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 *شكر وثلدير*

 نفاان أ ن تكون ميا راب وخفرا وأ ن ىكون كل غبادا...

 أ هت ميا نٌل حنب وفلٌا نٌل حتب.

ذا اكن امشكر وامثياء ُو غرفان ابدليل ، وثلدير اذلين اكهوا ميا هؼم امؼون  ا 

 فا ن خري فاحتة تكون مرب امؼباد

جناز ُذا امؼمل املتواضع وشكٍر وحدٍ ػىل ــــ  فاذلد هلل اذلي وفلٌا  يف ا 

ىل اذلي مل ًدخر هجدا ومل يهتاون حلظة يف ثوجهييي ه  تلدم ابمشكر اخلاص ا 

رشادي وتزوًدي بلك ما جامت كرحيتَ من ػمل ومؼرفة   وا 

 *ػًل بن شوحية*أ س تاذي املؤطر 

يطحَ وجَ خبامص امشكر وامتلدير ال س تاذ هروش برييك اذلي اكن م هتنٌل 

 ال ثر امواحض يف ثوجيَ رساميت بشلكِا احلايل. اطالػَوسؼة 

 نٌل أ ثلدم ابمشكر مل ساثذة ال فاضل مِذٍ املذهرة 

ىل اكفة ال ساثذة ال فاضل اذلين اكهوا هؼم املرشد طوال امس ية من غري ــ  وا 

وال لكل وبلك جدًة فاكت شكر لك من كدموا يل ًد املساػدة ال جناز ُذٍ 

 املذهرة.

  



 *اال ُداء*
 انلِم أ ين أ محدك محدا ًفوق محد احلامدين

 شكر امشاهرينأ شكرك شكرا ًفوق 

 محدا ًليق بؼظمة جالمتم وشكرت ًليق بؼظمتَ نٌلكل

 أ ما بؼد:

ىل من رفؼِا هللا درجات وأ ىزل فهيا الآابء،  أ ُدي مثرة هجدي ومعًل املتواضع ا 

 وجؼلِا هور امسموات أ مًل يف احلياة

ىل من أ انرت در ىل اميت جؼل هللا اجلية حتت أ كداهما ا  يب ونمتت أ رساري ا 

وادليت وأ يم احلبيبة ضدًليت امللربة مطدر حٌاين ومٌبع ثليت ومغرثين بًبع 

 حٌاهنا وغطفِا وغطاهئا

ىل ميياء امؼشق ال بدي وال زيل أ يم امغامية حفظِا هللا   ا 

ىل ة وسؼى من  ا  من أ مدين ابمثلة اميت مكٌتين من مزاوةل دراس يت بلك حًر

ميَ.  أ جًل ومٌحين ل جل ثوفري لك ما أ ضبو ا 

 هباء امفخر ال بدي أ يب احلبيب وامغايل حفظَ هللا

ىل امغائب غن غيين واحلارض دامئا يف كليب وهور ال مل امسايم خايل ًوسف  ا 

خويت وأ خوايت ىل ػائليت هبريا وضغريا ا   ا 

ىل لك من ضدًلايت وزمياليت وأ خص ابذلهر رفيلات دريب  ا 

 حياة ، خدجية مسرية مٌبع اال خالص ادلامئ

ىل لك من ذهٍر مساين ووس يَ كلمي  ا 

ىل لك من غرف وأ حب  ا 

 *حدة طيب امرشًف* 



*اال ُداء*  

 أ ُدي مثرة هجدي املتواضع

ىل من وُبين احلياة وال مل وامًشأ ة ػىل شغف اال طالع واملؼرفة و  من ا 

حساان ووفاء هلٌل وادلي امؼزيز  ػلموين أ ن أ رثلي سمل احلياة حبمكة وضرب برا وا 

 ووادليت امؼزيزة

ىل من وُبين هللا  ىل امؼلد املتني من اكهوا غوان يف ا  هؼمة وجودمه يف حيايت ا 

خويت  رحةل حبيث أ خوايت وا 

ىل من اكثيفين ىل  ا  ق مؼا حنو اميجاح يف مسريثيا امؼملية ا  وحنن وشق امطًر

 رفيلة دريب حدة طيب امرشًف 

ب وبؼيد يف امتام ُذٍ  ىل لك من ساػدين واكن هل دور من كًر وأ خريا ا 

 ادلراسة

 .سائةل املوىل غز وجل أ ن جيٍز ادليع خري اجلزاء يف ادلهيا وال خرة

 

ية طيب امرشًف*  *ُز
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 مقدمة:
والذي إن سرعة التطور الذي عرفو االقتصاد الدولي خاصة في القرن التاسع عشر  

الحديثة، زاد في شأن التجارة الدولية،  تترجع أسبابو لتطور الصناعة وظيور المخترعا
والمعامالت الدولية حاليا ودفعيا نحو التقدم والرقي الشامل فظيرت اىتمامات جديدة في 

يدف إلى تبادل العمم يالمجتمع الدولي تنصب حول تنمية التعاون االقتصادي بين الدول 
 واالبتكارات الفنية في اإلنتاج وتبادل الفكر بين الشعوب.

ا لتعامل التجاري عمى الصعيد الدولي تولدت عميو نشوء عالقة تعاقدية ذات ىذ 
مبدأ سمطان اإلرادة وحرية المتعاقدين في  إستنادا إلىعنصر أجنبي تقوم عمى إرادة األطراف 

بح التحكيم صتحديد الشروط الالزمة إلبرام ىذا التعاقد وما يترتب عمى ذلك من آثار فأ
عصر، ألىميتو الكبيرة وتزايد المجوء إليو كأسموب لفض التجاري الدولي سمة ىذا ال

وأصبح يتناسب طرديا مع أىمية ورواج ، المنازعات التجارية واالستثمارية بشكل خاص
التجارة الدولية  إضافة إلى ظيور أشكال جديدة من المعامالت والعقود الدولية، مثل عقود 

ت وعقود التمويل وعقود التعاون نقل  التكنولوجيا، وعقود الشركات متعددة الجنسيا
 االقتصادي.

ويعود سبب انتشار التحكيم التجاري الدولي إلى رغبة المتعاممين في األسواق المحمية  
والدولية في االستفادة من مزايا التحكيم التجاري، المتمثمة في رغبة أطراف النزاع عمى فض 

 لنشر.النزاع بأكبر قدر من السرية واقل قدر من العالنية وا
صدار األحكام  ةدم رإضافة إلى اختصا  وذلك التقاضي من خالل سرعة اإلجراءات وا 

في مختمف الدول   ةم القانونيبالتحرر قدر المستطاع واإلمكان من القيود التي تتسم بيا النظ
 وتجنب مشكالت التنازع الدولي لمقوانين.

وفعالة كذلك وأصبح وسيمة ويعتبر كذلك التحكيم كوسيمة بدلية لفض وحل النزاعات  
 وقضايا التجارة الدولية بشكل خاص.، لمتقاضي في معظم القضايا التجارية بشكل عام
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ويعتبر التحكيم ىو الثمرة والمحصمة النيائية لعممية التحكيمية الذي ينتيي بموجبو  
 إجراءات التحكيم بقضاء يحسم النزاع وينيي الخصومة، فبعد انتياء المرافعات وتييئة

الدعوى لمحكم تمييدا إلجراء المداولة بين أعضاء ىيئة  زالدعوى لمفصل فييا، يتم حج
التحكيم، ومن الطبيعي في مجال التحكيم التجاري الدولي أن يستيل المحكمون ميمتيم األىم 
بتحديد القانون الواجب التطبيق عمى موضوع النزاع وفقا لمقواعد اإلجرائية واجبة التطبيق 

 لة عدم اتفاق األطراف عمى ىذا القانون.وذلك في حا
بنياية إجراءات  يصدروفقا لظروف كل قضية قد يصدر المحكمون حكما واحدا وقد  

التحكيم أو أكثر من حكم في ذات القضية، ومن ذلك أحكام التحكيم الجزئية أو التمييدية أو 
تصدر حكم تحكيم  الوقتية، ىذا فضال عن إمكانية أن يطمب األطراف من ىيئة التحكيم أن

 متضمنا لشروط.
وال يمكن ليذه المرحمة الدقيقة من عمر العممية التحكيمية أن تمر بسالم دون التعرف  

وكذا البيانات الالزم توافرىا فيو، ىذا ، عمى الشروط الشكمية والموضوعية لحكم التحكيم
مة ودقيقة فضال عن ضرورة التمكن من صياغة أسباب ومنطوق حكم التحكيم صياغة محك

 أوجو الطعن. من تضمن قابميتو لمتنفيذ ونصرتو
فإذا كانت إجراءات التحكيم ىي أكثر مراحل العممية التحكيمية زخما بالمشكالت  

 العممية الدقيقة التي أسالت حبرا كثيرا.
عمق بالقانون الواجب التطبيق واالمتناع عن تفما أكثر وأدق من المشكالت التي ت

مك التي تتعمق بتوقيت ومكان وكيفية إجراء المداولة وتوقيت إصدار توقيع حكم التحكيم وت
ة عمى حكم التحكيم وتحديد القانون الحكم وكذلك مدى إمكانية التعديل االتفاقي لمنطاق الرقاب

 الواجب التطبيق عمى إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية.
داع أحكام يالمنشأ ومؤخرا إ إبطاليا في بمد تمفضال عن تنفيذ حكم التحكيم التي 

 التحكيم في ضوء القرارات الوزارية ذات الصمة.
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ويعتبر التحكيم التجاري ىو البديل في فض النزاعات وال يكون فعال بدون نظام يدعم 
 تنفيذه.

واستنادا إلى ما سبق ثبت القول أن التحكيم نظام حديث قديم في نشأتو حديث في 
حيث ال زال ، ودي لتسوية المنازعات، ذا النظام نجاعتو كأسموبتنظيمو القانوني، ولم يفقد ى

يشمل إحدى اآلليات القانونية المعتمدة لتحقيق ذلك في الوقت الحالي، وال سيما في مجال 
منازعات التجارة الدولية فغالبا ما يقترن مصطمح التحكيم بيذا النوع من النزاعات ما دفع 

ال يمكن فصميما وأنيما بمثابة الروح والجسد فإذا  توأمانمن الفقو إلى القول بأنيما بجانب 
لتحكيم عقمو المفكر وعميو فإن اليدف الظاىر من وراء فا استئنافكان قانون التجارة الدولية 

ىو استبعاد تشجيع المجوء إلى التحكيم من قبل األطراف المييمنة عمى التجارة الدولية 
ن استب عاد القضاء في حقيقة األمر ليس ىدفا بحد اختصاص قضاء الدولة من ىذا المجال وا 

نما ىو ضرورة البد منيا لتحقيق اليدف الحقيقي من تشجيع المجوء إلى التحكيم والذي  ذاتو وا 
يتمثل في استبعاد تطبيق قانون الدولة، من التطبيق عمى النزاعات الخاصة، الدولية لصالح 

 تجارة الدولية.مصالح المتعاممين في مجال ال مع قانون أخر يتالءم أكثر
ومنو أصبح التحكيم التجاري الدولي، واقعا يفرض نفسو عمى عمميات التبادل التجاري 
الدولي، باعتباره أفضل الوسائل لفض المنازعات في ىذا الوسط ويظير ذلك بشكل خاص 

المستمر إلى تطوير قواعد التحكيم الوطنية وتزايد عدد الدول  وسعييا من خالل اىتمام الدول
 عمى االتفاقيات الدولية المتعمقة بالتحكيم التجاري الدولي.الموقعة 
ل يصأوعمى الرغم من المزايا التي يقدميا التحكيم لمتعاممين كنظام خاص و  

ذلك أنو ، إال أنو لم يسمم من النقد، فقد تم وصفو بأنو نظام، لتسوية منازعات التجارة الدولية
لتي يوفرىا ىذا األخير لمخصوم ألن ال يرقى إلى مستوى القضاء من حيث الضمانات ا

تقدون إلى القدرة فالمحكمين رغم الثقة الممنوحة ليم من طرف الخصوم ألنيم في الغالب ي
رة التي يتمتع بيا القضاء من خالل تمرسيم بامتيان القضاء ودراستو القانون مما يكثر بوالخ

 معو احتمال وقوع ىؤالء في الخطأ.
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ازعات التي يتم اختيار المجوء إليو لتعامل معيا والنتيجة ويسعى التحكيم إلى فض المن
، التي ينتمي إلييا تسمى بالحكم التحكيمي ويصدر بيذا الحكم مقررا لحقوق ومراكز قانونية

ىذا الحكم ال يؤدي ثماره عمى أرض الواقع وال تتحقق الغاية ، وممزما لمخصوم أطراف النزاع
وبعد موضع تنظيما أحكام ويعد موضوع تنفيذ  ر بتنفيذه الفعمية منو إال إذا قام الخصم األخ

التحكيم أمر في غاية األىمية في مجال التحكيم حيث ال فائدة من تحكيم ينتيي بصدور 
ال كان عديم األثر حكم تحكيمي ال يتم تنفيذه ولن تكون لو قيمة قانونية أو عممية ويظل ، وا 

 مجرد عبارات مكتوبة غير قابمة لمتنفيذ.
مثل أساسا نظام التحكيم نفسو وقد أوجز الفاروق عمر فتنفيذ الحكم المحكم ي 

بن الخطاب رضي اهلل عنو ىذا األمر في رسالتو المشيورة إلى أبي موسى األشعري التي 
 يوصيو فييا بالقضاء بقولو: " فإنو ال ينفع تكمم بحق ال نفاذ بو ...".

، م ال ينتج أثارهإن تنفيذ حكم التحكيم ىو نياية مطاف الدعوى التحكيمية ألن التحكي
 ومفاعمو القانونية إال إذا انتيى إلى قرار وكان ىذا القرار واجب التنفيذ.

ومن ، فاليدف من التنفيذ إذا وضع آثار ىذا القرار موضوع التنفيذ فيو روح التحكيم
دونو يظل التحكيم مجرد فكرة قانونية مجردة وال سيما إذا أخذنا بالحسبان أن ىذا الحكم ىو 

األفراد وال يتمتع بحد ذاتو ينظر األنظمة القانونية الوطنية فإن سمطتو سوى تمك  من صنع
التي تمنحو إياىا ىذه األنظمة فيو يتمتع من حيث المبدأ بصفة االلزام بحكم التزام الخصوم 
اإلداري لمتحكيم المؤيد وبحكم القانون ولكنو ال يتمتع بأي قوة تنفيذية بحد ذاتو إال عند 

 ر القاضي بتنفيذه بناء عمى طمب صاحب المصمحة.صدور األم
 
 

 تتجمى أىمية دراسة موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الدولي فيما يمي: أهمية الدراسة:
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من الموضوعات اليامة واألساسية المعتمدة في الوقت الحالي لفض النزاعات  باعتباره -
والخروج بنتيجة مرضية وفعالة لألىداف المتخاصمين والمتنازعين، حيث ال تحقق فعالية ىذا 
الحكم إال بتنفيذه، حيث أن تنفيذ الحكم ىو تجسيد لمحقيقة القانونية التي توصل إلييا 

 المحكمون.
ميم بفعالية التحكيم وتنفيذه بكل آلياتو في وقت بمغ التحكم مداه في ومن خالل التس -

المعامالت التجارية الدولية تحت سيطرة الدول القوية اقتصاديا وكذا سيطرة مختمف الييئات 
التحكيمية في ظل تنظيم قضاء خاص فكان من الواجب عمى الباحثين في الدول النامية 

من أجل تفعيل العمل بيا بدال من التراجع والخوف  دراسة ىذه اآلليات لدى ىذه الدول
 والتردد.

من أىم لوازم ضروريات العولمة االعتراف باألحكام الدولية والعمل عمى تنفيذ ما عمى  -
اعتبار أن انكار االعتراف تتعارض مع حاجة المعامالت الدولية، ألنو يعوق تطور العالقات 

 ية إلى اضطراب المعامالت بين االفراد.التجارية واالقتصادية وىو يؤدي في النيا
وتتجمى أىمية ىذه الدراسة أيضا لما تنطوي عميو في بيان استقرار المراكز القانونية  -

واستمرار المعامالت االقتصادية فيو يعتبر خاتمة المطاف بالنسبة لممسائل محل التنازع 
راف فقط بل ال بد أن التي فصل فييا وال يجب أن يتوقف تنفيذ األحكام عمى إرادة األط

 يستمر حتى حصول ىذا الحكم عمى الحجية االلزامية لمتنفيذ.
 تيدف الدراسة إلى:  أهداف الدراسة:

 بيان آليات التنفيذ المتبعة لمفصل في المنازعات الدولية. -
مدى فعالية ىذه اآلليات وىل تفي بالغرض أم ال بد من إيجاد آليات أكثر فعالية  -

 منيا.
 حمول جذرية لمشاكل المنازعات من خالل ىذه اآلليات.إلى الوصول ل -

 تتجمى أسباب اختيارنا ليذا الموضوع في: أسباب اختيار الموضوع:
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وتتمثل في الميل الشخصي لمواضيع التحكيم الدولي، وكذا  أسباب ذاتية شخصية: - أ
 الرغبة الشخصية أيضا في معرفة مدى تطور ىذا المجال عمى المستوى الدولي.

فتتمثل في أن جل المعاىدات الدولية تتنافى  األسباب الموضوعية:أما عن  - ب
مضامينيا ورفض تنفيذ أحكام التحكيم أو تجاىل االعتراف لو وبآثاره وذلك نظرا لعراقة 

 موضوع التحكيم بصفة عامة كونو أول وسيمة وضعت بعض النزاعات عبر التاريخ.
دول العالم لتنفيذ أحكام  وكذا تسميط الضوء عمى مختمف اآلليات التي رصدتيا -

 التحكيم الدولي.
فيمكن اإلشارة إلى وجود العديد منيا وعمى الرغم من كثرتيا إلى أن ىذه  الدراسات السابقة:

 الكثرة تشتت فكر الطالب مما قد تؤثر عمى السير الجيد إلتمام عممو ومنيا:

كمية الحقوق  –وراه أطروحة دكت –الحكم التحكيمي والرقابة القضائية  –/ سميم بشير 1
 .2011/2012 –جامعة باتنة  –والعموم السياسية 

مذكرة لنيل شيادة ماجيستير  –التحكيم التجاري الدولي وقضاء الدولة  –/ فاطمة مرزوق 2
جامعة العقيد أوكمي الحاج –كمية الحقوق والعموم السياسية  –فرع قانون العقود  –في القانون 

 .2012 –بويرة  –

مذكرة لنيل شيادة الماجيستير  –تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي  –بريكي / لحروش 3
 .2012/2020 – 2جامعة سطيف  –قانون أعمال  –في القانون الخاص 

 

 

 

 من بين أىم الصعوبات التي واجيتنا: الصعوبات:
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تناولت حداثة ىذا الموضوع وبالتالي قمة االجتيادات فيو رغم كثرة المراجع إال أنيا  -
التحكيم الخاص بكل دولة حيث وجدنا فائضا في الكتب المصرية واألردنية إال أنيا ال تخدم 

 بحثنا بالمرة.
 اإلشكالية:

 قد ارتأينا لطرح اإلشكالية التالية:

 ما مدى فعالية وكفاية اآلليات المعتمدة في تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي؟ 
 يسية بعض التساؤالت الفرعية منيا:وتتفرع عمى ىذه االشكالية الرئ

 ما مفيوم حكم التحكيم الدولي؟ -
 كيف تطرقت مختمف النظريات لتحديد الطبيعة القانونية لمحكم التحكيمي؟ -
 عمى أي أساس نقول بحجية الحكم التحكيمي؟ -
 ماىي اآلليات التي اعتمدىا المجتمع الدولي لتنفيذ ىذه األحكام؟ -

بعنا المنيج الوصفي التحميمي الذي يتجمى في عرض بعض أما عن المنيج المتبع: فقد ات
المفاىيم وتحميل مختمف المواد واألحكام القانونية التي نظمتيا التشريعات، مع االستعانة 

 بالمنيج المقارن في مواطن البحث وذلك حسب ما تقتضيو الدراسة.

ام بمختمف ملوحتى نمكن المطمع عن الموضوع من اإل منيجيةولدراسة الموضوع دراسة 
جوانبو فقد قسمنا بحثنا ىذا إلى فصمين اثنين تناولنا في الفصل األول: حكم التحكيم الدولي 
محل التنفيذ والذي بدوره قسمناه إلى مبحثين تناولنا في األول: مفيوم حكم التحكيم الدولي 

لثاني حيث شروط تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي ثم انتقمنا إلى الفصل ا نيوفي الثا
تناولنا فيو أساليب تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي والذي قسمناه بدوره إلى مبحثين اثنين 

ألحكام التجاري  تناولنا في األول التنفيذ الطوعي والمباشر تناولنا في الثاني التنفيذ الجبري
 .الدولي



 

  :الفصل األول
محل  الدولي حكم التحكيم التجاري
 التنفيذ.
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 محل التنفيذ. الدولي الفصل األول: حكم التحكيم التجاري
تنتيي خصومة التحكيم نياية طبيعية بإصدار الحكم الحاسم لمنزاع الذي اتفق 

بعاده عن والية إاألطراف عمى  قضاء الدولة ليفصل فيو قاضي خضاعو لنظام التحكيم وا 
العديد من األحكام قبل يختارونو، وقبل إصدار ىذا الحكم األخير قد تصدر ىيئة التحكيم 

الفصل في الموضوع التي تعددت بحسب محتواىا إلى أحكام تقريرية وأحكام منشأة كما 
تعرفيا النظرية العامة لألحكام التأكيدية الصادرة بالحماية الموضوعية لمحقوق والمراكز 

 الموضوعية المتنازع عمييا.
حكيم، فيو يحمل ذات وبما أن الحكم ىو اليدف الحقيقي والعممي لكل نظام ت

أوصاف األحكام القضائية ويرتب ذات آثارىا، ويحوز حجية الشيء المقضي فيو ولو قوة 
 تنفيذية متى توافرت الشروط الالزمة في قانون الدولة التي يجري فييا التنفيذ.

تحرر من سيطرة ويوبيذه األوصاف يدخل الحكم التحكيمي في سيطرة القوانين الوطنية  
 يصبح في األخير نيائيا وممزما لألطراف بشأن القضية موضوع النزاع. األطراف ل

لذا تتطمب دراستنا ليذا الفصل تحديد مفيوم الحكم التحكيمي في المبحث األول، ثم نعالج 
 الشروط الالزمة لتنفيذ الحكم التحكيمي في المبحث الثاني. 

 التحكيم التجاري الدوليالمبحث األول: مفيوم حكم 
محل التنفيذ من  التجاري الدولي اية البد من تسميط الضوء عمى حكم التحكيمفي البد

 وكذا مدى إلزاميتو.، خالل بيان مفيومو وطبيعتو القانونية
وتكمن أىمية التطرق إلى تمك العناصر لمعرفة أي القرارات أو األحكام الصادرة عن 
المحكم والتي يتعين وصفيا أنيا أحكام تحكيمية تختمف عن غيرىا من القرارات اإلجرائية 
والتي تفصل في مواضيع إجرائية وذلك بتحديد طبيعتو القانونية استنادا إلى المبررات التي 

يم والتي تميز بينو وبين األنظمة المشابية لو، وىذا ما سنتطرق لو في ىذا يتميز بيا التحك



 محل التنفيذ. الدولي ............ حكم التحكيم التجاري......الفصل األول:...............
 

01 
 

، أساسيين وىما )أوال( تعريف حكم التحكيم وطبيعتو القانونيةالمبحث الذي يتضمن مطمبين 
 )ثانيا( حجية ونطاق حكم التحكيم التجاري الدولي.

 وطبيعتو القانونية. التجاري الدولي المطمب األول: تعريف حكم التحكيم
في ىذا المطمب المقصود بحكم التحكيم )الفرع األول(، ونتناول في )الفرع  ولناسنت 

 الثاني( الطبيعة القانونية لحكم التحكيم. 
 .حكم التحكيمالفرع األول: تعريف 

حكم التحكيمي أىمية كبيرة في النظام التحكيمي، فيو نتاج وثمرة ممما الشك فيو أن ل 
 منو.عممية التحكيم والغاية المنشودة 

وبالرجوع إلى النصوص القانونية واالتفاقيات الصادرة في العديد من الدول نجد أنيا  
لم تعرف المقصود بحكم التحكيم وتركت ذلك لمفقو والقضاء بما فييم اتفاقية نيويورك الخاص 

، يةكيفو عرضالتي أشارت إلييب 0991،1باالعتراف بأحكام التحكيم األجنبية وتنفيذىا لسنة 
يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط ( منيا عمى أنو : " 10( الفقرة )10صت المادة )ن نحي

األحكام الصادرة من محكمين معينين لمفصل في حاالت محددة بل أيضا األحكام الصادرة 
وىذه اإلشارة ال تعد تعريفا لمحكم التحكيمي ة من ىيئات تحكيم دائمة يحتكم إلييا األطراف"

 .0عريف جزئي غير شامللكن يمكن القول أنو ت
وتجدر اإلشارة أن ىناك نص مقترح من قبل واضعي القانون النموذجي لمتحكيم  

األونسترال(، لتعريف قرار التحكيم ولكنيم تراجعوا فكان التعريف المقترح التجاري الدولي )
 " قرار نيائي يفصل في كل المواضيع المطروحة عمى محكمة التحكيم".بأنو: 

                                                           
الخاصة باالعتراف بأحكام التحكيم الدولية, تم اعتمادىا من طرف لجنة األمم المتحدة بنيويورك نيويورك،  اتفاقيات 1

.انضمت إلييا الجزائر بمقتضى  07/06/01989ودخمت حيز التنفيذ في : 10/06/1958بتاريخ: 1958سنة
 المتضمن االنضمام بتحفظ 10/05/1988المؤرخ في  88/233المرسوم:

بشير سميم، الحكم التحكيمي ورقابة القضائية، رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة الحاج  2
 .46، ص2010/2011لخضر، باتنة، 
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وىذا النص يعترف بوجود حكم التحكيم إال أنو لم يوضح المقصود بو، كما أن  
سواء  عنوانا خاصا المشرع الجزائري سكت عن تعريف الحكم التحكيمي رغم تخصيصو لو

ظل تعديل قانون اإلجراءات  أوفي66/091،0في قانون اإلجراءات المدنية القديم األمر رقم 
تصر عمى تنظيم الجانب الشكمي والبيانات الالزمة لمحكم قوا 0الجديد، 11/19المدنية رقم 

 دون التطرق لمفيومو ومعناه.
ويفيم من ذلك أن التشريعات الوطنية والدولية ابتعدت عن تعريفو تفاديا الدخول في  

واعتمدت عمى الجوانب الثابتة والمتفق عمييا ، بعض الجداالت العميقة التي ال فائدة منيا
فو لمفقو الذي انقسم إلى اتجاىين: االتجاه األول يعطي تعريفا موسعا وتركت مسألة تعري

 يعطي تعريفا ضيقا لمحكم التحكيمي. ثاني لمحكم التحكيمي، واتجاه
 ي:محكم التحكيملالموسع التعريف  -أوال

كل قرار قطعي يصدر عن المحكم ويفصل  "بانو يرى أنصار ىذا الرأي حكم التحكيم 
بشكل كمي أو جزئي في التشريع المعروض عميو سواء تعمق ىذا القرار بالموضوع أو 

 ." باالختصاص أو بمسألة تتصل باإلجراءات تنيي الخصومة
 :3النتائج التاليةجممة  رتب عمى ىذه التعريفتوي 
المحكم تحت لوائيا وغير  أن القرارات الصادرة عن مؤسسات التحكيم والتي يعمل -

 صادرة عن المحكم ال تعتبر أحكاما تحكيمية.

أن اإلجراءات التي يتخذىا المحكمون والتي ال تيدف لمفصل في المنازعات بشكل  -
ال تعتبر قرارات تحكيمية يمكن الطعن فييا بالبطالن، كذلك  جزئيأو  كميقطعي عمى نحو 

                                                           
لمتمم لألمر المعدل وا 1993أفريل  25ىـ الموافق لـ 1413ذي القعدة عام  03المؤرخ في  93/09المرسوم التشريعي  1

 .1993أفريل  27، الموافق لـ 27يونيو المتضمن قانون اإلجراءات المدنية الجزائري، العدد  08المؤرخ في  66/154
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الجريدة الرسمة، العدد  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  2

 . 2008، لسنة 21
رسالة دكتوراه في القانون  -دراسة مقارنة  -عامر، تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية في المواد التجارية والمدنية بواب بن  3

 .10و9، ص 2011الخاص، كمية الحقوق، جامعة سعيد دحمب، البميدة، 
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محكم والتي ال تفرض عمى األطراف إال بناء عمى ىو األمر بالنسبة لمقرارات الصادرة عن ال
 قبوليم الصريح ليا، ال تعد قرارات تحكيمية.

