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 مـــقدمـــة

التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة فإنه أصبح ٌعد من أهم هاماً فً  دورا االستثمار لعبٌ

أوجه النشاط التجاري و السٌما إذا أحسن توظٌفه و تنظٌمه على نحو ٌحقق التوازن بٌن 

 أطرافه.

رات األجنبٌة و توطٌن فً عصرنا الحالً تتسابق معظم الدول من أجل جذب االستثما

هذه االستثمارات من آثار إٌجابٌة مإثرة فً القدرة  عن ترتبٌ االستثمارات الوطنٌة لما

ٌتم أنه حٌث ،و االقتصادٌة و الصناعٌة و الزراعٌة و السٌاحٌة للدول المضٌفة لالستثمار 

و  مالتطور من خالل ما ٌقدمه االستثمار من رأسمتزوٌدها ببعض مقومات بناء اقتصاد 

ا ٌهٌا لها األجواء لالنفتاح على السوق وهذا م ،خبرات فنٌة و إدارٌة و تكنولوجٌا متطورة

العالمٌة و زٌادة صادراتها و إٌجاد فرص عمل لمواطنٌها، و بالتالً تحسٌن الوضع االقتصادي 

خالل و االجتماعً فٌها، كما ٌحقق االستثمار عوابد و مزاٌا اقتصادٌة للمستثمر و لدولته من 

 بناء عالقات اقتصادٌة و و تجارٌة و سٌاسٌة أحٌانا.

ٌحتاج نجاح االستثمار إلى توفٌر بٌبة استثمارٌة صحٌة مشجعة من خالل توفٌر 

ضمانات قانونٌة و اقتصادٌة كفٌلة بتوفٌر األمان االقتصادي و القانونً للمستثمر و تحقٌق 

ألساسٌة المساهمة فً جلب االستثمارات العالقة ، و من بٌن الضمانات االتوازن بٌن أطراؾ 

األجنبٌة، و توطٌن االستثمارات الوطنٌة نجد مسؤلة تسوٌة النزاعات التً قد تثور أثناء تنفٌذ 

 .العقد االستثماري بصفة عامة 

بالركابر  و السٌما االستثمارات الضخمة الخاصة و نظراً لما تتسم به عقود االستثمارات

الخاصة من تعقٌدات بسبب تعدد أطرافها، فإن معالجة المنازعات جٌة االقتصادٌة و االستراتٌ

 .طبٌعتها وتنسجم  ناجعة  إلى وسابلبها تحتاج 

 

 



تؤكد  

ترساانة مان قاوانٌن االساتثمار المتعاقباة ، و من خالل  إنفتاح الدولة بقوة على اإلستثمار األجنبً

حة وجلٌاة التحكاٌم بصافة واضا،الاذي كار  و اإلدارٌاة  إلجراءات المدنٌاةل جدٌد قانونكذا سن 

 و دوره فً تسوٌة منازعات االستثمار. التجاري الدولً

 أهمٌة الدراسة:

ال، اإلهتمام المتزاٌد والمتجدد لموضوع تسوٌة النزاعات الناشبة عن اإلستثمار خاصاة أو

مااا تعلااق منهااا بالحماٌااة الدولٌااة لإلسااتثمارات ضااد أي إجااراء قااد تقاادم علٌااه الاادول المضااٌفة 

لإلسااتثمار بصاافة إنفرادٌااة أو بساابب المسااتثمر، فااً ظاال تنااامً حاجااة هااذه الاادول إلااى رإو  

 األموال األجنبٌة. 

ثانٌا، ٌتعلق األمر بمنازعة لها خصوصٌاتها، سواء من حٌث إنعكاساتها على إقتصاد بلاد  

 نامً مثل الجزابر أو من حٌث نوعٌة األطراؾ المتنازعة.

 أهداف الدراسة 

ماان الدراسااة فااً تتبااع الساابل التااً انتهجهااا المشاارع الجزابااري لحاال ٌكماان الهاادؾ الربٌسااً 

ٌااذ اتفاااق اسااتثماري أجنبااً، و هااذا ٌجرنااا إلااى التطاارق إلااى النزاعااات التااً قااد تثااور بصاادد تنف

 األهداؾ الفرعٌة التالٌة:

الوصاول إلااى إباراز مااا لمنازعااات االساتثمار األجنبااً ماان خصوصاٌة تجعاال الموضااوع  -1

 الذي بٌن أٌدٌنا له أهمٌة.

ابراز التجادبات الحاصلة بٌن سٌادة الدولة المضٌفة لإلستثمار األجنباً مان جهاة، و كاذا  -2

 ً هذا األخٌر للحصول على ضمانات أكثر من جهة أخرى.سع

 الوقوؾ على المبادئ و األس  التً تحكم مثل هذه المنازاعات . -3

 ابراز دور القضاء الداخلً فً حل مثل هذه المنازعات. -4

مثال الصالح و التوفٌاق و خاصاة وساٌلة التحكاٌم ابراز الدور الذي تلعباه الوساابل البدٌلاة  -5

 ت االستثمار األجنبً الدولً فً فض منازعا
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 اشكالٌة البحث

تتمحور دراستنا باألس  على تتبع السبل التً انتهجها المشرع الجزابر لحل النزاعات و 

التً قد تثور بصدد تنفٌذ اتفاق استثماري أجنبً و بهذا سوؾ نحاول فً بحثنا معالجة االشكالة 

 التالٌة:

 زابري لحل النزاعات المتعلقة ما هً الطرق المختلفة التً تبناها المشرع الج

 باإلستثمارات األجنبٌة؟

 و هذا ٌجرنا إلى اإلجابة على التساإالت الفرعٌة التالٌة:

  اختصاص الفصل فً النزاعات المتعلقة باإلستثمارات المشرع الجزابري هل منح

 إلى جهات ؼٌر القضاء؟

 ما دور الطرق الودٌة فً حل منازعات االستثمار األجنبً؟ 

 المشرع الجزابري قبول طرٌق التحكٌم التجاري الدولً بعد التردد الذي  هل رسخ

 أبداه؟

إن دراسة موضوع بمثل هذا التشعب ٌقتضً التعرؾ على الكل الوسابل والطرق المتبعة 

فً حل النزاعات المثارة مع المستثمرٌن األجانب، لدى ٌستدعً علٌنا أن نستنجد بالمنهج 

ألنسب لعرض الطرق المختلفة المنتهجة فً ذلك و وصفها وصفا الوصفً التحلٌلً، ذلك أنه ا

شامال كافٌا وافٌا، كما سنعمد بالتحلٌل لهذا الوصؾ من أجل الوصول إلى ؼاٌات و أهداؾ هذا 

 البحث.

مع ذلك فإن هذا ال ٌمنعنا االعتماد فً بعض األحٌان على المنهج النقدي عندما نكون 

 شحصٌة . بصدد توجٌه مالحظات و إبداء آراء

 و قد واجهتنا فً سبٌل اتمام هذا البحث عدة صعوبات نذكر منها:

 قلة المراجع خاصة الوطنٌة منها و ٌرجع ذلك فً الؽالب إلى سببٌن ربٌسٌٌن: 

األول ٌتمثل فً النهج التشرٌعً ؼٌر الواضح الذي انتهجته الجزابر فً التعامل مع 

مواكبة التطور العالمً الحاصل فً مجال  موضوع االستثمار، حٌث أنها تحاول فً كل مرة

االستثمارات ، كلنها تعود و تقٌده مرة أخرى بمجموعة من القٌود ، و نذكر على سبٌل المثال 

أنها لم تقبل بؤسلوب التحكٌم إالَّ بعد تردد كبٌر و بشكل متقطع و منحصر فً بعض القطاعات، 



حٌث لم نسجل اعتماد و ال تسجٌل أي هٌبة  ثم قبلت به فً النهاٌة و لكن واقعها ٌقول عك  ذلك

 أو مركز تحكٌم داخلً لتسوٌة منازعات االستثمار.

أما السبب الثانً ؛ هو كون هذا الموضوع حدٌث نوعاً ما بالنسبة للجزابر ، مما جعل 

فً مقاالت و بحوث منشورة فً بعض الدراسات خاصة القانونٌة منها قلٌلة تنحصر فً أؼلبها 

 لدورٌات.المجالت و ا

الصعوبة الثانٌة التً واجهتنا تتمثل فً عدم قدرتنا على االطالع على بعض االحكام 

التحكٌمٌة، و هذا راجع بدوره إلى سببٌن أساسٌٌن؛ ٌتمثل األول فً قلة القضاٌا الوطنٌة 

المعروضة على هٌبات التحكٌم الدولٌة ، سواء كانت الجزابر طرفاً فٌها أو أحد المستثمرٌن 

نٌٌن، و هذا راجع إلى حداثة قبول وسٌلة التحكٌم ، أما السبب الثانً ٌتمثل فً كون هذه الوط

 القضاٌا محاطة بنوع من الحماٌة و السرٌة نظراً لخصوصٌة هذا النوع من المنازعات .

نعالج موضوعنا هذا من خالل عرض لفصلٌن؛ و لكن رؼم هذه الصعوبات فقد حاولنا أن 

، و من مومٌات حول االستثمارات األجنبٌة و طرق تسوٌة نزاعاتهعحٌث نتناول فً األول 

سنتطرق إلى اإلطار العام لالستثمار األجنبً فً مبحث أول، ثم إلى مسؤلة تسوٌة خالله 

منازعات االستثمار األجنبً فً ظل ؼٌاب اتفاق حول كٌفٌة تسوٌة المنازعات التً قد تثور فً 

 مبحث ثانً.

ناه لطرٌق التحكٌم كوسٌلة لفض منازعات االستثمار األجنبً، فخصص أما الفصل الثانً؛

؛ األول نتطرق فٌه إلى التعرٌفات و المفهوم الخاص بالتحكٌم مبحثٌنفارتؤٌنا أن نقسمه إلى  و

التجاري الدولً، و كذا التطور التشرٌعً الجزابري فً مجال األخذ بهذه الوسٌلة، أما الجزء 

لكٌفٌة أخذ المشرع الجزابري ألسلوب التحكٌم فً تسوٌة  الثانً فنخصصه لدراسة تطبٌقٌة

 .المنازعات المتعلقة باالستثمار األجنبً
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 الفصل األول:

 العامة طرقالاالستثمارات األجنبٌة و مفهوم 

 تسوٌة نزاعاتهال



 الفصل األول:

 تسوٌة نزاعاتهال العامة طرقالاالستثمارات األجنبٌة و مفهوم 

الجزابر استقاللها و هً تسعً إلى جلب رإو  األموال األجنبٌة، رؼم منذ أن عرفت 

انتهاجها المسلك االشتراكً و ذلك قصد تطوٌر االقتصاد الوطنً و اكتساب الخبرة الفنٌة 

الالزمة للنهوض باألمة، لكن هذه الخطوات لم تحقق األمر المطلوب، ألن االستثمار األجنبً 

كبر، تدفعه إلى االستثمار بؤصول كبٌرة و مإثرة، و هذا ما لم ٌسعى دوما إلى إٌجاد ضمانات أ

فاظ الحاد ألسعار البترول خنو اإل 1988ٌكن فً تلك الفترة، لكن بعد األزمة االقتصادٌة سنة 

شرعت الجزابر فً إعطاء دٌنامٌكٌة جدٌدة اإلستثمار، و بالتالً تعاقبت القوانٌن التً تشجع 

و كذا الشروع فً إصالحات واسعة شملت كل القطاعات بما على جلب رأ  المال األجنبً، 

فٌها العدالة، إن موضوع االستثمار األجنبً و مسؤلة تسوٌة المنازعات التً قد تثور بهذا 

الؽرض ٌستوجب علٌنا أو نحاول اإلحاطة بكل مكونات هذه المسؤلة حتى ٌتسنى لنا فهم ما 

  على موضوع تسوٌة المنازعات التً قد لالستثمار األجنبً من خصوصٌات، و هو ما ٌنعك

تثور فً هذا الشؤن؛ لذا سنتطرق فً بداٌة بحثنا إلى اإلطار العام لالستثمار األجنبً فً مبحث 

أول، ثم إلى مسؤلة تسوٌة منازعات االستثمار األجنبً فً ظل ؼٌاب اتفاق حول كٌفٌة تسوٌة 

 المنازعات التً قد تثور فً مبحث ثانً.
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 ل:المبحث األو

 اإلطار القانونً العام لالستثمار األجنبً فً الجزائر

فً هذا المبحث نحاول التعرٌؾ باالستثمار األجنبً و كذا إبراز مدى حق الدولة فً 

ممارسة امتٌازات السلطة العمومٌة على عقد االستثمار األجنبً و القٌود الواردة على هذا المبدأ 

 و ذلك فً المطلبٌن التالٌٌن:

 ألول:المطلب ا

 مفهوم االستثمار األجنبً .

قبل التطرق إلى تحدٌد مفهوم االستثمار األجنبً البد من التعرٌؾ أوال باالستثمار بوجه 

عام لنخلص فً النهاٌة إلى تحدٌد و بدقة مفهوم االستثمار األجنبً، وهذا ٌكون بالتطرق إلى 

 مفهوم االستثمار عند االقتصادٌٌن و عند القانونٌٌن.

ال االقتصاد إلى االستثمار على أسا  انه عملٌة الهدؾ من ورابها تكوٌن ٌنظر رج

الرأسمال أو الزٌادة فً ذلك و بالتالً فهو إذن عملٌة تزٌد من الثروات المادٌة للبالد
()
. 

أما رجال القانون، فٌنظرون إلى هذا الموضوع من منظور كٌفٌة تنظٌم تلك العملٌة و 

 ند كلتا الفبتٌن.سنستعرض لمفهوم االستثمار ع

 الفرع األول: المفهوم االقتصادي لالستثمار:

اتهم ٌجدون ٌعتبر االستثمار فً جوهره فكرة اقتصادٌة محضة، إال أنَّ رجال االقتصاد ذ 

هاٌ، نظرا لتعدد العملٌات التً ٌؽطاً و مانع اً جامع اً تعرٌف بهبعض الصعوبات فً إعطا
(2)

. 

 

                                                           
التحكٌم التجاري الدولً و ضمان االستثمارات، دار هومة للطباعة و النشر و –قادري عبد العزٌز: االستثمارات الدولٌة  - 1

 .11ص  2004التوزٌع. 

2  - Terki Nourddine les Codes des investissent au Maghreb C.M.E.R .A .ALGERIE 1979. P 14 



نه امتالك للرأسمال بؽرض الحصول و استهالك أفٌعرفه القامو  االقتصادي على  

العابد
(1)

، أما عند البعض فإن االستثمار و الذي ٌطلق علٌه تكوٌن رأسمال ٌشمل كل اإلضافات 

التً ٌتم جلبها خالل السنة للممتلكات المادٌة للدولة
(2)

. 

لعامة أو ؤنه كل مجهود أو نفقة تبذلها الدولة أو المإسسات اب كما ٌعرؾ أٌضاً االستثمار

 الخاصة، قصد الحصول على موارد مالٌة تكون قٌمتها اإلجمالٌة أكبر من النفقة االجمالٌة .

عوامل تدخل فً تشكٌل  ةأما األستاذ قادري عبد العزٌز فقد اعتمد فً تعرٌفه على أربع

، حنٌة الحصول على الربو تكون إما نقدٌة أو عٌنٌة،  المساهمةما ٌطلق علٌه االستثمار و هً: 

توفر عامل الزمنو كذا  المجازفة أو المخاطرة
()
. 

 الفرع الثانً: المفهوم القانونً.

 من ه ول االقتصادي عن المفهوم ٌنبثق هو ماف لالستثمار، القانونً للمفهوم بالنسبة أما

 الذي الرأسمال مفهوم من أنه حٌث ، ةم االقتصادٌٌهاللمف القانونٌة الترجمة تشكل التً العناصر

 و الموضوعً العنصر ٌظهر لالستثمار، الكالسٌكً التعرٌؾ االقتصادي فً األسا  برٌعت

التعرٌؾ هذا أسا  اللذٌن ٌشكالن الشخصً، العنصر
()

. 

 من مكون االستثمار، علٌه ٌستند الذي الرأسمال أن مفاده ،الموضوعً فالعنصر

 تتمثل هً و للملكٌة، قح محل تكون أن ٌمكن عناصر هً و نقدٌة أو عٌنٌة تكون مساهمات قد

 .كالبراءات مادٌة الؽٌر الممتلكات بعض و المادٌة الممتلكات فً كل

 على تؤثٌرها حٌث من الرأسمال، فكرة على تستند التً اتاالستثمار عملٌة فإن علٌه و

إذ  المساهمة، هو االستثمار بؤن القول ٌمكن ال أنه ؼٌر مساهمات، بواسطة إنجازها قٌمته، ٌتم

 الممتلكات سواء تشكل أعاله، اإلشارة سبقت كما هً و فٌه تركٌبة مجرد األخٌرة هذه تعتبر

 .نقدٌة أم عٌنٌة كانت

                                                           
1 - Terki Nourddine: op, cit. P 14 
2 - Milinvaud : Initiation à la comptabilité nationale. de I.N.S.E.E PARIS 1960, . P 14 

31112

4  Haroun (Mehdi) : Le régime des investissements en  Algérie à la lumière des conventions FRANCO- ALGERIENNES – LITEC. PARIS2000, p 58 , 59 et 60



11 

 

إذ ، علٌها ٌقتصر ال لكن مساهمة، وجود ٌتطلب االستثمار بؤن القول إلى ما ٌجرنا هذا و

 للعملٌة االقتصادٌة األخطار لتحمل المستثمر لدى إرادة وجود ذلك، إلى زٌادة ٌشترط

 فالمستثمر ٌكون الخسارة، بتحمل أو بالربح المالٌة ذمته على أثر لها ٌكون التً االستثمارٌة

 التً بالعملٌة االستثمارٌة ٌرتبط الذي الصناعً و التجاري و السٌاسً بالخطر كاملة دراٌة على

 ما هو ة، وأكٌد ؼٌر قٌمة مستقبلٌة مقابل أكٌدة آنٌة بقٌمة تضحٌة إلٌه، اإلشارة سبقت كما تعتبر

االستثمار تركٌبة فً ٌدخل الذي الشخصً العنصر ٌشكل
()

. 

منجزة  عملٌة عن عبارة كونه فً ٌتحدد االستثمار أن إلى نخلص ذكره، سبق ما خالل من

طبٌعة  ذو مشروع إنجاز قصد ممتلكات، تخصٌص أي الرأسمال، فً مساهمة بواسطة

 .الخسارة ٌتحمل أو حالرب على به القابم ٌتحصل خالله من ، اقتصادٌة

كان  خاصا الوطنً، االستثمار صفة فٌتخذ .به القابم الشخصب االستثمار مفهوم ٌرتبط و

رزنامة  فً فٌصنؾ النطاق، هذا عن خرج ما و الوطنٌة، بالدولة األمر تعلق إذا عاما، أم

 .األجنبً االستثمار

تسوٌة  إتفاقٌة من 25 دةالما نص إلى باللجوء الدولً االستثمار مفهوم استنباط ٌمكن و

 على أنه منها ٌستشؾ التً األخرى الدول رعاٌا و الدول بٌن باالستثمارات المتعلقة المنازعات

 أو طبٌعً شخص قبل من إنشابه تم سواء االتفاقٌة فً طرؾ دولة إقلٌم فً ٌنشؤ الذي االستثمار

األخرى المتعاقدة الدول إحدى جنسٌة ٌحمل معنوي
(2)

. 

 تحركات رإو  ":بؤنه األجنبً لالستثمار مقترحا تعرٌفا الدولً القانون عٌةجم قدمت لقد

 ."مباشر تنظٌم بؽٌر المستفٌد البلد نحو المستثمر البلد من األموال

أو  طبٌعً شخص من نوعها، أو طبٌعتها كانت مهما مالٌة، أصول استخدام و أنه

 توجٌه فً الفعلٌة السلطة ؽاللاالست وسواء دولته، حدود خارج اقتصادي نشاط فً اعتباري

يمجز عابد تحقٌق بهدؾ وأوال، االقتصادي النشاط
()

. 

                                                           
 المرجع نفسه. - 1
2 - 

 
 كهعخ ٤َُ٘ هٍبُخ اُ٘ب٤ٓخ، اُلٍٝ ك٢ اُقبٕخ األع٘ج٤خ االٍزضٔبهاد ؽٔب٣خ ك٢ اُل٤ُٝخ أُؼبٛلاد كٝه ِٓؾْ، ؽ٤َٖ ػ٢ِ - 3

 .59، ص1998 اُوبٛوح اُؾوٞم، ك٢ كًزٞهاٙ



 من التعدٌل وبٌن بعض مع له مإٌد إلى التعرٌؾ هذا بشؤن القانون فقهاء أراء انقسم وقد

لذا  األجنبً دقٌق لالستثمار تعرٌؾ إلى للوصول وذلك .تضٌٌقه وٌقترح التعرٌؾ هذا سعة ٌرى

 الدولٌة االتفاقٌات الوطنٌة وبعض التشرٌعات فً االستثمار تعرٌؾ رضع علٌنا ٌقتضً

 .باالستثمار المتعلقة

 

 االستثمار فً التشرٌع الوطنً و الدولً الثالث: تعرٌف الفرع

 إلى تحدٌد الجزابري التشرٌع فٌهما بما الوطنٌة تشرٌعاتها فً الدول من الكثٌر لجؤت

 إطار فً أٌضا بحماٌة حظً كما األجنبً )أوالً(، المال حماٌة قصد األجنبً الستثمارل تعرٌؾ

 ثنابٌة )ثانٌا(. أو متعددة كانت سواء الدولٌة، االتفاقٌات

 :الوطنٌة التشرٌعات فً االستثمار تعرٌف - أوال

 بٌان وضع أسا  على ٌقوم اتجاهه سودٌ الوطنٌة القوانٌن فً الستثمارا تعرٌؾإن 

 فنجد التشرٌع، فً المحددة االستثمار مجاالت فً ستعمالها المراد المستثمر تفصٌلً للمال

المتعلق بتطوٌر  03-01فً اطار األمر  2001لسنة  باالستثمار المتعلق القانون الجزابري

االستثمار
()

 :باالستثمار ٌقصد منه، 2 المادة ، حسب

قدرات  توسٌع ،أو جدٌدة نشاطات استحداث إطار فً تندرج أصول اقتناء -1

 الهٌكلة،  إعادة أو التؤهٌل، إعادة وأ اإلنتاج،

 عٌنٌة، أو نقدٌة مساهمات شكل فً مإسسة رأسمال فً المساهمة -2

 .كلٌة أو جزبٌة خصوصٌة إطار فً النشاطات استعادة  -3

 :الدولٌة االتفاقٌات فً االستثمار تعرٌف - ثانٌا

 التكنولوجٌة عبرو الفنٌة والخبرة المال لرأ  انتقاالً  حقٌقته فً األجنبً االستثمار ٌمثل

 ثنابٌة أو متعددة األطراؾ كانت سواء الدول، طرؾ من دولٌة اتفاقٌات أُبِرمت فقد لذلك الدول،

 الؽالب فً االتفاقٌات وتتضمن تلك عنه، الناجمة المنازعات لتسوٌة أو االستثمار هذا لضمان

 .بؤحكامها المشمول األجنبً لالستثمار تعرٌفا

 :األطراف المتعددة ٌةالدول االتفاقٌات إطار فً -1

                                                           
معدل و  22/08/2001صادرة بتارٌخ  47، ٌتعلق بتطوٌر اإلستثمار، ج ر عدد2001أوت  20مإرخ فً  03-01ر األم- 1

 .2006ٌولٌو  19، صادرة فً 47، ج ر عدد 2006ٌولٌو  15مإرخ فً  08-06متتم باألمر رقم 
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ما  ،وهذا األجنبً لالستثمار ُموسعاً  تعرٌفا ، األطراؾ المتعددة االتفاقٌات اعتمدت

 بؤن الدولً، إذ تقرر البنك أعدها التً االستثمار لضمان الدولٌة الوكالة إنشاء اتفاقٌة تضمنته

 أو ٌقدمها جل التًاأل الطوٌلة أو المتوسطة والقروض الملكٌة حقوق ٌشمل الدولً االستثمار

 .المختلفة المباشر صور االستثمار إلى إضافة المعنً المشروع ملكٌة فً المشاركون ٌضمنها

 1971/5/27 فً الموقعة االستثمار لضمان العربٌة المإسسة إنشاء اتفاقٌة تبنت كما

 وفروعها المباشرة كالمشروعات االستثمارات ٌشمل حٌث االستثمار لمصطلح واسعا مفهوما

 فً االكتتاب مثل المباشرة االستثمارات ؼٌر ٌشمل كما والعقارات، الحصص وملكٌة ووكاالتها

 .ت سنوا ثالث أجلها ٌجاوز التً والقروض ، السندات

تعرضها  من أكثر االستثمار لعناصر تتعرض أنها المذكورة االتفاقٌة هذه على وٌالحظ

 .لمفهومه

 أسا  وضع على ٌقوم األجنبً لالستثمار فاتعرٌ الدولٌة االتفاقٌات بعض اعتمدت كما

 األصول كل أنواع " بؤنه كتعرٌفه.القانونٌة ألحكامها الخاضعة المستثمرة لألموال عام معٌار

 مستثمر بٌن دائمة عالقات اقتصادٌة إقامة بغرض تحاز والتً االقتصادٌة باألنشطة المرتبطة

 األموال خاصة بصفة وٌشمل األصول أنواع من نوع كل " بؤنه كذلك تعرٌفه أو ." ةأومنش

 (،والسندات األسهم (الشركات فً ، واألنصبة)العقارٌة (والثابتة المنقولة والممتلكات

 واالمتٌازات الفكرٌة الملكٌة وحقوق الخدمات، . اتفاقات )مثل التعاقدٌة، والحقوق

)ةالتجارٌ
()

 

 :الثنائٌة االتفاقٌات إطار فً  2-

 االستثمارات األجنبٌة، وحماٌة تشجٌع مجال فً المبرمة الثنابٌة تاالتفاقٌا إطار فً أما

 التعداد ستثمار طرٌقةلال هاتعرٌف فً اعتمدت وكورٌا، الجزابر بٌن المبرمة االتفاق نجد

 :ٌلً بما منه المادة األولى جاءت حٌثات، لالستثمار المشّكلة األموال تعداد أي الحصري،

                                                           
، 2006، ُج٘بٕ اُؼوث٤خ، اُٞؽلح اٍبدكه ٓوًي اُوب٤ٗٞٗخ، ٝاُٚٔبٗبد أُؼٞهبد األع٘ج٢، االٍزضٔبه اَُبٓوائ٢، ٓؾٔٞك كه٣ل- 1

 .55، ص54ص



 الطرفٌن أحد قبل مستثمري من المستثمرة األصول من رعنص كل " استثمار " عبارة تعنً

الحصر ال الخصوص : وجه على وتشمل ، اآلخر الطرؾ إقلٌم على المتعاقدٌن
 ()

 

 العقارٌة  كالرهون األخرى، الملكٌة حقوق كل وكذا والعقارٌة المنقولة األمالك

 .الرهون أو واإلٌجار الحٌازٌة والرهون

  شركة أو فً المساهمة من األخرى األشكال لوك والسندات والحصص األسهم 

 أعمال، مإسسة  أي

 باستثمار، مرتبطة اقتصادٌة قٌمة ذات أداءات أٌة أو المالٌة المطالبات 

  وبراءات التجارٌة والعالمات المإلؾ حقوق فٌها بما الفكرٌة الملكٌة حقوق 

واألسماء  التجارٌة واألسرار والمهارة التقنٌة واألسالٌب الصناعٌة والنماذج االختراع

 التجارٌة، والشهرة التجارٌة

  أو  إجازات وأٌة باستثمار متعلقة عقود، بموجب أو قانونا ممنوحة حقوق أٌة

 استؽالل أو والزراعة واالستخراج البحث فً الحق للقوانٌن، طبقا تتضمن رخص

 .الطبٌعٌة الثروات

 على وصفها استثمارها إعادة أو األصول استثمار به تم الذي الشكل فً تؽٌٌر أي ٌإثر ال

 .كاستثمار

 االستثمار عقد فرع الرابع: مفهومال

 األجنبً، من والمستثمر لالستثمار المضٌفة الدولة بٌن المبرمة االستثمار عقود تعتبر

 تشجٌع االستثمار خالل من وهذا للدولة الوطنً االقتصاد إنماء إلى تإدي التً الفعالة الوسابل

 جوانبها لتشابك بعض نظرا الصعوبات بعض تطرح تبقى تعرٌفها مسؤلة أن إال .األجنبً

 )أوال(االستثمار المقصود بعقد إبراز ع الفر هذا فً وسنحاول والسٌاسٌة، القانونٌة االقتصادٌة،

 .)ثانٌا ( تمٌزه عن اتفاقٌات االستثمار الدولٌة ثم

 االستثمار بعقد أوال : المقصود

                                                           
، ٌتضمن التصدٌق على االتفاق بٌن حكومة الجمهورٌة الجزابرٌة 2001ٌولٌو  23مإرخ فً  204-01مرسوم رباسً رقم  - 1

، ج ر 1999أكتوبر  12الدٌمقراطٌة الشعبٌة و حكومة جمهورٌة كورٌا حول ترقٌة و حماٌة االستثمارات، الموقع بالجزابر فً 

 .25/07/2001صادرة بتارٌخ  40عدد 
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 بٌن الدول خاصة الدولٌة االقتصادٌة العالقات فً أساسٌة مكانة االستثمار عقود تحتل

 للقانون المجاالت الهامة بالنسبة حدأ أصبح الدولً االستثمار أن كما النامٌة، والدول المتقدمة

 .أشخاصه وأؼراض مصالح تختلؾ التً االقتصادي، الدولً

 العقد ٌبقى فإن رق،ط بعدة وتتم مختلفة، أشكاالً  تتخذ الدولٌة االستثمارات كانت وإذا

 بؤنه عقد االستثمار، تعرٌؾ ٌمكن وعلٌه المجال، هذا فً بمقتضاها ٌتم التً القانونٌة الوسٌلة

 بإنجاز بالقٌام وٌتعهد أجنبً ،ٌلتزم ومستثمر أموال لرإو  مضٌفة سٌادة ذات دولة بٌن اتفاق"

 للدولة قتصادٌةاال التنمٌة فً تحقٌق مهٌسا الوطنً،حٌث لالقتصاد ضرورٌة استثمارات

 االعتراؾ مقابل محدد، اقتصادي خلق نشاط أجل من إلٌها، االقتصادٌة القٌم وبنقل المضٌفة،

للمإسسة أرباحٍ  وتحقٌق إلى حماٌته تإدي وضمانات بمزاٌا األجنبً للمستثمر
()

." 

 هو العنصر و عٌنا، أو نقدا دعم أو حصة بتقدٌم المستثمر التزام أو كتابً تعهد هو" أو

 للدولة واالقتصادٌة التنموٌة األهداؾ تحقٌق ٌساهم فً أن شؤنه من االستثمار فً الجوهري

 لتشجٌع المالبمة الظروؾ المضٌفة الدول هذه تحقق أن شرٌطة األموال، لرإو  المستقبلة

االستثمارات
()

." 

 اتمتعددة الجنسٌ شركة ؼالبا ٌكون أجنبً مشروع قٌام " بؤنه :أًٌضا تعرٌفه ٌمكن كما

 فرعٌة شركة النشاط بواسطة ٌتم   قد ما، بلدٍ  فً ومستقرة دابمة بصفة اقتصادي نشاط لممارسة

 مع الشركة باشتراك وذلك بالمشروع المشترك، ٌعرؾ ما إطار فً ٌتم   كما األم، للشركة تابعة

 فً الجنسٌات المتعددة الشركات أهداؾ أن المصنعة، كما الدول فً الخاص أو العام الرأسمال

 الوطنٌة األسواق فً والدخول الطبٌعٌة الموارد للحصول على ضمانا تعد االستثمار، عملٌات

نشاطاته وتوجٌه على مشروعاتها، والسٌطرة النامٌة للدول
()

." 

 الدولٌة االستثمار اتاتفاقٌ عن االستثمار عقد تمٌٌز - ثانٌا

                                                           
1  - ZEYEN Gaétan, Les immunités des Etats dans les contrats d’investissements : du nouveau avec 

L’Arrêt CREIGHTON, JDI. N° 3, 2006, p 342 
 ٝاُؼالهبد اُل٢ُٝ اُوبٕٗٞ ك٢ ُٔبع٤َزوا كهعخ ٤َُ٘ ثؾش،اُل٤٘خ أُؼوكخ ٗوَ ُؼوٞك اُوب٢ٗٞٗ اُ٘ظبّ ٓؾٔل، ئه٢ُِٞ ػٖ ٗوال - 2

 .18ٓ ،1995 -1994ٝىٝ ر٤ي١ عبٓؼخ اُل٤ُٝخ،
 من دولخ، وعملُبرهب فٍ جزوسهب رىجذ الزٍ االلزصبدَخ المؤصضخ " :اُله٤ن اُل٢٘ ثبُٔؼ٠٘ اُغ٤َ٘خ أُزؼلكح ثبُْوًخ ٣وٖل - 3

 طجمب ،أكثش أو دولزُن إنزبجُب فٍ نشبطب بسسرم ششكبد " هٍ أفو ثٔؼ٠٘ أٝ " .أخشي دول أو دولخ فٍ األنىاع مخزلف

 .ك ػٖ ٗوال – " .دولٍ طبثع راد االعزجبس اخزُبساد فٍ رأخز لشاساد علً وثنبء واحذح، دولخ إلً َنزمٍ مشكز فٍ َزم لزخطُظ

 ٓوبهٗخ ٤ِ٤خرؾِ ٗول٣خ كهاٍخ االٍزضٔبه، ُٚٔبٕ اُؼوث٤خ ك٢ أُإٍَخ أُطجوخ اُٚٔبٕ ػوٞك ٗٔبمط ث٤َْ، ٖٓطل٠ اُل٣ٖ ػٖبّ

 .135، ص 1980، ٌناٌر ا٣ٌُٞذ األٍٝ، اُؼلك اُواثؼخ، اَُ٘خ .ٝاُْو٣ؼخ، اُؾوٞم ٓغِخ ٖٕٜٗٞب، ُجؼ٘



 ومستثمر أجنبً أموال إو لر مضٌفة دولة بٌن اتفاق هو االستثمار عقد بؤن رأٌنا لقد

 دولٌة عن معاهدة عبارة فهً الثنابٌة االتفاقٌة أما عٌناً، أو نقًدا كانت سواء حصة بتقدٌم ٌلتزم

 .العام الدولً القانون أشخاص من شخص بصفتها دولتٌن بٌن تبرم

 معاهدة فٌٌنا فً حدد الذي التعرٌؾ حسب دولٌة بمعاهدة لٌ  االستثمار، فعقد و علٌه

المعاهدات قانون حول
()

 القانون من أشخاص شخصٌن وجود الدولٌة المعاهدة فً تشترط التً ،

 تؤمٌم أو الملكٌة إجراءات نزع عن التعوٌض اتفاقات على ٌنطبق نفسه واألمر ، العام الدولً

 .األخرى الدول ورعاٌا جهة، من الدول بٌن عادة تتم التً العقد

 كانت هذه إذا أنه حٌث الثنابٌة، االتفاقٌة فً ردةالوا لألحكام ٌخضع االستثمار، فعقد

 المراكز من حٌث ٌكمن التمٌٌز فإن المتعاقدٌن، شرٌعة العقد مبدأ على قابمة القانونٌة التصرفات

 إما وفرد دولة بٌن االستثمار، فٌتم عقد أما سٌادة، ذات دولتٌن بٌن تتم االتفاقٌة أن ذلك القانونٌة،

 بتقدٌم الخاص األجنبً التزام الطرؾ فً العقد موضوع وٌتمثل معنوٌا، أو طبٌعٌا شخصا

، هذا ما ٌدفعنا لالستثمار المضٌفة إقلٌم الدولة فً استثماري مشروع إنشاء أو إقامة أو مشروع

 إلى تعرٌؾ هذا الشخص الخاص الذي ٌسمى المستثمر األجنبً 

 :األجنبً المستثمر : تعرٌفثالثا

رإو   باستثمار ٌقوم معنوي أو طبٌعً شخص كل بؤنه ،ًاألجنب المستثمر تعرٌؾ ٌمكن

 العملٌات االستثمارٌة بتنفٌذ ٌقوم أنه بمعنى ،أهدافه تحقٌق أجل من المضٌفة الدول فً أمواله

 القٌام بالعملٌات أثناء المخاطر كل أو جزء المستثمر هذا ٌتحمل وقد الخاص، لحسابه

الخاص حسابه على االستثمارٌة
()

. 

 أن طبٌعٌا، ذلك شخصا ولٌ  معنوي شخص األجنبً المستثمر أن الحالً، الوقت وفً

إمكانٌات  و أموال ضخمة رإو  تتطلب خصوصا النامٌة الدول وبٌن بٌنه تبرم التً العقود

الطبٌعً الشخص ٌملكها ال كبٌرة ومالٌة متطورة، جد عالٌة وفنٌة تكنولوجٌا
()

 

 لدولًا االستثمار ومعاٌٌر الفرع الخامس: أنواع

                                                           
معاهدة تعنً اتفاق دولً ٌعقد بٌن دولتٌن أو أكثر كتابة و ٌخضع للقانون الدولً من معاهدة فٌنا:"  1/ؾ 2تنص المادة  - 1

 .." سواء تم فً وثٌقة واحدة أو أكثر
2  -  HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions 

Franco- algérienne .Litec, Paris, 2000, p 153. 
 161 ٓ ٍبثن، ٓوعغ ،...ٓغبٍ ك٢ اُلُٝخ ُؼوٞك اُوب٢ٗٞٗ اُ٘ظبّ ٓؾٔل، ئه٢ُِٞ - 3



17 

 

 المضٌفة لالستثمار، للدولة االقتصادٌة التنمٌة فً هاما دورا األجنبٌة االستثمارات تلعب

 معاٌٌر توجد كما ،)مباشرة )أوال ؼٌر أجنبٌة واستثمارات مباشرة أجنبٌة استثمارات كانت سواء

 ) .ثانٌا (دولً استثمار بؤنه مشروع أي تكٌٌؾ قصد دولٌة

 

 

 االستثمار أنواع – أوال

نقسم االستثمارات إلى استثمارات مباشرة و أخرى ؼٌر مباشرة و سنتناول ذلك كله على ت

 التفصٌل التالً:

 

I-  المباشر االستثمار: 

االستثمار األجنبً المباشر ٌنطوي على تملك المستثمر األجنبً لجزء أو كل االستثمارات 

ة المشروع مع المستثمر فً المشروع المعٌن و هذا باإلضافة إلى قٌامه بالمشاركة فً إدار

الوطنً فً حالة االستثمار المشترك، أو سٌطرته الكاملة على اإلدارة و التنظٌم فً حالة ملكٌته 

المطلقة لمشروع االستثمار فضال عن قٌام المستثمر األجنبً بتحوٌل كمٌة من الموارد المالٌة و 

مضٌفة.التكنولوجٌة و الخبرة الفنٌة فً جمٌع المجاالت إلى الدول ال
()

 

 النمط من هذا أن ذلك فً والسبب .المباشر االستثمار أسلوب األجنبً المستثمر ٌفضل

 نفسه شعوًرا فً ٌبعث مما وإدارته، أمواله على واإلشراؾ الرقابة حق له ٌخول االستثمار

 أنه إذ .المضٌفة لالستثمار للدولة المزاٌا بعض أخر جانب من االستثمار هذا ٌحقق كما باألمن،

والتنظٌمٌة اإلدارٌة والخبرة التكنولوجٌة الفنٌة، الخبرة على حصولها إلى ٌإدي
()

  

 ٌكفل تحقٌق ما أمواله فٌه ٌستثمر الذي المشروع اختٌار إلى األجنبً المستثمر ٌعمد كما

 التً التنمٌة االقتصادٌة للدولة فً المشروع أهمٌة مدى اعتباره فً ٌدخل أن دون ، مصلحته

 النشاط األجنبً بمزاولة للمستثمر تسمح الأن  الدولة على ٌنبؽً وبالتالً ا،فٌه تثمارباالس ٌقوم

 التً االقتصادٌة سلفا القطاعات تحدد أن علٌها ٌجب بل ، شرط أو قٌد دون فٌه ٌرؼب الذي

 المشروع ٌختار األجنبً الدولة المستثمر تترك أن المنطق من لٌ ، ففٌها االستثمار له ٌجوز

                                                           

به اُل٢ُٝ، اُطجؼخ األ٠ُٝ، ٌٓزجخ ٝ ٓطجؼخ اإلّؼبع اُل٤٘خ، ػجل اَُالّ أثٞ هؾق: ئهزٖبك٣بد األػٔبٍ ٝ االٍزضٔ - 1

 .366،367، 2001ٓ،ٖٓو

 5 ٓ ٍبثن، ٓوعغ ،...اُقبٕخ األع٘ج٤خ االٍزضٔبهاد ؽٔب٣خ ك٢ اُل٤ُٝخ أُؼبٛلاد كٝه ِٓؾْ، ؽ٤َٖ ػ٢ِ - 2



 وتوجٌهه ترشٌده من البد بل مجزٌة، أرباح الحصول على له ٌكفل بما أمواله فٌه ثمرٌست الذي

 العام القانون قواعد تقرر وكما .الوطنٌة االقتصادٌة وخطة التنمٌة تتفق التً المشروعات إلى

 .مصالحها ٌحقق الذي النحو على إقلٌمها على واستؽاللها ملكٌة األموال تنظٌم فً الدولة حق

 التنمٌة خطة متطلبات ٌتفق بما األجنبً االستثمار مجاالت تحدد أن لها األحوال فإن عجمٌ وفً

 التنمٌة  واتجاهات الوطنً االقتصاد مقدرات على السٌطرة من الدولة نٌمك   وبالقدر الذي

فٌها
()

 

التجاري  المشروع رأسمال بملكٌة األجنبً المستثمر انفراد النامٌة الدول تفضل ال

 ملكٌة المشروع فً األجنبً المال رأ  مع الوطنً المال رأ  مشاركة تشجع بل وإدارته،

 على المشروع الرقابة فرضتو ، االستراتٌجٌة و األساسٌة القطاعات فً السٌما وإدارته

 من وخشٌتها األجنبً الوافد المال برأ  الدولة ثقة عدم إلى ذلك فً السبب وٌرجع .االستثماري

 .فٌها والسٌاسٌة االقتصادٌة تهسٌطر فرض إلى ٌسعى أن

 :أهمها متعددة صورا االستثماري المشروع فً الوطنٌة المشاركة تتخذ أن وٌمكن

 إقلٌم أجنبٌة على شركة به تقوم استثماري مشروع رأسمال فً المواطنٌن مساهمة 1-

 .الدولة

 وبٌن اأو مواطنٌه مإسساتها إحدى أو الدولة بٌن مشترك مشروع إنشاء على االتفاق 2-

 .خاص أجنبً مستثمر

 .مشترك مشروع إنشاء على دولتٌن بٌن االتفاق 3-

 الجزابر وكذ الدول ومنها النامٌة الدول جانب من كبٌر باهتمام المباشر االستثمار ٌحظى

 فً ٌحتله أصبح الذي والمتزاٌد المتعاظم الدور بحكم دولً، اهتمام محل أصبح بل المتقدمة،

 .الدولٌة تجارةوال العالمً االقتصاد

II- المباشر غٌر االستثمار: 

 أو الشركات الهٌبات أو األفراد من مقدمة قروض شكل ٌتخذ الذي االستثمار ذلك

 لرأ  الدولة المضٌفة من الصادرة والسندات األسهم فً اكتتاب شكل فً ٌكون أو األجنبٌة،

 من األجنبً ن للمستثمرٌكو ال أن على فٌها، تنشؤ التً الشركات أو العامة هٌباتها أو المال
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علٌها والسٌطرة الشركة إدارة حق له ٌخول ما األسهم
()

المباشرة  ؼٌر االستثمارات وتؤخذ، 

 األوراق حافظة فً واالستثمار أو األفراد، الهٌبات الخاصة تقدمها التً القروض :وهما نٌشكل

 أو الدولة تلك اتصدره التً والسندات األسهم فً شراء )االكتتاب( ٌتضمن الذي المالٌة

 .االستثمار هذا صور من صورة لكل بإٌجاز ونعرض .تتؤس  فٌها التً المشروعات

 ؼٌر االستثمار أشكال من شكالً  بوصفها القروض، تختلؾ :القروض .1

 :هً ربٌسٌة أنواع ثالثة إلى وتنقسم مصدرها، المباشر، باختالؾ

 

 :األفراد أو صةالخا األجنبٌة الشركات أو الهٌئات تقدمها التً القروض - أ

 لتورٌد السلع األموال من اإلفراد أو الخاصة الشركات أو الهٌبات تقدمه ما كل بها نعنًو 

 التجارٌة األجنبٌة البنوك من هاعلٌ الحصول ٌتم التً تلك أوة، المقترض للدول والخدمات

 للقواعد قاوف الدول المقترضة فً االقتصادٌة التنمٌة عملٌة لتموٌل مصرفٌة كتسهٌالت الخاصة

الخصوص بهذا المقررة القانونٌة
()

 األجنبٌة االستثمارات من نسبة كبٌرة القروض هذه وتمثل، 

 هذه بها تهدؾ وسٌلة كونها لها، لدول المصدرةل بالنسبة أهمٌتها نع فضال النامٌة، الدول فً

 .الدول األخرى إلى صادراتها حجم زٌادة إلى األخٌرة

 مدتها حٌث من سواء للدولة تعسفٌة بشروط األحٌان من كثٌر فً تتم القروض هذه أن بٌد

 .الفابدة سعر أو

 حٌث سعر ومن سنوات، خم  عن تزٌد ال متوسطة لمدة تعقد فإنها المدة حٌث فمن

 بؤسعار ترتبط بالضرورة والتً المصدرة الدولة فً السابدة الفابدة ألسعار تخضع فإنها الفابدة

الدولٌة األسواق فً الفابدة
()

 من السلع كشراء شروط القروض من بهذه ٌرتبط ما إلى إضافة 

ةالدولٌ فً األسواق السابدة األسعار عن عادة تزٌد بؤسعار المصدرة الدولة
()

 

 :العام القرض - ة

أخرى  دولة وحكومة المال لرأ  المصدرة الدول إحدى بٌن ٌعقد الذي القرض هو

 إحدى الحكومات تكون التً المقرضة، الجهة إلى بالنظر عاما القرض هذا وٌسمى )المقترضة(
                                                           

1         ...    66

2           ...   19

3       ...    67
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 أو شركة أو فٌه فردا القرض ٌكون الذي الخاص القرض عن ٌتمٌز والذي .العامة الهٌبات أو

 .خاصة مإسسة

 حٌث ؛علٌها ومشجع لها معارض بٌن :اتجاهٌن إلى القروض هذه بشؤن الفقه انقسم لقد

 لما العامة نظراً  القروض إلى اللجوء من تقلل أن الدولة على ٌنبؽً انه فٌهم البعض ٌرى

 على جسٌما ٌشكل عبباً  قد اوفوابده القرض هذه سداد عن فضال تعسفٌة، شروط من تتضمنه

 من االقتراض إلى لجوء الدولة تشجٌع ضرورة ٌرى من منهم و ،المقترضة الدولة مٌزانٌة

 هذه به تقوم التً رللدو المقترضة، نظرا الدولة اقتصاد تنمٌة بهدؾ األجنبٌة الحكومات

 القروض هذه تقدمها، وأن التً والتسهٌالت المصرفٌة القروض فً ممثال التنمٌة فً القروض

 الفنٌة المهارة واكتساب واآلالت السلع من مستلزمات التنمٌة على للحصول وسٌلة أحسن هً

 .والتكنولوجٌة

ٌنبؽً علٌها  ولكن ة،للدول االقتصادٌة التنمٌة فً العامة دور القروض إنكار ٌمكن ال

 ٌجب إذ على سٌادتها، والمحافظة القروض على الحصول بٌن المقترضة الموازنة )الدولة(

 ومع األجنبٌة طرٌق القروض عن للتنمٌة حاجاتها بٌن التوازن تحقق أن الدولة هذه على

 .التنمٌة خطط فً السٌر فً حرٌتها على المحافظة

 :الدولٌة التموٌل مؤسسات قروض - د

 كالمنظمات التابعة ، الدولٌة والمإسسات المنظمات من الدول علٌها تحصل التً تلك

 للتنمٌة األمم المتحدة ومنظمة للتنمٌة المتحدة األمم برنامج :مثل المتحدة لألمم العامة للجمعٌة

 وصل باتفاقٌات األمم المتحدة مع ترتبط التً المتخصصة الحكومٌة المنظمات وكذا .الصناعٌة

و  الدولٌة التموٌل التنمٌة، ومإسسة لإلعمارو الدولً البنك مثل متخصصة كاالتو تجعلها

الزراعٌة للتنمٌة الدولً و الصندوق الدولٌة التنمٌة وكالة
()
.  

المعقدة  اإلجراءات من بسلسلة ٌمر المإسسات هذه من االقتراض بؤن وٌالحظ

 هذه القروض من االستفادة من الفرصة ٌفوت قد مما ، طوٌلة مدة تستؽرق التً والمفاوضات

 من ال تتمكن حٌث مواردها قلة من تعانً المنظمات هذه لى أنع فضال .أهمٌتها من ٌقلل أو

 الدول مساهمة تكون من المنظمات هذه موارد مصدر و أن ،االقتراض طلبات لكل االستجابة

 كبار بمصالح كثٌراً  تتؤثر وبالتالً قد.تتبعها التً الدولٌة المنظمة مٌزانٌة من أو فٌها األعضاء
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 فً عضو دولة كل إسهام بمدى إدارتها مرتبط مجال  فً التصوٌت إن طالما فٌها المساهمٌن

رأسمالها
()
. 

 

 

 :لالستثمار الدولة تصدرها التً والسندات األسهم فً الكتتابا .2

 فً تالسندا المال بإصدار لرأ  المضٌفة الدولة قٌام ، االستثمار فً الوسٌلة هذه تقتضى

 وأجل محدد فابدة وسعر معٌنة سند قٌمة لكل ٌكون أن على األخرى، للدول المالٌة األسواق

بقٌمته الوفاء ٌتم معٌن
()
. 

الدولة  فً التؤسٌ  تحت شركة قٌام خالل من أٌضا الوسٌلة هذه تتم أن ٌمكن كما 

 قانون متى سمح ى،أخر لدولة المالٌة األسواق فً أسهمها من نسبة بطرح لالستثمار المستقطبة

 الدولفً         األجنبٌة والمإسسات والشركات األفراد قبل من فٌها لالكتتاب بذلك، الدولة تلك

المتقدمة
()

 لتموٌل الالزمة األجنبٌة األموال رإو  على الحصول ٌتم اإلجراء هذا خالل ومن 

 . ما دولة فً االقتصادٌة التنمٌة

 الوافد المال رأ  على الحصول وسابل من الوسٌلة هذه أن اإلشارة إلى من البد انه بٌد 

 الدول قٌام هو القانونٌة القٌود تلك أهم من ولعل متعددة، قانونٌة مرتبطة بقٌود تكون ما ؼالبا

 أسواقها فً لالكتتاب تطرح التً السندات تداول لتنظٌم القواعد بوضع لرأ  المال المصدرة

طرح  مثال ال تجٌز فالٌابان ألخرى دولة من القٌود هذه ؾوتختل األخرى، الدول من قبل المالٌة

فً ذلك المختصة السلطات موافقة على الحصول بعد إال المالٌة أسواقها فً السندات
()
  

 .ستثمارلال دولٌة ثانٌا: معاٌٌر

 للشركات بالنسبة خاصة الدولٌة العالقات االقتصادٌة فً الدولً االستثمار ألهمٌة نظرا 

 وتؤثٌر تؤثٌرهال ونتٌجة العالم، فً استثماراتها ضمان وتؤمٌن إلى الساعٌة نسٌاتالج متعددة

بدافو   العالمً االقتصادي والمنتدى ،كوالبنك بعض الهٌبات توصلت األعمال رجال
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Davos
( (1

إلى اعتماد على عدة   HArfordبجامعة هارفورد  الدولٌة مركز التنمٌة ، وكذا

 : ؤنه استثمار دولً و منهالتكٌٌؾ أي استثمار بمعاٌٌر 

 من  ذلك وٌظهر الخارجٌة، لتجارتها وتحرٌرها المضٌفة الدولة انفتاح درجة

ز فوالحوا ٌةكالجمر التعرٌفة الحصص، نظام الصرؾ، على الرقابة الرخص، خالل

 .االستٌراد مقابل دفع ألجل الصعبة العملة لتوفٌر استعدادها مدى إلى إضافة الجمركٌة،

 فً  والعجز العامة للنفقات الضٌق الطابع وٌشمل ،" الراشد كمالح " مسؤلة

القٌمة  على الرسم فً اإلٌرادات أو الفوابد على الضرابب ونسبة الدولة، مٌزانٌة

تسرٌح  ووالعمال، العمل أرباب طرؾ من المدفوعة االجتماعٌة األعباء كلفة المضافة،

الحكومٌة  الرقابة ثقل فً عتبارلها ا شدالرا الحكم مسؤلة و.القوانٌن فعالٌة ودرجة العمال

 .العجز حالة فً للمإسسة المساعدة تقدٌم على الحكومة وقدرة المهنٌة، الضمانات على

 الوطنً للناتج بالنسبة االستثمار بنسب األمر تعلٌقٌو التموٌل، مسؤلة 

 ، فً هاما دورا الثقة عامل وٌلعب .المضٌفة الدولة فً االدخار نسبة وكذا (PIB)الخام

 تعد  كما الخاص، القطاع فً السٌما األموال لرإو  مصدرا باعتباره المالً النظام

ذلك  فً العامة األمور من األجنبً المستثمر أموال تحوٌل مسؤلة
(.)

 

 السكك  الطرق، شبكات نوعٌة  (المضٌفة، الدولة فً الهٌاكل ونوعٌة طبٌعة

 ) . الخ...الموانا والالسلكٌة، ةالسلكٌ واالتصاالت الكهرباء النقل، الحدٌدٌة،

 ٌنصب  المستثمرٌن اهتمام أصبح بحٌث العاملة، وبالٌد بالسكان المتعلقة القضاٌا

 .الخ...النقابات ثقل للعمال، الصحً الجانب الّتمدر ، نسبة التعلٌم، نوعٌة على

 بقدرة  األجنبً المستثمر ٌهتم حٌث المإسسات، بمسؤلة األخٌر المعٌار ٌتعلق كما

سرعة  استقاللٌته، ومدى التجارٌة، واالتفاقات العقود احترام على القضابً لنظاما

على  تؤثٌرها ومدى اإلجرام درجة الحسبان فً ٌؤخذ كما .العدالة قرارات تنفٌذ وطرق

 عدم  حالة فً اإلدارة وعمل األمن قوات نوعٌة ذلك على زٌادة األعمال، مٌدان

السٌاسً االستقرار
()

 

                                                           
 .٣ٞ٤ٗٞهى ٓل٣٘خ ئ٠ُ أُوًي ٛنا رؾ٣َٞ رْ  - 1

ٕبكهح ثزبه٣ـ  ٣53بػِن ثبالٍزضٔبهاد األع٘ج٤خ، ط ه ػلك  ٤ٗٞ٣2005ٞ  06ٗإهؿ ك٢  03-05ٗظبّ ث٘ي اُغيائو ههْ  - 2

31/07/2005. 

3  - CHARVIN Robert, L'investissement international et le droit, op. cit. p.35. 
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 انً:المطلب الث

االستثمار و القٌود الواردة على هذا  عقد فً العامة السلطة امتٌازات الدولة ممارسة

 المبدأ

 وأ تعادٌلالالعقد ب محتوى تم  ن أ لها ٌمكن التشرٌعٌة، لسلطاتها الدولة ممارسة إطار فً

 فاً الدولاة أسا  سلطة هً التً العامة، المصلحة فكرة إلى استنادا وهذا انفرادٌة بصفة فسخال

امتٌاازات ن ما الدولاة باه تتمتاع اكاذا ماو، للعقد القانونً النظام لتعدٌل انفرادٌة إجراءات ممارسة

وشاروط  االساتثمار عقاد بمحتاوى ٌما  الاذي التشارٌعً كاالمتٌااز الاداخلً، القاانونلهاا  ٌمنحها

 بة واإلشراؾالرقا فً كالحق الدولة تتخذها التً االنفرادٌة اإلجراءات ثم ،)األول الفرع (تنفٌذه

ثام نبارز القٌاود  و هو ما نتناوله بالتفصٌل )الثانً الفرع( وإنهاءه العقد فسخ فً والحق والتوجٌه

الواردة على حق الدولة فً تعدٌل عقد االستثمار فً )فرع ثالث(، لنخلص فً النهاٌاة إلاى مادى 

 رابع(. عمل المشرع الجزابري بالمبدأ و الضمانات الممنوحة فً هذا الصدد فً )فرع

 التشرٌعً األول: االمتٌاز الفرع

 العقد، وذلك بمضمون المسا  التشرٌعٌة، لسلطاتها ممارستها إطار فً الدولة ٌمكن

 تنفٌذٌة وإدارٌة، سلطة من به تتمتع ما ذلك فً مستعملة انفرادٌة، بصورة فسخه أو بتعدٌله

 المضٌفة لالستثمار الدولة بٌن المبرم االستثمار عقد ٌم  قد التشرٌعً، فاالمتٌاز وعلٌه

 .)ثانٌا (العقد شروط تنفٌذ أثناء قد ٌكون ذلك أو) أوال(  والمستثمر

 االستثمار عقد تعدٌل فً التشرٌعً االمتٌاز - أوال

 به، عدم المسا  شرط وكذا العقد، قانونٌة تثبٌت شروط إدراج تم ولو حتى أنه األصل

 طرٌق عن العقد تعدٌل وتؽٌٌر التشرٌعٌة، لسلطاتها ممارستها إطار وفً الدولة ٌمنع ال هذا فإن

 مختلؾ فً الراهنة التطورات أجل مساٌرة من تنظٌمٌة، أو تشرٌعٌة دستورٌة، إجراءات اتخاذ

 أن باعتبار العمومٌة، المصلحة تحقٌق بؽٌة واالجتماعٌة، وذلك االقتصادٌة السٌاسٌة، المجاالت

 .)التشرٌعٌة( السٌادٌة لالمتٌازات ممارستها أثناء عاتق الدولة على وتقع هامة المسؤلة هذه

                                                                                                                                                                                             

 كًزٞهاٙ .هٍبُخ  ،- ٗٔٞمعب- اُغيائو٣خ اُزغوثخ االٍزضٔبه ٓغبٍ ك٢ اُلُٝخ ُؼوٞك اُوب٢ٗٞٗ اُ٘ظبّ ٓؾٔل، ئڤ٢ُِٞ ًنُي اٗظو -

 .40ٓ  2006ٝىٝ  ر٤ي١ ٓؼٔو١، ُٓٞٞك عبٓؼخ كُٝخ،



 فً العالقة بؤخرى أو بطرٌقة تإثر قد الجدٌدة، القانونٌة التعدٌالت هذه مثل أن إالَّ 

 ذلك كان السٌما إذا ومعتبرة، بالؽة أضرار األجنبً بالمستثمر تلحق فإنها وبالتالً التعاقدٌة،

 الجمركً الجبابً، كالتشرٌع  الحساسة بالمجاالت المرتبطة بالجوانب ٌم  التشرٌعً التعدٌل

المتعاقدة للدولة االجتماعً أو والنقدي
()

 

 :االستثمار عقد تنفٌذ أثناء التشرٌعً االمتٌاز - ثانٌا

 قبل الدولة من وضعه تم الذي القانونً النظام إطار فً االستثمار عقود تنفٌذ ٌندرج

 وذلكالعقدٌة،  لنصوص واستقرار ثبات األجنبً مرللمستث من الضروري  ٌعتبر لذلك المضٌفة،

حقوقه لحماٌة
()

 التعدٌل خالل من امتٌازاتها السٌادٌة إطار فً تتصرؾ قد الدولة أن إالَّ  ،

 متعاقدا طرفا بصفتها لٌست المستثمر األجنبً، وبٌن بٌنها المبرم االتفاق تنفٌذ أثناء التشرٌعً

 .العام الدولً القانون أشخاص شخص من دولةال باعتبار وإّنما المساواة، قدم على

 على مصالح خطرا تعد سٌادتها، إطار فً تمارسها التً للدولة االنفرادٌة واإلجراءات

 وكذا االستقرار، شروط إدراج والطرق األشكال بكل ٌبحث ٌجعله ما وهذا األجنبً، المستثمر

 ضمن ٌدخل الدولة المضٌفة بٌنو بٌنه المبرم العقد ٌعتبر أنهرؼم  بالعقد المسا  عدم شرط

الخاص القانون حظٌرة
()

 

 كان المستثمر إذا حٌث حادة، ومشاكل صعوبات ٌثٌر قد للدولة التشرٌعً فاالمتٌاز وعلٌه

 تتمسك فً العقد، الطرؾ الدولة فإن علٌها، والحفاظ التعاقدٌة حقوقه حماٌة أجل من ٌدافع

 إطار فً بها تتمتع العامة التً السلطة امتٌازات وكذا التشرٌعٌة، سلطاتها ممارسة فً وتستمر

 بٌن االقتصادي التوازن عدم إلى ٌإدي ما وهذا التعاقدي، المجال فً الداخلً قانونها

الطرفٌن
()

. 

                                                           
1  -  WEIL Prosper, Les Clauses de stabilisation ou d’intangibilité insérées dans les accords de 

Développement économique, in :Mélanges ROUSSEAU, A. Pedone, Paris, 1974, p. 326. 

 اُل٢ُٝ، ك٢ اُوبٕٗٞ كُٝخ كًزٞهاٙ هرجخ ٤َُ٘ هٍبُخ اُغيائو، ك٢ األع٘ج٤خ ُالٍزضٔبهاد اُوب٤ٗٞٗخ اُؾٔب٣خ ٝػ٢ِ، ٓؾ٘ل ػ٤جٞٛ - 2

 130  .  2006– 2005 ٝىٝ، ر٤ي١ ٓؼٔو١ ُٓٞٞك عبٓؼخ

3  -  WEIL Prosper, les clauses de stabilisation ou d’intangibilité …, op.cit. P.P 326 -327 
4
 - Ibid, p 327 . 
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الذي ٌعّدله و ٌتّممه بتعدٌالت  08-06، و كذا األمر رقم  03-01لقد جاء األمر رقم 

ٌن االقتصادٌٌن األجانب أو الوطنٌٌن. فهو ٌنص كبٌرة فٌما ٌخص االستثمار بالنسبة للمتعامل

المعدلة للمادة   08-06من األمر رقم  3صراحة على مبدأ حرٌة االستثمار. إذ تنص  المادة 

عاة التشرٌع و ا:" تنجز االستثمارات فً حرٌة تامة مع مر  03-01من األمر رقم  4

 التنظٌمات المتعلقة بالنشاطات المقّننة و حماٌة البٌبة. 

