإذا كان من حقها ت ال تملك اإلدارة -
 العقد فان ذلك ال يمس المقابل المالي المتفق عليه.

 :الحق في التعويض -2
جراءات و الحوادث التي قد تعترض و ذلك عن األضرار التي تلحق بالمتعاقد نتيجة لبعض اإل

بشرط أن تكون هذه األضرار ثابتة ثبوتا يقينا، و يشمل التعويض هنا ما لحق المتعاقد  مسار تنفيذ العقد،
 .1كسب من خسارة و ما فاته من 

 و يقوم حق المتعاقد مع اإلدارة في طلب التعويض على عدة حاالت منها :
 رة .على أساس الخطأ الذي ترتكبه اإلدا -

 .على أساس اإلثراء بال سبب -

على أساس نظريات التوازن المالي للعقد ) نظرية الظروف الطارئة ، نظرية عمل األمير ، نظرية  -
 .الصعوبات المادية غير المتوقعة(

 و في مقابل الحقوق التي تمنح للمتعاقد مع اإلدارة فانه تقع عليه مجموعة من االلتزامات أهمها :
 شروط العقد في الوقت و الزمن المحددين وفق الشروط المنصوص عليها في العقد. االلتزام بتنفيذ -

إذن هذه هي أهم النقاط األساسية التي البد من التطرق إليها لفهم الطبيعة الخاصة للعقود اإلدارية 
اتفاقية  بالعقود األخرى و هو السبب الذي أّدى بالتشريعات المختلفة إلى التردد في إمكانية إدراجمقارنة 

 تحكيم في هذه العقود من عدمه و هذا ما سنراه الحقا.

 

                                                           

 .403المرجع السابق، ص محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري،  1 
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 :المطلب الثاني

 كيم الداخلي. مفهوم التح 

يعتبر التحكيم أداة فعالة في تسوية المنازعات إال أن ذاتيته الخاصة تضفي عليه معنى خاصا 
 )الفرع األول(.1عّما سواه من وسائل التسوية األخرىيميزه 

ظهرت عدة نظريات اختلفت في تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم، فاتجاه يسلم بطبيعته  و لقد
العقدية و آخر بطبيعته القضائية، بينما هناك ثالث يرى بأنه ذو طبيعة خاصة، و لكل منهم حجج وأسانيد 

 يستند إليها في تأييد وجهة نظره التي يتبناها )الفرع الثاني(.
  الداخلي له العديد من اإليجابيات يوفرها ألطرافه، غير أنه و كأي نظام  مع اإلشارة أن التحكيم

  2حديث يؤخذ عليه بعض السلبيات رغم إقرار البعض بأنها عقبات تعود إلى نقص التأطير القانوني
 )الفرع الثالث(.

 :الفرع األول

 .تعريف التحكيم الداخلي و تمييزه عما يشابهه

فرعية حسب طبيعة المنازعة التي يراد حسمها عن طريقه، فإذا يطلق على التحكيم مسميات  
كانت المنازعة تجارية سمي تحكيما تجاريا، و إذا كانت المنازعة مدنية سمي تحكيما مدنيا، و إذا كانت 

ثم  ،، و هذا األخير هو المعني بالدراسة، حيث نتناول تعريفه )أوال(3المنازعة إدارية سمي تحكيما إداريا
 عن الوسائل البديلة األخرى لتسوية المنازعات و التي اعتمدها المشرع الجزائري )ثانيا(.تمييزه 

 : نتناول تعريفه العام ثم نخلص إلى تعريفه بالوصف اإلداري.أوال: تعريف التحكيم الداخلي
 و نتطرق إليه من ناحيتين. التحكيم بمعناه العام:.1

 

 

 

                                                           
  .11المنعم خليفة، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية الداخلية و الدولية، مرجع سابق، ص  عبد العزيز عبد 1
  عشهادة الماجستير في القانون، فر بوديسة كريم، التحكيم االلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة االلكترونية، رسالة لنيل  2

 .08، ص 2012، تيزي وزو، قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري   
  13أشرف محمد خليل حّماد، التحكيم في المنازعات اإلدارية و آثاره القانونية، مرجع سابق، ص  3
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 من الناحية اللغوية: .أ

 ت  و يقال َحكَّم   -الكاف مع الفتحبتشديد  –التحكيم في اللغة معناه التفويض و مصدره َحكََّم    
فالنا في مالي تحكيما، إذا فوضت إليه الحكم فيه فاحتكم علي في ذلك، و استحكم فالن في مال 

َكًما فيما فالن، إذا جاز فيه حكمه، و حكموهم فيما بينهم، أمروه أن يحكم في األمر، أي يجعلوه حَ 
 .1بينهم
من خالل هذا التعريف فالتحكيم هو عبارة عن اتفاق بين فريقين أو أكثر لتسوية منازعاتهم          

 باإلحالة إلى محكم أو محكمين يرضون بحكمه.
م  أيضا من باب  ك  م ( القضاء، و الح  ك  كما عّرف التحكيم أيضا لغة بأنه : مأخوذ من كلمة )الح 

َكَم( أي صار م َحِكًماظرف أي صار حكيم َتح  َكَمه  َفاس   .2ا و ) َأح 
تفويض الغير بنظر مسألة معينة، و يسمى المفوضون محكمون       يعنيو معنى التعريف أن التحكيم 

 و مفرده َحَكًما أو م َحّكًما بتشديد الكاف مع الكسر.
'' فال و رّبك ال يؤمنون حتى  و قد ذكر التحكيم في القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى:

. و قوله تعالى:''  3يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسّلموا تسليما''
 .4و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها''

 فيما تنازعاه.ومن ثم فالتحكيم شرعا يعني توليه و تقليد من طرفي الخصومة لثالث ليفصل 
مما تقدم نخلص إلى أّن التحكيم في المعنى اللغوي يفيد إطالق اليد في الشيء أو تفويض األمر     

 للغير ليحكموا فيه.
 في إصالح الفقهاء :التحكيم  .ب

عّرف بعض الفقهاء التحكيم بما يلي: "يقصد بالتحكيم العدالة الخاصة، وهي آلية يتم وفقا لها 
خضوع لوالية القضاء العام، لكي يتم الفصل فيها بواسطة أفراد عهد إليهم بهذه سلب المنازعة من ال

 .5المهمة"
 

                                                           

 .98، ص 1978 الرابع، دار الفكر، بيروت،الفيروز أبادي، القاموس المحيط، المجلد  1 
 .20، ص 2006، نية، دار النهضة العربيةالثاإبراهيم محمد العنابي، اللجوء إلى التحكيم الدولي، الطبعة  2 
 من سورة النساء. 65اآلية  3 
 ساء.نمن سورة ال 35اآلية  4 
 5 6. privé, Dalloz,paris, 1993, p Jean Robert, L’arbitrage droit interne, Droit international 
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معينين ليفصلوا فيه  صوعرفه آخر بأنه: " االتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخا
 .1دون المحكمة المختصة "

إيجاد حل للنزاع القائم بين شخصين أو أكثر بواسطة  كما تم تعريفه بأنه " اصطالح يقصد به
شخص محكم أو أشخاص محكمين غير أطراف النزاع، الذين يستمدون سلطاتهم من االتفاق المبرم بين 

 .2األطراف المذكورين، دون أن يكونوا معينين من قبل الدولة "
كما ذهب جانب من الفقه بأنه " أسلوب لفض المنازعات ملزم ألطرافه، ينبني على اختيار 

 .3الخصوم بإرادتهم أفراد عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور بينهم من نزاع "
ويعرفه البعض اآلخر بأنه " نوع من القضاء االختياري يلجئون إليه لكي يفصل في بعض 

كم يرتضونه سلفا، حيث يختار أطراف المنازعة شخصا أو أشخاص معينين للفصل في هذا منازعاتهم بح
 .4النزاع الذي ينشب بينهم و يتعهدون بالرضا بما ينتهون إليه من حكم و إنفاذه "

من خالل هذه التعاريف المختلفة يالحظ أن لمبدأ سلطان اإلرادة الدور في قيام التحكيم هذا األخير    
 إلى حل النزاعات بين أطرافه بعيدا عن القضاء. الذي يهدف

غير أننا نرى أن إرادة أطراف النزاع وحدها غير كافية لذلك، إذ البد أن يجيز المشرع هذا النظام    
 لتسوية المنازعات، و إال كان قضاء الدولة هو المختص.

نخلص بأّن التحكيم هو:       مما تقدم و بالرجوع إلى قانون التحكيم الداخلي الجزائري يمكن أن     
''وسيلة قانونية يلجأ إليها أشخاص تربطهم عالقة قانونية، تبدأ باختيار شخص أو أكثر)طبيعي أو معنوي( 

 محايد ليفصل في منازعاتهم الناشئة أو المحتملة، بحكم يرتضونه سلفا بتنفيذه طوعا''.
 
 
 

                                                           

 .15، ص1988المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  لوفا، التحكيم االختياري و اإلجباري، الطبعة الخامسة، داراحمد أبو أ 1 
2  « L’arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une question, intéressant les 
rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes – L’arbitre ou 
les arbitres – lesquelles tiennent leur pouvoirs d’une convention privée et statuent sur les base de 
cette convention, sans être investies de cette mission par l’état » voir : René David, L’arbitrage dans 
le commerce international, économica, paris, 1982, p 9. 

 .9جابر جاد نصار، التحكيم في العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 3
  .9، ص2006، ، الطبعة األولى، دار الشروقيحي الجمل، حصاد القرن العشرين في عالم القانون 4
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 التحكيم اإلداري الداخلي: .2
التعاريف بشأن التحكيم اإلداري الداخلي منها من عرفه بأنه:'' هو الذي يجري بشأن تعددت            

الخالفات التي تتعلق بالعقود اإلدارية التي تبرم فيما بين الدولة ممثلة بأحد أشخاصها اإلداريين، و بين 
 .1أشخاص عاديين بهدف تنفيذ التزام لصالح المنفعة العامة''

'الوسيلة القانونية التي تلجأ إليها الدولة أو أحد األشخاص المعنوية العامة كما تم تعريفه بأنه '    
التابعة لها، لتسوية كل أو بعض المنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عن عالقات قانونية ذات طابع 

واء كان إداري عقدية أو غير عقدية فيما بينها أو بين أحداها و أحد أشخاص القانون الخاص الوطنية، س
 .2اللجوء إلى التحكيم اختياري أو إجباري وفقا لقواعد القانون اآلمرة''

و يعرفه البعض اآلخر أيضا بأنه:'' نظام استثنائي للتقاضي بموجبه يجوز للدولة و سائر أشخاص 
عقدية  القانون العام التابعة لها، إخراج بعض المنازعات اإلدارية الناشئة عن عالقة قانونية عقدية أو غير

وطنية، من والية القضاء اإلداري لكي تحل بطريقة التحكيم بناء على نص قانوني يجيز ذلك و خروجا 
عن مبدأ الحظر العام الوارد على أهلية الدولة و سائر أشخاص القانون العام األخرى في اللجوء إلى 

 .3التحكيم''
حكيم اإلداري بالخالفات التي تنشأ من خالل هذه التعاريف نجد أن التعريف األول مثال ،ربط الت

عن العقود اإلدارية فقط، بينما التعريف الثاني ربطه بالمنازعات التي تنشأ عن عالقات قانونية إدارية 
سواء كانت عقدية أو غير عقدية و نفس األمر بالنسبة للتعريف الثالث، لكن هذا األخير قصره على 

 ه القانون.بعض المنازعات دون أخرى بحسب ما ينص علي
على الرغم من أن إرادة أطراف العالقة القانونية هي التي تنشئ اتفاقية التحكيم، إال أنها ال تنشئ 
التحكيم ذاته، إذ أن إجازة التحكيم في مجال معين تتطلب نص المشرع على ذلك بتحديد نطاق التحكيم، 

 أي تحديد المسائل التي يجوز أو يحظر فيها التحكيم.
و التعريف الذي ممكن أن نخلص إليه فيما يتعلق بالتحكيم الداخلي في العقود اإلدارية هو أن    

'' التحكيم وسيلة قانونية يلجأ إليها أحد أشخاص القانون العام الوطنية و التي تربطه عالقة إدارية عقدية 

                                                           

 .19، ص 2005باسمة لطفي الدباس، شروط اتفاق التحكيم و أثاره، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة القاهرة،  1 
  و ما بعدها. 331، مرجع سابق، ص اإلجباريأبو الوفا، التحكيم االختياري و أحمد 2 
 .24، ص ،مرجع سابقةنجالء حسن أحمد خليل، التحكيم في المنازعات اإلداري 3 
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أو التي قد تنشأ وفقا  بأحد أشخاص القانون الخاص الوطنية لتسوية كل أو بعض المنازعات الناشئة
 لقواعد القانون بهدف تحقيق المصلحة العامة''.

 .األخرى المشابهة لهالبديلة : تمييز التحكيم الداخلي عن الوسائل ثانيا
إذا كان من غير المعقول تصور حياة بدون نزاعات، كذلك ال يمكن تصور نزاع بدون حل، لذلك 

مع مراعاة قواعد العدالة ، صل في هذه النزاعاتالسبل للف عمل اإلنسان على البحث عن أحسن
 واإلنصاف.

ذا كانت النزاعات تحل مبدئيا بواسطة السلطة القضائية، إال أن القانون لم يجعل سلوك طريق  وا 
القضاء إلزاميا على الخصوم، حيث كان لتطور ظروف التجارة واالستثمار سواء داخليا أو دوليا ظهور 

أشبه بكثير من تلك المعمول بها أمام  إجراءاتها ( والتي أصبحتMARDطرق بديلة لحل النزاعات )
 .1المحاكم الرسمية التابعة للدولة
الوسائل البديلة األخرى المشابهة للتحكيم اإلداري التي اعتمدها المشرع  وهنا سيتم التطرق إلى

عنها من خالل  اإلداري التحكيمالجزائري و المتمثلة في الصلح اإلداري و الوساطة اإلدارية و ذلك لتمييز 
 إبراز أوجه الشبه و أوجه االختالف.

 تمييز التحكيم اإلداري عن الصلح اإلداري:  .1
" الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما  :ق م بأنه 459عرف المشرع الجزائري الصلح في المادة 

 .2التبادل على حقه"ن يتنازل كل منهما على وجه أو ذلك ب،أو يتوقيان به نزاعا محتمال 
منه نجد أنها تنص على  970و بالضبط إلى المادة و اإلدارية  المدنية اإلجراءاتو بالرجوع إلى قانون 

 .ما يلي:'' يجوز للجهات القضائية اإلدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل'' 
الكامل، و هو وسيلة يتم من الصلح اإلداري هو إجراء اختياري قصره المشرع في مادة القضاء ف منهو 

خاللها إنهاء المنازعات بطريقة ودية لذلك كثيرا ما يتم الخلط بينه و بين التحكيم، و الحقيقة أنهما يختلفان 
 من عدة زوايا:

                                                           

على  2005 افريل 08أحمد أنوار الناجي : " مدى فعالية الوسائل البديلة لحل النزاعات، و عالقتها بالقضاء "، مقال منشور يوم  1 
 الموقع االلكتروني التالي:

Droitcivil.over-blog.com 
، 1975سبتمبر  30مؤرخ في  44عدد المتضمن القانون المدني ج ر ج ج  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  2 

 المعدل و المتمم.
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 :بينما الصلح ،التحكيم اإلداري هو إجراء يقوم به محكم خارج دائرة القضاء من حيث اإلجراءات
 اإلداري هو إجراء جوازي يقوم به القاضي اإلداري.

 بمجرد صدوره بحجية الشيء المقضي فيه حكم التحكيم اإلداري يتمتع :طبيعة القرار من حيث  
 بينما يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا ال يجوز الطعن فيه.قابال للطعن،  يكون ،و

 :قابلة أشهر 4بإتمام مهمتهم في ظرف  فيه لمحكمونزم اتالتحكيم اإلداري يل من حيث المواعيد 
غير مقيد بمدة  بينما الصلح اإلداريهذا في حالة لم يتفق األطراف على تحديدها، ، و للتمديد
 محددة.

 : التحكيم اإلداري عن الوساطة اإلدارية  تمييز .2

يجاد المفقود  لقد سعت الجزائر إلى تحديث المنظومة القضائية في إطار دعم الموجود وا 
باستحداث الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات ضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية نظرا ألهميتها 

 باعتبارها أداة فعالة لحسم النزاع بطريقة ودية.
تعريفا محددا للوساطة، لكن يمكن استنباط تعريف لها من خالل ما  لم يقدم المشرع الجزائريو 

رضه القاضي وجوبا على إلجراءات المدنية و اإلدارية و ذلك بأنها : " إجراء يعجاءت به مواد قانون ا
يقوم به طرف ثالث تتوفر لديه الخبرة و الحيادية يسمى الوسيط، حيث يقوم هذا األخير بمساعدة  الخصوم

األطراف المتنازعة من اجل التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين، دون تكبد تكاليف باهظة و التأخير 
لناجم عن التحقيقات الرسمية و اإلجراءات القضائية و هي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون ا

نه ما من شأ جوز في كلا ال تاألسرة و القضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها، كما أنه
 أن يمس بالنظام العام ".

ارية سمح بها المشرع في جميع المنازعات من خالل هذا التعريف نستنتج أن الوساطة اإلد
 : اإلدارية سواء كانت عقدية أو غير عقدية، و يمكن تمييزها عن التحكيم اإلداري من عدة جوانب

 صل إلى حل ودي يصيغه األطراف تهدف الوساطة إدارية كانت أم ال إلى التو  :يث الخصومةمن ح
يتم  اإلداري وعلى العكس من ذلك ففي التحكيم ،الوسيطبفضل توجيه طرف ثالث محايد يسمى  سهمبأنف

يفرض على أطراف  ،المحكم شخص طبيعي أو معنوي يسمى الفصل في النزاع بإصدار حكم من طرف
 النزاع.

 :ال يكون محضر االتفاق الناتج عن عملية الوساطة اإلدارية قابال للتنفيذ إال بعد من حيث طبيعة القرار
 القاضي، في حين أن حكم التحكيم اإلداري يكون قابال للتنفيذ بمجرد صدوره.المصادقة عليه من طرف 
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  :حل  هات نظر أطراف النزاع وصوال إلىر دور الوسيط على محاولة تقريب وجيقتصمن حيث الجلسات
ن التحكيم اإلداري يتم من خالل تشكيل محكمة تحكيم أد جلسات فردية و ثنائية، في حين من خالل عق
 األصوات. بأغلبية تجري مداولتها بكل سرية ليتم بعدها إصدار الحكم التحكيميبعدد فردي 

 تدوم الوساطة اإلدارية ثالثة أشهر يمكن تجديدها مرة واحدة و لنفس المدة بناء على  حيث المواعيد: من
في  أشهر، وهذا أما بالنسبة للتحكيم اإلداري فتدوم مدته أربعةالوسيط و بعد موافقة من الخصوم، طلب

 أن هذه المدة تكون قابلة للتمديد بموافقة األطراف. حالة ما إذا لم يتفق على تحديدها، مع اإلشارة
 :طعن بعد مصادقة القاضي عليه و يعد  ابل أليمحضر اتفاق الوساطة ال يكون ق إن من حيث الطعن

 سابقا.سندا تنفيذيا، في حين أن حكم التحكيم يكون قابال للطعن و هذا ما أشرنا إليه 

أما بالنسبة ألوجه التشابه فيتشابهان من حيث القائم بالمهمة، إذ يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو    
معنويا، وفي الحالة األخيرة يقوم هذا الشخص بتعيين عضو أو أكثر من أعضائه للقيام بالمهمة، كما 

 كال منهما بحقوقه المدنية.يخضع كل من الوسيط والمحكم ألحكام رد خاصة به، مع اشتراط أن يتمتع 

 الفرع الثاني:

 .الداخلي الطبيعة القانونية للتحكيم

رغم اتفاق الفقه أن التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات و أن حكم التحكيم يحل محل الحكم 
القضائي في حماية الحق المتنازع عليه ،إال أنه قد ثار خالف حول الطبيعة القانونية للتحكيم، وذلك 

(  Contractuelleقيام التحكيم على اتفاق وانتهائه بحكم، فهناك من رأى انه ذو طبيعة تعاقدية )بسبب 
 رأى انه ذو طبيعية خاصة. ، ومنهم من 1(Juridictionnelleو منهم من رأى بأنه ذو طبيعة قضائية )

  :: التحكيم ذو طبيعة تعاقديةأوال
 مضمون هذا االتجاه ثم النقد الموجه له. و هنا يتم تناول     

 

 
 

                                                           

، 8200 -2007معة حسيبة بن بوعلي، الشلف، محمد بواط، التحكيم في حل النزاعات الدولية، رسالة ماجستير في القانون، جا 1 
 وما بعدها. 56ص
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 مضمون هذا االتجاه: .1
يرى أنصار هذا االتجاه أن التحكيم عقد يتم باتفاق الطرفين المحتكمين و يعتبر مظهرا لسلطان 

إذ أن األطراف هم من يقومون بتحديد اإلجراءات التي يتعين على محكمة التحكيم إتباعها  ،1إرادتيهما
فلوال إرادة األطراف ما كان التحكيم أن يكون وما كان له أن يسير وفق  ، 2ذي تلتزم بهوكذا القانون ال

 .3إجراءات
وتلخص هذه النظرية إلى اعتبار التحكيم مجرد نظام من أنظمة القانون يجد أساسه في اتفاق 

الذين اتفقوا على التحكيم، وما قرار المحكم إال انعكاسا لهذا االتفاق والذي يستمد قوته من رضا الخصوم 
، أو بعبارة أخرى اتفاق التحكيم وقرار المحكمين عندهم 4عرض النزاع على المحكمين و الخضوع لقراراتهم

 .5نيمثالن كال واحدا ال يمكن فصلهما، فهما يكونان هرما قاعدته اتفاق التحكيم و قمته قرار المحكمي

 نقد هذا االتجاه: .2
 ء الدور األساسي إلرادة األطراف في تحديد الطبيعة القانونيةبالغ أنصار هذا االتجاه في إعطا

 رادةإ هإليللتحكيم، فالمحكم عند فصله في النزاع يطبق ما جاء في القانون دون االهتمام بما اتجهت 
نما هي حل النزاعالخصوم كما أن مهمة التحكيم ليست الكشف عن إرادة ، الخصوم ة رادن إكو  ،6وا 
انية هذا اللجوء من يتعين أن يقر القانون بإمك ألنه ،للجوء إلى التحكيم وحدها غير كافية لالتفاق األطراف

ا هو ليست دائما أساس اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع كم اإلرادةوأن ، ة على ذلكحخالل نصه صرا
 .الحال في التحكيم اإلجباري

نظرا لعدم جواز التمسك ببطالن ، فاقاتاالت جوهريا عن كل اتالفخاالتحكيم يختلف  اتفاقكما أن 
ونفس األمر بالنسبة لرفع الطعن ضد حكم التحكيم  ،لتحكيمحكم ا التحكيم بشكل مستقل قبل صدور اتفاق

ال يؤكد الطبيعة العقدية للتحكيم وال ينفي طبيعته ، فهو البطالن أمام المحكمة المختصة عن طريق دعوى

                                                           

  اإلسكندرية،اإلدارية، دار الجامعة الجديدة، محمود السيد التحيوي، التحكيم في المواد المدنية و التجارية و جوازه في منازعات العقود 1 
 .24، ص1999

، " إلزامية قرارات التحكيم و قوتها التنفيذية في التحكيم المحلي و الدولي "، مجلة الشريعة و القانون، جورج حزبون، رضوان عبيدات 2 
 .478، ص2006، افريل 26كلية الحقوق، الجامعة األردنية، األردن، العدد 

 .18احمد أبو الوفا، التحكيم االختياري و اإلجباري، مرجع سابق، ص 3 
واسع الضراسي، النظام القانوني التفاق التحكيم، الطبعة األولى، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، عبد الباسط محمد عبد ال 4 

 .22، ص2005
 .26حمد بواط، التحكيم في حل النزاعات الدولية، مرجع سابق، صم 5 
 .      47، ص 2006 اإلسكندرية، ،العربية، المكتب الجامعي الحديث جيب أحمد عبد اهلل ثابت الجبلي، التحكيم في القوانينن 6 
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التحكيم  حكم وفي حالة رفع دعوى ضد، قضائية يرفع ضدها دعوى إلبطالهاأحكام هناك ن أل، ضائيةقال
وهو من خصائص الحكم ، إلى حين الحكم ببطالنه، يظل هذا الحكم متمتعا بحجية الشيء المقضي فيه

 .1القضائي
هل هو من عقود القانون الخاص أم ، عند تحديدهم لطبيعة هذا العقد انقسموا االتجاهكما أن أنصار هذا 

 فما مدى صحة هذا، إلى أن التحكيم ذو طبيعة قضائية وهو ما أدى بالقول، من عقود القانون العام
 .؟القول

 إلى:و يتم التطرق هنا  :ثانيا:التحكيم ذو طبيعة قضائية
 مضمون هذا االتجاه:. 1

 ،المحكم هي ذاتها التي يقوم بها القاضي أن أصل الوظيفة التي يقوم بها االتجاهيرى أنصار هذا         
 .ات المراحل التي تتم أمام القضاءفإن عمله يكون عمل قضائي ويتم نظر النزاع أمامه على ذ اليوبالت

 ،ومنازعة العضو الذي له والية القضاء ادعاءكما أن التحكيم يستجمع كل عناصر العمل القضائي من 
 .تكون له الطبيعة القضائية اليوبالتيخوله القانون سلطة الفصل في المنازعات الذي و 

تجيز ، إذ واآلثارمن حيث الشكل والمضمون  ئيحكم القضاالبه مع ام يتشيحكتالكما أن حكم         
 .2ن قضاء الدولةعألحكام الصادرة في ابالطرق الجائزة  همن التشريعات الطعن فيالكثير 

أن التحكيم عبارة عن طريق قضائي لفض  اعتبرواحيث ه هذا الرأي ليان هذا ما خلص ذإ
 .المنازعات مثله مثل القضاء الرسمي

 :االتجاه هذا  نقد .2
ن كان يقوم بنفس وظيفة القاضي أي الفصل في النزاع بأهم إال أنه ال يتمتع ، إن المحكم وا 

 .3ميالتحكقضاء ال تنطبق كلها على المنظمة للكما أن القواعد األمر، صفات القاضي وهي سلطة 
على كل مكونات عملية  الطبيعة القضائية إضافة إلى ذلك فإن أنصار هذا االتجاه ال يعممون      
 للقواعد العامة ثاره آ و ن تبقى له الطبيعة التعاقدية ويخضع في إبرامهيكمتكالعقد المبرم بين المح ،التحكيم

                                                           

بحث مقدم لنيل شهادة ،  -التحكيم نموذجا–بلقواس سناء، الطرق البديلة لحل منازعات العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي   1 
دارة أعما  .11ص،2010ل، جامعة الحاج لخضر,باتنة، الماجستير في العلوم القانونية، ,تخصص قانون إداري وا 

يل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، نبيل إسماع 2 
 وما بعدها.39، ص2005

 .54نجيب أحمد عبد اهلل ثابت الجبلي،  التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص 3 
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 .1في العقد
 .فما هي طبيعته إذا؟، م ال هي تعاقدية وال هي قضائيةييتبين أن طبيعة التحك خالل ما تقدم نم

يجمع بين االتجاهين  اتجاهمن اإلشارة أن هناك  عن هذا التساؤل ال بد اإلجابةلكن قبل         
أنصار هذا ويستند ، م  يتمتع بطبيعة مزدوجة أو مختلطةيحيث يذهب أنصاره إلى  أن التحك، السابقين

احترامها وهو ما يتطلب ، العقدية التي تجسد الطبيعة األطرافتجاه إلى الدور الجوهري الذي تلعبه إرادة اال
 الفصل في النزاع  أن أما الطبيعة القضائية للتحكيم فتجد أساسها فياإلرادة، سلطان  من مبدأ انطالقا
ت التحكيم بالطبيعة المختلطة لما فيه من تأثيراومنه يتم ، يصدر عنها حكم قضائي إجراءاتوفق يكون 

 .2عقدية وقضائية
لك لتفادي االنتقادات التي وجهت هذا االتجاه بأنه محاولة للهروب من مواجهة الحقيقة وذ نتقدالقد و 
نما أقر جديا فقهيا مستقال طالما لم يستحدث أمرا اتجاهاكما أنه ال يعتبر ،التجاهين السابقين ل  ئاشي وا 

 ا.موجود
 و هنا نتطرق إلى: ثالثا :التحكيم ذو طبيعة خاصة:

 مضمون هذا االتجاه: .1
فإرادة الخصوم ال توجد في ، االتجاه أن التحكيم هو نظام مستقل قائم بذاته أنصار هذا يرى

التحكيم نظام مختلط يؤدي  اعتباركما أن  ،التي تأخذ بهذا النوع من التحكيمفي النظم ، اإلجباريم يالتحك
 .3ى نتائج شاذةإل

تختلف عن العقد والقضاء عات ااعتبار التحكيم أداة قانونية لحل النز  إلىكما اتجه أصحاب هذا الرأي 
االتجاهين السابقين،  ويرفض أصحاب هذا االتجاه ،ق العدالة بطرق مختلفة عن القضاءتحقي ىترمي إل

م وذلك في التحكيم اإلجباري،كما أن القضاء سلطة من سلطات الدولة مؤكدين أن العقد ليس جوهر التحكي
 القاضي بهدف سيادة النظام والقانون. هيباشر 

تحقيق وظيفة اقتصادية واجتماعية مميزة هي التعايش السلمي بين أطراف  إلىأما التحكيم فيهدف 
 .4النزاع في المستقبل فضال عن تحقيق العدالة

                                                           

 .24النظام القانوني التفاق التحكيم، مرجع سابق، صعبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي،  1 
وما 19مرجع سابق ، ص –التحكيم نموذجا  –بلقواس سناء، الطرق البديلة لحل منازعات العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي  2 

  بعدها.
 .42نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 3 
  .30، التحكيم في حل النزاعات الدولية، مرجع سابق،صمحمد بواط 4 
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 :نقد هذا االتجاه  .2
ن التحكيم ذا طبيعة أه ال يختلف عن االتجاه المنادي بن هذا االتجاأالبعض بيري 

 االتجاه. ى هذاقاد النظرية القضائية ينطبق علما يمكن أن يقال في انت اليوبالتقضائية،
 الرأي المختار:

يختلف  هو نظام مستقل قائم بذاته، فن التحكيم ذو طبيعة خاصةألقول بمن خالل ما تقدم يمكن ا
من  عن العقد و عن القضاء ألن التحكيم قد يكون إجباري في بعض األنظمة التي تأخد بمثل هذا النوع
وهذا ،التحكيم، كما أن هدفه ليس مجرد تنفيذ أو حل نزاع و إنما اإلبقاء على العالقات الودية بين الفرقاء 

 ماال نجده في القضاء.
 ا محضا وال قضاءقالتحكيم في الحقيقة ليس اتفاشفيق:وفي هذا األمر يقول الدكتور محسن  
نما هو نظام يمر بمراحل متعددة يلبس في كل منها لباسا خاص محضا، ا ويتخذ طابعا مختلفا،فهو في وا 

 .1ه اتفاق وفي وسطه إجراء وفي آخره حكمأول

 :الفرع الثالث

 .الداخلي مزايا وعيوب التحكيم

ال يقابله قضاء مختص دائما  الهائل في شتى المجاالت والذيتقدم العلمي والتكنولوجي لنظرا ل 
بدال من  ،2م أصبحت في ازدياديلتحكلفان الحاجة  ، المستوى الفني لهذه الحركة التكنولوجية ىوعل

 -وكما يقول ارسط -بالتشريع  إالد يرى العدالة بينما القاضي ال يعتن المحكم القضاء أل
ولذا  ،كان للتحكيم مزايا عديدة فانه ال يخلو من بعض العيوب شأنه شأن أي نظام آخر وان 

 عيوبه )ثانيا(.  إلىم )أوال( ثم يمزايا التحك إلىسيتم التعرض 

 أوال: مزايا التحكيم الداخلي 
نحو  ىنتشارا عله اض المنازعات والتي تضمن لفيتميز التحكيم بعدة مزايا يحققها كأسلوب ل 

 يلي: نذكر منها ماو مما يجعله متميز ومرغوب فيه  ،واسع في المستقبل
 

                                                           

  .37، ص1997 ،ولية،دار النهضة العربية القاهرةالتحكيم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الد محسن شفيق، 1 
 15، ص1995 ،لدولية،منشأة المعارف،اإلسكندريةالقانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة ا هشام صادق، 2 
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  السرعة وبساطة اإلجراءات: .1
إذا ما قورن بالقضاء الذي دائما ما يحاط بإجراءات  هإلييمتاز التحكيم ببساطة وسهولة اللجوء  

وغالبا ما يحددها أطراف النزاع ، أنها تمتاز بقدر كبير من المرونةمطولة، فإجراءات التحكيم بسيطة ،كما 
ى الحصول عل ىألمر الذي يؤدي في النهاية إلا ال يحتاجون لوقت طويل للفصل في الخصومة، يالتالوب

  .1عدالة خاصة سريعة قدر اإلمكان
 ىم ال يصح أن تكون عليي نظام التحكوسرعة الفصل في النزاعات باعتبارها الميزة األساسية ف

الوجاهية وكذا المساواة بين األطراف  مبدأالدفاع واحترام  قاألساسية، كح ساب ضمانات التقاضيح
 .2المتخاصمة
م ال يوفر السرعة في حل النزاعات دائما،فهناك قضايا يطول أمد يهذا ويتم اإلشارة هنا أن التحك         

قضاء للفصل في تبقى اقل من المدة التي يستغرقها ال ةحلها أشهر وحتى سنوات، لكن مهما طالت المد
 النزاع.