يمكن  تعتبر أحكام تحكيمية القرارات التي تصدر عن المحكم أو ىيئة التحكيم والتي -
أو التي  ترجمتيا إلى إلزام مالي مباشر، وكذلك القرارات المتعمقة بتحديد  اختصاص المحكم

رير مسؤولية أحد أطراف النزاع قالواجب التطبيق، أو تقرير صحة العقد أو ت تحدد القانون
 .أحكام تحكيمية حقيقية فإنيا 

 ليس فقط جعمو يشملنحو ي نطاق حكم التحكيم حتىمن  وسع ياالتجاه الذي  فيذا -
المنازعة عمى نحو كمي بل ايضا تمك التي تفصل في احد عناصر األحكام التي تفصل في 

 .بشكل جزئي  المنازعة

 :االتجاه المضيق لمحكم التحكيمي -ثانيا -
( Poudret,labureymand)لفقو السويسري ممثال في األساتذة ىذا االتجاه جانب من ا يمثل

الذي يعرفون حكم التحكيم بأن ذلك القرار الذي يتصل بموضوع المنازعة والذي يفصل في 
وبالتالي فالقرارات الصادرة عن محكمة طمب محدد وينيي المنازعة بشكل كمي أو جزئي، 

التحكيم حتى المتصمة بموضوع المنازعات والتي ال تفصل في طمب محدد ال تعد أحكام 
 .0تحكيمية إال إذا انيت بشكل كمي أو جزئي المنازعة التحكيمية

ووفقا ليذه الجانب ليذا الفقو فإن كل القرارات التي تفصل في المسائل المتصمة  
صحة العقد األصمي كمبدأ المسؤولية بالمقابمة بمبمغ التعويض ال تعد أحكاما بالموضوع ك

عن الحكم التحكيمي  تحكيمية وال يمكن أن تكون ىذه األحكام محال لدعوى البطالن استقالال
 .0الذي سوف يصدر بناء عمى الطمبات المقدمة من األطراف

                                                           
 15،ص2015طبعة،تعميب، النفاذ الدولي ألحكام التحكيم،دار النيضة العربية، بدون  وئام نجاح إبراىيم السيد 1
االتجاىات المختمفة في تنفيذ القرارات التحكيمية، بحث منشور، مجمة الممتقى الدولي لمتحكيم التجاري في زروق نوال،  2

 .58،ص 2006الجزائر، بجاية، 
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الرأي قرارات المحكم التي تفصل وبالتالي ال تعد أحكاما تحكيمية وفقا ألصحاب ىذا  
وقد انتقد ىذا الرأي عمى أساس أنو يحول دون إلحاق وصف ، في مسألة النزاع كميا أو جزئيا

 .0الحكم عمى العديد من قرارات المحكم رغم كونيا في حقيقتيا أحكام تحكيمية
و أسس ىذا الرأي مستند إلى أن ىذا الجانب من الفق E. Gaillarbوقد انتقد األستاذ  

نظريتو عمى المفيوم الضيق لفكرة الطمب التي تيدف إلى طمب التعويض مثال وليس عمى 
مفيوم الطمب بعدم انتياك العقد كسبب المسؤولية وبالتالي فالقرارات الصادرة عمى المحكمين 

وعميو فإنيا ، في مسائل االختصاص مثال تفصل في شكل قطعي في جزء من المنازعة
 .0متعتبر أحكام تحكي

، ألنو يؤدي اليدف من نظام 3ويأخذ أغمب الفقياء بالتعريف الموسع لحكم التحكيم 
التحكيم كقضاء خاص تميز بسرعة الفصل في المنازعات الناشئة بين األطراف، ويعرفون 
أحكام التحكيم بأنيا تشمل جميع القرارات الصادرة عن المحكم وتفصل بشكل قطي في كل 

النزاع سواء تعمقت ىذه األحكام بموضوع المنازعة أو بمسألة موضوع، أو جزء من 
 االختصاص أو اإلجراءات.

ويبدوا أن المشرع الجزائري قد أخذ بالتعريف الموسع، حيث فرق بين الحكم النيائي  
والحكم الجزئي والحكم التحضيري، وجعمت ىذه األحكام قابمة لمتنفيذ وذلك ما نصت عميو 

 . 1اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري من قانون 0139المادة 
لمحكمة التحكيمية أن تتخذ التدابير المتخذة أو تحفظية إال إذا اختار اكما أجاز  

 سمطان اإلرادة غير ذلك.
                                                           

 .13و12، ص2013ي، تنفيذ احكام التحكيم في القانون المصري و المقارن ،دون طبعة،ينعصام فوزي الجنا 1
  زروق نوال، الرقابة عمى أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، أطروحة مقدمة لنيل شيادة زروق نوال،  2

 .58ص، 2014/2015، 02دكتوراه عمة القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية سطيف
 الذكر. ،السابق08/09من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  1035أنظر نص المادة  3
" يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر 08/09الفقرة األولى من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  146جاء في نص المادة  4

 بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء عمى طمب أحد األطراف، ما لم ينص اتفاق التحكيم عمى خالف ذلك"
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 التجاري الدولي.التحكيم الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لحكم 
اتو، ولقد ظيرت عدة لمعرفة حكم التحكيم البد من التعرف عمى طبيعة التحكيم ذ 

ىب أو التوجيات أربعة نظريات: االمذ هونتج عن ىذ، توجيات لتحديد طبيعة حكم التحكيم
والنظرية القضائية، والنظرية المختمطة وأخير النظرية المستقمة لحكم ، النظرية التعاقدية

 التحكيم.
 : ة التعاقدية و القضائيةنظري -أوال
 النظرية التعاقدية: -1
يذىب أنصار ىذه النظرية إلى أن تشريعات التحكيم التي تسنيا الدول مضمون النظرية:  -أ

وتحقيق إرادة  الحدود والخدمة صيغةإلى االتفاقيات الدولية ال تضع أحكاما آمرة إال في 
سير عمى منع تاألطراف في المجوء إلى التحكيم، فالدولة تقف عند دور الدولة الحارسة، 

أما بدا التحكيم وتفسيره من صدور الحكم فيعد أساسو في اتفاق ، العامالمساس بالنظام 
األطراف عمى المجوء إلى التحكيم، ثم في اتفاقيم مع المحكمة عمى االنصياع والخضوع لما 

من قانون  16يصدرونو من أحكام، ويذىب الدكتور مختار بريري إلى أن " مفاد نص المادة 
نية تطبيق األحكام الخاصة بالتحكيم المحال عمييا، التحكيم المصري ينصرف إلى إمكا

 المتعمقة باإلجراءات أو بكافة الوسائل التي لم ينظميا المشرع المصري بنصوص آمرة.
وعمى تفسير ىذا الجانب من الفقو " عممية التحكيم تشكل في شكل ىرم قاعدتو  

التحكيم برمتيا من حيث االتفاق وقمتو الحكم، ورغم أن حكم التحكيم ىو اليدف من عممية 
كونو يسوي النزاع ال يفصل فيو إال أنو يبدوا وفق ىذا التحميل مجرد عنصر تبعي في ىذه 
العممية ألنو مجرد تحديد لمحتوى العقد بمعرفة غير المتعاقدين، فإذا اتفق األطراف عمى 
ا التحكيم فإن ذلك يشمل ضمن تنازال منيم عن الدعوى مخولين المحكم سمطة مصدرى
 إرادتيم بالطبع، فيذه السمطة ال يمكن أن تكون قضائية ألنيا تقوم عمى إرادة األطراف...
ويظير حكم المحكمين في كونو ليس أكثر من تدعيم وتكممة التفاق التحكيم الذي يسعى 
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ويضيف ىذا الرأي أنو" ال يمكن اعتبرا المحكم يقوم بأداء عمل يعد ضمن 0التنفيذ إلى تأكيده،
سمطة العامة"، إال إذا كان األطراف يعينون ىذا المحكم يتمتع بيذه السمطة العامة، أعمال ال

 وىو ما لم يقم بو أحد.
فإن األخير يرمي إلى ، ومن ناحية الغاية واليدف فإن التحكيم يختمف عن القضاء 

 .تحقيق مصالح خاصة ألطراف عقد التحكيم
 09نظرية العقدية لمتحكيم، فقد دفع في ىو أول من تبنى ال Merlimويعتبر النائب العام  

بأن المحكمين  de Coultenx le coutelouأمام محكمة النقض في قضية  0100يوليو
نما تحركيم إرادة األطراف، فاتفاق ، ليسوا قضاة فميس لدييم ما لمقاضي من سمطة عامة وا 

 التحكيم ىو األساس الذي يعتمد عميو المحكم.
زيد رأي ىذا الجانب من الفقو بقولو: " إن مركز الثقل  ويمخص الدكتور رضوان أبو 

في نظام التحكيم بكل تركيباتو المعقدة ىو تفاق أطراف الخصومة، كما أن مصدر قرارات 
التحكيم ىو االتفاق في النزاع، ومن ثمة تنسحب طبيعة التحكيم التعاقدية كون اتفاق التحكيم 

 كمي ال يتجزأ".
ه أن أحكام النقد الفرعية األولى كانت تؤسس لمنظرية العقدية ولعل ما يؤكد ىذا االتجا 

يعني تنازليم عن المجوء لمقضاء ، وفق األسس المقدمة من اتفاق األطراف عمى التحكيم
عمال إرادتيم في تخويل سمطتيم لممحكمين وىذه السمطة ال يمكن بالطبع أن تكون ، وا 

رادة األطراف، مما يضفي عميو الصفة قضائية، ما يعني أن التحكيم دعامتو األساسية إ
 .0العقدية

 لذلك كمو يمكن أن نجمل بعض أسانيد ىذه النظرية فيما يمي:
حكم المحكمين ال يمكن أن ينفصل عن إدارة األطراف، فالتحكيم جوىره ىو التقاء  -

 إرادة المحكمين بقرار المحكم.

                                                           
 .46مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة  -د التجارية والمدنية بواب عامر، تنفيذ قرارات التحكيم األجنبية في الموا 1
 .48و 47بواب عامر، مرجع نفسو، ص 2
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 لتحكيم.سمطة المحكم مصدرىا اإلدارة الذاتية إلرادة أطراف اتفاق ا -

الوضعي أن عمل المحكم ليس عمل قضائيا، فقد أجاز أن يكون المحكم القانون يؤكد  -
كما أن المذكرة اإليضاحية ، أجنبي وأجاز رفع الدعوى مبتدئو ببطالن القرار الذي يصدره

 .1لقانون المرافعات المصري ـ في نصوصو الممغاة ـ تؤكد الطبيعة العقدية لمتحكيم
 يمكن نقد ىذا االتجاه فيما يمي:اه: تقدير ىذا االتج-ب
 ال يعتبر العقد جوىر التحكيم بدليل عدم وجوده في التحكيم اإلجباري. -

ال يمكن تعيين المحكمين دائما باتفاق األطراف، فقد يتم ذلك عن طريق الدولة أو  -
 ىيئات التحكيم.

اإلرادة في رغم أن التحكيم وليد اإلرادة إال أنو يصبح مرفوضا متى انصبت ىذه  -
الشكل المحدد قانونا، ودليل ذلك أنو ال يمكن رد المحكمين إال لألسباب وفق اإلجراءات 

 المحددة قانونا.

العقد المبرم بين األطراف ال يتضمن حال لمنزاع، فمن الخطأ مد الطبيعة العقدية إلى  -
 حكم التحكيم الذي يضمن حال لمنزاع.

 النظرية القضائية لمحكم التحكيمي:-2
يرى أنصار ىذه النظرية أن تحديد الطبيعة القانونية لحكم التحكيم مضمون ىذا االتجاه:  -أ

يكون بتغميب المعايير الموضوعية المتمثمة في المية التي يقوم بيا المحكم، ويعدونو مركز 
الثقل في نظام التحكيم، وليس اتفاق التحكيم ألن المحكم يؤدي العدالة في إطار سيادة الدولة 

ىذه العدالة يمكن أن تتحقق من خالال قضاء الدولة أو من خالل القضاء و بتفويض منيا، و 
ليذا النوع من القضاء مع االعتراف  ،الخاص المتمثل في نظام التحكيم الذي تقرره الدولة

بسبب االرتباط بين حكم التحكيم واتفاق التحكيم الذي أدى إلى صدور ىذا الحكم، لكن ىذا 

                                                           
 .62،  ص زروق نوال، االتجاىات المختمفة في تنفيذ القرارات التحكيمية، المرجع السابق 1
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عة القضائية لمتحكيم، لكنو يفسر بعض االستثناءات التي يتميز بيا ىذا القضاء ال ينفي الطبي
 جواز رفع دعوى ببطالن حكم التحكيم. :الخاص عن قضاء الدولة مثل

فيميب ولبيك حكم  ووعمى درب ىذا االتجاه يرى الفقيو الفرنسي جان ماري جميكيت 
 .التحكيم ىو قرار قضائي خاص

حيث استند ، وقد استند أنصار ىذه النظرية إلى عدة أسانيد والتي لم تسمم من النقد      
أنصار ىذه النظرية القضائية إلى أسانيد متعددة تعتمد عمى قواعد مشتركة بين التحكيم 

 والقضاء، تؤدي اعتبار حكم التحكيم حكما قضائيا ومن بين ىذه األسانيد:
عمى االلتجاء إلى  يتنازلونلى التحكيم فإنيم العندما يتفق األطراف عمى المجوء إ -

نما ىم ي عمى االلتجاء بدعواىم إلى القضاء الذي تنظمو الدولة لصالح  تنازلونالقضاء وا 
 ىم وتعترف بو الدولة.ءقضاء أخر يختارون فيو قضا

الذي يقوم بو اقاضي والمتمثل في الفصل  العملالعمل الذي يقوم بو المحكم ىو ذات  -
 ع.في النزا

وبشأن القضاء وحدة المصطمحات القانونية التي نص عمييا المشرع بشأن التحكيم  -
كمصطمح )الحكم( أو )الخصوم( أو )النزاع(، وغيرىا من المصطمحات التي تستخدم في 

 .القضائيةاألعمال 

حكم التحكيم والحكم القضائي يخضعان لذات القواعد القانونية التي تضمن شروط  -
 اتيا عند إصدار ىذه األحكام.مراعاجب شكمية و 

يترتب عمى صدور حكم التحكيم حجية االمر المقضي وىي ذات األثر الذي يترتب  -
 عمى صدور الحكم القاضي.

كثرة المجوء إلى التحكيم لمفصل في المنازعات الخاصة بالتجارة الدولية وانتشار العديد  -
 أدى إلى جعل نظام ،اصة بيامن الييئات والمراكز التي تتولى ذلك وفقا لإلجراءات الخ
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نظرا لعدم وجود قضاء دولي في الفصل في ىذه  التحكيم قضاء المنازعات الدولية
 القضاء الدولي من أجل تحقيق ذلك. ىيئات التحكيم لدور دفقالمنازعات، 

 نظام التحكيم يتضمن عناصر العمل القضائي، والمحكم يستمد صالحية القيام -
ومن المحظة التي يجيز فييا ىذا القانون لشخص ما القيام  .بالوظيفة القضائية من القانون

 بيذه الوظيفة يعدل المعيار العضوي متوفرا.

يترتب عمى الطبيعة القضائية لذلك التحكيم التسميم بحق الدولة في التدخل ألن  -
يسمح لألشخاص من خارج  االقضاء منوط أصال بالسمطة القضائية، ويأتي التحكيم استثناء

ىذه السمطة بالقيام بوظيفة القاضي، فال بد أن تراقب الدولة وتتدخل بقواعد آمنة تضمن 
القواعد  تنطموتسمح بالطعن فيو أمام القضاء، و ، مة الحكمئسالمة إجراءات التحكيم، ومال

 واإلجراءات الالزمة لتنفيذ حكم التحكيم.

القضاء من المحكمة المختصة ال ينفي  تنفيذ حكم التحكيم بعد صدور أمر من -
 .0الطبيعة القضائية شأنو في ذلك شأن الحكم القضائي األجنبي

 تقدير ىذه النظرية: -ب
 رغم ان الفقو الغالب يؤكد ىذا الرأي إال أنو قد وجو إليو العديد من أوجو النقد أىميا:

ن كان يقوم بنفس ميمة القاضي اي الفصل -  يتمتع بأىم إال أنو ال، أن المحكم وا 
والحقيقي أن عدم تمتع المحكم بكافة سمطات القاضي ، وىي سمطة األمر، صفات القاضي

 .0مرجعو أن المحكم يقوم بميمة القاضي بصفة وقتية أي حين النظر في النزاع

والقيام بعمل القاضي وقتيا، ، لذلك ونظرا لمصفة الوقتية لممحكم في ىذه الحالة -
التحكيم فقد أطمق عميو أنصار ىذا االتجاه وصف القضاء االستثنائي، واستثناء حال نظره 

فإذا نظرنا إلى القاضي لوجدناه يتمتع بسمطة األمر واإلجبار، وأنو يعدل منكرا لمعدالة، إذ 
 توافرت إحدى حاالتيا وال دخل لمخصوم في اختيارىا.

                                                           
 .29-28وئام نجاح إبراىيم السيد تعميب، مرجع سابق، ص1
 50بواب بن عامر، مرجع سابق، ص 2
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 حين ذلك ال يتوفر لممحكم مما ال يمكن معو إضافة سمطة القضاء عميو. في
 ثانيا : النظرية المختمطة ونظرية الطبيعة المستقمة

 النظرية المختمطة:-1
 مضمون ىذا االتجاه:-أ
جاءت ىذه النظرية بناء عمى النقد الموجو إلى النظرية الطبيعية النقدية والنظرية  

م التحكيم وصفا واحدا، بينما ىو ذو كنظرية أرادت أن تعطي حالطبيعية القضائية، فكل 
 طبيعة مختمطة.

ا ليذا االتجاه منشأ حكم التحكيم، عقدي يتطور ويصبح إجرائيا لينتيي قضائيا ووفق 
 ذلك أن التحكيم ـ بصفة عامة ـ يبدوا عقدا وينتيي قضاء.، في شكل حكم

ي، ادر أنو في أساسو تصرف إفأصحاب ىذه النظرية ينظرون إلى التحكيم عمى  
وعندما يبدا في تحقيق ىدفو فإنو يحرك نظام تتفاعل فيو عناصر ذات طبيعة مختمطة، وتعد 
من قبل العمل القضائي فأصمو مستمد من إرادة األطراف بين طابع تعاقدي أما اإللزام الذي 

ابع القضائي فعمل يتمتع بو الحكم ـ وىو إلزام يختمف عن قوة إلزام العقد ـ فإنو يظير الط
المحكم عقدي بالنظر إلى الوجو الذي ينبثق من أصل التحكيم وىو العمل اإلرادي لألطراف، 
وىو قضائي بالنظر إلى كون الحكم الذي ينتيي إليو المحكم يمزم األطراف بقوة تختمف عن 

 مجرد القوة الممزمة لمعقد.
قول أنو عمل قضائي ذو أساس ليذا يمكن ال، فحكم التحكيم يجمع بين العقد والقضاء 

 .0عقدي
 0ويمكن أن نوجز المبررات التي تعتمد عمييا ىذه النظريات فيما يمي:

                                                           
 . 63، 62نوال، مرجع سابق، ص زروق1
عبد اهلل محمد المحايد، القيود الواردة عمى نظام التحكيم التجاري، مشروع خطة رسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى 2

 .31-30، ص2018درجة الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، آبار، 
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دمج النظرية العقدية والقضائية يشجع عمى المجوء إلى التحكيم ومن جانب وزيادة  -
ع فيما بينيما، وذلك إلعطاء التحكيم طابع قضائي زاالثقة من قبل طرفي الخصومة لحل الن

حكم التحكيم إلى زيادة الثقة بنظام التحكيم الذي يتمثل من خالل رقابة الدولة وعمى يؤدي 
 الصادر.

النظرية المختمطة ىي حل توفيقي ألنيا تجمع اتفاق األطراف الالزم يبدأ بو التحكيم  -
وكونو ممزما ومتمتعا ، الذي ينيي الخصومة بين األطراف المتخاصمين، وحكم التحكيم
 لمقضي بو.بحجية االمر ا

األخذ بيذه النظرية يؤدي إلى نتائج مختمفة عن باقي النظريات واقرب وصف ليذه  -
، النتائج ىو النظرية المختمطة لمتحكيم كون ىذه االخيرة تعد قراراتيا عقد يحيل أمر التنفيذ

 أما بعد صدور أمر التحكيم يعتبر بمثابة الحكم القضائي.

 تقدير ىذه النظرية:-ب
نظرية المختمطة باسيل الحمول من خالل التوفيق بين النظرية العقدية والنظرية أخذ أنصار ال

 وقد وجو النقد ليذه النظرية ومن بين ىذه االنتقادات:، المختمطة
اكتفى أنصار ىذه النظرية بتحديد العناصر العقدية والقضائية في كل من النظريتين  -

ويعد ىروبا من مواجية الحقيقة بأبعادىا دون القيام بالدراسة التحميمية لكل منيما، وىذا 
المتعددة، والواجب مواجية ىذه الحقيقة بتحديد السمطة القانونية وليس االكتفاء بوصفيا 

 القواعد القانونية التي تحكم ىذا النظام.  ديدحتى يمكن تح، مختمطة

القول بأن التحكيم يتحول من الطبيعة العقدية إلى الطبيعة القضائية عند صدور  -
ألن المسمم بو أن طبيعة الشيء جزء ال يتجزأ ، الحكم الخاص بالنزاع ىو قول محل النظر

 .1من كل شيء

                                                           
 .33سابق، ص وئام نجاح إبراىيم السيد، مرجع  1
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األخذ بالنظرية المختمطة تتطمب خضوع التحكيم لمقواعد القانونية الخاصة بالعقود  -
فقد تختمف ، والقضاء يؤدي إلى تناقضات كثيرة حيث يصعب الجمع بين نظامين مختمفين

حديد العناصر التي تحكميا القواعد الخاصة بالعقود والعناصر التي تحكميا اآلراء حول ت
 العناصر الخاصة بالقضاء.

اختمف نصار ىذه النظرية حول الوقت الذي يتحول الحكم من الطبيعة العقدية إلى  -
الطبيعة القضائية، يتعرض مع ظيور النظرية المختمطة التي تقوم عمى الطبيعتين معا، منذ 

 .1عمى التحكيم وحتى االنتياء منو، بتقييد الحكم مما يشكل نقطة ضعف ىذه النظريةاالتفاق 

 النظرية المستقمة:-2
يرى أنصار ىذه النظرية أن نظام التحكيم ذو طبيعة خاصة، ويجب النظر إليو نظرة  

خاصة مستقمة واالبتعاد عن األخذ باي النظريات السابقة التي تربط بين حكم التحكيم من 
وحكم القضاء أو العقد من جية أخرى، أو بين حكم التحكيم والطبيعة المختمطة، ويدعوا جية 

أصحاب ىذه النظرية إلى تناول حكم التحكيم بشكل مستقل، وعدم ربطو بأي نظام قانوني 
 آخر.

 2مضمون ىذه النظرية:-أ
التحكيم أداة مميزة لحل النزاع بين األطراف، لذلك يرى أنصار ىذه النظرية أن الفكرة  

العقدية ال تنطبق عمى الحكم التحكيمي ألنيا ال تمثل جوىر التحكيم بدليل وجود التحكيم 
اإلجباري، وان المحكمين ال يتم تعيينيم من قبل األطراف بل بواسطة المحكمة المختصة 

 ة مركز من مراكز التحكيم الدائمة.أحيانا أو بواسط
وىذا ال يعني أن الحكم التحكيمي لو طابع خاص ولكن التحكيم أداة تتميز عن العقد  

والقضاء لذلك فيو يخضع لقواعد خاصة من نوع خاص، مستقل تماما عنيا )العقد 

                                                           
 .33، صسابقوئام نجاح إبراىيم السيد، مرجع  1
وفاء قراينية، تنفيذ حكم التحكيم كسند أجنبي، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي  2

 .20، ص2018-2017خاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة العربي بن المييدي ام البواقي، 
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ص وحكم التحكيم بشكل خا، والقضاء(، ويرى أنصار ىذه النظرية أن لمتحكيم طبيعة خاصة
نما توجد في  والعممية التحكيمية بشكل عام ال توجد أساسا في القوانين الداخمية لمدول  فقط وا 
أنظمة ولوائح وىيئات ومراكز التحكيم الدائمة المنتشرة في مختمف دول العالم ن وكذلك ما 

باإلضافة إلى نماذج ، نظمتو المعاىدات واالتفاقيات الدولية سواء كانت ثنائية أو جماعية
 القوانين والقواعد الدولية المعدة من قبل ىيئات دولية أو قرارات المنظمة الدولية.

 تقدير ىذه النظرية:-ب
لم تسمم ىذه النظرية من االنتقاد عمى أساس أن اختالف نظام التحكيم عن نظام القضاء 

 ومن أىم ىذه االنتقادات :، ونظام العقد ال يكفي بالقول بالطبيعة المستقمة
لنظام التحكيم يتم من خالل تحديد األصل الذي ينتمي أن تحديد الطبيعة القانونية  -

إليو وليس من خالل األثر المترتب عميو أو األساس الذي يقوم عميو فإن كان ىذا االصل 
ذا كان األصل الذي ينتمي إليو نظام ، سمطان اإلرادة كان نظام التحكيم ذا طبيعة عقدية وا 

 القضاء كان نظاما قضائيا.التحكيم ىو سمطة 

وبين ، ربط أنصار ىذه النظرية ربطا خاطئ بين القضاء وتطبيق القانون من جية -
وقواعد العدالة من جية أخرى، والقاضي يفصل في النزاع التحكيم وتطبيق األعراف 

المعروض عميو اعتمادا لمقواعد القانونية أو األعراف السائدة أو قواعد العدالة في حالة 
ياب القاعدة القانونية التي تحكم ىذا النزاع وىو الدور نفسو الذي يقوم بو المحكم عندما غ

دون التقيد بقواعد القانون ليضمن تنفيذ  دالةيكون مكمفا في الفصل بالنزاع وفقا لقواعد الع
 .0أحكامو

 المطمب الثاني: حجية ونطاق حكم التحكيم التجاري الدولي.
ي الدولي واىميتو ال يكون ليما وجود إذ ما استحال عمى لعل أساس التحكيم التجار 

المحكم المحكوم لو إجبار خصمو عمى التنفيذ ما حكم فيو الييئة التي وكل ليا اتفاق ميمة 

                                                           
 .21-20قراينية، مرجع سابق، ص وفاء 1
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قرار حجيتو في التشريعات  الفصل في النزاع وال يأتي ذلك إال بتعزيز مركز حكم التحكيم وا 
ما دامت مبادئو تجد واقع في التطبيق حتى ال يكون  االمر الذي يزيد المحكم فعالية، الوطنية

وىنا يظير جميا تضافر وتكامل جيود النظامين القضاء ، عمل المحكمين بدون جدوى
والتحكيم لموصول إلى نفس اليدف أال وىو تطبيق العادلة واالمتثال لو بإقرار حجية التحكيم 

مزما لمطرفين كالحكم القضائي وأي التجاري الدولي يعطي لو وزنا ال يستيان بو إذ يصبح م
امتناع عن تنفيذه بسبب تدخل السمطة العامة إلجبار الممتنع ولو بالقوة وىذا ما سنتطرق 

حيث نعرض في الفرع األول حجية حكم التحكيم التجاري الدولي، ، إليو في ىذا المطمب
 ونطاق حكم لتحكيم التجاري الدولي في الفرع الثاني.

 1مفيوم الحجية:-أوال ة حكم التحكيم التجاري الدولي.الفرع األول: حجي
لمحجية معاني متعددة لدى الفقياء منيا من عرفيا بأنيا: " قرينة قانونية ال تقبل 

تشيد عمى أن الحكم صدر صحيحا شكال وموضوعا، وال يجوز إصدار ىذه ، إثبات العكس
 الحجية إال عن طريق الطعن المقررة في مثل ىذا الحكم".

وعرفيا اتجاه ثان بأنيا وصف يمحق بمضمون الحكم ويدل عمى تقيد الخصوم والقضاء بيذا 
 المضمون خارج إجراءات الخصومة التي صدر فييا الحكم.

