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العالقات الدولية اخلاصة تطورا هائال يف العصر احلديث، حيث أصبحت التجارة عرفت 
فقد أدى التطور اهلائل يف العالقات اإلقتصادية الدولية . الدولية حتتل مركز الصدارة يف هذه العالقات

إتساع آفاق التبادل التجاري يف حقل التجارة الدولية إىل ظهور العديد من املنازعات وانتشارها، و 
املرتتبة عن هذه العالقات اخلاصة ذات العنصر األجنيب اليت ختضع يف تسويتها للقانون الدويل اخلاص، 

معدل  حيث صاحب اإلنتشار و التطور املتزايد يف حجم التبادل التجاري على املستوى الدويل زيادة
املنازعات النامجة عن هذا التبادل، خاصة يف ظل تشعب العالقات التجارية واإلقتصادية و تضارب 
مصاحلها و أهدافها، األمر الذي استدعى البحث على طرق بديلة عن القضاء الوطين لتسوية 

قات ، كون من خصوصية العال منازعاهتا بطريقة تتماشى و طبيعة تلك املعامالت و ما تتميز به
، و مبا  اإلقتصادية الدولية احلديثة أهنا قائمة على استقرار املعامالت حرصا على زيادة حجمها

يتناسب مع حتقيق العدالة السريعة اليت تتطلبها هذه املعامالت ، وتسهيل حسم املنازعات اليت قد 
 .ة الدوليةتنشأ عنها ، و دحض أي عراقيل قد تقف أمام النمو املتسارع للعالقات اإلقتصادي

تعرض على احملاكم القضائية  –بصفة عامة  –فاألصل أن املنازعات اليت تنشأ بني األطراف 
، وتضع هلا القوانني اليت تطبقها للفصل يف تلك  ، وختتار قضاهتا اليت تقيمها الدولة للفصل فيها

د تنشأ بينهم إمنا هي ، ذلك أن مهمة إقامة العدل بني الناس والفصل يف املنازعات اليت ق املنازعات
،  من الواجبات األساسية املنوط هبا أساسا للدولة باعتبار القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة

 .وحق التقاضي مكفول للجميع وفقا للقانون

غري أن اللجوء إىل القضاء الوطين للفصل يف النزاعات اليت قد تنشأ عن العالقات اإلقتصادية 
، فغالبا ما خيلق اللجوء  إىل القضاء  الئما لتسوية هذا النوع من النزاعاتالدولية قد يكون غري م

، الذين يتعاملون  الوطين لتسويتها تذمرا يف أوساط املتعاملني اإلقتصاديني يف حقل التجارة الدولية
 قد فيما بينهم على أساس الثقة املتبادلة ، ويودون السرعة يف تسوية منازعاهتم ، وإزالة العوائق اليت

، لذلك يعمل املتعاملون يف األسواق الدولية جاهدين للتحرر قدر اإلمكان من  تعرتض عالقاهتم
، واهلروب من مشكلة تنازع القوانني عند تسوية نزاعاهتم  القيود املوجودة يف النظم القانونية الوطنية

يف املنازعات املتعلقة  نظرا مليل القاضي الوطين يف الكثري من احلاالت لتطبيق قانونه الوطين حىت
كما مل يعد مناسبا إخضاع املنازعات الناشئة عن هذه العالقات للقضاء الوطين نظرا .بالتجارة الدولية
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لقضاء يف خمتلف العدم ثقة املتعاملني اإلقتصاديني يف توافر ضمانات التقاضي احلقيقية أمام هذا 
، وتقيدهم  وما يعاب على قضاة احملاكم من قلة اخلربة للفصل يف تلك املنازعات املعقدة ، الدول

باإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف التشريعات الداخلية اليت ال تتناسب مع طبيعة وخصوصية 
 .التجارة الدولية

،  بصورة إستثنائية، و  ، أجازت خمتلف التشريعات الوطنية املقارنة لألطراف فأمام هذا الوضع
اللجوء إىل نظام بديل عن القضاء الوطين لتسوية بعض النزاعات القائمة بينهم بشكل سريع 

، إذ مل جتعل هذه التشريعات سلوك طريق  ، يتمثل هذا النظام يف نظام التحكيم سري واقتصادي و
وج عن هذا الطريق ، بل أجازت هلم اخلر  القضاء إلزاميا على اخلصوم للفصل يف كافة منازعاهتم

األصيل لتسوية املنازعات وذلك بالسماح هلم باإلتفاق على عرض نزاعاهتم على هيئة حتكيمية يثقون 
فيها و يطمئنوا هلا للفصل فيما نشأ بينهم من منازعات بعيدا عن ساحة القضاء الوطين و ما يتميز به 

، يدعون  غري قضاة احملاكم، إذ تعرتف خمتلف الدول لبعض األشخاص من  من إجراءات معقدة
، وذلك حرصا على  ، بسلطة الفصل يف بعض املنازعات اليت حتددها القوانني الداخلية باحملكمني

مصاحل اخلصوم بتمكينهم من احلصول على حل سريع وعادل ملنازعاهتم يرضي مجيع األطراف 
من جهة،  مستقبال مرارهااست، ومبا يضمن  املتنازعة قصد احملافظة على العالقات القائمة بينهم

واملسامهة يف ختفيف العبئ امللقى على كاهل القضاء الوطين بسبب كثرة القضايا املعروضة عليه 
 .وتكدسها من جهة أخرى

، فقد أصبح التحكيم التجاري الدويل يف الوقت احلاضر أهم وسيلة  تأسيسا على ذلك و
ية اللجوء إليها حلسم خالفاهتم النامجة عن يرغب املتعاملون اإلقتصاديون يف حقل التجارة الدول

، من  ، يف العصر احلديث ، فال يكاد  خيلو عقد من عقود التجارة الدولية معامالهتم اإلقتصادية
، ليتمكن بذلك  شرط يصار مبوجبه إىل إتباع نظام التحكيم لتسوية أي نزاع متعلق بالعقد املذكور
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، وخيضع لقضاء خاص من صنع أطراف النزاع  ولةمن سلطة قضاء الد ةهذا العقد من اإلفال
 .1أنفسهم

جماله يف حقل التجارة الدولية يرجع إىل جمموعة  اتساعال شك أن ذيوع نظام التحكيم و  و
واليت تدفع األفراد على صعيد املعامالت  املزايا اليت يتميز هبا هذا النظام مقارنة بالقضاء الوطين ،

و سرية،  التجارية الدولية إىل تفضيل اللجوء إليه بدال من اللجوء إىل هذا األخري، من مرونة و سرعة،
يضاف إىل كل ذلك ، احلرية اليت يتمتع هبا أطراف النزاع يف ظل هذا النظام ، واليت      و .وختصص

 ، حيث يستند نظام التحكيم يف األساس إىل إرادة األطراف ، ال تتحقق هلم يف ظل القضاء الوطين
فهم الذين خيتارون األشخاص الذين يتولون مهمة الفصل يف النزاع من بني األشخاص املعروفني 
لديهم، و ممن يتصفون مبعرفة نوعية املعاملة التجارية اليت حدث النزاع بسببها ، والذين يعرفون 

طراف أيضا حرية إختيار املكان الذي جيري فيه التحكيم ، والقواعد ولأل.حبيادهم و استقالهلم
فكل هذه األمور جتعل أطراف النزاع على ثقة من أن نزاعهم . القانونية الواجبة التطبيق لتسوية نزاعهم

أطراف النزاع  »:أن أرسطوويف هذا الصدد يرى الفيلسوف . سوف تتم تسويته بشكل عادل وقانوين
 .2«يفضلون التحكيم على القضاء ، ألن احملكم يرى العدالة بينما القاضي ال يرى إال التشريع 

بذلك فإن نظام التحكيم يعترب أداة ال تقوم على تسوية النزاع بفرض من أعلى وبقوة  و 
 ما مساها بعض الفقه، فهي ك ثقتهم ، وإمنا على إمتثال األفراد لرأي الغري الذي حيوز السلطة العامة

، عن طريق وسائل أقل شدة  ، وهي حتقيق العدالة تعمل للوصول إىل النتيجة املتوخاة 3"عدالة لطيفة"
ذلك أن املتعاملني يف األسواق الدولية  ، من تلك املعروفة يف العدالة التقليدية متمثلة يف قضاء الدولة

يسعون دائما للتخلص قدر اإلمكان من القيود املوجودة يف قضاء الدولة ، واحلرص على أن يتم حل 
منازعاهتم بأقل قدر من العالنية والنشر ، وهو ما من شأنه احملافظة على استمرارية العالقات بني 

                                                           
، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم  جارد حممد، دور اإلرادة يف التحكيم التجاري الدويل، دراسة مقارنة :أنظر 1

 . 00، ص 9002/9000السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،
طرق حل النزاعات تطور وتعدد :  سعيد يوسف البستاين، القانون الدويل اخلاص: رأي الفيلسوف أرسطو، مشار إليه يف كتاب 2

 .952، ص 9002الدولية، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،  اخلاصة
 . 02ص ،   0222أة املعارف، اإلسكندرية،سامية راشد ، التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، إتفاق التحكيم، منش: راجع 3



  ةــــــمقدم

 

4 

 

التحكيم جيعل أطراف النزاع يقبلون مسبقا وعن طيب  كما أن اللجوء إىل نظام. األطراف مستقبال
، فغالبا ما تنتهي هذه اهليئة إىل  خاطر ما تنتهي إليه هيئة التحكيم بشأن النزاع موضوع التحكيم

اإلستقرار يف املعامالت  بينهم من خالف ، قصد إشاعة السلم و اإلصالح بني اخلصوم و إزالة ما
، خبالف احلال أمام  م يف املستقبل خالية من اخلالفات و املشاكل، وذلك حىت تستمر عالقاهت بينهم

القضاء العادي هو صاحب العالقات  »:ويف هذا الصدد يرى بعض الفقه أن. احملاكم القضائية
، هذا  ، مث يصرفهما غرميني احملطمة حيتكم إليه اخلصمان فيغلب إدعاء أحدمها على إدعاء اآلخر

بينما التحكيم هو قضاء العالقات املتصلة،جييء إليه اخلصمان .ر، وذلك خاسر حمسو  رابح فرح
التزال العالقات قائمة وقد إنقشع ما أسدل عليها  ، وينصرفان من حضرته و والعالقات قائمة بينهما

 .1«من خالف

ذلك أن هذا النظام أصبح يف  ، كما يعترب التحكيم وسيلة لتفادي املنازعات قبل حدوثها 
، بل أصبح يصار إليه أيضا  الوقت احلاضر ال يستخدم كوسيلة عالجية لفض املنازعات بعد نشوئها

، فأصبح للتحكيم  لتفادي قيام املنازعات اليت من شأهنا أن هتز كيان العالقات الدولية اخلاصة
وقد . ات على صعيد التجارة الدوليةوث بعض املنازعدالتجاري الدويل دور وقائي يتمثل يف منع ح

إن التحكيم التجاري الدويل مل يعد اآلن سلعة جيب  » :عن هذا الدور بقوله 2عرب بعض الفقه
، بل أصبح يف نظر  ومل يعد دوره مقصورا على فض النزاعات بعد نشوئها......استظهار حماسنها،

ات أثناء مفاوضات إبرام العقود الدولية طويلة الكثري وسيلة فعالة ميكن استخدامها لتفادي قيام املنازع
 .« املدى اليت تتعلق بالتصنيع أو نقل التكنولوجيا أو املشروعات املشرتكة

و التحكيم بوصفه نظاما خاصا للتقاضي وتسوية النزاعات ليس نظاما وليد العصر احلديث، بل هو 
فهو أول و أقدم وسيلة عرفها اإلنسان  ،3يف أعماق التاريخ جبذورهنظام قدمي قدم اإلنسان يضرب 

                                                           
 .29العربية، بدون سنة نشر، ص حمسن شفيق، التحكيم التجاري الدويل، دار النهضة : راجع 1
 .01، ص0222،  ، مكتبة اجلالء اجلديدة املنصورة ، الطبعة الثانية ، النظام اإلجرائي خلصومة التحكيم عاشور مربوك 2
مجال عمران إغنية الورفلي، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري األجنبية يف القانون اللييب و األردين و : يف ذلك راجع 3

 .    02-09، ص9002،دار النهضة العربية، "دراسة مقارنة لالتفاقيات الدولية"اإلمارايت،
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لتسوية خمتلف النزاعات اليت تنشأ بني األفراد واجلماعات والدول بغية تصفية مواطن اخلالف بطريقة 
و تشري  .سلمية ، بغية الوصول إىل اإلستقرار واهلدوء وحتقيق سيادة القانون بدال من سيادة القوة

القضاء حيث وجد قبل أن يوجد القضاء املنظم من قبل الدراسات التارخيية أن التحكيم هو أصل 
معرفة الشعوب واألمم يف  -يدع جماال للشك مبا ال –، حيث تؤكد هذه الدراسات  السلطة احلاكمة

الغربية، نظام التحكيم كوسيلة لفض النزاعات بني األفراد  ، الشرقية منها و خمتلف احلضارات القدمية
ينها من حضارة إىل أخرى حسب الظروف واملعتقـــدات الســائدة يف كـل الدول، وتنوع أساليبه وتبا و

عرف العرب يف جاهلية ما قبل اإلسالم نظام  كما. 1، وإن كان يأخذ أمناطــا وطقوسا خمتلفـــــــة منها
 .2التحكيم يف جمتمعاهتم البدوية و احلضرية ، وذلك فيما يثور بني األفراد والقبائل من منازعات

لعل أهم حضارة عرفت نظام التحكيم بشكل غري مسبوق هي احلضارة اإلسالمية ، فعلى  و  
، أو يف  الرغم من أن نظام التحكيم نظام قدمي النشأة سواء يف احلضارات الشرقية والغربية القدمية

قبل اإلسالم، إال أن الشريعة اإلسالمية نظمت  اجملتمعات البدائية أو عند العرب يف جاهلية ما
حكام التحكيم تنظيما فريدا من نوعه ليكون سبقا منهجيا، حيث جددت األخذ بنظام التحكيم يف أ

شكل جديد ، ومضمون خمتلف عما كان سائدا عند العرب قبل اإلسالم وغريهم من األمم يف 
فألغت الشريعة اإلسالمية الكثري من قواعد التحكيم اليت كانت سائدة ، كما . احلضارات القدمية

أحكام جديدة،  ، باإلضافة إىل ما أتت به من قواعد و بعضها وأقرت البعض اآلخر منها عدلت
، لذلك حرصت الشريعة اإلسالمية على أن يكون 3وهذا مبا يتناسب مع املبادئ الشرعية لإلسالم

                                                           
عكاشة حممد عبد العال، وطارق اجملذوب، تاريخ النظم القانونية و اإلجتماعية، منشورات احلليب : يف تفصيل ذلك راجع 1

التحكيم يف الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية،  إمساعيل أمحد حممد األسطل،. وما بعدها 21احلقوقية، بدون سنة نشر، ص 
، 9001و حممود علي السرطاوي ، التحكيم يف الشريعة اإلسالمية،الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، . 92، ص 0222القاهرة،

 . وما بعدها 02ص 
، ص 9002اإلسالم، املكتب اجلامعي احلديث، جنيب أمحد عبد اهلل ثابت اجلبلي، التحكيم قبل : ملزيد من التفاصيل، راجع 2

عبد الكرمي نصري، التحكيم عند العرب كوسيلة لفض املنازعات بني األفراد، دراسة مقارنة يف األعراف والتقاليد .وما بعدها 02
حممد األسطل، و إمساعيل أمحد . ومابعدها 00، ص 9009القبلية العربية والشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة،

 .29املرجع السابق، ص 
قدري حممد حممود، التحكيم يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، الطبعة األوىل،دار الصميعي للنشر : راجع يف تفصيل ذلك 3

 .وما بعدها 29، ص 9002والتوزيع، 
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اإلجراءات الواجب إتباعها واألحكام اليت يتم إصدارها فيه  شروطه و نطاقه و مفهوم التحكيم و
 ة لتلك األسس واملبادئ الشرعية لإلسالم ، ذلك أن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل مكان ومطابق

جعل بعض الفقه الغريب يعرتف بفضل اإلسالم يف إرساء فكرة التحكيم و وضع  زمان، وهو ما
 . 1، واحلرص على أداء احملكم دوره على أحسن وجه قواعده

مية ثابت بالكتاب من خالل ماجاء به من آيات و األخذ بنظام التحكيم يف الشريعة اإلسال  
نُونَ ََل  َوَرب ِّكَ ﴿فَََل  :، لعل أمهها و أمشلها قوله تعاىل2قرآنية ٰ  يُْؤمِّ ُوكَ َحَّتى ميَا  ُُيَّك ِّ ُدوابَيََْنُْم ُُثى ََل  ََشَرَ فِّ ِفِّ  ََيِّ

هِّمْ  ا  َحَرًجا أَنُْفسِّ مى فوجه الداللة من هذه اآلية الكرمية هو مشروعية التحكيم يف  .3تَْسلِّميًا ﴾ َويَُسل ُِّموا قََضيَْت مِّ
القرآن الكرمي يف شىت اجملاالت ، حيث أجاز اهلل عزوجل اللجوء إىل التحكيم لفض ماينشأ بني 

. 4األفراد من خصومات و نزاعات مهما كانت طبيعتها ، ومنح صفة احلكم يف رسوله الكـــــــــريـــــــــــم
 ، 5ــــــةالتحـــــكيــــم يف الشــــــــــريعــــــــة اإلسالميــــــــة ثابـــــــت بالسنــــــــة النبويـــــــــة الشــــــــــريفـكمـــــــا أن 

 

                                                           
1 « Le droit Musulman a connu lui aussi l’arbitrage………..l’arbitre est en état de dépendance 

par rapport au juge, sa décision peut être attaquée devant le juge si elle n’est pas conforme au 

droit Islamique».  
- Antoine Kassis : problèmes de base de l’arbitrage en droit comparé et en droit international, 

tome1 : arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel, Paris, édition 1987,p 41.   
 . ومشتقاته يف القرآن الكرمي أكثر من مائيت مرة للقضاء بني الناس وفصل منازعاهتم بالقسط" حكم"لقد تكرر لفظ  2
 .25سورة النساء، اآلية  3
أبو جعفر بن جرير الطربي، جامع البيان، اجلزء اخلامس، بدون دار نشر، وبدون سنة النشر،  :أنظر يف تفسري هذه اآلية الكرمية 4

 . 052-052ص 
   ، حيث إعتمد الرسول  أكدت السنة النبوية الشريفة على إعتماد النهج التحكيمي يف حل اخلالفات و النزاعات بني األفراد 5
     لكثري من األحاديث النبوية الشريفة اليت تؤكد على مشروعية التحكيم هذا النهج ، حيث وردت ا - صلى اهلل عليه وسلم -

 . و أمهيته يف حل ما ينشأ بني األفراد من نزاعات
يف فض النزاعات، جملة كلية الشريعة  صبحي حممد مجيل، التحكيم يف الشريعة اإلسالمية و أمهيته :ملزيد من التفاصيل، راجع-

 .02،ص 9005جلزء األول، كلية الشريعة والقانون، جامعةاألزهر،والقانون، العدد العشرون، ا
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 .1وباإلمجاع بني علماء الفقه اإلسالمي

وصوال إىل العصر احلديث الذي  ،2قد إستمر نظام التحكيم بالتطور يف العصور الوسطى و  
،و ذلك ملا شهده العامل من ثورة صناعية على الصعيد الدويلشهد فيه نظام التحكيم تطورا وتنظيما 

وتكنولوجية ضخمة سامهت بشكل كبري يف زيادة حجم املبادالت التجارية بني الدول يف حقل 
فرضتها التطورات احلاصلة يف حقل  وبذلك أصبح التحكيم التجاري الدويل حتمية. التجارة الدولية

وثيقا بالتجارة الدولية حبيث أصبح التحكيم جزء ال يتجزأ من  ارتباطاالتجارة الدولية ، وارتبط 
التجارة ، حيث كانت هذه األخرية املرتع  هذه متطلبات التعامل التجاري الدويل، وازدهر بازدهار
توأمان  » :، فهما على حد تعبري بعض الفقه3ويلاخلصب إلمناء وتطوير قواعد التحكيم التجاري الد

، فإذا كان قانون التجارة الدولية إنسانا، فإن التحكيم  ، ومبثابة الروح من اجلسد ال ميكن فصلهما
بل أن نظام التحكيم أصبح يف الوقت احلاضر من املواضيع اهلامة اليت تشكل مكانا  . 4«عقله املفكر

اإلقتصادي على الصعيد العاملي، وعلى مستوى خمتلف األنظمة القانونية بارزا يف الفكر القانوين و 
املعاصرة على اختالف نظمها و اختالف أوضاعها اإلقتصادية والسياسية، كونه آلية هامة لتبسيط 

التجارة الدولية، وذلك بعيدا عن قضاء الدولة وما  عقود إجراءات الفصل يف املنازعات املرتتبة على
تعقيدات يف اإلجراءات، وما ينجر عن ذلك من تأخر للفصل فيها، األمر الذي خلق يتميز به من 

إجتاه قوي يف خمتلف دول العامل يدفعها إىل تعديل مواقفها وقوانينها أجتاه التحكيم التجاري الدويل 

                                                           
على ضرورة ومشروعية ( املذهب احلنفي، املذهب الشافعي، املذهب املالكي واملذهب احلنبلي) أمجعت املذاهب السنية األربعة  1

القصاص،  قوق اهلل عز وجل ، كاحلدود واليت تقبل اإلسقاط، أما ح األخذ بنظام التحكيم يف فض النزاعات املتعلقة حبقوق العباد
 .فلم جتز التحكيم فيها

قحطان عبد الرمحان الدوري،عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الفرقان للنشر : راجع يف تفصيل ذلك -
و صبحي حممد مجيل، . 911-922ص  عبد الكرمي نصري، املرجع السابق،.وما بعدها 052، ص9009وزيع، عمان توال

 . 92-90املرجع السابق،ص 
إبراهيم حممد العناين، . 22، ص 0222در، إتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، انارميان عبد الق: يف تفصيل ذلك راجع 2

عبد السالم  و. 00،ص 9002، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، (التجاري -اخلاص -العام) اللجوء إىل التحكيم الدويل 
                                                                                                                                                                                              .   00-02، ص 9000هضة العربية، منصور الشيوي، التحكيم يف نطاق القانون الدويل ، دار الن

 .22، ص 0220ريب، عكمال إبراهيم، التحكيم التجاري الدويل، الطبعة األوىل، دار الفكر ال: راجع 3
 .20كمال إبراهيم، نفس املرجع السابق، ص   4
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بصورة تساير هذا الفكر، خاصة يف ظل التطورات اليت يشهدها العامل يف العصر احلديث على مجيع 
صعدة، حيث أصبح العامل الذي نعيشه يف عصرنا عصر عوملة اإلقتصاد، وتبين سياسة السوق األ

املفتوح ، حيث تتجه معظم دول العامل، خاصة النامية منها، إىل دفع عجلة النمو اإلقتصادي من 
خالل زيادة حجم اإلستثمارات األجنبية وتدفقها على إقليمها، مما يستتبع زيادة العالقات 

صادية الدولية عموما والتجارية خصوصا، لتزيد احلاجة تبعا لذلك إىل نظام التحكيم باعتباره اإلقت
 .الوسيلة املثلى اليت من شأهنا تسوية ما ينشأ عنها من منازعات بطريقة ودية

مل تكن اجلزائر مبنأى عن هذه التطورات احلاصلة يف جمال العالقات اإلقتصادية الدولية،  و  
، فإن التطورات 1اجلزائر متحفظة وحذرة ال ترتاح إىل التحكيم الدويل بعد اإلستقاللفبعدما كانت 

املتسارعة احلاصلة يف جمال العالقات اإلقصادية الدولية دفعت باجلزائر إىل إدخال بعض اإلصالحات 
و يف سبيل . 2على منظومتها القانونية ، وذلك حىت تتماشى مع الوضع اجلديد لإلقتصاد العاملي

قيق التنمية اإلقتصادية ، أنشأت اجلزائر حميطا ومنظومة قانونية أكثر اتساقا ومالءمة للتحكيم حت
فبعد ثالثني سنة من العداء . التجاري الدويل الذي أضحى يشكل حتمية فرضها واقع التجارة الدولية

جلزائري سنة تبنت اجلزائر رمسيا نظام التحكيم التجاري الدويل ، حيث تدخل املشرع ا  ،و احلذر
 ،  22/02ليضع تشريعا خاصا بالتحكيم التجاري الدويل، وذلك مبوجب املرسوم التشريعي  0222

 

                                                           
اإلستقالل غيورة على سيادهتا، حيث مت يرجع بعض الفقه ظاهرة احلذر هذه من التحكيم الدويل كون اجلزائر كانت دولة حديثة  1

على أنه ميس بسيادهتا، فكانت تنظر إىل التحكيم الدويل على أنه طريقة لإلفالة من قبضة  -يف بداية األمر -فهم هذا النظام 
 ".ي الدويلتسقط يف شباك التحكيم التجار "القضاء الوطين ، ألنه إذا كانت الدولة طرفا يف إتفاق التحكيم ، فإن ذلك سيجعلها 

 :راجع -
Mohamed Bédjaoui : L’évolution des conceptions et de la pratique Algérienne en matière 

d’arbitrage international, Séminaire sur l’arbitrage commercial international, Alger le 14-15 

Décembre 1992.  
2 Voir: Mostefa Trari-tani, l’Arbitrage Commercial International, Berti Edition, Alger, 2007,p 

17. 
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، لتدخل اجلزائر بذلك إىل نظام التحكيم 02221املعدل و املتمم لقانون اإلجراءات املدنية لسنة 
ادية احلاصلة يف حقل ، وذلك من أجل التكيف مع املتغريات اإلقتص التجاري الدويل من بابه الواسع

املؤرخ يف  02/022وقد بقي احلال على هذا املنوال إىل غاية صدور القانون . التجارة الدولية
، والذي تضمن فصال كامال عن التحكيم التجاري الدويل ، ليؤكد على ثقة اجلزائر 95/09/9002

ول الذي طرأ على موقف و يرجع هذا التح .يف هذا النظام يف جمال العالقات اإلقتصادية الدولية
اجلزائر أجتاه التحكيم الدويل إىل حجم اإلستثمارات األجنبية يف اجلزائر يف قطاع احلروقات واألمهية 

، و هو ما فرض على اجلزائر 3اإلسرتاتيجية اليت تكتسيها بعض املشاريع اإلقتصادية مع الدول الغربية
  . 4اإلخنراط يف النظام التجاري العاملي احلديث

: كونه القانونية، والقضائية للتحكيم تصب يف جمملها يف  قد تعددت التعاريف الفقهية، و و  
وسيلة سلمية أو ودية لفض النزاعات القائمة فعال أو اليت يفرتض أن تقوم مستقبال بني األطراف،  »

شخص   حتال مبوجبها النزاعات من قضاء الدولة املختص أصال بالفصل فيها ، ليفصل فيها من قبل
أو عدة أشخاص ، بناء على إتفاق األطراف املتنازعة ، للوصول إىل حكم إلزامي فاصل يف النزاع 

 .«يكون فابال للتنفيذ

بذلك، فإن التحكيم يعد قضاء خاصا حلسم املنازعات ، ذو أساس إتفاقي، يهدف إىل حتقيق  و 
تنظيمه بإجراءات خاصة تتشكل  ، وتتم مباشرته و العدالة مبوجب تفويض من أطراف النزاع أنفسهم

                                                           
، 02/02/0222املؤرخ يف  22/052، املعدل و املتمم لألمر 95/02/0222املؤرخ يف  22/02املرسوم التشريعي رقم  1

 . 0222لسنة  91ر رقم .املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج
 :راجع يف تفصيل هذا املرسوم -

Mohand Issad : Le décret législatif Algérien du 25/04/1993 relatif a l’arbitrage international, 

Rev.Arb 1993, page 378. 
مؤرخة يف  90ر رقم .، ج املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 95/09/9002املؤرخ يف  02/02القانون رقم  2

92/02/9002. 
التحكيم يف النازعات املتعلقة باحملروقات طبقا لقانون احملروقات اجلزائري اجلديد، جملة التحكيم العاملية،  مصطفى تراري ثاين،  3

 .22، ص 9002العدد األول يناير 
4 M.Trari-tani:les pays en développement face l’ordre arbitrale international, approche 

historique dans le droit et la pratique des pays du Maghreb, revue Marocaine des 

contentieux,2005,n03,p 04. 
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كما أن هذا النظام يقوم على أساس .، حبسب مقتضيات و ظروف النزاع يف كل حالة على حدة
حرية واسعة للمشاركة يف اختيار احملكمني الذين  مبدأ سلطان إرادة األطراف ، كونه مينحهم سلطة و

 .وكذلك حتديد القواعد اإلجرائية املنظمة للدعوى التحكيمية يتولون مهمة الفصل يف النزاع،

و تأسيسا على ما سبق بيانه، فإذا كان نظام التحكيم قد فرض نفسه كطريق بديل عن   
القضاء الوطين لتسوية منازعات التجارة الدولية، فإن خصوصية هذا النظام تفرض بال شك على 

عل ابك بني الدعوى القضائية والدعوى التحكيمية بأن جتالتشريعات الوطنية والدولية أن تفض التش
لذلك كان لزاما أن تتحرر الدعوى التحكيمية . ها عن بعضها البعضلكل منهما إجراءات خاصة متيز 

من تعقيدات و قيود إجراءات الدعوى القضائية ، حتقيقا للغاية املنشودة من اللجوء إىل التحكيم، 
يد بضمانات التقاضي األساسية من إحرتام ملبدأ املساواة بني وذلك دون اإلخالل بضرورة التق

اخلصوم، واحرتام مبدأ املواجهة بينهم، وكذا إحرتام حقوق الدفاع، وذلك حتقيقا للتوازن الفين والقانوين 
الدقيق بني أهداف السياسة التشريعية الكامنة من وراء اإلعرتاف بنظام التحكيم،كطريق بديل 

  ما يتطلبه من سرعة  و،  ة للفصل يف املنازعاتمقضاء الدولة صاحب الوالية العاللتقاضي بدال من 
 .ختصص، وبني األهداف الكامنة من وراء تقرير ضمانات التقاضي األساسية مرونة و سرية و و

كما أن الدعوى التحكيمية تتميز عن الدعوى القضائية ببعض اخلصوصيات ، ذلك أن هذه   
ا أمام حماكم الدولة ، و أمام قاضي معني من قبل السلطة العامة، و أطرافها األخرية تتم إجراءاهت

خصوم خيضعون جربا لإلجراءات احملددة يف القانون، فال ميلكون أي سلطات إزاءها، سواء باإلتفاق 
على حتديدها، أو اإلتفاق على خمالفتها، أو إختيار غريها من اإلجراءات إال يف حدود ضيقة، وذلك 

للدعوى التحكيمية اليت تنبثق أمام احملكم إعماال إلتفاق األطراف على التحكيم ، واليت هلا  خالفا
وال شك . من اخلصوصيات اليت متيزها نظرا لألساس التعاقدي الذي تنبثق منه، وهو إتفاق التحكيم

ها إىل أن هذا اإلتفاق سيظل يلقي بظالله و انعكاساته على إجراءات الدعوى التحكيمية من بدايت
 .هنايتها، أي إىل غاية صدور احلكم التحكيمي الفاصل يف النزاع املتفق على التحكيم بشأنه

، شأهنا شأن الدعوى القضائية، حىت حتقق العدالة و احلماية القانونية  و الدعوى التحكيمية  
وحتديد األشخاص  ، ال بد هلا أن تسري على خطى تنظيمية وقانونية ، املراكز القانونية للحقوق و

املنوط هبم مهمة فحص النزاع والفصل فيه، لتمر بانعقاد اخلصومة وعرض األطراف إلدعاءاهتم ومساع 



  ةــــــمقدم

 

11 

 

و أدلتهم املقدمة يف النزاع،  أوجه دفاعهم وفق ضمانات قانونية معينة، وفحص  وثائقهم و مستنداهتم
بفحصه وحسمه بتطبيق قواعد  لتنتهي بعكوف احملكمني الذين عهد إليهم مهمة الفصل يف النزاع

 .القانون املتفق عليها ، وإنزال عنصر احلكم فيها على الفروض واألدلة و اإلدعاءات الواقعية للخصوم

فعلى أساس اإلعتبارات  السابقة،  فقد عنيت خمتلف التشريعات الوطنية املعاصرة، على   
تنظيم قانوين للتحكيم الداخلي والدويل  القانونية، بوضع اإلقتصادية و إختالف توجهاهتا السياسية و

، يتناول كيفية اإلتفاق عليه، وحيدد املنازعات اليت  يراعي املبادئ واملسائل اللصيقة بفكرة التحكيم
جيوز طرحها أمامه، ويبسط من كيفية إختيار وتطبيق القواعد اإلجرائية اليت يسري عليها والقواعد 

فمن هذه التشريعات ما أفرد للتحكيم بابا من . املعروضة عليه املوضوعية اليت ختضع هلا املنازعات
أبواب القوانني املنظمة للقضاء الوطين ، وهي قوانني املرافعات املدنية والتجارية أو قوانني اإلجراءات 

 .2ونا خاصا ومستقالن، ومنها ما يفرد للتحكيم قا1املدنية

كما عين اجملتمع الدويل بأمر تنظيم التحكيم يف إطار العالقات الدولية اخلاصة، حيث أبرمت   
وإىل جانب هذه اإلتفاقيات، فقد أخذ . بشأن التحكيم 4و اإلقليمية 3العديد من اإلتفاقيات الدولية

لدائمة، اإلهتمام الدويل بالتحكيم منحى آخر متثل يف إنشاء العديد من مراكز وهيئات التحكيم ا

                                                           
        قانون اإلجراءات املدنية : من الدول اليت أفردت لنظام التحكيم بابا مستقال يف قانون املرافعات، نذكر على سبيل املثال 1

، قانون (290 -129املواد من ) قانون أصول احملاكمات  املدنية اللبناين  ،(0025-0002املواد من  ) و اإلدارية اجلزائري 
-0229املواد من ) ، وقانون اإلجراءات املدنية الفرنسي (902 -902املواد من ) اإلجراءات املدنية اإلحتادي لدولة اإلمارات 

0529.) 
، وقانون 91/0222قانون التحكيم املصري رقم : لو من الدول اليت خصصت للتحكيم قوانني مستقلة، نذكر على سبيل املثا 2

 .20/9000التحكيم األردين رقم 
بشأن  0252إتفاقية نيويورك لسنة : اعد التحكيم، نذكرو من أهم اإلتفاقيات الدولية اليت كان هلا دور بارز يف تطوير ق 3

املتعلقة باإلستثمارات بني الدول ومواطين الدول  اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، وإتفاقية واشنطن لتسوية املنازعات
 .0225األخرى لسنة 

اإلتفاقية األوربية للتحكيم التجاري الدويل لسنة : أما اإلتفاقيات اإلقليمية بشأن التحكيم فهي عديدة، نذكر منها 4
دول أمريكا الالتينية،  اليت جتمع دول أمريكا الوسطى و بعض0215،إتفاقية بنما للتحكيم التجاري الدويل لسنة0220

 .(إتفاقية عمان) 0221واإلتفاقية العربية للتحكيم التجاري الدويل لسنة 
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، حيث لكل من هذه املراكز واهليئات نظامه اخلاص يف إدارة 2أو اإلقليمي 1سواء على املستوى الدويل
 .الدعوى التحكيمية

مع إنتشار نظام التحكيم كأسلوب بديل للفصل يف منازعات التجارة الدولية، ظهرت  و  
           ك تضارب بني األحكام احلاجة إىل توحيد قواعده اإلجرائية واملوضوعية حىت ال يكون هنا

يعرف  اإلجراءات، ومن هنا ظهرت حماوالت األمم املتحدة لتوحيد هذه القواعد ، فأصدرت ما و
، فأقرت 0225، والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل سنة 0212بقواعد اليونستريال سنة 

وطنية، حىت أصبحت هذه القواعد معظم الدول تلك القواعد وعملت على تضمينها يف قوانينها ال
 .   جزء هاما من تشريعاهتا الوطنية املتعلقة بالتحكيم

 .أهمية الدراسة

لتجارة الدولية يف العصر التطور اهلائل الذي عرفته العالقات الدولية اخلاصة يف حقل ا إن  
إذ تتجه معظم هذه الدول إىل  غالبية دول العامل إىل تبين سياسة السوق املفتوح، اجتاه واحلديث، 

زيادة اإلستثمارات األجنبية على إقليمها، يستلزم وجود نظام  زيادة حجم املبادالت التجارية بينها و

                                                           
ختتلف مراكز و هيئات التحكيم الدائمة فيما بينها ، حسب جمال أو نوعية النزاعات اليت تفصل فيها، فمنها ما يكون عام   1

رة الدولية، ويطلق عليها املراكز أو اهليئات الدائمة للتحكيم ذات النشاط، أي يتسع نشاطه ليشمل مجيع أنواع منازعات التجا
دويل واملركز ال ،0202لية بباريس، اليت تأسست سنة هيئة حتكيم غرفة التجارة الدو : الطابع الدويل والغري متخصصة، وأمهها

                                                    .0225الذي أنشأ مبوجب إتفاقية واشنطن لسنة  لتسوية منازعات اإلستثمار
إىل جانب هذه املراكز، هناك مراكز وهيئات حتكيمية ذات طابع دويل متخصص، وهي ختتص بالنظر يف النزاعات املتعلقة بفرع 

لتحكيم البحري بلندن، ل Liyodsغرفة حتكيم احلبوب واحملاصيل الزراعية بلندن، غرفة : معني من التجارة أو املنتجات، أمهها
 .وغريها.....غرفة التحكيم البحري بباريس

حمكمة التحكيم األوربية  بسرتاسبورغ للفصل يف املنازعات : من أهم مراكز وهيئات التحكيم اإلقليمية، نذكر على سبيل املثال  2
،هيئة 0252وربية املشرتكة، اليت أنشأت سنة اليت تثور بشأن العقود اليت تربم بني التجار من رعايا الدول األعضاء يف السوق األ

 و، 0222ية، واليت أنشأت سنة لفض النزاعات التجارية اليت تنشأ بني رعايا الدول األمريك  " Inter American"التحكيم 
وهيئة حتكيم الدول العربية املتعلقة بضمان  ،0212لذي أنشأ سنة احكيم التجاري الدويل يف القاهرة املركز اإلقليمي للت

ومقرها الكويت، باإلضافة إىل مركز البحرين للتحكيم التجاري لدول جملس التعاون  0210اإلستثمارات ، واليت أنشأت سنة 
 .اخلليجي



  ةــــــمقدم

 

13 

 

يتميز بالسرعة واملرونة و الفاعلية يتصدى للفصل يف النزاعات الناشئة عنها ، ويكون مواكبا للتطورات 
 .احلاصلة يف حقل التجارة الدولية

قواعده القانونية  حظ يف هذا الشأن أنه يصعب على القضاء الوطين، بإجراءاته املعقدة وفاملال  
اجلامدة، الفصل يف مثل هذه املنازعات، كما ال ميكنه تفادي العديد من املشاكل والصعوبات النامجة 

ليات من دولة ألخرى وذلك اللتزام قضاة احملاكم القضائية بالشك ئيةقواعد اإلجراالعن إختالف 
يف حني أن هيئة التحكيم غري . والقيود و القواعد اليت تفرضها القوانني على احملاكم القضائية للدول

ملزمة باتباع تلك اإلجراءات  وأهنا غري مقيدة إال مبا يتفق عليه أطراف النزاع، مع مراعاة مبادئ 
 .مما مينحها حرية و مرونة أكرب يف التعامل والفصل يف القضايا املعروضة أمامها ، العدالة األساسية

التحكيم أداة من أدوات تسوية النزاعات وحتقيق العدالة ، فإنه كان  مطالقا من كون نظانو إ  
لزاما أن حتاط الدعوى التحكيمية مبجموعة من اإلجراءات تتسم بنوع من اجلدية والتناغم لتستطيع 

 .ق الغرض املنشود من اللجوء إىل قضاء التحكيمحتقي

فعلى الرغم من أمهية الدعوى التحكيمية يف تسوية النزاعات املرتتبة على العالقات الدولية   
اخلاصة، باعتبارها اآللية اليت متكن أطراف النزاع من مباشرة إجراءات التقاضي أمام قضاء التحكيم، 

القانونية السابقة قد ركزت يف أغلبها بشكل كبري على تناول فإننا نلحظ أن الدراسات الفقهية و 
موضوع التحكيم جبوانبه املختلفة ، واإلعتناء به كوسيلة لتسوية املنازعات املختلفة دون أن تويل 
إهتمام كبري إلجراءات الدعوى التحكيمية باعتبارها العمود الفقري الذي يقيم نظام التحكيم من 

السياج الذي يضمن شرعيته، و مع أن بعض الباحثني األفاضل قد أسهموا  الناحية اإلجرائية، أو
ا احلديث عن و بدراساهتم بشكل كبري يف إثراء موضوع التحكيم، إال أهنم، لسبب أو آلخر، جتاوز 

 –موضوع الدعوى التحكيمية و إجراءاهتا، أو أهنم مل يتناولوها كموضوع مستقل وبصورة متكاملة 
أو دراسة  جانبا منها دون بقية اجلوانب ، 1ا جرت دراستها بصورة خمتصرةوإمن -على حد علمنا

، دون أن ترقى إىل الدراسة املتخصصة إلجراءات الدعوى التحكيمية اليت تفرضها مكانة  األخرى
                                                           

تأصيلية تطبيقية مقارنة، عبد اهلل بن علي آل رشود، الدعوى التحكيمية يف النظام السعودي والقانون املصري، دراسة : من ذلك 1
درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية، قسم العدالة اجلنائية، كلية الدراسات العليا، ى حبث مقدم إستكماال ملتطلبات احلصول عل

 .9002جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
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هذه الدعوى يف نظام التحكيم، فجاءت هذه الدراسة املتواضعة حملاولة إلقاء الضوء على إجراءات 
 . ةالدعوى التحكيمي

 .أهداف الدراسة

، ومدى مالءمتها  دف هذه الدراسة املتواضعة إىل دراسة  إجراءات الدعوى التحكيميةهت  
لوقوف عند أهم املشكالت اليت تثور عند ا ،و زعات املرتتبة عن العالقات الدولية اخلاصةالتسوية املن

واحللول املقدمة بشأهنا سواء من طرف الفقه أو التشريعات الوطنية  مباشرة وتداعي هذه اإلجراءات ،
وذلك حىت تكون مرجعا للمتعاملني اإلقتصاديني يف الوطن العريب عامة واجلزائر . والدولية أو القضاء

 .خاصة، ملعرفة إجراءات الدعوى التحكيمية أمام قضاء التحكيم

 .مشكلة البحث

 : حبثنا هذا العديد من اإلشكاليات تدور حول حقيقة الدعوى التحكيميةيثري موضوع 

و هل تنطبق عليها فهل تعترب الدعوى التحكيمية دعوى قضائية باملفهوم الفين والقانوين الدقيق؟ 
مباشرة و حبذافرها اإلجراءات األساسية اليت تنطبق على الدعوى القضائية؟و هل يعترب قانون 

 اإلجرائية األم اليت تنطبق على الدعوى التحكمية؟ املرافعات الشريعة

 .منهج البحث

املسائل اليت يثريها موضوع الدعوى التحكيمية يف إطار العالقات الدولية  نظرا لتشعب  
مل بعضها كوضوع جعلتنا يف دراسته جنمع بني عدة مناهج علمية تاخلاصة، فإن طبيعة هذا امل

وذلك من خالل  ،املنهج التحليلي :وتتمثل هذه املناهج يف . البعض هبدف اإلحاطة باملوضوع
ألن  واملنهج اإلستقرائي، .استعراض مجيع املراحل اليت تنطوي عليها الدعوى التحكيمية وحتليلها

موضوع البحث ال تكتمل صورته إال من خالل إستقراء النصوص القانونية ذات الصلة بالتحكيم 
كما  .للوصول إىل رؤية شاملة من خالل القانون املوجود  و ليس القانون املنشود  التجاري الدويل،

يف هذا اجملال، وذلك من خالل املقارنة بني النصوص اليت تتناول  القانون املقارنإستعنا خبربة 
وبيان مواطن اإلتفاق واخلالف بينها، السيما و أن موضوع البحث له صلة وثيقة   ،املوضوع
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وبالطبع فإن املقام .التجارة الدولية، ولقي اهتمام كبري يف معظم التشريعات الوطنية والدوليةمبعامالت 
ال يتسع لتناول كل التشريعات الوطنية و اإلتفاقيات الدولية و أنظمة التحكيم ، لذلك فإن دراستنا 

اإلجراءات قانون  :سوف ترتكز أساسا على دراسة بعض هذه التشريعات الوطنية، وتأيت على رأسها
و قانون  ،0222لسنة  91قانون التحكيم املصري رقم  ،9000املدنية الفرنسي اجلديد لسنة 

مع اإلشارة إىل بعض التشريعات الوطنية  ،9002اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري اجلديد لسنة 
م املعروفة على ذات الصلة مبوضوع البحث، وذلك على ضوء أهم اإلتفاقيات الدولية وأنظمة التحكي

 . الصعيد الدويل

 .خطة الدراسة

بابان  يليها ما تقدم، سوف نبدأ الدراسة مبقدمة عامة تكون مبثابة متهيدا ملوضوع البحث،على ضوء 
 :رئيسيان

 :وسنتناول فيه. إنعقاد الخصومة التحكيمية :الباب األول -
 (.الفصل األول . ) حتريك اخلصومة التحكيمية 
  ،(.الفصل الثاين ) إجراءات الفصل يف اخلصومة التحكيمية  مث 

 :ونتناول فيه. حكم التحكيم صدور: الباب الثاني -
   (.الفصل األول) ماهية حكم التحكيم 
  (.الفصل الثاين) مث، الطعن يف أحكام التحكيم الدولية و آليات تنفيذها 

نعرض أهم النتائج اليت نكون قد توصلنا إليها من خالل هذا البحث، مث حناول اخلروج  ،وفي الختام 
مبجموعة من التوصيات اليت من شأهنا أن تتفادى ما قد يوجد من عيوب يف القوانني املقارنة حمل 

 .الدراسة، خاصة القانون اجلزائري
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ومت تشكيل  ،1أطراف النزاع على حل نزاعهم عن طريق اللجوء إىل قضاء التحكيماتفق مىت 
،فإن ذلك يؤدي بالضرورة إىل تداعي إجراءات التحكيم اليت تبدأ بانعقاد 1احملكمة التحكيمية

                                                           
ا لسلطان شكل مظهر يأطراف النزاع ،  رادةيعترب االتفاق على التحكيم حجر الزاوية يف العملية التحكمية وهو عقد يتم بإ 1

مصدر سلطات احملكمني،وهو احلائل دون اختصاص القضاء الوطين بالنظر يف النزاع موضوع كما أنه دستور التحكيم، و .إرادهتم 
ويعد اتفاق التحكيم نقطة البداية واالنطالقة يف العملية التحكيمية،   .للتحكيم وعدم خمالفته للنظام العام قابليتهالتحكيم، شريطة 

 اليت توض  فيها األس  واملباد  اليت كحكم وتس ر عليها الدعو  حيث تظهر أمهية اتفاق التحكيم ، باعتباره املرحلة األوىل
وعليه فإن اتفاق التحكيم هو الذي يقرر مبدأ اللجوء إىل التحكيم ،  .التحكيمية ، ومركز الثقل يف نظام التحكيم التجاري الدويل

 . زاعوحيدد إجراءاته، وموضوعه، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم، والقانون املختص حبكم الن
 .92، ص 9002تفاق التحكيم و الدفوع املتعلقة به ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، إأمحد إبراهيم عبد التواب، :أنظر -
اتفاق التحكيم هو تصرف قانوين ، فال وجود له إال بتوافر أركانه األساسية ، والالزمة ألي تصرف قانوين ، حيث له أطرافه  و

ضوعه الذي ينصب عليه ، وآثاره اليت يرتبها، وإن كانت هذه اآلثار متمايزة عن اآلثار املألوفة اليت ترتبها الذين يربمونه ، ومو 
عليه فإن اتفاق التحكيم خيض  بالضرورة للقواعد العامة يف العقود، فضال عما  و .التصرفات القانونية املعروفة يف القانون اخلاص

 .قد تفرضه ذاتيته من قواعد خاصة به
هكذا فإن وجود اتفاق التحكيم ضروري ملباشرة رف  الدعو  التحكيمية أمام هيئة التحكيم ، فإذا مل يوجد اتفاق التحكيم ، أو  و 

فهو الذي ينشأ الدعو  التحكيمية ، ويرسم خطاها وحيدد .كان هذا االتفاق باطال، كانت الدعو  التحكيمية غ ر مقبولة
 .لى قضاء التحكيم أن يكون هناك اتفاق بني اخلصوم على اللجوء إليه دون قضاء الدولةلذلك يشرتط لعرض أي نزاع ع. هنايتها

وعليه فإن التحكيم يقوم أساسا على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إىل التحكيم دون القضاء الوطين لتسوية كل أو بعض 
 .انونية معينة ، عقدية كانت أو غ ر عقديةاملنازعات اليت نشأت أو ميكن أن تنشأ مستقبال بينهما، مبناسبة عالقة ق

- M.Lalond : The evoloing définition of arbitration and arbitrability, travaux de la conférence 

internationale de l’arbitrage commercial international, Paris3-6 mai1998, page 02. 

بتعب ر  ،و «م رادهتعقد خاص يتم باتفاق الطرفني ، ويعترب مظهرا لسلطان إ »: أنه عرف بعض الفقه اتفاق التحكيم على و قد 
اتفاق الطرفني على االلتجاء للتحكيم دون قضاء الدولة لتسوية كل أو بعض املنازعات اليت نشأت أو ميكن أن تنشأ  »:آخر

 .« بينهما، مبناسبة عالقة قانونية عقدية كانت أو غ ر عقدية
على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم  4221لسنة  92صاوي، الوجيز يف التحكيم ، طبقا للقانون رقم  أمحد السيد -

 .41، ص 9040، بدون دار نشر ،الطبعة الثالثة  ،الدولية
عقد يتفق طرفاه على عرض النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ يف املستقبل على شخص أو أشخاص معينني  »:وعرفه البعض على أنه 

                                                               .« دهم وترا يسمون حمكمني، ليفصلوا فيه دون احملكمة املختصةعد
ثر اإلجيايب والسليب التفاق التحكيم، دراسة يف ضوء الفقه والقضاء يف قانون التحكيم أمحد إبراهيم عبد التواب ، األ: راج  -

، وقانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ، وقوانني وأنظمة  14/9044رنسي اجلديد الصادر باملرسوم رقم املصري والقانون الف
                                                                     =     .                                                                    04، ص 9042دار النهضة العربية  التحكيم املقارنة،
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االتفاق الذي يلتزم مبوجبه األطراف أن خيضعوا :" اتفاق التحكيم التجاري الدويل بأنه   Goldmanالفقيه  ما عرفبين =
 ".لية النزاعات اليت ميكن أن تنشأ  بينهم واليت تتعلق بالعقد أو النزاعات اليت نشأت ، واملتعلقة يف كلتا احلالتني بالتجارة الدو 

Berthold Goldman : L’arbitrage commercial international, L. J. D , 1986 page 586. 

 :و قد يأخذ إتفاق التحكيم إحد  الصور الثالثة
هو اتفاق يلتزم مبقتضاه أطراف عالقة قانونية معينة على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه  ، وشرط التحكيم األولى،
اتفاق يتم عند إمتام التعاقد وقبل حدوث النزاع، فال ينتظر  »:  بأنه وقد عرفه بعض الفقه.ة بواسطة التحكيم دون القضاءالعالق

، أو  فيه أطراف العالقة القانونية نشوب النزاع، بل يستبقون األحداث ، ليتفقوا على التحكيم مقدما يف العقد الذي يربمونه
هو اتفاق وعليه فإن شرط التحكيم  .« سابق على قيام النزاع –على أية حال  -للعقد ، ولكنهحقا باتفاق مستقل ، قد يكون ال

وقد استمد هذا االتفاق . يواجه منازعات مستقبلية واحتمالية غ ر حمققة الوقوع وغ ر قائمة بالفعل ، ولكنها قد تنشأ يف املستقبل 
حد بنوده، وشرطا من شروط العقد الحتمال نشوء نزاع بسبب تنفيذه كونه جزءا من العقد األصلي كأ" بشرط التحكيم" تسميته 

يف العقد األصلي يتفق  اأو بند افقد يرد شرط .ويرد شرط التحكيم عادة يف نف  العقد األصلي مصدر الرابطة القانونية.أو تفس ره
غ ر  .فيه عن طريق التحكيم دون القضاء العقد على أن ما قد ينشأ من نزاع حول تفس ر هذا العقد أو تنفيذه يفصل امبوجبه طرف

أنه ال يوجد ما مين  من ورود شرط التحكيم يف اتفاق الحق قبل نشوء النزاع، فقد يكون شرط التحكيم منفصال عن العقد 
 .األصلي ، وال يؤثر ذلك يف وصفه بأنه شرط كحكيم ، مادام االتفاق عليه قد مت قبل نشوء النزاع بالفعل بني األطراف

يقصد هبا ذلك االتفاق الذي يتم بني األطراف بعد قيام  ،وو تسمى أحيانا وثيقة التحكيم اخلاصة مشارطة التحكيم، لثانية،و ا
فمشارطة  .النزاع بينهم ، يلتزمون مبقتضاه بعرض هذا النزاع على التحكيم بدال من عرضه على احملكمة املختصة أصـال بنظره

نشب بالفعل بني األطراف وكحددت معامله واجتهت إرادة األطراف إىل االتفاق على اللجوء  التحكيم تفرتض أن يكون النزاع قد
إىل التحكيم لتسوية النزاع القائم بينهما فعال ، وختتلف مشارطة التحكيم هبذا املعىن عن شرط التحكيم ، فإذا كان هذا األخ ر ،  

أيت يف الغالب كشرط أو بند من بنود العقد األصلي ، فإن املشارطة يتم كما أوضحناه سابقا، يتم االتفاق عليه قبل نشوء النزاع وي
 كن تصور إبرام مشارطة التحكيم قبلاالتفاق عليها بعد نشوء النزاع ، ويف اتفاق الحق ومستقل عن العقد األصلي ، إذ ال مي

ألن مشارطة   أهنا تتم بعد نشأة النزاع،ظر إىلوير  بعض الفقه أن مشارطة التحكيم تقرتب من عريضة الدعو  بالن .نشوء النزاع
التحكيم يف احلقيقة هي اتفاق شامل لكل جوانب ومتطلبات العملية التحكيمية، فهي ال تقتصر فقط على تقرير اتفاق األطراف 

 هنايتها ، من على اللجوء إىل التحكيم يف شأن نزاع معني، وإمنا تتوىل تنظيم كل ما يتعلق بالعملية التحكيمية، من بدايتها وحىت
 .نطاقها وموضوعها ، وكذا ضوابطهاو حيث إجراءاهتا 

من الصور املعاصرة التفاق التحكيم، بعد الصورتني التقليديتني هو فتتمثل يف شرط التحكيم باإلحالة الذي  أما الصورة الثالثة،
العقد األصلي املربم بينهم شرطا صرحيا ويفرتض يف هذه الصورة أن األطراف مل يضمنوا . له، شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

  شروطا عامة معروفة يف جمال أوباللجوء إىل التحكيم ، بل اكتفوا باإلشارة أو اإلحالة إىل عقد سابق بينهم أو إىل عقد منوذجي ،
شرطا أو بندا التعامل بينهم ، وذلك لتكملة النقص أو سد الثغرات اليت قد تعرتي عقدهم، وكان ذلك العقد النموذجي يتضمن 

ويف هذه احلالة ينسحب أثر هذا البند أو الشرط إىل  .التحكيم  قد تنشأ عنه بطريقمن بني بنوده يقضي بتسوية املنازعات اليت
   =العقد األصلي ، ويلتزم أطرافه به ، حبيث تتم تسوية مجي  املنازعات الناشئة عن ذلك العقد عن طريق التحكيم ، دون أن يكون
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حق التنصل من ذلك حبجة استقالل العقد األصلي املربم بينهم عن الشروط العامة احملال إليها ، املشتملة على شرط لألطراف  =
 .التحكيم 

حفيظة السيد احلداد ، االجتاهات املعاصرة بشأن اتفاق  :ملزيد من الفاصيل حول الصور اخلاصة باتفاق التحكيم، راج  -
عبد الباسط حممد عبد الواس  ، شرط التحكيم يف عقد البي   .و ما بعدها 42، ص 4221دار الفكر اجلامعي،التحكيم ، 

رضا السيد عبد  .و ما بعدها42 ، ص9041مقارنة ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ،  التجاري الدويل ، دراسة
عصام عبد الفتاح  .22ص ، 9001لقاهرة ، يف امليزان، دار النهضة العربية ، ا 4221لسنة  92احلميد ، قانون التحكيم رقم 

إيناس حمي الدين عبد املعطي، . وما بعدها 94، ص 9002مطر، عقود الفيديك، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، 
ناجي عبد املؤمن ، مد  جواز االتفاق على  .42-41، ص 9044انقضاء اتفاق التحكيم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

لتحكيم بطريق اإلحالة يف القوانني الوطنية وعالقات التجارة الدولية ، جملة العلوم القانونية واالقتصادية ، كلية احلقوق ، جامعة ا
أمحد إبراهيم عبد التواب ، اتفاق التحكيم  .104، ص 9009عني مش  ، العدد األول ، السنة الرابعة واألربعون ، يناير 

 .901ج  سابق ، ص والدفوع املتعلقة به ، مر 
Jean Arnaldez : L’acte déterminant la mission de l’arbitrage, L.I.T.E.C, Paris 1999, page 3.  

مية برمتها، قبل كحريك الدعو  يمية من أهم اإلجراءات األولية اليت تتخذ يف العملية التحكييعد إجراء تشكيل احملكمة التحك  1
جلوء للتحكيم، فإهنم ال يكتفون بالتعب ر عن إخراج الدولية عندما تتجه إرادهتم إىل احقل التجارة  التحكيمية، فأطراف النزاع يف

النزاع من سلطة القضاء الوطين ، بل يتجاوزن ذلك إىل اإلفصاح عن عزمهم اختيار هيئة كحكيمية خيضعون النزاع لسلطتها 
تفاق كحكيم ،املتفق مسبقا أو بعد ض نشوء نزاع بني أطراف يربطهما اإجراءات التحكيم يفرت لذا فإن املبدأ السائد يف .كيميةالتح

خطار أحد األطراف اآلخر نيته كحريك الدعو  التحكيمية ، فإهنم يبدؤون بأول على اللجوء إىل التحكيم ،وبعد إ نشوء النزاع
فإن هذه املسألة من املسائل اهلامة اليت  وعليه .بعد االتفاق على التحكيم واملتمثل يف تشكيل احملكمة التحكيمية إجراء متهيدي

يتفق عليها أطراف النزاع فإذا كانت فكرة التحكيم تقوم على أساس الثقة،فهي ليست ثقة من أحد املتعاقدين اآلخرين ،على حنو 
إعطاء النزاع اعتها بعد االتفاق على التحكيم يف هيئة باستطما نعرفه يف عقود االعتبار الشخصي،وإمنا هي ثقة من املتعاقدين معا 

 .حال عادال
وختتلف قواعد وإجراءات تشكيل احملكمة التحكيمية تبعا لنوعية التحكيم الذي خيتاره األطراف ، فإذا كان األطراف قد اختاروا 
 التحكيم املنظم  أو املؤسسي ففي هذه احلالة جيب على األطراف احرتام لوائح اهليئة التحكيمية الدائمة يف موضوع تشكيل
احملكمة التحكيمية ، إذ أن التحكيم يتم وفقا للقواعد اليت تتبعها املؤسسة التحكيمية، وهذه القواعد هي اليت كحدد كيفية اختيار 
احملكمني، أما إذا مل يلجأ األطراف إىل اختيار مؤسسة كحكيمية ،فإن األمر يعود هلم باختيار احملكمني بأنفسهم وبالطريقة اليت 

 .حيث أن نظام التحكيم يقوم على الثقة الشخصية للخصوم يف هيئة التحكيم يروهنا مناسبة ،
مصطفى صاحل مطلوب الناصري ، احملكم  :ملزيد من التفاصيل حول قواعد و إجراءات تشكيل احملكمة التحكيمية، راج  -

هشام خالد، تكوين  .14-11، ص9042ي احلديث ، اإلسكندرية ، ، املكتب اجلامع( دراسة مقارنة ) التجاري الدويل ، 
.      و ما بعدها99 ، ص9004رف ، اإلسكندرية ايف منازعات التجارة الدولية، اجمللد األول ، منشأة املع احملكمة التحكيمية

 علي إمساعيل دياب غازي، موسوعة احملكم يف التحكيم يف املواد املدنية و التجارية الوطنية والدولية، بدون دار نشر، رقم اإليداع
                                                        =                                      . و مابعدها 14، ص 9042، 42422/9041بدار الكتب 
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وتنتهي بصدور حكم التحكيم، وهذه اإلجراءات تتم وفقا لقواعد قانونية  1اخلصومة التحكيمية
يقتضي التقيد جبملة من اإلجراءات  –بصفة خاصة  –وعليه فإن انعقاد اخلصومة التحكيمية . معينة

 .اخلاصة

يقصد باخلصومة التحكيمية جمموعة األعمال اإلجرائية اليت تبدأ بطرح النزاع على هيئة و 
 .2التحكيم، هبدف التحقيق فيه، وتنتهي عادة بإصدار حكم كحكيمي فاصل فيه

جمموعة األعمال اإلجرائية اليت يتفق  »:خصومة التحكيم بأهنا 3هقد عرف بعض الفق و
عليها اخلصوم أو حيددها احملكم، واليت هتدف إىل إصدار حكم يفصل يف موضوع احلق املتنازع عليه 

 .«بني اخلصوم

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 األردن، -عامر فتحي البطاينة، دور القاضي يف التحكيم التجاري الدويل دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزي ، عمان =
العامة للتحكيم الدويل والداخلي، منشأة املعارف، اإلسكندرية ،  ، األس من ر عبد اجمليد: وكذلك  .و مايليها 21، ص9004
القاهرة،  العربية،دار النهضة  األوىل،أبو العال النمر، املركز القانوين للمحكم يف خصومة التحكيم، الطبعة  .412، ص 9004
 .920، ص 9001

- René David : l’arbitrage commercial international, Economica, 1982, p 309-312. 
ال يكمن التحجج باحلق الدستوري يف التقاضي الستبعاد إعمال شرط  »:ويف هذا الصدد قضت احملكمة العليا يف حكم هلا أنه 1

 .«اللجوء إىل التحكيم املتفق عليه
، جملة 0202/01/9040، رقم الفهرس ، صادر بتاريخ 191901ية ، ملف رقم قرار احملكمة العليا، الغرفة التجارية والبحر  -

 .    912،ص 9049احملكمة العليا، العدد األول 
أمحد خليل، قواعد التحكيم، دراسة متعمقة يف طرق الطعن يف القرار التحكيمي الصادر يف كحكيم داخلي، منشورات : أنظر 9

 .20،ص 9009احلليب احلقوقية، 
دراسة كحليلية الجتاهات الفقه و أحكام احملكمة الدستورية هر أبو العينني، عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، ما حممد 2

ستئناف يف خصوص التحكيم الدويل والداخلي ، كمة اإلدارية العليا وحمكمة القضاء اإلداري وحماكم اإلالعليا وحمكمة النقض واحمل
 .492ص 9040الكتاب األول، بدون دار نشر، 
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،إال 1فإذا كانت خصومة التحكيم هبذا املعىن ال ختتلف يف جوهرها عن اخلصومة القضائية
فبينما جتد . ساسيا بينهما يتمثل يف اختالف مصدر القواعد اليت تنظم كــــــل منهما أن مثة فارقا أ

القواعد اليت تنظم اخلصومة القضائية مصدرها يف القانون اإلجرائي الذي ينظم أحكامها منذ بدايتها 
ة جتد انقضائها، فإن القواعد اليت تنظم اخلصومة التحكيمي بالفصل فيها أو مرورا بس رها وانتهاء

 .يف اتفاق التحكيم –كأصل عام –مصدرها 

تنعقد اخلصومة التحكيمية بإعالن أحد أطراف النزاع رغبته يف كحريك إجراءات التحكيم  و
وهذه الرغبة ال تعرب إال على تصرف إرادي تنشأ به خصومة . إىل الطرف اآلخر أو األطراف اآلخرين

جراءات الشكلية للخصومة القضائية، مبا تفرضه من التحكيم ،اليت ينبغي هلا أن تتحرر من قيود اإل
وقتا أمام  قضاء الدولة ، ذلك أن قضاء التحكيم يستمد شرعيته  شكليات  معقدة تستنزف جهدا و

من عدة إعتبارات، لعل أمهها مبدأ االقتصاد اإلجرائي مبا يقتضيه من سرعة يف تسوية النزاع يف أقل 
 .وقت ممكن، وبأقل جهد

القانون قاعدة أساسية ، وهي حرية األطراف يف اختيار قواعد اإلجراءات اليت قد أرسى  و
ويف 2يف ذلك أصول التقاضي األساسية التحكيمية شريطة أن يراعى اخلصومةجيب إتباعها أثناء س ر 

مث ترد بعد .مقدمتها مبدأ املساواة بني األطراف ، وهتيئة فرصة كاملة ومتكافئة لكل منهم لعرض نزاعه
قواعد  التنظيم االحتياطية اليت وضعت ملواجهة احلاالت اليت ال يتفق فيها أطراف النزاع على  ذلك

تدخل  –يف هذه احلالة  –لذا قد يكون من الضروري  ،قواعد وإجراءات س ر الدعو  التحكيمية
 .ميةالتحكي صومة عليها اخلقرير القواعد اإلجرائية اليت تس رهيئة التحكيم أو القضاء الوطين لت

                                                           
 -وأحيانا الغ ر -جمموعة األعمال اإلجرائية اليت يقوم هبا القاضي وأعوانه واخلصوم وممثليهم »:اخلصومة القضائية على أهنا تعرف 1

واليت ترمي إىل إصدار قضاء حيقق محاية للحق، فهي الوسيلة اليت جيري التحقق بواسطتها من توافر احلق يف الدعو  
 .«ا ختتلف متاما عن الشروط الالزمة لتوافر هذا احلقللمدعي،لذلك فإن شروطه

 .492نف  املرج  السابق، ص  ،هر أبو العينني، عاطف حممد عبد اللطيفما حممد :راج 
 : إىل مبدأ املساواة بني األطراف ، تتمثل أصول التقاضي األساسية يف  إضافة 2
 .حرتام مبدأ املواجهة بني اخلصومإ -4
 .حرتام حقوق الدفاعإ -9
 .لنظام العامحرتام القواعد اإلجرائية املتعلقة باإ -2
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فإذا ما كحركت اخلصومة التحكيمية على هذا النحو، فهي ال تتحرك إال يف النطاق الذي 
فالواق  أن التنظيم املثايل خلصومة التحكيم جيب أن يراعي عدة اعتبارات . رمسه هلا اتفاق التحكيم

 :أمهها

شرتكة ألطرافه ، فإن التحكيم باعتباره قضاء إتفاقيا جيب أن تكون لإلرادة امل من ناحية أوىل
 .األولوية والدور الفعال يف رسم إجراءاته

، فإن التحكيم باعتباره قضاء خاصا ،جيب أن تكون له أصول إجرائية  من ناحية ثانية و
 .خاصة به ، تتماشى م  هذه الطبيعة

 ،كيـــــــم،جيب إحتــــــــرام املبــــــــاد  األساسية للتقاضي يف خصومـــــــة التح من ناحية ثالثة و
 .باعتبارها جزء ال يتجزأ من النظام العام

إنعقاد اخلصومة التحكيمية تقتضي منا دراسة أمرين أساسيني  موضوع عليه ، فإن دراسة و
 :مها

 (.الفصل األول)كيفية كحريك اخلصومة التحكيمية -

 (.الفصل الثاين)إجراءات الفصل يف اخلصومة التحكيمية -
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 لالفصل األو 

 .تحريك الخصومة التحكيمية

الشك أن كحريك خصومة التحكيم يتطلب قيام أحد أطراف النزاع بإجراء يستهدف إعالن 
وهو هبذه املثابة . إىل كل من اخلصم وهيئة التحكيم يك إجراءات التحكيم والبدء فيها رغبته يف كحر 

وتقدميها إىل قلم كتاب  إجراء حيقق نف  الغرض الذي حيققه كحرير صحيفة الدعو  القضائية ،
 .احملكمة املختصة وإعالهنا إىل اخلصم ، وإن كان ال يتقيد بالشكليات واملواعيد املقررة هلا

تبدأ إجراءات التحكيم من التاريخ الذي يقدم فيه طلب التحكيم الذي يوجهه أحد  و
أو إىل هيئة التحكيم  أطراف النزاع أو من ميثله قانونا إىل الطرف أو األطراف األخر  يف النزاع ،

املتفق عليها، وذلك بإعالن رغبته يف عرض النزاع عليها ، وطلب كحريك إجراءات التحكيم 
 .واستكماهلا

املتفق فطرح النزاع على هيئة التحكيم يفرتض أوال متام تعيني هيئة التحكيم، على النحو 
اع ، أو ملن خيتارونه ، مث من بعد ، فهذا التعيني مرتوك حبسب األصل ألطراف النز  عليه بني األطراف

 كما أن طرح النزاع على هيئة التحكيم يفرتض قبول احملكم .ذلك للقضاء الوطين حسب األحوال 
 .أو احملكمني ملهمة التحكيم 

عليه ، فإن خصومة التحكيم تعترب قائمة من اليوم الذي يتسلم فيه املدعى عليه طلب  و
ن هو الذي تنعقد به خصومة التحكيم ، ومن هنا يثار التساؤل التحكيم من املدعي ، فاإلعالن إذ

عن كيفية تقدمي طلب التحكيم، ونطاق خصومة التحكيم ، والقانون الواجب التطبيق عليها ، تلك 
 .املوالية هي التساؤالت اليت سوف حناول اإلجابة عليها من خالل املباحث
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 المبحث األول

 .طلب التحكيم

القضائية تنشأ وترتب كافة آثارها القانونية مبجرد إيداع عريضة الدعو   إذا كانت اخلصومة
بقلم كتاب احملكمة  املختصة ، فإهنا م  ذلك ال تسري يف مواجهة  املدعى عليه إال بعد إعالنه هبا 

أما هذا األمر فإنه خمتلف متاما بالنسبة خلصومة التحكيم نظرا لنشأهتا .على الوجه املطلوب قانونا
تحكيم ، وإن كان خيتلف من نظام فاقية ، حيث أن اإلجراء املفتتح هلا هو تقدمي طلب الاالت
وعليه ، فإن إجراءات اخلصومة التحكيمية تبدأ بتقدمي طلب التحكيم ، لتتواىل بعد ذلك . 1خرآل

 .اإلجراءات إىل غاية صدور احلكم التحكيمي املنهي للخصومة التحكيمية

أو ممثله ( املدعي) كل طلب يوجهه أحد أطراف النزاع   املقصود بطلب التحكيم ، و
، أو إىل مركز التحكيم املتفق عليه، و الذي يتضمن رغبته (املدعى عليه) القانوين إىل الطرف اآلخر

ختاذ اإلجراء الالزم لتحريك إجراءات ايف الفصل يف النزاع القائم بينهم بطريق التحكيم، ويطلب منه 
 .2التحكيم واستكماهلا

على هذا النحو، يعترب طلبا للتحكيم الطلب الذي يسلمه أحد أطراف النزاع إىل الطرف  و
إىل هيئة  -مبوجب إتفاق التحكيم -اآلخر إلحالة نزاع قام بينهما مما أتفق على التحكيم فيه

ئة وباملثل يف الطلب الذي يدعوه فيه إىل القيام مبا يلزم من جانبه لتعيني هي.التحكيم املتفق عليها
 .التحكيم أو إستكماهلا

قد يتضمن طلب التحكيم فوق ذلك دعوة املدعى عليه إىل االتفاق على إجراءات  و
التحكيم أو على القواعد  املوضوعية اليت يطبقها احملكم على خصومة التحكيم ، أو على مدة 

 .التحكيم أو مكانه، وذلك يف حالة عدم االتفاق على هذه األمور يف إتفاق التحكيم

                                                           
 .410، ص 9041عاشور مربوك ، التحكيم ، دار الفكر والقانون ، املنصورة ، : أنظر 1
لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدويل، وفقا لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و القوانني املقارنة، دار هومة للطباعة : رأنظ 2

 .929، ص 9049و النشر و التوزي ، 
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قد سبق وأن رأينا أن اتفاق التحكيم قد يأخذ إحد  الصورتني ، فقد يكون جمرد شرط  و
كحكيم مدرج يف العقد، وذلك كحسبا ملا حيتمل أن يث ره هذا العقد من منازعات بني أطرافه، وقد 

ى  يربمها أطراف النزاع بعد قيام النزاع فعال، ويتفقون فيها عل( مشارطة كحكيم) يكون وثيقة كحكيم
كل ما يتطلبه إجــــــــراء التحكيم ، سواء تعلق األمر بتشكيل هيئــــــــــــة التحكيم، أو كحديد ميعاده 

ففي احلالة األوىل، ال مت  احلاجة إىل تشكيل هيئة .ومكانه ، أو كحديد إجراءاته وقواعده املوضوعية 
لذلك  و.عند قيام النزاع بالفعلالتحكيم أو إىل االتفاق على غ ر ذلك من متطلبات التحكيم إال 

 .فإن طلب التحكيم يظهر أثره يف استكمال متطلبات طرح النزاع على هيئة التحكيم يف هذه احلالة

أما يف احلالة الثانية ، فال حيتاج األمر هلذا الدور كلما كانت وثيقة التحكيم ذاهتا توفر هذه 
هيئة التحكيم دون حاجة إىل اختاذ أي إجراء  املتطلبات على حنو تام ، حبيث ميكن طرح النزاع على

 .1آخر

، وعرض ( املطلب األول ) سوف نتعرض بالدراسة لكل من طلب التحكيم  ذلك،على  و
  (.املطلب الثاين ) النزاع على هيئة التحكيم 

 المطلب األول

 .أحكام طلب التحكيم وإجراءاته

لب التحكيم إىل هيئة التحكيم ، بتقدمي ط –عموما  -تبدأ إجراءات اخلصومة التحكيمية 
لذلك فإن كحديد وقت بدء إجراءات التحكيم يكتسي أمهية بالغة يف عملية التحكيم،ذلك أن كحديد 

يئة التحكيم ، هذا الوقت يعين كحديد الوقت الذي تعترب فيه الدعو  التحكيمية قد رفعت أمام ه
ا يتعني على هذه األخ رة إخطار املطلوب طلب التحكيم  إىل تلك اهليئة ، وهن يوذلك بتقدمي املدع

التحكيم ضده، يف غضون مدة زمنية معينة من ذلك الوقت، كمــــــــــا يتعني على الطــــرف املطلوب 
ومن مث فإن طلب التحكيم يرتتب . 2التحكيم ضده الرد على طلب التحكيم خالل مــــــــــــدة معينة

                                                           
الطبعة االوىل ،  ،عبد العال، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية و الداخلية حممد اجلمال و عكاشة حممد مصطفى: أنظر  1

 .142ص  ،4224 ،ب روت ،منشورات احلليب احلقوقية
 .914سابق ، ص الرج  امللزهر بن سعيد ، : أنظر  2
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القانون باملطالبة القضائية ، كقط  التقادم ، وسريان الفوائد  عليه بعض اآلثار األخر  اليت أناطها
 .1يالتأخ رية ، وانتقال احلق يف التعويض عن الضرر األديب يف حال وفاة املدع

من ناحية س ر إجراءات التحكيم ، فإن كحديد وقت بدء اإلجراءات يبدو مهما يف ضرورة  و
ل س ر خصومة التحكيم ، حيث يبدأ حساب مدهتا إختاذ بعض اإلجراءات الضرورية أو إمتامها خال

   من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، كتسليم املستندات أو تبادل املذكرات أو غلق باب املرافعة ، 
وفيما خيص إهناء إجراءات التحكيم فإن كحديد وقت بدء اإلجراءات يبدو .أو إبداء دف  من الدفوع 

هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم يف غضوهنا ، أو األمر  حامسا يف حساب املدة اليت يتعني على
 .بإهناء إجراءات التحكيم

إجراءات تقدمي طلب التحكيم من نظام قانوين آلخر، حبسب ما  ختتلف أحكام و هذا و
فقد تعرضت التشريعات املقارنة ، كما . إذا كنا بصدد كحكيم احلاالت اخلاصة أو كحكيم مؤسسي 

ات التحكيمية ألحكام وإجراءات تقدمي طلب التحكيم، وهو ما سنتعرض تعرضت قواعد املؤسس
 .إليه تواليا

 الفرع األول

 .التنظيم التشريعي لطلب التحكيم

من الطبيعي أن تبدأ إجراءات خصومة التحكيم بطلب يقدمه طالب التحكيم إىل اهليئة 
وهو ما أكدته بعض .يق التحكيم التحكيمية ، يعرب فيه صراحة عن رغبته يف تسوية النزاع القائم بطر 

 .2التشريعات الوطنية املقارنة
                                                           

 .194،ص سابقلارج  املاجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال،  مصطفى حممد: أنظر 1
 اآلخر إىل خصمه أحد اخلصوم ومن ذلك القانون البلجيكي ، الذي مينح لطريف التحكيم بدء إجراءات التحكيم بإعالن يوجهه 2

يعلن فيه رغبته يف كحريك خصومة التحكيم، حيث أن هذا اإلعالن إىل الطرف اآلخر بواسطة اخلصم األكثر نشاطا يشبه متاما 
أما إذا كان التحكيم مؤسسيا ، فعلى الطرف الراغب يف كحريك إجراءات . ملنشئة للخصومة القضائيةإيداع عريضة الدعو  ا

 .التحكيم أن يرسل طلبه بواسطة الربيد إىل سكرتارية املركز أو املؤسسة التحكيمية أو أن يودعها بالوسيلة األكثر مالئمة له
 : ملزيد من التفاصيل ، راج   

M.Huys et G.Keutgen :L’arbitrage en droit belge et international, Bruxelles, 1993, p237.  
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 .الفرنسيموقف المشرع  :األولىالفقرة 

ختتلف إجراءات طلب التحكيم يف القانون الفرنسي تبعا ملا إذا كان التحكيم خاصا أم 
م أم مؤسسيا ، كما أن حلظة بدء اإلجراءات ختتلف هي األخر  تبعا ملا إذا كنا بصدد مشارطة كحكي

فبالنسبة إىل مشارطة التحكيم ، فإن اإلجراءات تبدأ من قبول هيئة التحكيم  القيام .شرط كحكيم
أما بالنسبة لشرط التحكيم ، فإن اإلجراءات تبدأ من حلظة إعالن أحد اخلصوم . باملهمة التحكيمية 

 .1رغبته يف عرض النزاع على هيئة التحكيم

ض  كحديد حلظة بدء اإلجراءات للقواعد اليت كحددها أما بالنسبة للتحكيم املؤسسي ، فيخ
 .2الئحة املركز أو املؤسسة التحكيمية املتفق عليها

فالظاهر أن املشرع الفرنسي مل خيض  تقدمي طلب التحكيم إلجراءات شكلية معينة ، ذلك 
من اإلجراءات أن اإلجراء املفتتح خلصومة التحكيم يتسم باملرونة لتحريكها ، وذلك باختاذ أي إجراء 

الذي يصل إىل علم اخلصم اآلخر بنية اخلصم بطرح النزاع أمام هيئة التحكيم ، ما مل يوجد اتفاق 
بني األطراف يقضي خبالف ذلك، أو إحالته إىل قواعد كحددها مؤسسة أو مركز كحكيمي متفق 

 .عليه، إذ ال مفر من تطبيق هذه القواعد احرتاما إلرادة أطراف التحكيم

 .موقف المشرع المصري: الثانية الفقرة

تبدأ إجراءات »:على أنه 4221لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  92نصت املادة 
التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه املدعى عليه طلب التحكيم من املدعي ، ما مل يتفق الطرفان 

ى عليه طلب التحكيم هو اليوم فطبقا هلذه املادة فإن اليوم الذي يتسلم فيه املدع.«على موعد آخر
                                                           

ونظرا ألن إثبات قبول احملكم ملهمته التحكيمية قد يث ر بعض الصعوبات من الناحية العملية ، فقد إقرتح بعض الفقه الفرنسي  1
ى أن يتضمن هذا احملضر توقي  األطراف أو ممثليهم كحرير حمضر يعترب مبثابة وثيقة حامسة لتحديد حلظة بدء إجراءات التحكيم، عل

 .واحملكمني ، والذي يعد مبثابة تأكيد على قبوهلم ملهمة التحكيم
  :راج  -

Emmanuel Gaillard : le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international, recueil 

Dalloz 2011, p180 et 181. 
2 Emmanuel Gaillard, op.cit,p 181. 
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وعليه فإن بدء إجراءات التحكيم يرتبط بتسلم املدعى عليه  .1الذي تبدأ فيه إجراءات التحكيم
كما يالحظ أن تسلم املدعى .لطلب التحكيم، بغض النظر عن إتصال هذا الطلب هبيئة التحكيم

ديد طلبات املدعي ، بل عليه لطلب التحكيم يعترب بدء إلجراءاته ، دون حاجة ألن يتضمن كح
 .2يكفي أن يبني بوضوح أنه يطلب التحكيم يف نزاع معني قد أتفق على تسويته بالتحكيم

إىل أن توجيه طلبا بالتحكيم من املدعي إىل املدعى عليه  3قد ذهب بعض الفقه املصري  و
، واحلصول على ال يعترب بداية إلجراءات التحكيم إال إذا كانت هيئة التحكيم قد تشكلت بكاملها

فإذا كانت هيئة التحكيم  مل يكتمل .موافقة هيئة التحكيم بأكملها على القيام باملهمة التحكيمية 
تشكيلها ،أو مل يقبل أحد احملكمني مهمة التحكيم ،فإن بداية إجراءات التحكيم ال كحسب من 

بدأ إجراءات اخلصومة تاريخ تقدمي طلب التحكيم، ذلك أنه ال يتصور من الناحية القانونية أن ت
هذا فضال عن أن القول ببدء إجراءات التحكيم مبجرد .التحكيمية أمام هيئة لي  هلا وجود قانوين 

تسلم املدعى عليه لطلب التحكيم من املدعي، ولو مل تكن هيئة التحكيم قد تشكلت أو مل يكن 
إىل انتهاء أجل التحكيم قبل  احملكمون قد قبلوا مهمتهم التحكيمية ، قد يؤدي من الناحية العملية

 .أن يباشر احملكمون هذه ملهمة

املذكورة أعاله ، قد منح األطراف حرية االتفاق  92املالحظ أن املشرع املصري يف املادة  و
على موعد آخر غ ر اليوم الذي تسلم فيه املدعى عليه طلب التحكيم ليكون بداية إلجراءات 

 .كون اجللسة األوىل للتحكيم عبارة عن بداية إجراءات التحكيمالتحكيم ، كما لو اتفقوا على أن ت

                                                           
ال تثار أي مشكلة يف كحديد اليوم الذي يتسلم فيه املدعى عليه طلب التحكيم إذا مت توجيه الطلب خبطاب مسجل بعلم  1

الوصول أو برسالة يسلمها ممثل عن املدعي إىل املدعى عليه ويأخذ توقيعه باالستالم على الصورة وتارخيه ، أو إذا مت إعالن الطلب 
ضرالقضائي ، ولكن قد يثور اإلشكال يف حالة اإلعالن بواسطة الربيد العادي للمدعى عليه ، إذ أن التاريخ الذي بواسطة احمل

 .حيمله الظرف الربيدي قد ال يكون هو تاريخ اليوم الذي تسلم فيه املدعى عليه هذا اإلعالن
الطبعة األوىل، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ،علما وعمال الدولية،، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية فتحي وايل: أنظر 2

 .144، ص 9041
 .     141سابق ، ص الرج  املمصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال ، 3
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هذا، ومل حيدد املشرع املصري شكال معينا لتقدمي طلب التحكيم، تاركا أمر ذلك حلرية 
من اليوم الذي يتسلم فيه املدعى عليه طلب ...»األطراف، وم  ذلك فاملفهوم من عبارة 

 .1صرف النظر عن الصورة اليت يأخذهاأن يكون هذا الطلب كتابيا ، ب «...التحكيم

فبينما أشار  املشرع املصري يف تنظيمه إلجراءات التحكيم إىل تقدمي طلب التحكيم من 
( املدعى عليه) ، إال أنه مل يشر إىل رد احملتكم ضده (من قانون التحكيم املصري 92املادة ) املدعي 

يتسلم املدعى عليه طلب التحكيم ، يقوم ولكن العمل جيري على أنه بعد أن . على طلب التحكيم 
بالرد على هذا الطلب مبينا موقفه املبدئي منه، حيث يتم تسليم الرد إىل احملتكم وفقا لقواعد تسليم 

ضروري ليتضح للمدعي موقف املدعى  2الوثائق املتعلقة بالتحكيم ، فهذا الرد يف نظر بعض الفقه
 .3مهعليه من الس ر يف إجراءات التحكيم من عد

على أنه يالحظ أن جمرد عدم رد املدعى عليه على طلب املدعي له للتحكيم ال يعترب تنازال 
 .عن إتفاق التحكيم

 .موقف المشرع الجزائري: الفقرة الثالثة

مل يورد املشرع اجلزائري نصا خاصا فيما خيص طلب التحكيم ، ميكن أن يتحدد مبوجبه بدء 
  ،من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 4044ص من نص املادة غ ر أنه يستخل. إجراءات التحكيم 

أن كحديد وقت بدء إجراءات التحكيم يبدأ من تاريخ تعيني احملكمني ، أو إخطار حمكمة التحكيم، 
يكون إتفاق التحكيم صحيحا ولو مل حيدد أجال إلهنائه ، ويف هذه احلالة  »:حيث نصت على أنه

أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار (1)تهم يف ظرف أربعة يلزم احملكمون بإمتام مهم
 .« حمكمة التحكيم

                                                           
 .144مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، نف  املرج  السابق ، ص  1
 .190سابق ، ص الرج  املفتحي وايل ، 2
شارت قواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل إىل إجراء الرد على طلب التحكيم ونظمته ، حيث نصت وقد أ 3

يوما من تاريخ استالم  20يودع املدعى عليه لد  املركز ردا على إخطار التحكيم خالل  »:من قواعد املركز على أنه  1/4املادة 
 .«...إخطار التحكيم
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من تاريخ  -حسب  املشرع اجلزائري –عليه ، فإن ميعاد بدء إجراءات التحكيم  حيتسب  و
قيام األطراف بتشكيل هيئة التحكيم يف التحكيم احلر، أو من تاريخ إخطار حمكمة التحكيم 

 .و ما ميكننا أن نعترب معه أن إخطار حمكمة التحكيم يعترب طلبا للتحكيماملؤسسي  ، وه

فإذا أخذنا يف االعتبار أن املشرع اجلزائري قد اشرتط ضرورة قبول احملكمني للمهمة 
، فإن التساؤل يثور حول أي 1التحكيمية املسندة إليهم ، وإال كان تشكيل هيئة التحكيم باطال

     هل هو تاريخ قيام أطراف النزاع بتعيني حمكميهم؟ : إجراءات التحكيمالتارخيني نعتد به لبدء  
 أو بتاريخ  قبول احملكم أو احملكمني للمهمة املسندة إليهم؟

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،  4044، 4042من خالل استقرائنا لنص املادتني 
ن احملكم أو احملكمني بقبوهلم املهمة املسندة ميكننا القول بأن إجراءات التحكيم تبدأ من تاريخ إعال

إليهم ، على اعتبار أن تعيني احملكم دون قبول هذا األخ ر للمهمة املسندة إليه، يعترب تشكيال غ ر 
 .صحيحا هليئة التحكيم ، وبالتايل ال ميكن اعتباره نقطة بداية إجراءات التحكيم

 الفرع الثاني

 .التنظيم المؤسسي لطلب التحكيم

نظم مراكز ومؤسسات التحكيم الدولية قواعد وإجراءات تقدمي طلب التحكيم ، لذلك ت
مىت مت اإلتفاق بني أطراف النزاع على اللجوء إىل مركز أو مؤسسة كحكيمية لتسوية النزاع القائم 

 وجب عليهم االلتزام باإلجراءات احملددة يف قواعد هذا املركز أو تلك املؤسسة التحكيمية ،  ،بينهم
 .املنظمة إلجراءات تقدمي طلب التحكيم

سنعرض تواليا القواعد املنظمة لطلب التحكيم طبقا لقواعد بعض أهم مراكز التحكيم  و
التجاري الدويل، على غرار غرفة التجارة الدولية ، واملركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار الذي 

هم املؤسسات التحكيمية يف العامل اليت تشهد ، باعتبارها أ4212أنشأ مبوجب اتفاقية واشنطن لسنة 

                                                           
 .إ.م.ج.إ.ق 4042/4املادة : راج   1
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إقباال كب را من قبل املتعاملني االقتصاديني يف حقل التجارة الدولية ، لتسوية النزاعات املرتتبة على 
 .معامالهتم بطريق التحكيم

 .إجراءات تقديم طلب التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية: الفقرة األولى 

عو  التحكيمية وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباري  ، بتقدمي طلب تبدأ إجراءات الد
على ( املدعي)  التحكيم واملستندات املؤيدة له، من الطرف الذي يريد الرجوع بدعو  التحكيم

إىل األمانة العامة 1ويقدم الطلب واملستندات من عدة صور كافية( .املدعى عليه) خصمه يف النزاع 
، على أن تقوم األمانة بإعالن كل من املدعي واملدعى عليه، بتسلمها طلب التحكيم  التابعة للغرفة

 .2م  بيان تاريخ اإلستالم

وال ختفى .3يعترب تاريخ استالم األمانة  لطلب التحكيم ، هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم و
مهها التقادم وسقوط احلق يف أمهية كحديد هذا التاريخ من ناحية اآلثار القانونية اليت ترتتب عليه ، وأ

 .4رف  الدعو 

يتضح لنا من نص املادة الرابعة من قواعد كحكيم غرفة التجارة الدولية، أن طلب التحكيم  و
ال يتم تسليمه من املدعي إىل املدعى عليه مباشرة، وإمنا يودع لد  األمانة العامة، وهي اليت تقوم 

 .بإخطار املدعى عليه بالطلب

التحكيم جمرد إخطارا بالتحكيم، بل جيب أن يتضمن معلومات أكثر  ال يعد طلب و
 5:تفصيال بشأن اإلخطار، تتمثل يف 

 .إسم كل طرف من أطراف النزاع ولقبه كامال، وصفته، وعنوانه -4

                                                           
من قواعد غرفة التجارة الدولية املقصود بالعدد الكايف من صور طلب التحكيم ومستنداته ، بأنه ما يكفي  2/4وقد بينت املادة  1

 .لتسليم صورة لكل من أطراف الدعو  التحكيمية ، وصورة لكل عضو من أعضاء هيئة التحكيم، وصورة لألمانة العامة
 .من قواعد كحكيم الغرفة  1/4املادة :  راج   2
 .من قواعد كحكيم الغرفة  1/9املادة : راج   3
 .942، ص 9044التحكيم التجاري الدويل، دراسة قانونية مقارنة، دار النهضة العربية، ،حممود مس ر الشرقاوي : أنظر  4
 .من قواعد كحكيم الغرفة  1/2املادة : راج  يف ذلك  5
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 .عرضا لطبيعة النزاع وظروفه ، الذي كان سبب التقدم بطلب التحكيم -9

 .إىل املبالغ املطالب  هبا  إشارة إىل موضوع الطلب ، وقدر اإلمكان -2

 .اإلتفاقات املعقودة ، وخاصة إتفاق التحكيم  -1

 .كل املعلومات املتعلقة باختيار احملكمني -2

كل املالحظات املفيدة حول مكان التحكيم، و القانون الواجب التطبيق، ولغة -1
 .التحكيم

املعلومات الالزمة اليت متكنها ذلك حىت تتمكن احملكمة التحكيمية من اإلحاطة قدر اإلمكان ب و
 .من اختاذ القرارات بشأن عدة أمور أساسية إلدارة إجراءات اخلصومة التحكيمية 

ترسل أمانة احملكمة التحكيمية إىل املدعى عليه صورة من طلب التحكيم واملستندات و 
ن األمانة ، أن املؤيدة له، وعلى املدعى عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ تسلمه طلب التحكيم م

يرسل رده على طلب التحكيم الذي يتضمن املعلومات الكافية عن املدعى عليه، وعن رأيه يف مجي  
 .1ما ورد من معلومات وبيانات يف طلب التحكيم

جيوز ألمانة احملكمة التحكيمية أن متنح املدعى عليه مهلة إضافية لتقدمي رده على طلب  و
ملدعى عليه واملستندات املرفقة به إىل املدعي طالب التحكيم ، ليحال التحكيم ، وترسل األمانة رد ا

 .2بعد ذلك ملف الدعو  إىل هيئة التحكيم للفصل فيه

إجراءات تقديم طلب التحكيم وفقا لقواعد المركز الدولي لتسوية : الفقرة الثانية 
 .منازعات االستثمار

إىل  21يف املادة  منها  4212سنة أشارت إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار ل 
لزوم تقدمي طلب التحكيم كتابة إىل األمني العام للمركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار ، والذي 

                                                           
 .واعد كحكيم الغرفةمن ق 2/4املادة : راج   1
 .من نف  القواعد 2راج  املادة  2
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جيب أن يتضمن طلب التحكيم مجي   و. هبذا الطلب( املدعى عليه) يقوم بإشعار الطرف اآلخر 
تهم على التحكيم طبقا للوائح القانونية اخلاصة املعلومات املتعلقة مبوضوع النزاع وأطرافه، وموافق

يقوم األمني العام بتسجيل طلب التحكيم، أو رفضه إذا تبني له  و. بالتحكيم طبقا لقواعد املركز
 .بوضوح من خالل املعلومات اليت حيتويها طلب التحكيم أن النزاع خيرج عن اختصاص املركز

 .لب وإشعار الطرف اآلخر بذلكتبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ قبول الط و

 المطلب الثاني

 .عرض النزاع على هيئة التحكيم

بعد إعالن أحد اخلصوم رغبته يف كحريك إجراءات التحكيم ، وتقدميه طلبا للتحكيم هليئة 
يتم عرض النزاع بعد ذلك  -حسب األحوال –التحكيم املتفق عليها وإخطار اخلصم اآلخر بذلك 

 .ل فيهعلى هيئة التحكيم للفص

يف الواق  ،ال تثور مشكلة عرض النزاع على هيئة التحكيم عادة يف حال وجود مشارطة  و
كحكيم ، إذ أن هذه الوثيقة غالبا ما حيدد فيها اخلصوم كل متطلبات طرح النزاع عليها، خاصة كحديد 

يفية إختيار غ ر أن األطراف قد يكتفون يف مشارطة التحكيم باالتفاق على ك. النزاع حمل التحكيم 
هيئة التحكيم دون تسمية احملكمني بأمسائهم أو بذواهتم ، فأمام هذا الوض  جيب التفريق بني ما إذا  

 .كنا بصدد كحكيم حر أو كحكيم مؤسسي

، فإن النزاع ال يعترب مطروحا على هيئة التحكيم إال منذ حلظة فإذا تعلق األمر بتحكيم حر
 .كلة إليهم صراحة أو ضمناكحديد أعضائها وقبوهلم للمهمة املو 

  ،أما إذا تعلق األمر بتحكيم مؤسسي لد  مركز أو مؤسسة من مؤسسات التحكيم الدائمة
فإن النزاع يعترب مطروحا على هيئة التحكيم اليت حيددها هذا املركز أو املؤسسة التحكيمية مبجرد 
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يف  –ها لذلك ، إذ أهنا تعترب إتفاق اخلصوم وقبوهلم إجراء التحكيم لديها، وفقا للصيغة اليت تضع
 .1موكلة من األطراف باختيار هيئة التحكيم –احلقيقة 

أما إذا تعلق  األمر بشرط كحكيم ،فغالبا ما يتطلب األمر تعيني هيئة التحكيم باالتفاق على 
حسب  – أعضائها ،أو ترك أمر تعيينها إىل هيئة كحكيمية ،أو تعيينها عن طريق القضاء الوطين

ولكن . لذلك ال يعد النزاع مطروحا على هيئة التحكيم إال باكتمال تعيني أعضائها  –ل األحوا
شرط التحكيم قد ينص على التحكيم لد  هيئة كحكيمية معينة ، ففي هذه احلالة يكفي تقدمي 

 .طلب التحكيم إىل هذه اهليئة وإخطار اخلصوم به

طراف النزاع أو أحدهم بإرسال على قيام أ –من الناحية العلمية  –قد جرت العادة  و
ويف هذه الصدد غالبا ما تعد بعض اهليئات . األوراق واملستندات املتعلقة بالنزاع إىل هيئة التحكيم

التحكيمية وثيقة منوذجية يوق  عليها أطراف التحكيم، حيث يعترب توقيعهم عليها إيدانا بافتتاح 
 .إجراءات اخلصومة التحكيمية

 الفرع األول

 .لدعوىا صحيفة

الدعو  املذكرة املكتوبة اليت جيب على الطرف الذي بادر بتقدمي طلب  صحيفةيقصد ب
     أن يرسلها إىل هيئة التحكيم وإىل املدعى عليه، خالل امليعاد املتفق عليه، ( املدعي) التحكيم 

 .2أو امليعاد الذي كحدده هيئة التحكيم 

 :اناتالدعو  نوعني من البي صحيفةتضمن تجيب أن  و

                                                           
خالد حممد : وأنظر كذلك . 190مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1

 .941ص  ،9009موسوعة التحكيم التجاري الدويل، دار الشروق للنشر والتوزي ، القاضي،
 .192نازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق،ص فتحي وايل، التحكيم يف امل: أنظر  2
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واملدعى عليه ( احملتكم)تتمثل يف بيان إسم كل من املدعي  و: بيانات تتعلق بأطراف الدعوى -4
عتباريا، إوإذا كان املدعي أو املدعى عليه ناقص األهلية، أو كان شخصا .، وعنواهنما(احملتكم ضده)

 .وجب كحديد إسم من ميثله وصفته وعنوانه

تشمل تفصيل لوقائ  الدعو ، وكحديد املسائل املختلف  و: بيانات تتعلق بموضوع الدعوى -9
باإلضافة إىل طلبات املدعي، أي ما يطلبه املدعي من هيئة التحكيم احلكم به . عليها بني األطراف
. جيب أن تكون هذه الطلبات يف نطاق املسائل حمل النزاع احملددة يف الطلب و. ضد املدعى عليه

 .1كون إتفاق التحكيم قد أوجب ذكرها يف بيان الدعو إىل غ ر ذلك من البيانات اليت ي

واملدعى عليه ( احملتكم) الدعو  باإلشارة إىل املدعي  صحيفةبدأ تمن الناحية العملية،  و
، مث بيان طبيعة العالقة التعاقدية اليت تربط بينهما ، م  عرض لبنود العقد اليت استند (احملتكم ضده)

،مث عرض موجز لألحداث اليت أدت إىل إصابة املدعي بأضرار تربر إليها املدعي يف بيان دعواه 
 .طلباته

وإىل   تعددهم،الدعو  إىل املدعى عليه أو إىل كل من املدعى عليهم عند  صحيفةوجه ت و
ففي هذه احلالة إذا كنا أمام كحكيم خاص، فيجوز لألطراف االتفاق على أي وسيلة . هيئة التحكيم

فإن  دائمة للتحكيم،أما إذا كان التحكيم جيري يف كنف هيئة . لدعـــــــــــو ا صحيفةمكتوبة إلعالن 
 .الدعو  صحيفةلوائح هذه اهليئة هي اليت تتكفل بتحديد كيفية إعالن 

      ،  صحيفةالدعو  صورا من مستنداته اليت تدعم ال صحيفةجيوز للمدعي أن يرفق ب و
أنه يعتزم اإلستعانة تقدميها هليئة التحكيم ، كأن يوضح  أو يش ر إىل الوثائق و األدلة اليت يعتزم

 .الدعو  صحيفةأو بتقارير خربة إستشارية إلثبات بعض الوقائ  اليت أشار إليها يف بشهود ،

   

                                                           
مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة : وكذلك. 191 -192فتحي وايل، نف  املرج  السابق، ص : ملزيد من التفاصيل راج  1

 .199حممد عبد العال، مرج  سابق ص 
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بعد تقدميه طلب  ةمكتوب صحيفة الدعو  -دون عذر مقبول –إذا مل يقدم املدعي ف
ته هيئة التحكيم ، هلذه األخ رة أن تصدر أمرا بإهناء التحكيم  يف امليعاد املتفق عليه أو الذي حدد

غ ر أنه ميكن للمدعي أن يتفاد  هذا اجلزاء بتقدميه عذرا مقبوال يربر به تأخ ره  . إجراءات التحكيم 
 .1الدعو ، وتقبله هيئة التحكيم صحيفةيف تقدمي 

ق يف عقد التحكيم بني يعترب هذا اجلزاء غ ر متعلق بالنظام العام، مبعىن أنه جيوز االتفا و
أطراف التحكيم وهيئة التحكيم على سريان حكم آخر ، غ ر إهناء إجراءات التحكيم ، يف حالة 

ومن مث فإن األمر بإهناء إجراءات التحكيم يتعلق .عدم تقدمي املدعي بيان الدعو  يف اآلجال احملددة 
 .د عذر مقبولباحلالة اليت ال يوجد فيها إتفاق خمالف لذلك ، بشرط عدم وجو 

 الفرع الثاني

 . الدعوى صحيفةمذكرة الرد على 

الدعو  إىل املدعى عليه ، وإىل هيئة التحكيم ، يقوم املدعى  صحيفةبعد ما يوجه املدعي 
الدعو  ، حيث جيب على املدعى عليه أن يتقدم هبذه  صحيفةعليه بتقدمي مذكرة بدفاعه ردا على 

هيئة التحكيم ، إال إذا كان األطراف قد اتفقوا على ميعاد آخر غ ر  املذكرة يف امليعاد الذي كحدده له
وعلى هيئة التحكيم أن متنح الوقت الكايف  .ذلك الذي حددته هيئة التحكيم لتقدمي مذكرة الرد 

للمدعى عليه إلعداد دفاعه ومستنداته ، مراعية يف ذلك حجم النزاع ، وحجم ما قدمه املدعي من 
ففي مجي  األحوال جيب أال يقل امليعاد . 2دعواه صحيفةاره من وقائ  قانونية يف أو ما أث  ،مستندات

دعواه،  صحيفة املمنوح للمدعى عليه إلعداد مذكرة دفاعه عن امليعاد الذي منح للمدعي لتقدمي
 .وذلك تكريسا ملبدأ املساواة بني اخلصوم

من املستندات املؤيدة مبذكرة دفاعه صورا  -هو اآلخر –حيق للمدعى عليه أن يرفق  و
 .لدفاعه، كما له أن يش ر إىل بعض الوثائق واألدلة اليت يعتزم تقدميها هليئة التحكيم

                                                           

.4221لسنة  92رقم من قانون التحكيم  21/9و قد نص املشرع املصري على هذا احلكم يف املادة   1  
 .191فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق، ص : أنظر 2
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الدعو ، أو تأخر يف ذلك،  صحيفةإذا امتن  املدعى عليه عن تقدمي مذكرة الرد على ف
ى غ ر وجب على هيئة التحكيم االستمرار يف نظر الدعو  التحكيمية، ما مل يتفق األطراف عل

فال تلتزم هيئة التحكيم مبنح املدعى عليه ميعادا آخر، وإن كان ذلك ال مينعها من منحة . ذلك
 .1من تقدمي مذكرة الرد يف اآلجال احملددة ها قدرت وجود أسباب أو أعذار منعتميعادا إضافيا إذ

ى عليه وبعد ذلك جيب أن تتاح للمدعي فرصة للرد على أية وقائ  أو أسانيد يبديها املدع
فإذا قدم املدعي مذكرة الرد على دفاع املدعى عليه، وجب أن تتاح هلذا األخ ر . يف مذكرة دفاعه

 .2املساواة بني اخلصوم أفرصة للتعقيب على ما أبداه املدعي من نقاط يف مذكرته، وذلك تطبيقا ملبد

 الفرع الثالث

 .الجلسة التمهيدية

اخلصومة التحكيمية، فإنه من املناسب أن تدعو  تفاديا للمفاجآت اليت قد تظهر خالل س ر
النزاع ،تستم  فيها  البدء يف إجراءات الفصل يفهيئة التحكيم أطراف النزاع إىل جلسة متهيدية قبل 

إىل األطراف أو من ميثلهم للتوصل إىل أرضية تفاهم حول املراحل اإلجرائية لنظر النزاع، واملواعيد 
 .3اة حجم النزاع ومراعاة األوقات املناسبة هليئة التحكيم وأطراف النزاعاملتعلقة هبا، وذلك بعد مراع

فإذا مل يكن طلب التحكيم قد أرفق بصورة من العقد حمل النزاع احملتوي على شرط 
التحكيم، أو مشارطة التحكيم ،فعلى احملكم أو هيئة التحكيم أن تغتنم هذه الفرصة، لتطلب من 

 .تماعاألطراف تزويدها به قبل اإلج

تبدأ اجللسة التمهيدية عادة بقيام احملكم بتقدمي نفسه، وتبيان الطريقة أو الوسيلة اليت مت  و
 .تعيينه هبا ،وقبوله مهمة التحكيم املسندة إليه، م  اإلشارة إىل العناصر الرئيسية للنزاع حمل التحكيم

                                                           
 .191مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ص : أنظر 1
:    ج بنصها.إ.م.إ.من ق 2/9املادة يف  -كمبدأ عام  –و يعترب هذا املبدأ من النظام العام نص عليه املشرع اجلزائري صراحة  2
 .«يستفيد اخلصوم أثناء س ر اخلصومة بفرص متكافئة لعرض طلباهتم و وسائل دفاعهم »
، التحكيم التجاري الدويل، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندريةلزهر بن سعيد، كرم حممد زيدان النجار، : أنظر 3

 .929ص  ،9040
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مواعيد وأماكن ، تحكيمكحديد لغة ال :1عادة ما تتناول اجللسة التمهيدية النقاط التالية و
 ،كحديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات ،تقدمي املستندات وتقارير اخلربة مواعيد ،اجللسات

الدعو  كحديد أدلة اإلثبات اليت ستقدم يف ، كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
ملسائل اليت كحتاج إىل خربة كحديد ا ،يلة املوضوعية واإلجرائية لكل دلوالقواعد القانوني يةالتحكيم

وسلطة هيئة التحكيم يف كحديد ميعاد التحكيم  ،كم يف إصدار أمر وقيت أو كحفظيسلطة احمل ،فنية
 .وغ رها من املسائل  اهلامة و الضررورية تفاديا للنزاع حوهلا أثناء الدعو  التحكيمية .....مده 

لتمهيدية يف حمضر جلسة يوق  عليه األطراف يفرغ ما ينتهي إليه الرأي يف اجللسة ا و
 .واحملكمني

هذا، وقد دأبت بعض النظم القانونية اخلاصة ببعض املؤسسات التحكيمية على تنظيم 
تناقش فيها بعض املسائل املتعلقة بإجراءات التحكيم، قبل أن تتصد   2جلسة أولوية أو متهيدية

ما دأبت عليه غرفة التجارة الدولية بباري ، اليت   ومن ذلك. هيئة التحكيم للفصل يف موضوع النزاع
كانت وال تزال أحد املؤسسات التحكيمية السباقة يف األخذ بتلك املرحلة التمهيدية ،حيث تقوم 
األمانة العامة طبقا للمادة العاشرة بتسليم ملف القضية هليئة التحكيم مبجرد تلقيها رد املدعى عليه 

ب على هيئة التحكيم أن تقوم بإعداد وثيقة كحدد فيها املهمة اليت على طلب التحكيم، وبعدها جي
وغالبا ما يتم إعداد هذه الوثيقة بالتعاون . تقوم هبا على أساس املستندات املقدمة من أطراف النزاع

م  أطراف النزاع ، حيث تقدم هيئة التحكيم مشروعا أوليا ألطراف النزاع الذين يكون هلم حق 
إلمتام تلك ( األطراف واحملكمني)  شأنه ، وقد جيتم  اجلمي  وإبداء وجهات نظرهم بالتعليق عليه ، 

 .  3املهمة وإخراجها يف قالبها  النهائي

                                                           
 .192-199فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق ،ص : ل، راج ملزيد من التفاصي 1
 .....من النظم اليت تأخذ هبذه الفكرة ،نظام التحكيم لد  هيئة التحكيم األمريكية، والئحة التحكيم البحري بلندن 2

و نيويورك  نازعات البحرية، دراسة مقارنة للتحكيم البحري يف لندنعاطف حممد الفقي، التحكيم يف امل: ، راج ملزيد من التفاصيل
 .122، ص 9002و باري ، م  شرح أحكام قانون التحكيم املصري، دار النهضة العربية، طبعة 

كويت ، العدد إبراهيم الدسوقي ، قواعد وإجراءات التحكيم  وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية ، جملة احلقوق ، جامعة ال: راج  3
 .21-22، ص 4222األول ، 
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 المبحث الثاني

 .نطاق الخصومة التحكيمية

إذا ما مت كحريك اخلصومة التحكيمية على النحو السابق بيانه، كحددت معاملها األولية 
واملدعى عليه ، من جهة ، و موضوعها ، مبعىن الطلبات املقدمة من طرف بأطرافها ، وهم املدعي 
أو تضييقا يف  مية قد تشهد أثناء س رها توسعا غ ر أن اخلصومة التحكي. املدعي من جهة  أخر  

 .أطرافها أو موضوعها ، كما هو احلال يف اخلصومة القضائية

ة تقتضي منا أن نتعرض أوال إىل وعلى هذا األساس ، فإن دراسة نطاق اخلصومة التحكيمي
، مث  إىل النطاق املوضوعي للخصومة ( املطلب األول ) النطاق الشخصي للخصومة التحكيمية 

 (.املطلب الثاين ) التحكيمية 

 المطلب األول

 .النطاق الشخصي للخصومة التحكيمية

مثلها م، خلصومة التحكي و. املقصود بالنطاق الشخصي خلصومة التحكيم كحديد أطرافها
، "احملتكم" أو " طالب التحكيم"اخلصومة القضائية، طرفان على األقل مها، املدعي ويسمى مثل 

 ."احملتكم ضده"ومدعى عليه يسمى 

طالب التحكيم هو من يقدم طلب التحكيم ، أما احملتكم ضده ، فهو من يقدم يف  و
وم ، أو وجه  هذا الطلب إىل مواجهته هذا الطلب، فإذا قدم طلب التحكيم نيابة عن أحد اخلص

ولي   –يف هذه احلالة  –شخص باعتباره نائبا عن غ ره ، فإن الطرف يف التحكيم هو األصيل 
 .النائب

فأطراف اخلصومة التحكيمية يتم كحديدهم وفقا إلتفاق التحكيم ، فمن كان طرفا يف إتفاق 
شأ ألخ رة هي خصومة خاصة تنالتحكيم يكون بالتبعية طرفا يف خصومة التحكيم، ذلك أن هذه ا

أن يكون طرفا فيها سو  من يلزمهم هذا االتفاق ، وهم األطراف عن إتفاق التحكيم ، فال جيوز 
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، ذلك كون 1الذين حصل االتفاق بينهم على التحكيم ، ومن ميتد إليهم أثره من اخللف أو من الغ ر
مث ال يتصور أن يكون طرفا يف ذو أثر نسيب ، ومن  -شأنه شأن أي عقد آخر –اتفاق التحكيم 

 .2خصومة التحكيم أشخاصا ال يربط بينهم إتفاق كحكيم

م  ذلك ، فمن ينصرف إليه أثر اتفاق التحكيم ال يكون طرفا يف خصومة التحكيم إال  و
كما أنه قد تنشأ اخلصومة .إذا كانت متوافرة لديه أهلية التقاضي أثناء س ر اخلصومة التحكيمية

 مأو الطرف املدعى عليه ونق التحكيم، مث يتعدد الطرف املدعطرفني ممن يلزمهم إتفاالتحكيمية بني 
 .أو تدخلهم فيها أخر  أثناء نظرها عن طريق إدخال أطراف

 الفرع األول

 .أهلية الخصوم وتمثيلهم في الخصومة التحكيمية 

الختصام ، حىت يكون الشخص طرفا يف اخلصومة التحكيمية ، جيب أن تتوافر لديه أهلية ا
أو بعبارة أخر  الصالحية ملباشرة اإلجراءات أمام احملكمة التحكيمية ، فال تكفي أهلية االختصام 
يف الطرف ملباشرة إجراءات اخلصومة ، إذ جيب لذلك توافر األهلية اإلجرائية ، أي أهلية التقاضي ، 

 . 3ازع عليهوهي ال تتوافر إال إذا كانت لديه أهلية األداء بالنسبة للحق املتن

أهلية التقاضي هي أهلية القيام بأعمال التصرف يف احلق حمل اخلصومة ، ومرج  ذلك أن  و
التقاضي من شأنه أن يعرض وجود احلق حمل النزاع للخطر، نتيجة الحتمال أن يقضي ضد  الطرف 

 وعلى هذا النحو فالشخص ال يكتسب صفة اخلصم يف خصومة التحكيم إال. غ ر كامل األهلية 
غ ر أن القانون قد جييز للقاصر ومن يف حكمه .و غ ر حمجور عليه  ،4إذا كان بالغا سن الرشد

مباشرة بعض األعمال كأعمال اإلدارة وأعمال التجارة بشروط معينة أمهها بلوغ سن حمددة ، واإلذن 
                                                           

فهيمة أمحد علي القماري ،أثر إتفاق التحكيم بالنسبة : ملزيد من التفاصيل حول إمتداد أثر إتفاق التحكيم إىل الغ ر، راج   1
وما  442، ص 9042للغ ر،دراسة مقارنة يف التشري  املصري وتشريعات دول اخلليج العريب ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، 

 .يليها
 . 220حممد ماهر أبو العينني ، عاطف حممد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
 .200، ص  9004دار النهضة العربية ، القاهرة ،  فتحي وايل ، الوسيط يف قانون القضاء املدين ،: أنظر  3
 .قانون جنسية الشخص هو الذي حيدد سن الرشد   4
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األعمال  ذهمبباشرة هوعليه فإن املأذون له . له هبذه األعمال ممن خوله القانون منح هذا اإلذن 
 .1يكون أهال للتقاضي بالنسبة للحقوق الناشئة عنها

القاعدة العامة أن من يكون غ ر أهل للتقاضي ميكنه أن يتقاضى عن طريق من ميثله  و
األداء ، اخلصم أهلية الوجوب دون أهلية  قانونا من ويل أو وصي أو قيم ، ومن مث فإذا توافرت يف

اخلصومة التحكيمية ، فتوجه إجراءات خصومة التحكيم من النائب قام ممثله القانوين بتمثيله يف 
و ال يعترب املمثل القانوين يف هذه احلالة هو الطرف يف . القانوين لغ ر كامل األهلية ، أو توجه إليه
 (.الطرف) خصومة التحكيم، بل ميثل فقط اخلصم 

ن ميثله يف إذا رفعت الدعو  من شخص إعتباري أو ضد شخص إعتباري ، فيجب أ و
وعليه إذا رفعت دعو  كحكيمية من إحد  الشركات .اخلصومة التحكيمية النائب عنه قانونا 

التجارية ، وأثناء س ر اخلصومة التحكمية صدر حكم بتصفيتها ، فيجب أن ميثلها املصفي القضائي 
 .باعتباره أصبح ممثلها القانوين

غ ره للتقاضي بامسه ، غ ر أنه يف هذه كما أن القانون جييز للشخص كامل األهلية توكيل 
  .، أما الوكالة العامة فال تفيد توكيال بالتقاضي احلالة ، يلزم للتقاضي باسم املوكل وكالة خاصة به

ويرتتب على الوكالة يف اخلصومة أن يصبح موطن الوكيل  .مكتوبةكما يلزم أن تكون هذه الوكالة 
والوكالة باخلصومة ختول . ومستندات اخلصومة التحكيمية بقوة القانون موطنا خمتارا إلعالن أوراق

، ولكنها ال ختول اإلقرار ...الوكيل القيام باإلجراءات واحلضور أمام هيئة التحكيم ، ومباشرة الدفاع
عن املوكل باحلق املدعى أو التنازل عنه أو الصلح فيه أو توجيه اليمني احلامسة أو قبوهلا أو ردها ،  

ترك اخلصومة التحكيمية أو التنازل عن احلكم أو القيام بأي تصرف آخر يوجب  كما ال جتيز له
 .2القانون فيه تفويضا خاصا

املالحظ أنه جيب لصحة إجراءات اخلصومة التحكيمية ، لي  فقط أن يتوافر لد   و
وهو  املدعي أهلية التقاضي ، بل جيب أن تتوافر هذه األهلية يف الطرف اآلخر املوجه إليه العمل ،

                                                           
 .194-192مال ، وعكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق ، ص مصطفى حممد اجل: أنظر 1
 .120-192سابق ، ص الرج  نف  املمصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال ، : أنظر  2
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املدعى عليه ، وذلك محاية هلذا األخ ر ، إذ بسبب إنعدام أو نقص أهليته ، سيكون ال حمالة يف 
 .ال ميكنه من الدفاع عن مصاحله وض 

أو عدم  ،االختصام أو أهلية التقاضييرتتب على عدم توافر األهلية ، سواء كانت أهلية  و
له صفة يف كما أن التحقق ممن . التحكيمية  التمثيل القانوين الصحيح ، بطالن إجراءات اخلصومة

أمر يق  على عاتق هيئة التحكيم اليت تتحقق منه من تلقاء  قانونا،عليه  ىمتثيل املدعي أو املدع
 .1نفسها كونه يتعلق بالنظام العام

أو رفعت نيابة عن أو ضد شخص متويف،  تطبيقا لذلك ، فإذا رفعت الدعو  التحكيمية و
تباري زالت شخصيته االعتبارية قبل رفعها ، لسبب من األسباب ، فإن من أو ضد شخص إع

 إن هذا احلكم يكون باطال ، إجراءات خصومة التحكيم تكون باطلة ، فإن صدر فيها حكم ، ف
 .وز أية حجية وال حي

 الفرع الثاني

 .تعدد أطراف الخصومة التحكيمية

طرفان، أيضا التحكيم  ةو خلصوم -عموما -خصومةلإذا كان األصل هو أن يكون ل
، فقد يتعدد األطراف ، حيث ميكن أن يتعدد املدعون (احملتكم واحملتكم ضده) املدعىي واملدعى عليه

 .أو يتعدد املدعى عليهم

هذا التعدد قد حيدث عند بدء خصومة التحكيم بعد رف  الدعو  التحكيمية من  و
 التعدد عند بدء اخلصومة التحكيمية واألصل يف. شخصني أو أكثر، أو ترف  ضد شخصني أو أكثر

أن يكون إختياريا للمدعي، فهو الذي حيدد األطراف الذين ترف  عليهم الدعو  التحكيمية إستنادا 
غ ر أن هذا التعدد قد يكون إجباريا غ ر مرتوك إلرادة األطراف، إذ ال تقبل . إىل إتفاق التحكيم

إال بأطراف متعددين،ويكون ذلك إذا تطلب الدعو  التحكيمية وال تستقيم خصومة التحكيم 

                                                           
 .124فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
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القانون إختصام أشخاص معينني ،كما هو احلال بالنسبة لدعو  قسمة املال الشائ ، إذ جيب أن 
 .خيتصم فيها مجي  الشركاء

 .قد حيدث التعدد بعد بدء خصومة التحكيم، فقد يأخذ صورة اإلدخال أو التدخل و

 . كيمالتدخل في خصومة التح: الفقرة األولى

هو نظام إجرائي يطلب مبقتضاه شخص من الغ ر  –بصفة عامة  –التدخل يف اخلصومة 
، وذلك إما للدفاع عن مصلحة 1الدخول يف إجراءات خصومة قائمة مل يرفعها ومل توجه إليه إجراءاهتا

 .2أو حق أو مركز قانوين يدعيه لنفسه، وإما ليدعم موقف أحد اخلصوم لتفادي ضرر قد يتهدده

 :3د يأخذ التدخل يف اخلصومة إحد  الصورتنيوق

التدخل اإلختصامي أو اهلجومي ، وفيه يطلب الراغب يف التدخل احلكم لنفسه  ،األولى
 .حبق أو مركز قانوين ، والدفاع عن مصاحله اخلاصة ، يف مواجهة طريف اخلصومة القائمة

إلنضمام إىل أحد اخلصوم الراغب يف التدخل االتدخل اإلنضمامي ، وفيه يطلب  ،الثانية و
 .لتأييد طلباته وتدعيم موقفه ، دون  أن يطالب حبق لنفسه

أو اهلجومي  على ذلك يظهر الفرق جليا بني صوريت التدخل ، ففي التدخل اإلختصامي و
املالحظ أن طالب التدخل يأخذ مركز املدعي ، ويصبح كال من املدعي واملدعى عليه يف اخلصومة 

أما يف التدخل اإلنضمامي ، فإن طالب التدخل ، . ما بالنسبة لطالب التدخل األصلية مدع عليه

                                                           
، طبعة ثانية (9004فيفري  92مؤرخ يف  02-04قانون رقم ) انون اإلجراءات املدنية واإلداريةبربارة عبد الرمحن، شرح ق:أنظر 1

 .10، ص 9002مزيدة، منشورات بغدادي،
املدنية والتجارية و اجلمركية و الضريبية، دراسة أمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية:أنظر 2

                                                                                                                                                                                                                     .114، ص  9001األوىل، دار النهضة العربية،مقارنة،الطبعة 
 .41، ص 9040فرجية حسني ، املباد  األساسية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، ديوان املطبوعات اجلامعية : نظر أ 3
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   حىت وإن أصبح طرفا يف اخلصومة ، إال أنه يكون يف مركز اخلصم الذي إنظم إليه ، سواء املدعي 
 .1أو املدعى عليه

فإذا كانت فكرة التدخل يف اخلصومة قد اعرتفت هبا جل قوانني املرافعات يف خمتلف 
 .هل جيوز التدخل يف خصومة التحكيم؟: شريعات املقارنة، فإن السؤال الذي يطرح نفسهالت

مل تتعرض خمتلف التشريعات  الوطنية املقارنة املتعلقة بالتحكيم إىل مسألة جواز تدخل الغ ر 
أو إدخاله يف خصومة التحكيم، ومن ذلك التشري  اجلزائري، وهو ما جعل األمر حمل خالف بني 

 .ني مؤيد لفكرة تدخل الغ ر يف خصومة التحكيم، وبني معارض هلذه الفكرةالفقه ب

إىل أنه ال جيوز التدخل أو اإلدخال يف خصومة التحكيم  2فقد ذهب جانب من الفقه
لتعارض ذلك م  طبيعة  نظام التحكيم الذي يقوم على أساس إلتقاء إرادة الطرفني على اللجوء إليه 

 .القانون وفقا لإلجراءات اليت نظمها

 :غ ر أننا ال نؤيد هذا الرأي لعدة أسباب أمهها 

               أن عدم تعرض قوانني التحكيم ملد  جواز تدخل الغ ر يف خصومة التحكيم   :أوال
ال يعين رفض فكرة التدخل فيها، فاحلكمة من تلك الفكرة وقبوهلا تستدعي إعمال مقتضياهتا، حىت 

 .ولو خال نص القانون منها

أن طبيعة نظام  التحكيم ال تتعارض م  فكرة التدخل يف خصومة التحكيم، ذلك أن  :اثاني
التحكيم ضرب من القضاء اخلاص ، تس ر خصومته وفقا لقواعد إجرائية شبيهة بتلك اليت تس ر 
عليها اخلصومة القضائية إىل حد كب ر ، فإذا كان التدخل مقبوال أمام احملاكم القضائية الوطنية ، 

نحن ال نر  مانعا من قبوله أمام قضاء التحكيم ما دام أنه يهدف إىل احملافظة أو املطالبة حبقوق ف
 .مشروعة 

                                                           
 .ج.إ.م.إ.ق 424-421املواد : راج  1
 .119، ص 9000العربية ، ، دار النهضة 4221لسنة  92رقم  ، القواعد اإلجرائية يف قانون التحكيمحممد كمال عبد العزيز 2
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إذا كان نظام التحكيم يقوم على أساس إرادة أطراف النزاع ، وكانت إرادهتم تلعب دورا  :اثالث
التحكيمية، فلماذا أساسيا يف إنشاء واختيار قواعد إجراءات التحكيم يف خمتلف مراحل اخلصومة 

نرفض فكرة التدخل إذا كان أطراف خصومة التحكيم قد اتفقوا وقبلوا أنفسهم تدخل الغ ر يف 
 خصومة التحكيم، ورأت هيئة التحكيم مصلحة يف ذلك؟

يف خصومة أنه ال يوجد ما مين  من التدخل  إىل 1بينما ذهب جانب كب ر من الفقه
بني تدخل من ينصرف إليه أثر إتفاق التحكيم، وبني تدخل إال أنه ير  وجوب التفرقة   ،التحكيم

فاألول وحده دون األخ ر جيوز له التدخل يف خصومة التحكيم ، . من ال ينصرف إليه هذا األثر 
 .غ ر أن هذا األمر يفرض تفرقة أخر  بني التدخل اإلختصامي والتدخل االنضمامي

ي يتمسك فيه املتدخل حبق أو مركز ففيما يتعلق بالتدخل اإلختصامي ، وهو الفرض الذ
قانوين له قبل اخلصوم أو أحدهم متصل مبوضوع النزاع املعروض على هيئة التحكيم ، منيز بني 

 : فرضني

وهو الفرض الذي يكون فيه الغ ر الذي يريد التدخل اختصاميا يف خصومة : الفرض األول
 .التحكيم، ممن ينصرف أثر إتفاق التحكيم إليه

الة، إذا كان إتفاق التحكيم متعدد األطراف، وبدأت خصومة التحكيم بني طرفني، ففي هذه احل
فإنه للطرف يف إتفاق التحكيم الذي مل خيتصم يف خصومة التحكيم أن يتدخل فيها تدخال 

                                                           
 ةيف ضوء قانون التحكيم املصري و قوانني الدول العربية و األجنبية، دار اجلامعة اجلديد أمحد هندي ، التحكيم دراسة إجرائية 1

 112فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص  .21، ص  9042للنشر، اإلسكندرية،
ال ، عكاشة حممد عبد العال ، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية ، مرج  سابق ، مصطفى حممد اجلم .وما بعدها

 .وما بعدها 121ص 
 .02/02/4220يف تعليقه على حكم حمكمة استئناف فرساي الصادر بتاريخ   Eric Loquin:  ويف هذا املعىن ،راج  

RevArb, 1991, p 326. 
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وذلك دون حاجة إىل موافقة طريف اخلصومة ، كونه طرفا يف إتفاق التحكيم ، كان ميكنه   ،هجوميا
 . 1مة التحكيم عند بدء إجراءاهتا، مىت كانت له مصلحة يف ذلكاالختصام يف خصو 

وهو الفرض الذي يكون فيه الغ ر الذي يريد التدخل اختصاميا يف خصومة :  الفرض الثاني
 .التحكيم، ممن ال ينصرف إليه أثر إتفاق التحكيم 

ال  ق التحكيم فاألصل العام أنه ال جيوز تدخل الغ ر يف خصومة التحكيم ما دام أن أثر اتفا
ينصرف إليه، فال جيوز قبول تدخل هذا الغ ر يف خصومة التحكيم حىت ولو توافرت له مصلحة يف 

    غ ر ذلك ، سواء باتفاق سابق على قيام النزاع  على تدخله ، ما مل يتفق مجي  أطراف التحكيم
كيم إليه ، يف خصومة أو باتفاق الحق عليه، ذلك أن تدخل الغ ر ، الذي ال ميتد أثر إتفاق التح

التحكيم يعين التعب ر عن إرادته يف االنضمام إىل إتفاق التحكيم ، على وجه يصبح معه طرفا يف 
اتفاق التحكيم، غ ر أن ذلك يبقى متوقفا على إرادة اخلصوم وحدهم ، فقد يعرب اخلصوم عن إرادهتم 

 على التحكيم ذاته ،  كأن يتفقا يف قبول إنضمام املتدخل إىل إتفاق التحكيم بنص يضمنانه إتفاق
إمكانية تدخل الكفيل أو الضامن ألحدمها للمطالبة حبق شخصي يرتبط خبصومة التحكيم، أو أن 

 .2يتفقا على تدخل شركة التأمني يف خصومة التحكيم 

قد يعرب الطرفان عن هذه اإلرادة بعد بدء خصومة التحكيم ومبناسبة طلب الغ ر التدخل  و
ففي هذه احلالة يتعني موافقة هيئة التحكيم إىل جانب موافقة أطراف التحكيم،  هجوميا فيها،

ومرج  ذلك أن طالب التدخل لي  طرفا يف عقد التحكيم املربم بني احملتكمني وبني هيئة التحكيم، 
إضافة إىل أنه قد يرتتب على التدخل إطالة أمد النزاع على حنو ال تتمكن معه هيئة التحكيم الفصل 

 .3يف امليعاد احملدد هلا فيه

                                                           
بلة الفقي، إمتداد أثر إتفاق التحكيم إىل الغ ر، رسالة ماجست ر ، كلية حقوق جامعة ع: ملزيد من التفاصيل ، راج   1

 .وما بعدها 22، ص 9049  ،اإلسكندرية
 .21أمحد هندي، املرج  السابق ،ص : أنظر 2
 .412، ص 4221حممد نور شحاتة، مفهوم الغ ر يف التحكيم، دار النهضة العربية، : أنظر 3
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يف كلتا احلالتني، سواء كان قبول طريف التحكيم تدخل الغ ر يف خصومة التحكيم قبل  و
البدء فيها أو بعد البدء فيها، فإن هذا الغ ر يصبح طرفا يف خصومة التحكيم، وكذلك يف إتفاق 

ية على ضوء التغي ر التحكيم، وله أن يطلب تعيني حمكما عنه، فيعاد تشكيل احملكمة التحكيم
 .، كما له أن خيتصم دون أن يعني حمكما عنه1احلاصل يف أطراف خصومة التحكيم

يف تقديرنا أن عدم اعرتاض اخلصوم على تدخل الغ ر يف خصومة التحكيم يعترب  مبثابة  و
 .معلى إنضمامه إىل خصومة التحكيم ، وبالتايل يعترب طرفا فيها ويف إتفاق التحكي ضمنية موافقة

إذا مل يقبل أطراف التحكيم تدخل الغ ر يف خصومة التحكيم  فلي  هليئة التحكيم قبول تدخله،  و
ويف حال قبوهلا ذلك، فإنه يعترب تعديا صارخا على إرادة األطراف ،وجاز هلم الدف  بعدم جواز 

 اخلصومة تدخل الغ ر لعدم وجود إتفاق كحكيم بالنسبة للشخص املتدخل، ويعترب احلكم الصادرة يف
    .لصاحل هذا الغ ر أو ضده باطال بطالنا مطلقا

أما عن التدخل اإلنضمامي ،والفرض فيه أن املتدخل ال يطالب حبق أو مركز قانوين لنفسه، 
  فإن هذا الفقه  ،2وإمنا يقتصر على تأييد ومساندة من ينضم إليه، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه

 خصومة التحكيم تدخال إنضماميا، دون أن يتوفق ذلك على رضاء ال ير  مانعا من تدخل الغ ر يف
اخلصوم ، والشرط الوحيد جلواز هذا التدخل هو وجود مصلحة للمتدخل إنضماميا يف خصومة 

وقائية ،تتمثل يف أن يتبني أن هناك ضررا ميكن  احلالة هي جمرد مصلحة واملصلحة يف هذه. التحكيم
. 3م يف اخلصومة التحكيمية على اخلصم الذي يريد االنضمام إليهأن يصيب املتدخل من جراء احلك

وعلى هذا األساس فإنه جيوز للدائن أن يتدخل منضما إىل مدينه يف خصومة التحكيم املرفوعة 
باعتبار أن ما قد يرتتب على حكم التحكيم فيها من أثر على الضمان العام للدائنني الذي  ،ضده

 . جيوز للمتدخل اإلنضمامي أن يعني حمكما جديدا عنهغ ر أنه ال .يكون له حق عليه

                                                           
 .22ف  املرج  السابق، ص أمحد هندي، ن: أنظر  1
 .419، العدد الثاين،ص 4242اجمللة القضائية لسنة : راج  يف هذا الصدد  2
 .121مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص :أنظر  3
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أيا كان نوع التدخل، سواء كان هجوميا أو إنضماميا ،فإن أمر قبوله يرج  إىل السلطة  و
التقديرية هليئة التحكيم، فلها أن ترفض هذا التدخل إذا كانت إجراءات خصومة التحكيم قد قطعت 

 .اد التحكيم ال يسمح بنظر طلب املتدخلشوطا كب را، وكان الوقت املتبقي من ميع

هكذا يبدو أن األساس اإلتفاقي للتحكيم من العوائق الرئيسية لتدخل الغ ر يف خصومة  و
التحكيم، فال جيوز أن خيتصم من مل يكن طرفا يف إتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم، ما مل يكن 

 .التحكيم على خالف ذلكممن ميتد أثر هذا االتفاق إليهم، إال إذا اتفق أطراف 

 :بناء على ما تقدم، ميكننا أن نستجم  شروط التدخل يف خصومة التحكيم و

فقد رأينا أن مصلحة . أن يكون لطالب التدخل مصلحة يف خصومة التحكيم الشرط األول،
طالب التدخل قد تتمثل يف مساندة وتدعيم أحد أطراف اخلصومة التحكيمية، حىت ال يعود عليه 

 .كما قد تتمثل يف طلب املتدخل حبق أو مركز قانوين. خسر من تدخل إىل جانب دعواه ضرر إن

وجوب أن يكون هناك ارتباط بني طلب املتدخل والدعو  األصلية اليت يريد  الشرط الثاني، 
 .التدخل يف خصومتها

ة أن تكون اخلصومة التحكيمية األصلية مازالت قائمة، فإذا انقضت خصوم الشرط الثالث، 
 .التحكيم أو زالت باحلكم يف موضوعها أو تركها أو غ ر ذلك، فال حمل لطلب التدخل

يأخذ نف  احلكم حالة تقدمي طلب التدخل بعد إقفال باب املرافعة، حيث يكون هذا الطلب  و
غ ر مقبول، ذلك أن علة إجازة التدخل هي مج  الطلب األصلي والطلب العارض يف خصومة 

ففي الواق  فإن اهليئة . على حنو ال تتعطل معه مصاحل اخلصوم بإطالة أمد النزاعيفصل فيها   1واحدة
التحكيمية ال تقفل باب املرافعة إال بعد اكتمال إقتناعها حول النزاع، لذلك فإن قبول التدخل بعد 

تستقر  إقفال باب املرافعة يتناىف م  طبيعة التحكيم الذي يتطلب السرعة م  أداء العدالة املنجزة اليت
 .معها املراكز القانونية ألطراف النزاع

                                                           
 .ميةوقد وصف بعض الفقه طلب التدخل يف خصومة التحكيم بأنه طلب عارض على الطلب األصلي يف الدعو  التحكي 1

 .111أمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية، مرج  سابق، ص 
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أن يقبل أطراف النزاع مجيعهم صراحة أو ضمنا تدخل الغ ر يف خصومة التحكيم،  الشرط الرابع، 
 .ذلك أن إجراءات اخلصومة التحكيمية ال تنعقد وال تبدأ إال بوجود إتفاق كحكيم بني أطراف النزاع

يم على تدخل الغ ر يف خصومة التحكيم، فقبول التدخل أن توافق هيئة التحك الشرط الخامس، 
التحكيمية من عدمه يرج  إىل السلطة التقديرية هليئة التحكيم، حسب ما تراه مناسبا لصاحل الدعو  

وال يرد على سلطتها التقديرية هذه أي قيود سو  وجود إتفاق صريح بني . وحسن أداء العدالة فيها
خصومة التحكيم ،ففي هذه احلالة على هيئة التحكيم احرتام إرادة األطراف على قبول التدخل يف 

 .األطراف

 .اإلدخال في خصومة التحكيم: الفقرة الثانية

إقحام طرف أجنيب عنها داخلها هبدف جعله  -بصفة عامة -يقصد باإلدخال يف اخلصومة
ي أو املدعى عليه، يكون اإلدخال مببادرة أحد اخلصوم، سواء املدع و. ذا صلة م  أطراف اخلصومة

 .1أو بأمر من القاضي

و يهدف اإلدخال من طرف اخلصوم  إىل جعل الغ ر ميكن أن يدعى ضده كطرف أصلي 
أما اإلدخال الذي يأمر به القاضي، فاهلدف منه . يف اخلصومة ملزما باحلكم الذي يصدر يف الدعو 

 .2إظهار احلقيقة حسن س ر العدالة و

ن أحد أطراف النزاع املتعددة وحده دون اآلخرين، أو قد ترف  فقد تقام خصومة التحكيم م
الدعو  التحكيمية على واحد منهم دون غ ره، ففي هذه احلالة لي  هناك ما مين  من إدخال من مل 
ترف  منهم الدعو  التحكيمية أو من مل ترف  عليهم من قبل أحد أطراف اخلصومة، وذلك لقيام 

بل وميتد هذا احلكم إىل الغ ر الذي ميتد أثر إتفاق التحكيم . يمصفتهم كأطراف يف إتفاق التحك

                                                           
 .20فضيل العيش، املرج  السابق،ص :أنظر 1
 .21،ص 9002عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، موفم للنشر، اجلزائر، : أنظر 2
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أما غ ر هؤالء ممن ال ينصرف إليهم أثر االتفاق على التحكيم فال جيوز إدخاهلم يف خصومة . 1إليهم
 .2التحكيم، ذلك أن نطاق هذه األخ رة يتحدد بأطراف إتفاق التحكيم

إتفاق التحكيم بناء على طلب أحد طريف على أنه ميكن إدخال الغ ر الذي لي  طرفا يف 
اخلصومة التحكيمية  و موافقة الطرف اآلخر والشخص املطلوب إدخاله ، وعليه فإن إدخال شخص 
     من الغ ر بناء على طلب أحد طريف اخلصومة دون موافقة الطرف اآلخر والغ ر املطلوب إدخاله 

فإذا أدخل الغ ر الذي لي  طرفا يف إتفاق . 3حكيمال جيوز إال إذا كان هذا الغ ر طرفا يف إتفاق الت
التحكيم دون تلك املوافقة ، وصدر حكم التحكيم ضده ، فإن هذا احلكم يكون باطال، لصدوره 

 .دون وجود اتفاق كحكيم بالنسبة للشخص املدخل يف اخلصومة

تنصرف  ال كما أنه لي  هليئة التحكيم أن تدخل من لي  طرفا يف إتفاق التحكيم ، أو من
أما إذا كان الغ ر طرفا يف إتفاق . إال كان حكمها باطال إليه آثار هذا االتفاق من تلقاء نفسها ، و

التحكيم ، أو ممن ميتد أثر اتفاق التحكيم إليه، فإنه جيوز هليئة التحكيم إدخاله يف خصومة 
تحكيم، فعليها كحديد فإذا كانت هيئة التحكيم هي اليت أمرت بإدخال الغ ر يف خصومة ال ،التحكيم
الذي يق  على عاتقه عبء إدخال من تأمر بإدخاله ، وأن كحدد ( املدعي أو املدعي عليه) الطرف 

 .4له املوعد املناسب لذلك

على أنه إذا أدخل شخص من الغ ر يف خصومة التحكيم فحضر واستمر يف إجراءات 
م قبول الدعو  التحكيمية يف اخلصومة التحكيمية دون أن يطلب إخراجه منها، أو يدف  بعد

ا ضمنيا على سريان اتفاق التحكيم يف مواجهته ، شريطة أن يكون الغ ر فقمواجهته، فإنه يعترب موا
حاضرا شخصيا أو من لديه وكالة خاصة جتيز له إبرام اتفاق التحكيم نيابة عن الغ ر املدخل يف 

 .5خصومة التحكيم

                                                           
 .122، عكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص مصطفى حممد اجلمال: أنظر 4
 .412حممد نور شحاتة، املرج  السابق،ص : أنظر 2
 .110فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
 .210حممد ماهر أبو العينني ، عاطف حممد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  4
 .122مصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق، ص : ر أنظ 5
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ال الغ ر يف صومة األصليني اإلعرتاض على إدخغ ر أنه يبقى م  ذلك ألي من أطراف اخل
وهليئة التحكيم ذاهتا االعرتاض . ا على أنه لي  طرفا يف إتفاق التحكيمخصومة التحكيم تأسيس

على ذلك ، إذ هلا السلطة التقديرية يف قبول أو رفض إدخال الغ ر يف خصومة التحكيم، فهي 
إدخال الغ ر فيها، ولو توافرت شروط بكيم ليست ملزمة بالرد على طلب أحد أطراف خصومة التح

هذا اإلدخال ، فلهيئة التحكيم رفض إدخال شخص من الغ ر إذا رأت أن هذا اإلدخال من شأنه 
تعطيل الفصل يف النزاع ، ما مل يكون هذا اإلدخال الزما بسبب التعدد الوجويب ألطراف اخلصومة 

 .1التحكيمية

يئة التحكيم أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال أي من جهة أخر ، فإنه ال جيوز هل و     
شخص من غ ر أطراف إتفاق التحكيم، ولو كان إدخاله ملصلحة العدالة أو إلظهار احلقيقة ، وإمنا 
جيوز هلا ذلك يف حالة ما إذا كان الغ ر املراد إدخاله طرفا يف إتفاق التحكيم أو ممن ميتد إليه أثر هذا 

 .2االتفاق

ضامن املدعى عليه ، الذي يكون أجنبيا عن إتفاق التحكيم املربم بني  يعترب إدخال و
املدعي واملدعي عليه ، أبرز مثال عن إدخال الغ ر ، الذي مل يكن طرفا يف اتفاق التحكيم ، يف 

 .خصومة التحكيم

يث ر إدخال الغ ر يف خصومة التحكيم مشكلة تتعلق مبسألة إختيار احملكمني ، ذلك أنه  و
انات األساسية يف خصومة التحكيم وجوب مراعاة مبدأ املساواة بني اخلصوم ، فإذا اختار من الضم

الطرفان األصليان يف خصومة التحكيم حمكميهم ، ومت إدخال طرف ثالث يف خصومة التحكيم ، 
حىت  ههذا الطرف املدخل من اختيار حمكمفإنه احرتاما ملبدأ املساواة بني اخلصوم جيب أن يتمكن 

وهلذا حنن . و  م  باقي األطراف، وهو ما قد يؤدي إىل تعطيل أو التأخ ر يف الفصل يف النزاع يتسا
نر  أنه إذا مت إدخال شخص من الغ ر يف خصومة التحكيم ، فإنه من األحسن أن يتم إدخاله قبل 

                                                           
 .114فتحي وايل ، نف  املرج  السابق ، ص : أنظر  1

2 Jean Robert : L’arbitrage, Droit interne et droit international, 6éme édition, Dalloz, 1996, 

p101 
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ة تشكيل احملكمة التحكيمية ، حىت يشارك يف اختيار أعضائها وتفاديا لتعطيل إجراءات اخلصوم
 .التحكيمية

موقف التشريعات الوطنية المقارنة ، وأنظمة التحكيم الدولية من              : الفقرة الثالثة
 .    تدخل وإدخال الغير في خصومة التحكيم

إذا كانت غالبية التشريعات الوطنية وأنظمة التحكيم الدولية قد سكتت عن تنظيم مسألة 
، ومنها التشريعات املقارنة حمل الدراسة ، فإن البعض تدخل وإدخال الغ ر يف خصومة التحكيم

قد نظمتها ، واعرتفت بإمكانية تدخل أو إدخال الغ ر بنصوص صرحية ،  -على قلتها -اآلخر منها
 : نذكر منها 

 :منه على أنه 241، حيث نصت املادة 4242قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين لسنة 
 .« النزاع املعروض على احملكمني ، ما مل يرتضيه األطراف ال يكون للغ ر التدخل يف »

هليئة التحكيم أن  4012، الذي مسح يف املادة 4241قانون املرافعات اهلولندي لسنة  و
تسمح لشخص من الغ ر بناء على طلبه وله مصلحة ، أن يتدخل يف الدعو  التحكيمية للمطالبة 

كما أجاز هليئة التحكيم ، .يم ملساندته فيما يدعيهحبق له أو أن ينضم ألحد طريف خصومة التحك
 .بناء على طلب أحد أطراف خصومة التحكيم أن تطلب إدخال شخص من الغ ر يف اخلصومة 

مكرر من قانون املرافعات البلجيكي هذه املسألة ، فسمحت  4121كما نظمت املادة  
التحكيم ، كما أتاحت ألي من  للغ ر التقدم بطلب كتايب إىل هيئة التحكيم للتدخل يف خصومة

األطراف أن يطلب إدخال شخص من الغ ر ، واشرتطت الفقرة الثالثة من املادة املذكورة أعاله 
لتدخل أو إدخال شخص من الغ ر يف خصومة التحكيم ، وجود اتفاق كحكيم بني هذا الشخص 

إدخال هذا الشخص يف  وأطراف اخلصومة األصليني ، وقبول هيئة التحكيم باإلمجاع على تدخل أو
 .خصومة التحكيم

بل أن هناك من لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدولية من أجازت التدخل يف خصومة  
منها  H/99التحكيم، ومن ذلك قواعد كحكيم حمكمة لندن للتحكيم الدويل ، حيث نصت املادة 

     بانضمام طرف  -فبناء على طلب أحد األطرا – التحكيمية على إمكانية أن تسمح احملكمة
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الطرف مقدم ) أو أكثر من الغ ر إىل خصومة التحكيم كطرف فيها، شريطة أن يوافق كال منهم 
املالحظ أن هذه املادة مل تتطلب ف. 1كتابة على هذا التدخل(طلب التدخل والشخص املتدخل

يه أن يكون هذا رضاء الطرف الثاين يف خصومة التحكيم بتدخل الغ ر فيها، األمر الذي يرتتب عل
 .الطرف جمربا على الدخول يف خصومة كحكيم متعددة األطراف

 42/2هذا وقد أوردت قواعد اليونسرتال اجلديدة حكما خاصا باإلدخال تضمنته املادة 
ينص على أنه جيوز هليئة التحكيم ، بناء على طلب أي طرف ، أن تسمح بضم شخص ثالث واحد 

،شريطة أن يكون ذلك الشخص طرفا يف إتفاق التحكيم ، ما  التحكيم خصومةأو أكثر كطرف يف 
مل تر هيئة التحكيم ، بعد منح مجي  األطراف ، مبن فيهم الشخص أو األشخاص املراد ضمهم ، 
فرصة لسماع أقواهلم ، أنه ينبغي عدم السماح بذلك الضم ألنه يلحق ضررا بأي من أولئك 

ر كحكيم واحد أو عدة قرارات كحكيم بشأن كل األطراف وجيوز هليئة التحكيم أن تصدر قرا.األطراف
 .املشاركني يف عملية التحكيم

 الفرع الثالث

 .تعدد أطراف الخصومة التحكيمية الناتج عن ضم التحكيمات

إذا مل يتفق أطراف النزاع على حل منازعاهتم يف صورة كحكيم متعدد األطراف مبوجب النص 
تعذر اتساع إتفاق التحكيم أو امتداده للغ ر، أو إذا فشلت  على ذلك يف إتفاق التحكيم، أو إذا

عملية التدخل أو اإلدخال يف خصومة التحكيم، فإهنم قد يلجأون إىل ضم التحكيمات املتعددة 
أمام هيئة كحكيم واحدة، نظرا الرتباط بعضها بالبعض اآلخر، قصد الوصول  إىل حكم كحكيمي 

 .2التحكيمية قق مصلحة العدالة، م  من  تضارب األحكامواحد يقلل النفقات وخيتصر الوقت وحي

نظرا ألمهية هذا املوضوع، فقد تناولته بعض التشريعات بشيء من التفصيل، كالقانون  و
بيد أن غالبية التشريعات الوطنية ،كالقانون .اإلجنليزي وبعض قوانني الواليات املتحدة األمريكية

                                                           
 .من قواعد مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل 42/1وهو نف  احلكم الذي تضمنته املادة  1
 .442، ص 9002عاطف حممد الفقي، التحكيم التجاري متعدد األطراف، دار النهضة العربية، : أنظر 2
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الفرنسي ،مل تتناول هذا املوضوع، وهو ما أثار جدال كب را يف  اجلزائري والقانون املصري و القانون
 .أوساط الفقه

 .ضم التحكيمات في القانون المقارن: الفقرة األولى

مل تتعرض معظم التشريعات الوطنية املقارنة ملسألة ضم التحكيمات التجارية، باعتبارها من 
ني تنبهت بعض التشريعات الوطنية األخر  يف ح. املسائل احلديثة يف جمال التحكيم التجاري الدويل

 .وضعت هلا ضوابط وشروط كحكمها إىل أمهية هذه املسألة، و

تعترب التشريعات األجنلوسكسونية، وعلى رأسها القانون األمريكي واإلجنليزي، من  و
 .1التشريعات الرائدة يف جمال ضم التحكيمات

 .ضم التحكيمات في القانون األمريكي: أوال 

القانون األمريكي من القوانني الرائدة يف جمال ضم التحكيمات، سواء على املستو   يعترب
وقد بدأ القانون . الفيدرايل أو على صعيد قوانني بعض الواليات املنضوية كحت اإلكحاد األمريكي

ا الفيدرايل األمريكي يتجه حنو ضم التحكيمات بتأث ر من القانون احمللي لوالية نيويورك، ليمتد هذ
مث إىل بعض الواليات األخر ، م  اختالف األس  القانونية  يإىل القانون الفيدرايل األمريك التأث ر

 .اليت يستند عليها هذا الضم

 
                                                           

لية إضافة إىل القانونني األمريكي واإلجنليزي، فقد عاجلت بعض القوانني األخر  موضوع ضم التحكيمات يف قوانينها الداخ 1
  :املتعلقة بالتحكيم على غرار

 (.4242املادة السادسة من قانون التحكيم لسنة ) قانون هونج كونغ  -
 (.4241من قانون التحكيم لسنة  91املادة ) القانون األسرتايل  -
 (.4241من قانون التحكيم الفيدرايل لسنة  02املادة) القانون الكندي  -
 (4241من قانون املرافعات لسنة  11املادة ) القانون اهلولندي  -
 (.4242من قانون املرافعات لسنة  21املادة ) القانون اإلكوادوري -

 .وما يليها 410عاطف حممد الفقي، املرج  السابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راج 
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I- ضم التحكيمات في قانون والية نيويورك. 

تبنت احملاكم القضائية يف والية نيويورك فكرة ضم قضايا التحكيم باإلستناد إىل نص املادتني 
من هذا القانون بالسماح  21، حيث تقضي املادة 1من قانون املمارسات املدنية للوالية 4122، 21

للسلطة القضائية بضم بعض اإلجراءات اخلاصة، طاملا أن هذا الضم ال يؤدي إىل اإلضرار بأي حق 
من نف  القانون باعتبار التحكيم  4122ويف مقابل ذلك تقضي املادة . من احلقوق األساسية

بناءا على هذين النصني، فقد اعتربت  و .2"ء خاص متارس مبقتضاه احملكمة سلطة قضائيةإجرا"
احملاكم القضائية يف والية نيويورك أن قانون املمارسات املدنية للوالية يسمح هلا بإصدار األمر بضم 

لن يضر حبق من احلقوق  بعض اإلجراءات اخلاصة ومنها قضايا التحكيم ، طاملا أن هذا الضم
 .األساسية

قد متسكت حماكم والية نيويورك حبقها يف ضم قضايا التحكيم ، على الرغم من أن  و
املشرع يف والية نيويورك قد أوقف العمل بقانون املمارسات املدنية ، وأصدر بدال منه قانونا آخر سنة 

 .3، مستبعدا مبوجبه فكرة أعمال التحكيم تعد من قبيل اإلجراءات اخلاصة 4219

الشه رة، اليت أهنت اجلدل حول هذا " VIGO"ر هذا التمسك جليا يف دعو ويظه
فضال عن وضعها جملموعة من القواعد الواضحة، واليت ميكن اعتبارها مبثابة األساس الذي   ،املوضوع

حدد شروط ضم قضايا التحكيم ، حيث استلهمتها معظم األحكام الالحقة يف تقريرها ملشروعية 
بتأج ر سفينة مملوكة هلا  MARSHIPيف قيام  شركة  4تلخص وقائ  القضيةت و .ضم التحكيمات

،كحتوي على شرط كحكيم،  " Time charter party"زمنية  5مبوجب مشارطة إجيار VIGOإىل شركة 
                                                           

The Civil Practice Act.                                                                                                1  
 .219حممد ماهر أبو العينني، عاطف حممد عبد اللطيف، مرج  سابق، ص : أنظر 2
 .442 -441عاطف حممد الفقي، التحكيم التجاري متعدد األطراف، مرج  سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راج  3
 .وما يليها 442ف حممد الفقي ، نف  املرج  السابق ، ص عاط: ، راج   VIGOملزيد من لتفاصيل حول وقائ  قضية  4
مشارطة اإلجيار عقد يلتزم مبقتضاه املؤجر بأن يض  كحت تصرف املستأجر سفينة معينة أو جزء منها مقابل أجرة، وذلك ملدة  5

  .(التأج ر بالرحلة) ، أو للقيام برحلة أو رحالت معينة ( التأج ر باملدة) حمددة 
وما  42، ص 9004أمحد حممود حسين ، عقود إجيار السفن ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، : لتفاصيل ، راج  ملزيد من ا

 .بعدها
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مبوجب مشارطة إجيار  SNAREقامت الشركة املستأجرة بتأج ر السفينة من الباطن إىل شركة  مث
غ ر أنه بعد انتهاء الرحلة  .كحتوي هي األخر  على شرط كحكيم"Voyage charter party"بالرحلة 

أن السفينة قد أصابتها بعض األضرار ، ومن مث  قدم طلبا  Marship، إدعى مؤجر السفينة 
، فقام هذا األخ ر بتقدمي طلب التحكيم يف مواجهة  VIGOللتحكيم يف مواجهة املستأجر األصلي 

، على أساس أنه إذا كان مسؤوال أمام املؤجر عن هذه األضرار ،  SNAREاملستأجر من الباطن 
فإن له حقا قبل املستأجر من الباطن ، كون األضرار املدعى بتعويضها قد حلقت بالسفينة أثناء 

قد تقدم  و .قيامها بالرحلة تنفيذا ملشارطة اإلجيار بالرحلة املربمة بينه وبني املستأجر من الباطن
بتدائية بوالية نيويورك بطلب يلتم  فيه ضم قضايا إىل احملكمة اإل VIGOاملستأجر األصلي 

 Marship Vigo and Vigo " ستأجر من الباطنالتحكيم املرفوعة بينه وبني كل من املؤجر وامل

Snare ." قد عارض املستأجر من الباطن  وSnare   أنه لي   هذا الطلب بالضم على أساس
وقد أصدرت احملكمة  .، فضال عن أنه يفضل فصل دعاو  التحكيممسؤوال عن تعويض األضرار 

بتدائية لوالية نيويورك أمرا بضم قضايا التحكيم املشار إليها ، وأيدت احملكمة اإلستئنافية للوالية اإل
 :هذا احلكم ، وذلك باإلستناد إىل أساسيني

رار املدعى هبا، إال أنه أقر بأن أن املستأجر من الباطن وإن أنكر مسؤوليته عن تعويض األض األول ، 
التعويضات اليت سيحكم هبا لن يتم كحديدها إال بالنظر يف الوقائ  املعروضة يف دعو  املالك ضد 
املستأجر األصلي ، ومن مث فإن هناك إرتباط بني الدعوتني املنظورتني أمام التحكيم على أساس 

 .وحدة املوضوع

لباطن على ضم قضايا التحكيم ورغبته النظر يف كل قضية على أن اعرتاض املستأجر من ا والثاني ، 
حدة ، ال ميكن اعتباره إعتداء على حق من حقوقه األساسية ، حيث أن جمرد الرغبة لد  األطراف 

 .يف عرض نزاعاهتم على حدة ال تشكل يف حد ذاهتا حقا أساسيا 

يف ضم قضايا التحكيم دون هكذا فإن احملاكم القضائية يف والية نيويورك متسكت حبقها  و
سند قانوين ، بل على أساس سلطتها التقديرية اليت أوحت  هلا  مبعيار ذو شقني ينبغي توافرها حىت 

 :يكون األمر بضم التحكيمات صحيحا

 .متاثل املوضوعات املعروضة على التحكيم :الشق األول 
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 .فعدم املساس أو اإلضرار باحلقوق األساسية لألطرا: الشق الثاني

II-  األمريكيضم التحكيمات في القانون الفيدرالي. 

أي نص جييز للمحاكم  4292الصادر سنة  مل يتضمن قانون التحكيم الفيدرايل األمريكي 
غ ر أن احملاكم القضائية الفيدرالية قد تأثرت .القضائية أو التحكيمية أن تأمر بضم قضايا التحكيم 

لوالية نيويورك ، وقررت أن هلا احلق يف إصدار هذا األمر بالضم ، بالقضاء الصادر عن احملاكم احمللية 
ولكن لي  على أساس سلطتها التقديرية ، وإمنا على أساس تفس ر بعض النصوص القانونية الواردة 
يف كل من قانون املرافعات املدنية الفيدرايل وقانون التحكيم الفيدرايل ، حيث توصلت احملاكم 

ا التفس ر إىل جواز األمر بضم التحكيمات بطريق غ ر مباشر عندما طبقت نصا الفيدرالية طبقا هلذ
يف قانون املرافعات يقضي بتطبيق هذا القانون على املسائل اإلجرائية اليت خيلو من حكمها قانون 
التحكيم الفيدرايل ، ومنها مسألة ضم التحكيمات ، ومن مث أجازت لنفسها أن تأمر بضم قضايا 

 .1التحكيم

واليت تتلخص "Compania espanola de petroleos "قد ظهر ذلك جليا يف دعو   و
 Hidecaقد قامت بتأج ر إحد  سفنها إىل شركة "Nereus shipping" يف أن شركة  2وقائعها

مث بعد ذلك  قامت شركة  .الفنزويلية وذلك مبوجب مشارطة إجيار تتضمن شرط كحكيم 
Compania Espanola ن م  الشركة املؤجرة لضمان اإللتزامات التعاقدية للشركة بإبرام عقد ضما

الفنزويلية املستأجرة وعلى الرغم من أن هذه الشركة الضامنة مل توق  على مشارطة اإلجيار، ومن مث 
على شرط التحكيم الذي تتضمنه ، إال أن عقد الضمان قد نص بشكل صريح وواضح على أنه يف 

عن سداد ديوهنا أو إمهاهلا هلذا السداد ، فإن الشركة  Hidecaملستأجرة حالة ختلف الشركة الفنزويلية ا
ستتحمل كافة احلقوق واإللتزامات اليت تعهدت هبا الشركة  Compania Espanolaالضامنة 

 .الفنزويلية ، بنف  الشروط ، ووفقا لنف  النصوص الواردة يف مشارطة اإلجيار

                                                           
 .211حممد ماهر أبو العينني ، عاطف حممد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .هاوما يلي 490عاطف حممد الفقي ، املرج  السابق ، ص : ملزيد من التفاصيل ، راج   2
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رة بطلب كحكيم ضد الشركة املستأجرة ، وبطلب بعد نشوء النزاع ، تقدمت الشركة املؤج و
آخر ضد الشركة الضامنة ، بيد أن هذه األخ رة عارضت بشدة اللجوء إىل التحكيم على أساس أهنا 
مل توافق عليه كوهنا مل تكن طرفا يف مشارطة اإلجيار املربمة بني املؤجر   واملستأجر ، واليت اشتملت 

شركة الضامنة إىل احملكمة اإلبتدائية الفيدرالية الستصدار كما جلأت هذه ال. على شرط كحكيم 
 .حكم يؤكد أهنا مل تتفق على التحكيم ، ومين  الشركة املدعية من املضي قدما يف إجراءات التحكيم

غ ر أن احملكمة اإلبتدائية رفضت هذا الطلب ، وقررت أن الشركة الضامنة قد وافقت ضمنيا 
لقاضي اإلبتدائي أمرا بضم التحكيمني بني األطراف الثالثة على التحكيم ، وعندئذ أصدر ا

 .1 (والضامن يوالتحكيم بني املدع التحكيم بني املدعي واملستأجر)

فلما رف  األمر إىل احملكمة اإلستئنافية الفيدرالية أيدت احلكم املستأنف فيه ، يف ما ذهب 
 .التحكيم إليه من إلتزام الضامن بشرط التحكيم ، فضال عن ضم قضايا

املالحظ هنا أن الضم ال يشرتط لألمر به موافقة األطراف، فهو ضم إجباري أمر به رغم  و
يف حني يشرتط لألمر هبذا الضم أن تنطوي القضايا اليت .و مل يطلب به املدعي الضامن،معارضة 

تبطة من يراد ضمها على مسائل قانونية مشرتكة، مبعىن أن تكون الدعاو  املطلوب ضمها دعاو  مر 
 . حيث وحدة املوضوع أو غ ر ذلك من أوجه االرتباط

فباإلضافة إىل فكريت التماثل أو وحدة املوضوع يف القضايا التحكيمية املراد ضمها ، وعدم 
اإلضرار باحلقوق األساسية ألحد األطراف ، أضاف القضاء الفيدرايل األمريكي فكرة ثالثة تربر ضم 

لحة العدالة اليت تكمن يف عدم التضارب بني األحكام الصادرة يف قضايا التحكيم ، وهي فكرة مص
 .2كحكيمات منفصلة

                                                           
أ من قانون املرافعات الفيدرايل األمريكي اليت تعاجل /19وقد أمرت احملكمة بضم قضايا التحكيم بطريق غ ر مباشر بتطبيق املادة  1

من نف  القانون الذي يقرر  2/أ/44ضم الدعاو  العادية ، وطبقت ذلك على ضم قضايا التحكيم ، وذلك تطبيقا لنص املادة 
 .رد بشأنه نص خاص يتعلق باملسائل اإلجرائية يف قانون التحكيم الفيدرايل األمريكي سريان أحكامه فيما مل ي

 .424عاطف حممد الفقي ، نف  املرج  السابق ، ص : أنظر  2
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يتبني لنا أن القضاء  Compania Espanolaهكذا، فمن خالل استعراضنا لوقائ  قضية  و
الفيدرايل األمريكي قد استمد سلطته القانونية يف األمر بضم قضايا التحكيم بطريق غ ر مباشر من 

رافعات املدنية ، كما جعل الضم إجباريا رغم معارضة أحد األطراف، وذلك وفق نصوص قانون امل
 : شروط معينة ميكن إمجاهلا فيما يلي 

 .إشتمال العقود حمل النزاع على شروط كحكيم متشاهبة  -4

 .متاثل املوضوعات املثارة أمام التحكيم أو تشاهبها -9

 .فعدم اإلضرار باحلقوق األساسية ألحد األطرا -2

 .مصلحة العدالة يف عدم تضارب األحكام، وحل النزاعات بسرعة أكرب وبنفقات أقل -1

غ ر أنه من جانبنا ال نشاطر القضاء األمريكي فيما يتعلق بإجبارية الضم لقضايا التحكيم، 
إرادهتم ، لذلك سلطان  لتعارضه م  كون التحكيم قضاء خاصا حلل النزاعات باتفاق األطراف و

وعليه، إذا  . ام إرادة األطراف بأن يظل ضم القضايا التحكيمية اختياريا ولي  إجباريا ينبغي إحرت 
كان الضم اإلجباري يبدو مقبوال من الناحية املنطقية يف الدعاو  العادية ، فإنه من غ ر املقبول أن 

 .يكون كذلك يف دعاو  التحكيم

  .ضم التحكيمات في القانون اإلنجليزي: ثانيا

 : جنليزي إحد  الصورتنيلتحكيمات يف القانون اإليتخذ ضم ا

مث يعاد   ،صورة ضم الدعاو  التحكيمية املرتبطة ، وإدماجها يف دعو  كحكيمية واحدة :األولى  
تشكيل احملكمة التحكمية وذلك حىت يصدر حكم كحكيمي واحد يلزم مجي  األطراف املنضمة ، 

 .تالفيا لصدور عدة أحكام متضاربة

فهي صورة  ضم جلسات التحكيم يف الدعاو  املرتبطة يف جلسة أو جلسات مشرتكة   :ية أما الثان
دون ضم الدعاو  التحكيمية برمتها، حيث تبقى التحكيمات مستقلة حىت تصدر فيها أحكاما 

 .كحكيمية مستقلة أيضا ، وهذا كحقيقا ملزايا توف ر املال والوقت ومراعاة ملصلحة األطراف والعدالة 
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كنا قد حددنا مفهوم ضم التحكيمات يف صورته األوىل يف القانون األمريكي ، فإننا ملا   و
 .سوف نكتفي بدراسة الصورة الثانية اليت استحدثها القانون اإلجنليزي 

I-  مفهوم ضم الجلسات في التحكيمات المتوازية. 

ليزي ، تلك يقصد بالتحكيمات املتوازية أو املتزامنة يف قانون التحكيم التجاري اإلجن
ستماع متزامنة أو مشرتكة من قبل هيئات التحكيم إالتحكيمات اليت تتم عن طريق عقد جلسات 

اليت مت تعيينها للنظر يف كل نزاع على حدة، م  بقاء هذه التحكيمات مستقلة دون ضم باملعىن 
 .1املعروف يف القانون األمريكي

 :سوق املثال التايلولفهم مسألة ضم اجللسات يف التحكيمات املوازية ن

مت إبرام عقود أصلية ومن بعدها عقود فرعية ختتص بنف  املوضوع، ومثال ذلك قيام مؤجر السفينة 
ىل بتأج رها إىل أحد املستأجرين، مث يقوم  هذا املستأجر بتأج ر هذه السفينة ثانية من الباطن إ

املستأجر املؤجر و أصلي بني  آخر، فنجد أنفسنا أمام عقدين لإلجيار أحدمها عقد إجيارمستأجر 
 .اآلخر عقد إجيار من الباطن بني املستأجر األصلي واملستأجر من الباطن األصلي ، و

فإذا ثار نزاع حول تنفيذ العقدين أو أحدمها، وأراد أحد األطراف يف أحد العقدين رف  دعو  كحكيم 
ا إنعكاس على العقد على الطرف اآلخر، فال شك أن هذه الدعو  التحكيمية سوف يكون هل

 .اآلخر، خاصة إذا أراد طرفني أيضا رف  دعو  كحكيم

بناء على ما تقدم فإن رف  دعو  كحكيم تتعلق بنزاع حول تنفيذ أحد العقدين سرتتبط  و
بدعو  التحكيم املرفوعة عن تنفيذ العقد اآلخر من عدة وجوه يشرتك فيها العقدين، مثل حمل العقد 

ادثة اليت تسببت يف إحداث الضرر مثال، فضال عن وحدة تقارير مصاحل ، ووقائ  احل(السفينة)
 .األحوال اجلوية، وتقارير اخلرباء، ومعظم قواعد املسؤولية

                                                           
1 M.Mables : parrallel arbitration  and concurrent Hearings ;The VII

the 
I.C.M.A.Casablanca, 

1985,p 03 
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نظرا هلذا اإلرتباط الوثيق بني الدعويني يف هذا املثال، فقد استحدث املشرع اإلجنليزي  و
ك من خالل عقد جلسات إستماع مني بالتوازي دون ضم للقضايا ، وذليفكرة النظر يف التحك

مشرتكة من قبل هيئات التحكيم املعينة لنظر كل نزاع على حدة، حيث ال يوجد مربر لتكرار عقد 
جلسات إستماع يف كل دعو  على حدة لسماع نف  املناقشات الواقعية يف مثل هذه األوضاع، 

تحكيمني مستقال عن وما يرتتب عن ذلك من مضيعة للوقت واجلهد واملال،م  بقاء كل من ال
ني منفصلني يف الدعويني كل على حدة، حبيث يميإىل أن ينتهي األمر  بإصدار حكمني كحك  ،اآلخر

ذلك على خالف مفهوم الضم الذي  و. يلزم كل حكم أطراف الدعو   التحكيمية الصادر فيها
واحدة، تعرض على  ا يف قضيةمرأيناه يف القانون األمريكي، الذي يقضي بوحدة الدعويني وانضمامه

 .هيئة كحكيم واحدة إىل أن ينتهي األمر بصدور حكم كحكيم واحد يلزم مجي  األطراف

II- شروط ضم الجلسات في التحكيمات المتوازية  . 

يشرتط لضم التحكيمات يف القانون اإلجنليزي، الذي يتم يف صورة ضم جلسات  
يكي، الذي يتم يف صورة ضم قضايا التحكيم، ما يشرتط لضم التحكيمات يف القانون األمر 

 .1التحكيم من ارتباط بني الدعاو  التحكيمية من خالل وحدة املوضوع

غ ر أن األمر الذي يهمنا يف هذا املقام هو شرط إتفاق األطراف يف الدعاو  التحكيمية 
، دون مبعىن هل يعترب الضم يف القانون اإلجنليزي ضم إجباري. هتا على هذا الضمااملراد ضم جلس

 مراعاة إلرادة األطراف؟ أم أنه ضم اختياري ينبغي إتفاق األطراف عليه؟

ال جند أي نص  4220من خالل تفحصنا لنصوص قانون التحكيم اإلجنليزي القدمي لسنة 
يتحدث عن ضم التحكيمات سواء يف صورة ضم قضايا التحكيم يف قضية واحدة، أو يف صورة ضم 

 .جلسات التحكيم املتوازية

 أن القضاء اإلجنليزي قد أجاب على هذا التساؤل املطروح،سواء بالنسبة لضم غ ر
جتاه السائد يف القضاء التحكيمات أو بالنسبة لضم اجللسات، حيث خالف القضاء اإلجنليزي اإل

                                                           
1 M. Mables, op.cit, p13.                                                                                                 
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األمريكي الذي يضرب إتفاق األطراف على الضم عرض احلائط، إذ اشرتط القضاء اإلجنليزي للضم 
عليه، فال جيوز للمحكمة التحكيمية أو احملكمة القضائية أن تصدر أمرا بضم موافقة األطراف 

 . التحكيمات إذا عارض هذا الضم أطراف النزاع أو أحدهم

عليه ، فإن القضاء االجنليزي مينح األطراف حرية كب رة يف إدارة الدعاو  التحكيمية،  و
اد ضمها ، كان للمحكمة أن تستجيب وبالتايل إذا وافق مجي  األطراف يف دعاو  التحكيم املر 

لطلبهم ، أما إذا عارض األطراف أو أحدهم على إجراء الضم فلن يكون يف سلطة احملكم أو 
OXFORD SHIPPINGففي دعو  .القاضي أن جيربهم على هذا الضم

، ثار نزاع حول مشارطة 1
جيار من الباطن ترتب عنها إجيار سفينة بني املؤجر واملستأجر األصلي ، الذي قام بإبرام مشارطة إ

وملا كانت كلتا املشارطتان تتضمنان . قيام نزاع آخر بني املستأجر األصلي واملستأجر من الباطن 
شروط كحكيم متشاهبة ، فقد مت رف  دعوتني للتحكيم ، إحدامها من املؤجر ضد املستأجر األصلي ، 

قام األطراف يف التحكيم الثاين  واألخر  من املستأجر األصلي ضد املستأجر من الباطن، حيث
بتعيني نف  احملكمني املعينني سلفا للفصل يف ( بني املستأجر األصلي واملستأجر من الباطن)

التحكيم األول ، وملا كانت دعاو  التحكيم مرتبطة أمام نف  احملكمني ، فقد أصدر احملكمون أمرا 
 .لنظر يف كال الدعوينيبضرورة عقد جلسات مرافعة مشرتكة ، أي يف وقت واحد  ل

رفض هذا الضم للجلسات التحكيمية ، وقدم ( املؤجر) غ ر أن املدعي يف التحكيم األول 
طلبا إىل احملكمة القضائية إلبطال األمر الصادر من هيئة التحكيم بالضم ، ألنه ال يود أن يكشف 

، إضافة إىل أسباب عن أدلته أمام طرف ثالث ، نظرا خلصوصيتها ، وهو املستأجر من الباطن 
يف معارضته لضم جلسات التحكيم  على الطاب  اإلتفاقي ( املؤجر) قد استند املدعي  و .أخر 

،  يتضمن املوافقة على ضم اجللساتإلتفاق التحكيم وخصوصيته ونسبية آثاره، وأن هذا االتفاق مل
 .اب موافقة األطرافوبالتايل فإن احملكمني ال ميلكون سلطة األمر بضم جلسات التحكيم يف غي

 

                                                           
، عاطف حممد الفقي، التحكيم التجاري متعدد األطراف: راج  ،Oxford shipping زيد من التفاصيل حول وقائ  قضيةمل 1

 .وما يليها429مرج  سابق، ص 
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على الرغم من مزايا عقد  »: قد إستجابت احملكمة القضائية لطلب املدعي وقضت بأنه  و
جلسات مرافعة مشرتكة أو متزامنة ، فإن احملكم ال ميلك سلطة إصدار األمر بعقد مثل هذه 

يت يف ظلها اجللسات ، حيث أن املبدأ األساسي الذي يقوم عليه احلكم هو خصوصية التحكيم، وال
 .«...يقدر األطراف اإلتفاق على التحكيم حلل املنازعات اليت تنشأ يبنهم فقط

عليه، فإن أساس ضم قضايا التحكيم أو ضم جلسات املرافعة يف القضاء اإلجنليزي  و
 .يكمن يف إتفاق األطراف على هذا الضم

إليه القضاء، حيث باالجتاه الذي ذهب  4221قد تأثر قانون التحكيم االجنليزي لسنة  و
استحدث املشرع االجنليزي نصا جديدا عاجل فيه بشكل واضح ال لب  فيه موضوع ضم القضايا 

من هذا  22واجللسات املتزامنة، يتفق متاما م  وجهة نظر احملاكم االجنليزية، حيث نصت املادة 
ف أحرار يف االتفاق األطرا -4» :على أنه "ضم القضايا واجللسات املتزامنة" القانون كحت عنوان 

 :على ما يلي

 .أن الدعو  التحكيمية سوف تضم م  غ رها من الدعاو  التحكيمية - أ
 .وذلك بنف  الشروط املتفق عليها. أو أنه ستعقد جلسات إستماع مشرتكة - ب

 إذا مل يتفق األطراف على التعهد مبثل هذه السلطة للمحكمة التحكيمية ،فإن احملكمة  -9 
 .« بضم القضايا أو بعقد جلسات مشرتكة ال متلك سلطة األمر

هكذا، فقد استقر األمر هنائيا، سواء يف القضاء االجنليزي أو يف قانون التحكيم االجنليزي  و
بشأن موضوع ضم قضايا التحكيم أو ضم جلسات املرافعة، حيث أصبح هذا اإلجراء مرهونا باتفاق 

 .األطراف

ات املتوازية حيقق عديد املزايا، منها السرعة فعلى الرغم من أن ضم التحكيمات يف اجللس
والتقليل من اجلهد والنفقات، وأمهها الوصول إىل أحكام كحكيمية منسجمة غ ر متعارضة، إال إن 
ذلك ال ينفي حدوث بعض املشاكل والصعوبات مبناسبة نظر هيئات التحكيم يف دعاو  التحكيم 

ارب الوقائ  وتشابكها، مما قد ينجم عنه فوضى اليت مت ضمها يف جلسة واحدة، تتعلق أساسا بتض
أثناء املرافعة أمام هيئات التحكيم املختلفة يف آن واحد، وهو ما قد يصعب على هذه اهليئات 
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غ ر أنه ال ميكن  إنكار أن هذا األسلوب من الضم يف ظل . الفصل يف النزاعات بشكل سليم وسري 
يقوم عليها نظام التحكيم واملتمثلة يف الطاب  اإلتفاقي، القانون االجنليزي ،يتفق م  الفلسفة اليت 
 .لقيامه على أسلوب اإلختيار ولي  اإلجبار

و جتدر اإلشارة يف األخ ر إىل أنه مل يرد نص خاص يف قانون اإلجرءات املدنية واإلدارية 
ذا من ه 902ينظم موضوع ضم التحكيمات، وإن كان املشرع اجلزائري قد نص صراحة يف املادة 

حنن ال نر  مانعا من تطبيق هذه املادة على  و. 1القانون على إمكانية ضم اخلصومات القضائية
موضوع التحكيم الدويل طاملا أهنا ال تتعارض م  مقاصد التحكيم وهي كحقيق العدالة بأسرع وقت 

لب ، على حنو يصبح احملكم ملزما بضم اخلصومات التحكيمية، سواء من تلقاء نفسه أو بطممكن
من اخلصوم، طاملا توافرت الشروط املتطلبة لذلك ، واليت تتلخص يف وجود إرتباط وثيق بني 

  . اخلصومات التحكيمية املراد ضمها، وأن تكون معروضة على نف  هيئة التحكيم

 .موقف الفقه من ضم التحكيمات: الفقرة الثانية

التحكيمات، إذ أن غالبية  يف احلقيقة ال يبدو اخلالف كب را بني الفقه حول مسألة ضم
  ،األطرافللتحكيم التجاري الدويل متعدد  الفقه تدرك متاما أمهية ومزايا ضم التحكيمات بالنسبة

كون هذا اإلجراء يوفر الوقت واجلهد ويقلل من النفقات ومين  تضارب أحكام التحكيم، ويض  كافة 
ونية، فهو يف النهاية إجراء يتفق م  فلسفة املنازعات املرتبطة ببعضها أمام احملكمني بوقائعها القان

 .التحكيم، ومفيد لألطراف وللمحكمني والعدالة

كما أنه ال خالف بني الفقه حول السلطة اآلمرة بالضم، فيستوي أن تكون احملكمة 
التحكيمية أو احملكمة القضائية، وإن كان بعض الفقه يفضل أن متلك حمكمة التحكيم سلطة األمر 

غ ر أن . 2ات، حىت نضيق من جمال تدخل القضاء الوطين يف التحكيم التجاري الدويلبضم التحكيم
هذا األمر قد حيتاج إىل الدخول يف جمال التعاون بني القضاء الوطين والتحكيم التجاري الدويل، 

                                                           
إذا وجد ارتباط بني خصومتني أو أكثر معروضة أمام نف  القاضي، جاز له و حلسن  »:ج على أنه.إ.م.إ.ق 902تنص املادة  1

 .«س ر العدالة ، ضمها من تلقاء نفسه، أو بطلب من اخلصوم و الفصل فيها حبكم واحد
 .441-442متعدد األطراف، مرج  سابق،ص  عاطف حممد الفقي، التحكيم التجاري: راج  2
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حيث ميكن ألحد األطراف اللجوء إىل القضاء الوطين الستصدار أمر بالضم، خاصة إذا رفض 
 .ضم التحكيمات بعد أن وافق عليه يف إتفاق التحكيمالطرف اآلخر 

كذلك ال خالف حول صور الضم، سواء كان الضم يأخذ صورة ضم قضايا التحكيم يف 
قضية واحدة يصدر فيها حكما واحدا، أو كان الضم يأخذ صورة ضم جللسات التحكيم يف 

 .الدعاو  املختلفة

ت ضم التحكيمات، إذ هناك أسبابا أخ را ،ال خالف بني الفقه حول شروط ومتطلبا و
 :عامة ينبغي توافرها لضم التحكيمات، أمهها

 .أو األشخاص وجود إرتباط بني الدعاو  املراد ضمها من حيث وحدة املوضوع أو السبب -

 .كحقيق الضم ملصلحة العدالة، من حيث حسن س رها وعدم تعارض أحكام التحكيم -

 .1لألطراف عدم إضرار الضم باحلقوق األساسية -

         حول من يقرر مثل هذه الشروط  غ ر أن اخلالف الذي دار يف أوساط الفقه كان 
مبعىن هل ينبغي أن يكون . هل هم األطراف، أم احملكمة التحكيمية، أم احملاكم القضائية  ،أو الصور

هذه السلطة، ومن ميلك  ضم التحكيمات إجباريا ميكن األمر به رغم معارضة األطراف أو أحدهم ؟
أم جيب أن يكون الضم اختياريا، ال ميكن األمر به إال بعد احملكمة التحكيمية أو احملكمة القضائية ؟ 

 موافقة مجي  األطراف وعدم معارضة أحدهم ؟

أن ضم التحكيمات يتماشى م  الفلسفة العامة اليت يقوم إىل  2ذهب جانب من الفقه
  ،إختياريا أم إجباريا ،كون هذا اإلجراء يقلل من  النفقاتعليها نظام التحكيم، سواء أكان الضم 

يوفر اجلهد والوقت ، وحيقق مصلحة العدالة يف حسن س رها بواسطة احملكمني عند جتمي  كافة و 
عليه فإن هذا الفقه  و. الوقائ  واألطراف والشهود يف وقت واحد، فضال عن من  تضارب األحكام

 .تقرر إجراء الضمال يويل اهتماما للسلطة اليت 
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، والذي نؤيده، يعارض فكرة الضم اإلجباري لقضايا 1غ ر أن اإلجتاه الغالب يف الفقه
لصاحل فكرة الضم اإلختياري، وذلك احرتاما إلرادة األطراف، واتساقا م  نظام التحكيم يف  التحكيم

راف على العهود حد ذاته كونه نظام خاص لفض املنازعات التجارية، يقوم على أساس إتفاق األط
بالفصل يف منازعاهتم إىل حمكمني من اختيارهم، يستمدون سلطتهم من هذا االتفاق، ويقومون 

 .بإدارة اإلجراءات التحكيمية على هد  إتفاق األطراف

كما ير  هذا الفقه أن اإلرادة اخلاصة لألطراف هي اليت تصن  الفارق بني ضم التحكيمات 
 .يم، وتلك املنظورة أمام احملاكم القضائيةللقضايا املنظورة أمام التحك

ن ضم التحكيمات، وإن كانت مزاياه عديدة ال ميكن إنكارها ،إال و حنن من جانبنا نر  أ
ففكرة الضم يرتتب . ال خيلو من الصعوبات، خاصة عند نظر الدعو  املنظمة أنه موضوع شائك

فق عليها يف إتفاقات كحكيم الدعاو  عليها مثال، تغي ر طريقة  و أسلوب احملكمني عن تلك املت
 .املنضمة، فضال عن زيادة عدد احملكمني، وتوسي  دائرة جلسات التحكيم

كما أن ضم التحكيمات قد يفرض على األطراف بعض املشاكل واألعباء اإلضافية، كتلك 
ن املتعلقة مبكان التحكيم، ومكان تواجد احملكمني، أين يصعب ضم التحكيمات عند تعدد مواط

 .احملكمني، حيث يصعب مجعهم يف مكان واحد

كذلك، على صعيد إجراءات التحكيم ،فإن األمر ال خيلو من بعض املشاكل كإفشاء أسرار 
كعدم إحرتام   -أحيانا -اجللسات، وعدم إحرتام بعض املباد  اليت تقوم عليها اخلصومة التحكيمية

 .عدد األطرافمبدأ املساواة، أو عدم إحرتام حق املواجهة، نظرا لت

من الثابت أن التحكيم يقوم على أساس إرادة األطراف، لذلك البد أن يكون ضم ف
 .التحكيمات إختياريا ،فإذا كان ذلك إجباريا فال يعترب ذلك كحكيما

فالقوانني اليت مسحت بالضم اإلجباري تكون قد ساوت بني التحكيم والقضاء، ومسحت 
       الباب ملن يرغب من األطراف يف التملص من التحكيم للقضاء بالتدخل يف التحكيم، فاكحة 
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لذلك نر  ضرورة تنظيم العالقة بني القضاء الوطين والتحكيم ، حيث تقوم . أو تعطيل إجراءاته 
 .هذه العالقة على أساس االحرتام والتعاون ال على التنافر والتعارض

د من منح سلطة األمر بضم يف هذا اجملال نر  أنه يف حالة ضم التحكيمات ، ال ب و
التحكيمات إىل احملكمة التحكيمية اليت تنظر يف النزاع ، بناء على موافقة األطراف مجيعا، فإن 

 .رفضت طلب الضم ، فإنه ميكن ألحد األطراف اللجوء إىل القضاء الوطين ملعاجلة هذا األمر

كار احلديثة اليت تسود هكذا ، فإننا إذا كنا م  فكرة ضم التحكيمات ، كغ رها من األف و
التحكيم التجاري الدويل ، فإننا نر  أن الباب ال زال مفتوحا إلقرارها وتنظيم شروطها ، وم  ذلك 

عدم معاجلة هذه الفكرة من قبل  -وهو ما يفسر على ما يبدو -تبقى فكرة صعبة ومعقدة شيئا ما
هذه املسألة لسلطان إرادة األطراف غالبية التشريعات الوطنية ، وهو ما نر  معه ضرورة ترك تنظيم 

الذين ميكنهم أن يقدروا مد  حاجتهم لضم التحكيمات ، وتقدير املزايا اليت تقدمها هلم ، فإن رأوا 
ضرورة ضم التحكيمات املتعلقة بالنزاعات الناشئة عن معامالهتم املرتبطة ، فإن هلم أن ينظموا هذا 

أما إذا مل يتفق األطراف على ضم .   إتفاق مستقلالضم وشروطه وصوره يف إتفاق التحكيم أو يف
أو احملكمة القضائية أن تفرض عليهم هذا الضم ، إحرتاما  كيمات ، فلي  حملكمة التحكيمالتح

 .إلرادة األطراف

 المطلب الثاني

 .النطاق الموضوعي للخصومة التحكيمية

روحة على هيئة التحكيم يقصد بالنطاق املوضوعي للخصومة التحكيمية جمموعة املسائل املط
 .للفصل فيها

 ، ومــــــــم من اخلصــــــــاليت يتقدم هبا كل خصالطلبات : ا ـــــــــل إىل نوعني مهئــوتنقسم هذه املسا
 .و الدفوع اليت يرد هبا اخلصم على طلبات اخلصم اآلخر

عند بدايتها   غ ر أن كحديد النطاق املوضوعي خلصومة التحكيم ال يعين ثبات هذا النطاق
 كما حدده أطراف التحكيم ، بل جيوز هلم تعديله يف أية مرحلة من مراحل خصومة التحكيم ، و
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جيب على هيئة التحكيم أن تفسح هلم اجملال لذلك، على أال يكون ذلك على حساب إجراءات 
 .التحكيم

حدده  فاألصل هو ضرورة إحرتام هيئة التحكيم للنطاق املوضوعي خلصومة التحكيم كما
ومن مث ال متلك هيئة التحكيم الفصل يف مسألة مل .أطراف اخلصومة ، وال خترج عن هذا اإلطار 

 .خيوهلا األطراف سلطة الفصل فيها 

 الفرع األول

 .الطلبات في خصومة التحكيم

يشكل الطلب الوسيلة اإلجرائية اليت يتم مبوجبها تقدمي اإلدعاء أمام هيئة التحكيم ، فإذا  
رف من أطراف خصومة التحكيم يشارك يف الدعو  التحكيمية مببادرته بإجراءات كان كل ط

املطالبة حبقوقه ، فإن موقعه يف اخلصومة التحكيمية جيعل من اإلجراءات اليت يقوم هبا واملزاعم اليت 
 .يقدمها هليئة التحكيم يف شكل طلبات

و املدعى عليه يف خصومة يقصد بالطلب نوع احلماية القانونية اليت يطلبها املدعي أ و
 .1حلق أو مركز قانوين يدعيه لنفسه يف مواجهة خصمه التحكيم،

األصل يف الطلبات اليت تعرض على هيئة التحكيم أن تكون طلبات موضوعية مرتبطة  و
لكن األمر قد يتعلق حبماية  به،تتعلق بتقرير احلق لصاحب الطلب أو إلزام اخلصم  النزاع،مبوضوع 

 .منها محاية احلق بصفة مؤقتة أو حلفظه مؤقتة اهلدف
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 .األصليةالطلبات  :األولىالفقرة 

فالطلب . الطلب األصلي هو ذلك الطلب الذي يقدمه املدعي يف اخلصومة التحكيمية 
األصلي هو الطلب اليت تنشأ عنه خصومة كحكيم مل تكن موجودة قبل إبدائه ، وبتقدمي الطلب 

 .1ميــــــــــة ، لذلك تسمى هذه الطلبات بالطلبات املفتتحة للخصومةاألصلي تبدأ اخلصومة التحكي

لبات األصلية اليت يقدمها فاألصل أن يتحدد النطاق املوضوعي خلصومة التحكيم بالط
فيجب أن تكون هذه الطلبات .الذي حيدد النزاع ونقاطه الدعو ،، و الواردة يف بيان املدعي

ع املتفق على التحكيم بشأنه ، وأيا كانت نوع احلماية املطلوبة ، مستمدة من الوقائ  املكونة للنزا 
 . 2سواء كانت محاية موضوعية أم محاية وقتية

عليه، جيب على املدعي أن يربز طلباته أمام هيئة التحكيم ملتزما بالطلبات اليت يتضمنها  و
 عليه بطلباتاملدعى    مفاجأة ذلك، عدموعلة  .بسببهاأو  يتعلق مبحلهاسواء فيما  الدعو ،بيان 

 .دون غ رها وحدهاأن يكون قد استعد لتقدمي دفاعه يف نطاق الطلبات األصلية  تقدم بعدجديدة 
 .3على أن هذه القاعدة مقررة ملصلحة املدعى عليه ، جيوز االتفاق على خمالفتها

. شارطةمن البديهي أال خترج الطلبات األصلية عن نطاق إتفاق التحكيم، شرطا كان أم م و
بتعديل الطلبات ،  -كما سنر  الحقا  -فعلى الرغم من إمكانية توسي  نطاق اخلصومة التحكيمية

د أيضا باتفاق التحكيم، إذ ال جيوز تعديل الطلب أو اإلضافة إليه مبا يتجاوز هذا يإال أن ذلك يتق
ى ما تنصرف إرادة اإلتفاق ، ذلك أن التحكيم نظام إستثنائي لتسوية النزاعات ، فيكون مقصورا عل

وبذلك فإن والية هيئة التحكيم تقتصر على ما ورد صراحة يف إتفاق . األطراف إىل التحكيم بشأنه
 .التحكيم دون قياس أو توس  
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  .الطلبات المقابلة: الفقرة الثانية

فهي . الطلبات املقابلة هي تلك الطلبات اليت يقدمها املدعى عليه يف اخلصومة التحكيمية
قدم دائما بعد كحريك اخلصومة وأثناء س رها،على حنو تدخل معه يف إطار الطلبات طلبات ت
وتسمى هذه الطلبات بالطلبات املقابلة إعتبارا بأن املدعى عليه يقابل هبا طلبات املدعي .1العارضة

ومثال هذه الطلبات أن يطلب املدعي تنفيذ العقد ، فيقابل املدعى عليه  هذا  .2أو يرد هبا عليه
 .لطلب بطلب احلكم  بإبطال العقد أو فسخها

شريطة أن تكون متصلة  مقابلة،على ذلك، فإنه جيوز للمدعى عليه أن يتقدم بطلبات  و
فلي  للمدعى عليه أن يتقدم بطلبات مقابلة ال عالقة هلا مبوضوع النزاع املطروح على . مبوضوع النزاع

بني الطلب األصلي والطلب  االرتباط جوهريا أن يكون -يف هذا الصدد -وال يشرتط .التحكيمهيئة 
ل أو وحدة السبب، مبا رتباط بسيطا ، سواء بسبب وحدة احملاملقابل، بل يكفي أن يكون هذا اإل

 .3جيعل من مصلحة العدالة الفصل فيهما معا

جيب أن يدخل الفصل يف  الطلب املقابل ضمن نطاق إتفاق التحكيم الذي يستند إليه  و
، فال يكفي لقبول الطلب املقابل أن يرتتب على قبوله أال حيكم للمدعي بطلباته    الطلب األصلي

كلها أو بعضها، أو أن  حيكم هبا مقيدة بقيد ملصلحة املدعى عليه، أو أن يكون الطلب املقابل 
 .4متصال بالطلب األصلي إتصاال ال يقبل التجزئة
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 .اإلضافيةالطلبات : الفقرة الثالثة

إلضايف ما قد يقدمه املدعي أو املدعى عليه من طلبات يف مرحلة الحقة يقصد بالطلب ا
فمن األصول املعروفة يف إجراءات التقاضي أن رف  . 1على تقدمي الطلب األصلي أو الطلب املقابل

املدعي لدعواه للحصول على احلماية القانونية حلق من حقوقه ال يعين غل يده عن تعديل طلبه 
لك احلال بالنسبة ذك  و. إضافية  بعض الظروف اليت تستدعي  تقدمي طلباتاألصلي عندما تطرأ 

 .للمدعى عليه بعد أن يقدم طلباته املقابلة ردا أو دفاعا عن طلبات املدعي

فإن الطلبات اإلضافية هي نوع من الطلبات العارضة، املميز األساسي هلا  ذلك،بناء على  و
ناحية ، وأهنا تتضمن تغي را يف حمل اخلصومة بتعديله ها من كحريك اخلصومة وأثناء س ر أهنا تقدم بعد 

 .أو باإلضافة إليه من ناحية أخر  

حيث جيوز  األصول،ملا كان التحكيم ضرب من القضاء اخلاص، فإنه ال خيرج عن تلك  و
 .2وقائ  تتناول تلك الطلبات ألطراف التحكيم تعديل طلباهتم الستدراك ما فاهتم من بيانات و

يه جيوز لكل من املدعي و املدعى عليه تعديل طلباته أو اإلضافة إليها ، يف أي مرحلة  عل و
كانت عليها اخلصومة التحكيمية  ،فهذا التعديل أو تلك اإلضافة قد يكون الزما إذا تبني للمدعي 
 أنه يف  حاجة  إىل تعديل طلبه األصلي أو إضافة طلبات أخر ، أو يتبني للمدعى عليه احلاجة إىل
تقدمي طلب مقابل إضايف أو تعديل طلبه املقابل السابق تقدميه، على ضوء مستندات جديدة قدمت 

 .من الطرف اآلخر 

         يفاملالحظ أن الطلبات اإلضافية هي طلبات تؤدي إىل تغي ر نطاق الطلب األصل
   اإلضافية مرتبطة  أو الطلب املقابل بالتعديل أو الزيادة فيه، ومن مث وجب أن تكون هذه الطلبات

أو على صلة بالطلب األصلي ، سواء من حيث األطراف ، أو من حيث احملل أو من حيث 

                                                           
عاطف حممد  العينني،حممد ماهر أبو .22بربارة عبد الرمحن ،مرج  سابق، ص  .902عمر زودة، املرج  السابق، ص :أنظر 1

 .222عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص 
 .124مرج  سابق ، ص  والدولية،التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية  سالمة،لكرمي أمحد عبد ا :أنظر 2
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على أنه ال يلزم أن يكون الطلب اإلضايف متعلق مباشرة مبوضوع النزاع ، وأن يدخل يف   .السبب
 .نطاق إتفاق التحكيم

اق التحكيم ، ويكونوا قد حددوا فإذا كان أطراف النزاع قد حددوا املسائل اليت يشملها إتف
الطلبات  اليت حيق لكل طرف أن يقدمها يف التحكيم واملتعلقة هبذه املسائل ، فإن هذا اإلتفاق 
يصبح ملزما لألطراف ، فلي  ألي طرف أن يعدل طلباته اليت نص عليها إتفاق التحكيم ، ولو  

يشملها إتفاق التحكيم ، فاهلدف  كانت الطلبات اإلضافية اجلديدة تدخل يف نطاق املسائل اليت
من حظر تقدمي طلبات إضافية يف هذه احلالة هو عدم مفاجأة اخلصم بطلبات مل يشملها إتفاق 

وعلى خالف ذلك ، إذا حدد إتفاق التحكيم املسائل املتنازع عليها واليت يشملها . التحكيم
ز تعديل الطلبات املقدمة يف بيان التحكيم، دون كحديد للطلبات املتعلقة هبذه املسائل ، فإنه جيو 

الدعو  أو يف الطلب املقابل ، ما دام أن هذا التعديل يدخل يف نطاق املسائل املتفق على التحكيم 
 .1بشأهنا

 .سلطة هيئة التحكيم في قبول الطلب اإلضافي: أوال

ء س ر متارس هيئة التحكيم سلطة تقديرية موضوعية يف قبول الطلب اإلضايف عند تقدميه أثنا
إجراءات اخلصومة التحكيمية ، مستعينة يف ذلك بذات املعاي ر اليت ختض  هلا مقبولية الطلب 
اإلضايف أمام القضاء العادي ، باإلضافة إىل قابلية الطلب اإلضايف للتحكيم فيه وعدم خروجه عن 

لتزم هيئة فعند قبول الطلب  اإلضايف ، ت. نطاق إتفاق التحكيم على النحو الذي حدده اخلصوم 
 .2التحكيم باحرتام حق الدفاع ومبدأ املواجهة

يف مقابل ذلك ، متلك هيئة التحكيم اإلعرتاض أو رفض الطلبات اإلضافية ألسباب  و
موضوعية تقدر مالءمتها، ويف هذه احلالة فإنه ال مناص أمام اخلصم الذي قدم هذه الطلبات 

                                                           
 .124ية الدولية ، مرج  سابق ، ص فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجار  :أنظر 1
حكيمية ، مكتبة الوفاء القانونية ، التوعية لوالية احملكم على الدعو  حممود السيد عمر التحيوي ، احلدود الزمنية واملوض: أنظر 2

 .924، ص 9044



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          األول  ابــالب  

 

72 
 

من املتصور وفق خصومة التحكيم إذا ما  و. 1يهاإلضافية سو  اللجوء إىل القضاء املختص للفصل ف
كما حدده األطراف، وكان حسمها الزما للفصل يف النزاع   اأث رت مسألة خترج عن نطاق اختصاصه

 .ومل يتفق األطراف على تعديل النطاق املوضوعي خلصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم

اف ، جيب على هيئة التحكيم أن على أنه يف حالة تقدمي طلبات إضافية من قبل أحد األطر 
تأخذ أقصى درجات احليطة واحلذر، لقط  الطريق أمام الطرف سيء النية ، وخباصة الطرف الذي 
يستشعر ضعف موقفه يف الدعو  التحكيمية ، فيلجأ إىل تقدمي طلبات إضافية قصد تعطيل 

يف إصدار حكم التحكيم  إجراءات التحكيم ، وإطالة أمد الفصل يف النزاع ، فهو ال يهمه السرعة
فمن الضمانات الضرورية يف هذا . فيها بقدر ما يهمه إعاقة إجناز هيئة التحكيم ملهمتها التحكيمية 

 .الشأن ، أال يكون من شأن الطلبات اإلضافية أن خترج خصومة التحكيم من نطاق إتفاق التحكيم

سلطات القاضي ، فإن سلطات في مقابل السلطات الواسعة اليت يتمت  هبا احملكم مقارنة بف
احملكم تتقلص يف بعض املواض  الكث رة ، ومن بني هذه املواض  املفاضلة بني البدائل القانونية ، 
فاحملكم ال ميلك سلطة االختيار بني البدائل اليت جييزها القانون ، على خالف القاضي الذي أجاز له 

مة منها دون التقيد بطلبات ءاختيار األكثر مالئل قانونية ، و القانون سلطة املفاضلة بني عدة بدا
فقد يغظ . 2اخلصوم ، وذلك تيس را عليه ومتكينا له من تقدير مالءمة الطلب تبعا لظروف الدعو 

القاضي هذه  حفاهلدف من من النقدي،النظر عن طلب الفسخ لعدم التنفيذ وحيكم بالتعويض 
على استقرار املعامالت يف اجملتم  ، ولي  جمرد محاية السلطة هو محاية النظام القانوين ذاته واحلفاظ 

 .مصاحل اخلصوم 

بناء على ذلك، ال ميلك احملكم املفاضلة بني البدائل القانونية ، وإمنا يتقيد مبا قدمه  و
اخلصوم من طلبات ، فالفرض هنا أن اخلصوم هم أقدر على محاية العالقة القانونية واستقرار التعامل 

ال ميلك احملكم أن يلتفت عن طلب التعويض مثال ويقضي بفسخ العقد يف إتفاق  بينهم ، ومن مث

                                                           
 .922حممود السيد عمر التحيوي ، نف  املرج  السابق، ص: أنظر  1
 .240حممد ماهر أبو العينني ، عاطف حممد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
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كحكيـــــم يتعلق بتنفيذ العقد ، ويقرر إهناء عالقة تعاقدية ير  أطرافها إمكانية بقائها مستقبال بعد  
 .1قائما بينهم احلصــــول على التعويــــــض ، على الرغــــم من اخلالف الذي كــــــــــــــــــــــــان

موقف التشريعات الوطنية المقارنة واإلتفاقيات الدولية ، وأنظمة التحكيم من      :ثانيا
 .تعديل النطاق الموضوعي لخصومة التحكيم

، لتحكيم تعديل طلب التحكيم األصليأجازت خمتلف التشريعات الوطنية والدولية ولوائح ا
 .أو من جانب املدعى عليهوتقدمي طلبات إضافية سواء من جانب املدعي 

I-  المقارنةموقف التشريعات الوطنية. 

إذا كان األصل هو أن الطلبات القضائية اإلضافية تكون جائزة يف اخلصومة القضائية ، فإهنا 
تكون جائزة كذلك يف خصومة التحكيم ، سواء كانت طلبات إضافية من قبل املدعي ،  أو من قبل 

يده األساسي هو أن تكون مرتبطة مبوضوع النزاع ،  وأال يكون من املدعى عليه ، ومناط ذلك وق
شأهنا تعطيل الفصل يف النزاع ، وهو ما نصت عليه بعض التشريعات الوطنية حمل الدراسة ، وهو ما 

 .سنبينه يف النقاط املوالية

 .موقف المشرع الفرنسي -1

ديد على تطبيق املباد  من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي اجل 4111/9تنتص املادة 
، وأحالت إىل نص املادة الرابعة 2األساسية للخصومة القضائية اجلائز تطبيقها على خصومة التحكيم

                                                           
ة بني البدائل القانونية ، فيمكنه أن يقضي م  األخذ بعني االعتبار عندما يكون احملكم مفوضا بالصلح ، إذ ميكنه املفاضل 1

. باملقاصة أو النفاذ املعجل يف غ ر احلاالت اليت يباشرها القانون أو دون توافر الشروط املطلوبة ، آخذا يف ذلك باعتبارات العدالة 
 .فالتحكيم بالصلح ينعك  على تفس ر اتفاق التحكيم أو نطاقه

 .باري  سلطة احملكم يف احلكم بالطلبات لتنفيذ احلكم دون أن يطلب منه ذلك اخلصوم ويف هذا الصدد ، أقرت حمكمة استئناف
هد  حممد جمدي عبد الرمحان، دور احملكم يف خصومة التحكيم وحدود سلطاته، رسالة دكتوراه، كلية : راج  يف ذلك  -

 .912، ص 4221احلقوق،  جامعة القاهرة 
2 Art 1464/2 D.P.C.F  « Toutefois, sont Toujours applicable les principes directeurs du procès 

énonces aux articles 4 à 10, au premier alinéa  de l’article 11 au deuxième et troisième alinéa 

de l’arbitre 12 et aux articles 13 à 21,23… » .   
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قانون ذاته، واليت تقضي بأن موضوع النزاع يتحدد باإلدعاءات املتبادلة، واليت تتحدد بدورها يف المن 
الدفاع، وكذلك بالطلبات العارضة املرتبطة الطلب اإلفتتاحي للخصومة ويف الطلبات اخلتامية يف 

 .1باإلدعاءات األصلية، سواء كانت طلبات أصلية  أم طلبات مقابلة، ارتباطا كافيا

من مث فإنه جيوز طبقا ألحكام القانون الفرنسي تقدمي طلبات إضافية من شأهنا تعديل  و
. طلب اإلضايف والطلب األصليالنطاق املوضوعي خلصومة التحكيم، بشرط كحقق رابطة كافية بني ال

 .وتتحقق هذه الرابطة الكافية بأحد العناصر املكونة للطلب، أي بوحدة السبب أو املوضوع

 .موقف المشرع المصري -2

لكل من  »:على أنه 4221لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  29تنص املادة 
فطبقا هلذه املادة جيوز لكل . 2« التحكيمطريف التحكيم تعديل طلباته أو استكماهلا خالل إجراءات 

من املدعي واملدعى عليه يف خصومة التحكيم  تقدمي طلبات إضافية، بالتعديل أو اإلضافة إىل 
 .الطلبات األصلية أو املقابلة، يف أية مرحلة كانت عليها إجراءات التحكيم

ية يف خصومة الواق  إذا كان قانون التحكيم املصري قد أجاز تقدمي طلبات إضاف و
التحكيم، فإنه مل يرتك هذا األمر بدون ضوابط، حيث قيد ذلك بوجوب أن يكون الطلب اإلضايف 

 .3"متصال مبوضوع النزاع"  -حسب تعب ر املشرع املصري  –

إىل القول بأن املشرع املصري يف خصومة التحكيم قد اقتضى أقو   4ويذهب بعض الفقه
من  492/9، 9/ 491الذي ورد يف نص املادتني " إلتصالا"درجات اإلرتباط، ذلك أن مصطلح 

                                                           
1
 Art 4 D.P.C.F « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives  des parties. 

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense 

.Toutefois, L’objet  du litage peut être  modifié par des demandes incidentes lorsque celles- ci 

se rattachement aux prétentions originaires   par un lien suffisant » . 
 92وكذلك تطابقت املادة . من قانون التحكيم املصري 29من قانون التحكيم األردين مطابقة للمادة  24قد جاءت املادة  و 2

تحكيم اليمين م  املادة من قانون ال 21وتطابقت املادة . من قانون التحكيم املصري 29من قانون التحكيم السوري م  املادة 
 .من قانون التحكيم املصري 29

 .من قانون التحكيم املصري 20/9املادة : راج  3
 .919حممد السيد عمر التحيوي، احلدود الزمنية واملوضوعية لوالية احملكم على الدعو  التحكيمية، مرج  سابق، ص  4
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ويرج  . قانون املرافعات املصري يعين اإلرتباط الذي ال يقبل التجزئة، وهو أعلى درجات االرتباط
 .ص باختصاصهتإلرتباط لسلطة احملكم، ألنه املختقدير هذا ا

 .موقف المشرع الجزائري -3

ة واإلدارية اجلزائري أية إشارة صرحية إىل إمكانية مل ترد يف نصوص قانون اإلجراءات املدني
نصت على تطبيق املباد  األساسية  4042غ ر أن املادة . تقدمي طلبات إضافية من أطراف التحكيم

وعلى ذلك، فإن هذه املادة . ذلك فئية، ما مل يتفق األطراف على خالاملقررة للخصومة القضا
يتحدد موضوع النزاع  » :القانون، واليت تنص على   أنه من نف  92تكون قد أحالتنا على املادة 

 .باإلدعاءات اليت يقدمها اخلصوم يف عريضة إفتتاح الدعو  ومذكرات الرد

غ ر أنه ميكن تعديله بناء على تقدمي طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة 
 .«باإلدعاءات األصلية

الطلب اإلضايف هو الطلب الذي يقدمه أحد  »:تضيف الفقرة الرابعة من نف  املادة أن و
 .«أطراف النزاع هبدف تعديل طلباته األصلية

بناء على ما تقدم، فإنه جيوز للمدعي واملدعى عليه يف خصومة التحكيم تقدمي طلبات  و
 .إضافية، يعدل مبوجبه املدعي طلبه األصلي، ويعدل املدعى عليه مبوجبه طلبه املقابل

لتقدمي الطلبات  -على غرار باقي التشريعات األخر  -اجلزائريقد اشرتط املشرع  و
اإلضافية، ضرورة أن تكون هذه الطلبات مرتبطة باإلدعاءات األصلية للخصوم، فإذا كان الطلب 
اإلضايف مقدم من طرف املدعي، فالبد أن يكون هذا الطلب مرتبطا بالطلب األصلي للمدعي، أما 

املدعى عليه ، فال بد أن يكون هذا الطلب مرتبطا بالطلب املقابل  إذا كان الطلب اإلضايف مقدم من
 .للمدعى عليه

يكون الطلب مرتبطا مىت قامت رابطة التبعية بني الطلبات األصلية للخصوم والطلبات  و
فتوجد رابطة تبعية عندما يدخل الطلب اإلضايف  .السبباإلضافية، وذلك سواء من حيث احملل أو 

  الواردة يف إتفاق التحكيم أو يدعمها ، كما توجد عالقة تبعية بالنسبة للمحل يف مركبات الوقائ
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      عندما يستند الطلب اإلضايف إىل إدعاء يعد نتيجة مباشرة وغ ر قابلة للتجزئة للطلب األصلي 
 .أو الطلب املقابل

II- تفاقيات الدولية ومراكز التحكيمموقف اإل. 

، ألطراف التحكيم تقدمي 4212نازعات االستثمار لسنة أجازت إتفاقية واشنطن لتسوية م
      طلبات عرضية أو إضافية يف خصومة التحكيم، واستلزمت أن يكون هذا الطلب العارض 
أو اإلضايف متعلقا مباشرة مبوضوع النزاع ، أي أن يكون ناشئا عن نف  العقد ، شريطة أن تكون 

 . 1نطاق إتفاق التحكيم املربم بني األطرافاملسائل املتعلقة بالطلب اإلضايف تدخل يف 
أوجه  و أجازت قواعد اليونسرتال للتحكيم التجاري الدويل ألطراف التحكيم تعديل طلباهتم و

 :2دفاعهم أو استكماهلا ، وقيدت ذلك بقيدين
خولت هليئة التحكيم سلطة تقديرية يف قبول الطلبات اإلضافية، فلها أن تقرر أنه القيد األول،  
ن غ ر املناسب إجازة تقدمي الطلب اإلضايف ،لتأخر وقت تقدميه، أو ملا قد ينشأ عنه من ضرر م

،و ذلك احرتاما لقيمة الوقت ، و اآلجال احملددة تقدرها للطرف اآلخر ، أو ألية ظروف أخر  
احرتاما  وخر من ناحية أخر  ،ناحية ،و عدم اإلضرار بالطرف اآل يف الدعو  التحكيمية ، من

قوق الدفاع من ناحية ثالثة ،فقد يكون من غ ر املناسب قبول الطلب اإلضايف ملفاجأته اخلصم حل
 .اآلخر،و عدم متكنه من تقدمي دفاعه يف الوقت املناسب

وهو أنه ال جيوز إدخال تعديالت على الطلبات األصلية للخصوم من شأهنا  القيد الثاني ، 
التوقعات "إتفاق التحكيم ،و ذلك احرتاما لفكرة إخراج هذه الطلبات بعد تعديلها من نطاق 

 ".املشروعة لألطراف احملتكمني  واحملكمني على السواء
و قد اكتفى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل بالنص على الشق األول من القيد 

لطرفان على ما مل يتفق ا »:منه على أنه 92/9املادة يف املشار إليه أعاله ،و ذلك بالنص  ،األول
خالفه ، جيوز لكل منهما أن يعدل  إدعائه أو دفاعه أو يكملها خالل س ر اإلجراءات ،إال إذا 

 .«رأت هيئة التحكيم أنه من غ ر املناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقدميه
                                                           

 .4212ستثمار لسنة من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات اال 11املادة : راج   1
 .من قواعد اليونسرتال 90املادة : راج   2
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حيث فرق بينما كان لنظام التحكيم لد  غرفة التجارة الدولية بباري  موقفا مغايرا ملا سبق ذكره 
 :و املرحلة الالحقة عليهالتحكيم،بني املرحلة السابقة على توقي  أو اعتماد وثيقة 

من نظام التحكيم لد   1/1ففي مرحلة ما قبل التوقي  أو اعتماد وثيقة التحكيم ،فقد نصت املادة 
نية  من إذا قدم طرف من األطراف طلب كحكيم مرتبط بعالقة قانو  »:غرفة التجارة الدولية على أنه

موضوع كحكيم بني نف  األطراف خاض  هلذا النظام ،فيجوز للهيئة بناء على طلب أحد األطراف 
أن تقرر ضم الطلب أو املطالب املقدمة إىل اإلجراءات اجلارية لتنظر  م  التحكيم القائم،شرط أال 

 .يكون قد مت بعد التوقي  على وثيقة املهمة أو قد مت اعتمادها من اهليئة

إذا كان التوقي  على وثيقة املهمة قد مت أو اعتمدهتا اهليئة فال ميكن ضم املطالب إىل التحكيم أما 
 .«42القائم إال طبقا للشروط املنصوص عليها يف املادة 

من نف  النظام على  42أما يف مرحلة ما بعد توقي  أو اعتماد وثيقة التحكيم ،فقد نصت املادة 
لتوقي  على وثيقة املهمة أو اعتمادها من قبل اهليئة أن يتقدموا بأية ال جيوز لألطراف بعد ا »:أنه

طلبات جديدة ، مقابلة أو غ ر مقابلة ،تتجاوز ما ورد يف  وثيقة املهمة ،إال إذا أجازت حمكمة 
التحكيم ذلك ،آخذه بعني االعتبار طبيعة هذه الطلبات اجلديدة ،األصلية أو املقابلة ،و املرحلة اليت 

 .«اإلجراءات أو أية ظروف أخر  ذات صلة بلغتها 

بشرط أن  اإلضافية،، األصل هو قبول الطلبات يتضح لنا أنه يف املرحلة األوىل و هكذا
هو عدم قبول هذه  الثانية، فاألصلأما يف املرحلة .تكون مرتبطة بالعالقة القانونية حمل التحكيم

حسب  -ت إليها خصومة التحكيم تسمح    إال إذا كانت طبيعتها أو املرحلة اليت و صلالطلبات،
 .بقبول هذه الطلبات اإلضافية استثناء –تقدير حمكمة التحكيم 
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 الفرع الثاني

 .الدفوع في خصومة التحكيم

يقصد بالدف  متسك اخلصم بوجه من أوجه الدفاع من شأنه أن يؤدي إىل تفادي احلكم 
ومبعىن . و مؤقتة، أو إىل تأخ ر الفصل يف النزاععليه بطلبات خصمه كلها أو بعضها، بصفة هنائية أ

وعليه فإن . 1آخر فإن الدف  هو جواب اخلصم على إدعاء خصمه بقصد من  احلكم له مبا يدعيه
الدفوع قد تقدم من املدعى عليه ردا على طلبات املدعي األصلية أو العارضة، كما قد تقدم من 

وبذلك، لكل من طريف التحكيم إبداء . قابلة أو اإلضافيةاملدعي ذاته ردا على طلبات املدعى عليه امل
 .دفوعه يف خصومة التحكيم مبا يكفل له كحقيق مصلحته

والدفوع اليت ميكن تقدميها يف خصومة التحكيم هي نف  الدفوع اليت جيوز تقدميها يف 
التحكيم ، اخلصومة القضائية، إذ ميكن ألطراف التحكيم التمسك بكافة أنواع الدفوع يف خصومة  

سواء الدفوع املوضوعية اليت توجه للحق حمل الدعو  التحكيمية، أو الدفوع الشكلية اليت توجه إىل 
 . 2إجراءات اخلصومة التحكيمية، أو الدفوع بعدم القبول اليت توجه إىل وسيلة الدعو  التحكيمية

 :3وختض  الدفوع ، بغض النظر عن نوعها ، لبعض القواعد العامة ، أمهها 

يشرتط لقبول الدف  أن يكون متعلقا مبوضوع الدعو  أو بإجراءاهتا، وأن يكون مؤثرا فيها على  -
 .حنو يؤدي معه إىل تغي ر وجه الفصل فيها، فيما لو ثبت صحته 

باإلضافة إىل اشرتاط توافر الصفة يف الدف ، فاألصل أن تقدمي الدفوع ال يكون  مقبوال إال ملن   -
لكن بعض الدفوع  تعترب من النظام .ون وحده صاحب الصفة يف إبدائها شرعت ملصلحته، فيك

هبا من تلقاء نفسها، ويف هذه احلالة يكون ألي  تث رها و تعملالعام، حبيث يكون هليئة التحكيم أن 
 .من اخلصوم أن ينبهه احملكم هبا

                                                           
وأنظر  . 149فتحي وايل، الوسيط يف قانون القضاء املدين، مرج  سابق، ص  .22بربارة عبد الرمحن، مرج  سابق،ص  :نظرأ 1

 .292املتعلقة به، مرج  سابق، ص  أمحد إبراهيم عبد التواب، إتفاق التحكيم الدفوع: كذلك
 . 12مرج  سابق، ص د هندي، التحكيم دراسة إجرائية، أمح: رأنظ 2
 .112مصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص : راج  يف ذلك  3
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 .أنواع الدفوع في خصومة التحكيم : الفقرة األولى

ن ألطراف التحكيم تقدميها يف خصومة التحكيم ، دفوعا قد تكون الدفوع اليت ميك
 .، أو دفوعا بعدم القبول (إجرائية)موضوعية، أو شكلية 

  .الدفوع الموضوعية :أوال

الدفوع املوضوعية، هي الدفوع اليت توجه إىل احلق موضوع الدعو ، ، وتستهدف احلكم 
يب  يقتصر على جمرد إنكار الوقائ  اليت وهذه الدفوع منها ما هو سل.1برفض الدعو  كليا أو جزئيا

لوقوع خطأ من  ، كإنكار املدعى عليه يف دعو  املسؤولية2يدعيها اخلصم، أو إنكار أثرها القانوين
ومنها ما هو إجيايب يتجاوز اإلنكار إىل تأكيد واقعة . جانبه ، أو إنكاره لرتتب ضرر على هذا اخلطأ

، كالدف   ببطالن العقد لعدم 3دعى به أو تؤدي إىل إهنائهمعينة من شأهنا أن متن  قيام احلق امل
 مشروعية السبب، وكالدف  بالوفاء أو املقاصة القانونية ـ 

ختض  الدفوع املوضوعية جملموعة من القواعد،بغض النظر عما إذا كانت مقدمة إىل  و
 : 4القضاء الوطين أو إىل هيئة التحكيم

ومن مث فإن إبداء أحد الدفوع . ؤها برتتيب حمدد أو وقت معنيالدفوع املوضوعية ال يتقيد إبدا -4
 .املوضوعية ال يسقط احلق يف تقدمي غ رها من بعد ، يف أية مرحلة تكون عليها اإلجراءات

يعترب احلكم الصادر يف الدفوع املوضوعية حكما فاصال يف املوضوع ، وحيوز حجية األمر املقضي  -9
 .به

                                                           
ون قضائي، السنة نراي  حممد، حماضرات يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ألقيت على طلبة املاسرت ختصص قا:   راج  1

 .9042/9041اجلامعية 
 .142ص  سابق،مرج   املدين،الوسيط يف قانون القضاء  وايل،فتحي  :أنظر 2
 .120نف  املرج  السابق ، ص : أنظر  3
 .112-111مصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : راج  يف ذلك  4
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فإذا ما ألغي هذا احلكم . يف الدفوع املوضوعية سلطة اجلهة اليت أصدرهتا  يستنفذ احلكم الصادر  -2
من بعد بسبب بطالنه، فإنه ال ميكن إعادة النظر يف موضوع النزاع من اجلهة اليت أصدرته، الستنفاذ 

 .سلطتها

، ويف أية حالة تكون عليها  هيئة التحكيمجيوز إبداء الدفوع املوضوعية بأي شكل أمام  و
 .1و  التحكيمية ، ما مل يوجد إتفاق يقضي خبالف ذلك الدع

 (.اإلجرائية)الدفوع الشكلية : ثانيا

التعرض للحق  الدفوع الشكلية هي دفوع توجه إىل اخلصومة أو إىل بعض إجراءاهتا دون
فالدف  . لك دفوع ال توجه إىل موضوع احلق ، وإمنا توجه إىل اإلجراءاتاملدعى به ، فهي بذ

عائق يقيمه املدعى عليه ملن  اإلستمرار يف نظر اخلصومة، قاصدا بذلك إما تأخ ر الشكلي هو 
 . 2الفصل يف النزاع أو التخلص من اخلصومة القائمة

. و األصل يف الدفوع الشكلية أهنا ختض  لقواعد خاصة هبا، تنص عليها قوانني املرافعات
ع  وقبل الدفوع بعدم القبول، وإال سقط وأهم هذه القواعد، وجوب إبدائها  قبل التكلم يف املوضو 

،  3احلق فيها، و وجوب إبداء مجي  الدفوع الشكلية مجلة واحدة  وإال سقط احلق فيما مل يبد منها
 .ذلك أن العدالة تقتضي أال يبقى املدعي مهددا بالدفوع الشكلية يف مجي  مراحل الدعو  

        حيوز حجية األمر املقضي به ، هذا باإلضافة إىل أن احلكم يف الدفوع الشكلية ال 
وال يستنفذ سلطة اجلهة اليت أصدرته بالنظر إىل أنه ال يؤثر على موضوع احلق، فيبقى قابال للمطالبة 

 . 4به من جديد

بأن األصل فيها هو حرية األطراف  -كما سنر  الحقا  -كيم تتميز تحغ ر أن خصومة ال
التحكيم ، دون التقيد باإلجراءات املنصوص عليها يف  يف االتفاق على إختيار وتنظيم إجراءات

                                                           
 .421سابق ، ص الرج  املنبيل إمساعيل عمر، : أنظر  1
 .11فرجية حسني ، املرج  السابق ، ص : أنظر 2
 .114، ص 4221إبراهيم جنيب سعد ، القانون القضائي اخلاص ، اجلزء األول ، منشأة املعارف ،اإلسكندرية، : أنظر 3
 .119نف  املرج  السابق ، ص : أنظر  4
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قانون املرافعات ، فإذا اتفق أطراف التحكيم على تطبيق إجراءات معينة على خصومة التحكيم ، 
فإن هذه اإلجراءات تصبح ملزمة لألطراف وهليئة التحكيم على حد سواء ، شأهنا يف ذلك شأن 

 .ال ما تعلق منها بالنظام العاماإلجراءات اليت  ينص عليها القانون ، إ

بناء على ذلك ، فإن الدفوع الشكلية يف خصومة التحكيم هلا أحكامها اخلاصة ، ختتلف  و
عن تلك يف اخلصومة القضائية ، فالعديد من الدفوع الشكلية يف خصومة التحكيم ال ختض  

 :1ألحكام الدفوع الشكلية اليت ينص عليها قانون املرافعات ، ومن ذلك 

أنه جيب التمسك بالدفوع الشكلية أمام هيئة التحكيم دفعة واحدة ، يف امليعاد املتفق عليه بني  -4
عليه ، وهو ميعاد تقدمي املذكرة املكتوبة من املدعى  ىو الذي كحدده هيئة التحكيم للمدعاألطراف أ

املوضوعية دفعة  بيان الدعو  ، ومعىن ذلك أنه جيب تقدميها م  الدفوعيف عليه ردا على ما جاء 
 .2واحدة وإال سقط احلق يف تقدميها

إن التأخر يف تقدمي الدفوع بعدم االختصاص عن املواعيد املوضحة يف إتفاق التحكيم يرتتب  -9
عليه سقوط احلق يف تقدميها ، غ ر أنه خالفا ملا تقضي به القواعد العامة ، جيوز هليئة التحكيم أن 

أن التأخ ر كان لسبب مقبول ، ومعىن ذلك أن الدفوع الشكلية ، و تقبل الدف  املتأخر إذا قدرت 
للنظام املقرر يف قانون املرافعات  ،إال أهنا تتمت  بقدر من املرونة  -بصفة عامة  -إن كانت ختض  

من التخفف قدر اإلمكان من  هذا النظامالتحكيم ،و السبب يف ذلك هو ما يتطلبه  نظام يف
 .ملقررة أمام القضاء الوطيناإلجراءات و املواعيد ا

أو أن  مستقل ، يف الدفوع بعدم اختصاصها بشكلأن هيئة التحكيم متلك سلطة الفصل  -3
 .تضمها إىل املوضوع للفصل فيهما معا

                                                           
 .112مصطفى حممد اجلمال ، عكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : راج  يف ذلك  1
القبول ، فإنه ميكن إبداؤها نت إجرائية أو موضوعية أو بعدم خيالف بعض الفقه هذا الرأي ، حيث ير  أن الدفوع سواء كا و 2

معا أو إبداؤها تبعا دون االلتزام برتتيب معني ، وبصفة خاصة فإن الطلب املوضوعي أو الدف  املوضوعي ال يسقط احلق يف إبداء 
 .أي دف  إجرائي

 .121، ص ية والتجارية الدولية، مرج  سابقالتحكيم يف املنازعات الوطن فتحي وايل، -
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ال جيوز  إذا قضت هيئة التحكيم برفض الدف  بشكل مستقل و قبل نظرها يف املوضوع ،فإنه -1
دعو  بطالن حكم التحكيم املنهي للخصومة أمام القضاء الطعن يف هذا احلكم إال بطريق رف  

 .الوطين 

مث إن قضاء هيئة التحكيم برفض الدفوع املتعلقة باختصاصها يقتصر أثره على قيامها بنظر موضوع 
فإذا ما مت التمسك بالدف  من جديد أمام القضاء من خالل دعو  بطالن . النزاع و الفصل فيه 

     أن ينظر يف الدف  ،و يفصل فيه من حيث القانون (احملكمة)قضاء حكم التحكيم ،كان هلذا ال
 .1و الواق  على حد سواء

و قد يطرح التساؤل حول ما إذا كان احلكم يف الدف  الشكلي حيوز حجية األمر املقضي به أو  -2
 ؟ يستنفذ سلطة هيئة التحكيم

ال حيوز  -كما أشرنا آنفا   -لية  فمن املسلم به أن احلكم الصادر من احملكمة يف الدفوع الشك 
حجية األمر املقضي ألنه ال يتضمن فصال يف موضوع الدعو  ،كما أنه ال يستنفذ سلطة احملكمة يف 

و األمر ال خيتلف إذا ما كان احلكم يف الدف  الشكلي صادرا من هيئة . نظر موضوع الدعو 
التحكيم ،فلي  هناك مان  مة خصو  فإذا ما ترتب على احلكم يف الدف  الشكلي إنتهاء. التحكيم

و إذا ما . من أن يبدأ املدعي دعو  جديدة أمام القضاء ،ما مل تكن دعواه قد إنقضت بالتقادم 
طعن يف هذا احلكم بالبطالن أمام القضاء ،و قضت احملكمة ببطالنه ،كان للطاعن أن يعود هليئة 

 .التحكيم للفصل يف موضوع النزاع

I- شكليةبعض صور الدفوع ال. 

الدف  بعدم : من أهم صور الدفوع الشكلية اليت ميكن التمسك هبا أمام هيئة التحكيم هي
 .االختصاص ،باإلضافة إىل الدف  بعدم القبول

 
                                                           

سلطة القاضي الذي ميارس الرقابة يف التحري عما  »:وهو ما ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية يف أحد أحكامها بالقول أن 1
 .«نون والواق  على حد سواءإذا كان حكم التحكيم قد صدر بدون وثيقة كحكيم، ليست هلا حدود حبيث متتد إىل القا

.Cass-Civil, 06/01/1987,Rev. Arb, 1987, p 649, note de Boulanger  
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 . الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم -1

لشكلية ،فهي ا التحكيم تكاد تستغرق كافة الدفوعإن الدفوع املتعلقة بعدم اختصاص هيئة 
أو بطالنه ،أو عدم مشوله  وع املبنية على عدم و جود إتفاق التحكيم أو على سقوطهتشمل الدف

 .ملوضوع النزاع ،و هذا ما يشمل بالطب  الدف  بعدم قابلية النزاع أصال  للتحكيم من بطالن االتفاق

أو الذي  و جيب تقدمي هذا الدف  ، مثل غ ره من الدفوع الشكلية ، يف امليعاد املتفق عليه
ته هيئة التحكيم، م  مراعاة أن الدف  بعدم قابلية النزاع للتحكيم يعترب دفعا متعلقا بالنظام حدد
 .و بالتايل جيوز إثارته يف أي حالة كانت عليها الدعو  التحكيمية ،العام

أما الدف  بعدم مشول إتفاق التحكيم ملا يث ره الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب  
 .1فورا و إال سقط احلق فيهالتمسك به 

 هل جيوز للمحكم إثارة عدم إختصاصه من تلقاء نفسه؟ :و السؤال الذي يطرح هنا

من املباد  الثابتة يف قانون املرافعات أن القاضي يستطي  إثارة مسألة عدم اختصاصه املتعلق 
ن تطبيقه بصفة بالنظام العام من تلقاء نفسه دون طلب من اخلصوم ، غ ر أن هذا األمر ال ميك

 .مباشرة يف خصومة التحكيم ،ذلك أن اإلختصاص القضائي خيتلف عن اإلختصاص التحكيمي

فاإلتفاق على التحكيم من شأنه أن جيعل القضاء الوطين غ ر خمتص يف موضوع النزاعات 
 األساس و يستطي  احملكم أحيانا إثارة عدم اختصاصه من تلقاء نفسه ،  و.اجلائز التحكيم فيها 

يستمد من القواعد العامة لإللتزام ،نظرا لألصل التعاقدي للتحكيم ، الذي يستند إليه يف ذلك 
 .2فاحملكم يربطه عقد كحكيم باخلصوم 

  ، 3التحكيم ملستمدة من إتفاق التحكيم و عقداحملكم أن يبحث يف حدود واليته اعلى ف
اإلتفاق غ ر مشروع ، فعلى احملكم أن و أن ينظر يف وجود و مشروعية هذا اإلتفاق، فإذا كان هذا 

                                                           
 .12أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرائية، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .440نبيل إمساعيل عمر، مرج  سابق، ص : أنظر 2
 .نونقد حيدد عقد التحكيم ما إذا كان احملكم مفوضا بالصلح أو بالقا 3
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فالواق  . حيكم من تلقاء نفسه بعدم اختصاصه بسبب بطالن هذا اإلتفاق الذي يستمد منه واليته
أن احملكم يف مثل هذه احلالة ال يقدم على إبطال اإلتفاق، بل يأخذ بالنتائج املرتتبة على البطالن 

املستمد كأثر من هذا  بنظر النزاع إختصاصه املطلق الذي يصيب إتفاق التحكيم، معلنا  عدم
احلكم التحكيمي الصادر  فإذا مل يثر احملكم عدم إختصاصه لبطالن إتفاق التحكيم ،فإن. 1البطالن

لذلك . عنه سيكون عرضة لإلبطال، وهو ما سيرتتب عنه إهدار القيمة من اللجوء إىل نظام التحكيم
 .صاصه، ويث ر عدم اختصاصه من تلقاء نفسهفإنه من واجب احملكم أن يبحث يف مد  اخت

مبدأ "من املباد  احلديثة اليت أصبحت مستقرة يف  قضاء التحكيم التجاري الدويل و 
، حيث ختتص هيئة التحكيم وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول 2"اإلختصاص باإلختصاص

أمام هيئة التحكيم دفعا  فإذا قدم أحد اخلصوم. مد  اختصاصها بنظر الطلبات املعروضة عليها
إجرائيا بعدم إختصاصها، قامت اهليئة بنظر هذا الدف  وتبحث سببه، فإن كان مبنيا على بطالن 

وإذا كان . إتفاق التحكيم، فيدخل يف نطاق سلطتها البحث يف صحة إتفاق التحكيم  أو بطالنه
لنظام العام اخالفة مد  تعلقه مبحكيمية أن تبحث يف البطالن متعلقا بالنظام العام، كان للهيئة الت

 .3وأثرها يف صحة اإلتفاق، وبالتايل كحديد ما يعترب متعلقا بالنظام العام وما ال يعترب كذلك

لكن جيب اإلشارة إىل أن هيئة التحكيم وهي بصدد  البحث يف الدف  بعدم اإلختصاص  و
    وإمنا هي تبحث يف الصحة لبطالن إتفاق التحكيم، فإهنا ال تقضي بصحة االتفاق أو بطالنه، 

 أو البطالن ليكون ذلك سندا للفصل يف إختصاصها أو عدم إختصاصها مبا قدم هلا من طلبات
فعلى ضوء النتيجة اليت تتوصل إليها هيئة التحكيم، فإهنا تقرر اختصاصها من عدمه بنظر الطلبات 

 .املعروضة عليها

                                                           
 .440نبيل إمساعيل عمر، مرج  سابق، ص  1
أمحد الطشي، مبدأ االختصاص باالختصاص يف جمال  يأنور عل: ملزيد من التفاصيل حول مبدأ االختصاص باالختصاص، راج  2

 .وما بعدها 99ص  9002التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 
م التجاري الدويل ومد  تبين التشريعات العربية هلا، حماضرة باملؤمتر الدويل حول فتحي وايل، اإلجتاهات احلديثة يف التحكي: أنظر 3

 .2-4، غ ر منشورة،ص 9000ماي  42-42التحكيم اهلندسي بالبحرين، من 
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فإهنا تستمر يف نظر املوضوع، وال جيوز فإذا رفضت هيئة التحكيم الدف  بعدم إختصاصها 
اإلنتظار إىل حني صدور حكم التحكيم يف املوضوع  الطعن يف حكمها باإلختصاص، وإمنا جيب
 . 1لرتف  دعو  بطالن ضد احلكم التحكيمي

أما إذا قبلت هيئة التحكيم الدف  بعدم إختصاصها، فإهنا متتن  عن نظر املوضوع، وال ميكن 
 .2حكيمية هنا ألي جهة أخر إحالة الدعو  الت

 .الدفع بالبطالن -2

جيب على هيئة التحكيم واخلصوم إحرتام إجراءات نظر اخلصومة التحكيمية والفصل فيها  
فإذا باشر . كما حددها إتفاق اخلصوم، وعلى النحو الذي تقرره نصوص قانون أو نظام التحكيم

تحكيم، أو باملخالفة لنص من النصوص احملكم أو أحد اخلصوم أي إجراء باملخالفة إلتفاق ال
 .3الدف  ببطالن هذا اإلجراء املخالف -يف هذه االحوال -القانونية أو نظام التحكيم، فإنه ميكن

باملخالفة  البطالن هو جزاء خمالفة الشكل، فهو وصف يلحق العمل اإلجرائي الذي يتم و
فإذا دف  أحد اخلصوم  .4يب آثاره عليهطراف أو القانون، مما حيول دون ترتلنموذجه الذي حدده األ

ببطالن إجراء معني وتبني هليئة التحكيم بطالنه، أي أنه مل تتحقق الغاية من وراء الشكل، وجب 
أما إذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها بناء على إجراء باطل، وأسست  .عليها أن تقضي ببطالنه

 .5بالبطالنحكمها عليه، فإن حكمها يكون باطال وجيوز الطعن فيه 

                                                           
 .444نبيل إمساعيل عمر، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .12أمحد هندي، املرج  السابق، ص : أنظر 2
يت ال جيوز التمسك هبا أمام هيئة التحكيم لعدم مالءمتها ،أو لعدم وجود ما يربرها، مثل هناك بعض صور الدف  بالبطالن ال 3

الدف  ببطالن صحيفة الدعو ، حيث ال توجد صحف دعاو  يف نظام التحكيم ، والدف  ببطالن ورقة التكليف باحلضور 
 .دف  بسقوط اخلصومة أو الدف  بتقادمهاوإعالهنا، حيث ال توجد أوراق تكليف باحلضور يف هذا النظام باالضافة إىل ال

 .422نبيل إمساعيل عمر ، مرج  سابق ص : راج  يف ذلك -
 .14-12ص  ،املرج  السابق هندي،أمحد : أنظر 4
 .، حماضرة غ ر منشورة4221لسنة  42فتحي وايل، بطالن التحكيم، دراسة لقانون التحكيم املصري رقم : أنظر 5
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 .الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية: ثالثا

يقصد بالدف  بعدم القبول ذلك الدف  الذي ال يوجه إىل موضوع الدعو  باملعىن الدقيق، 
وال يوجه إىل اإلجراءات ،وإمنا يوجه إىل احلق يف الدعو  ، وبعبارة أخر  إىل مكنة احلصول على 

  ،ف  هو التمسك بعدم توافر شرط من شروط الدعو فموضوع هذا الد. حكم يف موضوع النزاع
كإنتفاء الصفة أو انتفاء املصلحة أو تقادم احلق موضوع الدعو  أو إنقضاء امليعاد احملدد لرف  

 . 1، أو سبق الفصل فيها حبكم هنائيالدعو 

 -شأهنا يف ذلك شأن الدعو  القضائية–فمن الثابت أنه جيب لقبول الدعو  التحكيمية 
فإذا مل تتوافر هذه الشروط، كانت الدعو  . الصفة ومصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانونتوافر 

 .التحكيمية غ ر مقبولة

خيض  الدف  بعدم قبول الدعو  التحكيمية لنف  أحكام الدف  بعدم قبول الدعو   و
هذا الدف  القضائية، فيجوز الدف  بعدم قبول الدعو  يف أية حالة كانت عليها الدعو ، فال يسقط 

 . 2بالكالم يف املوضوع، وال حيوز احلكم الصادر فيه حجية األمر املقضي

تقضي هيئة التحكيم بعدم القبول من تلقاء نفسها، وتطبيقا لذلك، فإن الدف  بانتفاء  و
ومن مث جيب على هيئة التحكيم التصدي له من تلقاء  الصفة أمام هيئة التحكيم يتعلق بالنظام العام،

على هيئة التحكيم أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط قبول الدعو   »: ذلك أنه نفسها ،
أمامها بغض النظر عن أحقية املدعي يف موضوع الطلب املدعى به، إعتبارا بأن حكم التحكيم الذي 

ا مل يصدر عنها لن تكون له أي قيمة القانونية بالنسبة ألصحاب الصفة احلقيقيني يف النزاع املطروح م

                                                                                                                                                                                     
 .ج.إ.م.إ.ق 12املادة : راج  4

 
 .129مصطفى حممد اجلمال، عكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر 2
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فإذا مل يكونوا كذلك أو زال وجودهم القانوين، فإن احلكم الذي يصدر . يكونوا ممثلني أمامها
 .1«سيكون صادرا عن معدوم يف خصومة معدومة

 .الفصل في الدفوع : الفقرة الثانية  

قبل الفصل يف  -والسالف بياهنا -تفصل هيئة التحكيم يف الدفوع املتعلقة بعدم اختصاصها 
وهذا احلكم ال يقتصر على الدفوع املتعلقة . ، أو تضمها إىل املوضوع  لتفصل فيهما معااملوضوع

وعلى هذا  . بعدم اإلختصاص، ولكنه يشمل غ ره من الدفوع  اإلجرائية أو الدفوع بعدم القبول 
األساس، إذا متسك املدعى عليه بعدم قبول الدعو  التحكيمية لتقدمي طلب التحكيم من غ ر ذي 

، أو بعدم قبوهلا لرفعها على غ ر ذي صفة، فإن هيئة التحكيم تفصل يف الدف  قبل الفصل يف صفة 
 .2املوضوع ، أو تضمه إىل موضوع لتفصل فيهما معا

أما إذا كان الدف  موضوعيا ، أو كان دفعا بعدم القبول متعلقا باملوضوع مما يعترب الفصل فيه 
ينبين عليها الفصل يف بعض الطلبات املوضوعية ، فإن  حامسا يف عنصر من العناصر األساسية اليت

 . 3الفصل فيه جيب أن يرتاخى أو يؤجل إىل حني الفصل يف املوضوع

فإذا قضت هيئة التحكيم برفض أحد الدفوع ،سواء قضت بذلك قبل الفصل يف املوضوع ، 
تمسك بالعيب أو م  الفصل يف هذا األخ ر ، فال جيوز ملن صدر ضده احلكم برفض الدف  أن ي

الذي أثاره هبذا الدف  إال بطريق دعو  بطالن حكم التحكيم املنهي للخصومة، وهو ما يعين عدم 
جواز رف  دعو  مستقلة ببطالن احلكم الصادر يف الدف  سواء قبل صدور احلكم املنهي للخصومة 

عن دعو   وهو ما سنتعرض إليه بالتفصيل عند حديثنا. التحكيمية أو بعد صدور هذا احلكم 
 .بطالن حكم التحكيم

                                                           
 فتحي وايل، :كتاب إليه يفمشار  كحكيم،. ق490لسنة  21 يف القضية 20/49/9002جتاري ، 24القاهرة،إستئناف  4

 .122ص  .سابقمرج   الدولية،ية التحكيم يف النزاعات الوطنية و التجار 
نه إذا ما  أبد  أطراف التحكيم رغبتهما يف أن تفصل هيئة التحكيم  يف الدف  قبل الفصل يف املوضوع، وير  بعض الفقه أ 2

 .فعلى اهليئة إحرتام إرادهتما
 .110يل ، نف  املرج  السابق ، ص فتحي وا: راج 
.111مصطفى حممد اجلمال ، عكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق، ص: أنظر  3  
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يف األخ ر ، ميكن القول أن إتفاق التحكيم هو الذي حيدد نطاق خصومة  التحكيم،  و
سواء من اجلانب املوضوعي أو اجلانب الشخصي ، حيث ال ميكن للمحكم اخلروج عن هذا 

أن يعدلوا من يف حني أنه ميكن للخصوم . وإال كان حكمه باطال، لتجاوزه إتفاق التحكيم  ،النطاق
هذا النطاق طوال مراحل اخلصومة التحكيمية وحىت قفل باب املرافعة ، فلهم اإلتفاق على توسيعه ، 
بإضافة مسائل أخر  تكون حمال للتحكيم ، وباختصام أشخاص آخرين ليسوا أطرافا يف إتفاق 

كما .ابقاالتحكيم ، وليسوا حىت خصوما يف الدعو  التحكيمية ، على الوجه الذي عرضناه س
كانت هذه عارضة يف خصومة التحكيم ، طاملا  ميكنهم اإلتفاق على السماح بتقدمي طلبات 

الطلبات مقدمة بناء على إتفاق من أطراف التحكيم مجيعا، م  ضرورة مراعاة أن يكون التعديل 
 .الذي يشمل إتفاق التحكيم مكتوبا بطريقة صرحية أو ضمنية ال تدع جماال للشك

 لثالمبحث الثا

 .تحديد القانون الواجب التطبيق على الخصومة التحكيمية

 ةــــــــــــق على خصومة التحكيم من املسائل الصعبـــون الواجب التطبيـــد القانـــة كحديـــتعد مسأل
و املعقدة يف التحكيم التجاري الدويل ، سواء من الناحية اإلجرائية أو املوضوعية ، خاصة يف حالة 

لى القانون الواجب التطبيق على النزاع يف إتفاق التحكيم ، مما قد يؤدي معه إىل وض  عدم النص ع
خط ر ومعقد ، لي  فقط من حيث تعقيد حسم النزاع ، بل أيضا من حيث إمكانية نشوء نزاع 

 .جديد ، بعد تداعي إجراءات اخلصومة التحكيمية ، حول ماهية القانون الواجب التطبيق عليها

العالقات الدولية اخلاصة من خمتلف اجلنسيات إىل التحكيم ، يعطيهم احلرية  فلجوء أطراف
 يف إتباع قواعد معينة ، وباختيار القانون الواجب التطبيق على نزاعهم ، سواء من الناحية اإلجرائية 
أو املوضوعية ، لكي حيكم منازعاهتم ، خصوصا يف ظل عدم وجود قواعد حمددة للتحكيم التجاري 

 . كحكم هذه املسائلالدويل

فأهم مامييز نظام التحكيم هو حرية األطراف يف اختيار القانون الذي يطبق على نزاعهم ، 
        ويكون ذلك ملزما للمحكم الذي يتقيد مبا اتفق عليه أطراف التحكيم ، وعدم اخلروج عنه 

القانون الواجب التطبيق  ه جيوز للمحكم إستبعاد أحكامنغ ر أ. وإال كان حكمه باطال  ،أو جتاوزه
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إذا كان هذا القانون ينطوي على خمالفة النظام العام ، وم  ذلك ، فعندما يقوم احملكم باستبعاده فإنه 
 .البد عليه أن يطل  األطراف وينبههم إىل ذلك

قد حيدث أال يتفق األطراف على القانون الواجب التطبيق على خصومة التحكيم ، سواء  و
تحكيم أو موضوع النزاع ، لذلك حرصت خمتلف التشريعات الوطنية والدولية على إجراءات ال

وأنظمة التحكيم على منح احملكم إختصاصا إحتياطيا يف كحديد القانون الواجب التطبيق على 
خصومة التحكيم ، حيث منحته سلطة تقديرية واسعة يف اختيار القانون الذي يراه مناسبا ليطبق 

 .وذلك يف حال عدم إتفاق األطراف على ذلكعلى خصومة التحكيم ، 

 :إن البحث يف موضوع القانون الواجب التطبيق على خصومة التحكيم يث ر مسألتني هامتني

تتعلق بالبحث عن القانون اإلجرائي ، وهو القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم على املسائل ،أولهما
 .ظرها النزاع متهيدا للفصل فيهاإلجرائية اليت تتم أمامها ، أو تتخذها مبناسبة ن

تتعلق بالبحث عن القانون املوضوعي الذي حيكم موضوع النزاع ، وحقوق األطراف و ، ثانيهماو 
 .إلتزاماهتم اليت ترتتب عن احلكم الصادر يف الدعو  التحكيمية

يم فقد يتبادر لألذهان للوهلة األوىل أن كحديد القانون الواجب التطبيق على خصومة التحك  
معناه تطبيق قواعد وأحكام قانون واحد على كافة مراحل الدعو  التحكيمية ، تسري على إجراءات 
التحكيم وموضوع النزاع ، يف حني أن الواق  قد يكشف غ ر ذلك ، إذ لي  بالضرورة أن يكون 
 القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو نفسه القانون الواجب التطبيق على موضوع
النزاع ، فمن املمكن أن تتعدد القوانني واجبة التطبيق على موضوع النزاع باختالف هذه املراحل ، 
وذلك راج  إلرادة أطراف التحكيم أو هيئة التحكيم ، فاإلعتبارات اليت قد يتم مراعاهتا يف اختيار 

يت مت مراعاهتا يف القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم قد ختتلف عن تلك اإلعتبارات ال
 .بيق على موضوع النزاع ، لذلك جيب عدم اخللط بني القانوننيطاختيار القانون الواجب الت
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فمن الثابت يف التحكيم التجاري الدويل أن استقالل عقد التحكيم يسمح باختيار قانون   
لو  لة لتثورزاع، وما كانت هذه املشكيطبق على اإلجراءات خيتلف عن ذلك الذي حيكم موضوع الن

 .1أن عقود التحكيم أخضعت اخلصومة التحكيمية،  بشقيها اإلجرائي و املوضوعي، لقانون واحد

غ ر أن احلاصل يف الواق  العملي هو اجتاه معظم عقود التحكيم إىل اختيار قانون حيكم 
حكيم اإلجراءات خيتلف عن القانون الذي حيكم املوضوع ، وأصبح ذلك أمرا واقعيا يف جمال الت

ويرج  ذلك إىل أن اعتبارات وأسباب إختيار القانون املوضوعي قد ختتلف عن . 2التجاري الدويل
ون اإلجرائي  يف  األنظمة تلك اليت كانت وراء اختيار القانون اإلجرائي، فمثال قد يتم اختيار القان

كن بالنسبة للموضوع قد أمريكية كوهنا تعترب كشف كافة املستندات أمرا ضروريا يف اإلثبات، ولاألجنو 
 .3يتم اختيار أحد القوانني املرتبطة مبكان تنفيذ العقد مثال

واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، والقانون الواجب اللذلك جيب التمييز بني القانون 
فالفارق الرئيسي بني القانونني يتضح يف أن القانون واجب التطبيق على . التطبيق على موضوع النزاع 

جراءات لي  غاية يف ذاته بقدر ما هو وسيلة تستخدم من أجل الوصول إىل غاية معينة ، تكمن اإل
احلقيقية املتنازع  عليها بني اخلصوم أمام هيئة التحكيم اليت تتوىل الفصل  اإلجرائية وانباجلإظهار يف 

                                                           
1
 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman: Traité de l’arbitrage commercial international, 

L.I.T.E.C, 1996,P 650 .                                                         
 .242حممد ماهر أبو العينني، عاطف حممد عبد اللطيف، مرج  سابق، ص : وأنظر كذلك  
ال ير  أن األصل هو وحدة القانون الواجب التطبيق على خصومة التحكيم، من حيث وإن كان هناك اجتاه فقهي ما ز  2

اإلجراءات و املوضوع على حد سواء، حبيث أن إختيار القانون الذي يطبق على إجراءات التحكيم  يعرب عن اجتاه إرادة األطراف 
 .ني املسائل اإلجرائية واملسائل املوضوعية ويربرون ذلك بصعوبة التميز ب. لتطبيقه على موضوع النزاع ، والعك  صحيح 

 .وما بعدها 922، ص  املرج  السابق،  هد  حممد جمدي عبد الرمحان: جتاه ، راج إلملزيد من التفاصيل حول هذا ا -
  9 

Ph.Fouchard, E.Gaillard, B. Goldman, op.cit, p 651. 

دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدويل  ،يم الدويل اخلاصدور احملكم يف خصومة التحك مهند أمحد الصانوري،: أنظر 2
 .442 -444، ص  9002،دار الثقافة لننشر و التوزي ،ت و املراكز الدوليةيف غالبية التشريعات العربية و األجنبية و االتفاقيا
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  عيني هذه احلقوق بينما القانون الّذي حيكم موضوع النزاع جيسد حقوق و إلتزامات اخلصوم بت. فيه
و بذلك فإّن مستقبل الفصل يف النزاع متوقف على . و اإللتزامات، فيعد هذا القانون غاية يف ذاته

كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ملا يتضمنه من قواعد و أحكام سيتحدد على 
 . 1ضوئها حقوق و التزامات و مص ر كل طرف يف خصومة التحكيم

أّن حماولة وض  معيار للتفرقة بني القانون الّذي حيكم إجراءات التحكيم و القانون الّذي غ ر 
حيكم موضوع النزاع، يبدو أمرا صعبا بسبب وجود بعض القواعد القانونية اليّت قد تتصل باإلجراءات 

، هل ينطبق و املوضوع يف نف  الوقت، مثل القواعد اليّت تنظم طرق الطعن، أين يثور التساؤل بشأهنا
إىل استحالة  3و استنادا لذلك ذهب جانب من الفقه. 2عليها قانون اإلجراءات أم قانون املوضوع

 . وض  معيار دقيق مييز بني ما هو إجرائي و ما هو موضوعي

لكن الرأي الراجح، يذهب إىل القول بإمكانية التمييز بينهما و ذلك على أساس خضوع 
كييف، و على ضوء هذا التكييف يتحدد لنا ما إذا كانت هذه القواعد القواعد املشرتكة لعملية الت

 .4سيحكمها قانون اإلجراءات أم قانون املوضوع

 : و بناء على ما تقدم، سوف نتناول بالدراسة يف هذا املبحث مسألتني

 (.املطلب األّول)تتعّلق بالقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم  األولى،
 (.املطلب الثّاين)تتعّلق بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  و الثانية،

                                                           
 .442-444مهند أمحد الصانوري، مرج  سابق، ص : أنظر 1
قانون الواجب التطبيق على املسائل اإلجرائية يف جمال التحكيم، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، أبو العال النمر، ال: أنظر 2

 .01بدون سنة نشر، ص 
 .241حممد ماهر أبو العينني، عاطف حممد عبد الّلطيف، مرج  سابق، ص : راج  3
القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات و ذلك املتعّلق و قد استقر هذا املبدأ لد  القضاء الفرنسي الّذي عمد إىل التفرقة بني  4

     مبوضوع النزاع، حيث أيدت حمكمة النقض الفرنسية هذا املبدأ، بعد أن أكّدت أّن القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات 
 .ال يكون بالضرورة هو القانون الّذي حيكم موضوع النزاع

كردي، القانون الواجب التطبيق على دعو  التحكيم، الطبعة األوىل، دار النهضة الود مجال حمم: ملزيد من التفاصيل، راج 
 .44، ص 9000العربية، 
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 المطلب األّول

 .القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

تعترب إجراءات التحكيم مبثابة العمود الفقري الّذي يقوم عليه نظام التحكيم، و هي يف ذات 
اإلجراءات بأمهية خاصة، إذ يتوقف جناح الوقت السياج الّذي يضمن شرعيته، حيث تتمت  هذه 

    نظام التحكيم أو إخفاقه على مد  سالمة إجراءات التحكيم املتبعة للنظر يف الدعو  التحكيمية 
فمراعاة هذه اإلجراءات على حنو صحيح و سليم من شأنه الوصول إىل حكم  .و الفصل فيها

 .1ابال لالعرتاف به و تنفيذهكحكيمي يكون مبنأ  عن الطعن فيه، و بالتّايل يكون ق

و ال تثور مشكلة كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم عادة إاّل يف 
التحكيم التجاري الّدويل، ذلك أّن التحكيم الّداخلي خيض  لقوانني اإلجراءات املنظمة مبوجب 

أن يكون  هناك قانون يتم  ففي نظام التحكيم التجاري الّدويل، ال بدّ . أحكام القانون الّداخلي
الّرجوع إليه لتطبق أحكامه على املسائل اإلجرائية اليّت تثار أثناء خصومة التحكيم، و هذا القانون هو 
الّذي حيكم س ر جلسات التحكيم، و ينظم كّل اجلوانب اإلجرائية املتعّلقة هبا، مثل كيفية تقدمي 

 جيب اإللتزام هبا، و ذلك فيما يتعّلق باألّدلة املقّدمة الطلبات و الدفوع، و كحديد قواعد اإلثبات اليّت 
و مساع الشهود و اخلرباء، و كذلك كحديد قواعد احلضور و الغياب و تبادل املذكرات و كحديد 

 .2و غ رها من املسائل اإلجرائية... املواعيد

         وات جمموعة اخلط » :و بناء على ذلك ، فإنّه ميكن تعريف إجراءات التحكيم بأهّنا
و األعمال املتتابعة اليّت تنظم عملية التحكيم، بصورة تتماشى م  املباد  األساسية للعدالة، بناء 

وفقا لقانون التحكيم، و تستمر حىّت صدور احلكم أو انتهاء  على ما اتفق عليه األطراف و
 .3« اإلجراءات بغ ر حكم

                                                           
               . 424، ص 4241، النهضة العربية دار الطبعة األوىل، ،إبراهيم أمحد إبراهيم، التحكيم الّدويل اخلاص: أنظر 1
 . 124بق، ص عصام عبد الفّتاح مطر، مرج  سا: أنظر كذلكو 
 .222سابق، ص الرج  املمن ر عبد اجمليد، ، : أنظر 2
 .44، ص 9049العربية، م على حكم التحكيم، دار النهضة ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم، أثر اخلطأ يف إجراءات التحكي 3
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لى إجراءات التحكيم تلك القواعد اإلجرائية و عليه فإّن املقصود بالقانون الواجب التطبيق ع
 . 1اليّت يتعنّي إتباعها بعد تشكيل هيئة التحكيم و حىّت صدور حكم التحكيم 

و تظهر أمهية كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يف تزويد هيئة التحكيم 
ئل اإلجرائية اليّت قد تثور أثناء س ر و احملتكمني مبجموعة من القواعد القانونية الالزمة حلسم املسا

فتحديد هذه القواعد القانونية يعد من املسائل اجلوهرية يف جمال التحكيم التجاري . خصومة التحكيم
الدويل، اليّت تقوم على أساس كحقيق قدر من الّسرعة و املرونة، جتنبا للشكلية اليّت متيز القضاء الوطين، 

كما أّن ذلك يؤكد على استقالل نظام التحكيم .  ر من التعقيد و التعطيلو اليّت من شأهنا إثارة الكث
 .  2و فعاليته يف مواجهة العديد من الصعوبات، و إجياد احللول املناسبة هلا

إضافة إىل ذلك، فإّن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يعد أحد املعاي ر اليّت 
التحكيم دوليا أم وطنيا، حبيث إذا كان هذا القانون أجنبيا، فإّن  يتم على أساسها كحديد ما إذا كان

كما أنّه يف بعض احلاالت يتم كحديد جنسية حكم التحكيم بناء على القانون . التحكيم يكون دوليا
 .3الواجب التطبيق على اإلجراءات، و بالّتايل كحديد طرق الطعن فيه بناء على هذا القانون

واعد اإلجرائية اليّت كحكم خصومة التحكيم ختتلف حبسب ما إذا كان و من املعلوم أّن الق
. األمر يتعّلق بتحكيم خاص أو حر، أو كحكيم مؤسسي يتم يف إطار هيئات و مراكز كحكيم دائمة

فالتحكيم املؤسسي ال يث ر أي صعوبة فيما يتعّلق بالقانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، 
لنزاع على تسوية النزاع القائم بينهم وفقا لقواعد التحكيم إلحد  املؤسسات فبمجرد إتفاق أطراف ا

أو املراكز التحكيمية، فإنّه يستدل من ذلك ضمنيا على اتفاقهم و قبوهلم إتّباع لوائح و تعليمات 
أّما يف التحكيم احلر، . هذه املؤسسة أو ذلك املركز التحكيمي مبا يشتمل عليه من قواعد إجرائية

                                                           
، ص  9042النهضة العربية،  ،دار4221لسنة 92األس  القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم مسيحة القليويب،: أنظر 1

492. 
حممد كمال أبو سري ، التحكيم الّدويل و أثره يف تشجي  االستثمار و جذب رؤوس األموال، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر الكويت  2

 .222، ص 4222الدويل للتحكيم التجاري، 
3
 Patrice leveel : La procédure arbitrale, Droit et pratique de l’arbitrage international en 

France, Fiducie, 1984, p 57. 

  .11عاطف حممد الفقي، التحكيم يف املنازعات البحرية، مرج  سابق، ص : نظر كذلكأو 
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ن إلرادة األطراف دور كب ر يف اختيار القانون أو القواعد القانونية اليّت ختض  هلا إجراءات فيكو 
التحكيم، فغالبا ما يقوم أطراف النزاع عند اتفاقهم على التحكيم، باختيار قانون معني لإلجراءات، 

األخر  يف الدعو   ليتم النظر مبوجبه يف النزاع و الس ر يف إجراءات املرافعة و غ رها من اإلجراءات
 .1التحكيمية

أّما يف حالة عدم إتفاق األطراف على اختيار قانون معني أو قواعد معينة لتطبق على  
 .2اإلجراءات، فيتم تفويض احملكم أو هيئة التحكيم باختيار قواعد اإلجراءات املناسبة

املواضي   إّن دراسة موضوع القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم تعترب من
اجلوهرية يف التحكيم التجاري الدويل، فهي ليست مسألة نظرية حمضة، بل حظيت باهتمام الفقه و 

لذلك سوف نتعرض بالدراسة أّوال إىل . التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية، و أنظمة التحكيم
ف التشريعات الوطنية موقف الفقه من القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، مث إىل موق

 .املقارنة، و أخ را إىل موقف االتفاقيات الدولية و قواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية

 الفرع األول

 .موقف الفقه من القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

أثارت مسألة كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم خالفا و جدال كب رين 
أوساط الفقه، حيث ميكننا أن منيز بني اجتاهني يف هذا الصدد، فاالجتاه األّول يذهب إىل ربط  يف

 رـــالتحكيم و إجراءاته مبكان التحكيم، و من مث إخضاع إجراءات التحكيم لقانون الدولة مق
ضاع أّما االجتاه الثاين فيذهب إىل ربط التحكيم و إجراءاته بإرادة األطراف، أي إخ. التحكيم

                                                           
 .490سابق، ص الرج  املمهند أمحد الصانوري، : أنظر 1
 . 214، ص 9040ة، دار النهضة العربية،التحكيم يف املنازعات البحرية، دراسة مقارنالوليد بن حممد بن علي الربماين، : أنظر 2
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و على ذلك، سوف نتعرض بالّدراسة هلذين االجتاهني . 1إجراءات التحكيم لقانون اإلرادة املستقلة
 .تبعا

 .اإلتجاه القائل بإخضاع إجراءات التحكيم لقانون مقر التحكيم: الفقرة األولى

إىل أّن ممارسة احملكم ملهمته التحكيمية تقتضي وجود قانون ينظم  2ذهب جانب من الفقه
ءات التحكيم املتبعة، و يتم تطبيق أحكامه على املسائل اإلجرائية املثارة، حبيث خيض  هذا إجرا

القانون لسيادة السلطة القضائية لدولة معينة، و هذا القانون هو قانون مكان التحكيم،أو ما يطلق 
نون الواجب و عليه فإّن القا. عليه قانون مقر التحكيم، أي قانون الدولة اليت جيري فيها التحكيم

هو قانون الدولة اليّت جيري التحكيم على  -حسب هذا االجتاه –التطبيق على إجراءات التحكيم 
  إقليمها، مربرين ذلك بقوهلم أّن احملكم إمّنا يقيم العدالة يف الدولة اليّت جيري على إقليمها التحكيم، 

سلطة تبيان احلاالت و الشروط اليت جيوز فكل دولة هلا . و إقامة العدالة تنبثق دائما عن سيادة الدولة
 .  فيها للمحكمني أن يقيموا العدالة على إقليمها، و ينتزعون االختصاص من حماكمها الوطنية

و ير  أصحاب هذا االجتاه أنّه يف حالة انعقاد جلسات التحكيم يف أكثر من دولة، فإنّه 
حكيم جلساهتا بصفة رئيسية،و خاصة الدولة جيب االعتداد بقانون الدولة اليت عقدت فيها حمكمة الت

و يف احلالة اليّت حيدد فيها األطراف الدولة اليّت جيب أن جيري على . اليّت صدر فيها حكم التحكيم
 .إقليمها التحكيم، فينبغي على احملكمني أن يتخذوا من هذه الدولة مقرا التحكيم

ره املقدم إىل معهد القانون الدويل يف يف تقري Sausser Hallو قد تبىن هذا االجتاه الفقيه 
فقد ذهب هذا الفقيه إىل أنّه عند كحديد القانون الواجب التطبيق . 3 4229دورة انعقاده بأثينا سنة 

                                                           
و الظاهر أن هذا االختالف بني االجتاهني يرج  إىل االختالف يف التكييف القانوين للتحكيم، فإذا اعتربناه من طبيعة اتفاقية،  1

ففي هذه احلالة يكون  فإن القانون الواجب التطبيق يكون القانون الذي اختاره أطراف النزاع، أّما إذا اعتربناه من طبيعة قضائية،
 .من الضروري خضوع التحكيم و إجراءاته إىل قانون املكان الذي جيري فيه التحكيم

 :من أهم الفقهاء الذين نادوا بفكرة إخضاع إجراءات التحكيم لقانون مقر التحكيم 2
Sauser-Hall, Francis Mann, Ph.Fouchard, E. Bartin, et  Niboyet . 

 .و ما بعدها 122، ص 9040 ،دار النهضة العربية ،التحكيم يف عقود البرتول حسني أبو زيد، سراج: راج  يف ذلك 
 214، ص 4229مقدم إىل معهد القانون الدويل، منشور يف حوليات معهد القانون الدويل،  Sausser Hall: تقرير األستاذ 3

 .و ما بعدها
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عتبار الطبيعة املختلطة لنظام على التحكيم يف جمال العالقات الدولية اخلاصة، جيب األخذ بعني اإل
ضائية يف آن واحد، و بناء على الطبيعة التعاقدية و طبقا لنظرية التحكيم، كونه من طبيعة اتفاقية و ق

املؤشرات، جيب إسناد التحكيم إىل قانون الدولة ذات الصلة اإلقليمية األكثر وثاقة به، و هذه الدولة 
 .هي بكل وضوح تلك اليت جيري التحكيم على إقليمها

فإّن لألطراف احلق يف اختيار و يضيف هذا الفقيه أنه وفقا للطبيعة التعاقدية للتحكيم 
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، و لكن م  األخذ بعني اإلعتبار الطبيعة القضائية 

جيوز  للتحكيم، فاتفاق التحكيم مثله يف ذلك مثل اختيار اإلختصاص القضائي لقضاء أجنيب، فكما
ّن هذا االختيار يكون من شأنه تطبيق لألطراف يف ممارستهم إلرادهتم اختيار قضاء أجنيب، و أ

القواعد اإلجرائية و النصوص اآلمرة يف قانون دولة القاضي املختار، فإّن األمر كذلك بالنسبة 
للتحكيم يف جمال العالقات الدولية اخلاصة، حيث جيوز لألطراف كحديد اإلجراءات واجبة اإلتباع 

ه اإلجراءات، و لكن م  مراعاة القواعد اآلمرة يف أمام هيئة التحكيم، أو يرتكوا هلا أمر كحديد هذ
الدولة مقر التحكيم، و اليّت ال جيوز لألطراف االتفاق على خمالفتها، ذلك أّن سلطان إرادة األطراف 
ال ميكن أن ميارس إاّل يف احلدود اليّت تسمح هبا قواعد قانون مقر التحكيم، فهذه القواعد هي اليّت 

 .1 يتوجب االعرتاف هبا لألطراف يف هذا اجملالكحدد نطاق الذاتية اليّت 

يغلب الطبيعة القضائية للتحكيم، و يعمل  Sausser Hallو عليه، فاملالحظ أن الفقيه 
على احلد من إرادة األطراف املطلقة خبصوص كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات 

 .باره مركز الثقل املوضوعيو يرجح الكفة لصاحل قانون مقر التحكيم باعت  ،التحكيم

و قد انتهى أصحاب هذا االجتاه إىل أنّه جيوز لألطراف، تطبيقا ملبدأ سلطان اإلرادة، كحديد 
فإذا اتفق األطراف على تطبيق قانون بلد معني . القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

كة على أهّنا قد اجتهت إىل اختيار مكان بدون كحديد مكان التحكيم، فإنّه يتعني تفس ر إرادهتم املشرت 
كما أنّه جيوز لألطراف كحديد املكان . التحكيم يف البلد الّذي مت اختيار قانونه ليحكم اإلجراءات

ففي . الّذي تنعقد فيه حمكمة التحكيم دون كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

                                                           
 .14لدّويل، مرج  سابق، ص جارد حممد، دور اإلرادة يف التحكيم التجاري ا: راج  1
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و يف . هو قانون الدولة اليّت مت اختيارها كمقر للتحكيمهذا الفرض فإّن القانون الواجب التطبيق 
الفرض الّذي ال يتفق فيه األطراف على مقر التحكيم، و ال على القانون الّذي حيكم اإلجراءات، 
فإنّه جيب أن يستخلص من ذلك أّن األطراف قد اتفقوا ضمنيا على ترك أمر كحديد املقر الّذي تنعقد 

ني، و يكون القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو فيه حمكمة التحكيم للمحكم
 .1القانون النافذ يف البلد املختار من قبل احملكمني ليكون مقرا للتحكيم

فمن خالل تعرضنا إىل االجتاه القائل بتطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم، 
د مكان التحكيم، و ما هي املربرات اليّت تدعوا تربز العديد من التساؤالت تتعّلق أساسا بكيفية كحدي

إىل اعتبار قانون مقر التحكيم هو القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، مث الصعوبات اليّت 
و هو ما . تقلل من اعتبار قانون مقر التحكيم هو القانون األنسب للتطبيق على إجراءات التحكيم

 :  سنتناوله يف النقاط الّتالية

  .كيفية تحديد قانون مقر التحكيم: أوال

ال ميكن كحديد قانون مقر التحكيم إاّل بعد كحديد مكان التحكيم الرتباطه به، فعادة ما يتم 
اختيار مكان التحكيم أو كحديده بواسطة أطراف النزاع، و بناء على ذلك فإّن قانون املكان الّذي مت 

على  -حسب هذا االجتاه –جراءات اليّت كحكم النزاع اختياره هو الّذي جيب تطبيقه على س ر اإل
أساس أّن تفس ر اختيار األطراف ملكان التحكيم يدل على رغبتهم يف تطبيق قانون هذا املكان على 

، مبعىن أّن إرادة األطراف احلقيقية اجتهت  "اإلرادة المفترضة"إجراءات التحكيم، و هو ما يطلق عليه 
 . 2صراحة  م، و لو مل تفصح عن ذلكلتطبيق قانون مكان التحكي

   غ ر أّن كحديد مكان التحكيم يصبح أكثر صعوبة، و يث ر العديد من اإلشكاليات عندما 
ما هو مكان التحكيم الّذي يتم تطبيق : ال يتم كحديده من قبل أطراف النزاع، فهنا يثور التساؤل

 أكثر من مكان؟ حالة انعقاده يف قانونه على إجراءات التحكيم؟ و كذا يف

                                                           
 .122سابق، ص الرج  املسراج حسني أبو زيد، : راج  1

 2   Ph.Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, op.cit, p 651.                                                                  
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لقد طرح الفقه العديد من احللول و املقرتحات ملواجهة مثل هذه الصعوبات، و ذلك 
 :1باعتماد عديد املعاي ر أمهها

مكان التحكيم هو املكان الّذي تنعقد فيه اجللسة األوىل للتحكيم، فإذا انعقدت جلسات أخر   –1
 .للتحكيم يف أماكن متعددة فال يعتد هبا

حكيم هو املكان الذي تعقد فيه جلسات التحكيم بصفة رئيسية ، مبعىن إذا انعقدت مكان الت –2
بعض اجللسات يف أماكن أخر  ، لسبب من األسباب ، فال يؤثر ذلك على إعتبار املكان الرئيسي 

 .لعقد اجللسات هو مكان التحكيم

يم ، ألنه سيكون من األفضل أن يكون مكان التحكيم هو املكان الذي يصدر فيه حكم التحك -3
 .بالضرورة مكانا واحدا ، وال جمال لتعدد األمكنة هنا

مكان التحكيم يتم كحديده على ضوء جنسية احملكم ، حيث يكون البلد الذي ينتمي إليه احملكم  -4
ويف حالة تعدد احملكمني يتم اعتماد موطن احملكم املرجح ، حيث ير  . جبنسيته هو مكان التحكيم

جتاه أنه األنسب ، ألنه يتضمن حال حلالة التحكيم الذي يتم باملراسلة ، أي عندما أصحاب هذا اإل
 .ال يوجد مكانا حمددا للتحكيم

 .مبررات تطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم: ثانيا

ير  أصحاب هذا اإلجتاه أن قانون مكان التحكيم هو القانون األنسب ليحكم إجراءات 
و حجتهم يف ذلك أن هيئة  ،دون يف ذلك إىل الطبيعة القضائية لنظام التحكيم التحكيم ، ويستن

التحكيم ما هي إال جهة قضائية، ومبا أن القاضي الوطين ملزم بتطبيق قانون الدولة اليت ينتمي إليها 
 .2جبنسيته ، فإن احملكم هو اآلخر ملزم بتطبيق قانون البلد الذي جيري التحكيم يف إقليمه

                                                           
1 Sausser Hall (George) : L’arbitrage en droit international privé,  Tome I, A.I. D.I ; 1972, p 

407. 
.12ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم ، مرج  سابق ، : راج   2  



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          األول  ابــالب  

 

99 
 

ن أن الطبيعة القضائية للتحكيم من شأهنا أن كحد من مبدأ سلطان إرادة األطراف املطلق يف كما يرو 
اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ، حيث ال ميكن اخلضوع إلرادة األطراف يف 

لس ر  –من الناحية العملية  –هذا الصدد ، بل البد من اختيار القانون األفضل واألكثر مالءمة  
إجراءات التحكيم ، و أنسب هذه القوانني و أفضلها هو قانون مقر التحكيم ، وذلك لوجود العديد 

 :أمهها ،من اإلعتبارات و املربرات اليت تدعو إىل تطبيقه

أن الدولة اليت جيري على أراضيها التحكيم تكون قد ارتضت بسحب اإلختصاص من  -4
ن ذلك ال يعين عدم إحرتام ما يتضمنه قانوهنا من نصوص قضائها الوطين للفصل يف النزاع ، إال أ

 .منظمة لكيفية س ر اإلجراءات ، سواء كانت نصوصا آمرة أم مقررة
أّن تطبيق قانون مقر التحكيم على اإلجراءات يتيح هليئة التحكيم فرصة تسهيل عملها، و  -9

لتحكيم، كإلزام الشهود ذلك فيما خيص إمكانية طلب املساعدة من القضاء الوطين يف دولة مقر ا
باحلضور أمامها لإلدالء بأقواهلم، أو طلب اختاذ إجراءات وقتية أو كحفظية تتعّلق بالنزاع املعروض 

 .أمامها
أّن خمالفة قانون مقر التحكيم فيما يتعّلق باإلجراءات قد يؤدي إىل رفض االعرتاف حبكم  -2

 .حكيمالتحكيم و عدم تنفيذه، و بالتايل إهدار قيمة نظام الت
أّن تطبيق قانون مقر التحكيم يضمن عدم تعارض إجراءات التحكيم م  القواعد اآلمرة و  -1

هذا على خالف ما إذا كان قانونا آخر غ ر قانون مقر التحكيم هو . الّنظام العام يف بلد التحكيم
ي إىل املطبق، فقد يكون هناك تعارض بينهما، ممّا يعرقل الس ر احلسن خلصومة التحكيم، أو يؤد

 .احلكم ببطالن حكم التحكيم

 .عيوب و مساوئ تطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم: ثالثا

وجاهة األسانيد اليّت بين على أساسها االجتاه الّسابق للقول باعتماد  على الرغم من أمهية و
         الصعوبات تطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم، إاّل أهّنا واجهت العديد من 

 :و االنتقادات الشديدة من بعض الفقه و تتلخص هذه االنتقادات فيما يلي
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إىل القول بأّن احملكم ال يقيم العدالة و ال يصدر أحكاما باسم الدولة  1فقد ذهب رأي يف الفقه –1
ة الفصل يف اليّت جيري التحكيم على إقليمها، فهو ال يعد جهازا من أجهزهتا،و ال يتلقى منها سلط

النزاع، و يكفي إلقامة الدليل على ذلك أنّه ال توجد دولة يف العامل تعترب التحكيم تعب را عن إرادهتا 
ال يزاول وظيفة عامة، ألنّه يصدر األحكام  فإذا كان احملكم ميارس وظيفة قضائية إاّل أنّه. السيادية

قة بني ممارسته لوظيفته و البلد الّذي بصفة خاصة و ليست عامة، و بالّتايل ال توجد أية صلة وثي
و بناء على ذلك يكون ألطراف النزاع حرية اختيار القانون الواجب . جيري التحكيم على إقليمه

التطبيق على إجراءات التحكيم، سواء وفقا للطبيعة التعاقدية أو الطبيعة القضائية للتحكيم، ذلك أّن 
 .ورة تطبيق قانون مقر التحكيمالطبيعة القضائية للتحكيم ال تقتضي بالضر 

إّن تطبيق قانون مقر التحكيم على إطالقه فيه جتاهل للطاب  : جتاهل الطاب  التعاقدي للتحكيم –2
، و الّذي ميثل أحد الركائز األساسية اليّت يقوم عليها نظام 2التعاقدي للتحكيم و ملبدأ سلطان اإلرادة

للجوء إليه للفصل يف النزاعات، كونه يتيح هلم حرية التحكيم، و اليّت من أجلها يفضل األطراف ا
 .3اختيار و تنظيم عملية التحكيم وفقا ملا يتفقون عليه

إّن كحديد مكان التحكيم لي  باألمر الّسهل، بل قد يكون  :صعوبة كحديد مكان التحكيم –3
 يتسىن معرفة فمن الصعب أحيانا الرتكيز املكاين للتحكيم حىّت . مستحيال يف الكث ر من احلاالت

و مثال ذلك التحكيم االلكرتوين يف جمال . مقره، و بالّتايل معرفة القانون اإلجرائي لدولة ذلك املقر
الّتجارة االلكرتونية اليّت تربم عقودها عرب شبكة اإلنرتنت، أين يتم تبادل املذكرات و األوراق بني 

ت املرافعة بطريقة مسعية بصرية عرب تلك اخلصوم و هيئة التحكيم عرب هذه الشبكة، كما تعقد جلسا
 . 4لكرتونية إو إعالنه لألطراف بطريقة رقمية  الشبكة، ليصدر حكم التحكيم و يتم توقيعه

                                                           
 .114سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : ، مشار إليه يف كتابPallieriرأي الفقيه  1
 . 119سابق، ص الرج  نف  امل سراج حسني أبو زيد، : أنظر 2
جامعة  ،رسالة دكتوراه،كلية احلقوق ،القواعد اإلجرائية املنظمة للتحكيم التجاري الدويل سري،سامي حمسن حسني ال: أنظر 3

 .402، ص  9001عني مش  ،
 .20ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم، مرج  سابق، ص : أنظر 4
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و باإلضافة إىل أّن كحديد مكان التحكيم قد يث ر صعوبة يف حالة عدم كحديده من قبل أطراف النزاع، 
بيق قانونه على إجراءات التحكيم، فهل هو مكان فيثور التساؤل حول مكان التحكيم الّذي جيب تط

    . انعقاد جلسات التحكيم، أم هو مكان صدور حكم التحكيم، حيث أّن اختالفهما وارد جدا
و حىّت و إن إتفق األطراف يف اتفاق التحكيم على مكان التحكيم، فقد تنعقد جلساته يف أكثر من 

أنّه قد تنعقد جلسات التحكيم كّلها يف مكان واحد،  كما. بلد، فقانون أي بلد منها سيتم تطبيقه؟
و تتم املداولة و إصدار احلكم يف دولة أخر ، فأي األماكن يف هذه احلاالت يعترب مقرا للتحكيم، 
    . حبيث يكون قانون اإلجراءات يف دولة ذلك املقر هو الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم؟

 . 1ل للقانون اإلجرائي الّذي اختاره أطراف النزاع صراحةو على أي حال فإّن األولوية تظ

ال يعين  إّن اختيار األطراف ملكان التحكيم :إختيار املكان ال يعرب عن اإلرادة الضمنية –4
بالضرورة أهّنم أرادوا من وراء ذلك تطبيق قانون هذا املكان على إجراءات التحكيم،و ال ميكننا 

ذلك يعرّب عن إرادهتم الضمنية أو املفرتضة، مبجرد اختيارهم ملكان معني القول، يف كّل األحوال، أّن 
فقد يرج  اختيار مكان التحكيم ألسباب ال تتعّلق برغبة األطراف يف تطبيق . ليجري فيه التحكيم

قانون ذلك املكان على إجراءات التحكيم، و إمّنا قد يكون هذا االختيار ألسباب أخر  بعيدة عن 
         أو قربه و سهولة االنتقال إليه جلمي  األطراف، أو لتوفر خدمات االتصاالت  ذلك، كاحلياد

 .2و السكرتارية، و قد يكون هذا االختيار عن طريق الصدفة

إّن القول بأّن احملكم ميارس مهمة مثل مهمة القاضي  :ختالف مهمة احملكم عن مهمة القاضيإ –5
  إلجرائي للبلد الّذي يعمل فيه أمر غ ر منطقي، ذلك أّن احملكم تفرض عليه االلتزام بتطبيق القانون ا

و إن كانت طبيعة عمله تكتسي صبغة قضائية، إالّ أنّه ال ميارس وظيفة عاّمة، و من مث ال توجد صلة 
ال توجد أي رابطة بني و .3وطيدة بني ممارسته لوظيفته التحكيمية و البلد الّذي جيري فيه التحكيم 

اف للمحكم و بني البلد الّذي جيري التحكيم على إقليمه، بل على العك  من ذلك، اختيار األطر 

                                                           
 .440سابق، ص الرج  املسامي حمسن حسني السري، : راج  1

2  Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman,op.cit,p 649                                                                   

 .114سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : أنظر  3
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فإّن السمة العامة اليّت تطب  نظام التحكيم هي االستقاللية و التحرر من القيود اليّت كحد من حرية 
 .األطراف

ه من فإذا كان القاضي ملزم بتطبيق قانون البلد الّذي يعمل فيه،كونه يستمد واليته و سلطت
، فإن احملكم يستمد  1قانون هذا البلد، و لي  جملرد أّن التقاضي يتم على النطاق اإلقليمي هلذا البلد

واليته و سلطته من اتفاق األطراف، و بالّتايل عليه اإللتزام مبا يتفقون عليه، فهو لي  معنيا بتطبيق 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .2ذلك قانون املكان الّذي جيري فيه التحكيم، ما مل يتفق األطراف على

 .اإلتجاه القائل بإخضاع إجراءات التحكيم لقانون اإلرادة: الفقرة الثانية

إىل أّن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو  3تجه الرأي الغالب يف الفقهي
القانون املختار بواسطة األطراف أنفسهم، و ذلك إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة باعتباره أحد املباد  

 .األساسية اليّت يقوم عليها نظام التحكيم

ير هذا االجتاه، إىل القول بأّن نظام لترب  4و يف هذا الصدد ذهب جانب من هذا الفقه
التحكيم يغلب عليه الطاب  االتفاقي الرضائي، فهو طريقة لتسوية املنازعات تقوم على أساس اتفاق 
التحكيم، و س ر إجراءات التحكيم ما هي إاّل أثرا هلذا االتفاق، الّذي يكون خاضعا إلرادة 

 .األطراف

                                                           
 .941مصطفى حممد اجلمال، عكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر  1
  2 :  اوهو ما أكدته  احملكمة العليا يف الواليات املتحدة األمريكية بقوهل 

 « The international arbitral tribunal owes no prior ellegiance to the legal norms of particular 

states, hence it has no direct obligation to vindicate their statutory dictates,the tribunal ….. is 

bound to effectuate the interests of the parties……». 

.29ص  سابق،مرج   سالم،ياسر عبد اهلادي مصلحي : راج   
مصطفى حممد اجلمال، : راج  ملزيد من التفاصيل،. عريبو يتمثل هذا الفقه يف الفقه الفرنسي الغالب، و معه بعض الفقه ال 3

 .112سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : و راج  كذلك. 942عكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص 
4 Jean Robert, et B.Moreau : L’arbitrage  international, Dalloz, 1989, p 01 ets.    

تنظ ر وتطبيق مقارن، دار النهضة العربية الداخلي،  التحكيم التجاري الدويل و و أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون
 .221، ص ،9001القاهرة،
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 التصرف األساسي الّذي تنتج عنه سائر يعترب -حسب هذا الفقه –فاتفاق التحكيم 
التصرفات األخر  املكونة لنظام التحكيم، و بالّتايل عندما نكون بصدد البحث عن القانون الّذي 
حيكم التحكيم يف جمموعه، مبا يف ذلك القانون الّذي حيكم اإلجراءات، فإننا يف احلقيقة نبحث عن 

كيم، فعندما يتحدد هذا القانون، يتحدد معه يف نف  القانون الّذي حيكم األصل و هو اتفاق التح
كان اتفاق التحكيم خيض  لقانون إرادة   او مل. الوقت القانون الّذي حيكم إجراءات التحكيم

و بذلك تتاح ألطراف النزاع إختيار . األطراف، فإّن هذا القانون هو الّذي حيكم مسائل اإلجراءات
راءات التحكيم، و هذا ما ميثل جتسيدا ملبدأ سلطان اإلرادة القانون الّذي يرتضونه ليحكم س ر إج

الّذي يقوم على أساس منح األطراف احلرية يف كحديد القواعد أو القانون الّذي حيكم إجراءات 
 . التحكيم

إىل القول بأنّه ما دام قد سلمنا باألخذ بنظام التحكيم كوسيلة  1رو ذهب البعض اآلخ
نا هبذه املناسبة أنّه من املناسب و العادل أن نسمح لألطراف بتسوية لتسوية املنازعات، و اعرتف

نزاعاهتم عن طريق التحكيم بعيدا عن احملاكم القضائية، نظرا للمزايا اليّت يقّدمها نظام التحكيم 
    .ألطراف النزاع، خاصة يف جمال العالقات التجارية الدولية، نظرا لغياب قضاء دويل يف هذا الشأن

ظل الصعوبات اليّت يث رها تنازع االختصاص القضائي و تنازع القوانني، و اليّت من شأهنا إطالة و يف  
و املكان الّذي ، و مادام قد سلمنا كذلك حبق األطراف يف اختيار حمكميهم ،أمد الفصل يف النزاع

الواجب  جيري فيه التحكيم، فإنّه من الطبيعي االعرتاف لألطراف بقدرهتم على اختيار القانون
 .التطبيق على التحكيم يف جممله، بدءا من اتفاق التحكيم ذاته و حىت صدور حكم التحكيم

باستطاعة أطراف  من ذهب إىل أبعد من ذلك، حيث يرون أنّ  2بل هناك من الفقه
التحكيم وض  القواعد اإلجرائية أو اتفاقهم على القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم 

                                                           
1 Pierre. Lalive : Problèmes relatifs à l’arbitrage commercial international, recueil des cours 

de la haye, 1967,p 619.                
، ص 4220فؤاد رياض و سامية راشد، أصول تنازع القواعد و تنازع االختصاص القضائي الدويل، دار النهضة العربية، : راج  2

922. 
يف العالقات اخلاصة  العام جب التطبيق على موضوع التحكيم و النظامأشرف عبد العليم الرفاعي، القانون الوا: و راج  كذلك

 . 24، ص 9002الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
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ة دون قيود، إىل حد التحرر من كّل القواعد اإلجرائية الوطنية، إعتمادا على إرادة األطراف حبرية تام
يف صياغة القواعد اإلجرائية ، و هو ما جيعل التحكيم يوصف بأنّه كحكيم حر طليق، أو كحكيم بال 

عني، لذلك قانون، كون األطراف يتولون مهمة تنظيم القواعد اإلجرائية دون أن يستندوا إىل قانون م
فهو نوع من التنظيم املادي للقواعد اإلجرائية الّذي يستمد مصدره من النظرية الشخصية، اليّت تدعوا 
إىل تكري  مبدأ سلطان اإلرادة يف نطاق واس ، و هذا دون إخضاعه إىل بعض القيود اليّت ميكن أن 

 . 1تفرضها بعض القوانني الوطنية

    قانون اإلرادة هو الّذي حيدد إجراءات التحكيم،   بأنّ  2بينما ير  جانب من هذا الفقه
و يسمح هلذه اإلرادة بإمكانية اختيار أكثر من قانون ليحكم إجراءات التحكيم، أو تنظيم س ر 
    إجراءات التحكيم وفقا لقواعد إجرائية يضعوهنا بأنفسهم، باستخدام إجراءات التحكيم العاملية 

ذات تركيب ممزوج بني العديد من اللوائح التحكيمية، حبيث تصبح  أو االستهداء بقواعد إجرائية
مكونا جديدا ال يرتبط هبذه اللوائح و ال يعرب عن مضموهنا، و ال حيد من سلطتهم إالّ وجوب إحرتام 
األحكام اإلجرائية اآلمرة يف قانون دولة مكان التحكيم، و احرتام الضمانات األساسية للتقاضي،  

 .بني اخلصوم و مبدأ املساواة بينهمكمبدأ املواجهة 

و بناء على ما تقدم ، فإّن أنصار هذا االجتاه يدرجون التحكيم ضمن املعامالت اخلاصة 
   باألفراد اليت تستند إىل مصدر عقدي و هو عقد التحكيم، و أّن احملكمني يف نظرهم ليسوا قضاة، 

 .3لعقد، و يستمدون سلطاهتم  منهو إمّنا هم جمرد أفراد عاديون يعهد إليهم تنفيذ هذا ا

                                                           
     و قد ولدت النظرية الشخصية يف رحاب الفكر الفلسفي للمذهب الفردي الّذي ساد خالل القرن التاس  عشر ميالدي ،  1

 .فرد بوصفها حقا طبيعياو الّذي يقوم على تقدي  حرية ال
 . 24الرفاعي، املرج  السابق، ص  أشرف عبد العليم: ملزيد من التفاصيل، راج 

عز الدين . 412، ص 4222من ر عبد اجمليد، التنظيم القانوين للتحكيم التجاري الدويل اخلاص، منشأة املعارف، اإلسكندرية  2
، يناير 22مصر املعاصرة العدد  يف مواد القانون اخلاص، جملة ري الدويلعبد اهلل، تنازع القوانني يف مسائل التحكيم التجا

 .22، ص 4224
جملة احلقوق جامعة  ،نقدية لنظرية الطبيعة القضائية للتحكيم ةدراس ،؟ي، هل التحكيم نوع من القضاءموجدي راغب فه: أنظر 3

 .422ص  ،4222السنة السابعة عشر  ، العدد األول ،الكويت
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إذا كان املبدأ السائد لد  غالبية الفقه هو مبدأ استقالل اإلرادة يف كحديد القانون الواجب 
التطبيق على إجراءات التحكيم، فإّن هذا املبدأ يث ر عند وضعه موض  التنفيذ بعض التساؤالت، 

نون الواجب التطبيق على إجراءات حيث يثور التساؤل عن مد  حرية األطراف يف اختيار القا
التحكيم، من ناحية، كما يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق يف حالة غياب االختيار الصريح 

 .  هلذا القانون من قبل األطراف من ناحية أخر 

و لكن قبل التعرض باإلجابة عن هذين التساؤلني، نر  من الضروري الوقوف على مربرات 
 .اإلرادة على إجراءات التحكيم، و االنتقادات املوجهة لتطبيق هذا القانون تطبيق قانون

 .مبررات تطبيق قانون اإلرادة على إجراءات التحكيم: أوال

يستند هذا االجتاه يف تربيره لتطبيق قانون اإلرادة على إجراءات التحكيم، على إعتبارين 
 :أساسيني يكمل أحدمها اآلخر

قضاء إتفاقي يقيمه أطراف النزاع باالتفاق بينهما،  -كما أشرنا سابقا  –م هو أّن التحكي األّول،
وحيددان كيفياته و القواعد اليّت يس ر عليها مبوجب هذا االتفاق، األمر الّذي يتعني معه إخضاع 

 .س ر إجراءاته للقانون الّذي خيتاره األطراف
ائي للدولة، و ال تستمد واليتها من قانون هو أّن هيئة التحكيم ال تنتمي إىل اجلهاز القض و الثاني،

 .1واليتها من إتفاق أطراف النزاع الدولة، و إمّنا هي هيئة مستقلة تستمد سلطاهتا و

تفاق األطراف على اختياره طريقا إتفاقي أساسه إخيفى على أحد أّن التحكيم نظام  فال
كونه يقوم على أساس مبدأ   بديال عن القضاء الوطين حلسم منازعاهتم، و يصطبغ بطاب  رضائي

لذلك لي  من الغريب أن يناط بأطراف . سلطان إرادة األطراف، اليّت كحتل مكانة عالية و مؤثرة فيه
النزاع سلطة رسم إجراءات س ر هذا النظام، على وجه يكون هلم معه احلق يف التحديد اإلرادي 

                                                           
 .942طفى حممد اجلمال، عكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص مص: أنظر 1
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خارجا على طبيعة التحكيم  و منافيا  للقواعد اإلجرائية اليّت تس ر عليها عملية التحكيم، فيكون
 .1حلكمته أن تفرض عليهم قواعد إجرائية ال يرغبوهنا 

األفضلية تكون للقانون الّذي  ة الفقه حيث يرون أّن األولوية وو هذا ما ذهب إليه غالبي
       خيتاره األطراف ليحكم س ر إجراءات التحكيم، إستنادا إىل األساس االتفاقي لنظام التحكيم،

 .و تطبيقا ملبدأ سلطان اإلرادة

و على الرغم من أّن هذه احلجة تعد مربرا كافيا و أساسا قويا إلعمال القانون الّذي حيدده 
األطراف على إجراءات التحكيم، فإّن بعض الفقه يدعمها مبجموعة من املربرات اليّت تؤيد و تؤكد 

 : على ضرورة األخذ هبذا االجتاه، أمهها

د األطراف للقواعد اليّت كحكم إجراءات التحكيم متكنهم من اختيار القواعد املالئمة من إّن كحدي –1
بني القواعد العرفية الدولية اليّت جر  التعامل هبا سابقا، و تواثر األخذ بأحكامها على صعيد 

م  طبيعة  املعامالت التجارية الدولية، و ال يتقيدون بقواعد القوانني الداخلية، اليّت قد ال تتناسب
 .2النزاع

إعمال مبدأ سلطان اإلرادة يف كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم من شأنه  – 2
   وض  احللول  أن يتيح لألطراف مواجهة املسائل احملتمل أن تثار أثناء س ر اخلصومة التحكيمية،  و

 .3"ات املشروعة للمتعاقدينالتوقع"و القواعد املناسبة ملواجهتها، و هو ما يطلق عليه 

إّن التوس  احلاصل يف املعامالت يف حقل التجارة الدولية و تشعبها، و ما تتضمنه من قواعد  – 3
و اليّت من  متعددة كحكم اإلجراءات، يدعو إىل منح األطراف حق اختيار القواعد اإلجرائية املالئمة،

 . 1ري الدويلشأهنا مواكبة التطور احلاصل يف جمال التحكيم التجا

                                                           
 .299ص  أمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية و الدولية، مرج  سابق،: أنظر 1
               شر دار الثقافة للن ،يلو دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الد ،التحكيم التجاري الدويل فوزي حممد سامي، 2

 .424ص  9040،و التوزي 
صالح الدين مجال الدين حممد، نظرات يف القانون الواجب التطبيق على عقود التنمية االقتصادية، جملة كلية الشريعة و القانون،  3

 . 144، ص 4222جامعة طنطا، العدد الثامن، 
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إّن اعتماد و تكري  مبدأ سلطان اإلرادة يف كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات  – 1
التحكيم، من شأنه أن يؤدي إىل جتنب العديد من الصعوبات و القيود اليّت تفرضها القوانني الوطنية، 

 . 2و تفادي اإلشكاالت اليّت يث رها تطبيق قواعد تنازع القوانني

 .االنتقادات الموجهة لتطبيق قانون اإلرادة على إجراءات التحكيم: ياثان

على الرغم من أمهية و منطقية احلجج  و األسانيد اليّت ساقها الفقه املؤيد لفكرة تطبيق 
قانون اإلرادة على إجراءات التحكيم، إاّل أّن هذا الفقه وجهت له العديد من االنتقادات، اليّت تش ر 

ة تطبيقه، و تشكك يف مد  قدرة األطراف على تنظيم س ر إجراءات التحكيم على إىل عدم فعالي
و ميكن إمجال هذه . وجه سليم جيعل حكم التحكيم الصادر يف النزاع مبنأ  عن الطعن فيه

 :االنتقادات فيما يلي

ملتعّلقة من الصعوبة مبا كان أن حيكم القانون الّذي كحدده إرادة األطراف كّل أوجه اإلجراءات ا –1
بالتحكيم حمل النزاع، و ذلك بسبب عدم قدرة األطراف على توق  كافة املسائل التفصيلية اإلجرائية 

ما ال يأخذون الوقت الكايف للتمعن يف اختيار القانون  -غالبا –كما أّن األطراف . اليّت يث رها النزاع
، و هو ما من شأنه أن يؤثر 3للنزاعأو القواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق للوصول إىل ما هو أنسب 

 .سلبا على س ر اخلصومة التحكيمية

          إّن إعمال مبدأ سلطان اإلرادة على إطالقه فيه إلتفاف على الّنصوص القانونية الثابتة  –2
    و الّسوابق القضائية الراسخة، األمر الّذي جيعل معه نظام التحكيم نظاما قائما على أساس هش 

د غ ر ثابتة، لي  له أس  قانونية يقوم عليها و ال قواعد كحكمه و تنظمه، و هو ما جيعله و قواع
 . 4خاويا إال من إرادة األطراف القاصرة، مما جيعل املهمة التحكيمية يكتنفها الكث ر من الغموض

                                                                                                                                                                                     
 .911، مرج  سابق، ص عبد الرمحن هد  حممد جمدي: أنظر 1

2 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B. Goldman, op-cit, p 651 . 
 .22حسني عبد الغفار، مرج  سابق، ص : راج  3

.911، مرج  سابق ،  عبد الرمحن هد  حممد جمدي: راج   4  
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ما  عندما يتوىل األطراف بأنفسهم وض  القواعد اليّت كحكم إجراءات التحكيم، فإهنم غالبا  -3
يركزون على بعض األس  و املسائل العامة اليّت تنظم س ر اخلصومة التحكيمية، أّما املسائل اإلجرائية 

 .1األخر  و اليّت قد تث ر الكث ر من املشاكل فال يتعرضون هلا 

غالبا ما يتعمد األطراف جتنب اإلشارة إىل الكث ر من املسائل اإلجرائية املتوق  مواجهتها، و ذلك  –4
بة منهم يف عدم توق  نشوء خالفات و نزاعات، و هم ال يزالون يف مرحلة التعاقد، و يشبه بعض رغ

 . 2الفقه ذلك بأنّه كمن خيطط للطالق عند االتفاق على ترتيبات الزفاف

إّن عدم اإلملام الكايف لألطراف بالقوانني اإلجرائية، و املباد  و األعراف املعمول هبا يف جمال  –5
لتجاري الّدويل، غالبا ما يؤدي هبم هذا الوض  إىل وض  أو اختيار قواعد و حلول متناقضة التحكيم ا

كما أهّنا قد تتعارض م  القواعد اإلجرائية . للمسائل اإلجرائية، تبتعد عن كحقيق العدالة املطلوبة
طعن يف حكم ، ممّا يؤدي إىل إمكانية ال3اآلمرة، أو تلك اليّت مت  بالنظام العام يف بلد التنفيذ

 .التحكيم بالبطالن، و عدم االعرتاف به و تنفيذه

ال ميكن التعويل على إرادة األطراف يف كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم  –6
إاّل يف احلدود اليت يقررها القانون املختص، مبعىن أنّه ال ميكن التسليم بإرادة األطراف يف اختيار هذا 

 .4إطالقها القانون على

قد حيدث كث را أن ال يقوم األطراف بوض  أو اختيار القواعد اليّت تنّظم إجراءات التحكيم، ففي  –7
 .5هذه احلالة يصعب معرفة أو كحديد القانون الّذي سيتم تطبيقه على اإلجراءات

                                                           
دم ملؤمتر مسيحة القليويب، مد  جدو  تطبيق القانون الوطين يف التحكيم بشأن تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، حبث مق  1

 .02، ص 4242جمم  كحكيم الشرق األوسط، حول املشكالت األساسية يف التحكيم الدويل من منظور التطوير، القاهرة، يناير 
 .914، مرج  سابق، ص عبد الرمحن هد  حممد جمدي: أنظر  2
مرج   ،يف العالقات اخلاصة الدولية العام و النظام أشرف عبد العليم الرفاعي، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم  3

 .14سابق، ص 
 .92ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم، مرج  سابق، ص : راج   4
و سنتناول هذه املسألة بالتفصيل يف سياق حديثنا عن ختلف إرادة األطراف عن كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات  5

 .جب التطبيق على إجراءات التحكيملطة األطراف يف كحديد القانون الواالتحكيم، و ذلك يف النقطة اليّت تلي دراسة س
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 .مدى حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم: ثالثا

ظل الصالحية الواسعة املمنوحة لألطراف فيما يتعّلق باختيار القواعد اإلجرائية اليّت تنظم  يف
عملية التحكيم، فإّن لألطراف احلق يف ممارسة هذه احلرية بالطريقة اليّت يروهنا مناسبة، فتكون متاحة 

 ر اخلصومة أمامهم عدة إمكانيات و اختيارات عند كحديد أو اختيار اإلجراءات اليّت كحكم س
 :التحكيمية، و ذلك باختيار إحد  الصور الّتالية

I – ياغة االتفاقية إلجراءات التحكيمالص. 

قد يتوىل أطراف التحكيم بأنفسهم وض  القواعد اإلجرائية للتحكيم، و صياغتها على الوجه 
كم س ر الّذي يرونه مناسبا و تضمينها يف اتفاق التحكيم ، فيضعون قواعد إجرائية مفصلة كح

اخلصومة التحكيمية أمام هيئة التحكيم، أو مبعىن آخر وض  قواعد إجرائية من خلق أو من إنشاء 
، كأن  1إرادهتم، أو االستهداء يف ذلك بقواعد إجرائية مركبة من العديد من لوائح و أنظمة التحكيم

تندات، و كيفية مساع ينظم األطراف قواعد س ر املرافعات أمام هيئة التحكيم، و ميعاد تقدمي املس
و غ ر ذلك من ... الشهود و إجراء التحقيقات و االستعانة باخلرباء، و جواز اإلنابة يف احلضور

 .2املسائل اإلجرائية األخر 

II–                           اإلشارة في إتفاق التحكيم إلى تطبيق قانون وطني معين، أو الئحة مركز
 .حكيم نموذجيةأو مؤسسة تحكيم، أو قواعد ت

                                                           
أبو زيد رضوان، األس  : أنظر كذلك و. 241حممد ماهر أبو العينني، عاطف حممد عبد الّلطيف، مرج  سابق، ص : أنظر 1

 .29، ص 4244دار الفكر العريب، ري الدويل، العامة للتحكيم التجا
كحكيم احلاالت اخلاصة يكون األطراف هم أصحاب الشأن يف تنظيم إجراءات س ر اخلصومة التحكيمية، إذا كان األصل أنّه يف  2

ففي الواق  . على خالف التحكيم املؤسسي، إاّل أّن قيام األطراف بتنظيم إجراءات التحكيم بصورة مباشرة يعد ظاهرة نادرة جّدا
كم س ر اخلصومة التحكيمية هو أمر غ ر مألوف، و ذلك بسبب عدم توق  أّن صياغة اخلصوم للقواعد اإلجرائية املفصلة اليّت كح

 ذه اخلصوم لكافة املسائل التفصيلية اإلجرائية، كما أّن أطراف النزاع غالبا ما ال تتوافر لديهم اخلربة القانونية الكافية لتنظيم مثل ه
 ةإلجراءات من صدام م  بعض القواعد اإلجرائية اآلمر اإلجراءات، ضف إىل ذلك ما قد ينجر عن مثل هذه الصياغة االتفاقية ل

 .  يف بلد مكان التحكيم، أو تلك اليّت تتعلق بالّنظام العام يف دولة التنفيذ
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غالبا ما خيتار أطراف النزاع قانونا وطنيا معينا، أو الئحة كحكيم حمددة، أو قواعد كحكيم 
منوذجية لتحكم إجراءات س ر اخلصومة التحكيمية، إذ أنّه لي  من شك أنّه كلّما تعّلق التحكيم 

م أو اتفاقا مستقال بندا مبنازعات الّتجارة الدولية، فإّن ألطراف التحكيم أن يضمنوا اتفاق التحكي
حييل املسائل اإلجرائية اخلاصة بس ر اخلصومة التحكيمية إىل قانون وطين معني أو الئحة مركز 

 .1كحكيمي معني، أو إىل قواعد كحكيم منوذجية معينة

   و تظهر أمهية إحالة األطراف إىل القواعد اإلجرائية املعمول هبا يف أحد القوانني الوطنية، 
       راكز التحكيم، أو إحد  القواعد النموذجية اخلاصة بالتحكيم، يف أّن هذه القواننيأو أحد م

أو املراكز أو القواعد النموذجية لديها قواعد إجرائية خاصة هبا كحدد اإلجراءات اليّت تتب  بشأن س ر 
ور حكم الدعو  التحكيمية، بدءا من إجراءات اإلعداد لرفعها، مرورا خبصومتها و انتهاء بصد

التحكيم فيها، أو على األقل تبين جمموعة أخر  من اجملموعات اإلجرائية املقبولة يف جمال العالقات 
 .2معنيمعني من العالقات املتعّلقة بنشاط اقتصادي  الدولية بصفة عامة، أو يف جمال

III-  تقرير سلطة المحكمين في اختيار أو تكملة القواعد اإلجرائية الّتي تحكم سير
 :صومة التحكيمخ

قد ال يتفق أطراف التحكيم، يف كحكيم احلاالت اخلاصة، على القواعد اإلجرائية التفصيلية 
اليّت تس ر عليها خصومة التحكيم، و قد ال خيتارون كذلك قانون و طين معني أو الئحة مركز كحكيم 

لمحكمني أنفسهم ليحددوا معني، و ال حىّت قواعد كحكيم منوذجية معينة، و إمّنا يرتكون هذا األمر ل
و قد جيد احملكم نفسه ملزما بسد .   3القواعد اإلجرائية املناسبة حسب طبيعة النزاع املعروض عليهم

الفراغ القانوين عندما حييل املشرع التفاق األطراف، فيتجاهل األطراف هذه املهمة، تاركني هليئة 

                                                           
1 B.Goldman : La volanté des parties et le role de l’arbitre dans l’arbitrage international, revue 

de l’arbitrage, 1981, p 469 . 
 

 .992-999مصطفى حممد اجلمال، و عكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر  2
 .42ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم، مرج  سابق، ص : أنظر 3
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  ثل هذه األحوال، يكون من سلطة احملكم التحكيم سلطة وض  التنظيم اإلجرائي املناسب، و يف م
 .1أو احملكمني كحديد القواعد اليّت يروهنا مناسبة حلكم إجراءات س ر اخلصومة التحكيمية

( يئة التحكيمه)يثنا عن سلطة احملكم و سوف نتناول هذا املوضوع بالتفصيل يف سياق حد
 .يف اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

يبدو أّن ختويل هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات التحكيم هو األسلوب األكثر انتشارا و 
يف الواق  العملي، و السيما أمام الصعوبات العملية و القانونية اليّت تواجه األطراف عند معاجلة 

لديها املسائل اإلجرائية للتحكيم، حيث يعهدون هذه املهمة هليئة التحكيم اليّت يفرتض أن يكون 
 . اخلربة و التخصص يف هذا اجملال

و يثور التساؤل يف هذا الصدد عن مد  حرية األطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيق 
على إجراءات التحكيم، و ما إذا كانوا يتمتعون حبرية مطلقة يف اختيار هذا القانون، أم ترد على هذه 

 .احلرية بعض القيود؟

يتجه إىل االعرتاف لألطراف باحلرية املطلقة يف اختيار القانون  2الفقهإّن االجتاه السائد لد  
الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، حبيث جيوز هلم اختيار أي قانون و طين حىّت  و إن كان 

. مبوضوع النزاع أو بالعقد الّذي نشأ عنه النزاع، أو باألطراف أو عالقة هذا القانون لي  له مصلحة
أن يصيغوا بأنفسهم، يف إتفاق التحكيم، القواعد اإلجرائية اليت  -كما رأينا سابقا–هلم كما جيوز 

جيب على احملكمني إتباعها، أو االتفاق على إتباع القواعد اإلجرائية السارية لد  أحد املراكز الدولية 
 .للتحكيم، أو تفويض احملكمني مهمة كحديد اإلجراءات الواجبة التطبيق

هذه احلرية املعطاة لألطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيق على  3لفقهو يربر بعض ا
إجراءات التحكيم، أهّنا تعد نتيجة طبيعية لقرارهم باللجوء إىل التحكيم، و استبعاد الّلجوء إىل 

                                                           
 .242حممد ماهر أبو العينني، عاطف حممد عبد الّلطيف، مرج  سابق، : أنظر 1
  111-112سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : راج  يف ذلك 2

3 Eric Loquin : L’amiable Composition en droit  Comparé et international contribution à 

l’étude de non- droit dans l’arbitrage commercial, librairies techniques, 1980, p 211.  
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القضاء الوطين حلسم نزاعاهتم، تفاديا لإلجراءات القانونية الطويلة و املعقدة املتبعة أمام احملاكم 
 . القضائية

و االلتزام  إّن خصوصية نظام التحكيم ترج  إىل أنّه نظام بال قانون حمدد مسبقا جيب تطبيقه
مبا يفرضه من ضوابط و قيود، فاألطراف قد يقومون بإنشاء القواعد اليّت كحكم إجراءات التحكيم من 

ءات من بني جمموعة من تلقاء أنفسهم دون الّرجوع إىل أي قانون وطين، أو قد خيتارون هذه اإلجرا
ففي كلتا . قواعد لوائح التحكيم املختلفة بصورة إنتقائية، حبيث تكون عبارة عن مزيج منها مجيعا

احلالتني ال يتصور وجود قيود حمددة على إرادة األطراف جيب مراعاهتا و عدم خمالفتها، لعدم وجود 
لتحكيم ملزمة مبراعاة القيود اليّت يفرضها قانون حمدد يتم تطبيقه على إجراءات التحكيم، جيعل هيئة ا

 .هذا القانون

فاحملكم يعترب قاضيا خاصا لي  له نظام قانوين حمدد يلتزم بتطبيقه، فال يلتزم إاّل مبراعاة ما 
 .1اتفق عليه األطراف و ما تتجه إليه إرادهتم

تحكيم ليست غ ر أّن الواق  العملي يكشف أّن حرية األطراف يف االتفاق على إجراءات ال
مطلقة، و ال جيب أن تكون كذلك، ألهّنا تستمد وجودها و قوهتا من الّنظام القانوين الّذي اعرتف 
هبا و حدد نطاقها، و هذا الّنظام القانوين نفسه فرض بعض الضوابط و القيود، و أشار إىل بعض 

   ،  س ر إجراءات التحكيم القواعد األساسية اليّت جيب االلتزام هبا و عدم خمالفتها، من أجل سالمة
، ألّن عدم احرتامها و خمالفتها قد يؤدي إىل احلكم ببطالن 2و جناح نظام التحكيم، بشكل عام

 .حكم التحكيم، أو عدم االعرتاف به و تنفيذه

و على هذا األساس فإّن حرية األطراف يف االتفاق على إجراءات التحكيم ال متتد إىل 
  ، كمبدأ املساواة بني اخلصوم و مبدأ املواجهة و مبدأ ضمان حق الّدفاع، املباد  األساسية للتقاضي

و عليه، فإنّه ال جيوز لألطراف املساس هبذه املباد  باالتفاق على . و كذا احرتام قواعد الّنظام العام
                                                           

1 Eric Loquin : Les pouvoires des arbitres internationaux à la lumière de l’évolution récente 

du droit de l’arbitrage international, Clunet 1983 , p 298  
هد  : و أنظر كذلك. 292أمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية و الدولية، مرج  سابق،ص : أنظر 2

 .914، مرج  سابق، ص عبد الرمحن حممد جمدي
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لى ما خيالفها، لذلك فإهّنا تكون دائما واجبة التطبيق تطبيقا مباشرا دون انتظار اتفاق األطراف ع
 .1تطبيقها

فإذا كانت املباد  األساسية للتقاضي ال يوجد خالف بشأهنا، ألهّنا حمددة و معروفة 
   للكافة، و متفق على وجوب إعماهلا و تطبيقها، فإّن التساؤل يثور حول ماهية قواعد الّنظام العام 

 .و كيف نعرفها حىّت نلتزم بالتقيد هبا و عدم خمالفتها؟

ا التساؤل تتخلص يف أنّه على احملكم أن يلتزم بقواعد الّنظام العام يف إّن اإلجابة على هذ
       القانون الّذي يرتتب على خمالفته احلكم ببطالن حكم التحكيم أو عدم إمكانية االعرتاف به 
    و تنفيذه، أي القانون الّذي يكون له تأث ر مباشر على حكم التحكيم، و ميلك سلطة الرقابة عليه 

جمموعة القوانني اليّت تكون جاهزة الستقبال حكم "عرتاف به و تنفيذه، و هو ما يعرف بــ و اال
، فهذا القانون قد يكون قانون مكان التحكيم أو قانون مكان تنفيذ حكم  2"التحكيم حال صدوره

ّلق بس ر لذلك جيب االلتزام بقواعد الّنظام العام يف هذين القانونني، و مراعاهتا فيما يتع. التحكيم
 .إجراءات التحكيم

و إن كان هناك من ير  أنّه ال جيب التقيد إاّل باملباد  األساسية للتقاضي و قواعد الّنظام 
العام املتعارف عليها على الصعيد الّدويل، دون االلتفات إىل قواعد الّنظام العام يف أي قانون وطين 

كحديد مكان التحكيم يف معظم األحيان، مهما كانت صلته بالتحكيم، و يرجعون ذلك إىل صعوبة 
خاصة يف التحكيم الّذي يتم عن طريق املراسلة أو التحكيم عرب شبكة اإلنرتنت، أو يف حالة تعدد 

 .  3أماكن جلسات التحكيم، و كذلك عدم إمكانية توق  البلد الّذي سينفذ فيه حكم التحكيم

 

 
                                                           

 .إ.م.إ.ق42املادة : راج  1
 : من التفاصيل، راج ملزيد  2

H.Van Houtte : La loi applicable à l’arbitrage Commercial international, R.D.I.D.C,1980 , p 

291 . 
 .424، مشار إليه يف رسالة، سامي حمسن حسني السري، مرج  سابق، Heysرأي األستاذ  3
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اءات التحكيم في حالة غياب اإلختيار القانون الواجب التطبيق على إجر : الفقرة الثالثة
 .الصريح من قبل األطراف

إذا كان إلرادة األطراف احلرية يف اختيار القانون الّذي ينظم إجراءات اخلصومة التحكيمية، 
فإّن هذه اإلرادة قد تتخلف عن كحديد هذا القانون، أو تتخلله بعض الصعوبات نظرا لقصور القانون 

 . املسائل اإلجرائيةاملختار عن معاجلة بعض 

فأمام غياب اتفاق األطراف حول كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، 
أو قصور قواعد القانون املختار، فإّن التساؤل يطرح عن هوية  القانون الواجب التطبيق أو القواعد 

 اليّت سيتم تطبيقها على إجراءات التحكيم؟

 :فرضنيإّن هذا التساؤل ينطلق من 

، هو عدم إتفاق األطراف على أي قواعد، أو عدم اإلشارة إىل أي قانون يتم تطبيقه على األول
 .إجراءات التحكيم

هو اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، و لكن قواعد و الثاني، 
 .ها النزاع حمل التحكيمهذا القانون تكون قاصرة و غ ر كافية لتحكم مجي  املسائل اليّت يث ر 

ففي كال الفرضني، يلزم البحث عن القانون أو القواعد املناسبة لتحكم إجراءات التحكيم، 
 .سواء كان ذلك بشكل كامل أم جزئي؟

لقد اختلفت االجتهادات الفقهية  وانقسمت حول هذه املسألة إىل ثالثة اجتاهات، حيث 
إرادة األطراف عن كحديد القانون الواجب التطبيق  فنها تصورا خاصا ملواجهة حالة ختلوض  كل م

 .على إجراءات التحكيم
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 .ن واجب التطبيق على موضوع النزاعتطبيق القانو : اإلتجاه األّول

قد يتفق أطراف النزاع على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، دون كحديد القانون 
إىل أن إجراءات التحكيم يف هذا  1انب من الفقهواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فيذهب ج

 . الفرض ختض  للقانون الّذي اختاره األطراف ليطبق على موضوع النزاع

فمما الشك فيه أن إخضاع إجراءات التحكيم لنف  القانون الّذي حيكم موضوع النزاع 
مية ككل، و املطبق على حيقق ميزة مؤكدة تتمثل يف وحدة الّنظام القانوين املطبق على الدعو  التحكي
 . 2العالقة بني أطراف النزاع، و بالتّايل احلد من حدوث مشكلة تنازع القوانني 

 :غ ر أن هذا الرأي تعرض إىل العديد من االنتقادات، نوجزها فيما يلي

من املسلم به، من حيث املبدأ، أن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لي  هو  –1
ألطراف إخضاع إجراءات لو يرتتب على ذلك أنّه جيوز . القانون الّذي حيكم موضوع النزاعبالضرورة 

التحكيم و موضوع النزاع لقانونني خمتلفني، من ناحية، و من ناحية أخر ، فإنّه يف حالة غياب 
 االختيار الصريح من قبل األطراف للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فإّن احملكمني

 .3غ ر ملزمني بأن خيضعوا إجراءات التحكيم للقانون املختار بواسطة األطراف ليحكم موضوع النزاع

أّن القانون الّذي حيكم موضوع النزاع قد يتم كحديده، لي  باإلختيار الصريح ألطراف النزاع، بل  –2
اإلسناد  من قبل احملكمني عن طريق اإلسناد املوضوعي، بإعطاء األفضلية لضابط من ضوابط

املوضوعية، ففي هذه احلالة، فإّن القانون املختار ليحكم موضوع النزاع ال يكون له سند حقيقي 
 .4ليحكم إجراءات التحكيم

إّن االعتبارات اليّت ميكن أن تدف  األطراف أو احملكمني الختيار قانون معني ليحكم إجراءات  –3
بالعقد موضوع النزاع عنها بالنسبة إلجراءات التحكيم، قد ختتلف عن تلك االعتبارات املرتبطة 

                                                           
 .و ما يليها 122سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : راج  1

à l’arbitrage Commercial international, op-cit, p638. P .Lalive : Problémes relatif 2       
3 E. Gaillard, op-cit, p186. 
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التحكيم، فقد يرغب األطراف يف االستفادة من نظام إجرائي معني، و يف املقابل يرغبون يف إخضاع 
و الظروف احمليط  موضوع النزاع لقانون آخر يبدو هلم أكثر مناسبة، آخذين يف االعتبار طبيعة العقد

 .1به

ع إجراءات التحكيم للقانون الّذي حيكم موضوع النزاع يعاب عليه إّن احلل الّذي مفاده إخضا  –4
أنّه يقتضي وجود معرفة مسبقة للقانون الّذي حيكم موضوع النزاع، و ذلك حىّت ميكن تطبيقه على 

يف اتفاق  –  إجراءات التحكيم، بيد أنّه ال يوجد أي التزام يفرض على األطراف أن حيددوا مسبقا 
لّذي حيكم موضوع النزاع، بل جيوز هلم االتفاق على هذا القانون يف وقت الحق القانون ا -التحكيم

رض ال ميكن القول بإخضاع إجراءات التحكيم فففي مثل هذا ال. أثناء س ر إجراءات التحكيم
 .2للقانون الّذي حيكم موضوع النزاع، كون هذا األخ ر مل يتحدد بعد

 .متطبيق قانون مكان التحكي: اإلتجاه الثاني

على إجراءات التحكيم يف حالة يذهب هذا االجتاه إىل القول أن القانون األنسب للتطبيق 
إرادة األطراف أو قصور القواعد املتفق عليها هو قانون مكان التحكيم، على أساس أنّه تشري   فختل

متماشيا  -ةال حمال –قائم يتضمن مجي  املسائل املتعّلقة بتنظيم إجراءات التحكيم، كما أنّه سيكون
فقانون . 3م  قواعد الّنظام العام، و بتطبيقه سيتم تفادي احتمال الطعن يف حكم التحكيم بالبطالن

يعد القانون اإلحتياطي الّذي يتم تطبيقه يف حالة ختلف  -حسب هذا االجتاه –مكان التحكيم 
 .4إرادة األطراف، كونه جيسد اإلرادة الضمنية لألطراف

وع إىل الّنظام القانوين السائد يف دولة مكان التحكيم عند سكوت و عليه، يتعني الّرج
األطراف عن كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، أو عند عدم كفاية القواعد 

                                                           
1 E.Gaillard, op.cit, p 187.                                                                                                    

 .122سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : ، مشار إليه يف كتابMEZGERرأي الفقيه 2
 .224-220أمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية و الدولية، مرج  سابق،ص : أنظر 3
 .492حمسن حسني السري، مرج  سابق، ص سامي : أنظر 4
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و الرجوع إىل قانون دولة مكان التحكيم إمّنا يأيت . اإلجرائية املطبقة، أو لسد ما قد يشوهبا من قصور
 .1ة أو تكميليةبصورة احتياطي

 : 2و قد استند هذا االجتاه لتربير رأيه على مجلة من األسانيد، أمهها

أنّه لي  باتفاق التحكيم وحده يؤتى التحكيم مثاره، بل البد من ميالد حقيقي لعملية التحكيم،  –1
 . تقررها قوانينهاو هو ما ال يتحقق إالّ يف الدولة اليّت جيري يف إقليمها التحكيم، وفقا لإلجراءات اليّت 

إّن تطبيق قانون دولة مكان إجراء التحكيم على إجراءات التحكيم، لي  فيه أيّة مفاجأة  –2
ألطراف التحكيم، فهم حبسب األصل الّذين حيددون مكان التحكيم، فال غرابة يف ذلك من تطبيق 

 .قانون ذلك املكان

حكيم و عملية التحكيم ذاهتا، فقد تتدخل ال ميكن إنكار الّروابط العضوية بني دولة مكان الت –3
حماكم دولة مكان التحكيم يف املساعدة على تشكيل احملكمة التحكيمية، يف بداية العملية 

 .التحكيمية، عند إخفاق األطراف يف اختيار احملكمني، أو تتدخل للفصل يف طلب رد احملكمني 

تماشى م  قاعدة التنازع املعروفة يف إّن إخضاع إجراءات التحكيم لقانون مكان التحكيم، ي –4
يسري على قواعد "غالبية النظم القانونية بشأن مسائل اإلجراءات، و هي القاعدة اليّت تنص على انّه 

أو تباشر فيه     االختصاص و مجي  املسائل اخلاصة باإلجراءات قانون البلد الّذي تقام فيه الدعو  
 ".اإلجراءات

اآلخر تعرض إىل العديد من االنتقادات تتلخص يف أّن إخضاع غ ر أّن هذا االجتاه هو 
إجراءات التحكيم لقانون دولة مكان التحكيم، يف حالة غياب اختيار األطراف هلذا القانون، يبدو 
حال غ ر عمليا، وال يتالءم م  احلاجات و األهداف احلقيقية للتحكيم التجاري الدويل، ذلك أّن 

                                                           
 .419من ر عبد اجمليد، األس  العامة للتحكيم الدويل و الداخلي، مرج  سابق، ص : أنظر 1
بن سعيد، مرج  سابق،  لزهر: و كذلك. ، و ما يليها224امحد عبد الكرمي سالمة، نف  املرج  الّسابق، ص : راج  يف ذلك 2

 .929-924ص 
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أو احملكمني القدر  غالبا ما تكون موجزة و خمتصرة، و ال تقدم لألطراف القوانني الوطنية للتحكيم
 . 1الكايف من القواعد اإلجرائية املفصلة

تخويل هيئة التحكيم سلطة تحديد القانون الواجب التطبيق على : االتجاه الثالث
 .إجراءات التحكيم

إىل  2كب ر من الفقهإزاء االنتقادات اليّت وجهت إىل االجتاهني السابقني، ذهب جانب  
استبعاد أي دور احتياطي للقانون الّذي حيكم موضوع النزاع، أو قانون مكان التحكيم، يف حالة 

أو قصور القواعد  عدم اتفاق األطراف أو كحديدهم للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم
اإلجراءات الواجبة التطبيق، يف و يرون ضرورة منح  هيئة التحكيم سلطة كحديد قواعد  ،املتفق عليها

حالة ختلف إرادة األطراف، لتتوىل هيئة التحكيم مهمة اختيارها و كحديدها وفقا ملعاي ر موضوعية 
. حبتة، تكون مناسبة لتنظيم س ر إجراءات التحكيم، و سد الفراغ القانوين الّذي قد خيلفه األطراف

هذه الصالحية، و ال تتقيد إاّل بالقيود اليّت يتفق عليها  فتكون هليئة التحكيم احلرية الّتامة عند ممارسة
 .3األطراف، أو مبا تفرضه القواعد العامة يف القانون الدويل

و يعترب هذا احلل حال استثنائيا و احتياطيا يف حالة غياب دور إرادة األطراف يف اختيار 
جلوانب اإلجرائية، و حىّت ال يفقد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، أو إغفاله لبعض ا

التحكيم فعاليته و جديته، و تفاديا ألي فراغ قانوين قد ينجم عن سكوت األطراف عن كحديد هذا 
رض، فففي هذا ال. القانون، فيأيت دور اهليئة التحكيمية لوض  القواعد اإلجرائية اليّت تراها مناسبة

      قواعد اإلجرائية اليّت تطبق على خصومة التحكيم، يكون هليئة التحكيم دور إجيايب يف اختيار ال
و للهيئة يف هذا الشأن أن ختتار بنفسها القواعد اإلجرائية اليّت تراها مناسبة للنزاع حمل التحكيم، فلها 
أن تصوغ هذه القواعد عند اتصاهلا بالنزاع، أو أن تض  ما تدعو احلاجة إليه منها، و هلا أن تقرر 

ات النافذة يف القانون اإلجرائي لدولة من الدول، كما هلا أن تقرر إتباع نظام إجرائي إتباع اإلجراء
                                                           

 .140أبو زيد، مرج  سابق، ص سراج حسني : راج  1
: و راج  كذلك. و ما بعدها 942مصطفى حممد اجلمال، و عكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص : راج  يف ذلك 2

 .492-491سامي حمسن حسني السري، مرج  سابق، ص 
 .22ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم، مرج  سابق، ص : أنظر 3
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و عليه فإّن إرادة هيئة التحكيم كحل . 1معتمد من طرف مؤسسة أو مركز من املراكز الدائمة التحكيم
 .حمل إرادة األطراف يف اختيار القواعد اإلجرائية اليّت تطبق على خصومة التحكيم

هذا احلل بالقول أّن سكوت األطراف عن كحديد القانون الواجب  2ر بعض الفقهو لقد بر 
و ذلك  ،التطبيق على إجراءات التحكيم يفسر على أهّنم خولوا أمر كحديد هذا القانون إىل احملكمني

   ألنّه من غ ر الراجح يف جمال الّتجارة الدولية أن يكون إغفال األطراف هلذه املسألة مرجعه اجلهل 
 .أو اإلمهال، بل الراجح أهّنم فضلوا عدم إثارة هذه املسألة الستحالة االتفاق بشأهنا بينهم

هذا احلل بالقول أن احملكم لي  له قانون كحكيم حيدد مباشرة سلطاته يف  3آخر فقهكما برر 
فمن الثابت . تنظيم إجراءات التحكيم، و ذلك على خالف القاضي الوطين الذي له هذه السلطة

القاضي املعروض عليه نزاع ذو طاب  دويل جيب عليه أن يفصل يف هذا النزاع بتطبيق القواعد  أن
أّما احملكم فلي  له مثل هذا القانون، فيرتتب على ذلك أن يتمت  . اإلجرائية النافذة يف قانونه الوطين

من جهة، و من جهة األطراف باحلرية الكاملة يف كحديد القواعد اإلجرائية املنظمة خلصومة التحكيم 
أخر  يكون للمحكم سلطة كحديد القواعد املنظمة خلصومة التحكيم يف حالة عدم اتفاق األطراف 
على هذه القواعد، و ذلك لعدم وجود قانون إجرائي ميكن للمحكم تطبيقه بصفة احتياطية، يف حال 

 .غياب االختيار الصريح من قبل األطراف

هل هناك قيود ترد على حرية هيئة التحكيم يف : ذا الصددغ ر أّن السؤال الّذي يطرح يف ه
 .كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم؟

إعماال لألهداف املبتغاة من تنظيم التحكيم كوسيلة سلمية لفض املنازعات، فإّن احملكم 
حكيم لقيود عملية خيض  يف ممارسة سلطته يف وض  القواعد اإلجرائية اليّت تس ر عليها خصومة الت

ترتمجها اعتبارات قانونية، يتعني على احملكم مراعاهتا من أجل الوصول إىل حكم قابل للتنفيذ، يكون 
 .مبنأ  عن كّل طعن فيه، و مبا يضمن له الفاعلية الدولية

                                                           
 . 402يف قانون التحكيم املصري و املقارن، دار شتات للنشر، بدون سنة نشر، ص حممد سليم العوا، دراسات : أنظر 1

2  P.Lalive : Problèmes relatifs à l’arbitrage Commercial international, op-cit , p 633-634. 
3  E.Loquin : les pouvoirs des arbitres internationaux, op-cit, p 302.                                           
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و على الرغم من أّن هذه الضوابط و القيود تكفل عدم جتاوز احملكم نطاق سلطاته يف 
لواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، إاّل أّن غالبية األنظمة القانونية قد اكتفت كحديد القانون ا

باإلشارة إىل هذه الضوابط إشارة عامة، دون توضيح املسلك اإلجرائي السليم الّذي يتعني على 
 .احملكم إتباعه يف وض  التنظيم اإلجرائي خلصومة التحكيم

ن الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أشد قيدا و تعترب سلطة احملكمني يف اختيار القانو 
 : 1من سلطة األطراف يف هذا الشأن

يأيت يف مقّدمة هذه القيود، وجوب احرتام احملكم للمباد  األساسية للتقاضي أمام هيئة  –1
 .التحكيم

األطراف  كما يق  على عاتق احملكم االلتزام باتفاق األطراف فيما يتعّلق بأي مسألة إجرائية اتفق  –2
فقد أوضحنا أّن أصحاب الشأن األّول يف كحديد القانون الواجب . على تطبيقها، احرتاما إلرادهتم

التطبيق على إجراءات التحكيم هم أطراف التحكيم، لذلك على احملكم أن يلتزم باحرتام إرادة 
بداله دون قبوهلم األطراف، و عدم العدول أو إستبعاد أي إجراء اتفق األطراف على إتباعه، أو است

 .هلذا التعديل

    . مقيدة بعدم اتفاق األطراف على طريقة أخر  -يف هذا الشأن  –كما أّن سلطة هيئة التحكيم 
فإذا اتفق األطراف مثال على . و عليه، فإّن إرادة األطراف تشكل قيدا ال ميكن للمحكم جتاوزه

و الفصل يف النزاع دون االستماع إىل مساعهم شخصيا، فال ميلك احملكم االكتفاء باملستندات 
 .اخلصوم

كما ينبغي على احملكم، يف إطار تنظيم اإلجراءات أن حيدد القواعد اإلجرائية اليّت سيتبعها يف   –3
ة اخلصومة التحكيمية، و ذلك حىّت يتمكن األطراف من معرفة كيفية إدارة العملية التحكيمية، ار إد

 .2فيها، باعتبارهم األطراف املؤسسون هلذه العمليةليتسىن هلم املتابعة و املشاركة 

                                                           
 .22ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم، مرج  سابق، ص  1
 .221حممد ماهر أبو العينني، عاطف حممد عبد الّلطيف، مرج  سابق، ص : أنظر 2
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جيب أن تنطوي سلطة احملكم يف كحديد اإلجراءات على مد  مالءمة هذه اإلجراءات للنزاع  –4
املعروض على هيئة التحكيم، و معىن ذلك ضرورة قيام احملكمني بتنظيم اإلجراءات بصورة تتناسب 

 .1ى األطراف أنفسهمم  ظروف القضية، و هذا القيد ال يطبق عل

و سلطة احملكم يف تقدير مالءمة اإلجراءات هي سلطة موضوعية، ال تعتمد على رؤية شخصية 
فاملنازعات اليّت تتعّلق . 2للمحكم، و إمّنا بناء على تقدير موضوعي يف ضوء املسائل اليّت يث رها النزاع

و معقدة تثقل كاهل األطراف مثال بتبادل البضائ  و السل  ال تقتضي إتباع إجراءات طويلة 
مبصاريف ضخمة، و تطيل أمد الفصل يف النزاع، ممّا قد يوثر على فاعلية نظام التحكيم  ، إذ يكفي 
      يف مثل هذه املنازعات انتقال احملكم أو اخلب ر ملعاينة البضائ  و مراجعة املستندات املتعّلقة هبا، 

األمناط األخر  من املنازعات كتلك املتعّلقة بنقل و حسم النزاع يف وقت قص ر، على خالف بعض 
، اليّت تقتضي إتباع إجراءات دقيقة جّدا، للوصول إىل حكم عادل 3التكنولوجيا، أو البناء و التشييد

 . و سليم

و على أي حال، فإنّه على احملكم، عند كحديد اإلجراءات، أن يراعي قدر املستطاع كون هذه  –5
 .عروفة لد  أطراف النزاع، حىّت يسهل عليهم متابعتهااإلجراءات مألوفة و م

فم  مراعاة الضوابط و القيود املشار إليها أعاله، يكون من سلطة هيئة التحكيم أن كحدد القواعد 
اإلجرائية اليّت تراها مناسبة لتحكم س ر اخلصومة التحكيمية، و يبدو جليا أّن احملكم يف هذا 

فيستطي  احملكم إذن أن حيدد . غ ر معرتف هبا للقاضي الوطين اخلصوص، ميلك سلطات أوس  بل و
اإلجراءات اليت تس ر عليها اخلصومة التحكيمية أيا كان املصدر الّذي يستقي منه هذه اإلجراءات، 
فيمكن هليئة التحكيم أن تض  بنفسها القواعد اإلجرائية اليّت تراها مناسبة لظروف النزاع حمل 

                                                           
 .21ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .221سابق ص حممد ماهر أبو العينني، عاطف حممد عبد الّلطيف، مرج  : أنظر 2
 ملزيد من التفاصيل حول املنازعات املتعّلقة بنقل التكنولوجيا، أو البناء و التشييد و دور احملكم يف كحديد القواعد اإلجرائية فيها، 3

ما ، و 221، ص 4229امعية، اجلزائر، نص رة سعدي، عقود نقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، ديوان املطبوعات اجل: راج 
 .191عصام عبد الفتاح مطر، مرج  سابق، ص : كذلكو  . بعدها
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ر إتباع اإلجراءات النافذة يف قانون إجرائي لدولة معينة، أو إتباع إجراءات التحكيم، و هلا أن تقر 
 .الئحة مركز أو مؤسسة كحكيم معينة، أو اإلشارة إىل تطبيق قواعد كحكيم منوذجية

 الفرع الثاني

اجب التطبيق على إجراءات موقف التشريعات الوطنية المقارنة من القانون الو 
 .التحكيم

شريعات الوطنية املقارنة مببدأ حرية األطراف يف كحديد كيفية س ر إجراءات إعرتفت غالبية الت
       التحكيم، أو يف اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، و هو ما أطلق عليه 

 ". قانون اإلرادة" 

ون فقد أصبح من الثابت يف االجتاه التشريعي احلديث مبدأ خضوع إجراءات التحكيم لقان
فإذا مل يستخدم األطراف هذا . اإلرادة، و استقالله عن قانون مكان التحكيم، و عن أي قانون آخر

 .احلق، فإن للمحكمني حرية االختيار قواعد إجراءات التحكيم

فمن حيث املبدأ، نصت معظم التشريعات الوطنية على األخذ يف املقام األّول مببدأ سلطان 
كما أهّنا منحت يف املقام الثاين . إلجرائية واجبة اإلتباع أمام هيئة التحكيماإلرادة يف كحديد القواعد ا

احملكمني أنفسهم سلطة كحديد هذه القواعد، يف حالة غياب االختيار الصريح من قبل األطراف هلذه 
 .القواعد اإلجرائية، أو عدم كفاية هذه القواعد

         مد  احلرية املقررة لألطرافبيد أنّنا نلم  اختالفا بني هذه التشريعات من حيث 
 .يف كحديد القواعد اإلجرائية واجبة التطبيق على خصومة التحكيم –حسب األحوال  –أو احملكمني 

 .موقف المشرع الفرنسي: الفقرة األولى

ترك املشرع الفرنسي إلرادة األطراف مساحة واسعة يف كحديد أو اختيار القانون الواجب 
ات التحكيم، سواء يف احلالة اليّت حيصل فيها توافقهم على التحكيم قبل حدوث التطبيق على إجراء

النزاع مبوجب شرط كحكيمي، أو يف احلالة اليّت حيصل فيها التوافق الحقا مبوجب مشارطة كحكيم، 
فضال عن سلطان إرادة األطراف و متتعهم حبرية كب رة يف رسم القواعد اإلجرائية اليّت تس ر عليها 
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و يف حالة عدم وجود هذا االتفاق تتوىل . مة التحكيمية، دون الرجوع إىل قانون وطين معنياخلصو 
من قانون اإلجراءات  4202هيئة التحكيم تنظيم هذه القواعد، و هذا ما يظهر جليا من نص املادة 

عها أثناء جيوز أن حيدد إتفاق التحكيم اإلجراءات اليّت يتعني إتبا »: املدنية الفرنسي اجلديد بنصها
الدعو  التحكيمية، إّما بطريقة مباشرة أو باإلحالة إىل الئحة أحد مراكز التحكيم أو إىل قواعد 

فإّن سكت اتفاق التحكيم عن ذلك، حددهتا احملكمة التحكيمية إّما بطريقة . إجرائية تنظم ذلك
 .1«ظم ذلكمباشرة أو باإلحالة إىل الئحة أحد مراكز التحكيم أو إىل قواعد إجرائية تن

فكما هو واضح من نص املادة املذكورة أعاله، فإنّه جيوز لألطراف بصفة أصلية، و 
للمحكمني بصفة احتياطية، أن ينّظموا إجراءات اخلصومة التحكيمية بكل حرية، حىّت و لو وصل 

 .2األمر إىل اختيار قانون إجرائي غ ر القانون الفرنسي إذا اقتضت الضرورة ذلك

شرع الفرنسي مبدأ سلطان اإلرادة يف املقام األّول، فمنح األطراف احلرية فقد اعتمد امل
و مل  ، الكاملة و الّسلطة املطلقة يف كحديد قواعد اإلجراءات الواجبة التطبيق على خصومة التحكيم

كما انّه أخذ يف املقام الثاين، مببدأ  .يفرض عليهم أي قيد سو  مراعاة املباد  األساسية للتقاضي
ية احملكمني يف تنظيم هذه اإلجراءات، و ذلك يف حالة عدم وجود إتفاق بني األطراف يف هذا حر 

 .اخلصوص

منح املشرع الفرنسي لألطراف و كذلك هليئة التحكيم حرية اختيار الكيفية اليّت يتم  كما
ضعها مبوجبها كحديد القواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق على اخلصومة التحكيمية، فأجاز هلم و 

بأنفسهم بطريقة مباشرة، أو اختيار أحد القوانني أو لوائح التحكيم، أو انتقاء جمموعة من القواعد من 
هذا القانون و ذاك، لتشكل مزجيا بني عدة قوانني وطنية، دون أن يكونوا ملزمني باللجوء إىل قواعد 

ن مكان التحكيم بأي دور حلسم مل يعرتف لقانو  الفرنسي فالظاهر أّن املشرع. إجرائية يف قانون معني

                                                           
1 Art 1509 D.P .C.F : « La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un 

règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans 

l’instance arbitrale. Dans le silence de la convention d’arbitrage, le tribunal arbitral règle la 

procédure autant qu’il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement  

d’arbitrage ou à des règles de procédure » 
 E.Gaillard, op-cit,p 183.

 
   

2 
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غ ر أنّه ال ميكن استبعاد . إجراءات التحكيم، و لو بصفة احتياطية يف حال غياب اتفاق األطراف
تطبيق هذا القانون يف حالة اختيار األطراف أو هيئة التحكيم له اختيارا صرحيا ليتم تطبيقه على 

   ه يعرب عن إرادة األطراف أو هيئة التحكيم، إجراءات التحكيم، ففي هذه احلالة يتم تطبيقه باعتبار 
 .و لي  ألنّه قانون مكان التحكيم

و بذلك يكون املشرع الفرنسي يف قانون التحكيم اجلديد قد جتاوز املفهوم املقرر ملبدأ 
سلطان اإلرادة يف كحديد القانون الواجب التطبيق على العقود يف جمال القانون الدويل اخلاص،و الّذي 

يف حرية األطراف يف اختيار قانون وطين من بني القوانني اليّت تتنازع فيما بينها حلكم العالقة  يتلخص
 .القانونية

      و خالصة القول، أّن املشرع الفرنسي يف قانون التحكيم اجلديد، قد اعرتف لألطراف 
طبيق قانون وطين و احملكمني باحلرية الكاملة يف تنظيم إجراءات التحكيم، دون أن يفرض عليهم ت

و من مث، فإّن املشرع الفرنسي قد أخذ باالجتاه الّذي يقضي باستقالل إجراءات التحكيم أجتاه . معني
 . 1القوانني الوطنية، و كحررها من اخلضوع ألي قانون وطين

كما منح املشرع الفرنسي للمحكمني نف  السلطات اليّت منحها لألطراف يف كحديد 
بيق على إجراءات التحكيم، فأجاز هلم تنظيم إجراءات التحكيم مباشرة دون القانون الواجب التط

 .االستناد إىل أي قانون وطين، أو باإلحالة إىل الئحة كحكيم معينة، أو إىل قانون وطين

 

                                                           
مبدأ االستقالل إرادة األطراف يف تنظيم  -مثل نظ ره الفرنسي –السويسري، الّذي اعتنق و يف نف  االجتاه سار املشرع  1

فأجاز هلم أن يصيغوا بأنفسهم مباشرة يف اتفاق التحكيم القواعد اإلجرائية واجبة . إجراءات التحكيم، معرتفا هلم حبرية غ ر حمدودة
قا لالئحة  كحكيم نافذة، أو أن خيتاروا قانونا وطنيا معينا ليكون هو التطبيق، أو أن يتفقوا على أّن تسري إجراءات التحكيم وف

و يف حالة عدم وجود اتفاق بني  .الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، دون أن يكونوا ملزمني باختيار قانون وطين معني
قواعد اإلجرائية ينعقد هليئة التحكيم، م  األطراف، أو يف حالة نقص القواعد اإلجرائية املتفق عليها، فإّن االختصاص بتحديد ال

 .االعرتاف هلم بنف  السلطات املعرتف هبا لألطراف يف هذا الشأن
و القيد الوحيد الّذي يرد على حرية األطراف و احملكمني هو ضرورة احرتام مبدأ املساواة بني األطراف و مبدأ املواجهة و حقوق 

 (. 4242 السويسري اجلديد بشأن القانون الدويل اخلاص، لسنة من القانون الفيدرايل 449املادة .)الدفاع
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 .موقف المشرع المصري: الفقرة الثانية

القانون  ملسألة كحديد 4221لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  92تعرضت املادة 
لطريف التحكيم االتفاق على اإلجراءات اليّت  »: الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بنصها

  تتبعها هيئة التحكيم مبا يف ذلك حقهما يف إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة يف أي منظمة 
تفاق كان هليئة أو مركز كحكيم يف مجهورية مصر العربية أو خارجها فإذا مل يوجد مثل هذا اال
 . 1« التحكيم، م  مراعاة أحكام هذا القانون، أن ختتار إجراءات التحكيم اليّت تراها مناسبة

يتضح من هذا الّنص أّن املشرع املصري قد أخض  إجراءات التحكيم للقواعد اليّت يتفق 
 .يةعليها األطراف بصفة أصلية، و للقواعد اليّت ختتارها هيئة التحكيم بصفة احتياط

. فاألصل أّن ألطراف التحكيم االتفاق على اإلجراءات اليّت تتبعها هيئة التحكيم لنظر النزاع
فيجوز لألطراف االتفاق على اإلجراءات بطريق مباشر بالّنص عليها يف اتفاق التحكيم كبند من 

اف يف هذا و يكون لألطر . بنوده، أو بتضمينها اتفاقا مستقال قبل بدء إجراءات التحكيم أو بعدها
الشأن حرية كاملة يف كحديد إجراءات التحكيم دون التقيد باإلجراءات اليت ينص عليها قانون 
التحكيم املصري، م  وجوب احرتام الضمانات األساسية يف التقاضي، و تلك املتعلقة بالنظام 

 . 2العام

 –لتحكيم يف اتفاق ا –و تطبيقا ملا سبق، جيوز ألطراف التحكيم أن يصيغوا بأنفسهم 
  القواعد اإلجرائية واجبة اإلتباع من قبل هيئة التحكيم، أو أّن يتفقوا على تطبيق قانون وطين معني، 

، سواء يأو يتفقوا على أّن تس ر إجراءات التحكيم وفقا للقواعد النافذة لد  منظمة أو مركز كحكيم
اهرة، أو يف اخلارج، كقواعد غرفة داخل مصر، كقواعد املركز اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل بالق

 .التجارة الدولية بباري 

                                                           
جتدر اإلشارة إىل أّن قانون التحكيم املصري ال مييز بني التحكيم الداخلي و التحكيم الدويل، ففي كلتا احلالتني ميكن لألطراف  1

 .اختيار القانون الّذي ينظم إجراءات التحكيم
 .241-242ازعات الوطنية و التجارية الدولية، مرج  سابق، ص فتحي وايل، التحكيم يف املن: أنظر 2
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و يف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف، أو عدم كفاية القواعد اإلجرائية املتفق عليها من 
قبلهم، كان هليئة التحكيم سلطة كحديد القواعد اإلجرائية اليّت تراها مناسبة، فتقوم اهليئة بوض  

كما يكون هلا عند اتفاق األطراف على . اعها للفصل يف النزاع املطروح عليهااإلجراءات اليّت جيب إتب
 .إجراءات معينة، تكملة هذه اإلجراءات يف حالة قصورها

غ ر أّن سلطة هيئة التحكيم يف هذا الشأن ليست مطلقة بل مقيدة ببعض القيود، إذ جيب 
قانون التحكيم املصري، و هذا ما  عليها يف كحديد إجراءات التحكيم أو تكملتها، مراعاة أحكام

فالظاهر أّن املشرع املصري مل يقرر للمحكمني  ".م  مراعاة أحكام هذا القانون"يستخلص من عبارة 
نف  احلرية اليّت قررها لألطراف يف كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بل 

و هذه القواعد هي تلك اليّت . انون التحكيم املصريأوجب عليهم إتباع القواعد اإلجرائية الواردة يف ق
مل مينح القانون للمحكمني سلطة تقديرية بشأهنا، سواء كانت آمرة أو مكملة، طاملا مل يتفق 

 .    1األطراف على ما خيالفها

و عليه، فإّن سلطة احملكمني تقتصر على تكملة اإلجراءات اليّت ينص عليها قانون التحكيم 
، خمالفا للنظام اإلجرائي مجرائي خاص بالنزاع املطروح أمامهببناء نظام إ يقومواأن  م  هلاملصري، فلي

كما أنّه لي  هليئة التحكيم أن تقرر تطبيق نظام إجرائي ينص عليه . الّذي ينص عليه قانون التحكيم
ما تنص قانون كحكيم أجنيب أو الئحة مركز كحكيم معني، ذلك أّن مثل هذا االختيار يتعارض م  

 .2"مراعاة أحكام هذا القانون " من وجوب  -السالفة الذكر – 92عليه املادة 

يف شأن القانون الواجب  عقود نقل التكنولوجيا بنظام خاصهذا و قد خص املشرع املصري 
قاعدة آمرة من النظام العام يف  4222 /42من قانون التجارة رقم  42التطبيق، حيث جاء باملادة 

بيق القانون املصري على هذه املنازعات، و يف شأن مكان التحكيم، حيث خرج شأن وجوب تط
املشرع املصري على مبدأ حرية أطراف التحكيم يف اختيار القانون الواجب التطبيق، و اشرتط تطبيق 

                                                           
 .294سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 . 924علي إمساعيل دياب غازي، مرج  سابق، ص : أنظر 2
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    أحكام القانون املصري يف جمال عقود نقل التكنولوجيا على ما ينشأ من منازعات مبناسبة تفس ر 
 .   1أو إحد  هيئات التحكيم يذ هذه العقود، سواء كان النزاع معروضا أمام احملاكم الوطنيةأو تنف

 .موقف المشرع الجزائري: الفقرة الثالثة

سار املشرع اجلزائري يف نف  االجتاه الّذي سارت عليه غالبية التشريعات الوطنية املقارنة، 
يم، متأثرا يف ذلك تأثرا كب را باحللول اليّت خبصوص القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحك

املتضمن  04/02من القانون  4012، حيث نصت املادة 2قدمهما املشرع الفرنسي يف هذا الشأن
ميكن أن تضبط اتفاقية التحكيم، اإلجراءات  » :لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أنّه
ا على نظام كحكيم، كما ميكن إخضاع هذه اإلجراءات الواجب إتباعها يف اخلصومة مباشرة أو استناد

 .إىل قانون اإلجراءات الّذي حيدده األطراف يف اتفاقية التحكيم

إذا مل تنص االتفاقية على ذلك، تتوىل حمكمة التحكيم ضبط اإلجراءات، عند احلاجة، 
 .« مباشرة أو استنادا إىل قانون أو نظام كحكيم

ج قد وضعت قواعد مادية حيدد مبوجبها القانون الواجب .إ.م.إ.ق4012فاملالحظ أن املادة 
أّن املشرع  حيث ،3التطبيق على إجراءات التحكيم مباشرة دون اللجوء إىل قواعد تنازع القوانني

اجلزائري قد أعطى األولوية إلرادة األطراف يف كحديد القواعد اإلجرائية اليّت كحكم خصومة التحكيم، 
استقالل إرادة األطراف يف كحديد هذه القواعد، م  االعرتاف هلم باحلرية الكاملة معرتفا يف ذلك مببدأ 

يف كحديدها، حيث أجاز هلم أن يصيغوا بأنفسهم، يف اتفاق التحكيم، القواعد اإلجرائية واجبة 
أو أن يتفقوا على أن تسري اإلجراءات وفقا إلحد  لوائح مراكز  اإلتباع أمام هيئة التحكيم،

و بالّتايل يكون املشرع اجلزائري قد . كما أجاز هلم أن يتفقوا على  تطبيق قانون وطين معنيالتحكيم،  
                                                           

 . 29-24ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم، مرج  سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راج  1
من  4121ج حرفيا من نص املادة .إ.م.ج.إ.ق 4012ّن املشرع اجلزائري قد نقل نص املادة و يظهر هذا التأثر جليا يف أ 2

، و اليّت مل ميسها التعديل مبوجب التعديالت اليّت أدخلها املشرع الفرنسي على 4244قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي لسنة 
 .4202كحمل رقم  4121رقم املادة، حيث أصبحت املادة إالّ يف ما يتعّلق ب 9044قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي سنة 

بوكعبان العريب،و فوزي نعيمي، اإلجتهادالتحكيمي يف ضوء قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، جملة التحكيم العاملية،  3
 .912، ص 9049العدد اخلام  عشر، يوليو 
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   ف السالفة الذكر، .م.ج.إ.ق 4202احتفظ بنف  اخليارات اليّت قّدمها املشرع الفرنسي يف املادة 
على إجراءات  و اليّت كّرس من خالهلا مبدأ سلطان إرادة األطراف يف كحديد القانون الواجب التطبيق

 .التحكيم

فمن خالل هذه اخليارات املمنوحة ألطراف النزاع يف كحديد القانون الواجب التطبيق على 
إجراءات التحكيم، استبعد املشرع اجلزائري اإلحالة إىل القواعد اإلجرائية لقانون مكان إجراء 

 .   1التحكيم، كما استبعد إعمال قواعد تنازع القوانني

ع اجلزائري أغفل وض  بعض القيود على إرادة األطراف يف كحديد القواعد كما أّن املشر 
اإلجرائية اليّت تس ر عليها خصومة التحكيم، مما قد يؤدي إىل التنكيل بأصول التقاضي املتعارف 

 . 2عليها، و يف مقدمتها مبدأ املساواة بني األطراف، و هتيئة فرص متكافئة لكل منهم لعرض قضيته 

ما تقدم، عندما جيري التحكيم يف اجلزائر، و خيتار األطراف خضوعه لقواعد  و بناء على
إجرائية غ ر القواعد اإلجرائية يف القانون اجلزائري، فإّن تدويل القواعد اإلجرائية ال خيل بالنظام العام 

 .3الدفاعاإلجرائي إالّ إذا كان هناك مساس باملباد  األساسية يف اإلجراءات كمبدأ املساواة و حقوق 

وض  إجراءات اخلصومة التحكيمية مباشرة من قبل  4و قد انتقد بعض الفقه اجلزائري
األطراف، ألّن هذه الطريقة من شأهنا أن تسبب بعض العراقيل اليّت كحول دون إمتام إجراءات 

 .يم رها خصومة التحكثالتحكيم، بسبب قصورها و عدم إملام األطراف بكل اجلوانب اإلجرائية اليّت ت

أّما يف حالة ختلف اتفاق األطراف عن كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات 
التحكيم، أو عدم كفاية القواعد اإلجرائية املتفق عليها من قبلهم، فقد أعطى املشرع اجلزائري سلطة 

و من مث   ،5كحديد هذه القواعد هليئة التحكيم، م  االعرتاف هلا بنف  احلرية اليّت قررها لألطراف 
                                                           

الستثمارات األجنبية، حبث مقدم للملتقى الدويل حول التحكيم نوارة حسني، تكري  التحكيم التجاري الدويل كضمان ل 1
 . 422، ص 9001التجاري الدويل يف اجلزائر، جامعة جباية، 

 .12، ص 9004مصطفى تراري ثاين، التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر، جملة الدراسات القانونية، العدد األّول، جوان  2
 . 12، ص 9002 ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة الثالثة ،ي الدويل يف اجلزائرالتحكيم التجار  عليوش قربوع كمال، 3

4 Terki Noureddine : L’arbitrage commercial international en Algerie, O.P.U, 1999, p 94.                                                              
 .ج.إ.م.ج.إ.ق 4012دة الفقرة الثانية من املا: راج  5
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جيوز للمحكمني أن يصيغوا بأنفسهم إجراءات التحكيم، أو أن يستندوا يف ذلك إىل الئحة كحكيم 
 .معينة أو تطبيق قانون إجرائي وطين معني

فاملالحظ أن املشرع اجلزائري قد استبعد اإلحالة على القواعد اإلجرائية لقانون مقر التحكيم  
يد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فلم ينص يف حالة ختلف اتفاق األطراف عن كحد

على أّن القانون اإلجرائي اجلزائري هو الّذي يطبق عندما جيري التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر، 
يف حالة عدم اتفاق األطراف على كحديد القانون الّذي حيكم إجراءات اخلصومة التحكيمية، بل منح 

 . 1، للهيئة التحكيمية الختيار اإلجراءات اليّت تراها مناسبةاالختصاص، احتياطيا

خالصة القول، أن املشرع اجلزائري قد منح أطراف التحكيم سلطة إختيار القانون الواجب  و
  ،التطبيق على إجراءات التحكيم بصفة أصلية ، كما منح هذه السلطة هليئة التحكيم بصفة إحتياطية

 .األطراف هلذه اإلجراءات أو قصورهايف حال غياب إختيار و ذلك 

احلرية الكاملة يف تنظيم إجراءات  –على حد سواء  –كما أنه أعطى لألطراف و احملكمني 
التحكيم دون أن يلزمهم بتطبيق قانون معني، ودون أن ينص على تطبيق قانون وطين معني ولو بصفة 

ائري يكون قد إجته حنو األخذ مببدأ ومن مث فإن املشرع اجلز . إحتياطية ، كقانون مكان التحكيم
إستقالل إجراءات التحكيم جتاه القوانني الوطنية ، وكحريرها كلية من اخلضوع ألي قانون وطين ، على 

 .غرار القانون الفرنسي والقانون السويسري ، كما رأينا سابقا

 

 

 
                                                           

و ذلك خبالف التحكيم الداخلي، حيث ألزم املشرع اجلزائري حمكمة التحكيم بتطبيق قانون املرافعات اجلزائري يف حالة غياب  1
تطبق على  »: على أنه 4042اتفاق األطراف عن كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، حيث نصت املادة 

م  اإلشارة إىل أّن  .«يمية اآلجال و األوضاع املقررة أمام اجلهات القضائية ما مل يتفق األطراف على خالف ذلكاخلصومة التحك
 .املشرع اجلزائري يفرق بني التحكيم الداخلي  و التحكيم الدويل
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 الفرع الثالث

اجب التطبيق على و موقف اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم من القانون ال
 .إجراءات التحكيم

مواقف االتفاقيات الدولية املتعّلقة بالتحكيم من مسألة كحديد القانون الواجب تباينت 
التطبيق على إجراءات التحكيم، فإذا كانت غالبية هذه االتفاقيات تعطي لألطراف حرية إختيار 

بدأ سلطان إرادة األطراف يف نظام القانون الّذي حيكم إجراءات اخلصومة التحكيمية، جتسيدا مل
التحكيم، إاّل أهّنا اختلفت حول القانون الّذي ينبغي تطبيقه بصورة احتياطية يف حالة عدم كحديده 

 .من قبل األطراف

إّن دراسة موقف االتفاقيات الدولية املتعّلقة بالتحكيم من القانون الواجب التطبيق على 
بشأن االعرتاف بشروط التحكيم، و  4292جنيف لسنة  إجراءات التحكيم، بدءا من بروتوكول

 4224بشأن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، مث إتفاقية نيويورك لسنة  4292اتفاقية جنيف لسنة 
 4221بشأن االعرتاف بأحكام التحكيم األجنبية و تنفيذها، وصوال إىل اتفاقية واشنطن لسنة 

التطور الّذي حدث على املستو  الدويل بصدد لتسوية منازعات االستثمار، تكشف عن مد  
 :مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم و هو ما سنوضحه فيما يلي

                 .1227، و إتفاقية جنيف لسنة 1223موقف بروتوكول جنيف لسنة : الفقرة األولى

ختض  إجراءات التحكيم،  »على أن  4292نصت املادة الثانية من بروتوكول جنيف لسنة 
مبا يف ذلك تشكيل حمكمة التحكيم، إلرادة األطراف و لقانون البلد الّذي جيري على إقليمه 

 .«التحكيم

قد جاء نص هذه املادة معيبا يف صياغته، حيث أنّه مل يبني كيفية التنسيق بني قانون  و
ما أنّه مل يبني ما إذا كان أحدمها ك. اإلرادة و قانون دولة مقر التحكيم إذا كان على نف  الدرجة

 .و هو ما فتح باب اجلدل يف أوساط الفقه. يطبق بصفة أصلية و اآلخر يطبق بصفة احتياطية
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إىل أّن هذا الّنص  1فقد اختلفت اآلراء الفقهية يف تفس ر هذه املادة، فذهب رأي يف الفقه
لقانون الدولة اليّت يوجد هبا مقر لي  له سو  معىن واحد هو أّن إجراءات التحكيم جيب أن ختض  

يف حني . التحكيم، و أّن إرادة األطراف ال تتدخل إاّل يف احلدود اليّت جييزها قانون مكان التحكيم
  إىل أّن إجراءات التحكيم ختض  بصفة أصلية لقانون إرادة األطراف، 2ذهب الرأي الغالب يف الفقه

 .إالّ بصفة احتياطيةو أّن قانون الدولة مقر التحكيم ال يتدخل 

، فإهّنا مل تأت باجلديد، و مل كحرز أي تقدم يف هذا الشأن،  4292تفاقية جنيف لسنة إأّما 
كوهنا أحالت يف شأن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم إىل نص املادة الثانية من 

ع األساسي والوحيد وذلك يرج  إىل أن املوضو  –السالفة الذكر  – 4292بروتوكول جنيف لسنة 
إلتفاقية جنيف هو تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية الصادرة بناء على إتفاقات التحكيم اليت تدخل 

 . يف إطار بروتوكول جنيف

  .1251موقف إتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة الثانية

تبنت إتفاقية نيويورك، بشكل ال غموض و ال لب  فيه، مبدأ حرية األطراف يف كحديد 
إاّل بصفة  القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، و أّن قانون الدولة مقر التحكيم ال يطبق

احتياطية، و ذلك يف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف يف هذا الشأن، أو لتكملة القواعد املتفق 
( د)امسة فقرة و هو ما نصت عليه املادة اخل. عليها من قبل األطراف يف حالة وجود أي نقص فيها

ال جيوز رفض االعرتاف و تنفيذ احلكم بناء على طلب اخلصم الّذي حيتج عليه باحلكم إالّ  »: بقوهلا
إذا قدم هذا اخلصم للسلطة املختصة يف البلد املطلوب إليها االعرتاف و التنفيذ الدليل على 

............: 

ف ملا اتفق عليه األطراف أو لقانون أّن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم خمال. د
 .« البلد الّذي مت فيه  التحكيم يف حالة عدم االتفاق

 .فمن الواضح أّن هذه االتفاقية مل جتعل لقانون مكان التحكيم سو  دور احتياطي
                                                           

 .141سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : ، مشار إليه يف كتابPallieriالفقيهرأي  1
 .411فوزي حممد سامي، مرج  سابق، ص : راج  يف ذلك 2
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االتفاقية أعطت لألطراف احلرية الكاملة يف تنظيم إجراءات  هذه، أن 1و ير  غالبية الفقه
مث جيوز هلم أن يصيغوا بأنفسهم القواعد اإلجرائية الواجبة اإلتباع، أو أن حييلوا يف التحكيم، و من 

ذلك إىل الئحة كحكيم نافذة لد  أحد مراكز التحكيم الدائمة، أو تطبيق القواعد اإلجرائية يف قانون 
ملشار ا –من اتفاقية نيويورك  د/2إىل حد القول بأّن نص املادة  2بل ذهب جانب من الفقه. معني
و أهّنا ال تعطي االختصاص . يسمح باستقالل إجراءات التحكيم جتاه القوانني الوطنية -أعاله اإليه

 .لقانون مكان التحكيم إالّ يف حالة ختلف إرادة األطراف

  قد منحت قانون اإلرادة املستقلة دورا أصليا،  4224تفاقية نيويورك لسنة إو هبذا، تكون 
من  د/2را احتياطيا، حيث جاء هذا التدرج واضحا و صرحيا يف نص املادة و قانون مقر التحكيم دو 

، و ال تتيح 4292االتفاقية، ال يقبل أي تفس ر آخر، على غرار ما حصل م  بروتوكول جنيف لسنة 
فرصة ألي قانون وطين للتدخل أو أن يكون له دور، ما دام أّن هناك اتفاقا بني األطراف على كحديد 

 .جب التطبيق على إجراءات التحكيمالقانون الوا

 .1265موقف إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لسنة : الفقرة الثالثة

تس ر إجراءات التحكيم طبقا  »: على أنّه 4212من إتفاقية واشنطن لسنة  11تنص املادة 
تفق فيه األطراف على ألحكام هذا القسم، و طبقا لقواعد الئحة التحكيم النافذة يف التاريخ الّذي ا

و إذا ثارت مسألة إجرائية غ ر منصوص . إخضاع النزاع للتحكيم ما مل يوجد اتفاق خمالف لألطراف
عليها يف هذا القسم أو يف الئحة كحكيم أو يف أي الئحة أخر  معتمدة من قبل األطراف، يتم 

 .« حسم هذه املسألة بواسطة حمكمة التحكيم

واعد اإلجرائية واجبة التطبيق على التحكيم الّذي يتم يف إطار يتضح من هذا الّنص أن الق
 :املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار هي

                                                           
1 Ph.Fouchard : L’arbitrage international en France après le décret 1981 du 12 Mai   1981,      

clunet 1982, p 389 .  
 .144سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : راج  2
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حيث تعترب هذه القواعد ملزمة . القواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف االتفاقية في المقام األّول، 
االتفاقية لألطراف االتفاق على ألطراف النزاع و احملكمني، و ذلك فيما عدا القواعد اليّت أجازت 

 .خمالفتها

القواعد اإلجرائية اليّت يتفق عليها األطراف، م  االعرتاف لألطراف حبرية واسعة  في المقام الثاني، 
يف اختيار هذه القواعد، بشرط عدم خمالفة القواعد اآلمرة يف االتفاقية، و اليّت ال جيوز لألطراف 

 .االتفاق على خمالفتها

يف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف يف هذا اخلصوص، تطبق القواعد  قام الثالث،في الم 
اإلجرائية الواردة يف الئحة التحكيم الّسارية لد  املركز الدويل حلظة اتفاق أطراف النزاع على الّلجوء 

 .إىل التحكيم لد  املركز

ها يف االتفاقية أو يف القواعد إذا ثارت أي مسألة إجرائية غ ر منصوص علي في المقام الرابع،و 
اليّت تبناها األطراف، يكون من سلطة حمكمة التحكيم حسم هذه املسألة، دون أن تكون يف 

 .ذلك ملزمة باالستناد إىل قانون دولة معينة

فعلى الرغم من أّن هذه االتفاقية قد جعلت تطبيق اتفاق األطراف يف املرتبة الثانية بعد تقدمي 
لدويل، بصفة احتياطية عند عدم كفاية قواعد اإلجراءات اليّت حيددها املركز، إاّل أهّنا يف قواعد املركز ا

الوقت ذاته استبعدت أي دور لقانون مكان التحكيم، حيث تركت األمر لتقدير هيئة التحكيم يف 
 .حالة ختلف إرادة األطراف

 الفرع الرابع

اجب التطبيق على من القانون الو موقف قواعد و لوائح التحكيم ذات الطبيعة الدولية 
 .إجراءات التحكيم

        إىل جانب االتفاقيات الدولية املتعّلقة بالتحكيم، فإنّنا نسجل اجتاها واضحا يف قواعد
و لوائح التحكيم ذات الطبيعة الدولية حنو تكري  مبدأ سلطان إرادة األطراف يف كحديد القانون 
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خاصة يف جمال املعامالت  –يم، و كحرير إجراءات التحكيم الواجب التطبيق على إجراءات التحك
 .من قبضة النظم اإلجرائية الوطنية املعمول هبا يف خمتلف الدول –الدولية 

و سنتعرض تباعا ملوقف كل من قواعد التحكيم الصادرة عن جلنة األمم املتحدة للقانون 
و كذلك  ،4242لتجاري الدويل لسنة ، و القانون النموذجي للتحكيم ا4221التجاري الدويل لسنة 

لوائح التحكيم النافذة لد  غرفة التجارة الدولية بباري ، و الئحة التحكيم النافذة لد  حمكمة 
 .التحكيم بلندن

 قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري : الفقرة األولى
 .1276الدولي لسنة 

التحكيم الصادرة عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري  نصت املادة األوىل من قواعد
إذا اتفق طرفا عقد معني كتابة على أّن ختض   »، يف فقرهتا األوىل على أنّه 4221الدويل لسنة 

املنازعات الناشئة عن هذا العقد للتحكيم وفقا لالئحة كحكيم جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 
زعات يفصل فيها وفقا هلذه الالئحة م  مراعاة التعديالت، اليّت يتفق عليها الدويل، فإن هذه املنا

 . 1« الطرفان كتابة

م  مراعاة أحكام هذه الالئحة، حملكمة  »:من هذه الالئحة على أنّه 42كما نصت املادة 
ساواة التحكيم أن جتري التحكيم بالطريقة اليّت تراها مناسبة، شريطة أن يعامل األطراف على قدم امل

 .«و أّن هتيئ لكل طرف الفرصة كاملة يف التمسك حبقوقه و تقدمي أوجه دفاعه

 :فمن خالل هذين النصني نستخلص ما يلي

أّن هذه القواعد أشارت إىل أنّه يتم تنظيم عملية التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الواردة يف  –1
فق عليه األطراف من تعديالت هلذه لوائحها، و أكدت يف نف  الوقت على ضرورة مراعاة ما قد يت

                                                           
 .الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم غ ر أن نص هذه املادة مل يشر صراحة أن املقصود هو القانون 1
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على مبدأ حرية األطراف يف وض  القواعد  -بصورة غ ر مباشرة –فقد أكّدت هذه القواعد . القواعد
  .1اإلجرائية واجبة التطبيق، و أّن هذه القواعد تكون هلا الغلبة على القواعد الواردة يف لوائحها

ت واسعة يف تسي ر إجراءات التحكيم، و لكّنها أّن هذه القواعد قد اعرتفت للمحكمني بسلطا –2
 :قيدت هذه السلطات بضرورة توافر شرطني

إحرتام القواعد اإلجرائية الواردة يف اللوائح، اليّت ال يكون للمحكمني بشأهنا أي  الشرط األّول،
 .سلطة تقديرية

 .ق الدفاعإحرتام احلقوق األساسية للتقاضي، و هي مبدأ املساواة و حقو  الشرط الثاني،

وقد أوضحت الفقرة الثانية من املادة األوىل من هذه القواعد أنّه يف حالة وجود تعارض بني 
قواعد التحكيم الـيّت أقرهتا جلنة األمم املتحدة، أو تلك اليّت أقرها األطراف م  نصوص آمرة يف 

م  مراعاة أنّه ..... ...»:القانون الواجب التطبيق، فإنّه يتعني تطبيق نصوص ذلك القانون، بنصها
يف حالة التنازع بني أحد نصوص هذه الالئحة و أحد نصوص القانون الواجب التطبيق على 

 .2« التحكيم اليّت ال جيوز لألطراف خمالفته، فإّن هذا الّنص األخ ر هو الّذي يكون راجحا

جعلت األولوية املتحدة للقانون التجاري الدويل قد أّن قواعد جلنة األمم ،  و خالصة القول
لتطبيق اتفاق األطراف على إجراءات التحكيم، و يأيت من بعده تطبيق القواعد اإلجرائية اليّت 
تضمنتها لوائح قواعد اللجنة، إاّل يف حالة تعارض اتفاق األطراف أو النظام الوارد يف قواعد الّلجنة 

و بذلك  .ه النصوص اآلمرةيلزم تطبيق هذ م  نصوص آمرة يف القانون الواجب التطبيق، فعندئذ
تكون قواعد جلنة األمم املتحدة قد اعرتفت لألطراف بسلطات أوس  من سلطات احملكمني، حيث 

                                                           
سامية راشد، التحكيم يف إطار املركز اإلقليمي بالقاهرة و مد  خضوعه للقانون املصري، منشأة املعارف، : أنظر يف نف  املعىن 1

 .  24ص  بدون سنة نشر،اإلسكندرية،
ال تسمح باألخذ باالجتاه الّذي ينادي بتحرر إجراءات و قد فسر بعض الفقه هذه الفقرة بأّن قواعد كحكيم جلنة األمم املتحدة  2

     التحكيم كلية من اخلضوع ألي قانون وطين، بل إهّنا تفرض دائما أّن هناك قواعد قانونية وطنية ختض  هلا إجراءات التحكيم، 
يث تستبعد هذه القواعد األخ رة يف و أّن هذه القواعد الوطنية تسمو، يف حالة التنازع، على القواعد الواردة يف هذه الالئحة، حب

 .حالة تعارضها م  القواعد الواردة يف القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم
 .29سامية راشد، نف  املرج  الّسابق، ص : أنظر
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أهّنا أجازت لألطراف االتفاق على قواعد إجرائية تكون هلا الغلبة يف التطبيق على القواعد اليّت 
 .إلجرائية الواردة فيهابينما فرضت على احملكمني ضرورة اتباع بعض القواعد ا. تتضمنها

 .1215القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة : الفقرة الثانية

تناول القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل مسألة القانون الواجب التطبيق على 
 .213،  212،  421إجراءات التحكيم بصورة أكثر تفصيال، و ذلك يف املواد 

م  مراعاة أحكام هذا القانون، يكون  »: ن هذا القانون على أنّهم 42فقد نصت املادة 
 .للطرفني حرية االتفاق على اإلجراءات اليّت يتعني على هيئة التحكيم إتباعها لد  الس ر يف التحكيم

و يف حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق، كان هليئة التحكيم، م  مراعاة أحكام هذا القانون، 
 .«...بالكيفية اليّت تراها مناسبة أن تس ر يف التحكيم

نستخلص من هذا الّنص أّن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل قد وض  قاعدة 
عامة، و هي حرية األطراف يف االتفاق على القواعد اليّت كحكم س ر إجراءات التحكيم، م  ضرورة 

تتمثل يف سلطة هيئة التحكيم يف تسي ر التقيد باألحكام الواردة يف هذا القانون، و قاعدة احتياطية 
 .إجراءات التحكيم يف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف يف هذا الصدد

غ ر أّن حرية األطراف و احملكمني يف كحديد القواعد اإلجرائية اليّت كحكم س ر إجراءات 
انون النموذجي، و هو ما التحكيم، حرية مقيدة بضرورة احرتام القواعد اإلجرائية اآلمرة الواردة يف الق

 ".م  مراعاة أحكام هذا القانون"يستفاد من عبارة 

ال جيوز للمحكمة املسماة يف املادة  »: من هذا القانون فقد نصت على أنّه 9 /21أّما املادة 
 :إبطال أي حكم كحكيم إالّ إذا 1

 :..........قدم الطرف مقدم الطعن الدليل على أنّ  –أ 
                                                           

 .من الفصل اخلام  املتعّلق بس ر إجراءات التحكيم 42املادة  1
 .ق الطعن يف حكم التحكيممن الفصل الّساب  املتعّلق بطر  21املادة  2
 .من الفصل الثامن املتعّلق باالعرتاف بأحكام التحكيم و تنفيذها 21املادة  3
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لتحكيم أو إجراءات التحكيم مل تكن مطابقة التفاق األطراف، ما مل تشكيل حمكمة ا – 1
يكن هذا االتفاق منافيا حلكم من أحكام هذا القانون اليّت ال جيوز لألطراف خمالفتها، أو مل تكن 

 .«.....مطابقة هلذا القانون يف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف

التحكيم، أّن القانون النموذجي يشرتط يستفاد من هذا الّنص، املتعّلق ببطالن حكم 
إلبطال حكم التحكيم من السلطة القضائية املختصة يف دولة مقر التحكيم أن يكون تشكيل حمكمة 

و بذلك يكون القانون النموذجي . التحكيم أو أن تكون إجراءات التحكيم خمالفة التفاق األطراف
ة اإلتباع أمام هيئة التحكيم، شريطة عدم خمالفة قد أخذ مببدأ حرية األطراف لتحديد اإلجراءات واجب

 .اتفاق األطراف للقواعد اآلمرة يف قانون دولة مقر التحكيم

و يف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف يف هذا الشأن، أوجب القانون النموذجي أن 
م القانون تكون إجراءات التحكيم مطابقة ألحكام قانون دولة مقر التحكيم، على اعتبار أّن أحكا

 . 1النموذجي ال تطبق إالّ إذا كان التحكيم جيري على إقليم دولة اعتمدته

فإّن هذا الّنص مل يشر إىل أي سلطة  -السالفة الذكر – 42فعلى خالف نص املادة 
للمحكمني يف كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يف حالة عدم وجود اتفاق بني 

 .اخلصوصاألطراف يف هذا 

من هذا القانون، املتعّلقة بأسباب رفض االعرتاف أو تنفيذ حكم  21/4يف حني أّن املادة 
ال جيوز رفض االعرتاف حبكم التحكيم أو تنفيذه، أيّا كان البلد الّذي  »:التحكيم، نصت على أنّه

 :صدر فيه، إالّ 

لطرف إىل احملكمة بناء على طلب الطرف املطلوب تنفيذ احلكم ضده، إذا قدم هذا ا –أ 
 :.......الدليل على أنّ ...املختصة

     تشكيل حمكمة التحكيم أو إجراءات التحكيم مل تكن مطابقة التفاق األطراف  – 1
 .«أو لقانون البلد الّذي جيري فيه التحكيم يف حالة عدم وجود اتفاق بني  األطراف 

                                                           
 .4242من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة  4/9املادة : راج  1
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و تنفيذه  عرتاف حبكم التحكيمو يستفاد من هذا الّنص أّن القانون النموذجي يشرتط لال
أن يكون تشكيل حمكمة التحكيم و كذلك إجراءات التحكيم مطابقة التفاق األطراف يف املقام 
       . األّول، أو لقانون دولة مقر التحكيم يف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف يف املقام الثاين

، السالف اإلشارة 21/9، 42فا لنص املادتني قد جاء خمال 21/4و اجلدير باملالحظة أّن نص املادة 
إليهما، حيث جتاهل اإلشارة إىل ضرورة احرتام اتفاق األطراف للقواعد اإلجرائية اآلمرة يف قانون دولة 
مقر التحكيم، و هو ما يفسر معه على أّن هذا الّنص قد أخذ مببدأ حرية األطراف يف كحديد القواعد 

اءات التحكيم، حىّت و لو كانت هذه القواعد اإلجرائية خمالفة لنصوص اإلجرائية اليّت كحكم س ر إجر 
 .آمرة يف قانون دولة مقر التحكيم

كما أّن هذا الّنص أعطى الدور االحتياطي يف كحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات 
على التحكيم لقانون دولة مقر التحكيم، دون إشارة إىل أي سلطة للمحكمني يف هذا الصدد 

 .، املشار إليها أعاله42خالف نص املادة 

فإّن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل تضمن ثالثة حلول متباينة  ، خالصة القول
 :بشأن مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

جبة اإلتباع أمام هيئة يتمثل يف االعتداد باتفاق األطراف يف كحديد القواعد اإلجرائية وا، األّول الحل
و يف حالة عدم وجود مثل هذا االتفاق، يكون للمحكمني حرية كحديد . التحكيم، يف املقام األّول

ال جيوز األطراف  و لكن بشرط مراعاة القواعد اآلمرة يف قانون دولة مقر التحكيم، اليّت . هذه القواعد
 .سلطة تقديرية بشأهنااالتفاق على خمالفتها، و تلك اليّت ال ميلك احملكمني 

و يتمثل يف االعتداد باتفاق األطراف، يف املقام األول، شريطة أن ال يتعارض هذا  الحل الثاني،
ويف حالة عدم وجود مثل هذا . االتفاق م  أحد النصوص اآلمرة يف قانون دولة مقر التحكيم

 .االتفاق، يعتد، احتياطيا، بقانون دولة مقر التحكيم

يأخذ يف املقام األّول باتفاق األطراف، و يف حالة غياب مثل هذا االتفاق، يعتد،  و الحل الثالث،
 .احتياطيا، بقانون دولة مقر التحكيم
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 .الئحة التحكيم النافذة لدى غرفة التجارة الدولية بباريس: الفقرة الثالثة

ا من سنة من نظام غرفة التجارة الدولية بباري ، النافذة اعتبار  42/4طبقا لنص املادة 
أّما . ، فإّن إجراءات التحكيم ختض  للقواعد اإلجرائية اليّت تتضمنها لوائح نظام الغرفة42241

املسائل اإلجرائية اليّت سكتت عنها هذه القواعد واجبة اإلتباع، فيتعني تطبيق القواعد اإلجرائية اليّت 
و يف حالة عدم اتفاق األطراف، . يتفق عليها األطراف، سواء استندوا يف ذلك إىل قانون وطين أم ال

فإّن هيئة التحكيم تتوىل كحديدها، دون أن تكون ملزمة يف ذلك باالستناد إىل أي قانون وطين مطبق 
 .على التحكيم

فكما هو واضح، فإّن القواعد اإلجرائية واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم الّذي يتم 
 : كاآليتكحت مظلة غرفة التجارة الدولية بباري  هي  

 .القواعد اإلجرائية اليّت تتضمنها لوائح نظام الغرفة –1

و يف حالة وجود نقص أو قصور يف هذه اللوائح، تطبق القواعد اإلجرائية اليّت خيتارها األطراف  –2
 .أنفسهم، سواء استندوا يف ذلك إىل قانون وطين أم ال

األطراف، تطبق القواعد اليّت حيددها و يف حالة غياب القواعد اإلجرائية املختارة من قبل  –3
 .  2احملكمون بأنفسهم، سواء باالستناد إىل قانون وطين معني أم ال

                                                           
لتحكيم هلذا الّنظام، و يف حالة ختض  اإلجراءات أمام حمكمة ا »: من نظام غرفة التجارة الدولية على أنّه 42/4تنص املادة  1

إغفاله خيض  س ر اإلجراءات للقواعد اليّت حيددها األطراف، أو كحددها حمكمة التحكيم نفسها إذا تواىن األطراف عن كحديدها، 
 .«استنادا إىل قانون إجرائي وطين يطبق على التحكيم أم ال 

كحدد  4222من الئحة التحكيم السارية منذ سنة  41دة و بذلك تكون الغرفة قد عدلت من موقفها، حيث كانت املا 2
 :القواعد اإلجرائية الواجبة اإلتباع أمام هيئة التحكيم كما يلي

 .القواعد اإلجرائية الواردة يف الالئحة النافذة لد  الغرفة –4
 .ن قبل األطرافو يف حالة وجود أي نقص يف الالئحة، تطبق القواعد اإلجرائية يف القانون املختار صراحة م –9
 =     .و يف حالة غياب االختيار الصريح لألطراف، تطبق القواعد اإلجرائية يف قانون الدولة اليّت جيري التحكيم على إقليمها –2
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سلطة احملكمني أثناء س ر إجراءات التحكيم بضرورة مراعاة املباد   42/9و قد قيدت املادة 
نصاف و عدم و يف كّل األحوال، تتوخى احملكمة التحكيمية اإل »: األساسية يف التقاضي، بنصها

 .« االحنياز يف إدارهتا لس ر اإلجراءات، و كحرص على أن يكون قد استم  لكل طرف بشكل واف

قد ألغى االختصاص االحتياطي لقانون دولة مقر التحكيم،  42/4فاملالحظ أّن نص املادة 
حملكمني كما أنّه أشار صراحة إىل حرية األطراف و ا. و جعل االختصاص االحتياطي هليئة التحكيم

احتياطيا يف كحديد القواعد اإلجرائية واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم، دون أن يلزمهم يف ذلك 
 .باالستناد إىل قانون وطين معني

 .الئحة التحكيم النافذة لدى محكمة لندن للتحكيم: الفقرة الرابعة

لألطراف حرية  »: هتنص املادة اخلامسة من الئحة التحكيم حملكمة لندن للتحكيم على أنّ 
 ....... االتفاق على إجراءات التحكيم

و يف حالة عدم وجود قواعد إجرائية متفق عليها بواسطة األطراف، أو يف حالة سكوت هذه 
الالئحة، كان حملكمة التحكيم سلطة كب رة يف كحديدها، وفقا للقانون واجب التطبيق، و ذلك من 

 .«و حامسة للنزاعأجل تسوية عادلة و سريعة و اقتصادية 

فمن خالل هذه املادة، نستخلص أّن القواعد اإلجرائية واجبة التطبيق على إجراءات 
، هي القواعد اإلجرائية اليّت يتفق عليها الدويل مظلة حمكمة لندن للتحكيمكحت التحكيم الّذي يتم 

ذة لد  حمكمة لندن األطراف، يف املقام األّول، مث القواعد اليّت تتضمنها لوائح التحكيم الناف
و يف حالة غياب اتفاق األطراف، أو وجود نقص يف لوائح احملكمة، فإّن . للتحكيم، يف املقام الثاين

   . الالئحة قد اعرتفت حملكمة التحكيم بسلطات واسعة يف كحديد القواعد اإلجرائية الواجب إتباعها
وفقا للقانون واجب التطبيق، دون أن و قد اشرتطت هذه الالئحة أن ميارس احملكمون هذه السلطات 

 .كحدد املقصود هبذا القانون أو تبني كيفية كحديده
                                                                                                                                                                                     

مل تكن تعط للمحكمني أي سلطة يف كحديد القواعد اإلجرائية اليّت كحكم س ر إجراءات التحكيم، بل كانوا ملزمني  41فاملادة  =
ق القواعد اإلجرائية الواردة يف لوائح الغرفة، أو الواردة يف القانون املختار من قبل األطراف، أو الواردة يف قانون بلد مقر بتطبي

 .التحكيم
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ملا كان نظام التحكيم يقوم على أساس إرادة األطراف، فإننا نؤيد االجتاه و حنن نعتقد أنه 
الّذي يقضي خبضوع إجراءات التحكيم إلرادة األطراف، بصفة أصلية، م  منح األطراف حرية كب رة 

اختيار هذا القانون، على حنو ميكن هلم أن يصيغوا بأنفسهم القواعد اإلجرائية اليّت كحكم س ر  يف
إجراءات التحكيم، أو االتفاق على تطبيق القواعد اإلجرائية النافذة لد  أحد مراكز التحكيم 

 .الدائمة، أو أن يتفقوا على تطبيق القواعد اإلجرائية يف قانون وطين معني

نّه من الضروري أن يهتم أطراف التحكيم شخصيا بتحديد القواعد اإلجرائية لذلك، نر  أ
 .اليّت كحكم س ر اخلصومة التحكيمية

و يف حال غياب اتفاق األطراف على كحديد هذه القواعد اإلجرائية، أو وجود نقص فيها، 
جبة التطبيق على فإنّنا منيل إىل منح هيئة التحكيم سلطة كحديد القانون أو القواعد اإلجرائية وا

فإذا مل . إجراءات التحكيم، شريطة أن يفوض األطراف أنفسهم هيئة التحكيم القيام هبذه املهمة
يفوضها األطراف ذلك، فلي  هليئة التحكيم كحديد القواعد اإلجرائية واجبة اإلتباع، بل نر  من 

عتبار أن هذا احلل قد الضروري تطبيق قانون الدولة مقر التحكيم على إجراءات التحكيم، على ا
، و هي اتفاقية دولية مجاعية صادقت عليها معظم دول 4224أخذت به اتفاقية نيويورك لسنة 

إضافة إىل أّن هذا احلل يوفر األمان القانوين ألطراف التحكيم، حيث من املفروض أن يكون . العامل
 .ياره ليكون مكانا للتحكيمالنظام اإلجرائي يف قانون دولة مقر التحكيم معروفا لديهم عند اخت

و على كّل حال، نر  من الضروري مراقبة حسن اختيار هيئة التحكيم للقانون الواجب 
التطبيق على إجراءات التحكيم، خاصة فيما يتعّلق باملؤسسات االقتصادية الوطنية عند تعاقدها م  

جرائية لقانون أو القواعد اإلشركات أجنبية، ألّن منح السلطة و احلرية هليئة التحكيم يف اختيار ا
، ال خيلو من خماطر االحنياز لقانون معني قد ال خيدم مصلحة األطراف إرادةاملناسبة، عند غياب دور 

 . 1املؤسسات االقتصادية الوطنية، و تلك اليّت تنتمي إىل الدول النامية بصفة عامة

ختتارها اهليئة التحكيمية، و أن  و مهما يكن فالبد أن حياط األطراف بالقواعد اإلجرائية اليّت 
 .ال تكون خمالفة للنظام العام، و أن تراعى فيها املباد  األساسية للتقاضي

                                                           
 .24جارد حممد، دور اإلرادة يف التحكيم التجاري الدويل، مرج  سابق، ص : راج  1
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و يف كّل األحوال، سواء اختار األطراف القانون أو القواعد اإلجرائية اليّت كحكم س ر 
ة هلم مبسؤولية و حكمة إجراءات التحكيم، أو اختارهتا هيئة التحكيم، فالبد أن متارس احلرية املمنوح

      عملية يف هذا اجملال، و مراعاة القيود الربة اخلقانونية و العرفة املو أن يكون لديهم ما يكفي من 
 خندق و الضوابط اليّت ينبغي االلتزام هبا لتجنب العقبات اليّت من شأهنا أن تدخل حكم التحكيم يف

مقيدة مبراعاة املباد  األساسية  –بصورة عامة -لذلك تبقى هذه احلرية . الطعون و االعرتاضات
للتقاضي، و االلتزام بعدم خمالفة النظام العام، و ذلك حىّت تس ر الدعو  التحكيمية بصورة سليمة، 
       و يكون حكم التحكيم الصادر فيها يف منأ  عن أي طعن فيه، ما جيعله قابال لالعرتاف به 

 .ية من اللجوء إىل نظام التحكيمو تنفيذه، و هو ما يتحقق معه الغا

 المطلب الثاني

 .الواجب التطبيق على موضوع النزاعالقانون 

إّن كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ال يقل أمهية عن موضوع كحديد 
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، إذ لي  من املفروض على أطراف التحكيم كحديد 

موحد حيكم إجراءات التحكيم و موضوع النزاع يف آن واحد، بل قد خيتلف القانون الّذي قانون 
 .حيكم موضوع النزاع عن ذلك الّذي حيكم املسائل اإلجرائية خلصومة التحكيم

      و تعد مسألة كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من املسائل الشائكة 
كم عندما يتصد  للحكم يف النزاع، خاصة عندما تثار هذه املسألة أمام و الصعبة اليّت تواجه احمل

هيئة التحكيم، حيث تستحوذ هذه املسألة على فكر احملكمني، على اختالف انتماءاهتم 
    اإليديولوجية، ألهّنا لي  جمرد اختيار بل يرتتب عليها العديد من اآلثار اهلامة لضمان تنفيذ العقد 

 . اليّت قد تنشأ مستقبالو فض املنازعات 
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 ا ـــــــــــة غموضهـــــــــالتأكد من مد  صحة بنود العقد، و يف حال ، يتمفعلى أساس هذا القانون
كما أّن هذا القانون . 1أو عدم كفايتها، يتم االستناد إىل هذا القانون املوضوعي لتكملة ذلك   

  .2أحكامه حسم النزاع و إهنائه على ضوء ايلاملذكور هو األساس يف إصدار حكم التحكيم، و بالتّ 

جمموعة القواعد القانونية اليّت يصل احملكم  »: و يقصد بالقانون الواجب التطبيق على النزاع 
إىل أهّنا مناسبة للتطبيق على النزاع، سواء أكان مصدرها قانونا وطنيا، أم كانت مشتقة من جمموعة 

    بعيدا عن القوانني الوطنية  عليها يف حقل التجارة الدولية  قوانني وطنية أم أهّنا قواعد متعارف
و عليه، فإّن املقصود هنا من هذه القواعد لي  هو القانون الوطين لدولة معينة، كما أنّه . 3«للدول 

لي  املقصود به ما اصطلح على تسميته القانون الّدويل اخلاص، و إمّنا املقصود هبا جمموعة القواعد 
 .ة اليّت يطبقها احملكم على النزاع،وتكون مناسبة لذلك، مهما كان مصدرهاالقانوني

و قد حرصت غالبية التشريعات الوطنية املقارنة و االتفاقيات الدولية و أنظمة التحكيم على 
إاّل أّن الصعوبة تظهر جليا . الّذي يطبق على النزاع املوضوعي احرتام إرادة األطراف يف كحديد القانون

لة غياب أو ختلف هذه اإلرادة عن تعيني القواعد أو القانون الّذي سيحكم موضوع النزاع، يف حا
ففي هذه احلالة تتفق هذه التشريعات و تلك االتفاقيات على أن يعقد االختصاص للهيئة التحكيمية 

 .لتحديد هذا القانون

 

 

 

 

                                                           
 .900ص  ،9004،منشورات بغدادي ،انون اجلزائريتطور التحكيم التجاري الدويل يف الق حممد كوال،: أنظر 1
 .422فوزي حممد سامي، مرج  سابق، ص : أنظر 2
، 24، العدد 42أمحد السمدان، القانون الواجب التطبيق يف التحكيم التجاري الدويل، جملة احلقوق، جامعة الكويت،  السنة  3

 . 421، ص 4222
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 الفرع األول

 .على موضوع النزاع دور إرادة األطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق

من املسلم به يف جمال العالقات الدولية اخلاصة أّن لألطراف املتعاقدة احلق يف اختيار القانون 
ففي حالة اختيار األطراف قانونا معينا ليحكم عقدهم، .1الواجب التطبيق على عالقاهتم التعاقدية

احرتام إرادة األطراف بأن تلتزم بتطبيق هذا فإّن على احملكمة املعروض عليها النزاع املتعّلق هبذا العقد 
، طاملا أّن هذا القانون ال يتعارض م  النظام العام يف دولة القاضي، و أنّه غ ر 2القانون املختار

 .3مشوب بالغش حنو القانون الّذي كان من املفروض أن حيكم العقد

                                                           
نون اإلرادة من أهم و أقدم القواعد القانونية اليّت رست يف القانون الدويل اخلاص، تعترب قاعدة خضوع عقود التجارة الدولية لقا 1

حيث تعد اإلرادة ضابط اإلسناد يف قاعدة التنازع اخلاصة بالعقود الدولية، أين تلعب إرادة املتعاقدين دورا حموريا يف جمال تنازع 
 .القانون أو إلخضاعها لسلطانه القوانني، إّما بوصفها وسيلة لنزع الرابطة العقدية من حكم

  فمن الناحية التارخيية، ترج  نشأة هذه القاعدة إىل املدرسة اإليطالية القدمية اليّت كانت تطبق قانون اإلرادة على كافة التصرفات
 اختيار هذا و املتمثل أساسا يف قانون مكان إبرامها، على أساس أّن إرادة املتعاقدين الضمنية قد اجتهت إىل -بصفة عامة  -

و قد استمد الفقيه دميوالن هذه القاعدة من الفقه اإليطايل، ليطلق هذه القاعدة لتطبق على سائر العقود، حيث جعل . القانون
لإلرادة دورا حموريا يف حل مشكلة تنازع القوانني بشأن العقود، و اعتمد بذلك مبدأ قانون اإلرادة يف قواعد التنازع، و أصبح العقد 

عظم التشريعات ليتبناها بعد ذلك املشرع الفرنسي، ليصبح هذا الضابط معتمدا يف م. من الناحية املوضوعية للقانون املختارخيض  
 .الوطنية املقارنة

 :يف ذلك راج  -
 Dominique Bureau : L’influence de la volonté individuelle sur les conflits de lois, Mélanges 

en hommage à François terrée, presses universitaire de France, Paris, 1999 , p 186 . 
حممد حممود ياقوت، حرية املتعاقدين يف اختيار قانون العقد الدويل بني النظرية و التطبيق، منشأة املعارف اإلسكندرية،  :و كذلك
 . 40، ص 9000

 اجلوانب املوضوعية للعقد الدويل، إاّل أّن هذا التطبيق له نطاقإّن هذه القاعدة و إن كانت ذات تطبيق عام يشمل خمتلف ا 2
حمددا، فمن جهة ال تشمل هذه القاعدة بعض اجلوانب املوضوعية اليّت كحكمها قواعد إسناد خاصة، كاألهلية و موق  العقار، كما 

 .أهنا ال تسري إالّ على القواعد املكملة ملوضوع العقد دون القواعد اآلمرة منها
ملا كان اختيار املتعاقدين لقانون العقد يتم مبقتضى قاعدة من قواعد تنازع القوانني، فقد ذهب بعض الفقه إىل ضرورة تقييد   3

هذه احلرية يف اختيار قانون العقد بلزوم توافر صلة جادة و حقيقية بني هذا القانون و بني العقد أو بينه و بني املتعاقدين، فإذا 
 = و قد اختلف فقه. إن ذلك يعترب قرينة على التهرب من القانون واجب التطبيق على العقد و غشا حنوهانعدمت هذه الصلة، ف

 



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          األول  ابــالب  

 

145 
 

ن اإلرادة أمام احملاكم هل تطبيق مبدأ قانو : بيد أن السؤال الّذي يثور يف هذا الصدد هو 
القضائية يف مسائل العقود بصفة عامة، ميكن تطبيقه أيضا أمام احملكمني يف إطار التحكيم التجاري 

 .الدويل؟

األصل يف التحكيم التجاري الدويل هو حرية األطراف يف اختيار القواعد القانونية الواجبة 
إرادة يف كحديد حقوقهم و التزاماهتم و التصرف التطبيق على موضوع النزاع، باعتبار ماهلم من سلطان 

 . 1"قانون اإلرادة " فيها، و هو ما يعرف ب 

فقانون اإلرادة هو القانون الّذي خيتاره األطراف ليحكم عالقتهم العقدية، ليكون مصدرا 
للقواعد اليّت كحكمها، و لو كان قانون آخر هو الواجب التطبيق عند عدم اختيار األطراف لذلك 

و على ذلك، جيوز لألطراف االتفاق على إخضاع موضوع النزاع لقانون آخر غ ر قانون . لقانونا
فإذا ما اتفق األطراف .   2....مكان إبرام العقد أو قانون مكان تنفيذه، أو قانون موطنهما املشرتك

التحكيم على تطبيق قانون دولة معينة أو قانون معني على موضوع النزاع، فمن الواجب على هيئة 

                                                                                                                                                                                     

القانون الدويل اخلاص حول مد  لزوم توافر صلة حقيقية بني القانون املختار من قبل األطراف و العقد الدويل الّذي سيخض   =
 :ألحكام القانون املختار

ضرورة تقييد سلطان إرادة املتعاقدين يف اختيار قانون العقد، و ذلك باستلزام وجود صلة بني القانون فقد ذهب بعض الفقه إىل  -
املختار و العقد، ذلك أّن إطالق حرية املتعاقدين يف اختيار قانون حمايد، يتيح هلم الفرصة للتهرب من األحكام اآلمرة املرتبطة 

 .بالعقد
قدين احلرية يف اختيار قانون العقد، حبيث جيوز للمتعاقدين اختيار القانون الّذي يرون فيه و ذهب آخرون إىل منح إرادة املتعا -

املرج  املناسب لتنظيم عقدهم، حىّت و إن كان القانون املختار لي  له أدىن صلة بالعقد، ذلك أن القانون الدويل اخلاص، على 
 .فرديةخالف القانون الداخلي، يستهدف يف األصل محاية املصاحل ال

بينما اختذ بعض الفقه موقفا وسطا بني االجتاهني السابقني، حيث استلزم وجود صلة بني القانون املختار و العقد أو  -
املتعاقدين، دون أن يشرتط كحقق هذه الصلة عن طريق عناصر شخصية كجنسية األطراف،أو مادية كمحل إبرام العقد أو تنفيذه، 

 . بعة من حاجات التجارة الدوليةبل يكفي أن تكون هذه الصلة نا
 :ملزيد من التفاصيل، راج  -

Henri Batiffol et Paul Lagarde,  Traité de Droit international privé, T 02, 1983 , p 236 . 

 .442حممود حممد ياقوت، املرج  الّسابق، ص : و كذلك
 .22مرج  سابق، ص جارد حممد، دور اإلرادة يف التحكيم التجاري الدويل، : أنظر 1
 .214، ص 9001 ،مصر،، دار الكتب القانونية(دراسة مقارنة)،التحكيم التجاري الدويل املصري، ينحس: انظر 2
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التقيد و االمتثال هلذا االتفاق و احرتام إرادهتم، فكما أّن األطراف هم الّذين اختاروا التحكيم طريقا 
بديال عن القضاء الوطين لتسوية نزاعهم، و اختاروا احملكمني الّذين يفصلون يف هذا النزاع، و هلم 

مام هيئة التحكيم، فلهم أيضا اختيار اختيار القواعد اإلجرائية الواجب إتباعها يف خصومة التحكيم أ
 .1القواعد املوضوعية اليّت يطبقها احملكمون على هذا النزاع 

 :فقد يكون االتفاق على تطبيق قانون معني على موضوع النزاع صرحيا أو ضمنيا 

أو يف  ففي حال اإلشارة الصرحية إىل القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يف اتفاق التحكيم
غ ر أّن الصعوبة تثور عندما ال يفصح أطراف . تفاق مستقل، ففي هذه احلالة ال تثار أي صعوبةإ

على هيئة التحكيم كحديده  –عندئذ  –النزاع صراحة عن إرادهتم يف كحديد هذا القانون، حيث يتعني 
ا كحديد من خالل البحث عن اإلرادة الضمنية أو املفرتضة ألطراف النزاع، حىّت تتمكن من خالهل

 .  2القانون الّذي سيطبق على موضوع النزاع

و يستفاد االتفاق الضمين أو املفرتض من بعض الظروف املوضوعية املالبسة و احمليطة 
بالعقد، كاختيار األطراف ملكان إبرامه أو اختيارهم ملكان تنفيذه، إذ يفسر هذا االختيار أو ذلك 

 .3...قانون بلد إبرام العقد أو قانون بلد تنفيذهبأّن إرادة األطراف قد اجتهت إىل تطبيق 

هذا، و إذا اتفق أطراف النزاع على تطبيق قانون دولة معينة، اتب  احملكم القواعد املوضوعية 
الواردة يف هذا القانون دون القواعد اخلاصة بتنازع القوانني، ما مل يتفق األطراف، صراحة أو ضمنيا، 

 . 1ةعلى تطبيق هذه القواعد األخ ر 

                                                           
 .241-242لزهر بن سعيد، مرج  سابق، ص : أنظر 1

ل و كتابات أو مؤشرات فاإلرادة الضمنية ميكن أن تستفاد من أفعا: يفرق بعض الفقه بني اإلرادة الضمنية و اإلرادة املفرتضة  2
تدل على اجتاه إرادة األطراف لتطبيق قانون معني حيكم موضوع النزاع، حيث البد أن تستقرأ بأسباب معقولة تسوغ إىل ما انتهت 

أّما اإلرادة املفرتضة فتتحقق عند عدم معرفة اإلرادة الضمنية لألطراف، حيث يكشف الواق  أن األطراف قد . إليه هيئة التحكيم
 .دوا تطبيق قانون معني، كقانون مكان التحكيمقص
حبيب بلقنيشي، دور التحكيم التجاري الدويل يف وض  نظام قانوين دويل لتشجي  االستثمارات األجنبية، ورقة : راج  يف ذلك -

 . 22، ص 9001حبثية مقدمة للملتقى الدويل حول التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر، جامعة جباية،  
 .219سابق، ص الرج  املاملصري،  ينحس: رأنظ  3
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لقانون اإلرادة  –يف جمال التحكيم التجاري الدويل  –لقد أصبح مبدأ خضوع موضوع النزاع 
من املباد  املسلم هبا يف التشريعات الوطنية املقارنة و االتفاقيات الدولية و خمتلف أنظمة التحكيم، 

الّذي يرونه مناسبا حلكم إذ تعرتف هذه التشريعات بأولوية إرادة األطراف املشرتكة يف اختيار القانون 
 .موضوع النزاع، طاملا أّن ذلك ال يتضمن مساسا بالقواعد اآلمرة أو تلك املتعّلقة بالنظام العام

من قانون اإلجراءات  4244فقد أكد املشرع الفرنسي على هذا األصل صراحة يف املادة  
وفقا لقواعد القانون الّذي  املدنية اجلديد، حيث نصت على أن تقضي احملكمة التحكيمية يف النزاع

و بذلك يكون املشرع الفرنسي قد منح األطراف سلطة كحديد القانون الواجب . 2اختاره األطراف
 .التطبيق على موضوع النزاع، و ما على احملكم إالّ تطبيقه

بدال من  "القواعد القانونية " قد ذهب بعض الفقه الفرنسي إىل أن استخدام املشرع تعب ر  و
يفهم من ورائه أنّه أجاز لألطراف االتفاق على حسم النزاع القائم بينهم لي  فقط  "القانون"  تعب ر

بتطبيق قانون وطين معني، سواء كان قانون دولة أحد األطراف أو قانونا أجنبيا آخر، بل بتطبيق 
لقانون أو ما يسمى القواعد املشرتكة يف القوانني الوطنية املتصلة مبوضوع النزاع، أو املباد  العامة ل

يعطي لألطراف  "قواعد القانون " و بالتايل فإن تعب ر. Lex Mercatoria "3 بقانون التجارة الدولية"
حرية كب رة لتحديد نوع هذه القواعد، فقد تكون قواعد وطنية باإلشارة إىل تطبيق قانون وطين معني، 

 .ية، ما مل تكن خمالفة لقواعد النظام العامأو قواعد دولية باإلشارة إىل تطبيق قانون التجارة الدول

األولوية لألطراف يف كحديد القانون الّذي يطبق  –هو اآلخر  –أّما املشرع املصري، فقد منح  
على  4221لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  22/4على موضوع النزاع، حيث نصت املادة 

لقواعد اليّت يتفق عليها الطرفان، و إذا اتفقا على تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع ا» : أنّه
تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد املوضوعية فيه دون القواعد اخلاصة بتنازع القوانني ما مل يتفق 

 .« على غ ر ذلك

                                                                                                                                                                                     

 1  .212نف  املرج  السابق،ص  حسين املصري،:أنظر  
2 Art 1511 D.P.C.F : «  Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit 

que les parties ont choisies…. ».   
 .904حممد كوال، مرج  سابق، ص : راج  3
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فكما هو ظاهر من نص هذه املادة، فإن املشرع املصري قد أخذ مببدأ االستقالل املطلق 
 اختيار القانون الّذي يطبق على موضوع النزاع، حيث مل يقيد إرادة األطراف بأي إلرادة األطراف يف

قيد يف هذا اخلصوص، و بالتايل جيوز هلم اختيار أي قانون وطين و لو مل تكن له أية صلة بالعقد 
و يف حالة اختيار األطراف لقانون وطين معني، تطبق القواعد املوضوعية فيه و يتم . 1موضوع النزاع

 .استبعاد تطبيق قواعد التنازع، ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك

دون أن يلحقها " القواعد" أّن استخدام املشرع لتعب ر  2و ير  جانب من الفقه املصري
يكون قد قصد به عدم تقييد إرادة األطراف يف اختيار القواعد القانونية اليّت  "القانونية" بوصف 

أن يتفق  -السالفة الذكر – 22/4فمن املتصور، وفقا لنص املادة . تنتمي لقانون وطين معني
األطراف على قواعد يتم اختيارها من عدة قوانني داخلية، باإلضافة ملا قد يتم اختياره من قواعد 
مستمدة من اتفاقيات دولية غ ر نافذة يف مصر، أو عقود منوذجية جر  التعامل هبا يف اجملال الّذي مت 

 . 3ارهالتعاقد يف إط

 04/02من القانون  4020و قد سار املشرع اجلزائري يف نف  االجتاه، حيث نصت املادة  
تفصل حمكمة التحكيم يف النزاع عمال  »: املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أنّه

مبدأ حرية كّرس   اجلزائري قد املشرعو بذلك يكون  .«.....بقواعد القانون الّذي اختاره األطراف،
 .األطراف يف اختيار القانون الّذي يطبقه احملكم على موضوع النزاع

و هو  ،4020يف املادة  "قواعد القانون" و قد فضل املشرع اجلزائري استعمال مصطلح 
مصطلح ميتاز مبرونة كب رة و مبحتو  أوس ، يتيح لألطراف جماال واسعا إلجراء اختيارهم للقانون 

و من مث يكون هلم اختيار عدة قوانني وطنية و لي  قانون وطين  ،ضوع النزاع الّذي يطبق على مو 

                                                           
 .212سراج حسني أبو زيد، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .222، ص 4222هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة املعارف اإلسكندرية،  2
 يف جمال عقود نقل التكنولوجيا، حيث اشرتط تطبيق القانون املصري كقانون 22/4و قد خرج املشرع املصري عن حكم املادة  3

واجب التطبيق على ما ينشأ من منازعات مبناسبة تفس ر أو تنفيذ عقود نقل التكنولوجيا، و ذلك سواء كان النزاع مرفوعا أمام 
 .احملاكم الوطنية أو هيئات كحكيم

 .جتاري مصري 42املادة : راج  -
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فقط، بل أكثر من ذلك، هلم احلق يف إخضاع نزاعهم لألعراف و العادات التجارية الّسائدة يف حقل 
 .1الّتجارة الدولية، و املباد  العامة للقانون

مببدأ استقالل اإلرادة يف كحديد  كما أخذت بعض االتفاقيات الدولية املتعّلقة بالتحكيم 
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، و من ذلك نذكر االتفاقية األوروبية التحكيم التجاري 

لألطراف حرية كحديد القانون الّذي  »: منها على أنّه 2، و اليّت نصت يف املادة 4214الدويل لسنة 
 .«...عيتعني على احملكمني تطبيقه على موضوع النزا 

فبموجب هذا الّنص، فإّن هذه االتفاقية كرست مبدأ االستقالل املطلق إلرادة األطراف يف كحديد 
القانون الّذي يطبق على موضوع النزاع، حبيث جيوز هلم اختيار أي قانون وطين أو قواعد قانونية 

 . 2لّتجارة الدوليةلتطبق على موضوع النزاع، مبا يف ذلك األعراف و العادات املشرتكة يف قانون ا

حبرية األطراف يف اختيار  4212كما اعرتفت اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لسنة 
  : من هذه االتفاقية على أنّه 19/4القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، حيث نصت املادة 

 .«....فقت عليها األطراف املتنازعةتفصل حمكمة التحكيم يف النزاع وفقا للقواعد القانونية اليّت وا »
و هبذا تكون هذه االتفاقية قد قررت بشكل صريح أّن لألطراف احلق يف اختيار القانون الواجب 

يعرب صراحة عن رغبة واضعي هذه االتفاقية  "القواعد القانونية" فتعب ر . التطبيق على موضوع النزاع
د القواعد واجبة التطبيق على موضوع النزاع، حبيث يف االعرتاف لألطراف باحلرية الكاملة يف كحدي

جيوز هلم، لي  فقط اختيار قانون دولة معينة، بل جيوز هلم أيضا اختيار املباد  املشرتكة يف عدة 
قوانني وطنية، أو األعراف و العادات التجارية السائدة يف حقل التجارة الدولية، أو املباد  العامة 

 .....للقانون
 من 22فقد نصت املادة . ف  املبدأ قواعد التحكيم ذات الطبيعة الدوليةكما أخذت بن

تطبق حمكمة التحكيم  »على أّن  4221قواعد التحكيم اليّت وضعتها جلنة األمم املتحدة لسنة 
 . «....القانون املختار بواسطة األطراف بوصفه القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع

                                                           
ة ماجست ر، كلية احلقوق، جامعة ، رسال22/02كمال معروف، التحكيم الّتجاري الدويل يف ظل املرسوم التشريعي : أنظر 1

 .22، ص 4222/9000اجلزائر، السنة اجلامعية 
 2 Ph. Fouchard : L’arbitrage Commercial international, op.cit, p 357 
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، 4242اعد القانون النموذجي للتحكيم الّتجاري الدويل لسنة كما أخذت بنف  املبدأ قو 
تفصل حمكمة التحكيم يف النزاع طبقا للقواعد القانونية املختارة  »: على أنّه 94حيث نصت املادة 

و أي اختيار لقانون دولة ما أو لنظامها . من قبل األطراف بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع
ؤخذ على أنّه اختيار مباشر للقواعد القانونية املوضوعية هلذه الدولة و لي  القانوين جيب أن ي

 .« لقواعدها اخلاصة بتنازع القوانني، ما مل يتفق األطراف صراحة على خالف ذلك

فكما هو واضح من نص هذه املادة، فإن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل قد  
يف كحديد القواعد القانونية اليّت تطبقها هيئة التحكيم على كّرس مبدأ استقالل إرادة األطراف 

 . موضوع النزاع

و من جهة أخر ، فقد أكد على أن اختيار األطراف لقانون دولة معينة يعين وجوب تطبيق 
 .احملكم للقواعد املوضوعية يف هذا القانون و لي  قواعد اإلسناد فيه

اكز التحكيم الدائمة، و من ذلك قواعد التحكيم كما سارت يف نف  االجتاه بعض أنظمة مر     
        : من هذه القواعد على أنّه 42/4فقد نصت املادة . النافذة لد  غرفة التجارة الدولية بباري 

لألطراف حرية االتفاق على القانون الّذي يتوجب على حمكمة التحكيم تطبيقه على موضوع  »
 .«....النزاع

مد  حرية األطراف يف اختيار القانون الواجب :ساؤل حولويف هذا الصدد يطرح الت 
 ؟التطبيق على موضوع النزاع

على الرغم من اإلمجاع و املساندة اليّت تلقاها مبدأ سلطان إرادة األطراف يف كحديد القانون 
الواجب التطبيق على موضوع النزاع، إاّل أّن ذلك مل مين  اخلالف و اجلدل يف أوساط الفقه حول 

احلرية املعرتف هبا لألطراف يف هذا اجملال، فهل يتمت  األطراف حبرية مطلقة يف اختيار القانون مد  
الواجب التطبيق على موضوع النزاع؟ و مبعىن آخر، هل هلم احلق يف اختيار أي قانون و لو مل تكن له 

 قانون معني أي صلة بالعقد أو املتعاقدين؟ و هل ميكنهم جتزئة هذا العقد بإخضاع جزء منه إىل
 .خيتلف عن القانون املختار للجزء اآلخر؟ أم أّن األطراف مقيدون بقيود معينة يف هذا اخلصوص
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 :صلة القانون المختار بالعقد أو المتعاقدين: المسألة األولى

إختلف الفقه حول شرط صلة القانون املختار بالعقد أو املتعاقدين، حيث ظهرت يف هذا 
 :نظريات الصدد عدة اجتاهات و

 .النظرية الشخصية –1 

، حيث قامت هذه النظرية بتطبيق 1تقوم النظرية الشخصية على تقدي  مبدأ سلطان اإلرادة
 .القاعدة العامة يف العقود، و املتمثلة يف تطبيق القانون الّذي خيتاره املتعاقدان

جب التطبيق على و مضمون هذه النظرية أّن للمتعاقدين حرية طليقة يف كحديد القانون الوا
عقودهم التجارية الدولية، و ما على احملكم إاّل تطبيق أحكام هذا القانون املختار، جتسيدا ملبدأ 
احرتام إرادة األطراف يف اختيار القانون أو القواعد القانونية، و الذي يستوجب على احملكم إتباعها 

وصل احلد هبذه النظرية إىل اعتبار إرادة و قد . حلسم النزاع املعروض عليه وفقا ألحكامها دون غ رها
املتعاقدين هي شريعتهم امللزمة، و هي ال كحتاج يف هذا االلتزام إىل قوة القانون، فال خيض  بذلك 

ال يوجد قانون معد سلفا حلكم  –حسب هذه النظرية  –العقد التجاري الدويل حلكم القانون، ألنّه 
 . 2ههذه الرابطة، بل يتوىل املتعاقدان وضع

و ينادي أنصار هذه النظرية حبق األطراف يف حقل الّتجارة الدولية يف اختيار القانون الّذي 
يطبقه احملكم على منازعاهتم، إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة، و بغض النظر عن أية صلة بينه و بني 

فإرادة . سوء نيةبلقانون العقد موضوع النزاع، أو بينه و بني أطراف العقد، طاملا مل يتم اختيارهم هلذا ا
فكما . حرة يف اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع –حسب هذا االجتاه  –األطراف 

                                                           
، حيث اعتمد "جون جاك روسو" ، و بعده الفيلسوف الفرنسي "طكان" طالح ألّول مرة إىل الفقيه يعود استخدام هذا االص 1

     ، ليأخذها بعد ذلك شراح القانون الدويل اخلاص "العقد االجتماعي" خ ر على مبدأ سلطان اإلرادة يف تأسي  فكرة هذا األ
 .و جيعلوا منها مصدرا للقانون الّذي حيكم االلتزامات التعاقدية أو املعامالت الدولية اخلاصة

   404لتطبيق على عقود التجارة الدولية، مرج  سابق، ص هشام علي صادق، القانون الواجب ا: ملزيد من التفاصيل، راج  -
 . و ما بعدها

2 Vincent Henze : La vente internationale de Marchandises (droit uniforme) L.G.J, Edition 

DELTA 2000, p12 . 
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جيوز لألطراف إدراج أي شرط يف العقد، ما دام ال يتعارض م  نص آمر  أو م  الّنظام العام، فإنّه 
ع، أيا كان هذا القانون، سواء كانت له جيوز هلم كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزا 

صلة بالعقد املثار بشأنه النزاع أو أطرافه، أم مل تكن لديه أية صلة طاملا أّن هذا االختيار كان حبسن 
 .1نية

و يف حال عدم إفصاح أطراف النزاع صراحة عن إرادهتم يف كحديد القانون أو القواعد 
زاع، يتعني على احملكم يف هذه احلالة أن يبحث عن اإلرادة القانونية الواجبة التطبيق على موضوع الن

 .2الضمنية اليّت متكنه من كحديد القانون الّذي اختاره األطراف لتطبيقه على النزاع

و حسب هذه النظرية، فإّن القانون املختار من قبل األطراف ينصب على إدماج النصوص 
لشروط التعاقدية يف عقود الّتجارة الدولية، حبيث ميكن أن القانونية هلذا القانون يف العقد لينزل منزلة ا

تكون حمال للتعديل أو األخذ ببعض أحكامه دون األخر ، حىّت و إن كانت قواعده آمرة، حبيث 
كما ميكن لألطراف إبرام عقد مستقل عن كّل قانون وطين، أي . 3تفقد طاب  القانون مبعناه الدقيق

حملكم يف شروطه كّل ما حيتاج إليه من أحكام للفصل يف النزاع املعروض عقد له الكفاية الذاتية جيد ا
 .4عليه

 : 5و يرتتب على اندماج القانون املختار كشرط تعاقدي يف العقد نتائج هامة 

إّن إدراج القانون املختار يف العقد كشرط تعاقدي متنح األطراف احلرية املطلقة يف اختيار قانون   -1
أو املتعاقدين، و ذلك عن طريق اختيار قانون حمايد، حبيث جيب على احملكم ال صلة له بالعقد 

                                                           
 .دويلو هذا هو الرأي الغالب يف القضاء و الفقه الفرنسيني و يف أحكام التحكيم الّتجاري ال 1
 .212املصري، مرج  سابق، ص  ينحس: راج  -
و الشريعة، السنة الرابعة، العدد  ب ، جملة احلقوقاقسم الر أبو زيد رضوان، الضوابط العامة يف التحكيم الّتجاري الدويل، ال :أنظر 2

 . 42، ص 4240الثاين، 
 .901-902سابق، ص  من ر عبد اجمليد، األس  العامة للتحكيم الدويل الداخلي، مرج : راج  3
قضاء تعاقدي؟ دراسات قانونية، جملة القانون اخلاص األساسي، كلية : عبد الوهاب مبوسى، التحكيم الّتجاري الدويل: أنظر 4

 .441، ص 9002لسنة  01احلقوق، جامعة تلمسان، العدد 
سالة ماجست ر، كلية احلقوق، جامعة شريف هنية، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدويل، ر : راج  يف ذلك 5

 .و ما يليها 22، ص  9004/9009اجلزائر، السنة اجلامعية 
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فال جمال هنا لفكرة التحايل على . تطبيقه على النزاع ما دام أنّه يعرب على إرادة األطراف احلقيقية
       القانون، حبيث ال ميكن إعمال الدف  بالغش حنو القانون لعدم وجود صلة بني القانون املختار 

 .و العقد أو املتعاقدين

يرتتب على هذا االندماج أن يفقد القانون املختار الصفة اإللزامية، لذلك ميكن لألطراف  -2
 .استبعاد من هذا القانون ما ال خيدم مصاحلهم، و إبقاء الّنصوص اليّت ختدمهم و كحقق مصاحلهم

و املأخوذة من قوانني  انون املختاركما ميكن لألطراف إدراج شروط متعددة يف العقد متعّلقة بالق  – 3
 .خمتلفة

ب على هذا االندماج هو ثبات القانون املختار و استقراره، حبيث يبقى تو لعل أهم نتيجة ترت  – 4
هذا األخ ر على احلالة اليّت كان عليها وقت اختياره، و بذلك فإّن أي تعديل تشريعي يطرأ على هذا 

ج هذا التعديل يف العقد مثله مثل القانون و لو كانت هذه الّنصوص القانون بعد اختياره، فإنّه ال يدر 
آمرة، و أساس ذلك أّن األطراف عند اختيارهم لقانون معنّي يقصدون تطبيقه، و أن يستقر هذا 

 .1القانون كما وجدوه أثناء االتفاق على تطبيقه دون أي تغي ر فيه

كرة تتعّلق بقواعد تنازع القوانني،و ذلك فمن املؤكد أّن هذه النظرية تؤدي إىل تالشي كّل ف
ملا لإلرادة من حرية مطلقة يف كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع دون االستناد إىل 

 : 2و هو ما جعلها تتعرض إىل انتقادات شديدة، أمهها. قانون يربر هذا االختيار

ي  من حق األفراد أن يتمتعوا حبرية تعلو على إّن القول مببدأ احلرية املطلقة أمر غ ر مقبول، فل -1
 .املصاحل األساسية للجماعة، كما أن احلرية نسبية و مقيدة

                                                           
 Messageriesاملتعّلق بشركة املالحة  94/01/4220و قد قضت حمكمة النقض الفرنسية هبذا يف حكم هلا صادر يف  1

Maritimes les ال تكون له آثار رجعية ليسري على العقد أّن كّل تعديل على القانون املختار  » :حيث جاء يف احلكم». 
 .19شريف هنية، نف  املرج  الّسابق، ص : راج  - 
منسول عبد الّسالم، قرارات التحكيم التجاري الدويل يف التشري  اجلزائري، رسالة ماجست ر، كلية احلقوق، : راج  يف ذلك 2

 .12-19، ص 9000/9004جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
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فقد كشف الواق  العملي يف حقل التجارة الدولية أنّه غالبا ما يكون هناك طرف ضعيف يف العالقة 
جيوز استبعادها، لكوهنا  ال آمرةالتعاقدية، و محايته تكون ضرورية بتدخل املشرع مبوجب قواعد قانونية 

 .تشكل الضمان األدىن حلماية الطرف الضعيف

إّن القول بأن قانون اإلرادة هو الّذي حيكم العقد، و أن العقد يستمد قّوته امللزمة من إرادة  – 2
ال يعود للمتعاقدين اختيار القانون الّذي حيكم  ،"باتيفول" األطراف، مردود عليه، فحسب الفقيه 

 .، لكن للقانون أن يقرر ما هي العالقات اليّت حيكمهاعالقاهتم
قد تتخلف إرادة األطراف عن كحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، و يف حالة عدم  – 3

         االستدالل على هذا القانون على احملكم أن يستخلص القانون الواجب التطبيق من ظروف 
يق قانون مل تنصرف إرادة املتعاقدين إليه، و إمّنا نظرا و مالبسات العقد، و قد يتوصل إىل تطب

 .ملالءمته للنزاع املعروض عليه
إّن القول مببدأ الكفاية الذاتية للعقد، و أن القانون املختار ينزل منزلة الشروط التعاقدية، مردود  – 4

 : 1عليه لعدة اعتبارات أمهها

ذاته بذاته، فهو خيال و لي  حقيقة، أّن الواق  العملي يؤكد عدم كفاية العقد   :أّوال
فالنقص و القصور يف بنود العقد أمر قائم، فمهما توافرت اخلربة عند األطراف و توقعهم ألحداث 

 .املستقبل، فال ميكنهم اإلحاطة جبمي  املسائل التعاقدية

ال يتحّول  مة كقانونأّن القانون الّذي انصرفت إليه إرادة املتعاقدين حيتفظ بقوته امللز  :ثانيا         
 .إىل بند تعاقدي

أّن القانون املختار يفقد معناه احلقيقي، حيث يسمح لألفراد بالتخلص من أحكامه  :ثالثا
عن طريق التمييز بني العقود الداخلية و العقود الدولية، و يفتح الباب أمام إمكانية التهرب 

 .  زاعو الغش حنو القانون الّذي كان من املفروض أن حيكم الن
 
 

                                                           
 .22-21، ص 4242أمحد عبد الكرمي سالمة، نظرية العقد الدويل الطليق، دار النهضة العربية، القاهرة : راج  1
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 .النظرية الموضوعية – 2

أّن حرية األطراف يف اختيار القانون الواجب التطبيق على  1ير  أصحاب هذه النظرية
موضوع النزاع مقيدة بضرورة وجود صلة حقيقية بينه و بني العقد املثار بشأنه النزاع أو أطرافه، حيث 

طين له عالقة حقيقية به، فهذا القانون هو يعتنق هذا االجتاه فكرة وجوب ربط العقد الدويل بقانون و 
 . 2الّذي مينح لالتفاق القوة امللزمة

أو التصرف  و تنطلق هذه النظرية من فكرة مفادها ضرورة التسليم بوجود ارتباط بني العقد
و بني القانون الواجب التطبيق عليه، من شأنه أن يربر اختيار قانون دولة  –بصفة عامة  –القانوين
فمشكلة اختيار القانون الواجب التطبيق على . ن بني الدول اليّت يرتبط هبا بشكل أو بآخرمعينة م
هي مشكلة انتقاء أحد القوانني اليّت تتنازعه، و ال جمال لالختيار إالّ  –حسب هذه النظرية  –النزاع 

     رام العقد بني القوانني اليّت تتصل به بصلة من الصالت، كجنسية أطرافه  أو موطنهم، أو حمل إب
، ذلك أّن هذه الصلة هي اليّت تربر خضوع النزاع من حيث موضوعه هلذا .....أو مكان تنفيذه
 . 3القانون أو ذاك

و عليه فإّن إرادة املتعاقدين يف اختيار القانون الّذي حيكم العقد، و من مث موضوع النزاع، 
ن مث جيب أن يكون هذا االختيار إشارة إىل هو يف احلقيقة عبارة عن توطني للعقد تبعا إلرادهتم و م

رابطة التوطني هذه، مثل اختيار األطراف لقانون بلد إبرام العقد أو قانون دولة تنفيذه، أو قانون 
جنسية أحد األطراف، فإذا انعدمت مثل هذه الرّابطة أعترب ذلك من قبيل الغش حنو القانون الّذي  

  .4كان من املفروض أن يطبق على النزاع

ال بد  كايف ليكون حمال لاللتزام، بل  وحده غ ر اأنصار هذه النظرية على أّن الرض و يستند
من وجود قانون يضفي عليه طاب  القوة امللزمة، و من مث جيب أن تكون االتفاقات مربمة بطريقة 

                                                           
 .و غ رهم باتيفول،نيبوييه، سافيين،أرمينجون،:و قد تبىن هذه النظرية بعض فقهاء القانون الدويل اخلاص، أمثال  1
 .441عبد الوهاب مبوسى، املرج  الّسابق، ص : أنظر 2
 .919مصطفى حممد اجلمال، عكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر 3
 .212املصري، مرج  سابق، ص  ينحس: أنظر 4
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ضوع النزاع قانونية، ذلك أّن احلرية اليّت يتمت  هبا األطراف يف اختيار القانون الّذي يطبق على مو 
 .  1مصدرها القانون الّذي يضعه املشرع عن طريق قواعد التنازع

      أّن إرادة املتعاقدين بوصفها كذلك، »: باتيفولو يف هذا الصدد، ير  الفقيه الفرنسي 
ال تقو  على تعيني القانون املختص حبكم العقد الدويل، و إمّنا هي تقوم فقط برتكيز العقد يف مكان 

 .  2«ضوء موضوع الرابطة العقدية و معطيات التعاقد و مالبساته معني يف 

قد ركز الرابطة التعاقدية يف دولة التنفيذ، و أّكد على ضرورة  سافينيكما أّن الفقيه األملاين 
إخضاعها لقانون هذه الدولة على أساس أن إرادة املتعاقدين قد اجتهت إىل اخلضوع االختياري هلذا 

 . 3القانون

 –طبقا هلذه النظرية  –ه ، فإّن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يستخلص و علي
، ذلك أّن إرادة األطراف تعمل على تركيز العقد يف مكان معني، يف إحد  عناصره من تركيز العقد

على أن ختتار من بني الظواهر اخلارجية، و اليّت تستخلص وفق أس  موضوعية تأخذ بعني االعتبار 
فمكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه ميكن أن يعد من بني أهم . وف العقد و املتعاقدين معاظر 

 .األس  املوضوعية اليّت يتم على ضوئها كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

غ ر أن ما يؤخذ على مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه، كونه قد يتعدد أو يكون غ ر 
ذلك التعاقد عرب شبكة اإلنرتنت، أو التنفيذ يف عدة دول للعقد املربم بني األطراف،  حمدد، و مثال

    لذلك فإّن التساؤل يطرح عن كيفية كحديد القانون املختص يف حالة ما إذا كان حمل إبرام العقد 
 .أو تنفيذه غ ر حمددين يف العقد؟

 األداء المميز" ة ـــــــــــذا التساؤل، حينما قدم نظريـــهري عن ــــــــاء السويســـــــد أجاب القضـــــــــلق
la  prestatim caractéristique "  و مفادها أّن أي عالقة قانونية تفرض على أطرافها أداءات ،

خمتلفة، يكون من بينها دائما أداء يضفي عليها طابعا متميزا تعرف به، و الّذي مييزها عن غ رها من 
                                                           

 .212، ص 4242سامي بدي  منصور، و عكاشة حممد عبد العال، القانون الدويل اخلاص، الدار اجلامعية، : أنظر 1
 .229التجارة الدولية، مرج  سابق، ص هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود : راج   2
 .229هشام علي صادق، نف  املرج  الّسابق، ص : راج   3
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األداء املميز هو الوسيلة املناسبة لربط العالقة القانونية مبكان معنّي دون غ ره، مما العالقات، و هذا 
يستتب  خضوع العقد إىل قانون املكان الّذي يكون األداء املميز متحققا فيه، دون البحث عن أي 

د الّذي مبعىن أّن القانون الواجب التطبيق على النزاع جيب أن يكون قانون البل. عنصر خارج العالقة
و عليه فإّن االلتزام اجلوهري الّذي يفرضه العقد حمل النزاع يعد مركز . ينفذ فيه هذا األداء املميز

الرابطة العقدية و هو الّذي حيدد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، و مثال ذلك حمل 
ق النزاع مبشروع أو مبهنة معينة، إذا تعلّ  هكما أنّ . إقامة املدين هو مركز الرابطة العقدية يف جمموعها

 .1وجب تطبيق قانون املكان الّذي يباشر فيه املشروع نشاطه أو الّذي تتحقق فيه ممارسة هذه املهنة

فمن الواضح أّن نظرية األداء املميز ال تويل أمهية فعلية إلرادة األطراف يف كحديد القانون 
كما . نح إلرادهتم دورا مباشرا يف اختيار هذا القانونالواجب التطبيق على موضوع النزاع، كوهنا ال مت

      أّن مكان األداء املميز ميكن أن يكون حمل خالف بني احملكمني، فقد يعترب حمكم أداء مميز ما 
 .ال يعتربه حمكم آخر كذلك

و بناء على ما تقدم، لنا أن نتساءل عن أمهية إرادة األطراف و دور احملكم يف كحديد القانون 
 الواجب التطبيق على موضوع النزاع حسب نظرية الرتكيز املوضوعي؟

أّن كحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدويل، و من مث على  2ير  جانب من الفقه
    موضوع النزاع، ال ميكن أن يكون من األطراف ذاهتا، بل هو دائما من عمل القاضي أو احملكم 

يقوم برتكيز العقد يف الدولة اليّت يرتبط هبا على حنو جّدي، و ما فهو الّذي   -حسب األحوال –
إرادة األطراف إاّل قرينة على ذلك الرتكيز، حبيث إذا مل تتوافق هذه اإلرادة م  التوطني املوضوعي 

و يف هذا الصدد ير  الفقيه . للعقد، غض القاضي أو احملكم النظر عنها حىّت لو كانت صرحية
األطراف يركزون عقدهم و القاضي أو احملكم يستخلص القانون الواجب التطبيق  »    :أنّ  باتيفول

                                                           
من ر عبد اجمليد، التنظيم القانوين للتحكيم الدويل و الداخلي، منشأة : ملزيد من التفاصيل حول نظرية األداء املميز، راج  1

 .و ما بعدها 424، ص 4222املعارف، اإلسكندرية 
أمحد عبد الكرمي سالمة، نظرية العقد الدويل الطليق، مرج  سابق، ص : قيه باتيفول، و الجارد، مشار إليهما يف كتابرأي الف 2

412. 
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فالقاضي أو احملكم يأخذ اختيار األطراف الصريح أو الضمين للقانون . على ضوء هذا الرتكيز
 .1«...الواجب التطبيق على أساس أنّه أحد مميزات تركيز العقد

قبل  القانون املختار و املتفق عليه صراحة منما هو مص ر : و عليه فإّن السؤال الّذي يطرح
 ؟األطراف، حسب نظرية الرتكيز

 :لإلجابة عن هذا التساؤل، البّد من التمييز بني حالتني

      ليه القاضيإذا كان القانون املختار من قبل األطراف يتوافق م  ما توصل إ: الحالة األولى
ي، بأنّه األوثق صلة بالرابطة العقدية أثناء تركيز أو احملكم أثناء إعماله منهج الرتكيز املوضوع

 .ففي هذه احلالة ال يثور أي إشكال. العقد
إذا كان القانون املختار ال يتوافق م  ما توصل إليه القاضي أو احملكم أثناء إعماله  :الحالة الثانية

عن القانون الّذي مت مبعىن أّن القانون املختار من قبل األطراف خيتلف . ملنهج الرتكيز املوضوعي
 .كحديده من طرف احملكم أو القاضي

القاضي أو احملكم ال يعتد باالختيار  »:بصدد هذه احلالة األخ رة أنّ  باتيفولير  الفقيه 
اإلرادي الصريح إالّ بوصفه جمرد رغبة لألطراف يف تركيز العقد، و هو ما يتيح له حق تصحيح اختيار 

ا عن الرتكيز الفعلي للرابطة العقدية، فتحديد القانون الواجب التطبيق األطراف فيما لو مل يكن معربّ 
و هو . 2"يكون بإسناد الرابطة العقدية للقانون األوثق صلة هبا من خالل الرتكيز املكاين هلذه الرابطة 

 . 3ما أكّده القضاء الفرنسي من خالل احلكم الّذي أقرته حمكمة النقض

ن استخالص بعض النتائج اليّت ترتتب على إعمال النظرية و بناء على ما تقدم ذكره ميك
 :املوضوعية، نوجزها فيما يلي

أّن ختويل األطراف حق اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع مرتبط برتكيز العقد  –1
د ما و لكن يف حدو  فاألطراف يتمتعون حبرية االختيار،. الدويل يف مكان معني، كونه األكثر صلة به

                                                           
 .412أمحد عبد الكرمي سالمة، نف  املرج  الّسابق، ص : راج  1
 .220هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، مرج  سابق، ص : راج  2
 .12منسول عبد الّسالم، مرج  سابق، ص : ، مشار إليه يف رسالة02/49/4240نقض مدين فرنسي، صادر يف  3
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بعاد ستال تسمح لألطراف إاختيار القانون الواجب التطبيق يسمح به القانون، و على هذا فإّن حرية 
لذلك . نصوص آمرة يف هذا القانون، ألّن عدم وجودها قد يؤثر سلبا على فعالية القانون املختار

بعاد األطراف جيب أن تكون للقانون املختار قوة ملزمة، حبيث ال ميكن إحداث تغي ر فيه باست
 .لنصوص آمرة فيه، ألّن هذه النصوص وضعت حلماية املصاحل العامة

إّن النظرية املوضوعية ال تتجاهل إرادة األطراف كليا يف اختيار القانون الواجب التطبيق على  –2
موضوع النزاع، بل ترتك لألطراف حرية اختيار هذا القانون، سواء بشكل صريح   أو ضمين، كّل ما 

ألمر أهّنا فرضت بعض القيود على األطراف عند اختيارهم القانون الواجب التطبيق على موضوع يف ا
وثيقة  النزاع، جيب عدم جتاهلها، منعا الحتمال الغش حنو القانون، تتمّثل يف وجود صلة حقيقية و

 .قدبني القانون املختار و العقد أو املتعاقدين، منعا الختيار قانون ال ميت بأي صلة بالع

  فال ميكن تصور منح األطراف حرية جتعلهم ال خيضعون موضوع النزاع ألي قانون، و هو ما يعرف 
 ".بالعقد املتجرد من كّل قانون" 

للمحكم سلطة تقديرية يف كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع دون أن يتم إجباره  –3
قانون الّذي استخلصه من الرتكيز املوضوعي للعقد على إتباع إرادة األطراف اليّت ال تتفق م  ال

 .الدويل

إّن احملكم عند إعماله ملنهج الرتكيز املوضوعي يف كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع  –4
النزاع ينهي مشكلة الغش و التهرب من القانون الواجب التطبيق أصال، ذلك أّن احملكم هو من حيدد 

القانون املختار و العقد أو املتعاقدين، و ترجيح إحد  املميزات  مد  وجود صلة حقيقة بني
 . املوضوعية يف الرّابطة التعاقدية لتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

يد الكب ر الذي القته النظرية املوضوعية ، واعتمادها من طرف القضاء يغم من التأعلى الر و 
 :1ية ، إال أهنا تعرضت إىل العديد من االنتقادات ، أمههايف العديد من القضايا التحكيم

                                                           
منسول عبد السالم ، مرج  سابق ، ص : وراج  كذلك . وما بعدها 11شريف هنية ، مرج  سابق، ص : راج  يف ذلك  1

12-20. 
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أن النظرية املوضوعية تتجاهل حقيقة القانون املختار من قبل األطراف ليطبق على موضوع  -1
النزاع، ودور اإلرادة يف ذلك ، وعليه فثمة إنكار حلق األطراف يف كحديد القانون الواجب التطبيق 

تعارض م  نظام التحكيم الذي يقوم على أساس مبدأ سلطان إرادة على موضوع النزاع، وهو ما ي
 .األطراف

ما أن هذه النظرية تويل أمهية كب رة لدور احملكم يف كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع ك  -2
 .النزاع على حساب إرادة األطراف يف كحديد ذلك

، وفقا ملنهج الرتكيز املوضوعي قد يكون إن كحديد احملكم لقانون وطين لي  من اختيار األطراف -3
فيه إهدار حلقوق أطراف النزاع، وأقل محاية للطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية ، ألنه غالبا ما ميلي 
الطرف القوي يف العقود الدولية بعض الشروط على الطرف الضعيف اليت من شأهنا تركيز العقد وفقا 

 .لقانون دولة الطرف القوي

جه إرادة األطراف إىل تطبيق القانون املوضوعي للتجارة الدولية واألعراف املستقرة يف حقلها  قد تت -4
 .كوهنا حمايدة ، وهذا خبالف القانون الوطين الذي حيدده احملكم وفق منهج الرتكيز املوضوعي 

أنه يتعني على احملكم ، يف حالة وجود اختيار صريح من قبل  عتقدعلى ضوء ما سبق ، نو 
طراف للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، احرتام إرادة األطراف، م  مراعاة طبيعة العقد األ

وظروف املتعاقدين ، ألن األصل هو حسن نية األطراف إىل أن يثبت عك  ذلك ، وإال كيف 
ذا تفسر مبدأ حرية التعاقد وكحديد القانون الواجب التطبيق يف حقل التجارة الدولية ،ال سيما إ

 .اجتهت إرادة األطراف إىل تطبيق قانون حمايد على موضوع النزاع

ما يدعم اجتاهنا هذا أن نصوص معظم ، إن مل يكن كل ، قوانني التحكيم ، وكذلك  و
لوائح هيئات ومؤسسات التحكيم، وكذا االتفاقيات الدولية ال تستلزم وجود أي صلة بني القانون 

غ ر ذلك يعترب خروجا عن مبدأ سلطان اإلرادة يف جمال التحكيم املختار والنزاع حلكمه، فالقول ب
فيكفي أن يتم اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع مبوضوعية . التجاري الدويل 

وحبسن نية ، وعلى حنو ال يتعارض م  النظام العام أو ينطوي على غش حنو قانون الدولة اليت كان 
 .كم النزاع وفقا ملعطياته وظروفهينبغي اختيار قانوهنا حل
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 .مدى حرية األطراف في تجزئة العقد: المسألة الثانية 

هل ميكن إسناد القانون الواجب التطبيق على : إن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد
 موضوع النزاع إىل قوانني خمتلفة؟

ليسري على العقد ككل، ير  جانب من الفقه أنه ال بد على املتعاقدين اختيار قانون واحد 
فال ميكن تصور جتزئة العقد، وفقا للنظرية املوضوعية ، ألن العقد من الناحية االقتصادية يشكل 
عملية واحدة جيب أن ختض  لقانون واحد، تفاديا لتشتيت العقد بني عدة قوانني، وأن كل مرحلة 

كمني هو بداية تنفيذ اتفاق فتعيني احمل. 1من مراحل التحكيم تأيت تنفيذا للمرحلة اليت سبقتها
 .2التحكيم وحكم التحكيم يأيت تنفيذا التفاق التحكيم

فمحاولة إخضاع أجزاء العقد إىل أنظمة قانونية خمتلفة يؤدي إىل املساس بفكرة تركيز العقد، 
ألن هذا األخ ر يركز يف مكان معني يف دولة معينة، فيصبح قانون هذه الدولة هو الذي حيكم العقد 

فالعقد هو عملية قانونية واحدة ، فال يتصور إخضاع كل من تكوين العقد . مته ولي  جزء منه بر 
 .3وآثاره ، وحىت إبطاله إىل أنظمة قانونية خمتلفة

على حرية املتعاقدين يف جتزئة العقد جتسيدا ملبدأ سلطان  4بينما أكد جانب آخر من الفقه
قد لقانون معني ليحكمه ، وذلك يف احلاالت اليت إرادهتم، حبيث ميكنهم إخضاع كل جزء من الع

فإذا كان املشرع قد منح . تكون االلتزامات املتولدة عن العقد واجبة التنفيذ يف أكثر من دولة واحدة 
 .األطراف هذه احلرية ، فال جيوز له سلبها منهم 

ادهتم يف جتزئة إن احرتام إرادة األطراف يف جمال التحكيم التجاري الدويل تقتضي احرتام إر 
الرابطة التعاقدية، مما يرتتب عليه إمكانية إسناد القانون الواجب التطبيق على موضوع على موضوع 

                                                           
 .424وجدي راغب فهمي ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .22جارد حممد ، دور اإلرادة يف التحكيم التجاري الدويل ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .12-11شريف هنية ، مرج  سابق ، ص : راج  3
 .222هشام علي صادق ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، مرج  سابق ، ص  4
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النزاع إىل قوانني خمتلفة، مادام أن ذلك خيدم مصاحل أطراف النزاع، وال خيل بانسجام الرابطة التعاقدية 
 .حمل النزاع

 الفرع الثاني

 .الواجب التطبيق على موضوع النزاع دور المحكم في تحديد القانون

     الذي تظهر الصعوبة يف كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يف الفرض 
يف حالة اختيارهم هلذا القانون ولكنه  ويوجد فيه أي اتفاق بني األطراف حول هذه املسألة، أ ال

 .رتبطة  بالعالقة التعاقدية بني األطرافمجي  املسائل املوضوعية امل أو حسم يكون غ ر كايف حلكم

تفاق التحكيم صامتا حول مسألة القانون الواجب التطبيق على إفقد حيدث أن يأيت 
فقد يكون ذلك راجعا يف بعض األحيان إىل إمهال : موضوع النزاع، وذلك راج  لعدة أسباب متنوعة

غ ر أنه قد يكون ذلك . ا أخر األطراف، وقد يكون معزوا إىل جهل أو جتاهل املفاوضني أحيان
تفاديا للدخول يف مسألة خالفية يف وقت قد    -يف أغلب األحيان  -مقصودا من قبل األطراف

فاألطراف غالبا ما يهتمون . يكون فيه األطراف قد اتفقوا على مجي  املسائل اجلوهرية يف العقد
 عدم تعريض إمتام تعاقدهم للفشل بسبب باملسائل الفنية واملالية يف العقود الدولية ، وقد يرغبون يف

 .اخلالف حول القانون الواجب التطبيق ، ويفضلون ترك أمر ذلك للمحكمني للقيام هبذه املهمة

ففي ظل غياب اإلرادة الصرحية لألطراف يف اختيار القانون الذي يطبق على موضوع النزاع، 
ث يتمت  بسلطة تقديرية واسعة يف فإنه يق  على عاتق احملكم أن يتصد  إىل هذه املشكلة حي

 .1البحث عن هذا القانون

فاحملكم الدويل، خالفا للقاضي الوطين، غ ر مقيد بقانون حملي، أي لي  له قانون 
اختصاص، فهو ال يصدر قراره باسم هذه الدولة أو تلك ، ومن مث فهو ال خيض  لسيادة أي دولة 

، ففي هذا النطاق ،  2زاع املطروح على هيئة التحكيمحىت ولو كانت هي أو أحد رعاياها طرفا يف الن
                                                           

 .942حممد كوال، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
دراسة يف قضاء التحكيم، دار الكتب العليم الرفاعي، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية، أشرف عبد : أنظر 2

 .222، ص  9001القانونية،
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خيتلف احملكم عن القاضي الوطين عند عدم وجود إرادة صرحية أو ضمنية لألطراف بشأن كحديد 
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ذلك أن القاضي الوطين يتقيد يف هذه احلالة بقواعد 

 .1لقواعد القانون الدويل اخلاصاإلسناد اليت كحدد هذا القانون وفقا 

         تطبيق قانون بلد إبرام العقد فقد يؤدي إعمال القاضي الوطين لقواعد اإلسناد إىل 
أما احملكم فال يتقيد بقانون . 2طن املشرتك أو اجلنسية املشرتكة للمتعاقدين، أو قانون املو أو تنفيذه

ره الذي قد يؤدي إليه إعمال قواعد اإلسناد يف القاضي ، ومن مث فال يتقيد بالتحديد املتقدم ذك
 .قانون القاضي ، بل يكون احملكم حرا يف اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

فاحملكم الدويل ال ميلك كحت تصرفه قانون اختصاص يستطي  من خالله تطبيق قواعد تنازع 
كم يلعب دورا مهما يف اختيار القانون الواجب ويف هذا الصدد ير  الفقه الغالب أن احمل. 3القوانني

التطبيق على موضوع النزاع ، باإلضافة إىل دوره يف استظهار اإلرادة الضمنية ألطراف النزاع ، كما له 
لذا، ذهب بعض . 4دور مستقل منحته إياه النصوص التشريعية والدولية عند غياب إرادة األطراف

مبقدار سكوت األطراف عن بيان القانون الذي يطبقه احملكم على إىل أن حرية احملكم تتس   5الفقه
 .موضوع النزاع

ما هو املعيار الذي يعتمد عليه احملكم يف كحديد : غ ر أن السؤال الذي يطرح يف هذا الصدد
 القانون الذي يطبق على موضوع النزاع، عند غياب إرادة األطراف يف اختيار هذا القانون؟

                                                           
 .4020، ص عاطف حممد عبد اللطيف، مرج  سابق العينني، و حممد ماهر أبو: أنظر 1
 .ئري من القانون املدين اجلزا 44/9وهو ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف  املادة  2
، الصادر عن  4229لسنة  4412، والقرار رقم 4224لسنة  4249، والقرار رقم  4220لسنة  4221القرار رقم : راج  3

 :حمكمة التحكيم لد  غرفة التجارة بباري  ، منشورة يف 
 .Rev.arb, 1972, p99 

 .422، ، ص  املرج  السابقأمحد السمدان ،  4
 .424مرج  سابق، ص  التجاري،يف التحكيم أبو زيد رضوان، الضوابط العامة  5
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ت الوطنية املقارنة إىل أنه عند غياب اتفاق األطراف على قانون حيكم تتجه أغلب التشريعا
،أو وفقا للقواعد 1اختيار القانون األكثر اتصاال مبوضوع النزاع-عندئذ -موضوع النزاع ، فعلى احملكم

 .2القانونية اليت يراها مناسبة ومالئمة حلل النزاع ، دون التقيد بقانون دولة معينة

لطة التقديرية للمحكم يف كحديد القانون الذي يطبق على موضوع وقد تأكدت هذه الس
النزاع يف التشريعات الوطنية املقارنة اخلاصة بالتحكيم التجاري الدويل ، وكذا االتفاقيات الدولية ، 

حول احلدود اليت تقف عندها سلطة احملكم يف كحديد  -كما سنر  الحقا–وإن تباينت يف مواقفها 
 .إلضافة إىل تدعيم هذه السلطة من طرف الفقه والقضاءهذا القانون ، با

فقد أكد املشرع الفرنسي على دور احملكم يف كحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع   
من قانون اإلجراءات املدنية  4244النزاع عند غياب اختيار األطراف هلذا القانون، وذلك يف املادة 

واسعة يف كحديد القانون الواجب  ادة للهيئة التحكيمية سلطة،حيث منحت هذه امل3الفرنسي اجلديد
قانون اليت تراها التطبيق على موضوع النزاع يف ظل غياب اختيار األطراف ، وهذا طبقا لقواعد ال

على أن تأخذ بعني االعتبار األعراف التجارية السائدة، فتعب ر ، للنزاع مناسبة ومالئمة
"Conformément à celles " ولكن . ، تعين قواعد القانون  4244رد يف نص املادة الوا

وهذا ما ميكن استخالصه من -كما بيناه سابقا  –تبقى سلطة احملكم حمددة مقارنة بسلطة األطراف 

                                                           
قد يكون القانون األكثر اتصاال مبوضوع النزاع أو القانون املالئم حلل النزاع ، إما القانون الوطين ألحد أطراف النزاع، أو قانون  1

النزاع، أو قانون املوطن املشرتك حمل إبرام العقد ، أو قانون حمل تنفيذه ، قواعد تنازع القوانني ، قانون اجلنسية املشرتكة ألطراف 
 .هلما، املباد  العامة للقانون ، أو العادات واألعراف التجارية الدولية 

خالفا للمشرع السويسري الذي فضل "  Appropriée"قواعد مالئمة " وقد استعمل املشرع الفرنسي واجلزائري مصطلح  2
غ ر أننا نالحظ أن العامل املشرتك بني هذه التشريعات هو  ."النزاع مبوضوعوثيقة قواعد القانون اليت تكون هلا روابط " استعمال 

 " .  La loi" بدال من مصطلح التشري   " les règles de droit" قواعد القانون " استعمال لغة قانونية واحدة هي 
3 Art 1511 D.P.C.F  « …à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées.  

Il tient compte, dans tous cas, des usages du commerce ». 
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   ، مبعىن أنه جيب على احملكم البحث عن القانون الذي تكون له عالقة "Appropriées"تعب ر 
 .1اف التجارية السائدةأو رابطة م  النزاع، م  مراعاة األعر 

أما املشرع املصري ، فقد أكد هو اآلخر على دور اهليئة التحكيمية يف كحديد القانون الواجب   
، 4221لسنة  92من القانون رقم  22/9التطبيق على موضوع النزاع، وذلك من خالل نص املادة 

يق على موضوع النزاع طبقت هيئة وإذا مل يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطب » :بنصها
 .« التحكيم القواعد املوضوعية يف القانون الذي تر  أنه األكثر اتصاال بالنزاع

فاملالحظ أن املشرع املصري قد أعطى الصالحية هليئة التحكيم الختيار القانون األكثر 
املالءمة ، تاركا األمر اتصاال بالنزاع ليطبق على موضوع النزاع، دون كحديد ضوابط هلذا االتصال أو 

 .3، م  مراعاة حمل النزاع واألعراف اجلارية يف نوع املعاملة2ملطلق تقدير احملكم ملا يراه أنسب للنزاع

ولئن كان احملكم يتمت  حبرية كب رة يف اختيار القواعد القانونية اليت تطبق على موضوع النزاع 
 : إال أن هذه احلرية يرد عليها قيدان يف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف بشأن ذلك ، 

هو أنه جيب على احملكم أن يراعي يف كحديد تلك القواعد وتطبيقها على موضوع النزاع  األول، 
 .شروط العقد حمل النزاع واألعراف اجلارية يف نوع املعاملة

                                                           
وجتسيدا حلرية اهليئة التحكيمية يف كحديد القواعد القانونية اليت تطبق على موضوع النزاع، ذهب القضاء الفرنسي إىل التأكيد  1

وهو ما أكدته حمكمة  "Lex mercatoria "  قانون التجارة الدولية"على تطبيق مباد  وعادات التجارة الدولية املسماة ب
 :باري  يف أحد أحكامها من أنه

« L’arbitre invité à déterminer la loi de font applicable dans un litige international et 

considérant à la fois que les parties n’avaient pu se mettre d’accord sur cette détermination, et 

qu’aucune rattachement particulier n’imposait le choix d’une loi nationale déterminée, a 

décidé valablement, dans la cadre de sa mission, d’appliquer l’ensemble d’usages du 

commerce dénommé des principes de Lexmercatoria »  

 : راج  يف ذلك  -
Jean Robert, L’arbitrage en droit interne et droit international, op-cit, p 269. 

خيتلف القانون األنسب باختالف ظروف النزاع ، وبالتايل فهو معيار موضوعي ولي  شخصي ، فمن املؤشرات املوضوعية اليت  2
 ...تعك  الصلة بني النزاع والقانون املالئم ، اختيار قانون إبرام أو تنفيذ العقد

 .422مهند أمحد الصانوري، مرج  سابق ، ص : راج   -
جيب أن تراعي هيئة التحكيم  »:من أنه  4221لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  22/2وهو ما نصت عليه املادة   3

 .«عند الفصل يف موضوع النزاع شروط العقد حمل النزاع واألعراف اجلارية ونوع املعاملة
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نظام العام، فإذا  هو أن ميتن  احملكم عن تطبيق قواعد قانونية على النزاع تتعارض م  ال الثاني ، و 
كانت القواعد القانونية اليت اختارها احملكم تشتمل على بعض القواعد اليت تتعارض م  النظام العام، 

 .1وجب عليه استبعادها وتطبيق قواعد قانونية أخر  مناسبة

 4020فقد كان قريبا من موقف املشرع الفرنسي عندما نص يف املادة  اجلزائري،أما املشرع    
ويف غياب هذا االختيار تفصل حسب قواعد القانون واألعراف ... »:على أنه 04/02انون من الق

 .« اليت تراها مالئمة

أعطى  –على غرار املشرع الفرنسي واملصري  –وعليه، ميكن القول أن املشرع اجلزائري 
نون إرادة للمحكم حرية واسعة يف كحديد القانون الذي يطبق على موضوع النزاع ، يف حالة غياب قا

األطراف ، ومن مث ميكنه إعمال عدة خيارات من الرجوع إىل األعراف وقواعد التجارة الدولية ، إىل 
 .األخذ بقانون أي دولة يراه أكثر مالئمة للنزاع

من  4020غ ر أن ما يالحظ يف هذا الصدد ، هو عدم مسايرة املشرع اجلزائري يف املادة 
، إذ تأخذ هذه املادة األخ رة بقانون  2من القانون املدين 44رية للمادة قانون اإلجراءات املدنية واإلدا

اإلرادة أصال، يف فقرهتا األوىل، لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدويل ، واستثناءا يف 
د يف الفقرة الثانية، بقانون املوطن املشرتك أو اجلنسية املشرتكة للمتعاقدين، أو قانون حمل إبرام العق

، فتأخذ استثناء، لتحديد القانون الواجب التطبيق على 4020أما املادة .حال عدم إمكان ذلك
لذلك ينبغي على املشرع اجلزائري أن . موضوع النزاع، بالقانون الذي خيتاره احملكم ويراه مناسبا للنزاع 

التحكيم التجاري الدويل يف من القانون املدين،مبا يتماشى ويساير االجتاه احلايل يف  44يعدل املادة 
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، ذلك أنه يف الواق  العملي قد جيد احملكم نفسه  4020املادة 

من القانون املدين ، اليت تفرض عليه ، يف حال غياب اختيار األطراف 44/9أمام األخذ باملادة 

                                                           
 221ابق، ص حسين املصري ، مرج  س: أنظر 1
يسري على اإللتزامات التعاقدية، قانون املكان املختار من املتعاقدين، إذا   »:من القانون املدين اجلزائري على أنه 44تنص املادة  2

 .كانت له صلة حقيقية باملتعاقدين أو العقد
 .و يف حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون املوطن املشرتك أو اجلنسية املشرتكة

 . «......ة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون حمل إبرام العقدو يف حال
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ك أو اجلنسية املشرتكة للمتعاقدين ، ويف حال للقانون الواجب التطبيق، تطبيق قانون املوطن املشرت 
من قانون  4020عدم إمكان تطبيق هذا  القانون ، يطبق قانون حمل إبرام العقد ، أو األخذ باملادة 

اإلجراءات املدنية واإلدارية ، اليت متنحه سلطة واسعة يف اختيار القانون الذي يطبق على موضوع 
 .ونية دون تقييده بتطبيق قانون معنيالنزاع بني عدة قواعد وأنظمة قان

فأمام السلطة التقديرية املمنوحة للمحكم للبحث عن القانون الذي يطبق على موضوع 
النزاع، يف غياب قانون اإلرادة ، فإنه تكون متاحة أمامه العديد من اخليارات اليت ميكن أن يستند 

فة ، حبيث يتقيد احملكم باألخذ باخليارات عليها يف كحديده هلذا القانون ، وهي خيارات كث رة وخمتل
 :، نذكر منهااألكثر مالئمة واألكثر اتصاال مبوضوع النزاع

تحديد المحكم للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بواسطة قواعد تنازع  -1
زاع،أو أو يف قانون اجلنسية أو املوطن املشرتك ألطراف الن 2سواء يف قانون مقر التحكيم :1القوانين

 .3يف قانون الدولة اليت أستبعد النزاع مبوجب إتفاق التحكيم

جمموعة القواعد  »:4ويقصد بقانون التجارة الدولية :تطبيق المحكم لقانون التجارة الدولية -2
        اص، واليت جتري بني دولتنيـــــــــة اليت تسري على العالقات التجارية املتصلة بالقانون اخلــــالقانوني

                                                           
 .و ما بعدها 412، ص 4224كمال إبراهيم، التحكيم التجاري الدويل، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، : راج  1
، حيث نصت 4222تبىن جمم  القانون الدويل هذا احلل يف التوصية اليت أصدرها يف دورة انعقاده مبدينة أمسرتدام سنة  و قد 2

قواعد اإلسناد النافذة يف الدولة مقر التحكيم هي اليت جيب إتباعها لتحديد القانون الواجب التطبيق  »:منها على أن  44املادة 
 .« على موضوع النزاع

 .240سراج حسني أبوزيد، مرج  سابق، ص:راج 
وما  24نسول عبد السالم مرج  سابق،ص م.وما يليها 441فوزي حممد سامي،مرج  سابق،ص : راج  يف تفصيل ذلك 3

 .يليها
وقد أطلق الفقه عدة مسميات على هذا القانون ، إذ مساه البعض منهم بالقانون الدويل التجاري ، والبعض اآلخر مساه القانون  4

م الفقهاء بشأن ، وهي تسميات ختتلف باختالف مفهو "بقانون التجارة الدولية" الدويل لألعمال ، بينما غلبت وشاعت تسميته 
 .نطاق هذا القانون ومضمونه 

 .122-121ص  سابق،مرج   املصري،حسين : راج  التفاصيل،ملزيد من 
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قانون مادي يشتمل على قواعد  »:وقد عرفه األستاذ أمحد عبد الكرمي سالمة أنه  .1«أو أكثر 
موضوعية أو مادية ، تض  أحكاما موضوعية خاصة بالعالقات الدولية ، فهي تشكل قانونا خاصا ، 

ية ، كي ختض  باملقارنة م  القانون العام الداخلي ، وتأخذ يف االعتبار الصفة الدولية للروابط العقد
و يعرفه الفقيه  .2« هلذا النظام القانوين املختلف عن ذلك الذي حيكم الروابط الداخلية البحتة

Goldman إن قانون التجارة الدولية املادي، الذي يصطلح عليه بقانون التجار، هو عبارة  »:بقوله
تغذي بإطراد، وتستمر يف عن جمموعة من املباد  والنظم والقواعد املستقاة من كل املصادر اليت 

 3.« تغذية اهلياكل والس ر القانوين اخلاص جبماعة ممارسي التجارة الدولية

فمن خالل هذه التعاريف ، يتضح لنا أن قانون التجارة الدولية يسري على العالقات 
 التجارية الدولية املتصلة بالقانون اخلاص ، إذ يض  قواعد موضوعية ختص العالقات اليت تتم بني
. األشخاص ، معنوية كانت أم طبيعية، اليت تنتمي لدول خمتلفة يف عالقتهم اخلاضعة للقانون اخلاص

فهذا القانون يسري إذا كان االتفاق يف إطار القانون اخلاص، ألطراف تنتمي إىل دولتني خمتلفتني ، 
ولة اليت ينتمي إليها أو إذا كان مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو جزء منه واقعا خارج الد

 .األطراف جبنسيتهم

فهذا القانون هو عبارة عن القواعد واملباد  العامة السائدة يف اجملتم  الدويل للتجار، 
ويشتمل على قواعد موضوعية تتضمنها العقود النموذجية ، وتتحدد بصفة مستمرة من خالل 

وحكم العالقات القانونية اخلاضعة للقانون اهليئات واملنظمات واالتفاقيات الدولية اليت هتتم بتنظيم 
 .اخلاص بني أشخاص تنتمي إىل دول خمتلفة

                                                           
تعريف األمانة العامة ملنظمة األمم املتحدة ، من خالل التقرير الذي أعدته مبناسبة إنشاء جلنة األمم املتحدة لتوحيد قانون  1

 .4222سنة ( اليونسرتال) التجارة  الدولية 
 .949أمحد عبد الكرمي سالمة، نظرية العقد الدويل الطليق، مرج  سابق، ص  2
 .942أمحد عبد الكرمي سالمة، نف  املرج  السابق، ص : ، مشار إليه يف كتاب Goldmanتعريف الفقيه  3
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، 1تعترب االتفاقيات الدولية من بني أهم مصادر القواعد املادية لقانون التجارة الدولية و
حيث غالبا ما تلجأ الدول إىل توحيد بعض النظم القانونية اخلاصة بعقود التجارة الدولية، كاتفاقية 

، واتفاقية 2، املتعلقة بأحكام السفتجة والسندات املالية والشيك4224و  4220نيف لسنة ج
، املتضمنة القانون املوحد للبيوع الدولية للمنقوالت املادية، واتفاقية بروكسل 4211الهاي لسنة 

ة ، وكذا اتفاقية فينا لسن4214املتعلقة بسندات الشحن ، واملعدلة بربوتوكول سنة  4291لسنة 
 .3اخلاصة بالبيوع التجارية الدولية 4240

من أمثلة القواعد املوضوعية الدولية املوحدة يف قانون التجارة الدولية ، ما مت وضعه من  و
قواعد يف اإلعتماد املستندي، عقود اإلنشاءات اهلندسية ، خطابات الضمان ، عقد بي  البضائ  

 .4وغ رها...د النقل اجلوي واألوراق التجاريةالدويل، البيوع البحرية، عقد النقل البحري، عق

                                                           
يف القواعد املادية ذات األصل  إضافة إىل االتفاقيات الدولية ، هناك بعض املصادر األخر  لقانون التجارة الدولية ، تتمثل 1

الداخلي ، حيث تصد  املشرع الوطين يف كث ر من األحيان لتنظيم عقود التجارة الدولية ، بوضعه قواعد مادية تتالءم م  طبيعة 
أملانيا  ، وكذلك قانون العقود االقتصادية الدولية جلمهورية4212هذه العقود ، ومثال ذلك قانون التجارة الدولية التشيكي لسنة 

كما استقر القضاء الوطين يف بعض الدول ، يف غياب تشري  ينظم العقود الدولية ،على تطبيق  .4222لسنة ( سابقا) الدميقراطية
بعض القواعد املادية ذات الطاب   القضائي على هذه العقود ، ومثال ذلك ما استقر عليه القضاء الفرنسي من صحة شرط الدف  

                                                                                       .باطال اشرطيعترب دولية يف قضية اإلرساليات البحرية ، م  أنه يف العقود الداخلية بالذهب يف العقود ال
تشريعي أو قضائي ، يف كون  غ ر أنه ما يؤخذ على هذه القواعد املادية اخلاصة بالروابط العقدية الدولية، سواء كانت ذات طاب 

استقالل وضعها من طرف كل دولة على حد سوف يعمق اخلالف بني التشريعات واألنظمة القانونية الداخلية يف شأن احللول 
 .الواجبة اإلتباع يف العالقات التجارية الدولية

 .12-19منسول عبد السالم، مرج  سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راج 
واملتعلق بتوحيد األحكام املتعلقة بالسفتجة والسند ألمر ، أما املؤمتر الثاين فقد  02/04/4220جنيف األول يف  إنعقد مؤمتر 2

دولة، وقد تبنت اجلزائر العديد من  91، وهو يتعلق بتوحيد األحكام ااملتعلقة بالشيك، حيث وقعت عليها 4224انعقد سنة 
 .أحكام هذه االتفاقية

 .41، ص 4224فضيل ، األوراق التجارية يف القانون اجلزائري ، دار هومة ،  نادية: راج   يف ذلك 
 .وما بعدها 12من ر عبد اجمليد ، التنظيم القانوين للتحكيم الدويل والداخلي ، مرج  سابق، ص : ملزيد من التفاصيل ، راج   3
فمن الفق من مينح قانون التجارة الدولية :رة الدولية ة لقواعد قانون التجايثور اجلدل يف أوساط الفقه حول القيمة القانونيو  4
أيا كان و  ". الصفة عرب الدولية" أي أنه متحرر من أي روابط بالقوانني الوطنية، ومنهم من مينحه " الصفة العلوية فوق الدولية"

 =وجود هذا القانون يف حقل التجارةالرأي حول أمهية هذه القواعد ومد  قبوهلا على املستو  الدويل ، فإنه ال ميكن إنكار أمهية 
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وبناءا على ما تقدم ، ميكن القول أن قانون التجارة الدولية هو قانون موضوعي يتضمن 
قواعد تنطبق على املعامالت التجارية الدولية، وهي قواعد غ ر مستمدة من التشريعات الوطنية ، 

أي نظام قانوين وطين ، وإمنا يشتمل على قواعد فقانون التجارة الدولية قانون غ ر وطين ال يتب  
 .قانونية مستقلة عن القوانني الوطنية

ميكن تعريف عادات وأعراف  و :تطبيق المحكم للعادات واألعراف التجارية الدولية -3
جمموعة من قواعد السلوك اليت يتم مراعاهتا يف أحد جماالت األعمال عرب  »:بأهنا 1التجارة الدولية

تعد عادات  »وبعبارة أخر ، . 2«بانتظام يدل على قبول املرتبطني بذلك اجملال بإلزاميتها  الدولية
وأعراف التجارة الدولية احلصيلة املنطقية ملختلف املمارسات املتعارف عليها من طرف املتعاملني يف 

وسط الذي نشأت جمال مهنة أو جتارة معينة، حبيث يتوق  اللجوء إليها وتطبيقها دائما يف اجملال وال
فيه ، وهلا من الثبات واالستقرار ما يكفل هلا صفة القواعد املكملة لبنود العقد الدويل ، ما مل يتفق 

 .3« األطراف صراحة على ما خيالفها

                                                                                                                                                                                     

الدولية ، أين خلقت احلاجة إىل تبين قواعد دولية موحدة للتجارة الدولية نظرا للطبيعة اخلاصة للعالقات التجارية الدولية، وما  =
 .مييز هذه القواعد أهنا ذات مضمون دويل أو عاملي، أعدت خصيصا لتحكم هذه العالقات الدولية وتتالءم معها

، 9004هشام خالد، العقود الدولية و خضوعها للقواعد املوضوعية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، :زيد من التفاصيل، راج مل
، "  Lex Mercatoria، دراسة لفكرة "القانون التجاري الدويل" أبوزيد رضوان، قانون التجارة الدولية أو .و مابعدها 40ص 

 .42-41، ص 4222الداخلي و الدويل، الكويت حبث مقدم ملؤمتر الكويت للتحكيم 
M.Boissen et M.Juglart:le droit Français de l’arbitrage juridictionnaires, joly, Paris, 1983, p 

422-432. 
ت للعادات واألعراف التجارية الدولية يف حقل التجارة الدولية، معىن واس  يشمل املمارسات املعتادة بني أطراف العالقا 1

فهي تتضمن تنظيما . التجارية الدولية، سواء كانت قد وصلت إىل مرحلة العرف امللزم هلذه األطراف أو مل تكن قد وصلت إليه
امالت ـــــــــــال املعــــــــا يف جمـــــــــل هبــــــــة درج العمـــــ ر وطنيـــة أو غــــــــد دوليـــــــى قواعــــوي علـــــللروابط العقدية ذات الطاب  الدويل، وتنط

أت ـــد نشـــــــواعــي قـــــــــفه. ةـــــــــــــــني الوطنيـــــــــــم القوانـــــــــــــــن نظــــــــا مستقال عـــــــا قانونـــــــــل نظامــــــــــــارية الدولية، مبعىن أهنا تشكـــــــــــالتج
استجابة لتطور متطلبات التجارة الدولية ،  لي  وليد الوقت احلاضر ن بعيدـــــذ زمــــــمن ة ــــارية واملهنيــاط التجسيف األو ا ـــــــائيــــــــتلق

 .واستقرت م  مرور الوقت نتيجة لتواثر العمل مبقتضاها يف هذا اجملال
 .929نادر حممد إبراهيم، املرج  السابق، ص  2
لسنة  02قانونية لعادات و أعراف التجارة الدولية، جملة املناهج املغربية، الدار البيضاء، العدد من ر حممد ثابت، أية قيمة 3

 .94،ص9001
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فالعرف التجاري الدويل قاعدة درج املتعاملون يف حقل التجارة الدولية على إتباعها يف 
        ة احرتامها وااللتزام هبا بغ ر نص يف العقد أو القانون ،لذا معامالهتم التجارية، وشعروا بضرور 

ال يتوقف إعمال القاعدة العرفية يف جمال التجارة الدولية على اجتاه إرادة األطراف إىل العمل 
فتطبيق العرف .مبقتضاها ،وال جيوز ألحدهم االعتذار جبهله هلا ألهنا من نف  القوة امللزمة للقانون

ررة ومعتادة ميكن أن جيعل منه قاعدة قانونية ملزمة وآمرة ، وعلى من يدعي وجود العرف بصفة متك
 .1التجاري الدويل إثبات وجوده

قد يكون العرف التجاري الدويل عاما كما قد يكون خاصا ، فيقصد بالعرف العام  و
ا العرف اخلاص، فهو أم.العرف السائد يف خمتلف بقاع العامل ويف خمتلف أنواع التجارة أو الصناعة 

        العرف الذي يسود منطقة معينة من العامل أو ميناء معني ، أو يتعلق بنوع معني من التجارة 
و يف حالة وجود تعارض بني العرف التجاري الدويل العام . أو بسلعة معينة من السل  أو الصناعة،

      .2اخلاص على موضوع النزاع م  العرف التجاري الدويل اخلاص، يطبق العرف التجاري الدويل

أما العادة التجارية الدولية، اليت ميكن للمحكم تطبيقها على موضوع النزاع، فهي القاعدة 
اليت تواثرت وذاعت كشرط درج املتعاملون يف حقل التجارة الدولية على تضمينه يف عقودهم على 

يف هذه العقود ،حبيث يكفي لتطبيق  وجه أد  معه االستمرار عليه إىل عدم احلاجة إىل النص عليه
العادة التجارية اجتاه إرادة األطراف إىل تطبيقها ،سواء كانت هذه اإلرادة صرحية أو ضمنية 

 .  3يستخلصها احملكم من مالبسات الوقائ  وظروف احلال

كحتل العادة التجارية الدولية مرتبة أدىن من العرف التجاري الدويل ، إذ بينما ال يتوقف  و
عمال العرف التجاري الدويل على اجتاه إرادة األطراف إىل تطبيقه، حيث ال جيوز ألحدهم االدعاء إ

                                                           
 .212حسين املصري، مرج  سابق، ص : أنظر 1

 . 91ص  ،4249حممود مس ر الشرقاوي، القانون التجاري، اجلزء األول، دار النهضة العربية، : قريب من ذلك  2
 .4022اهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، مرج  سابق، ص حممد م: أنظر  3
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جبهله له، فإن إعمال العادة التجارية الدولية يتوقف على ثبوت اجتاه إرادة األطراف إىل تطبيقها على 
 . 1النزاع ، ومن مث ال جيوز إعماهلا إذا أثبت أحد األطراف عدم علمه هبا

فإن العادات واألعراف التجارية الدولية تكفل للرابطة العقدية وحدة  ،ناء على ما تقدمو ب
القانون الواجب التطبيق عليها، ومن هذا القبيل القواعد املوضوعية املوحدة بشأن اإلعتماد 

 ، و التوريدات الدولية والبيوع الدولية، فهذه القواعد املوضوعية تتدخل يف مسألة تكوينياملستند
العقد وكحديد االلتزامات ونتائج عدم التنفيذ، وتسليم البضاعة، ونقل املخاطر وتوزي  املصاريف بني 

 .2األطراف

على تعدد  ،يقصد باملباد  العامة يف القانون و :تطبيق المحكم للمبادىء العامة في القانون -4
شأن تنظيم املعامالت االقتصادية ، تلك املباد  القانونية املشرتكة السائدة بني الدول يف 3مرادفاهتا

بني أشخاص القانون اخلاص، أو بينهم وبني أشخاص القانون العام، واليت يكشف عنها العقل اجملرد 
 -يف هذا املقام -فصفة العمومية . أو تكشف عنها الدراسة املقارنة ملختلف النظم القانونية الوطنية

ضمانا لتوافر صفة القاعدة القانونية يف شأهنا،  ال تنصب على ما تتضمنه هذه املباد  من أحكام،
وإمنا تنصب على احليز اجلغرايف الذي تتواجد فيه هذه املباد ، والذي يشمل غالبية الدول القائمة يف 

                                                           
عرف ناقص إذ  -على حد قول البعض –و يظهر الفرق بني العادة التجارية الدولية والعرف التجاري الدويل يف أن العادة  1

يف الفقه والقضاء والتشري ،  فالعرف هو مصدر للقاعدة القانونية معرتف به. يعوزها شعور الناس بضرورة احرتامها لتصبح عرفا
                      .كما أن العادة كحتل مرتبة وسطى بني القاعدة القانونية والعرف. بينما ال تعرب العادة كذلك

وم  ذلك فإنه من املمكن أن تتحول العادة . ليست إال شرطا تعاقديا وليست قاعدة قانونية -يف عقود التجارة الدولية -والعادة 
 .جارية إىل قاعدة عرفية دولية إذا صاغتها هيئة دولية، فالصياغة جتعل العادة قاعدة قانونية مؤكدةالت

أبو العال علي : وأنظر كذلك يف وجوب التفرقة بني العرف والعادة. 92حممود مس ر الشرقاوي، املرج  السابق، ص : راج  يف ذلك
 .22، ص 9002دار الكتب اجلامعية مصر، أبو العال النمر، مقدمة يف القانون اخلاص الدويل، 

 :كذلك و
Antoine Kassis : La théorie générale des usages Commerce L.G.D. J Paris, 1984, p310.          