 سرية التحكيم: .2
لتحكيم الذي يمتاز ل( إحدى الخصائص المميزة للقضاء خالفا La publicitéتعتبر العلنية )  

لى عتخشى التي  الحياة االقتصادية إليهاهذه هي الغاية التي تطمح و بالطابع السري في حل النزاعات، 
 .3النجاحتاح ق الثروة ومفيفالسرية فيها هي طر معلوماتها من القرصنة ووثائقها من الكشف، 

ال يحضرها إال األطراف، ونتائجها ال تعلن للجمهور وال تنشر  ري سراجتفجلسات التحكيم 
المحكم أو المحكمين إفشاءها إال إذا  ىة فأسرار أطراف النزاع ال يجب علبواسطة وسائل اإلعالم المختلف
ال يعني أن المحكم يعتبر مخال بااللتزام بالسرية، إذا كشف عن  لكن هذارضي أطراف النزاع بذلك،

 .4التستر عليها ىبالغ عنها، ألن القانون يعاقب علالجلسات وقام باإلأثناء مسائل برزت 
 حرية اختيار هيئة التحكيم من أصحاب الخبرة والكفاءة: .3

أنه قد يكون قليل الخبرة بموضوع النزاع  إالألمور القانونية،في ان كان فقيها بارعا االقاضي و  إن
هذا  و ،ا استصعب عليه من جوانب النزاعاألمر الذي يحتم عليه االستعانة بخبير يرشده ويكشف له م

                                                           

 .32، ص2004 لي،منشأة العارف، اإلسكندرية، هشام خالد جودي، اللجوء إلى الحكيم التجاري الدو 1 
بيروت،  حفيظة السيد الحداد، الوجيز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، الطبعة األولى منشورات الحلبي الحقوقية، 2 

 .19و12، ص2004
 .34زاعات الدولية،مرجع سابق،صمحمد بواط، التحكيم في حل الن 3 
 .22الوجيز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي،مرجع سابق، ص حفيظة السيد الحداد، 4 
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من  يالإضاعة الكثير من الوقت في انتظار تقريره، وتحمل ما ينجم عن ذلك من نفقات و بالتيؤدي 
 .1قلأفي النزاع في وقت اقصر وبنفقات  نه محكما ليفصليالخبير وتعي ىالمستحسن اللجوء مباشرة إل

حرية اختيار هيئة التحكيم تبعث في نفوس الفرقاء الراحة النفسية والطمأنينة، وهذا بعكس  أنكما 
 القضاء. إلىاللجوء 

 : استمرار العالقات الودية بين الفرقاء ىالحفاظ عل .4
نما هو أقربالتحكيم ليس طريق إن هو يحفظ  ذاالتفاهم بين الطرفين ل ىإل ا هجوميا عنيفا وا 

ب ادعاء غلالخصمان في إليهكم حطمة  يحتمالعالقات ال فهو قضاء القضاء أماالعالقة بين الطرفين، 
 ىاألطراف المتنازعة تتجه إل أنآلخر ثم يصرفهما غريمين، لذلك يقول  البعض اادعاء ى أحدهما عل

نظام التحكيم وهم  إلىالوراء بينما يتجهون  إلىينظرون  في الدولة الحديثة وهمساحات القضاء العام 
ينهما الطرفان والعالقة ب هإليبينما التحكيم هو قضاء العالقات المتصلة، حيث يلجأ ، 2األمام إلىينظرون 

 .3وقد انقشع ما أسدل عليها من خالف قائمة ىتبق
 بعض من عيوبه.ى الرق إلوفيما يلي سيتم التطالتحكيم، ىذه هي أهم مبررات اللجوء إلهإذن 

 الداخلي : عيوب التحكيمنياثا
 ب وعيوب ال يمكن تجاوزها وأهمها:ثالها التحكيم، إال انه يقابلها مرغم المزايا التي يتحلى ب         

 :تحيز المحكمين للطرف الذي عينهم .1
نظره ولو نه سوف يمثل وجهة نفسه بأن من عية قد يشعر في قرار  هإن الطرف الذي يعين محكم

والى  ،نيرشحه للتعي أوالمحكم نفسه في عالقته بمن عينه  ىوربما ينطبق هذا القول أيضا عل،جزئيا
مية من حيث وجوب يالعملية التحك ىها هذا االفتراض فان ذلك يؤثر عليصح في أنالدرجة التي يمكن 

 .4أطراف النزاع حياد أعضاء هيئة التحكيم ونزاهتهم وعدم تحيزهم لصالح طرف ضد طرف آخر من
 ف:يكثرة المصار  .2

ى كثرة مصاريفه مقارنة مع ف التحكيم أثارت كثيرا من النقاش والجدل، فهناك من ير يالإن تك
ف اإلدارية الخاصة بالمركز يأتعاب المحامين والمصار  جةينتوخاصة في التحكيم الدولي، وهذا  القضاء

                                                           

 .91محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي،مرجع سابق، ص 1 
بوعات الجامعية، اإلسكندرية، اإلدارية،دار المط، التجاء الجهات اإلدارية للتحكيم االختياري في العقود يمحمود السيد عمر التحيو  2 

 .26،ص 2003
 . 54مرجع سابق،ص م،يالنظام القانوني التفاق التحك عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي،3 
 .40محمد بواط، التحكيم في حل النزاعات الدولية،مرجع سابق،ص 4 



 .يةحكيم الداخلي في العقود اإلدار اتفاقيات الت                                                            : الفصل األول
                                         

33 
 

األغلب فإن هذه األتعاب تتناسب طرديا مع قيمة  ىوعل ،كان التحكيم مؤسساتي إذاالذي ينظم التحكيم 
 النزاع،بحيث يزداد مقدارها كلما زادت قيمة النزاع.

 تنفيذ القرار التحكيمي : .3
من أكثر المشاكل خطورة والتي تواجه حكم التحكيم من الناحية العملية هي اصطدامه بعقبة  إن

 ما حكمت ىد الكسب بقدر ما يهمه الحصول علمة تتمثل في تنفيذه،فرابح الدعوى ال يعنيه كسبها لمجر اه
لتحكيمي، وهنا إذا نفذ الطرف اآلخر الحكم بصورة اآخر تنفيذ القرار  ىبه هيئة التحكيم لصالحه أي بمعن

 ىاللجوء إل ىاضطرار الطرف الذي كسب الدعوى إلى أما إذا رفض التنفيذ هذا يؤدي إلودية فال إشكال،
قضائية تالفوها بداية وفرضت عليهم في  تاإجراءنا يكون األطراف أمام القضاء لتنفيذ الحكم جبرا، وه

 .1النهاية
هذه هي أهم النقاط األساسية المتعلقة بمفهوم التحكيم الداخلي، والتي كان البد من التطرق  إذن       

  إليها لإلحاطة واإللمام أكثر بالموضوع محل الدراسة .

 

 

 
 

                                                           

 .41 ص و39ص السابق المرجع محمد بواط، التحكيم في حل النزاعات الدولية 1 
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 :بحث الثانيـالم

 .الداخلي ونطاقها الموضوعي يمـكـيات التحـقافـاتأنواع 

أول مرحلة ملزمة  ، كونها1تعتبر اتفاقيات التحكيم المحرك األساسي الذي يستند عليه نظام التحكيم

تتضمنه من  الهام الذي تلعبه هذه االتفاقيات في استمرار مسار المهمة التحكيمية فإن ماونظرا للدور  ،2للتحكيم

 .إلى تضييقها أويؤدي إلى زيادة الضمانات الممنوحة للمتعاقد مع اإلدارة  آثارشروط وما ترتبه من 

يان نطاقها ثم ب ،(المطلب األول) المترتبة عنها ثارويقتضي الحديث عنها بيان أنواعها وشروطها واآل

 (.المطلب الثاني)كون هذا األخير تم حصره في مجاالت معينة دون أخرى 

 :األول المطلب

 .وشروط صحتها واآلثار المترتبة عنها الداخلي أنواع اتفاقيات التحكيم

نها شأن أي اتفاق تعبيرا عن إرادتين تراضتا على اختيار التحكيم أال تعدو اتفاقيات التحكيم أن تكون ش

وسيلة لتسوية منازعات ثارت أو قد تثور، عن طريق اتفاق تحكيم سابق لنشوء النزاع أو اتفاق تحكيم الحق 

كي ترتب أثارها ( الفرع الثاني)، وهي ال تصح إال إذا توافرت شروط صحتها (الفرع األول) لنشوء النزاع 

 (.الفرع الثالث)انونية الق
 :األول الفرع

 .الداخلي ومبدأ االستقاللية عن العقد األصلي أنواع اتفاقيات التحكيم

التفاقيات التحكيم لكنه نص  على  تعريفا لم يتضمن  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري

     وتبيان مدى استقالليتهما عن العقد األصلي ،( أوال) تعريفا لكل منها، لذا سيتم تناولهما وأعطى صورتين لها
 (.ثانيا) 

 

                                                           

 .115حفيظة السيد الحداد، الوجيز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 1 
2 Jean – Jacques Alexandre Souyris et Guy Chetrite, Guide pratique de l’arbitrage en droit interne, 
Lextenso éditions, Paris, 2012, p19. 
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 .  الداخلي التحكيم أنواع اتفاقيات:أوال
 :إلى نوعين هما الداخلي تنقسم اتفاقيات التحكيم          

 :المدرج ضمن العقد األصلي الداخلي اتفاق التحكيم .1

في الواقع إلى تجنب احتماالت عدم يعد هذا االتفاق من أهم صور االتفاق على التحكيم بحيث يتجه   

 1007في المادة  يو قد نص عليه قانون التحكيم الداخلي الجزائر ،1االتفاق على وسيلة تسوية إذا ما أثير نزاع
 :كما يلي

شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم بموجبه األطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة أعاله، "

  ".هذا  العقد على التحكيم  قد تثار بشأن لعرض النزاعات التي
الذي يحكم العالقة القانونية  من خالل هذا النص نجد أن اتفاق التحكيم المدرج ضمن بنود العقد األصلي   

حيث يتفق الطرفان بموجبه على عرض ما قد ينشأ بينهما   "شرط التحكيم"هو ما اسماه المشرع   ،بين الطرفين

 .، فهو إذن بشأن نزاع لم ينشأ بعد إال أنه محتمل الوقوعمن نزاع على التحكيم
 يعتبرإذ ،أنه ليس هناك ما يمنع من إبرام شرط تحكيم مستقل الحق على إبرام العقد األصلي مع اإلشارة  

إلى التحكيم،  هاالتفاق الالحق على إبرام العقد بإحالة النزاعات التي ستنجم عن من قبيل شرط التحكيم أيضا

ال يرد فيه ( ب)مع  وخدمات سلع قديمعقد ت( أ)يبرم  أنومثال ذلك  ،قبل وقوع أي من تلك النزاعاتلكن و

حدهما على اآلخر تسوية المنازعات أقد ولكن قبل وقوع أي نزاع، يعرض وأثناء تنفيذ الع ،شرط تحكيم

الحالة يأخذ اتفاق التحكيم الالحق في هذه ، فالتحكيم فيوافق اآلخر على ذلك علىالمستقبلية الناشئة عن العقد 

 .حكم شرط التحكيم من حيث انه يتعلق بنزاع مستقبلي محتمل

 :م شرط التحكيم من حيث مداه إلى شرط تحكيم عام و شرط تحكيم خاصيسويمكن تق      

وهو الشرط الذي بموجبه تلتزم األطراف المتعاقدة بإحالة أي نزاع مرتبط بالعقد األصلي  :شرط التحكيم العام .أ

إلى التحكيم دون استثناء، أو بعبارة أخرى هي كل الخالفات الناجمة عن العقد والتي قد تثور مستقبال يكون 

 .2التحكيم هو المختص بنظرها

ألطراف بإحالة الخالفات التي قد تثور مستقبال إلى وهو الشرط الذي يلتزم بموجبه ا: شرط التحكيم الخاص .ب

 .التحكيم بشأن مسألة معينة أو مسائل محددة على سبيل الحصر

وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري يالحظ أن شرط التحكيم قد جاء عاما،        

زاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد تعرض على التي جاء فيها بأن الن 1007و ذلك ما يستشف من نص المادة 

 .التحكيم، بحيث لم يترك لألطراف الحرية في تحديد موضوع النزاع الذي يعرض على التحكيم
                                                           

 وما بعدها. 56محمد بواط، التحكيم في حل النزاعات الدولية، مرجع سابق، ص  1 
 .171، ص2002 ،ولى، دار الشروق، القاهرةخالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الطبعة األ 2 
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ونرى أنه كان من المستحسن ترك حرية تحديد موضوع النزاع لألطراف سواء بإدراج جميع   

 . في شرط التحكيم أو بعضا منها فقط  التي قد تثار بشأن العقد األصلي النزاعات

 : المستقل عن العقد األصلي الداخلي اتفاق التحكيم. 2

 :كما يليا  من ق ا م 1011في المادة الجزائري عرفه المشرع 
 ". اتفاق التحكيم هو الذي يقبل بموجبه األطراف عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم" 

األصلي شرط تحكيم في العقد  إدراجفترض مبدئيا، عدم ي المستقل عن العقد األصلي التحكيم إن اتفاق         

 ة هذا النزاععلى إحالاألطراف  بدال من اللجوء للقضاء، يتفقوبالتالي  ،النزاع بين طرفي العقد ووقوع

 ."التحكيم اتفاق" أسماه المشرعللتحكيم، ونكون هنا في إطار ما 
األول يتعلق بنزاع  أن، هو إذن المستقل عن العقد األصلي التحكيم اتفاقالتحكيم وفالفرق ما بين شرط         

يتضمن االتفاق  أنيجب في الحالة األخيرة  و ،بنزاع أكيد وقع فعال الثانيتعلق يمستقبلي محتمل، في حين 

 .النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم وضوعم

شرط تحكيمي مدرج في العقد األصلي الذي يربط األطراف وبعد نشأة  غياببمعنى أنه في حالة            

يتسع نطاق اتفاق  وهنا قد –مشارطة التحكيم سابقا –النزاع، يمكن لألطراف إبرام ما يسمى باتفاق التحكيم 

 .التحكيم أو يضيق بحسب المنازعات التي تنشأ

مهما كان التعريف المعتمد سواء في شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، فان هذه االتفاقيات يجب أن ال    

التي يعبر عنها باإليجاب  يشوب إرادة  أطرافها عيب من عيوب الرضا، وال بد من تطابق إرادتي الطرفين

 .نزاع والتي تنصب على اللجوء إلى التحكيم لحسم ما نشأ أو قد ينشأ من والقبول

 .1عن العقد األصلي الداخلياستقاللية اتفاقيات التحكيم : ثانيا

لم يتبن قانون التحكيم الداخلي الجزائري  نظرية استقاللية اتفاقيات التحكيم الداخلي عن العقد األصلي،    

وبالتالي فإن منازعة أحد الطرفين حول صحة العقد تشل اختصاص المحكمين ويعود االختصاص إلى القضاء، 

الى التحكيم، وإال نظر القضاء بالنزاع فإذا قضي بصحة العقد عادت الحياة إلى اتفاقيات التحكيم الداخلي و

للمتعاقد، خاصة  من خالل المساس بإحدى الضمانات األساسية  ،على فعالية التحكيم ، وهذا يؤثر2التعاقدي

 .المتعاقد مع أشخاص القانون العام
وفي هذا الصدد يرى البعض أن اتفاقيات التحكيم هي تصرفا قائما بذاته، ولها كيانها المستقل عن العقد    

وبالتالي فان القبول بمبدأ استقاللية اتفاقيات التحكيم عن العقد األصلي يدعم فعالية التحكيم ، كون  األصلي،

                                                           

 يقصد باستقاللية الشرط التحكيمي عن العقد األصلي هو عدم تأثر شرط التحكيم بأي عيب يشوب العقد األصلي، فبطالن هذا األخير مثال  1 
 ال يؤثر في شرط التحكيم الوارد فيه  وبالتالي يبقى صحيحا.   
 .70، ص2009المحكمة العليا، عدد خاص، الجزء األول، الجزائر، مجلة عبد الحميد األحدب،" قانون التحكيم الجزائري الجديد"،  2 
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طي هذه األخيرة حصانة ذاتية في مواجهة الطرف يؤثر على اتفاقيات التحكيم، مما يع العقد األصلي ال بطالن

 .1سيء النية
 :الثاني الفرع

 .الداخلي  شروط صحة اتفاقيات التحكيم

 (.ثانيا)موضوعية  وأخرى( أوال) يتطلب لصحة اتفاقيات التحكيم اجتماع شروط شكلية

 .الشروط الشكلية :أوال
، 2تفرغ اتفاقية التحكيم في قالب شكلي نص قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري على أن

وهو القضاء اإلداري بالنسبة  –نظرا لآلثار القانونية المترتبة عنها و التي من أهمها منع اللجوء إلى القضاء 

 –للعقود اإلدارية

 :الكتابة شرط .1

 هي عقود رضائية، لكن تنفيذها يرتب أحكاما –شرط أو اتفاق  –أن اتفاقيات التحكيم الداخلي  األصل   
إجبارية، لذلك ال بد أن يكون التعبير عن إرادة األطراف واضحا، لذا اشترط المشرع الجزائري في قانون 

 .المدنية و اإلدارية الكتابة كشرط لصحة العقد اإلجراءات
لة البطالن بالكتابة في االتفاقية يثبت شرط التحكيم تحت طائ" على ما يلي  1008حيث نصت المادة          

يحصل اتفاق التحكيم : " فنصت على انه  1011أما المادة ..." أو في الوثيقة التي تستند إليها األصلية

 ...".كتابيا
لإلثبات وإنما هي شرط لصحة  ألن الكتابة هنا ليست فقط، وبالتالي فكل اتفاقية غير مكتوبة تقع باطلة

 .العقد
، مع اإلشارة أن المشرع الجزائري لم يبين شكل الكتابة التي يجب أن تفرغ فيها اتفاقية التحكيم    

مجموعة من األحرف و األرقام و الرموز و "  مفهوم الكتابة بصورتها التقليدية نجد بأنها وبالرجوع إلى

 ي الدعامة الورقية التي تحتوياإلشارات التي تدل على معنى معين، و تكون ثابتة على دعامة قوية تتمثل ف

 

 

 
                                                           

تيزي عيساوي محمد، فعالية التحكيم في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، 1 
 . 38وزو، ،ص

 يسعد حورية، "التحكيم التجاري الدولي طبقا لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية 2 
 .317،ص2010والسياسية،العدد األول،
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 .1"معلومات معينة و تكون ممهورة باتفاق المتعاقدين 

لكن مع التطور الحاصل في وسائل االتصال أدى ذلك إلى ضرورة إعادة النظر في المفهوم التقليدي       

 آخرمبرزا مفهوما  2007للكتابة، وهذا ما تجلى في موقف المشرع الجزائري عندما عدل القانون المدني سنة 
أية عالمات أو  أو أوصاف، أرقام بأنها رموز تسلسل حروف أومكرر  323للكتابة، حيث عرفها في المادة 

 .2رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها

نظرا للتطور الذي أحدثته ظهور الوسائل الحديثة  القانون المدني الفرنسي وهذا ما اقره أيضا    

 من لسلسلة نتيجة وه،الكتابي أو حرفييل الدلعلى أن ال1316المادة ، حيث نصت 3(NTIC)لالتصاالت 
 ". دعامته وطريقة نقله كانت واضح ،مهما معنى ذات رموز أو عالمات أي أو واألرقام الشخصية لحروفا

ومنه فإن هذا النص يفسح المجال لكل وسائل االتصال كالبرقيات والرسائل االلكترونية وغيرها للتعبير     

عن إرادة األطراف بقبولهم حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم، وبالتالي فان تفسير مصطلح الكتابة أصبح واسعا 

 .المفهوم الحديثباإلضافة إلى مدلوله في  يشمل مدلوله في المفهوم التقليدي

 : التوقيع  .2

جل تمييز التي توضع في نهاية السند، من أ يتم التوقيع ببعض الحركات الخطية أو ببصمة األصبع

 تتمثل في ، كما تم تعريفه بأنه عالمة لصيقة بشخص الموقع عن غيره و الداللة على موافقته لمضمون السند
    .4برضاه و روتيني بشكل يستخدم شخصيمعين  ملع أو اسمه

الجزائري نجد أن المشرع لم يتطرق إلى مسألة  وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

توقيع الطرفين على وثيقة االتفاقية بالرغم من أهميته، خاصة و أن الدليل الكتابي ال يكتمل في أغلب الحاالت 

 .إال بالتوقيع، إذ بغيابه يفقد الدليل الكتابي حجيته
ما عدم النص على التوقيع كشرط شكلي لصحة اتفاقيات التحكيم يعود إلى اتجاه المشرع إلى ورب

 .مراعاة مبدأ حسن النية في هذه االتفاقيات

                                                           

بيقية لعقود التجارة االلكترونية الدولية(، فاروق محمد أحمد األباصيري، عقد االشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة االنترنت ) دراسة تط 1 
 .41، ص2002، ة الجديدة للنشر، اإلسكندريةدار الجامع

   الصادرة  31المتضمن القانون المدني ، ج ر ج ج، عدد  58-75يعدل ويتمم األمر رقم  2007ماي 13مؤرخ في  05-07قانون رقم  2 
 .2007ماي  13في     

3  L’article 1316 du code civil français énonce que : « la preuve littérale ou par écrit, résulte d’une suite de 
lettres, de caractères, de chiffre ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, 
quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ». 
4  La signature consiste dans l’apposition qu’une personne faite sur un acte de son nom ou d’une marque 
qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. Voir KOST 
DE SEVRES NICOLETTE, le consentement à la convention d’arbitrage commercial international, mémoire 
présenté à la faculté des études supérieurs en vue de l’obtention du grade de LL.M en droit, option des 
affaires, Université de Montréal, 2005, p71. 
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حسن  –وبما أن موضوع الدراسة هو حول التحكيم الداخلي في العقود اإلدارية فال إعمال لهذا المبدأ      

على المصلحة العامة، لذا البد من ضرورة النص على إجراء التوقيع  ألن هدف هذه العقود هو الحفاظ –النية 

 .إبداء حسن النية من عدمه و عدم انتظار الطرف اآلخر

 .الشروط الموضوعية: ثانيا 

إن الهدف من إبرام اتفاقيات التحكيم الداخلي هو حل النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ فيما بين  

األهلية، التراضي الصحيح و محل :أطرافها، ويشترط لصحة هذه االتفاقيات توافر أركان العقد والمتمثلة في

 .إلى السبب المشروع ممكن و مشروع باإلضافة

 :الداخلي  مأطراف اتفاقية التحكي أهلية .1

تجتمع أغلب القوانين على ضرورة توافر األهلية القانونية ألطراف اتفاقية التحكيم ومنها قانون  

وليس   1اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري الذي اشترط في أطراف العالقة أهلية التصرف في الحقوق

 .2فقط مجرد أهلية التقاضي و إدارة الحقوق
شخص بلغ سن الرشد وال يشوب إرادته أي عيب من عيوب الرضا يستطيع أن يطلب التحكيم وبالتالي فان أي 

 . 3فيه في حق له مطلق التصرف
أما بالنسبة ألشخاص القانون العام فان هذا األمر لم يكن ليثير إشكاالت لو أن الدول اكتفت بدورها  

تنشئها  رة أو غير مباشرة عن طريق أشخاصالتقليدي كدول حارسة ،ال تستغل نشاطات اقتصادية بطريقة مباش

 .لهذا الغرض
تدعم دور الدولة بغض النظر عن مذهبها و درجة نموها في  لكن منذ النصف الثاني من القرن األخير 

لتحقيق أهدافها، مما أدى بالعديد من  المجال االقتصادي وأصبحت تبرم عقود مع أشخاص القانون الخاص

 . 4اتفاقيات تحكيم على المستويين الداخلي و الدوليالدول السماح لها بإبرام 
إبرام اتفاقيات التحكيم الداخلي ال بد أن ينص القانون  وبالتالي حتى يتمتع أشخاص القانون العام بأهلية         

 .على ذلك

 :التراضي .2

عليه، فإذا تعلق األمر  إرادتين و اتجاههما إلى ترتيب آثار قانونية تبعا لمضمون ما اتفقاويعني تطابق         

األطراف بشأن شرط التحكيم كأحد شروط  بشرط التحكيم، سيكون مدار األمر على التحقق من تطابق إرادة

                                                           

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، مرجع سابق. 1006/01راجع المادة  1 
 .67عبد الحميد األحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، مرجع سابق، ص 2 
 .30عيساوي محمد، فعالية التحكيم في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 3 
، 09عدد تراري تاني مصطفى، " التحكيم في المنازعات اإلدارية"، بحث مقدم لنشرة المحامي، دورية تصدر عن منظمة المحامين، سطيف،  4 

 .09ص  ،2009 ماي
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أما إذا تعلق األمر باتفاق التحكيم فسيكون التحكيم هو محل هذا االتفاق و ليس مجرد بند في العالقة  العقد،

 .1القانونية األصلية

يجب التأكد من أن التراضي قد تم فعال، وذلك لتجنب  )أنه  فيما يتعلق بالتراضي " LALIVE " ولقد قال األستاذ

 .2(أي ضغط أو محاولة لفرض اتفاق التحكيم على الطرف الثاني

 :المحل في اتفاقية التحكيم الداخلي .3

 األطراف في اتفاقية التحكيم بإخراج موضوع النزاع من يقصد بالمحل هو ما اتفقت عليه إرادة

اختصاص القضاء  و إخضاعه للتحكيم، ويشترط أن يكون محل التحكيم مشروعا وهذا من خالل الحدود التي 

ومخالفا  3رسمها المشرع ، بمعنى أن النزاع البد أن يكون مما يجوز التحكيم فيه، وأال يكون مستحيال في ذاته

 .للنظام العام
فرغم االستقاللية التي يتمتع بها التحكيم بصفة عامة إال أنه مازال يخضع للتشريع الداخلي في تحديد    

 .المسائل التي يمكن إخضاعها للتحكيم
القابلية " اإلشكاالت والتي عرفت بما يسمى  نم الكثير ولعل محل اتفاقية التحكيم هو الركن الذي أثار   

والتي طرحت من زاوية موضوع النزاع الذي يجب أن يكون مما يجوز " L’arbitrabilité"  أو" للتحكيم 

 .التحكيم فيه
حدد المسائل التي يجوز فيها  إم إ من ق  1006مع اإلشارة أن المشرع الجزائري من خالل المادة 

 .المطلب الثاني من هذا المبحث التحكيم، وهذا ما سيتم تناوله في
 :الداخلي  لتحكيمالسبب في اتفاقية ا .4

القاعدة العامة أن لكل التزام سبب مشروع افتراضا، ما لم يقدم الدليل بخالف ذلك، واتفاق األطراف  

على التحكيم يجد سببه في إرادة األطراف على استبعاد طرح النزاع على القضاء و تفويض األمر للمحكمين، 

 .تتسم بالطول ، وهو سبب مشروع وهذا غالبا ما يكون تالفيا لإلجراءات القضائية التي 
لكن قد يثبت عدم مشروعية السبب عندما يكون المقصود منه اللجوء إلى التحكيم للتهرب من أحكام  

راد التحلل منها، و هو ما يمثل حالة من حاالت الغش في القانون، يالقانون الذي يتضمن قيود أو التزامات 

 . 5لتحقيق غايات مشبوهة ، 4فيكون التحكيم هنا وسيلة غير مشروعة

ع ر هناك شروط أخرى نص عليها المشرإضافة إلى الشروط الشكلية و الموضوعية السابقة الذك   

 :الجزائري نظرا لطبيعة التحكيم و أن غيابها يرتب عنه بطالن اتفاقية التحكيم، و تتمثل هذه الشروط في
                                                           

 .45محمود مختار احمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  1 
2  LALIVE.P,"problèmes spécifiques de l'arbitrage international"rev.arb, 1980, p 350 

 من القانون المدني، مرجع سابق. 93انظر المادة  3 
 . 53، ص 2007،،دار النهضة العربية، القاهرةمحمود مختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثالثة 4 
 .32عيساوي محمد، فعالية التحكيم في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص  5 
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 .1مون أو تحديد كيفيات تعيينهمالبد من تعيين المحكم أو المحك: ط التحكيمبالنسبة لشر -

  .2البد من تحديد موضوع النزاع و كذا تحديد أسماء المحكمين أو كيفية تعيينهم: التحكيم بالنسبة التفاق -

 :الفرع الثالث  

 .ثار اتفاقيات التحكيم الداخليآ

سلبي يتمثل في منع اللجوء إلى قضاء الدولة لحل النزاع أثر : أثران الداخلي التحكيم اتترتب اتفاقي

ايجابي يتمثل في استئثار  أثرو (. أوال)باإلرادة المنفردة ألحد األطراف، الن ذلك يعتبر إخالل بما التزم به 