وعرفيا اتجاه ثالث بأنيا عنوان الحقيقة فال يجوز إعادة الفصل في الحكم الذي صدر 
كم قطعي في حد ذاتو، يحمل قرينة فيو الحكم من جديد أمام جية قضائية أخرى ألن ىذا الح

الحقيقة القانونية وفي الوقت ذاتو يحمل القرنية الصحة،  أو ىي الحكم الصادر يحمل عنوان 
الحقيقة بخصوص ما فصل فيو بالنسبة ألطراف الدعوى وفي تحديد األساس الذي قدمت 

 . 0عميو الدعوى

                                                           
أشجان فيصل شري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وآثاره وطرق الطعن بو، دراسة مقارنة، قدمت ىذه األطروحة  1

استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في القانون بكمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية، في نابمس، 
 . 33، 32، ص 2008 فمسطين،

 83المرجع نفسو، ص أشجان فيصل شري داود،   2
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بو الحكم ويقصد بيا أن ىذا كما يعرفيا البعض عمى أنيا نوع من الحرمة التي يتمتع  
حجية لما فصل فيو، فإذا صدر الحكم في قضية فإن القانون يعتبر عنوان لمحقيقة األخير 

ولو لم يكن كذلك في الحقيقة، وليذا ال يجوز إعادة طرح النزاع عن طريق دعوى جديدة 
رتو عن كما يحكم االحتجاج بالحكم أمام أي محكمة أخرى غير التي أصد، لسبق الفصل فيو

طريق الدعوى بحجية األمر المقضي فيو بقصد عدم قبول الدعوى أو عدم سماعيا لسبق 
الفصل فييا، وأساس إقامة الحجية ىو وضع حد لمخصومات حيث لو أجيز لكل طرف أن 

كما أنيا الوسيمة المالءمة لمحيمولة دون ، يجدد النزاع  بدعوى جديدة لما انتيت النزاعات
منازعة واحدة، فيجوز الحكم بحجية الشيء المقضي فيو إذا توفرت فيو تناقض األحكام في 

 عناصر ىي :
 وحدة األطراف دون أن تتغير صفاتيم -

 وحدة المحل والسبب -

ولقد ميز الدكتور السنيوري بين حجية الشيء المقضي فيو و قوة األمر المقضى، 
وسببا، وال تستخرج إال عن فاألولى تثبت لمحكم فيما بين الخصوم وبالنسبة لذات الحق محال 

طريق الطعن وبالتالي تثبت لكل حكم قطعي يفصل في الخصومة، أما الثانية فتثبت لمحكم 
النيائي الذي ال يقبل الطعن فيو بطرق الطعن العادية وىي المعارضة واالستئناف ولو كان 

 .0قابال لمطعن فيو بالطرق غير العادية وىي التماس إعادة النظر والنقض
بين من خالل التفرقة أن كل حكم يحوز قوة األمر المقضي يكون حائزا عمى ويت

حجية الشيء المقضي فيو، والعكس غير صحيح ألن الحكم القطعي القابل لمطعن بالطرق 
 .0العادية تأسيسا عمى ىذا التعريف

                                                           
فريدة حسين، التنفيذ الجبري ألحكام التحكيم الدولي الصادرة في المجال االستثماري في الجزائر، بحث لنيل درجة  1

 .47-46، ص 2000-1999جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  بوخالفةـ: الماجستير في التنمية الوطنية، كمية الحقوق ب
 .48المرجع نفسو، صفريدة حسين،  2
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وكذلك يقصد بحجية األمر المقضي بو أن الحكم يحوز االحترام الكامل أمام أطرافو 
األول ، أي جية قضائية بين ذات الخصوم وبذات الموضوع ويكون ليذه الحجية أثرينأمام 

واألخر إيجابي ، سمبي يؤدي إلى عدم جواز نظر الدعوى مرة ثانية أمام أي جية قضائية
يؤدي إلى احترام ما قضى بو الحكم بحيث يكون الحكم الصادر عنوان لمحقيقة بخصوص ما 

ع من جديد نزافال يجوز إعادة الفصل في ال، طراف الدعوىفصل فيو الموضوع بالنسبة أل
وتثبت ىذه الحجية لمحكم القضائي أو الحكم التحكيمي القطعي ، امام اي جية قضائية أخرى

الذي يصدر في موضوع النزاع وليس في مسألة إجرائية وىي حجية مؤقتة إما أن تزل بإلغاء 
بو وذلك بفوات ميعاد االستئناف أو بتأيد  أن تثبت قوة األمر المقضي اماالحكم بالطعن و 

الحكم أمام محكمة طعن " محكمة االستئناف أو محكمة النقض" أي أن قوة األمر المقضي 
من محكمة النقض والحكم الذي يصبح غير قابل  رتثبت لمحكم النيائي ىو الحكم الذي يصد

غير قابل لمنقض والحكم  لمطعن فيو بالنقض إما بفوات المواعيد التي تسمح بذلك أو لصدوره
 البات يعني الدوام واالستقرار الذي ال يجوز بأي حال من األحوال مخالفتو. 

ومن خالل كل ما سبق ذكره يقصد بحجة الحكم أن الحكم الصادر في إحدى  
ولذات  الموضوعالدعاوي يمنع النظر فيما فصل فيو مرة أخرى بين نفس األطراف وفي ذات 

من قانون اإلثبات المصري عن مبدا حجية األحكام بقوليا: "  001مادة السبب، وقد عبرت ال
)المقصود بالحجية( األمر المقضي تكون حجية فيما فصمت فيو من م التي حازت قوة ااألحك

الحقوق، وال يجوز قبول دليل ينقض ىذه الحجية ولكن ال تكون لتمك األحكام ىذه لحجية إال 
، م دون أن تتغير صفاتيم وتتعمق بذات الحق محال وسببافي نزاع قائم بين الخصوم أنفسي

 .0وتقضي المحكمة بيذه الحجية من تمقاء نفسيا"
 
 

                                                           
 .454، ص 2011ط،  محمد سمير الشرقاوي، التحكيم التجار الدولي، دراسة قانونية مقارنة، دار النيضة العربية، د. 1
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 ساس القانوني لحجية الحكم التحكيمي:األ -ثانيا
تستمد أساسيا القانوني في كل من القانون الجزائري  إن حجية الحكم التحكيمي 

 والمقارن وكذا االتفاقيات الدولية واألنظمة وىذا ما سنتطرق إليو.
 :1حجية حكم التحكيم في القانون الجزائري-1
ميز المشرع الجزائري مثمما فعل المشرع الفرنسي بين التحكيم الداخمي والتحكيم  

ي الذي لم يفرق بينيما ومن لو قانونا واحدا إال أنو رغم الدولي عمى خالف المشرع المصر 
الجزائري والمشرع الفرنسي في النقطة االزدواجية إال أن االختالف يتجمى في  المشرعالتقاء 

من  0911المشرع الفرنسي التحكيم الدولي وبالضبط في المادة  احالحيث ، موضوع الحجية
من قانون  0116زائري موضوع الحجية إلى المادة قانون االجراءات المدنية في القانون الج

 حجية أصبحتاإلجراءات المدنية في القانون الجزائري المنظم لمتحكيم الداخمي، وبيذا 
 التحكيم الدولي ىي نفسيا حجية التحكيم الداخمي.

البث عن حكم التحكيم الدولي ولم ينص عمى حجيتو في حين سكت المشرع الجزائري  
من  0130بالنص عمى حجية حكم التحكيم الداخمي من خالل نص المادة اصال إذ اكتفى 

قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي عالجت الحجية واعتبرت حكم التحكيم حائزا لحجية 
ل الدعوى لسبق بو الشيء المقضي فيو بمجرد صدوره عمى شرط أن يكون الدفع بعدم ق

ومة، مما يدل عمى أنو في حال صدور حكم الفصل فييا يتعمق بنفس النزاع ونفس الخص
التحكيم التي فصبت فيو  ىيئة أمامالتحكيم فال يجوز ألي طرف إعادة طرحو من جديد سواء 

المنصوص عمييا في ىذه  الحجيةإذ تيدف ، أو امام ىيئة تحكيم أخرى أو أمام قضاء الدولة
طراف وحكم التحكيم سواء المادة إلى حماية حكم التحكيم والحفاظ عمى الصالح الخاصة لأل

 كان داخميا أو خارجيا فيو يحوز الحجية منذ صدوره.

                                                           
التجاري الدولي وقضاء الدولة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانو العقود، كمية  مرزوق فاطمة، التحيكم 1

 . 78، 77، ص 2018الحقوق والعموم السياسية، جامعة العقيد أوكمي أو الحاج، البويرة، 
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وتجدر اإلشارة إلى أنو رغم أن المشرع الجزائري لم يتطرق لمحجية بالنسبة ألحكام  
التحكيم الدولية إال أنو يقصد من التقسيم والتبويب الذي حظى بو نظام التحكيم من قانون 

 . 0من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 0130رية أن المادة اإلجراءات المدنية واإلدا
حيث جاءت تحت عنوان " فأحكام التحكيم في الفصل الثالث الذي جاء بدوره في  

مى القول بأن جميع عالقسم الثالث من الباب الثالث تحت عنوان أحكام مشتركة " نخمص 
 التحكيم الداخمي والدولي. المواد المنوطة تحت عنوان" األحكام المشتركة " تخص

كما توصمنا إلى أن حجية أحكام التحكيم مضمونو في القانون الجزائري إال أنيا ال  
 0تتعمق بالنظام العام.

 حجية حكم التحكيم في القانون المقارن:-2
 التحكيم في القانون الفرنسي: حكم حجية-أ
اخمي والتحكيم الدولي إال ينتيج عادة المشرع الفرنسي منيجية التفرقة بين التحكيم الد 

أنو خرج عن عاداتو وانتيج طريقا أخر بالنسبة لحجية حكم التحكيم إذ أحال النص في نصو 
التي  0116المادة عمى ذلك في نظام التحكيم الدولي إلى التحكيم الداخمي وذلك بنص 

 تعطي الحجية لحكم التحكيم منذ لحظة صدوره أي أن لحكم التحكيم منذ صدوره حجية
الشيء المقضي فيو فيما يتعمق بالخالف الذي يحسمو مما يعني أن المشرع الفرنسي وسع 
الحجية ووضعيا وسط أحكام التحكيم الدولي أيا كان القانون المطبق وأيا كان المكان الذي 
صدر فيو إال أنو ركز في المادة السابقة الذكر عمى موضوع النزاع مما يعني أنو ال تسري 

لرابع الخاصة بطرق الطعن في أحكام التحكيم الصادرة في الخارج أو نصوص الباب ا
 الصادرة في مواد التحكيم الدولي.

                                                           
الشيء المقضي فيو بمجرد من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى " تحوز أحكام التحكيم حجية  1031تنص المادة  1

 صدورىا فيما يخص النزاع المفصول فيو".
 .78فاطمة مرزوق، مرجع سابق، ص  2
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وتجدر اإلشارة إلى أن الباب الرابع يتعمق بطرق الطعن بالنسبة ألحكام التحكيم  
كم التحكيم الصادر في الخارج أو لذا يعتبر باطال كل نشاط ينص عمى إخضاع ح، الداخمية
 ام التحكيم الدولي بالطعن باالستئناف بل يبطل الشرط نفسو.في أحك

 .0وتجدر اإلشارة إلى أن التمسك بحجية حكم التحكيم أمرا ال يتعمق بالنظام العام 
 2حجية حكم التحكيم في القانون المصري: -ب
عمى أن أحكام التحكيم  0991لسنة  01من قانون التحكيم رقم  99تؤكد المادة  

الشيء المقضي فيو بمجرد صدورىا، وتكون واجبة النفاذ مما يعني أنيا غير تتكسي حجية 
 قابمة ألي طريق من طرق الطعن.

تجدر اإلشارة إلى أن المشرع المصري لم يشر إلى تعمق الحجية بالنظام العام فيستفاد  
ة كم التحكيم وليد نظام يرتكز عمى إدار من ىذه المادة أن المشرع المصري أكد عمى أن ح

وا التحكيم طريقة لتسوية منازعاتيم وكذا بمحض إرادتيم أي لم يفرض عمييم ذاألطراف إذ أخ
 ذلك.

ويختارون المحكمين ويستبدلونيم يباشر ىؤالء مياميم في حدود ما يرسم ويحدده ليم  
األطراف، ويستأثرون بإصدار الحكم التحكيمي فال وجود لمدولة في ىذا المجال أو مرفق من 

فإذا ، ق العامة إذ يييمن ويسيطر مبدأ سمطان اإلرادة عمى التحكيم في جميع مراحموالمراف
 لذا يمكن لألطراف في، صدر حكم التحكيم فإنو يصدر حائزا لمحجية حماية لصالح األطراف

لكن جديدة اإلصرار في إجراءات تحكيم حالة االتفاق عمى رفض ما قضى بو حكم التحكيم، 
تقضي من تمقاء نفسيا بعدم النظر في النزاع لسبق الفصل فيو إال  ال يجوز ليذه لييئة أن

عند الدفع من أحد األطراف كما ال يجوز لمجية القضائية أن تقضي تمقائيا برفض النظر في 

                                                           
 . 76، 75، ص نفسوفاطمة مرزوق، مرجع  1
 .76، صمرجع سابق فاطمة مرزوق، 2
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ويالحظ في النظام القانوني المصري أن حكم ، النزاع المطروح عمييا لسبق الفصل فيو
 .0يء المقضي فيو وذلك قوة األمر المقضي بوالتحكيم يضفي عميو فور صدوره حجية الش

 :حجية حكم التحكيم التجاري الدولي في االتفاقيات واألنظمة الدولية -جـ
بشأن شروط التحكيم لحجية أحكام التحكيم  0903نيف لعام بروتوكول جلم يعرض  

نما عرض لتنفيذىا فيما نصت عميو المادة  الثالثة التي تصدر بناء عمى ىذا البروتوكول وا 
 .0منو
وبذلك ترك ىذا البروتوكول مسألة حجية أحكام التحكيم الصادرة في الدول المتعاقدة  

لتنظيم قوانينيا الوطنية سواء كانت ىذه القوانين تعترف بتمك األحكام بحجيتيا بمجرد 
 صدورىا أو بشروط معينة.

ـ  وعرضتلتنفيذ أحكام التحكيم األجنبة  0901ثم جاءت اتفاقية جنيف لسنة  
باستحياء ـ بحجية ىذه األحكام بما نصت عميو المادة األولى من أن تثبت حجية حكم 
التحكيم ويتم االعتراف بو وتنفيذه طبقا لقواعد االجرائية  المتبعة في الدولة التي يطمب ليا 
 ىذا االعتراف والتنفيذ في إقميميا وذلك عندما يكون ىذا الحكم قد صدر في إقميم دولة أخرى

 . 3 متعاقدة
 في اتفاقية واشنطن:-1
جعمت اتفاقية واشنطن الحكم التحكيمي ممزما في جميع الدول المتعاقدة وىذا ما  

 .1من االتفاقية 91نصت عميو الفقرة األولى من المادة 
                                                           

 . 77-76مرزوق ، مرجع سابق، ص فاطمة  1
" تتعيد كل دولة متعاقدة بكفالة تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر في إقميميا وذلك  1923من بروتوكول جنيف  3 المادة 2

 عن طريق السمطات المختصة فييا وطبقا ألحكام قانونيا الوطني". 
ن، د.ط، ص حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن، مطبعة عبد الرحما 3

532 ،533 . 
الفقرة األولى من اتفاقات واشنطن تنص عمى " يتعين عمى كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم يصدر في  54المادة  4

 نطاف ىذه االتفاقية باعتباره حكما ممزما وتضمن داخل أراضييا تنفيذ االلتزامات المالية التي يفرضيا الحكم عمى نحو ما ـــــــ
 حكام الصادرة من محاكم ىذه األخيرة ..."بالنسبة لأل
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 كما أنو جعمتو نيائيا غير قابل لالستئناف مكرسة مبدا عدم خضوع الحجكم التحكيمي 
 .0من اتفاقية واشنطن 93ألي رقابة داخمية أو خارجية وذلك وفقا لنص المادة 

نص المادة نالحظ أن أحكاميا تتعمق أكثر بقوة الشيء المقضي بو مما  ءوباستقرا 
تعمق بو حجية الشي المقضي بو إال أنو من المعروف أنو كمما ثبتت قوة الشيء المقضي بو 

 عكس ليس صحيحا.ال محالة والكان حائزا لمحجية 
 في اتفاقية نيويورك:-2
نصت الفقرة األولى من المادة الثالثة من االتفاقية بأن " تعترف كل الدول المتعاقدة  

ميو عبحجية حكم التحكيم وبأمر تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في اإلقميم المطموب 
الحجية شانو في ذلك شأن الحكم التنفيذ..."، فحكم التحكيم وفقا ليذه االتفاقية يتمتع ب

الصادر من القضاء إال أنيا تركت إجراءات تنفيذه لقواعد قانون المرافعات الوطني وفقا 
من االتفاقية مع عدم اإلخالل بأحكام المعاىدات  6، 9، 1إلجراءات نظمتيا المواد 

نيويورك بشأن عية أو المعاىدات الثنائية التي أبرمتيا الدول الموقعة عمى اتفاقية ماالج
 االعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذىا.

كما ال تحرم أي دولة من الدول المنظمة إلى االتفاقية من حقيم في االستفادة بحكم  
من أحكام المحكمين بالكيفية أو القدر المقرر في التشريع أو معاىدات الدولة المطموب إلييا 

 .0االعتراف والتنفيذ
 
 
 

                                                           
من اتفاقية واشنطن التي تنص عمى ما يمي: " يكون الحكم ممزما بالنسبة ألطرافو وال يجوز أن يكون مجاال  53المادة  1

ألي طريق من طرق الطعن خالفا لما ورد في ىذه االتفاقية ويتعين عمى كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب منطوقو إال إذا 
 ن تنفيذه موقوفا بمقتضى األحكام المناسبة ليذه االتفاقية كا
شكالياتيا محميا ودوليا، دار النيضة العربية، ط 2 ، ص 1995، مارس 1عادل محمد خير حجية ونفاذ أحكام المحكمين وا 

32 ،33 . 
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 1القانون النموذجي: في-3
من القانون النموذجي لمتحكيم الدولي عمى إلزامية قرار  0فقرة  39نصت المادة  

 التحكيم بصرف النظر الذي صدر فيو.
  2في نظام التحكيم الغرفة التجارية الدولية:-4
من نظام التحكيم في غرفة التجارة الدولية عمى نياية حكم التحكيم  01أكدت المادة  

مى ضرورة إلزام األطراف بتنفيذ الحكم والتنازل عن كافة طرق الطعن التي يجوز ونصت ع
 ليم التنازل عنيا قانونا.

ويؤكد االستاذ عيساوي عمى أن حجية حكم التحكيم ونيائيتو في التحكيم التجاري  
 الدولي تكاد تكون محل إجمال بين التشريعات وأنظمة التحكيم .

كانت حجية األمر المقضي فيو تمزم قضاء الدولة باحترام تجدر اإلشارة إلى أنو إذا  
يثار فييا ىذا الحكم كمسألة أولية فيو بذلك يستبعد قضاء الحكم التحكيمي في أي دعوى 

 الدولة عن الفصل في نفس الدعوى المقضي فييا لنفس الخصومة ولذات السبب.
 .التجاري الدولي الفرع الثاني: نطاق حكم التحكيم

ال يتمتع حكم التحكيم بالحجية المطمقة إنما األصل بنسبة ىذه الحجية مما يعني أن  
حجية التحكيم تقتصر عمى موضوع النزاع الذي فصل فيو الحكم وعمى أطراف النزاع، اي 
أن حجية حكم التحكيم تتعمق بأشخاص محددين دون غيرىم وتتعمق بنزاع محدد دون سواه، 

حكم التحكيم سواء من حيث الموضوع )أوال( ومن حيث  عمى نطاق حجية نتعرفوسوف 
 األشخاص )ثانيا(.

 النطاق الموضوعي لحجية التحكيم التجاري الدولي:  -أوال
حجية حكم التحكيم حجية نسبية تقتصر عمى األطراف الذين صدر الحكم في  

بة لمغير ما مواجيتيم دون غيرىم واثار خالف في الفقو حول امتداد أثر حجية التحكيم بالنس
                                                           

 .80مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  1
 . 80المرجع نفسو، ص  مرزوق فاطمة 2
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االمتداد، والحقيقة أن امتداد ىذا األثر إن حدث إنما يكون مراجعة بين مؤيد ومعارض ليذا 
، القواعد القانونية التي تحكم أو تطبق عمى ذلك الغير ولكن ليس لمحجية أي دخل في ذلك

بالنسبة لمخمف العام أو الخاص فإن أثر الحكم ينصرف إليو بموجب قواعد الخمفة وليس 
وبالنسبة لموكالة فإن أثر الحكم ينصرف إلى األصل )الموكل( بموجب ، نتيجة بحجية الحكمك

قواعد الوكالة أو النيابة وليس كنتيجة لحجية الحكم وكذلك بالنسبة لكافة صور العالقات 
القانونية كعالقة الضمان وعالقة الكيف باألصل والمؤمن بالمستأمن والمودع لديو يتعين 

ر الحكم يمتد إلييا بموجب النظام القانوني الذي يحكم كل ىذه العالقات وال شأن مراعاة أن أث
 .0لذلك بحجية الحكم

ويرتبط تحديد النطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم بتحديد نطاق التحكيم الذي  
حيث يكون اختصاص ىيئة التحكيم ، يضمن موضوع النزاع المتفق عمى إحالتو إلى التحقيق

موضوع النزاع الذي تم تحديده من قبل أطراف ىذا النزاع، فإذا اصدر حكما في نطاق 
 خاصا في موضوع النزاع فإن ىذا الحكم يتمتع بالحجية في حدود ما فصل فيو من طمبات.

أما الطمبات التي عرضت عمى ىذه الييئة وأخرت الفصل فييا فإن الحكم ال يحوز  
لمحجية بالنزاع المتفق عمى تسويتو عن طريق إذ يتحدد النطاق الموضوعي ، الحجية ليا

 التحكيم، وبالطمبات التي تم مناقشتيا وبحثيا فعال بين الخصوم.
أما الطمبات غير المقدمة والتي لم يفصل فييا ال تعد نفس الموضوع حيث يمكن  

 طرحيا من جديد اما الييئة التي سبق وأن فصمت في الدعوى.
أنو ال حجية لمحكم الصادر في المسائل التي لم يطمبيا وعميو فإنو تجدر اإلشارة إلى  

الخصوم ألن الحكم يكون باطال إذ فصل في المسألة ال يشمميا اتفاق التحكيم أو تجاوز 
 .0حدود االتفاق وفصل فييا لم يعرضو عميو الخصوم

                                                           
  .13و 12، 2013تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن، دط،  الجنايني، فوزي عصام1
 . 73 -72مرزوق فاطمة، التحكيم التجاري الدولي مرجع سابق ، ص  2
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وتستمد حجية حكم التحكيم من المنطوق واألسباب بحيث كل ما لم يتطرق لو ولم  
وال يجوز التمسك بحجية ، ناء الدعوى يمكن طرحو من جديد أمام ىيئة القضاءيناقش أث

الشيء المقضي فيو، وتطبيقا لمنطاق الموضوعي لحجية حكم التحكيم إذا كان النزاع الذي 
فصمت فيو ىيئة التحكيم ىو ذات النزاع الذي تم إعادة طرحو من طرف أحد الخصوم عمى 

ة، بيدف الفصل فيو من جديد يكون لمخصم اآلخر محكمة تحكيم أخرى أو قاضي الدول
الحق في طمب رد الدعوى لسبق الفصل فييا، اما إذا كان النزاع المعروض مختمفا عن 

فال يكفي االتفاق عمى موضوع النزاع بل العبرة مما طرح ، النزاع الذي سبق وأن فصل فيو
 .0يئة التحكيمية بحكمأمام ىيئة التحكيم وكان محل نقاش بين الخصوم وفصمت فيو الي

وبالتالي حكم التحكيم ال يتمتع بالحجية إال في حدود ما فصل فيو من خالل تضمنو  
بر حجية فيما ال يحوز بو التحكيم تاتفاق التحكيم شرطا كان أو مشارطة، كما أنو ال يع

زوير بالتمسألة حالة األشخاص وأىميتيم والمسائل المتعمقة بالنظام العام والبت في الطعن 
والبت في مسألة ال يشمميا اتفاق التحكيم أو تجاوز الييئة حدود االتفاق والفصل فييا لم 

وكذا المسائل التي أغفل عنيا إال إذا صدر فييا حكم إضافي فاصل في تمك يعرض عمييا 
 المسألة.

 :2الدولي التجاري النطاق الشخصي لحجية حكم التحكيم-ثانيا
كانت حجية حكم التحكيم نسبية من حيث الموضوع فما ىو وضعيا بالنسبة  إذا 

 لألشخاص؟ فيل تقتصر عمى أطراف الدعوى أم تتعدى إلى الغير؟ 
إذا كانت القاعدة ىي أن الحجية أي أن الحكم سواء كان قضائيا أو تحكيميا فيي  

ني ذلك أن حجية حكم وليس ليا اثر عمى الغير يع، نسبية وال تتعدى حدود أطراف الدعوى
التحكيم تقتصر عمى أطرف الخصومة التي صدر فييا الحكم والذين أعمموا بيا وتمكنوا من 

                                                           
 .73مرجع سابق، صمرزرق فاطمة،  1
 . 74-73مرزوق فاطمة، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق. ص  2



 محل التنفيذ. الدولي ............ حكم التحكيم التجاري......الفصل األول:...............
 

31 
 

المشاركة في إجراءات التحكيم إذ ال يستفاد من ىذا الحكم إال من صدر لصالحو وال يحتج 
 بو إال من صدر عميو.

وم الخصم في دعوى إال أن مفيوم الضرر في اتفاق التحكيم ليس بالضرورة ىو مفي 
ومعرفة ، وساىم في تشكيل ىيئة التحكيم، التحكيم الذي كان طرفا فعميا في اتفاق التحكيم

فقد تتعدد أطراف االتفاقية إال أنيا عند مباشرة إجراءات التحكيم ، فية وجاىيةياإلجراءات بك
تج بو إال في لذا يمكن القول أن الحكم الصادر فييا ال يح، يتخمف أحدىم عن المشاركة فييا

سواء شاركوا بأنفسيم أو بواسطة ممثمين قانونيين ، مواجية أطراف الخصومة التحكيمية
 عنيم.

خاصة في المعامالت ، ويشير الواقع العممي إلى عدة صعوبات في ىذا الشأن 
فيل ، التجارية الدولية كنظام التجميعات لمشركات العمالقة التي تتولى تنفيذ المشاريع الكبرى

بر التجمع دون األعضاء )الشركات( التي يشمميا ىو الضرر الذي يكون لو الحق في يعت
االلتجاء إلى التحكيم عند وجود االتفاق عمى التحكيم بين ىذا التجمع وبين من ينفذ العمل 

أم يجوز لكل شركة من الشركات  وىل ىو الطرف الذي توجو لو إجراءات التحكيم لصالحو
تجاء إلى التحكيم منفردة؟ أم توجو إلييا مباشرة إجراءات التحكيم األعضاء في التجمع االل

تكون العبرة بالنسبة لمتجمعات )الشركات( بيا إذا كان ىذا التجمع يتمتع بالشخصية المعنوية 
 ؟ * أم ال

فإذا كان الواقع العممي يشير إلى وضعية الغير الذي ليس طرفا في اتفاقية التحكيم  
المشاركة في الخصومة التحكيمية ويؤثر حكم التحكيم في مركزه القانوني نظرا ولم يتمكن من 

، لمصفة القانونية ألحد الطراف إال أن أثر الحكم يمتد لمغير سواء كان خمفا عاما أو خاصا

                                                           
ىي مجموعة من األموال أو االشخاص اعترف ليا القانون بالشخصية القانونية أي بأىمية اكتساب  الشخصية المعنوية:*

الحقوق وااللتزام بالواجبات وينظر إلى ىذه المجموعة بشكل مجرد عن األشخاص الطبعيين أو العناصر المكونة ليا، وقد 
 طبيعي اإلنسان.سمي صاحب مثل ىذه الشخصية بالشخص المعنوي تمييزا لو عن الشخص ال
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لكن أساس ىذا االمتداد ليس حجية حكم التحكيم القاصرة عمى األطراف الذين صدر الحكم 
 .0إنما القواعد القانونية التي تحكم كل حالة عمى حدىفي مواجيتيم دون غيرىم 

مى الغير حسب طبيعة العالقة القانونية التي عبمعنى أن اثر حكم التحكيم ينصرف  
تربطو بأحد أطراف التحكيم وليس نتيجة لحجية حكم التحكيم، إذ أن المتفق عميو ىو أن 

الحكم في مواجيتيم دون حجية حكم التحكيم نسبية تقتصر عمى األطراف الذين صدر 
من قانون اإلجراءات المدنية  3 0131، حيث نص المشرع الجزائري في المادة0غيرىم

واإلدارية الجزائري، حيث يستفاد من ىذا النص أن حكم التحكيم شأنو شأن حكم القضاء ال 
 يكون حجية إال عمى أطرافو أي أطراف الدعوى أو الخصومة التحكيمية.