 .20جارد حممد ، دور اإلرادة يف التحكيم التجاري الدويل، مرج  سابق ص : راج  2
املباد  القانونية املشرتكة بني األمم املتحضرة أو املتمدينة وهي : ت كث رة مثلتربز كحت املباد  العامة يف القانون مصطلحا 3

الدول ذات النظم القانونية املتكاملة، أو القانون الطبيعي اجلديد أو القواعد املتعارف عليها بني الدول كما يطلق عليها القواعد 
 ...العابرة للدول
 .421جارد حممد،مرج  سابق، ص : راج  يف ذلك
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القواعد  »: وعلى هذا األساس، يعرف بعض الفقه املباد  العامة للقانون بأهنا. اجملتم  الدويل
 الكث ر من النظم القانونية أيا كانت درجة تقدمها، وهي قواعد تطبق التشريعية اليت تصادف قبوال يف

 .1« مباشرة على النزاعات دون أي تدخل لقواعد التنازع

و قد تستخلص هذه املباد ء العامة إما من صحة إتفاق التحكيم، أو تفس ره حيث يعرتف 
حكيم، ومبدأ التفس ر ينصب قضاء التحكيم احلديث بوجود عدة مباد ء متعلقة بتفس ر إتفاقات الت

حول اإلتفاقات اليت تفسر حبسن نية على حنو تصبح معه سوء النية حمظورة  -بصفة عامة –
 .للتفس ر، أو تنفيذ إتفاق التحكيم حبسن نية

وذلك عندما يفوض صراحة بتطبيقها على النزاع  :2تطبيق المحكم لقواعد العدالة واإلنصاف -5
  .3ل احملكم يف النزاع دون التقيد بقواعد القانون املوضوعي، فيفصمن قبل أطراف النزاع

 

 

 

 

 

 

                                                           
     ، حكيم الدويل والداخلي، مرج  سابقمن ر عبد اجمليد، التنظيم القانوين للت: مشار إليه يف كتاب Mann: تعريف األستاذ 1

 .991ص 
، حيث يفصل احملكم يف النزاع وفقا "التحكيم الطليق"و قد عرب بعض الفقه عن تطبيق احملكم قواعد العدالة واإلنصاف بتعب ر  2

 .اف بالصلح فال يكون مقيدا بالقانونلتفويض من األطر 
 .222حسين املصري، مرج  سابق، ص : راج 

أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم، حماذير و توجيهات، جملة األمن والقانون، : أنظر  3
 .24-20أكادميية شرطة ديب، العدد األول، السنة السادسة عشرة،ص 
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 الفصل الثاني

 .إجراءات الفصل في الخصومة التحكيمية

بعد إخطار أحد اخلصوم اآلخر باللجوء إىل التحكيم لتسوية النزاع القائم بينهم، وكحديد 
ة التحكيم بالنظر يف جزئيات هيئ تباشرالقانون الواجب التطبيق على النزاع إجرائيا وموضوعيا ، 

 .فاصل يف النزاع كحكيمي وتفاصيل النزاع قصد التحقيق فيه وتكوين الرأي توصال إىل إصدار حكم

فإذا ما افتتحت إجراءات التحكيم، بدأت إجراءات إعداد القضية للفصل فيها، كتقدمي 
 .نون على وقائ  النزاعاملذكرات وإيداع املستندات ، واملرافعة وتقدمي األدلة مث تطبيق القا

فقد أشرنا إىل أن هيئة التحكيم ال ختض  يف تنظيم س ر اخلصومة التحكيمية إال للقواعد 
اليت اتفق عليها أطراف النزاع، فإذا مل يوجد مثل هذا االتفاق ، ختتار هيئة التحكيم القواعد 

 نيانو ام اهليئة بنصوص قواإلجراءات اليت تراها مالئمة حسب طبيعة النزاع، ومعىن ذلك عدم التز 
ألطراف أو قانون التحكيم اها اتفاق فياحلاالت اليت حييل  ، إال يف يف التشريعات الوطنية  املرافعات

 .هلذه النصوص 

غ ر أن احملكم وهو بصدد الفصل يف خصومة التحكيم ميارس سلطات موضوعية باعتباره 
احملددة إلجرائها ، ويفرض رقابة مستمرة على فينظم تتابعها يف املواعيد واألزمنة  ،1قاضي النزاع

مث املرافعات ية األوىل وتقدمي بيان الدعو  ، األطراف لتنفيذها والس ر فيها، إبتداءا من اجللسة اإلجرائ
وتقدمي املستندات وس ر جلسات التحكيم وتنظيمها، وإجراء التحقيقات ومساع الشهود واالستعانة 

وذلك ، لتنتهي اإلجراءات بإصدار حكم كحكيمي منهي اخلصومة باخلرباء ، إن اقتضت الضرورة 
 .التحكيمية

وعليه ، فإن سلطات احملكم ال تقف عند حد اختيار شكل اإلجراءات ، وإمنا ميارس 
سلطات موضوعية أثناء الفصل يف خصومة التحكيم انطالقا من الطاب  القضائي للمهمة اليت يقوم 

                                                           
الطبعة السادسة، دار القانون لإلصدارات  ،املرج  العام يف التحكيم املصري و العريب و الدويل د حممد عبد الصادق،أمح: أنظر 1

  .922،ص 9041القانونية، مصر،
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ويف هذه املرحلة يتالشى الدور اإلرادي ألطراف النزاع الذي . لسارية هبا، وفقا للقواعد واإلجراءات ا
ساد يف مرحلة وض  التنظيم اإلجرائي واملوضوعي خلصومة التحكيم، ليتوار  خلف إرادة احملكم 
الذي ميارس دورا قضائيا أثناء الفصل يف خصومة التحكيم من خالل فرض الرقابة املستمرة على 

فيصدر احملكم أوامره للخصوم ، . اللتزام باملراحل اإلجرائية واجبة اإلتباع اخلصوم إلجبارهم على ا
ويفرض إرادته عليهم ، وميارس دورا أصيال يف إجراءات الفصل يف اخلصومة التحكيمية ، على 

أو نيابية عن اخلصوم  حيث كان ميارس سلطة استثنائية خالف مرحلة اختيار شكل اإلجراءات
 .وبتفويض منهم

ة التحكيم ، شأهنا شأن اخلصومة القضائية ، قد ال تس ر دوما كما ينبغي ويراد خصوم و
فقد يعرتضها بعض احلوادث أثناء س رها ، تعرقل مس رهتا وكحول دون س رها ، وهو ما يعرب عنه   ،هلا

 .بعوارض خصومة التحكيم

ختتلف إجراءات الفصل يف خصومة التحكيم من نظام كحكيمي آلخر، لذلك سوف  و
نتطرق يف هذا الفصل إىل أهم اإلجراءات األساسية اليت جاءت يف القوانني الوطنية املقارنة حمل 
الدراسة، ومد  تأثرها باالتفاقيات الدولية ، م  اإلشارة إىل اإلجراءات األساسية يف لوائح كحكيم 

 مبحثني أهم اهليئات التحكيمية يف العامل، وذلك من خالل التعرض لتتاب  هذه اإلجراءات يف
ويف املبحث الثاين ، استقصاء . متتاليني، نتناول يف املبحث األول ، إدارة اخلصومة التحكيمية 

 .لنختم هذا الفصل  مببحث ثالث نتناول فيه عوارض اخلصومة التحكيمية.الوقائ  وقواعد اإلثبات 
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 المبحث  األول

 .إدارة الخصومة التحكيمية

إدارة اخلصومة التحكيمية ، وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها ختتص هيئة التحكيم بتنظيم 
ففي هذه املرحلة تبدأ املمارسة الفعلية للمحكمني .دون حاجة إىل طلب أو تدخل من أحد اخلصوم 

للمهمة اليت مت اختيارهم إلجنازها، وهذا ما يقتضي دعوة اخلصوم إلبداء إدعاءاهتم ودفوعهم وتقدمي 
 .وتيةمستنداهتم وأدلتهم الثب

فعلى الرغم مبا متتاز به خصومة التحكيم من سهولة ويسر ، إال أن إدارهتا وحسم موضوعها 
ال يتم بني يوم وليلة ، بل شأهنا شأن اخلصومة القضائية من حيث مرورها مبراحل متعددة ، قد يطول 

 .أمد الفصل فيها أو يقصر حسب الظروف واألحوال

د هذا احلد ، بل أن إدارهتا يستلزم أيضا مراعاة  ال يتوقف إدارة خصومة التحكيم عن و
املباد  األساسية اليت كحكم س ر اخلصومة التحكيمية ، وذلك باحرتام الضمانات األساسية حلق 
التقاضي ، واليت منها احرتام مبدأ املساواة بني اخلصوم ، وأن هتيئ هيئة التحكيم لكل منهم فرصة 

ام حقوق الدفاع لكل خصم أمام هيئة التحكيم ، كما جيب على متكافئة وكاملة لعرض دعواه، واحرت 
 ...هيئة التحكيم احرتام مبدأ املواجهة بني اخلصوم

فال شك أن إعمال هذه املباد  كحكمه عدة ضمانات وقواعد تلتزم هيئة التحكيم مبراعاهتا 
لصادر عنها عند إدارة خصومة التحكيم، وتطبيقها تطبيقا صحيحا، وذلك حىت ال يكون احلكم ا

 .عرضة للبطالن

إن املتأمل يف نظام التحكيم يدرك حقيقة مفادها أنه نظام جيم  يف طبيعته بني االتفاق 
والقضاء ، فهو يبدأ باتفاق اخلصوم على تسوية النزاع القائم بينهم بطريق التحكيم، غ ر أنه يتخلص 

، حيث يصدر احملكمون حكما ملزما تدرجييا من هذه الصفة االتفاقية ليتحول إىل قضاء يف النهاية 
فال شك أن هذه اخلصوصية تؤثر بشكل مباشر على إدارة خصومة التحكيم . فاصال يف النزاع 

وإجراءاهتا ، ذلك أن هذه اخلصومة ليست خصومة قضائية جامدة ، بل تتسم باملرونة اليت يفرضها 
 .الطاب  االتفاقي والقضائي لنظام التحكيم
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رة خصومة التحكيم ال ختض  للقواعد القانونية املقررة يف قوانني فمن جهة ، فإن إدا
املرافعات املعروفة لد  القضاء الوطين إال يف حدود ضيقة ، حيث يهيمن عليها مبدأ حرية كحديد 
إجراءات إدارة اخلصومة التحكيمية ،كما أنه هناك العديد من االعتبارات العملية اليت كحكم إدارة 

 .ة ، نظرا لنشأهتا االتفاقيةاخلصومة التحكيمي

ومن جهة أخر ، فإنه ال بد من مراعاة الضمانات األساسية للتقاضي خالل سائر إجراءات 
 .إدارة اخلصومة التحكيمية

هناك الكث ر من العمل واإلعداد جيري خلف ستار إدارة خصومة التحكيم من أجل  و 
إزالة العقبات اليت تواجهها ، ذلك أن حسن س ر عملية التحكيم وتناسق إجراءاهتا وتناغمها، و 

احملكمون وأطراف النزاع قد ينتمون إىل جنسيات خمتلفة، وهذا املزيج الدويل هو التحدي الكب ر الذي 
تطرحه إدارة اخلصومة التحكيمية أمام هيئة التحكيم ، فلي  من السهل إدارة خصومة كحكيمية م  

 .1نية املختلفةهذا املزيج من اجلنسيات والثقافات  القانو 

 : بناء على ما تقدم ، ميكن رد ضوابط إدارة اخلصومة التحكيمية إىل موضوعني رئيسيني و

 ( .املطلب األول ) أوهلا ، موضوع إدارة جلسات التحكيم  -

 (.املطلب الثاين ) وثانيهما ، موضوع املرافعة أمام اهليئة التحكيمية  -

 المطلب األول

 .إدارة جلسات التحكيم

ا كان بإمكان هيئة التحكيم الفصل يف النزاع املعروض عليها دون حاجة الستدعاء إذ
أطراف النزاع للحضور أمامها، وذلك يف حالة كفاية املستندات واألدلة اليت كحت يدها، إال أن 
األمور قد ال تس ر دوما وفق املأمول ، فقد تر  هيئة التحكيم، لسبب أو آلخر، ضرورة مثول 

ففي هذه . ع أمامها للوقوف على بعض املعلومات األساسية املتعلقة بالنزاع للفصل فيهأطراف النزا 
                                                           

التحكيم الدويل ، الطبعة الثالثة ، منشورات احلليب : عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم ، الكتاب الثاين: قريب من ذلك  1
 .241، ص 9004قية ، احلقو 
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احلالة ، سوف كحدد جلسة تدعوهم فيها للحضور أمامها حىت تتمكن من كحقيق النزاع والفصل فيه 
 .1على الوجه الصحيح

اع مبيعاد فإذا ما قررت هيئة التحكيم عقد جلسة للتحكيم، فإن عليها أن ختطر أطراف النز 
اجللسة قبل انعقادها بوقت كايف ، وذلك لتمكني األطراف من االستعداد هلا بشكل جيد، وهو ما 
تقدره هيئة التحكيم تبعا لظروف القضية املعروضة عليها ، دون التقيد مبواعيد التكليف باحلضور 

 .2 املرافعاتنينوااملنصوص عليها يف ق

ت واملرافعة باإلدعاء أو الدفاع مرهون بعدم وجود سلطة هيئة التحكيم يف كحديد اجللسا و
 .3اتفاق خيالف هذه األحكام بني أطراف النزاع

املالحظ أنه ال تثار أي مشكلة يف إدارة جلسات التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم  و
أما إذا كانت هيئة . مكونة من حمكم فرد، إذ ال ينازعه أحد يف ضبط اجللسات وإدارة شؤوهنا

، إدارة كمني متعددين، توىل رئي  هيئة التحكيم، وهو احملكم املرجحم مشكلة من حمالتحكي
، بل من األفضل أن يتشاور رئي  غ ر أنه لي  هناك ما مين .لياهتاجلسات التحكيم وضبط عم

 .4اهليئة م  باقي األعضاء قبل اختاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بنظام اجللسات

ال تقارن يف ضبط وإدارة جلسات التحكيم    هيئة التحكيمعلى أن سلطات احملكم أو رئي
بسلطات رئي  احملكمة يف القضاء الوطين ، فهو ال يستطي  معاقبة من خيل بنظام اجللسات ، فال 
  .يستطي  احملكم احلكم على أحد اخلصوم باحلب  أو الغرامة إن مل ميتثل ألوامر رئي  هيئة التحكيم

   ن تق  منه، أثناء انعقاد جلسات التحكيم، جنحة تعد على هيئتها كما أنه ال يستطي  حماكمة م
أو على أحد أعضائها ، أو توقي  عقوبة عليه، وذلك الفتقاده سلطة اجلرب، وإمنا كل ما يستطي  

                                                           
 .442عاشور مربوك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .192فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .902، ص  ، مرج   سابق4221لسنة  92مسيحة القليويب ، األس  القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم : أنظر 3
 .201أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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القيام به احملكم يف هذه األحوال هو كحرير حمضر بالواقعة وإحالته إىل اجلهة القضائية املختصة بدولة 
 .1مقر التحكيم

 الفرع األول

 .القواعد التي تحكم جلسات التحكيم

، حيث تلتقي هيئة التحكيم باخلصوم 2جلسة التحكيم ما هي إال عبارة عن جمل  للقضاء
 .أو وكالئهم يف املكان والزمان احملدد لعقد جلسات التحكيم ، لنظر موضوع التحكيم والفصل فيه

م القضاء الوطين للدولة تسي ر وتتاب  وفقا فإذا كانت القواعد اليت كحكم س ر اجللسات أما
لقواعد معينة رمستها قوانني املرافعات، وبعيدا عن إرادة وهو  اخلصوم أو القضاة، فإن الوض  خمتلف  
كث را بالنسبة خلصومة التحكيم ، حيث تلعب إرادة األطراف دورا كب را يف تنظيم تلك القواعد من 

ب اتفاق بني األطراف بشأهنا ، فإن هيئة التحكيم تتمت  جهة، ومن جهة أخر  فإنه يف حال غيا
بسلطات واسعة يف كحديد القواعد اليت كحكم س ر جلسات التحكيم ، طاملا راعت يف ذلك إعمال  

 .كافة الضمانات األساسية الواجب مراعاهتا يف خصومة التحكيم

 .مكان التحكيم: الفقرة األولى

ية اليت كحكم جلسات التحكيم، فعلى خالف يعد مكان التحكيم من القواعد األساس
القضاء الوطين الذي يتقيد فيه اخلصوم باالختصاص املكاين أو احمللي الذي يتحدد مبقتضى القواعد 
اآلمرة يف قانون املرافعات، فإن نظام التحكيم يتحرر من هذه القواعد ، حيث يتحدد مكان 

كمني يف حالة عدم وجود اتفاق بني اخلصوم على التحكيم وفقا إلرادة اخلصوم ، أو وفقا إلرادة احمل
 .3ذلك

                                                           
 .202نف  املرج  السابق ، ص  أمحد عبد الكرمي سالمة، :أنظر 1
 .249، مرج  سابق ، ص العينني ، وعاطف حممد عبد اللطيفحممد ماهر أبو : أنظر 2
 . 249نف  املرج  السابق، ص ، العينني ، وعاطف حممد عبد اللطيفاهر أبو حممد م :أنظر 3
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يقصد مبكان التحكيم ، املكان الذي صدر فيه بالفعل، أو املكان الذي من املفروض أن  و
 .1يصدر فيه حكم التحكيم، والذي هو عادة املكان الذي تتم فيه معظم إجراءات التحكيم

عقد هيئة التحكيم كل جلسات ، فلي  من املفرتض أن تفإذا ما حدد مكان التحكيم
التحكيم هبذا املكان، فقد يتطلب الواق  العملي انتقال هيئة التحكيم ملعاينة البضاعة حمل النزاع 

لذلك جيب عدم اخللط بني مكان . مثال، واليت قد ال توجد يف مكان انعقاد جلسات التحكيم
ل هيئة التحكيم إليها خارج املكان التحكيم وبعض األماكن األخر  اليت تستدعي ظروف النزاع انتقا

وعليه فإن مكان التحكيم ، أو مقر التحكيم، هو فكرة قانونية ، . 2احملدد إلجراء التحكيم فيه
وبالتايل فإن املكان الذي يعتد به كمقر للتحكيم هو املكان الذي تتم فيه اإلجراءات األساسية 

ن آخر ، أو حىت تصادف أن مت توقي  للتحكيم، ولي  بكون هيئة التحكيم قد اجتمعت يف مكا
 .3حكم التحكيم يف مكان آخر يتب  دولة أخر 

يعترب مكان التحكيم من املسائل اإلجرائية اهلامة املتعلقة بس ر جلسات التحكيم ، حيث  و
تثار بصدده العديد من التساؤالت اهلامة ، اليت تدور حول أمهية مكان التحكيم وتأث ره على س ر  

أو كحديده ، واآلثار  ت اليت جيب مراعاهتا عند اختيارهلتحكيم ، وكيفية كحديده ، واالعتباراإجراءات ا
 .املرتتبة على كحديده

 .أهمية مكان التحكيم :أوال

ال خيفى على أحد أمهية كحديد مكان التحكيم ، سواء بالنسبة ألطراف خصومة 
لتحديد بظالله على خصومة التحكيم التحكيم،أو بالنسبة هليئة التحكيم ذاهتا، إذ يلقي هذا ا

وحسن س رها، وما يسفر عنها من حكم ، لي  فقط من زاوية قرب املكان ألطراف النزاع وهيئة 
التحكيم والشهود وما قد يستعان هبم من خرباء ، األمر الذي يوفر الكث ر من الوقت واجلهد 

                                                           
 .941، ص  9004منشأة املعارف، اإلسكندرية،أمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري و اإلجباري،: أنظر 1

2 Herman Verbist : La pratique internationale d’arbitrage de la C.C.I en matiére de fixation de 

lieu d’arbitrage, Rev.Arb, 1995, p1000. 
، دار ( الدعو  التحكيمية) صابر غالب ، إدارة إجراءات التحكيم ، اجلوانب القانونية والعملية يف قضاء التحكيم: أنظر 3

 .29، ص 9049النهضة العربية ، 
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تظامها وسرعة الفصل يف النزاع، والنفقات ، ويؤدي يف نف  الوقت إىل تتاب  جلسات التحكيم وان
وإمنا أيضا من زاوية أكثر أمهية ، إذا كان قانون الدولة اليت جيري التحكيم على أرضها هو القانون 
الواجب التطبيق سواء على إجراءات خصومة التحكيم أو على موضوع النزاع ، م  ما يتعني معه 

العام ، فضال عن أن مكان التحكيم قد حيدد  مراعاته يف مثل هذه األحوال من قواعد تتعلق بالنظام
 :ما إذا كان احلكم الصادر عن هيئة التحكيم وطنيا أو أجنبيا ، وهو ما سنربزه يف النقاط التالية

اختيار املكان املناسب للتحكيم عامل مساعد على إجناح عملية التحكيم، فعندما يكون هذا ف
حمكمني ، وكذلك جلمي  املعاونني من  خصوم واملكان مالئما جلمي  أطراف عقد التحكيم من 

 .1خرباء وشهود ، لسهولة انتقاهلم وكحركهم، وكذلك قربه من مكان البضاعة حمل النزاع ملعاينتها
لتحديد مكان التحكيم أمهية قصو  أثناء س ر إجراءات خصومة التحكيم ،ولعل أمهية كحديد و 

الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم، فتحديد هذا مكان التحكيم تبلغ ذروهتا عند كحديد القواعد 
املكان غالبا ما يتوقف عليه كحديد القواعد اليت كحكم اإلجراءات ، فاختيار األطراف ملكان معني 
إلجراء التحكيم قد ينطوي ضمنا على اختيارهم القانون اإلجرائي هلذا املكان لتخض  له إجراءات 

 .2اختيار قانون آخرن عة التحكيم ، ما مل يعلنوا صراح

ونف  الشيء بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فقد يعرتف لقانون مكان 
التحكيم بسلطة الفصل يف النزاع إذا اجتهت إرادة األطراف لذلك ، سواء صراحة يف اتفاق التحكيم، 

ى مكان التحكيم تعيني أو ضمنا يف ظل غياب اإلرادة الصرحية لألطراف ، فكث را ما يتوقف عل
القانون الواجب التطبيق على بعض املسائل املوضوعية يف التحكيم، وما يستتب  ذلك من كحديد 

 .3لقواعد النظام العام اليت جيب مراعاهتا

                                                           
 .914ص  سابق،مرج   الدويل،حمسن شفيق، التحكيم التجاري : أنظر 1
التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية  وايل،فتحي : وأنظر كذلك.444مرج  سابق، ص التحكيم،مربوك،  عاشور: أنظر 2

 .140الدولية، مرج  سابق ، ص 
 .422، ص مرج  سابق إبراهيم،إبراهيم أمحد : وأنظر كذلك. 42حممود مجال الكردي ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
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معرفة مكان التحكيم ضروري لتحديد احملكمة املختصة اليت يتم الرجوع إليها يف حاالت كما أن 
فاختاذ دولة معينة . 1م هليئة التحكيم يف املسائل اليت خترج عن اختصاصهامعينة لتقدمي العون الالز 

مكانا إلجراء التحكيم يعطي اختصاصا حملاكم تلك الدولة للمساعدة على بعض املسائل اإلجرائية،  
 .2كتشكيل احملكمة التحكيمية أو اختاذ بعض اإلجراءات الوقتية أو التحفظية

، 3حكيم يساعد على كحديد الطبيعة الوطنية أو الدولية للتحكيمن كحديد مكان التضف إىل ذلك، أ
فالتحكيم الذي جيري يف اجلزائر بني أطراف جزائريني ، ويصدر حكمه يف اجلزائر يعترب كحكيم وطين 

ويكون أجنبيا إذا جر  خارج اجلزائر ، حىت ولو كان بني أطراف جزائريني ، وكان موضوعه   ،جزائري
 .ة ، وصدر حكم التحكيم خارج اجلزائريرتبط بأكثر من دول

، 4أو أجنيب كما أن كحديد مكان التحكيم هو املعيار األساسي يف وصف حكم التحكيم بأنه وطين
 5.وحيدد مد  إمكانية تنفيذه يف الدولة غ ر الدولة اليت صدر فيها

تحكيم أو إجراءات خمالفة قانون مكان التحكيم ، سواء فيما يتعلق بتشكيل هيئة ال إلضافة إىل أنبا
فبالنظر إىل أن حكم التحكيم يصدر يف مكان .التحكيم، قد يعد مربرا لرفض تنفيذ حكم التحكيم

إجراء التحكيم، فإن صدور ذلك احلكم يف دولة منضمة إىل اتفاقية نيويورك بشأن االعرتاف وتنفيذ 
  ،ضمة إىل هذه االتفاقيةأحكام التحكيم األجنبية يسهل مهمة األمر بتنفيذ ذلك يف دولة أخر  من

بل أن خمالفة القواعد اإلجرائية أو املوضوعية لدولة مكان التحكيم قد يكون سببا لرفض االعرتاف 
 .6حبكم التحكيم أو األمر بتنفيذه

 

 

                                                           
 .442سابق ، ص الرج  نف  املعاشور مربوك ، : أنظر 1
 .112أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .401، مرج  سابق ، ص  حممود خمتار أمحد بريري: أنظر 3
 .442سابق ، ص الرج  املعاشور مربوك ، : أنظر 4
 .401ق ، ص سابالرج  امل،  حممود خمتار أمحد بريري: أنظر 5
 .4224من اتفاقية نيويورك لسنة . د/ 02/4املادة : راج  6
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 .تحديد مكان التحكيم :ثانيا

  األصل أن يتم كحديد مكان التحكيم بواسطة األطراف أنفسهم، سواء يف اتفاق التحكيم 
، ويف أي وقت قبل بدء إجراءات التحكيم، حيث يكون لألطراف مطلق احلرية 1يف اتفاق الحق أو

فغالبا ما يتفق األطراف على مكان التحكيم . 2يف اختيار الدولة اليت جيري التحكيم على أراضيها
من ويضمنونه يف اتفاق التحكيم، وذلك خلطورة اآلثار املرتتبة على كحديد هذا املكان من جهة، و 

جهة أخر  ملراعاة االعتبارات اخلاصة باألطراف اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند مباشرة هذا 
واحرتاما إلرادة األطراف، . 3التحديد ، كمراعاة قرب مكان التحكيم من حمل إقامة أطراف النزاع

وجدت ظروف تربر تلتزم هيئة التحكيم بإجراء التحكيم يف املكان الذي اتفق عليه األطراف، إال إذا 
 .خمالفته

فإذا مل يتفق األطراف على مكان التحكيم ، تتوىل هيئة التحكيم كحديده، م  مراعاة أن 
يكون هذا املكان مناسبا ومالئما ألطراف النزاع وهليئة التحكيم، ولكل من له عالقة بعملية 

 .4التحكيم، ضمانا لنجاحها

ز أو مؤسسة كحكيمية لتسوية النزاع القائم يف حالة اتفاق األطراف على اللجوء إىل مرك و
بينهم، فإن ذلك ال يعين إجراء التحكيم يف مقر هذه املؤسسة التحكيمية ، بل فقط اخلضوع 
لإلجراءات التحكيمية اخلاصة هبا،ويبقى لألطراف احلق يف اختيار مكان للتحكيم غ ر مقر املؤسسة 

ا ما يكون مكان التحكيم يف التحكيم املؤسسي غ ر أن الواق  العملي كشف أنه غالب. 5التحكيمية
هو املكان الذي يوجد فيه مقر املؤسسة التحكيمية اليت اتفق األطراف على اللجوء إليها، خاصة يف 

                                                           
إن ورد كحديد مكان التحكيم يف اتفاق التحكيم، شرطا كان أو مشارطة ، فإنه خيض  يف شروط صحته وآثاره للقانون الذي  1

 .ة الصرحية أو الضمنية لألطرافحيكم هذا االتفاق، أما إذا ورد يف اتفاق مستقل خض  للقانون اخلاص ، وهو قانون اإلراد
 سابق،مصطفى ناطق صاحل مطلوب الناصري، مرج   :كذلكوأنظر  . 929ص  سابق،مرج   الصادق،أمحد حممد عبد : أنظر 2

 .404ص 
 .420، ص سابقالرج  امل، عاشور مربوك: أنظر 3
 .121مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
 .404، ص مصطفى ناطق صاحل مطلوب الناصري، مرج  سابق: ظرأن 5
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حالة خلو اتفاق التحكيم من كحديد مكان التحكيم، وعدم اتفاق األطراف عليه الحقا ، ما قد 
 .1رك مهمة كحديد مكان التحكيم للمؤسسة التحكيميةيفهم منه ضمنيا اجتاه إرادة األطراف إىل ت

     سواء مت كحديد مكان التحكيم باتفاق األطراف أو بواسطة هيئة التحكيم، فإن ذلك  و
ال مين  وال خيل بسلطة هيئة التحكيم يف أن جتتم  يف أي مكان آخر تراه مناسبا للقيام بأي إجراء 

جة إىل االنتقال إىل مكان آخر لسماع أحد أطراف من إجراءات التحكيم ، حيث قد تدعو احلا
فبعد تعيني مكان . 2النزاع أو الشهود، أو ملعاينة البضاعة حمل النزاع أو مراعاة لظروف احملكمني

التحكيم ، ال يشرتط أن تعقد هيئة التحكيم مجي  جلساهتا فيه ، إال إذا نص اتفاق األطراف صراحة 
كما   واحد،تتم عملية التحكيم دون أن تلتزم هيئة التحكيم مبكان فمن املتصور أن . 3على لزوم ذلك

وحيدث ذلك عندما  معني،أنه من املمكن أن يتم التحكيم بدون أن جتتم  هيئة التحكيم يف مكان 
 .4تكتفي بتبادل الرأي باملراسالت

 فإنه ال بد من اختيار مكان واحد ليصدر حكم أماكن،يف حالة إجراء التحكيم يف عدة  و
 .5التحكيم فيه

أما إذا مت التحكيم يف مكان غ ر املكان املتفق عليه ، فال يرتتب على عدم احرتام ذلك 
االتفاق بطالن حكم التحكيم، إال إذا كان يتضمن بني طياته إخالال حبقوق الدفاع، كما لو أتفق 

تقوم عليها خصومة  على إجراء التحكيم يف املكان الذي وقعت فيه الواقعة املسببة للمسؤولية اليت
التحكيم، ضمانا ملعاينتها، وم  ذلك مت التحكيم يف مكان آخر دون معاينة الواقعة وفقا ملا مت 

 .6االتفاق عليه من قبل األطراف

                                                           
 .929ص  سابق،مرج   الصادق،أمحد حممد عبد : أنظر 1
 .122مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .119ص  سابق،مرج   الدويل،حمسن شفيق، التحكيم التجاري : أنظر 3
 .491، مرج  سابق ، ص أمحد السيد صاوي : أنظر 4
، 42، السنة 112املعاصرة ، العدد  لة مصرحممود مس ر الشرقاوي ، التطورات احلديثة يف قانون التحكيم املصري، جم: أنظر  5

 .942، ص  4224
 .990أمحد أبو الوفا ، التحكيم االختياري واإلجباري، مرج  سابق ، ص : أنظر 6
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 .إعتبارات يجب مراعاتها عند تحديد مكان التحكيم :ثالثا

ذها يف احلسبان ضمانا لنجاح عملية التحكيم، ينبغي مراعاة بعض العوامل واالعتبارات وأخ
عند كحديد مكان التحكيم ، سواء كان ذلك بناء على اتفاق أطراف النزاع ، أو عن طريق هيئة 

 :التحكيم، ميكن تلخيصها يف ما يلي 

ضرورة مراعاة أن ال تكون تكاليف اإلقامة يف مكان التحكيم أو االنتقال  :قتصادية إإعتبارات  -1
التحكمية ، وكذلك تكاليف اخلدمات األخر  مثل االتصاالت إليه باهضة ، مقارنة بقيمة الدعو  

 .1وضمان حرية كحويل األموال من بلد مكان التحكيم وإليه

تتمثل يف أن يتوفر مكان التحكيم على الضمانات القانونية الالزمة لنجاح  :إعتبارات قانونية -2
عا لنظام التحكيم، أو أن عملية التحكيم، مثل أن يكون قانون بلد مكان التحكيم متبنيا ومشج

يكون هذا البلد منضما ألهم االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتحكيم ، مبا يضمن سالمة العملية 
 .2التحكيمية، وسهولة تنفيذ حكم التحكيم فيه دون صعوبات

أن يكون مكان التحكيم مناسبا جلمي  أطراف النزاع، ويوفر أماكن ب :اعتبارات عملية -3
ألطراف والشهود واخلرباء منه وإليه، وأن ال اقال سهولة انتو  .قامة اخلصوم ومستشاريهملالجتماع وإ

 إضافة إىل.3تكون هناك صعوبات يف احلصول على التأش رات لدخول البلد جيري فيه التحكيم
احلرص على وجود رابطة بني املكان املختار وبني كل أو بعض عناصر التحكيم، مثل مكان تواجد 

املتنازع عليها، أو مكان وجود البضاعة حمل النزاع، وذلك تفاديا النتقال هيئة التحكيم من  العقارات
كما جيب مراعاة مبدأ املساواة بني األطراف يف اختيار مكان التحكيم، بأن يكون  .4مكان آلخر

 .من اليس ر االنتقال إليه ودخوله

                                                           
     . 242، ص 9002منشأة املعارف، اإلسكندرية، ،الطبعة األوىل ،يف النظرية والتطبيقنون التحكيم فتحي وايل ، قا: أنظر 1
 .442مرج  سابق ، ص  التحكيم،عاشور مربوك ،: كذلك  و
 .442عاشور مربوك، نف  املرج  السابق، ص : أنظر 2
 .941أمحد أبو الوفا ، التحكيم االختياري واإلجباري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
 .442عاشور مربوك ، مرج  سابق ، ص : ر أنظ 4
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إمكانية االستعانة مبستشارين وخرباء عند أن يتوفر مكان التحكيم على  تتمثل يف:إعتبارات فنية -4
هاتف، فاك ، ) وجود خدمات االتصال احلديثة ، سلكية و ال سلكية  إضافة إىل.احلاجة
 ....(انرتنيت

غالبا ما كحرص الدول النامية على أن جيري التحكيم على أراضيها ، وذلك  :إعتبارات سياسية -5
ويف نف  الوقت فإن الطرف األجنيب . ناها الدول املتقدمة خوفا من التطبيق اجلائر للقوانني اليت تتب

املنتمي للدول املتقدمة ال يطمئن إىل إجراء التحكيم يف الدول النامية ، وذلك خوفا من تأث ر سيادة 
وصايتها على س ر التحكيم من خالل فرض بعض القواعد القانونية اليت ال تتماشى م   و  الدولة 

ا ما يتم التغلب على انعدام الثقة بني الطرفني عن طريق اللجوء إىل لذلك كث ر .نظام التحكيم
التحكيم املؤسسي على حنو يتحدد معه مكان التحكيم وفقا للوائح ونظام املؤسسة التحكيمية املتفق  

 .1عليها

متشبعة  ، فإن العوامل واالعتبارات املؤثرة يف كحديد مكان التحكيم كث رة وفكما هو واضح
تطبيقها مجيعها عند كحديد مكان التحكيم نظرا  -عمليا –، كما أنه ال ميكن صرهاال ميكن ح

لذلك فإن اهلدف من .، وصعوبة كحقق اجتماعها كلها يف مكان واحداآلخر  لتعارض بعضها م
اإلشارة إىل بعضها هو تنوير أذهان األطراف هبا عند اختيار مكان التحكيم، وحماولة التوفيق بني 

، مما يرتتب عنه جناح  املكان املناسب إلجراء التحكيما كلما أمكن ذلك حىت نصل إىلأكرب قدر منه
 .عملية التحكيم

 .موقف التشريعات الوطنية المقارنة واالتفاقيات الدولية من مكان التحكيم: رابعا

تكاد تتفق غالبية التشريعات الوطنية والدولية على منح األطراف احلق يف حرية االتفاق على 
تفاق إعدم  حالة يف ان التحكيم، وإن كان البعض منها مل يتعرض هلذه املسألة بصورة صرحية ، ومك

 .األطراف على هذا املكان ، كان هليئة التحكيم سلطة كحديده

 

                                                           
1 H.Verbist.op.cit, p 1005. 
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I-  الفرنسيموقف المشرع. 

ملسألة مكان التحكيم، سواء  جراءات املدنية اجلديدمل يتعرض املشرع الفرنسي يف قانون اإل
نظيمه للتحكيم الداخلي أو التحكيم الدويل، فإذا كانت النصوص املتعلقة بالتحكيم الداخلي يف ت

تفرتض أن جيري التحكيم يف فرنسا بصورة تلقائية دون احلاجة إىل النص على مكان التحكيم يف 
 اتفاق التحكيم، فإنه  يف التحكيم الدويل ، فقد أصبح من املسلمات يف القانون الفرنسي اخلضوع
ملبدأ سلطان إرادة األطراف، حبيث يتمت  األطراف حبرية واسعة يف تنظيم سائر املسائل املتعلقة 

 .باإلجراءات، مبا يف ذلك مكان التحكيم

II- موقف  المشرع المصري. 

من  94خص املشرع املصري مسألة كحديد مكان التحكيم بنص صريح يتمثل يف نص املادة 
لطريف التحكيم االتفاق على مكان التحكيم يف مصر  »:بنصها 4221لسنة  92قانون التحكيم رقم 

الدعو  أو خارجها فإذا مل يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم  م  مراعاة ظروف 
ال خيل ذلك بسلطة هيئة التحكيم يف أن جتتم  يف أي مكان تراه مناسبا  ومالءمة املكان ألطرافها و

اخلرباء أو االطالع على  التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أوللقيام بإجراء من إجراءات 
 .«أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بني أعضائها أو غ ر ذلك مستندات

فقد جسدت هذه املادة مبدأ سلطان إرادة األطراف يف تنظيم املسائل املتعلقة بإجراءات 
ية االتفاق على مكان التحكيم، ويف حالة عدم التحكيم، حيث قررت أنه ألطراف التحكيم حر 

وجود اتفاق بني األطراف ، كحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم ، م  مراعاة الظروف احمليطة 
 .بالدعو  التحكيمية ، وأن يكون املكان املختار مالئما ألطراف النزاع

ناسبا للقيام ببعض كما منحت هذه املادة هليئة التحكيم حرية االجتماع يف أي مكان تراه م
اإلجراءات ، كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو اخلرباء، أو معاينة البضاعة حمل النزاع ، أو املداولة 

وبذلك فإن هذه املادة ال تشرتط  أن جيري التحكيم يف مكان معني أو يف . فيه من قبل أعضائها
 .راف النزاع أو هيئة التحكيم مكان واحد، ومن مث جيوز إجراء التحكيم يف أي مكان حيدده أط
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III- موقف المشرع الجزائري. 

مل يرد نص خاص يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري يعاجل مسألة كحديد مكان 
مر كحديد ذلك إلرادة األطراف ، حيث هلم أالتحكيم، وهو ما يفهم معه أن املشرع اجلزائري قد ترك 

كيم، ويف حالة عدم وجود مثل هذا اإلتفاق ، تتوىل هيئة التحكيم أمر حرية االتفاق على مكان التح
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اليت نصت  4012كحديده ، وذلك باالستناد إىل نص املادة 

    تفاقية التحكيم، اإلجراءات الواجب إتباعها يف اخلصومة مباشرة إميكن أن تضبط يف » :على أنه
إذا مل تنص االتفاقية على ذلك ، تتوىل حمكمة التحكيم ضبط ...ى نظام كحكيمأو استنادا عل

  .«...اإلجراءات عند احلاجة،

IV-  1251تفاقية نيويورك لسنة إموقف. 

يف املادة  4224بينت اتفاقية نيويورك بشأن االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية لسنة 
التحكيم يف حالة ما إذا كانت إجراءات التحكيم قد  د بأنه ميكن رفض االعرتاف وتنفيذ حكم/2

، ومكان التحكيم يعد من ضمن هذه اإلجراءات اليت 1متت بصورة خمالفة ملا اتفق عليه أطراف النزاع
معىن ذلك أن هذه االتفاقية أعطت لألطراف احلق يف االتفاق على مكان  و .يتفق بشأهنا األطراف

 .التحكيم

V-  1261روبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة موقف االتفاقية األو. 

فإنه إذا قرر األطراف  ،طبقا للمادة الرابعة من االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل
تسوية النزاع بطريق كحكيم احلاالت اخلاصة ، كان هلم حرية كحديد مكان التحكيم، فإذا مل يتفق 

وء إىل رئي  الغرفة التجارية املختصة يف الدولة اليت جلاعلى مكان التحكيم ، جاز للمدعي  األطراف

                                                           
ال جيوز رفض االعرتاف وتنفيذ احلكم بناء على طلب اخلصم  »:على أنه  4224د من اتفاقية نيويورك لسنة /2تنص املادة  1

 : االعرتاف والتنفيذ الدليل على  الذي حيتج عليه باحلكم إال إذا قدم هذا اخلصم للسلطة املختصة يف البلد املطلوب إليها
أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم خمالف ملا اتفق عليه األطراف أو قانون البلد الذي مت فيه التحكيم يف حالة -د

 «عدم االتفاق
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وعليه فإن . 1يوجد هبا حمل اإلقامة املعتادة للمدعى عليه أو مركز إدارته لطلب كحديد مكان التحكيم
عدم االتفاق عليه من هذه االتفاقية ال ختول حمكمة التحكيم سلطة كحديد مكان التحكيم يف حالة 

 .2ذلك إىل طرف من الغ ر ، وإمنا خولتقبل األطراف

VI-  1265تفاقية واشنطن لسنة إموقف. 

تفاقية واشنطن إازعات االستثمار ، املقرر مبوجب قيد نظام كحكيم املركز الدويل لتسوية من
، إرادة األطراف واحملكمني ببعض القيود عند كحديد مكان التحكيم، حيث يظهر من 4212لسنة 

  ،وهو البنك الدويل لإلنشاء والتعم ر، مكانا للتحكيم بصفة أصلية جيعل من مقر املركز ، هنصوصه أن
من هذه  19فطبقا للمادة . جييز لألطراف أو احملكمني اختيار مكانا آخر للتحكيم بقيود معينة و

من  12االتفاقية جتري إجراءات التحكيم يف مقر املركز ، إال يف حاالت معينة حددهتا املادة 
 : د موافقة أطراف النزاع على ذلك ، وهذه احلاالت هي وذلك بع  ،االتفاقية

يف مقر إحد  مؤسسات التحكيم  ذلك،ميكن أن جيري التحكيم، إذ اتفق األطراف على  -1
ن يوجد الدائمة أو غ رها من مراكز التحكيم تكون مناسبة ، سواء كانت عامة أم خاصة ، بشرط أ

 .تفاق يف هذا الشأنإبني األطراف وبني املركز 

ميكن أن جيري التحكيم يف أي مكان آخر ختتاره حمكمة التحكيم ذاهتا ، بعد إتفاق األطراف ،  -2
 .بعد التشاور م  األمانة العامة للمركز

                                                           
 .من االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل 1/2راج  املادة  1
اه الذي ذهبت إليه االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل، ذلك أنه قد ال يكون هذا وقد انتقد بعض الفقه هذا االجت 2

حميطا بظروف اخلصوم واحملكمني أو مبالبسات الدعو  ( رئي  الغرفة التجارية يف حمل إقامة املدعى عليه أو  مركز إدارته) الطرف 
كمون من كحقيق أو معاينة أو مساع للشهود، ناهيك عن أن كحديد مكان التحكيم واعتباراهتا العملية املتعلقة هبا، ومبا قد جيريه احمل

قد تكون له خطورة بالغة وأمهية كب رة مىت تعلق األمر مبا قد يرتتب على كحديد هذا املكان من اختصاص حملكمة قضائية معينة 
بيد أطراف النزاع أو بيد احملكمني األكثر إحاطة  وهي مسائل يفضل أن يكون ضوابطها...باختاذ اإلجراءات الوقتية أو التحفظية 

كما أن كحديد مكان التحكيم يعد مسألة هلا خصوصيتها الذاتية يف التحكيم التجاري الدويل ، حيث . بظروف النزاع وطبيعة 
 .يذهينعك  قانون البلد الذي اخت ر ليكون مكانا إلجراء التحكيم على مد  االعرتاف حبكم التحكيم األجنيب وتنف

 .924ص  سابق،مرج   املصري،حسين  :ذلكراج  يف 
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تفاقية واشنطن مل تنص على ضرورة أن يصدر حكم التحكيم يف إاجلدير بالذكر أن  و
 .1مكان التحكيم ، كما فعلت قواعد كحكيم اليونسرتال

VII-  1276لسنة ( اليونسترال)قواعد األمم المتحدة. 

  41تناولت قواعد اليونسرتال مسألة مكان التحكيم بشيء من التفصيل، وذلك يف املادة 
 :من هذه القواعد

فقد أشارت الفقرة األوىل من هذه املادة إىل أن تتوىل هيئة التحكيم مهمة كحديد مكان التحكيم، 
اف عليه، ومعىن ذلك أهنا منحت األطراف سلطة كحديد مكان وذلك يف حالة عدم اتفاق األطر 

 .التحكيم بصفة أصلية
أما الفقرة الثانية، فقد خولت هيئة التحكيم صالحية تعيني حمل التحكيم داخل الدولة اليت اتفق 
األطراف عليها لتكون مكانا إلجراء التحكيم، حبيث يكون هلا أن تسم  الشهود وتعقد االجتماعات 

 .لة يف أي مكان تراه مناسبا، م  مراعاة ظروف التحكيمللمداو 
كما أوضحت الفقرة الثالثة أن هليئة التحكيم أن جتتم  يف أي مكان تراه مناسبا ملعاينة البضائ  أو 

 .األموال حمل النزاع، أو لفحص املستندات، على أن يتم إخطار األطراف قبل ذلك بوقت كاف 
 .ا أنه جيب أن يصدر حكم التحكيم يف مكان إجراء التحكيمبينما قررت الفقرة الرابعة منه

VIII- قد  4242للتحكيم التجاري الدويل لسنة  النموذجياجلدير بالتنويه أن القانون  و
من قواعد اليونسرتال، وذلك يف املادة  41األوىل ، الثانية والثالثة من املادة : تبىن مضمون الفقرات 

 .منه 90

IX- التجارة الدولية بباريس نظام تحكيم غرفة. 

بأن  -حــــــل واضـــــبشك –ة ـــــــارة الدوليـــــة التجـــام كحكيم غرفـــــمن نظ 41قررت املادة 
وأنه يف حالة عدم اتفاقهم على ذلك تتوىل هيئة التحكيم  التحكيم،لألطراف حرية كحديد مكان 

                                                           
-492، ص 9041، التحكيم يف عقود االستثمار، منشورات زين احلقوقية ، ملا أمحد كوجان: ملزيد من التفاصيل، راج  1

491. 
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 أي مكان تراه مناسبا بعد استشارة أطراف ، كما أجازت هليئة التحكيم عقد جلساهتا يف .1كحديده
ومعىن ذلك أن جلوء أطراف النزاع إىل غرفة التجارة . النزاع ، شريطة أن ال يكون ذلك خمالفا التفاقهم

 .تهم يف االتفاق على مكان التحكيم، ال يعين بالضرورة سلب حريولية لتسوية النزاع القائم بينهمالد
إذ جيوز لألطراف االتفاق  ومكان التحكيم،( فرنسا) الغرفة  بلد مقروعليه ال توجد صلة حتمية بني 

على أن جيري التحكيم يف أي بلد آخر ، فإذا مل يتفق األطراف على مكان التحكيم ، فإن كحديده 
ال يكون عن طريق حمكمة التحكيم ذاهتا، وإمنا عن طريق غرفة التجارة الدولية باعتبارها مؤسسة 

 .2ومبا هلا من سلطة تنظيمية أو إدارية  ،التحكيم الدائمة

X- نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم التجاري. 

من نظام كحكيم حمكمة لندن أنه يف حالة إحجام أطراف النزاع عن اختيار  2/4قررت املادة 
مكان للتحكيم، فإن مدينة لندن تصبح مكانا للتحكيم، إال إذا قررت حمكمة التحكيم، استنادا إىل 

 .مةءلقضية ، أن جيري التحكيم يف مكان آخر تراه أكثر مالظروف ا

وتضيف الفقرة الثانية من ذات املادة أنه ميكن للمحكمة عقد جلساهتا يف أي مكان تراه 
 .3مناسبا ، م  ضرورة إبالغ األطراف بذلك، شريطة أن يصدر حكم التحكيم يف مكان التحكيم

لى أطراف النزاع توخي احليطة واحلذر عند كحديد جيب عيف األخ ر البد من التنويه إىل أنه  
اإلملام بقانون مكان التحكيم قبل  –بصفة عامة  –إذ يتعني عليهم  التحكيم،املكان الذي جيري فيه 

وعدم ترك أمر كحديده هليئة التحكيم تفاديا  ضمانات،اختياره، والتحقق مما قد يقدمه من 
ا فوق إرادة األطراف اليت ينتهي دورها باختياره ، إذ فهذا القانون ميارس دورا هام. للمصادفات

                                                           
 :باللغة الفرنسية كما يلي  41قد جاء  نص املادة  و 1

« La cour fixe le siége de l’arbitrage à moins que les parties n’en soient convenues ».  
ق  العملي أنه يف ظل كحكيم غرفة التجارة الدولية ، غالبا ما ختتار الغرفة البلد الذي يقيم فيه احملكم ليكون مكانا اوقد كشف الو  2

الذي ينتمي إليه  غ ر البلد للتحكيم، حيث هتدف من وراء ذلك توف ر احليدة لعملية التحكيم ، ألنه غالبا ما يكون هذا البلد
 .أطراف النزاع جنسيتهم

 .922حسين املصري، مرج  سابق، ص : راج 
 .421-422مرج  سابق ، ص  التحكيم،عاشور مربوك ،: ، راج  ملزيد من التفاصيل 3
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يرتتب على اختيار مكان التحكيم آثار إجرائية عديدة ، فقد يكون للقضاء الوطين للدولة اليت جيري 
كما أن قانون مكان .فيها التحكيم سلطات واسعة يف تدعيم ومآزرة س ر اخلصومة التحكيمية

، وقد مينح هيئة التحكيم سلطة وض  بعض القيود على  التحكيم يفرض رقابته على اإلجراءات
لذلك على األطراف عند كحديدهم ملكان التحكيم مراعاة . اختيار احملكمني وشكل اإلجراءات 

مد  سالمة البيئة القانونية إلجراء التحكيم، واختيار املكان الذي يقدم قانونه تسهيالت  إجرائية ، 
 .الوطين ويفرض قيود أقل على التحكيم غ ر

لذلك ، نر  من األفضل اختيار مكان تنفيذ العقد املثار بشأنه النزاع، أو مكان وقوع 
كمكان للتحكيم ، كونه يكون أجد  وأيسر يف اإلثبات ، حيث يسهل على   -بصفة عامة -النزاع

فة إىل احملكم اختاذ ومباشرة إجراءات اإلثبات، كسماع الشهود ، أو معاينة البضاعة حمل النزاع، إضا
 .معايشة الظروف اليت أحاطت بالنزاع

 .لغة التحكيم: الفقرة الثانية

من املسلم به أن اإلجراءات القضائية أمام حماكم الدولة جتري بلغتها الرمسية، فإذا كان أحد 
 .اخلصوم أو الشهود أو اخلرباء أجنبيا ال يتكلم لغة الدولة ، وجب أن ترتجم أقواله إىل لغة الدولة 

 التحكيم الوطين ، فإنه ولئن كان األصل أن تتم اإلجراءات واملرافعة بلغة الدولة اليت أما يف
جيري فيها التحكيم، فإنه م  ذلك جيوز لألطراف االتفاق على أن تتم هذه اإلجراءات بلغة أجنبية ، 

 .1خاصة يف املنازعات املشتملة على عنصر أجنيب

حيث تظهر مشكلة اللغة اليت  الدويل،بالتحكيم غ ر أن الصعوبة تظهر عندما يتعلق األمر 
أو أحد  األقل،على  األطراف،يتخاطب هبا أطراف التحكيم وأعضاء هيئة التحكيم، أين يكون أحد 

فأمام هذا الوض ، تظهر . أعضاء هيئة التحكيم أجنبيا ينتمي إىل دولة تتحدث لغة غ ر لغة الباقني
سألة بالغة يف األمهية، ذات أبعاد  كب رة ، نفسية وقانونية ، أمهية كحديد لغة التحكيم ، باعتبارها م

فيما خيص أطراف النزاع ، خاصة إذا كان التحكيم جيري بلغة ال يتحدثها أحد أطراف النزاع أو من 

                                                           
 .921ص  سابق،حسين املصري، مرج  : أنظر 1
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ميثله أو شهوده الذين يستعني هبم يف إثبات احلق حمل النزاع، وهو ما يشكل عبئا ثقيال عليه، 
 .1ات التحكيم النامجة عن اللجوء إىل الرتمجةوسيكبده املزيد من نفق

 .أهميتها ، ومقصود بلغة التحكيمال :أوال

يقصد بلغة التحكيم، اللغة اليت تتم هبا إجراءات التحكيم واملرافعات الشفهية واملكتوبة  
  ،ة الشهود، كما أهنا اللغة اليت تقدم هبا تقارير اخلرباء وشهاد2كاملذكرات واملستندات والوثائق املتداولة

 .3وكذلك هي اللغة اليت حيرر ويصدر هبا حكم التحكيم

، خاصة إذا كان التحكيم دوليا، تتضح من خالل النقاط يد لغة التحكيم أمهية بالغةلتحد و
 :4التالية

تظهر أمهية كحديد لغة التحكيم عند اختيار هيئة التحكيم، حيث يفضل أن يقتصر االختيار على 
 .الصعوبةوإال ستكون مهمتهم يف غاية  اللغة،لى التحدث هبذه احملكمني القادرين ع

ن التحكيم الذي يتم بلغة ال جييدها األطراف أو من ميثلهم ميثل عبئا ثقيال عليهم، حيث كما أ
، باإلضافة إىل عدم ضمان وصول ما يريد توضيحه فقات اإلضافية املتعلقة بالرتمجةيتحمل بعض الن

 .على الوجه املطلوب
رتمجة ميكن أن تؤدي إىل إضاعة الوقت ، وتكبيد األطراف نفقات كب رة ، ال سيما يف املنازعات إن ال

 .الدولية الضخمة

كما قد تؤدي الرتمجة إىل أخطاء أو عدم الدقة يف ترمجة بعض املصطلحات الفنية اليت 
لى الفصل يف يصعب على املرتمجني ترمجتها ترمجة سليمة إىل لغة أخر ، مما قد يكون له تأث ر ع

                                                           
فقا لنظام غرفة التجارة الدولية ، جملة احلقوق ، جامعة الكويت ، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، قواعد وإجراءات التحكيم و : أنظر 1

 .20، ص 4222، 42، السنة 9العدد 
 .922ص  سابق،مرج   الصادق،أمحد حممد عبد : أنظر 2
على  املالحظ أن اللغة اليت حيرر هبا حكم التحكيم ال أثر هلا يف كحديد صفته، أي ال ميكن اعتبار احلكم أجنبيا أو وطنيا بناء 3

 .اللغة اليت حرر هبا
جنم رياض الربضي، ضمانات أطراف التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، رسالة دكتوراه ، كلية : راج  يف تفصيل ذلك 4

 .29إبراهيم الدسوقي   أبو الليل ، املرج  السابق ، ص : وكذلك. 491-492، ص 9002احلقوق ، جامعة عني مش  ، 
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النزاع، ذلك أن عدم إجادة احملكمني للغة األطراف قد يؤثر على احلكم الصادر يف النزاع بسبب 
قد قيل  و .ضعف الرتمجة وعدم إحاطتهم وفهمهم ملدلول مرافعات األطراف وما كحتويه مستنداهتم

 .« أن الرتمجة تتضمن قدرا من اخليانة أو السرقة للنص األصلي »حبق 

التحكيم هلا تأث ر على س ر خصومة التحكيم الدويل ألهنا كحمل يف ثناياها التقاليد القانونية إن لغة 
 .والفكر القانوين لألطراف الذي ال يتيسر نقله بالرتمجة

 .كيفية تحديد لغة التحكيم: ثانيا

األصل أن لغة التحكيم هي اللغة اليت يتفق األطراف على استعماهلا يف التحكيم بينهم، 
د عدم االتفاق يكون هليئة التحكيم كحديد اللغة الواجب استعماهلا ، إذا مل يكن القانون الواجب وعن

 .1التطبيق على اإلجراءات قد حسم موضوع اللغة بتحديدها بشكل واضح

كما أنه يف حالة جلوء أطراف النزاع إىل التحكيم املؤسسي ، فإن لوائح املركز أو املؤسسة 
كفل بتحديد اللغة اليت جيري هبا التحكيم، إال أهنا يف نف  الوقت ال تصادر التحكيمية هي اليت تت

حرية أطراف التحكيم يف كحديد لغة معينة جيري هبا التحكيم، م  حرصها على توف ر مكتب للرتمجة 
وال يتوقف األمر عند هذا احلد ، بل أن بعض املؤسسات . من أجل تسهيل عملية التحكيم

أمر كحديد لغة التحكيم هليئة التحكيم ذاهتا باعتبارها  -د غياب اتفاق اخلصومعن –التحكيمية ترتك 
 .2أقدر من غ رها على كحديد اللغة األكثر مالءمة للدعو  التحكيمية

ال يكون  -يف مجي  األحوال-غ ر أن إسناد مهمة كحديد لغة التحكيم إىل هيئة التحكيم
ال بد  اللغة املختارة وبقية عناصر التحكيم األخر ،إذبصورة مطلقة ، بل أهنا مقيدة بوجود صلة بني 

، كأن تأخذ هيئة 3هلا أن تلتزم مبعاي ر معينة عند االختيار ، وذلك بغرض اختيار اللغة املناسبة

                                                           
 .200، مرج  سابق، ص الدولية امالت املالية الداخلية و سالمة، التحكيم يف املعأمحد عبد الكرمي: أنظر 1
 .422ص ، مرج  سابق،  التحكيمربوك ، عاشور م: أنظر 2
 .422نف  املرج  السابق ، ص  ،ربوكعاشور م :أنظر 3
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التحكيم بعني االعتبار معرفة أطراف النزاع للغة املختارة، أو اللغة اليت كتب هبا العقد األصلي حمل 
 ...1النزاع

هيئة التحكيم هي اليت تولت أمر كحديد لغة التحكيم ، فهي اليت متلك أيضا  فإذا كانت
وإذا قدم األطراف مستندات حمررة بغ ر اللغة . صالحية التعديل ، شأهنا يف ذلك شأن األطراف 

املستخدمة يف التحكيم ، فلهيئة التحكيم أن تأمر بإرفاق ترمجة للمستندات املقدمة باللغة املستعملة 
 .2ويف حال تعدد اللغات فللهيئة قصر الرتمجة على لغة واحدة.حكيم يف الت

على أنه يالحظ أن ترمجة املستندات أو بعضها إىل اللغة املستعملة يف التحكيم يدخل يف 
إطار السلطة التقديرية هليئة التحكيم، فيجوز هلا أن تقبل املستندات بلغتها األصلية املخالفة للغة 

 .3ي قرارها يف هذا الشأن على إخالل باحلق يف الدفاعالتحكيم، ما مل ينطو 

جتدر اإلشارة إىل أن اختيار األطراف لدولة معينة مكانا جيري التحكيم فيه ال يعين  و
بالضرورة أنه يلزم أن يتم التحكيم بلغتها، غ ر أن العادة جرت أن تتم املرافعة ، ويكتب حكم 

كيم ، وذلك يف حالة عدم اتفاق األطراف على خالف التحكيم بلغة الدولة اليت جيري فيها التح
 .4ذلك

 .مجال سريان لغة التحكيم: ثالثا

تسري اللغة املختارة للتحكيم على املذكرات املقدمة من األطراف أو من ميثلهم، وعلى 
 الوثائق واملستندات املتداولة ، وكذلك على تقارير اخلرباء ، واملرافعات الشفهية وشهادة الشهود، و

                                                           
ى االختيار السليم، ذلك أن األطراف لكن جيب اإلشارة إىل أن اعتماد لغة العقد األصلي كلغة للتحكيم لي  دائما مؤشرا عل و 1

قد يكونوا اختاروها على أساس أن كل منهما ال يعرف لغة اآلخر، ولي  يف ذلك دليال على رضاهم بأن تكون هي ذاهتا لغة 
 .التحكيم

 .421مرج  سابق ، ص  والداخلي،من ر عبد اجمليد، األس  العامة للتحكيم الدويل : أنظر
 .911-912، مرج  سابق ، ص لزهر بن سعيد : أنظر  2
 .141فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
 .942أمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري و اإلجباري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          األول  ابــالب  

 

196 
 

يضا على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها للخصوم أو غ رهم، أو حكم تصدره، ما أ
 .1مل يستثين اتفاق التحكيم أو قرار هيئة التحكيم إجراء معينا يتطلب صدوره بلغة أخر 

أنظمة التحكيم من  ،واالتفاقيات الدولية ، وموقف التشريعات الوطنية المقارنة :رابعا
 .يملغة التحك

أقرت غالبية التشريعات الوطنية والدولية ، وأنظمة التحكيم مبدأ حرية األطراف يف كحديد 
اللغة اليت جيري  هبا التحكيم ، م  االعرتاف هليئة التحكيم هبذه السلطة يف بعض األوضاع، وهو ما 

ت الدولية ، م  سنبينه من خالل تبيان موقف التشريعات الوطنية املقارنة حمل الدراسة ، واالتفاقيا
 . اإلشارة إىل أهم أنظمة التحكيم

I- موقف المشرع الفرنسي. 

      مل يتعرض املشرع الفرنسي إىل مسألة كحديد لغة التحكيم، سواء يف التحكيم الداخلي 
من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد إىل ضرورة  4042أو التحكيم الدويل ، إال أنه اشار يف املادة 

التحكيم واتفاق التحكيم إذا كانت حمررة بغ ر اللغة الفرنسية عند طلب تنفيذ حكم ترمجة حكم 
 .2التحكيم من القضاء الفرنسي

II- موقف المشرع المصري. 

لسنة  92من قانون التحكيم رقم  92نظم املشرع املصري مسألة لغة التحكيم يف املادة 
ري التحكيم باللغة العربية ما مل يتفق جي »:، حيث قررت الفقرة األوىل من هذه املادة أنه4221

الطرفان أو كحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخر ، ويسري حكم االتفاق أو القرار على لغة 

                                                           
 .22، ص  9004ة ، القاهرة ، دار النهضة العربي ،، الوسيط يف قانون القضاء املدينفتحي وايل : أنظر 1

2 Art 1015 D.P.C.F : « L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de 

l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant 

les condition requises pour leur authenticité. 

Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit un 

traduction… » 
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البيانات واملذكرات املكتوبة وعلى املرافعات الشفوية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه اهليئة أو رسالة 
 .« فني أو قرار هيئة التحكيم على غ ر ذلكتوجهها أو حكم تصدره ما مل ينص اتفاق الطر 

 .، كما أورد عليها استثناءلنص قاعدة عامة حدد نطاق تطبيقهاا وض  هذافقد  

، يطبق عليه قانون التحكيم  املصري، و عامة هي أن كل كحكيم جيري يف مصرفالقاعدة ال
 .ر العربيةجيب أن جيري باللغة العربية باعتبارها اللغة الرمسية يف مجهورية مص

أما االستثناء ، فإنه على الرغم من إجراء التحكيم يف مصر ، إال أنه م  ذلك ميكن 
استعمال أي لغة أخر  يف التحكيم يتفق عليها أطراف النزاع ، أو تراها هيئة التحكيم 

 فاملالحظ أن املشرع املصري مل يكتف بتخويل أطراف النزاع حرية إختيار لغة   التحكيم ،.1مناسبة
 .وإمنا خول أيضا هيئة التحكيم حرية اختيار لغة أو أكثر تراها مالئمة لإلجراءات واملرافعة

أما نطاق التطبيق ، فهو أن لغة التحكيم اليت يتم كحديدها ، بالنحو املبني أعاله، جيب أن 
تخذه هيئة تسري على البيانات ، وتكتب هبا املذكرات ، وتتم هبا املرافعة الشفوية ، وكذلك كل قرار ت

 .التحكيم  أو رسالة توجهها للخصوم أو غ رهم ، أو حكم تصدره

غ ر أنه لي  الزما أن تقدم كل الوثائق باللغة اليت جيري هبا التحكيم، حيث قررت الفقرة 
هليئة التحكيم أن تقرر أن يرفق  »: ، حسب ظروف ومالءمة اإلجراءات يكون 92الثانية من املادة 

أو اللغات املستعملة يف  قدم يف الدعو  ترمجة إىل اللغةاملكتوبة اليت ت بكل أو بعض الوثائق
 .« التحكيم، ويف حالة تعدد هذه اللغات جيوز قصر الرتمجة على بعضها

III- موقف المشرع الجزائري. 

مل يتعرض املشرع اجلزائري إىل مسألة لغة التحكيم، شأنه يف ذلك شأن املشرع الفرنسي، 
فاألصل يف القانون اجلزائري هو خضوع التحكيم . لتحكيم الداخلي أو الدويلسواء يف تنظيمه ل

، واليت 2الدويل ملبدأ سلطان اإلرادة ، حيث يتمت  األطراف حبرية كب رة يف كحديد وتنظيم إجراءاته
                                                           

 .204أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .واإلدارية اجلزائريمن قانون اإلجراءات املدنية  4012املادة : راج  2



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          األول  ابــالب  

 

198 
 

يدخل يف ضمنها كحديد لغة التحكيم ، ويف حالة عدم اتفاق األطراف على كحديد هذه اللغة ، كحدد 
 .تحكيم لغة التحكيم اليت تراها مناسبة ومالئمة لظروف النزاعهيئة ال

IV-  1251تفاقية نيويورك لسنة إموقف. 

  ،بشأن االعرتاف بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها 4224تفاقية نيويورك لسنة إمل تتطرق 
ب االعرتاف غ ر أن املادة الرابعة من هذه االتفاقية أوجبت على من يطل.إىل مسألة لغة التحكيم 

وتنفيذ حكم التحكيم األجنيب يف إقليم دولة من الدول األعضاء يف االتفاقية أن يقدم م  الطلب 
         أصل احلكم أو صورة من األصل ، فضال على أصل اتفاق التحكيم، فإذا كان هذا احلكم 

طالب االعرتاف والتنفيذ  أو االتفاق غ ر حمرر باللغة الرمسية للبلد املطلوب إليها التنفيذ ، وجب على
أن يقدم ترمجة له هبذه اللغة ، وجيب أن يشهد على الرتمجة مرتجم رمسي أو حملف أو أحد رجال 

 .1السلك الدبلوماسي أو القنصلي

V-  1265موقف إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لسنة. 

بأن يتم الس ر  4212ر لسنة من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثما 11قررت املادة 
إال أنه إذا .النزاعوفقا ملا اتفق عليه أطراف  م،التحكيومنها لغة  -بشكل عام –يف املسائل اإلجرائية 

  تنظيمها  مل ينظم اتفاق األطراف أي مسألة تتعلق باإلجراءات ، فإن هيئة التحكيم هي اليت تتوىل
راف اللغة اليت جيري هبا التحكيم، فإن هيئة التحكيم و الفصل فيها، أي أنه إذا مل حيدد اتفاق األط

 .هي اليت تتوىل كحديد هذه اللغة

VI-  1276لسنة ( اليونسترال)قواعد األمم المتحدة. 

، حيث 42نظمت قواعد اليونسرتال مسألة لغة التحكيم بصورة واضحة ، وذلك يف املادة 
لتحكيم يف مجي  املراحل اإلجرائية حرصت على ختويل أطراف النزاع سلطة االتفاق على لغة ا

                                                           
العلة من ذلك هو متكني احملكمة الوطنية املختصة بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم من مباشرة رقابتها الالحقة على صحة  و 1

 .هذا احلكم، واستيفائه لكافة الشروط املتطلبة لتنفيذه
 .924، ص ، مرج  سابقحسين املصري: راج 
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للخصومة التحكيمية، كما خولت هيئة التحكيم اختيار اللغة اليت تراها مناسبة إذا مل يوجد اتفاق 
م  مراعاة ما قد يتفق  -4»:من هذه القواعد على أنه  42فقد نصت املادة  . بشأهنا بني اخلصوم

أو اللغات اليت تستخدم يف  إىل كحديد اللغةإثر تشكيلها عليه الطرفان ، تبادر هيئة التحكيم 
اإلجراءات ، ويسري هذا التحديد على بيان الدعو  وبيان الدفاع وكل بيان آخر مكتوب ، كما 
يسري على اللغة أو اللغات اليت تستخدم يف جلسات مساع املرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه 

 .اجللسات

وثائق اليت تقدم بلغتها األصلية م  بيان الدعو  أو هليئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بال -9
بيان  الدفاع وبالوثائق أو املستندات التكميلية اليت تقدم أثناء اإلجراءات ، ترمجة إىل اللغة أو اللغات 

 .«اليت اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم

طراف يف كحديد اللغة اليت جيري فاملالحظ أن هذه املادة يف فقرهتا األوىل أقرت مبدأ حرية األ
 .هبا التحكيم ، ويف حالة عدم اإلتفاق بشأهنا من قبل األطراف ، يؤول األمر إىل هيئة التحكيم

، فقد منحت هيئة التحكيم احلق يف طلب ترمجة الوثائق واملستندات املقدمة بلغة غ ر أما الفقرة الثانية
 .لغة التحكيم

VII- 1215م التجاري الدولي لسنة القانون النموذجي للتحكي. 

دا لقواعد جلنة األمم من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل تردي  99جاءت املادة 
من هذه القواعد ، حيث قررت قيام هيئة  42حيث تضمنت نف  مضمون املادة املتحدة ، 

 .على ذلك التحكيم بتحديد اللغة اليت جيري هبا التحكيم يف حالة عدم اتفاق األطراف

كما نصت أيضا على أن هليئة التحكيم احلق يف أن تأمر بإرفاق ترمجة للمستندات املقدمة 
 .1إىل اللغة اليت حددهتا هيئة التحكيم أو اليت اتفق عليها أطراف النزاع

                                                           
أو اللغات اليت تستخدم  للطرفني حرية االتفاق على اللغة  »:من القانون النموذجي على أنه  99دة تنص الفقرة األوىل من املا 1

      =  يف إجراءات التحكيم ، فإن مل يتفقا على ذلك بادرت حمكمة التحكيم إىل كحديد اللغة أو اللغات اليت تستخدم يف هذه
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VIII- نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس. 

معينة جيري هبا التحكيم ، حيث  مل حيدد نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباري  لغة
من هذا النظام لألطراف حرية االتفاق على اللغة اليت جيري هبا التحكيم، فإذا مل  41منحت املادة 

مة هلا ءيوجد مثل هذه االتفاق، تقوم هيئة التحكيم بتحديد اللغة أو اللغات اليت تراها أكثر مال
  الظروف ذات الصلة ، مبا يف ذلك لغة وألطراف النزاع ، م  األخذ يف عني االعتبار مجي

قد قيدت سلطة هيئة التحكيم يف كحديد لغة التحكيم بضرورة مراعاة  41وبذلك تكون املادة .1العقد
 ...الظروف املتعلقة بالنزاع حمل التحكيم، كلغة األطراف ، مكان التحكيم والعقد

لغة اليت حددهتا حمكمة جيري العمل بالغرفة على أنه إذا اعرتض أحد األطراف على ال و
. أستخدمت اللغة اليت كتب هبا اتفاق التحكيم -يف حالة عدم وجود اتفاق بني األطراف -التحكيم

ولي  هناك ما مين  األطراف من االستعانة مبرتمجني ، كما لي  هناك ما مين  هيئة التحكيم من قبول 
مرتمجني رمسيني ، طاملا مل يشرتط أحد  ترمجة أعدها األطراف ملذكراهتم ومستنداهتم دون الرجوع إىل

 .2األطراف ذلك

IX- نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي. 

من نظام كحكيم حمكمة لندن للتحكيم الدويل على أن اللغة املبدئية  9/4تنص املادة 
ويف حالة كتابة .للتحكيم هي لغة اتفاق التحكيم، ما مل يكن األطراف قد اتفقوا على خالف ذلك

االتفاق بأكثر من لغة ، حيق حملكمة التحكيم، ما مل ينص االتفاق على مباشرة اإلجراءات بأكثر من 
وإذا مل يتفق األطراف على كحديد اللغة  أو اللغات اليت .  لغة ، اختيار اللغة اليت جيري هبا التحكيم

                                                                                                                                                                                     

  قدمه أي من الطرفني وأي مرافعة شفهية وأي حكم كحكيم ويسري هذا االتفاق والتحديد على أي بيان مكتوب ي . اإلجراءات =
 «أو قرار ، أو أي بالغ آخر  يصدر من هيئة التحكيم ما مل ينص االتفاق على غ ر ذلك

   حملكمة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بأي دليل مستندي ترمجة له إىل اللغة  »:كما نصت الفقرة الثانية من نف  املادة على أنه 
 . «ت اليت اتفق عليها الطرفان أو عينتها حمكمة التحكيمأو اللغا

يف غياب اتفاق األطراف فيما بينهم تعني حمكمة  »:من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباري  على أنه  41تنص املادة  1
 .«التحكيم لغة أو لغات التحكيم ، آخذة بعني االعتبار مجي  الظروف ذات الصلة مبا فيها لغة العقد

 .20مرج  سابق ، ص  ،قواعد وإجراءات التحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،: راج   2
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هبا التحكيم ، وذلك تستعمل يف عملية التحكيم، تقرر هيئة التحكيم اللغة أو اللغات اليت جيري 
عقب إعطاء األطراف فرصة تقدمي تعليق مكتوب عليها، م  األخذ بعني االعتبار ما تراه مناسبا 

 .1حسب ظروف القضية

أيا كان  –فإذا قدم أحد األطراف إىل هيئة التحكيم مستندا مكتوبا بلغة غ ر اللغة احملددة 
رف تلك اللغة ، فإن هليئة التحكيم أن تطلب أو كان أحد املرتافعني أمامها ال يع -مصدر التحديد

كما تعطي احملكمة احلق . ترمجة ذلك املستند أو تستعني مبرتجم لرتمجة تلك املرافعة أو املستند
 .2لألطراف أو غ رهم بتقدمي أي ترمجة للوثائق أو املذكرات أو املستندات الضرورية للفصل يف النزاع

والدولية قد قررت بأن اللغة العربية هي لغة  واملالحظ أن بعض التشريعات الوطنية
 : اإلجراءات واملرافعة أمام هيئة التحكيم ومن ذلك 

، حيث  92/02/4242الصادر بتاريخ  02/9094الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي رقم 
التحكيم سواء  من الالئحة أن اللغة العربية هي اللغة الرمسية اليت تستعمل أمام هيئة 92قررت املادة 

يف املناقشات أو املكاتبات ، وال جيوز هليئة التحكيم أو اخلصوم أو غ رهم التكلم بغ ر اللغة العربية ، 
وعلى األجنيب الذي ال يستطي  التكلم باللغة العربية اصطحاب مرتجم موثوق به  يوق  معه يف حمضر 

 .3اجللسة على األقوال اليت نقلها
من اتفاقية عمان العربية للتحكيم، حيث قضت بأن اللغة  92ألوىل من املادة وهذا ما قررته الفقرة ا

أما الفقرة الثانية والثالثة فقد منحت هيئة التحكيم احلق . العربية هي لغة اإلجراءات واملرافعة واحلكم
لون اللغة أو اخلرباء الذين جيه أو الشهوذلك عند مساعها ألقوال األطراف يف االستعانة مبرتجم ، و 

 .4العربية ، كما هلا أن تأذن برتمجة املذكرات والبيانات املتعلقة باإلجراءات اليت ليست باللغة العربية

                                                           
 .املادة الثانية من نظام كحكيم حمكمة لندن للتحكيم الدويل : راج   1
 .من نف  النظام 42املادة : راج   2
 .ام التحكيم السعودي من الالئحة التنفيذية لنظ 92املادة : راج   3
، حيث قررت 4222من الئحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لد  مركز أبو ظيب لسنة  2/4وهذا ما قررته أيضا املادة  4

بأن تتم إجراءات التوفيق والتحكيم باللغة العربية، ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك ، أو كان مجي  أطراف النزاع ال جييدون 
 ....العربية ، أو كان مجي  أعضاء هيئة التحكيم من غ ر العرباللغة 
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مراكز التحكيم الكائنة  نحن نر  أنه ، بالنسبة للتحكيم الذي جيري أمامأما من جانبنا، ف
كيم هي اللغة العربية ،وذلك العربية ، ضرورة أن تكون اللغة األساسية اليت جيري هبا التح بالدول

لرتسيخ تواجد اللغة العربية بني اللغات األخر  ،و تأكيدا على هوية تلك املراكز ، وكذلك لتمكني 
أطراف خصومة التحكيم ، الذين غالبا ما يكونون من الدول العربية من أفراد وشركات ، من فهم  

 .يف تكاليف الرتمجة كل ما جيري أثناء خصومة للتحكيم ، مما يساعدهم على تال

 .زمان إجراء جلسات التحكيم: الفقرة الثالثة 

نظرا ملا تتميز به إجراءات خصومة التحكيم من املرونة وعدم اإلغراق يف شكليات اخلصومة 
القضائية ، فإن هيئة التحكيم ال تتقيد من حيث األصل بالقواعد والشكليات اليت كحكم نظام 

، ومن مث فلي  هناك ما مين  هيئة التحكيم من عقد جلساهتا يف أي اجللسات أمام القضاء الوطين 
أو يف غ ر ساعات العمل لو كان ذلك يف أيام العطل الرمسية  أي ساعة تراها مناسبة ، و يوم و
أو أوقات معينة تبعا د جلسات التحكيم يف أيام معينة ،وذلك ما مل يتفق اخلصوم على عقالرمسية 

، إال إذا اقتضت الضرورة تعديل 1الة جيب على هيئة التحكيم احرتام إرادهتملظروفهم ، ففي هذه احل
موعد عقد جلسات التحكيم من يوم آلخر أو من ساعة ألخر ، حيث متلك هيئة التحكيم سلطة 

فلو فرضنا مثال أن أطراف التحكيم قد اتفقوا على كحديد موعد االجتماع يف . إعمال تلك املكنة 
أو فيضان ، مما يتعذر معه كحقق االجتماع ،  وجود مان  طبيعي كإعصار قوي يوم معني تصادف معه

مبا يف -فهيئة التحكيم لو التزمت حرفيا باحرتام إرادة األطراف، فإهنا ستعرض عملية التحكيم برمتها
إما أن : للخطر ، لذلك ال مان  من أن تسلك هيئة التحكيم أحد احللني -ذلك أطراف التحكيم

آخر لعقد جلسات التحكيم، أو أن تعرض األمر على أطراف التحكيم ليحددوا  كحدد موعدا 
بأنفسهم موعدا آخر لالجتماع ، حسب ظروفهم، حىت ولو جتاوز ذلك أجل التحكيم ، ألن 

 .2سلوكهم هلذا الطريق يعين موافقتهم الضمنية على مد أجل التحكيم

                                                           
 .990أمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري و اإلجباري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .442سابق ، ص الرج  املعاشور مربوك ، : أنظر 2
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األساسية ،  ام ضمانات التقاضيمقيدة باحرت  غ ر أن تلك املرونة ليست مطلقة ، بل هي
 .1وعلى رأسها حقوق الدفاع

 .سرية جلسات التحكيم: الفقرة الرابعة

يعترب مبدأ السرية من أهم اخلصائص اليت يتميز هبا نظام التحكيم، وهو أحد املزايا الرئيسية 
يطل   اليت من أجلها يلجأ األطراف إىل هذا النظام، وذلك حرصا على أسرارهم ومصاحلهم من أن

فلجوء األطراف إىل هذا الطريق لتسوية النزاعات القائمة بينهم يعود بالدرجة األساسية . عليها الغ ر 
ملا يتميز به من سرية يف اإلجراءات ، وعدم جواز نشر احلكم التحكيمي بعد فض النزاع، واحلفاظ 

، 2اع على هيئة التحكيمعلى سرية املعلومات اخلاصة باألفراد أو الشركات التجارية عند عرض النز 
ومن مث فإن السرية اليت كحاط خبصومة التحكيم ، من أهم األسباب اليت أدت إىل انتشار ورواج 

 .3التحكيم يف حقل التجارة الدولية ، حىت أصبح القضاء األصيل الذي حيكم منازعاهتا

ضمنه عقودهم لذلك حيرص املتعاملون االقتصاديون يف حقل التجارة الدولية على سرية ما تت
من معلومات ، خصوصا عقود نقل التقنية أو التكنولوجيا ، أو تراخيص استغالل براءات االخرتاع ، 
وما تتضمنه من أسرار صناعية يعمد مالكها على إحاطتها بسياج من السرية عن طريق االتفاق 

مبدأ السرية تظهر جليا فاحلاجة إىل . 4وتشديد االلتزام باحملافظة على سرية املعلومات اليت تتضمنها
وأكثر إحلاحا يف جمال املعامالت التجارية الدولية، كوهنا تعمل على احملافظة على األسرار الصناعية 
والتكنولوجية للشركات ، حىت أنه يف بعض احلاالت تفضل بعض الشركات التجارية خسارة دعواها 

                                                           
من قانون  22واملشرع املصري يف املادة من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد،  4240وهذا ماقرره املشرع الفرنسي يف املادة  1

 .94/4، وكذا نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباري  يف املادة 92/4221التحكيم رقم 
 .412مصطفى ناطق صاحل مطلوب الناصري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .442علي إمساعيل ذياب غازي، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
، 9009، القاهرة ، التحكيم املصري ، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية ، دراسة نقدية لقانونياسر عبد السالم منصور: أنظر 4

 .09ص 
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يت متثل يف نظرها ذات قيمة أكرب من التحكيمية على أن تفشى أسرارها التجارية أو الصناعية ، ال
 .1قيمة احلق موضوع النزاع

فإذا كان مبدأ عالنية اجللسات يعد من املباد  األساسية يف القضاء الوطين ، وال تكون 
سريتها إال استثناءا عندما تقدر احملكمة ذلك أو يطلب منها ذلك اخلصوم حفاظا على النظام العام 

يف التحكيم هو سرية جلساته يف مجي  مراحله  –على خالف ذلك  – ، فإن األصل2واآلداب العامة
وما جيري فيها ، فال حيضرها وال يطل  على أوراقها ومستنداهتا، وال يسم  إىل ما يدور فيها من 

 .3نقاشات وكحقيقات ومرافعات إال اخلصوم و وكالئهم فقط

ة، فعندها تتأكد سرية إذا ما اتفق األطراف صراحة على أن تكون جلسات التحكيم سري و
اجللسات وتصبح واجبة ومؤكدة ، حيث تلتزم هيئة التحكيم مببدأ السرية يف كل ما يتعلق بأطراف 

وهذا االلتزام يبدأ منذ بدأ إجراءات اخلصومة التحكيمية . التحكيم أو مبوضوع اخلصومة التحكيمية
وثائق واملستندات واملرافعات وميتد إىل ما بعد صدور حكم التحكيم ويشمل كافة املراسالت وال

 .4واملناقشات، واحلكم الصادر يف للنزاع

الشك أن إخالل احملكم هبذا االلتزام يستوجب مسؤوليته طبقا لقواعد املسؤولية العقدية  و
مبوجب عقد التحكيم الذي أبرمه احملكم م  أطراف التحكيم، الذي يوجب عليه احملافظة على سرية 

ء السرية اخلاصة باملداولة قد يؤدي إىل بطالن حكم التحكيم على أساس كما أن إفشا. 5التحكيم
 .6أن هيئة التحكيم قد خالفت قاعدة إجرائية متصلة بالنظام العام

غ ر أنه لي  هناك ما مين  أن تكون جلسات التحكيم علنية، أو أن تكون بعضها علنية 
كما أن لألطراف أن يتفقوا على . كوالبعض اآلخر منها سرية، مىت اتفق أطراف التحكيم على ذل

                                                           
 .02، ص 9002حممد سليم العوا ، دراسات يف قانون التحكيم املصري املقارن، املركز العريب للتحكيم ، : أنظر 1
 .249ية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املال: أنظر  2
 .901سابق، ص الرج  امل عاشور مربوك،: أنظر 3
 .411مصطفى ناطق صاحل مطلوب الناصري، مرج  سابق، ص : أنظر 4
 .442علي إمساعيل ذياب غازي، مرج  سابق، ص : أنظر 5
 .422أمحد السيد صاوي، مرج  سابق، ص : أنظر 6
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السماح لبعض األشخاص من حضور جلسات التحكيم يتم كحديدهم باالتفاق م  هيئة التحكيم، 
 . 1لتقدير أطراف التحكيم وهيئة التحكيم -حبسب الظروف -فهذا املوضوع برمته مرتوك

لتحكيم تطبيقا ملبدأ سرية جلسات التحكيم، ال حيضر جلسات التحكيم إال أطراف ا و
أنه حيق لكل شخص له مصلحة يف النزاع حمل التحكيم حضور  2وممثليهم، وإن كان هناك اجتاه ير 

 .جلسات التحكيم، وهيئة التحكيم هي اليت تفصل يف مسألة وجود مصلحة من عدمها

قد أكدت بعض األحكام القضائية على ضرورة احلفاظ على مبدأ السرية يف جمال  و
وع من العدالة اخلاصة خيتلف عن العدالة اليت يتوالها قضاء الدولة واليت تتسم باعتباره ن  ،التحكيم

يف النزاع القائم بني  40/02/4224بالعالنية، ومثال ذلك احلكم الصادر من حمكمة ستوكهومل بتاريخ 
ئة لتمويل التجارة، والذي كان متعلقا بعدم احرتام هي A.I.Iبنك التجارة اخلارجية البلغاري ومؤسسَة 

جيب احرتام مبدأ احلفاظ على السرية طوال  »:التحكيم ملبدأ السرية، فقررت احملكمة يف حكمها أنه
 .                 3«فرتة إجراءات التحكيم ما مل يقرر األطراف خالف ذلك

مل تتضمن معظم التشريعات الوطنية والدولية املتعلقة بالتحكيم النص على سرية جلسات  و 
  ذلك أهنا تركت أمر تقدير ذلك حلرية أطراف النزاع، فلهم أن يقرروا يف اتفاقاهتم ما التحكيم، ومرج

إذا كانت جلسات التحكيم سرية أم علنية، ويف حالة ختلف هذا االتفاق فإن األمر يرج  للسلطة 
هو أن تكون  جلسات التحكيم سرية،  -كما رأينا  -التقديرية هليئة التحكيم، وإن كان األصل

نية هي استثناء حيتاج إىل اتفاق بني األطراف يستند عليه أو إىل بعض املربرات وظروف احلال والعال
 .اليت جتعل هيئة التحكيم تقرر عقد جلسات التحكيم بصورة علنية

كما أن اجتاه غالبية التشريعات اخلاصة بالتحكيم إىل عدم النص على سرية جلسات 
نا يف جلسات التحكيم، وال حيتاج إىل النص عليه على التحكيم صراحة أمر مفروغ منه ومفرتض ضم

                                                           
 .902سابق، ص الرج  املعاشور مربوك، : أنظر 1
 .291سامي حمسن حسني السري، مرج  سابق، ص : راج  يف ذلك 2
 .944ص  ،9000أكتوبر  ،جملة التحكيم العريب العدد الثالث: لإلطالع على تفاصيل القضية، راج  3
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أساس أن هذا املبدأ من األمور املسلم هبا يف جمال التحكيم التجاري الدويل، ومن األسباب الرئيسية 
 .اليت تدف  األطراف للجوء إىل هذا النظام

م  ذلك، نسجل أن بعض التشريعات الوطنية قد نصت صراحة على ضرورة توفر مبدأ  و
 : سرية يف جلسات التحكيم، وعدم جواز حضور أي شخص لي  له عالقة بالنزاع،و من ذلكال

تكون  » :أنهمنه على  24يف املادة  4222لسنة  29ما نص عليه قانون التحكيم اليمين رقم 
 .   « اجللسات سرية وال جيوز حضور أحد ممن لي  له عالقة باملنازعة

ن البلجيكي الذي ال خيرج هو اآلخر عن قاعدة أن تكون وهو نف  االجتاه الذي سلكه القانو  
 .1جلسات التحكيم سرية، ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك

املالحظ أن املشرع الفرنسي بعدما أكد على مبدأ سرية التحكيم ، إال إذا اتفق األطراف على  و
م الدويل، وقد برر بعض ، فإنه استبعد هذا املبدأ بشأن التحكي2خالف ذلك، يف التحكيم الداخلي

القوي من قبل املشرع الفرنسي بالشفافية يف جمال التحكيم الدويل املتعلق ذلك باالهتمام  3الفقه
  ،حبماية االستثمارات ، ومن مث مل يكن  من املناسب النص على مبدأ السرية بالنسبة للتحكيم الدويل

بون يف االستفادة من مزايا مبدأ السرية يف وهو ما يعين يف الواق  أنه جيب على األطراف الذين يرغ
جمال التحكيم الدويل، أن ينصوا على هذا املبدأ صراحة يف اتفاق التحكيم، وهو ما يفهم معه أن 

 .ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك ،جلسات التحكيم يف جمال التحكيم الدويل تكون علنية

  تقرر بأن القاعدة هي علنية جلسات، ، فإن بعض التشريعات الوطنية األخر يف املقابل و
 :ما مل يتفق أطراف النزاع على أن تكون سرية، ومن ذلك

 :على أن 4242من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي لسنة  90ما نصت عليه املادة 
رية أو تنظر الدعو  أمام هيئة التحكيم بصفة علنية إال إذا رأت اهليئة مببادرة منها جعل اجللسة س »

 .« طلب ذلك أحد احملتكمني ألسباب تقدرها اهليئة
                                                           

 .901سابق ، ص الرج  املعاشور مربوك ، : راج   1
2 Art 1464/4 D.P.C.F : « Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n’en 

disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité »  
3 Emmanuel Gaillard, op.cit ,p184. 
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تتجه الئحة كحكيم غرفة التجارة الدولية بباري  إىل التأكيد ، فأما على صعيد أنظمة التحكيم 
تنظم حمكمة التحكيم س ر  »:بنصها 94/2على مبدأ سرية جلسات التحكيم، وذلك يف املادة 

، ويبقى حضور هذه اجللسات حمظورا على كل من لي  اجللسات ، وحيق جلمي  األطراف حضورها 
 .1«له عالقة باإلجراءات إال مبوافقة حمكمة التحكيم واألطراف

هلا إجراءات  4221جتدر اإلشارة يف األخ ر أن قواعد املنظمة العاملية للملكية الفكرية الصادرة سنة  و
األسرار الفكرية والتجارية عند  خاصة خبصوص محاية السرية  تتميز بالصرامة، وذلك للحفاظ على

فقد نصت قواعد املركز التحكيمي . التقدم هبا إىل مركز التحكيم التاب  هلا، وعدم اطالع الغ ر عليها 
حلل منازعات امللكية الفكرية على سرية الوثائق وحفظها بعيدا عن إطالع الغ ر عليها، وأكدت على 

ملقدمة إليه، واإلبقاء على املعلومات اليت تقدم إليه وإىل هيئة التزام املركز باحلفاظ على سرية الوثائق ا
كما ألزمت احملكم بعدم جواز إفشاء املعلومات لوسائل اإلعالم بقصد . 2التحكيم يف طي الكتمان

الربح، وأن يعمل جاهدا على من  الغ ر من اإلطالع على املستندات اخلاصة بالدعو  ، كما منعت 
شهادة أمام القضاء يف دعو  مدينة عن أي معلومات أدىل هبا اخلصوم أثناء  احملكم من اإلدالء بأي

 .3نظره للنزاع

هكذا ، نر  أن احلفاظ على سرية جلسات التحكيم يعد مبدأ أساسيا من املباد   اليت  و
يرتكز عليها نظام التحكيم التجاري الدويل ، وضروريا لنجاح العملية التحكيمية، وال حيق ألي طرف 

 .هة خرق هذا االلتزام ، ألن ذلك قد يؤدي إىل اإلخالل بالعملية التحكمية برمتهاأو ج

 

 

 

 
                                                           

 .901سابق ، ص الرج  املعاشور مربوك ، : راج   1
 .ن قواعد املركز التحكيمي حلل منازعات امللكية الفكريةم 21، 22، 21املواد : راج  2
 .94/01/9041: ،تاريخ   الزيارة www.tahkeem.com:املوق   السلوك املهين للمحكمني،منشورة على قواعد: راج  3
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 الفرع الثاني

 .الغياب أمام هيئة التحكيم قواعد الحضور و

إذا كانت احملاكم القضائية ملزمة بالتقيد بقواعد احلضور والغياب اليت تنظمها قوانني 
لتحكيم، حيث جند أن هيئة التحكيم غ ر ملزمة ، فإن األمر خمتلف متاما أمام قضاء ا1املرافعات

بتطبيق هذه القواعد طاملا مل يتفق األطراف على إعماهلا، فمثول اخلصوم بأنفسهم أو بواسطة من 
ميثلهم أمام هيئة التحكيم لي  بالزم وال حتمي للفصل يف النزاع املعروض أمامها وإصدار حكمها 

زاع املعروض عليها دون أن يتوقف ذلك على حضور فيه ، إذ ميكن هليئة التحكيم التصدي للن
اخلصوم أمامها ، طاملا كان كحت يدها من الوثائق واملستندات واألدلة ما يكفي لتكوين عقيدهتا 
وقناعتها إلصدار احلكم الفاصل يف النزاع ، شريطة أن تكون قد راعت يف ذلك املباد  األساسية 

 .2ق الدفاع ومبدأ املواجهةللتقاضي ، بأن ال يكون هناك إخالل حبقو 

غ ر أنه يشرتط لالستمرار يف إجراءات التحكيم ، دون حضور األطراف ، أن يكون املدعي 
 .3قد قدم فعال بيانا بدعواه، والذي على أساسه تتوىل هيئة التحكيم نظر النزاع والفصل فيه

                                                           
راءات، فتكون احملكمة ملزمة باختاذ بعض عن جلسات القضاء ، قد يؤثر على س ر اإلج إن غياب اخلصوم أو أحدهم 1

فإذا كانت القاعدة أن غياب أحد اخلصوم ال مين  احملكمة من نظر الدعو  والفصل فيها، حىت . اإلجراءات ملواجهة هذه احلالة 
ياب أحدمها يرتب على غياب اخلصمني معا أو على غ -م  ذلك –ال يؤدي غيابه أو هتربه إىل تعطيل س ر العدالة ، فإن القانون 

 :بعض اآلثار
فغياب اخلصمني معا عن اجللسة األوىل أو عن اجللسات التالية خيول احملكمة سلطة احلكم بشطب الدعو  ، ما مل تكن  -

 .صاحلة للفصل فيها دون حضور اخلصوم 
بطالنه حكمت بالتأجيل ، فإن تبني هلا ى احملكمة التأكد من صحة اإلعالنوغياب املدعى عليه عن اجللسة األوىل يوجب عل -

 .جللسة تالية 
 .، فال مين  من نظر الدعو  تأسيسا على أنه قدم طلباته ودفاعه يف صحيفة الدعو اب املدعي وحده عن اجللسة األوىلأما غي -
 اتور منش، لو األ زءجلا ة،ريدااإلو  يةدنملا اتاءجر اإلون انق رحش يفط سيالو ، رةنوبوصب يلخل: ، راج ملزيد من التفاصيل -
 ،4221وجدي راغب فهمي ، مباد  القضاء املدين ، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب،  .909-900ص ،9040،يايدومن

 .وما بعدها 291ص 
 .942سابق ، ص الرج  املعاشور مربوك ، : أنظر  2
 .119مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق، ص : أنظر 3
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كيم من وثائق إال أنه يف الكث ر من احلاالت ، قد ال يكفي ما يكون كحت يد هيئة التح
ومستندات وأدلة لتكوين عقيدهتا،فرت  اهليئة ضرورة مثول اخلصوم أمامها ، لي  فقط الستيضاح 
بعض جوانب النزاع، بل كذلك الستكمال تقدمي بعض املستندات والوثائق املتعلقة باخلصومة ، 

اخلصوم بضرورة ويف هذه احلالة ، فإن هيئة التحكيم ملزمة بإخطار . 1للوقوف على حقيقة النزاع
احلضور أمامها ، وإعالهنم مبواعيد اجللسات واالجتماعات اليت تقرر عقدها قبل التاريخ احملدد هلا 
بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم حسب الظروف واألحوال ، وعلى حنو يسمح لكل منهم حضور 

 .2اجللسة لعرض ما لديه من إيضاحات حول وقائ  الدعو 

يف قضاء التحكيم اختيار من ميثلهم أو ينوب عنهم يف  فمن جهة ، ميكن لألطراف
حيث  القضائية،وهذا خيتلف عن التمثيل أمام احملاكم . 3دون أن يشرتط أن يكون حماميا   ،احلضور

 .يشرتط أن يكون ممثل أي من اخلصوم حماميا

ف من جهة أخر  ، ينبغي على هيئة التحكيم تأجيل نظر القضية إذا ما ختلف أحد األطرا و 
أو من ميثله بسبب عدم إعالنه، وذلك حىت يتم إعادة إعالنه إعالنا صحيحا ، وإتاحة الفرصة أمامه 

كما أن هليئة التحكيم كذلك أن تؤجل نظر القضية ، وذلك إذا ما رأت أن هناك . لتقدمي دفاعه 
ها، أو الستيضاح حاجة ملثول الطرف املتخلف أمامها نظرا لعدم كفاية األدلة واملستندات اليت بني يدي

 .4منه بعض الوقائ  املتعلقة بالنزاع

 :ويف كل األحوال ، فإن هيئة التحكيم قد تكون أمام أحد الفروض الثالثة 

                                                           
 .122أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .119ل ، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى حممد اجلما: أنظر 2
 .941عاشور مربوك ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
وم  ذلك ، فقد استوجب بعض تشريعات التحكيم أن يكون ممثل اخلصوم أمام هيئة التحكيم حماميا ، ومثال ذلك قانون  

 .24/4241التحكيم الربتغايل رقم 
 .421انون التحكيم التجاري الدويل والداخلي ، مرج  سابق ، ص أمحد عبد الكرمي سالمة ، ق: أنظر 4
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فهذا الفرض ال يث ر أي . أن ميثل اخلصوم مجيعا أو من ميثلهم أمام هيئة التحكيم:  الفرض األول 
 .إشكال أو صعوبات

صوم أمام هيئة التحكيم دون البعض اآلخر ، حيث يطرح هذا أن ميثل بعض اخل:  الفرض الثاني 
 هل يؤدي غياب أحد األطراف إىل تعطيل إجراءات خصومة التحكيم؟: الفرض تساؤال هاما 

وهو الفرض الذي يتخلف فيه مجي  اخلصوم أو من ميثلهم عن احلضور أمام هيئة :  الفرض الثالث 
 مص ر الدعو  التحكيمية؟التحكيم، وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن 

 : ، سوف نكتفي بدراسة الفرضني األخ رين يف النقاط التالية عليه و

 .تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام هيئة التحكيم: لفقرة األولىا

الفرض يف هذه احلالة أنه بعد تشكيل حمكمة التحكيم وبدء إجراءات التحكيم ، بتقدمي  و
يه بذلك إعالنا صحيحا ، قد حيدث أن يرفض  املدعى عليه طلب التحكيم، وإعالن املدعى عل

املشاركة يف إجراءات التحكيم باالمتناع عن احلضور والرد على طلب املدعي ، حيث يهدف من وراء 
هذا االمتناع التملص من االلتزام باتفاق التحكيم، مما قد يؤدي معه إىل تعطيل الس ر يف إجراءات 

 .التحكيم

على هيئة التحكيم أن ال ترضخ لرغبة املدعى عليه يف عرقلة إجراءات  ففي هذه احلالة ،
التحكيم بعدم حضوره، وجيب عليها أن تستمر يف إجراءات التحكيم ونظر الدعو  واحلكم يف 

، ولو كان ذلك يف غياب املدعى عليه املتخلف عن 1موضوعها وفقا للمستندات واألدلة املتوفرة إليها
 .2ن التحكيماحلضور بغرض التهرب م

                                                           
 .292وجدي راغب فهمي ، مباد  القضاء املدين ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
، حيث مل مين  غياب  91/02/4242حكم التحكيم الصادر يف النزاع بني شركة برتغالية وأخر  أمريكية بتاريخ : راج   2

 .، رغم إعالنه مبواعيد اجللسات، من إصدار حكم التحكيم بناء على املستندات واملراسالت املقدمة املدعى عليه هيئة التحكيم
حمي الدين علم الدين، منصة التحكيم التجاري الدويل ، اجلزء األول ، النسر الذهيب للطباعة، بدون : راج   التفاصيل،ملزيد من 

 .922تاريخ نشر، ص 
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لكن على هيئة التحكيم ، قبل أن تقدم على اختاذ  مثل هذا اإلجراء ، أن تأخذ بعني  و
 :1االعتبار عدة أمور ، أمهها

ة املدعي وبدء مبطالب التأكد من أن املدعى عليه املتخلف قد أعلن إعالنا صحيحا باحلضور، -
 .قدهاأنه قد أبلغ مبكان وميعاد اجللسات املقرر ع ، ونظر الدعو 

التأكد من أن ختلف املدعى عليه عن احلضور مل يكن بسبب ظروف قاهرة أو أي عذر  -
 .وغ ره...مقبول ، مثل املرض

إشعار املدعى عليه أن هيئة التحكيم عازمة على االستمرار يف إجراءات التحكيم، وإصدار  -
أعلن صراحة  وجيب مراعاة ذلك حىت وإن كان املدعى عليه قد. احلكم يف النزاع رغم غيابه

عن رفضه املشاركة يف اإلجراءات ، ألن مثل هذا اإلشعار قد يثنيه ويدفعه للرتاج  عن موقفه 
 .هذا

على هيئة التحكيم أن ال تسلم بصحة إدعاءات املدعي مبجرد ختلف املدعى عليه عن  -
احلضور ، بل جيب عليها أن تقوم مبهمتها كاملة و كأنه حاضرا، وذلك بفحص الوثائق 

ستندات، ودراسة األدلة وكحقيق الوقائ  كما ولو كان املدعى عليه حاضرا ، ذلك أن ختلف وامل
هذا األخ ر ال يعين تسليمه وإقراره بإدعاءات خصمه ، ولي  بالضرورة أن يصدر احلكم 

 .ضده

فإذا التزمت هيئة التحكيم مبراعاة النقاط املذكورة أعاله،فإن ذلك جيعل احلكم الصادر عنها 
عن اإللغاء وعدم التنفيذ ، طاملا مل يقم املدعى عليه الدليل على أنه مل يعلن إعالنا صحيحا ، مبنأ  

 .أو كان مستحيال عليه احلضور لتقدمي دفاعه، مما يعد إخالال حبقوق الدفاع ومبدأ املواجهة

أما إذا كان ختلف املدعى عليه عن احلضور بسبب ظروف قاهرة، أو أي عذر مقبول تقدره 
التحكيم، كاملرض مثال، فإنه على هيئة التحكيم تأجيل نظر اخلصومة إىل جلسة أخر ، وتعلم  هيئة

 .2اخلصوم بذلك

                                                           
 .111، 112حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى : راج  يف تفصيل ذلك 1
 .929سابق ، ص الرج  املعاشور مربوك ، : أنظر  2
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 .تخلف المدعي عن الحضور أمام هيئة التحكيم: الفقرة الثانية 

املقصود بتخلف املدعي يف خصومة التحكيم ، هو غياب املدعي نفسه أو من ميثله يف الفرتة 
مي طلب التحكيم وبيان دعواه، وحىت صدور حكم التحكيم ، أي غيابه عن املرافعة الواقعة ما بني تقد

 .الشفوية

يرتتب على ختلف املدعي ما يرتتب على ختلف املدعى عليه، فغياب املدعي عن جلسات  و
التحكيم ال يؤثر ، حبسب األصل، على س ر إجراءات خصومة التحكيم، ويكون هليئة التحكيم 

 .1ا ، ما دام قد قدم املدعي بيانا بدعواهاالستمرار يف نظره

أما إذا عرب املدعي صراحة عن رغبته برتك اخلصومة التحكيمية ، فإنه جيب على هيئة 
التحكيم أن تصدر قرارا بإهناء إجراءات التحكيم ، دون االلتفات إىل املواعيد املقررة يف القانون الذي 

ة اليت تنظم التحكيم،وذلك ما مل يطلب املدعى عليه حيكم إجراءات التحكيم ، أو الالئحة التحكيمي
 .2االستمرار يف إجراءات التحكيم بسبب وجود مصلحة جدية له يف ذلك

فإذا ترك املدعي الدعو  التحكيمية صراحة ، فإنه ال جيوز له رف  هذه الدعو  مرة ثانية 
هيئة التحكيم بإهناء على املدعى عليه ، ولكن جيوز له الطعن أمام القضاء الوطين على حكم 

 .3اإلجراءات بسبب عدم حضوره

سواء ختلف املدعي أو املدعى عليه عن احلضور أمام هيئة التحكيم، فإن احلكم الذي  و
ستصدره هذه األخ رة سيكون غيابيا يف حق الطرف املتخلف الذي صدر احلكم ضده، وهذا األمر 

 .4حيث ال معارضة ضد هذا احلكم يبدو خط را يف التحكيم أكثر منه يف القضاء الوطين ،

 

                                                           
 .122أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ،ص : أنظر 1
 .41،  ص 9042التحكيم، منشأة املعارف،اإلسكندرية، هيثم حممود حممد أمحد محودة ، إهناء إجراءات: أنظر 2
 .422نف  املرج  السابق ، ص : أنظر 3

4
 Bernard Hanotiau : le défaut d’une partie dans la procédure d’arbitrage international, 

Bruxelles, 1986, p375. 
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 .تخلف كل الخصوم عن الحضور أمام هيئة التحكيم: الفقرة الثالثة 

قد ال ميثل اخلصوم كلهم أمام هيئة التحكيم ،فأمام هذا الوض  فإن احلكم خيتلف حبسب ما 
ع املعروض إذا كانت األوراق واملستندات واألدلة اليت كحت يد هيئة التحكيم متكنها من التصدي للنزا 

 : 1عليها والفصل فيه أم ال، لذلك جيب التمييز بني فرضني

هو الفرض الذي تكون فيه األوراق واملستندات واألدلة اليت كحت يد هيئة  و:  الفرض األول
التحكيم كافية للفصل يف النزاع املعروض عليها، ففي هذه احلالة تستمر هيئة التحكيم يف نظر النزاع، 

إذا قدم  »  :2هــــــــويف هذا الصدد ير  بعض الفق.كلهم، وحىت إصدار احلكم فيه رغم غياب اخلصوم  
اخلصوم مذكراهتم ومستنداهتم ، فإن احملكم ال يعلق احلكم يف املوضوع على حضورهم ما مل يأمر بغ ر 

ومعىن ذلك أن حضور  .« ذلك بقصد استجواباهتم أو بقصد إثارته يف أي مسألة كحتاج إىل ذلك
وم أمام هيئة التحكيم وتقدمي مرافعتهم الشفوية لي  بأمر الزم للفصل يف النزاع، طاملا أن هيئة اخلص

التحكيم متلك من الوثائق واملستندات ما ميكنها من ذلك ،و ال يعترب ذلك إخالال مببدأ املواجهة ، 
، يف  دفاعه، دون حضورمها إذ يكفي إلعماله أن يعلم كل خصم بطلبات خصمه اآلخر و أوجه

وهكذا فإن الطاب  احلضوري للتحكيم ال يعين بالضرورة مثول مجي  . 3وقت كاف ميكنه من الرد عليها
اخلصوم أو ممثليهم أمام هيئة التحكيم،بل يكفي أن يقف كل طرف من أطراف خصومة التحكيم 

 .على طلبات ودفوع خصمه، وأن تتاح له الفرصة الكافية للرد عليها يف الوقت املناسب
وهو الفرض الذي تكون فيه الوثائق واملستندات واألدلة اليت كحت يد هيئة التحكيم :  لفرض الثانيا

غ ر كافية للفصل يف النزاع، ففي هذا الفرض ال مناص من تأجيل نظر اخلصومة التحكيمية، وإتاحة 
م بتأجيل نظر الفرصة أمام اخلصوم للحضور وتقدمي الوثائق واملستندات الالزمة، وذلك بإعالن اخلصو 

ونظرا ألننا بصدد إعمال مبدأ املواجهة، الذي .اخلصومة ، وإعالمهم مبوعد عقد اجللسات اجلديدة 
يعد من أهم تطبيقات حق الدفاع ، فإن إعادة اإلعالن املذكور ال تتوقف على طلب صاحب 

                                                           
 .994-991سابق ، ص الرج  املعاشور مربوك ، : راج  يف ذلك  1
 .991محد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري ، مرج  سابق ، ص أ 2
 .991سابق ، ص الرج  امل نف عاشور مربوك ،: أنظر 3
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إلجراءات إال كانت ا و املصلحة ، بل هو أمر وجويب تقوم به هيئة التحكيم من تلقاء نفسها،
 .1باطلة

فإما أن ميتثل اخلصوم لطلب هيئة التحكيم : إن األمر ال خيرج عن أحد الفرضني، فيف اجللسة التالية و
وإما أن يضرب  .باحلضور أمامها، وبالتايل متكينها من الس ر يف خصومة التحكيم على الوجه املطلوب

سوف جتد نفسها عاجزة عن  كل أو بعض اخلصوم عرض احلائط طلب هيئة التحكيم، وبالتايل
 .2الفصل يف النزاع املعروض أمامها ، لينتهي هبا األمر إىل أن تصدر قرارا بإهناء إجراءات التحكيم

موقف التشريعات الوطنية المقارنة واالتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم : الفقرة الرابعة 
 .من حضور وغياب الخصوم

دولية ولوائح التحكيم إىل أن األصل هو حضور أطراف تتجه غالبية التشريعات الوطنية وال
النزاع بأنفسهم أمام هيئة التحكيم ملباشرة إجراءات التحكيم  ، وأكدت يف ذات السياق أنه لي  

كما تذهب إىل أن .هناك ما مين  اخلصوم من اختيار أشخاص آخرين لتمثيلهم أمام هيئة التحكيم
 .حبسب األصل ، على س ر إجراءات التحكيم غياب أحد اخلصوم أو كالمها ال يؤثر ،

 .موقف المشرع الفرنسي :أوال

أشار املشرع الفرنسي ، وذلك بإتباع أسلوب إحالة تطبيق أحكام التحكيم الداخلي على 
التحكيم الدويل ، إىل إمكانية تصدي هيئة التحكيم للنزاع املعروض عليها دون لزوم حضور اخلصوم 

ق واملستندات اليت كحت يدها تكفي لتكوين عقيدهتا للفصل يف النزاع، وذلك أمامها ما دام أن الوثائ
 .3حسب املادة الثامنة من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد

                                                           
 .192ي ، التحكيم يف املنازعات البحرية ، مرج  سابق ، ص قعاطف الف: أنظر 1
ه لعدم وجود مستندات من املدعي ، بأنه قد كيف بعض الفقهاء القرار الصادر يف هذه احلالة، رفض طلب التحكيم حبالت و 2
ء إجرائي خاص ضد طرف التحكيم الذي يتخلف عن احلضور أمام هيئة التحكيم، وأنه يعترب مبثابة حكم يف موضوع الدعو  اجز 

 .مين  اخلصوم من إعادة عرض نف  النزاع أمام هيئة التحكيم
 .412نشر ، ص  الدويل ، دار النهضة العربية ، بدون سنةعبد الفتاح مراد ، شرح تشريعات التحكيم الداخلي و : أنظر

3 Art 08 D.P.C.F : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il 

estime nécessaires à solution du litige ». 
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معىن ذلك أن غياب أحد اخلصوم أو كالمها ال يؤثر على س ر إجراءات خصومة  و
كن هليئة التحكيم أن تدعو غ ر أنه مي. التحكيم، وإمنا يكون هليئة التحكيم االستمرار يف نظرها

 .األطراف إىل تقدمي االستفسارات عن الوقائ  اليت تر  أهنا الزمة للفصل يف النزاع

 .موقف المشرع المصري: ثانيا

إذا ختلف أحد الطرفني  »:من قانون التحكيم املصري أنه 22قرر املشرع املصري يف املادة 
من مستندات جاز هليئة التحكيم االستمرار  عن حضور إحد  اجللسات أو عن تقدمي ما طلب منه

هكذا  و .«يف إجراءات التحكيم وإصدار حكم يف النزاع استنادا إىل عناصر اإلثبات املوجودة أمامها
فإن املشرع املصري مل يقرر شطب الدعو  التحكيمية كجزاء لتخلف اخلصوم أو أحدهم عن 

نظر النزاع وإصدار حكم فيه، استنادا إىل ما احلضور، وإمنا قرر صراحة استمرار هيئة التحكيم يف 
كحت يدها من أدلة ،حيث جعل حضور اخلصوم جلسات التحكيم هو األصل، ويف نف  الوقت 
أجاز هليئة التحكيم أن تقرر اخلروج عن هذا األصل ، بتقرير االكتفاء بتقدمي املذكرات والوثائق 

يف اخلروج عن هذا األصل هو ما قد ينص  والقيد الوحيد على سلطة هيئة التحكيم. واملستندات 
 .1عليه اتفاق األطراف

 .موقف المشرع الجزائري :ثالثا

متثيلهم أمام هيئة التحكيم ، وأثر  مل يتعرض املشرع اجلزائري إىل مسألة حضور اخلصوم و
هل يؤدي غياب  :ك تساؤال هاما يتبادر لألذهانغياهبم على س ر اخلصومة التحكيمية ، مما يرت 

صوم أو أحدهم عن جلسات التحكيم إىل تعطيل إجراءات التحكيم، أو شطب الدعو  اخل
آلثار اخلط رة لإذ نر  من الضروري أن جييب املشرع اجلزائري عن هذا التساؤل ، نظرا    التحكيمية؟

فمن األفضل أن ال جيعل املشرع اجلزائري أي أثر لغياب أحد اخلصوم أو كلهم . املرتتبة على ذلك

                                                                                                                                                                                     

طبيق املباد  األساسية للدعو  القضائية يف املواد من إىل أن املشرع الفرنسي قد أحال إىل ت –يف هذا الصدد  –وجتدر اإلشارة  =
من قانون  92، واملادة 94إىل  42، واملواد من 49، والفقرة الثانية و الثالثة من املادة 44، والفقرة األوىل من املادة  40إىل  01

 .4111/9اإلجراءات املدنية اجلديد، لتطبق على الدعو  التحكيمية ، وذلك يف املادة 
 .112مصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص : ظر أن 1
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س ر خصومة التحكيم تفاديا لتعطيلها ما دام أن اخلصوم قد قدموا هليئة التحكيم من الوثائق على 
أما إذا .واملستندات واألدلة اليت تكفي لتكوين عقيدهتا واقتناعاهتا للفصل يف النزاع املطروح أمامها

صل يف النزاع، غاب اخلصوم مجيعهم دون أن يقدموا هليئة التحكيم الوثائق واملستندات الالزمة للف
وامتناعهم عن احلضور أمامها، على الرغم من إعالهنم بذلك إعالنا قانونيا وصحيحا ، فلهيئة 

 .التحكيم أن تقرر إهناء إجراءات التحكيم دون إصدار حكم فاصل يف النزاع

 .1251موقف إتفاقية نيويورك لسنة  :رابعا

جيوز رفض االعرتاف وتنفيذ حكم  أنه ببند  4فقرة  02قررت اتفاقية نيويورك يف املادة 
التحكيم إذا ثبت أن اخلصم املطلوب تنفيذ احلكم ضده مل يعلن إعالنا صحيحا بإجراءات التحكيم، 
ومعىن ذلك أن اخلصم الذي يتخلف عن حضور جلسات التحكيم بسبب عدم إعالنه إعالنا قانونيا 

وصدر حكم ضده ، فإنه يف هذه سليما ، وم  ذلك استمرت هيئة التحكيم يف إجراءات التحكيم 
الدولة اليت سيتم تنفيذ حكم التحكيم فيها بأن ترفض احلالة جيوز هلذا اخلصم أن يطلب من 

االعرتاف به وعدم تنفيذه بناء على هذا السبب املذكور أعاله، ألن ذلك يعد إخالال حبقوق الدفاع 
ومبفهوم املخالفة ، إذا أعلنت هيئة التحكيم اخلصوم إعالنا قانونيا وسليما حلضور . ومبدأ املواجهة

د اخلصوم أو كلهم عن احلضور أمامها، فعلى هيئة التحكيم مواصلة جلساهتا، وم  ذلك ختلف أح
إجراءات التحكيم إىل غاية صدور حكم التحكيم، وال جيوز للخصم املتخلف الذي صدر احلكم 
ضده أن يطلب من الدولة اليت سينفذ هذا احلكم فيها عدم االعرتاف به وعدم تنفيذه ، ما دام أنه 

 .جلسات التحكيم قد أعلن إعالنا صحيحا حلضور

 .1265تفاقية واشنطن لسنة إموقف  :خامسا

إذا فشل  -4 »: من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار على أنه  12تنص املادة 
 .طرف يف احلضور أمام احملكمة أو مل يستط  عرض دعواه ال يرتتب على ذلك حقا للطرف اآلخر

أو فشل يف تقدمي ادعاءاته خالل أي مرحلة من  إذا مل حيضر أحد الطرفني أمام احملكمة -9
مراحل اإلجراءات فإن من حق الطرف اآلخر أن يطلب من احملكمة اختاذ قرار بشأن النزاع ، وجيب 
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على احملكمة قبل اختاذ أي قرار إخطار الطرف املتخلف م  منحه مهلة إال إذا اقتنعت احملكمة أنه 
 .« ها وعرض إدعاءاتهلي  يف نية الطرف املتخلف املثول أمام

يتضح لنا من خالل هذه املادة أن عدم حضور أحد األطراف أمام هيئة التحكيم أو عدم 
وإذا مل حيضر أحد األطراف أو مل يبد .إبدائه دفاعه ، ال يعترب تسليما منه بإدعاءات الطرف اآلخر

من هيئة التحكيم  دفاعه يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات ، فإنه جيوز للطرف اآلخر أن يطلب
االستمرار يف إجراءات التحكيم إىل غاية الفصل يف النزاع املطروح أمامها بأن تصدر حكما فيه، 
وجيب عليها قبل إصدار حكمها أن ختطر الطرف املتخلف عن احلضور ،   أو الذي مل يبد دفاعه ، 

حكيم مقتنعة أن هذا الطرف وأن تعطيه مهلة للحضور أمامها وتقدمي دفاعه ، إال إذا كانت هيئة الت
 .املتخلف ليست لديه نية للحضور أمامها

 .1276لسنة ( اليونسترال) قواعد األمم المتحدة  :سادسا

عاجلت قواعد اليونسرتال مسألة التخلف عن احلضور أمام هيئة التحكيم بشكل   مفصل ، 
يث رتبت على ختلف حالة ختلف املدعي أو ختلف املدعى عليه، ح 94/4حيث عاجلت يف املادة 

إذا ختلف املدعي دون عذر مقبول عن  »:املدعي دون عذر مقبول إهناء إجراءات التحكيم بنصها
تقدمي بيان دعواه خالل املدة اليت حددهتا هيئة التحكيم ، وجب أن تصدر هذه اهليئة أمرا بإهناء 

     :ف املدعى عليه، بنصهابينما قررت استمرار إجراءات التحكيم يف حالة ختل. « إجراءات التحكيم
وإذا ختلف املدعى عليه دون عذر مقبول عن تقدمي بيان دفاعه خالل املدة اليت حددهتا هيئة  »

يفهم من هذه الفقرة أنه  و.« التحكيم ، وجب أن تصدر هذه اهليئة أمرا باستمرار إجراءات التحكيم
ول، على هيئة التحكيم أن متنح الطرف يف حالة ما إذا كان غياب املدعي أو املدعى عليه بعذر مقب

 .املتخلف يف هذه احلالة مهلة للمثول أمامها لتقدمي بيان دعواه أو بيان دفاعه حسب األحوال

بينما عاجلت الفقرة الثانية من نف  املادة حالة ختلف أحد األطراف عن حضور إحد  
  ،إجراءات اخلصومة التحكيمية جلسات التحكيم الشفوية، حيث أجازت هليئة التحكيم االستمرار يف

إذا دعي أحد الطرفني على وجه صحيح  »:إذا كان التخلف عن احلضور بدون عذر مقبول ، بنصها
وفقا ألحكام هذا النظام إىل حضور إحد  جلسات املرافعة الشفوية وختلف عن احلضور دون عذر 

 .«ممقبول ، جاز هليئة التحكيم األمر باالستمرار يف إجراءات التحكي
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يف حني أوضحت الفقرة الثالثة من ذات املادة مسألة ختلف أحد األطراف عن تقدمي وثائق 
وثائق  و ومستندات لإلثبات، وقررت أنه جيوز هليئة التحكيم االكتفاء هبا لديها من مستندات

إذا طلب من أحد الطرفني على وجه صحيح تقدمي  »:إلصدار حكم التحكيم بناء عليها ، بنصها 
ق لإلثبات وختلف دون عذر مقبول عن تقدميها خالل املدة احملددة لذلك، جاز هليئة التحكيم وثائ

 .« إصدار قرار التحكيم بناء على األدلة املوجودة أمامها

 .1215القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة : سابعا

مضمون األحكام  نف  92تبىن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل يف مادته 
يف املادة  4221املتعلقة بغياب اخلصوم عن جلسات التحكيم اليت أوردهتا قواعد األمم املتحدة لسنة 

، واليت أشرنا إليها يف الفقرة السابقة، إال أنه قام بفصل الفقرة األوىل إىل فقرتني ودمج الفقرتني 94
ه األحكام بأن ال يكون األطراف قد اتفقوا على الثانية والثالثة يف فقرة واحدة، م  اشرتاطه لتطبيق هذ

إذا مل يكن الطرفان قد اتفقا على خالف ما يلي  »:على أنه  92خالف ذلك، حيث نصت املادة 
 : يالحظ اآليت

، تنهي هيئة التحكيم إجراءات  92إذا ختلف املدعي عن تقدمي بيان دعواه وفقا للمادة  - أ
 .1التحكيم

تواصل هيئة التحكيم  92دمي بيان دفاعه وفقا للمادة إذا ختلف املدعى عليه عن تق - ب
 .اإلجراءات دون أن تعد هذا التخلف يف حد ذاته قبوال إلدعاءات املدعي

إذا ختلف أحد الطرفني عن حضور جلسة أو عن تقدمي أدلة مستندية فيجوز هليئة - ج
 .« ة لديهامواصلة اإلجراءات وإصدار قرار التحكيم بناء على األدلة املتوافر  التحكيم 

 .نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس :ثامنا

أو امتن   من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية أنه إذا رفض أحد األطراف 1/2قررت املادة 
هيئة التحكيم مواصلة  ه علىعن املشاركة يف إجراءات التحكيم ، أو يف أي مرحلة من مراحله ، فإن

                                                           
على املدعي أن يبني دعواه وأن يقدم املدعى عليه دفاعه خالل املدة اليت  »:من القانون النموذجي على أنه  92/4تنص املادة  1

 .«يتفق عليها الطرفان أو اليت كحددها هيئة التحكيم
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أو كالمها لي  له  ومعىن ذلك أن غياب أحد اخلصوم. لرفض أو االمتناع اإلجراءات بالرغم من هذا ا
 .أي أثر على س ر إجراءات التحكيم، حسب نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية

إذا كان غياب اخلصوم ، أحدمها أو  حنن من جانبنا فيما يتعلق هبذه املسألة، نر  أنه  و 
الغياب على س ر اخلصومة التحكيمية ، وهل يؤدي الغياب كالمها ، يث ر تساؤال هاما يتعلق بأثر هذا 

إىل تعطيل إجراءاهتا؟ فإن اإلجابة على هذا التساؤل اهلام تقتضي منا التمييز بني العديد من األوضاع 
 :واحلاالت

إذا ختلف املدعي دون عذر مقبول عن تقدمي بيان دعواه، بعد تقدميه لطلب :  الحالة األولى 
دة املتفق عليها أو اليت حددهتا هيئة التحكيم، على هيئة التحكيم أن تقوم التحكيم، خالل امل

بإخطاره بضرورة تقدمي بيان دعواه، فإذا مل ميتثل املدعي هلذا الطلب ، على هيئة التحكيم أن تقرر 
 .إهناء إجراءات التحكيم

لتحكيم أن متنح للمدعي أما إذا قدم املدعي عذرا مقبوال عن ختلفه لتقدمي بيان دعواه، فعلى هيئة ا
 .مهلة أخر  لتقدمي دعواه

إذا ختلف املدعى عليه دون عذر مقبول عن تقدمي بيان دفاعه، بعدما يكون املدعي :  الحالة الثانية
قد قدم بيان دعواه، خالل املدة املتفق عليها أو اليت حددهتا هيئة التحكيم ، على هيئة التحكيم أن 

بيان دفاعه، فإذا مل ميتثل املدعى عليه هلذا الطلب، على هيئة التحكيم تقوم بإخطاره بضرورة تقدمي 
أن تستمر يف إجراءات التحكيم حىت صدور حكم التحكيم الفاصل للنزاع، وذلك تالفيا لتعطيل 
س ر إجراءات التحكيم من طرف املدعى عليه، خاصة إذا كان هذا األخ ر سيء النية ، يهدف من 

 .التزامه باالتفاق على التحكيم وراء ذلك إىل التملص من

أما إذا قدم املدعى عليه عذرا مقبوال عن ختلفه لتقدمي بيان دفاعه، فعلى هيئة التحكيم أن متنحه 
 .فرصة جديدة لتقدمي بيان دفاعه

إذا ختلف أحد اخلصوم ، املدعي أو املدعى عليه، عن احلضور جللسات التحكيم :  الحالة الثالثة
 املدعي لبيان دعواه واملدعى عليه لبيان دفاعه، تستمر هيئة التحكيم يف إجراءات الشفوية، بعد تقدمي
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التحكيم إذا كان التخلف بدون عذر مقبول ، شريطة أن تكون اهليئة قد أعلنت اخلصوم إعالنا 
 .قانونيا وسليما مبكان وتاريخ إجراء جلسات التحكيم الشفوية

احلضور جللسات التحكيم الشفوية ، ففي هذه احلالة  إذا ختلف كل اخلصوم عن:  الحالة الرابعة
 : ينبغي التمييز بني فرضني

أن يكون كحت يد هيئة التحكيم من الوثائق واملستندات واألدلة ما يكفي للتصدي  :األولالفرض 
ففي هذه احلالة تستمر هيئة التحكيم يف إجراءات التحكيم حىت  .للنزاع املعروض عليها والفصل فيه

حكم يف النزاع استنادا إىل ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة ، دون أن يكون لتخلف إصدار 
 .اخلصوم عن احلضور أمامها أثر على س ر خصومة التحكيم

أن تكون الوثائق واملستندات واألدلة اليت كحت يد هيئة التحكيم غ ر كافية للتصدي : الفرض الثاني
 .للنزاع والفصل فيه

ل هيئة التحكيم نظر اخلصومة، وتتيح الفرصة أمام اخلصوم ي مناص من أن تأجففي هذه احلالة ال
لتقدمي الوثائق واملستندات الالزمة للفصل يف النزاع ، بأن تقوم بإعالهنم إعالنا صحيحا بضرورة املثول 

 .أمامها الستكمال تقدمي وثائقهم ومستنداهتم

، استمرت هذه األخ رة يف إجراءات  فإذا حضر أحد اخلصوم دون اآلخر أمام هيئة التحكيم
أما إذا ختلف كل اخلصوم عن . دون أن يعترب ذلك إخالال مببدأ املواجهة وحق الدفاع   ،التحكيم

احلضور أمامها، على الرغم من إعالهنم إعالنا صحيحا ، فعلى هيئة التحكيم أن تقرر إهناء إجراءات 
 .للخصوم رفعها مرة أخر  أمامهاالتحكيم وشطب الدعو  التحكيمية ، حيث ال ميكن 

كما نش ر يف األخ ر إىل أن غياب أحد اخلصوم عن احلضور أمام هيئة التحكيم ، سواء كان ذلك 
 .بعذر مقبول أو بدون عذر ، ال يعد تسليما منه بإدعاءات خصمه

مام بناء على ما تقدم ، ميكن تلخيص احللول املقدمة من طرفنا حول مسألة التخلف عن احلضور أ و
 :هيئة التحكيم فيما يلي 

 :إهناء إجراءات التحكيم ، يف احلاالت التالية  -1
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 .دون عذر مقبول يف حالة ختلف املدعي عن تقدمي بيان دعواه -أ

يف حالة ختلف كل اخلصوم عن احلضور أمام هيئة التحكيم ، م  عدم كفاية األدلة  -ب
 .واملستندات اليت كحت يدها للفصل يف النزاع

 : ستمرار هيئة التحكيم يف إجراءات خصومة التحكيم ، وذلك يف احلاالت التالية إ -2

 .دون عذر مقبول يف حالة ختلف املدعى عليه عن تقدمي بيان دفاعه -أ

 .يف حالة ختلف املدعي أو املدعى عليه عن حضور جلسات التحكيم الشفوية  -ب

حكيم، م  كفاية الوثائق يف حالة ختلف كل اخلصوم عن احلضور أمام هيئة الت -ج
 .واملستندات واألدلة اليت كحت يد هيئة التحكيم للفصل يف النزاع

إعطاء الطرف املتخلف فرصة للحضور أمام هيئة التحكيم، م  إعالنه مرة ثانية ومنحه  -3
 .مهلة للحضور

 .غياب أحد اخلصوم عن احلضور ال يعين تسليمه بإدعاءات خصمه -4

 المطلب الثاني

 .فعة أمام هيئة التحكيمالمرا

بعدما تقوم هيئة التحكيم بدراسة ملف النزاع املعروض عليها وتدقيق الوثائق واملستندات اليت 
قدمها أطراف النزاع، فإنه بإمكان هيئة التحكيم التصدي للنزاع املعروض عليها وإصدار احلكم 

عملت مبدأ املواجهة وحقوق الفاصل  فيه دون أن يتوقف ذلك على حضور اخلصوم أمامها، طاملا أ
الدفاع على الوجه املطلوب قانونا ، وكان كحت يدها من الوثائق واملستندات واألدلة ما يكفي لتكوين 
عقيدهتا وقناعتها إلصدار احلكم احلاسم للنزاع، وذلك مراعاة للمرونة وكحقيقا للسرعة اليت يتميز هبا 

 .بعدم وجود اتفاق بني اخلصوم خيالف ذلك نظام التحكيم، على أن تبقى هذه السلطة مرهونة

غ ر أنه قد يرتاء  هليئة التحكيم ، أثناء س ر إجراءات خصومة التحكيم، ضرورة مثول 
أطراف النزاع أمامها، لي  فقط الستكمال تقدمي الوثائق واملستندات املتعلقة بالنزاع ، وإمنا للرتاف  
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واستجالء خمتلف جوانبه بسماع أقواهلم أمامها قصد استيضاح وفحص موضوع النزاع بدقة، 
 .ومرافعاهتم الشفوية حول إدعاءاهتم

كما ميكن للخصوم أو ألحدهم أن يطلب من هيئة التحكيم فتح باب املرافعة أمامهم قصد 
متكينهم من شرح وتوضيح بعض املسائل املتعلقة بالنزاع ، مل يكن بإمكاهنم عرضها يف بيان الدعو  

 .سب األحوالأو بيان الدفاع ، ح

أو بطلب  فإذا ما قررت هيئة التحكيم فتح باب املرافعة أمام اخلصوم ، سواء من تلقاء نفسها
من قبل مها يف املكان والزمان احملددين من أحد اخلصوم، فإنه عليها أن ترسل إشعارا باحلضور أما

ة حسب الظروف ، قصد األطراف أو من هيئة التحكيم ، على أن متنح هلم مهلة كافية، تقدرها اهليئ
 .متكينهم من هتيئة أنفسهم للمرافعة 

جلهة اليت تتوىل تقدمي اخلصوم أو وكالئهم ما لديهم من أقوال أمام ا »:يقصد باملرافعة  و
، شرحا ملا يقدمونه من طلبات أو دفوع ، أو إيضاحا ملا تفيده األدلة املقدمة منهم الفصل يف الدعو 

و هي هبذه املثابة تتضمن بيانا .1« دفوع وصحة الوقائ  اليت تستند عليهامن قانونية هذه الطلبات وال
يف نف   –كما تتضمن .وجه داللتها  لكل من الوقائ  وأحكام القانون، وبيانا ألدلة كل خصم و

 .بيانا بالدفوع والطلبات اليت يبديها اخلصم أمام هيئة التحكيم -الوقت

يتعني على  التحكيم،أساسيا لكل خصم يف خصومة تعترب املرافعة حقا  األساس،على هذا  و
 .حرتامه ، وإال كان حكمها باطال إلخالهلا حبق الدفاعإهيئة التحكيم 

تتمت  هيئة التحكيم بسلطات واسعة يف تنظيم جلسات املرافعة أمامها ، بأن هتيئ الفرصة  و
اته يف حضور اخلصم أمام كل خصم أو وكيله ليقدم الشرح الشفوي ملختلف جوانب طلباته وإدعاء

 .اآلخر

                                                           
 .111اشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى حممد اجلمال وعك 1
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إحرتام  :1جيب على هيئة التحكيم، عند تنظيمها للمرافعة الشفوية ، مراعاة عدة أمور ، أمهها و
مبدأ املساواة ، وذلك مبنح كل خصم نف  املساحة الزمنية أو الوقت لعرض وشرح حججه 

املرافعة،  على وحىت ال يضي  الوقت املخصص لكل خصم ، يفضل عدم مقاطعته أثناء . وأدلته
. أن هذا ال مين  هيئة التحكيم من استيقاف املرتاف  لالستيضاح منه بعض ما يديل به من أقوال

، مرافعة إىل بعض املسائل الواضحة كما ميكن هليئة التحكيم أن توجه املرتاف  إىل عدم التطرق يف
  ،يتكلم  أول من يرتاف  و مراعاة أن يكون املدعي ، م يحها يف املذكرات اليت قدمها هلاسبق توض

 .ويكون املدعى عليه التايل له ، يعقبه ويقدم دفاعه وردوده وطلباته املقابلة 

 الفرع األول

 .إجراءات المرافعة أمام هيئة التحكيم

، على أن تقتصر اجللسات ت واسعة يف إدارة جلسات املرافعةتتمت  هيئة التحكيم بسلطا
،إذ ال يسمح لغ ر خرباء شهود و وضوع النزاع، من أطراف وعلى األشخاص الذين هلم عالقة مب

وجيوز لكل طرف أن حيضر . هؤالء حضور اجللسات ، ما مل يتفق أطراف النزاع على خالف ذلك
بنفسه جلسات املرافعة أو أن يوكل عنه شخصا آخر، كما جيوز لكل طرف أن يستعني مبستشارين 

لالستفادة من  –كما سنر   الحقا   –رر االستعانة خبرباء أثناء املرافعة، كما هليئة التحكيم أن تق
 .2آرائهم ، أو بناء على طلب أحد أطراف النزاع

من أجل ذلك ، تقوم هيئة التحكيم بدعوة اخلصوم حلضور جلسات للمرافعة ، وهنا ميلك  و
وجه الذي اخلصوم بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم تقدمي كافة طلباهتم يف حدود موضوع النزاع، على ال

حددناه سابقا، وتقدمي كافة ما لديهم من مستندات وحجج وأدلة إثبات متهيدا لتبادهلا فيما بينهم ، 
 .3وإجراء مناقشة حوهلا، وفقا ملا يقتضيه مبدأ املواجهة

                                                           
 .202-204ص  ،، مرج  سابقية والدوليةأمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخل: راج  1
 .929، ص ، مرج  سابقفوزي حممد سامي: أنظر 2
 .292، مرج  سابق ، ص ، وعاطف حممد عبد اللطيفحممد ماهر أبو العينني: أنظر 3
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يف احلقيقة ، إن ما يضفيه مبدأ املواجهة على إجراءات املرافعة أمام هيئة التحكيم ، هو  و
علم بطلبات خصمه ودفاعه ، ويؤدي احرتام هذا املبدأ مىت اقرتن حبق الدفاع متكني كل خصم من ال

إىل إجراء مناقشة بني اخلصوم يف املسائل املتعلقة بالنزاع قبل أن تفصل فيها هيئة  التحكيم ، على 
حنو تبدو معه اخلصومة التحكيمية منهجا جدليا يكشف للهيئة حقيقة الدعو  التحكيمية من خالل 

 .املتعارضة اليت تلقى عليها األضواء

 .حق كل خصم في تقديم دفاعه: الفقرة األولى 

يعترب هذا احلق وجه من أوجه مبدأ املواجهة بني اخلصوم، تلتزم هيئة التحكيم مبوجبه بالسهر 
فهيئة التحكيم ال ميكنها عقد جلسات . على احرتام  العديد من القواعد املتعلقة بإجراءات املرافعة 

ة بدون دعوة أو تكليف اخلصوم باحلضور أمامها، كما جيب مساع كل خصم من قبل مجي  املرافع
  .أعضاء هيئة التحكيم

 .إلتزام هيئة التحكيم بدعوة الخصوم أو تكليفهم بالحضور:أوال

من املباد  األساسية اليت كحكم إجراءات املرافعة، واملتفرعة عن مبدأ املواجهة، إلتزام هيئة 
وهذا املبدأ جوهري جيب .اخلصوم أو تكليفهم باحلضور أمامها لعقد جلسات املرافعة  التحكيم بدعوة

م ة، إذ تتفق على إلزاميته كل النظعلى هيئة التحكيم احرتامه باعتباره ضمانة ضرورية لتحقيق العدال
 .  هذا ملبدأعادل إلجراءات املرافعة بدون الطبيعي و السريان ال، فال يتصور 1القانونية الوطنية والدولية

                                                           
فقد أوجب القانون الفرنسي على هيئة التحكيم أن تضمن املساواة بني األطراف ، وأن كحرتم مبدأ املواجهة ، وذلك يف نص  1

من القانون الدويل اخلاص السويسري ، حيث  449من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد، املستوحاة من نص املادة  4240املادة 
 : نصت على أنه 

« Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l’égalité des parties et 

respecte le principe de la contradiction ». 

، عندما أوجب  22/4من خالل نص املادة  4221ميكن  الوصول إىل حكم هذا املبدأ يف قانون التحكيم اإلجنليزي لسنة  و
كيم أن تكون عادلة وحمايدة اجتاه األطراف ، وأن تعطي لكل منهم اإلمكانية املشروعة لتقدمي حججهم ، املشرع على حمكمة التح

                                                                                                                      =                  .وأن متكنهم من الرد على احلجج املثار من قبل خصمهم ، وهو ما يقتضي أوال دعوة اخلصوم للحضور أمامها
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أم ال، ما إذا كان يشرتط فيها الرمسية أما فيما يتعلق بشكل أو طريقة الدعوة أو اإلعالن ، و 
ال تتطلب كل الشكليات اإلجرائية اليت -بصفة عامة–فإنه ميكننا القول أن إجراءات التحكيم 

ن أو الدعوة للحضور، تتطلبها الدعو  القضائية ، حيث تشرتط القوانني اإلجرائية الرمسية يف اإلعال
وبالتايل فإن اإلعالن أو الدعوة ال يشرتط فيها أن تكون رمسية يف التحكيم ، بل يكفي إقامة الدليل 

 .على وصوهلا إىل علم اخلصوم

قد رأينا سابقا أن إجراءات التحكيم كحدد أصال وفق اتفاق أطراف التحكيم ، ومن بني  و
ن اخلصوم للحضور أمام هيئة التحكيم، ومعىن ذلك أن هذه اإلجراءات شكل وطريقة دعوة أو إعال

ألطراف التحكيم حرية االتفاق على أية طريقة إلعالهنم جبلسات املرافعة أمام هيئة التحكيم، سواء 
القيد الذي يرد على هذه احلرية هو أن تكون هذه الطريقة باإلعالن   و. أكانت رمسية أو غ ر رمسية 

اإلعالن إىل علم املراد تبليغه، م  مراعاة أن يكون إثبات هذا اإلعالن كافية ومناسبة للوصول هبذا 
                                                                                                                                                                                     

 91على هيئة التحكيم ضرورة احرتام هذا املبدأ ، وذلك يف املادة  4221لسنة  92كما أوجب قانون التحكيم املصري رقم  =
يتحقق ذلك إال  ولن.  «يعامل طرفا التحكيم على قدم املساواة وهتيأ لكل منها فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه »:بنصها 

 .بدعوة اخلصوم للحضور أمام هيئة التحكيم
حكيم قابال للطعن ، أن يكون األمر القاضي بتنفيذ حكم التذا املبدأهلجعل من عدم احرتام هيئة التحكيم أما املشرع اجلزائري فقد 

اف أو بالتنفيذ إال يف احلاالت ال جيوز استئناف األمر القاضي باالعرت  »:بنصها 4021/1، وذلك يف املادة فيه باالستئناف
 :التالية

، حيث أنه من أسباب  رفض االعرتاف وتنفيذ 4224وهو ما أشارت إليه اتفاقية نيويورك لسنة . «إذا مل يراع مبدأ الوجاهية-1
راءات ب أن اخلصم املطلوب تنفيذ احلكم ضده مل يعلن إعالنا صحيحا بتعيني احملكم أو بإج/02حكم التحكيم، طبقا للمادة 

 ...التحكيم
 .            2/4يف املادة  4214هـذا ما أخذت به أيضا االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل لسنة  و
، فقد جعلت من أسباب بطالن حكم التحكيم، حالة ما إذا وق   4212أما اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لسنة  

ويف الواق  فإن دعوة اخلصوم حلضور جلسات املرافعة من أهم ( .29/4املادة ) قواعد اإلجراءات جتاوز خط ر لقاعدة أساسية من
                                                                  .القواعد اإلجرائية اليت يرتتب على خرقها بطالن حكم التحكيم

يف   » :من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية  على أنه42/9يث نصت املادة يف إطار التحكيم املؤسسي ، فاحلكم مشابه ، ح و
كل األحوال ، تتوخى هيئة التحكيم اإلنصاف وعدم االحنياز يف إدارهتا لس ر اإلجراءات ، وكحرص على أن تكون قد استمعت 

 حيثكيم حمكمة لندن للتحكيم الدويل ،من نظام كح 41/4مت التأكيد على هذا االلتزام يف املادة  و. «لكل طرف بشكل وايف
أوجبت على حمكمة التحكيم ضرورة العمل بإنصاف وحياد تام بني كافة األطراف ، وإعطاء كل منهم الفرصة املعقولة لعرض 

 .لهم جللسات املرافعةقضيته ومناقشة رأي وحجج خصمه، وبطبيعة احلال فإن ذلك ال يتحقق إال إذا متت دعوة اخلصوم ك
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ويف حال خلو اتفاق التحكيم من حكم هذه املسألة ، كحدد .بطريقة الكتابة، وذلك تيس را إلثباته
هيئة التحكيم ، بإنفرادها يف اختيار اإلجراءات املناسبة لتحكم إجراءات التحكيم حسب طبيعة 

ريقة اإلعالن ، م  مراعاة نف  القيد الوارد على إرادة أطراف التحكيم يف ذلك ، وظروف النزاع، ط
 .1وهو أن يكون اإلعالن كافيا ومناسبا

يف إطار التحكيم املؤسسي ، كحرص املؤسسات ومراكز التحكيم على التحرر من  و
اإلعالن  الشكليات يف اإلعالن، حيث جتيز ذلك عن طريق الربيد أو أي وسيلة أخر  تستخدم يف

تكون أكثر مسايرة للتحكيم وما يتطلبه من عنصر السرعة، ومن هذه الوسائل التبليغ بواسطة 
وغ رها من وسائل االتصال احلديثة اليت تسمح ...الفاك  أو الربقية أو التلك  أو الربيد االلكرتوين 

 .2بإثبات إرساهلا

رافعة ، إخطار اخلصوم مبكان مهما يكن من أمر ، فإنه من الضروري ، عند عقد جلسة امل و
مواعيد و وزمان انعقادها،م  مراعاة ترك مدة مناسبة بني تاريخ الدعوة باحلضور وانعقاد جلسة املرافعة 

املسافة ، حىت يتهيأ اخلصوم هلا ويعدون ما ميكن اإلدالء به من  أقوال ، أو تقدميه من مذكرات 
 .3ق الدفاعومستندات ، تفيد القضية ، كل ذلك احرتاما حلقو 

 

                                                           
رضت هذه املسألة على إحد  احملاكم املكسيكية بصدد طلب رفض االعرتاف حبكم كحكيم ، قدمه احملكوم عليه، صادر وقد ع 1

عن غرفة التجارة الدولية بباري  ، حبجة أن اإلعالن الذي مت على أساسه إصدار هذا احلكم قد مت عن طريق الربيد املضمون ، 
لكن احملكمة . ، واليت تتطلب أن يكون اإلعالن شخصيا  102/1كسيكي يف مادته وهو ما خيالف قانون اإلجراءات املدنية امل

رفضت هذا الطلب على اعتبار أن اتفاق أطراف التحكيم على اللجوء إىل غرفة التجارة الدولية، ووفق إجراءاهتا، واليت تقضي بأن 
عن شكليات القانون اإلجرائي املكسيكي ، وقبلوا  يتم اإلعالن بواسطة الربيد املضمون ، فإن األطراف يكونوا قد ختلوا ضمنا

 .تطبيق إجراءات غرفة التجارة الدولية
، ص 4222عزت حممد علي البح ري ، تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، دار النهضة العربية ، :ملزيد من التفاصيل،راج  -

911-912. 
كلية احلقوق جامعة عني مش  القاهرة،  رسالة دكتوراه ،الدويلإجراءات التحكيم التجاري  صربي أمحد حمسن الذيابات ،: راج  2

 .42، ص  9001
 .202أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
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 .سماع كل خصم من قبل هيئة التحكيم :ثانيا

إن حق اخلصوم يف تقدمي إدعاءاهتم ودفاعهم يقتضي دعوهتم للحضور أمام هيئة التحكيم 
للمرافعة ، ويف مرحلة الحقة توف ر الفرصة الكافية واملعقولة لسماعهم من قبل هيئة التحكيم سواء 

 .1لعرض إدعاءاهتم أو الرد عليها

لرد على لمساع اخلصوم أو إتاحة الفرصة للمدعي للدفاع عن دعواه، واملدعى عليه يعد  و
الدعو  مسألة بالغة األمهية، إذ تعترب ضمانة رئيسية حلسن أداء املهمة التحكيمية ، فلي  هناك من 

ن عقيدهتا تكو  و ذلك حىتهو أقدر من اخلصوم على تزويد هيئة التحكيم بوسائل كشف احلقيقة ، 
حلكم فاصل يف النزاع، حيث متثل مصلحتهم اخلاصة دافعا قويا ملساعدة هيئة التحكيم على  توصال

تقصي اجلوانب الواقعية والقانونية للدعو  التحكيمية ، وهي يف احلقيقة جوهر املركز القانوين للخصم 
 .2فيها

دمي مساع اخلصوم يشمل متكينهم من تقدمي إدعاءاهتم أو دفاعهم ، م  متكينهم من تق و
إثباهتم على ذلك، ودحض اإلثباتات أو األدلة املوجهة ضد كل خصم، ومتكينهم من إثارة الدفوع 
       اإلجرائية أو املوضوعية املمكنة ، كما يشمل حقهم يف املرافعة وعرض وقائ  القضية وشرحها، 

 .3أو تقدمي املذكرات املكتوبة الشارحة هلا، وذلك قبل قفل باب املرافعة

كل خصم من املرافعة بعرض قضيته أو دفاعه وحججه وإثباتاته ال يتوفر إال إذا   متكني و
منحت هيئة التحكيم لكل خصم مهلة كافية ومعقولة ، وذلك أمر طبيعي ومنطقي اللتزام هيئة 

 .التحكيم بتهيئة فرصة كاملة ومتكافئة لكل خصم لعرض دعواه أو دفاعه

قف عند حد إتاحة هذه الفرصة هلم بصورة كافية إن التزام هيئة التحكيم بسماع اخلصوم ي
ومتكافئة ، ولو مل يستخدم اخلصوم هذا احلق فعال، فالتزام هيئة التحكيم يتحقق بإتاحة الفرصة 

                                                           
1 Mark saville: The origin of The new english arbitration international; vol 13, 1997,p238. 

2  Mark Saville, op.cit .p240. 
الرقابة على أعمال احملكمني،موضوعها و صورها، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بدون  ،حممد نور عبد اهلادي شحاتة: أنظر 3

 .220، ص  سنة نشر
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للخصوم لعرض وجهة نظرهم حول ادعاءات أو دفاع اخلصم اآلخر، أما مسألة عرضها بفاعلية 
كيم ، بل مين  عليها ، لفت نظر اخلصوم إىل يتوقف على اخلصوم أنفسهم ، فال تلتزم هيئة التح

 .1مقتضيات املرافعة السليمة

جتدر اإلشارة يف األخ ر إىل أن حق كل خصم يف تقدمي إدعاءاته ودفاعه يقتضي أن يتم  و
ذلك أمام أعضاء هيئة التحكيم كافة ، إذ جيب أن يستم  مجي  أعضاء هيئة التحكيم   للخصوم ، 

من التعرف على حيثيات القضية  -بأي صيغة كانت -احملكمني وهذا يفرض أن يتمكن مجي 
املطروحة أمام هيئة التحكيم، وطلبات أو دفاعات اخلصوم ، وذلك حىت يشارك مجيعهم يف الفصل 

 .2يف النزاع  بإصدار حكم فيه

 .وبما جمعه المحكمبعضهم بعضا بإدعاءاتهم ودفاعهم،مواجهة الخصوم : الفقرة الثانية

راءات املرافعة إال مبواجهة اخلصوم بعضهم بعضا بإدعاءاهتم ودفاعهم ، ال تكتمل إج
فحق اخلصم يف تقدمي دفاعه يقتضي . وإطالعهم على ما مجعه احملكم من عناصر الواق  والقانون 

     أوال دعوة اخلصوم وتكليفهم باحلضور، مث متكينهم من فرصة كافية لسماع وجهة نظرهم بإدعاء 
تقدمي كل خصم إلدعاءاته أو دفاعه يقتضي إطالعه على ما مجعه احملكم من  غ ر أن.أو دفاع 

عناصر الواق  والقانون ، وبذلك يستطي  كل خصم من االستعداد جيدا للمرافعة من حسن إعداد 
إدعائه أو دفاعه وحماولة الرد على كل ما يث ره خصمه أو على ما حيصل عليه احملكم أو ما يبين عليه 

ه القانوين من النزاع ، حىت إذا صار ذلك، اجتهد كل خصم يف شرح وجهة نظره مبا احملكم موقف
يغطي كل ما ميكن أن حيصل عليه احملكم ، فيصبح معه النزاع واضح املعامل بعد ما يكون اخلصوم قد 
وضعوا النقاط على احلروف ، األمر الذي ميكن هيئة التحكيم من إصدار حكمها أقرب ما يكون 

 .للعدالة

 

 
                                                           

 .941هد  حممد جمدي عبد الرمحن ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .220سابق ، ص الرج  املحاتة ، حممد نور عبد اهلادي ش: أنظر  2
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 .مواجهة الخصوم بعضهم بعضا بإدعاءاتهم ودفاعهم :أوال

    تفرتض هذه املواجهة أن يتم عرض أحد أطراف النزاع لدعواه، وتقدميه لدفاعه الشفهي 
أو املدون يف املذكرات واملستندات املؤيدة له، يف مواجهة الطرف اآلخر ، بأن يعلن هبا أو يتاح له 

 .1اإلطالع عليها

ذه املواجهة منذ بدء خصومة التحكيم ، خاصة أثناء املرافعة أمام هيئة جيب أن تتحقق ه و
التحكيم، اليت ال تنشأ إال منذ دعوة اخلصوم للتالقي أمامها، إذ ال جيوز هليئة التحكيم النظر يف 
إدعاء أحد اخلصوم ، ما مل يدع من يوجه إليه هذا اإلدعاء إىل املثول أمام اهليئة لسماعه وإبداء دفاعه 

 .2يهف

مظهر املواجهة يف جلسات املرافعة يتعلق باألسلوب الشفوي إلدعاء أو دفاع اخلصوم،  و
وهو متكني كل خصم من مساع خصمه مباشرة ، ومتكينهم من مناقشة حجج بعضهم البعض ، إذ ال 

عة جيوز مناقشة أحد األطراف أو مساع دفاعه يف غيبة الطرف اآلخر ، ما مل يكن قد أعلن جبلسة املراف
 .احملددة

 .مواجه الخصوم بما جمعه المحكم: ثانيا

 3املقصود هنا ، إلتزام هيئة التحكيم بإطالع اخلصوم بكل ما مجعته من عناصر الواق  و
والقانون، مما يدخل يف تكوين عقيدهتا يف أسباب بنائها للحكم التحكيمي الذي ستصدره ، األمر 

نزاع من عناصر الواق  والقانون اليت كحصلت عليها الذي ميكن اخلصوم من اإلحاطة مبجمل ظروف ال
. هيئة التحكيم ، فيدعمها اخلصوم إن كانت يف صاحلهم ، ويعارضوهنا إن كانت ضد مصاحلهم 

                                                           
 .929مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .412إبراهيم أمحد إبراهيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
، من مستندات وشهادة شهود ومعاينة وتقارير ئة التحكيم، عن غ ر طريق األطرافمجعته هي املقصود بعناصر الواق  ما 3

 .وغ رها من األدلة املتعلقة بالنزاع...اخلرباء
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، 1فوفقا ملضمون املواجهة ،ال بد هليئة التحكيم من إطالع اخلصوم عليها أو متكينهم من العلم هبا
 .ن توضيح موقفهم منهاوذلك جتنبا ملفاجأهتم هبا، ومتكينهم م

 .تبادل المستندات المكتوبة: الفقرة الثالثة 

ال تقتصر إجراءات املرافعة على جانب األقوال الشفوية السماعية، بل ميتد األمر إىل 
اإلجراءات الكتابية اليت توضح موقف كل طرف ورؤيته يف الرد على إدعاءات الطرف اآلخر وتقدمي 

 .2سائر دفوعه

  ،ل خصم أثناء جلسات املرافعة إرسال صورة من املستندات إىل اخلصم اآلخريتعني على ك و
فال يكفي تقدمي صورة منها إىل هيئة التحكيم ، فإذا مل يقدم أحد اخلصوم للخصم اآلخر بعض 
املستندات اليت مل يتمكن من إبداء دفاعه يف مواجهة الدليل املستمد منها،  فإن حكم التحكيم 

ال ، إذا كانت هيئة التحكيم قد استندت إىل هذه الوثائق، إلخالهلا حبق اخلصم يف يكون قابال لإلبط
، وعليه إذا مل يتم إطالع اخلصم على املستند املقدم إىل هيئة التحكيم ، فإنه جيب على هذه 3الدفاع

ا وترتيبا على ذلك ، يعترب خروج. األخ رة أن متتن  عن األخذ مبثل هذا املستند يف أسباب حكمها
وعلى . عن مبدأ املواجهة مىت بنت هيئة التحكيم أسباب احلكم على مستند مل يطل  عليه اخلصم

    العك  من ذلك فإن إطالع اخلصم على املستند املقدم قبل عدة ساعات من قفل باب املرافعة 
 .4ال يشكل خمالفة ملبدأ املواجهة

على كل املستندات اليت يقدمها  على أن االلتزام بتبادل املستندات بني اخلصوم ال ينصب
       اخلصوم هليئة التحكيم، وإمنا يكون فقط بالنسبة للمستندات اليت حيتوي مضموهنا طلبا جديدا 
أو وسيلة دفاع أو دليل إثبات ، أو غ رها مما يقدمه اخلصوم عادة لتأييد طلباهتم ، فإذا مل تكن 

                                                           
 .22سابق، ص الرج  املصربي أمحد حمسن الذيابات ، : أنظر 1
 .202، ص مرج  سابق الدولية، والتحكيم يف املعامالت املالية الداخلية  سالمة،أمحد عبد الكرمي  :أنظر 2

3 Jean Robert, op.cit, p152. 

 .229شحاتة ، مرج  سابق ، ص  حممد نور عبد اهلادي: أنظر 4
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ال ميكن هليئة التحكيم أن جترب أحد اخلصوم على املستندات كحتوي مضمونا جديدا هبذا املعىن ، ف
 .1إطالع اخلصم اآلخر عليها

جتدر اإلشارة إىل أن تبادل املستندات بني اخلصوم ال خيض  لشكل إجرائي خاص، وكل  و
 .ما جيب مراعاته هو احرتام مبدأ املواجهة

يم أن جترب أحد هل جيوز هليئة التحك: يث ر تبادل املستندات بني اخلصوم تساؤال هاما و 
 اخلصوم على تقدمي ما كحت يده من أوراق ومستندات؟

تتجه النظم القانونية األجنلوسكسونية إىل إمكانية اللجوء إىل احملاكم القضائية لدعم هيئة 
 :التحكيم يف هذا اخلصوص، ومثال ذلك

كل طرف من منه ل 12، حيث متنح املادة 4221ما قرره القانون اإلجنليزي بشأن التحكيم لسنة 
أطراف التحكيم أن يطلب من احملكمة القضائية املختصة التدخل لتنفيذ األوامر اإلجبارية هليئة 
التحكيم بتقدمي مستند أو دليل إثبات كحت يده، طاملا كان جيوز إجباره على تقدميه أمام احملاكم 

 .2القضائية

املشرع الفرنسي للمحاكم  وهو نف  االجتاه الذي ذهب إليه القانون الفرنسي ، حيث اعرتف
القضائية باحلق يف إلزام أحد األطراف بتقدمي مستندات أو أدلة اإلثبات اليت حيوزها ، وفقا لإلجراءات 

 .3اليت كحددها ، وكحت طائلة احلكم بالغرامة التهديدية عند احلاجة

 42214لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  20/2أما املشرع املصري ، فقد أشار يف املادة 
إىل حق هيئة التحكيم يف أن تطلب ، يف أي مرحلة كانت عليها إجراءات التحكيم، تقدمي أصول 

                                                           
 .291حممد ماهر أبو العينني ، وعاطف حممد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .240أمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية، مرج  سابق، ص : راج  يف ذلك 2

3 Art 1467/3 D.P.C.F : « Si une partie détient un élément de preuve le tribunal arbitral peut lui 

enjoindre de produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte ».   
ال خيل هذا حبق هيئة التحكيم يف أي مرحلة كانت عليها  و... »:من قانون التحكيم املصري على أنه  20/2تنص املادة  4
 . « دعو  يف طلب تقدمي أصول املستندات أو الوثائق اليت يستند إليها أي من طريف الدعو ال
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ومن املتصور امتناع أحد اخلصوم عن تقدمي مستندات . املستندات والوثائق اليت يستند إليها اخلصوم 
، مما دف  املشرع املصري يف حوزته ، وال شك أن ذلك من شأنه عرقلة س ر إجراءات الفصل يف النزاع 

إىل منح هيئة التحكيم سلطة إلزام اخلصوم بتقدمي املستندات اليت يف حوزهتم ، وذلك هبدف جتنب 
 .1اللجوء إىل القضاء الوطين إللزام اخلصم املمتن  بتقدمي املستندات

 .محضر الجلسات: الفقرة الرابعة

وم أثناء املرافعة أمامها، ما مل يتفق األصل أن هيئة التحكيم غ ر ملزمة بتدوين أقوال اخلص
إال أن الواق  العملي يكشف أنه غالبا ما تلجأ هيئة التحكيم إىل كحرير حمضر . األطراف على ذلك

تدون فيه خالصة ما مت يف جلسات التحكيم، وتسجيل كافة االجتماعات وجلسات االستماع 
إثبات الوقائ  ومضاعفة ثقة اخلصوم  للخصوم، وما دار من نقاش بينهم ، وهذا من شأنه أن يسهل

كما تبدو أمهيته عند الرجوع إليه أثناء س ر اإلجراءات ، كونه . يف احلكم الذي تصدره هيئة التحكيم
وعلى ذلك ، كحرص غالبية مؤسسات . 2يساعد هيئة التحكيم يف تكوين قناعتها للفصل يف النزاع

ساعدين لتدوين حماضر اجللسات ونسخها ومراكز التحكيم على اإلستعانة ببعض الكتاب وامل
 .وحفظها، مث إرسال صورة منها ألطراف الدعو  التحكيمية 

تاريخ ومكان انعقاد اجللسة، وأقوال ومستندات  –عادة  –يثبت يف حمضر اجللسات  و
اخلصوم ،وحضور األطراف وغياهبم وحضور ممثليهم أو املدافعني عنهم ، وأمساء هيئة التحكيم ، على 

 .3وق  يف األخ ر من قبل مجي  احلضورأن ي

على الرغم من أمهية حمضر اجللسات يف جمال اإلثبات ، فإن قلة من التشريعات من  و
 :نصت على هذا اإلجراء ، ومن ذلك

  ، 4221لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  22/2املصري يف املادة ما نص عليه املشرع 
ة تعقدها هيئة التحكيم يف حمضر تسلم صورة منه إىل كال تدون خالصة وقائ  كل جلس »:بقوله 

                                                           
 294عاطف حممد عبد اللطيف، مرج  سابق، ص  حممد ماهر أبو العينني، و: راج  1
 .241نف  املرج  السابق ، ص : أنظر 2
 .221، ص 9002ية، القاهرة، املرج  يف أصول التحكيم، دار النهضة العرب، حممد مصطفى يون : راج  3
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وبذلك يكون املشرع املصري قد اعترب مسألة تدوين حماضر . « الطرفني ما مل يتفقا على غ ر ذلك
اجللسات هو األصل ، آخذا يف ذلك بالطاب  القضائي إلجراءات التحكيم، وأتاح  يف مقابل ذلك ، 

يث يكون بإمكان األطراف االتفاق على عدم احلاجة إىل تدوين لألطراف االتفاق على غ ر ذلك، ح
 .ما يدور يف جلسات التحكيم مبحضر 

تقوم هيئة  »:من الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي بأن  92كذلك ما قضت به املادة  و 
ة كحت إشرافها التحكيم بإثبات الوقائ  واإلجراءات اليت تتم يف اجللسة يف حمضر حيرره سكرت ر اهليئ

ويثبت يف احملضر تاريخ ومكان انعقاد اجللسة وأمساء اهليئة والسكرت ر واحملتكمني، كما يتضمن أقوال 
 .1«أصحاب الشأن ويوق  كل من رئي  اهليئة واحملكمون والسكرت ر

حنن من جانبنا نر  أنه من الضروري أن تقوم هيئة التحكيم بتدوين إدعاءات اخلصوم  و
 اهلم يف حماضر رمسية يوق  عليها اخلصوم وأعضاء هيئة التحكيم ، ميكن الرجوع إليهاودفاعهم وأقو 

يف مرحلة تصدي هيئة التحكيم للنزاع على حنو ميكن معه أن تساعد هذه  عند احلاجة، خاصة 
 .احملاضر يف تكوين عقيدهتا للفصل يف النزاع

ن يقوم هبذا العمل احملكم أما خبصوص الشخص الذي يقوم بتحرير حمضر اجللسة، فيستوي أ
 .نفسه، أو باالستعانة بأحد الكتاب لتدوين حماضر اجللسات

 الفرع الثاني

 .إقفال باب المرافعة

  ،تستمر إجراءات التحكيم يف التداعي إىل أن تصدر هيئة التحكيم قرارا بإقفال باب املرافعة
   د لس ر خصومة التحكيم، فحىت ذلك أن باب املرافعة ال ميكن أن يضل مفتوحا طوال الوقت احملد

                                                           
يف حمضر، الئحة الغرفة الصينية للتحكيم التجاري الدويل، ب تدوين ما يدور جبلسات التحكيم وكذلك من النظم اليت تستوج 1

هذا ما قررته أيضا صراحة املادة السادسة من  و.بأن سكرتارية الغرفة تكون مكلفة بتحرير حمضر اجللسة  20حيث تنص املادة 
إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لد  مركز أبو ظيب حيث تقضي بأنه على هيئات التوفيق والتحكيم لد  املركز أن  الئحة

 .تدون كافة اإلجراءات اليت تتم  أمامها مبحاضر رمسية أعدت مناذج أوراقها من إدارة املركز
 .902-909سابق، ص الرج  املعاشور مربوك، : ملزيد من التفاصيل، راج 
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ال يطول أمد الفصل يف النزاع جيب على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بقفل باب املرافعة بعد أن 
هتيئ للخصوم فرصة كافية  لتقدمي إدعاءاهتم ودفاعهم ومستنداهتم ، والردود اخلاصة بكل طرف ، 

 .1اءات الطرف اآلخر و دفوعهوالسماح لكل طرف بتوضيح موقفه ورؤيته يف الرد على إدع

وهنا يثور التساؤل حول املرحلة اليت يتم عندها إقفال باب املرافعة؟ ومد  قطعية قرار هيئة 
التحكيم بقفل باب املرافعة؟ وما هي اآلثار املرتتبة على إقفال باب املرافعة؟ وهو ما سنوضحه فيما 

 :يلي 

 متى يتم إقفال باب المرافعة ؟ : الفقرة األولى

ما يتم كحديد فرتة زمنية للمرافعة ، سواء باتفاق بني األطراف أو من قبل هيئة عادة 
التحكيم، يتم خالهلا االستماع إىل إدعاءات اخلصوم ودفاعهم ودراسة وكحقيق عناصر اإلثبات ، 

ويعد ذلك حقا .ومتكينهم من توضيح مواقفهم ورؤيتهم يف الرد على إدعاءات اخلصم األخر
 جيوز حرماهنم منه، وبالتايل ميتن  على هيئة التحكيم إقفال باب املرافعة قبل االنتهاء ال  ،لألطراف

من مرحلة املرافعة، فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها قبل االنتهاء من املرافعة ، كان حكمها 
 .2باطال، وذلك إلخالهلا حبقوق الدفاع

سة أدلتها ، وانتهت من االستماع أما إذا قامت هيئة التحكيم بتحقيق عناصر الدعو  ودرا
إىل مجي  األطراف والشهود، وبعد أن تكون قد استوفت مجي  عناصر تكوين الرأي يف القضية 

إقفال باب املرافعة ، وميكن أن يكون هذا  -يف هذه احلالة -للحكم فيها، فإنه حيق هليئة التحكيم
هيئة التحكيم قد انتهت من مجي  اإلجراءات  اإلقفال قبل انتهاء الفرتة احملددة للمرافعة ما دامت أن

 .3املطلوبة

 

                                                           
 .202، ص ية الداخلية والدولية، مرج  سابقأمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املال: أنظر 1
 .120مصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
وراه ، كلية احلقوق ، جامعة والقانون املقارن ، رسالة دكت خصوصة التحكيم يف القانون املصري ،علي رمضان بركات: أنظر  3

 .214، ص  4221القاهرة ، 
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 هل يعتبر قرار هيئة التحكيم بإقفال باب المرافعة قطعيا؟: الفقرة الثانية

عندما تقرر هيئة التحكيم إقفال باب املرافعة، بعد انتهائها من مساع األطراف وكحقيق 
  عنه أو حكما قطعيا ال جيوز خمالفته ، وإمنا الدعو ، فإن قرارها هذا لي  قرارا هنائيا ال ميكن الرتاج

ميكنها العدول عن قرار إقفال باب املرافعة يف أي وقت قبل إصدار احلكم إن دعت احلاجة لذلك، 
فقد تقرر هيئة . وكانت هناك مربرات أو وقائ  جديدة هلا تأث ر على س ر القضية واحلكم فيها 

نفسها إذا رأت احلاجة لذلك، أو قد يكون هذا الفتح  التحكيم إعادة فتح باب املرافعة من تلقاء
 .1بناء على طلب أحد األطراف بعد تقدميه سبب مقبول لذلك

 . آثار إقفال باب المرافعة: الفقرة الثالثة

يرتتب على إقفال باب املرافعة أمام هيئة التحكيم ما يرتتب على إقفاله أمام احملاكم 
. بالقضية ، فال ميكنهم تقدمي دفوع جديدة أو طلبات عارضة القضائية ، حيث تنقط  صلة األطراف

فبعد إقفال باب املرافعة ال جيوز مساع أقوال أخر  من األطراف أو الشهود أو اخلرباء، أو قبول أي 
    مذكرات منهم ، ذلك ما مل يتضمن قرار حجز القضية للحكم اإلذن لألطراف بتقدمي مذكرات 

ة قبل جلسة إصدار احلكم، ففي هذه احلالة يظل باب املرافعة عن طريق أو مستندات يف مواعيد معين
، بشرط احرتام حقوق الدفاع واملساواة بني األطراف 2تقدمي املذكرات مفتوحا حىت هناية املدة احملددة

 .يف ممارسة هذا احلق

 

 

 

 
                                                           

عاطف الفقي، مرج  : وأنظر كذلك. 491سيد أمحد حممود، نظام التحكيم، دار اإلميان للطباعة، بدون سنة نشر، ص : أنظر 1
 .121سابق، ص 

 .214سابق ، ص الرج  املعلي رمضان بركات، : أنظر 2
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 المبحث الثاني

 .إجراءات تحقيق خصومة التحكيم

م هليئة التحكيم ، ومتكني كل خصم من شرح موقفه بعدما يقدم اخلصوم إدعاءاهتم و دفوعه
وعرض حججه، وكذا متكني كل  طرف من اإلطالع على األوراق واملستندات اليت يقدمها الطرف 
اآلخر، تصل هيئة التحكيم إىل مرحلة كحقيق خصومة التحكيم، إذ هلا ، مثلها يف ذلك مثل احملكمة 

شأهنا اإلفادة يف كحقيق خصومة التحكيم، سواء من تلقاء القضائية ، اختاذ كافة اإلجراءات اليت من 
 .نفسها أو بناء على طلب أحد اخلصوم

يف سبيل كحقيق ذلك، تقوم هيئة التحكيم بإعمال أدلة اإلثبات ، واختاذ اإلجراءات الوقتية  و
تأث ر   فهذه اإلجراءات تعد من املسائل اليت هلا. والتحفظية ، إن اقتضت طبيعة أو ظروف النزاع ذلك

كب ر ومباشر على س ر إجراءات خصومة التحكيم برمتها، ومن اآلليات اليت تتمكن من خالهلا هيئة 
 .التحكيم من الوصول إىل حكم عادل قائم على أس  سليمة

مهما كانت اإلجراءات املتخذة من قبل هيئة التحكيم يف سبيل كحقيق خصومة التحكيم،  و
م هذه اإلجراءات يف حضور مجي  اخلصوم، ما مل يقض اتفاق فإنه يتعني على هيئة التحكيم إمتا

 .التحكيم بغ ر ذلك

لذلك، من املهم أن نوضح يف هذا املبحث مد  صالحية هيئة التحكيم يف إعمال أدلة 
 (.املطلب الثاين) ،وسلطتها يف اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية (املطلب األول) اإلثبات 
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 المطلب األول

 .ة اإلثبات في خصومة التحكيم إعمال أدل

من أهم إجراءات الدعو  التحكيمية اليت يتعني إدارهتا من قبل هيئة التحكيم  1يعد اإلثبات
بعناية وحرص لتمكني كل طرف من أطراف اخلصومة التحكيمية من تقدمي أساس وحجج إدعاءاته 

 .ودفاعه للحصول على حقه

ة اخلصومة التحكيمية ، جوهره إقناع هيئة فإذا كان اإلثبات هو سالح اخلصوم يف معرك
التحكيم بإدعاء أو بآخر من جانب هذا اخلصم أو ذاك، أو بصحة الواقعة اليت يرد عليها، فإنه يف 
نف  الوقت أداة ضرورية تعول عليها هيئة التحكيم يف كحقيق خصومة التحكيم قصد الوصول إىل 

 .حل عادل وسليم

يتمثل يف سعيه جاهدا إلثبات أحقيته فيما  -كم ضدهحمتكم كان أو حمت -فنشاط اخلصم
يدعيه ودحض أدلة خصمه بتقدمي كافة األدلة إلثبات ما يدعيه، أما هيئة التحكيم فهي تسعى 
جاهدة لكشف احلقيقة املوضوعية ، فغايتها هي بلوغ العدالة عن طريق إعمال قناعة أعضائها 

 .2وتقديرها للوقائ  املدعاة من قبل اخلصوم

                                                           
تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوين بالدليل الذي أباحه  »:ات ، فعرفه البعض على أنه تعددت التعاريف الفقهية بصدد اإلثب 1

 .«القانون إلثبات ذلك احلق
 .92، ص 4249أمحد نشأت ، رسالة اإلثبات ، الطبعة السابعة ، دار الفكر العريب، 

 اخلصومة أحد طرفيها وينكرها الطرف اآلخر، م  هو إقامة الربهان على حقيقة واقعة يؤكدها يففأما اإلثبات مبعناه القانوين ، 
 .متكني كل خصم من احلصول على الدليل من خصمه أو من الغ ر
الثاين ،دار النهضة العربية،  اإلثبات،اجلزء" ة االلتزامنظري" عبد الرزاق السنهوري،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد،

 .42،ص 4222
ا من أركان احلق املتنازع عليه ، فقد يوجد احلق ولكن ال يوجد دليل عن وجوده، وقد خيسر صاحب بذلك ال يعترب اإلثبات ركن و

 .احلق دعواه أمام هيئة التحكيم لعدم قدرته على تقدمي دليل يثبت وجود هذا احلق
 .1،2، ص 9044سكندرية، اإلحملكمني، دار اجلامعة اجلديدة،  علي أبو عطية هيكل، القواعد اإلجرائية لإلثبات أمام ا: أنظر 2
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رج  أمهية اإلثبات من الناحية العملية الرتباطه الوثيق بقاعدة عدم جواز اقتضاء ت و
أو إىل  الشخص حقه بنفسه، وبذلك فإنه على من يدعي بأن له حقا أن يلجأ إىل القضاء الوطين

ذلك يقتضي من صاحب احلق أن  وقضاء التحكيم من أجل احلصول على حقه واالعرتاف له به ، 
 .1احملكم بوجود احلق الذي يدعيه ، وذلك من خالل إقامة الدليل على هذا احلقيقن  القاضي أو 

جيري اإلثبات أمام هيئة التحكيم كما جيري أمام احملاكم الوطنية، ويكون بأدلة اإلثبات  و
وين ا أمام هيئة التحكيم، بالنظر إىل قوة كل دليل وأمهيته يف تكاملقررة قانونا بالنسبة للواقعة املراد إثباهت

وم  ذلك تظل هناك بعض االختالفات القائمة بني نظام التحكيم والقضاء، خاصة فيما . 2قناعتها
 .وجود قواعد لإلثبات خيتص هبا نظام التحكيم دون القضاء يتعلق بسلطات احملكمني، و

فاألصل أن ينظم األطراف باالتفاق القواعد اليت يتم إتباعها يف اإلثبات ، واألدلة اليت يؤخذ 
مل يتفقوا على  هبا ، وهلم حرية كحديد القانون الذي حيكم إجراءات اإلثبات أمام هيئة التحكيم ، فإذا

ذلك ، تقوم هيئة التحكيم باختيار القانون الذي تراه مناسبا أو تقوم بوض  قواعد وطرق اإلثبات ، 
 .3حسب طبيعة النزاع

 الفرع األول

 .مبادئ اإلثبات في خصومة التحكيم

نزاع معني بني طرفني معناه إدعاء أحدمها حقا أو مركزا قانونيا معينا لنفسه، يف  إن قيام
       مقابل إنكار الطرف اآلخر هلذا اإلدعاء ، سواء مبجرد إنكار وجود هذا احلق أو املركز أصال، 

رتب القانون والفصل يف هذا النزاع يقتضي أوال إثبات وجود الواقعة  القانونية اليت ي. أو بإدعائه لنفسه
 .4عليها قيام احلق أو املركز، ونسبته إىل من يدعيه

                                                           
 .02، ص 4224حممد حسن قاسم، قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، منشورات احلليب احلقوقية، : أنظر 1
 .224فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرج  سابق، ص : أنظر 2
 .422لي ، مرج  سابق ، ص الداخ من ر عبد اجمليد، األس  العامة للتحكيم الدويل و: أنظر 3
 .149مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر  4
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 ، تتعلق األوىلومة التحكيم إىل نقطتني أساسيتنيعليه ميكن رد مباد  اإلثبات يف خص و
 .، بينما تتعلق الثانية بعبء اإلثباتبالواقعة القانونية حمل اإلثبات

 .الواقعة القانونية محل اإلثبات : الفقرة األولى

فمن . تجلى حمل اإلثبات يف مصدر احلق ،أي الواقعة القانونية اليت أنشأت هذا احلق ي
يدعي أنه له احلق أمام هيئة التحكيم عليه أوال أن يبني القاعدة القانونية اليت تقرر له هذا احلق ، مث 

اإلثبات هو  يبني أن الشروط اليت تتطلبها القاعدة القانونية تنطبق على هذا احلق وتقرره له، فمحل
 .1الواقعة القانونية اليت تولد عنها هذا احلق

     جيب إثبات الواقعة اليت يرتتب على وجودها األثر القانوين للحق املتنازع عليه، ولكن   و
ال جيوز إثبات أن هذا األثر يرتتب على وجود هذه الواقعة بإثبات القاعدة القانونية اليت تقضي 

، ومقتضى ذلك أنه ميكن أن يكون للحق املتنازع عليه  2د تلك الواقعةبرتتيب هذا األثر على وجو 
كيانا قانونيا ، وم  ذلك قد يعجز صاحب هذا احلق عن إثبات الواقعة القانونية املنشئة له، فيتجرد 

 .احلق من قيمته القانونية ويصبح عدمي الفائدة من الناحية العملية

فمهمة هيئة التحكيم تطبيق القانون على الواقعة اليت يرد اإلثبات على الوقائ  ال القانون ،  و
يقام الدليل عليها أمامها بالطرق اجلائزة لتستخلص أثرها القانوين ، وتقضي يف اخلصومة التحكيمية 

 .ناد عليه، لذلك فإن القاعدة القانونية ليست حمال لإلثباتتباإلس

ها، على أساس أنه من واجب فإذا كان يفرتض أن القاضي على علم هبا وجيب عليه تطبيق
القاضي العلم بالقانون بوصفه عضوا من أعضاء السلطة القضائية اليت تطبق القانون، وهو ما جيعل 

، فإن هذا االفرتاض 3اخلصوم غ ر مؤهلني إلثبات القواعد القانونية املرتبة لألثر القانوين املتنازع عليه
 ر رجال القانون ، لذلك على اخلصم الذي غ ر موجود بالنسبة للمحكم، خاصة إذا كان من غ

                                                           
 .11عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، اإلثبات ، املرج  السابق، ص : قريب من ذلك  1
والتجارية والشرعية ، اجلزء األول ، دار املطبوعات اجلامعية ،  م فودة، موسوعة اإلثبات يف املواد املدنيةيعبد احلك: أنظر 2

 .44، ، ص 4222
 .912،ص 4221جالل العدوي، أصول أحكام االلتزامات واإلثبات ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية، : أنظر 3
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يستند إىل قاعدة قانونية يف اإلثبات أمام هيئة التحكيم أن يش ر إىل وجود هذه القاعدة وإىل تفس رها 
ونطاق تطبيقها على الوقائ  املراد إثباهتا، وهليئة التحكيم أن تطلب من اخلصم إقامة الدليل على 

كما .أة للحق املتنازع عليه، سواء كان مصدرها قانونا وطنيا أم أجنبياوجود هذه الواقعة القانونية املنش
 .1أو عادة معينة يتمسك هبا أمامها ميكن هلا أن تطلب منه إقامة الدليل على وجود عرف

يشرتط يف الواقعة القانونية حمل اإلثبات أمام هيئة التحكيم عدة شروط ، بعضها يقتضيه و 
 : و هذه الشروط هي. عض اآلخر يستلزمه القانون نظام اإلثبات التحكيمي، والب

جيب أن تكون الواقعة املراد إثباهتا متنازعا عليها من قبل أطراف التحكيم، فإذا خلت : الشرط األول
الواقعة من النزاع، بأن يسلم اخلصم بصحة الواقعة املدعاة ، فلن يكون هناك مربر ألن تضي  هيئة 

فلي  هناك حاجة   ،فإذا مل تكن الواقعة املدعاة حمل نزاع. لواقعة التحكيم الوقت يف كحقيق هذه ا
  الستلزام إثباهتا، وجيب على هيئة التحكيم اعتبارها ثابتة ، وال جيوز ألي حمكم، مهما كان شعوره 
أو اعتقاده ، أن جيعل ثبوهتا حمل تقدير من جانبه ، فالواقعة املعرتف هبا أو الثابتة ال جيوز املطالبة 

 .2اهتابإثب

جيب أن تكون الواقعة املراد إثباهتا حمددة ، حبيث جيب أن يكون موضوع النزاع :  الشرط الثاني
واضحا بصفة حمددة، وأن تكون الواقعة اليت اشتمل عليها موضوع النزاع معلومة، ذلك أن الواقعة غ ر 

 .3احملددة تبقى بطبيعة احلال جمهولة ، وجتهيلها جيعلها غ ر قابلة لإلثبات

،إذ ال يكفي أن تكون الواقعة 4جيب أن تكون الواقعة املراد إثباهتا منتجة يف الدعو : الشرط الثالث
متصلة مبوضوع الدعو  التحكيمية، بل جيب أن يكون من شأهنا املسامهة يف تكوين عقيدة وقناعة 

                                                           
 .2،40سابق ، ص الرج  املعلي أبو عطية هيكل، : أنظر 1
 .40نف  املرج  السابق، ص : أنظر  2
 .92، ص  9040حممد الكيالين ، قواعد اإلثبات وأحكام التنفيذ ، دار الثقافة للنشر والتوزي  ، : أنظر  3
تكون الواقعة منتجة يف الدعو  عندما تتعلق باحلق املطالب به ، وقد تكون كذلك عندما تكون هذه الواقعة هي البديل الذي  4

 .ديال للواقعة األصلية اليت تثبت بثبوت الواقعة البديلةيكون من شأن ثبوته على حنو جيعل إثبات الواقعة ب
 .19عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، اإلثبات ، مرج  سابق ، ص : أنظر 
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الواقعة اليت يؤدي إثباهتا  فالواقعة املنتجة هي. املتنازع عليه هيئة التحكيم ملنح احلماية القانونية للحق
 .1إىل قيام األثر القانوين للحق املدعى به

جيب أن تكون الواقعة املراد إثباهتا جائزة لإلثبات، أي أن يكون القانون يسمح  :الشرط الرابع
 وقد.بإثباهتا وال مين  ذلك، فالواقعة املستحيلة أو غ ر القابلة بطبيعتها لإلثبات ال معىن لقبول إثباهتا

يتعلق من  إثبات الواقعة لسبب يتعلق بالنظام العام واآلداب العامة، كمن  إثبات دين قمار، أو من 
شأنه إفشاء أسرار املهنة، أو يكون لسبب اقتضته ضرورة الصياغة الفنية ، كما يف القرائن القانونية 

 .2ي بهالقاطعة ، فال جيوز مثال إثبات عدم صحة حكم قضائي حائز حلجية األمر املقض

و ال يكفي أن تكون الواقعة جائزة لإلثبات فحسب، بل البد أن يتعداها ذلك إىل أن 
تكون جائزة لإلثبات بالدليل املطلوب تقدميه وفقا لنظام اإلثبات الواجب التطبيق على خصومة 

 .3التحكيم، فال يقبل مثال مساع شاهد إلثبات واقعة ال جيوز إثباهتا إال بالكتابة

 .عبئ اإلثبات: انية الفقرة الث

، وهو 4من املقرر قانونا أنه يق  على عاتق من يدعي وجود واقعة قانونية معينة عبء إثباهتا
 :ما أكدته بعض التشريعات الدولية املتعلقة بالتحكيم وقواعد مراكز ومؤسسات التحكيم

يق  على عاتق   »:من قواعد األونسيت رال ، كحت بند األدلة ، على أنه 92/4فقد نصت املادة  
 .«كل طرف عبئ إثبات الوقائ  اليت يستند إليها يف تأييد دعواه أو دفاعه

                                                           
 .222فتحي وايل ، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .49سابق، ص  علي أبو عطية هيكل، مرج : أنظر 2
 .210فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرج  سابق، ص : أنظر 3
 ".البينة على من ادعى واليمني على من أنكر" قد عربت الشريعة اإلسالمية عن هذه القاعدة وفقا للقاعدة األصولية  و 4

فيذ التزام معني أن يقدم الدليل على وجوده، وحق من القانون املدين الفرنسي على من يطلب تن 4242كما أوجبت املادة 
 .اخلصم اآلخر يف إثبات العك 

وقد . «على الدائن إثبات االلتزام وعلى املدين إثبات التخلص منه »: نصت املادة األوىل من قانون اإلثبات املصري على أن و
، املشار األوىل من قانون اإلثبات املصري املادةن نص من القانون املدين اجلزائري حرفيا م 292نقل املشرع اجلزائري نص املادة 

 .إليها أعاله
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الواقعة، ت م يف خصومة التحكيم، فإذا أثبعليه فإن عبء اإلثبات يق  على عاتق احملتك و
فعلى احملتكم أن يقدم هليئة التحكيم مجي  . فإنه يق  على عاتق احملتكم ضده نفي ما أثبته احملتكم

. األدلة اليت حبوزته واملتاحة أمامه ليثبت إدعاءاته، حىت يتمكن من احلصول على حكم يقرر له حقه
ويف مقابل ذلك، على احملتكم ضده، إذا ما أراد أن ينفي ذلك، أن يقدم األدلة اليت تدحض ما قدمه 

 .احملتكم

إثبات ما يدعيه هكذا ، فإن القاعدة أن عبء اإلثبات يق  على احملتكم ، فإذا جنح يف  و
انتقل عبء اإلثبات على الطرف اآلخر يف اخلصومة التحكيمية ، الذي يستطي  بدوره أن ينفي 

وهكذا ينتقل عبء اإلثبات بني طريف اخلصومة .إدعاءات خصمه ، ف رج  اإلثبات إىل الطرف اآلخر
 .1التحكيمية حىت يعجز أحدمها عن اإلثبات فيخسر الدعو 

 الفرع الثاني

 .إلثبات في خصومة التحكيموسائل ا

من املهم عرض وسائل اإلثبات اليت متكن هيئة التحكيم من كحقيق خصومة التحكيم ملعرفة 
فاألصل أن كل وسائل اإلثبات اليت جيوز .سليم حقيقة النزاع بني اخلصوم، وصوال حلل عادل و

ذلك يبقى مرهونا ببعض القيود تقدميها أمام القضاء الوطين ميكن تقدميها أمام  هيئة التحكيم، إال أن 
نظرا للطبيعة اخلاصة لنظام التحكيم، وألن طبيعة عمل احملكم كقاض خاص جتعله جمردا من سلطة 
اجلرب اليت يتمت  هبا قاضي الدولة، لذلك فإن سلطة هيئة التحكيم ال متتد إىل وسائل اإلثبات اليت 

 .تقتصر على سلطة القاضي

خصومة التحكيم، سواء كانت مباشرة أو غ ر مباشرة، تنصب لذلك، فإن وسائل اإلثبات يف 
على هذا األساس، سوف نناقش يف هذا الفرع أدلة اإلثبات  و.على وقائ  الدعو  املراد إثباهتا

الكتابة، شهادة الشهود، املعاينة : الرئيسية املعمول هبا يف نظام التحكيم، وكيفية تطبيقها، وهي
 .واخلربة

                                                           
، ص 4221مفلح عواد القضاة، البينات يف املواد املدنية والتجارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية ، املطاب  التعاونية ، : أنظر  1

14. 
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 .دلة الكتابيةاأل: الفقرة األولى

تعترب األدلة الكتابية، تقليدية كانت أم الكرتونية، من أقو  أدلة اإلثبات، وذلك إلثبات 
وهي الوسيلة األوىل من بني وسائل اإلثبات املختلفة، لسهولة تقدميها .احلقوق والتحميل بااللتزامات

 .1وتقييمها من قبل هيئة التحكيم

لدويل وسيلة إثبات متميزة عن باقي الوسائل يشكل اإلثبات الكتايب يف التحكيم ا و
، م  األخذ يف احلسبان أن التحكيم الدويل يعتمد على حرية احملكم يف االقتناع بأدلة 2األخر 

 .اإلثبات دون التقيد ببعضها

     يستوي أن تكون األدلة الكتابية املقدمة أمام هيئة التحكيم يف صورة حمررات رمسية    و 
 .3أو عرفية

                                                           
 .24، ص 9044ار النهضة العربية، عاطف حممد الفقي، التحكيم التجاري الدويل ، اجلزء الثاين ، د  1
وقد أشارت يف هذا الشأن بعض األنظمة التحكيمية إىل إمكانية إجراء التحقيق يف اخلصومة التحكيمية حمصورا يف الكتابة إذا  2

جي رغب اخلصوم يف ذلك دون وسائل اإلثبات األخر ، وهذا ما أشار إليه نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية والقانون النموذ
 .للتحكيم التجاري الدويل

تعرف احملررات الرمسية على أهنا تلك احملررات اليت حيررها موظف عام أو شخص مكلف خبدمة عامة يثبت فيها ما مت على يديه  3
وتتمت  هذه احملررات بقوة يف .أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقا لألوضاع املقررة قانونا ويف حدود سلطته واختصاصه

ويشرتط يف احملررات الرمسية حىت تؤدي .ثبات دون أن يكلف مربزها إثبات ما نص عليه فيها ويعمل هبا ما مل يثبت تزويرها اإل
 :وظيفتها ثالث شروط هي 

 .أن يقوم بتحرير هذه احملررات موظف عام -4
 .أن يكون املوظف الذي حرر احملرر خمتصا بتحريره -9
 .ات األوضاع القانونية أن يراعي املوظف يف كحريره هذه احملرر  -2

أما احملررات العرفية فهي حمررات ال حيررها وال ينظمها موظف عام، بل تشتمل فقط على توقي  من صدر عنه أو على خامتة أو 
 .بصمة إصبعه، وليست هلا صفة احملرر الرمسي

 .العرفيةال شك أن حجية احملررات الرمسية يف اإلثبات أكرب من تلك اليت تتمت  هبا احملررات  و
حممد عبد الظاهر حسني، األحكام العملية يف اإلثبات وفقا لقانون اإلثبات والتوقي  اإللكرتوين ، دار :  ملزيد من التفاصيل،راج 

 .44، ص 9044النهضة العربية، 
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م من أمهية األدلة الكتابية يف عملية اإلثبات أمام هيئة التحكيم، إال أهنا قد تث ر على الرغ و
 :العديد من املشاكل، خاصة من الناحية اإلجرائية ، تتلخص يف مسألتني أساسيتني

األوىل، تتعلق بطلب إلزام اخلصم بتقدمي احملررات املوجودة كحت يده، إذا كانت منتجة يف  
 .الدعو  التحكيمية 

 . الثانية، تتعلق باملنازعة يف صحة احملررات املقدمة يف الدعو  التحكيمية و

 .إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده :أوال

إذا امتن  أحد اخلصوم عن تقدمي ما لديه من مستندات متعلقة بالنزاع، فإن هيئة التحكيم يف 
اتفاق بني األطراف يقضي بإمكانية هذه احلالة ال متلك سلطة إلزامه بتقدميها، إال إذا كان هناك 

فإذا اتفق األطراف على ختويل هيئة التحكيم سلطة إلزام أي من اخلصوم بتقدمي حمرر كحت . ذلك
يده، أو كان القانون اإلجرائي املختار أو الالئحة التحكيمية املختارة من قبل  األطراف ، تنص على 

يئة التحكيم ، وفقا التفاق األطراف ، إلزام أحد إلزام اخلصم بتقدمي حمرر كحت يده، فإنه جيوز هل
 .1اخلصوم بتقدمي حمرر منتج يف الدعو  يكون كحت يده

ترتيبا على ذلك، هناك حاالت جيوز فيها إلزام اخلصم بتقدمي حمرر كحت يده، يكون فيها  و
 :2لطلب اخلصم بإلزام خصمه بتقدمي حمرر كحت يده أثر قاصر على تلك احلاالت وال يتعداها

إذا كان القانون اإلجرائي املختار، سواء من قبل األطراف أو من هيئة التحكيم ، :  الحالة األولى 
 .جييز مطالبة اخلصم بتقدمي حمرر كحت يده 

ويعد احملرر مشرتكا بني الطالب وخصمه .إذا كان احملرر مشرتكا بني الطالب وخصمه:  الحالة الثانية 
     قد ملصلحتهما، أو كان مثبتا حلقوقهم ، أو متضمنا خدمات إذا حرر ملصلحة اخلصمني أو انع

 .أو التزامات متبادلة بينهم، ومثاهلا عقد البي  واإلجيار

                                                           
 .922أمحد السيد صاوي، الوجيز يف التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .422-422، مرج  سابق ، ص علي أبو عطية هيكل : راج  يف ذلك 2
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 .حالة استناد اخلصم إىل احملرر يف أي مرحلة من مراحل الدعو  التحكيمية:  الحالة الثالثة

 .المنازعة في صحة المحررات المقدمة لهيئة التحكيم :ثانيا

الشكل الذي تتخذه احملررات الكتابية ، فإن هذه احملررات ال تكون هلا قوة يف اإلثبات أيا كان 
 .إذا نازع اخلصم يف صحة صدورها ممن نسبت إليه

املنازعة يف صحة احملرر قد تأخذ صورة الدعو  األصلية ، وقد تأخذ صورة دعو  فرعية  و
يف هذا  و. الذي ينكره اخلصم أو يدعي تزويره تقدم أثناء نظر اخلصومة اليت يراد التمسك فيها باحملرر

قاصر  ألن والية اهليئة يف نظر النزاع التحكيم،ال جمال لتقدمي الدعو  األصلية أمام هيئة   ،الصدد
أما الدعو  الفرعية ، فيجوز  .فرعيةوما يتفرع عنه من طلبات أصلية أو  املوضوعي،على احلق 

ب لتحقيق اخلطوط أو اإلدعاء بالتزوير، باعتباره طلبا ضروريا تقدميها أمام هيئة التحكيم يف صورة طل
 .والزما لتحقيق خصومة التحكيم من قبل هيئة التحكيم ، فيما يتعلق باحملررات املقدمة إليها

I- 1تحقيق الخطوط أمام هيئة التحكيم. 

 قد يتقدم اخلصم مبحرر عريف أمام هيئة التحكيم يدعي صدوره من خصمه ، فينكر اخلصم
اآلخر نسبته إليه ، أو أن التوقي  املدون عليه لي  من توقيعه ، أو يدعي أن احملرر مزور أصال ، فهنا 

 يثور التساؤل عن أثر إنكار اخلصم للمحرر العريف؟

من قانون اإلجراءات  4120/4لقد أجاب املشرع الفرنسي عن هذا التساؤل يف نص املادة 
طة األمر بتحقيق اخلطوط ، والفصل يف اإلدعاء بتزوير حمرر املدنية اجلديد ، حيث منح احملكم سل

من نف  القانون ، ما مل يتفق األطراف على خالف  921وحىت  942عريف وفقا ألحكام املواد من 
 .2ذلك

                                                           
يقصد بتحقيق اخلطوط ، جمموعة اإلجراءات اليت حددها القانون إلثبات مد  صحة احملررات العرفية ، إذا أنكرها الشخص  1

 .املنسوبة إليه صدورها
2  Art 1470/1 D.P.C.F : « sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher 

l’incident de vitrification d’écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 

287 à 294… ». 
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فبناء على هذا النص ، فإن املشرع الفرنسي قد منح للخصوم حرية االتفاق على عرض كحقيق 
العريف على احملكمة القضائية ، ويف حالة غياب مثل هذا االتفاق كان  اخلطوط واالدعاء بتزوير احملرر

فإذا قدر اخلصوم  . هليئة التحكيم سلطة األمر بتحقيق اخلطوط والفصل يف االدعاء بتزوير احملرر العريف
باتفاقهم أن هيئة التحكيم غ ر مؤهلة للفصل يف مثل هذه املسائل، كان هلم احلق يف اللجوء إىل 

الوطين،ويف هذه احلالة يتعني على هيئة التحكيم مراعاة ذلك واحرتام إرادة األطراف مىت تبني القضاء 
هلا جدية االدعاء ، ورأت أنه الزم للفصل يف النزاع ، وذلك بأن تقضي بوقف اخلصومة التحكيمية 

 .1أمامها حلني الفصل يف هذا العارض من قبل احملكمة القضائية املختصة

نصوص التشريعية يف كل من القانونني املصري واجلزائري بشأن التحكيم، يف ظل غياب ال و
إىل أن هليئة التحكيم  2فيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم يف هذه املسألة، فقد ذهب بعض الفقه

سلطة اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من صحة احملررات العرفية اليت قدمها أحد اخلصوم أمامها 
خر، مىت تبني هلا أن الفصل يف النزاع املعروض أمامها يتوقف على إثبات صحة وأنكرها اخلصم اآل

وعليه، فإن جمرد إنكار احملرر العريف ال يلزم هيئة التحكيم باختاذ اإلجراءات .هذا احملرر أو عدم صحته 
اهتا الالزمة للتحقيق، إال إذا كان احملرر منتجا يف الدعو  التحكيمية ، ومل تكف وقائعها ومستند

 .لتكوين عقيدة هيئة التحكيم يف شأن صحة اخلط أو التوقي  أو اخلتم الوارد باحملرر العريف

نظرا للطبيعة اخلاصة لنظام التحكيم ، فإن اإلجراءات اليت ختتارها هيئة التحكيم لتحقيق  و
أن كحدد  اخلطوط لن تطبق آليا، فهيئة التحكيم كحتفظ باحملررات العرفية حمل التحقيق ، وبإمكاهنا

للخصوم جلسة لالتفاق وانتقاء ما يصلح منها للتحقيق والستكتاب اخلصم الذي ينازع يف صحة 

                                                           
1 Reger Perrot : L’application à l’arbitrage des règles  du nouveau code de procédure civile, 

Revue de l’arbitrage 1980 , p646.   
التحكيم يف القانون  الفتاح،عزمي عبد  . 124، مرج  سابق ، ص لوعكاشة حممد عبد العا ل ،مصطفى حممد اجلما 2

 .940، ص 4220مطبوعات جامعة الكويت،  الكوييت،
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احملرر، فإذا امتن  هذا األخ ر عن احلضور دون عذر مقبول، جاز هليئة التحكيم احلكم بصحة احملرر 
 .1حمل النزاع كما ميكنها االستعانة بأحد اخلرباء املتخصصني ليبدي رأيه حول اخلطوط.العريف 

. يرتتب على احلكم بصحة احملرر العريف إعتباره حجة على مجي  اخلصوم، وبسالمته  املادية  و
غ ر أن ذلك ال يرتتب عليه التسليم بصحة التصرف املدون يف احملرر العريف الذي حكم بصحة 

 .2صدوره ممن نسب إليه

II- اإلدعاء بتزوير المحررات المقدمة لهيئة التحكيم. 

صد باإلدعاء بالتزوير ، يف املواد املدنية ، جمموعة اإلجراءات اليت نظمها القانون إلثبات يق
 .4، تقليدية أم إلكرتونية ، هبدف هدم قوهتا يف اإلثبات3تزوير احملررات ، سواء كانت رمسية أم عرفية

تزوير، فإنه فإذا طعن أحد األطراف يف أحد املستندات أو الوثائق املقدمة من الطرف اآلخر بال
ال حيق هليئة التحكيم أن تبث يف هذا الطعن وتقرر صحة أو تزوير املستند أو الوثيقة املقدمة إليها، 

فإذا ادعى أحد اخلصوم بتزوير حمرر مقدم هليئة التحكيم، فعلى . ألن ذلك خيرج من نطاق واليتها
 النزاع املعروض أمامها ، فإذا ما هذه األخ رة أن تتحقق أوال مما إذا كان هذا احملرر الزما للفصل يف

قدرت ذلك فعليها أن توقف إجراءات التحكيم إىل حني صدور حكما هنائيا من القضاء يف شأن 
، 5ذلك، وإن مل يكن الزما فإهنا تستمر يف إجراءات التحكيم، بغض النظر عن اإلدعاء بالتزوير

لسلطة التقديرية هليئة التحكيم ، اليت هلا حرية فتقدير لزوم احملرر أو عدم لزومه للفصل يف النزاع يرج  ل
 .تقدير قيمة كل دليل أو مستند وفقا لظروف النزاع وما ميليه عليها ضم رها

                                                           
1 Jean Robert, et Bertrand Moreau : L’arbitrage droit interne , droit international privé , 

Dalloz, paris,1993, p137-138. 
 .422علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص : رأنظ 2
ولكن . أو عدم صحة احملررات هناك شبه كب ر بني االدعاء بالتزوير وكحقيق اخلطوط يرج  إىل أن كالمها يهدف إىل تقرير صحة 3

لسندات الرمسية كما املالحظ أن إجراءات كحقيق اخلطوط تكون قاصرة على احملررات العرفية ،أما اإلدعاء بالتزوير ف رد أصال على ا
 .ميكن أن يرد على احملررات العرفية 

 .412، ص 9009أسامة الرويب ، الوجيز يف القواعد اإلجرائية لإلثبات املدين ، دار النهضة العربية ،  4
الكتب  سيد أمحد حممود، وعبد الستار املال، التحكيم العادي يف الشريعة اإلسالمية والقانون الكوييت، مؤسسة دار: أنظر 5

 .442، ص 4224للطباعة والنشر، الكويت، 
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 .شهادة الشهود: الفقرة الثانية

   ، بالتصريح 1يقصد بالشهادة قيام شخص من غ ر أطراف اخلصومة التحكيمية، بغ ر ميني
عرفه شخصيا ومسبقا حول حقيقة وقائ  متعلقة بالنزاع وتصلح أو اإلخبار أمام هيئة التحكيم مبا ي

فالشاهد قد خيرب بوقائ  تنشأ التزاما يف ذمة أطراف اخلصومة التحكيمية، كما . 2لتكون حمال لإلثبات
 .3قد خيرب بوقائ  تنشأ حقا ألحد أطراف اخلصومة التحكيمية 

حالة عدم كفاية األدلة الكتابية اليت فقد تلجأ هيئة  التحكيم إىل اإلثبات بشهادة الشهود يف 
ففي هذه احلالة ، قد يكون .كحت يدها لتكوين عقيدهتا وقناعتها للفصل يف النزاع املعروض عليها

مساع الشهادة شفويا أثناء جلسات املرافعة ، كما ميكن أن تقدم الشهادة مكتوبة ، كما ميكن 
ف يف التحكيم التجاري الدويل خيتارون عادة االستماع للشهود يف أكثر من دولة، خاصة أن األطرا

مكانا حمايدا ال ينتمي إليه أي من األطراف ، وهو ما قد يدف  هبيئة التحكيم إىل االنتقال إىل حمل 
 .4إقامة الشهود لسماع شهادهتم

 

                                                           
 : وبذلك ختتلف الشهادة يف التحكيم عنها يف القضاء ، وذلك من عدة أوجه أمهها  1
. يكون الشاهد مطالبا أمام القضاء بأداء اليمني قبل اإلدالء بشهادته، بينما لي  مطلوبا منه أداء اليمني أمام هيئة التحكيم - 

 .يطلب منه أداء اليمني إذا كانت ذمته حمل خالفإال أنه ميكن أن 
 .ال تكون هيئة التحكيم مقيدة بإجراءات الشهادة الواردة يف قوانني اإلثبات، ما مل يتفق األطراف على إعماهلا -
ملمتن  عن يف القضاء متلك احملكمة سلطة إلزام الشاهد باحلضور لإلدالء بشهادته أمامها، كما ميكنها أن كحكم على الشاهد ا -

 .أما يف التحكيم ، فال متلك هيئة التحكيم هذه السلطة. احلضور بغرامة مالية
 .221فتحي وايل ، الوسيط يف قانون القضاء املدين ، مرج  سابق ، ص  2
ه فنظام الكومن لو جييز ألي شخص بأن يديل بشهادت: لو عن النظام الالتيين هوم شهادة الشهود يف نظام الكومنخيتلف مف 3

أمام هيئة التحكيم، حىت ولو كان طرفا يف اخلصومة التحكيمية، وهذا بعك  ما هو عليه احلال يف النظام الالتيين حيث جيب أن 
 .يكون الشاهد مستقال عن أطراف اخلصومة التحكيمية ، وال جيوز له اإلدالء بشهادته أمام هيئة التحكيم

 : ملزيد من التفاصيل ، راج  -
Yves Derains : La pratique de L’administration de La preuve dans l’arbitrage commercial 

international, Revue  de l’arbitrage, N° 04,2004, p796. 
 . 444-441علي أبو عطية هيكل ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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 .إجراءات اإلثبات بالشهادة أمام هيئة التحكيم:أوال

شهود ، دون طلب من أطراف اخلصومة هليئة التحكيم ومن تلقاء نفسها أن تستمت  إىل 
كما ميكن . التحكيمية ، مىت كانت األوراق واملستندات املقدمة إليها غ ر كافية للفصل يف النزاع

للخصم تقدمي طلبا هليئة التحكيم لسماع الشهود، لتكملة أدلة مقدمة يف الدعو ، م  مراعاة يف 
 .مجي  األحوال، بأن ال مين  ذلك اتفاق التحكيم

I- دعوة سماع الشهود وحضورهم. 

إذا تقرر مساع شهود أمام هيئة التحكيم ، فعلى هذه األخ رة أن تبلغ األطراف بذلك ، وكحدد 
 .اهليئة موعدا لالستماع إىل الشهود قبل انعقاد اجللسة 

من حيث األصل، هيئة التحكيم بالقواعد اليت كحكم مساع الشهود الواردة يف  تتقيد،ال  و
 .رافعات، حيث يستطي  احملكم أن يقوم بنفسه باستجواب الشهود وتوجيه األسئلة إليهمقوانني امل

ويديل الشهود بشهادهتم دون حلف ميني ، ويتم ذلك يف حضور األطراف أو ممثليهم ، حيث 
  .حيق هلم مناقشة الشهود، بل أنه لي  هناك ما مين  اتصال األطراف بالشهود

 .1ض بذلكــــد حبضور هيئة التحكيم كاملة، ما مل يكن هناك تفوييتم مساع الشهو واألصــــل أن 

ال متلك سلطة  فإذا امتن  الشاهد عن احلضور لإلدالء بشهادته، فإن هيئة التحكيم يف هذه احلالة
إجباره على املثول أمامها لإلدالء بشهادته، ولكن ميكنها اللجوء إىل القضاء وتطلب إحضار 

 .2ء بشهادتهالشخص املمتن  عن اإلدال

II- تحرير محضر سماع الشهود. 

إذا أديت الشهادة شفاهة أمام هيئة التحكيم، كحرر هذه األخ رة أقوال الشهود يف حمضر ، 
وتتلى بعد ذلك على الشاهد شهادته ، وما مت مناقشته فيما قدمه هليئة التحكيم من إفادات ، مث 

                                                           
 .200مصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق، ص : أنظر  1
 .تعرض بالتفصيل هلذه املسألة يف سياق حديثنا عن دور القضاء الوطين يف جمال اإلثبات يف خصومة التحكيموسن 2
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  الشاهد عن التوقي  تثبت هيئة التحكيم ذلك، يقوم الشاهد بالتوقي  على هذا احملضر، فإذا امتن
 .1وتذكر سبب امتناعه عن التوقي 

للخصوم حق االطالع على هذا احملضر إحرتاما حلقوق الدفاع، فإذا بنت هيئة التحكيم  و
حكمها على أقوال الشهود أو على إفادة خطية ، دون متكني اخلصوم من االطالع والرد عليها، كان 

 .جب بطالنه إلهدارها حقوق الدفاعحكمها معيبا يستو 

 .وأنظمة التحكيم من اإلثبات بشهادة الشهود والدولية،موقف التشريعات الوطنية : ثانيا

تباينت مواقف التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم من اإلثبات بشهادة الشهود يف 
 .هيئة التحكيمخصومة التحكيم خاصة فيما يتعلق باجلانب اإلجرائي لإلثبات أمام 

I- موقف المشرع الفرنسي. 

 4112/9نظم املشرع الفرنسي إجراءات اإلثبات بشهادة الشهود أمام هيئة التحكيم يف املادة 
من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد، حيث منح هيئة التحكيم سلطة االستماع إىل الشهود يف إطار 

 .2ليمنيكحقيق خصومة التحكيم، من دون إلزام إىل كحليف ا

إال أن شهادة الشهود ال تعترب من ضمن أدلة اإلثبات اإلجبارية يف قانون التحكيم الفرنسي ، 
الذي خيتار فيه احملكم القواعد اإلجرائية من دون أن يكون ملزما بإتباع إجراء معني ، م  احرتامه 

 .3للقواعد اإلجرائية املختارة من قبل اخلصوم

 

 

                                                           
 .422علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص : أنظر 1

2 Art 1467/2 D.P.C.F : « Le tribunal arbitrale arbitral peut entendre toute personne. Cette 

audition a lieu sans prestation de serment ». 
3 Y.Derains : la pratique de l’administration de la preuve dans L’arbitrage commercial 

international, op.cit, p796. 
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II- موقف المشرع المصري. 

، حيث 1املشرع املصري أن يكون مساع الشهود من قبل هيئة التحكيم بدون أداء ميني قرر
يكون مساع  و »:على أنه  4221لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  22/1نصت املادة 

 .« الشهود واخلرباء بدون أداء ميني

إىل أنه يتضمن العلة يف عدم إمكان كحليف الشهود اليمني  2قد أرج  بعض الفقه املصري و
نوع من القهر واإلجبار ، وحيتاج إىل سلطة األمر ، وهو أمر ال متلكه هيئة التحكيم كوهنا هيئة خاصة 

 .أقامها األطراف

III- موقف المشرع اإلنجليزي. 

على خالف ما ذهب إليه املشرعني الفرنسي واملصري، فإن املشرع اإلجنليزي قد أخض  مسألة 
تقديرية هليئة التحكيم، حبيث يكون هلا أن تطلب من الشاهد حلف اليمني كحليف اليمني للسلطة ال

من قانون التحكيم اإلجنليزي ، إذ هليئة التحكيم  24/2أو أن تعفيه من ذلك، وهو ما قررته املادة 
سلطة مساع أي طرف أو شاهد بدون أو بعد حلف اليمني ، وهي اليت تقوم بتوجيه اليمني ولي  

 .3اخلصم

IV- خالف االجتاهني السابقني ، تتجه بعض التشريعات الوطنية األخر  إىل جعل كحليف  وعلى
اليمني أمرا إلزاميا ألداء الشهادة أمام هيئة التحكيم، وذلك حىت تكون أقواهلم حمل اطمئنان من هيئة 

، يف من قانون اإلجراءات املدنية 944التحكيم، ومن ذلك ما نص عليه القانون اإلمارايت يف املادة 
على احملكمني أن حيلفوا الشهود اليمني ، وكل من أد  شهادة   »:شأن قواعد التحكيم ، من أنه 

 .«كاذبة أمام احملكمني يعترب مرتكبا جلرمية شهادة الزور

                                                           
، وقانون (22/1املادة ) 4222وهو حكم له نظ ر يف بعض التشريعات الوطنية املقارنة ، كقانون التحكيم العماين لسنة  1

 (92/2املادة )  4222كيم السويدي لسنة التح
 .229أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص  2

3 « The Tribunal may direct that a party or witness shall be examined on eath oraffirmation, 

and may for That purpose administer any necessay aeth or take any necessary affirmation ». 
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V- موقف قواعد اليونسيترال. 

من قواعد اليونسيرتال إذا تقرر مساع شهود يف خصومة التحكيم ، يقوم   92/9طبقا للمادة 
قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة خبمسة عشرة يوما   طرف بإبالغ هيئة التحكيم والطرف اآلخركل 

على األقل ، بأمساء الشهود الذين يعتزم تقدميهم ، وكذا املسائل اليت سيديل هؤالء الشهود بشهادهتم 
 .1وتتم الشهادة أمام هيئة التحكيم دون حاجة إىل كحليف الشاهد اليمني. فيها 

VI-  قف قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريسمو. 

من قواعد كحكيم غرفة التجارة الدولية بباري  فإنه جيوز حملكمة التحكيم  90/2طبقا للمادة 
مساع الشهود حبضور األطراف أو غياهبم بدون كحليف اليمني ، على أن يتم استدعائهم حسب 

 .2األصول

VII- دوليموقف قواعد محكمة لندن للتحكيم ال. 

قررت قواعد حمكمة لندن للتحكيم التجاري الدويل إمكانية مساع الشهود مبناسبة كحقيق هيئة 
قبل مباشرة  التحكيم،منها على أنه جيوز هليئة  90/4حيث نصت املادة  .التحكيمالتحكيم خلصومة 

،  مساع الشهود، أن تطلب من أي طرف أن يبلغها بشخصية الشهود الذين يرغب يف استدعائهم
 .عالوة على موضوع شهادة الشهود وحمتواها وصلتها بالنقاط حمل التحكيم

 

 

 
                                                           

من  94من قواعد كحكيم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، واملادة  92/9وقد نصت على هذا احلكم املادة  1
 (.AAA)نظام كحكيم اهليئة األمريكية

اإلستعانة بالشهود، مربرا ذلك بعدم حاجته لسماع  Laliveويف حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية ، رفض احملكم  2
 .الشهود، وأن عقيدته قد تكونت من خالل األوراق واملستندات اليت قدمت له ، واملرافعات اليت مسعها من وكالء احملتكمني

 :راج  يف ذلك قضية -
Dalmia Dairy andustries Limited (India) V national bank of pakistan 1978, Rev.arb ,p22. 
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بعض األحكام القضائية الصادرة بشأن اإلثبات بشهادة الشهود أمام هيئة : ثالثا
 .التحكيم

أرست بعض األحكام القضائية الصادرة بشأن اإلثبات بشهادة الشهود أمام هيئة التحكيم 
 :عضهابعض القواعد اهلامة، نذكر ب

خبصوص سلطة هيئة التحكيم يف قبول أو رفض االستماع إىل شهادة الشهود ، فقد قضت حمكمة  
ينتمي قرار اللجوء إىل شهادة الشهود إىل حمكمة التحكيم، ويكون هلذه احملكمة كل  »:باري  بأنه

إلثبات ، وال احلرية يف مساع الشهود املفرتضني إذا رأت أهنا على علم كاف بوقائ  القضية بعناصر ا
 .1« يطعن يف حكمها إذا رفضت ذلك

يف حكم آخر، خبصوص كحديد صفة الشاهد يف خصومة التحكيم، قررت حمكمة استئناف  و
باري  أن رفض هيئة التحكيم االستماع إىل أحد أطراف اخلصومة التحكيمية كشاهد صحيحا ، 

من  4121ه طبقا ألحكام املادة حيث اعتربت احملكمة أن وصف الشاهد ال ينطبق عليه ، وقررت أن
قانون اإلجراءات املدنية فإن القواعد اإلجرائية لإلثبات يف اخلصومة التحكيمية تتقيد باتفاق التحكيم 
ومبا يراه احملكم ،وحيث أن إتفاق التحكيم  مل ينظم شهادة أحد األطراف ، فإن شهادة ذلك الطرف 

كم، ومن مث قررت احملكمة رفض الطلب ، واعتربت أن ختض  من حيث قبوهلا أو أدائها إىل تقدير احمل
 .2احملكم صاحب السلطة الوحيد يف تسي ر اإلجراءات

يف الواق  أن قانون التحكيم يف  »:يف حكم حديث حملكمة النقض الفرنسية ، قضت بأنه و
هيئة التحكيم ،  غرفة التجارة الدولية بباري  يهدف إىل مراعاة مشروعية األدلة املثارة أو املقدمة أمام

وتعترب شهادة الشهود من ضمن األدلة اليت جيب أن يستند إليها أي من أطراف اخلصومة التحكيمية، 
 .3«ولكنها ختض  لتقدير هيئة التحكيم...

                                                           
 : ، مشار إليه يف 42/02/4242حكم حمكمة باري  جبلسة  1

Rev. Arb 1993, p43. 
2 Christain Camboulive: la portée de la distinction entre témoin et partie dans l’arbitrage 

international .Rev. Arb 2012, p 02. 
3 cour d’appel de Paris (pole 1-Ch 01), du 10/01/2012.Rev.Arb 2012, N° 02, p 47. 
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ضرورة منح هيئة التحكيم سلطة تقديرية لالستعانة بشهادة الشهود، يف و حنن منيل إىل القول ب
فقد تكتفي باملستندات والوثائق املقدمة من  .لإلثبات من عدمهكحقيق خصومة التحكيم، كدليل 

اخلصوم إذا قدرت أهنا كافية للفصل يف النزاع ، وقد تدل على أن رؤيتها حول اجلوانب املوضوعية 
للدعو  التحكيمية مل تكتمل ، وأن عقيدهتا مل تتشكل ، فرت  ضرورة االستعانة بشهادة الشهود 

 .ل العقيدة إلمتام تلك الرؤية وتشكي

وميكن هليئة التحكيم أن ترفض طلب اإلثبات بشهادة الشهود رغم توافر الشروط املطلوبة يف 
الواقعة حمل اإلثبات ، على أن تقدم اهليئة مربراهتا املقبولة هلذا الرفض ، فقد تر  أن كحقيقها للواقعة 

فإذا رفضت .لك الواقعة غ ر منتج وال حيقق فائدة فرتفض طلب اإلثبات بشهادة الشهود بصدد ت
هيئة التحكيم مساع شهادة شاهد حول واقعة هلا صلة مبوضوع النزاع املعروض عليها دون مربر، فنحن 

 .نر  أنه من املمكن أن يؤدي ذلك إىل إبطال حكم التحكيم

 . المعاينة: الفقرة الثالثة

هيئة التحكيم مبعاينة  ، حبيث تقوم1املعاينة طريق مباشر من طرق اإلثبات أمام هيئة التحكيم
موضوع النزاع بنفسها على أرض الواق ، وتتحقق املعاينة عندما تعتقد هيئة التحكيم مبالمستها للواق  
حمل النزاع ما بني أطراف اخلصومة التحكيمية، واستخالص الدليل عن طريق مشاهدهتا ولي  مبا 

، مبعىن أن املعاينة تتم من خالل 2يقدمه أطراف اخلصومة التحكيمية من أقوال ومستندات ووثائق
كما تقوم املعاينة . انتقال هيئة التحكيم ، كلها أو أحد أعضائها ، ملشاهدة الوقائ  املتنازع عليها

على ما يراه أحد األشخاص ممن تنتدهبم هيئة التحكيم ملعاينة الواقعة املراد إثباهتا على شكل تقرير 
  اليت وقف عليها واضطل  باملسؤولية عن معاينتها، موضحا يقدمه إليها ، يصف فيه احلالة والوقائ

 .3ذلك يف تقريره

                                                           
 .121عاطف الفقي ، التحكيم يف املنازعات البحرية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .992علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .40، ص  مرج  سابق، حممود الكيالين: أنظر 3
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للمعاينة أمهية كب رة يف جمال التحكيم التجاري الدويل، خاصة عندما يتعلق األمر بالتحكيم  و
، ذلك ألهنا تتسم بتشابك عالقاهتا وتعدد أطرافها وضخامة 1يف عقود املقاوالت واإلنشاءات الدولية

فقد يث ر تنفيذ هذه العقود الكث ر من الصعوبات واملشاكل . الية، فضال عن تعقد مضموهنا قيمتها امل
 .الفنية اليت كحتاج إىل معاينتها على أرض الواق  يف حال اخلالف حوهلا بني أطراف التحكيم

كما تبدو أمهية املعاينة يف كشف ومعرفة حقيقة وجوهر النزاع على أرض الواق ، اليت تعطي 
تيجة هليئة التحكيم العلم واملعرفة الدقيقة عن حقيقة النزاع املعروض أمامها ما بني أطراف اخلصومة بالن

فقد أثبتت املمارسة . التحكيمية ، وتبني هلا اآللية والطريقة الصحيحة واملناسبة للفصل يف النزاع 
أقرب وقت ممكن وبأيسر العملية أن معاينة هيئة التحكيم حملل النزاع تؤدي إىل إظهار احلقيقة يف 

 .2تكلفة

 .طلب التحقيق بالمعاينة أمام هيئة التحكيم :أوال

ميكن هليئة التحكيم أن تقوم باملعاينة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من أحد أطراف 
اخلصومة التحكيمية ، وذلك ملعاينة الشيء املتنازع عليه، مىت قدرت أن ذلك ضروري لكشف 

 .3احلقيقة

م أحد اخلصوم طلبا للمعاينة هليئة التحكيم قصد تكوين دليل يف الدعو  ، فإن هذا قدفإذا 
الطلب ميكن أن يقدم كتابة أو يبد  شفاهة يف إحد  جلسات التحكيم، ويقدم يف أية حالة كانت 

 .4عليها خصومة التحكيم وحىت قفل باب املرافعة

                                                           
، سواء متثل يف بناء بسيط أو مركب مثل الفنادق، أو مشروعات تتتمثل هذه العقود يف تشييد أعمال البناء أو العقارا و 1

 .وغ رها من أشغال اهلندسة ...اهلندسة املدنية كشق الطرق ومد السكك احلديدية وإقامة اجلسور واألنفاق
 .42،ص 9004التوزي  ، مراد شنيكات،املعاينة واخلربة يف القانون املدين،الطبعة األوىل،دار الثقافة للنشر و: أنظر 2
 .902نبيل إمساعيل عمر ، التحكيم يف املواد املدنية والتجارية والوطنية والدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 3
 .924علي أبو عطية هيكل ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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أن تكون ، م  ضرورة املراد معاينتها أن يتضمن طلب املعاينة كحديدا دقيقا للواقعةيتعني  و
، ومباشرة ن معرفة الواقعة املراد معاينتها، وذلك حىت تتمكن هيئة التحكيم مقابلة لإلثبات باملعاينة

 .1سلطتها يف قبول طلب املعاينة أو رفضه

 .كيفية إجراء المعاينة   :ثانيا

 :2طبيعة الشيء املراد معاينته جتر  املعاينة من قبل هيئة التحكيم بإحد  الطريقتني ، حسب

فإذا كان الشيء أو الواقعة حمل املعاينة من املمكن نقله إىل مكان إجراء التحكيم، مثل قطعة معدنية 
     اخلصوم،حبضور  فإن املعاينة تتم يف مقر التحكيمو تلف،، دون أن يلحقها ضرر أو ...أو جهاز

 .بواسطة من ميثلهمأو على األقل دعوهتم للحضور سواء بأنفسهم أو 
أما إذا كان الشيء املراد معاينته من الصعب أو املستحيل نقله إىل مكان إجراء التحكيم، كجسر 

، ففي هذه احلالة على هيئة التحكيم االنتقال ومعاينة الشيء على ...مثال أو حمطة توليد الكهرباء
 .أرض الواق 

اف اخلصومة التحكيمية أو من ميثلهم إىل حضور يف كلتا الطريقتني ، على هيئة التحكيم دعوة أطر  و
املعاينة ، سواء كانت يف مقر إجراء التحكيم أو كانت على أرض الواق  يف مكان وجود الشيء املراد 
معاينته، من خالل كحديد مكان وتاريخ املعاينة، م  مراعاهتا للمدة الكافية واملناسبة إلعالن اخلصوم 

 .3بذلك لكي يتمكنوا من احلضور

األصل أن جتري املعاينة بواسطة أعضاء هيئة التحكيم جمتمعون، لكن هذا األصل ال مين   و
اهليئة من أن تنتدب أحد أعضائها للقيام باملعاينة ، أو أن جييز هلا اخلصوم أن تندب شخصا من الغ ر 

 .4صةكما ميكنها طلب إنابة قضائية إلجراء املعاينة من احملكمة املخت.للقيام باملعاينة 

                                                           
 .129فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
، وأنظر كذلك فتحي وايل ، الوسيط يف قانون القضاء املدين ، مرج  901إمساعيل عمر، املرج  السابق ، ص نبيل : أنظر 2

 .224سابق ، ص 
 .122فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 3
 .921علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص : أنظر 4
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على التزام هيئة التحكيم بتحرير حمضرا تبني فيه مجي  األعمال  2والقضاء1قد استقر الفقه و
كما تلتزم هيئة . واإلجراءات املتعلقة باملعاينة والنتائج املتوصل إليها ، وإال كان هذا اإلجراء باطال 

عليها يف إصدار حكمها التحكيم مبناقشة نتائج املعاينة م  اخلصوم بسماع دفاعهم قبل االستناد 
 .التحكيمي

 . نطاق المعاينة :ثالثا

ترد املعاينة على البضاعة واألموال وغ رها من األشياء املتعلقة مبوضوع النزاع ما بني أطراف 
ال مينعه  ولكن ال جيوز للمحكم  أن حيكم بعمله الشخصي ، مثل القاضي، ولكن ذلك. 3التحكيم

تقاة من خربته، وهو ما يعرف يف قانون اإلثبات بالعلم القضائي، من االستفادة من املعلومات املس
وهي تشمل املسائل اليت تدخل يف علم كافة الناس ، مثل احلروب والكوارث الطبيعية وما ينجم عنها 

 .4من آفات

 .سلطة هيئة التحكيم في تقدير نتائج المعاينة  :رابعا

السلطة التقديرية يف تقييم النتائج املتوصل  مىت انتهت هيئة التحكيم من إجراء املعاينة، فإن
إليها من خالل املعاينة، وكل ما يثبت هلا هذا اإلجراء يعترب دليال قائما يف الدعو  يفرض عليها أن 

وإن كانت هيئة التحكيم متلك حق العدول عن قرارها بإجراء املعاينة ، سواء كانت . تبدي رأيها فيه

                                                           
 وايل،فتحي .242ص  ،4224الطبعة الثانية ، مكتبة اجلالء،  التحكيم،النظام اإلجرائي خلصومة  مربوك،ور عاش: من ذلك 1

التحكيم يف املواد املدنية والتجارية،  عمر،نبيل إمساعيل .122ة الدولية ، مرج  سابق، ص التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجاري
 . 992مرج  سابق، ص 

: كتاب  ق ، مشار إليه يف  442لسنة  29يف الدعو  رقم  94/02/9002جتاري، جلسة  24دائرة إستئناف القاهرة ،  2
 .121فتحي وايل ، املرج  السابق ، ص 

من قانون  11/9من قانون التحكيم األردين ، واملادة  92واملادة  املصري،من قانون التحكيم  94وهو ما نصت عليه املادة  3
 .التحكيم اإلجنليزي

ن السوداين ، عبد العزيز حممد محد سايت ، املباد  العامة للخربة يف النزاعات الدولية يف قانون دولة اإلمارات والقانو : أنظر 4
 : كرتوين إل منشور على املوق  ا

Http//droitcivil/over- blog.com/article-5053194-html 

 .40/02/9041: تاريخ زيارة املوق  
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بناء على طلب أحد اخلصوم، مىت رأت أن إجراء املعاينة أصبح أمر  قد أمرت به من تلقاء نفسها أو
غ ر جمد أو غ ر منتج يف الدعو ، ما مل يتفق أطراف اخلصومة التحكيمية مسبقا على االستعانة هبذا 

، فإهنا متلك أيضا سلطة استبعاد وعدم األخذ بالنتائج اليت أسفرت عنها املعاينة إذا مل تقتن  1اإلجراء
  ،و استشعرت أن مثة وقائ  أحدثت تغ رات على ما عاينته على وجه مل تعد معه تطابق احلقيقةهبا ، أ

شريطة أن تذكر ذلك يف حكمها دون أن تكون ملزمة بتبيان هذه األسباب صراحة ، وإمنا يكفي أن 
 تربز يف حيثيات حكمها أهنا وجدت يف املستندات والوثائق املقدمة من اخلصوم ما يكفي لتكوين

 .2عقيدهتا للفصل يف النزاع ، دون حاجة إلجراء املعاينة

 .الخبرة :  ةالفقرة الرابع

طريق من طرق اإلثبات املتاحة أمام هيئة التحكيم لتحقيق خصومة التحكيم،  3تعترب اخلربة
حيث ميكنها االستعانة خبب ر متخصص يف إحد  النقاط الفنية اليت يث رها النزاع ، ليفحص وقائعها 

 .قق من مالبساهتا، مث يقدم رأيه االستشاري بشأهنا إىل هيئة التحكيمويتح

فقد يكون موضوع النزاع املعروض على هيئة التحكيم يتضمن مسألة فنية ال تستطي  هيئة 
مثل مسائل الطب، )التحكيم الفصل فيها دون أن تلجأ إىل خب ر يف املهنة اليت يتعلق النزاع هبا

فتلجأ هيئة التحكيم إىل تكليف خب ر بفحص املوضوع وإبداء رأيه فيه، ، ...( اهلندسة، احملاسبة
وذلك حىت تتمكن هيئة التحكيم من الفصل يف النزاع على أساس وضوح ما يشتمله من مسائل 

 .4مبا يريح ضم رها وحيقق العدالة  ،فنية

                                                           
احملكمني الذين يعتقدون أن كحت تصرفهم من العناصر واألدلة ما  »:ري  يف هذا اخلصوص بأنمة استئناف باكوقد قضت حم 1

يكفي لتكوين قناعتهم للفصل يف النزاع، فإنه ميكنهم أن يتنازلوا عن االنتقال للمعاينة الذي يصطدم بعقبات يف هناية املطاف، 
 .« ويكون للقضاة وحدهم تقرير مالءمتها

Cass civ.Paris,08/07/1928, Rev-Arb1983, P345.note Brenar. 
 .921علي أبو عطية هيكل ، مرج  سابق، ص : أنظر  2
حبيث يتم تكليف  اإلثبات،طريق من طرق اإلثبات املباشرة، حيث تتصل ماديا ومباشرة بالواقعة حمل  »:أهناتعرف اخلربة على  3

 .«يه فيهشخص من قبل هيئة التحكيم برؤية موضوع النزاع واإلدالء برأ
 .292أمحد عبد الكرمي سالمة ، قانون التحكيم التجاري الدويل والداخلي، مرج  سابق، ص 

 .922مفلح عواد القضاة، مرج  سابق، ص : أنظر 4
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للجوء على ذلك ، فإن اخلرباء يقومون بدور هام ومؤثر يف عملية التحكيم ، حيث يتم ا و
فمن ميلك سلطة االستعانة باخلرباء ، . إليهم إلبداء الرأي يف مسألة فنية معروضة على هيئة التحكيم

 وما هي طبيعة مهمتهم ونطاقها؟ وهل يعترب تقرير اخلب ر ملزما هليئة التحكيم؟

 :لذلك سوف حناول توضيح هذه املسائل تبعا فيما يلي

 .طرق اإلستعانة بالخبراء: أوال

 .إما بواسطة هيئة التحكيم أو بواسطة األطراف: ستعانة باخلرباء بإحد  الطريقتنيتتم اال

I-  ندب خبير بواسطة هيئة التحكيم 

إذا رأت هيئة التحكيم أهنا حباجة لإلستعانة خبب ر أو أكثر للفصل يف مسألة يث رها النزاع، 
ض أحد اخلصوم على ذلك ، فلي  هناك ما مينعها من احلصول على هذه املساعدة ، حىت وإن اعرت 

 .1بشأن أية مسألة فنية خترج عن نطاق ختصصها، مىت اقتضى الفصل العادي يف النزاع ذلك

كما أن هيئة التحكيم قد تستمد هذه السلطة من نص صريح يف اتفاق التحكيم خيوهلا 
   ا يف املركز ذلك، أو من القانون اإلجرائي املطبق على التحكيم، أو من الئحة التحكيم املعمول هب

 .أو املؤسسة التحكيمية اليت جلأ إليها أطراف النزاع لتسوية النزاع القائم بينهم

 

 

 

                                                           
هليئة التحكيم تعييني خب ر أو أكثر »:من قانون التحكيم املصري من أنه 21/4وهو ما نص عليه املشرع املصري يف املادة  1

 .«...قرير مكتوب أو شفهيلتقدمي ت
 .وهو ما استقرت عليه معظم التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم املعاصرة 

-222ص  سابق، ، مرج أمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية:ملزيد من التفاصيل، راج 
210. 
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II- ندب خبير بواسطة األطراف. 

قد يكون ندب اخلب ر أو اخلرباء بواسطة األطراف ، سواء كان الندب بقصد تقدمي إستشارة 
يف مسألة تتعلق بالواقعة حمل النزاع بني من اخلب ر إىل أحد األطراف ، أو ندبه بقصد إبداء الرأي 

 .1األطراف

 :2وقد تأخذ طريقة االستعانة باخلرباء بواسطة األطراف ثالثة صور

وذلك لتعزيز  ضمن وثائقه،أن يأيت أحد األطراف بتقرير من خب ر يقدمه إىل هيئة التحكيم  األولى، 
 .موقفه حول مسألة معينة 

 من جانبه ليبدي رأيه ويض  تقريره أمام هيئة التحكيم يف املسألة أن يأيت كل طرف خبب ر الثانية، و 
 .املراد تقدمي الرأي بشأهنا

أن يأيت كل طرف خبب ر من قبله ليناقش تقرير اخلب ر الذي كلفته هيئة التحكيم بإبداء رأيه  أما الثالثة،
 .حول مسألة معينة

التحكيم أو بواسطة األطراف ، فإن يف كلتا احلالتني ، سواء مت ندب اخلب ر بواسطة هيئة  و
وم  ذلك ينبغي .هيئة التحكيم ال تتقيد باإلجراءات املتبعة أمام القضاء الوطين بشأن ندب اخلرباء 

على اهليئة أن تصدر قرارا بندب اخلب ر متضمنا تكليفه بتقدمي تقرير ، على حنو غ ر خمالف التفاق 
والنقاط واملسائل اليت سوف يبدي فيها رأيه ، واملدة  التحكيم، وكحدد فيه إسم اخلب ر ونطاق مهمته

 .3الالزمة إلمتام هذه املهمة

                                                           
ء بواسطة األطراف، ألن ندب اخلب ر هبذه الطريقة قد يتخذه أحد األطراف ذريعة وقد اعرتض بعض الفقه على ندب اخلربا 1

لتعطيل س ر إجراءات التحكيم، وهو ما من شأنه أن يفقد التحكيم ميزة السرعة اليت هي من أهم خصائصه، هذا من ناحية ، 
ل كل خب ر متحيزا للطرف الذي استعان به ، ومن ناحية أخر  ، فإن االستعانة باخلب ر عن طريق أطراف اخلصومة التحكيمية جيع

 .م  ما يرتتب على ذلك من تعارض بني آراء وتقارير اخلرباء املقدمة هليئة التحكيم
 .وما بعدها 111عاطف الفقي ،  التحكيم يف املنازعات البحرية، مرج  سابق ، ص 

 .112، ص ، نف  املرج  السابقعاطف الفقي: راج  2
 .929-924، ص عطية هيكل، مرج  سابقعلي أبو : أنظر 3
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 . طبيعة مهمة الخبير ونطاقها :ثانيا

تعترب اخلربة وسيلة من وسائل اإلثبات املباشرة إذ أهنا تنصب على الواقعة املراد إثباهتا للوقوف 
جراءات كحقيق اخلصومة التحكيمية على حقيقتها من الناحية الفنية، فهي بذلك إجراء من إ

للحصول على املعلومات الضرورية املتعلقة مبسألة من املسائل الفنية ذات الصلة مبوضوع النزاع، مثل 
فحص الدفاتر والكشوف احلسابية وتدقيقها أو معاينة املنشآت أو البضائ ، وكحديد مد  مطابقتها 

ك عن طريق أشخاص من أهل االختصاص والعلم ، وذل1للمواصفات وتثمني املنقوالت أو العقارات
وض  النتائج املتوصل إليها كحت يد   يف جمال معني للبث يف مسألة تتطلب معرفة فنية متخصصة، و

هيئة التحكيم من أجل الوقوف على حقيقة النزاع املعروض عليها واملساعدة على تكوين عقيدهتا، 
ثبات باستطاعتها االعتماد عليها يف تسوية خاصة يف ظل عدم وجود وسيلة أخر  من وسائل اإل

 .2النزاع

وإمنا هو شخص من الغ ر توكل إليه مهمة تقدمي  التحكيم،اخلب ر لي  طرفا يف خصومة  و
توضح فيه طبيعة  التحكيم،الرأي يف مسألة فنية، حيث يباشر هذه املهمة بناء على قرار تصدره هيئة 

 .حدودها املهمة املطلوبة منه و

غياب النصوص التشريعية يف قوانني التحكيم املقارنة اليت كحدد نطاق إستعانة هيئة  ففي ظل
 :  التحكيم باخلرباء، فإن الفقه مل يتفق على رأي واحد بشأن كحديد هذا النطاق

     إىل أن مهمة اخلب ر تنحصر دائما يف مسائل الواق  ، ويرتتب على ذلك أنه  تجاه أولإفذهب  
لتحكيم بأي حال من األحوال أن تندب خب را البداء رأيه حول مسألة قانونية، فإذا ما ال جيوز هليئة ا

مت ذلك تكون هيئة التحكيم قد فوضت سلطاهتا يف الفصل يف النزاع إىل اخلب ر، وهو ما يعد خروجا 

                                                           
 .292أمحد عبد الكرمي سالمة ، قانون التحكيم التجاري الدويل والداخلي ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
أمحد عديل سيد أمني، التنظيم القانوين للخربة يف القانون الدويل اخلاص، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة عني : أنظر 2

 .02، ص 9040مش  ، 
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أساس  و .1حكم التحكيم الصادر عنها عن اتفاق التحكيم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل بطالن
إسناد مهمة الفصل يف مسائل قانونية للخب ر هو أن مهمة اخلب ر تقتصر فقط على توضيح من  
 .الواق 

        فذهب إىل أنه ميكن أن يعهد للخب ر أية مهمة فنية سواء كانت حسابية  أما االتجاه الثاني،
قانوين ،  إىل غ ر ذلك، بل األكثر من ذلك، ميكن هليئة التحكيم أن تستعني خبب ر...أو هندسية

وذلك على خالف القاضي الوطين ، إليضاح حكم القانون مبسألة معينة، خاصة إذا كانت هيئة 
التحكيم مشكلة من غ ر رجال القانون، أو يف حالة ما إذا كان القانون الواجب التطبيق على النزاع 

ل يف النزاع هو قانون جنسية أحد أطراف اخلصومة التحكيمية ، فقد يرتتب على ذلك صعوبة الفص
لذلك فإن ندب هيئة . طبقا ألحكام هذا القانون لعدم قدرة أعضاء هيئة التحكيم على فهم أحكامه

التحكيم خلرباء قانونيني ال يعد ختليا منها عن مهمتها طاملا كان ندهبم بقصد إيضاح حكم القانون 
 .2بالنسبة ملسألة قانونية معينة

اين إذا ما مت مقارنة احملكم بالقاضي ، فالقاضي ال جيوز له ومن جانبنا، فإننا نؤيد االجتاه الث 
االستعانة خبب ر يف املسائل القانونية، ألن القاعدة أن القاضي يعلم القانون وهو السيد يف نطاق 
القانون حبكم مؤهالته العلمية وخربته من خالل احرتافه العمل القضائي ، وإن فعل ذلك فإنه يعترب 

على خالف احملكم الذي ميكنه االستعانة خبرباء قانونيني، خاصة إذا كانت هيئة ختليا عن وظيفته، 
التحكيم مشكلة من غ ر رجال القانون ، وتثور أمامها بعض املسائل القانونية اليت يستعصي عليها 

ي حلها دون استشارة خب ر قانوين، فال يعد ذلك ختليا منها عن مهمتها التحكيمية ، خاصة وأن رأ
 .غ ر ملزم هلاإستشاري هليئة التحكيم  اخلب ر

                                                           
ضد حكم  من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي اليت تتيح الطعن بالبطالن 4124وقد استند هذا االجتاه إىل نص املادة  1

عندما يفصل احملكمون بدون اتفاق كحكيم ، وقضي على سبيل املثال أن احملكم املكلف من قبل اخلصوم بإجراء قسمة  التحكيم
 .الغ ر يف هذه املهمة ال ميكنه أن ينيب عنه شخصا آخر من

 .214، ص 9040حممد نور شحاتة ، النشأة االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمني ، دار النهضة العربية : راج  يف ذلك -
 .411، 412ص مرج  سابق ،وجدي راغب فهمي، هل التحكيم نوع من القضاء ، : راج   2
 .122، ص ، مرج  سابقية والتجارية الدولية، التحكيم يف املنازعات الوطنفتحي وايل: راج  كذلك و
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  اخلب ر؟ 1هل ميكن رد :الصددغ ر أن السؤال الذي يطرح يف هذا 

ضمانا لنزاهة وحياد واستقاللية وموضوعية اخلب ر، جيوز ألطراف النزاع طلب رد اخلب ر واستبعاده 
الت أو األسباب عن إثبات وكحقيق ما كلفته به هيئة التحكيم ، مىت توافرت يف حقه إحد  احلا

 .2اليت جتعل هناك احتماال يرجح معها عدم استطاعة اخلب ر أداء مهمته من غ ر كحيز

واملالحظ أن املشرع املصري واملشرع اجلزائري مل ينصا على أسباب رد اخلب ر املعني من قبل 
ي نص ، وهذا خبالف املشرع الفرنسي الذ3هيئة التحكيم كما فعال بالنسبة ألسباب رد احملكم 

من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي على أن الفنيني، ومنهم اخلرباء، ميكن ردهم لنف   921باملادة 
 .4أسباب رد القضاة ، وقياسا على ذلك ، ميكن ردهم ألسباب رد احملكم نفسها

 :اخلب رقد اختلف الفقه حول اجلهة اليت هلا صالحية النظر يف طلب رد  و

، إىل أن هيئة التحكيم ال ختتص بنظر طلب رد اخلب ر ، ألن اختصاصها 5فقد ذهب رأي يف الفقه 
يقتصر على الفصل يف املنازعات بني أطراف اخلصومة التحكيمية ، واخلب ر ال يعترب طرفا فيها، حبيث 
خترج اخلصومة يف الرد عن حدود سلطات اهليئة املخولة إليها مبقتضى عقد التحكيم بني أطراف 

وعلى ذلك ، فإن االختصاص بالفصل يف طلب رد اخلب ر يؤول إىل احملكمة  .التحكيمالتحكيم وهيئة 
 .اليت هلا والية الفصل يف النزاع األصيل

                                                           
تعب ر اخلصم عن إرادته يف من  القاضي من نظر الدعو  لسبب من  »:يف جمال الدعو  القضائية Récusationيقصد بالرد  1

  .«األسباب اليت تث ر الشكوك يف حياده أو استقالله يف خصومة معينة
 .                                                                                              429، ص 4221الكوييت، دار الكتاب، الكويت سيد حممود، قانون املرافعات  وجدي راغب، و

 .241مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
من قانون التحكيم املصري ، أما املشرع اجلزائري فقد نص عليها  44 وقد نص املشرع املصري على أسباب رد احملكم يف املادة 3

 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 4041يف املادة 
4 Art 234 D.P.C.F : « les techniciens peuvent étre récusés pour les memes couses que les 

juges… » 

. 241مرج  سابق، ص مصطفى حممد اجلمال وعكاشة حممد عبد العال،   5  
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أنه ما دام مت ختويل هيئة التحكيم صالحية األمر بتعيني خب ر  1بينما ير  جانب آخر من الفقه 
ه، استنادا إىل واجبها يف التحقق واختياره، فإنه يرتتب على ذلك منحها سلطة الفصل يف طلب رد

 .من حياده ونزاهته، قبل أن تبين حكمها على تقريره

حنن من جانبنا نؤيد هذا الرأي األخ ر، وذلك تفاديا لتعطيل إجراءات الفصل يف الدعو   و
 . التحكيمية، بسب طول إجراءات الفصل يف طلب الرد املقدم إىل احملاكم القضائية

 .تقرير الخبير: ثالثا

، يف حدود لتحكيم نتيجة ما قام به من أعمالعندما ينتهي اخلب ر من مهمته يقدم هليئة ا
 .املهمة املوكلة إليه، ويف املدة احملددة لذلك

، يقدمها يف شكل تقرير كتايب حيررهمن حيث األصل، فإن النتائج اليت توصل إليها اخلب ر  و
     ، لتحكيممت كحديدها من قبل هيئة ا املسائل اليتيض  فيه مجي  النتائج اليت توصل إليها بشأن  و
ويودع التقرير لد  هيئة التحكيم سواء باإليداع املباشر أو عن طريق إرساله عرب الربيد . يوق  عليه  و

ومبجرد إيداع التقرير أو وصوله هليئة التحكيم، تقوم هذه األخ رة بإرسال صورة منه .2...أو الفاك 
اخلصومة التحكيمية ، حبيث يكون لكل طرف حق اإلطالع على تقرير  إىل كل طرف من أطراف

اخلب ر وفحص الوثائق واملستندات اليت استند عليها يف تقريره، م  إتاحة الفرصة لكل خصم إلبداء 
 .3رأيه احرتاما حلقوق الدفاع

                                                           
 . 921أمحد أبو الوفا ، التحكيم اإلختياري و اإلجباري ، مرج  سابق، ص 1
 .942علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص :أنظر 2

3 Jean.F.Bourg : L’expérience du centre international d’exprite de la C.C.I et le développent 

de L’expertise international, Rev.Arb1995, p 231.  
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، قد تر  هيئة التحكيم أن رأي اخلب ر ال يستلزم عرضه يف تقرير كتايب، ألمور تقدرها و
فيمكنها يف هذه احلالة أن تستعني خبب ر لتقدمي رأيه شفاهة باجللسة ، ويثبت ذلك يف حمضر يتضمن 

 .1مجي  أعمال التحقيق اليت قام هبا اخلب ر ، وذلك حبضور أطراف التحكيم

بعد أن يقدم اخلب ر تقريره ، على النحو املشار إليه أعاله، فإن مهمته تنتهي ، وال جيوز له  و
التقرير بعد إيداعه أو أن يقدم تقريرا تكميليا ، إال يف حالة قبول هيئة التحكيم ذلك، أن يعدل 

من اإلطالع على  ، يف هذه احلالة، أطراف اخلصومة التحكيميةنيولكن يق  عليها واجب والتزام متك
 .2هذا التقرير التكميلي احرتاما ملبدأ املواجهة وإال ترتب على ذلك اإلخالء حبق الدفاع

عد أن تتيح هيئة التحكيم لألطراف فرصة تقدمي رأيهم بشأن التقرير املقدم من قبل اخلب ر ، بف
ولو مل يقدموا مالحظات بشأنه ، جيوز هليئة التحكيم أن تقرر ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 

طراف أحد أطراف التحكيم، عقد جلسة ملناقشة التقرير الذي قدمه اخلب ر ، م  إتاحة الفرصة لأل
 .3لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد يف تقريره

وميكن لألطراف عند مناقشة تقرير اخلب ر أن يستعينوا خبب ر استشاري ملناقشة تقرير اخلب ر 
املنتدب يف تقديره إلظهار احلقيقة ، فإذا كانت هيئة التحكيم قد قررت االستعانة خبب ر وحددت 

من األطراف أن يقدم يف هذه اجللسة خب را استشاريا من جلسة لسماعه ومناقشة تقريره ، كان ألي 
 .4طرفه إلبداء رأيه يف املسائل اليت تناوهلا تقرير اخلب ر املنتدب من قبل هيئة التحكيم

 
                                                           

، قانون التحكيم األردين (21/4املادة ) املقارنة، منها قانون التحكيم املصري الوطنية وهو ما اعتمدته العديد من التشريعات 1
 (.أ/21املادة )
 .22عزمي عبد الفتاح عطية، مرج  سابق، ص : أنظر 2
ال يعترب من باب اإلخالل حبقوق الدفاع وال مبدأ املواجهة إذا ما  »:، أنه  وقد قرر القضاء الفرنسي، إعماال ملبدأ املرونة والسرعة 3

عدم  دعيت األطراف املتعاقدة إىل حضور جلسة مناقشة تقرير اخلب ر لتقدمي مالحظاهتم بشأن النتائج اليت انتهى إليها ، بالرغم من
مهمته، بل وبدون مشاركتهم الفعلية يف جلسة املناقشة  إحاطتهم سلفا مبهمة اخلب ر من حيث الزمان واملكان احملددين ملباشرة

 .«املذكورة 
Cass Civ.4juin1984, Rev.arb1984, 343. 