و تستفٌد هذه االستثمارات بقوة القانون من الحماٌة و الضمانات المنصوص علٌها فً 

القوانٌن و التنظٌمات المعمول بها"
()

 . 

 االستثمار عقد وإنهاء لتعدٌل الدولة تتخذها التً االنفرادٌة الثانً: اإلجراءات الفرع

 عقد تعدٌل وإنهاء فً لها ؾالطر الدولة تتخذها التً االنفرادٌة اإلجراءات تلك بها ٌقصد

 تلك أساسٌة، وتتجلى وبصفة ، مباشرة ؼٌر أو مباشرة بطرٌقة تإثر والتً االستثمار

 تعدٌل فً والحق ،)أوال( والتوجٌه اإلشراؾ الرقابة، ممارسة فً كالحق االنفرادٌة اإلجراءات

 ) .ثانٌا (المنفردة بإرادتها له نهاٌة ووضع االستثمار عقد

 :والتوجٌه واإلشراف الرقابة فً دولةال حق - أوال

ٌد  تطلق أّنها ٌعنً ال فهذا األجنبً، االستثمار بتشجٌع المضٌفة الدولة قامت ما إذا

 تتم معٌنة، وأن ألهداؾ خدمة ٌتم أن ٌجب التشجٌع هذا وإّنما حدود، بؽٌر األجنبً المستثمر

 من الرقابة وتختلؾ حدود .الدولة استهدفته ما ٌحقق الذي اإلطار فً األجنبٌة االستثمارات هذه

 .منها كل ظروؾ حسب أخرى إلى دولة

 فً ملكٌة األجنبٌة المشاركة نسبة تقٌٌد ٌق طر عن الرقابة ممارسة للدولة ٌمكن كما

 كل فً رأسمال للوطنٌٌن بها معٌنة نسبة على الحفاظ خالل من وذلك المشروعات، وإدارة

 رأسمال  من% 50ؤكثر من ب ةطنٌولار بإلزام المشاركة فعلته الجزاب ما -إدارته فً أو مشروع

                                                           

 37ُْوػ أًضو اٗظو اُلوع اُواثغ ٖٓ هٍبُز٘ب ٓ  - 1



 حباتص منافسة من أٌة الداخل، فً العاملة األٌدي حماٌة اشتراطهاأو  –األجنبً  المشروع

الدولة بجنسٌة والموّظفٌن المتّمتعٌن العمال من عالٌة نسبة على الحفاظ و األجنبً االستثمار
(1)

. 

عامة  الضرابب وقوانٌن الشركات قوانٌن لزمهتست ما عن المترتبة الرقابة وهناك

 تستهدفه هذه ما تحقٌق تكفل بدقة ومراجعتها المستثمرٌن ودفاتر حسابات على كاإلطالع

 من عنها وما ٌترتب واإلفال ، السلبٌة المضاربات واجتناب العمل سالمة ضمان من القوانٌن

ورسوم ضرابب من تستحقه ما على الحكومة حصول
()

 

 إالَّ  بها التزاماته، ٌنفذ التً الكٌفٌة فً المطلقة الحرٌة الخاص للطرؾ نأ ألصلا أن كما

والرقابة والتوجٌه اإلشراؾ حٌث من الدولة لسلطة ٌخضع أنه
()

 للمشروع الجٌد على التنفٌذ 

 الدولة تبرمها التً العقود أن وال سٌما الدولة، سٌادة مظاهر من مظهراً  تعد والتً االستثماري،

 المرتبط العام القانون طابع من العقود هذه  أن العتبار تنمٌة، تحقٌق إلى أساسا تهدؾ ًالتو 

وموضوعه ذا االستثماره أهداؾ بمقتضى وذلك أصال بها
()

 

 فً مثال العقود، نوعٌة حسب والرقابة والتوجٌه اإلشراؾ فً الدولة سلطة تتدرج كما

 فً التً أبرمت القدٌمة النفط امتٌازات عقود من السلطة هذه اختلفت فقد البترول، عقود مجال

 المجال للشركات ترك ومع والتوجٌه، الرقابة على قدرة أي النفط فٌه لدول تكن لم وقت

 التً والمقاولة البترولٌة المشاركة عقود وهناك ، العقود تلك التصرؾ فً فً الحرٌة البترولٌة

 .العقد على كاملة سٌطرة الدولة فٌها تسٌطر
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 مواقع التجهٌزات على المشرفة األجهزة أو الدولة حق من البترول، عقود المج وفً

 وكذا البٌانات، الدفاتر، ومراجعة وفحص الخام البترول شحن ورقابة والتفتٌش، المواقع زٌارة

 من المشروع ومراقبة الصناعٌة اإلنشاءات كعقود ،وتوجٌهها العملٌات فً التدخل حقها من

 فً والتعدٌل التوجٌه حق أٌضا لها ، وكما العقد فً علٌها المتفق واصفاتللم وفقا التنفٌذ حٌث

 األجنبٌة الشركة تقوم كً الفنٌة الوثابق على فً الحصول الحق الدولة لوكالء وبالتالً التنفٌذ،

دولة ألٌة االقتصادٌة بالتنمٌة األمر ٌتعلق عندما وخاصة األمثل، بالتنفٌذ
()

 

 :المنفردة بإرادتها العقد وإنهاء ٌلتعد فً الدولة حق - ثانٌا

 سببها والشركات األجنبٌة، األموال لرإو  المضٌفة الدول بٌن تثار التً النزاعات أؼلب

 التؽٌرات استٌعاب ٌتسنى لها حتى قدي،اعتال النظام فً المرونة تحقٌق بضرورة الدولة تمسك

 تتمسك الشركات أن حٌن ٌة، فًواالجتماع االقتصادٌة السٌاسٌة، المجاالت مختلؾ فً الجذرٌة

 .العقد نصوص فً تؽٌٌر أو أي تعدٌل إجراء دون واستمرارها العقدٌة، النصوص بثبات

 الدولة المضٌفة، وبٌن بٌنه المبرمة العقود ٌعتبر ) الشركات (الخاص فالطرؾ وعلٌه

 طراؾٌجمع األ العقد وكؤن ، لألطراؾ الحر االتفاق على ٌقوم الذي الخاص للقانون ٌخضع

 بٌن العالقة ألن بها، قابلة للمسا  ؼٌر عقدٌة شروط بٌنهم وتربط المساواة قدم على المتعاقدة

 على ٌحتوي جامد قالب فً قد أفرؼت ٌمثلها، من أو المضٌفة الدولة بحكومة األجنبٌة الشركة

بالعقد الملزمة بالقوة إخالال ٌمثل تعدٌل فؤي وحقوق، التزامات
()
. 

 ما تكون أشبه فهً الخاصة، طبٌعتها فلها االستثمار عقد فً كطرؾ ولللد بالنسبة أما

 أجال عقود ذات العتبارها الظروؾ، فً للتؽٌر تبعا للتطور قابلة مرنة، دستورٌة بوثٌقة

 تؽٌٌرات إحداث مما ٌستلزم واقتصادٌة، سٌاسٌة تؽٌٌرات خاللها من ٌطرأ قد وبالتالً طوٌلة،

 العقد فً المراجعة شروط إلى إدراج الدول ببعض أدى ما وهذا وشروطه، العقد نص فً

 ، إالَّ هتنفٌذ أثناء تؽٌٌرات حدوث عندمصالح الدولة  حماٌة هو منها والهدؾ فٌه التفاوض وإعادة

                                                           
1 -          "       .  
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2              

 1993   140



 االلتزام األطراؾ على تفرض إذ أنها العقدٌة األداءات بٌن التوازن إعادة فً ملزم ؼٌر أنه

 .العقد أحكام مناقشة بإعادة

 من  الؽرض بلوغ أجل من الشروط هذه لمثل الجٌد التوظٌؾ إن«الفقهاء:  أحد وٌقول

 معاٌٌر من حٌث سواء التنفٌذ، موضع وضعها بمنهج رضا ٌصٌر االستثمار عقود فً إدراجها

 ثبوت على المترتبة ناحٌة النتابج من أو العقد، تعدٌل تقتضً التً الظروؾ لتبٌان وذلك تطبٌقها

»الظروؾ هدله الفعلً التؽٌٌر
()
. 

 العقد المتعلقة بثبات تلك سواء الشروط من شرط أي على العقود هذه تتضمن لم إذا أما

            للدولة تعدٌل ٌجوز هلف ،فٌه التفاوض وإعادة بمراجعته المتعلقة تلك أو واستقراره

 أو ةسٌاسٌة، اقتصادٌ ظروؾ حدوث حالة فً لها، االقتصادي التوازن إلعادة الشروط هذه

 التوازن؟ بهذا تخل اجتماعٌة

 عند لها السٌما االقتصادي التوازن إلعادة العقد تعدٌل للدولة ٌجوز بؤنَّه فقهً، اتجاه ٌرى

 وسٌاسٌة، اجتماعٌة، اقتصادٌة ظروؾ من الوجود بهذا ٌرتبط وما فٌه، كطرؾ الدولة وجود

 قبل إبرامها ظروؾ صاحبها من وما الطوٌلة، اآلجال ذات العقود تلك خصوصٌات وكذا

 ورؼبات ضؽط تحت وإعفاءات، تمت بضمانات مثقلة االتفاقٌات هذه مثال نجد االستقالل،

 االستقالل، بعد المبرمة إلى العقود إضافة الضعٌؾ، الطرؾ على القوي الطرؾ من ممالة

منهارا االستقالل حدٌثة الدول اقتصاد كان حٌث
()
. 

 والمستثمر األجنبً، المضٌفة الدولة بٌن والفنً صادياالقت والتوازن التكافإ لعدم ونظرا

 المفاوضات تإهله إلجراءات التً اإلمكانٌات ٌملك ال) المضٌفة الدولة (الضعٌؾ الطرؾ فإن

العقود هذه مثل إلى إبرام الماسة حاجتها بدافع التعاقد على تقدم أنها طالما العادلة
()

 أال إذن .

 اآلجال ذات عقودها النظر ومراجعة إعادة فً حقال لدولةل أن ٌكون ، الحالة هذه فً ٌقتضً

 الطوٌلة؟
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 وإعادة االستثمار عقد تعدٌل فً الدولة حق عن ٌدافع الذي الرأي نساندو نحن بدورنا 

الثروات  استؽالل مجال فً المبرمة العقود تلك كانت إذا السٌما لها التوازن االقتصادي

 حق الشعب إلى استنادا هذا ولة،لهذه الد االقتصادٌة تنمٌةبال متصلة المضٌفة، للدولة الطبٌعٌة

 إلى إضافةثرواتها،  على الدولة بسٌادة صلة المسؤلة لهذه أن باعتبار ثرواته استؽالل فً

 الثروات السٌادة على حول المتحدة لألمم العامة الجمعٌة عن الصادرة القرارات مختلؾ

 قطاعات المحروقات لٌشمل قطاع خارج ألجنبًا االستثمار مجال توسٌع تم كما، الطبٌعٌة

 الكٌمٌاء، المٌكانٌك، االلكترونٌك، التعدٌن، الفوالذ، صناعة البناء، الصٌد، كالفالحة، أخرى

 حالٌا ،النشاط باختالؾ ختلؾت األجنبً المال رأ  ؼلتو وفاوتة تم بنسب والمطاط البالستٌك

 وأمواال متطورة تستعمل تكنولوجٌا إذ ، الدوالرات بمالٌٌر  تمت ضخمة استثمارٌة مشارٌع

باهظة
()

. 

 وأهمها الدوالرات بمالٌٌر أجنبٌة دول مع صفقات بإبرام الجزابر قامت المجال هذا فًو 

اإلماراتٌة إعمار شركة مع دوالر ملٌار 20 بقٌمة صفقة الجزابر إبرام
()
.  

 أّخلت ما إذا ستثمار،اال عقود وإنهاء فسخ فً الحق للدولةو على هذا األسا  فإنَّ 

 .لالستثمارات المضٌفة الدولة بحقوق والمسا  الّتعاقدٌة األجنبٌة بالتزاماتها شركاتلا

 الفرع الثالث:القٌود الواردة على حق الدولة فً تعدٌل عقد االستثمار

 سنتطرق فً هذه النقطة إلى مبدأ استقرار النظام القانونً، و مبدأ الحقوق المكتسبة.

 أ استقرار النظام القانونًأوال: مبد

ٌقوم هذا المبدأ على فكرة ثبات النظام القانونً و عدم قٌام الدولة بتؽٌٌر إطارها التشرٌعً 

الذي أنجز فً ظله االستثمار األجنبً، و ٌعنً ذلك أن شرط االستقرار ٌهدؾ إلى منع الطرؾ 
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ٌؾ" فً تعرٌفه لهذا المبدأ المضٌؾ من تعدٌل المحٌط القانونً لصالحه و كما ٌقول السٌد "الل

بؤنه: "القانون الواجب التطبٌق على العقد الذي ٌتولى معادلة المفاهٌم التعاقدٌة"
()
. 

إن عدم تؽٌر النظام القانونً قد ٌكون مطلقاً عندما تتعهد الدولة المضٌفة بعدم تطبٌق أي 

علق األمر بعدم مراجعة قانون جدٌد على عقود االستثمار السابقة، و قد ٌكون نسبٌاً عندما ٌت

 المسابل التً من شؤنها أن تزٌد فً األعباء المالٌة للمستثمر دون باقً بنود العقد.

-01من األمر  15و الجدٌر بالمالحظة أن المشرع الجزابري قد نص صراحة فً المادة 

على هذا المبدأ مإكداً على عدم جواز تطبٌق النصوص  2001أوت  20الصادر فً  03

على االستثمارات القابمة، إالَّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة و ال ٌختلؾ األمر هنا  الجدٌدة

 بٌن المستثمر األجنبً و المستثمر الوطنً.

و ٌرى البعض أن تنازل الدولة عن حقها فً تعدٌل و إلؽاء تشرٌعاتها أمر ممكن من 

صالحٌاتها من خالل ما وجهة نظر القانون الدولً؛ ألن الدولة مثلما تستطٌع أن تقلص بعض 

تبرمه من معاهدات دولٌة، تستطٌع أٌضاً تقلٌص اختصاصاتها السٌادٌة عن طرٌق العقد المبرم 

مع األجانب، أما إذا كان التنازل عن اإلرادة المنفردة للدولة، فإنَّ ذلك ٌعتبر من وجهة نظر 

قد أنتقد هذا الرأي من  القانون الداخلً بمثابة تخلً الدولة عن ممارسة سلطتها السٌادٌة، و

 ًطرؾ األستاذ محند اسعد بقوله: "إن التشبٌه بٌن القانونٌٌن مجازفة، و إنَّ القانون قانون الدول

كدول، و لقد أبعد القضاء الدولً األشخاص الخاصة من ذلك القانون، فالتفاوض بٌن الدول و 

ظهر كؤحد شروط وجود تقلٌص السٌادة الذي تتنازل به الدول لبعضها البعض، ٌمكن أن ٌ

القانون الدولً نفسه، فً حٌن أن الدولة ال تتفاوض مع الخواص لتقلٌص صالحٌاتها"
()

. 

كما أن هناك من ٌفرق بٌن مبدأ اإلستقرار و مبدأ عدم التؽٌٌر و ٌرى بؤن مبدأ اإلستقرار 

م التؽٌٌر فٌتمثل ٌقوم عندما تتعهد الدولة المضٌفة بعد تؽٌٌرها لنصوصها التشرٌعٌة، أما مبدأ عد

فً عدم قٌام الدولة المضٌفة بتؽٌٌر أحكام العقد أو االلتزامات و األعٌباء الواردة فٌه دون 

"بؤن بنود االستقرار تتعلق  B-fayelموافقة المستثمر، مستشهداً فً ذلك بما ذهب إلٌه 
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ة ال تتحرك سوى بصالحٌة عامة تستمدها الدولة من سٌادتها، أما بنود عدم التؽٌٌر فتتعلق بسلط

داخل اإلطار التعاقدي.."
()
. 

إنَّ إدراج بند اإلستقرار و عدم التؽٌٌر، كما ٌراه البعض
()

راجع فً أؼلب األحٌان إلى 

عدم اإلستقرار السٌاسً الذي تعانً منه معظم الدول النامٌة و بالتالً عدم استقرار تشرٌعاتها 

من إدراج هذا المبدأ تفادي المسا  بسالمة العقود  الجبابٌة و المالٌة و الجمركٌة، و إنَّ الهدؾ

أنجز فٌه االستثمار، و ال ٌتنافى مع ما ذهبت  الذي المبرمة و ضمان سرٌان اإلطار القانونً

الخاص  15/03/1963إلٌه بعض األحكام التحكٌمٌة كما جاء فً قرار التحكٌم الصادر بتارٌخ 

( الذي جاء فٌه سابٌرالبترولٌة المعروفة بقضٌة ) الشركات بالنزاع الذي ثار بٌن إٌران و إحدى

أن: "الشركة األجنبٌة تقدم للدولة اإلٌرانٌة مساعدة مالٌة و فنٌة، تتضمن استثمارات بالنسبة لها 

مى ضد التعدٌالت التشرٌعٌة تو مسإولٌات و مخاطر، و من ثمة ٌبدو، حٌنبذ من الطبٌعً أن تح

تصادي للعقد، و أن ٌضمن لها بعض األمن القانونً، و التً ممكن أن تؽٌر من المحتوى االق

هذا ما ال ٌضمنه لها التطبٌق الخالص و البسٌط للقانون اإلداري الذي ٌكون لسلطة الدولة 

اإلٌرانٌة القدرة على تؽٌٌره
()

"، و قد توالت األحكام التحكٌمٌة فٌما ٌتعلق بشرط تثبٌت 

( الصادرة Liamcoمً المتعلق بقضٌة )لٌامكو التشرٌعات الداخلٌة منذ ذلك القرار التحكٌ

و إنَّ الؽاٌة من كل ذلك توسٌع نطاق الحماٌة الدولٌة لالستثمارات  12/04/1977بتارٌخ 

األجنبٌة إذا كان الطرؾ المتعاقد دولة نامٌة، أما إذا كان العك ، أي أن المتعاقد دولة متقدمة و 

ال ٌعمل بهذا الشرطالطرؾ الخاص شركة تنتمً إلى دولة نامٌة فقد 
()

. 

إلى جانب هذا الموقؾ فقد قرر مجمع القانون الدولً مبدأ ثبات النظام القانونً فً دورته 

أثناء مناقشته للقانون الواجب التطبٌق على العقود التً  1979المنعقدة فً أثٌنا بالٌونان عام 

أي مجمع -د جاء موقفه تبرم بٌن الدولة و أحد األشخاص األجانب من رعاٌا دولة أخرى، و ق

من خالل ما نصت علٌه المادة الثالثة من القرار المتخذ بؤنه: "ٌجوز لألطراؾ  -القانون الدولً
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االتفاق على أن أحكام فً القانون الداخلً التً ٌرجعون إلٌها فً العقد، هً تلك المقصود فً 

مضمونها لحظة ابرام العقد"
()
. 

ا المبدأ أصبح منتشراً فً كثٌر من التشرٌعات الداخلٌة و الجدٌر بالمالحظة أن العمل بهذ

للدول المضٌفة و فً العقود المبرمة بٌنها و بٌن المستثمرٌن األجانب، من ذلك مثالً ما نصت 

ها: "إن اتفاق اإلقامة و التً جاء فٌ 1960من قانون االستثمار الكامرونً لعام  18علٌه المادة 

ر فً المجاالت القانونٌة و االقتصادٌة و المالٌة، كما فً ... ضمانات االستقراٌحد خصوصاً 

مجال تسوٌق المنتجات". و تؤكد هذا الموقؾ أٌضاً فً القانون البترولً اللٌبً الصادر عام 

بٌن تون  و إحدى  1978و فً بعض العقود كما جاء ذلك فً العقد المبرم عام  1955

ٌطبق على العقد "القانون التونسً الساري فً  شركات البترول األمرٌكٌة و الذي جاء فٌه بؤنه

من العقد المبرم بٌن الكمرون و إحدى 15تارٌخ توقٌع العقد الحالً" و كذلك ما وردة فً المادة 

شركات التنقٌب عن البترول و استؽالله و قد نصت على: "ال ٌمكن أن تطبق على الشركة 

حكام النصوص المذكورة فٌما بعد و خالل بدون موافقتها المسبقة التعدٌالت التً تطرأ على أ

مدة االتفاق"
()
. 

ؼٌر أن الفقه أعطى تفسٌراً مؽاٌراً لما ذهب إلٌه القضاء فٌما ٌتعلق بمضمون االستقرار 

التشرٌعً، فبٌنما ذهبت معظم األحكام التحكٌمٌة التً أشرنا إلٌها إلى استبعاد تطبٌق التشرٌعات 

لقانونً، فإن الفقه ٌرى بؤن شرط التثبٌت ال ٌعنً تنازل الدولة الداخلٌة من منطق ثبات النظام ا

"إن شروط  T.Waldeعن حقها فً ممارسة سلطتها التشرٌعٌة، كما ٌقول فً ذلك األستاذ 

الثبات ال تعد وسابل لعزل العقد من األنظمة التشرٌعٌة الوطنٌة... إن مثل تلك الشروط ال 

ادٌة، إنها مجرد وعود متمٌزة للثبات تمنحها الدولة تقضً التنازل الضروري عن الحقوق السٌ

ي الطرؾ أ-أن هناك اعتقاد ضمنً لدى المستثمر البعض المضٌفة لالستثمار". بٌنما ٌرى 

بلجوء هذه األخٌرة إلى تعدٌل تشرٌعاتها، بما ٌخدم مصالحها و لو  -المتعاقد مع الدولة المضٌفة

امعه كان ذلك على حساب الطرؾ األجنبً المتعاقد
()

. 
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 ،إن مبدأ ثبات النظام القانونً ما ٌزال محل خالؾ فقهً كبٌر تتجاذبه مصالح األطراؾ

فبٌنما ٌذهب جانب كبٌر من الفقه الؽربً إلى إقراره حماٌة لمصالح مستثمرٌهم، ٌذهب جانب 

ازع آخر إلى عدم اإلعتداد بهذا المبدأ؛ ألن إصدار التشرٌعات الداخلٌة هو حق لكل دولة دون من

باعتباره مظهراً من مظاهر سٌادتها و أنه من البدٌهً أن ٌشمل هذا الحق مسؤلة التعدٌل و 

اإللؽاء باإلرادة المنفردة للدولة المضٌفة مادام التصرؾ ال ٌمثل تعهداً دولٌاً و ال ٌم  

 بالتزامات دولٌة و ؼٌر مخالؾ لقواعد القانون الدولً و ٌسري هذا المبدأ على جمٌع تشرٌعات

الدولة دون تمٌٌز، و فً ذلك ٌقول األستاذ إبراهٌم شحاتة )ال ٌمكن تقٌٌد سلطة المشرع فً 

إصدار تشرٌعات جدٌدة، و إن القول بخالؾ ذلك ال ٌحق للمستثمر األجنبً أن ٌتمسك بحظر 

إصدار التشرٌعات و باإللؽاء أو التعدٌل، إنما ٌمكنه المطالبة بالتعوٌض على أسا  ما ٌمكن أن 

قه التشرٌع الجدٌد من أعباء مالٌة إضافٌة استناداً إلى نظرٌة فعل األمٌر(ٌلح
()
. 

و هناك من ٌذهب إلى أبعد من ذلك فٌرى بؤنه إذا كان النشاط الذي ٌمارسه المستثمر 

األجنبً ٌتعلق باستؽالل الثروات الطبٌعٌة، ٌكون من حق الدولة المضٌفة اتخاذ أي تدبٌر من 

تبذٌر ثرواتها باعتبارها األسا  االقتصادي لها مادام الهدؾ ٌرمً إلى شؤنه الحد من نهب و 

ا تتخذه من إجراءات فً  حماٌة ثرواتها الطبٌعٌة، دون أن ٌإدي ذلك إلى إثارة مسإولٌاتها عمَّ

مواجهة االستثمارات األجنبٌة
()

. 

ة الدولٌة و قد ساٌر العمل الدولً هذا االتجاه فجاء مشروع االتفاقٌة الخاص بالمسإولٌ

مإكداً على مشروعٌة التصرفات التً تتخذها الدولة  1961الذي أعدته جامعة هارفرد عام 

المضٌفة و المتعلقة بالتطبٌق العادي لقوانٌنها حتى و إن أدى ذلك إلى حرمان المستثمر من 

أو أمواله و ممتلكاته دون تعوٌض مادام تصرؾ الدولة ال ٌنطوي على تمٌٌز أو إنكار للعدالة 

إخالالً بؤحكام معاهدة دولٌة، كما أكد مجمع القانون الدولً و منظمة التعاون االقتصادي و 

التنمٌة على حق الدولة المضٌفة فٌما تتخذه من إجراءات تشرٌعٌة و تنظٌمٌة الحقة حتى و إن 

كانت تم  بمصالح المستثمرٌن
()
. 
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ة فً تشرٌعات االستثمار تنحصر أما الفقٌه فاتورو  فٌرى أن الضمانات و المزاٌا الوارد

أهمٌتها فً تطبٌقها مادامت قابمة، أما ما عدا ذلك فهً مجرد تعبٌر لجلب االستثمار
()

. 

و ٌرى األستاذ عصام الدٌن بسٌم أن التعهدات التً تلتزم بها الدول المضٌفة فً صٌؽة 

الفتها أو العدول عنها بٌانات سٌاسٌة لٌ  لها فً الواقع أٌة قٌمة قانونٌة و ال ٌترتب على مخ

ة قانونٌة اتجاه من ارتبطت معهم من مستثمرٌن، و كل ما فً األمر أنها ستخلق جواً ٌمسإول

ٌسوده عدم الثقة و عدم االطمبنان
()
. 

و ٌتبٌن من خالل ما تقدم أن تعدٌل و إلؽاء تشرٌعات االستثمار ال ٌثٌر المسإولٌة الدولٌة 

و تعدٌلها لتشرٌعاتها السابقة حتى و إن أدى ذلك إلى المسا  للدول المضٌفة فً حالة إلؽابها 

بحقوق و التزامات المستثمر طالما أن الموضوع ال ٌتعلق بتعهدات دولٌة، ألن التشرٌعات 

الداخلٌة ال ٌمكنها أن ترتب تعهدات دولٌة، و أن القوانٌن الداخلٌة للدول ال تشكل فً ذاتها 

التً تصدرها، مما ٌستحٌل معه القول بؤن صدور التشرٌع  التزاماً دولٌاً على عاتق الدولة

الالحق ٌخل بالتزامات ٌحمٌها القانون الدولً، فضالً عن ذلك فإن تشرٌعات االستثمار ال تخلق 

للمستثمرٌن األجانب حقوقاً مكتسبة، إنما تضعهم فً مركز تنظٌمً ٌجعل افتراض العلم 

الوقوع، و أن التشرٌع جاء مخاطباً المستثمرٌن  بالتعدٌل و التؽٌٌر أمراً وارداً و محتمل

بوصفهم أشخاص القانون الخاص، بٌنما إثارة المسإولٌة الدولٌة تقتضً أن تتوجه إرادة الدولة 

الملتزمة بما أصدرته من تشرٌعات فً مواجهة أشخاص القانون الدولً قصد ترتٌب التزام 

ة المضٌفة ال ٌوجد فٌها ما ٌفٌد ذلكدولً، بٌنما قوانٌن االستثمار التً تصدرها الدول
()

، إالَّ أن 

ا ذلك لم ٌمنع جانب من الفقه من أضرار بسبب إلؽاء و ٌنتج  القول بمسإولٌة الدولة المضٌفة عمَّ

ٌعتبرونها من قبٌل المبادئ  تعدٌل تشرٌعاتها الداخلٌة، مستندٌن فً ذلك إلى مبادئ قانونٌة

ة للدولة عند تعدٌلها أو إلؽابها لتشرٌعها و هذا ما سنتناوله فً الدولٌة التً تثٌر المسإولٌة الدولٌ

 من خالل التطرق إلى فكرة الحقوق المكتسبة. الفرع الثانً

 الحقوق المكتسبة.فكرة  ثانٌا:
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لم ٌستقر الفقه على تعرٌؾ موحد لفكرة الحقوق المكتسبة، إالَّ أن ذلك لم ٌحل دون أعطاء 

كتسبة، و لو أن مضمون هذه التعارٌؾ جاء متؤرجحاً بٌن تعارٌؾ تتضمن معنى الحقوق الم

اإلطالق و التقٌٌد مما جعل نطاق مضمونها ٌتسع لٌشمل الحقوق العٌنٌة و الشخصٌة عند 

أصحاب المفهوم الموسع، و ٌضٌق عند أولبك الذٌن ٌحصرون مفهوم الحقوق المكتسبة فً 

تعارٌؾ متباٌنة و إن كانت فً مجملها الحقوق العٌنٌة أو فً الحقوق الشخصٌة، لذلك جاءت ال

 ال تخرج عن اإلطار الذي أشرنا إلٌه.

بالنسبة لذوي المفهوم الموسع ٌعرفون الحقوق المكتسبة بؤنها: "الحقوق  العٌنٌة و 

الشخصٌة التً استقرت و أصبحت ثابتة بطرٌقة صحٌحة وفقا للقانون الوطنً للدولة و التً لها 

قٌمة نقدٌة ٌمكن حسابها"
()
. 

و حسب هذا التعرٌؾ فإن وصؾ الحقوق  المكتسبة ال ٌقوم إالَّ إذا اكتسبت الحقوق  

بطرٌقة صحٌحة و مشروعة وفقاً للقانون الوطنً للدولة المضٌفة، أما الحقوق  التً ٌحصل 

علٌها األجنبً و ال تكون مبنٌة على أسا  قانونً أو تكون ؼٌر مشروعة فال ٌجوز المطالبة 

 بها.

أن تكون الحقوق المكتسبة المطالب بها قد تجسدت فً أرض الواقع و لٌ  ٌجب و كذلك 

مجرد وعد أو أمنٌة و إن ٌتواتر العمل بها دون مانع، و توحً هذه الصفات إلى أن األسا  

 القانونً الذي تستمد منه قاعدة الحقوق  المكتسبة صفتها و مصدرها هو العرؾ الدولً.

عٌنٌاً كان أم –الؽنٌمً الحقوق  المكتسبة بؤنها: "الحق  كما ٌعرؾ األستاذ محمد طلعت

الذي ٌضفٌه القانون المحلً على الشخص معنوي أو طبٌعً و الذي له قٌمة مالٌة" -شخصٌاً 
()

 ،

و هذا التعرٌؾ كما ٌبدو فً صٌاؼته بؤنه ال ٌختلؾ كثٌراً عن التعارٌؾ السابقة، ذلك أنه ٌقر 

قاً عٌنٌاً أو حقاً شخصٌاً و لو أن صاحبه قد أضفً علٌه نوع بؤن الحقوق  المكتسبة قد ٌكون ح

من التقٌٌد بإضفابه الطابع النقدي علٌه مستبعداً بذلك الحقوق االجتماعٌة و السٌاسٌة، كما أن هذا 
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الحق لصٌق بصفة الشخص، ذلك أنه ال ٌجوز ألي شخص المطالبة بالحقوق  المكتسبة على 

 أموال ال ٌثبت صفته علٌها.

التعارٌؾ التً تؤخذ بالمفهوم الضٌق لمدلول الحقوق  المكتسبة فهً التعارٌؾ التً  أما

تضفً طابعاً عٌنٌاً محضاً على مفهوم الحق المكتسب أو طابعاً ذاتٌاً ٌتصل بالحقوق  الشخصٌة 

كما ٌذهب إلى ذلك *شارل روسو* فً تحدٌده لمضمون الحقوق  المكتسبة بحصر نطاقها فً 

لشخصٌةدابرة الحقوق ا
()
. 

و فٌما ٌتعلق باألسا  القانونً لفكرة الحقوق  المكتسبة، ٌمكن القول أن هذا األسا  

 ٌتجاذبه موقفان:

  موقؾ ٌرى فٌه أصحابه أن تقرٌر مبدأ الحقوق  المكتسبة ال ٌعنً تقٌٌد حق

الدولة المضٌفة فً إجراء التعدٌالت التشرٌعٌة التً تقتضٌها الحٌاة االقتصادٌة و 

ماعٌة و القانونٌة ألن قانون االستثمار الوطنً ال ٌخلق للمخاطبٌن بؤحكامه حقوقاً االجت

فردٌة بقدر ما ٌجعلهم فً مركز تنظٌمً ٌجوز تعدٌله بنف  األداة القانونٌة التً أنِشبت 

بها حقوق المستثمر، و علٌه ال مجال للقول بفكرة الحقوق  المكتسبة كؤسا  إلثارة 

المسإولٌة الدولٌة
()

. بل هناك من ٌنكر وجود هذا المبدأ أصال فً نطاق القانون 

أن هذه الفكرة "بالؽة الؽموض  S.Friedmannالدولً كما ٌرى بذلك *فرٌدمان* 

فً القانون الوطنً لدرجة أن القانون الدولً ال ٌكسب شٌباً من اقتباسه للفكرة"
()

. و 

أن تكون من مبادئ القانون ٌضٌؾ أنصار هذا الرأي أن الحقوق المكتسبة ال ٌمكنها 

الدولً ألن حق الملكٌة فً ذاته لٌ  موضوع اعتراؾ من جمٌع الدول مما قد ٌإدي 

إلى التشكٌك بهذه الحقوق  كمبدأ من مبادئ القانون الدولً، بل ٌنتهً األستاذ محمد 

بجاوي فً تقدٌره لهذا المبدأ أنه ؼامض و مبهم و مرتبط باالعتبارات السٌاسٌة، و أن 

لقول بخالؾ ذلك ٌناقض تماماً مبدأ تقرٌر المصٌر و مبدأ السٌادة الدابمة على ا
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الثروات الطبٌعٌة
()

صار هذا اإلتجاه ٌخلصون إلى عدم االعتراؾ بالصفة نفإن أ ا، لذ

الدولٌة للحقوق المكتسبة، و من ثـَم ال ٌمكنها أن تكون كؤسا  للتعوٌض عن األضرار 

ؽٌٌر الدولة المضٌفة لتشرٌعاتها الداخلٌة و ٌعتبر التً تصٌب األجانب من جراء ت

 اإلتجاه الؽالب.

  االتجاه الثانً ٌذهب إلى اعتبار فكرة الحقوق  المكتسبة من مبادئ القانون

الدولً كما ٌقول فً ذلك اللورد *ماكنٌر* : "إن مبدأ احترام الحقوق  المكتسبة الخاصة 

تماماً و ٌجد هذا الرأي تؤٌٌداً له فً بعض المملوكة لألجانب هو مبدأ مسلم به و مستقر 

أحكام التحكٌم الدولً حٌث جاء فً بعضها )أن احترام الملكٌة الخاصة و الحقوق  

المكتسبة لألجانب ٌعتبر بؽٌر منازع جزًء من المبادئ العامة التً ٌعترؾ بها قانون 

الشعوب(
()

فً حكمها  ، و هو موقؾ سبق لمحكمة العدل الدولٌة الدابمة أن أقرته

 فً قضٌة سٌلٌزٌا العلٌا. 10/09/1923الصادر فً 

و خالصة القول أن أنصار هذا االتجاه ٌقرون بمسإولٌة الدولة المضٌفة عن عدم 

احترامها للحقوق المكتسبة و عن إخاللها المترتب عن تعدٌل و إلؽاء تشرٌعاتها
()

، و لو أن 

اإللؽاء وحده هو الذي ٌثٌر المسإولٌة، كما  هناك من ٌمٌز بٌن اإللؽاء و التعدٌل و ٌرى بؤن

ٌستشؾ ذلك من قول استاذ *امدور* "إن المسا  أو عدم احترام الحقوق  المكتسبة ٌقصد به 

كل إجراء ٌهدؾ بصورة مباشرة إلى إلؽاء الحقوق الشخصٌة ذات الصبؽة المالٌة كلٌاً أو 

"رجزبٌاً مإقتا أو بشكل دابم أو مستم
()

. 

وق  المكتسبة ال تعدو أن تكون مجرد تكرٌ  إلرادة األقوٌاء على الضعفاء إن فكرة الحق 

ألنها تتنافى و مبدأ المساواة فً السٌادة بٌن الدول، فمن ؼٌر المعقول أن تجبر الدول على 

هذه القاعدة وجدت فً ظروؾ  ألن هه و لم تكن ٌوماً طرفاً فٌب ضتراالعتراؾ بشًء لم 

 لها بزوال تلك الظروؾ.تارٌخٌة معٌنة و ٌفترض زوا
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 االستقرار التشرٌعًالفرع الرابع: مدى عمل المشرع الجزائري بالمبدأ 

و المتعلقة بقوانٌن  08-06المعدل باألمر  03-01على ؼرار القوانٌن السابقة ألمر 

تطوٌر و  ترقٌة االسثمار جاء األمر األخٌر بعدة ضمانات للمستثمرٌن تحد من مبدأ شرط 

 تشرٌعً و عدم تعدٌل و فسخ عقد االستثمار و أهم الضمانات التً جاء بها:االستقرار ال

  أوال: ضمان حرٌة االستثمار

الذي ٌعّدله و ٌتّممه بتعدٌالت  08-06، و كذا األمر رقم  03-01لقد جاء األمر رقم 

ص كبٌرة فٌما ٌخص االستثمار بالنسبة للمتعاملٌن االقتصادٌٌن األجانب أو الوطنٌٌن. فهو ٌن

المعدلة للمادة   08-06من األمر رقم  3صراحة على مبدأ حرٌة االستثمار. إذ تنص  المادة 

:" تنجز االستثمارات فً حرٌة تامة مع مرعاة التشرٌع و   03-01من األمر رقم  4

 التنظٌمات المتعلقة بالنشاطات المقّننة و حماٌة البٌئة. 

لحماٌة و الضمانات المنصوص علٌها فً و تستفٌد هذه االستثمارات بقوة القانون من ا

و ٌقول األستاذ ٌوسفً محمد القوانٌن و التنظٌمات المعمول بها".  
()

أن صٌاؼة أحكام األمر  

جاءت عامة فٌما ٌخص مسؤلة حرٌة االستثمار،  2001.08.20المإرخ فً  03-01رقم 

و األجنبً ( على حد مما ٌفٌد إحتوابه  لالستثمار الوطنً العمومً و الخاص  ) الوطنً 

السواء. و االستثمارات كما تم تحدٌد أطرها فً المادة األولى، هً االستثمارات الوطنٌة و 

األجنبٌة المنجزة فً النشاطات االقتصادٌة المنتجة للسلع و الخدمات و كذا االستثمارات التً 

 تنجز فً إطار منح اإلمتٌاز و/ أو الرخصة.

من  3، المعدلة بالمادة  03-01من األمر رقم  4المادة ؼٌر أن المشرع الجزابري فً 

، ٌنص صراحة أنه تنجز االستثمارات فً حرٌة تامة مع مراعاة التشرٌع و 08-06األمر رقم 
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ٌُضّمن هذا النص تعرٌفا للمقصود  التنظٌمات المتعلقة بالنشاطات المقّننة و حماٌة البٌبة، دون أن 

 بالنشاطات المقّننة.

40-97توجب الرجوع إلى المرسوم التنفٌذي رقم و ألجل هذا ٌ
()

 2الذي تنص المادة  

منه أنه ٌعتبر كنشاط أو مهنة مقّننة كل نشاط أو مهنة ٌخضعان للقٌد فً السجل التجاري و 

ٌستوجبان بطبٌعتهما و بمحتواهما و بمضمونهما و بالوسابل الموضوعة حٌز التنفٌذ توفر 

نهما. فالسماح بممارسة النشاطات و المهن المقّننة، مرتبط شروط خاصة للسماح بممارسة كل م

المرسوم  من 3بمدى مساسها لبعض المصالح التً جاءت على سبٌل الحصر فً نص المادة 

 ، حٌث ال ٌجب أن تم  النشاطات و المهن بـ : المشار إلٌه أعاله 40-97التنفٌذي رقم 

 النظام العام -

 أمن الممتلكات و األشخاص  -

 لصحة العمومٌةا -

 الخلق و اآلداب -

 حقوق الخواص و مصالحهم المشروعة -

 الثروات الطبٌعٌة و الممتلكات العمومٌة التً تكّون الثروة الوطنٌة -

 البٌبة و المناطق و المواقع المحمٌة و اإلطار المعٌشً للسكان -

 االقتصاد الوطنً. -

المإرخ فً  03-01مر رقم من األ 4و ٌرى األستاذ ٌوسفً محمد أن نص المادة 

، ٌقلّص من مجال الحرٌة الممنوحة للمستثمر األجنبً  و بالتالً فإنه جاء  2001.08.20

محتوٌا لفكرتٌن متناقضتٌن، األولى تتمثل فً إقرار المشرع الصرٌح لمبدأ حرٌة المستثمر فً 

                                                           
1

97401997 01.18

51997.01.19
2
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ٌّده بؤحكام التنظٌمات المتعلّقة بالنشاطات المقّننة  مباشرة النشاطات االقتصادٌة. والثانٌة إلزامٌة تق

. 

إالّ أّن المسؤلة الٌمكن إعتبارها كذلك، نظرا ألن حرٌة االستثمار ال تعنً حرٌة القٌام بؤي 

ٌّد بالقوانٌن و التنظٌمات ال ٌعنً البّتة نفً مبدأ حرٌة  شًء، و على حساب كل شًء. كما أن التق

  لكً ال تتحول إلى فوضى. االستثمار، التً ٌجب أن تمار  ضمن نطاق القانون،

و ما تجدر اإلشارة إلٌه، أن األمر المتعلق بتطوٌر االستثمار قد قلب الموازٌن رأسا على 

عقب، و ذلك بإقراره مبدأ حّرٌة االستثمار لألجانب و بالتالً، تدّخل هإالء لالستثمار فً العدٌد 

ركة مختلطة االقتصاد،  من فروع االقتصاد الوطنً، دون إقتصار ذلك على المساهمة فً ش

 .من مجموع الرأسمال % 49ٌحوز فٌها  الطرؾ األجنبً نسبة ال ٌجب أن  تزٌد عن  

 ثانٌا: ضمان عدم التمٌٌز فً المعاملة بٌن المستثمر الوطنً و األجنبً

أُزؼِن ثزط٣ٞو  2001أٝد  20أُإهؿ ك٢  03-01ٖٓ األٓو ههْ  14ٝ ٛنا ٓب ًوٍزٚ أُبكح 

 ُٔؼلٍ ٝ أُزْٔ،  ؽ٤ش ٖٗذ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣:االٍزضٔبه، ا

"ٌعامل األشخاص الطبٌعٌون و المعنوٌون األجانب بمثل ما ٌعامل به األشخاص  

 الطبٌعٌون و المعنوٌون و الجزابرٌون فً مجال الحقوق و الوجبات ذات الصلة باالستثمار .

ع مراعاة أحكام و ٌعامل جمبع األشخاص الطبٌعٌٌن و المعنوٌٌن األجانب نف  للمعاملة م

 االتفاقٌات التً أبرمتها الدولة الجزابرٌة مع دولهم األصلٌة."
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 :ثالثا: ضمان استقرار القانون المعمول به

المتعلق  2001أوت  20المإرخ فً  03-01من األمر رقم  15و قد نصت المادة  

رسوم الممن  39ة بتطوٌر االستثمار، المعدل و المتمم بنف  الصٌاؼة التً كانت علٌهم الماد

منه التً نصت على أنه تطبق  17هذا المبدأ ما عدا المادة  08-06و لم ٌعدل األمر  93-12

على االستثمارات التً  03-01المعدلة من األمر  11-09المزاٌا المنصوص علٌها فً المواد 

 انجزت قبل نشر هذا األمر تبقى خاضعة للقانون الذي أنجزت فً إطاره.

رة أنه و حسب هذا االستقرار فإن المستثمر األجنبً ٌستفٌد من نصوص و تجدر اإلشا

 قانونٌة ملؽاة إذا كانت نافعة له بشرط أن ٌكون استثماره قد أنجز فً ظل القانون الملؽى.

رابعا: حماٌة الملكٌة
()

 

من الدستور أن الملكٌة الخاصة مضمونة، و تؤسٌساً على هذا فإن إجراء  52تنص المادة 

ملكة من أجل المنفعة العامة و التؤمٌم و اإلستالء ٌخضعون إلجراءات جد صارمة و لهذا ال نزع

 ٌجب إعطاء تعرٌؾ لكل واحد من هذه اإلجراءات.

التعرٌؾ بمفهوم نزع الملكٌة:ٌقصد به حرمان ملك عقار من ملكه جبراً  -1

صحته  للمنفعة العاملة نظٌر تعوٌض و ٌتم نزع الملكٌة بموجب قرار انفرادي تتوقؾ

على توفر المصلحة العامة فً عملٌة تحوٌل الملكٌة لفابدة اإلدارة و كذا دفع تعوٌض 

مسبق لصاحب الشؤن قبل نقل الملكٌة و ٌكون القرار قابالً لمراقبة القاضً اإلداري عن 

طرٌق دعوى اإللؽاء
()
. 

تعرٌؾ التؤمٌم: و ٌقصد به تحوٌل مشروع خاص على قدر من األهمٌة إلى  -2

عام ٌدار عن طرٌق المإسسات العامة أو فً شكل شركة تملك الّدولة كل مشروع 

أسهمها
()

. و ال ٌمكن اللجوء إلى هذا اإلجراء إالَّ فً الحالة التً تستلزم فٌه المصلحة 

                                                           
 .40االستثمار األجنبً فً الجزابر، المرجع نفسه، ص صؽٌر المٌة:  - 1
 .649، ص 1984سلٌمان محمد الطماوي: الوجٌز فً القانون اإلداري، دار الفكر العربً، طبعة - 2
ادرٌ  مهنان: تطور نظام االستثمارات فً الجزابر، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً قانون األعمال، جامعة الجزابر، سنة - 3

 .33، ص 2001



العامة، و ال ٌكون إالَّ بموجب نص تشرٌعً، و ٌترتب علٌه الحكم بتعوٌض عادل ٌحدد 

ٌمكن تحوٌل التعوٌض إلى الخارج أشهر كما 09من قبل الخبراء خالل 
()
. 

 استعمل مصطلح التسخٌر بدل التؤمٌم. 12-93و لكن بعد صدور المرسوم 

و ٌرى األستاذ كمال علٌوش
()

أن المشرع لم ٌنص على التؤمٌم فً هذا المرسوم إالَّ  

أما فً التؤمٌم،  يمن أجل أالَّ ٌنزعج األجانب، و ٌبدو أن التسخٌر هو بمثابة نزع الملكٌة أ

منه نصت على أنه ال ٌمكن أن تكون االستثمارات المنجزة  16فإن المادة  03-01األمر 

موضوع مصادرة إدارٌة إالَّ فً الحاالت المنصوص علٌها فً التشرٌع المعمول به و 

 ٌترتب عنها تعوٌض عادل و منصؾ.

 لضمان.هذه المادة بالتعدٌل محافظاً بذلك على نف  ا 08-06و لم ٌتناول األمر 

و المالحظ أن المشرع قصد بالمصادرة اإلدارٌة إجراء االستٌالء الذي تم تنظٌمه 

المعدل و المتمم للقانون المدنً، و ٌتعلق بؤموال و خدمات ٌتم  14-88بموجب القانون 

الحصول علٌها لضمان حسن سٌر المرافق العمومٌة باتفاق رضابً مقابل تعوٌض، و إذا لم 

 بلػ التعوٌض ٌتم تحدٌده من قبل القاضً.ٌتم االتفاق على م

و ٌكون بموجب قرار إداري مثل إجراء نزع الملكٌة، و لكنه مإقت و ال ٌم  ملكٌة 

األراضً و المنشآت، إنما ٌقع على المنتوجات و الخدمات التً تقدمها الشركة الخاصة، كما 

 ٌمكن أن ٌنصب على المنشآت قصد االستعمال فقط.

                                                           
 .41: االستثمار األجنبً فً الجزابر، مرجع سبق ذكره ، ص المٌة صؽٌر - 1
 .65، ص 1996ٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون، الجزابر علٌوش كمال قربوع: قانون االستثمارات فً الجزابر، د- 2



43 

 

 المبحث الثانً:

 سوٌة منازعات االستثمار األجنبً فً ظل العقود غٌر المضمنة شرط التحكٌمت

مكن فقط فً ضرورة التعرؾ ٌي ٌواجهه المستثمر األجنبً، ال ذال إن المشكل الحقٌقً

حقوقه و التزاماته، بل أٌضا فً اختٌار الوسٌلة المناسبة لحل النزاع الذي قد ٌنشب بٌنه و على 

بٌن الدولة المضٌفة
()

. 

جاء فً مقدمة اتفاقٌة تسوٌة المنازعات المتعلقة باالستثمارات بٌن الدول و رعاٌا الدول 

 األخرى:

ي وقت أ"إن الدول المتعاقدة: .....و إذ تؤخذ فً االعتبار أن المنازعات ٌمكن أن تنشؤ فً 

 بشؤن مثل هذه االستثمارات بٌن الدول المتعاقدة و رعاٌا الدول المتعاقدة األخرى.

تعترؾ بؤنه إذا كانت هذه المنازعات ٌجب كقاعدة عامة أن تطرح على القضاء وإذ 

الداخلً، فإن االلتجاء إلى طرق التسوٌة الدولٌة فً شؤن هذه المنازعات ٌمكن أن ٌكون مناسباً 

 فً بعض األحٌان"

و من هنا ٌمكننا أن نستخلص بما ال ٌجعلنا نشك أبدا فً أن األصل هو إختصاص القضاء 

لً فً الفصل بٌن النزاعات التً قد تثور بشؤن االستثمارات األجنبٌة، و هذا ما أكدته الداخ

بقولها: "ٌجوز لكل الجزابري الجدٌد المادة الثالثة من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 

 ذلك الحق أو حماٌته..." ىشخص ٌدعً حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول عل

جزابري أعطى االختصاص األصٌل للقضاء الداخلً لكنه أقر فً الٌكون المشرع و بهذا 

بإمكانٌة حل النزاعات التً تثور بمناسبة االستثمار األجنبً بالوسابل الدولٌة  نف  الوقت

كالتوفٌق و التحكٌم و هذا طبقا لما ورد فً مقدمة االتفاقٌة المتعلقة بتسوٌة المنازعات المتعلقة 

 رعاٌا الدول األخرى.باالستثمارات بٌن الدول و 

كما نص كذلك قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري على وسابل بدٌلة لحل 

 المنازعات و هً الوساطة و الصلح و هو ما سنتطرق إلٌه الحقاً فً المطلب الثانً.

                                                           
عصام الدٌن بسٌم، النظام القانونً لالستثمارات األجنبٌة فً الدول اآلخذة فً طرٌق النمو، دار النهضة العربٌة القاهرة - 1
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و سنحاول فً البداٌة اإلحاطة بموضوع اختصاص القضاء الداخلً فً الفصل فً 

ار األجنبً و ما ٌثار فً ذلك من إشكالٌات، و بعدها نتطرق إلى تطبٌق ذلك منازعات االستثم

فً القانون الجزابري فً ؼٌاب النص فً اتفاقٌة االستثمار األجنبً على اللجوء إلى التحكٌم، 

مسؤلة التسوٌة الداخلٌة فً مطلب أول و نتطرق بعدها إلى الوسابل البدٌلة التً  حٌث نتاول

 الوطنً و الدولً لحل هذه المنازعات و ذلك فً مطلب ثانً.نص علٌها التشرٌع 

 المطلب األول:

 التسوٌة الداخلٌة لمنازعات االستثمار

ٌقصد بها تسوٌة منازعات االستثمار التً قد تنشب بٌن الدولة المضٌفة و المستثمر 

وطنٌة األجنبً من خالل اتباع إجراءات التقاضً الداخلٌة؛ أي عرض النزاع على المحاكم ال

للدولة المضٌفة، حٌث تعتبر هذه الوسٌلة من أهم الوسابل القضابٌة المتاحة للمستثمر األجنبً 

لحل نزاعاته مع الدولة المضٌفة، و التً نصت علٌها أؼلب تشرٌعات و قوانٌن االستثمار، و 

حتى بعض اإلتفاقٌات الثنابٌة المبرمة فً مجال تشجٌع اإلستثمارات
()
. 

لوب المفضل لدى الدول المضٌفة بإعتبار أن هذا اإلجراء تفرضه السٌادة و هً أٌضا األس

الوطنٌة، بٌنما ٌخشى المستثمر األجنبً اتباعه اعتقادا منه بؤن القضاء المحلً سٌنصؾ الدولة 

بدالً عنه 
()

الدولة المضٌفة تتوافر على صفتٌن معاً فً آن واحد فهً إن ألنه فً هذه الحالة ف 

 الخصم و الحكم.

أن نتطرق إلى الدوافع التً تجعل الدولة تحبذ اللجوء إلى  مطلبو لهذا سنحاول فً هذا ال

القضاء المحلً أي بمعنى آخر الدور الذي ٌلعبه القضاء الوطنً فً تسوٌة منازعات االستثمار 

عرض أٌضاً إلى األسباب التً تجعل المستثمر نأول من جهة، و من جهة أخرى س فرعك

قدر اإلمكان أن ٌبتعد عن هذه الوسٌلة أو بمعنى إلى الصعوبات التً تثٌرها األجنبً ٌحاول 

 ثانً. فرعالتسوٌة الداخلٌة ك

                                                           
هذه الوسٌلة "... إذا لم تكن تسوٌة الخالفات  من االتفاقٌة الجزابرٌة الفرنسٌة بشؤن تشجٌع االستثمار نصت على 08المادة  - 1

أشهر من تارٌخ رفعه من أحد الطرفٌن فً النزاع فإنه ٌمكن أن ٌرفع بطلب من المواطن  06بتراضً الطرفٌن ممكنة فً مدى 

 أو الشركة إلى الهٌبة القضابٌة المختصة للمتعاقد المعنً بالنزاع ..."
حكٌم فً مجال التجارة الدولٌة و االستثمار الدولً مع اهتمام خاص بالتحكٌم عن طرٌق ابراهٌم شحاتة : نبذة عامة عن الت - 2

 .80ص  415العدد  1989المركز الدولً لتسوٌة منارزعات االستثمار، مقال منشور فً مجلة مصر المعاصرة لسنة 
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 الفرع األول:خصائص القضاء الوطنً و دوره فً تسوٌة منازعات االستثمار األجنبً.

إن إخضاع منازعات  االستثمار األجنبً إلى القضاء الداخلً كمبدأ عام قبل سلوك أي 

، سواء كان داخلٌاً أو دولٌاً ٌعتبر موقفا مشتركاً لدى معظم الدول النامٌة حٌث  خرطرٌق آ

ٌتضح ذلك جلٌاً فً قوانٌنها الوطنٌة المتعلقة باإلستثمار على وجه الخصوص أو فً بعض 

ََ فً مجال االستثمار، هذا التمسك من طرؾ الدول النامٌة  اإلتفاقٌات التً تبرمها دابماً

اع على القضاء المحلً راجع إلى اعتبارات السٌادة الوطنٌة بما فٌها بضرورة عرض النز

سٌادتها على مواردها الطبٌعٌة، التً تمنح لها سلطة اختصاص قضاإها الوطنً بحل كل نزاع 

ٌنشا بٌنها و بٌن المستثمر األجنبً من جهة، و من جهة أخرى استناداً لقاعدة دولٌة المعروفة 

ثمر األجنبً للوسابل التً ٌتٌحها القانون الداخلً لفض منازعات و هً ضرورة اسنفاد المست

، و هذا ما سنتناوله االستثمار و هو ما ٌطلق علٌه قاعدة استنفاد إجراءات التقاضً الداخلٌة

 الحقا.

 أوال: القضاء مظهر من مظاهر سلطة الدولة و سٌادتها 

ك أحاطته أؼلب الشرابع و إن القضاء من أهم المرافق و أخطرها فً كٌان الدولة، لذل

مهمة مقدسة عن جمٌع األمم و فً هذا الصدد ٌقول  والدساتٌر بهالة من تقدٌر و إجالل فه

: "إن أعظم وظٌفة ٌتقلدها اإلنسان هً وظٌفة القاضً" Voltarالفٌلسوؾ الفرنسً فولتار 
()

 ،

فمن أهم واجبات لذلك تشعر الدول بؤهمٌة القضاء و دوره فً الحفاظ على األمن و السلم، 

 حٌثالدولة قدٌماً و حدٌثاً إقامة العدل بٌن النا ، و الفصل فً هذه المنازعات التً تنشا بٌنهم 

لها وحدها الحق فً فرض العدالة، لكن ال ٌمكن لها أن تطلع بهذه المهمة إالَّ إذا أحسنت تنظٌم 

تار قضاتها و تضع القوانٌن جهازها القضابً، و التقاضً أمام المحاكم التً تقٌمها الدول و تخ

التً تطبقها و هو الطرٌق العادي لفض المنازعات التً تقع فً المعامالت المدنٌة و التجارٌة 

على حد سواء، من أجل ذلك تضع الدولة قواعد منظمة للقضاء و تمنحه من الضمانات و 

واطنٌن و األجانب الحصانات ما ٌكفل القٌام بهذه المهمة، و تعطً للجمٌع دون تمٌٌز بٌن الم

حق اللجوء إلٌه فهذا الحق من الحقوق المقدسة التً تتعلق بالنظام العام
()
. 
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ففً المجتمعات القدٌمة لم ٌكن األجنبً ٌتمتع بهذا الحق ألن المحاكم الوطنٌة ُوِجَدْت 

ها ؽٌر معتلتوفٌر العدالة بٌن المواطنٌن دون األجانب على إلقلٌمها، لكن هذه النظرة تؽٌرت و 

  مركز األجنبً فؤصبحت وظٌفة القضاء سلطة من سلطات الدولة تتوالها وحدها دون ؼٌرها،

و لما كان القضاء ٌباشر سلطة خطٌرة فإن والٌته كانت من أهم مظاهر سٌادة الدولة على 

 رعاٌاها و على إقلٌمها بإعتباره إحدى الوظابؾ الثالث التً تقوم بها الدولة.

أن تصر الدول على اخضاع جمٌع األموال و األشخاص  و لذلك فإن من المنطق

أجانب كتعبٌر منها على هذه  مالموجودٌن على إقلٌمها لمحاكمها و لقوانٌنها سواء كانوا وطنٌن أ

السٌادة، فال ٌعقل أن ٌنظر فً نزاع نشب فً داخل الدولة بٌن أشخاص مقٌمٌن فٌها قضاء 

ها، هذا إذا كان أطراؾ النزاع أشخاص طبٌعٌون أجنبً ؼٌر قضابها ألن هذا انتقاص من سٌادت

ٌقٌمون على إقلٌمها فكٌؾ الحال لو كانت هً نفسها طرفاً فً النزاع، كما هو الحال فً 

منازعات اإلستثمار التً تنشب بٌنها و بٌن المستثمر األجنبً بسبب إجراء تتخده هً أو بسبب 

سا  السٌادة و اإلستقالل إذن ترتكز الدولة تنفٌذ أو تفسٌر عقد االستثمار الذي جمعهما، فعلى أ

المضٌفة لالستثمار فً طلبها المتمثل فً ضرورة إخضاع  منازعات االستثمار لقضابها 

الداخلً حتى و لو كان ذلك من أسباب تقلٌص حجم تدفق رإو  األموال إلٌها، و هذا ما نلمحه 

مثال لقد جاء فً األمر المتعلق فً مختلؾ قوانٌن االستثمار للدول المضٌفة، و على سبٌل ال

2001أوت  20بتطوٌر االستثمار الصادر بتارٌخ 
 ()

منه التً جاءت 17، و فً نص المادة 

ضمن عناوٌن الضمانات بؤنه:"ٌخضع كل خالؾ بٌن المستثمر األجنبً و الدولة الجزابرٌة، 

القضابٌة المختصة  ٌكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزابرٌة ضده للجهات

إالَّ فً حالة وجود اتفاقٌات ثنابٌة أو متعددت األطراؾ أبرمتها الدولة الجزابرٌة تتعلق 

بالمصالحة والتحكٌم، أو فً حالة وجود اتفاق خاص ٌنص على بند التسوٌة أو بند ٌسمح 

 للطرفٌن بالتوصل إلى اتفاق بناًء على تحكٌم خاص".

م الجزابرٌة بالفصل فً النزاع، إالَّ إذا وجدت اتفاقٌات إذن فالمبدأ هو اختصاص المحاك

ثنابٌة أو متعددة األطراؾ تتعلق بالصلح و التحكٌم أو اتفاق خاص ٌنص على شرط التحكٌم او 

من التشرٌع  41ٌسمح لألطراؾ باللجوء إلى تحكٌم خاص، و هذا النص ٌقابله مضمون المادة 
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1993أكتوبر  05القدٌم الصادر فً 
()

كن هناك مالحظة هامة تجدر اإلشارة إلٌها تتعلق ، ل

ٌُستنَتُج منها أنه ٌقصد بها المحاكم الجزابرٌة أو القضاء الجزابري  بعبارة المحاكم المختصة، 

بصفة عامة، لكن هناك فقهاء جزابرٌون ٌرون بؤنه ال شا ٌمنع بؤن ٌكون اصطالح المحاكم 

االستثمار المبرم بٌن الدولة الجزابرٌة  دعق الخاصة هو نف  اصطالح محاكم أجنبٌة محددة فً

و المستثمر األجنبً
()
. 

و لم تكتفً الجزابر بالنص على هذا المبدأ فً التشرٌع المتعلق باالستثمار فحسب، بل 

حاولت تكرٌسه أٌضاً فً االتفاقٌات  الثنابٌة التً أبرمتها مع بعض الدول فً إطار الحماٌة و 

مار، فؤؼلب االتفاقٌات الثنابٌة التً أبرمتها الجزابر مع الدول األروبٌة الترقٌة المتبادلة لالستث

ن االتفاق االٌطالً  نصت على امكانٌة خضوع منازعات االستثمار للمحاكم الوطنٌة، حٌث تضمَّ

 1991ماي  18الجزابري الموقع فً الجزابر بتارٌخ 
()

فً مادته الثامنة الفقرة الثانٌة، على 

نصت على أنه: "إذا لم ٌسو الخالؾ بتراضً الطرفٌن ٌرفع النزاع إلى جهات  هذا المبدأ عندما

التقاضً المختصة فً الدولة التً ٌتم االستثمار على إقلٌمها"، و هذا ٌعنً بؤن القضاء الوطنً 

 و ضمان للمستثمر األجنبً رؼم تخوفه من المحاكم الوطنٌة.

قد ٌفسر ذلك بؤن النزاعات التً قد ٌدل هذا على أن التخوؾ المزعوم ؼٌر مإس ، و 

ستخضع إلى الهٌبة الوطنٌة هً النزاعات التً ال تكون لها أهمٌة كبٌرة بالنسبة للمستثمر 

الوطنٌة بؤن ذلك ٌبقى مجرد إمكانٌة ألن هناك اختٌار  ماألجنبً، و قد ٌفسر اللجوء إلى المحاك

بٌن الهٌبة القضابٌة الوطنٌة و الهٌبة التحكمٌة
()
. 