التحكيم عمى النزاع المحكوم فيو فال عبرة لمطمبات المعروضة حيث تقتصر حجية  
إذا لما اتفق عميو فال أىمية  ، عمى المحكم طالما أنو لم يفصل فييا ويصدر بشأنيا حكم
نما العبرة بما فحصو المحكم ، الطرفان في اتفاق التحكيم بشأن النزاع موضوع التحكيم وا 

 وحسمو بصدور حكم فيو.
عمى أن الحكم الصادر في مسألة موضوعية يحوز الحجية وعمى  وقد استقر الحكم 

العكس من ذلك ثار خالف في الحكم حول ما إذا كان الحكم في المسائل اإلجرائية )كالحكم 
يحوز الحجية من ، بعدم االختصاص باالختصاص أو الحكم بالبطالن، صفة الدعوى

س أنو  ال يمكن الحكم ببطالن عدمو(، ويرى البعض أن ىذا الحكم يحوز الحجية عمى أسا
صحيفة الدعوى ثم الحكم بصحة الصحيفة مرة ثانية أو الحكم بعدم االختصاص تارة 

 .1وباالختصاص تارة أخرى

                                                           
 . 75، 74مرزوق فاطمة، مرجع سابق، ص  1
 .75نفسو، ص مة . المرجعمرزوق فاط 2
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تنص عمى: " يحتج بأحكام التحكيم اتجاه الغير " 1038المادة  3
 . 39، 38عصام فوزي الجنايني، مرجع سابق، ص   4
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ونعتقد أن ىذا الرأي قد جانبو الصواب ألن اي حكم يحكم النزاع في مسألة إجرائية  
يؤدي  *المسألة، والحكم القطعيع أو يحسم ىذه طأو موضوعية يكون حكما قطعيا، أي يق

إلى سقوط المراكز االجرائية عمى ما يجوز لو لمقاضي أن يعدل أو يغير في حكم قطعي 
 صدر منو.

ز الحجية اصدر في مسألة موضوعية ىو فقط الذي يحو  القطعيويالحظ أن الحكم  
 ألنو يفصل في أصل   الحق المتنازع عميو وفيو.

 يعاد طرحيا مرة أخرى أمام القضاء وذلك لكي تستقر أن ال وىي المسألة التي يجب 
 كز القانونية لألطراف.االحقوق والمر 

ويالحظ أن الحكم بعدم االختصاص الصادر من محكمة غير مختصة ال يمنع من  
م دوكذا الحكم ببطالن صحية الدعوى لع، رفع الدعوى مرة ثانية أمام محكمة مختصة

لتي يتطمبيا قانون المرافعات ىو حكم منيي لمخصومة ال اشتماليا عمى البيانات األساسية ا
، ة الدولةضييحول بين المدعي وبين إعادة رفعيا من جديد  بعد تصحيح واستيفاء بيانات عر 

 .1وبالتالي فالحجية تكون مقتصرة عمى المسائل الموضوعية فقط دون المسائل اإلجرائية
وبين حجية حكم التحكيم ، وقوتو الممزمة ال يجب الخمط بين تطابق اتفاق التحكيممالحظة: 

فإنو ال يحتج بالحكم إال عمى أطراف االتفاق الذين صار بينيم النزاع وشاركوا في خصومة 
نما في ، التحكيم كما أن حجية الحكم التحكيمي ال تسري في مواجية ممثمي الخصوم وا 

ذا تعمق األمر بمشاريع مشتركة أو شركة، مواجية الخصوم أنفسيم المحاصة ويكون  وا 
التحكيم مؤسسا عمى سبب يختمف بالمشروع المشترك أو بشركة المحاصة فإن الحكم يكون 
لو حجية عمى الجميع وذلك إذا كان الشريك قد أبرز صفاتو كنائب عن شركائو في خصوم 

 التحكيم.

                                                           
ىو الحكم الذي يفصل أو ينيي أو يقطع النزاع حول مسألة معينة وىو حكم قد يصدر في موضوع النزاع  :الحكم القطعي*

 أو في اإلجراءات ن وال يجوز لممحكم الرجوع فيو أو مخالفتو.
 .39، صسابق عصام فوزي الجنايني، مرجع 1
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 المبحث الثاني: شروط تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي.
نما تركت المسألة و تضع اتفاقية نيويورك شر  لم  طا لالعتراف وتنفيذ حكم التحكيم وا 

لقواعد القانون الداخمي في البمد المطموب منو تنفيذ حكم التحكيم، ومع ىذا ألزمت الدولة 
 0.الموقعة عمييا بعدم التفرقة بين معاممة األحكام الدولية وأحكام التحكيم الداخمية

عمى عاتق  11/19في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والمشرع الجزائري  
الطرف الذي ييمو التعجيل بتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر شرطان 
أساسيان يتمثالن في إثبات طالب التنفيذ ووجود الحكم التحكيمي التجاري الدولي وعدم 

 مخالفة االعتراف والتنفيذ لمنظام العام الدولي.
ة ييعتبر الحكم التحكيمي سندا لإلثبات إذ توفر عمى شروط صحتو الشكم 

أما ، وىو ما سنتناولو في ) المطمب األول(، والموضوعية وكذا بصحة اتفاقية التحكيم
 منظام العام الدولي.للشرط عدم مخالفة االعتراف والتنفيذ )المطمب الثاني( سوف نخصصو 
 التحكيمي.المطمب األول: إثبات وجود الحكم 

إن إثبات وجود الحكم التحكيمي ال يكون ممكنا إال إذا كان مرفوقا بأصل حكم  
، وعميو نتطرق في ىذا 0التحكيم واصل اتفاق التحكيم أو نسخ عنيما تستوفي شروط صحتيا

المطمب تقديم أصل الحكم التحكيمي )فرع أول( ثم نتناول تقديم اتفاق التحكيم عن الحكم 
 ي )فرع ثان(.التحكيمي الدول

 الفرع األول: تقديم أصل الحكم التحكيمي.
ىو الشروط الواجب توفرىا في كل من ىذين القرارين عند تنفيذىما فإذا كان  مايفرق 

األول ال يشترط في تنفيذه سوى إيداع أصمو لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خالل ثالثة 
م التحكيمي التجاري الدولي يختمف تماما كحأيام ثم أمر بتنفيذه من قبل رئيس المحكمة فإن ال

                                                           
 السالفة الذكر. ،1958ة وتنفيذىا لسنة من اتفاقية نيويورك المتعمقة االعتراف بأحكام التحكيم األجنبي 5المادة  1
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائرية تنص عمى أنو : " يثبت حكم التحكيم بتقديم األصل  1052نص المادة  2

 مرفوقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنيا تستوفي شروط صحتيا".
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بما ألزم المشرع الجزائري من توفر شروط أخرى، فيتم االعتراف في الجزائر باألحكام 
التحكيمية الدولية إذا أثبت التمسك بيا ووجودىا وكان االعتراف غير مخالف لمنظام العام 

لشكمية والموضوعية لصحة حكم الدولي وىذا ما يدفعنا إلى التطرق إلى معالجة كل الشروط ا
 التحكيم الدولي.

 الشروط الشكمية: -أوال
في ضرورة كتابة الحكم التحكيمي وأن يتضمن مجموعة من تتمثل ىذه الشروط  

 البيانات إضافة إلى تسبيب الحكم التحكيمي.
 كتابة الحكم التحكيمي : -1
معظم التشريعات الوطنية ولوائح التحكيم أن يصدر حكم التحكيم مكتوبا  تشترط 

ويعتبر ىذا أساسيا في حكم التحكيم وذلك ليتمكن من إيداعو لدى المحكمة المختصة لتنظر 
 فيو، وتفرض رقابتيا عميو.

عمى وجوب إلزامية صدور حكم  0 11/19ة واإلدارية  نيدلم ينص قانو اإلجراءات الم 
منو والتي نصت عمى وجوب أن  0101ولكن من خالل استقراء نص المادة ، كتوباالتحكيم م

يتضمن حكم التحكيم عرضا موجزا إلدعاءات األطراف وأوجو دفاعيم، ويجب أن يكون حكم 
 مسبقا وىو ما يستشف منو عمى وجوب كتابة حكم التحكيم.التحكيم 

ن لم نيويورك ا فاتفاقيةأما فيما يخص االتفاقيات الدولية   ستوجبت توفر ىذا الشرط وا 
ينص صراحة عميو، وبالنسبة لمغة التي يكتب بيا الحكم التحكيمي تكون لألطراف الحرية في 

 تحديدىا.
 نات الحكم التحكيمي:ابي -2
ل كشبل البد أن يحرر في ، ال يكفي أن يصدر حكم التحكيم المطموب تنفيذه مكتوبا 

األمر الذي يحدده القانون الواجب التطبيق عمى إجراءات ، معين ويتضمن بعض المحتويات

                                                           
 .، سابق ذكرهالمدنية واإلدارية الجزائريالمتضمن قانون اإلجراءات  93/09المرسوم التشريعي  1
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عمى جممة واإلدارية ولقد نص قانون اإلجراءات والمدنية ، التحكيم الصادرة بموجبو الحكم
بد فال، 0109، 0101، 0101البيانات التي يجب أن يشتمل عمييا حكم التحكيم في المواد: 

وجو دفاعيم وتاريخ صدور الحكم التحكيمي وا، 0األطراف ادعاءاتأن يشتمل حكم التحكيم 
 ومنطوق الحكم، وتوقيع ىيئة التحكيم.، وأسماء والقاب المحكم

 تسبيب الحكم: -3
فتسبيب حكم التحكيم وسيمة يقصد بتسبيب الحكم بيان حيثياتو والسند الذي قام عميو  

 لفرض الرقابة عمى عمل المحكم.
ال  وعميو يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي  تسبيب لجميع الطمبات التي فصل فييا وا 

 .0حكم التحكيملرفض التنفيذ لتخمف تسبيب  ةكان عرض
 الشروط الموضوعية:-ثانيا

إن اليدف االساسي ألطراف اتفاق التحكيم ىو الوصول إلى حسم ما نشب بينيم أو  
إلى  ما قد ينشب من منازعات وذلك عن طريق إنشاء ىيئة تحكيمية تيتم بذلك، وتسعى

تحقيق ىذا اليدف بدال من المجوء إلى القضاء، فيكون بذلك المحكم ىو قاضي النزاع وفق 
فيفصل في المواضيع التي  ، ما حدده األطراف، وبالتالي فإن المحكم ال يتجاوز ما حدد لو

ال  ،منحت لو سمطة الفصل فييا دون تحديدىا اعتبر إلى خالفات لم تذكر في االتفاق وا 
بال لمبطالن، وكان األساس في ذلك تجاوز ىيئة التحكيم إلرادة األطراف وحكمو الحكم قا

 .3دون القانون الذي اختاره سواء بالنسبة لإلجراءات أو بالنسبة لمموضوع
 
 

                                                           
 . 150بشير سميم، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، مرجع سابق، ص 1
 . 08/09من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري  5فقرة  1056المادة أنظر  2
سييمة، تونس حسينة، تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر في  تواتي 3

الحقوق، تخصص قانون أعمال، شعبة القانون العام، كمية الحقوق، قسم قانون األعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .8، 7، ص 2011-2012
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 الفرع الثاني: تقديم أصل اتفاقية التحكيم.
ط وترتب جميع أثارىا البد من توفرىا عمى شرو مكي تكون اتفاقية التحكيم صحيحة ل 

 شكمية وموضوعية:
 الشروط الشكمية لصحة اتفاق التحكيم:  -أوال

، حتى يكون صحيحا يمكن 0لقد اشترط المشرع الجزائري الكتابة في اتفاق التحكيم 
 محكم التحكيمي إال أنو من جية أخرى لم يبين شكل الكتابة ووجوبيةلتقديمو كسند إثبات 

التوقيع عميو ألنو أقر وأجاز وسائل ال يمكن تصور وجوبية التوقيع فييا وبذلك ال يعتبر أمر 
 0إلزامي إلقرار صحة اتفاقية التحكيم مثل البرقيات والخطابات المتبادلة.

ولعل موقف المشرع الجزائري بأن الكتابة والتوقيع جاء كنتيجة تأثره باتفاقية نيويورك  
باالتفاق المكتوب الذي ثانية عمى ما يمي: " تعترف كل دولة متعاقدة التي تنص مادتيا ال

أو يمكن أن تنشأ  تيتعيد األطراف بمقتضاه أن يخضع لمتحكيم كافة أو أية خالفات نشأ
، ذلك ألنو 3فال تمتزم الدولة باالعتراف باتفاق التحكيم إذ لم يكن ىذا األخير مكتوبا"، بينيم

وطني وفي ىذه الحالة ال تكون اللقانون  لتحكيم دون الكتابة تطبققد يتفق األطراف عمى ا
 الدولة ممزمة باالعتراف بمثل ىذا التحكيم تطبيقا التفاقية نيويورك.

لى ما يمكن أن يقوم إاالتفاق التحكيمي باإلضافة  تتعتبر الكتابة كشرط شكمي لنشأ 
دى إحدى الييئات ودورىا في مقام الكتابة كاإلحالة إلى عقد نموذجي يتضمن شرط تحكيم ل

 خمق اختصاص تحكيمي.
 
 
 

                                                           
 ون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري.من قان 1040أنظر نص المادة  1
  .46، ص2006، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 1فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ط 2
 .1958اتفاقية نيويورك المتعمقة باالعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذىا بسنة  3
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 :لصحة اتفاق التحكيم الشروط الموضوعية-ثانيا
تتمخص الشروط الموضوعية لصحة اتفاق التحكيم في توفر كل من ركن الرضا  

مى سبب ع( وأن يستند 0( وأن يرد ىذا التراضي عمى محل ممكن ومشروع )0الصحيح )
 اي تصرف قانوني. ( شأنو في ذلك شأن3مشروع )

 الرضا:-1
عقد من عقود القانون الخاص يسوده مبدا  ميعتبر االتفاق عمى المجوء إلى التحك 

ويقصد بالرضا تطابق إرادتين  0سمطان اإلرادة وتسري عميو القواعد العامة في العقود
سواء ، التحكيمواتجاىيما إلى ترتيب اثار قانونية وذلك بتالقي اإليجاب والقبول عمى اختيار 

 قبل عرض الخصومة أمام الجية القضائية أو أثناء سريان الخصومة أمام القضاء.
وإلبرام اتفاقية التحكيم تستمزم غالبية التشريعات توفر األىمة الالزمة لدى األطراف  

من قانون اإلجراءات المدنية  0116وىو ما أشارت عميو المادة  *وىي أىمية التصرف
لو مطمق أنو : " يمكن لكل شخص المجوء إلى التحكيم في الحقوق التي واإلدارية عمى 
 .0التصرف فييا"

ويتضح من خالل نص المادة أن المشرع الجزائري لم يميز بين الشخص المعنوي  
والشخص الطبيعي الذي يخضع ألحكام القانون المدني في حين أن الشخص المعنوي التابع 

القانون التجاري ويتمتع بأىمية المجوء إلى التحكيم بعد لمقانون الخاص فيو يخضع ألحكام 
ويمارس نشاطو في الجزائر، كما أنو بالنسبة لألشخاص المعنوية ، قيده في السجل التجاري

فقد أضافت المادة السابقة الذكر في فقرتيا الثالثة أنو: " ال يجوز لألشخاص العامة أن 
 ". 3ية الدولية أو في إطار الصفقات العموميةتطمب التحكيم ما عدا في عالقاتيا االقتصاد

                                                           
 المدني الجزائري. المتضمن القانون 75/59من األمر  59أنظر المادة  1
 يقصد بأىمية التصرف أىمية األداء وىي صالحية الشخص الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات *
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري. 1006أنظر المادة  2
الجزائرية لمحقوق والعموم شعران فاطمة، اتفاق التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة المحمية  3

 .17، ص2016، تيسمسيمت، 2السياسية، ع
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وبموجب نص ىذه المادة فالمشرع حصر المسائل التي يجوز فييا لمدولة ومؤسساتيا  
 العامة أن تمجأ فييا إلى التحكيم وىي العالقات االقتصادية الدولية والصفقات العمومية.

 المحل: -2
أن اتفاق التحكيم ىو عقد كسائر العقود فإن محمو يجب أن تتوفر فيو الشروط  طالما 

العامة المتطمبة في محل االلتزامات لتعاقدية بوجو عام المنصوص عمييا في القانون 
 المدني.

يقصد بمحل اتفاق التحكيم  موضوع المنازعات التي يشمميا اتفاق التحكيم والتي  
 مستحيمةينص األطراف عمى حميا بطريقة تحكيم التي يقتضي منيا أن تكون ممكنة أو غير 

من القانون المدني الجزائري التي نصت عمى         99أو غير مشروعة وىذا ما أكدتو المادة 
، ىذا من جية 0االلتزام مستحيال في ذاتو كان العقد باطال بطالنا مطمقا"أنو: " إذا كان محل 

 96ومن جية أخرى يجب أن يكون ىذا المحل غير مخالف لمنظام العام طبقا لنص المادة 
وعميو نجد أن المشرع قد قسم المسائل ، إال كان االتفاق باطال ،ني الجزائريدمن القانون الم

 0لالتفاقية التحكيم إلى قسمين: التي ال يجوز أن تكون محال
الذي ىو عبارة عن مجموعة  ىذه الحالة ال يجوز التحكيم فييا ألنيا مرتبطة بالنظام العام-أ

القواعد التي تقوم عمييا الدولة في جميع الميادين االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية 
 والثقافية، كما يشمل ضمانة لحقوق كافة األفراد ويحقق المساواة بينيم.

الة وىي حالة ال يجوز التحكيم فييا في مسائل تعمق بحالة األشخاص وأىميتيم كالح -ب
المدنية لألشخاص التي تنظميم في أسمائيم وألقابيم وتاريخ ومكان مولدىم وتحديد األنساب 
والزواج والوفاة والطالق...الخ، ال يجوز االتفاق مع الخصم في ىذه االمور عمى إسناد 

 ومن ثمة فإن االختصاص يعود غمى القضاء الرسمي.، النزاع إلى التحكيم

                                                           
 من القانون امدني الجزائري. 95أنظر المادة  1
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري التي تنص : " ... ال يجوز التحكيم في  2فقرة  1006نص المادة  2

 المسائل المتعمقة بالنظام العام أو حالة األشخاص وأىميتيم"
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ىو نفسو عمى األىمية التي ىي اساس المسؤولية، فكل  وما قيل عن حالة األشخاص 
نزاع يرتبط بين األشخاص أو عيب من عيوب اإلدارة فإن المجوء إل التحكيم غير جائز وكل 

 اتفاق مخالف ليذا النص فإنو معرض لمبطالن.
 السبب:-3
يتمثل السبب في اتفاق التحكيم النتيجة المنتظرة من االطراف عند ابرامو التفاق  

مكانية عرض نزاعيم عميو واالتفاقالتحكيم  ن إوبالتالي ف، عمى استبعاد القضاء الوطني وا 
السبب في اتفاق التحكيم يجب أن يكون دائما مشروعا ما لم يثبت أن الغرض منو ىو 
التيرب من قيود والتزامات يفرضيا القانون الذي كان البد من تطبيقو لو عرض النزاع عمى 

وجوب توافر 0من القانون المدني 91ب المشرع الجزائري بموجب المادة القضاء، لذا استوج
 شروط في السبب كما يمي:

أن يكون موجودا فإن لم يكن موجودا فال مجال لتطبيق الغاية من االتفاق التحكيمي  -
 الذي أبرمو األطراف قبل حدوث النزاع.

 أن يكون صحيحا ال صوريا أو موىوما. -

 مخالف لمنظام العامة واآلداب العامة.أن يكون مشروعا وغير  -

 المطمب الثاني: عدم مخالفة التنفيذ لمنظام العام الدولي.
إضافة إلى شرط إثبات وجود الحكم التحكيمي يشترط لالعتراف وتنفيذ حكم التحكيم  

وعميو سنتناول مفيوم النظام العام الدولي ، التجاري الدولي أن ال يخالف النظام العام الدولي
 وصوره في )الفرع الثاني(.، )الفرع االول( في

 الدولي. الفرع األول: مفيوم النظام العام
الدولية المعقدة في مكان  االتفاقياتإن موضوم فكرة النظام العام تختمف باختالف  

فكال منيا ، تطبيق وتنفيذ األحكام االجنبية وكذا القوانين الوطنية سواء العربية أو الفرنسية
                                                           

ظام العام أو من القانون المدني الجزائري " إن التزام المتعاقد بسبب غير مشروع أو سبب مخالف لمن 97تنص المادة  1
 اآلداب العامة كان العقد باطال.
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لذا سنحاول معرفة المقصود بفكرة النظام ، م العام بطريقة مختمفة عن اآلخرىتفسر النظا
 العام الدولي )أوال( وموقف المشرع الجزائري من فكرة النظام الدولي )ثانيا(.

 المقصود بالنظام العام الدولي:-أوال
 إن فكرة النظام العام ىي فكرة مرنة وواسعة النطاق فيي تحوي العالم أجمع بأنظمتو 

ومصالحو وتطمعاتو المختمفة والتي في كثير من االحيان تصطدم مع الكيان القانوني المتمثل 
 .الدولة 0في
 :0تمييز النظام العام عن النظام العام الدولي -1
ز قانون التحكيم الدولي عن قانون التحكيم الداخمي في يما يم أنيرى بعض الفقياء  

لى حدىا األدنى في التحكيم إم العام الدولي تتقمص مجال النظام العام، ىو أن فكرة النظا
الدولي، حيث يقتصر دور القاضي عمى التحقيق فييا إذا كان حكم التحكيم الدولي ال 
يتضمن خرقا واضحا لمنظام العام الدولي دون أن يكون لو الحق في الغوص إلى ما يتعدى 

لنظام العام الداخمي وفكرة ا أما االختالف بين فكرة، 3ذلك، ويرى فريق آخر من الفقياء
حيث أن إعالنيا ، لنظام العام تتميز بنوع من الخطورةاالنظام العام الدولي مرده أن فكرة 

لتحكيم من خالل سمبو العديد من ابشكل جاد من طرف القضاء من شأنو التأثير عمى فعالية 
عام حاجزا أمام تنفيذ وبالتالي الحد من نطاقو وتكون فكرة النظام ال، المسائل التي يختص بيا

حيث تحتج كل دولة بالنظام العام الداخمي لدييا وتكون ، العديد من أحكام التحكيم الدولية
خر برازيمي مما يؤدي إلى القضاء عمى النظام آخر فرنسي و آأمام نظام عام أمريكي و 

 .1التحكيمي

                                                           
 .68رجع سابق، صمأحمد ىندي،  1
 . 391، صنفسوأحمد ىندي، مرجع  2
 .146ص سابق، مرجع عبد الحميد األحدب،  3
 .70مرجع نفسو، صعبد الحميد األحدب،  4
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ى مستوياتيا من لعام دوليا إلى أدناوبناء عمى ما تقدم فإنو يجب تقميص فكرة النظام  
خالل الحث عن فكرة تجسد فكرة النظام العام الدولي في مجال التحكيم واالستغناء عن 
النظام العام الداخمي، كما أن خصائص النظام العام الدولي ىي غير تمك الموجودة في 

حيث يمكن النظام العام الدولي المصمحة العميا االجتماعية ، النظام العام الداخمي
يتميز و دية واألخالقية لممجتمع الدولي، ويكون بذلك مشتركا بين كل دول العالم واالقتصا

فال خالف بين سائر الدول كرشوة المحكمين أو الشيود أو بيع المخدرات ، بشمول أحكامو
 والمتاجرة بالرقيق. 

 تحديد فكرة النظام العام الدولي:-2
التي تحكميا القواعد القانونية تتمخص فكرة النظام العام الدولي في أن جميع الحقوق  

اآلمرة تعتبر من الحقوق المتعمقة بالنظام العام وال يجوز إيرادىا كسبب في اتفاقية التحكيم 
وكذلك جميع األفعال التي يحكميا قانون العقوبات العام أو الخاص والتي ىي مجرمة وىي 

ن فكرة النظام العام ىي فكرة ماسة بالنظام العام وال يجوز طرحيا أمام التحكيم مع العمم أ
فما ىو ماس بالنظام العام لمدولة فيو غير ذلك بالنسبة ، مطاطة تتغير من مجتمع إلى أخر

لدولة أخرى، فميما يكن فإن كل شخص سواء كان وطني أو أجنبي عميو أن يراعي الوسط 
حكيم ن وعمى الذي يعيش فيو والمجتمع الذي ينتمي إليو  واقتصار النزاع والتفكير في الت

القاضي المختص في النظر في االعتراف أو تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الدولية أن يراقب 
ال فإن االمر ، ما إذا كان القرار التحكيمي واتفاقية التحكيم لم يمس بالنظام العام التحكيمي وا 

 باالعتراف أو التنفيذ معرض لإللغاء.
 ام العام الدولي:موقف المشرع الجزائري من النظ-ثانيا

إن فكرة النظام العام في القانون الجزائري فكرة غامضة، وفكرة النظام العام الدولي  
، وذلك في 0993أفريل  09المؤرخ في  93/19أدرجت بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 من قانون اإلجراءات المدنية.  01مكرر  191و  01مكرر  191و  01مكرر  191المواد 
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لى نصوص ىذه المواد نجد أن المشرع الجزائري وقع في غموض بشأن وبالرجوع إ 
بل أشار فقط إلى أنو في حالة غياب قانون ، النظام العام الدولي ولم يعطي لو أي تعريف

اإلدراة فإن محكمة التحكيم تختص في الفصل في النزاع المعروض أماميا مع مراعاة ما 
 الئمة.جاءت بو القوانين واألعراف التي تراىا م

إال أن فكرة األعراف تختمف من مكان وزمان آلخر إذ أن األعراف الدولية ليا طبيعة  
ومن ىنا يظير أن المشرع ، خاصة وعناصر مادية ومعنوية قد تتطابق مع األعراف الداخمية

 صرح بفكرة النظام العام الدولي وجاءت مواده خالية من النظام العام الوطني. 
ن النظام العام يمفيوم لمنظام العام، وعمى ىذا االساس فإن التمييز بكما أنو لم يقدم  

الداخمي والنظام العام الدولي غير معروف في القانون الجزائري، والقاضي ىو الذي تنوط بو 
 .0ميمة تحديد معنى النظام العام الدولي

بشكل وأمام ىذا الغموض البد من ضرورة إعطاء تفسير ضيق لفكرة النظام العام  
تو وىدفو وخاصة بعد دخول الجزائر في اقتصاد السوق وفتح يسمح لمتحكيم بتحقيق فعالي

 مجال لمشركات األجنبية لالستثمار فييا.
 الفرع الثاني: صور النظام العام .

تعارض الحكم التحكيم مع النظام العام الدولي في الدولة التي يراد التنفيذ فييا  إن 
خر فإن ىذا التعارض يتحقق في صورتين الحكم دون الجزء اآل يمكن أن يحث في جزء من

 أساسيتين أوليا تعمق بالناحية اإلجرائية لمحكم األجنبي والثانية بمضمون الحكم.
 النظام العام والناحية اإلجرائية لمحكم األجنبي:-أوال

م نيويورك بعض صور مخالفة النظام العام اإلجرائي المتمثمة في عد اتفاقيةذكرت  
ف أو اتباع المحكمين إجراءات مخالفة اطر تشكيل المحكمة التحكيمية وفق ما اتفق عميو األ

جرائية الواجب اتباعيا في التفاق األطراف في حالة ما إذا لم يتفق األطراف عمى القواعد اإل

                                                           
 .25، 24تواتي سييمة وتونس حسينة، مرجع سابق، ص  1
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 الحكم التحكيمي، فإنو عمى المحكمين اتباع القواعد القانونية لممكان الذي يجري فيو التحكيم
إلى بعض  0961كما أشارت االتفاقية الثنائية لتنفيذ األحكام في الجزائر وفرنسا لسنة 

اإلجراءات الالزمة ليحوز الحكم الصادر من الدولة األخرى األمر بالتنفيذ، ومنيا أن يكون 
األطراف مبمغين أصوال وممثمين أو مقررا باعتبارىم منتخبين حسب قانون الدولة التي صدر 

م، وعميو فإن تطابق ىذه االجراءات مع النظام العام الداخمي يجعل االعتراف فييا الحك
 بالحكم واألمر بتنفيذه أمرا مؤكدا وبالتالي التأكيد وتنفيذ الحكم بكاممو.