 ( .ثانيا)ن ذلك حكيم بنظر النزاع و استبعاد قضاء الدولة عهيئة الت
 .المنفردة ألحد األطرافمنع اللجوء إلى القضاء باإلرادة : أوال

نه ، و أالمبدأ السائد في الخصومة أمام قضاء الدولة أن من حق أي شخص أن يرفع دعواه أمام القضاء 

 .3حر في تحديد الشخص أو األشخاص الذين سيرفع عليهم الدعوى
از للطرف لجأ أحدهم إلى القضاء ج،ويلكن بمجرد اتفاق األطراف على اللجوء إلى التحكيم لحل نزاعاتهم 

ن االتفاق على التحكيم يرتب على عاتق طرفيه عدم إمكانية التراجع عنه باإلرادة اآلخر الدفع بالتحكيم، أل

عرقلة العملية التحكيمية ال يؤثر على سير الخصومة  تهحاولمحد الطرفين أو ، كما أن تقاعس أالمنفردة

 .4التحكيمية
  :الدفع بالتحكيم .1

على أطراف التحكيم و في خصوص موضوع التحكيم، و هو الدفع الذي  مبالتحكييقتصر الدفع          

يتمسك به المدعى عليه للمطالبة بمنع القضاء من نظر الدعوى لوجود اتفاق تحكيم بينه و بين المدعي يوجب 

 . عرض النزاع على التحكيم

 لنظام العام؟ ما هي طبيعة هذا الدفع؟ و ما مدى تعلقه با: لكن السؤال الذي يطرح هنا

ي حين يرى فريق ثان نه دفع بعدم االختصاص ففي تكييف هذا الدفع، فيرى البعض ألقد اختلف الفقه  

نه يتضمن تنازال من جانب أطرافه عن حق اللجوء إلى القضاء و لذلك تفقد ، على أساس أ5نه دفع بعدم القبولأ

نه دفع ببطالن المطالبة القضائية رأي ثالث إلى أير مقبولة، و اتجه الدعوى شرط من شروط قبولها فتصبح غ

                                                           

 قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، مرجع سابق.من  1008انظر المادة  1 
 من القانون نفسه. 1012المادة انظر  2 
 .102ص  األنصاري حسن النيداني، األثر النسبي التفاق التحكيم، مرجع سابق، 3 
 .87عيساوي محمد، فعالية التحكيم في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 4 
 .67األنصاري حسن النيداني، األثر النسبي التفاق التحكيم، مرجع سابق، ص 5 
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ألن تكون محال لهذه المطالبة و نزوال عن تأسيسا على عدم قابلية الطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى 

ينتمي إلى طائفة الدفوع اإلجرائية التي تؤسس على عيب موضوعي مقتضى اتفاق التحكيم، و هو بهذه المثابة 

نه دفع بعدم جواز نظر الدعوى القضائية لوجود اتفاق تحكيم يترتب ن اتجه رأي رابع إلى أ، في حي1في اإلجراء

 .2عليه خطر الجمع بين الدعويين
أما قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري فيفرق بين نوعين من االختصاص هما االختصاص 

ثارته من طرف إيس من النظام العام يجب و االختصاص اإلقليمي و هو ل ،النوعي و هو من النظام العام

 .اديلععليه، و هذا فيما يتعلق بالقضاء ا ىالمدع
 .3أما بالنسبة للقضاء اإلداري فكال من االختصاص النوعي و االختصاص اإلقليمي من النظم العام

المشرع لم يتطرق المتعلقة بالتحكيم الداخلي،  بالرجوع إلى مواد قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و

صومة الخ نأ وأ تفاقية تحكيمإلى اختصاص القاضي من عدمه بالفصل في موضوع النزاع إذا تبين له وجود ا

على  1045و هذا عكس ما جاء في التحكيم التجاري الدولي الذي نص المشرع في المادة  ، التحكيمية قائمة

إذا تبين له وجود  أو،الخصومة التحكيمية قائمةعدم اختصاص القاضي بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت 

فالدفع هنا هو دفع بعدم االختصاص و هو ليس من  ، و منهعلى أن يثار الدفع من احد األطراف ،اتفاقية تحكيم

 .النظام العام
نه يتعين الرجوع إلى القواعد إف ،أما بالنسبة للتحكيم الداخلي و بما أن المشرع لم ينص على هذه النقطة

الدفع بعدم  نه يجوز إثارةعلى أ 807/02/03، حيث تنص المادة 4مطبقة أمام الجهات القضائية اإلداريةال

ثارته من طرف القاضي، و إحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يجب االختصاص من أ

 .5فالدفع هنا هو دفع بعدم االختصاص و هو من النظام العام بالتالي
الدفع بعدم االختصاص ليس معناه إنكار اختصاص المحكمة بنظر النزاع، و إنما هو أن  مع اإلشارة

أي محكمة سواء كانت مختصة أم ال، ثم إن المحكمة التي انتزع ى اعتراض على سلطة الخصم في اللجوء إل

راءات و رقابيا لعمل هيئة التحكيم كاتخاذ بعض اإلجأمنها سلطة نظر النزاع يمكن أن تلعب دورا مساعدا 

 .الوقتية أو تعيين المحكمين أو غيرها
كما أن القاضي الذي يطرح أمامه النزاع المتفق بشأنه على التحكيم ملزم بدراسة اتفاقية التحكيم للتأكد 

إذا كان أطراف النزاع  ستمر في نظر النزاع، أمايمن مدى صحتها أو بطالنها، فإذا كانت باطلة ال يعتد بها و 

إذا ثبت  إجراءات التحكيم فيكفي أن يثبت عدم وجود االتفاقية لينعقد له االختصاص، أما لم يشرعوا بعد في

 .6صحة االتفاقية فيقضي بعدم اختصاصهو وجود

                                                           

 20من ، خلي والقانون الدولي، العريشاوجدي راغب، طبيعة الدفع بالتحكيم أمام المحاكم، بحث مقدم لمؤتمر حول التحكيم في القانون الد 1 
 وما بعدها. 104، ص1987بر سبتم 25 إلى

 .69األنصاري حسن النيداني، األثر النسبي التفاق التحكيم، مرجع سابق، ص 2 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. 807و 51و 36انظر المواد  3 
 نفس المرجع السابق.  1019راجع المادة 4 
 ق ا م ا "تختص المحكمة اإلدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية اإلدارية". 802/02تنص  5 
 .70عيساوي محمد، فعالية التحكيم في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص  6 
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نه ينتزع سلطة محكمة التحكيم في تحديد اختصاصها أو ما يسمى أ ولقد انتقد هذا األمر على أساس     

وهذا يؤثر على فعالية العملية  ،(compétence de la compétence) باالختصاص مبدأ االختصاص

 .مع اإلدارة التحكيمية، كما يؤثر على الضمانات الممنوحة للمتعاقد
ا لم مشرع لم يعتمد هذا المبدأ، كملانجد أن بالرجوع إلى قانون التحكيم الداخلي الجزائري ومنه و     

بصحة  منازعة و بالتالي فان أية إليها، اإلشارةابقة سال يعتمد نظرية استقاللية اتفاقية التحكيم عن العقد األصلي

اتفاقية التحكيم توقف سير العملية التحكيمية و يحال النزاع إلى القضاء الذي إذا بث بصحة اتفاقية التحكيم يتابع 

 .1التحكيم سيره، وإال ينتهي التحكيم بحكم قضائي يبطل اتفاقية التحكيم
 :محاولة أحد الطرفين عرقلة سير العملية التحكيمية تأثيرعدم  .2

أحد الطرفين المتعاقدين إلى استعمال مختلف األساليب الملتوية لعرقلة سير العملية التحكيمية  قد يلجأ    

حلول لمعالجة مثل هذه الخروقات للمحافظة على الدور  في مصلحته، لكن القانون وضع ضنا منه أن هذا األمر

 . ذي يلعبه التحكيماألساسي ال
عن طريق التقاعس في  محاولة الطرف سيء النية عرقلة تشكيل الهيئة التحكيمية، ومن بين الخروقات     

بالنص على إمكانية   1009لة من خالل المادة المشرع الجزائري الحل لهذه المسأ أعطىذا لتعيين محكمه ، 

 .حل إبرام العقد أو محل تنفيذهواقع في دائرة اختصاصها ممحكمة الن من قبل رئيس التعيين المحكم أو المحكمي
كم اإلدارية هي المختصة ان المحإف ، 2ختصاص النوعياالب المتعلقةبالرجوع إلى القواعد العامة و    

توي على اتفاقية مين في العقود التي تبرمها األشخاص المعنوية العامة و التي تحم أو المحكبتعيين المحك

 .التحكيم
أيضا من بين األعمال الملتوية التي يقوم بها الطرف سيء النية االمتناع عن المشاركة في خصومة 

من قانون  1022نص المشرع في المادة  السير الحسن للخصومة التحكيمية، لذا ىعلالتحكيم للتأثير 

 :اإلدارية على ما يليالمدنية و اإلجراءات
جل التحكيم بخمسة عشر يوما على األقل، و إال قبل انقضاء أ مستنداتهيجب على كل طرف تقديم دفاعه و" 

 ".فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خالل هذا األجل
إلبقاء على الدور األساسي و الفعال واتجاوز مثل هذه الوضعيات يتم  و هنا حسن ما فعل المشرع و ذلك حتى

 .الداخلي للتحكيم
 .النزاعة التحكيم بنظر محكماستئثار : ثانيا

    ،إن االتفاق على التحكيم يؤدي إلى استبعاد القضاء من نظر النزاع و استئثار الهيئة التحكيمية بذلك   
ية و الهيئة التحكيمية، مع اإلشارة أن بهذا المبدأ لتفادي أي تداخل بين صالحيات الهيئة القضائ تم األخذقد لو 

 .قاضي في العملية التحكيميةليتدخل ا هذا االستبعاد ليس مطلقا بل يمكن أن

 

                                                           

 .125ص  عبد الحميد األحدب، قانون التحكيم الجزائري الجديد، مرجع سابق، 1 
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، مرجع سابق. 800راجع المادة  2 
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 :لية التحكيميةمنع تدخل القضاء في العم .1

طراف قد شرعوا في إجراءات اللجوء إن منع تدخل القضاء في العملية التحكيمية ال يتطلب أن يكون األ  

يرجع ن يكون هناك اتفاقية تحكيم حتى يترتب األثر المانع للقضاء في نظر النزاع، و أإلى التحكيم بل يكفي 

باعتباره من المبادئ " العقد شريعة المتعاقدين" مبدأ الفقه هذه القاعدة إلى فكرة تطبيق القوة الملزمة لالتفاق أو

 .1المستقرة في مختلف القوانين
مبدأ عدم اختصاص القضاء بنظر النزاع في إلى ر المشرع الجزائري لم يش إليه، وكما سبقت اإلشارة   

 تحكيم صحيحة عكس التحكيم الدولي و هذا ال يعني استبعاده لهذا المبدأ، فموافقة أطرافحالة وجود اتفاقية 
خر للتسوية، و هذا ما يستشف آالنزاع على طرحه على التحكيم يعتبر إلزاما بالتخلي عن مباشرة أي طريق 

 .بشرط التحكيم ةالمتعلق ،10072مثال من نص المادة 
 :التحكيميةالقضاء في العملية تدخل حدود منع  .2

القاضي  يتدخل ن حاجة هيئة التحكيم إلى مساعدة القضاء تجعل هذا االستبعاد ليس مطلقا بل يمكن أنإ

 .3إذا طلب منه ذلك إما بصفة عادية في مراحل الخصومة أو بصفة استعجاليه
 :تدخل القضاء بصفة عادية في مراحل الخصومة التحكيمية .أ

إذا تنازال الطرفان المتنازعان  ال يفصل في موضوع النزاع إالإذا وجدت اتفاقية تحكيم فان القاضي 

عن حقهما في اللجوء إلى التحكيم، و ذلك حتى ال يترك المجال للطرف سيء النية للجوء إليه متى وجد نفسه 

 .4مهددا بإجراء التحكيم

قاضي فبموجب السلطات الممنوحة له من طرف المشرع يجد ال ليس مطلقا، لكن عدم تدخل القضاء

 :نفسه مضطرا للتدخل في العملية التحكيمية و مثال ذلك
عّد  لكن البد أن يقبل المحكم المعين المهمة المسندة إليه و إال ،5المحكمون صالحية التدخل في تعيين المحكم أو -

 .6تشكيل محكمة التحكيم غير صحيح

من  1016و لقد حدد المشرع حاالت الرد في المادة  ،اختصاص القاضي بالفصل في  طلب رد المحكمين -

 .أمر القاضي في هذه الحالة غير قابل ألي طعن، مع العلم أن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

 .بإنهاء مهمة التحكيم سلطة القاضي في األمر -

 .هيئة التحكيمسلطة القاضي في مواجهة المسائل العارضة التي تخرج عن والية  -

 .األحكام التحكيمية القاضي بنظر الطعون المختلفة في تدخل -

                                                           

 . 112و110، ص2001، ر الفكر الجامعي، اإلسكندريةحفيظة السيد حداد، االتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، دا1 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.1007ادة راجع الم 2 
 .73عيساوي محمد، فعالية التحكيم في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 3

4 ISSAD Mouhaned," Le décret législatif algérien du 25 avril 1993, relatif à l’arbitrage international", rev.arb 
N°3, 1993, p392.  

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، مرجع سابق.  1009انظر المادة  5 
 . المحكمون بالمهمة المسندة إليهم"من ق ا م ا " ال يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا إال إذا قبل المحكم أو  1015تنص المادة  6 
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 .تدخل القاضي لمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي -

و المشرع هنا حرص على تضييق حاالت تدخل القاضي في العملية التحكيمية حتى ال يمس ذلك باألهداف 

 .المرجوة من التحكيم و التي من بينها السرعة في الفصل في النزاع
 :قاضي األمور المستعجلة تدخل .ب

يتمثل في الوقاية ،اتخاذ تدابير في المسائل المتنازع عليها و المتفق بشأنها على التحكيم  منإن الهدف 

من خطر محدق يهدد المصلحة التي يحميها القانون، و هذا لكون األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل نافذة جبرا 

 .بمجرد صدورها

فان عدم االتفاق على إحالة المسائل  ،تنظر فيها هيئة التحكيم محددة مسبقا و بما أن المسائل التي

كم اإلدارية او بالتالي تصبح المح ،المستعجلة لنظرها من طرف الهيئة يؤدي إلى الرجوع إلى القواعد العامة

 المعنوية التي تبرمها األشخاص اإلدارية المتعلقة  بالعقود المسائل المستعجلة هي المختصة نوعيا بنظر

 2لة في إطار االستعجال في المواد اإلدارية و منه يقوم قاضي األمور المستعجلةحيث يتم معالجة المسأ ،1العامة

و مثال ذلك الحجز  دون النظر في أصل الحق، حق المتنازع عليهالباتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لحماية 

 .التحفظي و الحراسة القضائية

 :المطلب الثاني

 .اإلدارية النطاق الموضوعي التفاقيات التحكيم الداخلي في العقود

ارتبط وجود الدولة بحفظ النظام العام، وإحقاق الحقوق وتحقيق األمن على كامل إقليمها عن طريق 

 ومن ذلك جهاز القضاء الذي يعتبر صاحب الوالية العامة في حل وتسوية المنازعات، إال المختلفة، أجهزتها
 .3ال يمنع الدولة من الخروج عن هذا األصل، ويمثل التحكيم الصورة األساسية لهذا الخروجأن هذا 

فالتحكيم الداخلي في العقود اإلدارية من أبرز الضمانات الممنوحة للمتعاقدة مع اإلدارة، خاصة مع 

من التحكيم الداخلي ازدياد تدخل الدولة في المجال االقتصادي، لذا سيتم التطرق إلى موقف المشرع الجزائري 

أو  ثم نقترب من موقف بعض التشريعات األخرى لمعرفة مدى أخذها(، الفرع األول) في العقود اإلدارية

 (.الفرع الثاني) رفضها لهذا النظام مقارنة بالتشريع الجزائري

 

                                                           

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. 800انظر المادة  1 
 م ا م ا " يأمر قاضي االستعجال بالتدابير المؤقتة ال ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب اآلجال". 918تنص المادة  2 
 .06، ص1996، دار الكتب والوثائق المصرية عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات التحكيم، 3 
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 :الفرع األول

 .موقف المشرع الجزائري من التحكيم الداخلي في العقود اإلدارية

غداة االستقالل مباشرة موقفا محتشما تجاه التحكيم بصفة عامة، فالجزائر كانت  الجزائراتخذت 

حريصة على ممارسة سيادتها على جميع األصعدة خاصة تلك المتصلة بالقضاء وهذا ما دفع إلى تجنب 

 .1أشخاص القانون العام طرفا فيه التحكيم الذي يكون أحد

 .العام للتحكيم الداخلي في العقود اإلداريةمبدأ حظر لجوء أشخاص القانون  :أوال

من خالل  عارضت الجزائر بشدة فكرة التحكيم الداخلي في العقود اإلدارية وتجسدت هذه المعارضة

حد أو كل أطرافها من أشخاص أوضع األسس القانونية الستبعاد التحكيم الداخلي لتسوية المنازعات التي يكون 

 : صدور قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين، ذلك قبل 2القانون العام 
 :1966صدور قانون اإلجراءات المدنية لسنة  .1

 أخذها عن النظام التحكيمي الداخلي الفرنسي السابق، وهي أن تبنى المشرع الجزائري قاعدة أساسية
:     ق إ م  على ما يلي من 03فقرة 442صت المادة ، حيث ن 3أشخاص القانون العام ليست مؤهلة لالحتكام

وهكذا اتخذ هذا القانون موقفا " ال يجوز للدولة و ال لألشخاص االعتباريين العموميين  أن يطلبوا التحكيم"

 .متشددا اتجاه آلية التحكيم رغم مزاياه الكثيرة و المتعددة و نص صراحة على رفضه
 :09-93صدور المرسوم التشريعي رقم  .2

إصالحات على منظومتها القانونية حتى تتماشى مع التوجه الجديد نحو االقتصاد  قامت الجزائر بإدخال

بموجب المرسوم التشريعي  1966الليبرالي، وألجل ذلك أدخلت تعديالت على قانون اإلجراءات المدنية لسنة 

عام أن تطلب التحكيم في بتبنيها للتحكيم التجاري الدولي حيث سمحت ألشخاص القانون ال 09-93رقم 

                                                           
1 (M ) BEDJAOUI, L’évolution des conceptions et de la pratique algérienne en matière d’arbitrage, Alger, 
1994, P59. 

المتضمن التحكيم اإلجباري لبعض  1975جوان  17المؤرخ في  44-75اخذ المشرع الجزائري بالتحكيم اإلجباري بإصداره األمر رقم 2 
منه " ال تعرض أبدا على المحاكم بل يجب أن  01،)الملغى(، حيث نصت المادة 1975جويلية  4المؤرخ في  53الهيئات، ج ر ج ج عدد 

دات أو تقدم للتحكيم في الظروف و األشكال اآلتي تحديدها، جميع النزاعات المتعلقة بالحقوق المالية أو الحقوق الناجمة عن تنفيذ عقود التوري
أن تحدث تعارض في العالقات بين المؤسسات االشتراكية و الوحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الصناعي األشغال أو الخدمات و التي يمكن 

غلبية أو الزراعي او تعاونيات قدماء المجاهدين و تعاونيات الثورة الزراعية و كذلك الشركات ذات االقتصاد المختلط التي تكسب فيها الدولة أ
 األسهم".  

م كضمان لالستثمار في إطار االتفاقيات العربية الثنائية والمتعددة األطراف، رسالة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون والي نادية، التحكي 3 
 .16، ص2006األعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
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، أما بالنسبة للتحكيم في العقود اإلدارية فقد أبقت على رفضها لهذه اآللية لحل 1العالقات التجارية الدولية

 .2النزاعات التي يكون أشخاص القانون العام طرفا فيها

 .فقات العموميةاالستثناء الوارد على حظر التحكيم الداخلي في العقود اإلدارية والمرتبط بالص: ثانيا

دخلت الجزائر في مرحلة االزدواجية القضائية بفصل جهات  1996بعد االستفتاء الدستوري لسنة 

القضاء العادي عن القضاء اإلداري، ولهذا الغرض تم تنصيب مجلس الدولة ومحاكم إدارية ومحكمة لتنازع 

نية واإلدارية بهدف تكريس االختصاص، وبالموازاة قدمت الحكومة مشروعا لقانون اإلجراءات المد

 25إلى النور في  االزدواجية اإلجرائية تماشيا مع االزدواجية في الهياكل والذي صادق عليه البرلمان و خرج
 .ليكون ساري المفعول بعد عام مباشرة من صدوره 2008فيفري 

 1006و 975المادتين: من خالل  ألول مرة و ومن أهم اإلصالحات التي أدخلها هذا القانون أنه أجاز

 منه ألشخاص القانون العام التحكيم في مجال الصفقات العمومية، حيث لم يميز بين الصفقات العمومية ما إذا
بعد االستقالل، أشخاص القانون العام يمكنها أن تلجأ للتحكيم الداخلي  كانت وطنية أو دولية، ومنه وألول مرة

 .األخرى في الصفقات العمومية دون بقية العقود اإلدارية في منازعات العقود اإلدارية المحصورة
إلى غاية تنفيذها قابلة للحل عن طريق التحكيم؟ و من الذي  ولكن هل جميع منازعاتها من بداية إبرامها

 يملك سلطة االتفاق على التحكيم في هذه العقود؟
 :لإلجابة على هذه األسئلة ال بد من التطرق للنقاط التالية

 :وهنا نتناول ما يلي :الصفقات العموميةمفهوم  .1

 :الصفقات العمومية تعريف .أ
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في : " الصفقات العمومية بأنها 236-10عرف المرسوم الرئاسي رقم         

مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد انجاز األشغال 

 .3"المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةواقتناء 
لعل إصرار المشرع على إعطاء تعريف للصفقات العمومية عبر المراحل المختلفة لقوانين وتنظيمات  

إلى خضوعها ألثر رقابية خاصة  الصفقات يعود لخصوصية هذه العقود نظرا للطرق الخاصة إلبرامها، إضافة

األخرى، وأهم  أنها تتيح لإلدارة مجموعة من السلطات غير مألوفة في العقود اإلداريةداخلية وخارجية، كما 

 .4شيء ارتباطها بالخزينة العامة والمال العام
 

 

 

                                                           

 .25، ص2001، يوان المطبوعات الجامعيةعليوش قربوع كمال، التحكيم الدولي في الجزائر، د 1 
 نيجوز لألشخاص المعنويي وال…المتضمن قانون اإلجراءات المدنية، على مايلي: "  09-93من المرسوم التشريعي رقم  01المادةتنص  2 

 التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما عدا في عالقاتهم التجارية الدولية". 
 انظر المادة الرابعة من قانون الصفقات العمومية، مرجع سابق.  3 
 ، مرجع سابق.35عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ص 4 
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 :(المعيار العضوي) لصفقات العموميةاألشخاص المخولة بإبرام ا .ب

المعيار العضوي، : بالرجوع إلى تنظيم الصفقات العمومية يمكن حصر معايير الصفقة العمومية في

المعيار الشكلي، المعيار الموضوعي، المعيار المالي، معيار الشروط االستثنائية، لكن المعيار الذي يهمنا هو 

 :المعيار العضوي الذي سيتم  التعرض له في النقاط التالية
طرافها شخص من أشخاص أ أحدها،هي التي يكون أنبالصفقة العمومية لقد حدد المعيار العضوي 

            من المرسوم الرئاسي  02المذكورين في المادة  األشخاص القانون العام، فالعقد الذي ال يكون أحد

 .طرفا فيه ال يمكن اعتباره صفقة عمومية 236-10رقم 

والجديد الذي حمله هذا المرسوم هو مد تنظيم الصفقات العمومية لكل المؤسسات العمومية حتى 

 القضائي، فإذا نشأ إشكاالت عملية على المستوى هناك من اعتبر هذا األمر سيؤدي إلىاالقتصادية منها، لذا 

أطرافها مؤسسة عمومية اقتصادية، فهل تعود المنازعة الختصاص القضاء  أحد نزاع بخصوص صفقة يكون

 العادي أم الختصاص القضاء اإلداري؟

يمس بالمعيار العضوي المعتمد عليه في توزيع نه أن ، فهذا الحل من شأإلى القضاء اإلداري فإذا ما أسندت

 .1االختصاص بين القضاء العادي والقضاء اإلداري
إلى القضاء العادي، فان العقد هنا عبارة عن صفقة عمومية وهي من العقود اإلدارية  مر إذا ما أسندتونفس األ

ون العام عليها وليس قواعد القانون يجعلها تختلف عن العقود المدنية والتجارية والتي يجب تطبيق قواعد القان

 .الخاص
من المرسوم  02ولقد قال الدكتور محمد الصغير بعلي حول التعدد المفرط للمؤسسات المذكورة في المادة 

 .2بأنه عديم الجدوى 236-10الرئاسي رقم 
 جوز لألشخاصال ي" :يلي على مامن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية فهي تنص  975الرجوع للمادة وب

 يأعاله، أن تجري تحكيما إال في الحاالت الواردة في االتفاقيات الدولية الت 800المذكورين في المادة 

 ".صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية
ن التحكيم أمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،يتبين  800والمادة  975وبالربط بين نص المادة 

 وبالتالي باقي الجهات األخرى،  800لألشخاص المذكورين في المادة  اله إبفي الصفقات العمومية ال يسمح 
التي  تقوم بالتحكيم في الصفقات ليس مسموح لها أن، من قانون الصفقات العمومية، أ023المذكورة في المادة 

 .تبرمها؟

                                                           

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، مرجع سابق. 800راجع المادة  1 
 .17م، ص2005، ارية، دار العلوم، عنابةمحمد الصغير  بعلي، العقود اإلد  2 
 من قانون الصفقات العمومية على مايلي: " ال تطبق أحكام هذا المرسوم إال على الصفقات محل نفقات: 02تنص المادة  3 

 اإلدارات العمومية -
 الهيئات الوطنية المستقلة -
 الواليات  -
 البلديات -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -
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قريبة من  236-10دخلها المرسوم الرئاسي رقم هذا النوع من المؤسسات التي أ هناك من يرى أن

 المؤسسات اإلدارية بحكم أن قراراتها إدارية والعاملين فيها يخضعون للقانون األساسي للوظيفة العامة، إضافة
 .أنها ال تبتغي من وراء نشاطها تحقيق الربح إلى

ننا هنا بصدد قواعد االختصاص النوعي أتور عمار بوضياف ولقد تم انتقاد هذا الرأي حيث قال الدك

 ألنها غير قابلة ،واضح غير مبهم تسن بنص ال يحتمل التأويل  وهذه األخيرة ذات عالقة بالنظام العام ال بد أن
 .1للقياس والربط

سسات بما أن الدولة هي التي تمول المشاريع التي تقوم بها هذه المؤ، ةألالمسأما رأينا حول هذه 

لى التحكيم إن اتفاقها على اللجوء إسواء بشكل كلي أو جزئي وبصفة دائمة أو مؤقتة ف 02المذكورة في المادة 

 .إ م إمن ق  800بالنسبة للمنازعات المرتبطة بالصفقة العمومية التي تبرمها ال يعارض نص المادة 
من  02من نص المادة  األخيرةنه تم استبعاد التعاقد بين إدارتين عموميتين وهذا حسب الفقرة أ اإلشارةمع 

 .قانون الصفقات العمومية
 :نطاق التحكيم الداخلي في منازعات الصفقات العمومية  .2
ات على مستوى عمنازمعها مع المتعامل المتعاقد  اإلدارةتثير الصفقات العمومية حين تصطدم مصلحة          

 .رض وضع نظام فعال لفض هذه المنازعاتالتنفيذ وهو ما يف أثناء أو اإلبرام
يكون لها طرقا خاصة  أنالمال العام كان البد ها وثيق الصلة بالخزينة العامة والصفقات العمومية ل أن بماو     

 .العامبالسرعة لحل منازعاتها حتى ال يلحق الضرر بالمنتفعين من المرفق  زاتمت
ومنازعات  اإلبرامقسمين، منازعات ناتجة عن  إلىقانون الصفقات العمومية قسم المنازعات  فيوالمشرع 

 .التنفيذ أثناءتحدث 
 : اإلبرامالمنازعات الناتجة عن -أ

الصفقات  قانونو، 2اإلداريةالمدنية و اإلجراءاتالمقررة في قانون  األحكاموالقواعد  إلىرجوع لبا 

 :قسمين إلىقسم المنازعات الناتجة عن هذه المرحلة ، ت 3العمومية
 .لجنة الصفقات العمومية المعنية أمامت منازعا -
 .اإلداريالقضاء  أمام منازعات -

 .ارجة عن نطاق الدراسةخوهذه المنازعات 

                                                                                                                                                                                                 

ات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذ -
والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 

 …". ة مؤقتة أو نهائية من الدولةالعمومية االقتصادية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهم
 .333عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص 1 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. 946المادة انظر  2 
 من قانون الصفقات العمومية، مرجع سابق. 114المادة انظر  3 
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 :المنازعات الناتجة عن التنفيذ -ب
تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ : " 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  115تنص المادة 

غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة دون ، ة والتنظيمية المعمول بهايالتشريع األحكامالصفقة في إطار 

أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا  األحكامالمساس بتطبيق هذه 

 :الحق بما يأتي
 .التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفينإيجاد  -    
 .التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة  - 
 "...الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة  -    

الحل الودي، تجنبا لطول  المشرع قاعدةل هذا النص فالنزاع الناتج عن التنفيذ قد أرسى له من خالإذن    

 .أمام القضاء وحتى ال تتعطل المشاريع العمومية اإلجراءات
 احترامسابقة الذكر مع ضرورة  115والحل الودي يتم اللجوء إليه في ثالث حاالت حددها المشرع في المادة 

 .والتنظيمية المعمول بهاالتشريعية  لألحكام اإلدارة
امة من خالل السرعة في حل للحفاظ على األموال الع، أحسن المشرع التخاذ مثل هذا الحلولقد    

 .المنازعات وبالتالي إنجاز المشاريع في الوقت والزمن المحددين
التي جاء بها هو إجازته للتحكيم  اإلصالحاتوبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإن أهم    

بالنسبة ر التحكيم حظمرحلة من  االنتقالوبالتالي ،في مجال الصفقات العمومية بنوعيها الوطنية والدولية 

 .منازعات الصفقات العمومية القانون العام إلى جوازه في  ألشخاص
 :م الداخلي في الصفقات العموميةيعلى التحك االتفاقالسلطة التي تملك الحق في  .3

 عاأهال للتصرف في الحق محل النزعلى التحكيم أن يكون  االتفاقال يكفي في من يكون طرف في 
يشوب رضاه عيبا من العيوب المفسدة له وإنما ال بد أن تكون لهذا الشخص سلطة  ، وأالالتحكيمموضوع 

، فإذا لم تتوافر هذه السلطة فإن االتفاق على التحكيم الذي أبرم يكون باطال وال ق على التحكيم إبرام االتفا

 .1يرتب أثره القانوني
التحكيم حسب الشخص  اتفاقيةففي التحكيم الداخلي في الصفقات العمومية منح القانون سلطة إبرام 