نص على اختصاص المحاكم الوطنٌة بالمنازعات الناشبة أو التً ٌمكن أن تنشؤ إن ال

بمناسبة تنفٌذ االستثمارات األجنبٌة فً الدول المضٌفة، لم تقتصر فقط على األنظمة القانونٌة 
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الداخلٌة، فهناك بعض الصٌػ الدولٌة ذات الطابع العالمً أو اإلقلٌمً التً أكدت هً األخرى 

 على ذلك.

بموجب القرار رقم  29منحت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً دورتها الـحٌث 

الخاص بمٌثاق الحقوق و االلتزامات للدول األعضاء، اختصاصا واسعا لمحاكمها  3281/29

الوطنٌة فً كل ما ٌتعلق بمنازعات االستثمار و ذلك ما لم تقرر الدول المعنٌة بكامل إرادتها 

ٌة لحل هذه المنازعات، تقوم على أسا  المساواة فً السٌادة بٌن البحث عن وسابل أخرى سلم

الدول و تتوافق مع مبدأ االختٌار الحر للوسابل
()
. 

كارتاجٌناكما نص تقنٌن االستثمار األجنبً الذي وافقت علٌه دول 
()

 51فً مادته الـ  

طا من شؤنها استبعاد على أنه: "فً مجال اتفاقات االستثمار أو نقل التقنٌة لن ٌكون هناك شرو

 المنازعات أو الخالفات المحتملة من االختصاص القضابً للدولة المضٌفة".

حقٌقة أن هذه األنظمة القانونٌة الداخلٌة و تلك الصٌؽة الدولٌة، لم تفعل سوى أنها قررت 

لة اختصاصها القضابً الوطنً، فٌما ٌتعلق ظواقعاً موجوداً ٌتمثل فً تمتع الدولة بم

 زعات المتصلة بسٌادتها حتى لو لم ٌنص صراحة على ذلك فً التشرٌع الداخلً.بالمنا

ال شك أن إخضاع األموال و األشخاص إلى القضاء الوطنً سواء كانوا وطنٌٌن أو 

أجانب ٌعد أمراً طبٌعٌاً، ألنهم ٌتمتعون بحماٌة الدولة المتواجدون على إقلٌمها هذا من جهة، و 

سلطة  قضابهادها الطبٌعٌة تخول لرلنامٌة ترى بؤن سٌادتها على مواجهة أخرى فإنَّ البلدان ا

نزاع ٌتعلق باالستثمار األجنبً، انطالقاً من مكانة و حجم الثروات الطبٌعٌة فً  النظر فً

التجارة الدولٌة حٌث ٌعتبر مبدأ السٌادة على الثروات الطبٌعٌة مبدأ أممٌاً صٌػ فً إطار منظمة 

األمم المتحدة
()
. 

د كانت الثروات الطبٌعٌة للبلدان النامٌة و إلى وقت قرٌب تحت تصرؾ الشركات فق

األجنبٌة، من خالل عقود اإلمتٌاز البترولٌة باعتبار أن البترول من أكثر ثروات البلدان النامٌة 
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أهمٌة، حٌث أدى تدوٌل عقود االمتٌاز البترولٌة إلى تجسٌد سلطة الدولة التشرٌعٌة و استبعاد 

للقانون و القضاء الوطنٌٌن و ٌتم ذلك بشكل صرٌح أو ضمنً خضوعها
()
. 

و كنتٌجة منطقٌة لتجمٌد سلطة الدولة فقد استبعد خضوع العقد للقانون و القضاء الوطنٌٌن 

عند حل النزاع الذي قد ٌثور بشؤن تفسٌره أو تنفٌذه، إما باللجوء إلى نصوص صرٌحة تحدد 

 ٌق التحكٌم.القانون الواجب التطبٌق، أو عن طر

إلى  1933من عقد االمتٌاز الذي منحته إٌران سنة  22و من ذلك مثال نص المادة 

الشركة االنجلٌزٌة الفرنسٌة الفارسٌة للبترول، التً حددت القانون الواجب التطبٌق عند حل 

من العقد المبرم سنة  21الخالفات بٌن الطرفٌن باللجوء إلى القانون الدولً، و نصت المادة 

بٌن تون  و الشركة الفرنسٌة للنقل باألنابٌب فً الصحراء، التً أعطت للمحاكم  1958

الحرٌة فً اختٌار القاعدة القانونٌة المناسبة لحل النزاع باالعتماد على القانون الدولً
()
. 

فمجرد سحب الخالفات التً تنشؤ بسبب عقود اإلمتٌاز من والٌة القضاء الوطنً ٌعد فً 

 اراً لسٌادة الدولة فً أحد المجاالت األساسٌة لها.حّدْ ذاته إهد

و على هذا األسا  ٌمكن تفسٌر النظرة المشوبة بالحذر التً تنظر بها الدول النامٌة إلى 

التحكٌم ألنها تعتره صورة جدٌدة من هذا االستعمار فقد دفع هذا اإلحسا  بالبعض إلى القول 

فاء الضرٌبً فً المجال االقتصادي، فكالهما إنما بؤن التحكٌم فً المجال القضابً ٌماثل اإلع

ٌستبعد الممارسة الطبٌعٌة لسٌادة الدولة، ومن ثَّم فإنهما ٌعتبران من أدوات السٌطرة األجنبٌة
()

 ،

رات  و قد دعت الدول النامٌة من منطلق سٌادتها على ثرواتها الطبٌعٌة و مسإولٌتها على مقدَّ

ولً جدٌد ٌقوم على أسا  االعتراؾ لها بوطنٌة الوسابل شعوبها، إلى ضرورة إٌجاد نظام د

الفنٌة و القانونٌة الخاصة بتنظٌم قبول الرأسمال األجنبً و توظٌفه، و تسوٌة المنازعات التً قد 

تنشؤ بٌن هذه الدول و المشروعات األجنبٌة الخاصة فً هذا الصدد
()

، من خالل اسهامها فً 
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دولً الجدٌد الذي طالبت فٌه، بإعادة تحقٌق العدل و صٌاؼة مبادئ النظام االقتصادي ال

 اإلنصاؾ للنظام القانونً الذي ٌحكم العالقات االقتصادٌة الدولٌة عموماً.

وقفها فً ضرورة عقد االختصاص للقضاء مإذن من هذا المنطلق تبرر الدول النامٌة، 

إقامة العدل بٌن النا  هً  الوطنً للدولة المضٌفة لحل منازعات االستثمار األجنبً، فإذا كانت

وظٌفة حٌوٌة من وظابؾ الدولة باعتبارها ضرورٌة لضمان السالم االجتماعً، فإن تحقٌق هذه 

الوظٌفة ٌمكن أن ٌتم عن طرٌق القضاء النظامً الذي تقٌمه الدولة، كما ٌمكن أن ٌتم عن 

ن األجانب على تمسك طرٌق القضاء االتفاقً الذي بمثابة التحكٌم، بهذا الرأي ٌرد المستثمرو

أي القضاء و –الدول النامٌة بضرورة عرض النزاع على القضاء المحلً، خاصة و أن كالهما 

ٌإدٌان نف  الوظٌفة و هً تسوٌة الخالفات بٌن األطراؾ على أسا  من القانون -التحكٌم
()
. 

فوضى و لكن بالرؼم من ذلك فإن القضاء وظٌفة ال ٌصح تركها لألفراد، و إالَّ سادت ال

هٌمن القوي على الضعٌؾ، فإذا كانت الدولة قد تركت لألفراد حرٌة تحرٌك الدعوى فلٌ  

صالح األفراد، بل إنه فً الحقٌقة ٌإدى لتحقٌق مصلحة عامة مأوالً ل ىعنى هذا أن القضاء ٌإدم

 و هً إقرار النظام و السكٌنة فً إقلٌم الدولة، و التحكٌم إذا كان ضرورٌا ٌجب أن ٌظل له

 طابع اإلستثناء و ٌجب أن تهٌمن الدولة على تنظٌمه خاصة فً الدول النامٌة.

و فً حالة عرض النزاع على المحاكة الوطنٌة للدولة المضٌفة، ٌطرح القانون الواجب 

التطبٌق ففً هذه الحالة ماذا ٌجب على القاضً الوطنً أن ٌطبق؛ هل ٌطبق قانون بلده، أم 

 بً، أم قانون آخر ٌتفق علٌه األطراؾ؟ٌطبق قانون المستثمر األجن

و لكن انطالقا من الهدؾ األساسً الذي تسعى الدول النامٌة إلٌه من وراء عرض 

ها الداخلٌة فإنه ٌفهم بؤن القاضً سوؾ ٌطبق قانونه ممنازعات االستثمار األجنبً على محاك

نون اإلجرابً أو الوطنً بصرؾ النظر على جنسٌة الطرؾ األجنبً، سواء تعلق األمر بالقا

 القانون الذي ٌحكم موضوع النزاع.
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 ثانٌا: قاعدة استنفاذ إجراءات التقاضً الداخلٌة

إن مبدأ أو قاعدة استفاذ إجراءات التقاضً الداخلٌة الوارد تشرٌعات االستثمار، أو 

أحكام قضابٌة اإلتفاقٌات الثنابٌة أو متعددة األطراؾ مبدأ عام استقر علٌه ؼالبٌة الفقهاء و أٌدته 

كثٌرة
()

أن ٌكون موضوع ادعاء دولً، إالَّ إذا تحققت بعض  هو ال ٌمكن نعنٌهفالضرر الذي  

الشروط من بٌنها أن ٌكون قد استنفذ بدون نتٌجة كل الطرق القانونٌة المحلٌة التً ٌمكن 

ارسة دعوى االلتجاء إلٌها، و هذا مبدأ أساسً بالنسبة للقضاء الدولً، كما ٌعتبر أحد شروط مم

الحماٌة الدبلوماسٌة فالقانون الدولً و أمام استحالة ظهور الفرد بصفته الشخصٌة أمام المحاكم 

الدولٌة، و عدم قدرته على مقاضاة الدولة أمامها ٌعترؾ لدولته بحقها فً احتضان دعوى الفرد 

بمظلة الحماٌة الذي ٌنتمً إلٌها، و المستثمرون األجانب هم أكثر الفبات حاجة ألن ٌستظلوا 

الدبلوماسٌة التً تقدمها دولهم
()
. 

فالتحكٌم بٌن شخص من أشخاص القانون الخاص و الدولة ٌصعب جداً بل ٌستحٌل إدخاله 

فً القانون الدولً الذي لٌ  فٌه مكانة ألشخاص القانون الخاص، لذا وجدت الحماٌة 

الدبلوماسٌة للمستثمر األجنبً للتؽلب على هذه العقبة
()
. 

لكن قبل ممارسة الحق فً التدخل دبلوماسٌاً لحماٌة شخص أو أموال الرعاٌا التً تكون  و

فً دولة أجنبٌة، ٌجب توفر ثالثة شروط أهمها أن ٌكون الفرد المتضرر قد استنفذ فً سبٌل 

الحصول على حقه طرق الرجوع الداخلٌة الممكنة فً الدولة المسإولة عن الضرر، و هذا 

إلى وجوب النص علٌه و ال ضرورة اتفاق األطراؾ على العمل به بل هو المبدأ ال ٌحتاج 

 شرط مقرر فً القواعد العرفٌة و المواثٌق الدولٌة.

و ترتبط هذه القاعدة ارتباطاً وثٌقاً بمبدأ سٌادة الدولة و استقاللها، الذي ٌعطً لها الحق 

مها ، على أسا  أن وظٌفة فً أن تنظر محاكمها الوطنٌة فً المنازعات التً تحدث على إقلٌ

الدولة هً تحقٌق السلم و األمن و العدالة، و هذا ال ٌتؤتى إالَّ عن طرٌق محاكمها أو سلطتها 
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القضابٌة، فمن ؼٌر العادل أن ال تعطى للدولة المضٌفة فرصة نظر النزاع قبل اللجوء إلى 

سابل الدولٌة، هذا من جهة و الوسابل الدولٌة، فربما تم حل هذا النزاع دون الحاجة إلى هذه الو

من جهة أخرى تساهم هذه القاعدة أٌضا فً المحافظة على العالقات الودٌة بٌن الدول و االبتعاد 

عن إثارة المنازعات الدولٌة فإعطاء الدولة فرصة إصالح الضرر الذي تسببت فٌه بوسابلها 

 الخاصة ٌحول دون قٌام المنازعات الدولٌة.

اذ إجراءات التقاضً الداخلٌة ضرورة عملٌة ال ٌمكن تجاوزها، إن مراعاة شرط استنف

فهً تإدي إلى تحقٌق المساواة بٌن جمٌع األشخاص المقٌمٌن فً الدولة دون تمٌٌز بٌنهم، على 

أسا  مراكزهم القانونٌة كؤجانب و وطنٌن، حٌث تعد قاعدة استنفاذ إجراءات التقاضً الداخلٌة 

 بٌن الوطنٌٌن و األجانب أمام القضاء المحلً. من دعابم الحفاظ على المساواة

المساواة فً قانون ترقٌة و تطوٌر  هو قد عمل المشرع الجزابري على تكرٌ  هذ

منه على ما ٌلً: "ٌعامل األشخاص الطبٌعٌون  14، حٌث نصت المادة 2001االستثمار لسنة 

وٌون الجزابرٌون فً و المعنوٌون األجانب بمثل ما ٌعامل به األشخاص الطبعٌون و المعن

 مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة باالستثمار".

و على الرؼم من اعتبار قاعدة استنفاذ إجراءات التقاضً الداخلٌة مبدأً أساسٌاً بالنسبة 

ٌُستبعد فً  للقضاء الدولً، لكن هذا المبدأ لٌ  مطلق حٌث ٌعرؾ بعض اإلستثناءات إذ أنه قد 

ها طرق التقاضً الداخلٌة، و قد أشار إلى ذلك كاتب الدولة مكلؾ الحاالت التً ال توجد فٌ

بالشإون الخارجٌة األمرٌكٌة فً بداٌة الربع األخٌر من القرن التاسع عشر عندما قال: إن 

المدعً فً دولة أجنبٌة لٌ  لزاماً استنفاذ طرق العدالة، عندما ال توجد عدالة ٌمكن 

استنفاذها
()

المستثمر األجنبً فً طلبه اللجوء إلى التحكٌم الدولً بدل " و هذا ما ٌستند علٌه 

عرض نزاعه على القضاء المحلً لما ٌتصؾ به هذا القضاء من فساد و تدنً فً نظمه
()
. 

 :إذن فاالستثناءات الواردة على قاعدة االستقرار التشرٌعً ٌمكن حصرها فً
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وجود طرٌق قانونً  إذا لم ٌكن من الممكن استخدام الدعوى القضابٌة، بسبب عدم - أ

لإلدعاء ضد التصرؾ المتسبب فً الضرر، كما لو كانت الدولة تحرم اإلدعاء ضد 

تصرفات الحكومة أو ما ٌعرؾ بنظرٌة أعمال السٌادة، و التً ٌقصد بها منع المحاكم من 

مقاضاة الدولة ذات السٌادة عن بعض التصرفات كونها تتمتع حٌالها بالحصانة، و قد أدى 

ج عن النشاط التقلٌدي لها، حٌث تتنازل وبؾ الدولة و توسع نشاطها إلى الخرتطور وظا

فٌها عن صفتها كدولة ذات سٌادة و تظهر بمظهر األفراد العادٌٌن، كما هو الشؤن فً 

عقود االستثمار التً ال تتمتع فٌها الدولة بؤٌة حصانة و بالتالً ٌمكن إخضاعها للقضاء 

الحصانة النسبٌةالداخلً و هو ما ٌعرؾ بمبدأ 
()
. 

 إذا كانت الدعوى القضابٌة ال فابدة منها ألن القضاء المحلً ال ٌوحً بالثقة . - ب

 إذا كانت الدعوى القضابٌة خطٌرة بالنسبة للمدعً إذ ٌكون قد تحمل العقاب الربٌسً.  - ت

و هناك من الفقهاء من ٌرى بؤن قاعدة استنفاذ طرق التقاضً الداخلٌة تعتبر تؤكٌدا لمبدأ 

كالفو
(2)

.  هذا المبدأ الذي ٌقضً بخضوع المشروعات األجنبٌة للقوانٌن و المحاكم الداخلٌة فً 

الدولة المضٌفة، باإلضافة إلى تنازل هذه المشروعات عن الحق فً طلب الحماٌة الدبلوماسٌة 

اً من دولها، و قد شاع استخدام هذا الشرط خصوصاً فً دول أمرٌكا الالتٌنٌة التً ترى فٌه رمز

للكرامة الوطنٌة؛ فقد تضمنت دساتٌر بعض هذه الدول هذا الشرط كما هو الحال فً دستور 

منه، دستور  49المادة  1961منه، دستور فٌنزوٌال لعام  27المادة  1917المكسٌك لعام 

منه 15المادة  1964البٌرو لعام 
(3)

. 

ً لتسوٌة منازعات لهذا فإن هذه الدول تترد فً المصادقة على اتفاقٌة البنك الدول

 االستثمار عن طرٌق التحكٌم و تضمن حظراً على لجوء الدولة و مصالحها الحكومٌة للتحكٌم.
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فهذه الدول ترى أن المبالؽة فً استعمال حق الحماٌة الدبلوماسٌة ٌإدي إلى تدخل الدول 

من الطبٌعً القوٌة فً الشإون الداخلٌة للدول الضعٌفة، بحجة حماٌة مصالح رعاٌاها لذلك كان 

ٌ د بها تدخل الدول القوٌة، حٌث وجدت فً  أن تبحث هذه الدول الضعٌفة عن وسٌلة قانونٌة تق

شرط كالفو أحد هذه الوسابل ألنه ٌقوم على أسا  خضوع النشاط األجنبً لسلطة القضاء 

 الوطنً مع تنازل الطرؾ األجنبً عن طلب الحماٌة الدبلوماسٌة من دولته.

ٌم  من جهة أخرى بسٌادة الدولة المدعى علٌها إذ تعتبر قٌد و رقابة  كما أن هذا الحق

على القضاء المحلً بما أنها تؤتً بعده لرفض الحكم الصادر عنه
()

و هنا تنصب الدولة  

    معتبرة حكمه ؼٌر مشروع، تهتقوم بحماٌ ال المدعٌة نفسها سلطة تقدٌرٌة للقضاء المحلً و

 دة الدولة .و هذا ما ٌعد انتهاكاً لسٌا

حماٌة حقوقه لكافٌة  اتلكن االقتصار على طرق الرجوع الداخلٌة قد ال ٌحقق للفرد ضمان

أو قد ال ٌحققها على اإلطالق، خاصة أذا أدت إلى إنكار العدالة، لهذا ٌنظر إلى شرط استنفاذ 

كم طرق الرجوع الداخلٌة على أنها عقبة حقٌقٌة فً طرٌق مباشرة حق الحماٌة أمام المحا

 الدولٌة.

إذن ٌعتبر قضاء الدولة المضٌفة أهم وسٌلة من وسابل فض النزاعات على المستوى 

الداخلً بالنسبة للمستثمر األجنبً، بالرؼم من كونه طرًؾ أجنبٌاً عن هذه الوسٌلة، و هو الشًء 

ً ذلك الذي ٌوحً له بعدم الثقة بإجراءات التسوٌة المحلٌة، و ٌحاول جاهدا اجتنابها مستنداً ف

إلى مجموعة من األسالٌب التً ٌرى فٌها الدافع األساسً لموقفه هذا و هو ما سنحاول التعرض 

 له فً الفصل الثانً.

تثور  قد التً الصعوبات التً تثٌرها التسوٌة الداخلٌة للمنازعاتأما اآلن سنحال إبراز 

 ر األجنبً .استثمالابمناسبة 
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 رها التسوٌة الداخلٌةالفرع الثانً: الصعوبات التً تثٌ

إن التقاضً أمام المحاكم التً تقٌمها الدولة، و إن كان مؤموناً بسب ما ٌحٌطه من 

ضمانات تكفل سالمة العدالة التً تهدؾ إلٌها، إالَّ أن هناك ما ٌعٌبه
()

و هذا ما ٌجعل المستثمر  

اللجوء إلى التحكٌم األجنبً متردداً إزاء عرض نزاعه على القضاء الداخلً، و ٌفضل بدل عنه 

الدولً الذي ٌعتبره الوسٌلة األنسب، فهو ٌعتقد بؤن الضمانات التً توفرها له الدولة المضٌفة ال 

المنازعة بؤٌدي القضاء المحلً فًتتمتع بالفاعلٌة إذ ظل أمر تقدٌرها 
()
. 

نف  نشدان ٌمن القضاء الداخلً و التحكٌم الدولً كل و السإال الذي ٌطرح هنا إذا كان 

الهدؾ و هو فض النزاعات، فلماذا نالحظ اإلتجاه المتزاٌد لرجال األعمال و المستثمرون نحو 

تفضٌل أسلوب التحكٌم و اإلعراض عن القضاء الداخلً؟ فال ٌكاد ٌخلو عقد استثمار أو اتفاقٌة 

 من شرط اللجوء إلى التحكٌم .

 .أوال: أسباب تخوف المستثمر األجنبً من التسوٌة الداخلٌة

إن السبب الربٌسً لنفور المستثمرٌن األجانب من التسوٌة الداخلٌة ٌرجعه البعض إلى ما 

ٌعٌب القضاء الوطنً من سلبٌات تقؾ عابقاً أمام طموح المستثمر األجنبً فً التعامل مع هذه 

الدول المضٌفة لٌ  باألمر الهٌن، ألن اللجوء إلى هذا قد ٌعترٌه مصاعب عدٌدة لذلك فهو ال 

فً هذه الوسٌلة الضمان الكافً الذي  ٌجعله ٌشعر بالراحة و اإلطمبنان، فحتى و إن كانت  ٌرى

التسوٌة الداخلٌة المبدأ العام الذي تعتمد علٌه أؼلب التشرٌعات فً الدول المضٌفة، إالَّ أن هذا 

الطرٌق تكتنفه العدٌد من المصاعب ٌكون مصدرها األساسً اختالؾ المراكز القانونٌة 

اؾ النزاع، فؤحدهما دولة ذات سٌادة و اآلخر شخصاً طبٌعٌاً أو معنوٌاً و هو ما ٌإدي ألطر

بطبٌعة الحال إلى استحالة تحقٌق المساواة بٌنهما
()
. 
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كما أن المستثمر األجنبً قد ٌجد نفسه ؼٌر قادر على مقاضاة الدولة أمام قضابها الداخلً 

رض إلى تصرفاتها تطبٌقاً لمبدأ الحصانة بحٌث ٌصبح من ؼٌر الممكن للقاضً المحلً التع

الرسمٌة للدولة ذات السٌادة بوصفها من المبادئ المعترؾ بها دولٌاً، و من ناحٌة أخرى 

ٌتعود المثول أمامها من  لمفالمستثمر قد ٌشعر بالتحفظ تجاه األجهزة القضابٌة المحلٌة ألنه 

فهً إجراءات ؼٌر مؤلوفة لدٌه، جهة، و من جهة أخرى لجهله إجراءات التقاضً  المحلٌة 

إضافة إلى سهولة تؤثر القاضً الوطنً بالدوافع الوطنٌة التً قد تخالؾ مصالح المستثمر 

األجنبً، كما ٌمكن أن ٌتؤثر بالتٌارات الفكرٌة و السٌاسٌة و الدٌنٌة السابدة فً البلد، حٌث تكون 

ً ملزم بتطبٌق قانون دولته حتى و هذا بخالؾ أن القاضً الوطن ،اقتناعه بما ٌصدره من أحكام

 إن كان محل اعتراض من طرؾ المستثمر األجنبً.

و هناك من ٌرجع تخوؾ المستثمر األجنبً من التسوٌة الداخلٌة، إلى تخلؾ القوانٌن 

الوطنٌة المنظمة لعالقات االستثمار فً بعض الدول المضٌفة، بشكل ٌصعب معه توفٌر الحماٌة 

ألجنبٌة أو لعدم وجود مثل هذه القوانٌن أصالً الالزمة لالستثمارات ا
()

. و حتى و إن وجدت 

فهً تختلؾ من دولة ألخرى، و هذا ما ٌإدي إلى إهدار حقوق األفراد عالوة على ما ٌتسم به 

القضاء المحلً من طول و تعقٌد فً اإلجراءات، كما أن القاضً ملزم بتطبٌق القانون تطبٌقا 

ٌن على اآلخر دون التوصل لحل ٌرضً الطرفٌنجامداً بؤن ٌنصؾ أحد الطرف
()

، زٌادة على 

كون القضاء ٌعتمد على مبدأ مهم و هو العالنٌة كضمان للعدالة، و هذا ما ال ٌتفق مع مصالح 

 المستثمرٌن خصوصا الشركات العالمٌة التً تعتمد فً معامالتها التجارٌة على السرٌة.

ستقالل الحدٌث للعدٌد من الدول، التً أخذت و ما ٌالحظ أٌضاً فً هذا المجال هو اإل

طرٌقها إلى تنظٌم سلطتها القضابٌة تنظٌماً مستقال، مما ٌلقً ظالالً من الشك حول قدرة قضابها 

عادلة للمنازعات التً تبلػ حداً من التعقٌد نتٌجة نقص الخبرة و الكفاءة و عدم  لٌم حلودعلى تق

اص القضابً، و ٌزداد هذا الشك كلما كانت وجود محاكم مختصة، أو عدم وضوح االختص

أحكام القانون فً هذه الدول تستمد من أصول دٌنٌة أو عرفٌة
()
. 
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و حتى و إن عرض النزاع على القضاء المحلً فالقضاء و بصرؾ النظر عن الدولة 

بٌنهما التً ٌنتمً إلٌها، ٌمٌل إلى معاملة العالقة الدولٌة نف  معاملته للعالقة الداخلٌة رؼم ما 

؛ ألن القاضً ٌنظر إلى كل أنواع المنازعات دون أن ٌكون مختصاً و خصوصٌة من اختالؾ

فً موضوع النزاع، فهو قلٌل الخبرة بشإون التجارة الدولٌة و ٌتعذر علٌه الفصل فً 

كبل بنصوص قانونٌة و ملزم مالمنازعات المتعلقة بها إالَّ باإلستعانة بخبٌر ٌرشده ألنه 

لذا ٌكون القضاء جامداً ال ٌساٌر تطور الحٌاة االقتصاٌة الدولٌة ، و قد ٌصطدم بمراعاتها، 

المستثمر األجنبً بعقبة ربٌسٌة فحتى و إن تحصل على حكم قضابً ٌمنح التعوٌضات 

المستحقة إالَّ أنه قد ٌعجز عن تنفٌذه، نظراً لما تقرره التشرٌعات الداخلٌة من عدم التنفٌذ 

من القانون المدنً الجزابري تتناول ذلك 689دولة العامة فالمادة الجبري على أموال ال
()
. 

و لهذه األسباب و العراقٌل فإن التسوٌة الداخلٌة لمنازعات االستثمار األجنبً ال تجد 

استحساناً لدى المستثمر األجنبً، الذي ٌجد هدفه المنشود فً التحكٌم التجاري الدولً، لكن 

ضات بقصور القضاء الداخلً على حل المنازعات االستثمارٌة حتى و إن صحت هذه االفترا

فإّنً هناك من ٌرى بؤن العالج ال ٌكون عن طرٌق اللجوء إلى وسٌلة دولٌة بل ٌجب التركٌز 

على إصالح الوسابل الداخلٌة
()
. 

 ثانٌا: محاولة إصالح وسائل التقاضً الداخلٌة 

ً الدول النامٌة لٌست لها الدرجة الكافٌة فً ظل االعتقاد السابد بؤن األجهزة القضابٌة ف

من االستقالل فً مواجهة السلطة السٌاسٌة، و فً ظل ؼٌاب المحاكم الوطنٌة المتخصصة لدى 

هذه الدول التً تتوفر لها الدراٌة بشإون االستثمار و مجاالته المعقدة فإن التحكٌم  الدولً بات 

مر األجنبً لتسوٌة و فض منازعاته مع الدولة وحٌدة من جهة نظر المستثالمقنعة و الوسٌلة ال

المضٌفة
()

، نظراً لما ٌتمٌز به هذا األسلوب من خصابص تتجاوزها العراقٌل التً تحٌط بطرق 

التسوٌة الداخلٌة، لكن بالرؼم من ذلك فهناك إحسا  لدى الكثٌر من الدول النامٌة بؤن التحكٌم 
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ضمن لهم تطبٌق نظم قانونٌة دولٌة ال تؤخذ فً لٌ  سوى وسٌلة لحماٌة المستثمرٌن األجانب ٌ

 اإلعتبار الظروؾ الخاصة بكل دولة أو بقوانٌنها الداخلٌة.

فالتحكٌم  و إن كان أسبق فً الظهور من القضاء فإن ذلك راجع لتؤخر ظهور الدولة 

 بسلطاتها الثالث فً مجال التشرٌع التنفٌذ و القضاء، و علٌه فإن القضاء من سلطات الدولة

التً تحقق من خاللها وظٌفة العدل و ٌجب أن ال تتعامل كما لو كانت ؼٌر قادرة على القٌام 

ستبعاد قضاء الدولة ٌحط من قدرها و هً دولة ذات سٌادةابهذه الوظٌفة الجوهرٌة، ف
()
. 

إن الدول النامٌة بصفة عامة تمثل الطرؾ الضعٌؾ فً عالقات التجارة الدولٌة، و كل 

حكام التً تتضمنها االتفاقٌات الدولٌة أو تكرسها هٌبات و مراكز التحكٌم هً من القواعد و األ

صنع الدول المتقدمة، التً ال ٌهمها سوى تحقٌق مصالحها، فالتحكٌم وسٌلة استعمارٌة حلت 

محل الجٌوش المقصود منه أساساً منع القضاء الوطنً فً الدول النامٌة من نظر منازعات 

حتى ال ٌتعرض المستثمر لتطبٌق القوانٌن الوطنٌةاالستثمار األجنبً، 
()

. 

افع الحقٌقً ٌعود إلى رفض التقٌد بتطبٌق قوانٌن الدولة المضٌفة و استبعاد دلذلك فال

جرد رفض ممنازعات االستثمار من نطاقها و اإللقاء بها فً أحضان القضاء الدولً و لٌ  

ون معٌن عك  القاضً الذي ٌعمل فً ظل القضاء الداخلً ، فالمحكم لٌ  ملزماً بتطبٌق قان

م عادات و أعراؾ  قانون تنظٌم القضاء، الذي ٌضمن له استقالله ففً الؽالب ٌطبق الُمحك 

ٌل دالتجارة الدولٌة، و هً من صنع دول العالم المتقدم صاؼتها لخدمة مصالحها، فال ٌمكن تع

ا أو عدم تماشٌها مع طبٌعة وقؾ التحكٌم الدولً من القوانٌن المحلٌة بحجة عدم وجودهم

النشاطات االقتصادٌة الدولٌة فهذا احتقار و تجاهل لهذه القوانٌن
()
. 

و ما ٌبٌن هذا الطرح حكم صدر فً قضٌة بٌن قطر و شركة المالحة الدولٌة للبترول، 

حٌث ذهب الحكم إلى التؤكٌد بؤنَّ لٌ  لديَّ أي سبب ٌدفعنً إلى االفتراض بؤن الشرٌعة 

ٌة لٌست مطبقة تماماً فً إمارة قطر، إالَّ أننً مقتنع بؤن هذه الشرٌعة ال تحتوي على أي اإلسالم
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مبدأ قانونً كاؾ لتفسٌر هذه النوعٌة الخاصة من العقود
()

، و فً قضٌة شٌخ أبو ظبً لسنة 

استبعد الَحَكم تطبٌق القانون المحلً مخالفة للعقد كما استبعد القانون االنجلٌزي لعدم  1951

ص العقد على ذلك، إالَّ أنَّه باعتبار أن القانون االنجلٌزي هو النموذج األمثل للقانون أكثر ن

عقالنٌة فقد لجؤ إلى تطبٌقه، من هنا ٌتضح الهدؾ الحقٌقً للتحكٌم الدولً كوسٌلة لفض 

نً النزاعات االستثمارٌة و علٌه فإن القول بؤنَّ التحكٌم  ٌحمً المستثمر األجنبً من فساد و تد

نظم التقاضً  المحلٌة قول ؼٌر صحٌح ألن الفساد ظاهرة ال وطن لها فهً منتشرة فً العالم 

 كله النامً و المتقدم، فإذا كانت هناك عٌوب تجعل من نظم التقاضً  المحلٌة منتقدة من طرؾ

رات عٌوب، حٌث أثبتت التجربة من الناحٌة العلمٌة انتشار قرا المستثمر األجنبً فللتحكٌم أٌضاً 

تؤجٌل قضاٌا التحكٌم، و هذا ما من شؤنه أن ٌجرد التحكٌم من أهم مٌزة له و هً سرعة الفصل 

فً النزاع
()

. 

و ٌرى البعض أن هذه السرعة التً ٌقال بؤن التحكٌم ٌوفرها هً وهٌم ال وجود له، و أن 

المحكمٌن و  التوفٌر فً الجهد و التكالٌؾ مسؤلة نسبٌة ألن إجراءات التحكٌم  من حٌث تعٌٌن

االتفاق على مكان التحكٌم، و مصارٌؾ الخبراء و االستشارٌٌن و ما ٌلحق ذلك ٌستؽرق من 

الوقت و المال الكثٌر مما ٌضن بؤن القضاء الوطنً ٌستنفذ مثله
()

. 

كما أن األطراؾ ال ٌستطٌعون تنفٌذ قرارات هٌبات التحكٌم إالَّ بعد الحصول على الصٌؽة 

ة القضابٌة الوطنٌة فً البلد الذي ٌراد التنفٌذ فٌه، مما ٌعنً الرجوع إلى التنفٌذٌة من السلط

القضاء المحلً بشؤن تنفٌذ الحكم، و قد ٌقرر االمتناع عن تنفٌذه و لهذا فإن اللجوء إلى التحكٌم  

لٌ  هو األفضل و لكن اللجوء إلٌه ٌكون العتبارات عملٌة بحّتة، و بناًء علٌه ٌجب التركٌز 

ح وسابل التقاضً الداخلٌة، لتدارك هذه العٌوب التً ٌعلل بها المستثمر األجنبً على إصال

الة بدالً  موقفه السلبً تجاه التسوٌة المحلٌة، و ذلك بإخضاع الحكومة و األفراد لقاعدة قانونٌة فعَّ

من السعً إلى الوسابل القضابٌة الدولٌة
()

جهة أخرى ٌجب على الدول النامٌة مواجهة  من ، و
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لعالم  المعاصر فؤمام حاجاتها الملحة للتنمٌة االقتصادٌة ال بد لها أن تحاول التوفٌق بٌن ا

مصالحها و مصالح العالم المتقدم الذي ٌسٌطر على زمام األمور ، فإذا كانت المشروعات و 

الشركات األجنبٌة تجعل تقدٌم خدماتها و استثماراتها مشروطاً بااللتجاء إلى التحكٌم ، فإن 

اتفاق تحكٌم  على نحو متوازن،  ياجهة ذلك ٌكون بإعداد المفاوضٌن القادرٌن على صٌاؼة أمو

التً تبرمها الدول  اتكالنص على تطبٌق القانون الوطنً و هو نص دارج فً عقود االستثمار

النامٌة مع المستثمر األجنبً، بل و نجد اتفاقٌة واشنطن المتعلقة بتسوٌة منازعات االستثمار 

منها، إذا لم ٌتفق الطرفان  42لى تطبٌق قانون الدولة الطرؾ فً النزاع حسب المادة تنص ع

على تحدٌد القانون الواجب التطبٌق، كما ٌمكن تقلٌص عٌوب التحكٌم بسن التشرٌعات الوطنٌة 

وازنتالتً تكر  النصوص الكفٌلة بتحقٌق ال
()
. 

خصوصاً فً الظروؾ الحالٌة  بالرؼم من وجاهة هذا القول إالَّ أنه قد ٌصعب تحقٌقه

للمجتمع الدولً، عالوة على أنه قد ٌكون من المشكوك فٌه حتى مع االفتراض إمكانٌة التوصل 

إلى إصالح القضاء الداخلً أن ٌتمكن هذا القضاء فً الدول المضٌفة من تقدٌم الضمان الكافً 

ت فً الدول النامٌة للمستثمر األجنبً فالبعض ٌذهب إلى القول أن إصدار و سن التشرٌعا

المنظمة للتحكٌم أصبح أمراً مفروضا علٌها، و إالَّ وجدت نفسها محرومة من المعونات الدولٌة 

و من مإازرة المإسسات الدولٌة المنوط بها مساعدة هذه الدولة كالبنك الدولً و صندوق النقد 

الدولً
()
. 

ن أهم الوسابل المتاحة ألطراؾ تعد إذن التسوٌة الداخلٌة لمنازعات االستثمار األجنبً م

 العالقات االستثمارٌة عند نشوب نزاع بٌنها، رؼم ما ٌحٌط بها من صعوبات.

فالدول النامٌة التً تصر على حل النزاع باللجوء أوالً إلى القضاء المحلً باعتباره 

فً  الوسٌلة األكثر اتفاقاً مع مقتضٌات سٌادتها الوطنٌة، وجدت أن ذلك ٌتعارض مع رؼبتها

تشجٌع االستثمار األجنبً على إقلٌمها ألنه ٌتطلب منها أن تراعً مصالح المستثمر األجنبً 

 أٌضاً.
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قوانٌن االستثمار  فًفحاولت التوفٌق بٌن مصالحها و مصالح المستثمر األجنبً بالنص 

ت المحلٌة على اللجوء إلى القضاء الداخلً كمبدأ عام، ما لم ٌكن هناك نص خاص فً االتفاقٌا

 أو فً عقود االستثمار األجنبً ٌقضً باللجوء إلى التحكٌم  التجاري الدولً.

هذا األسلوب فً حل المنازعات الذي أخذ ٌحقق نجاحات كبٌرة على حساب القضاء 

الداخلً نظراً لما ٌكتسٌه من أهمٌة كوسٌلة جذب المستثمرٌن األجانب فً إطار ما ٌعرفه العالم 

الت التجارٌة بٌن دول الؽرب و الدول النامٌة و تشابك المصالح الٌوم من زٌادة فً المباد

 بٌنهما.

و هذا ما أكده االستاذ محمد بجاوي بقوله: "إن عالقة القوى االقتصادٌة تمنح للتحكٌم 

مكاسب جدٌدة على حساب المحاكم الوطنٌة"
()
. 

 بً الفرع الثالث: مدى والٌة القاضً الجزائري على منازعات االستثمار األجن

نصت اتفاقٌة تسوٌة المنازعات المتعلقة باالستثمارات بٌن الدول و رعاٌا الدول األخرى 

 فً مقدمتها :

ي وقت أ"إن الدول المتعاقدة: .....و إذ تؤخذ فً االعتبار أن المنازعات ٌمكن أن تنشؤ فً 

 ى.بشؤن مثل هذه االستثمارات بٌن الدول المتعاقدة و رعاٌا الدول المتعاقدة األخر

وإذ تعترؾ بؤنه إذا كانت هذه المنازعات ٌجب كقاعدة عامة أن تطرح على القضاء 

الداخلً، فإن االلتجاء إلى طرق التسوٌة الدولٌة فً شؤن هذه المنازعات ٌمكن أن ٌكون مناسباً 

 فً بعض األحٌان"

ء و من هنا ٌمكننا أن نستخلص بما ال ٌجعلنا نشك أبدا فً أن األصل هو اختصاص القضا

الداخلً فً الفصل بٌن النزاعات التً قد تثور بشؤن االستثمارات األجنبٌة، و هذا ما أكدته 

المادة الثالثة من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة بقولها: "ٌجوز لكل شخص ٌدعً حقا رفع 

-دعوى أمام القضاء للحصول علة ذلك الحق أو حماٌته..." و االسثناء هو الحلول البدٌلة.

 -لالعتبارات السابقة
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إن مسؤلة تسوٌة المنازعات التً قد تثور بٌن الدولة الجزابرٌة و المستثمرٌن األجانب 

تخضع قبل كل شًء إلى اختصاص القضاء الداخلً فً البداٌة
()

و هذا ما نصت علٌه المادة  

المتعلق بتطوٌر االستثمار 03-01من األمر رقم  17
()

الؾ ، حٌث جاء فٌها: "ٌخضع كل خ

بٌن المستثمر األجنبً و الدولة الجزابرٌة ٌكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الّدولة 

الجزابرٌة ضده، للجهات القضابٌة المختصة، إالَّ فً حالة وجود اتفاقٌات ثنابٌة أو متعددة 

تفاق األطراؾ أبرمتها الّدولة الجزابرٌة، تتعلق بالمصالحة و التحكٌم، أو فً حالة وجود ا

خاص ٌنص على بند التسوٌة أو بند ٌسمح للطرفٌن بالتوصل إلى اتفاق بناًء على تحكٌم 

 خاص."

و هذا تماشٌا مع المبدأ الثابت فً القانون الدولً وهو مبدأ استنفاذ وسابل التقاضً 

د الداخلٌة، و ال ٌمكن اللجوء إلى وسابل أخرى إالَّ بعد استنفاذ هذه الوسابل. لهذا السبب ٌعتق

قبلها  41هو ما نصت علٌه المادة  03-01من األمر رقم  17البعض أن ما تنص علٌه المادة 

1993أكتوبر  5الصادر فً  12-93من المرسوم التشرٌعً 
()

-01الملؽً بموجب األمر  

من قانون  184السالؾ الذكر، و هذٌن المادتٌن تعتبر تراجعاً عما نصت علٌه المادة  03

القرض والنقض
()

التً تحٌل مباشرة فً حالة قٌام نزاع بٌن الطرفٌن إلى االتفاقٌات لملؽى( )ا 

 الدولٌة التً صادقت علٌها الجزابر.

النوعً للمحاكم، نستطٌع أن نحدد  االختصاصتحكم  التً القواعد العامة ىبالرجوع إل

متى تكون منازعات االستثمار األجنبً من اختصاص القضاء العادي، و متى تكون من 

تصاص القضاء اإلداري، و هذا دابما باألخذ بعٌن االعتبار أن المستثمر األجنبً هو شخص اخ

 من أشخاص القانون الخاص، كما عرفنا ذلك فً مقدمة تعرٌفنا باالستثمار األجنبً.

                                                           
مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر، جامعة منتوري قسنطٌنة،  -حالة أوراسكوم–بن محمد سارة: االستثمار األجنبً فً الجزابر - 1

 ، ص 2009/2010
 .)معدل و متمم(2001سنة  47وٌر االستثمار، ج ر ٌتعلق بتط 2001ؼشت  20مإرخ فً  03-01األمر رقم  - 2
 .)ملؽى(1993سنة  64ٌتعلق بترقٌة االستثمار، ج ر عدد  1993أكتوبر  5مإرخ فً  12-93مرسو تشرٌعً رقم  - 3
 .)ملؽى(1990سنة  16المتعلق القرض و النقد، ج ر عدد  1990أفرٌل  14المإرخ فً  10-9القانون رقم - 4
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أسلوب لإللتجاء إلى  -قبلً كان أو بعدي-دوما فً ؼٌاب اتفاق  االختصاصو ٌنعقد هذا 

، و هذه األسالٌب تعرؾ بما ٌسمى بالوسابل التً قد تثور بهذا الشؤنللفصل فً النزاعات ودي 

 البدٌلة لحل المنازعات التجارٌة، و هو ما سنتطرق إلٌه فً المطلب الثانً.



 المطلب الثانً:

 عات التجارٌة زانمالوسائل البدٌلة لحل ال

مها من بلد آلخر، تتعدد الوسابل البدٌلة لفض المنازعات التجارٌة بتنوع األنظمة التً تحك

و هذا كله وفق ما تقتضٌه الضرورة التجارٌة بالدرجة األولى، و ما ٌخدم أطراؾ النزاع القابم، 

لذا سنحاول االستفاضة فً ذكر هذه الوسابل البدٌلة عن القضاء الوطنً وفق ما هو شابع فً 

 العالم.

وء إلى مثل هذه لقد حاول المشرع الجزابري مواكبة هذا االتجاه بفسحه المجال للج

الوسابل، و ذلك تخفٌفا على المتقاضٌن من جهة و تجنٌب القضاء النظر فً نزاع ٌمكن حله 

بؽٌر طرٌقه، شرٌطة أن ٌكون ذلك وفق إشرافه ألنه )القضاء( صاحب الوالٌة العامة فً حل 

 زعات باختالؾ أنواعها. انمال

 الفرع األول: تعرٌف الوسائل البدٌلة 

ته و تنظٌمه لٌست اعادالة من بلد آلخر، بمعنى أن وظٌفة القضاء و نزٌختلؾ مفهوم الع

واحدة فً جمٌع بلدان العالم، فوظٌفة القاضً تختلؾ نسبٌاً من بلٍد إلى آخر لذا فقد ظهرت هذه 

الوسابل لحل النزاعات و أخذت مكانها عن طرٌق مواجهة مع القضاء التقلٌدي
()

 . 

اً و المزدهرة إقتصادٌاً ذلك أن األسلوب القضابً فً خصوصاً فً الدول المتقدمة صناعٌ

هذه الدول ٌتصؾ باإلهتمام المتزاٌد بدقابق القانون و كثرت الشكلٌات و الصعوبات و التعقٌدات 

الناتجة عنها مما جعله بطٌباً للؽاٌة عن منال و طموح الذٌن ٌرؼبون الوصول إلى حقوقهم 

ع الحفاظ على سرٌة خالفاتهم و استمرار نشاطهم و بؤقرب وقت ممكن، و بؤقل جهد و تكلفة م

 حفظ عالقاتهم التجارٌة.

فظهرت هذه الوسابل بؤسماء مختلفة و متنوعة ال تخلو من الؽرابة و ؼٌر واضحة المعالم 

أحٌاناً و ال ٌمكن تعرٌفها بشكل دقٌق. و قد أطلق علٌها الفقه تسمٌات متعددة بحٌث أصبحت 

تفوق الثمانٌن اسماً 
()

و على سبٌل المثال و لٌ  الحصر فاعتبرها البعض بؤنها قضاء ؼٌر  ؛

                                                           
1 G.CORNU, Les modes alternatifs de Reglement des conflits, R.I.D.C. 1997 N°2, P.316. 
2 - J EL-HAKIM. oP. cit, P. 350 
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، قضاء ودي   La Justice convenue اتفاقً، قضاء  La Justice informelleرسمً 

La Justice amiable قضاء ؼٌر الطلب، و البعض اعتبرها عدالة ؼٌر رسمٌة، عدالة ،

الة.  فعَّ

و  .A.D.R فً اللؽة اإلنجلٌزٌة و المختصرة بالـولكن التسمٌة األكثر استعماالً و شٌوعا 

 و فً اللؽة الفرنسٌة   Alternative dispute resolutionالتً تدل على مختصر 

Règlement extrajudiciaire des différends .أي الحلول البدٌلة للنزاعات 

 الفرع الثانً: أنواع الوسائل البدٌلة لحل النزاعات  التجارٌة 

الوسابل و تنوعت و أخدت تنتشر ٌوماً بعد ٌوم و ازداد االهتمام بها خاصة تعددت هذه 

لدى رجال األعمال و المحامٌن بل حتى القضاة الذٌن بدأوا بتشجٌع المتنازعٌن على اللجوء 

إلٌها قبل ولوج القضاء أو التحكٌم، ألن هذه الوسابل باتت مقبولة و فعالة
()

، إن دراسة هذه 

ا دراستها من خالل مجموعتٌنالوسابل تحتم علٌن
()

؛ المجموعة األولى هً مجموعة الحل 

 التفاوضً، و المجموعة الثانٌة هً ذات الطابع الخاص و المستقل )معٌن(.

 أوال: مجموعة الحل التفاوضً

تضم هذه المجموعة وسابل بدٌلة لحل النزاعات و على رأسها الوساطة، ثم التوفٌق و 

 ؽرة و التخمٌن التنفٌذي و التقٌٌم الحٌادي المبكر.المفاوضات و المحاكم المص

تهدؾ جمٌع هذه الوسابل إلى التقرٌب بٌن الفرقاء و مساعدتهم على رإٌة موقفهم 

الضعٌؾ بهدؾ الوصول إلى اتفاق مشترك و ذلك بمساعدة أو دون مساعدة طرؾ ثالث، لدى 

فً اٌجاد حل تفاوضً للنزاع  سوؾ نحاول توضٌح هذه الوسابل وفقاً ألهمٌة الدور الذي تلعبه

 المعروض أمام المتنازعٌن.

 

 

 

                                                           
 .53ص 2008عالء أبارٌان: الوسابل البدٌلة لحل النزاعات التجارٌة، منشورات الحبلى الحقوقٌة، بٌروت لبنان، - 1

2 -Lo, Amistelis: ADR in England and wales, Op.cit:P26 



I-  الوساطةLa médiation 

تعتبر الوساطة األسا  الذي ٌقوم علٌه نظام الوسابل البدٌلة، فهً المحرك و السبٌل 

األول لجهة إٌجاد حل توافقً بٌن المتنازعٌن و تقع فً قلب الوسابل البدٌلة 
()

 

حسم النزاعات التجارٌة السٌما فً العقود التجارٌة الدولٌة  فهً الوسٌلة األكثر شٌوعا فً

FIDICالكبرى، مثل عقود اإلنشاءات الهندسٌة الدولٌة و التً تعرؾ بعقود الفٌدٌك 
()

. و 

تعرؾ الوساطة على أنها "وسٌلة للتفاعل بهدؾ الوصول إلى اتفاق"
()
. 

لنزاعات،و باتت تبدوا و كؤنها و بدأت الوساطة تؤخد حٌزاً واسعاً فً حسم مختلؾ أنواع ا

الوجه أو الصورة األنسب للقضاء والعدالة الحدٌثة و الفعالة. و تدل اإلحصاءات على أن أربع 

من أصل خم  من قضاٌا الوساطة تنتهً بتسوٌة
()

، و ٌكون القرار من صنع فرقاء الوساطة 

على التسوٌة و  و لٌ  من عمل شخص ؼرٌب، حٌث ٌقتصر دور الوسٌط على تشجٌع الفرقاء

المساعدة فً تحدٌد النزاع و إزالة العقبات، و تحري الخٌرات، و ٌبقى على الفرقاء أن ٌتفقوا، 

 و أن ٌوافقوا على التسوٌة من ذاتهم.

و من خالل ما تقدم ٌمكننا تعرٌؾ الوساطة على أنها وسٌلة لحل النزاعات من خالل 

الؾ القابم و ذلك باقتراح حلول عملٌة و تدخل شخص ثالث نزٌه و حٌادي و مستقل ٌزٌل الخ

ٌُفرض علٌهم  منطقٌة تقرب وجهات نظر المتنازعٌن بهدؾ إٌجاد صٌؽة توافقٌة، و بدون أن 

حالً أو ٌصدر قراراً ملزماً، و هنا ٌكمن جوهر الخالؾ بٌن الوساطة و التحكٌم
()

و القضاء  

 العادي.

                                                           
1 - Alan, redfern et Martin Hunter,"law and practice of international commercial Arbitration 

,London ,sweet and Maxwell 1999 P1-53. 
2  - FIDIC "Fédération International Des Ingénieur-conseil" 
3 -JEAN TIMISIT: "an of Arbitrators", THOMSON SZEET & MAXZEEL, volume 69,No3, 

august2003,P,159 
 .25، ص  1998عبد الحمٌد األحدب: موسوعة التحكٌم الدولً ، الجزء الثانً، دار المعارؾ بٌروت  - 4
 .65عالء أبارٌان: الوسابل البدٌلة لحل النزاعات التجارٌة، مرجع سبق ذكره ، ص  - 5
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طٌة ألنها تستلزم حواراً مفتوحاً على قدم و تمتاز الوساطة بؤنها وسٌلة اختٌارٌة و دٌمقرا

المساواة. و القرار فٌها ذاتً و هً مفٌدة و عملٌة للمتنازعٌن الذٌن ٌرٌدون حالً سرٌعاً للنزاع 

القابم بٌنهم
()
. 

 أنواع الوساطة  .1

؛ و هً  simple médiation تتخذ الوساطة أنواعاً متعددة، فهناك الوساطة البسٌطة

التوفٌق فً وجود شخص ٌسعى إلى التقرٌب بٌن وجهات نظر  التً تقترب من نظام

؛ و هً التً ٌطلب médiation consultationالمتنازعٌن، و هناك الوساطة اإلستشارٌة 

فٌها أطراؾ النزاع من محام أو خبٌر استشارة فً موضوع النزاع ثم ٌطلبون منه بعد ذلك 

؛ و هً Judicial-Médiationة التدخل كوسٌط لحل النزاع. و هناك الوساطة القضابٌ

هً معمول بها أٌضا فً التقنٌن الجزابري بعد  –المعمول بها فً األنظمة االنجلوسكسونٌة 

2008اصدار قانون االجراءات المدنٌة و اإلدارٌة فً طبعته الجدٌدة لسنة 
()

حٌث تقوم  -

لجوء بداٌة إلى المحاكم قبل الفصل فً النزاع بعرض اقتراح على األطراؾ المتنازعٌن بال

حٌث ٌقوم  Summary jury tailالوساطة، و ذلك كما هو الحال فً النظام المعروؾ باسم 

المحلؾ المدنً قبل الجلسة الرسمٌة بشرح مختصر لألطراؾ المتنازعٌن عن الموقؾ فً 

الدعوى، و ٌتوصل معهم إلى إصدار حكم فً شكل رأي ٌكون بمثابة األسا  الذي تقوم علٌه 

ات فً الوساطةالمفاوض
()
. 

و هناك الوساطة التحكٌمٌة؛ و هً اتفاق ٌنص علٌه فً العقد و ٌقضً بؤنه فً حال 

نشوب النزاع ٌتم عرضه على الوسٌط، و فً حالة فشل الوساطة دون التوصل إلى حل ٌتحول 

ام الوسٌط إلى محكم، و قد استخدمت هذه الوسٌلة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اعتباراً من ع

                                                           
 .66نف  المرجع، ص - 1
ٌتضمن قانون االجراءات المدنٌة  2008فٌفري  23مإرخ فً  09-08ن القانون رقم م 1004إلى  994أنظر المواد من  - 2

 .2008لسنة  21واالدارٌة ، ج ر عدد
 انظر دراسة مفصلة للصور المختلفة للوساطة: - 3

Jean-Claude Gold Smith, "Les modes de reglement amiable des differentdes" R.D.A.I .1996 , 

P221 



فً النزاعات التجارٌة و نزاعات العمل أٌضاً، و عرؾ هذا األسلوب فً قانون هونػ  1970

1990كونػ للتحكٌم منذ 
()
. 

و قد جرى تعدٌل جدٌد مإخراً فً برٌطانٌا من قانون أصول المحاكمات المدنٌة 

و من بٌنها االنجلٌزي ٌشجع المتنازعٌن على اعتماد الوسابل البدٌلة لحسم النزاعات التجارٌة 

الوساطة، و قد أعطى الحق للمدعى علٌه بطلب وقؾ البت بالدعوى لحٌن االنتهاء من 

الوساطة، باإلضافة إلى ذلك فقد أعطى هذا التعدٌل الحق للقاضً بتقدٌر تصرؾ المتنازعٌن 

فً الوساطة، حتى إذا ثبت له أن أحد المتنازعٌن لم ٌكن جاداً بخوضها، ألزمه بدفع نفقات 

كمة حتى فً حال كان محقاً فٌما ادعاهالمحا
()
. 

 خصائص الوساطة  .2

تتمٌز الوساطة عن التحكٌم  و القضاء إذ أنها ؼٌر مرتبطة بؤصول محاكمات و شكلٌات 

طوٌلة و معقدة، بل إنها وسٌلة سهلة و مرنة من حٌث التآمها فً الزمان و المكان، و تهدؾ 

ع الفرقاء، حٌث ٌبقى أطراؾ النزاع على صفة و ترضً جمٌاة و ننٌللوصول إلى نتابج حٌ

حالتهم الطبٌعٌة من رضا و اطمبنان، و من المحتمل جدا أن تستمر العالقة بٌنهما، و كؤن شٌباً 

لم ٌكن، و ذلك بفضل الوسٌط الذي ٌساعدهم للتركٌز على مصالحهم المشتركة. هذا بخالؾ ما 

دور أثناء سٌر الدعوى تكون قاسٌة و ٌحصل فً النزاع القضابً، حٌث معظم المرافعات التً ت

ا ٌحاول وكٌل كل فرٌق من الفرقٌن المتنازعٌن من توجٌه الوقابع و المواضٌع القانونٌة مَّ هذا ل

و األصولٌة و األدلة لتؤتً ضد مصلحة الفرٌق الخصم، و ذلك كله فً ؼٌاب الفرٌقٌن 

المتنازعٌن
()
. 

اء جمٌعاً بمساعدة الوسٌط على القضاٌا أما فً الوساطة فاألمر مختلؾ حٌث تركز الفرق

الجوهرٌة، و ٌحاولون معاً إٌجاد حالً عملٌا لنزاعهم، و بهذا تكون الوساطة قد قدمت حالً عملٌاً 

                                                           
1 - ALHAKEM: op .cit ,P353. 
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من شؤنه تحقٌق التسوٌة المنشودة من قبل الطرفٌن و المإسسة على قناعتهما و إرادتهما 

طرؾ ثالث كالقضاء أو التحكٌم المشتركة، فٌكون الحل أكثر قبوالً من تقرٌره بقرار
()
. 

 موقف المشرع الجزائري من وسٌلة الوساطة فً حل نزاعات االستثمار .3

إدماج  علىفً مساٌرة التوجه العالمً الحدٌث، عمل المشرع الجزابري  هرؼبة من

، لقد نشرت اللجنة -قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة -الوساطة ضمن أحكام القانون الجدٌد

وثٌقة تتعلق بالوسابل البدٌلة لتسوٌة الخالفات كما نظمت خالل سنة  2002وبٌة سنة األر

 على البرلمان األوروبً مشروعاً  حملة إلصدار قانون سلوكً للوسطاء و عرضت 2004

ٌتضمن اإلرشادات العامة المتعلقة بالوساطة مع ترتٌبات خاصة إلٌجاد محاكم أوروبٌة ٌكون 

 اءات على الموطنٌن للوصول إلى الوسابل البدٌلة.الهدؾ منها تسهٌل اإلجر

اً عن المسعى  ٌّ فً هذا اإلتجاه، ٌقدم قانون اإلجراءات المدنٌة الفرنسً الجدٌد، نموذجاً ح

األوروبً نحو إٌجاد آلٌات عملٌة تتعلق بالموضوع، فالوساطة المنصوص علٌها فً المواد 

لفرنسً، تسمح للقاضً بعد موافقة من قانون االجراءات المدنٌة ا 131/15إلى  131/1

الخصوم، بؤن ٌتعهد إلى شخص ثالث ٌدعى الوسٌط مهمة تقرٌب وجهات النظر بٌن 

 المتخاصمٌن بهدؾ حل النزاع.

ر فً المجتمع و محبب للنف  البشرٌة  و قبل أن تكون الوساطة "قانوناً" هً سلوك متجّدْ

ة بما فٌها القضاء. لذلك رأى المشرع رفض اإلمالء و أسالٌب القوة من السلطة العامتالتً 

تنظٌم الوساطة وفق إجراءات بسٌطة ٌكون فٌها للوسٌط النزٌه دوراً محاٌداً لتقرٌب وجهات 

الخصوم وصوالً لحل ٌنال رضاءهما التام، وهو ما ٌبرر سعً كل منهما لتنفٌذ الحكم الذي  نظر

ساهما فً إعداده
()
. 

المتعلق بالوقاٌة من  02-90فً القانون رقم  و الوساطة هنا ؼٌر الوساطة الواردة

النزاعات الجماعٌة فً العمل و تسوٌتها و ممارسة حق اإلضراب حٌث تعرفها مادته العاشرة 

على أنها: "إجراء ٌتفق بموجبه طرفا الخالؾ الجماعً على إسناد مهمة إقتراح تسوٌة ودٌة 
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عٌٌنه". فالوساطة إذن إجراء للنزاع إلى شخص من الؽٌر ٌدعى الوسٌط و ٌشتركان فً ت

اختٌاري ٌلجؤ إلٌه األطراؾ قبل رفع الدعوى القضابٌة فً حال فشل إجراءات المصالحة. و قد 

ترك المشرع مطلق الحرٌة ألطراؾ النزاع بشؤن تعٌٌن وسٌط لمحاولة تقرٌب وجهات 

 النظربؽرض التوصل إلى تسوٌة ودٌة للنزاع.

رع الجزابري من وسٌلة الوساطة لحل النزاعات و سنتطرق فً مجال إبراز موقؾ المش

إلى توضح أوال عرض الوساطة ثم ثانٌا إلى حدود الوساطة، و نتطرق بالشرح للوسٌط فً 

 القانون الجزابري و فً األخٌر إلى تنفٌذ الوساطة.

  عرض الوساطة - أ

ى : "ٌجب علأنه لىمن قانون المدنٌة و االدارٌة الجزابري الجدٌد ع 994تنص المادة 

القاضً عرض إجراء الوساطة على الخصوم فً جمٌع المواد، باستثناء قضاٌا شإون األسرة 

 و القضاٌا العمالٌة و كل ما من شؤنه أن ٌم  بالنظم العام.

إذا قبل الخصوم هذا اإلجراء ٌعٌن القاضً وسٌطاً لتلقً وجهة نظر كل واحد منهم و 

للنزاع."محاولة التوفٌق بٌنهم، لتمكٌنهم من إٌجاد حل 
()
. 

كرست هذه المادة إجراء الوساطة كطرٌق جدٌد و بدٌل إلنهاء الخصومة، ٌضاؾ إلى 

الصلح سعٌاً إلى إنهاء النزاعات بالتراضً، مما ٌكفل تنفٌذ األطراؾ لما اتفقوا علٌه دون 

اللجوء إلى الطرق الجبرٌة. لذا فقد ألزمت القاضً بعرض الوساطة على الخصوم و ذلك فً 

لمواد دون استثناء. و متى قبل الخصوم هذا العرض عٌن القاضً الشخص الذي ٌقوم جمٌع ا

بها
()
. 

أعاله فً صٌؽة الوجوب، تلزم القاضً بعرض إجراء الوساطة  994لقد جاءت المادة 

على الخصوم فً جمٌع المواد باستثناء قضاٌا شإون األسرة و القضاٌا العمالٌة و كل ما من 

العام، و بطبٌعة الحال فإن قضاٌا االستثمار األجنبً هً ضمن القضاٌا  شؤنه أن ٌم  بالنظام

 األصٌلة التً ٌتم تسوٌة منازعاتها عن طرٌق الوساطة لذا فهً تدخل فً مجال هذه المادة.
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 حدود الوساطة  - ب

ال ٌشترط فً الوساطة استؽراقها كل النزاع، فإذا تبٌن للقاضً أنه ٌمكن للخصوم اإلتفاق 

منه متى كان موضوع النزاع قابالً للتجزبة فله أن ٌعٌن وسٌطاً ٌتولى التوفٌق حول شق معٌن 

بٌنهم فً هذا الشق و تتبع اإلجراءات العادٌة للخصومة فٌما ٌخص باقً أجزاء النزاع. كؤن 

ٌتضمن موضوع الدعوى، المطالبة باستعادة العٌن المإجرة مع بدل اإلٌجار المتؤخر
()

، حٌث 

رة االولى على: " تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه."فق 995نصت المادة 
()
. 