 1النظام العام ومضمون الحكم:-ثانيا
في إطارىا الدولي تحول دون تنفيذ الحكم األجنبي إذا كان  إن فكرة النظام العام 

مضمونو يتعارض مع المبادئ والمثل السائدة في الدولة المطموب تنفيذ الحكم فييا، بناء 
عمى ذلك فإنو يجوز لمقاضي رفض تنفيذ الحكم التحكيمي األجنبي إذا ما تضمن ما يخالف 

رد في مضمون الحكم حيثيات وعبارات غير تمك فإذا و ، النظام العام الدولي في شقو الشكمي
التي حدد القانون كونيا تخالف النظام العام الدولي فيجب عمى القاضي المطموب منو تنفيذ 
الحكم التحكيمي الداخمي أو االجنبي رفض تنفيذه، ففكرة النظام العام فكرة مرنة ومتطورة 

قدر عدم تعارض الحكم التحكيمي مع ومتغيرة بتغير الزمان والمكان، فممقاضي الوطني أن ي
كان يتعارض  إذاالنظام العام في الدولة وقت تقدم بطمب تنفيذ الحكم ولو أن يرفض تنفيذه 

 وره من الجية األجنبية.دمع النظام العام عند ص
 
 
 
 
 

                                                           
 .26، 25سييمة وتونس حسينة، مرجع سابق، ص  تواتي 1



 محل التنفيذ. الدولي ............ حكم التحكيم التجاري......الفصل األول:...............
 

11 
 

 خالصة الفصل األول:

ساس يعتبر حكم التحكيم التجاري الدولي الثمرة الحقيقية لمتحكيم ويشمل تنفيذه أ
حكم التحكيم بعد دراسة النظريات بمضمونيا لور نظام التحكيم نفسو فالطبيعة القانونية ومح

وأساسيتيا تجعل حكم التحكيم يتم بطبيعة خاصة ومستقمة فيذه الطبيعة يجب أن تفسر بفكرة 
نما يجب أن تفسر بالطبيعة الخاصة نظرا لما لو  العقد أو فكرة القضاء أو بالفكرتين معا وا 

ن خصائص تميزه عن العقد وعن الحكم القضائي وصدور ىذا الحكم بناءا عمى إجراءات م
ذات طبيعة نظام التحكيم بوصفو وسيمة لحل النزاعات تكفل استقرار الحقوق والمراكز 

ألطراف ىذه النزاعات ولكي يصبح سندا تنفيذيا يجب حصولو عمى القوة التنفيذية لالقانونية 
الشروط من ا لو من طرف القضاء الوطني بعد توافر جممة من بعد االعتراف بو ومنحي

إثبات وجود أصل حكم التحكيم المبني عمى اتفاق التحكيم وكذا عدم مخالفتو النظام العام 
ويدخل مرحمة التنفيذ بداية من  هالتجاري الدولي عمى شروطو تنفيذ يحكم التحكيموبعد توافر 

ءات حيز تنفيذه وفقا لألسموب المتبع في ذلك ىذا ما مرحمة االعتراف بو إلى مرحمة إجرا
 سوف نتعرف عميو في الفصل الثاني.

 



 

:الفصل الثاني  
أساليب تنفيذ أحكام التحكيم التجاري 

.الدولي  
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 تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي أساليب :لثانيا الفصل
أىمية كفعالية التحكيـ باالىتماـ بو كتطكير آلياتو تماشيا مع تطكر المجتمع  تتحقؽ

 كحاجياتو حاضرا كمستقببل كجعمو عصبا ميما في مجاؿ األعماؿ.

لدكر القاضي إلى ما بعد صدكر  الذا يعتبر التنفيذ في مجاؿ التحكيـ الدكلي امتداد
التحكيمية الدكلية كمقياس لتنفيذ  الحكـ التحكيمي فيك ما يعرؼ بتدخؿ القضاء في الخصكمة

الدكلي المرحمة الحاسمة في  التجارم حكـ التحكيـحكـ التحكيـ الدكلي، إذ تعتبر مرحمة تنفيذ 
بو فعالية التحكيـ كأسمكب كدم لفض المنازعات  دحدخصكمة التحكيـ كاألساس الذم ت

ف الحكـ التحكيـ كاألصؿ أف يتـ تنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي طكاعية كفي حاالت أخرل قد يكك 
 األجنبي متبكعا بميزة النفاذ المباشر كفقا لمبدأ اإلرادة الذم يسكد نظاـ التحكيـ .

إال أنو قد يأبى المحككـ ضده االمتثاؿ لحكـ التحكيـ كتنفيذه طكعا، لكف ىذا ال يعني 
نياية المطاؼ بالنسبة لمف صدر التحكيـ لصالحو، فميذا األخير أف يطمب تدخؿ القضاء 

دكلة التنفيذ مف اجؿ كضع الحكـ  مكضع التنفيذ سكاء عف طريؽ نظاـ الدعكل كطني في ال
 .بالتنفيذ  األمرالجديدة اكعف طريؽ نظاـ 

 الفصؿ ضمف مبحثيف:نتناكؿ في األكؿىذا ما سكؼ نتطرؽ إليو كبالتحميؿ في ىذا  
 .التنفيذ الجبرم(ثاني )في ال(، ك التنفيذ الطكعي ك المباشر)تنفيذ 
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 ألحكام التحكيم التجاري الدولي نفيذ الطوعي و المباشرالت المبحث األول:

األصؿ في تنفيذ أحكاـ التحكيـ سكاء الكطنية أك األجنبية أف تنفذ طكاعية أك إراديا 
دكف تدخؿ القضاء الكطني في دكلة التنفيذ ألف حسف النية الذم يسكد مناخ التحكيـ يفرض 

تنفيذا كديا نتيجة لمطابع االختيارم الذم يقكـ عميو نظاـ التحكيـ قياـ األطراؼ بتنفيذه 
 1الرتباط الخصـك باتفاؽ التحكيـ.

كما أنو كفي أحياف أخرل قد يككف الحكـ التحكيمي مصحكبا بميزة النفاذ المباشر 
 داخؿ دكلة التنفيذ كىك غالبا ما تتضمنو اتفاقية دكلية تمنح النفاذ المباشر لمحكـ التحكيمي

 2داخؿ دكؿ األطراؼ ككأنو حكـ كطني.

لذا سكؼ نتناكؿ تمؾ الحاالت بتقسيـ المبحث إلى مطمبيف، نتناكؿ في األكؿ )التنفيذ 
( كفي الفرع الثاني )النفاذ المباشر ألحكاـ التجارم الدكليالطكعي اك اإلرادم ألحكاـ التحكيـ 

 التجارم الدكلي(.التحكيـ 

 التحكيم التجاري الدوليألحكام  الطوعي التنفيذاألول:  المطمب

رغبة األطراؼ  ىكإف الطابع الرضائي الذم يتسـ بو التحكيـ التجارم الدكلي 
المتنازعة في تسكية المنازعة القائمة بينيـ مف خبللو، يفترض التنفيذ اإلرادم كالطكعي 

 لؤلحكاـ الصادرة فييا.

 مفيكمو لىإكعميو سكؼ نحاكؿ البحث في ماىية التنفيذ الطكعي مف خبلؿ التطرؽ 
 تـ بيا التنفيذ )فرع ثاني(.ي يت)فرع أكؿ( كالطريقة ال

                                                           
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  -دراسة مقارنة -دكر القاضي في التحكيـ التجارم الدكلي، عامر فتحي البطانية 1

 .215، ص 2008 -ق1429
، مرجع سابؽ، رسالة دكتكراه، -دراسة مقارنة -تنفيذ قرارات التحكيـ األجنبية في المكاد المدنية كالتجارية ، بكاب بف عامر 2

 .151ص 
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 الفرع األول: مفيوم التنفيذ الطوعي  

 أساسيف ىذا الفرع الى عنصريف قسمناجؿ تحديد مفيكـ آلية التنفيذ الطكعي أمف 
دكافع التنفيذ الطكعي كالجزاءات المترتبة عمى عدـ اني )الثالطكعي( ك )تعريؼ التنفيذ أكالىما
 .تنفيذه(

 اوال: تعريف التنفيذ الطوعي

قياـ الطرؼ الخاسر  االختيارمكنعني بالتنفيذ اإلرادم أك الطكعي كما يطمؽ عميو 
بالدعكل التحكيمية بتنفيذ الحكـ التحكيمي بشكؿ طكعي كرضائي دكف الحاجة إلى المجكء 

لى تدخؿ القضاء لجبر المحكـك عميو مف أجؿ التنفيذ، ألنو تـ االتفاؽ مسبقا عمى اختيار إ
دكف القكاعد اإلجرائية حدالتحكيـ ككسيمة لتسكية خبلفاتيـ، كىـ الذيف يختاركف المحكميف كي

كالمكضكعية لسير الدعكل بؿ يعينكنو حتى القانكف الكاجب التطبيؽ، كما أنو كمف آثار 
كيمي فيما بيف أطرافو أف يقكمكا بتنفيذه طكاعية دكف تماطؿ أك تأخر كخاصة أف الحكـ التح

الطبيعة الدائمة التي تتميز بيا المعامبلت التجارية كثمانتيا تجعؿ أطراؼ النزاع رغـ 
الخصكمة القائمة بينيـ كحتى بعدىا في غالب األحياف يكاصمكف العمؿ فيما بينيـ كذلؾ 

صالحيـ المستقبمية ما يدفعيـ إلى الحفاظ عمى عبلقات حسنة حماية كضمانا لحقكقيـ كم
 1فيما بينيـ.

لى  كتتضمف قكاعد التحكيـ الدكلية غالبا النص عمى الطبيعة الممزمة لحكـ التحكيـ، كا 
التزاـ األطراؼ بتنفيذه دكف الحاجة إلى المجكء إلى سمطات الدكلة لجبر المحكـك عميو مف 

يصدر حكم التحكيم ويكون : "عمى أنو األكنستراؿ عميو قكاعدالتنفيذ، مثؿ ما نصت  أجؿ

                                                           
مرجع كتنفيذ القرار التحكيمي التجارم الدكلي في ظؿ التشريع الجزائرم،  االعتراؼ، عبلؿ المزدادة ابف التركية ليندة أديبة 1

 .45ص  سابؽ،
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، كما نصت المادة 1نيائيا وممزما لمطرفين ويتعيد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير"
مف قكاعد غرفة التجارة الدكلية، إلى أنو يمتـز الطرفاف ضمنا نتيجة إخضاع نزاعيما  28

ذ الحكـ الذم يصدر دكف إبطاء كيتنازال عف مباشرة طرؽ لتحكيـ غرفة التجارة الدكلية، بتنفي
 الطعف التي يجكز ليما التنازؿ عنيا قانكنا.

عمى أف التنفيذ الطكعي ىك األصؿ  93/09ىذا كقد أكد المرسـك التشريعي الجزائرم 
يؤمر بالتنفيذ الجبري حسب الشروط منو عمى أنو " 16/2مكرر  458إذ تنص المادة 

من نفس المرسوم،وذلك في غياب التنفيذ  77/2مكرر  858ي المادة المنصوص عمييا ف
 2الطوعي لمقرار التحكيمي".

نجد أف المادة  08/09اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد أما بعد صدكر قانكف 
وبنفس الشروط، بأمر  تعتبر قابمة لمتنفيذ في الجزائرمنو تنص عمى أف: " 1051/02

أو محكمة  اختصاصياصادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة 
كعميو يستشؼ مف فحكل المادة أف المشرع الجزائرم لـ يشر إلى التنفيذ  3..."محل التنفيذ

اء الطكعي كاكتفى بالتنفيذ الجبرم الذم يفيـ مف عبارة "أمر" التي تفيد اإللزاـ كالجبر سك 
 داخؿ الجزائر أك خارج اإلقميـ الكطني.

غير أف األنظمة التحكيمية كاالتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر تعتبر نفاذ التحكيـ يتـ 
 تمقائيا كبقكة القانكف نذكر منيا:

، حيث تـ اإلشارة إلى التنفيذ الطكعي 1983* نظاـ التحكيـ الجزائرم الفرنسي لسنة 
(، فبمكجبيا يصبح التحكيـ نيائيا، 17/7لمقرارات التحكيمية ألكؿ مرة بمكجب نص المادة )

                                                           
 .2010مف قكاعد األكنستراؿ بصيغتيا المنقحة،  34/2المادة  1
، المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية، المعدؿ كالمتمـ بمكجب المرسكـ 08/06/1966المؤرخ في  154-66األمر رقـ  2

 سابؽ ذكره.، 25/04/1993المؤرخ في  09-93التشريعي رقـ 
 .هسابؽ ذكر  ، المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،2008فيفرم  25المؤرخ في  09-08قانكف رقـ  3
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بمجرد قبكؿ األطراؼ المجكء إلى التحكيـ، كيمتـز األطراؼ بتنفيذ منطكقو في المكاعيد 
 1ييئة التحكيمية.المحددة مف طرؼ ال

 2* اتفاقية كاشنطف المتعددة األطراؼ التي صادقت عمييا الجزائر، بمبدأ التنفيذ الطكعي.

 ( منو.24/2( الذم نص عمى ذلؾ في المادة )CCI* نظاـ التحكيـ )

كما أكدت عمى التنفيذ اإلرادم معظـ االتفاقيات الثنائية التي أبرمتيا الجزائر في 
ر كحماية الطرؼ األجنبي، في إطار تنفيذ األحكاـ التحكيمية، إال أنيا إطار تشجيع االستثما

اختمفت في ذلؾ، فنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ؛ االتفاؽ المبـر بيف الجزائر كالحككمة اإليطالية، 
تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتيا بأغمبية ( منو عمى أف: "9/5التي تقضي في المادة )

ت نيائية ونافذة بقوة القانون بالنسبة لمدولتين". كما أضافت األصوات، وتكون ىذه القرارا
( حكما آخر؛ تعتبر فيو: "قرارات التحكيم نيائية وممزمة لطرفي النزاع وتمتزم 9/6المادة )

واالتفاقيات الدولتان المتعمقتان بتنفيذ القرارات طبقا لتشريعاتيا الوطنية عمى التوالي 
 ونان طرفا فيو".الدولية في ىذا المجال والتي يك

كفي المقابؿ نجد بعض االتفاقيات الثنائية األخرل، لـ تنص عمى مصير القرار 
حظو في التحكيمي كاالتفاؽ المبـر بيف الجزائر كركمانيا، كىك نفس المكقؼ الذم نبل

 3االتفاقية المغاربية.

 

 
                                                           

 .152المرجع السابؽ، ص  دراسة مقارنة، -تنفيذ قرارات التحكيـ األجنبية في المكاد المدنية كالتجارية، بف عامر بكاب 1
ؽ ي( مف اتفاقية كاشنطف عمى أف "يككف الحكـ ممزما بالنسبة ألطرافو، كال يجكز أف يككف محبل ألية طر 3/1تنص المادة ) 2

ينفذ الحكـ بحسب منطكقو إال إذا كاف تنفيذه ، كيتعيف عمى كؿ طرؼ أف االتفاقيةمف طرؽ الطعف خبلؼ ما أكرد في ىذه 
 مكقكفا بمقتضى األحكاـ المناسبة في ىذه االتفاقية".

 .213 - 212، ص مرجع سابؽاالتجاىات المختمفة في تنفيذ القرارات التحكيمية، ، نكاؿ زركؽ 3
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 عن تنفيذه: المترتبة و الجزاءات دوافع التنفيذ اإلرادي -ثانيا

 :الطوعيدوافع التنفيذ  -7
يرجع في غالب األحكاؿ األسباب التي تدفع أطراؼ العبلقة التحكيمية إلى الرضكخ اإلرادم 

 أك الطكعي لتنفيذ الحكـ الصادر فيما يمي:

كجكد تشريع ينظـ عممية تنفيذ الحكـ التحكيمي تنظيما دقيقا، سكاء كاف ذلؾ التشريع  -
شخص صدر ضده لحكـ إذا تردد في تنفيذ التزاماتو داخميا أـ دكليا، سكؼ يصطدـ بو 

 1إراديا، إلدراكو أف الكفاء سكؼ يتـ عاجبل أـ آجبل، طكاعية أك كرىا عنو.

عمى أف الطرؼ المحككـ ضده قد يخشى أف يعتبر عدـ تنفيذ التنفيذ مف جانبو دليبل  -
 الدكلية.كضع مالي سيء مما قد يسبب لو مشاكؿ في نطاؽ المعامبلت التجارية 

إلى التنفيذ اإلرادم بيدؼ تكفير الكقت كالجيد كالتكاليؼ فيـ ال ينتظركف يمجأ األطراؼ  -
 صدكر األمر بالتنفيذ مف قبؿ السمطة القضائية المختصة كما يتجنبكف مصاريؼ التنفيذ.

أف رفض تنفيذ الحكـ مف جانب المحكـك عميو يؤدم بدكره إلى دفع الطرؼ اآلخر إلى  -
لمقضاء لغرض الحصكؿ عمى حقو، كىذا مف شأنو أف يؤدم إلى إفشاء أسرار عممية المجكء 

 2التحكيـ التي تتعارض مع أىـ مميزات النظاـ التحكيمي.

تفادم الجزاءات التي قد تفرضيا المراكز التحكيمية أك المجمكعات التجارية عمى األطراؼ  -
 3التي سترفض تنفيذ أحكاـ التحكيـ إراديا.

 
                                                           

، دار -ث التشريعات كالنظـدراسة تحميمية كفؽ ألحد–أحكاـ التحكيـ  الكسيط في النظاـ القانكني لتنفيذ، عاشكر مبركؾ 1
 .5، ص 2008الفكر كالقانكف، مصر، 

 .42المرجع السابؽ، ص تنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة عف المنازعات التجارة الدكلية ,، ميةاخكاثرة س2
 .06مرجع سابؽ، ص  ،مبركؾ رعاشك 3
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 الطوعي الجزاءات المترتبة عن عدم التنفيذ -2

 تتمثؿ جزاءات عدـ التنفيذ اإلرادم مما يمي:

ىناؾ بعض الجزاءات المعنكية التي تتخذىا المؤسسات التحكيمية  الجزاءات المعنوية: -
التي ترعى عممية التحكيـ كالتي تفرضيا عمى الممتنع عف التنفيذ المحكـك ضده نذكر منيا 

 الجزاءات ما يمي:كغرفة التجارة في ستراسبكرغ كمف ىذه  مالمجر غرفة التحكيـ 

* يتـ كضع اسـ الشخص الممتنع عف التنفيذ في ما يسمى بالقائمة السكداء بحيث يمكف 
 ألم أحد متعامؿ في مجاؿ التجارة الدكلية اإلطبلع عمييا.

بارز ضمف البناء نشر اسـ التاجر أك المؤسسة التجارية الممتنعة عف التنفيذ في مكاف * 
التي تكجد فييا المؤسسة التحكيمية التي تحكـ كفقا لنظاميا، كىناؾ مؤسسات تقـك بإعداد 
سجؿ يمكف ألم شخص اإلطبلع عميو يتضمف أسماء الممتنعيف عف تنفيذ األحكاـ 

 التحكيمية.

 ات التحكيمية إلى إرساؿ رسائؿ في البريد لكؿ مف ييمو األمر لغرضس* تمجأ بعض المؤس
 إطبلعو عمى مكقؼ الشخص الممتنع عف التنفيذ.

 تتمثؿ فيما يمي: الجزاءات المادية: -

* منع الطرؼ الذم رفض التنفيذ مف المجكء إلى التحكيـ الذم يمكف أف يجرل مستقببل في 
 إطار غرفة التجارة أك اإلتحاد التجارم الذم يعمؿ فيو.

الطرؼ الممتنع عف التنفيذ مف بعض المزايا التي يتمتع بيا إف ىك اعتاد عمى  * حرماف
 التنفيذ كامتياز منح القركض مف البنؾ الدكلي.
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إلى حرماف الشخص الممتنع مف  األحياف* تعميؽ عضكية الممتنعيف عف التنفيذ في بعض 
ع كىذا معمكؿ بو دخكؿ األماكف التي تشرؼ عمييا المؤسسة كالبكرصة أك سكؽ تبادؿ السم

 1في العديد مف المؤسسات التحكيمية في إيطاليا مثؿ )ميبلنك، جنكة(.

* تنص بعض لكائح محاكـ التحكيـ الدكلية عمى كجكب إيداع مبمغ مالي مف قبؿ أطراؼ 
النزاع لدل خزينة المحكمة في بداية العممية التحكيمية كىذا كضماف لتنفيذ الحكـ التحكيمي، 

 2ترض عف التنفيذ يفقد المبمغ جزاءا لو.كالطرؼ الذم يع

كبالرغـ مف ذلؾ كاجيت الجزاءات التي تفرضيا ىيئات التحكيـ كاالتحادات المينية انتقاد 
مف اختصاص الدكلة كحدىا كال يجكز ألم جية بشأف مشركعيا ككف أف ىذه الجزاءات

 استخداـ ىذا الحؽ.

يذ األحكاـ التحكيمية بصفة إرادية كعميو فإف كؿ ىذه األسباب كالمزايا تدفع إلى تنف
% مف  90طكعية كىذا ما أكدتو اإلحصائيات في مجاؿ التحكيـ المؤسساتي أف حكالي 
 3األحكاـ التحكيمية الصادرة طبقا لقكاعد الغرفة التجارية تنفذ بشكؿ إرادم اختيارم.

 الطوعيالطريقة التي يتم بيا التنفيذ ع الثاني:ر الف

لقد سكت المشرع عف تحديد الطريقة التي يتـ بيا تنفيذ القرار التحكيمي التجارم 
ىي  1958الدكلي إراديا، حيث ترؾ ذلؾ لتراضي أطراؼ النزاع، كما أف اتفاقية نيكيكرؾ 

 األخرل لـ تحدد إجراءات التنفيذ الطكعي كتركت كؿ دكلة منضمة حرة في تنظيميا لو.

                                                           
 .7ك  6سابؽ، ص  عاشكر مبركؾ، مرجع1

2
Mentalachta Mohamed, L’arbitrage commercial en droit algérien, office 

despublicationسuniversitaires, Alger, 1993, p 98. 
، ص المرجع السابؽ دار النيضة العربية القاىرة,مصر, ،-دراسة مقارنة -عزت البحيرم، تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية3

141. 
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ـك ضده لتنفيذ الحكـ التحكيمي كديا صريحا أك ضمنيا كال كعمكما قد يككف قبكؿ المحك
يشترط شكؿ أك طريقة محددة لمقبكؿ الصريح فقد يككف بخطاب يكجو المحككـ ضده إلى 

تخمص المحكـك لو باستعداده لتنفيذ الحكـ أك بعدـ عزمو الطعف فيو، أما القبكؿ الضمني فيس
كاضحة كمؤكدة لتنفيذ لقبكؿ عف إرادة مشؾ في صدكر ىذا امف ظركؼ الحاؿ التي ال تدع ل

 1حكـ التحكيـ كما لك شرع المحككـ ضده فعبل بالتنفيذ.

كيترتب عمى التنفيذ اإلرادم لمحكـ التحكيمي التجارم الدكلي، إفبلت النزاع مف تدخؿ 
القضاء كيخرج عف نطاؽ رقابتو ألف المحككـ لصالحو ليس بحاجة المجكء إلى السمطة 

أنو بحاجة لصدكر أمر بتنفيذ الحكـ العتراؼ كتنفيذ ىذا الحكـ، كما القضائية ليطمب ا
 التحكيمي، طالما أف المحككـ ضده قبؿ تنفيذه بمحض إرادتو.

كفي األخير إذا كاف التحكيـ يقـك عمى أساس اتفاقي اختيارم فإف ذلؾ يظير جميا 
بتنفيذه اختياريا )إراديا( ما يبرز الطبيعة المميزة لمتحكيـ  في مرحمة تنفيذ القرار التحكيمي

 باعتباره عدالة اتفاقية كما يؤكد عمى استقبللية التحكيـ كقضاء أصيؿ لمتجارة الدكلية.

 التجاري الدوليالثاني: التنفيذ المباشر ألحكام التحكيم  المطمب

تقـك حكيـ ذات الطابع الدكلي،يعد التنفيذ المباشر أحد صكر التنفيذ اإلرادم ألحكاـ الت
فكرة النفاذ المباشر ألحكاـ التحكيـ ذات الطابع الدكلي عمى اعتبار حكـ التحكيـ نافذا داخؿ 
دكلة التنفيذ بشكؿ مباشر دكف الحاجة إلى إعطائو أمرا بالتنفيذ مف القضاء الكطني في تمؾ 

حكـ كطني صدر مف المحاكـ الدكلة، بمعنى أنو يجب معاممة الحكـ التحكيمي الدكلي ككأنو 
 .الكطنية المراد التنفيذ فييا

                                                           
 ,المجمة الجزائرية لمقانكف البحرم كالنقؿ، م عمى حكـ التحكيـ البحرمرقابة القانكف الجزائر  ،مك فتح الديفحبن 1

 .126ص ،2014،الثالث العدد



..........أساليب تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي.....الفصل الثاني:.................  
 

59 
 

(، ثـ نتطرؽ إلى كيفية التنفيذ اكالسنحاكؿ التطرؽ إلى مفيكـ التنفيذ المباشر) 
 .(ثانيا)المباشر

 مفيوم التنفيذ المباشر :األول الفرع

استحدثت آلية النفاذ المباشر ألحكاـ التحكيـ التجارم بمكجب اتفاقية كاشنطف لتسكية 
دا داخؿ دكلة التنفيذ بشكؿ إذ تعتبر حكـ التحكيـ األجنبي ناف1 1965منازعات االستثمار 

مباشر دكف الحاجة إلى إعطائو أمرا بالتنفيذ مف القضاء الكطني، بمعنى يجب معاممة الحكـ 
 2جنبي ككأنو حكـ كطني صدر مف المحاكـ الكطنية المراد التنفيذ فييا.التحكيمي األ

أعدت اتفاقية كاشنطف لتسكية المنازعات المتعمقة باالستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ 
األخرل، مف قبؿ البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير، ككاف اليدؼ مف ىذه االتفاقية تشجيع 

كلتطمئف أصحاب رؤكس األمكاؿ في الدكؿ المتقدمة حيث االستثمار في الدكؿ النامية، 
يخشى ىؤالء مف تأميـ أمكاليـ المستثمرة، لذا يحاكلكف الحصكؿ عمى ضمانات لحماية 
استثماراتيـ مف اإلجراءات التي تتخذىا حككمات الدكؿ النامية، في حالة نشكب نزاع بيف 

ىذا األخير مف عرض النزاع أماـ الدكلة المضيفة لبلستثمار كالمستثمر األجنبي، كيخشى 
المحاكـ الكطنية لمدكؿ النامية التي تتجنب ىي األخرل عرض النزاع أماـ محاكـ دكلة 

 (2)3المستثمر كىي محاكـ دكلة أجنبية.
كقد جاءت اتفاقية كاشنطف لتنظيـ عممية التحكيـ في النزاعات الناشئة بيف المستثمر 

بيف مصالح  4كىذا بالعمؿ عمى تحقيؽ نكع مف التكازفاألجنبي كالدكلة المضيفة لبلستثمار 
                                                           

كالمصادؽ  18/03/1965المكقع عمييا بكاشنطف في  1965كاشنطف بشأف تسكية منازعات االستثمار لسنة  اتفاقية 1
 .13/01/1995عمييا مف طرؼ الجزائر في 

تنفيذ أحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الخاص، قانكف أعماؿ، ، يكركش بريك 2
 .31، ص 2020-2019(، 2جامعة سطيؼ )

دار الثقافة, عماف,  االكلى , التحكيـ الدكلي, الطبعة ألحكاـدراسة مقارنة ، التجارم الدكلي التحكيـفكزم محمد سامي،  3
 .53ص 2006األردف، 
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الدكلة كالمستثمر األجنبي، كتقدـ الضمانات لممستثمر األجنبي التي يرغب بيا كتجعؿ كبل 
 الطرفيف في منزلة كاحدة.