 942علي أبو عطية هيكل، مرج  سابق، ص : أنظر 4
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 .سلطة هيئة التحكيم في تقدير تقرير الخبير :رابعا

ة التحكيم، يعترب تقرير اخلب ر من الوسائل اليت تسرتشد هبا هيئة التحكيم عند كحقيق خصوم
فهو لي  ملزما هلا وخيض  لسلطتها التقديرية ، وهلا الكلمة احلامسة يف تقييم تقرير اخلب ر ، فلها أن 

، و هلا  1تأخذ مبا جاء فيه وتبين حكمها عليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق م  وجه احلق يف الدعو 
وقائ  ،   ا تقدره من أسباب وكذلك أن تأخذ ببعض ما ورد به وتطرح بعضه األخر ، بناء على م

كما هلا أن تستبعده كليا وتفصل يف الدعو  استنادا على غ ره من األدلة املوجودة كحت يدها ، مىت  
وهلا من تلقاء نفسها أن تعيد املأمورية للخب ر  .2كانت هذه األدلة كافية لتكوين عقيدهتا وقناعتها

مله ، أو ترفض طلب اخلصم بإعادة املأمورية مرة أخر  الستكمال ما تراه من أوجه القصور يف ع
إىل اخلب ر مىت اقتنعت بكفاية األعمال اليت أجراها اخلب ر وبسالمة النتائج واألس  اليت بىن عليها 

وهلا يف األخ ر أن تأمر بندب خب ر آخر أو أكثر للقيام باملهمة من جديد إذا ما رأت . 3تقريره
 .4حاجة إىل ذلك

 الفرع الثالث

 .ر القضاء الوطني في مجال اإلثبات في خصومة التحكيمدو 

قد يتدخل القضاء الوطين يف خصومة التحكيم ملساعدة هيئة التحكيم على احلصول على 
أدلة اإلثبات ، وذلك عندما ال يستطي  احملكمون تنفيذ مهامهم يف احلصول على األدلة اليت من 

كمون ال ميلكون سلطة اجلرب اليت ميلكها القاضي على شأهنا املسامهة يف تسوية النزاع ، ذلك أن احمل
 .اخلصوم أو على أي شخص آخر مرتبط بالعقد حمل النزاع

فعلى الرغم من أن اهلدف األساسي من اللجوء إىل نظام التحكيم التجاري الدويل هو سلب 
ئة التحكيم قد قصائه عن النظر يف النزاع حمل التحكيم ، إال أن هيإاالختصاص من القضاء الوطين و 

                                                           
 .944نف  املرج  السابق ، ص  ،علي أبو عطية هيكل :أنظر 1
 241مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .212قانون التحكيم الدويل والداخلي ، مرج  سابق ، ص  سالمة،أمحد عبد الكرمي  :أنظر 3
 .242سابق، ص الرج  املمصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، : أنظر 4
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     فقد كحتاج هيئة التحكيم لسماع شاهد .تضطر إىل االستعانة بالقضاء الوطين يف جمال اإلثبات
أو خب ر تعترب شهادته هامة وضرورية للفصل يف النزاع، أو احلصول على بعض املستندات اليت هي 

كان هيئة التحكيم حبوزة أشخاص من غ ر أطراف اخلصومة التحكيمية ، فبطبيعة احلال لي  بإم
إصدار مذكرة جللب شاهد كونه لي  هلا سلطة عليه، كما ال ميكنها أن تصدر أمرا ألي شخص 

فأمام هذا الوض  ال يكون أمام اهليئة التحكيمية سو  طلب . بإلزامه تقدمي مستندات هي حبوزته 
 .1مساعدة القضاء الوطين ألداء مهمتها على أحسن وجه

الوطنية املنظمة للتحكيم على أنه بإمكان هيئة التحكيم الطلب  تنص غالبية التشريعات و
من القضاء الوطين أن يصدر مذكرات بإحضار الشهود، أو أن يوق  عقوبة على الشهود الذين مت 

كما تستطي  هذه . إبالغهم بشكل رمسي وختلفوا عن احلضور أمام هيئة التحكيم دون سبب جدي 
 إلزام الغ ر بإظهار أو تقدمي مستند يف حوزته له أمهية وضروري اهليئة أن تطلب من القضاء الوطين

كما جيوز للهيئة التحكيمية أيضا أن تلجأ إىل القضاء الوطين وتطلب منه األمر .للفصل يف النزاع 
 .بإجراء إنابات قضائية

 .مجاالت تدخل القضاء الوطني في خصومة التحكيم في مجال اإلثبات: الفقرة األولى

تتجسد مظاهر التعاون بني القضاء الوطين والتحكيم التجاري الدويل يف جمال ميكن أن 
يف جمال اإلثبات الكتايب ، يف جمال الشهادة ، يف جمال اخلربة ، وأخ را  يف : اإلثبات يف أرب  جماالت
 .جمال  اإلنابة القضائية 

 .في مجال اإلثبات الكتابي: أوال

ب تقدمي وثيقة حبوزة أحد أطراف النزاع، فإهنا ال تتمت  إذا كان بإمكان هيئة التحكيم أن تطل
بسلطة إلزام املعين بتقدمي هذه الوثيقة جربا، لذلك مل متنح غالبية التشريعات الوطنية احملكم سلطة 
إلزام أحد اخلصوم بتقدمي وثائق ومستندات كحت يده ، وإمنا مسحت باللجوء إىل القضاء الوطين 

                                                           
ري جارد حممد، مظاهر التعاون بني القضاء الوطين والتحكيم التجاري الدويل، دراسة مقارنة بني التشري  اجلزائري واملص 1

، 9042والفرنسي،ورقة حبثية مقدمة إىل املؤمتر الدويل للقضاء والتحكيم ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية ، 
 .9001ص 
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،  كون القضاء الوطين هو وحده من يتمت  1ئة التحكيم يف جمال اإلثباتباعتباره جهة مساعدة هلي
كما ميكن هلذا القضاء أن .بسلطة اإللزام ، وبإمكانه إلزام اخلصوم بتقدمي وثائق ومستندات حبوزهتم 

 .2يكلف الغ ر بتقدمي وثائق ومستندات حبوزته من شأهنا أن تساهم يف تسوية النزاع حمل التحكيم

ملمارسة العملية أنه غالبا ما يرف  اخلصم صاحب املصلحة دعو  مستعجلة وقد كشفت ا
ليحصل على أمر من القضاء الوطين بإلزام الغ ر اخلارج عن اخلصومة التحكيمية بتقدمي  املستندات 

 .3اليت حبوزته إىل هيئة التحكيم

 .سماع الشهود في مجال: ثانيا

ي بصدد كحقيق خصومة التحكيم، نظرا ألمهية قد كحتاج هيئة التحكيم إىل مساع الشهود وه
غ ر أنه ال سلطة للهيئة التحكيمية يف إجبار شاهد على .الوقائ  اليت قد يدلون بشهادهتم بشأهنا

احلضور أمامها، ما قد جيعلها تستنجد بالقضاء الوطين إللزام بعض األشخاص للحضور أمامها 
الوطين يف مساعدة هيئات التحكيم على مساع  وهنا تربز أمهية دور القضاء.واإلدالء بشهادهتم

الشهود، حبيث ميكن للخصم صاحب املصلحة أن يلجأ إىل القضاء الوطين لطلب إصدار أمر 
كما ميكن لذات اهليئة ، من تلقاء نفسها ، تقدمي طلب إىل . 4حبضور الشاهد أمام هيئة التحكيم

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزي  ، عمان ، 4أمحد مهند السانوري، دور احملكم يف خصومة التحكيم الدويل اخلاص ، ط: أنظر  1

 .440ص ،  9002األردن ، 
 .942فوزي حممد سامي ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
يف أنظمة القوانني األجنلوأمريكية اليت تعرف بوصاية قضائية على س ر إجراءات التحكيم ، يطلب احملكم من القاضي أن يصدر  3

إىل حائز املستندات والوثائق الذي  أمرا ، بعد أن يشرح له األسباب ، إىل الغ ر بتقدمي املستندات اليت حبوزته ، فيصدر القاضي أمرا
يصبح جمربا بتقدمي املستندات كحت طائلة إكراهه عن طريق السلطة العامة، بل أن نظام التحكيم األمريكي جييز للمحكم أن 

 .يصدر إنذارا للشخص الذي لي  طرفا يف خصومة التحكيم ليستجيب له قبل أن يلجأ إىل القاضي
حددان طاهر، دور القاضي الوطين يف جمال التحكيم التجاري الدويل ، مذكرة لنيل شهادة املاجست ر،  : ملزيد من التفاصيل، راج 

 .42، ص 9049فرع قانون التنمية الوطنية ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
، ص 9002، منشورات زين احلقوقية لبنان ،4رية ، طجعفر مشيمش، التحكيم يف العقود اإلدارية واملدنية والتجا: أنظر 4

421. 
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سات التحكيم تر  أن مساعه فيها القضاء الوطين بإصدار أمر حبضور شاهد إىل جلسة من جل
 .ضروري لتسوية النزاع

يف حالة عدم امتثال الشاهد ألمر القضاء الوطين باملثول أمام هيئة التحكيم، فإنه ميكن  و
 .1للقضاء أن يوق  بعض اجلزاءات القانونية عليه

ر عليه، فإن دور القضاء الوطين يف جمال الشهادة ينحصر يف إصدار أمر للشاهد باحلضو  و
أمام هيئة التحكيم ، أو توقي  اجلزاءات املقررة على الشاهد الذي يتخلف عن احلضور أمام هيئة 

 .التحكيم بدون مربر جدي ، إذا أمره القضاء الوطين بذلك بشكل قانوين

 .االستعانة بالخبراء في مجال: ثالثا

االستعجال ، أن  تتفق غالبية التشريعات الوطنية على أنه ميكن للقاضي الوطين ، يف حالة
يتدخل يف خصومة التحكيم ويأمر بندب خب ر ملعاينة بعض الوقائ  ، سواء كان ذلك بناء على طلب 

غ ر أن تدخل القضاء الوطين يف مسألة .اهليئة التحكيمية أو بطلب أحد اخلصوم صاحب املصلحة
تدخل هيئة التحكيم على وجه ندب اخلرباء ال يربر إال حبالة االستعجال املتبوعة باالستحالة العملية ل

 .2السرعة لندب خب ر

 .إصدار إنابات قضائية في مجال: رابعا

اإلنابة القضائية إجراء قضائي مبوجبه تفوض حمكمة حمكمة أخر  للقيام بدهلا ، ويف دائرة 
اختصاصها بأحد أو بعض إجراءات التحقيق ، أو اإلجراءات القضائية اليت يقتضيها الفصل يف 

 .3رفوعة أمامها، واليت تعذر عليها مباشرهتا بنفسها بسبب بعد املسافة أو أي مان  آخرالدعو  امل

                                                           
 .9001جارد حممد ، املرج  السابق ، ص  1

2 Terki Noureddine, op.cit, p90. 

دراسة كحليلية مقارنة يف القانون املصري ) عكاشة حممد عبد العال، اإلنابة القضائية يف نطاق العالقات اخلاصة الدولية : أنظر 3
 .42-41، ص 4229، الدار اجلامعية ، ب روت ( ارن والقانون املق
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فقد حيدث أحيانا صعوبات كحول دون قيام هيئة التحكيم مبهمتها يف البحث عن األدلة 
ومج  املعلومات الالزمة للفصل يف النزاع املعروض عليها ، كأن يكون الشاهد املراد مساع شهادته يقيم 

لذلك . مكان بعيد ، أو أن تكون البضاعة املراد معاينتها يف مكان بعيد عن مقر إجراء التحكيم  يف
ميكن هليئة التحكيم أن تطلب من القضاء الوطين إصدار إنابات قضائية للقيام مبا يلزم من إجراءات 

 .للفصل يف النزاع

ئية يشكل مظهرا من فال شك أن طلب هيئة التحكيم من القضاء الوطين إصدار إنابة قضا
 .مظاهر التعاون بني القضاء الوطين ونظام التحكيم

موقف التشريعات الوطنية المقارنة من تدخل القضاء الوطني في مجال : الفقرة الثانية
 .اإلثبات

تتجه غالبية التشريعات الوطنية املقارنة إىل منح القضاء الوطين سلطة التدخل لتقدمي يد 
يمية يف سبيل احلصول على أدلة من شأهنا أن تساهم يف تسوية النزاع املعروض املساعدة للهيئة التحك

 .عليها

 .موقف المشرع الفرنسي :أوال

من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد  4112مسح املشرع الفرنسي للقضاء الوطين يف املادة 
من ذات القانون ،  942، 422، 421بالتدخل للحصول على أدلة طبقا ملا هو وارد يف نص املواد 

   وهي املواد اليت متنح القاضي الفرنسي كافة الصالحيات يف احلصول على األدلة ، وإلزام األطراف 
 .أو الغ ر بتقدمي املستندات اليت هي كحت يدهم

قد أجاز املشرع الفرنسي للطرف الذي يرغب يف االستناد إىل دليل يف اإلثبات يف حوزة  و
كمة التحكيمية له بذلك، أن يطلب من القضاء الفرنسي، ممثال يف  قاضي الغ ر ، وبعد تصريح احمل

الدعم، إلزام شخص من غ ر أطراف التحكيم بأن يقدم أدلة اإلثبات اليت يف حوزته واليت يكون 
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تقدميها ضروريا للفصل يف خصومة التحكيم ، وهو ما وصفه البعض بأنه نظام جديد ملشاركة الغ ر يف 
 .1كيمكحقيق خصومة التح

 .موقف المشرع المصري :ثانيا

، فإنه ميكن هليئة 4221لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  22طبقا لنص املادة 
التحكيم أن تطلب من رئي  حمكمة استئناف القاهرة أو أي حمكمة استئناف أخر  يتفق عليها 

 : األطراف ما يلي 

أو ميتن    ،م هيئة التحكيم لإلدالء بشهادتهاحلكم على من يتخلف من الشهود على احلضور أما -1
 .عن اإلجابة باجلزاءات املقررة قانونا

 .األمر بإجراء إنابة قضائية -2

غ ر أنه لي  هليئة  التحكيم أن تلجأ إىل القضاء املصري إللزام الغ ر الذي لي  طرفا يف 
 .ملصري هذه السلطة خصومة التحكيم بتقدمي مستند كحت يده إذا مل خيوهلا قانون التحكيم ا

من ناحية أخر  ، فإن سلطة هيئة التحكيم يف ندب خب ر ال متن  أطراف اخلصومة  و
 2من قانون التحكيم املصري 02التحكيمية من اللجوء إىل احملكمة املختصة املشار إليها يف املادة 

 .3لطلب ندب خب ر بدعو  إثبات حالة مستعجلة

 

 

                                                           
1 « Nouveau Système de participation des tiers à L’instruction de l’affaire dans le cadre de 

l’arbitrage».  

Romain Dupeyre : Le nouveau droit francais de L’arbitrage. 

 : منشورة على موق   
http://avocats .fr/space/romain.dupeyre/content/fee326e4-40ef-4316-9199-30348094a95. 

 .يتفق عليها أطراف النزاع هي حمكمة استئناف القاهرة أو أي حمكمة استئناف أخر  مبصر و 2
 .914ص  سابق،مرج   الدولية،فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية : أنظر 3

http://avocats/
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 .موقف المشرع الجزائري :ثالثا

املشرع اجلزائري هليئة التحكيم وألي من أطراف النزاع الذي يهمه التعجيل، بعد   منح
حصوله على إذن من هيئة التحكيم ، سلطة طلب املساعدة من القضاء الوطين للحصول على أدلة، 

إذا اقتضت الضرورة  »:من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بنصها 4014وهو ما نصت عليه املادة 
، جاز حملكمة التحكيم أو لألطراف باالتفاق م  هذه ...ة السلطة القضائية يف تقدمي األدلةمساعد

األخ رة ، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الرتخيص له من طرف حمكمة التحكيم، أن يطلبوا 
 .« مبوجب عريضة تدخل القاضي املختص ، ويطبق يف هذا الشأن قانون بلد القاضي

رع اجلزائري قد ربط جلوء أحد األطراف إىل القضاء الوطين لطلب فاملالحظ أن املش
مساعدته يف احلصول على األدلة برتخيص من احملكمة التحكيمية ، على أن يقدم الطلب إىل احملكمة 

 .املختصة مبوجب عريضة

  ،غ ر أن املشرع اجلزائري مل حيدد احملكمة املختصة اليت يقدم هلا طلب التدخل يف هذا اجملال
فالظاهر أن املشرع اجلزائري قد قصد من وراء ذلك احملكمة . واكتفى بالنص على القاضي املختص 

، أو اليت يق  يف دائرة اختصاصها مكان ( يف الشهادة) اليت يق  يف دائرة اختصاصها موطن الشاهد 
إجراء اإلنابة  ، أو احملكمة اليت يق  يف دائرة اختصاصها مكان( اخلربة) وجود املال حمل املعاينة 

 .القضائية

املالحظ أن موقف املشرع اجلزائري من تدخل القضاء الوطين يف جمال اإلثبات يف  و
خصومة التحكيم يتطابق متاما م  ما نص عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل يف املادة 

فني مبوافقة اهليئة ، طلب يف إجراءات التحكيم ، جيوز هليئة التحكيم أو ألي من الطر  »:من أنه 92
 .«..املساعدة من احملكمة املختصة للحصول على أدلة 
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 المطلب الثاني

 .إتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية

قد تعرتض خصومة التحكيم وجود بعض احلاالت اليت تقتضي الضرورة فيها اختاذ بعض 
أو ملن  وقوع  ملطروح على هيئة التحكيم،التداب ر الوقتية أو التحفظية للمحافظة على احلق حمل النزاع ا

ضرر حمدق أو وشيك الوقوع ، حيول دون انتظار اهليئة التحكيمة إىل حني الفصل يف موضوع النزاع، 
وعلة ذلك أن االنتظار حىت تفصل هيئة التحكيم يف موضوع النزاع دون اختاذ هذه اإلجراءات 

. 1رارا قد تؤدي إىل ضياع حقه نتيجة التأخ روالتداب ر من شأنه أن يلحق بأحد أطراف النزاع أض
لذلك تعد اإلجراءات الوقتية والتحفظية من الوسائل اليت تعمل على مواجهة التأخ ر يف توف ر احلماية 

فقد تقتضي طبيعة . 2القانونية للحقوق أو املراكز القانونية ، وذلك عن طريق إختاذ تداب ر مستعجلة
ات الدعو  املعروضة على هيئة التحكيم سرعة اختاذ بعض التداب ر موضوع النزاع أو ظروف ومالبس

املؤقتة أو التحفظية ، جتنبا لألضرار اليت قد تلحق بأحد األطراف نتيجة االنتظار حىت صدور حكم 
ومثال هذه . التحكيم املنهي للخصومة، أو اليت جتعله بعد صدوره عدمي اجلدو  والفائدة 

ائي ملنقوالت الشركة حمل النزاع ، أو األمر بسماع شهادة شاهد يف تعيني حارس قض  ،اإلجراءات
 . حالة صحية حرجة أو على وشك املوت

 الفرع األول

 .مفهوم اإلجراءات الوقتية والتحفظية

يطلق عليها التداب ر العاجلة أو االحتياطية، وهي عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت  و
اخلصومة التحكيمية، وخالل فرتة زمنية حمدودة بناء على طلب يتم اختاذها أثناء س ر إجراءات 

صاحب املصلحة ، تتميز بطاب  السرعة واالستعجال ، وهتدف إىل كحقيق محاية وقتية للحق حمل 

                                                           
1 Abderrahmane Boumediene : l’entreprise Algeriénne, l’Etat et l’arbitrage commercial,droit 

interne droit international privé, droit comparé Maghrébin,imprimerie DAHLAB ,1989,p102.  
 القانون املقارن والكوييت واملصري، دار الكتب سيد أمحد حممود ، سلطة احملكم يف إصدار األحكام الوقتية واألوامر يف: أنظر 2

 .02، ص 9002القانونية، مصر، 
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النزاع لسد النقص يف وسائل احلماية العادية ، أي أهنا وسائل هتدف إىل محاية مصاحل عاجلة ال 
، وتعمل على توازن العالقات 1بسبب بطء اإلجراءات وخطر التأخ ر يتسىن محايتها بالطرق العادية

 .واملراكز القانونية بني أطراف النزاع

كما أن منها ما يؤدي إىل توضيح الصورة أمام هيئة التحكيم ومساعدهتا على إصدار 
 .2حكمها يف النزاع على أس  سليمة

 . تعريف اإلجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة األولى 

الواق  أن مصطلح اإلجراءات الوقتية لي  مرادفا لإلجراءات التحفظية ، رغم أهنما يهدفان 
 :إىل إسباغ محاية وقتية ال مت  مبوضوع النزاع ، لذلك جيب كحديد املقصود بكل منهما على حدة 

 .اإلجراءات الوقتية  :أوال

يق محاية وقتية للحق ، اإلجراءات الوقتية هي تلك التداب ر العاجلة اليت هتدف إىل كحق
مل تال كح وذلك لسد النقص يف وسائل احلماية العادية ، فهي تداب ر هتدف إىل محاية مصاحل عاجلة 

التأخ ر ، وال يتسىن محايتها بالطرق القضائية العادية بسبب بطء اإلجراءات ، وما ينجم من خطر 
 .3التأخ ر الذي ينتج عن إتباع الطرق العادية

لتداب ر الوقتية ال هتدف إىل احلصول على حكم فاصل يف موضوع النزاع ، عليه، فإن ا و
ومثال ذلك صدور حكم مستعجل .4وإمنا هي جمرد محاية بديلة كحل مؤقتا حمل احلماية القضائية

 .لوقف بي  بضاعة متنازع عليها

 

                                                           
 .240، ص 4240إبراهيم جنيب سعد، القانون القضائي اخلاص، اجلزء األول، منشأة املعارف ، اإلسكندرية، : أنظر 1

2 P.Y. Tschan : Le nouveau droit suisse de L’arbitrage international R.D.A.I, 1988, P446. 
 .240إبراهيم جنيب سعد، املرج  السابق، ص  3
، ص 4222علي الشحات احلديدي، التداب ر الوقتية والتحفظية يف التحكيم االختياري، دار النهضة العربية، القاهرة، :أنظر 4

42. 
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 .اإلجراءات التحفظية :ثانيا

احلق حمل النزاع لضمانه مستقبال،  اإلجراءات التحفظية هي تداب ر هتدف إىل احملافظة على
 .1فهي تتضمن الوسائل تكفل وجود احلق عند صدور احلكم الفاصل يف موضوع النزاع

بذلك ، تعد اإلجراءات التحفظية وسائل محاية للحق لسد النقص يف وسائل محايته  و
افظة على أموال فاحلجز التحفظي مثال يهدف إىل احمل. العادية، وجتعل وجود احلق ممكنا يف املستقبل

وعليه فإن اإلجراءات التحفظية . 2املدين ويتيح للدائن ، بعد احلصول على احلكم ، باستيفاء حقه
 .هتدف إىل توقي خطر حمدق أو ضرر حمتمل أو وشيك الوقوع على احلق حمل النزاع

    :على أهنا  -بصفة عامة  -وقد عرفت قواعد اليونست رال اإلجراءات الوقتية والتحفظية 
أي تدب ر وقيت تأمر مبقتضاه هيئة التحكيم أحد األطراف ، يف أي وقت يسبق إصدار قرار  »

 : التحكيم الذي يفصل يف النزاع هنائيا ، أن يقوم على سبيل املثال ال احلصر، بأي مما يلي 

 .إىل ما كان عليه إىل حني الفصل يف النزاع أن يبقي احلال على ماهو عليه،أو أن يعيده -أ
 :أن يتخذ إجراء مين  حدوث -ب

 .ضرر حايل أو وشيك -4

أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن ميتن  عن اختاذ إجراء حيتمل أن يسبب ذلك  -9
 .الضرر أو املساس 

 .أن يوفر وسيلة لصون املوجودات اليت ميكن أن تستخدم لتنفيذ قرار الحق -ج

 .3«وجوهرية يف حسم النزاعأن حيافظ على األدلة اليت قد تكون مهمة  -د

 : فمن خالل التعاريف السابقة ، ميكن استخالص ما يلي 

                                                           
 .4244ص ،التجاري الدويل، مرج  سابق جارد حممد، مظاهر التعاون بني القضاء الوطين والتحكيم : أنظر 1
 .94علي الشحات احلديدي، املرج  السابق، ص : أنظر 2
 .4221من قواعد اليونست رال لسنة  91/9املادة : راج   3
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أن اإلجراءات الوقتية والتحفظية هي نوع من القضاء املستعجل،الذي يعترب قضاء مؤقتا ال مي   -1
 أصل احلق حمل النزاع ، وإمنا يرمي إىل محاية احلق واحملافظة عليه لضمانه يف املستقبل،فهي وسائل

 .يف موضوع النزاع التحكيم تكفل وجود احلق عندما يصدر حكم

أن احلماية اليت ترتتب على اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية هي محاية مؤقتة إىل أن كحل حملها  -2
 .احلماية املوضوعية الدائمة 

قضائها  أن اإلجراءات الوقتية والتحفظية هلا دور تكميلي أو مساعد للهيئة التحكيمية يف -3
 .املوضوعي

 .خصائص اإلجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة الثانية

 :1تتسم اإلجراءات الوقتية والتحفظية ببعض اخلصائص ، أمهها

أهنا إجراءات مؤقتة وجزئية وليست هنائية، وال ختتص بالفصل يف موضوع الدعو  ، ومن مث ال  -1
جراءات الوقتية والتحفظية على بقاء اخلصومة تكون حامسة أو قاطعة للخصومة ، ويتوقف بقاء اإل

 .األصلية

أن هلا طاب  تبعي ، حبيث ال ميكن اختاذها إال بصدد خصومة موجودة أو ستوجد حول املوضوع  -2
 .األصلي للدعو ، الذي أتفق بشأنه على التحكيم

و  األصلية ، ال هتدف إىل إعطاء حل مباشر للخصومة التحكيمية ، بالرغم من ارتباطها بالدع -3
 بل أن اهلدف الرئيسي منها هو تسهيل كحقيق غرض اخلصومة األصلية ، وهو إصدار احلكم

 .وضمان تنفيذه مستقبال التحكيمي

 

 

 
                                                           

 .41سابق ، ص الرج  املسيد أمحد حممود ، : راج  يف ذلك  1
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 .أنواع اإلجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة الثالثة 

أما األحكام فمثاهلا ، احلكم . تنقسم اإلجراءات الوقتية والتحفظية إىل أحكام و أوامر 
بتعيني حراسة أو احلكم بنفقة وقتية ، وأما األوامر فمثاهلا ، التحفظ على مستندات هامة  أو وض  

 .1البضائ  يف مكان أمني أو بي  ما يتلف منها

حىت يتسىن هليئة التحكيم اختاذ إجراء مؤقت أو كحفظي، فإنه ينبغي أن تتوفر لذلك مجلة  و
 .2م ومنها ما يتعلق باألوامرمن الشروط ، منها ما يتعلق بإصدار األحكا

 .شروط إصدار هيئة التحكيم حكما وقتيا :أوال

أن تصدر هيئة التحكيم احلكم الوقيت بناء على طلب أحد األطراف، أي أنه لي  هلا أن تقضي  -1
 .به من تلقاء نفسها، بل البد أن يتقدم إليها أحد األطراف بطلب باختاذ هذا اإلجراء

عو  املستعجلة، أي وجود خوف من احتمال وقوع ضرر ال ميكن تداركه إذا أن تتوافر شروط الد -2
 .مل يتم اختاذ اإلجراء الوقيت املطلوب

أن تكون إجراءات التحكيم قد بدأت فعال، فال متلك هيئة التحكيم هذه السلطة إال بعد بدء  -3
 .إجراءات التحكيم

 .شروط اتخاذ هيئة التحكيم أمرا وقتيا :ثانيا

 .اتفاق صريح بني أطراف النزاع على ختويل هيئة التحكيم هذه السلطةوجود  -1

 .أن يتقدم أحد األطراف أو كالمها بطلب اختاذ هذا اإلجراء إىل هيئة التحكيم -2

 .ن ينطبق على اإلجراء املطلوب اختاذه صفة التدب ر الوقيت أو التحفظيأ -3

 .أن يكون هذا التدب ر مما تقتضيه طبيعة النزاع -4

                                                           
 .242فتحي وايل، الوسيط يف قانون القضاء املدين ، مرج  سابق، ص : راج   1
 .242-241السابق ، ص نف  املرج   ،فتحي وايل :راج   2
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 . شروط إتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة الرابعة

يشرتط الختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، بصرف النظر عمن يكون خمتصا باختاذها، 
االستعجال، وأن يكون التدب ر املطلوب اختاذه وقتيا ال مي  موضوع النزاع : شرطني أساسيني مها 

 .يهالذي تتوىل هيئة التحكيم الفصل ف

 .شرط االستعجال: أوال 

واالستعجال حالة قانونية . يلزم الختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية توافر شرط االستعجال
تنشأ من اخلطر الناتج عن التأخ ر أو من فوات الوقت، قبل احلصول على احلماية القضائية 

يتم مبقتضاها تفادي وقوع الضرر  يولد اخلطر احلاجة امللحة إىل محاية قضائية عاجلة ، و  ،املوضوعية
 .1باحلقوق أو املراكز القانونية املراد احملافظة عليها

، فإن االستعجال حالة تستمد كياهنا من الظروف احمليطة باحلق أو املركز القانوين عليه و
صول فال يوجد استعجال جملرد رغبة اخلصم راف  الدعو  يف احل.املراد محايته ، ولي  من إرادة اخلصوم

 .على حكم مستعجل لطلباته

كما أن حالة االستعجال تتغ ر من قضية ألخر ، وتتأثر بظروف الزمان واملكان، ويقدر 
 .2توافرها من قبل هيئة التحكيم يف كل قضية على حدة

مهما يكن من أمر ، فإن االستعجال كحالة قانونية، تنشأ وتولد احلاجة إىل محاية وقتية  و
 .ء الدولة أم أمام قضاء التحكيم على حد سواءعاجلة سواء أمام قضا

 .أن يكون التدبير المطلوب اتخاذه تدبيرا وقتيا: ثانيا 

إذا كان توافر شرط االستعجال يربر اختاذ تداب ر وقتية أو كحفظية ملواجهة خطر التأخ ر 
ب ر الوقيت إىل الذي قد يؤدي إىل ضياع احلق حمل النزاع أو االنتقاص من قيمته إذا انتظر طالب التد

                                                           
 .219أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص  1
و يف فقه القانون اإلجرائي، نقول أن تقدير حالة االستعجال مسألة موضوعية ختض  لتقدير القاضي ، دون خضوعه يف ذلك  2

 .كما أن الدف  بعدم توافر االستعجال ال جيوز إبداؤه ألول مرة أمام هذه احملكمة( .كمة النقضحم)إىل رقابة من احملكمة العليا، 
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حني الفصل يف النزاع من قبل هيئة التحكيم ، فإنه جيب فوق ذلك أن يكون التدب ر املتخذ حمققا 
هلذا اهلدف فقط ، أي أنه يواجه اخلطر فحسب، ومعىن ذلك أن احلماية اليت تواجه هذا اخلطر جيب 

باإلجراءات املعتادة أو املتفق  أن تكون محاية وقتية وسريعة إىل حني أن تفصل هيئة التحكيم يف النزاع
 .1عليها بني اخلصوم ، وفقا ملقتضيات العدالة

كما أن األمر .2خنلص من ذلك أن التدب ر املستعجل جيب أن ال مي  مبوضوع النزاع و
 .القاضي باختاذ تداب ر وقتية أو كحفظية ال تكون له حجية فيما يتعلق مبوضوع النزاع

 الفرع الثاني

 .في مجال التحكيم التجاري الدولي اإلجراءات الوقتية والتحفظية االختصاص باتخاذ

قد تظهر احلاجة إىل اختاذ اإلجراءات الوقتية و التحفظية قبل بعد اإلتفاق على التحكيم 
فقبل . وقبل تشكيل احملكمة التحكيمية، أو بعد انعقاد هذه األخيلرة و أثناء س ر اخلصومة التحكيمية

فقها و قضاء على أن جمرد اإلتفاق على التحكيم،  منعقد مية، فإن اإلتفاق تشكيل احملكمة التحكي
و قبل تشكيل احملكمة التحكيمية، ال مين  اخلصوم من اللجوء إىل القضاء الوطين ممثال يف قاضي 
األمور املستعجلة لطلب إختاذ أي إجراء وقيت أو كحفظي، أو للفصل يف بعض األمور املستعجلة اليت 

ا من فوات الوقت، ألن اختصاص القاضي املستعجل تربره حالة اإلستعجالو اختاذ خيشى عليه
اإلجراءات السريعة والفعالة، و تدخل قاضي اإلستعجال يف هذه احلالة ال مي  موضوع النزاع املتفق 

ويتجه  غالبية الفقه إىل اختصاص القضاء املستعجل وحده ، قبل تشكيل . بشأنه على التحكيم

                                                           
 .22-21علي الشحات احلديدي ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
وقد قضت حمكمة استئناف باري  مبا يؤكد هذا املعىن يف دعو  تتخلص وقائعها يف أن أحد أطراف التحكيم قدم طلبا إىل  2

ستعجل ليقضي بفسخ العقد لوجود شرط فاسخ متفق عليه بني الطرفني، غ ر أن القاضي املستعجل رفض قبول هذا القاضي امل
فأيدت حمكمة استئناف باري  هذا األمر مؤكدة بأن . الطلب لوجود اتفاق كحكيم ، فضال على أن الطلب يتضمن منازعة جدية 

رط الفاسخ سيجعل شرط التحكيم عدمي اجلدو  من الناحية العملية يف االعرتاف للقاضي املستعجل بإمكانية حبث كحقق الش »:
 .«مرافعات فرنسي 4124نف  الوقت الذي يكون فيه قضاء الدولة غ ر خمتص تطبيقا لنص املادة 

علي الشحات احلديدي ، نف  املرج  السابق، ص : ، مشار إليه يف كتاب99/40/4242حكم حمكمة استئناف باري  ،  -
22. 
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تحكيمية، بالبت يف الطلبات الوقتية والتحفظية بنف  الشروط اليت يتدخل هبا طبقا للقواعد احملكمة ال
إختلفت مواقف بيد أن اإلشكال يثار حبدة بعد تشكيل احملكمة التحكيمية، حيث . 1العامة

التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم حول كحديد اجلهة املختصة باختاذ اإلجراءات الوقتية 
التحفظية، فالبعض منها خيول حمكمة التحكيم مثل هذا االختصاص ، والبعض اآلخر منها ذهبت و 

إىل أن قضاء الدولة هو املختص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، بينما اجتهت بعض التشريعات 
مة إىل موقف وسط، حيث جعلت االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية مشرتكا بني حمك

 .التحكيم وبني قضاء الدولة

سوف نتعرض بالدراسة إىل هذه االجتاهات املختلفة ، حبيث لكل اجتاه من يؤيده من  و
 .الفقه والقضاء

 .إختصاص محكمة التحكيم باتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية : الفقرة األولى

ءات الوقتية ير  أنصار هذا االجتاه أن حمكمة التحكيم هي املختصة باختاذ اإلجرا
والتحفظية ، ذلك أنه إذا كانت حمكمة التحكيم هلا سلطة الفصل يف النزاع ، أي منح احلماية 
املوضوعية ، فيكون هلا من باب أوىل منح احلماية الوقتية للحق حمل النزاع، وهي محاية غايتها أن 

نطقي جتريد هيئة لذلك من غ ر امل. كحقق الدعو  التحكيمية ، من جانبها املوضوعي ، هدفها 
التحكيم من االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، فاالتفاق على التحكيم مين  قضاء 
الدولة من الفصل يف النزاع املتفق بشأنه على التحكيم ، كما مين  اختاذ أي إجراء وقيت أو كحفظي 

رارات  االستعجالية ، حىت ولو مل يتعلق به، فاتفاق التحكيم مينح هيئة التحكيم سلطة اختاذ بعض الق
 .2ينص القانون على ذلك ، كلما تطلبت طبيعة النزاع أو الظروف احمليطة به اختاذ مثل هذه القرارات

                                                           
         قمر عبد الوهاب، ال أثر لشرط التحكيم على اختصاص القضاء املستعجل بإصدار اإلجراءات الوقتية :   يف ذلكراج 1

، 9040و التحفظية يف النزاع موضوع إتفاق التحكيم يف التشري  اجلزائري، جملة التحكيم العاملية، العدد الساب ، يوليو 
 .944-922ص

 .14، ص  علي الشحات احلديدي، مرج  سابق: أنظر 2
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 :1ويستند أصحاب هذا االجتاه إىل جمموعة من املربرات أمهها

ألطراف الذين أن اختصاص هيئة التحكيم باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية يتفق م  إرادة ا -1
اتفقوا فيما بينهم على إقصاء القضاء الوطين من نظر النزاع مفضلني عليه نظام التحكيم ، ملا له من 

 .مزايا تعود عليهم بالنف  والفائدة

أن اختصاص قضاء الدولة باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية يؤدي إىل جتزئة االختصاص  -2
القضاء الوطين، مما قد ينتج عنه صدور أحكام متناقضة ، وهو ما وتوزي  النزاع بني نظام التحكيم و 

 .يصعب دور هيئة التحكيم عند الفصل يف موضوع النزاع

أن توحيد جهة الفصل يف النزاع يؤدي إىل أن اهليئة اليت تتصد  ملوضوع النزاع هي اليت تتخذ  -3
تلك اهليئة بكافة عناصر النزاع  اإلجراءات الوقتية والتحفظية بشأن هذا النزاع ، فضال عن إملام

 .املوضوعية والوقتية 

أن حمكمة التحكيم تكون أقدر من غ رها يف تقدير مد  مالئمة اختاذ مثل هذه اإلجراءات ،  -4
على اعتبار أهنا خمتصة بالفصل يف موضوع النزاع، فضال عن توف ر الوقت واجلهد والنفقات وبساطة 

 .اإلجراءات وسرعتها

 :2ثىن من سلطة هيئة التحكيم يف اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية حالتنيغ ر أنه يست

، إذا انطوت هذه اإلجراءات على سلطة اجلرب، ويرفض اخلصم تنفيذها طواعية، فإن منح  األولى
هيئة التحكيم هذا االختصاص ال يستبعد جلوء أحد األطراف إىل قضاء الدولة للحصول على أمر 

 .الوقتية والتحفظية ، الفتقاد احملكمني سلطة األمر بتنفيذ اإلجراءات
سوف يتم اختاذه يف دولة غ ر الدولة اليت تعتقد فيها  الذي ، وهي إذا كان اإلجراء أما الثانية

جلسات التحكيم، فإن االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية يف هذه احلالة يبقى من 
 .اختصاص قضاء الدولة

                                                           
 .911-912، ص 4242علي سامل إبراهيم ، والية القضاء على التحكيم ، دار النهضة العربية ، : راج   1
 .441، ص 9044، القاهرة ، ، دار النهضة العربيةفهمي الغنام، طبيعة مهمة احملكم طارق: أنظر 2
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المؤيد الختصاص محكمة التحكيم باتخاذ اإلجراءات الوقتية القضاء :أوال
 .والتحفظية

صدرت بعض األحكام القضائية اليت تؤيد االجتاه القائل باختصاص هيئة التحكيم باختاذ 
 :اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، منها

I- في القضاء الفرنسي. 

يئة التحكيم االختصاص ذهب القضاء الفرنسي يف العديد من أحكامه إىل تأييد منح ه
باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك ، ألن هذا االختصاص يتضمن 

يرا ملوضوع النزاع ، ولذلك فإنه ال جيوز أن يعهد به لقضاء الدولة على أساس أنه ينصب على دتق
ل فيه عن طريق التحكيم، وعدم تقدير ملوضوع النزاع الذي اتفق اخلصوم صراحة على نظره والفص

 .1نظره أمام قضاء الدولة

جيري القضاء الفرنسي إزاء طلبات النفقة الوقتية على اختصاص حمكمة التحكيم بالفصل  و
مرافعات فرنسي ، حبيث يصدر قرارا من احملكمني بدف   402يف الطلب الوقيت تطبيقا لنص املادة 

زع فيه بشكل جدي، وكانت حمكمة التحكيم قد مت تشكيلها نفقة وقتية للدائن إذا كان حقه غ ر متنا
ورف  األمر إليها، أو إذا اتفق األطراف على اختصاص حمكمة التحكيم ، صراحة أو ضمنيا ، باختاذ 

فرف  األمر إىل حمكمة التحكيم بعد مباشرة مهمتها واتصاهلا مبوضوع .اإلجراءات الوقتية والتحفظية 
 .2اص قضاء الدولة باختاذ هذه اإلجراءاتالنزاع  يكون مانعا الختص

تطبيقا لذلك، فقد صدر حكم من حمكمة النقض الفرنسية يؤكد هذا االجتاه ، وذلك يف  و
عرض النزاع  دنزاع بني احلكومة اإليرانية وبعض الشركات الفرنسية العاملة يف جمال الطاقة النووية، فبع

ن املستحق هلا لد  اجلانب الفرنسي ، وجلأت إىل على التحكيم ، طالبت إيران مببلغ وقيت من الدي
مث طعن يف هذا احلكم أمام . قاضي األمور املستعجلة الذي قضى بعدم اختصاصه هبذا الطلب 

                                                           
1 Cour de Paris, 03/07/1979 , J.C.P 1980 – 193990.                                                                      

 .24علي الشحات احلديدي، مرج  سابق، ص : مشار إليه يف كتاب
2  Cass.Civ, 18 juin 1986, Rev.Arb, 1986, Note Couchez, P565. 
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حمكمة باري  اليت رفضت الطعن ، مث رفضت حمكمة النقض هي األخر  الطعن املقدم أمامها يف 
لى أساس أن هذا الطلب مت تقدميه من وقد أسست حمكمة النقض رفضها للطعن ع. هذا الشأن 

 .1الطرف اإليراين أثناء س ر إجراءات التحكيم، أي بعد تشكيل حمكمة التحكيم وعرض النزاع أمامها

II- في القضاء المصري. 

صدر حكم من حمكمة استئناف القاهرة يؤيد هذا االجتاه ، حيث أجاز لألطراف االتفاق  
ال للتحكيم، وهذا االتفاق يعد مانعا لقضاء الدولة من نظر على أن تكون اإلجراءات الوقتية حم

الطلب الوقيت الختاذ تدب ر وقيت أو كحفظي، وختتص هيئة التحكيم يف هذه احلالة باختاذ التداب ر الوقتية 
 .2أو التحفظية الضرورية املتعلقة مبوضوع النزاع املتفق بشأنه على التحكيم

الختصاص محكمة التحكيم باتخاذ اإلجراءات التشريعات الوطنية المؤيدة :ثانيا
 .الوقتية والتحفظية

تتجه الكث ر من التشريعات الوطنية بشأن التحكيم إىل ختويل هيئة التحكيم االختصاص 
 : .باختاذ اإلجراءات الوقتية أو التحفظية ، ومن ذلك

I- القانون اإلنجليزي. 

،حيث تقرر 3 منوذجيا هلذه القواننيالامث 4221يعد قانون التحكيم اإلجنليزي الصادر سنة 
ال جيوز للمحكمة أن تأمر باختاذ إجراء وقيت أو كحفظي طاملا كانت هناك  »:منه أنه  11/2املادة 

هيئة كحكيم اتفق األطراف على اختصاصها بالفصل يف النزاع ، إال إذا كانت هذه اهليئة غ ر قادرة أو 
 .«ال يف الوقت املناسبال ميكنها اختاذ اإلجراء املطلوب بشكل فع

                                                           
1 CassCiv, 14Mars1984, Rev.Arb, 1985, p69. 

خمتار أمحد بريري ، التحكيم التجاري الدويل ، : ، مشار إليه يف كتاب91/02/4222جتاري،  12حمكمة استئناف القاهرة،  2
 .422مرج  سابق، ص 

عبد املنعم زمزم ، اإلجراءات التحفظية والوقتية ، قبل وأثناء وبعد انتهاء خصومة التحكيم، دار النهضة العربية ، القاهرة : راج  3
 .42، ص 9002
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إذا أمرت احملكمة  »:فقد قررت الفقرة السادسة من ذات املادة بأنه ذلك،األكثر من  و
على  -كليا أو جزئيا–باختاذ تدب ر معني وفقا ألحكام هذه املادة ، فإن أثر هذا التدب ر يتوقف 

 .1« السلطة التقديرية هليئة التحكيم

II- القانون السويسري. 

من قانون التحكيم السويسري ، ختتص حمكمة التحكيم باختاذ  442املادة طبقا لنص 
اإلجراءات الوقتية والتحفظية بناء على طلب أحد األطراف ، فإذا مل ينفذ الطرف الذي صدرت هذه 
اإلجراءات يف مواجهته باختياره ومن تلقاء نفسه، جاز حملكمة التحكيم أن تطلب مساعدة القاضي 

 .2املختص

أن نص هذه املادة خيول حمكمة التحكيم االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية  فالظاهر
والتحفظية ، وجيوز هليئة التحكيم أن تستعني بالقاضي املختص وتطلب مساعدته فيما يتعلق بالتنفيذ 
اجلربي لإلجراءات الوقتية أو التحفظية إذا مل يتم تنفيذها طواعية واختياريا من الطرف الذي صدرت 

 .ه اإلجراءات يف مواجهته، ألن احملكم ليست له سلطة اإلجبار اليت للقاضيهذ

III- القانون التونسي. 

، فإن حمكمة التحكيم 4222من قانون التحكيم التونسي لسنة  42/1طبقا لنص املادة 
ختتص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية منذ بدء إجراءات التحكيم، وجيوز هليئة التحكيم إذا 

قتضى األمر االستعانة بقضاء الدولة إلصدار األمر بتنفيذ القرارات الوقتية أو التحفظية اليت تصدرها ا
 .حمكمة التحكيم

 

 
                                                           

 :ليزي منشورة على املوق  اإللكرتوين نصوص قانون التحكيم اإلجن: راج   1
http://www.opsi-gov-uk/ACTS/acts1996/1996023.html. 
2 P.Lalive, J.F poudret et Reymond : le droit de L’arbitrage interne et international en suiss, 

op.cit, p 07. 
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IV- القانون الجزائري. 

ميكن حملكمة التحكيم  »:من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه 4011تنص املادة 
طلب أحد األطراف ، ما مل ينص اتفاق التحكيم على أن تأمر بتداب ر مؤقتة أو كحفظية بناء على 

 .خالف ذلك

إذا مل يقم الطرف املعين بتنفيذ هذا التدب ر إراديا، جاز حملكمة التحكيم أن تطلب تدخل 
 .«القاضي املختص، ويطبق يف هذا الشأن قانون بلد القاضي

ئري قد خول هيئة ، املشار إليها أعاله، أن املشرع اجلزا 4011يتضح لنا من نص املادة 
التحكيم االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية أو التحفظية بناء على طلب أحد أطراف اخلصومة 

 .التحكيمية، ما مل ينص اتفاق التحكيم على أن تتخذ اهليئة هذه اإلجراءات من تلقاء نفسها

ب مساعدته كما أن املشرع اجلزائري أجاز هليئة التحكيم االستعانة بالقاضي املختص وتطل
يف اختاذ القرار اخلاص بالتنفيذ اجلربي للتداب ر الوقتية والتحفظية اليت اختذهتا إذا مل يتم تنفيذها إراديا 

 .من قبل اخلصم الذي صدرت يف مواجهته هذه التداب ر

من هي احملكمة املختصة بإصدار أمر تنفيذ : غ ر أن السؤال الذي يطرح يف هذا الشأن 
 وما هي إجراءات تدخل القضاء الوطين يف هذا الشأن؟ .ة والتحفظية؟اإلجراءات الوقتي

 .المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ التدابير الوقتية والتحفظية -1

مل حيدد املشرع اجلزائري احملكمة املختصة بالتدخل يف خصومة التحكيم إلصدار األمر 
غ ر أنه باستقراء نصوص املواد . ة التحكيمبتنفيذ التداب ر الوقتية والتحفظية املتخذة من قبل هيئ

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، ميكننا القول بأن  4014، 4011، 4019، 4014
 : االختصاص يف هذا الشأن يؤول 

لرئي  احملكمة اليت يق  يف دائرة اختصاصها مكان إجراء التحكيم، وذلك إذا كان التحكيم   -أ
أما يف حالة عدم كحديد مكان إجراء . ن ذلك حمددا يف اتفاق التحكيمجيري يف اجلزائر ، وكا



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          األول  ابــالب  

 

286 
 

فإن االختصاص يؤول إىل احملكمة واليت يق  يف دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد  أو   ،التحكيم
 .مكان تنفيذه

أما إذا كان  التحكيم جيري خارج اجلزائر ، فإن طلب التدخل إلصدار أمر بتنفيذ التداب ر   -ب
تية والتحفظية يقدم إىل رئي  حمكمة اجلزائر ، شريطة أن خيتار اخلصوم تطبيق قواعد اإلجراءات الوق

 .املعمول هبا يف اجلزائر

 .إجراءات تدخل القاضي الوطني -2

يتعني أن يقدم طلب تدخل القاضي الوطين إلصدار أمر بتنفيذ التداب ر الوقتية والتحفظية 
كتابة مبوجب عريضة ، ويفصل رئي  احملكمة يف   -األحوالحسب  –إىل رئي  احملكمة املختصة 

الطلب املقدم من أحد اخلصوم مبوجب أمر على عريضة يصدر دون حضور أو مواجهة بني 
 . 1اخلصوم

غ ر أن املشرع اجلزائري مل حيدد مدة معينة للفصل يف هذا الطلب ، مما نر  معه ضرورة أن 
 .ا تقتضيه إجراءات التحكيم من سرعة يكون ذلك خالل مدة قص رة ، متاشيا م  م

االتفاقيات الدولية المؤيدة الختصاص محكمة باتخاذ اإلجراءات الوقتية :ثالثا
 .والتحفظية

أكدت  بعض االتفاقيات الدولية بشأن التحكيم التجاري الدويل على ختويل هيئة التحكيم 
 :فاقياتاالختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، ومن هذه االت

 

 

 

                                                           
 .9004ص  يم التجاري الدويل ، مرج  سابق ،جارد حممد ، مظاهر التعاون بني القضاء الوطين والتحك: أنظر 1
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I-  1265إتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لسنة. 

، فإن حمكمة 1من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات االستثمار 12، 91 طبقا لنص املادتني
التحكيم هي املختصة باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على 

 .كيميةطلب أحد أطراف اخلصومة التح

من الئحة التحكيم اخلاصة باملركز الدويل لتسوية املنازعات املتعلقة  22كما تنص املادة 
باالستثمار على أنه جيوز ألحد أطراف التحكيم، يف أي وقت أثناء س ر اإلجراءات، أن يقدم طلبا 

ن حيدد يف وجيب أ. إىل حمكمة التحكيم الختاذ التداب ر الوقتية والتحفظية للمحافظة على حقوقه
الطلب احلقوق املطلوب احملافظة عليها ، والتداب ر املطلوب اختاذها ، والظروف اليت جتعل إصدار مثل 

 .2هذا التدب ر أمرا ضروريا

II-  1215القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة . 

وز هليئة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل، فإنه جي 42طبقا لنص املادة 
التحكيم أن تأمر بناء على طلب أحد أطراف التحكيم، الطرف اآلخر باختاذ أي تدب ر مؤقت تراه 

وهليئة التحكيم أن تطلب من . ضروريا بالنسبة ملوضوع النزاع، ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك
 .أحد األطراف تقدمي ضمان مناسب فيما يتصل هبذا التدب ر

النموذجي للتحكيم التجاري الدويل قد جعل اختاذ اإلجراءات  بذلك، يكون القانون و
الوقتية والتحفظية من اختصاص هيئة التحكيم ، وعلى الطرف الذي يرغب يف اختاذ أي تدب ر وقيت 

                                                           
تعترب موافقة األطراف على التحكيم يف ظل هذه االتفاقية موافقة على استبعاد  »: من اتفاقية واشنطن على أنه 91تنص املادة  1

حل النزاع سائر سبل حل النزاع األخر  ، ما مل ينص على خالف ذلك، وجيوز للدول املتعاقدة أن تطلب إستنفاد كافة سبل 
 . «احمللية كشرط الزم لقبول التحكيم طبقا هلذه االتفاقية

خبالف ما قد يتفق عليه الطرفان جيوز للمحكمة أن توصي باختاذ اإلجراءات  »:من ذات االتفاقية على أنه  12وتنص املادة 
 .«التحفظية املتعلقة حبماية حقوق الطرفني إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك

عض الفقه الفرنسي إىل أن اتفاقية واشنطن قد خولت هيئة التحكيم االختصاص بإختاذ التداب ر الوقتية والتحفظية وقد ذهب ب 2
 .بشكل واس  و كب ر مل يرد يف أية إتفاقية دولية أخر 

B.Audit : Note sous cassation .Civ ,18/11/1986, Rev.Crit, 1987, p767. 
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أو كحفظي أن يقدم طلبا بذلك هليئة التحكيم، اليت يدخل يف نطاق سلطتها تقدير مد  ضرورة اختاذ 
 .وع النزاعهذا التدب ر بالنسبة ملوض

لوائح وأنظمة التحكيم المؤيدة الختصاص محكمة التحكيم باتخاذ اإلجراءات : رابعا
 .الوقتية والتحفظية

        I - نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس. 

ل افإنه جيوز هليئة التحكيم ، ح الدولية،من نظام كحكيم غرفة التجارة  92طبقا لنص املادة 
       اع إليها، أن تأمر بناء على طلب أحد أطراف التحكيم باختاذ أي إجراء وقيت كحويل ملف النز 

 .وجيوز هلا يف هذا الشأن أن تطلب تأمينا مناسبا يتصل هبذا اإلجراء. أو كحفظي تراه مناسبا 

جعل االختصاص باختاذ  ومؤدي هذا النص أن نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية قد
التحفظية هليئة التحكيم ، ويكن ذلك بناء على طلب أحد أطراف التحكيم، ما اإلجراءات الوقتية و 

 .مل يتفق األطراف على خالف ذلك

       II - نظام تحكيم محكمة التحكيم بلندن. 

من نظام حمكمة التحكيم بلندن ، فإنه جيوز لألطراف ، مىت  42، 42طبقا لنص املادتني 
حفظ أو  :يئة التحكيم ولي  من أية سلطة قضائية أمرا يتعلق بـاتفقوا على التحكيم، أن يطلبوا من ه

هو ما يعين إعطاء هيئة التحكيم سلطة األمر باختاذ  و .إيداع أو بي  أشياء حمل نزاع حبضور األطراف
 .اإلجراءات الوقتية أو التحفظية

 .إختصاص القضاء الوطني باتخاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية: الفقرة الثانية

يذهب أنصار هذا االجتاه إىل أن قضاء الدولة هو املختص دون غ ره باختاذ اإلجراءات 
     الوقتية والتحفظية بشأن املنازعات املتفق بشأهنا على التحكيم، ذلك أن االتفاق على التحكيم 
   ال يبعد سلطة القضاء هنائيا عن نظر موضوع النزاع املعروض على هيئة التحكيم ، وهو ما يعرف 



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          األول  ابــالب  

 

289 
 

فإذا كان اتفاق التحكيم يرتب أثرا سلبيا مؤداه من  قضاء الدولة .1"األثر السالب التفاق التحكيم" ب
من نظر النزاع املتفق بشأنه على التحكيم بني األطراف مبوجب اتفاق التحكيم، فإن نطاق هذا األثر 

اليت تظل من اختصاص  يقتصر على موضوع النزاع، و ال ميتد إىل اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية
قضاء الدولة صاحب الوالية العامة ،طاملا أن اتفاق التحكيم مل يتضمن إقصاء قضاء الدولة من اختاذ 

 .2مثل هذه اإلجراءات

ففي حالة وجود اتفاق على التحكيم ، يظل قضاء الدولة خمتصا بتوف ر احلماية الوقتية 
ة العامة ، فإذا كان القاضي املستعجل خيتص للحق املتنازع عليه على اعتبار أنه صاحب الوالي

باملسائل املستعجلة ولو كان النزاع قائما أمام حمكمة املوضوع، فمن باب أوىل أن يكون له هذا 
االختصاص إذا كان موضوع النزاع متفق بشأنه على التحكيم وعرض على هيئة التحكيم للفصل 

 .3فيه

 ،ذ ملواجهة حالة استعجاليه ناجتة من خطر التأخ رفإذا كانت التداب ر الوقتية والتحفظية تتخ
فإن اللجوء إىل القضاء الوطين حيقق فعاليتها بصورة أفضل مما لو مت اللجوء إىل هيئة التحكيم الختاذ 
التدب ر الوقيت املناسب ، واليت قد تتطلب وقتا الجتماع أعضاء هيئة التحكيم واتفاقهم على اختاذ هذا 

يرتب ضررا للطرف الذي يهمه اختاذه  كلما تأخرت هيئة التحكيم يف اختاذ هذا  التدب ر ، وهو ما قد
على خالف القاضي املستعجل الذي خيتص هبذه املسائل يف أي وقت ، فيكون أكثر فعالية . التدب ر

 . 4وسرعة ملواجهة حالة االستعجال يف وقت مناسب، فضال عن قراره يكون قابال للتنفيذ اجلربي

                                                           
اختصاص القضاء الوطين باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية يف املنازعات اخلاصة الدولية، حفيظة السيد احلداد، مد  : أنظر 1

 .44،42، ص  4221دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية 
، 9000، الطبعة األوىل، منشأة املعارف، اإلسكندرية، "خاصة يف القانون الكوييت"أمحد أبو الوفا، التحكيم يف القوانني العربية،  2

 .92ص 
 .202فتحي وايل ، الوسيط يف قانون القضاء املدين ، مرج  سابق ، ص  3
 .402علي الشحات احلديدي ، مرج  سابق ، ص : أنظر  4
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 :1االجتاه يف تربير موقفه هذا جملموعة من احلججويستند هذا 

الطاب  االتفاقي للتحكيم، فاحملكم يستمد سلطته من اتفاق األطراف ، وبالتايل تتحدد هذه السلطة 
حبدود هذا االتفاق ، وهو ما يؤدي إىل احنصار سلطاته يف مواجهتهم فقط، وذلك بعك  األحوال 

         ال ميكن للمحكم  و كحفظي يف مواجهة الغ ر، حيثاليت تتطلب ضرورة إصدار تدب ر وقيت أ
 .توجيه قرار ملزم للغ ر كونه لي  طرفا يف اخلصومة التحكيمية -يف مثل هذه األحوال –

أن احملكم ال ميلك سلطة إلزامية عندما يراد تنفيذ هذه اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، وهو ما قد 
 .طين الستصدار أمر بتنفيذ هذه اإلجراءاتيفرض عليه اللجوء إىل القضاء الو 

فاختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، واملتعلقة باملنازعات املتفق بشأهنا على التحكيم، من قبل 
 .القضاء الوطين ، ميثل جانب من جوانب التعاون بني قضاء الدولة ونظام التحكيم

اصة يف الفرتة بعد االتفاق على التحكيم وقبل أن جلوء األطراف إىل القضاء الوطين يبدو أمرا الزما خ
فقد تطرأ خالل هذه الفرتة بعض الظروف اليت تقتضي اختاذ تدب ر .متام تشكيل احملكمة التحكيمية

وقيت أو كحفظي ملواجهة حالة االستعجال ،ففي مثل هذه احلالة لي  أمام األطراف سو  اللجوء إىل 
 .املناسب ، ألن حمكمة التحكيم مل يتم تشكيلها بعدالقضاء الوطين الختاذ التدب ر الوقيت 

إن جلوء أحد األطراف إىل القضاء الوطين الختاذ التداب ر الوقتية والتحفظية ال يعترب تنازال عن 
التمسك باتفاق التحكيم ، فضال عن أنه ال مينح القضاء الوطين سلطة الفصل يف موضوع النزاع، بل 

 . 2بالفصل يف موضوع النزاع الذي مت االتفاق بشأنه على التحكيم تظل حمكمة التحكيم هي املختصة

                                                           
. 440-402علي الشحات احلديدي ، مرج  سابق، ص  .42-41عبد املنعم زمزم، مرج  سابق ، ص  :راج  يف ذلك  1

ة ، مرج  طين باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية يف املنازعات اخلاصة الدوليحفيظة السيد احلداد، مد  اختصاص القضاء الو 
 .          42سابق ، ص 

ومعه القضاء املصري، إىل أن وجود اتفاق التحكيم ال مين  اختصاص القضاء الوطين باختاذ التداب ر  الفرنسي،وقد استقر القضاء  2
 .خيتص بإصدار أمر وقيت خمتلف عن موضوع النزاع( املستعجل )، وأن القاضي الوطين التحفظية الوقتية و

Cass-Civ , 9 Juill 1979 , Rev.Arb, 1980, p79. 
 .422خمتار أمحد بربري ، مرج  سابق ، ص : ، مشار إليه يف كتاب 91/02/4222جتاري ،  12استئناف القاهرة 
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التشريعات الوطنية المؤيدة الختصاص القضاء الوطني باتخاذ اإلجراءات الوقتية :أوال
 .والتحفظية

تتجه بعض التشريعات الوطنية إىل ختويل القضاء الوطين االختصاص باختاذ اإلجراءات 
وسنعرض فيما يلي البعض من هذه . ئة التحكيم من هذا االختصاصالوقتية والتحفظية ، وحرمان هي

 :التشريعات

I-  القانون اليوناني. 

من قانون املرافعات اليوناين ، فإن قضاء الدولة خيتص دون غ ره  142طبقا لنص املادة 
مسألة بإصدار األمر باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، وال جيوز أن يتضمن اتفاق التحكيم أية 

    تتعلق بالتداب ر الوقتية أو التحفظية ، وال جيوز هليئة التحكيم أن تأمر باختاذ تدب ر كحفظي ، كما 
املادة . ) ال تستطي  أن تلغي أو تعدل أو تبطل أي تدب ر وقيت أو كحفظي سبق صدوره من القضاء

 .1 (مرافعات يوناين  422

II- القانون اإليطالي.  

من قانون املرافعات اإليطايل ، حيظر على احملكمني إختاذ أية تداب ر  444طبقا لنص املادة 
وقد أكد ذلك القانون الصادر يف . وقتية أو كحفظية ، أو حبث أية مسألة متعلقة هبا أو نظرها 

، والذي تضمن نصوصا جديدة يف موضوع التحكيم الدويل عدل هبا قانون  02/04/4221
ذا القانون ، فإن قضاء الدولة وحده دون سواه هو املختص باختاذ فطبقا هل. 2املرافعات اإليطايل

 .3اإلجراءات الوقتية والتحفظية
                                                           

 .494علي الشحات احلديدي ، مرج  سابق ، ص : راج  يف ذلك  1
2 La loi du 5 janvier 1994, nouvelles disposition en matière d’arbitrage et réglementation de 

l’arbitrage international Rev.Arb.1994, 581. 
قد استقر القضاء اإليطايل، حىت قبل صدور التعديالت اليت أدخلت على قانون املرافعات اإليطايل، على اختصاص قضاء  و 3

بتاريخ  فقد قضت حمكمة النقض اإليطالية يف حكم هلا صادر . ه دون غ ره باختاذ التداب ر الوقتية والتحفظيةالدولة وحد
مكانية صدور أمر من القضاء اإليطايل بتوقي  حجز كحفظي على أموال متحصلة من استغالل براءات إإىل  42/02/4222

 =                                                                         .اخرتاع حىت يتم الفصل يف النزاع بواسطة هيئة التحكيم 
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III- القانون الليبي. 

لي  للمحكمني أن يأذنوا باحلجز  »:من قانون املرافعات اللييب على أنه 224تنص املادة 
 .وال بأية إجراءات كحفظية 

نظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة وإذا أذن أي قاض خمتص باحلجز يف قضية م
احلجز دون املساس مبوضوع القضية ، وعلى القاضي أن يصدر قرارا بإلغاء احلجز حينما يقرر 

 .« احملكمون ذلك

فطبقا لنص هذه املادة فإنه ال جيوز هليئة التحكيم توقي  احلجز ولو كان كحفظيا، وإمنا يتم 
صاص باختاذ هذه التداب ر ، فإذا أصدرت هيئة التحكيم ذلك عن طريق قضاء الدولة صاحب االخت

 .مثل هذه التداب ر ، على القضاء الوطين أن يصدر قرارا يلغي هذه التداب ر

         إىل أنه بالنسبة للقوانني العربية املنظمة للتحكيم ، واليت  1وقد ذهب رأي يف الفقه
الوقتية والتحفظية يف حالة  ال تتضمن نصوصا كحدد اجلهة صاحبة االختصاص باختاذ اإلجراءات

       غب يف اختاذ اإلجراءات الوقتية وجود اتفاق كحكيم، فإن احلل يتمثل يف جلوء الطرف الذي ير 
 .أو التحفظية إىل القضاء الوطين للحصول منه على أمر إلزامي بذلك

اإلتفاقيات الدولية المؤيدة الختصاص القضاء الوطني باتخاذ اإلجراءات الوقتية : ثانيا
 .لتحفظية وا

I-  1261االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة. 

منحت االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل القضاء الوطين االختصاص باختاذ 
اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، حىت يف ظل وجود اتفاق على التحكيم، فقد نصت املادة السادسة 

طلب اختاذ التداب ر الوقتية والتحفظية من قبل قضاء  »:االتفاقية على أنه  يف فقرهتا الرابعة من هذه
 .«الدولة ال يعترب مناقضا أو متعارضا م  اتفاق التحكيم

                                                                                                                                                                                     

 .122سامية راشد ، التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، مرج  سابق ، ص : راج  يف ذلك  =
 .922فوزي حممد سامي ، مرج  سابق ، ص  1
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ختصاص المشترك بين محكمة التحكيم والقضاء الوطني في اتخاذ اإل: الفقرة الثالثة
 . اإلجراءات الوقتية والتحفظية

أن االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية يعد يذهب أنصار هذا االجتاه إىل 
إختصاصا مشرتكا بني هيئة التحكيم من ناحية والقضاء الوطين من ناحية أخر ، حيث ميكن لكل 
منهما اختاذ مثل  هذه التداب ر، وهذا ناب  من احلرية اليت يتمت  هبا أطراف التحكيم وحقهم يف اللجوء 

غ ر أن وهذا ال يعين تنازل أطراف .لرغم من وجود اتفاق على التحكيم إىل القضاء الوطين ، على ا
وترتيبا على ذلك ، فإن ختويل هيئة التحكيم باختاذ إجراءات . 1اخلصومة التحكيمية عن التحكيم

وقتية أو كحفظية ال مين  أطراف اخلصومة التحكيمية من اللجوء إىل القضاء الوطين الختاذ مثل هذه 
أو ال تتمكن من اختاذه بالسرعة  د ال تستطي  هيئة التحكيم اختاذ اإلجراء املطلوباإلجراءات ، فق

املناسبة، وبالتايل ال ميكن االستغناء عن اللجوء إىل القضاء الوطين إذا ما تعذر على هيئة التحكيم 
جراء اختاذ التدب ر املناسب ، حيث ميكن اللجوء إىل القاضي الوطين يف حالة االستعجال الختاذ اإل

، خاصة وأن التداب ر اليت تصدر عن القضاء الوطين ميكن تنفيذها بالقوة 2الوقيت أو التحفظي املطلوب
 .اجلربية

تأسيسا على ما سبق ، يكون االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية مشرتكا  و
اص هيئة التحكيم بني كل من هيئة التحكيم والقضاء الوطين ، ولو اتفق أطراف التحكيم على اختص

بنظر املسائل املستعجلة ، ألن اختصاص هيئة التحكيم باملسائل املستعجلة ال ينفي اختصاص 
 .3القضاء الوطين هبا، حىت ولو وجد اتفاق بني أطراف التحكيم على ذلك

فتوزي  االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية بني كل من هيئة التحكيم اليت 
باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية هبدف احملافظة على حقوق ومصاحل -ذا االجتاهطبقا هل –ختتص 

األطراف ، وبني القضاء الوطين الذي خيتص باإلجراءات اليت تكفل تنفيذ التداب ر الصادرة من هيئة 
 و وهذا االختصاص املشرتك يظهر جليا يف حالة ما إذا اختذت هيئة التحكيم تدب را وقتيا. التحكيم 

                                                           
 .11، ص مرج  سابق، ، عبد احلميدرضا السيد : أنظر  1
 .422علي الشحات احلديدي، مرج  سابق ،ص : أنظر  2
 .92لقوانني العربية ، مرج  سابق ، ص بو الوفا، التحكيم يف اأأمحد : أنظر  3
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رفض الطرف اآلخر الذي صدر يف مواجهة تنفيذه ،فيتقدم الطرف الصادر لصاحله األمر إىل القضاء 
 .1الوطين املختص لطلب األمر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم

     عندما يتخذ القضاء الوطين إجراءات وقتية أو كحفظية ، فإنه ال يتعرض ألصل احلق  و
قى ذلك من اختصاص هيئة التحكيم اليت تتوىل الفصل يف وال يفصل يف موضوع النزاع، وإمنا يب

موضوع النزاع، وبالتايل فإن اللجوء إىل القضاء الوطين يف هذا اخلصوص ال يشكل تعديا على إرادة 
 .2األطراف باللجوء إىل التحكيم

ينطلق هذا االجتاه من فكرة مفادها أن التحكيم لي  منافيا أو عدوا للقضاء ، فالعالقة  و
ما ليست عداء أو تربصا ، فإذا كان كل منهما يشكل نظاما مستقال للتقاضي ، فإنه جتمعهما بينه

فاملشرع يتيح لألفراد حرية االختيار بني اللجوء إىل القضاء الوطين . 3غاية واحدة ، وهي كحقيق العدالة
صاص باختاذ أو إىل قضاء التحكيم ، لذلك جيب أن كحكم هذه الفلسفة فض التنازع املتعلق باالخت

اإلجراءات الوقتية والتحفظية بني نظام التحكيم والقضاء الوطين ، حبيث يكون ألطراف التحكيم 
 .حرية االختيار بني اللجوء إىل هيئة التحكيم أو القضاء الوطين الختاذ هذه اإلجراءات

التشريعات الوطنية المؤيدة لالختصاص المشترك في اتخاذ اإلجراءات الوقتية  :أوال
 .التحفظيةو 

قررت بعض التشريعات الوطنية عقد االختصاص املشرتك يف اختاذ اإلجراءات الوقتية 
 :والتحفظية بني هيئة التحكيم والقضاء الوطين ، ومن هذه التشريعات

I- القانون الفرنسي. 

من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد، احملكمة  4114خول املشرع الفرنسي يف املادة 
تأمر أطراف اخلصومة التحكمية باختاذ كافة التداب ر الوقتية والتحفظية اليت تر  أهنا  التحكمية أن

                                                           
 .421علي الشحات احلديدي، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .24، املرج  السابق ، ص  عبد احلميد رضا السيد: أنظر  2
 .42عبد املنعم زمزم ، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
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مناسبة ، ولو كحت طائلة احلكم بالغرامة التهديدية عند الضرورة ، م  التحفظ بشأن األمر باحلجز 
كما جيوز للمحكمة   .التحفظي أو التأمينات القضائية اليت خيتص هبا قاضي الدولة دون غ ره 

 .1التحكيمية أن تعدل أو تكمل اإلجراء الوقيت أو التحفظي الذي أمرت به

يف  14/9044أنه من الطبيعي جدا أن ينص املرسوم  2وقد اعترب بعض الفقه الفرنسي
أو  على أنه قاضي الدولة هو الذي جيوز له دون غ ره أن يأمر حبجوز كحفظية 4114/9مادته 

 .تص هبا حماكم الدولة دون غ رهابتأمينات قضائية ، فهذه التداب ر خت

، املشار إليها أعاله، قامت بتوزي  االختصاص بني حمكمة 4114فالظاهر أن نص املادة 
غ ر أن ذلك ال يعترب اختصاصا . التحكيم واحملاكم الوطنية بشأن اختاذ التداب ر الوقتية والتحفظية

 :مشرتكا على إطالقه، إذ ال بد من التفريق بني حالتني

قبل إمتام تشكيل احملكمة التحكيمية ، ففي هذه احلالة يكون القاضي الوطين :  الة األولىالح
هو املختص الوحيد مبسألة اختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية ، كما أن وجود اتفاق التحكيم ال 

من  4112/4يرتتب عليه إلغاء اختصاص القاضي الوطين بذلك، وهو ما يستفاد من نص املادة 
ون اإلجراءات املدنية الفرنسي اجلديد ، إذ اشرتطت الختصاص القاضي الوطين باختاذ اإلجراءات قان

 :3الوقتية والتحفظية أال تكون احملكمة التحكيمية قد تشكلت بعد
« …Tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué.. »     

                                                           
1
  Art 1468 D.P.C.F : « Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il 

détermine et au besion à peine d’astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu’il Juge 

opportune .Toutefois, La juridiction de l’état est seule compétente pour ordonner des saisies 

conservatoires et suretés judiciaires. 

Le tribunal arbitral peut modifier ou complété la mesure provisoire ou conservatoire qu’il a 

ordonné » 
2 Emmanuel Gaillard, op.cit, p 180. 
3  Art 1449/1 D.P.C.F : «  L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant 

que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’état 

aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ». 
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إن هذه األخ رة تكون خمتصة باختاذ التداب ر بعد تشكيل احملكمة التحكيمية ، ف:  الحالة الثانية
الوقتية والتحفظية ، م  استبعاد من نطاق اختصاصها هذا احلجوز التحفظية والتأمينات القضائية 

 .1اليت تظل قاصرة على القضاء الوطين دون سواه

د استقر القضاء الفرنسي حديثا على أنه مبجرد تشكيل احملكمة التحكيمية ، ال يكون ق و
ك مربر لتدخل القضاء الوطين يف اختاذ التداب ر الوقتية والتحفظية ، ويعود هذا االختصاص إىل هنا

االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية  وعليه فإن .احملكمة التحكيمية حصريا بعد تشكيلها 
 . 2طينهو اختصاص أصيل للمحكمة التحكيمية واستثنائي للقضاء الو  –يف القانون الفرنسي  –

منح املشرع الفرنسي االختصاص باختاذ التداب ر الوقتية والتحفظية لقاضي الدولة ، قد  و
وهو رئي  احملكمة االبتدائية املختص حمليا وفقا للقواعد العامة ، حيث ميكن هلذا القاضي أن يأمر 

 412ا يف املادة  باختاذ التداب ر الوقتية والتحفظية يف حالة االستعجال وفقا للشروط املنصوص عليه
من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي ، وذلك بناء على طلب أحد أطراف اخلصومة 

،حيث يشرتط النعقاد االختصاص للقاضي الوطين بذلك أال تكون احملكمة التحكيمية 3التحكيمية
 ، فإذا تشكلت هذه األخ رة سلب هذا االختصاص من القضاء الوطين ليعود إىل هيئة4قد تشكلت

التحكيم ، ما عدا املسائل اليت تدخل يف نطاق االختصاص احلصري للقضاء الوطين، وهي احلجوز 
 .التحفظية والتأمينات القضائية ، اليت تظل قاصرة على القضاء الوطين دون حمكمة التحكيم

II-  القانون المصري. 

تداب ر الوقتية تبين املشرع  املصري االجتاه الثالث ، حيث أعطى االختصاص يف اختاذ ال
 92من قانون التحكيم املصري رقم  41فقد نصت املادة . والتحفظية للقضاء الوطين وهليئة التحكيم 

                                                           
1  Emmanuel Gaillard, op.cit, p181. 

 .9009لتحكيم التجاري الدويل ، مرج  سابق ، ص جارد حممد ، مظاهر التعاون بني القضاء الوطين وا: أنظر  2
3 Emmanuel Gaillard, op.cit, p180. 

 .من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي اجلديد 4112املادة : راج   4
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أن تأمر بناء على  1من هذا القانون 02جيوز للمحكمة املشار إليها يف املادة  »:على أنه  4221لسنة 
ل البدء يف إجراءات التحكيم أو أثناء طلب أحد طريف التحكيم باختاذ تداب ر مؤقتة أو كحفظية سواء قب

 .«س رها
جيوز لطريف التحكيم االتفاق على  »:من نف  القانون على أنه  91/4بينما نصت املادة 

أن يكون هليئة التحكيم بناء على طلب أحدمها أن تأمر أيا منها باختاذ ما تراه من تداب ر مؤقتة أو 
 .«مي ضمان كاف لتغطية نفقات التداب ر الذي تأمر بهكحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقد

قد منحت االختصاص باختاذ التداب ر الوقتية أو التحفظية  41فالظاهر أن نص املادة 
للقضاء الوطين ، وذلك بناء على طلب أحد أطراف اخلصومة التحكيمية ، حيث أجازت لألطراف 

كما أن . على اختصاص قضاء الدولة بإختاذهطلب اختاذ اإلجراء الوقيت ولو مل يوجد اتفاق صريح 
أو التحفظي من قضاء الدولة ولو كانت هيئة التحكيم قد انعقدت  اإلجراء الوقيتالنص جييز طلب 

 .وباشرت مهمتها فعال
يتضح مما سبق أن جلوء أحد األطراف لقضاء الدولة لطلب اختاذ اإلجراءات الوقتية  و

يم، وأن اللجوء إىل قضاء الدولة ال يعين تنازل األطراف عن والتحفظية ال يتعارض م  اتفاق التحك
 .اتفاق التحكيم

فقد مسح لألطراف االتفاق على أن يشتمل اتفاق التحكيم ختويل  91/4أما نص املادة 
هيئة التحكيم سلطة األمر باإلجراءات الوقتية والتحفظية ، مما يعين أن سلطتها يف هذا الشأن تتوقف 

 .ألطراف على ختويلها هذه السلطةعلى اتفاق مجي  ا
فهذا النص يتيح لألطراف االتفاق على ختويل هيئة التحكيم االختصاص باختاذ اإلجراءات 
. الوقتية والتحفظية اليت تر  أهنا ضرورية وتتطلبها طبيعة النزاع ، وذلك بناء على طلب أحد األطراف 

 . الذي تأمر بهكما أن للهيئة أن تطلب ضمان كاف لتغطية نفقات التدب ر
إذا ختلف من صدر إليه األمر من هيئة التحكيم باختاذ إجراء وقيت أو كحفظي عن تنفيذه  و

، جاز هليئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف اآلخر أن تأذن هلذا الطرف باختاذ اإلجراءات الالزمة 
                                                           

من قانون التحكيم املصري يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم اليت حييلها هذا القانون إىل القضاء  02طبقا للمادة  1
ري للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع ،إذا كان التحكيم داخليا، أما إذا كان التحكيم جتاريا دوليا سواء جر  يف مصر أو املص

 .يف خارجها ، فإن االختصاص يكون حملكمة استئناف القاهرة ما مل يتفق الطرفان على اختصاص حمكمة استئناف أخر  يف مصر
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كمة املشار إليها يف لتنفيذه ، وذلك دون اإلخالل حبق هذا الطرف يف أن يقدم طلبا إىل رئي  احمل
من قانون التحكيم املصري لألمر بتنفيذ اإلجراء الوقيت والتحفظي الصادر عن هيئة  02املادة 

 .1التحكيم
من قانون التحكيم املصري فإن االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية  02طبقا للمادة و 

التحكيم داخليا ، أما إذا كان التحكيم  والتحفظية يؤول إىل احملكمة املختصة أصال بنظر النزاع إذا كان
جتاريا دوليا، سواء جر  يف مصر أو يف خارجها، فإن االختصاص يؤول إىل حمكمة استئناف القاهرة ، 

 .ما مل يتفق األطراف على اختصاص حمكمة استئناف أخر  يف مصر
لوقتية االتفاقيات الدولية المؤيدة لالختصاص المشترك في اتخاذ اإلجراءات ا :ثانيا

 .والتحفظية
ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل قواعد كحكيم جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 

هليئة التحكيم أن تتخذ بناء  -4 »:من هذه القواعد على أنه 91، حيث تنص املادة 4221لسنة 
نزاع مبا يف ذلك إجراءات على طلب أحد الطرفني ما تراه ضروريا من تداب ر مؤقتة بشأن املوضوع حمل ال

 .....احملافظة على البضائ  املتنازع عليها كاألمر بإيداعها لد  الغ ر أو بي  السل  القابلة للتلف
ال يعترب مناقضا  قضائية باختاذ تداب ر مؤقتةالطلب الذي يقدمه أحد الطرفني إىل سلطة  -2

 .«التفاق التحكيم أو نزوال عن احلق يف التمسك به
قد جعلت االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية مشرتكا بني هيئة  91 فاملادة

، حيث يكون ( الفقرة الثالثة) ، والقضاء الوطين من ناحية ثانية ( الفقرة األوىل ) التحكيم من ناحية 
 .2لألطراف حرية االختيار يف اللجوء إىل أي منهما الختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية

دورنا نؤيد االجتاه الثالث الذي يدعم االختصاص املشرتك الختاذ التداب ر الوقتية وحنن ب
والتحفظية ، فيختص هبا كل من القضاء الوطين وهيئة التحكيم على حد سواء ، فتخويل هيئة 
التحكيم هذا االختصاص ال مين  األطراف من اللجوء إىل القضاء الوطين الختاذ تلك التداب ر، خاصة 

تعذر على هيئة التحكيم اختاذ التدب ر املناسب، فضال عن قرار القاضي الوطين سينفذ نفاذا  إذا ما
                                                           

 .يم املصريمن قانون التحك 91/9راج  املادة  1
املطبقة يف املركز اإلقليمي القواعد هي  4221جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لسنة كحكيم أن قواعد  واملالحظ 2

 .تطبيقا لنص املادة األوىل من قواعد املركز بالقاهرة،للتحكيم التجاري الدويل 
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كما أنه ميكن اللجوء إىل القضاء الوطين يف حالة امتناع الطرف الذي صدر إليه األمر . معجال وجربيا
للجوء إىل باختاذ إجراء وقيت أو كحفظي عن تنفيذه ، حيث جيوز هليئة التحكيم أو الطرف اآلخر ا

 .القضاء الوطين الستصدار أمر بتنفيذ هذا اإلجراء الوقيت أو التحفظي 
لذلك نر  أنه من الضروري توزي  االختصاص باختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية مناصفة 

نوع من التعاون والتآزر بني القضاء الوطين وقضاء  قالتحكيم والقضاء الوطين مبا خيل بني هيئة
لك من أجل احملافظة على حقوق ومصاحل األطراف إىل حني الفصل يف النزاع حبكم التحكيم، وذ

 .منهي للخصومة التحكيمية ، ومبا حيقق فعالية نظام التحكيم ، وجناح العملية التحكيمية برمتها
 المبحث الثالث

 .عوارض الخصومة التحكيمية
مة ، إال أهنا شأهنا شأن ءومال على الرغم مما تتميز به خصومة التحكيم من سرعة ومرونة

اخلصومة القضائية تولد وتعيش لفرتة قد تطول أو تقصر حبسب ظروف الدعو  التحكيمية ، لتنقضي 
بعد ذلك إما إنقضاء طبيعيا بصدور احلكم احلاسم ملوضوعها ، أو انقضاء مبسرتا ، وهو زواهلا دون 

 .1صدور احلكم الفاصل يف موضوعها
يعي للخصومة التحكيمية هو استمرار س رها حىت صدور احلكم يف إذا كان الوض  الطب و

موضوعها ، حيث تتداعى إجراءات التحكيم بصورة عادية وسليمة أمام هيئة التحكيم إىل أن تصدر 
حكمها املنهي للنزاع بني اخلصوم، فقد تعرتض خصومة التحكيم خالل س رها بعض احلوادث 

، وهي  "عوارض الخصومة التحكيمية"ب عي ، وهو ما يعرب عنهوالعقبات اليت كحول دون س رها الطبي
 .عوارض تعرتي خصومة التحكيم فتعطل س رها ، مؤقتا أو هنائيا

كل ما يواجه أو يعرتض اخلصومة من حوادث   -بصفة عامة –فاملقصود بعوارض اخلصومة 
قبل صدور احلكم يف وظروف أو إشكاالت تؤثر على س رها، وتستدعي وقفها أو انقطاعها أو إهنائها 

                                                           
 .292عاشور مربوك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
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فخصومة التحكيم، شأهنا شأن اخلصومة القضائية ، قد يطرأ عليها ما يعرقل س رها ، ف رد . 1النزاع
 .2عليها الوقف واالنقطاع واإلهناء

إال أنه نظرا الختالف طبيعة خصومة التحكيم عن اخلصومة القضائية ، فإتسام خصومة 
أجل التحكيم، يقلل كث را من فرص خضوعها لنظام عوارض  التحكيم بطاب  التأقيت ، وارتباطها بقيام

اخلصومة القضائية الذي نظم أصال بقصد تاليف تكدس القضايا أمام حماكم الدولة بصورة كحول دون 
لذلك سوف خنصص هذا املبحث لعرض األحكام اخلاصة بعوارض  3.كحقيق اهلدف من إنشائها

 .اخلصومة التحكيمية
 المطلب األول

 .المؤقت إلجراءات خصومة التحكيمالتعطيل 
فقد يرد عليها الوقف  مؤقتا،قد تعرتي خصومة التحكيم بعض العوارض فتعطل س رها 

كما أنه هناك أسباب أخر  تتصل باحملكم ذاته، وتؤدي إىل وقف اخلصومة  التحكيمية ، . واالنقطاع
 .وفاته وما إىل ذلك من العوارض ومن ذلك رد احملكم ، عزله و

 األول الفرع
 .وقف إجراءات خصومة التحكيم

يقصد بوقف إجراءات خصومة التحكيم عدم الس ر فيها ألجل معني ، إىل أن ينتهي 
السبب أو تنقضي املهلة اليت حددها قرار الوقف، وذلك لسبب أجنيب ال يتعلق باملركز القانوين 

حكيم، أو القانون الواجب التطبيق ألطرافها ، وإمنا يتعلق بأسباب يقدرها أطراف التحكيم، أو هيئة الت
 .4على إجراءات التحكيم

                                                           
أمحد السيد صاوي، الوجيز يف  .422صبق،سا  رجم ش،يالع ليفض.992 ص ق،بسالا ج ر امل ة،بر نو وصبل ليخ:أنظر  1

 .911التحكيم ، مرج  سابق ، ص 
 .4409حممد ماهر أبو العينني ، وعاطف حممد عبد اللطيف ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
 .292سابق ، ص الرج  امل عاشور مربوك ،: أنظر  3
رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة عني عاطف بيومي شهاب، االختصاص بالتحكيم يف عقود التجارة الدولية ، : أنظر  4

 .914، ص 9004مش  ، 



.تحكيميةال الخصومة إنعقاد                                                          األول  ابــالب  

 

301 
 

قائمة ، فيظل طلب التحكيم  –رغم الوقف  -فإذا وقفت خصومة التحكيم ، فإهنا تعترب
لكن هذه اخلصومة  و. مرتبا آلثاره ، وحيتفظ كل طرف من أطراف اخلصومة التحكيمية مبركزه القانوين 

. ي طرف من أطرافها أو هليئة التحكيم القيام بأي نشاط فيهاالقائمة يصيبها الركود، فال جيوز أل
       ويرتتب على وقف إجراءات اخلصومة التحكيمية وقف ميعاد التحكيم، ولو كان ميعادا إتفاقيا 
أو ميعادا إضافيا قررته هيئة التحكيم ، حيث تستكمل املدة الباقية من امليعاد بعد زوال سبب 

 .1الوقف
االت وقف خصومة التحكيم من صميم املسائل اإلجرائية ، وعليه فإن يعترب تنظيم ح و

القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو الذي خيتص ويتكفل بتنظيم قواعد وإجراءات 
 .2وقف خصومة التحكيم واستئناف س رها فيما بعد

 .أنواع الوقف: الفقرة األولى

مربرات تدعوها إىل  حكيم بناء على ظروف وقد يكون الوقف إما بقرار تصدره هيئة الت
أو أن يكون ناجتا عن اتفاق أطراف النزاع، وهو ما  ،3"الوقف التعليقي"ذلك، وهو ما يطلق عليه 

 .، أو يكون بقوة القانون "الوقف االتفاقي"يعرف ب

 (.التعليقي ) الوقف بقرار هيئة التحكيم  :أوال

ض احلاالت والوقائ  اليت يستلزم النظر فيها قد تعرتض س ر إجراءات خصومة التحكيم بع
وقف إجراءات خصومة التحكيم ، وذلك لكوهنا خترج عن نطاق السلطات املمنوحة هليئة التحكيم 
اليت ال متلك سلطة البث فيها، وهو ما جيعلها تصدر أمرا بوقف إجراءات خصومة التحكيم إىل حني 

 .4الفصل فيها من قبل اجلهات املختصة
                                                           

 .222فتحي وايل ، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .220أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
 ه ره على الدعو  التحكيمية ولزوما ملد  تأثالتحكيم ، وذلك بناء على تقديره وقف على قرار هيئةتأي أن قرار الوقف م 3

 .للفصل فيها
حممود : أنظر كذلك .444، ص 4220حممد نصر الدين كامل ، عوارض اخلصومة ، منشأة املعرف، اإلسكندرية ، : أنظر  4

 .442خمتار بريري ، مرج  سابق ، ص 
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النوع من الوقف ، يكفي لتحقق وقف إجراءات خصومة التحكيم صدور قرار من  ففي هذا
هيئة التحكيم يقضي بذلك ، دون حاجة التفاق أطراف التحكيم على الوقف ، فهو أمر تقديري 

 .1هليئة التحكيم تقرره كلما رأت ضرورة لذلك

خترج عن والية هيئة الغالب يف الواق  العملي أن يكون مرج  الوقف التعليقي وجود مسألة  و
التحكيم ، وتدخل يف اختصاص القضاء الوطين ، إما حبسب طبيعتها ، وإما ألن األطراف مل يتفقوا 

فإن قدرت هيئة التحكيم أمهية الفصل يف تلك املسائل للبث يف القضية .على التحكيم بشأهنا 
يتم الفصل يف املسائل  املعروضة أمامها، كان هلا أن كحكم بوقف إجراءات خصومة التحكيم ، حىت

 .2املذكورة من قبل اجلهة صاحبة االختصاص

ومن أمثلة احلاالت اليت يتم فيها وقف س ر إجراءات اخلصومة التحكيمية بقرار من هيئة 
 :3التحكيم

أن يعرض على هيئة التحكيم ، أثناء س ر إجراءات خصومة التحكيم، مسألة مل يتم االتفاق بشأهنا 
عالقة باملسألة اليت جيري التحكيم هلا مل يشملها اتفاق التحكيم، وهذه املسألة على التحكيم ، أي 

 .بشأهنا
الطعن بالتزوير يف مستند يتعلق بنزاع قدم هليئة التحكيم ، ولكي تصدر هيئة التحكيم قرارها أو 

بوقف إجراءات خصومة التحكيم ال بد أن يكون أحد األطراف قد باشر بالفعل إجراءات الطعن 
لتزوير أمام القضاء الوطين، وال يكفي إدعاءه بتزوير املستند أو إبداء رغبته يف الطعن فيه بالتزوير با

 .أمام القضاء دون اختاذ إجراءات عملية 
الجنائي يوقف " اختاذ إجراءات جنائية بشأن واقعة خاضعة للتحكيم، وذلك إعماال لقاعدة أو 

و  املدنية على عالقة بدعو  جنائية قائمة ، فإن ذلك ، واليت تقضي بأنه كلما كانت الدع"المدني
يفرض وقف الدعو  املدنية حىت يتم الفصل يف الدعو  اجلنائية ، وذلك جتنبا لصدور أحكام 

                                                           
 .142، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق ، ص فتحي وايل: أنظر  1
 .222أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  2
د نصر الدين كامل، املرج  السابق،  حمم .21أمحد أبو الوفا ، التحكيم يف القوانني العربية ، مرج  سابق ، ص :  يف ذلك راج  3

 .920-992ص  السابق،نبيل إمساعيل عمر، املرج   .292-292ص  سابق،مرج   التحكيم، مربوك،عاشور  .412ص 
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متعارضة يف حالة ما إذا سارت الدعوتان يف آن واحد، وألن احلكم يف الدعو  اجلنائية قد يؤثر على 
 هذه احلالة أن تكون إجراءات الدعو  اجلنائية قد أختذت ويشرتط يف.الفصل يف الدعو  املدنية 

 . 1فعال، وأن تكون الدعو  اجلنائية  مرتبطة بالدعو  التحكيمية املعروضة على هيئة التحكيم
وجود مسألة من املسائل اليت تستدعي جلوء هيئة التحكيم للقضاء الوطين لالستعانة بسلطته، أو 

ومثال ذلك إلزام الغ ر بتقدمي مستندات كحت يده ، أو األمر بإنابة  وذلك لعدم متتعها بسلطة اجلرب،
 .قضائية

قيام القوة القاهرة اليت تؤدي إىل وقف إجراءات اخلصومة التحكيمية ، لعدم متكن هيئة التحكيم من 
                 .                 نظر الدعو  والفصل يف النزاع املعروض عليها أمامها خالل امليعاد احملدد

ا على ما سبق ، فإنه يشرتط إلصدار هيئة التحكيم قرارها بوقف إجراءات اخلصومة تأسيس و
 :  2التحكيمية توافر شرطني

خترج عن والية هيئة التحكيم ، وال متلك التصدي هلا  3أن تكون هناك مسألة أولية:  الشرط األول
فعادة ما . طين املختص ألهنا خترج عن نطاق اختصاصها ، ويلزم البث فيها اللجوء إىل القضاء الو 

خترج املسألة األولية عن والية واختصاص هيئة التحكيم، إما بسبب عدم االتفاق عليها بني األطراف 
يف اتفاق التحكيم ، إذ حيظر على هيئة التحكيم الفصل يف مسألة ال يشملها اتفاق التحكيم، وإال 

ألولية عن والية واختصاص هيئة تعرض حكمها للطعن فيه بالبطالن ، وإما أن خترج املسألة ا
التحكيم بسبب طبيعتها الذاتية ، إذ هناك بعض املسائل األولية اليت ال يفصل فيها إال عن طريق 

                                                           
، 4221لسنة  42وقد أصبح هذا املبدأ من املباد  املستقرة يف قضاء التحكيم ، فقد ورد يف احلكم الصادر يف القضية رقم  1

إن مناط وقف الدعو  التحكيمية بسبب وجود دعو  جنائية هي أن تكون الدعو  األخ رة  »:أنه  02/40/4224جلسة 
 .«مقامة فعال، وهي ال تكون كذلك إال بتمام اإلجراء الذي تتصل به باحملكمة اجلنائية

ي للتحكيم التجاري الدويل ، جملة جمموعة املباد  القانونية اليت تضمنتها أحكام التحكيم الصادرة عن مركز القاهرة اإلقليم: راج  
 .429، ص 4222التحكيم العريب ، العدد األول ، ماي 

دراسات قانونية يف التحكيم التجاري الدويل ، دار النهضة  أمحد كمال عبد العزيز، القواعد اإلجرائية يف قانون التحكيم،: راج   2
  .292، مرج  سابق، ص التحكيم  عاشور مربوك ،: وراج  كذلك .124، ص 9009العربية 

املسألة األولية هي تلك املسألة اليت يتوقف احلكم يف الدعو  على الفصل فيها ، إذ ال بد من الفصل فيها أوال حىت يتسىن  3
فهي بذلك مسألة مبدئية ال بد من البث فيها أوال من قبل .احلكم يف الدعو  ، فيبقى احلكم يف القضية معلقا على الفصل فيها 

 .القضائية املختصة اجلهة
 .221، ص 9009أمحد هندي أصول املرافعات املدنية والتجارية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، : أنظر 
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قضاء الدولة ، وال جيوز الفصل فيها عن طريق هيئة التحكيم ، وهي املسائل املتعلقة مبسائل النظام 
 .   1العام عموما ، واليت ال جيوز الصلح فيها

أن يكون الفصل يف املسألة األولية الزما للفصل يف موضوع النزاع املعروض على هيئة : شرط الثانيال
. التحكيم ، وهذا يعين توافر قدر معني من االرتباط بني موضوع النزاع حمل التحكيم واملسألة األولية 

فلي  هناك حاجة أو  فإذا كانت املسألة األولية املثارة غ ر مؤثرة على س ر اخلصومة التحكيمية ،
ضرورة للبث فيها عند الفصل يف الدعو  التحكيمية ، وال توقف س ر إجراءات اخلصومة التحكيمية 
، كأن يكون لد  هيئة التحكيم من األدلة ما يغنيها عن الدليل املطعون يف صحته ، ففي هذه احلالة 

 . التحكيمية يتعني على هيئة التحكيم عدم إصدار قرارا بوقف إجراءات اخلصومة

يرج  أمر كحديد ما يعد من املسائل األولية ، وتقدير مد  ارتباطها مبوضوع النزاع حمل  و
التحكيم، وكذا مد  تأث ر املسألة املثارة على س ر خصومة التحكيم ملطلق السلطة التقديرية هليئة 

م أن الفصل يف فإذا ارتأت هيئة التحكي. 2التحكيم ، وفقا لظروف ومالبسات كل نزاع على حدة
موضوع النزاع املعروض عليها ال يتوقف على البث يف املسألة األولية ، فلها أن تتجاهل أي دف  

أما إذا قدرت غ ر ذلك ، بأن يكون . بوقف إجراءات خصومة التحكيم ومتضي قدما يف نظر النزاع
ف إجراءات اخلصومة الفصل أوال يف املسألة األولية الزما للفصل يف موضوع النزاع ، قررت إيقا

 .التحكيمية إىل حني صدور حكم هنائي يف تلك املسألة من قبل اجلهة القضائية املختصة 

جتدر اإلشارة يف األخ ر إىل أنه لي  هناك مدة حمددة للوقف التعليقي ، كونه قد حدث  و
ل بسبب وجود مسألة خترج عن  نطاق اختصاص هيئة التحكيم ، وال ميكن الفصل يف النزاع حم

التحكيمية ، لذلك تظل  التحكيم إال بعد البث فيها ، وذلك الرتباطها وتأث رها يف موضوع الدعو 
 .3اخلصومة التحكيمية موقوفة حىت يتم الفصل هنائيا يف تلك املسألة

 

                                                           
 .222أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر  1
 .490حممود خمتار بريري ، مرج  سابق ، ص : وأنظر كذلك . 920مرج  سابق، ص نبيل إمساعيل عمر ، : أنظر  2
 . 4401و العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف ، مرج  سابق، ص بحممد ماهر أ: أنظر  3
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 .الوقف اإلتفاقي :ثانيا

وقف بناء على اتفاق أطراف التحكيم، حيث حيق هلم أن يتفقوا على  اتفاقيإيكون الوقف 
إجراءات اخلصومة التحكيمية يف أي مرحلة تكون قد وصلت إليها إجراءات الدعو  التحكيمية ، 
ويف أي حالة تكون عليها، حىت ولو كان ذلك بعد إقفال باب املرافعة وكانت الدعو  مهيأة للحكم 

التفاق وتلتزم هيئة التحكيم هبذا الوقف، ويقتصر دورها على التحقق من صحة وجود هذا ا. 1فيها
 .2من عدمه

إجراءات خصومة  فال غرابة يف ختويل أطراف النزاع هذه الصالحية الواسعة يف وق و
التحكيم، ذلك أن نظام التحكيم يقوم على إطالق سلطان إرادهتم وهيمنتها على تنظيم إجراءات 

صوم التحكيم، فمن حيث أن وقف إجراءات خصومة التحكيم مسألة إجرائية حبتة ، فإنه يكون للخ
االتفاق على حاالت الوقف اليت تلتزم هبا هيئة التحكيم، وهذا راج  للطاب  التعاقدي لنظام التحكيم 

وبذلك حيدد األطراف احلاالت اليت  جيوز فيها وقف س ر إجراءات خصومة التحكيم، . بشكل عام
ال ميكن حصر تلك وعليه، . وال كحد إرادهتم إال القواعد اآلمرة واملتعلقة بالنظام العام الداخلي

 .احلاالت ، ومن مث ينظر فيها إىل كل حالة على حدة

بالتايل ، ال ميكن القول بعدم إمكانية اتفاق أطراف التحكيم على وقف إجراءات  و
 .اخلصومة التحكيمية لتماشيها م  اإلطار العام لنظام التحكيم واألس  اليت يقوم عليها

فال يكفي  ي  أطراف النزاع عليه و رضاهم به،يشرتط إلعمال الوقف االتفاقي إتفاق مج و
موافقة بعض  األطراف دون البعض اآلخر ، ألنه ال جيوز وقف إجراءات اخلصومة التحكيمية بالنسبة 

 .3لبعض األطراف وسرياهنا بالنسبة للبعض اآلخر، إال إذا كان موضوع الدعو  مما يقبل التجزئة

                                                           
   .444ر الدين كامل ، مرج  سابق، ص حممد نص: أنظر  1
 .224ية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املال: أنظر  2
 .921أمحد السيد صاوي ، الوجيز يف التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
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ت الوقف االتفاقي ، فإن هيئة التحكيم تلتزم فمىت اتفق مجي  األطراف على جماالت وحاال
هبذه احلاالت ، وال ميكن هلا متابعة س ر إجراءات اخلصومة التحكيمية يف تلك احلاالت ، وإال كان 

 .1حكمها قابال للطعن فيه بالبطالن

فإذا كان الوقف االتفاقي يتم بإرادة أطراف النزاع ، وتلتزم به هيئة التحكيم ، فإن السؤال 
هل ميلك األطراف سلطة االتفاق على أي مدة يروهنا لوقف إجراءات خصومة : ي يطرح الذ

 التحكيم، أم أنه هناك مدة حمددة جيب عليهم احرتامها وعدم جتاوزها؟

 :فإنه ميكن رصد رأيني فقهيني يف هذا الصدد التساؤل،لإلجابة على هذا 

نه ال جيوز ألطراف التحكيم االتفاق على إىل القول بأ 2يذهب أنصار هذا الرأي و:  الرأي األول 
، بل 3وقف س ر خصومة التحكيم ملدة تتجاوز املدة املقررة قانونا للوقف االتفاقي يف قوانني املرافعات

 .جيب عليهم التقيد هبذه املدة احملددة

كيم قد استندوا يف رأيهم هذا إىل أن ترك مدة الوقف مفتوحة دون كحديد قد يؤدي إىل انتهاء التح و
دون الفصل يف النزاع ، وذلك بانتهاء امليعاد احملدد له، وعندئذ لن تتمكن هيئة التحكيم أو األطراف 

هذا باإلضافة إىل أن طول فرتة الوقف . من معاودة الس ر يف القضية إال باتفاق جديد بني األطراف 
 .4نزاع بصورة سريعةيتناىف م  اهلدف األساسي من اللجوء إىل نظام التحكيم، وهو الفصل يف ال

                                                           
 :حكيم يف هذه احلالة أن يستند إىلميكن للطرف الذي يريد الطعن ببطالن حكم الت و 1
 .تعذر األمر أمامه لتقدمي دفاعه، حيث كان الوقف مطلوبا -
 .حكيم حلدود اتفاق التحكيمجتاوز حكم الت -
 .بطالن إجراءات التحكيم، حيث تابعت هيئة التحكيم الس ر يف اإلجراءات رغم وقفها اتفاقا -
 .222ص ،عكاشة حممد عبد العال، مرج  سابقمصطفى حممد اجلمال ، و  .202مرج  سابق، ص  سامي،فوزي حممد  2

 .429حممد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص 
 .دها قانون املرافعات املصري بستة أشهر وقد حد 3
 .221عاشور مربوك ، التحكيم، مرج  سابق ، ص : أنظر  4
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إىل القول بأنه بإمكان أطراف التحكيم االتفاق على  1ويذهب أنصار هذا الرأي  :الرأي الثاني  
وقف إجراءات اخلصومة التحكيمية ملدة يروهنا مناسبة قد تزيد على املدة احملددة يف قوانني 

املتفق عليها بني األطراف،  وعلى هيئة التحكيم أن كحرتم هذا االتفاق وتلتزم باملدة  ،املرافعات
وذلك ألن اهلدف من وراء كحديد مدة الوقف يف قوانني املرافعات هو جتنب تراكم القضايا أمام 
احملاكم القضائية ، وهذا األمر بعيد عن طبيعة نظام التحكيم الذي يعترب نوعا من القضاء اخلاص 

 .وال يتأثر برتاكم وتكدس القضايا أمامه

 ترجيح الرأي الثاين القائل حبرية أطراف التحكيم يف االتفاق على املدة مييل الباحث إىلو 
اليت يروهنا مناسبة لوقف إجراءات اخلصومة التحكيمية دون كحديد ، كونه يتماشى م  الطبيعة 
االتفاقية لنظام التحكيم ، اليت تعطي األولوية إلرادة األطراف يف تنظيم إجراءات التحكيم، وأن جلوء 

إىل نظام التحكيم يهدف إىل التحرر قدر اإلمكان من اإلجراءات الشكلية واملعقدة اليت  األطراف
 .تتميز هبا قوانني املرافعات

، فإنه جيب على األطراف مراعاة عدم تضيي  إحد  امليزات األساسية لقضاء م  ذلك و
الضروري أن حيدد  لذا نر  أنه من. التحكيم، وهي السرعة يف الفصل يف النزاع بإطالة مدة الوقف

 .األطراف مدة معقولة لوقف إجراءات خصومة التحكيم من شأهنا احملافظة على هذه امليزة 

على كل حال ، فإن أطراف النزاع هم أدر  مبصلحتهم ، فماداموا قد اتفقوا على وقف  و
على إجراءات خصومة التحكيم، ويرون يف ذلك مصلحة هلم، فال أحد ميلك أن مينعهم من االتفاق 

 .مدة معينة لذلك ، إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة

 .الوقف بقوة القانون :ثالثا

       يتحقق الوقف يف هذا النوع مبجرد توافر سببه دون حاجة إىل قرار من هيئة التحكيم
فإذا كانت غالبية التشريعات الوطنية املقارنة مل ترتب على تقدمي . أو اتفاق بني األطراف على الوقف

                                                           
 .990أمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، مرج  سابق ، ص  1
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،ونصت على أن 1رد احملكم أو عزله، أو تنحيته أو أية حالة أخر  تؤدي إىل انتهاء مهمتهطلب 
على أنه عندما تقف خصومة  2جيري اختيار حمكم بديل له، فإن الرأي جمتم  يف أوساط الفقه

       التحكيم طوال الفرتة اليت تستغرقها إجراءات تعيني حمكم بديل عن احملكم الذي انتهت مهمته 
،فإن خصومة التحكيم تقف بقوة القانون ، وال جيوز هليئة ...(العزل ، الرد، التنحية ، الوفاة )

التحكيم االستمرار يف نظر خصومة  التحكيم أو إصدار حكما فيها، ألهنا غ ر مكتملة األعضاء ، 
رج عن إال كان حكمها معرضا للبطالن ، وذلك باعتبار أن مسألة تعيني حمكم بديل هي مسألة خت و

مواصلة الس ر يف إجراءات  -قبل استكمال تشكيلها –والية هيئة التحكيم، ويستحيل على اهليئة 
 .3خصومة التحكيم، ويستمر الوقف بقوة القانون حىت يتم تعيني حمكم جديد

 .آثار الوقف: الفقرة الثانية

كم يرتتب على وقف إجراءات خصومة التحكيم وقف سريان امليعاد احملدد إلصدار ح
التحكيم مهما طال أمد الوقف، وال يستأنف س رها إال بعد زوال السبب املوقف هلا وصدور حكم 
هنائي يف املسائل اليت كحتاج إىل إصدار حكم فيها قبل الفصل يف النزاع حمل التحكيم من قبل هيئة 

 .4التحكيم

 فم  بدء سريان وقف إجراءات اخلصومة التحكيمية تنشأ حالة جديدة للخصومة
وإلجراءاهتا بشكل خاص ، حبيث ميتن  على هيئة التحكيم القيام بأي إجراء يتعلق باخلصومة 

بينما تظل اإلجراءات اليت متت قبل الوقف صحيحة مرتبة . التحكيمية ، وإال كان هذا اإلجراء باطال
ة ومنتجة آلثارها ، فكما هو معلوم ، فإن الوقف ال يؤثر على خصومة التحكيم ذاهتا ، بل تظل قائم

آلثارها ، أي أن الوقف ال يؤدي إىل إلغاء اخلصومة التحكيمية أو إىل التأث ر على ما مت اختاذه من 
                                                           

ري يف املادتني من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد، واملشرع املص 4122، 4124الفرنسي يف املواد  عهو ما نص عليه املشر  و 1
 .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  4041من قانون التحكيم املصري، واملشرع اجلزائري يف املادة  94، 42

 .244حممود مصطفى يون  ، مرج  سابق ، ص : راج  يف ذلك  2
حممود مصطفى  :كذلكوأنظر  .124ص  سابق،مرج   الدولية،فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية  :أنظر 3

 .244مرج  سابق ، ص  يون ،
أمحد : وأنظر كذلك  .214، ص رج  سابق، مالدولية ية وأمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخل :أنظر 4

 .990أبو الوفا ، التحكيم االختياري واإلجباري ، مرج  سابق ، ص 
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فإذا ما انتهت مدة الوقف، عادت اخلصومة إىل استكمال مس رهتا من النقطة . 1إجراءات قبل الوقف
 .2اليت وقفت عندها

 : نحصر يف أثرينوبناء على ما تقدم ، فإن آثار وقف خصومة التحكيم ت

 .إمتناع هيئة التحكيم عن القيام بأي إجراء يتعلق خبصومة التحكيم األول، 

 .، وقف ميعاد التحكيمالثاني و 

 :3بعد إنتهاء حالة الوقف، فإن مص ر اخلصومة املوقوفة ينتهي إىل أحد األمرين و

عندها عن طريق حيث تستأنف س رها من النقطة اليت توقفت  أخر ،إما بالس ر فيها مرة  -
 .تعجيل اخلصوم هلا

باالنقضاء المبستر "وهو ما يعرب عنه  موضوعها،أو بانقضائها دون صدور حكم يف  -
 .دون تعجيل هلا كحديده،أيا كان مصدر  التحكيم،وذلك بانقضاء أجل  ،"للخصومة

 .تعجيل خصومة التحكيم: الفقرة الثالثة

وينتهي الوقف . فيها بعد إنتهاء الوقفيقصد بتعجيل خصومة التحكيم إستئناف الس ر 
التعليقي بالبت النهائي يف املسألة العارضة اليت تسبب وجودها إقرار هيئة التحكيم وقف إجراءات 
          خصومة التحكيم، كما ينتهي الوقف االتفاقي بانتهاء املدة اليت حددها أطراف التحكيم، 

 .4ملدة املتفق عليهاأو باتفاقهم على إهناء الوقف قبل انتهاء ا

معىن ذلك ، أن الوقف ينتهي بانتهاء أو زوال السبب الذي أد  إىل وقف إجراءات  و
 .خصومة التحكيم ، سواء أكان هذا السبب مسألة عارضة ، أم هو اتفاق بني أطراف التحكيم

                                                           
حممود خمتار بريري، مرج  : وأنظر كذلك  .242قضاء املدين ، مرج  سابق ، ص قانون الفتحي وايل، الوسيط يف : أنظر 1

 .494سابق،  ص 
 .222مصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال،مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .224، مرج  سابق، ص ، التحكيمعاشور مربوك: يف ذلك راج  3
 .994ياري واإلجباري، مرج  سابق ، ص أمحد أبو الوفا، التحكيم االخت: أنظر 4
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 :1يتم تعجيل خصومة التحكيم بإحد  الطرق التالية و

إعالن يقدمه للطرف اآلخر باستئناف إجراءات اخلصومة بناء على طلب أحد األطراف مبوجب  -1
 .التحكيمية

بناء على طلب يقدمه أحد األطراف إىل هيئة التحكيم بتعجيل خصومة التحكيم وتكليف  -2
 .الطرف اآلخر باحلضور 

 .بناء على طلب يقدمه األطراف إىل هيئة التحكيم لتحديد جلسة ملباشرة نظر اخلصومة املوقوفة  -3

 .املوقوفةختاذ أي إجراء يقوم به األطراف أو أحدمها يتعلق بالس ر يف اخلصومة با -4

 .بتبليغ األطراف باستئناف نظر القضية  -من تلقاء نفسها -قيام هيئة التحكيم -5

جتدر اإلشارة يف األخ ر إىل أنه إذا انتهت مدة الوقف احملددة، فإنه جيب عندئذ تعجيل  و
ناء على طلب األطراف أو أحدهم أو من تلقاء هيئة التحكيم نفسها، اخلصومة التحكيمية، سواء ب

وإذا مل يتم هذا التعجيل فإن خصومة التحكيم سوف تتعرض لالنقضاء بسبب إنتهاء ميعاد التحكيم 
 .دون اختاذ أي إجراء لتعجيل اخلصومة

 الفرع الثاني

 .إنقطاع خصومة التحكيم

وة القانون لتصدع ركنها الشخصي ، لسبب يقصد بانقطاع اخلصومة وقف الس ر فيها بق
، حبيث 2يرج  إىل عدم قدرة األطراف أو ممثليهم على الدفاع عن أنفسهم يف مواجهة بعضهم البعض

                                                           
كمال عبد العزيز ، . 494حممود خمتار بريري ، مرج  سابق ، ص . 994أمحد أبو الوفا ، نف  املرج  السابق، ص : راج   1

 .122مرج  سابق ، ص 
 .244ص حممود مصطفى يون ، مرج  سابق ، . 911محد السيد صاوي، الوجيز يف التحكيم، مرج  سابق ، ص أ: أنظر 2
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ميتن  على هيئة التحكيم  إختاذ أي إجراء يف خصومة التحكيم بعد انعقادها وقبل قفل باب املرافعة 
 .1حد اخلصوم من الدفاع عن مصاحلهفيها، بسبب حدوث أمر يرتتب عليه عدم متكن أ

فقد تبدأ اخلصومة التحكيمية  بشكل صحيح ، غ ر أنه أثناء س رها قد حيدث ظرف ما  
ألحد األطراف ، كوفاة أحد أطرافها أو فقده ألهليته أو تزول صفة من ميثله، ففي مثل هذه األحوال 

إختاذ أي إجراء فيها إىل أن تسو   تبقى اخلصومة التحكيمية قائمة ، ولكن ال جيوز هليئة التحكيم
وضعية الطرف الذي حصل التغي ر يف حالته أو مركزه القانوين أو من يقوم مقامه، لتعاود س رها من 

ومعىن ذلك أنه ال ميكن هليئة التحكيم الس ر يف نظر الدعو  التحكيمية والفصل فيها يف . 2جديد
احملتكم ) حكيمية تفرتض بالضرورة وجود طرفني ظل غياب متثيل أحد أطرافها ، ذلك أن الدعو  الت

يقوم بينهما النزاع ، ويقدم كل منهما طلباته ودفوعه وما يؤيدها من أدلة وأسانيد،  ( واحملتكم ضده
 .كما حيق  لكل طرف اإلطالع على ادعاءات الطرف اآلخر والرد عليها

ع للخصوم، ا الدف صومة التحكيم هو كفالة حقوقهكذا فإن اهلدف من تنظيم إنقطاع خ و
وإعماهلا على الوجه املنشود، ألن وفاة أحد أطراف خصومة التحكيم أو زوال صالحيته تؤدي إىل 

لذلك ينقط  س ر إجراءات اخلصومة التحكيمية بقوة القانون حىت . عجزه عن مباشرة حقه يف الدفاع
دفاع وكحقق مبدأ فبدون ممارسة حقوق ال.3حيل حمله من يتمكن من مباشرة هذا احلق األساسي

 .املواجهة معه بني األطراف ، فإن حكم التحكيم الذي ستصدره هيئة التحكيم سيكون باطال

عادة ما حيدد القانون أسباب االنقطاع محاية حلقوق الدفاع ، حيث تنقط  خصومة  و
ة وعلى ذلك،  فإن احلكم الذي تصدره هيئ. مىت توافرت شروط االنقطاع –بقوة القانون  -التحكيم

 .4وال ينشأها التحكيم بانقطاع إجراءات خصومة التحكيم يكون كاشفا حلاالت وأسباب االنقطاع

مبا أن االنقطاع يرد على إجراءات س ر اخلصومة التحكيمية ، فإن كحديد شروط وأسباب  و
 .االنقطاع خيض  للقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم

                                                           
 .244مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .244نف  املرج  السابق ، ص : أنظر 2
 .219عاشور مربوك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
 .219، ص ، مرج  سابقالدولية التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية و ،أمحد عبد الكرمي سالمة: أنظر 4
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 .ة التحكيمأسباب إنقطاع خصوم: الفقرة األولى

بالرجوع إىل نصوص القوانني املقارنة حمل الدراسة املتعلقة بالتحكيم، ال جندها قد أوردت 
نصوصا خاصة باألسباب املؤدية إىل إنقطاع خصومة التحكيم ، وإمنا أحالت بعضها إىل نصوص 

لسنة  92ري رقم من قانون التحكيم املص 24قوانني املرافعات ، وهو ما فعله املشرع املصري يف املادة 
، وهو األمر الذي 2من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد 4124، واملشرع الفرنسي يف املادة  42211

 .مل ينص عليه املشرع اجلزائري

    اخلصومة سباب اليت توجب احلكم بانقطاع وقد اتفقت هذه التشريعات مجيعها على األ
 :هي كاأليت  و –بقوة القانون  -

 .طراف الخصومة وفاة أحد أ -1

تؤدي وفاة أحد أطراف اخلصومة إىل انقطاعها ، سواء كان اخلصم املتوىف مدعيا أو مدعى 
 . 3عليه، وسواء كان خصما أصليا أو متدخال أو خمتصما يف الدعو 

يأخذ حكم الوفاة زوال الشخص االعتباري الذي يكون طرفا يف اخلصومة أثناء س رها،   و
 . 4هي طرفا يف اخلصومة أو مت دجمها يف غ رها كما لو مت حل الشركة اليت

                                                           
   :من قانون املرافعات بنصها 420إىل املادة  4221لسنة  92من قانون التحكيم املصري رقم  24وقد أحالت املادة  1
ينقط  س ر اخلصومة أمام هيئة التحكيم يف األحوال ووفقا للشروط املقررة لذلك يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ويرتتب »

 .«ثار املقررة يف القانون املذكور على انقطاع س ر اخلصومة اآل
فقده بالقانون بوفاة أحد اخلصوم ، أو  ينقط  س ر اخلصومة حبكم »:من قانون املرافعات املصري على أنه  420وتنص املادة 

 .«...أهلية اخلصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر اخلصومة عنه من النائبني
من نف  القانون ، املنظمة   229إىل  212ت املدنية الفرنسي اجلديد إىل املواد من قانون اإلجراءا 4124وأحالت املادة  2
 :نقطاع اخلصومة بنصهاإل

«  L’interruption de l’instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372 ». 
 .224فتحي وايل ، الوسيط يف قانون القضاء املدين، مرج  سابق ، ص : أنظر 3
أمحد السيد صاوي ، الوجيز : وأنظر كذلك .242مرج  سابق، ص  ،د اجلمال، وعكاشة حممد عبد العالمصطفى حمم: أنظر  4

 .911يف التحكيم ، مرج  سابق ، ص 
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غ ر أن وفاة الوكيل أو احملامي ال تعد سببا النقطاع اخلصومة ، ألن وفاته تؤدي إىل تأجيل 
 .1أو حماميا آخر نظر اخلصومة ملنح الطرف الذي تويف موكله أو حماميه مهلة ليختار أو يسمي وكيال

ة حتمية للوفاة ، حىت ولو مل يعلم اخلصم اآلخر هذا االنقطاع يق  بقوة القانون كنتيج و
فإذا تعدد .بوقوعها، فتنقط  إجراءات اخلصومة إىل أن يعلم الورثة هبا ويصبح هؤالء أطرافا فيها

اخلصوم يف الدعو  وتويف أحدهم ، فإن اخلصومة ال تنقط  بالنسبة لباقي اخلصوم وذلك إذا كان 
 .2زئة واالنقسامموضوع الدعو  التحكيمية مما يقبل التج

 .فقد أحد الخصوم ألهلية التقاضي -2

     يفقد اخلصم أهليته للتقاضي حينما حيجر عليه بسبب نقص أو زوال إدراكه، كاجملنون 
املعتوه ، أو السفيه وذو الغفلة ، فعندئذ جيب أن ميثله يف اخلصومة القيم عليه، وبالتايل ينقط  س ر  و

ويتم االنقطاع منذ حصول السبب الذي . يل فتعاود الس ر مرة أخر اخلصومة إىل أن يتم هذا التمث
 .3أد  إليه ومتام إبالغه إىل اخلصم اآلخر

كما قد يفقد أحد اخلصوم أهلية التقاضي إذا كان تاجرا وحكم بشهر إفالسه، حيث تغل 
، 4التفليسةيده عن إدارة أمواله ويأخذ حكم من يفقد أهلية التقاضي بالنسبة ألمواله الداخلة يف 
 .5وعندئذ يتوىل وكيل الدائنني مباشرة كافة الدعاو  واألعمال اإلجرائية اخلاصة بأموال التفليسة

 

 
                                                           

 .211عاشور مربوك، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .244حممود مصطفى يون  ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .242مال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى حممد اجل: أنظر 3
وقد ذهب بعض الفقه إىل أن إشهار إفالس التاجر ال يؤدي إىل انقطاع اخلصومة ، ألن احلكم الذي يقرر شهر اإلفالس يقضي  4

خاص ، يف الدعاو   يف نف  الوقت بتعيني وكيل التفليسة الذي حيل فورا حمل التاجر املفل  يف إدارة أمواله، وبدون أي إجراء
 .املقامة منه أو ضده

 .924نبيل إمساعيل عمر ، مرج  سابق ، ص : راج  يف ذلك
 .420حممد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص : أنظر 5
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 .1زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم كنائب قانوني عنه -3

من الثابت أنه يف حالة ما إذا كان أحد أطراف اخلصومة ناقص األهلية ، فإن هيئة التحكيم 
           فإذا زالت صفة الوصي .ميكنها الس ر يف إجراءات الدعو  إال بعد تعيني وصي له أو ويل ال 

جل يف مواجهة عبعزله أو وفاته، أو بلوغ القاصر سن الرشد ، تنقط  اخلصومة حىت ت  ،أو الويل
،حيث تستمر اخلصومة يف االنقطاع إىل حني القيام باإلجراءات 2اخلصم أو نائبه القانوين اجلديد

 .3س ر اخلصومة من قبل النائب اجلديد للخصم أو يف مواجهتهالزمة الستئناف ال

جتدر اإلشارة يف األخ ر إىل أن خصومة التحكيم ال تنقط  بتغي ر ممثل الشخص املعنوي ،   و
كمدير الشركة مثال، الذي بوشرت إجراءات خصومة التحكيم يف مواجهته ، إذ ال يلزم يف هذه 

        بتعيني إسم املمثل اجلديد للشخص املعنوي ، ذلك أن شخصية املمثل  احلالة إال إجراء شكلي
 .4ال تؤثر يف س ر خصومة التحكيم

                                                           
 نقطاع خصومةإلاحملامي أو الوكيل ال يعد سببا املقصود بزوال الصفة ال ينطبق على احملامي أو الوكيل ، مبعىن أن زوال صفة  1

فإذا تويف حمامي أحد اخلصوم أو انتهت وكالته بعزله أو اعتزاله ألي سبب آخر، فإن ذلك ال يؤثر على س ر اخلصومة  .التحكيم 
نتهت إالذي تويف حماميه أو وكيله أو  التحكيمية وال يؤدي إىل انقطاعها ، وإمنا جيوز هليئة التحكيم يف هذه احلالة أن متنح للخصم

لتوكيل شخص آخر، فإذا مل يبادر بذلك خالل املدة احملددة له، استمرت هيئة التحكيم يف إجراءات اخلصومة  وكالته أجال مناسبا
 .إىل إنقطاعها دون أن يؤدي زوال صفة احملامي أو الوكيل

رة الدعو  ال متن  الطرف املعين من مباش و احلكمة من عدم انقطاع اخلصومة يف هذه احلالة ، أن زوال صفة احملامي أو الوكيل
 .بنفسه أو يكلف شخصا آخر يكون وكيال جديدا عنه

 . 929نبيل إمساعيل عمر ، مرج  سابق ، ص : راج 
على  هذا األخ ر الرشد، وذلك يف حالة عدم اعرتاض لويل أو الوصي االستمرار يف مباشرة اخلصومة بعد بلوغ القاصر سنلميكن  2

 .ة ، ويعد يف هذه احلالة الويل أو الوصي نائبا اتفاقيا أو وكيال ذلك ، دون أن يؤدي ذلك إىل انقطاع اخلصوم
، والذي قضت فيه 49/02/4242ق جلسة  21لسنة  22الطعن رقم : هذا ما أكدته حمكمة النقض املصرية يف حكمها و 
احملكمة إىل زوال صفة ممثله ستمرار الوصي يف متثيل القاصر يف اخلصومة بعد انتهاء الوصاية عليه دون اعرتاض منه وتنبيه إ» :بأن

 .«يعد صحيحا منتجا آلثاره القانونية ألن متثيله يف هذه احلالة يستند إىل نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية
 .204، ص 9001موسوعة مباد  النقض املدين ، اجلام  القانوين ، : راج  

 .912أمحد السيد صاوي ، املرج  السابق ، ص : أنظر 3
مصطفى حممد اجلمال وعكاشة حممد عبد العال، مرج  : وأنظر كذلك .929ل إمساعيل عمر، مرج  سابق، ص نبي: أنظر 4

 .242سابق ، ص
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 .شروط إنقطاع خصومة التحكيم: الفقرة الثانية

 :1يلزم النقطاع خصومة التحكيم توافر الشروط التالية

    لوفاة، فقدان األهلية ا) وجود سبب من األسباب املنصوص عليها قانونا على سبيل احلصر  -1
 (.زوال الصفة و

فإذا تعدد اخلصوم وحدث سبب من أسباب االنقطاع ألحدهم ، فإنه يف هذه  احلالة ينظر 
 :إىل موضوع الدعو  التحكيمية إذا كان قابال للتجزئة أم ال

ن تنقط  فإذا كان موضوع الدعو  التحكيمية مما يقبل التجزئة ، فإنه يف هذه احلالة من املمكن أ 
وبناء عليه ، ترتتب آثار االنقطاع يف . خصومة التحكيم بالنسبة هلذا اخلصم وحده فيما يتعلق بدعواه

 .مواجهته وحده، وتستمر بالنسبة لباقي اخلصوم

أما إذا كان موضوع الدعو  التحكيمية ال يقبل التجزئة ، فإن خصومة التحكيم تنقط  بالنسبة  
 .2جلمي  اخلصوم

سبب االنقطاع بعد بدء خصومة التحكيم، فإذا تويف أحد األطراف مثال قبل بدء  أن يتحقق -2
خصومة التحكيم، فإن ذلك يؤدي إىل إنعدامها ولي  إنقطاعها ، ذلك أنه ملا كانت أسباب 
االنقطاع ترج  إىل العنصر الشخصي يف الدعو  ، أي أطرافها ، فإن خصومة التحكيم ال تنعقد 

 .افها وصالحيتهم ملباشرة إجراءاهتاأصال إذا مل يوجد أطر 

كحقق سبب االنقطاع قبل هتيئة الدعو  للحكم فيها ،أي أن ينشأ سبب االنقطاع قبل قفل باب  -3
املرافعة ،حيث يكون األطراف قد قدموا مذكراهتم وقد أبدوا أقواهلم وطلباهتم اخلتامية، ومتكنوا من 

اة أو فقد األهلية أو زوال الصفة، وتكون هيئة الدفاع عن أنفسهم يف جلسات املرافعة قبل الوف

                                                           
 .، صعلي رمضان بركات، مرج  سابق .22أمحد أبو الوفا ، التحكيم يف القوانني العربية ، مرج  سابق ، ص  :يف ذلك راج  1

-212، ص ، التحكيم، مرج  سابقعاشور مربوك .242ال، مرج  سابق ، ص مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد الع
212. 

 .902حممد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
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التحكيم قد قدرت أن رؤيتها وقناعتها قد إكتملت وإستبانت معاملها على وجه تكون معه القضية 
 .قد هتيأت للفصل فيها

أما إذا كانت القضية قد حجزت للحكم فيها م  اإلذن بتقدمي مذكرات يف أجل معني ، 
فإذا كحقق سبب االنقطاع خالل ميعاد . ا إال بعد انقضاء هذا امليعادفإهنا ال تكون مهيأة للحكم فيه

تقدمي املذكرات، انقطعت خصومة التحكيم، أما إذا كحقق بعد انقضاء هذا امليعاد فال يكون له أي 
 .، وبالتايل ال تنقط 1أثر على خصومة التحكيم

مة يف حال قيام سبب من مما ينبغي التنويه إليه يف هذا الصدد، أن احلكم بانقطاع اخلصو  و
أسباب االنقطاع بعد هتيئة الدعو  للحكم فيها هو أمر جوازي هليئة التحكيم، إذ هلا اخليار بني 
إصدار احلكم الفاصل يف موضوع النزاع أو إعادة فتح باب املرافعة من جديد بعد كحقق سبب 

الختاذ إجراء من إجراءات  االنقطاع ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد اخلصوم، وذلك
، فإذا قررت هيئة التحكيم فتح باب املرافعة ...التحقيق تراه ضروريا ، أو إلبداء أوجه دفاع جديدة 

من جديد، فإن اخلصومة تنقط  بقوة القانون، وبالتايل ال جيوز هلا اختاذ أي إجراء من إجراءاهتا ، إال 
 . 2املتخذ باطال بعد إتصاهلا بأطراف النزاع وإال كان اإلجراء

 .نقطاع خصومة التحكيمإآثار : الفقرة الثالثة

 :3يرتتب على إنقطاع خصومة التحكيم عدة نتائج ، نذكر أمهها

وقف سريان مجي  املواعيد احملددة اتفاقا أو قانونا ، اليت كانت سارية يف حق اخلصوم ، وذلك  -1
ناحية أخر  ، فإن ميعاد إصدار احلكم املنهي ومن . مثل املواعيد احملددة لتقدمي املذكرات والدفوع

 .للخصومة ينقط  بقوة القانون

                                                           
 .242مصطفى حممد اجلمال ، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .220عاشور مربوك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
ر الدين كامل، مرج  حممد نص .242فتحي وايل، الوسيط يف قانون القضاء املدين ، مرج  سابق ، ص  :لكيف تفصيل ذ راج  3

عاشور  .212-211أمحد عبد الكرمي سالمة، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية، مرج  سابق،  .942سابق، ص 
 .221-222لتحكيم ، مرج  سابق ، ص مربوك ، ا
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ميتن  على هيئة التحكيم إختاذ أي إجراء يتعلق بالدعو  التحكيمية بعد قيام سبب االنقطاع ،  -2
 .فال جيوز هلا إختاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو اإلثبات، أو غ رها خالل فرتة االنقطاع 

ي  اإلجراءات اليت تتخذ أثناء فرتة االنقطاع ، وإذا حدث وأن صدر حكم التحكيم بطالن مج -3
خالل هذه الفرتة فإنه يعد باطال ، وإن مت القيام بإجراءات معينة يف الدعو  بسبب اجلهل 

تكون هذه اإلجراءات باطلة أيضا، ذلك أن البطالن يف حالة االنقطاع يق  بقوة   ،باالنقطاع
 .القانون

يف هذا الصدد أن البطالن املرتتب على االنقطاع مقرر حلماية املصلحة اخلاصة ملن نش ر  و
قام به سبب االنقطاع ، أي أنه وإن كان حيدث بقوة القانون ، إال أنه لي  متعلقا بالنظام العام، وإمنا 

يف هو بطالن نسيب قرره القانون حلماية من شرع االنقطاع ملصلحته حىت ال يتم اختاذ إجراءات 
لذلك جيوز له التنازل عن هذا احلق . خصومة التحكيم أو يصدر احلكم دون علمه أو يف غفلة منه

صراحة أو ضمنا، وجيوز له أيضا إجازة وتصحيح ما مت من إجراءات خالل فرتة االنقطاع على الرغم 
 .1من النص الصريح على بطالهنا

ذا حدث أحد أسباب انقطاع س ر خصومة تعترب اخلصومة التحكيمية قائمة رغم إنقطاعها ، فإ -4
التحكيم ، فإن ذلك ال يؤدي إىل زواهلا أو انقضائها، بل يوقف إجراءاهتا فقط، فهي تظل قائمة وإن  

فإذا زال السبب املوجب لالنقطاع ، عاودت هيئة التحكيم الس ر يف . كانت معطلة أو راكدة 
 .2إجراءات خصومة التحكيم اليت تنظرها

اإلجراءات اليت أختذت يف اخلصومة قبل أن تتحقق حالة االنقطاع  قائمة ، مادامت  كما تظل كافة
فإذا انتهت حالة االنقطاع عاودت اخلصومة س رها من النقطة اليت وقفت .قد متت صحيحة قانونا

 .3عندها

                                                           
ص  كاشة حممد عبد العال، مرج  سابق،مصطفى حممد اجلمال وع.491خمتار بريري ، مرج  سابق ، ص  حممود: أنظر 1

 .992حممد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص .242
 .211أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 2
 .242، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص مصطفى حممد اجلمال: أنظر 3
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 .التحكيمية ةتعجيل الخصوم: الفقرة الرابعة

 يف إجراءات خصومة التحكيم بعد زوال سبب االنقطاع تستأنف هيئة التحكيم الس ر
املنقطعة ، حبيث يتم استئناف الس ر فيها من آخر إجراء صحيح مت يف اخلصومة ، أي من النقطة اليت 

 .توقفت عندها قبل االنقطاع

 : 1ميكن أن يتم تعجيل اخلصومة التحكيمية واستئناف الس ر فيها بأحد الطرق التالية و

سبب االنقطاع بإعالن من يقوم مقام الطرف الذي قام به أن يقوم الطرف الذي مل يلحق به  -1
 .سبب االنقطاع باستئناف الس ر يف إجراءات خصومة التحكيم

 .أن يقوم من حل حمل الطرف املتويف أو من فقد أهليته أو زالت صفته بإعالن الطرف اآلخر -2

ل القانوين ملن فقد أهليته أو أن تقوم هيئة التحكيم بإخطار ورثة املتويف، أو من يقوم مقام املمث -3
 .زالت صفته ، بوجود اخلصومة يف مواجهته، وكحديد ميعاد الستئنافها وتبليغ الطرف اآلخر بذلك

حبضور ورثة املتويف، أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته اجللسة احملددة لنظر الدعو   -4
 .التحكيمية ومباشرة الس ر فيها

 .اف باختاذ أي إجراء يدل بوضوح على رغبته يف استئناف اخلصومة التحكيميةقيام أحد األطر  -5

جتدر اإلشارة يف األخ ر، إىل أنه إذا مل يتم تعجيل خصومة التحكيم بأحد الطرق  و
السابقة، فإن هيئة التحكيم ال ميكنها شطب الدعو  التحكيمية وال تسقط اخلصومة ، كما يف 

صومة التحكيمية قائمة إىل أن ينقضي امليعاد احملدد إلصدار حكم القضاء العادي، وإمنا تبقى اخل

                                                           
أمحد السيد صاوي ، الوجيز يف  .244فتحي وايل ، الوسيط يف قانون القضاء املدين ، مرج  سابق ، ص  :يف ذلك راج  1

حممد نصر الدين كامل ، مرج  سابق ، ص  .492حممود خمتار بريري، مرج  سابق ، ص  .929التحكيم ، مرج  سابق ، ص 
924. 
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التحكيم ، حيث يزول اتفاق التحكيم عندها، وبعد ذلك جيوز ألي طرف أن يرف  دعواه أمام 
 .1القضاء الوطين

 المطلب الثاني

 .التعطيل النهائي إلجراءات الخصومة التحكيمية ، وإنهاء إجراءات التحكيم

جراءات التحكيم يف التداعي وتتاب  أعماهلا حىت تصل إىل النهاية األصل أن تستمر إ
الطبيعية خلصومة التحكيم، وهي صدور حكم يف موضوعها من قبل هيئة التحكيم يض  حدا للنزاع 

 .القائم بني اخلصوم

لكن قد حيدث أن ال تنتهي خصومة التحكيم هبذه النهاية الطبيعية ، فقد يعرتض  و
يؤدي إىل انقضائها دون أن كحقق غايتها يف الوصول إىل حكم يف خصومة التحكيم عارض 

موضوعها حيوز حجيته  بني أطرافها، وذلك ألسباب خمتلفة، منها ما يرج  إىل إرادة األطراف، ومنها 
 .ما يعترب جزاء لتقص ر وإمهال األطراف

دة      سقوط أو انقضاء اخلصومة القضائية مبضي م عليها نظامفخصومة التحكيم يسري  
غ ر أهنا ختض  جملموعة من القواعد واحلاالت اليت تنظم الكيفية . كما تضمنتها قوانني املرافعاتمعينة،

 . 2"نظام إنهاء اإلجراءات"اليت يتم هبا إهناء إجراءات التحكيم، وهو ما يطلق عليه 

 الفرع األول

 .ي إلجراءات الخصومة التحكيميةدار التعطيل واإلنهاء اإل

ت أن التحكيم نظام إتفاقي يقوم على أساس مبدأ سلطان إرادة األطراف، فاتفاق من الثاب
األطراف على اللجوء إليه ينشأه، ويف مقابل ذلك فإن هذا النظام ميكن أن ينقضي باتفاق أطراف 

 .التحكيم
                                                           

أمحد سعيد املومين ، التحكيم يف التشري  األردين واملقارن ، اجلزء األول ، الطبعة األوىل، مطبعة التوفيق ، عمان ، : أنظر 1
 ،ص4242

  .وما بعدها 02ص  ،مرج  سابق ،إهناء إجراءات التحكيم ،هيثم حممود حممد أمحد محودة:  راج  ،ملزيد من التفاصيل 2
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على ذلك، ميكن هليئة التحكيم أن تصدر قرارها بإهناء إجراءات التحكيم، قبل صدور  و
     :      نزاع، بناء على إرادة أطراف اخلصومة التحكيمية يف إحد  احلاالت اآلتيةحكم منهي لل

     يف حالة التسوية الودية للنزاع بني أطرافه، أو االتفاق بني األطراف على إهناء إجراءات التحكيم، 
 .أو ترك خصومة التحكيم

 .التسوية الودية للنزاع: الفقرة األولى

ق أطراف النزاع على تسوية النزاع القائم بينهم وديا رغم بدء لي  من الغريب أن يتف
     فقد يقدر أطراف النزاع أنه . إجراءات التحكيم، ويف أي مرحلة كانت عليها اخلصومة التحكيمية

ال حاجة تدعوهم إىل مواصلة إجراءات اخلصومة التحكيمية اليت ستنتهي حبكم لصاحل أحدهم وضد 
الف بينهم يف معامالهتم التجارية، وهو أمر غ ر مستحب وغ ر مقبول، اآلخر، مما قد يعمق اخل

خاصة يف العالقات التجارية عموما ، سواء كانت داخلية أو دولية ،واليت من مميزاهتا الثقة يف التعامل 
 .1واحلرص على استمرارية العالقات بني أطرافها واملصاحل املشرتكة بينهم

معىن الصلح الذي يتنازل مبقتضاه كل من الطرفني عن بعض  غالبا ما تأخذ التسوية الودية و
أو كل ما يدعيه ، ولكن لي  هناك ما مين  من أن يكون هذا االتفاق اتفاقا تقريريا حمضا ال يتضمن 

 .2مثل هذا التنازل

فإذا توصل أطراف النزاع إىل صيغة معينة لتسوية النزاع القائم بينهم وديا، فإن عليهم تقدمي 
سوية هليئة التحكيم ، واليت بدورها تقوم بإصدار قرار يتضمن إثبات شروط التسوية وإهناء هذه الت

وعليه مىت متت التسوية الودية أو االتفاقية للنزاع، واتفق على . إجراءات اخلصومة التحكيمية 
عناصرها وكيفية تنفيذها ، فإن إجراءات التحكيم تتعطل هنائيا ، وتنقضي خصومة التحكيم بني 

 .3أطرافها انتهاء إراديا

                                                           
 .212 سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص أمحد عبد الكرمي: أنظر 1
 .222مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص  2
 .212أمحد عبد الكرمي سالمة ، املرج  السابق ، ص  3
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بناء على ما تقدم ، فإن معامل التسوية الودية للنزاع اليت تتم أمام هيئات التحكيم ، واليت  و
 : يرتتب عليها إهناء إجراءات التحكيم ، تتمثل فيما يلي 

 ودية سواء وجود اتفاق صريح بني أطراف النزاع على تسوية النزاع القائم بينهم بطريقة سلمية و -1
 .بطريق الصلح أو بأي طريق إتفاقي آخر

ويشرتط يف هذه احلالة أن يتم االتفاق على التسوية الودية بني كل أطراف النزاع، فإذا رفض أحدهم 
 .هذه التسوية ، فال جمال للحديث عن التسوية الودية للنزاع أمام هيئة التحكيم

ب  فيه، يعرب فيه كل طرف عن رضاه كما يلزم أن يكون االتفاق على التسوية الودية صرحيا ال ل
 .وقبوله عدم مواصلة إجراءات التحكيم، واتفاقه م  الطرف اآلخر على تسوية النزاع القائم بينهم وديا

أن التسوية الودية واتفاق أطراف النزاع عليها، قد تكون مببادرة من األطراف أنفسهم عندما  -2
واصلة إجراءات التحكيم ، واللجوء إىل التفاوض يستشعرون أن مصاحلهم املتبادلة تستلزم عدم م

 .حول تسوية ودية إتفاقية تبقي على االتصال والتعامل بينهم

كما قد تتم تلك التسوية الودية بناء على رغبة هيئة التحكيم ذاهتا ودعوة اخلصوم إىل ذلك ، إذا   
ل فيها حبكم كحكيمي قد يالئمها الفصعروضة عليها ومصاحل أطرافها ال قدرت أن ظروف القضية امل

 .1ينفذ جربا عليهم

إن إتفاق األطراف على التسوية الودية للنزاع ميكن أن يتم يف أية مرحلة من مراحل إجراءات  -3
خصومة التحكيم، أي منذ تشكيل هيئة التحكيم وبدء اإلجراءات ، وحىت قبيل حجز القضية 

 .للحكم فيها

الودية اليت تتم قبل االتفاق على التحكيم، على ذلك ، ال جمال للحديث عن التسوية  و
فإذا كان النزاع قد سوي وديا ، فال جمال للتفك ر . ألن وجود ذلك االتفاق رهني بوجود النزاع أصال

                                                           
هيثم حممود حممد أمحد : أنظر .4221اعة ديب لسنة من نظام التوفيق والتحكيم لغرفة جتارة وصن 11هو ما أقرته املادة  و 1

  .441محودة،  مرج  سابق، ص 
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كما أنه ال جمال للحديث عن التسوية الودية إذا كانت القضية قد . أصال يف اللجوء إىل التحكيم
 .1رافعة وحجزها للحكمهتيأت للفصل فيها ، ومت إقفال باب امل

نظرا ملا يرتتب عن تسوية املنازعات وديا بني اخلصوم من آثار محيدة على املستويني  و
الفردي واجلماعي، فقد حرصت بعض التشريعات الوطنية والدولية على تشجي  هذه الوسيلة الودية ، 

تفاق أطراف النزاع حيث اعرتفت صراحة يف نصوصها بإمكانية تعطيل وإهناء إجراءات التحكيم با
على تسوية منازعاهتم وديا، وألزمت كافة هيئات التحكيم اليت تتصد  للنزاعات بالنزول عند رغبة 

واالستجابة إىل مطلبهم بتسوية النزاع وديا يف أي مرحلة كانت عليها اخلصومة التحكيمية،   ،اخلصوم
 :ومن ذلك

لسنة  92ن قانون التحكيم املصري رقم م 14ما نص عليه املشرع املصري صراحة يف نص املادة 
هي النزاع كان هلما أن ل إجراءات التحكيم على تسوية تنإذا اتفق الطرفان خال »:من أنه 4221

يطلبا  إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم اليت جيب عليها يف هذه احلالة أن تصدر قرارا يتضمن 
 .2«قرار ما ألحكام احملكمني من قوة بالنسبة للتنفيذشروط التسوية وينهي اإلجراءات ويكون هلذا ال

من هذا النص أن املشرع املصري قد ألزم هيئة التحكيم بإثبات شروط التسوية الودية وإصدار والظاهر 
 .احلكم بإهناء إجراءات التحكيم دون أن يرتك هلا أية سلطة تقديرية بشأن ذلك

األثر الذي يكون ألي حكم كحكيم آخر تصدره  كما جعل هلذا احلكم نف  احلجية والقوة ونف 
هيئة التحكيم يف النزاع ، حبيث ميكن مشوله بأمر التنفيذ ، إذا اقتضى األمر ذلك، وال ميكن بعد ذلك 

 .إعادة طرح النزاع جمددا ال أمام القضاء الوطين وال أمام قضاء التحكيم

نية التسوية الودية للنزاع، وإهناء كما أقرت بعض لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم الدائمة إمكا
 : إجراءات التحكيم بشأنه ، ومن ذلك 

                                                           
 .220أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
من قانون  21، واملادة 4242من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لسنة  20وهذا النص مستمد من نص املادة  2

 .واملطبقة أمام املركز اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل بالقاهرة 4221اليونسيرتال لسنة 
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إذا توصل األطراف  »:على أنه  91الئحة كحكيم غرفة التجارة الدولية بباري  ، حيث نصت املادة 
جيب تثبيت التسوية بصيغة حكم  42إىل تسوية بعد كحويل الطلب إىل حمكمة التحكيم وفقا للمادة 

 .«اق األطراف ، وبطلب منهم وموافقة حمكمة التحكيمالتحكيم باتف

 .41/2هو ما نصت عليه أيضا الئحة إجراءات كحكيم حمكمة لندن للتحكيم الدويل يف املادة  و

 .االتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم: الفقرة الثانية 

  حد هلا نظرا للنشأة االتفاقية خلصومة التحكيم ، فإنه بإمكان أطرافها االتفاق على وض
وإهناء إجراءاهتا ، قبل صدور احلكم املنهي هلا، ويف أي حال كانت عليه اإلجراءات ، حىت وإن مل 

وبذلك تنقضي خصومة التحكيم انقضاء مبسرتا ، أيا  . 1توجد تسوية ودية للنزاع القائم بني األطراف
و إهناء إرادي يستند إىل فمن الواضح هنا أن إهناء إجراءات التحكيم ه. كانت مربرات ذلك اإلهناء 

 .إرادة أطراف النزاع

فمن البديهي أنه يلزم إلهناء إجراءات التحكيم هبذه الطريقة، إتفاق مجي  األطراف على 
ذلك، فإذا اتفق البعض دون البعض اآلخر ، أو إقرتح أحدهم إهناء إجراءات التحكيم ورفض البعض 

التفاق على إهناء إجراءات التحكيم، وال يرتب هذا اآلخر ذلك، فإن هذا الفريق األخ ر ال يلتزم با
 .2االتفاق أثره القانوين يف إهناء اإلجراءات

األصل أن يكون االتفاق على إهناء إجراءات التحكيم صرحيا ، أيا كان شكله ووسيلة  و
سواء كان مثبتا يف صورة عقد أو إعالنات متبادلة بني األطراف على يد حمضر ، أو جمرد   ،إثباته

كما قد يكون ضمنيا ، . 3خطابات يعلن فيها كل من األطراف رغبته يف إهناء إجراءات التحكيم
حيث ميكن استخالص االتفاق على إهناء إجراءات التحكيم من مسلك األطراف ، كعدم متابعتهم 
مجيعا س ر إجراءات خصومة التحكيم، أو جلوئهم مجيعا إىل القضاء الوطين طالبني منه احلكم يف 

ضوع النزاع، الذي كان حمال للتحكيم، يف مواجهتهم مجيعا ، أو البعض يف مواجهة البعض اآلخر، مو 
                                                           

 .221عاشور مربوك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .122-121فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .229أمحد عبد الكرمي سالمة ، املرج  السابق ، ص : نظرأ 3
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وسكوت اآلخر أو تكلمه يف املوضوع أمام القضاء الوطين، إذ يعترب ذلك تنازال ضمنيا عن إجراءات 
، وذلك م  وجوب مراعاة أن يكون استخالص التنازل الضمين واضحا ال لب  1خصومة التحكيم
 . 2فيه وال غموض

مىت اتفق مجي  أطراف النزاع على إهناء إجراءات التحكيم، فإن هيئة التحكيم ال متلك  و
سو  النزول عند رغبتهم واالستجابة إىل مطلبهم، إذ لي  هلا سلطة تقديرية يف هذا الشأن ، طاملا  

طراف األهلية الالزمة ملثل كان هذا االتفاق ال يتضمن أية خمالفة للنظام العام، وطاملا توافرت لد  األ
 .3ذلك التنازل

فبوجود هذا االتفاق ، تصدر هيئة التحكيم قرارها بإهناء إجراءات خصومة التحكيم ، بناء 
على اتفاق أطراف النزاع على إهناء إجراءات التحكيم، حىت وإن مل يتم التوصل إىل تسوية ودية بني 

 .األطراف

ات التحكيم يف أي حالة كانت عليها خصومة التحكيم، يف هذه احلالة ، يتم إهناء إجراء و
ويف أي وقت ، ما دام كان ذلك قبل صدور حكم التحكيم، ألن اتفاق األطراف على إهناء 
إجراءات التحكيم يش ر بصورة ضمنية إىل إلغاء اتفاق التحكيم، وهو ما يرتتب عنه إلغاء سلطة هيئة 

على إهناء إجراءات التحكيم ،  هيئة التحكيم  االتفاق فإذا جتاهلت. التحكيم يف الفصل يف النزاع
 .4رغم تقدميه هلا من قبل األطراف ، وأصدرت حكمها يف النزاع ، كان حكمها هذا باطال

 

 

 
                                                           

 .221عاشور مربوك ، التحكيم ، مرج  سابق ، ص : أنظر 1
 .412أمحد أبو الوفا ، التحكيم االختياري واإلجباري ، مرج  سابق ، ص  2
يم يف النظرية والتطبيق، فتحي وايل ، قانون التحك: وأنظر كذلك .221وك ، التحكيم ، مرج  سابق، ص عاشور مرب : أنظر 3

 .242مرج  سابق ، ص 
 .492حممود خمتار بريري ، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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 .ترك خصومة التحكيم: الفقرة الثالثة 

هجر إجراءاهتا من جانب طالب التحكيم، وتنازله عن كافة ، 1يقصد برتك خصومة التحكيم
رتتبة عليها ، وعودة األطراف إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل بدء تلك اإلجراءات، دون أن اآلثار امل

 .  2يعد ذلك تنازال عن أصل احلق املرفوعة به الدعو  التحكيمية

ويكون ذلك بإعالنه  التحكيم،أن يرتك خصومة ( املدعي ) جيوز للمحتكم  بذلك، و
فقد جيد احملتكم أن . لتحكيم قبل صدور احلكم املنهي هلاصراحة عن إرادته يف النزول عن خصومة ا

فغالبا ما يعمد احملتكم إىل ترك خصومة . من مصلحته ترك خصومة التحكيم رغم أنه هو الذي بدأها
التحكيم إذا ما قدر أثناء س رها أنه قد تسرع يف تقدمي طلب التحكيم، وأنه مل يستعد للدفاع فيها 

د أدلة اإلثبات الكافية لتأييد دعواه، مما قد يعرضه إىل صدور حكم ضده، استعداد كافيا كونه مل يع
فيلجأ إىل ترك خصومة التحكيم ليتيح لنفسه الوقت الكايف إلعداد دفاعه جيدا، ويتسىن له رفعها من 

أو قد يتبني له بعد تقدمي طلب التحكيم أن الدعو  ال تدخل يف .3جديد بعد إعداد أدلته الكافية
ة التحكيم كما حددها اتفاق التحكيم ، فيرتك اخلصومة حىت ال يتحمل املزيد من املصاريف والية هيئ

 .وإضاعة الوقت

يعترب ترك اخلصومة تصرف قانوين إجرائي يتم باإلرادة املنفردة للمحتكم، فهو بذلك  و
ومن  خيض  للقواعد العامة يف التصرفات القانونية ، من حيث توافر األهلية لد  من يصدر عنه،

 .حيث اشرتاط أن تكون إرادته خالية من العيوب ومتجهة إىل كحقيق غرض مشروع

يستمد ترك اخلصومة شرعيته من كون افتتاح اخلصومة التحكيمية يتم بإرادة احملتكم     و
، ألن احملتكم هو صاحب 4، فيكون له أيضا أن ينهيها إذا ما قدر أن له مصلحة يف ذلك( املدعي)

القانوين املطلوب محايته ، فإن كان قد قدر أنه لي  حباجة إىل تلك احلماية ، أو أن  احلق أو املركز
                                                           

  ."سحب طلب التحكيم"على ترك خصومة التحكيم مصطلح  قد أطلقت بعض التشريعات الوطنية و 1
 .221ة ، مرج  سابق ، ص أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولي :ذلكراج  يف 

 .222نف  املرج  السابق ، ص  :نظرأ 2
 .400مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص : أنظر  3
 .404، ص ، نف  الرج  السابق ،مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال :أنظر  4
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االعتداء على حقه أو مركزه القانوين قد زال ، أو أنه لي  هناك ما يستدعي مواصلة إجراءات 
 .التحكيم، فله أن يرتك إجراءات اخلصومة اليت أقامها 

صرحيا ال غموض فيه، وال يعتد يف هذا جيب أن يكون ترك احملتكم خلصومة التحكيم  و
ذلك أن الرتك مي  احلق املطلوب محايته، لذلك جيب أن يكون  الضمين،الصدد مبا يسمى بالرتك 

 .1قاطعا الرتك باتا و

يظل ترك خصومة التحكيم أمرا ممكنا أمام املدعي احملتكم حىت قبيل حجز القضية للحكم  و
م احملتكم للتحايل حينما يستشعر أن احلكم سيصدر يف غ ر فيها، والقول بغ ر ذلك يفتح الباب أما

 .صاحله، فيتهرب من ذلك برتك اخلصومة وعدم متابعة إجراءاهتا

هل يتوقف ترتيب الرتك آلثاره على قبول : ولكن السؤال الذي يطرح يف هذا الصدد ، هو 
 اخلصم اآلخر أم ال ؟

ك إجراءات خصومة التحكيم أثره يف إىل أنه لكي يرتب تر  2يذهب الرأي الغالب يف الفقه
إهناء إجراءات التحكيم بني أطراف النزاع، جيب أن ال يتعرض عليه الطرف اآلخر، وهو عادة احملتكم 

، فقد يكون هلذا األخ ر مصلحة مشروعة وجدية يف أن تس ر إجراءات التحكيم 3(املدعى عليه)ضده 
فإذا اتصل الرتك بعلم الطرف اآلخر يف خصومة  .حىت هنايتها ، وحيسم النزاع هنائيا بني األطراف

التحكيم وأبد  معارضته، فإن هيئة التحكيم تتصد  هلا بناء على طلب احملتكم ضده، وتقدر ما إذا  
كانت هذه املعارضة جدية، وأن للمحتكم ضده املعارض مصلحة جدية يف استمرار إجراءات 

                                                           
 .222ص  أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ،: أنظر 1
، ص سابق، مرج  عاشور مربوك ، التحكيم .409مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، مرج  سابق ، ص  2

 .222أمحد عبد الكرمي سالمة ، التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية والدولية ، مرج  سابق ، ص  .221
أ، وكذلك القانون /24ب، وقانون التحكيم اليمين يف املادة /14قد نص على هذا األمر قانون التحكيم املصري يف املادة  و

 .أ/29النموذجي للتحكيم التجاري الدويل يف املادة 
أ، وكذلك القانون /24ب، وقانون التحكيم اليمين يف املادة /14قد نص على هذا األمر قانون التحكيم املصري يف املادة  و 3

 .أ/29ادة النموذجي للتحكيم التجاري الدويل يف امل
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أن له فعال مصلحة يف االستمرار رفضت طلب التحكيم حىت حيسم النزاع، فإن انتهت اهليئة إىل 
 .الرتك، وإال استجابت ملطلب احملتكم يف ترك خصومة التحكيم

على كل حال، فإن هليئة التحكيم السلطة التقديرية يف وزن مصاحل اخلصوم ، واالعتداد  و
تكم برغبة احملتكم يف ترك اخلصومة من عدمه ، وكذلك هلا سلطة تقدير جدية إعرتاض الطرف احمل

 .ضده وعدم موافقته على رغبة احملتكم يف ترك إجراءات خصومة التحكيم

م  ذلك ال يشرتط هذا الفقه قبول احملتكم ضده يف بعض احلاالت ، منها حالة ما إذا   و
كان احملتكم ضده مل يبد طلبات أو دفوع يف الدعو ، كما لو تغيب عن احلضور جللسات التحكيم 

فيها املصلحة املشروعة للمحتكم ضده يف استمرار إجراءات خصومة ، ففي هذه احلاالت تنتفي 
 .التحكيم، حبيث يعترب اعرتاضه على تركها تعسفا منه يف استعمال حقه

خصومة التحكيم ، على هيئة التحكيم أن تنهي ( املدعي) عليه ، إذا ترك احملتكم  و
إلستمرار يف إجراءات التحكيم، ا( املدعى عليه) إجراءات التحكيم ، إال إذا طلب احملتكم ضده 

ورأت هيئة التحكيم أن له مصلحة يف ذلك، ففي هذه احلالة يتعني عليها أن ال تنهي إجراءات 
 .التحكيم، وتستمر يف نظر الدعو  حىت الفصل يف النزاع

نظرا ألن طلب الرتك هو تصرف قانوين إجرائي بإرادة منفردة، فإنه جيوز الرجوع عنه  و
، شريطة أن يتم هذا الرجوع قبل قبول الطرف اآلخر للرتك وقبل احلكم بإهناء صراحة أو ضمنا 

 .1اإلجراءات من قبل هيئة التحكيم

يرتتب على ترك خصومة التحكيم العديد من اآلثار ، منها ما يتعلق بإجراءات اخلصومة و 
 :التحكيمية ، ومنها ما يتعلق بالرابطة القانونية املوضوعية 

املتعلقة بإجراءات اخلصومة التحكيمية ، فإنه يرتتب على ترك خصومة التحكيم، فأما اآلثار  -1
إلغاء مجي  إجراءات التحكيم مبا يف ذلك طلب التحكيم، وبالتايل إنقضاء خصومة التحكيم بكل 
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آثارها اإلجرائية واملوضوعية ، واعتبارها كأن مل تكن ، ويعود األطراف إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل 
 .1بدء إجراءات التحكيم

ويف املقابل ، فإن الرابطة القانونية املوضوعية تبقى قائمة ، كما يبقى أصل احلق  أو املركز  -2
وهلذا فإن احملتكم . يف الدعو  قائما ، رغم انتهاء خصومة التحكيم( املدعي)القانوين للمحتكم 

دمي طلب جديد للتحكيم طاملا أن طالب الرتك يستطي  أن حيرك إجراءات التحكيم من جديد ، بتق
 .2حقه يف الدعو  مل ينقض بالتقادم أو لسبب آخر، كإنقضاء أجل التحكيم

كما أن ترك اخلصومة ال مي  إتفاق التحكيم ذاته، الذي يظل مستقال عن األعمال اإلجرائية   -3
صة وأن قرار للخصومة ، حيث ميكن اإلستناد إليه ملعاودة كحريك إجراءات التحكيم من جديد، خا

وز حجية األمر املقضي ، على خصومة التحكيم هو قرار كاشف ال حيهيئة التحكيم املقرر لرتك 
 .أساس أنه ال يفصل يف أصل احلق

جتدر اإلشارة يف األخ ر إىل أن تارك اخلصومة يتحمل مصاريف الدعو   التحكيمية ، ألنه  و -4
 .3هو الذي بدأها مث تركها

 الفرع الثاني

 .واإلنهاء الجزائي إلجراءات الخصومة التحكيمية التعطيل

إذا كان من حق طالب التحكيم إهناء إجراءات التحكيم مبحض إرادته، سواء باالتفاق على 
إهنائها م  الطرف اآلخر يف خصومة التحكيم أو برتكه إلجراءات اخلصومة، كما رأينا آنفا، لتنتهي 

فإنه يف مقابل ذلك قد يفرض عليه إهناء تلك  إجراءات اخلصومة التحكيمية بإرادته احلرة،
ثبت هليئة  ىتطالب احلماية القانونية، وذلك م اإلجراءات، على الرغم من أنه هو املدعي احملتكم

التحكيم إمهاله وتقص ره يف متابعة إجراءات التحكيم بعد بدئها، إذ يكون إلهناء إجراءات خصومة 
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ث تصدر هيئة التحكيم قرارا بأهنا إجراءات التحكيم جزاء التحكيم يف هذه احلالة طاب  جزائي، حي
لتقص ر وإمهال طالب التحكيم الذي من املفروض أن يكون األحرص على تفعيل إجراءات اخلصومة 

 .1التحكيمية وتنشيطها ولي  املرتاخي املتكاسل بشأهنا

لشروط ، يشرتط إلعمال اإلهناء اجلزائي إلجراءات اخلصومة التحكيمية توافر بعض ا و
 :2أمهها

 .أيا كان السبب الداعي إىل هذا اإلمهال أو الرتاخي احملتكم،ثبوت حالة إمهال وتقاع   -1

وعليه، فإن . أن ال يكون هناك عذر مقبول وراء تقاع  احملتكم يف متابعة إجراءات التحكيم -2
لتحكيم ، وبالتايل عدم وجود عذر مقبول يعين أن احملتكم قد تنازل عن حقه يف متابعة إجراءات ا

بيد أن هذا اإلهناء ال مي  وجود . إهناء خصومة التحكيم جزاء له على ذلك التقاع  غ ر املربر
إتفاق التحكيم الذي يظل قائما يف مواجهة أطراف النزاع ، حيث يبقى صاحلا ملعاودة مباشرة 

 .إجراءات التحكيم من جديد

م واحملتكم ضده ، على بقاء إجراءات خصومة أن ال يتفق أطراف خصومة التحكيم ، احملتك -3
التحكيم رغم تقاع  ومتاطل احملتكم ما دام أن أجل التحكيم مل ينقض، كعدم تقدمي احملتكم بيان 

مبعىن آخر ، أن ال يتفق األطراف على من  هيئة التحكيم من إصدار قرارها بإهناء إجراءات .دعواه
 .إجراءات التحكيمالتحكيم كجزاء لتقاع  احملتكم يف متابعة 

جتدر اإلشارة يف هذا الصدد، أن األمر بإهناء إجراءات التحكيم هنا لي  أمرا وجوبيا تلتزم  و
به هيئة التحكيم، بل هو أمر إختياري خيض  لسلطتها التقديرية ، وال متلك م  ذلك هيئة التحكيم 

خصومة التحكيم رغم تقاع   سلطة األمر به إال إذا انعدم االتفاق بني األطراف حول بقاء إجراءات
 .ومتاطل احملتكم عن متابعة إجراءات التحكيم
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 .مدى إنطباق قواعد سقوط الخصومة القضائية على خصومة التحكيم: الفقرة األولى

يقصد بسقوط اخلصومة ، عموما ، هو انقضاؤها وزواهلا لتقاع  املدعي عن متابعة الس ر 
 أو عمدا ، ملدة معينة من تاريخ آخر عمل إجرائي صحيح يف إجراءاهتا أو امتناعه عن ذلك، إمهاال

و يعترب السقوط هبذه املثابة جزاء إجرائي يرتبه القانون على إمهال املدعي متابعة الس ر يف . 1مت فيها
أو ضغط على املدعى  اخلصومة، ويرمي إىل حثه على الس ر فيها حىت ال تبقى جمرد وسيلة هتديدية

لتخلص من اخلصومات اليت يهمل أصحاهبا الس ر فيها بعد بدءها، وبالتايل كما أنه وسيلة ل.عليه
 .2تفادي تراكم القضايا أمام احملاكم القضائية 

نظرا لتميز خصومة التحكيم ببعض األحكام اليت تتالءم م  طبيعتها والغاية املنشودة من  و
نقضاء خصومة التحكيم ما مد  إمكانية إ: تنظيمها ، فإن السؤال الذي نطرحه يف هذا الصدد

 بالسقوط، على غرار اخلصومة القضائية ؟ 

إنتهى الفقه إىل أنه ال تنقضي خصومة التحكيم بالسقوط، إذ تظل هيئة التحكيم ملتزمة 
بالتصدي للنزاع والفصل فيه طاملا ظل ميعاد التحكيم قائما ، فإذا انقضى هذا امليعاد فقدت هيئة 

لنزاع، وتنقضي خصومة التحكيم يف هذه احلالة النقضاء أجل التحكيم سلطتها وواليتها على ا
 .3التحكيم

ال جمال يف خصومة التحكيم لتطبيق »:أنه  -يف هذا الصدد-يذهب بعض الفقه إىل القول و
فإذا ...قواعد سقوطها وانقضائها بسبب عدم الس ر فيها، وإمنا يض  القانون أجال للحكم فيها

هيئة التحكيم احلكم ، تزول آثار اتفاق التحكيم، وهو ما يعين انقضى هذا األجل دون أن تصدر 
 .4«...زوال اخلصومة وزوال األثر املان  بالنسبة للمحاكم
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      ترج  احلكمة من عدم إعمال أحكام السقوط على خصومة التحكيم أن هذا اجلزاء   و
وض  حد أقصى ملدة س ر ال يرتتب على عدم الس ر يف اخلصومة ملدة معينة، وإمنا املقصود به هو 

م  العلم . 1خصومة التحكيم ضمانا لسرعة الفصل يف النزاع الذي يعترب من أهم مزايا نظام التحكيم
أن ميعاد التحكيم ال يتعلق بالنظام العام، وإمنا هو مقرر ملصلحة أطراف التحكيم، لذلك جيوز هلم 

، كما أن هلم تفويض هيئة التحكيم مد على مد امليعاد احملدد للتحكيم ضمنا،االتفاق، صراحة أو 
 .هذا األجل كلما رأت ضرورة لذلك

كما أن الطاب  االتفاقي لقضاء التحكيم جيعل خصومة التحكيم قائمة وال تسقط طوال 
املدة اليت حددها القانون ، أو اليت اتفق عليها األطراف، حىت تصدر هيئة التحكيم حكمها املنهي 

فإذا انقضت هذه املدة زال إتفاق التحكيم واآلثار املرتتبة . ية كلهاإلجراءات اخلصومة التحكيم
 .2عليه

ال ميان  فكرة سقوط خصومة التحكيم، وإمنا ينكر فقط  3م  ذلك ، فإن بعض الفقه و
ال ميلك احملكمون سلطة النظر يف  »:سلطة هيئة التحكيم يف التصدي ملثل هذا الطلب ، ف ر  أنه 

ئمة أمامهم، وعليهم الفصل يف النزاع يف املوعد احملدد باتفاق اخلصوم أو طلب إسقاط اخلصومة القا
إذا فرض  »: ويستطرد يف القول قائال. «حبكم القانون، فإذا انقضى هذا امليعاد مل تعد هلم سلطة ما

جدال أن وقف الس ر يف اخلصومة أمام احملكم املدة املسقطة هلا، جاز إسقاطها بطلب يقدم إىل 
بقا للقواعد العامة ، واحملكمة املختصة بنظر طلب إسقاط اخلصومة هي احملكمة املختصة احملكمة ط

 .«أصال بنظر النزاع

 .عدم جدوى اإلستمرار في إجراءات التحكيم أو إستحالتها: الفقرة الثانية

قد تر  هيئة التحكيم أثناء تصديها للنزاع أنه لي  هناك فائدة وال جدو  من مواصلة الس ر 
راءات التحكيم حىت هنايتها بصدور حكم التحكيم، أو تقدر أنه يستحيل عليها إصدار حكم يف إج
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، فأمام هذا 1...احلقيقة  هنائي يف النزاع لتعذر احلصول على املستندات واألدلة الكافية إلبراز وجه
          الوض  هلا أن تأمر بإهناء إجراءات التحكيم لعدم جدو  اإلستمرار يف إجراءات التحكيم 

 .2أو استحالتها

على كل حال، فإن هيئة التحكيم ال ميكنها أن تصدر قرارها بإهناء إجراءات التحكيم يف  و
 :3هذه احلالة إال إذا توافرت بعض الشروط أمهها

        أن يتوافر من العوامل واألسباب ما جيعل اإلستمرار يف إجراءات التحكيم عدمي اجلدو   -1
 .أو مستحيال

م إعرتاض أحد األطراف على عزم هيئة التحكيم إصدار قرار بإهناء إجراءات التحكيم ، فقد عد -2
تقدر هيئة التحكيم عدم جدو  االستمرار يف إجراءات خصومة التحكيم، يف حني أنه قد يكون 
للطرف الذي سيصدر احلكم لصاحله من الوسائل اليت متكنه من التغلب على ذلك، وبالتايل يكون 

 .عدم إهناء إجراءات التحكيم يف هذه احلالة  تهمن مصلح

فمىت توافر هذان الشرطان ، واقتنعت هيئة التحكيم بعدم جدو  اإلستمرار يف إجراءات 
التحكيم أو استحالتها ، فإن هلا  أن تصدر قرارا  بإهناء إجراءات التحكيم من تلقاء نفسه أو بناء 

ففي حالة إصدارها هذا القرار ، فإنه . ية يف ذلك على طلب أحد اخلصوم ، وتكون هلا سلطة تقدير 
 .4ميتن  عليها، منذ صدوره ، إختاذ أي إجراء يف خصومة التحكيم أو قبول أي طلب من األطراف

قد نص املشرع املصري صراحة على هذه الصورة من صور إهناء إجراءات التحكيم وذلك  و
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور احلكم  »:من قانون التحكيم املصري بنصها  ج/14يف نص املادة 

                                                           
        الذمة بني طريف اخلصومة التحكيمية، كأن يكون احملتكم ضده، ادكحإاجلدو  على سبيل املثال يف حالة قد تكون عدم  و 1
بطلبات خصمه، أو إذا كان قد صدر  ، أو تسليم احملتكم ضده( املدعي) قد أصبح الوارث الوحيد للمحتكم ( املدعى عليه) 

 .حكم قضائي هنائي يف موضوع النزاع، أو إذا كان ال ميكن تنفيذ ما تصدره هيئة التحكيم من أحكام وفقا لقانون بلد التنفيذ
 .224ص  سابق،التحكيم، مرج   مربوك،عاشور : وأنظر كذلك .492سابق ، ص  حممود خمتار بريري ، مرج : أنظر 2
 .244-240أمحد عبد الكرمي سالمة، املرج  السابق ، ص : لك راج  يف ذ 3
 .494حممود خمتار بريري، مرج  سابق ، ص : أنظر 4
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كما تنتهي أيضا بصدور قرار من ...املنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإهناء إجراءات التحكيم
 : هيئة التحكيم بإهناء اإلجراءات يف األحوال التالية 

إذا رأت هيئة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدو  إستمرار إجراءات التحكيم أو -ج
 . «إستحالته

من القانون النموذجي للتحكيم التجاري  ج-29/9وجيد هذا النص أصله يف نص املادة 
 :على هيئة التحكيم أن تصدر أمرا بإهناء إجراءات التحكيم »:الدويل، واليت تنص على أنه 

أو مستحيال ألي  إذا وجدت هيئة التحكيم أن إستمرار اإلجراءات أصبح غ ر ضروري -ج
 . «سبب آخر

كل من قانون التحكيم املصري والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل مل   إذا كان و
أو إستحالتها ،  يعلقا صدور القرار بإهناء إجراءات التحكيم ، لعدم جدو  اإلستمرار يف اإلجراءات

ة من قواعد اليونسيرتال لسن 21على موافقة أطراف اخلصومة التحكيمية ، فإن الفقرة الثانية من املادة 
إذا حدث قبل صدور قرار  »:بأنه  قد علقت مثل ذلك األمر على موافقتهم، حيث قضت 4221

التحكيم أن صار االستمرار يف إجراءات التحكيم عدمي اجلدو  أو مستحيال ألي سبب غ ر ما ذكر 
يئة ، وجب أن ختطر هيئة التحكيم الطرفني بعزمها على إصدار قرار بإهناء اإلجراءات وهل04يف الفقرة 

 .«التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار، إال إذا اعرتض على إصداره أحد الطرفني ألسباب جدية 
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 الفرع الثالث

 .اآلثار المترتبة على إنهاء إجراءات الخصومة التحكيمية

يرتتب على إهناء إجراءات اخلصومة التحكيمية ، أيا كانت الصورة اليت تنهي هبا ، جمموعة 
 :، نوجزها فيما يلي من اآلثار 

تنتهي خصومة التحكيم، ويزول ما يكون قد ترتب على تقدمي طلب التحكيم من آثار قانونية،  -1
 .1سواء كانت آثارا موضوعية أو آثارا إجرائية

فال ميكن هليئة  تنتهي مهمة هيئة التحكيم ، كما لو انتهت مهمتها بصدور حكم التحكيم، -2
أو أن تستجيب ألي طلب يقدمه أحد األطراف بعد صدور قرار التحكيم أن تتخذ أي إجراء 

 .2إال ما يقدم بشأن طلب تفس ر أو تصحيح قرار اإلهناء  ،اإلهناء

وبناء على ذلك ، إذا استمرت هيئة التحكيم يف التصدي للنزاع رغم إهناء إجراءات اخلصومة 
اطال، مبا يف ذلك حكم التحكيم ، التحكيمية، فإن أي إجراء أو قرار تتخذه يف هذه القضية يعترب ب

 .ذلك الستنفاذ سلطتها وواليتها للفصل يف النزاع و

 .عودة اخلصوم إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل بدء خصومة التحكيم -3

كحمل الطرف املتسبب يف اإلهناء دف  كافة املصاريف والنفقات املرتتبة على بداية اإلجراءات  -4
للدعو  التحكيمية ، وكذلك ختلفه عن ( املدعي) لى حالة ترك احملتكم و ينطبق هذا ع. وإهنائها

ففي هاتني احلالتني يعد احملتكم متسببا يف إهناء إجراءات التحكيم، وعليه يتحمل  .تقدمي بيان دعواه
 .3كافة املصاريف والنفقات اليت مت إنفاقها منذ بداية إجراءات التحكيم وحىت إهنائها بسببه

يف هذا الصدد إىل أنه إذا كان إهناء إجراءات خصومة التحكيم يؤدي إىل  جتدر اإلشارة و
إنقضائها واعتبارها كأن مل تكن ، وبالتايل عودة األطراف إىل احلالة اليت كانوا عليها قبل بدء 

                                                           
 .204فتحي وايل ، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .494حممود خمتار بريري، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
 .242السري، مرج  سابق، ص  ي حمسن حسنيمسا: أنظر 3
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     فإن هذا اإلهناء ال يؤثر على الرابطة املوضوعية وال يؤدي إىل سقوط احلق املوضوعي   ،اخلصومة
ق يف الدعو ، حيث يبقى هذا احلق قائما كما يبقى احلق يف الدعو  رغم إنتهاء اخلصومة وال احل

التحكيمية، ولذلك فإنه بإمكان أي طرف من األطراف كحريك إجراءات التحكيم من جديد، طاملا 
 .1أن احلق يف الدعو  مل ينقض ألي سبب من األسباب

ليته، مادام أن أجل التحكيم مل ينقض، كما أن إتفاق التحكيم يبقى قائما وال يفقد فاع
 .2جملرد أن خصومة التحكيم قد انتهت دون صدور حكم يف موضوع النزاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .224عاشور مربوك، التحكيم ، مرج  سابق، ص : أنظر 1
 .222فتحي وايل ، قانون  التحكيم يف النظرية والتطبيق ، مرج  سابق ، ص : أنظر 2
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بعد أن تنتهي إجراءات اخلصومة التحكيمية أمام هيئة التحكيم، تقوم هذه األخرية 
خصومة التحكيم هناية طبيعية  به ، وعلى هذا الوجه تنتهي1حبجز القضية إلصدار احلكم فيها

بإصدار احلكم احلاسم للنزاع الذي إتفق األطراف على إخضاعه لقضاء التحكيم بدال من قضاء 
لي لنظام التحكيم برمته، والذي يعترب مثرة العملية مكم هو ادهدف الريييي والعوهذا احل. الدولة

 .2التحكيمية برمتها، وبدونه يفقد نظام التحكيم فايدته وفعاليته كقضاء خاص للتجارة الدولية

تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم بعد جهد وعناء وتفحص يف جمموعة الوقايع  و
خصومة التحكيم، واليت أثارها األطراف، سواء كانت طلبات أصلية أم واملنازعات اليت تتضمنها 

طلبات عارضة أم إضافية، أو ما أبداه اخلصوم من دفوع أثناء سري اخلصومة التحكيمية، فيكون 
على هيئة التحكيم التدقق والتحقق من مشروعية مجيع هذه الطلبات والدفوع املثارة خالل سري 

دف الوصول إ ى حكم كحكيم عادل وسليم يف  النزاع الذي إجراءات خصومة التحكيم، هب
ولكن، قبل صدور هذا احلكم املنهي للنزاع، . عرض عليها ويكون قابال للتنفيذ على أرض الواقع

قد تصدر هيئة التحكيم العديد من األحكام الفرعية أو األولية قبل الفصل يف موضوع النزاع، بل 
تواها واملعروفة باألحكام التككيدية الصادرة حلماية احلقو  إن هذه األخرية قد تتعدد حبيب حم
 .3واملراكز املوضوعية املتنازع عليها

تلتزم هيئة التحكيم بإتباع إجراءات معينة إلصدار حكم التحكيم، كما جيب عليها   و
 .كذلك تضمينه بع  البيانات الضرورية حىت ال يكون عرضة للطعن بالبطالن

حكيم تبدأ مرحلة جديدة، وهي مرحلة ما بعد صدور حكم بعد إصدار حكم الت و
التحكيم، فحكم التحكيم باعتباره حكم صادر عن قضاء خاص إرتضاه اخلصوم، فإن شكنه 

كما ميكن للطرف الذي صدر ضده . شكن أي حكم قضايي، جيب إتباع إجراءات معينة لتنفيذه
                                                           

بدال من قرار التحكيم تدعيما للطابع القضايي " حكم التحكيم" وسوف نيري يف هذه الرسالة على استعمال مصطلح 1
وهو ما يياير االصطالح الذي  –كما سنرى الحقا   –لنظام التحكيم، ولتوفر غالبية أوصاف وعناصر احلكم القضايي فيه 

 .إستخدمه املشرع اجلزايري
 .323لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .272رجع سابق، ص نبيل إمساعيل عمر، م: أنظر 3
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الوطنية والدولية املنظمة للتحكيم  الطعن فيه أو استئنافه، حيث أجازت العديد من التشريعات
اإلجراءات اليت يتبعها  اللجوء إ ى هذا الطريق، فنظمت خطوات اليري به وبينت الوسايل و

األطراف للطعن يف حكم التحكيم، خاصة إذا خرج احملكم عن حدود ما رمسته إدارة األطراف  
 .أو عما رمسه القانون، أو كان احلكم يشوبه عيب أو خطك

حكم التحكيم تقتضي منا كحديد ماهية حكم التحكيم  وضوع، فإن دراسة مبذلك و
 (.الفصل الثاين)، مث التعرض لطر  الطعن يف أحكام التحكيم وآليات تنفيذها (الفصل األول)
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 الفصل األول

 .ماهية حكم التحكيم

التحكيمية،  ال شك يف أن حكم التحكيم يشكل أحد أهم املراحل اليت متر هبا الدعوى
ذلك أن اجملرى العادي دهذه الدعوى ينتهي بصدور حكم يفصل يف موضوع النزاع، حيث حيتل 
احلكم التحكيمي مكانة بارزة يف نظام التحكيم كونه ميثل النتاج الفاعل يف عملية التحكيم، 

مية، ذلك كما أنه ميثل ادهدف الريييي من كحريك إجراءات الدعوى التحكي. والغاية املرجوة منها
أن أطراف اخلصومة التحكيمية ييعون من وراء جلويهم لنظام التحكيم إ ى احلصول على حكم 
كحكيمي ينهي اخلصومة القايمة بينهم بشكل هنايي، وحيصل كل ذي حق على حقه بعيدا عن 
تعقيدات وشكليات القضاء الوطين الذي قد يكخذ وقتا طويال إلهناء النزاعات خاصة تلك املرتتبة 

 .على العالقات الدولية اخلاصة

فإذا كان قضاء التحكيم يبدأ باتفا  فإنه ينتهي حبكم يصدر عن هيئة التحكيم يف 
فحكم التحكيم هو ادهدف األساسي والعملي لنظام التحكيم برمته، فهو . اخلصومة التحكيمية

ا  اخلصوم على ميثل القرار الصادر من هيئة كحكيم دها والية الفصل يف النزاع بناء على إتف
 .1التحكيم، يكون فاصال يف نزاع موضوعي أو إجرايي مما يدخل يف اختصاصها وواليتها

، مث (املبحث األول)هذا الفصل مفهوم حكم التحكيم  نتناول يفلذلك يتعني علينا أن 
، وأخريا بيان اآلثار املرتتبة على صدور (املبحث الثاين)نتعرف على كيفية إصدار حكم التحكيم 

 (.املبحث الثالث)حكم التحكيم 

 

 

 

                                                           
 .88أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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 المبحث األول

 .مفهوم حكم التحكيم

احلكم املنهي للخصومة التحكيمية بعد مساع  –بصفة عامة  –يقصد حبكم التحكيم 
جه الدفاع وتبادل املذكرات بني اخلصوم وتقدمي ميتنداهتم وكحقيق دعواهم بعد و هيئة التحكيم أل

 .1ني أعضاء ادهيئةإعمال وسايل اإلثبات، واملداولة ب

ال شك أن هناك أمهية كبرية لتحديد مفهوم حكم التحكيم، ذلك أن هيئة التحكيم  و
قد تصدر العديد من القرارات واألحكام مبناسبة تصديها للنزاع، منذ بداية مهمتها وحىت 
إنتهايها، لذلك جيب كحديد مفهوم حكم التحكيم كحديدا دقيقا، ذلك أنه عندما يوصف احلكم 

لصادر عن هيئة التحكيم بكنه حكم كحكيم، فمعىن ذلك أنه خيتلف عن بقية القرارات األخرى ا
ومن هنا تربز أمهية كحديد مفهوم حكم التحكيم . ذات الطابع اإلجرايي الصادرة عن هذه ادهيئة

يف معرفة أي القرارات واألحكام الصادرة عن هيئة التحكيم، واليت يتعني وصفها بكهنا أحكام 
 .يمية وغريها من القرارات اإلجرايية الفاصلة يف امليايل اإلجرايية للنزاعكحك

نتيجة لذلك، فإن حكم التحكيم هو وحده الذي يكون قابال للرجوع عليه عن  و
 .2طريق دعوى البطالن، كما أن حكم التحكيم وحده هو الذي ميكن االعرتاف به وتنفيذه

لب منا أن نتعرض أوال لتعريفه وكحديد عليه فإن كحديد مفهوم حكم التحكيم يتط و
 (.املطلب الثاين)، وثانيا ألنواعه (املطلب األول)طبيعته القانونية 

 

 

 

                                                           
 .221، مرجع سابق، ص 4221لينة  27مسيحة القليويب، األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم  1
 .88، ص 4222حممود بدران ، مذكرات يف حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
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 المطلب األول

 .تعريف حكم التحكيم وطبيعته القانونية

لعل من أشد األمور وأعيرها، يف كثري من األحيان، أن يقوم الباحث مبحاولة وضع 
ينة، خاصة إذا كانت هذه الظاهرة تتعدى إقليم الدولة الواحدة، تعريف جامع لظاهرة قانونية مع

فعلى الرغم من أن . وهو األمر الذي ينطبق على حكم التحكيم، إذ أن تعريفه ليس باألمر ادهني
معظم األنظمة القانونية املعاصرة واملعاهدات واالتفاقيات الدولية قد اعتنت بنظام التحكيم وأقرته 

إال أننا جند أن معظمها مل كحدد املقصود حبكم التحكيم، ومل تتطر  إ ى  يف كثري من نصوصها،
تعريف حمدد له، وهو ما كان له بالغ األثر على كحديد طبيعته القانونية اليت ظلت وال تزال حمل 

 .جدل ونقاش يف أوساط الفقه

 الفرع األول

 .تعريف حكم التحكيم

ومنها املشرع اجلزايري، نصا حيدد تعريفا مل تضع غالبية التشريعات الوطنية املقارنة، 
، كمــــــــــا مل تتضمـــــــــن االتفاقيـــــات الدوليــــــــــــــة اخلاصــــــــــــــة       1دقيقـــــــا حلكـــــــــــم التحكيم

                                                           
عاجل املشرع الفرنيي موضوع احلكم التحكيمي يف الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الرابع لقانون اإلجراءات  1

فمن خالل استقراينا لنصوص هذه املواد ال جند أي . 4188إ ى  4178، وذلك يف املواد من 2844املدنية اجلديد لينة 
املواد على تبيان إجراءات إصداره، املداولة واألغلبية، وحمتوى احلكم  إشارة إ ى تعريف حكم التحكيم، حيث اقتصرت هذه

التحكيمي والبيانات الالزمة ككمساء احملكمني وتاريخ احلكم ومكان إصداره وألقاب وأمساء أطراف اخلصومة، وتوقيع 
 ...احملكمني

 27خلامس من قانون التحكيم رقم كذلك األمر بالنيبة  للمشرع املصري الذي عاجل احلكم التحكيمي كحت الباب ا و
، حيث جاءت هذه املواد خالية من 14إ ى  32، يف املواد من "حكم التحكيم وإهناء اإلجراءات"، بعنوان 4221لينة 

 .تعريف حكم التحكيم
ارية من قانون اإلجراءات املدنية واإلد 4834إ ى  4821أما املشرع اجلزايري فقد تطر  إ ى حكم التحكيم يف املواد من 

اجلديد، إذ ال وجود ألية إشارة يف هذه املواد إ ى تعريف حكم كحكيم ولو عن طريق التلميح، واكتفت بالنص على سرية 
 .املداوالت، األغلبية، ملخص طلبات اخلصوم، وجوبية التيبيب وذكر البيانات الالزمة يف حكم التحكيم
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، بيانا للمقصود حبكم التحكيم، وإن  2، وكذلك لوايح مراكز ومؤسيات التحكيم1بالتحكيم
اخلاصة باإلعرتاف وتنفيذ أحكام كحكيم األجنبية قد  4218نت إتفاقية نيويورك لينة  كا

أشارت بصورة عرضية للمقصود بكحكام التحكيم، دون الرتكيز على تعريفها تعريفا دقيقا، وذلك 
ويقصد بكحكام احملكمني ليس فقط األحكام الصادرة من حمكمني  »:بنصها 4/2يف املادة 

حاالت حمددة بل أيضا األحكام الصادرة من هيئات كحكيم دايمة حيتكم إليها  معينني للفصل يف
 .3«األطراف

فال خيفى على أحد أن أمهية تعريف حكم التحكيم ترجع إ ى أنه هو وحده الذي يولد 
آثار قانونية حمددة، ويطعن فيه بطر  الطعن اليت حددهتا التشريعات الوطنية والدولية، وهو ما 

. 4عن باقي القرارات واألحكام اليت تصدرها هيئة التحكيم مبناسبة تصديها للنزاعجيعله يتميز 
كما أنه يرتتب على تعريف حكم التحكيم كحديد األحكام التحكيمية اليت تيري عليها، وحدها 
دون غريها، قواعد املعاهدات الدولية بشكن اإلعرتاف بكحكام التحكيم وتنفيذها، وهو ما جيعل 

حكم التحكيم ترتبط مبيكلة أكثر عمومية منها، وهي ميكلة التفرقة بني حكم أمهية تعريف 
 .5التحكيم الوطين وحكم التحكيم األجنيب

كما يرتتب على تعريف حكم التحكيم آثارا أخرى متنوعة ترتبط بنصوص وقواعد 
الدولية من نظام كحكيم غرفة التجارة  27التحكيم، ومنها على سبيل املثال ما نصت عليه املادة 

                                                           
قيات األخرى اخلاصة بالتحكيم مل تعرف حكم التحكيم، على غرار ، فإن بقية اإلتفا4218ما عدا إتفاقية نيويورك لينة  1

، وإتفاقية واشنطن لتيوية منازعات االستثمار، وقواعد التحكيم للجنة األمم 4294إتفاقية جنيف األوربية للتحكيم لينة 
 .4281، وكذا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لينة 4279املتحدة للقانون التجاري لينة 

أما بالنيبة للوايح هيئات التحكيم الدايمة، فهي األخرى مل تتعرض لتعريف حكم التحكيم، خاصة غرفة التجارة الدولية  2
دون تعريف حكم التحكيم، وهو األمر الذي ينطبق  34إ ى  21بباريس اليت عاجل نظامها احلكم التحكيمي يف املواد من 

 .ويلعلى نظام كحكيم حمكمة لندن للتحكيم الد
 األحكام الصادرةفالواضح أن هذه اإلشارة ال تعد تعريفا حلكم التحكيم، حيث أن هذا النص مل يهدف سوى لبيان أن  3

 .من هيئات التحكيم الدايمة تعترب مثل األحكام الصادرة من حمكمني خيتارهم األطراف كما هو احلال يف التحكيم احلر
 .42، ص 2843كيم يف القانون املصري واملقارن، بدون دار نشر، عصام فوزي اجلنايين، تنفيذ أحكام التح 4
 .47، ص 2841ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، النفاذ الدويل ألحكام التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  5
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من أن مشروعات األحكام التحكيمية جيب أن ختضع لفحص وتدقيق أويل من قبل  1بباريس
 .هيئة كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس

فكمام صمت التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم إزاء تعريف حكم التحكيم، 
 .دقيق حلكم التحكيمفقد فتح الباب أمام الفقه والقضاء يف حماولة إلجياد تعريف 

 .التعريف الفقهي لحكم التحكيم: الفقرة األولى

 :إنقيم  الفقه يف تعريفه حلكم التحكيم باملعىن الفين الدقيق إ ى اجتاهني

 .، ويطلق عليه التعريف املوسع حلكم التحكيمE.Gaillardوميثله الفقيه  اإلجتاه األول،

 ،Poudretليوييري ممثال يف كل من أما اإلجتاه الثاين، فيمثله جانب من الفقه ا
Lalive   وReymond ،ويطلق عليه اإلجتاه املضيق لتعريفه حكم التحكيم. 

 .التعريف الموسع لحكم التحكيم: أوال

القرار الصادر عن احملكم والذي  »:التحكيم بكنه حكم E.Gaillardعرف األستاذ 
عروضة عليه، سواء تعلق هذا القرار يفصل بشكل قطعي، على حنو كلي أو جزيي، يف املنازعة امل

مبوضوع املنازعة ذاهتا أو باإلختصاص أو مبيكلة تتصل باإلجراءات أدت باحملكم إ ى احلكم بإهناء 
 2.«اخلصومة

 

                                                           
ن ترفع إ ى هيئة يتعني على حمكمة التحكيم أ »: من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه 27تنص املادة  1

التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه، وللهيئة أن تدخل تعديالت على شكل احلكم ودها أيضا أن تلفت انتباه 
 .«...احملكمة إ ى ميايل موضوعية دون املياس حبرية حمكمة التحكيم يف اختاذ احلكم

العامة يف التحكيم التجاري   داد، املوجز يف النظريةحفيظة الييد احل: ، مشار إليه يف كتاب E.Gaillardتعريف األستاذ  2
 .221-221، ص  مرجع سابقالدويل، 
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حكم  Broches، ويف هذا الصدد يعرف األستاذ 1يؤيد هذا االجتاه الكثري من الفقه و
التها إ ى حمكمة وامليايل اليت ميكن إح الذي يفصل يف كل القضايااحلكم  »:التحكيم بكنه

حييم بشكل هنايي أية ميكلة جوهرية، أو ميكلة رار آخر حملكمة التحكيم، قالتحكيم، أو أي 
اختصاصها، أو أية ميكلة أخرى تتعلق باإلجراءات، بشرط أن تصف حمكمة التحكيم يف احلالة 

 .2« األخرية القرار الذي تتوصل إليه بكنه من قبيل األحكام

 :الفقه بع  النتايج اليت ميكن أن ترتتب على هذا االجتاه، أمهها حددقد  و 

ال تعترب أحكاما كحكيمية القرارات اليت تصدر عن مؤسيات التحكيم، واليت يعمل احملكم كحت 
وبناء على ذلك، ال يعترب القرار الصادر عن حمكمة التحكيم  .مظلتها وغري الصادرة عن احملكم

بباريس برف  طلب رد احملكم من قبيل األحكام التحكيمية اليت ميكن  الدولية ةبغرفة التجار 
 .3الطعن فيها بالبطالن

  حنو كلي  ى هتدف إ ى الفصل يف املنازعة علكما أن اإلجراءات اليت يتخذها احملكم، واليت ال
ومن أمثلة أو جزيي، ال تعترب من قبيل األحكام التحكيمية اليت ميكن الطعن فيها بالبطالن، 

ذلك إجراءات التحقيق يف الدعوى، واليت ال تعدو أن تكون جمرد إجراءات إدارية ذات طابع 
أما القرارات الصادرة عن حمكمة التحكيم واملتعلقة  .ي، وال ميكن الطعن فيها بالبطالنقضاي

ع بالفصل يف اختصاص احملكمة أو بتحديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات أو موضو 
 .4فإهنا تعد أحكاما كحكيمية حقيقية...النزاع، أو بصحة العقد

                                                           
حفيظة الييد احلداد، الطعن بالبطالن على أحكام . 88حممد بدران، مذكرات يف حكم التحكيم، مرجع سابق، ص  1

 .23، ص 4227 التحكيم الصادرة يف املنازعات اخلاصة الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،
Alan Redfern, Martin Hunter, Law and Practive of international commercial Arbitration, 

Second Edition, 1999, p 364. 
خالد أمحد حين، بطالن حكم التحكيم، دراسة مقارنة، دار النهضة : مشار إليه يف كتاب  Broches تعريف األستاذ  2

 .12ص ، 2848العربية، القاهرة 
 .32، ص 2882إبراهيم رضوان اجلغبري، بطالن حكم احملكم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، : راجع 3
 .24حفيظة الييد احلداد، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة يف املنازعات اخلاصة الدولية، مرجع سابق، ص  4
 .87/89/4287الصادر يف  وهذا ماذهبت إليه حمكمة إستئناف باريس يف حكمها 

Rev.Arb 1988, p 649, note E.Mezger.   
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أن القرارات اليت يصدرها احملكم، واليت ال تفرض على األطراف إال بناء على قبودهم إضافة إ ى 
رار التحكيم والذي ال يتحول ـــــــوبناء عليه، فإن مشروع ق .ال تعترب أحكاما كحكيمية  يح دها، الصر 

 .1مي إال إذا ارتضاه األطراف ال ميكن أن يكون حمال للطعن  فيه بالبطالنإ ى حكم كحكي

حنن نعتقد من جانبنا أن االجتاه املوسع لتعريف حكم التحكيم من شكنه أن يشكل  و
رقابة فعالة عليه ويوسع من نطاقها، وجيعل احملكم جيتهد دايما حىت يكون احلكم الذي يصدره 

 .ويكون يف منكى عن الطعن فيه بالبطالن سليما من الناحية القانونية،

 .التعريف المضيق لحكم التحكيم: ثانيا  

جتاه املوسع لتعريف حكم التحكيم، الذي يوسع من نطا  حكم على النقي  من اإل
على حنو جيعله يشمل ليس فقط األحكام اليت تفصل يف املنازعة على حنو كلي، بل  التحكيم

فإن  ،ناصر املنازعة  أو إحدى امليايل املتعلقة هبا بشكل جزيييف أحد ع تفصل وأيضا تلك اليت
إ ى  2هناك اجتاها آخر يضيق من نطا  حكم التحكيم، حيث ذهب بع  الفقه اليوييري

. يف النزاع بصورة كلية أو جزيية فصلت اليت الةاحلقصر القرارات اليت تعد أحكام كحكيم، يف 
حمكمة التحكيم، مبا فيها القرارات املتصلة مبوضوع  ويرتتب على ذلك أن القرارات الصادرة عن

النزاع، واليت ال تفصل يف طلب معني، ال تعترب من قبيل األحكام التحكيمية اليت ييري عليها 
 .أحكام الطعن بالبطالن، وال تعترب كذلك إال إذا أهنت النزاع بشكل كلي أو جزيي

املتصلة مبوضوع النزاع، كصحة العقد  فإن القرارات اليت تفصل يف امليايل ،بناء عليه و
األصلي، ومبدأ امليؤولية باملقابلة مببلغ التعوي ، ال تعد أحكاما كحكيمية، وال تعدو أن تكون 

وهبذه املثابة، ال ميكن أن تكون هذه األحكام حمال للطعن فيها . أحكام كحضريية أو أوليةجمرد 

                                                           
 :هبذا املعىن، حيث قررت 84/87/4287و قد قضت حمكمة النق  الفرنيية يف حكمها الصادر يف  1

« Etablit un projet de sentence qui n’est transforme en sentence que s’il est accepté par les 

parties …, ne pourrait faire l’objet d’un recours en annulation immédiate…» 

Rev.Arb, 1994, note Ch.jarrosson, p391. 
2 Pierre Lalive, Jean François Poudret, et Claude Reymond : le droit de l’arbitrage interne 

et international en Suisse, Payot Lausanne, 1989, p 405 et 406. 
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يصدر عن هيئة التحكيم بناء على بالبطالن بشكل ميتقل عن حكم التحكيم الذي سوف 
 .1الطلبات املقدمة من اخلصوم

ف طرايق يف نطا  حكم التحكيم يضع أيما يؤخذ على هذا االجتاه، أن التض و
التحكيم أمام واقع مل يضعوه يف احليبان عند جلويهم إ ى نظام التحكيم، إذ جيدوا أنفيهم أمام 

ين الدقيق، ومع ذلك ال ييتطيعون الطعن فيها قرارات كحكيم تعترب أحكام كحكيم باملعىن الف
 .2بالبطالن، مما يتناىف مع الغرض من نظام التحكيم نفيه

لعديد من التعريفات حلكم باإلضافة إ ى االجتاهني اليابقني فقد سا  الفقه ا و
 :التحكيم

م القرار الصادر من هيئة التحكي » :إ ى القول بكن حكم التحكيم هو 3فقد ذهب بع  الفقه
، أو يف مدى صالحيتها للنظر (اخلصومة)يف القضية املطروحة عليها، سواء يف جانبها اإلجرايي 

، وذلك بتقرير (اجلانب املوضوعي للنزاع)، أو يف مدى صالحيتها للفصل فيها (الدعوى)فيها 
 .« احلق أو املركز أو إنشايه أو االلتزام به

عنصر : تكون حكم التحكيم من عنصريني »:يوضح هذا الفقه هذه الفكرة أكثر قايال و
و أكثر، وعنصر إجرايي، يتجيد موضوعي، يتجيد يف أنه قرار صادر يف منازعة بني خصمني أ

نه قرار صادر من هيئة كحكيم دها والية الفصل يف النزاع وفقا إلجراءات معينة ينظمها قانون أيف 
افعة، مث املداولة بني أعضاء ادهيئة حول قفل باب املر : التحكيم القضايي أو قانون املرافعات، وهي

 .« تكوين الرأي، مث النطق بالقرار يف جلية علنية دايما، وإال كان احلكم باطال

                                                           
: وأنظر كذلك. 227حفيظة الييد احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص : أنظر 1

 . 49ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، املرجع اليابق، ص 
 .18خالد أمحد حين، بطالن حكم التحكيم، املرجع اليابق، ص  2
، الطبعة األو ى، دار النهضة 44/4221ايي املختلط وفقا للقانون الكوييت رقم سيد أمحد حممود، خصومة التحكيم القض 3

 .284، ص 4221العربية، القاهرة، 
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كل حكم قطعي يفصل يف مجيع امليايل املعروضة على هيئة   »:قد عرفه البع  اآلخر بكنه و
كلة تتعلق مبوضوع أو كل قرار صادر عن هذه األخرية، يفصل بشكل هنايي يف مي ،التحكيم

 .1«االنزاع، أو يفصل يف ميكلة إختصاص هيئة التحكيم ذاهت
يقصد حبكم التحكيم، احلكم النهايي الذي يفصل يف كل امليايل املعروضة  »:كما عرف بكنه

على حمكمة التحكيم، وكذا كل قرارات حمكمة التحكيم األخرى اليت تفصل بصورة هنايية يف 
اختصاصها أو يف امليايل اإلجرايية األخرى، شريطة أن تصف ميكلة موضوعية أو ميكلة 

 .2« حمكمة التحكيم قرارها يف احلالة األخرى بكنه حكم كحكيم
أحكام التحكيم تشمل مجيع القرارات  »:يف تعريف آخر حلكم التحكيم، عرف على أنه و

م، سواء كانت الصادرة عن احملكم واليت تفصل بشكل قطعي يف املنازعة املعروضة على احملك
أحكاما كلية تفصل يف موضوع املنازعة ككل، أم أحكاما جزيية تفصل يف شق منها، وسواء 
تعلقت هذه القرارات مبوضوع املنازعة ذاهتا أو باالختصاص، أو مبيكلة تتعلق باإلجراءات أدت 

 .3« باحملكم إ ى احلكم بإهناء اخلصومة
ايي الذي تصدره هيئة التحكيم يف موضوع النزاع، احلكم النه » :بينما عرفه البع  اآلخر بكنه

سواء كان احلكم شامال لكل النزاع أو جلزء منه، وسواء قبلت هيئة التحكيم طلبات أي من 
 .4« الطرفني كلها أو رفضتها كلها، أو قبلت جزء منها ورفضت اجلزء اآلخر

جتاه اإل)لتحكيمي يييني لتعريف احلكم اراء هذا الفقه على االجتاهني الريآبإسقاط  و
، فإن معظم هذه اآلراء تنطبق على تعريف حكم التحكيم باملفهوم (جتاه املضيقاملوسع واإل

كلية، كما بإمكاهنا إصدار   هيئة التحكيم بإمكاهنا إصدار أحكاما أن الواسع، حيث اعتربت
                                                           

ناصر غنيم الزيري، املبادئ احلديثة للرقابة القضايية على التحكيم يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب، حبث مبؤمتر  1
 . 1-1، ص 2881نوفمرب  28-42مصر، يف الفرتة من  -لشيخالدور احليوي للقضاء يف التحكيم، شرم ا

، إال أن هذا اإلقرتاح 4281وقد كان هذا التعريف مقرتحا أن يتضمنه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لينة  2
 .مل يكن له قبول من اللجنة 

 :راجع يف ذلك
Ph. Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 749. 

 .21فيظة الييد احلداد، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة يف املنازعات اخلاصة الدولية، مرجع سابق، ص ح 3
 .314، ص 2887محزة أمحد حداد، التحكيم يف القوانني العربية، اجلزء األول، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األو ى،  4
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إلجراءات جزيية فاصلة يف نقطة معينة،وسواء كانت النقطة حمل الفصل واحليم تتعلق با أحكام
 .أو مبوضوع النزاع

ييتفاد من التعريفات اليابقة أنه يلزم العتبار عمل معني حكما كحكيميا أن تتوافر و 
 :فيه العناصر التالية

أن يصدر العمل من حمكم أو هيئة كحكيم معينة، ويفصل يف النزاع املعروض عليهم، فما  -1
 .يصدر من غريهم ال يعد حكما كحكيميا

    قرتاحا إ، ومعىن ذلك أن حكم التحكيم ليس م التحكيم ملزما لألطرافأن يكون حك -2
 .ستشاريا على اخلصوم بف  النزاع على حنو معنيإأو رأيا 

كان أأن يكون احلكم قطعيا، أي فاصال يف موضوع النزاع بصفة قاطعة ال رجعة فيها،سواء  -3
      ء كان صادرا يف موضوع النزاع سوااحلكم فاصال يف أصل النزاع أم يف ميكلة متفرعة عنه، و 

 .بإجراءات اخلصومة او متعلقأ

 .بالبطالن، ومنهيا للخصومة أمام هيئة التحكيم فيه جيب أن يكون احلكم قابال للطعن -4

ترتيبا على ما سبق، ال تعد من قبيل األحكام التحكيمية، باملعىن الفين الدقيق دهذا  و
يئة التحكيم يف غري اخلصومة التحكيمية، كالقرارات اليت املصطلح، القرارات اليت تصدر من ه

نعقاد جليات التحكيم، أو تكجيل نظر إزمان ومكان  بتحديد تصدرها ادهيئة واليت تتعلق
الدعوى التحكيمية لإلطالع على امليتندات والوثايق واالستعداد جيدا، وكذا القرارات اليت 

لقرار بندب خبري أو مبعاينة اليلعة أو البضايع هتدف إ ى إعداد اخلصومة للفصل فيها، مثل ا
 . فكل هذه القرارات ال تعد من قبيل األحكام التحكيمية .....املتنازع عليها، أو مساع شهود،

تعريف حكم التحكيم تعريفا موسعا، وذلك إحرتاما حنن من جانبنا منيل إ ى ضرورة  و
نظام التحكيم، الذي يهدف إ ى سرعة  للهدف وكحقيقا للغاية املنشودة من وراء اللجوء إ ى

الفصل يف املنازعات الناشئة بني األطراف اليت عهدت إ ى احملكم للفصل يف النزاعات القايمة 
بينهم، وذلك حىت ال ينتهي األمر باألطراف إ ى االستمرار يف خصومة التحكيم أمام هيئة 
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هذا احلكم لو طعن فيه بالبطالن باختصاصها، على الرغم من أن  التحكيم يف حالة قضايها مثال
نتهى األمر بالقضاء ببطالنه، در أحكام التحكيم على إقليمها، إلأمام قضاء الدولة اليت تص

بالتعريف الضيق حلكم  فلو سلمنا. وفقدت هيئة التحكيم اختصاصها بالفصل يف النزاع
يه أمام القضاء ن احلكم الصادر بشكن اختصاص هيئة التحكيم ال ميكن الطعن فإالتحكيم، ف

 .الوطين ميتقال إال بعد االنتهاء من الفصل النهايي يف املوضوع

مة واحرتام نظام التحكيم تقتضي عدم احليلولة بني أطراف ءعتبارات املالإلذلك فإن 
التحكيم وبني الطعن املباشر بالبطالن يف حكم التحكيم، طاملا كان هذا احلكم قطعيا، ولو كان 

ة اليت فصل فيها، حىت ولو كانت هذه امليكلة ال تتصل بشكل مباشر مبوضوع جزييا حييم امليكل
 .ختصاصهإاملتعلقة بفصل احملكم يف ميكلة  النزاع، كتلك

أي قرار  » :واستلهاما مما تقدم من تعريفات، فإنه ميكن تعريف حكم التحكيم بكنه
، سواء كانت أحكاما  عليها ضيفصل بشكل قطعي يف النزاع املعرو و  يصدر عن هيئة التحكيم،

أم أحكاما جزيية تفصل يف جانب منها، وسواء تعلقت  ،كلية تفصل يف موضوع النزاع ككل
أم بإجراء وقيت أم باالختصاص أم مبيكلة تتعلق باإلجراءات،  ،هذه القرارات مبوضوع النزاع ذاته

 .« أدت هبيئة التحكيم إ ى احلكم بإهناء اخلصومة التحكيمية

اإلفراط يف تعريف حكم التحكيم بتوسعة نطاقه أكثر مما جيب، حىت  غري أنه ال جيب
يتيىن لنا أن خنلع على ما قد يصدر من قبل هيئة التحكيم صفة احلكم باملعىن الفين الدقيق،  
كالقرارات الصادرة عن هيئة التحكيم بندب خبري أو إجراء معاينة أو مساع شهود، فمثل هذه 

 .لتحكيمالقرارات ال تكتيي صفة حكم ا

 .التعريف القضائي لحكم التحكيم: الفقرة الثانية

منا عرفه بوصفه إلتعريف حكم التحكيم بشكل جمرد، و  املقارن مل يتعرض القضاء الوطين
لذلك جند أن بع  أحكام القضاء . أمرا الزما للفصل يف النزاع املعروض على قضاء التحكيم
عوى ببطالنه، أو جيوز تنفيذه جربيا، كما تتحدث عن تعريف حكم التحكيم الذي جيوز رفع د

 .تتحدث بعضها عن البيانات األساسية اليت يلزم توافرها يف حكم التحكيم، وإال كان باطال
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 Sardisudستئناف باريس حكم التحكيم يف حكمها الصادر يف قضية إفقد عرفت حمكمة  
ن حمكمة التحكيم ، وذلك يف سبيل كحديدها لألحكام اليت تصدر ع21/83/4221بتاريخ 

أعمال احملكمني اليت تفصل بشكل حاسم أو هنايي  »:وتكون قابلة للطعن فيها بالبطالن، بقودها
يف النزاع املعروض عليهم، سواء كان هذا احلكم يف موضوع النزاع أو يف ، كليا أو جزييا، 

احملكمة هذا مث أكدت ذات . 1«االختصاص أو يف ميكلة إجرايية تؤدي هبم إ ى إهناء اخلصومة
، 48/44/4221التعريف، بعد أقل من عامني من تاريخ صدور احلكم اليابق، وكحديدا يف 

ته حرفيا فيما عدا العبارة األخرية من التعريف، وهي اخلاصة باألعمال الصادرة عن هيئة ر فكر 
أو يف ميكلة إجرايية هتدف إ ى إهناء ...»: التحكيم يف امليايل اإلجرايية، حيث قالت

 .2«صومةاخل

ن مجيع القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم املتعلقة باملوضوع أعلى ذلك ميكن القول  و
أو اإلجراءات، مثل القرار الصادر من هيئة التحكيم حول اختصاصها، أو بصحة العقد، أو يف 
 تقرير ميؤولية أحد أطراف النزاع، أو يف كحديد القانون الواجب التطبيق، هي أحكام كحكيمية

تكون حمكمة استئناف باريس قد أخذت  ذلك على و. رفع دعوى بطالن بصددها جيوز
 .بالتعريف املوسع حلكم التحكيم

 12ملا كانت املادة  »:يف نفس الييا  قضت حمكمة استئناف القاهرة يف أحد أحكامها أنه و
وع مل تضع تعريفا للمقصود حبكم التحكيم موض 4221لينة  27من قانون التحكيم رقم 

دعوى البطالن، وما إذا كان هو احلكم الذي يصدر من هيئة التحكيم منهيا للخصومة كلها أم 
أنه يتيع كذلك لألحكام اليت تصدر قبل احلكم املذكور، سواء كانت قاضية بصفة هنايية يف 
شق من النزاع أو يف ميكلة تتعلق بإجراءات اخلصومة، ومن مث فإن الفصل يف الدعوى املاثلة 

من  13ف على كحديد املقصود حبكم التحكيم الذي يقبل الطعن فيه بالبطالن طبقا للمادة يتوق
 .قانون التحكيم

                                                           
1 Cour d’appel de Paris (ch-1-c), 25 mars 1994. Rev.Arb. 1994, p 391, note ch. jarrosson. 

2 Cour d’appel de Paris (1ère ch.c), 10 novembre 1995. Rev.Arb. 1997, p 596, Obs 

J.Pellerin. 
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وحيث أنه يتبني من استقراء نصوص قانون التحكيم املصري أن املشرع قد تناول ... 
صورا خمتلفة من أحكام احملكمني، من ذلك األحكام اليت تصدر يف الدفوع بعدم االختصاص 

قد أجاز القانون دهيئة التحكيم أن كحكم فيها قبل الفصل يف املوضوع، بيد أنه يف حالة ، و ...
القضاء برف  أحد هذه الدفوع، فإنه ال جيوز الطعن يف هذا القضاء إال مع الطعن يف احلكم 

كحفظية أو بتعيني خبري،  واملنهي للخصومة كلها، وهناك األحكام اليت تكمر بتدابري مؤقتة أ
م الوقتية أو الفاصلة يف جزء من الطلبات، مث احلكم املنهي للخصومة كلها الذي تنتهي واألحكا

نتهت احملكمة إ ى القضاء بعدم قبول الدعوى إوقد  .«...به إجراءات التحكيم ووالية احملكمني
 .1لرفعها قبل األوان( دعوى البطالن)

ألحكام الصادرة عن ميزت بني نوعني من ا دستئناف القاهرة قإهكذا فإن حمكمة  و
 :احملكمني

وهي األحكام غري املنهية للخصومة، واليت مل تعتربها من قبيل األحكام  :النوع األول 
 .التحكيمية

فهي األحكام املنهية للخصومة التحكيمية اليت اعتربهتا أحكاما  :أما النوع الثاين 
 .كحكيمية

دون ( كام املنهية للخصومةاألح)من مث قصرت الطعن بالبطالن على النوع الثاين  و
، ذلك أن النوع الثاين هو الذي تنتهي به اخلصومة (األحكام غري املنهية للخصومة)النوع األول 

 .التحكيمية كلها، كما تنتهي به إجراءات التحكيم ووالية هيئة التحكيم

يلزم أن  ت األساسية اليتكما عرفت حمكمة التمييز الكويتية حكم التحكيم بالنظر إ ى البيانا
من قانون املرافعات املدنية والتجارية أن  483من املقرر أنه عمال بنص املادة  »:اقودهبيشملها 

مل على صورة من اإلتفا  على التحكيم وعلى ملخص أقوال تحكم التحكيم جيب أن يش

                                                           
: ، املشار إليه يف كتاب28/82/2881  كحكيم، الصادر جبلية  428لينة  18حمكمة إستئناف القاهرة، القضية رقم  1

 .41، ص 28وزي اجلنايين، مرجع سابق، هامش عصام ف
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اخلصوم وميتنداهتم وأسباب احلكم ومنطوقه وتاريخ صدوره واملكان الذي صدر فيه وتوقيعات 
 .1 «...كمنياحمل

 الثاني عالفر 

 .الطبيعة القانونية لحكم التحكيم

هتمام الفقه، حيث إالتحكيم حيزا كبريا من حتل موضوع الطبيعة القانونية حلكم إ
حاول العديد من الفقهاء التوصل إ ى كحديد هذه الطبيعة اليت يكتنفها الكثري من الغموض 

عل اخلالف حيتدم بني الفقه، فتعددت اآلراء الفقهية والتعقيد، واالختالف يف املفاهيم، وهو ما ج
بشكن كحديد هذه الطبيعة، فوجدت أكثر من نظرية يف هذا اخلصوص، على حنو أدى ببع  
الفقه إ ى تغليب الطابع التعاقدي على حكم التحكيم، يف حني انتهى البع  اآلخر إ ى ترجيح 

عن طريق تبين حال توفيقيا مؤداه ف وسط وقد حاول البع  اآلخر األخذ مبوق. الطابع القضايي
عتبار حكم التحكيم مزجيا بني العنصرين التعاقدي والقضايي، وبالتايل فإنه يتيم بطبيعة إ

لينتهي البع  منهم إ ى أن حلكم التحكيم طبيعة خاصة، وأنه جيب النظر إليه نظرة .خمتلطة
يدية مبحاولة ربطه بالعقد أو باحلكم ميتقلة، إذ ال ميكن تفيريه على ضوء املبادئ العامة التقل

 .القضايي

فقد يتياءل البع  عن جدوى دراسة موضوع الطبيعة القانونية حلكم التحكيم، وهل 
 هناك فايدة أو ضرورة من وراء التعرض إ ى هذا املوضوع بالدراسة؟

يف الواقع، فإن دراسة موضوع الطبيعة القانونية حلكم التحكيم لييت ميكلة نظرية 
ة، وال هي من الدراسات األكادميية أو ضرب من ضروب الرتف الفكري، أو رصد للجدل حبت

من الناحية القانونية ويف  الفقهي القايم حودها، بل على العكس من ذلك، فإن نتايج بالغة األمهية

                                                           
عصام فوزي اجلنايين، مرجع :، مشار إليه يف كتاب22/89/4227، جتاري، جلية 4229لينة  142الطعن رقم  1

 .41، ص 22سابق، ادهامش 
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وضوحا  التطبيق العملي، ترتتب على كحديد طبيعته، حيث تظهر تلك النتايج ادهامة أكثر جالء و
 :يث القوة امللزمة حلكم التحكيمح من

فطبقا للنظرة التعاقدية، فإن حكم التحكيم هو نتيجة حتمية التفا  التحكيم، وجمرد تطبيق 
ألحكام العقد، يلتزم به األطراف مبجرد صدوره دون خضوعه ملبدأ التدرج القضايي الذي خيضع 

حملكمة املختصة، بناء على دعوى له احلكم القضايي، وال يكون واجب التنفيذ إال بعد إقرار من ا
 .يرفعها أحد األطراف الستصدار حكم بتنفيذه

على العكس من ذلك، فإن أنصار النظرة القضايية يرون أن حكم التحكيم حكم باملعىن الفين  و
الدقيق، ويقرتب من احلكم القضايي، وأنه واجب النفاذ مبجرد صدوره، وال حيتاج إ ى أي إجراء 

 .1آخر لتنفيذه

  على هذا فإن املعاملة اليت سيلقاها حكم التحكيم، سواء يف الدولة اليت صدر فيها  و
أو خارجها، من حيث االعرتاف به وتنفيذه، طبقا للنظرية التعاقدية، فإن أحكام التحكيم وإن  

فإهنا تصبح بعد أمر التنفيذ حكما قضاييا،ومن مث فإهنا  ،"عقدا"كانت تعترب قبل األمر بتنفيذها 
 .2ضع حتما عند تنفيذها لقواعد تنفيذ األحكام القضايية األجنبيةخت

كما أن كحديد الطبيعة القانونية حلكم التحكيم متثل إ ى حد كبري أساسا لتحديد صفة 
 3نتمايه، هل هو حكم كحكيم وطين أم أجنيب؟إتحكيم أو املعيار املتبع ملعرفة ال

انونية حلكم التحكيم، سوف نتناول بيعة القطيف ظل اجلدل الفقهي القايم حول ال و
بالدراسة لكل رأي من اآلراء اليت قيلت يف كحديد الطبيعة القانونية حلكم التحكيم، مربزين 
 .األسانيد اليت تؤيد كل رأي والنقد املوجه لكل نظرية، ويف األخري نبني وجهة نظرنا حول امليكلة

 
                                                           

 .48صربي أمحد حمين الذيابات، مرجع سابق، ص : أنظر 1
م األجنبية، رسالة دكتوراه، كلية احلقو ، جامعة عني مشس، عزت حممد علي البحريي، تنفيذ أحكام التحكي: أنظر 2

 .41، ص 4229
 .24ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص  3
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 .يمنظرية الطبيعة العقدية لحكم التحك: الفقرة األولى

يرى أصحاب هذه النظرية أن حكم التحكيم هو نتاج تعاقدي ال قضايي، ذلك أن 
، فكطراف النزاع هم من يقررون اللجوء إ ى 1نظام التحكيم يقوم على أساس إرادة األطراف

لقايمة أو احملتمل قيامها التحكيم كطريق بديل عن القضاء الوطين، وذلك لتيوية النزاعات ا
ناء على إرادهتم احلرة، عن طريق م الذي يتم إبرامه بني أطراف النزاع بتفا  التحكيإمبوجب 

ليس  -حيب هذه النظرية–فاحملكم . حيظى بثقتهم وتقديرهم" احملكم"ختيارهم شخصا ييمى إ
بقاض بل هو جمرد شخص عادي ييتمد سلطته من اتفا  التحكيم، الشيء الذي جيعل عمل 

لعقد التحكيم املربم بينه وبني اخلصوم، وهو ما ينعكس على احملكم ال يعدو إال أن يكون تنفيذا 
م ك، وبالتايل فإن ح2احلكم الصادر عن احملكم، حبيث يعترب ككنه من عمل املتعاقدين أنفيهما

ة األطراف الذين اختاروا هذا رادمنا ييتمد قوته اإللزامية من إالتحكيم ال يعد حكما قضاييا، وإ
 .يمية للفصل يف النزاع القايم بينهماحملكم أو تلك ادهيئة التحك

فتنفيذ معظم أحكام التحكيم يتم طواعية دون اللجوء إ ى القضاء للحصول على أمر 
أن يكون جمرد تشابه مع عقود ال يعدو فإن ذلك وحىت لو مت اللجوء إ ى القضاء،  بتنفيذها،

 .3يةالصلح اليت ختضع لتصديق القضاء، واليت ال يشك أحد يف طبيعتها العقد

يرتبط حكم التحكيم، حيب النظرية التعاقدية، ارتباطا عضويا باتفا  التحكيم،  و
الذي هو عبارة عن تنظيم دقيق يقوم من خالله احملكم بإصدار حكمه التحكيمي، وهو ما جيعل 

هرم  عبارة عن اتفا  التحكيم وحكم التحكيم وحدة واحدة ال ميكن فصلهما، فعملية التحكيم
، وبالتايل فإن حكم التحكيم جزء ال يتجزأ من "  التحكيم وقمته حكم التحكيمتفاإقاعدته "

   اتفا  التحكيم، بل أنه يندمج ويذوب فيه، إذ أن حكم التحكيم ال يكتيب صفته التنفيذية 
إال من اتفا  التحكيم الذي أوجد عملية التحكيم، حيث يعترب هذا احلكم انعكاسا دهذا 

                                                           
 .297ص  مرجع سابق،سعيد يوسف البيتاين، 1
 .27حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .82ات، مرجع سابق، ص صربي أمحد حمين الذياب: أنظر 3
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لتحكيم، وهو يف تفا  التحكيم هو األساس الذي يقوم عليه نظام اإفطاملا كان . 1االتفا 
تفاقي، فإن احلكم الصادر من احملكم الفاصل يف النزاع ليس إال انعكاسا إاألصل عمل إرادي 

     دهذا االتفا ، ومن مث فال بد أن يتخذ حكم التحكيم الصفة التعاقدية، وإذا كان مثة خلط 
احلكم القضايي، فإن هذا اخللط ناتج عن تقارب أو تطابق أو تشابه بني حكم التحكيم و 
 .2إجراءات التقاضي يف احلالتني

 .أسانيد النظرية العقدية لحكم التحكيم: أوال
ستند أنصار النظرية العقدية حلكم التحكيم لتدعيم نظريتهم هذه إ ى جمموعة من إ

 :احلجج واألسانيد، نلخصها فيما يلي
إرادة األطراف، وهو أساس نابع من رغبتهم واتفاقهم على حل  أن أساس نظام التحكيم هو

نزاعاهتم بطريقة ودية بعيدا عن القضاء الوطين، حيث تعد إجراءات التحكيم واحلكم املنهي 
 .3للنزاع الصادر بناء على هذه اإلجراءات، جزء ال يتجزأ من هذا االتفا 

تنازال ضمنيا عن اللجوء إ ى القضاء،  تفا  األطراف على اللجوء إ ى التحكيم يتضمنإأن كما 
       .على التحكيمتفا  األطراف إطة الفصل يف النزاع، ييتمدها من وهذا اإلتفا  خيول احملكم سل

فصل يف النزاع هو اتفا  التحكيم، عكس مصدر سلطة للسلطة احملكم  مصدر عليه فإن و
كم بشروط ومضمون اتفا  التحكيم زام احملتويتطلب هذا االتفا  إل. القاضي الذي هو التشريع

لتزامه إتنفيذ هذا احلكم يعد تككيدا على عند إصداره للحكم الفاصل يف النزاع، وقيام األطراف ب
 .4مبضمون هذا االتفا 

                                                           
، 292، ص 2883حممود الييد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، دار املطبوعات اجلامعية، : أنظر 1

 :وأنظر كذلك. 293
Jean Baptiste Racine, l’arbitrage commercial international et l’ordre public, L.G.D.J , 

1999, p 02. 
2  Jean Baptiste Racine, op. Cit, p 03. 

عالء حمي الدين مصطفى أبو أمحد، التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية الدولية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة : أنظر 3
 . 33، ص 2888اجلديدة اإلسكندرية، 

ضاء وتشريعات معتز عفيفي، نظام الطعن على حكم التحكيم، دراسة متعمقة يف ضوء آراء الفقه وأحكام الق: أنظر 4
 .42، ص 2842ولوايح هيئات التحكيم املقارنة، دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية، 
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أن احملكم ليس قاضيا، فهو ال يعني من قبل اليلطة العامة يف الدولة، وإمنا يتم ضف إ ى ذلك 
ن فوظيفة احملكم ال تعد وظيفة قضايية، أل. ل اتفا  التحكيماختياره من قبل األطراف بناء ع

هذه الوظيفة ختتلف عن وظيفته من الناحية املادية والشكلية، فاحملكم ال ميتلك سلطة األمر اليت 
. ميتلكها القاضي، كما أن سلطته حمدودة، فال ميلك سلطة األمر أو توقيع اجلزاءات على اخلصوم

يف النزاع ميلك سلطات أوسع من القاضي ألنه ال يتقيد بكحكام غري أن احملكم وهو يفصل 
القانون، باستثناء القواعد القانونية املتعلقة  بالنظام العام واآلداب العامة، بينما القاضي يفصل يف 

 .1النزاع مقيدا بقواعد القانون

أن أحكام التحكيم حكم التحكيم ال يتمتع بالقوة التنفيذية اليت تتمتع هبا أحكام القضاء، بل  و
كحتاج إ ى أمر بالتنفيذ صادر عن قضاء الدولة، حىت يتمكن الطرف الذي صدر احلكم لصاحله 

كما أنه جيوز الطعن يف أحكام احملكمني بدعوى البطالن، وهذا ما يؤكد الطبيعة . 2من تنفيذه
تفا  إه من نوين ييتمد قوته وينتج آثار قانظام العقدية حلكم التحكيم، ألن نظام التحكيم 

 . 3التحكيم
ألطراف النزاع االتفا  على تنفيذ حكم التحكيم دون احلصول على أمر بتنفيذه من القضاء  و

إذا صدر وفقا للشروط واإلجراءات املتفق عليها بينهم، على اعتبار أن هذا احلكم أثر التفا  
 .4التحكيم
التحكيم أحد أدوات املعامالت أن الطبيعة العقدية حلكم التحكيم يفرضها اعتبار نظام كما 

الدولية، مما ييتلزم معه أن ييتجيب ملتطلبات هذه املعامالت، كون هذه األخرية قد تتعارض 
أحيانا مع القوانني الوطنية وأحكام القضاء يف خمتلف الدول، إذ ال ميكن كحرير العالقات التجارية 

                                                           
1 Jean Robert, op. cit, p 491. 

 .42معتز عفيفي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
تحكيم العربية أمحد حممد عبد البديع شتا، شرح قانون التحكيم، دراسة مقارنة وفقا آلراء الفقه وأحكام القضاء ومراكز ال 3

 .23، ص 2882والدولية، الطبعة الرابعة، بدون دار نشر، 
أشجان فيصل شكري، الطبيعة القانونية حلكم التحكيم وآثاره وطر  الطعن فيه، دراسة مقارنة، رسالة ماجيتري، : أنظر 4

 .48، ص 2882جامعة النجاح، نابلس، 
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ها بع  النظم القانونية، إال عن طريق عضا يف مواجهة العراقيل اليت قد تالدولية وتيهيل حركته
 .1العقد ملا يتصف به من طابع دويل

 .نتقادات الموجهة لنظرية الطبيعة العقدية لحكم التحكيماإل: ثانيا

على الرغم من الرواج الذي عرفته نظرية الطبيعة العقدية حلكم التحكيم، خاصة يف 
 :من االنتقادات، نوجزها فيما يلي فإن هذه النظرية تعرضت لوابل 2أوساط القضاء املقارن

إن أنصار هذه النظرية قد بالغوا يف إعطاء الدور األساسي إلرادة أطراف النزاع يف كحديد الطبيعة 
القانونية حلكم التحكيم، حيث يؤخذ على هذه النظرية الغلو يف إعالء دور إرادة األطراف على 

، واليت تنتهي ة القضايية اليت يقوم هبا احملكمطبيعة عمل احملكمني، فهذه النظرية جتاهلت الوظيف
القاضي، وهو  هبا ففي الواقع فإن احملكم يقوم بذات الوظيفة اليت يقوم .بصدور حكم التحكيم

 .3يينتهي يف هذا الشكن إ ى حكم مشابه للحكم الذي يصدره القاض
بون منه الكشف عن أطراف النزاع ال يطلبون من احملكم الكشف عن إرادهتم، وإمنا يطل كما أن

يطبق إرادة القانون وال إرادة القانون يف موضوع النزاع القايم بينهم، فاحملكم وهو ينظر يف النزاع 
 .4هتمام أو اعتبار ملا تكون إرادة األطراف قد اجتهت إليهايويل أي 

 

                                                           
 . 92م التحكيم، مرجع سابق، ص حممود الييد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظا 1
لقت نظرية الطبيعة العقدية حلكم التحكيم رواجا كبريا يف وسط القضاء املقارن، حيث بدأت يف االنتشار بعد احلكم  2

، والذي أيدت فيه الصفة التعاقدية لنظام التحكيم برمته، منذ إبرام اتفا  4842الشهري حملكمة النق  الفرنيية سنة 
غاية صدور حكم التحكيم، حيث أكدت صراحة على أن أساس وجود التحكيم وما ينجم عنه من حكم التحكيم وإ ى 

 .كحكيمي ملزم يرجع إ ى االتفا  املربم بني األطراف على التحكيم
 :راجع يف ذلك

Jean Baptiste Racine, l’arbitrage : droit interne et international, op.cit, p 409.  
د الطراونة، الرقابة القضايية على األحكام التحكيمية يف القانون األردين، دراسة مقارنة، الطبعة األو ى، مصلح أمح: أنظر 3

 .32، ص 2848دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 .14فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  4
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وطنية إن إرادة األطراف ال تصلح إلضفاء احلجية على أحكام التحكيم، فالواقع أن القوانني ال
 .1هي اليت جتيز سلوك طريق التحكيم، وتنظم إجراءات تنفيذ أحكام احملكمني

ال يعترب العقد هو جوهر التحكيم، فقد توجد حاالت من التحكيم ال يكون فيها إلرادة و 
األطراف أي دور، كما هو احلال يف التحكيم اإلجباري، كما أن احملكمني ال يعينون دايما 

مركز أو مؤسية  ، فقد يتم ذلك بواسطة القضاء الوطين أو عن طريقمبوجب اتفا  األطراف
 .2ون إليهاؤ التحكيم اليت يلج

إن هذه النظرية عجزت عن تربير جواز الطعن يف أحكام التحكيم يف القوانني اليت جتيز ذلك، 
فجواز رفع الدعوى األصلية لطلب بطالن حكم التحكيم ال يؤدي إ ى إضفاء الطابع التعاقدي 

كم التحكيم، ألنه من املمكن جدا أن ترفع دعوى أصلية ضد بع  أحكام القضاء لطلب حل
 .3بطالهنا دون أن يعين ذلك أهنا مل تعد أحكاما قضايية

 .نظرية الطبيعة القضائية لحكم التحكيم: ةثانيالفقرة ال

أصل الوظيفة اليت يقوم هبا احملكم هي أن تقوم هذه النظرية على أساس ميتمد من 
هتا اليت يقوم هبا القاضي، وعليه فإن عمل احملكم يكون عمال قضاييا، ويتم نظر النزاع أمامه ذا

، وعليه فإن العمل الذي يصدر عن احملكم هو حكم 4على ذات املراحل اليت تتم أمام القضاء
مبعىن الكلمة، يتمتع بكافة اخلصايص اليت تتمتع هبا األحكام القضايية، حىت وإن كان ال يتصف 
بكامل الصفات اليت تيمح هبا األحكام القضايية قبل إكيايه بالصيغة التنفيذية، عنديذ يصبح 

من نوع  اكامل األوصاف اليت يتمتع هبا احلكم القضايي، وهو ما جيعل حكم التحكيم حكمله  

                                                           
ويل واالختصاص التحكيمي، منشكة املعارف اإلسكندرية، بدون سنة عاطف شهاب، إتفا  التحكيم التجاري الد: أنظر 1

 .19نشر، ص 
عيد حممد القصاص، حكم التحكيم، دراسة كحليلية يف قانون التحكيم املصري واملقارن، الطبعة الثانية، دار النهضة : أنظر 2

 .79، ص 2887العربية، القاهرة، 
 النظرية واحللول الوضعية يف كحديد التنظيم اإلجرايي خلصومة التحكيم،حممود الييد عمر التحيوي، االجتاهات : أنظر 3

 .39، ص 2844 الطبعة األو ى ،مكتبة الوفاء القانونية،
 .32مرجع سابق، ص  ،و الدوليةالتحكيم يف املواد املدنية و التجارية الوطنية  نبيل إمساعيل عمر، 4
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     ، ذلك أن احلكم الصادر عن احملكمني ال خيتلف عن األحكام القضايية إال يف أنه 1خاص
 .2ل التنفيذ إال مبوجب أمر من القضاء، وليس من شكن ذلك أن يغري من طبيعته القضاييةال يقب

ص أنصار هذه النظرية إ ى أن كحديد الطبيعة القانونية حلكم التحكيم يكون لخي و
بتغليب املعايري املوضوعية املتمثلة يف طبيعة املهمة اليت يقوم هبا احملكم، حيث يعتربون أن مركز 

تفا  التحكيم، فهم ال يعتربون نظام التحكيم إام التحكيم هو حكم التحكيم وليس نظالثقل يف 
وحدة واحدة ال تتجزأ، بل يفصلون اإلجراء األويل القايم على أساس إرادة األطراف، وهو اتفا  

، الذي يعترب يف "حكم التحكيم"وهو  ،التحكيم، عن الثمرة احلقيقية والفعلية لنظام التحكيم
التحكيمية هي إجراءات ذات طبيعة اخلصومة إجراءات ذلك أن  ،3ه ذو طبيعة قضاييةنظرهم أن

قضايية، فمن ناحية سري عملية التحكيم، فاملالحظ أن الدعوى التحكيمية والدعوى القضايية 
دة ومتماثلة يف جوهرها، وإن اختلفت أحيانا يف احن يف ركاب قواعد إجرايية تكون و ييريا

اية عملية التحكيم، فإهنا تكون بصدور حكم كحكيم خيضع يف صدوره هن عنأما  .4مصدرها
، واليت تتضمن شروطا شكلية جيب مراعاهتا ضايينية اليت خيضع دها احلكم القلذات القواعد القانو 

وغريها ... صدوره، كالكتابة املشتملة على البيانات الشخصية للخصوم، والتيبيب والتوقيع  عند
 .5من البيانات

وز حجية حي -حيب أنصار هذه النظرية–تحكيم عن ذلك، فإن حكم ال فضال و
قضايية مانعة من مناقشة ما قضى به احلكم، إال بالطر  اليت كحددها األنظمة القانونية يف هذا 

 .6الشكن، وهذا هو جوهر الوظيفة القضايية للتحكيم

                                                           
 .247، ص 4221للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  حممد أمني فضلون، التحكيم، مؤسية النوري: أنظر 1
 .78-77عيد حممد القصاص، املرجع اليابق، ص : أنظر 2
 .44صربي أمحد حمين الذيابات، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .22-24لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : أنظر 4
 .13فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 5
عبد الباسط حممد عبد الواسع الضراسي، النظام القانوين التفا  التحكيم، دراسة كحليلية مقارنة، املكتب اجلامعي : أنظر 6

 .22، ص 2888احلديث، 
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ال يؤثر على  أما عن تدخل قضاء الدولة  ملنح حكم التحكيم أمر التنفيذ، فإن ذلك
الطبيعة القضايية دهذا احلكم، شكنه يف ذلك شكن منح أمر التنفيذ للحكم القضايي األجنيب 

ية كما أن هذا اإلجراء ليس من شكنه تغيري الطبيعة القضاي  .1حينما يراد تنفيذه يف دولة القاضي
اقبة القضاة شرتاط صدور األمر بتنفيذه من قضاء الدولة مر إحلكم التحكيم، فليس ادهدف من 

حلكم احملكمني، وإمنا ادهدف من ذلك هو فقط التثبت من وجود اتفا  بني اخلصوم على 
 .2التحكيم بصدد نزاع معني واحرتام مضمونه

 .أسانيد نظرية الطبيعة القضائية لحكم التحكيم: أوال

د ستند أنصار نظرية الطبيعة القضايية حلكم التحكيم إ ى عدة أسانيد تعتمد على قواعإ
 :مشرتكة بني التحكيم والقضاء تؤيد اعتبار حكم التحكيم حكما قضاييا، ومن هذه األسانيد

تفا  املصطلحات القانونية اليت ييتخدمها املشرع بشكن الدعوى التحكيمية مع ما هو إ
النزاع، اخلصوم، : ميتخدم بالنيبة للدعوى القضايية، ومن ذلك استخدام املشرع ملصطلحات

إ ى غري ذلك من املصطلحات اليت تيتخدم بشكن ...يمية، حكم التحكيماخلصومة التحك
 .3األعمال القضايية

وجود أوجه تشابه كثرية بني أحكام التحكيم واألحكام القضايية، ليس من حيث الشكل فقط، 
فمن حيث الشكل، جند أن حكم التحكيم جيب أن يكون . إمنا من حيث املوضوع أيضا و

عليه من طرف احملكمني، ويشرتط أن يتضمن بع  البيانات، وذلك  مكتوبا وميببا وموقعا
أما من حيث  .انات اليت تشرتط يف أحكام القضاءكحت طايلة البطالن، تكاد تكون نفس البي

املوضوع، فإن حكم التحكيم، شكنه يف ذلك شكن احلكم القضايي، يفصل يف إدعاءات 
 .4زاعاألطراف املتنازعة، ويكون هذا احلكم حامسا للن

                                                           
 .18يابق، ص الرجع نفس املنبيل إمساعيل عمر، : أنظر 1
 .28يابق، ص الرجع املمعتز عفيفي، : أنظر 2
االجتاهات النظرية واحللول الوضعية يف كحديد التنظيم  اإلجرايي خلصومة التحكيم،  حممود سيد عمر التحيوي،: أنظر 3

 .78عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك. 19مرجع سابق، ص 
 .31، ص 2882،  مرجع سابقنادر حممد إبراهيم، مركز القواعد عرب الدولية أمام التحكيم اإلقتصادي الدويل، : أنظر 4
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إن املهمة اليت يباشرها احملكم هي ذات الوظيفة اليت يباشرها القاضي، وهي حيم املنازعات اليت 
يعرضها عليه اخلصوم بعد فحصها والتحقق من قوة احلجج اليت ييتند عليها كل خصم، وهذا 
انونية ما يتطلب ترجيح املعيار املوضوعي على املعيارين الشكلي والعضوي يف كحديد الطبيعة الق

حلكم التحكيم، فكل من احملكم والقاضي يقوم بتطبيق قواعد القانون أو قواعد العدالة 
 .1واإلنصاف يف سبيل الفصل يف النزاع املعروض عليه حبكم

ن الكثري من اليلطات اليت مينحها القانون للمحكم تكاد تتحد مع اليلطات املمنوحة كما أ
إصدار ءات اإلثبات من تلقاء نفيه، وأن تكون له سلطة ختاذ إجراإبإمكان احملكم للقاضي، إذ 

خلصومة التحكيمية دون احلكم يف موضوعها، مثل احلكم ببطالن اأحكام إجرايية قطعية تنهي 
كما ييتطيع احملكم أن يفير ما . إجراءات خصومة التحكيم النعدام أهلية أحد األطراف
 .2بث فيما أغفله من طلباتيصدر منه من أحكام كحكيمية ويصححها، وأن يعيد ال

جية األمر املقتضى به، وهو ذات األثر الذي يرتتب حب متتعه يرتتب على صدور حكم التحكيمو 
وز احلجية القضايية املانعة من إعادة القضايي، مبعىن أن حكم التحكيم حيعلى صدور احلكم 

 .3النظر فيما قضى به احلكم، إال بالطر  احملددة قانونا

 

 

 

 

 

                                                           
 .72عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .93أمحد نبيل سليمان طبوشة، مرجع سابق، ص : أنظر 2
زيد حنش عبد اهلل، التحكيم الدويل اخلاص، جملة البحوث القضايية، املكتب الفين للحكمة العليا باليمن، العدد : أنظر 3

 .413، ص 2881الثاين، 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

361 

 

 .نتقادات الموجهة لنظرية الطبيعة القضائية لحكم التحكيماإل :ثانيا

على الرغم من التكييد الكبري الذي عرفته نظرية الطبيعة القضايية حلكم التحكيم يف 
قد تكثرت هبا، إال أهنا مع  ة، بل أن الكثري من التشريعات الوطني2وأحكام القضاء1أوساط الفقه

 :دها وجهت، ومن أبرز االنتقادات اليت هام النقدسذلك مل تيلم بدورها من 

وحدة املصطلحات القانونية امليتخدمة بشكن التحكيم والقضاء، ال تدل على  تفا  وإأن 
الطبيعة القانونية حلكم التحكيم، ألن تلك املصطلحات قد ال تيتخدم أحيانا بالدقة 

اللغة العربية، يف حني  صطالح احلكم على قرار احملكمني مقصور علىإكما أن إطال  .3املطلوبة
ففي فرنيا ييتخدم . أن بع  التشريعات األخرى متيز بني املصطلحات امليتخدمة يف احلالتني

                                                           
م منذ زمن طويل، وال تزال دها الييادة بفضل تكييدها من طرف عدد كبري من سادت نظرية الطبيعة القضايية حلكم التحكي 1

الفقهاء، سواء يف الدول الغربية، حيث اعتنق هذه النظرية الكثري من الفقهاء الفرنييني، وعلى رأسهم األستاذ     
Matthieu de Boissison،حيث يقول يف هذا  ، والذي أكد على الطبيعة القضايية اليت يتميز هبا حكم التحكيم

 : الصدد
« La Sentence est un acte juridictionnel…, comme tout jugement, la sentence apporte une 

solution, a valeur obligatoire, à la contestation que les parties ont déférée aux arbitres…» 

 .21بق، ص أمحد حممد عبد البديع شتا، املرجع اليا: راجع يف ذلك
أمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري  :، نذكر منهمكما أيد هذه النظرية عدد ال ييتهان به من الفقهاء من الدول العربية

حممود سيد  .12فتحي وايل، قانون التحكيم بني النظرية والتطبيق، مرجع سابق ص  .42واالجباري، مرجع سابق، ص 
أبو زيد رضوان، الضوابط العامة للتحكيم التجاري  .222حكيم، مرجع سابق، ص ونية للتعمر التحيوي، الطبيعة القان
 .39الدويل، مرجع سابق ص 

حظيت نظرية الطبيعة القضايية حلكم التحكيم بتكييد واسع من طرف القضاء املقارن، ال سيما القضاء الفرنيي، حيث  2
عد احلكم الصادر عن جملس الدولة الفرنيي يف تطور موقف القضاء الفرنيي وبدأت هذه النظرية يف االنتشار ب

 .يف قضية سكك حديد الشمال، حيث اعترب احلكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم عمال قضاييا 47/83/4823
Conseil d’état Francais 17/03/1893, série 1894, p 03. 