و اللجوء إلى الوساطة ال ٌعنً ؼل ٌد القاضً عن النزاع أو أن والٌته بالنسبة للقضٌة قد 

انتهت، بل ٌستمر القاضً فً متابعة مجرٌاتها و له فً ذلك سلطة واسعة التخاذ جمٌع التدابٌر 

ساهمة فً حل النزاع، فٌتدخل و ٌؤمر وفق ما ٌراه مناسباً التً ٌكون من شؤنها الم
()

. وهو ما 

فقرة الثانٌة من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري بقولها:  995نصت علٌه المادة 

"ال ٌترتب على الوساطة تخلً القاضً عن القضٌة، و ٌمكنه اتخاذ أي تدبٌر ٌراه ضرورٌاً فً 

 أي وقت."

من نف  القانون على : "ال ٌمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثالثة  996دة و تنص الما

 أشهر.

لب من الوسٌط عند االقتضاء، بعد موافقة طو ٌمكن تجدٌدها بنف  المدة مرة واحدة ب

 الخصوم."

 الوسٌط فً القانون جزائري - ت

التً  من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري الجدٌد، 997عمالً بنص المادة 

 تنص على: "تسند الوساطة إلى شخص طبٌعً أو إلى جمعٌة.

عندما ٌكون الوسٌط المعٌن جمعٌة ، ٌقوم ربٌسها بتعٌٌن أحد أعضابها لتنفٌذ اإلجراء 

 باسمها و ٌخطر القاضً بذلك.".
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، و ألن Associationو بالتالً فإن الوساطة قد تسند إلى شخص طبٌعً أو إلى جمعٌة 

وي ٌقوم ربٌسها متى استند إلٌها الوساطة، بتعٌٌن أحد أعضابها لتنفٌذ الجمعٌة شخص معن

 اإلجراء باسمها و ٌخطر القاضً بذلك.

من  998و ٌشترط المشرع فً الشخص الطبٌعً المكلؾ بالوساطة، وفقاً لنص المادة 

قانون إ.م.إ أن ٌكون من بٌن األشخاص المعترؾ لهم بحسن السلوك و االستقامة و أن تتوفر 

 فٌهم الشروط التالٌة:

   أن ال ٌكون قد تعرض إلى عقوبة عن جرٌمة مخلة بالشرؾ، و أن ال ٌكون

 ممنوعاً من حقوقه المدنٌة.

  . أن ٌكون مإهالً للنظر فً المنازعة المعروضة علٌه 

  .أن ٌكون محاٌداً و مستقالً فً ممارسة الوساطة 

من قانون إ.م.إ الجدٌد تتطلب  998ة و ألن الشروط الواجب توفرها فً الوسٌط وفقاً للماد

الكثٌر من التوضٌح، علماً أن الوساطة لٌست بمهنة منظمة فقد أحال المشرع كٌفٌة التطبٌق إلى 

التنظٌم. و من المسابل التً ٌجب توضٌحها، المقصود بالجرٌمة المخلة بالشرؾ التً أدرجت 

مجل  الشعبً الوطنً ، بدالً عن العقوبة بناًء على مبادرة لجنة الشإون القانونٌة و اإلدارٌة بال

 الجزابٌة التً اقترحتها الحكومة.

ذلك أن للجرٌمة المخلة بالشرؾ معنى فضفاضاً ٌحتمل كل الجرابم المنصوص علٌها 

باختالؾ المناطق و األقالٌم؛ قد تكون جرٌمة أخالقٌة أو خٌانة أو ابتزاز أموال الؽٌر أو ؼش أو 

تزوٌر
()
. 

 طلب التحدٌد منها:عناصر أخرى تت

 مفهوم التؤهٌل إلحتمال تؤوٌله لٌقتصر على التجربة العملٌة. -1

 الحٌاد و االستقالل  -2

                                                           
 .527من: شرح قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة ، مرجع سبق ذكره ص بربارة عبد الرح - 1



73 

 

 الكٌفٌة التً ٌعلم بها القاضً أن الوسٌط ٌتمتع بحسن السلوك و االستقامة. -3

ما ٌلً 998و  997و ما ٌالحظ على نص المادتٌن 
()
: 

ن تستند إلٌها مهمة أن المشرع لم ٌحدد طبٌعة الجمعٌة التً ٌمكن أ -1

 الوساطة.

لم ٌذكر وجوب توفر الشروط المقررة بالنسبة للشخص الطبٌعً فً عضو  -2

 الجمعٌة المعٌن من طرؾ ربٌسها.

الوساطة و إن كانت تحقق هدفاً نبٌالً، فهً لٌست بعمل تطوعً أو تصرؾ  -3

 على وجه اإلحسان مع ذلك لم ٌتطرق المشرع و لو باإلشارة أو باإلحالة ألتعاب

الوسٌط على عك  القانونٌن الفرنسً
()
و األردنً بحٌث ٌتقاضى الوسٌط أتعاباً مقابل  

 المهمة المسندة إلٌه. 

 الوساطة تنفٌذ - ث

من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري  999بالرجوع إلى نص المادة  

الجدٌد
()

جراء الوساطة على فإنه ٌتم تعٌٌن الوسٌط بواسطة أمر ٌصدره القاضً الذي عرض إ 

الخصوم، و ٌتضمن هذا األمر باإلضافة إلى البٌانات الضرورٌة فً األوامر عنصرٌن على 

 وجه الخصوص:

 موافقة الخصوم باعتبارها شرطاً لصحة الوساطة. -1

تحدٌد اآلجال األولى الممنوحة للوسٌط للقٌام بمهمته و تارٌخ رجوع القضٌة  -2

 من القانون الجدٌد  996لمنصوص علٌه فً المادة إلى الجلسة، إلرتباط ذلك بالتمدٌد ا
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2  - Article 131-13 du nouveau code de procédure civile Français –Titre VI- La conciliation "à 

l'expration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur. La charge des frais de la 

médiation est répartie conformément aux disposition de l'article 22 de la loi du 8 février 1995 

relative à l'organisation et à la procédure civile, pénale et administrative …"     
 ط ما ٌؤتً:ٌجب أن ٌتضمن األمر القاضً بتعٌٌن الوسٌ: "999المادة - 3

 موافقة الخصوم باعتبارها شرطاً لصحة الوساطة.

 ." تحدٌد اآلجال األولى الممنوحة للوسٌط للقٌام بمهمته و تارٌخ رجوع القضٌة إلى الجلسة



تبدأ مهمة الوسٌط فور تلقٌه نسخة من األمر القاضً بتعٌٌنه على أن ٌخطر الوسٌط 

القاضً بقبوله مهمة الوساطة دون تؤخٌر، و ٌدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة لكن المشرع 

ٌه، فالقانون الجدٌد ٌشترط قبول إلى حالة رفض الوسٌط القٌام بالمهمة المسندة إللم ٌشر 

الخصوم بالوساطة كإجراء و ال ٌشترط موافقتهم على القابم بها، لذلك نرجع اعتماد القاضً ما 

هو مقرر بالنسبة للخبراء من حٌث االستبدال
()

. 

و تؤخذ الوساطة المنحى و إلجراءات التً ٌتفق علٌها الفرقاء، و فً حال عدم االتفاق   

بٌة معٌنة، على الوسٌط أن ٌتخذ التدابٌر المناسبة، و على أن تكون متفقة مع هذا على آلٌة إجرا

النظام، و للوسٌط الخٌار بؤن ٌجتمع مع كل فرٌق على حدة على أن تبقى هذه المحادثات 

الحٌادٌة سرٌة و أن ال ٌفصح عنها للفرٌق اآلخر إالَّ بموافقة صاحب الشؤن
()

 ، 

ٌم األدلة، و ٌخطر القاضً بكل الصعوبات التً تعترضه فً و للوسٌط إبداء الرأي و تقٌ

أداء مهمته، ٌشترط أن تتم جمٌع إجراءات الوساطة فً سرٌة بحٌث ال ٌجوز الكشؾ عنها أو 

اإلحتجاج بها
()

 من ق إ.م.إ جزابري. 1005و 1001، 1000، و هذا ما جاء بٌانه فً المواد 

 إنهاء مهمة الوسٌط - ج

من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري؛ التً  995تبعا لمقتضٌات المادة 

منه بالنص على: 1002تقضً بؤن الوساطة ال تعنً تخلً القاضً عن القضٌة، جاءت المادة 

"ٌمكن للقاضً فً أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسٌط أو من الخصوم . ٌمكن للقاضً 

 الة السٌر الحسن لها.إنهاء الوساطة تلقابٌاً عندما ٌتبٌن له استح

و فً جمٌع الحاالت، ترجع القضٌة إلى الجلسة، و ٌستدعى الوسٌط و الخصوم إلٌها عن 

 طرٌق أمٌن الضبط"
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سواء بطلب من الوسٌط أو  وقت تإكد لنا هذه المادة إمكانٌة إنهاء القاضً للوساطة فً أي

ا و فً جمٌع الحاالت ترجع من الخصوم أو تلقابٌاً عندما ٌتبٌن له استحالة السٌر الحسن له

القضٌة إلى الجلسة و ٌستدعى الوسٌط و الخصوم لها
()
. 

و بمجرد إنهاء الوسٌط لمهمته ٌخبر القاضً كتابٌاً بنتابج الوساطة و ما توصل إلٌه 

الخصوم. و ٌترتب على توصل الوسٌط لتسوٌة النزاع تحرٌر الوسٌط لمحضر ٌضمنه محتوى 

صوم ثم ترجع القضٌة أمام القاضً فً التارٌخ المحدد لها مسبقاً لتتم اإلتفاق، و ٌوقعه رفقة الخ

المصادقة على محضر االتفاق بموجب أمر ؼٌر قابل ألي طعن، و ٌعد محضر االتفاق سندا 

تنفٌذٌاً 
()
 من قانون إ.م.إ جزابري . 1004و 1003و هذا بموجب المادتٌن  

المتنازعٌن على حل قد تم الموافقة  إن نجاح المفاوضات ٌترجم من خالل اتفاق الطرفٌن

علٌه بكل حرٌة و إرادة سلمٌة تضع حداً للنزاع فً مجمله أو جزء منه
()
. 

 القانونٌة التفاق التسوٌة الودٌة  القٌمة .4

ال بد من اإلشارة إلى أن الحل أو التسوٌة الودٌة التً توصل إلٌها المتنازعون لٌ  لها 

ن المقارننف  الوضعٌة أو المكانة فً القانو
()

؛ ففً الدول التً تنتهج المنهج الرومانً 

الجرمانً و منها فرنسا أٌطالٌا و بلجٌكا مثالً، تعتبر هكذا اتفاق هو عقد من نوع خاص و على 

المتنازعٌن إجراء تسوٌات متبادلة فمن المإكد أنه ٌتضمن نتابج أساسٌة لقوة القضٌة المقضٌة 

(2052لفرنسً وفقا للمادة )كما هو الحال فً القانون المدنً ا
()

، و لكن األمر ٌختلؾ بالنسبة 

لبلدان أخرى ؛ حٌث أن المشرع اللبنانً مثالً لم ٌعتبر التسوٌة الودٌة هً عقد خاص، بل 

(1046، 1035أخضعها للقواعد العامة فً قانون الموجبات و العقود وفقاً للمواد)
()
. 
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ل هذه الوسٌلة فً حال نجاحها سوؾ ٌخضع لٌه من خالإو علٌه فإن االتفاق الذي ٌنتهً 

إلى أحكام العقود و إلى النصوص الخاصة بحسب القوانٌن أو األنظمة الخاصة لكل بلد، 

كوجوب تثبٌت االتفاق الودي خطٌا أو تفسٌره تفسٌراً ضٌقاً أو حظر التمسك فً القانون أو 

وحدة االتفاق ما لم ٌنص صراحة على إمكانٌة تجزبته
()
. 

ٌالحظه على المشرع الجزابري أنه أعطى التفاق الوساطة الصبؽة القضابٌة عندما و ما 

 نص على ضرورة التؤشٌر القضابً علٌه أي أنه أصبؽه بصبؽة العقود الخاصة.

و تبرٌر ذلك أن القاضً فً مادة الوساطة ال ٌشرؾ بنفسه على اإلجراءات خالفاً للصلح 

الخصومة بالتصدٌق على محضر الوساطة القضابً، لذلك ال بد من صدور أمر ٌنهً
()
. 

ما لم ٌتضمنه قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري، حالة عدم توصل أطراؾ 

النزاع إلى حل ودي نتٌجة إهمال متابعة إجراءات الوساطة سواء بعدم الحضور إلى الجلسات 

لخصوم الذٌن ٌوافقون على قرر جزاءات ضد ا الذي المشرع األردنً عك  أو انعدام الجدٌة،

الوساطة ثم ٌهملون متابعتها
()

، و قد أصاب فً ذلك، ألن ؼٌاب الجدٌة ٌإدي إلى فشل 

 الوساطة و بالنتٌجة ضٌاع الوقت و الجهد. 

II-   الصلح 

رؼم أن الصلح إجراء ٌقره التشرٌع الجزابري قبل صدور قانون اإلجراءات المدنٌة و 

( إذ نجد الكثٌر من النصوص تشٌر إلٌه السٌما القانون المدنً، 09-08االدارٌة الجدٌد )القانون 

إالَّ أن تصدي المشرع لموضوع الصلح بموجب النص الجدٌد، ٌؤخذ طابعاً إجرابٌاً، فً حٌن 

الصلح الوارد فً القانون المدنً ذو طابع موضوعً ال ٌوفر أي توضٌح لكٌفٌة مباشرته
()
. 
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مدنً الجزابري عقد الصلح بؤنه عقد ٌنهً به من القانون ال 459لقد عرفت المادة 

الطرفان نزاعاً قابماً أو ٌتوقٌان به نزاعاً محتمالً، ذلك بؤن ٌتنازل كل منهما على وجه التبادل 

 فً حقه باستثناء ما ٌتعلق بالحالة الشخصٌة أو بالنظام العام.

 أنواع الصلح: .1

ضابٌة، أو ٌقع خارج مرفق و ألن الصلح نوعان؛ فٌكون إما قضابٌاً بمناسبة دعوى ق

القضاء فٌطلق علٌه الصلح ؼٌر القضابً
()

. و لوجود هذا االختالؾ البسٌط و الوحٌد بٌنهما و 

نظرا للتداخل فً باقً النقاط سنتناول الصلح القضابً باعتباره شامل لعقد الصلح المدنً 

 بطرٌقة ؼٌر مباشرة.

صلح مبرم بٌن األطراؾ و أن تقوم لكً ٌوجد صلح قضابً ال بد من أن ٌكون هناك عقد 

المحكمة بإثبات هذا الصلح أو بالتصدٌق علٌه، و سنتناول الصلح القضابً فً نقطتٌن؛ أوالً 

 شروط الصلح القضابً باعتباره عقد، و ثانٌاً الشروط حتى ٌكتسب الصفة التعاقدٌة.

 الصلح القضائً باعتبار الطبٌعة التعاقدٌة فٌه: .2

من القانون المدنً الجزابري عقد الصلح بؤنه عقد ٌنهً به  459لقد عرفت المادة 

الطرفان نزاعاً قابماً أو ٌتوقٌان به نزاعاً محتمالً، ذلك بؤن ٌتنازل كل منهما على وجه التبادل 

 فً حقه باستثناء ما ٌتعلق بالحالة الشخصٌة أو بالنظام العام.

: "الصلح عقد ٌحسم به كما ٌلً 549كما عرفه القانون المدنً المصري فً مادته 

الطرفان نزاعاً قابماً أو ٌتوقٌان به نزاعاً محتمالً، و ذلك بؤن ٌنزل كل منهما على وجه التقابل 

 عن جزء من ادعابه".

الصلح إذن عقد من العقود المسماة التً نظمها القانون المدنً و الصلح كؤي عقد ال بد أن 

سبب. كما ٌجب أن تتوفر عدة شروط موضوعٌة تتوفر فٌه ثالثة أركان: الرضا، المحل، و ال

لصحة عقد الصلح
()

، و ال ٌكون عقد الصلح صالحاً إالَّ بتوفرها؛ فٌجب أن ٌكون هناك نزاع 

                                                           
 .427ص  1978ٌ  محمد ٌحى،عقد الصلح، دار الفكر العربً،  1
، -دراسة تؤصٌلٌة و تحلٌلٌة لدور المحكمة فً الصلح و التوفٌق بٌن الخصوم–االنصاري حسن النٌدانً: الصلح القضابً  - 2

 .59، ص 2001ندرٌة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، االسك



قابم بٌن الطرفٌن، و أن ٌكون لدٌهم النٌة فً حسم هذا النزاع، و أن ٌنزل كل منهما عن جزء 

من ادعابه
()

خصٌة أو اإلخالل بالنظام العام كما جاء ، و كل هذا مع عدم المسا  بالحالة الش

 من القانون المدنً الجزابري. 459فً المادة 

ٌتضح من خالل دراستنا للصلح القضابً أن العنصرٌن األول و الثانً هما عنصرٌن 

الزمٌن لقٌام الصلح القضابً و وجوده، فٌجب أن ٌكون هناك نزاع بٌن الطرفٌن و أن ٌهدؾ 

إلى حسم هذا النزاع، أما العنصر الثالث فنعتقد أنه عنصر ؼٌر الزم  الطرفان من إبرام الصلح

فً الصلح القضابً فال ٌشترط فٌه أن ٌنزل كل من الطرفٌن عن جزء من ادعابه بل ٌمكن أن 

ٌتحقق الصلح القضابً بنزول أحدهما فقط عن ادعابه أو عن جزء منه دون أي مقابل ٌقدمه 

ا المفهوم أوسع من الصلح فً القانون المدنًللطرؾ اآلخر، فالصلح القضابً بهذ
()
. 

 الصلح القضائً كما أخذ به المشرع الجزائري .3

تعتبر بعض التشرٌعات إجراء المصالحة جزءاً من الدعوى القضابٌة ٌدخل ضمن 

إختصاص المحاكم كما علٌه الحال أمام القسم الناظر فً المواد االجتماعٌة وفقاً للقانون 

على إؼفاله بطالن الدعوى، فاالتفاقٌات المتوصل إلٌها تعتبر بمثابة أحكام  الفرنسً، إذ ٌترتب

قضابٌة واجبة التنفٌذ و ؼٌر قابلة للطعن العتبار مكاتب المصالحة جزءاً من التنظٌم الهٌكلً 

لمحاكم العمل
()
. 

: "ٌجوز من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري على 990تنص المادة 

 لتصالح تلقائٌا ، أو بسعً من القاضً فً جمٌع مراحل الخصومة."للخصوم ا

ومع أن المشرع الجزابري أخذ بالمبادئ المقررة بالنسبة للصلح فً قانون اإلجراءات 

المدنٌة الفرنسً
()

من قانون اإلجراءات المدنٌة و  990. إالَّ أننا نمٌز بٌن الصلح بمفهوم المادة 

الصلح و المصالحة بالنسبة لمنازعات العمل وفقاً للتشرٌع اإلدارٌة الجزابري الجدٌد و 

                                                           
 .59المرجع نفسه ص - 1
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الجزابري؛ فالصلح األول إجراء ؼٌر ملزم لألطراؾ و ال ٌعتبر ضمن اإلجراءات الشكلٌة 

لقبول الدعوى، إذ ٌجوز للخصوم التصالح تلقابٌاً أو بسعً من القاضً فً أي مرحلة كانت 

لح مع النظام العامعلٌها الخصومة شرٌطة أن ال ٌتعارض مضمون الص
()
 . 

فً حٌن ٌعتبر الصلح الثانً إجراء شكلً جوهري مستقل عن الدعوى القضابٌة لكنه  

شرط لمباشرتها بؽرض حمل األطراؾ على التوصل بؤنفسهم أو عن طرٌق ممثلٌهم إلى حل 

نقاط الخالؾ ربحاً للوقت و اختصاراً لإلجراءات
()
. 

من القانون التجاري  335إلى  317رد فً المواد كما ٌختلؾ هذا الصلح عن الصلح الوا

المتعلقة بانحالل التفلسة و التسوٌة القضابٌة
()

. 

 كٌفٌة انعقاد الصلح: - أ

من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري ما ٌلً: " تتم  991جاء فً المادة 

وجد نصوص خاصة عملٌة الصلح فً المكان و الوقت الذي ٌراهما القاضً مناسبٌن، ما لم ت

 فً القانون تقرر خالؾ ذلك."

إذن القاعدة العامة أن تتم محاولة الصلح فً المكان و الوقت الذي ٌراهما القاضً 

مناسبٌن، أما االستثناء وجود نص خاص فً القانون ٌقرر خالؾ ذلك، فالمشرع لم ٌحدد إجراء 

ا ٌراه مناسباً بشؤن الكٌفٌة، مادام ذلك ٌتم بموجبه الصلح، إنما فتح المجال واسعاً للقاضً وفقاً لم

سٌحقق النتٌجة
()
. 

 محضر الصلح:  - ب

ٌثبت الصلح فً محضر ٌوقع علٌه الخصوم و القاضً و أمٌن الضبط و ٌودع بؤمانة 

ضبط الجهة القضابٌة، فالخصومة التً تنتهً بالصلح، ال ٌصدر فً شؤنها حكم قضابً إنما 

قانون  993و  992و هو ما نصت علٌه المادتٌن  ٌحل المحضر المثبت للصلح محل الحكم،
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اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري
()

، و بذلك ٌكون المشرع الجزابري خالؾ المشرع 

حضر الصلح بموجب حكم قضابً له قوة السند مالمصري الذي ٌرى بضرورة التصدٌق على 

التنفٌذي
()
. 

ففً ظل القانون الجزابري الجدٌد االختالؾ بٌن التشرٌعٌن ٌكمن فً دور القاضً؛ 

ٌشارك القاضً الخصوم فً إعداد محضر الصلح و ٌشهد على صحة اإلتفاق ثم ٌمضً معهم 

على السند. بٌنما ٌقتصر دور القاضً وفقاً للقانون المصري على التصدٌق على محضر الصلح 

ً بؤنه: من قانون المرافعات المصري التً تقض 103و كؤنه موثق عمالً بنص المادة 

"للخصوم أن ٌطلبوا إلى المحكمة فً أي حالة تكون علٌها الدعوى إثبات ما اتفقوا علٌه فً 

محضر الجلسة و ٌوقع منهم أو من وكالبهم... ٌلحق االتفاق المكتوب بمحضر الجلسة و ٌثبت 

محتواه فٌه... و تعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة إلعطاء صور األحكام
()

. 

من القانون الجزابري التً تنص صراحة  992سواء أخذنا بنص المادة  و مع ذلك، و

على أن الصلح ٌثبت بموجب محضر ٌودع بؤمانة ضبط الجهة القضابٌة، أو استبناساً بالمشرع 

المصري الذي ٌعتمد نظام الحكم المصدق على محضر الصلح، ففً كلتا الحالتٌن ال ٌجوز 

سندان تنفٌذٌان ألن القاضً ٌمضً على المحضر  الطعن فً المحضر و ال فً الحكم فهما

ووفقاً للتشرٌع الجزابري أو ٌصدق على الصلح عمالً بالقانون المصري، ال ٌكون قابماً بوظٌفة 

الفصل فً الخصومة بمقتضى سلطته القضابٌة
()

. 

فالمحضر هنا ٌؽلب علٌه الطابع االتفاقً و كما هو معروؾ فإن العقد شرٌعة المتعاقدٌن، 

حظة  أن الصلح ٌنطلق إختٌاراٌاً وقت اللجوء إلٌه، لكنه ٌنتهً فً صورة جبرٌة تلزم تنفٌذ مال

 ما تم اإلتفاق علٌه بٌن األطراؾ المتصالحة.

                                                           
ارٌة الجزابري تنص: "ٌثبت الصلح فً محضر، ٌوقع علٌه القاضً و أمٌن من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلد 992المادة  - 1

 الضبط و ٌودع بؤمانة ضبط الجهة القضابٌة."

من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري تنص: "ٌعد محضر الصلح سنداً تنفٌذٌاً بمجرد إٌداعه بؤمانة  993المادة 

 الضبط.

 من هذا القانون عند التنفٌذ." 604إلى  600تطبق أحكام المواد 
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 الصلح أمام القضاء اإلداري - ت

من أهم ممٌزات قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري الجدٌد مرونة أحكامه، و 

المعدل لقانون االجراءات المدنٌة التظلم  23-90استبعد القانون رقم اتسامها بالبساطة. لقد 

اإلداري المسبق من مجال الدعوى اإلدارٌة و استبدلها بمحاولة الصلح كإجراء وجوبً وفقاً 

من قانون اإلجراءات المدنٌة الجزابري )الملؽى نسبٌاً( و استقر اإلجتهاد  169لنص المادة 

ً بإلؽاء عدم إجراء محاولة الصلح، ٌإس  بمفرده وجهاً إللؽاء القضابً على موقؾ واحد ٌقض

القرار المشوب بهذا العٌب ألن محاولة الصلح تكتسً طابعاً إجبارٌاً ال ٌمكن لقضاة الدرجة 

األولى مخالفتها
()
. 

بصدور النص الجدٌد لم تعد محاولة الصلح تكتسً طابعاً إجبارٌاً، إنما جعل منها المشرع 

ٌاً متروكاً لتقدٌر الجهة القضابٌة اإلدارٌة بحٌث ٌجوز لها إجراء الصلح فً مادة إجراًء جواز

 970القضاء الكامل، و فً إي مرحلة تكون علٌها الخصومة كما هو واضح من نص المادتٌن  

 من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري . 971و 

ل الطرق ٌقبمن ً آخر النص الجدٌد، و قد جاء ذكر الصلح مع التحكٌم ضمن باب واحد ف

البدٌلة لحل النزاعات أمام القضاء العادي و كان المشرع أراده حال بدٌالً أكثر منه إجراء 

 جوازٌاً ضمن مسار الدعوى اإلدارٌة.

و جواز الصلح فً مجال القضاء الكامل، معناه جواز الصلح بالنسبة للتعوٌض جبراً 

جواز الصلح فً دعاوى اإللؽاء ألن الؽاٌة من الدعوى فً للضرر و بمفهوم المخالفة، عدم 

الحالة األخٌرة، مهاجمة القرار اإلداري المخالؾ للقانون، و بالتالً ال ٌمكن التصالح بشؤن سند 

ؼٌر مشروع
()

 . 

ٌتم إراء الصلح بسعً من الخصوم أو بمبادرة من ربٌ  تشكٌلة الحكم بعد موافقة 

ربٌ  تشكٌلة الحكم محضراً، ٌبٌن فٌه ما تم االتفاق بشؤنه،  الخصوم. فإذا حصل صلح، ٌحرر
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و ٌؤمر بتسوٌة النزاع و ؼلق الملؾ، و ٌكون هذا األمر ؼٌر قابل ألي طعن و هذا ما جاء بٌانه 

 من القانون المذكور. 973فً المادة 

من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة  974إلى  970من خالل دراسة مضمون المواد 

لجزابري الجدٌد المتعلقة بالصلح أمام القضاء اإلداري ٌمكننا إستخالص اآلتًا
()
: 

أن إجراء الصلح أمام القضاء اإلداري مؤخوذة عن التشرٌع الفرنسً .1
(.)

 

أن األحكام المقررة للصلح أمام القضاء اإلداري تشبه إلى حد بعٌد تلك  .2

 المقررة أمام القضاء العادي و أهم هذه األوجه:

 اللجوء إلى الصلح و فً أي مرحلة تكون علٌها الخصومة  جواز 

 .ًٌتم الصلح بسعً من الخصوم أو بمبادرة من القاض 

لكن ما ٌمٌز الصلح بٌن القضابٌن العادي واإلداري، أن الصلح أمام القضاء 

العادي ٌنتهً بمحضر فقط ٌوقع علٌه الخصوم و القاضً و أمٌن الضبط، و ٌكتسب 

ي. بٌنما ٌنتهً الصلح فً القضاء اإلداري بؤمر من ربٌ  التشكٌلة قوة السند التنفٌذ

 ؼٌر قابل ألي طعن. 

III-  التوفٌقLa conciliation 

التوفٌق نوع آخر من الوسابل البدٌلة لحسم النزاعات التجارٌة، و ٌتم بواسطة شخص 

لق ثالث حٌادي و نزٌه، ٌحاول أن ٌقرب أطراؾ النزاع و ٌقترح اتفاق صلحً بٌنهم. و ٌط

و ال ٌمكن  ملزمة ( و تكون قراراته ؼٌرLe conciliatorعلى هذا الشخص اسم الموفق)

تنفٌذها جبراً ففً واقع األمر مفاده أن الموفق ٌقدم اقتراحات ألطراؾ النزاع فً نهاٌة عمله
()
. 

و ٌجب التمٌٌز بٌن الوساطة و التوفٌق، على الرؼم من صعوبة ذلك فالوسٌط أو الموفق 

جتهدان لحل النزاع، و هم أشخاص محاٌدون و مستقلون و ٌسعون إلى تقرٌب وجهات كالهما ٌ
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النظر بٌن المتنازعٌن بهدؾ استكشاؾ أقرب الحلول و أنجعها، فالبعض ٌرى أن هذٌن 

المفهومٌن متقابالن و متماثالن
()

، أما البعض اآلخر فٌرى عك  ذلك، بدعوى أن الواقع 

العملً ٌمٌزهما بشكل صرٌح
()
. 

فالوسٌط ٌجتهد و ٌعمل بؽٌة إٌجاد النقاط األكثر تقدٌراً و مقارنتها مع األكثر أهمٌة و 

ٌحاول مقاربتها بؽٌة الوصول إلى حل ٌرضً المتنازعٌن. أما الموفق فبعد أن ٌقابل أطراؾ 

النزاع ٌحاول أن ٌقترح بنفسه اتفاق صلح ٌمكن أن ٌكون مخرجاً سلٌماً للنزاع. و من خالل ما 

ة من الدور الذي ٌلعبه الموفق؛ فالوسٌط ٌحاول تقدم  ٌَّ ٌتبٌن أن الدور الذي ٌلعبه الوسٌط أكر فعال

أن ٌبلور و ٌسهل للمتنازعٌن األمر و ذلك بإٌجاد أفضل السبل و الظروؾ مما ٌحسم به النزاع 

و ٌعزز مكاسب الطرفٌن، لكن كما هو الحال فً حالة الوسٌط ال ٌمكن للموفق أن أن ٌفرض 

اً ملزماً على المتنازعٌن، و ٌقوم نظام التوفٌق على التقرٌب بٌن وجهات النظر بٌن حكم

المتنازعٌن بحٌث ٌجعلهم ٌشتركون معه فً إٌجاد الحل المناسب للنزاع، و على األقل ٌحٌطهم 

علماً بالقرار الذي سوؾ ٌتخذ فً هذا الشؤن
()
. 

انسحب أحدهم أثناء سٌر عملٌة  فإذا لم ٌقبل األطراؾ اقتراح الموفق أو انسحبوا، أو

التوفٌق، فإن القرار الذي ٌصدر عنه ال ٌكتسب أي قوة ملزمة،
()

 

IV-  المفاوضاتLa négociation 

المفاوضات هً وسٌلة أخرى من الحلول البدٌلة، و ٌمكن تعرٌفها بؤنها وسٌلة 

إنهاء عالقة. و للتداول)تبادل وجهات النظر و الرإى و المواقؾ( تهدؾ إلى إنشاء أو تعدٌل أو 

ًَ للمفاوضات هً التشاور أو التواصل بقصد اإلقناع أفضل تعرٌؾ أُعِط
()
. 
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و تشكل المفاوضات ركناً أساسٌاً من الحلول البدٌلة فً مرحلة ما قبل الوساطة، و تعد 

عملٌة التفاوض من أعقد العملٌات على اإلطالق، ففٌها محاورة و مراوؼة و اصرار و مثابرة. 

لٌة التفاوض منذ وقت بعٌد على شكل المساومة حٌث ٌسعى كل طرؾ إلى تحقٌق و ظهرت عم

أقصى منفعة من الصفقة المتفاوض علٌها نظٌر أدنى مقابل. و مع مرور الوقت لم تعد المسؤلة 

مجرد مساومة تحكمها إجتهادات شخصٌة و إنما علم له قواعد و أصول أفردت لشرحها كتابات 

جداً إذا كان الفرقاء واقفٌن على أس  المساومة و ٌهدفون  متخصصة. فالمفاوضات مهمة

للمحافظة على عالقاتهم، فهً وسٌلة مرنة و ال تحتاج إلى مظاهر و شكلٌات إلنهاء الخالؾ 

القابم بل مجرد تعٌٌن المكان و الزمان و المواضٌع التً تحتاج إلى حوار و نقاش جدي
()

. و 

 بهدؾ الوصول إلى حل نقاط الخالؾ فٌما ٌنهم.ذلك بحسن نٌة و رضا األطراؾ أنفسهم 

و ٌجب على المتنازعٌن عند نشوء أي خالؾ العمل على محاولة حله عن طرٌق 

التفاوض على مختلؾ المستوٌات، و ٌمكن وضع بند بهذا الصدد من أجل تجنٌب التحكٌم أو 

 القضاء قبل أن ٌمضً وقت طوٌل.

فظ المصالح المتقابلة و المشتركة لألطراؾ  تهدؾ إلىو هناك مفاوضات تسمى بالعقالنٌة 

عوضاً عن الحقوق و الواجبات التً ٌمكن التمسك بها فً القضاء أو التحكٌم، و هناك أٌضاً ما 

ٌسمى بالمفاوضات المساعدة أو المإازرة ٌدخل فٌها شخص ثالث ٌحاول التقرٌب بٌن الطرفٌن 

ة لنزاعهماو إرشادهما إلى وضعهما و البحث عن الحلول المحتمل
()
. 

V-  المحاكم المصغرةMini-Trials 

و هذه وسٌلة أخرى من الوسابل البدٌلة و هً شكل مبَّسط من الدعاوى تهدؾ كؽٌرها من 

الوسابل إلى حل النزاع بؤقل وقت و أقل تكالٌؾ؛ تتلخص هذه الوسٌلة فً أن النزاع القابم ٌحال 

تار كل من الطرفٌن المتنازعٌن واحداً إلى هٌبة مشكلة من ربٌ  محاٌد و مستقل و عضوٌن ٌخ

منهما و عادة ما ٌكون من كبار موظفً اإلدارة و ممن لهم دراٌة بتفاصٌل النزاع، أو ٌتمثل كل 

 طرؾ من أطراؾ النزاع.
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و ٌطلب من الهٌبة المشكلة على النحو السابق إعداد  مشروع تسوٌة و تقدٌمه لألطراؾ و 

الممثالن عن األطراؾ من التوصل إلى مشروع تسوٌة  إن لم ٌتمكن العضوان أو المحامٌان

مقبول من قبلهما، ٌتقدم الربٌ  المعٌن باقتراح مشروع تسوٌة من إعداده و تستمر هذه الجلسة 

بعد عرض الوقابع و الحجج القانونٌة و ملخص األدلة و بنتٌجة الجلسة التً عادًة ال تتجاوز 

الطرفٌن الٌومٌن، ٌم البحث عن التسوٌة التً ترضً
()

. 

و تتلخص فوابد هذه الوسٌلة بؤنها تختزل الجلسات الطوٌلة و ٌمكن عرض كل من 

األطراؾ مطالبة دون أي قواعد شكلٌة لإلجراءات و األدلة، كما أن المقررٌن األساسٌٌن لحل 

النزاع لدٌهم الخٌار بؤن ٌستشٌروا أشخاصاً على درجة من الكفاءة و الموضوعٌة، و أخٌراً فإن 

لحل النهابً هو حصٌلة أشخاص مخولٌن اللتزام المإسسات أو الشركات التً ٌمثلونها بالحل ا

الذي توصلوا إلٌه
()

. 

و ٌلتزم األطراؾ بعدم السٌر فً أي إجراء قضابً أو تحكٌمً أثناء مدة المحاكمة 

المصؽرة، و تستمر المفاوضات وال ٌمكن الكشؾ عنها بل تبقى سرٌة و ال ٌمكن ألي من 

طرفٌن استعمال أٌة معلومات أو أي دلٌل ٌتصل بعلمه أثناء المحاكمة المصؽرة ضد خصمه ال

إذا لم تكلل إجراءاتها بالنجاح
()

. و أول من طبق كانت الهٌبة األمرٌكٌة للتحكٌم و اتبعها فً 

ذلك ؼرفة التجارة فً سوٌسرا و من ثم المركز التجاري لحل الخالفات فً استرالٌا و المركز 

اري الدولً فً هونػ كونػ، و من تم المركز التجاري لحل الخالفات فً بلجٌكا و أٌضاً التج

مركز القاهرة للتحكٌم التجاري الدولً، و لقٌت هذه الوسٌلة رواجاً و انتشاراً مإخراً خصوصا 

فً حل الخالفات لدى شركات القطاع الخاص
()

 . 

VI- الحٌادي المبكر / التخمٌن غٌر الملزم  التقٌٌم 

وجب هذه الوسٌلة ٌقوم الفرقاء المتنازعون بتقدٌم مطالبهم شفهٌاً و فً مرحلة مبكرة بم

من النزاع، إلى شخص حٌادي ٌطلق علٌه المقٌم ٌكون عادة ذا صلة بالقضٌة أو بالقضاٌا 

                                                           
 .26عبد الحمٌد األحدب: موسوعة التحكٌم)الجزء الثانً(، مرجع سبق ذكره ص  1

2
 New man paul, "Alternative dispute Resolution", op. cit, p. 9. 

 .73عالء أبارٌان: الوسابل البدٌلة لحل النزاعات التجارٌة، مرجع سبق ذكره ، ص - 3
 74عالء أبارٌان: الوسابل البدٌلة لحل النزاعات التجارٌة، مرجع سبق ذكره ، ص - 4



القانونٌة و الفنٌة، بما ٌتعلق ببعض اإلجراءات القانونٌة ، و ٌقوم هذا األخٌر بمساعدتهم و تقدٌم 

راته و تخمٌنه لهم و تكون ؼٌر ملزمة و تهدؾ هذه الوسٌلة إلى الوقوؾ على النقاط القوة استشا

ٌ م بمساعدتهم لحل خالفاتهم و الضعؾ لدى المتنازعٌن و ٌؤتً دور المق
()

. 

و تتم هذه الوسٌلة عادة بشكل طارئ و تهدؾ إلى تشجٌع األطراؾ بتسوٌة نزاعهم و 

ورٌة بؽٌة كسب الوقت و المصارٌؾ و توفٌر الجهد تمنع من حدوث أي إجراءات ؼٌر ضر

الذي ٌبذلونه الحقاً، و هذه الوسٌلة هً متداولة كثٌراً فً برٌطانٌا
()

. و ذلك بتقدٌم النصابح 

بمتابعة المفاوضات أو ربما بواسطة وسٌط مستقل ألجل إزالة نقاط الخالؾ القابم فٌما بٌنهم
()

 .

فات الناشبة فً مشارٌع البناء الهامةو تستعمل هذه الوسٌلة فً حسم الخال
()
. 

( آلٌة لمثل هذا ICCو ٌقدم المركز الدولً للخبرة الفنٌة التابع لؽرفة التجارة الدولٌة )

اإلجراء من قبل خبٌر، و كذلك األمر كل من محكمة لندن التجارٌة و لجنة األمم المتحدة للتنظٌم 

التجاري الدولً
()

. 

 ات الطابع الخاص و المستقل ثانٌا: مجموعة الوسائل ذ

هً مجموعة الوسابل ذات طابع خاص و مستقل و ٌتم من خاللها عرض النزاع على 

شخص ثالث حٌادي بموافقة المتنازعٌن أنفسهم، و ال ٌمكن لهم الخروج بؤنفسهم، و ٌكون 

القرار الصادر بواسطة الشخص الثالث ملزماً لهم
()
. 

و التقاضً الخاص، االحتكام إلى تقرٌر خبٌر، و ٌدخل من ضمنها: استبجار قاضً أ

التحكٌم وفقاً آلخر عرض، و أخٌراً حل النزاع بواسطة شخص ثالث أو ما ٌعرؾ بالـ 

Adjudication. 
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I-  استئجار القاضً أو التقاضً الخاص 

بموجب هذه الوسٌلة ٌتقدم المتنازعون بطلب إلى المحكمة المختصة بتعٌٌن قاٍض خاٍص 

ظر فً النزاع و إٌجاد حل سرٌع لنزاعهملهم، بهدؾ الن
()
. 

و تعٌٌن المحكمة قاضٌاً خاصاً لهم و عادة ٌكون قاضٌاً متقاعداً للنظر فً النزاع، ٌتولى 

القاضً المهمة المنوطة به و ٌتبع ذات اإلجراءات المحلٌة، و ٌصدر قراراً مشابهاً للقرارات 

ذها فً الحال، إذا كان القرار مناسباً و ال الصادرة عن المحاكم، حٌنها تلتزم المحاكم بتنفٌ

 .ٌتعارض مع النظم التشرٌعٌة و المتبعة فً المحاكم المحلٌة

 و قد عرفت و طبقت هذه الوسٌلة فً أمرٌكا و تحدٌداً فً والٌتً كالٌفورنٌا و نٌوٌورك.

شخص و ٌقول دعاة هذه الوسٌلة بؤنها تإمن حسنات عدة أوالً؛ ٌستطٌع الفرقاء انتقاء 

رب للتعامل مع النزاع، ثانٌاً؛ ٌمكن أن ٌتؤكد المتنازعٌن أن النزاع اٌملك المإهالت و التج

سوؾ ٌعالج و لن ٌحدث تؤخٌر، و أخٌراً؛ ٌمكن أن تكون الكلفة أقل مما هً فً الدعوى 

الكاملة
(3). 

و هذه الوسٌلة ؼٌر معروفة فً برٌطانٌا
العدٌد . و كذلك هو الحال فإنها ؼٌر مطبقة فً (4)

من األنظمة القانونٌة فً العالم و ذلك لتعارضها مع النظم التشرٌعٌة و أحكام القضاء فً تلك 

 الدول.

II-  االحتكام إلى تقرٌر خبٌر 

من خالل هذه الوسٌلة ٌتم االحتكام إلى شخص ثالث له خبرة و دراٌة فً القضاٌا التقنٌة و 

القابم و تفحصه، و ٌقدم تقرٌره بعد أن  الحسابٌة، و ٌسمى الخبٌر و ٌقوم بعد دراسة النزاع

ٌكون قد استعمل خبرته و مهارته و توصل إلى اآللٌة المناسبة لحل النزاع، و تتمٌز هذه 
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الوسٌلة كؽٌرها من بقٌة الوسابل البدٌلة بؤنها أقل كلفة و أسرع من التحكٌم، و تقرٌر الخبٌر ٌنفذ 

على عناصر النزاع الواقعٌة دون النظر إلى  من قبل المحاكم و ال ٌقبل اإلستبناؾ ألنه مبنً

عناصره القانونٌة، و لكن ٌمكن مداعاة الخبٌر بسبب اإلهمال
()

. 

القرار التحكٌمً الذي ٌقبل اإلستبناؾ و إن كان ضمن شروط فً بعض   و هذا بعك

كما سنرى ذلك فً الفصل -األحٌان، فهو حكم مبنً على عناصر النزاع الواقعٌة و القانونٌة 

 .-الثانً

و هذه الوسٌلة متداولة كثٌرا فً برٌطانٌا، و اعترؾ المشرع البرٌطانً بشرعٌة بنود  

الخبرة كؤسلوب بدٌل لحل النزاعات التجارٌة و أعطاها الفعالٌة التامة، بشرط أن ٌكون البند 

واضحاً و ال ٌشوبه أي لب 
()

اء و ، و كثٌراً ما تتضمن العقود التجارٌة و خاصة فً عقود البن

الهندسة بنداً ٌعطً صالحٌة بت النزاع إلى خبٌر تتم تسمٌته فً العقد أو بواسطة هٌبة 

التسمٌة
()
. 

III- التحكٌم وفقا  آلخر عرض 

عرفت هذه الوسٌلة تحدٌداً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بسبب نزاعات معٌنة نتٌجة 

مفاوضات لعقود محترفً الرٌاضة و لجهة تعٌٌن الثمن
( )

 Pendulumرؾ أٌضاً باسم ، و تع

arbitration
()
. 

و بموجب هذه الوسٌلة على كل طرؾ من أطراؾ النزاع أن ٌقدم اقتراحاته و ادعاءاته 

داخل ظرؾ مختوم إلى الهٌبة التحكٌمٌة؛ و تقوم هذه األخٌرة بدراسة هذه الطلبات ومن ثمَّ 

مبالػ فٌهتختار أفضل الحلول مالبمة و األكثر موضوعٌة، و ترد الطلب ال
()
. 

                                                           
1  - Lo-a Mistelis A.D.R in England and wales, op. cit. P 27 
2
 - Dandashly-Tarek. Comparative study between A.D.R …." Op. cit. P17. 

3
 77ػالء أثبه٣بٕ: اٍُٞبئَ اُجل٣ِخ ُؾَ اُ٘ياػبد اُزغبه٣خ، ٓوعغ ٍجن مًوٙ ، ٓ - 

4
 - Ch.Jarrosson. D.E.S.S, Op. cit. P 40. 

5 - Pendulum  ًو تعنً رقاص الساعة أوالنوا ، و هو كل ما ٌرجع بٌن وضعٌن متناقضٌن أو ٌتخذ اتجاهاً معٌناً أو اتجاها

لى, سنة دار العلم للمالٌٌن، الطبعة األو –قانو  انجلٌزي/ عربً  –المورد الكبٌر  -آخر حٌناً. انظر فً ذلك منٌر البعلبكً
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إن الهدؾ من هذه الوسٌلة هو دفع المتنازعٌن و تشجٌعهم على تقدٌم ادعاءات واقعٌة و 

ؼٌر مبالػ فٌها بهدؾ الوصول إلى العناصر الواقعٌة فً النزاع، و ذلك ألن الهٌبة التحكٌمٌة لها 

 قصان.ول أي اقتراح أو ادعاء من طرفً النزاع كما هو و بدون زٌادة أو نبالخٌار فً ق

و ألن هذه الوسٌلة شبٌهة بلعبة البٌسبول األمرٌكٌة، و الهٌبة التحكٌمٌة ال تملك سوى 

baseball Arbitrationحرٌة اختٌار أحد الطلبٌن، تعرؾ هذه الوسٌلة أٌضا بـ 
()

. 

IV-  حل النزاع بواسطة شخص ثالث أو ما ٌعرف بالـAdjudication 

القول بؤنه الوسٌلة التً بموجبها ٌكلؾ هو اصطالح عام، و ٌمكن  Adjudicationالـ 

و الذي ٌتمتع  Adjudicationالـ أطراؾ النزاع شخص حٌادي و مستقل و ذو خبرة و ٌسمى 

بصالحٌات البت بعناصر النزاع الواقعٌة و القانونٌة، و ذلك تمهٌداً إلصدار قرار ملزم و فً 

خالل فترة زمنٌة وجٌزة و محددة
()

لة بعقود الهندسة الدولٌة من نوع . و قد ارتبطت هذه الوسٌ

 .FIDICالـ

عدم جواز البدء بالتحكٌم قبل إحالة النزاع إلى الـ  ىهذا النوع من العقود قد نص علأن  إذ ْ

Adjudication و بالتالً فإنه ٌحق للمتنازعٌن فً مثل هذه العقود وقؾ الدعوى لٌ  فقط ،

 Adjudicationتكٌمٌة حتى صدور قرار عن الـ أمام المحاكم هذه المرة بل أٌضاً أمام الهٌبة ال

ٌوماً قابلة  56بـ FIDICو هذا القرار ٌجب أن ٌصدر ضمن فترة زمنٌة معٌنة حددها الـ

ٌوماً  48للتجدٌد إلى 
()
. 

، 1996جزًء من النظام القانونً االنجلٌزي منذ عام  Adjudicationلقد أصبح الـ 

إمكانٌة إحالة معظم نزاعات الهندسة و البناء  حٌث نص التشرٌع الصادر فً ذلك العام على

سواء نص العقد على ذلك أم ال، كما أعطى الحق  Adjudicationللفصل بواسطة الـ 

للمتنازعٌن بالتنازل عن هذه الوسٌلة باالتفاق على اللجوء إلى التحكٌم، هذا و قد حدد القانون 

                                                           
 .28عبد الحمٌد األحدب: موسوعة التحكٌم الجزابً، الجزء الثانً، مرجع سبق ذكره ص  - 1

2  -  H.Brown & A. Marriott. "A.D.R principles and practice" op. cit. P 18 . 
 .79عالء أبارٌان: الوسابل البدٌلة لحل النزاعات التجارٌة، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3



تارٌخ اإلحالة، و ٌمكن االتفاق على  ٌوماً من 82ال تتجاوز  بؤنر القرار والمذكور فترة صد

ٌوماً  14خالؾ ذلك إلى 
()
. 

و لكن ما هو معٌار التمٌٌز بٌن هذه الوسٌلة و باقً الوسابل البدٌلة التً تم عرضها لحل 

 النزاعات التجارٌة؟ 

عن الوساطة فً أنه ٌعتمد على إتباع وسابل متنوعة لجالء  Adjudicationٌختلؾ الـ 

المساعدة فً خوض المفاوضات، و ٌختلؾ عن التحكٌم، فً كون القرار  الحقٌقة بدالً من

ال ٌخضع لالستبناؾ، بل أن النزاع ٌحال مجدداً برمته إلى  Adjudicaterالصادر عن الـ 

التحكٌم، و هذا بعك  ما هو علٌه الحال فً التحكٌم، حٌث أن القرار التحكٌمً ٌخضع 

لالستبناؾ
()
. 

عن حل النزاع بواسطة االحتكام إلى خبٌر ألن القرار  Adjudicationو ٌختلؾ الـ 

ٌبقى ملزماً به حتى إحالة النزاع مجدداً إلى التحكٌم Adjudicaterالذي ٌصدره الـ 
()

. 

                                                           
1

 - Lo-a Mistelis A.D.R in England and wales, op. cit. p 28 
 .80عالء أبارٌان: الوسابل البدٌلة لحل النزاعات التجارٌة، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2

3 - Dandashly-Tarek. Comparative study between A.D.R …." Op. cit. P21. 
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 خاتمة الفصل األول:

 االستثمار عقود من خالل ما تقدم بٌانه فً الفصل االول ٌمكن أن نخلص إلى القول بؤن

 و تعدٌل سلطتها من والتً الدولة المضٌفة، فً االقتصادٌة التنمٌة قلتحقٌ الفعالة الوسابل من

 على السٌادٌة حقوقها ممارسة إلى األجنبً استنادا المستثمر مع المبرم االستثمار عقد إنهاء

 ومخالفة ٌعد ذلك إخالال الو  واإلدارٌة، سلطاتها التنفٌذٌة ذلك فً مستخدمة وكذا إقلٌمها،

 هذا جراء أضرار لحقته إذا األجنبً، أن المستثمر األمر فً ما وكل ً،الدول القانون ألحكام

 تقضً العامة، والقواعد المتعاقدة للدولة القانونً المطبق والنظام القانون فإن واإللؽاء، التعدٌل

 من أضرار. لحقه عما بتعوٌضه

التً   ال و  ٌمكن أن نخلص إلى أن مشكلة تسوٌة منازعات االستثمار األجنبً فً العقود 

ٌنصب مضمونها على التحكٌم و ال على ضرورة وجود اتفاق الحق لطرٌقة حل النزاعات، 

هذه المنازعات ٌعود اإلختصاص األصٌل فٌها للقضاء الوطنً، العتبارات السٌادة و كذا 

الوالٌة العامة للقضاء فً الفصل فً النزاعات التً تثور على التراب الوطنً، و هو ما ضمنته 

بر فً تشرٌعاتها الداخلٌة السٌما االتفاقٌات المبرمة بصدد االستثمار األجنبً. لكن هذا لم الجزا

ٌمنع المشرع أن ٌؤخذ بوسابل أخرى بدٌلة لحل مثل هذه النزاعات و هً الوساطة و المصالحة، 

 و التحكٌم الذي سنتناوله فً الفصل الثانً إن شاء هللا.



 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثانً

االستثمار األجنبً عن طرٌق التحكٌم  فض منازعات

 التجاري الدولً
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 :الفصل الثانً

 فض منازعات االستثمار األجنبً عن طرٌق التحكٌم التجاري الدولً

بعد أن عالجنا فً الفصل األول إشكالٌات تتعلق باالستثمار فً حد ذاته من حٌث تعرٌفه و 

ستثمار األجنبً فً التعامل مع القضاء أشكاله، و ركزنا فٌه على اإلشكاالت التً تعترض اال

الداخلً للدولة، و بالمقابل سعً هذه األخٌرة إلى تقدٌم المزٌد من الضمانات من أجل جلب 

رإو  أموال ضخمة للقٌام باقتصادٌاتها، و من بٌن تلك الضمانات أن جل الدول أتاحت 

ال لفض النزاعات للمستثمرٌن األجانب ولوج باب التحكٌم التجاري الدولً كؤسلوب حد ٌث و فعَّ

 التً قد تثور بهذا الشؤن.

سنعالج فً فصلنا هذا و باهلل التوفٌق التحكٌم التجاري الدولً من حٌث التعرٌؾ به و 

الجوانب المتعلقة به، و كذا اإلشكاالت التً ٌثٌرها. كما سنحاول التدقٌق فً موقؾ التشرٌع 

على الفقه الدولً الذي له باع طوٌل فً هذه  الجزابري فً مجال األخذ بهذا األسلوب مركزٌن

 التجربة.

لذا ارتؤٌنا أن نقسم هذا الفصل إلى قسمٌن؛ األول نتطرق فٌه إلى التعرٌفات و المفهوم 

الخاص بالتحكٌم التجاري الدولً، و كذا التطور التشرٌعً الجزابري فً مجال األخذ بهذه 

 الوسٌلة.

ٌقٌة لكٌفٌة أخذ المشرع الجزابري ألسلوب التحكٌم أما الجزء الثانً فنخصصه لدراسة تطب

 فً تسوٌة المنازعات المتعلقة باالستثمار األجنبً.



 المبحث األول:

 التحكٌم و تطور األخذ به فً التشرٌع الجزائري مفهوم

البدٌل الثالث لحل النزاعات بعد الصلح و الوساطة، و ألن التحكٌم ٌعتبر التحكٌم الطرٌق 

القضاء و دون تدخل من القاضً، شرٌطة أن ال ٌتعارض حكم التحكٌم مع  ٌتم خارج مرفق

 حكم قضابً سابق فً موضوع النزاع.

التجاري الدولً مفهوم قانونً حدٌث نسبٌا ٌقوم على سحب االختصاص من التحكٌم 

المبرمة بٌن  االستثمارالقضاء الوطنً لحل المنازعات التً تحدث بسبب إبرام و تنفٌذ عقود 

ل بعضها البعض أو بٌن الدول و الشركات التجارٌة الدولٌة أو األفراد ، و إسناد حل هذه الدو

 المنازعات إلى أشخاص خواص ٌتم اختٌارهم بصفة إرادٌة من قبل األطراؾ المتعاقدة .

 لذا ارتؤٌنا أن تقسم دراستنا كاآلتً: 

اعه و تمٌٌزه عن مطلب أول نتطرق فٌه إلى التعرٌؾ بالتحكٌم التجاري الدولً و أنو

ؼٌره من المفاهٌم، و مطلب ثانً؛ نستعرض من خالله التجربة الجزابرٌة فً مجال التحكٌم 

 التجاري.

 المطلت األول:

 الزحكُم وفبعلُزه رعشَف

ٖٓ أعَ إٍُٞٞ ئ٠ُ ٓلّٜٞ عل كه٤ن ُِزؾ٤ٌْ ً٘ظبّ ُز٣َٞخ أُ٘بىػبد اُز٢ رضٞه ثْإٔ 

ػ٠ِ ٓٞا٤ٙغ ًض٤وح ُٜب ِٕخ ثبُزؼوف ػ٠ِ ٛنا األٍِٞة االٍزضٔبه األع٘ج٢، الثل ٖٓ إٔ ٗؼوط 

 اُؾل٣ش ثبَُ٘جخ ئ٤ُ٘ب ٌُ٘ٚ ُٚ ثبع ٣َٞٛ ك٢ اُلوٚ ٝ اُوبٕٗٞ اُـوث٢ ثبُقٖٞٓ.

ُنا اهرأ٣٘ب إٔ ٗز٘بٍٝ ًَ ٛنا ثبُزل٤َٖ ٍٞاء ثبُ٘ظو ئ٠ُ ئػطبء ٕٞهح ػبٓخ ػ٠ِ اُزؼو٣ق 

 ػٖ ؿ٤وٙ ٖٓ أُٖطِؾبد. االٕطالؽ٢، صْ ٗج٤ٖ اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُٚ، ٝ ًنا ر٤ٔيٙ

 و اآلثار القانونٌة لاللتجاء إلٌه الفرع األول: التعرٌف بالتحكٌم و طبٌعته القانونٌة

مفهوم خاص به البد من التطارق لإلحاط باإلطار العام للتحكٌم التجاري الدولً و إعطاء 

 لإللتجاء إلٌه)ثانٌاً(. إلى التعرٌؾ به و بٌان طبٌعته القانونٌة)أوالً(، ثم نبرز اآلثار القانونٌة
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 رعشَف الزحكُم أوالً: 3

م بتشدٌد الكاؾ تعنً طلاب الحكام ممان ٌاتم االحتكاام ـَّ م"، و حكـَّ التحكٌم لؽة من مادة "حك

بفاااتح الحااااء و الكااااؾ أو الُمَحكاااـَّم بضااام الماااٌم و فاااتح الحااااء و الكااااؾ  إلٌاااه و ٌسااامى "الَحكاااـَمُ 

مشددة"
()
. 

لتفوٌض فً الحكم فٌقال حكمت فالناً فً األمر بمعنى فوضات و ٌعرؾ التحكٌم لؽة بؤنه ا

إلٌه الحكم فً األمار، أماا فاً الفقاه اإلساالمً فهاو تولٌاة الخصامٌن حكمااً ٌحكام بٌنهماا فاً أمار 

معٌن
()
. 

و ٌقصد بالتحكٌم فً االصطالح القانونً
()
اتفاق أطراؾ عالقة قانونٌة معٌنة، عقدٌاة أو  

صل فً المنازعة التً ثاارت بٌانهم بالفعال، أو التاً ٌحتمال أن تثاور ؼٌر عقدٌة، على أن ٌتم الف

عن طرٌق أشاخاص ٌاتم اختٌاارهم كمحكماٌن. و ٌتاولى األطاراؾ تحدٌاد أشاخاص المحكماٌن أو 

على األقل، ٌضمنون اتفاقهم على التحكٌم، بٌاناً لكٌفٌة اختٌاار المحكماٌن، أو أن ٌعهادوا لهٌباة أو 

لتحكٌم الدابمة لتتولى تنظٌم عملٌة التحكٌم وفقاً للقواعاد أو اللاوابح لمركز من الهٌبات أو مراكز ا

 الخاصة بهذه الهٌبات أو المراكز.

و ٌتضااح ماان هااذا التعرٌااؾ، أن األطااراؾ قااد ٌتفقااون علااى: "التحكااٌم قباال حاادوث أي 

 خالفات بٌنهما، فٌرد اتفاق فً هذه الحالة فً شكل شرط أو بناد مان بناود العقاد أو االتفااق الاذي

نونه اتفاقهم على إحالاة ماا قاد  ٌنظم عالقاتهم األصلٌة، و قد ٌحررون وثٌقة أو اتفاقاً مستقالً ٌضم 

ٌثور بٌنهم من منازعات بمناسبة العقد األصلً إلى التحكاٌم. و القاسام المشاترك باٌن الصاورتٌن 

                                                           
 .340ص  -مادة حكم–المعجم الساسً  - 1
الجزابار  دار الهادى، عاٌن ملٌلاة، 08/09نبٌل صقر: الوسٌط فً شرح قاانون االجاراءات المدنٌاة و االدارٌاة، القاانون رقام 2

 .546، ص 2008
عة االساالمٌة و القاانون الوضاعً، دار الكتاب القانونٌاة، سٌد أحمد محمود: نظام التحكاٌم دراساة مقارناة باٌن الشارٌأنظر أٌضاً: 
 .2006مصر، 

 19، ص 1980األس  العامة فً التحكٌم التجاري الدولً،  -أبو زٌد رضوان –انظر فً تعدد التعارٌؾ  - 3
 أنظر:  –و تبرز بعض التعارٌؾ الصفة " النظامٌة للتحكٌم"  -

Jean Robert: L'arbitrage, doit interne, droit international prive, 6°ed 1993, P3. 

 حٌث ٌعرؾ التحكٌم:
"… L'institution d'une justice privé grâce à la quelle les litiges  sont soustraits aux Juridiction de 

droit commun, pour être résolus par des individus revêtus pour la circonstance, de la mission de 

les Juger."  . 
 .5، ص 1982أٌضا : دافٌد رٌنٌه: التحكٌم فً التجارة الدولٌة، 



صاورته  االتفاق علاى التحكاٌم لاه طاابع "التحساب" للمساتقبل، و ٌسامى مثال هاذا االتفااق فاً نأ

بشرط التحكٌم. و ٌجوز لألطراؾ االتنظار، فاإذا ماا شاجر نازاع بٌانهم قااموا باإبرام اتفااق علاى 

إحالته للتحكٌم، و ٌسمى هذا االتفاق، بمشارطة أو وثٌقة التحكٌم
()
. 

 تجاء األطراف إلى التحكٌم لال المبنىنُخاآلثار ثانٌا: 

 ماذا ٌعنً إلتجاء األطراؾ إلى التحكٌم؟ 

فاق األطراؾ االلتجاء إلى التحكاٌم، ساواء أخاذ شاكل شارط أو مشاارطة التحكاٌم، ٌعنً ات

 اتجاه اإلرادة المشتركة إلى ترتٌب أثرٌن قانونٌٌن هما:

سلب اختصاص قضاء الدولة .1
()

؛ الذي كان ٌتحتم طرح النازاع علٌاه، إذا لام ٌوجاد اتفااق 

بعادم نظار النازاع طالماا وجاد اتفااق التحكٌم. فهذا االتفاق له أثار ماانع، مقتضااه التازام القاضاً 

تحكٌم، و تمسك به أحد األطراؾ حتى لو نكاص الطارؾ اآلخار علاى عقبٌاه محااوالً اإلساتمرار 

 فً تصدي القاضً للفصل فً النزاع.