كلقد تضمنت اتفاقية كاشنطف إنشاء مركز لمتحكيـ مقره كاشنطف، كيطمؽ عميو المركز 
، كاعتبرت االتفاقية أحكاـ (ICSID)المعركؼ بػػػػ  قة باالستثمارالدكلي لحسـ النزعات المتعم

التحكيـ الصادرة مف المركز المشكؿ كفقا ألحكاميا، حكما نيائيا كممزما كال يجكز الطعف بو 
: منيا عمى54أك استئنافو في غير األحكاؿ التي تنص عمييا االتفاقية، حيث نصت المادة 

الذي  يصدر بناء عمى ألحكام ىذه االتفاقية وتضمن تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم "
تنفيذ االلتزامات المالية التي يفرضيا الحكم كما لو كان نيائيا صادر من محكمة  محمية، 
وعمى الدول المتعاقدة التي تتبع النظام الفدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق 

كم كحكم نيائي صادر عن محاكم محاكمياالفدرالية، وأن تمزم ىذه المحاكم بمعاممة ىذا الح
 إحدى الدول الفدرالية".

كيتضح مف خبلؿ ىذا النص أف األحكاـ الصادرة في إطار ىذا النظاـ تتمتع بميزة 
 1النفاذ المباشر، أم أنيا قابمة لمتنفيذ في أقاليـ الدكؿ المتعاقدة كال تخضع لمرقابة الداخمية

ئية النيائية الصادرة مف المحاكـ الداخمية لمدكلة لتمؾ الدكؿ، بؿ تعتبر بمنزلة األحكاـ القضا
المطمكب فييا التنفيذ. كاألحكاـ التحكيمية الخاضعة ليذه االتفاقية ال يخضع سكل لرقابة 

 المركز الدكلي لتسكية منازعات االستثمار ككقفا لؤلحكاـ التي تنص عمييا اتفاقية كاشنطف.

 المباشر النفاذالطريقة التي يتم بيا  الفرع الثاني:

تنفيذ آلية النفاذ المباشر كفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية فقد نصت عميو بالنسبة لكيفية 
عمى الطرف الذي يرغب في الحصول عمى االعتراف بالحكم ( عمى أنو: "54/2المادة )

وتنفيذه عمى أراضي الدولة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق األصل معتمدة من السكرتير 

                                                           
 .153مرجع سابؽ، ص ، دراسة مقارنة -، تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبيةعزت البحيرم 1
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ة أو إلى السمطة المختصة أو إلى سمطة أخرى تحددىا الدولة المذكورة العام إلى المحكم
 1..."في ىذا الغرض

كما أف الفقرة الثالثة مف المادة نفسيا قررت أف القانكف السائد كالخاص بتنفيذ األحكاـ 
( مف 52/1، كقد استبعدت المادة )األجنبيفي الدكلة المتعاقدة ىك الذم يحكـ تنفيذ الحكـ 

فاقية الرقابة القضائية عمى الحكـ التحكيمي الصادر عف المركز مف رقابة القضاء نفس االت
الكطني، كذلؾ عندما أقرت المراجعة الداخمية لمحكـ كذلؾ عف طريؽ ىيئة تحكيمية جديدة 

 2تشكؿ كفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية.

اـ التحكيـ كبالتالي نجد أف اتفاقية كاشنطف استحدثت آلية جديدة كمتميزة لتنفيذ أحك
األجنبية الصادرة في أم الدكؿ األطراؼ فييا لما يتضمنو مف تنفيذ سيؿ لمحكـ التحكيمي 

 بعيدا عف تعقيدات القضاء الكطني.

 التحكيم التجاري الدولي ألحكامالتنفيذ الجبري  :الثاني المبحث

التحكيمية، رأينا أف األصؿ فييا أف يتـ تنفيذىا بصفة إرادية  األحكاـفي مجاؿ تنفيذ 
طكعية حيث يمجأ أحد الطرفيف إلى تنفيذ محتكل ذلؾ الحكـ دكف الحاجة إلى اتخاذ إجراءات 
خاصة كاستصدار أمر بالتنفيذ، إال أنو في بعض الحاالت يتقاعس الطرؼ الخاسر لمدعكل 

ألمر الذم يدفع بالطرؼ اآلخر إلى اتخاذ إجراءات في تنفيذ الحكـ ألنو ال يخدـ مصمحتو، ا
لتنفيذ ذلؾ الحكـ مف قبؿ الخصـ، فإذا كاف الحكـ التحكيمي كطنيا فإف إجراءاتو ال تخرج 
عف نطاؽ االختصاص الكطني، لكف إذا تعمؽ األمر بتنفيذ أحكاـ القضاء األجنبي فتتصدل 

ة بالقضاء الكطني كالمطالبة بتنفيذ عممية التنفيذ صعكبات تدفع بالطرؼ المتضرر االستعان
 الحكـ التحكيمي األجنبي جبرا كىذا ما يسمى بالتنفيذ الجبرم.

                                                           
 مرجع سابؽ.، اتفاقية كاشنطف 1
 .33مرجع سابؽ، ص  ،كيبريكركش  2
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ستمـز تدخبل مباشرا مف القضاء الكطني في دكلة التنفيذ يستمـز كالتنفيذ الجبرم الذم ي
أحد األسمكبيف األكثر شيكعا مف أجؿ الكصكؿ إلى الغاية المرجكة منو كنقصد بيما  إتباع
اـ الدعكل الجديدة أك نظاـ استصدار األمر بالتنفيذ، كأم كاف األسمكب المتبع فسكؼ نظ

يخضع الحكـ التحكيمي األجنبي لمرقابة القضائية الداخمية لمدكلة محؿ التنفيذ مف أجؿ 
 كالتي إما أف تككف بأسمكب المراجعة أك بأسمكب المراقبة الشكمية.استصدار األمر بتنفيذه 

إجراءات أكؿ، ) مطمب )أنظمة تنفيذ الحكـ التحكيمي األجنبي(المبحثليذا سنتناكؿ في ىذا 
 ثاني. مطمب (التنفيذ الجبرم

 الجبريتنفيذ الاألول: أنظمة  المطمب

 أمرالقضاء الكطني الستصدار  إلىمعظـ الدكؿ تشترط كجكب المجكء  أفرغـ 
نظاـ المراقبة عمى حسب فحص القاضي لمحكـ نظاـ المراجعة ك : نظاميف ميز بيفتبالتنفيذ كال
اف يرفع  أجنبيةدكلة  تشترط لمف صدر الحكـ لصالحو في األنظمةاف بعض  إال ،األجنبي

 دعكل جديدة بذات الحؽ ليأخذ حقو.

ستتـ دراسة ىذه األنظمة مف خبلؿ فرعيف؛ نتناكؿ في األكؿ منيا )نظاـ الدعكل  كعميو
 الجديدة(، كنتعرض في الثاني )نظاـ استصدار األمر بالتنفيذ(.

 : نظام الدعوى الجديدةاألول الفرع

األحكاـ  ىناؾ نظاـ يعرؼ بنظاـ رفع دعكل جديدة، تطبقو بعض قكانيف الدكؿ لتنفيذ
أمريكية كالدكؿ السائرة في فمكيا مفاده أف الحكـ التحكيمي ال  أنجمكدكؿ األجنبية، معظميا 
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يرتب أية آثار قانكنية إال بعد رفع دعكل جديدة يككف مكضكعيا الحكـ التحكيمي المطمكب 
 1تنفيذه كالذم يككف حجة في ىذه الدعكل الجديدة.

ستتـ دراسة ىذا النظاـ مف خبلؿ عنصريف؛ نتناكؿ في األكؿ منيا )تعريؼ  كعميو
 نظاـ الدعكل الجديدة(، كنتعرض في الثاني )الشركط الكاجب تكافرىا لممارسة ىذه الدعكل(.

 تعريف نظام الدعوى الجديدة -أوال

ة أنو إذا أراد شخص صادر لصالحو حكما يرغب في تنفيذه في الدكلكفقا ليذا النظاـ 
التي أصدرتو، أف يقـك برفع دعكل قضائية مبتدئة أماـ الدكلة المعنية بالتنفيذ، كال يمعب 
الحكـ األجنبي األكؿ إال دكر سند ال يقبؿ إثبات العكس يستعيف بو قاضي ىذه الدكلة، 

 2كالحكـ الصادر عمى أثر ىذه الدعكل ىك كحده الذم يتمتع بالقكة التنفيذية.

الذم مر  سند ال يقبؿ إثبات العكس يعد تطكرا ليذا النظاـكاعتبار حكـ التحكيـ 
بعدما كاف ينظر لمحكـ التحكيمي كدليؿ ذك قرنية بسيطة يمكف إثبات عكسيا، كأنو ف بمراحؿ

 سبب لمدعكل.

يجكز لممدعى عميو أف يطعف في صحة الكقائع المبني عمييا الحكـ أك الطعف أصبح 
حينئذ أف ينظر في مكضكع النزاع مف جديد بالخطأ في تطبيؽ القانكف مما يجيز لمقاضي 

ليتأكد مف صحة الحكـ األجنبي غير أف مف خصائص ىذا النظاـ أف ينظر إلى الحكـ 
ف كجد بو خطأ في الكقائع أك األجنبي كدليؿ قاطع في الدعكل ال يجكز  الطعف فيو، حتى كا 

 3القانكف.

                                                           
 .64، ص 2004كلد الشيخ شريفة، تنفيذ األحكاـ األجنبية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،  1
انكنية امرية حمة، تنفيذ األحكاـ األجنبية في القانكف الجزائرم، مجمة العمـك االجتماعية كاإلنسانية، قسـ العمـك القمر  2

 .37، صسكيكدةكاإلدارية، جامعة 
 .112-109المرجع السابؽ,ص،-دراسة مقارنة-أحكاـ التحكيـ األجنبية، تنفيذ مت البحير عز 3
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كتجدر اإلشارة أف القانكف اإلنجميزم الذم يتبنى ىذا األسمكب أجاز االتفاؽ عمى عدـ 
خضكع قرار التحكيـ األجنبي لرقابة القضائية التي نص عمييا قانكف التحكيـ اإلنجميزم 

عميا فقط في إبطاؿ قرارات التحكيـ عمى ، كالذم أعطى الحؽ لممحكمة ال1979الصادر سنة 
أساس الخطأ في الكاقع أك القانكف بظاىر القرار، فإذااتفؽ األطراؼ في النزاع الصادر عنو 
القرار التحكيمي األجنبي بعدـ الخضكع ليذه الرقابة القضائية المفركضة ال يخضع ليا، 

 خضاعو ليذه الرقابة. عكس قرار التحكيـ الداخمي الذم ال يجكز االتفاؽ عمى عدـ إ
كدليؿ قاطع دكف قيد بؿ يشترط لصحة  األجنبيمقاضي في ىذا النظاـ، ال يعتمد ىذا الحكـ ف

 ىذا الحكـ جممة مف الشركط التي سكؼ نتعرؼ عمييا في العنصر الثاني.

 شروط قبول الدعوى الجديدة ثانيا:

شركط نذكر منيا التي تضمنيا القانكف  يتعيف لقبكؿ الدعكل في ىذه الحالة تكافر
 1اإلنجميزم(.

* صدكر الحكـ التحكيمي مف ىيئة مختصة دكليا، كفقا لقكاعد االختصاص الدكلي 
 اإلنجميزم كتراعي في إصداره قكاعد العدالة الطبيعية.

* أف يككف الحكـ التحكيمي نيائيا مف جية نظر المحكمة التي أصدرتو لذلؾ ال يعترؼ 
 لتحكيمي األجنبي، إال إذا كاف حائزا لقكة الشيء المقضي بو.بالحكـ ا

 أف يككف الحكـ التحكيمي قد صدر بناء عمى غش.* 

 * أف ال يتضمف الحكـ التحكيمي األجنبي ما يخالؼ النظاـ العاـ.

                                                           
 .13-12المرجع السابؽ، ص تنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة عف المنازعات التجارة الدكلية ,سامية،  ةخكاثر 1
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أف ىذا النظاـ قد حافظ عمى مبدأ سيادة الدكلة مف حيث الشكؿ غير أنو في كاقع كبيذا نجد 
قضاء ىذا النظاـ )القضاء اإلنجميزم( ال  أفبآثار الحكـ األجنبي كاممة، حيث  األمر يعترؼ

 يمكنو مراقبة صحة الحكـ األجنبي مف الناحية المكضكعية حيف تتكفر الشركط الشكمية.

فإذا كاف نظاـ رفع دعكل الجديدة عمى النحك الذم بيناه، فما ىي حقيقة نظاـ استصدار 
 ينو في العنصر المكالي.األمر بالتنفيذ؟ ذلؾ ما سنب

 : نظام استصدار األمر بالتنفيذالفرع الثاني

آلية نظاـ األمر بالتنفيذ مف أىـ آليات تنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية كأكثرىا  تعد
شيكعا مقارنة بنظاـ الدعكل الجديدة، كىذا النظاـ اتبعتو أغمب الدكؿ األكركبية نذكر منيا 

 1فرنسا كالدكؿ العربية كمصر كاألردف كالجزائر....الخ.

ع بالقكة التنفيذية إال بعد استصدار األمر ككفقا ليذا النظاـ فإف الحكـ األجنبي ال يتمت
بالتنفيذ مف المحكمة الكطنية، فيقـك القاضي الكطني بفحص الحكـ األجنبي ليتأكد مف أف 
الحكـ األجنبي صدر صحيحا، كبعد أف يتحقؽ مف ذلؾ يصدر حكما جديدا يقضي بتنفيذ 

 الحكـ األجنبي.

تككف قد قبمت  1958رؾ سنة كالجزائر بعد انضماميا بتحفظ إلى اتفاقية نيكيك 
كتنفيذ األحكاـ التحكيمية األجنبية، حيث تنفيذىا جبرا في غياب التنفيذ الطكعي،  باالعتراؼ

ال يجوز التنفيذ ( مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنو: "600فتنص المادة )
عشر سندا، كمف بيف  كقد حصرت المادة السندات التنفيذية بثبلثة تنفيذي" الجبري إال بسند

                                                           
 .164، ص مرجع سابؽ ،دراسة مقارنة ،بف عامر، تنفيذ قرارات التحكيـ األجنبية في المكاد المدنية كالتجارية بكاب 1
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ىذه السندات أحكاـ التحكيـ المأمكر بتنفيذىا مف قبؿ رؤساء الجيات القضائية، كالمكدعة 
 1بأمانة الضبط.

كيتضح مما سبؽ أف نظاـ األمر بالتنفيذ يختمؼ في مفيكمو عف نظاـ الدعكل 
نفيذ الحكـ، الجديدة،ك ال يستكجب أف يقكـ طالب التنفيذ برفع دعكل أماـ القضاء الكطني لت

نما يقـك طالب التنفيذ كفقا ليذا األسمكب بالمجكء إلى القضاء لمحصكؿ عمى أمر بتنفيذ  كا 
الحكـ التحكيمي الصادر لمصمحتو، مع اختبلؼ نطاؽ الرقابة التي سيكاجييا الحكـ 
التحكيمي أماـ القضاء الكطني بيف أسمكبيف مختمفيف ىما: أسمكب االمراجعة كأسمكب 

 المراقبة.

 المراجعة أسموبأوال: 

محتكل ىذا األسمكب أف القاضي الكطني يراجع الحكـ األجنبي مف حيث الشركط 
الشكمية، كمف حيث المكضكع، كذلؾ لمتأكد مف أف القاضي الذم أصدر الحكـ قد فصؿ في 

، فمو صبلحية تخكلو مف إعادة عرض الكقائع مف جديد ككذا تفسير 2النزاع عمى كجو سميـ 
دخاؿ الغير بالرغـ مف الحكـ الت حكيمي كفقا لمنيجيا في التفسير كلو قبكؿ طمبات جديدة كا 

 3عدـ اختصاصيا ابتداءا.

* يرجع ظيكر نظاـ المراجعة إلى حقبة بعيدة في النظاـ الفرنسي، حيث كانت فكرة سيادة 
بية، كاف الدكلة كعدـ الثقة في القضاء األجنبي األثر البالغ في استبعاد تنفيذ األحكاـ األجن

يعتبر تنفيذ األحكاـ األجنبية مف قبيؿ االعتداء عمى سيادة الدكلة، كأنو يجب التمسؾ بمبدأ 

                                                           
 ؽ الذكر.اب، الس09-08قانكف إجراءات المدنية كاإلدارية  1
 .62تنفيذ األحكاـ األجنبية, المرجع السابؽ، ص  كلد الشيخ شريفة، 2
األجنبية في المكاد المدنية كالتجارية، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف عبدك بكلعراس، تنفيذ األحكاـ  3

 .26، ص 2012/2013الخاص، فرع قانكف أعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة قسنطينة، 
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إقميمية األحكاـ، فقاعدة إقميمية القكانيف تنص عمى أف قكانيف الدكلة تنفذ في إقميميا دكف أف 
 1تتعدل حدكد ىذا اإلقميـ.

دعكل الجديدة كىذا مف منطمؽ أف نظاـ كيرل البعض أف ىذا النظاـ ىك نفسو نظاـ ال       
نما يتعداىا إلى الجكانب القانكنية كالكاقعية كىك  المراجعة ال يقتصر عمى الجكانب الشكمية كا 

 2حاؿ الدعكل الجديدة.

كقد تـ ىجر ىذا األسمكب مف قبؿ الدكؿ التي كانت تأخذ بو لبلنتقادات الشديدة التي 
 3النتقادات المكجية لو ىي:تعرض ليا مف طرؼ الفقياء، كمف أىـ ا

أف ىذا النظاـ يمس بالحقكؽ المكتسبة لؤلفراد، فالحكـ األجنبي إنما ىك تقرير لحؽ مف  -1
ربح قضيتو، فيجب االعتراؼ لو بيذا الحؽ ما داـ ىذا الحؽ قد نشأ صحيحا كفقا لقانكف 

 البمد الذم صدر فيو، طبقا لمبدأ النفاذ الدكلي لمحقكؽ المكتسبة.

شأف ىذا النظاـ إىدار الحكـ األجنبي، بتجاىمو عمؿ القاضي األجنبي، كالنظر في  مف -2
 النزاع مف جديد.

بما أف مسألة تنفيذ األحكاـ األجنبية تتعمؽ بالناحية التطبيقية أكثر مف الناحية النظرية  -3
في  فانو يصعب عمى القاضي مف الناحية العممية البحث في نزاع تكجد جميع أدلتو ككقائعو

 الخارج كبالتالي لف يفصؿ في النزاع بكؿ كفاءة.

التعامؿ بيذا النظاـ يؤدم إلى تدابير عكسية في الدكؿ التي تتعامؿ بمبدأ المعاممة  -4
 بالمثؿ، كىذا ما يؤدم إلى عرقمة تنفيذ األحكاـ األجنبية.

                                                           
 .65-64كلد الشيخ شريفة, المرجع السابؽ، ص  1
 .37بؽ، ص كركش بريكي,, تنفيذ أحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي, المرجع السا 2
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الدكلي  -دراسة مقارنة -عبد النكر أحمد, إشكاليات تنفيذ األحكاـ األجنبية  3

 .50، ص 2010-2009الخاص، كمية الحقكؽ، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 



..........أساليب تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي.....الفصل الثاني:.................  
 

68 
 

كاجبة ىذا النظاـ يتعارض مع مقتضيات التجارة الدكلية، حيث ال يكفر الحماية ال -5
 لعبلقات األفراد الخاصة الدكلية.

بعد أف بينا نظاـ المراجعة، أصبح لزما عمينا الكلكج إلى نظاـ آخر ليتـ االستعاضة 
بو عف النظاـ األكؿ بغية تفادم االنتقادات المكجية لنظاـ المراجعة، ىذا النظاـ ىك نظاـ 

 المراقبة.

 المراقبة أسموبثانيا:

قياـ القاضي الكطني كقبؿ إصداره ألمر التنفيذ،  يقـك ىذا األسمكب عمى أساس
كيطمؽ عمى ىذه الشركط  1بالتحقؽ مف تكافر جممة مف الشركط التي ينبغي تكافرىا في الحكـ

بشركط صحة الحكـ األجنبي مف الكجية الدكلية أك الشركط الخارجية لمحكـ التي ال تمس 
 .الحكـ ذاتو مف حيث المكضكع الذم فصؿ فيو

كتختمؼ الشركط الشكمية لمراقبة الحكـ التحكيمي مف دكلة ألخرل كفقا لما تنص 
عمييا تشريعاتيا الكطنية، فبعضيا نص عمى شركط ميسرة، كالبعض اآلخر كاف متشددا، 
كلكف ىناؾ بعض الشركط تتقاطع فييا مختمؼ التشريعات، كاشتراط مراعاة حؽ الدفاع 

 ظاـ العاـ في الدكلة المطمكب فييا التنفيذ.كسبلمة اإلجراءات كعدـ المساس بالن

ة الذم تككف فيو سمطات القاضي راجعكبالتالي ىذا األسمكب عكس أسمكب نظاـ الم
كاسعة أيف تشتمؿ أك تتعدل إلى مضمكف الحكـ، إذ تتقمص سمطات القاضي في نظاـ 

 عمى سبيؿ الحصر: 2المراقبة إذ يكتفي القاضي بمراقبة عدد مف الشركط الدكلية البلزمة 

 
                                                           

 .116كلد الشيخ شريفة: تنفيذ األحكاـ األجنبية ,المرجع السابؽ، ص  1
اطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك ، زركؽ نكاؿ ,الرقابة عمى اعماؿ المحكميف في ظؿ التحكيـ التجارم الدكلي 2

 .23-22، ص2014/2015, -2-القانكف الخاص, كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية, سطيؼ
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 صدكر الحكـ األجنبي مف محكمة مختصة. -1

 أف يككف القاضي األجنبي طبؽ فيو القانكف المختص. -2

 عدـ تعارض الحكـ األجنبي مع النظاـ العاـ في دكلة التنفيذ. -3

 أف ال يشتمؿ غش نحك القانكف. -4

 أف يككف القاضي اتبع إجراءات صحيحة في إصداره. -5

ة الشكمية لمحكـ التحكيمي األجنبي ىك البحث عف تحقيؽ تكازف بيف اعتبارات كىدؼ الرقاب
 1السيادة كمقتضيات التعاكف الدكلي.

 المراقبة غير المحدودة أسموبثالثا:

نظاـ -ىذا النظاـ نظاـ كسط بيف النظاميف السابقيف، حيث يسمح ىذا النظاـ  يعد
لمقاضي المطركح أمامو الحكـ األجنبي بمراقبة تكفر الشركط  -المراقبة غير المحدكدة

 2األساسية كما يمكنو التعرض لمكضكع الحكـ األجنبي لكف دكف تعديمو.

يمنح لمقاضي سمطة التأكد مف تكافر ىذا النظاـ يختمؼ عف نظاـ المراقبة في أنو ال 
نما يمكنو مف مراجعة مكضكع الحكـ بصفة كمية، كما أنو  الشركط األساسية لمحكـ فقط، كا 
يختمؼ عف نظاـ المراجعة ككنو ال يمنح القاضي الكطني سمطة تعديؿ الحكـ األجنبي عندما 

ـ كاإلحجاـ عف يتضح لو عدـ صحة الحكـ األجنبي، بؿ يمكنو فقط رفض تنفيذ ىذا الحك
 إمياره بالصيغة التنفيذية.

                                                           
 .38كركش بريكي،  تنفيذ أحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي, المرجع السابؽ،ص 1
 .54المرجع السابؽ، ص ،النكر أحمدعبد  2
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أما بالنسبة لمكقؼ المشرع الجزائرم ما إذا كاف يأخذ بنظاـ المراجعة أك نظاـ المراقبة نجد 
اف المتتبع لما جاء في االتفاقيات سكاء الثنائية منيا أك المتعددة األطراؼ التي أبرمتيا 

 لمراقبة......ميؿ المشرع الجزائرم إلى نظاـ ا يبلحظ، الجزائر

( مف 1051م المشرع الجزائرم جاء كاضحا مف خبلؿ نص المادة )أكبعد كؿ ىذا فر 
"يتم االعتراف بأحكام التحكيم الدولي عمى أف  09-08قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 

في الجزائر إذ أثبت من تمسك بيا وجودىا، وكان ىذا االعتراف غير مخالف لمنظام العام 
وتعتبر قابمة لمتنفيذ وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت الدولي، 

أحكام التحكيم في دائرة اختصاصيا أو محكمة محاللتنفيذ إذا كان مقر التحكيم موجودا 
التي تبيف مف خبلليا المشرع ال يستدعي ضركرة رفع دعكل مف أجؿ  خارج اإلقميم الوطني"

ي بؿ يكتفي التقدـ بطمب ممف لو مصمحة في ذلؾ إلى الجية تنفيذ الحكـ التحكيمي األجنب
القضائية المختصة ألجؿ الحصكؿ عمى الصيغة التنفيذية ,مع قياـ القاضي برقابة صحة 
الحكـ مف حيث الشركط القانكنية البلزمة كاإلجراءات الشكمية المتبعة في إصدار الحكـ، 

 نة.دكف إعادة النظر في مكضكع الحكـ أك مراقبة مضمك 

 التنفيذ الجبري إجراءاتالمطمب الثاني: 

المجكء لمقضاء الستصدار  لئلطراؼالحكـ يمكف  بإصدارالتحكيـ  إجراءاتت نتياذا ا
التحكيـ حيث حددت  تنفيذأحكاـلة امختمؼ تشريعات التحكيـ مس كقد عالجتامر التنفيذ ، 

عبر مرحمتي  إتباعياالكاجب  اإلجراءاتالتنفيذ ك  بإصدارأكامرالجيات القضائية المختصة 
 األحكاـ مف اعتراؼ ك مرحمة تنفيذ كصكال إلى كيفية الطعف فييا.تنفيذ 

 

 



..........أساليب تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي.....الفصل الثاني:.................  
 

71 
 

 : مرحمة االعترافاألول الفرع

الجزائرم االعتراؼ ككذلؾ اتفاقية نيكيكرؾ المتعمقة باالعتراؼ ك  لـ يعرؼ المشرع
شركط ك لتحديد تعريفو تركت لآلراء الفقيية  1958لسنة  األجنبيةلتحكيـ ا أحكاـتنفيذ 

 االعتراؼ بتمؾ األحكاـ 

لـ يعرؼ المشرع الجزائرم االعتراؼ، ككذلؾ اتفاقية نيكيكرؾ المتعمقة باالعتراؼ 
. تركت لآلراء الفقيية لتحديد تعريفو كشركط 1958كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية لسنة 

 االعتراؼ بتمؾ األحكاـ
 أوال: تعريف االعتراف وتميزه عن األمر بالتنفيذ.

 تعريف االعتراف بحكم التحكيم الدولي: .7
 لقرارا عند بعض الفقياء ىك اف تعترؼ الدكلة التي يراد تنفيذ كيقصد باالعتراؼ

ا بيذالتحكيمي األجنبي عمى إقميميا الذم صدر مف محكمة تحكمية لدكلة أخرل كاالعتراؼ 
فيك تسميـ القضاء الكطني  1،صدر بشكؿ صحيح كممـز لؤلطراؼيعني  أف القرار قد 

المختص بصحة ما صدر في المكضكع مف قبؿ ىيئة التحكيـ في النزاع المعركض عمى 
 المحكمة الكطنية كيدخؿ حينئذ في النظاـ القانكني لدكلة القاضي كمطابقا لقكاعدىا.

المقضي فيو بمجرد صدكره كال  يكسب حجية الشيء التحكيـ الداخمي فيك بالنسبة لحكـ أما
فيكفي لتنفيذه إيداعو لدل  ،يجكز ألم جية قضائية أك تحكمية أخرل إعادة النظر في نزاعو

 كتابة الضبط.
 يز االعتراف عن التنفيذ:ي. تم2

مختمؼ المعاىدات الدكلية الجماعية كالثنائية عمى تكحيد القكاعد المتعمقة  عممت
باالعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ األجنبية، كجميا مزجت بيف المفيكميف ككضعت بشأنيا نفس 

                                                           
 .24أحمد ىندم، المرجع السابؽ، ص 1
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 1051الشركط لمحصكؿ عمييما، مثميا مثؿ القكانيف الداخمية، كىك ما نصت عميو المادة 
 السالفة الذكر.
)االعتراؼ كالتنفيذ(، إذ أنو مف  1في الكاقع ىناؾ اختبلؼ بيف المفيكميفإال أنو 

الدكلي دكف طمب األمر  ألتحكيميالممكف أف يطمب صاحب المصمحة االعتراؼ لو بالحكـ 
بتنفيذه، كلكف ال يتصكر األمر بالتنفيذ دكف أف يسبقو االعتراؼ. فاالعتراؼ يعني أف الحكـ 

 طراؼ.قد صدر بشكؿ صحيح كممـز لؤل
فاالعتراؼ إجراء أك كسيمة دفاعية يتـ اتخاذىا مف طرؼ المحكـك لصالحو مف أجؿ 

كزه، كإلثبات ذلؾ يقدـ حكـ حإثارة مسألة حجية الشيء المقضي فيو لحكـ التحكيـ الذم ي
بالنسبة لممسائؿ  اإللزاميالتحكيـ مرفقا باتفاقيات التحكيـ كيطالب االعتراؼ بصحتو كبطابعو 

 2ييا.التي فصؿ ف
فاالعتراؼ بالحكـ التحكيمي يرمي إلى عدـ تقديـ دعكل جديدة في مكضكع سبؽ حسمو عف 

  طريؽ التحكيـ
اإلجراءات  قانكف  جنبي غير معرؼ فياألحكـ التجدر اإلشارة أف مفيـك االعتراؼ ب

( مف قانكف اإلجراءات 605، 600ما نصت عميو المكاد )ك الجزائرم، المدنية ك اإلدارية 
يتعمؽ بتنفيذ األحكاـ الصادرة عف جيات قضائية أجنبية كالعقكد  09-08نية كاإلدارية المد

 3ال باالعتراؼ. قضائييفالرسمية المحررة بمعرفة مكظفيف عمكمييف أك مكظفيف 

                                                           
1
 HOCINE Farida, ,l’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge Algérien sur 

l’efficacité de l’arbitrage commercial international, thèse pour le Doctorat en droit, faculté 

de droit et sciences politiques, université Mouloud MAMMERI de TIZI-OUZOU, 2012. P 

186. 