 .21أمحد حممد عبد البديع شتا، املرجع اليابق، ص : مشار إليه يف كتاب
حكم احملكم هو »:أقرت حمكمة النق  املصرية الطبيعة القضايية حلكم التحكيم يف بع  أحكامها، حيث قضت بكن كما

 .«عمل قضايي شكنه يف ذلك شكن احلكم القضايي الصادر من اليلطة القضايية للدولة
 .89/82/4289 ، جلية  12لينة  4289حمكمة النق  املصرية، الطعن رقم  -
 .22في، مرجع سابق، ص معتز عفي: أنظر 3
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للداللة على أحكام القضاء، أما قرارات احملكمني  "Arrêt"أو  "jugement" مصطلح
  إجنلرتا يطلق على احلكم القضايييف و ."Sentence Arbitrale"فيطلق عليها

"judgement"،  وعلى حكم التحكيم"Award" أما يف إيطاليا، فيطلق على احلكم ،
"Setenze"وعلى حكم التحكيم  "Lodo"القضايي 

1. 
إن االستناد إ ى أن العمل الذي يقوم به احملكم هو ذات العمل الذي يقوم به القاضي ال يكفي 

عن األخرى، فوظيفة  للقول بالطبيعة القضايية حلكم التحكيم، ألن وظيفة كل منهما ختتلف
قتصادية، تتمثل يف تيوية النزاع إجتماعية إظيفة احملكم هي وظيفة القاضي وظيفة قانونية، أما و 

 .2العالقات بني أطراف النزاع ميتقبال واستمرار على حنو استقرار
أن قواعد القانون الوضعي تؤكد اختالف القاضي على احملكم، حبيث خيضع كل منهما لنظام 

مغاير لآلخر من حيث الصالحيات واليلطات املمنوحة لكل منهما إلصدار احلكم، قانوين 
 .3ونظام امليؤولية

جتيز الطعن  ،ألن حجية هذا األخريأن حجية حكم التحكيم ختتلف عن حجية احلكم القضايي
ر فيه وفقا للطر  واملواعيد احملددة قانونا، وال جيوز رفع دعوى بطالن ضد هذا احلكم إال إذا صد

 .4بينما جيوز رفع دعوى بطالن ضد حكم التحكيم مىت توافرت أسباهبا .فيا للحجيةتمنعدما ومن

 .نظرية الطبيعة المختلطة لحكم التحكيم: ةثالثالفقرة ال

نتقادات املوجهة لكلتا النظريتني العقدية وقع اخلالف الداير بني الفقه واإلعلى 
حلكم التحكيم، نظرا لعدم كفاية التربير املنطقي والقضايية خبصوص كحديد الطبيعة القانونية 

والقانوين لكلتا النظريتني، ظهرت نظرية ثالثة حاولت التوفيق بني النظريتني اليابقتني، من خالل 

                                                           
 .88-72عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : راجع يف تفصيل ذلك 1
 .22ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 2
حممود الييد عمر التحيوي، االجتاهات النظرية واحللول الوضعية يف كحديد التنظيم اإلجرايي خلصومة التحكيم، : أنظر 3

 .98 مرجع سابق، ص
 .419-411زيد احلنش عبد اهلل، املرجع اليابق، ص : أنظر 4
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واقعية، يوازن بني الطبيعة التعاقدية والطبيعة القضايية حلكم  تبين موقفا وسطا أكثر اعتداال و
 .التحكيم

أن حكم التحكيم ال ميكن أن نيبغ  ،حلكم التحكيم 1ملختلطةفريى أنصار النظرية ا
ة وال الطبيعة القضايية البحتة، ذلك أن نظام التحكيم يعد مزجيا بني تعليه الطبيعة التعاقدية البح

، فاالتفا  على 2هاتني الطبيعتني نظرا للتكثريات املزدوجة لفكريت العقد والقضاء يف هذا النظام
 .ل احملكم فهو عمل قضاييالتحكيم عقد، أما عم

 .أسانيد نظرية الطبيعة المختلطة لحكم التحكيم: أوال

دهذه النظريات أسانيد تؤيدها مثل باقي النظريات اليابقة، وفقا آلراء أنصارها، حيث 
 :تتلخص هذه األسانيد فيما يلي

نظام التحكيم أن كال من النظريتني العقدية والقضايية أصابت جزء من احلقيقة، على اعتبار أن 
يف حقيقته ذو طبيعة خمتلطة أو مركبة، عقدية وقضايية يف نفس الوقت، وهو ما جيعل األخذ 

 .3بإحدى النظريتني دون األخرى يؤدي إ ى صعوبات كثرية
ستنادا إ ى مصدر نظام إيتيم بالطبيعة املختلطة  -حيب هذه النظرية –التحكيم حكم ف

لجوء إ ى التحكيم، وإ ى وظيفته القضايية املتمثلة يف حيم التحكيم املتمثل يف االتفا  على ال
 .4النزاع حبكم له آثار احلكم القضايي

األخذ بالنظرية املختلطة تقتضيه مصلحة التجارة الدولية اليت تتطلب إطال  حرية األطراف يف ف
احلكم  االتفا  على التحكيم يف بدايته، مث كحويله يف املرحلة األخرية إ ى قضاء حىت يكتيب

                                                           
وقد أطلق على هذه النظرية العديد من التيميات، فمنهم من أطلق عليها النظرية املختلطة، وبعضهم أطلق عليها النظرية  1

 .ادهجينة املركبة، والبع  اآلخر أطلق عليها النظرية املزدوجة، يف حني أطلق عليها بع  الفقه النظرية
2 A.P Lalive : les problèmes relatifs à l’arbitrage international, op.cit, p 588.         

 .331حممود سيد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .32ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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الذي يصدر فيه حجية بذاته، إذ ال حيتاج األمر إ ى رفع دعوى يتم مبوجبها إضفاء هذه احلجية 
 .1عليه

 .نتقادات الموجهة لنظرية الطبيعة المختلطة لحكم التحكيماإل: ثانيا

على الرغم ملا جاءت به نظرية الطبيعة املختلطة حلكم التحكيم من أفكار حاولت 
بني سالف النظريتني العقدية والقضايية، إال أهنا قولبت جبملة من االنتقادات  التوفيق والتنييق ما

 :تصب كلها يف نقاط ضعف هذه النظرية، أمهها

إن األخذ بالنظرية املختلطة يؤدي إ ى عدة تناقضات، حيث يصعب اجلمع بني نظامني خمتلفني، 
صر اليت كحكمها القواعد اخلاصة فقد ختتلف القواعد احملددة للعناصر اخلاصة بالعقود عن العنا

 .2بالقضاء
أن نقطة ضعف هذه النظرية تكمن يف حماولتها إجياد حد زمين فاصل بني كل من الطابع 

معا منذ التعاقدي والطابع القضايي لنظام التحكيم، خالفا للواقع الذي يربز هذان الطابعان 
ومن هنا كان اخلالف حول  .3بتنفيذ حكم التحكيم ءاإلنتها حىتاالتفا  على التحكيم و 

 .النقطة اليت ينتهي عندها الطابع التعاقدي ويبدأ معه الطابع القضايي
ا أمرا بالتنفيذ، كما أن هذه النظرية هتدر القيمة القانونية ألحكام احملكمني اليت ال يصدر بشكهن

لتحكيم مع حكمة املشرع من إقرار نظام التحكيم، باإلضافة إ ى أن حكم ا ناق وهذا ما يت
 .4يكتيب احلجية مبجرد صدوره، وال يتوقف هذا األثر على صدور األمر بالتنفيذ

 .نظرية الطبيعة المستقلة لحكم التحكيم: ةرابعالفقرة ال

سعيا منهم حنو مزيد من كحرر نظام التحكيم من قيود القوانني الوطنية، فقد نادى 
يية، ه من قوالب النظرية العقدية والقضاجانب من الفقه احلديث بذاتية حكم التحكيم اليت خترج

                                                           
 .23حممد عبد الواسع الضراسي، املرجع اليابق، ص  عبد الباسط: أنظر 1
 .12أشجان فيصل شكري داود، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .27أمحد حممد عبد البديع شتا، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .49حيين املصري، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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،حيث يرى أنصار هذه النظرية أن نظام 1بالنظرية امليتقلة ديثحيث يعرف هذا االجتاه احل
التحكيم ذو طبيعة خاصة، وجيب أن ينظر إليه نظرة خاصة ميتقلة، وال ميكن تفيريه على ضوء 

الصادر عن القضاء الوطين يف الدولة،  املبادئ التقليدية مبحاولة ربطه بالعقد أو احلكم القضايي
فهو ليس نظاما تعاقديا، وال نظاما قضاييا، وال نظاما خمتلطا، خيتلف يف وظيفته وطبيعته وغايته 

 .2وبنايه الداخلي عن القضاء، وهو ما ينيحب على حكم التحكيم

مل يؤخذ يف فوفقا دهذا االجتاه، فإنه ال ميكن كحديد الطبيعة القانونية حلكم التحكيم ما 
االعتبار ادهدف من نظام التحكيم، واملصلحة املرجوة منه، أي تلك الضمانات اليت تنشدها 

 . 3أطراف النزاع من وراء جلويهم لنظام التحكيم، واليت يرون أهنا غري متوفرة يف القضاء الوطين

ضرورة  ينادي أنصار هذه النظرية، يف سبيل كحديد الطبيعة القانونية  حلكم التحكيم، و
إعمال املنهج التحليلي، وجيب أال نتوقف عند القول بكنه ذو طبيعة خمتلطة، بل ال بد من حصر 
العناصر ذات الطابع اإلرادي التعاقدي ومتييزها عن تلك العناصر ذات الطابع القضايي، حىت 

تكوين نتمكن يف هناية املطاف من كحديد مدى تداخل كل هذه العناصر التعاقدية والقضايية يف 
 .4حكم التحكيم وإعطايه الصيغة الذاتية امليتقلة

 .أسانيد نظرية الطبيعة المستقلة لحكم التحكيم: أوال

 :إ ى عدة أسانيد، أمهها يف تربير وجهة نظرهم ييتند أنصار هذه النظرية

أن ما يؤكد الطبيعة امليتقلة واخلاصة حلكم التحكيم هو اختالف نظام التحكيم عن القضاء، 
 .5ما تؤكده النشكة األسبق له تارخييا، واليت جعلته نظاما ميتقال عن القضاءوهو 

                                                           
، ص 2887، سبتمرب 34الينة حمين حيني بشايرة، حكم التحكيم املرسل، جملة احلقو ، العدد الثالث، : راجع 1

222. 
 .23معتز عفيفي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .32إبراهيم أمحد إبراهيم، مرجع سابق، ص : أنظر 3

4 R.David, op.cit, p 513. 
 .31ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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ختالف نظام التحكيم عن القضاء يف بنايه الداخلي، إذ يتو ى إكما تيتند هذه النظرية إ ى 
أما . قانون املرافعات تنظيم القضاء عضويا وإجراييا، وذلك عن طريق قواعد قانونية عامة وجمردة

فهو عبارة عن طريق خاص للفصل يف النزاعات، يعرض على هيئة غري قضايية  ،نظام التحكيم
شكل خصيصا للفصل يف هذه النزاعات وحدها، وال تتقيد هذه ادهيئة باإلجراءات احملددة تت

سلفا، بقواعد العمومية والتجريد، وإمنا يرتك ألطراف النزاع أمر كحديد اإلجراءات املاليمة لتطبق 
 .1على النزاع
التحكيم أداة متميزة لتيوية النزاعات، فيه اتفا  وفيه قضاء وفيه ما مييزه ا تعترب هذه النظرية كم
 .2عنهما
عرتاف القانون بالتحكيم ال يعين إضفاء الطبيعة القضايية على حكم التحكيم بصورة آلية،  إإن 

تفا  إا يظل كما أن ذلك ال يعين أن القانون أصبح املصدر املباشر ليلطات احملكمني، وإمن
 .3التحكيم هو مصدر سلطاهتم، ويظل القانون هو املصدر غري املباشر له

ختالف أحكام التحكيم عن أحكام القضاء من حيث اآلثار القانونية املرتتبة على كل منهما، إ
من حيث احلجية والقوة التنفيذية، فحكم التحكيم ال يكتيب القوة التنفيذية إال بعد صدور 

 .4من القضاء الوطينأمر بتنفيذه 

 .نتقادات الموجهة لنظرية الطبيعة المستقلة لحكم التحكيماإل: ثانيا

مل تيلم نظرية الطبيعة امليتقلة حلكم التحكيم هي األخرى من سهام النقد، حيث 
 :عديد من االنتقادات أمههالتعرضت ل

                                                           
لوضعية يف كحديد التنظيم اإلجرايي خلصوم التحكيم، مرجع حممود الييد عمر التحيوي، اإلجتاهات النظرية واحللول ا: أنظر 1

 .83سابق، ص 
2 S.R. Shackleton : The applicable law in international arbitration under the new English 

arbitration act 1996, Arbitration international, Vol 13 №04, 1997, p 375. 
 .414م نوع من القضاء، مرجع سابق، ص وجدي راغب فهمي، هل التحكي 3
 .31ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص  4
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ال فايدة من ورايه،  أن القول بالطبيعة اخلاصة وامليتقلة حلكم التحكيم هو قول غام  وعقيم،
فهو مل حيدد ماهية التطبيق، وإمنا قرر أن هذه الطبيعة اخلاصة دون كحديد ملضموهنا، فهذا االجتاه  

يوصف بالعجز، وكل ما أتى به هو جمرد رف  لالجتاهات اليابقة،  (النظرية املختلطة)كيابقه 
 .1حيث جاء بطبيعة ال مفهوم دها
م التحكيم تتم من خالل كحديد األصل الذي ينتمي إليه، وليس أن كحديد الطبيعة القانونية حلك

 .2من خالل األثر املرتتب عليه أو األساس الذي يقوم عليه
نظيم القانوين لنظام للقضاء على الت ستناد أنصار النظرية امليتقلة على اختالف التنظيم القانوينإ

تمثل يف املهمة اليت يقوم هبا كل ستناد شكلي، وال ييتند إ ى أسانيد موضوعية تإالتحكيم هو 
 .3من القاضي واحملكم

ال ميكن التيليم بكن نظام التحكيم يقدم عدالة خاصة ختتلف عن العدالة اليت يقدمها القضاء، 
ألنه ال ميكن الوصول إ ى طبيعة حكم التحكيم من خالل األثر الذي يرتبه، وإمنا من خالل 

 .4إرجاعه إ ى األصل الذي ينتمي إليه

بعد استعراضنا ملختلف النظريات اليت قيلت بصدد كحديد الطبيعة القانونية حلكم ف
وصوال يف النهاية  التحكيم، بدءا بالنظرية العقدية مث النظرية القضايية، مرورا بالنظرية املختلطة، و

ها، فإن إ ى النظرية امليتقلة، وذلك بالتحليل الدقيق ملضامينها وأسانيدها واالنتقادات املوجهة إلي
ا حيمل يف طياهتا لك النظريات اليابقة، ألن كل منهال أحد ميكنه التقليل من شكن وقيمة ت

كما ال ميكننا   .الطبيعة القانونية حلكم التحكيم أفكارا سامهت بقدر متفاوت يف تكصيل وكحليل
 .دار اجملهودات اخلالقة للفقه والقضاء يف هذا الصددهإ

                                                           
 .482، ص 4227علي سامل إبراهيم، والية القضاء على التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، : أنظر 1
 .912ص حممود الييد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، مرجع سابق، : أنظر 2
 .39جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص :أنظر 3
 .481علي سامل إبراهيم، املرجع اليابق، ص : أنظر 4
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صرار الواضح من الفقه على إحلا  حكم التحكيم بإحدى ننا نتياءل، ملاذا هذا اإلكل
كون له طبيعته اخلاصة واملتميزة بقة؟ أال ييتحق حكم التحكيم أن تالنظريات التقليدية اليا

 بعيدا عن النظريات اليابقة؟

لذلك، فنحن ال نرى أي سب قوي إلحلا  حكم التحكيم بكي من النظريات اليابقة، 
ذو طبيعة خاصة، بكل ما كحمله هذه العبارة من معىن، وذلك بل نرى أن حكم التحكيم 

 :لألسباب التالية

 .أن االختالف بني النظريات اليابقة يؤكد على ذاتية حكم التحكيم واستقالله
ن االعرتاف حلكم التحكيم بالذاتية من شكنه أن يعزز مكانة نظام التحكيم، باعتباره كما أ

ه امليتقل، وتيمح ببلورة أحكامه وقواعده، مبا يؤدي إ ى تطوره نظاما خاصا قايما بذاته، له كيان
 .ليتناسب مع مقتضيات التجارة الدولية

ن نظام التحكيم هو قضاء خاص ألن أالتحكيم من طبيعة خاصة يكمن يف  عتبار حكمإف
احملكم يهدف عند مباشرته العملية التحكيمية إ ى كحقيق العدالة عن طريق القضاء بني األطراف 

فهو خاص ألنه مينح . املتنازعة، وهو يتبع يف سبيل كحقيق ذلك األسلوب واحلل الذي يراه ماليما
اختيار التحكيم ككسلوب لتيوية النزاعات بطريقة ودية بعيدا عن القضاء سلطة أطراف النزاع 
 .الوطين للدولة

 الثاني مطلبال

 .أنواع األحكام التحكيمية

ية النزاع املعروض عليها، سلطة إصدار خمتلف أنواع متلك هيئة التحكيم، يف سبيل تيو 
األحكام، فلها سلطة إصدار أي حكم يتفق مع حقيقة مطالب اخلصوم، ويتماشى مع أسس 

وعلى ذلك، تتنوع األحكام اليت تصدرها هيئة التحكيم، وذلك وفقا لطبيعة . املرافعات أمامها
ض عليها، حيث ميكن للهيئة إصدار هذه األحكام وما تقتضيه ظروف وطبيعة النزاع املعرو 

أحكام يف املوضوع وأحكام قبل الفصل يف املوضوع، وقد تكون أحكاما مقررة أو منشئة للحقو  
 .إلزامية أحكاما أو
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 :أحكام التحكيم بني ثالثة أقيام قيمدهذا سوف ن

 (.الفرع األول).األحكام الصادرة قبل صدور احلكم املنهي للخصومة التحكيمية -

 (.الفرع الثاين).حكام النهايية الفاصلة يف موضوع النزاعاأل -

 (.الفرع الثالث).األحكام الصادرة بعد الفصل يف موضوع النزاع -

 األول عالفر 

 .أحكام التحكيم الصادرة قبل صدور الحكم المنهي للخصومة التحكيمية

صورة أو ( التحضريية)قد تكخذ هذه األحكام صورة أحكام التحكيم التمهيدية  و
 .أحكام التحكيم اجلزيية

 (.التحضيرية)أحكام التحكيم التمهيدية : الفقرة األولى

يقصد بكحكام التحكيم التمهيدية تلك األحكام اليت تصدر متهيدا للفصل يف املوضوع 
األساسي للنزاع، أي تلك األحكام اليت تفصل مبقتضاها هيئة التحكيم يف ميكلة أولية قبل 

 .1التحكيمية عوىالفصل يف موضوع الد

تتميز األحكام التمهيدية بكهنا ال تفصل يف موضوع النزاع كليا أو جزييا، وإمنا هتدف  و
إ ى التمهيد إلصدار حكم موضوعي أو وقيت، فهي لييت أحكاما منهية للخصومة، كما أهنا 

 . 2وقتية ألهنا ال تفصل يف طلب مؤقت الييت أحكام

 التمهيدي الذي ال ميس بكصل احلق واألوامر الوقتية من هنا جتدر التفرقة بني احلكم  و
ستعجاليا عند الضرورة إناقش موضوع النزاع، ولكنها تصدر أو التحفظية اليت هي األخرى ال ت

ومثال أحكام التحكيم التمهيدية،حكم  .القصوى، تفاديا لوقوع أضرار ال ميكن جربها ميتقبال
 .و يف اختصاص ادهيئة بنظر النزاعأهيئة التحكيم يف الدفع بعدم قبول الدعوى 

                                                           
 .438، ، ص مرجع سابقمجال عمران إغنية الورفلي،  1
 .322مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدويل حممود مسري الشرقاوي، 2
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مهما يكن من األمر، فإن احلكم التمهيدي يعترب حكما كحكيميا ميكن تنفيذه جربا  و
 .1مثله مثل بقية األحكام التحكيمية األخرى على الرغم من أنه ال يفصل يف موضوع النزاع

 .أحكام التحكيم الجزئية: ةثانيالفقرة ال

ي ذلك احلكم الذي يصدر عن هيئة التحكيم يف شكن يقصد باحلكم التحكيمي اجلزي
فقد تعرض على هيئة التحكيم . 2بع  امليايل اجلزيية من النزاع األصلي املعروض على ادهيئة

بع  امليايل اليت يتطلب معها الفصل فيها حبكم جزيي من قبل هيئة التحكيم، وذلك قبل 
 . 3إصدار احلكم الذي يفصل يف اخلصومة التحكيمية كلها

تصدر هيئة التحكيم األحكام اجلزيية وفقا لطبيعة النزاع وظروفه، حىت ولو مل خيودها  و
زاع أطراف النزاع صراحة هذه اليلطة، إذ يرجع تقدير مدى احلاجة إ ى إصدار حكم جزيي يف الن

يم النزاع كله حبكم منهي للخصومة التحكيمية، وفقا لظروف كحدهيئة التحكيم، وذلك قبل أن 
مع اإلشارة إ ى أن طبيعة النزاع قد ال تقتضي إصدار مثل  ،اع، ومراكز وأوضاع أطراف النزاعز الن

 . هذه األحكام

قد يتفق األطراف صراحة على عدم إصدار هيئة التحكيم أحكاما جزيية يف النزاع،  و
 . 4ففي هذه احلالة فإن هيئة التحكيم تلتزم مبا اجتهت إليه إرادة األطراف

م اجلزيي الذي تصدره هيئة التحكيم يف النزاع حكما موضوعيا، ألن ادهيئة يعترب احلك و
وبع  الطلبات املوضوعية يف الدعوى التحكيمية، سواء كان ذلك من تلقاء أتفصل يف أحد 

حكم التحكيم اجلزيي متعلقا مبيكلة  فقد يكون. نفيها أو بناء على طلب أحد األطراف

                                                           
يكون حكم التحكيم النهايي أو اجلزيي  »: من   إ ج م إ بنصها 4831ملادة هو ما أكده املشرع اجلزايري يف نص ا و 1

 .«...أو التحضريي قابال للتنفيذ بكمر من قبل رييس احملكمة اليت صدر يف دايرة اختصاصها
قو ، ماهر حممد صاحل عبد الفتاح، إتفا  وحكم التحكيم يف منازعات التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، كلية احل: أنظر 2

 .344، ص 2881جامعة القاهرة، 
 .324يابق، ص الرجع املحممود مسري الشرقاوي، : أنظر 3
 .74خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص  4
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احلكم بتكييف  ،يعد من قبيل أحكام التحكيم اجلزيية ،ذلكوعلى  .موضوعية أو مبيكلة إجرايية
أو بصحته، أو احلكم الذي حيدد قانونا معينا لكي يطبق على موضوع النزاع، أو احلكم  ما عقد

 .1الذي يقضي مبيؤولية أحد األطراف

املالحظ أن حكم التحكيم اجلزيي حييم اخلصومة يف شكن األمور اليت فصل فيها،  و
ة هيئة التحكيم بالنيبة دها، على أن تبقى هذه الوالية قايمة بالنيبة لباقي الطلبات وتنتهي والي

 .2األخرى اليت مل يفصل فيها احلكم اجلزيي

التجارية الدولية املرتتبة  ية دورا هاما يف تيوية النزاعاتتلعب أحكام التحكيم اجلزي و
ع عنها العديد من امليايل اجلزيية اليت على العقود املركبة واملعقدة، واليت من طبيعتها أن يتفر 

تتطلب الفصل فيها من قبل هيئة التحكيم قبل إصدار حكم التحكيم املنهي للخصومة 
، وهذا ما جعل بع  التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم تعىن بالنص 3التحكيمية

 :صراحة على منح احملكمني سلطة إصدار أحكام كحكيم جزيية

                                                           
وتطبيقا لذلك، فقد قضي يف النزاع الناجم عن عقد البناء، والقايم بني طرف إيطايل وآخر لييب، والذي نص يف اتفا   1

اإلجراءات الواجبة اإلتباع من قبل حمكمة التحكيم، على أنه يتعني على احملكمة أن تفصل التحكيم، فيما يتعلق بالقانون و 
حبكم جزيي يف ميكلة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وأنه ييري  على إجراءات التحكيم الاليحة اخلاصة 

 .بغرفة التجارة الدولية بباريس
ت العامة املصرية وإحدى الشركات الفرنيية، والذي عرض على مركز القاهرة وكذلك يف النزاع القايم بني إحدى ادهيئا

اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل، حيث أخذت احملكمة التحكيمية على عاتقها أن تفصل يف بادئ األمر يف ميكلتني 
 :جزييتني يتعلقان بالنزاع، ومها

 .القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع -
 .لواجب تطبيقها يف النزاعواللغة ا -
 .وما بعدها 72خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع 
 .322يابق، ص الرجع نفس املحممود مسري الشرقاوي، 2
 .328فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  3
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جيوز حملكمة  »:إ على أنه.م.ج.إ.من   4812ملشرع اجلزايري يف املادة فقد نص ا  
تفا  أطراف أو أحكام جزيية، ما مل يتفق األطراف على خالف إالتحكيم إصدار أحكام 

 .«ذلك

املادة أن املشرع اجلزايري قد أقر صراحة بيلطة هيئة التحكيم يف إصدار  هذه فالظاهر من نص
فاألصل أن دهيئة التحكيم  .أ اجلوازية دهيئة التحكيم يف ذلكخذا مببدأحكام التحكيم اجلزيية، آ

 .خالف ذلك ىيية، ما مل يتفق أطراف النزاع علاليلطة التقديرية يف إصدار أحكام كحكيم جز 

من قانون التحكيم املصري  12كما عرب عن ذلك املشرع املصري صراحة يف نص املادة   
أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو يف جزء من جيوز  »:، بنصها4221لينة  27رقم 

 .«الطلبات وذلك قبل إصدار احلكم املنهي للخصومة
اجلديد ال يتضمن نصا صرحيا مينح وعلى الرغم من أن قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي  
ة يرى أن اليلط 1حملكمني سلطة إصدار أحكام كحكيم جزيية، إال أن جانبا من الفقه الفرنييا

 .املتقدمة تيري بالنيبة للقانون الفرنيي بشكن التحكيم
جيوز دهيئة التحكيم أن تصدر،  »:من قواعد اليونييرتال على أنه 32كما نصت املادة   

 .2« باإلضافة إ ى حكم التحكيم النهايي، أحكام كحكيم مؤقتة أو جزيية
حكيم سلطة إصدار ويل هيئة التلوايح التحكيم بالنص صراحة على ختكما عنيت بع   

من اليحة كحكيم غرفة التجارة  23/4أحكام كحكيم جزيية، ومن ذلك ما نصت عليه املادة 
 .3بباريس

                                                           
1 E.Gaillard, op.cit, p 201. 

قيات الدولية مصطلح حكم التحكيم املؤقت وبعضها اآلخر ييتعمل حكم التحكيم اجلزيي، وغالبا وتيتعمل بع  اإلتفا 2
 .ما يصعب التمييز بينهما، بيد أنه ليس هناك فر  واضح يف قواعد كحكيم اليونيتريال

هذه وقد أصدرت غرفة التجارة الدولية بباريس حكما اشتمل على مخية عشر حكما كحكيميا جزييا، حيث مسحت  3
 .األحكام اجلزيية للطرف املتضرر من تفادي األضرار اليت حلقت به على حنو مباشر

 .341ماهر حممد صاحل عبد الفتاح، مرجع سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع -
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على الرغم من أمهية أحكام التحكيم اجلزيية اليت تصدرها هيئة التحكيم يف تيوية  و
ذلك أن حكم  النزاعات التجارية الدولية املعقدة، إال أهنا ال ختلو من بع  العيوب واملثالب،

التحكيم اجلزيي يرتتب عليه وقف فحص النزاع، وهو ما يؤدي إ ى التكخري يف الفصل النهايي يف 
 .النزاع املعروض على هيئة التحكيم

 الثاني عالفر 

                           أحكام التحكيم النهائية الفاصلة في موضوع النزاع 
 (.المنهية للخصومة التحكيمية)

حكيم النهايية الفاصلة يف موضوع النزاع تكون إما يف صورة حكم كحكيم م التاأحك
 .النزاع تفا  أطرافإصورة تيوية بناء على  هنايي أو يف

 (.الكلي)حكم التحكيم النهائي : ىولالفقرة األ

احلكم الذي يفصل يف مجيع أوجه النزاع، أي مجيع  ،يقصد حبكم التحكيم النهايي
التحكيمية، حيث  يرفع يدهم عن الدعوى والذي ينهي مهمة احملكمني و امليايل املتنازع عليها،

فهو بذلك احلكم الريييي أو القرار النهايي  .1واليتهم يف نظر هذه الدعوى نفاذيؤدي إ ى است
 .2الذي تصدره هيئة التحكيم يف هناية إجراءات التحكيم بعد إقفال باب املرافعة

م النهايي مقابال ألحكام التحكيم الوقتية عد حكم التحكييفوفقا دهذا املعىن، 
 .3والتمهيدية أو اجلزيية، واليت ال تنهي مهمة احملكمني

                                                           
ن للتعبري عن حكم التحكيم الذي يفصل يف جزء م" هنايي"وإ ى جانب هذا املعىن، فإن جانبا من الفقه ييتخدم إصالح  1

اخلصومة التحكيمية، حيث يذهب إ ى القول أن حكم التحكيم النهايي ال يفصل بالضرورة يف كل امليايل املتعلقة بالنزاع 
 .بشكل تام، بل يكفي أن يفصل يف ميكلة معينة بشكل قطعي

 .383ق، ص حفيظة الييد احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع ساب: راجع يف ذلك
 .99إبراهيم رضوان اجلغبري، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .381حفيظة الييد احلداد، املرجع اليابق، ص : أنظر 3
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فاألصل أن احلكم التحكيمي النهايي هو أن تصدر هيئة التحكيم حكما كليا يف 
موضوع الدعوى التحكيمية منهيا للخصومة كلها، وذلك مبوجب حكم واحد يفصل يف مجيع 

، حيث يعترب هذا احلكم جبميع عناصره حال هناييا للنزاع املطروح على هيئة 1الطلبات املوضوعية
التحكيم ومنهيا للخصومة، ويكون ملزما لألطراف املتنازعة، وينفذ بعد إصباغ الصفة التنفيذية 

ودهذا فإن .2ميكن الطعن فيه بالبطالن، إذا ما وجد سبب قانوين لذلك عليه، وهو احلكم الذي
 ".بالحكم المنهي للخصومة" احلكم ييمىهذا 

  من 4831مل حيدد املشرع اجلزايري املقصود حبكم التحكيم النهايي يف نص املادة  و
      يكون حكم التحكيم النهايي  »:حيث اكتفى بالنص على أنه -اليالفة الذكر- إ.م.ج.  إ

التحكيم، أحكام  ، حيث حدد املشرع اجلزايري أنواع«...أو اجلزيي أو التحضريي قابال للتنفيذ
غري أن ذلك ال يعين أن حكم التحكيم . دون كحديد معىن كل واحد منهاأنواع وحصرها يف ثالثة 

 4831النهايي غري قابل للتحديد، بل بالعكس فإنه ميكن كحديد مدلوله من خالل نص املادة 
ا يف ثالثة هتر اليت عددت أحكام التحكيم القابلة للتنفيذ وحص ،إ، املذكورة أعاله.م.ج.إ.من  
هنايية، جزيية ومتهيدية، حيث ميكن أن ييتدل من ذلك أن املشرع اجلزايري أراد أن مييز : أنواع

حكم التحكيم النهايي عن حكم التحكيم اجلزيي، فحكم التحكيم النهايي هو احلكم الذي 
ن كنا نفضل إتنتهي به والية هيئة التحكيم، و  يفصل يف مجيع الطلبات املقدمة من اخلصوم والذي

يا الختالطه مبفهوم حكم التحكيم فوذلك تال ،"الحكم التحكيمي الكلي"ن يعرب عنه بأ
فإنه من الثابت أنه احلكم الذي يفصل يف ميكلة جزيية  ،أما حكم التحكيم اجلزيي. القطعي

 .ذات صلة باخلصومة التحكيمية

                                                           
 .97إبراهيم رضوان اجلغبري، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .97نفس املرجع اليابق، ص ،إبراهيم رضوان اجلغبري :أنظر 2



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

375 

 

لتجاري الدويل كان أكثر جتدر اإلشارة يف األخري إ ى أن القانون النموذجي للتحكيم ا و
حكم التحكيم النهايي هو الذي ينهي »: وضوحا يف كحديد معىن حكم التحكيم النهايي بنصه

 .1«اإلجراءات التحكيمية

 (.الرضائي)تفاقي حكم التحكيم اإل: ةثانيالفقرة ال

ملا كانت إرادة األطراف هي اليت ختول هيئة التحكيم سلطة الفصل يف النزاع، وانطالقا 
ا نظام التحكيم، وهي احرتام مبدأ سلطان إرادة األطراف، فإنه جيوز عليهالفليفة اليت يقوم  من

ألطراف النزاع أثناء سري إجراءات التحكيم أن يتفقوا على تيوية النزاع القايم بينهم بطريقة 
 ، حيث ميكن دهم يف هذه احلالة أن يطلبوا من هيئة التحكيم إهناء إجراءات2التيوية الودية

التحكيم وأن يفرغوا ويوثقوا التيوية اليت توصلوا إليها يف شكل عقد بينهم، أو أن يطلبوا من 
ادهيئة إصدار حكم كحكيمي يتضمن ما توصلوا إليه من إتفا ، وإفراغه يف حكم كحكيمي 

به شكنه يف  يضبالشكل والصيغة اليت اتفقوا عليها، حيث يتمتع هذا احلكم حبجية الشيء املق
 .3أحكام التحكيم النهايية ذلك شكن

 وافال شك أنه من مصلحة أطراف النزاع، يف جمال التحكيم التجاري الدويل، أن يتفق
يئة التحكيم، مبا له من ميزيت على تيوية ودية للنزاع القايم بينهم وتثبيته يف حكم صادر من ه

الدخول مرة أخرى يف  عرتاف به والقابلية للتنفيذ يف الدول األخرى، وهو ما يضمن دهم عدماإل
 .إجراءات قضايية جديدة أمام حماكم الدولة األجنبية لتنفيذ حكم التحكيم

                                                           
 .م التجاري الدويلمن القانون النموذجي للتحكي 32/2راجع املادة  1
 .98خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص : أنظر 2
حفيظة الييد احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف : وأنظر كذلك. 91إبراهيم رضوان اجلغبري، مرجع سابق، ص : أنظر 3

 . 343التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص 
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التشريعات الوطنية والدولية املتعلقة بالتحكيم، وكذا لوايح  نوقد حرصت العديد م
التحكيم سلطة إصدار أحكام كحكيم مراكز ومؤسيات التحكيم الدايمة، على ختويل هيئة 

 :لك، ومن ذ1تفاقيةإ

جيوز حملكمة  »:من أنه إ.م.ج.إ.  4812ما نص عليه املشرع اجلزايري يف املادة   
تفا  أطراف أو أحكام جزيية، ما مل يتفق األطراف على خالف إالتحكيم إصدار أحكام 

  .«ذلك

تفاقية، غري أن إيئة التحكيم إصدار أحكام كحكيم فالظاهر أن املشرع اجلزايري قد أجاز صراحة ده
ميكن دها رف  إصدار أحكام كحكيم ألمر يبقى جوازيا بالنيبة دهيئة التحكيم، مبعىن أنه هذا ا
تفاقية، وهو ما يعد يف اعتقادنا أمر غري منطقي، وال يتماشى مع فليفة نظام التحكيم، القايمة إ

. على أساس مبدأ سلطان إرادة األطراف، حيث تيتمد هيئة التحكيم سلطاهتا من هذه اإلرادة
 نص املادة ضروري أن يعدل املشرع اجلزايري ، ولتفعيل هذا املبدأ أكثر، نرى أنه من اللذلك
هيئة التحكيم بإصدار حكم  رها مبا يتماشى مع احرتام إرادة األطراف، وذلك بإلزامر حي، و 4812
 ذلك، بكن تنهي إجراءات التحكيم وتثبت التيويةلي مىت اجتهت إرادة أطراف النزاع تفاقإكحكيم 
 .تفاقي يتمتع حبجية األمر املقضي بهإليها أطراف النزاع يف حكم كحكيم اليت توصل إ وديةال

                                                           
إصدار أحكام كحكيم إتفاقية، فإذا اجتهت إرادة األطراف إ ى أن تقوم وقد ثار التياؤل حول مدى سلطة هيئة التحكيم يف  1

 هيئة التحكيم بإصدار حكم كحكيم اتفاقي، فهل تكون ملزمة بذلك؟ أم أن دها سلطة تقديرية يف هذا الصدد؟
 :لإلجابة على هذا اليؤال، فقد ظهر إجتاهني يف صدد ختويل هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام كحكيم إتفاقية

يذهب إ ى عدم ختويل هيئة التحكيم أي سلطة تقديرية بصدد إصدار أحكام كحكيم إتفاقية، مبعىن أهنا  :االتجاه األول -
من اليحة  29من قانون التحكيم املصري، املادة  14املادة : أنظر)ملزمة بإصدارها مىت طلب أطراف النزاع منها ذلك 

 (.كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس
يذهب إ ى إعطاء هيئة التحكيم اليلطة التقديرية يف قبول أو عدم قبول طلب إصدار حكم كحكيم : تجاه الثانياال -

من القانون  38من قانون املرافعات ادهولندي، واملادة  4892من قانون التحكيم اإلجنليزي، واملادة  12/2املادة )إتفاقي 
 ...(.من قواعد كحكيم مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل 31/4النموذجي للتحكيم التجاري الدويل، واملادة 

 .78-92خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع
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لينة  27من قانون التحكيم املصري رقم  14كذلك املشرع املصري يف املادة  و  
إذا اتفق الطرفان خالل إجراءات التحكيم على تيوية تنهي النزاع كان دهما أن  »: ، بنصه4221

ط التيوية أمام هيئة التحكيم اليت جيب عليها يف هذه احلالة أن تصدر قرارا يطلبا إثبات شرو 
يتضمن شروط التيوية وينهي اإلجراءات ويكون دهذا القرار ما ألحكام احملكمني من قوة بالنيبة 

  .«للتنفيذ

يرية بشكن فعلى خالف املشرع اجلزايري، فإن املشرع املصري مل مينح هيئة التحكيم أي سلطة تقد
تفاقية، وألزمها بإصدار هذه األحكام مىت اتفق األطراف على إهناء إإصدارها ألحكام كحكيم 

بينهم وديا ، وجعل من هذا االتفا  الذي مت بني  القايم إجراءات التحكيم بتيوية تنهي النزاع
 .النهايي األطراف يتمتع باحلجية واآلثار املرتتبة على حكم التحكيم

، يف املادة 4281القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لينة هذا ما أشار إليه  و  
إذا اتفق الطرفان خالل إجراءات التحكيم، على تيوية النزاع  »: منه، حيث نصت على أنه 38

بينهما، كان على هيئة التحكيم أن تنهي اإلجراءات وأن تثبت التيوية بناء على طلب الطرفني 
 .« كحكيم بشروط متفق عليها وعدم اعرتاضهما يف صورة قرار

إذا اتفق الطرفان قبل  »: من قواعد اليونيتريال، بكنه 31/4كذلك ما جاء يف املادة  و 
صدور قرار التحكيم على تيوية تنهي النزاع، كان دهيئة التحكيم، إما أن تصدر أمرا بإهناء 

على هذا الطلب، يف  همافقتاإلجراءات، وإما أن تثبت التيوية، بناء على طلب الطرفني وموا
 .«صورة قرار كحكيم بشروط متفق عليها، وال إلزام على هيئة التحكيم بتيبيب مثل هذا القرار

قد ذهبت بع  اللوايح التنظيمية لبع  املؤسيات التحكيمية الدايمة إ ى تبين  و 
 تفاقية دون منحها أيإاالجتاه القايل بتخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام كحكيم 

 :سلطة تقديرية بصدد ذلك، ومن ذلك

إذا توصل  »: من اليحة كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس، بنصها 29ما نصت عليه املادة 
، جيب تثبيت 43األطراف إ ى تيوية بعد كحويل الطلب إ ى حمكمة التحكيم وفقا للمادة 
 .«افقة حمكمة التحكيمالتيوية بصيغة حكم التحكيم باتفا  األطراف وبطلب من األطراف ومو 
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، اليت قررت أنه جيوز 29/8هو ما أخذت به قواعد حمكمة لندن للتحكيم الدويل يف املادة  و
دهيئة التحكيم أن تصدر حكما باالتفا ، إذا توصل الطرفان إ ى تيوية للنزاع، بإثبات تلك 

 .، مىت طلب منها الطرفان ذلك كتابةالتحكيم التيوية يف حكم

 الثالث عالفر 

 .أحكام التحكيم الصادرة بعد الفصل في موضوع النزاع

التحكيم، تنتهي مهمة  األصل أنه بعد صدور حكم التحكيم النهايي، املنهي خلصومة
إال أنه أحيانا  .م معه تعديل هذا احلكم فيما بعديتهم على وجه ال حيق دهيتنفذ والتاحملكمني و 

ا يصعب معه الوصول إ ى احلقيقة، أو يقع قد يصدر حكم التحكيم النهايي ويكتنفه الغموض مم
احملكم يف بع  األخطاء املادية أو الكتابية أو احليابية، واليت ال يؤدي تصحيحها إ ى تعديل 
احلكم النهايي، أو قد يغفل احملكم الفصل يف بع  الطلبات اليت طلبها اخلصوم أثناء سري 

 .1اخلصومة التحكيمية

التشريعات الوطنية والدولية أنه من الضروري أن متتد فكمام هذه األوضاع، وجدت بع  
مهمة احملكمني إ ى مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم، واستثنت بع  احلاالت اليت متكن 

بات اليت قدمها اخلصوم، لكام إضافية إذا ما أغفلت بع  الطهيئة التحكيم من إصدار أح
 .ة وقوعها يف بع  األخطاء املاديةوتفيري أحكامها يف حالة غموضها، أو تصحيحها يف حال

 .أحكام التحكيم اإلضافية: ىولالفقرة األ

قد حيدث أحيانا أن تغفل هيئة التحكيم الفصل يف بع  الطلبات اليت قدمها اخلصوم 
يف حكمها النهايي أو يف جزء من النزاع، سواء طرحه اخلصوم بطلب أصلي أم عارض وقبلته 

 وز ــــــــــلذلك جي. كاملهوال ناقصا وال ينهي النزاع بكيم يف هذه األحادهيئة، مما جيعل معه حكم التح

                                                           
 .97إبراهيم رضوان اجلغبري، مرجع سابق، ص  1
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خالل نظر  ها أحد اخلصومدهيئة التحكيم أن تصدر حكم كحكيم إضايف يف طلبات سبق أن قدم
 .1الدعوى التحكيمية وأغفلت هيئة التحكيم الفصل فيها

تلك األحكام  »: هنا،بناء على ما تقدم، ميكن تعريف أحكام التحكيم اإلضافية بك و
نتهاء ميعاد التحكيم، إلى طلب أحد اخلصوم، حىت ولو بعد اليت تصدرها هيئة التحكيم بناء ع

 .2« يف طلبات تكون قد قدمت خالل سري اإلجراءات وأغفلها حكم التحكيم

من الثابت أن سلطة هيئة التحكيم يف إصدار أحكام التحكيم اإلضافية تقتصر فقط  و
قدم دها أحد اخلصوم بطلبات جديدة تما أغفلت الفصل فيه، فال جيوز أن يعلى الفصل في

كما ال جيوز أن يكون طلب إصدار . للفصل فيها مل تكن مطروحة عليها قبل قفل باب املرافعة
حكم كحكيم إضايف هادفا إ ى إعادة مناقشة ما فصلت فيه هيئة التحكيم من طلبات موضوعية، 

مرة أخرى أمامها، مما قد يؤدي إ ى تعديل حكم التحكيم واملياس مبا أو العودة إ ى طرح النزاع 
قضى به، ومن مث اإلخالل مببدأ حجية حكم التحكيم، باإلضافة إ ى قوة األمر املقتضي به اليت 

 . 3يتمتع هبا حكم التحكيم مبجرد صدوره

وط، يشرتط، حىت يتيىن دهيئة التحكيم إصدار حكم كحكيم إضايف، توافر بع  الشر  و
 :4أمهها

                                                           
ات التحكيم الدايمة، على و تكاد جتمع خمتلف التشريعات الوطنية والدولية املتعلقة بالتحكيم، وكذا لوايح مراكز ومؤسي 1

 .إ.م.ج.إ.  4838ختويل هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام كحكيم إضافية، وهو ما نص عليه املشرع اجلزايري يف املادة 
حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، دراسة كحليلية الجتاهات الفقه وأحكام : راجع يف ذلك
ة العليا وحمكمة النق  واحملكمة اإلدارية العليا وحمكمة القضاء اإلداري وحماكم االستئناف يف خصوص احملكمة الدستوري

 .23، ص 2848التحكيم الدويل والداخلي، الكتاب الثاين، دار الكتب املصرية، 
 .328ماهر حممد صاحل عبد الفتاح، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .97خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك. 71بق، ص إبراهيم رضوان اجلغبري، مرجع سا: أنظر 3
إبراهيم رضوان اجلغبري، مرجع سابق، ص : وكذلك. 249إبراهيم أمحد إبراهيم، مرجع سابق، ص : راجع يف تفصيل ذلك 4
71. 
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إغفال هيئة التحكيم الفصل يف بع  الطلبات اليت قدمها اخلصوم أثناء سري إجراءات  -1
 .اخلصومة التحكيمية، وصدور حكم التحكيم النهايي دون الفصل فيها

تقدمي طلب من أحد أطراف التحكيم إلصدار حكم كحكيم إضايف، إذ ال جيوز دهيئة  -2
ها إلصدار حكم كحكيم إضايف، حىت ولو تبني دها أهنا التحكيم أن تتصدى من تلقاء نفي

 .بع  طلبات اخلصوم عند إصدارها للحكم النهايي الفصل يف أغفلت
أن يتعلق حكم التحكيم اإلضايف بطلبات اخلصوم، فال جيوز دهيئة التحكيم التعرض ملا مل  -3

 .يطلبه اخلصوم، أو جياوز حدود سلطاهتا
 .إضافية لتحكيم خبصوص إصدار أحكام كحكيماملقدم دهيئة ا إعالن الطرف اآلخر بالطلب -4

جتدر اإلشارة يف األخري إ ى أنه جيب أن يكون حكم التحكيم اإلضايف مكتوبا  و
وموقعا من قبل مجيع أعضاء هيئة التحكيم، ومعلال، ويتضمن مكان وزمان صدوره، ويبلغ احلكم 

 .1اإلضايف لألطراف

 .م التفسيريةأحكام التحكي: ةثانيالفقرة ال

بع  الغموض يتعذر  التحكيمية قد يكتنف منطو  احلكم التحكيمي املنهي للخصومة
معه الوصول إ ى فهم حقيقة أو مضمون ما قضى به هكذا احلكم، ككن يكيت حكم التحكيم 
بكلفاظ وعبارات صحيحة من الناحية اللغوية، إال أهنا ال تدل بدقة على مضمون ما قضى به، 

وقد يصدر . جيدون صعوبة مجة يف فهم مضمون هذا احلكم معه أطراف النزاع وهو ما جيعل
تلك األحكام  ةحكما كحكيميا يشوبه غموض بكن ال يكون واضحا ألطراف النزاع، خاص

التحكيمية اليت قد تتضمن بع  املعلومات أو املعطيات ذات الطابع الفين أو احملاسيب، أو غريها 
وعلى هذا، جيوز لكل طرف من أطراف التحكيم  .2لتوضيحها ابري تتطلب خ قد من امليايل اليت

 .أن يتقدم بطلب إ ى هيئة التحكيم لتفيري ميكلة غامضة تضمنها حكم التحكيم النهايي

                                                           
 .97خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص  1
، (تصحيح األحكام وتفيريها وإكمادها: اص للمراجعةالنظام اخل)أمحد ماهر زغلول، مراجعة األحكام بغري الطعن فيها  2

 .427، ص 4227الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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عليه، فإن حكم التحكيم التفيريي ال يهدف إ ى مراجعة ما قضت به هيئة  و
إ ى تفيري الغموض الذي قد  أو تعديل احلكم النهايي الصادر عنها، وإمنا يهدف ،التحكيم

وبذلك، فإن هذا النوع من األحكام التحكيمية ما . يكتنف جزء من احلكم التحكيمي النهايي
هو إ ى وسيلة لتبيان ما هو مبهم يف جزء من حكم التحكيم النهايي، وليس حكما صادرا يف 

 .أو إلعادة الفصل فيه  موضوع النزاع 

تفيري حكم التحكيم النهايي، وإصدارها حكما يشرتط حىت تقوم هيئة التحكيم ب و
 :تفيرييا لذلك بع  الشروط، أمهها

 .وجود غموض يف منطو  حكم التحكيم النهايي -1
 .و كليهما لتفيري حكم التحكيم النهاييأتقدمي طلب من أحد أطراف التحكيم  -2
 .حكيمإعالن الطرف اآلخر بطلب تفيري حكم التحكيم النهايي املقدم دهيئة الت -3

حكمها التفيريي كتابة خالل املدة احملددة  رجيب على هيئة التحكيم أن تصد و
 .1لذلك

   يعترب حكم التحكيم التفيريي الذي تصدره ادهيئة متمما حلكم التحكيم النهايي،  و
. يعد امتدادا له، وخيضع لألحكام اليت خيضع دها حكم التحكيم املنهي للخصومة التحكيمية و

م نيخة من احلكم التفيريي مع حكم التحكيم النهايي لكل طرف من أطراف على أن تيل
 .2النزاع

 

                                                           
وقد حدد املشرع املصري هذه املدة بثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب إ ى ادهيئة، وأجاز للهيئة أن متدد هذه املواعيد مدة  1

 .مماثلة أخرى إذا رأت ذلك ضروريا
 .4221لينة  27من قانون التحكيم املصري رقم  12املادة : راجع -

 .يوما من تاريخ تيلم الطلب لتفيري حكم التحكيم( 11)بينما منحت قواعد اليونيتريال دهيئة التحكيم مدة مخية وأربعني 
 . من قواعد اليونيتريال 31املادة : راجع -
 .78-92إبراهيم رضوان اجلغبري، مرجع سابق، ص : راجع 2
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 .أحكام التحكيم التصحيحية: ةثالثالفقرة ال

يعترب حكم التحكيم التصحيحي نوع من األحكام التحكيمية اليت تصدر عن هيئة 
ن األحكام هذا النوع مهدف يم النهايي الفاصل يف النزاع، إذ التحكيم بعد النطق باحلك

حكم  يشوب فقد. إ ى تصحيح األخطاء املادية املوجودة يف حكم التحكيم النهاييالتحكيمية 
التحكيم بع  األخطاء املادية البحتة، سواء كانت كتابية أو حيابية أو يف شكل آخر يندرج 

الة ففي هذه احل. كحت هذا املفهوم، واليت ال يؤدي تصحيحها إ ى تعديل احلكم املنهي للخصومة
تتو ى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع يف حكمها من أخطاء مادية، وذلك حبكم تصدره من تلقاء 

 . 1نفيها أو بناء على طلب أحد اخلصوم

، «اخلطك يف التعبري وليس اخلطك يف التفكري »، هو 2اخلطك املادي حيب بع  الفقه و
ما إمنا هو خطك يف إثبات حقيقة فهو اخلطك الذي ال يتعلق بفهم احملكم أو بتقديره لألمور، و 

ستخدم أمساء وعبارات وأرقام غري تلك اليت كان جيب أن إأراده من قضاء، أي أن احملكم 
   ييتخدمها عما كان يدور يف ذهنه، وهو ما ميكن اعتباره من قبيل زلة القلم، أو هو كل خطك 

 .اعال يؤثر تصحيحه يف تعديل ما قضت به هيئة التحكيم يف موضوع النز 

ال تكون أحكام التحكيم التصحيحية وسيلة  ه جيب أنلذلك، جيب التنبيه إ ى أن
إلعادة النظر فيما قضت به هيئة التحكيم يف موضوع النزاع، أو تصحيح األخطاء اليت وقعت 
 فيها ادهيئة عند تطبيقها للقانون الواجب التطبيق، سواء على إجراءات التحكيم أو على موضوع

فإذا جتاوزت هيئة التحكيم حدود التصحيح . رتكته حمققا للعدالةإاجعة تقديرها ملا النزاع، أو مر 
 .املادي حلكم التحكيم، جاز التميك ببطالن حكمها

                                                           
 .74نفس املرجع اليابق، ص  ،إبراهيم رضوان اجلغبري :أنظر 1
 .413أمحد ماهر زغلول، املرجع اليابق، ص  2
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جتدر يف األخري اإلشارة إ ى أنه يصدر حكم التصحيح كتابة من هيئة التحكيم،  و
يتم إعالنه إ ى أطراف وذلك حبكم تصدره من تلقاء نفيها أو بناء على طلب أحد اخلصوم، و 

 .1النزاع

إ ى جانب أحكام التحكيم اليابق ذكرها، يوجد نوع آخر من أحكام التحكيم  و  
،حيث ليس دهذا النوع من األحكام التحكيمية أمهية "أحكام التحكيم الغيابية" يعرف باسم 
ا أهنا ال قت اإلشارة إليه، كمبال يشرتط حضور اخلصوم يف جليات التحكيم، كما س إذخاصة، 

فمن املعلوم أن غياب أحد أطراف  .تشكل خصوصية معينة بصدد الطعن فيها بطريق خاص
حال من األحوال إ ى عرقلة  ير جليات التحكيم ال يؤدي بكاخلصومة التحكيمية عن حضو 

سري إجراءات التحكيم أمام هيئة التحكيم إذا كان قد بلغ بطريقة قانونية عن مكان وزمان 
ة بني األطراف ياواالعتبارات اخلاصة باحرتام امل، إذ أنه يكفي لتحقق ا2مجليات التحكي
كن يكون لكل طرف فرص متياوية يف تقدمي حججه وأوجه دفاعه يف ظل بوحقو  الدفاع، 
 .3ظروف متماثلة

فغياب أحد األطراف ال حيول دون صدور احلكم التحكيمي املنهي للنزاع، وال يؤثر 
يم يف إصداره ما دامت أهنا قد راعت املبادئ والضمانات األساسية ذلك على سلطة هيئة التحك

للتقاضي، بكن احرتمت مبدأ املياواة ومبدأ املواجهة بني اخلصوم، وأهنا قد هيكت اليبل أمام 
 .4ميتنداته ته ولكي يعرض كل واحد منهم حججه وأدلاألطراف مجيعا، 

حكم التحكيم الصادر يف  »:إ ى القول بكن 5يف هذا الصدد، يذهب بع  الفقه و
غيبة أحد األطراف ال يتمتع بكية خصوصية باملقابلة مع احلكم التحكيمي الذي صدر يف 

                                                           
 .72إبراهيم رضوان اجلغبري، مرجع سابق، ص : راجع 1
 .432مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .342حكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص حفيظة الييد احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف الت 3
 .21عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  حممد ماهر أبو العينني، و 4
 .324املرجع اليابق، ص نفس حفيظة الييد احلداد، 5
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التحكيم، ففي كلتا  الفروض األخرى اليت حيرص فيها مجيع األطراف على املثول أمام هيئة
 .« اإلجراءات املتبعة قد روعي فيها مبدأ املواجهة ناحلالتني تكو 

  م ال يعد تيليما ميبقا منه بصحة يفإن غياب اخلصم عن جليات التحكباملقابل،  و
ما يدعيه الطرف احلاضر يف اخلصومة التحكيمية، بل يتطلب ذلك عناية أكرب من هيئة التحكيم 

كما يتعني على هيئة التحكيم، وهي . 1يف متحص وتدقيق اإلدعاءات والطلبات املقدمة إليها
يات، أن يكون دورها إجيابيا، بالنيبة مليكلة اختصاصها، بصدد طرف متغيب عن حضور اجلل

 . 2فحىت ولو مل تثر هذه امليكلة فإهنا جيب أن تتعامل معها

بناء على ما تقدم، فإن أحكام التحكيم الغيابية تكون دها نفس قوة أحكام التحكيم  و
 .األخرى، فال يؤثر فيها كوهنا أحكاما غيابية

الوطنية والدولية املتعلقة بالتحكيم هذا النوع من قد عاجلت بع  التشريعات  و 
  :األحكام

على  4221لينة  27من قانون التحكيم املصري رقم  31فقد نص املشرع املصري يف املادة  
إذا ختلف أحد الطرفني عن حضور إحدى اجلليات أو عن تقدمي طلب منه من  »: أنه

ستنادا إالتحكيم وإصدار حكم يف النزاع  ميتندات جاز دهيئة التحكيم االستمرار يف إجراءات
 .«إ ى عناصر اإلثبات املوجودة أمامها

إذا دعي أحد الطرفني على وجه  »: من قواعد اليونيتريال على أنه 28/2كما نصت املادة 
صحيح وفقا ألحكام هذا النظام إ ى حضور إحدى جليات املرافعة الشفوية وختلف عن 

 .« يئة التحكيم األمر باإلستمرار يف إجراءات التحكيماحلضور دون عذر مقبول، جاز ده
إذا ختلف  » :من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل على أنه ج/21بينما نصت املادة 

أحد الطرفني عن حضور جلية أو عن تقدمي أدلة، جيوز دهيئة التحكيم مواصلة اإلجراءات 
 .« رة لديهاوإصدار قرار كحكيم بناء على األدلة املتواف

                                                           
 . 432مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .74مرجع سابق، ص  أمحد خالد حين،: أنظر 2
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حنن من جانبنا نرى أنه من الضروري أن يكون صدور حكم التحكيم الغيايب مرتبط  و
بعدم وجود عذر تقبله هيئة التحكيم، وذلك حرصا على عدم تعيف هيئة التحكيم يف استعمال 

عن جليات التحكيم  فإذا قدم الطرف املتغيب. سلطتها يف إصدار أحكام التحكيم الغيابية
 .، فإنه جيب على األقل منحه فرصة لتقدمي دفاعه وطلباتهبولة تربر غيابهأعذارا مق

جتدر اإلشارة يف األخري إ ى أنه هناك تقييم آخر ألحكام التحكيم، له أمهية كبرية يف  و
موضوع حبثنا هذا، يتمثل يف تقييم أحكام التحكيم إ ى أحكام كحكيم وطنية وأجنبية ودولية، إذ 

النوع من األحكام إ ى حني تعرضنا إ ى موضوع تنفيذ أحكام التحكيم،  سنؤجل احلديث عن هذا
 .ملا دهذا التقييم من أثر بالغ على هذا املوضوع

 الثاني حثالمب

 .ور حكم التحكيمدكيفية ص

تدخل  ،دعاءاهتم وطلباهتم ودفاعهم، كما أوضحنا سلفاإبانتهاء اخلصوم من تقدمي 
ي مرحلة إصدار حكم التحكيم، إذ تعترب هذه املرحلة، الدعوى التحكيمية يف مرحلة هامة، وه

 .املرحلة النهايية إلجراءات اخلصومة التحكيمية

يصدر حكم التحكيم الفاصل يف موضوع النزاع من هيئة التحكيم، سواء تكونت من  و
ال جيوز دها أن تنيب  حمكم منفرد أو من عدد من احملكمني، املختارة بواسطة أطراف النزاع، و

على أن تصدر هذا احلكم يف احلدود اليت حددها األطراف، فال متلك  ،ها يف إصدار ذلكغري 
ا هإال تعرض حكم هيئة التحكيم الفصل فيما مل يعرض عليها ومل يطلب منها التصدي له، و

 ا وفقا للقانون الذي اختاره أطراف النزاع، هصدر هيئة التحكيم حكمتكما جيب أن . للبطالن
 .إلجراءات أو املوضوعبالنيبة لسواء 

تفيد معىن النطق باحلكم " إصدار حكم التحكيم"وقد يعتقد البع  أن عبارة 
التحكيمي أو كحريره ال غري، لكنه يف الواقع فإن دهذه العبارة معىن أوسع من ذلك، فاإلصدار له 
         إجراءات متهيدية ميبقة، كما أن حكم التحكيم خيضع عند صدوره إ ى شروط شكلية 

 .موضوعية، وفقا للتشريعات الوطنية والدولية املتعلقة بالتحكيم و
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 :بحثوف نتناول بالدراسة يف هذا املوعلى ذلك، س

 .(األول طلبامل)لتحكيم اإلجراءات التمهيدية إلصدار حكم ا: أوال

 (.الثاين طلبامل)شروط إصدار حكم التحكيم : اوثاني

 األول مطلبال

 .ار حكم التحكيماإلجراءات التمهيدية إلصد

هي قفل باب  تيبق مرحلة إصدار حكم التحكيم بع  اإلجراءات التمهيدية، و
جراءات فال شك أن مثل هذه اإل. وإجراء املداولة بني أعضايها ،املرافعة أمام هيئة التحكيم
، ذلك أن هيئة التحكيم تكون حباجة إ ى إهناء املرافعة أمامها، ميضرورية إلصدار حكم التحك

متكني األطراف من الوقت الكايف لعرض إدعاءاهتم وطلباهتم ودفوعهم، لتقييم ما تضمنه  بعد
مما يياعد على تكوين عقيدهتا وقناعتها للوصول إ ى ، ملف الدعوى من عناصر قانونية ودفاعية
 .حل عادل للنزاع يرضي مجيع أطرافه

فة لدى فكما هو معلوم، فإن خصومة التحكيم تتشكل عنها وجهات نظر خمتل
احملكمني، خاصة إذا كانت ادهيئة مشكلة من عدة حمكمني، فكل حمكم حياول نصرة طرفه 

إ ى هذه اإلجراءات  طلبسوف نتعرض بالدراسة يف هذا امل لذلك. باعتماد احليدة والشفافية
التمهيدية اليت هتيء احلكم للصدور من قبل هيئة التحكيم، وذلك من خالل التعرض مليكلة 

نتهاء املرافعات إب أن نتعرض أوال لكيفية على أننا قبل أن نتعرض ألحكام املداولة، جي املداولة،
ولة بعيدا عن متناول اخلصوم وعن أمام هيئة التحكيم، باعتبار ذلك شرطا ضروريا للبدء يف املدا

 .حتمال تقدمي طلبات جديدة يف اخلصومة التحكيميةإ
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 األول عالفر 

 .ئة التحكيمقفل باب المرافعة أمام هي

نتهاء من تبادل املذكرات وامليتندات بني اخلصوم، ومساع املرافعات وكحقيق بعد اإل
فمن . الدعوى من قبل هيئة التحكيم، تكمر ادهيئة بقفل باب املرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها
القول بكنه  غري املعقول أن يظل باب املرافعة مفتوحا أمام اخلصوم إ ى ما ال هناية، فاملنطق يقتضي

على هيئة التحكيم أن تقرر إغال  باب املرافعة يف الدعوى املعروضة عليها، بعدما تكون قد 
  دعاءاهتم وطلباهتم ودفاعهم إكافية ومتياوية لعرض   اهيكت ألطراف اخلصومة التحكيمية فرص

لفصل قناعة ل وتكونت دها ذلك مىت استبانت دها حقيقة الدعوى املعروضة عليهاو حججهم،  و
 .يف النزاع حبكم عادل يرضي أطراف النزاع

يقصد بغلق باب املرافعات بالنيبة خلصومة معينة أن ادهيئة اليت تنظر الدعوى تكون  و
قد قدرت مبقتضى سلطاهتا التقديرية املطلقة أن الدعوى صارت صاحلة للفصل فيها على حادها 

ما لديهم من طلبات ودفوع وأوجه  حلظة هذا التقدير، وبعد متكني اخلصوم من اإلدالء بكل
 .1دفاع

حية الدعوى م هيئة التحكيم يعين تقريرها صال، فإن قفل باب املرافعة أماذلكعلى  و
فوعهم، ورغبة هيئة التحكيم دعاءاهتم ودإفيها بعد متكني اخلصوم من تقدمي التحكيمية للفصل 

 ،وعلى ذلك. 2كون عليه حكمهاختالء بنفيها بعيدا عن اخلصوم لتتداول فيما جيب أن ييف اإل
رصة كاملة إال إذا كانت قد منحت األطراف ففيها ليس دهيئة التحكيم حجز الدعوى للحكم 

فرصة للرد على ما أثاره الطرف الدعاءاهتم وميتنداهتم، وأتاحت دهم إإلبداء دفاعهم وتقدمي 
ن قد أخلت حبق اآلخر من دفاع أو دفوع، ومن الرد على ما قدمه من ميتندات، وأال تكو 

فعلى ادهيئة، قبل أن تقرر إقفال باب املرافعة أمامها،أن تيتفير من األطراف عما إذا   .3الدفاع
                                                           

 .47، ص 2889نبيل إمساعيل عمر، النظام القانوين للحكم القضايي، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  1
 .22أنظر، عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص  2
 .129فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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كان لديهم أدلة أو ميتندات أو شهود أو أقوال أخرى لإلدالء هبا، فإذا كان جواب اخلصوم 
 .1بالنفي، فإنه دهيئة التحكيم أن تقرر إقفال باب املرافعة

شكن قواعد إصدار احلكم القضايي، فإنه ال يلزم أن يكون قرار إغال  وكما هو احلال ب
، فقد يكون ذلك، "قفل باب املرافعة"باب املرافعة أمام هيئة التحكيم صرحيا، أو باستخدام عبارة 

 . 2وذلك بتحديد جلية للنطق باحلكم يف الدعوىضمنيا ، وهو الغالب يف الواقع العملي، 

أمام هيئة التحكيم وحجزت الدعوى للحكم فيها، فإن صلة  مىت أغلق باب املرافعة و
تقدمي أي مذكرات  -كقاعدة عامة   -اخلصوم بالدعوى تنقطع، فال يكون دهم بعد هذا التاريخ 
    فإذا قدم اخلصم مذكرة كحتوي على دفاع . أو تقدمي طلبات، أو تقدمي أي ميتندات أو أدلة

، فإنه على ادهيئة أن تتجاهله وال تلتزم بالرد عليه، وليس دها بعد إقفال باب املرافعة أو قدم ميتندا
    ولعل أن أساس هذه القاعدة واضح، . 3باطال حكمهاحكمها، وإال كان  أن تيتند إليه يف

إذ أنه لو مسح ألحد اخلصوم بتقدمي ميتندات أو أدلة جديدة دون أن يتمكن خصمه من 
فإن من شكن ذلك اإلخالل حبق هذا األخري يف الدفاع،  االطالع عليها ومناقشتها أو الرد عليها،

نتيجة لعدم املياواة بني اخلصمني، واحلال أن القاعدة أنه جيب أن يعامل طرفا التحكيم على قدم 
 .املياواة، بكن هتيك لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه

تحكيم أن تفتح باب هل ميكن دهيئة ال: لكن اليؤال الذي يطرح نفيه يف هذا الصدد
 املرافعات أمامها بعد إغالقه إذا ما رأت ضرورة لذلك؟

قفل باب املرافعة أمامها ليس باتا، إذ جيوز دها أن تقرر، سواء بة التحكيم إن قرار هيئ
، مىت تبني دها أن 4إعادة فتح باب املرافعة ،من تلقاء نفيها أو بناء على طلب أحد اخلصوم

                                                           
 .حة مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويلمن الي 22/4هو ما أكدته املادة  و 1
 .221عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكوييت، مرجع سابق، ص : أنظر 2
عيد حممد القصاص، : و أنظر كذلك.129فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 3

 .22مرجع سابق، ص
 .221املرجع اليابق، ص  عزمي عبد الفتاح،: أنظر 4
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   غريهم ميتندات  وإذا تبني دها أن حبوزة اخلصوم أ تم استيفاؤه، أوبع  جوانب الدعوى مل ي
 .1أو أدلة هامة ميكن أن تياهم يف كشف احلقيقة للوصول إ ى حل عادل للنزاع

    يرجع أمر تقرير إعادة فتح باب املرافعة إ ى اليلطة التقديرية دهيئة التحكيم، فهي  و
فتح باب املرافعة طاملا وجدت يف عناصر الدعوى ما  ال تلتزم بإجابة اخلصم إ ى طلبه بإعادة

فليس ألحد اخلصوم . 2يكفي لتكوين عقيدهتا، كما ال تلتزم بإبداء أسباب رف  هذا املطلب
جيوز ألطراف التحكيم جمتمعني ادة فتح باب املرافعة، بيد أنه منفردا إجبار هيئة التحكيم على إع

أو إبداء أوجه دفاعهم حول  ،الستكمال مناقشة الدعوىأن يتفقوا على إعادة فتح باب املرافعة 
حرتاما ليلطان إئة التحكيم أن تيتجيب لطلبهم ميكلة معينة، ويف هذه احلالة جيب على هي

ساس ختويل أطراف التحكيم سلطة فالقاعدة العامة أن نظام التحكيم يقوم على أ. 3إرادهتم
فضال عن أنه ال خوف من . م للفصل يف النزاعتفا  على اإلجراءات اليت تتبعها هيئة التحكياإل

القول بكن يكون املقصود من االتفا  على إعادة فتح باب املرافعة هو إطالة أمد اخلصومة، 
يف هذه احلالة يعد أمرا مقبوال طاملا مت باتفا  مجيع أطراف التحكيم،  فإطالة أمد اخلصومة

 .هم الذين يتحملوهنا مجيعا فاملصلحة مصلحتهم مجيعا، ونفقات التحكيم اإلضافية

فضال عن كل ذلك، فإن هيئة التحكيم قد جتد نفيها يف بع  األحيان مضطرة إ ى  و
إعادة فتح باب املرافعة، كما هو احلال يف حالة ما إذا حدث تغيري يف تشكيلة هيئة التحكيم 
أحد  نتيجة وجود ظروف كحول بني أحد أعضايها أو بعضهم وبني استكمال مهمته، كوفاة

ففي هذه احلالة جيب على هيئة التحكيم أن تعيد فتح باب املرافعة، بعد استكمال . احملكمني
تشكيلها بتعيني خلف ملن خرج من بني أعضايها، ليتمكن العضو اجلديد يف ادهيئة من مساع 

 .4مرافعات اخلصوم اليت متكنه من تكوين عقيدته يف النزاع

                                                           
 .23يابق، ص الرجع املعيد حممد القصاص، : أنظر 1
 .127يابق، صالرجع املفتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، : أنظر 2
 .كما هو واضح فإن هذا احلكم خيالف ما هو مقرر بشكن إعادة فتح باب املرافعة يف الدعوى القضايية و 3

 .23حممد القصاص، مرجع سابق، ص عيد : راجع يف ذلك
 .221يابق، ص الرجع املعزمي عبد الفتاح، : أنظر 4
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تحكيم أن تيتعمل سلطتها التقديرية، بشكن يف كل األحوال، جيب على هيئة ال و
إعادة فتح باب املرافعة، يف احلدود املعقولة واملقبولة، وجيب أن ال يؤدي ذلك إ ى اإلخالل مببدأ 

إعادة باب املرافعة من  املياواة أو حبق الدفاع بني اخلصوم، فإذا ما قررت هيئة التحكيم
طالع أن تعطي للخصم الفرصة الكاملة لإلجديد،وقبلت ميتندات أو طلبات جديدة، فعليها 
 .على هذه امليتندات وإعطايه الوقت الكايف للرد عليها

 الثاني عفر ال

 .ةـــــــــــالمداول

يقصد باملداولة تبادل الرأي بني احملكمني بشكن مجيع نقاط النزاع الواجب الفصل فيها، 
،حيث يعطى كل حمكم 1لتعاوهنم قصد التوصل إلصدار حكم كحكيمي فاصل يف النزاع يكيت مثرة

لتعبري عن وجهات نظره وأسانيده خبصوص تلك النقاط واحلكم على ليف هيئة التحكيم فرصة 
 .2آراء زماليه بشكهنا قبل إصدار احلكم يف النزاع

فإن املداولة هي اآللية اليت متكن مجيع أعضاء هيئة التحكيم من مناقشة كل  ،عليه و 
نتهوا إليه من رأي، للوصول إ ى تكوين رأي إايف للتشاور بشكن ما وأخذ وقت ك ظروف القضية

 ،ومتتد هذه املناقشة لكافة عناصر القضية من وقايع وأجه دفاع ودفوع. 3مجاعي بشكن احلكم
لذلك، لكي تفصل هيئة . 4واحلكم الذي يفصل يف موضوع النزاع ،والقواعد الواجب تطبيقها

                                                           
وهذا املفهوم ال خيتلف كثريا عن مفهوم املداولة يف القضاء الوطين، حيث هي إجراء يكيت بعد غلق باب املرافعات، ادهدف  1

ملداولة يصل قضاة احملكمة إ ى تكوين الرأي القانوين منه متكني احملكمة من وضع هناية للخصومة املطروحة عليها، إذ بواسطة ا
 .للفصل يف الواقعة املطروحة عليهم

تبادل الرأي بني قضاة احملكمة  »: أهنا ىفتعريف املداولة يف التحكيم هو نفيه يف القضاء، إذ تعرف املداولة يف القضاء عل
 .«فيما ميكن أن يكون عليه احلكم يف الدعوى املعروضة عليهم

-288، ص 2882، دار النهضة العربية القاهرة، (قواعد إصداره أركان و)د اليعيد عبد الرمحن، احلكم القضايي حمم
282. 

 . 32مرجع سابق، ص  الثاين،عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب  حممد ماهر أبو العينني، و 2
 .28أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص  3
 .127مود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص حم 4
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الدفوع  أعضاء ادهيئة أن يتداولوا يف نقاط النزاع والطلبات و فإن على، يف موضوع النزاع التحكيم
اليت يقدمها أطراف اخلصومة التحكيمية، للوصول إ ى نتايج حمددة تكون موضوع احلكم 

 .التحكيمي

نتهاء من املرافعة أمام هيئة التحكيم وتقدمي كامل امليتندات تبدأ املداولة بعد اإل و
ن هيئة التحكيم ما يفيد قفل باب املرافعة متهيدا إلصدار ودفاع األطراف، وبعد أن يصدر م
غري أنه ليس هناك ما مينع من أن جترى قبل ذلك بني . 1احلكم املنهي للخصومة التحكيمية

 .2جليات التحكيم، أو جتري بني احملكمني مهيا يف اجللية قبل إصدار حكم التحكيم

إصدار حكم التحكيم، وهي يعترب إجراء املداولة شرط جوهري لصحة إجراءات  و
فاملداولة حق ألطراف . إجراء واجب حىت ولو مل يكن هناك نص قانوين يقضي بذلك صراحة

النزاع يتعلق بضمانات التقاضي األساسية اليت تتصل بالنظام العام، وفضال عن ذلك فإن 
إجراء وبالتايل فإن عدم . كل حمكم ويف نفس الوقت واجب عليهاالشرتاك يف املداولة حق ل
تفق األطراف على عدم إجراء إتحكيم يؤدي إ ى بطالنه، حىت ولو املداولة قبل صدور حكم ال

فإذا كان جيوز لألطراف االتفا  على الوجه الذي جترى به املداولة، فإنه ال جيوز دهم . املداولة
 .3االتفا  على إصدار احلكم التحكيمي دون مداولة

لة ال يثور إال يف حالة التشكيل املتعدد دهيئة التحكيم، لتزام باملداو من البديهي أن اإل و
فعندما تتشكل هيئة التحكيم من حمكم .4وال حمل دهذا االلتزام مىت تو ى التحكيم حمكم منفرد

واحد، فإنه يف هذه احلالة ال حيتاج األمر إ ى مداولة باملعىن الفين والقانوين دهذه الكلمة، أي أن 

                                                           
 .222مسيحة القليويب، األسس القانونية للتحكيم التجاري، مرجع سابق، ص  1
 .128فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  2
. 33جع سابق، ص عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مر  و ،حممد ماهر أبو العينني: أنظر 3

 .24أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك
 : إ ى القول Mathieuوقد ذهب بع  الفقه إ ى أن احملكم املنفرد هو اآلخر ملزم بإجراء املداولة، حيث ذهب الفقيه  4
 .«بداخله مع نفيه dialogueحىت احملكم الوحيد يتداول عن طريق الديالو   و»

Mathieu de Boisséson : le droit Français de l’arbitrage interne et international, Salle de 

droit privé exprovaince, Marseille, p 800. 
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اج إ ى تصويت أو إ ى أخذ الرأي بالنيبة للحكم، وإمنا ينحصر صدور حكم التحكيم ال حيت
وعليه فإنه يكون . احلل يف هذه احلالة فيما يراه احملكم املنفرد، الذي تتشكل منه هيئة التحكيم
وإما أن يؤجل النطق  أمام هذا احملكم الفرد إما أن يصدر حكمه مباشرة بعد إقفال باب املرافعة،

على خالف الفرض الذي تتشكل فيه هيئة التحكيم من أكثر . ة حيددهالية الحقجباحلكم إ ى 
تتجلى املداولة بكل معانيها وأمهيتها، حيث يكون من الضروري أن يصدر حكم  نمن حمكم، أي

 .1التحكيم بعد أخذ رأي مجيع احملكمني الذين تتشكل منهم هيئة التحكيم بشكنه

 .شروط صحة المداولة: الفقرة األولى

 :صحة املداولة بع  الشروط، نوجزها فيما يلييشرتط ل

 .ضرورة حضور جميع أعضاء هيئة التحكيم للمداولة: الشرط األول

فإذا متت املداولة بني رييس هيئة  .جيب أن تتم املداولة بني مجيع أعضاء هيئة التحكيم
ادهيئة مما يدل على أن التحكيمي التحكيم وكل من األعضاء منفصال عن اآلخر، وخال احلكم 

     يكون باطال، فاملداولة جيب أن تتم بني احملكمني  هذا قد تداولت فيه، فإن حكم التحكيم
 . 2جمتمعني –أعضاء هيئة التحكيم  –

واحد منهم ييتبدل  جيوز أن كما جيب أن جترى املداولة بني احملكمني بكشخاصهم، فال
كم بصفته حىت صدور حكم ندوب أو ممثل عنه، لذلك جيب أن حيتفظ احملمبيف املداولة 
 . 3التحكيم

قد حيدث أن ميتنع أحد أعضاء هيئة التحكيم عن املداولة مع باقي أعضاء  ،ولكن
ادهيئة، قاصدا من وراء ذلك تعطيل إصدار حكم التحكيم، خاصة عندما ييتشعر أن حكم 

                                                           
 .31وعاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  ،حممد ماهر أبو العينني: أنظر 1
أمحد أبو الوفا، التحكيم : وأنظر كذلك .122نون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص فتحي وايل، قا: أنظر 2

 .213اإلختياري واإلجباري، مرجع سابق، ص 
 22أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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ا الطرف، جتاه األغلبية ضد هذإويرى أن  ،التحكيم قد ال يكون يف مصلحة الطرف الذي عينه
كما يظهر من خالل املمارسة . فيحاول عرقلة وتكخري املداوالت باستخدام حجج وأعذار واهية

العملية أن بع  األطراف قد يطلبون بكنفيهم من احملكم عدم املشاركة يف املداولة إلعاقة 
 .استكمال إجراءات إصدار حكم التحكيم

متناع أحد احملكمني عن اإلشرتاك يف إثر ما أ: ففي كل هذه األحوال، فإن اليؤال الذي يطرح
 املداولة؟

ن االشرتاك يف املداولة عإ ى أنه إذا امتنع أحد احملكمني  1يتجه الرأي الغالب يف الفقه
اليت تيبق احلكم، فإن هذا ال مينع باقي احملكمني من إجراء املداولة يف غيبته، وأن احلكم الصادر 

وهو االجتاه الذي . شاركة يف املداولة هو حكم صحيحيف غياب أحد احملكمني بيبب رف  امل
 :قوانني التحكيم العديد من قواعد وذهبت إليه 

: على أنه 29/4إذ أن هذا احلل مقرر باليحة حمكمة لندن للتحكيم الدويل، حيث تنص املادة  
حملكمني إذا رف  احملكم االشرتاك يف املداولة بعد منحه فرصة معقولة للمشاركة، كان لباقي ا »

 . 2« املضي يف عملية إصدار احلكم بدونه
كما أن هذا احلل مقرر أيضا يف قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي اجلديد، حيث تنص املادة 

إذا رفضت األقلية التوقيع، يتم ذكر ذلك حبكم التحكيم، ويكون للحكم  »:على أنه 4188/3
 .3« ذات اآلثار كما لو أنه وقع من كافة احملكمني

                                                           
1 A.Redfern, M.Hunter et M.Smith, op.cit, p 300. 

ياسر : يف هذا الصدد وراجع .37، ص 2848لبنيان الفين حلكم التحكيم، دار النهضة العربية، أمحد رشاد حممود سالم، ا
 .347عبد ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق، ص 

يف  WIPOهو ذات احلل الذي أخذت به مجعية التحكيم األمريكية، واليحة كحكيم املنظمة العاملية للملكية الفكرية  و 2
 .38املادة 

 . 233-232مسيحة القليويب، مرجع سابق، ص  :راجع يف ذلك
3 

Art 1480/3 D.P.C.F : « Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait 

mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signer par tous les arbitres ». 
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، 2من قواعد كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس 42/1إ ى تفيري املادة  1  الفقهعبينما ذهب ب
اليت ال تلزم هيئة التحكيم باستبدال احملكم املتويف أو الذي مت استبعاده بعد انتهاء جليات 

يم، بكن االستماع، ويف هذه احلالة يعطي نص اليلطة لباقي احملكمني االستمرار يف عملية التحك
رأى أن هذا النص ييمح لباقي أعضاء هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم بدون إشراك 

 .احملكم املمتنع عن املداولة

ستقالة احملكم أو وفاته أو عزله، فإنه يف هذه األحوال ال ميكن دهيئة إأما يف حالة 
لنزاع إال بعد استبدال التحكيم إجراء املداولة أو االستمرار يف إجراءات التحكيم والفصل يف ا

  احملكم امليتقيل أو املعزول أو تعوي  احملكم املتويف، ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك، 
ولذلك فقد . أو تكون القواعد اإلجرايية واجبة التطبيق على النزاع ال تيمح باستبدال احملكم

ة فتح باب املرافعة نتيجة سبقت لنا اإلشارة إ ى أن هيئة التحكيم قد جتد نفيها مضطرة إلعاد
الستقالة أحد أعضايها أو وفاته، وتعيني حمكم آخر بديل مكانه، وذلك حىت يتمكن هذا احملكم 
البديل من الوقوف على حيثيات القضية ومساع مرافعات اخلصوم قصد تكوين عقيدته ورأيه يف 

 .3النزاع

                                                           
 .342-348ياسر عبد ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق، ص : إليه يف كتاب ، مشارDerainsرأي الفقيه  1
بعد اختتام ... إذا تويف حمكم أو عزل »:من قواعد كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه 42/1تنص املادة  2

تعيني حمكم مكان احملكم املتويف املداوالت جيوز للهيئة أن تقرر متابعة إجراءات التحكيم بواسطة احملكمني الباقني بدال من 
 . « أو املعزول إذا رأت ذلك مناسبا

يف حالة إستقالة أحد احملكمني هي  التحكيمية يف هذا الصدد، رأت احملكمة االبتدايية بباريس أن وظيفة رييس احملكمة و 3
هنا لييت لديها اليلطة للتصريح وأضافت احملكمة أ. استبداله مبحكم آخر، وليس البحث عن األسباب القانونية لإلستقالة

لباقي أعضاء هيئة التحكيم باإلستمرار يف إجراءات التحكيم مبفردهم، حيث يتعارض ذلك مع إتفا  األطراف على طريقة 
 .تشكيل هيئة التحكيم

Industrial export, Rev. Arb, p 503. 

يف املداولة وبني اإلستقالة قبل إصدار حكم  شرتاكوقد فرقت حمكمة استئناف باريس بصورة واضحة بني رف  احملكم اإل
حالة إمتناع احملكم عن ) التحكيم الذي صدر بعد ذلك، حيث رأت أن حكم التحكيم يكون صحيحا يف احلالة األو ى 

 =، ألن هذا احلكم يكون قد صدر عن(حالة إستقالة احملكم)، بينما هو غري صحيح يف احلالة الثانية (اإلشرتاك يف املداولة 
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 ذلك اك يف املداولة يعتربمتناع احملكم عن االشرت إحنن من جانبنا نرى أنه يف حالة  و
، على أساس دنيةمنه عن أداء مهمته التحكيمية حىت هنايتها، مما يعرضه للميؤولية امل امتناعإ

 .إخالله بتنفيذ اإللتزامات العقدية املرتتبة عن عقد التحكيم املربم بينه وبني أطراف النزاع

 .التحكيم مهمة همبنيط مداولة إال المحكمين الذين أفي ال كأال يشتر : الشرط الثاني

ال جيوز أن حيضر املداولة أو يشارك فيها غري احملكمني أعضاء هيئة التحكيم، ولو كان 
هذا الغري رييس ادهيئة املنظمة للتحكيم املؤسيي، أو كان كاتبا حضر جليات التحكيم لتدوين 

 .1نتدبته هيئة التحكيمإأو خبريا  ،حماضرها

 .سرية المداولة: الشرط الثالث

يعترب مبدأ اليرية من أهم امليزات األساسية لنظام التحكيم التجاري الدويل، فعلى الرغم 
من أن غالبية التشريعات الوطنية والدولية املتعلقة بالتحكيم مل تشرتط صراحة سرية املداولة يف 

 .التحكيم، إال أن مبدأ اليرية يعترب من القواعد األساسية اليت يقوم عليها نظام التحكيم

يقصد بيرية املداولة عدم الكشف عن املناقشات واآلراء اليت طرحت أثناء املداولة  و
لذلك فإنه ال جيوز أن يتضمن احلكم يف حالة صدوره بكغلبية اآلراء عرضا  .2للخصوم أو لغريهم

يالحظ أن  هلرأي أو آراء األقلية إ ى جانب رأي األغلبية الذي صدر احلكم بناء عليه، على أن
ي يعد انتهاكا لليرية، خيتلف عن الفرض الذي ذرأي األقلية اليت كانت ختالف احلكم، والذكر 

حيث ال يعد ذلك كشفا ليرية  ،يذكر يف احلكم، كبيان من بياناته، أنه قد صدر بكغلبية اآلراء

                                                                                                                                                                              

سواء كانت اإلستقالة مربرة أم تعيفية، ال  »: وأضافت احملكمة. طريق هيئة كحكيم غري مشكلة وفقا التفا  األطراف =
 .«ميكن لباقي أعضاء هيئة التحكيم االستمرار يف اإلجراءات وإصدار احلكم

ATC – CFCO V Comilog, Rev.Arb, 1998, p 131. 
أمحد هندي، التحكيم : وأنظر كذلك. 122لنظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص فتحي وايل، قانون التحكيم يف ا: أنظر 1

 .23دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص 
2  Ph. Fouchard, E-Gaillard, B-Goldman, op.cit, p 764. 
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املداولة، ويظل احلكم منيوبا دهيئة التحكيم بكسرها، دون أن تظهر منه شخصية من كان له من 
 .1كمني رأي خمالف للرأي الذي صدر به حكم التحكيماحمل

لعل احلكمة من اشرتاط سرية املداولة هي رفع احلرج عن احملكمني فيما يبدونه من  و
 .رأي وتشاور، السيما أمام أطراف النزاع الذين اختاروهم ودفعوا أتعاهبم

التحكيم، إال  على الرغم من أمهية مبدأ سرية املداولة، ضمانا وتعظيما لقيمة حكم و
أنه ال يرتتب على خمالفة هذا املبدأ بطالن حكم التحكيم، ولكن ميكن فقط الرجوع بامليؤولية 

ستئناف إوتطبيقا لذلك، فقد رفضت حمكمة . 2على من أفشى من احملكمني بيرية املداولة
رت نتهاك أحد احملكمني سرية املداوالت اليت داإاحلكم ببطالن حكم التحكيم بيبب  باريس

بني احملكمني، وأسيت ذلك على أن املشرع الفرنيي مل ينص على البطالن كجزاء على خمالفة 
جزاء ملخالفة كحجة أخرى منطقية مفادها أن تقرير البطالن   ةوأضافت احملكم. قاعدة اليرية

قاعدة سرية املداوالت، يف حالة تقريره، سوف يكون أمرا خطريا يف جمال التحكيم، إذ أنه 
من اليهل على احملكم الذي يفتقد املوضوعية أن يتبىن مباشرة وجهة نظر من اختاره  سييكون

 .3يفشي سرية املداولة للتحكيم، فإذا مل يصدر احلكم وفقا ملا طالب به فإنه يكفيه إلبطاله أن

 :حرتام مبدأ سرية املداولةإع  التشريعات الوطنية على ضرورة قد أكدت ب و

يف املادة  ،و ذلكصراحة على ضرورة اليرية يف مداوالت احملكمني فقد نص املشرع الفرنيي 
 4.«تكون مداوالت حمكمة التحكيم سرية»: من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد، بنصها 4172

                                                           
 .483حممد عيد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
. 483عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص  و. 21أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

 .321ياسر عبد ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق، ص : وكذلك
3  Cour de Paris, 19/03/1981, Rev.Arb, 1983, p 84, note Viatte. 

4 
Art 1479 D.P.C.F : « Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes». 
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إ .م.ج.إ.  4821املادة  يف ار عليه املشرع اجلزايري، حيث نصجتاه الذي سوهو نفس اإل 
، مع مالحظة أن هذه املادة قد نقلت حرفيا عن « سريةتكون مداوالت احملكمني  »: على أنه
 .من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي، اليالفة الذكر 4172املادة 

أما املشرع املصري، فقد سكت عن النص على وجوب اليرية يف مداولة هيئة التحكيم، يف 
وقفا من ذلك، جتهد وأبدى مإإال أن القضاء املصري . 4221ينة ل 27قانون التحكيم رقم 

من املقرر أن التحكيم وإن كان قضاء خاصا يتميز  »: بكنه حيث قررت حمكمة استئناف القاهرة
عن القضاء العادي إال أن احملكمني خيضعون فيه ملا خيضع له القاضي من قيود تتعلق بكن تتم 

 . 1«املداولة بينهم شكن القضاء سرا

ملصري على سرية املداولة، ال يؤدي إ ى أن عدم نص املشرع ا 2عترب بع  الفقهإقد  و
اليت جيب  األساسية الشك يف ضرورة االلتزام هبذه القاعدة، باعتبارها من أصول التقاضي

مراعاهتا، ألن هذه اليرية هي الضمانة األساسية حلرية احملكم يف إبداء رأيه دون خوف أو حرج 
من ذهب إ ى أبعد من  3بل منهم. دتهعا الستقالله وحيفممن اختاره ملهمة التحكيم، وتكون دا

متع فيه القاضي يف التحكيم منها يف القضاء الذي يت امالز كثر إترب أن سرية املداوالت أعذلك، وا
 .ستقالل عن اخلصومباإل

 .كيفية إجراء المداولة: ةثانيالفقرة ال

ولة إذا كانت القاعدة العامة يف نظام التحكيم هي ضرورة إجراء هيئة التحكيم املدا
لصحة إصدار حكم التحكيم، فإن التشريعات الوطنية والدولية اخلاصة بالتحكيم مل كحدد شكال 

ذلك ملا يتفق عليه أطراف التحكيم، وملا تراه أمر معينا لكيفية إجراء هذه املداولة، وإمنا تركت 

                                                           
ياسر : مشار إليه يف كتاب. جتاري 93/ كحكيم 21لينة  42، القضية رقم 28/42/4221حمكمة إستئناف القاهرة، 1

 .329عبد ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق، ص 
 .388عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكوييت، مرجع سابق، ص  2
 .473أمحد الييد الصاوي، مرجع سابق، ص  3
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ة، فإن دهيئة اولفما مل يتفق أطراف التحكيم على طريقة معينة إلجراء املد.1هيئة التحكيم مناسبا
شكل أو طريقة املداولة، دون التزامها مبا ينص عليه قانون املرافعات يف هذا التحكيم كحديد 

مجيع أعضايها أو عن طريق  لذلك فإنه دهيئة التحكيم أن تقرر إجراء املداولة حبضور. الشكن
لربيد ستمارات االستبيان، أو إجراء املداولة عن طريق ادهاتف أو الفاكس أو اإتبادل 
فإذا كان . وغريها من وسايل االتصال احلديثة، دون اجتماعهم يف مكان واحد... اإللكرتوين

املتعارف عليه أن القضاة يتداولون يف مقر احملكمة اليت جرت هبا إجراءات اخلصومة القضايية، 
ة بني مجيع املداول فإن األمر خيتلف بالنيبة للتحكيم التجاري الدويل، إذ أنه غالبا ما ال تتحقق

 احملكمني جمتمعني، وذلك لتباعد امليافات بني احملكمني وصعوبة كحقق لقايهم يف مكان واحد
غري تلك التقليدية للتداول، ككن يعد الرييس مشروعا  اذ وسايل، وهو ما قد يدفعهم إ ى اختأحيانا

منهم بإبداء  حلكم التحكيم ويرسل نيخة منه إ ى كل حمكم يف البلد الذي يوجد فيه،ويقوم كل
من قبل أغلبية  النهايي رأيه عن طريق املراسلة إ ى أن يصل األمر إ ى االتفا  على صيغة القرار

 .2اعمجاإلبهيئة التحكيم و 

كما ميكن أن تتم املداولة شفويا أو كتابة بني أعضاء هيئة التحكيم عند اجتماعهم، 
أي زمان، حىت ولو كان ذلك يف يوم وذلك يف أي مكان يتفق احملكمون على االجتماع فيه، ويف 

 .3عطلة رمسية

ننا نرى أن الطريقة املثلى اليت جترى هبا املداولة هي انعقاد جلية حيضرها إمع ذلك، ف و
وذلك كحقيقا للهدف الذي شرعت من  مجيع احملكمني أعضاء هيئة التحكيم إلجراء املداولة،

 .ليس فقط مجع اآلراءقناع و وهي التشاور واملناقشة واإل أجله املداولة،

                                                           
الذي أكد على حرية هيئة التحكيم يف اختيار أسلوب إجراء املداولة، ما مل  و هو ما استقر عليه الفقه والقضاء املقارن 1

 .يتفق األطراف على أسلوب معني جتري به املداولة
عاطف  حممد ماهر أبو العينني، و: و راجع كذلك. 324ياسر عبد ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق، ص : راجع -

 .33، مرجع سابق، ص التحكيم، الكتاب الثاين ، قضاءحممد عبد اللطيف
 .382فوزي حممد سامي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .24أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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ا على طعدليال قا التحكيمي يعترب توقيع مجيع أعضاء هيئة التحكيم على احلكم و
متناع احملكم إكما يعترب إثبات . هم فيها مجيعاواشرتاك من قبل احملكمني املوقعني إجراء املداولة

 . 1عن التوقيع ملخالفته رأي األغلبية دليال على حصول املداولة واشرتاكه فيها

 الثاني مطلبال

 .شروط إصدار حكم التحكيم

تتطلب خمتلف التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم، توافر بع  الشروط 
إلصدار حكم التحكيم، تتنوع بني شروط شكلية وأخرى موضوعية، وذلك حىت يكون هذا 

 .هاحلكم صحيحا مبنكى عن الطعن فيه بالبطالن، وحايزا حلجية األمر املقتضي ب

نظرا لتعدد هذه الشروط وتشعبها وتداخلها، فإنه يف الواقع من الصعب التمييز بني  و
لذلك فإن اليؤال يثور حول ما إذا كنا سنكخذ يف عني االعتبار . هذين النوعني من الشروط

املرحلة اليابقة على صدور حكم التحكيم، أم املرحلة الالحقة لذلك، أي مكونات اإلعالن عن 
الواقع أنه من الصعب الفصل يف هذه  و .م مث شكل اإلعالن عن هذه اإلرادةة التحكيإرادة هيئ

امليكلة، وتزداد الصعوبة يف اختالف هذه الشروط من تشريع آلخر بطريقة تنطوي على تضارب 
هذه الشروط بني التشريعات الوطنية والدولية، وهو ما يكون له بالغ األثر على أحكام احملكمني 

فقد تتطلب بع  التشريعات توافر بع  الشروط الشكلية أو املوضوعية يف . نفيذهاخاصة عند ت
حكم التحكيم ال تتطلب توافرها تشريعات أخرى، مما يثري ميكلة كحديد اجلزاء املرتتب على 

 .ختلف هذه الشروط لدى التشريعات اليت تتطلب توافرها

هذه الشروط، ميتهدين ، الوقوف على أهم طلبمع ذلك، سوف حناول يف هذا امل و
 .يف ذلك بنصوص أهم التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية حمل الدراسة

 

                                                           
 .138فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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 األول عالفر 

 .الشروط الشكلية لحكم التحكيم

تفاقيات الدولية بشكن التحكيم توافر مقتضيات واإل تتطلب التشريعات الوطنية املقارنة
حبيث ال يغين بعضها عن البع  اآلخر،  شكلية عديدة يف حكم احملكمني، مرتابطة ومتالزمة،

 .ويرتتب على خمالفة البع  منها البطالن

قد أسهبت هذه التشريعات املختلفة، بل ولوايح مراكز وهيئات التحكيم الدايمة يف  و
وصدوره  ،وتيبيبه ،بيط هذه الشروط الشكلية، اليت تتعلق أساسا بضرورة كتابة حكم التحكيم

ة احملددة إلصداره، وكحديد لئة اليت أصدرته، وااللتزام باملهيه من قبل ادهيوالتوقيع عل ،باألغلبية
 .البيانات اليت جيب أن يشتمل عليها حكم التحكيم

يلي، سوف نتناول بالدراسة أهم الشروط الشكلية املتطلبة إلصدار حكم فيما و
 .لدولية وأنظمة التحكيمالتحكيم يف التشريعات الوطنية املقارنة حمل الدراسة، وبع  االتفاقيات ا

 .كتابة حكم التحكيم: الفقرة األولى

تكاد جتمع خمتلف التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية بشكن التحكيم على أن شرط 
الكتابة يعترب من أهم الشروط الشكلية املتطلبة إلصدار حكم التحكيم، حيث أنه من غري 

احملكمني، نظرا ملا يرتتب على ذلك من املتصور أن يصدر حكم التحكيم بشكل شفوي من 
ضياع حلقو  أطراف النزاع، ونشوب خالفات كثرية تعرتض تنفيذ حكم التحكيم، فاحلكم 

 .العدم سواءو الشفوي أو غري املكتوب هو 

يعترب شرط الكتابة شرط بديهي لصحة حكم التحكيم ميليه املنطق، وذلك ألن  و
كم لشروطه الشكلية واملوضوعية، كما أهنا الزمة الكتيابه الكتابة ضرورية للتككد من استيفاء احل
ختاذ هذه اإلجراءات إإصدار األمر بتنفيذه، فال يتصور حجية األمر املقتضي به والطعن فيه و 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

401 

 

كان ألطراف   ذافإ.1على حكم غري مكتوب، ذلك أن مثل هذا احلكم يكون منعدما وغري موجود
إتباعها من قبل هيئة التحكيم دون التقيد مبا ينص عليه النزاع االتفا  على اإلجراءات الواجب 

 . 2القانون، فإن هذه اليلطة ال تشمل االتفا  على عدم صدور حكم التحكيم كتابة

عرض تعليقه على شرط كتابة حكم التحكيم، بكن  ميف  3يذهب جانب من الفقه و
عالنا إلكتابة لييت بل هيئة التحكيم، فاكتابة حكم التحكيم تعد شاهدا على إصداره من ق

عن إرادة احملكم، بل هي توثيق لعمل احملكم بكافة أركانه، وإثبات كتايب للعمل ذاته، فهي شكل 
 .للعمل ييتكمل هبا شروط صحته

 ، فصدوره شفاهة 4على ذلك، فإن الكتابة شرط لوجود احلكم التحكيمي ال إلثباته و
 .الوصف من آثار رتبه هذامبا ي يال يتحقق به وصفه بكنه حكم كحكيم

آلة )ميكن أن تتم كتابة حكم التحكيم خبط اليد أو عن طريق أية آلة كحقق الغرض  و
وحىت بالنيبة للتشريعات اليت خلت من النص صراحة على شرط ...(. راقنة أو كمبيوتر

شتمال حكم التحكيم على بيان إرط ال بد أن يفهم ضمنا من ضرورة ، فإن هذا الش5الكتابة
عناوينهم وأمساء احملكمني، واشرتاط توقيع أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم عليه، وبيان اخلصوم و 

كتابة حمكمة   قلم أسباب احلكم وتاريخ ومكان صدوره، ووجوب إيداعه أو صورة موقعة منه لدى
 .إ ى غري ذلك...جهة إدارية خمتصةأي  أو

                                                           
. 32حكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء الت حممد ماهر أبو العينني، و: أنظر 1

 :وأنظر كذلك
Terki Nourddine, op.cit, p 120. 

 .113التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : فتحي وايل 2
 .481، ص مرجع سابق، (موضوعها وصورها)حممد نور عبد ادهادي شحاتة، الرقابة على أعمال احملكمني  3
 . 481محد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص أ 4
جيب  »: منه على 4827ومثال ذلك املشرع اجلزايري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، حيث اكتفى بالنص يف املادة  5

 .« ميببةأن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا الدعاءات األطراف وأوجه دفاعهم، وجيب أن تكون أحكام التحكيم 
الذي مل يكتف مبجرد النص على اشرتاط كتابة حكم التحكيم، بل اعتربه قد  2883وكذلك قانون التحكيم اإلسباين لينة 

 .صدر كتابة إذا كانت بياناته وما به من توقيعات ثابتة على سند إلكرتوين أو مريي أو أي شكل آخر
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حرصت خمتلف وعلى الرغم من بداهة شرط الكتابة يف حكم التحكيم، فقد 
 :1التشريعات الوطنية على النص صراحة على أن يكون حكم التحكيم مكتوبا

  : على أن 4221لينة  27من قانون التحكيم رقم  13/4فقد نص املشرع املصري يف املادة  
 .«....يصدر حكم التحكيم كتابة »
التحكيم كتابة، لم ينصا صراحة على اشرتاط صدور حكم فأما املشرعني اجلزايري والفرنيي  

لتحكيم يف كال ل املنظمةغري أن هذا الشرط ميكن استخالصه ضمنا من النصوص القانونية 
فعندما تنص . اجلزايري والفرنيي، اليت ألزمت توافر هذا الشرط بطريقة غري مباشرة ،التشريعني
ن تتضمن أب جي »: من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزايري مثال على أنه 4827املادة 

وتضيف الفقرة الثانية من .«أحكام التحكيم عرضا موجزا الدعاءات األطراف وأوجه دفاعهم
 4182وتقابلها يف ذلك نص املادة  .« جيب أن تكون أحكام التحكيم ميببة » :ذات املادة أنه

أليس ذلك دليل على وجوب كتابة أحكام  ،2من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي اجلديد
لتحكيم، وإال كيف ميكن إقامة الدليل على أن احملكمني قد مكنوا األطراف من ممارسة حق ا

 .مواحلجج اليت استندت إليها اخلصو  الدفاع، وأجابوا على خمتلف الطلبات والدفوع

   : من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزايري، من أنه 4828وكذلك ما نصت عليه املادة 
 :التحكيم البيانات اآلتيةيتضمن حكم  »

 .سم ولقب احملكم أو احملكمنيإ -4

 .تاريخ صدور احلكم -2

 .مكان إصداره -3
                                                           

، قانون أصول احملاكمات اليوري يف املادة 242/1رايت يف املادة ومن ذلك ما نص عليه قانون اإلجراءات املدنية اإلما 1
كما تضمن القانون اإلجنليزي نصا صرحيا يف هذا الشكن، وهو نص ... أ، /14، قانون التحكيم األردين يف املادة 127/4
 .4229من قانون التحكيم لينة  12/3املادة 

2 Art 1482 D.P.C.F : «La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions 

respectives des parties et leurs moyens. 

Elle est motivée». 
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أمساء وألقاب األطراف وموطن كل منهم وتيمية األشخاص املعنوية ومقرها  -1
، 1من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي اجلديد 4184وتقابلها يف ذلك املادة  .«...االجتماعي
البيانات اإللزامية اليت  فالنص على .وجوب كتابة حكم التحكيم لك أيضا دليل علىأليس ذ

جيب أن يتضمنها حكم التحكيم على النحو املبني أعاله يعين بداهة أن حكم التحكيم جيب أن 
 .يكون مكتوبا

: أنه من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزايري، من 4822/4إضافة إ ى ما نصت عليه املادة 
من  4188/2، وتقابلها يف ذلك نص املادة «توقع أحكام التحكيم من قبل مجيع احملكمني »

، فنص هذه املادة دليل قاطع على وجوب أن يكون 2قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي اجلديد
 .حكم التحكيم مكتوبا، إذ ال ميكن تصور توقيع احملكمني على حكم كحكيم شفوي

ستنادا إ ى إحكيم هبذه الطريقة غري املباشرة اجلزايري كتابة حكم الت قد أوجب املشرع و
   أسباب عملية، فمن غري املنطقي أن يكتيب حكم التحكيم حجية دون أن يكون مكتوبا، 

من  4812أو أن يكون قابال للتنفيذ دون أن يكون كذلك، وإال كيف نفير تطبيق املادة 
ت حكم التحكيم تقدمي أصل احلكم مرفقا باتفا  إ اجلزايري اليت تشرتط لثبو .م.ج.إ. 

 3التحكيم؟

مل يقتصر اشرتاط وجوب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا على التشريعات الوطنية  و
 :اقيات الدولية املتعلقة بالتحكيماملقارنة، بل فرضت هذا الشرط أيضا بعد االتف

                                                           
1 Art 1481 D.P.C.F : « La sentence arbitrale contient l’indication : 

1- des noms,  prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège 

social. 

2- Le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les 

partie. 

3- Du nom des arbitres qu’ils l’ont rendue. 

4- De sa date. 

5- Du lieu où la sentence a été rendue». 
2 Art 1482/2 D.P.C.F : « Elle est signée (la sentence Arbitrale) par tous les arbitres». 

يثبت حكم التحكيم بتقدمي األصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو  »:إ جزايري على أنه.م.ج.إ.من   4812تنص املادة   3 
.«بنيخ عنهما، تيتويف شروط صحتها   
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ة منازعات االستثمار، يف ، بشكن تيوي4291تفاقية واشنطن لينة إصراحة  هو ما أكدته و 
يصدر حكم التحكيم كتابة وموقع عليه من أعضاء  »: ، اليت نصت على أنه18/2املادة 
 . «...احملكمة
لينة ( اليونييتريال)يف نفس االجتاه سارت قواعد التحكيم اليت وضعتها جلنة األمم املتحدة  و 

 .وباأن يكون حكم التحكيم مكت 32/2، حيث اشرتطت يف املادة4279
 4281الدويل لينة  قانون النموذجي للتحكيم التجاريمن ال 34/4سايرهتا يف ذلك املادة و 

 .«...يصدر قرار التحكيم كتابة »: واليت جاء فيها
، بشكن االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، فقد 4218تفاقية نيويورك لينة إأما  

ري مباشرة، إذ ييتخلص هذا الشرط ضمنيا أوجبت توافر شرط كتابة حكم التحكيم بصورة غ
من هذه االتفاقية، حينما اشرتطت للحصول على االعرتاف وتنفيذ حكم  1/4من املادة 

التحكيم الصادر يف بلد أجنيب أن يقدم مع الطلب أصل احلكم الرمسي أو صورة من األصل 
 .حيب األصول

كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس  أما على صعيد أنظمة التحكيم الدولية، فلم تتضمن قواعد 
نصا صرحيا يوجب أن يكون حكم التحكيم مكتوبا، غري أن هذا احلكم مقرر ضمنا يف بع  

وذلك على خالف قواعد كحكيم حمكمة لندن للتحكيم .1النصوص املتعلقة حبكم التحكيم
أن تصدر جيب على هيئة التحكيم  »:على أنه 29/4الدويل، اليت نصت صراحة يف املادة 

 .«حكمها كتابة
 
 
 

                                                           
 22وإيداعه، املادة املتعلقة بتبليغ حكم التحكيم  28اليت توجب تيبيب حكم التحكيم، املادة  21/2املواد، : راجع 1

 .املتعلقة بتصحيح حكم التحكيم
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يف األخري، جتدر اإلشارة إ ى أنه على الرغم من اجلدل الذي ثار بشكن ميكلة اللغة  و
، فإننا نرى أنه من الضروري أن يصدر حكم التحكيم باللغة 1اليت يكتب هبا حكم التحكيم

ليت اتفق عليها املنصوص عليها يف قواعد إجراءات الدعوى التحكيمية، سواء متثلت يف القواعد ا
 ختارإاكز أو مؤسية التحكيم اليت تفا  التحكيم، أو القواعد اليت تضمنتها مر إيف  األطراف

األطراف أن جيري التحكيم كحت مظلتها، أو ما يتضمنه حمضر اجللية التمهيدية لدعوى 
ومع ذلك فإنه من حق . التحكيم من كحديد للغة اليت تتم هبا إجراءات الدعوى التحكيمية

 .أطراف التحكيم وهيئة التحكيم، أن يعدلوا ما سبق االتفا  عليه بشكن لغة حكم التحكيم

 .تسبيب حكم التحكيم: ةثانيالفقرة ال

ضرورة صدور  ،من الشروط الشكلية أيضا اليت ينبغي توافرها لصحة حكم التحكيم
يب األحكام ويف احلقيقة لقد وجدنا أن موضوع تيب. حكم التحكيم ميببا من هيئة التحكيم

التحكيمية موضوع شايك وعميق جدا حيتاج إ ى كثري من التفصيل، حبيث ال يتيع اجملال هنا 
 .لتفصيله، بيد أنه ميكن معاجلة هذا املوضوع من خالل النقاط املوالية

 .المقصود بتسبيب حكم التحكيم وأهميته: أوال

قانونية اليت اعتمدت يقصد بتيبيب حكم التحكيم بيان احلجج واألدلة الواقعية وال
كم، مثله مثل القاضي، ال ييتطيع أن يتوصل إ ى حملفا. 2عليها هيئة التحكيم يف إصدار حكمها

حكمه إال بعد أن ييتعرض كافة عناصر النزاع املعروضة عليه، ليتبني له موضوع الدعوى أو ما 
د، وما حيكم النزاع يهدف اخلصوم إ ى احلصول عليه، وما يقدموا يف سبيل ذلك من أدلة وأساني

                                                           
من قانون التحكيم املصري على النص بكن جيري التحكيم باللغة العربية ما مل  22/4فقد ذهب املشرع املصري يف املادة  1

 .يتفق الطرفان أو كحدد هيئة التحكيم لغة أخرى
                      .كم البلد الذي جيري فيه التحكيمكما ذهب بع  الفقه بكن حكم التحكيم جيب أن يصدر بلغة حما 

ييس، األخطاء يف تفيري قواعد التحكيم وقواعد االختصاص القضايي يف املنازعات قأنطوان : ملزيد من التفاصيل، راجع
 .421ي، دمشق، بدون سنة نشر، ص دعلى شركات القطاع يف سوريا، مطبعة الداو 

 .238يابق، ص الرجع املمسيحة القليويب، . 87يابق، ص الرجع امل حممد نور عبد ادهادي شحاتة، 2
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من نصوص ومبادئ قانونية، ليتمكن يف النهاية من التوصل إ ى احلكم الذي يراه موافقا للقانون 
 .1والعدالة

ال شك أن للتيبيب أمهية بالغة يف جمال التحكيم التجاري الدويل، فهو يشكل  و
كمني يف ضمانة من أهم ضمانات التقاضي أمام هيئة التحكيم، إذ يضمن عدم تعيف احمل

وسالمة العمل الصادر منهم، سواء من الناحية  ،متهمإصدار أحكامهم وحين أدايهم مله
الواقعية أو من الناحية القانونية، وكذا معرفة اخلصوم كيف فصلت هيئة التحكيم يف نزاعهم وعلى 
 أي أساس، وهو ما يبعث الطمكنينة يف نفوس أطراف النزاع على أسباب رف  أو قبول طلباهتم

ضف إ ى ذلك، فإن تيبيب أحكام . 2واألسانيد القانونية اليت بين عليها حكم التحكيم
ن مدى صحة التحكيم تتيح الفرصة أمام القضاء الوطين ملمارسة الرقابة على أعمادهم للتككد م

ليها من قبل هيئة التحكيم، واليت كانت أساسا يف إصدارها حلكم إصل و وقانونية النتايج املت
 . 3التحكيم

لذلك، جيب أن يتضمن حكم التحكيم األسباب الواقعية والقانونية اليت ركنت إليها 
فتظهر حبكم . هيئة التحكيم يف إصدارها له، واليت من خالدها كونت عقيدهتا يف ما انتهت إليه

ى التحكيم الوقايع اليت استندت إليها، واألدلة اليت قدمها اخلصوم واليت اقتنعت ادهيئة بثبوهتا، عل
أن يكون استدالدها هبذه األدلة قد مت بطريقة سايغة، توازن من خالدها بني أدلة اإلثبات وأدلة 
النفي، مث تبني ادهيئة القاعدة القانونية اليت طبقتها على النزاع واليت أدت إ ى احلكم الذي أصدرته، 

 .ءات وموضوع النزاعمع تككيدها على إلتزامها بالقواعد القانونية الواجبة التطبيق على اإلجرا

                                                           
 .443أنظر، عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص  1
نبيل إمساعيل : وأنظر كذلك. 191فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

 .488-487مرجع سابق، ص ، و الدوليةلوطنية التحكيم يف املواد املدنية و التجارية اعمر، 
 .22مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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بناء على ما تقدم، فإن تيبيب حكم التحكيم ميكن أن يشكل ما ميكن تيميته  و
كيفية محكمني  لل تياعد وتبني، اليت "Précédents Arbitralبنظام السوابق التحكيمية "

 .1فصلهم يف النزاع، واألسس القانونية اليت ميكن االعتماد عليها

 .التحكيمضوابط صحة تسبيب حكم : ثانيا

عتبار حكم التحكيم ميببا أن تذكر فيه أسباب وحيثيات إصداره، وإمنا الال يكفي 
شكهنا أن  نينبغي أن تكون هذه األسباب مشتملة على جمموعة من الضوابط والصفات اليت م

 .تضمن أن يكون اشرتاط ذكر هذه األسباب حمققا للهدف منه

سبابا حمددة وواضحة، وجيب توافر ، جيب أن يتضمن حكم التحكيم أفمن جهة أو ى
أسباب بالنيبة لكل طلب على حدة، فال يكفي اشتمال احلكم على أسباب بالنيبة لبع  

 .2الطلبات اليت مت الفصل فيها دون البع  اآلخر

ة ــــا، أي كافيـــة للغرض منهـــة حمققـافيـاب كـجيب أن تكون األسب ة،ــــة ثانيــــمن جه و
م يف كافة جوانبه، بكن تتوافر صلة منطقية بني األسباب ومنطو  احلكم، حبيث ـــلتكييد احلك

 –إال إذا كان احلكم قد رد وال يكون األمر كذلك . تكفي هذه األسباب حلمل هذا املنطو 
كذلك ما يقدم يف سبيل  على الطلبات واالدعاءات الريييية للخصوم، و –أو الرف   يديبالتك

وبعبارة أخرى، فإن شرط كفاية األسباب يكون قد كحقق إذا كان . جوهريةتكييدها من أوجه دفاع 

                                                           
 .439هدى حممد جمدي عبد الرمحن، مرجع سابق، ص :راجع 1
. خلو احلكم من األسباب هو عيب شكلي يؤدي إ ى بطالنه»: ويف هذا الصدد، قضت حمكمة استئناف القاهرة بكن 2

دوم األسباب إذا كان التيبيب مشوها أو غامضا أو مبهما أو عاما جممال يصلح لكل طلب كقول احلكم ويعترب احلكم مع
جممال أن املدعي أثبت ما يدعيه من ملكية العني املتنازع عليها دون أن تبني األدلة اليت استندت إليها وكيف أهنا تفيد 

 .«امللكية
فتحي :  ، كحكيم مشار إليه يف كتاب 441لينة  29الدعوى  يف 48/82/4228جتاري جلية  93إستئناف القاهرة، 

 .192وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص 
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                        احملكمون قد أظهروا يف حكمهم أسباب قبول طلبات اخلصوم أو 
 . 1رفضها

 فإنه جيب أال تكون أسباب احلكم متناقضة مع بعضها، وذلك حىت  من جهة ثالثة، و
 .2كييد احلكم بعضها البع ، مما جيعل احلكم بدون أساسال هتدم األسباب املذكورة يف ت

فإنه يلزم أن تكون أسباب احلكم منطقية، أي من شكهنا أن تؤدي  ،من جهة أخرية و
 .3إ ى احلكم الذي انتهت إليه هيئة التحكيم

فيه، ألنه يف  زايدة والغلوالتحكيم يف تيبيب احلكم أو املغري أنه جيب أال تبالغ هيئة  
األدلة وامليتندات يصعب حصر النزاع والفصل فيه، ومن مث التكخري يف إصدار حكم  ظل تكدس

التحكيم يف ميعاده، أو إصداره على حنو يفقده أحد أركانه، مما قد يعرضه للبطالن، ويعرض معه 
 .4مصاحل األطراف للخطر

يم من تفاقيات الدولية، وأنظمة التحكالتشريعات الوطنية المقارنة واإل موقف: ثالثا
 .شرط تسبيب حكم التحكيم

على غرار ما نصت عليه قوانني املرافعات من ضرورة تيبيب أحكام القضاء، مل ترتدد 
زام هيئة التحكيم ببيان أسباب لإ، يف  أو الدويل تشريعات التحكيم، سواء على امليتوى الداخلي

ألصل العام يف قضاء حكمها الفاصل يف النزاع بني األطراف، حبيث أصبح هذا االلتزام هو ا
 .التحكيم، ال جيوز أن يتحلل منه احملكم من تلقاء نفيه

بع  االستثناءات على هذا األصل العام، مفادها بكما مسحت بع  هذه التشريعات 
أنه جيوز دهيئة التحكيم أن تصدر حكمها النهايي دون ذكر األسباب، مىت اتفق أطراف التحكيم 

                                                           
1 Jean Louis Delvolvé :Essai sur la motivation des sentences arbitrales, Rev.Arb,1989,p 

149. 
 .449عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2

3 J.L. Delvolvé, op.cit, p 150.       
 .111حممد مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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لة إ ى قانون إجرايي يعفي هيئة التحكيم من ذكر أسباب على ذلك صراحة أو ضمنا باإلحا
 .حكمها

تفاقيات التحكيم الدولية ولوايح إ و وعلى ذلك، تباينت مواقف التشريعات الوطنية
تفاقات األطراف اليت تعفي هيئة التحكيم من إم الدولية حول مدى إقرارها بصحة هيئات التحكي

تيبيب دون أن تويل أي اعتبار إلرادة األطراف، فمنها من فرضت شرط ال. بيان أسباب حكمها
ومنها من أوجبت (. شرط التيبيب املطلق)وقررت جزاء البطالن على ختلف الشرط املذكور 

تفا  األطراف على صدور حكم التحكيم دون ذكر إبيب حكم التحكيم، ولكن بشرط عدم تي
 .وضحه تواليا، وهو ما سن1(شرط التيبيب املبين على إرادة اخلصوم)األسباب 

I- موقف التشريعات الوطنية المقارنة من شرط تسبيب حكم التحكيم. 

حرصت التشريعات الوطنية املقارنة على اشرتاط تيبيب حكم التحكيم، إال أهنا 
 .اختلفت فيما بينها حول ما إذا كان شرط التيبيب مطلقا أم مبنيا على إرادة اخلصوم

 .موقف المشرع الفرنسي -1

زام هيئة التحكيم بتيبيب حكمها النهايي، ولو اتفق لإع الفرنيي إ ى ذهب املشر 
أن يكون حكم التحكيم  4182/2األطراف على عدم التيبيب، حيث اشرتط يف املادة 

 . 3رتب على خمالفة هذا الشرط بطالن حكم التحكيم و، 2ميببا

 

 

                                                           
حممد الطاهر بلقاضي، تيبيب حكم التحكيم يف التشريع اجلزايري واملقارن، جملة التواصل، جامعة باجي : راجع يف ذلك 1

 .وما بعدها 87، ص 2844، جوان 28خمتار، عنابة، العدد 
2  Art 1482/2 D.P.C.F : « Elle (la sentence arbitrale) est motivée». 

3 Art 1483 D.P.C.F : « Les dispositions de l’article 1480, celle de l’article 1481 relatives 

au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l’article 1482 concernant la 

motivation de la sentence arbitral sont prescrites à peine de nullité de celle-ci». 
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 .موقف المشرع الجزائري -2

التحكيم، دون أن يويل أي اعتبار  نص املشرع اجلزايري على وجوب تيبيب حكم
جيب أن تكون  »: إ، حيث جاء فيها.م.ج.إ.  4827/2إلرادة األطراف، وذلك يف املادة 

  .«أحكام التحكيم ميببة

حاالت بطالن  فيها إ اليت عدد.م.ج.إ.  4819كما أنه ألزم تيبيب حكم التحكيم يف املادة 
القاضي باالعرتاف أو التنفيذ إال يف احلاالت  ال جيوز استئناف األمر »:حكم التحكيم، بنصها

 :اآلتية

 .« سبابتناق  يف األ دحمكمة التحكيم حكمها، أو إذا وج إذا مل تيبب -1

 .موقف المشرع المصري -3

: بنصها 13/2ملصري أن يكون حكم التحكيم ميببا، وذلك يف املادة استلزم املشرع إ
 .«...جيب أن يكون حكم التحكيم ميببا »

مل جيعلها مطلقة بل أورد بع   على الرغم من هذه الوجوبية، إال أن املشرع املصري و 
إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غري ذلك ... »: اليت أضافت ،ستثناءات عليها يف نفس املادةاإل

 .« أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ال يشرتط ذكر أسباب احلكم

شرعني الفرنيي واجلزايري، فإن املشرع املصري فتح اجملال لألطراف فعلى خالف امل
للتعبري عن إرادهتم بشكن وجوب تيبيب أحكام التحكيم، وأجاز دهم االتفا  على االستغناء عن 

 .هذا الشرط دون أن يؤدي ذلك إ ى بطالن حكم التحكيم

تحكيم أن تصدر فعلى الرغم من أمهية التيبيب، فقد أجاز املشرع املصري دهيئة ال
 :حكمها دون تيبيب يف حالتني

 .تفا  األطراف على عدم تيبيب حكم التحكيم صراحةإوهي حالة  ،احلالة األو ى -
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إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ال يشرتط  احلالة الثانية، و -
 .ذكر أسباب التحكيم

ب يف القانون املصري ال خيالف فإن عدم اشتمال حكم التحكيم على أسبا عليه، و
عن ذكر أسبابه ال خيفي  التحكيمي النظام العام الداخلي والدويل، ما دام أن سكوت احلكم

 .1انتهاكا حلقو  الدفاع أو تطبيقا لقاعدة قانونية خمالفة للنظام العام

II-  موقف االتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم من شرط تسبيب حكم
 .التحكيم

تفاقيات التحكيم الدولية من شرط تيبيب حكم التحكيم، وإن كانت إمواقف تباينت 
 .حرصت على ضرورة تيبيب حكم التحكيمقد أغلبها 

 .1185تفاقية نيويورك لسنة إموقف  -1

، بشكن االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم 4218تفاقية نيويورك لينة إتتضمن مل 
غري أنه بالرجوع إ ى نصوص هذه . كيمبشكن تيبيب حكم التح األجنبية، أي نص صريح
ا قد أحالت ميكلة تيبيب حكم التحكيم إ ى أحكام القوانني أهن االتفاقية واستقرايها جند

الداخلية للدول األعضاء، على اعتبار أن ميكلة التيبيب من قبيل امليايل ذات الطابع الداخلي 
 . 2ظروف اخلاصة هباوفقا لل مناسبا اليت تقرر بشكهنا الدول األعضاء ما تراه

فبالنظر إ ى طبيعة امليايل اليت تنظمها اتفاقية نيويورك، جندها تعاجل ميكليت االعرتاف 
وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، ومل تتناول امليايل واإلجراءات الواجب مراعاهتا إلصدار حكم 

ى صدور حكم التحكيم، التحكيم، أي أهنا هتتم مبعاجلة امليايل املرتبطة باملرحلة الالحقة عل
 .وهي مرحلة االعرتاف وتنفيذه

                                                           
 .443-442أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
تيبيب أو تعليل القرارات التحكيمية من خالل بع  االتفاقيات الدولية واإلقليمية  ،عبد الوهاب الباهي: أنظر 2

 .433، ص 2888جملة التحكيم العريب، العدد الثاين، يناير والتشريعات الداخلية، 
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 .1198لسنة تفاقية واشنطن إموقف  -2

، بشكن تيوية منازعات االستثمار، تيبيب حكم 4291تفاقية واشنطن لينة إأوجبت 
جيب أن يكون احلكم ميببا، وال  »: من االتفاقية بقودها 18/2التحكيم، وهو ما أكدته املادة 

دولة أو رعايا دولة أخرى موقعة على االتفاقية، االتفا  على إعفاء احملكمة من جيوز لألطراف، ال
 ."التيبيب

ذلك، يشكل شرط تيبيب حكم التحكيم أحد املتطلبات الضرورية لصدور حكم ب و
   ، العام التحكيم عن املركز الدويل لتيوية منازعات االستثمار، والذي يرقى ملرتبة قواعد النظام

التحكيم، فإن  معدم تيبيب حك  ألطراف االتفا  على خمالفتها، فإذا اتفقوا علىإذ ال جيوز ل
      . هذا االتفا  يعترب عدمي األثر بالنيبة دهيئة التحكيم اليت تبقى ملتزمة بتيبيب أحكامها
  فال ميكن دهيئة التحكيم التذرع بكن األطراف قد تنازلوا عن ضمانة التيبيب املقررة دهم، ألهنم 

يئة التحكيم، فمثل هذه هرط حىت ييتطيعوا إسقاطه عن كاهل ميلكون احلق يف فرض هذا الش ال
 .1التحكيم لعدم تيبيبه ملتماس إبطال حكإتنازالت االتفاقية ال متنعهم من ال

اليت اعتربت أن عدم بيان أسباب حكم التحكيم يعترب  12/4هو ما أكدته املادة  و
على عدم  فع بطالن حكم التحكيم بناء على اتفا  األطرافإحدى حاالت بطالنه، فال جيوز د

 .، ألن هذا االتفا  ال يعتد بآثاره يف مواجهة هيئة التحكيمتيبيب حكم التحكيم

القواعد القانونية الصادرة عن لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لألمم  -3
 .1199لسنة المتحدة

، 4279تحدة للقانون التجاري الدويل لينة امل ممن قواعد جلنة األم 32/2املادة  تنص
جيب أن تيبب هيئة التحكيم حكمها، ما مل يكن الطرفان قد اتفقا  »: اليونيتريال، على أنه
 . « على عدم تيبيبه

                                                           
حممد خمتار عبد املغيث حممد، البناء الفين حلكم التحكيم ومدى رقابة حمكمة النق  عليه، دراسة مقارنة، دار : أنظر 1

 .72، ص 2842النهضة العربية القاهرة، 
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 .ريال هو ضرورة تيبيب حكم التحكيمهو ما يعين أن األصل العام يف قواعد اليونيت و
واقعية اليت استندت عليها يف إصدار الحلجج القانونية و تحكيم بإيراد افاألصل أن تلتزم هيئة ال
القواعد أجازت لألطراف االتفا  على عدم تيبيب حكم  هذه إال أن .حكمها النهايي يف النزاع

التحكيم، وهو ما يشكل استثناء صرحيا على هذا األصل العام، مبقتضاه جيوز دهيئة التحكيم 
 .ف النزاع على ذلكإصدار حكمها دون تيبيبه، مىت اتفق أطرا

، حيث 4281ويف نفس االجتاه سار القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لينة  -4
يبني احملكم يف قرار التحكيم األسباب اليت بىن عليها القرار،  »: منه على أنه 34/2نصت املادة 

صدر بشروط متفق  ما مل يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان األسباب أو ما مل يكن القرار قد
 .«38 عليها مبقتضى املادة 

فاملالحظ أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل قد وسع من نطا  
ى االستثناءات الواردة على ضرورة تيبيب حكم التحكيم، إذ مل يعد هذا النطا  مقصورا عل

 38لنص املادة  متد ليشمل حالة صدور حكم التحكيم وفقاإاالتفا  الصريح للخصوم، وإمنا 
ستنادا إ ى التيوية الودية للنزاع القايم بني األطراف إاملتعلقة بانتهاء التحكيم  1من ذات القانون

 .قبل صدور حكم التحكيم املنهي للنزاع

III- موقف لوائح هيئات التحكيم الدولية من شرط تسبيب حكم التحكيم. 

راكز التحكيم الدولية املعروفة من ناحية أخرى، حرصت لوايح التحكيم اخلاصة ببع  م
 .على النص على اشرتاط تيبيب حكم التحكيم بوجه أو بآخر

 

 

                                                           
إذا اتفق الطرفان، خالل إجراءات التحكيم،  »:  على أنهمن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل 38تنص املادة  1

على تيوية النزاع فيما بينهما، كان على هيئة التحكيم أن تنهي اإلجراءات وأن تثبت التيوية، بناء على طلب الطرفني 
 .« وعدم اعرتاضها هي، يف صورة قرار كحكيم بشروط متفق عليها
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 .قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس -1

 84/84/4288بعدما كانت قواعد كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس الصادرة يف 
ح موقفها من هذه امليكلة، ومل خالية من معاجلة ميكلة تيبيب حكم التحكيم، إذ أهنا مل توض

تكشف عما إذا كان ذكر األسباب يف حكم التحكيم واجب على هيئة التحكيم، أم أهنا متلك 
إصدار حكمها النهايي دون أن يكون ميببا، فقد سارعت غرفة التجارة الدولية إ ى التشديد 

بتداء من إة ها لقواعد التحكيم الياريعلى ضرورة تيبيب حكم التحكيم مبناسبة إصدار 
جيب أن يكون حكم التحكيم »: صراحة على أنه 21/2فنصت املادة  84/84/42281
  .«ميببا

بذلك تكون غرفة التجارة الدولية قد ألزمت هيئة التحكيم بتيبيب حكمها دون أن  و 
إعفاء هيئة التحكيم من بيان  ناءات ييتطيع مبقتضاها األطراف تورد على هذا االلتزام أي استث

لتزام هيئة إقد أضفى على  4228الدولية لينة  مبعىن أن نظام غرفة التجارة. اب حكمهاأسب
التحكيم بتيبيب حكمها طابع قواعد النظام العام اليت ال ييتطيع األطراف االتفا  على 

 .خمالفتها

 .الئحة تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي -2

لتزام هيئة التحكيم إى ضرورة لندن للتحكيم الدويل عل أكدت اليحة كحكيم حمكمة
تصدر حمكمة »: على أنه 29/4بتيبيب حكم التحكيم الصادر عنها، حيث نصت املادة 

التحكيم حكمها كتابة ما مل يتفق األطراف على غري ذلك، وأن توضح األسباب اليت استندت 
 .«إليها

                                                           
اريس إ ى تغيري موقفها من شرط تيبيب حكم التحكيم، ما ذهب إليه القضاء لعل ما دفع غرفة التجارة الدولية بب و 1

الفرنيي، حيث فرض على حماكم التحكيم ضرورة تيبيب أحكامها، وهذا ما يظهر جليا يف حكم حمكمة استئناف باريس، 
جيب على هيئة  صراحة على اإللتزام بتيبيب حكم التحكيم، إال أنه ICCإذا مل ينص نظام كحكيم  »:حيث قضت بكنه

 .« التحكيم إيراد أسباب قرارها إعماال ملبدأ الرد على التوقع املشروع لألطراف
Cass. Paris, 1ere ch-Suppl. 28 mai 1993, Rev-Arb.1993, p 664. 
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م، ت عدم تيبيب حكم التحكيفالظاهر أن حمكمة لندن للتحكيم الدويل قد أجاز 
تفا  أطراف النزاع على ذلك، وهو ما يدل على احرتامها إلرادة اخلصوم يف هذه إشريطة 

ومع ذلك، . امليكلة، وإعمال اتفاقهم على عدم تبيان حمكمة التحكيم ألسباب حكمها النهايي
تماله على دعايهم ببطالن حكم التحكيم لعدم اشإولة اخلصوم سيئي النية، واحتمال درءا حملا
تفا  اخلصوم على عدم تيبيبه، فقد اشرتطت اليحة كحكيم لندن أن إعلى الرغم من  أسبابه،
تابيا، وذلك بإيراد بند واضح يف تيبيب حكم التحكيم ككون التنازل االتفاقي عن ضمانة ي
 .1لتزام تيبيب حكمها النهاييإعفاء هيئة التحكيم من إفاده تفا  التحكيم، مإ

عدم تيبيب حكم التحكيم من األسباب اليت تؤدي إ ى جتدر اإلشارة يف األخري، أن  و
القضاء ببطالنه، ما دام أن األطراف مل يتفقوا على عدم تيبيب حكم التحكيم، يف التشريعات 
اليت جتيز مثل هذا االتفا ، أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ال جييز 

 .حكمهااالتفا  على إعفاء هيئة التحكيم من تيبيب 

 بالغة ا يتمتع به تيبيب حكم التحكيم من أمهيةممفإنه على الرغم  ،جهة نظرناو من  و
جتاه هيئة التحكيم عند أميثل ضمانة حقيقية للخصوم  كونهيف جمال التحكيم التجاري الدويل،

إصدارها حلكم التحكيم، إذ يضمن عدم تعيف احملكمني ويعطي مؤشرا حقيقيا على صحة 
تحكيم والتزامها بالتطبيق الصحيح للقانون، إال أن التميك بشرط التيبيب إلبطال قضاء هيئة ال

طراف النزاع على إصداره دون تيبيب، أكون ضروريا يف حالة ما إذا اتفق حكم التحكيم قد ال ي
أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم جييز إصدار حكم التحكيم دون 

ننا نؤيد منح أطراف النزاع سلطة تقرير مدى ضرورة تيبيب حكم التحكيم وبالتايل فإ. تيبيبه
، الذي يعترب من أهم املبادئ اليت يقوم عليها نظام هتمحرتاما ملبدأ سلطان إرادمن عدمه، وذلك ا
 .التحكيم برمته

لذلك، فإن األصل من وجهة نظرنا هو وجوب تيبيب حكم التحكيم الصادر عن 
طراف على إعفاء تفا  األإحل اخلصوم، واالستثناء، هو جواز لى مصاهيئة التحكيم، حرصا ع

                                                           
 .411عبد الوهاب الباهي، مرجع سابق، ص : راجع 1
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لتزام تيبيب حكمها، أو لوجود نص قانوين يعفيها من هذا االلتزام، حيث إهيئة التحكيم من 
 .جيوز دها يف هذه احلالة إصدار حكمها التحكيمي املنهي للنزاع دون تيبيبه

كرة يف ثنايا النصوص القانونية املنظمة املشرع اجلزايري أن يضمن هذه الفب يبلذا، هن
تفا  إم التحكيم، واالستثناء، هو جواز للتحكيم، بكن جيعل األصل العام هو تيبيب أحكا

 .األطراف على عدم تيبيبها

 .صدور حكم التحكيم باألغلبية: ةثالثالفقرة ال

 يشرتط يف حكم التحكيم، شكنه شكن احلكم القضايي، أن يصدر من هيئة التحكيم
مجاعيا، أي  تشكيال ال تثور هذه امليكلة إال عندما يكون تشكيل هيئة التحكيم و. 1باألغلبية
 .داحمشكلة من أكثر من حمكم و تكون 

فال شك أن احلصول على أغلبية اآلراء أمر صار من اليهل كحقيقه، خاصة وأن غالبية 
حمكمة التحكيم أن يكون التشريعات الوطنية والدولية وكذا أنظمة التحكيم اشرتطت لتشكيل 

 .، ذلك أن الوترية تيمح يف كل الفروض باستخالص األغلبية2عدد احملكمني وترا

 (%18)األغلبية املطلوبة لصدور حكم التحكيم هي األغلبية البييطة، أي النصف  و
ثنان، إن ثالثة حمكمني فإن األغلبية هي ، فمثال إذا كانت حمكمة التحكيم مشكلة م3زايد واحد

 .هكذا و...ذا كانت مشكلة من مخية حمكمني فإن األغلبية هي ثالثةوإ

لية املداولة اليت جيريها احملكمون أعضاء هيئة التحكيم، عاتتولد فكرة األغلبية عن ف و
ألنه من املبادئ األساسية امليتقرة يف قضاء التحكيم أن يصدر حكم التحكيم من احملكم الذي  

مرافعة اخلصوم، لذلك ال حيق دهيئة التحكيم إشراك غريها يف كلف باملهمة التحكيمية، ومسع 
                                                           

حممد نور عبد ادهادي شحاتة، . 118مرجع سابق، ص  فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، 1
 .29أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص . 89مرجع سابق، ص 

من قانون التحكيم رقم  41/2إ، واملشرع املصري يف املادة .م.ج.إ.  4847وهو ما نص عليه املشرع اجلزايري يف املادة  2
 .ف.م.ج.إ.  4143دة ، واملشرع الفرنيي يف املا27/4221

 . 22نبيل إمساعيل عمر، النظام القانوين للحكم القضايي، مرجع سابق، ص : راجع 3



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

417 

 

املهمة امليندة إليها، اليت هي ذات طابع شخصي، وال متلك إشراك أيا كان يف املداوالت أو أخذ 
 .1رأيه، وإال فإن حكم التحكيم سوف يكون عرضة للبطالن

إصدار حكم ليس املقصود بصدور حكم التحكيم باألغلبية أن تنفرد األغلبية ب و
م التحكيم من هيئة التحكيم يف غياب األقلية أو إقصايها من إبداء رأيها، بل يلزم أن يصدر حك

كما أن األغلبية ميكن أن تكون على خالف رأي رييس هيئة . تشكيلتها التحكيم بكامل
التحكيم، كما ميكن أن تكون األغلبية بالنيبة جلزء من حكم التحكيم دون باقي األجزاء 

 .2خرى منه على حنو تتكون معه على حنو خمتلفاأل

على  بيد أنه ال يشرتط أن يصدر حكم التحكيم باإلمجاع، إال إذا اتفق أطراف النزاع
حرتام هذا إوجب  ،أن يصدر حكم التحكيم باإلمجاع ىصدوره كذلك، فإذا اتفق األطراف عل

متنع عليهم إصدار إكم معني، مل جيمع احملكمون على ح، على أنه يف هذه احلالة إذا 3االتفا 
إجراءات التحكيم بيبب عدم  حكم التحكيم، ويكون على هيئة التحكيم إصدار قرار بإهناء

 .4ستمرارهاإجدوى 

غري أن اإلشكال يطرح يف حالة ما إذا مل تتكون األغلبية، بكن تعددت آراء احملكمني 
م إ ى حمكمني فتنقيم آراؤهإ ى أكثر من رأيني، ككن تكون هيئة التحكيم مشكلة من مخية 

ثنني آخرين إ ى تبين رأي ثاين، إ ثنني إ ى تبين رأي معني، ويذهبإثالثة آراء، فيذهب حمكمني 
بينما يذهب احملكم اخلامس إ ى تبين رأي ثالث، خيتلف عن الرأيني اليابقني، ففي هذه احلالة ما 

 هو احلل املعتمد؟

                                                           
 .229، ص 4227عبد ادهادي عباس، وجهاد هوامش، التحكيم، الطبعة الثانية، املكتبة القانونية، دمشق، : أنظر 1
 .132فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  2
 .118فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .29أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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قيام اآلراء بني احملكمني، فإنه جيب على هيئة نإإ ى أنه يف حالة  1يذهب جانب من الفقه
 .التحكيم أن تيتمر يف مداوالهتا حىت تصل إ ى حل يضم غالبية اآلراء 

إ ى ضرورة احلكم بانتهاء إجراءات التحكيم من قبل هيئة التحكيم،  2بينما يذهب بع  الفقه
 . ستحالتهإولو من تلقاء نفيها، لعدم جدوى االستمرار فيه أو 

إ ى أنه يف حالة االختالف احلاد بني آراء احملكمني على حنو  3يذهب رأي آخر يف الفقه يف حني
ال تتحقق معه األغلبية املطلوبة إلصدار حكم التحكيم، فإن هذا األمر قد يدفع رييس هيئة 
التحكيم إ ى االنضمام إ ى رأي أحد احملكمني، حىت وإن مل يقتنع بصوابه، وذلك من أجل 

ويف هذه احلالة . ية املطلوبة، وحىت ال يتعطل إصدار حكم التحكيم إ ى ما ال هنايةكحقيق األغلب
 عرتاضهم على منطو إلى أن يضمنوا أسباب حكم التحكيم ال بد أن حيرص احملكمون ع

 .احلكم، وأهنم ما وافقوا عليه إال من أجل كحقيق األغلبية املطلوبة إلصدار حكم التحكيم 

لصعوبات النامجة عن عدم كحقق األغلبية املطلوبة إلصدار من أجل معاجلة هذه ا و
إجياد بع  احللول دهذه  حكم التحكيم، فقد حرصت بع  لوايح هيئات التحكيم الدولية على

 :الصعوبات

من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه يف حالة عدم  21/4فقد نصت املادة 
. كم التحكيم، يقوم رييس هيئة التحكيم بإصدار احلكم منفرداكحقق األغلبية املتطلبة إلصدار ح

 .29/34وهو نفس احلل الذي اعتمدته حمكمة لندن للتحكيم الدويل يف املادة 

                                                           
 .89حممد نور عبد ادهادي شحاتة، مرجع سابق، ص . 114يابق، ص الرجع امل نفسفتحي وايل،  1
 .393سابق، ص حممود مصطفى يونس، مرجع 2
 .31عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  حممد ماهر أبو العينني، و 3
إذا مل يتوصل احملكمون الثالثة إ ى  »: على أنه  L.C.I.Aمن اليحة كحكيم حمكمة لندن الدويل  29/3تنص املادة  4

وإذا مل تتوفر األغلبية، يتخذ القرار حول هذه امليكلة من قبل رييس احملكمة . إتفا  على أية ميكلة يتخذ القرار باألغلبية
 .«التحكيمية
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من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد، عندما  4143نفس احلل تبناه املشرع الفرنيي يف املادة  و
التحكيم بكغلبية األصوات، فإذا مل تتوافر  نص على أنه يف ميايل التحكيم الدويل يصدر حكم

 .1األغلبية جاز لرييس هيئة التحكيم أن يفصل يف النزاع منفردا
حال بشكن هذه الصعوبات النامجة عن حالة عدم كحقق  مأما املشرع اجلزايري، فإنه مل يقد

ريعي األغلبية املطلوبة إلصدار حكم التحكيم، عكس ما كان عليه احلال يف املرسوم التش
، حيث 3املشرع املصري شكن شكنه يف ذلك ،، فلم يتعمق يف مثل هذه االفرتاضات23/822
كغلبية تصدر أحكام التحكيم ب »: إ على أنه.م.ج.إ.  4829كتفى بالنص يف املادة إ

قانون اإلجراءات املدنية من  4188/4نص املادة ، وهي مادة منقولة حرفيا من «األصوات
 .الفرنيي اجلديد

                                                           
1 Art 1513 D.P.C.F :« Dans le silence de la convention d’arbitrage la sentence est rendue 

à la majorité des vois… A défaut de majorité, le président du tribunal statue seul…» 

وقريب من ذلك القانون اليوييري . 4229من قانون التحكيم لينة  18ونفس احلل تبناه املشرع اإلجنليزي يف املادة 
(.  كحكيم 17املادة )، والقانون اليمين (كحكيم 31/4املادة )والقانون اإلسباين ( من القانون الدويل اخلاص 482/2املادة )  
على احملكمني املرخص دهم تعيني  »: على أنه 99/411ت املدنية اجلزايري رقم من قانون اإلجراءا 118نصت املادة  2

حمكم مرجح عند تياوي األصوات، أن يعينوا هذا احملكم يف احلكم الذي يصدر املثبت  النقيام رأيهم، ويف حالة عدم 
القضايية املختص باألمر بتنفيذ  اتفاقهم على هذا التعيني يثبت ذلك يف حمضرهم ويعني احملكم املرجح مبعرفة رييس اجلهة

 .«حكم التحكيم
يصدر حكم حمكمة  »: ما يلي 18يف مادته  4221لينة  27وقد جاء يف مشروع قانون التحكيم املصري رقم  3

التحكيم املشكلة من أكثر من حمكم واحد بكغلبية اآلراء بعد مداولة تتم على الوجه اليت كحدده حمكمة التحكيم، وإذا مل 
 .«األغلبية رجح رأي الرييس ويصدر احلكم مبقتضاه ما مل يتفق طرفا التحكيم على ذلكتتوفر 

يصدر : "كالتايل  18وبعد مناقشة هذه املادة من قبل اللجنة القانونية للمجلس الوطين املصري استقرت على صياغة املادة 
ولة تتم على الوجه الذي كحدده هيئة التحكيم حكم هيئة التحكيم املشكلة من أكثر من حمكم واحد بكغلبية اآلراء بعد مدا

وإذا مل تتوفر األغلبية رجح رأي الرييس "، حيث حذفت اللجنة القانونية عبارة "ما مل يتفق طرفا التحكيم على غري ذلك
اليالف  وقد وافقت أغلبية اجمللس على مشروع اللجنة القانونية وانتهى األمر إ ى الصيغة النهايية". ويصدر احلكم مبقتضاه

 .ذكرها
لينة  27عبد املنعم دسوقي، التحكيم التجاري الدويل والداخلي يف القانون اجلديد رقم : ملزيد من التفاصيل، راجع

 .  244، ص 4221، مكتبة مدبويل، القاهرة 4221
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ن نرى أن عدم تقدمي املشرع اجلزايري حال ملشكلة عدم كحقق األغلبية الالزمة حن و
إلصدار حكم التحكيم قد يعطل عملية إصدار حكم التحكيم، وهو ما من شكنه أن يعطل 

       لذلك حبذا لو أضاف املشرع اجلزايري عبارة. النزاع املعروض على هيئة التحكيم يف الفصل
اولتها حىت دراء بني احملكمني، فإنه جيب على هيئة التحكيم أن تواصل منقيام اآلإويف حالة  »

 .اليالفة الذكر 4829، يف املادة « تصل إ ى حل يضم غالبية آراء احملكمني

 .توقيع المحكمين على حكم التحكيم: ةرابعالفقرة ال

ة اليت قيع ادهيئا ملزما ألطرافه أن يتضمن تو متيتلزم سالمة حكم التحكيم واعتباره حك
   ن التوقيع على حكم التحكيم من شكنه إعطاء احلكم مصداقية وجدية، أأصدرته، فال شك 

فتوقيع احملكم . إذ ال يتصور صدور حكم كحكيمي غري موقع عليه من قبل اجلهة اليت أصدرته
على حكم التحكيم أمر ضروري والزم، ألنه الدليل على أن احملكم قد شارك فعال يف املرافعة 

ع ما أد ى به اخلصوم، وشارك يف املداولة وأن الرأي الذي صدر به احلكم هو ما انتهى إليه ومس
 .1حلل النزاع املعروض على هيئة التحكيم

فإذا كانت هيئة التحكيم تتشكل من حمكم واحد، فال مشكلة تثار بصدد التوقيع على 
أما إذا كانت . فرده على احلكمكم مبحكم التحكيم، إذ يلزم ويكفي هذه احلالة أن يوقع هذا احمل

هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من حمكم، فاألصل أن يوقع مجيع احملكمني، أعضاء ادهيئة، على 
متناع بع  احملكمني عن التوقيع عليه، فيطرح إغري أن اإلشكال يثور يف حالة  .حكم التحكيم

حكم التحكيم، وإال كان  أن يوقع مجيع احملكمني على يلتياؤل حول ما إذا كان من الضرور ا
 باطال، أم هناك حل آخر دهذه املشكلة؟هذا احلكم 

                                                           
. 239بق، ص مرجع سا ،4221لينة 27األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم  مسيحة القليويب،: أنظر 1

 . 441أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك
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متناع بع  إأنه يف حالة  إ ى 1تتجه غالبية التشريعات الوطنية والدولية وأنظمة التحكيم
حكيم، يف هذه احلالة، أن احملكمني عن التوقيع على حكم التحكيم، فإنه يكفي لصحة حكم الت

يف حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من    كدة أنه غالبيتهم، مؤ  يهتوقع عل
جانب كل أعضاء ادهيئة بل  لصحة حكم التحكيم توقيع احلكم من ال ييتلزمحمكم ، فإنه 

 .توقيع األغلبيةيكفي 

كم على حكم التحكيم ال يدل يف حد ذاته على قبوله فعلى الرغم من أن توقيع احمل
دل على مشاركته يف املداولة، ومدى صدور احلكم باإلمجاع أو باألغلبية، حمتويات احلكم، وإمنا ي

. كمنعكاس لرفضه املوافقة على مضمون احلإكم التوقيع على احلكم هو عادة إال أن رف  احمل
ون ليس فقط إ ى رف  التوقيع على احلكم بل أيضا إ ى االمتناع كفالعديد من احملكمني قد يلج

عرون أن مضمون يتشراءات إصدار حكم التحكيم عندما يلة، إلعاقة إجعن املشاركة يف املداو 
احلكم ال يعرب عن رأيهم وقناعاهتم للنزاع، وأنه سيصدر معاكيا لتصوراهتم للفصل يف النزاع، وهو 
ما جيعل شرط توقيع مجيع احملكمني على حكم التحكيم حمفوف بكثري من املخاطر اليت من 

ع، خاصة عندما يرف  أحد احملكمني أو بعضهم التوقيع على احلكم، شكهنا عرقلة الفصل يف النزا 
 .2أو بيبب وفاة أحد احملكمني أو عدم قدرته على التوقيع بعد املداولة

متناع أحد احملكمني عن التوقيع على حكم التحكيم، فإنه جيب أن إعلى أنه يف حالة 
فإن . مع ذكر أسباب هذا االمتناعيذكر يف حكم التحكيم أن هذا احملكم قد امتنع عن التوقيع 

امتنع احملكم عن التوقيع وامتنع عن ذكر أسباب امتناعه عن ذلك، تو ى رييس هيئة التحكيم 
محكم للميكن  ،ويف هذا الصدد.3إثبات امتناعه وذكر أسباب هذا االمتناع يف حكم التحكيم

                                                           
، قانون التحكيم (4143املادة )، قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي (13/4املادة )ومن ذلك قانون التحكيم املصري  1

، قواعد (37/3املادة )كيم اإلسباين ، قانون التح(242/1املادة )، قانون املرافعات اإلمارايت (19املادة )اليعودي 
، اليحة كحكيم غرفة التجارة (49/4املادة )، قواعد كحكيم املركز الدويل لتيوية منازعات االستثمار(34املادة )اليونيتريال 
 (...29/3املادة )، اليحة حمكمة لندن للتحكيم الدويل (21/4املادة )الدولية بباريس

 .318، 317سالم، مرجع سابق، ص  ياسر عبد ادهادي مصلحي: أنظر 2
حممود : وأنظر كذلك. 171فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 3

 .119مصطفى يونس، مرجع سابق، ص 
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أن يرفق مذكرة برأيه املخالف م،غري املوافق على رأي األغلبية، والذي امتنع عن التوقيع على احلك
مع التنويه بكن هذا الرأي املخالف ليس له أية حجية قانونية،  باحلكم الصادر عن هيئة التحكيم،

، وإن كان إبداء 1وهو ال يعترب حكما دهذا احملكم املعرتض على رأي األغلبية يف موضوع النزاع
 .إفشاء أسرار املداولةالرأي املخالف قد ييبب حرجا دهيئة التحكيم إذا تضمن 

رف  احملكم التوقيع على حكم التحكيم يف كوهنا قد تتضمن  أسباب تبدو أمهية بيان و
نتهاكات حلقو  إ، كما لو بينت هذه األسباب وقوع ما يياند طلب بطالن حكم التحكيم

الدفاع من قبل هيئة التحكيم، أو تطبيق األغلبية لقانون غري القانون املتفق عليه بني 
حكم التحكيم ويضيق جمال وقوع  كما أن هذا الشرط يضمن إ ى حد كبري سالمة  .2...األطراف

 .  3ل حبقو  التقاضي األساسية أمام هيئة التحكيم، أو االحنراف عن ميار اإلجراءاتخالإلا

بناء على ما تقدم، يتضح لنا أن توقيع احملكمني على حكم التحكيم أمر خيتلف متاما  و
فحىت يف احلاالت اليت يكتفي فيها القانون الواجب التطبيق على . يف املداولةعن االشرتاك 

إجراءات التحكيم بتوقيع رييس هيئة التحكيم أو غالبية احملكمني على حكم التحكيم، فإنه يلزم 
دهذا فإن بع  . لصحة احلكم أن يشرتك مجيع احملكمني يف املداولة وإال كان احلكم باطال

 يكون طت يف حالة توقيع حكم التحكيم من أغلبية احملكمني على احلكم أنالتشريعات قد اشرت 
 .احملكم الذي مل يوقع عليه قد اشرتك فعال يف املداولة

كما أن للحكم التحكيمي الذي توقعه أغلبية احملكمني نفس قوة احلكم الذي يوقع من 
 .مجيع احملكمني

احلكم من قبل احملكمني يف  توقيع جتدر اإلشارة يف األخري، أنه ال يشرتط أن يتم و
نفس املكان، أو أن يتم مرة واحدة من قبل مجيع احملكمني أو من األغلبية، وال يلتزم احملكم 

                                                           
 .441أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .311ص لزهر بن سعيد، مرجع سابق، : أنظر 2
 .481حممد خمتار بريري، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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فيمكن للمحكمني التوقيع على  فقد تتعدد أماكن التوقيع،،يف مكان إجراء التحكيم بالتوقيع
 .1احلكم عن طريق الربيد

على حكم التحكيم كامال، بتوقيعهم على الصفحة بينما جيب أن يرد توقيع احملكمون  
أسبابه وغريها من  ىصفحات أورا  احلكم اليت كحتوي علاليت كحوي منطو  احلكم، وكذلك 

فإذا مل يوقع احملكمني على إحدى الصفحات من أورا  احلكم واكتفوا بالتوقيع على  .الصفحات
يقع باطال، وذلك لكون كل صفحة الصفحة اليت تتضمن منطو  احلكم، فإن احلكم التحكيمي 

 .2من احلكم ورقة منفصلة عن األخرى

 .ء المترتب على تخلف شرط التوقيعاالجز  :أوال

إذا كانت غالبية التشريعات الوطنية والدولية تتطلب إلصدار حكم التحكيم أن يتم 
حول طبيعة  التوقيع عليه من مجيع احملكمني أو أغلبيتهم، فإن اليؤال الذي يثور يف هذا الصدد
 هذا الشرط، هل هو متطلب إلثبات حكم التحكيم، أم أنه من مقتضيات صحته؟

 ، وحنن نؤيده يف ذلك، إ ى اعتبار شرط التوقيع شرط الزم لصحته 3يتجه غالبية الفقه
      ال إلثباته، وعلى ذلك فإن عدم توقيع حكم التحكيم من قبل ادهيئة اليت أصدرته، مجيعها 

 .يرتتب عليه بطالن حكم التحكيمأو أغلبيتها، 

عن توقيع احلكم  ( األقلية)متناع احملكمني إالة إذا مل يثبت يف احلكم أسباب أما يف ح
به  ىمتعلق باملصلحة اخلاصة، فال يقض كان احلكم باطال، إال أن هذا البطالن هو بطالن نييب

لة بني أعضاء هيئة التحكيم إال إذا ختلفت الغاية من هذا البيان، وهي التحقق من حدوث املداو 
مبعىن أنه إذا امتنع احملكم عن التوقيع وكان قد شارك يف املداولة ورف  رغم . قبل إصدار احلكم

                                                           
 .173فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .449أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

3 Jean Robert, op.cit, p 80. 
فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية  .291ري واإلجباري، مرجع سابق، ص أمحد أبو الوفا، التحكيم االختيا
 .، وآخرون171والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص 
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ذلك ذكر أسباب امتناعه عن التوقيع، فإن حكم التحكيم يكون صحيحا، وال جيوز التميك 
 .1ببطالنه لتحقق الغاية، وهي حدوث املداولة

 .الوطنية المقارنة من شرط التوقيع موقف التشريعات :ثانيا

أمجعت التشريعات الوطنية املقارنة، حمل الدراسة، على ضرورة توقيع حكم التحكيم من 
 :ادهيئة اليت أصدرته

، حيث 2من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد 4143هو ما أكده املشرع الفرنيي يف املادة  و 
ويف حالة رف  األقلية التوقيع عليه، يتم ذكر . أوجب أن يوقع حكم التحكيم من مجيع احملكمني

على  .ذلك حبكم التحكيم، ونفس الشيء إذا رف  باقي احملكمون التوقيع على حكم التحكيم
أن يوقع رييس هيئة التحكيم لوحده على حكم التحكيم، ويكون دهذا احلكم ذات اآلثار كما لو 

 .أنه وقع من مجيع احملكمني
من قانون التحكيم  13/4املشرع املصري، حيث بعدما وضعت املادة  يف نفس االجتاه سار و
: نصهاقاعدة عامة مفادها أن حكم التحكيم يوقعه مجيع احملكمني، ب 4221لينة  27رقم 
، فإن نفس املادة قدمت حال مليكلة عدم «...يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه احملكمون»

ويف حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من  »: توقيع احملكمني على حكم التحكيم، فكضافت
شرط أن تثبت يف احلكم أسباب عدم توقيع ببتوقيعات أغلبية احملكمني  ىحمكم واحد يكتف

حيث استلزم املشرع املصري أن يثبت يف حكم التحكيم أسباب عدم توقيع األقلية  ،«األقلية
 .عليه، مكتفيا بتوقيع أغلبية احملكمني على حكم التحكيم

أما املشرع اجلزايري فقد اشرتط توقيع حكم التحكيم من قبل مجيع احملكمني، وإذا كانت هيئة 
  بينما . التحكيم مشكلة من أكثر من حمكم واحد، أوجب توقيع أغلبية احملكمني على احلكم

                                                           
 .117حممود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : أنظر 1

2  Art 1513 D.P.C.F «…Elle (la sentence arbitrale) est signée par tous les arbitres. 

Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signé, les autres en font mention dans 

la sentence… 

…En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la 

sentence qu’il signe alors seul». 
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 مل ييتلزم املشرع اجلزايري ضرورة بيان أسباب عدم توقيع األقلية يف حكم التحكيم، وإمنا اقتصر
فقط على اإلشارة إ ى واقعة رف  األقلية التوقيع على حكم التحكيم، معتربا احلكم املوقع عليه 

 .1من األغلبية ككنه موقعا عليه من مجيع احملكمني

 (.مهلة التحكيم)ميعاد إصدار حكم التحكيم : ةخامسالفقرة ال

اليت بانتهايها يقصد مبيعاد إصدار حكم التحكيم املهلة احملددة إلصدار هذا احلكم، و 
ومتثل هذه املهلة القيد الزمين على سلطة هيئة التحكيم يف الفصل . تنتهي اخلصومة التحكيمية

. 2يف النزاع، حبيث تنقضي هذه اليلطة بانتهاء تلك املهلة، أو بصدور حكم التحكيم يف ميعاده
طة جيب أن متارس فإذا كان دهيئة التحكيم سلطة الفصل يف النزاع حمل التحكيم، فإن هذه اليل

، وذلك حىت ال تطول إجراءات التحكيم دون مربر، وهو ما يفقد التحكيم 3خالل امليعاد احملدد
فمن امليلم به أن اليرعة يف تطبيق العدالة أمال . أحد أهم مزاياه، وهي سرعة الفصل يف النزاع

ألسباب اليت تدفعهم تنشده أطراف النزاع من وراء جلويها إ ى نظام التحكيم، وتكيت على رأس ا
لذلك جيب أن يصدر .بطريق التحكيمإ ى العزوف عن القضاء الوطين واالتفا  على تيوية النزاع 

قوة قاهرة كحول  دثيعاد احملدد له، وذلك ما مل كحخالل امل حكم التحكيم، املنهي للنزاع كله،
 .  4ددون صدوره يف امليعاد، إذ يرتتب على القوة القاهرة وقف سريان امليعا

على ذلك، فإن ميعاد إصدار حكم التحكيم يعترب من الشروط األساسية اليت جيب  و
على هيئة التحكيم مراعاهتا عند إصدارها للحكم التحكيمي، حيث أن جتاوز هذه املدة يؤدي 
إ ى استنفاذ واليتها يف حل النزاع املعروض عليها، ويرجع بذلك احلق للخصوم يف إعادة طرح 

تظهر أمهية كحديد مهلة التحكيم وأثرها  اومن هن. احملكمة املختصة أصال بنظر النزاعنزاعهم على 
 .على الدعوى التحكيمية

                                                           
 .إ جزايري.م.إج.  4822املادة : راجع 1
، جملة التحكيم العريب، العدد 4279رهان أمر اهلل، ميعاد إصدار حكم التحكيم يف ضوء قواعد األونييتريال لينة ب 2

 .24، ص 2881الثامن، 
 .331لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص  3
 . 141فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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 .كيفية تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم: أوال

األصل أن يتم كحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم باتفا  األطراف، وحبرية تامة دون 
 اتفا  التحكيم، أو بطريقة غري مباشرة باإلحالة إ ى أي قيود، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة يف

اليحة هيئة كحكيم مؤسيي أو إ ى نظام كحكيم معني، أو بالرجوع إ ى القانون الواجب التطبيق 
 .على إجراءات التحكيم

 ،أما يف حالة عدم االتفا  على كحديد هذا امليعاد أو عدم ختويل هيئة احلكيم بتحديده
 .حمل الدراسة قد وضعت ضوابط احتياطية لتحديده واالتفاقيات الدولية يةفإن التشريعات الوطن

I- تفاقيالميعاد اإل. 

    تفا  التحكيم إيف  االتفا  على كحديد ميعاد التحكيم مباشرة، النزاع ألطرافحيق 
، فهم األقدر على معرفة ظروف ومالبيات النزاع والوقت الالزم للفصل بينهم أو يف اتفا  الحق

، فيحدد األطراف بداية هذا امليعاد ومدته، وما على هيئة التحكيم يف هذه احلالة إال احرتام فيه
 .1هذا امليعاد بإصدار احلكم املنهي للخصومة التحكيمية كلها خالله

ليس هناك حد أقصى للميعاد الذي ميكن لألطراف االتفا  عليه، إذ ميكنهم كحديد  و
مع توضيح بداية سريانه، إما بعد تشكيل ...( و ستة أشهرثالثة أشهر أ)هذا امليعاد جزافا 
 .ب التحكيملد بدء إجراءات التحكيم، بتقدمي طأو عن، احملكمة التحكيمية 

ال شك أن األطراف يف هذه احلالة أهنم سيتفقون على مدة معقولة إلصدار حكم  و
محاية مصاحل اخلصوم من  –يف األصل  –التحكيم، فالرغبة يف سرعة الفصل يف النزاع مقصود هبا 

لذلك من املتوقع أن يوازن اخلصوم بني مصاحلهم يف إطار دافعني . أضرار بطئ الفصل يف النزاع
فالدافع األول، هو الرغبة يف سرعة الفصل . أساسيني يتنازعان ميكلة امليعاد االتفاقي من قطبيها

ثاين، هو الرغبة يف منح هيئة كسرع وقت ممكن لصاحبه، والدافع البيف النزاع بقصد وصول احلق 

                                                           
 . 141وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي : أنظر 1
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التحكيم فرصة كافية لتمحيص طلبات اخلصوم ودفاعهم وكحقيق النزاع يف كافة جوانبه اليت تؤدي 
 .1إ ى جتلي احلقيقة أمامها

II- الميعاد القانوني. 

إذا أغفل األطراف االتفا  على كحديد ميعاد التحكيم، فإن هيئة التحكيم تلتزم 
وهكذا إذا . 2للميعاد احملدد يف القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات بالفصل يف النزاع وفقا

سكت األطراف عن كحديد مهلة التحكيم، فإهنم ميكنهم تعوي  ذلك باإلشارة إ ى وجوب 
 .تطبيق قانون إجراءات معني، وهي طريقة ناجعة للغاية وعملية بالنيبة دهيئة التحكيم

III- ؤسسيميعاد التحكيم في التحكيم الم. 

ميكن لألطراف، بطريقة غري مباشرة، كحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم، وذلك 
باللجوء إ ى مركز أو مؤسية كحكيمية دايمة للفصل يف النزاع، إذ يعترب يف هذه احلالة امليعاد احملدد 

لتحكيم يف الاليحة التنظيمية دهذا املركز أو تلك املؤسية التحكيمية هو امليعاد الذي تلتزم هيئة ا
 . 3باحرتامه، ما مل يتفق األطراف على خالف ذلك

فعلى فرض اختيار أطراف النزاع تيوية النزاع القايم بينهم باللجوء إ ى غرفة التجارة 
الدولية بباريس، فإن هيئة التحكيم تلتزم بامليعاد احملدد يف اليحة كحكيم الغرفة، والذي حددته 

 .4تبدأ من تاريخ قبول مهمة التحكيمأشهر  (89)منها مبدة ستة  21املادة 

على أن حكم التحكيم جيب  AAAوتنص اليحة كحكيم مؤسية التحكيم األمريكية 
أن يصدر على وجه اليرعة، وما مل يوجد كحديد خمالف من قبل اخلصوم أو القانون، فإنه جيب 

                                                           
1 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 770.                                                        

لزهر بن : وأنظر كذلك. 149ق، ص فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع ساب: أنظر 2
 .339سعيد، مرجع سابق، ص 

 .371ياسر عبد ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق، ص : أنظر 3
تصدر حمكمة التحكيم حكم التحكيم خالل  »: من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه 21تنص املادة  4

 .«....يع حملكمة التحكيم أو األطراف على وثيقة املهمة وتيري هذه املادة من تاريخ آخر توق. ستة أشهر
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لتالية إليداع خالل الثالثني يوما التالية لقفل باب املرافعات أو ا –كحد أقصى   –أن يصدر 
 .1املذكرات اخلتامية وامليتندات إذا كان اخلصوم قد اتفقوا على عدم وجود مرافعة شفوية

IV- تفويض هيئة التحكيم ميعاد إصدار حكم التحكيم. 

ميكن لألطراف تفوي  هيئة التحكيم مباشرة سلطة كحديد ميعاد إصدار حكم 
صرف كما تشاء يف مجيع يئة التحكيم للتالتحكيم، خاصة يف التحكيم احلر، ويرتكون األمر ده

بتداء من أول إجراء إ ى غاية صدور حكم التحكيم النهايي، على أن تكون هذه املدة إاملواعيد، 
، وكحافظ على حقو  اخلصوم من الضياع بيبب معقولة وتتناسب مع ظروف النزاع ومالبياته

 .طول ميعاد إصدار حكم التحكيم

د ميعاد إصدار حكم التحكيم قد تنطوي على بع  غري أن هذه الطريقة لتحدي
              ويف هذا الصدد يرى . املخاطر، وهي متاطل هيئة التحكيم يف الفصل يف النزاع

إن كحديد مدة التحكيم  »:، يف معرض تعليقه على مهلة حكم التحكيمJean Robertاألستاذ 
جب تفوي  من قبل األطراف، ألن ذلك ال ميكن تركه لتقدير احملكمني، حىت ولو كان ذلك مبو 

ترك ميكلة  ىسوف يقود إ ى خطر االمتناع عن احلكم، وميكن فقط لألطراف أن يتفقوا عل
 .2«التمديد ملدة حمددة من قبلهم إ ى احملكمني يف احلاالت اليت يرون فيها ضرورة التمديد

V-  حكيمحتياطي لتحديد ميعاد إصدار حكم التإقانون مقر التحكيم كضابط. 

يعاد إصدار حكم التحكيم، سواء بطريقة مباشرة أو غري مليف حالة عدم كحديد األطراف 
 .مباشرة، فإنه ميكن اللجوء إ ى قانون مقر التحكيم لتحديد هذا امليعاد

ميعاد إصدار حكم قد اختلفت التشريعات الوطنية املقارنة حمل الدراسة يف كحديد  و
 :التحكيم النهايي

                                                           
 .من نظام كحكيم مؤسية التحكيم األمريكية 14املادة  1

2  Jean Robert, l’arbitrage : droit interne et droit international privé, op.cit, p 118. 
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اخلي بيتة شرع الفرنيي ميعاد إصدار حكم التحكيم يف التحكيم الدفقد حدد امل 
ويبدأ سريان هذه املدة اعتبارا من . تفا  التحكيم على خالف ذلكإأشهر، ما مل ينص  (89)

قبول مجيع احملكمني الذين تتكلف منهم احملكمة  تشكيل احملكمة التحكيمية، أي من تاريخ تاريخ
تفا  إلى التحكيم الدويل، إال يف حالة هذه املدة ال تنطبق عغري أن . 1التحكيمية ملهمتهم

األطراف على تطبيق القانون الفرنيي على اإلجراءات، ففي هذه احلالة تيتمد هيئة التحكيم 
 .سلطة كحديد امليعاد من قواعد التحكيم الداخلي الفرنيي

ملنصوص عليها يف عدم إحالة القواعد املتعلقة مبيعاد التحكيم ا 2قد برر بع  الفقه و
، بكن امليايل املتعلقة مبدة التحكيم يف جمال التحكيم ،لييري على التحكيم الدويل4193 املادة 

الدويل ال بد أن تعاجل إما يف اتفا  التحكيم، أو يف اليحة مركز التحكيم، أو مبعرفة احملكمني 
 .أنفيهم

لتحكيم الداخلي قانون ا » :يف هذا الصدد قضت حمكمة النق  الفرنيية بكن و
قانون التحكيم  »: مث قررت أن .«الفرنيي غري واجب التطبيق جملرد أن التحكيم وقع يف فرنيا

 .3« الفرنيي يف جمال التحكيم الدويل ال يقتضي تقييد سلطة هيئة التحكيم مبدة معينة

 عليه، فإن اختيار أطراف النزاع فرنيا كمقر إلجراء التحكيم ال يؤدي بالضرورة إ ى و
على التحكيم الدويل، إال إذا ( ستة أشهر)تطبيق ميعاد التحكيم املقرر يف التحكيم الداخلي 

لذلك فإن ضابط مقر التحكيم ال يعول عليه يف القانون الفرنيي . اتفق األطراف على ذلك
 .4لتحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم

                                                           
1 

Art 1463 D.P.C.F :«Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la 

mission du tribunal  arbitral est limitée à six mois compter de sa saisine». 
2  Emmanuel Gaillard, op.cit, p 184. 
3 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 1025 

 .22، ص 2882لقانونية، مصر، أبو العال علي أبو العال النمر، ميعاد التحكيم، دار الكتب ا: أنظر 4
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على ذلك بني ة عدم االتفا  املشرع املصري ميعاد إصدار حكم التحكيم، يف حال دبينما حد 
وهي مدة . 1شهرا تبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم (42)عشر  ثىنإأطراف النزاع، مبدة 

على ما يبدو طويلة بع  الشيء مقارنة مبا حددته غالبية التشريعات الوطنية، حيث ترتاوح هذه 
يت يتميز هبا نظام املدة بني ثالثة وستة أشهر، وهو ما قد يتعارض مع خاصية اليرعة ال

 .التحكيم
أما املشرع اجلزايري فقد حدد ميعاد إصدار حكم التحكيم، يف حالة عدم اتفا  األطراف على 
ذلك، مبدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيني احملكمني، أو من تاريخ إخطار حمكمة التحكيم 

يكون اتفا   » :إ على أنه.م.ج.إ.من   4848فقد نصت املادة . ببدء إجراءات التحكيم
التحكيم صحيحا ولو مل حيدد أجال إلهنايه، ويف هذه احلالة يلزم احملكمون بإمتام مهمتهم يف 

 .«...أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار حمكمة التحكيم( 81)ظرف أربعة 

على التحكيم الداخلي والتحكيم  4848يطبق هذا امليعاد الوارد يف نص املادة  و
 ،"أحكام مشتركة"املادة كحت القيم الثالث بعنوان  هذه يل على حد سواء، حيث وردتالدو 

 .مبعىن أن كل املواد اليت وردت كحت هذا العنوان تطبق على التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل

تفا  األطراف على كحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم، وكان إففي حالة عدم 
، 4848هيئة التحكيم جمربة على األخذ بامليعاد احملدد يف نص املادة  التحكيم جيري باجلزاير، فإن

 .اليالفة الذكر، سواء كان التحكيم داخليا أم دوليا

على ما يبدو فإن املهلة اليت حددها املشرع اجلزايري دهيئة التحكيم إلصدار حكمها  و
وكافية للهيئة حىت كحقق النهايي، يف حالة عدم اتفا  األطراف على مهلة معينة، تبدو معقولة 

كما أهنا . النزاع ومتحص طلبات اخلصوم وادعاءاهتم ودفاعهم حىت تتضح احلقيقة وتتجلى أمامها
 .تتماشى مع ميزة اليرعة اليت يتميز هبا نظام التحكيم

                                                           
على هيئة التحكيم إصدار احلكم املنهي للخصومة كلها خالل  »: من قانون التحكيم املصري على أنه 11/4تنص املادة  1

امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن مل يوجد اتفا  وجب أن يصدر احلكم خالل إثىن عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات 
 .«...التحكيم
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 .بدء سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم: ثانيا

دة احملددة إلصدار حكم ملجيب أن منيز بني فرضني لتحديد الواقعة اليت تبدأ منها ا
تفا  أطراف الفرض الذي يكون فيه ميعاد إصدار حكم التحكيم حمدد مبوجب ا :التحكيم

 .الذي ال يوجد فيه مثل هذا االتفا  النزاع، والفرض

التحكيم، الذي اتفق أطراف النزاع عليه، من  ميبدأ سريان ميعاد إصدار حك ففي الفرض األول،
مبعىن أن مقدار امليعاد الذي جيب إصدار حكم التحكيم خالله، . افالتاريخ الذي حدده األطر 

 . 1والواقعة اليت يبدأ منها سريان هذا امليعاد خيضعان ملطلق تقدير أطراف التحكيم
على ميعاد إصدار بني أطراف التحكيم تفا  إالذي ال يوجد فيه  وهو الفرض ،أما الفرض الثاين

 :ات يف هذا الصددجتاهإعدة  حكم التحكيم، فيمكن رصد

يذهب إ ى أن سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم يبدأ من تاريخ تشكيل  :تجاه األولاإل 
احملكمة التحكيمية، أي من تاريخ قبول مجيع احملكمني الذين تتكلف منهم هيئة التحكيم للمهمة 

 (.م فرنيي.ج.إ.  4193املادة )وهو ما ذهب إليه املشرع الفرنيي . امليندة إليه

يذهب إ ى أن سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم يبدأ من تاريخ بدء إجراءات  :تجاه الثانياإل 
عليه طلب التحكيم من املدعي، وهو ما  ىمن التاريخ الذي يتيلم فيه املدعالتحكيم، أي 

 (.قانون التحكيم 11/4املادة )ذهب إليه املشرع املصري 

إ، .م.ج.إ.  4848ليه املشرع اجلزايري يف املادة وهو االجتاه الذي ذهب إ :تجاه الثالثاإل 
اليالفة الذكر، حيث اعترب أن ميعاد إصدار حكم التحكيم يبدأ من تاريخ تعيني احملكمني، أو 

 .من تاريخ إخطار حمكمة التحكيم بنية األطراف ببدء إجراءات التحكيم

كرة التعيني تبقى غامضة جدا غري أنه بالنيبة للحالة األو ى، وهي حالة تعيني احملكمني، فإن ف
إما  فكما هو معلوم، فإن تعيني احملكمني قد يكون إما من قبل األطراف مباشرة و. وغري عملية

                                                           
 .413عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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املختصة، فإن األمر  القضايية كمةفبالنيبة للتعيني من قبل احمل. 1املختصة القضايية من احملكمة
كيم من تاريخ األمر الذي يصدره أي إشكال، حيث يبدأ سريان ميعاد إصدار حكم التح ريال يث

 حالة التعيني املباشر غري أن اإلشكال يثور يف. 2رييس احملكمة املختصة بتعيني احملكمني
أي قبل نشوء النزاع بني  ،3من قبل األطراف مبقتضى شرط كحكيمي يف العقد األصلي للمحكمني
ن مهلة التحكيم والنزاع مل فمن غري املنطقي يف هذه احلالة أن يبدأ حياب مدة سريا .األطراف

لذلك كان على املشرع اجلزايري أن ينص يف . ينشك بعد، أي أن هيئة التحكيم مل تباشر عملها
على أن تبدأ سريان مهلة التحكيم من تاريخ قبول احملكمني للمهلة التحكيمية  4848املادة 

 .امليندة إليهم

يف ذلك، أنه من األفضل أال تبدأ املدة اليت ، وحنن نؤيده 4ويذهب هذا االجتاه :تجاه الرابعاإل 
جيب إصدار حكم التحكيم خالدها إال من تاريخ مباشرة احملكمني بالفعل ملهمتهم التحكيمية، 

 .أي من تاريخ بدء إجراءات التحكيم فعال

 .تمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم: ثالثا

خالل امليعاد احملدد  قد حيدث بكن ال تتمكن هيئة التحكيم من إصدار حكم التحكيم
تفاقا أو قانونا إلصدار إهل جيوز متديد امليعاد احملدد : وعليه فإن اليؤال الذي يطرح. دها لذلك

 حكم التحكيم؟

تتجه غالبية التشريعات الوطنية املقارنة املتعلقة بالتحكيم إ ى أنه جيوز مد ميعاد 
أو مبقتضى القانون اإلجرايي الواجب  التحكيم، سواء كان هذا امليعاد قد كحدد باتفا  األطراف

التطبيق على النزاع أو عن طريق الاليحة املؤسيية املنظمة للتحكيم، أو مبوجب قرار من هيئة 
التحكيم، وذلك تفاديا لآلثار اليلبية الناجتة عن انتهاء مدة التحكيم دون إصدار حكم 

                                                           
 .إ.م.ج.إ.  4882، 4888املادتني : راجع 1
 .إ.م.ج.إ.  4882املادة : راجع 2
 .إ.م.ج.إ.  4888املادة : راجع 3
 .413عيد حممد قصاص، مرجع سابق، ص :راجع  4
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 تنتهي إجراءات التحكيم إ ى  كحكيمي فاصل للنزاع، إذ أنه ليس من مصلحة اخلصوم مجيعا أن
هذا  و .فقوا يف سبيلها الكثري من األموال وأضاعوا اجلهد والوقتأنال شيء بعد أن يكونوا قد 

املد قد يتم باتفا  أطراف النزاع، أو بقرار من هيئة التحكيم، أو بقرار من احملكمة القضايية 
 :ملختصة، وهو ما سنوضحه فيما يليا

I- م التحكيم باتفاق األطرافمد ميعاد إصدار حك. 

بتداء فإنه جيوز دهم االتفا  على متديد إطراف االتفا  على مهلة التحكيم كما جيوز لأل
هذه املدة إلتاحة الفرصة أمام هيئة التحكيم إلصدار حكمها املنهي للنزاع، مىت تطلبت ظروف 

تدخلوا لتحديد ميعاد  فمن املنطقي أن يتدخل األطراف، مثلما. ومالبيات النزاع هذا التمديد
إصدار حكم التحكيم، لتمديد هذا امليعاد إن اقتضى األمر ذلك، محاية ملصاحلهم ولعملية 
التحكيم برمتها، باحلفاظ على اإلجراءات اليابقة وتفعيلها إ ى غاية صدور حكم كحكيمي منهي 

 .1للنزاع القايم بينهم

، كما قد يكون رحياص ميعاد إصدار حكم التحكيم دميكون االتفا  على  و
إذا أعلن مجيع اخلصوم صراحة عن رغبتهم املشرتكة يف مد  فيكون اإلتفا  على املد صرحيا.ضمنيا

ويثبت هذا االتفا  كتابة بعد إقرارهم مجيعا لذلك،  .2امليعاد احملدد إلصدار حكم التحكيم
صورة تبادل املوافقات تفا  بني اخلصوم أو يف إالشكن أن تكون الكتابة يف صورة  وييتوي يف هذا

 . 3على مد أجل التحكيم

أما االتفا  الضمين على مد ميعاد إصدار حكم التحكيم فإنه ييتخلص من كل عمل 
إجيايب من جانب اخلصوم يكون قاطعا يف الداللة على موافقتهم على مد ميعاد إصدار حكم 

      ى التحكيمية، التحكيم، كحضور اخلصوم جلليات التحكيم أو الكالم يف موضوع الدعو 

                                                           
 .21اب الثاين، مرجع سابق، ص عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكت حممد ماهر أبو العينني، و: أنظر 1
 .413حممد عيد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .487أنظر، أمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، مرجع سابق، ص  3
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أو تبادل املذكرات وتقدمي امليتندات، وذلك كله بعد انقضاء امليعاد احملدد إلصدار حكم 
 .1التحكيم

ميكن أن يتكرر ليس هناك حد أقصى للميعاد الذي يتفق األطراف على املد إليه، و  و
 .2لكأكثر من مرة واحدة، مىت رأى األطراف أن الضرورة تتطلب ذاالتفا  على املد 

جيب أن يتم االتفا  على مد امليعاد بني مجيع أطراف التحكيم أو بني من دهم سلطة  و
ودهذا فإنه ال جيوز صدوره من الوكيل باخلصومة التحكيمية إذا . االتفا  على التحكيم نيابة عنهم

وعلة ذلك أن االتفا  على مد ميعاد . مل يكن موكال بصفة خاصة يف إبرام اتفا  التحكيم
ار حكم التحكيم يعترب مكمال التفا  التحكيم، وال جيوز للوكيل إبرام اتفا  التحكيم إال إصد

 .3إذا كان مفوضا يف ذلك مبوجب تفوي  خاص

II- سلطة هيئة التحكيم في مد ميعاد إصدار حكم التحكيم. 

جيوز دهيئة التحكيم إذا استشعرت أن امليعاد احملدد إلصدار حكم التحكيم ليس كافيا، 
النزاع  كحقيق ذلك، حىت تتمكن منتفا  التحكيم إعاد ملدة معقولة، ولو مل خيودها تقرر مد املي أن

أطراف على أن تعلن ادهيئة . جيدا وإصدار حكم منهي للنزاع حيقق العدالة بني أطراف النزاع
 .4النزاع بذلك، وتثبت قرارها باملد يف حمضر اجللية

د امليعاد قبل انقضاء امليعاد حمل املد، فإذا جيب أن يصدر قرار هيئة التحكيم مب و
انقضى امليعاد احملدد إلصدار حكم التحكيم سقطت سلطة هيئة التحكيم وليس دها سلطة 

     ر ادهيئة مبده، لذلك فإذا انقضى امليعاد دون أن يصدر قرا. إصدار قرار مبد ميعاد التحكيم
دعوى بعد انقضاء ميعاد التحكيم قرارا ضمنيا ستمرار هيئة التحكيم يف نظر الإفال ميكن اعتبار 

على أنه يف حالة استمرار حضور أطراف التحكيم أمام هيئة التحكيم وعدم متيك . منها باملد
                                                           

 .372ياسر عبد ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .142مرجع سابق، ص  فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، 2
 .128نفس املرجع اليابق، ص : أنظر 3
 .148فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : قريب من ذلك 4
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بصورة  فإن ذلك يؤدي إ ى امتداد امليعادأحدمها ببطالن اإلجراءات لتجاوزها ميعاد التحكيم، 
 . ضمنية

ئة التحكيم سلطة مد ميعاد إصدار حكم كما ميكن لألطراف االتفا  على ختويل هي
شكن، ذلك أن التحكيم كلما رأت ضرورة لذلك، إذ ال يوجد قيد على سلطة األطراف يف هذا ال

 .تفا  أطرافه للحصول على حل عادل للنزاعإنظام التحكيم قوامه 

أما إذا كان التحكيم مؤسييا، فإن هيئة التحكيم ملزمة بتطبيق لوايح املؤسية 
فعلى فرض أن التحكيم جيري لدى . ة فيما يتعلق مبد ميعاد إصدار حكم التحكيمالتحكيمي

غرفة التجارة الدولية بباريس، فإن حمكمة التحكيم التابعة دهذه الغرفة ملزمة بتطبيق نص املادة 
من اليحة التحكيم اليت نظمت ميكلة مد ميعاد التحكيم عن طريق طلب تقدمه حمكمة  21/2

التجارة الدولية، تلتمس فيه مد ميعاد التحكيم ملواصلة إجراءات التحكيم،  التحكيم إ ى غرفة
 .1وللغرفة كامل اليلطة التقديرية يف ذلك

III- سلطة القضاء الوطني في مد ميعاد إصدار حكم التحكيم. 

تفا  مجيع إميعاد إصدار حكم التحكيم مرجعها إذا كانت القاعدة العامة هي أن مد 
إهناء  اآلخر أن يطلب أحد اخلصوم مد امليعاد، بينما يطلب اخلصماخلصوم، فقد حيدث 

إجراءات التحكيم النقضاء ميعاد إصدار حكم التحكيم، ومعىن ذلك عدم وجود رغبة مشرتكة 
 فما هو احلل يف هذه احلالة؟. بني اخلصوم على مد ميعاد إصدار حكم التحكيم

لب من احملكمة املختصة، حيب يف هذه احلالة، جيوز ألي من أطراف التحكيم أن يط
يرجع للمحكمة  و. األحوال، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضايف إلصدار حكم التحكيم

املختصة أمر كحديد هذا امليعاد، وهو اختصاص تقديري تراعي فيه احملكمة أن تكون املدة 
لب أحد اخلصوم كما أن احملكمة املختصة غري ملزمة بإجابة ط. املمنوحة دهيئة التحكيم معقولة

                                                           
جيوز دهيئة التحكيم متديد هذه املدة بناء على  »:من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه 21/2تنص املادة  1

 .«ن حمكمة التحكيم أو من تلقاء نفيها إذا رأت ذلك ضرورياطلب ميبب م
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فلها أن ترف  هذا  ،هبذا امليعاد اإلضايف، فإذا رأت أن االستمرار يف إجراءات التحكيم غري جمد
صره ألجل أقل مما طلبه اخلصم، ودها أن كما دها أن تق. هذا امليعاد أصالال متنح ن الطلب بك

 .1متنحه ذات األجل الذي طلبه

IV-  مد ميعاد إصدار حكم التحكيمموقف التشريعات الوطنية المقارنة من. 

د إصدار حكم التحكيم، أجازت التشريعات الوطنية املقارنة بشكن التحكيم مد ميعا
   تفاقية أو قانونية، إال أن بعضها ييمح مبد امليعاد بناء على طلب أحد اخلصوم إسواء كانت 

      تحكيم ومنها من ومنها من خيول سلطة مد امليعاد إ ى هيئة ال ،أو بناء على طلب احملكمني
 .ال خيول ادهيئة هذه اليلطة

 .موقف المشرع الفرنسي -1

من  4193/2نظم املشرع الفرنيي موضوع مد ميعاد إصدار حكم التحكيم يف املادة 
    جيوز مد امليعاد القانوين  »: ، حيث نصت على أنه2قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي اجلديد

 .3« األطراف، وعند عدم االتفا  عن طريق قاضي الدعم تفا إتفاقي مبوجب أو اإل

فمن خالل نص هذه املادة يتضح لنا جليا أن املشرع الفرنيي قد وضع قاعدة عامة 
. فا  اخلصوم مجيعابشكن مد ميعاد التحكيم مفادها جواز مد ميعاد إصدار حكم التحكيم بات

  اخلصوم على مد هذا امليعاد، فإنه تفاإى هذه القاعدة، وهي يف حالة عدم عل أما االستثناء
                                                           

 .198حممود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص :  أنظر 1
، واليت اعتربها (ستة أشهر)فرنيي، املتعلقة بتحديد مهلة التحكيم . م.ج.إ.  4193على خالف الفقرة األو ى من املادة  2

كيم الدويل، فإن الفقرة الثانية من نفس املادة، املتعلقة مبد أجل التحكيم املشرع الفرنيي خاصة بالتحكيم الداخلي دون التح
اليت أحالت تطبيق املواد  4189/3تطبق على التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل على حد سواء، وذلك مبوجب املادة 

 .الدويل، املتعلقة بالتحكيم الداخلي، على التحكيم 4172و 4178إ ى  4191، 4191/3، 4193/2، 4192
Art 1506/3 D.P.C.F : «A moins que les parties en soient convenues autrement et sous 

réserve des dispositions du présent titre, s’applique à l’arbitrage international les articles : 

3-1462 1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l’instance 

arbitrale…».  
3  Art 1436/2 D.P.C.F : «Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des 

parties ou, a défaut, par le juge d’appui».  
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قاضي الدعم، وهو رييس حمكمة باريس )ميكن ألي من الطرفني اللجوء إ ى احملكمة املختصة 
 .لطلب مد ميعاد التحكيم( االبتدايية

املادة أن املشرع الفرنيي مل خيول هيئة التحكيم أي سلطة ملد هذه الظاهر من نص  و
    ومن مث فإنه . تفا  اخلصوم أو قاضي الدعمإذلك على  صدار حكم التحكيم، وقصرميعاد إ

ال جيوز دهيئة التحكيم مد ميعاد إصدار حكم التحكيم إال باتفا  اخلصوم على ذلك، أو بكمر 
 .من رييس حمكمة باريس االبتدايية باعتباره قاضي الدعم لإلجراءات التحكيمية

 .موقف المشرع المصري -2

على هيئة  »:على أنه 4221لينة  27لتحكيم املصري رقم من قانون ا 11تنص املادة 
التحكيم إصدار احلكم املنهي للخصومة كلها خالل امليعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن مل يوجد 

ويف مجيع  .عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ثىنإب أن يصدر احلكم خالل جاتفا  و 
امليعاد على أال تزيد فرتة املد على ستة أشهر ما مل يتفق  األحوال جيوز أن تقرر هيئة التحكيم مد

 .الطرفان على مدة تزيد على ذلك

التحكيم خالل امليعاد املشار إليه يف الفقرة اليابقة جاز ألي من  موإذا مل يصدر حك
من هذا القانون أن ( 82)طريف التحكيم أن يطلب من رييس احملكمة املشار إليها يف املادة 

 .«...بإهناء إجراءات التحكيم وا بتحديد ميعاد إضايف أيصدر أمر 

من قانون التحكيم املصري املشار إليها أعاله، فإن املشرع  11طبقا لنص املادة ف
ميعاد سواء كان  املصري قد خول األطراف سلطة االتفا  على مد ميعاد إصدار حكم التحكيم،

من قانون التحكيم املصري واضح يف أن  11/4ونص املادة  .تفاقا أو قانوناإ احمددإصدار احلكم 
 .مد امليعاد من قبل اخلصوم ال يكون إال باتفاقهم مجيعا

كما خول املشرع املصري هيئة التحكيم سلطة مد ميعاد إصدار حكم التحكيم ولو 
من تلقاء نفيها، واشرتط أن ال تزيد مدة املد يف هذه احلالة عن ستة أشهر، ما مل يتفق األطراف 

  .غري ذلك على
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واملالحظ أن هذه اليلطة املمنوحة دهيئة التحكيم ملد ميعاد التحكيم ال تعدو أن تكون جمرد 
    سلطة تقديرية دهذه ادهيئة، إذ أهنا غري ملزمة مبد ميعاد إصدار حكم التحكيم حال انتهايه، 

ومة مبجرد حكم كحكيمي منهي للخص وال لوم عليها إن هي أهنت إجراءات التحكيم دون إصدار
 .نتهاء امليعاد األصلي إلصدار حكم التحكيمإ

شهرا،  (42)عشر  ثىنحكيم خالل مهلة اإلغري أنه يف حالة عدم صدور حكم الت
القضاء املصري، ، أجاز املشرع املصري ألطراف التحكيم أن يطلبوا من 11/4احملددة يف املادة 
اف أخرى يف مصر يتفق عليها األطراف، ستئناف القاهرة أو أي حمكمة استئنإمتمثال يف حمكمة 

إصدار أمر بتحديد ميعاد إضايف أو بإهناء إجراءات التحكيم، إذ يرجع للمحكمة املختصة أمر 
كحديد هذا امليعاد اإلضايف ليلطتها التقديرية دون أن تكون ملزمة بإجابة طلب أحد اخلصوم هبذا 

ر حكم التحكيم أمرت بذلك، ودها اد إصداامليعاد اإلضايف، فإذا قدرت أنه من الضروري مد ميع
أما إذا رأت أن االستمرار يف  .متد أجل التحكيم بذات األجل الذي طلبه اخلصم أو تقصره أن

 .التحكيم غري جمد بعد انقضاء أجل التحكيم فلها أال متنح هذا امليعاد اإلضايف أصال

 .موقف المشرع الجزائري -3

من  4848/2يعاد إصدار حكم التحكيم يف املادة عاجل املشرع اجلزايري موضوع مد م
غري أنه ميكن متديد هذا األجل مبوافقة األطراف، ويف  »:قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بنصها

حالة عدم املوافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، ويف غياب ذلك يتم من طرف رييس 
 .« احملكمة املختصة

أن يتم مد ميعاد هو املشار إليها أعاله، فإن األصل  4848/2فطبقا لنص املادة 
إصدار حكم التحكيم باتفا  األطراف، دون أن يقيدهم املشرع اجلزايري يف ذلك بكي قيد، 
سواء من حيث مقدار املدة أو من حيث عدد مرات التمديد، وذلك تكرييا ملبدأ حرية األطراف 

 .التحكيم نظام الذي يقوم عليه

ة عدم االتفا  بني اخلصوم على مد ميعاد إصدار حكم التحكيم، فإن املشرع يف حال و
 :اجلزايري قد قدم حلني يف هذا الشكن
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إما أن يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، إذا كان التحكيم مطروحا على كحكيم مؤسيي، 
تنص عليه  ويف هذه احلالة فإن هيئة التحكيم ملزمة بتحديد مدة مد ميعاد التحكيم وفقا ملا

 .اليحة كحكيم املؤسية التحكيمية اليت جيري التحكيم كحت مظلتها
     . يف غياب ذلك، يتم متديد ميعاد إصدار حكم التحكيم من طرف احملكمة املختصة و

إال أن املشرع اجلزايري مل يبني لنا اآللية اليت متكن القضاء الوطين من التدخل لتمديد ميعاد 
فهل يتم ذلك بناء على طلب يقدمه أحد اخلصوم للمحكمة إصدار حكم التحكيم، 

 املختصة، أم أن هذه األخرية تتدخل من تلقاء نفيها؟

أن يكون تدخل القضاء  4848/2ال شك أن املشرع اجلزايري قد قصد من املادة 
الوطين لتمديد ميعاد إصدار حكم التحكيم بناء على طلب يقدمه أحد اخلصوم مبوجب عريضة 

خالدها األمر مبدة إضافية إلمتام إجراءات التحكيم، حيث خيضع هذا األمر لذات  يلتمس من
 .قواعد إصدار األوامر على العراي  من حيث قبوله أو رفضه، ومن حيث الطعن فيه

ملا كان املشرع اجلزايري يفر  بني التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل، فإن احملكمة  و
ري الدويل هي احملكمة اليت جيري يف دايرة اختصاصها التحكيم، املختصة يف جمال التحكيم التجا
أما إذا كان التحكيم جيري خارج اجلزاير واتفق أطراف النزاع  .إذا كان التحكيم جيري يف اجلزاير

على تطبيق القانون اإلجرايي اجلزايري، فإن االختصاص يؤول إ ى حمكمة اجلزاير العاصمة ممثلة يف 
 .    1ريييها

إ، اليالفة الذكر، مل مينح .م.ج.إ.  4848/2ال حظ أن املشرع اجلزايري يف املادة امل و
. هيئة التحكيم أي سلطة فيما يتعلق مبد ميعاد إصدار حكم التحكيم، كما فعل املشرع املصري

تقدير  ىأن خيول املشرع اجلزايري هيئة التحكيم هذه اليلطة باعتبارها األقدر عل كنا نفضلوإن  
 ى مد ميعاد إصدار حكم التحكيم وفقا للظروف واملالبيات احمليطة بالنزاع، على أن احلاجة إ
. نتهاء مهلة إصدار حكم التحكيم وموافقة مجيع اخلصوم على هذا التمديدإلك قبل يكون ذ
 .ميعاد إلصدار حكم التحكيم للرقابة القضاييةختضع سلطة هيئة التحكيم يف مد  على أن

                                                           
 .إ جزايري.م.ج.إ.  4814املادة : راجع 1
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 .إصدار حكم التحكيمنقضاء ميعاد إعلى  ء المترتباالجز :رابعا

إذا انقضى ميعاد إصدار حكم التحكيم، سواء كان قد كحدد باتفا  األطراف أو بنص 
القانون أو بقرار من هيئة التحكيم، وسواء كان هذا امليعاد أصليا أو امليعاد بعد متديده، قبل 

حكيم وال تكون دهيئة تفا  التإاملنهي للخصومة التحكيمية، سقط  صدور حكم التحكيم
فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها التحكيمي . 1التحكيم والية االستمرار يف إجراءات التحكيم

 .فإن هذا احلكم يكون باطال لصدوره ممن ليس له والية إصدارهبعد انقضاء ميعاد التحكيم،
 .كما سنرى الحقا  ،2بطالن حكم التحكيم عوىتتوافر عنديذ إحدى حاالت رفع دو 

وإذا انقضى ميعاد التحكيم، واستمرت هيئة التحكيم يف نظر النزاع، كان ألي من 
إال أن . 3هناء إجراءات التحكيمأمر بإ أطراف اخلصومة التحكيمية أن يطلب منها إصدار
عرتاض على اذ اإلجراء الذي رمسه القانون لإلاستمرار أطراف التحكيم يف اإلجراءات دون اخت

مد  إلصدار حكم التحكيم يفيد بقبودهمكيم فيما يتجاوز املواعيد احملددة استطالة إجراءات التح
ميعاد إصدار حكم التحكيم ضمنيا، وبالتايل فإن حكم التحكيم الذي يصدر عن هيئة التحكيم 

 .ال يقع باطال

كى عن املالحظ أن حكم التحكيم الصادر بعد انقضاء ميعاد التحكيم قد يكون مبن و
ت رضى اخلصوم حبكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم، ألن إذا ثب الطعن فيه بالبطالن

ادهدف األول واألخري للخصوم من اللجوء إ ى نظام التحكيم هو احلصول على حكم التحكيم 
 .فاصل يف النزاع القايم بينهم، يرتضونه األطراف ويقبلون تنفيذه

                                                           
1 Ph. Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 757. 

عاطف الفقي، التحكيم يف املنازعات . 213عبد احلميد األحدب، موسوعة التحكيم، اجلزء الثاين، املرجع اليابق، ص 
و فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات . 422أمحد الييد صاوي، مرجع سابق، ص . 119البحرية، مرجع سابق، ص 

.121الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص   
من قانون  13/4م فرنيي، واملشرع املصري يف املادة .ج.إ.  4128ص عليه املشرع الفرنيي يف املادة وهو ما ن 2

 .إ.م.ج.إ.  4818/4، 4819/4التحكيم، واملشرع اجلزايري يف املادتني 
 .129فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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 .حكم التحكيمالبيانات األساسية التي يجب أن يتضمنها : ةسادسالفقرة ال

تشرتط التشريعات الوطنية املقارنة بشكن التحكيم أن يتضمن حكم التحكيم بع  
البيانات الشكلية اجلوهرية اليت كحدد الكثري من املالمح الريييية للخصومة التحكيمية سواء من 

التحكيم وسري اخلصومة  تفا إحماضر اجلليات و  أو أو هيئة التحكيم،حيث أطرافها، 
فحىت يتمتع . 1ة، وكحقيق ضمانات التقاضي األساسية على مدار سري خصومة التحكيمالتحكيمي

حكم التحكيم املنهي للنزاع كله بني األطراف حبجية األمر املقضي به منذ صدوره، ال بد أن 
من  ا، سواء كان صادر اليت ال غىن عنها يف أي حكم يتضمن جمموعة من البيانات اجلوهرية 

ن هيئة التحكيم، وذلك ألهنا بيانات يقتضيها املنطق، منها مثال تلك اليت و مأدولة الحماكم 
تتعلق بتعريف أطراف النزاع واحملكمني الذين أصدروا حكم التحكيم وتوقيعاهتم وتاريخ ومكان 

 . 2...تلك املتعلقة ببيان العناصر املوضوعية للدعوى التحكيمية وأإصداره، 

عات الوطنية املقارنة حمل الدراسة، جند أن هذه ستقراينا لنصوص التشريإفمن واقع 
التشريعات قد عنيت بتعداد البيانات اجلوهرية اليت جيب أن يتضمنها حكم التحكيم، بصفة 

حكما مكتمال يف مجيع جوانبه  فرها يف حكم التحكيم أن جتعل منهاليت من شكن تواو  عامة،
يكون داال على ذاتيته بشكل  خارجه، على وجه دون احلاجة الستكمال أي نقص فيه من

بع  من هذه البيانات سببا لبطالن البل أن القضاء الوطين قد اعترب عدم توافر . ميتقل وكامل
 .حكم التحكيم، كما سنرى الحقا

من أهم هذه البيانات اليت استلزمت التشريعات الوطنية املقارنة، حمل الدراسة، أن  و
البيانات الشخصية للمحكمني، تاريخ ومكان صدور يتضمنها حكم التحكيم، أمساء اخلصوم، 

حكم التحكيم، صورة من اتفا  التحكيم، ملخص لطلبات اخلصوم وأقوادهم وميتنداهتم، 
 .وغريها....أسباب حكم التحكيم، وتوقيع هيئة التحكيم

 :فيما يلي، نتناول أهم هذه البيانات بشيء من التفصيل و
                                                           

 .231مرجع سابق، ص  ،4221لينة 27األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم  قليويب،مسيحة ال: أنظر 1
 .18حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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 .أسماء الخصوم وعناوينهم -1

هم أطراف الدعوى التحكيمية، لذلك جيب أن يتضمن حكم التحكيم أمساء  اخلصوم
        اخلصوم والبيانات املتعلقة هبم، كالصفة والوظايف واجلنيية، مبا يف ذلك اخلصم املدخل 

 .1أو املتدخل يف اخلصومة التحكيمية، وذلك على النحو الكايف لتمييز كل خصم

م التحكيم ملعرفة العنوان الذي ميكن إعالنه فيه كما جيب بيان عناوين اخلصوم يف حك
 .2حبكم التحكيم

يعترب ذكر بيان أمساء اخلصوم وعناوينهم يف حكم التحكيم شرط ضروري والزم لتنفيذ  و
ر عن هيئة التحكيم يف النزاع الذي ال بد ادحكم التحكيم، فاخلصوم هم املخاطبني باحلكم الص

أمهية ذكر  كما تظهر. 3اء شيء أو القيام بعمل أو امتناع ماأن يتضمن إلزام أحدهم أو كلهم بكد
يف الدعوى  فعال نصراف حجية حكم التحكيم مباشرة إ ى الطرف املمثلإأمساء اخلصوم يف شكن 

ونفس الشيء بالنيبة . التحكيمية، وإثبات نتيجة احلكم يف حقه دون لبس أو خطك يف شخصه
يه اإلعالنات الالزمة بعد صدور حكم التحكيم يف لذكر عناوين اخلصوم، وذلك حىت ميكن توج

إقراره به يف الدعوى التحكيمية، كما هو الشكن  العنوان الذي يقيم فيه اخلصم بناء على اختياره و
والواقع أن اإلعالن الصحيح له أثر بالغ على حكم  .وى البطالنيف حالة إعالن الشخص بدع

خلصوم وعناوينهم ميكن احملكمة املختصة التحكيم من حيث صحته، ذلك أن ذكر أمساء ا
بدعوى بطالن حكم التحكيم أو عند األمر بتنفيذ حكم التحكيم من التككد بكن اإلعالنات قد 

 .4وجهت للخصوم توجيها صحيحا وسليما، وذلك حىت تكون اإلجراءات سليمة

                                                           
وأنظر  . 14الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، : أنظر 1

 .132مرجع سابق، ص  ،التحكيم التجاري الدويل حممود مسري الشرقاوي،: كذلك
ياسر عبد : وأنظر كذلك. 119فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

 .392ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق، ص 
 .98أمحد رشاد حممود سالم، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .213يابق، ص الرجع املمسيحة القليويب، : أنظر 4
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و ى قد جرت العادة يف التحكيم على ذكر أمساء اخلصوم وعناوينهم يف الصفحة األ و
حلكم التحكيم بشكل واضح، ولكن عدم ذكر ذلك يف احلكم على هذا النحو ال يؤثر على 

ع منه، شريطة أن ترد مساء اخلصوم وعناوينهم يف أي موضمضمونه، حيث ميكن أن يرد ذكر أ
 . 1أمساء اخلصوم بطريقة ميكن التمييز معها بني احملكوم له واحملكوم عليه بشكل واضح ال لبس فيه

ر التياؤل عن أثر إغفال ذكر أمساء اخلصوم أو عناوينهم على صحة حكم يثو  و
 التحكيم؟

يعترب ذكر أمساء اخلصوم يف حكم التحكيم من املقومات األساسية الالزمة لوجود حكم 
. 2التحكيم، يرتتب على إغفاله بطالن حكم التحكيم دون حاجة إ ى نص خاص يقضي بذلك

كيم مىت كان هذا م، فإن ذلك ال يرتتب عليه بطالن حكم التحأما إذا أغفل بيان عناوين اخلصو 
 . 3 ى التجهيل بشخصية أطراف الدعوى التحكيمية أو أحدهمإاإلغفال مل يؤد 

 .البيانات الشخصية للمحكمين -2

تتمثل هذه البيانات يف أمساء احملكمني وعناوينهم وجنيياهتم وصفاهتم، إذ تعترب هذه  و
 .د من صحة تشكيل ادهيئة التحكيمية اليت أصدرت احلكمالبيانات ضرورية للتكك

                                                           
 .318، ص  املرجع اليابقمحزة أمحد حداد، التحكيم يف القوانني العربية، : أنظر 1
ف حممد عبد عاط حممد ماهر أبو العينني، و. 219أمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، مرجع سابق، ص  2

فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع . 14اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص 
 .139سابق، ص 

ياسر عبد ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق،         : وأنظر كذلك. 312يابق، ص الرجع املمسيحة القليويب، : أنظر 3
 .392ص 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

444 

 

احملكمني ضروريا لصحة حكم التحكيم، وأساس ذلك أنه من خالل  اءفيعد ذكر أمس
من  هذا البيان ميكن التككد من أن احملكمني الذين أصدروا حكم التحكيم هم الذين مت اختيارهم

 . 1فصل يف النزاع القايم بينهمقبل أطراف النزاع واملتفق بشكهنم على تويل مهمة ال

 قدن ادهدف منه هو التحقق من مراعاة ما إكن ضرورة بيان جنيية احملكمني، فيف ش و
تفا  التحكيم أو نص القانون من شرط خاص جبنيية احملكمني، إذ قد يتفق إ ينص عليه

نيية األطراف على أن تكون جنيية احملكم أو رييس هيئة التحكيم من جنيية خمتلفة عن ج
. أطراف النزاع، أو أن تكون جنيية رييس هيئة التحكيم خمتلفة عن جنيية باقي أعضاء ادهيئة
ففي مثل هذه احلاالت ميكن أن يكون حكم التحكيم عرضة للبطالن إذا مل حيرتم اتفا  

احملكمني بطالن حكم التحكيم،  ةه ال يرتتب على إغفال بيان جنييعلى أن .2األطراف
تفا  إلدى أطراف التحكيم، كما لو كان  كن جنيية احملكمني حمل اعتبارخصوصا إذا مل ت

 .3ال يشرتط جنيية معينة ألي من احملكمني كحكيم 

أما عن صفات احملكمني، فإن املقصود هبا بيان ما إذا كان احملكم حمكما خمتارا من أحد 
على أشخاص وعدد  ادهدف من هذا البيان هو التعرف و .اخلصوم، أو هو رييس هيئة التحكيم

وبطبيعة احلال فإن . احملكمني الذين أصدروا حكم التحكيم تعريفا دقيقا نافيا للجهالة أو اللبس
 .4إغفال بيان صفات احملكمني ال يرتتب عليه بطالن حكم التحكيم

                                                           
نفس املرجع ياسر عبد ادهادي مصلحي سالم،: وأنظر كذلك. 213يابق، ص الرجع نفس امل لقليويب، مسيحة ا: أنظر 1

 .393، ص اليابق
 .12يابق، ص الرجع املحممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، : أنظر 2
املنازعات الوطنية والتجارية فتحي وايل، التحكيم يف : وأنظر كذلك. 211يابق، ص الرجع املمسيحة القليويب، : أنظر 3

 .117-119الدولية، مرجع سابق، ص 
 .119فتحي وايل، نفس املرجع اليابق، ص : أنظر 4
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     سم أحد احملكمني، أو عدم بيان عناوينهم إة عامة، فإن النقص أو اخلطك يف بصف و
و صفاهتم ال يرتتب عليه بطالن حكم التحكيم، ما دام مل يرتتب على ذلك أو جنيياهتم أ

 .1التشكيك يف صحة تشكيل هيئة التحكيم وال أشخاص احملكمني

 .أقوالهم ومستنداتهمو ملخص لطلبات الخصوم  -3

من املقرر أن حكم التحكيم جيب أن يدل بذاته على استكمال كافة شروط صحته، 
 .نقص فيه من البيانات اجلوهرية من أي مصدر آخر حبيث ال يقبل تكملة ما

فكما هو الشكن يف األحكام القضايية، جيب أن يتضمن حكم التحكيم ملخصا 
لطلبات اخلصوم ودفاعهم وأقوادهم وميتنداهتم، بكن تلتزم هيئة التحكيم ببيان طلبات اخلصوم 

صيل كامل بل يكفي أن دفوع اخلصوم وما قدمه كل طرف من ميتندات، دون تف وبيان دفاع و
يتضمن حكم التحكيم ملخصا دها على حنو يكفي إليضاح عناصر الدعوى التحكيمية وجوهر 

 .2الدفوع املبداة من طرف اخلصوم، وملخص ألوجه دفاعهم الطلبات فيها و

ال شك أن ادهدف من اشرتاط ذكر هذا البيان هو كحقيق الرقابة على عمل احملكمني،  و
     ستيعاهبم لوقايع النزاع، وكذا الوقوف على نطا  سلطة احملكمني، بكن والتحقق من حين ا

كما أن هيئة التحكيم ملزمة بالرد على . ما طلب منهمبككثر مما طلب منهم وال يغفلوا  ال يقضوا
مجيع الدفوع اليت يبديها اخلصوم وأوجه دفاعهم اجلوهرية، وإال كان احلكم باطال للقصور يف 

 .3واقعية واإلخالل حبق الدفاعأسباب احلكم ال

                                                           
بيان جنيية احملكمني وعناوينهم وصفاهتم ال يرتتب على عدم  »: وقد قضت حمكمة النق  املصرية يف هذا الشكن أن 1

يؤثر بالتايل على إجراءاهتا وال ينال من القضاء فيها، فال يبطل  ذكره تفويت أي مصلحة أو حق ألي من طريف الدعوى وال
 .«حكم التحكيم لعدم إراده إال إذا كان الطرفان قد اتفقا على كحديد جنيية معينة للمحكم أو قضى القانون بذلك

نفيه، فتحي وايل، املرجع اليابق :  ، مشار إليه يف كتاب 71لينة  2818يف الطعن  42/89/2887نق  جتاري، 
 .117ص 

 .112مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدويل،حممود مسري الشرقاوي،: أنظر 2
 .113حممود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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ودفاعهم اجلوهري وميتنداهتم  و دفوعهم تعترب بيانات ملخص لطلبات اخلصوم و
زمة وجوهرية يرتتب على إغفادها عدم كحقق الغاية اليت من أجلها أوجب إثباهتا حبكم التحكيم ال

اعتبار أن طلبات ، مبعىن أن إغفال ذكرها يعرض حكم التحكيم للبطالن ب1مبا يؤدي إ ى بطالنه
اخلصوم وما قدم من دفاع ودفوع وميتندات من امليايل اجلوهرية يف حكم التحكيم اليت متكن 
احملكمة املختصة بنظر دعوى البطالن من التحقق من مدى إملام هيئة التحكيم مبوضوع النزاع 
ايع وطلبات اخلصوم ودفوعهم ومدى انطبا  حكم التحكيم وعدم خروجه عما جاء به من وق

 .وميتندات وطلبات ودفوع ودفاع

كقوال اخلصوم ال يرتتب عليه بطالن بعلى أن إغفال حكم التحكيم لبيان ملخص 
حكم التحكيم إال إذا ثبت أن هذه األقوال كانت تتضمن دفاعا جوهريا مؤثرا يف النتيجة اليت 

 .2انتهى إليها حكم التحكيم، وما ينطوي على ذلك من إخالل حبقو  الدفاع

 .تفاق التحكيمإصورة من  -4

دستور التحكيم وأساس مشروعيته، ومنه تيتمد هيئة  هو تفا  التحكيمإملا كان 
التحكيم سلطتها للفصل يف النزاع، واألساس القانوين املباشر إلخراج النزاع حمل التحكيم من 

رورة ي ضاختصاص القضاء الوطين صاحب الوالية العامة للفصل يف املنازعات، كان من املنطق
يرتتب على عدم وجود هذا االتفا  تفا  التحكيم، ذلك أنه إتضمني حكم التحكيم صورة من 

كما . نعدام حكم التحكيم واعتباره ككن مل يكن، وذلك النعدام والية هيئة التحكيم يف إصدارهإ
تفا  التحكيم أو جتاوز حدود إم الذي يفصل يف ميايل ال يشملها يقع باطال حكم التحكي

 .ا االتفا هذ

    تفا  التحكيم اليت جيب أن يتضمنها حكم التحكيم، نص شرط إاملقصود بصورة  و
  لب احلكم التحكيمي، صن أن ترد صورة اتفا  التحكيم يف أو مشارطة التحكيم، حبيث ميك

                                                           
 .193فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .482أمحد الييد صاوي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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تفا  التحكيم كوثيقة مكملة له، مع النص يف حكم التحكيم على إ أو ترفق باحلكم صورة من
 .1ارها جزء متمما للحكم التحكيميذلك، باعتب

لتحكيم هي تفا  اإاشتمال حكم التحكيم على صورة من احلكمة من ضرورة  و
فيكفي االطالع على حكم . لتزام هيئة التحكيم حبدود هذا االتفا إضمان الرقابة على مدى 
وما إذا  تفا  التحكيم أم ال، إنت هيئة التحكيم قد احرتمت حدود التحكيم ملعرفة ما إذا كا

 .2كانت قد فصلت يف ميايل ال يشملها االتفا  أو جتاوزته

 .منطوق الحكم -8

يقصد مبنطو  احلكم، القضاء الذي تصدره هيئة التحكيم يف امليايل املتنازع عليها بني 
اخلصوم، واليت اتفقوا على عرضها عليها، ويتضمن الفصل يف مجيع امليايل املعروضة على هيئة 

يه، فإن منطو  احلكم ميثل النتيجة النهايية اليت انتهت إليها هيئة التحكيم، عل و .3التحكيم
واليت متثل رأيها النهايي الذي توصلت إليه حليم النزاع املعروض عليها بالفصل يف طلبات 

 .اخلصوم

سواء كانت فاصلة يف  ،يتضمن منطو  احلكم ما تصدره هيئة التحكيم من قرارات و
وسواء كانت قد فصلت يف جزء من الطلبات . رة قبل الفصل يف املوضوعموضوع النزاع، أو صاد

 .4أو يف كل ما قدم للهيئة من طلبات

يشرتط يف منطو  احلكم أن يكون واضحا وغري متناق  مع مشتمالته أو مع  و
جالء املضمون  تبني بوضوح و أسباب احلكم، بكن ترد عباراته يف صياغة حمددة واضحة وحامسة

                                                           
 . 118يابق، ص الرجع املأنظر، حممود مسري الشرقاوي،  1
 .94أمحد رشاد حممود سالم، مرجع سابق، ص  2
 .433عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص  3
 .113يابق، ص الرجع املحممود مسري الشرقاوي، : أنظر 4
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عليه، فال يكون املنطو  غامضا حبيث ال ميكن معه معرفة املنطو  احلقيقي الذي  تويحيالذي 
 .1توصلت إليه هيئة التحكيم، أو ينطوي على تناق  بني أجزايه حبيث ال تيتقيم معا

ينبغي أال خيرج منطو  احلكم عن موضوع النزاع، وإال كان ذلك سببا يف رفع دعوى  و
أن تتعدد امليايل املتنازع عليها بني األطراف، ففي هذه  فمن املتصور. بطالن حكم التحكيم

 .كل جزء من كل منازعة على حدةيف   احلالة جيب جتزية منطو  احلكم، حبيث يفصل 

 .2فإذا خال حكم التحكيم من منطوقه، فإنه يكون باطال إذ ال ميكنه كحقيق وظيفته

 .تاريخ إصدار حكم التحكيم -9

يان تاريخ صدوره، إذ تبدو أمهية ذكر تاريخ صدور جيب أن يتضمن حكم التحكيم ب
حكم التحكيم يف أن حكم التحكيم يكتيب حجية األمر املقضي فور صدوره وتبقى له هذه 

 –مبدييا  –كما تنتهي مهمة هيئة التحكيم . احلجية منذ تاريخ صدوره إ ى أن يقضى ببطالنه
يمي بعد ذلك التاريخ، فإن هذا من تاريخ صدور حكم التحكيم، فإذا اختذت أي إجراء كحك
إضافة إ ى ذلك، تظهر أمهية ذكر . اإلجراء يكون باطال، ويعرض حكم التحكيم ذاته للطعن فيه

تفا  إان احلكم قد صدر خالل مدة سريان تاريخ صدور حكم التحكيم عند التحقق مما إذا ك
فمن .3تفاقا أو قانوناإدد، كان قد صدر يف امليعاد احمل  التحكيم من عدمه، والتحقق كذلك مما إذا

ا  املقرر قانونا أن حكم التحكيم يكون قابال لإلبطال إذا كان تاريخ صدوره الحقا ليقوط اتف
 .إلصداره احملددة نتهاء املهلةإالتحكيم بانقضاء مدته أو بعد 

                                                           
 .111حممود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : أنظر 1
رجع املحممود مسري الشرقاوي، .193ت الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي وايل، التحكيم يف املنازعا 2
حممود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص . 391ياسر عبد ادهادي مصلحي سالم، مرجع سابق، ص . 113يابق، ص ال

111 . 
. 17-19رجع سابق، ص حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، م: أنظر 3

 .111يابق، ص الرجع املحممود مسري الشرقاوي، : وأنظر كذلك
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العربة بالنيبة لتحديد تاريخ صدور حكم التحكيم هو التاريخ املثبت يف نيخة  و
 .1عة من احملكمني، فإذا تعددت تواريخ توقيعاهتم، فالعربة بآخر تاريخاحلكم املوق

على أنه إذا مل يتضمن حكم التحكيم تاريخ صدوره، فإنه ميكن أن ييتدل على هذا 
التاريخ من حمضر اجللية اليت صدر فيها احلكم، إذ أن األصل يف ثبوت تاريخ إصدار حكم 

 .2ت ما جيري فيهاالتحكيم هو حمضر اجللية الذي أعد إلثبا

قد اعتربت غالبية التشريعات الوطنية احلديثة، املنظمة للتحكيم، أن تاريخ حكم  و
التحكيم يعترب من البيانات اجلوهرية اليت يرتتب على إغفاله بطالنه، وهو بطالن متعلق بالنظام 

 .3بذلكالعام تقضي به احملكمة املختصة من تلقاء نفيها، دون حاجة إ ى نص قانوين يقضي 

بيد أن حكم التحكيم ال يبطل، ولو مل يذكر فيه تاريخ صدوره، مادام هناك تاريخ 
ثابت يقطع الشك باليقني أن هيئة التحكيم قد أصدرت حكمها خالل امليعاد املقرر لذلك، كما 
لو مت إيداع حكم التحكيم بقلم كتاب احملكمة املختصة خالل امليعاد املقرر إلصدار حكم 

 .4التحكيم

 .مكان إصدار حكم التحكيم -9

يقصد مبكان إصدار حكم التحكيم بيان الدولة اليت صدر فيها حكم التحكيم، حيث 
تظهر أمهية ذكر مكان إصدار حكم التحكيم من نواحي عديدة، فهذا املكان هو الذي يكيف 

أي صدر خارج إقليم الدولة  5على ضويه حكم التحكيم، هل يعرب حكما وطنيا أم أجنبيا

                                                           
 .114فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .114فتحي وايل، نفس املرجع اليابق، ص  2
      . 17ء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص عاطف حممد عبد اللطيف، قضا حممد ماهر أبو العينني، و: راجع 3
 .111حممود مصطفى يونس، مرجع سابق، ص : كذلك و
 . 111يابق، ص الرجع املحممود مسري الشرقاوي، : أنظر 4
 . ، بشكن االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية4218املادة األو ى من اتفاقية نيويورك لينة : راجع 5
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ملطلوب منها االعرتاف به وتنفيذه، ذلك أن غالبية التشريعات الوطنية تعترب حكم التحكيم ا
 .أجنبيا إذا صدر خارج حدود إقليمها

كما أن بيان هذا املكان ضروري يف التحكيم التجاري الدويل لتحديد احملكمة املختصة 
ان إصدار حكم فإن أمهية ذكر مك ،ومن ناحية أخرى. الن حكم التحكيمبنظر دعوى بط

التحكيم تظهر عند مراقبة مدى احرتام احملكمني ملا قد يكون األطراف قد اتفقوا عليه من صدور 
 .1حكم التحكيم يف مكان معني

على الرغم من أمهية ذكر مكان إصدار حكم التحكيم، فإن إغفاله ال يؤدي إ ى  و
 .2البطالن، إذ ميكن معرفة مكان صدور احلكم من حمضر اجللية

حرصت التشريعات الوطنية املقارنة، حمل الدراسة، على أن يتضمن حكم التحكيم و قد  
 .اجلزاء املرتتب على ختلف أحدها ذانات األساسية، وإن اختلفت يف كحديدها، وكابع  البي

على  3من قانون إجراءات املدنية الفرنيي اجلديد 4184فقد نص املشرع الفرنيي يف املادة 
 :4 يشتمل عليها حكم التحكيم، وهيبع  البيانات اليت

 .سم ولقب وحمل إقامة ومركز إدارة األطرافإ -4
                                                           

      . 17عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  ماهر أبو العينني، وحممد : أنظر 1
، يناير 43فوزي حممد سامي، التحكيم التجاري الدويل وموقف التشريعات العربية، جملة احلقو  العربية، العدد : كذلك و

 . 484، ص 2888
مرجع سابق، ص ،4221لينة 27للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم األسس القانونية مسيحة القليويب، :أنظر 2

 .112فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : وكذلك.218
من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي تطبق على التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل على حد  4184واملالحظ أن املادة  3

 .من نفس القانون 4189/1ا جاء يف املادة سواء ، وفقا مل
4  Art 1481 D.P..C.F :« La sentence arbitrale contient l’indication : 

1- Des noms, prénoms ou dénomination des partis ainsi que de leur domicile ou siège 

social. 

2- Le cas échéant, du nom des avocats ou des toute personne ayant représenté les parties 

ou assisté les parties. 

3- Du nom des arbitres qui l’ont rendue. 

4- De sa date. 

5- De lieu ou la sentence a été rendue».  
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 .أمساء احملامني أو أي شخص ساعد األطراف -2

 .أمساء احملكمني الذي أصدروا حكم التحكيم -3

 .تاريخ حكم التحكيم -1

 .مكان صدور حكم التحكيم -1

حكم التحكيم،  هكنه أن يتضمنفاملالحظ أن املشرع الفرنيي قد أضاف بيانا آخر مي
ياعدهتم خالل إجراءات مبوهو أمساء احملامني وأمساء أي أشخاص قاموا بتمثيل األطراف أو 

 .التحكيم

، املذكورة أعاله، أن املشرع الفرنيي مل جيعل من 4184يفهم من صياغة نص املادة  و
     دء نص هذه املادة بعبارة ذكر هذه البيانات يف حكم التحكيم إلزاميا، ألنه لو أراد ذلك لب

يف  «La sentence arbitrale doit contenir» «...جيب أن يشتمل حكم التحكيم »
 « يشتمل حكم التحكيم على البيانات التالية » :بعبارة 4184حني جنده قد بدأ نص املادة 

«La sentence arbitrale contient l’indication ». وقد استبعد املشرع الفرنيي
على التحكيم الدويل، وهي تلك اليت تقضي ببطالن حكم التحكيم  4183املادة تطبيق نص 

، حيث اعترب حكم 1، اليالفة الذكر4184الذي مل يتضمن البيانات اليت نصت عليها املادة 
 .التحكيم الدويل الذي ال يتضمن هذه البيانات صحيحا وال يكون باطال

إ ى أنه ليس من شكن هذا احلكم أن  2رنيييف هذا الصدد، ذهب بع  الفقه الف و
يثري صعوبة معينة، إذ هناك يف الواقع وبالضرورة حدود للحرية يف هذا الشكن، حبيث يتم التحقق 
من توافر حد أدىن من البيانات، طاملا أنه من الواجب على القاضي املختص الذي سيصدر 

من قانون اإلجراءات  4149نص املادة ، وفقا ل(األمر بتنفيذ حكم التحكيم)الصيغة التنفيذية 
                                                           

1 Art 1483 D.P..C.F :« Les dispositions de l’article 1480, celles de l’article 1481 relative au nom 

des arbitres et à la date de la sentence et celles de l’article 1482 concernant la motivation de la 

sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci ». 
2  Emmanuel Gaillard, op.cit, p 185. 
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وما يدعم ذلك أن . املدنية، أن يتحقق من أن امليتند املقدم إليه يشكل حكما كحكيميا كامال
من  و. 1تلقي عبء إثبات وجود احلكم التحكيمي على الطرف الذي يتميك به 4141املادة 

يف كحكيم دويل وصدر مفتقرا مث يرى هذا الفقه أن البطالن ليس مفرتضا إذا كان احلكم صادرا 
 .4184إ ى البيانات اليت نصت عليها املادة 

أما املشرع املصري، فقد استلزم أن يتضمن حكم التحكيم بع  البيانات اإللزامية يف املادة 
 :، وهي42212لينة  27من قانون التحكيم املصري رقم  13/3

 .أمساء اخلصوم وعناوينهم -4

 .صفاهتم جنيياهتم و نهم وعناوي أمساء احملكمني و -2

 .تفا  التحكيمإصورة من  -3

 .أقوادهم وميتنداهتم ملخص لطلبات اخلصوم و -1

 .منطو  احلكم -1

 .مكان إصدار احلكم تاريخ و -9

 .أسباب احلكم -7

من قانون التحكيم  13فاملالحظ أن املشرع املصري قد افتتح الفقرة الثالثة من املادة 
لى إلزامية هذه البيانات، وأن هو ما يدل ع و «...ل حكم التحكيم علىجيب أن يشتم »بعبارة 
 .لف أي منها ييتوجب بطالن حكم التحكيمخت

 

                                                           
1 Art 1514 D.P.C.F :«Les sentence arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si 

leur existence est établie par celui qui s’en prévaut…». 
 .«...جيب أن يشتمل حكم التحكيم على»: من قانون التحكيم املصري على أنه 13/3تنص املادة  2
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ذهب إ ى عدم تقرير هذا احلكم بصورة عامة، وإمنا جيب  1إال أن بع  الفقه املصري
الفقه  ترتيبا على ذلك، فإن هذا و. بيان على حدى من حيث ادهدف والغاية منه كل  النظر إ ى

على  يقيم هذه البيانات إ ى بيانات يرتتب على ختلفها بطالن حكم التحكيم، وأخرى ال يرتتب
 :ختلفها بطالن حكم التحكيم

أمساء اخلصوم، أمساء : فكما البيانات اليت يرتتب على ختلفها بطالن حكم التحكيم، هي
 .تحكيماحملكمني، ملخص طلبات اخلصوم، منطو  احلكم، تاريخ إصدار حكم ال

عناوين اخلصوم، عناوين : وأما البيانات اليت ال يرتتب على ختلفها بطالن حكم التحكيم فهي
تفا  التحكيم، أقوال اخلصوم، مكان إصدار حكم إصورة من  ،احملكمني وجنيياهتم وصفاهتم

 .التحكيم

م عرضا إ أن تتضمن أحكام التحكي.م.ج.إ.  4827أما املشرع اجلزايري، فقد أوجب يف املادة 
إ على .م.ج.إ.  4828يف حني نص باملادة . 2موجزا الدعاءات األطراف وأوجه دفاعهم
 :البيانات اليت يتضمنها حكم التحكيم، وهي

 .سم ولقب احملكم أو احملكمنيإ-4

 .تاريخ صدور حكم التحكيم -2

 .مكان صدور حكم التحكيم -3

اص املعنوية ومقرها أمساء وألقاب األطراف وموطن كل منهم وتيمية األشخ -1
 .االجتماعي

 .أمساء وألقاب احملامني أو من مثل أو ساعد األطراف عند االقتضاء -1
                                                           

والتطبيق،  فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية. 439-431عيد حممد قصاص، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص  1
 .وما بعدها 132حممد مسري الشرقاوي، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص . 138-139مرجع سابق، ص 

جيب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا الدعاءات األطراف »: إ جزايري على أنه.م.ج.إ.  4827/4تنص املادة  2
 .«وأوجه دفاعهم
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إ أن البيانات املتعلقة بادعاءات اخلصوم .م.ج.إ.  4827فالظاهر من نص املادة 
جيب أن »: ، حيث افتتح املشرع اجلزايري هذه املادة بعبارةةوجوبي هي بياناتوأوجه دفاعهم 

 .وهو ما يفيد أهنا الزمة، وإغفادها حبكم التحكيم يعرضه للبطالن «...ن أحكام التحكيمتتضم

فإنه  ،م.ج.إ.  4828يدها يف نص املادة أما فيما يتعلق بباقي البيانات الوارد كحد
       : يفهم من صياغة هذه املادة أن هذه البيانات غري إلزامية حيث جاء يف افتتاح هذه املادة

لنص ال تفيد صيغة اإللزامية، بل هذا ا صياغةف .«...حكم التحكيم البيانات اآلتيةيتضمن  »
كتفى فيها املشرع اجلزايري بالنص على بع  البيانات اليت ميكن أن يتضمنها حكم التحكيم إ

على حكم التحكيم غري  4828وككن تطبيق املادة ، الوجوبية دون أن يعطيها الصفة اآلمرة و
ح الباب أمام التكويالت والتفيريات، فقد يذهب البع  إ ى أن احملكمني غري ملزم، وهو ما فت

غ على بما يص ، وهو...ملزمني بذكر أمسايهم يف حكم التحكيم واالكتفاء بالتوقيع عليه فقط
 .نظام التحكيم صفة التعقيد والتمديد

 4828لنص املادة  "يجب"على املشرع اجلزايري أن يضيف كلمة  لزاما لذلك، كان
يجب أن  »: ، من نفس القانون، لتصبح صياغتها كاآليت4827إ، كما فعل يف املادة .م.ج.إ. 

 حىت يضفي عليها صبغة الوجوبية يف حكم التحكيم،،«...يتضمن حكم التحكيم البيانات اآلتية
 .من قانون التحكيم املصري 13/3على غرار ما جاء يف نص املادة 

استبعاد املشرع اجلزايري جزاء البطالن متاما إذا  – يف نظرنا –غري أن ذلك ال يعين 
حكم  يف إ.م.ج.إ.  4828ختلف ذكر إحدى البيانات املنصوص عليها يف نص املادة 

ختلف أفضى  التحكيم، إذ جيوز للقضاء اجلزايري أن حيكم ببطالن حكم التحكيم الدويل إذا 
 .قومات األساسية لألحكامالبيان إ ى جعل حكم التحكيم الدويل يفتقر ملقوم من امل

إ أن املشرع اجلزايري قد أضاف، .م.ج.إ.  4828وما يالحظ كذلك على نص املادة 
إ ى جانب البيانات اليت نصت عليها التشريعات الوطنية املقارنة، تيمية الشخص املعنوي ومقره 

شركات هو شخص معنوي كال االجتماعي، ألنه غالبا ما يكون أحد أطراف الدعوى التحكيمية
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فكما هو معروف فإنه قد تتعدد األماكن اليت يتواجد هبا الشخص املعنوي وتكون له  .التجارية
 .ملعنوي ومقره االجتماعياتيمية الشخص  بيانتيمية خاصة، لذلك أضاف املشرع اجلزايري 

كما أضاف املشرع اجلزايري، على غرار املشرع الفرنيي، ذكر أمساء احملامني أو أمساء 
لون األطراف، وهذا من باب التككيد على أن التحكيم مثله مثل القضاء، إذ حيق للخصوم من ميث

غري أن جعل ذكر هذا . أن يكفلوا حمامني للدفاع عنهم والقيام باإلجراءات القانونية مكاهنم
 .أمر غري وارد، ألن األطراف ميكنهم االستغناء عن احملامي إلزامي البيان يف حكم التحكيم

 إ.م.ج.إ.  4828جانبنا نرى أن بع  البيانات الوارد ذكرها يف نص املادة  حنن من و
لفها بطالنه، فيعترب ذكر أمساء اخلصوم ختمية يف حكم التحكيم، يرتتب على تعترب بيانات إلزا

كما يعترب ذكر تاريخ . واحملكمني بيانا جوهريا يف حكم التحكيم يرتتب على ختلفه بطالن احلكم
 .يم بيانا جوهريا يرتتب على إغفاله بطالن حكم التحكيمصدور حكم التحك

مكان إصدار حكم التحكيم، وأمساء احملامني أو من ساعد )أما باقي البيانات األخرى 
، فعلى الرغم من أمهية ذكرها يف حكم التحكيم إال أن إغفادها ال يؤثر على حكم (األطراف

 .التحكيم وبالتايل ال يؤدي ذلك إ ى بطالنه

 الثاني عالفر 

 .الشروط الموضوعية لحكم التحكيم

 :ينبغي لصحة حكم التحكيم من الناحية املوضوعية توافر شرطني أساسيني مها

 .أن يكون حكم التحكيم ذو أثر حاسم للنزاع املعروض على هيئة التحكيم :أوال

اع، سواء أن تصدر هيئة التحكيم حكمها وفقا لقواعد القانون الذي اختاره أطراف النز  :ثانيا
 .بالنيبة لإلجراءات أو املوضوع
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 .أن يكون حكم التحكيم ذو أثر حاسم للنزاع: الفقرة األولى

معىن هذا الشرط أن يكون حكم التحكيم الصادر يف موضوع النزاع من شكنه حيم  و
، ذلك 1دابر النزاع، بكن يفصل يف مجيع الطلبات اليت قدمت إ ى هيئة التحكيم من قبل اخلصوم

الغاية من جلوء أطراف النزاع إ ى نظام التحكيم هي تيوية النزاعات القايمة بينهم أو اليت أن 
ون كيف هذه النزاعات إ ى حمكمني يلج مهمة الفصلعهد ستقوم ميتقبال، وذلك عن طريق 

لذلك كان لزاما على احملكمني أن يصدروا . إليهم بدال من اللجوء إ ى قضاة احملاكم الوطنية
فال يعد حكما جمرد حث  .نزاع املعروض عليهم على حنو حاسم يف موضوع الحكما فاصال

، 2املرتتبة على عالقاهتم التجارية زاماهتمتلإاألطراف أو توجيههم إ ى إتباع أسلوب معني لتنفيذ 
 .ومن مث حيم اخلالف القايم بينهم

التحكيم من ، ال يعد من قبيل األحكام التحكيمية ما تصدره هيئة اكما أشرنا سابق و
قرارات وأحكام وقتية أثناء نظر النزاع، ذلك أن مثل هذه القرارات واألحكام ميكن احلصول عليها 

للنزاع حمل اإلتفا  ب عليها األثر احلاسم حعن طريق اللجوء إ ى القضاء الوطين، وبالتايل ال يني
ة على اجتاه إرادة ، إال إذا وردت يف هذا االتفا  عبارات صرحية قاطعة للداللعلى التحكيم

األطراف إ ى قصر سلطة إصدار هذه القرارات واألحكام على هيئة التحكيم دون أن يكون 
 .للقضاء الوطين هذه اليلطة

عليه، فإن حكم التحكيم الذي يكتيب هذا الوصف هو احلكم الصادر يف موضوع  و
ذا املعىن يتطابق مع معىن ولكن إذا كان حكم التحكيم هب. النزاع على حنو حييم معه دابر النزاع

مدون سلطتهم من الدولة وإمنا احلكم القضايي، إال أن احملكمني، على خالف القضاة، ال ييت
تفا  األطراف، لذلك فهم الذين حيددون نطا  مهمة احملكمني ونطا  سلطاهتم، فهم إمن 

ليه قاعدة أن ويرتتب على ذلك أن احملكم ال تنطبق ع. بذلك قضاة النزاع كما حدده األطراف
ألنه ال جيوز له أن يفصل إال فيما طرح عليه، وال ميلك التصدي  ،"قاضي األصل هو قاضي الفرع"

                                                           
 .488رجع سابق، ص حممود خمتار أمحد بربري، م:  أنظر 1
 .472نفس املرجع اليابق، ص  ،حممود خمتار أمحد بربري :أنظر 2
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ولذلك قضي بكنه إذا كان . 1يعرض عليه من ميايل، ولو كانت ذات صلة مبوضوع النزاع مل ملا
ال شكن دها  ادهيئةاملعروض على هيئة التحكيم كافة املنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الشركة، فإن 

كما   –لذلك، يعترب سببا من أسباب بطالن حكم التحكيم . 2باحلكم يف بطالن أو صحة العقد
أو التصدي ملا مل يتفق أطراف  جتاوز هيئة التحكيم حدود املهمة املوكلة إليها، –سنرى الحقا 

ا تضمنه تزم مبلذلك كان لزاما على هيئة التحكيم أن تل .النزاع على عرضه عليها للفصل فيه
 .تفا  التحكيمإ

حكمها وفقا لقواعد القانون الذي يجب أن تصدر هيئة التحكيم : ةثانيالفقرة ال
 .ختاره أطراف النزاعإ

تلتزم هيئة التحكيم بكن تصدر حكمها املنهي للخصومة التحكيمية كلها وفقا لقواعد 
لذلك يعترب جتاهل  .3و املوضوعالقانون الذي اختاره أطراف النزاع، سواء بالنيبة لإلجراءات أ

املتفق عليه سببا يربر معه الطعن بالبطالن  القانون احملكمني دهذه اإلرادة، وتطبيق قانون آخر غري
ضد احلكم الذي تصدره ادهيئة يف هذا الشكن، حىت ولو كان هذا القانون هو الذي كان سيطبقه 

 .القاضي الوطين فيما لو عرض عليه ذات النزاع

تفصل حمكمة التحكيم  »: إ جزايري بنصها.م.ج.إ.  4818نت هذا الشرط املادة وقد تضم
  .«...يف النزاع عمال بقواعد القانون الذي اختاره األطراف

، حيث نصت على 4221لينة  27من قانون التحكيم املصري رقم  32/4كما تضمنته املادة 
 .«...يتفق عليها الطرفانتطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد اليت  »:أن

                                                           
 .314لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .484حممود خمتار أمحد بربري، مرجع سابق، ص : راجع 2
 .484حممود خمتار أمحد بريري، مرجع سابق، ص :راجع 3
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من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي اجلديد،  4144هو الشرط الذي تضمنته أيضا املادة  و
تقضي احملكمة التحكيمية يف املنازعة وفقا لقواعد القانون الذي اختاره  »: حيث نصت على أن

 1«...األطراف

ية املوضوعية ونفاده توافر بناء على ما تقدم، ينبغي لصحة حكم التحكيم من الناح و
 .ا ال يصح حكم التحكيمموتالزم الشرطني املوضوعيني اليابقني، إذ بدوهن

 الثالث حثبالم

 .اآلثار المترتبة على صدور حكم التحكيم

يرتتب على صدور حكم التحكيم، ميتوفيا للشروط الواجبة، عدة آثار سواء من 
 .الناحية املوضوعية أو من الناحية اإلجرايية

عديدة، سواء فيما يتعلق  افمن الناحية املوضوعية، يرتتب على حكم التحكيم آثار 
فإنه ال جرم يف أن  ،ففيما يتعلق بوجود احلق. عليه بوجود احلق املتنازع عليه أو تقويته واحلفاظ

حكم التحكيم، باعتباره عمال يفصل يف املنازعة اليت عرضت على هيئة التحكيم، يؤدي إ ى 
   وفيما يتعلق باحلفاظ على احلق، فإنه ميكن القول . أحد اخلصوم يف مواجهة اآلخرإقرار حق 

 .2بكن حكم التحكيم يؤدي إ ى احلفاظ على احلق أو تقويته –بصفة عامة  –

أما من الناحية اإلجرايية، فإنه يرتتب على حكم التحكيم بع  اآلثار اإلجرايية 
لتزام األطراف بعدم عرض إأطراف النزاع، تتمثل يف ته وإ ى ينصرف بعضها إ ى حكم التحكيم ذا

النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم حبكم هنايي من جديد على القضاء نظرا لتمتع حكم 
ومن هذه اآلثار أيضا ما . التحكيم حبجية األمر املقضي مبجرد صدوره ميتوفيا للشروط املتطلبة

كم التحكيم تيتنفذ واليتها بشكن النزاع الذي ينصرف إ ى هيئة التحكيم، إذ مبجرد إصدارها حل
 .هنايي مفصلت فيه حبك

                                                           
1 Art 1511 D.P.C.F : « Le tribunal arbitrale tranche le litige conformément aux règles de 

droit que les parties ont choisies…». 
 .492عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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يف هذا  نظرا لألمهية البالغة لآلثار اإلجرايية اليت يرتبها حكم التحكيم، فإن اهتمامنا و
ينصب على دراسة هذه اآلثار اإلجرايية له دون املوضوعية، واملتمثلة أساسا يف  املبحث سوف

الذي  ، واستنفاذ هيئة التحكيم واليتها بشكن النزاع(األول طلبامل)له ثبوت حجية األمر املقضي 
 (.الثاين طلبامل)فصلت فيه حبكم هنايي 

 األول مطلبال

 .حيازة حكم التحكيم حجية األمر المقضي

وز حجية األمر املقضي، ميتوفيا للشروط املتطلبة فإنه حي مبجرد صدور حكم التحكيم
فس النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم على القضاء الوطين حيث ميتنع على األطراف عرض ن

 ، إذ يتوجب على هذا القضاء يف حالة ما أعيد طرح هذا النزاع عليه أن يقضي بعدم1من جديد
به، أي أن هذه الدعوى قد سبق  يحجية األمر املقتض حليازة حكم التحكيم قبول الدعوى

احلكم الصادر عن هذا القضاء يشكل عنوانا الفصل فيها عن طريق قضاء التحكيم، حيث أن 
للحقيقة واملشروعية ومقرتنا بقرينة الصحة، شكنه يف ذلك شكن احلكم القضايي، مما ميتنع معه 

،وبالتايل يظل حكم التحكيم متمتعا حبجية 2على اخلصوم إثارته من جديد أمام القضاء الوطين
وا مبا جاء يف هذا احلكم وأن ينفذوه حبين األمر املقضي به، وجيب على أطراف النزاع أن يلتزم

حكم التحكيم يتمتع بقوة إلزامية » :أن سيد الصاويالأحمد ويف هذا الصدد يرى األستاذ . نية
املقرر حقه بني أطرافه، حيث يلتزمون باحلل الذي تضمنه احلكم، ويكتيب صاحب احلق 

يه لصاحبه، ولذلك فال جيوز مبقتضى هذا احلكم، ويتحمل اخلصم اآلخر هبذا احلق الذي يؤد
ألحد اخلصوم أن ينازع يف هذا احلق مرة أخرى أمام القضاء أو أمام احملكمني أنفيهم، ألن 

                                                           
 . 14ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .423مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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     .1«احلكم الصادر من احملكمني حيوز حجية األمر املقضي اليت كحقق الوظيفة اليقينية للحقو 
 .كم فيها ببطالنهمع ذلك فإن حكم التحكيم يفقد هذه احلجية يف احلالة اليت حي و

قتضي منا معاجلة عدة نقاط يلبحث يف موضوع حجية حكم التحكيم عليه، فإن ا و
هامة، نبدأها بتحديد مفهوم حجية األمر املقضي، وتوضيح احلدود اليت ميكن فيها التميك 
حبجية أحكام التحكيم، وموقف التشريعات الوطنية املقارنة حمل الدراسة من حجية أحكام 

 .التحكيم

 األول عالفر 

 .مفهوم حجية األمر المقضي

املوضوعي الذي يكخذ شكل  يلتككيدارة احلجية بنظرية العمل القضايي ترتبط فك
النزاع الصادر فيه نوع كان   امن القاضي أو احملكم، وأي اكان هذا العمل صادر أاحلكم، سواء 

 .2احلكم

ة قانونية ال تقبل إثبات ما يتصف به من قوة أو قرين - عموما –يقصد حبجية احلكم  و
العكس تشهد على أن احلكم قد صدر صحيحا من الناحية الشكلية وعادال من الناحية 

على القضاء من جديد،  فصل فيه من نزاعم من إعادة عرض ما املوضوعية، وهو ما مينع اخلصو 
ومعىن ذلك  .3دار هذه احلجية إال عن طريق الطعن املقرر قانونا يف مثل هذا احلكمهوال جيوز إ

أن احلكم بعد صدوره فإنه يعترب عنوان احلقيقة ملا فصل فيه، ويتضمن حال عادال للنزاع يعرب عن 
مضمون إرادة القانون احلقيقية يف احلالة املعروضة، وأنه صحيحا، أي أنه يوافق النموذج القانوين 

ظر فيما فصل فيه مرة للحكم، وهو ما جيعل هذا احلكم الصادر يف النزاع أو الدعوى ميتنع الن

                                                           
ي، التحكيم العادي االختياري يف الشريعة والقانون الكوييت، الطبعة األو ى، دار اإلميان للطباعة، ييد الصاو الأمحد  1

 .288، ص 4228القاهرة، 
 .489عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  حممد ماهر أبو العينني، و: أنظر 2
 .472عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص  3
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مبعىن أنه ال جيوز إعادة طرح نفس  .1أخرى بني نفس األطراف ويف ذات املوضوع ولذات اليبب
النزاع من قبل نفس األطراف، سواء على اجلهة نفيها اليت فصلت يف النزاع أم جهة أخرى 

 .يةللفصل فيه،إذ ال تقبل مناقشة أو إثارة أي دفوع أو حجج هتدف إ ى نق  هذه احلج

بذلك فإن حجية الشيء املقضي هي قرينة قطعية على حقيقة الوقايع اليت متت  و 
معاينتها وصحة القانون املطبق، وال جيوز للقاضي أو احملكم إعادة النظر فيه من جديد، إال 
 بالطر  اليت حددها القانون، ذلك أن احلجية تعين كذلك عدم صريورة احلكم باتا، فهي حجية 

،وهذا ما جيعل  2بزوال احلكم يف حالة إلغايه كاحلكم ببطالنه، وتثبت إذا ما صار باتامؤقتة تزول 
هذا األخري يعين فقوة الشيء أو األمر املقضي فيه، حجية الشيء املقضي ختتلف عن مبدأ 

، أي غري قابل للطعن فيه بكي طريق من طر  الطعن "Irrévocable"صريورة احلكم باتا 
 .املقررة قانونا

أهم االعتبارات اليت تقوم عليها احلجية، واليت تعد من أهم خصايص احلكم  فمن
القطعي، احلفاظ على مصاحل األفراد وحقوقهم عن طريق وضع حد للمنازعات مبنع جتددها، 

ها عند حد معني، فتصبح هذه فاملنازعات بني األفراد وعدم وقو  فمن غري املعقول أن تيتمر
  احلقو  واملراكز القانونية وتناقا يؤدي إ ى عدم استقرار املعامالت و املنازعات مؤبدة، واستمراره
و هو على حد سواء، دون هيبة،  دة، وهو ما جيعل القضاء والتحكيماألحكام يف اخلصومة الواح

 . 3تتزعزعثقة الناس فيهما  ما جيعل 

                                                           
التحكيم التجاري حممود مسري الشرقاوي، : وأنظر كذلك. 428حممد نور عبد ادهادي شحاتة، مرجع سابق، ص : أنظر 1

 .111مرجع سابق، ص الدويل ،
2
  Terki Noureddine : L’arbitrage commercial international en Algérie, op.cit, p 125. 