قبووول األطووراف طواعٌووة و علووى نحووو نهووائً لقوورار التحكووٌم الووذي ٌصوودره المحكووم أو  .2

أمام القضاء لكً تعٌد النظار فاً النازاع، فلحكام فال ٌحق للخاسر رفع دعوى مبتدبة المحكمون؛ 

المحكمٌن قوة الشًء المقضً فٌه فاً خصاوص ماا فصال فٌاه و تتجاه أؼلاب القاوانٌن إلاى مناع 

الطعن فً حكام التحكاٌم أو محاصارة طارق الطعان أو طلاب الابطالن و ذلاك عان طرٌاق تحدٌاد 

حصااري لألسااباب التااً ٌمكاان أن ٌإساا  علٌهااا طلااب الاابطالن
()

مااا ساانتطرق إلٌااه فااً  ، و هااذا

 .وقته

 القانونٌة للتحكٌم  الطجُعخثبلثبً: 

                                                           
 .6، ص 2007محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، دار النهضة العربٌة ، القاهرة مصر،  - 1
و األدق فاً نظرناا هاو  -الفصال األول كما أشرنا فاً -و هذا ما جرى علٌه الفقه فً التعبٌر عن األثر المانع التفاق التحكٌم - 2

منع القاضً من نظر الدعوى التً لم تعد مقبولة بعد االتفاق على التحكٌم، فاألمر ال ٌتعلق بسلب أو إلؽااء اختصااص القاضاً. 
 . 6أنظر: محمود مختار أحمد برٌري: المرجع نفسه، ص 

 . 6محمود مختار أحمد برٌري: المرجع نفسه، ص  - 3
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و ٌثٌااار التحكاااٌم جااادالً حاااول طبٌعتاااه القانونٌاااة، فاتجااااه الااابعض إلاااى تااارجٌح "الطبٌعاااة 

القضااابٌة"
()

، و ذلااك علااى أسااا  تركٌااز النظاار و االعتماااد علااى "طبٌعااة المهمااة التااً ٌإدٌهااا 

ً، و ٌحوز حكماه حجٌاة األمار المقضاً فٌاه، بال المحكم، فهو ٌفصل فً نزاع شؤنه شؤن القاض

ٌتمٌز حكم التحكٌم بعدم قابلٌته للطعان فٌاه فاً ظال معظام التشارٌعات و االتفاقٌاات الدولٌاة، فاً 

حٌن أن حكم القاضً قابل للطعن فٌه، و ٌمكن إعادة طرح موضوع النزاع أماام محااكم الدرجاة 

"خااص" ٌقابال قاضاً "الدولاة"، و ساند قٌاام الثانٌة. فالمحكم ٌإدي وظٌفة القاضً، لكنه قاضً 

المحكم بوظٌفة القاضً، هو قانون الدولة التً سمحت بالتحكٌم كوساٌلة لحسام المنازعاات ٌمكان 

لألفراد اإللتجاء إلٌها، و ٌترتب على الطبٌعة القضابٌة للتحكٌم، التسلٌم بحاق الدولاة فاً التادخل، 

ؤتً التحكٌم اساتثناًء، ٌسامح ألشاخاص مان خاارج ألن القضاء أصالً منوط بالسلطة القضابٌة و ٌ

هذه السلطة بالقٌام بوظٌفة القاضً، فال بد أن تراقب الدولة و تتدخل بقواعد آمرة تضمن ساالمة 

إجااراءات التحكااٌم، و سااالمة الحكاام، و تساامح بااالطعن فٌااه أمااام القضاااء، و تاانظم القواعااد و 

اإلجراءات الالزمة لتنفٌذ حكم التحكٌم
()
. 

بل هذا االتجاه اتجااه أخارو ٌقا
()

ٌارجح الطبٌعاة العقدٌاة للتحكاٌم فلاٌ  المهام مان وجهاة  

نظر هذا االتجااه إعطااء األولوٌاة لمهماة المحكام و إنماا األولاى أن ننظار إلاى مان أواله و خولاه 

هذه المهمة، ومن الذي حادد لاه اإلجاراءات التاً ٌتبعهاا، و مان الاذي ٌحادد شاخص أو أشاخاص 

ع أتعااابهم، و ٌحاادد لهاام القااانون الااذي ٌحساامون الناازاع وفقاااً لنصوصااه، و أن المحكمااٌن، و ٌاادف

أطراؾ االتفاق هم الذٌن ٌتولون ذلك كلاه، و تشارٌعات التحكاٌم التاً تسانها الادول أو االتفاقٌاات 

الدولٌااة، ال تضااع أحكاماااً آماارة إالَّ فااً أضااٌق الحاادود و لخدمااة و تحقٌااق "إرادة األطااراؾ فااً 

 ري للتحكٌم".اإللتجاء االختٌا

                                                           
1 R

onarld Bernstien & eight specialst contributors Hand book of Arbitration practice, London 

1987, p9. 

من اشتراك القضاة و المحكمٌن فً إقامة العدالة فاً القطااعٌن العاام  Sir John Denaldson حٌث ٌشٌر إلى ما ذهب إلٌه 
 و الخاص. أٌضاً:

 .730، ص 1975 فتحً والً: مبادئ قانون القضاء المدنً ،
 .7محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 انظر:  - 3

Klien (F.E): Autonomie de la Volonté et arbitrage- revue critique de droit international privé, 

1958, p 280 et s. 
 .26ص  1965أحمد أبو الفا: التحكٌم بالقضاء و الصلح، 

صااري و الدسااتوري العلٌااا، و انظاار نقااض مالخاااص باابعض األحكااام القضااابٌة الصااادرة عاان القضاااء ال 2انظاار الملحااق رقاام 
  .32ص  -2001- 1المحاماه عدد  12/01/2000



إن الدولة تقؾ عند دور "الدولة الحارسة" تسهر على منع المسا  بالنظام العام، أماا بادأ 

التحكٌم و سٌره و حتى صدور الحكم، فٌجد أساسه فً اتفاق األطراؾ على االلتجاء للتحكٌم، ثام 

فاإن تنفٌاذ فً اتفاقهم مع المحكمٌن على "االنصٌاع و الخضوع" لما ٌصدرونه من أحكاام. و لاذا 

معظم أحكام التحكٌم ٌتم طواعٌة دون االلتجاء للقضاء للحصول على أمر التنفٌاذ، و حتاى لاو تام 

اإللتجاء للقضاء، فال ٌعدو األمر أن ٌكون مشابهاً لعقود الصلح التً تخضع لتصدٌق القضااء، و 

 لم ٌنازع أحد فً الطبٌعة العقدٌة لعقد الصلح فً مثل هذه الحاالت.

ى ترجٌح الطبٌعاة العقدٌاة للتحكاٌم ضارورة إطاالع مبادأ "سالطان اإلرادة" و و ٌترتب عل

تاارك األماار ألطااراؾ الناازاع و المحكمااٌن الااذٌن اختاااروهم بمحااض ارادتهاام و ارتضااوا ساالفاً 

الخضوع لما ٌصدرونه من أحكام، و ال ٌجوز للدولة أن تتادخل إالَّ لمناع المساا  بالنظاام العاام، 

التحكٌم و ذلك بوضع قواعد مقررة تساد ثؽارات اتفااق األطاراؾ و أو لضمان حسن سٌر عملٌة 

ال تلجؤ لوضع قواعد آمرة إالَّ فاً حادود ماا ٌما   األسا  االجتماعٌاة و االقتصاادٌة و السٌاساٌة 

لكٌان الدولة
()
. 

 : مزاٌا التحكٌم على الصعٌدٌن الوطنً و الدولً:ثانًالفرع ال

تحكاٌم و أبارز مزاٌااه، الحجاة المتمثلاة فاً رؼباة بررات االلتجاء إلاى التً فً مقدمة مؤت

أطراؾ العالقة القانونٌة تفادي طرح منازعاتهم على القضاء، مع ما تتسم به إجراءات التقاضً 

مان باطء و تعقٌاد
()

، عااالوة علاى احتماال اسااتطالة أماد النازاع بساابب تعادد درجاات التقاضااً و 

نفٌاذ، التاً قاد تحكمهاا اعتباارات الخصاومة، و إمكانٌة الطعن فاً األحكاام، و تقادٌم اشاكاالت الت

المماطلة التً تحقق القول بؤن "العدالة البطٌبة نوع من الظلم"
()
. 

إن اتفاااق األطااراؾ علااى التحكااٌم ٌكشااؾ عاان رؼبااة فااً حساام مااا قااد ٌثااور بٌنهمااا ماان 

خالفات، و ٌنزع إلى حد كبٌر صفة الخصومة و ٌقضً علاى وساابل المطال و اللادد، اذ ٌفاوض 

                                                           
لتحكاٌم انظر: االستاذ محسن شافٌق: ا -و ٌتجه البعض إلى القول باطبٌعة المختلطة التً تجمع بٌن الطابع القضابً و العقدي - 1

 .37ص  1974التجاري الدولً، محاضرات 
.  3، ص 1984، سامٌة راشد: التحكٌم فً العالقاات الدولٌاة الخاصاة،  3رونارد بٌرنستٌن: مرجع سبق اإلشارة إلٌه ص  - 2

 .16دافٌد رٌنٌه  مرجع سبق اإلشارة إلٌه ص 
 .9ه، ص محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، مرجع سبق ذكر - 3
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طراؾ أمرهم للمحكمٌن الذٌن اختاروهم بؤنفسهم، و هام بهاذا التفاوٌض ارتبطاوا و قبلاوا سالفاً األ

 االذعان لما ٌصدره المحكمون من قرارات.

و المحكم ٌعرؾ أنه أمام أطراؾ عالقة قانونٌاة، قاد ال تنتهاً بانتهااء التحكاٌم، و إنماا قاد 

، فالمحكم ال ٌادٌن بقادر ماا ٌارجح و جهاة ٌكون الحكم مهٌباً إلمكان استبناؾ و استمرار عالقتهم

نظاار أو تفسااٌر طاارؾ علااى وجهااة نظاار أو تفسااٌر الطاارؾ اآلخاار، لشاارط ماان شااروط العقااد أو 

اللتاازام ماان االلتزامااات الناشاابة عنااه...إلخ، فااالمحكم ٌقااوم بعماال ٌشااارك فٌااه األطااراؾ، فحكاام 

كماااه اعتباااارات التحكاااٌم هاااو نتٌجاااة عمااال جمااااعً ٌشاااارك فٌاااه األطاااراؾ و المحكماااون، ال تح

الخصومة و رؼبة كل طارؾ فاً االنتصاار لنفساه كماا هاو شاؤن الخصاوم أماام القاضاً، حٌاث 

وسااابل المماطلااة و اسااتؽالل المهااارات القانونٌااة فااً فااتح الثؽاارات أو تهٌبااة وسااابل الطعاان و 

مواصلة طرقها تباعاً مع استؽالل اإلجراءات و المواعٌد و وسابل اإلعاالن و التالعاب التاً قاد 

تإدي فً النهاٌة إلى ضٌاع الحق من صاحبه و كسب الظالم لقضٌته، إن التحكاٌم ٌؽلاق كال هاذه 

األبااواب
()

، فااثم مواعٌااد ٌحااددها األطااراؾ لكااً ٌااتم إصاادار الحكاام، و ٌهااٌمن المحكمااون علااى 

"اإلجااراءت" بعااد تحدٌاادها بواسااطة األطااراؾ، أو وفقاااً للقواعااد المعمااول بهااا فااً إحاادى هٌبااات 

ابماة؛ كؽرفاة التجاارة الدولٌاة بباارٌ ، أو المركاز اإلقلٌماً للتحكاٌم التجااري الادولً التحكٌم الد

بالقاهرة، أو وفقاً لقواعد الٌونسترال )لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً(...إلخ، كماا أن 

األطراؾ هام الاذٌن ٌختاارون القاانون الاذي ٌحكام موضاوع النازاع
()

، فلاٌ  األمار متروكااً فاً 

الة تنازع القوانٌن، لقواعد إلسناد التً قد ٌاإدي تطبٌقهاا إلاى تطبٌاق قاانون قاد ٌصادم توقعاات ح

األطراؾ، و على فرض عدم تحدٌد القانون بواساطة األطاراؾ، فاالمحكم ال تساري علٌاه قاعادة 

خضااوع الاادعوى لقااانون البلااد الااذي تقااام فٌااه كمااا هااو الشااؤن بالنساابة للقاضااً الااذي ٌتعااٌن علٌااه 

 واعد التنازع فً قانونه الوطنً.تطبٌق ق

                                                           
 .198دافٌد رٌنٌه المرجع السابق ، ص - 1
تكاد تجمع أؼلبٌة االتفاقٌات الدولٌة و نظم و لوابح هٌبات و مراكز التحكٌم الدابمة على إطالق حرٌاة األطاراؾ فاً اختٌاار  - 2

ظار علاى سابٌل المثاال القانون الذي ٌحكم موضوع النزاع، و هو ما تساٌر علٌاه أٌضااً التشارٌعات الوطنٌاة المنظماة للتحكاٌم، أن
 من قانون المرافعات الفرنسً، و انظر فً عرض موقؾ التشرٌعات الوطنٌة على نحو مفصل: 1496المادة 

Mer Blessing:  internatuional arbitration Bussins Law Journal, October 1989, n°9, P408. 

قٌة نٌوٌوروك و التً تخضع صاحة اتفااق التحكاٌم لقاانون اإلرادة، أنظر المادة الخامسة من اتفا –و فً مجال االتفاقٌات الدولٌة 
ممااا ٌستشااؾ منااه اتباااع هااذا القااانون أٌضاااً فااً خصااوص موضااوع الناازاع، أٌضاااً نااص المااادة السااابعة ماان االتفاقٌااة األوروبٌااة 

منازعااات بخصااوص تسااوٌة  1965ناات اتفاقٌااة واشاانطن عااام  42، أٌضاااً المااادة 1961بخصااوص التحكااٌم التجاااري الاادولً 
 من قانون الٌونسترال النموذجً. 28من قواعد الٌونسترال، و المادة  33اإلستثمار، أٌضا المادة 



إن المحكم ٌتمتع بحرٌة تكاد تكون مطلقة فً اختٌار القانون الذي ٌراه معبرا عان اإلرادة 

الضمنٌة لألطراؾ، أو الذي ٌراه أكثر مالبمة تبعاً لطبٌعة النزاع المعروض أماماه، بال قاد ناراه 

النشااط الاذي ٌتعلاق باه النازاع، ٌطبق مجموعة األعراؾ و العادات التجارٌة الساري فاً مجاال 

فثم قانون التجاارة الدولٌاة، تساهم فاً تكوٌناه و تطاوٌره االتفاقٌاات الدولٌاة، و أحكاام التحكاٌم، و 

جهاااود مراكاااز و هٌباااات التحكاااٌم الدابماااة، و جهاااود لجناااة القاااانون التجااااري الااادولً بااااألمم 

 المتحدة....إلخ.

عالقات التجارة الدولٌة التً تؤبى بطبٌعتها  و ال تخفى هذه المٌزة التً ٌحققها التحكٌم فً

على "التوطٌن" و اسنادها لقانون وطنً دون آخر و لذا نجد صحٌحاً القول باؤفول عصار قواعاد 

تنازع القوانٌن
()

 بالنسبة لعقود التجارة الدولٌة. 

فاؤطراؾ هااذه العقااود ٌنتماون فااً الؽالااب إلاى جنسااٌات مختلفااة و أنظماة قانونٌااة متباٌنااة، 

ل عسٌراً خضوع طرؾ لقانون بلد الطرؾ اآلخار الاذي هاو ثمارة ثقافاة و حضاارة و تقالٌاد تجع

 ؼرٌبة علٌه.

إن المحكم على خالؾ القاضً، ال ٌلزم أن ٌكون رجل قاانون فااألطراؾ ٌمكانهم اختٌاار 

محكام لااه خباارة فااً مجااال النشاااط الااذي ٌتعلاق بااه الناازاع، فقااد ٌكااون مهندساااً أو طبٌباااً أو رجاال 

مما ٌجعله مإهالً لفهام و إدراك طبٌعاة النازاع و اإلمسااك بمقطاع النازاع دون أن ٌكاون أعمال، 

مضطراً لإلستعانة بالخبراء
()

 و هو أمر ال ؼنى عنه إذا كان النزاع معروضاً على القضاء. 

حقاً إن القاضً فً النهاٌة هو الخبٌر األعلاى، و لكان تعقاد و تناوع المعاامالت التجارٌاة  

لقهااا بعقااود تتضاامن شااروطاً و تفاصااٌل فنٌااة معقاادة، تضااطر القاضااً لإلسااتعانة الدولٌااة و تع

بالخبراء و إعداد تقارٌر خبرة، ال شاك المحكام الخبٌار أقادر علاى اساتعابها مان رجال القاانون و 

سٌكون مصدر الطمؤنٌنة و ثقة األطراؾ فً القرار الذي سٌصدره فً النزاع، فضاالً عماا تاوفر 

                                                           
 ، أٌضا: 103دافٌد رٌنٌه المرجع السابق ، ص - 1

Si Gvared Jaivin: choosing the place of arbitrage –where we stand- vol.16, p 417==. 

. حٌاث ٌشاٌر إلاى تراجاع قواعاد التناازع خاصاة فاً مجاال التحكاٌم 315شاارة إلٌاه ص أٌضاً روبٌرت جن: مرجاع سابق اإل= 
 التجاري الدولً، نظراً لؽلبة الطابع العقدي الذي ٌعد األسا  الذي ٌرتكز علٌه التحكٌم.

ٌشاٌر إلاى ، حٌاث 10. أٌضاً رونالد بٌرنسٌتٌن و آخرون سبق االشارة إلٌه، ص 19دافٌد رٌبٌه مرجع سبق اإلشارة إلٌه ص  2
حالااة المنازعااات ذات الطااابع التقنااً و مااا ٌحققااه التحكااٌم ماان خفااض و تااوفٌر فااً تكااالٌؾ التقاضااً، فضااالً عاان إمكانٌااة اتفاااق 

 األطراؾ على تفوٌض المحكم المإهل ذي الخبرة بناء على المستندات فقط.
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مان قادرة علاى التصادي و مناع إطالاة أماد النازاع عان طرٌاق تقادٌم تقاارٌر له هذه الخبرة الفنٌة 

الخبراة المتضادة من قبل أطراؾ النزاع
()
. 

إن عملٌة التنمٌة االقتصادٌة الشاملة التً تسعى الدول النامٌة إلى تحقٌقها، تضطر الدولاة 

لااى عقااود التنمٌااة و أشااخاص القااانون العااام إلااى التاادخل فااً إباارام أو فااً اإلشااراؾ و الرقابااة ع

االقتصادٌة، مما ٌجعل من التحكٌم هاو الوساٌلة المالبماة لفاض الخالفاات التاً قاد تثاور بمناسابة 

 تنفٌذ هذه العقود التً تمثل الشركات متعددة الجنسٌات طرفها التقلٌدي فً العصر الحال.

فالدولااة و أشااخاص القااانون العااام ٌصااعب قبااول خضااوعهم لقضاااء دولااة أجنبٌااة
()

 ، أمااا

التحكٌم فهً عملٌة تشارك فً فٌه باختٌار المحكمٌن و اختٌار القانون واجب التطبٌق فضالً عان 

وجود اتفاقٌات دولٌة تنظم التحكاٌم  فاً المنازعاات التاً تثاور باٌن الادول و رعاٌاا دولاة أخارى 

بمناسبة االستثمار
()

كما تم انشاء مركز دولً لتسوٌة منازعات االستثمار 
()

لانهج و على نفا  ا 

تم إبرام اتفاقٌات إقلٌمٌة بٌن الدول العربٌة
()

و الدول األوروبٌة 
().

 

و لااٌ  ٌخفااى أن المسااتثمر األجنبااً ٌتااردد كثٌااراً فااً المجازفااة باسااتثماراته، إذا لاام ٌكاان 

متاحاً له وضع شرط التحكٌم أو إبرام اتفاقٌة تحكٌم لمواجهة ما قد ٌثاور مان خالفاات ماع الدولاة 

نجد معظم قوانٌن االستثمار خاصة فً الدول النامٌة، تانص صاراحة علاى تبناً  المضٌفة، و لذا

التحكٌم كوسٌلة لتساوٌة المنازعاات
()

ماع المساتثمرٌن لباث الطمؤنٌناة و تشاجٌعهم علاى اساتثمار  

أموالهم أو تقدٌم خادماتهم، األمار الاذي ال ٌتحقاق إذا أحا  المساتثمر إمكانٌاة مواجهاة القضااء و 

ة و اقتااران ذلااك بهااواج  التحٌااز و مٌاال القضاااة لحماٌااة مصااالحهم الوطنٌااة أو القااوانٌن الوطنٌاا

 إدعاء تدنً مستوى القضاة و انحرافهم فً بعض دول العالم الثالث.

                                                           
 .12محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 1. التهمٌش رقم 12محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، المرجع نفسه، ص - 2
ٌتضامن المصاادقة علاى االتفاقٌاة المتعلقاة  1995ٌنااٌر  21الموافاق لاـ  1415شاعبان  19مإرخ فاً  04-95األمر رقم  - 3

، 1995فبراٌار  15صاادر فاً  07خرى، ج ر عدد بالفصل فً النزاعات الخاصة باالستثمارات بٌن الدول و رعاٌا الدول األ
 .5ص 

4 - Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 

(C.I.R.D.R.I). 
عربٌة األخرى اتفاقٌة تسوٌة المنازعات المتعلقة باالستثمار بٌن الدول المستقبلة لإلستثمارات العربٌة و بٌن مواطنً الدول ال - 5
 .10/06/1984فً 

6 - Convention Européenne sur l'arbitrage commercial international Genève 21 Avril 1961. 
 .1998لسنة  8و مثال ذلك المادة السابعة من قانون ضمانات و حوافز االستثمار رقم  - 7



ٌحرص أطراؾ عقاود التجاارة الدولٌاة علاى سارٌة ماا تتضامنه هاذه العقاود مان شاروط، 

اع و ماا تتضامنه مان كشاؾ خاصة فً عقاود نقال التقنٌاة أو تاراخٌص اساتؽالل باراءات االختار

األسارار الصااناعٌة و معرفاة الكٌااؾ التاً ال تتمتااع بحماٌاة قانونٌااة خاصاة
()

، و ٌعتمااد صاااحبها 

على الكتمان و إحاطتها بسٌاج من السرٌة عان طرٌاق االتفااق و ماا ٌتضامنه مان شاروط تهادؾ 

 إلى تشدٌد االلتزام بالمحافظة على سرٌة المعلومات.

لجلسااات و المرافعااات تعتباار ماان أساا  النظااام القضااابً، لٌباادو فااإذا عرفنااا بااؤن علنٌااة ا

واضحاَ أهمٌة النص فً مثل هذه العقود على اختٌار التحكاٌم وساٌلة لفاض المنازعاات، حٌاث ال 

ٌوجااد مباادأ العلنٌااة، فااٌمكن نظاار الناازاع فااً جلسااات ال ٌحضاارها سااوى أطااراؾ الناازاع أو ماان 

حكامٌمثلهم، كما ٌحق لألطراؾ اشتراط عدم نشر األ
()

، بال األصال عادم نشارها إالَّ بماوافقتهم، 

 و هو أمر ال ٌتسنى تحقٌقه بالنسبة ألحكام القضاء.

و هنااااك العدٌااااد مااان الاااادورٌات -و إذا كاااان صاااحٌحا أن أحكااااام التحكاااٌم ٌااااتم نشااارها 

فاإن هاذا النشار ال ٌاتم رؼام إرادة األطاراؾ و المحكماٌن، عاالوة  -المتخصصة فاً هاذا المجاال

السرٌة ال ٌتعلق بكل عقاود التجاارة الدولٌاة و لكام ٌظال زماام األمار دابمااً فاً ٌاد  على أن عامل

 األطراؾ و المحكمٌن.

 :  االعتراضات على نظام التحكٌم و بٌان مثالبه )عٌوب نظام التحكٌم (ثالثالفرع ال

ٌلقى نظام التحكاٌم هجومااً ٌبلاػ حاد العناؾ أحٌانااً، و خاصاة فاً الادول النامٌاة
()

، فٌارى 

لبعض أن التحكٌم و إن كاان أسابق فاً الظهاور مان القضااء، فاإن مرجاع ذلاك ٌتمثال فاً تاؤخر ا

 ظهور الدولة بسلطاتها الثالثة فً مجال التشرٌع و القضاء و التنفٌذ.

إن القضاء هو سالطة مان سالطات الدولاة تحقاق مان خاللهاا وظٌفاة إقاماة العدالاة، وهاً  

إالَّ سااادت الفوضااى و هااٌمن القااوي أو الؽنااً و وظٌفااة ال ٌصااح أن ٌتاارك أمرهااا لألفااراد، و 

ضاعت حقوق الضعفاء و الفقراء، فالتحكٌم إذا كان ضرورٌاً فهو شر ال بد مناه، لاذلك ٌجاب أن 

                                                           
 .14نفسه، ص محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، المرجع - 1
من القانون المصري الجدٌد على أنه "ال ٌجوز نشر حكم التحكٌم أو نشر أجازاًء مناه إالَّ بموافقاة طرفاً  44/2تنص المادة  - 2

 التحكٌم.
، القااهرة: دار المساتقبل العرباً، 1حسام محماد عٌساى، نقال التكنولوجٌاا )دراساة فاً االلٌاات القانونٌاة للتبعٌاة الدولٌاة(، ط - 3

 .60ص .1987
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ٌظل له طابع االستثناء و ٌجب أن تهاٌمن الدولاة علاى تنظاٌم التحكاٌم خاصاة فاً الادول النامٌاة، 

لٌة، إن ما ٌسمى بقانون التجاارة الدولٌاة، و التً تمثل الطرؾ الضعٌؾ فً عالقات التجارة الدو

كاال القواعااد و األحكااام التااً تتضاامنها االتفاقٌااات الدولٌااة أو تكرسااها هٌبااات و مراكااز التحكااٌم 

الدابمة هً من صنع الدول المتقدمة، بل و أساهمت و تساهم فاً تكاوٌن أدبٌاات و فقاه التحكاٌم و 

 قضابه.

زمام أمور التجارة الدولٌة، و ترسً ما ٌطلق إن الشركات متعددة الجنسٌات التً تمسك ب

علٌه أعراؾ و عادات التجارة الدولٌة،و ال ٌحكمهاا فاً ذلاك إالَّ تحقٌاق مصاالحها دون اإلعتاداد 

 بمصالح الدول المضٌفة.

إن التحكٌم لٌ  إالَّ آلٌة من آلٌات النظام الرأسامالً العاالمً، ٌساتخدمها لضامان رٌاادة و 

قدمااة و بقاااء تخلااؾ و تبعٌااة الجنااوب المتخلااؾ، فهااو وسااٌلة اسااتعمارٌة زعامااة دول الشاامال المت

به أساساَ منع القضاء الاوطنً فاً الادول النامٌاة مان نظار حلت محل الجٌوش، فالتحكٌم مقصود 

منازعااات عقااود التنمٌااة االقتصااادٌة، حتااى ال ٌتعاارض المسااتثمر األجنبااً و الشااركات العمالقااة 

فاً هاذه العقاود، لتطبٌاق القاوانٌن الوطنٌاة، ماع تاؤثر القاضاً الاوطنً بماا  التً تمثل طرفاً هامااً 

تقتضٌه مصالح بالده االقتصادٌة، مما قد ٌإدي إلى تشاوٌه تفساٌر هاذه العقاود و انحٌااز القضااء 

 انحٌازاً ٌهدد مصالح المستثمر.

اان شااركات العااالم الصااناعً المتقاادم ماان تحصااٌ ن إن التحكااٌم هااو طااوق النجاااة الااذي ٌمك 

أنفسااها ضااد نزاعااات القاضااً الااوطنً و تشاادد القااوانٌن الوطنٌااة فااً دول العااالم الثالااث، ألن 

التحكٌم ٌرتكز على مبدأ سلطان اإلرادة و المحكام لاٌ  ملزمااً بتطبٌاق قاانون معاٌن، فااألطراؾ 

أحرار فً تحدٌد القانون الذي ٌقوم المحكم بتطبٌقه، و التحكٌم ٌمنع إمكانٌاة عارض النازاع علاى 

لقاضااً الااوطنً، ممااا ٌجعاال الطاارؾ الضااعٌؾ أي الاادول النامٌااة و مشااروعاتها تحاات رحمااة ا

"المحكم" الذي ال ٌمكن أن تتوفر لاه حٌادة و نزاهاة القاضاً، الاذي ٌعمال فاً ظال قاانون تنظاٌم 

القضاء الذي ٌكفل له استقالله، و ٌبلػ الشر مداه فً نظام التحكٌم؛عندما نرى المحكم طلٌاق الٌاد 

لنازاع دون حاجاة لتطبٌاق أي قاانون وطناً، و إنماا ٌطباق أعاراؾ و عاادات التجاارة ٌحكم فً ا

الدولٌة و ما تقتضٌه طبٌعة النزاع و هً عبارات فضفاضة، عالوة علاى أن هاذه األعاراؾ هاً 

من صانع العاالم المتقادم و الشاركات العمالقاة، صااؼتها لخدماة مصاالحها مماا ٌعناً فاً النهاٌاة 



ات األجنبٌة الذي ظل جاثماً ٌشل ٌد المشرع الوطنً فً الدول النامٌاة إباان العودة لنظام االمتٌاز

 عصور االحتالل.

و ٌذهب البعض إلى أن إصدار و سن التشارٌعات الوطنٌاة المنظماة للتحكاٌم أصابح أماراً 

مفروضاً على الدول النامٌة، و إالَّ وجدت نفساها محروماة مان المعوناات الدولٌاة و مان ماإازرة 

لدولٌة المناوط بهاا مسااعدة هاذه الادول البناك الادولً، صاندوق النقاد الادولً و كافاة المإسسات ا

الوكاالت التابعة لألمم المتحدة
()
. 

 مقارنة و ترجٌح

إن المقابلة والتضاد بٌن تحبٌذ أو نباذ نظاام التحكاٌم ال تخلاو مان المبالؽاة، فلاٌ  صاحٌحاً 

فسااد و تادنً نظام التقاضاً فاً الادول  اطالق القاول باؤن التحكاٌم ٌحماً المساتثمر األجنباً مان

النامٌة، فالفساد و اإلنحراؾ ظاهرة ال وطن لها، و فضابح العاالم المتقادم و قضااٌا اإلنحاراؾ و 

الفساد ال تخفً على أحد، و شبهة انحٌاز القاضً إذا قامت لدى القاضً فاً الادول النامٌاة فهاً 

 تقوم أٌضاً بالنسبة للقاضً فً الدول المتقدمة.

كن النظرة الموضوعٌة تكشؾ عن بطء إجراءات التقاضاً و تعادد درجاتاه و ارتفااع و ل

تكالٌفه و الدول المتقدمة بوجه خاص، هذا ٌجعال التحكاٌم هاو الوساٌلة األكثار مالءماة ساواء فاً 

منازعااات التجااارة الدولٌااة، فالقضاااء ٌثقاال كاهلااه بعاادد القضاااٌا التااً تطاارح علٌااه، و فااتح الباااب 

ٌسهل فً حل هذه المشكلة على الصعٌد الوطنً، خاصة مع توقاع ازدٌااد الاوعً لبدٌل كالتحكٌم 

 بنظام التحكٌم و مزاٌاه.

و إذا انتقلنا على صعٌد عالقات التجارة الدولٌة، فالبد من مواجهة واقع العالم المعاصار، 

ها و باٌن دول عالم تتولى زمام أموره الدول الصناعٌة المتقدمة، و الفجوة بٌن -شبنا أم أبٌنا -فهو 

العالم الثالث فجوة ٌصعب مواجهتها اعتماداً على الذات، و الوصول إلى مرحلاة االكتفااء الاذاتً 

إن كااان أمااراً ممكناااً، ٌقتضااً وضااع سٌاسااات مرحلٌااة دون الوقااوع تحاات تااؤثٌر رفااع الشااعارات 

ر ال المتوهجااة التااً قااد تثٌاار الحمااا  و تلهااب المشاااعر الوطنٌااة، فالحمااا  و التهاااب المشاااع

 ٌكفٌان وحدهما للسباحة ضد التٌار التحكٌم.
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إن العالم المتقدم ٌحتكار أسارار التقٌاة و ٌهاٌمن علاى توجٌاه دفاة االقتصااد العاالمً الاذي 

تتشابك فٌه مصالح الادول النامٌاة ماع مصاالح الادول المتقدماة، فاإذا أثرناا الصاراع فهاو صاراع 

إلمبرٌالٌاة و الرأسامالٌة المساتؽلة فاً هاذا ؼٌر متكافا و ال تسعفنا شاعارات األما  اآلفال عان ا

النظام، فنحن أماام حاجتناا للتنمٌاة االقتصاادٌة الشااملة، الباد أن نحااول التوفٌاق باٌن مصاالحنا و 

مصالح العالم الصناعً المتقدم، فإذا كانت المشروعات والشركات األجنبٌة تجعل تقدٌم خادماتها 

فإن مواجهاة ذلاك تكاون بإعاداد المفاوضاٌن و تكاوٌن و استثماراتها مشروطة بااللتجاء للتحكٌم، 

الكوادر القادرة على صٌاؼة شروط أو اتفاق تحكاٌم علاى نحاو متاوازن
()

، كاالنص علاى تطبٌاق 

القانون الوطنً، و هو نص دارج فً عقاود االساتثمار التاً تبرمهاا الادول النامٌاة ماع المساتثمر 

ة منازعات االستثمار بٌن الادول و رعاٌاا الادول األجنبً، بل نجد اتفاقٌة واشنطن المتعلقة بتسوٌ

األخرى تنص على تطبٌق قانون الدولاة الطارؾ فاً النازاع، إذا لام ٌتفاق األطاراؾ علاى تحدٌاد 

 القانون واجب التطبٌق، و أمر نفسه فً مدونة السلوك الخاصة بعقود نقل التقنٌة.

  النصاوص الكفٌلاة و ٌمكن تقلٌص عٌاوب التحكاٌم بسان التشارٌعات الوطنٌاة التاً تكار

بتحقٌق التوازن و ضمان حسان و كفااءة عملٌاة التحكاٌم الاذي ٌاتم داخال الابالد، أماا التحكاٌم فاً 

عالقات التجارة الدولٌاة، إذا كاان ٌاتم باٌن الدولاة و المساتثمر األجنباً، فمان الممكان كماا أشارنا 

خاصااة وطنٌااة و االتفاااق علااى تطبٌااق القااانون الااوطنً، أمااا إذا كااان االتفاااق بااٌن مشااروعات 

مشااروعات أجنبٌااة، فاااألمر رهاان بكفاااءة التفاااوض و صااٌاؼة االتفاااق فضااالً عاان خضااوع هااذه 

 العقود لالتفاقٌات الدولٌة التً انضمت إلٌها الجزابر .

 2008و قد تدخل المشرع الجزابري و أصدر قانون االجراءات المدنٌة و اإلدارٌاة سانة 

ات التحكاٌم و كااذا كٌفٌاة تنفٌااذ حكام التحكااٌم، و هااذا ٌانظم فٌااه اجااراء 2009و بادأ العماال باه فااً 

مواكبة مع االتجاهات الحدٌثة التً تساهم فً تحقٌق قدر من الرقابة على أحكام التحكاٌم، عاالوة 

علااى مااا تضاامنته اتفاقٌااة الجزاباار الخاصااة بتسااوٌة منازعااات االسااتثمار األجنبااً بااٌن الدولااة و 

 رعاٌا الدول األخرى..

                                                           
أكثم الخولً: اهمٌة و ابراز مخاطر و عٌوب الصٌاؼة فً اتفاقٌات التحكٌم، بحث مقدم فاً الٌاوم الفرنساً المصاري، معهاد - 1

 .5ص  1993أكتوبر  31-30قانون األعمال الدولً، كلٌة الحقوق، القاهرة فً 



ن القاااول باااؤن التحكاااٌم كاااان و ال ٌااازال هاااو الوساااٌلة العادٌاااة لتساااوٌة و فاااً النهاٌاااة ٌمكااا

المنازعااات فااً عقااود التجااارة الدولٌااة، و ذلااك تفادٌااا لتطبٌااق القاضااً لقواعااد اسااناد تااإدي إلااى 

تطبٌاااق قاااانون مااان قاااوانٌن الااادول االمبرٌالٌاااة المساااتؽلةهه. إنناااا فاااً عاااالم تحكماااه المصاااالح ال 

 عٌبها.اإلدٌولوجٌات الجامدة التً بان 

 التمٌٌز بٌن التحكٌم و سواه من طرق تسوٌة المنازعات الفرع الرابع: 

منازعااات مااع باااقً الطاارق الودٌااة األخاارى التااً دأب ٌتشااابه التحكااٌم كطرٌقااة لحاال ال

المستثمرٌن االلتجاء إلٌها، لذي ال بد من معرفة ما هً الفروق الموجاودة التاً تمٌاز كال طرٌقاة 

 عن التحكٌم.

 ٌق و التحكٌم أوال : التوف

قبااول األطااراؾ لقاارار  -كمااا ساابق اإلشااارة إلٌااه–علااى االلتجاااء للتحكااٌم، ٌعنااً االتفاااق 

المحكم الذي ٌفصل فً النازاع، فاالتحكٌم اختٌاار نهاابً كبادٌل عان االلتجااء للقضااء، و لاذلك ال 

قضااء و ٌعد اتفاق التحكٌم االتفاق المقترن بتحفظ طرؾ أو األطراؾ و احتفاظهم بحق اللجاوء لل

رفض قرار المحكم
()
. 

و ٌتضح مما سبق أن األطراؾ عنادما ٌتفقاون علاى التحكاٌم ال ٌعهادون للمحكام بمحاولاة 

الوساطة أو التوفٌق مع بقاء الحق فً طرح النزاع على القضاء إذا باءت هذه المحاولاة بالفشال، 

فقفالتوفٌق هو اتفاق األطراؾ على محاولة اجراء تسوٌة ودٌة عن طرٌق المو
()

، و ٌتولى هاذا 

األخٌر تحدٌد مواضٌع النزاع و ٌقدم مقترحاتاه التاً قاد تحضاى باالقبول أو ال تلقاى مانهم قباوالً، 

فهو ال ٌصدر قرارات، و إنما ٌقدم مقترحات.
()

 

و ال ٌخفى الفارق الجوهري بٌن التحكٌم  و التوفٌق؛ فالتوفٌق ٌتضمن علاى سابٌل الحاتم، 

ٌصادر حكمااً  -كما رأٌنا–كن التوصل إلى حل وسٌط، بٌنما المحكم تنازالت من الطرفٌن لكً ٌم

قد ٌلبً فٌه كل طلبات أحد األطراؾ و ٌرفض كل طلبات الطرؾ األخر، فهو ال ٌبحث عن حل 

                                                           
 .19محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 كما سبق اإلشارة إلى ذلك فً الفصل األول. - 2
حٌث ورد: "أن التحكٌم ٌخرج عن مهام التوفٌق باٌن وجهاات  12/1999/ 17حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا المصرٌة فً  - 3

تسوٌة ودٌة ال تحوز التوصٌة الصادرة فً شؤنها قوة األمر المقضً بال ٌكاون معلقاا نفاذهاا نظر ٌعارض بعضها بعضاً، إذ هو 
 على قبول أطرافها، فال تتقٌد بها إالَّ انضمامها طواعٌة لها"
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وسط أو توفٌقً، وهو إذا فعل و فشل ٌتعٌن علٌه مواصلة مهمتاه و إصادار حكام حاسام للنازاع، 

جراءات، و تعود لألطراؾ حرٌتهم فً االلتجاء للقضااء، و هاو أما الموفق فال ٌملك إالَّ إنهاء اإل

مااا ال ٌتساانى لهاام إذا تعلااق األماار باتفاااق تحكااٌم انتهااى بإصاادار حكاام تحكااٌم فصاال فااً موضااوع 

النزاع
()
. 

و فً مجال حل النزاعات الدولٌة  فالتوفٌق هو وسٌلة سلمٌة لتساوٌة المنازعاات الدولٌاة، 

قد تكون دبلوماسٌة أو خبراء أو رجاال قاانون، علاى أن تقاوم   تقوم به لجنة تتكون من شخصٌات 

هذه اللجنة بتحلٌل الوقابع و المشاكل القانونٌة ثم إعداد تقارٌر بذلك
()

. 

 التحكٌم و الصلحثانٌا : 

ٌحسام باه األطاراؾ نزاعااً ثاار بٌنهماا فعاالً أو ٌتوقٌاان باه نزاعااً محاتمالً، و الصلح عقاد 

ن كل طرؾ عن بعض مطالبه،و هو بهذا ٌقترب من التوفٌق، ؼاٌة ماا ٌؤتً ذلك بتنازل ارادي م

هنالااك أن الصاالح ٌااتم بحااوار مباشاار بااٌن األطااراؾ أو ممثلااٌهم، فهاام ال ٌختااارون موفقاااً ٌقاادم 

مقراحاته، و لكنهم ٌنصرفون مباشرة لمناقشة النزاع، و ٌتشابه الصلح مع التحكٌم فً أن كلٌهماا 

ن ماا ٌمتناع فٌاه الصالح ٌمتناع فٌاه التحكاٌم علاى أساا  ماا ٌعارؾ ٌنحسم به النزاع عالوة على أ

بعدم قابلٌة الموضوع للتحكٌم كما سنرى، و ٌشبه الصلح شاكل شارط التحكاٌم إذا كاان وقابٌااً أي 

سابقاً للنزاع، كما ٌقتارب مان مشاارطة التحكاٌم إذا كاان الحقااً علاى نشاوء النازاع، و لكان ٌظال 

راؾ العقااد فهااو ثماارة تفاااوض مباشاار بٌنهمااا، بٌنمااا ٌقااؾ صااحٌحاً أن الصاالح ٌاانهض بعببااه أطاا

دورهم فً التحكٌم عند تخوٌل المحكم سلطة حسم النزاع بحكم قد ٌقضً لطارؾ بكامال طلباتاه، 

بٌنما جوهر الصلح ٌقوم على تنازالت متبادلة بٌن األطاراؾ و هاو ماا ٌقارب الصالح مان عملٌاة 

طراؾالتوفٌق، إذا صادفت اقتراحات الموفق قبول األ
()
. 

و ٌبقااى فااارق هااام بااٌن التحكااٌم ماان جهااة و الصاالح والتوفٌااق ماان جهااة أخاارى إذ ٌنتهااً 

التحكٌم بقرار حاسم قابل للتنفٌذ مباشرة بعد وضاع الصاٌؽة التنفٌذٌاة دون أن تمتاد سالطة قاضاً 

                                                           
 .20محمود مختار أحمد برٌري: المرجع نفسه، ص - 1
2

النزاعات
20057576

 .21-20ص  -محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، مرجع سبق ذكره، ص - 3



التنفٌااذ للنظاار فااً الموضااوع، أمااا الصاالح فااال ٌقباال التنفٌااذ إالَّ بعااد تصاادٌق القضاااء الااذي ٌجعلااه 

الحا إلمكانٌة وضع الصٌؽة التنفٌدٌةص
()
. 

 

 :التحكٌم و الخبرةثالثا : 

قااد ٌتفااق األطااراؾ علااى االسااتعانة بخبٌاار أو أكثاار إلبااداء الاارأي و تقاادٌم تقااارٌر عاان 

الموضوعات التً ثار بشؤنها النزاع أو الخالؾ، و ؼالباً ما تكون مسابل ذات طاابع فناً تحتااج 

قد تكون خبرة هندسٌة أو محاسبٌة أو زراعٌة...إلخلخبرة تختلؾ حسب نوع النزاع، ف
()
. 

و ال ٌخااتلط االتفاااق علااى االسااتعانة بااالخبرة باالتفاااق علااى التحكااٌم فااالخبٌر ال ٌصاادر  

قرارات، و إنما هو ٌبدي رأٌاً فنٌاً ٌظل لألطراؾ حق قبوله أو المنازعة فٌه
()

، و العاودة لطلاب 

التحكٌم فالمحكم ٌصادر قاراراً ٌحسام النازاع  و ٌلازم  تقارٌر خبرة أخرى من خبراء آخرٌن، أما

األطااراؾ و ٌحااوز حجٌااة الشااًء المقضااً بااه، فااال ٌملااك األطااراؾ العااودة لطاارح الناازاع علااى 

محكمااٌن آخاارٌن أو رفااع دعااوى قضااابٌة بشااؤنه، و حتااى فااً حالااة اتفاااق األطااراؾ         علااى 

جااوء للقضاااء للفصاال فااً موضااوع إضاافاء الطااابع الجبااري علااى رأي الخبٌاار، فٌظاال الزماااً الل

الناازاع وفقاااً لاارأي الخبٌاار، أمااا قاارار المحكاام، فكمااا ساابق أن أشاارنا، ٌقباال التنفٌااذ بمجاارد وضااع 

الصٌؽة التنفٌذٌة علٌه دون الحاجة لحكم قضابً ٌفصل فً موضوع النازاع الاذي حسامه القارار 

 التحكٌمً.

ء كال منهماا للمهماة المنوطاة و ٌظهر هناك فارق باٌن الخبٌار و المحكام ٌتعلاق بكٌفٌاة أدا

به، فالمحكم ٌصدر قراره بناًء على ما ٌقدمه له األطراؾ من مستندات و كمرافعات، أما الخبٌار 

فهااو ٌعتمااد علااى معلوماتااه و خبرتااه فضااالً عمااا ٌقدمااه لااه األطااراؾ ماان معلومااات، فااالخبٌر لااه 

للمحكام، الاذي ٌتحاتم التصدي و إباداء رأٌاه دون حاجاة للرجاوع لألطاراؾ، و هاو ماا ال ٌتسانى 

علٌااه تخوٌاال األطااراؾ إمكانٌااة تقاادٌم مسااتنداتهم و حااق كاال طاارؾ فااً اإلطااالع علااى مااا ٌقدمااه 

الطرؾ اآلخر، فهو ٌقوم بدور مشابه لدور القاضً و لكن َثمَّ صور للخبرة ٌصبػ علٌهاا وصاؾ 
                                                           

 و ما بعدها 512السنهوري: الوسٌط الجزء الخام  ص  - 1
 .21محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، مرجع سبق ذكره، ص  2
لاٌ   ااإلشاارة إلٌاه حٌاث ورد أن التحكاٌم ٌختلاؾ عان أعماال الخبارة ذلاك أن قوامها حكم محكمة دساتورٌة  مصارٌة ساابق - 3

 .408ص  1995ٌونٌه  9 6قراراً ملزماً، بل مناطها أراء ٌجوز طرحها أو تجزبتها أو التعدٌل فٌها، مجموعة األحكام ج 
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التحكاٌم أحٌانااً، و هااً حااالت  تعارؾ بااـ "تحكاٌم الجاودة" أو النوعٌااة أو المطابقاة
()

، حٌاث ٌااتم 

االحتكام لخبٌر ٌتم تزوٌده باتفاقات األطراؾ و عٌنة من السلعة أو اآللاة أو البضااعة لكاً ٌحادد 

تطابقها أو عدم تطابقها و ال شك أنه ٌقؾ عند دور الخبٌار إذا أبادى رأٌاه فحساب، أماا إذا خولاه 

لمحكام، إذا كاان رأٌاه األطراؾ ترتٌب النتابج التً ترتبط برأٌاه الفناً فهناا ٌكاون قاد قاام بادور ا

ملزماً وفقاً التفاق األطراؾ
()
. 

 رابعا: التحكٌم الوطنً )الداخلً( و التحكٌم غٌر الوطنً )الدولً(:

ٌسود اضطراب شدٌد ٌإدي إلى اللب  فً استخدام األوصااؾ التاً تلحاق باالتحكٌم، فهاو 

ٌوصؾ بؤنه وطنً أو محلً، كماا قاد ٌوصاؾ بؤناه أجنباً أو دولاً
()

لاق األمار بعالقاة ؛ فاإذا تع

وطنٌاااة بحتاااة مااان حٌاااث األطاااراؾ و الموضاااوع و مكاااان التحكاااٌم، فإنناااا نكاااون بصااادد تحكاااٌم 

 داخلً)وطنً( ال ٌثٌر أي مشكلة من حٌث تكٌٌفه أو تحدٌد القانون الذي ٌسري علٌه.

أما معٌار التفرقاة باٌن التحكاٌم الاداخلً و التحكاٌم األجنباً فٌارى األساتاذ مختاار محماود 

ً معٌااار المكااان دون اإلهتمااام بجنسااٌة األطااراؾ أو طبٌعااة الناازاع، فااالتحكٌم ٌكااون برٌااري تبناا

أجنبٌاً إذا تم خارج الدولاة، حتاى و لاو كاان أحاد األطاراؾ وطنٌااً و تعلاق بعقاد أو عالقاة محلٌاة 

بحتااة، و ال ٌوصااؾ هااذا التحكااٌم بؤنااه دولااً لمجاارد وجااود طاارؾ أجنبااً فٌااه، أمااا جرٌانااه فااً 

اعتباره باألجنبًالخارج فٌإدي إلى 
()
. 

و هذا المعٌار تبنتاه اتفاقٌاة نٌوٌاورك  لوصاؾ حكام التحكاٌم  بصافة األجنبٌاة حٌاث ناص 

على سرٌان نصوص أحكام التحكٌم التً تصدر فً دولة ؼٌر الدولة المراد تنفٌذه فٌه
()
. 

                                                           
1 - Arbitrage de qualité ou de confirmité. 
 .22كٌم التجاري الدولً، مرجع سبق ذكره، ص محمود مختار أحمد برٌري: التح - 2
 هذا التحكٌم األجنبً قد ال ٌراه البعض مرادفا للدولً. - 3
 .23محمود مختار أحمد برٌري: التحكٌم التجاري الدولً، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
فٌذ أحكام المحكمٌن األجنبٌاة الاً الخاصة باالعتراؾ و تن 1958انظر المادة األولى الفقرة األولى من اتفاقٌة نٌوٌورك لسنة - 5

، 1958ٌونٌاو  10 –ماٌو  20أقرها مإتمر األمم المتحدة الخاص بالتحكٌم التجاري الدولً المنعقد فً نٌوٌورك فً الفترة من 
 .1409ربٌع الثانً  13.، ج ر صادرة بتارٌخ 1985نوفمبر  5و التً انضمت إلٌها الجزابر بتحفظ فً 



 المطلب الثانً: 

 تطور نظام  التحكٌم التجاري الدولً فً الجزائر

التحكااٌم التجاااري الاادولً فااً الجزاباار ؼااداة االسااتقالل، و لقااد ساااٌر  لقااد كثاار الكااالم عاان

التطورات التً عرفها االقتصاد و التشرٌع، تجدر اإلشارة إلى أنه لم ٌعرؾ نف  التطورات فاً 

كل المٌادٌن االقتصادٌة، لذا وجب علٌنا الوقوؾ عند كل مٌادان مان هاذه المٌاادٌن االقتصاادٌة و 

 راستنا.هو ما سنتطرق إلٌه فً د

 : التحكٌم الخاص بالمحروقاتالفرع األول

تعتبر المحروقات المٌادان الحساا  فاً العالقاات الجزابرٌاة الفرنساٌة بعاد االساتقالل، لقاد 

ؼٌاار المسااتعمر القااوانٌن الخاصااة بالمحروقااات
()
و كاار  مباادأ الحقااوق المكتساابة عاان طرٌااق  

اتفاقٌااات إفٌااان
()

محروقااات تااإول إلااى مجلاا  الدولااة ، فبعاادما كاناات المنازعااات الخاصااة بال

الفرنساااً
()

، أصااابحت تخضاااع إلاااى التحكاااٌم الااادولً
()
عاااوض أن ٌنتقااال إلاااى المحكماااة العلٌاااا  

الجزابرٌة، و ذلك من أجل أالَّ تكون المحاكم الجزابرٌة مختصة
()
. 

1963و قد تم تنظٌم هذا التحكٌم من قبال االتفااق الجزاباري الفرنساً لسانة 
()

و أكاده بعاد 

1965فاق الجزابر لسنة ذلك ات
()
. 

                                                           
1 -  convention-type du 16 septambre 1961. 
 انظر اعالن البادئ حول التعاون من أجل استؽالل الثروات الباطنٌة الموجودة بالصحراء. - 2
المعروؾ بالقاانون البترولاً الصاحراوي علاى ماا  1958نوفمبر  22الصادر فً  1111-58من األمر  41تنص المادة  - 3

 بٌن صاحب اإلمتٌاز و المنتفع به إلى مجل  الدولة ابتدابٌا و نهابٌاً"ٌلً: "تخضع المنازعات المتعلقة بتطبٌق االتفاقٌة 
 المتعلق بالتعاون فً مٌدان المحروقات على اختصاص محكمة تحكٌم دولٌة: 1962مار   15نص إعالن المبادئ فً  - 4

ق المضامونة فاً الفصال "رؼم كل األحكام المخالفة، تخضع كال المنازعاات و الخالفاات باٌن السالطة العاماة و أصاحاب الحقاو
 األول ،أ، ابتدابٌا و نهابٌا إلى محكمة تحكٌم دولٌة ...."

5 - Terki (N.E):" Les sociétés étrangères en Algérie" OPU, 1976, P 243 et s. 

Bouzana Belkacem: "Le contentieux des hydrocarbures entre l'Algérie et les sociétés etrangères", 

OPu, publisud 1985, p78 et s.  

سابتمبر  17مكارر، الصاادرة بتاارٌخ  67، الجرٌادة الرسامٌة عادد 1963سابتمبر  14الموافاق لاـ 364-63المرسوم رقم  - 6
 و ما بعدها. 966، ص 1963

ٌاة جوٌل 29، ٌصادق و ٌنشر االتفاق المبرم فً الجزابار العاصامة بتاارٌخ 1965نوفمبر  18الموافق  287-65أمر رقم  - 7
، بٌن الجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة و الجمهورٌة الفرنسٌة ٌتعلق بالفصل فً المسابل الخاصاة بالمحروقاات 1965

 و ما بعدها. 980ص  1965نوفمبر  19و التنمٌة الصناعٌة فً الجزابر، الجرٌدة الرسمٌة الصادرة بتارٌخ 
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 1968رؼم االنتقادات التً وجهتهاا الجزابار إلاى التحكاٌم الادولً، فقاد قبلات باه فاً سانة 

(Gettyبشؤن عقد أبرمته مع الشركة البترولٌة األمرٌكٌة جٌتً )
()
. 

 و لقد ظهرت تطورات بالنسبة لالتفاقات السابقة: 

 ن قبل ربٌ  المحكمة العلٌا الجزابرٌةفٌما ٌتعلق بتعٌٌن ربٌ  المحكمة التحكٌمٌة م -

 فٌما ٌتعلق بتعٌٌن مقر محكمة التحكٌم فً الجزابر  -

 فٌما ٌتعلق باآلثار الموقؾ. -

 154/66ماااا ٌالحاااظ أن الجزابااار لجاااؤت إلاااى التحكاااٌم الااادولً بعاااد صااادور األمااار رقااام 

ناه: "ال علاى أ 3فقارة  442المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة الجزابري الذي نص فاً الماادة 

 ٌجوز للدولة و ال لألشخاص االعتبارٌن العمومٌٌن أن ٌطلبوا التحكٌم ".

لاام تااتمكن الجزاباار ماان القضاااء عاال التحكااٌم الاادولً إالَّ بعااد تااؤمٌم المحروقااات فااً ساانة 

1971. 

24-71و  22-71لاام ٌاانص القانونااان 
()
علااى مسااؤلة االختصاااص القضااابً، و قااد ٌعنااً  

كم الوطنٌاااة الجزابرٌاااة، االسااتثناء الاااوارد ٌخاااص المنازعاااات بطبٌعااة الحاااال اختصااااص المحااا

المتعلقة بالجباٌة التً تخضع إلجراء المصالحة
()
. 

و قااد ثااار جاادل فقهااً لمعرفااة إن كاناات النزاعااات األخاارى ؼٌاار الجبابٌااة تبقااى خاضااعة 

 للتحكٌم أم ال؟

 

                                                           

 سونطراك. -معروؾ باتفاق جٌتً - 1
ٌتضاامن تحدٌاد اإلٌطااار الاذي تمااار  فٌااه  1971أفرٌال  12الموافااق لااـ  1391صافر  16ماإرخ فااً  22-71أمار رقاام  - 2

 13، الصاادرة بتاارٌخ 30الشركات األجنبٌة نشاطها فً مٌادان البحاث عان الوقاود الساابل و اساتؽالله، الجرٌادة الرسامٌة عادد 
 .425، ص1971أفرٌل 

 1111-58مان األمار  71علاى مااٌلً: "إن المقطاع الثاانً مان الماادة  22-71مان األمار  7تنص فً هاذا الصادد الماادة  - 3
ٌعد كما ٌلً: إن الخالفات المتعلقة بالضرابب الماذكورة تكاون مان اختصااص المجلا  األعلاى  1958نوفمبر  22المإرخ فً 

 الجزابري ابتدابٌا و نهابٌا... "



العلٌا الجزابرٌاة عندما نصت على اللجوء إلى المحكمة  7ٌرى األستاذ بن الشٌخ أن المادة 

و لجنة المصالحة تكون قد تركت الباب مفتوحااً للتحكاٌم بالنسابة للنزاعاات األخارى ذات الطاابع 

ؼٌر الجبابً
()

 

و ٌرى فً نف  السٌاق األستاذ بن شنب أن "القانون البترولاً السااري المفعاول ال ٌقضاً 

على مبدأ اللجوء إلى التحكٌم إالَّ فٌما ٌتعلق بالجباٌة"
()

 

قد ذهب األستاذ إسعاد إلى التساإل التاالً بقولاه: "و إن المشارع قاد تارك البااب مفتوحااً  و

للتحكٌم الداخلً أو الدولً إالَّ فٌما ٌتعلق بالجباٌة"
()
. 

أما األساتاذ تركاً فقاد ذهاب إلاى رأي مخاالؾ فقاال: "بؽاض النظار إلاى الطبٌعاة القانونٌاة 

و إن كانات ال تخضاع إلختصااص المحكماة العلٌاا إالَّ التفاق اإلقامة، وجبت المالحظة بؤنه حتى 

المااذكورة إمكانٌااة  7أن النزاعااات الخاصااة بالضاارٌبة، ال ٌمكننااا أن نسااتنتج ماان أحكااام المااادة 

ضمنٌة تسمح لألطراؾ باللجوء إلى محكمة التحكٌم فً الحاالت األخرى"
()

 

، 1971فااً أفرٌاال  الصااادر  71-24و قااد وضااح الرإٌااا السااٌد بوزانااا فقااال أن: "األماار 

المتضمن القانون األساسً للمحروقات الجزابرٌة هاو مصادر عملٌاة مزدوجاة، تكمان فاً إعاادة 

توطٌن العالقات التعاقدٌة البترولٌة و اخضاع النزاعات للقانون الداخلً"
()
. 

و ٌضااٌؾ هااذا األخٌاار أن المنازعااات المتعلقااة بااالبترول موزعااة حسااب صاافة األطااراؾ 

 المعنٌة: 

                                                           
1

 -  Benchikh Madjid: "les instruments juridiques de la politique Algérienne des hydrocarbures" 

L.G.D.J 1973, P 132. 
2

 - Bencheneb Ali : les mécanisme juridique des relation commerciales internationales de 

l'Algérie, OPU, 1984, p298. 
3

- Issad mohand : les techniques  juridiques  dans les accords de développement économique, 

OPU1978, P203. 
4
 Terki N.E: les sociétés étrangères en Algérie, OP. cit P249. *La société mixte de droit Algérien 

en matière de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides in D.P.C.I 1983 Tome 9 

N°1, p42. 
5

 - Bouzana B: op. cit, p291. 
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تعلااق الناازاع بااالبروتوكول المباارم بااٌن الدولااة و الشااركة األجنبٌااة لتحدٌااد النظااام عناادا ٌ -

الجبابً و المالً، الذي تخضع له الشركة التابعة، فٌخضاع النازاع للقاانون اإلداري، و 

 ٌكون االختصاص للمحكمة العلٌا الجزابرٌة، الؽرفة اإلدارٌة)سابقاً(.

دٌااة و القااانون العااام، عناادما ٌتعلااق األماار خالفاااً لااذلك تخضااع النزاعااات للمحاااكم العا -

باتفاقٌااات الشااراكة المبرمااة بااٌن سااوناطراك و الشااركات األجنبٌااة
()

. و قااد تؤكااد هااذا 

التحلٌل عن طرٌق العقود المبرماة باٌن ساوناطراك و الشاركات األجنبٌاة و التاً تانص 

على اختصاص المحاكم الجزابرٌة
()
. 

14-86ابرٌة بمقتضى القاانون رقام و قد تم تؤكٌد اختصاص المحاكم الجز 
()

، حٌاث جااء 

منااه مااا ٌلااً: "تخضااع الخالفااات و النزاعااات الناتجااة عاان تطبٌااق هااذا القااانون و  63فااً المااادة 

 النصوص المتخذة من أجل تطبٌقه إلى المحاكم الجزابرٌة المختصة وفقاً للتشرٌع المعمول به.

شراكة فاً مٌادان المحروقاات أن تخضاع ؼٌر أنه ٌمكن للخالفات و المنازعات المتعلقة بال

 للجنة المصالحة وفقاً للتشرٌع الساري المفعول".

لٌ  هناك التلمٌح إلى التحكٌم، ٌادل هاذا علاى اساتقرار المعاامالت فاً مٌادان المحروقاات 

 فً عدم اللجوء إلى التحكٌم. 1971منذ سنة 

   التحكٌم  لٌلجؤ مرة أخرى إلى 1991لقد انتظر المشرع الجزابري حتى سنة 

إذا كان سبب اللجوء إلى التحكاٌم فاً الساتٌنٌات هاو االساتخالؾ الادولً و وجاود الجزابار 

فً موقؾ ضعؾ بسبب حداثة اساتقاللها، فاإن سابب اللجاوء إلاى التحكاٌم فاً التساعٌنٌات ٌرجاع 

 إلى األزمة االقتصادٌة الداخلٌة و الضؽوط الخارجٌة.

 

                                                           

1 -Idem, p295
 

منااه ماا ٌلااً: "عااالوة علاى كاال األحكااام  11جااء فااً بروتوكاول أأباارم بااٌن شاركة سااوناطراك و شاركة أجنبٌااة فااً الماادة  - 2
المخالفة، تخضع كل النزاعات أو الخالفات التً تثور بٌن الدولة )الجزابر( من جهة و الشركة األجنبٌة من جهة أخرى، أو بٌن 

راك ماان جهااة و الشااركة األجنبٌااة ماان جهااة أخاارى، بخصااوص تفسااٌر، تطبٌااق أو تنفٌااذ أحكااام هااذا الشااركة الوطنٌااة سااوناط
 البروتوكول و بنود االتفاق المشار إلٌه، الختصاص المحاكم الجزابرٌة وحدها..." أنظر:

 Terki N.E: La société mixte de droit Algérien…, op. cit, p42. 

المتعلاق بؤنشاطة التنقٌاب و البحاث عان  1986ؼشات  19الموافق لاـ  1406ي الحجة ذ 13المإرخ فً  14-86القانون  - 3
 .1986أوت  27صادرة فً   35المحروقات و استؽاللها و نقلها باألنابٌب. الجرٌدة الرسمٌة عدد 



 14 -86معدل و المتمم للقانون ال 21-91من القانون  12جاء فً المادة 
()

 ما ٌلً:  

 1986ؼشاات ساانة  19المااإرخ فااً  14-86ماان القااانون رقاام  63"تعاادل وتااتمم المااادة 

 المذكورة أعاله كاآلتً: 

"تخضع المنازعات التً تنشب بٌن الدولة و أحد أطراؾ عقد اإلشاتراك للجهاات القضاابٌة 

 الجزابرٌة المختصة.