 .2العام الذي يكون طرفا في الصفقة العمومية
 ينيفإذا كانت الدولة طرفا في الصفقة يتم اللجوء إلى التحكيم بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعن. 
  على التوالي بمبادرة من  اإلجراءالبلدية طرفا في الصفقة العمومية يتم اللجوء إلى هذا أما إذا كانت الوالية أو

 .أو من رئيس المجلس الشعبي البلديالوالي 
  اإلجراءأما إذا كانت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا في الصفقة العمومية يتم اللجوء إلى هذا 

 .لطة الوصية التي يتبعهابمبادرة من ممثلها القانوني أو من ممثل الس

                                                           

 .  86اد المدنية والتجارة وجوازه في منازعات العقود اإلدارية، مرجع سابق، صمحمود السيد التحيوي، التحكيم في المو  1 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.976انظر المادة   2 
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حيث قرر  1997ماي 13بتاريخ   1997لسنة 09وهو تقريبا ما أخذ به المشرع المصري في القانون رقم

وبالنسبة لمنازعات :" تنص على  1994لسنة  27من قانون التحكيم رقم  األولىفقرة ثانية للمادة  إضافة

بالنسبة  اختصاصهيكون االتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى  اإلداريةالعقود 

 .1"االعتبارية العامة، وال يجوز التفويض في ذلك لألشخاص

 :الثاني الفرع

 .اإلداريةمن التحكيم الداخلي في العقود  األخرىموقف بعض التشريعات 
بمكانة قوية ومهمة في ظل تنامي العالقات االقتصادية وازدهار واقع  اآلنيي التحكيم في الوقت ظح

، 2نزاع حول موضوع معين في العقد فإن هذا النزاع يتم حله عن طريق التحكيم أيالتجارة، على أنه حال نشأة 

 .لوقت والجهد السرعة وا على نحو يغنيه عن اللجوء إلى القضاء مع ما يترتب على ذلك من توفير

عنه، أال  أىيم إلى مجاالت كانت عما قريب بمن، امتد التحكامتدادهاالعالقات االقتصادية و تساعاومع          

 .أحد أشخاصها المعنوية طرفا فيها الداخلية التي تكون الدولة أو اإلداريةوهي منازعات العقود 

، كان اإلداريةنازعات العقود في مالداخلي في تأسيسها للتحكيم  اختلفتوإذا كانت العديد من التشريعات   

سيتم تناول كال من  وهنا، البد من معرفة بعض التوجهات التشريعية لبعض الدول مقارنة بالتشريع الجزائري

 : على النحو التالي( ثانيا)الفرنسي و( الأو)التشريعين المصري 

 .اإلداريةموقف المشرع المصري من التحكيم الداخلي في العقود : أوال
المدنية، ولم يفرد  اإلجراءاتالعشرين، ظل التحكيم في مصر ضمن نصوص قانون  القرن أواخرحتى 

الخاص  1994لسنة  27ك بمقتضى القانون رقم وذل 1994في عام  إالع المصري قانون خاص له المشر

 .1997لسنة  9بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بمقتضى القانون رقم 
 آراءتباينت  اإلداريةاللجوء إلى التحكيم في العقود  إمكانيةع لم ينص صراحة على المشرن ونظرا أل   

، مما أدى اإلداريةالفقه والقضاء بين مؤيد ومعارض حول مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود 

ونص فيه  1997نة لس 9بالقانون رقم  1994إلى تدخل المشرع المصري وقام بتعديل قانون التحكيم لسنة 

مع مراعاة بعض  اإلداريةة على جواز لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم في منازعات العقود حصرا

 .الشروط 
 
 
 

                                                           

 .73أشرف محمد خليل حماد، التحكيم في المنازعات اإلدارية وأثاره القانونية، مرجع سابق، ص 1 
          عي،  هشام خالد، أوليات التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة في النظم القانونية الالتينية واالنجلوسكسونية والعربية، دار الفكر الجام 2 

 .7، ص2004،اإلسكندرية
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 :1994لسنة  27مرحلة صدور قانون التحكيم رقم   -1
إال أن الفقه تردد حول جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود  1994رغم صدور قانون التحكيم لسنة      

 .كنظرا أن المشرع لم ينص صراحة على ذل، اإلدارية
في  اإلداريةالفتوى والتشريع قررت جواز التحكيم في العقود ي سمقوإذا كانت الجمعية العمومية ل     

إال أنها تراجعت عن ذلك في  1993فيفري  07وفتواها الصادرة في  1989ماي  17فتواها الصادرة في 

بعد  اإلداريةقررت عدم صحة شرط التحكيم في منازعات العقود و 1996ديسمبر  18اها الصادرة في فتو

 .1لعدم وجود نص صريح بجواز ذلك 1994صدور قانون التحكيم لسنة 
فقد أكدت على جواز االتفاق  1994جانفي  18العليا في حكمها الصادر في  اإلداريةأما المحكمة       

بعدما كانت سابقا تقضي بخالف ذلك، وربما كان مبعث ذلك عدم  اإلداريةعلى التحكيم في منازعات العقود 

 .وجود نص صريح يحسم هذه المسألة
رغم صدور قانون  اإلداريةوبسبب هذا التباين حول جواز التحكيم من عدمه في منازعات العقود       

 من القانون السابق ذكره  األولىلتعديل المادة  تقدمت الحكومة بمشروع قانون 1994لسنة  27التحكيم رقم 
 .2لحسم الجدال حول هذه المسألة

 :1994المعدل لقانون التحكيم لسنة  1997لسنة  9مرحلة صدور القانون رقم  -2
وبالنسبة إلى " : كاآلتيونصها  األولىوذلك بإضافة فقرة ثانية للمادة  1994بتعديل قانون التحكيم لسنة 

بالنسبة  اختصاصهيكون االتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أومن يتولى  اإلداريةمنازعات العقود 

 ."يض في ذلكوألشخاص االعتبارية وال يجوز التفل
سواء كانت داخلية أو  اإلداريةوبهذا يكون المشرع المصري قد حسم الخالف حول التحكيم في العقود 

 .بأن أجاز ذلك بنص صريح ال يحتمل التأويلدولية، 

جواز التحكيم في مرة أخرى أكد المشرع  1998لسنة  89ات رقم وبصدور قانون المناقصات والمزايد  

يجوز لطرفي العقد عند حدوث :" من هذا القانون على أنه  42حيث نصت المادة  اإلداريةمنازعات العقود 

كل طرف  التزامخالف أثناء تنفيذ االتفاق على تسويته عن طريق التحكيم، بموافقة الوزير المختص مع 

 .3"باالستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد 

 

                                                           

 ها.و ما بعد 47أشرف محمد خليل حماد، التحكيم في المنازعات اإلدارية وأثاره القانونية، مرجع سابق، ص 1 
  .61لمرجع نفسه، صا 2 
يوسف خاطر ، "التحكيم في مجال العقود اإلدارية"، بحث مقدم إلى مؤتمر التحكيم التجاري الدولي، مركز اإلمارات للدراسات شريف  3 

 .317،  ص2008أفريل،  30-28والبحوث اإلستراتيجية، المجلد الثالث ،أيام 
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 .اإلداريةموقف المشرع الفرنسي من التحكيم الداخلي في العقود : ثانيا
حيث تم حظر لجوء أشخاص  .1اإلداريةمن مسألة التحكيم في العقود  امتشدد اموقف المشرع الفرنسي    

المعنوية العامة إلى  األشخاصيرد عليه عدة استثناءات يجيز لجوء  القانون العام للتحكيم، لكن هذا المبدأ

 .اإلداريةالتحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن العقود 
 .اإلداريةفي العقود  الداخلي القانون العام للتحكيمحظر لجوء أشخاص  مبدأ -1

المدنية القديم لسنة  اإلجراءاتمن قانون  1004و 83يجد هذا المبدأ أساسه التشريعي في المادتين     

جويلية  09والمعدل في  1972جويلية  05من القانون المدني الفرنسي الصادر في  2060والمادة  1806

1975. 
بالغها للنيابة ارط القانون النص على عدم جواز التحكيم في المنازعات التي يشت 1004ولقد تضمنت المادة 

المنازعات التي يجب إبالغ النيابة بشأنها وهي تلك التي يكون أحد أطرافها الدولة  83وقد حددت المادة  ،العامة

 .لعاما المتعلقة بالنظامالمسائل المؤسسات العامة وأيضا  وأالدومين أو البلديات  أو
 2060هذه المواد فقد صدر القانون المدني الفرنسي الجديد وتضمن مادتين هما  إللغاءونتيجة         

على أنه ال يجوز اللجوء إلى التحكيم بشأن مسائل الحالة  األولىنصت في فقرتها  2060فالمادة  ،12062و

بشأن المنازعات المتعلقة  أو بشأن المسائل المتعلقة بالطالق وباالنفصال الجسدي، أو األشخاصوأهلية 

 .3بالجماعات العامة والمؤسسات العامة وعموما في جميع المسائل المتعلقة بالنظام العام
من القانون المدني الجديد ببطالن شرط التحكيم طالما لم يوجد نص قانوني  2061كما تنص المادة       

 .4يجيزه
في فرنسا  اإلدارير واعتبروه من المبادئ العامة للقانون والتي يطبقها القضاء حظولقد أيد الفقه والقضاء هذا ال

 .5االلتزام بها اإلدارةباعتبارها مصدر من مصادر المشروعية والتي يتعين على جهة 

                                                           

طبيق، دار المطبوعات م في عقود الدولة ذات الطبيعة اإلدارية وأثره على القانون الواجب التحفيظة السيد الحتاد، االتفاق على التحكي 1 
 .18، ص2001، الجامعية

 .299شريف يوسف خاطر، "التحكيم في مجال العقود اإلدارية"، مرجع سابق، ص 2 
3 L’article 2060 du code civil français dispose que ``on ne peut compromettre sur les questions d`état et de 
capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations 
intéressent les collectivités publiques et les établissements public et plus généralement dans toutes les 
matières  qui intéressant l’ordre public».  
4  Aux  termes de l’article 2061 du code civil « la clause compromissoire est nulle s’il n’en est disposé 
autrement par la loi<<. 
5 APOSTOLOS PATRIKIOS, L`arbitrage en matière administrative, L .G.D.J, Paris, 1997, PP 27-30. 
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لى التحكيم المعنوية العامة ليس لها الحق في اللجوء إ األشخاصإلى القول أن  اآلخركما ذهب البعض   

وذلك استنادا إلى وجود قضاء وطني مختص بنظر المنازعات  اإلداريةة عن عقودها لفض المنازعات الناشئ

 .1وهو قضاء مجلس الدولة

 : اإلداريةفي العقود  الداخلي المعنوية العامة للتحكيم األشخاصر لجوء حظ االستثناءات الواردة على مبدأ -2

المعنوية العامة للتحكيم في  األشخاصحظر لجوء  لقد أورد المشرع الفرنسي عدة استثناءات على مبدأ   

وهذه االستثناءات إما ترجع إلى وجود نص قانوني يجيز اللجوء إلى التحكيم في بعض العقود ، اإلداريةالعقود 

الصناعية  لجوء بعض المؤسسات العامةوإما أن يتدخل المشرع وينص صراحة على جواز ، اإلدارية

 .والتجارية إلى التحكيم

 .اإلداريةفي بعض منازعات العقود الداخلي اللجوء إلى التحكيم : األولاالستثناء  .أ
المنازعات المتعلقة  إلنهاءعلى جواز التحكيم  1906أفريل  17من القانون الصادر 69نصت المادة    

العامة  األشغالمن تقنين  132العامة والتوريد وهذا النص يقابل نص المادة  شغالاألبتصفية نفقات عقود 

 .2الجديد
 .تبرمها الدولة و المديريات و البلديات يعلى عقود األشغال العامة و عقود التوريد الت 69و تطبق المادة 

منه النقابات  25في المادة األولى و المادة  1960جويلية  25ولقد أضاف المرسوم الصادر في    

 .المختلطة و المناطق الحضارية و المؤسسات العامة التابعة للمحافظات و المقاطعات
ولقد اشترط المشرع الفرنسي أن يتم اللجوء إلى التحكيم من خالل مشارطة التحكيم أي بعد قيام 

العامة و عقود التوريد دون النزاع و ذلك في المنازعات التي تتعلق بتصفية النفقات الناشئة عن عقود األشغال 

بقية العقود األخرى، كما يقتصر اللجوء إلى التحكيم على عقود األشغال العامة و التوريد التي تبرمها الدولة و 

 .المديريات و المحليات فقط

                                                           
1  E .LAFERRIERE, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2éme éd, Paris, 1896, 
p152, 
Voir aussi   L.RICHER, Droit des contrats administratifs, 3éme éd, L.G.D.J, Paris, 2002, p294. 
2  L`article 132 du nouveau code des marché publics dispose que « conformément à l’article 69 de la loi 
du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1906, 
L’état, Les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidations de 
leurs dépenses de travaux et de fourniture, recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV  du 
nouveau code de procédure civile pour l’état,  ce recours doit être autorisé par un décret pris sur le rapport 
du ministre compétent et Du ministre chargé de l’économie"  
 décret N° 2004-15 du 7 Janvier 2004 portant code des marchés publics, J 0 , n° 6 du 8 janvier2004. 
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كما اشترط اللجوء إلى التحكيم بموافقة مجلس الوزراء بمرسوم موقع عليه من وزير المالية و  

و فيما يتعلق بعقود األشغال العامة و التوريد التي تبرمها المديريات فإنه  ،حسب الحالة الوزير المختص 

يجب عرض األمر على مجلس المديرية للمناقشة و يجب موافقة الوزير المختص عليه، أما بالنسبة للعقود 

 .1المبرمة بواسطة البلديات فإنه يجب موافقة المجلس البلدي و اعتماد مدير المقاطعة

 .لجوء بعض المؤسسات العامة الصناعية و التجارية للتحكيم الداخلي: االستثناء الثاني.ب 
و نص في المادة السابعة منه على تكملة المادة  1975جويلية  09أصدر المشرع الفرنسي قانون 

و  من القانون المدني الجديد بأنه يجوز اللجوء إلى التحكيم لبعض المؤسسات العامة الصناعية 2060

 08، و أول مرسوم أصدر في هذا الشأن لم يكن إال مؤخرا و ذلك في  2التجارية التي يصدر بتحديدها مرسوم
و حدد المؤسسات العامة التي يجوز لها اللجوء إلى التحكيم و منها شركة غاز فرنسا و شركة  2002جانفي 

امة اللجوء إلى التحكيم في كافة كما صدرت عدة تشريعات خاصة تجيز لبعض المؤسسات الع 3كهرباء فرنسا

 la SNCFet la poste et Franceمنازعتها سواء تعلقت بعقد إداري أم ال، و من هذه المؤسسات العامة  
télécom أو ما يسمى بريد و اتصاالت فرنسا و أيضا الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إضافة إلى ،

  . » les établissements publics d’enseignement supérieur «4المؤسسات العامة للتعليم العالي
 

من خالل ما تقدم نجد أن المشرع الجزائري قد حظر لجوء أشخاص القانون العام للتحكيم الداخلي            

 يفي العقود اإلدارية ماعدا في الصفقات العمومية، ونفس األمر بالنسبة للمشرع الفرنسي، فالقاعدة العامة ه
حظر لجوء أشخاص القانون العام للتحكيم الداخلي في العقود اإلدارية ، إال إذا وجد نص قانوني يجيز ذلك، أما 

بالنسبة للمشرع المصري فقد أجاز التحكيم الداخلي في العقود اإلدارية لكن بشرط موافقة الوزير المختص، مع 

 حظر التفويض في هذا الشأن. 

 

 
 
 
 

 

                                                           

 .303ع سابق، ص رجشريف يوسف خاطر، التحكيم في مجال العقود اإلدارية، م 1 
2  L’article 2060 du code civil a été complété par l’article 7 de la loi du 9 juillet 1975, selon lequel «  toute 
fois de catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par 
décret  à compromettre ». 
3  A.H « De nouveau établissements publics autorisés à compromettre » rev.arb, , n° 1,2002,p249. 
4 Jean- Jacques Alexander Souyris et Guy Chetrite, guide pratique de l’arbitrage interne, op.cit , P36 . 
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يلعببببت التحكببببيم دورا ملمببببا فببببي الحركببببة اتثتصبببباديةن كا وا المأببببتثمريا و نيببببيا كببببانوا وو و انببببت         
ن هباا 1يبحثوا دائما على حماية اأتثماراتلم عبا  ريبق ثبانوا مبرا و أبريان و البان ي دونبت فبي التحكبيم

عببا ثءبال الدولببة ن للوصببول األخيبر الببان يلبدفوا مببا ورائبت كلببى حبل نحاعبباتلم الحالبة وو المأببتقبلة بعيبدا 
 كلى حل ودن ينفاونت دوا تردد.

لكا كاا تعار التنفيا ال وعي للحكم التحكيمبين فبب ببد مبا البحبآ عبا فليبا  فعالبة إلع بال حكبم 
 التحكيم ثوة التنفيا ال برن.

تببدو  ا الوصول كلى كصدار الحكم ما محكمة التحكيمن تبد وا يمر ب ملة مبا اإل برالا  المتواليبةنكما و
بببببء رالا  مملببببدة للعمليببببة التحكيميببببةن يليلببببا تقببببديم  لببببت كلببببى محكمببببة التحكببببيم للبببببدل فببببي أببببير العمليببببة 
التحكيميببةن أببوال مببا  رفببي النببحان معببا وو مببا ال ببرج الببان يلمببت التع يببل لتبببدو مببا يأببمى بالخصببومة 

 التحكيمية )المبحآ األول(.

بعببد تفحصبببلا لم موعببة المناحعببا  التبببي  بعببد انتلببال ك بببرالا  التحكببيمن تصببدر محكمبببة التحكببيم 
تتكببوا منلببا خصببومة التحكببيم ن حكمببا تلببدج مببا خبلببت كلببى التالببت علببى  ميببا العقبببا  و تفبب  النببحان 
الببان  ببري عليلببان كببوا كصببدار حكببم التحكببيم مببا وهببم المراحببل التببي يمببر بلببا ن ببام التحكببيمن بحيببآ يقببوم 

لحكبمن بينمبا ال برج البان صبدر ءبدف ثبد يفكبر فبي ال رج البان صبدر الحكبم لصبالحت ب لبت تنفيبا هباا ا
 محاولة عرثلة تنفياف و الك ما خبل ال عا فيت )المبحآ الثاني(.

غيبببر وا األمبببر لبببيذ بيأبببير كا وا القبببوانيا و التزبببريعا  التبببي و ببباح  الل بببول كلبببى التحكبببيم لحبببل 
كمبة التحكبيم خببل النحاعا ن ن م  خ وا  الأير فيتن فوءع  م موعبة مبا الءبواب  تأبير عليلبا مح

أير الخصومة وحتى صدور حكم التحكيم و ما بعدفن للاا فءنت ليذ ما الألل على األ راج وو محكمبة 
 .2نالتحكيم الخروج عما نءمت المزر 

 

 

 

                                       
  .535ن ص2009ن إلداريةن منزورا  بادادنا  المدنية و اثانوا اإل رال بربارة عبد الرحماان زري 1
 27ن ص2009ن ألولىن دار الثقافة للنزرب با حكم المحكمن ال بعة ا كبراهيم رءواا ال ابيرن 2
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 :المبحث األول

 .الخصومة التحكيمية في التحكيم الداخلي في العقود اإلدارية 

اإلرادة البان يحبدد  ااباعتبارها خصومة ك رائيبةن فلبي تخءبا لأبل  الداخلي خصومة التحكيم 
كمبة التحكيميببة الداخليببةن ومببا كاا لبم يعبببر أببل اا اإلرادة عببا خيببار المحالم بقببة فببي ا"اآل بال و األوءببان"

يبتم العمبل بلبان بمعنبى فخبر وا  هبي التبياإلداريبة فءا األوءان و اآل ال المقبررة ومبام ال لبا  القءبائية 
 .1ت بق هي التياإلدارية  ا  المحاكمة القءائيةك رال

مببا خبببل  و كاا كبباا القببانوا ي يببح الل ببول كلببى التحكببيمن فببالك بقصببد التيأببير علببى الخصببوم 
وا في النحانن خبل مدة معينة فصليالمعرفة الفنية ل الخبرة و اونما وزخاص  بيعييا وو معنوييا  تعييا
 .( )الم لت األول لوث  و ال لدتوفيرا ل

محكمة التحكبيم هبو البان يأبم   كلى المعني في خصومة التحكيم الداخلي لت الان يقدمت لفا 
ثبد  لكبا التوصبل كليبتنحبول مبا تبم لتحقيق ثبم عقبد  لأبا  للمداولبة التبي تببدو ببابالأير فبي اإل برالا   للا

كصببدار حكببم التحكببيم  فلببا وو تنليلببا دوا التوصببل كلببى دم هبباف اإل ببرالا  بعببوار  ثببد توثو تصببيحببدآ 
 )الم لت الثاني(.

 :المطلب األول

 .الداخلي اإلجراءات الممهدة لعملية التحكيم

هناك ك رالا  تبد ما التعريج عليلا تكوا أابقة  الداخلي ثبل الأير في عملية التحكيم              
على عر  النحان على المحكمة التحكيمية و تتمثل في تزكيل المحكمة التحكيمية التي تتولى الفصل في 
النحان بعد ثبوللا لالك )الفرن األول( خبل المدة التي يتم اتتفاق عليلا ما  رج الخصوم وو خبل المدة 

 كا لم يتفق األ راج على مدة معينة )الفرن الثاني(. التي حددها القانوا

 

                                       
  .ما ثانوا اإل رالا  المدنية واإلداريةن مر ا أابق 1019ون ر المادة  1
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 الفرع األول:

 .الداخلي يمـكـكمة التحـل محـيـتشك

مببا محكببم وو عببدة محكمببيا بعببدد فببردن دوا وا يءببا المزببرن حببدا الببداخلي تتزببكل محكمببة التحكببيم       
وحكببام التحكببيم تصببدر ب غلبيببة وثصببى للعببددن وازببترا  العببدد الببوترن حينمببا تكببوا التزببكيلية  ماعيببةن الببك وا 

 .1األصوا 

كما وا ملمة التحكيم ت تأتند لزخص  بيعي كت كاا كاا متمتعا بحقوثت المدنيةن وما بالنأبة          
 .2محكمو وكثر ما وعءائت بصفة وللزخص المعنون فيتولى هاا األخير تعييا عءوا 

ثبول المحكم وو المحكميا لكا ت بد ما  ن)ووت(و لقد تعدد   رق تعييا المحكم وو المحكميا         
 المختاروا للملمة المأندة كليلم )ثانيا(.

 أوال: طرق تعيين المحكمين.

لكبا ثبد ت بري  نعمد  مع م القوانيا و التزريعا  كلى كع ال الحرية لأل راج فبي تعيبيا المحكمبيا
نزبببول النبببحان ممبببا يأبببتو ت أبببابقا ل فبببي هببباف المرحلبببة خاصبببة فبببي اتفببباق التحكبببيم البببان يكبببوا بعببب  المزببباكل

 اتأتعانة ب رق وخرى للتعييا و التي أم  بلا القانوا.

 اإلرادة: نتعيين المحكم أو المحكمين وفقا لمبدأ سلطا .1

يجــب أن يتنــمن اتفــاق التحكــيم تحــت طا لــة »...م الببداخلي ال حائببرن علببى ونببت ينببص ثببانوا التحكبب
 .3«تحديد كيفيات تعيينهمالبطالن، تعيين المحكم أو المحكمين أو 

يجب أن يتنمن اتفاق التحكيم تحت طا لة الـبطالن، مونـوع النـ اع و أسـماء »...كما نص ويءا         
  .4«المحكمين أو كيفية تعيينهم

                                       
  .536بربارة عبد الرحماان زري ثانوا اإل رالا  المدنية و اإلداريةنمر ا أابقن ص 1
 .أابق ثانوا اإل رالا  المدنية و اإلداريةن مر ا 1014ون ر المادة  2
 .ما القانوا نفأت 1008ون ر المادة  3
 .ما القانوا نفأت 02/ 1012ون ر المادة  4
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يفءى كلى  ن ام تحكيمي لمركح تحكيم معيا أل اا اإلرادة هو الان يعيا المحكميا وو يحيل كلى ومنت فءا
 .1تعييا المحكميا

 : الداخلي تعيين المحكم أو المحكمين في اتفاقية التحكيم -أ
ألنت يأت يت لللدج  نهو األصل في هاا الن اق يايعتبر ثيام المحتكميا بتعييا المحكم وو المحكم 

تلم بالتقاليبد يبدراالان ير وف هؤتل الخصوم و المتمثل في اختيار المحكميا ما اون النحاهة و الخبرة و مبدى 
 .2النحانالثقافية و القانونية و در ة التخصص في موءون 

التحكببيمن و كاا كبباا  محكببم فببي زببر  التحكببيم وو فببي اتفبباقفيأببتون وا يببتم اتتفبباق علببى زببخص ال       
اتتفبباق علببى وزببخاص المحكمببيان يببتم وأاأببا بتحديببد األ ببراج المحتكمببيا ألأببمال المحكببم وو المحكمببيا فببي 

ن فءنبت ت يكبوا هنباك مانعبا مبا تعييبنلم بصبفاتلمن بحيبآ تببد وا  بباواتلمالتحكبيمن ون وا يبتم تعييبنلم  اتفاثية
تكببوا هبباف الصببفة ثا عببة الدتلببة علببى زببخص المحكببم كنقيببت المحبباميا الحببالي وو كببرئيذ غرفببة الت ببارة و 

 .الصناعة....الخ
ي وكثبر مبا زبخص ك أبتاا  بامعي وو محبامي وما كاا اكبر فبي اتفاثيبة التحكبيم صبفة معينبة تتبوافر فب      

 .3يم تكوا با لةمثبن فءا اتفاثية التحك
و ثد يختار كل  رج محكمت و ما ثم يتولى المحكماا المختاراا تعييا محكم ثالآ يأبمى ببالمحكم         

لبتفباق مبا  ن الرئيذن و يكوا هاا اتتفاق صحيحا باعتبارف توكيب ما كل  رج محتكم للمحكم الان اختارف
 المحكم األخر على اختيار المحكم المر  .

 تعيين المحكم أو المحكمين من قبل مرك  تحكيمي دا م: -ب

 نمبازببرة غيبركمبا يكبوا تعيبيا المحكبم وو المحكمبيا بصبورة مبازببرةن فءنبت يمكبا وا يكبوا بصبورة          
و بالتببالي ثواعببد هبباا المركببح فيمببا يخببص تعيببيا  نكمببا لببو اتفببق علببى التحكببيم بواأبب ة مركببح تحكيمببي معببيا

 المحكميا هي التي أيتم العمل بلا.
 

                                       
 .81أابقن ص ال حائرن ال ديدن مر اعبد الحميد األحدتن ثانوا التحكيم 1
 في   افاأل نبية الخاصة في الدول الناميةن رأالة لنيل در ة دكتور  علي حأيا ملحمن دور المعاهدا  الدولية في حماية اتأتثمارا 2 

 .253ن ص1997الحقوقن كلية الحقوقن  امعة القاهرةن مصرن 
 وما بعدها.163و  واحف في مناحعا  العقود اإلداريةن مر ا أابقن ص ية و الت اريةمحمود الأيد التحيونن التحكيم في المواد المدن 3 
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مبببا ن امبببت  04ببببال حائر كا تبببنص المبببادة  المو بببود 1"جـــورو كونســـيل"مركبببح تحكبببيم  و مثبببال البببك         
كيم فبي حيقوم رئيذ مركح الصبل  والتحكبيم ببالت": ونت  على "تعييا المحكم"تح  عنواا و المدر ة  التحكيمي

القءبببية وو تعيبببيا المحكبببم الوحيبببد للبببا و المو بببود اأبببمت ءبببما القائمبببة المتبببوفرة لبببدى رئبببيذ المركبببحن و يقبببوم 
بقبولت الملمة و اأتقبليتت عا و براج النبحان مبا حيبآ القراببة وو المصبلحة وو  ي المحكم بالتوثيا على تصر 

 يمذ بنحاهة ثرارف". ون مبرر
ونلببم و بصببورة  كتنالمحتكمببيا بببالرغم مببا عببدم اختيببارهم و تعييببنلم للمحكمببياو بالتببالي فبباأل راج        

و المحكميا وو الان يتولى تعييا المحكم  نغير مبازرة عبروا عا كرادتلم بقبول الن ام التحكيمي للاا المركح
مبازبببرة ة غيبببر الرادالبببايا أيفصبببلوا فبببي النبببحان و هبببو مبببا يمكبببا تأبببميتت "بتعيبببيا المحكبببم وو المحكمبببيا بببباإل

 .كميا "تلأل راج المح

 تعيين المحكم أو المحكمين من قبل القاني اإلدارو: .2

تعييا المحكم وو المحكميا في اتفاثية التحكيم يتفق ما حقيقة المقصود ما التحكيم وهو اتأتانال       
عدالتبت هبي  عا الل ول كلى ثءال الدولبةن البك ونبت كثيبرا مبا تكبوا الثقبة فبي حأبا تقبدير المحكبمن وفبي حأبا

 مبحآ اتتفاق على التحكيم.
وثد تثار في هاا الصدد بع  ما المزكب  العملية النا مة عا عدم ثيام األ راج المحكموا في        

اتفاثية التحكيم بتعييا المحكم وو المحكميا المراد عبر  النبحان موءبون التحكبيم علبيلمن وو ثيبام مبانا يحبول 
وو ون عبببار  فخبببر ودى كلبببى صبببعوبة تزبببكيل محكمبببة التحكبببيمن لببباا وع بببى ن 2دوا مبازبببرة المحكبببم لملمتبببت

 المزرن الحل حيآ نص على ما يلي: 
إذا اعترنت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد األطراف أو بمناسبة تنفيذ إجـراءات تعيـين المحكـم " 

محـل إبـرام  هادا ـرة اختصاصـمن قبل ر يس المحكمـة الواقـف فـي أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمون 
 .3"... العقد أو محل تنفيذه

يأتفاد ما هاا النص وا ثانوا التحكيم الداخلي ال حائرن ثبد مبن  القءبال أبل ة تعيبيا المحكبم وو         
المحكمببيان و الببك بزببر  و ببود صببعوبة تتعلببق بتزببكيل محكمببة التحكببيم را عببة ألحببد األ ببراج المحتكمببيا وو 

 إلحدى ك رالا  تعييا المحكم وو المحكميا.

                                       
 :المنزور على الموثا اتلكتروني التالي"  ورن كونأيل"ون ر في هاا الصدد الن ام التحكيمي لمركح  1 

www.juriconsul.com/arbitrage.php 
  .161و  واحف في مناحعا  العقود اإلداريةن مر ا أابقن ص الت اريةمحمود الأيد التحيونن التحكيم في المواد المدنية و  2 
 .مر ا أابق ثانوا اإل رالا  المدنية و اإلداريةن ما 1009/01ون ر المادة 3 
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لمخببتص بتزببكيل محكمببة التحكببيم فقببد فببرق القببانوا فببي التحكببيم الببداخلي بببيا وفيمبا يتعلببق بالقاءببي ا         
التحكيم في المواد العادية و التحكيم في المادة اإلداريةن وبما وا موءون الدراأة يتعلبق ببالتحكيم البداخلي فبي 

 1تنفيبافل العقود اإلدارية فبءا القاءبي المخبتص هبو رئبيذ المحكمبة اإلداريبة الواثبا فبي دائبرة اختصاصبلا محب
 الك وا وحد  رفي اتفاثية التحكيم هو ما وزخاص القانوا العام.