حكيم الدويل، وفقا ألحكام القانون الدويل العام، دراسة مقارنة، دار فؤاد حممد أبو طالب، مدى حجية حكم الت: أنظر 3
 .223، ص 2841الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
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دهذه  يرتتب على حيازة احلكم حجية األمر املقضي أثرين، ميثالن وجهني متكاملني و
 :1احلجية، أحدمها إجيايب واآلخر سليب

عنوانا  هذا األخريما قضى به احلكم، حبيث يكون حرتام إتقتضي حجية احلكم فمن جهة أو ى، 
للحقيقة خبصوص ما فصل فيه من موضوع بالنيبة ألطراف الدعوى، فيكون ملن صدر احلكم 

 .احلقلصاحله أن يتميك مبقتضاه دون حاجة ألن يثبت من جديد هذا 

فإن حجية احلكم تقتضي منع اخلصم الذي صدر احلكم ضده من أن يرفع  من جهة ثانية، و
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، مبا سبق رفضه من طرف القضاء  ،دعوى من جديد يطالب فيها

 .أو قضى به عليه

عليه فإن األثرين اإلجيايب واليليب للحجية يشكالن مضمونا مزدوجا ومتكامال يف  و
نفس الوقت، ذلك أن كال منهما يؤدي إ ى اآلخر وييتند إليه، ألن احرتام ما قضي به احلكم 

، حيول حتما دون إعادة عرض النزاع على ادهيئة اليت أصدرت (األثر اإلجيايب)واحرتام مضمونه 
، كما أن عدم (األثر اليليب)احلكم أو على هيئة أخرى غريها، واملنازعة فيه مبوجب دعوى أخرى 

هو تككيد على احرتام ما مت قضاؤه يف احلكم  ،  (األثر اليليب)عرض النزاع للفصل فيه مرة أخرى
وعليه فإن احلجية ال تكتمل صورهتا وال تؤدي وظيفتها إال بتحقق األثرين معا، (. األثر اإلجيايب)

 .اإلجيايب واليليب

حجية الشيء  ترتيبا على ما سبق، فإنه مبجرد صدور حكم التحكيم فإنه يكتيب و
املقضي، فال جيوز إعادة عرض نفس النزاع على هيئة التحكيم اليت فصلت يف هذا النزاع حبكم 

 .هنايي، وال على حمكمة قضايية، وعلى هذه األخرية أن ترف  الدعوى ليبق الفصل فيها

فإنه حيق ملن صدر حكم التحكيم لصاحله أن يتميك حبجية  ،لذا ونتيجة ملا تقدم 
يف مواجهة خصمه، إذا ما أراد هذا األخري رفع دعوى أمام القضاء الوطين للنظر يف  هذا احلكم

موضوع الدعوى الذي فصلت فيه حمكمة التحكيم، وكانت الدعوى مبنية على نفس األسس 

                                                           
 .33عصام فوزي اجلنايين، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك. 472عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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لذلك، يشرتط إلعمال قاعدة احلجية على أحكام التحكيم، وحدة األشخاص . وامليتندات
الوطين يقضي ببطالن حكم  عدم صدور حكم من القضاءواحملل واليبب، باإلضافة إ ى 

ألي سبب من  ،ستنادا لعيب إجراييإ فإذا صدر حكم يقضي ببطالن حكم التحكيم .التحكيم
اللجوء مرة أخرى إ ى قضاء التحكيم وعرض  األسباب، ففي هذه احلالة ميكن ألطراف النزاع 

يئة كحكيمية أخرى إلعادة الفصل يف هذا على ادهيئة اليت فصلت فيه سابقا أو على هنفس النزاع 
أما إذا كان العيب الذي اعرتى . يف هذه احلالة النزاع، وبالتايل ال جيوز الدفع بقاعدة احلجية

 . 1عيب موضوعي، فال مفر من اللجوء إ ى القضاء الوطين هو حكم التحكيم

 كمة القضاييةيمية دعوى أمام احمللذلك، إذا رفع أحد أطراف الدعوى التحك اتطبيق و
املختصة أصال بنظر النزاع، خبصوص موضوع سبق وأن فصلت فيه هيئة التحكيم حبكم هنايي، 

لكن إذا كان حكم التحكيم قد أبطل،  و. فعلى احملكمة أن ترف  الدعوى ليبق الفصل فيه
،غري  فإن معىن ذلك زوال وجوده القانوين، فإنه جيوز رفع النزاع مرة أخرى أمام هيئة كحكيم أخرى

، مبعىن أنه ال جيوز إعادة رفع نفس الدعوى القضاء الوطين أو أماماليت أصدرت هذا احلكم، 
التحكيمية أمام هيئة التحكيم اليت سبق دها الفصل يف النزاع و مت إبطال احلكم التحكيمي 

 .الصادر عنها

   كما سبق  -كانت األو ى   ختتلف حجية حكم التحكيم عن قوته التنفيذية، فإذا و
تتحقق مبجرد صدور حكم التحكيم، فإن الثانية ال تتحقق إال بعد استنفاذ كل إجراءات  -بيانه 

،وبالتايل فإن حكم التحكيم حيوز حجية 2وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم التنفيذ و
كم ي ولو مل يصدر أمر بتنفيذه، نظرا لكون األمر بالتنفيذ يقتصر أثره على منح احلضالشيء املق

 .القوة التنفيذية فقط

                                                           
 .499حممد بدران، مرجع سابق، ص : أنظر 1
متييزها، مفرتضها، عناصرها، وقفها، )أمحد حممد أمحد حشيش، القوة التنفيذية حلكم التحكيم : راجعملزيد من التفاصيل،  2

 .، وما بعدها44، ص 2842، دار النهضة العربية، القاهرة، (انقضاءها
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مدى تعلق حجية أحكام التحكيم  ما: و عليه فإن اليؤال الذي يطرح يف هذا الصدد
 ؟بالنظام العام

إذا كان من الثابت أن حجية األحكام القضايية تتعلق بالنظام العام، إذ أن هذه احلجية 
صوم طرح النزاع من جديد أساسها القانون وكحكمها اعتبارات املصلحة العامة، حيث ال ميلك اخل

أمام نفس احملكمة اليت أصدرت احلكم أو أي حمكمة أخرى من نفس الدرجة للنظر فيه من 
جديد، سواء كان ذلك باتفاقهم أو تلقاييا من طرف واحد، ذلك أن مصري الدعوى املتكررة هو 

فا  منعقد يف ،فإن االت1عدم القبول ليبق الفصل فيها، وتقضي احملكمة بذلك من تلقاء نفيها
عام، وذلك استنادا إ ى الطابع الفقه والقضاء على أن حجية أحكام التحكيم ال تتعلق بالنظام ال

فإذا كانت احلجية املقررة ألحكام القضاء تتعلق بالنظام العام على . 2تفاقي لنظام التحكيماإل
للمصلحة العامة، فإن أساس أهنا مرتبطة بوظيفة القضاء ومل يقررها القانون ملصلحة اخلصوم بل 

الوضع خمتلف متاما بالنيبة ألحكام التحكيم، ألنه يتعلق بتنظيم يرتكز على إرادة األطراف، فهم 
الذين اختاروا اللجوء إ ى نظام التحكيم مبح  إرادهتم، ودهذا فإن حجية أحكام التحكيم تتعلق 

من  احلجية فإنه يهدفباملصلحة اخلاصة، ذلك أن القانون حينما منح أحكام التحكيم هذه 
ودهذا فإن . 3العامة محاية حقو  خاصة منقطعة الصلة بالدولة أو مبرفق من مرافقها وراء ذلك

حكم التحكيم وإن كان يصدر حايزا حلجية األمر املقضي، شكنه يف ذلك شكن احلكم القضايي، 
 . 4ة يف ذلكإال أن ذلك يكون بقصد محاية مصاحل اخلصوم اخلاصة، دون وجود أي مصلحة عام

                                                           
 .217، مرجع سابق، ص 27/4221أمحد الييد الصاوي، التحكيم طبقا للقانون : أنظر 1
 .478صاص، مرجع سابق، ص عيد حممد الق: راجع يف ذلك 2
 .472نفس املرجع اليابق، ص ،عيد حممد القصاص  :أنظر 3
ويذهب األستاذ فتحي وايل إ ى خالف ذلك، حيث يذهب إ ى أن حكم التحكيم حكم قضايي باملعىن الصحيح، وهو  4

جية أحكام التحكيم تتعلق ما يرتتب عليه أن أحكام التحكيم كحوز نفس حجية األحكام القضايية، ودهذا فإنه يعترب أن ح
من قانون  11و ييتند األستاذ فتحي وايل يف رأيه هذا على نص املادة . بالنظام العام شكهنا يف ذلك شكن األحكام القضايية

 .«كحوز أحكام احملكمني الصادرة طبقا دهذا القانون حجية األمر املقضي»:التحكيم املصري اليت تنص على أنه
 .124-128 املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي وايل، التحكيم يف
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ترتيبا على ما سبق، فإنه جيوز ألطراف التحكيم االتفا  على بدء إجراءات جديدة  و
أمام هيئة كحكيم جديدة يف نفس النزاع الذي سبق وأن فصلت فيه هيئة كحكيم حبكم هنايي، 
دون أن يكون دهذه ادهيئة اليت طرح عليها النزاع من جديد أن تقضي من تلقاء نفيها بعدم قبول 

كما أنه إذ جلك احملكوم عليه يف هذه احلالة إ ى القضاء . طلب التحكيم ليبق الفصل يف النزاع
فصلت فيه هيئة التحكيم،  سبق و أن الوطين ورفع دعوى جديدة عارضا عليه نفس النزاع الذي

فإن احملكمة القضايية ال متلك من تلقاء نفيها، دون أن يتميك احملكوم لصاحلة حبجية حكم 
 .بعدم قبول نظر الدعوى احلكمكيم،التح

 الثاني عالفر 

 .نطاق حجية حكم التحكيم

إذا كانت أحكام التحكيم تتمتع حبجية األمر املقضي مبجرد صدورها على الوجه 
بل نيبية، ذلك أنه  طلقةهذه األحكام ال تتمتع حبجية م، فإن ااملتطلب، وفقا ملا بيناه سابق

فنطا  . كن التميك فيها حبجية أحكام التحكيمهناك حدود شخصية وأخرى موضوعية مي
حجية حكم التحكيم يقتصر على موضوع النزاع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم حبكم هنايي، 

 .وعلى أطراف النزاع

 .الحدود الشخصية لحجية أحكام التحكيم: الفقرة األولى 

نيبية،  ةهي حجي األصل أن نطا  حجية األحكام، سواء كانت قضايية أو كحكيمية،
أي أن احلكم التحكيمي ال حيوز حجية األمر املقضي إال يف مواجهة أطراف الدعوى 
. 1التحكيمية، وال يكون للحجية أثر إال بالنيبة للخصوم أنفيهم، وهذا األثر ال ميتد إ ى الغري

ه إال من صدر لصاحله، وال حيتج به إال على من منومعىن ذلك أن حكم التحكيم ال ييتفيد 
وبناء على ذلك فإنه ال حجية ألحكام التحكيم يف مواجهة الغري، فال يصح . 2عليه صدر

                                                           
 .342فؤاد حممد أبو طالب، املرجع اليابق، ص : أنظر 1
 .481عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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عليه، والذين هم يف التميك هبذه احلجية إال فيما بني أطراف التحكيم، وهو احملكوم له واحملكوم 
 .تفا  التحكيمإاألصل أطراف 

ضايية، ذلك أن القغري أن اخلصومة التحكيمية دها خصوصيتها اليت متيزها عن اخلصومة 
تفا  التحكيم، مع التنويه بكن مفهوم إل خصومة التحكيم غري أطرافها يف ماألصل أن ال تش

أثر  متدإوم اخلصم يف خصومة التحكيم، وإن الطرف يف اتفا  التحكيم ليس هو بالضرورة مفه
       وم، بكحد اخلص ههذا االتفا  واحلكم الذي يصدر فيه إ ى الغري كنتيجة للرابطة اليت تربط

فاألصل العام أنه ال جيوز تدخل الغري أو إدخاله يف خصومة التحكيم  .أو كنتيجة حلجية احلكم
 ل قيام النزاع أو بعده، ككن يتفقإال باتفا  األطراف على ذلك، سواء كان هذا االتفا  قب

يرتبط ه أطراف النزاع على إمكانية تدخل الكفيل أو الضامن ألحدمها للمطالبة حبق شخصي ل
 . 1على إدخال شركة تكمني واخبصومة التحكيم، أو يتفق

يف نطا  احلدود الشخصية حلجية أحكام التحكيم فيما يتعلق بالغري الذي مل يكن  و
النطا   حبكم هنايي، فالقاعدة اليت كحدد طرفا يف اخلصومة التحكيمية اليت مت الفصل فيها
ة اليت كحدد النطا  الشخصي حلجية أحكام الشخصي حلجية أحكام التحكيم هي نفيها القاعد

     القضاء، حيث أن حجية األحكام هي حجية نيبية، مبعىن أهنا ال تيري يف مواجهة الغري 
إال أنه هناك من الغري من قد متتد إليه حجية أحكام . 2وال يتميك هبا إال أطراف اخلصومة

امليتكجر من الباطن بالنيبة للحكم  التحكيم، مثل الكفيل بالنيبة لتقدير وجود الدين، وحالة
كما أنه ال حجية حلكم التحكيم الصادر ضد أحد . 3الصادر ببطالن عقد اإلجيار األصلي

   ومن مث  .اينني إال فيما يفيد ال فيما يضراملدينني أو الداينني يف مواجهة باقي املدينني أو الد
ييتفيد منه بقية  فإن هذا احلكم ،إذا كان احلكم الصادر لصاحل أحد الداينني املتضامنني

                                                           
 .328فؤاد حممد أبو طالب، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .481عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .441أمحد حين، مرجع سابق، ص خالد : أنظر 3
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ومثال ذلك إذا كان هناك اتفا  ، 1املتضامنني، حىت ولو مل يكونوا أطرافا يف خصومة التحكيم
املدين، فإن حكم التحكيم الذي يصدر يف  بني أحد الداينني املتضامنني وبنيعلى التحكيم 

جيوز دهم التميك هبذا احلكم إذا النزاع بني الطرفني ال يكون حجة على الداينني اآلخرين، لكن 
 .ما قدروا أنه حيقق مصلحتهم

كما أن املبدأ اليايد يف جمال التجارة الدولية، وخاصة يف جمال التحكيم التجاري 
ا  التحكيم، وإمنا الدويل، فإن فكرة الطرف يف التحكيم ال تعين فقط الشخص املوقع على اتف

الة احلق إذ ترد احلوالة على الشروط املنصوص عليها العام واخلاص، كما يف حو  هتشمل أيضا خلف
، وبذلك فإن حجية أحكام التحكيم ميتد أثرها إ ى اخللف العام واخللف اخلاص 2يف العقد

 .ألطراف اخلصومة التحكيمية

تحكيم، حىت دايما أن العربة يف كحديد من يعد طرفا يف خصومة ال ىجيب أن يراع و
ة حكم التحكيم الناتج عنها، ومن ال يعد كذلك فال ميكن حبجي تهميكن التميك يف مواجه

التميك يف مواجهته هبذه احلجة، هي الصفة اليت مثل هبا يف خصومة التحكيم، فقد يكون 
الشخص يف خصومة التحكيم ممثال لشخص آخر، طبيعي أو معنوي، فال يعترب طرفا شخصيا يف 

وتطبيقا لذلك فقد قضت حمكمة . حلكم إليهاحلكم الصادر فيها، وبالتايل ال ميتد أثر حجية ا
تفا  إوإن كان املدير العام للشركة له سلطة متثيل الشركة يف إبرام  »:النق  الفرنيية بكنه

     التحكيم وحضور خصومة التحكيم باسم الشركة، إال أن هذه الشركة تعترب من الغري الذين 
 من اتفا  التحكيم وحكم التحكيم أن ال حيتج يف مواجهتهم حبكم التحكيم إذا كان قد تبني

 .3«هذا املدير قد تصرف بامسه الشخصي

                                                           
مصطفى حممد اجلمال، وعكاشة حممد عبد العال، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية والداخلية، مرجع سابق، : أنظر 1
 .112ص 

علي سيد قاسم، نيبية إتفا  التحكيم، دراسة يف أحكام القضاء وقرارات احملكمني، دار : ملزيد من التفاصيل، راجع 2
 .وما بعدها 128، ص 2888لعربية، القاهرة، النهضة ا

3  Cass.com, 9 janvier 1979, Rev.Arb 1979, p 478, note Ph. Fouchard. 
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تطبيقا لذلك أيضا، فإن حكم التحكيم الذي يصدر يف خصومة كحكيم مثل فيها شخص  و 
 .عن طريق وكيله، فإن هذا احلكم يكون حجة على األصيل ال على الوكيل

خاصة عندما يتعلق األمر يثري الواقع العملي عدة صعوبات يف هذا الشكن، و  و
فهل ميتد أثر حجية أحكام . بالشركات التجارية الكربى اليت تتو ى تنفيذ املشاريع العمالقة

التحكيم إ ى كل الشركات أو الفروع اليت تتشكل منها هذه الشركات التجارية الكربى، أم يقتصر 
 ا التجمع؟امتداد هذا األثر على التجمع دون الشركات أو الفروع املكونة دهذ

إن اإلجابة على هذا اليؤال ييتند إ ى ما إذا كانت هذه الشركات أو الفروع تتمتع 
 أم ال؟ جمعملايل عن التبالشخصية املعنوية واالستقالل ا

الفروع املؤسية  أو عليه، فإن حجية أحكام التحكيم متتد لتشمل مجيع الشركات و
عقدا يتضمن شرط كحكيم، فإن احلكم  ىالكرب  ، فإذا أبرم فرع من فروع هذه الشركةىلشركة كرب 
والفروع األخرى من أعضاء جمموعة الشركات  تالنزاع يكون ملزما لباقي الشركا الصادر يف

    بالرغم من عدم مشاركتها يف توقيع العقد الذي تضمن شرط كحكيم، ما دامت أهنا لواحدة، ا
 .موعة الشركاتال تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل عن جم

تفاقا كحكيميا، فإن الوحدات اإلدارية التابعة دها إكن القول أنه إذا أبرمت الدولة كما مي
 .تكون ملزمة باحلكم الصادر يف النزاع

 .الحدود الموضوعية لحجية حكم التحكيم: ةثانيالفقرة ال

حلكم، يقتصر النطا  املوضوعي حلجية حكم التحكيم على النزاع الذي صدر فيه هذا ا
وال تتعدى موضوع النزاع املتفق عليه يف اتفا  التحكيم، والذي فصلت فيه هيئة التحكيم حبكم 

هيئة التحكيم، سواء كانت  يوضوع على أ، وهو ما ييتلزم عدم جواز عرض نفس امل1هنايي
رة الفاصلة فيه أو هيئة كحكيم أخرى، أو أي حمكمة قضايية أخرى، ما عدا طر  الطعن املقر ادهيئة 
 .قانونا

                                                           
 .38عصام فوزي اجلنايين، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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كحاد موضوع الدعوى إيشرتط للتميك حبجية حكم التحكيم فقد أشرنا آنفا أنه 
اليت سبق  التحكيمية اجلديدة وسببها وأطرافها مع موضوع وسبب وأطراف الدعوى التحكيمية

ولذلك ييتلزم لتحديد النطا  املوضوعي حلجية حكم التحكيم أن  .صدور حكم التحكيم فيها
يف دعواه، واليت مت الفصل فيها ( املدعي)وفقا للطلبات اليت تقدم هبا احملتكم يصدر هذا احلكم 

مبوجب حكم، ويف حالة ما إذا فصل يف بع  هذه الطلبات دون بعضها اآلخر، فإن الطلبات 
اليت مت الفصل فيها حبكم كحوز احلجية، أما الطلبات اليت مل يتم الفصل فيها فال كحوز هذه 

أما الطلبات الغري مقدمة واليت مل يتم . 1البة هبا أمام ذات ادهيئة أو هيئة أخرىاحلجية، وجيوز املط
الفصل فيها فال تعد من نفس املوضوع، وميكن طرحها هي األخرى من جديد أمام هيئة 
     التحكيم اليت سبق وأن فصلت يف الدعوى التحكيمية، أو أمام هيئة أخرى كحكيمية كانت 

 .أو قضايية

 :ية املوضوعي يتم كحديده ومتييزه عن غريه بالنظر إ ى عنصرينفنطا  احلج

 .هو احلق أو املركز القانوين الذي يهدف احملتكم إ ى احلصول عليه األول، 

واحد فإنه يلزم أن هو هو حمل هذا احلق، فحىت ميكن القول أن موضوع دعويني  الثاني، و 
ون املطلوب هو حق ملكية عقار ، ككن يك2يكون املطلوب هو نفس احلق على نفس الشيء

معني، فطلب ملكية عقار خيتلف عن طلب ثبوت عالقة إجيار بشكنه الختالف احلق املطلوب 
 .يف احلالتني

كما أن حجية حكم التحكيم تيتمد من احلكم وأسبابه، حبيث أن كل ما مل يتطر  
لتحكيم أو على له ومل يناقش أثناء اخلصومة التحكيمية ميكن طرحه من جديد على هيئة ا

                                                           
،      2844األنصاري حين النيداين، األثر النييب التفا  التحكيم، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، : أنظر 1
 .498ص 

 .488حممد عيد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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القضاء الوطين، وال جيوز يف هذه احلالة التميك حبجية حكم التحكيم يف مواجهة امليايل اليت 
 . 1مل يتم مناقشتها

باإلمكان أن تيري حجية أحكام  إذا كان  عما 2قد تياءل بع  الفقه اإلجنليزي و
ذا الفقه أن التحكيم على منازعات أخرى تنشك ميتقبال بني نفس اخلصوم، حيث يؤكد ه

القاعدة هي أن احلكم الصادر عن حمكمة التحكيم ال ميكن أن مينع من نظر املنازعات األخرى، 
املختلفة عن تلك اليت صدر فيها هذا احلكم، اليت تثور ميتقبال بني نفس اخلصوم، إال أنه ميكن 

وذلك يف حالة أن حيتج حبكم التحكيم يف منازعات خمتلفة عن تلك اليت فصل فيها هذا احلكم، 
حكم التحكيم الذي يصدر يف النزاع بينهما يلزمهما فيما  ى أنوجود اتفا  بني اخلصوم عل

غري أن هذه احلالة تبقى نادرة . 3يتعلق بكل نزاع من نفس الطبيعة ميكن أن يثور بينهما ميتقبال
على التحكيم احلدوث يف منازعات التجارة الدولية، إذ أنه نادرا ما تكون امليايل املعروضة 

 .اجلديد مطابقة لتلك امليايل اليت فصل فيها التحكيم اليابق

بناء على ما تقدم، فإننا ننتهي إ ى أن حجية حكم التحكيم تتحدد موضوعيا  و
مبوضوع النزاع الذي فصل فيه هذا احلكم، فإذا كان موضوع النزاع املعروض على القضاء الوطين 

ا عن موضوع النزاع الذي سبق الفصل فيه حبكم التحكيم، أو قضاء التحكيم للفصل فيه خمتلف
 .ال تكون للحكم اليابق أية حجية متنع من نظر النزاع من جديد والفصل فيه      فإنه 

 

 

 
                                                           

بليغ محدي حممود، الدعوى ببطالن أحكام التحكيم الدولية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، : أنظر 1
 . 481، ص 2887اإلسكندرية، 

2
 A.Redferm, M.Hunter et M.Smith : Droit et pratique de l’arbitrage commercial 

international, op.cit, p 321. 
3 A.Redferm, M.Hunter et M.Smith, op.cit, p 322. 
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 الثالث عالفر 

 .حجية حكم التحكيم في التشريعات الوطنية المقارنة

يف  ن الضروري رتكينا أنه مإعلى موضوع حجية أحكام التحكيم،  لتيليط الضوء أكثر
املقارنة بشكن التحكيم حمل الدراسة،  ةاالطالع على الوضع يف التشريعات الوطنيهذا الفرع 

: وللوصول إ ى املقارنة اليليمة بني هذه التشريعات، ينبغي دراسة موقف كل تشريع على انفراد
 .مث القانون اجلزايري  ،والقانون املصري، القانون الفرنيي  يف

 .حجية حكم التحكيم في القانون الفرنسي: ىالفقرة األول

إذا كان املشرع الفرنيي قد انتهج أسلوب التفرقة بني التحكيم الداخلي والتحكيم 
الدويل يف قانون اإلجراءات املدنية اجلديد، فإن هذا األسلوب مل يكن له أثر على حجية أحكام 

تحكيم الدولية إ ى التحكيم التحكيم، إذ أحال األمر يف معاجلته ملوضوع حجية أحكام ال
سيما الفقرة الرابعة منها اليت أحالت إ ى تطبيق ال ،اليالفة الذكر 4189الداخلي مبوجب املادة 

، ةاملتعلقة حبجية أحكام التحكيم الداخلية لتطبق على أحكام التحكيم الدولي 4181املادة 
نصت الفقرة األو ى ف  حكم التحكيم منذ حلظة صدوره،على هذه املادة احلجية  ضفتحيث أ

ي به بالنيبة إ ى قضيكون حلكم التحكيم من وقت صدوره حجية األمر امل »: منها على أنه
 .1« الوقايع اليت مت الفصل فيها

، اليالفة الذكر، يف منحه حلكم 4181املادة  ركز يفقد  فاملالحظ أن املشرع الفرنيي 
، حيث أكد على أن حجية حكم التحكيم التحكيم حجية األمر املقضي به على موضوع النزاع

ال تتعدى املوضوع الذي فصلت فيه هيئة التحكيم حبكم دون أن يويل أي اعتبار يف هذا الشكن 
 (.أطراف اخلصومة التحكيمية)للجانب الشخصي للنزاع 

                                                           
1 Art 1484/1 D.P.C.F : « La sentence Arbitrale a dés qu’elle est rendu, l’autorité de la 

chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche».  
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املعدل  41/81/4288ر القضاء الفرنيي، حىت قبل صدور املرسوم بتاريخ ققد است و
املتضمن تعديل أحكام وقواعد  43/84/2844الصادر بتاريخ  18/2844مبوجب املرسوم 

على متتع أحكام التحكيم حبجية األمر املقضي، وهو ما أكدته  ،1التحكيم الداخلي والدويل
إن حكم التحكيم يعد  »:يف حكم دها، بقودها 38/48/4218حمكمة استئناف باريس يف 

كما انتهت حمكمة النق  . 2«د صدورهحكما حقيقيا، ويتمتع حبجية األمر املقضي مبجر 
يتمتع حكم التحكيم حبجية األمر  »: أنه إ ى 82/89/4272الفرنيية يف حكمها الصادر يف 

من قانون  4181وهو ما أكده املشرع الفرنيي يف نص املادة  .3«املقضي مبجرد صدوره
 .، اليالف ذكرها2844اإلجراءات املدنية اجلديد لينة 

 .جية حكم التحكيم في القانون المصريح: ةثانيالفقرة ال

من  484حجيتها أساسا يف القانون املصري من نص املادة  -عموما-تيتمد األحكام 
األحكام اليت حازت قوة األمر املقضي به تكون حجة فيما فصلت  »: ، بنصها4قانون اإلثبات

لك األحكام هذه فيه من احلقو ، وال جيوز قبول دليل ينق  هذه احلجية، ولكن ال تكون لت
احلجية إال يف نزاع قام بني اخلصوم أنفيهم دون أن تتغري صفاهتم وتتعلق بذات احلق حمال وسببا، 

 .«وتقضي احملكمة هبذه احلجية من تلقاء نفيها

                                                           
املرافعات الفرنيي القدمي يتضمن نصا بشكن مدى ثبوت حجية األمر املقضي ألحكام التحكيم، بالرغم من مل يكن قانون  1

وقد استجاب املشرع الفرنيي إ ى ما انتهى إليه رأي الفقه والقضاء يف . اتفا  الفقه على متتع أحكام التحكيم هبذه احلجية
، حيث نصت على أن حكم 4179صرحيا، هو نص املادة  نصا4288فرنيا حيث ضمن قانون املرافعات الفرنيي لينة 

وهو ما استقر عليه املشرع الفرنيي يف .التحكيم يتمتع حبجية األمر املقضي من وقت صدوره بالنيبة للمنازعة اليت فصل فيها
           .، املتضمن تعديل أحكام وقواعد التحكيم الداخلي والدويل43/84/2844، الصادر يف  18/2844املرسوم 

 .ف اجلديد.م.إ.  4181املادة : راجع 
 .298فؤاد حممد أبو طالب، مرجع سابق، ص : راجع يف ذلك 2

3  Cass.civ, 2 juin 1972, Rev.Arb 1973, p 73, note jean Robert. 

     .    4222لينة  48والقانون رقم  4222لينة  23، املعدل بالقانون رقم 4298لينة  21قانون اإلثبات املصري رقم  4
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فالظاهر أن هذه املادة قد منحت األحكام بصفة عامة، قضايية كانت أم كحكيمية، 
لنفس األطراف، إذ ال جيوز طرح نفس موضوع النزاع  احلجية الكاملة فيما قضت فيه من حقو 

وما مييز  .أمام نفس اجلهة اليت سبق دها الفصل فيه أو أي جهة أخرى من قبل نفس األطراف
هذه املادة أهنا جعلت حجية األحكام من النظام العام، حيث أوجبت على اجلهة اليت يرفع 

أن تقضي من تلقاء نفيها بعدم قبول  أمامها نفس النزاع الذي سبق الفصل فيه مبوجب حكم
 .تظر الدفع به من قبل أحد اخلصومالدعوى ليبق الفصل فيها، دون أن تن

كما أن املشرع املصري قد أكد على متتع أحكام التحكيم حبجية األمر املقضي مبجرد 
كحوز  »: نهأمنه على  11، حيث نصت املادة 4221لينة  27صدورها يف قانون التحكيم رقم 

حكام احملكمني الصادرة طبقا دهذا القانون حجية األمر املقضي وتكون واجبة النفاذ مبراعاة أ
 .«األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون

وما يالحظ على هذه املادة أهنا أضافت ميكلة أخرى تتمثل يف أن أحكام التحكيم  
لطعن غري تلك املنصوص عليها يف تعترب واجبة النفاذ، مبعىن أهنا غري قابلة ألي طريق من طر  ا

من  13، ال سيما تلك املنصوص عليها يف املادة 4221لينة  27قانون التحكيم املصري رقم 
 .هذا القانون

، املشار إليها أعاله، من أن 11من جهة أخرى، ليس هناك ما يفيد يف نص املادة  و
يبة لألحكام القضايية، وإن كان حجية أحكام التحكيم تتعلق بالنظام العام، كما هو الشكن بالن
التحكيم ال تتعلق بالنظام العام االتفا  منعقد بني غالبية الفقه املصري على أن حجية أحكام 

ستنادا إ ى أن نظام التحكيم يقوم على أساس إرادة األطراف، حيث يباشر احملكمون مهمتهم إ
املرافق العامة للدولة يف هذا النظام، وفقا ملا رمسته هذه اإلرادة من حدود، إذ ال وجود ملرفق من 

 مفهو نظام تعاقدي خيضع من أول وهلة ملبدأ سلطان إرادة األطراف، وينتهي بصدور حك
 .1حايزا حلجية األمر املقضي، وذلك محاية للمصاحل اخلاصة لألطراف يكحكيم

                                                           
 .392لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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بل ال تق »: من قانون التحكيم املصري على أنه 12/4من ناحية أخرى، تنص املادة  و
بكي طريق من طر  الطعن  اأحكام التحكيم اليت تصدر طبقا ألحكام هذا القانون الطعن فيه

ومؤدى هذا النص أن املشرع املصري قد  .« املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية
ون جعل حكم التحكيم حايزا أيضا لقوة الشيء احملكوم فيه، مبا جيعله واجب النفاذ، دون أن يك

قابال للطعن فيه بكي طريق من طر  الطعن املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، 
       املتعلقة باألحكام القضايية، مبعىن أن أحكام التحكيم تعترب واجبة النفاذ مبجرد صدورها 

ية األمر وال ختضع لطر  الطعن املقررة لألحكام القضايية، حيث يتمتع احلكم القضايي حبج
 .1املقضي مبجرد صدوره، وال يكتيب قوة الشيء املقضي به إال بعد أن يصري هناييا

 .حجية حكم التحكيم في القانون الجزائري: ةثالثالفقرة ال

التحكيم الدويل يف قانون  د فر  بني التحكيم الداخلي وإذا كان املشرع اجلزايري ق
هذه التفرقة ليس دها أي أثر  فإنشكن املشرع الفرنيي، اإلجراءات املدنية واإلدارية، شكنه يف ذلك 

على حجية أحكام التحكيم، حيث عاجل املشرع اجلزايري موضوع حجية أحكام التحكيم 
اليت جاءت كحت القيم الثالث من الباب الثاين اخلاص  إ.م.ج.إ.  4834مبوجب املادة 

ام التحكيم الدويل تتمتع بنفس ، وهو ما يعين أن أحك"أحكام مشتركة"بالتحكيم، كحت عنوان 
، املشار إليها أعاله 4834فقد نصت املادة . احلجية اليت تتمتع هبا أحكام التحكيم الداخلي

كحوز أحكام التحكيم حجية الشيء املقضي فيه مبجرد صدورها فيها خيص النزاع  »: على أنه
 .« املفصول فيه

حيث اعترب يعات الوطنية املقارنة، بذلك يكون املشرع اجلزايري قد ساير باقي التشر  و
حلجية الشيء املقضي مبجرد صدوره، مبعىن أنه يف حالة صدور حكم أن حكم التحكيم حايزا 

التحكيم ال جيوز لألطراف إعادة طرح نفس النزاع الذي سبق الفصل فيه، سواء أمام هيئة 
فاحلجية املنصوص . اييةالتحكيم اليت فصلت فيه أو أمام هيئة كحكيم أخرى أو أمام أي جهة قض

عليها يف هذه املادة هتدف إ ى محاية حكم التحكيم بشكل خاص وكحقيق فعالية نظام التحكيم 
                                                           

 .271حممود خمتار أمحد بربري، مرجع سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع 1
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بشكل عام، وذلك من أجل احلفاظ على املصاحل اخلاصة لألطراف، وهو ما جيعل حجية أحكام 
مية كانت أم قضايية، التحكيم يف القانون اجلزايري ال تتعلق بالنظام العام، إذ ليس للهيئة، كحكي

املطروح عليها نفس املوضوع الذي سبق الفصل فيه حبكم، وبنفس األطراف، أن تقضي بعدم 
قبول الدعوى ليبق الفصل يف موضوع النزاع من تلقاء نفيها، بل ال بد أن تقضي بذلك بناء 

 .على الدفع الذي يقدمه أحد اخلصوم

رع اجلزايري من الناحية املوضوعية أما من حيث نطا  هذه احلجية، فقد ربطها املش
املشار  4834حبدود ما فصل فيه حكم التحكيم من خالف، وهذا ما نيتخلصه من نص املادة 

إليها أعاله، فإذا أغفل حكم التحكيم الفصل يف طلب كان معروضا على هيئة التحكيم، فإن 
 .حكم التحكيم ال يكتيب حجية فيما أغفله

  :إ صراحة على أنه.م.ج.إ.  4838فقد نصت املادة أما من الناحية الشخصية،  
حكم التحكيم، شكنه شكن  أنييتفاد من هذا النص  و .«ال حيتج بكحكام التحكيم جتاه الغري»

فكطراف  .افه، دون أن يتعدى ذلك إ ى الغريال يكون حجة إال على أطر  ،احلكم القضايي
خصومة التحكيم وقدموا طلباهتم  الدعوى التحكيمية اليت صدر فيها احلكم الذين باشروا

 . ا دفاعهم، هم وحدهم الذين حيتج عليهم باحلكمو ودفوعهم وأبد

يف هذا املقام، ينبغي عدم اخللط بني القوة امللزمة التفا  التحكيم، وحجية حكم  و
التحكيم الذي يصدر بناء على هذا االتفا ، فاتفا  التحكيم قد يتعدد أطرافه فتمتد قوته 

إ ى الغري الذي مل يكن طرفا يف هذا االتفا ، ومع ذلك ال يكون حلكم التحكيم الصادر  اإللزامية
تفا  التحكيم إليه، ما مل يكن قد شارك يف إنصراف أثر إية على هذا الغري، على الرغم من حج

 .1خصومة التحكيم فعال

 

 

                                                           
 .وما بعدها 78لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص : راجع 1
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 الثاني مطلبال

 .ستنفاذ هيئة التحكيم لواليتهاإ

ة التحكيمية  ة التحكيم بإصدارها احلكم املنهي للخصوماألصل أن تنتهي مهمة هيئ
ض عليها، فإذا فصلت فيما قدم دها من طلبات أو دفوع، فإهنا تيتنفذ رو كلها يف النزاع املع

ر سلطتها بشكهنا، فال تكون دها والية نظرها أو الفصل فيها مرة أخرى، فال متلك إصدار أي قرا
 .د ذلكعأو حكم أو االستجابة ألي طلب ب

لكن قد حيدث أحيانا بعد صدور حكم التحكيم أن متتد مهمة هيئة التحكيم إ ى ما  و
بعد ذلك، وذلك يف حالة صدور حكم التحكيم مشوبا خبطك ما أو قد صدر مشوبا بالغموض، 

       عالوة على تكملته  كما أشرنا سابقا،األمر الذي ييتلزم معه تصحيح احلكم أو تفيريه،
 .كم مغفال لبع  جوانب النزاع املعروض على هيئة التحكيماحلر و حال صد أو اإلضافة له يف

 األول عالفر 

 .الوالية ذستنفاإمفهوم 

أنه مىت فصلت احملكمة يف ميكلة عرضت عليها فإن سلطتها  1الوالية ذيقصد باستنفا
ستنفذهتا أو واليتها بشكهنا تكون قد انقضت، حبيث ال جيوز دها العودة ثانية إ ى مباشرة سلطة ا

    للعدول عما قضت به، فال متلك مراجعة ما قضت به بشكهنا بقصد تعديل احلكم أو تغيريه 
 .2أو الرجوع فيه، ولو تبني للمحكمة عدم عدالة أو عدم صحة ما قضت به

ن حكم التحكيم ال بد أن فإذا كانت مهمة احملكم ال ختتلف عن مهمة القاضي، فإ
فيها، شكنه يف ذلك شكن احلكم  تالنيبة للميكلة اليت فصلب ة هيئة التحكيموالي ذييتنف

                                                           
عنها يف القانون الروماين بكنه مىت تعترب قاعدة إستنفاذ القاضي لواليته مبجرد إصداره احلكم يف النزاع قاعدة قدمية كان يعرب  1

 :أصدر القاضي حكمه فإنه يتوقف عن أن يكون قاضيا، حيث نقلت هذه القاعدة إ ى املؤلفات الفرنيية مرتمجة كما يلي
« La sentence une fois rendue, le juge cesse d’être juge ». 

 .424عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : يف ذلك راجع 
 .441حممد نور عبد ادهادي شحاتة، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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   القضايي، فال يكون للمحكم سلطة العودة إ ى حكمه مرة ثانية بقصد تعديله، باحلذف منه 
     أو باإلضافة إليه، أو بقصد إلغايه، حىت ولو تبني له عدم صحته، فهو بعد إصداره للحكم 

تفا  إستعمل سلطته املخولة إليه مبوجب صل فيه، ألنه قد امل يعد حمكما بالنيبة للنزاع الذي ف
 .1التحكيم، وهو ما جيعله يفقد هذه اليلطة بعد أن انقضت مهمته باحلكم يف النزاع

يعين زوال سلطة احملكم جملرد إصداره حلكمه، ويؤدي إ ى عزله  ذستنفاعليه، فإن اإل و
         حملكم بالنيبة دهذا النزاع، حبيث عن النزاع الذي أصدر حكمه فيه، فال تكون له صفة ا

ال ييتطيع معاودة حبثه أو النظر فيه أو الفصل فيه من جديد، وال ميكنه املياس أو العدول عما 
 .قضى به

الوالية هو الوصول بالنزاع موضوع اتفا  التحكيم إ ى  إستنفاذادهدف من تقرير مبدأ  و
، مما يشكل اجع عن حكم التحكيم الصادر منهااحلد الذي مينع فيه على هيئة التحكيم الرت 

، وهو ما جيعل هذا املبدأ من املقومات 2احلقو  واملراكز القانونية رضمانا أساسيا الستقرا
ينقضي  األساسية اليت يقتضيها نظام التحكيم ذاته، حيث أنه مبجرد صدور حكم التحكيم

ا املبدأ يعد أصال عاما من أصول ت هيئة التحكيم مهمتها، فهذلاالتفا  الذي من خالله تو 
 .3التقاضي جيب إعماله حىت مع عدم النص عليه

هيئة التحكيم لواليتها بشكن النزاع الذي فصلت فيه ال يشكل  ذستنفاإوإذا كان مبدأ 
 ن وجوه حجية األمر املقضي، فإنه أثرا ميتقال بذاته يرتتب على حكم التحكيم، وإمنا هو وجه م

فإذا كانت كل من فكرة احلجية وفكرة استنفاذ . رين توجب التمييز بينهمامثة فوار  بني األث
الوالية تقوم على أساس واحد يتمثل يف أن امليكلة اليت عرضت على هيئة التحكيم وفصلت فيها 
ال جيوز أن تعرض عليها مرة أخرى، وهو ما يعرب عنه باألثر اليليب حلجية األمر املقضي كما 

ديا لصدور أحكام متعارضة يف نفس امليكلة، وأن كال من احلجية واستنفاذ سبق بيانه، وذلك تفا

                                                           
 .421عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  حممد ماهر أبو العينني، و: أنظر 1
 .18ويام إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 2

3 
Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p 788. Et Jean Robert, op.cit, p 182. 
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، فإنه يبقى بني 1الوالية ال يثبت إال إذا كانت هيئة التحكيم قد فصلت يف النزاع حبكم قطعي
 :الفكرتني فوار  أساسية تتمثل يف

لنظر يف امليكلة أن حجية األمر املقضي تعين منع مجيع هيئات التحكيم واحملاكم القضايية من ا
اليت حيمتها هيئة التحكيم حبكم سابق، حبيث ال جيوز معاودة طرح هذه امليالة على قضاء 
التحكيم أو القضاء الوطين مرة أخرى يف خصومة الحقة، سواء أمام ذات ادهيئة اليت أصدرت 

لتحكيم اليت  ى هيئة اإه ينصرف فقط الوالية فإن أثر  ذأما استنفا. و أمام أي هيئة أخرىاحلكم أ
أن تعاود النظر فيه، يف حني أن ذلك ال مينع باقي  –كمبدأ   –أصدرت احلكم، فال تيتطيع 

اء فيها بطريقة خمالفة، هيئات التحكيم أو احملاكم القضايية من النظر يف هذه امليكلة والقض
ما يعرب وهذا . 2لتزام حبجية احلكم اليابق فيما قضى به موضوع احلق الذي فصل فيهشريطة اإل

عنه بكن حجية األمر املقضي تعمل خارج اخلصومة اليت صدر فيها احلكم، أما استنفاذ الوالية 
فإهنا فكرة تعمل داخل اخلصومة اليت صدر فيها احلكم، فيقتصر أثره على هذه اخلصومة 

 .3وحدها
إهنا فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكما منهيا للخصومة فاصال يف كل ما قدم دها من طلبات، ف

أما إذا عرضت عدة طلبات على هيئة . تيتنفذ سلطتها بالنيبة للقضية التحكيمية برمتها
الطلبات، فإهنا ال هذه ن تفصل يف أحد أأصدرت حكمها املنهي للخصومة دون التحكيم، و 

 .4تيتنفذ واليتها بشكنه

 

 

 

                                                           
 .422حممد عيد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .218فؤاد حممد أبو طالب، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .123فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص  3
 .123فتحي وايل،نفس املرجع اليابق، ص : أنظر 4
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 الثاني عالفر 

 .ستنفاذ هيئة التحكيم لواليتهاإنطاق 

هيئة التحكيم لواليتها يف احلدود اليت متارس فيها سلطة الفصل  ذستنفاإيتحدد نطا  
يف النزاع، سواء من الناحية املوضوعية أو اإلجرايية، مبعىن أن االستنفاذ يقتصر على اخلصومة 
التحكيمية اليت صدر فيها حكم التحكيم، وال متتد إ ى غريها من اخلصومات اليت قد يعرضها 

   ، أي أن استنفاذ والية هيئة التحكيم يقتصر على امليكلة 1يماألطراف على نفس هيئة التحك
أو النزاع الذي صدر فيه احلكم، إذ ييتطيع نفس اخلصوم وباتفاقهم طرح نزاع آخر على نفس 

، حيث يكون دهيئة التحكيم سلطة بينهم هيئة التحكيم اليت أصدرت حكما قطعيا يف نزاع سابق
ا أمام خصومة جديدة، ذلك أن االستنفاذ له أثر نييب قاصر ، ألهناجلديد الفصل يف هذا النزاع

 .على اخلصومة الصادر فيها احلكم

والية هيئة التحكيم يكون قاصرا على األحكام القطعية الصادرة عن  ذكما أن استنفا
، سواء فصلت يف النزاع كله أو يف شق منه، وسواء كانت هذه األحكام القطعية يف 2هذه ادهيئة
عية أم ميكلة إجرايية، وهو ما يرتتب عليه أن هيئة التحكيم تيتنفذ واليتها يف ميكلة موضو 

امليايل اليت حيمتها بصفة قطعية، سواء كان احلكم صادر يف النزاع برمته، ففي هذه احلالة 
يكون استنفاذ والية هيئة التحكيم استنفاذا عاما، وقد تفصل هيئة التحكيم يف جزء من الطلبات 

 .3جزيي، فيكون استنفاذ واليتها حمصورا يف حدود هذا اجلزء املفصول فيه فقطمبقتضى حكم 

على العكس، فإن هيئة التحكيم ال تيتنفذ واليتها فيما تصدره من أحكام غري  و
قطعية أثناء هتيئة النزاع للفصل فيه، كاألحكام التحضريية أو التمهيدية، أو تلك املتعلقة 

                                                           
 .447بد ادهادي شحاتة، مرجع سابق، ص حممد نور ع: أنظر 1
األحكام القطعية، كما سبق وأن أشرنا، هي األحكام اليت تضع حدا للنزاع يف مجلته أو يف جزء منه، أو يف أي ميكلة  2

 .متفرعة عنه، فصال حامسا ال رجوع فيه من جانب ادهيئة اليت أصدرته
 .212فؤاد حممد أبو طالب، مرجع سابق، ص : كوأنظر كذل. 448خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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و مساع شاهد أو معاينة بضاعة، فمثل هذه ألصادر بندب خبري م ابإجراءات اإلثبات مثل احلك
 .1األحكام ال تؤدي إ ى استنفاذ والية هيئة التحكيم، إذ ميكن الرجوع عنها أو تعديلها

 :وبناء على ما تقدم، فإن هيئة التحكيم تيتنفذ واليتها بالنيبة لألحكام التالية

     سواء تلك اليت كحيم موضوع النزاع كليا أحكام التحكيم الصادرة يف موضوع النزاع، :أوال
إ ى  (املدعي)أو جزييا يف احلق أو املركز القانوين املتنازع عليه، وسواء كانت صادرة بإجابة احملتكم 

 .2اهرفضها مجيعبطلباته، كلها أو بعضها، أم 

       كام أحكام التحكيم الصادرة يف الدفع بعدم القبول، فعلى الرغم من أن هذه األح :ثانيا
ابت ال تفصل يف موضوع النزاع، إال أهنا إذا كانت قطعية استنفذت والية هيئة التحكيم، ألهنا أج

 . 3و اإلجرايية، سواء بالقبول أو الرف أعن دفع من الدفوع املوضوعية 

، أحكام التحكيم اإلجرايية املنهية خلصومة التحكيم، فقد تنتهي والية هيئة التحكيم إجراييا:ثالثا
فقد تكون هذه األحكام . فال جيوز دها النظر من جديد يف نفس الدعوى مع نفس األطراف

   اإلجرايية مبنية على أسباب إرادية هتدف إ ى إهناء إجراءات التحكيم بناء على إرادة األطراف 
كما قد تكون هذه األحكام اإلجرايية . أو إرادة احملكم نفيه، كتنحي احملكم من تلقاء نفيه

ايية تؤدي إ ى استنفاذ والية هيئة التحكيم قبل الفصل يف موضوع النزاع، وهي عديدة، منها جز 
احلكم بيقوط اخلصومة لغياب اهتمام األطراف هبا، كما أشرنا آنفا، وكذلك احلكم الصادر يف 
مواجهة احملتكم الذي يتقاعس عن تقدمي ادعاءاته، فبمجرد صدوره تيتنفذ والية هيئة التحكيم  

ففي مثل هذه  .تفا  التحكيمإو بطالن أاحلكم بعدم االختصاص أو سقوط وكذلك . اء لهكجز 

                                                           
: وأنظر كذلك. 348مرجع سابق، ص  ،و الدوليةالتحكيم يف املواد املدنية و التجارية الوطنية  نبيل إمساعيل عمر،: أنظر 1

 .34معتز عفيفي، مرجع سابق، ص 
التشريعات الدولية و أنظمة مراكز  دراسة مقارنة يفطلعت حممد دويدار، ضمانات التقاضي يف خصومة التحكيم، : أنظر 2

 .292، ص 2882اإلسكندرية،  ،دار اجلامعة اجلديدة ،التحكيم و التشريعات الوطنية العربية
 .442حممد نور عبد ادهادي شحاتة، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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نتهاء ميعاد التحكيم،وال حاجة الستصدار حكم إنفذ هيئة التحكيم واليتها مبجرد احلاالت تيت
 . 1بذلك، ألن االستنفاذ هنا أساسه القانون

نص على مبدأ استنفاذ هيئة جتدر اإلشارة إ ى أنه على الرغم من عدم احلاجة إ ى ال و
رنة قد نصت صراحة التحكيم لواليتها يف نصوص قانونية، إال أن بع  التشريعات الوطنية املقا

 :على هذا املبدأ

من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد  4181/4كاملشرع الفرنيي الذي نص صراحة يف املادة 
م واليتها بشكن الوقايع اليت مت الفصل على أنه مبجرد صدور حكم التحكيم تيتنفذ هيئة التحكي

 .2فيها
يف إطار إ . م.ج.إ.  4838كذا األمر بالنيبة للمشرع اجلزايري، حيث نصت املادة  و 

يتخلى احملكم عن النزاع مبجرد الفصل  »: األحكام املشرتكة بالتحكيم الداخلي والدويل، على أنه
يبة للنزاع الذي فصلت فيه، وال جيوز دها أن بالن ذعىن أن والية هيئة التحكيم تيتنف، مب« فيه

 .كحكم فيه من جديد
ر فيه املشرع ، فقد خال من أي نص يقر 4221لينة  27أما قانون التحكيم املصري رقم  

هيئة التحكيم لواليتها مبجرد إصدارها حكم التحكيم، على الرغم من  ذاملصري مبدأ استنفا
أن ذلك ال مينع من األخذ هبا باعتبارها من القواعد  إال ،3اعرتاف الفقه والقضاء املصري هبا

األصولية اليت تقتضيها فكرة القضاء بصفة عامة، حيث ال حيقق القضاء هدفه إال إذا أدى إ ى 

                                                           
 .وما بعدها 218طلعت حممد دويدار، املرجع اليابق نفيه، ص : أنظر 1

2 Art 1485/1 D.P.C.F :« La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle 

tranche ». 
من املقرر أنه إذا حيمت احملكمة النزاع يف امليايل املعروضة عليها انقضت  »: فقد قضت حمكمة النق  املصرية بكنه 3

ولو باتفا  اخلصوم، ويعمل هبذه القاعدة بالنيبة لياير سلطتها بشكهنا ومل تعد دها أية والية يف إعادة حبثها أو تعديل قضايها 
 .«...األحكام القطعية واملوضوعية والفرعية
قضايية، جمموعة أحكام حمكمة النق   11لينة  271، الطعن رقم 42/84/4284حكم حمكمة النق  املصرية، جلية 

 .77املصرية، بدون ناشر، ص 
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 ذستنفاإك، حىت ولو مل يوجد نص على مبدأ ولذل. 1وضع حد للمنازعات اليت مت الفصل فيها
 .ا املبدأهيئة التحكيم لواليتها فإنه جيب احرتام هذ

 لثالثا عالفر 

 .هيئة التحكيم لواليتها ذستنفاإستثناءات الواردة على مبدأ اإل

هيئة التحكيم لواليتها مبجرد صدور حكم  ذا كانت القاعدة العامة هي استنفاإذ
التحكيم، فإن هذه القاعدة يرد عليها عدة استثناءات، ذلك أن الواقع العملي كثريا ما يكشف 

كما . الغموض الوارد هبذا احلكم ريقد تصدر أحكاما غامضة مما يلزم معه تفيأن هيئة التحكيم 
طلبات عند إصداره احملكم قد يرتكب بع  األخطاء املادية أو يغفل اإلجابة عن بع  ال نأ

هو ما ييتلزم معه تصحيح هذه األخطاء املادية، والفصل يف الطلبات اليت مل و حلكم التحكيم، 
 .يفصل فيها

هيئة التحكيم لواليتها ال مينعها من  ذ، فإن مبدأ استنفاحلاالت احملددة حصراففي هذه ا
أو تكملة أحكامها  ،تفيري األحكام الصادرة منها، أو تصحيح ما قد تقع فيه من أخطاء مادية

مثل هذه اليلطة ال متس بكصل احلق وال مبوضوع ادها الفصل يف بع  الطلبات، ألن يف حالة إغف
فيه، وال تعد تعديا على مبدأ حجية حكم التحكيم الصادر بالفصل يف النزاع،  النزاع احملكوم

 . هناييا فاصال يف النزاع وقطعياحيث يظل هذا األخري حكما 

الرجوع إ ى هيئة التحكيم يف هذه احلاالت مشروط بعدم مياسها حبكمها الذي ف
هم القانونية، وإمنا هي أصدرته، فال تيتطيع أن تعدل أو تغري من حقو  األطراف أو مراكز 

بذلك تيتكمل عملها بتفيري حكمها املبهم، أو تصحيح األخطاء املادية أو احليابية اليت 
. ومل يصدر فيه أي حكم فاصل الذي أغفل الفصل فيهفيها، أو الفصل يف الطلب وقعت 

 .2ةفالرجوع إ ى هيئة التحكيم يف هذه احلاالت إمنا يكون على أساس من له والية تكميلي

                                                           
 .421عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص  1
 .422أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : نظرأ 2
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 .سلطة هيئة التحكيم في تفسير حكمها: ىولالفقرة األ

      توضيح الغموض وبيان حقيقة املبهم، وذلك لتحديد  -عموما-يقصد بالتفيري 
ما يتضمنه احلكم من تقدير عن طريق البحث يف عناصر احلكم ذاته اليت يتكون منها، وليس 

 .1عن طريق البحث عن إرادة اجلهة اليت أصدرته

در حكم التحكيم املنهي للخصومة مشوبا ببع  الغموض أو اإلهبام، سواء يف فقد يص
يف منطوقه، مما جيعل   يدل على مضمون ما قضى به احلكمعبارات أو ألفاظ منطوقه، حبيث ال

. معه أطراف النزاع أو أحدهم حباجة إ ى توضيح هذا الغموض من ادهيئة اليت أصدرت احلكم
التحكيم، بناء على طلب اخلصوم أو أحدهم، أن تقوم بتفيري حكم  ففي هذه احلالة جيوز دهيئة
ي ذدون أن تكون قد ميت مببدأ إستنفاذ واليتها بالنيبة للنزاع ال 2التحكيم الذي أصدرته
 .فصلت فيه حبكم هنايي

يشرتط لقبول طلب التفيري، أن يكون احلكم املراد تفيريه قطعيا، إذ ال مربر لطلب  و
وجيب أن يكمن الغموض أو اإلهبام يف . عي من املمكن إعادة النظر فيهتفيري حكم غري قط

على . 3منطو  احلكم وأن حيتمل الغموض عدة معاين، مع ضرورة وجود مصلحة لطالب التفيري
أن ينحصر التفيري يف توضيح النص أو العبارات واأللفاظ الغامضة أو املبهمة يف احلكم دون أن 

بالزيادة أو النقصان، أو تعديل يف احلقو  الناجتة للخصوم يف هذا  يؤدي ذلك إ ى تعديل منطوقه
 . 4ال تعرض احلكم نفيه للطعن بالبطالنإ املنطو ، و

                                                           
 .424حممد نور عبد ادهادي شحاتة، مرجع سابق، ص  1
. 432عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  حممد ماهر أبو العينني، و: أنظر 2

 .441خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص : وأنظر كذلك
 .88بليغ محدي حممود، مرجع سابق، ص : ع يف ذلكراج 3
 .328مرجع سابق، ص  ،و الدوليةالتحكيم يف املواد املدنية و التجارية الوطنية  نبيل إمساعيل عمر،: أنظر 4
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يقتصر احلق يف طلب التفيري على أطراف خصومة التحكيم، فليس لغريهم طلب  و
بتفيري  كما أنه ليس دهيئة التحكيم أن تقوم.  حكم التحكيم، ولو كان دهم فيه مصلحةريتفي

 .1حكمها من تلقاء نفيها، ولو كان ميعاد التحكيم مازال ممتدا

ومل يطعن يف  ييظل احلق يف طلب التفيري قايما طاملا أن ميعاد التحكيم مل ينته و
أما إذا انقضت مهلة التحكيم، فيجب تقدمي طلب التفيري . حكم التحكيم بالطر  اجلايزة قانونا

خ تيليم نيخة من حكم التحكيم لألطراف، فإذا قدم طلب من تاري 2خالل امليعاد احملدد
التفيري بعد انقضاء هذه املدة، فإن هذا الطلب يكون غري مقبول، كون هذا امليعاد هو ميعاد 
سقوط يرتتب على انقضايه سقوط حق الطرف يف طلب التفيري، وهو ما ييتتبع زوال سلطة 

ال يتعلق  ه املدةهذبعد انقضاء  ب التفيري ن عدم قبول طلأغري  .3هيئة التحكيم يف التفيري
بالنظام العام، إذ ميكن لألطراف االتفا  على قبوله، ومنح هيئة التحكيم سلطة تفيري حكم 

 .4التحكيم ولو بعد انقضاء امليعاد احملدد لتقدمي طلب التفيري

سلطتها أما إذا طعن يف حكم التحكيم، بالطر  اجلايزة قانونا، فإن هيئة التحكيم تفقد 
 .5يف تفيريه، ولو مل تكن مهلة التحكيم قد انقضت بعد

 

 

 
                                                           

فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات : أنظر كذلك و. 421أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .121والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص  الوطنية

حول كحديد ميعاد تقدمي طلب تفيري حكم التحكيم، فبينما  -حمل الدراسة –قد اختلفت التشريعات الوطنية املقارنة  و 2
يوما، يف ( 38)من تاريخ اإلعالن باحلكم، فإن املشرع املصري حدده بثالثني ( 83)حدده املشرع الفرنيي بثالثة أشهر 

 .أن املشرع اجلزايري مل حيدد هذا امليعاد حني
 .121فتحي وايل، نفس املرجع اليابق، ص : أنظر 3
 .421أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 4
 .328يابق، ص الرجع نفس امل نبيل إمساعيل عمر، : أنظر 5
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ختتص بنظر طلب التفيري نفس هيئة التحكيم اليت أصدرت حكم التحكيم،  و
باعتبارها أعلم من غريها حبقيقة ما تقصده من منطو  حكمها، مما جيعل من اليهل عليها أن 

 .1تصدر حكما تفيرييا جتلي به غموض حكمها األول

أن منح هيئة التحكيم هذه اليلطة قد يصطدم يف الواقع العملي بالعديد من  غري
 ى تفيري حكم التحكيم يف وقت يكون فيه اجتماع إعوبات، فقد حيدث أن تظهر احلاجة الص

تويف احملكم الوحيد الذي تتشكل  لويد لتفيري حكمها غري ممكن، كما هيئة التحكيم من جد
ففي هذه . ذر اجتماع هيئة التحكيم ألي سبب من األسبابمنه هيئة التحكيم، أو قد يتع

 احلاالت، من له سلطة تفيري حكم التحكيم؟

صة بتفيري حكم فيه اليلطة املخت دمل يضع املشرع اجلزايري وال املشرع املصري نصا حيد
ة يف هذا طالفرنيي الذي كان أكثر يقظة وحي رض، على خالف املشرعفالتحكيم يف هذا ال

رض فاءات املدنية اجلديد حال دهذا المن قانون اإلجر  4181/1يث تضمنت املادة الصدد، ح
صة أصال بنظر يتمثل يف إسناد االختصاص بتفيري حكم التحكيم يف هذه احلالة للمحكمة املخت

 .2تفا  على التحكيمإالنزاع لو مل يوجد 

حية العملية، نعتقد أن هذا احلل الذي أخذ به املشرع الفرنيي حل مقبول من النا و
على اعتبار أن احملكمة املختصة أصال بنظر النزاع تعد مرجعا مقبوال يرجع إليه يف حال فشل 

 .إجراءات التحكيم

بعد تفيري حكم التحكيم الغام  أو املبهم، يندمج احلكم التفيريي يف احلكم  و
احلكم من طر   املفير ويعترب متمما له وتابعا له يف مصريه، وييري عليه ما ييري على هذا

هيئة التحكيم القيود احملددة دها يف تفيري حكمها، متعرضة له بالتعديل  ىالطعن، ما مل تتعد

                                                           
 .422عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص: أنظر 1

2 Art 1485/4 D.P.C.F : « Si le tribunal arbitrale ne peut être à nouveau réuni et si les 

parties ne peuvent s’accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction 

qui eut été compétente à défaut d’arbitrage ». 
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ملنطو  احلكم الصادر، حيث يعترب احلكم التفيريي يف هذه احلالة ميتقال عن احلكم األول 
 .1نوناوغري مندمج فيه، ويكون قابال للطعن فيه بالتايل على انفراد بالطر  اجلايزة قا

أثر على حجية حكم التحكيم أو على أي ال يرتتب على تقدمي طلب التفيري  و
 .2قابليته للطعن فيه بالبطالن أو على طلب تنفيذه

 .موقف المشرع الفرنسي: أوال

من قانون اإلجراءات املدنية  4181بالرغم مما تنص عليه الفقرة األو ى من املادة 
هيئة التحكيم بصدور احلكم الفاصل يف النزاع، إال أن الفقرة الفرنيي اجلديد من انتهاء والية 

سلطة تفيري حكمها بناء على  -مع ذلك –الثانية من نفس املادة قضت أن دهيئة التحكيم 
، على أن يقدم طلب تفيري حكم التحكيم خالل ثالثة أشهر تبدأ من 3طلب أحد األطراف
 .4تاريخ اإلعالن باحلكم

فرنيي قد أجاز طلب تفيري حكم التحكيم يف أي من أجزايه، فاملالحظ أن املشرع ال
كما واجه املشرع الفرنيي الفرض الذي يتعذر فيه على هيئة . دون االقتصار على منطو  احلكم

التحكيم االجتماع من جديد للفصل يف طلب التفيري، حيث منح االختصاص يف هذا الفرض 
 .نا آنفا، كما أشر 5للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع

مها ري خالل ثالثة أشهر من تاريخ تيلعلى هيئة التحكيم إصدار حكمها بالتفي و
وجيوز مد هذه املدة وفقا للفقرة . 6الطلب، ما مل يوجد اتفا  بني األطراف يقضي خبالف ذلك

                                                           
 .324يابق، ص ال رجعاملنبيل إمساعيل عمر، : أنظر 1
 .421أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2

3 Art 1485/2 D.P.C.F : «Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut 

interpréter la sentence…». 
 .ف.م.ج.إ.  4189/4املادة : راجع 4
 .ف.م.ج.إ.  4181/1املادة : راجع 5
 .ف.م.ج.إ.  4189/2ادة امل: راجع 6



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

487 

 

، وذلك باتفا  األطراف أو عن طريق قاضي الدعم عند غياب 4193الثانية من املادة 
 .1االتفا 

 .موقف المشرع المصري :ثانيا

جيوز لكل  »:على أنه 4221لينة  27من قانون التحكيم املصري رقم  32تنص املادة 
من طريف التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثني يوما التالية لتيلمه حكم 
التحكيم تفيري ما وقع يف منطوقه من غموض وجيب على طالب التفيري إعالن الطرف اآلخر 

 .« الطلب قبل تقدميه دهيئة التحكيم هبذا

يصدر التفيري كتابة خالل الثالثني يوما  »: أضافت الفقرة الثانية من نفس املادة و
التالية لتاريخ تقدمي طلب التفيري دهيئة التحكيم وجيوز دهذه ادهيئة مد هذا امليعاد ثالثني يوما إذا 

 .« رأت ضرورة لذلك

ن التحكيم املصري جيوز دهيئة التحكيم، بناء على من قانو  32/4فطبقا لنص املادة 
طلب أحد األطراف أن تقوم بتفيري حكم التحكيم الذي شابه غموض، حينما قررت بكنه جيوز 
ألي طرف من أطراف التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم تفيري ما وقع يف منطو  حكمها 

 .من غموض

قدمي طلب التفيري بثالثني يوما تبدأ مهلة ت 32/4املشرع املصري يف املادة  حدد قد و
من تاريخ تيليم الطرف طالب التفيري حلكم التحكيم، دون أن يربط بني ما إذا كان امليعاد 
 .احملدد إلصدار حكم التحكيم قد انقضى أم ما زال مفتوحا، وبني ميعاد تقدمي طلب التفيري

كم، أي أن طلب كما أن املشرع املصري قد حدد نطا  طلب التفيري مبنطو  احل
عرض وقايع النزاع أو بيان كطو  احلكم، وال يقبل يف شكن آخر  التفيري ال جيوز إال بالنيبة ملن

 .2أسباب احلكم
                                                           

 .ف.م.ج.إ.  4193املادة : راجع 1
 .191مرجع سابق، ص  التحكيم التجاري الدويل، حممود مسري الشرقاوي، 2
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قد ألزم املشرع املصري طالب التفيري إعالن الطرف اآلخر هبذا الطلب قبل تقدميه  و
من قانون التحكيم  87ادة دهيئة التحكيم، متبعا يف ذلك إجراءات اإلعالن املنصوص عليها يف امل

 .1املصري

فإنه جيب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها بالتفيري  32/2وفقا لنص املادة  و
لتاريخ  التالية بشكن ما قد يشوب حكمها املنهي للخصومة من غموض، خالل الثالثني يوما

 .رأت ضرورة لذلك إذاتقدمي طلب التفيري إليها، وجيوز للهيئة مد هذا امليعاد ثالثني يوما أخرى 

 .موقف المشرع الجزائري: ثالثا

إ ، .م.ج.إ.  4838/2عاجل املشرع اجلزايري موضوع تفيري حكم التحكيم يف املادة 
 .« طبقا لألحكام الواردة يف هذا القانون.......غري أنه ميكن للمحكم تفيري احلكم »:بنصه

اجلزايري قد منح هيئة التحكيم  فمن خالل استقراينا لنص هذه املادة ، جند أن املشرع
سلطة تفيري احلكم الذي أصدرته مىت كان غامضا أو مبهما، دون أن يوضح اإلجراءات اليت 
جيب على طالب التفيري اتباعها عند تقدمي طلب التفيري والشروط املتطلبة لذلك، حيث أحال 

، وهو ما ييتخلص من  إ ، اخلاصة بتفيري األحكام القضايية.م.ج.إ.  281إ ى تطبيق املادة 
، املشار إليها 4838/2الواردة يف نص املادة  "طبقا لألحكام الواردة يف هذا القانون"عبارة 

أعاله، وهو ما يفهم معه أن طلب التفيري املقدم إ ى هيئة التحكيم خيضع لنفس األحكام اليت 
 .خيضع دها طلب تفيري األحكام القضايية

إن تفيري احلكم بغرض توضيح مدلوله أو كحديد  »:على أنه إ.م.ج.إ.  281فقد نصت املادة 
 .مضمونه من إختصاص اجلهة القضايية اليت أصدرته

يقدم طلب تفيري احلكم بعريضة من أحد اخلصوم أو بعريضة مشرتكة منهم، و تفصل اجلهة 
 .«القضايية بعد مساع اخلصوم أو بعد صحة تكليفهم باحلضور

                                                           
 .129فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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نه حيق ألي طرف من أطراف اخلصومة التحكيمية ، دون ييتخلص من نص هذه املادة أ 
 .غريهم، أن يقدم طلب تفيري حكم التحكيم كتابة إ ى هيئة التحكيم اليت أصدرت احلكم

 .يتحدد نطا  طلب تفيري حكم التحكيم بتوضيح مدلوله أو كحديد مضمونه و 

هم باحلضور تنظر هيئة التحكيم يف طلب التفيري مواجهة بني اخلصوم بعد تكليف و 
عليها أن متكن األطراف من إبداء دفاعهم بشكن طلب التفيري، على أن  و. تكليفا صحيحا

نطا  اخلصومة يف التفيري ينحصر يف النقاش حول غموض مدلول حكم التحكيم أو كحديد 
 .مضمونه وإعطاء التفيري الواجب لذلك

بدفوع ال عالقة دها  ليس لألطراف عند نظر طلب تفيري حكم التحكيم أن يتميكوا و 
مبا تضمنه حكم التحكيم من غموض يف مضمونه،أو يناقشوا وقايع النزاع، أو يقدموا ميتندات 

 .متعلقة هبا ، أو يعرضوا وقايع وطلبات جديدة

غري أن ما يؤخذ على املشرع اجلزايري أنه مل حيدد ميعاد تقدمي طلب التفيري ، كما أنه مل  
هيئة التحكيم أن تصدر حكمها بالتفيري فيها، وهو ما يفتح الباب حيدد املهلة اليت جيب على 

أمام هيئة التحكيم إلطالة أمد إصدارها حكمها التفيريي ، خاصة يف ظل غياب إتفا  بني 
إ على حالتها غري كافية .م.ج.إ.  4838ذلك فنحن نرى أن املادة . األطراف حول هذه املهلة

تحكيم ، ومن املمكن أن تعطل إجراءات التحكيم للتصدي ومعاجلة موضوع تفيري حكم ال
ويصبح حكم التحكيم عدمي اجلدوى والفايدة ، مما نرى معه ضرورة تدخل املشرع اجلزايري 
 ،إلعادة صياغة هذه املادة مبا يتوافق مع املتطلبات اليت تثريها ميكلة تفيري حكم التحكيم

ومهلة الفصل فيه، وكذا حالة تعذر  خاصة فيما يتعلق بتحديد ميعاد تقدمي طلب التفيري ،
إجتماع هيئة التحكيم من جديد للفصل يف طلب التفيري، حيث نفضل أن يعتمد املشرع 
اجلزايري احلل الذي إعتمده املشرع الفرنيي للتغلب على هذه املشكلة األخرية ، مبنح 

أو على  اإلختصاص بنظر طلب تفيري حكم التحكيم للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع،
األقل توجيه األطراف إ ى إبرام إتفا  جديد بشكن كحديد اجلهة املختصة بتفيري حكم التحكيم 

 .يف هذه احلالة
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 .سلطة هيئة التحكيم في تصحيح األخطاء المادية: الفقرة الثانية

أن يقع احملكمون ، وهم بصدد كحرير حكم التحكيم ، يف بع  األخطاء  قد حيدث 
هو أو عدم اإلنتباه أثناء صياغة منطو  احلكم ،كون هؤالء احملكمني من البشر املادية نتيجة الي

غري معصومني من الوقوع يف اليهو أو اخلطك، ككن يتضمن حكم التحكيم بع  األخطاء 
احليابية أو املادية البحثة ، كما إذا تضمن خطك حيابيا يف األرقام أو تارخيا خيتلف عن التاريخ 

املادي، أو خطك يف أحد أمساء اخلصوم أو عناوينهم، مما قد ييبب بع   األصلي نتيجة اخلطك
املشاكل عند تنفيذ احلكم التحكيمي ، وهو ما ييتوجب معه تصحيح هذا اخلطك بالرجوع إ ى 
هيئة التحكيم اليت أصدرت هذا احلكم ، إذ ال مربر لرفع دعوى البطالن ، ألن األمر هنا يتعلق 

نه شكن القاضي ، له سلطة تصحيح األخطاء املادية اليت ميكن أن فاحملكم ، شك. خبطك مادي
تشوب حكمه، على أن تنحصر سلطته يف تصحيح األخطاء املادية أو احليابية البحثة اليت تقع 
يف حكمه ، وال يكون له كحت ستار هذا التصحيح أن يقوم بتعديل حكمه فيما ورد به من 

 . 1قضاء يف منطوقه

تصحيح األخطاء املادية البحثة الواردة حبكم التحكيم من  سلطة يممتلك هيئة التحك و 
تلقاء نفيها، أو بناء على طلب يقدمه إليها أطراف اخلصومة التحكيمية أو أحدهم لتصحيح 

فعلى خالف ماسبق تبيانه بشكن تفيري حكم  .2األخطاء املادية الواردة حبكم التحكيم
ا احلكم من أخطاء مادية ال يشرتط فيه تقدمي التحكيم، فإن تصحيح ما وقع يف منطو  هذ

طلب بذلك من أي من اخلصوم، فمن املمكن أن يتم ذلك مبوجب قرار تصدره هيئة التحكيم 
  ،فكساس اإلختالف بني سلطة هيئة التحكيم يف التصحيح وسلطتها يف التفيري. من تلقاء نفيها

تصور أن يتبني دهيئة التحكيم أن خطك الذي ال يكون إال بناء على طلب من اخلصوم، أنه من امل

                                                           

.321نبيل إمساعيل عمر، مرجع سابق،ص: نظر كذلكوأ. 421حممد نور عبد ادهدي شحاتة، مرجع سابق، ص : أنظر  1  
مرجع ،  4221لينة 27األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم مسيحة القليويب، مسيحة القليويب،: أنظر 2

حممد ماهر أبو العينني،و عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين ، مرجع :وكذلك. 294سابق، ص
 .438، صسابق
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ماديا قد وقع يف منطو  حكمها فتبادر من تلقاء نفيها إ ى تصحيحه دون انتظار ألن يطلب 
 .منها ذلك أحد اخلصوم

واخلطك املادي الذي جيوز دهيئة التحكيم تصحيحه هو اخلطك يف التعبري وليس اخلطك يف  
م قد استخدم يف التعبري عن تقديره ألفاظا أو أرقاما غري التقدير، ويتحقق هذا اخلطك إذا كان احملك

فاخلطك املادي هو  .1تلك اليت كان من املفروض أن ييتخدمها للتعبري عما إنتهى إليه من قضاء
خطك ال يتعلق بفهم احملكم أو تقديره أو بتقرير ما يراه، وإمنا هو خطك يف إثبات حقيقة ما أراده 

عليه فإن التصحيح ال يرمي إ ى احلصول  و.2اره من قبيل زلة القلممن قضاء، وهو ما ميكن اعتب
والتصحيح هبذا املعىن ال يتضمن أي خروج عن . على تقدير أو قضاء جديد من هيئة التحكيم

قاعدة إستنفاذ هيئة التحكيم لواليتها، حيث أن هذه ادهيئة ال تعيد النظر أو ترتاجع عن احلكم 
 .الذي أصدرته

لطة هيئة التحكيم يف تصحيح ما أصدرته من أحكام ييتبعد أي إمكانية للطعن و اإلعرتاف بي
 .  3يف أحكامها من قبل اخلصوم على أساس وجود خطك مادي يف حكم التحكيم

إ ى القول بكن  4أما فيما يتعلق مبيعاد تصحيح حكم التحكيم، فيذهب رأي يف الفقه 
و احليابية ، مرهونة ومقيدة باملهلة احملددة سلطة هيئة التحكيم يف تصحيح الألخطاء املادية 

بينما يذهب .قانونا أو إتفاقا لصدور حكم التحكيم، أو بإيداع احلكم ولو مل ينق  هذا امليعاد
، وحنن نعتقد أنه األقرب إ ى الصواب، إ ى جواز أن تقوم هيئة التحكيم بتصحيح 5رأي آخر

نونا أن تنعقد مرة أخرى دون أن تكون مقيدة األخطاء املادية و احليابية مادام من املمكن قا
أما إذا تعذر عليها اإلنعقاد، ألي سبب من األسباب، فإن اجلهة املختصة . مبهلة معينة

بالتصحيح يف هذه احلالة هي احملكمة املختصة بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم، فإذا تعذر 
                                                           

 .984فتحي وايل،التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص: أنظر  1
 . 281عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص:  أنظر  2
 . 329يابق،صالرجع املنبيل إمساعيل عمر، : أنظر  3
 .289أمحد أبو الوفا، التحكيم اإلختياري و اإلجباري، مرجع سابق، ص   4
 .331زمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكوييت،مرجع سابق، ص ع  5
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كم بدعوى البطالن، فإن احملكمة إنعقاد هيئة التحكيم ، ومل يكن يف الوسع أن يرجع على احل
 .املختصة أصال بنظر النزاع هي اليت تتو ى مهمة تصحيح حكم التحكيم

بصدور نتيجة تصحيح حكم التحكيم يندمج احلكم التصحيحي مع احلكم املصحح  و 
 .ويصبح معه مبثابة احلكم الواحد، فييري عليه ما ييري على هذا األخري من أوجه الطعن

فإن حكمها هذا يكون  التصحيح،هيئة التحكيم احلدود املرسومة دها يف فإذا جتاوزت  
، ذلك أن سلطة هيئة التحكيم تقتصر 1قابال للطعن فيه بالطر  املقررة قانونا للحكم املصحح

و قد . على تصحيح األخطاء املادية يف احلكم دون التعرض ملوضوع النزاع أو احلكم الصادر فيه
ذا اختذت هيئة التحكيم من طلب تصحيح حكم التحكيم ذريعة حكم يف هذا الصدد أنه إ

لتعديل هذا احلكم وإعادة مناقشة األساس الذي استند إليه، ومل يتضمن احلكم أي أخطاء مادية 
أو حيابية لتصحيحها، فإن ذلك يعد مياسا مبا قضى به احلكم ، وهو ما يؤدي إ ى املياس 

 .2حبجيته وقوة األمر املقضي به

 .وقف المشرع الفرنسيم: أوال

من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي اجلديد بكن دهيئة التحكيم سلطة  4181/2تنص املادة 
 .3تصحيح األخطاء املادية اليت قد ترد يف حكم التحكيم

و يقدم طلب التصحيح من أحد األطراف خالل مهلة ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ اإلعالن 
ة يف طلب التصحيح خالل مدة ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ إنعقاد باحلكم، على أن تفصل ادهيئ

                                                           
، أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق: وكذلك. 329ص يابق،الرجع املنبيل إمساعيل عمر، : أنظر  1
 .434ص
، مركز القاهرة 38/84/2887، جلية 2881لينة  111حكم التحكيم الصادر يف الدعوى التحكيمية رقم   2
مسيحة القليويب، األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون : قليمي للتحكيم التجاري الدويل ، مشار إليه يف كتاباإل
 .292، مرجع سابق،ص 4221لينة  27

3 Art 1485/2 D.P.C.F:« Toutefois,à la demande d’une partie,le tribunal arbitral peut 

interpréter la sentence,réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent…» 
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ومع .1هيئة التحكيم للفصل يف الطلب، مامل يوجد إتفا  بني األطراف يقضي خبالف ذلك
ذلك جيوز مد ذلك األجل مبوجب إتفا  األطراف، وعند عدم اإلتفا  عن طريق قاضي 

 .2الدعم

       حكيم بعد اإلستماع إ ى األطراف و تفصل هيئة التحكيم يف طلب تصحيح حكم الت
 .3أو تيتدعيهم لذات اليبب

فإذا تعذر إجتماع هيئة التحكيم من جديد للقيام هبذا التصحيح، فإن اإلختصاص بذلك 
 .4ينعقد للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع

م يتم تبليغ احلكم الذي مت تصحيحه لألطراف بذات الشكل الذي مت به تبليغهم باحلك و
 .5األصلي

 .موقف المشرع المصري: ثانيا

تتو ى هيئة  -4 »:على أنه 4221لينة  27التحكيم املصري رقم  من قانون 18تنص املادة 
التحكيم تصحيح ما يقع يف حكمها من أخطاء مادية حبثة كتابية أو حيابية وذلك بقرار تصدره 

تحكيم التصحيح من غري مرافعة من تلقاء نفيها أو بناء على طلب أحد اخلصوم وجتري هيئة ال
خالل الثالثني يوما التالية لتاريخ صدور احلكم أو إيداع طلب التصحيح حبيب األحوال ودها مد 

 .هذا امليعاد ثالثني يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

                                                           
 .ف.م.ج.إ.من   4189املادة : راجع  1
 .ف.م.ج.إ.من   4193/2املادة :  راجع  2
 .ف.م.ج.إ.من   4181/3املادة :  راجع  3
كام التفيري ، اليالفة الذكر، قد مجعت بني أح4181ف، حيث أن املادة .م.ج.إ.من   4181/1املادة :  راجع  4

 .والتصحيح وإصدار حكم إضايف
 .ف.م.ج.إ.من   4189/3املادة :  راجع  5



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

494 

 

ثالثني يوما من ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إ ى الطرفني خالل  -2
ا جتاوزت هيئة التحكيم سلطتها يف التصحيح جاز التميك ببطالن هذا ه ، وإذتاريخ صدور 

 .« من هذا القانون 31،11القرار بدعوى بطالن تيري عليها أحكام املادتني 

 :فمن خالل إستقراء نص هذه املادة، ميكن إستخالص النقاط التالية 

ي قد أشار يف من حيث من له حق طلب تصحيح حكم التحكيم، فإن املشرع املصر   -1
، املشار إدها أعاله، إ ى أن التصحيح قد يكون إما مببادرة من هيئة التحكيم، أي أن 18املادة 

تقوم به من تلقاء نفيها، وإما أن يتم التصحيح بناء على طلب يتقدم به أحد اخلصوم إ ى هيئة 
 .التحكيم

ف حالة ومن حيث إجراءات الفصل يف طلب تصحيح حكم التحكيم، فإنه على خال  -2
تفيري حكم التحكيم، فإن هيئة التحكيم تصدر قرارها بالتصحيح دون حاجة إ ى عقد جلية 

 .حيضرها األطراف، ودون حاجة إ ى مرافعة من اخلصوم
 :1وفيما يتعلق مبيعاد التصحيح، فإن املشرع املصري قد فر  بني فرضني  -3

التحكيم دون طلب من  إذا مت تصحيح حكم التحكيم من تلقاء نفس هيئة :الفرض األول
حكم  راخلصوم ، فعنديذ جيب أن يتم التصحيح خالل الثالثني يوما التالية لتاريخ صدو 

و ميكن دهيئة التحكيم ، إذا رأت ضرورة لذلك، أن متد هذا امليعاد ثالثني يوما . التحكيم
حيح أخرى،وجيب أن جتري هذا املد قبل إنقضاء امليعاد األصلي، وليس دهيئة التحكيم تص
فإذا . األخطاء املادية اليت تشوب حكمها من تلقاء نفيها إال خالل امليعاد األصلي أو املمتد

انقضى هذا امليعاد، فقدت هيئة التحكيم سلطتها يف هذا الشكن، وليس دها إجراء التصحيح إال 
 .بناء على طلب األطراف

     ف، ففي هذه احلالة أن يتم تصحيح حكم التحكيم بناء على طلب األطرا :الفرض الثاني
ال يتقيد طلب التصحيح بكي ميعاد، فيمكن ألي من اخلصوم تقدمي طلب التصحيح مادام 

                                                           
 .173-172فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: راجع يف تفصيل ذلك  1
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حكم التحكيم املطلوب تصحيحه قايما ومل يلغ، ومل ينق  بتنفيذه، حيث يبقى حق اخلصوم يف 
 .طلب تصحيح حكم التحكيم قايما مهما طال الوقت

 .قرار التصحيح من هيئة التحكيم كتابة شكل قرار التصحيح، فيصدرعن أما   -4
و جيب على هيئة التحكيم إعالن قرار التصحيح إ ى األطراف خالل ثالثني بيوما من   -8

تاريخ صدوره، وفقا لطر  اإلعالن املنصوص عليها يف املادة اليابعة من قانون التحكيم املصري 
 .4221لينة  27رقم 

يح حكم التحكيم، فإنه جيوز لذوي الشكن إذا جتاوزت هيئة التحكيم سلطتها يف تصح  -9
التميك ببطالن قرار التصحيح مبوجب دعوى البطالن اليت نظمها املشرع املصري يف املادتني 

 .4221لينة  27من قانون التحكيم رقم  13،11
 . موقف المشرع الجزائري: ثالثا

إ، .م.ج.إ.  من 4838عاجل املشرع اجلزايري ميكلة تصحيح أحكام التحكيم يف املادة  
اليت مجعت بني أحكام التفيري والتصحيح وإصدار احلكم اإلضايف،و أحالت يف تطبيق أحكام 

 .هذه املادة إ ى األحكام الواردة يف نصوص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
إ، اخلاصة بتصحيح األحكام القضايية، .م.ج.إ.من    289فبالرجوع إ ى نص املادة  

إ،املشار إليها .م.ج.إ.من   4838طبيقها على تصحيح أحكام التحكيم املادة واليت أحالت لت
 :أعاله،ميكن استخالص النقاط التالية

التحكيم، يف حالة وجود أخطاء مادية يف حكمها، من تلقاء نفيها أو بناء جيوز دهيئة   -1
حاز أن تقوم بتصحيح هذه األخطاء، حىت ولو  بعضهم،على طلب أطراف النزاع، كلهم أو 

 .احلكم قوة الشيء املقضي به
يف حالة تقدمي طلب التصحيح من قبل األطراف، فإن هذا الطلب يقدم كتابة مبوجب   -2

 .عريضة من أحد اخلصوم أو بعريضة مشرتكة منهم
تفصل هيئة التحكيم يف طلب تصحيح حكم التحكيم بعد مساع اخلصوم أو بعد   -3

 .تكليفهم باحلضور تكليفا صحيحا
التحكيم اخلصوم حبكم التصحيح بعدما يؤشر به على أصل احلكم املصحح تبلغ هيئة   -4

 .وعلى النيخ امليتخرجة منه
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غري أن سلطة هيئة التحكيم تقتصر على تصحيح األخطاء املادية أو اإلغفال الذي ال   -8
يؤذي إ ى تعديل ما قضى به حكم التحكيم من حقو  و إلتزامات لألطراف، فال ميكن دهيئة 

 .تعرض جلوهر النزاع أو احلكم الصادر يف املوضوعالتحكيم ال
ما يؤخذ على املشرع اجلزايري بشكن تصحيح األحكام بصفة عامة، سواء كانت  و

قضايية أو كحكيمية،أنه مل حيدد املهلة اليت جيب تقدمي طلب التصحيح فيها، فكان األجدر 
يح احلكم، كما فعل املشرع باملشرع اجلزايري أن يفر  يف خصوص امليعاد الذي جيوز فيه تصح

املصري، بني الفرض الذي يتم فيه هذا التصحيح مببادرة من هيئة التحكيم، والفرض الذي يتم 
 :فيه ذلك بناء على طلب اخلصوم

من تقييد هيئة التحكيم بكن تصحح احلكم خالل مهلة حمددة نقرتح  البد ففي الفرض األول،
شهر على األكثر، مع اليماح دها بتمديد هذا امليعاد أن ترتاوح مدهتا بني شهر واحد وثالثة أ
 .لفرتة معقولة، مىت رأت ضرورة يف ذلك

عدم تقييد اخلصوم بضرورة تقدمي طلب تصحيح حكم التحكيم  فيجبأما في الفرض الثاني، 
خالل ميعاد معني، حيث يبقى حقهم يف طلب التصحيح قايما مادام أن حكم التحكيم 

 .ومل يتم إلغاءه، ومل يتم تنفيذه املطلوب تصحيحه قايما
لو بيط املشرع اجلزايري من إجراءات طلب تصحيح األخطاء املادية اليت قد حبذا  و

تشوب حكم التحكيم،بكن ال يفرض على اخلصوم احلضور أمام هيئة التحكيم، واكتفى بالنص 
م، ودون أن يلزم على جمرد قيام هيئة التحكيم بالنظر يف طلب التصحيح دون مواجهة بني اخلصو 

هيئة التحكيم بإبالغ رغبتها يف تصحيح األخطاء املادية من تلقاء نفيها إ ى اخلصوم، بل 
 .تكتفي ادهيئة بتبليغ احلكم التصحيحي دهم

جتدر اإلشارة يف األخري، إ ى أن بع  قواعد املؤسيات التحكيمية قد عاجلت موضوع  و 
 :تصحيح األحكام التحكيمية، ومن ذلك

عليه قواعد كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس من أنه جيوز دهيئة التحكيم، سواء من  ما نصت
تلقاء نفيها أو بناء على طلب يقدمه أحد األطراف، تصحيح ما يرد يف حكم التحكيم من 
أخطاء كتابية أو حيابية أو مطبعية أو أي خطك من نوع مماثل، شريطة عرض هذا التصحيح 
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وجيب أن يقدم . قة عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ صدور حكم التحكيمللمواف 1على ادهيئة
الطرف طلب التصحيح إ ى األمانة العامة خالل الثالثني يوما التالية لتاريخ إستالمه حكم 
        التحكيم، وعلى حمكمة التحكيم، بعد كحويل الطلب إليها، أن متنح الطرف اآلخر مهلة 

ويصدر قرار .إخطاره بطلب التصحيح إلبداء مالحظاته عليه ال تتعدى ثالثني يوما من
 .  2التصحيح بشكل ذيل حلكم التحكيم، ويكون جزء ال يتجزأ منه

كما نظمت قواعد حمكمة لندن للتحكيم الدويل أحكام وقواعد تصحيح األحكام التحكيمية، 
أو خالل أي  فقضت بكنه جيوز ألحد األطراف خالل ثالثني يوما من تيلمه حكم التحكيم،

فرتة تقل عن ذلك، وباتفا  الطرفني كتابة، تقدمي طلب تصحيح حكم التحكيم يقدم إ ى 
، لتقوم هيئة التحكيم بتصحيح ما ورد يف حكمها من (Register)ميجل احملكمة التحكيمية

. أخطاء حيابية أو كتابية أو مطبعية خالل ثالثني يوما من تاريخ تيلمها طلب التصحيح
صحيح يف شكل ملحق ميتقل عن حكم التحكيم، ويؤرخ و يوقع عليه من هيئة ويصدر الت
 .3ويعد هذا امللحق جزء من احلكم التحكيمي من مجيع الوجوه. التحكيم

 .سلطة هيئة التحكيم في الفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات: الفقرة الثالثة

لطلبات املقدمة دها من سهوا أو خطك، الفصل يف طلب من ا التحكيم، قد تغفل هيئة 
، وذلك بعدم البت يف عنصر من عناصر الطلب، سواء تعلق هذا العنصر 4اخلصوم إغفاال كليا

                                                           
وتقوم هذه . نبثقة عن الغرفةامل" هيئة التحكيم الدولية" املقصود بادهيئة طبقا لقواعد كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس  1

ادهيئة بوظيفة ضمان تطبيق نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، إذ تتمتع جبميع الصالحيات الالزمة لتحقيق هذا 
 .وتقوم ادهيئة مبهامها بصفة ميتقلة عن غرفة التجارة الدولية و أجهزهتا. الغرض
 .ة الدولية بباريساملادة األو ى من نظام كحكيم غرفة التجار : راجع

 .من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس 22املادة :  راجع 2
 .من نظام كحكيم حمكمة لندن للتحكيم الدويل 27املادة :  راجع 3
يقصد بعبارة اإلغفال الكلي للطلب أال تفصل حمكمة التحكيم يف الطلب بكي شكل من أشكال القضاء، ذلك أنه ليس  4

     فصل هيئة التحكيم يف كل الطلبات املقدمة دها، وأن تصرح مبا قضت به يف كل طلب قدم إليها بالقبول بالضرورة أن ت
و دهذا فإن هيئة التحكيم تكون قد فصلت يف كل . أو بالرف ، و إمنا يكفي أن تكون صيغة منطو  احلكم دالة على ذلك

 =مثة إغفال إذا كانت قد قضت بصيغة عامة بعد حبث مجيعالطلبات املقدمة إليها من قبل اخلصوم، وال يوجد بالتايل 
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فكمام هذا الوضع، جيوز ألطراف النزاع أن يطلبوا من نفس .1بكطراف الطلب أو مبحله أو بيببه
اليت أغفلت هيئة التحكيم اليت أصدرت احلكم إصدار حكم كحكيم إضايف يفصل يف الطلبات 

الفصل فيها، إذا كانوا قد قدموا هذه الطلبات أثناء سري اخلصومة التحكيمية، وأغفلت هيئة 
التحكيم الفصل فيها، على أساس أن هذه ادهيئة مل تكن قد إستنفذت سلطتها و واليتها بالنيبة 

أن سلطة  على .2وليس للهيئة أن تفصل فيما أغفلت الفصل فيه من تلقاء نفيها. دهذه الطلبات
هيئة التحكيم يف الفصل فيما أغفلت الفصل فيه،بناء على طلب أحد اخلصوم، مقصورة فقط 

فإذا أغفلت هيئة . على الطلبات املوضوعية املتعلقة مبوضوع النزاع، دون الطلبات اإلجرايية
التحكيم الفصل يف إجراء من إجراءات اإلثبات مثال، فال جيوز الرجوع إليها للفصل يف هذا 

 .3اإلجراء، ألن إغفادها لذلك يعد مبثابة قضاء ضمين منها برفضه

و ال يعد إغفاال ملا فصلت فيه هيئة التحكيم إذا قضت صراحة يف طلبات معينة  
ويعترب أن هيئة التحكيم قد أغفلت الفصل يف . تضمنت قضاء ضمنيا يف بع  الطلبات األخرى
 .4الطلب مادامت مل تفصل فيه بالرف  أو القبول

و حىت يكون احلكم الصادر يف الطلب الذي أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه سليما  
. 5من الناحية القانونية، جيب أال يكون الغرض من ورايه نق  ما قضت به هيئة التحكيم سابقا
وعليه، ال يقبل طلب إصدار حكم إضايف إذا كان ادهدف منه إعادة مناقشة ما فصل فيه حكم 

ت موضوعية قصد تعديل ما قضى به، ولو كان هذا احلكم معيبا يف قضايه، التحكيم من طلبا

                                                                                                                                                                              

      ، أو بكهنا رفضتها مجيعها، أو بكهنا قد قبلت طلبا معينا (احملتكم ) الطلبات، بكن تكون قد قبلت مجيع طلبات املدعي =
 . و رفضت باقي الطلبات

 .288عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص: راجع يف ذلك
 .981لتحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي وايل، ا: أنظر 1
و أنظر  .433حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين،مرجع سابق،ص: أنظر  2

 .322يابق،ص الرجع املنبيل إمساعيل عمر، : وكذلك. 292يابق، صالرجع املمسيحة القليويب، : كذلك
 .449خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص : أنظر  3
 .288عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر  4
 .499يابق، ص الرجع نفس املخالد أمحد حين، : أنظر  5
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ذلك أن قبول مثل هذا الطلب ميس ويتعارض مع حجية األمر املقضي اليت حازها حكم 
كما أن هذا الطلب ال يقبل إذا كان يرمي إ ى احلكم يف طلب مل يطرح من قبل على . التحكيم

 العودة إ ى طرح املنازعة أو بع  جوانبها من جديد هيئة التحكيم، أو يهدف بكي صور ة إ ى
 . 1على هيئة التحكيم، مما يؤدي معه إ ى املياس مبا قضى به احلكم، ومن مث اإلخالل حبجيته

إ ى أن سلطة هيئة التحكيم يف الفصل فيما أغفلته مقيدة مبيعاد  2و يذهب بع  الفقه 
تها  تزول وال يكون دها سلطة إصدار حكم التحكيم، أما بعد انقضاء هذا امليعاد، فإن سلط

كحكيم إضايف، ما مل يتفق األطراف على كحكيم جديد خيول هيئة التحكيم سلطة إكمال 
حكمها اليابق بشكن الطلبات املغفلة، وإال فإنه يتم الرجوع إ ى احملكمة املختصة أصال بنظر 

 .النزاع للفصل فيما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات

ال نؤيد هذا اإلجتاه الفقهي ملا فيه من إهدار حلقو  الطرف الذي أغفلت هيئة التحكيم  غري أننا
الفصل يف إحدى الطلبات اليت قدمها إليها ، خاصة بعد إنقضاء ميعاد التحكيم ورف  اخلصم 

لذلك .اآلخر إبرام إتفا  كحكيم جديد قصد الفصل يف الطلبات اليت أغفلتها هيئة التحكيم
نا ال نرى مانعا من أن سلطة هيئة التحكيم يف الفصل فيما أغفلته متتد إ ى مابعد فنحن من جانب

إنقضاء ميعاد التحكيم، وذلك كحقيقا للمياواة والعدالة بني األطراف واحملافظة على حقوقهم 
 .على حد سواء

كما أن هيئة التحكيم ال تفصل يف هذه الطلبات من تلقاء نفيها بل البد أن يطلب  
أو أحدهم ذلك، رغم أن هذه الطلبات قد طرحت عليها بالفعل أثناء سري اخلصومة اخلصوم 

التحكيمية، وتدخل يف نطا  واليتها، وبالتايل كانت ملزمة بالفصل فيها من تلقاء نفيها لوال 
 . 3اليهو أو النييان

                                                           
 .987فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر  1
نبيل إمساعيل عمر، التحكيم يف املواد املدنية  و. 281تياري و اإلجباري، مرجع سابق، ص أمحد أبو الوفا، التحكيم اإلخ  2

 .322والتجارية الوطنية و الدولية، مرجع سابق، ص 
 .281أمحد أبو الوفا، نفس املرجع اليابق، ص : أنظر  3
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و مىت صدر من هيئة التحكيم حكما إضافيا يكمل حكمها اليابق فيما أغفلت الفصل  
من طلبات اخلصوم، فإن هذا احلكم اإلضايف يضاف إ ى احلكم التحكيمي األول ويعترب جزء فيه 

ال يتجزأ من أصل حكم التحكيم، ويتم تنفيذمها معا بنفس الشروط و اإلجراءات، ذلك أن 
احلكم التحكيمي اإلضايف الصادر من هيئة التحكيم فيما أغفلت الفصل فيه  خيضع من حيث 

 .1نفيذه وبطالنه ملا ختضع له أحكام التحكيم األصليةصدوره و إعالنه وت

 . موقف المشرع الفرنسي: أوال

من  4181/2املشرع الفرنيي ميكلة إصدار هيئة التحكيم ألحكام إضافية يف املادة نظم 
، حيث اعرتف دهيئة التحكيم بيلطة تكملة حكمها التحكيمي 2قانون اإلجراءات املدنية اجلديد

 .يف وجه للطلب أو يف بع  الطلبات املوضوعية املطروحة عليهاإذا أغفلت الفصل 

يقدم طلب إستكمال حكم التحكيم من أحد اخلصوم ، يف حالة إغفال هيئة التحكيم  و
  .3الفصل يف إحدى الطلبات ، خالل ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ اإلعالن باحلكم

        تيتمع لألطراف وتفصل هيئة التحكيم يف طلب استكمال حكم التحكيم بعد أن 
ويتم استكمال حكم التحكيم، ما مل يوجد إتفا  يقضي خبالف . 4أو تيتدعيهم لذات اليبب

ذلك، خالل مدة ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ إنعقاد هيئة التحكيم من جديد للفصل يف طلب 
إلتفا  ، وجيوز مد هذا األجل بناء على إتفا  األطراف، وعند عدم ا5إستكمال حكم التحكيم
 .6عن طريق قاضي الدعم

                                                           
 .447خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص:  أنظر  1

2  Art 1485/2 D.P.C.F : « Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal  arbitral peut 

interpréter la sentence,…ou la compléter lorsqu’il  a omis de statuer sur un chef de 

demande». 
 .ف.م.ج.إ.  4189/4املادة : راجع  3
 .ف.م.ج.إ.  4181/3املادة : راجع  4
 .ف.م.ج.إ.  4189/2املادة : راجع 5
 .ف.م.ج.إ. 4193املادة : اجعر  6
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يف حالة إستحالة إنعقاد هيئة التحكيم من جديد للفصل يف طلب استكمال حكم  و
التحكيم، أو مل يتفق األطراف على ذلك، فإن اإلختصاص بالفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم 

 .1حكيمالفصل فيه يؤول إ ى احملكمة املختصة أصال بنظر النزاع لو مل يوجد إتفا  على الت

و يف هذا الصدد، نعتقد أن املشرع الفرنيي مل يكن موفقا حينما تبىن هذا احلل فيما يتعلق 
بالفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه، ومنح اإلختصاص للمحكمة اليت كانت خمتصة 
أصال بالفصل يف النزاع إذا تعذر إجتماع هيئة التحكيم من جديد للفصل يف طلب استكمال 

حلكيم، وإن كنا قد إستحينا هذا احلل يف ميكليت تفيري حكم التحكيم وتصحيح ما حكم ا
وقع يف منطوقه من أخطاء مادية، فإن هذا احلل ال ينبغي تطبيقه على ميكلة إكمال حكم 
التحكيم، ذلك أن تفيري حكم التحكيم وتصحيحه ال ميثل إضافة إليه وال يعد فصال يف طلبات  

ودهذا فإنه من . يئة التحكيم أو عرضت عليها و أغفلت الفصل فيهاكان جيب أن تعرض على ه
غري املمكن أن تقوم احملكمة القضايية املختصة أصال بالفصل يف النزاع مبهمة إكمال حكم 
التحكيم الذي صدر عن هيئة التحكيم، وأغفلت هذه األخرية الفصل يف بع  الطلبات، يف 

األسباب، خاصة وأن أطراف النزاع قد إتفقوا من حالة تعذر إجتماع هذه ادهيئة ليبب من 
البداية على إقصاء القضاء الوطين من الفصل يف النزاع القايم بينهم، كما أن الفصل يف طلب 
أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه، مع بقاء إتفا  التحكيم قايما، ال ميكن معه أن يتم إكمال 

فا  على التحكيم بشكن موضوع أو ميكلة حكم التحكيم من جانب القضاء الوطين، ألن اإلت
معينة يقتضي الفصل يف مجيع الطلبات املتعلقة هبا عن طريق هيئة التحكيم، ومينع على اخلصوم 
أو أحدهم اللجوء إ ى القضاء الوطين للفصل يف طلبات أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيها، 

قضى إتفا  التحكيم، ففي هذه احلالة أما إذا ان.مادام أن إتفا  التحكيم الزال قايما ومل ينق 
ميكن للخصوم باتفاقهم اللجوء إ ى القضاء الوطين بشكن الطلبات اليت مل تفصل فيها هيئة 

 .التحكيم

                                                           
 .ف.م.ج.إ.  4181/1املادة : راجع 1
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وإذا كان األمر كذلك، فإن التياؤل الذي يثور عن احلل الذي ميكن إعتماده بشكن اجلهة 
وتعذر على هيئة التحكيم  املختصة بالفصل يف طلب أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه،

اإلجتماع من جديد للفصل يف طلب استكمال حكم التحكيم؟ ككن يتوىف احملكم الفرد أو أحد 
 .احملكمني يف حالة تعددهم، أو أصبح غري صاحل لنظر الدعوى التحكيمية كفقدانه ألهليته

ة التحكيم حىت حنن نعتقد أن احلل يف هذه احلالة يكمن يف تاليف العيب الذي حلق تشكيل هيئ
أما . تتمكن من الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، ككن يتم تعيني حمكم بديل عن احملكم املتويف 

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حمكم منفرد، فيجب إعادة تشكيل هيئة التحكيم من جديد 
يدة إلعادة للفصل فيما مل تفصل فيه ادهيئة األو ى، دون أن متتد سلطة ادهيئة التحكيمية اجلد

 .الفصل يف الطلبات اليت سبق وأن فصلت فيها هيئة التحكيم األو ى

 .موقف المشرع المصري: ثانيا

جيوز  -4 »:على أنه 4221لينة  27من قانون التحكيم املصري رقم  14املادة تنص   
لكل من طريف التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خالل 

ثني يوما التالية لتيلمه حكم التحكيم إصدار حكم كحكيم إضايف يف طلبات قدمت خالل الثال
 .و أغفلها حكم التحكيم وجيب إعالن هذا الطلب إ ى الطرف اآلخر قبل تقدميه اإلجراءات

تصدر هيئة التحكيم حكمها خالل ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب وجيوز دها مد هذا  و -2
 .«وما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك امليعاد ثالثني ي

 :خالل إستقراينا لنص هذه املادة ميكننا إستخالص النقاط التاليةفمن 

أنه ليس دهيئة التحكيم أن تفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات بكحكام إضافية   -1
 .من تلقاء نفيها، وإمنا يكون ذلك بناء على طلب أحد اخلصوم

لفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه إ ى نفس أن املشرع املصري أسند مهمة ا  -2
 .وهذا أمر طبيعي تقره القواعد العامة يف قوانني املرافعات. ادهيئة اليت أصدرت حكم التحكيم

، املشار إليها أعاله، أن يتم تقدمي 14إشرتط املشرع املصري يف الفقرة األو ى من املادة   -3
صل فيه خالل الثالثني يوما التالية لتيلم اخلصم طلب الفصل فيما أغفلت هيئة التحكيم الف
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عليه فإنه بانتهاء هذه املدة ييقط حق اخلصم يف  و. الذي يقدمه حلكم التحكيم األصلي
 .اللجوء إ ى هيئة التحكيم من جديد لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه

يم ممتدا، مل يربط املشرع املصري بني قبول هذا الطلب وبني بقاء امليعاد األصلي للتحك -4
      وهذا أمر منطقي، فاحلال أن اخلصم . حيث أجاز تقدميه و لو بعد انتهاء ميعاد التحكيم

ال يكمن له أن يتبني إغفال هيئة التحكيم لبع  طلباته إال بعد أن تصدر هيئة التحكيم 
 .1حكمها، وقد يكون ذلك يف اليوم األخري من امليعاد احملدد دها إلصدار حكم التحكيم

 .وجب املشرع املصري إعالن الطلب إ ى الطرف اآلخر قبل تقدميه إ ى هيئة التحكيمأ  -8
ميعاد إصدار حكم ) و فيما يتعلق مبيعاد الفصل يف طلب استكمال حكم التحكيم   -9

، أن تصدر هيئة 14، فقد إستوجب املشرع املصري يف الفقرة الثانية من املادة (التحكيم اإلضايف
خالل ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب بذلك إليها، وأجاز دها أن  التحكيم حكمها اإلضايف

 .متد هذا امليعاد ثالثني يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
غري أن مايؤخذ على املشرع املصري أنه مل يقدم حال بشكن املشكلة اليت ميكن أن تثور يف حالة 

ال حكم التحكيم، حيث مل إستحالة إنعقاد هيئة التحكيم من جديد للفصل يف طلب استكم
  ! حيدد اجلهة املختصة للفصل يف هذا الطلب

 .موقف المشرع الجزائري: ثالثا

وذلك يف حال  ،أجاز املشرع اجلزايري دهيئة التحكيم إصدار أحكام كحكيم إضافية
غري أنه ميكن  »: بكنه إ.م.ج.إ.  4838/2 إغفادها الفصل يف بع  الطلبات، حيث نص باملادة

وأحال يف ذلك  «...تفيري احلكم، أو تصحيح األخطاء املادية واإلغفاالت اليت تشوبهللمحكم 
إ ى األحكام القانونية العامة املتعلقة بتصحيح األخطاء املادية واإلغفال الذي يشوب األحكام 

ن أبالرجوع إ ى هاتني املادتني جند ف .إ.م.ج.إ.  287، 289القضايية، اليت كحكمها املادتني 
يف الطلبات املغفلة ختضع لنفس اإلجراءات اليت خيضع دها طلب تصحيح األخطاء  الفصل
 .2وعليه سوف نكتفي باإلحالة إ ى هذه اإلجراءات، وذلك تالفيا للتكرار. املادية

                                                           
 .241عيد حممد القصاص، مرجع سابق،ص : أنظر  1
 .من هذه الرسالة381 -382ص: راجع 2
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اجلهة  -هو اآلخر – وما يعاب على املشرع اجلزايري يف هذا الصدد أنه مل حيدد
كيم مبا أغفلت هيئة التحكيم الفصل فيه من املختصة بالفصل يف طلب إستكمال حكم احل

طلبات يف حكم التحكيم األصلي، وذلك يف حالة تعذر إنعقاد هيئة التحكيم من جديد للفصل 
حلق تشكيل هيئة  الذي تاليف العيب أن احلل يكمن يف  يف هذا الطلب ، وإن كنا نفضل

   ،شكيل هيئة كحكيم جديدةالتحكيم حىت تتمكن من الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، و إعادة ت
أو إبرام إتفا  كحكيم جديد بني اخلصوم  إذا كان إتفا  التحكيم الزال قايما،كما أشرنا آنفا،

للفصل يف الطلبات اليت أغفلت هيئة التحكيم األو ى الفصل فيها، دون أن يكون دهيئة التحكيم 
 . الفصل فيها اجلديدة سلطة الفصل يف الطلبات اليت سبق دهيئة التحكيم األو ى

 الفصل الثاني

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية و آليات تنفيذها

كمها النهايي الفاصل يف النزاع مرتبا حتنتهي خصومة التحكيم بإصدار هيئة التحكيم 
و لعل أهم أثر يرتتب على . آثارا يف مواجهة اخلصوم  املتنازعة خبصوص اإللتزام مبنطوقه وتنفيذه

غري أنه . يم هو اكتيابه حجية الشيء املقضي، و هذا يعين أنه حكم هناييصدور حكم التحك
يف حكم التحكيم عند صدوره، كون من أصدره إنيان موضوعي أو إجرايي قد حيدث خطك 

ليس معصوما من اخلطك، فعلى هذا األساس فإنه من اإلنصاف يف مثل هذه احلالة إتاحة الفرصة 
دهذا فقد عنيت التشريعات الوطنية املقارنة و االتفاقيات . طكأمام احملكوم عليه إلصالح هذا اخل

فإذا كان . الدولية بشكن التحكيم إ ى تنظيم طر  الطعن يف أحكام التحكيم الدولية و إجراءاهتا
حكم التحكيم هو النتيجة النهايية اليت تتوصل إليها هيئة التحكيم للفصل يف النزاع املعروض 

فإن الطعن هو الوسيلة اليت مبوجبها يرف  اخلصم هذه النتيجة اليت أمامها من قبل األطراف، 
توصلت إليها هيئة التحكيم إلهناء النزاع القايم بني األطراف، و جيعل إحقا  احلق، و هو 
ادهدف األساسي ألدوات العدالة، أكثر احتماال، لذلك كان من الضروري إخضاع حكم 

جيب أن  »:بقوله بن الشيخ نور الدينعرب عنه األستاذ  التحكيم لرقابة قضايية الحقة،  و هو ما
تعلق طر  الطعن كييف دميوكليس فو  رؤوس احملكمني لكي ال يصدر هؤالء أحكامهم 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

505 

 

و بذلك فإن الطعن . 1«باستخفاف و خارج مبادئ العدالة و اإلنصاف أو بطريقة غري شرعية
    توصلت إليه هيئة التحكيم،  يشكل ضابطا و آلية رقابة للتككد من مدى صحة و سالمة ما

 .و مدى احرتامها حلدود املهمة امليندة إليها

فإذا ما انتهت خصومة التحكيم بصدور حكم هنايي فاصل يف موضوع النزاع، فإن من 
صدر لصاحله احلكم ينبغي أن حيصد مثرة هذا احلكم و ذلك باليعي إ ى تنفيذه، خاصة       

يد احملكمة املختصة احلكم الذي أصدرته هيئة التحكيم، و إال إذا انقضى ميعاد الطعن أو تكك
فإنه ال جدوى من اللجوء إ ى نظام التحكيم طاملا أن األحكام الصادرة عنه ال جتد طريقها 

و دهذا كان لزاما على التشريعات الوطنية اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية و قبول . للنفاذ
ء إ ى التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء الوطين لف  تنفيذها، طاملا قد مسحت باللجو 

 .املنازعات

و لكن قبل اخلوض يف احلديث عن موضوع الطعن يف أحكام التحكيم الدولية و آليات 
تنفيذها، إرتكينا أنه من الضروري التعرض بالدراسة إ ى موضوع بالغ يف األمهية و هو موضوع 

لذلك أن لتحديد هذه الصفة أمهية بالغة عند التمييز  الصفة الدولية أو األجنبية حلكم التحكيم
بني حكم التحكيم الدويل أو األجنيب و حكم التحكيم الوطين، خاصة فيما يتعلق بتحديد 
قواعد االختصاص الدويل للمحاكم القضايية بنظر طلب األمر بالتنفيذ أو رفع دعوى ببطالن 

 .حكم التحكيم

 :الثة مباحثو عليه، سوف نقيم هذا الفصل إ ى ث

 .الصفة الدولية أو األجنبية حلكم التحكيم: املبحث األول -

 .الطعن يف أحكام التحكيم الدولية: املبحث الثاين -

 .اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية و آليات تنفيذها: املبحث الثالث -

                                                           
1 Benchikh Noureddine : L’arbitrage dans les relations commerciales internationale de 

l’Algérie, thèse de doctorat, université du Maine, France, 1992,p 264. 
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 المبحث األول

 .الصفة الدولية أو األجنبية لحكم التحكيم و ضوابط تحديدها

بط موضوع الطعن يف أحكام التحكيم و تنفيذها مبيكلة بالغة األمهية، و هي ميكلة يرت
، و هي تفرقة تنعكس (األجنيب أو الدويل)التفرقة بني التحكيم الوطين و التحكيم غري الوطين 

فقد حيدث اضطراب شديد يؤدي إ ى اللبس يف  التحكيم،بدورها على كحديد جنيية حكم 
تلحق حبكم التحكيم، فيوصف بكنه حكم كحكيم وطين أو داخلي، كما  استخدام األوصاف اليت

قد يوصف بكنه أجنيب، و قد يراه البع  مرادفا للتحكيم الدويل فيصفه بكنه حكم كحكيم دويل، 
 .1بينما يرى البع  اآلخر عدم وجود عالقة طردية بني الوصفني

ز بكامل عناصره يف فال شك أن حكم التحكيم يكون متصفا بالوطنية إذا كان يرتك
دولة ما، سواء من حيث األطراف و موضوع العالقة حمل النزاع، و اإلجراءات أو القانون 

، فال يثري أي مشكلة (داخلي)الواجب التطبيق، و مكان التحكيم، فنكون بصدد كحكيم وطين 
 .2من حيث تكييفه أو كحديد القانون الذي ييري عليه 

رقة بني حكم التحكيم الدويل وحكم التحكيم غري أن الصعوبة تثور عند التف
األجنيب،حيث تبقى هذه امليكلة شاقة و عيرية، ألن معيار التفرقة هنا غري حمدد بطريقة 
متجانية سواء يف التشريعات الوطنية أو اإلتفاقيات الدولية، أو من جانب القضاء و الفقه، 

 .3 حيث يبقى الغموض قايما و ميتمرا بالنيبة دهذه امليكلة

كم حو يؤكد بع  الفقه هذه الصعوبة اخلاصة بالتفرقة بني حكم التحكيم الدويل و 
كما .التحكيم األجنيب، و يربر هذه الصعوبة نتيجة تداخل املصطلحات بني الدولية و األجنبية

أن هذه التفرقة تتطلب إسباغ جنيية معينة على كحكيم ال جتتمع كل عناصره يف دولة واحدة،   
                                                           

 .23-22حممود خمتار أمحد بريري، مرجع سابق، ص : أنظر  1
 .81خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص: أنظر  2

3
 Ph. Fouchard : Note sous arête cour de cassation 11 Janvier 1972, Revue critique de 

droit international privé, 1973, p 124. 
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ييتعصى كحديده، كما أنه يؤدي إ ى تنازع اجلنييات بني النظم القانونية بالنيبة لنفس  و هو أمر
 .1التحكيم

و يقصد بالصفة الدولية حلكم التحكيم أنه يفصل يف ميايل تتعلق بالتجارة الدولية،   
، سترياد و عقود نقل التكنولوجياكامليايل الناشئة عن البيوع الدولية، و عمليات التصدير و اإل

....       ووكاالت العقود الدولية اليت تياعد على تبادل اليلع و اخلدمات عرب احلدود الدولية
و غريها، و ذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا احلكم وطنيا أو أجنبيا بالنيبة إ ى الدولة اليت 

تعين و على ذلك فإن دولية حكم التحكيم . 2يطلب إليها االعرتاف به و تنفيذه يف إقليمها
إنتماء التحكيم إ ى عدة نظم قانونية لدول خمتلفة، فتخضع أحكامه لعدة قواعد ميتمدة من 
خمتلف التشريعات دهذه النظم القانونية، و مثال ذلك أن جيري التحكيم يف اجلزاير، وتكون 
اخلصومة التحكيمية بني  طرفني خمتلفي اجلنيية، إيطايل و مصري، و يكون القانون الواجب 

بيق على إجراءات التحكيم هو القانون الفرنيي، فيكون احلكم الصادر بشكن هذا التحكيم التط
 .يتصف بالدولية بالنيبة إ ى اجلزاير باعتبارها الدولة املطلوب منها تنفيذ هذا احلكم التحكيمي

كما قد تكون دولية حكم التحكيم عبارة عن دولية  مطلقة، حيث أن حكم التحكيم 
ي ألي قانون من القوانني الوطنية، بل يكون نتاجا عن األخذ بعادات و أعراف الصادر ال ينتم

 .3التجارة الدولية اليت هي من صنيع اجملتمع الدويل للتجار

أما الصفة األجنبية حلكم التحكيم، فيقصد هبا أن هذا احلكم مل يصدر يف إقليم الدولة 
ادة، بل صدر من هيئة كحكيم عقدت اليت يطلب إليها االعرتاف به و تنفيذه كدولة ذات سي

جلياهتا و أصدرت حكمها التحكيمي يف دولة أجنبية متمتعة بييادة أخرى، و ذلك بغ  
يفصل يف ميكلة من ميايل التجارة الدولية،  "األجنبي"النظر عما إذا كان هذا احلكم التحكيمي 

                                                           
أمحد بركات مصطفى، كحديد معيار التجارية و الدولية يف التحكيم التجاري الدويل، دراسة يف القواعد الدولية و : راجع1

 .18، ص2843القانون الفرنيي و قانون التحكيم املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .37حيين املصري، مرجع سابق، ص: أنظر 2
القرارات التحكيمية املرتتبة على منازعات التجارة الدولية، رسالة ماجيتري، كلية  تنفيذسامية خواثرة ،  :أنظر 3

 .37، ص 2882/2883احلقو ،جامعة اجلزاير،
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ة األجنبية حلكم التحكيم و هبذا املعىن، تقابل الصف. 1أم يفصل يف ميكلة أخرى ال تتعلق هبا
الصفة الوطنية له، و هي الصفة  اليت تلحق بكحكام التحكيم الصادرة من هيئة كحكيم منعقدة يف 

 .نفس إقليم الدولة اليت يطلب منها تنفيذها فيه

هذا، و قد يكون حكم التحكيم متصفا بالدولية و األجنبية يف نفس الوقت، و ذلك 
.  2ارج و تعلق يف نفس الوقت مبيكلة من ميايل التجارة الدوليةإذا كان التحكيم قد مت يف اخل

إال أنه يالحظ أن ليس كل كحكيم يتصف بالدولية يكون حتما أجنبيا،  فقد يصدر حكم كحكيم 
دويل يف دولة معينة، فال ميكن أن يكون أجنبيا إذا طلب منها تنفيذه على إقليمها، فمن املقرر 

 .3رغم متام التحكيم يف الداخل و خضوعه للقانون الوطينأن حكم التحكيم يكون دوليا 

أن حكم التحكيم الدويل إذا وصف بكنه أجنيب،  4و إزاء هذه امليكلة يرى بع  الفقه
فإن املقصود هبذا الوصف هو إبراز عدم حملية النزاع موضوع التحكيم، و ليس املقصود بكنه 

ني حكم التحكيم الوطين و حكم التحكيم أجنبيا باملعىن اجلغرايف الذي ييتخدم للتفرقة ب
األجنيب، فعلى هذا األساس يعرتف بع  الفقه بصعوبة التفرقة بني حكم التحكيم الدويل       

أن التفرقة بينهما هي تفرقة هشة  Fouchardو حكم التحكيم األجنيب، حيث يقرر الفقيه 
"Fragile" ملزم باعتماده هذه التفرقة ، لذلك فإن القضاء الوطين غري5من الناحية العملية 

مبناسبة تنفيذ أحكام التحكيم، فقد ييتخدم القضاء بغري اكرتاث بالنيبة حلكم التحكيم الواحد 
كما أن تطور املصطلحات الفقهية أدى إ ى التخلي تدرجييا . الصفة األجنبية و الصفة الدولية

 .6التحكيم الدولية عن وصف أحكام التحكيم بكهنا أجنبية، ليحل حملها وصف أحكام 

                                                           
أمحد شرف الدين، التحكيم الداخلي و التحكيم الدويل يف قانون التحكيم اجلديد، حبث مقدم إ ى مؤمتر التحكيم : أنظر 1

 . 84، ص4221مارس،  21/27، أيام التجاري الدويل املنعقد بالقاهرة
 .89خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص: أنظر 2
 .18أمحد بركات مصطفى، املرجع اليابق، ص: أنظر 3
 .21حممود خمتار أمحد بريري، مرجع سابق، ص 4

5 Ph.Fouchard: Quand un arbitrage est-il international, Revue de l’arbitrage, 1970, p61. 

 .14محد بركات مصطفى، مرجع سابق، صأ: أنظر 6
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غري أننا نرى أنه من الضروري التفرقة بني أحكام التحكيم  الدولية و أحكام التحكيم 
األجنبية، ألنه غالبا ما يتم اخللط بني مفهومي الدولية و األجنبية، خاصة عند مراقبتها و إصدار 

فقد يعترب . تنفيذه األمر بتنفيذها، و كحديد الشروط الواجب توافرها يف حكم التحكيم املراد
البع  أن األحكام التحكيمية الدولية هي نفيها األحكام التحكيمية األجنبية،واألمر غري 
ذلك، ألن احلكم التحكيمي الدويل قد يكون حكما كحكيميا جتاريا داخليا ويطلق عليه احلكم 

قد يكون احلكم التحكيمي التجاري الداخلي ذو الطابع الدويل كونه يتعلق بالتجارة الدولية، و 
 .1التحكيمي جتاريا أجنبيا، فيطلق عليه احلكم التحكيمي التجاري األجنيب ذو الطابع الدويل

ال خيرج عن  -بصفة عامة-و تكسييا على ما سبق، ميكن القول أن احلكم التحكيمي
 :إحدى األوصاف الثالثة التالية

تنفيذ، و طبق على إجراءاته إذا كان التحكيم جيري يف اإلقليم الوطين لدولة ال األول، 
القانون الوطين دهذه الدولة، و مل يكن هذا التحكيم يتصل مبصاحل التجارة الدولية، فإن حكم 

 (.الداخلي) "حكم التحكيم الوطين"التحكيم يكخذ وصف 

  إذا كان التحكيم جيري يف اإلقليم الوطين للدولة املطلوب إليها التنفيذ،     و الثاني، 
التحكيم مبنازعة ختص مصاحل التجارة الدولية، فإن حكم التحكيم يكخذ وصف  و تعلق هذا

 ".حكم التحكيم الوطين ذو طابع دويل" ، أو "التحكيم الدويل حكم"

إذا كان التحكيم جيري خارج اإلقليم الوطين للدولة املطلوب إليها التنفيذ،  أما الثالث،
  النظر عن مدى تعلق هذا التحكيم مبصاحل وكان القانون املطبق عليه هو قانون أجنيب، بغ

 ".حكم التحكيم األجنيب" التجارة الدولية أم ال، فإن احلكم التحكيمي يكخذ وصف 

هذا، و قد يكون حكم التحكيم متصفا بالدولية و األجنبية يف آن واحد، و ذلك يف 
ان القانون املطبق عليه هو احلالة اليت جيري فيها التحكيم خارج اإلقليم الوطين لدولة التنفيذ، و ك
 .قانون أجنيب، و تعلق هذا التحكيم مبنازعة ختص مصاحل التجارة الدولية

                                                           
 .37سامية خواثرة ، مرجع سابق، ص: راجع يف ذلك  1



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

510 

 

غري أن عملية تكييف حكم التحكيم و مدى اعتباره قد صدر يف كحكيم وطين، أم 
كحكيم دويل، أم كحكيم أجنيب، جتري وفقا لقانون القاضي املطلوب منه التنفيذ، و ذلك إعماال 

 .امليتقرة يف القانون الدويل اخلاص اليت تقضي خبضوع التكييف لقانون القاضي للقاعدة

و حكم التحكيم الدويل    ( الداخلي)و تظهر أمهية التفرقة بني حكم التحكيم الوطين 
 :و األجنيب يف عدة نواح

يم فمن ناحية أو ى و أساسية، تتجه غالبية الدول إ ى التفرقة يف املعاملة بني أحكام التحك
    الوطنية و أحكام التحكيم األجنبية، أي غري الوطنية، و ذلك سواء من ناحية االعرتاف هبا 

 .أو شروط و إجراءات تنفيذها
و من ناحية ثانية، فإن العديد من النتايج ادهامة ترتتب على التفرقة بني أحكام التحكيم الوطنية 

االختصاص الدويل للمحاكم الوطنية بنظر  و أحكام التحكيم الدولية و األجنبية يف جمال كحديد
طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل أو األجنيب، أو بالطعن على القرار الصادر مبنحه األمر 
بالتنفيذ أو رفضه، أو حىت فيما يتعلق بدعوى البطالن املرفوعة ضد هذا النوع من األحكام 

 .1التحكيمية
تحكيم لدولة أخرى غري الدولة اليت يراد التنفيذ على و من ناحية ثالثة، فإن انتماء حكم ال

أرضها له أمهية كربى بالنيبة لتطبيق مبدأ املعاملة باملثل، حيث دأبت العديد من التشريعات 
 .2الوطنية على اإلعتداد هبذا املبدأ بالنيبة لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج إقليمها الوطين

أو أجنيب،  لى بيان وصف حكم التحكيم بكنه وطين أو دويلو من جهة رابعة، فإنه يرتتب ع
كحديد مدى خضوعه لالتفاقيات الدولية اليت أبرمت يف هذا اجملال، سواء تلك اليت تضع تنظيما 
إجراييا أو موضوعيا للتحكيم، أو تلك اليت كحدد إجراءات اإلعرتاف   و تنفيذ أحكام التحكيم 

يت صدرت يف إقليم الدولة اليت يطلب منها االعرتاف حبكم الدولية أو األجنبية، سواء تلك ال
                                                           

مجال حممود الكردي، جنيية حكم التحكيم و أثرها يف كحديد مركزه يف اإلقليم الوطين، الطبعة األو ى، دار النهضة : راجع 1
 .48-2، ص2887العربية، القاهرة، 

دراسة كحليلية وفقا ألحدث التشريعات والنظم لنظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، عاشور مربوك، الوسيط يف ا: أنظر 2
 .22، ص2889املعاصرة، الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية،
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، أو تلك اليت صدرت خارج إقليم هذه (أحكام التحكيم الدولية)التحكيم أو األمر بتنفيذه 
( الداخلية)، خبالف احلال بالنيبة ألحكام التحكيم الوطنية (أحكام التحكيم األجنبية)الدولة 

 .1نيةاليت ختضع يف تنفيذها للقوانني الوط
و من جهة خامية، فإن حكم التحكيم األجنيب يكون مبنكى عن الطعن فيه بالبطالن يف غري 
الدولة اليت صدر فيها، و ذلك نتيجة للصعوبات الناشئة عن إعمال آليات الرقابة على أعمال 
      احملكمني من املنظور الوطين على أحكام التحكيم األجنبية، و خاصة مشكلة اإلجراءات 

 .2القانون الواجب التطبيقو 
و من جهة سادسة، قد تتجلى التفرقة بني حكم التحكيم الوطين و حكم التحكيم الدويل، يف 
أن بع  التشريعات، كالقانون الفرنيي، تعطي لألطراف فرصة الطعن باالستئناف على أحكام 

طريق ، يف حني جندها كحصن حكم التحكيم الدويل من الطعن فيه ب3التحكيم الوطنية
 .4اإلستئناف

و من جهة سابعة، فإنه هناك أمهية أخرى للتفرقة بني حكم التحكيم الوطين و حكم التحكيم 
الدويل أو األجنيب تظهر عند إعمال الدفع بالنظام العام للحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، إذ 

الوطين، أما حكم  أنه ال يتم إعمال النظام العام الداخلي إال يف مواجهة تنفيذ حكم التحكيم
التحكيم الدويل أو األجنيب فإن األمر خيتلف ألن القاضي الوطين ال يتقيد إال مبفهوم النظام العام 
الدويل وحده، الذي يتميز بكنه أقل حدة و أكثر مرونة من النظام العام الداخلي، ذلك أن 

 .5الدويلمفهوم النظام العام يف اجملال الداخلي يكون أكثر إتياعا من مفهومه 

و هكذا فإن العرض اليابق يفرض علينا ضرورة التمييز بني أحكام التحكيم الوطنية    
و أحكام التحكيم الدولية و أحكام التحكيم األجنبية، خاصة و أن هذا النوع األخري من 

                                                           
 .89خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص: أنظر  1
 .87نفس املرجع اليابق، ص: أنظر  2
 .ف.م.ج.إ.  4128املادة : راجع  3
 .ف.م.ج.إ.  4148راجع املادة   4
أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام و التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، دراسة يف قضاء التحكيم، رسالة : أنظر  5

 .11البحريي، مرجع سابق، ص حممد علي عزت: أنظر كذلكو .44،ص4229ية احلقو ، جامعة عني مشس، دكتوراه، كل
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األحكام التحكيمية خيضع إلجراءات خاصة للطعن فيها و تنفيذها،ختتلف عن تلك اإلجراءات 
للطعن يف أحكام التحكيم الوطنية و تنفيذها، و هو ما سنتعرض إليه بالتفصيل مبشيئة اهلل املقررة 
 .املواليني طلبنييف امل

 المطلب األول

 .المعايير المعتمدة لتحديد دولية و أجنبية حكم التحكيم

تعد ميكلة كحديد معيار واحد إلصباغ الصفة الدولية أو األجنبية على حكم التحكيم 
يل املعقدة و غري امليتقرة يف جمال التحكيم التجاري الدويل، حيث انقيم الفقه حيادها من امليا

إ ى عدة اجتاهات، فربزت العديد من املعايري اليت حاول الفقه من خالدها إكياء احلكم 
و من هذه املعايري ما يقوم على األخذ بعني االعتبار . التحكيمي بالصبغة الدولية أو األجنبية

، و منها ما يكخذ جبنيية احملكمني، و منها ما يتبىن معيار 1خلصوم أو حمل إقامتهمجنيية ا
و قد . القانون الواجب التطبيق، و منها ما يكخذ مبعيار املكان الذي صدر فيه حكم التحكيم

ظهر حديثا ما ييمى باملعيار االقتصادي الذي يتخذ من طبيعة النزاع حدا فاصال بني ما يعترب 
 . وطين أو أجنيب أو دويل حكم كحكيم

: غري أن دراستنا يف هذا املطلب سوف تقتصر على دراسة أهم هذه املعايري، و هي
        ،"املعيار القانوين"معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، أو ما ييمى ب

، مث أخريا "مياملعيار اجلغرايف أو اإلقلي"و معيار مكان صدور حكم التحكيم أو ما ييمى ب
    أما باقي املعايري األخرى، فقد عفى عليها الزمن، و مل تعد ذات قيمة . "املعيار اإلقتصادي"

 أو معىن يذكر و ذلك نتيجة للتطورات ادهايلة اليت تشهدها العالقات االقتصادية يف حقل التجارة

                                                           
حمل إقامتهم انتقادات و معارضة شديدة من قبل بع  الفقه، ألهنما يؤديان إ ى نتايج  و قد لقي معيار جنيية اخلصوم و  1

فلو كان التحكيم جيري يف اجلزاير مثال بني جزايري و فرنيي، و كان القانون اجلزايري هو الواجب التطبيق على . غري مقبولة
س من املنطقي القول بكن هذا احلكم التحكيمي هو اإلجراءات و موضوع النزاع، و صدر حكم التحكيم يف اجلزاير، فإنه لي

 .حكم أجنيب جملرد كون أحد اخلصوم أجنبيا، رغم أن كل عناصر التحكيم هي عناصر جزايرية
 .233خالد حممد القاضي، مرجع سابق، ص: راجع يف تفصيل ذلك
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و ما استقرت عليه خمتلف  و التطور الكبري الذي عرفه نظام التحكيم التجاري الدويل، الدولية،
و عليه سوف نتناول يف هذا . التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية  احلديثة يف هذا الشكن

املطلب أهم املعايري اليت ما زالت سايدة لدى غالبية الفقه، و اليت تلقى رواجا و دها تطبيقا يف 
مهيتها و ملنطقية الطرح الذي تبنته هذه التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية احلديثة، نظرا أل

 .املعايري

 الفرع األول

 معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم 

 (.المعيار القانوني)

يعترب معيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم إحدى املعايري املعتمدة يف 
كرة هذا املعيار على أن جنيية حكم التحكيم كحديد دولية أو أجنبية حكم التحكيم، إذ تقوم ف

فطبقا دهذا . يتم كحديدها باالعتماد على القانون اإلجرايي الذي أجري التحكيم وفقا ألحكامه
املعيار، فإن حكم التحكيم يكون وطنيا إذا متت إجراءات التحكيم وفقا للقانون الوطين، حىت  

ب إليها التنفيذ، ما دام أن حكم التحكيم قد و لو صدر هذا احلكم خارج إقليم الدولة املطلو 
و على العكس من ذلك، فإذا صدر حكم التحكيم . إستند إ ى القانون اإلجرايي دهذه الدولة

داخل إقليم الدولة املطلوب إليها تنفيذه، و لكن التحكيم مت وفقا ألحكام قانون إجرايي أجنيب 
أجنيب، حيث أن القاضي الوطين سيعتربه حكم غري قانون دولة التنفيذ، فإنه يعترب حكم كحكيم 
 .1كحكيم أجنيب، رغم صدوره داخل إقليم دولته

و تطبيقا دهذا املعيار، فإنه مثال يكون حكم التحكيم وطنيا ولو صدر خارج اإلقليم 
أما إذا كان . اجلزايري مىت كان القانون اجلزايري هو القانون املطبق على إجراءات التحكيم

بق على إجراءات التحكيم هو القانون الفرنيي مثال، فإن حكم التحكيم ،وفقا دهذا القانون املط
                                                           

، الطبعة األو ى، املؤسية (راسة مقارنةد)أمحد أنعم بن ناجي الصالحي، النظام القانوين للتحكيم التجاري الدويل : أنظر 1
أمحد . 414مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص. 87، ص4221اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، صنعاء، 

 . 48، مجال حممود الكردي، جنيية حكم التحكيم، مرجع سابق، ص.82بركات مصطفى، مرجع سابق، ص
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املعيار، يكون فرنييا، أي أجنبيا على القاضي اجلزايري إذا طلب منه تنفيذه يف الرتاب اجلزايري   
 . و لو مت التحكيم داخل اإلقليم اجلزايري و صدر حكم التحكيم فيه

يعطي لألطراف أو هيئة التحكيم احلق يف كحديد صفة حكم و يبدو جليا أن هذا املعيار 
التحكيم بطريقة غري مباشرة، من خالل اإلعرتاف دهم باحلرية يف اختيار القانون الواجب التطبيق 

على إجراءات التحكيم، حيث يظهر دور إرادة األطراف يف التحكم يف إسباغ الصفة األجنبية        
بينما  ال ميكن التعويل على معيار آخر، كمعيار مكان صدور . 1أو الوطنية على حكم التحكيم

حكم التحكيم، يف كحديد صفة حكم التحكيم إال حني ال يفصح األطراف على إتباع قانون 
 .إجرايي معني

و ما مييز هذا املعيار أنه أكثر متاسكا من املعيار اإلقليمي، كما سنرى الحقا، ألنه معيار 
     :كثر بتغري املكان، حيث يضرب بع  الشراح مثاال لذلك بالقول أنهقانوين ال خيضع و ال يت

      إذا ذهب احملكم اإليطايل مثال بعد إنتهاء اخلصومة التحكيمية يف إجازة إ ى يوغيالفيا،  »
و أخذ معه ملف القضية، و كتب حكم التحكيم و وقعه هناك، فلن يكون هذا احلكم 

كما أن األخذ هبذا املعيار لتحديد الصفة األجنبية . 2«جرايييوغيالفيا بفضل هذا املعيار اإل
حلكم التحكيم يتفق مع الطبيعة اخلاصة للتحكيم كنظام بديل لتيوية املنازعات، ألنه الشك أن 
املعيار اجلغرايف الذي يعتمد على مكان صدور حكم التحكيم لتحديد جنييته، قد يبدو غري 

ل جنيية حكم التحكيم تتوقف على مكان صدوره، حىت منطقي يف بع  األحوال، حينما جيع
 .و إن كان هذا املكان يقل أمهية مقارنة بالعناصر األخرى الداخلة يف عملية التحكيم

إ ى  بريدانو قد وجد هذا املعيار تكييدا واسعا من غالبية الفقه، حيث ذهب الفقيه 
دا أكثر وضوحا و الذي قصد هي اليت تعد نظاما حمد –يف رأيي -اإلجراءات  »:القول أن 

 .3« األطراف اخلضوع له

                                                           
 .72سابق، صأمحد بركات مصطفى، مرجع : أنظر 1
 .98عزت حممد علي البحريي، مرجع سابق، ص: راجع 2
 .29سامية خواثرة ، مرجع سابق، ص: راجع 3
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كما وجد هذا املعيار اإلجرايي تطبيقا يف بع  أحكام القضاء املقارن، ففي فرنيا 
قضت حمكمة باريس باعتبار حكم التحكيم أجنبيا على الرغم من صدوره يف باريس، ألنه صدر 

  البلجيكية أيضا مبعيار القانون كما أخذت حمكمة النق. 1طبقا للقانون اإلجرايي اإلجنليزي
 .2اإلجرايي املختار من قبل األطراف للوصول إ ى كحديد جنيية حكم التحكيم

و أيا كانت وجهات النظر املؤيدة للمعيار القانوين، فإن هذا املعيار مل ييلم من النقد، 
ن حامسا حيث تعرض إ ى انتقادات شديدة من جانب الفقه على أساس أن هذا املعيار ال يكو 

 :إلضفاء الطابع الدويل أو األجنيب على حكم التحكيم يف مجيع الفروض

فقد أثار بع  الفقه التياؤل حول مدى فاعلية هذا املعيار يف كحديد أجنبية حكم التحكيم من 
عدمها حني تتجه إرادة األطراف إ ى إبعاد حكم التحكيم عن االرتباط بكي نظام قانوين وطين 

لعادات و أعراف التجارة الدولية، أو إ ى معاهدة دولية، و يربز هذا اإلشكال معني، ككن خيضع 
 .3خاصة بالنيبة لألحكام التحكيمية اليت تصدر عن مراكز و هيئات التحكيم الدايمة

إحتمال سري إجراءات التحكيم يف عدة دول مبوجب قوانني إجرايية  4كما يطرح بع  الفقه
كثر من قانون خضعت له إجراءات التحكيم، فكيها جيب متعددة، و هذا يؤدي إ ى وجود أ

اعتماده يف كحديد صفة حكم التحكيم؟ فإذا قيل لإلجابة على هذا التياؤل بوجوب األخذ 
بالقواعد اإلجرايية اليت يقررها قانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم، فنجد أنه من الصعب 

قد ال يتواجد احملكمون يف هذا البلد إال لفرتة  يف بع  احلاالت األخذ هبذا املعيار ذلك ألنه
كما أن هذه .حمدودة، و قد يكون تواجدهم يف ذلك املكان جمرد تواجد إلعداد حكم التحكيم

                                                           
1 

Court de Paris, 5 Juillet 1955, Rev.Crit,p79 note mesge. 

 .412مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: مشار إليه يف كتاب
2 

Court de cassation, 16 Janvier 1959, Rev. Crit 1969, p122. 
 .91عزت حممد علي البحريي، مرجع سابق، ص: كتابمشار إليه يف  

 .37سامية خواثرة ، مرجع سابق، ص: راجع 3
 .488فوزي حممد سامي، مرجع سابق، ص 4
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الصعوبة تثار بككثر حدة يف حالة صدور حكم التحكيم عن طريق املراسلة لصعوبة إجتماع 
 .1احملكمون مجيعا

هبذا املعيار أن يرتك الباب مفتوحا للبحث عن القانون و فضال عن ذلك، فإنه من شكن األخذ 
الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم منذ بداية التحكيم و حىت صدور احلكم النهايي حبيم 

 .2النزاع
 .3كما يؤخذ على هذا املعيار أيضا، أنه يياوي بني أحكام القضاء و أحكام التحكيم

ايص الدولية حلكم التحكيم طبقا دهذا املعيار تنتج أن اخلص Ph. Fouchardلذلك يقرر الفقيه 
بصفة أساسية من إرادة األطراف، سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، مما يؤدي إ ى اصطناع 
عناصر خارجية يف عالقة التحكيم بدولة التنفيذ، أو فرض الدولة لنظامها القانوين على إجراءات 

 .4التحكيم

يار األطراف للقانون الواجب التطبيق على إجراءات و من هنا ميكن القول أن إخت
التحكيم ال يصلح يف حد ذاته بكن يكون معيارا حامسا يف إضفاء الصفة األجنبية أو الدولية على 
حكم التحكيم، بل جيب أن يقرتن هذا االختيار بعناصر أخرى أكثر فاعلية إلضفاء هذه الصفة 

لبحث عن معايري أخرى لتحديد الصفة األجنبية لذلك بات من الضروري ا. على حكم التحكيم
 .أو الدولية حلكم التحكيم، و هو ما سنتعرض إليه تواليا

 

 

 

                                                           
 .222ماهر حممد صاحل عبد الفتاح، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .71أمحد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص: أنظر 2
 .413ال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، صمج: أنظر 3
 .71أمحد بركات مصطفى، املرجع اليابق، ص: ، مشار إليه يف كتاب Ph. Fouchardرأي األستاذ  4
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 الفرع الثاني

 معيار مكان صدور حكم التحكيم

 (.المعيار اإلقليمي)

أو املكان  الذي  ،و مؤدى هذا املعيار أن جنيية حكم التحكيم تتحدد مبكان صدوره
عامة، فالعربة يف ثبوت الصفة األجنبية حلكم التحكيم هي بضرورة جيري فيه التحكيم بصفة 

صدوره يف بلد أجنيب، بغ  النظر عن البلد الذي عقد فيه إتفا  التحكيم، و بغ  النظر عن 
جنيية اخلصوم أو احملكمني، و بغ  النظر عن القانون الواجب التطبيق على إجراءات  

مركز  -حبيب ما يراه أنصار هذا املعيار–وحده فمكان صدور حكم التحكيم يعد . 1التحكيم
الثقل الواجب أخذه يف االعتبار من بني عناصر التحكيم لتحديد الصفة األجنبية حلكم  

و يف حالة تعدد الدول اليت يعقد فيها التحكيم، فيعتد . ، السيما إذا ما تعددت حماله2التحكيم
صدر فيها حكم التحكيم، و ذلك ألن احلكم بالدولة اليت انعقد فيها التحكيم بصفة ريييية و 

حيمل جنيية الدولة اليت صدر فيها، فاحملكمون يتولون القضاء عن طريق التفوي  الذي يصدر 
دهم من سلطة الدولة بإجرايه على إقليمها، كما أن احملكمني ال جيتمعون للحكم عادة إال يف 

 .3دولة تربطها بالنزاع موضوع التحكيم صلة وثيقة

يه فإن هذا املعيار اإلقليمي أو اجلغرايف يربط بني حكم التحكيم و الدولة اليت مت و عل
فيها التحكيم أو صدر حكم التحكيم فيها، حيث يفرتض أننا أمام وحدة مادية و قانونية 

و تطبيقا دهذا املعيار، فإنه يعترب . واحدة، و بالتايل يكون من املمكن تركيزها يف مكان واحد
أجنبيا إذا صدر خارج نطا  إقليم الدولة املطلوب إليها تنفيذه، أما إذا صدر يف  حكم التحكيم

لذلك ينتهي أنصار هذا املعيار إ ى أن جنيية حكم التحكيم هي تعبري . إقليمها فإنه يعترب وطنيا

                                                           
 .413مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .49مجال حممود الكردي، جنيية حكم التحكيم، مرجع سابق، ص: أنظر 2
 .23، ص مرجع سابقعبد اهلل، تنازع القوانني يف ميايل التحكيم الدويل يف مواد القانون اخلاص،  عزالدين: أنظر 3
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عن الرابطة اليت ترتبط التحكيم بالدولة اليت صدر فيها احلكم ذاته، و بصرف النظر عن القانون 
 .1ي مت إجراء التحكيم و فقا ألحكامهالذ

قبوال و تكييدا من جانب كبري من الفقه،  -من الناحية النظرية-و قد القى هذا املعيار 
حيث نادى جانب منهم إ ى ضرورة إعتماد مكان صدور حكم التحكيم كمعيار وحيد إلضفاء 

 NIBOYETالفقيه الصفة األجنبية على حكم التحكيم، ومن مث الصفة الدولية، حيث يذهب 
العنصر احملدد و احلاسم يف هذا، هو احملل أو املكان الذي صدر فيه احلكم،  »:إ ى القول بكن 

حيث أن نشاط احملكمني إمنا هو جتييد للعدالة اليت تعترب دايما إنبثاقا لييادة معينة، و كل دولة 
يدون العدالة بتفوي  من كحدد اإلطار امليموح به لعمل التحكيم، و على هذا فإن احملكمون جي

الييادة اإلقليمية اليت متهر حكمهم بطابع سلطاهنا مضفية على أحكام التحكيم الوطنية الصادرة 
 .2« على إقليمها قوة تنفيذية

فيما أخذت هبذا املعيار على اجلانب التشريعي غالبية النظم القانونية األجنلو سكيونية، 
. 3و ذلك يف جمال كحديد جنيية أحكام التحكيم و جانب آخر من تشريعات خمتلف الدول،

كما أن هذا املعيار يعترب من بني املعايري اليت اعتمدت عليها بع  االتفاقيات الدولية لوصف 
بشكن االعرتاف و تنفيذ أحكام  4218حكم التحكيم باألجنبية،كاتفاقية نيويورك لينة 
اخلاصة بتنفيذ أحكام التحكيم  4227التحكيم األجنبية، و من قبلها إتفاقية جنيف لينة 

 .األجنبية

                                                           
 .47-49مجال حممود الكردي، جنيية حكم التحكيم، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .87-89أمحد أنعم بن ناجي الصالحي، مرجع سابق، ص: ، مشار إليه يف كتابNiboyetرأي الفقيه  2
ا املعيار بع  الدول منها القانون النروجيي، القانون اليويدي، فيما اعتمد قانون اإلجراءات املدنية اللبناين فقد أخذت هبذ 3

 .و اليوري كما جيد هذا املعيار تطبيقات له يف القانون البلجيكي، و القانون الكوييت و األردين. هذا املعيار بصفة مطلقة
إشكالية تنفيذ األحكام األجنبية، دراسة مقارنة، رسالة ماجيتري، كلية احلقو   ر،النو أمحد عبد : ملزيد من التفاصيل، راجع

مجال حممود الكردي، املرجع اليابق، : و كذلك. 428، ص 2844والعلوم اليياسية، جامعة أيب بكر بلقايد تلميان،
 .47ص
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و على الرغم من القبول الواسع الذي القاه هذا املعيار، سواء من الناحية النظرية       
أو الناحية التشريعية، إال أنه مع ذلك القى بع  االنتقادات و اإلعرتاضات العملية، خاصة   

إذا ما قورن بياير عناصر التحكيم إذا ما كان حمل صدور حكم التحكيم ذا أمهية كربى 
 :كما أن هذا املعيار قد يكون غري كايف لتحديد أجنبية حكم التحكيم. األخرى

إ ى القول بكنه على الرغم من وضوح و سهولة إعمال املعيار اإلقليمي  1فقد ذهب بع  الفقه
كم التحكيم ، إال أنه يرتكز إ ى جمرد ظرف جغرايف عارض، و هو مصادفة صدور ح(اجلغرايف)

يف هذه الدولة أو تلك، و هو ما قد يعرب يف كثري من األحيان عن رغبة احملكمني يف االجتماع 
فمثل هذا املعيار قد يعرب عن املزاج اليياحي لبع  احملكمني، دون أن يكون .يف دولة معينة

 .هناك أدىن صلة مبوضوع النزاع املطروح على التحكيم
 ى القول أن مكان صدور حكم التحكيم و تكثريه على دولية إ 2و ذهب بع  الفقه الفرنيي

حكم التحكيم يكون من الصعب قبوله، و أن قبول بع  النظم  القانونية لفكرة أن املكان 
كما أن احملاكم الفرنيية إعتربت أن .األجنيب للتحكيم ال ييتتبع بالضرورة دولية حكم التحكيم

يية ميكن أن يرتبط بكطراف يف قانون أجنيب فيكون التحكيم  الذي جيري على األراضي الفرن
 .التحكيم أجنبيا

كما ميكن أن يصدر حكم احملكمني دون أن يتقابلوا أو يلتقوا يف مكان معني، و مثال ذلك 
 .3احلكم الذي يصدر عن طريق املراسلة

بييادة فإذا كان هذا املعيار يصلح لتحديد أجنبية األحكام القضايية بيبب إرتباطه و تعلقه 
الدولة يف ممارسة الوظيفة القضايية على إقليمها، فإنه ال يصلح العتباره معيارا أساسيا لتحديد 

                                                           
ام الدين القصيب، النفاذ الدويل عص.94أبو زيد رضوان، األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص 1

 .28ألحكام التحكيم، مرجع سابق، ص
2 Ph. Fouchard, Quand un anbitrage est – il international, op.cit, p65. 

 .48-47مجال حممود الكردي، جنيية حكم التحكيم، مرجع سابق، ص: أنظر 3
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أجنبية أحكام التحكيم، حيث أن صدور حكم التحكيم يف دولة معينة ال يعين بالضرورة إرتباطه 
 .1بالنظام اإلجرايي أو القضايي لتلك الدولة

وجهة إ ى معيار مكان صدور حكم التحكيم  و لكن على الرغم من االنتقادات امل
كمؤشر على دولية حكم التحكيم ، إال أن هذا املعيار يبقى مشفوعا مبجموعة من العناصر 
األخرى قد تكون سببا يف اعتبار حكم التحكيم دوليا، أي أنه مبثابة قرينة على اجتاه إرادة 

أرضها ليحكم موضوع النزاع،         األطراف إ ى اختيار قانون الدولة اليت جيري التحكيم على
 .2أو ييري على إجراءات التحكيم

 الفرع الثالث

 المعيار االقتصادي

 (.معيار التجارة الدولية)

يعترب املعيار االقتصادي من أحدث املعايري اليت أعتمدت لتحديد جنيية حكم 
مام قضاء التحكيم،      ،إذ يقوم هذا املعيار على فكرة كحديد طبيعة النزاع املعروض أ3التحكيم

و مدى تعلقه باملعامالت التجارية الدولية،  فيعترب حكم التحكيم دوليا كلما كان النزاع مرتبطا 
مبعامالت التجارة الدولية، و من مث يكون إسباغ الصفة الدولية على حكم التحكيم ميتندا إ ى 

 .4الطبيعة الدولية لذلك النزاع 

                                                           
 .424أمحد عبد النور ، مرجع سابق، ص: أنظر 1
الييد احلداد، الدور اإلنشايي و اخلال  للقضاء يف إطار التحكيم، حبث مقدم ملؤمتر الدور احليوي للقضاء حفيظة : أنظر 2

 .18، ص2881نوفمرب  28-42يف التحكيم ، شرم الشيخ، الفرتة من 
هبذا املعيار و يرجع الفضل يف تبين املعيار االقتصادي إ ى القضاء الفرنيي، و كحديدا حمكمة النق  الفرنيية، حيث أخذ  3

 . منذ فرتة طويلة
 .228-229ماهر حممد صاحل عبد الفتاح، مرجع سابق، ص: ملزيد من التفاصيل، راجع

 .417مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: أنظر 4
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ادي يقوم على أساس النظر إ ى طبيعة النزاع و جوهره، بكن فاملالحظ أن املعيار االقتص
يكون النزاع من املنازعات التجارية ذات الصبغة الدولية، أو أن هذا النزاع من املنازعات الناشئة 

عن عمليات التجارة الدولية، و لو كان التحكيم جيري بني شخصني حيمالن نفس اجلنيية       
و تطبيقا لذلك، فإذا حدث . 1دولة اليت ينتميان إ ى جنييتهاو جرى التحكيم على أراضي ال

نزاع بني مواطنني فرنييني، و كان التحكيم جيري على األراضي الفرنيية، و كان النزاع يتعلق 
بالتجارة الدولية، فإن حكم التحكيم الصادر يف هذه احلالة يعترب حكما كحكيميا دوليا، حىت    

بالتايل فإننا نالحظ أن املعيار االقتصادي ييتبعد كل أثر ملكان و . و لو كان احملكم فرنييا
صدور حكم التحكيم، أو جنيية اخلصوم، أو القانون املطبق على إجراءات التحكيم، يف كحديد 
جنيية حكم التحكيم، بل يرتكز على طبيعة النزاع حمل اخلالف و مدى تعلقه مبصاحل التجارة 

 .الدولية

االقتصادي يتطلب الرجوع إ ى موضوع النزاع لتحديد الصفة الدولية  و عليه ، فإن املعيار
حلكم التحكيم، بكن يكون موضوع النزاع مما يدخل يف منازعات التجارة الدولية، حيث يهدف 
،   2هذا املعيار إ ى كحقيق غايات إقتصادية ميتوحات من حرية التعامل يف إطار التجارة الدولية

أن هذا املعيار إذا كان له طابع إقتصادي، فإنه يتفق مع احلقيقة و هو ما ميكن القول معه 
 .االقتصادية للتجارة الدولية يف الوقت احلاضر و امتداد نشاطها عرب احلدود الدولية

و ملا كان مصطلح التجارة الدولية هو يف ذاته حيتاج إ ى تعريف، فقد حرصت حمكمة 
براز ما هو املقصود مبصاحل التجارة الدولية،       النق  الفرنيية يف العديد من أحكامها على إ

و ذلك من خالل اإلشارة إ ى ضرورة أن يكون العقد حمل النزاع منطويا على رابطة تتجاوز 
، بكن يتضمن مثال إسترياد بضايع من اخلارج، أو تصدير منتجات 3االقتصاد الداخلي لدولة معينة

                                                           
عدد األول، حممود مسري الشرقاوي، مفهوم التجارية و الدولية يف قانون التحكيم املصري، جملة التحكيم العريب، ال: أنظر 1

 .24، ص4222ماي 
 .89أمحد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص: أنظر 2
عن حمكمة النق  الفرنيية من أول األحكام اليت وضعت  Pélissier du Bessetو يعترب احلكم الصادر يف قضية  3

 .معامل فكرة املعيار االقتصادي ككساس لتدويل العقد
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تب عليه حركة ذهاب و إياب للبضايع و األموال عرب وطنية إ ى دولة أجنبية، أو بصفة عامة يرت 
احلدود، فلكي يكون العقد دوليا البد أن يؤدي هذا العقد إ ى حركة مد و جزر عرب احلدود، إ ى 

 .1آثار مزدوجة يف دولة أخرى

، يف كحديده ملفهوم املعامالت املتعلقة بالتجارة الدولية، إ ى 2و يذهب جانب من الفقه
ستبعاد املنازعات ذات الطابع اليياسي و االجتماعي و الثقايف بني الدول، و اليت القول بضرورة ا

منازعات التجارة الدولية هي املنازعات ذات الطابع  »: تتعلق بكحكام القانون العام، و يرى بكن
القانوين املتعلقة مبعاملة جتارية تتم على الصعيد الدويل بني أشخاص من جنييات خمتلفة، أو بني 

 .3« لدول و بني أشخاص أجنبية طبيعية أو معنويةا

إ ى أن مصطلح التجارة أو التجارية جيب أال ينظر إليه بنظرة  4كما يذهب بع  الفقه
ضيقة، بل جيب أن يعطى مفهوما واسعا حبيث يشمل كل العمليات التجارية و مجيع أوجه 

أعترب أي عمل من هذا القبيل  النشاط االقتصادي الذي يهدف من ورايه كحقيق الربح، حىت و لو
 .مدنيا باملفهوم الضيق للتجارة

و قد وجد إجتاهني يف كحديد مفهوم التجارية، األول تقليدي يرتبط بقوانني التجارة،    
 .و الثاين هو االجتاه احلديث الذي نشك يف كنف التشريعات احلديثة للتحكيم

وم على أساس املضاربة، و الذي يتجلى يف فإن مفهوم التجارية فيه تقفأما االتجاه التقليدي،
أنواع األعمال التجارية، و هي عمليات عقود البيع، حيث ييتبعد هذا املعيار التصرفات العقارية 

                                                                                                                                                                              

احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، حفيظة الييد : ملزيد من التفاصيل، راجع =
 .483ص

 .24-28خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص: راجع 1
 .74أبو زيد رضوان، األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص 2
 .412مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص 3

4 
Bellet et Mezger : L’arbitrage international dans le nouveau code de procédure civil, 

Rev.Crit, 1981, p 611.  
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من نطا  األعمال التجارية، و ييتبعد أيضا األعمال اإلستخراجية و املتمثلة يف التنقيب عن 
 .1الثروات الطبيعية و األعمال الزراعية

   مفهوما ضيقا يقتصر على عمليات البيع  للتجارية يعتربحظ أن املفهوم التقليدي فاملال
و الشراء و العمليات ذات الطابع العقدي، و مل يتوسع ليشمل جماالت أخرى قد يكون مصدر 

 .العالقة فيها غري تعاقدي، حىت و إن كانت ذات طابع اقتصادي

يتيع ليشمل مجيع األنشطة و املعامالت ذات  ،و فقا لإلتجاه الحديثبينما مفهوم التجارية 
الطابع االقتصادي، و اليت تتصل بتشغيل رؤوس األموال و احلصول على أرباح، بصرف النظر 
       . عما إذا كانت هذه األنشطة و املعامالت من قبيل األعمال املدنية أو األعمال التجارية

ع االقتصادي، سواء كانت هذه العالقات و تشمل كذلك كافة العالقات القانونية ذات الطاب
 .2عقدية أو غري عقدية

فالتجارية وفقا دهذا املفهوم ال ختضع يف كحديدها للمفهوم التقليدي اليايد يف قوانني 
التجارة، بل متتد لتشمل العديد من األنشطة و املعامالت و العالقات ذات الطابع االقتصادي، 

ألعمال الزراعية، و عقود نقل التكنولوجيا و إقامة املفاعالت مثل استخراج الثروات الطبيعية و ا
النووية، و األعمال ادهندسية و الفنية، و منح الرتاخيص الصناعية و اليياحية، و التكمني         
و اإلستثمار، و نقل البضايع و امليافرين، و كل املعامالت و األنشطة املتعلقة بتداول اليلع     

،و غريها من أشكال األعمال الصناعية و املعامالت التجارية 3حلدود الدوليةعرب ا و اخلدمات
وفقا " التجارية"اليت ال ميكن حصرها، و صعوبة احلصر ترجع إ ى التفيري املوسع ملصطلح 

للمفهوم احلديث، الذي يصبح معه مفهوم التجارية مفهوم واسع و مرن، حبيث يغطي كل نشاط 
روع، و يقع مبناسبة إستغالل مشروع جتاري، حبيث يشكل وحدة إقتصادي يرتبط بفكرة املش

                                                           
 .48حممود مسري الشرقاوي، مفهوم  التجارية و الدولية يف قانون التحكيم املصري، مرجع سابق، ص: راجع 1
دار اجلامعة اجلديدة  ي الدويل، دراسة مقارنة،عبد الباسط حممد عبد الواسع، شرط التحكيم يف عقد البيع التجار : راجع 2

 .11سامي حمين حيني اليري، مرجع سابق، ص: و راجع كذلك. 72، ص2841للنشر، اإلسكندرية، 
 .11سامي حمين حيني اليري، نفس املرجع اليابق، ص: راجع 3
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الروابط اإلنيانية ذات "إقتصادية متارس خمتلف أنواع االستغالل التجاري، و هو ما يطلق عليه 
 .1"األهداف االقتصادية

و على الرغم من حداثة املعيار االقتصادي، و سالمة طرحه مما جعل غالبية الفقه      
لوطنية و القضاء يف بع  الدول يتبناه ككساس لتحديد دولية حكم التحكيم، إال و التشريعات ا

أن هذا املعيار شكنه شكن بقية املعايري اليابقة، مل ييلم من سهام النقد، حيث ذهب جانب من 
الفقه إ ى إنتقاد تبين هذا املعيار كونه معيار واسع و مرن يثري العديد من املشاكل أكثر من أن 

 .2حلوال، كما أنه  يتيم بالغموض و عدم التحديدجيد دها 

و حنن من جانبا، ال خياجلنا شك يف أن املعيار االقتصادي يتفق متاما مع روح و واقع 
التجارة الدولية يف الوقت احلاضر، و ما يدعم إجتاهنا هذا أنه قد حظي بعناية كبرية و اهتمام 

 .املعاصر، و هو ما سنوضحه الحقا واسع يف التشريعات الوطنية احلديثة و يف الفقه

كما نرى ضرورة األخذ بككثر من معيار واحد لتحديد جنيية حكم التحكيم، حيث 
يؤخذ مبعيار مكان صدور حكم التحكيم للتفرقة بني حكم التحكيم الوطين و حكم التحكيم 

 نيب من جهة، األجنيب، كما يؤخذ مبعيار طبيعة النزاع للتفرقة بني حكم التحكيم الوطين و األج
 .و حكم التحكيم الدويل من جهة أخرى

 

 

 

 

 
                                                           

 :                             أنظر 1
 Jean Robert: L’arbitrage, 5ème édition, Dalloz, 1983, p227.  

 .418-412مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: راجع 2



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

525 

 

 المطلب الثاني

موقف التشريعات الوطنية المقارنة، و اإلتفاقيات الدولية من الصفة واألجنبية      
 .و الدولية لحكم التحكيم

يرتبط ترجيح إحدى الصفتني األجنبية أو الدولية حلكم التحكيم على األخرى مبوقف 
أو املشرع الدويل من النطا  الذي حيدده لالعرتاف مبشروعية األحكام التحكيمية  املشرع الوطين

اليت تنتهي هبا خصومة التحكيم، و حدود إجازة األمر بتنفيذها يف إقليم الدولة اليت يطلب إليها 
تنفيذ حكم التحكيم يف إقليمها، و لو مل يكن ذلك احلكم قد صدر يف إقليم هذه الدولة،      

و على هذا . الثابت أن الصفة الدولية للتحكيم أوسع نطاقا من الصفة الوطنية للتحكيمإذ من 
األساس، فإذا إعتد املشرع الوطين أو املشرع الدويل بالصفة الدولية للتحكيم، فإنه يعرتف بكحكام 
ة التحكيم الدولية، و جييز األمر بتنفيذها، بعكس ما لو تقيد املشرع الوطين أو الدويل، بالصف

األجنبية للتحكيم، حيث يضم حينئذ بذلك على أحكام التحكيم اليت ال تتمتع هبذه الصفة،    
 . 1و لو كانت أحكاما كحكيمية دولية صادرة يف منازعات التجارة الدولية

بني التحكيم الوطين والتحكيم الدويل من جهة،و بني  و على ذلك، فإن التفرقة
من جهة أخرى، تنعكس بدورها على كحديد طبيعة حكم  التحكيم الوطين و التحكيم األجنيب

التحكيم، لذلك اكتيبت هذه التفرقة أمهية كبرية يف التشريعات الوطنية املقارنة و االتفاقيات 
الدولية، و ذلك الختالف طبيعة و جمال كل منها، حيث هناك اختالف يف النظام القانوين الذي 

حكم التحكيم الدويل و حكم التحكيم األجنيب، خيضع له كل من حكم التحكيم الداخلي و 
 .سواء من حيث املعاملة عند التنفيذ، أو يف جمال طر  و وسايل الطعن يف حكم التحكيم

 

 

 
                                                           

 .37حيين املصري، مرجع سابق، ص: أنظر 1
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 الفرع األول

 .موقف التشريعات الوطنية المقارنة من الصفة األجنبية و الدولية لحكم التحكيم

فتني األجنبية والدولية حلكم التحكيم، تباينت مواقف التشريعات الوطنية املقارنة من الص
، و البع  اآلخر منها يفضل استعمال "حكم التحكيم الدويل"فمنها من ييتعمل مصطلح 

  ، و ذلك تبعا للمعيار املتخذ أساسا للتمييز و كحديد دولية  "حكم التحكيم األجنيب"مصطلح 
 .أو أجنبية حكم التحكيم

 .موقف المشرع الفرنسي: الفقرة األولى

املعيار االقتصادي   2844تبىن املشرع الفرنيي يف قانون اإلجراءات املدنية اجلديد لينة 
منه على  4181ككساس لتحديد دولية التحكيم و من مث حكم التحكيم، حيث نصت املادة 

، و هو ما اعتربه بع  1« يعد كحكيما دوليا التحكيم الذي يتعلق مبصاحل التجارة الدولية »: أنه
و كان املشرع الفرنيي قد تبىن نفس املعيار يف قانون  .عوملة لقانون التحكيم الفرنيي 2الفقه

 .42843، و كذا مرسوم سنة 42/81/4288اإلجراءات املدنية الصادر يف 

و يدل هذا النص على أن املشرع الفرنيي قد تبىن املعيار امليتقر عليه يف القضاء 
د من موضوع النزاع، حيث يكون مو املعيار امليتالفرنيي لتحديد دولية حكم التحكيم، و ه

التحكيم دوليا إذا أخذ يف اعتباره مصاحل التجارة الدولية، و هو ما ينيحب على حكم 
التحكيم، أي أن دولية حكم التحكيم ترتبط مبوضوع النزاع حمل التحكيم، بكن يتصل هذا النزاع 

 .باقتصاد أكثر من دولة

نيي املعيار االقتصادي ككساس لتحديد الصفة الدولية فمن خالل إعمال املشرع الفر 
، هو 4122ف، و قبلها املادة . م. ج. إ.   4181حلكم التحكيم، فإن ما جاء يف نص املادة 

                                                           
1 Art 1504 D.P.C.F : « Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du 

commerce international ». 
2 E. Gaillard, le nouveau droit Français de l’arbitrage interne et international, op.cit, p183. 

 .4284ف لينة . م. ج. إ.   4122املادة : راجع  3
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و كحويله إ ى واقع تشريعي، و من مث فإن القضاء الفرنيي  اليايد جمرد إعرتاف بالواقع القضايي
 .ار االقتصادي ألنه أساس مصدرهلن يواجه أية صعوبة يف إعمال هذا املعي

و عليه فإن كحديد الطابع الدويل حلكم التحكيم يف قانون التحكيم الفرنيي يتوقف 
بشكل أساسي على طبيعة املعاملة االقتصادية حمل التحكيم، و وصف هذه املعاملة بالدولية  

ألموال        كاف إلصباغ الصفة الدولية على حكم التحكيم، بكن تتضمن إنتقاال لليع أو ا
أو اخلدمات عرب احلدود الدولية، بصرف النظر عن مكان إنعقاد التحكيم و القانون املطبق على 
إجراءاته،أو مكان صدور حكم التحكيم، أو جنيية اخلصوم أو احملكمني، فمثل هذه العناصر   

دويل ال تؤثر يف كحديد الطابع الدويل للمعاملة، و من مث يكون وصف حكم التحكيم بال
و هبذا املفهوم فإن العمليات التجارية الدولية . باالستناد إ ى الطبيعة الدولية للنزاع حمل التحكيم

 .1يف حد ذاهتا تعترب عنصرا هاما و فاصال يف كحديد دولية حكم التحكيم

تفضيل املشرع الفرنيي للمعيار االقتصادي ككساس  2و يرجع بع  الفقه الفرنيي
 .األول، ذو طابع موضوعي، و اآلخر فهو عامل ذو طابع فين: عاملنيلتدويل التحكيم إ ى 

، فإنه ييتند إ ى ضرورة كحديد نطا  تطبيق القواعد الذاتية العامل الموضوعيفكما 
للتحكيم الدويل، و هي ميكلة ال ميكن حيمها إال من خالل تبين معيار حمدد، هو املعيار 

                                                           
و ال يقف عند حد  يف التحكيم التجاري الدويل" التجارية"و يذهب القضاء الفرنيي إ ى األخذ مبفهوم واسع ملصطلح  1

التجاري التقليدي، حيث يرى أن مفهوم التجارية يف التحكيم الدويل ال يكون بنفس  املعىن الضيق للتجارية يف قواعد القانون
املفهوم املقرر يف قواعد القانون التجاري الفرنيي، ألن هناك العديد من األشخاص ال يعتربون جتارا باملعىن التقليدي املقرر يف 

 .دية الدوليةالقانون التجاري، و لكنهم يشاركون بشكل فعال يف احلياة االقتصا
يف إطار التحكيم التجاري " التجارية"و يربر بع  الفقه الفرنيي إجتاه القضاء الفرنيي حنو األخذ مبفهوم واسع ملصطلح 
كما يذهب بع  الفقه الفرنيي إ ى أن . الدويل على أساس أنه ال ميكن تطبيق مفهوم تقليدي داخلي على امليتوى الدويل

يف االعتبار كل عالقة اقتصادية دولية، و على ذلك، فإن مصطلح التجارية يشمل كل  مصطلح التجارية جيب أن يكخذ
 .مناذج املعامالت التجارية يف حقل التجارة الدولية

 :راجع يف ذلك
Pierre Bellet et Ernst Mezger : l’arbitrage international dans le nouveau code de procédure 

civil, Rev.Crit de droit international privé, 1981, p616-618. 
2 

Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, op.cit, p105.  
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يم الدويل إ ى قواعد خاصة به أكثر كحررية، مبا فإذا كان البد من خضوع التحك. قتصادياإل
يضمن للمتعاملني يف حقل التجارة الدولية احلد األقصى من االستقاللية، فإن ذلك مبعثه أن 

 .تلك التجربة تعد أمرا حتميا لتدعيم الفصل يف منازعات التجارة الدولية بطريق التحكيم

ين املعيار االقتصادي ككساس لتدويل أما العامل اآلخر الذي دفع باملشرع الفرنيي لتب
، يتعلق بفشل عامل ذو طابع فني، فهو   Ph. Fouchardالتحكيم، من وجهة نظر األستاذ 

احملاوالت املبذولة لتعريف  التحكيم الدويل من خالل إستخدام املعايري القانونية،كإقامة األطراف 
ت كانت تؤدي إ ى استبعاد بع  حاالت املتعاقدة يف دولتني خمتلفتني، ذلك أن مثل تلك احملاوال

التحكيم الدويل، مثل تلك القايمة بني شخصني لكل منهما حمل إقامة يف ذات الدولة، بينما 
 .تتجاوز العالقات الناشئة بينهما نطا  هذه الدولة و تتم يف اخلارج

شرع و على الرغم من وجاهة األسباب اليت ذكرها هذا الفقه الفرنيي لتربير إعتنا  امل
الفرنيي للمعيار االقتصادي ككساس لتدويل التحكيم، فإن جانبا من الفقه ينتقد بشدة صياغة 

الفرنيي اجلديد، و اليت قررت بكل بياطة بكن   من قانون اإلجراءات املدنية 4181نص املادة 
فتح يكون التحكيم دوليا إذا اتصل مبصاحل التجارة الدولية، حيث يرى أن هذا املفهوم مرن و ي

الباب للرتدد، لذلك يقرر هذا الفقه أن األمر حيتاج إ ى كحديد النطا  احلقيقي للتحكيم الدويل   
و عالقته بالتحكيم الداخلي، كما أن هذا التعريف واسع و مطاط و يثري الكثري من املشاكل 

 4181 أكثر مما جيد دها احللول، كما يتيم بالغموض و عدم التحديد، على أساس أن نص املادة
، ال يكفي أن تشتمل العملية مصدر النزاع على عنصر 4122ف، و قبلها املادة .م.ج.إ. 

 .1أجنيب، بل تتطلب هذه املادة أن يتصل النزاع مبصاحل التجارة الدولية

 

 

 

                                                           
1 P.Bellet et E. Mezger, op.cit, p 615-616. 
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 .موقف المشرع المصري: الفقرة الثانية

املعيار  إ ى اجلمع بني 4221لينة  27إجته املشرع املصري يف قانون التحكيم رقم 
، حيث تبىن معيارا واسعا للتعريف 1االقتصادي و املعيار القانوين لتحديد دولية حكم التحكيم

بالتحكيم الدويل، فكورد عدة معايري باملادة الثالثة من قانون التحكيم يكون فيها التحكيم دوليا، 
ذا القانون، و هو حيث تيمح هذه املعايري باتياع نطا  مفهوم التحكيم التجاري الدويل وفقا ده

فقد نصت املادة الثالثة من قانون . ما ينيحب على حكم التحكيم الصادر يف هذا الشكن
يكون التحكيم دوليا يف حكم هذا القانون إذا   »:على أنه  27/4221التحكيم املصري رقم 

 :كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية و ذلك يف األحوال اآلتية

ملركز الريييي ألعمال كل من طريف التحكيم يقع يف دولتني خمتلفتني وقت إذا كان ا: أوال
إبرام إتفا  التحكيم فإذا كان ألحد الطرفني عدة مراكز لألعمال فالعربة باملركز األكثر ارتباطا 
مبوضوع إتفا  التحكيم و إذا مل يكن ألحد طريف التحكيم مركز أعمال فالعربة مبحل إقامته 

 .املعتاد

إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إ ى منظمة كحكيم دايمة أو مركز للتحكيم :ثانيا
 .يوجد مقره داخل مجهورية مصر العربية أو خارجها

 .إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله إتفا  التحكيم يرتبط بككثر من دولة واحدة: ثالثا

يف نفس الدولة وقت  إذا كان املركز الريييي ألعمال كل من طريف التحكيم يقع: رابعا
 :إبرام إتفا  التحكيم و كان أحد األماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة

 .مكان إجراء التحكيم كما عينه إتفا  التحكيم  أو أشار إ ى كيفية تعينه -أ

مكان تنفيذ جانب جوهري من اإللتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بني  -ب
 الطرفني

                                                           
 .82، ص مرجع سابقحفيظة الييد احلداد، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة يف املنازعات اخلاصة الدولية،  1
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 .1« رتباطا مبوضوع النزاعاملكان األكثر ا -ج

فاملالحظ من خالل نص هذه املادة أن املشرع املصري قد اعتمد بشكل أساسي على 
معيار عام لتحديد دولية التحكيم، و من مث حكم التحكيم، يتمثل يف أن يكون موضوع النزاع 

التجارة الدولية حمل التحكيم يتعلق بالتجارة الدولية، و أردف املشرع املصري معيار تعلق النزاع ب
وهي جتمع يف جمملها بني املعيار  -اليابق ذكرها –مبجموعة من احلاالت ( املعيار االقتصادي)

بيد أن املشرع املصري جنده قد اعتمد . 3، و كذا املعيار اجلغرايف2اإلقتصادي و املعيار القانوين
يه من أنه ينطبق على على املعيار االقتصادي ككساس لتحديد دولية حكم التحكيم فيما نص عل

املعامالت الدولية اخلاصة، غري أنه يشرتط لتطبيق هذا املعيار توافر إحدى احلاالت األربع الواردة 
لذلك، فإن املشرع املصري يشرتط . 27/4221يف نص املادة الثالثة من قانون التحكيم رقم 

التحكيم دوليا من جانب  لتطبيق نص هذه املادة أن تكون املعاملة دولية من جانب، و أن يكون
 .4آخر

و عليه، فإنه ييتلزم إلصباغ صفة الدولية على حكم التحكيم يف قانون التحكيم 
 : املصري توافر شرطني

 .هو تعلق النزاع حمل التحكيم بالتجارة الدولية األول، 

يم، توافر حالة من احلاالت األربع اليت أوردهتا املادة الثالثة من قانون التحك و الثاني،
 .املشار إليها آنفا

                                                           
أن حاالت دولية التحكيم املنصوص عليها يف نص املادة الثالثة من قانون التحكيم املصري، مكخوذة بالكامل  و املالحظ 1

، مع إضافة حالة رابعة مل ينص عليها 4281من نص املادة األو ى من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لينة 
وء إ ى هيئة كحكيم دايمة أو مركز كحكيمي يوجد مقره يف داخل هذا األخري، و هي حالة اتفا  أطراف التحكيم على اللج

 .مصر أو خارجها
 .27/4221البند الثاين من املادة الثالثة من قانون التحكيم املصري رقم : راجع 2
 .27/4221البند الرابع من املادة الثالثة من قانون التحكيم من املصري رقم : راجع 3
 .91رجع سابق، صفؤاد حممد أبو طالب، م: أنظر 4
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ميلك املشرع املصري يف قانون التحكيم املصري رقم  1و قد برر بع  الفقه املصري
يف كحديد دولية التحكيم على أنه يف ظل التطور املتيارع حلركة التحكيم يف  27/4221

واكب هذا التشريعات الوطنية املقارنة و اإلتفاقيات الدولية، كان لزاما على املشرع املصري أن ي
اإلجتاهات اليايدة يف اخلارج سواء يف  و من خالل تكثره ببع  التياراتالتطور، و ذلك 

التشريعات الوطنية املقارنة، كالقانون الفرنيي، أو االتفاقيات الدولية، كالقانون النموذجي 
 .4281للتحكيم التجاري الدويل لينة 

شرع املصري إ ى تبين املعيار احلديث و يف سيا  كحديده ملفهوم التجارية، فقد اجته امل
للتجارية القايم على إعتبار العالقات ذات الطابع االقتصادي جتارية دون كحديدها يف عدد معني 

، حيث سار املشرع املصري يف قانون التحكيم على نفس النهج 2أو جمموعة حمددة من األعمال
اقتبس ما جاء يف هامش القانون  الذي سار عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري، حيث

، و أورده يف نص املادة 3الوارد يف نص املادة األو ى منه" التجارية"النموذجي من تفيري ملصطلح 
إذا نشك النزاع حول  »: الثانية من قانون التحكيم، اليت أكدت على أن التحكيم يكون جتاريا

 .«...ديةعالقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غري عق

و قد أورد املشرع املصري يف نص هذه املادة بع  األمثلة عن العالقات ذات الطبيعة 
 :التجارية، اليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر

 .توريد اليلع أو اخلدمات و الوكاالت التجارية -

 . عقود التشييد و اخلربة ادهندسية أو الفنية -

 .ة و  غريهامنح الرتاخيص الصناعية و اليياحي -

                                                           
 .481أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون التحكيم التجاري الدويل و الداخلي، مرجع سابق، ص 1
 .12سامي حمين حيني اليري، مرجع سابق، ص: أنظر  2
ينبغي تفيري مصطلح التجاري تفيريا  »: ما يلي" التجارية"و قد جاء يف هامش القانون النموذجي لتفيري مصطلح  3

 .«...ث يشمل امليايل الناشئة عن مجيع العالقات ذات الطبيعة التجارية تعاقدية كانت أو غري تعاقديةواسعا حبي
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 .نقل التكنولوجيا و االستثمار و عقود التنمية -

 .عمليات البنوك و التكمني و النقل -

 .عمليات تنقيب و استخراج الثروات الطبيعية، و توريد الطاقة و مد أنابيب الغاز أو النفط -

 .شق الطر  و األنفا  و استصالح األراضي الزراعية و محاية البيئة -

 .عالت النوويةإقامة املفا -

فاملالحظ أن املشرع املصري قد اجته إ ى األخذ باملعيار احلديث الواسع ملفهوم التجارية، 
و تعبري . حيث اعترب التحكيم جتاريا مىت نشك النزاع حول عالقة قانونية ذات طابع إقتصادي

فوايد  يشمل كل نشاط يتصل باستثمار رؤوس األموال واحلصول على عايد أو "طابع إقتصادي"
من هذا النشاط، بغ  النظر عما إذا كان من قبيل األعمال املدنية أو األعمال التجارية، و ميتد  
كذلك ليشمل أي عالقة ينشك حودها النزاع سواء كانت قانونية أم غري قانونية، فيشمل معامالت 

طابع "يتيع تعبريكما ...قد ال تعد جتارية وفقا للقانون التجاري، مثل استصالح األراضي الزراعية
ليشمل مجيع األنشطة املتعلقة بتداول  اليلع و اخلدمات و غريها من أعمال الصناعة  "إقتصادي
 .1و التجارة

و بذلك، يكون املشرع املصري قد أراد من خالل املادة الثانية من قانون التحكيم أن 
، حىت و لو مل تكن يؤكد على أن التحكيم يكون جتاريا مىت تعلق بكعمال ذات طابع إقتصادي

هذه األعمال واردة يف التعداد الذي ذكره يف نص هذه املادة، ألن هذا التعداد وارد على سبيل 
املثال و ليس على سبيل احلصر، على اعتبار أن مفهوم العمل التجاري ميتد ليشمل جماالت 

دية كانت      خمتلفة يصعب حصرها بالنظر إ ى العالقات املتشعبة ذات الطابع االقتصادي عق
 .2أو غري عقدية

                                                           
 .42حممود مسري الشرقاوي، مفهوم التجارية و الدولية وفقا لقانون التحكيم املصري اجلديد، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .12،13أمحد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص: أنظر 2
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إنتقد هذا امليلك الذي سار عليه املشرع املصري، و حرصه على  1غري أن بع  الفقه
و بىن هذا النقد  ،27/4221يف املادة الثانية من قانون التحكيم رقم " معيار التجارية"كحديد 

كيم التجاري على أساس أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري مقصور نطاقه على التح
الدويل، فكان من املنطقي أن حيرص واضعوه على كحديد مفهوم التجارية بشكل مفصل، و هذا 
على خالف قانون التحكيم املصري الذي تيري نصوصه على كل كحكيم أيا كانت طبيعته 
مدنية أو جتارية، مما جيعل اهتمام املشرع املصري بتحديد مفهوم التجارية أمر غري ضروري على 

 .ساس أن قانون التحكيم املصري يشمل كل أنواع التحكيم املدنية و التجاريةأ

و بغ  النظر عن حقيقة هذا النقد املوجه ضد ميلك املشرع املصري و حرصه على 
، فإن ما نلميه بوضوح 27/4221كحديد معيار التجارية يف املادة الثانية من قانون التحكيم رقم 

لي املشرع املصري عن املفهوم التقليدي الضيق للتجارية الذي من خالل نص هذه املادة هو خت
يتجيد يف القانون التجاري املصري و اليت حصرت األعمال التجارية يف نطا  ضيق، ميتبعدة 
العديد من التصرفات القانونية من نطا  األعمال التجارية، كالتصرفات العقارية و األعمال 

تبىن مفهوما واسعا ملعيار التجارية على حنو أصبحت معه كل ، لي2االستخراجية للثروات الطبيعية
األنشطة و املعامالت ذات الطابع االقتصادي عمال جتاريا ما دام قد انتفى عنها الطابع التربعي،  
كما هو احلال يف إتفاقات املياعدات املالية، أو املشاريع املمولة متويال خارجيا من قبل بع  

 .ة يف جمال تقدمي املياعدات يف شىت اجملاالتادهيئات الدولية املتخصص

 .موقف المشرع الجزائري: الفقرة الثالثة

يعد  »:من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلزايري على أنه 4832تنص املادة 
التحكيم دوليا، مبفهوم هذا القانون، التحكيم الذي خيص النزاعات املتعلقة باملصاحل االقتصادية 

 .« على األقللدولتني 

                                                           
 .31ر أمحد بريري، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، صحممود خمتا 1
 .4222لينة  47من القانون التجاري املصري اجلديد رقم  1،1،9املواد : راجع 2
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فمن خالل نص هذه املادة يتضح لنا جليا أن املشرع اجلزايري قد تبىن املعيار االقتصادي 
مبا يف ذلك حكم التحكيم، و ذلك بالنظر إ ى طبيعة  -بصفة عامة–يف كحديد دولية التحكيم 

متعلقا  النزاع موضوع التحكيم، حيث يعترب التحكيم دوليا كلما كان موضوع النزاع حمل التحكيم
فاألخذ حبرفية النص جيعلنا نعتقد أن .1بعملية اقتصادية متس إقتصاد أكثر من دولة واحدة

التحكيم يقتصر جماله على املصاحل اإلقتصادية لدولتني على األقل، حبيث ييتثىن من جمال 
التحكيم التجاري الدويل املصاحل اإلقتصادية ألشخاص القانون اخلاص كالشركات ذات 

املختلفة، بيد أن األمر غري ذلك حيث أن املشرع اجلزايري مل يرد منح هذا املفهوم  اجلنييات
للتحكيم التجاري الدويل بالنظر إ ى الروح الليربالية لنصوص قانون التحكيم اجلزايري، ودهذا فمن 

ليشمل غري املعقول التقيد حبرفية النص القايم، بل البد من تفيري هذا النص تفيريا واسعا 
القات الدولية اخلاصة مبصاحل أشخاص القانون اخلاص مىت كانت هذه العالقات عابرة الع

  .2للحدود

املصاحل اإلقتصادية "فاملالحظ أن املشرع اجلزايري قد اعتمد معيارا واسعا و هو  
، تتبلور الصفة ، حيث ترتبط دولية التحكيم بكل نشاط إقتصادي دويل، دون كحديد"لدولتني

ن خالل إنتقال األموال أو اخلدمات ما بني دولة و أخرى، مبعىن انتقادها عرب احلدود الدولية فيه م
و عليه فإن املصاحل االقتصادية هي املصاحل اليت تتحقق مبناسبة إستغالل مشروع . اجلغرافية للدول

                                                           
ج قد جاء غامضا متاما ألنه استبعد من خالل عباراته النزاعات اليت    .إ.م.إ.  4832ويرى بع  الفقه أن نص املادة   1

كان أكثر وضوحا      23/82مكرر من املرسوم التشريعي  118ويعتقد أن نص املادة . صادية للدولال ختص املصاحل اإلقت
يعترب دوليا مبفهوم هذا الباب التحكيم الذي خيص النزاعات املتعلقة مبصاحل  »:و أكثر دقة، حيث كانت تنص على أنه

 .«ل يف اخلارجالتجارة الدولية، والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفني على األق
 .214بوكعبان العريب،و فوزي نعيمي، مرجع سابق،ص 

بكلي نور الدين، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدويل و طر  الطعن فيها يف القانون اجلزايري، جملة احملكمة العليا،  2
 .18، ص 2843العدد الثاين 
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إقتصادي، حبيث تشكل وحدة اقتصادية تقوم على أنواع االستغالل  االقتصادي من إستغالل 
 .1أو زراعي أو مايل أو إستخراجي، باإلضافة إ ى اإلستغالل التجاري مبعناه االقتصاديصناعي 

و عليه فإن مفهوم النشاط االقتصادي الذي تبناه املشرع اجلزايري، هو مفهوم واسع إ ى 
و بذلك فإن . حد بعيد ال ميكن معه حصر األعمال أو النشاطات اليت تنضوي كحت لوايه

ميتد ليشمل كل نشاط إقتصادي أو أي عالقة، مدنية كانت        "تصاديةاملصاحل االق"مفهوم 
أم جتارية، قانونية أم غري قانونية، يهدف من ورايه احلصول على عايد أو فوايد، بغ  النظر عن 

يشمل معامالت ال تعد جتارية وفقا  "املصلحة االقتصادية"لذلك فإن مفهوم . طبيعة النشاط
لقانون التجاري اجلزايري، كعمليات إستصالح األراضي و إستخراج للمفهوم التقليدي يف ا

 .الثروات الباطنية

و بتبنيه املعيار االقتصادي يف كحديد دولية التحكيم، يكون املشرع اجلزايري قد ساير 
التطورات احلاصلة يف حقل التجارة الدولية، خاصة و أن غالبية التشريعات الوطنية قد تبنت هذا 

ديث، الذي يشمل كل نشاط إقتصادي يقصد من ورايه احلصول على عايد بصرف املعيار احل
 .النظر عن طبيعة هذا النشاط

 الفرع الثاني

 .موقف اإلتفاقيات الدولية من الصفة األجنبية و الدولية لحكم التحكيم

الشك يف أنه من الطبيعي أن تكخذ اإلتفاقيات الدولية بشكن التحكيم بعني اإلعتبار 
ييادة يف  كحديد موقفها من الصفتني األجنبية و الدولية حلكم التحكيم، و إن كانت فكرة ال

هذه االتفاقيات تفرض على الدول تشجيع حركة التجارة الدولية و تنميتها، إال أهنا كانت مقيدة 
بفكرة الييادة الوطنية لكل دولة، و هو ما إضطر املشرعون الدوليون للمقابلة بني الصفة الوطنية 

الصفة األجنبية ألحكام التحكيم، و ذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه األحكام تفصل  و

                                                           
امجة عن العقد التجاري الدويل يف القانون اجلزايري، جملة أمحد بوقادوم ، حرية األطراف يف اختيار طر  حل النزاعات الن 1

 .211، ص 2882الطر  البديلة حلل النزاعات الوساطة والتحكيم، اجلزء األول : احملكمة العليا، عدد خاص
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، و هو ما ترتب عليه صعوبة إجياد معيار معني 1يف ميكلة من ميايل التجارة الدولية من عدمه
لتحديد أجنبية أو دولية حكم  التحكيم تيتقر على األخذ به خمتلف االتفاقيات الدولية يف هذا 

للتفرقة بني حكم التحكيم الداخلي و حكم التحكيم الدويل أو األجنيب، و ذلك راجع  الشكن
إ ى تعدد و تداخل املصطلحات امليتخدمة يف جمال التحكيم التجاري الدويل من جهة، و تعدد 
املعايري اليت ميكن استخدامها لتحديد الصفة األجنبية أو الدولية حلكم التحكيم من جهة أخرى، 

 .تب على ذلك من خلط بني مفهوم دولية حكم التحكيم و أجنبيتهو ما يرت 

بشأن اإلعتراف و تنفيذ أحكام  1185موقف إتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة األولى
 .التحكيم األجنبية

، نصت الفقرة األو ى من املادة 4218يف إطار كحديد جمال تطبيق إتفاقية نيويورك لينة 
تطبق اإلتفاقية احلالية لإلعرتاف و تنفيذ أحكام احملكمني  »:أنه األو ى من هذه االتفاقية على

الصادرة يف إقليم دولة غري اليت يطلب إليها اإلعرتاف و تنفيذ هذه األحكام على إقليمها و 
كما تطبق أيضا على أحكام . تكون ناشئة عن منازعات بني أشخاص طبيعية أو معنوية

 .« ولة املطلوب إليها اإلعرتاف أو تنفيذ هذه األحكاماحملكمني اليت ال تعترب وطنية يف الد

     قد تبنت معيارا مزدوجا لتحديد دولية  4218فمن الواضح أن إتفاقية نيويورك لينة 
مكمال مبعيار قانوين،    ( جغرايف)و أجنبية حكم التحكيم، حيث أهنا قد أخذت مبعيار مكاين 

،    2املوجودة يف النظم الالتينية و األجنلوسكيونية و ذلك رغبة منها يف التوفيق بني االجتاهات
و هذا واضح من نص املادة األو ى، املشار إليها أعاله، حيث اعتربت حكم التحكيم أجنبيا   
إذا صدر يف إقليم دولة غري تلك اليت يطلب إليها االعرتاف حبكم التحكيم و تنفيذه على 

و كان حكم التحكيم صادرا يف إقليم الدولة املطلوب إقليمها، كما تطبق أحكام هذه االتفاقية ول
إليها االعرتاف و التنفيذ، و ذلك فيما لو كان تشريع هذه الدولة ال يعترب  هذا احلكم التحكيمي 

 .وطنيا

                                                           
 .32حيين املصري، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .24خالد أمحد حين، مرجع سابق، ص: أنظر 2
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     ألحكام التحكيم،  "األجنبية"بيد أن هذه االتفاقية و لئن تقيدت صراحة بالصفة  
ألحكام التحكيم، و إن مل تنص  "الدولية"اف بالصفة إال أهنا قد تقدمت خطوة حنو اإلعرت 

  .1صراحة على تلك الصفة، رغبة من واضعيها يف توسيع نطا  تطبيقها، تشجيعا للتجارة الدولية
فبعد أن قررت الفقرة األو ى من املادة األو ى من إتفاقية نيويورك الصفة األجنبية حلكم التحكيم 

ة لإلعرتاف و تنفيذ أحكام احملكمني الصادرة يف إقليم دولة غري تطبق االتفاقية احلالي »:بقودها
إستطردت قايلة بكن تطبق «...اليت يطلب إليها اإلعرتاف و تنفيذ هذه األحكام على إقليمها

أحكام احملكمني اليت ال تعترب وطنية يف الدولة املطلوب إليها االعرتاف أو  »:االتفاقية أيضا على
 .«تنفيذ هذه األحكام

: ييتفاد من نص هذه املادة، بشطريها، أهنا تعاجل طايفتني من أحكام التحكيم، مها و
طايفة األحكام التحكيمية األجنبية، و طايفة األحكام التحكيمية اليت ال هي أجنبية و ال هي 

 .وطنية

و هي أحكام التحكيم األجنبية اليت تيتند إ ى معيار مكان صدور حكم  :الطائفة األولى
و يقصد هبا أحكام التحكيم الصادرة يف إقليم دولة أخرى غري الدولة اليت يطلب . التحكيم

تثبت دها الصفة األجنبية، إليها االعرتاف هبا و تنفيذها يف إقليمها، و هذه األحكام هي اليت 
                                                           

، حيث "احلكم الدويل"دولية يف مشروعها الذي وضعته إلتفاقية نيويورك وصف و قد إستخدمت غرفة التجارة ال 1
استشعرت الغرفة من واقع املمارسة العملية أمهية االعرتاف بوجود كحكيمات دولية يتحقق دها هبذه الصفة االستقاللية املنشودة 

تخدم للتعبري عن حكم التحكيم، ليصبح ذو و قد أرادت الغرفة مبوجب هذا املشروع ضبط املصطلح القانوين املي. للتحكيم
مبفهوم  4213و إعماال لذلك فقد أخذ مشروع غرفة التجارة الدولية لينة  مدلول يتوافق مع الواقع العملي للتجارة الدولية،

غري أن الدول ". األجنبية"و لييت " الدولية"واسع لفكرة التحكيم الدويل، حيث حددت نطا  تطبيقه بكحكام التحكيم 
  اليت انكبت على وضع هذه االتفاقية مل تؤيد هذا الوصف يف املشروع، وآثرت التميك بالصفة األجنبية ألحكام التحكيم 

إنتهى إ ى التوقيع على االتفاقية بعد  4218و هو ما جعل اجمللس االقتصادي و االجتماعي يتبىن مشروعا آخر سنة 
جاءت نصوص االتفاقية خالية متاما من كل إشارة إ ى هذا املفهوم، و  ، و لذلك"أحكام التحكيم الدولية"استبعاد فكرة 

إتفاقية نيويورك بشكن االعرتاف بكحكام "لذا عنونت إتفاقية نيويورك بعنوان ".أحكام التحكيم األجنبية"قاصرة على فكرة 
 ".التحكيم األجنبية و تنفيذها
مرجع  ،م التحكيم و أثرها يف كحديد مركزه يف اإلقليم الوطينجنيية حك مجال حممود الكردي،: ملزيد من التفاصيل، راجع

 .18-11سابق، ص
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فإذا توافر هذا . زم العتبار حكم التحكيم أجنبيا أن يكون صادرا يف دولة أجنبيةحيث يل
حكم التحكيم أجنبيا بالنيبة للدولة اليت يطلب إليها اإلعرتاف و تنفيذ هذا الشرط أعترب 

 .احلكم

احلكم الصادر من هيئة كحكيم كاحلكم  »:و يف هذا الصدد، يقول بع  الفقه أن 
الصادر من هيئة قضاء وطين من حيث أنه حيمل بالضرورة جنيية دولة يكون قد صدر فيها 

من مث تنظر إليه الدولة اليت صدر من هيئاهتا القضايية باعتباره بالتطبيق لقانون مرافعاهتا، و 
 .1"حكما وطنيا، بينما تنظر إليه الدول األخرى باعتباره حكما أجنبيا

و تيتند معاملة أحكام التحكيم بنفس معاملة األحكام القضايية، وفقا ملعيار مكان 
ن أشخاص يتولون القضاء عن صدور احلكم، إ ى حجة مفادها أن األحكام التحكيمية تصدر ع

طريق التفوي  الذي يصدر دهم من دولة معينة، بغ  النظر عن جنييتهم أو موطنهم أو تعدد 
الدول اليت تنقلوا بينها أثناء كحقيق خصومة التحكيم، حيث تكون العربة بالدولة اليت صدر فيها 

يورك إذ استبعدوا وصف و هذا هو املعيار الذي اعتمده واضعوا إتفاقية نيو . 2حكم التحكيم
الدولية على أحكام التحكيم، رغبة منهم يف اإلعتماد على معيار واحد حمدد املعامل ألحكام 
التحكيم اليت عاجلتها هذه االتفاقية و هو املعيار الذي يتمثل يف كون حكم التحكيم أجنبيا إذا 

 .صدر يف إقليم دولة غري تلك املطلوب منها تنفيذه

ملوسع جملال تطبيق إتفاقية نيويورك ميثل يف الواقع إجتاها حديثا يف و هذا املعيار ا
اإلتفاقيات الدولية بشكن التحكيم، يرمي إ ى كحقيق قدر من العاملية دها، و هو ما يفير جناح 

، حيث ال زالت 3إتفاقية نيويورك يف كحقيق ذلك من حيث عدد الدول اليت انضمت إليها
ل ذلك، بالصفة الدولية ألحكام التحكيم باعتبارها الصفة تتميك غالبية الدول ،يف مقاب

 .التقليدية ألحكام التحكيم اليايدة يف معظم الدول

                                                           
 .498، صمرجع سابقسامية راشد، التحكيم يف إطار املركز اإلقليمي بالقاهرة و مدى خضوعه للقانون املصري،  1
 .12حيين املصري، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .12رجع سابق، صمجال حممود الكردي، جنيية حكم التحكيم، م: أنظر 3
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أفيحت اجملال أمام الدول األطراف فيها أن تقصر  4218غري أن إتفاقية نيويورك لينة 
يف  جمال إعمادها على األحكام الصادرة يف دولة متعاقدة، حيث منحت الدول األطراف احلق

التحفظ، سواء عند التوقيع على االتفاقية أو عند التصديق عليها، أو االنضمام إليها، و على 
أساس املعاملة باملثل، بكهنا لن تطبق االتفاقية إال على األحكام التحكيمية الصادرة يف دولة من 

عضاء الستخدام و لعل الدافع من وراء إتاحة االتفاقية الفرصة أمام الدول األ. 1الدول املتعاقدة
 .هذا التحفظ هو كحفيز الدول غري املتعاقدة على اإلنضمام إليها

تكخذ مبعيار مكان صدور حكم  4218و هكذا، فإذا كانت إتفاقية نيويورك لينة  
التحكيم للتفرقة بني أحكام التحكيم الوطنية و أحكام التحكيم األجنبية، فإهنا ال تلزم الدول 

يار يف حالة استخدامها هذا التحفظ يف مواجهة دولة غري متعاقدة،       األعضاء فيها هبذا املع
و بالتايل فقد تكخذ مبعيار جنيية احملكمني، أو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، 
أو أي معيار آخر تراه مناسبا للتفرقة بني أحكام التحكيم الوطنية و أحكام التحكيم األجنبية    

 .رغم صدوره يف إقليمها" باألجنيب"يرتتب عليه إمكان وصف حكم كحكيم  و هو ما قد

، إذ ميكن أن "وطنية"و ال هي " أجنبية"و هي أحكام التحكيم اليت ال هي : الطائفة الثانية
 ".أحكام التحكيم الدولية"نطلق عليها 

بة للدولة و يقصد هبذه األحكام أحكام التحكيم اليت ال تعترب أجنبية و ال وطنية بالني
فقد يصدر حكم كحكيمي يف إقليم دولة . اليت يطلب إليها اإلعرتاف هبا و تنفيذها على إقليمها

معينة، و مع ذلك ال يكون وطنيا بالنيبة دهذه الدولة اليت صدر فيها، نظرا الختيار اخلصوم     
يطبق على قانون إجرايي آخر غري قانون مرافعاهتا الوطين ل -حيب األحوال–أو احملكمني 

إجراءات التحكيم، و من مث ال يكون هذا احلكم التحكيمي صادرا عن سيادهتا التشريعية، مما 
جيعل هذه الدولة ال تنظر إليه باعتباره حكما كحكيميا وطنيا، و يف نفس الوقت ال تعتربه حكما 

                                                           
  .4218من إتفاقية نيويورك لينة  84/83املادة : راجع 1
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يم الذي كحكيميا أجنبيا كونه مل يصدر يف دولة أجنبية، طبقا ملعيار مكان صدور حكم التحك
 .1وضعته إتفاقية نيويورك بالنيبة للطايفة األو ى من أحكام التحكيم، املشار إليها آنفا

من توسيع نطا  تطبيقها، فقد  4218و حرصا من واضعي إتفاقية نيويورك لينة 
حلكم التحكيم، حىت تيمح بتغطية هذه الطايفة   "الدولية"إضطروا إ ى اللجوء لفكرة الصفة 

كام التحكيم غري الوطنية و غري األجنبية، لكي ال يرتك احملكوم له فريية للفراغ الثانية من أح
القانوين الدويل املتمثل يف غياب القاعدة القانونية اليت تلزم الدول األعضاء يف االتفاقية باإلعرتاف 

رة و تتمثل هذه القاعدة، وفقا لفك. هبذه الطايفة من األحكام و األمر بتنفيذها يف أقاليمها
يف أنه جيوز للدول األعضاء اإللتزام باإلعرتاف و تنفيذ حكم  "الصفة الدولية حلكم التحكيم"

التحكيم دوليا، و يكون حكم التحكيم كذلك مىت كان يفصل يف نزاع متعلق بالتجارة الدولية،  
بغ   كاملنازعات املتعلقة بتداول اليلع و البضايع و األموال أو اخلدمات عرب احلدود الدولية،

النظر عن جنيية اخلصوم، سواء كانوا حيملون معا نفس جنيية الدولة اليت صدر فيها حكم 
التحكيم، أو جنيية دولة أجنبية، أو كان أحدهم حيمل جنيية الدولة اليت صدر فيها حكم 

 .2التحكيم واآلخر حيمل جنيية دولة أجنبية

 84/84 نص املادة و بصفة خمتصرة، يكون حكم التحكيم دوليا ،حيب ما جاء يف
من إتفاقية نيويورك، إذا كان يتعلق مبصلحة من مصاحل التجارة الدولية، بغ  النظر عن جنيية 

 .اخلصوم أو احملكمني، أو القانون املطبق على إجراءات التحكيم

تعرتف بالصفتني 4218و خالصة ملا سبق، ميكن القول أن إتفاقية نيويورك لينة 
حلكم التحكيم، إذ تتحقق الصفة األجنبية حلكم التحكيم إذا كان هذا  "الدولية"و " األجنبية"

، (اجلغرايف)احلكم صادرا يف إقليم دولة غري تلك املراد تنفيذه فيها، إستنادا إ ى املعيار اإلقليمي 
بينما تتحقق الصفة الدولية حلكم التحكيم إذا صدر هذا احلكم يف إقليم دولة معينة و ال تعتربه 

                                                           
و سامية راشد، التحكيم يف إطار املركز اإلقليمي بالقاهرة و مدى خضوعه . 13حيين املصري، مرجع سابق، ص: أنظر 1

 .478للقانون املصري، مرجع سابق، ص
 .13حيين املصري، نفس املرجع اليابق، ص: أنظر 2
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كما كحكيميا وطنيا ليبب من األسباب، و يف نفس الوقت ال تعترب هذا احلكم مع ذلك ح
 .التحكيمي أجنبيا كونه مل يصدر يف إقليم دولة أجنبية

تعريفا حمددا  4218مل يرد يف إتفاقية نيويورك لينة  و بشأن تحديد مفهوم التجارية،
ليها سلطة اإلحتفاظ لنفيها باحلق يف ملعيار التجارية، و إمنا خولت هذه االتفاقية الدول املوقعة ع

قصر تطبيق االتفاقية على املنازعات اليت تعترب جتارية وفقا للقانون الداخلي لكل دولة، حيث 
كما أن للدولة أن تصرح أيضا بكهنا ستقصر تطبيق   »: جاء يف الفقرة الثالثة من املادة األو ى منها

لقانون التعاقدية أو غري التعاقدية اليت تعترب جتارية االتفاقية على املنازعات الناشئة عن روابط ا
 .« طبقا لقانوهنا الوطين

، بشأن تسوية منازعات 1198موقف إتفاقية واشنطن لسنة : الفقرة الثانية
 .اإلستثمار

املتعلقة بتيوية منازعات اإلستثمار كل من املعيار  4291تبنت إتفاقية واشنطن لينة 
من  21/4ادي لتحديد دولية و أجنبية حكم التحكيم، إذ تنص املادة اجلغرايف و املعيار االقتص
ميتد اإلختصاص القانوين للمركز إ ى أية خالفات قانونية تنشك مباشرة  »:هذه االتفاقية على أنه 

عن إستثمار بني دولة متعاقدة، أو أي إقليم فرعي أو أي وكالة تابعة للعضو املتعاقد، سبق أن 
اقدة إ ى املركز، و بني مواطن من دولة أخرى متعاقدة، و بشرط أن يوافق طريف عينته الدولة املتع

 .«....النزاع كتابة على تقدميها للمركز،

فحيب هذه املادة، فإن املعيار االقتصادي يتمثل يف تعلق النزاع باإلستثمارات، و هو 
 .الف جنيية أطراف النزاعما يعد من قبيل التجارة الدولية، أما املعيار اجلغرايف فيتمثل يف إخت

مل تورد  4291، فإن إتفاقية واشنطن لينة أما فيما يتعلق بتحديد مفهوم التجارية
تعريفا ملعيار التجارية، كون املوضوع األساسي دهذه االتفاقية هو اإلستثمارات الدولية، لذلك فإن 

 .يةمعيار التجارية حيب هذه االتفاقية ينحصر جماله يف اإلستثمارات الدول
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 .1158موقف القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة : الفقرة الثالثة

أورد القانون النموذجي الصادر عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
مبا يف  -بصفة عامة-أكثر من معيار واحد لتحديد دولية التحكيم 4281لينة ( اليونيتريال)

ىن هذا القانون جمموعة من املعايري التبادلية املختلطة لتحديد دولية ذلك حكم التحكيم، فقد تب
 .1التحكيم، على حنو يدل على التداخل بني املعيار القانوين و املعيار االقتصادي واملعيار اجلغرايف

فبعد أن حددت الفقرة األو ى من املادة األو ى نطا  تطبيق القانون النموذجي، بكنه 
التجاري الدويل، عرفت الفقرتني الثالثة و الرابعة من نفس املادة التحكيم ينطبق على التحكيم 

 :يكون أي كحكيم دوليا -3 »:الدويل، حيث ورد النص على أنه

إذا كان مقر عمل طريف إتفا  التحكيم وقت عقد ذلك االتفا  واقعني يف دولتني  -أ
 خمتلفتني، أو 

 :الدولة اليت يقع فيها مقر عمل الطرفنيإذا كان أحد األماكن التالية واقعا خارج  -ب

 .مكان التحكيم إذا كان حمددا يف إتفا  التحكيم أو طبقا له -4

أو املكان  أي مكان ينفذ فيه جزء هام من اإللتزامات الناشئة عن العالقة التجارية -2
 الذي يكون ملوضوع النزاع أوثق الصلة به أو

إتفا  التحكيم متعلق بككثر من دولة إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع -ج
 .« واحدة

 :من هذه املادة 30ألغراض الفقرة  »:و تضيف الفقرة الرابعة من نفس املادة

إذا كان ألحد الطرفني أكثر من مقر عمل، فتكون العربة مبقر العمل األوثق صلة  -أ
 .باتفا  التحكيم

                                                           
 .24أمحد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص :أنظر 1
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 .«ل إقامته املعتادإذا مل يكن ألحد الطرفني مقر عمل فتكون العربة مبح -ب

و بناء على ما ورد النص عليه يف املادة األو ى من القانون النموذجي للتحكيم التجاري 
 :الدويل، يعترب التحكيم دوليا يف حاالت ثالث، و هو ما ينيحب على حكم التحكيم

 .1إذا كان مقر عمل طرفي إتفاق التحكيم واقعين في دولتين مختلفتين: الحالة األولى

 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل التحكيم دوليا، و من مث حكم إعترب
كان   التحكيم، إذا كان مقر عمل طريف التحكيم واقعا يف دولتني خمتلفتني، و مفاد ذلك أنه  إذا

يف دولة واحدة فإن هذا التحكيم يعد وطنيا ال خيضع ألحكام  امقرا عمل طريف التحكيم واقع
فلو أبرمت شركة جزايرية عقدا مع شركة جزايرية أخرى، و اتفقت الشركتني . القانون النموذجي

يف هذا العقد على تيوية النزاعات اليت قد تنشك عنه بطريق التحكيم، فإن حكم التحكيم 
الصادر يف هذا الشكن يعد وطنيا و ال خيضع ألحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري 

 .لدولية يف مفهوم هذا القانونالدويل، ألنه خيرج عن نطا  ا

و على النقي  من ذلك، فإذا اتفقت شركة جزايرية مع شركة أخرى فرنيية على 
التحكيم بشكن املنازعات اليت قد تنشك عن العقد املربم بينهما، فإن حكم التحكيم الصادر يعد 

 .دوليا خيضع ألحكام القانون النموذجي

كيم أكثر من مقر عمل، أو إذا مل يكن ألحدمها و لكن ما هو احلل إذا كان لطريف التح
 مقر عمل؟

 :لقد واجهت هذين الفرضني الفقرة الرابعة من املادة األو ى

فإذا كان ألحد أطراف التحكيم أكثر من مقر عمل، فإن العربة مبقر العمل األوثق  -
 .صلة باتفا  التحكيم

                                                           
و هذه احلالة من احلاالت املنصوص عليها  يف القانون النموذجي ميتمدة من معيار دولية عقد بيع البضايع الذي   1

كما أن هذا املعيار يتماثل مع املعيار . 4288لينة ( إتفاقية فينا)أخذت به إتفاقية األمم املتحدة للبيع الدويل للبضايع 
 .4294ذي نصت عليه االتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل يف مادهتا األو ى، املوقعة يف جنيف ال
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 .لعربة مبحل إقامتهأما إذا مل يكن ألحد أطراف التحكيم مقر عمل، فتكون ا -

إذا كان أحد األماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل : الحالة الثانية
 .الطرفين

 .مكان التحكيم إذا كان محددا في إتفاق التحكيم أو طبقا له -1

إستند القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل يف كحديده لدولية التحكيم يف الفقرة 
، على معيار مكاين لتحديد دولية التحكيم، فيكون التحكيم دوليا وفقا دهذا املعيار،    4-ب/3

و من مث حكم التحكيم، إذا كانت األطراف قد اتفقت على إجراء التحكيم يف مكان خارج 
 : 1الدولة اليت يوجد لكليهما فيها مقر أعمال، و يتحدد هذا املكان بكحد الطريقتني

يتفق أطراف التحكيم صراحة يف إتفا  التحكيم على إجراء  أن الطريق األول، 
 .التحكيم يف مكان يوجد خارج الدولة اليت يوجد هبا مقر عمل األطراف

فهو أن يشري إتفا  التحكيم ذاته إ ى طريقة تعيني هذا املكان دون  أما الطريق الثاني، 
 .أن حيدده األطراف صراحة

لتزامات الناشئة عن العقاقة التجارية،       أي مكان ينفذ فيه جزء هام من اإل -2
 .أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به

ليت يكون فيها مقر عمل أطراف التحكيم موجودا يف ذات او يتعلق هذا الفرض باحلالة 
الذي الدولة، إال أن مكان تنفيذ جزء هام من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية أو املكان 

 .يكون ملوضوع النزاع أوثق الصلة به، يكون موجودا خارج هذه الدولة

من القانون النموذجي تيتند على معيار  2-ب/3و عليه فإن املادة األو ى فقرة 
، عندما يكون األول: موضوعي من أجل كحديد دولية التحكيم، و هذا املعيار يتحقق يف فرضني

وجد فيها مقر عمل أطراف التحكيم ينفذ فيه جزء هام من املكان املوجود خارج الدولة اليت ي
                                                           

 .22حفيظة الييد احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص: راجع يف ذلك 1
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، فهو يتعلق باحلالة اليت يكون فيها املكان أما الثاني. االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية
 .موضوع النزاع أوثق الصلة به واقعا خارج الدولة اليت يوجد فيها مقر عمل أطراف التحكيم

التحكيم صراحة على أن موضوع إتفاق التحكيم متعلق إذا اتفق أطراف :الحالة الثالثة
 بأكثر من دولة واحدة

و يف هذه احلالة تعترب دولية التحكيم ميتندة إ ى إرادة أطراف التحكيم، حيث يعتد 
القانون النموذجي باتفا  األطراف على أن موضوع النزاع حمل التحكيم يتعلق بككثر من دولة 

 .واحدة

ي تبناه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل يهدف فإذا كان هذا احلل الذ
أساسا إ ى توسيع نطا  تطبيق هذا القانون على أكرب عدد ممكن من احلاالت، فإن جانبا من 

يرى أن إطال  العنان إلرادة األطراف يف كحديد دولية التحكيم من خالل االتفا  على  1الفقه
واحدة، من شكنه أن ميكن هذه اإلرادة من خلع صفة  أن موضوع التحكيم يتعلق بككثر من دولة

الدولية على التحكيم الداخلي مبجرد االتفا  على أن موضوع النزاع يتعلق بككثر من دولة، و هو 
أمر ال جيوز جعله رهنا إلرادة األطراف ملا قد يرتتب عن ذلك من حماولة األطراف التهرب        

كما أن هذه احلالة تكون .ردة يف شكن التحكيم الداخلي و اإلفالت من القواعد اآلمرة الوا
مصدرا لتياهل مع أطراف التحكيم غري مربر قد يكيت بتحكيمات لن تكون دها إال صفة الدولية 

 .2الومهية

فمن خالل العرض اليابق للحاالت اليت اعترب فيها القانون النموذجي للتحكيم 
ن احلالة األو ى و احلالة الثانية اليت ورد النص عليهما التجاري الدويل التحكيم دوليا، يتضح لنا أ

يف هذا القانون تكخذ من الرتكيز اجلغرايف لبع  العناصر القانونية معيارا لدولية التحكيم، و من 
ذلك إختالف مكان التحكيم عن مقر عمل أطراف التحكيم، أو مكان تنفيذ جزء هام من 

                                                           
 .484حفيظة الييد احلداد، نفس املرجع اليابق، ص 1
 .21د بركات مصطفى، مرجع سابق، صأمح: أنظر 2
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ية بني أطراف التحكيم، أو املكان الذي يتصل به موضوع االلتزامات الناشئة عن العالقة التجار 
 .1النزاع حمل التحكيم عن مقر عمل األطراف

كما أن املعيار الذي ورد يف احلالة الثانية يدور يف فلك املعيار االقتصادي، غري أن 
ولية تطبيق هذا املعيار يتطلب ضرورة كحليل اإللتزامات التعاقدية ألطراف العالقة املوصوفة بالد
أما . لتحديد اإللتزامات املهمة،و اعتبارها وحدها هي املؤثرة يف وصف التحكيم بالدولية

 .2اإللتزامات ادهامشية قليلة األمهية، فال يكون دها تكثري على وصف التحكيم بالدولية

و بناء على ذلك، يرى بع  الفقه أن املعيار الوارد النص عليه يف احلالة الثانية ليس هو 
ار االقتصادي بعينه الذي استقر عليه الفقه و القضاء الفرنيي، ذلك أن املعيار الوارد يف املعي
 .3عرب احلدود األموال واخلدمات نقلون النموذجي ال ييتند إ ى فكرة القان

كما نالحظ أن املعيار الوارد يف احلالة الثانية يقوم على أساس ربط املعيار االقتصادي 
ث أن التحكيم يكون دوليا يف حالة وجود مقر عمل مجيع أطراف التحكيم باملعيار اجلغرايف، حي

 .يف دولة واحدة، و لكن تنفيذ االلتزامات ادهامة أو جزء منها وقع يف دولة أخرى

كما يالحظ أن صفة الدولية قد تتوافر يف التحكيم، وفقا للقانون النموذجي، على 
و ذلك إذا كان مكان التحكيم يقع يف دولة الرغم من أن مجيع عناصر التحكيم تكون وطنية، 

غري تلك اليت يقع فيها مقر عمل أطراف التحكيم، فال شك أن أقصى ما ميكن الوصول إليه يف 
اليت ال تكفي للقول بالدولية مبعناه الصحيح  ،"بالدولية النيبية"هذه احلالة هو وصف التحكيم 

الفقه ينتقد دولية التحكيم يف القانون يف جمال القانون الدويل اخلاص، و هو ما جعل بع  
 .4"دولية جماملة"أو " دولية ومهية"بكهنا النموذجي للتحكيم التجاري الدويل و وصفها 

                                                           
 .22-28أمحد عبد الكرمي سالمة، قانون التحكيم التجاري الدويل و الداخلي، مرجع سابق، ص: أنظر 1
 .27مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق، ص: أنظر 2
 .21أمحد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص: راجع 3
 .21نادر حممد إبراهيم، مرجع سابق، ص: راجع 4
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و بناء على ما سبق، فإنه ميكن القول أنه من الصعب كحديد املعايري اليت اعتمدها 
تصنيف إحدى احلاالت  القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لتحديد دولية التحكيم يف

فإذا أمكن القول بكن إختالف مقر عمل أطراف . اليت ذكرهتا املادة األو ى من هذا القانون
التحكيم ميكن أن يشكل عنصرا أجنبيا مبفهوم املعيار القانوين، و أن متتع التحكيم بالصفة 

ام من الدولية لكون مكان عمل أطراف التحكيم يف دولة غري دولة مكان تنفيذ جزء ه
االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية، هو أمر قريب من املعيار االقتصادي منه إ ى املعيار 

 .اجلغرايف

و مبا أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري و في إطار تحديده لمفهوم التجارية، 
ار هذا الدويل قد وضع خصيصا لتنظيم امليايل املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل، فقد أش

تفيريا واسعا، حبيث يشمل مجيع " التجاري"ينبغي تفيري مصطلح  »:القانون يف هامشه إ ى أنه
و العالقات . امليايل الناشئة عن العالقات ذات الطبيعة التجارية، تعاقدية كانت أو غري تعاقدية

يد أي معاملة جتارية لتور : تشمل دون حصر -حيب هذا القانون –ذات الطبيعة التجارية 
اليلع أو اخلدمات أو تباددها، إتفاقات التوزيع، التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية، إدارة احلقو  
لدى الغري، التكجري الشرايي، تشييد املصانع، اخلدمات االستشارية، األعمال ادهندسية، إصدار 

از االستغالل، املشاريع الرتاخيص، اإلستثمار، التمويل، األعمال املصرفية، التكمني، إتفا  أو امتي
املشرتكة، و غريها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري، نقل البضايع أو الركاب جوا أو حبرا 

 .«أو باليكك احلديدية أو بالطر  الربية

و بذلك، يكون القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل قد تبىن بشكل واضح  
و ذلك بتفيريه تفيريا موسعا شامال للعديد من اجملاالت ، "التجارية"املفهوم احلديث ملصطلح 

و الدليل على أخذ القانون النموذجي . الناشئة عن املعامالت و األنشطة االقتصادية املختلفة
باملفهوم املوسع ملصطلح التجارية هو أنه أورد هذه األنشطة و املعامالت االقتصادية على سبيل 

مفتوحا لولوج العديد من املعامالت و األنشطة االقتصادية  املثال ال احلصر، حيث ترك الباب
اليت مل يتم ذكرها، و عدم التقيد بصورة معينة أو عدد معني من األنشطة و املعامالت 

 .االقتصادية
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و ختاما دهذا املبحث، ميكننا القول أنه إذا كان جانبا من الفقه حياول التمييز بني 
، فإن ذلك يؤدي إ ى "حكم التحكيم الدويل"صطلح و م" حكم التحكيم األجنيب"مصطلح 

زيادة اللبس عند تفيري كال املصطلحني اللذين يتداخالن و يتشابكان بشكل جيعل منهما معىن 
حكم "عن مصطلح " حكم التحكيم األجنيب"لذلك فنحن نفضل استعمال مصطلح . واحد

املراد تنفيذ حكم التحكيم غري ، كونه أكثر إتياعا و مرونة، حيث أن الدولة "التحكيم الدويل
الوطين على إقليمها فإهنا لن تقف لتكييفه هل هو حكم كحكيم أجنيب أو حكم كحكيم دويل،   
و إمنا ستعتربه حكما كحكيميا أجنبيا مباشرة كونه غريبا عن نظامها القانون الداخلي، فمثال يف 

يذ األحكام األجنبية، ما مل يكن اجلزاير فإن تنفيذ أي حكم كحكيم غري وطين خيضع لقواعد تنف
خاضعا ألحكام إتفاقية دولية، سواء أطلق على هذا احلكم التحكيمي صفة األجنبية أو صفة 

و بالتايل فإننا نرى بكنه لييت هناك ضرورة عملية للتفرقة بني أحكام التحكيم األجنبية . الدولية
ه التفرقة أي أثر على تنفيذ أحكام و أحكام التحكيم الدولية، خاصة عند تنفيذها، إذ ليس دهذ

 ".حكم التحكيم األجنيب"التحكيم، و هو جيعلنا نفضل استخدام مصطلح 

 المبحث الثاني

 .في أحكام التحكيم الدولية الطعن

إن القول باستقالل نظام التحكيم عن القضاء الوطين ال يعين أنه بعيد عن أعينه متاما ، 
فزيادة على دور القضاء الوطين املياعد لنظام التحكيم،فإن  إذ ال يوجد فصل تام بني النظامني،

أحكام التحكيم ختضع للرقابة القضايية يف الفرتة التالية لصدورها، و إن اختلف شكل هذه 
ميكلة مدى قابلية أحكام التحكيم للطعن لذلك فإن . 1الرقابة و مداها من نظام قانوين آلخر

و اليت تقتضي إجياد  ،كل اليت تواجه نظام التحكيمتعد من أصعب و أد  املشا فيها واحدة 
، و أساس ذلك هو 2فقد كانت هذه امليكلة و ما زالت حمل جدل فقهي كبري. حلول عملية دها

                                                           
 .483، ص 2842،أبريل 41إمساعيل الزيادي، دعوى بطالن حكم التحكيم، جملة التحكيم العاملية، العدد : أنظر 1
تعددت اآلراء الفقهية حول مدى قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بني مؤيد و معارض، و معظم تلك اآلراء تدور حول  2

 =                                                                                    :طبيعة التحكيم بوصفه له طبيعة خاصة
 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

549 

 

                                                                                                                                                                              

فيذهب الفقه املؤيد للطعن يف حكم التحكيم إ ى أن الطعن يف حكم التحكيم أمر ضروري حلماية مصاحل اخلصوم، -4 =
خاصة عندما يقعون ضحية  فهو ضمان إحتياطي ما مل يرتكه اخلصوم، و استبعاده ينطوي على خماطر تضر حبقو  األطراف

 .ليوء نية أو تدليس من احملكم أو إمهال القايمني على مؤسيات التحكيم
كما أن الطعن يف حكم التحكيم يعترب أمرا ضروريا ملا قد يشوب احلكم من عيوب تيتوجب بطالنه، فحكم التحكيم عمل 

ي إخضاع أحكام التحكيم للطعن فيها بقصد لذا فإنه من الضرور  بشري صادر عن إنيان ال خيلو من اليهو و اخلطك،
أحكام التحكيم ال ختتلف عن  »:إ ى أن  Roger Perrotو يذهب األستاذ . مراجعتها حفاظا على حقو  اخلصوم

األحكام القضايية بل قد يكون الطعن أكثر أمهية بالنيبة ألحكام التحكيم عنه بالنيبة ألحكام القضاء، ذلك أن أحكام 
        ن أشخاص عاديني ال يشرتط أن يكونوا من رجال القانون، و مع ذلك تيند إليهم مهمة قضايية، التحكيم تصدر ع

. «و ال شك أن من شكن ذلك أن جيعل من مراقبة أحكامهم بطريق الطعن يعترب أمرا ملحا بالنيبة ألحكام التحكيم
على حياب العدالة، خاصة أنه قد تكون هناك  فالطعن إجراء ميثل ضمانة للعدالة، و ال جيوز أن تكون سرعة التقاضي

و قصر التقاضي دها على درجة واحدة فيه خماطرة كبرية ال ميكن تداركها بعد صدور حكم  دعاوى كحكيمية ذات قيمة كبرية
فمنع الطعن يف حكم التحكيم معناه سد .التحكيم إال بالطعن فيه إذا وضعنا يف االعتبار أن احملكم قد خيطيء و يصيب

 .احملكم اءلطريق أمام تصحيح أخطا
 : أنظر

Pierre Meyer : la sentence contraire à l’ordre public au fond, Rev. Arb 1994,p 615. 

Jean Robert : l’arbitrage droit interne droit international, op.cit, p196.  

علي بركات، الطعن يف  .23، ص18للقانون الدويل، العدد ، التحكيم يف القانون الدويل، اجمللة املصرية فاأمحد أبو الو 
     هدى حممد جمدي، دور احملكم يف خصومة التحكيم  .87، ص2883، القاهرة،  أحكام التحكيم، دار النهضة العربية
عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكوييت، مرجع سابق،  .329-321، ص4227و حدود سلطته، دار النهضة العربية، 

                                                                                                                   .311ص
  
بينما يذهب الفقه املناه  لفكرة الطعن يف أحكام التحكيم إ ى أن تنوع و اختالف طر  الطعن يف ميايل التحكيم و  -2

ة على حواف الشواطئ تيتنزف مجيع مزايا التحكيم، فالرجوع إ ى القاضي الوطين للطعن يف اليت تزيد مثل األعشاب الربي
حكم التحكيم يلغي مميزات التحكيم، ذلك أن الطعن يف حكم التحكيم يتعارض مع جوهر التحكيم، فعادة ما تكون الثقة 

من املغاالة التميك ببطالن حكم  يف تقدير احملكم و يف حين عدالته هي مبعث االتفا  على التحكيم، دهذا يكون
 .التحكيم

ويذهب هذا الفقه إ ى ضرورة التضييق من مباشرة الطعن يف أحكام التحكيم لتجنب إطالة أمد النزاع وتعدد املنازعات مما 
يعرض اخلصوم للخطر يف بقايهم يف مشقة النزاع، حيث أن مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم قد تطول بيبب تعقيدات 

فيجب جتنب إعاقة نظام  .الطعن يف حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم، وعدم توافقها مع نظام التحكيمطر  
 =التحكيم من خالل الرقابة املتشددة من القضاء الوطين، فإذا ما مت اليماح بشكل موسع للمحاكم أن تيتبدل تقديرات 
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االعتبارات املختلفة اليت يقوم عليها نظام الطعن، بصفة عامة، و تلك اليت يقوم عليها نظام 
حكيم خصوصيتها سواء فيما يتعلق مبدى جواز التحكيم، بصفة خاصة، و اليت جتعل ألحكام الت

الطعن فيها، أو فيما يتعلق بطر  الطعن اليت ميكن اعتمادها يف حالة إقرار مبدأ الطعن يف حد 
 .ذاته

هو وسيلة قانونية تيمح للمحكوم عليه بكن  -بصفة عامة–فمن املعروف أن الطعن 
وقع فيه احلكم من خطك، سواء كان  يطلب بإعادة النظر فيما قضي به عليه عن طريق تدارك ما

هذا اخلطك قد وقع يف القانون أو الوقايع، و ذلك بقصد استصدار حكم جديد يف صاحله، سواء 
بلغت فاألعمال القضايية مهما . 1ه كليا أو جزييا يعن طريق تعديل احلكم الصادر ضده أو إلغا

جتعلها عرضة للطعن فيها بطر  تعرتيها بع  األخطاء اليت أن  دقتها فهي أعمال بشرية ميكن
معينة تقرها كل التشريعات الوطنية على اختالف إجتاهاهتا، على الرغم من أن األصل أن 
األحكام القضايية تعترب مبجرد صدورها عنوانا للحقيقة ال جيوز معاودة النظر فيما فصلت فيه من 

 .منازعات

حكيم بدال من اللجوء إ ى القضاء  يف املقابل، فإن أطراف النزاع يلجكون إ ى نظام الت و
الوطين لتوخي اليرعة يف حيم النزاع، األمر الذي ينيجم منطقيا مع تفادي اللجوء إ ى قضاء 
الدولة للطعن يف احلكم الصادر من حمكمة التحكيم، السيما و أن أطراف النزاع هم الذين 

و عليه فإن اليؤال . كامهمخيتارون احملكمني و يثقون فيهم، مما ال ييتقيم مع الطعن يف أح
هل ميكن أن يتعايش نظام التحكيم مع إخضاع أحكامه لنظام الطعن، من جهة، و : املطروح

لطر  الطعن املقررة يف التشريعات الوطنية من ناحية أخرى، أم أنه جيب دايما اإلبقاء على 

                                                                                                                                                                              

ه نفعا، ألن الكلمة األخرية ستكون لقضاة الدولة، كما أن كثرة احملكمني بتقدير القضاة، فإن الطعن سيكون ضارا أكثر من=
 .إ ى عرقلة تنفيذ احلكم التحكيميالطعن تؤدي 

 :أنظر
Eric Loquin : note sous cour d’appel de versailes, 16/10/1997, Rev-Arb, 1998, p 572. 