تفسااٌر أو تطبٌااق عقااد االشااتراك بااٌن المإسسااة الوطنٌااة و  أمااا المنازعااات الناجمااة عاان

شرٌكها األجنبً فتكون محل مصالحة مقدماً حسب الشروط المتفق علٌها بٌن األطراؾ فاً عقاد 

 االشتراك.

و فً حال فشل عملٌة المصالحة، ٌمكن ألطراؾ العقد عرض النزاع على التحكٌم الادولً 

. 

 لقانون و النصوص المتخذة لتطبٌقه لحل النزاعات".ٌطبق القانون الجزابري السٌما هذا ا

 و قد جاء عرض األسباب لهذا القانون كما ٌلً:

"و ٌهدؾ هذا التعدٌل الذي ٌدخل فاً إطاار اإلصاالحات االقتصاادٌة التاً تقاوم بهاا بالدناا 

ا إلى توسٌع اللجوء إلى التحكٌم الدولً المطباق حالٌااً علاى أؼلاب العقاود الصاناعٌة التاً أبرمتها

 المإسسات الجزابرٌة منذ االستقالل لٌشمل عقود البحث و استكشاؾ المحروقات.

إن ترددنا بشؤن اللجوء إلى التحكٌم الدولً فً مجال البحث و انتاج المحروقات الذي كاان 

سابداً فً السبعٌنٌات لام ٌعاد لاه مبارراً نظاراً للتجرباة التاً اكتسابتها مإسسااتنا الوطنٌاة فاً هاذا 

المٌدان."
()
. 

 لقد برر عرض أسباب اللجوء إلى التحكٌم فً مٌدان المحروقات بسببٌن هما:

 اإلصالحات االقتصادٌة التً تقوم بها الجزابر. -

                                                           

 1986ؼشاات  19المااإرخ فااً  14-86تعاادل و ٌااتمم القااانون رقاام  1991دٌساامبر  4مااإرخ فااً  21-91القااانون  رقاام  - 1
 1991دٌسااامبر  7فاااً  63متعلاااق بؤنشاااطة التنقٌاااب و البحاااث عااان المحروقاااات و اساااتؽاللها و نقلهاااا باألنابٌاااب ج ر عااادد ال
 .23392ص
 .8ص 1991المتعلق بالمحروقات، أكتوبر  14-86وزارة الطاقة و المناجم، مشروع تعدٌل القانون   - 2



115 

 

اللجوء إلى التحكاٌم مان طارؾ المإسساات الجزابرٌاة فٌماا ٌتعلاق باالعقود الصاناعٌة، و   -

 بهذا تكون المإسسات الجزابرٌة قد اكتسبت تجربة فً هذا المٌدان.

ا ٌمكن القول هو أن اإلصالحات الناتجة عن األزمة االقتصادٌة، قد أدت بالجزابر إلاى و م

التنازل عن بعض المبادئ التً تشبثت بها منذ االستقالل
()
. 

 عموما ٌمكننا القول أن اللجوء إلى التحكٌم فً حقٌقة األمر لألسباب التالٌة:

لااى مصااالحة ملزمااة بالنساابة ٌبقااى التحكااٌم إمكانٌااة بحٌااث ٌكااون مساابوقاً باااللجوء إ .1

 لألطراؾ.

لقد مٌز المشرع بٌن المنازعاات التاً تنشاب باٌن الدولاة الجزابرٌاة و أحاد أطاراؾ  .2

عقاااد االشاااتراك و المنازعاااات التاااً تنشاااب باااٌن ساااوناطراك و شااارٌكها األجنباااً، 

 فالمنازعات الثانٌة هً وحدها التً تخضع للتحكٌم.

اجب التطبٌق هاو القاانون الجزاباري. لقد نص المشرع صراحة على أن القانون الو .3

 قد ٌإدي هذا إلى التقلٌل من التخوؾ من التحكٌم فً حد ذاته.

 إذن فالمنازعات المتعلقة بالمحروقات رجعت إلى حٍد ما إلى ما كانت علٌه فً الستٌنٌات.

 فً الجزائر التحكٌم الخاص باالستثمارات تطور :الفرع الثانً

 االستثمار المباشر :أوال  

 من بٌن النصوص األولى التً سنتها الجزابر قانون االستثمار.

1963كان أول قانون تبنته فً سنة 
()

منه على حل النزاعاات الناجماة  22، نصت المادة 

عن تطبٌق أو تفسٌر االتفاقٌة الملحقة بقرار االعتماد و الذي ٌتضامن شارط التحكاٌم. ٌعناً هاذا، 

 .أن هناك إمكانٌة اللجوء إلى التحكٌم

                                                           

دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، بً عكنون الجزابر العاصمة،  علٌوش قربوعة كمال: التحكٌم التجاري الدولً فً الجزابر، - 1
 .6ص  2004الطبعة الثانٌة، 

 .1963ؼشت  2صادرة بتارٌخ  53ٌتضمن قانون االستثمار، ج ر  1963جوٌلٌة  26مإرخ فً  277-63القانون   - 2



1966أما قانون االستثمار لسنة 
()

، فلم ٌنص علاى االختصااص القضاابً؛ ٌعناً ذلاك أن 

 االختصاص ٌرجع للمحاكم الجزابرٌة.

، بعاد صادور 1990لإلشارة فإن الجزابر لم تعرؾ تطبٌقاً لالستثمار المباشر إالَّ بعد سانة 

(10-90القانون المتعلق بالنقد و القرض.)القانون 
()
. 

ا القانون االستثمارات المباشرة فً قانون ال ٌتعلق بهاالقد أدخل هذ
()

، إذ لام ٌانص القاانون 

علااى التحكااٌم الاادولً و إنمااا علااى اختصاااص المحكمااة العلٌااا الجزابرٌااة فٌمااا ٌتعلااق  90-10

باااالطعن باإللؽااااء المتعلاااق بااارأي المطابقاااة ٌكاااون مااان اختصااااص المحكماااة العلٌاااا )الؽرفاااة 

اإلدارٌة(
()
. 

الطعاان باإللؽاااء أمااام المحكمااة العلٌااا الؽرفااة االدارٌااة عناادما ٌتعلااق األماار و ٌرفااع كااذلك 

فااً هااذا الشااؤن علااى ماااٌلً: "أن القاارارات التااً ٌتخااذها المجلاا   132بااالرفض؛ تاانص المااادة 

مان هاذا القاانون ال تقبال الطعان إالَّ بعاد قاراري رفاض، و ال  130-129-127بموجب الماواد 

 بعد مضً أكثر من عشرة أشهر من تبلٌػ رفض الطلب األول". ٌجوز تقدٌم الطلب الثانً إالَّ 

ٌظهر جلٌاً أن النزاعات المتعلقة باالساتثمارات ال تخضاع إالَّ للمحااكم الوطنٌاة الجزابرٌاة، 

ما دام لم ٌنص القانون على اللجوء إلى التحكٌم التجاري الدولً
()
. 

12-93أما قانون االستثمار 
()

لاى التحكاٌم التجااري الادولً؛ فنص صراحة على اللجوء إ 

 منه ما ٌلً: 41حٌث جاء فً المادة 

                                                           

، 1966سبتمبر 15بتارٌخ:  ٌتضمن قانون االستثمارات، ج ر  صادرة 1966سبتمبر  10مإرخ فً  284-66األمر رقم - 1
 .1202ص
 ٌتعلق بالنقد و القرض.1990أفرٌل  14الموافق لـ  1410رمضان  19مإرخ فً  10-90القانون رقم   2
 .9علٌوش قربوعة كمال: التحكٌم التجاري الدولً فً الجزابر، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
إالَّ بمراجعة إبطال، ال ٌحق تقدٌم  45الً بؤحكام المادة على ما ٌلً: "ال تقبل القرارات المتخذة عم 50تنص المادة  - 4

 المراجعات إالَّ من قبل األشخاص الطبٌعٌٌن و المعنوٌٌن المعنٌٌن مباشرة بالقرارات.
من هذا القانون ٌجب أن تقدم المراجعة تحت طابلة الرد شكالً خالل مهلة ستٌن ٌوماً من تارٌخ  132مع مراعاة أحكام المادة 

 و تبلٌؽها.نشرها أ
 تعود صالحٌة النظر بالمراجعات للؽرفة اإلدارٌة للمحكمة العلٌا دون سواها، المراجعات ال توقؾ التنفٌذ"

 .10علٌوش قربوعة كمال: التحكٌم التجاري الدولً فً الجزابر، مرجع سبق ذكره، ص  - 5
،ٌتعلق بترقٌة 1993أكتوبر سنة  5الموافق لـ  1414ربٌع الثانً عام  19مإرخ فً  12-93مرسوم تشرٌعً  - 6

 . 10-3ص  1990أكتوبر  10الصادرة فً  64االستثمار، ج ر 
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اا بفعال المساتثمر و  "ٌعرض أي نزاع ٌطرأ بٌن المستثمر األجنباً و الدولاة الجزابرٌاة، إمَّ

ا نتٌجاة إلجاراء اتخذتاه الدولاة الجزابرٌاة ضاده، علاى المحااكم المختصاة، إالَّ إذا كانات هنااك  إّمً

األطراؾ أبرمتها الدولاة الجزابرٌاة تتعلاق بالصالح و التحكاٌم أو اتفااق  اتفاقٌات ثنابٌة أو متعددة

خاااص ٌاانص علااى شاارط تحكااٌم أو ٌساامح لألطااراؾ باإلتفاااق علااى إجااراء الصاالح باااللجوء إلااى 

 تحكٌم خاص." 

0103202001مان ا 17كما نص جاءت المادة 

المساتثمر 0608

األجنباً و الدولاة الجزابرٌااة، ٌكاون بسابب المسااتثمر أو بسابب إجاراء اتخذتااه الدولاة الجزابرٌااة 

ضااده، للجهااات القضااابٌة المختصااة، إالَّ فااً حالااة وجااود اتفاقٌااات ثنابٌااة أو متعااددة األطااراؾ 

فااً حالااة وجااود اتفاااق خاااص ٌاانص  لتحكااٌم، أوأبرمتهااا الدولااة الجزابرٌااة تتعلااق بالمصااالحة و ا

 على بند تسوٌة أو بند ٌسمح للطرفٌن بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكٌم خاص."

ٌبدو من هذا النص أن المبدأ هو اختصاص المحاكم الجزابرٌاة، أماا اإلساتثناء فهاو اللجاوء 

إلى التحكٌم الدولً
()

ٌم و ٌمكان أن نباٌن ذلاك ، و قد تعددت أسالٌب و شاروط اللجاوء إلاى التحكا

 كما ٌلً:

ٌمكن اللجوء إلى التحكاٌم باٌن الدولاة الجزابرٌاة و المساتثمرٌن األجاناب إذا الشرط األول: 

أبرمت هاذه األخٌارة اتفاقٌاة ثنابٌاة حاول االساتثمارات ماع الدولاة التاً ٌنتماً إلٌهاا المساتثمرون 

جزابرٌااة الدٌمقراطٌااة الشااعبٌة و األجانااب، مثااال ذلااك االتفاااق المباارم بااٌن حكومااة الجمهورٌااة ال

اللكسااااامبورؼً، المتعلاااااق بالتشاااااجٌع و الحماٌاااااة المتبادلاااااة -االتحااااااد االقتصاااااادي البلجٌكاااااً

لالسااتثمارات
()

، و كااذا االتفاااق بااٌن الجزاباار و حكومااة الجمهورٌااة اإلٌطالٌااة حااول الترقٌااة و 

الحماٌة المتبادلة لالستثمارات
()

رى عدٌدة، باالضافة إلى اتفاقٌات ثنابٌة أخ
()
. 

                                                           

 .10علٌوش قربوعة كمال: التحكٌم التجاري الدولً فً الجزابر، المرجع السابق، ص  - 1
 24رٌخ ٌتضمن المصادقة على االتفاق الموقع بالجزابر بتا 1991أكتوبر  5موافق لـ 345-91مرسوم رباسً رقم  - 2

 .1775ص  46، ج ر 1991أفرٌل 
 18ٌتضمن المصادقة على االتفاق الموقع بالجزابر بتارٌخ  1991أكتوبر  5موافق لـ 346-91مرسوم رباسً رقم  - 3
 . 1779ص  46، ج ر 1991ماٌو



الجزاباار قااد صااادقت أو انضاامت إلااى معاهاادة متعااددة األطااراؾ أن تكااون  الشوورط الثووانً:

تتعلق بالتحكٌم فً مجال االستثمارات؛ مثال ذلك انضمام الجزابر إلى اتفاقٌة واشانطن الصاادرة 

و التً أنشؤت مركزاً للفصل فً النزاعات الخاصاة باالساتثمارات باٌن الادول و  1965فً سنة 

رعاٌا دول أخرى
()

. ٌتم اللجوء إلى التحكاٌم بعاد المصاادقة علاى االتفاقٌاة بقباول مكتاوب تقدماه 

 الدولة الجزابرٌة.

أن ٌتم إبرام اتفاق بٌن الدولة الجزابرٌة و المستثمر األجنبً ٌنص على بناد الشرط الثالث: 

لكان هاذا الشارط  تسوٌة أو بند  ٌسمح للطارفٌن بالتوصال إلاى اتفااق بنااء علاى تحكاٌم خااص، و

 clauseالقادٌم الاذي ناص علاى شارط  تحكاٌم ) 12-93أكثارا وضاوحا فاً قاانون االساتثمار 

compromissoire( أو بالسماح لألطراؾ بالتفاهم على مشارطة التحكاٌم )compromis)
 

()
( hoc adArbitrageأو باللجوء إلى تحكٌم خاص) 

() 

لنساابة لالسااتثمار المباشاار، فمااا هااو الوضااع ٌااتم اللجااوء إلااى التحكااٌم عاان طرٌااق االتفاااق با

 بالنسبة للشركات المختلطة االقتصاد؟.

 الشركات المختلطة االقتصاد: ثانٌا : 

علااى أنااه: "عناادما تشااترك الدولااة فااً  1966ماان قااانون االسااتثمار لساانة  3نصاات المااادة 

 شركات االقتصاد المختلط بمساهمة فً الرأسمال الخاص األجنبً أو الوطنً..."

                                                                                                                                                                                             

ٌناٌر  2المإرخ فً  01-94و قد تم التوقٌع على اتفاقٌات ثنابٌة مماثلة مع فرنسا و رومانٌا، انظر المرسوم الرباسً رقم  - 1
، المرسوم 5ص 69، ج ر عدد 1994أكتوبر  22فً  328-94، و كذا المرسوم الرباسً رقم 4ص 1، ج ر عدد 1994

 .1995أبرٌل  26مصدرة فً  23، ج ر عدد 1995مار   25مإرخ فً  88-95الرباسً رقم 
ٌتضمن المصادقة على االتفاقٌة المتعلقة بالفصل  1995ٌناٌر  21الموافق لـ  1415شعبان  19مإرخ فً  04-95األمررقم  - 2

 5، ص1995فبراٌر  15صادر فً  07دد فً النزاعات الخاصة باالستثمارات بٌن الدول و رعاٌا الدول األخرى، ج رع
شرط التحكٌم هو نص وارد ضمن نصوص عقد معٌن ٌقرر اإللتجاء إلى التحكٌم كوسٌلة لحل النزاعات التً قد تثور  - 3

أما مشارطة التحكٌم فهً أي اتفاق ٌبرمه األطراؾ منفصل عن العقد األصلً و ذلك ، بال بٌن المتعاقدٌن حول العقد و تنفٌذه مستق
للجوء إلى التحكٌم فً صدد نزاع قابم فعالَ بٌنهما. انظر سامٌة راشد: التحكٌم فً العالقات الدولٌة الخاصة، اتفاق التحكٌم، منشؤة 

 .75سنة ، ص .، دالمعارؾ باالسكندرٌة
Du point de vue terminologique, remarquons que le verbe "compromettre", qui signifie conclure une 

convention arbitrale, est employé aussi bien pour la clause compromissoire que pour le compromis. 

ention_d_arbitrage.htmlhttp://www.legalis.net/ata/html/conv Source: 
4

 -  L'arbitrage ad hoc est l'arbitrage qui se déroule en dehors de toute institution permanente 

d'arbitrage et qui est organisé par les parties elles-mêmes 
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لى هذا األسا  أنشبت شركات مختلطة االقتصاد فاً كال المٌاادٌن االقتصاادٌة، و قاد تام ع

ماان قااانون اإلجااراءات المدنٌااة  3فقاارة  442اللجااوء إلااى التحكااٌم رؼاام مااا نصاات علٌااه المااادة 

 .1982الجزابري، و ذلك إلى ؼاٌة 

ألمرٌكٌااة مثااال ذلااك الشااركة المختلطااة االقتصاااد التااً أنشاابت بااٌن سااوناطراك و الشااركة ا

South easten Drilling in corpored (ALFOR) ناص البروتوكاول التؤسٌساً لهاذه ،

مناه علاى أن:"كال المنازعاات باٌن األطاراؾ الناجماة عان البروتوكاول، و  9الشركة فاً الماادة 

التً ال ٌمكن حلها بالتراضً، تفصل بطلب أحاد األطاراؾ باالتحكٌم فاً سوٌسارا و وفاق قواعاد 

 لدولٌة".ؼرفة التجارة ا

منااه علااى أنااه: "كاال الخالفااات التااً تنشااؤ ماان جااراء سااٌر الشااركة أو  36و تاانص المااادة 

ااا بااٌن المساااهمٌن أنفسااهم فااً موضااوع األمااور  ااا بااٌن المساااهمٌن و الشااركة، إمَّ تصاافٌتها، إمَّ

االجتماعٌااة، ٌفصاال فٌهااا بطلااب أحااد األطااراؾ بااالتحكٌم فااً سوٌساارا حسااب نظااام المصااالحة و 

التجارة الدولٌة." التحكٌم لؽرفة
() 

 

13-86و القاانون  13-82بعدها جااء القاانون 
()

 53المعادل و الماتمم لاه، نصات الماادة  

 على اختصاص المحاكم الجزابرٌة.

على أنه: " تعرض نزاعات الشاركات مختلطاة االقتصااد  13-82لقانون  53تنص المادة 

ٌم اإلجبااري المنصاوص علٌاه فااً المتولادة عان عالقتهاا ماع المإسساات االشااتراكٌة علاى التحكا

 . 1975ٌونٌو  17المإرخ فً  44-75األمر رقم 

و ترفاااع الخالفاااات الناجماااة عااان العالقاااات باااٌن األعضااااء المإسساااٌن للشاااركة المختلطاااة 

 االقتصاد إلى المحاكم الجزابرٌة طبقاً للقانون الجزابري".

 حة لقد أؼلق هذا القانون الباب أمام التحكٌم الدولً بطرٌقة صرٌ

                                                           

 .1988ل اعتباراً من أول جانفً انظر نظام المصالحة و التحكٌم لؽرفة التجارة الدولٌة، المعدل، ساري المفعو - 1
، و المتعلق بتؤسٌ  الشركات المختلطة 1982ؼشت  28الموافق لـ  1402ذي القعدة  9المإرخ فً  13-82القانون  - 2

 .13-86االقتصاد و سٌرها المعدل و المتمم بالقانون 



 53، و هااً المااادة 53فقاارة جدٌاادة علااى المااادة  13-86للقااانون  26و قااد أدخلاات المااادة 

 مكرر و التً تنص على ما ٌلً:

"تتمتااع الشااركة المختلطااة االقتصاااد بكاماال األهلٌااة القانونٌااة للتصاارؾ فااً أموالهااا أو فااً 

 ذمتها المالٌة حسب قواعد القانون العام" 

أهلٌااة التصاارؾ، إمكانٌااة الشااركة مختلطااة االقتصااادٌة و قااد رأى بعااض الفقااه فااً عبااارة 

اللجوء إلى التحكٌم، إن أهلٌة التصرؾ ال تعنً إمكانٌة اللجوء إلى التحكٌم بعاد ماا ناص القاانون 

 على اختصاص المحاكم الجزابرٌة .

لم ٌظهر الشك من جدٌد فً إمكانٌة لجوء الشركات مختلطة االقتصااد إلاى التحكاٌم إالَّ بعاد 

؛ الااذي نااص علااى االسااتثمار المباشاار و لاام ٌاانص علااى االسااتثمار عاان 10-90لقااانون صاادور ا

طرٌق الشركات المختلطة االقتصاد و بالتالً فالقانونان المتعلقان بالشركات المختلطاة االقتصااد 

 لم ٌلؽٌا.

و على هذا األسا  فٌما ٌتعلق بهاا فاالختصااص ٌرجاع إلاى المحااكم الوطنٌاة، و لكان فاً 

 ضعت الشركات المختلطة االقتصاد إلى التحكٌم.التعامل أخ

علاى خضاوع النزاعاات  1990لقد نص النظام األساسً لشركة مختلطة أسسات فاً سانة 

إلى المحاكم الجزابرٌة و تطبٌق القانون الجزابري
()
. 

و جاء فً بروتوكول االتفاق ما ٌلً: "ٌفصل فً كل نزاع ٌتعلق باالتزام باإبرام، تفساٌر أو 

البروتوكااول أو االتفاقٌااات التنفٌااذ المشااار إلٌهااا، و التااً ال ٌمكاان أن تحاال بالتراضااً تنفٌااذ هااذا 

نهابٌاً وفق نظام المصالحة و التحكٌم لؽرفة التجارة الدولٌة، من قبل ثالثة محكماٌن ٌعٌناون وفقااً 

 لهذا النظام.

بالجزابر  القانون الواجب التطبٌق هو القانون الساري المفعول فً الجزابر، ٌجري التحكٌم

 العاصمة"

                                                           

 .13 علٌوش قربوعة كمال: التحكٌم التجاري الدولً فً الجزابر، المرجع السابق، ص - 1
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تاام إخضاااع الشااركات المختلطااة االقتصاااد إلااى التحكااٌم  10-90ارتكااازاً علااى القااانون 

الدولً، السبب فً ذلك هاو الواقاع االقتصاادي الجزاباري، لكان مان الناحٌاة القانونٌاة ٌعتبار هاذا 

 خرقاً للقانون.

فقاد أصابحت  13-86، و 13-82و الذي ألؽاى القاانونٌن  12-93أما بعد صدور القانون 

41الشااركات المختلطااة االقتصاااد تخضااع لهااذا القااانون و ذلااك حسااب المااادة 
()

، و كااذلك الشااؤن 

 47، ٌتعلاق بتطاوٌر اإلساتثمار، ج ر عادد2001أوت  20مإرخ فاً  03-01بالنسبة للقانون 

، الاذي ناص صاراحة علاى المسااواة فاً المعاملاة معادل و متاتم 22/08/2001صادرة بتارٌخ 

منه و كذا عدم النص على الشاركات  14ثمر الوطنً و األجنبً من جهة حسب المادة بٌن المست

 متعددة االقتصاد من جهة ثانٌة و علٌه فهً تعامل مثل االستثمارات المباشرة.

 :التحكٌم الخاص بعقود نقل التكنولوجٌا و العقود الصناعٌةثالثا : 

 و ذلك فً شتى المٌادٌن. لقد خضعت عقود نقل التكنولوجٌا إلى التحكٌم الدولً

نذكر من بٌنها عقود المفتاح بالٌاد و المنتاوج بالٌاد ، أماا العقاود األخارى كعقاود التكاوٌن و 

 المساعدة التقنٌة فؽالباً ما كانت تخضع للمحاكم الجزابرٌة.

لقد تم تبرٌر هذه الوضعٌة على أسا  أن عقود نقال التكنولوجٌاا ال تما  بالساٌادة الوطنٌاة 

 ة.الجزابرٌ

هناك تفسٌر آخر مفاده أن الشركات األجنبٌة المهٌمناة علاى التكنولوجٌاا تكاون قاد فرضات 

على الجزابار الخضاوع إلاى التحكاٌم، و الجزابار بالمقابال تكاون قاد فرضات القاانون الجزاباري 

 كقانون واجب التطبٌق.

1893النظام التحكٌمً الجزائري الفرنسً لسنة الفرع الثالث: 
()

 

                                                           

التً تنص على: " عدا القوانٌن المتعلقة بالمحروقات المشار إلٌها أعاله، تلؽى جمٌع األحكام السابقة  49انظر المادة  - 1
و المتعلق  1982ؼشت  28المإرخ فً  13-82القانون رقم  -1المخالفة لهذا المرسوم التشرٌعً السٌما منها بما ٌلً: 

 ، و سٌرها، المعدل و المتمم.بتؤسٌ  الشركات المختلطة االقتصاد
2
 -Mabroukine Ali: le règlement d'arbitrage Algéro - français du 27 mars 1983 in Revue de 

l'arbitrage, 1986, p192,232 



، و كانت هذه االتفاقٌة متبوعاة 1982جزابر اتفاقٌة تعاون مع فرنسا فً سنة لقد أبرمت ال

 بابرام نظام تحكٌمً بٌن البلدٌن.

إن النظام التحكٌمً بمثابة معاهدة فً شكل مبساط، ٌفاتح المجاال للشاركات الجزابرٌاة باؤن 

فقاد تام إبارام  تلجؤ إلى التحكٌم التجاري الدولً إذا ما أبرمت عقودا مع شركات فرنساٌة، و فعاالً 

 عقوداً اشتملت على النص على التحكٌم المنظم وفق النظام التحكٌمً الجزابري الفرنسً.

 مثال ذلك ما جاء فً عقود أبرمتها شركات جزابرٌة مع شركات فرنسٌة.

"كل نزاع ٌثور بشؤن تفساٌر أو تنفٌاذ هاذا العقاد، و الاذي ال ٌمكان حلاه بالتراضاً، ٌفصال 

 مار  بٌن الحكومتٌن الفرنسٌة و الجزابرٌة." 27ظام التحكٌمً المبرم فً فٌه بالرجوع إلى الن

ٌعااد النظااام التحكٌمااً محاادود النطاااق بااٌن الجزاباار و فرنسااا فقااط، و ال ٌعتباار اللجااوء إلااى 

لقااانون االجااراءات المدنٌااة الجزابااري؛ ألن المااادة  3فقاارة  442النظااام التحكٌمااً خرقاااً للمااادة 

أن: "المعاهادات الدولٌاة التاً صاادق علٌهاا رباٌ  الجمهورٌاة  تنص علاى1976لدستور  159

طبقاً لألحكام المنصوص علٌها فً الدستور تكتسب قوة القانون" و ٌعتبر هذا بداٌة اإلنفتاح نحاو 

 تقبل الجزابر للتحكٌم التجاري الدولً.

1899التحكٌم و المؤسسات العمومٌة االقتصادٌة منذ  الفرع الرابع: 
()

 

ظهار جادل حاول إمكانٌاة النصوص المتعلقة بالمإسسات العمومٌاة االقتصاادٌة بعد صدور 

لقااانون  3فقاارة  442خضااوعها إلااى التحكااٌم، بعبااارة أخاارى فبااالرؼم ماان عاادم إلؽاااء المااادة 

 االجراءات المدنٌة الجزابري، هل ٌمكن إخضاعها للتحكٌم؟

صاادٌة ال تحتاوي علاى سنبٌن فٌما ٌاؤتً أن النصاوص المتعلقاة بالمإسساات العمومٌاة االقت

أحكااام مفادهااا أنهااا تخضااع للتحكٌم)الفاارع األول(، و إنمااا النصااوص الالحقااة هااً التااً مهاادت 

  -كما بٌنا ذلك سابقا–الطرٌق لذلك 

                                                           

ٌتضمن القانون  1988ٌناٌر  12الموافق لـ  1408جمادى األولى عام  22مإرخ فً  01-88انظر القانون رقم  - 1
 .1988ٌناٌر  13صادرة فً  1مإسسات العمومٌة االقتصادٌة، ج ر التوجٌهً لل
 59-75ٌعدل و ٌتمم األمر  1988ٌناٌر  12الموافق لـ  1408جمادى األولى عام  22مإرخ فً  04-88القانون رقم 
مومٌة و المتضمن القانون التجاري، و ٌحدد القواعد الخاصة المطبقة على المإسسات الع 1975سبتمبر  26المإرخ فً 
 االقتصادٌة.
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 :النصوص الخاصة بالمؤسسات العمومٌة االقتصادٌة ال تخضع للتحكٌمأوال : 

دٌة إلاى التحكاٌم، علاى هاذا لقد انقسم الفقه فً مسؤلة خضوع المإسسات العمومٌاة االقتصاا

 األسا  نقدم أوالً اآلراء القابلة بخضوعها للتحكٌم، ثم بعد ذلك اآلراء المخالفة.

 اآلراء القائلة بخضوع المؤسسات العمومٌة االقتصادٌة للتحكٌم:  -1

)الاانص الفرنسااً( ماان  4)الاانص العربااً( و 3الفقاارة  20لقااد ارتكااز هااإالء علااى المااادة 

لتااً تاانص علااى: "كمااا ٌمكاان أن تكااون الممتلكااات التابعااة لذمااة المإسسااة ا 01-88القااانون رقاام 

-66مان األمار  442العمومٌة االقتصاادٌة موضاوع مصاالحة حساب الفقارة األولاى مان الماادة 

 المذكور أعاله" 1966ٌونٌو  8المإرخ فً  154

 و تنص الفقرة الثانٌة من نف  المادة:

 طبقاً لقواعد القانون التجاري"  "و ٌمكن التصرؾ فً هذه الممتلكات و بٌعها

علاااى ؼااارار هاااذه األحكاااام ٌااارى بعاااض الفقاااه الجزاباااري خضاااوع المإسساااات العمومٌاااة 

ٌساامح صااراحة  01-88االقتصااادٌة إلااى التحكااٌم، حٌااث ٌقااول األسااتاذ أحمااد محٌااو : "القااانون 

ؼماوض  ( و ٌرفاع كال4الفقارة  20للمإسسات العمومٌة االقتصادٌة اللجوء إلى التحكٌم )الماادة 

حول هذه المسؤلة
()

 

المتضاامن القاااانون  01-88و ٌاارى القاضااً بجااااوي أحمااد: "أن إحاادى القاااوانٌن العشاار 

التااوجٌهً للمإسسااات العمومٌااة االقتصااادٌة هااو تاارخٌص واضااح للجااوء إلااى التحكااٌم الاادولً، 

أن المإسسااات العمومٌااة االقتصااادٌة لهااا حرٌااة التصاارؾ فااً  20عناادما ٌصاارح فااً المااادة 

ات التابعة لذمتها، طبقا لقواعد القانون التجاري"الممتلك
()

 

 :اآلراء القائلة بعدم خضوع المؤسسات العمومٌة االقتصادٌة للتحكٌم -2

                                                           

1 Mahiou Ahmed: L'arbitrage en Algérie in revue Algérienne, volume XXVII, N° 4 , 1989, p 720.  

2  -  Bedjaoui Mohamed: un tournant remarquable dans la législation algérienne relative à 

l'arbitrage commercial international, in Bulletin de la cour internationale d'arbitrage de la C.C.I. 

vol 4, N° 2, Octobre 1993, p 58. 



إن التصاارٌح بخضااوع المإسسااات العمومٌااة االقتصااادٌة للتحكااٌم الاادولً ٌصااطدم بااالفقرة 

لتااً أدت إلااى و النصااوص الالحقااة ا 01-88ماان القااانون  36و المااادة  20األولااى ماان المااادة 

 ق إ م. 3فقرة  442إلؽاء المادة 

فقااارة األولاااى: "تكاااون الممتلكاااات التابعاااة لذماااة المإسساااة العمومٌاااة  20تااانص الماااادة 

االقتصادٌة قابلة للتنازل عنها و التصرؾ فٌها و حجزها حسب القواعد المعمول بها فً التجارة 

 رأسمال التؤسٌسً للمإسسة".ماعدا جزًء من األصول الصافٌة التً تساوي مقابل قٌمة ال

لقد بٌن أحد الفقهاء إشكالٌة تتعلق بممتلكات المإسسة العمومٌة االقتصادٌة، حٌث أن المادة 

فقاارة أولااى تمٌااز بااٌن األصااول الصااافٌة التااً تساااوي مقاباال قٌمااة الرأساامال التؤسٌسااً و  20

الصانؾ الثاانً مان  موجودات الشركة أي األموال و الحقوق المملوكة للشركة فً وقات ماا ، إن

األمااوال هااو وحااده الااذي ٌكااون قااابالً للتنااازل، التصاارؾ و الحجااز، و هااو وحااده الااذي ٌخضااع 

للتحكااٌم و هااذا مااا سااٌإدي إلااى إشااكالٌة التمٌٌااز بااٌن األصااول الصااافٌة و موجااودات المإسسااة 

العمومٌة االقتصادٌة
()

 

سسااات العمومٌااة التااً تخضااع المإ 01-88للقااانون  36و ٌتبااٌن ذلااك أٌضااا ماان المااادة 

االقتصااادٌة إلااى قااانون خاااص فٌمااا ٌتعلااق بالتصاافٌة و التسااوٌة القضااابٌة، و هااذا ٌعنااً عاادم 

 إخضاعها لقانون الشركات التجارٌة.

 حــــــرجٌــــــت

إن الطبٌعة القانونٌة ألموال المإسسة العمومٌاة القانونٌاة، تحاتم عادم اخضااعها إلاى قاانون 

بالتصفٌة و التسوٌة القضابٌة، و هاذا ال ٌتماشاى ماع فكارة التحكاٌم الشركات التجارٌة فٌما ٌتعلق 

و ال مصالح الشركات األجنبٌة
()
. 

مان ق إ م لاام تلاػ ال ضامنٌاً و ال صااراحة، إلاى ؼاٌااة  3فقارة  442ٌتباٌن كاذلك أن المااادة 

ماا  2فجااء فاً الماادة األولاى فقارة  442الذي ألؽى الماادة  09-93صدور المرسوم التشرٌعً 

                                                           

1 - Terki NoureddinM l'arbitrage et l'entreprise publique en Afrique du Nord in revue de droit 

international et de droit comparé 1989, N°2 P128, 129  et l'arbitrage international et l'entreprise 

publique économique en Algérie in revue de l'arbitrage, 1990, p, p 592-593. 

 .18علٌوش قربوعة كمال: التحكٌم التجاري الدولً فً الجزابر، المرجع السابق، ص  - 2
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: "و ال ٌجااوز لألشااخاص المعنااوٌٌن التااابعٌن للقااانون العااام أن ٌطلبااوا التحكااٌم مااا عاادا فااً ٌلااً

 عالقاتهم التجارٌة الدولٌة."

إن هذا ال ٌعنً أن المإسسات العمومٌة االقتصادٌة قد أصبحت قابلة الخضاوع للتحكاٌم ماا 

 دامت مسؤلة التمٌٌز بٌن أموال المإسسة لم ٌفصل فٌها.

 :1884بعد سنة العمومٌة االقتصادٌة تخضع للتحكٌم الدولً  : المؤسساتثانٌا

هً التً بٌنت تدرٌجٌاً خضوع المإسسات العمومٌاة  1988إن النصوص الالحقة لقوانٌن 

08-93مان المرساوم التشارٌعً  217االقتصادٌة إلى التحكٌم الدولً، لقد جاء فً الماادة 
()
ماا  

أو جزبٌاً ألحكام هاذا البااب المتعلاق بااإلفال   نصه: "تخضع الشركات ذات أموال عمومٌة كلٌاً 

 و التسوٌة القضابٌة.

ماان هااذا القااانون فااً حالااة مااا إذا كااان إجااراء التصاافٌة ٌعنااً  352ال تطبااق أحكااام المااادة 

 شركة مذكورة فً المقطع األول أعاله.

ؼٌاار أنااه ٌمكاان أن تتخااذ الساالطة العمومٌااة المإهلااة عاان طرٌااق التنظااٌم، تاادابٌر تساادٌد 

 تحقات الدابنٌن .مس

و تشاامل التاادابٌر المااذكورة فااً المقطااع السااابق قفاال اإلجااراء الجاااري طبقاااً ألحكااام المااادة 

 أدناه". 357

هااو إخضاااع ممتلكااات المإسسااات العمومٌااة  217إذا كااان المباادأ الااذي وضااعته المااادة 

االساتثناءات  االقتصادٌة إلى اإلفال ، و قد ٌعناً ذلاك عادم التمٌٌاز باٌن طبٌعاة الممتلكاات، فاإن

الااواردة فااً المقطعااٌن األول و الثااانً تعنااً عاادم تطبٌااق اإلفااال  و التسااوٌات القضااابٌة، و قااد 

ٌرجع ذلك لعدم التمٌٌز بٌن ممتلكات المإسساة العمومٌاة االقتصاادٌة، و هاذا ماا ٌاإدي إلاى عادم 

 قابلٌة خضوعها للتحكٌم.

                                                           

-75ٌتمم األمر رقم  ٌعدل و 1993أبرٌل  25الموافق لـ  1413ذي القعدة  3مإرخ فً  08-93مرسوم تشرٌعً رقم  - 1
 .3، ص 1993أبرٌل  27الصادر فً  27المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد  1975سبتمبر  26المإرخ فً  59



08-94أما المرسوم التشرٌعً 
( )

 24فاً مادتاه  01-88القاانون  من 20فقد عّدل المادة 

كاآلتً: " تعد األمالك التابعة للممتلكات الخاصة بالمإسسات العمومٌة االقتصاادٌة قابلاة للبٌاع و 

التحوٌل و الحجز حسب القواعد المعمول بها فً المٌدان التجاري باستثناء أماالك التخصاٌص و 

 أجزاء من األمالك العمومٌة التً تستؽل عن طرٌق االنتفاع.

 تحدد كٌفٌات تطبٌق أحكام هذه المادة عند االقتضاء عن طرٌق التنظٌم."

مااان نفااا  المرساااوم التشااارٌعً علاااى أن: "المإسساااات العمومٌاااة  25و نصااات الماااادة 

االقتصادٌة هً شركات ذات رإو  أموال تملك الدولة أو شخصٌات معنوٌة تابعة للقانون العام 

 كاء.األؼلٌبة المطلقة من األسهم أو حصص الشر

تتم كٌفٌات الزٌادة فً رأسمال المإسسات العمومٌة االقتصادٌة و التخفاٌض مناه و كٌفٌاات 

 تعوٌض اإلهتالك طبقاً لألحكام المنصوص علٌها فً القانون التجاري."

 التً تعتبر ملؽاة. 01-88من القانون  5تؽٌر هذه المادة التعرٌؾ الوارد فً المادة 

ة العمومٌة االقتصادٌة ال ٌتكاون إالَّ مان األماوال العاماة، ما ٌالحظ هو أن رأسمال المإسس

و أن المشرع أصبح ال ٌمٌز بٌن ممتلكاتها، لقد أصبحت بهذا كلها قابلة للتصرؾ
()
. 

على هذا األسا  ٌمكان للمإسساات العمومٌاة االقتصاادٌة أن تطالاب باالتحكٌم مان دون أن 

ناة ماان قباال المشاارع فهااً لٌساات أمااواالً تطاارح مسااؤلة طبٌعااة ممتلكاتهااا، أمااا األمااوال المسااتث

 للمإسسة العمومٌة االقتصادٌة و بالتالً تكون ؼٌر قابلة للتصرؾ.

بعد الفصل فً طبٌعة ممتلكاتها ٌمكنها أن تخضع إلى التحكٌم التجاري الدولً المنصاوص 

 علٌه فً قانون اإلجراءات المدنٌة المعدل و المتمم.

 :08-83المرسوم التشرٌعً  بعددولً المؤسس : التحكٌم التجاري الالفرع الخامس

طٌلة ثالثون سنة مضات الخضاوع للتحكاٌم التجااري الادولً، ماا هاً لقد رفضت الجزابر 

 ٌا ترى األسباب؟ و هذا هً الٌوم ترضخ لألمر الواقع، فهل هناك من أسباب أخرى؟

                                                           

 .1994المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة  1994ماٌو  26المإرخ فً  08-94مرسوم تشرٌعً رقم  - 1
 .20جزابر، المرجع السابق، ص علٌوش قربوعة كمال: التحكٌم التجاري الدولً فً ال - 2
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تطرق لهذه األسباب القاضً بجاوي محمد و لخصها كاآلتً
()
: 

 لخاصة بكل دولة .أسباب الرفض ا -

 أسباب الرفض الخاصة بالدول العربٌة  من بٌنها الجزابر. -

ثم سنبٌن بالضرورة األسباب التً دفعت بالدول إلى قبول طرٌق التحكاٌم التجااري الادولً 

 كوسٌلة لفض منازعات االستثمار األجنبً.

                                                           
1

 - bedjaoui Mohamed: L'évolution des conception et de la pratique algériennes en matière 

d'arbitrage international, actes du séminaire sur l'arbitrage commercial, organisé par la chambre 

national de commerce à Alger le 14 et 15 décembre 1992, chambre national de commerce, mars 

1993 p 15-40. 



 أسباب الرفض الخاصة بكل دولة:أوال: 

لب النازاع مان اختصااص المحااكم العادٌاة لٌخضاعه إن التحكٌم هو نظام عدالة خاصاة ٌسا

ألشخاص خاصاة، ؼالبااً ماا تكاون مختاارة مان األطاراؾ أنفساهم أو بمسااعدتهم. و بالتاالً تنشاؤ 

 بٌن التحكٌم و العدالة الرسمٌة. ر٘بىععالقة 

إذن فااالتحكٌم ؼٌاار مرؼااوب فٌااه بصاافة عامااة، سااواء كاناات المإسسااة عمومٌااة أو خاصااة، 

دول العااالم الثالااث أو كاناات الاادول عربٌااة أو ماان دول الجنااوب بصاافة عامااة ؼربٌااة أو تابعااة لاا

 ترفض الدولة التحكٌم لكونها تتمتع بالسٌادة.

كان فً البداٌة من الصعب وقوع الدولة فً شباك التحكٌم، ماا ٌبادو لناا الٌاوم شاًء عاادي 

التحكاٌم، ٌعناً أوالً هو فً الحقٌقة ؼنٌمة هامة جداً بالنسبة للتحكاٌم. ٌجاب أن نتصاور أن توساع 

و أخٌراً "عدالة خاصة" تواجه الدولة أو على األقل تقٌٌدها فً مجال نشاطها
()
. 

لفهم أهمٌة توسع  التحكٌم التجاري الدولً، ٌجب أن نذكر أن سٌادة الدولة عاماة و مانعاة، 

ة السااٌما أنهااا تتمثاال فااً ساالطة إنشاااء و تطبٌااق القااانون و ساالطة توقٌااع الجاازاء، ساالب الدولاا

االختصاص القضاابً علاى الفارد أو المجموعاة الخاصاة هاو انتصاار أول للتحكاٌم ٌباٌن الطاابع 

 االستثنابً له بالنسبة للسلطة القضابٌة للدولة.

اخااتال  الدولااة االختصاااص القضااابً علااى األشااخاص المعنوٌااة التابعااة للقااانون العااام أو 

 فروع الدولة تعتبر مرحلة أكبر من األولى.

مطالبة الدولة خضوعها للتحكٌم هً نفسها، مع أنها هً مصدر كل سالطة و  التوصل إلى 

هً ال تحب من ٌعرقل تصرفاتها حتى من طرؾ محاكمها الخاصة، هاذا ماا ٌعاد ؼٌار معهاود و 

 ثوري، لو لم نكن قد اعتدنا على ذلك إلى أنَّ هذا الوضع أصبح مبتدل أو بعبارة أخرى تافه.

م الادولً هاً أساسااً رفاض أٌاة تبعٌاة أو خضاوع ألي كٌاان ال ننساى أن الساٌادة فاً النظاا

 خارجً، سواء كانت دولة أجنبٌة أو منظمة دولٌة.

                                                           

 .21علٌوش قربوعة كمال: التحكٌم التجاري الدولً فً الجزابر، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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ماا نالحظاه هاو أن الدولاة استسالمت للتحكااٌم التجااري الادولً، و النظاام القاانونً لمجتمااع 

 التجار.

 ثانٌا: أسباب الرفض الخاصة بالدول العربٌة و من بٌنها الجزائر:

سباب الخاصة بكل دولة و المتمثلة فً عالقة التنازع بٌن التحكٌم و المحااكم زٌادة على األ

 الوطنٌة هناك أسباب أخرى خاصة بالدول العربٌة، 

 ترتبط هذه األسباب بالتارٌخ أوالً و االقتصاد ثانٌا وبالقانون ثالثاً.

 :األسباب التارٌخٌة أ(:

 نوجزها فٌما ٌلً: 

سااابب نظاااام اإلمتٌاااازات الاااذي عرفتاااه دول المشااارق تقلاااٌص مٌااادان السااالطة القضاااابٌة ب -

 العربً.

 الحماٌة أو االستعمار )االستدمار( الذي عرفته تون  و المؽرب و الجزابر. -

 (.  على هذا األسا  ٌبدو الٌوم اللجوء إلى التحكٌم كتقلٌل من تدخل المحاكم المحلٌة)

 :األسباب االقتصادٌة ب(:

جزابر اقتصادٌاتها على تدخل الدولة، فؤصبحت الدولة لقد شٌدت الدول العربٌة و خاصة ال

 تاجراً مستثمراً، صناعٌاً، مقاوال، ناقالً ، مإمناً.

رؼم ذلك فالضرورة االقتصادٌة ألزمت الجزابر على اللجوء إلى التحكٌم فً الواقع، رؼام 

 أنها تبنت تشرٌعاً ٌمنع اللجوء إلى التحكٌم.

قضابٌة و الحصانة التنفٌذٌة التً تحماً الدولاة ذات هو من الواضح أن مبادئ  الحصانة ال

السٌادة، قد أصبحت مقٌدة أو تالشت بسابب رفاض المعٌاار التقلٌادي الاذي ٌؤخاذ بصافة الدولاة و 

تؽلب المعٌار الذي ٌؤخاذ بطبٌعاة تصارؾ الدولاة )التعاارض باٌن تصارفات التساٌٌر و تصارفات 

                                                           

 .22علٌوش قربوعة كمال: المرجع نفسه، ص  - 1



لام تتوصال الادول العربٌاة إلاى  -Opposition jus gestionis au jus imperis–السالطة( 

التدرع بحصانتها لتحمً نفسها ضد التحكٌم التجاري الدولً
()
. 

 : : األسباب التحكٌمٌة )القانونٌة(جـ(

ٌتمعلااق األماار هنااا بقاارارات التحكااٌم التااً صاادرت عاان محكمااٌن ؼاارٌبٌن، ابعاااد القااانون  

الداخلً العربً الواجب التطبٌق و محاوالت تدوٌل  العقود
()
. 

 :قرارات التحكٌم المشهورة */

لقااد طرحاات فااً الخمسااٌنٌات عاادت قضاااٌا علااى التحكااٌم
()

، فااً كاال هااذه القضاااٌا اسااتبعد 

المحكمون الؽربٌون القانون العربً الواجب التطبٌق، على هذا األساا  اعتبارت الادول العربٌاة 

 التحكٌم الدولً وسٌلة لهٌمنة بلدان الشمال على الجنوب.

 ر الوضع منذ ذلك الوقت؟و لكن هل تؽٌ

لقااد تعناات المحكمااون فااً إبجعاااد القااانون العربااً الااداخلً فااً عاادة قضاااٌا طرحاات فااً 

السبعٌنات  على التحكٌم الدولً
()
. 

و عجب العجاب هو أن هذه القضاٌا طرحت مشكلة واحدة و هً التؤمٌنات اللٌبٌة، و لكنها 

ةأدت إلى ثالثة قرارات تحكٌمٌة و ثالثة حلول مختلف
()

، حتى و إن كان القاانون الاداخلً للادول 

العربٌة معٌناً كقانون واجب التطبٌق فإن بعاض المحكماٌن ٌبعادون هاذا االختٌاار، لتطبٌاق قاانون 

 آخر.

و قد نجحت هذه المحاوالت و توصالت إلاى تادوٌل العقاود و إخراجهاا عان محلهاا انطالقااً 

ولااة ربااط العقااد مباشاارة بالنظااام القااانونً ماان مباادأ ساالطان اإلرادة، كااان االتجاااه األول هااو محا

                                                           

 .23علٌوش قربوعة كمال: المرجع نفسه، ص  - 1
 23ع نفسه، ص علٌوش قربوعة كمال: المرج - 2

3
 - Pétroleum développent c/chekh d'buo dhabi 1951 gouvernement de quatar c/ international 

marine oil company 1953,  gouvernement d'Arabie saoudite c/ Aramco 1958, Spphier annuaire 

suisse de droit international, 1962.  
4

 - Sentence calasiatic, 19 janvier 1977 rendu par René-jean DUBUY. …etc 
5
 Stern B: trois arbitrage, un problème, trois solution in revue de l'arbitrage N° 1 1980. P 43 
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الاادولً و تساامٌة العقااد بشاابه معاهاادة و اإلعتااراؾ للمتعاقااد الخاااص األجنبااً بصاافة الشااخص 

 القانونً الدولً.

و لكن فً الوقات الاذي اعتارؾ فٌاه للمتعاقاد األجنباً بهاذه الصافة، نالحاظ تنااقض بحٌاث 

كٌماعتبرت الدولة العربٌة متاجر من أجل إخضاعها للتح
()
. 

 ordre juridiqueهناك محاولة أخرى تتمثل فً إخضاع العقد إلى نظاام قاانونً خااص)

spécifique( أو إلاى نظاام ثالاث )tiers-ordre   ًن نظاماا ( ٌتمثال إماا فاً العقاد نفساه أو ٌكاو 

( متكااون ماان قااانون التجااار، و كاال هااذه ordre juridique internationalقانونٌاااً دولٌاااً )

ت تهدؾ إلى إبعاد تطبٌق القانون الداخلً العربًالمحاوال
()
. 

إن عدم اختصاص المحاكم الجزابرٌاة هاو تناازل و ضامان ممناوح للمساتثمر األجنباً هاو 

اعتااراؾ ضاامنً ماان الدولااة المضااٌفة بعاادم االختصاااص، عاادم الحٌاااد و نقااص فااً اسااتقاللٌة 

 المحاكم الخاصة بها.

 ها الجزابر قد تفتحت للتحكٌم الدولً.رؼم كل هذا فإن الدول العربٌة و من بٌن

 األسباب التً أدت بالدول العربٌة و الجزائر إلى قبول اللجوء إلى التحكٌم:ثالثا: 

 ٌمكن أن نذكر من بٌن هذه األسباب: 

 أنه للعرب قابلٌة تارٌخٌة للجوء إلى التحكٌم
()

 

 ًتفتح التشرٌعات العربٌة المعاصرة على التحكٌم الدول 

 قتصادٌة الضرورة اال 

 .ًبالنسبة للجزابر: المرحلة االنتقالٌة، تحرٌر االقتصاد و آثاره على التحكٌم الدول 

                                                           
1

 - bedjaoui Mohamed: L'évolution des conception et de la pratique algériennes en matière 

d'arbitrage international.. ,op, cit, p 11. 

 .24علٌوش قربوعة كمال: التحكٌم التجاري الدولً فً الجزابر، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 .1988عبد الحمٌد األحدب: التحكٌم فً الدول العربٌة بارٌ  أكونومٌكا   3



جاااء فااً عاارض األسااباب لمشااروع القااانون أن اإلصااالحات "هاادفها األساسااً هااو تكٌٌااؾ 

اقتصااادنا مااع التؽٌاارات االقتصااادٌة و التجارٌااة الدولٌااة "، و جاااء بشااؤن التحكااٌم الاادولً "فااً 

ولٌة بٌن التجاار لادول مختلفاة هنااك حاذر متباادل اتجااه محااكم الدولاة، الخاوؾ مان العالقات الد

تعقٌااد الحلااول المتعلقااة بتنااازع القااوانٌن و التنااازع القضااابً، و هااذا ٌاادفع باااألطراؾ لتسااوٌة 

 نزاعاتهم، استخالؾ المحاكم الوطنٌة بالمحكمٌن الذٌن ٌتم اختٌارهم من طرفهم.

اري و السٌما فً المٌادان الادولً ال ٌتقبال تبااطإ االجاراءات إن النشاط االقتصادي و التج

 القضابٌة".

 اإلجراءات المدنٌة الجزابري على هذا األسا  تم تقنٌن التحكٌم التجاري الدولً فً قانون 

 ألول مرة فً تارٌخ الجزابر لٌكر  التحكٌم التجاري الدولً صراحة و بوضوح.

لجزابر مٌدان التحكاٌم التجااري الادولً مان باباه قد أدخل ا 09-93المرسوم التشرٌعً إن 

الواسع، حٌث أن الحلول التً تبناهاا تتجااوز الحلاول المعماول بهاا فاً الادول الؽربٌاة كفرنساا و 

 سوٌسرا.

لقد اخذ من القانونٌن الفرنسً و السوٌسري مقنناً فً بعض األحٌان القضاء الفرنسً و لذا 

 حاجة لذلك.وجب علٌنا الرجوع إلٌهما كلما دعت ال

هو قانون عاام ٌسامح لألشاخاص المعنوٌاة التابعاة للقاانون  09-93إن المرسوم التشرٌعً 

العام أن تطلب التحكٌم فً عالقاتها التجارٌة الدولٌة، ٌعنً هذا أن الدولة و المجموعات المحلٌاة 

الحظناه هاو و المإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري ٌمكنها أن تلجؤ إلى التحكٌم، ؼٌر أن ما 

ٌ د من هذا اإلطالق:  أن القوانٌن تق

المتعلقاة بالمحروقاات تخضاع النزاعاات التاً تثاور باٌن  21-91من القانون  12فالمادة  -

 الدولة و أحد األطراؾ المتعاقدة إلى اختصاص المحاكم الجزابرٌة.

المتعلق بالنشاطات المنجمٌة على نف  الشًء 24-91من القانون  27تنص المادة  -
()

 

                                                           

المتعلق  1984ٌر ٌنا 7الصادر فً  06-84ٌعدل و ٌتمم القانون رقم  1991دٌسمبر  6نإرخ فً  24-91قانون رقم  - 1
 .1991دٌسمبر  11الصادر فً  64بالنشاطات المنجمٌة، ج ر عدد 
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التااً تخضااع مباادبٌاً  12-93ماان المرسااوم التشاارٌعً  41و هااو كااذلك بالنساابة للمااادة   -

 النزاعات إلى اختصاص المحاكم الجزابرٌة.

منااه علااى أنااه: "باادرج ضاامن الكتاااب  2فااً المااادة  12-93قااد نااص المرسااوم التشاارٌعً 

بعناوان و الماذكور أعااله فصال راباع  1966ٌونٌاو  8الماإرخ فاً  154-66الثامن من األمر 

 فً األحكام الخاصة بالتحكٌم التجاري الدولً".

 و قد تم تقسٌم هذا القانون إلى ثالثة أقسام:

 القسم األول أحكام عامة  -

 القسم الثانً تنظٌم التحكٌم الدولً  -

القساام الثالااث فااً االعتااراؾ بااالقرارات التحكٌمٌااة الصااادرة فااً مااادة التحكااٌم الاادولً و  -

 ن فٌها.تنفٌذها الجبري و طرق الطع

 

                                                                                                                                                                                             

 1991نوفمبر  9الموافق لـ  1412جمادى األول  2نإرخ فً  434-91من المرسوم التنفٌذي رقم  51انظر كذلك المادة 
أنه ٌجب أن ٌنص فً كل . التً نصت على 1991نوفمبر  13الصادر فً  57ٌتضمن تنظٌم الصفقات العمومٌة، ج ر عدد 

 صفقة على التشرٌع المعمول به و على هذا المرسوم كما ٌجب أن تتضمن على الخصوص البٌانات التالٌة.
القانون المطبق و شرط تسوٌة الخالفات " إن إمكانٌة اللجوء إلى التحكٌم من خالل مرسوم تنفٌذي ٌعتبر ؼٌر مشروع ألنه 

 . 1966ن االجراءات المدنٌة لقانو 3فقرة  442ٌتعارض مع المادة 



 المجحث الثبنٍ:

 لىاعذ الزحكُم المعمىل ثهب فٍ الزششَع الجزائشٌ

ػبد، أكهط ك٢ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ ٣ؼزجو اُزؾ٤ٌْ اُطو٣ن اُجل٣َ اُضبُش ُؾَ اُ٘يا

اإلكاه٣خ اُغيائو١ اُغل٣ل ٖٙٔ اٌُزبة اُقبٌٓ ٓغ اُِٖؼ ٝ اٍُٞبٛخ، ٝ ألٕ اُزؾ٤ٌْ ٣زْ فبهط 

ٕٝ رلفَ اُوب٢ٙ، ّو٣طخ إٔ ال ٣زؼبهٗ ؽٌْ اُزؾ٤ٌْ ٓغ ؽٌْ هٚبئ٢ ٍبثن ٓوكن اُوٚبء، ٝ ك

ك٢ ٓٞٙٞع اُ٘ياع
()

. 

ٝ فٖٞٓخ اُزؾ٤ٌْ ثبػزجبهٛب فٖٞٓخ ئعوائ٤خ، ك٢ٜ رقٚغ ثبُٚوٝهح ُِوٞاػل اُؼبٓخ ك٢ 

اُقٖٞٓخ، ًٔجلأ أَُبٝاح ث٤ٖ اُقّٖٞ، ٝ ٓجلأ اؽزواّ ؽوٞم اُلكبع ٝ ٓجلأ أُٞاعٜخ ث٤ٖ 

مُي رؾزلظ اُقٖٞٓخ اُزؾ٤ٔ٤ٌخ ثجؼ٘ اُق٤ٕٖٞبد ا٤ُٔٔيح ُٜب ػٖ اُقٖٞٓخ  اُقّٖٞ. ٝ ٓغ

اُوٚبئ٤خ؛ ك٢ٜ ال رقٚغ ُٔجلأ اُزوب٢ٙ ػ٠ِ كهعز٤ٖ أٝ ٓجلأ ػ٤ِ٘خ اُغَِبد ٝ أُواكؼخ ٝ اُ٘طن 

ثبُؾٌْ أٝ ٓغب٤ٗزٚ
()

. 

ٖٓ أعَ رل٤َٖ ًَ ٛنا ٝ ؿ٤وٙ اهرأ٣٘ب إٔ ٗولّ ٓجؾض٘ب ٛنا ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ، ؽ٤ش 

طوم ك٢ أُطِت األٍٝ ئ٠ُ اُوٞاػل اُز٢ رؾٌْ اُِغٞء ئ٠ُ اُزؾ٤ٌْ، ٓج٤٘٤ٖ كٝه االرلبه٤بد ٍ٘ز

اُل٤ُٝخ ك٢ ٝٙغ هٞاػل اُزؾ٤ٌْ اُل٢ُٝ ك٢ اُغيائو. صْ ٗلَٖ ك٢ أُطِت اُضب٢ٗ اُوٚب٣ب أُزؼِوخ 

مُي ٖٓ (؛ ثٔب ك٢ 09-08ثز٘ظ٤ْ اُزؾ٤ٌْ ك٢ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغل٣ل )هبٕٗٞ 

رؼ٤ٖ أُؾ٤ٌٖٔ ئ٠ُ ٕلٝه اُؾٌْ اُزؾ٢ٔ٤ٌ ٝ ٛوم اُطؼٖ ك٤ٚ أٝ ر٘ل٤نٙ ك٢ اُغيائو رؾذ 

 ئّواف ٤ٌَٛ اُؼلاُخ ثطج٤ؼخ اُؾبٍ.

 المطلت األول:

 اللجىء إلً الزحكُم

أعبى اُوبٕٗٞ اُغيائو١ اُِغٞء ئ٠ُ اُزؾ٤ٌْ ثوٖل اُز٤َ٤و ػ٠ِ اُقّٖٞ ٤ُزْ اُلَٖ ك٢ 

٤ٖ أٝ ٓؼ٤٣ٖٞ٘ ٖٓ م١ٝ أُؼوكخ اُل٤٘خ، ٓغ رٞك٤و اُٞهذ ٝ اُ٘ياع ٖٓ ٛوف أّقبٓ ٛج٤ؼ٤

اُغٜل ك٢ ًَ األؽٞاٍ، كبُزؾ٤ٌْ ٣وًي ػ٠ِ أٍب٤ٍٖ، ئهاكح اُقّٖٞ ٝ ئهواه أُْوع ُٜنٙ 

 اإلهاكح، ٣جلأ ثؼول ٝ ٢ٜ٘٣ ثؾٌْ. 

                                                           
1
 .22، 2001ٓأؽٔل ٓؾٔل ؽ٤ِْ: ٛج٤ؼخ أُٜٔخ اُزؾ٤ٔ٤ٌخ، كاه اٌُزبة اُوب٤ٗٞٗخ، ٖٓو  - 
2
 .535ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ: ّوػ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ  - 
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ٝ ُول ٝهؼذ اُغيائو ٝ اٗٚٔذ ئ٠ُ ػلك ٖٓ االرلبه٤بد أُزؼِوخ ثبالػزواف ثبُوواهاد 

 ُل٤ُٝخ ٝ ر٘ل٤نٛب ٝ ٢ٛ:اُزؾ٤ٔ٤ٌخ ا

 10/06/1958ارلبه٤خ ٣ٞ٤ٗٞهى ثزبه٣ـ  -

 18/03/1965ارلبه٤خ ٝاّ٘طٖ ثزبه٣ـ  -

 .04/04/198ارلبه٤خ ػٔبٕ اُؼوث٤خ ثزبه٣ـ  -

ٝ ٍ٘ؾبٍٝ ك٢ ٛنا أُطِت إٔ ٗزطوم ئ٠ُ ر٤ٙٞؼ ٓب ٛٞ أُغبٍ اُن١ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ ارقبم 

ْٔوع اُغيائو١، ٝ ك٢ األف٤و ئ٠ُ كٝه ٛو٣ن اُزؾ٤ٌْ، صْ ٗزؼوف ئ٠ُ ارلبم اُزؾ٤ٌْ ًٔب ػوكٚ اُ

 االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ ك٢ ئهٍبء هٞاػل اُزؾ٤ٌْ ك٢ اُغيائو.

 الفشع األول: مجبل اللجىء إلً الزحكُم 

قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري على أنه: " ٌمكن لكل  1006تنص المادة 

صرؾ فٌها، ال ٌجوز التحكٌم فً شخص اللجوء إلى التحكٌم فً الحقوق التً له مطلق الت

 المسابل المتعلقة بالنظام العام و حالة األشخاص و أهلٌتهم.

تطلب التحكٌم ماعدا فً عالقتها االقتصادٌة  نال ٌجوز لألشخاص المعنوٌة العامة أ

 الدولٌة أو فً إطار الصفقات العمومٌة. 

تحكٌم فً الحقوق التً له من خالل المادة ٌمكننا أن نالحظ أنه لكل شخص اللجوء إلى ال

مطلق التصرؾ فٌها، و ال ٌجوز التحكٌم فً المسابل المتعلقة بالنظام العام أو حالة األشخاص و 

 أهلٌتهم .