 :مين لمهمة التحكيمثانيا: قبول المحكم أو المحك
ال يعـد تشـكيل محكمـة التحكـيم صـحيحا إال إذا قبـل نص ثبانوا التحكبيم البداخلي ال حائبرن علبى ونبت "        

 ".المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم
بالتالي فءا ثبول المحكم للملمة المأندة كليت وصب  ما القواعد اآلمرة التي ترتب  بلا صحة تزكيل محكمة و 

 التحكيم.
إذا رفـ  المحكـم المعـين القيـام بالمهمـة المسـندة إليـد، يسـتبدل كما نص القانوا ويءا على ونبت: "        

رفب  المحكبم الملمبة المأبندة كليبتن فبءا البان  " و بالتبالي كاابغيره بأمر من طرف ر يس المحكمة المختصـة
بل الان يعيا البديل هبو القءبال  -كت كاا كاا القءال هو الان عينت -عينت ليذ هو الان يعيا البديل عنت

 المختص.
مببا اإلزببارة وا القببانوا لببم يبببيا كيفيببة تعبيببر المحكببم وو المحكمببيا عببا ثبببوللم لملمببة التحكببيمن عكببذ       

علبى  1994لأبنة  27ما ثانوا التحكبيم المصبرن رثبم  03/  16ن مثب الان نص في المادة القانوا المصر 
 ".يكون قبول المحكم بالقيام بمهمتد كتابة...ونت: "

 2و الكتابة هنا هي مزرو ة إلثبا  ثبول المحكم لملمة التحكيم و هي ليأ  ركنا ما وركانت

 :الفرع الثاني

 .ميةـيـكـة التحـلة العمـليمه

ترك ثانوا التحكيم الأابق لأل راج حرية اتتفباق علبى مللبة التحكبيم و كت كانب  ثبثبة وزبلر كاا لبم 
 يتفقوا على مللة معينةن تبدو ما تاريخ تعييا المحكميا وو باألحرى ما تاريخ تعييا فخر محكم. 

                                       
 األحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليلا في هاا القانوان ومام ال لا  القءائية ت بق»ما ق ك م ك:  976تنص المادة  1 

 ".اإلدارية
 .160ن مر ا أابقن صاإلداريةفي مناحعا  العقود  حفمحمود الأيد التحيونن التحكيم في المواد المدنية والت ارية و  وا 2 
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 وما بالنأبة لقانوا التحكيم الداخلي الحالي فن د: 

 التحكيمية. ةالعمـلي مهلةأوال: تحديد 

ترك ثانوا التحكيم الداخلي ال ديد لأل اا اإلرادة الحرية في تحديد مللة الملمة التحكيميةن و اعتببر 
العقد صحيحا و لو لم يتم تحديد هاف المللةن و لكا المزرن في هباف الحالبة ثبدم الحبل بتحديبدف لمللبة التحكبيم 

 .1وو ما تاريخ كخ ار محكمة التحكيمتتمثل في وربعة وزلر تبدو ما تاريخ تعييا فخر محكم 

 التحكيمية. ةالعمـلي مهلة ديدمثانيا: ت

أبببق  اإلزببارة وا مللببة التحكببيم كمببا يحببددها أببل اا كرادة األ ببراج أببوال ب ريقببة مبازببرة وو باإلحالببة 
ان فءاا كلى ن ام مركح تحكيمي معيا و هي ما تأمى بالمللة التعاثديةن و كما وا تكوا ثانونية يحددها القانو 

حل و ل انتلال مدة التحكيم التعاثدية وو القانونية فءا التحكبيم ينتلبين كت كاا تبم تمديبدف ممبا يملبك الحبق فبي 
 .2التمديد

و التمديببد فببي القببانوا ال حائببرن  ببائح و هببو يعببود لأببل اا اإلرادةن فببءاا تعببار فيعببود األمببر كلببى الن ببام        
التحكيمي لمركح التحكيم المختار الان ت بق مللتن فءاا لم يتوصبل ال رفباا تتفباق علبى التمديبد يعبود األمبر 

 النأبة للتحكيم الداخلي في العقود اإلدارية.ن  و هو رئيذ المحكمة اإلدارية ب3كلى رئيذ المحكمة المختصة

:ثانيالمطلب ال  

 سير العملية التحكيمية و عوار  استمرارها. 

تلعببت القواعببد اإل رائيببة فببي أببير العمليببة التحكيميببة التببي اختارهببا األ ببراج دورا  وهريببا فببي ءببماا 
ل فببي اختيببار اإل ببرالا  الم بقببة ن بباي العمليببة التحكيميببةن ممببا ودى كلببى اعتبارهببا ثواعببد ملحمببة ن كببوا األصبب

 في التحكيم يعود كلى المحتكميا ونفألم اأتنادا كلى مبدو أل اا اإلرادة.

                                       
 .اإل رالا  المدنية و اإلداريةن مر ا أابق ما ثانوا 1018/01ون ر المادة  1 
 .121الت ارة اتلكترونيةن مر ا أابقن ص مناحعا  عقود  بوديأة كريمن التحكيم اتلكتروني كوأيلة لتأوية 2 
  أابق. ثانوا اإل رالا  المدنية و اإلدارية ن مر ا ما 1018/02ون ر المادة  3 
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ووول ك ببرال تبببدو بببت العمليببة التحكيميببة يتمثببل فببي تقببديم  لببت التحكببيم الببان يبببيا فيببت  بيعببة الخبببج 
كبيم حتبى تبتم المبداوت  وفبق وكببر الان ن م عنت النحانن و بلاا تبدو ك رالا  التحقيق ما  رج محكمبة التح

 ثدر ما المعلوما  للوصول كلى ثرار حول النحان يرءي األ راج )الفرن األول(.

غير ونت ثد يعر  إل رالا  أير عملية التحكيم ما ثد يؤدن كلبى وثفلبا وو كنلائلبا ثببل صبدور حكبم 
 (.التحكيمن و هو ما يعرج بعوار  اأتمرار خصومة التحكيم ) الفرن الثاني

 الفرع األول:

 ملية التحكيمية.ــير العــس 

كا اإل رالا  هي الوأائل الفنية التي حددها القانوا لحماية الحق الموءوعي وف  المناحعا  التي 
 تثار بز نت ن أوال عرء  ومام ثءال الدولة وو ومام التحكيم.

عمال ما  ال ببت أبل اا          و القاعدة ونت ي وح التااءي عا بع  اإل رالا  ومام محكمة التحكيمن وا 
اإلرادة لتحقيبببق اللبببدج مبببا التحكبببيمن و التبببي مبببا بينلبببا الأبببرعة و الأبببرية باإلءبببافة كلبببى التخفيبببج مبببا  بببول 

 اإل رالا .

ال اإل رائيبببة المتتابعبببة التبببي تأبببتلدج و تت أبببد ك بببرالا  التحكبببيم البببداخلي فبببي م موعبببة مبببا األعمببب       
 الحصول على حكم ما محكمة التحكيم وتتمثل في ما يلي:

 :أوال: طلب التحكيم

من قبل األطراف  يعر  الن اع على محكمة التحكيم» ما ق ك م ك على مايلي: 1010نص  المادة         
 «طرف الذو يهمد التعجيلالمن  معا أو

و يبحبب  فببي هبباا الصببدد وا عببر  النببحان علببى محكمببة التحكببيم يفتببر  وا هبباف المحكمببة ثببد تببم          
تزبببكيللان بحيبببآ ي بببت وا يتحبببدد فبببي ال لبببت المقبببدم م البببت الخصبببم وو الخصبببوم و ببببت يبببتم تحديبببد الملمبببة 

 يثبور بعبد البك نبحان التحكيميةن و بلاف ال ريقة فبءا البدليل علبى حبدود الملمبة التحكيميبة يكبوا ثبد تبوافرن فبب
  دن بز نلا.     
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د الكيفية ما اإلزارة ونت كاا كاا التحكيم مؤأأاتي فءا الن ام الداخلي للاف المؤأأة هو الان يحد           
    التي يرفا  بلا النحان و وزكالت1. 

وحا وتحديبدا منبت وهنا أوج ن خبا مثبات فبي حالبة التحكبيم المبن م )المؤأأباتي(ن باعتببارف وكثبر وءب       
الزبببركا  تختببار التحكبببيم المؤأأببين و الببك حأبببت الدراأببة التبببي ثببام بلبببا ¾ فببي التحكببيم الخببباص حيببآ وا 

 . 2هاوس" ترو  "برايس
" فببي المببادة األولببى منببت تحبب  جــورو كونســيلمببا نببص عليببت الن ببام الببداخلي لمركببح " مثببال الببك و          

 : 3" لت التحكيم عنواا"
كلبى رئبيذ مركبح يقدم  لت التحكيم بعريءة موثعت ما ثبل و راج النحان وو ما ال رج الان يلمت التع يل  .1

 ن مرفقا بالعقد المتءما الزر  التحكيمي وو اتفاق التحكيم.جورو كونسيلالصل  و التحكيم لزركة 
 :تتءما العريءة المقدمة .2

 الكاملة للزخص اتعتببارن وممثلبيلم القبانونييا  وأمال األ راج و ولقابلم و عنواا كثامتلم وو التأمية   
 و عناويا مقرهم.

 .اكر وثائا القءية 
 .اإلزارة كلى األأاذ القانوني لل لت 
 .تحديد ال لبا  بوءوي و دثة 
  توثيببا العريءببة وختملببا زخصببيا وو عببا  ريببق وكيببل بمو ببت وكالببة خاصببة وو محببامين و يكببوا توثيببا

 مثل القانوني لت.األزخاص اتعتبارية ما ثبل الم
 هاا الن ام. ما 01اتلتحام بدفا المصاريج اإلدارية المحددة ما ثبل األمانة الماكورة في الملحق رثم  .3
تأببب ل العريءبببة فبببي أببب ل خببباص و يحبببدد تببباريخ وول  لأبببة و مكانلبببا و أببباعتلا علبببى وا ت يقبببل عبببا  .4

 وأبوعيا.
 .تقدم كافة ال لبا  و العرائ  و المقات  باللاة العربية .5
تكوا الوثائق المقدمة ما األ راج دعما تدعبائلمن واءبحة و مؤزبرا عليلبا بتوثيبا و خبتمن و يبتم تبليالبا  .6

 لأل راج.

                                       
  .165مر ا أابقن ص نعمرن التحكيم في المواد المدنية والت ارية الو نية و الدولية  كأماعيلنبيل  1 
  .143مر ا أابقن ص النحاعا  الدوليةن  محمد بوا ن التحكيم في حل 2 
 .الن ام التحكيمي لمركح  ورن كونأيلن مر ا أابق ون ر 3 
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البان وخبا كمثبال فبي حالبة التحكبيم  "جـورو كونسـيل"كاا هاا هو زكل ال لت المقدم ومبام مركبح             
فلببباا ير بببا كلبببى أبببل اا اإلرادة فبببي كتببببان ن (AD HOC)ومبببام المراكبببح المتخصصبببةن ومبببا فبببي التحكبببيم الحبببر

 اإل رالا  التي يروها مناأبة.
ما اإلزارة ونت في حالة لم يتم اتتفاق على ك رالا  معينبة إلتباعلبا فبي رفبا دعبوى التحكبيمن فءنبت         

 يتم  العمل بما هو متبا ومام ال لا  القءائية اإلدارية في رفا الدعوى.

 ثانيا: إدارة الجلسات.

تتمتا محكمة التحكيم الداخلي بم موعة ما الأل ا  تحكملا عدة مبادئ ن هاف األخيبرة تببد مبا        
اإللمام بلا ثبل الدخول في تفاصيل وكثر حول أل ا  المحكم وو المحكميا ثبل كصدار حكبم التحكبيمن ألنلبا 

 ذ حقوق األ راج.ثواعد وأاأية تبد منلا لتحقيق العدالة و المأاواة وتكري -المبادئ–تعد
 المبادئ الواجب إتباعها من طرف محكمة التحكيم: .1

  يمكا تعريج هاف المبادئ ب نلا "م موعة ما الءمانا  الوا ت كفالتلا في خصبومة التحكبيمن        
و التي ي ت احتراملا ويا كاا زكل وو نون التحكيم و ويا كان  أل ا  المحكم أوال كاا محكم بالقانوا كما 

 ال بالنأبة للقانوا ال حائرن وو محكم بالصل "ن و تتمثل هاف المبادئ في: هو الح

 اإلعالن: .و
حيببآ تيمكببا مبازببرة ك ببرالا  التحكببيم دوا  نوول خ ببوة فببي التحكببيم هببو اإلعبببا ببدايببة اإل ببرالا        

و هببباا  بعبببا كاا كببباا  لبببت التحكبببيم مقبببدم مبببا  بببرج واحبببد و لبببيذ مبببا  نكعببببا ال بببرج األخبببر فبببي النبببحان
 ما اإلزارة وا اإلعبا يكوا ب ية  ريقة )فاكذن تلكذ.....( دوا التقيد بء رالا  معينة. نال رفيا

و المزببرن ال حائببرن فببي ثببانوا التحكببيم الببداخلي ال ديببد )ق ك م ك( لببم يءببا ون نببص يتعلببق ببباإلعبان     
مبا ثبانوا التحكبيم علبى ونبت تقببل دعبوى ب ببا حكبم  53مصرن مثب البان نبص فبي المبادة عكذ المزرن ال

التحكيم كاا تعار على وحد  رفبي التحكبيم  تقبديم دفاعبت بأببت عبدم كعبنبت كعبنبا صبحيحا بتعيبيا محكبم وو 
 .1بء رالا  التحكيم وو ألن أبت وخر خارج عا كرادتت

 
                                       

 نبي ن األ العنصر اا  التحكيم في العبثا  ك رالا الت بيق على  الرفاعين الن ام العام و القانوا الوا ت العليمعبد وزرج 1 
 .104ن ص 2003ن دار الفكر ال امعي دراأة مقارنةن
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 مبدأ احترام حقوق الدفاع: .ب

يعد حق الدفان ما الحقوق األأاأية التي كرأتلا مختلج الدأاتير و منلا الدأتور ال حائرن لأبنة        
البدفون و ال لببا  لبنبال  فبي انن ما خببل أبمان و لبة ن برهمكا يمن  القانوا للخصوم حق الدفن19961

 .المتكافئة لأل راج المتناحعةن ووا غيابت يؤدن كلى اإلخبل بمبدو المأاواة و تليئة الفرص الحكم عليلا

ما ق ا م ان لكنت 1022و لقد نص ثانوا التحكيم الداخلي ال حائرن على مبدو حق الدفان في المادة     
لببم يببنص فببي حالببة اإلخبببل بلبباا المبببدو هببل يب ببل حكببم التحكببيم الببداخلي وم تم   لكببا هبباا لببيذ معنبباف عببدم 

 اعتبارف ثاعدة وأاأية بل بالعكذ ما الك.

 مبدأ المواجهة بين الخصوم:ت .

كا أبت وهمية هاا المبدو تر ا كلى ونت يءما  احترام حقوق الدفان ما خبل حق كل خصبم فبي       
 .2العلم ب لبا  و دفون خصمتن بحيآ يكوا حكم التحكيم الداخلي نتي ة موا لة بيا و لا  ن ر الخصوم

 :و يقوم مبدو الموا لة على مبادئ وأاأية تتمثل في

 حق الخصم في وا يأمعت المحكم:  -
و في هباا الصبدد ثءب  محكمبة  نللخصم و تمكينت ما الحءور و الك ما خبل دعوة المحكم         

ب نت في حالة عدم تمكيا الخصم مبا توءبي   1984فيفرن  24اأتئناج باريذ في حكملا  الصادر في 
فءنت يو د هناك محل إلب بال حكبم التحكبيم نحان الم روي ومام محكمة التحكيمن و لة ن رف حءوريا في ال
 .3ما ثانوا اإل رالا  المدنية الفرنأي 1484/04و هاا ت بيقا لنص المادة 

     ومببا بالنأبببة للمزببرن ال حائببرن فلببم يت ببرق كلببى مأبب لة حءببور األ ببراج وثنببال المحاكمببة التحكيميببة         
و الملاببى حيببآ  1993عكببذ ثببانوا اإل ببرالا  المدنيببة المعببدل أببنة ن بالببداخلي ال ديببد فببي ثببانوا التحكببيم 

علببى ونببت فببي حالببة عببدم مراعبباة مبببدو حءببور األ ببراج فءنببت يمكببا ال عببا فببي  23مكببرر  458المببادة نصبب  
 تنفيا حكم التحكيم.

                                       
-07في مؤرخ 438-96 المنزور بمو ت الموأم الرئاأي رثم1996-11-28ال حائرية الديمقرا ية الزعبية  أتور ال ملوريةد 1  

  .1996ن أنة 76نج ر ج جن عدد 12-1996
 . 141ن ص1991المدنين دار النلءة العربية ن  غرأي عبد الفتاين وأاذ اتدعال ومام القءال 2 

BERTHON GOLDMAN, traité de l’arbitrage PHILIPPE FOUCHARD, EMMANUEL GAILLARD et  3

commercial international, litec, Paris, 1996, p707.  
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 حق الخصم في مناثزة ح ج خصمت: - 

ن و في هاا اإل ار إلبدال رويت و اهيا الخصم اآلخر و الك ما خبل مناثزة كل خصم ما ثدمت        
وعلن  محكمة اأتئناج باريذ ب ا مبدو الموا لة بيا الخصوم يفر  نفأت بما لت ما صباة فمرة على 

و يقتءي على و ت الخصوص تبادل المأتندا  باية الأماي للخصم وا يبدن  نكل المحكميا
 .1مبح اتت

 :المحكم ما عناصر الواثا و القانواما  معت  حق الخصم في مناثزة -

مبا اإلزبارة وا ثبانوا التحكبيم البداخلي ال حائبرن لبم يباكر  نويكوا هباا خببل مراحبل الخصبومة           
ثاعدة الو اهية وو الموا لة  لكا رغم هاا فلي تبقي حتما ثاعدة وأاأية في األصول القءبائية و بالتبالي 

 .2ت يمكا ت اهللا في ك رالا  التحكيم

 سلطات محكمة التحكيم في إدارة الجلسات:. 2

لببم يببنص القببانوا عليلببان لبباكر و التببي ي ببت احتراملببا حتببى و لببو المبببادئ الأببابقة اباإلءببافة كلببى           
 و تتمثل في:محكمة التحكيم ثبل كصدار الحكم التحكيمي منحلا القانوا لأل ا  وخرى هناك 

 :لها من إجراءاتلأعمال التحقيق و ما قد يتخ -أ

و ت ينفببرد بلببا محكببم واحببد كت كاا كبباا هنبباك  ولببحم القببانوا  ميببا المحكمببيا بالقيببام ب عمببال التحقيببق         
اتفاق يخول للم أل ة انتدات وحدهم للقيبام بلبان و ي بت وءبا محءبر فبي ال لأبا  كللبا يوثعبت المحكمبوا 

 .3 ميعلم ما األ راج

ثبل انقءال و بل التحكبيم بخمأبة عزبرة يومبا  مو مأتنداتل مكما ولحم القانوا األ راج بتقديم دفاعل          
 .4خبل هاا األ لفصل المحكم بنال على ما ثدم كليت و كت  نعلى األثل

                                       
و القانوا الوا ت الت بيق على اإل رالا  التحكيم في العبثا  اا  العنصراأل نبينمر ا  وزرج عبد العليم الرفاعين الن ام العام 1 

    .111أابقن ص
 .114التحكيم ال حائرن ال ديدن مر ا أابقن ص  ثانواعبد الحميد األحدتن  2 
  و ما بعدها. 122المر ا نفأتن ص 3 
  ما ثانوا اإل رالا  المدنية واإلداريةن مر ا أابق. 1022ون ر المادة  4 
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اا  عا بالتحوير مدنيا في ورثةن وو كاا حصل عار   نائي يحيل المحكموا األ راج         كلى ال لة  وا 
 .1تاريخ الحكم في المأ لة العارءةالقءائية اإلدارية المختصة ويأت نج أرياا و ل التحكيم ما 

كميا كت ونت ت أل ة  للم على الخصوم وو الايرن فب رغم ما هاف الأل ا  الممنوحة للمحالب لكا       
كمبا نة التلديديبة تأليم مأتندا  تحب   ائلبة الارامب تأت يا محكمة التحكيم كلحام هؤتل على القيام بعمل مثل

مؤثتبة وو تحف يبة كبالرها وو كمبا ت يمكنلبا اتخباا ك برالا   ةنوثنبال أبير الخصبومهو مقرر بالنأبة للقاءبي 
 الح ح فاألمر هنا يعود للقءال اإلدارن .

  ب.المداولة:

التزاور في الحكم بيا وعءال المحكمة بار  تكويا الرون "المداولة ب نلا  الفقت بع عرج  
 قواعد األأاأية في التقاءي.اللالك ت يمكا تصور صدور الحكم بدوا مداولة ألنلا تعد ما ن 2"القءائي

حتى  لبو لبم يبنص   وأاأي و  وهرن ت بد ما احترامت ولة التحكيمية هي عبارة عا ك رالو المدا  
 عنت.كيم بحكم لحل النحان بيا ال رفيا وهي راءية محكمة التحخروج الار  منت القانوا عليتن تا 

ا التبي  بال فيلب  1025حائرن في المبادة المداولة في ثانوا التحكيم الداخلي ال ولقد تم النص على   
منبت  40ن المصبرن فقبد نبص فبي المبادة و نفبذ األمبر بالنأببة للمزبر  ، «تكون مداوالت المحكمين السـرية»

 .3«...اآلراء بعد المداولة أكثر من محكم واحد بأغلبية صدر حكم هي ة التحكيم المشكلة من ي»:على ونت

لتحكيمبببي الحكبببم اك بببرال المداولبببة ثببببل صبببدور مبببدى وهميبببة كاا مبببا خببببل هبببايا النصبببيا يتءببب    
ثبانوا اإل برالا  المدنيبة ال حائبرن الأبابق لبم التي ت ببد منلبان مبا اإلزبارة وا  األأاأية ئلمأاالباعتبارف ما 

 يت رق كلى هاا اإل رالن ولقد وحأا بتداركت للاا األمر في القانوا ال ديد.  

 

 
                                       

 .اإل رالا  المدنية واإلداريةنمر ا أابق ما ثانوا 02/ 1021ون ر المادة  1 
l’arbitrage RD et BERTHON GOLDMAN, traité GAILLAPHILIPPE FOUCHARD, EMMANUEL  2

commercial international, op.cit, p784.                                                                                

 .174وحمد بريرنن التحكيم الت ارن الدولين مر ا أابقن ص محمود مختار 3 
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 :الفرع الثاني

 .تحكيميةـالخصومة ال تمرارعوار  اس

صل في النحان ر  خصومة التحكيم م موعة ما العوار  تؤثر في أيرها و تقدملا نحو الفتعثد ت 
 وو كنلائلا )ثانيا( وهاا ما أوج يتم الت رق كليت فيما يلي: ن(خبل وثفلا )ووتما 

 ية.خصومة التحكيمالأوال: وقف 

حأت ثانوا التحكيم الداخلي ال حائبرن ال ديبد فباا هنباك حبات  لوثبج ك برالا  التحكبيم ثببل العبودة     
 للأير فيلا م ددا وهي: 

 :رد المحكم أو ع لد .1
ة التحكيمية رد المحكم متى  لر  وأبات معينة للرد بعد تعيينت و التي نص يمكا أل راج الخصوم    

 عليلا القانوا و هي: 
 .1مكاا علم المحكم ونت ثابل للرد يخبر األ راج بالكن و ت ي وح لت القيام بالملمة كت بعد موافقتل -و

 و تتمثل في:  2ي وح فيلا رد المحكم خرىحات  والمزرن اكر  كما -ت
 .عندما ت تتوفر فيت المؤهب  المتفق عليلا بيا األ راج 
 عندما يو د أبت رد منصوص عليت في ن ام التحكيم الموافق عليت ما ثبل األ راج. 
 تأيما بأبت و ود مصلحة وو عبثة اثتصادية وو ن 3تت روج زبلة مزروعة في اأتقبليعندما تتبيا ما ال

 مبازرة وو عا  ريق وأي . عائلية ما وحد األ راج
ت ي ببوح  لببت رد المحكببم مببا ال ببرج الببان كبباا ثببد عينببت وو زببارك فببي تعيينببت كت انببت  مببا اإلزببارة 

 لأبت علم بت بعد التعييا.
 كما وا المزرن ثد ولحم بتبليغ محكمة التحكيم و ال رج اآلخرن دوا ت خير بأبت الرد. 

                                       
  .ما ثانوا اإل رالا  المدنية واإلداريةن مر ا أابق 1015ان ر المادة  1 
 .ما القانوا نفأت 1016ون ر المادة  2 
الكثير  الوارد في "الحياد "ودق ما مص ل  ال حائرنوخد بت المزرن  مص ل  'اتأتقبلية' الانوا األأتاا محمد ب اون  روىلقد  3  

 :ما التزريعا  نرا ا في هاا

BEDJAOUI  (M),MEBROUKINE (A), « le nouveau droit de l’arbitrage international en Algérie »J.D.I, n°4 
,1993,p889.  
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حدد المزرن المللة الممنوحة لتقديم  لت الرد بالنأبة لل رج الان هل و الأؤال الان ي ري هنا:            
 علم بو ود أبت ما وأبات الردم و هل حدد المللة البحمة للفصل في  لت الردم

الواثبا وا المزبرن ال حائبرن لبم يت برق كلبى الملبل الحمنيببة لتقبديم  لبت البرد وحتبى للفصبل فيبتن بببل            
وحال األ راج كلى الن ام التحكيمي البان اختباروف و العمبل بباإل رالا  المتبعبة ومامبت فبي تأبوية  لبت البردن 

ا األ ببراج اتتفبباق علببى ك ببرالا  معينببة ومببا كاا لببم يتءببما هبباا الن ببام المختببار هبباف اإل ببرالا  و لببم يأببت 
لحل هاف المأ لة يفصل القاءي في الك ب مر بنالا على  لت ما يلمت التع يلن  و يكبوا هباا األمبر غيبر 

 .1ثابل ألن  عا
ما اإلزارة وا وأبات الرد ليأ  ما الن ام العام و بالتالي مبا الممكبا تأبويتلان كا فبي حالبة  لبور 

 .2القبول بتالتفاو  عليت و يتفقوا على  أبت للرد يمكا لأل راج
و بببالر ون كلببى التزببريا المصببرن فيمببا يخببص هبباف المأبب لة ن ببد ونببت وع ببى مللببة خمأببة عزببرة يومببا 
لل برج الراغبت فبي رد المحكببم تحأبت مبا تباريخ تزببكيل المحكمبة وو مبا تباريخ العلببم ببال روج التبي يؤأببذ 

 عزرة يوما 15كاا لم يتن  المحكم الم لوت ردف خبل  عليلا  لبتن لتقديم ال لت كلى هيئة التحكيمن و
ما تاريخ تقديم ال لت يحال األمر كلى محكمة اأتئناج القاهرة ما لم يتفق األ راج على اختصباص محكمبة 

 .3وخرى في مصر
وت يترتت على  لبت تقبديم البرد وثبج ك برالا  التحكبيمن ومبا كاا حكبم ببالرد فبءا مبا يكبوا ثبد تبم مبا  
 .4بما في الك حكم المحكميا يعتبر ك ا لم يكاك رالا  
وما في ما يتعلق بمأ لة العحل وو عحل المحكم فءا األ راج يمكنكم الك في ون مرحلة ما مراحبل   

                            ن و يكببببببببوا العببببببببحل غالبببببببببا أببببببببببت يعببببببببود كلببببببببى                                                 5الخصببببببببومةن بزببببببببر  اتفبببببببباق  ميببببببببا األ ببببببببراج علببببببببى الببببببببك
 امتنان المحكم عا ودال ملامت بالو ت الم لوت.

لكبببا كاا و بببد خببببج ببببيا األ بببراج فبببي كثبببرار هببباا العبببحل رغبببم و بببود وأببببات لبببالكن فلمبببا ير بببا             
 اتختصاص في ن ر هاف المأ لةم.

                                       
  .ثانوا اإل رالا  المدنية و اإلداريةن مر ا أابق  1016ون ر المادة 1 
 .87عبد الحميد األحدتن ثانوا التحكيم ال حائرن ال ديدن مر ا أابقن ص 2 
    .75التحكيم الت ارن الدولينمر ا أابقن ص محمود مختار وحمد بريرنن 3 
 .76ن صنفذ المر ا 4 
 .المدنية و اإلداريةن مر ا أابق ما ثانوا اإل رالا  1018ون ر المادة  5 
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الواثبببا وا المزبببرن ال حائبببرن لبببم يتنببباول هببباف النق بببة بحبببد ااتلبببان لكنبببت و فبببي المقاببببل  بببال بالمبببادة            
ما ق ك م ك ن و التي تتعلبق بحبل صبعوبة فبي تزبكيل المحكمبة التحكيميبة بفعبل وحبد األ براجن والبك  1009

اإلداريبةن  و بالءبب  رئبيذ المحكمبة بتدخل القءال وهو القءال اإلدارن بالنأبة للتحكيم الداخلي في العقبود 
 اإلدارية الواثا في دائرة اختصاصلا محل كبرام العقد وو محل تنفياف.

 .1الطعن بالت وير مدنيا في ورقة أو إذا حصل عار  جنا ي .2

ن ببببرا ل بيعببببة خصببببومة التحكببببيم الببببداخلي المأببببتندة علببببى اتتفبببباق علببببى التحكببببيم و هيمنببببة كرادة        
نبباك عببوار  ت يتصببور كعماللببا فببي خصببومة التحكببيمن و مببا الببك مببا نببص عليببت ثببانوا األ ببراجن كت وا ه

حالبببة  التحكبببيم البببداخلي ال حائبببرن و التبببي تبببؤدن كلبببى كيقببباج ك بببرالا  التحكبببيم مبببا  بببرج محكمبببة التحكبببيم وا 
 األ راج كلى ال لة القءائية اإلدارية المختصة ن و تتمثل هاف العوار  في: 

ورثببة ثببدم  كلببى محكمببة التحكببيمن و بالتببالي متببى تببم وثببج اإل ببرالا  بقببرار مببا  ال عببا بببالتحوير مببدنيا فببي -و
 ال عا بالتحوير. دعوى فءنت ت يحول كت بعد صدور الحكم النلائي في ن المحكمة التحكيمية

بزبببر  وا تكبببوا البببدعوى ال نائيبببة مرتب بببة  التحكبببيم وهببباا وثبببج خصبببومتحبببدوآ عبببار   نبببائي يبببؤدن كلبببى  -ت
 و وا يكوا الحكم فيلا لت ت ثير على هاف األخيرة. نميةيبالدعوى التحك

 ما اإلزارة ونت يأت نج أرياا و ل التحكيم ما تاريخ الحكم في المأ لة العارءة.