Alexandre Hory, note sous cour de cassation civile, 21/01/1998, Rev-Arb, 1998, p 610. 
 .228عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص: أنظر 1
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لطة حمكمة و كحديدا خارجة عن س -إن جاز التعبري–أحكام التحكيم خارجة على القانون 
 الطعن؟

يه يف لفبالنظر إ ى ادهدف من الطعن،بصفة عامة، فإنه يبدو أن تقرير حق احملكوم ع
الطعن على حكم التحكيم الصادر ضده أمرا ضروريا، و ال ختتلف أحكام التحكيم عن 
. األحكام القضايية بشكن ما ذكرناه آنفا من مربرات لتقرير نظام الطعن على هذه األخرية

فة إ ى أن أحكام التحكيم من األعمال البشرية الصادرة عن إنيان اليت ميكن أن تشوهبا فباإلضا
بع  األخطاء اليت قد تتعلق باإلجراءات اليت بين عليها احلكم و األوضاع اليت البيت صدوره، 

أو باحلكم ذاته حيث يقع اخلطك يف تطبيق القانون على ما ثبت من الوقايع يف تقدير الوقايع     
استخالص النتايج منه، و هو ما ييتوجب معه إتاحة  الفرصة أمام احملكوم عليه إلصالح هذه  و

األخطاء، فإن الطعن قد يكون أكثر أمهية بالنيبة ألحكام التحكيم أكثر منها بالنيبة إ ى 
ألحكام القضاء، ذلك أن أحكام التحكيم تصدر من أفراد عاديني ال يشرتط أن يكونوا من 

ون، و بالرغم من ذلك تيند إليهم مهمة قضايية، تتمثل يف الفصل يف النزاع املعروض رجال القان
و الشك أن هذا من . عليه بإصدار حكم فاصل فيه، يتولون مبقتضاها تطبيق القانون على النزاع

شكنه أن جيعل من مراقبة األحكام الصادرة عنهم بطريق الطعن فيها أمرا أكثر إحلاحا منها بالنيبة 
، السيما و أن أحكام التحكيم مبجرد صدورها تتمتع حبجية األمر املقضي، 1حكام القضاييةلأل

 .شكهنا يف ذلك شكن األحكام القضايية

و على الرغم من حتمية خضوع أحكام التحكيم للرقابة الالحقة لقضاء الدولة بطريق 
راعاة للطبيعة اخلاصة الطعن فيها، فإنه ينبغي عدم التوسع يف طر  الطعن ضد أحكام التحكيم م

، ذلك أن اليماح بالطعن يف أحكام التحكيم بذات 2لنظام التحكيم و الغرض من اللجوء إليه
الطر  اليت يطعن هبا يف أحكام القضاء قد ال يكون منيجما مع بع  املبادئ األساسية اليت 

امليزة العظمى لنظام يقوم عليها نظام التحكيم، و لعل أمهها اليرعة يف حيم املنازعات اليت تعد 
التحكيم، حيث ميكن أن تضيع هذه امليزة إذا ما سلمنا أن أحكام التحكيم ختضع لنفس طر  

                                                           
1
 Roger Perrot : L’arbitrage et les voies de recours Rev. Arb, 1980,p 268. 

 .322حفيظة الييد احلداد، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص: أنظر  2
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بالقول أنه لن يكون مفيدا يف  1الطعن املقررة لألحكام القضايية، و هذا ما عرب عنه بع  الفقه
    بعد التحكيم إذا كانت مرحلة ما (la phase arbitrale)شيء اإلسراع يف مرحلة التحكيم 

(la phase post- arbitrale)  سوف تطول بيبب تعقد طر  الطعن على احلكم الصادر من
و من جهة أخرى، فإن إتفا  اخلصوم . هيئة التحكيم أو عدم توافقها مع نظام التحكيم نفيه

 على اللجوء إ ى نظام التحكيم لتيوية نزاعهم يكونوا قد أفصحوا عن عدم رغبتهم يف حل هذا
النزاع عن طريق القضاء الوطين، يف حني أن الطعن على حكم التحكيم  الصادر يف هذا النزاع 

 .2يعين عرضه على هذا القضاء 

و بناء على ما سبق، و توفيقا بني الطبيعة اخلاصة لنظام التحكيم و ما يتميز به من 
، وبني ضرورة إصالح خصايص ذاتية، و ما يقتضيه من سرعة الفصل يف النزاع و استقرار احلقو 

األخطاء اليت قد تشوب حكم التحكيم، باعتباره عمال قضاييا، أجازت التشريعات الوطنية 
املقارنة الطعن يف حكم التحكيم على إستحياء و حصرته يف أضيق نطا ، بينما كحظره بعضها 

 .اآلخر مطلقا فال ترتك أمام احملكوم ضده سوى مواجهة حكم التحكيم بدعوى البطالن

و على ذلك، أنشكت غالبية التشريعات الوطنية املقارنة نظام خاص للطعن يف أحكام 
التحكيم الدولية، فكجازت رفع دعوى ببطالن حكم التحكيم فقط، و استبعدت طر  الطعن 
األخرى املعروفة يف قانون املرافعات، كطريق الطعن باإلستئناف و إلتماس إعادة النظر و املعارضة 

 .3ق و الطعن بالن

                                                           
1 

Yvon Loussouarn : les voies de recours dans le décret du 14 Mai 1980 relatif à 

l’arbitrage, Rev.Arb, 1980,p 672. 
 .282حممد نور عبد ادهادي شحاتة، مرجع سابق، ص: أنظر 2
   هناك بع  طر  الطعن اليت ال ميكن إعمادها بشكن أحكام التحكيم بيبب ذاتية عدالة التحكيم  و خصوصية املبادئ  3

و األسس اليت يقوم عليها هذا النظام، فمثال من غري املنطقي أن يتم الطعن يف أحكام التحكيم باملعارضة، فمن املعروف أن 
املعارضة كطريق للطعن يف األحكام الغيابية اليت يصدرها القضاء الوطين ال ميكن قبودها بالنيبة لألحكام التحكيمية، حيث 

ب على كل طرف يف هذا االتفا  أن ال يعمل على عرقلة سري عملية التحكيم بتغيبه ال ينيجم مع اتفا  التحكيم، و جي
 =عن حضور جليات التحكيم، كما أنه ميكن دهيئة التحكيم إصدار حكمها حىت و لو تغيب كل اخلصوم أو بعضهم عن
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 المطلب األول

 .الطعن على أحكام التحكيم الدولية في التشريعات الوطنية المقارنة

أجازت غالبية التشريعات الوطنية اخلاصة بالتحكيم الطعن يف أحكام التحكيم، سواء  
كان التحكيم داخليا أو دوليا، مىت كان حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم مشوبا خبطك، 

خلطك باإلجراءات اليت بين عليها حكم التحكيم و األوضاع اليت البيت سواء تعلق هذا ا
صدوره، أو حبكم التحكيم ذاته حيث قد يقع احملكم يف خطك عند تطبيق القانون على ما ثبت 
من الوقايع أو يف تقديرها و استخالص النتايج و احللول منها، و ذلك حىت تتيح الفرصة أمام 

هذا اخلطك، حىت ال يتحصن حكم التحكيم رغم العوار الذي حلق  اخلصم احملكوم عليه إلصالح
 .به من جراء أخطاء احملكمني و عدم حيدهتم يف قضايهم

غري أن نظام الطعن يف أحكام التحكيم مل ييتقر على أسس و مناهج واضحة يف 
 التشريعات الوطنية املقارنة، حيث اختلفت هذه التشريعات يف كحديد طر  الطعن املناسبة
ألحكام التحكيم، و اليت ال تتعارض مع االعتبارات واملبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام 

فالبع  منها جييز الطعن يف حكم التحكيم على . التحكيم، و أمهها اليرعة يف تيوية النزاعات
، و بعضها جييز إستئناف 1حنو واسع ال خيتلف عن األسلوب املقرر للطعن يف أحكام القضاء

، و بعضها اآلخر أجاز الطعن يف حكم التحكيم عن طريق 2التحكيم وفق ضوابط حمددة  حكم

                                                                                                                                                                              

ية اليت تصدر يف غيبته، هذه اجلليات، لذا جيب عدم منح اخلصم املتغيب حق الطعن باملعارضة ضد األحكام التحكيم =
 .ألنه من شكن ذلك أن يتخذ سبيال إلضاعة الوقت

كما ييتبعد الطعن النق   ضد أحكام التحكيم، ألن الطعن بالنق  ال جيوز إال ضد األحكام الصادرة عن احملاكم   
                                                                .                                       اإلستئنافية و ال ميكن اعتبار حماكم التحكيم كذلك

أما باقي طر  الطعن األخرى، كالتماس إعادة النظر و اعرتاض الغري خارج اخلصومة، فمن املمكن جدا إعمادها ضد أحكام 
 .التحكيم لعدم تعارضها من حيث األساس الذي تقوم عليه مع نظام التحكيم

أمحد خليل، قواعد التحكيم، دراسة متعمقة يف طر  الطعن يف : ن اللبناين، و ملزيد من التفاصيل راجعو من ذلك القانو  1
 .و ما بعدها 432القرار التحكيمي الصادر يف كحكيم داخلي، منشورات احلليب احلقوقية، بدون سنة نشر، ص

 .438،434نفس املرجع اليابق، ص  أمحد خليل،:راجع يف ذلك. من ذلك القانون الكوييت والقانون ادهولندي و 2
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بينما ذهبت غالبية هذه التشريعات إ ى عدم . 1تقدمي طلب فيخ هذا احلكم يف أحوال حمددة
جواز الطعن يف حكم التحكيم بكي طريقة من طر  الطعن املقررة لألحكام القضايية، و لكنها 

 .دا إ ى أسباب حمددة، أمام اجلهات القضايية املختصةابطالنه، إستنأجازت رفع دعوى ب

و عليه، لنا أن نتياءل عن موقف التشريعات الوطنية املقارنة، حمل الدراسة، من الطعن 
يف أحكام التحكيم الدولية، حيث ميكن للباحث أن يلحظ إختالفات تشريعية كثرية يف جوانب 

 :لتحكيمعديدة من جوانب الطعن يف أحكام ا

فإن مثة إختالفا جوهريا بني التشريعات الوطنية املقارنة بشكن طر  الطعن  ،فمن جهة أو ى 
املتاحة للطعن يف أحكام التحكيم، حيث ميكن لنا أن نرصد يف هذا الصدد إجتاهني رييييني، 
أحدمها تتعدد فيه طر  الطعن املتاحة ضد أحكام التحكيم، و اآلخر يقتصر فيه على طريق 

 .احد للطعن يف هذه األحكام، و هو الطعن بالبطالنو 

فإنه جيب كحديد ما إذا كان الطعن يف أحكام التحكيم يتم بالرجوع إ ى  ،و من جهة ثانية 
حمكمة التحكيم اليت أصدرت احلكم لتتو ى بنفيها مراجعته، أم يكون هذا الطعن أمام احملاكم 

 .القضايية للدولة

 التحكيم ال تتفق مجيعها فيما إذا كانت طر  الطعن على أحكام فإن قوانني ،و من جهة ثالثة
التحكيم هي واحدة بالنيبة للتحكيم الداخلي و التحكيم الدويل، أم أنه جيب التمييز بني هذين 

 .النوعني من التحكيم بكن يكون لكل منهما تنظيما خاصا بشكن كيفية الطعن فيه

تتفق كذلك بشكن احلدود اليت جيب أن يراقب فيها فإن هذه التشريعات ال  و من جهة رابعة، 
حكم التحكيم، و هل يعين خضوع هذا احلكم للطعن فيه و مراجعته من كافة جوانبه القانونية   
و الواقعية، أم أن هذا الطعن جيب أن يقتصر على مراقبة مدى سالمة إجراءات التحكيم، حبيث 

 . من قضاء يف النزاع بعيدا عن أي رقابة يبقى التقدير املوضوعي للمحكمني أو ما يرونه
                                                           

   443، صمرجع سابقأشجان فيصل شكري داود، : و من ذلك قانون التحكيم الفليطيين، ملزيد من التفاصيل، راجع 1
  .و ما بعدها
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الوقوف على األسباب اليت ميكن أن يؤسس عليها الطعن يف أحكام  و من جهة أخرية، 
 .التحكيم يف التشريعات الوطنية املقارنة حمل الدراسة، و دراستها دراسة تفصيلية و كحليلية

 الفرع األول

 .فرنسيالطعن في أحكام التحكيم الدولية في التشريع ال

، فقد ميز املشرع الفرنيي يف قانون اإلجراءات 1على خالف أحكام التحكيم الداخلية
املدنية اجلديد، بني حاليت ما إذا كان حكم التحكيم الدويل قد صدر يف فرنيا أم صدر يف 
اخلارج، و هو ما جعل املشرع الفرنيي يوضح بدقة نظام و طر  الطعن يف نطا  التحكيم 

 .الدويل

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية الصادرة في فرنسا: ة األولىالفقر 

يعترب الطعن بالبطالن الطريق الوحيد للطعن يف حكم التحكيم الدويل الصادر يف فرنيا، 
من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي اجلديد، و الذي ينبغي  41482و املنصوص عليه يف املادة 

من  4128سباب املنصوص عليها على سبيل احلصر يف املادة أن ييتند إ ى أحد العيوب أو األ
 .نفس القانون

لألطراف  3ف.م.ج.إ.  4122فقد أجاز املشرع الفرنيي، مبوجب املادة  ،و مع ذلك
و قد . تفا  خاصإأن يتنازلوا عن طريق الطعن بالبطالن، مىت اتفقوا على ذلك صراحة مبوجب 

                                                           
على خالف التحكيم الدويل، فإن املشرع الفرنيي قد وسع من نطا  طر  الطعن ضد أحكام التحكيم الداخلية، حيث  1

الطعن على أحكام التحكيم الداخلية على طريق واحد، فباإلضافة إ ى اعتباره الطعن باالستئناف طريقا رييييا مل يقصر 
    للطعن يف هذه األحكام، فقد أجاز الطعن يف أحكام التحكيم الداخلية بطريقي إعرتاض الغري اخلارج على اخلصومة 

و باملقابل فقد استبعد املشرع الفرنيي (.   إ ج م ف 4182دة املا)و إلتماس إعادة النظر (   إ ج م ف 4184املادة )
 (   إ ج م ف 4183املادة ) صراحة إمكانية الطعن على أحكام التحكيم باملعارضة  أو بالنق  

2 Art 1518 D.P.C.F : « la sentence rendue en France en matière d’arbitrage international 

ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation».  
3 

Art 1522 D.P.C.F : « par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment 

renoncer expressément au recours en annulation ».  
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القانون اليوييري )توحى من نصوص بع  القوانني املقارنة تبىن املشرع الفرنيي هذا اإلجتاه املي
، للتككيد بوضوح على أن الرقابة على صحة حكم التحكيم (و القانون البلجيكي بصفة خاصة

 .1الدويل تتم مباشرهتا بصورة أساسية يف املكان الذي يطلب فيه تنفيذ هذا احلكم

شرتط للتنازل عن الطعن ببطالن على أنه ينبغي اإلشارة إ ى أن املشرع الفرنيي قد ا
 :حكم التحكيم الدويل الصادر يف فرنيا، توافر شرطان

 .تفا  خاص بني األطرافإوجود  ،األول -

 .هو التنازل الصريح ،و الثاين -

 .على أن يتم هذا التنازل يف أي وقت، سواء قبل صدور حكم التحكيم أو بعد صدوره

 .يم الدولية الصادرة خارج فرنساالطعن في أحكام التحك: الفقرة الثانية

ستئناف احلكم الذي فصل إجيوز لألطراف  2ف.م.ج.إ.  4121/4طبقا لنص املادة 
 .يف طلب االعرتاف حبكم التحكيم الصادر خارج فرنيا أو بإعطايه الصيغة التنفيذية

خارج فرنيا يتم بطريقة   فمن الواضح أن الطعن يف أحكام التحكيم الدولية الصادرة
مباشرة، فال يتم الطعن يف هذا احلكم مباشرة، ألنه البد أوال أن يتقدم أحد األطراف بطلب  غري

االعرتاف به أو إعطايه الصيغة التنفيذية يف فرنيا، و هنا تصدر احملكمة املختصة حكمها 
باملوافقة على هذا الطلب أو ترفضه، و يكون احلكم الذي تصدره احملكمة يف هذه احلالة هو 

قبل االستئناف، و هنا ستتو ى حمكمة اإلستئناف بطبيعة احلال فحص حكم التحكيم الذي ي
 .الدويل الصادر خارج فرنيا

و من مث فإن حكم التحكيم الدويل الصادر خارج فرنيا ال يقبل الطعن فيه مباشرة بكية 
 .طريقة من طر  الطعن، مبا يف ذلك الطعن ببطالنه

                                                           
1 Emmanuel Gaillard, op.cit, p188. 
2 

Art 1525/1 D.P.C.F : « la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou 

d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel ».  
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 .في أحكام التحكيم الدولية بغير الطعن بالبطقان مدى إمكانية الطعن:الفقرة الثالثة

املعدل ألحكام التحكيم الداخلي و الدويل  2844لينة  18لقد فتح املرسوم رقم 
، حيث أجازت 1الباب أمام األطراف للطعن يف حكم التحكيم الدويل بإلتماس إعادة النظر

و يف املقابل فقد استبعدت . ف رفع هذا الطعن أمام احملكمة التحكيمية.م.ج.إ.  4189املادة 
 .، اليت تيمح برفع هذا الطعن أمام قاضي الدولة4182ذات املادة تطبيق الفقرة الثالثة من املادة 

ف هي .م.ج.إ.من   4189و لتوضيح هذه امليكلة أكثر، البد من التذكري أن املادة 
لتحكيم الدويل، و قد نص اليت كحدد املواد اخلاصة بالتحكيم الداخلي اليت تطبق أحكامها على ا

ف .م.ج.إ.  4182البند اخلامس من هذه املادة على تطبيق الفقرتني األو ى و الثانية من املادة 
 .2اليت تنظم الطعن بالتماس إعادة النظر، دون فقرهتا الثالثة

، اخلاصة بالتحكيم الداخلي، و احملال إليها جندها 41823و بالرجوع إ ى نص املادة 
، و يقدم (الفقرة األو ى)ه جيوز الطعن بالتماس إعادة النظر يف احلكم التحكيمي تنص على أن

و مع ذلك إذا تعذر إعادة تشكيل احملكمة التحكيمية من  .هذا الطعن أمام احملكمة التحكيمية
جديد، فإن الطعن بالتماس إعادة النظر ضد حكم التحكيم الدويل يرفع أمام حمكمة االستئناف 

                                                           
يعترب إلتماس إعادة النظر طريق غري عادي للطعن يف األحكام، يهدف إ ى إعادة النظر فيما قضى به احلكم بيبب من   1

بناء احلكم على شهادة شهود : احلصر، و قد حددها املشرع اجلزايري بيببني مهااألسباب اليت حددها القانون على سبيل 
 328،322املادتني : راجع. أو وثايق مزورة، أو اكتشاف أورا  حامسة يف الدعوى كانت حمتجزة عمدا لدى أحد اخلصوم

 .  إ ج م إج
2 Art 1506/5 D.P.C.F : « A moins que les parties en soient convenues autrement et sous 

réserve des dispositions du présent titre, s’appliquent à l’arbitrage international les 

articles : 

5-1502 alinéas 1 et 2 et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l’appel et le recours 

en annulation »  
3 Art 1502 D.P.CF : « le recours en révisions est ouvert contre la sentence arbitrale dans 

les cas prévus pour le jugement à l’article 595 et sous les conditions prévus aux articles 

594,596,597 et 601 à 603.  

Le recours est porté devant le tribunal arbitrale ». 
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و ملا كان الطعن باالستئناف       . 1(الفقرة الثالثة)الطعون األخرى يف احلكم  املختصة بنظر
 .4182غري جايز ضد أحكام التحكيم الدولية، فال ميكن إذن تطبيق الفقرة الثالثة من املادة 

 .دعوى بطقان حكم التحكيم الدولي: الفقرة الرابعة

د للطعن يف أحكام التحكيم الدولية أشرنا آنفا إ ى أن الطعن بالبطالن هو الطريق الوحي
الصادرة يف فرنيا، و إن كان املشرع الفرنيي قد أجاز بصورة إستثنايية الطعن يف هذه األحكام 

 .2بطريق إلتماس إعادة النظر

أما أحكام التحكيم الصادرة خارج فرنيا، فال جيوز الطعن فيها بالبطالن بصورة 
اشرة عن طريق مراقبتها بطريق الطعن باالستئناف يف مباشرة، و إمنا يتم ذلك بطريقة غري مب
 .األوامر املتعلقة باالعرتاف هبا و تنفيذها

 .أسباب و حاالت الطعن بالبطقان في حكم التحكيم الدولي: أوال

ف األسباب و احلاالت اليت ميكن اإلستناد إليها .م.ج.إ.  4128حددت املادة 
يف فرنيا، و ذلك على سبيل احلصر، إذ ال جيوز  للطعن ببطالن حكم التحكيم الدويل الصادر
 :الطعن يف هذا احلكم إال يف احلاالت التالية

 .إذا قضت احملكمة التحكيمية على سبيل اخلطك باختصاصها أو عدم إختصاصها -4

 .إذا كان هناك عيب يف تشكيل احملكمة التحكيمية -2

مبا ال يتفق مع املهمة امليندة إذا فصلت احملكمة التحكيمية يف الدعوى التحكيمية  -3
 .إليها

                                                           
1 

« Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni le recours est porté devant 

la cour d’appel qui eût été compétence pour connaitre des autres recours contre la 

sentence ». 

 
، 984، 127، 129، 121، 121و خيضع الطعن بالتماس إعادة النظر يف أحكام التحكيم الدولية ألحكام املواد   2

 .من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي، و اخلاصة بالطعن بالتماس إعادة النظر يف األحكام القضايية 983، 982
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 .إذا مل حيرتم احلكم التحكيمي مبدأ الوجاهية -1

 .إذا كان االعرتاف باحلكم التحكيمي أو تنفيذه متعارضا مع النظام العام الدويل -1

 .الجهة المختصة بنظر دعوى بطقان حكم التحكيم الدولي: ثانيا

حملكمة املختصة بالفصل يف دعوى ، فإن ا1ف.م.ج.إ.  4142طبقا لنص املادة 
بطالن حكم التحكيم الدويل الصادر يف فرنيا هي حمكمة االستئناف اليت يقع يف دايرهتا املكان 
الذي صدر فيه حكم التحكيم، و هي نفس احملكمة اليت تنظر دعوى إستئناف حكم التحكيم 

كمة باريس اإلبتدايية، الدويل الصادر خارج فرنيا، و هو ما يعين إستبعاد إختصاص رييس حم
،من نظر دعوى بطالن 2باعتباره القاضي املياند لإلجراءات التحكيمية يف نطا  التحكيم الدويل

 .حكم التحكيم الصادر يف  فرنيا

و لعل هذا احلل الذي قدمه املشرع الفرنيي، فيما يتعلق باحملكمة املختصة بنظر دعوى 
كونه حل منطقي، إذ يتحقق مع هذا احلل جمموعة   بطالن حكم التحكيم الدويل، جدير بالتكييد

،   (ضابط مكان صدور حكم التحكيم)من املزايا، بعضها نابع من هذا الضابط يف حد ذاته، 
و بعضها اآلخر مرجعه عدم مالءمة الضوابط األخرى ككساس لتقرير إختصاص القضاء الوطين  

طلق من مبدأ توزيع االختصاص بني فهذا احلل ين. و الفصل يف دعاوى بطالن أحكام التحكيم
الدول املختلفة املعنية باحلكم التحكيمي، و وفقا دهذا املبدأ ختتص دولة مكان صدور حكم 
التحكيم إختصاصا قاصرا عليها بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم، و بالتايل ال متلك الدول 

 .األخرى املطلوب تنفيذ حكم التحكيم على إقليمها نظر هذه الدعوى

                                                           
1 

Art 1519 D.P.C.F : « le recours en annulation est porté devant la cour d’appel dans le 

ressort de laquelle la sentence a été rendu ». 
 .  إ ج م ف 4181املادة : اجعر   2
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كما أن هذا احلل املتقدم يتحاشى ظاهرة أحكام التحكيم غري املتصلة بكي نظام قانوين، 
و اليت ميكن أن تكون معيبة بعيب جييم، و قد ال توجد أي دولة خمتصة بتوقيع جزاء البطالن 

 .1املرتتب على ما حلق هبذه األحكام من عيوب

 .ميعاد رفع دعوى بطقان حكم التحكيم الدولي: ثالثا

فإن الطعن بالبطالن الذي يرفع ضد حكم  2ف.م.ج.إ. 4142/2قا لنص املادة طب
التحكيم الدويل يكون مقبوال منذ النطق باحلكم، و ال يقبل هذا الطعن بعد مضي شهر من 

 .تاريخ تبليغ احلكم التحكيمي

و بذلك يكون املشرع الفرنيي قد مسح للخصم الذي صدر حكم التحكيم ضده برفع 
ن يف اليوم األول من صدور حكم التحكيم، دون أن ينتظر تبليغه هبذه احلكم تبليغا دعوى البطال

غري أنه مبجرد تبليغ احملكوم عليه حبكم التحكيم فإن مدة الطعن بالبطالن تبدأ يف اليريان . رمسيا
 .من ذلك اليوم و ييقط حقه يف الطعن بالبطالن مبرور شهر واحد يبدأ من تاريخ التبليغ الرمسي

 .إجراءات رفع دعوى بطقان حكم التحكيم الدولي: ابعار 

مل يكخذ املشرع الفرنيي يف رفع دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل باإلجراءات 
البييطة لألعمال الواليية، و إمنا اعتمد يف رفعها على اإلجراءات القانونية املتعارف عليها قضاييا 

باإلجراءات املتبعة و املنصوص عليها باملواد  يف رفع الدعوى القضايية طبقا للقواعد اخلاصة
و من مث فإن املشرع الفرنيي قد .3من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي 238إ ى  288من

                                                           
و قد سار القضاء الفرنيي يف فرتات سابقة على اعتماد معيار القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات، سواء كانت   1

األطراف قد اختارت هذا القانون صراحة أو من خالل اإلشارة إ ى اليحة كحكيم حمددة أو كان إعمال هذا القانون مببادرة 
فيه، لتحديد احملكمة املختصة بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل، حيث اعترب جانب من الفقه من احملكم ن

 .الفرنيي أن هذا املعيار معيارا سطحيا أقل أمهية من معيار مكان صدور حكم التحكيم
V:E. Gaillard, op.cit, p190. 
2 Art 1519/2 D.P.C.F : « ce recours est recevable dés le prononcé de la sentence. Il cesse 

de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence ». 
 .  إ ج م ف 4121املادة : راجع 3



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

561 

 

أوجب على من يريد رفع دعوى ببطالن حكم التحكيم القيام بإجراءات التبليغ و التكليف 
 دفاعهم و نقاشاهتم يف الدعوى باحلضور للطرف اآلخر، و إعطاء الفرصة لكل األطراف لتقدمي

 .حفاظا على مبدأ الوجاهية

 .آثار رفع دعوى بطقان حكم التحكيم الدولي: خامسا

ضمانا منه للتنفيذ اليريع ألحكام التحكيم الدويل، فقد نص املشرع الفرنيي يف املادة 
ن شكهنا على أن الطعون اليت ترفع يف نطا  التحكيم الدويل ال يكون م 1ف.م.ج.إ.  4129/4

فمن شكن هذا النص أن يياهم يف إحباط أثر الطعون اليت ترفع . وقف تنفيذ حكم التحكيم
بيوء نية من احملكوم ضده، و لغرض وحيد و هو عرقلة و تكخري تنفيذ احلكم التحكيمي الصادر 

 . ضده لبع  الوقت، واحلصول على بع  املكاسب يف هذه الفرتة

  اآلثار اليلبية اليت قد يرتبها التنفيذ املعجل بقوة و يف مقابل ذلك،  و تفاديا لبع
القانون حلكم التحكيم الدويل، الذي قد يفضي تنفيذه إ ى نتايج يتعذر تداركها، فإن املشرع 

، سلطة أن يكمر 4129/22الفرنيي قد خول الرييس األول حملكمة االستئناف، مبوجب املادة 
، أو بتنظيمه على حنو ما إذا كان من شكن تنفيذه بصفة ميتعجلة بوقف تنفيذ احلكم التحكيمي
 .أو يضر إضرارا جييما حبقو  أحد األطراف

 

 

 

 

 
                                                           

1 Art 1526/1 D.P.C.F : « le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de 

l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs ». 
2 Art 1526/2 D.P.C.F : « Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dés qu’il est 

saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si 

cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ». 
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 الفرع الثاني

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية في التشريع المصري

حصر املشرع املصري سبل الطعن يف أحكام التحكيم الدولية يف دعوى بطالن حكم 
الطعن يف أحكام التحكيم بكي طريق من طر  الطعن التحكيم، حيث أرسى مبدأ عدم جواز 

من قانون  12، حيث نصت املادة 1املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية و التجارية
ال تقبل أحكام التحكيم اليت تصدر طبقا  -4 »:على أنه 4221لينة  27التحكيم املصري رقم 

طعن املنصوص عليها يف قانون املرافعات ألحكام هذا القانون الطعن فيها بكي طريق من طر  ال
 .املدنية و التجارية

 .«جيوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا لألحكام املبينة يف املادتني التاليتني -2

و بذلك يكون املشرع املصري قد جعل الطريق الوحيد أمام احملكوم ضده للرجوع على 
الطعن فيه باإلستئناف، كما أنه ال يقبل حكم التحكيم هو دعوى البطالن، و بذلك ال ميكن 

الطعن فيه بالتماس إعادة النظر، حىت و لو كحققت حالة من حاالته، كما لو صدر بعد صدور 
حكم التحكيم إقرار من اخلصم بتزوير األورا  اليت إنبىن عليها حكم التحكيم أو قضي 

و إن كان ميليه حرص املشرع  إ ى القول بكن هذا امليلك 2بتزويرها،و هذا ما دفع ببع  الفقه
                                                           

و قد تطور موقف املشرع املصري من ميكلة خضوع أحكام التحكيم لطر  الطعن املقررة لألحكام القضايية و املنصوص  1
ينتهج هنجا تتعدد  27/4221فقد كان املشرع املصري، قبل صدور قانون التحكيم املصري رقم . عليها يف قانون املرافعات

، فقد كان املشرع املصري 4212من قانون املرافعات لينة  818فيه طر  الطعن يف أحكام التحكيم، فطبقا لنص املادة 
بينما قصر املشرع املصري . جييز الطعن يف أحكام احملكمني باالستئناف و إلتماس إعادة النظر، فضال عن دعوى البطالن

لتحكيم على طريق إلتماس إعادة النظر و دعوى البطالن يف قانون املرافعات الصادر سنة إمكانية الطعن يف أحكام ا
عدم قابلية  27/4221ليقرر يف قانون التحكيم احلايل رقم . ، فلم يعد حكم احملكمني يقبل الطعن باالستئناف4298

غلق بذلك املشرع املصري احللقة اليت  أحكام التحكيم للطعن بكي طريق من طر  الطعن اليت ينظمها قانون املرافعات، لي
كانت متبقية يف سبيل الطعن يف أحكام التحكيم بذات الطر  اليت يطعن هبا على أحكام القضاء، و هي الطعن بالتماس 

 .إعادة النظر، فكصبح ال ييمح بالطعن يف أحكام التحكيم إال بطريق واحد، هو الطعن فيها بالبطالن
 .و ما بعدها 231عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع

 .984فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية و التجارية الدولية، مرجع سابق، ص 2
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املصري على كحقيق سرعة التحكيم حلماية احلقو  املطلوبة، فإن إلغاء طريق الطعن بالتماس 
إعادة النظر يف مجيع حاالته قد يؤدي إ ى صدور أحكام مبنية على ميتندات مزورة أو وقايع   

 .دالةغري سليمة ال سبيل إ ى الطعن فيها، و هو ما يتعارض مع قواعد الع

 .حاالت الطعن بالبطقان في حكم التحكيم: الفقرة األولى

احلاالت اليت جيوز فيها  27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  13عددت املادة 
 :طلب بطالن حكم التحكيم، وحصرهتا يف األسباب التالية

ط بانتهاء عدم وجود إتفا  كحكيم، أو كان هذا االتفا  باطال أو قابال لإلبطال، أو سق -4
 .مدته

 .إذا كان أحد أطراف إتفا  التحكيم، وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها -2

 .عدم تقدمي أحد األطراف لدفاعه -3

 .إذا استبعدت هيئة التحكيم تطبيق قانون اإلرادة على موضوع النزاع -1

 .تفا  األطرافإذا مت تشكيل هيئة التحكيم أو تعيني احملكمني بوجه خمالف للقانون أو إل -1

إذا فصلت هيئة التحكيم يف ميايل ال يشملها إتفا  التحكيم أو جتاوزت حدود هذا  -9
 .االتفا 

 .إذا وقع بطالن يف حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة -7

 .إذا تضمن حكم التحكيم ما خيالف النظام العام يف مصر -8

دعوى البطالن دعواه على سبب من غري هذه بناء على ما تقدم، فإنه إذا أسس رافع  و
 .األسباب املذكورة أعاله، فإن دعواه يكون مصريها الرف 
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 . أحكام وإجراءات دعوى بطقان حكم التحكيم: الفقرة الثانية

أجاز املشرع املصري الطعن يف حكم التحكيم عن طريق رفع دعوى أصلية هبدف 
من قانون  13ب البطالن املنصوص عليها يف املادة التوصل إ ى إبطاله إذا قام به سبب من أسبا

 :التحكيم املصري، واملشار إليها سابقا، وفق أحكام وإجراءات حمددة، نوجزها فيما يلي

 .المحكمة المختصة بدعوى بطقان حكم التحكيم: أوال

، فإن احملكمة 27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  11/2طبقا لنص املادة 
دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل، سواء جرى التحكيم يف مصر أو خارجها، املختصة بنظر 

هي حمكمة إستئناف القاهرة، ما مل يتفق األطراف على إختصاص حمكمة إستئناف أخرى 
أما إذا كانت دعوى البطالن تتعلق حبكم كحكيم داخلي، فإن احملكمة املختصة هي . 1مبصر

 .ة أصال بنظر النزاعحمكمة الدرجة الثانية للمحكمة املختص

فاملالحظ أن املشرع املصري قد جعل االختصاص بنظر دعوى بطالن التحكيم، سواء 
تعلق األمر بالتحكيم الداخلي أو التحكيم الدويل، حملكمة إستئنافية، مبعىن أن دعوى بطالن 

حلالة هو حكم التحكيم ترفع يف مجيع األحوال، أمام حماكم الدرجة الثانية، واختصاصها يف هذه ا
إختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، فال جيوز رفع دعوى البطالن يف هذا املقام أمام أي حمكمة 
من حماكم الدرجة األو ى، جزيية كانت أم إبتدايية، على الرغم من أهنا دعوى أصلية مبتدأة 

عني على فإذا رفعت دعوى بطالن حكم التحكيم أمام حمكمة الدرجة األو ى، فإنه يت.2بالبطالن
هذه احملكمة يف هذه احلالة أن كحكم من تلقاء نفيها بعدم إختصاصها، واإلحالة إ ى حمكمة 

،اليت تلتزم حبكم اإلحالة 3من قانون التحكيم، اليالفة الذكر 11/4اإلستئناف احملددة يف املادة 
 .4لذات اليبب الذي من أجله متت اإلحالة

                                                           
 . 27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  82املادة : راجع 1
 .417أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .149مرجع سابق، ص  ،و الدوليةالتحكيم يف املواد املدنية و التجارية الوطنية  مساعيل عمر،نبيل إ: أنظر 3
 .مرافعات مصري 448املادة : راجع 4
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االختصاص بنظر دعوى بطالن حكم املالحظ أن املشرع املصري حينما منح  و
التحكيم الدويل حملكمة إستئناف القاهرة أو أي حمكمة إستئنافية أخرى يف مصر يتفق عليها 
األطراف، سواء جرى التحكيم يف مصر أو خارجها، أنه يف حالة ما إذا جرى التحكيم خارج 

ملصري، فقد يرفع أحد مصر، وكان القانون اإلجرايي املطبق على خصومة التحكيم هو القانون ا
األطراف دعوى بطالن حكم التحكيم أمام قضاء دولة مقر التحكيم، ويرفعها كذلك أمام 

أحدمها يقضي ببطالن : احملكمة املختصة مبصر، مما قد يؤدي إ ى صدور حكمني متعارضني
ل، حكم التحكيم، والثاين يرف  دعوى البطالن، ومن مث االعرتاف حبكم التحكيم الدويل الباط

وهو ما يشكل خرقا ملكانة وسلطان القضاء الوطين، مبعىن أن هذا احلكم يهدد النظام القانوين 
 .1للدولة اليت سينفذ حكم التحكيم الباطل على إقليمها الصادر من قضاء دولة أخرى

لذلك فقد عمد القضاء يف كثري من الدول إ ى احلكم بعدم إختصاصه بنظر دعاوى 
صادر خارج إقليم الدولة، واعتربته بع  األحكام القضايية أن التنكر بطالن حكم التحكيم ال

دهذه القاعدة يعد دليال على سوء النية والتعيف يف إستعمال احلق، مما ييتوجب تقرير ميؤولية 
 .2رافع دعوى بطالن حكم التحكيم األجنيب

 .صاحب الحق في رفع دعوى بطقان حكم التحكيم: ثانيا

حكم التحكيم يرفعها صاحب املصلحة من أطراف اخلصومة  األصل أن دعوى بطالن
التحكيمية، وهو غالبا الطرف الذي مل يقبل ومل يرتضي حكم التحكيم، سواء قضى له ببع  

                                                           
ممدوح عبد العزيز العنزي، بطالن القرار التحكيمي التجاري الدويل، األسباب والنتايج، دراسة مقارنة، : راجع يف ذلك 1

 .222، ص 2889وت، منشورات احلليب احلقوقية، بري 
خالد عثمان، هل خيتص القضاء الوطين بدعاوى بطالن أحكام التحكيم األجنبية، حبث منشور يف صحيفة الوكاد : راجع 2

 :اإللكرتونية على املوقع
 http : // w.w.w.alwakad.net 

 .82/88/2849: تاريخ الزيارة 
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طلباته أو رف  كل طلباته، ويف هذه احلالة تكون له غالبا مصلحة يف مهامجة حكم التحكيم 
 .1عن طريق دعوى البطالن

مبدأ حق اخلصوم  4221 /27من قانون التحكيم املصري رقم  11/4قد قررت املادة  و
يف التنازل عن احلق يف إقامة دعوى بطالن حكم التحكيم شريطة أن يكون هذا احلكم قد 

ال حيول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعي البطالن عن حقه يف رفعها  و...»: صدر، بنصها
  .« قبل صدور حكم التحكيم

ننا ميكن أن منيز يف جواز التنازل عن احلق يف رفع دعوى بطالن بناء على ذلك، فإ و
املرحلة األو ى، هي املرحلة اليابقة على صدور حكم التحكيم، : حكم التحكيم بني مرحلتني

ففي هذه املرحلة ال يعتد بكي تنازل يصدر من اخلصم عن حقه يف التميك ببطالن حكم 
لة الالحقة لصدور حكم التحكيم، ففي هذه املرحلة أما املرحلة الثانية، وهي املرح. التحكيم

 .ميكن للخصوم التنازل عن حقهم يف رفع دعوى بطالن حكم التحكيم

من قانون التحكيم إ ى أنه ميكن  13/2املالحظ أن املشرع املصري قد أشار يف املادة  و
م التحكيم للمحكمة املختصة اليت تنظر دعوى البطالن أن تقضي من تلقاء نفيها ببطالن حك

فيجب اإلشارة هنا إ ى أن  املشرع . إذا تضمن ما خيالف النظام العام يف مجهورية مصر العربية
املصري يتحدث هنا عن سلطة احملكمة يف التصدي من تلقاء نفيها ملا خيالف النظام العام، 

ذه وليس قبل رفعها، ومن مث فإنه يفرتض يف ه" أثناء نظر دعوى البطالن"ولكن يكون ذلك 
احلالة أن أحد اخلصوم قد رفع دعوى بطالن ضد حكم التحكيم حىت تقضي احملكمة املختصة 

أما إذا   . من تلقاء نفيها ببطالن حكم التحكيم لتضمنه ما يتعارض مع النظام العام يف مصر
مل ترفع دعوى البطالن من قبل أحد اخلصوم، فإنه لن يكون بإمكان احملكمة املختصة أن متارس 

 .ها يف القضاء ببطالن حكم التحكيم، من تلقاء نفيها، املتعلق بالنظام العامسلطت

 

                                                           
 .289ف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطي: أنظر  1
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 .شروط قبول دعوى بطقان حكم التحكيم: ثالثا

إشرتط املشرع املصري لقبول دعوى بطالن حكم التحكيم توافر الشروط العامة لقبول 
خصما أو طرفا  الدعوى القضايية، وهي الصفة واملصلحة، فال تقبل هذه الدعوى إال من كان

حقيقيا يف خصومة التحكيم، فإذا رفعت من غري من كان طرفا فيها كانت غري مقبولة لرفعها من 
وجيب أن يكون الشخص خصما حقيقيا وال يكفي أن يكون جمرد طرف يف . غري ذي صفة

 .الدعوى التحكيمية

يه، كما كما جيب توافر شرط املصلحة، حيث ال تقبل دعوى البطالن إال من حمكوم عل
 .1أشرنا آنفا، فهو الذي ستعود عليه مصلحة من عملية الطعن، إذ ال تكفي املصلحة النظرية

وجبانب شرطي الصفة واملصلحة، فقد أضاف املشرع املصري يف قانون التحكيم شرطني 
خاصني لقبول دعوى بطالن حكم التحكيم، وذلك لضمان متيك ذي املصلحة بالعيب سبب 

ق هذا العيب، حىت ال تيتمر خصومة التحكيم إ ى هنايتها مث يفاجك احملكوم له البطالن مبجرد كحق
برفع خصمه دعوى بطالن حكم التحكيم لعيب كان باإلمكان التميك به أثناء سري اخلصومة 

 . التحكيمية، فيضيع الوقت واجلهد والنفقات دون فايدة

التميك بالعيب أثناء يف أن يكون مدعي البطالن قد سبق له  الشرط األوليتمثل  و
 03/2، 22/2سري اخلصومة التحكيمية أمام هيئة التحكيم يف امليعاد املنصوص عليه يف املادتني 

 .من قانون التحكيم

، أال يكون املدعي قد سبق له النزول عن حقه يف االعرتاض على الشرط الثاني و
إن كان مثال، تشكيل هيئة ف.2من قانون التحكيم املصري 30املخالفة على ما أوضحته املادة 

التحكيم غري صحيح، ليبب من األسباب، وكان اخلصم على علم بذلك ومع ذلك استمر يف 
                                                           

 .419-411أمحد هندي، املرجع اليابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع 1
إذا استمر أحد طريف النزاع يف إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع  »: من قانون التحكيم املصري على أنه 88تنص املادة  2

حلكم من أحكام هذا القانون مما جيوز االتفا  على خمالفته ومل يقدم اعرتاضا على هذه خمالفة لشرط يف إتفا  التحكيم أو 
 .« املخالفة يف امليعاد املتفق عليه أو يف وقت معقول عند عدم االتفا  أعترب ذلك نزوال منه عن حقه يف اإلعرتاض
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إجراءات التحكيم، ومل يقدم إعرتاضه على ذلك خالل املواعيد احملددة قانونا أو إتفاقا، فإن حقه 
رفع دعوى بطالن يف االعرتاض على تشكيل هيئة التحكيم ييقط، وبالتايل ييقط معه حقه يف 

وال يتقيد هذا املبدأ إال يف حالة  .حكم التحكيم إستنادا إ ى عيب يف تشكيل هيئة التحكيم
 .1تعلق العيب بالنظام العام أو إذا كان العيب قد مت إكتشافه بعد صدور حكم التحكيم

 .إجراءات رفع دعوى بطقان حكم التحكيم: رابعا

نص يرسم إجراءات خاصة لرفع  27/4221مل يرد يف قانون التحكيم املصري رقم 
دعوى بطالن حكم التحكيم، وعليه فإن رفع هذه الدعوى خيضع للقواعد العامة يف رفع 

فيكون رفعها بصحيفة تودع لدى قلم كتاب حمكمة اإلستئناف املختصة، . 2الدعاوى القضايية
ويضاف إ ى ذلك . ت املصريمن قانون املرافعا 93مشتملة البيانات املتطلبة قانونا يف نص املادة 

بيان حكم التحكيم املرفوعة ضده دعوى البطالن وإشارة إ ى إتفا  التحكيم، الذي هو أساس 
 .3التحكيم

وبعد إيداع صحيفة الدعوى ال بد أن تعلن إ ى املدعى عليه وفقا للقواعد العامة يف 
 (.مرافعات مصري 241املادة )اإلعالن 

ددة بالطعن فيها بالبطالن ألمد غري حمدود، فقد نص وحىت ال تظل أحكام التحكيم مه
على ضرورة أن ترفع دعوى  27/4221قانون التحكيم املصري رقم من  11املشرع املصري باملادة 

يوما من تاريخ إعالن احملكوم عليه باحلكم ( 28)بطالن حكم التحكيم خالل تيعني 
 .رافعات املصريالتحكيمي، وفقا لقواعد اإلعالن الواردة يف قانون امل

 

 

                                                           
 .924فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .781فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .413أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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 .اآلثار المترتبة على رفع دعوى بطقان حكم التحكيم: خامسا

على أن رفع  27/4221من قانون التحكيم رقم  17نص املشرع املصري صراحة باملادة 
غري أنه خول احملكمة املختصة اليت . دعوى البطالن ال يرتتب عليه وقف تنفيذ حكم التحكيم

ر بوقف هذا التنفيذ، وال يكون ذلك إال بناء على طلب من تنظر دعوى البطالن سلطة األم
فمن جهة، ليس للمحكمة اليت تنظر .1احملكوم عليه تبعا لدعوى البطالن اليت يرفعها أمامها
ومن جهة أخرى، فإنه ال يقبل أن يكون . دعوى البطالن أن تكمر بوقف التنفيذ من تلقاء نفيها

الن، ألنه لو طلب مثل هذا الطلب لكان عبثا       طلب وقف التنفيذ ميتقال عن دعوى البط
 .2ال طايل من ورايه

باإلضافة إ ى إشرتاط تقدمي رافع دعوى البطالن طلبا بوقف تنفيذ حكم التحكيم  و 
بالشكل املبني آنفا، فإن احملكمة املختصة بنظر دعوى البطالن ال تكمر بوقف التنفيذ إال إذا كان 

ومدى جدية األسباب هي ميكلة واقعية ختضع لليلطة . يةالطلب مبنيا على أسباب جد
 .التقديرية للمحكمة، إذ تتحقق منها يف حالة على حدى

حثا منه احملكمة على الفصل يف طلب وقف التنفيذ على وجه اليرعة، حبيث ال  و
كمة من األمر بوقف التنفيذ، فقد حدد املشرع احل تتكخر يف الفصل فيه إ ى وقت تضيع فيها

صري للمحكمة مهلة ستني يوما للفصل يف طلب وقف التنفيذ، تبدأ من تاريخ أول جلية امل
 .حمددة لنظره

إذا كان املشرع املصري قد نظر يف تقرير سلطة احملكمة يف األمر بوقف التنفيذ إ ى  و
مصلحة احملكوم عليه، فإنه يف مقابل ذلك مل يهمل مصلحة احملكوم له، ويبدو ذلك واضحا 

                                                           
ال يرتتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ  »: على أنه 27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  17تنص املادة  1

تحكيم ومع ذلك جيوز للمحكمة أن تكمر بوقف التنفيذ إذا طلب املدعي ذلك يف صحيفة الدعوى وكان الطلب حكم ال
مبنيا على أسباب جدية وعلى احملكمة الفصل يف طلب وقف التنفيذ خالل ستني يوما من تاريخ أول جلية حمددة لنظره 

ن مايل وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل يف دعوى وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز دها أن تكمر بتقدمي كفالة أو ضما
 .«البطالن خالل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا األمر

 .282عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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من قانون التحكيم أن تكمر حمكمة البطالن بتقدمي كفالة أو ضمان مايل  17ر يف املادة حينما قر 
يف حالة أن أمرت بوقف تنفيذ حكم التحكيم، أي إلزام احملكوم عليه الذي صدر أمر الوقف 
بالتنفيذ لصاحله بكن يقدم ضمانا جلرب األضرار اليت قد تلحق باحملكوم لصاحله من جراء وقف 

 .ا تبني ال حقا أن طلب الوقف كان تعيفيا أو تيبب يف إضرار احملكوم لصاحلهالتنفيذ إذ

كما ألزم املشرع املصري حمكمة البطالن، يف احلالة اليت تكمر فيها بوقف تنفيذ حكم 
التحكيم، بكن تفصل يف دعوى البطالن خالل ستة أشهر من تاريخ صدور األمر بوقف التنفيذ، 

ل يف دعوى البطالن ويظل التنفيذ موقوفا لفرتة طويلة، مما قد يضر وذلك حىت ال يطول أمد الفص
 .مبصلحة احملكوم له يف حكم التحكيم

على الرغم من أن املشرع املصري قد قرر أنه مبجرد رفع دعوى البطالن فإنه ال يرتتب  و
على ذلك وقف تنفيذ حكم التحكيم، وهو ما يفرتض معه بداهة جواز تنفيذ حكم التحكيم 

رد صدوره أو أن امليعاد احملدد لطلب التنفيذ سابق على ميعاد دعوى البطالن، حبيث إذا قام مبج
 17احملكوم ضده برفع دعوى البطالن بعد حصول احملكوم له على أمر بالتنفيذ، كان لنص املادة 

مغزى مبنع أثر دعوى البطالن املوقف للتنفيذ، جند  27/4221من قانون التحكيم املصري رقم 
ونص على عدم جواز تقدمي طلب التنفيذ إال بعد  18/41املشرع املصري قد عاد يف املادة  أن

من حمتواها، ألنه بطبيعة  17فوات ميعاد دعوى بطالن حكم التحكيم، وهو ما يفرغ نص املادة 
احلال لن يتم األمر بالتنفيذ إال بعد مرور ميعاد رفع دعوى البطالن، وبالتايل ال جمال للحديث 

وهو ما يشكل تناقضا بني نص .2األثر الواقف لدعوى البطالن على تنفيذ حكم التحكيم عن
 .من قانون التحكيم املصري 18/4و 17املادتني 

 

 
                                                           

ال يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا مل يكن  »: على أنه 27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  18/4تنص املادة  1
 .«ى بطالن احلكم قد انقضىميعاد رفع دعو 

-222عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  حممد ماهر أبو العينني، و: أنظر 2
388. 
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 الفرع الثالث

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية في التشريع الجزائري

ويل، فقد ملا كان املشرع اجلزايري يفر  بني التحكيم الداخلي والتحكيم التجاري الد
ا إ ى نظام خاص فيما يتعلق بكيفية الطعن يف أحكام التحكيم الداخلية مأخضع كل واحد منه
 .وأحكام التحكيم الدولية

ففي جمال التحكيم الداخلي فقد مسح املشرع اجلزايري بالطعن يف أحكام التحكيم 
،ويكون 4832/41الداخلية بطريق إعرتاض الغري خارج عن اخلصومة املنصوص عليه يف املادة 

ذلك أمام احملكمة املختصة قبل عرض النزاع على التحكيم، إضافة إ ى الطعن باإلستئناف 
أجل شهر واحد من تاريخ النطق باحلكم، أمام يف ، الذي يرفع 48332املنصوص عليه يف املادة 

هم اجمللس القضايي الذي صدر يف دايرة إختصاصه حكم التحكيم، ما مل يتنازل اخلصوم عن حق
 .يف إستئناف حكم التحكيم الداخلي يف إتفا  التحكيم

غري أن املشرع اجلزايري سكت متاما ومل يتطر  ليبيل الطعن يف أحكام التحكيم 
فهل يعترب ذلك سهوا منه ميكن إستدراكه الحقا، أم أنه كان متعمدا يف ذلك . الداخلية بالبطالن

حكم التحكيم ميكلة ضرورية ال جيوز اإلستغناء  على اعتبار أن الرقابة القضايية الالحقة لصدور
 عنها؟

يف احلقيقة فإن املشرع اجلزايري قد ضمن لألطراف هذه الرقابة القضايية باملرور احلتمي 
على اجلهة القضايية املختصة عند طلب األمر بالتنفيذ، حيث ميكنها يف هذه املرحلة ممارسة هذه 

 .الرقابة

                                                           
جيوز الطعن فيها عن طريق إعرتاض الغري اخلارج عن اخلصومة أمام احملكمة  »: إ على أنه.م.ج.إ.  4832/2تنص املادة  1

 .«النزاع على التحكيماملختصة قبل عرض 
من تاريخ النطق هبا، ( 84)يرفع االستئناف يف أحكام التحكيم يف أجل شهر واحد  »: إ.م.ج.إ.  4833تنص املادة  2

أمام اجمللس القضايي الذي صدر يف دايرة اختصاصه حكم التحكيم، ما مل يتنازل األطراف عن حق اإلستئناف يف إتفاقية 
 .«التحكيم
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الدويل، وهو املوضوع الذي يهمنا يف هذا املقام، فقد فر   أما يف جمال التحكيم التجاري
املشرع اجلزايري من حيث الطعن، بني أحكام التحكيم الدولية الصادرة خارج اجلزاير، وأحكام 
التحكيم الدولية الصادرة باجلزاير، حيث يكون حكم التحكيم الدويل الصادر خارج اجلزاير غري 

، يف حني أن حكم التحكيم الصادر يف اجلزاير 1لقضاء اجلزايريقابل للطعن فيه بالبطالن أمام ا
يقبل الطعن فيه بالبطالن أمام القضاء اجلزايري، وهو ما ييتخلص من نص املادة       

ميكن أن يكون حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزاير موضوع طعن  »: إ.م.ج.إ.  4818/4
فبمفهوم املخالفة، يفهم من  .« أعاله 4819ادة بالبطالن يف احلاالت املنصوص عليها يف امل

نص هذه املادة أن حكم التحكيم الدويل الصادر خارج اجلزاير ال ميكن أن يكون حمال للطعن 
، وهو احلل الذي 2بالبطالن أمام القضاء اجلزايري، وهو نفس احلل املعتمد يف القانون الفرنيي

زيع الدويل لالختصاص القضايي بني الدول أجتاه كونه يشجع على التو   3أيده بع  الفقه الفرنيي
حكم التحكيم الدويل، حبيث يعرتف للقاضي الوطين حبق إبطال أحكام التحكيم الصادرة يف 

 .إقليمه، لكن مينع عليه القيام بذلك بالنيبة ألحكام التحكيم الصادرة خارج إقليم دولته

،  أحكام التحكيم الدوليةعليه، سوف نيتبعد من نطا  دراستنا ملوضوع الطعن يف و
الصادرة خارج اجلزاير، كوهنا غري قابلة للطعن بالبطالن أمام  موضوع الطعن يف أحكام التحكيم

                                                           
حيث ضد شركة سودميا، GLTته احملكمة العليا يف أحد أحكامها يف قضية شركة صناعة احلليب العامة و هو ما أكد  1

قضت بكن قرار التحكيم الدويل الصادر خارج الرتاب الوطين غري قابل للطعن فيه أمام اجلهات القضايية اجلزايرية، حىت ولو 
و من الثابت من قرار التحكيم املطعون فيه أمام اجمللس و غري حيث  »:تعلق األمر بالنفاذ املعجل، حيث جاء يف نص القرار
حيث ال يوجد أي نص بقانون  2887أكتوبر  21يف ( فرنيا) متنازع فيه أنه صدر عن حمكمة التحكيم الدويل بباريس

 .اجلزايراإلجراءات املدنية و اإلدارية ييمح بالطعن فيه باإلستئناف أمام اجملالس الوطنية و باألحرى جملس قضاء 
و عليه ، و بقبودهم للطعن يف قرار كحكيمي صادر بباريس حىت و لئن كان على النفاذ املعجل، يكون قضاة اجمللس بالقرار 
املطعون فيه، قد جتاوزوا سلطتهم بفعلهما كان عليهم تركه و عرضوه  بذلك للنق  و اإلبطال دون حاجة ملناقشة األوجه 

 . «املثارة
، جملة احملكمة العليا، العدد 81/81/2844، بتاريخ 992141ا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم قرار احملكمة العلي

 .481-483، ص 2843األول 
 . ف.م.ج.إ.  4121املادة : راجع 2

3 
Ph. Fouchard : L’arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981, 

journal du droit international n° 02, avril, mai, juin 1982, p 411. 
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القضاء اجلزايري، لتنحصر دراستنا على موضوع الطعن بالبطالن يف حكم التحكيم الدويل 
 . الصادر داخل اجلزاير

التحكيم الدولي الصادر في حاالت الطعن بالبطقان في حكم : الفقرة األولى
 .الجزائر

أجاز املشرع اجلزايري طلب بطالن حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزاير، وذلك يف 
 :إ وتشمل ما يلي.م.ج.إ.  4819احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

إذا فصلت حمكمة التحكيم بدون إتفا  كحكيم، أو بناء على إتفا  باطل، أو انقضت مدته  -4
 (.إنتهاء ميعاد التحكيم)تفاقية اال

 .إذا كان تشكيل حمكمة التحكيم أو تعيني احملكم الوحيد خمالفا للقانون -2

إذا فصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة امليندة إليها، أي أهنا مل تلتزم حبدود املهمة  -3
 .املنوط هبا

 .1(املواجهة)إذا مل كحرتم حمكمة التحكيم مبدأ الوجاهية  -1

 .2إذا مل تيبب حمكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناق  يف األسباب -1

                                                           
و قد قضت احملكمة العليا ببطالن حكم التحكيم لعدم مراعاة مبدأ الوجاهية يف التحكيم بني مؤسية  كحويل احلبوب   1

و مؤسية روبالك بامنا، حيث جرى التحكيم كحت مظلة مجعية جتارة البذور غافتا بلندن، حيث جاء يف  STCOللغرب 
ج اليت من بينها وجوب مراعاة مبدأ .إ.م.إ. 4819أن األمر امليتكنف عاين الشروط املتوافرة يف املادة  »:ت القرارحيثيا

الوجاهية يف التحكيم، من مثة قبل اإلستئناف و أيد األمر امليتكنف، غري أنه بالرجوع إ ى هذا األخري ال يظهر للمحكمة 
و يؤدي إ ى نق  و إبطال القرار املطعون ...... 4819تحكيم طبقا للمادة العليا أنه عاين مبدأ الوجاهية يف حكم ال

 .«فيه
،جملة احملكمة العليا، العدد 81/81/2843، بتاريخ  838111قرار احملكمة العليا، الغرفة التجارية و البحرية،ملف رقم 

 . 242-248، ص2843األول 
 .ج.إ.م.إ.  318/48يف التيبيب طبقا لنص املادة  وقد قضت احملكمة العليا ببطالن حكم التحكيم للقصور  2
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 .إذا كان حكم التحكيم خمالفا للنظام العام الدويل -9

ففي غري هذه احلاالت، ال ميكن رفع دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل الصادر يف 
 .اجلزاير

 .الدوليأحكام وإجراءات دعوى بطقان حكم التحكيم : الفقرة الثانية

يرفع الطعن بالبطالن يف حكم التحكيم  »: إ على أنه.م.ج.إ.  4812تنص املادة 
أعاله، أمام اجمللس القضايي الذي صدر حكم التحكيم يف  4818املنصوص عليه يف املادة 

 .ويقبل الطعن إبتداء من تاريخ النطق حبكم التحكيم. دايرة إختصاصه

من تاريخ التبليغ الرمسي لألمر القاضي ( 84) ال يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد
 .« بالتنفيذ

المحكمة المختصة بنظر دعوى بطقان حكم التحكيم الدولي الصادر في : أوال
 .الجزائر

إ املشار إليها أعاله، فإن اجلهة املختصة .م.ج.إ.  4812طبقا ملا جاء يف نص املادة 
جلزاير هو اجمللس القضايي الذي صدر بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل الصادر يف ا

، دون أن حيدد املشرع اجلزايري القاضي املختص بذلك، و إن  حكم التحكيم يف دايرة إختصاصه
كنا نفضل أن ينعقد هذا اإلختصاص لرييس اجمللس القضايي دون غريه من قضاة اجمللس، مع 

يكون املشرع اجلزايري قد  بذلك و. اإلعرتاف له بإمكانية تفوي  هذا اإلختصاص ألحد قضاته 
عامل حكم التحكيم الصادر يف اجلزاير معاملة احلكم القضايي، واعترب حمكمة التحكيم كدرجة 

 . أو ى للتقاضي

غري أن ما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن اجمللس القضايي عند نظره لدعوى 
قبول أو رف  دعوى البطالن البطالن ال ينظرها كقاضي إستئناف، حيث يكون دوره قاصرا على 

                                                                                                                                                                              

، ص 2881،جملة احملكمة العليا، العدد األول لينة 81/42/2843، بتاريخ 8899394قرار احملكمة العليا ، ملف رقم 
247. 
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إ، اليالفة الذكر، ومن .م.ج.إ.  4819إستنادا إ ى األسباب الواردة على سبيل احلصر يف املادة 
مث ال جيوز له التصدي ملوضوع النزاع، فال ميلك إال سلطة فحص احلكم من ناحية بطالنه       

 ...أو صحته، وال ييتطيع أن يلغيه أو يعدله

بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزاير  ينعقد اإلختصاص و
للمجلس القضايي الذي صدر حكم التحكيم يف دايرة إختصاصه، بغ  النظر عما إذا كان 
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم هو قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزايري، 

 .1اف النزاع، أو مت اختياره إحتياطيا من قبل هيئة التحكيمأم كان قانون إجرايي أجنيب إختاره أطر 

 .إجراءات رفع دعوى بطقان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر: ثانيا

مل حيدد املشرع اجلزايري اإلجراءات اخلاصة برفع دعوى البطالن، على خالف املشرع 
انونية املتعارف عليها يف رفع الفرنيي الذي حيم هذه النقطة حينما أحال إ ى اإلجراءات الق

، وهو ما ميكن معه القول أن دعوى البطالن ترفع وفقا لألشكال واإلجراءات 2الدعوى القضايية
من قانون اإلجراءات  28إ ى  43املقررة لرفع الدعوى القضايية، واملنصوص عليها يف املواد من 

ضة مكتوبة ميتوفية جلميع اإلجراءات مبعىن أن دعوى البطالن ترفع مبوجب عري. املدنية واإلدارية
الشكلية املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وتكون هذه العريضة معللة 

وعلى اخلصم الذي . إ.م.ج.إ.  4819وميببة وفقا إلحدى احلاالت املنصوص عليها يف املادة 
وفقا ألحكام التبليغ املقررة يف  يرغب يف الطعن يف حكم التحكيم أن يقوم بتبليغ اخلصم اآلخر،

، وذلك حىت يتمكن من مناقشة أوجه الطعن وتقدمي دفوعه 3قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 .أمام احملكمة املختصة، وكل إخالل بذلك ينجم عنه رف  الطعن

 

                                                           
1 Terki Noureddine, op.cit, p 133.   

 .ف.م.ج.إ.  4121املادة : راجع 2
 .إ.م.ج.إ.  28إ ى  48املواد من : راجع 3
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من املنطقي، بل ومن الضروري أن يرفق بالعريضة صورة أو نيخة من حكم التحكيم  و
فيه وكذا إتفا  التحكيم، وذلك حىت يتمكن القاضي املختص باجمللس القضايي من املطعون 

  كحكيم صحيح، وأن احملكمني قد تفحصها ومراقبة إن كان حكم التحكيم صادر بناء على إتفا
مت تعيينهم وفقا للقانون، وأن حمكمة التحكيم قد فصلت يف النزاع وفقا للمهمة امليندة إليها، 
وأهنا قد إحرتمت مبدأ الوجاهية، وأن حكمها ميبب وغري متناق ، وغري خمالف للنظام العام 

 .الدويل

اجلزاير خالل أجل شهر واحد، ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل الصادر يف  و
مراعاة  عدميبدأ سريان هذا األجل من تاريخ التبليغ الرمسي لألمر القاضي بالتنفيذ، على أن 

مع اإلشارة إ ى أن املشرع اجلزايري قد . وإحرتام هذه اآلجال يؤدي إ ى رف  الطعن بالبطالن
 .مسح برفع دعوى البطالن من تاريخ النطق حبكم التحكيم

طى املشرع اجلزايري ألطراف خصومة التحكيم مكنة الطعن بالنق  يف القرار قد أع و
الصادر عن اجمللس القضايي خبصوص طلب بطالن حكم التحكيم، سواء كان القرار الصادر 

تكون القرارات  »: إ على أنه.م.ج.إ.  4894عنه بقبول الطعن أو برفضه، حيث نصت املادة 
 .« أعاله، قابلة للطعن بالنق  4818، 4819، 4811الصادرة تطبيقا للمواد 

ففي ظل غياب نص خاص ينظم أحكام وإجراءات الطعن بالنق  اخلاصة بالتحكيم 
التجاري الدويل، فإنه يتعني علينا الرجوع إ ى األحكام العامة للطعن بالنق  املنصوص عليها يف 

القرارات الصادرة عن اجمللس  عليه فإن الطعن بالنق  ضد و. قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
القضايي خبصوص دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزاير يكون على أساس 

وجها للطعن  48إ ، واليت حددت .م.ج.إ.  318إحدى األوجه املنصوص عليها يف املادة 
الطعن بالنق ، حيث ميكن استخالص منها األوجه التالية اليت ميكن أن تؤسس عليها عريضة 

 :بالنق  ضد القرارات الصادرة بشكن دعوى بطالن حكم التحكيم الدويل، وهي

 .عدم اإلختصاص -إغفال األشكال اجلوهرية لإلجراءات -خمالفة قاعدة جوهرية يف اإلجراءات
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. إنعدام األساس القانوين -خمالفة اإلتفاقيات الدولية -خمالفة القانون الداخلي -جتاوز اليلطة
كحريف املضمون الواضح  -تناق  التيبيب مع املنطو  - قصور التيبيب -بيبإنعدام التي

تناق  أحكام أو قرارات صادرة يف آخر درجة،  - والدقيق لوثيقة معتمدة يف احلكم أو القرار
تناق  أحكام غري قابلة  - عندما تكون حجية الشيء املقضي فيه قد أثريت بدون جدوى

احلكم مبا مل يطلب  - تناقضة ضمن منطو  احلكم أو القراروجود مقتضيات م - للطعن العادي
 .إذا مل يدافع عن ناقصي األهلية - بككثر مما طلب

 .1جيوز للمحكمة العليا من تلقاء نفيها أن تثري وجها أو عدة أوجه للنق  و

يرفع الطعن بالنق  ضد القرارات الصادرة عن اجمللس القضايي خبصوص دعوى  و
الدويل أمام احملكمة العليا باعتبارها اجلهة القضايية املختصة بنظر الطعون  بطالن حكم التحكيم

يبدأ من ( 82)بالنق  يف القرارات النهايية الصادرة عن اجملالس القضايية، وذلك يف أجل شهرين 
تاريخ التبليغ الرمسي للحكم املطعون فيه إذا مت شخصيا، وميدد أجل الطعن بالنق  إ ى ثالثة 

 .2إذا مت التبليغ  الرمسي يف املوطن احلقيقي أو املختار للمطعون ضده أشهر( 83)

 .اآلثار المترتبة على رفع دعوى بطقان حكم التحكيم الدولي: ثالثا

إ فإنه مبجرد رفع دعوى بطالن حكم التحكيم .م.ج.إ.  4898طبقا لنص املادة 
رفع دعوى بوقف تنفيذه،  الدويل سينتج عنه فورا وقف تنفيذ حكم التحكيم دون احلاجة إ ى

. 3موقف للتنفيذ اواألكثر من ذلك أن املشرع اجلزايري جعل من آجال ممارسة دعوى البطالن أثر 
وترتيبا على ذلك فإن على اخلصم الذي يريد تقدمي طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم إ ى 

حالة عدم رفعه،      اجلهات القضايية املختصة أن ينتظر إما إ ى غاية إنقضاء ميعاد الطعن يف 
 .أو االنتظار إ ى غاية الفصل يف الطعن بالبطالن يف حالة رفعه

                                                           
 .إ.م.ج.إ.  398املادة : راجع 1
 .إ.م.ج.إ.  311املادة : راجع 2
 4811يوقف تقدمي الطعون وأجل ممارستها، املنصوص عليها يف املواد  »:إ على أنه.م.ج.إ.  4898تنص املادة  3
 .« ، تنفيذ أحكام التحكيم4818و 4819و
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على ما يبدو فإن املشرع اجلزايري من خالل تبنيه ملبدأ األثر املوقف لدعوى البطالن  و
على تنفيذ حكم التحكيم الدويل، كان يهدف إ ى تفادي بعد النتايج اليلبية اليت قد يرتبها 

جل بقوة القانون حلكم التحكيم الدويل، واليت يتعذر تداركها، خاصة إذا قضى اجمللس التنفيذ املع
 .القضايي املختص ببطالن حكم التحكيم

غري أن اليؤال الذي يبقى مطروحا، حيث مل جيب عليه املشرع اجلزايري، يتمثل يف 
ثر هذا القضاء ، فما أالفرضية اليت يقضي فيها اجمللس القضايي املختص برف  دعوى البطالن

على الصيغة التنفيذية اليت حيتاجها حكم التحكيم الصادر يف اجلزاير للتنفيذ؟ فهل يكتيي بصفة 
 آلية هذه الصيغة؟ أم  حيتاج إ ى إجراءات قانونية أخرى حىت يكتييها؟

إذا كان املشرع الفرنيي قد أجاب على هذا التياؤل صراحة يف نص املادة        
يث نص صراحة على أن رف  دعوى البطالن يكيي تلقاييا الصيغة ف ح.م.ج.إ.  4123

التنفيذية حلكم التحكيم حمل الطعن، فإن املشرع اجلزايري مل يتعرض إ ى هذا املوضوع، وهو ما 
يفتح الباب أمام التكويالت والتخمينات، لذلك كان على املشرع اجلزايري أن ينص صراحة يف 

رية، على غرار املشرع الفرنيي، بكن حكم التحكيم الدويل الصادر قانون اإلجراءات املدنية واإلدا
يف اجلزاير يكتيي بالصيغة التنفيذية مبجرد  رف  دعوى البطالن دون حاجة إ ى إجراءات قانونية 
أخرى من اخلصم الذي يهمه التنفيذ، خاصة وأن القضاء الوطين، ممثال يف اجمللس القضايي الذي 

رة اختصاصه، يكون قد مارس الرقابة الالحقة لصدور حكم صدر حكم التحكيم يف داي
التحكيم الدويل عند نظره لدعوى بطالن حكم التحكيم، واليت تكون قد مكنته من التككد من 

وهذا كله تييريا لتنفيذ أحكام . مدى سالمة وصحة حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزاير
 .لذي يهمه تنفيذهاالتحكيم الدولية، ورفعا للمشقة على اخلصم ا
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 المطلب الثاني

 الطعن على أحكام التحكيم الدولية

 .وفقا لبعض اإلتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية

إذا كانت غالبية التشريعات الوطنية املقارنة قد مكنت اخلصوم من الطعن يف أحكام 
ل من خالل هذا املطلب التحكيم الدولية أمام القضاء الوطين، كما رأينا سابقا، فإننا سوف حناو 

البحث عن إمكانية الطعن يف حكم التحكيم وفقا لبع  اإلتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم، 
 .وأثر ذلك على حجيته

ميكن القول، بوجه عام، أن األسباب اليت نصت عليها القوانني الوطنية املقارنة لبطالن  و
عدم اإلعرتاف بكحكام التحكيم  إ ى –كمبدأ عام   –حكم التحكيم، هي ذاهتا اليت تؤدي 

 .الدولية وتنفيذها يف إقليم الدولة اليت يطلب إليها ذلك

 الفرع األول

 .الطعن في أحكام التحكيم الدولية وفقا لبعض االتفاقيات الدولية

أخذت غالبية اإلتفاقيات الدولية بشكن التحكيم، باملبدأ الذي مينح للقضاء الوطين 
م التحكيمية، وذلك إحرتاما لنصوص التشريعات الوطنية اليت تذهب سلطة الرقابة على األحكا

غالبيتها إ ى إمكانية الطعن يف حكم التحكيم، وهو ما سوف نوضحه فيما يلي على ضوء أهم 
 . اإلتفاقيات الدولية

 .1185الطعن في أحكام التحكيم وفقا إلتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة األولى
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ففي . اقية خاصة باإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبيةمن املعلوم أن هذه اإلتف
ظل قواعد هذه اإلتفاقية ال توجد هيئات كحكيمية ميكن أن تنظر يف الطعون املوجهة ضد أحكام 

 .التحكيم الدولية، فكحكامها قاصرة على تنظيم اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية

اقية قد أشارت إ ى إمكانية إبطال حكم التحكيم غري أن املادة اخلامية من هذه اإلتف
من قبل حماكم الدولة اليت صدر فيها هذا احلكم، أو من قبل الدولة اليت صدر احلكم مبوجب 

ال جيوز رف  االعرتاف  »: قانوهنا، وهو ما يفهم من الفقرة هـ من املادة املذكورة أعاله، بنصها
تج عليه باحلكم إال إذا قدم هذا اخلصم لليلطة وتنفيذ احلكم بناء على طلب اخلصم الذي حي

 :املختصة يف البلد املطلوب إليها اإلعرتاف والتنفيذ الدليل على

أن احلكم مل يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته اليلطة املختصة يف البلد اليت   -هـ 
دليل على عدم مبعىن أن هذا اخلصم قد قدم ال .« صدر فيها أو مبوجب قانوهنا صدر احلكم

حجية احلكم الصادر يف مواجهته، أو أنه قد حصل على حكم من القضاء الوطين بإيقاف 
قد أجازت  4218حكم التحكيم الدويل أو ببطالنه، األمر الذي يؤكد أن إتفاقية نيويورك لينة 

ر الطعن بالبطالن يف أحكام التحكيم الدولية، حيث منحت اليلطة املختصة يف الدولة اليت صد
حكم التحكيم يف إقليمها أو يف الدولة اليت صدر احلكم مبوجب قانوهنا، حق إبطال حكم 

وبذلك تكون هذه اإلتفاقية قد إعرتفت هبذه األحكام الصادرة من اليلطات املختصة . التحكيم
يف الدولة املتعلقة ببطالن أحكام التحكيم الدولية، وجعلتها مانعا من موانع تنفيذ أحكام 

 .1الدولية التحكيم

لليلطة  »: من جهة أخرى، فقد نصت املادة اليادسة من هذه االتفاقية على أنه و
أن توقف الفصل يف هذا  –إذا رأت مربرا  -(لألمر بتنفيذه)املختصة املطروح أمامها احلكم 

احلكم إذا كان قد طلب إبطال احلكم أو وقفه أمام اليلطة املختصة يف البلد اليت فيها أو مبوجب 
 .«...قانوهنا صدر احلكم 

                                                           
 .982فؤاد حممد أبو طالب، مرجع سابق، ص : أنظر 1
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فإذا كانت هذه اإلتفاقية، كما أسلف القول، قد إعرتفت ببطالن أحكام التحكيم 
الدولية، إال إهنا بنص املادة اليابعة جتيز تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة، أي أهنا متنح هذه 

بذلك تغاير األحكام احلجية ولو صدر حكم ببطالهنا، إستنادا إ ى قانون بلد التنفيذ، فهي 
 .1املنطق هبذا التناق 

 .1185أسباب بطقان أحكام التحكيم الدولية وفقا إلتفاقية نيويورك لسنة : أوال

على الرغم من أن إتفاقية نيويورك مل تضع نصا خاصا بكسباب بطالن أحكام التحكيم، 
أ،ب،ج،د من هذه  –1/4فإنه مع ذلك ميكن إستخالص هذه األسباب من نص املادة 

فاقية، اليت تتطابق بدرجة كبرية مع حاالت البطالن املنصوص عليها يف التشريعات الوطنية اإلت
املقارنة، واليت سبق تفصيلها، وإن كانت حيب النص احلريف دهذه املادة أسبابا لرف  اإلعرتاف 

 .وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية

 :وميكن رد هذه األسباب إ ى نوعني من األسباب

. بناء على طلب أحد أطراف النزاع( أو رف  التنفيذ)ب الطعن يف حكم التحكيم أسبا: أولها 
 :وتنحصر يف أربعة أسباب، وهي

 .2نقص أهلية أحد األطراف أو عدم صحة إتفا  التحكيم -4

 .اإلخالل حبقو  الدفاع -2

 .جتاوز هيئة التحكيم الختصاصها يف نظر النزاع املعروض عليها -3

 .كمة التحكيم أو اإلجراءات التحكيميةعدم صحة تشكيل حم -1
                                                           

ال ختل أحكام هذه االتفاقية بصحة االتفاقات اجلماعية  »: على انه 4218ادة اليابعة من إتفاقية نيويورك لينة تنص امل 1
وال كحرم أي طرف من حقه يف االستفادة  أو الثنايية اليت أبرمتها الدول املتعاقدة بشكن االعرتاف بكحكام احملكمني وتنفيذها

 . «أو معاهدات البلد املطلوب إليها االعرتاف والتنفيذ قرر يف تشريع لكيفية وبالقدر املمن أحكام احملكمني با
املالحظ أن اتفاقية نيويورك مل كحدد قواعد معينة حليم ميكلة نقص األهلية، وإمنا تركت أمر ذلك للقانون الواجب التطبيق  2

 .لرجوع إ ى قانون جنيية أطراف االتفا من املعروف أن األهلية الالزمة إلبرام اتفا  التحكيم تتحدد با و. على األطراف
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احلكم ببطالن حكم التحكيم ورف  تنفيذه من قبل اليلطة املطلوب إليها اإلعرتاف : وثانيها 
 :وتنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفيها، وذلك يف حالتني

إذا كان موضوع النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم من املوضوعات اليت    :الحالة األولى
 .وز تيويتها بطريق التحكيم وفقا لقانون البلد املراد تنفيذ حكم التحكيم فيهال جي

إذا كان يف االعرتاف حبكم التحكيم وتنفيذه ما خيالف النظام العام يف الدولة : الحالة الثانية
 .املطلوب فيها هذا اإلعرتاف أو التنفيذ

يشكل أساسا لرف  عالوة على هذه األسباب، فإن اخلطك يف تطبيق القانون ال  و
االعرتاف حبكم التحكيم مبوجب إتفاقية نيويورك، ومن مث فإن حكم التحكيم ال يكون قابال 
 .للطعن فيه بيبب كون هيئة التحكيم قد أخطكت يف تطبيق القانون الواجب تطبيقه على النزاع

 . المحكمة المختصة بنظر دعوى البطقان وفقا إلتفاقية نيويورك: ثانيا

، فقد جعلت هذه 4218جاء يف املادة اخلامية من إتفاقية نيويورك لينة طبقا ملا 
اإلتفاقية اإلختصاص بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم حملاكم دولة مقر التحكيم، أو حملاكم 
الدولة اليت طبق قانوهنا اإلجرايي على التحكيم، وجعلت ميكلة اإلختصاص الداخلي وكحديده 

كما جعلت هذه اإلتفاقية حملاكم دولة . ددة يف قانون ذلك البلدمرتوكا لقواعد االختصاص احمل
التنفيذ سلطة تقدير طلبات الطعن اليت يتميك هبا الطرف املتميك ببطالن حكم التحكيم، 

 .1ومدى جديتها

بذلك تكون إتفاقية نيويورك قد أوجدت إزدواجية يف الرقابة على حكم التحكيم، بكن  و
بطالن حكم التحكيم حملاكم الدولة اليت جرى التحكيم على عقدت االختصاص بنظر دعوى 

، أو حملاكم الدولة اليت طبق قانوهنا اإلجرايي على عملية التحكيم، (دولة مقر التحكيم)إقليمها 
ويف نفس الوقت أجازت للدولة اليت يطلب منها االعرتاف حبكم التحكيم وتنفيذه أن ترف  

                                                           
 .4218من إتفاقية نيويورك لينة  81/84املادة : راجع 1
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إذا أصدرت اليلطة القضايية بالدولة اليت جرى التحكيم : ياؤلفهنا يثور الت. 1اإلعرتاف والتنفيذ
على إقليمها حكما قضاييا يقضي ببطالن حكم التحكيم، فهل يتعني على الدولة اليت يطلب 
منها تنفيذ حكم التحكيم أن ترف  تنفيذه إمتثاال للحكم القضايي الصادر من حماكم دولة مقر 

م، أم أهنا ميكنها أال تكخذ بعني اإلعتبار هذا احلكم التحكيم، والقاضي ببطالن حكم التحكي
 القضايي وتصدر أمرا بتنفيذه؟

 :يف اإلجابة على هذا التياؤل ميكن أن نرصد إجتاهني

 .يذهب إ ى رف  تنفيذ حكم التحكيم الذي قضي ببطالنه: اإلتجاه األول 

ود حلكم التحكيم أنه من الناحية القانونية مل يعد هناك وج 2فريى أنصار هذا اإلجتاه
الذي مت إلغاؤه من طرف حماكم دولة مقر التحكيم، وهكذا ال بد أن يكون الوضع يف اخلارج 

أساسيا وأداة وصل هامة يف  انفيه، حيث أن الدولة اليت جرى فيها التحكيم ستظل عنصر 
فقيام األطراف باختيار مكان التحكيم معناه أهنم قبلوا أن يكون حكم . التحكيم الدويل

التحكيم الصادر يف النزاع القايم بينهم خاضعا لرقابة قاضي الدولة اليت صدر فيها حكم 
 .التحكيم، وبالتايل فإن إلغاؤه يبقى أمرا حمتمال

يذهب هذا اإلجتاه إ ى أن عدم إعطاء أثر دويل دهذا اإللغاء يعد خيانة إلرادهتم  و
حكيم الدويل، حيث سيصبح التحكيم املشرتكة، وهذا من شكنه أن يؤدي إ ى فوضى يف نظام الت

ملغيا يف بلد معني وله طابع تنفيذي يف بلد آخر، وهبذه الطريقة فإننا نشجع على وجود مهرجان 
للفوضى، ذلك أن الطرف امليتفيد من حكم التحكيم سيبحث عن قاضي أكثر ليربالية مهما  

                                                           
حكم التحكيم بني الرقابة القضايية والرقابة )عبد اجمليد سليمان، حكم التحكيم يف إتفاقييت نيويورك وواشنطن :  أنظر 1

 .42، ص 2848، بدون دار نشر، (الذاتية
2 Emmanuel Gaillard : L’execution de la sentence annulée dans leur pays d’origine, 

Rev.Arb, 1998, p 645. 
 81، ص 2888حفيظة الييد حداد، الرقابة القضايية على أحكام احملكمني بني االزدواجية والوحدة، دار الفكر اجلامعي، 

 .وما بعدها
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كوم عليه، فهذا التيابق على كانت قلة الديون والودايع البنكية واملمتلكات اخلاصة بالطرف احمل
 .أوامر التنفيذ من شكنه أن يؤدي إ ى عدم التوازن واإلضرار بالتحكيم الدويل

 :1وقد إستند أنصار هذا االجتاه إ ى جمموعة من احلجج، نوجزها فيما يلي

اإلستناد إ ى النص الفرنيي التفاقية نيويورك، ذلك أن هذا النص يضع على عاتق اليلطة  -4
صة املطلوب منها إصدار األمر بالتنفيذ اإللتزام برف  اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم اليت املخت

 .قضي ببطالهنا يف دولة مقر التحكيم

كما ييتند أنصار هذا االجتاه إ ى أن إتفاقية نيويورك قد قامت بالتوزيع الضمين لإلختصاص بني 
دعوى بطالن حكم التحكيم، وقضاء قضاء دولة مقر التحكيم اليت يتعني عليها الفصل يف 

الدولة املختص بإصدار األمر بالتنفيذ، مع إلزام قضاء الدولة األخرية باألحكام الصادرة عن 
 . قضاء الدولة األو ى

تشجيع الدولة احلديثة العهد بالتحكيم، حيث يرى أنصار هذا اإلجتاه أن اإلعرتاف حبكم  -2
من شكنه أن يؤدي إ ى تقوي  مجيع اجلهود الرامية إ ى التحكيم على الرغم من القضاء ببطالنه 
فمما ال شك فيه أنه بالنيبة للدول ورعاياها عندما . بناء وتدعيم الثقة يف نظام التحكيم الدويل

جيري التحكيم على أراضيها وتصدر أحكام قضايية من حماكمها بشكن بطالن حكم التحكيم،مث 
يذ، فإن ذلك من شكنه أن يؤدي إ ى عدم اإلقبال على ال يعرتف هبذه األحكام يف دولة التنف

 .اللجوء للتحكيم الدويل

فريى أنصار هذا االجتاه أن اإلعرتاف بكحكام التحكيم . مقاومة األحكام التحكيمية العرجاء -3
على الرغم من القضاء ببطالهنا من شكنه أن يؤدي إ ى خلق أحكام عرجاء، وهي األحكام اليت 

يها بالبطالن يف أي مكان يف العامل، على الرغم مما يعرتيها من عيوب واليت جترب ال ميكن الطعن ف

                                                           
1 Emmanuel Gaillard : L’execution des sentence annulées dans leur pays d’origine,op.cit, 

p 646  .846-  
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الطرف احملكوم ضده اإلنتظار حىت يبدأ خصمه الصادر لصاحله احلكم الشروع يف إجراءات 
 .التنفيذ حىت يتمكن من اإلعرتاض على إجراءات التنفيذ

ما يذهب إليه القضاء الفرنيي من فريى أنصار هذا االجتاه أن . املياس بفكرة احلياد -1
اإلعرتاف بكحكام التحكيم على الرغم من القضاء ببطالهنا، يهدف إ ى حماباة الشركات التجارية 
الصادرة لصاحلها أحكام التحكيم والقايمة يف الدول املراد تنفيذ أحكام التحكيم على أراضيها، 

عل هذا احلل معيبا ملخالفته فكرة وذلك بقصد اإلضرار باألطراف األجنبية األخرى، مما جي
 .1احلياد

 .يرى إمكانية تنفيذ حكم التحكيم رغم القضاء ببطالنه :اإلتجاه الثاني 

أنه من غري املقبول من الناحية املنطقية أن نتقبل أن  2حيث يرى أنصار هذا اإلجتاه
ييتطيع فرض وجهة  تكون مجيع النتايج اليت توصل إليها أحد القضاة دها حصانة مطلقة، وبالتايل

 :ويؤسس هذا اإلجتاه رأيه على العديد من احلجج، أمهها. نظره على مجيع الدول

كحقيق التناسق املزدوج على الصعيد الدويل من خالل إعطاء القاضي املختص بإصدار األمر  -4
يم، بالتنفيذ نفس اليلطة الرقابية يف مواجهة احلكم القضايي الصادر من حماكم دولة مقر التحك

 .سواء كان هذا احلكم صادرا بإبطال حكم التحكيم أو بتكييده

   حيث يرى أنصار هذا اإلجتاه أن دولة مقر التحكيم . ترجيح النظام القانوين لدولة التنفيذ -2
ال تعد مركز الثقل يف التحكيم، وذلك بعقد مقارنة واقعية بني الدولة اليت تيتقبل التحكيم يف 

املؤمترات، وبني الدولة اليت تيمح بتوقيع احلجز وبيع األصول املوجودة على  فنادقها أو يف مراكز
. فال يوجد أدىن شك أن الدولة األخرية لديها املصلحة األكرب يف مراقبة حكم التحكيم. أراضيها

إتفاقية نيويورك ال تنكر هذا األمر، حيث أهنا تيمح للدولة  برى هذا الفقه أن ويف هذا الصدد،

                                                           
 .81، مرجع سابق، ص ...حفيظة الييد حداد، الرقابة القضايية على أحكام التحكيم 1

2 Ph.Fouchard : La portee intrnational de l’annulation de la sentence arbitrale dans son 

pays d’origine, Rev.Arb, 1997, p 229. 
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ي هبا التنفيذ بالتميك مبفاهيمها املتعلقة بالنظام العام الدويل، وقابلية موضوع النزاع اليت جير 
 .للتحكيم

بعد استعراضنا لإلجتاهني املعارض واملؤيد لفكرة تنفيذ أحكام التحكيم اليت قضي و 
يذ ببطالهنا يف دولة مقر التحكيم، فإننا منيل إ ى تكييد اإلجتاه األول الذي يذهب إ ى رف  تنف

 :حكم التحكيم الذي قضي ببطالنه وذلك لعديد من االعتبارات أمهها

أن التيليم بفكرة تنفيذ حكم التحكيم رغم القضاء ببطالنه فيه إهدار لألحكام القضايية  -4
الصادرة عن قضاء دولة مقر التحكيم على الرغم من إجتاه اإلرادة املفرتضة لألطراف إ ى منح هذا 

فهذا اإلختيار يعكس رغبة األطراف احلقيقية يف . على أحكام التحكيم القضاء سلطة الرقابة
وبالتايل فإن عدم االعرتاف باألحكام . اخلضوع حلماية القضاء الوطين لدولة مقر التحكيم

القضايية الصادرة عن قضاء دولة املقر ببطالن حكم التحكيم يعكس مدى عدم إحرتام إرادة 
 .األطراف

لقول بتنفيذ حكم التحكيم رغم القضاء ببطالنه يتضمن كحقيق مصاحل باإلضافة إ ى أن ا -2
الشركات التجارية الكربى واملتعددة اجلنييات، واملعروفة بانتمايها للدول الغربية املتقدمة، وذلك 
على حياب مصاحل الدول النامية، إذ حملاكم الدول الغربية أال تكخذ بعني االعتبار األحكام 

 .من حماكم الدول اليت جيري التحكيم على أراضيهاالقضايية الصادرة 

الطعن في أحكام التحكيم وفقا إلتفاقية واشنطن لتسوية منازعات : الفقرة الثانية
 .1198اإلستثمار لسنة 

إذا كانت إتفاقية واشنطن لتيوية منازعات االستثمار قد أكدت على الفعالية الدولية 
ها على ضرورة إعرتاف كل دولة بكحكام التحكيم من 11ألحكام التحكيم، حيث نصت املادة 

، فإن هذه 1وإلزامية تنفيذها كما لو كانت أحكاما وطنية هنايية صادرة من حماكمها الداخلية
                                                           

تعرتف كل دولة متعاقدة باحلكم الذي صدر بناء على  »: على أنه 4291من إتفاقية واشنطن لينة  11/4نص املادة ت 1
أحكام هذه االتفاقية وتضمن تنفيذ اإللتزامات املالية اليت يفرضها احلكم كما لو كان احلكم هناييا صادر من حمكمة 

 . «...حملية
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يف أحكام التحكيم الدولية، حيث مسحت ألطراف د أقرت أسلوبني أو طريقني للطعن اإلتفاقية ق
بعد صدوره، وذلك بناء ( إبطاله)طلب إلغايه النزاع  بطلب إعادة النظر يف حكم التحكيم، أو 

 .على أسباب حددهتا اإلتفاقية

 .إعادة النظر في حكم التحكيم: أوال

من إتفاقية واشنطن لتيوية منازعات االستثمار، فإنه جيوز ألي  14طبقا لنص املادة 
كيم طرف من أطراف النزاع أن يطلب إعادة النظر يف حكم التحكيم الذي أصدرته هيئة التح

وفقا دهذه اإلتفاقية، إذا إكتشف أي طرف أسباب أو وقايع من شكهنا التكثري سلبا على حكم 
التحكيم، بشرط أن تكون هذه األسباب أو الوقايع معلومة ميبقا من قبل حمكمة التحكيم،   
أو من قبل الطالب ذاته، أو أن جهله هبذه األسباب أو الوقايع ناتج عن خطئه، ومل يكن نتيجة 

 .1مهالهإل

يوما التالية ( 28)يقدم طلب إعادة النظر يف حكم التحكيم خالل التيعني  و
الكتشاف اليبب أو الواقعة اجلديدة، أو خالل الثالث سنوات التالية إلصدار حكم التحكيم 

 .2يف مجيع األحوال

يعود اإلختصاص بنظر طلب إعادة النظر يف حكم التحكيم إ ى نفس احملكمة  و
غري أنه إذا تعذر ذلك على هذه احملكمة، تتشكل حمكمة كحكيم جديدة . اليت أصدرتهالتحكيمية 

للنظر يف الطلب، يتم تشكيلها وفقا للقواعد املنظمة لتشكيل حمكمة التحكيم، املنصوص عليها 
 .3من هذه االتفاقية 18إ ى  37يف املواد من 

بوقف تنفيذ حكم جيوز للمحكمة املطروح أمامها طلب إعادة النظر أن تكمر  و
 .التحكيم، إذا رأت أن ذلك ضروريا حلني الفصل يف الطلب

                                                           
 .4291ن لينة من إتفاقية واشنط 14/4املادة : راجع 1
 .من نفس االتفاقية 14/2املادة : راجع 2
 .من نفس االتفاقية 14/3املادة : راجع 3



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

588 

 

 

 .حكم التحكيم( إبطال)إلغاء : ثانيا

فضال عن إمكانية طلب إعادة النظر يف حكم التحكيم الصادر عن إحدى هيئات 
 من 12كحكيم املركز الدويل لتيوية منازعات االستثمار، فإنه جيوز ألي طرف، طبقا لنص املادة 
 :إتفاقية واشنطن، أن يطلب إبطال حكم التحكيم، وذلك باإلستناد إ ى أحد األسباب التالية

 .عيب أو خطك يف تشكيل هيئة التحكيم إذا وجد-4

 .هيئة التحكيم حلدود سلطاهتا بشكل واضح تجتاوز  إذا-2

 .عدم صالحية أحد أعضاء هيئة التحكيم -3

 .د اإلجراءاتاإلمهال اخلطري لقاعدة أساسية من قواع -1

 .عدم تيبيب حكم التحكيم -1

و يقدم طلب إبطال حكم التحكيم كتابة إ ى األمني العام للمركز الدويل لتيوية 
فإذا كان . يوما من تاريخ النطق حبكم التحكيم 428منازعات اإلستثمار، وذلك خالل أجل 

تتكلف منهم هيئة  طلب اإلبطال مبنيا على سبب من أسباب عدم صالحية أحد احملكمني الذين
التحكيم، فإن هذه املدة تبدأ من تاريخ إكتشاف سبب عدم صالحيته أو خالل الثالث سنوات 
التالية لصدور حكم التحكيم، على أنه ال جيوز يف هذه احلالة، أن يتجاوز ميعاد تقدمي طلب 

 .1اإلبطال ثالث سنوات من تاريخ صدور حكم التحكيم، يف مجيع األحوال

األمني العام للمركز طلب إبطال حكم التحكيم، وجب عليه أن يعني فورا  فور تلقي و
جلنة خاصة من بني األشخاص املذكورة أمساؤهم يف قايمة احملكمني لدى املركز، وتتكلف هذه 
اللجنة من ثالثة أعضاء، وال جيوز أن يكون أي منهم من بني احملكمني الذين تكلفت منهم هيئة 

كم املطعون فيه بالبطالن، أو أن يكون أي منهم حامال جلنيية أحد التحكيم اليت أصدرت احل
                                                           

 .4291من إتفاقية واشنطن لينة  12/2املادة : راجع 1
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، أو جنيية الدولة (الدولة املضيفة لالستثمار)هؤالء احملكمني، أو جنيية الدولة الطرف يف النزاع 
، أو أن يكون أي منهم معينا من قبل إحدى هاتني (امليتثمر)اليت ينتمي إليها الطرف يف النزاع 

 .1ن يكون قد مت تعيينه من قبل كموفق يف نفس القضيةالدولتني، أو أ

و تتمتع هذه اللجنة بيلطة إبطال حكم التحكيم كليا أو جزييا ألي سبب من أسباب 
و جيوز للجنة، إذا رأت . من االتفاقية 12البطالن املنصوص عليها يف الفقرة األو ى من املادة 
ذ حكم التحكيم إ ى حني الفصل يف طلب مربرا لذلك وفقا لظروف احلال، أن تقرر وقف تنفي

وإذا طلب احملكوم عليه وقف تنفيذ احلكم، أوقف تنفيذه مؤقتا إ ى حني الفصل يف هذا . اإلبطال
 .2الطلب

فإذا قضت اللجنة، املشار إليها أعاله، ببطالن حكم التحكيم، عرض النزاع من جديد، 
يتم تشكيلها وفقا للقواعد املقررة  بناء على طلب أي من الطرفني، على حمكمة كحكيم جديدة

 .3(18إ ى  37املواد من )لذلك يف االتفاقية 

فمن خالل ما سبق عرضه، يتضح لنا جليا حرص إتفاقية واشنطن بشكن تيوية 
منازعات اإلستثمار على أن يتم الطعن يف حكم التحكيم، سواء بطلب إعادة النظر فيه        

طار نظام وقواعد املركز الدويل لتيوية منازعات االستثمار الذي أو طلب إبطاله، والفصل فيه يف إ
أصدر حكم التحكيم املطعون فيه، وذلك بعيدا عن القضاء الوطين ألي دولة، حيث مل جتز هذه 
االتفاقية الطعن يف أحكام التحكيم الصادرة يف إطارها، بكي طريق من طر  الطعن أمام جهة 

رنا آنفا، طريقتني للطعن يف أحكام التحكيم، أودها الطعن فقد حددت، كما أش. قضايية وطنية
يف حكم التحكيم بطلب إعادة النظر فيه، وجعلت احملكمة املختصة بنظره هي ذات احملكمة اليت 
أصدرت حكم التحكيم، والثاين هو الطعن يف حكم التحكيم بالبطالن الذي ختتص بنظره جلنة 

 .خاصة تتكون من ثالثة حمكمني

                                                           
 .من نفس االتفاقية 12/3املادة : راجع 1
 .من االتفاقية نفيها 12/1املادة : راجع 2
 .من ذات االتفاقية 12/9املادة : راجع 3
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أن أسلوب الطعن الذي اعتمدته إتفاقية واشنطن ملراجعة أو إلغاء حكم  الواقع و
التحكيم ينطوي على تعقيد ال تتحمله طبيعة التحكيم كونه مير على مرحلتني، األو ى تتوالها 

 .جلنة خاصة تتشكل من جديد، والثانية حمكمة كحكيم يعاد تشكيلها من جديد

وفقا لقواعد القانون النموذجي للتحكيم  الطعن في أحكام التحكيم: الفقرة الثالثة
 .1158التجاري الدولي لسنة 

ال جيوز  »:من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل على أنه 31/4تنص املادة 
من هذه  3، 2الطعن يف قرار كحكيم أمام إحدى احملاكم إال بطلب اإللغاء يقدم وفقا للفقرتني 

 .«املادة 

فإن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل ال ييمح بالطعن يف فطبقا دهذه املادة، 
حكم التحكيم بكي طريق من طر  الطعن املعروفة يف األنظمة القضايية، واقتصر على طريق 

 .الطعن بالبطالن

 .أسباب الطعن بالبطقان ضد حكم التحكيم وفقا للقانون النموذجي: أوال

لتحكيم، وفقا للقانون النموذجي، إال إذا توافرت ال يقبل الطعن بالبطالن ضد أحكام ا
، املشار إليها أعاله، إذ ال جيوز للمحكمة 31أسباب معينة حددهتا الفقرة الثانية من املادة 

القضايية الوطنية املختصة بنظر دعوى البطالن أن تقضي ببطالن حكم التحكيم إال إذا قدم 
 :ن التاليةاملدعي الدليل على وجود سبب من أسباب البطال

أن أحد أطراف إتفا  التحكيم مصاب بإحدى عوارض األهلية أو أن االتفا  ذاته غري  -4
صحيح وفقا للقانون الذي أخضع األطراف له هذا اإلتفا ، أو وفقا لقانون الدولة اليت ختضع له 

 .أهلية األطراف، إذا مل يتفقوا على إخضاع االتفا  لقانون دولة أخرى

مدعي البطالن قد أبلغ على وجه صحيح بتعيني أحد احملكمني، أو بإجراء من أن ال يكون  -2
 .إجراءات التحكيم، أو مل ييتطع ليبب آخر أن يعرض قضيته
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أو مل يشمله  أن يكون حكم التحكيم قد فصل يف موضوع مل يتفق عليه أطراف النزاع -3
 .هذا االتفا  إتفا  التحكيم، أو أن يكون هذا احلكم قد فصل يف ميايل تتجاوز

أن تشكيل حمكمة التحكيم أو اإلجراءات اليت أتبعت أمامها كان خمالفا التفا  األطراف،  -1
ما مل يكن هذا اإلتفا  منافيا حلكم من أحكام هذا القانون اليت ال جيوز ألطراف اإلتفا  على 

التجاري الدويل خمالفتها، أو كان ذلك التشكيل أو تلك اإلجراءات للقانون النموذجي للتحكيم 
 .عند عدم وجود إتفا  بني األطراف بشكن ذلك

إذا وجدت احملكمة املختصة أن موضوع النزاع ال يقبل التيوية بطريق التحكيم وفقا لقانون  -1
الدولة اليت تنتمي إليها هذه احملكمة، أو وجدت أن حكم التحكيم يتعارض مع النظام العام يف 

 .1هذه الدولة

باب بطالن حكم التحكيم يف القانون النموذجي للتحكيم التجاري لذا نالحظ أن أس
فقد . الدويل تقرتب إ ى حد كبري من أسباب بطالن حكم التحكيم يف التشريعات الوطنية املقارنة

أخذ واضعي القانون النموذجي يف اعتبارهم أن كحظى أسباب البطالن احملددة فيه بقبول أكرب 
من األشخاص املعنوية، العامة واخلاصة، حىت يشجعهم ذلك على عدد ممكن من الدول ورعاياها 

اللجوء إ ى نظام وقواعد التحكيم املقررة يف هذا القانون، األمر الذي استوجب قيام هذه 
األسباب على خمالفات خطرية لألسس واملبادئ اجلوهرية اليت تبىن عليها العدالة اإلجرايية يف 

 . 2التشريعات املقارنة

 .راءات رفع دعوى بطقان حكم التحكيم وفقا للقانون النموذجيإج: ثانيا

يقدم طلب بطالن حكم التحكيم خالل ثالثة أشهر تبدأ من يوم تيلم الطرف 
صاحب الطلب حكم التحكيم، أو من اليوم الذي فصلت فيه هيئة التحكيم يف الطلب املقدم 

                                                           
وقد جتدر اإلشارة إ ى أن أسباب البطالن املتقدمة متاثل أسباب رف  اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها،  1

 . من القانون النموذجي 39املنصوص عليها يف املادة 
– 382/2رقم  4288لينة  UNCITRALمذكرة األمانة العامة للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل : راجع 2

A/CN 48، ص 12، البند. 
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يكون جديرا باالعتبار أن الطعن  على أن. 2، إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب331مبوجب املادة 
يف حكم التحكيم بالبطالن يف ظل القانون النموذجي، يعين ادهجوم الشديد على هذا احلكم، 

 .3وليس جمرد التعبري عن عدم االقتناع به

مل حيدد القانون النموذجي شكال معينا لطلب بطالن حكم التحكيم، لذلك يرتك  و
ة اليت يقدم هذا الطلب إ ى إحدى حماكمها القضايية أمر كحديد هذا الشكل لقانون الدول

 .املختصة

 .المحكمة المختصة بنظر دعوى بطقان حكم التحكيم وفقا للقانون النموذجي: ثالثا

من القانون النموذجي اإلختصاص بنظر دعوى بطالن حكم  31/2جعلت املادة 
وفقا دهذه املادة كحدد   و. نونالتحكيم للمحكمة املنصوص عليها يف املادة اليادسة من نفس القا

كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي كقانون من قوانينها الوطنية، احملكمة أو احملاكم اليت 
 .تدخل دعوى بطالن حكم التحكيم يف اختصاصها

من القانون النموذجي، جيوز دهذه احملكمة، عندما  31وفقا للفقرة الرابعة من املادة  و
التحكيم، أن توقف إجراءات البطالن، إذا رأت أن الظروف تقتضي  يطلب منها إبطال حكم

ذلك وطلبه أحد االطراف، وذلك ملدة كحددها هذه احملكمة، حىت تتيح دهيئة التحكيم إستئناف 
اليري يف إجراءات التحكيم، أو إختاذ أي إجراء آخر من شكنه أن يزيل األسباب اليت بين عليها 

 .طلب بطالن حكم التحكيم

 

 
                                                           

يقصد هبذا الطلب طلب تفيري حكم التحكيم أو تصحيحه، أو إصدار حكم إضايف يفصل فيما أغفل احلكم األصلي  و 1
 .الفصل فيه من طلبات

 .من القانون النموذجي 31/3املادة : راجع 2
 :، حيث جاء فيها48املشار إليها، ص  مذكرة األمانة العامة للجنة االمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،: راجع 3

« It should be noted that " recourse " means activity attaking the award » 
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 لفرع الثانيا

 الطعن في أحكام التحكيم الدولية

 .وفقا لبعض أنظمة مراكز التحكيم الدولية

حرصا منها على تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة يف إطارها، تذهب غالبية مراكز 
ومؤسيات التحكيم الدولية إ ى أن هذه األحكام غري قابلة للطعن فيها بكي شكل من أشكال 

 .الطعن

على دراسة ميكلة الطعن ضد أحكام التحكيم  يف هذا الفرع  تناوسوف تقتصر دراس
الدولية وفقا ألنظمة أهم املراكز التحكيمية الدولية يف العامل، وأثر ذلك على حجية حكم 

 .التحكيم الدويل

الطعن في أحكام التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية : الفقرة األولى
 .بباريس

صادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس للرقابة امليبقة من هيئة ختضع أحكام التحكيم ال
، حيث تقوم "بمشروع حكم التحكيم"التحكيم الدولية لدى الغرفة، وذلك عن طريق ما ييمى 

حمكمة التحكيم بإرسال حكم التحكيم قبل إصداره إ ى هيئة التحكيم الدولية لدى الغرفة 
التعديالت الالزمة على شكل حكم التحكيم، ودها أيضا ، وللهيئة أن تدخل 1التجارية للتحكيم

أن تلفت إنتباه حمكمة التحكيم إ ى بع  امليايل املوضوعية دون املياس حبريتها يف إختاذ احلكم 

                                                           
يقصد هبيئة التحكيم الدولية، حيب نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس املنبثقة عن الغرفة التجارية الدولية، ادهيئة  1

اليت تتو ى وظيفة ضمان تطبيق نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية، حيث أن هذه ادهيئة ال تبت يف  التابعة لغرفة التجارة الدولية
اخلالفات بنفيها، وإمنا تيهر على تكمني تطبيق النظام الداخلي للغرفة، وتوكل مهمة الفصل يف النزاعات املعروضة عليها إ ى 

 (.82، 88، 87 املواد)حمكمة كحكيمية يتم تشكيلها وفقا لنظام الغرفة 
 .املادة األو ى من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس: راجع
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وال جيوز حملكمة التحكيم أن تصدر أي حكم كحكيمي دون موافقة هيئة . الذي تراه مناسبا
 .1التحكيم الدولية عليه من حيث الشكل

ملالحظ أن حمكمة التحكيم اليت تتو ى الفصل يف النزاع، يف نظام كحكيم غرفة التجارة فا
الدولية، ختضع لرقابة شديدة من قبل أعلى هيئة يف الغرفة، وهي هيئة التحكيم الدولية اليت دها 

علق غري أن هذه الرقابة اليت متارسها هذه ادهيئة ال تت. سلطة املصادقة النهايية على حكم التحكيم
 .مبوضوع النزاع، وإمنا من الناحية الشكلية فقط

على هذا األساس، تعترب مجيع أحكام التحكيم الصادرة من حمكمة التحكيم لدى  و
غرفة التجارة الدولية بباريس غري قابلة للطعن فيها بكي شكل من أشكال الطعن، حيث ليس 

ة التحكيم، وليس دهم اإلحتجاج لألطراف التدخل أو اإلعرتاض على العمل الذي تقوم به حمكم
على ما صدر منها من أحكام، كون هذه األحكام قد خضعت للرقابة والتدقيق من قبل هيئة 

ويعترب ذلك تطبيقا ملا إتفق عليه أطراف النزاع ووقعوا عليه أمام . التحكيم الدولية قبل إصدارها
األطراف مبحتوى حكم التحكيم هيئة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، حيث يلتزم 

الصادر عن غرفة التجارة الدولية، ويتعهدون وقت إحالتهم النزاع إ ى التحكيم وفقا لنظامها 
 .2بتنفيذ احلكم الصادر عنها بدون تكخري، وأهنم يتنازلون عن كل طريق للطعن يف هذا احلكم

ريس مل جيز الطعن يف واستنادا على ما سبق، فإن نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية ببا
، ومل تنظم هذه القواعد أي إجراءات 3أحكام التحكيم الدولية الصادرة وفقا لقواعد هذا النظام

                                                           
 .من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس 27املادة : راجع 1
 .من نظام كحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس 28/9املادة : راجع 2
رة الدولية بباريس تعرضت للطعن فيها بالبطالن أمام ومع ذلك فإن هناك أحكام كحكيم عديدة صدرت عن غرفة التجا 3

القضاء الوطين، أمهها احلكم الصادر يف قضية األهرام الشهرية بني احلكومة املصرية وشركة جنوب الباسفيك، والذي صدر 
باريس أمام فيها حكم لصاحل شركة الباسفيك، مث طعن اجلانب املصري يف حكم التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية ب

حمكمة استئناف باريس، واليت قضت ببطالن حكم التحكيم، مث طعنت الشركة املذكورة بالنق  أمام حمكمة النق  الفرنيية 
اليت بدورها أيدت حكم حمكمة استئناف باريس، مما أضطر الشركة لرفع ذات النزاع أمام املركز الدويل لتيوية منازعات 

 .لصاحل شركة جنوب الباسفيك  28/81/4222يخ االستثمار الذي أصدر حكما بتار 
 .121فؤاد حممد أبو طالب،مرجع سابق، ص : ملزيد من التفاصيل راجع
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خاصة بالطعن يف األحكام التحكيمية الصادرة عنها، األمر الذي يكيب احلكم الصادر عن 
 .هذه الغرفة حجية وقوة األمر املقضي به مبجرد صدوره

الدويل الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس غري قابل  وإذا كان حكم التحكيم
للطعن املباشر من قبل األطراف، إال أن ذلك ال مينع األطراف من اإلعرتاض على هذا احلكم 

 .بطريقة غري مباشرة، وذلك عند طلب االعرتاف به وتنفيذه

حكيم الطعن في أحكام التحكيم الدولية لدى محكمة لندن للت: الفقرة الثانية
 .الدولي

بالنظر إ ى قواعد كحكيم حمكمة لندن للتحكيم الدويل، جند أهنا مل تنظم حق األطراف 
فقد إشرتطت هذه احملكمة أن تكون . يف طلب إبطال أحكام التحكيم الصادرة عنها أمام هيئاهتا

    ن أحكامها هنايية وقابلة للتنفيذ، وأن يكون هناك تنازل صريح ومكتوب من قبل األطراف بك
 29/8ال يتم إستئناف وإعادة النظر يف األحكام التحكيمية الصادرة منها، حيث نصت املادة 

تكون كافة األحكام التحكيمية هنايية وملزمة لألطراف باإلتفا  على التحكيم وفق  »: على أن
بشكل هذه القواعد وتتعهد األطراف بتنفيذ أي قرار فورا وبدون أي تكخري، كما يتنازل األطراف 

قطعي عن حقهم يف اإلستئناف أو إعادة النظر أو أي طريق من طر  املراجعة أو اللجوء إ ى أي 
من حماكم الدولة أو أي سلطة قضايية، وذلك يف احلدود الذي يتم فيها هذا التنازل بطريقة 

 .1« قانونية

تنازل  بذلك فإن القاعدة واضحة لدى حمكمة لندن للتحكيم الدويل ، بكنه ما مل يرد و
صريح ومكتوب من قبل األطراف، فإن حقهم يف الطعن ومواجهة حكم التحكيم بعد صدوره 

إ ى املدى الذي ييمح به  »: على أنه 22/2وتككيدا لذلك، فقد نصت املادة . يبقى قايما
قانون مقر التحكيم، يعترب األطراف قد تنازلوا عن حقهم يف تقدمي أي إستئناف أو طلب إعادة 

أي من تلك القرارات الصادرة عن حمكمة لندن للتحكيم الدويل، إ ى أي حمكمة دولة  النظر ضد
                                                           

 :قواعد حمكمة لندن للتحكيم الدويل على املوقع اإللكرتوين: أنظر 1
http://w.w.w.LCIA.org/Dispute-presolution-Services/LCIA-Arbitration-Rules-asppx. 
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أو اليلطات القضايية األخرى، إذا كان مثل ذلك اإلستئناف أو إعادة النظر ميموحا به نتيجة 
ألحكام إلزامية، ألي قانون واجب التطبيق، فإن حمكمة لندن للتحكيم الدويل مع مراعاة أحكام 

لواجب التطبيق، تقرر ما إذا كانت إجراءات التحكيم ستيتمر على الرغم من طلب القانون ا
 .«االستئناف أو طلب إعادة النظر

فمن خالل هذه النصوص يتضح لنا جليا أن قواعد حمكمة لندن للتحكيم الدويل مل جتز 
اء الوطين، إبتداء الطعن يف حكم التحكيم الصادر منها، سواء أمام إحدى هيئاهتا، أو أمام القض

غري أهنا اشرتطت التنازل الصريح واملكتوب من قبل األطراف عن حق الطعن يف حكم التحكيم، 
 .وذلك لتحصني األحكام التحكيمية الصادرة منها من الطعن فيها أمام اجلهات القضايية

كما أكدت صراحة على أنه يف حال ما إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات 
جييز صراحة إستئناف أحكامها أو إعادة النظر فيها، فإن حمكمة التحكيم حينها ستقرر  التحكيم

 .ما إذا كان من املناسب دها اإلستمرار يف نظر النزاع من عدمه

فال شك أن الطعن يف أحكام التحكيم الصادرة عن حمكمة لندن للتحكيم الدويل، 
الصادر عنها، باعتبار أن اإلستئناف قد  سواء باالستئناف أو إعادة النظر، يهدد حجية احلكم

يثبت احلكم أو يلغيه، كما أن إلتماس إعادة النظر يهدد تلك احلجية، وجيعل إستمرارها مرهونا 
 .مبا سيصدر من القضاء بقبول اإللتماس أو رفضه
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 المبحث الثالث

 .اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية وآليات تنفيذها

تحكيم ادهدف النهايي من اللجوء إ ى نظام التحكيم، فمن الناحية يعترب تنفيذ حكم ال
هناية املطاف احلماية القضايية للحقو ، ولذلك فإن تنفيذ حكم يف النظرية والعملية ميثل التنفيذ 

فاحلكم يف املوضوع هو . 1التحكيم يعد مبثابة حلظة حقيقية وحامسة بالنيبة لنظام التحكيم كله
كل نزاع، حيث أن ادهدف من عرض النزاع على قضاء التحكيم، هو التوصل النهاية الطبيعية ل

إ ى حكم يقرر حقيقة حقو  اخلصوم ومراكزهم القانونية، وتنفيذ هذا احلكم يعين إزالة ما وقع 
من تعد على احلقو  اليت كفلها هذا احلكم، وعلى هذا فإن وجود أي حكم دون تنفيذه يصبح 

كم التحكيم لن تكون له أي قيمة قانونية أو عملية إذا ظل جمرد ، ذلك أن ح2هو والعدم سواء
 .عبارات مكتوبة غري قابلة للتنفيذ

وعلى هذا األساس، فإن جناح نظام التحكيم والتيليم بكفضليته يف تيوية منازعات 
التجارة الدولية يتوقف على مدى تنفيذ أحكامه خارج الدولة اليت صدر فيها، وبدون ذلك لن 

ذا احلكم أي قيمة قانونية، فإذا مل يتم تنفيذه فإنه تتالشى كل قيمة وأثر على ما مت تكون ده
اختاذه من إجراءات يف عملية التحكيم، ومؤدى ذلك أن كافة املراحل اليت متر هبا الدعوى 
التحكيمية تصب يف هذه املرحلة األخرية اليت جتيد احلل النهايي للنزاع القايم بني األطراف، رغم 

 .إجراءات التنفيذ ال تعترب جزء من العملية التحكيميةأن 

مما ال شك فيه، فإن الغاية املبتغاة من جلوء األطراف إ ى نظام التحكيم، كوسيلة  و
سلمية لتيوية النزاعات بينهم، هي متكني الطرف الذي سيصدر حكم التحكيم لصاحله من 

اء مشقة اللجوء إ ى القضاء الوطين، احلصول على حقه بكيير الطر  واإلجراءات دون تكبد لعن
لذلك فإن اجملرى العادي لألمور يف حقل التجارة . وما ييتتبعه من ضياع للوقت والنفقات

                                                           
 .89، ص مرجع سابقت حممد علي البحريي، عز : أنظر 1
، ص 2842هشام إمساعيل، احلماية الدولية ألحكام التحكيم األجنبية، دراسة مقارنة، الطبعة األو ى، دار النهضة العربية،  2
84. 
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الدولية أن ييارع الطرف اخلاسر يف الدعوى التحكيمية إ ى تنفيذ احلكم الصادر ضده طوعا 
ي إ ى الطعن فيه، فإن حين فمىت صدر حكم التحكيم خاليا من العيوب اليت قد تؤد. 1واختيارا

النية الذي ييود مناخ التحكيم يفرتض قيام األطراف بتنفيذه طوعا، حيث يكون هذا التنفيذ 
االختياري نتيجة حتمية للطابع اإلرادي الذي يقوم عليه نظام التحكيم وإلرتباط اخلصوم باتفا  

زام بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحكيم، فغالبا ما حيدد األطراف صراحة يف إتفا  التحكيم اإللت
صدوره بشكل طوعي، حيث يذكر فيه أن احلكم التحكيمي يعترب ملزما وهناييا مبجرد صدوره، 

 .ويتم تنفيذه طوعا دون احلاجة إ ى إختاذ إجراءات قضايية لذلك

لعل الدافع احلقيقي للتنفيذ االختياري قد يرجع، يف غالبية األحوال، ألسباب تتعلق  و
الدولية والرغبة يف التعايش اليلمي بني أطراف التجارة الدولية قصد استمرار العالقات  باجملاملة

الودية بينهم، رغبة منهم يف جتنب اآلثار االقتصادية اليلبية غري املباشرة اليت ميكن أن تنجم على 
اداهتا اليت ، فاملتعامل االقتصادي يف حقل التجارة الدولية عليه اإللتزام بع2اإلمتناع عن التنفيذ

تقوم على أسلوب التنفيذ اإلختياري ألحكام التحكيم، وإال فإنه قد يتعرض لبع  الضغوطات 
اليت متارس عليه من طرف املتعاملني االقتصاديني، كرف  التعامل معه أو اإلساءة إ ى مسعته 

اري يف حقل التجارية، اليت هي ركيزة وأساس التجارة الدولية، وهذا ما قد يؤثر على نشاطه التج
 .3التجارة الدولية ميتقبال، إضافة إ ى اجلزاءات املالية اليت قد توقع على الطرف املمتنع

من جهة أخرى، فإن التنفيذ اإلختياري ألحكام التحكيم يتميز بعدم التقيد بشكلية  و
معينة، كما هو احلال يف التنفيذ اجلربي، وإمنا يتم بكية صورة كحقق حصول صاحب احلق على 

                                                           
موع من جم %28تؤكد اإلحصاييات أن أحكام التحكيم يف نطا  التجارة الدولية يتم تنفيذها طواعية واختيارا بنيبة  1

 .األحكام الصادرة باإللزام
: وراجع كذلك. 81، صمرجع سابقعاشور مربوك،الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، : راجع يف ذلك
 .14،صمرجع سابقسامية خواثرة ، 

 .83-82هشام إمساعيل، املرجع اليابق، ص : أنظر 2
 تشرتط وجوب إيداع مبلغ من املال يف خزانة املركز عند بداية اليري هذا ما ذهبت إليه بع  لوايح مراكز التحكيم اليت و 3

 .يف دعوى التحكيم، والذي ميثل ضمانا لتنفيذ حكم التحكيم
 . 71جارد حممد، دور اإلرادة يف التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع
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باإلضافة إ ى أن التنفيذ الطوعي حيقق اليرعة يف التنفيذ وربح الوقت والنفقات، ألن . حقه
األطراف ال ينتظرون األمر بتنفيذ حكم التحكيم من قبل اليلطة املختصة، بل ينفذ احلكم 

 .مباشرة مبجرد صدوره خاليا من العيوب اليت تؤدي إ ى الطعن فيه

املنازعات بطريق التحكيم هو قيام أطراف التجارة  فإذا كان الوضع الطبيعي يف تيوية
الدولية بتنفيذ أحكام التحكيم طواعية من تلقاء نفيهم، فإنه غالبا ما يرف  الطرف احملكوم 
عليه تنفيذ حكم التحكيم إختياريا، ففي هذه احلالة ال مناص من توفري القوة امللزمة دهذا التنفيذ، 

له إ ى القضاء الوطين يف الدولة اليت يود تنفيذ حكم  وذلك عن طريق جلوء الطرف احملكوم
التحكيم فيها، طالبا منه احلصول على أمر بتنفيذه واإلعرتاف به، حىت يتمكن من إلزام الطرف 

 .1احملكوم ضده بتنفيذه كما لو كان حكما قضاييا

هكذا فإنه يف حالة عدم ميارعة من صدر ضده حكم التحكيم إ ى تنفيذه طوعا  و
يارا، فإن من أبرز املشاكل اليت تواجه من صدر لصاحله حكم التحكيم هي مدى إمكانية واخت

 .تنفيذه جربا مبؤازرة اليلطات القضايية يف دولة التنفيذ

ال شك أن تنفيذ حكم التحكيم جربا بتدخل القضاء الوطين يضعف الثقة يف جدوى  و
املتمثلة يف إتفا  األطراف طوعا  نظام التحكيم، ويناق  فليفة التحكيم اليت يقوم عليها،

واختيارا على تيوية منازعاهتم عن طريق التحكيم بعيدا عن القضاء الوطين، وتنفيذ احلكم 
الصادر بعد ذلك بإجراءات ييرية دون تدخل من هذا القضاء ، وما قد تنجر عن ذلك من 

تحكيم فيها اإلعرتاف به ضياع اجلهد والوقت والنفقات إذا ما رفضت الدولة املراد تنفيذ حكم ال
وتنفيذه، وهو ما يضيع على احملكوم له مزايا التحكيم، وييمح للمحكوم عليه بالتخلص والتحلل 

وبذلك فإن نظام التحكيم يواجه إثنني من املتناقضات، هي أن أطراف . من إلتزاماته التجارية
جتنب اللجوء إ ى القضاء النزاع الذين فضلوا، من خالل إتفاقهم، اللجوء إ ى قضاء التحكيم و 

                                                           
 .48ين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانو : أنظر 1
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الوطين لتيوية النزاع القايم بينهم، قد وجدوا أنفيهم يف النهاية جمربين على اللجوء إ ى القضاء 
 .1الوطين لتنفيذ حكم التحكيم الصادر يف النزاع القايم بينهم

على ذلك، تيعى التشريعات الوطنية املقارنة والقانون الدويل اإلتفاقي إ ى إحتواء هذه  و
إلجتاهات املتعارضة والتوفيق بينها من خالل النص على مبدأ عام حيرص على اإلعرتاف بكحكام ا

التحكيم األجنبية وتنفيذها، يف مقابل قدر حمدود من األسباب اليت جيوز اإلستناد عليها يف رف  
 .اإلعرتاف هبذه األحكام وتنفيذها

حبكم التحكيم األجنيب وبني تكسييا على ذلك، متيز هذه التشريعات بني اإلعرتاف  و
فقد يعرتف باحلكم التحكيمي وال ينفذ، ولكن إذا نفذ فإنه من الضروري أن يكون قد . تنفيذه

وعلى ذلك، سوف نتناول بالدراسة يف هذا . مت اإلعرتاف به من اجلهة اليت منحته القوة التنفيذية
 :املبحث

 (.ولاملطلب األ)اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية : أوال

 (.املطلب الثاين)آليات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية : ثانيا

 المطلب األول

 .اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية

من الثابت أن حكم التحكيم حيوز حجية الشيء املقضي فيه مبجرد صدوره يف بلد مقر 
، إ ى أن 2و األجنبيةالتحكيم، لكن هذه احلجية موقوفة مؤقتا، بالنيبة ألحكام التحكيم الدولية 

 .يتم اإلعرتاف هبا يف بلد التنفيذ

                                                           
 .81هشام إمساعيل، مرجع سابق، ص : أنظر 1
على خالف حكم التحكيم الدويل أو األجنيب، فإن حكم التحكيم الداخلي ال يكون يف حاجة إ ى اإلعرتاف، حيث  2

  اليت مت الفصل فيها، إذ ميكن ملن يكتيب هذا األخري حجية الشيء املقضي فيه مبجرد صدوره، فيما خيص الوقايع واحلقو 
صدر احلكم لصاحله أن ييعى مباشرة إ ى طلب تنفيذه، إذا مل ينفذ طوعا، من اليلطة املختصة دون احلاجة إ ى االعرتاف 

 .ال غري( كتابة الضبط)به، بل كيفية اإليداع لدى اجلهات املختصة 
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واإلعرتاف حبكم التحكيم الدويل أو األجنيب يعين أن احلكم قد صدر بشكل صحيح 
مبعىن إقرار القضاء الوطين املختص بصحة ما صدر من حكم يف املوضوع من  وملزم لألطراف،

نئذ يف النظام القانوين لدولة القاضي قبل هيئة التحكيم يف النزاع املعروض عليها، ويدخل حي
أما التنفيذ فيعين أن يطلب اخلصم احملكوم لصاحله من القضاء  .1مطابقا لقواعدها القانونية

الوطين يف دولة التنفيذ أن يقوم بإلزام احملكوم عليه بتنفيذ ما جاء حبكم التحكيم، وذلك موجب 
 . 2اإلجراءات التنفيذية املقررة يف بلد التنفيذ

عليه، فإن اإلعرتاف حبكم التحكيم الدويل أو األجنيب هو إجراء دفاعي ينشك عادة  و
عندما يطلب الطرف الصادر لصاحله حكم التحكيم األجنيب، من القضاء الوطين يف الدولة اليت 

وعلى هذا األساس فإن . يراد تنفيذ حكم التحكيم فيها، منح احلماية حلق قرره هذا احلكم
، حيث تتخذ هذه العملية الدفاعية 3التحكيم مينحه حجية الشيء املقضي فيهاإلعرتاف حبكم 

، وهو 4صورة اإلعرتاف حبكم التحكيم، باعتبار ما قضى به قد صدر صحيحا وملزما ألطرافه
إجراء عادة ما يكون مصاحبا للتنفيذ أو جزءا منه باملعىن املطلق، ويعين صدور قرار شكلي 

 .5ييمى عموما أمرا بالتنفيذ

الغرض من اإلعرتاف بكحكام التحكيم الدولية و األجنبية هو أن تياوي حكم  و
التحكيم يف الدرجة مع احلكم القضايي الصادر من حماكم الدولة اليت يتم اليعي فيها الختاذ 

وبذلك فإن اإلعرتاف حبكم . إجراءات اإلعرتاف به، ومنحه نفس األثر الذي يرتبه هذا األخري
أو األجنيب يضع هناية لتلك اإلجراءات اليت سبق إثارهتا، ويقف مانعا أمام حماولة التحكيم الدويل 

                                                           
الدويل وطر  الطعن فيها يف القانون اجلزايري، مرجع سابق، بكلي نور الدين، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري : أنظر 1
 .11ص

 .232أمحد هندي، التحكيم دراسة إجرايية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
3 

M.Hunter, A.Redferm, op.cit, p 434.                                                                                                                      
، جملة التحكيم العريب، العدد الرابع، 4283فوزي حممد سامي، إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضايي لعام : أنظر 4

 .487، ص 2884أغيطس، 
 .471هشام إمساعيل، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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إثارة نفس امليايل اليت مت حيمها فعال من خالل حكم التحكيم املراد االعرتاف به، حيث يعترب 
 .1ما قضى به فيها حايزا لقوة األمر املقضي

ن تنفيذه قد ال حيقق ادهدف غري أن اإلعرتاف اجملرد وحده حبكم التحكيم األجنيب دو 
املنشود منه، وبالتايل فإنه يعترب قليل الفايدة إذا مل يتم تنفيذ حكم التحكيم، فقد يعرتف حبكم 
التحكيم الدويل أو األجنيب ولكنه ال ينفذ، ولكنه لو نفذ فإنه من الضروري أن يكون قد مت 

نه إذا مل يتم منح االعرتاف حلكم اإلعرتاف به من قبل اجلهة اليت منحته القوة التنفيذية، أل
 .2التحكيم الدويل أو األجنيب، فإنه ال ميكن إعالنه حكما واجب النفاذ

عليه، فإن اإلعرتاف يشكل خطوة هامة من أجل التوصل إ ى تنفيذ حكم التحكيم  و
      األجنيب، والذي ال ميكن من الناحية العملية كحقيقه دون اختاذ اإلجراء األول، ومن مث فإنه 

 .ال ميكن تنفيذ حكم التحكيم األجنيب ما مل يتم اإلعرتاف به

واخلالصة، أن اإلعرتاف حبكم التحكيم األجنيب ال يعين حتما األمر بالتنفيذ، وما يؤكد 
هذا املفهوم هو أن معظم التشريعات الوطنية املقارنة واإلتفاقيات الدولية قد أوردت إجراء 

 .ء التنفيذ، وهو ما سنوضحه تواليااإلعرتاف بشكل ميتقل عن إجرا

 الفرع األول

 .اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في التشريعات الوطنية المقارنة

أشارت بع  التشريعات الوطنية املقارنة إ ى ميكلة اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية 
يذ مير حتما مبرحلة باعتبارها مرحلة ميتقلة عن مرحلة التنفيذ، حيث ذهبت إ ى أن طالب التنف

 .اإلعرتاف أوال، مث إ ى مرحلة األمر بالتنفيذ بإعطاء الصيغة التنفيذية حلكم التحكيم

فمن هذه التشريعات من أوردت ميكلة اإلعرتاف يف مادة واحدة مع ميكلة التنفيذ، 
ى باعتبارمها إجرايني متالزمني، كما هو احلال بالنيبة للقانون الفرنيي، ومنها من نصت عل

                                                           
1 M.Hunter, A.Redferm, op.cit, p 435.                                                                                      

 .48عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية يف فرع ميتقل، بينما نصت على تنفيذ هذه األحكام يف 
أما القانون املصري، فلم ترد فيه أي إشارة . فرع آخر، كما هو احلال بالنيبة للقانون اجلزايري

 .مليكلة اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية، واكتفى بالنص على كيفية تنفيذ هذه األحكام

 . اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في القانون الفرنسي: الفقرة األولى

اإلعرتاف بكحكام "عرب املشرع الفرنيي عن اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية بعبارة 
، وهي األحكام الصادرة خارج فرنيا أو يف نطا  التحكيم الدويل، وذلك يف 1"التحكيم الدولية
يعرتف « :اإلجراءات املدنية اجلديد، حيث نصت على أنه من قانون 4141نص املادة 

باألحكام التحكيمية وتنفيذها يف فرنيا إذا أثبت الذي يدعي هبا وجودها، وإذا مل يكن 
 .2«اإلعرتاف هبا وتنفيذها خمالفا بصورة واضحة للنظام العام الدويل

يم األجنبية وبذلك، يكون املشرع الفرنيي قد ميز إجراء اإلعرتاف بكحكام التحك
: الصادرة باخلارج عن إجراء األمر بتنفيذها، وأورد شرطني لإلعرتاف حبكم التحكيم األجنيب مها

 .إثبات وجود حكم التحكيم الدويل من قبل اخلصم الذي يدعي وجوده -

 .3وأن ال خيالف هذا اإلعرتاف النظام العام الدويل  -

                                                           
، خبصوص وجود قواعد 42/81/4284على الرغم من اإلنتقادات اليت تعرض دها املشرع الفرنيي عند صدور مرسوم  1

كحكام التحكيم الصادرة خارج فرنيا أو يف نطا  القانون الدويل، كون أحكام هذا املرسوم قد ساوت خاصة باإلعرتاف ب
بني أحكام التحكيم األجنبية وأحكام التحكيم الدولية من حيث احلجية، إال أنه قد أعاد تنظيم هذه امليكلة يف مرسوم 

 .مل يثر أية صعوبة خاصة يف هذا الشكن4284وم سنة ، مبناسبة تعديله لنصوص التحكيم، ألن الواقع أثبت أن مرس2844
E.Gaillard : le nouveau droit Français de l’arbitrage, op.cit, p186.                                                             
2 Art 1514 D.P.C.F : « Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si 

leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette 
exécution n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international ». 

لداخلي، وذلك تعبريا منه عن وجوب وقد اقتصر املشرع الفرنيي على عدم خمالفة النظام العام الدويل ال النظام العام ا 3
 دتقليص فحص حكم التحكيم الدويل أمام القضاء الفرنيي إ ى احلد األدىن، وكل ما هو مطلوب من القاضي الفرنيي عن
نظره طلب اإلعرتاف حبكم التحكيم األجنيب هو التحقق مما إذا كان هذا احلكم ال يتضمن خرقا فاضحا لقواعد النظام العام 

 .الدويل
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رفا  طلب اإلعرتاف بكصل احلكم وإلثبات وجود حكم التحكيم الدويل، ال بد من إ
التحكيمي وإتفا  التحكيم، أو صورة من هذين امليتندين تتمتع بالشروط القانونية املطلوبة 

حمررة بغري اللغة  ا إذا كانت امليتندات أو الوثايقويف حالة م. 1العتبارها ميتندات رمسية
ذه امليتندات أو الوثايق إ ى اللغة الفرنيية، فقد أضاف املشرع الفرنيي وثيقة ثالثة، وهي ترمجة ه

 .2الفرنيية، على أن تكون هذه الرتمجة من قبل مرتجم حملف ميجل على اليحة اخلرباء

، وهي ذات احملكمة 3أما احملكمة املختصة بنظر اإلعرتاف، فهي حمكمة باريس اإلبتدايية
لتحكيم الصادرة خارج اليت دها سلطة الفصل يف طلبات احلصول على الصيغة التنفيذية ألحكام ا

 .فرنيا

 .اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في القانون المصري: الفقرة الثانية

ما يفيد أنه هناك نظام  4221لينة  27مل يرد يف قانون التحكيم املصري رقم 
لإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية يف القانون املصري، حيث إكتفى املشرع املصري يف قانون 

 .بالنص مباشرة على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 27/4221م رقم التحكي

الواقع أن حكم التحكيم األجنيب، شكنه شكن حكم التحكيم الداخلي، حيوز حجية  و
األمر املقضي مبجرد صدوره، وترتتب هذه احلجية بقوة القانون دون احلاجة إ ى أمر مينحها هذه 

عرتاف حبكم التحكيم األجنيب أمام القضاء املصري إال إذا متيك وال تثور ميكلة اإل. 4احلجية
أحد األطراف بادعاء خيالف ما فصل فيه حكم التحكيم األجنيب، وعنديذ يكفي أن يدفع 
اخلصم هذا اإلدعاء بالتميك حبجية حكم التحكيم الصادر لصاحله، ما مل يتميك املدعي 

وعلى هذا األساس فإنه ال جمال لتقدمي . امة يف مصرمبخالفة هذا احلكم للنظام العام واآلداب الع

                                                           
 .ف.م.ج.إ.  4141/4املادة : راجع 1
 . ف.م.ج.إ.  4141/2املادة : راجع 2
 .ف.م.ج.إ.  4149/4املادة : راجع 3
 .27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  11املادة : راجع 4
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طلب اإلعرتاف حبكم التحكيم األجنيب للقضاء املصري، إال إذا أراد احملكوم له توقيع حجز 
 .1كحفظي مبوجب حكم كحكيم أجنيب

من جهة أخرى، فإنه إذا حصل شخص على حكم كحكيم أجنيب، فال جيوز خلصمه  و
قضاء املصري يطلب فيها عدم اإلعرتاف هبذا احلكم، وذلك ملنعه أن يرفع دعوى وقايية أمام ال

 .2من استخدام هذا احلكم لتوقيع حجز كحفظي على أمواله

 .اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في القانون الجزائري: الفقرة الثالثة

املشرع اجلزايري فرعا خاصا باإلعرتاف حبكم التحكيم الدويل وذلك يف القيم أورد 
،و أورد 3ثالث من باب التحكيم املتعلق باإلعرتاف بكحكام التحكيم الدويل وتنفيذها اجلربيال

وعلى هذا األساس ميكن القول أن املشرع . فرعا آخر خاص بتنفيذ أحكام التحكيم الدويل
اجلزايري قد عاجل موضوع اإلعرتاف بشكل ميتقل عن موضوع التنفيذ، إذ أنه من املمكن إختاذ 

 .اخلاصة باإلعرتاف دون مباشرة إجراءات التنفيذ اإلجراءات

يتم اإلعرتاف بكحكام التحكيم الدويل « : إ على أنه.م.ج.إ.  4814فقد نصت املادة 
 .يف اجلزاير إذا أثبت من متيك هبا وجودها، وكان هذا اإلعرتاف غري خمالف للنظام العام الدويل

، بكمر صادر عن رييس احملكمة اليت و تعترب قابلة للتنفيذ يف اجلزاير وبنفس الشروط
صدرت أحكام التحكيم يف دايرة إختصاصها أو حمكمة حمل التنفيذ إذا كان مقر حمكمة 

 .» التحكيم موجودا خارج اإلقليم الوطين

                                                           
 . 931فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .931، نفس املرجع اليابق، ص فتحي وايل: أنظر 2
الظاهر أن املشرع اجلزايري قد تكثر باملشرع الفرنيي حينما عرب عن حكم التحكيم األجنيب، يف تنظيمه للتحكيم الدويل  و 3

، حيث مل يورد عبارة األجنيب، حيث يفهم من "حكم التحكيم الدويل"يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، بعبارة 
لك أن املشرع اجلزايري قد ابتعد عن املعيار الذايت أو املعيار اإلجرايي يف كحديده لدولية وأجنبية حكم التحكيم، حيث ذ

إعتمد على املعيار املوضوعي، شكنه يف ذلك شكن املشرع الفرنيي، املؤسس على املصاحل اإلقتصادية املتعلقة بدولتني على 
 (.إ.م.ج.إ.  4832املادة )األقل 
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 :فمن خالل إستقراء نص هذه املادة، ميكن إستخالص النقاط التالية

 .جزائرشروط اإلعتراف بأحكام التحكيم الدولية في ال: أوال

خيضع اإلعرتاف بكحكام التحكيم الدولية يف اجلزاير إ ى مدى توافر شرطني أساسيني، 
 :مها

 .إثبات وجود حكم التحكيم -1

على الطرف الذي يريد اإلعرتاف حبكم التحكيم الدويل يف اجلزاير أن يثبت صحة 
جيب على  ، ففي هذه احلالة1إ.م.ج.إ.  4812وجوده حيب الكيفية اليت حددهتا املادة 

الطرف املتميك حبكم التحكيم الدويل أن يقدم إ ى احملكمة املختصة أصل احلكم التحكيمي 
فإذا تعذر عليه ذلك، فإنه جيوز له اإلقتصار . الصادر من حمكمة التحكيم مرفوقا بإتفا  التحكيم

 .على تقدمي نيخ من كليهما تيتوفيان شروط صحتهما

انة ضبط اجلهة القضايية املختصة من قبل الطرف وتودع هذه الوثايق مباشرة لدى أم
 .2الذي يهمه التعجيل

من قانون  4122الظاهر أن املشرع اجلزايري قد استوحى هذا الشرط من نص املادة  و
اإلجراءات املدنية الفرنيي القدمي، اليت أوجبت تقدمي أصل احلكم التحكيمي مرفقا باتفا  

ة ثالثة، وهي ترمجة هذه الوثايق إ ى اللغة الفرنيية إذا مل التحكيم أو نيخة منهما، وأضافت وثيق
 .تكن حمررة هبذه اللغة

 

 
                                                           

يثبت حكم التحكيم بتقدمي األصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنيخ عنها  «: إعلى أنه.م.ج.إ.  4812نص املادة ت 1
 .»تيتويف شروط صحتها

أعاله، بكمانة ضبط اجلهة القضايية  4812تودع الوثايق املذكورة يف املادة  «: إ على أنه.م.ج.إ.  4813تنص املادة 2
 .» تعجيلاملختصة من الطرف املعين بال
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من قانون اإلجراءات املدنية  4122إذا كان املشرع اجلزايري قد نقل حرفيا نص املادة  و
، إال أنه عند وقوفه أمام 4141، لتصبح املادة 18/2844، واملعدلة مبوجب املرسوم 1القدمي

إ حيث .م.ج.إ.  4812علقة بالرتمجة، فإنه قد غ  النظر عنها ومل ينقلها يف املادة النقطة املت
إكتفى باشرتاط تقدمي أصل احلكم التحكيمي مرفوقا باتفا  التحكيم، أو نيخة منهما، وهذا ما 
يفتح الباب أمام التياؤل عن املغزى من عدم تطر  املشرع اجلزايري إ ى وجوب ترمجة هذه 

 للغة العربية؟الوثايق إ ى ا

 :إن اإلجابة على هذا التياؤل دها عدة إحتماالت

أن املشرع اجلزايري قد ترك األمر إ ى اليلطة التقديرية للقاضي املختص بنظر  أولها،
طلب اإلعرتاف، الذي بإمكانه أن يفرض ترمجة الوثايق احملررة بغري اللغة العربية إ ى هذه األخرية، 

، واليت تعد أعلى من 2املصاد  عليها من قبل اجلزاير 4218ورك لينة وذلك تطبيقا إلتفاقية نيوي
من هذه اإلتفاقية اليت فرضت ترمجة الوثايق املقدمة إ ى  31/2القانون دستوريا، السيما املادة 

 .3قاضي دولة اإلعرتاف والتنفيذ إ ى اللغة الرمسية دهذا البلد

اءات املدنية واإلدارية اجلديد، فمن فبالرجوع إ ى قانون اإلجر  أما االحتمال الثاني،
احملتمل أن املشرع اجلزايري قد إعتمد على املبادئ العامة دهذا القانون، خاصة املادة الثامنة منه 
اليت نصت على وجوب تقدمي الوثايق وامليتندات للقضاء اجلزايري باللغة العربية أو مصحوبة 

وامليتندات حمررة بغري اللغة العربية، وذلك كحت  برتمجة رمسية إ ى هذه اللغة، إذا كانت الوثايق
 . 4طايلة عدم القبول

                                                           
 .42/81/4284املرسوم الصادر يف  1
بشكن االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية مبوجب املرسوم  4218وقد صادقت اجلزاير على إتفاقية نيويورك لينة  2

 .4218املتضمن إنضمام اجلزاير بتحفظ الإتفاقية نيويورك لينة  81/44/4288املؤرخ يف  88/233الرياسي رقم 
إذا كان قرار التحكيم غري صادر بلغة رمسية دهذه  و... «: على أنه 4218من إتفاقية نيويورك لينة  31/2ادة تنص امل 3

 .»الدولة وجب على ذلك الطرف تقدمي ترمجة له إ ى هذه اللغة مصدقة حيب األصول
أو مصحوبة برتمجة رمسية إ ى  جيب أن تقدم الوثايق وامليتندات باللغة العربية«: إ على أنه.م.ج.إ.  88/2تنص املادة  4

 .»هذه اللغة، كحت طايلة عدم القبول
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يف احلقيقة، حنن نرى أن املادة الثامنة من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اليالفة  و
الذكر، كافية لفرض ترمجة الوثايق وامليتندات احملررة بغري اللغة العربية املقدمة للقضاء اجلزايري 

 .إلعرتاف حبكم التحكيم الدويلعند طلب ا

 .أن يكون اإلعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي -2

إ، املشار إليها أعاله، على عدم خمالفة .م.ج.إ.  4814نص املشرع اجلزايري يف املادة 
اإلعرتاف للنظام العام الدويل وليس النظام العام الوطين، وهو نفس االجتاه الذي سار عليه املشرع 

، حيث يفهم من هذا النص أن املشرع اجلزايري قد أخذ يف االعتبار القواعد العامة 1نييالفر 
املتفق عليها دوليا عند اإلعرتاف بكحكام التحكيم الدولية، ميتبعدا بذلك قواعد النظام العام 

 ، ومعىن ذلك أن اإلعرتاف قد ميس ببع  القواعد اآلمرة يف القانون اجلزايري،(اجلزايري)الوطين 
ومع ذلك فإنه ال مينع القاضي من اإلعرتاف حبكم التحكيم الدويل ما دام أنه مل ميس النظام 

ولعل ادهدف من هذا اإلجتاه هو تشجيع العالقات االقتصادية الدولية، خاصة . العام الدويل
قة ومن هنا يظهر حرص املشرع اجلزايري على إستبعاد املفاهيم الوطنية املتعل. اإلستثمار األجنيب

بالنظام العام الوطين عن جمال العالقات االقتصادية الدولية، وتطبيقه للمفاهيم املتعلقة بالنظام 
 .العام الدويل

 .الجهة القضائية المختصة بنظر طلب اإلعتراف، وحدود سلطتها: ثانيا

إ صراحة على احملكمة املختصة فيما يتعلق باإلعرتاف .م.ج.إ.  4814مل تنص املادة 
غري أنه بالرجوع إ ى الفقرة الثانية من هذه املادة ميكن كحديد احملكمة . حكيم الدويلحبكم الت

املختصة بنظر اإلعرتاف، واملرتبط مبقر التحكيم، فما دام أن اإلعرتاف هو إجراء مرتبط بإجراء 
 .2التنفيذ، فإن اإلعرتاف يتم من طرف نفس احملكمة املختصة مبنح الصيغة التنفيذية

                                                           
 .ف.ج.إ.  4141املادة : راجع 1
الطر  البديلة حلل )عبد احلميد األحدب، قانون التحكيم اجلزايري اجلديد، جملة احملكمة العليا، عدد خاص : أنظر 2

 .23، ص 2888جوان  41/49، العدد (النزاعات
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األساس، فقد فر  املشرع اجلزايري بني حالتني يف منحه اإلختصاص بنظر على هذا  و
 :طلب اإلعرتاف

إذا كان مقر التحكيم يف اجلزاير، فإن اإلختصاص بنظر طلب اإلعرتاف يؤول : الحالة األولى
وقد منح املشرع اجلزايري هذا . إ ى رييس احملكمة اليت صدر حكم التحكيم يف دايرة إختصاصها

 .إ ى رييس هذه احملكمة دون غريه من قضاهتااإلختصاص 
أما إذا كان مقر التحكيم موجودا خارج اجلزاير، فإن اإلختصاص يؤول إ ى : الحالة الثانية

 .حمكمة حمل التنفيذ

ال يتطلب اإلعرتاف حبكم التحكيم الدويل من القاضي املختص البحث أو التدقيق  و
تصر دوره فقط على مراعاة الشروط الشكلية يف موضوع أو مضمون حكم التحكيم، وإمنا يق

املتطلبة لإلعرتاف، ككصل حكم التحكيم وإتفا  التحكيم، أو نيخ مصاد  عليها، وفرض 
ترمجة هذه الوثايق إذا كانت حمررة بغري اللغة العربية، مع مراعاة عدم تعارض هذا اإلعرتاف مع 

فاصيل احلكم التحكيمي ومدى توافر القواعد العامة للنظام العام الدويل، دون الدخول يف ت
 .العدالة يف ما قضى به أم ال

 الفرع الثاني

 .اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في اإلتفاقيات الدولية

كان لإلتفاقيات الدولية دور كبري يف إرساء قواعد خاصة باإلعرتاف بكحكام التحكيم 
بشكن  4218ي، إتفاقية نيويورك لينة األجنبية، ومن أهم هذه اإلتفاقيات ذات الطابع العامل

اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، وإتفاقية واشنطن لتيوية منازعات اإلستثمار لينة 
4291. 
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اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في إطار إتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة األولى
1185. 

من نوعه بشكن اإلعرتاف وتنفيذ أحكام منوذجا فريدا  4218تعترب إتفاقية نيويورك لينة 
التحكيم األجنبية، وهي نتيجة للتطور اإلتفاقي الذي عرفه اجملتمع الدويل يف جمال اإلعرتاف 

 .1وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية

موضوع اإلعرتاف بكحكام  4218قد عاجلت املادة الثالثة من إتفاقية نيويورك لينة  و
تعرتف كل من الدول املتعاقدة حبجية « : الفقرة األو ى منها على أنهالتحكيم األجنبية بنصها يف 

حكم التحكيم وتكمر بتنفيذه طبقا لقواعد املرافعات املتبعة يف اإلقليم املطلوب إليه التنفيذ وطبقا 
 .» للشروط املنصوص عليها يف املواد التالية

ميزت بني اإللتزام  قد 4218ويتضح جليا من هذه املادة أن إتفاقية نيويورك لينة 
باإلعرتاف حبكم التحكيم األجنيب واإللتزام بتنفيذه، حيث أهنما يعربان عن مرحلتني خمتلفتني يف 

وفقا ملفهوم املادة الثالثة املشار  ،"اإلعتراف"ويشري مصطلح . إرساء حقو  األطراف وإلتزاماهتم
ن يكون نافذا بالضرورة، ونظرا ألن إليها أعاله، إ ى معاملة حكم التحكيم باعتباره ملزما، دون أ

اإلعرتاف ال ينطوي على أي تطبيق عملي ملضمون احلكم، والذي يكون جماله هو التنفيذ، فإنه 
بذلك يعد جمرد إعالنا واعرتافا بالنتيجة اليت انتهى إليها التحكيم، وبالتايل فإن اإلعرتاف وفقا 

ية للطرف الذي يطلب اإلعرتاف حبكم إلتفاقية نيويورك ال يتضمن أي إمتيازات تنفيذ فور 
                                                           

ليبق حملاولة إجياد احللول ملشكلة اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، قبل صدور إتفاقية يرجع الفضل يف ا و 1
الذي مل يتناول سوى  4223، وقبلها بروتوكول جنيف لينة 4227، إ ى إتفاقية جنيف لينة 4218نيويورك لينة 

ية بني األطراف املنتمني إ ى دول أعضاء موضوع اإلعرتاف بصحة إتفاقات التحكيم املتعلقة مبنازعات حالية أو ميتقبل
إال أن هذه االتفاقية مل كحدد األهداف املرجوة من تنظيمها، ومن جهة أخرى فإن جمال تطبيقها حد من فاعليتها . خمتلفة

ل وذلك القتصارها على أحكام التحكيم اليت تكون ناجتة عن شرط كحكيمي أو مشارطة يتوافر فيها الضوابط اخلاصة بربوتوكو 
 .، وأن تكون صادرة من إحدى الدول املتعاقدة ومن أشخاص خاضعني لقضايها4223جنيف لينة 

إميان يونس حممد الرفاعي، تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا للقانون اإلمارايت واالتفاقيات : ملزيد من التفاصيل، راجع
هشام إمساعيل، مرجع سابق، ص : راجع كذلكو . 34-38، ص 2841الدولية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

12-18 . 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

611 

 

التحكيم األجنيب، ولكنه قد يكون أساسا ملمارسة احلقو  اليت قد ترتتب على حكم التحكيم 
 .1ميتقبال

شروط اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في ظل إتفاقية نيويورك لسنة : أوال
1185. 

مصدرا للشروط  4218ورك لينة تعترب الفقرة الثانية من املادة الثالثة من إتفاقية نيوي
الواردة يف املادة الرابعة من اإلتفاقية ، اليت يتعني إستيفاؤها من قبل أي طرف يطلب اإلعرتاف 

حبكم كحكيم أجنيب داخل أي دولة من الدول املنظمة دهذه اإلتفاقية ، حيث نصت على       
بق عليها أحكام اإلتفاقية احلالية وال تفرض لإلعرتاف أو تنفيذ أحكام احملكمني اليت تط « :أنه 

شروط أكثر شدة وال رسوم قضايية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك اليت تفرض لإلعرتاف 
المعاملة "وبذلك تكون هذه اإلتفاقية قد أرست مبدأ  .»وتنفيذ أحكام احملكمني الوطنيني 

كام التحكيم األجنبية وفقا لقواعد ، أي إلتزام الدول املوقعة عليها باإلعرتاف وتنفيذ أح"الوطنية
املرافعات اليارية يف الدولة املطلوب منها اإلعرتاف والتنفيذ ، دون متييز   أو إخضاع أحكام 
التحكيم األجنبية لشروط أكثر تشدد أو لرسوم قضايية أكثر تكلفة بدرجة ملحوظة عن الشروط 

 .2املكلوفة اخلاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية
صرت املادة الرابعة من هذه اإلتفاقية الشروط املتطلبة لإلعرتاف بكحكام التحكيم وقد ح

 : األجنبية فيما يلي 
تقدمي أصل احلكم التحكيمي الرمسي ، أو صورة منه تتوفر على الشروط القانونية املتطلبة  -4

 .لرمسية اليند
 .انونية الالزمة لرمسية اليندتقدمي أصل إتفا  التحكيم، أو صورة منه تتوفر على الشروط الق -2
تقدمي ترمجة حلكم التحكيم أو إلتفا  التحكيم إذا كانا غري حمررين باللغة الرمسية للبلد  -3

و جيب أن يشهد على هذه الرتمجة مرتجم رمسي . املطلوب إليه اإلعرتاف حبكم التحكيم األجنيب
 .أو حملف أو أحد رجال اليلك الدبلوماسي

                                                           
 .479هشام إمساعيل، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .288حممود خمتار أمحد بريري ،التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق ، ص : أنظر  2
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قد إعتمدت على معيار مكان صدور  4218أن إتفاقية نيويورك لينة  اجلدير بالتنويه و
حكم التحكيم للتفرقة بني أحكام التحكيم الوطنية وأحكام التحكيم األجنبية، غري أهنا        

مل تكتف هبذا املعيار اإلقليمي ، بل أخذت بعني اإلعتبار إ ى جانب ذلك نظرة الدولة اليت 
إذا كانت تعترب احلكم التحكيمي الصادر بإقليمها غري وطين ، فإنه ف. سينفذ هبا حكم التحكيم 

ميكن تطبيق هذه اإلتفاقية ، يف هذه احلالة على موضوع اإلعرتاف وتنفيذ هذا احلكم التحكيمي 
 .1على أساس أنه حكم كحكيمي دويل

رك القواعد اإلجرائية لإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في ظل إتفاقية نيويو  :ثانيا
 .1185لسنة 

ما هي القواعد اإلجرايية اليت ينبغي مبوجبها  4218مل كحدد إتفاقية نيويورك لينة 
   اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية ، حيث خولت الدول املوقعة عليها صراحة حرية إختيار 

جنبية وضع القواعد اإلجرايية اليت تراها مناسبة للتطبيق على اإلعرتاف بكحكام التحكيم األ و
 .2داخل أراضيها

ومفاد ذلك أن هذه اإلتفاقية قد تركت مهمة كحديد إجراءات اإلعرتاف بكحكام 
التحكيم األجنبية لقانون دولة القاضي ، باعتبارها من قواعد القانون الدويل اخلاص امليتقرة يف 

 .3خمتلف األنظمة القانونية للدول
يف الفقرة الثانية من املادة الثالثة ،  مع ذلك ، فقد أضافت اإلتفاقية شرطا جوهريا و

حظرت مبوجبه على الدول أن تفرض على اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية شروطا أكثر 
شدة أو رسوما قضايية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك اليت تفرض عند اإلعرتاف وتنفيذ 

 .أحكام التحكيم الوطنية 
االتفاقية للحاالت اليت جيوز فيها رف  االعرتاف بكحكام  قد تطرقت املادة اخلامية من هذه و

 : هي و األجنبية،التحكيم 

                                                           
 .4218املادة األو ى من إتفاقية نيويورك لينة : راجع  1
 .4218لينة من إتفاقية نيويورك  83/84املادة : راجع  2
 .97، ص 4223عصام الدين القصيب ، النفاذ ألحكام التحكيم ، دار النهضة العربية ،: أنظر  3
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 .إنعدام أهلية أحد أطراف إتفا  التحكيم ، وفقا للقانون الذي حيكم أهليتهم -4
 .عدم صحة إتفا  التحكيم -2
 .اإلخالل حبقو  الدفاع -3
 .جتاوز هيئة التحكيم لنطا  سلطتها -1
 .هيئة التحكيم عدم صحة تشكيل -1
عدم إحرتام هيئة التحكيم لإلجراءات املتفق عليها من قبل األطراف ، أو قانون البلد الذي  -9

 .مت فيه التحكيم يف حالة عدم اإلتفا 
 .عدم صريورة حكم التحكيم ملزما أو كونه جاء باطال أو قد حكم بوقف تنفيذه -7
 (.قابلية موضوع النزاع للتحكيم عدم) عدم جواز تيوية النزاع عن طريق التحكيم -8
 .خمالفة اإلعرتاف حبكم التحكيم األجنيب للنظام العام يف الدولة املطلوب إليها االعرتاف -2

وسوف نتعرض دهذه احلاالت بالتفصيل مبناسبة حديثنا عن تنفيذ أحكام التحكيم 
 .األجنبية وفقا إلتفاقية نيويورك يف املطلب املوايل

إلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في إطار إتفاقية واشنطن لسنة ا: الفقرة الثانية
1198. 

من إتفاقية واشنطن  11ضمانا لإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية، أكدت املادة 
على وجوب اإلعرتاف بكحكام التحكيم الصادرة عن  4291لتيوية منازعات اإلستثمار لينة 

من طرف كل دولة موقعة على اإلتفاقية كما لو كانت  املركز الدويل لتيوية منازعات االستثمار
تعرتف كل دولة متعاقدة « :أحكاما هنايية صادرة من حماكمها احمللية حيث نصت على أنه

باحلكم الذي صدر بناء على أحكام هذه االتفاقية وتضمن تنفيذ اإللتزامات املالية اليت يفرضها 
 » ....مة حمليةاحلكم كما لو كان حكما هناييا صادرا من حمك

و عليه ميكن القول أن نظام اإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية الذي جاء يف إتفاقية 
يعد خطوة أكثر تقدما من النظام الذي جاءت به قبلها إتفاقية نيويورك  4291واشنطن لينة 
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احلثيث كما يعد يف الوقت ذاته مرحلة متطورة عرفها اجملتمع الدويل يف إطار سعيه . 4218لينة 
 . 1واملتواصل لتوحيد املعاملة القضايية ألحكام التحكيم

من هذه اإلتفاقية قد ساوت بني أحكام التحكيم الصادرة عن  11/4فاملالحظ أن املادة 
املركز الدويل لتيوية منازعات اإلستثمار و أحكام التحكيم الوطنية، بل وحىت األحكام 

املتعاقدة باإلعرتاف باألحكام التحكيمية الصادرة يف القضايية، وذلك بالنص على إلتزام الدول 
إطار املركز وتنفيذها داخل أقاليمها كما لو كانت أحكاما قضايية هنايية صادرة من حماكمها 

 .الوطنية

شروط اإلعتراف بأحكام التحكيم األجنبية في ظل إتفاقية واشنطن لسنة : أوال
1198. 

الشروط الالزمة لإلعرتاف  4291ينة من إتفاقية واشنطن ل 11/2حددت املادة 
على أراضي  (ICSID)بكحكام التحكيم الصادرة عن املركز الدويل لتيوية منازعات االستثمار 

على الطرف الذي يرغب يف اإلعرتاف باحلكم وتنفيذه على  « :إحدى الدول املتعاقدة، بنصها 
تمدة من اليكرتري العام إ ى إقليم الدولة املتعاقدة أن يقدم صورة طبق األصل من احلكم مع

احملكمة الوطنية املختصة أو إ ى اليلطات األخرى اليت حددهتا الدولة املذكورة دهذا الغرض، 
وجيب على كل دولة متعاقدة إخطار اليكرتري العام باحملكمة املختصة أو اليلطة األخرى اليت 

 .»كحددها دهذا الغرض وبكي تغيري الحق يف هذا الشكن

لنظر يف نص هذه املادة جند أهنا تعمل على إرساء قواعد راسخة آللية خاصة فبإمعان ا
باإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، وذلك من خالل ما تقدمه هذه اإلتفاقية من حلول 

 :حامسة لثالثة من املشاكل املعقدة

 .ICSIDمنح صبغة النهايية على أحكام التحكيم الصادرة  عن مركز  أولها، 

 .اإللتزامات اخلاصة بكطراف النزاع مبقتضى حكم التحكيم وثانيها، 

                                                           
 .71هشام إمساعيل مرجع سابق ص : راجع يف ذلك  1
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 .الدور الذي تؤذيه احملاكم الوطنية بشكن اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم ثم ثالثها، 

بذلك يتضح أن إتفاقية واشنطن قد أنشكت نظاما ميتقال ومبيطا لإلعرتاف وتنفيذ  و
صوص الواجبة التطبيق يف القوانني اإلجرايية احمللية أحكام التحكيم األجنبية، حيث استبعدت الن

يف  ICSIDوالشروط املنصوصة عليها فيها، وهو ما يضع أحكام التحكيم الصادرة عن مركز 
 . 42181موضع لإلعرتاف والتنفيذ بصورة فعالة تفو  ما هو مقرر يف إتفاقية نيويورك لينة 

حكيم األجنبية في ظل إتفاقية واشنطن القواعد اإلجرائية لإلعتراف بأحكام الت: ثانيا
 .    1198لسنة 

يف فقرهتا الثالثة على وجوب إحرتام  4291من إتفاقية واشنطن لينة  11أكدت  املادة 
القوانني الوطنية اخلاصة باإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية للدولة املطلوب إليها 

كحكام التحكيم األجنبية يتم وفقا لإلجراءات اإلعرتاف والتنفيذ ، ومفاد ذلك أن اإلعرتاف ب
و بذلك      .اخلاصة باإلعرتاف يف الدولة املطلوب اإلعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم يف إقليمها

رض شروطا أكثر تشددا أو رسوما أكثر ارتفاعا مما فال جيوز للدولة املطلوب إليها اإلعرتاف أن ت
 .تفرضه على أحكام التحكيم الوطنية

 . الدور المحدود للمحكمة المختصة بنظر طلب اإلعتراف :ثالثا
تعد املهمة اليت تؤديها احملكمة املختصة بنظر طلب اإلعرتاف مهمة حمدودة ، حيث 
يقتصر دورها يف هذا اجملال على التحقق من صحة وموثوقية التوقيع الذي يضعه اليكرتري العام 

احلكم هذا اإلجراء الشكلي املطلوب ،  على حكم التحكيم ، فإذا ما استوىف ICSIDملركز 
وأودع لدى احملكمة املختصة صار حكما واجب النفاذ وبالتايل واجب اإلعرتاف به، دون حاجة 

وعلى هذا األساس، فإن الدور الذي تلعبه . إ ى أي إجراء آخر من قبل أي طرف من األطراف 
القضايية ادهدف منها تعزيز فعالية  احملاكم الوطنية يف هذه املرحلة ، يعترب نوعا من املياعدة

ومؤدى ذلك أن حكم التحكيم الصادر عن املركز الدويل لتيوية .2أحكام التحكيم األجنبية
                                                           

حيني أمحد اجلندي، النظام القانوين لتيوية منازعات اإلستثمار األجنبية على ضوء إتفاقية واشنطن املوقعة عام : أنظر  1
 .381، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص 4291

 .88هشام إمساعيل، مرجع سابق ، ص : أنظر 2
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يتم تكييفه قانونيا باعتباره حكما قضاييا وطنيا صادر من حمكمة  ICSIDمنازعات االستثمار
واليت ييعى لإلعرتاف وتنفيذ حملية ذات إختصاص عام من حماكم الدول األعضاء يف االتفاقية ، 

، مما ميكن القول معه أن احملاكم القضايية هبذه الدول تكون ملزمة بصفة 1حكم التحكيم فيها
ما دام قد مت التوقيع عليه من  ICSIDتلقايية مبنح اإلعرتاف حلكم التحكيم الصادر عن مركز 
ملالية املفروضة مبوجبه، على أساس أنه قبل اليكرتري العام للمركز، واملوافقة على تنفيذ اإللتزامات ا

يعد مبثابة حكم قضايي هنايي صادر من إحدى احملاكم القضايية املطلوب إليها اإلعرتاف وتنفيذ 
 .حكم التحكيم
تكسييا على ذلك، فإنه ال جيوز للمحكمة املختصة بنظر طلب اإلعرتاف حبكم  و

إستنادا إ ى خمالفته للنظام العام يف التحكيم فحص موضوع النزاع، أو رف  االعرتاف باحلكم 
الدولة املضيفة لإلستثمار ، لذلك فإن دورها يقتصر على التحقق من عدم توافر أحد الشروط 

 .2اليت قد كحول دون الإلعرتاف بذلك احلكم
 المطلب الثاني

 .آليات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية
له،  فقا للقواعد القانونية املنظمةبعد أن يتحصن حكم التحكيم األجنيب من الطعن فيه و 

فقد يقوم احملكوم . وز احلجية والقوة معا ويصري باتا ، فإن هذا احلكم يكون قابال للتنفيذ وحي
 .عليه بتنفيذه إختيارا ، وقد ميتنع عن التنفيذ فيضطر احملكوم له إ ى تنفيذه جربا

لن عن إرادته الواضحة لتنفيذ فإذا قام احملكوم عليه بتنفيذ حكم التحكيم إختيارا، أو أع
 .هذا احلكم رضاء ، فإن اإلشكال ال يثور 

غري أن اإلشكال يثور يف حالة إمتناع احملكوم عليه عن تنفيذ حكم التحكيم األجنيب، 
فهنا تظهر احلاجة إ ى تنفيذ هذا احلكم جربا ، وذلك باحلصول على أمر بتنفيذه من القضاء 

 .الوطين املختص

                                                           
 .4291من إتفاقية واشنطن لينة  11/4املادة :  راجع  1
 .84، 88هشام إمساعيل ، نفس املرجع اليابق ، ص : أنظر 2
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أن أحكام التحكيم تصدر متمتعة حبجية األمر املقضي ، متاما كاألحكام  فعلى الرغم من
القضايية، إال أهنا ال تتمتع فور صدورها بالقوة التنفيذية، مبعىن أنه ال تكون قابلة للتنفيذ اجلربي 

فحكم التحكيم ولئن  .1مبجرد صدورها، وإمنا يلزم لذلك أن يصدر أمرا من قضاء الدولة بتنفيذها
قوة آمرة مبا يتضمنه احلكم من مجيع عناصر  مبوجبهايف خصومة حقيقية ويتضمن  كان يفصل

اإللزام، وبفضل ما يتمتع به من حجية يعرتف له هبا القانون مبجرد صدوره، مما ال جيوز معه 
إعادة النظر يف النزاع الذي فصل فيه هذا احلكم من الناحية املوضوعية ، إال أن حكم التحكيم 

، ذلك أن 2ذلك صاحلا للتنفيذ اجلربي إال إذا زوده القضاء الوطين بكمر التنفيذال يعترب مع 
احملكمني الذين يصدرون حكم التحكيم، ولئن كانوا يفصلون يف خصومة حقيقية ، مبا دهم من 
والية قضايية ييتمدوهنا من إتفا  اخلصوم على التحكيم، إال أن هؤالء احملكمني ال يتمتعون 

، ومن مث فإن 3ال جيوز للخصوم تزويدهم هبذه اليلطة اليت ال ميلكها إال القضاء بيلطة األمر، إذ
القضاء الوطين خيتص وحده دون سواه بيلطة إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وهو األمر 
الذي مينح هذا احلكم قوته التنفيذية، أي قابليته للتنفيذ اجلربي، وهو ما ميثل على حد تعبري 

 .نقطة إلتقاء بني التحكيم كقضاء خاص والقضاء العام للدولة 4بع  الفقه
التحكيم  حكم فإذا كان من املقرر أنه ال جيري تنفيذ جربي بغري سند تنفيذي، فإن

ال يصلح ألن يكون سندا إلجراء التنفيذ اجلربي، فهو ليس من األعمال القانونية اليت  وحده
األساس، فإن اليند التنفيذي بالنيبة ألحكام على هذا  و.5منحها القانون القوة التنفيذية

حكم التحكيم، و يتضمن إلزام احملكوم : التحكيم يتكون من عمل قانوين مركب من عنصرين
 .6عليه بكداء معني، وأمر التنفيذ هو الذي مينح حكم التحكيم قوته التنفيذية

                                                           
وأنظر  . 48، ص 2887، اإلسكندرية ،  حممود الييد التحيوي، تنفيذ حكم احملكمني، دار الفكر اجلامعي: أنظر 1

 .224عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : كذلك
 .124حيين املصري، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .79جارد حممد ، دور اإلرادة يف التحكيم التجاري الدويل ، مرجع سابق ، ص : أنظر 3
 .313عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكوييت ، مرجع سابق ، ص  4
 .29ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر  5
 .482، ص 4221فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، منشكة املعارف، اإلسكندرية،  6
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ل الذي مينح العم »:على ذلك، فإنه ميكن تعريف األمر بتنفيذ حكم التحكيم بكنه و
 .1« مبقتضاه قضاء الدولة حلكم التحكيم القوة التنفيذية

الغاية من تطلب صدور األمر بتنفيذ حكم التحكيم هي مراقبة عمل احملكم قبل تنفيذ  و
حكمه، من حيث التحقق من وجود إتفا  كحكيم، وأن احملكم قد راعى األشكال اليت يتطلبها 

اع أو عند صياغة حكم التحكيم ، دون أن خيول القاضي القانون ، سواء عند الفصل يف النز 
كما أن القاضي .2من جانبه املوضوعي ومدى مطابقته للقانون التحكيمي سلطة مراجعة احلكم

ليس له أن يفتح اجملال لنقاش حضوري بني األطراف ، إذ أن الطرف الذي حكم لصاحله يتوجه 
 .ذي إمتنع عن التنفيذ أو متاطل يف ذلكللقضاء لطلب التنفيذ دون إخطار الطرف اآلخر ال

تكسييا على ما سبق، فإن هذا األسلوب يف التنفيذ يعترب صورة من صور احلماية  و
، كونه نشاط قضايي تقوم به احملاكم القضايية للدولة، إذ تحكيميةالقضايية املقررة لألحكام ال

احب املصلحة ، لتككيد يتدخل القضاء ملنح األمر بتنفيذ حكم التحكيم بناء على طلب ص
الحماية "احلقو  أو املراكز القانونية ، وهذه املهمة القضايية هي اليت يطلق عليها فقه املرافعات 

فضرورة حصول حكم التحكيم على . 3، باعتبارها صورة من صور احلماية القضايية"التنفيذية
له من تنفيذه هو ما مييز حكم هذه احلماية التنفيذية بطريق األمر بالتنفيذ حىت يتمكن احملكوم 

التحكيم عن احلكم القضايي الذي يصدر من قضاء الدولة، فمىت حاز احلكم القضايي على 
الصيغة التنفيذية فإنه يكون واجب النفاذ دون اشرتط احلصول على أمر بتنفيذه ، على خالف 

 .4حكم التحكيم الذي يشرتط لتنفيذه صدور أمر من القضاء الوطين بتنفيذه

وضع الصيغة التنفيذية عليه ،  بصدور أمر من قضاء الدولة بتنفيذ حكم التحكيم و و
فإن هذا احلكم يصبح قابال للتنفيذ اجلربي، ويعامل باعتباره سندا تنفيذيا يتم التنفيذ اجلربي 

                                                           
 .221عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص  1
 .221أمحد أبو الوفا ، التحكيم االختياري واإلجباري ، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .11، مرجع سابق ، ص سامية خواثرة : راجع  3
 .397عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص  حممد ماهر أبو العينني، و: أنظر 4
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ومن مث فإذا قدم حكم التحكيم للتنفيذ دون احلصول على األمر بتنفيذه ، وجب . مبقتضاه
 .1تنفيذه لعدم وجود أمر بالتنفيذ صادر من اليلطة العامة املختصة اإلمتناع عن

ومن هنا، فإن دراسة موضوع تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يكتيي أمهية بالغة، 
يتطلب منا التعرض بالبحث والتحليل للقواعد واألحكام األساسية لألمر بتنفيذها يف التشريعات 

 .فاقيات الدولية املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبيةالوطنية املقارنة على ضوء بع  اإلت

 الفرع األول

 .تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية في التشريعات الوطنية المقارنة

األصل أنه ال ينفذ حكم التحكيم األجنيب بقوة القانون يف بلد غري البلد الذي صدر 
ال ينفذ يف أرضها حكم صادر  يف  فيه، فذلك مظهر من مظاهر إستقالل الدولة وسيادهتا، حىت

ولكن تشابك العالقات اإلقتصادية الدولية وتنوعها أدت إ ى ضرورة اإلعرتاف . دولة أجنبية 
 .2حبكم التحكيم األجنيب وتنفيذه مىت توافرت الشروط املتطلبة لذلك

ملا كان حكم التحكيم األجنيب ينتمي إ ى دولة أجنبية وصادرا عن قضاء خاص يتمثل  و
 هيئة كحكيم جتتمع يف اخلارج وكحكم يف غيبة القضاء الوطين ، فقد درجت غالبية الدول على يف

يف أقاليمها، بل ال بد إلمكان إجراء  حكم التحكيم األجنيب بشكل مباشر عدم اليماح بتنفيذ
،  هذا التنفيذ قيام طالب التنفيذ باللجوء إ ى القضاء الوطين يف الدولة املطلوب إليها التنفيذ

،إذ ال جتيز غالبية النظم القانونية الوطنية تنفيذ حكم 3لتنفيذ احلكم التحكيمي الصادر لصاحله
لذا ، فقد إختلفت التشريعات الوطنية املقارنة . التحكيم إال بعد إضفاء الصبغة التنفيذية عليه

يف مدى يف كحديد نوع اإلجراء الالزم  للحصول على األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب، و 
وتلك ميكلة .حدود الرقابة اليت تباشرها اجلهات املختصة ملنح هذا األمر ، بني متياهل ومتشدد

                                                           
حيين املصري، مرجع : كذلك وأنظر.48حممود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم احملكمني ، مرجع سابق ، ص : أنظر 1

 .122سابق، ص 
 .729طالب ، مرجع سابق ، ص فؤاد حممد أبو : أنظر  2
 .497مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق ، ص : أنظر  3
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تيتقل بتنظيمها القوانني الوطنية للدولة اليت سيجري التنفيذ على ألرضها ، لذلك فهي إجراءات 
التحكيم فعلى سبيل املثال فإن بع  التشريعات الوطنية متنح هيئة . ختتلف من دولة ألخرى

اليلطة يف إضفاء القوة التنفيذية حلكم التحكيم دون الرجوع ألية جهة أو سلطة عامة يف   
ومن جهة أخرى ، فإن بع  التشريعات . 1الدولة ، كالقانون النروجيي والنمياوي والروماين

الوطنية تتطلب أن يكون حكم التحكيم مصدقا عليه من الدولة اليت صدر على إقليمها ، 
ايل فإن احلال يفرض على من يرغب تنفيذ حكم التحكيم الصادر خارج دولة تتطلب مثل وبالت

، التصديق على حكم التحكيم من الدولة اليت صدر  األول: هذا اإلجراء أن يتخذ إجرايني
 .2، احلصول على األمر بتنفيذه من قبل الدولة اليت سيجري التنفيذ على أرضهاوالثاني  فيها،

شايع، الذي أخذت به غالبية التشريعات الوطنية، خاصة الالتينية منها، أما األسلوب ال
فيتلخص يف أن تقوم جهة قضايية يف الدولة اليت سيجري التنفيذ على إقليمها بإضفاء الصفة 

 .التنفيذية على حكم التحكيم املراد تنفيذه

اليلطة كما أن كيفية إضفاء الصفة التنفيذية على حكم التحكيم األجنيب بواسطة 
القضايية املختصة، ختتلف هي األخرى من نظام قانوين آلخر، إذ ييود العامل إجتاهني أساسيني 

 :لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية من حيث الرقابة

، وهو نظام تكخذ به غالبية الدول 3نظام الدعوى الجديدةيتمثل النظام األول يف 
حكيم ال ينتج أثرا بذاته، وإمنا ال بد على من ومفاد هذا النظام أن حكم الت. األجنلوسكيونية

صدر حكم التحكيم لصاحله أن يرفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطين يف دولة التنفيذ، 
للمطالبة بتنفيذ احلكم التحكيمي الصادر لصاحله ، ويقدم فيها حكم التحكيم األجنيب املطلوب 

                                                           
1 A.Redfern, M.Hunter, op.cit, p452. 

 .41عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : راجع 2
ويعزو الفقه اإلجنليزي عدم األخذ بنظام األمر بالتنفيذ  . أجنيب وتيمى يف هذه احلالة دعوى التنفيذ بناء على حكم كحكيم 3

 .كإجراء لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية إ ى قاعدة الفصل التام بني اليلطة التنفيذية واليلطة القضايية يف بريطانيا
وليا، الطبعة األو ى، دار عادل حممد خري، حجية ونفاذ أحكام احملكمني وإشكاالهتا حمليا ود: ملزيد من التفاصيل، راجع

 .14، ص 4221النهضة العربية، 
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زاع، فيقوم القاضي الوطين بإعادة نظر تنفيذه كدليل ييتند عليه، وليس على احلق موضوع الن
الدعوى التحكيمية وإثارة مجيع امليايل املوضوعية فيها وذلك حبضور أطراف اخلصومة 

، وسبب ذلك يعود إ ى أن نظام الدعوى اجلديدة ينظر إ ى حكم التحكيم األجنيب 1التحكيمية
أي أن حكم التحكيم ميثل  باعتباره دليال غري قاطع فيما قضى به من ميايل الواقع والقانون،

 .2دليال يقبل إثبات العكس

وال تنفذ أحكام التحكيم األجنبية يف ظل هذا النظام باعتبارها أحكاما أجنبية، بل أن ما 
يتم تنفيذه هو فقط احلكم الوطين الصادر عن القضاء الذي إستند إ ى حكم التحكيم األجنيب  

 .3كدليل غري قابل إلثبات العكس يف هذه الدعوى

، وهو النظام األكثر شيوعا واملعمول به يف نظام األمر بالتنفيذ أما النظام الثاين ، فيتمثل يف 
غالبية التشريعات الوطنية املقارنة، ومنها القانون الفرنيي واملصري واجلزايري، حيث أنه يقوم على 

جل تنفيذه، بالتككد فكرة مؤداها قيام القاضي الوطين  عند مراقبته حلكم التحكيم األجنيب من أ
من توافر جمموعة من الشروط الشكلية يف هذا احلكم، تتعلق أغلبها بصحة اإلجراءات اليت أدت 
إ ى صدور حكم التحكيم، والتككد من مدى مالءمة حكم التحكيم األجنيب لقواعد النظام 

تلف عن نظام وهكذا فإنه يتضح لنا من ذلك أن نظام األمر بالتنفيذ خي.العام يف دولة التنفيذ 
الدعوى اجلديدة، حيث أنه ال ييتوجب على طالب التنفيذ رفع دعوى أمام القضاء الوطين 
للحصول على أمر بالتنفيذ ، فال حيتاج حكم التحكيم األجنيب، يف ظل هذا النظام ، سوى 

 .مهرة بالصيغة التنفيذية عن طريق األمر بتنفيذه من قبل القاضي الوطين املختص

                                                           
 .وما بعدها 48سامية خواثرة ، مرجع سابق ، ص : يف ذلك :راجع  1
غري أنه بفعل الضغوط املفروضة يف حقل التجارة الدولية ، حصل تطور قضايي يف هذا الشكن ، حبيث إستقر هذا النظام  2

 حامسا يف الدعوى اجلديدة ، وهو دليل ال يقبل إثبات العكس ، إذ ال جيوز الطعن على إعتبار حكم التحكيم األجنيب دليال
يف حكم التحكيم من حيث القانون والواقع ، حيث أصبح القاضي الوطين ملزما باألخذ هبذا الدليل مبجرد إستيفايه بع  

 .الشروط الشكلية ، بدون فحص ملوضوع حكم التحكيم
 .478فلي، مرجع سابق ، ص مجال عمران إغنية الور : راجع

 .13عادل حممد خري، املرجع اليابق، ص : أنظر 3
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ن األمر بالتنفيذ ال يعد من قبيل األعمال القضايية ، كما أنه ال يعد مرحلة وعليه ، فإ
من مراحل الدعوى التحكيمية ، ألنه ال يفصل يف اخلصومة أو يتعرض ملوضوع النزاع، وإمنا 

 .يقتصر على التحقق من مدى توافر الشروط الالزمة لتنفيذ حكم التحكيم األجنيب

ملقارنة حمل الدراسة نظام األمر بالتنفيذ ، غري أهنا قد تبنت التشريعات الوطنية ا و
اختلفت حول الشروط و اإلجراءات الالزم إختاذها لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، وهو ما 

 : سنربزه   فيما يلي 

 .تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية في القانون الفرنسي: الفقرة األولى 

 تفرد قانونا ميتقال يعاجل امليايل املتعلقة من املعروف أن فرنيا من الدول اليت ال
بالتحكيم ، سواء كان التحكيم وطنيا أو دوليا، وإمنا عاجلت تلك امليايل بنصوص خاصة يف 

 .قانون اإلجراءات املدنية

يف الفصل الثالث  1قد نظم املشرع الفرنيي موضوع تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية و
اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة يف اخلارج أو يف  "من الباب الرابع ، كحت عنوان 

 .من قانون اإلجراءات املدنية 4147إ ى  4141، وذلك يف املواد من "نطا  التحكيم الدويل

 .األحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ في القانون الفرنسي :أوال

ال ميكن  »:لى أنه من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي اجلديد ع 4149تنص املادة 
 .2«...تنفيذ احلكم التحكيمي جربا إال بعد حصوله على القوة التنفيذية مبوجب أمر

فمن خالل هذه املادة يتضح لنا أن املشرع الفرنيي مل حيدد نوعية األحكام التحكيمية 
 "  La sentence arbitraleاحلكم التحكيمي " القابلة للتنفيذ اجلربي، بل إكتفى بعبارة 

                                                           
،  "أحكام التحكيم األجنبية" بدال من " أحكام التحكيم الدويل " واجلدير بالتنويه أن املشرع الفرنيي قد استخدم مصطلح 1

ؤسس على املصاحل االقتصادية املتعلقة كونه إعتمد على املعيار املوضوعي يف كحديده لدولية أو أجنبية حكم التحكيم، وامل
 (.  إ ج م ف 4181املادة ) بدولتني على األقل

2 Art 1516/1 D.P.C.F : « La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcé qu’en 

vertu d’une ordonnance d’exequatur … » 
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وييتشف من ذلك أن املشرع الفرنيي قد إبتعد عن تصنيف .ون أن حيدد نوع هذا احلكمد
األحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ، حىت ال يقحم نفيه يف جداالت فقهية أو إجتهادات 

 .1قضايية ، تاركا األمر لليلطة التقديرية للقاضي الوطين املختص

 .يذ أحكام التحكيم األجنبيةالمحكمة المختصة بإصدار األمر بتنف :ثانيا

يفر  املشرع الفرنيي، بصدد منحه اإلختصاص بإصدار األمر بتنفيذ أحكام التحكيم 
 :األجنبية ، بني حالتني

التحكيم الدويل يف فرنيا ، فإن اإلختصاص بإصدار حكم يف حالة صدور :  الحالة األولى
يت صدر يف دايرة إختصاصها حكم األمر بتنفيذ هذا احلكم يؤول إ ى احملكمة اإلبتدايية ال

 .2التحكيم
يف حالة صدور حكم التحكيم خارج فرنيا، فإن هذا اإلختصاص يؤول إ ى  :الحالة الثانية 

 .3حمكمة باريس االبتدايية 

ف، خيتص بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم .م.ج.إ.من   481وفقا للمادة  و
 .4تابتها بناء على طلب ذوي الشكنرييس احملكمة اليت أودع حكم التحكيم إدارة ك

يعترب إصدار هذا األمر عمال والييا تنطبق يف شكنه القواعد العامة يف األوامر على  و
 .5العراي 

 

                                                           
1 Ph.Fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op .cit, p 1028. 
2 Art 1516/1 D.P.C.F «  ….émanant du tribunal de grande instence dans le ressort duquel 

elle été rendue… » 
3 

« ….ou du tribunal de grande instance de paris lorsqu elle a été rendue à l’étranger ». 
 .ء مواعيد الطعن وانتقاء موانع تنفيذهف على ضرورة التككد من إنقضا.م.ج.إ.  481وتنص املادة  4
 .123حيين املصري ، مرجع سابق ، ص : أنظر 5
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شروط وإجراءات إستصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم أجنبي في القانون  :ثالثا
 .الفرنسي

اجلديد، فإنه على  من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيي 4149/3طبقا لنص املادة 
اخلصم الذي يهمه تنفيذ حكم التحكيم الدويل أو األجنيب أن يودع طلبا على عريضة لدى كتابة 
ضبط احملكمة املختصة بإصدار األمر بالتنفيذ ، مرفقا بكصل احلكم التحكيمي ونيخة من 

وإتفا   أصل حكم التحكيم) ويف حالة تعذر ذلك ، يقدم املعين نيخة عنها .إتفا  التحكيم 
 .1ميتوفية للشروط القانونية الالزمة لصحتها( التحكيم

يف حال ما إذا كان حكم التحكيم حمرر بغري اللغة الفرنيية، فإن املعين ملزم برتمجة  و
، اليالفة  4141حكم التحكيم إ ى اللغة الفرنيية حيب الشروط واألشكال املقررة يف املادة 

 .2الذكر

شرع الفرنيي مل حيدد أجال معينا لتقدمي طلب احلصول على األمر اجلدير بالتنويه أن امل و
بتنفيذ حكم التحكيم الدويل أو األجنيب ،ولذا فإنه بإمكان من صدر حكم التحكيم لصاحله أن 
يقدم طلب احلصول على أمر بتنفيذه للقضاء الفرنيي طاملا مل ييقط حكم التحكيم بالتقادم 

 .3على غرار األحكام القضايية

 

 

                                                           
1  Art 1516/3 D.P.C.F :  « La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe 

de la juridiction accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la 

convention d’arbitrage ou de leurs copie réunissant les conditions requises pour leur 

authenticité». 
ف أن تتم الرتمجة مبعرفة مرتجم مقيد على اليحة اخلرباء القضاييني،  أو عن طريق .م.  إ ج 4141شرتطت املادة إوقد  2

 .ورويبمرتجم من هيئة قضايية أو إدارية تابعة لالكحاد األ
3 

Sophie Crépin : Les sentences arbitrales devant le juge français, L.G.D.J, 1995, p133. 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

625 

 

سلطة القاضي الفرنسي في التصدي لطلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم  :ابعار 
 .التحكيم والفصل فيه

لذا فإن القاضي  لقد سبقت لنا اإلشارة أن إصدار األمر بالتنفيذ يعد عمال والييا ، و
املختص سوف يتصدى لنظر طلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم كحكيم دويل أو أجنيب والفصل 

اعد العمل الواليي ، فال إعالن وال حضور من اخلصوم وال مناقشة وال تدخل      فيه وفقا لقو 
وال إدخال ، وإمنا ينظره يف غياب اخلصوم ويصدر أمره بناء على ما كحت يده من ميتندات 

ومع ذلك فإن بع  .1قدمها له صاحب املصلحة يف تنفيذ حكم التحكيم الدويل أو األجنيب
ن حيث املبدأ أن يطلب القاضي  مثول طالب التنفيذ أمامه للوقوف الفقه يرى أنه ال مانع م

 .2على بع  املعلومات الالزمة لتمكينه من التصدي لطلب التنفيذ والفصل فيه

خبصوص سلطة القاضي الفرنيي يف التصدي لطلب األمر بالتنفيذ والفصل فيه، فإن  و
التحكيم الذي ال حيوز القوة التنفيذية،  سلطته تقتصر على ممارسة الرقابة القضايية الالحقة حلكم

فالقاضي ميارس يف هذا الشكن . بغية إصباغ هذه القوة عليه إذا ما توافرت الشروط املتطلبة قانونا
رقابة شكلية خارجية على حكم التحكيم تقتصر على التككد من وجود حكم التحكيم املراد 

، وأال يكون هذا احلكم متعارضا مع النظام تنفيذه يف فرنيا، وأنه صدر بناء على إتفا  كحكيم 
من مث ال جيوز للقاضي املختص بإصدار األمر بالتنفيذ التطر  إ ى موضوع  و. 3العام الدويل

كما ال جيوز للقاضي .النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم أو إعادة النظر فيما قضى به
    م أو يف صحة قضايه ، ألنه املختص بإصدار األمر بالتنفيذ البحث يف عدالة حكم التحكي

 .4ال يعد هيئة إستئنافية متلك سلطة إلغاءه أو تنفيذه

                                                           
1 T.Moussa :L’exequatur des sentences arbitrales internationales, gaz-pal, 14avril 1992, 

p276. 
2 T.Moussa, op.cit, p277. 
3 Laure Perrin : L’exequatur des sentences arbitrales étrangères en France après le décret 

du 2011, Revue squire Patton boges, paris, 2013, p214. 
4 L.Perrin, op.cit, p215. 
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فإذا ما تككد القاضي من توافر الشروط الالزمة ملنح األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب 
أو الدويل، وكحقق من عدم وجود أي مانع حيول دون تنفيذه، أصدر أمرا بتنفيذه، وذلك بوضع 

دون أن يكون ملزما بالتيبيب ، اللهم إال إذا كان . 1فيذ بذيل أصل حكم التحكيماألمر بالتن
ف، القاضي يف حالة رفضه منح .م.ج.إ.  4117/3قراره صادرا بالرف  ، فقد ألزمت املادة 
 .2األمر بالتنفيذ بكن ييبب قراره يف هذه احلالة

الدولي          مدى قابلية األمر الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم : خامسا
 .أو األجنبي للطعن فيه 

خص املشرع الفرنيي القرار الصادر يف شكن طلب إستصدار األمر بتنفيذ أحكام 
التحكيم األجنبية أو الدولية بكحكام ختتلف عن القواعد العامة للعمل الواليي واليت مبقتضاها 

إذا كان صادرا باألمر بالتنفيذ     يكون القرار الصادر فيها قابال لإلعرتاض عليه، وذلك تبعا ملا 
كما أهنا ختتلف من جهة أخرى تبعا ملا إذا كان حكم التحكيم املراد تنفيذه قد . أو برفضه 

 .صدر يف فرنيا أو خارجها

     صدور أمر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي : الفرض األول
 .أو الدولي

ذ ، فإن األمر سوف خيتلف تبعا ملا إذا كان حكم خبصوص األمر الصادر مبنح التنفي
 .التحكيم املراد تنفيذه قد صدر يف فرنيا أو خارجها

 .صدور حكم التحكيم الدولي داخل فرنسا: الحالة األولى  -1

خيتلف األمر يف هذه احلالة حبيب ما إذا كان األطراف قد اتفقوا على التنازل عن  و
 .حكيم ، أم مل يتفقوا على ذلكطريق الطعن بالبطالن ضد حكم الت

                                                           
 .ف .م.ج.إ.  481راجع املادة  1

2 
Art 1517/3 D.P.C.F : «  L’ordonnance qui refuse d’accorder l’exequatur à la sentence 

arbitrale est motivée ». 
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ففي حالة إتفا  األطراف صراحة على التنازل عن طريق الطعن بالبطالن ضد حكم التحكيم، 
فإنه طبقا  -اليالفة الذكر –ف .م.ج.إ.  4122مبوجب إتفا  خاص ، والذي تضمنته املادة 

رار الصادر من احملكمة للفقرة الثانية من هذه املادة ، جيوز لألطراف الطعن باإلستئناف ضد الق
وال جيوز . املختصة ، والقاضي مبنح األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل الصادر يف فرنيا 

إستئناف األمر الصادر مبنح الصيغة التنفيذية دهذا احلكم إال باإلستناد إ ى إحدى احلاالت 
ضد احلكم ، واملتعلقة بالطعن بالبطالن 1ف.م.ج.إ.  4128املنصوص عليها يف املادة 

 : ، وهي 2التحكيمي

 .ختصاصهاإإذا قضت احملكمة التحكيمية على سبيل اخلطك باختصاصها أو عدم  -4

 .إذا كان هناك عيب يف تشكيل احملكمة التحكيمية  -2

 .إذا فصلت احملكمة التحكيمية يف الدعوى مبا ال يتفق مع املهمة امليندة إليها -3

 .بدأ الوجاهية إذا مل حيرتم احلكم التحكيمي م -1

 .إذا كان االعرتاف باحلكم التحكيمي أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام الدويل -1

وباستثناء احلاالت اليابقة، فإنه ال جيوز لألطراف الطعن يف األمر مبنح الصيغة التنفيذية 
حلكم التحكيم الدويل الصادر يف فرنيا بكي طريق من طر  الطعن ، وذلك بصريح املادة 

ف ، اليت أكدت أن الطعن ببطالن حكم التحكيم الدويل الصادر يف فرنيا .م.ج.إ.  4121

                                                           
، ص 2848هادي سليم، مشروع تعديل قانون التحكيم الفرنيي، جملة التحكيم العاملية، العدد اليابع، يوليو : أنظر 1
29-27. 

2 
Art 1522 D.P.C.F : «  par convention spéciale les parties peuvent à tout moment 

renoncer expressément au recours en annulation. 

Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l’ordonnance d’exequatur pour l’un des 

motifs prévues à l’article 1520. » 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

628 

 

يتضمن بقوة القانون طعنا يف األمر الصادر من القاضي مبنح الصيغة التنفيذية ، أو غال ليده عن 
 .1نظر دعوى منحها

 .صدور حكم التحكيم الدولي خارج فرنسا -2

جيوز لألطراف الطعن باإلستئناف ضد القرار ف فإنه .م.ج.إ.  4121/4طبقا للمادة 
الذي فصل يف طلب منح الصيغة التنفيذية حلكم التحكيم الدويل الذي صدر خارج         

 .، سواء بالقبول أو الرف 2فرنيا

ال ميكن حملكمة اإلستئناف أن ترف  تنفيذ حكم التحكيم الدويل الصادر خارج  و
 .3، املشار إليها آنفا4128عليها يف املادة فرنيا إال يف إحدى احلاالت املنصوص 

صدور أمر من المحكمة المختصة برفض تنفيذ حكم التحكيم األجنبي : الفرض الثاني 
 .أو الدولي

يف حالة صدور أمر من احملكمة املختصة يقضي برف  تنفيذ حكم التحكيم الدويل، 
مر الراف  إلعطاء الصيغة سواء صدر يف فرنيا أو خارجها، فإنه جيوز لألطراف إستئناف األ

 .5، أو خارجها4التنفيذية حلكم التحكيم الدويل الصادر داخل فرنيا

                                                           
1 Art 1524  D.P.C.F :  «  L’ordonnance qui  accord l’exequatur n’est susceptible d’aucun 

recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 1522.   

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites 

de la saisine de la cours recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur 

ou dessaisissent de ce juge ». 
2 Art1252 /1 D.P.C.F : « La décision qui statue sur une demande de reconnaissance au 

d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est susceptible d’appel».  
 .4121/1املادة : راجع 3

4 
Art 1523 D.P.C.F : «  La décisions qui refuse la reconnaissance ou L’exequatur d’une 

sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d’appel » 
 .ف.م.ج.إ.  4121املادة  :راجع 5
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هكذا ، يكون املشرع الفرنيي قد ساوى بني أحكام التحكيم الدولية الصادرة داخل  و
فرنيا وتلك الصادرة خارجها فيما يتعلق بإستئناف األمر الراف  ملنح الصيغة التنفيذية حلكم 

 .الدويل أو األجنيب التحكيم

خبصوص احملكمة املختصة نوعيا وحمليا بنظر اإلستئناف ، فإن اإلختصاص يؤول إ ى حمكمة  و
        اإلستئناف  اليت تتبع حمليا دها احملكمة اليت أصدرت األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب 

      كم التحكيم الدويلأما يف حالة رف  تنفيذ ح.أو الدويل ، وذلك يف حالة األمر بتنفيذه 
أو األجنيب ، فإن اإلختصاص يؤول إ ى حمكمة اإلستئناف اليت يقع يف دايرهتا احملكمة اليت 

 .1رفضت منح األمر بالتنفيذ
أما فيما يتعلق بامليعاد الذي ميكن إثارة الطعن باإلستئناف خالله ، فإن الطعن باالستئناف ضد 

واء مبنح األمر بالتنفيذ ، أو برف  منح هذا األمر، ميكن القرار الصادر من احملكمة املختصة س
 .2إثارته خالل مدة شهر التالية إلعالن القرار مبنح الصيغة التنفيذية أو برف  منحها

، مبعىن أنه من صدر لصاحله األمر بالتنفيذ 3مع العلم بكن هذه املدة ليس دها أثر موقف للتنفيذ
ام أن حكم التحكيم قد اشتمل على الصيغة التنفيذية ، وعليه ميكنه مباشرة التنفيذ اجلربي، ما د

فإن حكم التحكيم األجنيب أو الدويل ال يتوقف تنفيذه على الرغم من الطعن يف األمر القاضي 
ستئناف، وهو ما من شكنه إحباط الطعون اليت تتم بيوء نية ولغرض وحيد هو تكخري بتنفيذه باإل

 .4، واحلصول على بع  املكاسب خالل هذه الفرتة تنفيذ حكم التحكيم لبع  الوقت 

يف مقابل ذلك، وكحيبا ألن التنفيذ املعجل حلكم التحكيم األجنيب أو الدويل قد  و
فضي إ ى بع  النتايج اليت يصعب تداركها ميتقبال ، فقد خول املشرع الفرنيي ، مبوجب ي

                                                           
 .ف.م.ج.إ.  4127املادة : راجع 1
 .ف.م.ج.إ. . 4123/2،4121/2، 4122/3املواد : راجع 2

3 
Art 1526 D.P.C.F : «  Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de 

l’ordonance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs ». 
4 Elie Kleiman et julie Spinelli : La réforme du droit de L’arbitrage sous le double signe 

de La lisibilité et L’efficacité à propos de décret du 13 janvier2011, Gazette du palais, 

2011,p 09 . 
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، بصفة ميتعجلة ، بوقف تنفيذ  الرييس األول حملكمة اإلستئناف سلطة األمر ،4129/2املادة 
حكم التحكيم األجنيب أو الدويل أو بتنظيمه على حنو معني ، إذا كان من شكن تنفيذه اإلضرار 

 .1حبقو  أحد األطراف إضرارا جييما

فإذا كان املشرع الفرنيي ييعى من جهة إ ى كحقيق فعالية التحكيم الدويل ، عن طريق 
التحكيم الدولية، فإنه من جهة أخرى ييعى إ ى احلرص  حرصه على التنفيذ املعجل ألحكام

على عدم املياس حبقو  األطراف يف احلاالت اليت قد يفضي فيها هذا التنفيذ املعجل إ ى أضرار 
 .جييمة هبذه احلقو  

 4127أما فيما يتعلق بكيفية إثارة هذا الطعن، والتصدي له، والفصل فيه ، فإنه وفقا للمادة 
إنه يقدم وجيري التحقيق والفصل فيه خبصومة حضورية ، وفقا للقواعد املتبعة ، ف2ف.م.ج.إ. 

من قانون اإلجراءات  238إ ى  288أمام حماكم اإلستئناف، املنصوص عليها يف املواد من 
   املدنية الفرنيي، مع اإلشارة إ ى أن اإلستئناف يف هذه احلالة ينصب على القرار الصادر مبنح

 .التحكيم األجنيب أو الدويل ، وليس على حكم التحكيم نفيه أو رف  تنفيذ حكم

 .تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية في القانون المصري: الفقرة الثانية

مع »:على إنه  4221لينة  27تنص املادة األو ى من قانون التحكيم املصري رقم 
العربية تيري أحكام هذا  تفاقيات الدولية املعمول هبا يف مجهورية مصرعدم اإلخالل بكحكام اإل

القانون على كل كحكيم بني أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون اخلاص أيا كانت 
طبيعة العالقة القانونية اليت يدور حودها النزاع إذا كان هذا التحكيم جيري يف مصر أو كان 

 .«هذا القانون كحكيميا جتاريا دوليا جيري يف اخلارج واتفق أطرافه على إخضاعه ألحكام

                                                           
1 Art 1526/2 : «  Toutefois, le premier président statuant en réfèré ou dés qu’il est saisi le, 

le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette 

exécution est susceptible de léser gravement les droit de l’une des parties ». 
2 Art 1527/1 D.P.C.F :  « L’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et le 

recours en annulation de la sentence sont formé , instruits et jugés selon les règles relative 

à la procédure contentieuse prévus aux articles 900 à 930 ». 
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فمن خالل هذا النص يتضح لنا أن املشرع املصري قد نظم يف قانون التحكيم قواعد 
تنفيذ أحكام التحكيم اليت تصدر طبقا ألحكام هذا القانون، واليت تيري على أحكام التحكيم 

 :1التالية 

نون أحكام التحكيم الذي جيري يف مصر ، أيا كانت أطرافه ، سواء أشخاص القا: أوال
. العام أو أشخاص القانون اخلاص، و أيا كانت طبيعة العالقة القانونية اليت يدور حودها النزاع

ييري على تنفيذ كل أحكام التحكيم الداخلي  22/4991فقانون التحكيم املصري رقم 
 .البحث، وأحكام التحكيم الدويل الذي جيري يف مصر

ذلك إذا كان كحكيما جتاريا دوليا، أحكام التحكيم الذي جيري خارج مصر، و  :ثانيا
، وذلك باعتباره يف 22/4991واتفق أطراف النزاع على إخضاعه لقانون التحكيم املصري رقم 

على تنفيذ أحكام  22/4991فيريان قانون التحكيم املصري رقم . هذه احلالة، قانون اإلرادة
دة أطراف النزاع، ومن مث    التحكيم التجاري الدويل الذي جيري خارج مصر يكون مرتبطا بإرا
على التحكيم  27/4221إذا إتفق أطراف النزاع على سريان قانون التحكيم املصري رقم 

التجاري الدويل الذي جيري خارج مصر، فإن هذا القانون ييري على تنفيذ أحكام التحكيم 
 .الصادرة مبوجبه ، إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة

خارج مصر، دون إتفا  أطراف النزاع على سريان قانون  أما أحكام التحكيم اليت تصدر
على هذا التحكيم الذي جيري خارج مصر، فإهنا ال ختضع يف  27/4221التحكيم املصري رقم 

تنفيذها للقواعد القانونية اليت تضمنها هذا القانون خبصوص تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة وفقا 
م التحكيم األجنبية املنصوص عليها يف قانون املرافعات ألحكامه، وإمنا ختضع لقواعد تنفيذ أحكا

                                                           
 .34، 38حممود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم احملكمني، مرجع سابق، ص : ملزيد من التفاصيل ، راجع  1
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وذلك باإلحالة إ ى قواعد تنفيذ األحكام القضايية األجنبية، مع عدم اإلخالل  1املصري
 .2باإلتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها مصر يف هذا الشكن

: يم ، مها بذلك يكون املشرع املصري قد أوجد نظامني قانونيني لتنفيذ أحكام التحك و
لينة  27، وقانون التحكيم رقم 4289لينة  43قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم 

غري أننا سوف نقتصر يف دراستنا هذه على نظام تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف .4221
 .27/4221قانون التحكيم رقم 

أمهية جمارات  4221لينة  27أدرك املشرع املصري يف قانون التحكيم اجلديد رقم فقد 
التطورات احلاصلة يف حقل التجارة الدولية، وما صاحب ذلك من تطور هايل للتشريعات الوطنية 
والدولية املنظمة للتحكيم ، باعتباره الوسيلة املثلى واملاليمة لتيوية منازعات التجارة الدولية، 

وارتباط الدول بكثري من  قتصادية إ ى إقتصاد اليو  ،والتحول ادهايل يف توجهات الدول اإل
العقود التجارية الدولية يف سبيل كحقيق وإشباع رغباهتا ، واليت جعلتها ترتبط ببعضها البع  

املشرع املصري يف قانون التحكيم اجلديد رقم  لذلك حرص. مبجموعة من االتفاقيات الدولية 
عالقات الدولية أن يوسع من نطا  تطبيق هذا القانون ، ليشمل كافة ال 4221لينة  27

 .3والداخلية، وذلك حىت يتالءم مع التطورات احلاصلة يف حقل التجارة الدولية

                                                           
 .4289لينة  43قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم  1
إتفاقية تنفيذ : م التجاري الدويل، أمههاوقد صادقت مجهورية مصر العربية على العديد من االتفاقيات الدولية بشكن التحكي 2

، وإتفاقية نيويورك اخلاصة باالعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها لينة  4211األحكام بني الدول العربية لينة 
، واإلتفاقية اخلاصة بتيوية املنازعات الناشئة عن 88/89/4212، واليت أصبحت نافذة يف مصر إعتبارا من 4218
، 41/48/4299، وأصبحت نافذة يف 48/83/4291ارات بني الدولة ورعايا الدول األخرى، الصادرة يف االستثم

وإتفاقية تيوية منازعات اإلستثمار بني الدول املضيفة لإلستثمارات العربية وبني مواطين الدول العربية األخرى اليت أقرها 
، وإتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدويل 4271ينة ل 933جملس الوحدة االقتصادية العربية مبوجب القرار رقم 

 .4287لينة 
 .484-488ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق ، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع

 .423ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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كما أن املشرع املصري حرص على وجوب إعمال االتفاقيات الدولية اليت إنضمت 
وصادقت عليها مصر، مقدما إياها يف التطبيق على نصوص وأحكام قانون التحكيم املصري 

حرص املشرع املصري على إحرتام وفاء الدولة املصرية بالتزاماهتا الدولية، وهو ما يؤكد . 1اجلديد
مما يشجع على تدفق اإلستثمارات األجنبية إليها، ويدعم الثقة يف نفوس امليتثمرين األجانب من 

 .اإلستثمار يف مصر

قد تضمن  27/4221لعل ما يؤكد ذلك أن قانون التحكيم املصري اجلديد رقم  و
لقواعد وأحكام التحكيم اليت تصدر وفقا ألحكامه واليت يتضح من دراستها أهنا  تنظيما خاصا

ختتلف عن تلك القواعد واألحكام اليت تضمنها قانون املرافعات املدنية والتجارية فيما يتعلق 
بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، كوهنا تيري فقط على نوع معني من أحكام التحكيم دون 

جراءات تنفيذها عن تلك اإلجراءات املقررة لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف غريها ، وختتلف إ
 .قانون املرافعات املدنية والتجارية

 .1114لسنة  29أحكام التحكيم الخاضعة في تنفيذها لقانون التحكيم المصري رقم  :أوال

يها آنفا،  املشار إل ،27/4221طبقا لنص املادة األو ى من قانون التحكيم املصري رقم 
 : فإن نصوص هذا القانون تيري على 

أحكام التحكيم الذي جيري يف مصر ، أيا كانت أطرافه ، سواء أكانت من أشخاص  :أوال 
القانون العام أم من أشخاص القانون اخلاص ، وأيا كانت طبيعة العالقة القانونية اليت يدور حودها 

ييري على مجيع أحكام التحكيم الذي جيري  27/4221فقانون التحكيم املصري رقم . النزاع
 .2يف مصر، سواء كان التحكيم داخليا حبت، أو كان التحكيم دوليا

                                                           
 . 27/4221املادة األو ى من قانون التحكيم املصري رقم : راجع 1
يتضح من نص املادة الثالثة من قانون التحكيم املصري أن املشرع املصري قد تبىن القانون النموذجي للتحكيم التجاري  2

، إال أنه عدل من بع  نصوص هذا القانون يف شكن معيار دولية التحكيم، حيث حاول اجلمع بني  4281الدويل لينة 
 =                             .فرنيي واألحوال املنصوص عليها يف القانون النموذجياملعيار املوضوعي الذي تبناه  املشرع ال
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أحكام التحكيم الذي جيري خارج مصر، وذلك إذا كان كحكيما جتاريا دوليا، واتفق  :ثانيا 
ون ، وذلك باعتباره قان27/4221أطراف النزاع على إخضاعه لقانون التحكيم املصري رقم 

على التحكيم الذي  27/4221وعليه، يشرتط ليريان قانون التحكيم املصري رقم . اإلرادة
 .جيري خارج مصر إتفا  األطراف على تطبيق هذا القانون على هذا التحكيم

،  27/4221فبخصوص تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا لقانون التحكيم رقم 
كحكيم يف دولة أجنبية، واتفق أطرافه على إخضاعه فإن هذا الفرض يتحقق يف حالة صدور حكم 

لقانون التحكيم املصري، حيث يتم تنفيذ هذا احلكم وفقا للقواعد اليت نظمها هذا القانون،    
ما مل تتعارض هذه القواعد واألحكام مع إتفاقية دولية لتنفيذ أحكام التحكيم ترتبط هبا مصر ، 

وهكذا فإن . ه احلالة على قانون التحكيم املصري حيث تيمو أحكام هذه اإلتفاقية، يف هذ
كحقق هذا الفرض يتطلب وجود حكم كحكيم أجنيب خارج إطار اإلتفاقيات الدولية اليت صادقت 

 .1عليها مصر، وإتفا  أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم املصري

يق بناء على ما تقدم، فإنه يشرتط خلضوع أحكام التحكيم األجنبية لنطا  تطب و
 :، توافر شرطني27/4221قانون التحكيم رقم 

أن يكون التحكيم جتاريا دوليا، وفقا للمفهوم الذي أخذ به املشرع املصري يف املادة  أودهما، 
 .الثالثة من قانون التحكيم

                                                                                                                                                                              

: وأمهيته 27/4221أنظر يف دراسة معايري التمييز بني التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل يف قانون التحكيم املصري رقم  =
املصري اجلديد ومعايري التمييز وأمهيته ، ورقة عمل  أمحد شرف الدين، التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل يف قانون التحكيم

 .4221مقدمة إ ى مؤمتر التحكيم التجاري الدويل ، القاهرة ، سبتمرب 
 .82جنبية، مرجع سابق، ص عزت البحريي ، تنفيذ أحكام التحكيم األ: أنظر 1
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ويتعني أن . 1إتفا  أطراف التحكيم على تطبيق قانون التحكيم املصري على التحكيم وثانيها، 
ا  صرحيا واضحا ال لبس فيه، إذ ال جمال للحديث عن اإلتفا  الضمين، يف يكون هذا اإلتف

 .2هذه احلالة ، الذي ييتشف من بنود اإلتفا 

 لسنة29التنظيم اإلجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية في قانون التحكيم رقم  :ثانيا
1114. 

أحكاما  27/4221تعترب أحكام التحكيم الصادرة وفقا لقانون التحكيم املصري رقم 
، وإمنا ال بد من صدور أمر خاص من 3القوة التنفيذية -كقاعدة عامة  –جمردة يف ذاهتا، ال كحوز 

، وذلك لتحقيق رقابة قضايية الحقة 4"أمر التنفيذ" اليلطة القضايية املختصة لتنفيذها ييمى
 .على حكم التحكيم قبل إصداره

 

 

 

 
                                                           

قانون التحكيم املصري، وليس موضوع وقد ذهب بع  الفقه إ ى أن العربة هنا باإلتفا  على خضوع إجراءات التحكيم ل 1
فقد يتفق األطراف على تطبيق قانون التحكيم املصري على إجراءات التحكيم، ويطبق قانون أجنيب آخر على . النزاع 

 .موضوع النزاع، ففي هذه احلالة خيضع هذا احلكم يف تنفيذه لقانون التحكيم املصري
 .382إبراهيم أمحد إبراهيم ، مرجع سابق، ص  -
 .73، ص عصام فوزي اجلنايين، مرجع سابق: أنظر 2
 .27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  11املادة : راجع 3
،بينما (227املادة )  "طلب األمربالتنفيذ "تعبريا عن طلب قضايي واحد، إستخدم املشرع املصري يف قانون املرافعات عبارة 4

 .(18املادة )  "طلب تنفيذ حكم التحكيم" ، وعبارة (19املادة ) "تنفيذ الحكم طلب"إستخدم يف قانون التحكيم اجلديد عبارة 
طلب "وقد إعترب بع  الفقه أن العبارة اليت استخدمها املشرع يف قانون املرافعات هي األكثر متييزا دهذا الطلب القضايي عن

 .، باعتباره من مقدمات التنفيذ "التنفيذ
 .79التنفيذية حلكم التحكيم ، مرجع سابق، ص أمحد حممد أمحد حشيش ، القوة  -
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I- نفيذالمحكمة المختصة بإصدار األمر بالت. 

فإنه إذا كان  27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  19طبقا لنص املادة 
التحكيم وطنيا أو داخليا، إختص بإصدار أمر التنفيذ رييس حمكمة أول درجة املختصة أصال 

 .1بنظر النزاع، أو من يندبه لذلك من قضاهتا

كحكيم جتاري دويل جرى أما إذا كان التحكيم جتاريا دوليا، سواء كان احلكم صادرا يف 
يف مصر أو جرى خارجها وإتفق األطراف على إخضاعه لقانون التحكيم املصري ، فإن 
اإلختصاص يكون لرييس حمكمة إستئناف القاهرة، أو لرييس أية حمكمة إستئناف أخرى يف مصر 
 يكون األطراف قد إتفقوا على إختصاصها بنظر ميايل التحكيم ، أو من يندبه رييس حمكمة

 .اإلستئناف من ميتشاري احملكمة

مما جتدر اإلشارة إليه أن املشرع املصري مل جيعل اإلختصاص بإصدار األمر بالتنفيذ    و
للمحكمة املشار إليها يف املادة التاسعة من قانون التحكيم ، وإمنا لرييس هذه احملكمة ، الذي 

 . 2كم التحكيمجيوز له أن يندب أحد قضاة احملكمة إلصدار األمر بتنفيذ ح

يعترب اإلختصاص النوعي لرييس تلك احملكمة أو من ينوب عنه من قضاهتا           و
أو ميتشاريها، بإصدار أمر التنفيذ ، إختصاصا متعلقا بالنظام العام، يرتتب على خمالفته وجوب 

صه ، إمتناع القاضي من تلقاء نفيه عن إصدار األمر بالتنفيذ ، فإذا أصدره رغم عدم إختصا

                                                           
ال مربر له، حيث  وقد إعترب بع  الفقه أن جعل اإلختصاص بإصدار األمر بالتنفيذ للمحكمة املختصة أصال بنظر النزاع 1

 .فضل أن يكون هذا اإلختصاص للمحكمة اليت صدر حكم التحكيم يف دايرة إختصاصها
 .941الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات 

وبإسناده اإلختصاص بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم إ ى رييس احملكمة املختصة، املشار إليها أعاله، حيب  2
األحوال، فإن املشرع املصري يكون قد عدل عما كان قد إستحدثه يف قانون املرافعات الذي  جعل اإلختصاص بإصدار 

 .مر إ ى قاضي التنفيذهذا األ
ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : وكذلك. 223عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : راجع يف ذلك

428. 
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مع العلم بكنه ميكن . 1أعترب األمر بتنفيذ حكم التحكيم باطال بطالنا متعلقا بالنظام العام
لصاحب املصلحة أن ييتصدر أمرا جديدا بتنفيذ حكم التحكيم من قبل القاضي املختص 

 . 2قانونا بإصداره

ام أما خبصوص اإلختصاص احمللي ، فيذهب بع  الفقه إ ى أنه هو اآلخر يتعلق بالنظ
العام، إال إذا كان التحكيم دوليا، حيث نص املشرع املصري صراحة يف املادة التاسعة من قانون 
التحكيم على جواز إتفا  األطراف على حمكمة إستئناف أخرى مبصر، ومنحها اإلختصاص 

 .3بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم بناء على إرادة األطراف

II- تنفيذ حكم التحكيمممن يقدم طلب إستصدار األمر ب. 

األصل أن يقدم طلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم من اخلصم احملكوم 
إال أنه ال يوجد ما حيول دون تقدميه من اخلصم احملكوم عليه       . لصاحله يف حكم التحكيم 

 من 19إذا كانت له مصلحة يف ذلك، وذلك إستنادا إ ى عموم العبارة الواردة يف نص املادة 
، اليت مل كحصر مكنة طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم 27/42214قانون التحكيم املصري رقم 

 .5على أي من اخلصوم يف خصومة التحكيم

III- إجراءات طلب األمر بالتنفيذ. 

 27/4221على الرغم  من أن املشرع املصري مل حيدد صراحة يف قانون التحكيم رقم 
بتنفيذ أحكام التحكيم، إال أنه ييتدل من نصوص هذا الشكل الذي يقدم فيه طلب األمر 

                                                           
 .813فتحي وايل، الوسيط يف قانون القضاء املدين، مرجع سابق، ص : أنظر 1
حممود الييد التحيوي، : وأنظر كذلك. 222، ص أمحد أبو الوفا، التحكيم اإلختياري واإلجباري، مرجع سابق: أنظر 2

 .79تنفيذ حكم احملكمني، مرجع سابق ، ص 
 .14عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : راجع 3
ا به ما يلي ويقدم طلب تنفيذ احلكم مرفق..»: على أنه 27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  19تنص املادة  4
....». 

 .97حممود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم احملكمني، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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، أي بعريضة من 1القانون أن هذا الطلب يقدم وفقا للقواعد العامة يف األوامر على العراي 
نيختني متطابقتني مشتملة على وقايع الطلب وأسانيده، مع تعيني موطن خمتار للطالب يف البلد 

فإذا قدم هذا . 2يضة، ومرفقا هبا امليتندات املؤيدة للطلباليت هبا مقر احملكمة املقدم إليها العر 
الطلب باإلجراءات املقررة لرفع الدعوى القضايية، فإنه يكون غري مقبول لرفعه بغري الطريق الذي 

 .3رمسه القانون

غري أن املشرع املصري مل يرتك ميكلة تنفيذ أحكام التحكيم ، وفقا لقانون التحكيم 
يف كافة جوانبها للقواعد العامة يف طلب إستصدار األوامر على ، خاضعة 27/4221رقم 

عراي  ، وإمنا رسم إ ى جانب ذلك بع  اإلجراءات واألشكال اخلاصة اليت جيب مراعاهتا عند 
، وهو ما 27/4221تقدمي طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم، وفقا لقانون التحكيم رقم 

 :سنوضحه يف النقاط التالية 

اع حكم التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة بإصدار األمر ضرورة إيد -1
 .بالتنفيذ

، 4موضوع اإليداع 27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  17نظمت املادة 
جيب على من صدر حكم التحكيم لصاحله إيداع أصل احلكم أو صورة » : حيث قضت بكنه

                                                           
عيد حممد : وأنظر كذلك. 949فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 1

 .221القصاص، مرجع سابق، ص 
 .املدنية والتجارية املصري من قانون املرافعات  421املادة : راجع 2
 .422ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 3
كتابة   لدى اإليداع إجراء إداري ال عالقة له بالرقابة القضايية على أحكام التحكيم، يقوم به صاحب املصلحة من اخلصوم 4

 .رم صاحب احلق من إستيفاء حقهالضبط، وهو إجراء وجويب ييبق عملية التنفيذ، فعدم القيام به حي
،  2888لينة  8348ويف خصوص إيداع حكم التحكيم ، جتدر اإلشارة إ ى أن وزير العدل املصري قد أصدر القرار رقم 

 .املتعلق بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم
للطيف ، قضاء التحكيم ، الكتاب حممد ماهر أبو العينني ، وعاطف حممد عبد ا: ملزيد من التفاصيل حول هذا القرار، راجع

 .381-381الثاين ، مرجع سابق ، ص 
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عربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان موقعة منه باللغة اليت صدر هبا أو ترمجة باللغة ال
  .«من هذا القانون 82صادرا بلغة أجنبية ، وذلك يف قلم كتاب احملكمة املشار إليها يف املادة 

هكذا، فإن املشرع املصري قد أوجب على احملكوم لصاحله أن يقوم بإيداع حكم  و
غة اليت صدر هبا، بكن جعل من التحكيم الذي استلمه من هيئة التحكيم، أو صورة موقعة بالل

اإليداع مفرتضا ضروريا وشكيلة الزمة لتمكني من صدر حكم التحكيم لصاحله من احلصول 
 .على األمر بتنفيذه جربا

عليه، فإن إيداع حكم التحكيم إجراء ضروري حىت يتمكن القاضي املختص  و
بدون إجراء اإليداع ال ميكن ف. بإصدار األمر بالتنفيذ من اإلطالع عليه قصد إصدار هذا األمر

إصدار األمر بالتنفيذ، ذلك أن القاضي ال ميكنه أن يراقب هذا احلكم، أو يتحقق من توافر 
فإيداع حكم التحكيم كإجراء الزم للحصول على األمر . 1الشروط الالزمة إلصدار األمر بالتنفيذ

حكيم، وذلك بقصد مراقبة بتنفيذه يقصد به متكني قضاء الدولة من فرض واليته على حكم الت
رض اعمل هيئة التحكيم من الناحية اإلجرايية قبل تنفيذ حكمها ، وذلك من حيث أنه ال يتع

مع حكم قضايي سبق صدوره من إحدى احملاكم املصرية يف موضوع النزاع، وأنه ال يتضمن ما 
فقاضي . 2نيا صحيحاخيالف النظام العام يف مصر ، وأنه قد مت إعالنه للمحكوم عليه إعالنا قانو 

الدولة يكون ملزما بالتحقق من توافر املقتضيات اليت حددها القانون يف حكم التحكيم قبل أن 
 .3يصدر األمر بتنفيذه

                                                           
لينة  27أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، يف ضوء قانون املرافعات وقانون التحكيم رقم : أنظر 1

 .23، ص 2841و إتفاقية نيويورك ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية،  4221
 .11، 11الييد التحيوي ، تنفيذ حكم احملكمني ، مرجع سابق ، ص حممود : أنظر 2
 .27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  18/2املادة : راجع 3
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فضال عن ماسبق، فإن إيداع حكم التحكيم يكون إجراء يقصد به التعجيل بوضع  
صول على أمر     حكم التحكيم كحت تصرف اخلصوم، ومتكني احملكوم لصاحله فيه من احل

 .1بتنفيذه

من قانون التحكيم املشار إليها  17يشمل اإليداع، حيب ما جاء يف نص املادة  و
وال بد أن يتم ذلك يف قلم كتاب .أعاله، أصل احلكم أو صورة موقعة منه أو ترمجة معتمدة

حمضرا هبذا  احملكمة املختصة وفقا للمادة التاسعة من نفس القانون، على أن حيرر كاتب احملكمة
 .2اإليداع، وجيوز لكل طرف من أطراف التحكيم طلب احلصول على نيخة من هذا احملضر

جيب إيداع مجيع األحكام الصادرة من هيئة التحكيم يف قلم كتاب احملكمة  و
، سواء كانت 4221لينة  27املختصة، املشار إليها يف املادة التاسعة من قانون التحكيم رقم 

 موضوع النزاع ، كليا أو جزييا ، أو كانت أحكاما متعلقة بإجراء من إجراءات أحكاما فاصلة يف
أما أحكام التحكيم الصادرة بإجراءات كحفظية، وذلك أثناء سري اخلصومة التحكيمية، . التحقيق

 .3فإنه ال يلزم إيداعها يف قلم كتاب احملكمة املختصة

                                                           
ومتكينا ملن صدر حكم التحكيم لصاحله من إيداع احلكم قلم كتاب احملكمة املختصة بغية أن يتمكن من احلصول على  1

كحكيم مصري تقرر بكن تيلم هيئة التحكيم إ ى كل من الطرفني صورة من  11املادة  األمر بتنفيذه، فإن الفقرة األو ى من
حكم التحكيم موقعة من احملكمني الذين وافقوا عليه، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ نشره، علما بكن امليعاد املذكور هو 

إال أن  .حمال للمياءلة بالتعوي  إن كان له وجهميعاد تنظيمي ال يرتتب على خمالفته البطالن، وإمنا تكون هيئة التحكيم 
األمور قد ال تيري دايما كما ينبغي ، فقد متتنع هيئة التحكيم ، ليبب أو آلخر ، عن تيليم األطراف صورة من حكم 
التحكيم الذي أصدرته، وبالتايل عدم متكني اخلصم الذي صدر حكم التحكيم لصاحله من إيداعه قلم كتاب احملكمة 

ففي هذه احلالة ال مناص من جلوء صاحب املصلحة إ ى قاضي األمور امليتعجلة .صة بغية احلصول على أمر بتنفيذهاملخت
ليكمر هيئة التحكيم بتيليمها صورة من حكم  27/4221باحملكمة املختصة ، وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم رقم 

تهديدية كوسيلة إجبار، فضال عن إمكانية مياءلتها بالتعوي  إن كان التحكيم لألطراف، مع إمكانية إستخدامه للغرامة ال
 .له وجه

حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، الكتاب الثاين، مرجع سابق، ص : راجع يف ذلك
383. 

 .12ص  عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق،: راجع 2
 .17حممود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم احملكمني، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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من قانون التحكيم  17/4ادة إذا كان املشرع املصري قد حدد صراحة يف نص امل و
، اخلصم املكلف بإيداع حكم التحكيم لدى قلم كتاب احملكمة املختصة،   27/4221رقم 

كإجراء الزم للحصول على األمر بتنفيذه، وهو اخلصم الذي صدر حكم التحكيم لصاحله، كونه 
نفيذ حكم صاحب املصلحة يف إختاذ هذا اإلجراء على وجه اليرعة متهيدا إلختاذ إجراءات ت

ال يرى مثة مانع أن يتم اإليداع بواسطة اخلصم احملكوم عليه، إذا كان  1التحكيم، فإن بع  الفقه
له يف ذلك مصلحة ، أو أن يودع حكم التحكيم من طرف أحد احملكمني الذين أصدروه، بدون 

هو النطق  أن يكون ذلك إلتزاما يقع على عاتقهم، فاإللتزام الوحيد امللقى على عاتق احملكمني
غري أنه يف هذه احلالة األخرية، وهي . باحلكم، ما مل يكونوا قد تعهدوا باإليداع على وجه خاص 

إ ى أنه  2إيداع حكم التحكيم من طرف أحد احملكمني الذين أصدروه، فقد ذهب بع  الفقه
ألن يف مينع على احملكمني إيداع حكم التحكيم قلم كتاب احملكمة املختصة من تلقاء أنفيهم، 

ذلك إفشاء ليرية احلكم، فقد يفضل اخلصم احملكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم بصورة طوعية  
 .و إرادية دون اللجوء إ ى القضاء لتنفيذه

، املشار 27/4221من قانون التحكيم رقم  17مل حيدد املشرع املصري يف املادة  و
تاب احملكمة املختصة، ذلك أن اخلصم إليها أعاله، ميعادا حمددا إليداع حكم التحكيم يف قلم ك

الذي صدر حكم التحكيم لصاحله، باعتباره صاحب املصلحة يف إختاذ إجراءات تنفيذ حكم 
التحكيم ، فإنه سوف ييارع ال حمالة يف إيداع حكم التحكيم على وجه اليرعة ، كي يتمكن 

لزم اإليداع خالله، خاصة من إختاذ إجراءات تنفيذه، وبالتايل فال حاجة إ ى كحديد أجل معني ي
 .3وأنه ميعادا تنظيميا ال يرتتب على ختلفه أي بطالن

                                                           
و أمحد أبو الوفا ، التحكيم االختياري واإلجباري ، . 321عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكوييت، مرجع سابق، ص  1

 .278مرجع سابق ، ص 
 .21رجع سابق، ص أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، م 2
ويام جناح : وأنظر كذلك. 19عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 3

 .434إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق ، ص 
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فإذا ما قدم حكم التحكيم إ ى قلم كتاب احملكمة املختصة، فيجب على رييس هذه 
احملكمة قبول إيداعه، ما دام أن هذا اإليداع ينصب على حكم احملكمني ، دون أن تكون له 

ة املوضوعية، خاصة وأن املشرع املصري ال يتطلب شكلية سلطة حبث هذا احلكم من الناحي
معينة يلزم إتباعها عند إيداع حكم التحكيم، حيث يكفي تيليم أصل احلكم أو صورة موثقة 

لذلك فإن قبول اإليداع  ال يتوقف على إجازة رييس احملكمة املختصة دهذا اإليداع بناء على . منه
ويف حال إمتناعه عن قبول اإليداع ، . بعملية اإليداع عريضة مقدمة من قبل اخلصم الذي يقوم

فإنه بإمكان صاحب املصلحة اللجوء إ ى قاضي األمور الوقتية هبذه احملكمة ليكمر مبا يراه ال زما 
فإذا ما مت اإليداع على النحو املقرر قانونا ، فإن كاتب احملكمة حيرر حمضرا .1إلمتام عملية اإليداع
 .2لكل طرف من أطراف التحكيم طلب احلصول على صورة من هذا احملضر هبذا اإليداع، وجيوز

 .وجوب تقديم طلب التنفيذ -2

ال ميكن تنفيذ حكم التحكيم جربا مبجرد إيداعه، بل جيب أن يلحق ذلك إجراء آخر 
يتمثل يف تقدمي طلب لتنفيذ حكم التحكيم، ذلك أن اإليداع ال يغين عن طلب التنفيذ ،      

فاإليداع عبارة عن فعل مادي يتمثل يف تيليم حكم التحكيم إ ى قلم كتاب . بدورهوال يقوم 
.    احملكمة املختصة كي تتطلع عليه احملكمة وتتككد من إستيفايه الشروط املتصلة قانونا للتنفيذ
فبدون .أما طلب التنفيذ فهو العمل القانوين الذي تتحرك مبوجبه احملكمة إلصدار األمر بالتنفيذ

ا الطلب، فإنه ال ميكن إصدار هذا األمر، إعماال ملبدأ حياد القاضي، وملبدأ املطالبة    هذ
 .3القضايية

يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم بإجراءات األوامر على عراي ، فريفع إ ى رييس  و
احملكمة املختصة بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم، وفقا لنص املادة التاسعة من قانون 

                                                           
 .12يابق، ص الرجع نفس املعاشور مربوك، : أنظر 1
 .27/4221م من قانون التحكيم املصري رق 17/2املادة : راجع 2
 .27أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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وختضع العريضة من حيث تقدميها ، وإجراءات .، بناءا على عريضة 27/4221رقم  التحكيم
 .1نظرها ، واألمر الصادر عليها ألحكام األوامر على عراي 

قايمة املرفقات اليت جيب  27/4221من قانون التحكيم رقم  19قد حددت املادة  و
 :2هي أن ترفق بطلب األمر بالتنفيذ، و

واملقصود بالصورة املوقعة ، الصورة اليت تنص . أو صورة موقعة منه  أصل احلكم التحكيمي -1
من قانون التحكيم على قيام هيئة التحكيم بتيليمها إ ى كل من الطرفني موقعة  11/4املادة 

 .عليها من احملكمني الذين وافقوا على احلكم

بالتنفيذ من صورة من إتفا  التحكيم، وذلك حىت يتمكن القاضي املطلوب منه األمر  -2
 .التحقق بكن حكم التحكيم قد صدر يف حدود هذا اإلتفا 

ترمجة مصد  عليها من جهة معتمدة إ ى اللغة العربية حلكم التحكيم إذا مل يكن صادرا هبا،  -3
الحتمال صدور حكم التحكيم بغري اللغة العربية، وذلك مراعاة ألن التنفيذ جيري يف مصر  انظر 

 .ضايية ، والتزاما باللغة العربية اليت هي اللغة الرمسية للمحاكمكحت إشراف سلطتها الق

من قانون  17صورة من احملضر الدال على إيداع حكم التحكيم، وفقا لنص املادة  -4
واملقصود هنا ، هي الصورة الرمسية حملضر إيداع حكم التحكيم، وهو ما يدل معه على . التحكيم

احملكمة املختصة هو شرط الزم وضروري إلمكانية األمر  أن إيداع حكم التحكيم يف قلم كتاب
 .بتنفيذه

إال أن هذا التحديد ال يشمل مجيع امليتندات اليت جيب إرفاقها بطلب تنفيذ حكم 
التحكيم ، بل هناك بع  امليتندات األخرى اليت أشارت إليها بع  املواد األخرى يف قانون 

فإعماال لنص الفقرتني األو ى والثانية من املادة . 19، غري املادة 27/4221التحكيم املصري رقم 
                                                           

 .وما بعدها 92حممود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم احملكمني، مرجع سابق، ص : راجع يف تفصيل هذه اإلجراءات 1
عاشور مربوك، الوسيط يف . 228-227عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : راجع يف شرح وتفصيل هذه املرفقات 2

حممود الييد التحيوي، تنفيذ حكم احملكمني ، مرجع . 74-92النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص 
 .78-98سابق ، ص 
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، فإنه جيب إرفا  صورة من ورقة إعالن حكم التحكيم بغرض التحقق من صحة إعالن 18
حكم التحكيم للمحكوم عليه، ومن اإللتزام بامليعاد احملدد لقبول طلب إستصدار األمر بتنفيذ 

لب األمر بالتنفيذ ، وذلك ألن نصوص قانون لذا يلزم إرفا  هذه امليتندات بط. حكم التحكيم
 .1التحكيم املصري تكمل بعضها البع 

يقع على عاتق كاتب احملكمة املختصة بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وفقا  و
، والذي يتلقى طلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم، ويقوم بقيده، 82لنص املادة 

يتندات اليت جيب إرفاقها بطلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم ميؤولية التحقق من إستيفاء امل
التحكيم ، وله يف ذلك أن يطالب باستيفاء امليتندات اليت تنقص منها، وذلك إلمكان 

 .2اإلستمرار يف إجراءات إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم

ع أما خبصوص ميعاد تقدمي طلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن املشر 
املصري مل حيدد ميعادا ميتنع بانقضايه طلب هذا األمر ، وعليه فإنه ال يوجد حد أقصى لطلب 
األمر بالتنفيذ ، وإمنا يبقى حق طلبه قايما ما دام أن احلق الذي صدر به حكم التحكيم ذاته 

 .3قايما ومل ييقط بالتقادم

القضايية ، تكون غري مما جتدر اإلشارة إليه فإن أحكام التحكيم، خالفا لألحكام  و
قابلة للطعن عليها بكن طريق من طر  الطعن العادية وغري العادية املنصوص عليها يف قانون 

 27/4221، مبعىن أن حكم التحكيم يف قانون التحكيم املصري رقم 4املرافعات املدنية والتجارية
ظر أو املعارضة، وهو   يكون غري قابل للطعن عليه باإلستئناف أو النق ، أو إلتماس إعادة الن

ونتيجة لذلك ، فإنه جيوز تقدمي طلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم . 5ما جيعله حيوز درجة البتية

                                                           
 .74عاشور مربوك ، نفس املرجع اليابق ، ص : أنظر 1
 .74، ص حممود الييد التحيوي، تنفيذ حكم احملكمني، مرجع سابق : أنظر 2
 .229-221عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  12/4املادة : راجع 4
 .11عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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 27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  12/4،ذلك أن نص املادة 1التحكيم مبجرد صدوره
طعن املعتمدة تضفي وجها من احلصانة على أحكام التحكيم ضد إمكانية الطعن فيها بطر  ال

 .لألحكام القضايية

غري أن املشرع املصري أجاز الطعن يف حكم التحكيم بالبطالن، مىت توافرت إحدى 
من قانون التحكيم اليالفة الذكر، حيث ترفع دعوى بطالن حكم  13األسباب الواردة يف املادة 
 .2كوم عليهيوما التالية لتاريخ إعالن حكم التحكيم للمح( 28)التحكيم خالل التيعني

حكم كحكيم حيوز : من هنا كان لزاما على املشرع املصري أن يوفق بني الفكرتني و
درجة البتية من جهة، وقابل للطعن فيه بالبطالن من جهة أخرى، حيث قرر يف نص          

أن طلب تنفيذ حكم التحكيم ال يقبل إذا مل  27/4221من قانون التحكيم رقم  18/4املادة 
رفع دعوى بطالن حكم التحكيم قد إنقضى ، أي أن ليريان ميعاد رفع دعوى  يكن ميعاد

 .3بطالن حكم التحكيم أثرا مانعا من حيازة حكم التحكيم القوة التنفيذية

بناءا على ذلك، فإن طلب تنفيذ حكم التحكيم ال يقبل إذا ما قدم قبل إنقضاء  و
 .يم للمحكوم عليهمهلة التيعني يوما التالية لتاريخ إعالن حكم التحك

احلكمة من عدم جواز تقدمي طلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم إال بعد  و
أن ينقضي امليعاد احملدد قانونا لرفع الدعوى بطلب بطالن حكم التحكيم، هي تفادي صدور 
 األمر بتنفيذ حكم التحكيم، فيصبح حكم التحكيم سندا تنفيذيا يقبل التنفيذ اجلربي، يف الوقت
الذي تنظر فيه احملكمة املختصة دعوى بطالن حكم التحكيم، وما حيتمل معه صدور حكم من 

 .4احملكمة يؤكد بطالن حكم التحكيم

 
                                                           

 .11ق، ص حممود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم احملكمني، مرجع ساب: أنظر 1
 .27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  11/4املادة : راجع  2
 .18يابق، ص الرجع امل نفسعاشور مربوك، : أنظر 3
 .98حممود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم احملكمني ، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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 .التصدي لطلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه -4

ستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه إيتصدى القاضي املختص لطلب 
األوامر على عراي ، حيث يتم ذلك يف غياب اخلصوم، فال حضور وال مناقشة    وفقا لقواعد 

وال تدخل وال إدخال، ويصدر القاضي أمره بناء على ما كحت يده من أورا  وميتندات قدمها 
وعليه، فإن سلطة قاضي األمر بالتنفيذ هي سلطة واليية،لذلك فإن سلطة . 1طالب التنفيذ

من أن الوثيقة املقدمة له لتنفيذها هي حكم كحكيم باملعىن الصحيح، تنحصر إبتداء  يف التحقق 
فإذا تككد من ذلك فإنه ينظر يف إصدار األمر بالتنفيذ ، وله عنديذ سلطة حمددة ، فهو ال يتو ى 
التحقيق يف موضوع النزاع حمل التحكيم ، وإمنا تقتصر سلطته على التككد من املشروعية الظاهرة 

هو يباشر رقابة شكلية ظاهرية ، إذ يتحقق من أن حكم التحكيم ال يتضمن حلكم التحكيم ، ف
ومن ناحية . ما خيالف النظام العام ، وال خيالف بشكل ظاهر شروطا إتفق عليها أطراف النزاع

أخرى يراقب للقاضي العيوب الظاهرة إلتفا  التحكيم ، فريف  إصدار األمر بالتنفيذ مىت كان 
 .2ره ، كما لو تعلق مبيكلة ال جيوز التحكيم فيهااإلتفا  باطال يف ظاه

عليه فإن القاضي ال يقوم باملراجعة املوضوعية حلكم التحكيم، أو النظر يف مدى  و
مطابقته للواقع أو القانون، فهو ال ينظر إ ى مدى مالءمة أو تقدير رأي احملكم أو صحة تفيريه 

د منه التحقق من عدالة احملكم، فمثل هذه كما أن األمر بالتنفيذ ال يقص. للواقع والقانون
 .3امليايل ال تدخل يف نطا  سلطته

ال يعد األمر بالتنفيذ جمرد إجراء مادي ، يتمثل يف وضع الصيغة التنفيذية على  و
حكم التحكيم، وإمنا هو أمر واليي ال يصدره القاضي إال بعد التككد من توافر بع  الشروط 

                                                           
 .72ابق، ص عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع س: أنظر 1
 .431ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .427أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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، ال جيوز للقاضي 27/4221من قانون التحكيم رقم  18ا للمادة فوفق. اليت يتطلبها القانون
 :1إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم إال بعد التحقق من توافر الشروط التالية

أن يكون ميعاد رفع دعوى بطالن حكم التحكيم قد إنقضى، وهذا امليعاد وفقا : الشرط األول
يوما التالية لتاريخ إعالن ( 28)يعونهو ت 27/4221من قانون التحكيم رقم  11/4للمادة 

 .حكم التحكيم للمحكوم عليه
أال يكون حكم التحكيم املراد تنفيذه متعارضا مع أي حكم سبق صدوره من : الشرط الثاني

واملقصود باحلكم هنا هو احلكم القضايي البات . احملاكم املصرية يف موضوع النزاع حمل التحكيم
يف هذه اش بشكن ما انتهى إليه، حيث أن إعمال حكم التحكيم الذي ال يقبل اجلدل وال النق

وعليه ، فإن هذا الشرط يرمي إ ى إعالء سلطة .2احلالة سوف يعد إهدارا حلجية األمر املقتضي به
 .القضاء الوطين يف هذا الصدد على أحكام التحكيم

 .لعام يف مصرأال يتضمن حكم التحكيم املراد تنفيذه ما خيالف النظام ا: الشرط الثالث
أن يكون قد مت إعالن احملكوم عليه باحلكم إعالنا صحيحا، وذلك تطبيقا ملبدأ : الشرط الرابع

 .على إعماله 27/4221املواجهة الذي حرص املشرع املصري يف قانون التحكيم رقم 

                                                           
عاشور مربوك، الوسيط . وما بعدها 222عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : أنظر يف شرح وتفصيل هذه الشروط 1

ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، . وما بعدها 71انوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص يف النظام الق
 .وما بعدها 279حممود خمتار أمحد بريري،التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص . وما بعدها 431ص 

إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم من وقد تياءل البع  عن الكيفية اليت يتمكن هبا القاضي الذي يتصدى لطلب  2
الوقوف على وجود حكم قضايي سبق صدوره من إحدى احملاكم املصرية ، يف ظل غياب مبدأ الوجاهية ، حيث ال حضور 

 .للخصوم
فقد ذهب بع  الفقه للتصدي دهذا التياؤل إ ى أنه إذا كان حكم التحكيم متعارضا مع حكم قضايي سبق صدوره من 

م املصرية، فإنه من مصلحة احملكوم عليه أن يبادر بتقدمي ما يدل على ذلك إ ى رييس احملكمة املختصة بإصدار إحدى احملاك
 .أمر التنفيذ

 .871فتحي وايل، الوسيط يف قانون القضاء املدين، مرجع سابق، ص 
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 قد قصد املشرع املصري من  هذا الشرط أن يضمن أن احملكوم عليه ، واملطلوب التنفيذ ضده، و
قد أتيحت له الفرصة  يف أن يطالب ببطالن هذا احلكم إذا كان به عيب من العيوب اليت تربر 

 .رفع هذه الدعوى

باإلضافة إ ى ما خوله املشرع للقاضي املختص باألمر بتنفيذ حكم التحكيم من  و
اله، سلطة يف رف  األمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا مل تتوافر إحدى الشروط األربعة املذكورة أع

بكنه يدخل يف سلطة هذا القاضي أيضا رف  األمر بتنفيذ حكم 1فقد نادى أغلب الفقه
 :التحكيم يف احلاالت التالية

إذا مل يكن مثة أي إتفا  على التحكيم بني اخلصوم ، أو كان إتفا  التحكيم باطال يف  -4
 .ظاهره

امها بالضوابط والشروط اليت عدم إلتزام هيئة التحكيم حبدود إتفا  التحكيم، أو عدم إلتز  -2
 .إتفق اخلصوم على إجراء التحكيم تبعا دها

 .عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم -3

إذا كانت هيئة التحكيم قد خالفت الشكل الذي رمسه املشرع إلصدار حكم التحكيم،     -1
 .السيما إذا كان العيب الذي قد اعرتى حكم التحكيم واضحا

 .اطال بطالنا ظاهراإذا كان حكم التحكيم ب -1

إ ى أنه ال ميكن حصر احلاالت اليت يراقبها قاضي األمر 2بينما يذهب بع  الفقه
بالتنفيذ، حيث يرى أنه جيب على القاضي أن ميتنع عن إصدار األمر بالتنفيذ كلما توافر سبب 

 .ظاهر لبطالن حكم التحكيم

                                                           
ور عبد ادهادي شحاتة، مرجع حممد ن. 438أمال الفزايري، دور قضاء الدولة يف كحقيق فاعلية التحكيم، مرجع سابق، ص  1

 .281عزمي عبد الفتاح، قانون التحكيم الكوييت، مرجع سابق، ص .399سابق، ص 
 .281أمحد أبو الوفا، التحكيم االختياري واإلجباري، مرجع سابق، ص  2
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بتنفيذ حكم التحكيم عن ال خيرج القرار الصادر من القاضي املختص بإصدار األمر  و
 .إما أن يكمر بتنفيذ حكم التحكيم أو يرف  منح األمر بالتنفيذ: أحد اإلحتمالني

 :منح األمر بالتنفيذ .أ

مىت تككد القاضي املختص بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم من توافر الشروط 
ره بتنفيذ حكم التحكيم، املطلوبة قانونا، وتثبت من عدم وجود مانع مينع تنفيذه، فإنه يصدر أم

 .1وبالتايل يرفعه إ ى مرتبة األحكام القضايية

هكذا، فإن سلطة القاضي يف هذه احلالة سوف تنحصر يف ممارسة رقابة خارجية  و
على حكم التحكيم من أنه ليس مشوبا بعيب إجرايي، لذا فإنه ال جيوز له ، كما أشرنا آنفا ، 

وعلى هذا األساس . قب خطك احملكمني يف هذا اخلصوص أن يبحث يف موضوع النزاع أو أن يرا
خطك احملكمني يف تكييف  فإنه ال جيوز للقاضي أن يرف  إصدار األمر بالتنفيذ على أساس

 .2أو خطكهم يف تطبيق القانون على النزاعالوقايع 

أما إذا توافرت الشروط املذكورة بالنيبة جلزء معني من حكم التحكيم، فإن القاضي 
ص سوف يصدر أمر التنفيذ بالنيبة دهذا اجلزء دون بقية األجزاء األخرى، وبالتايل سوف املخت

 .، شريطة أن يكون موضوع النزاع وحكم التحكيم مما يقبل التجزية3نكون بصدد أمر جزيي

من قانون املرافعات املصري، فإنه جيب أن يصدر القرار يف  421/4طبقا لنص املادة  و
 .4عريضة طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم على األكثر اليوم التايل لتقدمي

                                                           
 .82عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .282محد أبو الوفا، التحكيم اإلختياري و اإلجباري، مرجع سابق، ص أ: أنظر 2
 .921فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 مصرعلى عدم إحرتام هذا امليعاد بالنيبة إلصدار األمر بالتنفيذ ، وذلك حىت تتاح الفرصة للقاضي وقد جرى العمل يف 4

لدعوة املطلوب إصدار األمر ضده إلتاحة الفرصة له لتقدمي ما يدل على وجود حكم قضايي سبق صدوره من إحدى 
 .احملاكم املصرية يتعارض معه حكم التحكيم املطلوب تنفيذه

 .437ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر
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يصدر األمر بالتنفيذ كما تصدر األوامر على العراي ، كتابة على إحدى نيخيت  و
وبصدور األمر بالتنفيذ يصبح حكم . العريضة، اليت تكون مشتملة على وقايع الطلب وأسانيده
ل باعتباره سندا تنفيذيا يتم التنفيذ التحكيم صاحلا ألن توضع عليه الصيغة التنفيذية، ويعام

وجتدر اإلشارة إ ى أن الصيغة التنفيذية توضع على أصل احلكم التحكيمي    . 1اجلربي مبقتضاه
 .2ليس على العريضة  وأو على صورة احلكم ،

يعترب القرار الصادر يف طلب األمر بالتنفيذ عمل واليي ليس له حجية األمر  و
دور األمر بالتنفيذ ال حيول دون القضاء ببطالن حكم التحكيم املكمور املقضي، وبالتايل فإن ص

 .3بتنفيذه

 .رفض منح األمر بالتنفيذ .ب

أما إذا ختلفت شروط إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم، كلها أو بعضها، فإن 
القاضي املختص بإصدار األمر بالتنفيذ سوف يرف  إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم، ومن 

 .4ال يكون حكم التحكيم قابال للتنفيذمث 

من قانون املرافعات املصري ال تلزم القاضي  421إذا كانت الفقرة الثانية من املادة  و
هذه  حيث يفبذكر األسباب اليت بىن عليها األمر بالتنفيذ إال إذا كان خمالفا ألمر سبق صدوره، 

، فإن القاضي 5نفيذ ، وإال كان باطالاحلالة جيب ذكر األسباب اليت إقتضت إصدار األمر بالت
املختص يف حالة رفضه منح األمر بالتنفيذ يكون ملزما بتيبيب قراره ، وذلك حىت يتيىن 
للمحكمة اليت يرفع إليها التظلم من األمر الصادر برف  تنفيذ حكم التحكيم ، كما سنرى 

                                                           
 .433واألجنبية، مرجع سابق، ص  أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية: أنظر 1
 .433أمحد هندي، نفس املرجع اليابق، ص : أنظر 2
أمحد هندي، اإلجتاهات احلديثة بصدد األمر بتنفيذ أحكام احملكمني، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، : أنظر 3

 .87، ص .4222اإلسكندرية 
 .28جع سابق، ص حممود الييد التحيوي، تنفيذ حكم احملكمني، مر : أنظر 4
وال يلزم ذكر األسباب اليت بين عليها األمر إال إذا كان خمتلفا ألمر سبق » :مرافعات مصري على أنه 421تنص املادة  5

 .«فعنديذ جيب ذكر األسباب اليت اقتضت إصدار األمر اجلديد وإال كان باطال هصدور 
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تمتع حبجية الشيء املقضي،فإن ونظرا ألن األعمال الواليية ال ت. 1الحقا، مباشرة رقابتها عليه
طالب إستصدار األمر بالتنفيذ الذي رف  طلبه ييتطيع أن جيدد طلبه مرة أخرى ، خاصة وأن 

كما أن رف  إصدار األمر بالتنفيذ ال حيول دون .املشرع املصري مل حيرمه من تلك اإلمكانية
 .2رف  دعوى بطالن حكم التحكيم

 .عتراض عليهطلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم لإل مدى قابلية األمر الصادر في :ثالثا

من قانون املرافعات  427نظرا ألننا بصدد أمر على عريضة، فإنه جيوز طبقا للمادة 
املصري التظلم من األمر الصادر يف طلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم، سواء أكان 

لذوي الشكن احلق يف  »:ى أنه صادرا بالتنفيذ أو بالرف  ، حيث نصت هذه املادة صراحة عل
 .«التظلم إ ى احملكمة املختصة إال إذا نص القانون على خالف ذلك

 27قد إجته املشرع املصري إ ى خمالفة هذه القاعدة عند إصداره لقانون التحكيم رقم  و
مرافعات ، اليالفة الذكر،  427/4، حيث أورد نصا مغايرا ملا جاء يف نص املادة 4221لينة 
ال جيوز التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم  »:اليت نصت على أنه  18/3ل يف نص املادة يتمث

أما األمر الصادر برف  التنفيذ فيجوز التظلم منه إ ى احملكمة املختصة وفقا حلكم .التحكيم 
 .«من هذا القانون خالل ثالثني يوما من تاريخ صدوره 39املادة 

 : ملصري قد ميز بني فرضنيفهذا النص واضح يف أن املشرع ا

ففي هذا الفرض ال جيوز . وفيه يكمر  القاضي املختص بتنفيذ حكم التحكيم: الفرض األول
من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، فال يكون للمحكوم عليه حق التظلم من  3التظلم
 .هذا األمر

                                                           
 .82حكام التحكيم، مرجع سابق، ص عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أ: أنظر 1
 .87أمحد هندي، اإلجتاهات احلديثة بصدد األمر بتنفيذ أحكام احملكمني، مرجع سابق، ص : أنظر 2
يفيد معىن التظلم الشكوى أو اإلعرتاض أو اإلحتجاج على النتيجة اليت انتهى إليها القاضي املختص بشكن طلب  3

 .إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم
 .413محد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، مرجع سابق، ص أ
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يف هذا الفرض  م، ووفيه يرف  القاضي املختص األمر بتنفيذ حكم التحكي :الفرض الثاني
واحلكمة من إجازة .ييمح املشرع املصري بالتظلم من قرار القاضي برف  األمر بالتنفيذ

التظلم يف هذه احلالة هو إزالة أي عقبات أمام تنفيذ حكم التحكيم ، كحقيقا لغاية وهدف 
فالشخص الذي صدر لصاحله حكم التحكيم لن . 1التحكيم وهو اليرعة وتقصري أمد النزاع

يتمكن يف هذه احلالة من تنفيذه جربا مبياعدة اليلطات املختصة يف الدولة ، وبالتايل فإن 
التظلم من القرار الصادر بالرف  ليس من شكنه إعاقة سري نظام التحكيم عن كحقيق 
األهداف املرجوة من اللجوء إليه، بقدر ما يؤدي إ ى سرعة تنفيذ حكم التحكيم، فيلوك 

ن املتظلم من احلصول على األمر بتنفيذ احلكم ، وبالتايل إمكانية تنفيذه هذا االجتاه قد ميك
 .2جربا

فالظاهر أن املشرع املصري قد قصر احلق يف التظلم من األمر الصادر بشكن طلب 
 .إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم على حالة صدور هذا األمر برف  التنفيذ

الدستورية العليا مبصر بعدم دستورية  قضت احملكمة 89/84/2884غري أنه بتاريخ 
فيما نصت عليه من  4221لينة  27من قانون التحكيم املصري رقم  18الفقرة الثالثة من املادة 

عدم جواز التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، ميتندة يف قضايها بعدم دستورية 
رف يف اخلصومة ومنحه للطرف اآلخر،  هذا النص على إخالله مببدأ املياواة بإعاقة التقاضي لط

كون هذا النص مييز يف جمال ممارسة حق التقاضي بني املواطنني املتكافئة مراكزهم القانونية ، دون 
أن ييتند هذا التمييز إ ى أسس موضوعية، مبا ميثل إخالال مببدأ املياواة بني املواطنني أمام 

 .3تورمن الدس 98، 18القانون، خمالفة لنص املادتني 

                                                           
 .432ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .484عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 2
قضايية دستورية ، جلية  24لينة  22لدستورية العليا يف القضية رقم ملزيد من التفاصيل حول حيثيات حكم احملكمة ا 3
       حممد ماهر : وأشار إليه كذلك. 388-387عيد حممد القصاص، مرجع سابق، ص : ، راجع 89/84/2884

 .182-184عاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم ، الكتاب الثاين ، مرجع سابق ، ص  أبو العينني ، و
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مبوجب هذا احلكم، فقد أصبح القرار الصادر من القاضي املختص، سواء باألمر  و
بالتنفيذ أو برف  األمر قابال للتظلم فيه، حيث أصبحت قاعدة واجبة اإلحرتام ، مؤداها ثبوت 
 .1احلق يف التظلم من األمر الصادر بشكن طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم لطريف هذا احلكم

I-  المختصة بنظر التظلمالجهة. 