و بالتالً نخلص إلى أن القاعدة هً جواز اللجوء إلى التحكٌم و االستثناء هو عدم جوازه 

و هً المسابل اآلتٌة 1006فً المجال المحدد بنص المادة 
()
: 

 الحقوق التً ال ٌملك الشخص مطلق التصرؾ فٌها. .1

 المسابل المتعلقة بالنظام العام . .2

 حالة األشخاص و أهلٌتهم. .3

                                                           
1
 .538إلكاه٣خ اُغيائو١، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ: ّوػ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ ا - 



و هً إمكانٌة لجوء  1006و سنتناول هذه النقاط بالتفصٌل، أما الفقرة الثانٌة من المادة 

اتفاق التحكٌم، و  المإسسات العمومٌة االقتصادٌة للتحكٌم فسنتطرق إلى ذلك فً موضوع ابرام

 هو العنصر األنسب حسب رأٌنا للخوض فً هذه النقطة.

 أوال : الحقوق التً ال ٌملك األشخاص مطلق التصرف فٌها

التً ال ٌجوز التحكٌم فٌها هً الحقوق التً ال ٌملك األشخاص بشؤنها حرٌة  إن الحقوق

 تخضع لحرٌة التصرؾ فٌها: التصرؾ فٌها، و قد مٌز الفقه بٌن درجات مختلفة للحقوق التً ال

 .هناك حقوق ؼٌر قابلة للتصرؾ بصفة مطلقة أو بالطبٌعة كالحالة و األهلٌة 

  هناك حقوق ؼٌر قابلة للتصرؾ جزبٌاً كالحقوق المالٌة الناشبة عن الذمة المالٌة العابلٌة

 )تحدٌد النفقة العابلٌة( 

 صرؾ كالحقوق الناشبة و و أخٌراً هناك حقوق ؼٌر قابلة لتصرؾ محتملة و قابلة للت

 الحالٌة، كمادة قانون العمل مثالً.

على هذا األسا  هناك معادلة بٌن الحقوق القابلة للتصرؾ و جوازٌة اللجوء إلى 

التحكٌم
()
. 

لقد أخذ المشرع بالمفهوم الواسع مإداه أن مجموع النزاعات التً تتعلق بالمسابل المالٌة 

سابل الكالسٌكٌة المتعلقة بحالة األشخاص و أهلٌتهم، ٌمكنها أن تخضع للتحكٌم ماعدا الم

االلتزام بالنفقة ، حقوق اإلرث المسكن والملب  مع وجود ؼموض فً معنى النقطتٌن 

األخٌرتٌن
( )

. 

باإلضافة إلى ذلك ٌمكن القول بؤنه المسابل التً تتعلق بالعابلة ال ٌمكن التصرؾ فٌها أي  

رى فهً من اختصاص المحاكم الوطنٌة فقطأنها ال تخضع للتحكٌم، بعبارة أخ
()

. 

 

                                                           
1

 - Hanotiau Bernard: L'arbitrabilité et la favori arbitandum: un réexamen In J.D.I 1994, p 933. 
2
 - issad M  

3
 .25ػ٤ُِٞ هوثٞػخ ًٔبٍ: اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ك٢ اُغيائو، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ  - 
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 المسائل المتعلقة بالنظام العام :ثانٌا  

لقد ادخل المشرع استثناء ثانً خاص بالمسابل المتعلقة بالنظام العام، ٌعنً هذا أو كل 

المسابل التً تشمل على جانب مالً، ٌمكن أن تخضع للتحكٌم إالَّ إذا كانت تتعارض مع النظام 

 العام.

كالتحكٌم بشؤن عالقة ؼٌر مشروعة أو عقد مقامرة، أو قرض بفوابد ربوٌة...إلخ 
( )

. 

و لكن ٌجب أال ٌختلط معٌار النظام العام الداخلً بمعٌار النظام العام فً التحكٌم التجاري 

الدولً، فقد ذهب قضاء النقض المصري إلى أنه ال توجد عالقة طردٌة بٌن فكرة القواعد 

ة النظام العام الدولًاآلمرة، و فكر
()
 . 

كما ذهب القضاء الفرنسً إلى أنه لو اتفق األطراؾ على اختٌار ٌجب أن ٌستوفً 

البٌانات و الشروط التً استلزامها قانون اإلجراءات المدنٌة الفرنسً مع مراعاة أن الجزاء لن 

إخالل بقاعدة تتعلق ٌكون البطالن دابماً كما هو الحال فً التحكٌم الداخلً، إذ ٌلزم أن ٌحدث 

بالنظام العام الدولً، فعدم التسبٌب مثالً ٌبطل حكم التحكٌم الداخلً، و لكنه ال ٌإدي إلى النتٌجة 

نفسها إذا تعلق األمر بحكم تحكٌم دولً
()

فال ٌقضً القاضً بالبطالن من تلقاء نفسه باعتبار  

عدم التسبٌب ٌمثل إخالالً بقاعدة تتعلق بالنظام العام
()
. 

 الفشاع الثبنٍ: االرفبق علً اللجىء إلً الزحكُم 

ئٌٓب٤ٗخ ُغٞء اُلُٝخ ُِزؾ٤ٌْ ، صْ أٌّبٍ ارلبم اُزؾ٤ٌْ ٝ ٓجلأ اٍزوال٤ُزٍٚ٘ز٘بٍٝ أٝال 

 صب٤ٗب. األع٘ج٢ )أ١ ئثوآٜب الرلبم ُِزؾ٤ٌْ(

 

                                                           
1
 .٤ٌ54ْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ ٓؾٔٞك ٓقزبه ثو٣و١: اُزؾ - 
2
ؽ٤ش ؽلك ٓلّٜٞ اُ٘ظبّ اُؼبّ ثبػزجبهٙ: "األٌٍ االهزٖبك٣خ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ ا٤َُب٤ٍخ أٝ  26/04/1982ٗو٘ ٖٓو١  - 

نُي هواه االهزٖبك٣خ أٝ اُقِو٤خ ك٢ اُلُٝخ ٓٔب ٣زؼِن ثبُِٖٔؾخ اُؼ٤ِب ُِٔغزٔغ ٓٔب ال ٣ٌل٢ ٓؼٚ اُزؼبهٗ ٓغ ٗٔ هب٢ٗٞٗ آٓو. ً

% ٓزؼِن ثبُ٘ظبّ 8م، ؽ٤ش اػزجو اُؾل األه٠ٖ َُؼو اُلبئلح 52ً 815: ٛؼٖ 21/05/1990ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ 

 .55اُؼبّ. اٗظو ٓؾٔٞك ٓقزبه ثو٣و١، أُوعغ ٗلَٚ، ٓ 
3
غبٙ ، ؽ٤ش أ٣ل ار 393ٓ  1960:أُغِخ اُ٘ول٣خ ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُقبٓ، 14/06/1960ؽٌْ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ اُلو٢َٗ  - 

، ٝ ًبٕ اُوبٕٗٞ اَُبه١ ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ ٛٞ اُوبٕٗٞ االٗغ٤ِي١ اُن١ ال 148، ٓ 1958، أُغِخ اُ٘ول٣خ  1958اٍزئ٘بف كو٢َٗ 

. اٗظو ًو٣ظ ُٞهٌٗ ٝ 250، ٓ 1989: ٓغِخ اُزؾ٤ٌْ ٣22/11/1988َزِيّ اُزَج٤ت. ٝ االرغبٙ ٗلَٚ ك٢ اٍزئ٘بف ثبه٣ٌ 

 .328ن مًوٙ ٓ أفوٕٝ: رؾ٤ٌْ ؿوكخ اُزغبهح اُل٤ُٝخ، ٍج
4
 .192ٓؾٔٞك ٓقزبه ثو٣و١: اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ  - 



 : أشكبل ارفبق الزحكُم أوالً 

من شكلٌن مختلفٌن؛ أحدها  ٌتفق طرفا عقد االستثمار على اللجوء إلى التحكٌم فً واحد

شرط التحكٌم و اآلخر مشارطة التحكٌم، و ٌقصد بشرط التحكٌم ذلك االتفاق الذي ٌتم النص 

علٌه فً عقد االستثمار ذاته و ٌتفق الطرفان بموجبه على إحالة النزاعات التً قد تنشؤ بٌنها 

ٌكون شرط التحكٌم إما عاما على التحكٌم، و هذا االتفاق ٌكون قبل نشوء النزاع المحتمل ،و قد 

ٌحٌل على التحكٌم كل نزاع ٌتعلق بتفسٌر أو تنفٌذ العقد، و إما خاصاً إذا أحال بعض المسابل 

فقط
()

. 

أٓب ْٓبهٛخ اُزؾ٤ٌْ كزٌٕٞ ػ٠ِ ٌَّ ارلبم َٓزوَ ػٖ اُؼول؛ ٝ ػبكح ٓب رٌٕٞ الؽوخ ػٖ 

ٞع اُ٘ياع ٝ أٍٔبء أُؾ٤ٌٖٔ ٝ ْٗٞة اُ٘ياع، ٝ ؿبُجبً ٓب ٣زلن ك٤ٜب اُطوكبٕ ػ٠ِ رؾل٣ل ٓٞٙ

 ًنا ئعواءاد اُزؾ٤ٌْ، ًٔب هل ٣٘ٔ االرلبم ػ٠ِ اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن ٖٓ ٛوف أُؾ٤ٌٖٔ.

ٝ ُِطوك٤ٖ إٔ ٣زلوب ػ٠ِ ئؽبُخ اُ٘ياع ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ اُلاف٤ِخ ُِلُٝخ أَُزوجِخ 

ُالٍزضٔبه أٝ ٣ؾ٤الٗٚ ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ اُل٢ُٝ
(2)

. 

ْ ثطج٤ؼخ اُؾبٍ هٙب ٛوك٢ االرلبم ئالَّ إٔ اُزؾ٤ٌْ ٣ٖجؼ ئعجبه٣ب ثؼل ٝ أٍبً اُزؾ٤ٌ

االرلبم ػ٤ِٚ، ٝٛنا ٓب ٤ٔ٣ي اُزؾ٤ٌْ ػٖ اُوٚبء اُلاف٢ِ، ٝ ٛنا ٓب أكٟ ئ٠ُ اُوٍٞ ثبُطج٤ؼخ ؿ٤و 

أُزغبَٗخ الرلبم اُزؾ٤ٌْ ٓبكاّ مُي اُزؾ٤ٌْ ٣جلأ ًٔب أٍِل٘ب ثبرلبم فبٓ ث٤ٖ اُطوك٤ٖ ٝ ٣ظَ 

اإلعواءاد اُز٢ ٣ؾلكٜٝٗب ث٤ْٜ٘ أ٣ٚبً، صْ ٣٘ز٢ٜ ثؾٌْ ُٚ هٞح ِٓيٓخ هبٗٞٗبً، صْ ٣٘لن فبٕبً أص٘بء 

مُي اُؾٌْ ٖٓ ٛوف ٓقزِق اُلٍٝ ّو٣طخ إٔ رزٞكو ك٤ٚ ّوٝٛ اُٖؾخ
(3)

. 

ٝ كٝه اإلهاكح ئمٕ ك٢ اُزؾ٤ٌْ ك٢ ؽل مارٚ ئم أٜٗب ٢ٛ اُز٢ رؾلك أ٣ٚبً ٓٞٙٞع اُ٘ياع ٝ  

ءاد اُز٢ رزجغ ك٢ اُزؾ٤ٌْ، ٝ هل رؾلك اُوبٕٗٞ اُوبثَ ُِزطج٤نرؼ٤٤ٖ أُؾ٤ٌٖٔ ٝ رؾل٣ل اإلعوا
(4)

. 

ٝ ٣غت اإلّبهح ٖٓ عٜخ أفوٟ ئ٠ُ إٔ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ هل ال ٣٘ٔ ٍٟٞ ػ٠ِ ٤ٗخ األٛواف 

ك٢ اُِغٞء ئ٠ُ اُزؾ٤ٌْ ُؾَ اُ٘ياع كٕٝ اُلفٍٞ ك٢ اُزلب٤َٕ، ٝ ئمٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ اُٚوٝه١ ٝعٞك 
                                                           

1
 .260اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ٝ ٙٔبٕ االٍزضٔبهاد، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ–هبكه١ ػجل اُؼي٣ي: االٍزضٔبهاد اُل٤ُٝخ  - 
2
 .260هبكه١ ػجل اُؼي٣ي: أُوعغ ٗلَٚ ٓ  - 
3
اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ٝ ٙٔبٕ االٍزضٔبهاد، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ ٓ –ٍزضٔبهاد اُل٤ُٝخ هبكه١ ػجل اُؼي٣ي: اال - 

260،261. 
4
ػجل اُؾ٤ٔل ػُْٞ: اُزؾ٤ٌْ ٤ًٍِٞخ ُل٘ اُ٘ياػبد ك٢ االٍزضٔبه، كهاٍخ ٓوبهٗخ، االٌٍ٘له٣خ  ٓإٍَخ ّجبة اُغبٓؼخ  - 

1990  ٓ22. 
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ع اُ٘ياع ٝ ثبه٢ اُزلب٤َٕ األفوٟ ًز٤ٌَْ أُؾٌٔخ ارلبم الؽن ث٤ٖ اُطوك٤ٖ ُزؾل٣ل ٓٞٙٞ

اُزؾ٤ٔ٤ٌخ ٝ اإلعواءاد أُزجؼخ ك٢ مُي، ٝ اُوبٕٗٞ أُطجن ػ٠ِ اُ٘ياع، ٝ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُْوٛ 

٣لػ٠ "اُْوٛ اُلبهؽ" أٝ "اُزؼٜل اُزؾ٤ٚو١"
(1)

. 

اٗز٠ٜ ٝ ٗنًو ًنُي ثإٔ اُؼَٔ ثْوٛ اُزؾ٤ٌْ هل ٣ٔزل ؽز٠ ُٝٞ رْ ر٘ل٤ن ًَ ث٘ٞك اُؼول ٝ 

اُؼول ثنُي، مُي إٔ اُؼَٔ ثزِي اُج٘ٞك ٣٘ز٢ٜ ثبٗزٜبء اُؼول، أٓب ّوٛ اُزؾ٤ٌْ كول ٣ٔلك اُؼَٔ ثٚ ٖٓ 

أعَ ك٘ ٓب هل ٣ضٞه ٖٓ ٓ٘بىػبد
(2)

. 

اُوٚبء اُلو٢َٗ ك٢ اُجلا٣خ ُْ ٣ؼزوف ثٖؾخ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ رٔب٤ّب ٓغ ٓب هوهرٚ ٓؾٌٔخ 

ْٗٞء اُ٘ياعثاعبىح ارلبم الؽن ػٖ  1943اُ٘و٘ اُلو٤َٗخ ٍ٘خ 
(3)

، ٝ ًبٕ اُؼَٔ اَُبئل ٛٞ 

اُ٘ٔ ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ ك٢ ػول ال ٣ؼل ٍٟٞ ٝػلا ثبُِغٞء ئ٠ُ اُزؾ٤ٌْ ٣غت رأ٤ًلٙ ثْٔبهٛخ رؾ٤ٌْ 

٣جوٜٓب اُطوكبٕ ثؼل ه٤بّ ٗياع ث٤ٜ٘ٔب، ٝ أصو ػلّ ر٘ل٤ن ٛنا اُْوٛ ٛٞ اُزؼ٣ٞ٘ ػ٠ِ أٍبً 

ٛخ اُزؾ٤ٌْاإلفالٍ ثبُزياّ رؼبهل١ كٕٝ ئُياّ اُطوف ثاثواّ ْٓبه
(4)

، ٝ ٌُٖ ٓغ اُزطٞه اُؾبَٕ 

ك٢ ٓغبٍ اُِغٞء ئ٠ُ اُزؾ٤ٌْ اُل٢ُٝ ثلأ أُْوع اُلو٢َٗ ٣ؼزوف ثبّوٛ اُزؾ٤ٌْ ًٔب ٛٞ 

ٓؼوٝف ٝ ٌُٖ كوم ث٤ٖ اُزؾ٤ٌْ اُل٢ُٝ ٝ اُلاف٢ِ
(5)

. 

ثزؼل٣َ 1980ٝ ُول رْ ر٤ٍٞغ كائوح أَُبئَ اُز٢ ٣غٞى ك٤ٜب اُِغٞء ئ٠ُ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ ٍ٘خ 

ُٔواكؼبد اُلو٢َٗ، ثؾ٤ش آزل اُز٤ٍٞغ ئ٠ُ ًبكخ أَُبئَ اُز٢ ٣ٞعل ثْأٜٗب ٗٔ ٣ز٤ؼ هبٕٗٞ ا

اُِغٞء ئ٠ُ اُزؾ٤ٌْ، ٝ ثنُي إٔجؼ هجٍٞ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ هبػلح ٝ ؽظوٙ اٍزض٘بًءا
(6)

. 

 )أٌ إثشامهب الرفبق للزحكُم(  إمكبنُخ لجىء الذولخ للزحكُم األجنجٍثبنُب: 

ٓب ئما ًبٕ ثآٌبٕ اُلُٝخ االػزلاك ثؾٖبٗزٜب اُوٚبئ٤خ  ٝ اَُإاٍ اُن١ ٣ٌٖٔ إٔ ٗطوؽٚ ٛٞ

 ٢ً رلِذ ٖٓ اُِغٞء ئ٠ُ اُزؾ٤ٌْ األع٘ج٢؟

 مىلف الفمه: -أ 

                                                           
1
 .23ػجل اُؾ٤ٔل ػ٤ُِٞ: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  - 
2
 .261اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ٝ ٙٔبٕ االٍزضٔبهاد، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ –ه١ ػجل اُؼي٣ي: االٍزضٔبهاد اُل٤ُٝخ هبك - 
3
 .76، ٓ  1984ٍب٤ٓخ هاّل: اُزؾ٤ٌْ ك٢ اُؼالهبد اُل٤ُٝخ اُقبٕخ اٌُزبة األٍٝ، اُوبٛوح، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ،  - 
4
 .٤262ْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ٝ ٙٔبٕ االٍزضٔبهاد، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ اُزؾٌ–هبكه١ ػجل اُؼي٣ي: االٍزضٔبهاد اُل٤ُٝخ  - 
5
 .61، ٓ 2007ٓؾٔٞك ٓقزبه أؽٔل ثو٣و١: اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ ، اُوبٛوح ٖٓو،  - 
6
 .85ٍب٤ٓخ هاّل: اُزؾ٤ٌْ ك٢ اُؼالهبد اُل٤ُٝخ اُقبٕخ اٌُزبة األٍٝ، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ  - 



ًبٕ ٣وٍٞ ثؼلّ فٚٞع اُ٘ياػبد اُز٢ رٌٕٞ اُلُٝخ أٝ أؽل ٓإٍَبرٜب، إٔ اُلوٚ اُزو٤ِل١ 

ًبٗذ روٍٞ ٛوكبً ك٤ٜب ُوٚبء ؿ٤و هٚبء رِي اُلُٝخ مارٜب، ًٔب إٔ ٓؾبًْ اُجالك أُٖ٘ؼخ 

ثبُؾٖبٗخ أُطِوخ ُِلُٝخ أَُزوجِخ، ؿ٤و إٔ أُـبالح ٝ ٍٞء اٍزؼٔبٍ رِي اُؾٖبٗخ أك٣ب ثٔجبكهح 

ٖٓ أُْوػ٤ٖ أٝ أُؾبًْ ئ٠ُ رو٤ِٔ رِي اُؾٖبٗخ، ثَ إٔ ثؼ٘ اُلٍٝ هل أثوٓذ ارلبه٤بد ك٤ُٝخ 

ٓغٌِ  رؾذ ئّواف 1972ٓب١  12ك٢ ٛنا اُْإٔ ٓضَ االرلبه٤خ أُٞهؼخ ثَزواٍجٞهؽ ك٢ 

أٝهٝثب أُزؼِن ثبالٍزض٘بءاد ػ٠ِ اُؾٖبٗخ اُوٚبئ٤خ
(1)

. 

 :مىفك المضبء -ة 

ٝ ر٘ل٤نٛب اٍز٘بكا ئ٠ُ ػلّ أ٤ِٛخ أٝ ٕالؽ٤خ ئكاهط ّوٛ ئٕ ٓؾبٝالد رؾل١ أؽٌبّ اُزؾ٤ٌْ 

اُزؾ٤ٌْ ٖٓ هجَ أّقبٓ اُوبٕٗٞ اُؼبّ هل ثبءد ثبُلَْ ٝ اٍزوو هٚبء اُزؾ٤ٌْ ػ٠ِ هك٘ اُلكغ 

ثؼلّ عٞاى اُزؾ٤ٌْ
(2)

. 

ارقن اُوٚبء ٓٞهلبً ٓوِٖبً علاً ُِؾٖبٗخ ثبَُ٘جخ ُألّقبٓ اُؼ٤ٓٞٔخ ؿ٤و أُٔضِخ ك٢ اُلُٝخ 

أٝ ٓإٍَبرٜب، ٝ اّزوٛ ك٢ ؽبُخ اكػبء ٓإٍَخ ػ٤ٓٞٔخ ٓب ٓزٔزؼخ ثبُْق٤ٖخ اُوب٤ٗٞٗخ أٜٗب 

رزٖوف ثأٓو ٖٓ اُلُٝخ أٝ ُؾَبثٜب إٔ رضجذ اكػبءٛب، ٝ ٖٓ ٗزبئظ ٛنا اُزو٤ِٔ ٛٞ ئػطبء 

ؼالهبد ث٤ٖ اُْوًبد ا٤ُ٘ٛٞخ ُِجالك اُ٘ب٤ٓخ ًَ آصبهٛب، ٝ فبٕخ اإلرلبهبد اُز٢ ر٘ٔ ػ٠ِ اُ

اُِغٞء ئ٠ُ اُزؾ٤ٌْ، ٝ ٛنا ٓب ٣ؾَْ ه٤ٚخ اُز٘بىٍ ػٖ اُؾٖبٗخ اُوٚبئ٤خ أُزورجخ ػٖ اُ٘ٔ 

ػ٠ِ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ
(3)

 Jur، ٛنا ٝ ٤ٔ٣ي اُوٚبء ث٤ٖ رٖوف اُلُٝخ ك٢ ئٛبه اُز٤٤َو اُقبٓ ـ

gestionnis-  ال ٣ٌٜٔ٘ب اُزلهع ك٤ٚ ثزِي اُؾٖبٗخ اُوٚبئ٤خ ٝ رٖوكٜب ًَِطخ ػ٤ٓٞٔخ  ٣ٌٜٔ٘ب ٝ

اُزنهع ك٤ٚ ثبُؾٖبٗخ
(4)

. 

ًبٕ األٓو ك٢ اُغيائو ٛٞ هك٘ ئفٚبع األّقبٓ أُؼ٣ٞ٘خ  :المىلف فٍ الجزائش -ط 

ٖٓ   -اَُبُلخ اُنًو - 442اُؼبٓخ ُِزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ٝ رغ٠ِ مُي ك٢ ٗٔ أُبكح 

اُول٣ٔخ اُز٢ رؾوّ ػ٠ِ األّقبٓ اُؼ٤ٓٞٔخ اُِغٞء ئ٠ُ ٛنا ٕ اإلعواءاد أُل٤ٗخ هبٗٞ

اإلعواء : " ٣غٞى ٌَُ ّقٔ إٔ ٣طِت اُزؾ٤ٌْ ك٢ ؽوٞم ُٚ ٓطِن اُزؼوف ك٤ٜب ، ٝ 

ال ٣غٞى اُزؾ٤ٌْ ك٢ االُزياّ ثبُ٘لوخ ٝ ال ك٢ ؽوٞم اإلهس ٝ اُؾوٞم أُزؼِوخ ثبٌَُٖٔ ٝ 
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 264اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ٝ ٙٔبٕ االٍزضٔبهاد، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ –ل اُؼي٣ي: االٍزضٔبهاد اُل٤ُٝخ هبكه١ ػج - 
2
 .61ٓؾٔٞك ٓقزبه أؽٔل ثو٣و١: اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ، ٓوعغ ٍجن مًوٙ،ٓ  - 
3
 264غ ٍجن مًوٙ، ٓ اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ٝ ٙٔبٕ االٍزضٔبهاد، ٓوع–هبكه١ ػجل اُؼي٣ي: االٍزضٔبهاد اُل٤ُٝخ  - 
4
 .264هبكه١ ػجل اُؼي٣ي: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  - 
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زؼِوخ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ أٝ ؽبُخ األّقبٓ ٝ أ٤ِٛزْٜ ، ٝ ال ٣غٞى أُِجٌ ٝ ال ك٢ أَُبئَ أُ

 ُِلُٝخ ٝ ال ُألّقبٓ االػزجبه٤٣ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ إٔ ٣طِجٞا اُزؾ٤ٌْ".

ؽ٤ش إٔجؾذ  ،25/04/1993اُٖبكه ك٢   09-93ٌُٖ ٛنٙ أُبكح ػلُذ ث٘ٔ اُوبٕٗٞ 

ٕ اُؼبّ إٔ ٣طِجٞا اُزؾ٤ٌْ ٤ٕبؿزٜب اُغل٣لح " ... ٝ ال ٣غٞى ُألّقبٓ أُؼ٤٣ٖٞ٘ اُزبثؼ٤ٖ ُِوبٗٞ

 ٓبػلا ك٢ ػالهبرْٜ اُزغبه٣خ اُل٤ُٝخ ".

ّٕ  ٗالؽظ  فالٍ ٛنا اُزؼل٣َٖٓ  اُغيائو١ ػلٍ ٝ ثٌَْ عله١ ػٖ أُٞهق  أُْوعأ

 ذجضأُبٗغ ُِزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ػ٠ِ اُلُٝخ ٝ أّقبٓ اُوبٕٗٞ اُؼبّ األفوٟ . ٝ مُي ؽ٤٘ٔب ر

اُؼ٤ٓٞٔخ ئ٠ُ ٗظبّ اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ك٢ أُ٘بىػبد  ثٌَْ ٕو٣ؼ ئٌٓب٤ٗخ ُغٞء األّقبٓ

 اُقبٕخ ثؼالهبرٜب اُزغبه٣خ اُل٤ُٝخ .

ٍبه١ أُلؼٍٞ  2008ٝ ٓغ ٕلٝه هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١ َُ٘خ 

كول أًل ٛنا أُنٛت ؽ٤ش ٗٔ ػ٠ِ إٔ ُألّقبٓ أُؼ٣ٞ٘خ اُؼبٓخ ٝ ٣وٖل ثٜب  2009اثزلاًء ٖٓ 

ُخ ٝ اُٞال٣خ ٝ اُجِل٣خ ٝ أُإٍَبد اُؼ٤ٓٞٔخ ماد اُٖجـخ اإلكاه٣خ، كال ٣غٞى ُٜب اُزؾ٤ٌْ ٓب اُلٝ

ػلا ك٢ ػالهبرٜب االهزٖبك٣خ اُل٤ُٝخ أٝ ك٢ ئٛبه اُٖلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ
(1)

عبء ك٢ اُلووح اُضب٤ٗخ ٖٓ  

لا ك٢ ٓب ٢ِ٣: " ٝ ال ٣غٞى ُألّقبٓ أُؼ٣ٞ٘خ اُؼبٓخ إٔ رطِت اُزؾ٤ٌْ، ٓب ػ 1006أُبكح 

 ػالهبرٜب االهزٖبك٣خ اُل٤ُٝخ أٝ ك٢ ئٛبه اُٖلوبد اُؼ٤ٓٞٔخ".

 :ارفبق الزحكُم ششط الزحكُم و رعشَف المششع الجزائشٌ لالفشع الثبلث: 

ُْ ٤ٔ٣ي هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ اُغيائو١ ٖٓ ؽ٤ش أُوعؼ٤خ، ث٤ٖ اُزؾ٤ٌْ أُج٠٘ ػ٠ِ 

ثِلظ االرلبم ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ أٓبّ  443ٓبكرٚ  ٠ ك٢ّوٛ ٝ اُزؾ٤ٌْ اُوبئْ ػ٠ِ ارلبم ثؾ٤ش اًزل

أُؾ٤ٌٖٔ اُن٣ٖ ٣قزبهْٛ اُقّٖٞ هؿْ إٔ االرلبم اُٞاهك ك٢ ػول ٓؼ٤ٖ ٠َٔ٣ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ 

(clause compromissoire أٓب ئما رْ ثٔ٘بٍجخ ٗياع ٓؼ٤ٖ هبئْ ثبُلؼَ ث٤ٖ اُقّٖٞ ، ٠َٔ٣ )

(compromisارلبم اُزؾ٤ٌْ )
(2)

 

                                                           
1
 .538ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ: ّوػ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ  - 
2
٣ـ ْٗو، ٓ أؽٔل أثٞ اُٞكبء: اُزؾ٤ٌْ اُقز٤به١ ٝ اإلعجبه١، ْٓ٘أح أُؼبهف االٌٍ٘له٣خ ٓٔ، اُطجؼخ اُقبَٓخ ثلٕٝ ربه - 

15. 



اهى أُْوع اُغيائو١ ٛنا اُ٘ؤ ٝ كَٖ ث٤ٖ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ ٝ ٖٓ فالٍ اُ٘ٔ اُغل٣ل رل

 ارلبم اُزؾ٤ٌْ.

 أوال: ششط الزحكُم 

ّوٛ اُزؾ٤ٌْ ػ٠ِ أٗٚ االرلبم اُن١ ٣ِزيّ ثٔٞعجٚ األٛواف ك٢ ػول  1007 ػوكذ أُبكح

)ًٔب ٍ٘ز٘بٍٝ مُي الؽوبً( ُؼوٗ اُ٘ياػبد اُز٢ هل 1006ٓزَٖ ثؾوٞم ٓزبؽخ ثٔلّٜٞ أُبكح 

  ٕ ٛنا اُؼول ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ.رضٞه ثْأ

كْوٛ اُزؾ٤ٌْ ئمٕ ٛٞ ارلبم ٍبثن ٣ؾلك اُغٜخ أٌُِلخ ثبُ٘ظو ك٢ ٗياع ٓؾزَٔ ثٔ٘بٍجخ 

ر٘ل٤ن ػول ٝ ٠ً٘ رْ االرلبم ػ٠ِ مُي ال ٣غٞى ُألٛواف أُزؼبهلح اُِغٞء ئ٠ُ اُوٚبء، ئالَّ ئما كَْ 

هٚبئ٤خ ٓجبّوح كٕٝ اؽزواّ  اُزؾ٤ٌْ ٝ ُِٔلػ٢ ػ٤ِٚ إٔ ٣لكغ ثؼل اُوجٍٞ ك٢ ؽبُخ هكغ كػٟٞ

ّوٛ اُزؾ٤ٌْ
(1)

. 

ٝ هل عبء هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١ ثؼ٘ اُزل٤َٖ ك٤ٔب ٣قٔ افز٤به 

 ػ٠ِ ّو٤ٖٛ أٍب٤٤ٍٖ ٛٔب: 1008ّوٝٛ ٕؾخ ارلبم اُزؾ٤ٌْ ؽ٤ش ٖٗذ أُبكح 

 َز٘ل ئ٤ُٜب.إٔ ٣وك اُْوٛ ثبٌُزبثخ ك٢ ِٕت االرلبه٤خ األ٤ِٕخ أٝ ك٢ اُٞص٤وخ اُز٢ ر -1

إٔ ٣زٖٚٔ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ رؼ٤٤ٖ أُؾٌْ أٝ أُؾ٤ٌٖٔ أٝ رؾل٣ل ٤ًل٤بد رؼ٤٤ْٜ٘ -2
(2)

 

 الكزبثخاألول:  ششط  -1

ؽ٤ش ٖٗذ ػ٠ِ ٓب  2ٌٓوه كووح  458ثبَُ٘جخ ُِْوٛ األٍٝ كٞ ٗلَٚ اُن١ رٚٔ٘زٚ أُبكح 

 ػول ًزبث٢".٢ِ٣: "٣غت ٖٓ ؽ٤ش اٌَُْ ٝ رؾذ ٛبئِخ اُجطالٕ إٔ رجوّ ارلبه٤خ اُزؾ٤ٌْ ثٔٞعت 

ٝ عبءد ٛزبٕ أُبكربٕ
 (3)

اُز٢  1958الرلبه٤خ ٣ٞ٤ٗٞهى َُ٘خ  2ٓزٞاكوزبٕ ٓغ ٗٔ أُبكح  

 ٖٗذ ثلٝهٛب ػ٠ِ ّوٛ اٌُزبثخ.

ٝ ػ٠ِ ٛنا ٣ٌٕٞ اُوبٕٗٞ اُغيائو١ أًضو ٕوآخ ٖٓ ثؼ٘ اُوٞا٤ٖٗ ًبُوبٕٗٞ ا٣ََُٞو١ 

ٖبٍ أفوٟ رضجزٚ ػٖ ٛو٣ن اُن١ ٣وجَ اٌُزبثخ ك٢ ٌَّ ثوه٤خ أٝ رٌٌِ ... أٝ أ١ ٤ٍِٝخ ار

                                                           
1
 .538ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ: ّوػ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ  - 
2
 .539ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ: أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  - 

 ائو١ هل٣ْ.هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ اُغي 1ٌٓوه  458هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١ عل٣ل ٝ  1008أُبكح - 3



143 

 

اُ٘ٔ
(1)

أٟ ثؼ٘ اُلوٚ إٔ اُٖوآخ ك٢ ٛنٙ اُْوٝٛ هل رز٘به٘ ٓغ هٝػ اُ٘ٔ اُز٢ ٝ هل ه، 

رزَْ ثب٤ُِج٤وا٤ُخ
(2)

. 

ًٔب ٣وٟ اُجؼ٘ إٔ رٞه٤غ اُٞص٤وخ ال ٣ٌٕٞ كائٔبً ٙوٝه٣بً، مُي ألٕ ارلبه٤خ ٣ٞ٤ٗٞهى رنًو 

ٍٝبئَ ال ٣ٌٖٔ إٔ رٞهغ ٓضال اُجوه٤خ
(3)

. 

 المحكمُن  حذَذثبنٍ: رالششط ال -2

ُول اٍزؾلس هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١ ٛنا اُْوٛ ثؼلٓب ًبٕ هل ٗٔ 

 ػ٤ِٚ ك٢ اُوبٕٗٞ اُول٣ْ أُِـ٠ ػ٠ِ ّوٛ إٔ رجوّ ٝكن اُوٞاػل اُٞاهكح ك٢ اُوٞا٤ٖٗ اُزب٤ُخ:

 اُوبٕٗٞ اُن١ افزبهٙ األٛواف. -

 ٔب اُوبٕٗٞ أُطجن ػ٠ِ اُؼول األٍب٢ٍ.اُوبٕٗٞ أُ٘ظْ ُٔٞٙٞع اُ٘ياع ٝ ال ٤ٍ  -

 اُوبٕٗٞ اُغيائو١. -

ٝ ثبُزب٢ُ كول اثزؼل اُوبٕٗٞ اُغيائو١ اُغل٣ل ػٖ اُْوٛ ػ٠ِ رؾل٣ل اُوبٕٗٞ اُٞاعت اُزطج٤ن 

ك٢ ارلبم اُزؾ٤ٌْ، ٝ ئٗٔب ٗٔ ػ٠ِ ٙوٝهح رؾل٣ل أُؾ٤ٌٖٔ؛ ٝ ْٛ ثلٝهْٛ ٣ؾلكٕٝ اُوبٕٗٞ 

 اُوبثَ ُِزطج٤ن ػ٠ِ اُ٘ياع. 

ا اػزوٙذ ٕؼٞثخ أص٘بء ر٤ٌَْ ٓؾٌٔخ اُزؾ٤ٌْ ثلؼَ أؽل األٛواف أٝ ثٔ٘بٍجخ ر٘ل٤ن أٓب ئم

ئعواءاد رؼ٤٤ٖ أُؾٌْ أٝ أُؾ٤ٌٖٔ، ٣وّٞ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ اُٞاهغ ك٢ كائوح افزٖبٕٜب ٓؾَ 

هبٕٗٞ  1009ئثواّ اُؼول أٝ ٓؾَ ر٘ل٤نٙ ثزؼ٤٤ٖ أُؾٌْ أٝ أُؾ٤ٌٖٔ، ٝ ٛنا ٝكن أُبكح 

 اإلكاه٣خ اُغيائو١. اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ

أٓب ئما ًبٕ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ ثبٛال ًبٗؼلاّ رؼ٤٤ٖ أُؾٌْ أٝ أُؾ٤ٌٖٔ أٝ ؿ٤بة رؾل٣ل ٤ًل٤بد 

رؼ٤٤ٖ أُؾٌْ أٝ أُؾ٤ٌٖٔ أٝ ؿ٤و ًبف ُز٤ٌَْ ٓؾٌٔخ اُزؾ٤ٌْ، ٣ؼ٤ٖ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ مُي ٝ 

٣ٖوػ ثإٔ ال ٝعٚ ُِزؼ٤٤ٖ
(1)

 ُلخ اُنًو..ٍب2كووح  1009.  ٝ ٛنا ؽَت ٓب عبء ك٢ أُبكح 

                                                           
1
ػ٤ُِٞ هوثٞػخ ًٔبٍ: اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ك٢ اُغيائو، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ ، ثٖ ػٌٕ٘ٞ اُغيائو اُؼبٕٔخ،  - 

 .34ٓ 2004اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، 
2
 - Issad .M: le décrit législatif Algérien … op, cit p- p385-386. 

3
 .34ل٢ُٝ ك٢ اُغيائو، أُوعغ اَُبثن، ٓػ٤ُِٞ هوثٞػخ ًٔبٍ: اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُ - 



 :ارفبق الزحكُم )مشبسطخ الزحكُم (ثبنُبً: 

ارلبم اُزؾ٤ٌْ ػ٠ِ أٗٚ االرلبم اُن١ ٣وجَ األٛواف ثٔٞعجٚ ػوٗ  1011ػوكذ أُبكح 

ٗياع ٍجن ْٗٞؤٙ ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ، كبرلبم اُزؾ٤ٌْ ؽ٤٘ئن، ٣زؼِن ث٘ياع كؼ٢ِِّ ٣وؿت ك٢ ّأٗٚ 

ؾزَٔ ًٔب ٛٞ ػ٤ِٚ اُؾبٍ ثبَُ٘جخ ُْوٛ اُقّٖٞ رغ٘ت اُِغٞء ئ٠ُ اُوٚبء ٝ ٤ٌُ ؽٍٞ ٗياع ٓ

 اُزؾ٤ٌْ.

          ًٔب ػوكزٚ 

     95346

 

 ششوط صحخ ارفبق الزحكُم -1

هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١ ؽ٤ش ٖٗذ ػ٠ِ  1012ح عبء مُي ك٢ أُبك

 ال ثل ٖٓ رٞكو اُْو٤ٖٛ اُزب٤٤ُٖ:ٕؾ٤ؾب  ؽز٠ ٣ٌٕٞ ارلبم اُزؾ٤ٌْأٗٚ 

 إٔ ٣ؾَٖ االرلبم ًزبث٤بً. -1

 ٣غت إٔ ٣زٖٚٔ ارلبم اُزؾ٤ٌْ ٓٞٙٞع اُ٘ياع ٝ أٍٔبء أُؾ٤ٌٖٔ أٝ ٤ًل٤خ رؼ٤٤ْٜ٘. -2

اُٞاهكح ػ٠ِ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ اُن١ ٛٞ عيء ٖٓ االرلبم األ٤َٕ ٝ ٢ٛ روو٣جبً اُْوٝٛ 

ثبإلٙبكخ ئ٠ُ ٙوٝهح رؾل٣ل اُ٘ياع، ٝ ٛنا أٓو ثل٢ٜ٣؛ ألٗٚ ك٢ اُؾبُخ اُضب٤ٗخ اُ٘ياع ٣ٌٕٞ هل 

 ٝهغ ثْإٔ ر٘ل٤ن اُؼول أ١ أٗٚ ٓٞعٞك.

                                                                                                                                                                                             
1
 .539ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ: ّوػ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ  - 

2
اُغيائو ثبُٔوٍّٞ  ػ٤ِٜب ٕبكهذ اُز٢ ، األفوٟ اُلٍٝ هػب٣ب ٝ اُلٍٝ ث٤ٖ ثبالٍزضٔبهاد أُزؼِوخ أُ٘بىػبد ر٣َٞخ ئرلبه٤خ - 

.1995ٗٞكٔجو  05ٓإهؿ ك٢  66ط.ه ػلك 1995أًزٞثو  30أُإهؿ ك٢  346-95ههْ اُوئب٢ٍ 
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٤ٌ كاما هك٘ أُؾٌْ أُؼ٤ٖ اُو٤بّ ثبُٜٔٔخ أَُ٘لح ئ٤ُٚ، ٣َزجلٍ ثـ٤وٙ ثأٓو ٖٓ ٛوف هئ

أُؾٌٔخ أُقزٖخ
(1)

.. 

  ٖٓ ارلبه٤خ  02ٝ ٛٞ ٓب عبء ك٢ اُلوور٤ٖ اُضب٤ٗخ ٝ اُضبُضخ ٖٓ أُبكح 

            

95346 

خ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١ ثؾٌْ عل٣ل ٝ عو١ء هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗ 1013ٝ عبءد أُبكح 

ؽ٤ش أعبىد ُألٛواف أُز٘بىػخ االرلبم ػ٠ِ اُزؾ٤ٌْ ؽز٠ أص٘بء ٍو٣بٕ اُقٖٞٓخ أٓبّ اُغٜخ 

اُوٚبئ٤خ
(2)

. 

ٝ ٣وٟ األٍزبم ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ أٗٚ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ثآٌبٕ اُقّٖٞ ئُزٔبً أهعبء 

إلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١ اُغل٣ل ٖٓ هبٕٗٞ ا 214اُلَٖ ك٢ اُقٖٞٓخ ٝكوبً ُِٔبكح 

ٖٓ ٗلٌ اُوبٕٗٞ ٝ ػ٠ِ اػزجبه  1018ئ٠ُ ؽ٤ٖ اٗزٜبء أعَ اُزؾ٤ٌْ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٚ ك٢ أُبكح 

إٔ اُزؾ٤ٌْ ٛو٣ن ثل٣َ ُؾَ اُ٘ياػبد ٓضِٚ ٓضَ اٍُٞبٛخ اُز٢ ٣جبّوٛب ّقٔ أع٘ج٢ ػٖ اُوٚبء 

ما اٗزٜذ اُقٖٞٓخ اُزؾ٤ٔ٤ٌخ ثٖلٝه كٕٝ إٔ ٣زورت ػٖ مُي رق٢ِ اُوب٢ٙ ػٖ اُو٤ٚخ، كا

ؽٌْ، ٣زْ اُز٘بىٍ ػٖ اُقٖٞٓخ اُوٚبئ٤خ، أٓب ك٢ ؽبُخ كَْ اُزؾ٤ٌْ ٣ؼبك ا٤َُو ك٢ اُقٖٞٓخ 

اُوٚبئ٤خ
(3)

. 

                                                           
1
هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١، اٗظو: ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ: ّوػ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ  1012أُبكح  - 

 .540اإلكاه٣خ اُغيائو١، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ 
2
 .541بٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُغيائو١، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ: ّوػ ه - 
3
 541ثوثبهح ػجل اُوؽٖٔ:أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  - 



الفشع الشاثع: مجذأ اصزماللُخ ارفبق الزحكُم
(1)

. 

ة شرط ٌتؤثر ذلك االتفاق سواء كان فً صور الَّ أإن المقصود باستقاللٌة اتفاق التحكٌم هو 

التحكٌم أو مشارطة التحكٌم )أي سواء كان مندرجاً فً العقد أو منفصالً عنه( بصحة العقد 

المتعلق به
(2)

ما ٌرتب استمرار اتفاق التحكٌم رؼم البطالن المحتمل للعقد الذي ٌكون قد هو ، و 

كما  أدمج فٌه، و العك  أٌضاً صحٌح أي أن بطالن اتفاق التحكٌم، ال ٌرتب بطالن العقد أو

ٌقول الفقهاء: "إن استقاللٌة اتفاق التحكٌم تإدي إلى عدم التضامن بٌن ذلك االتفاق و العقد الذي 

ٌتضمنه مادٌاً 
(3)

. 

من قانون المرافعات الجدٌد الفرنسً فً هذا الشؤن على أنه:  1426و لقد نصت المادة 

عدم بطالن العقد األصلً و "إذا كان شرط التحكٌم باطال فإنه ٌعتبر ؼٌر مكتوب"، و هذا تؤكٌد ل

لو بطل شرط التحكٌم، لكن الؽالب هو دفع أحد الطرفٌن بعدم قبول عرض النزاع على التحكٌم 

نتٌجة لبطالن العقد األصلً أو نظراً إللؽاء ذلك العقد، و كان ٌمكن أن ٌكون هذا الدفع صحٌحا 

صلً لكنه ال ٌكون صحٌحاً لو قبل بارتباط اتفاق التحكٌم فً وجوده أو عدم وجوده بالعقد األ

عند القول بمبدأ االستقاللٌة لعدم ارتباط مصٌر اتفاق التحكٌم بمصٌر العقد كما ذكرنا و ٌظل 

 القضاء الوطنً فً نظر النزاع المعنً.ا آلثاره كاملة ومنها عدم اختصاص مرتب

 ٌنطبق هذا و تجدر اإلشارة إلى أن التقلٌص من مجال التحكٌم فً العالقات الداخلٌة ال

تماماً على العالقات االقتصادٌة الدولٌة، إذ أن الطابع الدولً ٌإدي إلى حرٌة تضمٌن العقود 

شرط التحكٌم دون التقٌد بالقواعد الوطنٌة المتعلقة بشروط صحة أو بطالن بند التحكٌم التً 

رنسً فً هذا قاة من العمل الفخلٌة. و تلك النظرة للتحكٌم المستتظل مقتصرة على العالقات الدا

المجال اتبعتها نظم قانونٌة أخرى متعددة
(4)

. 

أما على الصعٌد الدولً فنضرب مثال ؼرفة التجارة الدولٌة، حٌث نستنتج من المادة 

الثانٌة من نظام تلك الؽرفة فً فقرتها الرابعة أن للمحكم سلطة النظر فً القضاٌا المتعلقة 

ثٌر ذلك على اتفاق التحكٌم و على اآلثار المترتبة عن بانعدام العقد األصلً أو بطالنه و مدى تؤ

                                                           
1

 41مُي أؽٔل ثِوبٍْ: اٍزوال٤ُخ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ، أُغِخ اُغيائو٣خ ُِؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝ االهزٖبك٣خ ٝ ا٤َُب٤ٍخ، اُغيء أٗظو ك٢  - 

 .61، ٓ 2004اَُ٘خ  02اُؼلك 
2
 260اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ٝ ٙٔبٕ االٍزضٔبهاد، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓ–هبكه١ ػجل اُؼي٣ي: االٍزضٔبهاد اُل٤ُٝخ  - 

3
 -Jacquet J .M principe d'autonomie et contrats internationaux, Paris économica 1983, p 43. 

4
 117 -83ٍب٤ٓخ هاّل أُوعغ اَُبثن ٓ ٓ  - 
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ثبوت ادعاء االنعدام أو البطالن المذكورٌن، و هذا ٌعنً أن انعدام العقد األصلً أو بطالنه ال 

ٌإدٌان إلى عدم إمكانٌة نظر المحكمة فً اتفاق التحكٌم، و إذا ما رأى المحكم صحة وجود 

القضٌة كما ٌبحث فً االعتراضات المتعلقة بانعدام  اتفاق التحكٌم و صحته ٌواصاللنظر فً

 العقد األصلً أو بطالنه و ٌقرر بعد ذلك حقوق كال الطرفٌن.

و مثال آخر نضربه عن العمل الدولً باإلشارة إلى أن لجنة األمم المتحدة للقانون 

تحكٌم من القواعد التً وضعتها لتنظٌم ال 21( تضمن المادة C.N.U.D.C.Iالتجاري الدولً )

 الدولً ما ٌلً:

إن من سلطات المحكم أن ٌنظر فً موضوع اختصاصه و لو كان االعتراض  -أ 

 على اختصاصه فً النزاع ٌعود إلى وجود أو صحة اتفاق التحكٌم فً إحدى صورتٌه.

للمحكم الحق فً بحث وجود و صحة العقد األصلً و تقرٌر انعدامه أو  -ب 

 لتحكٌم جزء ال ٌتجزأ من العقد األصلً.بطالنه إذا ثبت لدٌه ذلك حتى و لو كان ا

إن اتفاق التحكٌم الذي ٌحتوي علٌه العقد األصلً، ال ٌخضع بالضرورة  -ج 

 لمصٌر ذلك العقد بحٌث ال ٌجب اعتباره اتفاقاً مستقالً عن سابر نصوص العقد األصلً.

و بناًء على ذلك ٌكون قرار هٌبة التحكٌم ببطالن العقد األصلً ال ٌرتب  -د 

 القول بعدم صحة شرط التحكٌم .بالضرورة 

أما اتفاقٌة نٌوٌورك فلم تتعرض صراحة لمبدأ االستقاللٌة و لكن ٌمكن القول أنها 

تكرسه باعتبار أنها تقول باالعتراؾ و تنفٌذ أحكام التحكٌم الدولٌة. و ما دام من بٌن تلك 

ألقلاألحكام و ما هو مبنً على االستقاللٌة فهً إذن ال تعارض المبدأ على ا
()
. 

ق.إ.م.إ  1040من المادة  03بهذا المبدأ بموجب الفقرة  لقد أخذ المشرع الجزابري

 بقوله:" ال ٌمكن االحتجاج بعدم صحة اتفاق التحكٌم، بسبب عدم صحة العقد األصلً" 

 الفشع الخبمش: دوس االرفبلُبد الذولُخ فٍ إسصبء لىاعذ الزحكُم فٍ الجزائش

ضٌفة لالستثمار أن تتحكم فً أوضاع األجانب على أراضٌها إذا كان من حق الدولة الم

وفقا لمبدأ سٌادة الدول على إقلٌمها، إال أنها ملزمة بؤن تراعً فً ذلك من جهة أحرى القٌود 

                                                           
1
 .268اُزؾ٤ٌْ اُزغبه١ اُل٢ُٝ ٝ ٙٔبٕ االٍزضٔبهاد، ٓوعغ ٍجن مًوٙ ٓ –٣ي: االٍزضٔبهاد اُل٤ُٝخ هبكه١ ػجل اُؼي - 



التً ٌفرضها علٌها العرؾ الدولً فً معاملتها للمال األجنبً على إقلٌمها وهو ما ٌسمٌه الفقه 

 لحقوق لألجانب. الدولً بمبدأ االحترام األدنى

ومن جهة أخرى فهً تلتزم بؤن ترعى األسلوب الدولً فً فض المنازعات عن طرٌق 

التحكٌم لهذا كانت لالتفاقٌات الثنابٌة و المتعددة األطراؾ األثر الكبٌر فً إرساء قواعد التحكٌم 

 الدولً و ذلك بنصها على هذا األسلوب لفض الخالفات التً تنشؤ بهذه المناسبة.

جزابر ومن اجل استقطاب أكبر قدر ممكن من رإو  األموال األجنبٌة فإنها لم تكتؾ وال

فقط بسن قوانٌن داخلٌة ذات بعد دولً إنما تعدى األمر إلى إبرام عدة اتفاقٌات متعلقة 

باالستثمارات منها ما هو ثنابً ومنها ما هو متعدد األطراؾ كما صادقت أٌضا على عدة 

 المجال. اتفاقٌات دولٌة فً هذا

 أوال: االرفبلُبد الثنبَئخ الزٍ ولعذ علُهب الجزائش

لقد أبرمت الجزابر العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة الثنابٌة منها والمتعددة األطراؾ سواء 

 مع الدول العربٌة أو مع دول أخرى ؼٌر عربٌة ومن أهم هذه االتفاقٌات:

االتفاقٌة مع مصر
()

دلة لالستثمارات، االتفاقٌة مع سورٌاحول التشجٌع والحماٌة المتبا 
( )

حول 

 التشجٌع والحماٌة المتبادلة لالستثمارات.

وكذلك مع األردن والكوٌت، أما مع الدول ؼٌر العربٌة فنذكر االتفاقٌة الضرٌبٌة الجزابرٌة 

الفرنسٌة، االتفاقٌة مع برٌطانٌا
()

ع وإٌرلندا فً مجال النقل الجوي الدولً، وكذا االتفاقٌة م 

االتحاد االقتصادي اللوكسمبورجً 
()
 البلجٌكً، ومع إٌطالٌا والمملكة اإلسبانٌة ومع الدانمارك. 

                                                           
1

االرلبه٤خ ث٤ٖ اُؾٌٞٓخ اُغيائو٣خ اُل٣ٔووا٤ٛخ اُْؼج٤خ، ٝؽٌٞٓخ عٜٔٞه٣خ ٖٓو اُؼوث٤خ ؽٍٞ رْغ٤غ ٝاُؾٔب٣خ أُزجبكُخ  -

 320-98، ٖٝٓبكم ػ٤ِٜب ثٔٞعت أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ: 1997ٓبهً  29ُالٍزضٔبهاد، ٓٞهغ ػ٤ِٜب ك٢ اُوبٛوح ثزبه٣ـ: 

 .1998َُ٘خ  76، ط ه، اُؼلك 11/10/1998أُإهؿ ك٢: 

-
2

، ٖٝٓبكم ػ٤ِٜب ثٔٞعت أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ: 19/09/1997االرلبه٤خ ث٤ٖ اُغيائو ٍٝٞه٣ب ٓٞهغ ػ٤ِٜب ك٢ كْٓن ثزبه٣ـ:  

 .1998َُ٘خ  97، ط ه 27/12/1998أُإهؿ ك٢:  98-430
3

االرلبم أُجوّ ث٤ٖ اُغيائو ٝأٌُِٔخ أُزؾلح ُجو٣طب٤ٗب اُؼظ٠ٔ ٝئ٣وُ٘لا  أُْب٤ُخ ك٢ ٓغبٍ اُ٘وَ اُغ١ٞ اُل٢ُٝ  ٓٞهغ ػ٤ِٜب  

اُغو٣لح  1982ك٣َٔجو  11أُإهؿ ك٢:  466-82ثبُغيائو ٖٝٓبكم ػ٤ِٜب ثٔٞعت أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ:  1981ٓب١  27ك٢: 

 .1982َُ٘خ  06اُو٤ٍٔخ ػلك: 

-
4

االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثبُزْغ٤غ ٝاُؾٔب٣خ أُزجبكُخ ُالٍزضٔبهاد ث٤ٖ اُغيائو ٝاالرؾبك اُجِغ٢ٌ٤ اًَُِٞٞٓجٞهع٢ ٓٞهغ ػ٤ِٜب  

ٍ٘خ  46، ط ه ػلك 05/10/1991ٓإهؿ ك٢:  345-518ٖٝٓبكم ػ٤ِٜب ثبُٔوٍّٞ اُوئب٢ٍ:  24/04/1991ثبُغيائو ك٢: 

1991. 



149 

 

تضمنت اتفاقٌات االقتصادٌة الثنابٌة منها و المتعددة األطراؾ، النص على التحكٌم لقد 

ول الدولً كؤداة أساسٌة لفض النزاعات التً تثور بٌن الدول المضٌفة لالستثمار و رعاٌا الد

المتعاقدة األخرى
()

من االتفاقٌة المبرمة بٌن الجزابر و االتحاد  9، كما جاء ذلك فً نص المادة 

على أنه: "فً حالة عدم التوصل إلى تسوٌة  1991االقتصادي البلجٌكً اللوكسنبورؼً عام 

ر أشه 6بالتراضً مباشرة بٌن األطراؾ المتنازعة أو بالتفاوض بالطرق الدبلوماسة خالل مدة 

من تارٌخ اإلشعار ٌعرض هذا الخالؾ بناء على طلب من أحد األطراؾ المعنٌن بذلك 

الخالؾ، لتحكٌم المركز الدولً لتسوٌة المنازعات المتعلقة باالستثمار...، و لهذا الؽرض ٌعطً 

كل طرؾ متعاقد الموافقة المسبقة و القطعٌة على أن ٌحال كل خالؾ لهذا التحكٌم و تتضمن 

 قة التخلً عن شرط استنفاذ اللجوء إلى الطعن اإلداري و القضابً الداخلٌٌن"هذه المواف

ماٌو بٌن الدولة الجزابرٌة و  18من االتفاقٌة المبرمة فً  08كما تضمن نص المادة 

الدولة اإلٌطالٌة المتعلقة بالترقٌة والحماٌة المتبادلة لالستثمارات على التحكٌم الدولً كإجراء 

تً تثور بٌن إحدى الدولتٌن المتعاقدة و مستثمر من الدولة المتعاقدة األخرى لفض المنازعات ال

عن طرٌق المركز الدولً لحل المنازعات المتعلقة باالستثمار أو محكمة تحكٌمٌة تنشؤ لهذا 

 الؽرض.

  ثبنُب: االرفبلُبد مزعذدح األطشاف الزٍ انضمذ إلُهب الجزائش

ددة األطراؾ عدٌدة و متنوعة من حٌث تركٌبها  لقد انضمت الجزابر إلى اتفاقٌات متع 

 فنذكر منها: 

 االتفاقٌة المؽاربٌة لتشجٌع وضمان االستثمار بٌن دول اتحاد المؽرب العربً -

اتفاق الشراكة من أجل تنمٌة إفرٌقٌا -
(2)

 ، اتفاق الشراكة مع دول االتحاد األوربً.

اتفاقٌات دولٌة متعلقة باالستثمار إلى جانب هذه االتفاقٌات فقد صادقت الجزابر على عدة 

أهمها، اتفاقٌة سٌول المنشبة للوكالة الدولٌة لضمان االستثمار، واتفاقٌة واشنطن التً أحدثت 

 للمركز الدولً لتسوٌة المنازعات المتعلقة باالستثمار.

                                                           
الدولٌة لالستثمار األجنبً و ضمانه من المخاطر ؼٌر التجارٌة فً الدول النامٌة، رسالة  كعبوش عبد هللا: الحماٌة الوطنٌة و -1

 . 313.ص 2002-2001ماجستٌر، جامعة الجزابر 

2
اُْواًخ اُغل٣لح ُز٤ٔ٘خ ئكو٣و٤ب، ٖٓبكم ػ٤ِٚ ك٢ االعزٔبع األٍٝ ُِغ٘خ هؤٍبء اُلٍٝ ٝاُؾٌٞٓبد ثأثٞعب ٤ٗغ٤و٣ب، ثزبه٣ـ:  

23/10/2001 



أن االتفاقٌات الجماعٌة سلكت نف  المسلك الذي انتهجته االتفاقٌات الثنابٌة، من حٌث 

حل النزاعات التً قد تثور، و من ذلك ما نصت علٌه االتفاقٌة المتضمنة إنشاء الوكالة  طرق

على وجوب حل الخالفات المتعلقة بمسابل ضمان  58الدولٌة لضمان االستثمار فً المادة 

االستثمار من خالل إجراءات التحكٌم ، و خصص لذلك ملحقا كامال لتسوٌة المنازعات و قد 

الثانً" و تضمن نص المادة الرابعة من الملحق جمٌع إجراءات التحكٌم و  بوب بـ " الملحق

شروط ممارسته بحٌث ٌبدأ إجراء التحكٌم بإشعار ٌقدمه طالب التحكٌم إلى األطراؾ المتنازع 

معها موضحاً فٌه البٌانات المتعلقة بالنزاع و طبٌعته و الطلبات المراد الفصل فٌها و اسم 

الطالب و على المطلوب الرد على اإلشعار بتعٌٌن محكم عنه خالل   المحكم المعٌن من قبل

ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تلقٌه اإلشعار و ٌعٌن الطرفان محكم ثالثاً ٌكون ربٌساً لهٌبة التحكٌم خالل 

ٌوما و فً حالة عدم تمكن األطراؾ من تشكٌل هٌبة التحكٌم، ٌتم تعٌٌنها بقرار من  30مدة 

الدولً لتسوٌة المنازعات أو بقرار من محكمة العدل الدولٌة إذا لم ٌقم  األمٌن العام للمركز

ٌوما من تارٌخ تلقٌه  30األمٌن العام للمركز بتعٌٌن المحكم الثانً أو ربٌ  هٌبة التحكٌم خالل 

للطلب
()
. 

كما تناولت اتفاقٌة المإسسة العربٌة للضمان موضوع التحكٌم فً مسابل االستثمار 

منازعات التً قد تثور بٌن أي من األقطار المتعاقدة من جهة و بٌن المإسسة كوسٌلة لفض ال

من جهة أخرى
()

التؤكٌد على  4المنصوص علٌه فً المادة  1، و قد جاء فً الملحق رقم 

 التحكٌم كوسٌلة لفض منازعات االستثمار.

لسالفة و ما تجدر مالحظته أن إجراءات التحكٌم المنصوص علٌها فً المادة الرابعة ا

الذكر أنها ال تختلؾ فً مضمونها و شروطها عن إجراءات التحكٌم الواردة فً اتفاقٌة الوكالة 

 الدولٌة للضمان إالَّ فٌما ٌتعلق بخصوصٌات األعضاء و طابعها اإلقلٌمٌة.

كما تضمنت االتفاقٌة الموحدة الستثمار رإو  األموال العربٌة للدول العربٌة و التً 

النص على شرط التحكٌم الدولً كإجراء  1995زابر فً شهر أكتوبر عام صادقت علٌها الج

 2من االتفاقٌة والمادة الثانٌة من الملحق رقم  25لتسوٌة الخالفات من خالل ما ورد فً المادة 

                                                           

 . 314بوش عبد هللا: المرجع نفسه ص كع - 1
2
 ٖٓ ارلبه٤خ اُ٘إٍَخ اُؼوث٤خ ُِٚٔبٕ. 36ٝ  35هاعغ ك٢ مُي أُبكر٤ٖ - 
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من نف  االتفاقٌة، و  26الذي ٌعتبر جزًء ال ٌتجزأ من االتفاقٌة كما نصت على ذلك المادة 

أساسٌة لحل منازعات االستثمار فً كثٌر من االتفاقٌات الدولٌةٌعتبر التحكٌم وسٌلة 
()

 

 الدور الذي ٌقوم به المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمارثالثا : 

نظراً ألهمٌة المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار فإننا سنلقً الضوء على هذه 

 ستثمار.المإسسة مع تقٌٌم الدور الذي تإدٌه فً حل منازعات اال

لم ٌعد البنك الدولً لإلنشاء و التعمٌر مجرد مإسسة دولٌة تقدم القروض ألؼراض 

اإلنتاجٌة فً الدول األعضاء، بل عمل على إنشاء مإسسة دولٌة متخصصة تقدم خدمات معٌنة 

 C.I.R.D.Iفً مجال تشجٌع االستثمارات و منها المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار 

لٌقدم خدمات التوفٌق و التحكٌم فً المنازعات  1965اتفاقٌة انتشابه فً سنة  الذي و وفق

القانونٌة بٌن دولة عضو، و مستثمر ٌتمتع بجنسٌة دولة عضو أخرى
()
. 