 :يةخصومة التحكيمالثانيا: انتهاء 

ثد تنتلي ك رالا  التحكيم ثبل النلاية ال بيعية للا و المتمثلة في صدور الحكم التحكيمين و الك في عدة 
 تتمثل في:  2نحات  نص عليلا المزر 

وفاة وحد المحكميا وو رفءت القيام بملمتت بمبرر وو تنحيتت وو حصول مانا لتن مبا لبم يو بد زبر  مخبالجن ب .1
 وو كاا اتفق األ راج على اأتبدالت ما ثبل المحكم وو المحكميا الباثيا.

 بانتلال المدة المقررة للتحكيم. .2
 قءال الديا المتناحن فيت.انبفقد الزيل موءون النحان وو  .3
 بوفاة وحد و راج العقد. .4

                                       
 .أابقالمر ا ال نالمدنية و اإلدارية ثانوا اإل رالا  ما 1021ون ر المادة  1 
 القانوا نفأت.ما  1024ون ر المادة  2 
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و نص هاف المادة واءب  فيمبا يتعلبق بانتلبال التحكبيم بوفباة وحبد المحكمبيا وو رفب  المحكبم القيبام           
 بملمتت كت كاا كاا هناك زر  مخالج.

 قبين فلمبااا ت يأبتبدل و لكا حصول مانا للمحكم كالمر  مثب ينلي التحكيم فلباا ومبر غيبر من          
 المحكمم

و وكثبر مببا هباا فببالنص يبباهت كلبى غمببو  وكثبر بببالقول وا التحكببيم ينتلبي كاا اتفببق األ براج علببى اأببتبدال 
 المحكم وو المحكميا الباثيان فلمااا ينتلي التحكيم هنام

 هاا النص يحتاج كلى كعادة الن ر فيت...

مبببا خببببل مبببا تقبببدم يترتبببت علبببى انتلبببال ك بببرالا  التحكبببيم البببداخلي و حوال خصبببومتت كنلبببال ملمبببة  
ن و يصببب  الا  وخببرى تخببص الخصببومة التحكيميببةمحكمببة التحكببيمن فببب يكببوا للببا ويببة صببفة فببي اتخبباا ك ببر 
 اتلت ال للقءال حقا ما الحقوق التي ت يمكا مصادرتلا.
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 المبحث الثاني:

 حـكم التحكـيم الداخلي في العقود اإلدارية.

تصدر محكمة التحكيم الحكم بعد جهد كبير و تفحص في مجموعةة المناععةاا التةي تتكةو  
والتةةي اثار ةةا اف،ةةراعد و يعةةد صةةدور حكةةم التحكةةيم مةة  ا ةةم المراحةةل التةةي   منهةةا خصةةومة التحكةةيم

د إلة  1مة  بيانةاا  بة  مة  بدايةة  صةدورم و مةا يت،لبة اإللمةاميمر بها نظام التحكةيم د لة ا دبةد مة  
 غاية اآلثار المترتبة عن  )الم،لب افول(.

حت  يندمج   ا الحكم في النظام القانوني الو،ني ينبغي ا  يسلم م  ال،ع د لك  غالبةا  و 
ما يت،لب افمر عرض  عل  قاضي ادكسةا  بالصةيغة التنفي يةة دو  لة  إ  لةم ينصةل لة  المحكةوم 

الة   يسةلم مة  ال،عة  و مة  حةاجع ادكسةا د  الةداخلي التحكةيمعلية  ،وعةاد و تنتهةي رحلةة الحكةم 
 التنفي  التي تتمثل في تجسيد ما قضي ب  المحكم ما لم تعترض  عوائق د تتعلق بصةحت  بمرحلة 

 ) الم،لب الثاني(. 2و إنما بوجود المحكوم علي  في وضل صعب يتع ر مع  التنفي 

 المطـلب األول:

 .الداخلي صـدور حـكم التحـكـيم 

بةةالرغم مةة  ا  افنظمةةة القانونيةةة المعاصةةرظ اعتنةةا بنظةةام التحكةةيم و نظمتةة  إد ا  معظمهةةا   
لم يحدد المقصود بحكم التحكةيمد رغةم ا ميةة افمةر فةي معرفةة ا  مة  القةراراا و افحكةام الصةادرظ 

 ع  المحكم و التي يتعي  وصفها بافحكام التحكيمية.

عريةةع الحكةةم التحكيمةةي إلةة  اتجةةا ي  د اتجةةام موسةةل فةةي و لقةةد انقسةةما اآلرا  فةةي موضةةو  ت      
 تعريع الحكم التحكيمي و اتجام مضيق ل .

و مثةةةال عةةة  التعريةةةع الموسةةةل لحكةةةم التحكةةةيم مةةةا جةةةا ا بةةة  محكمةةةة اسةةةتئناع بةةةاري  سةةةنة       
عبارظ عة  اعمةال المحكمةي  التةي تفصةل باةكل حاسةم "د حيث اعتبرا ا  حكم التحكيم  و 1994

                                                           

  .27ابرا يم رضوا  الجغبيرد ب،ال  حكم المحكمد مرجل سابقد ص  1 
  ردم إل  نارظ المحاميد دورية تصداجرا اا التحكيم في القانو  الجعائر  الجديد"د بحث مقد" الرقابة القضائية عل  احمد الورقلي 2 
 .11د ص 2009د  ما  09ع  منظمة المحامي د س،يع د عدد  
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يةةا او جعئيةةا فةةي النةةعا  المعةةروا علةةيهم سةةوا  كةةا   ةة ا الحكةةم فةةي الموضةةو  او فةةي او نهةةائي كل
 .1"ادختصاصد ام في مسألة إجرائية تؤد  إل   انها  الخصومة

تعريةةع الةةدكتور محمةةد  دامةةا بالنسةةبة لالتجةةام المضةةيق لتعريةةع الحكةةم التحكيمةةي فمثةةال  لةة 
فصةةل بةةدرا  ا  حكةةم التحكةةيم يكةةو  قاصةةرا علةة  افحكةةام التةةي تصةةدر ا محكمةةة التحكةةيم و التةةي ي

  تناولها مما ينبغي ضرورظ التمييةع بةي  افحكةام المتعلقةة بالموضةو باكل نهائي في القضايا التي ت
التةي تسةاعد علة  دفةل التحكةيم  و افوامر و التوجيهاا ادجرائية المتعلقة بسير اجرا اا التحكةيم و

 .2إل  افمام
الحكةم الة   يصةدر عةة   "مة  خةالل  ة ي  التعةريفي  يمكة  ا  نخلةص ا  حكةم التحكةيم  ةو 

يكو  فاصال في النةعا  بصةفة نهائيةةد سةوا  تعلةق بكةل النةعا  او بأيةة مسةألة  و محكم او محكمي د
 ."اخرى متفرعة عن د و يكو  ملعم لل،رفي 

اد اخةرى دبةد كمةا قةد يصةدر فةي اةكل نهةائي قةد يتخة  ااةك التحكيم الةداخلي حكموبالتالي ف 
 عنها )الفر  الثاني(.د و افثر المترتب تحديد كيفية صدور ا )الفر  افول( م  الت،رق إليها و

 الفرع األول:

 .فية صدورهاو كيــ الداخلي م التـحكيمواع أحكاأنـ 

     دةإجةةرا اا التحكةةيم بعةةا افحكةةام التةةي تتعلةةق بالمناععةةتتخةة  محكمةةة التحكةةيم اثنةةا  سةةير        
فصةةل فةةي   حكةةم نهةةائي يو  ةة م افحكةةام د تحسةةم و د تنهةةي موضةةو  النةةعا د فةةي مقابةةل  لةة   نةةا

دبد منها  اتمل عل  مجموعة م  البياناا ادلعامية التيي )اود(د و  و نهي كل  و يموضو  النعا  
 )ثانيا(.عند إصدارم 

 

 

                                                           

  .96د ص 2004 دار النهضة العربيةد القا رظدعيد محمد القصاصد حكم التحكيمد  1 
 .08د ص 1996 النهضة العربيةد القا رظددار محمد بدرا د م كراا في حكم التحكيمد  2 
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 .الداخلي م التحكيمأنواع أحكاأوال: 

نص المار  الجعائةر  فةي قةانو  اإلجةرا اا المدنيةة و بالضةب، فةي الجةع  المتعلةق بةالتحكيم    
 الداخلي عل  نوعي  م  احكام التحكيم و  ي:

 قبل الفصل في موضوع النزاع: األحكام الصادرة .1

ادجةةرا اا المدنيةةة و اإلداريةةة  مةة  قةةانو  1035الماةةر  الجعائةةر  فةةي المةةادظ  لقةةد عب ةةر عنهةةا      
 ." يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابال للتنفيذ...كما يلي: " 

 ةةي تلةة  التةةي سةةم ا ا  دو بالتةةالي فافحكةةام التحكيميةةة الصةةادرظ قبةةل الفصةةل فةةي موضةةو  النةةعا 
المار  بافحكام الجعئية او التحضيريةد حيث تعتبةر احكامةا نهائيةةد و  ةي مهمةة فنهةا تلعةب دورا 

و بالتالي فإ  صدور ا  دفي حل المناععاا المعقدظ و التي تتفر  عليها العديد م  المااكل المستقلة
 .1يفيد كل م  ،رفي المناععة

و يصةةدر قةةرارا جعئةةي بةةدفل بعةةا د تنفيةة  الصةةفقة محةةل المناععةةة  قةةد يسةةمال بادسةةتمرار فةةي :فمةةثال
التعويضاا لل،رع المتضرر في العقد مل مواصلة السير في إجرا اا التحكيمد ممةا قةد يةوفر وقتةا 

 .2و امواد ضخمة لكل افاخاص المعنيي 
ل لمحكمةةة التحكةةيم ا  تصةةدر اوامةةر علةة  اةةك ،ةةراع سةةمال الماةةر وتحقيقةةا لمصةةالال اف لةة ا    

 .4د إلرغام ال،رع الممتنل بالتنفي  3قراراا تمهيدية قابلة للتنفي  )بواس،ة الصيغة التنفي ية(

مةةةةل اإلاةةةةارظ ا  ادجةةةةرا اا المؤقتةةةةة و التحفظيةةةةة تركهةةةةا الماةةةةر  للقضةةةةا  المخةةةةتصدعك      
 التحكيم الدولي ال   يمك  للمحكم في  اتخا  مثل   م ادجرا اا .

 النهائي: حكم التحكيم .2

د       ةةو الحكةةم الرئيسةةي النهةةائي للنةةعا  الم،ةةروا علةة  محكمةةة التحكةةيم و المنهةةي للخصةةومة و     
و يكةةو  ملعمةةا لف،ةةراع المتناععةةةد و يمكةة  تنفيةة م مبااةةرظ بعةةا صةةدورمد مةةل اإلاةةارظ ا  محكمةةة 

                                                           

 .63ابرا يم رضوا  الجغبيرد ب،ال  حكم المحكمد مرجل سابقد ص  1 
 .30ص  سابقدمرجل محمد بدرا د م كراا في حكم التحكيمد دار النهضة العربيةد  2 

3 (PH)FOUCHARD, (E) GAILLARD et (B) GOLDOMAN, traité de l’arbitrage commercial international, 
op. cit, p 1274. 

 .د مرجل سابققانو  ادجرا اا المدنيية وادداريةم   1035المادظ  انظر 4 
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لفعةلد التحكيم دبد  عليها اد  تصدر حكم تحكيمي نهةائي إد  بعةد ا  تقتنةل ا   مهمتهةا قةد اكتملةا با
 النهائي ينهي مهمة المحكم و يؤد  إل  استنفا  وديت . ا  إصدار حكم التحكيماارظ مل اإل

 .الداخلي كيفية صدور حكم التحكيمثانيا: 

إ   إصدار الحكم المنهي للخصومة يؤد  إل  انتها  إجرا اا التحكةيم حتة  لةو كةا  ميعةاد     
فةي اتفاقيةة التحكةيم م قبةل انتهةا  الميعةاد المحةدد الحكةد المهم ا  يصةدر 1إصدار الحكم ماعال ممتدا

او في النظام التحكيمي لمركةع تحكةيم معةي  او مة  خةالل القةانو   ة ا افخيةر الة   حةد د ا بأربعةة 
 ااهر قابلة للتمديد.

مةةةل اإلاةةةارظ ا  الماةةةر  اع،ةةة  ،رفةةةي النةةةعا  الحريةةةة فةةةي اختيةةةار مكةةةا  التحكةةةيم بإرادتهمةةةا 
ا يقدرانة  مة  ظةروع القضةيةد و التسةهيالا التةي يةأملو  وجود ةا فةي المكةا  المستقلة بنةا  علة  مة

 المختار حت  تتمك  محكمة التحكيم م  إنجاع مهمتها عل  احس  وج .

فقة،د حيةث تجا ةل  2اما بالنسبة للتحكيم الم،بق م  ،رع المحكمةي   ةو التحكةيم بالقةانو     
رغم النص علي  سابقا في قانو  ادجرا اا التحكيم بالصلال د  في  القانو  الجديدالجعائر  المار  

او المحكمةةي  يحةةد د ا ادختصةةاص الةة   اتفةةق الخصةةوم  المدنيةةة الملغةة د و منةة  فةةإ  وديةةة المحكةةم
عل  منح  لهةمد فةي الحةدود التةي خةولهم الماةر  فيهةا جةواع ادتفةاق علة  التحكةيمد مةل الفصةل فةي 

 النعا  وفق قواعد القانو .

غيةةر ا  صةةدور الحكةةم التحكيمةةي يت،لةةب  ةةو اآلخةةر جملةةة مةة  الاةةرو، و البيانةةاا دبةةد مةة        
 ويمك  تنفي مد وتتمثل فيما يلي: تحققها حت  يسلم م  ال،ع 

 بأغلبية األصوات: الداخلي التحكيمحكم صدور  .1

 يكةةو  اخلييم الةدحكةةإصةدار حكةم الت إ فةة مثةل القاعةدظ المقةةررظ فحكةام المحةاكم التابعةةة للدولةةد
جما  د و افغلبية يمكة  ا  تتحقةق علة  الةدوام ،المةا عةدد المحكمةي  عنةد التعةدد اإلبافغلبية او ب

فال يمك  مع  ا  تتساوى افصواا عند انقسام افصةواا إلة  فةريقي د لكة  د يجب ا  يكو  وتريا 

                                                           

 .200محمود مختار احمد برير د التحكيم التجار  الدولي د مرجل سابقد ص  1  
 م  قانو  ادجرا اا المدنيةد مرجل سابق. 1023انظر المادظ  2 
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آلرا  حتةةة  تتكةةةو  إ ا تاةةةعبا ارا  المحكمةةةي  إلةةة  اكثةةةر مةةة  رايةةةي د تسةةةتمر المداولةةةة و يعةةةاد اخةةة  ا
 .1اغلبية يصدر الحكم عل  اساسها

 و افغلبية المقصودظ  نا  ي افغلبية البسي،ة ا  النصع عائد واحد.
 1026د فةي المةادظ قاعةدظ افغلبيةةوبالنسبة لقانو  التحكيم الداخلي الجعائر  فقد نةص علة        

 ".األصواتتصدر أحكام التحكيم بأغلبية كما يلي: "   ق إ م إ م 

و من  و بعد المداولة  ة م افخيةرظ التةي تعةد مة  القواعةد افساسةية للتقاضةي و التةي يجةب      
ا  تكو  سريةد يتم تحرير حكم المحكم او المحكمي  ال   صةدر بأغلبيةة افصةواا بأيةة لغةة يتفةق 

    ةة ا مةةا يتفةةق  عليهةةا الخصةةوم او النظةةام التحكيمةةي الةة   عهةةد إليةة  اف،ةةراع العمليةةة التحكيميةةةد و
حكم لتحريةةةر الةةة  ا  الماةةةر  لةةةم ياةةةتر، لغةةةة معينةةةة  و ،بيعةةةة التحكةةةيم و ناةةةأت  ادتفاقيةةةةد بادظافةةةة

 التحكيم.

مةةل اإلاةةارظ ا  الكتابةةة اةةر، لوجةةود الحكةةم و إلثباتةة د  بحيةةث د يمكةة  تصةةور وجةةود حكةةم      
م غيةةةر المكتةةةوب د يكتسةةةب قةةةرار او اةةةهادظ الاةةةهود او .... الةةةفد و بالتةةةالي فةةةالحكتحكيمةةةي مةةة  اإل

حجية افمةر المقضةي فية  و د يكةو  واجةب النفةا د ف  الحصةول علة  افمةر بالتنفية  د يكةو  إد 
 للحكم المكتوب.

 االلزامية: الداخلي بيانات حكم التحكيم .2

حكم المحكم عل  معظم بياناا حكم المحاكم القضائيةد و يستبعد مة   ة م البيانةاا  ياتمل 
تلةة  التةةةي د يتصةةور ورود ةةةا فةةي حكةةةم المحكةةم كصةةةدورم باسةةم الاةةةعب مةةثالد و يمكةةة  تقسةةيم  ةةة م 

د 1028د 1027البياناا إل  بياناا اكليةد و بياناا موضوعية و التي اورد ا المار  في المواد 
 إ.م  ق إ م  1029

 البيانات الشكلية:  .أ
اسةةةةما  و القةةةةاب المحكمةةةةي  و الخصةةةةوم و المحةةةةامي  او مةةةة  مث ةةةةل او سةةةةاعد اف،ةةةةراع عنةةةةد   -  

 ادقتضا د باإلظافة إل  ا  الخصوم دبد م   كر مو،  كل منهم و تسمية افاخاص المعنوية 

                                                           

 .308عمرد التحكيم في المواد المدنية و التجارية الو،نية و الدولية د مرجل سابقد ص  نبيل اسماعيل 1 



 .التحكيم الداخلي في العقود اإلداريةالخصومة التحكيمية و صدور حكم           الفصل الثاني:                              

79 
 

 و مقر ا ادجتماعي.
سناد مهمة التحكيم لاخص ،بيعي متمتل بحقوق  المدنيةد إمل اإلاارظ ا  القانو  ااتر،        

ام ا إ ا كا  اخص معنو  تول    ا افخير تعيي  عضو او اكثر م  اعضائ  بصفة محكم
1. 

 :تاريف و مكا  صدور الحكم التحكيمي -
إ    كةةر تةةاريف صةةدور الحكةةم امةةر مهةةم للتأكةةد مةة  صةةدورم قبةةل انتهةةا  مهلةةة التحكةةيمد فنةة           

النةعا د امةا عة  تحديةد مكةا  إصةدار الحكةم في نظر ها    م المهلة تفقد محكمة التحكيم سل،تها بانت
فه ا يفيد في معرفة المحكمة المختصة سوا  فيما يتعلق بال،ع  في حكم التحكيم او في ،لب منال 

 الصيغة التنفي ية ل .
  :التوقيل -

مة  اغلبيةة المحكمةي  علة  افقةل مةل نص المار  الجعائر  عل  ضرورظ توقيل حكم التحكيم       
 تبيا  اسباب امتنا  افقلية ع   ل  .

 البيانات الموضوعية: .ب
 :عرا موجع ددعا اا اف،راع و اوج  دفاعهم -

علةة   التحكةةيم الةةداخلي حكةةمق إ م إ ا  ياةةتمل  مةة  1027لقةةد ااةةتر، القةةانو  فةةي المةةادظ   
ملخةةةص ددعةةةا اا اف،ةةةراع و اوجةةة  دفةةةاعهمد إ  د يكفةةةي ا  يحيةةةل المحكةةةم إلةةة  افقةةةوال و 

التحكةيم حكةم    الماةر  قةد اوجةب ااةتمال ال،لباا التي  كر ا الخصوم في اتفاقيةة التحكةيمد ف
 .2في صلب الحكم او  و ما يعني  كر  ااالبيان عل    م الداخلي

 : تسبيب حكم التحكيم الداخلي -
د حيةث نصةا علة  صدار الحكم التحكيمةي مسةبباإلعام إ  قانو  التحكيم الداخلي صريال بإ        
حكـام التحكـيم :"...يجـب ان تكـون أعلة  مةايلي إم  إالفقةرظ الثانيةة مة  ق  1027لمةادظ مةر ا  ا اف
 مسببة".

                                                           

 ادجرا اا المدنية واإلداريةد مرجل سابق. م  قانو 1014انظر المادظ   1
  .242خالد محمد القاضيدموسوعة التحكيم التجار  الدوليد مرجل سابقدص 2 
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لعامياد فالمار  اجاع لف،ةراع إال   لم يعد التسبيب في   دمثالو  ا عك  قانو  التحكيم المصر  
 .1إعفا  المحكمي  م  التسبيب و و مالم يك  جائعا م  قبلادتفاق عل  

و بالتةالي سةهولة تنفية م  يسه ل في فهم   ا افخيةر    واجب تسبيب حكم التحكيم الداخليإ         
 .2التحكيمي الخصومد خاصة إ ا كانا افسباب  اا عالقة من،قية بما قض  ب  الحكمم  قبل 

 الفرع الثاني:

 و حجـيته. الداخلي ثـر صـدور حكم التحكـيمأ 

يصدر المحكم العديد م  افحكام سوا  في المسائل اإلجرائية او في موضو  النةعا  كلة  او  
لعدول عنها و  ةي غالبةا مةا تكةو  فةي وع احكام  قد تكو  احكام غير نهاية يج  م افجع  من د و 

قةةد  نهائيةةة د مجةةال للرجةةو  عنهةةاالمسةةائل المتعلقةةة بإعةةداد النةةعا  للفصةةل فيةة د كمةةا قةةد تكةةو  احكةةام 
 تصدر في مسائل إجرائية او موضوعية.

و بالتةةالي فافحكةةام غيةةر الق،عيةةة د تسةةتنف  وديةةة محكمةةة التحكةةيمد عكةة  افحكةةام الق،عيةةة 
 )اود(. 3لودية بمجرد صدور االتي تستنفد   م ا

يةةة الاةةي  المقضةةي فيةة  حةةوع حجالسةةؤال الةة   ي،ةةرا  نةةاد  ةةل حكةةم التحكةةيم الةةداخلي ي و
 ؟ )ثانيا(.بمجرد صدورم

 النهائي: الداخلي استنفاذ المحكم لواليته بصدور حكم التحكيم أوال:

تةةةؤد  إلةةة  اسةةةتنفا  سةةةل،ة المحكةةةمد او  -اةةةأنها اةةةأ  افحكةةةام القضةةةائية –احكةةةام التحكةةةيم 
المحكمةي  فيمةةا فصةةلوا فيةة  مة  مناععةةااد و ياةةمل مجةةال ادسةتنفا  كافةةة افحكةةام الق،عيةةة الصةةادرظ 

                                                           

 .187مرجل سابقد صدد التحكيم التجار  الدولي محمود مختار احمد برير  1 
يرى افستا  " ماريو" ا   إجبارية التسبيب تؤد  إل  وضل المبادئ افول  لقانو  التحكيم ال   ماعال في مرحلة التكوي د بنا  عل   2 

 قواعد و برا ي  دقيقة و مفصلةد انظر في   ا الصدد: 
AMADIO MARIO,Les contentieux international de l’investissement, L.G.D.J, Paris, 1967, p 213 et S.  

 .315 نبيل اسماعيل عمرد التحكيم في المواد المدنية و التجارية الو،نية و الدولية د مرجل سابقد ص  3
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            د    1م  المحكم سوا  كانا فاصلة في موضو  النعا  محل اتفاق التحكيمد او في مسألة متفرعة عنة 
يتخلـ  المحكـم كما يلي: "  1030عائر  عل   ل  في المادظ و لقد نص قانو  التحكيم الداخلي الج

" فالمحكم  نا استعمل سل،ت  المخولةة لة  بموجةب اتفاقيةة التحكةيمد عن النزاع بمجرد الفصل فيه...
 .ا بعد ا  انقضا مهمت  بالحكم في النعا فال يملكه

لةةة  كمةةةا و إ ا كةةةا  المحكةةةم كالقاضةةةي يسةةةتنف  سةةةل،ت  بمجةةةرد اصةةةدار حكمةةة د فهةةةل يكةةةو   
لتصحيال ما قد ياوب  مة  اخ،ةا  ماديةة او لتفسةير مةا قةد يعترية     ا الحكمللقاضي سل،ة مراجعة 

 م  غمواد او إلكمال  في حالة إغفال الفصل في بعا المسائل الم،روحة علي ؟.

وجد المار  ان  م  الضرور  ا  تمتد مهمة المحكم إل   دبعد صدور حكم التحكيم النهائي 
الحكةةةمد رغةةةم ا  افصةةةل  ةةةو اسةةتنفا  المحكةةةم لوديتةةة  و د يعةةةود قةةةادرا علةةة  تعةةةديل  مةةا بعةةةد صةةةدور

الحكةةةمد إد انةةة  احيانةةةا قةةةد يصةةةدر الحكةةةم النهةةةائيد لكةةة  يكتنفةةة  الغمةةةوا و بالتةةةالي يصةةةعب معةةة  
 .2الوصول إل  الحقيقةد او قد يقل المحكم في بعا افخ،ا  المادية التي دبد م  تصحيحها

     و تكريسةةةا لمبةةةدا تحةةةرر التحكةةةيم مةةة  قيةةةود القضةةةا د اسةةةندا انظمةةةة التحكةةةيم المختلفةةةة  و منةةة       
و منها التاريل الجعائر  للمحكم اختصاص تفسير او تصحيال احكام التحكيم و لقد لخصةا المةادظ 

 م  ق إ م إ افمر كما يلي: 1030

غفــاالت التـــي يــة و االالماد غيــر أنــه يمكــن للمحكــم تفســير الحكــم أو تصــحي  األخطــا " ...  
 ".تشوبه، طبقا لألحكام الواردة من هذا القانون

 :الداخلي سلطة المحكم في تفسير حكم التحكيم .1
يجوع للمحكم تفسير الحكم الصةادر منة  إ ا اةاب  غمةوا او إبهةام د و ينحصةر التفسةير          

بعيادظ او نقصا د و حكم   يؤد   ل  إل  تعديل من،وق الحكم افي توضيال النص الغاما دو  
 المحكم التفسير  يندمج  مل الحكم المفس ر و يعتبر متم م ل  و تابعا ل  في مصيرم.

 

                                                           

 203ود اإلداريةد مرجل سابقد ص محمود السيد التحيو د التحكيم في المواد المدنية و التجارية و جواعم في مناععاا العق 1 
 مابعد ا.و 
 .67ابرا يم رضوا  الجغبيرد ب،ال  حكم المحكمد مرجل سابقد ص  2 
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 :الداخلي سلطة المحكم في تصحي  حكم التحكيم .2
إل  بعا افخ،ا  المادية البحتة و التةي د يةؤثر تصةحيحها فةي  قد يتعرا حكم التحكيم        
  ا لةة  اسةةتخدام المحكةةم اسةةما  و ارقةةام غيةةر تلةة  التةةي كةةا  يجةةب و مثةةال حكةةم التحكةةيمد  تعةةديل

غفةةةادا التةةةي اةةةابا الحكةةةمد و محكةةةم تصةةةحيال افخ،ةةةا  الماديةةةة و اديسةةةتخدمهاد  و  نةةةا يمكةةة  لل
 يصبال به ا الحكم التصحيحي مندمج مل الحكم المصح ال و يعد بمثابة الحكم الواحد.

 و السؤال ال   ي،را  نا: ما  ي المهلة التي يقدم فيها ،لب تفسير او تصحيال الحكم التحكيمي؟
ج ا  ،لةةب التصةةحيال او التفسةةير يجةةب ا  يقةةدم تسةةتنمةة  ق إ م إ ن 1030سةةتقرا  المةةادظ با

ةا إ ا كانةةا مهلةة التحكةةيم قةد انقضةةا فيةتم التوجةة  إلة  القضةةا   خةالل مهلةة التحكةةيم إلة  المحكةةمد ام 

عل  تمديد مهلة التحكةيم د فةإ ا  مل ال،رع اآلخر احد ال،رفي إ ا لم يتوافق  ل،لب التمديد دار اإل

 .1رد  ،لب التمديدد ينظر القضا  بأمر التفسير او التصحيال و يبث في 

 .الداخلي ثانيا: حجية حكم التحكيم

الاةي  المقضةي ة نص قانو  التحكيم الداخلي الجعائر  عل  ا  احكام التحكةيم تحةوع حجية 
د و من  فإ   حكم التحكيم الق،عي الصادر في 2فيما يخص النعا  المفصول في  في  بمجرد صدور ا

اصل الحق كل  او بعض  او في مسألة متفرعة عن  ل  حجية الاي  المقضةي فية  بمجةرد صةدورمد 
 .المسموا بها حت  و إ  كا  قابال لل،ع  في  بأ  ،ريق م  ،رق ال،ع 

تةة  تحققةةا الحجيةةة  فإنهةةا تحةةول دو  تجديةةد المناقاةةة فيمةةا فصةةل فيةة  حكةةم التحكةةيم مةة   و م       
رفةل مجةددا مة  ،ةرع الخصةوم انفسةهم بة اا صةفاتهم و بة اا الموضةو  و السةبب  إ او ل  نعا  د

خرىد ومن  فإ  الحجية تثبةا للحكةم التحكيمةي و ا مام محكمة تحكيميةالقضا  او او  ا سوا  امام 
 .3  بأمر التنفي لو قبل امول

 
 

                                                           

 .151عبد الحميد افحدبد قانو  التحكيم الجعائر  الجديدد مرجل سابقد ص  1 
 د مرجل سابق. ادجرا اا المدنية وادداريةم  قانو   4101 انظر المادظ  2 
 .202د التحيو د التحكيم في المواد المدنية و التجارية و جواعم في مناععاا العقود اإلداريةد مرجل سابقد ص محمود السي 3 
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 المطلب الثاني:

 و طرق الطعن فيه. الداخليتنفيـذ حكم التحـكيم  

إلة  الوصةول إلة  حكةم  -الصةفقاا العموميةة –يهدع التحكةيم الةداخلي فةي العقةود اإلداريةة  
يضم  حقوق و مصالال اف،راع مل الحفاظ دائما عل  المصلحة العامةةد بحيةث يةتم تنفية م باةكل 
تلقائي م  ،ةرع المتخاصةمي د لكة  إ ا تعة ر التنفية  ال،ةوعي لهة ا الحكةمد فالبةد مة  إيجةاد وسةيلة 

 تضم  لل،رع ال   صدر الحكم لصالح  بتنفي م .

  جانب المحكوم علي  يبدو كثير ادحتمالد و د يحتاج إل  التنفية  مل اإلاارظ ا  التنفي  م
م  احكام التحكيم تنف  بدو   %90الجبر  و   ا ما تاير إلي  بعا الدراساا حيث ا  اكثر م  

د ف  المحتكمةةةةةي  )مؤسسةةةةةاا عامةةةةةة او مؤسسةةةةةاا خاصةةةةةة( د يريةةةةةدو  المسةةةةةا  1ايةةةةةة صةةةةةعوباا
دية الحةةادظد إضةةافة إلةة  ا  اختيةةار م لهةة ا ال،ريةةق يعنةةي بسةةمعتهمد خاصةةة امةةام المنافسةةة ادقتصةةا

مة  قةرارد و ة ا مةا دفةل بالماةر  الجعائةر  الة  وضةل  ة ا   المحكمي  استعداد م لتنفي  ما يصل الي
 .2الحكم وضل الحكم النهائي القابل للتنفي  مباارظ بعد صدورم

  يلجأ إل  لصالح  صعوبة في التنفي د فل  ا حكم التحكيمإ ا وجد ال،رع ال   صدر  لك 
 القاضي المختص للحصول عل  افمر بالتنفي  الجبر  ) الفر  افول(.