ر، الرقابة القضائية عمى التحكيـ التجارم الدكلي، دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي الحقكقية، أماؿ يد 2
 .168، ص2012بيركت، لبناف، 

 ،93/09التشريعي  لممرسـك كفقا فييا الطعف كطرؽ التحكيمية لمقرارات الجبرم كالتنفيذ االعتراؼ كماؿ، قربكع عميكش 3
 فاعبدالرحم جامعة التحكيمية، كالممارسة التشريعي التكريس بيف الجزائر في الدكلي التجارم التحكيـ حكؿ دكلي ممتقى
 .25ص ،2006 بجاية، ميرة،
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مف  1فقرة  1051"، غير أف المادة االعترافكيبلحظ أف ىذه المكاد لـ تتطرؽ إلى عبارة "
يتم االعتراف بأحكام التحكيم الدولي في اإلدارية تنص: " قانكف اإلجراءات المدنية ك

 الجزائر...".
كيرجع أصؿ إدماج مفيـك االعتراؼ بحكـ أجنبي مف خبلؿ اتفاقية نيكيكرؾ لسنة 

التي انضمت إلييا الجزائر كالتي تتعمؽ باالعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ  1958
كتنفيذ أحكاـ المحكميف  لالعترافتفاقية األجنبية.حيث نصت المادة األكلى منيا:"تطبؽ اال

 الصادرة في إقميـ دكلة غير التي يطمب إلييا االعتراؼ كتنفيذ ىذه األحكاـ فييا".
ذا عرض النزاع أماـ المحكمة كتقدـ المدعي عميو بطمب االعتراؼ بحكـ التحكيـ دفعا  كا 

عمى القاضي النظر بحجية الشيء المقضي فيو لسبؽ حسـ النزاع عف طريؽ التحكيـ، يتعيف 
مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  1فقرة  1051في صحة الحكـ بمفيـك المادة 

فيرفض الفصؿ في الدعكل عمى أساس قد صدر فييا حكـ التحكيـ، أما في حالة  1الجديد،
 رفض طمب القاضي لطمب االعتراؼ تستمر الدعكل لحيف صدكر حكـ في المكضكع.

االعتراؼ في ىذه الحالة، محؿ طعف باالستئناؼ بمفيـك المادة كال يككف قرار رفض 
مف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية، ألف ىذا الطعف مقرر ضد قرار رفض طمب  1055

، فحيف أف قرار الرفض 2فقرة  1051التنفيذ كالذم تصدره الجيات القضائية في المادة 
حكمة التجأ إلييا المدعي، الذم صدر حكـ باالعتراؼ عند المطالبة بو لكحده، يصدر مف م

الصادر في ذلؾ المكضكع حسب القكاعد العامة المعمكؿ بيا في قانكف اإلجراءات المدنية 
إضافة إال أف قرار رفض االعتراؼ بالحكـ ال يمس مف الحؽ في طمب تنفيذه 2كاإلدارية.

نما يمنعو فقط مف الدخكؿ في النظاـ القانكني الكطني عكس ما ى ك الحاؿ عميو بالسبة كا 

                                                           
مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية: "يتـ االعتراؼ بأحكاـ الحكيـ الدكلي في الجزائر إذا أثبت مف  1051تنص المادة  1

 االعتراؼ غير مخالؼ لنظاـ العاـ الدكلي". تمسؾ بيا كجكدىا، ككاف ىذا
 .57حسيف فريدة، ، المرجع السابؽ، ص 2
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ألثر قرار رفض األمر بالتنفيذ، كمف ىذا المنطمؽ يمكف أف نفرؽ بيف االعتراؼ كاألمر 
 بالتنفيذ مف عدة نكاحي:

 :قابمية الحكم لتنفيذ 
االعتراؼ بالحكـ ال يعني األمر بتنفيذه، عكس ذلؾ، لك صدر أمر تنفيذه فمف الضركرم أف 

 1القضائية التي أعطتو القكة التنفيذية.يككف قد تـ االعتراؼ بو مف الجية 
 :الجية المختصة بإصداره 

االحتجاج بالحكـ لبلعتراؼ بو يككف أماـ المحكمة التي تفصؿ في مكضكع النزاع، أما طمب 
 2التنفيذ فيككف أماـ القاضي المختص باألمر بالتنفيذ.

 :من حيث الغاية 
النظاـ القانكني الداخمي، أما طمب التنفيذ طمب االعتراؼ يراد منو إدخاؿ الحكـ في       

فيك ييدؼ إلى إجبار المديف بالكفاء بالتزامو، إذف ىك إجراء الـز ليعتبر حكـ التحكيـ كاجب 
التنفيذ جبرا، كيقصد بو مراقبة عمؿ ىيئة التحكيـ قبؿ تنفيذه بالتأكد مف كجكد اتفاقية التحكيـ 

 3عدـ مخالفتو لنظاـ العاـ الدكلي. كأف الشكؿ المتطمب قانكنا متكفر إلى جانب
 :من حيث حضور الخصوم 

عند طمب االعتراؼ بالحكـ، أماـ جية قضائية كطنية، يعمؿ القاضي بمبدأ المكاجية      
أم حضكر األطراؼ المتنازعة لئلدالء بطمباتيا كدفكعيا، بالعكس فطمب التنفيذ يتـ أماـ 

حضكر الطرؼ الخاسر كال ينظر في مدل قاضي التنفيذ بمبادرة المحكـك لو كحده دكف 
 4صحة الحكـ مف حيث المكضكع بؿ يكتفي القاضي مف الشركط البلزمة لصحتو.

 

                                                           
 .393فكزم محمد سامي، المرجع السابؽ، ص 1

2
 Hocine Farida, op.cite, p183. 

 .58حسيف فريدة، مرجع سابؽ، ص3
 .58ص  مرجع نفسو، 4
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 ثانيا: الجية القضائية المختصة بالنظر في طمب االعتراف.
مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى المستندات التي  1053نصت المادة         

يتككف منيا طمب االعتراؼ بالحكـ التحكيمي الدكلي، كىي المسندات المذككرة في المادة 
مف نفس القانكف، كىي أصؿ الحكـ التحكيمي مرفقا باتفاقية التحكيـ أك نسخ عنيما  1052

استفاء ىذا الطمب لمشركط، يتقدـ الطرؼ الذم ييمو التعجيؿ، تستكفي شركط صحتيا، كبعد 
 إليداع طمب االعتراؼ بأمانة ضبط الجية القضائية المختصة.

 لكف السؤاؿ الذم يطرح ما ىي المحكمة المختصة لمنظر في طمب االعتراؼ ؟
فيما مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، عمى المحكمة المختصة  1051لـ تنص المادة 

 يتعمؽ باالعتراؼ.
كلذا فإذا كاف طمب االعتراؼ أصمي، فيتـ االعتراؼ مف طرؼ المحكمة التي ستنفذ 

 الحكـ التحكيمي في دائرة اختصاصيا.
فإذا كاف مقر التحكيـ  1كعمى ىذا األساس فتحديد المحكمة المختصة مرتبطة بمقر التحكيـ،

ـ في دائرة اختصاصيا ىك المختص، في الجرائر، فرئيس المحكمة التي صدر حكـ التحكي
، أما إذا كاف مقر أما إذا كاف مقر التحكيـ مكجكدا خارج الجرائر فرئيس محكمة محؿ
 2التحكيـ مكجكدا خارج الجرائر فرئيس محكمة محؿ التنفيذ ىك المختص.

 
 
 
 

                                                           
، 93/09التحكيمية ك طرؽ الطعف فييا كفقا لممرسـك التشريعي كع كماؿ، االعتراؼ ك التنفيذ الجبرم لمقرارات بعميكش قر 1

 .26مرجع سابؽ، ص
نفاذىا كتكجب الطعف فييا في ظؿ  2 عبد العزيز خنفكسي، القكاعد اإلجرائية التي تحكـ مسألة االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ كا 

 .229، ص2015 التشريعات المقارنة، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، العدد الثاني عشر، جانفي
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 شروط االعتراف و االتفاقيات الدولية المتعمقة بو.: الفرع الثاني
 االعتراف. أوال: شروط

يخضع االعتراؼ بأحكاـ التحكيـ الدكلي في الجزائر إلى مدل تكافر مجمكعة مف 
ككذلؾ ما  08/091مف القانكف  1053، 1052، 1051الشركط التي أشارت إلييا المكاد 

كالمتعمقة  10/06/1958جاءت بو كما تضمنتو اتفاقية نيكيكرؾ المصادؽ عمييا في:
األجنبية كتنفيذىا، كالتي انضمت إلييا الجزائر بمكجػب المرسػـك  باعتماد القرارات التحكيمية

ىذه االتفاقية نجدىا تحدد لنا إجراءات االعتراؼ كالتنفيذ لقػرارات  كباستقراء 88/23رقـ 
الدكلي حسب ما نصت عميو المادة الرابعة كالخامسة مف ىذه االتفاقية.ىذا كتضيؼ  التحكػيـ

التجارم الدكلي أثناء دكرتيا التاسعة كالثبلثيف المنعقدة لجنة األمـ المتحدة لمقانكف 
بأف االعتماد الكاسع النطاؽ التفاقية االعتراؼ بقرارات التحكػيـ األجنبيػة  2002يكليك 7بتاريخ

كاف إنجازا ىاما في تعزيز سيادة القانكف،  1958جكاف 10كتنفيذىا المبرمة في نيكيكرؾ في 
 2كلية.كالسيما في ميداف التجارة الد

 1985لعػاـ  الدكلي التجارم لمتحكيـ النمكذجي األكنستراؿ قانكف نجد كذلؾ أف كما
 بػأم االعتػراؼ لضركرةا (1)35المادة في أشار قد أنو 2006عاـ  في لمعدلةا بصػيغتيا

 كىنا لئلنفاذ، كقاببل ممزما باعتباره فيو صدر الذم البمد عف النظر كبصرؼ تحكػيـ، قػرار
 بمحدكدية كالمتعمؽ أعبله المذككر االعتبار إلى كاستنادا (،2)35المػادة  بأحكػاـ كعمػبل
لى الدكلية، القضايا في التحكيـ مكاف أىمية  لمتدرج اإلقميمية القيكد عمى التغمب في الرغبة كا 

 اإلجرائية التفاصيؿ النمكذجي القانكف يضع كال ىذا كاإلنفاذ، لبلعتراؼ كشرط بالمثؿ المعاممة

                                                           
سبقت االشارة إال أف المشرع قد مزج بيف شركط االعتراؼ كشركط التنفيذ، فاالعتراؼ يخص أحكاـ التحكيـ الدكلي  1

الصادرة خارج اإلقميـ الكطني دكف أحكاـ التحكيـ الدكلي الصادرة في الجزائر فيي ليست بحاجة لبلعتراؼ ك الغرض مف 
الدكلي في النظاـ القانكني الجزائرم، ك ال حاجة إلعادة ذكرىا تفاديا لمتكرار، أنظر  االعتراؼ ىك إدخاؿ الحكـ التحكيمي

 .43شركط تنفيذ أحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي، المبحث الثاني مف الفصؿ األكؿ، ص 
 .228عبد العزيز خنفكسي،  المرجع السابؽ، ص 2
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 معينة شركط بكضع النمكذجي القانكف يكتفي حيث ،الكطنية اإلجرائية كالممارسات لمقكانيف
 (.2الفقرة) 35المادة بمكجب اإلنفاذ عمى لمحصكؿ

 ثانيا: االتفاقيات الدولية المتعمقة باالعتراف.
 :79271. اتفاقية جنيف7

الخاصة بتنفيذ  1927سبتمبر  26ـ المتحدة ىذه االتفاقية في مأقرت عصبة األ
كتنفيذ  باالعترافأحكاـ التحكيـ األجنبية، حيث ألزمت ىذه االتفاقية الدكؿ األطراؼ فييا 

أحكاـ التحكيـ فيما بيف الدكؿ المتعاقدة عند تحقؽ الشركط البلزمة، كالتي تضمنيا المادة 
أف يككف الحكـ نيائيا، كغير مخالؼ لمنظاـ العاـ أك لمبادئ القانكف العاـ ك 02األكلى الفقرة 

في دكلة التنفيذ كأف ال يككف الحكـ قد تـ إبطالو في البمد الذم صدر فيو، كأف يككف الحكـ 
لـ تعرؼ ىذه االتفاقية انضماما كاسعا مما جعؿ أىميتيا  قد صدر في إحدل الدكؿ المتعاقدة

ألىداؼ األساسية التي كانت ترمي إلييا، كجمعت بيف األحكاـ محدكدة، كلـ تحقؽ ا
التحكيمية األجنبية كاألحكاـ القضائية األجنبية، بؿ أخضعت إجراءات تنفيذ األكلى عمى 

 نفس اإلجراءات بالنسبة لمثانية، األمر الذم جعؿ مف نطاؽ ىذه االتفاقية محدكدا.
 :7958. اتفاقية نيويورك 2

كتنفيذ األحكاـ  باالعترافنيكيكرؾ لؤلمـ المتحدة كالخاصة  لقد تـ كضع اتفاقية
 التحكيـ األجنبية، بيدؼ إيجاد قكاعد جديدة لبلعتراؼ بأحكاـ التحكيـ األجنبية كتنفيذىا.

فنصت في الفقرة األكلى منيا: "تطبيؽ االتفاقية  كلقد حددت المادة األكلى نطاؽ تطبيقيا،
الحالية لبلعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ الصادرة في إقميـ دكلة غير تمؾ التي يطمب فييا 

 كتنفيذ األحكاـ الناتجة عف الخبلفات بيف األشخاص الطبيعية كالمعنكية". االعتراف
ألحكاـ الكطنية في الدكلة المطمكب كتطبؽ أيضا عمى األحكاـ التحكيمية التي ال تعتبر مف ا

 فييا االعتراؼ كتنفيذ  ىذه األحكاـ.

                                                           
  . 56سابؽ، صمرجع  تنفيذ أحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي، كركش بريكي، 1
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كؿ  تعترف، بنصيا عمى أف:"العترافمف االتفاقية مكضكع ا 3كلقد عالجت المادة 
دكلة مف الدكؿ المتعاقدة بحجية حكـ التحكيـ كتأمر بتنفيذه طبقا لقكاعد المرافعات المتبعة 

ذ كطبقا لمنصكص المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية".كما في اإلقميـ المطمكب إليو التنفي
ألزمت الدكؿ المكقعة عمييا بعدـ التفرقة في معاممة أحكاـ التحكيـ مف خبلؿ عدـ فرض 
شركط لبلعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ الدكلية )األجنبية( أكثر مف تمؾ التي تفرضيا 

 1لبلعتراؼ كتنفيذ أحكاـ التحكيـ الكطنية.
 :2ة واشنطن لتسوية المنازعات الخاصة باالستثمار.اتفاقي3

، مف قبؿ البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير 1965مارس  18تـ إبراـ االتفاقية في 
لتسييؿ عمميات تسكية المنازعات االستثمارية األجنبية بيف الدكؿ النامية كأصحاب رؤكس 

 األمكاؿ األجنبية المستثمرة عمى أراضييا.
دل ىذا المركز بطبيعتو الخاصة، نظرا الكتساب أحكامو الصفة أك كيتميز التحكيـ ل

نما ىناؾ حكـ  الطبيعة الدكلية، فميس ىناؾ حكـ تحكيمي جزائرم أكتكنسي أك أجنبي كا 
كيتيح ىذا النظاـ لممستثمر الخاص 3تحكيمي يحتكم أك ال يحتكم عمى عناصر أجنبية،
اـ، متساكيا في ذلؾ مع الطرؼ األخر األجنبي التقاضي أماـ محاكـ دكلية الطابع كالنظ

 لمنزاع سكاء كانت دكلة أك ىيئة حككمية.
كلقد تضمنت اتفاقية كاشنطف مجمكعة مف المكاد التي تعد عمى درجة كبيرة مف 

منيا  1فقرة  54بأحكاـ التحكيـ األجنبية حيث نصت المادة  االعترافاألىمية في مجاؿ 
صدر بناء عمى أحكاـ ىذه االتفاقية كتضمف تنفيذ كؿ دكلة متعاقدة بالحكـ الذم  تعترف"

االلتزامات المالية التي يفرضيا الحكـ كما لك كاف حكما نيائيا صادرا عف محكمة 

                                                           
، ج 1988نكفمبر 5المؤرخ في  23/88تجدر االشارة أف الجزائر انضمت بتحفظ إلى ىذه االتفاقية بمكجب المرسـك رقـ  1

 .1988، نكفمبر، 23رقـ ر، 
 .  56مرجع سابؽ، ص تنفيذ أحكاـ التحكيـ التجارم الدكلي، كركش بريكي، 2
 .248ك الرقابة القضائية، المرجع السابؽ، ص بشير سميـ، الحكـ التحكيمي 3
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محمية..."، كما أف ىذه االتفاقية قد خطت خطكة في مجاؿ إلزامية حكـ التحكيـ، كىك ما 
التحكيـ ممـز لطرفيف كغير  مف ىذه االتفاقية حيث اعتبرت حكـ 1فقرة  53جاءت بو المادة 

مف االتفاقية كالتي  52قابؿ لبلستئناؼ بأم طريقة باستثناء الحاالت التي أكردتيا المادة 
حددت مجمكعة مف الحاالت إذا تكافرت إحداىا فإنو يجكز ألم مف الطرفيف أف يقدـ طمبا 

ف الحاجة إلى المجكء كتابيا إلى السكرتير العاـ لمركز تسكية المنازعات إللغاء ىذا الحكـ دك 
كىذا مف 18/3/1995.1إلى القضاء الكطني، كقد انضمت الجزائر إلى ىذه االتفاقية في 

أجؿ استكماؿ الضمانات القانكنية التي منحيا المشرع الجزائرم لممستثمر األجنبي، لما يتمتع 
 بو نظاـ التحكيـ لدل المركز مف ثقة لدل الدكؿ كالمستثمريف األجانب.

 : مرحمة التنفيذ الثانيالفرع 

تككف قد قبمت  1958الجزائر بعد انضماميا بتحفظ إلى اتفاقية نيكيكرؾ سنة 
باالعتراؼ كتنفيذ األحكاـ التحكيمية األجنبية، حيث تنفيذىا جبرا في غياب التنفيذ الطكعي، 

فيذ ال يجوز التن( مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنو: "600فتنص المادة )
كقد حصرت المادة السندات التنفيذية بثبلثة عشر سندا، كمف بيف  تنفيذي" الجبري إال بسند

ىذه السندات أحكاـ التحكيـ المأمكر بتنفيذىا مف قبؿ رؤساء الجيات القضائية، كالمكدعة 
 2بأمانة الضبط.

ضائي كعميو فإف القكة التنفيذية لمحكـ التحكيمي ال تتحقؽ ما لـ يصدر بشأنيا أمر ق
كليذا يجب أف نتعرؼ أكثر عمى ىذا األمر مف  "باألمر بالتنفيذ"بتنفيذىا كىك ما يسمى 

خبلؿ معرفة الجية المختصة إلصدار األمر بالتنفيذ كاإلجراءات الكاجب إتباعيا الستصداره 

                                                           
، المتضمف المكافقة عمى االتفاقية المتضمنة تسكية المنازعات المتعمقة 1995خانفي  21المؤرخ في  04-95األمر  1

 .1995، 07باالستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل، جريدة رسمية، عدد 
 ..373، صفحة 2012دار ىكمة، لزىر بف سعيد، التحكيـ التجارم الدكلي،  2 
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سمطات القاضي اآلمر بتنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي كىؿ يمكف الطعف في ىذا األمر  ىي ماف
 أـ ال؟

 األمر بالتنفيذ الستصدارالجية المختصة  :أوال

نيكيكرؾ سف نصكصا  اتفاقيةالمشرع الجزائرم عمى غرار دكؿ مختمفة منضمة إلى 
إلى القضاء الكطني كفرؽ بيف حالة ما إذا جرل  االختصاصخاصة بالتحكيـ الدكلي، كأسند 

 التحكيـ الدكلي في الجزائر، كما إذا جرل ىذا التحكيـ في الخارج.

: الجزائرالدولي الصادر في  لتحكيميابالتنفيذ النسبة لحكم  باألمر الجية المختصة -1
اإلدارية فاف المحكمة ( مف قانكف اإلجراءات المدنية ك 1051)دةالمم ةطبقا لمفقرة لثاني

جزائر ىي المحكمة الصادر في اللحكـ التحكيـ  الدكلي   التنفيذمر باأل بإصدارالمختصة 
الكاقع في دائرة اختصاصيا مكاف كقكع التحكيـ الدكلي كلعؿ سبب اختيار المشرع الجزائرم 

ه االخيرة بالعممية التحكيمية مسبقا كذلؾ عف طريؽ بعض ذلمحكمة مقر التحكيـ ىك عمـ ى
ك أ ك الردأف المحكميف مثبل يسبؽ كاف قدمت اماميا اثناء المحاكمة كتعي الطمبات التي قد
 سماع الشيكد.

التحكيمي  كـكحتى كاف لـ يحدث ذلؾ فبلبد عمى االقؿ اف تسبؽ التنفيذ عممية ايداع الح
 .كاتفاؽ التحكيـ
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الجية المختصة باألمر بالتنفيذ بالنسبة لحكم ألتحكيمي الدولي الصادر خارج  -2
 الجزائر:

حكـ التحكيـ الدكلي  فإف 1فعمى خبلؼ حكـ التحكيـ الدكلي الصادر في الجزائر
الصادر خارج الجزائر يككف رئيس محكمة التنفيذ ىك المختص محميا كنكعيا بإصدار األمر 

 2بتنفيذه.

كقد أسند المشرع الجزائرم إلى مكاف التنفيذ لتحديد المحكمة المختصة إلصدار األمر 
تنفيذ الجيد بتنفيذ األحكاـ التحكيمية الدكلية الصادرة في الخارج ليكفر عمى صاحب ال

أم إجراء كاجب اتخاذه  التخاذكالتكاليؼ، كيسيؿ األمر عمى الجية القضائية المانحة لؤلمر 
 أثناء عممية التنفيذ.

 الدولي: اإلجراءات الواجب اتخاذىا الستصدار األمر بتنفيذ الحكم التحكيمي -ثانيا 

أف حكـ التحكيـ يككف قاببل لمتنفيذ بأمر مف قبؿ  ( ؽ.إ.ـ.إعمى1035تنص المادة )
يسمـ رئيس أمانة الضبط نسخة  إ.ك.( ؽ.إ.ـ1036رئيس المحكمة كطبقا لنص المادة )

 بالصيغة التنفيذية مف حكـ التحكيـ لمف يطمبيا مف األطراؼ.مميكرة  رسمية

مف ىاتيف المادتيف فإف إجراءات استصدار األمر بالتنفيذ تتمثؿ في مجرد تقديـ  انطبلقا -
الطمب ممف لو مصمحة في ذلؾ كلـ يقيد المشرع الطمب بميعاد كيمكف القكؿ أف الميعاد 

 3يخضع لمقكاعد العامة المتعمقة بسقكط األحكاـ القضائية بالتقادـ.

                                                           
منؽ.إ.ـ.أ"المحكمة المختصة بإصدار األمر بالتنفيذ لحكـ التحكيـ الدكلي الصادر في الجزائر ىي  1051نص ـ  1

 ."مكاف كقكع التحكيـ الدكلي اختصاصياالمحكمة الكاقع في دائرة 
 .هسابؽ ذكر  ،جكا   ( مف ؽ.إ.ـ1050أنظر المادة ) 2
( 15ؽ.إ.ـ.إ عمى أنو "تتقادـ الحقكؽ التي تتضمنيا السندات التنفيذية بمضي خمسة عشر ) ( مف630تنص المادة ) 3

 سنة كاممة ابتداء مف تاريخ قابميتيا لمتنفيذ، بقطع التقادـ بكؿ إجراء مف إجراءات التنفيذ".
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( إلى 1035التنفيذ عمى المكاد مف ) كالمبلحظ أف المشرع الجزائرم أحاؿ في مسألة
( فإنو لـ يشترط مف الكثائؽ سكل أصؿ 1035( ؽ.إ.ـ.إ، كطبقا لنص المادة )1038)

التحكيـ، كلـ يتطرؽ إلى اتفاقية التحكيـ كىذا يعتبر سيكا مف المشرع يجب تداركو بتعديؿ 
 السالفة الذكر.، ـ.إ ( ؽ.إ.1035نص المادة )

نفسيا  (1035ألمر بالتنفيذ فإنيا  حسب نص  المادة )قديـ طمب اتأما عف كيفية 
كال حضكره، بؿ تخضع إلى الطمب يقدـ بكيفية عادية ال تحتاج إلى تبميغ الطرؼ اآلخر فاف 

 1إجراءات األكامر عمى عرائض، كىي مف األعماؿ الكالئية كليست مف األعماؿ القضائية.

كأف األمر بالتنفيذ يكضع عمى أصؿ حكـ التحكيـ بعد مباشرة القاضي المختص 
 لمرقابة الشكمية الخارجية دكف التطرؽ لمكضكع التحكيـ كىذا ما يسمى بالعمؿ الكالئي.

 التجاري الدولي:اسمطات القاضي اآلمر بتنفيذ حكم التحكيم  -ثالثا

 الدكلي رقابتيا عمى الحكـ التحكيمية المختصة باألمر بالتنفيذ، ال يتعدل نطاؽ يالج
الجانب الشكمي دكف التطرؽ لممكضكع، كال يجكز ليا النظر فيما إذا كاف الحكـ طبؽ القانكف 
أـ ال، أك أف الحكـ التحكيمي عادؿ أـ غير ذلؾ ألف في ذلؾ مساسا بالتحكيـ كتجاكزا في 

 2السمطة.

كلذا يمكف القكؿ أف النظر في طمب األمر بالتنفيذ ال يعد استئنافا أماـ القضاء، بؿ 
ىك مجرد رقابة قضائية شكمية بالمفيكـ الضيؽ ال بالمفيكـ الكاسع خاصة لمحكـ التحكيمي 

 الدكلي.

                                                           
نقبل عف: التدخؿ القضائي في مجاؿ  559شرح قانكف إجراءات المدنية كاإلدارية، عبد الرحماف بربارة، ص  1

 .135-134،ص 2006لسنة  02كرة، المجمة القضائية، عدد بالتحكيمالدكلي في التشريع الجزائرم، خميؿ بكصن
 .309 ، ص2012لزىر بف سعيد: التحكيـ التجارم الدكلي، دار ىكمة، الجزائر،  2
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 أو تنفيذ حكم التحكيم  االعترافاستئناف األمر القضائي الصادر بشأن طمب  -رابعا
 ولي:الداالتجاري 

، أك تنفيذ باالعتراؼفي طمب التنفيذ قد تأمر ة القضائية المختصة لمفصؿ يإف الج
حكـ التحكيـ الدكلي، كقد تأمر برفضو، كالمشرع الجزائرم قد فرؽ بينيما في مسألة الطعف 

 .باالستئناؼ

القانكف االستئناؼ في األمر الرافض لبلعتراؼ أك تنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي في  -1
 .الجزائرم

يكون األمر ( مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى: "1055نصت المادة )
 القاضي برفض االعتراف أو برفض التنفيذ قابال لالستئناف".