فإن اإلختصاص  ،27/4221من قانون التحكيم املصري رقم  18/3طبقا للمادة 
بنظر التظلم من األمر الصادر برف  تنفيذ حكم التحكيم ينعقد للمحكمة اليت يتبعها القاضي 

من نفس القانون ، أي احملكمة  82مصدر األمر، والذي هو ريييها، وذلك طبقا للمادة 
أصال بنظر النزاع بالنيبة لغري التحكيم التجاري الدويل ، وحمكمة إستئناف القاهرة     املختصة

أو أي حمكمة إستئناف أخرى مبصر إتفق عليها األطراف ، وبالنيبة للتحكيم التجاري الدويل 
الذي جيري يف مصر أو الذي جيري خارجها وإتفق أطراف النزاع على إخضاعه لقانون التحكيم 

 .27/4221م املصري رق

ونظرا ألن نص املادة املذكور قصر إمكانية التظلم على احملكمة املختصة بنظر طلب 
إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإنه ال جيوز يف هذه احلالة التظلم إ ى نفس القاضي 
ية الذي أصدر األمر بالرف ، وهو رييس احملكمة املختصة بنظر النزاع أو رييس احملكمة اإلستئناف
بالنيبة للتحكيم التجاري الدويل ، ذلك أن التظلم أمام نفس القاضي الذي أصدر األمر يقوم 
على فكرة أنه مل ييتمع عندما أصدر األمر إ ى وجهة نظر املتظلم ، وهو اعتبار  ال يقوم بالنيبة 

 .2لطالب األمر

II- إجراءات وميعاد رفع التظلم. 

من األوامر على العراي ، وحيث أن قانون  عمال بالقاعدة العامة يف نظر التظلم
مل يتضمن أحكاما خمالفة دها، فإن التظلم من األمر الصادر  27/4221التحكيم املصري رقم 

                                                           
 .927تحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية، مرجع سابق، ص ف: أنظر 1
 .483-482عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 2



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

654 

 

      . 1بشكن طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم يتم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى القضايية
م نظر التظلم يف جليات تواجهية حيضرها يت و. 2جيب أن يكون التظلم ميببا وإال كان باطال و

 .اخلصوم

يرفع التظلم من األمر الصادر بشكن طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم خالل ثالثني يوما من  و
 .تاريخ صدوره

III-  طبيعة القرار الصادر في التظلم من األمر الصادر بشأن طلب األمر بتنفيذ حكم
 .التحكيم

ادر بشكن طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم يرفع إذا  كان التظلم من األمر الص
باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى القضايية ، وينظر وفقا للنظام اإلجرايي للخصومة القضايية،  
فإن القرار الصادر فيها سيكون حكما قضاييا وقتيا تطبيق بشكنه القواعد العامة لألحكام 

ر يف التظلم قابال للطعن فيه باإلستئناف، ما مل القضايية الوقتية ، وهو ما جيعل احلكم الصاد
 .3ينص القانون على خالف ذلك

 

 

 

 

 

                                                           
 .مرافعات مصري 422/4، 427/4املواد : راجع 1
 .مرافعات مصري 427/3املادة : راجع 2
حممود الييد التحيوي ، تنفيذ حكم : وأنظر كذلك . 482، 487ر مربوك، نفس املرجع اليابق، ص عاشو : أنظر 3

 .443-442احملكمني، مرجع سابق، ص 
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 .تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية في القانون الجزائري: الفقرة الثالثة 

، إ ى 1ملا كان املشرع اجلزايري يكخذ باملعيار االقتصادي يف كحديد دولية التحكيم
الدولية على التحكيم يؤثر يف وصف حكم التحكيم ، فإن إصباغ 2جانب املعيار اإلقليمي

 : الصادر فيه، وذلك على النحو التايل

إذا جرى التحكيم يف اجلزاير، وتعلق مبنازعة ختص املصاحل االقتصادية لدولتني أو أكثر، فإن 
 .قواعد التحكيم التجاري الدويل حكم التحكيم الصادر فيه يعد دوليا، وخيضع ألحكام و

التحكيم خارج اجلزاير، يف منازعة ختص املصاحل االقتصادية لدولتني على األقل ، أعترب أما إذا مت 
حكم التحكيم الصادر فيه دوليا أجنبيا ، خيضع هو اآلخر ألحكام وقواعد التحكيم التجاري 

 .الدويل ، مع األخذ بعني اإلعتبار اإلتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزاير

ية كحديد جنيية حكم التحكيم يف جمال كحديد إختصاص القانون فمن هنا تظهر أمه
 .اجلزايري بشكن املراقبة وإصدار األمر بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية واألجنبية

         قد أحال املشرع اجلزايري فيما خيص تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدويل  و
، مع وضع بع  3ذ أحكام التحكيم الداخليعلى النصوص اخلاصة بتنفي( األجنبية الدولية و) 

 .القواعد اخلاصة اليت تيتلزمها طبيعة أحكام التحكيم الدويل

 

 

                                                           
 .  إ ج م إ 4832املادة : راجع 1
، 81/44/4288املؤرخ يف  88/233مبوجب املرسوم  4218تفاقية نيويورك لينة إحيث صادقت اجلزاير على  2

اجلزاير بتحفظ التفاقية نيويورك اخلاصة باإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها، حيث نصت الفقرة املتضمن إنضمام 
تطبق االتفاقية على اإلعرتاف وتنفيذ أحكام احملكمني الصادرة يف إقليم » :األو ى من املادة األو ى من هذه اإلتفاقية على أنه 
 .«...فيذ هذه األحكام على إقليمهادولة غري تلك اليت يطلب فيها اإلعرتاف وتن

أعاله، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام 4838إ ى  4831تطبق أحكام املواد من » :  إ ج م إ على أنه 4811تنص املادة  3
 .«التحكيم الدويل 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

656 

 

 .األحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ في القانون الجزائري: أوال

   يكون حكم التحكيم النهايي أو اجلزيي  »:إ على أنه.م.ج.إ.  4831/4تنص املادة 
 .«...يذأو التحضريي قابال للتنف

يتضح لنا من نص هذه املادة أن املشرع اجلزايري قد صنف صراحة األحكام 
 :التحكيمية القابلة للتنفيذ ، وحصرها يف 

 .هي األحكام الفاصلة يف النزاع قطعيا وكليا أحكام التحكيم النهايية، و -4

النزاع كلية، وإمنا أحكام التحكيم اجلزيية، وتكون هذه األحكام قطعية، غري أهنا مل تفصل يف  -2
 .فصلت يف ميكلة معينة متعلقة بالنزاع

هي األحكام اليت متهد للفصل يف النزاع، كاألحكام املتعلقة  أحكام التحكيم التحضريية، و -3
 .بتعيني اخلرباء، أو تلك املتعلقة بإجراء بع  التحقيقات أو املعاينة قبل الفصل يف موضوع النزاع

جلزايري لألحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ على هذا النحو فإذا كان تصنيف املشرع ا
يياعد يف عملية كحديد نطا  الرقابة القضايية على أحكام التحكيم، وجيعل القاضي يف منكى 
عن التكويالت والتفيريات اليت قد تطرح مبناسبة البحث حول ما إذا كان حكم التحكيم 

حينما أظهر املشرع اجلزايري أن التنفيذ يكون متعلقا  املطلوب تنفيذه قابال للتنفيذ أم ال،خاصة
بكحكام التحكيم النهايية أو اجلزيية، إال أن هذا التصنيف الذي قدمه املشرع اجلزايري املتعلق 
بفكرة حكم التحكيم التحضريي كونه قابال لتنفيذ ، مل يكن موفقا فيه إ ى حد بعيد، حيث 

ي، إذ كيف ميكن أن نتصور أن حكما كحكيميا يقضي يبقى حمل نظر وتياؤل يف الواقع العمل
من صاحب  بتعيني خبري أو بإجراء كحقيق مثال يكون قابال للتنفيذ ، وما حمل هذا التنفيذ؟ و

 املصلحة يف هذا التنفيذ؟ 

لذلك كان على املشرع اجلزايري أن يبتعد عن تصنيف األحكام التحكيمية القابلة 
على غرار املشرع الفرنيي واملشرع املصري ، وذلك " كم التحكيمي الح" للتنفيذ، ويكتفي بعبارة 

 .حىت ال يقحم نفيه يف جداالت فقهية ، ويرتك األمر لليلطة التقديرية للقضاء الوطين
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 .شروط تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي: ثانيا

ا تركت أمر مل تضع إتفاقية نيويورك شروطا حمددة لتنفيذ أحكام التحكيم الدويل ، وإمن
ذلك لقواعد القانون الداخلي يف البلد املطلوب منه تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك ألزمت 
الدول املوقعة عليها بعدم التفرقة يف معاملة أحكام التحكيم األجنبية مع أحكام التحكيم 
لى الداخلية ، بكن تفرض شروطا أكثر لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية من تلك اليت تفرضها ع

 .1تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية

مع إنضمام اجلزاير إ ى هذه االتفاقية، فقد تبىن املشرع اجلزايري ما جاء يف هذه  و
اإلتفاقية من أحكام ، وذلك من خالل احلرص على وضع قواعد قانونية خاصة بالتحكيم 

ت اجلزاير الدولية، التجاري الدويل تتماشى مع ما نصت عليه هذه اإلتفاقية ، تنفيذا إللتزاما
على أن  2888حيث حرص املشرع اجلزايري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد لينة 

تكون شروط وقواعد تنفيذ أحكام التحكيم الدويل هي نفيها الشروط والقواعد املنصوص عليها 
 .2بالنيبة ألحكام التحكيم الوطنية

روطا إجيابية نصت عليها املادة         على ذلك، فقد وضع املشرع اجلزايري ش و
إ ، جيب توافرها لتنفيذ أحكام التحكيم الدويل، وشروطا أخرى سلبية نصت .م.ج.إ.  4814

من نفس القانون، يرتتب على عدم توافرها إبطال األمر بتنفيذ حكم  4819عليها املادة 
 .لتحكيم الدويلالتحكيم الدويل ، من خالل الطعن يف األمر القاضي بتنفيذ حكم ا

 

 

 

 
                                                           

 .4218املادة الثالثة من إتفاقية نيويورك لينة : راجع 1
 .  إ ج م إ  4811املادة : راجع 2
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I- الشروط اإليجابية لتنفيذ حكم التحكيم الدولي . 

      هذه الشروط تثريها احملكمة املختصة بإصدار األمر بالتنفيذ من تلقاء نفيها،  و
أو يثريها احملكوم ضده، فتتحقق احملكمة من توافرها، حيث جيب توافر هذه الشروط يف حكم 

 .1يذهالتحكيم الدويل حىت ميكن تنف

يتم اإلعرتاف بكحكام التحكيم  »:إ على أنه.م.ج.إ.  4814فقد نصت املادة 
الدويل يف اجلزاير إذا أثبت من متيك هبا وجودها، وكان هذا اإلعرتاف غري خمالف للنظام العام 

 .الدويل

فمن خالل هذه املادة يتضح لنا  .«...تعترب قابلة للتنفيذ يف اجلزاير وبنفس الشروط  و
إثبات وجود احلكم التحكيمي ، : ناك شرطني إجيابيني لتنفيذ حكم التحكيم الدويل، ومها أنه ه

 .وأال يكون تنفيذ حكم التحكيم الدويل خمالفا للنظام العام الدويل

 .إثبات وجود الحكم التحكيمي -1

يتعني على اخلصم الذي يقدم طلبا للقاضي املختص إلستصدار أمرا بتنفيذ حكم 
وهذا الشرط هو شرط مادي .2يل إثبات وجود هذا احلكم التحكيمي املراد تنفيذهالتحكيم الدو 

 .3يقتضي إثبات وجود احلكم التحكيمي من طرف اجلهة اليت تتميك به

                                                           
رسالة ماجيتري، كلية احلقو  والعلوم ( دراسة مقارنة )النور ، إشكاليات تنفيذ األحكام األجنبية أمحد عبد  :أنظر 1

 .427، ص  2848 -2882اليياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلميان ، 
ف على من يطلب اإلعرتا» :يف املادة الرابعة منها بنصها  4218قد نصت على هذا الشرط إتفاقية نيويورك لينة  و 2

 :والتنفيذ املنصوص عليهما يف املادة اليابقة أن يقدم مع الطلب
 .أصل احلكم الرمسي أو صورة من األصل جتمع الشروط املطلوبة لرمسية اليند -أ
 .«أصل اإلتفا  املنصوص عليه يف املادة الثانية أو صورة جتمع الشروط املطلوبة لرمسية اليند -ب

عد اإلجرايية اليت كحكم ميكلة االعرتاف بكحكام التحكيم وإنفاذها وتوجب الطعن فيها عبد العزيز خنفوسي، القوا: أنظر 3
 .41، ص 2843يف ظل التشريعات املقارنة، جملة الفقه والقانون، العدد الثالث ، يناير 
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ويتم إثبات وجود احلكم التحكيمي عن طريق تقدمي أصل احلكم مرفقا بإتفا  
بب أو آلخر، تقدمي أصل التحكيم، فإذا مل يتمكن اخلصم الذي باشر هذه اإلجراءات، لي

احلكم التحكيمي أو أصل إتفا  التحكيم، فإنه يتعني عليه أن يقدم نيخا منهما تيتويف شروط 
، وهو ما أكدته احملكمة العليا يف 2، أي تكون مطابقة لألصل ومصاد  عليها قانونا1صحتها

" سالينا"لغذايية يف النزاع بني الشركة اجلزايرية للصناعات ا 48/81/2887حكمها الصادر يف 
 معترادينغ أند سارفيس، حيث ساوت بني أصل إتفا  التحكيم وحكم التحكيم "ضد شركة 
احلكم التحكيمي وإتفا  ، فمكنت صاحب املصلحة من القيام بإيداع أصل ماالنيخة منه

 .3التحكيم، أو اإلكتفاء بإيداع نيخ منهما تيتوفيان شروط صحتهما

يتعرض للحالة اليت تكون فيها الوثايق املقدمة إلثبات وجود غري أن املشرع اجلزايري مل 
 احلكم التحكيمي حمررة بلغة غري اللغة العربية، فما هو احلل يف هذه احلالة؟

 : لتيوية هذا اإلشكال أمامنا حلني  

، ما دام أن اجلزاير قد صادقت 4218ميكننا الرجوع إ ى أحكام إتفاقية نيويورك لينة  ،األول 
وعلى طالب اإلعرتاف والتنفيذ  »:واليت نصت يف الفقرة الثانية من املادة الرابعة على أنهعليها، 

إذا كان احلكم أو اإلتفا  املشار إليهما غري حمرر بلغة البلد الرمسية املطلوب إليها التنفيذ أن يقدم 
لف أو أحد جيب أن يشهد على الرتمجة مرتجم رمسي    أو حم و. ترمجة دهذه الوثايق هبذه اللغة

 .«رجال اليلك الدبلوماسي أو القنصلي 

كما ميكن الرجوع إ ى األحكام العامة يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ال سيما   الثاين، 
جيب أن تقدم الوثايق وامليتندات باللغة  »:املادة الثامنة منه يف فقرهتا الثانية اليت تنص على أنه

 .«رمسية إ ى هذه اللغة ، كحت طايلة عدم القبولالعربية أو مصحوبة برتمجة 

                                                           
 .  إ ج م إ 4812املادة : راجع 1
 .81/84يف املادة  4218هو نفس احلل الذي إعتمدته إتفاقية نيويورك لينة  و 2
ضد ترادينغ أند " سالينا"بني الشركة اجلزايرية للصناعات الغذايية  194779، ملف رقم 48/81/2887قرار بتاريخ  3

 .2887سارفيس، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين لينة 
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قد أكدت احملكمة العليا على هذا الشرط يف العديد من أحكامها ، حيث قضت  و
برف  أمر التنفيذ الذي منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي دومنا أن يتم تقدمي النيخة 

 .1األصلية منه وإتفا  التحكيم

 .كيم للنظام العام الدولي عدم مخالفة تنفيذ حكم التح -2

إضافة إ ى شرط إثبات وجود احلكم التحكيمي، فقد اشرتط املشرع اجلزايري لتنفيذ 
 .حكم التحكيم الدويل أن ال يكون تنفيذ هذا احلكم خمالفا للنظام العام الدويل

فاملالحظ أن املشرع اجلزايري يف هذا الشرط، قد اشرتط عدم خمالفة احلكم التحكيمي  
ام العام الدويل، دون أن يكخذ بعني اإلعتبار خمالفته للنظام العام الداخلي، وهو ما يطرح للنظ

التياؤل حول املقصود بالنظام العام الدويل ، وهل هو نفيه النظام العام الداخلي أم أنه خيتلف 
 عنه؟

 إ ى أن املقصود هنا ليس النظام العام الوطين الذي ال يتم إعماله 2يذهب بع  الفقه
ويف هذا اإلجتاه .إال يف احلاالت اليت يكون فيها التحكيم وطنيا حبتا ال تتوفر فيه معايري دولية 

أن اإلختالف بني فكرة النظام العام الداخلي وفكرة النظام العام الدويل  3يرى جانب من الفقه
ل واسع من مرده أن فكرة النظام العام الداخلي تتميز بنوع من اخلطورة ، حيث أن إعمادها بشك

طرف القضاء الوطين ، من شكنه التكثري على فاعلية التحكيم الدويل، من خالل سلبه العديد من 
امليايل اليت خيتص هبا ، فتكون فكرة النظام العام الداخلي حاجزا أمام تنفيذ العديد من أحكام 

تنفيذ ، حيث يكون التحكيم الدولية حبجة تعارضها مع النظام العام يف الدولة املطلوب إليها ال
                                                           

و أنبورة ، ، قضية شركة الدهن للغرب ضد شركة رازن 22/42/2881، بتاريخ 329789قرار احملكمة العليا، ملف رقم  1
 .وما بعدها 413، ص 2881لينة  82اجمللة القضايية العدد 

ضد " سالينا" ، قضية الشركة اجلزايرية للصناعات الغذايية 48/81/2887، بتاريخ  194779قرار احملكمة العليا، ملف 
 .وما بعدها 287، ص 2887لينة  82ترادينج أندسارفيس، اجمللة القضايية ، العدد 

املؤرخ يف  23/83ي ثاين، التحكيم التجاري الدويل يف اجلزاير إثر صدور املرسوم التشريعي رقم مصطفى ترار  2
 .12، ص 2882املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات املدنية ، جملة دراسات قانونية ، العدد األول،  جوان  21/81/4223

 .72، 74أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني، مرجع سابق، ص  3
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لكل دولة أن كحتج بنظامها العام الداخلي، فنكون أمام العديد من األنظمة العامة  الداخلية 
،مث أن مفهوم ....للدول، فهذا نظام عام فرنيي، وآخر مصري،وآخر أمريكي، وآخر جزايري

الدول  وحدود أي مصلحة من مصاحل تلك الدول خيتلف ويتفاوت من دولة ألخرى ، فما تعتربه
االقتصادية الكربى مصلحة عامة، مثل قوانني املنافية واإلحتكار وقوانني امللكية الصناعية 
واألدبية ، ال تعتربه كذلك الدول النامية ، وما تراه الدول النامية مصلحة عامة سياسية ، ال تعتربه  

القية ال يكون كذلك كذلك الدول الرأمسالية ، وما تعتربه الدول النامية مصلحة إجتماعية أو أخ
ومن مث فإن تضارب املصاحل بني الدول من شكنه القضاء على ...يف كثري من الدول األخرى 

نظام التحكيم، ذلك أن كل دولة كحاول أن تيتخدم فكرة النظام العام الداخلي ، ليس فقط 
 .طنيةللدفاع عن مصاحلها العليا، وإمنا أيضا لضمان أكرب حصة من القضايا حملاكمها الو 

لذلك كان لزاما على الدول أن تضيق من نطا  فكرة النظام العام الدويل إ ى أدىن 
ميتوياهتا، وعدم اإلعتداء جبميع القواعد اآلمرة اليت متثل النظام العام الداخلي للدول، وذلك من 
خالل البحث عن نظام عام دويل وعدم التقيد بالنظام العام الداخلي للدول، أين يكون 

كان تنفيذ حكم التحكيم الدويل حىت ولو كان خمالفا للنظام العام الداخلي يف دولة التنفيذ، باإلم
طاملا أنه غري خمالف للنظام العام الدويل، وهو اإلجتاه الذي سارت عليه بع  التشريعات الوطنية 

 .1احلديثة املتعلقة بالتحكيم ، كالقانون الفرنيي

اسية املشرتكة بني الدول، وأخالقيات التعامل الدويل تشكل لذلك، فإن احلفاظ على املبادئ األس
حجر الزاوية يف كحديد مفهوم النظام العام الدويل، حيث ميثل هذا النظام جمموعة القواعد 
واألسس اليت تضعها اإلتفاقيات واألعراف الدولية وجمموع املبادئ الدولية املتفق عليها واليت 

واليت هتدف إ ى احملافظة على املصلحة العليا اإلقتصادية  القت قبوال واسعا من قبل الدول،
واإلجتماعية واألخالقية للمجتمع الدويل، ليكون بذلك نظاما عاما مشرتكا بني كل دول العامل 
يتميز بشمول أحكامه ، ويتعني معاقبة اإلخالل به، بغ  النظر عن القانون الوطين الذي حيكم 

                                                           
 .من   إ ج م ف  4141املادة :  راجع 1
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ى أن رشوة احملكمني أو أحد الشهود ، أو بيع املخدرات     فال خالف بني الدول عل. 1النزاع
 .2أو جتارة البشرة ، أو استغالل النفوذ يف املعامالت التجارية الدولية هي من النظام العام الدويل

عليه، فإن النظام العام الدويل ميثل تلك الصورة املخففة من النظام العام اجلزايري اليت  و
رونة اليت تتيم هبا التجارة الدولية، سواء تعلق األمر بالقواعد املوضوعية تتماشى مع مقتضيات امل
 .3أو القواعد اإلجرايية

غري أن صعوبة كحديد مفهوم النظام العام الدويل، كونه ميتاز باملرونة ألنه ميس مجيع 
يف إعتبار فإن القاضي له سلطة تقديرية ...اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية واليياسية واألخالقية

أن تنفيذ حكم التحكيم الدويل خمالفا للنظام العام الدويل أم ال، وهو ما يفتح الباب أمامه يف 
كحديد مفهوم النظام العام الدويل بكل حرية ، مما حيول دور هذا النظام من دور دفاعي إ ى دور 

كلما ارتكى   هجومي يتخذه قاضي التنفيذ كيالح من أجل رف  تنفيذ أحكام التحكيم الدولية
وعلى الرغم من هذه اليلطة التقديرية املمنوحة للقاضي املطلوب منه تنفيذ حكم . ضرورة لذلك

التحكيم الدويل، إال أنه يبقى مقيدا باملراقبة الشكلية اليت تيتهدف الشكل واإلجراءات دون 
 .4مضمون حكم التحكيم

قد إشرتط شرطا آخر لتنفيذ أحكام ري يف األخري، أن املشرع اجلزاي ومما جتدر اإلشارة إليه -3
فمبدأ املعاملة باملثل ، كما أشرنا آنفا ، يقضي . 5التحكيم الدويل، يتمثل يف شرط املعاملة باملثل

                                                           
إياد حممد بردان ، التحكيم والنظام العام، دراسة مقارنة ، الطبعة األو ى، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، : أنظر 1

 .983، ص 2881
2
 Bekhchi Mohammed abdelwahab : L’arbitrage commercial international en droit 

algérien, Revue algérienne des relations internationales, les éditions internationales, N° 25  

Alger, 1994.p69.   
 .12مصطفى تراري ثاين، املرجع اليابق، ص  3
بوصنوبرة خليل، التدخل القضايي يف جمال التحكيم الدويل يف التشريع اجلزايري، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين، : أنظر 4

 .438، 439ص ، 2889
قد أخذت هبذا الشرط أغلب الدول، خاصة يف جمال التحكيم الدويل، ومثال ذلك القانون املصري الذي نص صراحة  و 5

 .من قانون املرافعات 229على هذا الشرط يف املادة 
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بكنه ال جيوز تنفيذ حكم التحكيم األجنيب إال إذا كانت الدولة اليت صدر فيها حكم التحكيم 
 .ملطلوب إليها التنفيذ بنفس القدرتقبل تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة يف الدولة ا

اليت أبدهتا اجلزاير أثناء  1قد أخذ املشرع اجلزايري هبذا الشرط من خالل التحفظات و
. بشكن االعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها 4218توقيعها على إتفاقية نيويورك لينة 

عرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم فقد أبدت اجلزاير بع  التحفظات من بينها عدم قبودها سوى اإل
فإذا .2األجنبية اليت تصدر على تراب دولة أخرى متعاقدة، وهذا على أساس مبدأ املعاملة باملثل

صدر حكم كحكيم يف دولة غري منضمة إ ى إتفاقية نيويورك، فإن القاضي اجلزايري مبوجب هذا 
غري أن هذا . اب الوطين التحفظ سريف  اإلعرتاف هبذا احلكم التحكيمي وتنفيذه على الرت 

الشرط قد يشكل إجحافا يف حق أطراف النزاع، فمثال لو أن حكما كحكيميا صدر لصاحل طرف 
جزايري يف دولة غري منضمة إ ى إتفاقية نيويورك، وطلب هذا اجلزايري تنفيذ هذا احلكم 

.  3لتحفظالتحكيمي يف اجلزاير ،فإن طلبه بتنفيذ هذا احلكم يكون عرضة للرف  بيبب هذا ا
II- الشروط السلبية لتنفيذ حكم التحكيم الدولي. 

يؤدي عدم توافر هذه الشروط اليلبية إ ى إبطال األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل، 
سواء كان صادرا يف اجلزاير أو خارجها ، ومبفهوم املخالفة فإن املشرع اجلزايري قد اشرتط توافر 

 .يلهذه الشروط لتنفيذ حكم التحكيم الدو 

                                                           
فهو إعالن . ه املعاهدةالتحفظ هو كحديد منفرد لاللتزامات الواردة يف معاهدة معينة، تقوم به دولة تريد اإلنضمام إ ى هذ 1

من جانب واحد تصدره الدولة حني توقع على املعاهدة أو تصاد  عليها أو تقرها أوتنظم إليها، وادهدف منه إستبعاد األثر 
 .القانوين لبع  أحكام املعاهدة من التطبيق يف الدولة اليت أبدت التحفظ

وما  223، ص 2882األول، دار الغرب للنشر والتوزيع ،  حممود بوسلطان ، مبادئ القانون الدويل العام، اجلزء: أنظر
 .بعدها

املؤرخ يف  88/233هذه التحفظات اليت أبدهتا اجلزاير وردت يف نص املادة األو ى يف فقرهتا الثالثة من املرسوم رقم  2
 .4218املتضمن إنضمام اجلزاير التفاقية نيويورك لينة  81/44/4288

 .434أمحد عبد النور ، مرجع سابق ، ص : و راجع كذلك. 74ع سابق، ص سامية خواثرة ، مرج: راجع 3
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إ ، وكذلك املادة .م.ج.إ.  4819هذه الشروط هي ستة نصت عليها املادة  و
 .، وليس للمحكمة أن تثريها من تلقاء نفيها4218اخلامية من إتفاقية نيويورك لينة 

 .شرعية إتفاق التحكيم: الشرط األول

:      إ بنصها .م.ج.إ.  4819وقد نصت على هذا الشرط الفقرة األو ى من املادة 
 : ال جيوز إستئناف األمر القاضي باإلعرتاف أو التنفيذ إال يف احلاالت اآلتية »

       أو بناء على إتفاقية باطلة  إذا فصلت حمكمة التحكيم بدون إتفاقية كحكيم -4
 . «أو إنقضاء مدة االتفاقية

اليت وتعرف إتفاقية التحكيم بكهنا إتفا  املتعاقدين على إخضاع النزاعات الناشئة أو 
قد تنشك بينهم ميتقبال إ ى نظام التحكيم، ومن مث إستبعاد اللجوء إ ى القضاء الوطين لتيوية 

ويتم هذا اإلتفا  إما يف شكل شرط كحكيمي يرد يف العقد األصلي ، أو مشارطة .هذه النزاعات
 .1كحكيم يتم إبرامها بعد نشوء النزاع

ساسي ، وهو بذلك ييبق نشوء  فالشرط التحكيمي هو بند يرد ضمن بنود العقد األ
النزاع بني املتعاقدين ، ودوره وقايي تنظيمي يتنبك فيه األطراف بقيام النزاع الذي سيتم حله عن 

أما مشارطة التحكيم فهي عقد الحق على العقد األساسي ، ومنفصل عنه  .طريق التحكيم
 .ينشك بنشوء النزاع

جيب أن يكون هناك إتفا  كحكيم  ،فيذهإلعرتاف حبكم التحكيم الدويل وتنحىت يتم او 
 .صحيح وساري املفعول، مبعىن مل تنق  مدته

 .وجود إتفاق تحكيم -1

إن عدم وجود إتفا  التحكيم نادر احلصول يف جمال التحكيم التجاري الدويل، غري 
أنه من املتصور يف بع  احلاالت الدفع بعدم وجود إتفا  التحكيم، ككن حيتج املنفذ ضده بعدم 

                                                           
 .11-13سامية خواثرة ، مرجع سابق ، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع 1
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وجود إتفا  كحكيم  ألنه مل يكن طرفا فيه، أو أنه مل يوقع عليه، أو أن التوقيع على إتفا  
 .1التحكيم مت من طرف شخص لييت له أهلية التوقيع

  .صحة إتفاق التحكيم -2

ويكون إتفا  التحكيم باطال، إذا كان هذا اإلتفا  غري مكتوب ، فالكتابة تعترب شرط 
 .2صحة وليس فقط لإلثبات

ما أن إتفا  التحكيم ال يكون صحيحا إال بتوافر بع  الشروط املوضوعية املتمثلة ك
. 3يف توافر الرضا الصحيح ، وأن يرد هذا الرضا على حمل ممكن ومشروع ييتند إ ى سبب مشروع
وتكون هذه الشروط املوضوعية صحيحة إذا استجابت للشروط اليت يضعها إما القانون الذي 

إختياره، وإما القانون املنظم ملوضوع النزاع، ال سيما القانون املطبق على تفق األطراف على إ
 .4العقد األصلي ، وإما القانون الذي يراه احملكم ماليما للفصل يف النزاع

فيعين تطابق إرادة املتعاقدين واجتاهها إ ى ترتيب آثار قانونية تبعا ملضمون :فبالنسبة لشرط الرضا
من تالقي إجياب وقبول على إختيار التحكيم كوسيلة لتيوية املنازعات  إذ ال بد. ما أتفق عليه

اليت تثور بشكن العالقة األصلية ، سواء بناء على شرط كحكيمي أو مشارطة كحكيم ، إختيارا حرا 
 ...5أو التدليس أو اإلكراه بكن تكون هذه اإلرادة خالية من عيوب الرضا، كاقرتاهنا بالغلط

                                                           
 .433أمحد عبد النور ، مرجع سابق ، ص : راجع 1
لتحكيم كتابة ، أو بكية جيب من حيث الشكل وكحت طايلة البطالن ، أن تربم اتفاقية ا »:على أنه  4818/2تنص املادة  2

 .« وسيلة اتصال أخرى جتيز اإلثبات بالكتابة
أمحد عبد الكرمي سالمة،التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية  :ملزيد من التفاصيل حول هذه الشروط املوضوعية راجع  3

للحق، دار النهضة العربية ،  أمحد شوقي حممد عبد الرمحن ، النظرية العامة .وما بعدها 282والدولية،مرجع سابق، ص 
أمحد نبيل سليمان طبوشة، مرجع  .وما بعدها 89أمحد حممد عبد البديع شتا ، مرجع سابق ،ص  .432، ص 2881

 .وما بعدها 428سابق ، ص 
 .  إ ج م إ 4818/3املادة : راجع 4
 .11حممود خمتار أمحد بريري،التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق ، ص : أنظر  5
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ويرجع .  التحكيم توافر األهلية الالزمة لذلك، وهي أهلية التصرفيلزم إلبرام إتفا و
 .1يف كحديد أهلية األطراف إ ى قانون جنيية الشخص

تيتوقفنا يف هذه امليكلة نقطة هامة تتعلق بكهلية األشخاص املعنوية العامة يف  و
وز لألشخاص إ على أنه  ال جي.م.ج.إ.  271فقد نص املشرع اجلزايري يف .اللجوء إ ى التحكيم
، أن جتري ( الدولة ، الوالية ،البلدية، املؤسيات العمومية ذات الطابع اإلداري) املعنوية العامة

كحكيما   ما عدا يف عالقتها االقتصادية ، أو يف إطار الصفقات العمومية ، أو يف احلاالت 
 .الواردة يف اإلتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزاير

فمحل إتفا  التحكيم هو موضوع النزاع، الذي يشرتط فيه أن يكون قابال  :للمحلأما بالنسبة 
للتيوية عن طريق التحكيم من جهة ، ومن جهة أخرى أن يكون هذا احملل غري خمالف للنظام 

 .العام

فاملشرع اجلزايري مل جيز التحكيم يف كل امليايل أو اليت تتعلق بالنظام العام، حيث 
 : ال جيوز أن تكون حمال إلتفا  التحكيم إ ى قيمني قيم امليايل اليت 

وهي امليايل اليت ال جيوز التحكيم فيها حبيب طبيعتها ، وهي تتعلق حبالة  :القسم األول  
 ...،مثل النفقة ، حقو  اإلرث2األشخاص وأهليتهم

غري . لتحكيميتضمن امليايل املتعلقة بالنظام العام ، واليت تيتبعد من جمال ا و :القسم الثاني 
أنه يصعب كحديد هذه امليايل كحديدا جامعا، نظرا لصعوبة تعريف النظام العام، كونه يعرب عن 
  ،جمموعة األسس اليت يقوم عليها اجملتمع، يف مجيع اجملاالت اإلقتصادية، اإلجتماعية، اليياسية

 ...الدينية ، واألخالقية 

                                                           
ييري على احلالة املدنية لألشخاص وأهليتهم قانون الدولة اليت ينتمون إليها » :  م ج على أنه 48تنص املادة  1

 .«...جبنييتهم
 .ميكن لكل شخص اللجوء إ ى التحكيم يف احلقو  اليت له مطلق التصرف فيها» : 4889/4،2تنص املادة  2

 .«عام أو حالة األشخاص وأهليتهمال جيوز التحكيم يف امليايل املتعلقة بالنظام ال
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نه من امليتبعد التميك بالنظام إ ى القول بك 1يف هذا الصدد يذهب بع  الفقه و
العام يف جمال قابلية التحكيم وذلك إلدخال مفهوم النظام العام الدويل ضمن النصوص املنظمة 
للتحكيم التجاري الدويل ، الذي يؤدي إ ى توسيع سلطة قاضي التنفيذ من خالله مراقبته ملدى 

القابلية للتحكيم سيتوسع نطاقه،  مة احلكم التحكيمي لفكرة النظام العام الدويل، ومفهومءمال
مما سيدفع الدولة ومؤسياهتا إ ى اللجوء للتحكيم الدويل يف عالقاهتا التجارية الدولية ، مما يؤدي 

 .إ ى جتاوز التمييز التقليدي بني أعمال التييري وأعمال الييادة

ه إرادة األطراف تفا  األطراف على التحكيم جيد سببه يف إجتاإفإن  أما بالنسبة لشرط السبب،
إ ى عرض النزاع على هيئة كحكيمية وتفوي  األمر للمحكمني ، واستبعاد طرحه على القضاء 
الوطين، وهذا سبب مشروع دايما، وال يتصور عدم مشروعية هذا اليبب إال إذا ثبت أن 
املقصود من اللجوء إ ى التحكيم هو التهرب من أحكام القانون الذي كان سيطبق أصال على 

         لنزاع فيما لو عرض النزاع على القضاء الوطين ، نظرا ملا يتضمنه هذا القانون من قيود ا
أو إلتزامات يراد التحلل منها، وهو ما ميثل حالة من حاالت الغش حنو القانون ، فيكون 
التحكيم وسيلة غري مشروعة يراد هبا االستفادة من حرية األطراف أو حرية احملكم يف كحديد 

 .2لقانون الواجب التطبيق على النزاعا

 .سريان مدة اتفاق التحكيم -3

إذا انقضى أجل إتفا  التحكيم، فإن هذا االتفا  يصبح غري صاحل، حيث يكون 
 .3احلكم الصادر بعد انقضاء مدة إتفا  التحكيم باطال

  املشرع اجلزايري مل حيدد يف قواعد التحكيم التجاري الدويل أجال إلهناء إتفا و
التحكيم، فقد يكون بذلك قاصدا منح احلرية ألطراف النزاع لالتفا  على املدة اليت يروهنا 

                                                           
1 

Bedjaoui Mohammed et Mebroukine Ali : Le nouveau droit de L’arbitrage international 

en Algérie, extrait du Journal du Droit international, N° 04, 1993, p 378. 
 .18ابق ، ص حممود خمتار أمحد بريري ، التحكيم التجاري الدويل، مرجع س: أنظر  2
ليلى بن مدخن، مربرات الطعن يف أحكام التحكيم الدويل وحدود إختصاص القاضي الوطين للنظر يف الطعون، ملتقى  3

 .272، ص 2848وطين حول تنظيم العالقات الدولية اخلاصة يف اجلزاير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزاير، أبريل 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

668 

 

مناسبة يف ذلك، أو أنه أراد اإلحالة يف ذلك إ ى القواعد العامة املتعلقة بالتحكيم الداخلي اليت 
 .1أشهر من تاريخ تعيني احملكمني 81تعترب إتفا  التحكيم منقضيا خالل أربعة 

بع شرط سريان مدة إتفا  التحكيم شرطا آخر يكون لصيقا به، يتمثل يف ييتت و
تاريخ صدور حكم التحكيم ،حيث يعترب هذا التاريخ هو الفيصل الذي من خالله يتمكن 

 .2القاضي من معرفة ما إذا كان حكم التحكيم قد صدر ضمن مهلة التحكيم أم ال

 .مة إجراءاتهاصحة تشكيل المحكمة التحكيمية وسقا: الشرط الثاني

يقتضي هذا الشرط أن تكون هيئة التحكيم مشكلة تشكيال صحيحا وفقا إلتفا   و
 .اخلصوم، وهو من بني األسباب اليت تبطل حكم التحكيم وبالتايل رف  تنفيذه

قد نظم املشرع اجلزايري إجراءات تعيني احملكمني وشروط هذا التعيني وشروط عزدهم  و
، حيث أكد على حرية األطراف يف كحديد كيفية 3إ.م.ج.إ.  4814واستبدادهم يف املادة 

وشروط تعيني احملكمني وشروط عزدهم واستبدادهم، ويكون ذلك مباشرة أو عن طريق اللجوء إ ى 
.  هيئات التحكيم الدولية، إذ يبقى األمر متعلق بإرادة األطراف مع ضرورة إحرتام هذه اإلرادة

 4على تشكيل احملكمة التحكيمية خمالفا لإلجراءات األساسيةعلى أن ال يكون إتفا  األطراف 
 .وأن يكون صرحيا

على أنه يف حالة عدم كحديد األطراف لشروط وإجراءات تشكيل هيئة التحكيم 
وإحالتهم يف ذلك إ ى قانون أو نظام كحكيمي، فإن خمالفة شروط هذا النظام التحكيمي 

 5تب عليه عدم صحة تشكيل احملكمة التحكيميةوإجراءاته يعد خمالفة إلرادة األطراف يرت 

                                                           
 .  إ ج م إ 4821املادة : راجع 1
 .412عبد احلميد األحدب، قانون التحكيم اجلزايري اجلديد، مرجع سابق، ص  :أنظر 2
        ميكن لألطراف مباشرة أو بالرجوع إ ى نظام التحكيم تعيني احملكم » :  إ ج م إ على أنه 4814/4تنص املادة  3

 .«أو احملكمني أو كحديد شروط تعيينهم وشروط عزدهم أو استبدادهم
 .إ.م.ج.إ.  4847 ،4841املواد : راجع 4
 .437أمحد عبد النور ، مرجع سابق، ص : أنظر 5
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 .1أن تفصل المحكمة التحكيمية في النزاع وفقا للمهمة المسندة إليها: الشرط الثالث

جيب على هيئة احملكم أن تلتزم مبا جاء يف إتفا  التحكيم وأن ال تتجاوز حدود هذا  
رص املشرع اجلزايري يف املادة فقد ح. االتفا ، وإال كان احلكم الصادر منها غري قابل للتنفيذ

إ على ضرورة إحرتام هيئة التحكيم حلدود املهمة امليندة إليها وهذا يقتضي .م.ج.إ.  4819/3
أال كحكم بككثر مما يطلبه منها اخلصوم أو بغري ما طلبوه ،أو تفصل يف النزاع مبا مل يطلبه اخلصوم،  

م طلبوا منها أن تفصل يف النزاع وفقا أو تفصل يف النزاع كمفوض بالصلح، يف حني أن اخلصو 
 .للقانون

فإذا تبني للقاضي املختص بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم أن هذا احلكم قد 
 .صدر مبا خيالف املهمة امليندة إ ى هيئة التحكيم، فإنه يرف  تنفيذ هذا احلكم التحكيمي

 .مراعاة مبدأ الوجاهية : الشرط الرابع 

ة من املبادئ ادهامة اليت يقوم عليها نظام التحكيم، إذ تكخذ به يعترب مبدأ الوجاهي
ويتمثل مبدأ الوجاهية يف إحرتام وتكمني حقو  الدفاع .3، والدولية2غالبية التشريعات الوطنية

واملياواة بني أطراف النزاع، وذلك من خالل منح فرص متكافئة لكل طرف لتقدمي دفاعه، بكن 
ىت يتمكن من احلضور جلليات التحكيم، وأن يكون على دراية يتم تبليغه تبليغا صحيحا ح

 .4وإطالع على إدعاءات وميتندات خصمه، لليماح له مبناقشتها والرد عليها

وعلى ذلك ، فإن مبدأ الوجاهية ميثل إحدى املبادئ واألسس العامة املرتبطة بتحقيق 
ات النظام العام الدويل اليت جيب العدالة ذاهتا ، وقواعد هذا الشرط ما هي إال تطبيق من تطبيق

                                                           
 " .د"وقد نصت إتفاقية نيويورك على هذا  الشرط يف املادة اخلامية ، الفقرة األو ى ، البند   1
 .  إ ج م إ 4819/1وقد نص املشرع اجلزايري على هذا املبدأ يف املادة  2
 . ب -1/84على هذا الشرط يف املادة  4218وقد نصت إتفاقية نيويورك لينة  3
 .18أمحد هندي ، تنفيذ أحكام احملكمني، مرجع سابق، ص : أنظر 4
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إحرتامها ، إذ يرتتب على إهدار هذا الشرط بطالن احلكم التحكيمي ، وبالتايل احليلولة دون 
 .1تنفيذه

 .تسبيب الحكم التحكيمي ، وعدم وجود تناقض في األسباب: الشرط الخامس 

، وجعل  4819/1قد نص املشرع اجلزايري على هذا الشرط صراحة يف نص املادة  و
منه سببا إلبطال حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزاير ، وإلستئناف األمر القاضي بتنفيذ 

ال جيوز إستئناف األمر » :، حيث نص على أنه2حكم التحكيم الدويل الصادر خارج اجلزاير
 :...القاضي باالعرتاف أو التنفيذ إال يف احلاالت اآلتية

 .«كمها، أو إذا وجد تناق  يف األسبابإذا مل تيبب حمكمة التحكيم ح -1

مقتضى هذا الشرط أن احملكمني ملزمني بتقدمي احلجج واألسانيد اليت اعتمدوا عليها  و
يف إصدارهم للحكم التحكيمي ، وأن ال تكون هذه احلجج واألسانيد متناقضة مع بعضها 

لتحكيم دون احلاجة إ ى فقد تياهم هذه احلجج واألسانيد يف التنفيذ االختياري حلكم ا. البع 
كما أن تيبيب احلكم . اللجوء إ ى القضاء لتنفيذه، إذا ما اقتنع الطرف احملكوم ضده هبا

 .3التحكيمي ييهل من مهمة قاضي التنفيذ عند إعرتافه وإصدار األمر بتنفيذ احلكم التحكيمي

 .عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي : الشرط السادس

لنا التطر  دهذا الشرط مبناسبة حديثنا عن الشروط اإلجيابية لتنفيذ حكم قد سبق  و
وهذا الشرط يتم إثارته سواء من احملكمة املختصة بإصدار األمر بالتنفيذ من .التحكيم الدويل

تلقاء نفيها، أو يتم الطعن فيه بالبطالن من طرف احملكوم ضده إذا كان حكم التحكيم الدويل 

                                                           
 .282، ص مرجع سابقعبد احلميد األحدب، قانون التحكيم اجلزايري اجلديد، : أنظر 1
د /81/84يف املادة  ميكلة كحديد شرط التيبيب للدول املتعاقدة ، حيث نصت 4218وقد تركت إتفاقية نيويورك لينة  2

تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم خمالف ملا اتفق عليه األطراف أو قانون البلد الذي مت فيه التحكيم » :على أنه 
 ".يف حالة عدم االتفا 

 .99سامية خواثرة ، مرجع سابق ، ص : أنظر 3
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، أو بإستئناف أمر التنفيذ املمنوح للحكم التحكيمي الدويل الصادر خارج صادرا يف اجلزاير 
 .اجلزاير

 .المحكمة المختصة بإصدار األمر بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي: ثالثا

، 4218يفر   املشرع اجلزايري، على غرار معظم الدول املنظمة إ ى إتفاقية نيويورك لينة 
دار األمر بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدويل ، بني حالة    بصدد إسناده اإلختصاص بإص

ما إذا جرى التحكيم التجاري الدويل يف اجلزاير، وما إذا كان هذا التحكيم قد جرى خارج 
وتعترب قابلة للتنفيذ يف اجلزاير  »:إ على أنه .م.ج.إ.  4814/2اجلزاير، حيث نص يف املادة 

رييس احملكمة اليت صدرت أحكام التحكيم يف دايرة وبنفس الشروط ، بكمر صادر عن 
 .«إختصاصها أو حمكمة  حمل التنفيذ إذا كان مقر حمكمة التحكيم موجودا خارج اإلقليم الوطين

I- المحكمة المختصة بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر. 

إذا كان مقر التحكيم يف اجلزاير، فإن  املشار إليها أعاله، فإنه 4814/2طبقا لنص املادة 
احملكمة املختصة بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل هي احملكمة اليت صدر يف دايرة 

 .ختصاصها هذا احلكم التحكيميإ

إ صراحة على أن اإلختصاص .م.ج.إ.  4814/2قد نص املشرع اجلزايري يف املادة  و
لدويل الصادر يف اجلزاير يعود إ ى رييس احملكمة املذكورة بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم ا

أعاله، دون غريه من قضاهتا ، دون أن ينص على إمكانية ندب هذا االختصاص إ ى أحد قضاة 
 .هذه احملكمة

على هذا ، فإنه إذا جرى التحكيم التجاري الدويل يف اجلزاير، إختص بإصدار األمر  و
فيه نوعيا وحمليا ، رييس احملكمة اليت صدرت أحكام التحكيم يف بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة 

دايرة إختصاصها، مع مالحظة أن األساس املعتمد عليه يف كحديد اإلختصاص احمللي هو مكان 
 .صدور أحكام التحكيم الدويل، دون األخذ مبوطن املنفذ ضده
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مبنحها اإلختصاص قد وفق املشرع اجلزايري نوعاما يف اختيار حمكمة مقر التحكيم  و
بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزاير ، وذلك ألسباب موضوعية، 
باعتبار أن هذه احملكمة قد تكون على علم ميبق بإجراءات اخلصومة التحكيمية، وذلك عن 
 طريق بع  الطلبات اليت تكون قد قدمت إليها أثناء سري اخلصومة التحكيمية ، على الوجه

 .إخل ...الذي أشرنا إليه آنفا، كطلب مساع الشهود أو تعيني خبري 

II- المحكمة المختصة بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر. 

إ فإن .م.ج.إ.  4814/2إذا كان مقر التحكيم خارج اجلزاير، فحيب املادة 
 يرجع إ ى رييس حمكمة حمل التنفيذ ، اإلختصاص بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل

 .الذي يكون خمتصا نوعيا وحمليا بإصدار األمر بالتنفيذ ، دون سواه من قضاة هذه احملكمة

بذلك ، يكون املشرع اجلزايري قد أبقى الصالحيات لرييس احملكمة الذي هو خمتص  و
اره حملكمة حمل التنفيذ كما أن املشرع عند اختي.1أصال يف مجيع اإلشكاالت اخلاصة بالتنفيذ

بالنيبة لتنفيذ أحكام التحكيم الدويل الصادرة خارج اجلزاير يكون قد إختار معيارا موضوعيا 
سليما، ألنه هبذا اإلجتاه سوف يوفر على صاحب التنفيذ اجلهد والتكاليف ، وييهل األمر على 

 .اسبا أثناء عملية التنفيذاحملكمة املختصة املاحنة لألمر بالتنفيذ الختاذ أي إجراء تراه من

 .التنظيم اإلجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري :رابعا

تعرتف كل من الدول » :على أنه  4218تفاقية نيويورك لينة إمن  83/84تنص املادة 
اإلقليم املطلوب  املتعاقدة حبجية حكم التحكيم وتكمر بتنفيذه طبقا لقواعد املرافعات املتبعة يف

 .«....إليه التنفيذ 

فمن الواضح ، من خالل هذا النص ، أن إتفاقية نيويورك مل كحدد إجراءات معينة لتنفيذ 
حكم التحكيم الدويل، وإمنا تركت أمر ذلك لقواعد قانون املرافعات يف بلد التنفيذ ، وهذا يعين 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  أن تنفيذ حكم التحكيم الدويل يف اجلزاير خيضع لقواعد
                                                           

 .  إ ج م إ  181املادة : راجع 1
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اجلزايري، مع مراعاة األحكام الواردة يف إتفاقية نيويورك أو أي إتفاقية أخرى، سواء كانت ثنايية 
 .أو مجاعية ، صادقت عليها اجلزاير أو انضمت إليها

على أنه إذا كانت هذه اإلتفاقية قد أحالت بشكن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الدويل 
انني املرافعات يف الدول املوقعة عليها، فإهنا تلقي على عاتق هذه الدول إلتزاما بعدم التفرقة لقو 

يف املعاملة بني أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم الدولية، بكن تفرض لتنفيذ أحكام 
تفرض التحكيم الدولية شروطا أكثر أو رسوما قضايية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة عن تلك اليت 

 .1لتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية

بناء على ما تقدم، سنقوم بدراسة إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولية على ضوء  و
 .ما ورد يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من أحكام

I- إيداع الحكم التحكيمي لدى الجهة القضائية المختصة بإصدار األمر بالتنفيذ. 

نفيذ حكم التحكيم الدويل أن يقوم أوال بإيداع أصل احلكم جيب على طالب ت
التحكيمي مرفوقا بإتفا  التحكيم ، أو بنيخ عنهما تيتوفيان شروط صحتهما، بكمانة ضبط 
اجلهة القضايية املختصة بإصدار األمر بالتنفيذ من طرف اخلصم املعين هبذا احلكم التحكيمي، 

 .2والذي يهمه التعجيل بتنفيذ هذا احلكم

فبالنيبة للطرف الذي يتوجب عليه إيداع احلكم التحكيمي ، فاألصل أن اخلصم الذي 
صدر لصاحله حكم التحكيم هو من يقوم بإيداعه لدى أمانة ضبط اجلهة القضايية املختصة 
بإصدار األمر بالتنفيذ ، غري أنه ليس هناك ما مينع اخلصم احملكوم ضده أن يقوم بعملية اإليداع، 

 .ذلك ينصب يف مصلحته ما دام أن

                                                           
 .4218ة نيويورك لينة من إتفاقي 83/82املادة : راجع  1
أعاله، بكمانة ضبط اجلهة القضايية  4812تودع الوثايق املذكورة يف املادة » :  إ ج م إ على أنه  4813تنص املادة  2

 .«املختصة من الطرف املعين بالتعجيل
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، مع كحميل األطراف النفقات املرتتبة 1يقوم أمني الضبط بتحرير حمضر عن هذا اإليداع و
 .2عن إيداع العراي  والوثايق وأصل حكم التحكيم

وتكمن أمهية إيداع حكم التحكيم الدويل لدى أمانة ضبط اجلهة القضايية املختصة 
صرف القاضي املطلوب منه تنفيذ هذا احلكم، حىت بإصدار األمر بالتنفيذ يف وضعه كحت ت

يتمكن من مراقبته من خالل كحققه من توافر الشروط الالزمة إلصدار األمر بتنفيذه ومنحه 
 .3الصيغة التنفيذية 

جتدر اإلشارة إ ى أن املشرع اجلزايري مل حيدد أجال معينا جيب أن يتم خالله إيداع  و
لدى اجلهة القضايية املختصة ، على أنه أجاز اإليداع من احلكم التحكيمي املطلوب تنفيذه 

طرف اخلصم الذي يهمه التعجيل، إذ يكون من مصلحة هذا اخلصم إيداع احلكم التحكيمي 
 .يف أقرب اآلجال املمكنة حىت يتمكن من احلصول على األمر بتنفيذه يف أقرب وقت 

II- تقديم طلب التنفيذ. 

دويل لدى أمانة ضبط اجلهة القضايية املختصة بإصدار إن جمرد إيداع حكم التحكيم ال
األمر بالتنفيذ إجراء غري كاف لوحده لتنفيذ هذا احلكم، رغم أن هذا اإلجراء ميثل قاعدة جوهرية 

، بل جيب أن يتم تقدمي طلب لتنفيذ حكم التحكيم الدويل من طرف اخلصم 4يف اإلجراءات
إال عمل مادي ، وال ميكن للمحكمة املختصة أن  الذي يهمه التعجيل، ذلك أن اإليداع ما هو

تصدر األمر بتنفيذ حكم التحكيم إال إذا مت تقدمي طلب بذلك من قبل أحد اخلصوم ، إعماال 
 .ملبدأ املطالبة القضايية 

                                                           
أمحد عبد النور ،  .34،ص2844قويدري حممد، تنفيذ األحكام األجنبية يف اجلزاير، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين:أنظر 1

 .412مرجع سابق، ص 
 .   إ ج م إ 4831/2املادة : راجع 2
 .23أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني، مرجع سابق، ص : أنظر 3
، 2887، اجمللة القضايية ، العدد الثاين، 48/81/2887، الصادر بتاريخ  194779قرار احملكمة العليا، ملف رقم  4
 .287ص 
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يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم الدويل بإجراءات األوامر على العراي  يف شكل  و
، حيث تقدم 1من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 344، 348عريضة طبقا ألحكام املواد 

 .2العريضة بنيختني ، وجيب أن تكون معللة متضمنة اإلشارة إ ى الوثايق احملتج هبا

، حيث ييمح هذا التبليغ حبياب 3يتم تبليغ اخلصم اآلخر تبليغا رمسيا بطلب التنفيذ و
ستئناف قرار القاضي بشكن تنفيذ حكم املواعيد املقررة للطعن يف حكم التحكيم الدويل ، وإ

 .التحكيم الدويل ، كما سنبينه الحقا

 : 4جيب على طالب التنفيذ أن يرفق طلبه بالوثايق التالية و

 .أصل حكم التحكيم أو نيخة منه ميتوفية شروط صحته  -4

 .أصل إتفا  التحكيم أو نيخة منه ميتوفية شروط صحته -2

رة أعاله، إ ى اللغة العربية يف احلالة اليت تكون فيها هذه ترمجة هذه الوثايق، املذكو  -3
 .الوثايق حمررة بلغة أجنبية 

 .نيخة من حمضر إيداع الوثايق اليابقة  -1

أما خبصوص ميعاد تقدمي طلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل، فإن 
ه فإنه ال يوجد أجل أقصى لتقدمي املشرع اجلزايري مل حيدد ميعادا حمددا لتقدمي هذا الطلب ، وعلي

طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل ، وإمنا يبقى هذا احلق قايما ما دام أن احلق الذي 
 .صدر به حكم التحكيم ذاته قايما ومل ييقط بالتقادم

 
                                                           

الوساطة والصلح والتحكيم ، : زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، الطر  البديلة حلل النزاعات عمر: أنظر 1
 .222، ص 2882جملة احملكمة العليا ، اجلزاير، عدد خاص، اجلزء األول، 

 .  إ ج م إ  344املادة : راجع 2
 .  إ ج م إ 942، 187، 189املواد : راجع 3
 .232عمر زودة ، املرجع اليابق ، ص  :راجع يف تفصيل ذلك 4
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III- التصدي لطلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي والفصل فيه. 

طلب إستصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل، ويفصل ينظر القاضي املختص يف 
فيه وفقا لقواعد األوامر على عراي ، دون أن يفتح اجملال لنقاش حضوري بني أطراف النزاع ، 

وعليه ، فإن األمر بتنفيذ حكم . 1وذلك يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ إيداع الطلب
األعمال القضايية، وليس له صفة اخلصومة التحكيم هو من األعمال الواليية وليس من 

 348القضايية،  ويصدر طبقا للقواعد العامة يف إصدار األوامر الواليية املنصوص عليها يف املواد 
 .2وما بعدها من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

ما يؤكد الطابع الواليي ألمر التنفيذ اخلاص بكحكام التحكيم الدولية، هو أن دور  و
رييس احملكمة املختصة يقتصر على مراقبة حكم التحكيم ومدى مشروعيته ظاهريا من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن القاضي يراقب كذلك إتفا  التحكيم ظاهريا، كما لو تعلق مبيكلة تتعارض 

 .مع النظام العام 

ابة عليه ، فإن القاضي عند نظره طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل ال ميارس رق و
موضوعية على النزاع، مبراقبة صحة ما قضت به هيئة التحكيم من حيث القانون أو العدالة، وإمنا 
تقتصر مهمته على حبث الشروط الشكلية املتعلقة بصحة حكم التحكيم ، والتصدي للدفوع 
 اليت قد يثريها اخلصوم فيما يتعلق بإتفا  التحكيم ، وصحة تشكيل احملكمة التحكيمية ، وأهنا
قد فصلت يف النزاع وفقا للمهمة امليندة إليها، ومدى مراعاهتا ملبدأ الوجاهية، وعدم خمالفة تنفيذ 

 .حكم التحكيم للنظام العام الدويل

ولذلك، فإنه عند نظر طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل، يقتصر القاضي 
وجود احلكم التحكيمي وصحته، املختص على الرقابة اليطحية ال غري، و املتمثلة يف التككد من 

                                                           
 .  إ ج م إ 348املادة : راجع 1
 .221يابق، ص الرجع املعمر زودة، : راجع 2
، اجمللة القضايية ،  22/42/2881، الصادر بتاريخ  344849قرار احملكمة العليا، ملف رقم : راجع يف هذا الصدد و 

 .419، ص 2889العدد األول ، 
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لذلك، فإن النظر يف طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم هو . وعدم خمالفته للنظام العام الدويل
 .جمرد رقابة قضايية شكلية باملفهوم الضيق ، خاصة عندما يتعلق األمر حبكم التحكيم الدويل 

يل، على الوجه الذي بعد إستيفاء كل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ حكم التحكيم الدو  و
بيناه آنفا، ومراقبة القاضي املختص حلكم التحكيم الدويل، فإن القاضي سيصدر األمر بتنفيذ 

أما إذا توافرت هذه الشروط . لذلك حكم التحكيم الدويل مىت توافرت الشروط املتطلبة قانونا
تص سوف يصدر بالنيبة جلزء معني من حكم التحكيم دون األجزاء األخرى،فإن القاضي املخ

 .أمرا بالتنفيذ  جزييا بالنيبة دهذا اجلزء دون بقية األجزاء األخرى

 :1يشرتط لصدور األمر بالتنفيذ اجلزيي توافر شرطني و

 .أن يكون هناك فصل تام بني اجلزء القابل للتنفيذ واجلزء الغري قابل للتنفيذ األول، 

 .التحكيمي وال يعدل مضمونه أن التنفيذ اجلزيي ال ميس مبوضوع احلكم والثاني ، 

من قانون اإلجراءات املدنية  82مكرر  118إذا كان املشرع اجلزايري قد نص يف املادة  و
فإنه قد سكت عن  ،2القدمي ، على أن يوضع األمر بالتنفيذ على أصل احلكم أو على هامشه

مل يبني الشكل الذي ، إذ 2888هذا األمر يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد لينة 
يصدر فيه األمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر عن رييس احملكمة املختصة ، وهو ما يفير معه 

                                                           
 .482ة خواثرة ، مرجع سابق ، ص سامي: راجع يف ذلك 1
تكون قرارات احملكمني قابلة » :تنص على أنه  23/83من املرسوم التشريعي رقم  82مكرر  118وقد كانت املادة  2

للتنفيذ مبوجب أمر صادر عن رييس احملكمة بذيل أصل القرار أو هبامشه ويتضمن اإلذن لكاتب الضبط بتيليم نيخة رمسية 
 .«لتنفيذيةممهورة بالصيغة ا

وهو ما أكدته احملكمة العليا يف قضية شركة بلكانكار ميباكس ضد شركة عتاد التعومي و الصيانة جريمان، حيث قررت أن 
اإلذن بتنفيذ قرارات التحكيم الدويل يكون من اختصاص رييس احملكمة دون سواه و ذلك مبوجب أمر على ذيل أصل القرار 

 .املراد تنفيذه
، جملة احملكمة العليا،  العدد 87/81/2888، بتاريخ 128218عليا، الغرفة التجارية و البحرية، ملف رقم قرار احملكمة ال

 .482-481، ص2888األول 
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أن سكوته هذا يعين أن األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل يصدر وفقا للقواعد العامة اخلاصة 
 .1باألوامر الواليية ، أي بذيل العريضة

ملختصة لطلب تنفيذ حكم التحكيم الدويل، يقوم ففي حالة إستجابة رييس احملكمة ا
 . صاحبه بتبليغه رمسيا إ ى املعين بالتنفيذ، والذي له إستئناف هذا األمر ،كما سنرى الحقا

ييلم رييس أمناء الضبط نيخة رمسية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم ملن  و
 .2يطلبها من األطراف

ة الشيء املقضي فيه بعد مهره بالصيغة التنفيذية، بعد اكتياب حكم التحكيم لقو  و
يقوم طالب التنفيذ، أي الطرف الذي صدر لصاحله األمر، مبباشرة إجراءات تنفيذ حكم 
التحكيم الدويل وفقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، كون هذا احلكم التحكيمي قد أصبح 

 .مبثابة حكم قضايي

إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل، كلها         أما يف حالة عدم توافر شروط
أو بعضها ، كتعارض تنفيذ هذا احلكم مع النظام العام الدويل، أو كحقق حالة من احلاالت 

إ، فإن القاضي املختص سوف يرف  حتما إصدار .م.ج.إ.  4819املنصوص عليها يف املادة 
حكم التحكيم الدويل ال يكون قابال للتنفيذ ، األمر بتنفيذ هذا احلكم التحكيمي، ومن مث فإن 

 .دون أن يؤثر ذلك على صحته

فإذا توافرت بعد ذلك الشروط اليت كانت سببا يف امتناع القاضي املختص عن إصدار 
 .األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل، فليس هناك ما مينع من إعادة تقدمي طلب لألمر بتنفيذه

اجلزايري يف هذا الشكن أنه مل يشرتط أن يكون أمر قاضي غري أنه ما يعاب على املشرع 
التنفيذ ميببا يف حالة الرف ، ذلك أن تيبيب هذا األمر يف هذه احلالة من شكنه أن ييهل 

                                                           
بكلي نور الدين، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدويل و طر  الطعن  .411أمحد عبد النور ، مرجع سابق، ص : أنظر 1

 .11ابق، ص فيها يف القانون اجلزايري، مرجع س
   إج م إ 4839املادة : راجع   2
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على قاضي اإلستئناف مراقبة أمر القاضي برف  إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل، عن 
 .يرف  إصدار األمر بتنفيذ هذا احلكم التحكيميطريق وقوفه وإدراكه لألسباب اليت جعلته 

VI- النفاذ المعجل ألحكام التحكيم الدولية. 

بصدور األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل ، ميكن للطرف الذي صدر لصاحله هذا 
األمر، أن يطلب من رييس أمناء الضبط للمحكمة املختصة ، احلصول على نيخة من حكم 

وميكن للقاضي أن يكمر بالنفاذ املعجل حلكم التحكيم      . التنفيذيةالتحكيم ممهورة بالصيغة 
 .1إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويف هذه احلالة تطبق القواعد املتعلقة بالنفاذ املعجل

فمن خالل دراستنا إلجراءات تنفيذ أحكام  التحكيم  الدولية يتضح لنا جليا مدى 
ت الدولية اليت صادقت عليها اجلزاير يف هذا الشكن ، حرص املشرع اجلزايري على احرتام اإلتفاقيا

بشكن االعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها،  4218السيما إتفاقية نيويورك لينة 
فاألحكام اليت وردت بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزايري ، اخلاصة بالتحكيم التجاري 

ع التوجهات احلالية للقانون الدويل للتحكيم، حيث الدويل، تعكس مدى انيجام هذه احلكام م
أن إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولية  يف القانون اجلزايري تتيم بالبياطة إ ى حد بعيد ، 
دون أن مييزها املشرع اجلزايري عند تنفيذها عن أحكام التحكيم الداخلية، أو يفرض شروطا أكثر 

 .شدة من تلك املقررة دهذه األخرية

 .الطعن في قرار القاضي بشأن طلب تنفيذ حكم التحكيم الدولي :خامسا

رأينا كيف أن القاضي املختص بنظر طلب األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل سيفصل 
يف هذا الطلب إما باملوافقة بإصداره أمرا بتنفيذ هذا احلكم، وإما بالرف  حيث يصدر أمرا برف  

هل ميكن للمتضرر من أمر القاضي الصادر يف هذا : طروحفإن اليؤال امل ،عليه و. تنفيذه 
 الشكن، سواء بالقبول أو بالرف ، أن يطعن يف هذا األمر؟

                                                           
 .م  إ.  إ ج 4837املادة : راجع 1
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قانون اإلجراءات املدنية  من4811،4819،4894أجابت على هذا التياؤل املواد 
 :، وذلك على النحو التايلواإلدارية اجلديد

I- الطعن باإلستئناف. 

يكون األمر القاضي برف  اإلعرتاف أو  »:إ على أنه.م.ج.إ.  4811تنص املادة 
ومبفهوم املخالفة ، فقد نفهم ألول وهلة من نص هذه املادة أن . «برف  التنفيذ قابال لإلستئناف

أن األمر غري ذلك،حيث نصت  إالاألمر القاضي باإلعرتاف والتنفيذ ال يكون قابال لإلستئناف، 
ال جيوز إستئناف األمر القاضي باالعرتاف أو » :ى أنه إ صراحة عل.م.ج.إ.  4819املادة 

مبعىن أن األمر القاضي باإلعرتاف والتنفيذ يكون قابال  ،«:...التنفيذ إال يف احلاالت اآلتية
يف كلتا احلالتني ، سواء كان األمر الصادر عن القاضي  هوعليه ، فإن. لإلستئناف يف أحوال حمددة

الدويل ، أو كان يقضي بتنفيذه، فإنه يكون قابال  يقضي برف  تنفيذ حكم التحكيم
  . لإلستئناف

 .إستئناف األمر القاضي برفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي  -1

إ ، املشار إليها أعاله، فإن قرار القاضي برف  تنفيذ .م.ج.إ.  4811طبقا لنص املادة 
 .حكم التحكيم الدويل يكون حمال للطعن فيه باإلستئناف

املشرع اجلزايري احلاالت اليت ميكن فيها أن يرفع اإلستئناف ضد األمر  مل حيدد و
القاضي برف  تنفيذ حكم التحكيم الدويل، بل ترك اجملال مفتوحا أمام طالب التنفيذ للطعن يف 

ويف هذا . هذا األمر بكل األوجه اجلايز توجيهها ضده، طاملا كانت هذه األوجه مؤسية وقانونية
أنه جيب على امليتكنف يف هذه احلالة أن يرفع إستئنافه ضد األمر القاضي  1الصدد يرى البع 

برف  تنفيذ حكم التحكيم الدويل بناء على أن رف  التنفيذ مل ييتند إ ى إحدى شروط الرف  
 .املنصوص عليها يف إتفاقية نيويورك

                                                           
 .234عمر زودة، مرجع سابق، ص  1



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

681 

 

لقاضي برف  دهذا فقد أعبنا فيما سبق على املشرع اجلزايري أنه مل يشرتط أن يكون أمر ا
تنفيذ حكم التحكيم الدويل ميببا، ألنه لو اشرتط ذلك ليهل األمر على قاضي اإلستئناف من 
مراقبة هذا األمر ومعرفته األسباب اليت دفعته إ ى رف  إصدار األمر بتنفيذ هذا احلكم 
التحكيمي،  وإن كان الدستور اجلزايري ينص على مبدأ التيبيب، فهو من النظام العام 

، حيث أوجبت أن تكون مجيع 42291من دستور سنة  492اخلي، حيث كرسته املادة الد
أن هذا النوع من اإلستئناف ال يكون له  2ويرى بع  الفقه. األحكام واألوامر القضايية ميببة

حظوظ كثرية الستعماله ، بالنظر إ ى اليلطة املمنوحة لرييس احملكمة املختصة، الذي ال ميكن له 
شكلية احلكم التحكيمي من حيث وجوده وعدم خمالفته للنظام العام الدويل، كما أن إال مراقبة 

التوسع املبالغ فيه دهذه الفكرة من طرف احملاكم الوطنية غري متوقعة بالنظر إ ى الظروف اجلديدة 
 .القتصاد اليو 

 .إستئناف األمر  القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي  -2

 هذا الصدد بني حكم التحكيم الدويل الصادر خارج اجلزاير يفر  املشرع اجلزايري يف
 .وحكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزاير

، فقد أجاز املشرع اجلزايري فالبنسبة لحكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر
إستئناف األمر القاضي بتنفيذه حصرا يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة             

 : 3إ ، وهي .م.ج.إ.  4819

                                                           
 : ، املعدل ب 88/42/4229املؤرخة يف  79، اجلريدة الرمسية رقم 4229دستور  1
 .81/2882/ 41مؤرخة يف  21ر  رقم .، ج48/81/2882املؤرخ يف  82/83القانون رقم  -
 .49/44/2888، مؤرخة يف  93ر رقم .، ج41/44/2888املؤرخ يف  88/42قانون رقم ال -
 .87/83/2849، مؤرخة يف  41ر رقم .، ج89/83/2849املؤرخ يف  49/84القانون رقم  -

2  Terki noureddine, op.cit, p132. 
 .تنفيذ حكم التحكيم الدويل وقد سبق لنا شرح هذه احلاالت بالتفصيل يف سيا  حديثنا عن الشروط اليلبية ل 3
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إذا فصلت حمكمة التحكيم بدون إتفاقية كحكيم ، أو بناء على إتفاقية باطلة ، أو إنقضاء  -4
 .مدة االتفاقية 

 .إذا كان تشكيل حمكمة التحكيم، أو تعيني احملكم الوحيد خمالفا للقانون -2

 .إذا فصلت حمكمة التحكيم مبا خيالف املهمة امليندة إليها -3

 .مل يراع مبدأ الوجاهية إذا  -1

 .1إذا مل تيبب حمكمة التحكيم حكمها ، أو إذا وجد تناق  يف األسباب -1

 .إذا كان حكم التحكيم خمالفا للنظام العام الدويل -9

الظاهر أن املشرع اجلزايري قد استمد هذه األسباب من بع  اإلتفاقيات الدولية اليت  و
نيويورك بشكن اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية  صادقت عليها اجلزاير ، خاصة إتفاقية

 .42182لينة 

فإنه كـمبدأ عام ، الجيوز الطعن  أما بالنسبة لحكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر، 
يف األمر القاضي بتنفيذه بكي طريق من طر  الطـعن، حيب ما جاء يف املادة       

 .3إ.م.ج.إ.  4818/2

اجلزايري عاد وأجاز الطعن يف هذا األمر بطريق غري مباشر، ويكون ذلك غري أن املشرع 
يف حالة الطعن بالبطالن يف حكم التحكيم الدويل نفيه ، الصادر يف اجلزاير، الذي يرتتب عليه 

                                                           
وقد انتقد بع  الفقه إدراج املشرع اجلزايري شرط التيبيب ضمن أسباب الطعن ضد احلكم التحكيمي، ودعى إ ى إلغايه،  1

وحجته يف ذلك أن رقابة القاضي دهذا الشرط ميكن أن يؤدي إ ى نتايج غري مرضية، وهو الوضع عندما يقوم القاضي مبراقبة 
 .التحكيمي جتعله يتدخل يف عمل احملكم، يف حني مينع عليه مراجعة احلكم التحكيمي ضيقة للحكم

Bedjaoui mohammed, Mabroukine ali, op.cit , p904. 
 .4218من إتفاقية نيويورك لينة  81املادة : راجع 2
يم الدويل املشار إليه أعاله ال يقبل األمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحك» :  إ ج م إ على أنه  4818/2تنص املادة  3

 .«...أي طعن
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الطعن يف األمر بالتنفيذ بقوة القانون، أو تتخلى احملكمة يف الفصل يف طلب األمر بالتنفيذ إن   
 . 1فيه مل يكن قد فصل

إجراءات الطعن باإلستئناف ضد أمر القاضي الصادر في شأن طلب تنفيذ حكم  -3
 .التحكيم الدولي

مل ينص املشرع اجلزايري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على إجراءات خاصة يتم 
ب مبوجبها ممارسة الطعن باإلستئناف ضد األمر الصادر من اجلهة القضايية املختصة بنظر طل
لذلك . األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل ، سواء تضمن هذا األمر تنفيذ هذا احلكم أو رفضه

ال بد من الرجوع إ ى القواعد العامة يف إستئناف األوامر على عراي  املنصوص عليها يف املادة 
 .إ.م.ج.إ.  324

ئناف ضد إ على أن اإلست.م.ج.إ.  4817إذا كان املشرع اجلزايري قد نص باملادة  و
، فإنه 2أمر القاضي الصادر يف شكن طلب تنفيذ حكم التحكيم الدويل يرفع أمام اجمللس القضايي

من املؤكد أن اجمللس القضايي الذي ينظر هذا اإلستئناف هو اجمللس الذي تنتمي إليها احملكمة 
ايي الذي اليت أصدرت األمر املؤيد أو الراف  لتنفيذ حكم التحكيم الدويل، أي اجمللس القض

 .3ميتد إختصاصه للمحكمة اليت أصدرت هذا األمر

باعتبار أن األمر امليتكنف هو أمر على ذيل عريضة، فإننا نرى أن اإلختصاص بنظر  و
 .إ.م.ج.إ.  342هذا اإلستئناف يكون لرييس اجمللس القضايي، طبقا لنص املادة 

ب تنفيذ حكم ترفع دعوى الطعن باإلستئناف ضد األمر الصادر يف شكن طل و
التحكيم الدويل مبوجب عريضة مكتوبة ومعللة تربز فيها أسباب اإلستئناف، أو باألحرى أوجه 

                                                           
غري أن الطعن ببطالن حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن يف أمر ... »:   إ ج م إ  4818/2وأضافت املادة  1

 .«التنفيذ أو ختلي احملكمة على الفصل يف طلب التنفيذ ، إذا مل يتم الفصل فيه
 .«...يرفع االستئناف أمام اجمللس القضايي» :  إ ج م إ على أنه  4817تنص املادة  2
 4818يرفع الطعن بالبطالن يف حكم التحكيم املنصوص عليه يف املادة » :   إ ج م إ على أنه  4812/4تنص املادة  3

 .«أعاله، أمام اجمللس القضايي الذي صدر حكم التحكيم يف دايرة أختصاصه
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وكحمل هذه  العريضة كل البيانات املتطلبة قانونا، وترفق باألمر حمل . الطعن امليتند إليها
ني قاضي اإلستئناف ، وكذا حكم التحكيم ذاته وإتفا  التحكيم أو صورة منهما ، وذلك لتمك

 .اإلستئناف من القيام مبهمته وهو حبوزته كافة الوثايق وامليتندات اخلاصة بذلك

ترفع دعوى اإلستئناف ضد األمر الصادر من رييس احملكمة املختصة بنظر طلب  و
تنفيذ حكم التحكيم الدويل، لنفس اليبب الذي ترفع ألجله ضد األحكام القضايية ، فهي 

ضي ، ألهنا متنح اخلصوم مرة أخرى ، وخاصة الطرف املتضرر من األمر مبثابة درجة ثانية للتقا
الصادر عن قاضي التنفيذ ألول درجة ، ليقدم دفوعه مرة أخرى وكذا طلباته، مع تزويدها باألدلة 

لذلك فإنه على . 1والرباهني أمام اجلهة القضايية ثاين درجة املوجودة على ميتوى اإلستئناف
 . 2م مبدأ الوجاهيةجهة اإلستئناف أن كحرت 

أما عن مهمة اجلهة اإلستئنافية ، فهي ال تتعدى الفحص الظاهري حلكم التحكيم، إذ 
مينع عليها التعرض ملضمونه ومراجعته عن طريق تعديله أو تغيريه أو إبطاله ، ألهنا خمتصة فقط 

ويف هذا . بالنظر  يف أمر القاضي الذي يقبل أو يرف  األمر بتنفيذ حكم التحكيم الدويل 
الصدد جيب التفرقة بني رقابة قاضي اإلستئناف املقررة على حكم التحكيم الدويل، وتلك 
املمارسة على أمر القاضي بشكن طلب التنفيذ ، حيث مينع على قاضي اإلستئناف املياس 
بكصل احلق الذي تضمنه حكم التحكيم ، وأنه ينظر يف األمر الصادر بشكن طلب التنفيذ 

ية كجهة إستئناف ، فهو يبحث يف هذا األمر من حيث الشكل ومن حيث املوضوع  بطريقة عاد
 .كذلك، ويصدر قراره إما بتكييد هذا األمر أو بإلغايه

قد حدد املشرع اجلزايري ميعاد إستئناف األمر الصادر بشكن طلب تنفيذ حكم  و
 .3حملكمةالتحكيم الدويل بشهر واحد يبدأ من تاريخ التبليغ الرمسي ألمر رييس ا

                                                           
 .441، 443سامية خواثرة ، مرجع سابق، ص : أنظر 1
 .432ص  مرجع سابقبوصنبورة خليل، التدخل القضايي يف جمال التحكيم الدويل يف التشريع اجلزايري ،: أنظر 2
 .  إ ج م إ  4817املادة : راجع 3
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اآلثار المترتبة على الطعن باإلستئناف ضد األمر القاضي بتنفيذ حكم  -4
 .التحكيم الدولي

يرتتب على الطعن باستئناف األمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدويل الصادر خارج 
 اجلزاير أو الطعن يف حكم التحكيم الدويل الصادر يف اجلزاير ، وقف تنفيذ هذه األحكام

، حيث ال ميكن مباشرة إجراءات التنفيذ اجلربي إال بعد انقضاء مواعيد الطعن 1يةالتحكيم
. املقررة، اليت يبدأ حياب مدد سرياهنا من تاريخ التبليغ الرمسي لألمر بالتنفيذ للمحكوم ضده
وعلى الرغم من ذلك ، فإن أحكام التحكيم املشمولة بالنفاذ املعجل تكون قابلة للتنفيذ اجلربي 

 .2ابليتها للطعنرغم ق

جتدر اإلشارة يف األخري إ ى أنه ميكن أن تصدر أحكام التحكيم بدرجة هنايية، حيث  و
 .3ال يقبل الطعن يف األمر الصادر بشكن تنفيذها باإلستئناف، مىت إتفق أطراف النزاع على ذلك

II- الطعن بالنقض. 

اجمللس القضايي بشكن ، تكون القرارات الصادرة عن إ.م.ج.إ.  4894طبقا لنص املادة 
إستئناف األوامر املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية أو الطعن ببطالهنا ، قابلة للطعن 

غري  أن املشرع اجلزايري مل حيدد احلاالت اليت جيوز فيها رفع الطعن بالنق  يف هذه . 4بالنق 
يتعني علينا الرجوع إ ى ففي ظل غياب نص خاص حيدد فيه املشرع هذه احلاالت ، فإنه .احلالة 

األحكام العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، وعليه فإن الطعن بالنق  
ضد القرارات الصادرة عن اجمللس القضايي بشكن إستئناف األوامر املتعلقة بتنفيذ أحكام 

    318املادة  التحكيم الدولية ميكن أن يؤسس على إحدى األوجه املنصوص عليها يف
                                                           

      4811يوقف تقدمي الطعون وأجل ممارستها ، املنصوص عليها يف املواد » :  إ ج م إ على أنه  4898تنص املادة  1
 . «تنفيذ أحكام التحكيم،  4818و  4819و 
 .  إ ج م إ  4837املادة : راجع 2
 .231-231عمر زودة ، مرجع سابق ، ص : أنظر  3
أعاله ،  4818و  4819و  4811تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد » :  إ ج م إ على أنه  4894تنص املادة  4

 .«قابلة للطعن بالنق 
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وجها للطعن بالنق  ، جاءت على سبيل (48)إ ، اليت نصت على مثانية عشر .م.ج.إ. 
غفال األشكال اجلوهرية إ -الفة قاعدة جوهرية يف اإلجراءاتخم :احلصر ال املثال ، وهي

خمالفة اإلتفاقيات  -خمالفة القانون الداخلي -جتاوز اليلطة -عدم اإلختصاص -لإلجراءات
تناقص التيبيب مع  -قصور التيبيب -إنعدام التيبيب -إنعدام األساس القانوين -ةالدولي
تناق  أحكام أو  -كحريف املضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة يف احلكم أو القرار -املنطو 

 -قرارات صادرة يف آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء املقضي فيه قد أثريت بدون جدوى
وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطو  احلكم أو  -قابلة للطعن العاديتناق  أحكام غري 

 -اليهو عن الفصل يف أحد الطلبات األصلية - احلكم مبا مل يطلب أو بككثر مما طلب -القرار
 .إذا مل يدافع عن ناقصي األهلية

، فإن الطعن بالنق  ضد القرارات الصادرة عن أما عن إجراءات الطعن بالنقض
يي بشكن إستئناف األوامر املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، يرفع أمام احملكمة اجمللس القضا

العليا ، باعتبارها اجلهة القضايية املختصة بنظر الطعون بالنق  ضد القرارات النهايية الصادرة 
 لس القضايية ، وذلك مبوجب عريضة مكتوبة تتضمن كافة البيانات واملعلومات الالزمة،اعن اجمل

، مرفقة بصورة رمسية من القرار القضايي املطعون فيه، ...من إسم ولقب ومهنة ، وموطن اخلصوم
ونيخة من احلكم التحكيمي املطلوب تنفيذه، وكذا نيخة من إتفا  التحكيم ، وكذلك أمر 

كما يعرض موجز للوقايع ضمن هذه العريضة ، مع تبيان احلاالت واألوجه اليت .قاضي التنفيذ 
كما يشرتط أن تكون هذه العريضة موقعة من طرف حمامي مقبول لدى . 1يها هذا الطعنبين عل

غري أنه تعفى من هذا الشرط . احملكمة العليا، وهذا الشرط وجويب ألن ختلفه جيعل الطعن مرفوضا
 . 2الدولة والوالية والبلدية واملؤسيات العمومية ذات الطابع اإلداري

                                                           
 .م إ  إ ج  199، 191، 198املواد : راجع 1
 .  إ ج م إ 112، 118املادتني : راجع 2
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شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرمسي للحكم املطعون فيه يرفع الطعن بالنق  يف أجل  و
و ميدد أجل الطعن بالنق  إ ى ثالثة أشهر إذا مت التبليغ يف موطنه احلقيقي    . إذا مت شخصيا
 .1أو املختار

ومما جتدر اإلشارة إليه، هو أن الطعن بالنق  ال يرتتب عليه وقف تنفيذ حكم 
 .2التحكيم

قول أنه إذا كان املشرع اجلزايري حيرص على منح أطراف النزاع يف األخري ، ميكن ال و
فرصة أخرى للحصول على حقوقهم املتنازع عليها وكحقيق العدالة، من خالل نصه على طريق 
الطعن بالنق  ضد القرارات الصادرة عن اجمللس القضايي بشكن إستئناف األوامر املتعلقة بتنفيذ 

اهه هذا ال يتماشى مع واقع التجارة الدولية ، وال مع نظام أحكام التحكيم الدولية، فإن إجت
التحكيم الذي يقوم على ميزة هامة وأساسية قوامها سرعة الفصل يف النزاعات ، واليت متثل الدافع 

وبالتايل ، فنحن نرى أن إخضاع القرار القضايي بشكن . األساسي للجوء األطراف إ ى هذا النظام
ة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية للطعن فيه بالنق  يتناىف مع متطلبات إستئناف األوامر املتعلق

التجارة الدولية ، خاصة إذا علمنا أن احملكمة العليا قد تكخذ وقتا طويال للفصل يف الطعون 
املقدمة إليها، ضف إ ى ذلك أهنا حمكمة قانون ال تنظر يف موضوع النزاع ، إذ أهنا يف هذه احلالة 

ما برف  الطعن املقدم إليها، أو قبول هذا الطعن ونق  القرار حمل الطعن ، ستصدر حكمها إ
وبالتايل إما أن كحيل الدعوى إ ى اجلهة القضايية نفيها ، مشكلة من تشكيلة خمتلفة ، أو أن 

، وذلك للنظر يف دعوى اإلستئناف جمددا  ( جملس قضايي آخر) كحيلها إ ى جهة قضايية أخرى 
يطيل أمد النزاع ، ويرهن مصري حكم التحكيم الذي أصدرته هيئة التحكيم  وهو ما من شكنه أن

 .يف النزاع

                                                           
 .  إ ج م إ  311املادة : راجع 1
 .  إ ج م إ  394املادة : راجع 2
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كما أن فتح الباب أمام الطعن بالنق  ضد القرار القضايي بشكن إستئناف األوامر 
املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية ، سيفتح اجملال أمام اخلصم سيء النية لتعطيل تنفيذ 

 .تعمال هذه الوسيلة اليت خودها إياه القانونأحكام التحكيم باس

ضف إ ى ذلك أن إجتاه املشرع اجلزايري إ ى اعتبار أن الطعن بالنق  ليس له  أثر 
موقف لتنفيذ حكم التحكيم يزيد األمور تعقيدا، فإذا مت تنفيذ حكم التحكيم الدويل وأنتج آثار 

ر املطعون فيه، ففي مثل هذه األحوال قد وترتيبات مث صدر قرارا من احملكمة العليا ينق  القرا
 .يتعذر إرجاع اخلصومة التحكيمية إ ى احلالة اليت كانوا عليها وقت صدور القرار املطعون فيه

وبالتايل، فنحن نرى أنه كان على املشرع اجلزايري أن يكتفي بالنص على الطعن 
يذ حكم التحكيم الدويل، باإلستئناف ضد األمر الصادر عن رييس احملكمة املختصة بشكن تنف

سواء بالرف  أو القبول ، لتكون القرارات الصادرة عن اجملالس القضايية بناء على هذا الطعن 
باإلستئناف هنايية وباتة ، أي تكتيب قو ة الشيء املقضي به ، وال ختضع ألي طريق آخر من 

الدولية اليت تتميز  طر  الطعن ، وذلك حفاظا على روح نظام التحكيم ، ودفع حلركة التجارة
 .بالتطور امليتمر واليريع

 الفرع الثاني

 .تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا لبعض اإلتفاقيات الدولية 

ال شك أن مشكلة تنفيذ أحكام التحكيم تكون حمددة األبعاد واملعامل إذا ما ظلت 
تتعقد وتتعدد آثارها إذا ما  حمصورة يف نطا  النظام القانوين الوطين ، إال أن جوانب هذه املشكلة
إختالف القواعد القانونية  أنارتبط تنفيذ أحكام التحكيم بككثر من نظام قانوين وطين، ذلك 

الوطنية أو الداخلية يف كل دولة، فيما يتعلق مبعاملة حكم التحكيم األجنيب، وصعوبة توحيد هذه 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

689 

 

دم الوصول إ ى ضمان فعال لتنفيذ القواعد على النطا  الدويل كان من األسباب األساسية يف ع
 .1أحكام التحكيم األجنبية

من هنا ظهرت احلاجة إ ى اللجوء للقانون الدويل اإلتفاقي لتحقيق فعالية أحكام  و
التحكيم، وإزالة املخاوف والعقبات اليت تعرتض النفاذ الدويل ألحكام التحكيم األجنبية أمام 

ق مع طبيعة هذه امليكلة، وتاليف أوجه القصور اليت تعرتي القضاء الوطين يف خمتلف الدول، مبا يتف
 .التشريعات الوطنية يف جمال تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 

يف سبيل كحقيق ذلك، سارعت الدول خبطى متيارعة إ ى إبرام العديد من اإلتفاقيات  و
وتنفيذ أحكام هبدف توحيد القواعد اخلاصة باإلعرتاف  3واإلقليمي 2على الصعيدين الدويل

، اليت هدفت كلها إ ى جتاوز 4التحكيم األجنبية، إضافة إ ى العديد من االتفاقيات الثنايية
العقبات املتمثلة يف اختالف القواعد الوطنية اليت قد كحول دون تنفيذ أحكام التحكيم، حيث أن 

اإلتفاقيات، مما يدعم مبراعاة أحكام هذه  ال حمالة الدولة املنضمة إلحدى هذه اإلتفاقيات ستلتزم
      تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية على أراضيها، دون وضع عراقيل أمام تنفيذ هذه األحكام 

 .أو التعنت يف تنفيذها

                                                           
صالح الدين مجال الدين ، وحممود صالح الدين مصيلحي، الفعالية الدولية لقبول التحكيم يف منازعات التجارة : أنظر 1

 .38، ص 2889يم الدويل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الدولية، دراسة يف ضوء أهم وأحدث أحكام التحك
بروتوكول جنيف لينة : من أهم اإلتفاقيات الدولية املربمة على الصعيد الدويل بشكن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية جند 2

 .4291واتفاقية واشنطن  4218، إتفاقية نيويورك لينة 4227، وإتفاقية جنيف لينة 4223
اإلتفاقية األوروبية للتحكيم التجاري الدويل : اقيات الدولية املربمة على الصعيد اإلقليمي، فهي متعددة، نذكر منهاأما االتف 3

، 4212، إتفاقية جامعة الدول العربية لينة 4271، إتفاقية بنما لينة 4272، إتفاقية موسكو لينة 4294لينة 
 .4283وإتفاقية الرياض العربية للتعاون القضايي لينة 

اإلتفاقية اجلزايرية : وقد أبرمت اجلزاير العديد من االتفاقيات الثنايية يف جمال تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، نذكر منها 4
اإلتفاقية اجلزايرية املصرية حول التشجيع واحلماية املتبادلة . 4227اليورية حول تشجيع واحلماية املتبادلة لإلستثمارات لينة 

 .4227ة لإلستثمارات لين



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

690 

 

لذلك ، فإن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا للقانون الدويل اإلتفاقي يفو  من  
قانوين الداخلي للدولة اليت سيجري التنفيذ على حيث املزايا الكثرية نظريه الذي يتم وفقا للنظام ال

 .1إقليمها

وتبدو أمهية القانون الدويل اإلتفاقي يف العدد ادهايل واملتزايد من الدول املنضمة إ ى 
اإلتفاقيات الدولية املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، والقواعد الالزمة اليت وضعها هذا 

حكام ، حيث أصبحت هذه القواعد متثل تعبريا عن واقع وجود القانون لضمان تنفيذ هذه األ
 .2قانون دويل إتفاقي يعىن بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، ال ميكن ألحد إنكاره

ستقتصر دراستنا يف هذا الفرع على أهم اإلتفاقيات الدولية يف جمال تنفيذ أحكام  و
بشكن  4218ات إتفاقية نيويورك لينة التحكيم األجنبية، حيث تكيت على رأس هذه اإلتفاقي

يري ومرونة لتنفيذ ياإلعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية وتنفيذها، ملا حوته بني طياهتا من ت
بشكن  4291مث إتفاقية واشنطن لينة . أحكام التحكيم األجنبية، مل تتضمنها أية إتفاقية أخرى
نظام القانوين للدولة اليت سيجري التنفيذ تيوية منازعات اإلستثمار اليت تفضل من حيث املبدأ ال

 .على أرضها

 .1185تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا إلتفاقية نيويورك لسنة : الفقرة األولى

، بشكن اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، 4218تعترب إتفاقية نيويورك لينة 
أحكام التحكيم األجنبية ، سواء من حيث من أهم اإلتفاقيات الدولية اليت عنيت مبوضوع تنفيذ 

، أو من حيث نطا  تطبيق قواعدها الذي ييتهدف إضفاء الطابع 3عدد الدول املنضمة إليها
كما أن .العاملي دها، وإرساء جمموعة من احللول اليت تتفق والغاية من اللجوء إ ى نظام التحكيم 

                                                           
 .27إميان يونس حممد الرفاعي، مرجع سابق ، ص : أنظر 1
 .11ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق، ص : أنظر 2
عبد احلميد : راجع يف ذلك .  2848دولة حىت سنة  412حوايل  4218وقد إنضمت التفاقية نيويورك لينة  3

، 2888األحكام األجنبية ، جملة التحكيم العريب ، العدد الثاين ، يناير  األحدب، هل آن أوان جتاوز إتفاقية نيويورك لتنفيذ
 .83ص 
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فاقي وحموره األساسي يف جمال تنفيذ أحكام هذه اإلتفاقية أصبحت متثل عماد القانون الدويل اإلت
 .التحكيم ، على الرغم من وجود إتفاقيات دولية أخرى تعىن بنفس املوضوع

مادة ، وهي ال تعاجل مجيع ( 49)على ست عشرة 4218كحتوي إتفاقية نيويورك لينة  و
حكام التحكيم امليايل اليت تتعلق بالتحكيم ، بل تقتصر على معاجلة موضوع  اإلعرتاف وتنفيذ أ

ومن أهم هذه املواد املادة األو ى اليت حددت نطا  . األجنبية يف إقليم الدول املنضمة إليها
سريان اإلتفاقية على أحكام التحكيم الصادرة يف إقليم دولة غري الدولة املطلوب منها تنفيذها ، 

تنفيذ حكم التحكيم يف وكذلك على أحكام التحكيم اليت ال تعترب وطنية بالنيبة للدولة املراد 
أما املادة الثالثة من هذه اإلتفاقية ، فتتعلق مبيكلة االعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية .إقليمها 
من قبل الدول األعضاء يف اإلتفاقية، حيث أن هذه الدول، ومبوجب أحكام املادة  1وتنفيذها

بينما حددت املادة . ا الوطين الثالثة، تعرتف حبجية حكم التحكيم وتكمر بتنفيذه طبقا لقانوهن
أما املادة . الرابعة من هذه اإلتفاقية جمموعة من املتطلبات الالزمة لتنفيذ حكم التحكيم األجنيب 

  ،، مىت كحققت إحداهات اليت جيوز فيها للقاضي الوطينفقد حددت جمموعة من احلاال اخلامية،
 .رف  تنفيذ حكم التحكيم األجنيب

 .اإلتفاقية نطاق تطبيق  :أوال

باألحكام التحكيمية اليت ختضع دها  4218يتحدد نطا  تطبيق إتفاقية نيويورك لينة 
إال أن هذا النطا  قد أثار خالفا وجدال  .من حيث تنفيذها، وبالتايل تكون مشمولة حبمايتها 

       كبريين يف أوساط الفقه والتشريعات الوطنية املقارنة ، وهو ما أدى إ ى عدم وجود إتفا   

                                                           
، اخلاصة باالعرتاف بكحكام التحكيم األجنبية  4218املالحظ بصفة عامة من إستقراء نصوص إتفاقية نيويورك لينة  1

كما لو كان مرتبطني ببعضهما بشكل متالزم وميتمر ،  " التنفيذ" و " اإلعرتاف" وتنفيذها، أهنا استخدمت مصطلحي 
البع  ارتباطا وثيقا، مما قد يؤدي إ ى االعتقاد بكن هناك ضرورة حتمية لذكر املصطلحني وترديدههما معا، بيد أن كال 
املصطلحني، يف حقيقة األمر ، متميز وخمتلف عن اآلخر ، فقد يتم االعرتاف حبكم التحكيم دون تنفيذه ، ولكن ال ميكن 

 .تحكيم من دون االعرتاف بهتنفيذ حكم ال
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أو إمجاع دويل على كحديد أحكام التحكيم اليت ميكن اجلزم بكهنا تندرج ضمن نطا  تطبيق هذه 
 .1اإلتفاقية

كحديد نطا   4218قد تناولت الفقرة األو ى من املادة األو ى من إتفاقية نيويورك لينة  و
حكام احملكمني تطبق اإلتفاقية احلالية لإلعرتاف وتنفيذ أ »:أنه تطبيقها ، حيث نصت على 

الصادرة يف إقليم دولة غري اليت يطلب إليها اإلعرتاف وتنفيذ هذه األحكام على إقليمها وتكون 
كما تطبق أيضا على أحكام احملكمني اليت   . ناشئة عن منازعات بني أشخاص طبيعة أو معنوية

 .«ال تعترب وطنية يف الدولة املطلوب إليها اإلعرتاف أو تنفيذ هذه األحكام

تطبق على أحكام التحكيم  4218يتضح من هذه املادة أن إتفاقية نيويورك لينة  و
األجنبية دون أحكام التحكيم الوطنية، وهذا أمر منطقي كوهنا إتفاقية دولية تعاجل موضوع 

 .التحكيم الدويل ، وال شكن دها بالتحكيم الداخلي

حكيم الوطنية وأحكام كما أهنا إعتمدت على ضابط أساسي للتفرقة بني أحكام الت
التحكيم األجنبية، وهو مكان صدور حكم التحكيم، حيث أخذت هذه اإلتفاقية هبذا املعيار 

 .2ملعرفة حكم التحكيم األجنيب بالنيبة للدولة املراد تنفيذ حكم التحكيم يف إقليمها

و ى ، وفقا للفقرة األو ى من املادة األ 4218وال يقتصر تطبيق إتفاقية نيويورك لينة 
املشار إليها ، فقط على تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، أي تلك الصادرة خارج إقليم الدولة 
املراد تنفيذ حكم التحكيم فيها، بل توسعت االتفاقية يف دايرة ما يعترب حكما كحكيميا أجنبيا، 

اليت يراد  حيث يعترب حكم التحكيم أجنبيا، حيب اإلتفاقية ، ولو كان صادرا يف إقليم الدولة
 .3تنفيذه فيها، إذا كان هذا احلكم ال ميكن اعتباره حكما كحكيميا وطنيا وفقا لقانون هذه الدولة

                                                           
 .474هشام إمساعيل، مرجع سابق ، ص : راجع يف ذلك 1
 .39ص  سابق،التجاري الدويل، مرجع  ، التحكيمفوزي حممد سامي: أنظر 2
 .213ص  سابق،عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع : أنظر 3
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تكخذ باملعيار اإلجرايي مبعزل عن املعيار  4218عليه ، فإن إتفاقية نيويورك لينة  و
دعوى ، فإذا كانت الدولة اليت جتري هبا إجراءات 1اجلغرايف لتحديد جنيية حكم التحكيم

، ال حيول قانوهنا دون خضوع إجراءات التحكيم لقانون إجرايي أجنيب، ( مقر التحكيم) التحكيم
فإنه من خالل تطبيق املعيار اجلغرايف جيب عليها أال تتعامل مع حكم التحكيم الصادر يف هذه 

رك تقر أيضا وإ ى جانب املعيار اإلجرايي، فإن إتفاقية نيويو ". حكما كحكيميا وطنيا"احلالة بوصفه
األخذ باملعيار اجلغرايف ، وتوجب على الدولة اليت جيري التحكيم خارج إقليمها أن تعرتف حبكم 
     التحكيم اخلاضع للمعيار اإلجرايي والصادر يف إقليم دولة أخرى غري دولة التنفيذ ، طاملا أهنا 

 .2مهاال متنع تطبيق قانوهنا اإلجرايي على التحكيم الذي جيري خارج إقلي

تكخذ يف جمال التفرقة بني أحكام التحكيم  4218وإذا كانت اتفاقية نيويورك لينة 
الوطنية وأحكام التحكيم األجنبية مبعيار مكان صدور حكم التحكيم بشكل أساسي ، فإهنا    
ال تلزم الدول األعضاء فيها هبذا املعيار، حيث ميكن دهذه الدول أن تكخذ مبعيار آخر، كمعيار 

اخل، مما قد يرتتب ...ة اخلصوم أو احملكمني ، أو القانون الواجب التطبيق على التحكيم ، جنيي
 .3على ذلك إمكان صدور حكم كحكيم أجنيب يف إقليم الدولة املطلوب منها تنفيذه

أحكام هذه اإلتفاقية، وفقا للفقرة األو ى من املادة األو ى، املشار إليها أعاله  يكما تير 
  ام التحكيم الصادرة يف منازعات ناشئة عن عالقات بني أشخاص طبيعية    على تنفيذ أحك

جاءت عامة، فإهنا تشمل مجيع األشخاص  "أشخاص معنوية"ونظرا لكون عبارة . أو معنوية
 .4املعنوية عامة كانت أم خاصة مؤسية أم شركة

                                                           
 .يطرة املعيار اجلغرايف يف جمال تكييف أحكام التحكيم األجنبية يف ظل إتفاقية نيويوركبينما يرى بع  الفقه سيادة وس 1

 . 12عصام الدين القصيب، النفاذ الدويل ألحكام التحكيم، مرجع سابق ، ص : راجع يف ذلك 
 .483-482مرجع سابق ، ص  إمساعيل،هشام : أنظر 2
  التحكيم الدويل اخلاص، مرجع سابق،  إبراهيم،إبراهيم أمحد . 211يابق ، ص الرجع امل نفس عاشور مربوك، : أنظر 3
 .221ص 

وبصدد ذلك يقول بع  الفقه أنه لوال هذا اإلطال  ملا قبلت الدول اإلشرتاكية اإلنضمام إ ى إتفاقية نيويورك لينة  4
4218. 

 .339حمين شفيق، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص 
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تحكيم أيضا، فإن أحكام هذه اإلتفاقية تيري سواء أكان النزاع الذي صدر حكم ال
بشكنه ناشئا عن عالقة تعاقدية، مدنية كانت أم جتارية، أو غري تعاقدية كما لو كان حكم 

 . 1التحكيم صادرا يف نزاع بشكن عالقة مرتتبة عن الفعل الضار

وأخريا فإن أحكام هذه اإلتفاقية تيري سواء أكان حكم التحكيم صادرا يف أعقاب 
 .2ة دايمةكحكيم خاص أم كحكيم تتواله هيئة كحكيمي

لتطبيقها أن يكون حكم التحكيم قد صدر يف  4218وال تشرتط إتفاقية نيويورك لينة 
دولة غري  إقليم إحدى الدول املنضمة إليها، فيجوز أن يكون حكم التحكيم قد صدر  يفإقليم 

منضمة إ ى اإلتفاقية ولكن يراد اإلعرتاف وتنفيذ هذا احلكم يف إقليم دولة قد صادقت هذه 
فاقية، شريطة أن ال تكون هذه الدولة قد كحفظت عند إنضمامها  إ ى إتفاقية نيويورك بقصر اإلت

وهذا . 3إلتزامها بتطبيق أحكام اإلتفاقية على األحكام الصادرة يف إقليم إحدى الدول األعضاء
إلتفاقية ما قررته الفقرة الثالثة من املادة األو ى اليت أجازت للدول عند توقيعها أو تصديقها على ا

أو االنضمام إليها أن تبدي كحفظا كحصر مبوجبه تطبيق نصوص اإلتفاقية على أحكام التحكيم 
كما أن الفقرة املذكورة أعاله،  .4اليت تصدر يف إقليم دولة منضمة، إليها وبشرط املعاملة باملثل

تقصر تطبيق احلق بكن تصرح بكهنا سوف  4218أعطت الدول املنظمة إ ى إتفاقية نيويورك لينة 
نصوص اإلتفاقية على املنازعات الناشئة عن العالقات العقدية أو غري العقدية اليت تعترب جتارية 

 .طبقا للقانون الوطين لتلك الدولة

                                                           
 .211راهيم، التحكيم الدويل اخلاص، مرجع سابق، ص إبراهيم أمحد إب: أنظر 1
 .4218من إتفاقية نيويورك لينة  84/82املادة : راجع 2
بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، : هذا التحفظ مثل 4218وقد وضعت العديد من الدول اليت انضمت إ ى إتفاقية نيويورك لينة  3

اإلكحاد اليوفييت، كندا، الشيلي، كولومبيا، كوبا، الدمنارك، فرنيا، مصر، رومانيا، روسيا البيضاء، النميا، أسرتاليا، البنني، 
 . أ.م.إيطاليا، ادهند، اليابان، األردن، املغرب ،سوريا، اجنلرتا، الو

 .37فوزي حممد سامي، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق ص :راجع يف ذلك 
4 Emmanuel Gaillard, L’exécution des sentences annulées dans leurs pays d’origine, 

J.D.I, 1998, p661. 
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 1185متطلبات تنفيذ حكم التحكيم األجنبي وفقا إلتفاقية نيويورك لسنة : ثانيا

 (.الشروط الشكلية اإليجابية)  

بع  الشروط األساسية اليت  4218ة من إتفاقية نيويورك لينة تضمنت املادة الرابع
يتعني على مقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم إستيفايها، حىت ميكن النظر يف الطلب املقدم منه 
لإلعرتاف حبكم التحكيم األجنيب وتنفيذه، حيث ألزمت مقدم الطلب أن يرفق طلبه بوثيقتني 

 : أساسيتني ، ومها

املقصود  و. ي أو صورة من األصل جتمع الشروط املطلوبة لرمسية اليندأصل احلكم الرمس -4
، إذ أنه من امليتقر عليه أن أحكام التحكيم "حكم التحكيم النهائي"بذلك يف هذا الييا  هو 

الصادرة عن هيئة التحكيم اليت تفصل بشكل هنايي يف نزاع معني، وتتمتع حبجية الشيء املقضي 
 .تنفيذهابه، هي فقط اليت ميكن 

و يعين ذلك أن . أصل إتفا  التحكيم، أو صورة منه جتمع الشروط املطلوبة لرمسية اليند -2
يكون أصل إتفا  التحكيم ميتوفيا ملتطلبات الصحة الشكلية املنصوص عليها يف املادة الثانية 

 .1من االتفاقية

عرتاف حبكم التحكيم من هذه اإلتفاقية الطرف الذي يطلب اإل 81/82قد ألزمت املادة  و -3
األجنيب أو تنفيذه مبوجب االتفاقية، أن يقدم ترمجة حلكم أو إتفا  التحكيم عندما يكونا حمررين 

جيب أن يشهد على الرتمجة  و. بلغة غري اللغة الرمسية للدولة اليت يطلب منها اإلعرتاف والتنفيذ
 .يمرتجم رمسي أو حملف أو أحد رجال اليلك الدبلوماسي أو القنصل

 

 
                                                           

تعرتف كل دولة متعاقدة باالتفا  » :على أنه  4218تنص املادة الثانية يف فقرهتا األو ى من إتفاقية نيويورك لينة  1
تفا  التحكيم شرط التحكيم يف عقد أو إ" باتفا  مكتوب" يقصد» :وتضيف الفقرة الثانية من نفس املادة . «...املكتوب

 .«املوقع عليه من األطراف أو االتفا  الذي تضمنته اخلطابات املتبادلة أو الربقيات
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 .إجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم األجنبي :ثالثا

اإلجراءات الواجبة اإلتباع لتنفيذ أحكام التحكيم  4218نيويورك لينة مل كحدد إتفاقية 
األجنبية ، حيث تركت مهمة كحديدها لقانون الدولة اليت سيجري التنفيذ على إقليمها، حيث 

تعرتف كل من الدول املتعاقدة حبجية حكم » :نه نصت الفقرة األو ى من املادة الثالثة على أ
التحكيم وتكمر بتنفيذه طبقا لقواعد املرافعات املتبعة يف اإلقليم املطلوب إليه التنفيذ وطبقا 

 . «للشروط املنصوص عليها يف املواد التالية 

قد خولت صراحة الدول املوقعة عليها حرية  4218وبذلك تكون إتفاقية نيويورك لينة 
يار ووضع القواعد اإلجرايية اليت تراها مناسبة لتطبق على تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية إخت

داخل أراضيها، ومفاد ذلك أن هذه اإلتفاقية قد تركت مهمة كحديد إجراءات تنفيذ حكم 
التحكيم األجنيب لقانون دولة القاضي، باعتبارها من قواعد القانون الدويل اخلاص امليتقرة يف 

 .1الدولخمتلف 

ومع ذلك ، فقد حرصت هذه اإلتفاقية على إضافة شرط جوهري يف نص الفقرة الثانية 
من نفس املادة ، حظرت مبوجبه على الدول أن تفرض على تنفيذ أحكام التحكيم اليت تنطبق 
عليها هذه االتفاقية ، شروطا أكثر شدة أو رسوما قضايية أكثر إرتفاعا بدرجة ملحوظة عن تلك 

 .رض على تنفيذ أحكام التحكيم الوطنيةاليت تف

، خبصوص 4218ويف سيا  تقييم هذا امليلك الذي سلكته إتفاقية نيويورك لينة 
يرى أن هذا األسلوب سوف يفتح 2إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، فإن بع  الفقه

م األجنبية ومبا الطريق أمام الدول املتعاقدة لوضع تنظيم خاص بإجراءات تنفيذ أحكام التحكي
 .روح اإلتفاقية ليكون منوذجا إلجراءات موحدة فيما بعد  يتفق و

                                                           
 .91عصام الدين القصيب، النفاذ الدويل ألحكام التحكيم، مرجع سابق ، ص : أنظر 1
 .97عصام الدين القصيب، نفس املرجع اليابق، ص  2
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الشروط الموضوعية السلبية )حاالت رفض تنفيذ حكم التحكيم األجنبي  :رابعا
 (.لتنفيذ حكم التحكيم

مىت أوىف طالب التنفيذ املتطلبات اليت استلزمتها املادة الرابعة من إتفاقية نيويورك لتنفيذ 
م التحكيم ، فإن هذا األخري تقوم يف شكنه قرينة الصحة واليالمة ، ويعد هذا احلكم من حك

 .1الناحية القانونية ، يف حدود املنازعة اليت صدر فيها ، هناييا وملزما وبالتايل واجب التنفيذ

على أن اجلدير باإلشارة يف هذا الصدد أن إتفاقية نيويورك قد قلبت عبء اإلثبات، فإذا  
قد  4218ت القاعدة يف اإلثبات هي أنه يقع على عاتق املدعي، فإن إتفاقية نيويورك لينة كان

قلبت هذه القاعدة رأسا على عقب، حيث جعلت حكم التحكيم سندا ثابتا يف يد احملكوم له 
حيمل دليل صحته دون حاجة إلخضاعه لشكليات أو تصديق ، إذ يكفي أن يقدم طالب 

م وإتفا  التحكيم، أو صورة معتمدة منها، لكي يفرتض أن هذا التنفيذ أصل حكم التحكي
 فمىت قدم طالب التنفيذ هذه الوثايق ، أعترب حمقا يف. 2احلكم صحيح وهنايي وواجب التنفيذ

طلبه دون حاجة إ ى تقدمي دليل آخر، وليس للقاضي املطلوب لديه التنفيذ أن ميتنع عن إصدار 
توافر إحدى حاالت رف  طلب التنفيذ املنصوص عليها يف املادة األمر بالتنفيذ إال إذا تبني له 

 .، واليت سوف نتعرض إليها بالتفصيل الحقا4218اخلامية من إتفاقية نيويورك لينة 

ومع ذلك فإن هذه القرينة ميكن دحضها مىت توافرت إحدى احلاالت املنصوص عليها 
يث يشكل ثبوت أي منها سببا كافيا لرف  على سبيل احلصر يف املادة اخلامية من االتفاقية ، حب

تنفيذ حكم التحكيم، حيث كفلت هذه اإلتفاقية ألطراف التحكيم التميك بكحد الدفوع 
اإلجرايية اخلمية املنصوص عليها يف هذه املادة لرف  االعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم ، كما 

ء نفيها إذا ما تبني دها أحد أجازت أيضا حملكمة التنفيذ أن ترف  اإلعرتاف والتنفيذ من تلقا
 .الدفعيني املوضوعيني الواردين يف نص املادة اخلامية 

                                                           
 .11سابق ، ص  ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع: أنظر 1
 .38ص  سابق،أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، مرجع : أنظر 2
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قد صنفت حاالت رف  تنفيذ أحكام  4218عليه، فإن إتفاقية نيويورك لينة  و
 :التحكيم إ ى جمموعتني

م تتضمن أسبابا قد تؤدي إ ى رف  التنفيذ وذلك إذا متيك هبا احملكوم عليه وأقا األولى منها، 
 (.1/4املادة ) الدليل على توافرها 

تدخل يف إختصاص قاضي التنفيذ الذي يتصدى دها ويثريها من تلقاء نفيه كوهنا  و الثانية، 
 (.1/2املادة ) تتضمن أسبابا أقوى تدور حول فكرة النظام العام 

 وسوف نقوم بعرض هذه احلاالت كما أوردهتا املادة اخلامية من إتفاقية نيويورك لينة
 .، باعتبار أهنا مبثابة شروط سلبية لتنفيذ حكم التحكيم4218

I- حكم التحكيم بناء على طلب المنفذ ضده تنفيذ  حاالت رفض. 

، ( املنفذ ضده) من املقرر أن التميك بكحد هذه الدفوع يكون للمدعى عليه وحده 
 . فليس للمحكمة إثارهتا من تلقاء نفيها

أسباب رف  تنفيذ حكم  4218نيويورك لينة  من إتفاقية1/4 وقد عددت املادة
التحكيم واليت ميكن إثارهتا من قبل الطرف املعارض للتنفيذ، والذي يقع عليه عبء إثبات 

وتنحصر هذه احلاالت يف مخية أسباب، جيوز مبوجبها للمنفذ ضده أن يدفع طلب . كحققها
 .األمر بالتنفيذ

 .التحكيم عدم صحة إتفاق -1

حكيم أساس نظام التحكيم، وملا كان األمر كذلك فإنه من الطبيعي أن يعترب إتفا  الت
يؤثر عدم صحة إتفا  التحكيم على نظام التحكيم ككل، وخاصة احلكم الناتج عنه، أي على 

لذلك جيوز للمطلوب ضده التنفيذ أن يدفع بعدم صحة . االعرتاف حبكم التحكيم وتنفيذه
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، وفقا للقانون الواجب تطبيقه على هذه 1حد أطرافهإتفا  التحكيم، وذلك إما لنقص أهليةأ
، أو لبطالن إتفا  التحكيم ليبب آخر كانعدام الرضا أو إقرتانه بعيب من عيوب الرضا  2األهلية

باإلضافة إ ى توافر الشروط القانونية األخرى . أو ما شابه ذلك ...كالغلط أو الغش أو التدليس
ا  التحكيم مربما من قبل أشخاص ييتطيعون إخضاع اليت ييتلزمها كل عقد، بكن يكون إتف

نزاعهم للتحكيم، أي أن تتوافر دهم أهلية اإلتفا  عليه، وهو ما يعرب عنه بكهلية التصرف، باعتبار 
طريق إتفاقي لتيوية املنازعات ويتضمن تنازال عن  -على خالف القضاء –أن التحكيم 

 .3الضمانات املقررة للتقاضي أمام القضاء الوطين

كما يعترب إتفا  التحكيم غري صحيح إذا كان غري مكتوب، ذلك أن إتفاقية نيويورك 
 .4توجب كتابة إتفا  التحكيم وأن يكون موقعا عليه من قبل األطراف 4218لينة 

ومل كحدد .كذلك يعترب إتفا  التحكيم غري صحيح إذا سقط بيبب إنتهاء مدته و
هيئة التحكيم أن تصدر حكمها فيه، حيث أرجعت  إتفاقية نيويورك ميعادا حمددا جيب على

فإذا كحدد يف اإلتفا  مهلة معينة للتحكيم وانتهت . ذلك إ ى القانون الذي حيكم إتفا  التحكيم
هذه املهلة فإن إتفا  التحكيم ييقط وال يعد قايما بعد ذلك ، ويكون احلكم الصادر بعد 

 .انقضاء هذه املهلة حكما باطال

 

                                                           
وهو ما ميكن تفيريه على أهنا تتطلب وجوب إنعدام " إنعدام أهلية أطراف االتفا " وقد استخدمت إتفاقية نيويورك تعبري 1

أن رف  التنفيذ ميكن أن يبىن على جمرد نقص أهلية أحد  لكن احلقيقة و. أهلية كال للطرفني لرف  تنفيذ حكم التحكيم
 .طريف االتفا 

 .298إبراهيم أمحد إبراهيم، التحكيم الدويل اخلاص، مرجع سابق، ص 
وقد أخذت غالبية التشريعات الالتينية، ومن بينها القانون اجلزايري، بقانون جنيية الشخص لتحديد القانون الواجب  2

 .، بينما تكخذ التشريعات األجنلوسكيونية بقانون املوطنالتطبيق على األهلية 
 .33أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .4218املادة الثانية من اتفاقية نيويورك لينة : راجع 4



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

700 

 

تفاقية القانون الذي يتم الرجوع إليه ملعرفة مدى صحة إتفا  التحكيم، قد حددت اإل و
أما يف حالة عدم معرفة ذلك . وجعلته القانون الذي حدده األطراف لتطبيقه على إتفا  التحكيم

 .1القانون، فيكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة اليت صدر فيها حكم التحكيم

 .عاإلخقال بحقوق الدفا  -2

م هي ميكلة مدى مراعاة هيئة التحكيم لضمانات ههذه احلالة ترتبط مبيكلة أ و
التقاضي األساسية اليت تكفل للخصوم حق التمثيل يف اخلصومة التحكيمية الصادر فيها حكم 

ب، إذا كان اخلصم املطلوب تنفيذ  -1/4فطبقا لنص املادة  .2التحكيم وإبداء دفاعهم فيها
يعلن إعالنا صحيحا بتعيني احملكم أو بإجراءات التحكيم، أو كان من  مل حكم التحكيم ضده

امليتحيل عليه ليبب آخر أن يقدم دفاعه، جاز له أن يطلب رف  تنفيذ حكم التحكيم، ذلك 
 .أن حق الدفاع من احلقو  األساسية اليت ال ميكن إنكارها يف إجراءات التحكيم

كل من الطرفني يف أن يقدم ما لديه من أدلة يعين حق الدفاع إعطاء الفرصة الكاملة ل و
وأقوال وشهود على حنو جتعل كل طرف يف وضع سييتطيع فيه أن يدافع عن إدعاءاته بكافة 

   كما يعين حق الدفاع متكني اخلصم من العلم مبا لدى خصمه من إدعاءات . 3الوسايل املمكنة
وإلقناع هيئة التحكيم بإصدار  حجج وميتندات، ومتكينه من مناقشة دفاعه توصال لدحضه و

 .4احلكم لصاحله

ونظرا ألن إحرتام حقو  الدفاع من املبادئ امليتقرة يف الضمري العاملي، وبغ  النظر 
عن أي قانون وطين حمدد، فقد تركت إتفاقية نيويورك هذه احلالة دون إسنادها إ ى قانون وطين 

خمتلف الدول يف حد ذاته بعيدا عن القانون  واجب التطبيق ، إذ هو مبدأ ملزم للقضاء الوطين يف

                                                           
 .11حممود صالح الدين مصيلحي، وصالح الدين مجال الدين، مرجع سابق ، ص : راجع 1
 .11إميان يونس حممد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص : أنظر  2
 .11يابق ، ص الرجع امل نفسحممود صالح الدين مصيلحي، وصالح الدين مجال الدين ،: أنظر 3
 .18ص  سابق،أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، مرجع : أنظر 4
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وعليه فإن مبدأ . املطبق على إجراءات التحكيم، أو قانون اإلرادة أو قانون مكان التحكيم 
 .1إحرتام حقو  الدفاع هو مبدأ ذو طابع دويل

 .تجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطاتها في نظر النزاع المتفق على تسويته بالتحكيم -3

ئة التحكيم تيتمد واليتها وسلطاهتا من إتفا  التحكيم، فإنه جيب عليها نظرا ألن هي
فإذا حدث أن فصلت هيئة . أن تتقيد به وتلتزم حدوده، وإال كان حكمها عرضة للبطالن

التحكيم يف ميالة مل يتفق األطراف على تيويتها بطريق التحكيم، أو فصلت يف النزاع الذي 
وزت حدود إتفا  التحكيم، فإنه ميكن للمطلوب ضده التنفيذ طرحه عليها األطراف ولكنها جتا

ج من إتفاقية نيويورك -1/4أن يدفع برف  تنفيذ حكم التحكيم ، إستنادا على ما أجازته املادة 
 .4218لينة 

تبقى ميكلة جتاوز هيئة التحكيم حلدود إتفا  التحكيم هي ميكلة واقع ختضع  و
نه التنفيذ، إذ يقوم هذا األخري مبمارسة الرقابة على حكم لليلطة التقديرية للقاضي املطلوب م

،مع التككيد على أن جتاوز 2التحكيم، والتككد من كونه قد صدر يف إطار ونطا  إتفا  التحكيم
أو خروج هيئة التحكيم عن حدود اإتفا  التحكيم جيب أن يكون واضحا وصرحيا حىت يعتد به  

 .3كمربر لرف  التنفيذ

غفلت هيئة التحكيم الفصل يف إحدى امليايل اليت يشملها إتفا  إذا حدث أن أ و
التحكيم، فإن ذلك ال يقوم كيب لرف  تنفيذ حكم التحكيم ، خاصة إذا كان إتفا  التحكيم 

 .4مينح هيئة التحكيم فرصة الفصل فيما أغفلته

تنفيذ جزء من حكم التحكيم، وذلك  4218هذا، وقد أجازت إتفاقية نيويورك لينة 
دما يكون هذا احلكم قد قضى يف ميايل تدخل يف نطا  إتفا  التحكيم ميكن فصلها عن عن

                                                           
 .741بحرية، مرجع سابق، ص عاطف الفقي، التحكيم يف املنازعات ال: أنظر 1
 .11أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .99إميان يونس حممد الرفاعي، مرجع سابق ، ص : أنظر 3
 .19أمحد هندي، نفس املرجع اليابق ، ص : أنظر 4
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امليايل األخرى اليت قضى فيه دون أن تكون داخلة يف هذا النطا ، مبعىن أن القاضي املطلوب 
منه التنفيذ يكمر بتنفيذ اجلزء الصحيح من حكم التحكيم، ويرف  تنفيذ اجلزء من احلكم 

على أن اإلتفاقية قد جعلت من التنفيذ اجلزيي . اوز نطا  إتفا  التحكيمالتحكيمي الذي جت
ج، وهو اإلمتناع عن التنفيذ -1/4 حالة إستثنايية على خالف األصل العام املقرر يف نص املادة
 .1إذا أثبت املنفذ ضده جتاوز هيئة التحكيم حلدود سلطاهتا

نه التنفيذ ، فإن له أن يقرر تنفيذ اجلزء واستنادا إ ى اليلطة التقديرية للقاضي املطلوب م
من احلكم التحكيمي الذي يدخل يف نطا  إتفا  التحكيم، ولو مل يطلب منه ذلك الطرف 
طالب التنفيذ صراحة ، وذلك طاملا قدر قاضي التنفيذ إمكانية فصل هذا اجلزء عن اجلزء من 

رف  احملكمة تنفيذ حكم فبدال أن ت. 2احلكم التحكيمي اخلارج عن نطا  إتفا  التحكيم
التحكيم بككمله، فإهنا تكمر بتنفيذ الشق الصحيح منه ، وال يعترب ذلك قضاء مبا مل يطلبه 
الطرف طالب التنفيذ ، ألن هذا األخري قد التمس تنفيذ حكم التحكيم كله، وبالتايل فإنه 
تنفيذ يدخل ضمن هذا الطلب تنفيذ الشق الصحيح من حكم التحكيم فقط بدال من رف  

حكم التحكيم بكل أجزاؤه، وذلك حفاظا على حقو  اخلصم الذي صدر حكم التحكيم 
 .لصاحله 

وتبقى ميكلة جتزية حكم التحكيم متوقفة على مدى إمكانية فصل أجزاء احلكم 
التحكيمي عن بعضها البع  ، وتلك ميكلة موضوعية مرتوكة لليلطة التقديرية للقاضي 

 .املطلوب منه التنفيذ

 .دم صحة تشكيل المحكمة التحكيمية أو اإلجراءات التحكيميةع -4

إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة ، فإنه بإمكان اخلصم الذي صدر حكم التحكيم ضده أن 
يعرتض على تنفيذه إذا أثبت للمحكمة املطلوب منها  التنفيذ أن تشكيل حمكمة التحكيم أو أن 

                                                           
 .24رجع سابق ، ص عصام الدين القصيب ، النفاذ الدويل ألحكام التحكيم، م: أنظر 1
 .182فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص : أنظر 2
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راف ، أو لقانون البلد الذي مت فيه إجراء التحكيم يف إجراءات التحكيم خمالفة ملا اتفق عليه األط
 .1حالة عدم اإلتفا 

هكذا ، فإن املرجع يف كحديد صحة تشكيل احملكمة التحكيمية أو صحة إجراءات  و
التحكيم هو القواعد اليت إتفق أطراف التحكيم على تطبيقها، صراحة أو ضمنا، وهو ما يظهر 

للقاعدة األساسية يف نظام التحكيم، وهي إحرتام إرادة  4218تكريس إتفاقية نيويورك لينة 
أما يف حالة عدم إتفا  األطراف على هذه القواعد، فإن املرجع يف ذلك يكون قانون . األطراف

الدولة اليت مت فيها إجراء التحكيم ، مبعىن أن قانون الدولة اليت جرى فيها التحكيم يلعب دورا 
أو عدم اتفاقهم على القواعد اليت كحكم تشكيل احملكمة  إحتياطيا يف حالة سكوت األطراف
كما يلعب دورا تكميليا وذلك يف حالة إتفا  األطراف على . 2التحكيمية أو إجراءات التحكيم

بع  القواعد اليت تتعلق بتشكيل احملكمة التحكيمية أو بإجراءات التحكيم دون البع  اآلخر 
 .3د ذلك النقصمنها، حيث يقوم قانون دولة التحكيم بي

 .عدم صيرورة حكم التحكيم ملزما، أو كونه جاء باطقا، أو حكم بوقف تنفيذه -8

طلب رف  تنفيذ حكم التحكيم إذا أصبح هذا  4218أجازت إتفاقية نيويورك لينة 
حىت  "أن يكون الحكم نهائيا"تفادت اإلتفاقية إستخدام عبارة ، حيث 4احلكم غري ملزم للخصوم

 .ميكن تنفيذه 
                                                           

 .4218د من إتفاقية نيويورك لينة  -1/4املادة : راجع 1
 .271مرجع سابق ، ص  التحكيم،الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام  مربوك،عاشور : أنظر 2
 .21النفاذ الدويل ألحكام التحكيم، مرجع سابق ، ص  عصام الدين القصيب ،: أنظر 3
، حيث " هنايي" تعرب عن معىن آخر ملعىن" ملزم"اخلامية حول ما إذا كانت كلمة  وقد أثري التياؤل عند صياغة نص املادة 4

   من مصطلحبدال " ملزم" دارت نقاشات عديدة يف مؤمتر نيويورك حول هذا املوضوع، وانتهى األمر إ ى إستخدام مصطلح
وعلى الرغم من أن مصطلح كون حكم التحكيم ملزم هو مصطلح غام  يثري الكثري من اخللط واللبس، فإن هذا ". هنايي"

الغموض كان مقصودا من جانب واضعي اتفاقية نيويورك حىت تفيره كل دولة التفيري املناسب دها، فقد أختذ هذا احلل 
 .د من األنظمة القانونية املتباينة إليهاباعتباره حال توفيقيا قصد جذب أكرب عد
تعين ، وفقا التفاقية نيويورك ، أن احلكم قد " ملزم"هب جانب منه إ ى القول بكن كلمةوقد اختلف الفقه يف هذا الشكن، فذ

= إ ى أنرأي آخر يف الفقه  بينما ذهب. حيم كل امليايل املطروحة أمام هيئة التحكيم، وأنه غري قابل للطعن أو املراجعة 
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ملا كان حكم التحكيم حيوز حجية الشيء املقضي ، باعتباره عمال قضاييا، فور  و
صدوره ، على الوجه الذي بيناه آنفا، وملا كان ال يقبل الطعن وفقا ألحكام إتفاقية نيويورك، فإنه 

فكون حكم التحكيم ملزما . يعترب حكما ملزما منذ صدوره، حىت ولو كان قابال للطعن فيه
نه حايزا لقوة التنفيذ اجلربية، اليت ال تثبت للحكم إال بعد استنفاذه طر  الطعن خيتلف عن كو 

بعيد حينما فضلت استخدام لذلك كانت إتفاقية نيويورك موفقة إ ى حد . 1وصدور أمر بتنفيذه
، وبالتايل ميكن للمحكوم له أن يطلب تنفيذ حكم التحكيم فور صدور " حكم ملزم"مصطلح 

 .2ان قطعيا، دون حاجة النتظار أن يصبح هذا احلكم باتا أو هنايياهذا احلكم طاملا ك

من جهة أخرى، أجازت إتفاقية نيويورك كذلك رف  تنفيذ حكم التحكيم إذا ألغته   و
أو أوقفت تنفيذه اليلطة املختصة يف البلد الذي صدر فيها هذا احلكم، أو صدر مبوجب قانوهنا 

ملادة اليادسة من هذه االتفاقية اليت تقضي         ويتصل هذا الفرض بنص ا. 3هذا احلكم
أن توقف الفصل يف هذا احلكم -إذا رأت مربرا -لليلطة املختصة املطروح أمامها احلكم »:بكنه

 .«إذا كان قد طلب إلغاء احلكم أو وقفه أمام اليلطة املختصة يف بلد اإلعرتاف أو التنفيذ

و أوقف تنفيذه، فإنه يكون قد فقد صفة فمن املنطقي أنه إذا ألغي حكم التحكيم أ
فبطالن حكم . اإللزام بالنيبة لألطراف، وبالتايل ال ميكن تنفيذه يف البلد الذي صدر فيه

التحكيم ميس حجيته ويفقده قوته، فإذا كان حكم التحكيم يتمتع باحلجية مبجرد صدوره ، إال 
هى الطعن إ ى بطالن حكم التحكيم أهنا حجية موقوفة ، أي معلقة على نتيجة الطعن، فإذا انت

                                                                                                                                                                              

جيب " ملزم"لث من الفقه يذهب إ ى أن مصطلح هناك رأي ثا و. هو أن احلكم مل يعد قابال لإلستئناف" اإللزام"معىن  =
أن يكون له مفهوم دويل، وهو كون حكم التحكيم غري قابل للطعن فيه بطر  الطعن العادية بصرف النظر عن قابليته للطعن 

 .فيه بالبطالن من عدمه
إميان يونس حممد الرفاعي ، مرجع . 319حمين شفيق، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص : صيل ذلكراجع يف تف
 .73سابق، ص 

 .22عصام الدين القصيب، املرجع اليابق، ص : أنظر 1
 .17أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .4218فاقية نيويورك لينة هـ من ات-1/4املادة : راجع 3
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فإنه يرتتب على ذلك زوال تلك احلجية ، وبالتايل يصبح حكم التحكيم غري قابل للتنفيذ يف أي 
 .1مكان ، ألنه مل يعد قايما

صدور حكم ببطالن احلكم التحكيمي ال يربر رف  تنفيذه وفقا إلتفاقية نيويورك ،    و
حكم التحكيم صادرا إما من اليلطة املختصة يف البلد إال إذا كان احلكم الذي قضى ببطالن 

الذي صدر فيه حكم التحكيم، أو من الدولة اليت صدر هذا احلكم مبوجب قانوهنا ، وذلك 
ملواجهة احلالة اليت يتفق فيها األطراف على تطبيق قانون غري قانون حمل التحكيم على حكم 

يمي من دعاوى البطالن الكيدية اليت قد والقصد من ذلك هو محاية احلكم التحك. 2التحكيم
 .3تقام يف دول ال عالقة دها باحلكم التحكيمي

حرصا منها على كحقيق األهداف املنشودة من اللجوء إ ى التحكيم، ومنعا ليوء  و
استخدام هذه الرخصة من قبل األشخاص سيئي النية بغية تعطيل تنفيذ أحكام التحكيم، فإن 

ت على التككيد على أن القاضي ال يرف  تنفيذ حكم التحكيم إال إذا إتفاقية نيويورك قد حرص
أقام الطرف احملكوم ضده الدليل على أن احلكم التحكيمي املطلوب تنفيذه قد مت إبطاله        

فإنه إذا مل يتم البت يف طلب  ذلك،وتكسييا على . 4أو أوقف تنفيذه من قبل اليلطة املختصة
ف تنفيذه، فإن احملكمة ال متلك رف  التنفيذ يف هذه احلالة ألهنا   بطالن حكم التحكيم أو وق

و ال يتوقف األمر .سبيل احلصر  اخلامية علىاملنصوص عليها يف املادة  ضمن احلاالتال تندرج 
عند هذا احلد، بل جتيز إتفاقية نيويورك لطالب التنفيذ أن يطلب من احملكمة يف حالة أمرها 

نفيذ بصفة مؤقتة أن تلزم خصمه بتقدمي الضمانات الكافية لكفالة بوقف الفصل يف طلب الت
 .5ضمان حقوقه خالل تلك الفرتة

 
                                                           

 .12أمحد هندي، نفس املرجع اليابق، ص : أنظر 1
 .342، 344عزت حممد البحريي، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .317حمين شفيق، التحكيم التجاري الدويل، مرجع سابق، ص : أنظر 3
 .272ق ،ص عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع ساب: أنظر 4
 .4218املادة اليادسة من إتفاقية نيويورك لينة : راجع 5
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II- حاالت رفض تنفيذ حكم التحكيم التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. 

على حالتني جيوز فيهما للمحكمة  4218تفاقية نيويورك لينة إمن  1/2نصت املادة 
د تنفيذ حكم التحكيم األجنيب فيه ، أن ترف  منح األمر بالتنفيذ من تلقاء املختصة يف البلد املرا

نفيها إذا رأت أن موضوع النزاع ال جيوز تيويته بطريق التحكيم طبقا لقانون البلد املراد تنفيذ 
 .حكم التحكيم فيه، أو خمالفة هذا األخري للنظام العام يف ذات الدولة

من هذه اإلتفاقية ،  1/4نصوص عليها يف املادة فعلى خالف احلاالت اليابقة ، امل
واليت يقع عبء إثباهتا على املنفذ ضده، فإن هذا النوع من حاالت الرف  يقع عبء إثباهتا 
على احملكمة نفيها، وهي تدخل ضمن مهامها املنوط هبا لتنفيذ حكم التحكيم، ولذا فإنه جيب 

بية إلصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم عليها أن تتحقق من ختلفها، باعتبارها شروطا سل
على أن هذا ال يعين أنه ليس بإمكان من . األجنيب ، وتثريها من تلقاء نفيها مىت تبني دها ذلك

 صدر ضده حكم التحكيم أن يطلب من احملكمة املختصة أن ترف  إصدار األمر بالتنفيذ لتوافر
ى هاتني احلالتني، وهنا فإن احملكمة إحدى احلالتني،فقد حيدث أن يتميك احملكوم عليه بإحد
 .1تتحقق من توافرها دون أن تطالبه بتقدمي الدليل على وجودها

 .عدم قابلية موضوع النزاع للتسوية بطريق التحكيم -1

إذا كان موضوع النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم من املواضيع اليت ال جيوز حيمها 
اد تنفيذ هذا احلكم فيه ، فإن ذلك يعد مربرا لليلطة بطريق التحكيم وفقا لقانون البلد املر 

فمن غري املقبول أن نطلب من . املختصة يف ذلك البلد لرف  تنفيذ هذا احلكم من تلقاء نفيها
 .قضاء الدولة تنفيذ حكم كحكيم صادر يف نزاع متنع قوانني تلك الدولة تيويته بطريق التحكيم

دولة ألخرى، حيث أن إتفاقية نيويورك لينة  تتفاوت امليايل القابلة للتحكيم من و
جعلت املعيار يف كحديد ذلك هو قانون دولة التنفيذ ، أي أنه ال يهم إذا كان حكم  4218

                                                           
أمحد  :كذلكوأنظر  . 283عاشور مربوك ، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم ، مرجع سابق ، ص  :أنظر 1

 .99مرجع سابق ، ص  األجنبية، وهندي تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية 



التحكيم حكم صدور                                                            الثاني ابــالب  

 

707 

 

التحكيم قد صدر يف ميكلة ال جيوز التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة مقر التحكيم ، أو أي 
تحكيم فيها يف دولة مقر التحكيم ، فإذا صدر حكم كحكيمي يف ميكلة ال جيوز ال. دولة أخرى

فإن من شكن ذلك أن يؤثر على فاعليته أو قوته التنفيذية ، ذلك أنه ميكن يف هذه احلالة أن ترفع 
دعوى بطالنه يف تلك الدولة، وهو ما جيعل من املمكن معه رف  تنفيذه إستنادا على نص املادة 

 .1هـ ، اليالف اإلشارة إليها-1/4

 .حكم التحكيم مع النظام العامتعارض تنفيذ  -2

تلعب فكرة النظام العام دورا جوهريا يف نظام التحكيم، إذ ال جيوز التحكيم يف امليايل 
كما ينبغي على احملكم ، أثناء نظره موضوع النزاع ، أال خيالف املبادئ . اليت متس النظام العام

اهية ومراعاة املياواة بني اخلصوم ، اإلجرايية األساسية ، وأمهها حق الدفاع واحرتام مبدأ الوج
وأيضا ، فإن احلكم الصادر من احملكم جيب أال يكون يف . وهي ميايل كلها تتصل بالنظام العام

اإلعرتاف به أو تنفيذه ما خيالف النظام العام يف بلد التنفيذ ، وإال جاز لليلطة املختصة يف دولة 
 .2نفيذه من تلقاء نفيهاالتنفيذ أن ترف  اإلعرتاف حبكم التحكيم أو ت

فإذا كان النظام العام ، يف إطار القانون الدويل اخلاص، هو مبثابة أداة إستثنايية تقف 
أمام تنفيذ حكم التحكيم األجنيب ومتنع تنفيذه إذا قدرت احملكمة املختصة خمالفة هذا احلكم 

وجوده من النظام العام  مقتضيات النظام العام الدويل، إال أن هذا النظام األخري إمنا ييتمد
الداخلي لدولة القاضي املطلوب منه تنفيذ حكم التحكيم، والذي هو يف الواقع فكرة مرنة 
ميتعصية التحديد، واسعة النطا  ، ختتلف من دولة ألخرى ، بل وختتلف داخل الدولة الواحدة 

اليت كحقق مصلحة فإذا كانت فكرة النظام العام تتمثل يف جمموعة من القواعد .3من وقت آلخر
عامة متس املبادئ أو النظام األعلى للمجتمع، فإن ذلك يبدو غري كاف ، ألن هذه املصلحة قد 

                                                           
 .92-98س املرجع اليابق ، ص أمحد هندي ، نف: أنظر 1
 .4218ب من اتفاقية نيويورك لينة  -1/2املادة : راجع  2
 .287عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم، مرجع سابق، ص : أنظر 3
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تتعدى ذلك لتكون سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية ، أو خلقية تقوم عليها اآلداب العامة يف 
 .اجملتمع

، فإهنا تتيم أيضا نظرا ملا تتيم به فكرة النظام العام من مرونة وصعوبة التحديد و
باخلطورة ، ذلك أن من شكن التوسع يف هذه الفكرة القضاء على فعالية نظام التحكيم ،كوهنا 
ستقف باملرصاد أمام تنفيذ عدد كبري من أحكام التحكيم، خاصة يف اجملال الدويل ، فإذا ما مت 

ام نظام عام فرنيي، اليماح لكل دولة أن كحتج بنظامها العام الداخلي، فإننا سنجد أنفينا أم
اخل، وهو ما من شكنه القضاء على التحكيم .... وآخر مصري، وآخر جزايري، وآخر أمريكي

عمليا، خاصة وأن الدفع مبخالفة حكم التحكيم للنظام العام ظاهرة منتشرة كثريا يف حقل 
 .1التجارة الدولية

على امليتوى الدويل،  لذلك، فنحن نرى أنه من الضروري التضييق من فكرة النظام العام 
و هكذا جند أنه من . وذلك حىت ال تقف عقبة أو حاجز أمام تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية

الضروري تنفيذ حكم التحكيم األجنيب طاملا أنه مل خيالف النظام العام الدويل، حىت وإن خالف 
لدويل غري خصايص النظام العام الداخلي يف دولة التنفيذ ، ذلك أن خصايص النظام العام ا

االجتماعية ، االقتصادية، ) فالنظام العام الدويل ميثل املصلحة العليا .النظام العام الداخلي 
للمجتمع الدويل، فهو يهدف إ ى محاية املصاحل العليا للمجتمع الدويل واملصاحل ...( واألخالقية

فإذا  . يشمل القيم اإلنيانية  العليا لإلنيانية مجعاء، ويعلو مصاحل الدول، إذ هو نابع من نظام
كان النظام العام الداخلي لكل دولة يتميز بالنيبية ، فإن النظام العام الدويل يتمثل نظاما عاما 

فرشوة احملكمني . مشرتكا بني كل دول العامل، ويبقى هو الضمان األكيد لتنفيذ أحكام التحكيم
للنظام العام الدويل احلكم التحكيم الصادر مثال هي من النظام العام الدويل، كما يعترب خمالفا 

 .بناء على غش أو تدليس

لذلك، جند أنه من األمهية مبكان تقييد جمال الدفع بالنظام العام ، بكن ال يتم إعماله إال 
 .يف حاالت االنتهاك الصارخ للمبادئ األساسية يف دولة التنفيذ

                                                           
 .448عصام الدين القصيب، النفاذ الدويل ألحكام التحكيم، مرجع سابق ، ص : أنظر 1
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تعطي  4990من إتفاقية نيويورك لينة جتدر اإلشارة يف األخري، إ ى أن املادة اليابعة  و
للمحكوم له احلق يف االستفادة من القانون الداخلي يف دولة التنفيذ إذا كان أكثر ييرا من 

وتطبيقا لذلك، فإنه إذا كان قانون دولة التنفيذ ، أو معاهدة أبرمتها دولة . أحكام هذه االتفاقية
 رغم توافر أحد الدفوع أو موانع التنفيذ اليت التنفيذ، جتيز األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنيب

يف املادة اخلامية منها، فإنه جيوز لقاضي دولة التنفيذ  4218نصت عليها إتفاقية نيويورك لينة 
أن ييتند إ ى نصوص قانون دولته أو نص املعاهدة اليت أبرمتها دولته إلصدار األمر بالتنفيذ ، 

يري تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، فال مانع من يهو ت ذلك أن إتفاقية نيويورك الغاية منها
 .تطبيق نصوص أكثر ييرا من نصوص هذه اإلتفاقية

 1198تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا إلتفاقية واشنطن لسنة : الفقرة الثانية
 .بشأن تسوية منازعات اإلستثمار

عن اإلستثمارات بني الدول تفاقية واشنطن اخلاصة بتيوية املنازعات الناشئة إأبرمت 
وهتدف .42911مارس  48ورعايا الدول األخرى كحت رعاية البنك الدويل لإلنشاء والتعمري يف 

يري تيوية منازعات اإلستثمار بني الدول ومواطين الدول األخرى قصد يهذه اإلتفاقية إ ى ت
عن القضاء الوطين  تشجيع االستثمارات األجنبية، وذلك من خالل تكمني وسيلة فعالة، بعيدا

للدول،لتيوية املنازعات الناشئة عن هذه اإلستثمارات بطر  ودية تتمثل يف التوفيق 
، الذي يعترب  ICSIDوقد أنشك دهذا الغرض املركز الدويل لتيوية منازعات االستثمار.والتحكيم

 .اجلهاز الذي يتم يف إطاره تيوية منازعات اإلستثمار

                                                           
عندما صادقت عليها عشرون دولة، وهو العدد املطلوب  41/48/4299فاقية واشنطن حيز التنفيذ يف وقد دخلت إت 1

وقد هدفت هذه اإلتفاقية إ ى تشجيع اإلستثمارات األجنبية يف الدول النامية، وطمكنة أصحاب رؤوس .لنفاذ هذه االتفاقية 
دهم من عمليات التكميم اليت كانت سايدة يف الدول النامية، األموال وامليتثمرين يف الدول املتقدمة الذين خيشون على أموا

فجاءت إتفاقية واشنطن لتبث الثقة يف  نفوس هؤالء امليتثمرين، وذلك بإنشايها مركزا ميتقال لتيوية منازعات اإلستثمار، 
 .وهو املركز الدويل لتيوية منازعات اإلستثمار

، لينة 81 التحكيم اخلاص، جملة نقابة احملامني األردنية ، العدد جورج حزبون، اإلجتاهات الدولية يف: راجع يف ذلك
 .134، ص 4288
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كيم الصادرة يف إطار املركز الدويل لتيوية منازعات أهم ما مييز أحكام التح و 
       . 1اإلستثمار هو األسلوب الذي استحدثته هذه اإلتفاقية مبنح أحكامه قوة النفاذ املباشر

املقصود بالنفاذ املباشر أن أحكام التحكيم الصادرة من املركز الدويل لتيوية منازعات  و
ستئنافها ، حبيث تكون قابلة للتنفيذ يف أقاليم الدول اإلستثمار هي أحكام هنايية ال ميكن إ

 .2املتعاقدة مبجرد صدورها، وال ختضع لرقابة احملاكم الداخلية للدولة

جمموعة من املواد اليت تعد على درجة كبرية من  4291قد تضمنت إتفاقية واشنطن لينة  و
نظاما ميتقال ومبيطا بشكن  األمهية يف جمال تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، وضعت مبوجبها

اإلعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن املركز الدويل لتيوية منازعات اإلستثمار، حيث 
، اليت أكدت من خالدها هذه اإلتفاقية على الفعالية 11/4تكيت يف طليعة هذه املواد، املادة 

ل دولة متعاقدة باحلكم تعرتف ك »:الدولية ألحكام التحكيم، حيث جاء يف نص هذه املادة 
الذي صدر بناء على أحكام هذه االتفاقية وتضمن تنفيذ اإللتزامات املالية اليت يفرضها احلكم  

ويعترب هذا النص، من وجهة نظر بع  . «...كما لو كان حكما هناييا صادرا عن حمكمة حملية
التحكيم األجنيب  ، من أهم النصوص اليت جاءت يف هذه االتفاقية، حيث أنه مشل حكم3الفقه

و يشكل . مبيزة النفاذ املباشر داخل دولة التنفيذ، دون احلاجة إ ى فرض أي رقابة قضايية عليه
تطورا غري ميبو  مقارنة مع غريها من  4291هذا املوقف الذي إختذته إتفاقية واشنطن لينة 

تبنت أسلوب مراجعة اإلتفاقيات الدولية املنظمة مليايل التحكيم ، حيث أن هذه اإلتفاقية قد 
منها جمموعة من احلاالت مىت توافرت إحداها جاز ألي من  12داخلي، حيث حددت املادة 

الطرفني أن يقدم طلبا كتابيا إ ى اليكرتري العام ملركز تيوية املنازعات إللغاء هذا احملكم ، دون 
  .4احلاجة للجوء إ ى القضاء الوطين لفرض رقابته على هذه احلاالت

                                                           
 .438، ص 2889نبيل زيد سليمان، تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، دار النهضة العربية، : أنظر 1
 .92ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق ، ص : أنظر 2
 .498بق، ص مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سا 3
جيوز ألي طرف من الطرفني أن يقدم طلبا كتابيا إ ى » :على أنه  4291من إتفاقية واشنطن لينة  12/4تنص املادة  4

 =                                                             :اليكرتري العام إللغاء احلكم ألي سبب من األسباب االتية 
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قد خطت خطوات هامة يف جمال إلزامية حكم  4291ن إتفاقية واشنطن لينة كما أ
من هذه اإلتفاقية حكم التحكيم ملزما لألطراف         13/4التحكيم، حيث اعتربت املادة 
من االتفاقية ، واليت  12، باستثناء احلاالت اليت أوردهتا املادة 1وغري قابل لإلستئناف بكي طريقة

 .هاسبقت اإلشارة إلي

 .ICSIDطبيعة حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات اإلستثمار  :أوال

جيد التكييف القانوين حلكم التحكيم الصادر عن املركز الدويل لتيوية منازعات 
بكنه  13/4من االتفاقية، حيث تصفه املادة  11/4، 13/4اإلستثمار كحديدا له يف نص املادتني 

، املتعلقة بإلغاء          12/4وباستثناء احلاالت املنصوص عليها يف نص املادة ، "حكم نهائي"
أو مراجعة حكم التحكيم أو بطالنه، فإنه ال جيوز ألي طرف من أطراف النزاع الطعن على 

 .2بطريق اإلستئناف ، أو الطعن الفرعي غري املباشر ICSIDحكم التحكيم الصادر عن مركز 
ايل اليت فصل فيها هذا احلكم كحوز حجية الشيء املقضي به، وال جيوز ذلك ، أن املي ىومؤد

لذات األطراف إختاذ وسايل أو إجراءات أخرى أمام أي هيئة كحكيمية أخرى أو حمكمة وطنية 
غري أن هذه القوة امللزمة حلكم . ICSIDبشكن ذات النزاع الذي سبق وأن فصل فيه مركز 

تصر على أطرافه، وال متتد إ ى قضايا أخرى أمام هيئات تق ICSIDالتحكيم الصادر عن مركز 
 .3كحكيمية أخرى، وال ينشئ سوابق ملزمة

                                                                                                                                                                              

 .كمةخطا يف تشكيل احمل -أ =
 .إستعمال احملكمة سلطة زايدة عن إختصاصاهتا -ب
 .عدم صالحية عضو من أعضاء احملكمة -ج
 .إمهال خطري إلجراء أساسي من إجراءات احملكمة -د
 .«فشل احملكمة يف ذكر األسباب اليت بىن عليها -ه
طرفني وال ميكن استئنافه بكي يكون احلكم ملزما لل» :على أنه  4291من إتفاقية واشنطن لينة  13/4تنص املادة  1

طريقة إال يف احلاالت الواردة يف هذه االتفاقية ، وكل طرف ملزم بتنفيذ احلكم طبقا لشروطه إال يف حالة تكجيل التنفيذ طبقا 
 .«ألحكام هذه االتفاقية 

 .78هشام إمساعيل، مرجع سابق، ص : أنظر 2
 .78، نفس املرجع اليابق ، ص : أنظر 3
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يف اليابق حلكم التحكيم الصادر عن املركز الدويل لتيوية منازعات يوككثر للتك
، اليالفة الذكر، الوصف القانوين دهذا احلكم يف مرحلة 11/4، كحدد املادة ICSIDاإلستثمار 
حيث تلقي هذه املادة على عاتق احملاكم الوطنية املختصة بالتنفيذ إلتزاما باالعرتاف التنفيذ ، 

 .ال يقبل املراجعة أو إعادة النظر "حكما نهائيا"حبكم التحكيم وتنفيذه بوصفه

 .إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات اإلستثمار :ثانيا

يف احلصول على األمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر عن على الطرف الذي يرغب 
املركز الدويل لتيوية منازعات اإلستثمار وتنفيذه على أراضي إحدى الدول املتعاقدة أن يقدم 

صورة طبق األصل حلكم التحكيم معتمدة من اليكرتري العام إ ى احملكمة الوطنية املختصة،      
وعلى كل دولة متعاقدة أن ختطر . ولة التنفيذ دها الغرض أو إ ى أي سلطة خمتصة أخرى كحددها د

اليكرتري العام باحملكمة املختصة بتنفيذ حكم التحكيم، أو اجلهات اليت كحددها دهذا الغرض ، 
 .1وبكل التغيريات اليت تطرأ يف هذا الشكن

ا يتم تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن املركز الدويل لتيوية منازعات اإلستثمار وفق و
مفاد  و. 2للقوانني اخلاصة بتنفيذ األحكام يف الدولة املطلوب تنفيذ حكم التحكيم يف إقليمها

ذلك أنه ال جيوز للدولة اليت يطلب تنفيذ حكم التحكيم يف إقليمها أن تفرض شروطا أكثر 
 .تشددا أو رسوما أكثر ارتفاعا مما تفرضه على تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية

كمة الوطنية أو أي سلطة أخرى يتم تعيينها من قبل الدول األعضاء وتكون مهمة احمل
يف االتفاقية كجهة خمتصة بتنفيذ أحكام التحكيم، يف هذه املرحلة مقصورة على التحقق من 
صحة توقيع اليكريتري العام للمركز على حكم التحكيم، فإذا ما استوىف حكم التحكيم هذه 

اجلهة املختصة بالتنفيذ ، أصبح حكما واجب النفاذ ، دون الشكلية ، و أودع لدى احملكمة أو 
وعليه ، فإن الدور الذي تلعبه احملاكم الوطنية يف هذه . 3حاجة ألي إجراء آخر من قبل األطراف

                                                           
 .4291من إتفاقية واشنطن لينة  11/2دة املا: راجع 1
 .من نفس االتفاقية  11/3املادة : راجع 2
 .93ويام جناح إبراهيم الييد تعيلب، مرجع سابق ، ص : راجع 3
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املرحلة يعترب مبثابة رقابة شكلية ، الغرض منها تفعيل دور تلك األحكام ، حيث يتم تقدمي طلب 
م التحكيم إ ى احملكمة املختصة يف دولة التنفيذ، أو أي سلطة وضع الصيغة التنفيذية على حك

خمتصة أخرى كحددها، مرفقا بصورة رمسية من حكم التحكيم معتمدة من اليكرتري العام للمركز ، 
وال يلزم مقدم الطلب بتقدمي أية أورا  أو وثايق أخرى، كصورة من إتفا  التحكيم مثال، وهذا 

إطار املركز الدويل لتيوية منازعات اإلستثمار ، ولن يتم إجراء  منطقي ألن التحكيم قد مت يف
كما أن مصادقة اليكرتري العام للمركز تدل على أن إجراءات . هذا التحكيم بدون إتفا  كحكيم

التحكيم قد متت بصورة سليمة وصحيحة، مبا يف ذلك حكم التحكيم الصادر عن مركز 
ICSID الصيغة التنفيذية لن جتري أي رقابة موضوعية على ، لذلك فإن احملكمة املختصة بوضع

،بل أن دورها يقتصر على التككد من صحة صدور  ICSIDحكم التحكيم الصادر عن مركز 
 .حكم التحكيم عن هذا املركز ،واعتماده من طرف اليكرتري العام

بعد وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم ، يصبح هذا األخري سندا تنفيذيا  و
وز تنفيذه جربا، شكنه يف ذلك شكن أي سند تنفيذي آخر، كاألحكام القضايية، و ينفذ يف جي

 .الدولة بنفس اإلجراءات

 .1198حصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ في ظل إتفاقية واشنطن لسنة  :ثالثا

، على التككيد على 11، من خالل نص املادة  4291حرصت إتفاقية واشنطن لينة 
ام التحكيم الصادرة يف إطار املركز الدويل لتيوية منازعات اإلستثمار وفقا للقوانني أن تنفيذ أحك

اخلاصة بتنفيذ األحكام يف الدولة اليت ييعى الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصاحله لتنفيذه 
على إقليمها ، ليس من شكنه املياس بالقانون الياري املفعول يف أي دولة لتعلقه حبصانتها     

 .1صانة دولة أجنبية من التنفيذأو ح

                                                           
على أهنا مياس بالقانون  11ال تفير أحكام املادة » : على أنه 4291من إتفاقية واشنطن لينة  11تنص املادة  1

 .«ة لتعلقه حبصانة الدولة أو أية دولة أجنبية من التنفيذاملعمول به يف أية دول
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قد منحت الضوء األخضر للدولة املراد  4291بذلك تكون إتفاقية واشنطن لينة  و
تنفيذ حكم التحكيم فيها لإلمتناع عن تنفيذه، والدفع حبصانتها ضد التنفيذ، سواء أمام حماكمها 

 ".نفيذبحصانة الدولة ضد الت"، وهو ما يعرف 1أو أمام حماكم أية دولة أجنبية

فإذا كانت  احلصانة ضد التنفيذ تتقرر ملصلحة الدولة بناء على اعتبارات الييادة، فإنه 
 لذلك جيب التفريق بني. من الضروري كحقيق التوازن بني إعتبارات الييادة ومحاية حقو  األفراد 

ألنشطة حرص الدولة على محاية كياهنا وأمنها واستقرارها، وبني الدولة عند ممارستها ألحد ا
االقتصادية، إذ يعترب النشاط األول سياديا، بينما يعد النشاط الثاين نشاطا خاصا ال خيضع 
العتبارات الييادة، وبالتايل ال ميكن للدولة أن تدفع باحلصانة ضد التنفيذ عند ممارستها دهذا 

 .2النشاط األخري

ة ضد التنفيذ ، فقد ملواجهة اآلثار اليلبية اليت قد تنجم عن الدفع حبصانة الدول و
جرى العمل بني األطراف عند قيامهم بإبرام إتفا  التحكيم الذي يتضمن إحالة املنازعات اليت 

، أن يضمنوا هذا اإلتفا  صراحة النص على تنازل الدولة  ICSIDتنشك بينهم إ ى كحكيم مركز 
أموادها على  ICSIDاملتعاقدة عن حصانتها ضد تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن مركز 

 .3وممتلكاهتا

على الرغم من أن حصانة الدولة ضد التنفيذ تعد مبثابة جمرد مانع إجرايي ضد تنفيذ  و
لتزام الدولة باإلذعان إ، إال أنه مع ذلك ال يؤثر يف  ICSIDحكم التحكيم الصادر عن مركز 

                                                           
 .487إميان يونس حممد الرفاعي ، مرجع سابق ، ص : أنظر 1
 .477ص  سابق،عصام فوزي اجلنايين، مرجع : أنظر 2
للتنقيب عن املاس يف دولة  DIMINCOومثال ذلك ما تضمنه إتفا  التحكيم اخلاص باملشروع املشرتك بني شركة  3
اليون، ووفقا دهذا االتفا  تنازلت دولة سرياليون صراحة عن حقها يف االستفادة من أي حصانة فيما يتعلق بكي كحكيم سري 

 .يتم وفقا دهذا االتفا ، أو بتنفيذ أي حكم كحكيمي ناتج عن ذلك
 .82هشام إمساعيل، مرجع سابق، ص : ملزيد من التفاصيل، راجع
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كيم، ال يغري له، لذلك فإن جناح الدولة يف االعتماد على حصانتها للدفع ضد تنفيذ حكم التح
 .1من حقيقة أن عدم االمتثال دهذا احلكم يعد يف هناية األمر إخالال باتفاقية واشنطن

فال شك أن توسيع دايرة إعمال الدفع حبصانة الدولة ضد تنفيذ أحكام التحكيم قد 
 يرتتب عليه القضاء على أية قيمة قانونية أو عملية حلكم التحكيم الصادر يف إطار املركز الدويل
لتيوية منازعات االستثمار ، وذلك جبعل أمر اإلعرتاف به وتنفيذه مرهونا بعدم تعارضه مع مبدأ 

 .4291حصانة الدولة ضد التنفيذ ، وهو ما يشكل قصورا يف نصوص إتفاقية واشنطن لينة 

إال أنه مما خيفف من أثر هذا القصور هو أن احملاكم الوطنية يف الدول تتفادى قدر 
، ذلك أن الدولة اليت وافقت ICSIDتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن مركز اإلمكان رف  

، وقبلت بصورة إختيارية اخلضوع لنظامها 4291على االنضمام التفاقية واشنطن لينة 
التحكيمي ، فإهنا كحرص على أن ال ختالف إلتزاماهتا الدولية مبخالفة نصوص االتفاقية فيما يتعلق 

التحكيم على إقليمها ، وذلك حىت ال تفقد مصداقيتها فيما يتعلق باإلعرتاف وتنفيذ حكم 
  .2بالتزاماهتا مع امليتثمرين األجانب، وحىت ال تقع كحت طايلة امليؤولية الدولية

 .1198إلغاء الحكم التحكيمي أو وقف تنفيذه وفقا إلتفاقية واشنطن لسنة : رابعا

ى األسباب اليت تعطي احلق لكل عل 4291من إتفاقية واشنطن لينة  12نصت املادة 
طرف من أطراف التحكيم أن يطلب كتابة من اليكرتري العام للمركز إلغاء حكم التحكيم      

 :أو وقف تنفيذه، وفقا ألحد األسباب التالية 

 .عيب يف تشكيل هيئة التحكيم -4

 .جتاوز هيئة التحكيم ليلطاهتا بشكل ملحوظ -2

 .التحكيم عدم صالحية أحد أعضاء هيئة -3
                                                           

 .82اليابق، ص  نفس املرجع ،هشام إمساعيل :أنظر 1
حيني أمحد اجلندي، النظام القانوين لتيوية منازعات االستثمارات األجنبية على ضوء إتفاقية واشنطن املوقعة عام : أنظر 2

 .342، ص 43327/2881، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر، رقم اإليداع بدار الكتب 4291
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 .عدم اإللتزام اخلطري بقاعدة من قواعد اإلجراءات -1

 .فشل احملكمة التحكيمية يف ذكر األسباب اليت بين عليها حكم التحكيم -1

فاملالحظ أن اإلتفاقية جاءت خالية من أية إشارة إ ى الدفع بالنظام العام، ألن من 
ات اإلستثمار بني الدول وامليتثمرين شكن إثارة هذا الدفع هدم دعايم حكم التحكيم يف منازع

 فالدول املتعاقدة ملزمة بتنفيذ و إحرتام احلكم التحكيمي الصادر. 1األجانب من الدول األخرى
عن املركز الدويل لتيوية منازعات اإلستثمار ، وإال فإن ذلك يعد انتهاكا منها إلتفاقية واشنطن 

 .4291لينة 

ميكنه إنكار الدور الكبري الذي تلعبه إتفاقية يف األخري، ميكن القول أنه ال أحد 
يف جمال تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، حيث خطت خطوات هامة يف  4291واشنطن لينة 

جمال إلزامية حكم التحكيم، من خالل األسلوب الذي استحدثته هذه االتفاقية مبنح حكم 
إستئنافه أمام احملاكم الوطنية ، وقابال  التحكيم قوة النفاذ املباشر، باعتباره حكما هناييا ال ميكن

 .للتنفيذ يف أقاليم الدول املتعاقدة

كما أن هذه اإلتفاقية أكدت على الفعالية الدولية ألحكام التحكيم، من خالل 
وقد أتت هذه االتفاقية مثارها ، وذلك .وضعها لنظام فريد ومبيط بشكن تنفيذ أحكام التحكيم

لدولية لألحكام التحكيمية الصادرة يف إطارها ، وحرصها على محاية لنجاحها يف كفالة احلماية ا
 .حقو  ومصاحل امليتثمرين األجانب

إضافة إ ى حرص اإلتفاقية على معاملة حكم التحكيم معاملة احلكم القضايي النهايي 
فيذ الصادر من قضاء الدول األعضاء ، بكن يتم تنفيذه بذات طر  التنفيذ اجلربي اليت يتم  هبا تن

 .األحكام القضايية

                                                           
دور التحكيم يف تيوية املنازعات اليت قد تثور بصددها،  رسالة دكتوراه،  غيان علي علي ، اإلستثمارات األجنبية و : أنظر 1

 .178، ص 2881كلية احلقو ، جامعة عني مشس ، 
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الضمانة املقدمة من خالل » :إ ى القول بكن  1يف هذا الصدد يذهب بع  الفقه و
إتفاقية واشنطن تشكل يف الواقع نوعا من العدالة اخلاصة باإلستثمار األجنيب اليت كحاول التوفيق 

ت األجنبية ، وكذلك بني حق الدول اليت هي يف طريق التنمية إ ى تلبية إحتياجاهتا من االستثمارا
 .«حق الدول الصناعية يف العدالة واإلستحصال على ضمانات حقيقية الستثماراهتا

تكسييا على ما سبق ، ميكن القول أن نظام اإلعرتاف بكحكام التحكيم وتنفيذها  و
يعد خطوة أكثر تقدما حنو كحقيق فاعلية أحكام  4291الذي جاءت به إتفاقية واشنطن لينة 

 ن خالل تبييط إجراءات تنفيذها ، مقارنة بالنظام الذي جاءت به إتفاقية نيويوركالتحكيم م
، كما يعد يف ذات الوقت مرحلة متطورة يف إطار اليعي احلثيث واملتواصل من 4218لينة 

 .اجملتمع الدويل لتوحيد املعاملة القضايية ألحكام التحكيم
 

                                                           
 .494مجال عمران إغنية الورفلي، مرجع سابق ،ص : رأي األستاذ عبد احلميد األحدب، مشار إليه يف كتاب  1
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الدعوى التحكيمية يف إطار العالقات الدولية بعد تناولنا يف هذه الدراسة املتواضعة ملوضوع   
قضاء التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة أصبح ، البد من الوقوف على حقيقة مفادها أن اخلاصة

      العالقات،قضاء واقعيا يقوم إىل جانب القضاء الوطين للدول لتسوية املنازعات املرتتبة عن هذه 
و القضاء األصيل الذي حيكم العقود التجارية الدولية بصفة عامة، واملعامالت اإلقتصادية يف حقل 
التجارة الدولية بصفة خاصة، حيث تتجلى يوما بعد طبيعة هذا القضاء على الصعيد الدويل باعتباره 

ملستقلة عن تلك املعروفة يف القضاء قضاء مستقال للتجارة الدولية حتكمه قواعده و إجراءاته اخلاصة وا
الوطين، خاصة يف ظل مؤسسات و مراكز التحكيم الدائمة، و هو ما جعل منه منافسا قويا لقضاء 

   حيث مل تعد الدولة حتتكر لوحدها سلطة الفصل يف املنازعات،  الدولة يف تسوية هذه املنازعات،
قضاء التحكيم دون قضاء الدولة لتسوية  ، يف حدود معينة، باللجوء إىل و إمنا مسحت للخصوم

بعض النزاعات القائمة بينهم، من خالل إتفاقهم على ذلك إعماال ملبدأ سلطان اإلرادة الذي جيد له 
حلسم  فلم يعد قضاء التحكيم جمرد نظام إستثنائي. تطبيقا واسعا يف جمال التحكيم التجاري الدويل

هر التحكيم نفسه كمشروع بديل حقيقي للقضاء الوطين ازعات، بل إنه كلما توالت األيام أظنامل
لتسوية منازعات التجارة الدولية ، خاصة يف ظل تزايد مشاكل القضاء الوطين املتعلقة أساسا مبيل 
   القاضي الوطين إىل تطبيق قانونه على هذه املنازعات، و محاية الطرف الوطين فيها قدر اإلمكان، 

يق قواعد و أحكام النظام العام يف دولته اليت ميثلها حتت ذريعة محاية و كذا مجوده وصرامته يف تطب
العام والعنصر الوطين يف العالقات الدولية اخلاصة، ضف إىل ذلك طول اإلجراءات القضاية النظام 

 .لتسوية مثل هذه املنازعات

شر  و ال شك أن قضاء التحكيم أصبح يعيش اليوم أزهى و أرقى عصوره، حيث شاع و انت  
كطريق بديل عن القضاء الوطين لفض املنازعات املرتتبة عن العالقات الدولية اخلاصة، وهو ما يفسره 
اإلنتشار الواسع ملؤسسات و مراكز التحكيم الدائمة على الصعيديني الدويل و اإلقليمي، و بدا كواقع 

 .فرضته ظروف العوملة و اإلجتاهات العاملية احلديثة

و إذا كان قضاء التحكيم يسعى إىل التميز و اإلستقاللية عن القضاء الوطين، من حيث  
عن نظريهتا القضائية، فإن ذلك ال يعين القطيعة بني النظامني، إجراءات الدعوى التحكيمية 

فقد كشفت دراستنا ملوضوع الدعوى التحكيمية يف إطار . فالتحكيم ليس منافيا أو عدوا للقضاء



 ةــــــــــــالخاتم

 

719 

 

فمهما يكن . الدولية اخلاصة أهنما نظامان متجاوران و متساندان يف الكثري من احلاالتالعالقات 
من األمر، يبقى قضاء التحكيم يف حاجة ماسة إىل تدخل القضاء الوطين ملد يد املساعدة للتغلب 
على الكثري من املسائل املستعصية على احملكمني، حيث تطور دور القضاء الوطين يف جمال التحكيم 
التجاري الدويل يف اآلونة األخرية، فلم يعد دوره يقتصر على جمرد ممارسة الرقابة على أحكام التحكيم 
بعد صدورها، و إمنا تعدى هذا الدور ليكون أكثر إجيابية ، فأصبح القضاء الوطين ميد يد العون 

منفردا أن لقضاء التحكيم يف مجيع مراحل الدعوى التحكيمية، إذ ليس مبقدور قضاء التحكيم 
يتكامل مع القضاء الوطين و يتآزر معه حىت يضطلع مبهمة تسوية منازعات التجارة الدولية ما مل 

يضمن له فعالية تطبيق قواعده أثناء سري إجراءات الدعوى التحكيمية، مث تنفيذ ما يصدر عنه من 
م، و ضمانا لثقة أحكام حتكيمية، و ذلك حىت حيقق اخلصوم مبتغاهم من اللجوء إىل قضاء التحكي

 .األطراف يف اللجوء إليه، و هو ما يضمن استمراره

و قد خلصنا يف هناية هذا البحث املتواضع إىل بعض النتائج و املالحظات نوجزها فيما   
 :يلي

         إن قضاء التحكيم، نظرا ملا يتمتع به من سرعة ومرونة يعد قضاء خاصا للتجارة الدولية،  -1
العادي، فهذا األخري قضاء السلطة العامة، و ذاك قضاء التجارة الدولية،  ءالقضا و ال يتعارض مع

فكليهما يسري على خطى موازية لآلخر، و إن كان هناك . جتمعهما غاية واحدة و هي حتقيق العدالة
بعض التمايز لصاحل قضاء التحكيم، من وجهة نظرنا، يتمثل يف أن هذا األخري أكثر سهولة ويسرا يف 

 .راءاته من القضاء الوطين الذي يتميز عادة بطول اإلجراءات و تعقيدهاإج

قضاء "التحكيم التجاري الدويل نظام جيمع يف طبيعته بني اإلتفاق و القضاء وهو ما جعل منه  -2
غري أنه يتخلص تدرجييا  باإلتفاق بني اخلصوم على اختاذه سبيال لتسوية نزاعاهتم، فهو يبدأ، "تعاقديا

من أصله اإلتفاقي ليتحول إىل قضاء يف النهاية حيث تصدر هيئة التحكيم حكما ملزما و فاصال يف 
 .النزاع

إجراءات الدعوى التحكيمية ال ختضع لنفس القواعد املقررة يف قوانني املرافعات،أو اإلجراءات  إن -3
حدود ضيقة جدا، حيث يهيمن عليها مبدأ حرية اخلصوم  املعروفة يف القضاء الوطين للدول إال يف 
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، شريطة عدم تعارضها مع يف حتديد و اختيار القواعد اإلجرائية اليت حتكم سري اخلصومة التحكيمية
 .قواعد النظام العام

 -كأصل عام  -هيئة التحكيم معفاة من إتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف قوانني املرافعات  -4
القاضي ملزما بتطبيقها أمام احملاكم القضائية، و يرجع ذلك الختالف مصدر سلطات واليت يكون 

القاضي عن مصدر سلطات احملكم، فاألول مصدر سلطاته القانون بينما الثاين مصدر سلطاته إتفاق 
     األطراف، حيث عادة ما تتجه إرادهتم إىل استبعاد تطبيق قوانني املرافعات و ما تفرضه من قيود 

 .تؤدي يف الغالب إىل إطالة أمد الفصل يف النزاع إجراءات معقدة و

إرادة األطراف تعد املصدر الرئيسي لتنظيم سري الدعوى التحكيمية، و يف هذا الصدد قد  -5
يضعون قواعد و إجراءات مفصلة يف إتفاق التحكيم لتنظيم إجراءاهتا، أو قد حييلون األمر إىل قواعد 

فقد .طين معني، أو أهنم يرتكون مهمة حتديد هذه القواعد هليئة التحكيم نفسهااملرافعات يف قانون و 
متارس هذه السلطة بصورة مباشرة بأن يضع األطراف بأنفسهم قواعد تنظيم إجراءات الدعوى 

 .التحكيمية، أو بصورة غري مباشرة باللجوء إىل مؤسسة حتكيمية دائمة

ساس يف حتكيم احلاالت اخلاصة، حيث يكون ااجمال غري أنه إذا كانت إرادة األطراف هي األ -6
سلطان إرادهتم عن طريق منحهم احلرية الواسعة يف تنظيم إجراءات الدعوى  فسيحا إلعمال مبدأ

 املؤسسيالتحكيمية عرب كافة مراحلها، أي من بدايتها إىل هنايتها،فإن األمر خمتلف متاما يف التحكيم 
لقواعد و اإلجراءات اليت تتضمنها اللوائح التنظيمية للهيئات حيث أصبح أطراف النزاع يذعنون ل

    .التحكيمية الدائمة

إن املشرع اجلزائري مل يكن موفقا يف تنظيمه ملوضوع التحكيم التجاري الدويل يف املرسوم  -7
إذ مل تكن  ، حيث عاجل إجراءات التحكيم بشكل سطحي، 90/93مث القانون  39/93التشريعي 

النصوص القانونية املنظمة هلذا املوضوع وافية لإلحاطة جبميع املسائل اإلجرائية اهلامة اليت تقوم عليها 
الدعوى التحكيمية، و ذلك على خالف املشرعني الفرنسي و املصري اللذين وفقا إىل حد كبري يف 

 .اإلحاطة بأهم اإلجراءات التحكيمية
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قديرنا، سالح ذو حدين جيب أن حيسن استعماله، فبقدر ما أن نظام التحكيم ، حسب ت -8
يساعد هذا النظام على جلب اإلستثمارات األجنبية للدول النامية، باعتباره من الضمانات األساسية 

اب الكوادر املقدمة للمستثمر األجنيب، فهو يف الوقت ذاته قد يضر مبصاحل هذه الدول يف حال غي
لعالية يف جمال احلكيم التجاري الدويل، مما جعلها ختسر العديد من املتخصصة من ذوي الكفاءة ا

  .القضايا التحكيمية على الصعيد الدويل اليت تقدر مباليني الدوالرات

حيث  أصبح التحكيم التجاري الدويل يف الوقت احلاضر يشكل نوعا من اإلستعمار احلديث، -9
أصبحت الدول املتقدمة تستخدمه يف الكثري من األحيان كأداة متكنها من التسلط على الدول النامية 
حىت تضمن تبعيتها اإلقتصادية هلا على الدوام، و حتول اهليئات التحكيمية الدائمة إىل جهات قضائية 

أن غالبية هذه  كلذ ،صةحقيقية خلدمة مصاحل الدول الصناعية الكربى يف مواجهة الدول النامية خا
فعلى الرغم من احلرية املمنوحة للخصوم يف اختيار القانون الذي .اهليئات نشأت يف كنف هذه الدول

يطبقه احملكم على الدعوى التحكيمية، سواء من الناحية اإلجرائية أو املوضوعية، إال أنه يف الغالب 
احل الدول املتقدمة، وذلك حىت يف يبقى احملكم حرا يف تطبيق القانون الذي يروق له وخيدم مص

احلاالت اليت يقوم فيها اخلصوم باختيار هذا القانون، حيث غالبا ما يلجأ احملكم إىل استبعاد تطبيق 
يف غالب احلاالت قوانني بدائية غري صاحلة قوانني الدول النامية و اعتبارها من طرف احملكمني 

          قوانني أخرى يرى احملكمون أهنا قوانني متحضرة للتطبيق على النزاعات الدولية، واستبداهلا ب
 .أو متمدينة صاحلة للتطبيق على مثل هذه النزاعات

كما أنه كثريا ما يتم إستبعاد القوانني املختارة من قبل أطراف النزاع بصورة تعسفية حبجة   -11
ألحكام التحكيمية مواقفا يف حاالت أخرى غالبا ما ختفي بعض ا تعارضها مع النظام العام الدويل، و

و املريرة   غري حيادية عندما يتعلق األمر بالدول النامية، و هو ما ترك لديها بعض الذكريات السيئة
اليت الزالت تالحق الدول النامية يف بعض القضايا التحكيمية اليت كلفتها خسائر فادحة بسبب 

        .مستقبال إىل نظام التحكيمء و جعلها ختاف من اللج جتازوات احملكمني، الشيء الذي

 :و يف األخري، قد خرجت هذه الدراسة ببعض التوصيات 
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هنيب باملشرع اجلزائري إستحداث قانون يستقل بتنظيم التحكيم التجاري الدويل إستجابة  -1
لإلجتاهات الدولية احلديثة، وحىت يعاجل إجراءات الدعوى التحكيمية بشكل مفصل ليتمكن من 

 :تنظيملى أهم الصعوبات اليت قد تثار مبناسبة نظرها و الفصل فيها، خاصة ما تعلق بالتغلب ع

 .إجراءات تقدمي طلب التحكيم -
و حتديد أثر غياهبم على سري الدعوى  التحكيم،متثيلهم أمام هيئة  مسألة حضور اخلصوم و -

      فنحن نرى أنه من األفضل . نظرا لآلثار اخلطرية اليت قد ترتتب على ذلك التحكيمية،
أال جيعل املشرع اجلزائري أي أثر لغياب أحد اخلصوم أو كلهم على سري الدعوى التحكيمية 

          أو شطبها ما دام أن اخلصوم قد قدموا للهيئة التحكيمية من الوثائق  تفاديا لتعطيلها
 .قيدهتا للفصل يف النزاع املعروض عليهااملستندات اليت تكفي لتكوين ع و

حتديد مكان التحكيم بشكل دقيق نظرا ألمهيته ، حيث أن قانون مكان إجراء التحكيم قد  -
 .يف حال سكوت أطراف النزاع يكون هو القانون الذي سيطبق على إجراءات التحكيم

ألن عدم تنظيم هذه .مسألة قفل باب املرافعة وما يستتبع ذلك من إمكانية تبادل املذكرات -
املسألة اإلجرائية اهلامة يعد يف حقيقة األمر نقصا تشريعيا جيب معاجلته من قبل املشرع 
اجلزائري، وذلك حىت ال يستغل هذا النقص التشريعي إلطالة أمد التقاضي أمام هيئة 

 .التحكيم
واإلدارية اجلزائري لتكون هيئة التحكيم خمتصة باختاذ األنسب تعديل قانون اإلجراءات املدنية من  -2

     التدابري الوقتية و التحفظية بعد بدأ إجراءات التحكيم، دون اشرتاط إتفاق األطراف على ذلك، 
ها األطراف إذ يبدو أن إسنادها إىل القضاء الوطين دون هيئة التحكيم يتناىف مع األهداف اليت يقصد

 .من اللجوء إىل قضاء التحكيم، و بصفة خاصة السرعة و املرونة
تسهيل إجراءات التقاضي أمام قضاء التحكيم يف غياب إختيار  ضرورة العمل على تبسيط و -3

و عدم اإلفراط يف إعمال بعض القواعد و اإلجراءات املرتبطة بالدعوى اخلصوم هلذه اإلجراءات، 
 .القضائية حىت تتحرر الدعوى التحكيمية أكثر من اإلجراءات املنصوص عليها يف قوانني املرافعات

عدم إعمال مبدأ املعاملة باملثل يف جمال تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، حيث أن هذا املبدأ  -4
بيقه يف جمال القانون الدويل العام و ليس يف العالقات الدولية اخلاصة، وبشكل أدق تكمن أمهية تط

يف جمال التحكيم التجاري الدويل، حيث أن إعمال هذا املبدأ يف جمال تنفيذ أحكام التحكيم 
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األجنبية من شأنه عرقلة تنفيذها ألسباب واهية قد تكون سياسية أو مزاجية أكثر منها واقعية، مما قد 
لذلك فنحن نرى أن إعمال هذا املبدأ يف جمال التحكيم التجاري الدويل . يرتتب إهدار حقوق األفراد
 .يعترب جمحفا و منافيا للعدالة

قدرهتا على  م، لعد5310إلغاء بعض اإلتفاقيات الدولية نظرا لقدمها، كاتفاقية نيويورك لسنة  -5
يم يف حقل التجارة الدولية، حيث ندعو إىل العمل مواكبة التطورات املتسارعة اليت عرفها نظام التحك

على إبرام إتفاقيات دولية جديدة حتل حملها تنظم مجيع املسائل اإلجرائية املتعلقة بالدعوى 
 .التحكيمية

 .العمل على توحيد اآلليات الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية منعا إلهدار قيمتها القانونية -6
اإلقتصاديني يف الدول النامية عامة واجلزائر خاصة توخي احليطة واحلذر أثناء على املتعاملني  -7

صياغتهم للعقود الدولية و ما قد تتضمنه من شرط حتكيم، ألن النظرة احلديثة السائدة يف حقل 
     التجارة الدولية تذهب إىل تدويل عقود التجارة الدولية، و غالبا ما تفتح ااجمال إلعمال العادات 

ت بعضها غريبة عن املتعاملني يف هذه الدول بسسب اإلنغالق راف التجارية الدولية اليت مازالو األع
 .اإلقتصادي الذي مرت به

على الدول النامية أن تعمل على التأقلم أكثر مع املستجدات اليت يعرفها نظام التحكيم يف  -8
و ذلك بتدريب كوادر متخصصة قادرة على  الوقت احلاضر، خاصة يف ظل عوملة التجارة الدولية،

 .التعامل مع نظام التحكيم احلديث كآلية لتسوية منازعات التجارة الدولية
 
 

 .و آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 .4771املطابع التعاونية ، 
 .4779، تاريخ القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،  منذر الفضل .64
الدويل ، منشأة  نادر حممد إبراهيم ، مركز القواعد عرب الدولية أمام التحكيم اإلقتصادي .65

 .3000املعارف، اإلسكندرية،
 .4779نادية فضيل ، األوراق التجارية يف القانون اجلزائري ، دار هومة ،  .66
نبيل إمساعيل عمر، أصول املرافعات املدنية والتجارية ، الطبعة األوىل، منشأة املعارف  .67

 .بدون سنة نشر اإلسكندرية،
 .3001إمساعيل عمر، النظام القانوين للحكم القضائي، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  نبيل .68
دار اجلامعة اجلديدة  والتجارية،قانون املرافعات املدنية  خليل،نبيل إمساعيل عمر، وأمحد  .69

 .4779 اإلسكندرية، للنشر،
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أمحد عبد اهلل ثابت اجلبلي، التحكيم قبل اإلسالم، املكتب اجلامعي احلديث،  جنيب .71
3001. 

هشام خالد، العقود الدولية وخضوعها للقواعد املوضوعية، دار الفكر اجلامعي،  .71
 .3004اإلسكندرية، 

هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة املعارف  .72
 .4772اإلسكندرية، 

 .4771وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء املدين ، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب،  .73
وجدي راغب فهمي، مبادئ اخلصومة املدنية ، الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية ،  .74

 .4791القاهرة ، 
 .4771سيد حممود، قانون املرافعات الكوييت، دار الكتاب، الكويت  وجدي راغب، و .75

 .المؤلفات الخاصة: ثانيا

 .4791، النهضة العربية الطبعة األوىل، دار ،إبراهيم أمحد إبراهيم، التحكيم الّدويل اخلاص .1
 .3007التوزيع، عمان،  إبراهيم رضوان اجلغبري، بطالن حكم احملكم، دار الثقافة للنشر و .2
، الطبعة (التجاري -اخلاص -العام) ، اللجوء إىل التحكيم الدويل إبراهيم حممد العناين .3

 .3001الثانية، دار النهضة العربية، 
أبو العال النمر، القانون الواجب التطبيق على املسائل اإلجرائية يف جمال التحكيم، الطبعة  .4

 .األوىل، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر
أبو العال النمر، املركز القانوين للمحكم يف خصومة التحكيم، الطبعة األوىل ، دار النهضة  .5

 .3001العربية ، القاهرة، 
 .3003أبو العال علي أبو العال النمر، ميعاد التحكيم، دار الكتب القانونية، مصر،  .6
 .4794ريب، أبو زيد رضوان، األسس العامة يف التحكيم التجاري الدويل، دار الفكر الع .7
ثر اإلجيايب والسليب التفاق التحكيم، دراسة يف ضوء الفقه أمحد إبراهيم عبد التواب ، األ .8

والقضاء يف قانون التحكيم املصري والقانون الفرنسي اجلديد الصادر باملرسوم رقم 



عـــــة المراجـــــقائم  

 

730 

 

دار  التحكيم املقارنة،، وقانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ، وقوانني وأنظمة  19/3044
 .3042 ،النهضة العربية

تفاق التحكيم و الدفوع املتعلقة به ، دار اجلامعة اجلديدة ، إأمحد إبراهيم عبد التواب، .9
 .3007اإلسكندرية ، 

 .3004منشأة املعارف، اإلسكندرية، الوفا، التحكيم االختياري و اإلجباري، أمحد أبو .11
، الطبعة األوىل، "خاصة يف القانون الكوييت"أمحد أبو الوفا، التحكيم يف القوانني العربية،  .11

 .3000منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
أمحد احلواري، القواعد القانونية اليت يطبقها احملكم على موضوعات املنازعات الدولية  .12

 .3009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،اخلاصة
سيد الصاوي، التحكيم العادي االختياري يف الشريعة والقانون الكوييت، الطبعة الأمحد  .13

 .4779األوىل، دار اإلميان للطباعة، القاهرة، 
على ضوء  4771لسنة  39أمحد السيد صاوي، الوجيز يف التحكيم ، طبقا للقانون رقم  .14

 .3040الطبعة الثالثة ، بدون دار نشر ، ،أحكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية
، (دراسة مقارنة)أمحد أنعم بن ناجي الصالحي، النظام القانوين للتحكيم التجاري الدويل  .15

 .4771الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، صنعاء، 
حتديد معيار التجارية و الدولية يف التحكيم التجاري الدويل، دراسة  ،أمحد بركات مصطفى .16

يف القواعد الدولية و القانون الفرنسي و قانون التحكيم املصري، دار النهضة العربية، 
 .3042القاهرة، 

أمحد خليل، قواعد التحكيم، دراسة متعمقة يف طرق الطعن يف القرار التحكيمي الصادر  .17
 .3003يف حتكيم داخلي، منشورات احلليب احلقوقية، 

 .3040أمحد رشاد حممود سالم، البنيان الفين حلكم التحكيم، دار النهضة العربية،  .18
، اجلزء األول ، الطبعة األوىل،  أمحد سعيد املومين ، التحكيم يف التشريع األردين واملقارن .19

 .4792مطبعة التوفيق ، عمان ، 
أمحد عبد الكرمي سالمة ، قانون التحكيم التجاري الدويل والداخلي، تنظري وتطبيق  .21

 .3001مقارن، دار النهضة العربية القاهرة،
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         التحكيم يف املعامالت املالية الداخلية و الدولية املدنية أمحد عبد الكرمي سالمة،  .21
 .3001و التجارية و اجلمركية و الضريبية دراسة مقارنة دار النهضة العربية الطبعة االوىل 

دراسات قانونية يف التحكيم  أمحد كمال عبد العزيز، القواعد اإلجرائية يف قانون التحكيم، .22
 .3003 ،التجاري الدويل ، دار النهضة العربية

متييزها، مفرتضها، عناصرها، )أمحد حممد أمحد حشيش، القوة التنفيذية حلكم التحكيم  .23
 .3043، دار النهضة العربية، القاهرة، (وقفها، انقضاءها

أمحد حممد عبد البديع شتا، شرح قانون التحكيم، دراسة مقارنة وفقا آلراء الفقه وأحكام  .24
 .3007بعة الرابعة، بدون دار نشر، القضاء ومراكز التحكيم العربية والدولية، الط

،الطبعة  أمحد حممد عبد الصادق، املرجع العام يف التحكيم املصري و العريب و الدويل .25
 .3041السادسة، دار القانون لإلصدارات القانونية، مصر،

دراسة حتليلية )،،تفاق التحكيم كأسلوب لتسوية عقود التجارة الدوليةإ أمحد خملوف ، .26
 .3002، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، (تأصيلية

، دار الثقافة 4أمحد مهند السانوري، دور احملكم يف خصومة التحكيم الدويل اخلاص ، ط .27
 .3002للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

يف ضوء قانون التحكيم املصري و قوانني الدول  أمحد هندي ، التحكيم دراسة إجرائية .28
 .3042للنشر، اإلسكندرية، ةالعربية و األجنبية، دار اجلامعة اجلديد

أمحد هندي، اإلجتاهات احلديثة بصدد األمر بتنفيذ أحكام احملكمني، دراسة مقارنة، دار  .29
 .4777اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية 

أمحد هندي، تنفيذ أحكام احملكمني الوطنية واألجنبية، يف ضوء قانون املرافعات وقانون  .31
و إتفاقية نيويورك ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية،  4771لسنة  39التحكيم رقم 

3042. 
إمساعيل أمحد حممد األسطل، التحكيم يف الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية،  .31

 .4799القاهرة،
دراسة يف قضاء أشرف عبد العليم الرفاعي، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية،  .32

 .3001التحكيم، دار الكتب القانونية،
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 العام أشرف عبد العليم الرفاعي، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم و النظام .33
 .3002يف العالقات اخلاصة الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 

األنصاري حسن النيداين، األثر النسيب التفاق التحكيم، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  .34
 .3044اإلسكندرية، 

سيس، األخطاء يف تفسري قواعد التحكيم وقواعد االختصاص القضائي يف قأنطوان  .35
 .ي، دمشق، بدون سنة نشرداملنازعات على شركات القطاع يف سوريا، مطبعة الداو 

الطشي، مبدأ االختصاص باالختصاص يف جمال التحكيم، دار النهضة  أمحد يأنور عل .36
 .3007العربية، القاهرة، 

إياد حممد بردان ، التحكيم والنظام العام، دراسة مقارنة ، الطبعة األوىل، منشورات احلليب  .37
 .3001احلقوقية ، لبنان ، 

إميان يونس حممد الرفاعي، تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية وفقا للقانون اإلمارايت  .38
 .3042واالتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

إيناس حمي الدين عبد املعطي، انقضاء اتفاق التحكيم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .39
3044. 

، الدعوى ببطالن أحكام التحكيم الدولية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة بليغ محدي حممود .41
 .3009اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

، منشورات زين 4جعفر مشيمش، التحكيم يف العقود اإلدارية واملدنية والتجارية ، ط .41
 .3007احلقوقية لبنان ،

     مجال عمران إغنية الورفلي، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري األجنبية يف القانون اللييب  .42
 .3007،دار النهضة العربية، "دراسة مقارنة لالتفاقيات الدولية"و األردين و اإلمارايت،

كردي، القانون الواجب التطبيق على دعوى التحكيم، الطبعة األوىل، دار المجال حممود  .43
 .3000النهضة العربية، 

مجال حممود الكردي، جنسية حكم التحكيم و أثرها يف حتديد مركزه يف اإلقليم الوطين،  .44
 .3009الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 ،مصر،، دار الكتب القانونية(اسة مقارنةدر )،املصري، التحكيم التجاري الدويل ينحس .45
3001. 

حسني أمحد اجلندي، النظام القانوين لتسوية منازعات اإلستثمار األجنبية على ضوء  .46
 .، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر4712إتفاقية واشنطن املوقعة عام 

حسني أمحد اجلندي، النظام القانوين لتسوية منازعات االستثمارات األجنبية على ضوء  .47
، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر، رقم اإليداع بدار 4712إتفاقية واشنطن املوقعة عام 

 .42279/3002الكتب 
الطبعة  ، املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، حفيظة السيد احلداد .48

 .3001األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،
حفيظة السيد احلداد، الطعن بالبطالن على أحكام التحكيم الصادرة يف املنازعات اخلاصة  .49

 .4779الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
دار الفكر ، بشأن اتفاق التحكيماالجتاهات املعاصرة حفيظة السيد احلداد، .51

 .4771اجلامعي،
محزة أمحد حداد، التحكيم يف القوانني العربية، اجلزء األول، منشورات احلليب احلقوقية،  .51

 .3009الطبعة األوىل، 
خالد أمحد حسن، بطالن حكم التحكيم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة  .52

3040. 
التحكيم التجاري الدويل، دار الشروق للنشر والتوزيع،  موسوعةخالد حممد القاضي، .53

3003. 
يف امليزان، دار النهضة  4771لسنة  39رضا السيد عبد احلميد ، قانون التحكيم رقم  .54

 .3001العربية ، القاهرة ، 
راشد، التحكيم يف إطار املركز اإلقليمي بالقاهرة و مدى خضوعه للقانون املصري،  سامية .55

 .، بدون سنة نشرمنشأة املعارف، اإلسكندرية
، التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، إتفاق التحكيم، منشأة املعارف، سامية راشد .56

 .4791اإلسكندرية،



عـــــة المراجـــــقائم  

 

734 

 

 .3040 ،دار النهضة العربية ،سراج حسني أبو زيد، التحكيم يف عقود البرتول .57
،دار 4771لسنة 39األسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم مسيحة القليويب، .58

 .3042النهضة العربية، 
سيد أمحد حممود ، سلطة احملكم يف إصدار األحكام الوقتية واألوامر يف القانون املقارن  .59

 .3009والكوييت واملصري، دار الكتب القانونية، مصر، 
 .سيد أمحد حممود، نظام التحكيم، دار اإلميان للطباعة، بدون سنة نشر .61
سيد أمحد حممود، وعبد الستار املال، التحكيم العادي يف الشريعة اإلسالمية والقانون  .61

 .4779الكوييت، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت، 
     القانونية والعملية يف قضاء التحكيمصابر غالب ، إدارة إجراءات التحكيم ، اجلوانب  .62

 .3043، دار النهضة العربية ، ( الدعوى التحكيمية) 
صالح الدين مجال الدين ، وحممود صالح الدين مصيلحي، الفعالية الدولية لقبول  .63

التحكيم يف منازعات التجارة الدولية، دراسة يف ضوء أهم وأحدث أحكام التحكيم الدويل، 
 .3001معي، اإلسكندرية، دار الفكر اجلا

 .3044طارق فهمي الغنام، طبيعة مهمة احملكم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .64
طلعت حممد دويدار، ضمانات التقاضي يف خصومة التحكيم، دراسة مقارنة يف  .65

دار اجلامعة  ،التشريعات الدولية و أنظمة مراكز التحكيم و التشريعات الوطنية العربية
 .3007اإلسكندرية،  ،اجلديدة

دوليا، الطبعة األوىل،  عادل حممد خري، حجية ونفاذ أحكام احملكمني وإشكاالهتا حمليا و .66
 .4772دار النهضة العربية، 

 .3041عاشور مربوك ، التحكيم ، دار الفكر والقانون ، املنصورة ،  .67
مكتبة اجلالء اجلديدة ،  ، الطبعة الثانية ، النظام اإلجرائي خلصومة التحكيم عاشور مربوك .68

 .4779،  املنصورة
دراسة حتليلية وفقا عاشور مربوك، الوسيط يف النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم،  .69

 .3001ألحدث التشريعات والنظم املعاصرة، الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية،
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املعارف  عاطف شهاب، إتفاق التحكيم التجاري الدويل واالختصاص التحكيمي، منشأة .71
 .اإلسكندرية، بدون سنة نشر

عاطف حممد الفقي، التحكيم التجاري الدويل ، اجلزء الثاين ، دار النهضة العربية،  .71
3044. 

 .3009عاطف حممد الفقي، التحكيم التجاري متعدد األطراف، دار النهضة العربية،  .72
حممد الفقي، التحكيم يف املنازعات البحرية، دراسة مقارنة للتحكيم البحري يف  عاطف .73

لندن و نيويورك و باريس، مع شرح أحكام قانون التحكيم املصري، دار النهضة العربية، 
 .3002طبعة 

دراسة مقارنة ، دار  ،عامر فتحي البطاينة، دور القاضي يف التحكيم التجاري الدويل .74
 .3009األردن،  -التوزيع، عمانالثقافة للنشر و 

عبد الباسط حممد عبد الواسع ، شرط التحكيم يف عقد البيع التجاري الدويل ، دراسة  .75
 .3041مقارنة ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية ، 

عبد الباسط حممد عبد الواسع الضراسي، النظام القانوين التفاق التحكيم، دراسة حتليلية  .76
 .3009مقارنة، املكتب اجلامعي احلديث، 

عبد السالم منصور الشيوي، التحكيم يف نطاق القانون الدويل ، دار النهضة العربية،  .77
3040. 

شرح تشريعات التحكيم الداخلي والدويل ، دار النهضة العربية ، بدون  عبد الفتاح مراد ، .78
 .سنة نشر

حكم التحكيم بني )عبد اجمليد سليمان، حكم التحكيم يف إتفاقييت نيويورك وواشنطن  .79
 .3040، بدون دار نشر، (الرقابة القضائية والرقابة الذاتية

عبد املنعم زمزم ، اإلجراءات التحفظية والوقتية ، قبل وأثناء وبعد انتهاء خصومة  .81
 .3009التحكيم، دار النهضة العربية ، القاهرة 

اإلجباري، التحكيم يف  عبد اهلادي عباس ، وجهاد هوامش ، التحكيم االختياري و .81
املنازعات الدولية والتحكيم يف التجارة الدولية ، الطبعة األوىل ، املكتبة القانونية أديب 

 .4793استنبويل ، 
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عبد اهلادي عباس، وجهاد هوامش، التحكيم، الطبعة الثانية، املكتبة القانونية، دمشق،  .82
4779. 

 .4779عزت حممد علي البحريي ، تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، دار النهضة العربية ،  .83
 .4770مطبوعات جامعة الكويت،  الكوييت،التحكيم يف القانون  الفتاح،عزمي عبد  .84
 .4772عصام الدين القصيب ، النفاذ ألحكام التحكيم ، دار النهضة العربية ، .85
عصام رجب بيوض التميمي، التحكيم يف املنازعات املتعلقة بالعالمات التجارية، دار  .86

 .3009النهضة العربية، القاهرة، 
عصام فوزي اجلنايين، تنفيذ أحكام التحكيم يف القانون املصري واملقارن، بدون دار نشر،  .87

3042. 
دار اجلامعة اجلديدة،  علي أبو عطية هيكل، القواعد اإلجرائية لإلثبات أمام احملكمني،  .88

 .3044اإلسكندرية، 
علي إمساعيل دياب غازي، موسوعة احملكم يف التحكيم يف املواد املدنية و التجارية الوطنية  .89

 .3042، 42972/3041والدولية، بدون دار نشر، رقم اإليداع بدار الكتب 
علي الشحات احلديدي، التدابري الوقتية والتحفظية يف التحكيم االختياري، دار النهضة  .91

 .4779العربية، القاهرة، 
 .3002، القاهرة،  علي بركات، الطعن يف أحكام التحكيم، دار النهضة العربية .91
 .4797علي سامل إبراهيم ، والية القضاء على التحكيم ، دار النهضة العربية ،  .92
علي سيد قاسم، نسبية إتفاق التحكيم، دراسة يف أحكام القضاء وقرارات احملكمني، دار  .93

 .3000النهضة العربية، القاهرة، 
ديوان املطبوعات  ،الطبعة الثالثة ،عليوش قربوع كمال، التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر .94

 .3002 ،اجلامعية
حممد القصاص، حكم التحكيم، دراسة حتليلية يف قانون التحكيم املصري واملقارن، الطبعة  عيد .95

 .3009الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
الطبعة األوىل،  ،علما وعمال الدولية،فتحي وايل، التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية  .96

 .3041منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
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 .3009قانون التحكيم يف النظرية و التطبيق،الطبعة األوىل، منشأة املعارف،فتحي وايل،  .97
فهيمة أمحد علي القماري ،أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغري،دراسة مقارنة يف التشريع  .98

 .3042املصري وتشريعات دول اخلليج العريب ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، 
طالب، مدى حجية حكم التحكيم الدويل، وفقا ألحكام القانون الدويل  فؤاد حممد أبو .99

 .3041العام، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري  ،التحكيم التجاري الدويل فوزي حممد سامي، .111

 .3040 ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،يلو الد
 .4774ريب، عالتحكيم التجاري الدويل، الطبعة األوىل، دار الفكر الكمال إبراهيم،  .111
لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدويل، وفقا لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و  .112

 .3043القوانني املقارنة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، 
التجاري الدويل، دراسة مقارنة، دار التحكيم لزهر بن سعيد، كرم حممد زيدان النجار،  .113

 .3040، الفكر اجلامعي، اإلسكندرية
 .3041،ملا أمحد كوجان ، التحكيم يف عقود االستثمار، منشورات زين احلقوقية .114
 .حمسن شفيق، التحكيم التجاري الدويل، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر .115
 .4771حممد أمني فضلون، التحكيم، مؤسسة النوري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  .116
املقارن، املركز العريب للتحكيم،  و حممد سليم العوا ، دراسات يف قانون التحكيم املصري  .117

3009. 
، دار 4771لسنة  39كمال عبد العزيز ، القواعد اإلجرائية يف قانون التحكيم رقم   حممد .118

 .3000النهضة العربية ، 
منشورات  ،تطور التحكيم التجاري الدويل يف القانون اجلزائري حممد كوال، .119

 .3009،بغدادي
حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، دراسة حتليلية  .111

اإلدارية العليا كمة الجتاهات الفقه و أحكام احملكمة الدستورية العليا وحمكمة النقض واحمل
ستئناف يف خصوص التحكيم الدويل والداخلي ، وحمكمة القضاء اإلداري وحماكم اإل

 .3040الكتاب األول، بدون دار نشر، 
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حممد ماهر أبو العينني، وعاطف حممد عبد اللطيف، قضاء التحكيم، دراسة حتليلية  .111
واحملكمة اإلدارية العليا  الجتاهات الفقه وأحكام احملكمة الدستورية العليا وحمكمة النقض

وحمكمة القضاء اإلداري وحماكم االستئناف يف خصوص التحكيم الدويل والداخلي، 
 .3040الكتاب الثاين، دار الكتب املصرية، 

دراسة خاصة للقانون املصري  ،حممد خمتار أمحد بريري، التحكيم التجاري الدويل  .112
 .4772ارية، دار النهضة العربية، اجلديد بشأن التحكيم يف املواد املدنية و التج

حممد خمتار عبد املغيث حممد، البناء الفين حلكم التحكيم ومدى رقابة حمكمة النقض  .113
 .3043عليه، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، 

 .3007حممد مصطفى يونس ، املرجع يف أصول التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  .114
حممد نور شحاتة ، النشأة االتفاقية للسلطات القضائية للمحكمني ، دار النهضة العربية  .115

3040. 
 .4771حممد نور شحاتة، مفهوم الغري يف التحكيم، دار النهضة العربية،  .116
الرقابة على أعمال احملكمني،موضوعها و صورها، دراسة  حممد نور عبد اهلادي شحاتة، .117

 .مقارنة، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر
حممود السيد التحيوي، تنفيذ حكم احملكمني، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،  .118

3009. 
حممود السيد عمر التحيوي ، احلدود الزمنية واملوضوعية لوالية احملكم على الدعوى  .119

 .3044مية ، مكتبة الوفاء القانونية ، التحكي
السيد عمر التحيوي، االجتاهات النظرية واحللول الوضعية يف حتديد التنظيم  حممود .121

 .3044 الطبعة األوىل ،مكتبة الوفاء القانونية، اإلجرائي خلصومة التحكيم،
السيد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، دار املطبوعات اجلامعية،  حممود .121

3002. 
 .4777بدران ، مذكرات يف حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة،  حممود .122
التحكيم التجاري الدويل، دراسة قانونية مقارنة، دار النهضة ،حممود مسري الشرقاوي  .123

 .3044العربية، 
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حممود خمتار أمحد بريري، التحكيم التجاري الدويل، دار النهضة العربية ، القاهرة،  .124
3040. 

حمي الدين علم الدين، منصة التحكيم التجاري الدويل ، اجلزء األول ، النسر الذهيب  .125
 .للطباعة، بدون تاريخ نشر

مراد حممود املواجدة، التحكيم يف عقود الدولة ذات الطابع الدويل، دراسة مقارنة، دار  .126
 .3040الثقافة للنشر والتوزيع، 

، املكتب ( دراسة مقارنة ) مصطفى صاحل مطلوب الناصري ، احملكم التجاري الدويل ،  .127
 .3042اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، 

عبد العال، التحكيم يف العالقات اخلاصة الدولية  حممد اجلمال و عكاشة حممد مصطفى .128
 .4779 ،بريوت ،الطبعة االوىل ، منشورات احلليب احلقوقية ،و الداخلية

مصلح أمحد الطراونة، الرقابة القضائية على األحكام التحكيمية يف القانون األردين،  .129
 .3040دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

على حكم التحكيم، دراسة متعمقة يف ضوء آراء الفقه و معتز عفيفي، نظام الطعن  .131
أحكام القضاء وتشريعات ولوائح هيئات التحكيم املقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، 

 .3043اإلسكندرية، 
ممدوح عبد العزيز العنزي، بطالن القرار التحكيمي التجاري الدويل، األسباب والنتائج،  .131

 .3001دراسة مقارنة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 
العامة للتحكيم الدويل والداخلي، منشأة املعارف، اإلسكندرية  منري عبد اجمليد، األسس .132
 ،3004. 
للتحكيم التجاري الدويل اخلاص، منشأة املعارف، منري عبد اجمليد، التنظيم القانوين  .133

 .4779اإلسكندرية 
دراسة مقارنة  ،مهند أمحد الصانوري، دور احملكم يف خصومة التحكيم الدويل اخلاص .134

ألحكام التحكيم التجاري الدويل يف غالبية التشريعات العربية و األجنبية و االتفاقيات و 
 .3002التوزيع، ،دار الثقافة لننشر واملراكز الدولية

 .4771در، إتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، انارميان عبد الق .135
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نبيل إمساعيل عمر، التحكيم يف املواد املدنية و التجارية الوطنية و الدولية، دار اجلامعة  .136
 .3044، اجلديدة

 .3001نبيل زيد سليمان، تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، دار النهضة العربية،  .137
هدى حممد جمدي، دور احملكم يف خصومة التحكيم و حدود سلطته، دار النهضة  .138

 .4779العربية، 
، احلماية الدولية ألحكام التحكيم األجنبية، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، هشام إمساعيل .139

 .3043دار النهضة العربية، 
اجمللد األول ، يف منازعات التجارة الدولية،  هشام خالد، تكوين احملكمة التحكيمية .141

 .3009رف ، اإلسكندرية امنشأة املع
هيثم حممود حممد أمحد محودة ، إهناء إجراءات التحكيم، منشأة  .141

 .3042املعارف،اإلسكندرية،
التحكيم يف املنازعات البحرية، دراسة مقارنة، دار الوليد بن حممد بن علي الربماين،  .142

 .3040النهضة العربية،
وئام جناح إبراهيم السيد تعيلب، النفاذ الدويل ألحكام التحكيم، دار النهضة العربية،  .143

 .3042القاهرة، 
ياسر عبد السالم منصور، دراسة نقدية لقانون التحكيم املصري ، الطبعة األوىل، دار  .144

 .3003النهضة العربية، القاهرة ، 
لتحكيم على حكم التحكيم، ياسر عبد اهلادي مصلحي سالم، أثر اخلطأ يف إجراءات ا .145

 .3043دار النهضة العربية، 

 .الرسائل و المذكرات الجامعية: ثالثا

رسالة ماجستري، كلية ( دراسة مقارنة )أمحد عبد النور ، إشكاليات تنفيذ األحكام األجنبية  .1
 .3040 -3007احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

أمحد عديل سيد أمني، التنظيم القانوين للخربة يف القانون الدويل اخلاص، رسالة دكتوراه ،   .2
 .3040كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ، 
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أمحد نبيل سليمان طبوشة،  النظام القانوين إلتفاق التحكيم، دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه،  .3
 .3044قسم القانون املدين، كلية حقوق جامعة عني مشس، 

أشجان فيصل شكري، الطبيعة القانونية حلكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن فيه، دراسة  .4
 .3003مقارنة، رسالة ماجستري، جامعة النجاح، نابلس، 

أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام و التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، دراسة يف  .5
 .4771قضاء التحكيم، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس، 

جارد حممد، دور اإلرادة يف التحكيم التجاري الدويل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية  .6
 .3007/3040جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،احلقوق والعلوم السياسية،

حددان طاهر، دور القاضي الوطين يف جمال التحكيم التجاري الدويل ، مذكرة لنيل شهادة  .7
املاجستري ، فرع قانون التنمية الوطنية ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود 

 .3043معمري ، تيزي وزو ، 
النظام القانوين للعقود الدولية يف القانون اجلزائري املقارن، رسالة دكتوراه، كلية : زرويت الطيب .8

 .4770/4774احلقوق، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
رسالة  ،سامي حمسن حسني السري، القواعد اإلجرائية املنظمة للتحكيم التجاري الدويل .9

 .3001جامعة عني مشس ، ،دكتوراه،كلية احلقوق
تنفيذ القرارات التحكيمية املرتتبة على منازعات التجارة الدولية، رسالة سامية خواثرة ،  .11

 .3003/3002ماجستري، كلية احلقوق،جامعة اجلزائر،
شريف هنية، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدويل، رسالة ماجستري، كلية  .11

 .3004/3003احلقوق، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 
رسالة دكتوراه كلية  ،إجراءات التحكيم التجاري الدويل صربي أمحد حمسن الذيابات ، .12

 .3001احلقوق جامعة عني مشس القاهرة، 
عاطف بيومي شهاب، االختصاص بالتحكيم يف عقود التجارة الدولية ، رسالة دكتوراه ،   .13

 .3004كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ، 
رشود، الدعوى التحكيمية يف النظام السعودي والقانون املصري، عبد اهلل بن علي آل  .14

درجة ى دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة، حبث مقدم إستكماال ملتطلبات احلصول عل
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املاجستري يف العدالة اجلنائية، قسم العدالة اجلنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف 
 .3009العربية للعلوم األمنية،

عبلة الفقي، إمتداد أثر إتفاق التحكيم إىل الغري، رسالة ماجستري ، كلية حقوق جامعة  .15
 ،3043اإلسكندرية ، 

عزت حممد علي البحريي، تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق،  .16
 .4771جامعة عني مشس، 

والقانون املقارن ، رسالة  علي رمضان بركات، خصوصة التحكيم يف القانون املصري .17
 .4771دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، 

غسان علي علي ، اإلستثمارات األجنبية ودور التحكيم يف تسوية املنازعات اليت قد تثور  .18
 .3001بصددها،  رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني مشس ، 

النزاعات املرتتبة على العقد التجاري سلطة احملكم يف موضوع حل فريدة عيادي ،  .19
 .3004 ،الدويل،رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر

، رسالة 72/07كمال معروف، التحكيم الّتجاري الدويل يف ظل املرسوم التشريعي  .21
 .4777/3000ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية 

ماهر حممد صاحل عبد الفتاح، إتفاق وحكم التحكيم يف منازعات التجارة الدولية، رسالة  .21
 .3001دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 

حممد بن عبد الرمحن العريين ، الطلبات العارضة يف نظام املرافعات الشرعية السعودي ،  .22
 .3001رسالة ماجستري ، كلية الدراسات العليا ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 

منسول عبد الّسالم، قرارات التحكيم التجاري الدويل يف التشريع اجلزائري، رسالة  .23
 .3000/3004وق، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية ماجستري، كلية احلق

جنم رياض الربضي، ضمانات أطراف التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، رسالة  .24
 .3002دكتوراه،  كلية احلقوق ، جامعة عني مشس ، 

نصرية سعدي، عقود نقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  .25
4773. 
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حممد جمدي عبد الرمحان، دور احملكم يف خصومة التحكيم وحدود سلطاته، رسالة  هدى .26
 .4771دكتوراه، كلية احلقوق،  جامعة القاهرة 

 .المقاالت و األبحاث المنشورة: رابعا

إبراهيم الدسوقي أبو الليل، قواعد وإجراءات التحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية ،  .1
 .4772، 49، السنة 3جملة احلقوق ، جامعة الكويت ، العدد 

 رة ـــــــــــ، دراسة لفك" القانون التجاري الدويل " أبو زيد رضوان ، قانون التجارة الدولية أو  .2
Lex Mercatoria م ملؤمتر الكويت للتحكيم الداخلي والدويل ، الكويت ، حبث مقد

4772. 
و  بع، جملة احلقوقاأبو زيد رضوان، الضوابط العامة يف التحكيم الّتجاري الدويل، القسم الر  .3

 .4790الشريعة، السنة الرابعة، العدد الثاين، 
أمحد السمدان، القانون الواجب التطبيق يف التحكيم التجاري الدويل، جملة احلقوق، جامعة  .4

 .4772 ،24، العدد 49الكويت،  السنة 
أمحد بوقادوم ، حرية األطراف يف اختيار طرق حل النزاعات النامجة عن العقد التجاري  .5

الطرق البديلة حلل النزاعات : الدويل يف القانون اجلزائري، جملة احملكمة العليا، عدد خاص
 .3007الوساطة والتحكيم، اجلزء األول 

التحكيم املصري اجلديد  أمحد شرف الدين، التحكيم الداخلي والتحكيم الدويل يف قانون .6
ومعايري التمييز وأمهيته ، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر التحكيم التجاري الدويل ، القاهرة ، 

 .4772سبتمرب 
حماذير  أمحد عبد الكرمي سالمة، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم ، .7

وتوجيهات ، جملة األمن والقانون ، أكادميية شرطة ديب، السنة السادسة عشرة ، العدد 
 .األول

،أبريل 41إمساعيل الزيادي، دعوى بطالن حكم التحكيم، جملة التحكيم العاملية، العدد  .8
3043. 
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، جملة 4791برهان أمر اهلل، ميعاد إصدار حكم التحكيم يف ضوء قواعد األونيستريال لسنة  .9
 .3002التحكيم العريب، العدد الثامن، 

بكلي نور الدين، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدويل و طرق الطعن فيها يف القانون  .11
 .3042اجلزائري، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين 

بوصنوبرة خليل، التدخل القضائي يف جمال التحكيم الدويل يف التشريع اجلزائري، جملة  .11
 .3001احملكمة العليا، العدد الثاين، 

بوكعبان العريب،و فوزي نعيمي، اإلجتهادالتحكيمي يف ضوء قانون اإلجراءات املدنية  .12
 .314،ص 3043 واإلدارية اجلديد، جملة التحكيم العاملية، العدد اخلامس عشر، يوليو

جارد حممد، مظاهر التعاون بني القضاء الوطين والتحكيم التجاري الدويل، دراسة مقارنة  .13
بني التشريع اجلزائري واملصري والفرنسي،ورقة حبثية مقدمة إىل املؤمتر الدويل للقضاء 

 .3042والتحكيم ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية ، 
جورج حزبون، اإلجتاهات الدولية يف التحكيم اخلاص، جملة نقابة احملامني األردنية ، العدد  .14

 .4799، لسنة 01
حبيب بلقنيشي، دور التحكيم التجاري الدويل يف وضع نظام قانوين دويل لتشجيع  .15

االستثمارات األجنبية، ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدويل حول التحكيم التجاري الدويل يف 
 .3001اجلزائر، جامعة جباية،  

مقدم  حفيظة السيد احلداد، الدور اإلنشائي و اخلالق للقضاء يف إطار التحكيم، حبث .16
 .3002نوفمرب  30-47ملؤمتر الدور احليوي للقضاء يف التحكيم ، شرم الشيخ، الفرتة من 

خالد حممد القاضي، حول قواعد االختصاص يف قانون التحكيم املصري، جملة التحكيم  .17
 .3001العريب، العدد السابع، يوليو 

ألقيت على طلبة املاسرت رايس حممد، حماضرات يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  .18
 .3042/3041ون قضائي، السنة اجلامعية نختصص قا

زيد حنش عبد اهلل، التحكيم الدويل اخلاص، جملة البحوث القضائية، املكتب الفين  .19
 .3002للحكمة العليا باليمن، العدد الثاين، 
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مسيحة القليويب، مدى جدوى تطبيق القانون الوطين يف التحكيم بشأن تنفيذ العقود  .21
الدولية لنقل التكنولوجيا، حبث مقدم ملؤمتر جممع حتكيم الشرق األوسط، حول املشكالت 

 .4797األساسية يف التحكيم الدويل من منظور التطوير، القاهرة، يناير 
يف فض النزاعات، جملة كلية  اإلسالمية و أمهيتهصبحي حممد مجيل، التحكيم يف الشريعة  .21

الشريعة والقانون، العدد العشرون، اجلزء األول، كلية الشريعة والقانون، 
 .3002جامعةاألزهر،

صالح الدين مجال الدين حممد، نظرات يف القانون الواجب التطبيق على عقود التنمية  .22
 .4779االقتصادية، جملة كلية الشريعة و القانون، جامعة طنطا، العدد الثامن، 

عبد احلميد األحدب، قانون التحكيم اجلزائري اجلديد، جملة احملكمة العليا، عدد خاص  .23
 .3009جوان  42/41، العدد (الطرق البديلة حلل النزاعات)
عبد احلميد األحدب، هل آن أوان جتاوز إتفاقية نيويورك لتنفيذ األحكام األجنبية ، جملة  .24

 .3000التحكيم العريب ، العدد الثاين ، يناير 
عبد العزيز خنفوسي، القواعد اإلجرائية اليت حتكم مسألة االعرتاف بأحكام التحكيم  .25

وإنفاذها وتوجب الطعن فيها يف ظل التشريعات املقارنة، جملة الفقه والقانون، العدد الثالث،  
 .3042يناير 

تسبيب أو تعليل القرارات التحكيمية من خالل بعض االتفاقيات  ،عبد الوهاب الباهي .26
 .3000الدولية واإلقليمية والتشريعات الداخلية، جملة التحكيم العريب، العدد الثاين، يناير 

قضاء تعاقدي؟ دراسات قانونية، جملة : عبد الوهاب مبوسى، التحكيم الّتجاري الدويل .27
 .3009لسنة  01، جامعة تلمسان، العدد القانون اخلاص األساسي، كلية احلقوق

عز الدين عبد اهلل، تنازع القوانني يف مسائل التحكيم التجاري الدويل يف مواد القانون  .28
 .4799، يناير 29اخلاص، جملة مصر املعاصرة العدد 

: عمر زودة، إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية، الطرق البديلة حلل النزاعات .29
الوساطة والصلح والتحكيم ، جملة احملكمة العليا ، اجلزائر، عدد خاص، اجلزء األول، 

3007. 
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فتحي وايل، اإلجتاهات احلديثة يف التحكيم التجاري الدويل ومدى تبين التشريعات العربية  .31
 .3000ماي  49-42باملؤمتر الدويل حول التحكيم اهلندسي بالبحرين، من هلا، حماضرة 

، جملة التحكيم 4792فوزي حممد سامي، إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام  .31
 .3004العريب، العدد الرابع، أغسطس، 

التجاري الدويل وموقف التشريعات العربية، جملة احلقوق  فوزي حممد سامي، التحكيم .32
 .3000، يناير 42العربية، العدد 

قمر عبد الوهاب، ال أثر لشرط التحكيم على اختصاص القضاء املستعجل بإصدار  .33
اإلجراءات الوقتية و التحفظية يف النزاع موضوع إتفاق التحكيم يف التشريع اجلزائري، جملة 

 .3040العدد السابع، يوليو  التحكيم العاملية،
 .3044قويدري حممد، تنفيذ األحكام األجنبية يف اجلزائر، جملة احملكمة العليا، العدد الثاين .34
ليلى بن مدخن، مربرات الطعن يف أحكام التحكيم الدويل وحدود إختصاص القاضي  .35

الوطين للنظر يف الطعون، ملتقى وطين حول تنظيم العالقات الدولية اخلاصة يف اجلزائر، 
 .3040جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر، أبريل 

عن مركز القاهرة اإلقليمي  جمموعة املبادئ القانونية اليت تضمنتها أحكام التحكيم الصادرة .36
 .4777للتحكيم التجاري الدويل ، جملة التحكيم العريب ، العدد األول ، ماي 

، 24حمسن حسني بشايرة، حكم التحكيم املرسل، جملة احلقوق، العدد الثالث، السنة  .37
 .3009سبتمرب 

بشأن البيع الدويل للمنقوالت املادية ، دراسة  4711حمسن شفيق ، اتفاقيات الهاي لعام  .38
يف قانون التجارة الدولية ، حماضرات لطلبة الدراسات العليا ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة 

4793/4792. 
حممد الطاهر بلقاضي، تسبيب حكم التحكيم يف التشريع اجلزائري واملقارن، جملة  .39

 .3044، جوان 39التواصل، جامعة باجي خمتار، عنابة، العدد 
حممد كمال أبو سريع، التحكيم الّدويل و أثره يف تشجيع االستثمار و جذب رؤوس  .41

 .4779األموال، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر الكويت الدويل للتحكيم التجاري، 
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املعاصرة ،  حممود مسري الشرقاوي ، التطورات احلديثة يف قانون التحكيم املصري، جملة مصر .41
 .4779، 97، السنة 117العدد 

حممود مسري الشرقاوي، مفهوم التجارية و الدولية يف قانون التحكيم املصري، جملة التحكيم  .42
 .4777العريب، العدد األول، ماي 

مصطفى تراري ثاين، التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر إثر صدور املرسوم التشريعي رقم  .43
املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات املدنية ، جملة دراسات  32/01/4772املؤرخ يف  72/02

 .3003قانونية ، العدد األول،  جوان 
مصطفى تراري ثاين، التحكيم التجاري الدويل يف اجلزائر، جملة الدراسات القانونية، العدد  .44

 .3009األّول، جوان 
لقانون احملروقات مصطفى تراري ثاين، التحكيم يف النازعات املتعلقة باحملروقات طبقا  .45

 .3007اجلزائري اجلديد، جملة التحكيم العاملية، العدد األول يناير 
مدى جواز االتفاق على التحكيم بطريق اإلحالة يف القوانني الوطنية  ناجي عبد املؤمن ، .46

وعالقات التجارة الدولية ، جملة العلوم القانونية واالقتصادية ، كلية احلقوق ، جامعة عني 
 .3003مشس ، العدد األول ، السنة الرابعة واألربعون ، يناير 

ية على التحكيم يف دول جملس التعاون ناصر غنيم الزيري، املبادئ احلديثة للرقابة القضائ .47
مصر، يف  -لدول اخلليج العريب، حبث مبؤمتر الدور احليوي للقضاء يف التحكيم، شرم الشيخ

 .3002نوفمرب  30-47الفرتة من 
نوارة حسني، تكريس التحكيم التجاري الدويل كضمان لالستثمارات األجنبية، حبث  .48

 .3001ري الدويل يف اجلزائر، جامعة جباية، مقدم للملتقى الدويل حول التحكيم التجا
هادي سليم، مشروع تعديل قانون التحكيم الفرنسي، جملة التحكيم العاملية، العدد  .49

 .3040السابع، يوليو 
نقدية لنظرية الطبيعة  ةدراس ،؟ي، هل التحكيم نوع من القضاءموجدي راغب فه .51

السنة السابعة عشر  ، األولالعدد  ،جملة احلقوق جامعة الكويت ،القضائية للتحكيم
4772. 
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 .القضائية األحكام: خامسا

 الجزائرية. 
، اجمللة القضائية  37/43/3001، بتاريخ 231901قرار احملكمة العليا، ملف رقم  .1

 .3001لسنة  03العدد 
، اجمللة 37/43/3001، الصادر بتاريخ 244941قرار احملكمة العليا، ملف رقم  .2

 .3001القضائية ، العدد األول ، 
، اجمللة 49/01/3009، الصادر بتاريخ 114991احملكمة العليا، ملف رقم  قرار .3

 .3009القضائية ، العدد الثاين، 
، بتاريخ 239710قرار احملكمة العليا، الغرفة التجارية و البحرية، ملف رقم  .4

 .3009، جملة احملكمة العليا،  العدد األول 09/02/3009
، رقم الفهرس ، 131301قرار احملكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية ، ملف رقم  .5

 .3043، جملة احملكمة العليا، العدد األول 07/01/3040صادر بتاريخ 
، بتاريخ 113241قرار احملكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم  .6

 .3042، جملة احملكمة العليا، العدد األول 02/02/3044
بتاريخ ،929112قرار احملكمة العليا، الغرفة التجارية و البحرية،ملف رقم  .7

 .3042،جملة احملكمة العليا، العدد األول 01/01/3042
، بتاريخ 0911214ملف رقم  الغرفة التجارية والبحرية، قرار احملكمة العليا ، .8

 .3041،جملة احملكمة العليا، العدد األول لسنة 02/43/3042
 المصرية. 
 12لسنة  791، الطعن رقم 43/04/4794حكم حمكمة النقض املصرية، جلسة . 1

 .قضائية، جمموعة أحكام حمكمة النقض املصرية
 .01/03/4791ق، جلسة  23لسنة  4391حمكمة النقض املصرية، الطعن رقم  .2
  .31/02/4772جتاري ،  12ستئناف القاهرة إ .3
 12/ حتكيم 71لسنة  47، القضية رقم 30/43/4772حمكمة إستئناف القاهرة، .4

 .جتاري
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 .47/09/4779ق، جلسة  42لسنة  11جتاري، دعوى رقم  12إستئناف القاهرة . 5
 .ق 441لسنة  31يف الدعوى  49/03/4779جتاري جلسة  12إستئناف القاهرة، . 6
ق عن  447لسنة  17يف القضية رقم  42/01/4777التمهيدي الصادر جبلسة  احلكم .7

 .جتاري 74الدائرة 
 .ق 92لسنة  3020يف الطعن  43/01/3009نقض جتاري، . 8

 .اإلتفاقيات و البروتوكوالت الدولية: سادسا

يونيو  40إتفاقية نيويورك بشأن اإلعرتاف و تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ، املؤرخة يف  .1
4729. 

 .4714أبريل  34إتفاقية جنيف املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل، املؤرخة يف  .2
 .4712مارس  49إتفاقية واشنطن املتعلقة بتسوية منازعات اإلستثمار، املوقعة يف  .3
 (اليونسرتال) التحكيم الصادرة عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل قواعد .4

 .4791لسنة
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 :صـــــملخ

تعترب الدعوى التحكيمية اآللية اليت متكن اخلصوم من مباشرة إجراءات التقاضي أمام قضاء التحكيم من أجل الوصول إىل حكم 
اإلجراءات اخلاصة اليت ينبغي هلا أن تتحرر من تعقيدات  و حتكيمي فاصل يف النزاع، إذ تتطلب هذه الدعوى مراعاة بعض املبادئ

  .خلصومة القضائية يف خصومة التحكيم،حتقيقا للغاية املنشودة من اللجوء إىل التحكيمو قيود إجراءات ا

ال بد   ،و املراكز القانونية و الدعوى التحكيمية ، شأهنا شأن الدعوى القضائية، حىت حتقق العدالة و احلماية القانونية للحقوق 
ملنوط هبم مهمة فحص النزاع والفصل فيه، لتمر بانعقاد اخلصومة هلا أن تسري على خطى تنظيمية وقانونية ، وحتديد األشخاص ا

وعرض األطراف إلدعاءاهتم ومساع أوجه دفاعهم وفق ضمانات قانونية معينة، وفحص  وثائقهم و مستنداهتم و أدلتهم املقدمة يف 
  ،بيق قواعد القانون املتفق عليها، لتنتهي بعكوف احملكمني الذين عهد إليهم مهمة الفصل يف النزاع بفحصه وحسمه بتط النزاع

   .وإنزال عنصر احلكم فيها على الفروض واألدلة و اإلدعاءات الواقعية للخصوم

  .اخلصومة التحكيمية، حكم التحكيم، العالقات الدولية اخلاصة، التجارة الدولية الدعوى التحكيمية، :الكلمات المفتاحية

Résumé 

L’action arbitrale se considère comme le mécanisme qui permet aux passifs de se présenter devant la 

juridiction arbitrale compétente afin de trouver une sentence arbitrale équitable. Cette action doit 

prendre en considération des principes et des procédures qui rendent cette action plus souple que 

l’action judiciaire et c’est le but de recourir à l’arbitrage. 

L’action arbitrale comme l’action judiciaire, pour qu’elle représente une protection juridique des droits 

et des statuts juridiques, elle doit suivre des procédures organiques et juridiques, identifier les 

personnes qui ont le rôle d’examiner le conflit et le résoudre, En passant par l’action et la présentation 

des prétentions, vérification des documents et des preuves présentées, en terminant par un jugement 

des arbitres qui est basé sur des preuves et des prétentions réalistes des passifs.      

Mots clés : Action arbitrale, instance arbitrale, sentence arbitrale, relations internationales privées, 

commerce international.  

Summary: 

Arbitration is a contractual form of resolving disputes. Arbitral proceedings start when a dispute is 

brought before an arbitrator for resolution. The process needs to adhere to rules and procedures 

selected and agreed by the contract. Arbitration is considered a more efficient process than litigation as 

it is quicker, cheaper and provides greater flexibility of the process and procedures. 

The arbitration process is similar to the legal action or lawsuit in that it thrives to achieve justice and 

protect the parties’ rights. All parties are bound to agreement and bound to satisfy any award 

determined by the arbitrator who checks the evidence and settles the dispute. Parties make arguments 

before the arbitrator and present evidence to establish their respective cases. The arbitrator considers 

all the information and makes a decision. An arbitral award is written to summarize the proceedings 

and give the decisions. The award usually includes the arbitrator’s reasons for the decision. The 

arbitrator’s décision is final. 

Keywords: Arbitration proceedings, Arbitral dispute, Arbitral award, International Relations, 

International Trade. 