د حق في الحصول عل  افمر بتنفي  حكم التحكيمو كما يمنال القانو  لل،رع المحكوم ل  ال
مة  خةالل ال،عةو  فهو مقابل  ل  د يمنل ال،رع الخاسر للسعي لتع،يل تنفية   ة ا الحكةم و  لة  

التةةي مكنةة  الماةةر  مةة  اتباعهةةاد و  ةة ا مةة  اجةةل تحقيةةق الغايةةة مةة  التحكةةيم و المتمثلةةة فةةي حمايةةة 
حقةةوق اف،ةةراع دسةةيما حقةةوق ااةةخاص القةةانو  الخةةاص فةةي مواجهةةة ااةةخاص القةةانو  العةةامد مةةل 

 ضرورظ الحفاظ عل  المصلحة العامة )الفر  الثاني(.

 

                                                           
1 GUY BLOCK , Les contestations puvant naitre de l’organisation du déroulement ou de l’exécution 
des procédures arbitrage, RADI, 1996, p 179.    

  د مرجل سابق.ادجرا اا المدنية وادداريةم  قانو   0311المادظ انظر  2
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 :الفرع األول

 حكم التحكيم الداخلي. تنفيذ 

  تنفية م جبةرا يحتةاج إلة  ا بحجيةة الاةي  المقضةي فية د إد الداخلي رغم تمتل حكم التحكيم       
 ". "افمر بالتنفي تدخل قضا  الدولة المختص إلع،ا  القوظ التنفي ية له ا الحكم ع  ،ريق ما يسم

 د  ة م افخيةةرظ القضةائية المختصةةو للحصةول علة  امةر التنفية  دبةةد مة  اللجةو  إلة  الجهةةة 
 تمنال افمر بتنفي  حكم التحكيمد و  ل  إ ا خل  م  افسباب التي تؤثر عل  صحت  )اود(.

حيانا بسبب بعا القضايا المعقدظ رغةم الحصةول علة  ا قد ي،ول لك  تنفي  حكم التحكيمو  
مةر الة   دفةةل نةعا د افا،ةراع الافمةر بالتنفية  مة  ،ةرع القضةا  المخةتصد ممةا قةد يهةدد مصةالال 

بالقانو  الجعائر  إل  النص عل  إمكانية التنفي  المؤقا للحكم التحكيمي نظرا لاليجابيةاا التةي قةد 
 يحققهاد لك    ا لي  معنام خلو   ا افمر م  بعا السلبياا )ثانيا(. 

 الداخلي. أوال: من  األمر بتنفيذ حكم التحكيم

اإلجرا  ال   يصدر م  القاضي المختص قانونا و يأمر  يمك  تعريع افمر بالتنفي  بأن  "
 .1بمقتضام بتمتل حكم المحكم بالقوظ التنفي ية"

و بالتالي فافمر بالتنفي  يقتصر عل  تعويد   ا الحكم بةالقوظ التنفي يةة او بتفعيةل  ة م القةوظ         
بالتةةةالي فحكمةةة  فاقةةةد للقةةةوظ الكامنةةةة فةةةي الحكةةةم منةةة  صةةةدورمد ف  المحكةةةم د يمتلةةة  سةةةل،ة افمةةةر و 

 .2التنفي ية إل  ا  يصدر افمر بتنفي م
اداظ للسل،ة القضائية لفرا رقابتها الالحقة التحكيم الداخلي  حكمو يعتبر افمر بتنفي     

عل  حكم المحكم حي  تنفي م جبرا د و  ا يعني ا  امر التنفي  د يكو  إد بالنسبة فحكام ادلعام 
ام اإلجرائية بحيث د يتصور الحاجة إل  امر التنفي  بالنسبة لفحك دمة التحكيمالصادرظ م  محك

 دبد م  الت،رق إل  ما يلي: مثالد و للتعرع عل  كيفية منال افمر بتنفي  حكم التحكيم

                                                           

     ا،روحة مقدمة لنيل  -راسة مقارنةد –ااجا  فيصل اكر  داود د ال،بيعة القانونية لحكم التحكيم و آثارم و ،رق ال،ع  في   1 
   .90د ص 2008د عة النجاا الو،نيةد نابل اهادظ الماجستير في القانو د جام  
 .345 اسماعيل عمرد التحكيم في المواد المدنية و التجارية الو،نية و الدولية د مرجل سابقد صنبيل  2 
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 حت  يتم استصدار افمر بالتنفي  دبد م  اتبا  ما يلي:استصدار األمر بالتنفيذ: إجرا ات  .1

 طلوب الحصول عل  األمر بتنفيذه:إيداع الحكم الم .أ

فإن  دبد م  إيدا  حكم  بعد استنفا  المحكم لسل،ت  في نظر النعا  المعروا علي د
د و  ل  م  اجل التعجيل بوضل حكم التحكيم تحا 1في امانة ضب، المحكمة المختصة التحكيم

 تصرع الخصوم و تمكي  المحكوم ل  بالحصول عل  افمر بتنفي م.
فالقاضي د يست،يل ا  يراقب حكم التحكيم و التحقق م  توافر الارو، الالعمة إلصدار        

م  ،رع المعني بالتعجيلد و  نا يقوم امي  الضب، بتحرير  افمر بالتنفي د إد إ ا تم ايداع 
محضر ع    ا اديدا  عل  ا  يتحمل اف،راع نفقاا إيدا  العرائا و الوثائق و اصل حكم 

 .2التحكيم
و افحكام التحكيمية التي يجب إيداعها تتمثل في افحكام النهائية او الجعئية او         

التحضيريةد فنها كلها قابلة للتنفي  بأمر م  رئي  المحكمة التي صدر الحكم في دائرظ 
 اختصاصها.

د و حت  في حالة تحديد مثل   م ا  المار  لم يحدد اجل إليدا  حكم التحكيم مل اإلاارظ
 .3اآلجال د تكو  إجبارية او ملعمة

 طلب الحصول عل  األمر بالتنفيذ:ب.
د يصدر القاضي المختص بمنال افمر بالتنفي    ا افمر م  تلقا  نفس  د فهو مقيد      

 بمبدا ال،لبد بحيث د يقضي باي  لم ي،لب من .

 09-93رقم التحكيمية في ظل المرسوم التاريعي مر بتنفي  افحكام و لقد كا  اف 
ع  رئي  المحكمة المختصةد ب يل ة )الملغ ( يصدر يالمتضم  تعديل قانو  ادجرا اا المدن

تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ "  20مكرر  458حيث نصا المادظ  حكم التحكيم اصل

                                                           

  د مرجل سابق.ادجرا اا المدنية وادداريةم  قانو   1035انظر المادظ  1 
 كم التحكيم...."عل  مايلي: ".... يتحمل اف،راع نفقاا إيدا  العرائا و الوثائق و اصل ح 02/ 1035نصا المادظ  2 
  .214مرجل سابقد صفعالية التحكيم في حماية ادستثمار افجنبي في الجعائرد  عيساو  محمدد3 
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هامشه و يتضمن اإلذن لكاتب بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بديل أصل القرار أو ب
 الضبط بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية".

فلم يار صراحة إل  ،ريقة إصدار افمر بالتنفي د غير اما قانو  التحكيم الداخلي الحالي  
د فا  افول  تجعل حكم التحكيم قابال للتنفي  بأمر 1036و المادظ  1035ان  باستقرا  نص المادظ 

يسلم رئيس أمنا  الضبط نسخة رسمية ن  " عل  ا   رئي  المحكمةد و الثانية التي تنصم
نستنتج ا  القانو    و نا "ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من األطراف

 الجديد لم يحدث ا  تغيير في ،ريقة إصدار افمر بالتنفي .

د فالمار  المصر  مثال د يقبل ،لب التنفي  إد بعد اما بالنسبة لميعاد تقديم   ا ال،لب  
يوماد   ا افخير ال   د يسر  إد م  تاريف  90انقضا  ميعاد رفل دعوى الب،ال  المقدر بة 

د و  نا يض،ر المحكوم ل  بانتظار مهلة ثالثة ااهر لتقديم 1التبليغ الصحيال للحكم التحكيمي
حكم التحكيمد خاصة إ ا كا  ال،رع اآلخر سي  النية بأ  ،لب التنفي د و   ا يؤثر عل  فعالية 

د تحكيميرفل دعوى الب،ال  مل اقتراب نهاية الميعاد و ما يترتب ع   ل  م  تأخير تنفي  حكم ال
اما بالنسبة للقانو  الجعائر  فلم يحد د ميعاد معي  لتقديم ،لب الحصول عل  افمر بالتنفي  و 

 .د و  ا يدعم فعالية التحكيم الداخلي،لب التنفي  في ا  وقا بالتالي فالقاضي المختص يقبل

 لمرفق بالوثائق ال   يثبا وجود حكم التحكيم  يدر  القاضي ال،لب ااو من  و بعد 
بإيدا  اصل الحكم او نسخة من  و نسخة  الداخلي و الوثائق التي تفيد اقية التحكيمو اتف الداخلي

د يقوم بمراقبة اكلية لحكم التحكيم م  حيث صحة اإلجرا اا 2الداخلي م  اتفاقية التحكيم
 .ا بافمر بالتنفي  او برفا ال،لبثم يصدر قرارم إم د3التحكيمية وعدم المسا  بالنظام العام

 
                                                           

 و ما بعد ا. 363 بيل اسماعيل عمرد التحكيم في المواد المدنية و التجارية الو،نية و الدولية د مرجل سابقد صن 1 
لم يتمك  ال،رع المعني م  الحصول عل  الوثائق افصلية يمكن  تقديم النسف المترجمة إ ا كانا ادتفاقية او الحكم محرري   إ ا2 

م  ق إ م إ التي جا  فيها "... يجب ا  تقدم الوثائق و المستنداا باللغة  08بلغة غير اللغة العربيةد و   ا استنادا إل  نص المادظ 
 ة بترجمة رسمية إل  اللغة العربيةد تحا ،ائلة عدم القبول...". العربيةد او مصحوب

رغم ما له م الفكرظ م  للفق  و القضا    ل  د فكرت د بل تر النظام العام و لم يحد   جعائر  عل  غرار غيرم لم يعرع المار  ال 3 
ارظد دار  وم  اعاليع في نظرية القانو د ال،بعة ا مية كبرىد انظر في   ا الصددد جعفور محمد سعيدد مدخل العلوم القانونية الوج

 .117د ص 2006 ،باعة و النار و التوعيلدلل
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 الجهة القضائية المختصة بإصدار األمر بالتنفيذ: .2

بالرجو  إل  قانو  اإلجرا اا المدنية و اإلدارية الجعائر  نجد ا  المار  نص في المادظ    
عل  ان  يقبل حكم التحكيم النهائي او الجعئي او التحضير  التنفي  بأمر م  رئي   1035

م  نف  القانو  فتنص عل  مايلي:"  977المحكمة التي صدر في دائرظ إختصاصهاد اما المادظ 
تضيات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم و طرق الطعن فيها تطبق المق

تطبق عل  مايلي: "  976د كما تنص المادظ عل  أحكام التحكيم الصادرة في المادة اإلدارية"
 ".األحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون أمام الجهات القضائية اإلدارية

   المار  الجعائر  قد حد د الجهة القضائية المختصة بإصدار افمر ا تقدم فام  خالل م
ئي  المحكمة بالتنفي  وفق قاعدظ آمرظ د يمك  لف،راع ادتفاق عل  مخالفتهاد و المتمثلة في ر 

يضا المار  ما اخد ب  افي دائرظ اختصاصهاد و   ا  اإلدارية التي صدر حكم التحكيم
ادختصاص ادقليمي للقاضيد بحيث يتم التركيع عل  مكا  صدور الحكم   اعتماد داالفرنسي

 التحكيميد و  ل  حت  د تعيد اعبا  ال،رع المحكوم لصالح .

اما المار  المصر  فقد كا  اكثر مرونة و  ل  م  خالل افساا المجال لف،راع لتقديم 
  ا في راينا اكثر صوابا مما  و د1ال  اية محكمة يرونها مناسبة التحكيمي،لب استصدار الحكم 

اتخ م كل م  المار  الجعائر  و الفرنسيد ف  اف،راع  م افكثر دراية بمصالحهم و بالمحكمة 
 التي تناسبهم.

 .ثانيا: األمر بالتنفيذ المؤقت لحكم التحكيم الداخلي

التحضير  او الجعئي يمك  تنفي م دو  ا  إاكال في القانو   إ ا كا  حكم التحكيم 
في  ارا   االجعائر د و في العديد م  القواني  افخرىد فإ   التنفي  المؤقا للحكم التحكيمي اختلف

الفقها  و اجتهاداا القضا  بي  م  يعتبر بأن  امر إيجابي بالنسبة لل،رع ال   تم الحكم لصالح  
مهددظ باكل جد  د و م  يعتبر ا  ل  اثر سلبي فن  يمك  ا  يؤد  إل   إ ا راى ا  مصالح 

 اضرار غير عادية تلحق بالمدي  د وقد تتعدام إل  المسا  بالمصالال العامة.

                                                           

 .262د النحكيم في المواد المدنية والتجارية والدوليةد مرجل سابقد صعمر نبيل اسماعيل 1 
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ولقد ت،رق القانو  الجعائر  لمبدا النفا  المعجل فحكام المحكمي  و نص  عل  ا  ت،بق 
د و   ا معنام امكانية إامال الحكم التحكيمي 1عليها القواعد المتعلقة بالنفا  المعجل لفحكام

بصيغة النفا  المعجل رغم إمكانية ال،ع  في د ا  ان  يمك  تنفي  افحكام التحكيمية باكل 
 د بنا  عل  امر المحكم إ ا استدعا الضرورظ  ل .2مؤقا

ائر  ر  الجع د احال الماق التنفي  المؤقا لحكم التحكيمو لتجنب ادستغالدا التعسفية لح
اددارية بالنسبة للعقود  بالقواعد المتعلقة بالنفا  المعجل الم،بقة عل  افحكام القضائيةللعمل 
او اتخا  التدابير الضرورية  اللها يمك  وقع التنفي  المؤقا لحكم التحكيمد و التي م  خاددارية

 .ع المصالال دو  عرقلة تنفي  حكم التحكيم الداخليلحماية مختل

  ا الصدد نع،ي مثال ع  احد ادجتهاداا القضائية الصادرظ ع  محكمة النقا  وفي
تنفيذ األحكام و القرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون المصرية و التي جا  في قرار ا مايلي: " 

عل  مسؤولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجرا  التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له ان شا  انتفع 
  شا  انتظر حت  يحوز الحكم قوة الشي  المقضي فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له بها، و إن 

و أقدم عل  تنفيذ الحكم و هو يعلم بأنه معرض لإللغا  عن طريق الطعن فيه، فإنه يكون قد 
       قام بالتنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إل  ماكانت عليه 

 .3"الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ و تعويض
ومن  فا  ا  ضرر يمك  ا  يقل جرا  ،لب التنفي  المؤقا لحكم التحكيم الداخلي يقل 

 عل  مسؤولية ،الب التنفي .
 
 
 
 

                                                           

 د مرجل سابق.واإلداريةالمدنية  اإلجرا اام  قانو  1037انظر المادظ  1 
في خصومة التحكيم ا  يتفقا عل  جعل حكم التحكيم قابال للتنفي  المؤقا فور صدورمدإما بالنص عل   ل  في  مك  لل،رفا ي 2 

 اتفاقية التحكيم او بادحالة إل  نظام مركع تحكيمي يتضم    ا المبدا.
م في المواد المدنية و د. محمد  فتال اهلل حسي  د ارا التحكي الم كور في كتاب 1984ما   02لجلسة  1393انظر ال،ع  رقم  3 

  و ما بعد ا. 214د ص 2008اإلدارية في ضو  احدث احكام النقاد نار و توعيل احمد حيدرد مصرد  والتجارية
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 لفرع الثاني:ا

 الداخلي. طرق الطعن في حكم التحكيم  

باأن  داجاعا بعد صدور حكم المحكم الفاصل في موضو  النعا  المتفق عل  التحكيم  
العديد م  القواني  و منها القانو  الجعائر د ال،ع  في   ا الحكم إ ا كا  معيبا او غير عادل 

يصدر الحكم دو   د تتعدام إل  المصالال العامةد كأ يلحق اضرارا بمصلحة احد الخصوم و التي ق
عدم احترام مبدا ةد مثل مة اثنا  سير الخصومة التحكيميمراعاظ المبادئ افساسية إلجرا اا المحاك

حكام التحكيم ا المواجهة و مبدا حق الدفا  دعندئ  يصبال م  الضرور  فسال المجال لل،ع  في
حيانا يكو  ضروريا لمراقبة الحكم والتأكد م  توافر المقوماا افساسية قضا  اكو  تدخل ال

 .1لفحكام و عدم مخالفة قواعد النظام العام

   حكم التحكيم د يصبال نافة ا جبةرا إد بعةد صةدور ا الجعائر  نص عل و بما ا  القانو   
افمةةةر بالتنفيةةة  مةةة  ،ةةةرع القاضةةةي المخةةةتصد رغةةةم اكتسةةةاب  لحجيةةةة الاةةةي  المقضةةةي فيةةة  بمجةةةرد 

 مةنال افمةررفا يضةا فةي افمةر بةواد صدورمد فإن  وفي المقابل مةنال ،رقةا لل،عة  فةي افمربالتنفية 
ضةةافة الةة  سةةنت،رق إليهةةا )اود( ا عليهةةا القةةانو  و التةةي خةةرى نةةص،عةةو  ا د إضةةافة إلةة بالتنفيةة  

  ا افخير ال   لم يحةدد الماةر  صةراحة  دال،ع  الموج  ضد الحكم التحكيمي )ال،ع  بالب،ال (
 الحادا التي عل  اساسها ترفل دعوى الب،ال  )ثانيا(.

 أوال: القواعد العامة.

اغلب القواني  الحديثة إل  التقليص م  ،ةرق ال،عة  فةي احكةام التحكةيم إلة  اضةيق    با
ل،ع  ما عدا ال،عة  بةالب،ال  الحدود و منها القانو  المصر  ال   د يجيع ا  ،ريق م  ،رق ا

 في حكم التحكيم.

القضةائية علة  احكةام  حةول ال،ةابل الاةكلي للرقابةةفقهي وقضائي  يكاد يكو   نا  اجما  
اكثر تضييقا عنةدما يتعلةق افمةر بمسةائل التحكةيم التحكيمد و ا  ،رق ال،ع  تخضل لنظام خاص 

                                                           

 .136 -134د ص ص 2003 ا الحلبي الحقوقيةد بيرواد احمد خليلد قواعد التحكيمد مناورا 1 
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د وتحقيقةةا للعدالةةة وضةةمانا لحقةةوق اف،ةةراعد ف  1و ةة ا مةة  اجةةل ضةةما  فعاليةةة افحكةةام التحكيميةةة
 عمل المحكمي  غير منعم م  افخ،ا .

 اعتمد ال،رق التالية لل،ع  و  ي:نجد ان  ة للتحكيم الداخلي القانو  الجعائر  بالنسبو         
 .ال،ع  ع  ،ريق اعتراا الغير الخارج ع  الخصومة 
 تئناعساد. 
 .ال،ع  بالنقا في القراراا الفاصلة في ادستئناع 

 إلمكانية ال،ع  في  ب،ريق إلتما  إعادظ النظر. لتحكيم المعارضة ودبينما د تقبل احكام ا

 :2الخارج عن الخصومة طريق اعتراض الغير الطعن عن .1

اتجةام الغيةرد إد ا  الماةر   الةداخلي عل  الرغم م  عدم امكانية ادحتجاج بأحكام التحكيم    
اجاع ال،ع  في   م افحكام ب،ريق اعتراا الغير الخارج ع  الخصومة امام المحكمة المختصة 

 .3قبل عرا النعا  عل  التحكيم

 االستئناف: .2

بادسةةتئناعد إد إ ا تضةةمنا اتفاقيةةة  الةةداخلي يمكةة  ال،عةة  فيهةةاالقاعةةدظ ا  احكةةام التحكةةيم    
بادسةةةتئناع ،ريةةةق مةةة  ال،ةةةرق العاديةةةة د و يبقةةة  ال،عةةة  4 ةةة ا الحةةةقالتحكةةيم تنةةةاعل اف،ةةةراع عةةة  

يمك  ال،ع  في افحكام بنا  عل  ا  سةبب  إ  بموجب  ت،لب اجرا اا استثنائيةدلل،ع  ال   د ي
لتحكةةيم الةةداخلي إمةةا ا  يكةةو  ضةةد حكةةم كةةا  متعلقةةا بةةالواقل او بالقةةانو د و  ةةو فةةي مجةةال ا سةةوا 

و إمةةا ضةةد امةةر القضةةا  بةةرفا مةةنال الصةةيغة التنفي يةةة لحكةةم التحكةةيمد و  ةة ا لتةةدار  مةةا التحكةةيم 
يعتبةةةةرم اف،ةةةةراع ماسةةةةا بمصةةةةالحهمد كمةةةةا انهةةةةا مناسةةةةبة ايضةةةةا للقضةةةةا  لبسةةةة، رقابتةةةة  علةةةة  اعمةةةةال 

 المحكمي .

                                                           

 .292مرجل سابقد صلية التحكيم في حماية ادستثمار افجنبي في الجعائرد فعا عيساو  محمدد 1 
      م  ق إ م إ " يهدع اعتراا الغير الخارج ع  الخصومة إل  مراجعة او إلغا  الحكم او القرار ال   فصل في  960تنص المادظ  2 

 اصل النعا د و يفصل في القضية م  جديد م  حيث الوقائل".
 د مرجل سابق.ادجرا اا المدنية وادداريةم  قانو  1032انظر المادظ  3 
  .نفس  م  القانو  0331انظر المادظ  4 
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البنسبة فحكام التحكيم فيتم ال،ع  فيها بادستئناع في اجةل اةهر واحةد مة  تةاريف الن،ةق ف
د و مةة  بةةاب القيةةا  1بهةةا امةةام المجلةة  القضةةائي الةة   صةةدر فةةي دائةةرظ إختصاصةة  حكةةم التحكةةيم

تكو  المحكمة اإلدارية التي صدر حكم التحكةيم الةداخلي فةي العقةود اإلداريةة فةي دائةرظ اختصاصةها 
  اإلاةةكال يبقةة  م،روحةةا بالتاةةكيلة  ةةل رئةةي  المحكمةةة كةة   نةةا  مةة  يةةرى االمختصةةةد و ل ةةي 

 .2اإلدارية ام التاكيلة العادية كقاضي استعجالي

مربالتنفيةة د فةةيمك  للخصةةوم اسةةتئناف  فةةي اجةةل مةةنال اف امةةا بالنسةةبة لفمةةر القاضةةي بةةرفا 
إلاةكال بالنسةبة للتحكةيم نةا نجةد اد و  3مجلة  القضةائيالخمسة عارظ يوما م  تاريف الرفا امةام 

الةةداخلي فةةي العقةةود اإلداريةةةد كةةو  المحكمةةة اإلداريةةة  ةةي التةةي تصةةدر افمةةر بةةرفا مةةنال الصةةيغة 
و ل  التنفي ية للحكم التحكيميد و بالتالي ال،ع  في   ا افمر المفروا يكو  امام مجل  الدولة 

راجعة تؤد  إل  إمكانية ت،بيق  سوا  ،ريق ال،ع  بالنقاد ل ل  فإ    ا النص يحتاج إل  مع  
 عل  التحكيم العاد  او التحكيم اإلدار .

مل اإلاارظ ا  افمر بمةنال الصةيغة التنفي يةة لحكةم التحكةيم لةم يةنص الماةر  فية  علة  ايةة  
د و   ا معنام حرما  ال،رع الثاني في د إد إ ا اقتر  بمراجعة ب،ال  حكم التحكيممراجعة قضائية

التحكيمي م  حق  في الةدفا د و  ة ا مةا اكدتة  المحكمةة الدسةتورية المصةرية عنةدما اعتبةرا النعا  
د التةي نصةا علة  ا  1994مة  قةانو  المرافعةاا و التحكةيم لسةنة  58ا  الفقرظ الثالثة م  المادظ 

افمر الصادر بةرفا التنفية  يجةوع الةتظلم منة  إلة  المحكمةة المختصةةد غيةر دسةتورية دنهةا تمةنال 
بينمةةا تحةةرم ال،ةةرع اآلخةةر مةة  حقةة  فةةي ال،عةة  فةةي امةةر الةةرفاد ،ةةرع الةة   ي،لةةب التنفيةة  حةةق ال

 .4ال،ع  في افمر الصادر بتنفي  حكم التحكيمد و   ا يم  بمبدا مساواظ الجميل امام القانو 

                                                           

 .سابقالمرجل الد واإلداريةالمدنية  اإلجرا ااقانو   م  0331انظر المادظ  1 
  .10ترار  تاني مص،ف د " التحكيم في المناععاا اإلدارية"د مرجل سابقد ص  2 
 .د مرجل سابقادجرا اا المدنية وادداريةم  قانو  0351المادظ  نظرا 3 

4  NAJJAR NATALIE , L’arbitrage dans les pays arabes, face aux exigence du commerce 
international , L.G.D.J, Paris, 2004, p 445. 
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الم،عو  فةي امةر رفةا تنفية م لمبةدا  يرى البعا ان  م  الضرور  ،را حكم التحكيم و         
إد ا   إخضةةا   د1ة بمناسةةبة اسةةتئناع  ةة ا افمةةر حتةة  يتجنةةب مراقبةةة الحكةةم اكثةةر مةة  مةةرظالمواجهةة

فةي موضةو  النةعا د بةل يجةب ا  تقتصةر  ااف،راع لمبدا المواجهةة د يجةب ا  يةؤد  إلة  الخةو 
دفو  ال،رع المدعي فةي ادسةتئناع علة  إثبةاا ا  حكةم التحكةيم ثابةا الوجةود و د يمة  بالنظةام 

يسةةةتوجب افمةةةر بتنفيةةة مد امةةةا المةةةدع  عليةةة  فيسةةةتند إلةةة  كةةةل مةةةا مةةة  اةةةأن  تأييةةةد قةةةرار العةةةامد ممةةةا 
 .2الرفا

 الطعن بالنقض: .3

فةي الحةدود التةي  ا الو،نية إل  تقليص ،ةرق مراجعةة حكةم التحكةيم دابا معظم التاريعا     
تضةةم  مصةةالال اف،ةةراعد و تع،ةةي اكثةةر فعاليةةة للتحكةةيمد غيةةر انةة  بةةالرجو  إلةة  التاةةريل الجعائةةر  
نجد ان  قد وس ل م  ،رق ال،ع  حيث نص عل  إمكانية ال،ع  بالنقا في القراراا الفاصلة فةي 

ية عل  ما يلي: " م  قانو  اإلجرا اا المدنية و اإلدار  1034و في   ا نصا المادظ  دادستئناع
تكــون القــرارات الفاصــلة فــي االســتئناف وحــدها قابلــة للطعــن بــالنقض طبقــا لألحكــام المنصــوص 

 ".عليها في هذا القانون

ل،عةةة  ليهةةةا لمةةة  خةةةالل  ةةة ا الةةةنص فقةةةد حةةةدد الماةةةر  الحةةةادا التةةةي يجةةةب  ادسةةةتناد ا       
فةةةةي  ةالفاصةةةةل التحكةةةةيمد و تلةةةة احكةةةةام  و المتمثلةةةةة فةةةةي القةةةةراراا الفاصةةةةلة فةةةةي اسةةةةتئناعبةةةةالنقا   

 برفا التنفي .استئناع افمر القاضي 

المفةروا يةتم  -افمةر القاضةي بةرفا التنفية  –كما سبقا اإلاارظ إلي  فإ   ة ا افخيةر و      
ال،عةة  فيةة  امةةام مجلةة  الدولةةةد ف  المحكمةةة اإلداريةةة  ةةي التةةي اصةةدرت د و بالتةةالي كيةةع ي،عةة  

المفةةروا انهةةا  مةة  افمةةر بةةرفا التنفيةة  امةةام نفةة  الجهةةة التةةيبةةالنقا فةةي القةةرار الفاصةةل فةةي 
  ؟ اصدرت  و المتمثلة في مجل  الدولة

                                                           
1  Voir dans ce sens: FOUCHARD (PH), GAILLARD(E), GOLDMAN(B), traité de l’arbitrage 
commercial  international,op.cit, p 915 

 .291 مرجل سابقد صفعالية التحكيم في حماية ادستثمار افجنبي في الجعائرد  عيساو  محمدد 2 
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 لتةةدار  الخلةةل الموجةةود ال،عةة د ،ةةرق ا  يراجةةل المةةواد المتعلقةةة ب نةةا عليةة    الماةةر ف لةة ا          
 مام القضا  اإلدار .اسوا  امام القضا  العاد  او    م المواد ت،بيقمكانية إل

 -الطعن بالبطالن –الداخلي ثانيا: الطعن الموجه ضد حكم التحكيم 

بسةبب عيةب جةو ر  او مخالفةة  ال،ع  بالب،ال   و منل تنفي  حكةم التحكةيمإ  الهدع م   
للنظام العامد بعدما اكتسب حجية الاي  المقضي في  بمجرد صدورم دو لقد عر ف  بعا الفق  بأنة  

ذي تخلفت فيه أحد عناصره أو أحد شرائط صحته و يمنعـه مـن وصف يلحق بالعمل االجرائي ال" 
تكييــف د كمةةا عرفةة  الةةبعا اآلخةةر بأنةة : " 1"ترتيــب اثــاره الموضــوعية و إن كــان العمــل  صــحيحا

قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفـة تـؤدي إلـ  عـدم إنتـاج ااثـار التـي يرتبهـا القـانون 
 .2"إذا كان كامال

الب،ال  لةة  إيجابيةةاا تتمثةةل فةةي حمايةةة وضةةما  مصةةالال ا،ةةراع النةةعا  و إ ا كةةا  ال،عةة  بةة
م  خالل تجنب احكام معيبةد فإن  د يخلو م  بعا السلبياا مثل خ،ورظ الب،ال   كجعا  يؤد  
المبالغة في  إل  عةدم ثقةة التعامةل بة د لة ا دبةد مة  افخة  بة  بالقةدر المناسةب بحيةث د يتوسةل فية  

 .3مو د و د يضيق في  فيهدر الاكل دعتبار المضمو فيغلب الاكل عل  المض

و كما سبقا اإلاارظ إلية  اجةاع الماةر  إمكانيةة ال،عة  بادسةتئناع فةي حكةم التحكةيم مةا لةم 
يتنةةاعل اف،ةةراع عنةةة د و منةة   فةةإ  دعةةةوى ب،ةةال  حكةةم التحكةةةيم جةةا ا قصةةد معالجةةةة مةةا اعتةةةادم 

يجةوع لف،ةراع ادتفةاق علة  اسةتبعاد ،ريةق  اف،راع م  التنةاعل عة  حةق ادسةتئناعد و علية  د
تةةوافر مجموعةةة مةة  افسةةباب التةةي   د  ةة م افخيةةرظ حتةة  يةةتم رفعهةةا دبةةد مةة 4ال،عة  بةةدعوى الةةب،ال 

 .تؤثر في صحة حكم التحكيم

                                                           
د ص 2011 محمد داوود العغبيد دعوى ب،ال  حكم التحكيم في المناععاا التجارية الدوليةد ال،بعة افول د دار الثقافةد افرد  د1

88.   
 .07د ص 1958د دار النهضة العربيةد القا رظوالي فتحيد نظرية الب،ال  في قانو  المرافعااد ال،بعة افول د  2 
 .307د ص 2004مفلال عواد القضاظد اصول المحاكماظ المدنية و التنظيم القضائيد دار الثقافةد افرد د  3 
ال،ع د إد إ ا كا  ،ريق ال،ع  بادستئناع غير ممك د انظر في   ا الصدد: فعار  كمال المالحظ ان  د يمك  اللجو  إل    ا  4 

 .470د ص 2000د قوقد جامعة عي  ام د القا رظعبد الحميد عبد الرحيمد آثار حكم التحكيم د رسالة دكتورام في القانو د كلية الح
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 نةا إلة  انة  د يوجةد نةص صةريال فةي احكةام التحكةيم الةداخلي ياةمل الحةادا التةي  و ناير   
علةة  اساسةةها ترفةةل دعةةوى الةةب،ال  لةة ا تةةم اسةةتخراج افسةةباب مةة  احكةةام التحكةةيم العامةةة الةةواردظ فةةي 

 القانو  و تتمثل في:

 أو بطالنها أو انقضا  مّدتها: داخلي عدم وجود اتفاقية تحكيم .1

اصالد ل ا فإ  المار  ااةتر، الكتابةة لوجةود وصةحة  ة م داخلي  اقية تحكيمقد د توجد اتف     
مةة  ق إ م إ د لكةة  و فةةي المقابةةل قةةد توجةةد اتفاقيةةة تحكةةيمد لكةة   1012ادتفاقيةةة وفقةةا لةةنص المةةادظ 

علة  مسةألة  اااب إرادظ احد اف،راع عيب م  عيةوب الرضةا كةالغل، مةثالد او يكةو  التحكةيم وارد
ها ع  ،ريق التحكيمد و بالتالي فكل ما يؤد  إل  ب،ال  اتفاقية التحكةيم يةؤد  د يجوع الفصل في

إلةةة  ب،ةةةال  حكةةةم المحكةةةمد كانعةةةةدام اف ليةةةة او الصةةةفةد عنةةةد ابةةةةرام اتفاقيةةةة التحكةةةيمد امةةةا بالنسةةةةبة 
 لالنقضا  فاتفاقية التحكيم تنقضي بانقضا  المدظ المحددظ للعقد.