( مف نفس قانكف المجمس 1057أما الجية التي يتـ االستئناؼ أماميا طبقا لممادة )
األمر برفض االعتراؼ أك تنفيذ حكـ  القضائي الدافعة في دائرتو المحكمة التي أصدرت

 أجؿ شير كاحد ابتداء مف تاريخ التبميغ الرسمي ألمر رئيس المحكمة. فيالتحكيـ، كذلؾ 

كدكر المجمس القضائي ىك التأكد مف الكجكد المادم لحكـ التحكيـ الدكلي كاتفاقية 
األمر محؿ التحكيـ كالمستندات البلزمة مف جية، كمف جية أخرل مراقبة ما إذا كاف 

االستئناؼ غير مخالؼ لمنظاـ العاـ الدكلي، ألف األصؿ ىك المكافقة عمى االعتراؼ أك 
 التنفيذ كاالستثناء ىك الرفض.

االستئناؼ في األمر الصادر بالمكافقة عمى االعتراؼ أك تنفيذ حكـ التحكيـ الدكلي، أكد  -2
لمدنية كاإلدارية عمى عدـ جكاز ( مف قانكف اإلجراءات ا1056المشرع الجزائرم في المادة )

االستئناؼ في مثؿ ىذه األكامر كمبدأ إال إذا تكفرت شركط محددة كمذككرة عمى سبيؿ 
 الحصر كىي:
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 إذا فصمت محكمة التحكيـ بدكف اتفاقية التحكيـ أك بناء عمى اتفاقية غير صحيحة. -

 لمقانكف.إذا كاف تشكيؿ محكمة التحكيـ أك تعييف المحكـ الكحيد مخالفا  -

 إذا فصمت محكمة التحكيـ بما يخالؼ الميمة المسندة إلييا. -

 إذا لـ يراع مبدأ الكجاىية. -

 إذا لـ تسبب محكمة التحكيـ حكميا أك كجد تناقض في األسباب. -

 إذا كاف حكـ التحكيـ مخالفا لمنظاـ العاـ الدكلي. -

ممستأنؼ أف يعتمد عمى غيرىا ىذه األسباب جاءت عمى سبيؿ الحصر كالتحديد، كال يجكز ل
ال رفض استئنافو.  مف األسباب كا 

( 1502كمعظـ األسباب المذككرة أعبله نقمت حرفيا عف المشرع الفرنسي، كبالضبط المادة )
مف قانكف اإلجراءات المدنية الفرنسية، ما عدا سبب كاحد لـ يدرجو المشرع الفرنسي كىك 

 "تسبيب حكم التحكيم".
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 ل الثاني:الفصخالصة 

نيايػػػة الخصػػػكمة التحكيميػػػة ألف التحكػػػيـ ال التجػػػارم الػػػدكلي  يعػػػد تنفيػػػذ حكػػػـ التحكػػػيـ 
ال ظػػؿ التحكػػيـ  ،ح آثػػاره القانكنيػػة إال إذا انتيػػى إلػػى حكػػـنػػتي ككػػاف ىػػذا الحكػػـ كاجػػب التنفيػػذ كا 

 مجرد فكرة قانكنية.

الػذم يقضػي  الػدكلي آليات لتفعيؿ حكـ التحكػيـ التجػارم تـ تحديد كعمى ىذا األساس 
تنفيذه اختياريا كفقا لمبدأ سمطاف اإلرادة المكرس في اتفاؽ التحكيـ كىذا ىك األصؿ، غيػر أنػو 

يتقػاعس المحكػـك ضػده االمتثػاؿ لمحكػـ التحكيمػي طكاعيػة ممػا يػؤدم إلػى تنفيػذه جبػرا عػف قد 
د اسػتفائيا الشػركط يػة بعػطريؽ المجكء إلى قضاء الدكلة الذم يكفؿ تنفيػذ أحكػاـ التحكػيـ األجن

يػر بالصػيغة التنفيذيػة كيصػبح حكػـ التحكػيـ سػندا مكبعػد صػدكر ىػذا األمػر ي، المطمكبة قانكنا
 تنفيذيا كاجب التنفيذ داخؿ اقميـ الدكلة.
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 خاتمة:
إن الثمرة الحقيقية لمتحكيم تنتيي بصدور الحكم الذي يصل إليو المحكمون، وىذا  

يكون لو أي قيمة قانونية أو عممية إذا بقي مجرد عبارات مكتوبة غير قابمة لمتنفيذ، الحكم 
ولعل نجاح نظام التحكيم ككل، والتسميم بأفضميتو لحل المنازعات ذات الطابع الدولي يتضح 

خالل تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي، خارج الدولة التي صدر بيا الحكم، فميس  من
ىناك أىم من إمكانية تنفيذ الحكم خاصة في المجال الدولي، إذ أن نجاح التحكيم يقاس 

 بمدى تنفيذ أحكامو.
ويعرف تنفيذ أحكام التحكيم بأنو العمل الذي يمنح بمقتضاه أحد قضاة الدولة حكم  
حكيم القوة التنفيذية ويتوقف تفسير حكم التحكيم التجاري الدولي عمى الموقف الذي يتخذه الت

ما صراحة أو ضمنا بحيث يتمثل القبول  طرفا النزاع فإما يقومان بتنفيذه وديا )اختياريا( وا 
الصريح بخطاب يوجيو المحكوم عميو إلى المحكوم لو باستعداده تنفيذ الحكم أو عدم عزمو 

و، ويستخمص القبول الضمني من ظروف الحال التي تدل عمى أن ىذا القبول قد الطعن ب
 صدر عن إرادة واضحة ومؤكدة لتنفيذه.

أما إذا رفض أو تباطأ في التنفيذ فإن ال طريق أمام الطرف المحكوم لو إال المجوء  
ذية ة التنفيغإلى لتنفيذ الجبري عن طريق الجيات القضائية المختصة وذلك بإضفاء الص

 عمى الحكم ألن الحكم الذي يصدر عن ىيئة التحكيم ليس لو قوة تنفيذية في أغمب الدول.
وعميو فإننا نجد أن أحكام التحكيم تخضع لرقابة القاضي من خالل فحص القاضي  

قبل إصداره ألمر التنفيذ وكذا تأكيده من خمو الحكم التحكيمي من أسباب ليذه األحكام 
 .ددة في القانون ومن عدم مخالفتيا لنظام العام الداخمي والدوليحالبطالن الواردة والم

وفي ختام دراستنا المنصبة عمى حكم التحكيم التجاري الدولي وآليات تنفيذه باعتباره  
أحد المواضيع ذات األىمية التي تدخل في إطار دراسة التحكيم التجاري الدولي لما لو من 

القة القانونية العقدية أو غير العقدية، وكذلك لما لو دور في فض النزاعات بين أطراف الع
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ف عمى تعريفو وطبيعتو وصوال إلى و من دور في تطوير وتنمية ىذه العالقات وىذا بالوق
 آليات تنفيذه.

 ومما سبق توصمنا إلى صياغة النتائج التالية:
 قضاء.ال يوجد تعريف موحد لمحكم التحكيم التجاري الدولي فقد ترك ذلك لمفقو وال -

أما بالنسبة لطبيعة أحكام التحكيم التجاري الدولي فإنو يالحظ وجود اختالف فقيي في  -
تحديد ىذه الطبيعة فمنيم من ذىب إلى أن حكم التحكيم طبيعة تعاقدية ومنيم من ذىب إلى 
اعتباره ذو طبيعة قضائية، في حين ذىب جانب من الفقو إلى أن حكم التحكيم ذو طبيعة 

االتجاه األخير فيرى أن حكم التحكيم ىو الحكم النيائي القابل لمتنفيذ والفاصل مختمفة وأما 
في النزاع بشكل كمي أو جزئي والصادر عن ىيئة التحكيم أو المحكم الفرد المختص بموجب 

 اتفاق التحكيم المبرم بين أطراف النزاع.

بالجانب الشكمي كما أن صدور حكم التحكيم يستوجب توفر مجموعة شروط منيا المتعمقة  -
كضرورة الكتابة ولغة التحرير والبيانات التي يجب أن تكون مكتوبة في متن التحكيم وأخرى 

وذلك حتى يكون ، ومنطوق الحكم، متعمقة بالناحية الموضوعية كمراعاة طمبات الخصوم
فيو حتى يتم االعتراف بو وتنفيذه من  قضيالحجية الشيء الم اصحيحا وبالتالي يكون حائز 

فور صدورىا حجية الشيء  لكسبرف القضاء عمى عكس أحكام التحكيم الداخمية التي ط
فبمجرد صدورىا تصبح قابمة لمتنفيذ واالعتراف كونيا تدخل ضمن النظام العام ، المقضي فيو

 الداخمي لمدولة.

كأسموب ودي لفض المنازعات األصل في تنفيذ  حكيمتالمحكمين لقيام التنفيذ أحكام  -
رادي وذلك بالنظر إلى كل المزايا التي ، أحكام التحكيم التجاري الدولي أن يتم بشكل ودي وا 

 .ييقدميا والتحكيم والتي قد تتالشى إن امتنع المحكوم ضده عن تنفيذ اإلراد

بعد الحصول عمى أمر في غياب التنفيذ اإلرادي ال يمكن تنفيذ حكم التحكيم جبرا إال  -
والقاضي قبل أن يصدر ىذا األمر لو أن يتأكد من الشروط المطموبة قانونيا ، قضائي بالتنفيذ
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دون المساس بمضمون الحكم فإما أن يمنح أو يرفض منح أمر التنفيذ دون أن تكون لو 
، ةصالحية تعديل أو إلغاء حكم التحكيم وىنا دوره رقابي وراقبتو شكمية وليست موضوعي

حيث يقتصر دور القاضي بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم في التأكد من وجود حكم التحكيم 
محل التنفيذ وعدم مخالفتو لمنظام العام الدولي وبناء عمى ذلك يصدر أمرا إما بمنح الصيغة 

 التنفيذية أو يرفض منحيا.

أن أحكام ب أحكام التحكيم منذ لحظة صدورىا حجية الشيء المقضي فيو شأنو شستكت -
حيث يمزم لذلك أن يتم إصدار ، لكنيا في مقابل ذلك ال تتمتع بذاتيا بالقوة التنفيذية، القضاء

أمر بتنفيذىا من قبل السمطة التي تمتمك والية القضاء العام في الدولة يرجع ذلك إلى افتقار 
كس كما أنو ال المحكمين لسمطة األمر، وبالتالي فأمر التنفيذ تابع لمحكم التحكيمي وليس الع

حكم  ينقذيفقد حكم التحكيم صفتو وال يؤثر في حجيتو فدور أمر التنفيذ يقتصر عمى من 
 التحكيم جبرا.

يعتبر كذلك أمر التنفيذ الوسيمة الفنية التي يمارس بيا قضاء الدولة الرقابة عمى حكم  -
يصدره القاضي فيو اإلجراء الذي التحكيم وذلك بيدف التحقق من انتفاء ما يمنع تنفيذه 

المختص قانونا والذي يندمج بموجبو حكم التحكيم في المنظومة القانونية لمدولة، وىو بيذا 
 مثل نقطة االلتقاء بين الدولة وقضاء التحكيم.

خالصة النتائج أن العالقة بين التحكيم والقضاء ىي عالقة متكاممة وأن الرقابة جعمت  -
منظام العام في دولة لبشكل صحيح وحماية لو و من أجل الوصول إلى تنفيذ حكم التحكيم 

 التنفيذ وليس لمحد من إرادة األطراف التي تعد األصل في التحكيم. 
 االقتراحات:

 من خالل ىذه الدراسة يمكن اقتراح مجموعة من التوصيات من بينيا: 
أصبحت الحاجة ممحة لتوحيد التشريعات الواجبة التطبيق عمى التحكيم التجاري  -

حل منازعات التجارة الدولية  تبنىالدولي وذلك من خالل المنظمات والمراكز التحكيمية التي ت
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من أسس ومعايير تتوافق وتنسجم مع توقعات األفراد ومع ضعن طريق التحكيم ذلك 
 حتاجو من مرونة وتسيير في العالقات التجارة الدولية.متطمبات التجارة الدولية وما ت

خمق قنوات اتصال مع مراكز التحكيم في الدول المجاورة الستفادة من تجاربيا في  -
ىذا المجال والمشاركة في جميع المؤتمرات التي تتناول موضوعات تتعمق بالتحكيم وذلك 

 .لإلطالع عمى كل ما ىو جديد في ىذا المجال

ن خاص بدال من إدراجو ضمن قانون اإلجراءات يقنتقل التحكيم في تنأمل أن يس -
 المدنية واإلدارية حتى يتم الفصل فيما كثر بمختمف جوانبو اإلجرائية والموضوعية.

األوامر التي تصدرىا المحاكم بخصوص االعتراف أو عدم االعتراف بتنفيذ حكم  -
دون اعتماد سياسة واضحة بخصوص تبني نظام يضمن ــــ تنفيذ السندات األجنبية  التحكيم

يجعل من الضروري مراجعة النصوص المتعمقة باألوامر ، وأحكام التحكيم التجاري الدولي
 لجية القضاء المختص.واستبداليا بصالحيات رقابة تمنح 

لتحقيق التنمية وتشجيع ثم اعتماد التنفيذ المباشر تماشيا مع السياسة المنتيجة  -
 االستثمار الوطني واألجنبي.

يجب وضع معيار لتحديد النظام العام الذي ىو غير معروف وعمى ىذا األساس  -
فالقاضي ىو الذي يحدد معنى ومضمون النظام العام الدولي عمى اعتبار أن النظام العام 

   ول.الدولي تشترك فيو دول العالم وتتحقق المصمحة العميا لجميع الد
  
 



 قائمة المصادر والمراجع 
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 قائمة المراجع:

 النصوص القانونية:

 أوال: االتفاقيات الدولية

-21وامتف  وقتفع يهي فا امجزابفر يتفاري   1927-09-26اتفاقية جنيف  امؤررةفة  ف   -1
04-1961. 
اتفاقيففة نيويففورم امؤتتهاففة يففاتيترا  وتنفيففذ اليةففام امدوميففة وتففم ايتؤاد ففا ؤفف   ففر   -2

ودةهففففع ييففففز امتنفيففففذ  1958-06-10يتففففاري   1958مجنففففة الؤففففم امؤتيففففدن ينيويففففورم  ففففنة 
امؤففررخ  فف   88/233انظؤففع يمي ففا امجزابففر يؤاترففم امؤر ففوم رقففم  1989-06-07يتففاري  
 امؤترؤ  اتنرؤام يتيفظ. 10-05-1988
اتفاقيفة وانففن   امةابففة يت فوية امؤنازيففاع امنانففبة يف  ات ففتلؤاراع يففي  دو  وريايففا  -3

بفففادقع يهي ففا امجزابفففر  03/1965-18   يتففاري  دو  أةففرىت تففم امتوقيففف  يهي ففا  ففف  وانففن
 .1995-01-21امؤررخ     95يؤاترم الؤر رقم 

 ثانيا: النصوص التشريعية

امؤترؤ  قفانو  اتجفراتاع امؤدنيفة  1966-06-08امؤررخ     66/154الؤر رقم  -1
ت ج.ر 1993-04-25امؤففررخ  فف   93/09امؤتففد  وامؤففتؤم يؤوجففس امؤر ففوم امتنففريت  رقففم 

 .1993ت 27يدد 
 25ه امؤوا ف  مفف  1413ذي اماتفدن يفام  03امؤفررخ  ف   09-93امؤر وم امتنفريت   -2

يونيفففففو امؤترفففففؤ  قفففففانو   08امؤفففففررخ  ففففف   66/154امؤتفففففد  وامؤفففففتؤم م ؤفففففر  1993أ ريففففف  
 .1993أ ري   27امؤوا   مف  27اإلجراتاع امؤدنية امجزابري يدد 
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رففؤ  امؤوا اففة يهففم اتتفاقيففة امؤت 1995جففانف   21امؤففررخ  فف   04-95الؤففر رقففم  -3
امؤترفففؤنة ت فففوية امؤنازيفففاع امؤتتهافففة يات فففتلؤار يفففي  امفففدو  وريايفففا امفففدو  الةفففرىت جريفففدن 

 .1995ت 07ر ؤية يدد
امؤترؤ  قانو  اإلجفراتاع امؤدنيفة  2008-02-25امؤررخ     09-08اماانو  رقم  -4

 .21ت يدد2008-04-23واإلداريةت امجريدن امر ؤية 

 الكتب:

ت 01يففففدوت امرقايففففة امارففففابية يهففففم امتيةففففيم امتجففففاري امففففدوم ت درا ففففة ؤاارنففففة   أؤففففا  -1
 .2012ؤننوراع اميهي  امياوقية ييروع مينا ت 

ي ففن  امؤبففريت امتيةففيم امتجففاري امففدوم   فف  ظفف  اماففانو  امةففويت  واماففانو  امؤاففار ت  -2
 ؤ يتة ييد امريؤا ت د. .

رتية يف  ؤنازيفاع امتجفارن امدوميفةت ؤفذةرن ةوالرية  وؤيةت تنفيذ اماراراع امتيةيؤية امؤت -3
منيففف  نففف ادن امؤاجي فففتيرت  فففرل يافففود وؤ فففروميةت جاؤتفففة امجزابفففرت ةهيفففة اميافففو  يففف  يةنفففو ت 

 .2003أ ري  
نفففترا   ا ؤفففةت اتففففا  امتيةفففيم امتجفففاري امفففدوم   ففف  امتنفففري  امجزابفففريت درا فففة ؤاارنفففة  -4

 .2016تي ؤ يهعت امؤيهية امجزابرية مهياو  وامتهوم ام يا يةت 
يفففاد  ؤيؤفففد امةيفففرت يجيفففة ونففففاذ أيةفففام امؤيةؤفففي  وانفففةاميت ا ؤيهيفففاع ودوميفففات دار  -5

 .1995ت ؤارس 1امن رة امترييةت  
يانور ؤيرومت امو ي     امنظفام امافانون  متنفيفذ أيةفام امتيةفيمت درا فة تيهيهيفة و افا  -6

 .2008ليدث امتنريتاع وامنظمت دار امفةر واماانو ت ؤبرت 
يففاؤر  تيفف  امي انيففةت دور اماارفف   فف  امتيةففيم امتجففاري امففدوم ت درا ففة ؤاارنففةت دار  -7

 .2008هت  1429املاا ة مهننر وامتوزي ت يؤا  
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يفففزع اميييفففريت تنفيفففذ أيةفففام امتيةفففيم الجنييفففةت درا فففة ؤاارنفففةت دار امن رفففة امترييفففةت  -8
 اماا رنت ؤبر.

نو  امؤبفففري وامؤاففففار ت د. ت يبفففام  فففوزي امجنففففاي ت تنفيفففذ أيةففففام امتيةفففيم  ففف  اماففففا -9
2013. 
 تي  وام ت قانو  امتيةيم    امنظرية وامت يي ت ؤننفةن امؤتفار  ات فةندريةت ؤبفرت  -10

2006. 
 ففوزي ؤيؤففد  ففاؤ ت امتيةففيم امتجففاري امففدوم ت درا ففة ؤاارنففة ليةففام امففتيةم امففدوم ت  -11

 .2006ام يتة الوممت دار املاا ة يؤا  الرد ت 
امتيةففيم امتجففاري امففدوم ت درا ففة قانونيففة ؤاارنففةت دار امن رففة ؤيؤففد  ففؤير امنففرقاويت  -12

 .2011امترييةت د. ت 
ومففففد امنففففي  نففففريفةت تنفيففففذ اليةففففام الجنييففففةت دار  وؤففففة مه يايففففة وامننففففر وامتوزيفففف ت  -13

 .2004امجزابرت 
وبففام نجففاح ايففرا يم ام ففيد تتهيففست امنفففاذ امففدوم  ليةففام امتيةففيمت دار امن رففة امترييففةت  -14

 .2013ة يدو   يت

 الرسائل والمذكرات الجامعية:

 :رسائل الدكتوراه 
ينير  هيمت اميةم امتيةيؤ  وامرقاية امارابيةت ر امة ؤادؤة مني  نف ادن دةتفوراد دومفة  -1

 .2011-2010   اماانو  امةاصت جاؤتة امياج مةرر ياتنةت 
يففةت درا ففة ت تنفيففذ قففراراع امتيةففيم الجنييففة  فف  امؤففواد امؤدنيففة وامتجار ريففواس يفف  يففاؤ -2

 .2011ؤاارنةت ر امة دةتورادت قانو  ةاصت جاؤتة  تد ديهست اميهيدنت 
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زرو  نوا ت امرقاية يهم أيؤا  امؤيةؤي   ف  ظف  امتيةفيم امتجفاري امفدوم ت أ رويفة  -3
ت 02ؤادؤففة منيفف  نفف ادن دةتففوراد يهففة اماففانو  امةففاصت ةهيففة امياففو  وامتهففوم ام يا ففية  فف ي 

2014/2015. 
  ماجيستير:مذكرات 
أنففجا   يبفف  نففري داوودت ام ييتففة اماانونيففة ميةففم امتيةففيم وعلففارد و ففر  ام تفف  يفف ت  -1

درا ة ؤاارنة قدؤع  فذد ال رويفة ا فتةؤات مؤت هيفاع اميبفو  يهفم درجفة امؤاجي فتير  ف  
 .2008اماانو  يةهية امدرا اع امتهيا يجاؤتة امنجاح امو نية    نايهست  ه  ي ت 

 –ؤنففرول ة ففة  –يايففدت امايففود امففواردن يهففم نظففام امتيةففيم امتجففاري ييففد ام ؤيؤففد مؤ -2
ر امة ا تةؤا  ؤت هياع اميبو  يهم درجة امؤاجي تير قانو  ةاصت ةهيفة اميافو  جاؤتفة 

 .2018امنر  الو  ت عيارت 
ييفد امنفور ايؤففدت انفةامياع تنفيفذ اليةففام الجنييفةت درا فة ؤاارنففةت ؤفذةرن منيف  نفف ادن  -3

-2009ؤاجي تير    اماانو  امدوم  امةاصت ةهية اميافو  جاؤتفة ايفو يةفر يهاايفد تهؤ فا ت 
2010. 

جنيية    امؤواد امؤدنيفة وامتجاريفةت ر فامة ؤادؤفة منيف  ييدو يومتراست تنفيذ اليةام ال -4
ؤاجي فففففتير قفففففانو  ةفففففاصت  فففففرل قفففففانو  أيؤفففففا  ةهيفففففة اميافففففو ت جاؤتفففففة ق فففففن ينةت نففففف ادن ام
2012/2013. 

يفففا  امؤفففزدادن ايففف  امترةيفففة مينفففدن أدييفففةت اتيتفففرا  وتنفيفففذ امافففرار امتيةيؤففف  امتجفففاري  -5
امدوم     ظ  امتنري  امجزابريت ؤذةرن مني  ن ادن ؤاجي تير قانو  أيؤا ت جاؤتة أيو يةفر 

 .2000-1999يهاايد تهؤ ا ت 
 ريففدن ي ففي ت امتنفيففذ امجيففري ليةففام امتيةففيم امففدوم  امبففادرن  فف  امؤجففا  ات ففتلؤاري  -6

 فف  امجزابففرت ييففث منيفف  درجففة ؤاجي ففتير  فف  امتنؤيففة امو نيففةت ةهيففة امياففو ت يوةامفففة ؤومففود 
 .1999/2000ؤتؤريت تيزي وزوت 
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نفف ادن ؤاجي ففتير وش يفف  يةفف ت تنفيففذ أيةففام امتيةففيم امتجففاري امففدوم ت ؤففذةرن منيفف  ر ةفف -7
 .2020-2019   اماانو  امةاصت قانو  أيؤا  جاؤتة   ي ت 

 مذكرات ماستر:

ةت تنفيففذ امتيةففيم امففدوم   فف  امجزابففرت ؤففذةرن تةففرج منيفف  نتففوات   فف يهةت تون فف  ي ففي  -1
نفف ادن ؤا ففتر  فف  امياففو  تةبففص قففانو  أيؤففا ت نففتية قففانو  يففامت ةهيففة امياففو ت 

 .2012-2011امريؤا  ؤيرنت يجايةت ق م قانو  اليؤا ت جاؤتة ييد 
و ففات قراينيففةت تنفيففذ يةففم امتيةففيم ة ففند أجنيفف ت ؤففذةرن ؤةؤهففة منيفف  نفف ادن ؤا ففتر  فف   -2

امياو ت تةبص قانو  دوم  ةاصت ةهية اميافو  وامتهفوم ام يا فيةت جاؤتفة امتريف  
 .2018-2017ي  ؤ يديت أم اميواق ت 

 المجالت:

 

 

اتجفففراتاع امؤدنيفففة واإلداريفففة نافففا يففف  امتفففدة   ييفففد امريؤفففا  يريفففارنت  نفففرح امافففانو  -1
ت 02امارفاب   ف  ؤجفا  امتيةففيم امفدوم   ف  امتنفري  امجزابففريت امؤجهفة امارفابية يففدد

2006. 
ييففد امتزيففز ةنفو فف ت اماوايففد اتجرابيففة امتفف  تيةففم ؤ ففةمة اتيتففرا  يةيةففام امتيةففيم  -2

ام يا فففة وامافففانو ت وتوجفففس ام تففف   ي فففا  ففف  ظففف  امتنفففريتاع امؤاارنفففةت ؤجهفففة د فففاتر 
 .2015ت جانف  12امتدد

ؤراؤريففة يؤففةت تنفيففذ اليةففام الجنييففة  فف  اماففانو  امجزابففريت ؤجهففة امتهففوم اتجتؤاييففة  -3
 واتن انيةت ق م امتهوم اماانونية واإلداريةت جاؤتة  ةيةدن.
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نففوا  زرو ت اتتجا ففاع امؤةتهفففة  فف  تنفيففذ اماففراراع امتيةيؤيففةت ييففث ؤننففورت ؤجهففد  -4
 .2014ت 03تام امدوم  مهتبهيح امتجاري    امجزابرت يددامؤه

 الممتقيات:

يهيوش قريول ةؤا ت اتيترا  وامتنفيذ امجيري مهاراراع امتيةيؤيفة و فر  ام تف   ي فا  -1
ؤهتافففم يفففو  امتيةفففيم امتجفففاري امفففدوم   ففف  امجزابفففرت  39/09و افففا مهؤر فففوم امتنفففريت  

 .2006جاؤتة ييد امريؤا  ؤيرن يجايةت 
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 ممخص:

بعد تنفيذ حكم التحكيم أىم مرحمة من مراحل العممية التحكيمية برمتيا، فبصدور حكم التحكيم 
يفترض تنفيذه من قبل األطراف بالطريقة الودية، إال أنو يمكن ألحد األطراف أن يتقاعس في تنفيذ حكم 

لى الجية القضائية التحكيم، مما يجعل الطرف اآلخر يمجأ إلى التنفيذ الجبري عن طريق طمب يتقدم بو إ
المختصة باتباع نظام رفع دعوى قضائية أو نظام األمر بالتنفيذ واتباع اإلجراءات المنصوص عمييا 
قانونا، ليقوم القاضي بعد ذلك ببسط رقابتو عمى حكم التحكيم والتأكد من وجود الحكم وعدم مخالفتو 

، وصوال إلى مرحمة الطعن في قرار لمنظام العامن ومن ثم إصدار حكمو سواء بقبول الطمب أو رفضو
 القاضي من قبل الطرف الذي ييمو.

ة، نظام المراقبة، نظام حكم التحكيم الدولي، تنفيذ حكم التحكيم الدولي، الرقابة القضائي الكممات المفتاحية:
 المراجعة، أمر التنفيذ، نظام رفع دعوى جديدة، نظام األمر بالتنفيذ.

Résumé: 

Après la mise en œuvre de la sentence arbitrale est l'étape la plus 

importante de l'ensemble du processus arbitral, car la délivrance de la sentence 

arbitrale est censée être mise en œuvre par les parties de manière amicale, mais 

l'une des parties peut ne pas mettre en œuvre la sentence arbitrale , ce qui oblige 

l'autre partie à recourir à l'exécution forcée par le biais d'une demande présentée 

à la partie L'autorité judiciaire compétente doit suivre le système de l'action en 

justice ou le système de l'exécution forcée et suivre les procédures prévues par la 

loi, de sorte que le juge pourra alors étendre son contrôle sur la décision arbitrale 

et s'assurer que le jugement existe et ne porte pas atteinte à l'ordre public puis 

rendre son jugement soit par l'acceptation soit par le rejet de la demande, 

jusqu'au stade de l'appel de la décision du juge par la partie concernée. 

Mots-clés : sentence arbitrale internationale, mise en œuvre de la sentence 

arbitrale internationale, contrôle judiciaire, système de contrôle, système de 

révision, ordonnance d'exécution, nouveau système de classement des affaires, 

système d'ordonnance d'exécution. 