إن الؽرض األسمى منه هو الحث على تكوٌن مناخ مناسب للثقة المتبادلة بٌن المستثمرٌن 

و  األموال لألؼراض اإلنتاجٌة بشروط األجانب و الحكومات، ٌكون من شؤنه تدفق رإ

مناسبة، إنه فً المقام األول أداة دولٌة لتشجٌع االستثمارات و التنمٌة االقتصادٌة و هذا كله 

لتجسٌد المادة األولى من اتفاقٌة البنك الدولً إلنشاء و التعمٌر و إٌمانا من البنك كذلك بؤهمٌة 

جنبٌة بطرٌقة عادلة و مٌسرة بعد أن تبٌن أنه من تسوٌة المنازعات المتعلقة باإلستثمارات األ

 ؼٌر العملً قٌامه بدور واسع فً هذا المجال.

                                                           
1
، 1991ٖٓ االرلبه٤خ أُجوٓخ ث٤ٖ اٍزوا٤ُب ٝ اُل٤ز٘بّ ػبّ  12ٖٓ ث٤ٖ االرلبه٤بد اُز٢ ر٘بُٝذ ّوٛ اُزؾ٤ٌْ ٓب ٖٗذ ػ٤ِٚ أُبكح - 

ٖٓ اُزلبه٤خ أُجوٓخ ث٤ٖ ٖٓو ٝ اُٞال٣بد أُزؾلح ػبّ  6ٝ أُبكح  ٤1994ٖ اُٜ٘ل  ٝ ثو٣طبٗبٖٓ االرلبه٤خ أُجوٓخ ث 9ٝ أُبكح 

 . أٗظو ك٢ مُي: 1982

ػ٢ِ ؽَٖ ِٓؾْ: كٝه أُؼبٛلاد اُل٤ُٝخ ك٢ ؽٔب٣خ االٍزضٔبهاد األع٘ج٤خ اُقبٕخ ك٢ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ، هٍبُخ كًزٞهاٙ، عبٓؼخ 

 اُوبٛوح، ٤ًِخ اُؾوٞم، ثلٕٝ ٍزخ ْٗو.
2
ثِؾ ػلك ا٤ُٖٔٚ٘ٔ ئ٤ُٜب ؽز٢  14/10/1966ٝ كفِذ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن ك٢  18/03/1965ٕبهد ٓؼلح ُِزٞه٤غ ك٢  - 

 B.I.R.D ك٢" كُٝخ ٝ ٢ٛ ٓلزٞؽخ الٗٚٔبّ ًَ اُلٍٝ األػٚبء 150" 30/06/2002



إن اتفاقٌة إنشابه هً من قبٌل المعاهدات الدولٌة الجماعٌة
()

كما ٌرتبط المركز بالبنك  

لتً الدولً رباسًة؛حٌث ٌرأ  مدٌر البنك مجل  اإلدارة للمركز و هً الصلة القانونٌة الوحٌدة ا

 تربطه بالبنك و مقر المركز مدٌنة واشنطن األمرٌكٌة.

هذه االتفاقٌة تشكل عالمة بارزة فً تطور القانون الدولً حٌث تساهم فً تنمٌة االعتراؾ 

بالفرد كؤحد أشخاص القانون الدولً
()

، حٌث منحت المستثمر الخاص فرداً عادٌا أو شركة 

سٌادة أمام محكمة دولٌة، ٌطلب ذلك بصفة  الحق فً رفع الدعوى المباشرة ضد دولة ذات

شخصٌة للفصل فً دعواه ضد دولة متعاقدة أخرى أو ضد هٌباتها العامة، دون حاجة ألي 

 تدخل من جانب دولة جنسٌته.

بمعنى آخر اعترفت االتفاقٌة للمستثمر األجنبً الخاص بشخصٌة قانونٌة دولٌة لمدى 

لقانون الدولً التقلٌدي و لم تعد هناك حاجة محدود على خالؾ األصل العام المقرر فً ا

 للحماٌة الدبلوماسٌة.

مادة تعالج طرٌقتٌن مختلفتٌن لتسوٌة المنازعات و هما التوفٌق  75و تشمل االتفاقٌة على 

(55إلى  36( و التحكٌم )المواد من 35إلى  28)المواد من 
()
. 

 ألجنبً خصائص تحكٌم المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار ا -1

 تتمٌز اتفاقٌة المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار األجنبً بسمتٌن ربٌستٌن و هما:

 .( Arbitrage institutionnelاالتفاقٌة تقٌم نوع من التحكٌم المإسسً ) .1

 (Caractère volontaireافزٖبٓ أُوًي مٝ اُطبثغ اإلكاه١ ) .2

 التحكٌم المؤسسً -أ

                                                           
1  - Dominique carreau et patrick juillard: droit international économique, première édition ,2003 

Dalloz, p 515. 
2
ٕلٞد أؽٔل ػجل اُؾل٤ظ: كٝه االٍزضٔبه األع٘ج٢ ك٢ رط٣ٞو أؽٌبّ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُقبٓ، هٍبُخ كًزواٙ، عبٓؼخ ػ٤ٖ  - 

. ًنُي اٗظو: ٣ٖٝب ٕبُؼ: ر٣َٞخ ٓ٘بىػبد االٍزضٔبه ث٤ٖ اُلُٝخ ٝ ٓٞا٢٘ٛ اُلٍٝ األفوٟ،  23، ٓ 2000ٌّٔ، اُوبٛوح  

 .81ٓ  1980، 379اُؼلك ٓغِخ ٖٓو أُؼبٕوح، 
3
 02أٗظو أُِؾن ههْ  - 
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سوٌة منازعات االستثمار ال تتضمن تقنٌاً القواعد الموضوعٌة اتفاقٌة المركز الدولً لت

الواجبة التطبٌق على منازعات االستثمار، بل تقتصر على بٌان طرٌقة إنشاء الوسٌلة اإلجرابٌة 

لتسوٌة هذه المنازعات، و قد ٌنظر إلٌها كعٌب من هذه الزاوٌة، فالقواعد التً ستطبق ؼٌر 

اة دولٌة لتشجٌع اإلستثمار والتنمٌة االقتصادٌة من خالل تسهٌل معروفة مسبقاً، أي أنه ٌمثل أد

تسوٌة المنازعات بٌن الدول و المستثمرٌن األجانب )نظام التوفٌق و التحكٌم ذو اكتفاء ذاتً من 

حٌث تحدٌد اختصاصات المركز و اإلجراءات الواجبة اإلتباع و كٌفٌة تشكٌل لجنة التوفٌق أو 

 ؾ بالحكم التحكٌمً و تنفٌذه(.التحكٌم و قواعد االعترا

لقد أقرت االتفاقٌة نظاما لإلجراءات الدولٌة و لم تتضمن قواعد موضوعٌة حول معاملة 

االستثمارات األجنبٌة، كما أن المركز من حٌث الجوهر لٌ  أداة لتسوٌة منازعات االستثمار 

المستثمرٌن من مواطنً  فحسب، و إنما قصد من إنشابه تهٌبة جو مناسب من الثقة المتبادلة بٌن

الدولة الطرؾ و الدولة األخرى الطرؾ فً االتفاقٌة بؽرض زٌادة تدفق االستثمارات للدول 

، A.M.G.Iالنامٌة و هو نف  الؽرض الذي أنشبت من أجله الوكالة الوطنٌة لضمان االستثمار 

تؤكد للطرفٌن أن و هو إذ ٌرسً قواعد الثقة بٌن الدول المضٌفة لإلستثمار و المستثمرٌن و ٌ

منازعاتهما سوؾ ٌنظرها جهاز فنً كؾء بناء على األصول القانونٌة واالقتصادٌة التً تحكمه 

بعٌداً عن تٌارات السٌاسة الدولٌة
()
. 

 اختصاص المركز ذو الطابع اإلداري  -ب

من الخطؤ أن ٌنظر إلى هذا المركز على أنه أداة جبرٌة لتسوٌة منازعات االستثمار التً 

ور بٌن أعضابه و بٌن المستثمرٌن من دول أخرى أعضاء، فاختصاص المركز لٌ  إلزامٌاً، تث

كما أن مجرد تصدٌق الدولة على اتفاقٌة إنشاء المركز ال ٌعنً سوى استعدادها لقبول تسهٌالت 

و خدماته دون أن ٌنصرؾ ذلك إلى إلزامها باختصاصه بتسوٌة المنازعات التً تكون هً 

 طرفاً فٌها.

                                                           
1
٠٘ٓ ٓؾٔٞك ٖٓطل٠: اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ الَُزضٔبه األع٘ج٢ أُجبّو ٝ كٝه اُزؾ٤ٌْ ك٢ ر٣َٞخ ٓ٘بىػبد االٍزضٔبه، كاه اُٜ٘ٚخ - 

 55. ٓ 1990اُؼوث٤خ، اُوبٛوح 



جرد التصدٌق كذلك ال ٌعنً تعهدها بإتباع إجراءات المركز الخاصة، كما أن مجرد فم

اإلشارة فً قانون االستثمار فً دولة معٌنة إلى تحكٌم  المركز و قبول اختصاصه بحل 

 المنازعات التً تقوم، ال ٌعد قبوال تلقابٌاً باختصاص المركز.

 المركز و هً: حددت شروط انعقاد أو اختصاص 25/4ذلك أن المادة 

أن ٌوافق الطرفان على االلتجاء إلى المركز مع تحدٌد نوع المنازعات التً  .1

 ستطرح.

ٌجب أن ٌكون النزاع قانونٌاً )دون تحدٌد( لكن ذلك ال ٌعنً أن تكون المنازعة  .2

متعلقة بحق أو التزام قانونً، كؤن تتعلق بتطبٌق بنود اتفاق االستثمار بٌن أطرافه أو 

إلعتداء على حق ما تقرره اتفاقٌة استثمار ثنابٌة بٌن الدول المضٌفة بتفسٌره أو ا

 لإلستثمار و دولة المستثمر.

أن ٌكون النزاع قد نشؤ مباشرة عن مشروع استثماري، و هو ما ٌعطً سلطة  .3

 تقدٌرٌة واسعة لألطراؾ فً تقرٌر ما إذا كانت معاملة ما أو صفقة ما تعتبر استثماراً.

وط النموذجٌة التً ٌضعها المركز فً هذا الخصوص تتوسع فً كما ٌالحظ أن الشر

مفهوم االستثمار حٌث تجعله شامالً لالستثمارات بالمعنى التقلٌدي و الذي ٌتعلق بالمساهمة 

المباشرة فً رإو  األموال الالزمة للمشروعات باإلضافة إلى المفاهٌم الحدٌثة له و التً 

راعٌة و السٌاحٌة و عقود إصالح الموانا و عقود تشتمل على المشروعات الصناعٌة و الز

استخدام العمالة المدربة و عقود تشٌٌد المصانع و عقود تسلٌم المفاتٌح و عقود الترخٌص 

 بحقوق الملكٌة الفكرٌة و ؼٌرها.

 :تقٌم دور المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار   -2

ازعات االستثمار و بصفة خاصة فإن ٌعتبر التحكٌم التجاري الدولً وسٌلة فعالة لفض من

هو أكثر األشكال  CIRDIالتحكٌم تحت مظلة المركز الدولً لفض منازعات االستثمار 

التحكٌمٌة مناسبة لتسوٌة المشكالت و المنازعات الناشبة عن عقود التجارة الدولٌة، فً الدول 

خاصة، كما ٌفوق فً المضٌفة لإلستثمار و المستثمرٌن األجانب من األفراد و الشركات ال



155 

 

الممٌزات ؼٌره من أشكال التحكٌم فً المراكز التحكٌمٌة األخرى مثل التحكٌم تحت مظلة ؼرفة 

CCIالتجارة الدولٌة فً بارٌ  
()

. 

إن المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار ٌعتبر و بحق الصرح الدولً الوحٌد المتاح 

الخاصة للوقوؾ على قدم المساواة مع الدول  للمستثمرٌن األجانب من األفراد و الشركات

المضٌفة لإلستثمار فً العملٌة التحكٌمٌة، إذ تمنحهم األهلٌة أو الشخصٌة الدولٌة على خالؾ 

المؤلوؾ، كما ٌكفل فً الوقت ذاته مٌزات عدٌدة لكل من الدول المضٌفة لإلستثمار و 

د سواءالمستثمرٌن األجانب من األفراد و الشركات الخاصة على ح
()

. 

من ناحٌة أخرى تتوفر الثقة للدولة المضٌفة لالستثمار من أن دولة المستثمر األجنبً لن 

تستطٌع بحال من األحوال تقدٌم حماٌة دبلوماسٌة له خالل أو أثناء إجراء التحكٌم، و بالتالً 

 هناك ضمان بعدم التؤثٌر على طرٌقة حل النزاع.

التحكٌم فً هذا المركز هً قواعد مرنة فالمحكمة  كما أم القواعد التً ٌتم بمقتضاها

تفصل فٌه طبقاً للقواعد القانون المتفق علٌها بٌن األطراؾ مع ما ٌقتضٌه ذلك من إمكانٌة 

التطبٌق التلقابً للقانون الوطنً لهذه الدولة أو تلك، و هذه مٌزة كبرى للدول النامٌة المضٌفة 

التحكٌم سلطة الفصل فً النزاع طبقاً لقواعد العدل و لالستثمار، ما لم ٌخول األطراؾ محكمة 

 اإلنصاؾ.

كما أن قواعد المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار تتٌح للدولة المضٌفة لالستثمار 

ألن تجعل رضاءها بالتحكٌم تحت مظلته مرتهنا بضرورة استنفاذ المستثمر للوسابل التً ٌبٌحها 

زعات، و هو ما ٌكفل للدولة المضٌفة فرصة حل المنازعات مع قانونها الداخلً لفض تلك المنا

 المستثمرٌن األجانب بوسابل مؤلوفة لها قبل االلتجاء للتحكٌم التجاري الدولً.

أضؾ إلى هذا أن قواعد االعتراؾ بؤحكام التحكٌم فً ظل المركز قد حققت تقدماً كبٌراً 

كما لو كانت أحكاماً قضابٌة نهابٌة صادرة من حٌث سهولة االعتراؾ بها فً الدولة المتعاقدة، 

                                                           
1
اُل٢ُٝ اُقبٓ، ٌٓزجخ اُٖ٘و، اُوبٛوح، ثلٕٝ ٍ٘خ ػجل اُؾ٤ٌْ ٖٓطل٠ ػجل اُوؽٖٔ: ػوٞك اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ ك٢ اُوبٕٗٞ  - 

 100ٛجغ  ٓ 
2
عالٍ ٝكبء ٓؾٔل٣ٖ: اُزؾ٤ٌْ ث٤ٖ االٍزضٔبه األع٘ج٢ ٝ اُلُٝخ ا٤ُٚٔلخ ُالٍزضٔبه أٓبّ أُوًي اُل٢ُٝ ُز٣َٞخ ٓ٘بىػبد - 

 .129، ٓ 2001االٍزضٔبه، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح اُوبٛوح 



عن محاكمها، كما أن الدفع بالنظام العام هو من أعقد الدفوع فً مسابل التحكٌم التجاري الدولً 

 ، فلم ٌعد وسٌلة لرفض تنفٌذ أو االعتراؾ بحكم التحكٌم الصادر عن المركز.

بٌراً فً أداء وظٌفته فً و على أٌة حال ٌرى بعض الباحثٌن أن المركز لم ٌحقق نجاحاً ك

سنوات من بدء نشاطه لم تعرض علٌه  09الواقع العملً، فعلى سبٌل المثال لوحظ أنه خالل 

منها باالتفاق بٌن أطرافها، فً  02منازعات فقط على النطاق الدولً و قد تم تسوٌة  05سوى 

قضٌة سنوٌاً  400ٌفصل فً عدد ٌناهز  CCIحٌن أن التحكٌم فً 
()
. 

سبب ندرة الدعاوى المعروضة على المركز إلى العدٌد من الدول المستقبلة و ٌرجع 

لالستثمارات األجنبٌة من دول العالم الثالث المتورطة فً عدد من منازعات االستثمار مع 

ََ فً المركز  المستثمرٌن األجانب السٌما معظم دول أمرٌكا الالتٌنٌة التً لم تصبح عضواً

 ً التحكٌم تدخالً فً المسابل الداخلٌة للدولة.بسبب مبدأ كالفو حٌث ترى ف

و من ناحٌة أخرى ٌرى البعض أن المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار من حٌث 

الجوهر لٌ  أداة لتسوٌة منازعات االستثمار فحسب و إنما قصد من إنشابه تهٌبة جو مناسب 

راؾ، و الدول األخرى األطراؾ فً من الثقة المتبادلة بٌن المستثمرٌن من مواطنً الدول األط

 االتفاقٌة.

أضؾ إلى ذلك أن اتفاقٌة واشنطن أقرت نظاماً إلجراءات الدولٌة و لم تضمن قواعد 

موضوعٌة حول معاملة االستثمارات األجنبٌة و بالتالً القواعد التً ستطبق هً ؼٌر معروفة 

اهدات و االتفاقٌات المبرمة بٌن مسبقاً، فالمركز ٌطبق القواعد الموضوعٌة التً تتضمنها المع

الطرفٌن، أو أي قواعد قانونٌة ٌتفق الطرفٌن علٌها، و إالَّ تطبق قواعد تنازع القوانٌن الخاصة 

 بها و إالَّ تطبق قواعد العدالة وفقاً للمبادئ العامة.

النقٌصة األساسٌة للتحكٌم تحت مظلة المركز الدولً لفض منازعات االستثمار   أنؼٌر 

CIRDI  من االتفاقٌة المنشبة له قد سمحت للدول األطراؾ أن ترفض تنفٌذ  55هً أن المادة

                                                           
1
ب ًبٕ ػ٤ِٚ ك٢ -  َّٔ ٕبكه ػٖ أُوًي اُل٢ُٝ ُز٣َٞخ ٓ٘بىػبد  2002اَُبثن ؽ٤ش ٤ْ٣و آفو روو٣و َُ٘خ  ٌُٖ اُٞٙغ رـ٤و ػ

 ه٤ٚخ ك٢ ٛو٣وٜب ُِؾَ. اٗظو. 49ه٤ٚخ أٝ ٗياع ٜٓ٘ب  100ئ٠ُ إٔ اُوٚب٣ب أُطوٝؽخ ٣زغبٝى  CIRDIاالٍزضٔبه 

. ٝ ًنُي 102ٍجن مًوٙ،  ٓػجل اُؾ٤ٌْ ٖٓطل٠ ػجل اُوؽٖٔ: ػوٞك اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُقبٓ، ٓوعغ 

 اٗظو:

- Dominique carreau et patrick juillard: droit international économique, première édition ,2003 

Dalloz, p 515.. 
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الحكم التحكٌمً على أسا  اإلعتبارات المتعلقة بالسٌادة، و هذا الدفع قد ٌنجح فً بعض 

األحوال و على ذلك فإننا نجد أنفسنا أمام حكم تحكٌمً صحٌح و معترؾ به، لكنه من الناحٌة 

معطال بسبب االنصٌاع لقواعد التنفٌذ فً دولة التنفٌذ مما ٌإدي إلى استخدام العملٌة ٌصبح 

الدول لهذا الدفع للتهرب من التزاماتها التعاقدٌة
()

  

                                                           
1
عالٍ ٝكبء ٓؾٔل٣ٖ: اُزؾ٤ٌْ ث٤ٖ االٍزضٔبه األع٘ج٢ ٝ اُلُٝخ ا٤ُٚٔلخ ُالٍزضٔبه أٓبّ أُوًي اُل٢ُٝ ُز٣َٞخ ٓ٘بىػبد  - 

 .102الٍزضٔبه ، ٓوعغ ٍجن مًوٙ، ٓا



 المطلب الثانً:

و المتضمن  80-80النظام القانونً الذي ٌحكم التحكٌم التجاري الدولً فً قانون  

 ريقانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزائ

باستقراء نصوص الفصل الساد  المتعلق بؤحكام التحكٌم التجاري الدولً  و تنظٌمه 

ٌمكننا أن نستنتج أن التحكٌم هو طرٌق خاص لحل المناعات مفاده الخروج عن طرق التقاضً 

العادٌة، إذ ٌقوم على أسا  أن أطراؾ النزاع هم الذٌن ٌختارون قضاتهم بدالً من االعتماد على 

لقضابً، و بالتالً نشوء التحكٌم بإدرادة طرفً الخصومة، فهذه االرادة هً التً تحقق التنظٌم ا

 التحكٌم و هً قوام وجود.

فهذه الطبٌعة االختٌارٌة للتحكٌم ال تقتضً أن ٌتنازل األطراؾ عن حقهم فً االلتجاء إلى 

محل المحكمة القضاء، إذ أن إرادة المحكمٌن فً عقد التحكٌم تقتصر فقط على حلول المحكم 

 فً نظر النزاع، و فً حالة الخالؾ تعود سلطة الحكم إلى المحكمة المختصة.

 األول: تعٌٌن المحكمٌن الفرع

على أنه: "ٌمكن لألطراؾ مباشرة أو بالرجوع إلى  1041فً هذا المجال نصت المادة 

 أو استبدالهم. نظام التحكٌم، تعٌٌن المحكم أو المحكٌن أو تحدٌد شروط تعٌٌنهم و شروط عزلهم

فً ؼٌاب التعٌٌن و فً حالة صعوبة تعٌٌن المحكمٌن أو عزلهم أو استبدالهم، ٌجوز 

 للطرؾ الذي ٌهمه التعجٌل القٌام بما ٌؤتً:

رفع األمر إلى ربٌ  المحكمة التً ٌقع فً دابرة اختصاصها التحكٌم، إذا كان  .1

 التحكٌم ٌجري فً الجزابر.

جزابر، إذا كان التحكٌم ٌجري فً الخارج و اختار رفع األمر إلى ربٌ  المحكمة ال .2

 األطراؾ تطبٌق قواعد اإلجراءات المعمول بها فً الجزابر."

من القانون  2مكرر  458و تجدر اإلشارة إلى أن هذه المادة ما هً إالَّ نسخة عن المادة 

تجٌز  1041ة القدٌم و لم تؤتً بؤي شًء جدٌد،و علٌه ٌمكن القول أن الفقرة األولى من الماد

لألطراؾ تعٌٌن محكم أو أكثر، و تحدٌد شروط تعٌٌنهم و عزلهم أو استبدالهم سواء كان األمر 
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من تلقاء نفسهم أو بالرجوع إلى قواعد التحكٌم المتفق علٌها
()

، وهذا ما ٌدل على أن لألطراؾ 

مشارطة التحكٌم(، الحرٌة فً تعٌٌن المحكمٌن مسبقاً فً اتفاق التحكٌم أو بمجرد نشوء النزاع )

أما إذا كان التحكٌم ٌتطلب أكثر من محكمٌن اثنٌن فٌمكن لألطراؾ أن تعٌن المحكم الثالث أو 

 أن تترك ذلك للمحكمٌن المعٌنٌن.

)ٌمكن لألطراؾ،  1041/2و هذا ٌإدي إلى الرجوع إلى النظام التحكٌمً حسب المادة 

أو المحكمٌن...(، إلى تدخل هٌبة دابمة  مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكٌم تعٌٌن المحكم

للتحكٌم من أجل تعٌٌن المحكمٌن باعتبار أن النظام التحكٌم ما هو إالَّ نتاج إتفاق إرادتً 

األطراؾ المتنازعة التً ٌمكنها أن تختار أٌة هٌبة دابمة التً تكون فً أؼلب األحٌان نظام 

تحكٌم الؽرفة التجارٌة الدولٌة
()

معتمد فً الجزابر، أما فً حالة ؼٌاب ذلك ، و هو األمر ال

فالبد من الرجوع إلى القاضً
()
. 

 و علٌه ففً حالة انعدام األوضاع السابقة الذكر ٌجوز لمن ٌهمه األمر أن ٌرجع إلى:

  ربٌ  المحكمة التً ٌقع فً دابرة اختصاصها التحكٌم فً حالة ما إذا كان التحكٌم

 داخل الجزابر.

 التحكٌم خارج الجزابر و قرر األطراؾ اللجوء إلى القانون  و فً حالة ما إذا تم

اإلجرابً الجزابري فٌمكن الرجوع إلى ربٌ  محكمة الجزابر بهدؾ استصدار أمر 

تعٌٌن حكم أو أكثر أو بهدؾ تحدٌد شروط تعٌٌنهم أو عزلهم أو استبدالهم، أما إذا لم 

تصاص ٌإول مباشرة إلى تحدد الجهة القضابٌة المختضة فً هذه الحاالت فإن االخ

المحكمة التً ٌقع فً دابرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفٌذ حسب المادة 

1042. 
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اُل٤ُٝخ، ٝ ًنُي ؽَ اُٖؼٞثبد اُز٢ هل رؼزوْٜٙ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ ثؼ٘ اُلٍٝ ثٞٙغ ك٢ اُزؼبَٓ أٓبّ اُؾٌٞٓبد أٝ أُ٘ظٔخ 
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فً ثالثة حاالت أساسٌة  1016أما فٌما ٌتعلق بحاالت رد المحكمٌن فقد حصرتها المادة 

 هً:

 .أن ٌكون المحكم ؼٌر مإهل 

 المعتمد من األطراؾ. أن ٌكون سبب الرد متفق علٌه فً نظام التحكٌم 

  ،فً حالة وجود عالقات اقتصادٌة أو مصالح مباشرة بٌن المحكم و أحد األطراؾ

حٌث تخضع هذه الحاالت إلى نف  إجراءات التعٌٌن المنصوص علٌها فً المادة 

 السابقة الذكر. 1041

 .الثانً: اإلجراءات التحكٌمٌة فرعال

مصطلح القرار ع الجزابري فً استبدال لعل أبرز تعدٌل نالحظه هنا هو توفٌق المشر

التحكٌمً بـ: "الحكم التحكٌمً" و هو تدارك فً محله كما سنرى
()

. 

 : قواعد تطبٌق اإلجراءات التحكٌمٌةأوال

المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة  08/09من قانون  1043تنص المادة 

اإلجراءات الواجب اتباعها فً الخصومة  الجزابري ما ٌلً: "ٌمكن أن تضبط اتفاقٌة التحكٌم،

مباشرة أو استناداً عل نظام التحكٌم، كما ٌمكن اخضاع هذه اإلجراءات إلى قانون اإلجراءات 

 الذي ٌحدده األطراؾ فً اتفاقٌة التحكٌم.

إذا لم تنص االتفاقٌة على ذلك، تتولى محكمة التحكٌم ضبط اإلجراءات، عند الحاجة 

 لى قانون أو نظام التحكٌم".مباشرة أو استنادا إ

من النص نجد أن تحدٌد قواعد اإلجراءات التحكٌمٌة تخضع للحرٌة الكاملة لألطراؾ 

المتعاقدة أو من طرؾ محكمة التحكٌم، حٌث ٌجوز لألطراؾ االتفاق على اإلجراءات الواجب 

ما ٌمكن أن اتباعها فً الهٌبة التحكٌمٌة أو بناء على نظام تحكٌمً مستقل عن االتفاقٌة، ك

تخضع هذه اإلجراءات إلى القانون اإلجرابً الذي ٌختاره األطراؾ، سواء كان قانون أحد 

                                                           
1
 ٖٓ اُوبٕٗٞ اُغل٣ل. 1049ٝ  1044/2ٖٓ اُوبٕٗٞ اُول٣ْ ٝ أُٞاك  12ٌٓوه  458ٝ  7ٌٓوه  458اٗظو أُٞاك  - 
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األطراؾ أو قانون الدولة التً ٌقٌمون فٌها، فالمشرع فً هذه المادة لم ٌنص على أن قانون 

اإلجراءات الجزابري هو الواجب التطبٌق فً حالة ما تم التحكٌم  فً الجزابر
()

  . 

نا ٌمكن القول أنه فً حالة ما إذا كان التحكٌم واقعاً فً الجزابر خاضعاً لقانون من ه

إجرابً ؼٌر جزابري فإن تدوٌل هذه القواعد ال ٌخل بالنظام العام اإلجرابً إالَّ إذا كان هناك 

مسا  بمبدأ المساواة بٌن األطراؾ و مبدأ وجاهٌة المحكمة
()

،
 

أما فً حالة عدم نص اإلتفاقٌة 

عدم ورود اتفاق بٌن األطراؾ على اإلجراءات ٌجوز لمحكمة التحكٌم التدخل و ظبط هذه أو 

اإلجراءات مباشرة أو استناداً إلى قانون أو نظام تحكٌمً حسب كل حالة على التوالً بموجب 

من نف  القانون فٌعتبر بمثابة قٌد على اختصاص  1044، أما المادة 1043من المادة  3الفقرة 

حكٌم فٌما ٌتعلق بها فقط من اختصاص بحٌث ال ٌمكن تجاوز حدود هذا االختصاص، محكمة الت

هذا و ٌجب على األطراؾ إثارة الدفع بعدم االختصاص كدفع أولً قبل إثارة دفوع 

الموضوع
()
. 

باإلضافة إلى ذلك ٌجب على المحكمة أن تفصل فً موضوع اختصاصها من عدمه بقرار 

لفصل فً موضوع اإلختصاص أوالً ثم االنتقال للفصل فً الموضوع، أولى و ال ٌتم ذلك إالَّ با

أما إذا كان االختصاص مرتبطاً ارتباطاً وثٌقاً بالموضوع فإنه ٌجوز للمحكمة البت فً الدفع 

 .1044بعدم االختصاص إلى ما بعد دراسة الموضوع حسب الفقرة الثانٌة من المادة 

د من اختصاص القاضً عندما نصت على: لتقٌ 1045و فً هذا السٌاق جاءت المادة 

"ٌكون القاضً ؼٌر مختص بالفصل فً موضوع النزاع، إذا كانت الخصوصٌة التحكٌم قابمة، 

 أو إذا تبٌن له وجود اتفاقٌة تحكٌم على أن تثار من أحد األطراؾ".

و المالحظ هنا أن المشرع قد استؽنى عن عبارة "تعلٌق االختصاص" الواردة فً المادة  

قانون االجراءات المدنٌة القدٌم و الملؽى، و فضل عبارة "عدم االختصاص"  من 8مكرر  458

 بالنسبة للقاضً بالفصل فً موضوع النزاع إذا كان بصدد إحدى الحالتٌن التالٌتٌن:

 إذا كانت هناك خصومة تحكٌمٌة قابمة بٌن طرفً النزاع. .1
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 .341مًوٙ، ٓ  ٍبئؼ ٍ٘وٞهخ: هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ، ٓوعغ ٍجن - 
2
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 ثارها أحد األطراؾ .فً حالة ما تؤكد القاضً من وجود اتفاقٌة التحكٌم أ .2

 التحفظٌة : اإلجراءات المؤقتة وثانٌا

قد منح ألطراؾ النزاع اختصاصات كانت  08/09فً هذا الصدد ٌمكن القول بؤن القانون 

تعد من قبٌل االختصاصات األصٌلة للقاضً، و ٌتعلق األمر هنا باتخاذ التدابٌر المإقتة و 

ها: "ٌمكن لمحكمة التحكٌم أن تؤمر بتدابٌر مإقتة بقول 1046التحفظٌة التً نصت علٌها المادة 

 أو تحفظٌة بناء على طلب أحد األطراؾ، ما لم ٌنص اتفاق التحكٌم على خالؾ ذلك.

إذا لم ٌقم الطرؾ المعنً بتنفٌذ هذا التدبٌر إرادٌاً، جاز لمحكمة التحكٌم أن تطلب تدخل 

 القاضً المختص و ٌطبق فً هذا الشؤن قانون بلد القاضً.

ٌمكن لمحكمة التحكٌم أو للقاضً أن ٌخضع التدابٌر المإقتة أو التحفظٌة لتقدٌم الضمانات 

 المالبمة من قبل الطرؾ الذي طلب هذا التدبٌر". 

و علٌه ٌمكن ألطراؾ الخصومة التحكٌمٌة منفردٌن أو مجتمعٌن الطلب من محكمة 

نص اتفاق التحكٌم على ؼٌر ذلك، بحٌث التحكٌم اتخاذ إحدى التدابٌر المإقتة أو التحفظٌة ما لم ٌ

ٌكون هذا التدبٌر ملزم للطرؾ الذي صدر فً حقه، و فً حالة عدم إقدام الطرؾ المعنً بتنفٌذ 

هذا التدبٌر بمحض إرادته ٌجوز لمحكمة التحكٌم أن تطلب تدخل القاضً المختص فً هذا 

الشؤن بحٌث ٌكون قانون بلد القاضً هو القانون الواجب التطبٌق
()

. 

و ٌمكن لمحكمة التحكٌم مثلما ٌمكن للقاضً إخضاع التدابٌر المإقتة أو التحفظٌة إلى 

تقدٌم الضمانات المالبمة من قبل الطرؾ الذي طلب هذا التدبٌر
()
. 

هذا و قد ٌتساءل البعض عن طبٌعة هذه التدابٌر التً قصدها المشرع ، و فً محاولة 

هنا هو مجموعة التدابٌر المإقتة فٌقصد بها اإلجراءات  لنفً هذا الؽموض نجد أن المقصود بها

التً من شانها أن تنظم وقتٌاً حالة مستعجلة إلى حٌن صدور قرار نهابً بشؤنها، مثل حاالت 

الحراسة القضابٌة على األموال
()
. 
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هذا و تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات المإقتة ال ترمً إلى الفصل فً موضوع النزاع و لكن 

صول إلى نتٌجة ثانوٌة كالكفالة و الحجز على األموال، و علٌه ٌمكن تقسٌم اإلجراءات للو

 المإقتة إلى ثالثة أنواع كالتالً:

 التدابٌر المتعلقة بتقدٌم األدلة و االحتفاظ بها.  -

 التدابٌر التً هً ضمان استقرار العالقات القانونٌة بٌن األطراؾ المتنازعة. -

إٌجاد حالة واقعٌةالتدابٌر التً تهدؾ إلى  -
()
. 

 : األحكام المتعلقة باألدلةثالثا

على  1047من أجل التؤكٌد على فاعلٌة محكمة التحكٌم فً حل النزاعات نصت المادة 

 1048ضرورة أن: "تتولى محكمة التحكٌم البحث عن األدلة"، و هو نف  ما ذهبت إلٌه المادة 

 ري.من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزاب

فوظٌفة البحث عن الدلٌل التً ألزمت بها المحكمة أثارت الجدل فً أوساط المهتمٌن 

بالقانون حٌث ذهب البعض منهم إلى القول بؤن وظٌفة محكمة التحكٌم تنحصر فقط بإصدار 

األحكام بعد سماع الخصوم و تفحص األدلة التً قدموها، إذ تباشر المحكمة بنفسها مهمة دراسة 

دلة المتوفرة من أجل استخالص النتابج و إصدار الحكم، و ؼٌر ذلك ٌعد خروجاً و مناقشة األ

تقدٌمها، عن اختصاصه، و ال ٌمكن لمحكمة التحكٌم أن تسعى بنفسها وراء البحث عن األدلة و 

و لعلنا نتساءل هنا عن الدور الذي ٌقوم به األطراؾ؟ و هو نف  األمر الذي ذهبت إلٌه المادة 

1048. 

الواجب التطبٌق الثالث: القانونالفرع 
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: اآلثار القانونٌة المترتبة على التحكٌم التجاري الدولً فً ظل قانون رابعال الفرع

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزائري  09/08

فة بالتحكٌم بدراسة و معالجة حٌثٌات النزاع المعروض علٌها، بعد أن تقوم الهٌبة المكل

تقوم بإصدار حكم تحكٌمً نهابً ٌكون ملزماً لجمٌع األطراؾ، هذا الحكم الذي ٌجب أن 

ٌعترؾ به من قبل الجهات القضابٌة المختصة بذلك حتى ٌدخل النظام القانونً الوطنً، و هذا 

 إضفاء الصبؽة التنفٌذٌة علٌه.من خالل 

 .: االعتراف بالحكم التحكٌمً و تنفٌذه أوال

 حتى ٌسرى الحكم التحكٌمً داخل النظام القانونً الجزابري البد أن ٌتم االعتراؾ به

أوالً، حتى ٌصبح قابالً للتنفٌذ داخل الوطن و بالتالً البد أن تضفى علٌه الصبؽة التنفٌذٌة من 

 الجهة القضابٌة المختصة.

 حكٌمً االعتراف بالحكم الت -1
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66/157لم ٌقم المشرع الجزابري سواء فً القانون رقم 
()

القانون رقم )الملؽى(، أو فً  

)الملؽى كذلك( بتعرٌؾ االعتراؾ بؤحكام التحكٌم األجنبٌة، و لكنه قام فقط بتبٌان أهم  06/08

و  08/09من قانون  1051الشروط الواجب توافرها حتى ٌعترؾ بها، و علٌه نصت المادة 

ضمن قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري على أنه: "ٌتم االعتراؾ بؤحكام المت

التحكٌم الدولً فً الجزابر إذا اثبت من تمسك بها وجودها، و كان هذا االعتراؾ ؼٌر مخالؾ 

 للنظام العام الدولً.

ة التً و تعتبر قابلٌة التنفٌذ فً الجزابر و بنف  الشروط، بؤمر صادر من ربٌ  المحكم

أصدرت أحكاما فً دابرة اختصاصها أو محكمة محل التنفٌذ إذا كان مقر محكمة التحكٌم 

موجوداً خارج اإلقلٌم الوطنً، فبموجب هذه المادة ٌمكن االعتراؾ باألحكام التحكٌمٌة الدولٌة 

 داخل النظام الجزابري إذا ما توافر فٌها شرطان ربٌسٌان هما:

ألحكام بإثبات صحة وجودها حسب الكٌفٌة التً حددتها ضرورة قٌام المتمسك بهذه ا -1

التً تنص على: "ٌثبت حكم التحكٌم بتقدٌم األصل مرفقاً باتفاقٌة التحكٌم  1052المادة 

أو بنسخ عنهما، تستوفً شروط صحتها"، حٌث ٌجب على المعنً أو المتمسك بالحكم 

اً باتفاقٌة التحكٌم، و فً التحكٌمً تقدٌم أصل الحكم الصادر من محكمة التحكٌم مرفوق

حالة ما إذا تعذر على المعنً تقدٌم األصل فٌجوز له اإلقتصار فقط على نسخة من 

كلٌهما تستوفٌان صحتهما، تودع مباشرة بؤمانة ضبط الجهة القضابٌة المختصة من 

 الطرؾ الذي ٌهمه التعجٌل.

عام الجزابري، أن ٌكون االعتراؾ الممنوح لهذه األحكام ؼٌر مخالؾ للنظام ال  -2

فبمجرد استفاء األحكام لهذه الشروط فإنها تصبح قابلًة للتنفٌذ داخل الجزابر فً حدود 

دابرة اختصاص المحكمة التً أصدرت الحكم أو من ربٌ  محكمة محل التنفٌذ فً ما 

 إذا كان الحكم ق صدر فً خارج التراب الوطنً.

 تنفٌذ حكم التحكٌم الدولً  -2

مجال التحكٌم التجاري الدولً امتداداً لدور القاضً إلى ما بعد صدور  ٌعتبر التنفٌذ فً

الحكم التحكٌمً، إذ أن أحكام التحكٌم ال تكتسب بذاتها القوة التنفٌذٌة التً تخولها الحصول على 
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الحماٌة القضابٌة بواسطة التنفٌذ الجبري فهً لوحدها ال تعتبر سندات تنفٌذٌة إالَّ بعد صدور 

 ن الجهة المختصة أي الصٌؽة التنفٌذٌة.أمر قضابً م

و علٌه فإن إضفاء الصبؽة التنفٌذٌة ٌمثل فً حد ذاته اعترافاً من القضاء المختص 

بصالحٌة التحكٌم و إمكانٌة تنفٌذه جبرا بكافة الطرق المتاحة قانونا، من هنا ٌنحصر دور 

دون التدخل فً الموضوع، القضاء فً التؤكد من توفر الشروط الالزمة فً الحكم لتنفٌذه من 

فالقاضً هنا ال ٌملك سلطة التحقق من عدالة الحكم المراد تنفٌذه ألنه ال ٌعد هٌبة استبنافٌة
()

 ،

و لكنه ٌملك سلطة التؤكد من صحة إجراءاته و إمكانٌة تنفٌذه دون أن ٌتعارض مع القانون 

من قانون اإلجراءات  1006الوطنً أو أن ٌخالؾ النظام العام حسب ما نصت علٌه المادة 

عندما نصت على أن ٌكون  1035المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري، و هو األمر الذي أٌدته المادة 

الحكم التحكٌمً سواء النهابً أو الجزبً أو التحضٌري قابالً للتنفٌذ بموجب أمر ٌصدره 

هذا القاضً ربٌ  المحكمة الذي صدر فً دابرة اختصاصها أصل الحكم، على أن ٌودع 

 األخٌر فً أمانة ضبط المحكمة من قبل الطرؾ الذي ٌهمه التعجٌل.

و فً حالة ما إذا أصدر الحكم برفض التنفٌذ من طرؾ القاضً المختص، فٌجوز 

ٌوما ابتداًء من تارٌخ الرفض أمام المجل   15لألطراؾ استبناؾ أمر الرفض خالل مهلة 

ى أن ٌتحمل األطراؾ جمٌع نفقات اٌداع القضابً الذي تقع المحكمة فً دابرة اختصاصه عل

 العرابض و الوثابق و أصل الحكم.

أما فً حالة ما إذا قبل أمر التنفٌذ ٌجوز لألطراؾ أن ٌطلبوا من ربٌ  أمناء الضبط 

بالمحكمة المختصة نسخة رسمٌة من الحكم التحكٌمً الممهور بالصٌؽة التنفٌذٌة حسب المادة 

1036. 

 حكم التحكٌمً: طرق الطعن فً الثانٌا

لقد أخذ المشرع الجزابري فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري على ؼرار 

التشرٌعات الدولٌة األخرى بطرٌقة خاصة للطعن فً أحكام التحكٌم الدولً، تقوم هذه الطرٌقة 

من نف  القانون و ٌتعلق األمر 1056، 1055على ثالثة سبل ربٌسٌة نصت علٌها المواد؛ 

 .باإلستبناؾ و البطالن و الطعن بالمقض
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 الطعن باالستئناف  -1

من خالل استقراء النصوص المتعلقة بطرٌقة الطعن فً األحكام التحكٌمٌة ٌمكننا أن 

نستنتج أن االستبناؾ من شؤنه أن ٌم  األمر القضابً الذي ٌرفض االعتراؾ أو التنفٌذ، مثلما 

 قد ٌم  األمر الذي ٌسمح بذلك.

 ئناف األمر الرافض لالعتراف أو التنفٌذاست -أ

على أنه: "ٌكون األمر القاضً برفض االعتراؾ أو  1055فً هذا الصدد نصت المادة 

برفض التنفٌذ قابال لالستبناؾ"، و علٌه فقد أقرت المادة قابلٌة األمر القضابً للطعن 

كون االستبناؾ موجهاً ضد باالستبناؾ متى كان رافضاً لالعتراؾ أو التنفٌذ، ففً هذه الحالة ٌ

األمر القضابً و لٌ  ضد الحكم التحكٌمً
()
. 

 استئناف األمر القاضً باالعتراف أو التنفٌذ -ب

فً هذه الحالة ٌجوز للطرؾ الذي ٌكون فٌه االعتراؾ أو التنفٌذ فً ؼٌر مصلحته أن 

ناؾ األمر بقولها: " ال ٌجوز استب 1056ٌستؤنفه، لكن فً حاالت محددة حصرتها المادة 

 القاضً باالعتراؾ أو بالتنفٌذ إالَّ فً الحاالت التالٌة: 

إذا فصلت محكمة التحكٌم بدون اتفاقٌة التحكٌم أو بناًء على اتفاقٌة باطلة أو انقضاء  -1

 مدة االتفاقٌة.

 إذا كان تشكٌل محكمة التحكٌم أو تعٌٌن المحكم الوحٌد مخالفا للقانون. -2

 ٌخالؾ المهمة المسندة إلٌها.إذا فصلت محكمة التحكٌم بما  -3

 إذا لم ٌراع مبدأ الوجاهٌة. -4

 إذا لم تسبب محكمة التحكٌم رأٌها. -5

إذا كان حكم التحكٌم مخالؾ للنظام العام الدولً، و بناء على ذلك ٌقوم الطرؾ المعنً  -6

برفع االستبناؾ أمام المجل  القضابً الذي تتبعه المحكمة التً فصلت فً النزاع 

احد ٌبدأ احتسابه من تارٌخ التبلٌػ الرسمً ألمر ربٌ  المحكمةخالل أجل شهر و
()

. 
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 فالٍ أعَ ّٜو ٝاؽل اثزلاء ٖٓ ربه٣ـ اُزج٤ِؾ اُو٢ٍٔ ألٓو هئ٤ٌ أُؾٌٔخ"



فٌما  1057، 1056، 1055و على هذا األسا  ٌكون االستبناؾ الوارد فً المواد 

ٌخص األحكام التحكٌمٌة الصادرة فً الخارج، أما  الطعن بالبطالن فٌخص األحكام التحكٌمٌة 

 الصادرة فً الجزابر.

 الطعن بالبطالن -2

على ما ٌلً: "ٌمكن أن ٌكون حكم التحكٌم الدولً  1058فً هذا الصدد نصت المادة 

 1056الصادر فً الجزابر موضوع طعن بالبطالن فً الحاالت المنصوص علٌها فً المادة 

 أعاله.

ال ٌقبل األمر الذي ٌقضً بتنفٌذ حكم التحكٌم الدولً المشار إلٌه أعاله أي طعن، ؼٌر أن 

م التحكٌم ٌرتب بقوة القانون الطعن فً أثر التنفٌذ أو تخلً المحكمة عن الطعن ببطالن حك

 الفصل فً طلب التنفٌذ، إذا لم ٌتم الفصل فٌه"

و علٌه فإن الطعن بالبطالن هنا ٌتعلق فقط باألحكام التحكٌمٌة الصادرة فً الجزابر فً 

السابقة الذكر  1056مادة مجال التحكٌم التجاري الدولً وفق الحاالت الستة التً نصت علٌها ال

و المتعلقة باالستبناؾ، مع اإلشارة فً الفقرة الثانٌة أن األمر القضابً القاضً بتنفٌذ الحكم 

التحكٌمً ؼٌر قابل للطعن بالبطالن ألنه ٌترتب علٌه بقوة القانون، و بالتالً فإن الطعن ببطالن 

فٌذه و فً حالة ما إذا لم ٌصدر الحكم التحكٌمً ٌرتب الطعن فً األمر القضابً القاضً بتن

 قاضً التنفٌذ أمره تسحب منه الدعوى.

انطالقاً من هنا ٌرفع الطعن بالبطالن فً الحكم التحكٌمً أمام المجل  القضابً الذي 

صدر الحكم فً دابرة اختصاصه على أن ٌقبل الطعن ابتداًء من تارٌخ النطق بالحكم لمدة ال 

من قانون 1059ٌه تبلٌػ األمر القاضً بالتنفٌذ حسب المادة تتجاوز الشهر الواحد الذي تم ف

اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري
()

، و تجدر اإلشارة هنا إلى أن الطعن من شؤنه أن 

 .1060ٌوقؾ تنفٌذ الحكم المطعون فٌه حسب نص المادة 

 الطعن بالنقض -3

ابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة تكون القرارات الصادرة باالستبناؾ و الطعن بالبطالن ق

بقولها: "تكون القرارات  1061العلٌا الجزابرٌة و مجل  الدولة، و هو ما ذهبت إلٌه المادة 

 أعاله، قابلة للطعن بالنقض". 1058و 1056و 1055الصادرة تطبقاً للمواد 
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لعلٌا؛ امن هنا ٌمكننا التساإل حول أي وجه ٌمكن أن نإس  الطعن بالنقض أمام المحكمة 

، أو على أسا  األوجه الواردة 1061فهل ٌكون ذلك وفق األوجه المنصوص علٌها فً المادة 

األوجه  ؟ فرؼم سكوت المشرع فً اإلجابة على السإال ٌمكن أن نستنتج أن358فً المادة 

هً التً سٌإخذ بها ما دام أن الطعن بالنقض موجه لقرارات  358التً جاءت بها المادة 

 رة عن مجال  مختصة داخل الجزابر.قضابٌة صاد
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 الخاتمة :

ما  و لقد حاولنا أن نعطً فً هذه الدراسة، لمحة عن االستثمار األجنبً

ٌطرحه من قضاٌا فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة من جهة و ما ٌتبلور عن تلك 

 -نوعا ما- العالقات من نزاعات و أطرها العامة، و بهدؾ إعطاء نظرة متكاملة

عملنا على البدء بالمفاهٌم و التعارٌؾ كً نمٌز عملٌة االستثمار عن ؼٌرها من 

ر موضوعنا الذي ٌخصص بالدراسة لتجارٌة األخرى، و بالتالً تحدد إٌطاالعملٌات ا

النزاعات التً تثور بشؤن االستثمار األجنبً، كما عرضنا إلى الضمانات التً ٌبحث 

ك الضمانات نجد مسؤلة حل النزاعات المتعلقة عنها المستثمر األجنبً ومن بٌن تل

 باالستثمارات .

و فً هذا الصدد توصلنا إلىالقول بؤن المشرع الجزابري كان فً البداٌة ٌمٌز 

بٌن المستثمر الوطنً و المستثمر األجنبً فً التعامل، حٌث ٌفرض على الثانً 

شؤن تنفٌذ عقد ضمانات و التزامات عدٌدة كضرورة خضوع المنازعات التً تثور ب

االستثمار إلى القضاء الوطنً، و هو األمر الذي كان فً ؼالب األحٌان المستثمر 

 األجنبً ٌبدي تخوفاته، لعدة اعتبارات بطبٌعة الحال منها: 

  ًما ٌعٌب القضاء الوطنً من سلبٌات تقؾ عابقاً أمام طموح المستثمر األجنبً ف

 .التعامل مع هذه الدول المضٌفة

 مستثمر األجنبً قد ٌجد نفسه ؼٌر قادر على مقاضاة الدولة أمام قضابها كما أن ال

 .الداخلٌلجهله إجراءات التقاضً المحلٌة فهً إجراءات ؼٌر مؤلوفة لدٌه

  ،تخلؾ القوانٌن الوطنٌة المنظمة لعالقات االستثمار فً بعض الدول المضٌفة

ٌة أو لعدم وجود بشكل ٌصعب معه توفٌر الحماٌة الالزمة لالستثمارات األجنب

 .مثل هذه القوانٌن أصالً 



  الشك حول قدرة قضابها على تقٌم حلوالً عادلة للمنازعات التً تبلػ حداً من

التعقٌد نتٌجة نقص الخبرة و الكفاءة و عدم وجود محاكم مختصة، أو عدم 

 وضوح االختصاص القضابً

 نظر عن و حتى و إن عرض النزاع على القضاء المحلً فالقضاء و بصرؾ ال

الدولة التً ٌنتمً إلٌها، ٌمٌل إلى معاملة العالقة الدولٌة نف  معاملته للعالقة 

 الداخلٌة رؼم ما بٌنهما من اختالؾ.

لذلك فقد الحظنا مٌل المستثمر األجنبً إلى اشتراطه انتهاج أسلوب التحكٌم 

 لفض المنازعات التً قد تثور.

االقتصادٌة

التحكاٌم

4423

1988

1993

––2001
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هذا و قد بٌنا كاذلك المسااوئ التاً ٌنطاوي علٌهاا هاذا النظاام ناذكر علاى سابٌل 

من القضاء، فإن مرجع ذلك ٌتمثل فً المثال؛ أن التحكٌم و إن كان أسبق فً الظهور 



تؤخر ظهور الدولة بسلطاتها الثالثاة فاً مجاال التشارٌع و القضااء و التنفٌاذ، و كاذلك 

إن القضاء هو سلطة من سلطات الدولة تحقق من خاللها وظٌفاة إقاماة العدالاة، وهاً 

وظٌفااة ال ٌصااح أن ٌتاارك أمرهااا لألفااراد، و إالَّ سااادت الفوضااى و هااٌمن القااوي أو 

الؽنً و ضاعت حقوق الضعفاء و الفقراء، فالتحكٌم إذا كان ضرورٌاً فهاو شار ال باد 

منه. و كذلك فإن التحكٌم هو طوق النجاة الذي ٌمك ن شركات العالم الصناعً المتقادم 

من تحصٌن أنفسها ضد نزاعات القاضاً الاوطنً و تشادد القاوانٌن الوطنٌاة فاً دول 

 العالم الثالث.

خااالل دراسااتا أن للتحكااٌم قواعااد متمٌاازة بلورتهااا االتفاقٌااات لنااا ماان  كمااا تبااٌن

الثنابٌاااة و الجماعٌاااة الدولٌاااة ، تبااارز مااان خاللهاااا أسااالوب التحكاااٌم الااادولً لفاااض 

المركاز الادولً لتساوٌة المنازعات، و قد انشا لهذا الؽرض مراكز تحكٌم دولٌة مثل 

ل للاانص علٌااه فااً الااذي تناولناااه بنااوع ماان التفصااٌ C.I.R.D.Iمنازعااات االسااتثمار 

 ؼالب االتفاقٌات.

و كذلك تبٌن لنا من خالل الدراسة التطور الذي لحق المشرع الجزابري من 

خالل نصه على أحكام التحكٌم فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجزابري 

الجدٌد ، و قد جاءت األحكام متطورة نوعا ما بالمقارنة بسابقاتها، خاصة من حٌث 

ال الحقوق التً ٌجوز فٌها التحكٌم من عدمه فً منازعات االستثمار تحدٌد مج

األجنبً، و كذا ضرورة تعٌٌن المحكمٌن و النص على إجراءات إعتماد و تنفٌذ 

 الحكم التحكٌمً، و شروط ذلك.
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0809

0809

ضل فً نظر المستثمر األجنبً ، لكونه ٌمثل األف –كما رأٌنا  –و هكذا ٌظل التحكٌم  

عدالة خاصة ذات صبؽة دولٌة ، مقارنة بعدالة الدولة التً لها منطقها الخاص القابم 

على مبدأ حماٌة المصالح الوطنٌة العلٌا والدفاع عن النظام العام الوطنً بجمٌع 

زن بٌن تحقٌق التوا ٌةمكوناته. وإن كانت المعضلة تبقى الٌوم وستظل فً كٌف

مصلحة الدولة فً أن ترى محاكمها هً المختصة وبٌن رؼبة المستثمر األجنبً فً 

إستعمال التحكٌم فً جمٌع الحاالت لخشٌته الدابمة والمبررة أحٌانا، من عدم حٌاد 

؟هذا و ؼٌره من التساإالت تبقى مطروحة للبحث فٌها فً دراسات المحاكم الوطنٌة

 دٌد و جديأخرى، خاصة و أن هذا المجال ج
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Résumé  

Le sujet de la régulation des conflits de l’investissement étranger jouet  

d’une importance capital ; parce qu’il constitue la soupape de sécurité sur laquelle 

s’appuie l’investisseur  étranger pour lancer ses projet dans les paysd’accueil, en 

ce sens où il lui assure un arsenal efficace pour traiter les conflits qui peuvent être 

génères soit avec le pays d’accueilou les personnes de droit privé avec brièveté et 

efficacité , d’un autre côté le pays d’accueilaspire à donner un importance à ce 

sujet dans le but de séduire ou d’attirer le maximum d’investisseurs pour 

consolider  son tissu économique et réaliser la croissance . 

Pour traiter ce thème, on a essayé de répondre au questionnement général 

suivent : qu’elle est la spécifié qui caractérise ce sujet qui mène le législateur et les 

diverses études à procéderdes recherche surle sujet de la résolution du problèmes 

des conflit à cette manière. 

Nous nous trouvons dans l’obligation d’aborder en premier lieu la définition 

de l’investissement étranger qui peut être soit sous forme de société ou de 

capitaux ; c’est -à- dire requiert  la personnalité morale et l’intérêt dans cela est 

d’avoir la capacité d’ester en justice, comme il est défini et connu dans les règles 

générales , il est considéré comme personne du droit privé et c’est sa leurqualité 

dans les affairesqui relèvent la justice ordinaire ou administratif quand il est 

confronté aux personne général (l’état) conformément aux règles général des 

conflits administratifs. 

Comme nous nous somme aperçu qu’il faut d’aborder l’impact de l’autorité 

de l’état dans l’amendement des contrats d’investissement de manière unilatérale 

ainsi que ses législation nous avons  de même aborder les contraintes inhérentes à 

ce principe, et nous avons constaté à travers cette recherche ce qui est suivent :  

- L’état a le droit de la résiliation ou de l’amendement du contrat de 

manière unilatérale ainsi que ses législation, et l’application des lois de 

l’expropriation, et tout cela en considération de sa souveraineté et 

l’intérêt de ce point est consisté à montrer que ne doivent pas surgir en 

ce qui concerne tout ce qui droit authentique de l’état stipule par la 

jurisprudenceinternational. 
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- En contrepartie on a clarifié en détail les contractes inhérentes à ce 

principe ; comme la des droit acquis, ainsi que la condition de stabilité 

législative imposés par certains investisseur. 

Nous avons conclu à travers cette problématique, que l’état dans le but 

d’attirer les investisseurs, crée des lois qui règlementent l’expropriation à 

condition de l’intérêt publique et avec des mesures déterminé, et l’exercice 

de sa souveraineté concernant l’amendement des législations internes, ne 

doit pas être en collision avec la condition de stabilité législative, à travers la 

promulgation des règle dans les nouvelle loi pur que les investisseurs restent 

tributaire ou assujettis  aux même loi de leur création, voire l’article 03 de 

l’ordonnance n° 06 -08 du 15/07/2006 modifiant et complétantl’ordonnance 

n°01-03 du 20/08/2001relative de la développement de l’investissement : ‘’ 

les investissement sont réalisé librementsous réserve de la législation et des 

réglementations relatives aux activité réglementées et au respect de 

l’environnement…* 

- Sans oublier le reste des garanties qu’offre l’état hôte pour attirer les 

investisseur comme la garantie du recoure a des procédé autres pour 

régler les conflits ce que nous allons traiter ultérieurement. 

Après cette introduction que nous avons estimez nécessaire pour entamer la 

complication inhérentes au thème, nous avons aborder la réponse à la question : 

quelle est la compétence du juge national au vu des conflits qui surgissent en ce 

qui concerne l’investissement étranger ? Et quelle sont les solution apportées par 

le législateur pour donner plus de garanties à l’investisseur étranger surtout avec 

la nouvelle loi des procédure civile et administrative algérienne. 

Il est évident  que la justice interne a la compétence de statuer sur tous les conflits 

qui surgissent sur le territoire de l’état. Cependant la vision diffère avec 

l’investisseur étranger qui manifeste ses craintes de cette dernier (la justice) qui 

peut s’aligner au côté du pays d’accueil comme il estime qu’il le set souvent 

incompétence. 

Le loi algérienne insiste de la compétence de la justice algérien à statuer sur les 

conflit d’investissement étranger comme il est introduit dans le traité international 

relatif au règlement des conflit d’investissement même en faisant seulement 

allusion dans l’introduction. 



Cependant, cela n’empêche pas le législateur d’accompagner l’évolution mondial 

dans ce domaine aux parties en conflits le droit de faire appel à des procédé autres 

pour solutionner les conflit surtout si le contrat fait mention .en l’absence de cet 

article il a mentionné à sorteux des moyens à titre d’exemple , la médiation et la 

conciliation comme il reste beaucoup de procédé  autres reconnus que nous avons 

estimé nécessaire de les rappeler. 

Finalement et pour cerner tous les aspects de ce thème il faudrait signaler 

l’existence d’un moyen plus répandu reconnu par le législateur algérienne qui est 

l’arbitrage commercial international et qui est inclus dans certain contrat 

d’investissement contracté avec l’Algérie . 

Le système d’arbitrage considéré comme le procédé de rechange résoudre les 

conflit qui peuvent surgir tors de l’exécution d’un contrat d’investissement ce qui 

est inclus dans le majorité des contrat, l’arbitrage est mis en valeur à travers les 

traité bilatéraux ou multilatéraux qui a une grande influence de mis en ouvres leur 

réglé . 

et pour mieux étudier  et détailler ce moyen il faudrait cerner ses composantes à 

travers la définition de l’arbitrage et l’explication de ses diffèrent type ainsi que 

ses avantage et ses inconvénients , en ce sens où il est le l procédé de rechange 

sur la voie de la justice pour examiner et statuer sur les conflit d’ investissement 

étranger cependant il reste sous sa tutelle et conformément aux règles de la 

juridiction ,ccomme en peut pas avoir accès à ce moyen sauf quand y-t-il a un 

accord. 

on ce qui est des avantages et des inconvénients  de l’arbitrage nous avons 

constaté que la plupart des pays sont arriver à la conclusion qu’il faudrait 

absolument adopter ce procédé avec ses avantage et ses inconvénients et qu’il n y 

a pas d’autre échappatoires ; ces pays aspirent à le réglementer à travers les lois 

national en instaurant des règles qui minimisent ses inconvénients tout en 

consolidant ses avantage ., comme ils confèrent à la justice national le rôle de de 

l’encadrer et de le parrainer avec des règles claire, la justice national conserve son 

rôle dans tout ce qui peut intervenir sur le dérelient de l’arbitrage du litige la 

plupart des lois internes stipule la nécessité de la confirmation judiciaire selon des 

condition et qui rend la décision d’arbitrage comme le jugement de la justice. 

En Algérie, l’évolution des lois pour l’adoption du procédé arbitral a engendré une 

position qu’on peut qualifié à la fois d’hésitcuite et de contradictoire en ce sens où 

on constate une séparation les différents domaines économique , a tout débutes 
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loi sur investissement et au moment où on l’a introduit et confirmé dans les 

contrats d’hydrocarbures on l’a passé sous silence dans le reste des contrats 

concernant l’investissement direct et on l’a  carrément interdit en ce qui concerne 

les société de la économie mixte cependant avec l’ouverture économique le 

législateur Algérien s’est aperçu qu’on ne peut pas s’enpasser et qu’il est impératif 

de l’accepter progressivement à travers les lois successives sur l’investissement 

ainsi que l’amendement de la loi des procédures civile en annulant l’article qui 

interdit le recours à l’arbitrage et qui est l’article 442 chapiter 03 de la loi 154/66 

concernant les procédure civile ancien , pour aboutir finalement  à affiner la 

réglementation de l’arbitrage dans la loi de procédure civile et administrative 

nouvelle par des réglementation adapter avec les règle international  . 

A travers l’étude présenté, nous avons constaté comment est accomplie la 

reconnaissance des centres d’arbitrage international et surtout « le centre 

international du règlement des conflit d’investissement que nous avons abordé 

avec certaine préférence puisqu’il cité dans la majorité des traités , en plus de ces 

règles consenties par la majorité des pays de tiers monde à travers le traité de 

Washington pour le règlement  des litige entre l’état et les investisseurs étranger, 

comme nous avons aborder la méthode avec laquelle on traité le problème de 

l’arbitrage dans la loi de procédure civile et administrative élaborée sur des 

fondement stables soit en ayant recours à ce procédé ou dans la choix des arbitres 

et le déroulement du litige arbitré ainsi que l’adoption du jugement de l’arbitrage 

et les procédures recours concernant ce jugement. 
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