 :  مخالفة للقانونالداخلي  تشكيل محكمة التحكيم   .2

و يتعلق افمر بةالخروج عة  النصةوص المنظمةة لتاةكيل المحكمةة سةوا  مة  قبةل اف،ةراع     
لقةانو  وتريةة العةدد و اكتمةال ا ليةة محكمةة التحكةيمد ختصةد حيث يسةتلعم ااو م  قبل المحكمة الم

قابةل للةرد فةال يجةوع و ضرورظ قبول المحكمي  بالمهمة المسندظ إلةيهم دو ايضةا إ ا علةم المحكةم انة  
 ل  القيام بالمهمة إد إ ا تما الموافقة علي .

 المهمة المسندة إليها: التحكيم عن حدود محكمة ا خرجتإذ .3

و يعني   ا ا  محكمة التحكيم دبد ا  تلتعم عند الفصل في النعا  بحدود المهمةة المسةندظ     
رظ تحديةةةد مةةة  ق إ م إ علةةة  ضةةةرو  1027إليهةةةا و اد تخةةةرج عنهةةةاد لةةة ا نةةةص الماةةةر  فةةةي المةةةادظ 

أدق تفاصلي د فإ ا تبي  ا  محكمة التحكيم فصلا فيمةا لةم يكة  م،روحةا عليهةاد ب موضو  الخالع
 جاع لل،رع صاحب المصلحة رفل دعوى الب،ال .

 : ادى  األساسية للمحاكمةمبالراع إذا لم ت .4

 قوق الدفا  رام مبدا حاحتوى القضائيةد كالمبادئ افساسية الم،بقة في الدع و تتمثل في  
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خالل بمبةدا المسةاواظ و تهيئةة الفةرص المتكافئةة لف،ةراع اديؤد  إل   ا  غيابهكو  مبدا المواجهة و 
 دبدا  دفاعهم و عرا وجهة نظر مد و   ا يعد سببا يبرر ،لب ب،ال  حكم التحكيم.

 ب محكمة التحكيم حكمها:يتسب عدم .5

حكةةةم التحكةةةيم يمكةةة  ا  يكةةةو  سةةةببا لرفةةةل دعةةةوى الةةةب،ال  فةةةي القةةةانو   إ  عةةةدم تسةةةبيب     
 ق إ م إ. 1027الجعائر  و   ا حسب المادظ 

 للنظام العام الجزائري: الداخلي مخالفة حكم التحكيم  .6

يعةةةةد مخالفةةةةة النظةةةةام العةةةةام سةةةةببا لرفةةةةل دعةةةةوى الةةةةب،ال د ف  النظةةةةام العةةةةام يمثةةةةل افسةةةة       
افداب العامةةد  و السياسية التي يرتكع عليهةا كيةا  الدولةة باإلضةافة إلة ادجتماعية و ادقتصادية 

فنهةا فكةرظ  دلك  يبق  م  الصعب حصةر فكةرظ النظةام العةام و حصةر الحةادا التةي تتعةارا معة 
 .1مت،ورظ و مرنة تتغير حسب افعمنة و افمكنة المختلفة

 المشرع:البيانات التي حددها التحكيم الداخلي  حكمعدم تضمين  .7

اسةةما  و  م و تتمثةةل فةةي :يحكةةا رئيسةةيا لرفةةل دعةةوى ب،ةةال  حكةةم التتعةةد  ةة م البيانةةاا سةةبب     
د تةةاريف و مكةةا  صةةدور الحكةةمد باإلضةةافة إلةة  توقيةةل والمحةةامي  اسةةما  المحكمةةي  دالقةةاب اف،ةةراع

 ا وفقةا الحكم م  قبل جميل المحكمي د و في حالةة امتنةا  افقليةة عة  التوقيةل ياةار إلة   لة  و  ة
 م  قانو  ادجرا اا المدنية واددارية.  1029و  1028لنصوص المواد 

إ    ةة م  ةةي  افسةةباب التةةي إ ا تةةوافرا يمكةة  رفةةل دعةةوى الةةب،ال  باةةأنها رغةةم عةةدم نةةص  
 .المار  الجعائر  عليها صراحة في قانو  التحكيم الداخلي الجعائر  
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ـــ     ـــة  ا ـــتم   و ـــضاخوا هـــا الععـــ ض ا ضاروـــة  ال تعرضـــي هـــا دـــة  الضرا ـــة لم ضـــ ل الت اـــود ال
مـز ا  ـارأ ي وااـا  العمووـة الت اوموـة  وـ  ضـ ت الت ـروز الي ا ـر   مختوـ  مرا ـ هوهمـا يهصـوو،  تاا لـ

لوت اـود  هـا ا  اقـة باـ  ي ااـف اليعالوـة ااص صـ  رببـة ماـ يا ـتاقعإل  بعض الت روعاي األخرى    
 الاتا ج التالوة:ي  تخوصم   الضرا ة  وث ا

   ليــ ت ي ـــخاا العــاا ، العـــاد لوت اــود الـــضاخوا هــا الععـــ ض  إماااوـــةاــا الم ــرل الي ا ـــر   وــ
    دـــةا ع وعـــض ض ، بعوـــة الععـــ ض األخـــرى يعاي العم موـــةالصـــ ا ضاروـــة   لااـــ   صـــر ةلـــ  هـــا

ا األصو  ل   الماا  اي صا ف اعختصا بع ا تضات  و  اختصاا العضات ا ضار  الة  و
 .ا ضاروة

  إ، الم ــرل  ــالج الت اــود الــضاخوا هــا الععــ ض ا ضاروــة ي ــ أ بــالعع ض العاضوــة ربــد اخــت   قبوعــة
 دة  العع ض  يدضاهها.

  اعتيـــال  وـــ  الت اـــود مـــز ي ـــخاا العـــاا ، الخـــاا ال قاوـــة إ، قبـــ   ي ـــخاا العـــاا ، العـــاد
التايوةوـة تـض وما ي، وي ر  و  يا  تاا   ضماا  ، الضهز بال صااة العضـا وة   عبض     ال قاوة

بهــةا الــضهز  العامــة    وــث ي، تم ــ  الض لــة ي  ي ــض األ ــخاا المعا وــةد الــضاخواليعالوــة الت اــو
ا  وــــ   امـــاي التعاقضوـــة ممـــا قــــض وـــ  ر  ـــوبارض مـــز مبـــضي   ــــ، الاوـــة المتقوـــف لتايوــــة اعلتوتعـــ

 اقتصاضواي الض لة.
  ، هصــــ   إل اموــــةالمضاوــــة   ا ضاروــــة صـــرا ة  وــــ   ا يــــراتاياـــا الم ــــرل الي ا ــــر  هــــا قـــاا

و ف الم امو، ها الاـ ال المعـر ض  وـوهد  هعـا لع ا ـض العـاا ،   دـةا يمـر   ـ، أل، ا تمـاض ي ـ
 آخر قض و  ر ب ا   وبا  و  قبوعة الععض ا ضار .

 إة ي، داـا    قـة بواهمـا لت عوـل   بماـىى  ـ،  عوـة العضـات يلو ـ الضاخوا إ، خص مة الت اود
هعالوتـــ     تت ـــد دـــة  الع قـــة بقبوعـــة م ض يـــة تىخـــة هـــا  ـــعها األ   قـــابز الم ـــا ضأ ات ـــاو  

 م  . قابة  اض ماح الصوغة التايوةوة ل اد الت اودم امة الت اود   ها  عها ال ااا قابز الر 
 وـ  ر  وـ   ع  ( عتياقوـة الت اـودال قاوـة )الصيعاي العم موة الضاخووة ، العع ض ا ضاروةوإ، تضم

 ال ـر ق اع ـت اا وة بوـر المىل هـة هـا الععـ ض األخـرى تتضم، ا اها ع ت ا القابز ا ضار  لوععض 
الععـــض   مصـــاضرأ مبوـــ  الي اتاي  الماصـــ ا  ووهـــا هـــا قـــاا ، الصـــيعاي العم موـــة مـــ، ه ـــ  اـــ

 ال .الضما، ....
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ها ض ت الاتا ج ال ابعة   تض وما ليعالوة الت اود الضاخوا ها العع ض ا ضاروة م، خ    ماوـة  عـ ل 
 قترح ما ووا:يا    ال ياظ  و  المصو ة العامة األقر 

  التــا لهــا ال ــل هــا إبــراد اتياقوــاي الت اــود الــضاخوا  ي، تــ لا  ااوــة بالغــة ويــف  وــ  األ ــخاا
لصــــوابة دــــة  اعتياقوــــة  أل،  يــــ ض بعــــض ال غــــراي قــــض و ــــمح لوقــــر   ــــات الاوــــة بالمرا بــــة 

  المماقوة  مما و ض  إل  ضوال  ع ل القر  اآلخر.
 األخرى. العم   و  ت  وز اقال الت اود الضاخوا ها باقا الماا  اي ا ضاروة 
 تـ    ال وـاض  أ   الخبـرأ   اع ـتعامة إ، اختوار الم امو، عبض ي، وا ، مم، تت هر هوهد الايات 

خاصة   ا ، يماد   م، يااف بعض الم امو، ها ال و   التا ااته ا إلوها اع وا ، داا  تع ي
  عض إضار  الهض  ما  ت عول الصالح العاد.

 ــــ اد ــــاا ، العــــاد ضــــر رأ الت ــــا  لوم اهظــــة  وــــ   ي اــــاد الت اــــود بتايوــــة ي ــــخاا الع ــــضاخوا هعوو ال
ا  ب ـا  قـض وـ  ر  ـوبوا الخاصة ال قاوة  ، التعام  معه   الم   اي  عا    ت  ع تمصضاقوته

  و  اقتصاض الض لة.
   ي، وعـــ د الم اـــد بتي ـــور   تصـــ وح  اـــد الت اـــود إماااوـــةوتعـــو،  وـــ  الم ـــرل بعـــض اصـــ   وـــ 

لتعضود قوف التي ور ي  التص وح   يوضا ت ضوض األي  الة  وتعـو،  امعوا ي، و ّضض يي  الضاخوا 
 التي ور  ي  التص و ا هو     د  ما يبيو  الم رل. العرار  و  الم اد إصضار

 اـــةا ا ـــتع لوة   اـــد هـــا ت ضوـــض اختصاصـــ  ،  وـــ  الم ـــرل ي، وـــاا  وـــ  اختصـــاا المااـــ  
 .الضاخوا م   الضرا ة ةا تض وما ليعالوة الت اود ، الععض األصوا   د الضاخوا اتياقوة الت اود

 عوعـة بهـا هوهـا بور يّ، صـوابة المـ اض المت الضاخوا   ّضض الم رل م، قرل القع، ها  اد الت اود
خاصــــة هومــــا وتعوــــل باع ــــت اا    القعــــ، هــــا العــــراراي الياصــــوة هــــا   يا  ــــااعالا وــــر مــــ، 

لــةا عبــض  وــ  الم ــرل ي، ورايــز دــة  المــ اض بتعــضووها  هــل مــا   اع ــت اا    دــةا مــا ريواــا   ــابعا
 ها الماضأ ا ضاروة.الت اود الضاخوا ها الم اض العاضوة   وتما   مز  الت اود الضاخوا 

 التـا واـ ،  ، إقـاراي مختصـة  هـا  ـ  الماا  ـايعبض م، اع ت مار هـا العاصـر الب ـر  بتاـ و
با ضاهة إل  العواد     إا ات مراا  لهةا الغرض الت اود قرولب ي خاا العاا ، العاد قرها هوها

خاصـة   ي، الا وـر مـ، الم   ـاي   بععض اض اي   م تمراي     الم ض ل  لا ر  عاهـة الت اـود
 بإماااوة  و  ا  و  ضراوة اصة ال قاوة ها الي ا ر لالعم موة ا ضاروة   يوضا الم   اي الخ
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  ب  يا ر مـ، دـةا  هى وااـا وويـ  ، إلـ  لصيعاي العم موة الضاخووة ع ض ا إضراج اتياقوة ت اود ها

 الت اود ض ، اعتيال م بعا  و  دة  اآللوة ل   ماا  اتهد مما و ض  إل  رهض قوبهد.
 ـا   ا عـا  عوعوـا هـا تبوـ ر ايتهـاضاي قضـا وة ت اوموـةوالضاخووـة   ـضد ا ـر العـراراي الت اوموـة    

ــضاخوا قــاا ، الت اــودت ــا  اــ اأ لمبــاض    التــا  ــةا مــ، األهضــ  ي، وــتد ا ــردا لت عوــل دــةا   ال ل
   الغرض.

 إماااوـــةماــ ق بمـــضى  الــضاخوا هـــا الععــ ض ا ضاروـــة هــا األخوـــر وماــ، العـــ   ي، ايــاح الت اـــود   
  بــو، متقوبــاي التاموــة اعقتصــاضوة التــا    ل   ضــماااي المتعاقــض مــز ا ضارأت عوعــ  لوتــ ا ، بــو،  عــ

   دة  األخورأ التا تعو   و  ي  مصو ة يخرى.العامةتهض  إل  ت عول المصو ة 
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 نشر،األنصاري حسن النيداني، األثر النسبي التفاق التحايم، دار الجامعة الجديدة لل -9

.2011، اإلساندرية  
 .1991،إلدارية، دار النهضة العربيةثروت بدوي، النظرية العامة في العقود ا -10
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2001. 
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.1996، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  1994  
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عصمت عبد اهلل الشيخ، التحايم في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية،  -22

 .2000القاهرة، 
. 1993،اإلداري، دار النهضة العربيةيار تمييز العقد عمر حلمي، مع -23  
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.2002، ة الجديدة للنشر، اإلساندريةالجامع تطبيقية لعقود التجارة االلاترونية الدولية(، دار  
.1978،لد الرابع،دار الفار، بيروتالفيروز أبادي،القاموس المحيط، المج -26  
 .2001، يوان المطبوعات الجامعيةقربوع ، التحايم الدولي في الجزائر، د عليوشامال  -27
 .1996 القاهرة،دار النهضة العربية، محمد بدران، مذارات في حام التحايم،  -28
طبعة األولى، محمد داوود الزغبي، دعوى بطالن حام التحايم في المنازعات التجارية الدولية، ال -29

 .2011، األردن ،دار الثقافة
.2005،، دار العلوم، عنابةاإلداريةمحمد الصغير بعلي، العقود  -30  
.2006محمد فؤاد عبد الباسط، العقد اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلساندرية،  -31  
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  الجامعية: والمذكرات الرسائل /2
            أ/ الرسائل الجامعية:

باسمة لطفي الدباس، شروط اتفاق التحايم و أثاره، رسالة داتوراه في القانون، جامعة القاهرة،  -1
2005. 

    المعاهدات الدولية في حماية االستثمارات األجنبية الخاصة في الدولعلي حسين ملحم، دور  -2
 .1997، ة الحقوق، جامعة القاهرةفي الحقوق، الي اهداتور  النامية، رسالة لنيل درجة

علي عبد العزيز الفحام، سلطة اإلدارة في تعديل العقد اإلداري، رسالة داتوراه في القانون، جامعة  -3
 .1975القاهرة،  ،عين شمس

 الية الحقوق، آثار حام التحايم، رسالة داتوراه في القانون، امال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري، -4
 .2000،القاهرة جامعة عين شمس،

لنيل شهادة الداتوراه  رسالةستثمار األجنبي في الجزائر، عيساوي، فعالية التحايم في حماية اال دمحم -5
 .في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

 ب/ المذكرات الجامعية:       
دراسة  – الطعن فيه، الطبيعة القانونية لحام التحايم و آثاره و طرق أشجان فيصل شاري داود -1

سطين، مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فل مذارة -مقارنة
2008.  

 -نموذجا التحايم–اإلدارية ذات الطابع الدولي  ، الطرق البديلة لحل منازعات العقودبلقواس سناء -2
دارة أع تخصص قانون إداريالماجستير في العلوم القانونية، لنيل شهادة  ةمقدممذارة  امعة مال، جوا 

.2010باتنة، ، الحاج لخضر  
لنيل شهادة  مذارةية، عقود التجارة االلاترون ، التحايم االلاتروني اوسيلة لتسوية منازعاتبوديسة اريم -3

.2012الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   
ماجستير في القانون، جامعة حسيبة بن بوعلي،  مذارةالدولية، يم في حل النزاعات محمد بواط، التحا -4

 .2008، 2007الشلف، 
مذارة ، األطرافثنائية والمتعددة ، التحايم اضمان لالستثمار في إطار االتفاقيات العربية الوالي نادية -5

 .2006، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، األعماللنيل شهادة الماجستير، فرع قانون 

 3 -    المقاالت:
أحمد أنوار الناجي : " مدى فعالية الوسائل البديلة لحل النزاعات، و عالقتها بالقضاء "، مقال  -1

 Droitcivil.over-blog.com :التاليعلى الموقع االلاتروني  2005فريل أ 08منشور يوم 
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د"، بحث مقدم التحايم في القانون الجزائري الجدي إجراءاتأحمد الورقلي ،" الرقابة القضائية على  -2   
.11، ص 2009،  ماي 09إلى نشرة المحامي، دورية تصدر عن منظمة المحامين، سطيف ، عدد   

ايم المحلي و جورج حزبون، رضوان عبيدات، " إلزامية قرارات التحايم و قوتها التنفيذية في التح -3
، 2006، افريل 26الية الحقوق، الجامعة األردنية، األردن، العدد الدولي "، مجلة الشريعة و القانون، 

.478ص  
، بحث مقدم إلى مؤتمر التحايم التجاري "التحايم في مجال العقود اإلدارية"يوسف خاطر ، شريف  -4

،  2008أفريل،  30-28الدولي، مراز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، المجلد الثالث ،أيام 
 .317ص
زء المحامة العليا، عدد خاص، الج مجلةعبد الحميد األحدب،" قانون التحايم الجزائري الجديد"، -5

.70ص،2009األول، الجزائر،   
التحايم في المنازعات اإلدارية"، بحث مقدم لنشرة المحامي، دورية تصدر ، " تراري تاني مصطفى -6

 .09، ص ،2009، ماي، 09عن منظمة المحامين، سطيف، عدد 
النصوص القانونية: -4  

 أ/ الدساتير:
، المنشور بمقتضى المرسوم 1996نوفمبر  28الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الستفتاء  دستور

 1996ديسمبر  8الصادرة في  76، ج ر ج ج عدد 1996ديسمبر  7 المؤرخ في 438-96الرئاسي رقم 
 )معدل و متمم(. 

 ب/ النصوص التشريعية: 
المؤرخ  145-66يعدل و يتمم األمر رقم  1993أفريل  25المؤرخ في  09-93تشريعي رقم وم مرس-1

أفريل  27الصادرة في  27، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية، ج ر ج ج عدد 1966جوان  8في 
)الملغى(.1993  

، رج ج ،المتضمن التحايم اإلجباري لبعض الهيئات ،ج1975جوان 17المؤرخ في  44-75أمر رقم -2
)الملغى(.  53عدد  
 78يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، عدد   1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم  -3

، ج 2007ماي  13،المؤرخ في  05-07المعدل و المتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  30الصادرة في 
.31ر ج ج،عدد   
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ج ر ،يتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية   2008فبراير  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -4
.2008أفريل  23مؤرخة في  21عدد  ،ج ج  
ج ر ، ج 2010 أاتوبر 7يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، مؤرخ في  236-10رئاسي رقم مرسوم  -5
.م(المعدل و المتم) ،58عدد  ،ج  

الفرنسية:ثانيا/ باللغة       
1/ OUVRAGES : 
 1-E .LAFERRIERE, Traité de la juridiction administrative et des recours 

contentieux, 2éme éd, Paris, 1896.   

2- JEAN – JACQUES ALEXANDRE  SOUYRIS et GUY CHETRITE, Guide 

pratique de l’arbitrage en droit interne, Lextenso éditions, Paris, 2012. 

3-JEAN ROBERT, L’arbitrage droit interne, Droit international privé, Dalloz paris, 

1993. 

4- GUY BLOCK , Les contestations pouvant naitre de l’organisation du 

déroulement ou de l’exécution des procédures  arbitrage, RADI, 1996. 

5- L.RICHER, Droit des contrats administratifs, 3éme éd, L.G.D.J, Paris, 2002. 

6-MARIO AMADIO, Le contentieux international de l’investissement, L.G.D.J, 

Paris, 1967. 

7- M.BEDJAOUI, L’évolution des conceptions et de la pratique algérienne en 

matière d’arbitrage, Alger, 1994. 

8-NATALIE NAJJAR, L’arbitrage dans les pays arabes, face aux exigence du 

commerce international, L.G.D.J, Paris, 2004. 

9-PATRIKIOS APOSTOLOS  , L`arbitrage en matière administrative, L .G.D.J, 

Paris, 1997. 

10- PHILIPPE FOUCHARD, EMMANUEL GAILLARD et BERTHON 

GOLDMAN, traité de l’arbitrage commercial international, litec, Paris, 1996. 

11- RENE DAVID, L’arbitrage dans le commerce international, économica, paris, 

1982. 

2/MEMOIRES : 

-KOST DE SEVRES NICOLETTE, le consentement à la convention d’arbitrage 

commercial international, mémoire présenté à la faculté des études supérieurs en 

vue de l’obtention du grade de LL.M en droit, option des affaires, Université de 

Montréal, 2005. 

3/ARTICLES :    

1- A.H " De nouveau établissements publics autorisés à compromettre " rev.arb, 

n°1,2002, p249. 
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2- (M)BEDJAOUI , (A)MEBROUKINE , "le nouveau droit de l’arbitrage 

international en Algérie "J.D.I, n°4,1993, p889.  

3- Mouhaned ISSAD, "Le décret législatif algérien du 25 avril 1993, relatif à 

l’arbitrage international", rev.arb, n°3, 1993, p392. 

4- P.LALIVE, "problèmes spécifiques de l'arbitrage international", rev.arb, 1980,   

p 350.  

4/ textes juridiques : 
1- code civil Français : http//www.journal-officiel.gouv.fr 

2- décret N° 2004-15 du 7 Janvier 2004 portant code des marchés publics, J0 n° 6 

du 8 janvier 2004. 
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 :صــــــخــلــالم

بحيـ    تسـتعي  ، النزاعات فهو قديم قدم المجتمعـاتيعتبر التحكيم من أقدم الوسائل الودية لحل 
حلولــس ريــر  المجتمعــات الحدي ــة ا ســتنناك عنــس كونــس وســيلة مرنــة مموــلة علــع قيــا  مو ــو  النــزا ، و

عدائية، فهو نظام العالقات المتولة، عك  الق اك الذي يووف بأنس ق اك العالقات المحعمة، الشـءك 
الــذي جعلــس  ــروره يمر ــها واقــ  العالقــات المختلمــة و علــع رأســها العالقــات ا قتوــادية التــء تكــون بــين 

 الخاص الوعنية. القانون العام و أشخاص القانون أشخاص
فــء كونــس أداه اتماقيــة  ن عــر  النــزا   ،ة التحكــيم باعتبــارا أداه لتحقيــا العدالــةو تظهــر خوووــي
مــالم يــتم التنــازل  عليــسا تمــاا إجباريــا بعــد يوــب   أن التحكــيمإ   ،ا عــرافعلــع التحكــيم مربــون بر ــا 

 عنس.
الـذي ، رإلع الحدي  عـن عبيعـة بـذا ا خيـ إن الخوووية التء يتميز بها التحكيم بء التء أّدت

التــء تــم ا تمــاا عليهــا أي ــا،  ــم ينتهــء  اإلجــراكاتيبــدأ باتمــاا خــاص بــين العــرفين و يظــل خاوــا أ نــاك 
 بحكم لس حجية الشءك المق ء فيس مما يلزم تنميذا بحسن نية.

الـذي مـن خاللـس  ختوـاص با ختوـاصكمـا أنـس  مـن مظـابر فعاليـة عمـل المحكـم إقـرار مبـدأ ا 
فــء اختواوــس دون الحاجــة إلــع تــدخل الق ــاك إلقــرار ذلــ ، و نمــ  ا مــر يوــب  للمحكــم ســلعة النظــر 

ن بعـالن العقـد أو فسـخس بالنسبة  ستقاللية اتماقية التحكيم عن العقد ا ولء فهء تدعم فعالية التحكيم  
اولــة علــع اتماقيــة التحكــيم ممــا يععــء بــذا ا خيــره حوــانة ذاتيــة و قــوه فعليــة فــء مواجهــة أي مح  يــر ر 

 .اعل من أي عرف سءك النيةتم
بعد تشكيل محكمة التحكيم بالعريقة المتما عليها وفا الشروع الوارده فء اتماقية التحكيم أو نظام 
المركز التحكيمء الـذي اختـارا ا عـراف، تبـدأ إجـراكات التحكـيم وفقـا لمـا بـو مقـرر أمـام الجهـات الق ـائية 

مــا لــم يتمــا ا عــراف علـع خــالف ذلــ ، و تموــل محكمــة ة بالنســبة للتحكــيم الــداخلء محــل الدراسـاإلداريـة 
 التحكيم فء النزا  المعروض عليها وفقا لقواعد القانون.

،  حظنـا العالقـة الموجـوده بـين محكمـة فـء العقـود اإلداريـة التحكيم الـداخلء إجراكاتو أ ناك تتب  
و إن كــان يقلــل مــن اســتقاللية  ، ما يســابم فــء تحقيــا فعاليــة التحكــيفتعاونهمــ ،التحكــيم و الق ــاك اإلداري

التــء تخــر  عــن و يــة فــء بعــض المســائل المحكــم و ذلــ  مــن خــالل تــدخل الق ــاك لســد الــنقص الحاوــل 
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و أي ـا إععـاك الوـينة التنميذيـة  ،نزا    يمكن للمحكم أن يـأمر بهـاأوامر إلع أعراف الس يوجكت المحكم،
  الععن المختلمة التء سم  المشر  الجزائري بها.لحكم المحكم و مراقبة بذا ا حكام من خالل عرا 

Résumé: 

L’arbitrage est l’un des modes alternatifs les plus anciens de règlement des 

différends dont les sociétés modernes ne peuvent pas s’en passer étant un moyen 

souple et adaptable à l’objet du litige, en outre ses solutions ne sont pas hostiles. Au 

contraire de la juridiction qui est un système des relations détériorées, l’arbitrage est 

un système des relations continues; ce qui en fait une nécessité imposée par 

l’actualité des différentes relations et notamment les relations économiques qui 

existent entre les personnes du droit privé et celles du droit publique au niveau 

national. 

La spécificité de l’arbitrage comme moyen pour rendre justice réside dans le fait 

d’être un moyen conventionnel, car la soumission du litige à l’arbitrage dépend du 

consentement des deux parties, cependant l’arbitrage devient contraignant après 

l’accord s’il ya pas eu de désistement. 

La spécificité de l’arbitrage nous mène à discuter la nature de ce dernier qui est 

entamé par un accord spécifique des deux parties, reste spécifique pendant les 

mesures convenues et finalement donne lieu à un jugement qui a la force probante 

de la chose jugée ce qui implique son exécution de bonne foi.   

L’un des aspects de l’efficacité du travail de l’arbitre est l’approbation du principe 

de la compétence-compétence par lequel l’arbitre aura l’autorité de décider de sa 

compétence sans besoin d’intervention de la part de la juridiction pour l’approuver. 

Il en sera de même pour l’indépendance de la convention d’arbitrage du contrat 

original, celle-ci soutiens l’efficacité de l’arbitrage car la nullité ou la résiliation du 

contrat n’affecte pas la convention d’arbitrage ce qui donne à cette dernière une 

immunité et une force effective face à toute tentative d’atermoiement de la part de 

toute partie de mauvaise foi. 

Une fois le tribunal arbitral est constitué de la manière convenue conformément 

aux conditions inclus dans la convention d’arbitrage ou le régime du centre 

d’arbitrage choisi par les parties, les mesures d’arbitrage commencent 

conformément à ce qui est édicté devant les instances judiciaires administratives 

pour l’arbitrage interne objet de l’étude sauf convention contraire des parties, le 

tribunal arbitral statue sur le litige lui est soumis conformément au règles de la loi. 
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Après examen les procédures d’arbitrage interne dans les contrats administratifs, 

nous avons constaté la relation entre le tribunal arbitral et la juridiction 

administrative: leur collaboration contribue à l’efficacité de l’arbitrage malgré qu’elle 

diminue l’indépendance de l’arbitre et ce par l’intervention de la  juridiction pour 

combler le manque dans certaines affaires qui ne relèvent pas de la compétence de 

l’arbitre savoir: donner des ordres aux parties dans le litige que l’arbitre ne peut pas 

donner, doter de la formule exécutoire le jugement de l’arbitre, contrôler ces 

jugements à travers les différentes voies de recours autorisées par le législateur 

algérien.     

 

 

 


